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ABSTRACT 

The present monography is written in Tamil and the abstract is given in English for wider users. 

It is an elaborated version of mine on the same topic uploaded in academia.edu and 

Researchgate. This monograph was lying in my lap since 2000. I could not find time to update it. 

Now the present one is an updated version. The monograph contains ten chapters: Chapter 1: 

General Introduction, Chapter 2: Present Scenario of Corpus Linguistics, Chapter 3: Conceptual 

Classification of Corpora, Chapter 4: Generation of Written Text Corpus, Chapter 5: Text 

Corpus Processing, Chapter 6: Corpus in Language Technology, Chapter 7: Corpus in 

Mainstream Linguistics, Chapter 8: Corpus in Machine Translation, Chapter 9: Potential 

Utilisation of Corpus, Chapter 10: Concluding remarks. This is followed by an exhaustive list of 

reference.  

Chapter 1 General Introduction: 

This chapter contains a brief introduction, an explanation about what is corpus, a brief survey of 

the pre-electronic corpus; the limitations of the corpus, the salient features of a corpus and the 

resurgence of corpus linguistics. 

Chapter 2: Present Scenario of Corpus Linguistics 

This chapter contains a brief introduction,  a brief introduction of corpus development, the 

details about the written corpus and the details about speech corpus. 
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Chapter 3: Conceptual Classification of Corpora 

This chapter contains a brief introduction and the details about the conceptual classification of 

the corpora based on the genere of text, nature of the data, the type of the text and the nature of 

the application. 

Chapter 4: Generation of Written Text Corpus 

This chapter contains a brief introduction, the explanation about size of the corpus, the 

representativeness of texts, the question of nativity, the determination of target users, the 

selection of time-Spean, the selection of the text types, the method of the data sampling, the 

method of the data input, the hardware requirement, the management of the corpus files, the 

method of corpus sanitation and the problem of copyright. 

Chapter 5: Text Corpus Processing 

This chapter contains a brief introduction, the explanation about the frequency study, the word 

sorting, the concordance, the lexical collocation, the key word in context, the local word 

grouping, the word processing, the tagging, the lemmatization, the annotation and the parsing.  

Chapter 6: Corpus in Language Technology 

This chapter contains a brief introduction, value of corpus in language technology, corpus as a 

knowledge resource, for designing language technology tools, as a source for translating 

support system, as a source for human-machine interference systems and corpus in speech 

technology. 

Chapter 7: Corpus in Mainstream Linguistics 

This chapter contains a brief introduction followed by descriptions on corpus in lexicography, 

corpus in lexicology, corpus in formation of technical terms, corpus in grammar writing, corpus 

in semantic study, corpus in language learning, corpus in dialect study, corpus in 

sociolinguistics, corpus in psycholinguistics, and corpus in stylistics.  

Chapter 8: Corpus in Machine Translation 

This chapter contains a brief introduction followed by descriptions on the objective, lessons 

leant from history, the corpus-based approach, the issues related with corpus based approach, 

the  generation of translation corpora and the alignment of translation corpora. 

http://www.languageinindia.com/


 

3 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

Chapter 9: Potential Utilization of Corpus 

This chapter gives the details about the potential utilization of the corpus.  

Chapter 10: Concluding remarks 
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தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் 

(Corpus Linguistics) 

 

 

முனைவர் இரொசேந்திரன் ேங்கரசவலொயுதன் 

பணிநினைவுற்ை சபரேிொியர் 

த ொழியியல் துனை, த ிழ்பல்கனலக்கழகம், தஞ்ேொவூர் 

வருனகதரு சபரொேிொியர் 

கணிைி ததொழில்நுட்பம்  ற்றும் வனலப்பின்ைல் ன யம் 

அ ிர்தொ விஷ்வ வித்யொபீடம் 

சகொயம்பத்தூர் 
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     என்னுனர 

 

 ”தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல்” த ிழ்ப்பல்கனலக்கழகத்தில் நொன் பணியொற்ைிய 

கொலகட்டத்தில் பயன்பொட்டுத ொழியியல் முதுகனலப் பட்ட  ொணவர்களுக்கொக நொன் எழுதிய 

எழுத்து வடிவ ொகும். நீண்ட நொட்களொக என்  டிக்கணியில் உைங்கிக்தகொண்டிருந்த இந்த 

வனரனவ academia.edu, Research Gate என்ை வனலதளங்களில் பதிசவற்ைியிருந்சதன். 

தற்சபொது அனத விொிவுபடுத்தி இன்னைய அளவில் சவண்டிய  ொற்ைங்கள் தேய்து சபரொேிொியர் 

திரு னல அவர்களின் Language in India என்ை  ின் திங்களிதழில் தவளியிடுகின்சைன். 

சபரொேிொியர் திரு னல அவர்களுக்கு எைது இதயபூர்வ ொை நன்ைினயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்சைன். த ிழ்ப்பல்கனலக்கழகத்திலிருந்து ஓய்வு தபற்ை பின்ைர் 

சகொயம்பத்தூர் அ ிர்தொ பல்கனலக்கழகத்தில் கணிைித் ததொழில்நுட்பம்  ற்றும் வனலயன ப்பு 

ன யம் (Centre for Computational Engineering and Networking (CEN) என்ை துனையில் சேர்ந்து 

கடந்த 9 ஆண்டுகளொகப் பணியொற்ைி வருனகயில் தபற்ை அனுபவமும் கொலமும் இந்நூனல 

முழுன யொை  ற்றும் விொிவொை ஒன்ைொக  ொற்ை உதவிை. இவ்வொய்ப்னப எைக்கு நல்கிய 

சபரொேிொியர் சக.பி. சேொ ன் அவர்களுக்கு எைது தநஞ்ேொர்ந்த நன்ைினயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்சைன்.   

ஆகஸ்ட், 2020       இரொசேந்திரன் ேங்கரசவலொயுதன் 
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இயல் 1 

அைிமுகம் 

1.1. த ொழியியலும் தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலும் 

  த ொழியியல் என்பது  ைித நொகொீகத்தின்  ிகப் பழன யொை பொட ொகும். நொம் 

பல்லொயிரக்கணக்கொை ஆண்டுகளொக  ைிதத ொழியின் சவறுபட்ட சநொக்குகனள ஆய்ந்து 

வருகின்சைொம். பல சநரங்களில்  ைித த ொழி அைிவு, புலைைிவு  ற்றும் கருத்துப் பொி ொற்ைம் 

இனவ குைித்து ஆய்வதற்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. பல நூற்ைொண்டுகளொக இப்பொடம்  ைித 

அைிவின் பிை கினளகளுடன் அதன் கருத்துருேொர் ததொடர்னப நிறுவிப் படிப்படியொக அதன் முழு 

வடிவில் வளர்ந்துள்ளது. இப்சபொது, இன்னைய நூற்ைொண்டின் ததொடக்கத்தில் இது எவ்வொறு 

த ொழியின் சவறுபட்ட சநொக்குகனளப் பற்ைிய சகொட்பொடுகள் ேீரொை  ைித த ொழி 

தவளிப்பொடுகளில் உருப்படுத்தம் தேய்யப்பட்டுள்ள த ொழியின் உண்ன யொை பயன்பொட்டிற்குச் 

ேொன்ைொக த ய்படுத்தம் தேய்யப்பட்டுள்ளது என்பனத ஆய்வதில் தன் கவைத்னதத் 

திருப்பியுள்ளது. த ொழி ஆய்வின் இப்புதிய தினே  ரபு த ொழியியலுக்குக் கூடுதல் 

பொி ொணத்னதத் தந்துள்ளது. த ொழியியல் ஆய்வுக்குப் புதிய கருவிகளின் குழு த்னதயும் 

த ொழியின் உண்ன யொை பயன்பொட்டின் எடுத்துக்கொட்டுகனளச் சேகொிக்கும் ததொழில் 

நுட்பங்கனளயும் நல்கியக் கணிப்தபொைித் ததொழில் நுட்பத்தின் அைிமுகத்தொல் இது 

ேொத்திய ொைது. இப்புதிய அணுகுமுனையின் அைிமுகம் த ொழியிலுக்கும்  ைிதவிைத்திற்கும் 

இரண்டு வழிகளில் நன்ன புொிந்துள்ளது. முதலொவது இது த ொழி  ற்றும் த ொழிப்பயன்பொடு 

பற்ைிய பனழய சகொட்பொடுகள் ததொடர்ந்து பயன்படுத்த உகந்ததொ என்பனதத் ததொிந்துதகொள்ள 

உதவுகின்ைது. இரண்டொவது இது ேீரொை  ைிதச் தேயல்பொடுகளில் த ொழிச் ேொன்ைின்  ற்றும் 

தகவலின் சநரடியொை பயன்பொட்டிற்கு அனுகூலங்கள் தருகின்ைது. இது ேொியொை தினே,  ொறுபொடு 

 ற்றும் பயன்பொடு என்பைவற்ைின் குனைவொல் ேிலகொலம் பொதிக்கபட்டுள்ள த ொழியலின் 

 று லர்ச்ேிக்கும் நினலநிற்புக்கும் உதவும். ேில கொலக ொகக் கணிப்தபொைித் ததொழில் நுட்பத்தின் 

கண்டுபிடிப்பு  ற்றும் முன்சைற்ைம் த ொழியிலுக்கு ஒரு புதிய பொி ொணத்னதத் தந்துள்ளது

த ொழினயப் புலைைிவுடன் ததொடர்புனடய  ைிதக் கருத்துப்பொி ொற்ைத்தின் கருவியொகப் 

பொர்ப்பனத சநொக்க ொகக் தகொண்ட தேயற்னக அைிவுநுட்பத்தின் (artificial intelligence) 

பகுதியொகக் கணிப்தபொைி த ொழியியல் (computational linguistics) என்ை பதிய பொடம் 

உருவொகியுள்ளது. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் கணிைித ொழியியலின் முக்கிய ொை கினளயொகப் 
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புள்ளியியலில் பயன்படுத்தப்படும் தநைிகள்  ற்றும் உத்திகனளப் பின்பற்ைி  ிக ஒழுங்கொை 

வழியில் சேகொிக்கப்பட்டுள்ள த ொழிப் பயன்பொட்டின் அனுபவவொதச் ேொன்ைின் தபரும் அளனவத் 

தரும் தேயல்பொட்டில் முக்கியப் பங்களிப்பு தேய்கின்ைது. ச லும் இது விொிதரனவ ஆயவும்  ைித 

த ொழினயப் புொிந்துதகொள்ளவும்  ைித அைிவியலின் பல களங்களில் பயன்படுத்தவும் கணிைி 

த ொழியியலிலும் தேயற்னக அைிவுநுட்பத்திலும் சதனவயொைதொகக் கருதப்படும் தகவல்கனளப் 

தபை  ிக நுட்ப ொை உபொயங்களின் குழு த்னதத் தருகின்ைது. எவ்வொறு  க்கள் த ொழினய ஒரு 

கருவியொகப் பயன்படுதி தங்களுக்குள் கருத்துப்பொி ொற்ைம் தேய்கின்ைைர் என்பனதப் 

புொிந்துதகொள்ள வலுவொை புலைைிவு  ற்றும் த ொழியியல் ேொர்ந்த சநொக்கம் இருக்கின்ைது. 

 ைிதவிைத்துடன் திைன யொக த ொழி ஊடொட்டங்கள் தேய்யவியலும் அைிவுநுட்பமுள்ள 

கணிப்தபொைி ஒழுங்குமுனைகனள உருவொக்க ததொழிநுட்டபம் அடிப்பனடயிலொை சநொக்கம் 

இருக்கின்ைது. இந்த சநொக்கங்களுடன் கணிப்தபொைி அைிவியலொர்களும் த ொழியலொர்களும் 

ஒன்ைொக இனணந்து இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புக்கும் தகவல் பிொித்ததடுப்புக்கும் த ொழி 

புொிதலுக்கும் த ொழி உருவொக்கத்திற்கும் ஒழுங்குமுனைகனள உருவொக்கியுள்ளைர். 

இச்தேயல்பொடுகளுக்கு அனவ ேீரொை  ற்றும் அொிதொை பண்புக்கூறுகனளக் தகொண்ட இயற்னக 

த ொழினய அனுபவவொத அடிப்பனடயில் புொிந்துதகொள்ள சவண்டியது அவேிய ொகும். இங்கு 

விொிதரவு தவிர்க்க முடியொததொக  ொறுகின்ைது; ஏதைன்ைொல் தரவுத்ததொகுதி அனுபவொதத் 

தரவுன யங்களின் சேகொிப்புக்குள் அைியவியலும் த ொழியின் தபரும்பொலொை பண்புக்கூறுகனள 

தவளிக்தகொணரத் திைன்கனளக் தகொண்டுள்ளது. தற்சபொது பல எண்ணிக்னகயிலொை  க்கள் 

கணிப்தபொைியில் பல்சவறு வனகப்பட்ட த ொழியியல் தகல்கனள நனடமுனைப்படுத்துவதில் 

ஈடுபட்டுள்ளைர்; ஏதைன்ைொல் கணிைி த ொழியியலின்  ற்றும் இயற்னக த ொழியொய்வின் 

(natural language processing) சநொக்கங்கள் த ொழியின் பண்புக்கூறுகனள முடிந்த அளவு கணிைி 

அடிப்பனடயில் பண்பொக்கம் தேய்யசவண்டும் என்பதொகும். ச லும் இயற்னக த ொழியியல் 

ஆய்வுக் களத்தில் தேய்யப்பட்டுள்ள ஆரொய்ச்ேிகள் ஒரு இயற்னக த ொழியின் த ொழியியல் 

பகுப்பொய்வில் தவளிப்படுத்தப்படும் உள்ளைிவிலிருந்து நன்ன யனடந்துள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு கணிப்தபொைியொல் தொைொக ஒரு எளிய வொக்கியத்னதப் தபொருள்சகொள் 

தேய்ய ஒழுங்குமுனைனய உருவொக்குபவர் இம் ொதிொி வொக்கியங்களின் முந்னதய த ொழியியல் 

பகுப்பொய்வு பயனுள்ளதொகவும் அைிவுபுகட்டுவதொகவும் இருப்பனதக் கொண்பொர். எைசவ ஒரு 

விொிதரவுக்குள் சேகொிக்கப்பட்டுள்ள த ொழி அலகுகளின் வர்ணனைகளும் தன்ன களும் த ொழித் 
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ததொழில் நுட்பத்திற்கு (language technology)  ிக முக்கிய ொைனவகளொகும். விொிதரவிலிருந்து 

எடுக்கப்படும் புதிய தகவல்கள் கணிைி த ொழியியலுக்குப் பயன்படுவதுடன் முக்கிய த ொழியியல் 

களத்திற்குப் பயன்படும் த ொழியின் வருணனை  ற்றும் புொிந்துதகொள்ளல் பற்ைிய  திக்கத்தக்க 

உள்ளைிவுகனளயும் தருகின்ைது. த ொழியில் த ொழி ஊடொட்டம், கருத்துப்பொி ொற்ைம்  ற்றும் 

புொிந்துதகொள்ளல் என்ை பல்சவறு களங்களில் தவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு இயற்னக த ொழியின் 

பயன்பொட்டின் எல்லொத் தினேகனளயும் உள்ளடக்கும் விொிந்த பரப்னபக் தகொண்ட பல்பொி ொணக் 

கள ொகும். த ொழி ஆய்விலும் பயன்பொட்டிலும் தரவுத்ததொகுதியின் அைிமுகம், ன ய 

த ொழியிலுக்குப் புதிய பொி ொணங்கனள உட்படுத்தியுள்ளது. தகொள்னக அடிப்பனடயில் விொிதரவு 

த ொழியியல் (corpus linguistics) இயந்திரத்தொல் படிக்கவியலும் உனரகளின்  ிகப்தபொிய 

சேகொிப்புகளின் வழி த ொழியியல் நடப்புகனள ஆய்வனத சநொக்க ொகக் தகொண்ட 

அணுகுமுனையொகும். இவ்வணுகுமுனை பல ஆய்வுக்களங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது: ஒரு 

த ொழியின் வருணனை ஆய்விலிருந்து த ொழித் ததொழில் நுட்பம்  ற்றும் கல்வி வனரயிலொை 

எல்லொ ஆய்வுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின் உள்ளுனையும் 

கருத்துரு விொிவொகப் பலவற்னை உள்ளடக்கியதொகும். இது நம்பக ொை சபச்சு  ற்றும்/அல்லது 

எழுத்து உனர  ொதிொிகளின் எந்தக் கணிே ொை பகுதியின் முழுன யொை ஆய்னவயும் குைிப்பிடும். 

இது த ொழியின் ஒருகொல  ற்றும் இருகொல சநொக்குகனள வருவனரவு தேய்யும். இலக்கிய 

உனரகள்  ற்றும் தேய்தித்தொள் கட்டுனரகள் இவற்ைின் சேகொிப்புகனள உள்ளடக்கிய தற்கொல 

த ொழியின் தபொிய அளவிலொை இயந்திரத்தொல் படிக்கவியலும் தரவுத்ததொகுதிகனள உட்படுத்தும். 

 ின் விொிதரவு (electronic corpus) என்பது புதிய ஒன்ைொகும். இக்களம் அனர நூண்ைொண்டு 

வரலொறு உனடயது. எது ஒரு தரவுத்ததொகுதியொகக் கருதப்பட சவண்டும், அது எவ்வொறு 

திட்ட ிடப்படசவண்டும், எவ்வொறு உருவொக்கப்படசவண்டும், வனகப்படுத்தப்படசவண்டும், 

ஆயப்படசவண்டும்  ற்றும் பயன்படுத்தப்படசவண்டும் என்பதில் தபொதுவொை கருத்து இல்னல. 

 1.2. தரவுத்ததொகுதியின் விளக்கம்  

 அனுபவவொத ஆய்வுகள் எந்த எழுதப்பட்ட அல்லது சபேப்பட்ட உனரகனளயும் 

பயன்படுத்தி அதன் ச ல் தேய்யப்படுவதொகும். இம் ொதிொியொை தைிப்பட்ட உனரகள் பல 

வனகயொை இலக்கிய  ற்றும் த ொழியியல் ஆய்வுகளுக்கு அடிப்பனடயொக அன கின்ைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு தேய்யுளின் அல்லது ஒரு புதிைத்தின் நனடயியல் ஆய்வு அல்லது ஒரு 

ததொனலக்கொட்ேிப் சபச்ேின் உனரயொடல் ஆய்வு என்பனதக் கூைலொம். ஆைொல் அனுபவொத 
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த ொழியியலின் ஒரு வடிவுக்கு அடிப்பனடயொக அன யும் ஒரு விொிதரவு என்பதன் கருத்துச்ேொயல் 

உனரகளின் குைிப்பிட்ட பகுதினயப் பொிசேொதிக்கும் வழிகளிலிருந்து பல அடிப்பனடயொை 

வழிகளில் சவறுபடும். தகொள்னக அடிப்பனடயில் ஒரு உனரக்குக் கூடுதலொை எந்தச் சேகொிப்புத் 

ததொகுதியும் தரவுத்ததொகுதி எைப்படும். தரவுத்ததொகுதி என்று த ிழில் அனழக்கப்படும் corpus 

என்பது body (சதகம்/உடல்) என்பதன் இலத்தின் தேொல்லொகும்; எைசவ தரவுத்ததொகுதி என்பனத 

எந்த ஒரு உனரயின் உடல் என்று கூைலொம். ஆைொல் விொிதரவு என்ை தேொல் தற்கொல த ொழியியல் 

என்ை சூழலில் பயன்படுத்தப்படும் சபொது, எளிய விளக்க உனரனயத் தொண்டிக் கூடுதல் ேிைப்பு 

அர்த்தங்கனளக் தகொண்டிருக்கும் சபொக்கு கொணப்படுகின்ைது. இனதப் பின்வரும் நொன்கு முக்கியத் 

தனலப்புகளின் அடிப்பனடயில் கருதலொம் (Tonny and Wilson 1996:21):  

1.  ொதிொிப்படுத்தமும் பிரதிநித்துவமும் (Sampling and representativeness) 

2. முற்று வடிவம் (Finite Size)  

3. இயந்திரம் படிக்க இயலும் வடிவம் (Machine readable form) 

4. நினலசபைொை சநொக்கீடு (Standard reference) 

1.2.1.  ொதிொியொக்கமும் பிரதிநித்துவமும்  

 த ொழியியலில் நொம் ஒரு குைிப்பிட்ட உனர அல்லது நூலொளர் என்பனத விட ஒரு 

த ொழியின் முழு சவறுபொட்டில் ஆர்வம் கொட்டுசவொம். இந்சநர்வுகளில் ந க்குத் தரவு சேகொிப்பில் 

இரண்டு விருப்புகள் உள்ளை: முதலொவது, நொம் அந்த வனகயின் ஒவ்தவொரு கூற்னையும் ஆய 

இயல சவண்டும் அல்லது இரண்டொவது, நொம் அந்த வனகயின் ஒரு ேிைிய  ொதிொினய உருவொக்க 

இயல சவண்டும். முதலொவது விருப்பு, தேயல்பொட்டு அடிப்பனடயில் இயலொததொகும். உனரகளின் 

ததொனக  ிகப்தபொியதொகும். ஆங்கிலம், த ிழ் சபொன்ை த ொழிகளில் இது அதிகொித்துக் தகொண்சட 

தேல்கின்ைது. இது எல்னல இல்லொதது என்று கூைலொம். எைசவ நொம் ஒரு த ொழி வனகயின் 

தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்கச் ேம்பந்தப்பட்ட வனகனயக் கூடுதலொக உருப்படுத்தம் தேய்யும் 

அதொவது அந்த வனகயின் சபொக்கின் துல்லிய ொை தவளிப்பொட்னடத் தரும் ஒரு  ொதிொினயக் 

கருத்தில் தகொள்சவொம். ஒரு வனக நொவல்களிலிருந்து சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உனர  ீது நொம் ந து 

 ொதிொினய அடிப்பனடயொகக்தகொள்ள விரும்புவதில்னல. நொம் பலவனகப்பட்ட எழுத்தொளர்கள் 

 ற்றும் வனககளின் விொிந்த எல்னலக்கு உட்பட்ட ஒரு  ொதிொினய எதிர்பொர்ப்சபொம்; அவற்னை 

சேர்த்து எடுக்கும்சபொது அவற்னை ேரொேொியொைது என்று கருத இயலும்  ற்றும் நொம் 
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விருப்பப்படும் முழு த ொழி  க்கள்ததொனகயின் சபொது ொை அளவு துல்லிய ொை 

தவளிப்பொட்னடத் தரும்.  

1.2.2. முற்று வடிவம்  

  ொதிொிபடுத்தத்னதப் சபொன்று தரவுத்ததொகுதி என்பது முற்றுவடிவத்தின் பனுவலின் 

உடனலக் குைிப்பிடும் சபொக்கு இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு தரவுத்ததொகுதியின் வடிவம் 

ஒரு  ில்லியன் தேொற்களில் உருவொக்கப்படலொம். இது உலகப் தபொதுன யொைது அல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக, பிர் ிங்கொம் பல்கனலக்கழகத்தில் ஜொண் ேின்கிசளயொின் COBUILD குழு 

கண்கொணிப்பு தரவுத்ததொகுதி (monitor corpus) என்ை உனரகளின் சேகொிப்பின் உருவொக்கத்திலும் 

ஆய்விலும் ஈடுப்பட்டுள்ளைர். இது திைந்த-முடிவுற்ை தரவுத்ததொகுதியொகும். இம் ொதிொியொை 

தரவுத்ததொகுதி அகரொதி உருவொக்கத்திற்கு முக்கிய ொைதொகும். லொங்க ொைின் COBUILD ஆங்கில 

அகரொதி இந்த விொிதரவொல் உருவொக்கப்பட்டதொகும். தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் 

ததொடக்கத்தில் ஆய்வுத்திட்டம் எவ்வொறு த ொழி வனக  ொதிொிப்படுத்தம் தேய்யப்படசவண்டும், 

முன்வனரயறுக்கப்பட்ட ஆக த ொத்தம் கினடக்க எத்தனை எண்ணிக்னகயிலொை தேொற்களின் 

எத்தனை  ொதிொிகள் சேகொிக்கப்படசவண்டும் என்று நிர்ணயிக்கப்படசவண்டும். லங்கொஸ்டர்-

ஓஸ்சலொ/தபர்கன் (சலொப்) தரவுத்ததொகுதி பிரவுண் தரவுத்ததொகுதி 1,000,000 தேொற்கனளக் 

தகொண்டுள்ளை. பிொிட்டிஷ் சதேிய விொிதரவு 100,000,000 தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளை.  

கண்கொணிப்பு விதரவு சபொல் அல்லொ ல் இம் ொதிொியொை தரவுத்ததொகுதி தேொற்களின் ஆக 

த ொத்தத்னத எட்டியதும் சேகொிப்பு நிறுத்தப்படும்  ற்றும் அதன் பிைகு தரவுத்ததொகுதியின் வடிவம் 

அதிகொிப்பனதல்னல.  

1.2.3. இயந்திரம் படிக்கவியலும் வடிவம்  

 இன்னைய கொலகட்டத்தில் தரவுத்ததொகுதி என்ைொசல அது இயந்திரம் படிக்கக் கூடிய 

வடிவில் இருக்க சவண்டும் என்பனத உட்சகொள் தேய்யும். பல ஆண்டுகளொக தரவுத்ததொகுதி 

என்பது அச்ேிடப்பட்ட உனரகனளக் குைிப்பிடுவதொக இருந்தது. இப்தபொழுது இந்நினல 

 ொைிவிட்டது. ேில தபருந்தரவுகள் அச்சு வடிவத்திலும் இருக்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கில 

உனரயொடலின் ஒரு விொிதரவு (A Corpus of English Conversation) (Svartvik and Quirk, 1980) 

என்பது அச்ேடிக்கப்பட்ட வடிவில் இருக்கின்ைது. இந்த தரவுத்ததொகுதி மூல வடிவொை லண்டன்-

லண்ட் தரவுத்ததொகுதி (London-Lund Corpus) என்பனத உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. இந்தப் 

பனுவல்கள் லண்டன்-லண்ட் விொிதரவுக்குள் (London-Lund Corpus) இயந்திரம் படிக்க இயலும் 
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வடிவத்துடன் இருந்தொலும் இது புத்தக வடிவில் உள்ள  ிகக் குனைந்த தரவுத்ததொகுதிகளில் ஒன்று 

என்ை அளவில் குைிப்பிடத்தகுந்தது. லங்கொஸ்டர்/ஐ.பி.எம். சபச்சு ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி 

(Lancaster/IBM Spoken English Corpus) சபச்சு விொிதரவுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். இயந்திரம் 

படிக்க இயலும் வடிவம் பல ஆய்வுகளுக்கு பயன் உள்ளதொக அன கின்ைை. இது அச்சு வடிவில் 

அல்லது சபச்சு வடிவில் உள்ள தரவுத்ததொகுதி னயக் கொட்டிலும்  ிகப் பயனுள்ளதொக 

இருக்கின்ைது. 

1.2.4. நினலசபைொை சநொக்கீடு   

 ‘நினலசபைொை சநொக்கீடு’ (standard reference) என்பது தரவுத்ததொகுதியின் வனரயனை 

விளக்கத்திற்கு முக்கிய ொை பகுதியொக இல்லொவிட்டொலும் ஒரு தரவுத்ததொகுதி அது உருப்படுத்தம் 

தேய்யும் த ொழி வனகயின் நினலசபறு சநொக்கீடொக  இருக்கும் என்பது எதிர்பொர்ப்பொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, அச ொிக்க ஆங்கில த ொழியின் பிரவுண் தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus), 

எழுத்து பிொிட்டன் ஆங்கிலத்தின் சலொப் தரவுத்ததொகுதி (LOB Corpus), சபச்சு பிொிட்டன் 

ஆங்கிலத்தின் லண்டன்-லண்ட் தரவுத்ததொகுதி (London–Lund Corpus) என்பை ஆய்வொளர்களொல் 

பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.   

 இவ்வொறு இக்கொல த ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதி என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட பனுவலொக 

இல்லொ ல் கருதப்பட்ட த ொழி வனகயின் பிரதிநிதியொக இருக்கத்தக்க விதத்தில்  ொதிொியொக்கம் 

தேய்யப்பட்டு இயந்திரத்தொல் படிக்க இயலும் முற்றுப்தபற்ை வடிவம் என்று வருணிக்கத்தக்க 

விதத்தில் இருக்கின்ைது. 

1.3. தரவுத்ததொகுதியின் முக்கிய ொை பண்புக்கூறுகள் 

 சகொட்பொடு அடிப்பனடயில் corpus என்பதனத பின்வரு ொறு விளக்கலொம்: Capable Of 

Representing  Potentially Unlimited Selection of Texts. அதொவது தரவுத்ததொகுதி ஆற்ைல் 

அடிப்பனடயில் எல்னலயற்ை உனரகளின் சதர்னவ உருப்படுத்தம் தேய்ய இயலும். It is 

Compatible to computers, Operational in research application, Representative of source 

language, Processable by men and machine, Unlimitted in data, and Systematic in formation 

and representation. அதொவது தரவுத்ததொகுதி கணிப்தபொைியுடன் இனயபுள்ளது, ஆய்வுப் 

பயன்பொட்டில் தேயன்ன புொிவது, மூலத ொழியின் பிரதிநிதி,  ைிதைொலும் தபொைியொலும் 

பகுத்தொயத்தக்கது, தரவில் எல்னலயில்லொதது  ற்றும் ஆக்கத்திலும் உருப்படுத்தத்திலும் 
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ஒழுங்குமுனையொைது. தரவுத்ததொகுதியின் முக்கிய பண்புக்கூறுகளொகப் பின்வருவைவற்னைக் 

குைிப்பிடலொம்:  

அளவு: எப்சபொதும் எழுப்பப்படும் தபொதுவொை சகள்வி எவ்வளவு தபொிய விொிதரனவ நொம் 

உருவொக்க சவண்டும் என்பதொகும். இந்தக் சகள்விக்கு வினட தருவது அவ்வளவு எளிதல்ல. 

இருப்பினும் ‘அளவு’ என்பது தபொதுவொக ஒரு விொிதரவு சபச்சுவடிவிசலொ எழுத்து வடிவிசலொ  ிகப் 

தபொிய அளவு த ொழித் தரனவக் தகொண்டிருக்கும்  ிகப்தபொிய வடினவக் குைிப்பிடும். ஒரு 

விொிதரவின் வடிவ அளவு உண்ன யில் அதன் உடனல உருவொக்கும் உறுப்புக்களின் 

கூட்டுத்ததொனகயொகும்.  ஒரு தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குவதன் முக்கிய சநொக்கம் தபொிய 

அளவில் த ொழித் தரனவச் சேகொிப்பதொகும். ‘கண்கொணிப்பு விொிதரவின்’ கண்டுபிடிப்பு வடிவ 

அளவின் கணிப்பின் அடிப்பனடனய ‘த ொத்த ததொனக’ என்பதிலிருந்து ‘ஒழுக்கின் விகிதம்’ 

என்பதற்கு  ொற்ைியுள்ளது.  

தரம்:  தரம் என்பதன் வழுநினல  திப்பீடு ‘நம்பகத்தன்ன ’ என்பதொகும். எல்லொ விஷயங்களும் 

சபச்ேின்  ற்றும் எழுத்தின் த ய்யொை இயல்பொை பயன்பட்டிலிருந்து தபைப்படசவண்டும். இங்கு 

த ொழியியலொொின் பங்களிப்பு சதனவ. அவர் பொிசேொதனைக் கட்டுப்பொடுகசளொ தேயற்னகயொை 

சூழல்கசளொ உள்ள கருத்துப்பொி ொற்ைத்திலிருந்து தரவு தபைப்படொ ல் ேொதொரண 

கருத்துப்பொி ொற்ைத்திலிருந்து தபைப்பட்டதொ என்று பொிசேொதிக்க சவண்டும். இருப்பினும் 

இரண்டிற்கும் எல்னலக் சகொடு வனரப்பது கடிை ொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக ேில 

ததொனலக்கொட்ேி நிகழ்வுகள் சவண்டுத ன்சை பங்தகடுப்பவர்கனளச் தேயற்னகயொை சூழலில் 

னவத்திருப்பனத உணரலொம்.   ொைொக ேொதொரண உனரயொடல் இயற்னகயொை சூழலில் 

நிகழ்வதொகக் கருத இயலும்; இருப்பினும் கொட்ேியளிப்புக்கொக ஒன்சைொ அதற்கு ச ற்பட்ட 

பங்தகடுப்பொளர்கள் அனத ஒத்தினக பொர்த்திருக்கவும்கூடும். 

பிரதிநிதித்துவம்: இது விஷயங்களின் விொிந்த பரப்தபல்னலயிலிருந்து தபற்ை  ொதிொிகனள 

உட்படுத்தும். ஒரு த ொழியின் கூடுதலொை த ொழிப் பண்புக்கூறுகனளப் பிரதிநிதித்துவம் 

தேய்யசவண்டி இது எல்லொத் துனைகளிலிருந்தும் களங்களிலிருந்தும் ேொிநிகரொை விஷங்கனளக் 

தகொண்டிருக்கின்ைது. இதன்  ீது திட்ட ிடப்படும் எதிர்கொல ஆய்வு ஒரு த ொழினயப் 

பிரதிநிதித்துவம் தேய்யும் விொிதரவிலிருந்து தபைப்பட்ட தகவலின் பொிசேொதனைனயயும் 

சவண்டும்.  
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எளின : தரவுத்ததொகுதி எளிய தவளிப்பனடயொை உனரகனளக் தகொண்டிருக்கும். அதொவது நொம் 

பனுவலுக்குள் எந்தக் கூடுதலொை த ொழித் தகவலும் அனடயொளப்படுத்தப்படொத எழுத்துக்களின் 

ததொடர்ச்ேியொை சகொர்னவனய எதிர்பொர்கின்சைொம். ஒரு எளிய தவளிப்பனடயொை உனர 

த ொழிேொர்ந்த  ற்றும் த ொழிேொரொத தகவல்களின் பல வனககனளக் தகொண்டிருக்கும் எந்த 

அனடயொளப்படுத்தலுக்கும் எதிரொைதொகும்.  

ே த்துவம்: தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும்  ொதிொிகள் நிகரொை அளவில் இருக்கசவண்டும். 

இருப்பினும் இது விவொதத்திற்குொிய ேிக்கல்; பயன்பொட்டின் சதனவ அடிப்பனடயில் ேொிவிகித 

அளவில்  ொதிொிகளின் அளவு  ொறும் ஆனகயொல் ேொிநிகர் எல்லொவிடத்திலும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட ொட்டொது.  ொதிொியொக்க  ொதிொி (sampling model) விொிதரனவக் கூடுதல் 

பிரதிநிதித்துவம் தேய்யவும் பல்பொி ொணம் உனடயதொகச் தேய்யவும் சவண்டி சபொது ொை அளவு 

 ொறும்.  

 ீளப்தபறும் தன்ன : தகல்கள், எடுத்துக்கொட்டுகள்  ற்றும் சநொக்கீடுகள் என்பை 

பயன்படுத்துசவொர்களொல் விொிதரவிலிருந்து எளிதொக  ீளப்தபைத்தக்கதொக இருக்கசவண்டும். இது 

பயன்படுத்துசவொர்களுக்கு சவண்டி கணிைியில்  ின்வடிவில் தரனவப் பொதுகொக்கும் 

ததொழிநுட்பத்தில் கவைம் தேலுத்தும். இன்னைய ததொழில் நுட்பம் தைிநபர் கணிப்தபொைியில் 

விொிதரனவ உருவொக்கவும் நொம் சதனவப்படும் சபொது எளிதொகத் தரனவ  ீளப்தபைவும் 

ேொத்திய ொைதொகச் தேய்துள்ளது.  

பொிசேொதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் தன்ன : பல மூலங்களிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்டுள்ள பனுவல் 

விஷயங்கள் உண்ன யொைதொகவும் நம்பகத்தன்ன யுனடயதொயும் இருக்கசவண்டும். விொிதரவு 

எந்த வனகயிலொை அனுபவொத ஆய்வுக்கும் பொிசேொதனைக்கும் உட்படுத்தப்படசவண்டும். இந்த 

பண்பு விொிதரனவ த ொழி வல்லுநர்களொல் நம்பத்தகுந்ததொகச் தேய்கின்ைது; ஏதைன்ைொல் அவர்கள் 

பிைரொல் தேய்யப்படும் உற்றுசநொக்கல்கனளப் பொிசேொதிக்கசவொ  றுக்கசவொ சவண்டி விொிதரனவ 

எந்த அனுபவவொதப் புலைொய்வுக்கும் உட்படுத்த இயலும்.  

விொிவுபடுத்தும்தன்ன : விொிவுபடுத்தல் ேீர்ன னய அதிகொிக்கசவண்டும். இது விொிதரனவக் 

கொலப்சபொக்கில் த ொழிக்குள் கொணப்படும் த ொழி  ொற்ைங்கனளப் பதிவுதேய்வற்கு 

இனணயொைதொகச் தேய்யும். கொலப்சபொக்கில் புதிய த ொழித் தரனவ முனையொக அதிகொிப்பதொல் 

இருகொல த ொழி ஆய்வுகளுக்கு  வொய்ப்னபத் தந்து தரவுத்ததொகுதி வரலொற்றுப் பொி ொணத்னதப் 

தபறும். 
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ஆவணப்படுத்தல்: தரவுத்ததொகுதிப் பயன்படுத்துசவொர் எதிர்கொல சநொக்கீட்டுக்கொகப் பனுவல் 

 ொதிொிகளின் ஆணவப்படுத்தலின் எல்லொ தகவல்கனளயும் ஒரு தைியொை இடத்தில் 

னவத்திருக்கசவண்டும் என்பனதச் ேொியொை ஆணவப்படுத்தல் உணர்த்தும். சதனவ என்ைொல் 

ஆணவப்படுத்தலுக்கு எல்லொ சநொக்கீடுகளும் அடங்கிய ஒரு தலப்பு வழிகொட்டினய 

உட்படுத்தசவண்டும். விொிதரவின் எளிதொை நிர்வொகம், அணுகல்  ற்றும் பகுப்பொய்வுக்கொக  இது 

ேொதொரண பனுவனல அனடயொளப்படுத்தலில். 

1.4. ததொடக்ககொலத் தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் 

  ததொடக்க கொலத் தரவுத்ததொகுதி த ொழயியல்’ (Early Corpus Linguistics) என்ை கனலச் 

தேொல்னல நொம் ேொம்ஸ்கியின் வரவுக்கு முன்ைொல் உள்ள த ொழியியல் என்பனத விளக்கப் 

பயன்படுத்தலொம். களத ொழியியல் (Field Linguistics)   ற்றும் அன ப்புத ொழியியலொர்  ரனபச் 

ேொர்ந்த பிந்னதய த ொழியியலொர்கள் பயன்படுத்திய அடிப்பனட தநைிமுனைனய எந்த ஐயமும் 

இன்ைி விொிதரவு அடிப்பனடயிலொைது என்று கூைலொம். ஆைொல் இக்கொல கட்டத்திலிருந்சத 

‘தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல்’ என்ை கனலச்தேொனலப் பனுவல்களிலும் ஆய்வுகளிலும் கொணலொம் 

என்று அர்த்தம் அல்ல.‘ ஆரம்ப கொல தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல்’ என்ை கனலச்தேொல் 

இப்பனடப்புகனள வனகப்பொடு தேய்யசவண்டி உருவொக்கப்பட்டதொகும். இது ேில வழிகளில் 

ேொம்ஸ்கிக்கு முந்னதய த ொழியியல் தநைிமுனைனயக் குைிப்பதுடன் அது உைவு னவத்துள்ள புதிய 

தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் தநைிமுனையுடன் ததொடர்புதகொண்டுள்ளது. இச்தேய்தினய 

எடுத்துக்கொட்டவும் 1950-களுக்கு முன்ைர் த ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதியின் பரந்த 

பயன்பொட்னட நிறுவவும் கீசழ அக்கொலகட்டத்திய தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை 

ஆய்வுகளின் சுருக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.  

 ததொடக்ககொல தரவுத்ததொகுதினய முன்  ின்ைணுேொர் தரவுத்ததொகுதி (pre-electronic 

corpus) என்றும் கூைலொம். எலக்ட்ரொைிக் தரவுத்ததொகுதியின் (electronic corpus) தனலமுனைக்கு 

முன்பு, த ொழி தரவுத்தளங்கள் அகரொதியியல் (lexicography), கினளத ொழியியல் (dialectology), 

ஒப்பீட்டு த ொழியியல் (comparative linguistics), த ொழி கற்பித்தல் (language teaching), த ொழி 

ஈட்டம்/சபறு (language acquisition), ஒலியைியல் (phonology)  ற்றும் பிை த ொழியியல் 

துனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டை. முந்னதய அைிஞர்கள் தரவுத்ததொகுதினய எவ்வொறு 

உருவொக்கிைொர்கள், பகுப்பொய்வு தேய்தொர்கள்  ற்றும் அதிலிருந்து தகவல்கனள தங்கள் 

பனடப்புகளில் எவ்வொறு பயன்படுத்திைர் என்பனத கீழ்வரும் விளக்கம் கொட்டுகிைது. 
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தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை த ொழி ஆய்னவ ேொியொை கண்சணொட்டத்தில் பொர்க்க இது 

சதனவயொை தகவனல அளிக்கிைது. 

1.4.1. எழுத்துக்கூட்டல்  ரபுகள்  

 எழுத்துக்கூட்டல்  ரபுகனள (Spelling Conventions) அைிய சவண்டியும் தரவுகளின் 

சேகொிப்பு ததொடக்க கொலகட்டத்தில் ச ற்தகொள்ளப்பட்டது. கொதிங் (Käding 1897)  ில்லியன் 

தேொற்கள் தகொண்ட தஜர் ன் த ொழியின்  ிகப்தபொிய தரவுத்ததொகுதினய தஜர் ன் த ொழியின் 

எழுத்துக்களின் வருனககளின்  ற்றும் எழுத்துக்களின் ததொடர்ச்ேிகளின் நிகழ்தவண்னணக் 

கண்டுப்பிடிக்கப் பயன்படுத்திைொர். இவ்விொிதரவு அதன் அளவு கொரண ொக அக்கொலகட்டத்தில் 

ேிைந்ததொகக் கருதப்பட்டதுடன் ேில தற்கொல தரவுத்ததொகுதிகளுடன் ஒப்பிடுனகயில் அளவு 

அடிப்பனடயில் ச ம்பட்டதொகவும் இருக்கின்ைது.  

1.4.2.அகரொதி தயொொிப்பு 

 ேொமுசவல் ஜொன்ேன் த து ஆங்கில த ொழியின் அகரொதியில் (Dictionary of the English 

Language 1755) அர்த்தம்  ற்றும் பயன்பொட்னட விளக்குவதற்கொக கிட்டத்தட்ட 40000 

தனலப்புகளுக்கு 150000க்கும் ச ற்பட்ட ச ற்சகொள்கனள சேகொித்தொர்.  

 The ஆக்ஸ்சபொர்டு ஆங்கில அகரொதியின் 1ஆவது பதிப்பு (Oxford English Dictionary 

1882) (பதிப்பொேிொியர்: சஜம்ஸ் முர்சர (James Murray)) சு ொர் 414825 பதிவுகளின் பயன்பொட்னட 

விளக்குவதற்கு பல்சவறு இலக்கியப் பனுவல் மூலங்களிலிருந்து 5  ில்லியன் ச ற்சகொள்கள் 

தகொண்ட (கிட்டத்தட்ட 50  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்ட) ஒரு தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்திைொர். 

 1882இல் ததொகுக்கப்பட்ட OEDஇன் முதல் ததொகுதி தவளிவந்த பின்ைர் அதனை அடுத்து 

தவளிவந்த துனணத் ததொகுதிகள் பல  ில்லியன் ச ற்சகொள்கள் தகொண்ட தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்தியது. இந்த சவனல 1984 இல் ததொடங்கியது  ற்றும் OED2 இன் இரண்டொம் பதிப்பு 

1989 இல் 20 ததொகுதிகளில் தவளிவந்தது. 

 OED2 (1989) OED1, துனணத்ததொகுதிகள் (1972-1986) இவற்ைில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

விொிதரவு  ற்றும் அைிவியல்  ற்றும் ததொழில்நுட்பம், இழிவொை உனரகள், தகட்டவொர்த்னதகள் 

 ற்றும் பிொிட்டனுக்கு தவளிசய பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில வனகள் இவற்ைில் இருந்து 50000 

புதிய தேொற்கள் இவற்னைக் தகொண்டிருந்தது. இது 2.4  ில்லியன் ச ற்சகொள்களிலிருந்து 
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வனரயறுக்கப்பட்ட  ற்றும் எடுத்துக்கொட்டப்பட்ட 447000 தேொற்களுக்கு ச ல் உள்ள ஒரு 

கொர்பனைப் பயன்படுத்தியது. 

 தவப்ஸ்டொின் புதிய ேர்வசதே அகரொதியின் (Webster’s New International Dictionary) 

2ஆவது பதிப்பு (1934) புத்தகங்கள், பத்திொினககள், தேய்தித்தொள்கள், துண்டுப்பிரசுரங்கள், 

அட்டவனணகள்  ற்றும் கற்ைைிந்த பத்திொினககள் இவற்னை முனையொக வொேிப்பதில் இருந்து 

சேகொிக்கப்பட்ட 1665000க்கும் ச ற்பட்ட ச ற்சகொள்களின் கொர்பனைப் பயன்படுத்தியது. 

த ொத்தச் சேகொிப்பில் பதிவுதேய்யப்பட்ட பயன்பொட்டின் 4500000க்கும் ச ற்பட்ட புதிய 

எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை. 

 தவப்ஸ்டொின் புதிய ேர்வசதே அகரொதியின் 3 வது பதிப்பு (1961) கிட்டத்தட்ட அனர 

 ில்லியன் தனலப்புச் தேொற்களின் அர்த்தத்னதயும் பயன்பொட்னடயும் ேொிபொர்க்கவும் விளக்கவும் 

10  ில்லியனுக்கும் அதிக ொை ச ற்சகொள்களின் தரவுத்ததொகுதினய அணுகியது. 

1.4.3. கினளத ொழி ஆய்வு 

 ஆங்கிலக் கினளத ொழி ேமூகம் (English Dialect Society) (ததொடக்கம் 1873) ஆங்கில 

கினளத ொழி அகரொதி (English Dialect Dictionary) (1898-1905)  ற்றும் ஆங்கில கினளத ொழி 

இலக்கணம் (English Dialect Grammar) (1905) ஆகியவற்னை தவளியிட பிரொந்திய 

தேொற்களஞ்ேியத்தின் கொர்பனை சேகொித்தது. 

 ஜொர்ஜ் தவங்கர் (George Wenker) 1881இல் ஸ்ப்ரொகட்லொஸ் தடஸ் டொய்ேனை 

(Sprachatlas des Deutschen) தவளியிட தஜர் ன் கினளத ொழிகளின் ஒரு தபொிய தேொல்ேொர் 

தரவுத்தளத்னதச் சேகொித்தொர். 

 தடன் ொர்க்கின் (Denmark)  ொியஸ் கிைிஸ்தடன்ேன் (Marius Kristensen) ததொடர்ச்ேியொை 

பகுப்பொய்வு  ற்றும் அடுத்தடுத்த ததொகுதிகளில் (1898-1912) சடைிஷ் கினளத ொழி அட்லஸின் 

(Danish Dialect Atlas தவளியீட்டிற்கொக கணிே ொை அளவு தரவுத்ததொகுதினய சேகொித்தொர்.  

  ஜூல்ஸ் கில்லியசரொன் (Jules Gilliéron) என்ை பிதரஞ்சு அைிஞர், ஒரு பயிற்ேி தபற்ை 

களப்பணியொளருடன் அட்லஸ் லிங்குஸ்டிக் டி லொ பிரொன்ஸின் (Atlas Linguistique de la France) 

(1902-1910: 13 ததொகுதிகள்) பகுப்பொய்வு  ற்றும் தவளியீட்டிற்கொக தபொிய கினளத ொழி 

கொர்பனை சேகொித்தொர்.. 

 அதலக்ேொண்டர் எல்லிஸ் (Alexander Ellis) 20 ஆண்டுகளில் 1145 இடங்களிலிருந்து 

னகமுனையொக சேகொிக்கப்பட்ட 5  ில்லியன் தேொற்களின் சபச்சு கொர்பனைப் பயன்படுத்தி 
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ஆங்கில கினளத ொழிகளின் தற்சபொனதய ஒலியைியல் (Existing Phonology of English Dialects) 

(1889) என்பனத தவளியிட்டொர். 

 இரண்டொம் உலகப் சபொருக்குப் பிைகு, யூதஜன் டயத்  ற்றும் ஹசரொல்ட் ஆர்டன் (Eugen 

Dieth and Harold Orton) ஆகிசயொர் 5 ஆண்டுகளில் இங்கிலொந்தின் 311 பிரொந்தியங்கனளச் 

சேர்ந்த களப்பணியொளர்களொல் சேகொிக்கப்பட்ட ஒரு தபொிய சபச்சு கொர்பைுடன் ஆங்கிலக் 

கினளத ொழிகளின் ேர்சவ (Survey of English Dialects) (1961) என்பனத வடிவன த்தைர். 

 அத ொிக்கொவில், நியூ இங்கிலொந்தின் த ொழியியல் அட்லஸ் (Linguistic Atlas of New 

England) (1943) 2 ஆண்டுகளில் களப்பணியொளர்களொல் சேகொிக்கப்பட்ட 213 பிரொந்திய 

வனககளில் இருந்து சேகொிக்கப்பட்ட சபச்சு தரவுத்தளத்தின் ஒரு கொர்பனைக் தகொண்டிருந்தது. 

 அத ொிக்க பிரொந்திய ஆங்கிலத்தின் அகரொதி (Dictionary of American Regional English) 

(1985) அத ொிக்கொவில் பயன்படுத்தப்படும் கினளத ொழிகளிலிருந்து ததொகுக்கப்பட்ட ஒரு 

கொர்பஸ் தரவுத்தளத்னதயும் அணுகியது. 

1.4.4. தேொல்ேொர் ஆய்வு  

 எட்வர்ட் சதொர்ன்னடக் 1921இல் ஆேிொியொின் சவர்ட் புத்தகத்னத தவளியிட கிட்டத்தட்ட 

4.5  ில்லியன் ஆங்கில தேொற்களின் தரவுத்தளத்னத ததொகுத்தொர். பின்ைர், இந்த கொர்பஸ் 30000 

தேொற்களின் ஆேிொியொின் சவர்ட்புக் (The Teacher’s Wordbook of 30000 Words) (1940) தயொொிக்க 

பத்திொினககள், கொல இதழ்கள்  ற்றும் ேிைொர் இலக்கியங்களிலிருந்து தபைப்பட்ட பனுவல்களுடன் 

18  ில்லியன் தேொற்களொக விொிவுபடுத்தப்பட்டது,. 

 எர்ைஸ்ட் ஹொர்ன் (Ernest Horn) ஒரு அடிப்பனட எழுதும் தேொல்லகரொதி (A Basic Writing 

Vocabulary) (1926) என்பனத தவளியிட  ைித முயற்ேிகளின் பல்சவறு மூலங்களிலிருந்து 

தைிப்பட்ட  ற்றும் தவளியிடப்பட்ட கடிதங்களின் பல்சவறு எழுதப்பட்ட பனுவல்களிலிருந்து 

5136816-க்கும் ச ற்பட்ட இயங்கும் தேொற்களின்  ற்தைொரு தரவுத்ததொகுதினயக் னகமுனையொகத் 

ததொகுத்தொர். 

 ன க்சகல் தவஸ்ட்  ற்றும் சஜம்ஸ் எண்டிகொட் (Michael West and James Endicott) 

ஆகிசயொர் 1935ஆம் ஆண்டில் முதல் ஈ.எஃப்.எல் அகரொதினய (English as a Foreign Language 

(EFL) dictionary) (The New Method English Dictionary/தி நியூ த தட் ஆங்கில அகரொதி) 

தவளியிட்டைர். இது ஒரு தபொிய கொர்பஸிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட 1490 தேொற்களின் 
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தேொற்தைொகுதியில் கிட்டத்தட்ட 24000 ஐடங்களின் தபொருளின் விளக்கங்கனளக் 

தகொண்டிருந்தது. 

 எச். பொல் ர், எம். தவஸ்ட், எல். ஃபொதேட்,  ற்றும் ஏ.எஸ். ஹொர்ன்பி (H. Palmer, M. West, 

L. Faucett, and A.S. Hornby) ஆகிசயொர் தேொற்தைொனக சதர்வு குைித்த இனடக்கொல அைிக்னகனய 

(The Interim Report on Vocabulary Selection) (1936) தவளியிட ஆங்கிலத்தில் 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தேொற்களின்  ற்தைொரு தபொிய தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்திைொர்.  

 ேொர்லஸ் ஃப்னரஸ்  (Charles Fries) தி அத ொிக்கன் ஆங்கில இலக்கணம் (The 

American English Grammar) (1940) என்பனத தவளியிட 2000 னகயொல் எழுதப்பட்ட தைிப்பட்ட 

கடிதங்கள்  ற்றும் முக்கிய ொக புகொர்கள்  ற்றும் நிதி அல்லது பிை துயரங்கனளத் தணிக்க ேில 

அதிகொரத்துவ நடவடிக்னககளுக்கொை சகொொிக்னககள் உள்ளடக்கிய யுஎஸ்ஏ அரேொங்கத்திற்கு 

எழுதப்பட்ட  ற்தைொரு 1000 கடிதங்களின் பகுதிகள் குைித்து ஆய்வு தேய்தொர். 

1.4.5. இலக்கணங்கள் எழுதுதல் 

 பவுட்ஸ் ொ (Poutsma) (1926-29)  ற்றும் க்ரூேிங்கொ (Kruisinga) (1931-32) ஆகிசயொர் 

ஆங்கில தேய்தித்தொள்கள்  ற்றும் நொவல்களிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட வொக்கியங்களிலிருந்து 

பல்சவறு அளவுகளில் உள்ள தரவுத்ததொகுதிகனள வடிவன த்து பயன்படுத்திைர். 

 ஓட்சடொ தஜஸ்பர்ேன் (1937, 1909-1949) ஆங்கிலத் ததொடொியல்  ற்றும் இலக்கணத்னதப் 

பற்ைி விவொதிக்க பல்சவறு ஆதொரங்களில் இருந்து ஆங்கிலத்தின் விளக்க எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

கொர்பனை ததொகுத்தொர். 

 ரொண்டொல்ஃப் க்யூர்க் (Randolf Quirk)  ற்றும் அவரது குழுவிைர் ஆங்கிலத்தின் விொிவொை 

இலக்கணத்னத எழுத அன்ைொட ஆங்கிலத்தின் ஒரு தரவுத்ததொகுதினயத் (Quirk, et al./க்யூர்க், 

 ற்றும் பலர். 1985) ததொகுத்தைர். பிரதிநிதித்துவ எடுத்துக்கொட்டுகனளத் சதர்ந்ததடுப்பதில் 

ஒருதனலப்பட்ேத்தின் ேிக்கல்கனள ே ொளிப்பதற்கும், இலக்கண வல்லுநொின் இயல்பொைனத விட 

ஒப்பீட்டளவில் அேொதொரண ொை கட்டன ப்புகனளத் சதர்ந்ததடுப்பனத நீக்குவதற்கும் இது 

உதவும். 

 ஹசரொல்ட் ஈடன் (Harold Eaton) (1940) ஆங்கில பயன்பொட்னட விவொிக்க பல்சவறு 

தபொருண்ன யியல்ேொர் நிகழ்தவண் பட்டியல்கனள (semantic frequency lists) உருவொக்கிைொர் 

(லொர்ஜ் 1949). 
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 ஃப்னரஸ் (Fries) எழுதிய ஆங்கிலத்தின் விளக்க இலக்கணம் (A descriptive grammar of 

English) (1952), வொிவடிவொக்கப்பட்ட ததொனலசபேி உனரயொடல்களின் ஒரு தரவுத்ததொகுதியின் 

பகுப்பொய்னவ அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. 

 தகன்தஹய்ம்  ற்றும் பலர்   (Gougenheim et al. 1956) சபச்சு பிரஞ்சு த ொழியில் உயர் 

அதிர்தவண் தேொல்ேொர்  ற்றும் இலக்கண விருப்புகனள/சதர்வுகனள விவொிக்கக் கிட்டத்தட்ட 275 

தகவலொளிகளிட ிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட வொிவடிவ ொக்கப்பட்ட சபச்சு பிதரஞ்சு 

தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்திைர். 

 பிரஜ் கச்ரு (Braj Kachru 1961) முனையொை கருத்தொய்வுகனள ஆரொய்வதற்கும், இந்திய 

ஆங்கிலத்தில் இலக்கணங்கனள எழுதுவதற்கு  திப்பு ிக்க உள்ளீடுகனள வழங்குவதற்கும் 

இந்தியர்களின் ‘பனடப்பு எழுத்துக்களின்’ உனர தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்திைொர்.  

 சதேொய் (Desai 1974)  ற்றும் நிஹலொைி  ற்றும் பலர் (Nihalani et al. 1979) இந்தியொவில் 

ஆங்கிலம் கற்பிப்பதற்கொை இலக்கணங்கனள எழுதுவதற்கொை உண்ன யொை உள்ளீடுகனள 

வழங்க எழுதப்பட்ட இந்திய ஆங்கிலத்தின் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட  ொதிொிகளின் தைி 

தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்தியது. 

1.4.6. சபச்சு ஆய்வு 

 கொட்ஃப்சர டீவி (Godfrey Dewey) பலவித ொை உனரயொடல்களில் இருந்து 

சேகொிக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 100000 தேொற்களின் சபச்சு தரவுத்ததொகுதினயப் பகுப்பொய்வு தேய்த 

பின்ைர் ஆங்கில சபச்சு ஒலிகளின் ேொர்பு அதிர்தவண் (Relative Frequency of English Speech 

Sounds) (1923) என்பனத தவளியிட்டொர். 

 வில்லியம் விட்ைி (William Whitney 1874) ஆங்கிலத்தில் சபச்சு அன ப்தபொழுங்குகனளப் 

(speech patterns) படிக்க ஒரு தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்திைொர். 

 பன்ேொல் (Bansal 1969) இந்தியப் சபச்சு ஆங்கிலத்தின் (Indian Spoken English) பல்சவறு 

தன்ன கனளக் குைித்து ஆரொயவும் பிொிட்டிஷ்  ற்றும் இந்திய ஆங்கில த ொழிக்கு இனடசய 

இருக்கும் சவறுபொட்டின் தைிக்கூறுகனள அனடயொளகொணவும் ஒப்பிடவும் ஒரு சபச்சு 

தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்திைொர். 

1.4.7. த ொழி கற்பித்தல்  

 த ொழி கற்பித்தல் (Language Pedagogy) குைித்த ஆய்வுகளுக்கும் ததொடக்க 

கொலகட்டத்தில் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டை. பினரஸ்  ற்றும் டிரொவர் (Fries an Traver, 1940) 

http://www.languageinindia.com/


 

29 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 ற்றும் சபொங்கர்ஸ் (Bongers, 1947) என்பவர்கள் அயல்த ொழி கற்பித்தல் குைித்த ஆய்வுகளுக்கு 

விொிதரனவப் பயன்படுத்திைர். விொிதரவும் இரண்டொம் த ொழி கற்பித்தலும் இருபதொம் 

நூற்ைொண்டின் ஆரம்பகட்ட அனரப்பகுதியில் வலுவொை ததொடர்பு தகொண்டிருந்தை. அயல்த ொழி 

படிப்பவர்களின் தேொற்ததொனகப் பட்டியல் (Vocabulary list) விொிதரவுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டை. 

தொன்னடக் (Thorndike, 1921)  ற்றும் பொ ர் (Palmer, 1933) என்பவர்களின் ஆய்வுகள் 

அடிப்பனடயில் எடுக்கப்பட்ட தேொல் எண்ணிக்னககள் இரண்டொம் த ொழி கற்பித்தலின் 

தேொற்தைொனகக் கட்டுப்பொட்டு இயக்கத்தின் முக்கிய இலக்கொக அன ந்தது. 

 சதொர்ன்னடக் (Thorndike,1921), பொல் ர் (Palmer 1933), சபொங்கர்ஸ் (Bongers 1947) 

 ற்றும் பிைர் தவளிநொட்டு த ொழி கற்பித்தலில் (foreign language teaching) தேொற்தைொனகக் 

கட்டுப்பொட்டு இயக்கத்தின் (vocabulary control movement) வரலொறு  ற்றும் தகொள்னககனள 

வனரயறுக்க தவளிநொட்டு த ொழி தரவுத்ததொகுதிகனளப் (foreign language corpora) 

பயன்படுத்திைர். 

 ஃப்னரஸ் அண்ட் டிரொவர் (Fries and Traver 1940) கற்பிப்பதில் தவளிநொட்டு த ொழி 

கற்பித்தலின் இயல்பு  ற்றும் சநொக்கனத ஆரொய அத ொிக்க கல்வி கவுன்ேிலின் (American 

Council of Education) ஆங்கில தரவுத்ததொகுதினயப் (English corpus) பயன்படுத்திைர்.  

 எச் வி. ஜொர்ஜ்  ற்றும் பலர் ( H.V. George et al. 1950 –1960) னஹதரொபொத்தில் இந்திய 

 ொணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்பிப்பதற்கொை ததொடக்கப்பொடநூல்கனள (primers/ப்னர ர்கள்) 

வடிவன க்க நொவல்கள், நொடகங்கள், கனதகள்  ற்றும் தேய்தித்தொள்கள்  ற்றும் பருவ இதழ்கள் 

உள்ளிட்ட புனைகனத அல்லொத மூலங்களிலிருந்து நூல்கனளத் திரட்டுவதன் மூலம் எழுதப்பட்ட 

பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் அனர  ில்லியன் தேொற்களின் தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்கிைர். 

1.4.8. த ொழிப் சபறு 

 18  ற்றும் 19ஆம் நூற்ைொண்டுகளில் த ொழிப் சபறு குைித்த ஆரொய்ச்ேி தபரும்பொலும் 

‘நொட்குைிப்சபடு ஆய்வு’ (‘diary study’) வடிவத்தில் தேய்யப்பட்டது. இனவ தபரும்பொலும் 

கவை ொக இயற்ைப்பட்ட தபற்சைொொின் நொட்குைிப்புகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டு அவற்ைின் 

குழந்னதயின் இருப்பிடங்கனளப் பதிவுதேய்கின்ைை (Preyer/ப்சரயர் 1889, Stern/ஸ்தடர்ன் 

1924). 

 20ஆம் நூற்ைொண்டில் குழந்னதகளின் த ொழி தேயல்திைைின் அளனவப் பற்ைிய 

தபரும்பொலொை ஆரொய்ச்ேி  ற்றும்  திப்பீடுகள் குழந்னதகளின் சபச்சு  ற்றும் எழுத்தில் இருந்து 
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உருவொக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளுடன் தேய்யப்படுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதிகளின் 

பகுப்பொய்வுகள் குழந்னதகள் த ொழினயச் ேொியொகக் கற்றுக் தகொண்டதொ அல்லது த ொழியியல்ேொர் 

திைன் குனைவொக உள்ளதொ என்பனத அைிய முக்கிய ொை தடயங்கனள வழங்குகின்ைை. 

 'தகவலொளி அளவுசகொலில்' ‘informant scale’ (1927-1957), த ொழி சபைின் வளர்ச்ேிக்கொை 

தபொதுவொை விதிமுனைகனள நிறுவுவதற்கொை சநொக்கத்துடன், பகுப்பொய்வில் பயன்படுத்தப்படும் 

தரவுத்ததொகுதியின்  ொதிொி ஏரொள ொை குழந்னதகளிட ிருந்து (குறுகிய  ற்றும் நினலயொை சநர 

அளவிற்குள்) சேகொிக்கப்பட்டது (McCarthy/த க்கொர்த்தி 1954 ). 

 ‘சநர அளவுசகொலில்’ (’informant scale’) (1957இலிருந்து) நீண்ட கொலத்திற்குக் குனைந்த 

எண்ணிக்னகயிலொை குழந்னதகளிட ிருந்து தபைப்பட்ட கூற்றுகளின் ததொகுப்பின் 

அடிப்பனடயில் ஒரு வனகயொை நீளப்பொங்கொை ஆய்வு (longitudinal study) தேய்யப்பட்டது 

(Bloom/ப்ளூம் 1970, Brown /பிரவுன் 1973). 

1.4.9. ஒப்பீட்டு த ொழியியல்  

 ஒப்பீட்டு த ொழியியலும் (Comparative-Linguistics) தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஈட்டன் (Eaton, 1940) டச்சு, தஜர் ன், பிதரஞ்சு  ற்றும் இத்தொலிய 

த ொழிகளின் தேொற்தபொருள்களின் நிகழ்தவண்கனள ஒப்பீட்டு தேய்து ஆய்வு தேய்தொர். 

இவ்வொய்வு இன்னைய கொலகட்டத்திலும்  ிகச் ேிைந்தொகக் கருதப்படுகின்ைது. 1990-களின் 

ஆரம்பத்தில்தொன் விொிதரவுகள்  ீண்டும் இம் ொதிொியொை தகவல்கனளப் தபறுவதற்கொகப் 

பயன்படுத்த சவண்டி உருவொக்கப்பட்டை. 

1.4.10. ததொடொியலும் தபொருண்ன யியலும்  

 ஈட்டன்-ஆல் (Eaton 1940) பயன்படுத்தப்பட்ட தபொருண்ன யியல் நிகழ்தவண் 

பட்டியல்கள் ஒருத ொழிய வர்ணனையில் (monolingual description) ஆர்வம் கொட்டிய பிை 

ஆய்வொளர்களொலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. லொர்ஜ் (Lorge, 1949) இதற்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

ததொடொியலும் இவ்வொறு பொிசேொதிக்கப்பட்டது. ஃப்னரேின் (Fries, 1952) விொிதரவு 

அடிப்பனடயிலொை ஆங்கில வருணனை இலக்கணம் இதற்கு ஆரம்பகொல எடுத்துக்கொட்டொகும். 

குர்க்  ற்றும் பிைொின் (Quirk et al) A Comprehensive Grammar of the English Language முப்பது 

ஆண்டுகளுக்குப் பிந்தியதொகும். இவ்வனக ஆய்வுகள் ஆங்கிலத்சதொடு நின்றுவிடவில்னல. 

சகொகன்னஹம்  ற்றும் பிைர் (Gogenheim et al, 1956) உயர்ந்த நிகழ்தவண் உள்ள தேொல் 

சதர்வுகனளயும் இலக்கண சதர்வுகனளயும் விளக்க 275 தகவலொளிகளிட ிருந்து 
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எழுத்துப்தபயர்ப்பு தேய்யப்பட்ட சபச்சுப் பிதரஞ்சு த ொழியின் தரவுத்ததொகுதினய 

பயன்படுத்திைர். இவ்தவடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து நீண்ட கொல ொக த ொழியியலில் அடிப்பனட 

விொிதரவு தநைிமுனை விொிவொகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது ததொிய வருகிைது.  

1.4.11. பிை துனைகள் 

 ஈட்டன் (1940) ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, தஜர் ன்  ற்றும் ஸ்பொைிஷ் த ொழிகளில் தேொல் 

நிகழ்வு  ற்றும் அர்த்தங்களின் அதிர்தவண்னண ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க 4 இனண 

தரவுத்ததொகுதிகனளப் (parallel corpora) பயன்படுத்திைொர். 

 18ஆம் நூற்ைொண்டில் விளக்க உனரகள்  ற்றும் வி ர்ேைங்கள் தேய்ய ஒரு 

தரவுத்ததொகுதியொகப் னபபிள் பயன்படுத்தப்பட்டது. பல்சவறு பகுதிகளினடசய உண்ன  

நினலத்தன்ன னய நிரூபிக்க பல்சவறு தேொல் பட்டியல்கள் (word lists)  ற்றும் தேொல்லனடவுகள் 

(concordances) உருவொக்கப்பட்டை (அதலக்ேொண்டர் க்ரூடன் 1769). சஷக்ஸ்பியர்,  ில்டன் 

 ற்றும் பிைொின் பனடப்புகளில் இசத சபொன்ை முயற்ேிகள் ச ற்தகொள்ளப்பட்டை (Elliott and 

Valenza/எலியட்  ற்றும் வதலன்ைொ 1996). 

 1897ஆம் ஆண்டில் சகொடிங் (Käding) என்ை தஜர் ன் அைிஞர், கடிதங்களின் நிகழ்தவண் 

விநிசயொகம் (frequency distribution), தேொற்களில் எழுத்துக்களின் வொினேனய எண்ணுதல்  ற்றும் 

தபொது எழுத்துக்கூட்டல்  ரபுகனளப் (spelling conventions) படிப்பதற்கொக பல்சவறு எழுதப்பட்ட 

மூலங்களிலிருந்து 11  ில்லியன் தஜர் ன் தேொற்களின் தரவுத்ததொகுதினயக் னகமுனையொகத் 

ததொகுத்தொர். 

 புள்ளியியல்ேொர் த ொழியியலில், சஜ. பி. எஸ்டூப் (J. B. Estoup 1902) 

ஸ்தடசைொகிரொஃபிக்கொை (stenography) கருவிகனள வடிவன ப்பதற்கொை கிரொஃபீம் 

நிகழ்தவண்கனளத் தீர் ொைிக்க எழுதப்பட்ட பிதரஞ்சு தரவுத்ததொகுதினயப் பகுப்பொய்வு தேய்தொர். 

  ொர்க்சகொவ் (Markov 1913) ேில ேிைிய ஆங்கில தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்தி தைது 

த ொழிப் தபொைியியல் ஆரொய்ச்ேியின் (language engineering research)  ொதிொினய 

வடிவன த்தொர். 

 ஜிப்ஃப் (Zipf 1936) ேில  ொதிொி தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு தநருக்க ொை குைிப்புடன் 

ஆங்கிலத்தில் தேொற்களின் விநிசயொகத்னத புள்ளியியல் அடிப்பனடயில் ஆய்வு தேய்தொர்.  

1.5. தரவுத்ததொகுதியின் வரம்புகள் 

(அ) த ொழியியல் உற்பத்தி இல்லொன  
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 ேொம்ஸ்கியும் அவரது ஆதரவொளர்களும் த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியில் தரவுத்ததொகுதியின் 

 திப்னப கடுன யொக வி ர்ேித்துள்ளைர். 1958இல் தடக்ேொஸ் பல்கனலக்கழகத்தில், “எந்ததவொரு 

இயற்னக தரவுத்ததொகுதியும் தினே திருப்பப்படும். ேில வொக்கியங்கள் தவளிப்பனடயொைனவ 

என்பதொல் அனவ ஏற்படொது;  ற்ைனவ அனவ தபொய்யொைனவ, இன்னும் ேிலவற்ைில் அனவ 

தவைொைனவ. தரவுத்ததொகுதி, இயற்னகயொைதொக இருந்தொல், அந்த விவரம் [அதன் 

அடிப்பனடயில்] தவறும் பட்டியனலத் தவிர சவதைொன்று ில்னல.” எை அவர் வொதிட்டொர், 

 த ொழியியல் உள்ளொர்ந்த தன்ன க்கு தரவுத்ததொகுதி ஆதொரங்கனள வழங்க முடியொது 

என்று  ரபியலொளர்கள் வொதிடுகின்ைைர். அதன் கட்டன ப்பு  ற்றும் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்ைின் 

அடிப்பனடயில் இது த ொழியியல் ‘தேயல்திைனை’  ட்டுச  குைிக்கிைது, ஆைொல் பயைர்களின் 

த ொழியியல் ‘திைன்’  ற்றும் ‘தொரொள  ைப்பொன்ன ’ ஆகியவற்னைப் பிரதிபலிக்கொது. 

தேயல்திைைின் (performance) எடுத்துக்கொட்டுகனள  ட்டுச  பதிவுதேய்யும் ஒரு தரவுத்ததொகுதி, 

த ொழியியலொளர்களுக்கு பயனுள்ளதொக இருக்க இயலொது, அவர்கள் பல்சவறு சூழல்களில் த ொழி 

பயன்பொட்டின் தவளிப்புை ஆதொரங்கனள விட, த ொழினயப் பற்ைிய உள்ளொர்ந்த அைினவப் 

புொிந்துதகொள்ள முற்படுகிைொர்கள். 

 (ஆ) ததொழில்நுட்ப ேிக்கல்கள் 

 தரவுத்ததொகுதி உருவொக்குவது என்பது ஒரு தபொிய அளவிலொை, பலதரப்பு, ஆர்வமுள்ள 

சவனல. இது ஒரு ேிக்கலொைது, சநரத்னத எடுத்துக்தகொள்வது, பினழயொைது  ற்றும் வினல 

உயர்ந்தது. முழு நிறுவைத்திற்கும் திைன யொை தரவு தேயலொக்க அன ப்பு சதனவப்படுகிைது, 

இது அனைவருக்கும் கினடக்கொது, குைிப்பொக இந்தியொ சபொன்ை ஒரு நொட்டில். 

த ொழியியலொளர்கள் கணிைி பயன்பொடு  ற்றும் தரவு னகயொளுதல் ஆகியவற்ைில் பயிற்ேி தபை 

சவண்டும். இது ஒரு ததொந்தரவொை பணி.  ற்ை நொடுகளின் த ொழியியலொளர்கனளப் 

சபொலல்லொ ல், இந்திய த ொழியியலொளர்கள் கணிைினய தங்கள் முன்சைற்ைத்திற்கு தகொண்டு 

தேல்ல ஆர்வ ொக இல்னல. கணிைி விஞ்ஞொைிகள்,  றுபுைம், த ொழியியலொளர்களுடன் 

இனணந்து பணியொற்ை ஆர்வ ொக இல்னல. இனடதவளி இன்னும் பரந்த அளவில் உள்ளது. 

எதிர்கொலத்தில் இருவருக்கும் இனடயிலொை பரஸ்பர கூட்டுைவு இனடமுகத்திற்கொக நொம் 

நம்புகிசைொம். 

(இ) உனரயொடல் ஊடொட்டங்கள்ேொர் உனரகளின் குனைவு 
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 இன்னைய தரவுத்ததொகுதி திைேொி த ொழிச் தேயல்பொடுகளில் தன்ைிச்னேயொக 

நனடதபறுகின்ை, தயொொிக்கப்படொத உனரயொடல்கனளக் கருத்தில் தகொள்ளத் தவைிவிட்டது. 

உனரயொடல் ஊடொட்டம் இல்லொத பனுவல்கள் இல்லொதிருப்பது ஒரு தரவுத்ததொகுதினய  ைித 

த ொழியின்  திப்பு ிக்க பண்பொை தன்ைிச்னேயின் அம்ேம் இல்லொததொக ஆக்குகிைது. 

தரவுத்ததொகுதி, சபேப்படும் அல்லது எழுதப்பட்ட வடிவத்தில், உண்ன யில் த ொழி பயன்பொட்டின் 

உண்ன யொை சூழலில் இருந்து பிொிக்கப்பட்ட தரவுத்தள ொகும். சூழல்களிலிருந்து இல்லொத 

தன்ன  பற்ைின்ன  ஒரு தரவுத்ததொகுதினய உண்ன யிசலய தரவுத்ததொகுதி (corpus ‘ேடலம்’) 

அதொவது ஒரு இைந்த தரவுத்தள ொக ஆக்குகின்ைது. இத்தனகய தரவுத்ததொகுதியில் 

வொழ்க்னகசயொடு ஒட்டிய அல்லது தன்ைியல்பொை உனரயொடல் ததொடர்புகள்/ஊடொட்டம் (living 

dialogic interactions), கருத்தொடல் (discourse)  ற்றும் பயன்வழியியல் (pragmatics) இவற்ைின் 

பண்புகள் இருக்கொது. 

 இது ஒரு த ொழிேொர் சபச்சுவொர்த்னத (linguistic negotiation) (கடிை ொை தேயல் 

வினளயொட்டு), த ொழியில் பயன்பொட்னட (language-in-use) அனடயொளம் கொணுவது, 

உனரயொடல்களுக்குள் (dialogues) ேம்பந்தப்பட்ட வொய்த ொழிச் தேயல்கனளத் தீர் ொைிப்பது, 

உனரயொடலில் பங்குதபறுசவொொிலிருந்து புலைைிவுேொர்ந்த  ற்றும் புலனுணர்வு ேொர்ந்த 

தகவல்ததொடர்பு வழிகனளப் தபறும் பின்ைணினய விவொிப்பது என்பைவற்ைிற்கு 

அடிப்பனடயொை உண்ன யொை சநொக்கத்னத தவளிப்படுத்தத் தவைிவிட்டது, 

(ஈ) கொட்ேிக் கூறுகள்ேொர் தகவலின் பற்ைொக்குனை 

  தரவுத்ததொகுதியில் வனரபடங்கள், அட்டவனணகள், படங்கள், வனரபடங்கள், 

புள்ளிவிவரங்கள், உருவங்கள், சூத்திரங்கள்  ற்றும் இசத சபொன்ை பிை கொட்ேிக் கூறுகள் இல்னல; 

அனவ ேொியொை அைிவொற்ைல்  ற்றும் புொிதலுக்கொக உனரயின் அன தியில் தபரும்பொலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இத்தனகய கொட்ேி கூறுகள் இல்லொத ஒரு தரவுத்ததொகுதி அதன் 

தபரும்பொலொை தகவல்கனள இழக்க சநொிடும். 

இ) பிை வரம்புகள் 

 தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கமும் ஆரொய்ச்ேியும் தேயற்னகயொக எழுதப்பட்ட பனுவல்கனள 

சநொக்கி ேொய்ந்தை; இது சபச்ேின் முக்கியத்துவத்னத குனைத்தது. இருப்பினும், உண்ன யில், 

சபச்சு எழுதுவனத விட நம்பக ொை முனையில் த ொழினயப் பிரதிபலிக்கிைது. சபச்சு 

தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் ேிக்கல்கள் அனத ஒரு அொிய தபொருளொக ஆக்குகின்ைை. உனர 
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தரவுத்ததொகுதியின் எளிதொகக் கினடக்கும் தன்ன   ற்றும் சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதியின் 

பற்ைொக்குனை உனர தரவுத்ததொகுதினய சநொக்கி திரும்ப  க்கனள தூண்டுகிைது. இருப்பினும், 

தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியில் சபச்சு தரவுத்ததொகுதி முக்கியத்துவதனஹ 

இழந்துவிட்டது என்பனத இது குைிக்கவில்னல. தரவுத்ததொகுதியில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள த ொழி 

த ொழியின் ேில ேமூக, தூண்டுதல்  ற்றும் வரலொற்று அம்ேங்கனள முன்ைினலப்படுத்தத் 

தவைிவிட்டது. 

  ஒரு குைிப்பிட்ட கினளத ொழி ஏன் தர ொைதொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது, குழு 

அனடயொளத்னத (group identity) நிறுவுவதற்கும் பரொ ொிப்பதற்கும் கினளத ொழி சவறுபொடுகள் 

எவ்வொறு தீர் ொை ொை பங்களிப்னப வகிக்கின்ைை, ேமூகத்தில் ஒருவொின் ேக்தி, நினல  ற்றும் 

அந்தஸ்னத எவ்வொறு தைிநபர் வழக்கு தீர் ொைிக்கிைது, தபொருண்ன க் களங்கள் (domains), 

நனட சவறுபொடுகள் (registers) சபொன்ைவற்னைப் தபொறுத்து த ொழி எவ்வொறு சவறுபடுகிைது 

என்பனதத் தரவுத்ததொகுதியொல் வனரயறுக்க இயலொது. 

 ேில கவினதகள், பொடல்கள்  ற்றும் இலக்கியங்களொல் ேில உணர்ச்ேிகள் எவ்வொறு 

தூண்டப்படுகின்ைை என்பனதயும், ஒரு கூற்ைின் உத்சதேித்த அர்த்தத்னதத் தீர் ொைிக்க உலக 

அைிவும் சூழலும் எவ்வொறு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைை என்பனதயும், சநரம்  ற்றும் ேமுதொயத்தின் 

 ொற்ைத்துடன் த ொழி எவ்வொறு உருவொகிைது, பிொிக்கிைது  ற்றும் இனணகிைது என்பனதயும் 

தவளிப்படுத்த தரவுத்ததொகுதி தவைிவிட்டது. 

1.6. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின்  று லர்ச்ேி 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் 1950களில் முற்ைிலு ொக னகவிடப்பட்டது; பின்ைர்1980 

களின் முற்பகுதியில் திடீதரை  ீண்டும் ஒரு முனை ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது என்பது தபொதுவொை 

நம்பிக்னக. இது தவறு சை தபொய்யொைது; ச லும் இந்த இனடக்கொலத்தின் சபொது 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை பணிகனள முன்சைொடியொகக் தகொண்ட 

த ொழியியலொளர்களுக்கு ஒரு அவதூறு தேய்தது. 

 எடுத்துக்கொட்டொக, க்யூர்க் (1960) அவர் 1961இல் ததொடங்கிய அவரது லட்ேிய ேர்சவ 

ஆஃப் ஆங்கில பயன்பொட்னடத் (Survey of English Usage (SEU)) திட்ட ிட்டு நினைசவற்ைிைொர். 

அசத ஆண்டில், பிரொன்ேிஸ் & குதேரொ இப்சபொது பிரபல ொை பிரவுன் தரவுத்ததொகுதிப் பணினயத் 

ததொடங்கிைொர்; இந்த ஒரு சவனல முடிக்க கிட்டத்தட்ட இரண்டு தேொப்தங்கள் ஆகும். இந்த 

ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் ேிறுபொன்ன யிைரொக இருந்தைர்; ஆைொல் அவர்கள் உலகளவில் 
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விேித்திர ொக கருதப்படவில்னல,  ற்ைவர்கள் அவர்களின் வழினயப் பின்பற்ைிைர். 1975ஆம் 

ஆண்டில் ஜொன் ஸ்வொர்ட்விக் லண்டன்-லண்ட் தரவுத்ததொகுதினய நிர் ொணிப்பதற்கொை ேர்சவ 

ஆஃப் ஆங்கில பயன்பொடு  ற்றும் பிரவுன் தரவுத்ததொகுதியின் பணிகனள உருவொக்கத் 

ததொடங்கிைொர். 

 இந்த கொலகட்டத்தில் கணிைி த துவொக தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின் முக்கிய இட ொக 

 ொைத் ததொடங்கியது. ஸ்வொர்ட்விக் ேர்சவ ஆஃப் ஆங்கில பயன்பொட்னடக் கணிைி ய ொக்கியது, 

இதன் வினளவொக லீச் (1991) உட்பட ேிலர் "இன்றுவனர சபசும் ஆங்கிலம் படிப்பதற்கொை 

ஒப்பிடமுடியொத வள ொக" இருப்பதொக நம்புகிைொர்கள். 

 கணிைி ய ொக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதியின் கினடக்கும் தன்ன   ற்றும் நிறுவை  ற்றும் 

தைியொர் கணிைி வேதிகள் பரவலொகக் கினடப்பது தரவுத்ததொகுதியின்  று லர்ச்ேிக்கு ஒரு 

ஊக்கத்னத அளித்ததொகத் ததொிகிைது. 

1.6.1. ததொடக்க கொலத் தரவுத்ததொகுதி குைித்த ேொம்ஸ்கியின் கருத்து  

 ேொம்ஸ்கி 1957-65-இல் த ொழியியல் ஆய்வின் தினேனய அனுபவவொதத்திலிருந்து 

(empiricism) பகுத்தைிவு வொதத்திற்கு (rationalism) குனைந்த கொல கட்டத்திற்குள்  ொற்ைிைொர். 

இங்கு சகள்வி என்ைதவன்ைொல் அனுபவொவொதத்திற்கும் பகுத்தைிவு வொதத்திற்கும் சவறுபொடு 

இருக்கிைதொ? இது த ொழியியலுக்கு  ட்டும் தைித்தன்ன யொைதொ? இயற்னகயொக நிகழும் 

கண்டைிதல்  ீதொை தீர் ொைம் நம்பக ொைதொ? அல்லது தேயற்னகயொக ஊக்குவிக்கப்பட்ட 

உற்றுசநொக்கல் நம்பக ொைதொ? என்ை அடிப்பனடயொை தீர் ொைத்திற்கு இது வழிவகுக்கின்ைது. 

பகுத்தைிவொதத்தின் சகொட்பொடு தேயற்னகயொை நடத்னதயின் தரவு  ற்றும் உணர்வு பூர்வ ொை 

உள்முகத்சதடல் (Introspective) தீர் ொைங்கள் அடிப்பனடயிலொைது. இது ஒரு த ொழியின் 

தொய்த ொழி சபசுபவர் அம்த ொழினயப் பிரதிபலிப்பதொகவும் அப்பிரதிபலிப்புகளின் 

அடிப்பனடயில் சகொட்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை கூற்றுகனளச் தேய்வதொகவும் இருக்கலொம். 

பகுத்தைிவு வொதத்தொொின் சகொட்பொடுகள் த ொழியியலின் சநர்வில்  ைக் சகொட்பொட்டின் 

வளர்ச்ேியின் அடிப்பனடயில் அன ந்தது. இனவ புலைைிவு ேொத்தியத்னத அடிப்பனட இலக்கொகக் 

தகொண்டது. இதன் சநொக்கம்  ைித த ொழியொய்வின் தவளிவினளவுகனள தவளிப்படுத்து 

 ட்டு ல்லொ ல் உண்ன யில் எவ்வொறு இவ்வொய்வு தேய்யப்படுகிைது என்பனத உருப்படுத்தம் 

தேய்கின்ைது என்று கூறுகின்ை ஒரு த ொழிக் சகொட்பொட்னட உருவொக்குவதொகும்.  ொைொக, 

த ொழியின் அனுபவொத அணுகுமுனை இயற்னகயொகசவ நிகழும் தரவின் உற்றுசநொக்கலொல் 
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தேய்யப்படுகின்ைது. இந்சநர்வில் ஒரு த ொழியின் ஒரு வொக்கியம் ேொியொைதொ என்று அைிய 

அம்த ொழியின் தரவு ஆயப்பட்டு தீர் ொைிக்கப்படும். இந்த அனுபவவொத–பகுத்தைிவொதப் 

பொகுபொடு சகொட்பொட்னடக் கூை பயன்படுத்தப்படும் தரவின் இயல்பின் அடிப்பனடயிலொைது. 

இந்த இரண்டு அணுகுமுனைகளுக்கும் அனுகூலங்களும் அனுகூல ின்ன களுக்கும் உண்டு. 

ேொம்ஸ்கி த ொழியியல் ஆய்வின் சநொக்கத்னத த ொழியின் அருவத்தன்ன யொை 

விளக்கங்களிலிருந்து த ொழியின் உளவியல் உண்ன னயயும் புலைைிவுேொர் ேொத்திய ொை 

 ொதிொிகனளயும் பிரதிபலிக்கும் சகொட்பொடுகளுக்கு  ொற்ைிைொர். ேொம்ஸ்கி இதன்படி 

த ொழியொய்வில் தபருந்தரனவச் ேொன்ைின் ஒரு மூல ொகக் கருதுவனத  திப்பில்லொ ல் ஆக்கிைொர். 

ேொம்ஸ்கி த ொழியியலொொின்  ொதிொி தேயல்திைனை விட அைிதிைனைதொன் அடிப்பனடயில்தொன் 

தங்கள்  ொதிொினய அன க்க முயல சவண்டும் என்ை கொரணத்தொல் விொிதரவு த ொழியியலொருக்குப் 

பயனுள்ள கருவியொக இருக்கவியலொது என்று கூைிைொர். அைிதிைன் (competence)ஒரு த ொழியின் 

உள்ளுனை தேய்யப்பட்ட அைிவொகும். ஆைொல் தேயல்திைன் (performance) த ொழி அைிதிைைின் 

புைச் ேொன்ைொகும். ேொம்ஸ்கி த ொழியியலொர் தேயல்திைனைவிட அைிதிைனைத் தொன்  ொதிொியொக்கம் 

தேய்ய முயன்ைைர் என்று வொதிட்டொர். தேயல்திைன் அைிதிைனைப்  பிரதிபலிக்கொது என்று 

வொதிடப்பட்டது. தேயல்திைன் ந து அைிதிைைிலிருந்து விலகிய கொரணிகளொல் பொதிக்கப்டலொம். 

ஒரு விொிதரவு அதன் இயல்பு அடிப்பனடயில் தவளிப்படுத்தப்பட்ட கூற்றுகள் ஆகும். அது 

தேயல்திைைின் தரவொகும். இதன்கொரண ொக அது த ொழி அைிதிைனை  ொதிொிப்படுத்த ச ொே ொை 

வழிகொட்டியொகும். ேொம்ஸ்கி அனுபவவொதத்திலிருந்து பகுத்தைிவொதத்திற்கு  ொைத் தூண்டிைொர். 

த ொழினய உற்றுசநொக்கல் அடிப்பனடயில் விளக்கொ ல் உள்முகத் சதடல் (ேிந்தனை) 

அடிப்பனடயில் விளக்க சவண்டும் என்ைொர்.  

1.6.2. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலுக்கொை வொதங்கள் 

  தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை த ொழியியல் ஆய்வுகளுக்கு எதிரொை வொதங்கள் எல்லொ 

விொிதரவு அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுகனளயும் தனடதேய்து விடவில்னல. ஒலியியலில் இயல்பொகப் 

தபைப்பட்ட தரவுகள் ேொன்றுகளுக்கொை ஆதிக்க மூல ொக இருந்துவந்தது. த ொழிப்சபறு ஆய்வுக் 

களத்திலும் இயல்பொகக் கினடக்கும் தரவுகள் ஆதிக்கம் தேய்தை. குழந்னதகளின் த ொழிப்சபனை 

ஆய்கின்ை த ொழியிலொர்களுக்கும் உளவியலொர்களுக்கும் உள்முகத்சதடல் தீர் ொைங்கள் 

(introspective judgments) கினடக்கவில்னல. ேொம்ஸ்கிசய (1964) தேயல்திைன் தரவுகனளச் 

(performance data) ேொன்ைின் மூல ொகக் கருதொது தள்ளி னவத்தல் த ொழிப்சபறு ஆய்வுகளுக்குப் 
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தபொருந்தொது என்று கூைிைொர். தபொதுவொகக் கூைிைொல் 1960களிலும் 1970களிலும் விொிதரவு 

தநைிமுனை நனடமுனைபடுத்தப்பட்டது. இயல்பொகக் கினடக்கும் தரவு அனதப் பொிசேொதனை 

தேய்ய விரும்புகின்ை எல்சலொரொலும் உற்றுசநொக்கப்படுவதற்கும் ேொிபொர்க்கப்படுவதற்கும் உட்பட 

இயலும் என்ை நினலயில் பயனுள்ளது. சபசுபவர் ஒரு உள்முகத்சதடல் தீர் ொைத்னதச் 

தேய்னகயில் அது ேொியொைது என்று எவ்வொறு கூை இயலும்? அவர் ஒரு வொக்கியத்னதக் 

கூறும்சபொது நொம் அனத உற்றுசநொக்கிப் பதிவு தேய்யவியலும். ஆைொல் அவர் தன் கருத்னத ஒரு 

ேிந்தனைச் தேயற்பொங்கொல் தவளியிட்டொல் நொம் என்ை தேய்யவியலும்? அது 

உற்றுசநொக்கவியலொததொக இருக்கும். பதிவு தேய்யப்பட்ட வொக்கியத்தொல் நொம்  க்களின் 

கருத்னதப் தபைவியலும். தரவு எல்சலொரொலும் உற்றுசநொக்கத்தக்கதும் வி ொிேிக்கத்தக்கதும் 

ஆகும்.  க்கள் கருத்து  ற்றும் அதற்கு  ொைொை தைிநபர் கருத்து என்ை ேிக்கல் த ொழியியனல 

 ட்டு ற்ைி பிை துனைகனளயும் பொதித்துள்ளது. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை 

உற்றுசநொக்கல்கள் உள்முகத்சதடல் அடிப்பனடயிலொை தீர் ொைங்கனளவிட த ய்யொகச் 

ேொிபொர்க்க உகந்தது. தேயற்னகயொை தரவு தேயற்னகயொைதொகத் தொன் இருக்கும். ேொம்ேன் 

(Samson, 1992:428) உள்முகத்சதடல் த ொழியியலொர்களொல் ஆயப்பட்ட வொக்கிய வனக 

தரவுத்ததொகுதியில் கினடக்கும் ேொன்றுகளின் வனகயிலிருந்து  ிக விலகி இருக்கின்ைது என்று 

கூறுகின்ைொர். நிகழ்தவண்  ற்தைொரு தேய்தினய முன்னவக்கின்ைது. ேில வனக த ொழித் 

தரவுகனள விொிதரவிலிருந்து  ட்டுச  ேொியொகப் தபைவியலும்.  ைிதவிைம் ஒரு கட்டு ொைத்தின் 

அல்லது தேொல்லின் நிகழ்தவண் குைித்த  ிகத் ததளிவற்ை கருத்துச்ேொயனலத்தொன் 

தகொண்டிருக்கின்ைது. தரவின் இயல்பொை உற்றுசநொக்கல்  ட்டும் தொன் நிகழ்தவண் சபொன்ை 

பண்புக்கூறுகளுக்கொை ேொன்ைின் நம்பக ொை மூல ொக இருக்கின்ைது. ேொம்ஸ்கி இம் ொதிொியொை 

அளவுேொர் தகனலப் (quantitative information) தபறுதல் நன்ன  பயப்பதல்ல என்று இச்தேய்திக்கு 

எதிரொகக் கூைலொம். லீச் (1992) விொிதரவு வினளவுகளின் புைவய ொை ேொிபொர்ப்புக்கு (objective 

verification) அனு திப்பதொல் அைிவியல் தநைிமுனைப் பொர்னவயின் படி விொிதரவு கூடுதல் 

வலுவொை தநைிமுனையொகும் என்று வொதிடுகின்ைொர். ேொம்ஸ்கி (Chomsky, 1965) ச ம்சபொக்கொக 

95 விழுக்கொடு கூற்றுகள் இலக்கணத்தன்ன யற்ைது என்று வனகப்படுத்துகின்ைொர்; எைசவ 

தேயல்திைன்ேொர் தரவு அைிதிைைின் தவைொை உருப்படுத்தம் என்கின்ைொர். இக்கூற்று  ிக 

எளிதொக்கப்பட்ட ஒன்ைொகும். லசபொவ் (Labov, 1969) எல்லொச் சூழல்களிலும் கூற்றுக்களின் 

 ிகப்தபரும்பொன்ன யொைனவ இலக்கணத்தன்ன யொைனவ என்று கொட்டுகின்ைொர். விொிதரவு 
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அடிப்பனடயிலொை ஆய்வு ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டதுசபொல் தேல்லொதது அல்ல. விொிதரவு 

இலக்கணத்தன்ன யற்ை வொக்கியங்களின் ததொகுதியொக இருக்கத் சதனவயில்னல. தரவுத்ததொகுதி 

தபொதுவொக இலக்கணத்தன்ன யொை வொக்கியங்கனளக் தகொண்டிருக்கும் என்று நம்புவதற்குக் 

கொரணம் இருக்கின்ைது என்று சதொன்றுகின்ைது. நொம் விொிதரவிலுள்ள எல்லொ வொக்கியங்களும் 

இலக்கணத் தன்ன யொைனவ என்று கூைவில்னல. தரவுத்ததொகுதிகள் அளவுேொர் தரவின் 

(quantative data)  ிகச் ேிைப்பொை மூலங்களொகும். ஆைொல் ேொம்ஸ்கி அளவுேொர் தரவு 

த ொழியியலுக்குப் பயன்படொது என்று பதில் கூைலொம். ஆைொல் அவருனடய கருத்து உண்ன  

நிகழ்வொல் ஆதொிக்கப்படவில்னல என்று நொம் கூைலொம். தரவுத்ததொகுதி அல்லது ேொன்ைின் 

ஒப்பிடவியலும் அளவுேொர் தரனவத் தரும் ேில பிை இயற்னக மூல ில்லொ ல் 

த ொழியியலொர்களுக்சகொ கணிைி த ொழியலொர்களுக்சகொ வலுவொை ஆய்வுக் கருவிகள் 

இருந்திருக்கொது. ேொம்ஸ்கியொல் தரவுத்ததொகுதி பற்ைி கூைப்பட்ட ேில திைைொய்வுகள் பகுதி 

தேல்லத்தக்கதொகும். அனவ இன்னைய தரவுத்ததொகுதிகள் பற்ைி கூடுதல் த ய்யொை  ைப்பொங்கு 

வளர உதவுகின்ைது. ஆைொல் இத்திைைொய்வுகள் (குனைகள்) பகுதி தேல்லொதது; அனவ 

தரவுத்ததொகுதியின் வலுவின்ன க்கு எதிரொை வலுவின் உண்ன யொை கணிப்னப 

விலக்குகின்ைது. இவ்வுற்றுசநொக்கல் ஏன் ேிலர் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயில் ஆய்னவ 

ச ற்தகொண்டு வருகின்ைைர் என்றும் ஏன் அவர்கள் ஆரம்ப கொல விொிதரவு குைித்த முக்கிய ொை 

குனைகூைனல சநொிட்டொலும் அனதத் ததொடர்கின்ைைர் என்றும் குைிப்பிடுகின்ைது. இப்சபொது 

விொிதரவு என்பது இயந்திரத்தொல் படிக்கவியலும் தரவுத்ததொகுதி என்ை தேொல்லின் ஒருதபொருள் 

பன்த ொழியொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இது எசதட்னேயொைது அல்ல. கணிப்தபொைி 

பயன்படுத்தசவண்டிய சபொலி உத்தி என்ை வட்டத்திற்குள் இருப்பதொக முன்ைர் கருதப்பட்ட 

உத்திகனள அனு திக்கின்து. கணிப்தபொைி அதன் தரனவத் சதடும்,  ீட்கும்  ற்றும் கணிக்கும் 

திைன  கொரண ொக இனத அனு திக்கின்ைது. 

 ேொம்ஸ்கி வொதிட்டபடி அனுபவ த ொழித் தரவுத்தளம் (empirical language database) 

உண்ன யில் ஒரு  ைிதைின் த ொழியியல் திைைின் ச ொே ொை பிரதிபலிப்பொ என்ை ஐயம் 

எழலொம். ஒருசவனள ’இல்னல’ ஏதைைில், இயற்னகயொகசவ சநொக்கப்பட்ட தரவு ஒலிப்பியல் 

ததொடர்பொை ஆதொரங்களின் மூலத்னத ஆதிக்கம் தேலுத்துகிைது; அங்கு அகசநொக்குப்பொர்னவக்கு 

(introspection) எந்தப் பங்கும் இல்னல. இயற்னகயொக நிகழும் ேொன்றுகள் பற்ைிய சநொக்கல் 

(observation) குழந்னத த ொழிப் சபைில் ஆதிக்கம் தேலுத்துகிைது; அங்கு உளவியலொளர்கள் 
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அகசநொக்குப்பொர்னவ அடிப்பனடயிலொை தீர்ப்புகனள நம்பக ொை ஆதொர ொகக் கருதுவதில்னல. 

ேொம்ஸ்கி (1964) கூட தேயல்திைன் தரவின் (performance data)  திப்னப த ொழி சபறு (language 

acquisition)  ற்றும் ஒலிப்பியல் ஆகியவற்ைில் ஆதொர ொக ஒப்புக் தகொண்டொர்.  

 தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கம் ேில கொலம் நிறுத்தப்பட்டொலும், 1950க்கும் 1980க்கும் 

இனடயிலொை கொலகட்டத்தில் முழுன யொக நிறுத்தப்படவில்னல. ஆர். க்யூர்க் (R. Quirk), என். 

பிரொன்ேிஸ் (N. Francis), எச். குதேரொ (H. Kucera), சஜ. ஸ்வொர்ட்விக் (J. Svartvik), ஜி. லீச் (G. 

Leech)  ற்றும் பலர் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கம்  ற்றும் பகுப்பொய்வுகளுடன் ததொடர்ந்தைர். 

1961ஆம் ஆண்டில், ஆர். க்யூர்க் இங்கிலொந்தில் ேர்சவ ஆஃப் ஆங்கிலப் பயன்பொடு (Survey of 

English Usage) என்பனத உருவொக்கத் ததொடங்கிைொர். 1961ஆம் ஆண்டில், என். பிரொன்ேிஸ் 

 ற்றும் எச். குதேரொ ஆகிசயொர் அத ொிக்கொவின் பிரவுன் பல்கனலக்கழகத்தில் பிரவுன் 

தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus) என்பதன் உருவொக்கத்னதத் ததொடங்கிைர். 1975ஆம் ஆண்டில், 

சஜ. ஸ்வொர்ட்விக் லண்டைில் லண்டன்-லண்ட் கொர்பஸ் ஆஃப் ஆங்கிலம் (London-Lund Corpus 

of English) என்பனத உருவொக்கத் ததொடங்கிைொர்.  

 உயர் கம்ப்யூட்டிங் வேதி கினடப்பது தரவுத்ததொகுதியின் உலகளொவிய வளர்ச்ேிக்குப் புதிய 

வொழ்க்னகனய வழங்கியது. நொன்கு பதின்  ஆண்டுகளுக்குள்  ின்ைணு தரவுத்ததொகுதியின் 

எண்ணிக்னக 1961இல் 1 முதல் 2000இல் 5000க்கும் அதிக ொக வளர்ந்தது. தரவுத்ததொகுதியின் 

அளவும் அதிகொித்தது. பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus), சலொப் தரவுத்ததொகுதி (Lancaster-

Oslo/Bergen Corpus (LOB) Corpus), சக.ேி.ஐ.இ. தரவுத்ததொகுதி (Kolhapur Corpus of Indian 

English (KCIE)) என்பை தலொ 1  ில்லியன் வொர்த்னதகனளக் தகொண்டிருந்தை. பர் ிங்கொம் 

ஆங்கில உனரயின் ததொகுப்பு (Birmingham Collection of English Text) 20  ில்லியன் 

தேொற்கனளயும், பொங்க் ஆப் ஆங்கிலம் (Bank of English) 200  ில்லியன் தேொற்கனளயும், 

பிொிட்டிஷ் சநஷைல் தரவுத்ததொகுதி (British National Corpus) 400  ில்லியன் தேொற்கனளயும், 

அத ொிக்கன் சநஷைல் தரவுத்ததொகுதி (American National Corpus) 200  ில்லியன் 

தேொற்கனளயும் தகொண்டுள்ளது. தற்சபொது, உலதகங்கிலும், த ொழியியல்  ற்றும் த ொழி 

ததொழில்நுட்பத்தின் அனைத்து துனைகளிலிருந்தும்  க்கள் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ளைர். பண்பொட்டு பண்புகனள விவொிக்க அவர்கள் அனத நம்பக ொை வள ொகப் 

பயன்படுத்துகிைொர்கள்;  ைித த ொழியியல் தேயல்திைனைப் பகுப்பொய்வு தேய்யுங்கள்; ேமூக 

சூழல்களில் த ொழினயக் கவைித்தல்; பகுதிகள், வனககள்  ற்றும் புலங்கள் முழுவதும் த ொழினய 
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ஒப்பிடுக; த ொழி ததொழில்நுட்பத்திற்கொை த ன்தபொருள், அன ப்புகள்  ற்றும் கருவிகனள 

உருவொக்குதல்; அகரொதிகள்  ற்றும் குைிப்பு புத்தகங்கனள உருவொக்குதல்; த ொழி கற்பித்தல் 

தபொருட்கள்  ற்றும் அன ப்புகனள வடிவன த்தல். தவளியீடுகளின் அங்கீகொரம்  ற்றும் 

ேொிபொர்ப்பு ஆகியவற்ைில் ஒப்பீட்டு  திப்பீட்னடச் தேய்தொல், உற்பத்தி ேட்டத்திலிருந்து அனுபவ 

 ொதிொிக்கொை அணுகுமுனையின்  ொற்ைம் ததளிவொகிைது. 

1.6.3. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின் பயன்பொடு 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் பல ஆரொய்ச்ேி முனைகனள உருவொக்கியுள்ளது; அனவ 

தரவிலிருந்து சகொட்பொட்டிற்கு ஒரு பொனதனய கண்டுபிடிக்க முயற்ேிக்கின்ைை. வொலிஸ்  ற்றும் 

தநல்ேன் (Wallis and Nelson 2001) முதலில் அவர்கள் 3A (Annotation, Abstraction and Analysis) 

கண்சணொட்டம் (perspective) என்று அனழத்தனத அைிமுகப்படுத்திைர்: விவரம் 

அனடயொளப்படுத்தல் (Annotation), சுருக்கம் (Abstraction)  ற்றும் பகுப்பொய்வு (Analysis). 

 விவரம் அனடயொளப்படுத்தல் (Annotation) என்பது பனுவல்களுக்கு ஒரு திட்டத்தின் 

பயன்பொட்னடக் தகொண்டுள்ளது. விவரம் அனடயொளப்படுத்தும் கட்டன ப்பு,  ொர்க்அப் 

(structural markup), தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் (part-of-speech tagging), 

பொகுபடுத்தல் (parsing)  ற்றும் பிை பல உருப்படுத்தங்கனளக் (பிரதிநிதித்துவங்கனளக்) 

தகொண்டிருக்கலொம். 

 சுருக்கம் (Abstraction) என்பது திட்டத்தில் உள்ள தேொற்களின் சகொட்பொட்டு 

அடிப்பனடயில் ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட  ொதிொி அல்லது தரவுத்ததொகுப்பில் உள்ள தேொற்களின் 

த ொழிதபயர்ப்னப (mapping ச ப்பிங் தபொருத்தத்னத) தகொண்டுள்ளது. சுருக்கம் தபொதுவொக 

த ொழியியலொளர்-இயக்க சதடனல உள்ளடக்கியது; ஆைொல் எடுத்துக்கொட்டொக, 

பொகுபடுத்துபனவகளுக்கொை விதிமுனை கற்ைலும் இதில் அடங்கலொம். 

 பகுப்பொய்வு (analysis) தரவுத்ததொகுப்பிலிருந்து (dataset) புள்ளிவிவர அடிப்பனடயில் 

ஆய்வு தேய்தல், னகயொளுதல்  ற்றும் தபொதுன ப்படுத்துதல் ஆகியவற்னைக் தகொண்டுள்ளது. 

பகுப்பொய்வில் புள்ளிவிவர  திப்பீடுகள், விதி-தளங்களின் சதர்வுமுனை அல்லது அைிவு 

கண்டுபிடிப்பு முனைகள் ஆகியனவ இருக்கலொம். 

 இன்று தபரும்பொலொை தேொல்ேொர் தரவுத்ததொகுதி, தேொல்வனகப்பொடு 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட (part-of-speech-tagged/POS-tagged) பகுதியொகும். இருப்பினும், 

'விவரம் அனடயொளப்படுதப்படொத ேொதொரண உனரயுடன்' ('unannotated plain text') தேயல்புொியும் 
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தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலொளர்கள் கூட முக்கிய தேொற்கனளத் தைின ப்படுத்த ேில 

முனைகனளத் தவிர்க்க முடியொ ல் பயன்படுத்துகிைொர்கள். இத்தனகய சூழ்நினலகளில் விவரம் 

அனடயளப்படுத்தல்  ற்றும் சுருக்கம் ஆகியனவ ஒரு தேொல்ேொர் சதடலில் 

இனணக்கப்படுகின்ைை.  

 விவரம் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதினய தவளியிடுவதன் நன்ன  

என்ைதவன்ைொல், பிை பயைர்கள் தரவுத்ததொகுதியில் (தரவுத்ததொகுதி ச லொளர்கள் மூலம்) 

சேொதனைகனளச் தேய்யலொம். சதொற்றுவிப்பொளர்கனளக் கொட்டிலும் பிை ஆர்வங்கள்  ற்றும் 

 ொறுபட்ட கண்சணொட்டங்கனளக் தகொண்ட த ொழியியலொளர்கள் இந்த சவனலனயப் 

பயன்படுத்த முடியும். தரனவப் பகிர்வதன் மூலம், தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலொளர்கள் 

தரவுத்ததொகுதினய த ொழியியல் விவொதம்  ற்றும் ச லதிக ஆய்வின் ஒரு இட ொகக் கருத 

முடிகிைது.   
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          இயல் 2  

   தரவுத்ததொகுதி த ொழியலின் இன்னைய நினல 

2.1. அைிமுகம்  

  ின் தரவுத்ததொகுதியின் அைிமுகம் 1960களில் ஏற்பட்டது. நொற்பது ஆண்டுகளுக்குள் 

தைிநபொின் ஆர்வத்தொசலொ கல்வி  ற்றும் ஆய்வு நிறுவைங்களின் ஊக்கத்தொசலொ உலகின் பல 

பொகங்களிலும் பல த ொழி விொிதரவுகள் திட்ட ிடப்பட்டு உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. நொம் 

அடிப்பனடயொை பண்புக்கூறுகள் அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதிகனள இரண்டு வனககளொகப் 

பகுக்கலொம்: அனவ எழுத்து விொிதரவு  ற்றும் சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி. தரவுத்ததொகுதிகளின் ேில 

எடுத்துக்கொட்டுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளை. ஒவ்தவொன்றும் அவற்ைின் தகவல்  ற்றும் 

தபொருளடக்கம் அடிப்பனடயில் விளக்கப்பட்டுள்ளை.  

2.2. தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் வரலொற்றுச் சுருக்கம் 

 இலக்கண விளக்கத்தின் ஆரம்பகொல முயற்ேிகள் ேில குைிப்பிட்ட  த அல்லது கலொச்ேொர 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நிறுவைங்கனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. எடுத்துக்கொட்டொக, 

ப்ரதிஷிகொ (Prātiśākhya) இலக்கியம் சவதங்களில் கொணப்படும் ே ஸ்கிருதத்தின் ஒலி 

வடிவங்கனள விவொித்தது, ச லும் னபைியின் தேம்த ொழி ே ஸ்கிருதத்தின் (classical Sanskrit) 

இலக்கணம் குனைந்தபட்ேம் அசத கொர்பஸின் பகுப்பொய்னவ அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. 

இசதசபொல், ஆரம்பகொல அரபு இலக்கண வல்லுநர்கள் குர்ஆைின் த ொழியில் குைிப்பொக கவைம் 

தேலுத்திைர். ச ற்கத்திய ஐசரொப்பிய பொரம்பொியத்தில், அைிஞர்கள் னபபிளின் த ொழி  ற்றும் பிை 

நிய ை நூல்கனள விொிவொகப் படிக்க அனு திக்க ததொடரனடவுகனளத் தயொொித்தைர். 

 நவீை தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில் ஒரு ன ல்கல் 1967ஆம் ஆண்டில் தஹன்ைி குதேரொ 

(Henry Kučera)  ற்றும் டபிள்யூ. தநல்ேன் பிரொன்ேிஸ் (W. Nelson Francis) ஆகிசயொரொல் 

தவளியிடப்பட்ட தற்சபொனதய அத ொிக்க ஆங்கிலத்தின் கணக்கீட்டு பகுப்பொய்வின் 

(Computational Analysis of Present-Day American English) ஆகும்; இது தற்சபொனதய அத ொிக்க 

ஆங்கிலத்னதக் கவை ொகத் சதர்வு தேய்து ததொகுத்த பல்சவறு வனகயொை மூலங்களிலிருந்து 

தபைப்பட்ட த ொத்தம் ஒரு  ில்லியன் வொர்த்னதகனளக் தகொண்ட பிரவுன் விொிதரவின் 

பகுப்பொய்னவ அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. குதேரொ  ற்றும் பிரொன்ேிஸ் இனதப் பலவித ொை 

கணக்கீட்டு பகுப்பொய்வுகளுக்கு உட்படுத்திைர்; அதில் இருந்து அவர்கள் த ொழியியல், த ொழி 

கற்பித்தல், உளவியல், புள்ளிவிவரங்கள்  ற்றும் ேமூகவியல் ஆகியவற்ைின் கூறுகனள இனணத்து 
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ஒரு தேழிப்பொை  ற்றும்  ொறுபட்ட ஓபனை ததொகுத்தைர். ச லும் முக்கிய தவளியீடு 

ரொண்டொல்ஃப் க்யூர்க் (Randolph Quirk) ஆங்கிலப் பயன்பொட்டின்  திப்பொய்வு (The Survey of 

English Usage) என்பனத அைிமுகப்படுத்திய ’ஆங்கில பயன்பொட்டின் விளக்கத்னத சநொக்கி' 

('Towards a description of English Usage') ஆகும் (Quirk 1960). 

 அதன்பிைகு, பொஸ்டன் தவளியீட்டொளர் (Boston publisher) ஹொட்டன்- ிஃப்ளின் 

(Houghton-Mifflin) அதன் புதிய அத ொிக்க பொரம்பொிய அகரொதி-க்கு (American Heritage 

Dictionary (AHD)) ஒரு  ில்லியன் வொர்த்னதகள், மூன்று வொி ச ற்சகொள் தளத்னத 

வழங்குவதற்கொக குதேரொனவ அணுகிைொர்; இது தரவுத்ததொகுதி த ொழியியனலப் பயன்படுத்தி 

ததொகுக்கப்பட்ட முதல் அகரொதி ஆகும். பொிந்துனரக்கப்பட்ட கூறுகனள (த ொழி எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்பட சவண்டும்) விளக்க ொை தகவலுடன் (அது உண்ன யில் எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது) இனணப்பதற்கொை புதுன யொை நடவடிக்னகனய அத ொிக்க பொரம்பொிய 

அகரொதி எடுத்தது.   

 பிை தவளியீட்டொளர்கள் இனதப் பின்பற்ைிைர். பிொிட்டிஷ் தவளியீட்டொளர் கொலின்ஸின் 

சகொபில்ட் ஒருத ொழி கற்பவர் அகரொதி (Collins' COBUILD monolingual learner's dictionary), 

ஆங்கிலத்னத தவளிநொட்டு த ொழியொகக் கற்கும் பயைர்களுக்கொக வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது; இது 

ஆங்கிலத்தின் வங்கினயப் (Bank of English) பயன்படுத்தி ததொகுக்கப்பட்டது. ஆங்கிலப் 

பயன்பொட்டின்  திப்பொய்வுத் (Survey of English Usage) தரவுத்ததொகுதி  ிக முக்கிய ொை 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இலக்கணங்களில் ஒன்ைொை ஆங்கிலத்தின் விொிவொை 

இலக்கணம் (Comprehensive Grammar of English) (க்யூர்க்  ற்றும் பலர்/Quirk et al. 1985 1985) 

என்பதன் உருவொக்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது.   

 பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி இசதசபொன்ை பல கட்டன க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகனளயும் 

உருவொக்கியுள்ளது: லொப் தரவுத்ததொகுதி (1960களின் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலம்), சகொலொப்பூர் 

தரவுத்ததொகுதி (இந்திய ஆங்கிலம்), தவலிங்டன் தரவுத்ததொகுதி (நியூேிலொந்து ஆங்கிலம்), 

ஆஸ்திசரலிய கொர்பஸ் ஆஃப் ஆங்கிலம் (ஆஸ்திசரலிய ஆங்கிலம்), ஃப்ரவுன் தரவுத்ததொகுதி 

(1990களின் முற்பகுதி அத ொிக்கன் ஆங்கிலம்),  ற்றும் FLOB தரவுத்ததொகுதி (1990களில் 

பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலம்). பிை தரவுத்ததொகுதிகள் பல த ொழிகள், வனககள்  ற்றும் முனைகனளப் 

உருப்படுத்தம்தேய்கின்ைை; ச லும் இனவ ேர்வசதே ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி (International 

Corpus of English)  ற்றும் சபச்சு (spoken)  ற்றும் எழுத்துப் (written) உனரகளின் (texts) 100 
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 ில்லியன் தேொற்களின் சேகொிப்பு தகொண்ட தவளியீட்டொளர்கள் (publishers), 

பல்கனலக்கழகங்கள் (ஆக்ஸ்சபொர்டு  ற்றும் லொன்கொஸ்டர்)  ற்றும் பிொிட்டிஷ் நூலகம் இவற்ைில் 

கூட்டன ப்பொல் 1990களில் உருவொக்கப்பட்ட பிொிட்டிஷ் சநஷைல் தரவுத்ததொகுதி (British 

National Corpus) இவற்னையும் உட்படுத்துகின்ைை. ே கொல அத ொிக்க ஆங்கிலத்னதப் 

தபொறுத்தவனர, அத ொிக்க சதேியத் தரவுத்ததொகுதியின் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளை; ஆைொல் 

400+  ில்லியன் தேொற்கள் தகொண்ட தற்கொல அத ொிக்க ஆங்கித் தரவுத்ததொகுதி (Corpus of 

Contemporary American English) (1990 - தற்சபொது வனர) இப்சபொது ஒரு வனல இனடமுகத்தின் 

மூலம் கினடக்கிைது. 

 எழுத்தொக்கம் தேய்யப்பட்ட சபசும் த ொழியின் முதல் கணிைி ய ொக்கப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதி 1971ஆம் ஆண்டில்  ொண்ட்ொீல் பிரஞ்சு திட்டத்தொல் (Montreal French Project) 

கட்டன க்கப்பட்டது; இதில் ஒரு  ில்லியன் தேொற்கள் உள்ளை; இது ஒட்டொவொ-ஹல் (Ottawa-

Hull) பகுதியில் சபேப்படும் பிதரஞ்சு த ொழியின் ஷொைொ சபொப்லக்கின் (Shana Poplack's)  ிகப் 

தபொிய தரவுத்ததொகுதினய ஊக்குவித்தது.   

 இந்த வொழும் த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதினயத் தவிர, கணிைி ய ொக்கப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதிகளும் பண்னடய த ொழிகளில் உனரகளின் ததொகுப்பொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. 

1970களில் இருந்து உருவொக்கப்பட்ட ஹீப்ரூ னபபிளின் (Hebrew Bible) ஆண்டர்ேன்-ஃசபொர்ப்ஸ் 

தரவுத்தளம் (Andersen-Forbes database) ஒரு எடுத்துக்கொட்டு ஆகும்; இதில் ஒவ்தவொரு 

எச்ேத்ததொடர்களும் ததொடொியலின் ஏழு நினல வனர உருப்படுத்தம்தேய்யும் வனரபடங்கனளப் 

பயன்படுத்தி பொகுபடுத்தப்பட்டுள்ளை; ச லும் ஒவ்தவொரு கூறும் ஏழு புலத் தகவல்களுடன் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. குர்ஆைிய அரபு தரவுத்ததொகுதி (The Quranic Arabic Corpus) 

என்பது குர்ஆைின் தேம்த ொழி அரபு த ொழிக்கொை (Classical Arabic language of the Quran) 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி (annotated corpus) ஆகும். இது ஒரு ே ீபத்திய 

திட்ட ொகும்; இது உருபைியல் பகுப்பொய்வு, தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளபடுத்தல் (part-of-

speech tagging)  ற்றும் ேொர்பு இலக்கணத்னதப் பயன்படுத்தி (dependency grammar) 

ததொடொியல் பகுப்பொய்வு (syntactic analysis) உள்ளிட்ட பல அடுக்கு அனடயொளப்படுத்தல்கனளக் 

தகொண்டுள்ளது. 

 தூய த ொழியியல் விேொரனணனயத் தவிர, தரவுத்ததொகுதி தரவு  ற்றும் கருவிகனளப் 

பயன்படுத்தி ேட்ட நூல்கனளப் புொிந்துதகொள்ள முற்படும் ேட்டத்தின் வளர்ந்து வரும் துனணத் 
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துனை  ற்றும் தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் சபொன்ை பிை கல்வி  ற்றும் ததொழில்முனைத் 

துனைகளுக்கு ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் தரவுத்ததொகுதி த ொழியியனலப் பயன்படுத்தத் ததொடங்கிைர் 

2.3. எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி  

 இனணயத்தில் தரவுத்ததொகுதிக்கொை தபரும்பொலொை தபொருட்கனள இலவே ொகப் 

தபைலொம். இந்த உனர தபொருட்கள் பதிவிைக்கம் தேய்ய கினடக்கின்ைை; ேிடி-சரொம் அல்லது பிை 

ஊடகங்களில் உள்ள தரவுத்ததொகுதிகள்  ற்றும் பிை தபொருட்களுக்கு நினைய தேலவொகும். 

கணிைி கொப்பகங்களில் தபொிய அளவிலொை பிை தபொருட்களும் உள்ளை; அனவ 

கல்வியொளர்களொல் வணிகொீதியொை பயன்பொட்டிற்கு எளிதொகக் கினடக்கின்ைை. எழுத்துத் 

தரவுத்ததொகுதிகளின் ேில எடுத்துக்கொட்டுகள் கீசழ தரப்பட்டுள்ளை. 

2.3.1. பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி  

 பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus) (இன்னைய அத ொிக்க ஆங்கிலத்தின் 

நினலயொை/தர ொை  ொதிொி (The standard sample of present day American English))1961–இல் 

பிரவுன் பல்கனலக் கழகத்தில் தநல்ேன் பிரொன்ேிஸ் தஹன்ைி குச்சேரொ (W. Nelson Francis and 

Henry Kuchera) என்பவர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட முதல்  ின் தரவுத்ததொகுதி ஆகும்.  இது 1961-

ஆம் ஆண்டு (நொள் கொட்டி ஆண்டு) யுஎஸ்ஏ-இல் (USA) அச்ேடிக்கப்பட்ட ஆங்கில உனர 

நனடயின் ததொடர்ச்ேியொை உனரகளின் 1014312 தேொற்கனளக் தகொண்டது. இது 2000+ 

தேொற்கனளக் தகொண்ட 500  ொதிொிகளொகப் (sample) பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு  ொதிொியும் 

ஒரு வொக்கியத்தின் ததொடக்கத்தில் ததொடங்குகிைது ஆைொல் ஒரு பத்தியின் அல்லது ஒரு தபொிய 

பகுதியின் ததொடக்கத்தில் ததொடங்குகிைது என்பது சதனவ இல்னல. ஒவ்தவொன்றும் 2000 

தேொற்களுக்குப் பின் இறுதியுறும் முதல் வொக்கியத்தில் முடிகிைது. ஒவ்தவொரு  ொதிொியும் 

உனரநனடயின் நனடகள்  ற்றும் வனககளின் விொிந்த பரப்தபல்னலனய பிரதிநித்துவம் தேய்யும். 

தேய்யுள்களும் நொடகங்களில் உள்ள உனரகளும் எழுத்துக் கருத்தொடல்களுக்கு அப்பொற்பட்ட 

சபச்சு கருத்தொடலின் கற்பனையொை தபொழுது சபொக்கொக இருப்பதன் கொரண ொக அனவகள் 

விலக்கி னவக்கப்படுகிைது. கனதகள் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. ஆைொல் 50 விழுக்கொடுக்கு ச ல் 

உனரயொடல் உள்ள  ொதிொிகள் எடுத்துக்தகொள்ளப்பட ொட்டொது.  ொதிொிகள் அவற்ைின் 

பிரதிநித்துவப் பண்பிற்சகயன்ைி சவறு எந்த அகவய ொகத் தீர் ொைிக்கப்பட்ட ேிைப்புக்கொகவும் 

ததொிந்ததடுதக்கப்படவில்னல. சதர்வு தேயல் முனைகள் மூன்று நினலகனளக் தகொண்டது:  

1. ததொடக்க நினல அகவய வனகப்பொடு  
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2. ஒவ்தவொரு வனகப்பொட்டிலும் எவ்வளவு  ொதிொிகள் பயன்படுத்தப்படும் என்பதன் 

தீர் ொைம்  

3. ஒவ்தவொரு வனகப்பொட்டிற்குள்ளும் த ய்யொை  ொதிொிகளின் வனரமுனையற்ை சதர்வு  

விொிதரவுக்கு இரண்டு முக்கிய பகுதிகள் இருக்கின்ைை:  

1. தகவல் உனரநனடயின் உனரகள்  

2. கற்பனை உனரநனடயின் உனரகள்  

தகவல் உனரகள் பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்: 

(1) பத்திொிக்னக: அைிக்னக (அரேியல், வினளயொட்டு, ேமுதொயம், வட்டொரச் தேய்திகள், 

தபொருளொதொரம், பண்பொடு)  

(2) பத்திொிக்னக: இதழொேிொியர் கருத்து (நிறுவைம்ேொர்ந்தனவ, பதிப்பொேிொியருக்கு தைிநபர் 

கடிதங்கள்) 

(3) பத்திொிக்னக: திைைொய்வு (ேிைி ொ, புத்தகம், இனே, நடைம், சபொன்ைனவ)  

(4)  தம் (புத்தகங்கள், கொல இதழ்கள், ே யக் கட்டுனரகள்)  

(5) திைன களும் தபொழுதுசபொக்குகளும் (புத்தகங்கள், கொல இதழ்கள்)  

(6) புகழ் வொய்ந்த  ரபுச் தேய்திகள் (புத்தகங்கள்,கொல இதழ்கள்) 

 (7) கடிதங்கள், வொழ்க்னக வரலொறு, நினைவுகள் (புத்தகங்கள், கொல இதழ்கள்) 

(8) பலதரப்பட்டனவ (அரேொங்க ஆவணங்கள், அடித்தள அைிக்னககள், ததொழில் நிறுவை 

அைிக்னககள், கல்லூொி தபயர் பட்டியல், ததொழில் நிறுவைம், வீடு)  

(9) கற்ைல்  ற்றும் அைிவியல் எழுத்துனரகள் (இயற்னக அைிவியல்,  ருத்துவம், 

கணித்ததொழில் நுட்பம், தபொைியியல்)  

(10) ேமூக  ற்றும் நடத்னத அைிவியல்கள் (அரேியல் அைிவியல், ேட்டம், கல்வி)  

(11)  ைிதவியலிலிருந்து உனரகள்.  

கற்பனை உனரநனடயின் உனரகள் பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்:  

(1) தபொதுக் கனதகள் (புதிைம், ேிறுகனதகள்) 

(2) அைிவியல் கனதகள் (புதிைங்கள், ேிறுகனதகள்) 

(3) துணிக்கரச் தேயல் பற்ைிய  ற்றும் ச ற்கத்திய கனதகள் (புதிைங்கள், ேிறுகனதகள்) 

(4) கொதல் கனதகள் (புதிைங்கள், ேிறுகனதகள்) 

 (5) நனகச்சுனவ (புதிைங்கள், ேிறுகனதகள்) 
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 2.3.2. சலொப் தரவுத்ததொகுதி 

 லங்கொஸ்டர் ஓேசலொ தபர்கன் தரவுத்ததொகுதி (Lancaster Oslo/Bergen (LOB/சலொப்) 

என்பது பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் ஒரு  ில்லியன் தேொல் சேகொிப்பொகும். இது லங்கொஸ்டர் 

பல்கனலக் கழகத்னதச் ேொர்ந்த ஜியொபிசர லீச் (Geofferey Leech)  ற்றும் ஓேசலொ பல்கனலக் 

கழகத்னதச் ேொர்ந்த ஸ்டிக் சஜொகன்ேன் (Stig Johansson) என்சபொர் தபர்கைில் உள்ள 

 ைிதவியலுக்கொை நொர்சவஜியன் கணிப்பு ன யத்துடன் இனணந்து ததொகுப்பட்டதொகும். சலொப் 

யுசக–இல் (UK) 1961–ஆம் வருடத்திற்குள் தவளியிடப்பட்ட மூலப்தபொருட்கனளக் தகொண்டது. 

இது பிரவுண் விொிதரனவப் சபொல் உனர  ொதிொிகனளக் தகொண்டது. சலொப் தரவுத்ததொகுதியின் 

திட்ட தநைிமுனை யுஎஸ்ஏ-இலும் யுசக-இலும் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலத்தின் இரு 

வனககளுக்கினடசய உள்ள எதிர்கொல ஒப்பீட்டிற்கு சவண்டி பிரவுண் விொிதரவுடன் ஒற்றுன  

தகொண்டுள்ளது.  

2.3.3. ஆஸ்டிசரலிய ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி  

 ஆஸ்டிசரலிய ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி (Australian Corpus of English (ACE)) என்பது 

ஆஸ்டிசரலியொவிலுள்ள  ொக்குயர் பல்கனலக் கழகத்தில் (Macquaire University) த ொழியியல் 

துனையில் 1986–1990 என்ை கொல கட்டத்தில் ததொகுக்கப்பட்டது. ஆஸ்டிசரலிய ஆங்கில 

தரவுத்ததொகுதி 1986-க்குள் தவளியிடப்பட்ட மூலப்தபொருட்கனளக் (materials) 

தகொண்டிருக்கின்ைது. ஆஸ்டிசரலிய ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி பல்சவறுபட்ட த ொழியியல் 

ஆய்வுகளில் உதவுவதற்கொகத் திட்ட ிடப்பட்ட ஆஸ்டிசரலியொவில் முதலில் ததொகுக்கப்பட்ட 

பலபடித்தொை தரவுத்ததொகுதி ஆகும் (heterogeneous corpus). இது தற்கொல ஆஸ்டிசரலிய 

ஆங்கிலத்தின் திைைொை  ொதிொியொகும். இது ஆஸ்டிசரலியொவில் கூடுதல் ேிைப்புப்பண்புள்ள 

ஒருபடித்தொை தரவுத்ததொகுதிகளுடன் (homogeneous corpora) ஒப்பீட்டுப் பொர்ப்பதற்கு சவண்டி 

சநொக்கீட்டு தரவுத்ததொகுதியொகச் தேய்யப்படுகின்ைது. இது பிரவுண் தரவுத்ததொகுதியிலும் சலொப் 

தரவுத்ததொகுதியிலும் பிரதிநிதித்துவம் தரப்பட்டுள்ள இைங்களின் ேொிே த்திற்குப் தபொருத்துவனத 

சநொக்க ொகக் தகொண்டது. எைசவ இது ஏைக்குனைய ஒவ்தவொரு வனகப்பொட்டிலும் 2000 தேொல் 

 ொதிொிகளின் நிகரொை குழு த்னத உருவொக்குகிைது. ேொத்திய ொை இடங்களில் துனண 

இைங்கனளயும் தபொருண்ன ப் பரப்புகனளயும் (subject areas) தபொருத்துவது சதனவ என்பதொல் 

ஒவ்தவொரு தரவுத்ததொகுதி வனகப்பொட்டிற்குள்ளும்  ொதிொிச் தேயல் முனைகள் தபரும்பொலும் 

திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.  
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2.3.4. தவல்லிங்டன் நியூேிலொந்து ஆங்கில எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி  

 தவல்லிங்டன் நியூேிலொந்து ஆங்கில எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி (Wellington Corpus of 

Written Newzealand English (WCWNEZE)) என்பது 1982 கொல கட்டத்தில் தவல்லிங்டன் 

விக்சடொொியொ பல்கனலக் கழகத்தில் (Wellington Victoria University) த ொழியியல் துனையில் 

உருவொக்கப்பட்டது. நியூேிலொந்து ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதியின் சநொக்கம் பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி, 

சலொப் தரவுத்ததொகுதி, ஆஸ்டிசரலிய ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி என்பதுடன் சநரடியொக ஒப்பீடு 

தேய்வனத அனு திக்கும் எழுத்து நீயூேிலொந்து ஆங்கிலத்தின் கணிணியொக்கம் தேய்யப்பட்ட 

 ொதிொினயத் தருகிைது. முக்கிய உனர வனகப்பொடுகள் எவ்வளவு இயலுச ொ அவ்வளவு சலொப் 

தரவுத்ததொகுதியுடன் தபொருந்தும் படி வொினேப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. கற்பனை உனர நனடயில் 

குைிப்பொகக் கனதகளில் சதனவ கருதிச் ேில  ொற்ைங்கள் தேய்யப்பட்டுள்ளை.  

2.3.5. சகொலொப்பூர் இந்திய ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி  

 சகொலொப்பூர் இந்திய ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Kolhapur Corpus of Indian English (KCIE) 

எஸ்.வி ேொஸ்த்திொியும் அவனரச் ேொர்தவர்களும் இனணந்து சகொலொப்பூொில் உள்ள ேிவொஜி 

பல்கனலக் கழகத்தில் 1988-ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட விேயங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 

இந்திய ஆங்கிலத்தின் கிட்டத்தட்ட ஒரு  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டது. இத்தரவுத்ததொகுதி 

அச ொிக்க, பிொிட்டிஷ்  ற்றும் இந்திய ஆங்கிலத்தின் ஒப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கு சவண்டிய 

மூலப்தபொருட்களொகப் பயன்படுகின்ைது. இது இந்திய ஆங்கிலத்தின் விொிந்த வர்ணனைக்குக் 

தகொண்டுச் தேல்லும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. சலொப்  ற்றும் பிரவுன் தரவுத்ததொகுதிகனள 

உருவொக்க பயன்படுத்தப்பட்ட திட்டத்னதப் பின்பற்ைி சகொலப்பூர் தரவுத்ததொகுதிக்கு 15 

தபொருண்ன  வனகப்பொடுகளிலிருந்து (subject areas) உனரகள் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளை.  

 சகொலொப்பூர் இந்திய ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி ஒரு சுதந்திர ொை இந்திய த ொழினய 

அதொவது இந்திய ஆங்கிலத்னதச் (Indian English) ேிைப்பொகத் திட்ட ிடுகிைது. இந்திய ஆங்கிலம் 

இந்தியச் தேொற்தைொனக (Indian vocabulary)  ற்றும் கனலச்தேொற்களொல் (terminology) 

நினைந்திருக்கிைது; இது தைித்துவ ொை ததொடொியல் முனை  ற்றும் தபொருண்ன யியல்ேொர் 

சுன களுடன் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலிருந்து சவறுபட்டது  ற்றும் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் 

 ிகப்தபொிய நிழலிலிருந்து விடுபட்டது.  
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  தரனவ னகமுனையொக கணிைியில் எளிய ISCII பயன்முனையில் உள்ளிடுவதொல் 

பயைர்களொல் எளிதொக  ீட்தடடுக்க முடியும். தரவுத்ததொதி உருவொக்கிகள் (corpus generators) 

மூல உனரகனளச் சேகொிக்க தவவ்சவறு அணுகுமுனைகனளப் பின்பற்ைிை. 

 நூல்கனளப் தபொறுத்தவனர, 1978ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் பல்சவறு  த்திய  ற்றும் 

சதேிய நூலகங்களிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் அச்ேிடப்பட்ட நூல்களின் சநொக்கீட்டு நூல்களின் 

ததொகுப்னபத் ததொகுத்தைர். அனைத்து வனககனளயும் உள்ளடக்கிய நூல்களிலிருந்து 

கிட்டத்தட்ட 140 நூல்கள் 1200 க்கும் ச ற்பட்ட தனலப்புகளிலிருந்து  ொதிொிகள் எடுக்கப்பட்டை, 

இது சகொலொப்பூர் இந்திய ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதியின் த ொத்த தேொல் வலின யின் 8% ஆகும். 

 1978இல் அரேொங்க தவளியீடுகளின் ஆவணங்கனளப் தபொறுத்தவனரயில் பட்டியல் 

 ற்றும்  ொதிொியின் அசத நனடமுனை ேிைிய எளின ப்படுத்தலுடன் பின்பற்ைப்பட்டது; ஏதைைில் 

இந்தியொவில் இரண்டு வனகயொை அரசு ஆவணங்கள் உள்ளை: யூைியன்  ற்றும் ஸ்சடட். 

 பத்திொினகப் தபொருட்களிலிருந்து வரும் உனரகளுக்கு, தேய்தித்தொள்களின்  ொதிொி  ற்றும் 

தேய்தித்தொள்களின் குைிப்பிட்ட இதழ்கள் முதலில் ச ற்தகொள்ளப்பட்டை. த ொத்தத்தில், 53 

ஆங்கிலச் தேய்தித்தொள்கள் கருதப்பட்டை; அவற்ைில் 6 சதேிய தேய்தித்தொள்கள்,  ீதமுள்ளனவ 

பிரொந்திய தேய்தித்தொள்கள் ஆகும். ஒவ்தவொரு தேய்தித்தொளிலிருந்தும், 16 திைேொி இதழ்கள் 

 ற்றும் 4 ஞொயிறு பதிப்புகள்  ொதிொி தேய்யப்பட்டுள்ளை. 

 கொல இதழ்களுக்கு (periodicals)  த்திய நூலகம், மும்னப  ற்றும் சதேிய நூலகம், 

தகொல்கத்தொ ஆகியவற்ைின் வளங்கள்  ொதிொிகனள எடுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டை. கற்ைவர் 

பத்திொினககளுக்கு (learned journals) சவறுபட்ட நனடமுனை பின்பற்ைப்பட்டது. அைிவியல் 

 ற்றும் ததொழில்நுட்ப விேயங்களுக்கு, டொடொ அடிப்பனட ஆரொய்ச்ேி நிறுவைம் (Tata Institute of 

Fundamental Research (TIFR/டிஐஎஃப்ஆர்))  ற்றும் இந்திய ததொழில்நுட்ப நிறுவைம்-

மும்னபனயச் (Indian Institute of Technology-Mumbai (IIT-Mumbai/ஐஐடி-மும்னப) ேொர்ந்த 

நூலகங்களிலிருந்து பத்திொினககள் எடுக்கப்பட்டை.  ேமூக அைிவியல் நூல்களுக்கு டிஐஎஸ்எஸ்-

மும்னப (Tata Institute od Social Sciences-Mumbai (TISS)-Mumbai)), பம்பொய் பல்கனலக்கழகம், 

பூைொ பல்கனலக்கழகம், ேிவொஜி பல்கனலக்கழகம்  ற்றும் எம்.எஸ். பல்கனலக்கழகம், பசரொடொ 

என்பை பயன்படுத்தப்பட்டை.  

  இந்தத் தரவுத்ததொகுதி இப்சபொது சநொர்சவயின் தபர்கன்,  ைிதசநயங்களுக்கொை 

சநொர்சவ கணிப்பு ன யத்தில் (Norwegian Computing Centre for the Humanities) நவீை 
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ஆங்கிலத்தின் ேர்வசதே கணிைி கொப்பகம் (International Computer Archive of Modern English 

(ICAME)) மூலம் ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்கு கினடக்கிைது. இந்த தரவுத்ததொகுதி ேர்வசதே ஆங்கில 

தரவுத்ததொகுதி-இல் (International Corpus of English (ICE)) இந்திய ஆங்கிலத்தின் பிரதிநிதி 

 ொதிொியொகச் சேர்க்கப்பட சவண்டும். 

2.3.6. ஃப்சலொப் தரவுத்ததொகுதி (FLOB Corpus) 

 பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திற்கொை ஃப்ொீபர்க் லொப் தரவுத்ததொகுதி (Freiburg LOB Corpus for 

British English (FLOB))பிரவுன்  ற்றும் சலொப் தரவுத்ததொகுதிகளுடன் தபொருத்தும் ஒரு குழு  

தரவுத்ததொகுதிகனளத் ததொகுக்கும் முயற்ேியின் வினளவொகும். இது 1990-களின் ததொடக்க நினல 

த ொழினயப் பிரதிநிதித்துவம் தேய்யும் என்ை நினலயில் சவறுபடும். இவ்வொய்வுத் திட்டம் 1990 

ஏப்பிரலில் தஜர் ைியில் கிருஸ்டியன் ச யிொின் (Christian Mair) கீழ் ததொடங்கப்பட்டது. 

இத்திட்டத்தின் சநொக்கம் த ொழியில் ததொடர்ந்து நனடதபறும்  ொற்ைத்னத ஆயசவண்டி 

அனுபவவொத அடிப்பனடனய த ொழியியலொலருக்குத் தருவதொகும். இது த ொழியியலொளர்களுக்குப் 

பின்வரும் தேயல்களில் உதவுகிைது:   

(1) இன்னைய ஆங்கிலத்தில் த ொழிேொர்  ொற்ைத்தின்  ீதொை இன்னைய கருதுசகொள்கனளப் 

பொிசேொதித்தல்  

(2) தேொல் நிகழ்தவண்களின் முனையொை ஒப்பீட்டுகளின் வழி இலக்கியத்தில் இதுவனர 

கண்டுபிடிக்கப்படொத  ொற்ைங்கனளக் கண்டுப்பிடித்தல்  

(3), ஒருகொல இடவழக்குகளுக்கும் (British  ற்றும் American) நனடயியல் சவறுபொட்டுக்கும் 

இனடயிலொை ேொர்பு ஒருபக்கமும் த ய்யொை இருகொல வளர்ச்ேிகள் ஒருபக்கமும் 

நடந்துதகொண்டிருக்கும்  ொற்ைத்தின் ஆய்வில் ஒரு முக்கிய வழிமுனை ேிக்கல்களில் ஒன்னை 

முனையொகக் னகயொளுதல்.   

 இப்புதிய பிொிட்டிஷ்  ற்றும் அச ொிக்க தரவுத்ததொகுதிகளின் (British and American 

corpora) கூடுதல் அனுகூலம் என்ைதவன்ைொல் அனவ இந்திய, ஆஸ்திசரலிய  ற்றும் நியூேிலொந்து 

தரவுத்ததொகுதிகளுடன் (பிந்னதய 1980-களில் உள்ள த ொழிப்பயன்பொட்னடப் பிரதிநித்துவம் 

தேய்யும்  ொதிொிகள்) ஒப்பிட மூல சலொப்  ற்றும் பிரவுண் தரவுத்ததொகுதிகனளவிடக் கூடுதல் 

தபொருத்த ொை தரவு ன யங்கனளத் தருகின்ைை.  

 சலொப்-இன் ேிக்கலொை குைிய முனைனயப் (coding system) பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலொக 

ஃப்சலொப்-இன் (FLOB) நினலயொை தபொதுன ப்படுத்தப்பட்ட  ொர்க்அப் த ொழி (Standard 
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Generalized Markup Language (SGML/எஸ்.ஜி.எம்.எல்)) அடிப்பனடயிலொை  ொர்க்-அப் 

குைியங்களின் எளின ப்படுத்தப்பட்ட பதிப்னபப் பயன்படுத்தியது; அது ேர்வசதே ஆங்கிலத் 

தரவுத்ததொகுதி (International Corpus of English (ICE)) துனணத் தரவுத்ததொகுதினயக் (sub-

corpora) குைியம் தேய் வது வனர நீட்டப்பட்டுள்ளது. 

 ஃப்ளொப் (FLOB) உனர முடிந்தவனர 'படிக்கக்கூடியதொக' இருப்பனத உறுதி தேய்வதற்கொக 

 ொர்க்-அப் குைியங்களின் பயன்பொடு குனைந்தபட்ே ொக னவக்கப்படுகிைது. குைிப்பொக, இரட்னடக் 

குைியங்களின் (double codes) பயன்பொடு முழுன யொகத் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. அேல் உனரயில் 

ஆங்கிலம் அல்லொத தேொல் ேொய்வில் அன க்கப்பட்டொல் அது ஆங்கிலம் அல்லொதொக 

(<foreign_>word<foreign/>)  ட்டுச  குைியம்தேய்யப்படும்  ற்றும் (<tf_><foreign_> 

word<foreign/><tf/>) ஆக அல்ல. 

2.3.7. பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி  

 பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி (British National Corpus (BNC)) என்பது வளங்களின் 

விொிந்த பரப்தபல்னலயிலிருந்து தபைப்பட்டு எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபேப்பட்ட  ொதிொிகளின் 

சேகொிப்னபக் தகொண்ட தற்கொல ஆங்கிலத்தின்  ிகப்தபொிய (100  ில்லியன் தேொற்களுக்கு ச ல்) 

தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இது சபேப்படும்  ற்றும் எழுதப்படும் தற்கொல பிொிட்டஷ் (current British) 

ஆங்கிலத்தின் பரந்த பகுதினயப் பிரதிநிதித்துவம் தேய்வதற்கு சவண்டி திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 

தரவுத்ததொகுதி  ஆக்ஸ்ஃசபொர்ட் பல்கனலக்கழ அச்ேகம் (Oxford University Press (OUP), அடிேன்-

தவஸ்லி லொங்ச ன் (Addison-Wesley Longman), லொரூஸ் கிங்ஃபிஷர் சேம்பர்ஸ் (Larousse 

Kingfisher Chambers), ஆக்ஸ்சபொர்டு பல்கனலக்கழக கணிப்பு சேனவகள் (Oxford University 

Computing Services), லொன்கொஸ்டர் பல்கனலக்கழகத்தின் கணிைி ஆரொய்ச்ேி ன யம் (Lancaster 

University's Centre for Computer Research)  ற்றும் பிொிட்டிஷ் நூலக ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் 

கண்டுபிடிப்பு ன யம் (British Library's Research and Innovation Centre) ஆகியவற்ைொல் 

வழிநடத்தப்பட்ட ஒரு ததொழில்துனை / கல்வி கூட்டன ப்பொல் உருவொக்கப்பட்டது.  

 தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்கும் சவனல 1991-இல் ததொடங்கி 1994-இல் முடிக்கத் 

திட்ட ிடப்பட்டது. ஐசரொப்பிய ஆய்வொளர்களுக்கு பிஎன்ேியின் முதல் தபொதுவொை தவளியீடு 

தபப்ரவொி 1995-இல் அைிவிக்கப்பட்டது. பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி தற்கொல பிொிட்டிஷ் 

ஆங்கிலத்தின் விொிந்த பரப்தபல்னலனயப் உருப்படுத்தம் தேய்ய சவண்டி 

வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்துப் பகுதி (90%) வட்டொர  ற்றும் சதேீய தேய்தித்தொள்கள், 

http://www.languageinindia.com/


 

52 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

எல்லொ வயதிைர்களுக்கும் ஆர்முனடவர்களுக்கும் சவண்டி தவளிவரும் ேிைப்பொை கொலவிதழ்கள் 

 ற்றும் பத்திொினககள், கல்விேொர் புத்தகங்கள்  ற்றும் புகழ்வொய்ந்த கனதப் புத்தகங்கள், 

தவளியிடப்பட்ட  ற்றும் தவளியிடப்படொத கடிதங்கள்  ற்றும் அைிக்னககள், பள்ளி  ற்றும் 

பல்கனலக்கழகக் கட்டுனரகள்  ற்றும் பிை பல உனர வனககனள உள்ளடக்கும். சபச்சுப்பகுதி 

(10%) பல வயதிைர்கள், வட்டொரங்கள், ேமூக வகுப்புகள் இவற்ைிலிந்து தபைப்பட்ட எழுதப்படொத 

முனைேொரொ உனரயொடல்கள்  ற்றும் முனையொை வணிக  ற்றும் அரேொங்க கூட்டங்களிலிருந்து 

வொதைொலி  ற்றும் ததனலசபேி வனரயிலொை பரப்தபல்னலனயக் தகொண்ட சூழல்களின் எல்லொ 

வனககளிலிருந்தும் சேகொிக்கப்பட்ட சபச்சு  ொதிொிகள் என்பைவற்னை உள்ளடக்கும். 

 இப்தபொதுத்தன்ன  பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதினய அகரொதியியல், 

தபொருண்ன யியல், உருபைியல், த ொழிப் பகுப்பொய்வு, தேயற்னக அைிவுநுட்பம், சபச்சு அைிதல் 

 ற்றும் ததொகுப்பு (speech recognition and synthesis), இலக்கிய ஆய்வுகள்  ற்றும் முக்கிய 

த ொழியியலின் எல்லொப் பரப்புகனளயும் உள்ளடக்கும் ஆய்வு சநொக்கங்களின் விொிந்த வனகக்குப் 

பயனுள்ளதொகச் தேய்கின்ைது. பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி சபச்சு உனரயொடல் (spoken 

conversation)  ற்றும் ஒருவர் உனரயொடல் (monologue) இவற்ைிலிருந்து ஒலிதபயர்ப்பு 

தேய்யப்பட்ட 863 உனரகனள உள்ளடக்கிய 4124 உனரகனளக் தகொண்ட 100106008 

தேொற்கனள உள்ளடக்கியது. ஒவ்தவொரு உனரயும் ச லும் எழுத்துவடிவ வொக்கிய அலகுகளொகப் 

பிொிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குள் ஒவ்தவொரு தேொல்லுக்கும் தேொல் வகுப்பு (தேொல்வனகப்பொடு) 

குைியம் தரப்பட்டுள்ளது. பிொித்தலும் தேொல் வனகப்படுத்தலும் CLAWS தேொல்வனகப்பொட்டு 

அனடயொளப்படுத்தியொல் தொைியக்க ொகச் தேய்யப்படுகின்ைது. பிொிட்டிஷ் சதேியத் 

தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் வனகப்பொட்டுத் திட்டம் 65 தேொல் வனகப்பொடுகனள 

சவறுபடுத்துகின்ைது.  

 CLAWS-இலிருந்து தவளியீடு  ற்றும் உனரகளின் (text) பல்சவறு கட்டன ப்புப் 

பண்புகள் (எ.கொ. தனலப்புகள், பத்திகள், பட்டியல்கள் சபொன்ைனவ) இரண்னடயும் உருப்படுத்தம் 

தேய்ய சவண்டி, உனரக் குைியைொக்க முயற்ேியின் (Text Encoding Initiative (TEI)) 
வழிகொட்டுதல்கனளப் பின்பற்ைி (International Organization for Standardization (ISO ஐஎஸ்ஓ)) 

தரநினல 8879-ஐப் (தர ொை தபொதுன யொக்கப்பட்ட  ொர்க்-அப் த ொழி (Standard Generalized 

Markup Language (SGML/எஸ்ஜிஎம்எல்)) பயன்படுத்தி தரவுத்ததொகுதி குைியைொக்கம் (encoded) 

தேய்யப்பட்டுள்ளது. முழு வனகப்பொடு, சூழ்நினலேொர்  ற்றும் சநொக்கீட்டுநூல்கள்ேொர் தகவல்கள் 
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என்பை ஒவ்தவொரு உனரயுடனும் உனரக் குைியைொக்க முயற்ேி-இணக்க ொை தனலப்பு 

வடிவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

2.3.8. அச ொிக்க த் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி  

 அச ொிக்க சதேியத் தரவுத்ததொகுதி (American National Corpus (ANC)) பிொிட்டிஷ் சதேியத் 

தரவுத்ததொகுதியுடன் ஒப்பிடத்தக்க அச ொிக்க ஆங்கிலத்னத உட்படுத்திய தரவுத்ததொகுதியின் 

உருவொக்கத்திற்கு உதவியது. இதன் சநொக்கம் பிொிட்டிஷ் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி 

தபொதுவிைங்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கக் குனைந்தது 100  ில்லியன் தேொற்கனளப் தபறுவதொகும். 

இது த ொழித் ததொழில்நுட்ப ஆய்வுக்கு உதவுவதுடன் எல்லொ  ட்டங்களிலும் த ொழிப் 

பகுப்பொய்வுக்கும் கல்விக்கும் பயன்பட சவண்டி வளன யொை சதேிய மூலத்னதத் தருகின்ைது. 

அச ொிக்க சதேியத் தரவுத்ததொகுதி அச ொிக்க ஆங்கில அகரொதிகளின் தவளியீட்டொளர்கள்  ற்றும் 

த ொழி ஆய்வில் ஆர்வமுள்ள நிறுவைங்கள் இவற்ைின் கூட்டினணப்பின் (Consortium) பங்களிப்பு 

வழி உருவொக்கப்பட்டது. த ொழித் தரவுக் கூட்டினணப்பும் (Linguistics Data Consortium (LDC)) 

ேொதை  ற்றும் தபொருளொதொர ஆதரவு தந்தது. அச ொிக்கத் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி 10  ில்லியன் 

தேொற்களின் முதல் தவளியீட்டில் உள்ளடக்கப்பட்ட உனரகள் முதலில் தபைப்பட்டனவயொகும். 

எைசவ தரவுத்ததொகுதி ேொிநிகரொைதல்ல: சபச்சுப் பகுதி 3224388 தேொற்கனளயும் எழுத்துப்பகுதி 

8283828 தேொற்கனளயும் தகொண்டிருக்கின்ைது.   

 சபச்சுத் தரவுகளில் ஆங்கிலம் சபசும் அத ொிக்கர்களினடசய 24 எழுதப்படொத 

ததொனலசபேி உனரயொடல்களுக்கொை எழுத்துப்படிகள் (transcripts)  ற்றும் ஆவணக் சகொப்புகள் 

தகொண்ட ‘கொல்-சஹொம்’ (‘Call-Home’) கூறு உள்ளது. ‘ஸ்விட்ச்சபொர்டில்’ அத ொிக்க ஆங்கிலத்தின் 

ஒவ்தவொரு முக்கிய கினளத ொழிகளிலிருந்தும் இரு பொலிைத்னதச்ேொர்ந்த 500க்கும் ச ற்பட்ட 

சபசுபவர்கள் சபசும் தன்ைிச்னேயொை உனரயொடல்களின் (spontaneous conversations)  

எழுத்துவடிவ ொக்கங்கள் (transcriptions) உட்படும். ‘ேொர்சலொட் கனத  ற்றும் உனரயொடல் 

சேகொிப்பு’ (‘Charlotte Narrative and Conversation Collection’) வட கசரொலிைொவில் 

வேிப்பவர்களின் விவொிப்புகள், உனரயொடல்கள்  ற்றும் சநர்கொணல் பிரதிநித்துவங்கனளக் 

தகொண்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு எழுத்துப்படிக்கொை (டிரொன்ஸ்கிொிப்டுள்) தனலப்பில் சபசுபவொின் 

வயது  ற்றும் பொலிைம் பற்ைிய தகவல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

  எழுதப்பட்ட தரவு நியூயொர்க் னடம்ஸின் பனுவல்கனள உள்ளடக்கியது; இது ஜூனல 

2002இல் ஒற்னைப்பனட எண்ணிக்னகயிலொை ஒவ்தவொரு நொட்களுக்கும் நியூயொர்க் னடம்ஸ் 
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நியூஸ்னவொிலிருந்து 4000க்கும் ச ற்பட்ட கட்டுனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. தபர்லிட்ஸ் பயண 

வழிகொட்டி (The Berlitz Travel Guides) பயணம்  ற்றும் ததொடர்புனடய பிரச்ேினைகள் குைித்து 

அத ொிக்கர்களொல் எழுதப்பட்ட உனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. ஸ்சலட் இதழ் (Slate Magazine) 

என்பது ஆன்-னலன் தவளியீடொகும்; இது தேய்தி  ற்றும் அரேியல், கனல, வணிகம், 

வினளயொட்டு, ததொழில்நுட்பம், பயணம், உணவு சபொன்ைவற்னை உள்ளடக்கிய தற்சபொனதய 

ஆர்வத்தின் தனலப்புகள் பற்ைிய ேிறு கட்டுனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. 

 அச ொிக்க சதேியத் தரவுத்ததொகுதியின் ஆக்ஸ்ஃசபொர்ட் பல்கனலக்கழக அச்ேக (Oxford 

University Press (OUP) துனணத் தரவுத்ததொகுதி அத ொிக்கர்களொல் எழுதப்பட்ட 5 

ஆக்ஸ்ஃசபொர்ட் பல்கனலக்கழக அச்ேக தவளியீடுகளிலிருந்து (ஜவுளித் ததொழில், குழந்னத 

ச ம்பொடு, அத ொிக்க அரேியலன ப்பு, தபொது உயிொியல்  ற்றும் கட்டிடக்கனல) தபைப்பட்ட கொல் 

 ில்லியன் புனைகனத அல்லொத தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது.  

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலின் (POS tagging) னக ேொிபொர்ப்பு எதுவும் 

இல்னல. ‘தபொருண்ன க்களம்’ (domain), ‘துனணப் தபொருண்ன க்களம்’ (sub-domain), ‘தபொருள்’ 

(subject), ‘பொர்னவயொளர்கள்’ (‘audience’)  ற்றும் ‘ஊடகம்’ (medium) ததொடர்பொை முழுன யொை 

தகவல்கனளக் தகொண்டிருந்தொலும் தனலப்புகள்  ிகக் குனைவு. 

2.3.9. ஆங்கில வங்கி  

 ஆங்கில த ொழி வங்கி (Bank of English) தேொற்கள், இலக்கணம்  ற்றும் பயன்பொடு 

(usage) என்பைவற்ைின் பகுப்பொய்விற்கு சவண்டி வடிவன க்கப்பட்ட தற்கொல ஆங்கில 

த ொழியின்  ொதிொிகளின் சேகொிப்பொகும். ஆங்கில த ொழி வங்கி 1991-இல் COBUILD (Harper 

Collins Publishers)  ற்றும் யுசகயில் உள்ள பிர் ிங்கொம் பல்கனலக்கழகம் இவற்ைொல் 1991-இல் 

தவளியிடப்பட்டது. 2002 ேைவொியில் 450  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்ட புதிய 

தரவுத்ததொகுதி தவளியிடப்பட்டது. இது புதிய ேொதைங்களின் நிரந்ததர சேர்ப்பிைொல் ததொடர்ந்து 

வளர்கின்ைது. சேகொிப்பு எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபச்ேின் சவறுபட்ட வனககளின் விொிந்த 

பரப்தபல்னலனயக் தகொண்டது. இது நூற்றுக்கணக்கொை சவறுபட்ட மூலங்களிலிருந்து ஆங்கில 

த ொழியின்  ொதிொிகனளக் தகொண்டிருக்கின்ைது. எழுதப்பட்ட உனரகள் தேய்தித்தொள்கள், 

இதழ்கள் (magazines), கனதப் புத்தகங்கள்  ற்றும் கனதயல்லொப் புத்தகங்கள், ேிற்சைடுகள் 

(brochures), துண்டுப்பத்திொிக்னககள் (leaflets), அைிக்னககள், கடிதங்கள்  ற்றும் 

பிைவற்ைிலிருந்து எடுக்கப்பட்டனவகளொகும். சபச்சுச் தேொற்கள் அன்ைொட ேொதொரண 
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உனரயொடல்கள், வொதைொலி ஒலிபரப்புகள், கூட்டங்கள், சநர்கொணல்கள்  ற்றும் விவொதங்கள் 

சபொன்ைவற்ைொல் பிரதிநிதித்துவம் தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

  தபொருளடக்கம் புதுப்பித்த நினலயில் உள்ளது; தபரும்பொலொை உனரகள் 1990க்குப் பிைகு 

சதொன்ைியனவ. உனரகள்  ின்ைணு வடிவத்தில் தபைப்பட்டு அவற்னை நினலயொை/தர ொை 

வடிவத்திற்குக் தகொண்டு வர தேயலொக்கம் தேய்யப்பட்டுள்ளை. ேில புத்தகங்கள் ஒளியுணர் 

(Optical Chracter Recognition (OCR) த ன்தபொருனளப் பயன்படுத்தி ஸ்சகன் 

தேய்யப்பட்டுள்ளை. பத்திொினககள்  ற்றும் எபித ரொ ஆகியனவ வினேப்பலனக வழி 

ஏற்ைப்பட்டுள்ளை. சபச்ேின் சகட்பு பதிவுகள் ேிைப்பு பயிற்ேி தபற்ை ஊழியர்களொல் சநரடியொக 

கணிைியில் எழுத்துப்படிவ ொக்கப்பட்டுள்ளை (transcripted). 

 தரவுத்ததொகுதி பிபிேி உலக சேனவ வொதைொலி ஒலிபரப்புகள் (BBC World Service radio 

broadcasts)  ற்றும் அத ொிக்க சதேிய தபொது வொதைொலி (American National Public Radio) 

இவற்ைில் இருந்து  ில்லியன் கணக்கொை எழுத்துப்படிவ ொக்கப்பட்ட சபச்சு வொர்த்னதகனளக் 

தகொண்டுள்ளை. பொங்க் ஆப் ஆங்கிலத்தில் பிரதிநித்துவம் தேய்யப்பட்டுள்ள உனரகளின் கலனவ 

 ற்றும் பல்சவறுவனககள் ததொடர்ந்து  திப்பொய்வு தேய்யப்படுகின்ைை; ச லும் உள்ளடக்கத்தின் 

ே நினலனய பரொ ொிக்க புதிய வளங்கள்/ஆதொரங்கள் அைிமுகப்படுத்தப்படுகின்ைை; இதைொல் 

அது இன்னைய ஆங்கிலத்தின் முக்கிய நீசரொட்டத்னத பிரதிபலிக்கிைது. 

 தேொல் சேர்க்னகயின் வடிவங்கனளத் சதட, தேொல் நிகழ்தவண்கனளச் ேொிபொர்க்க, 

தேொற்களின் பயன்பொட்டு  ொறுபொடுகனளக் கொண  ற்றும் அகரொதிகள்  ற்றும் சநொக்கீட்டுப் 

பனடப்புகளில் (reference works) பதிவுதேய்யப்பட்ட தகவல்கள் அதிகொரப்பூர்வ ொைனவயொ 

 ற்றும் உறுதியொை ேொன்றுகளொல் ஆதொிக்கப்படுகிைதொ என்பனதச் ேொிபொர்க்க, தேொல்லியலொர்கள் 

(Lexicologists), அகரொதியலொர்கள் (lexicographers)  ற்றும் கனலச்தேொல்லியலொர்கள் 

(terminologists) இந்தத் தரவுத்ததொகுதினய அணுகுகிைொர்கள். 

 தபொது த ொழியியலொளர்கள், த ொழி ஆேிொியர்கள், த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள்  ற்றும் 

 ொணவர்கள் தங்கள் படிப்பு  ற்றும் ததொழில்முனை நடவடிக்னககளுக்கு இனத ஒரு அடிப்பனட 

ஆதொர ொகப்/வள ொகப் பயன்படுத்துகின்ைைர். நிஜ வொழ்க்னகயில் ஆங்கிலம் எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனதப் பற்ைிய புொிதனல அதிகொிக்கவும், தேொற்தைொகுதி (vocabulary) 

 ற்றும் இலக்கணத்தின் வகுப்பனை கற்பித்தனல ச ம்படுத்தவும் அவர்கள் இனதப் 

பயன்படுத்துகிைொர்கள். 
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 த ொழி ஒரு முக்கிய அங்க ொக இருக்கும் தேொல்-தேயலி (word-processor), எழுத்துப்பினழ 

ேொிபொர்ப்பு (spelling-checker), இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்கன ப்பு (machine translation 

system), கணிைி ய ொக்கப்பட்ட தகவல் சேனவ (computerised information service) சபொன்ை 

த ொழித் ததொழில்நுட்ப அன ப்புகனள ச ம்படுத்துவதற்குப் பயனுள்ள ஆங்கில தேொற்கள்  ற்றும் 

இலக்கணத்னதப் பற்ைிய தரவுகனளயும் தகவல்கனளயும் ஆங்கில வங்கி வழங்குகிைது. 

2.3.10. இந்திய த ொழிகளின்  ின்ைணு  ற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அன ச்ேக (MIT எம்.ஐ.டி.) 

தரவுத்ததொகுதி 

 இந்திய த ொழிகளுக்கு தரவுத்ததொகுதி உருவொக்குவது 1991-இல் ததொடங்கப்பட்டது. இது 

இந்திய அரேின்  ின்ைணுத் துனை எல்லொ இந்திய த ொழிகளுக்கும் இயந்திரத்தொல் படிக்கவியலும் 

உனரகளின் தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்க சவண்டி இந்திய த ொழிகளுக்குத் ததொழில் நுட்ப 

வளர்ச்ேி (Technological Development for Indain Languages) என்ை திட்டத்னதத் ததொடங்கியது. 

இசத சநரத்தில் த ொழி ஆய்வுக்கும் (தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தி, உனர குைிய ொக்கி, 

புள்ளியல் எண்ணி, எழுத்துச் ேர்பொர்ப்பொன், உருபைியல் பகுப்பொய்வி சபொன்ைவற்னை உருவொக்க) 

 ற்றும் ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்திய த ொழிகளுக்கு எந்திர உதவிேொர் த ொழிதபயர்ப்புக்கு 

(machine-aided translation) சவண்டி கருவிகனள வடிவன த்தல் என்ை தேயல்பொடுகளுக்கு 

த ன்தபொருள்கனள உருவொக்கவும் ஊக்கம் தரப்பட்டது. தடல்கியில் உள்ள இந்தியத் ததொழில் 

நுட்ப நிறுவைம் (Indian Institute of Technology) இந்திய ஆங்கிலம், இந்தி  ற்றும் பஞ்ேொபி ஆகிய 

த ொழிகளுக்கு தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்கியது. ன சூொிலுள்ள இந்திய த ொழிகளின் ன ய 

நிறுவைம் (Central Institute of Indian Languages) த ிழ், ததலுங்கு, கன்ைடொ  ற்றும்  னலயொள 

த ொழிகளுக்கு விதரவுகனள உருவொக்கியது. பூசையில் உள்ள தடக்கொன் கல்லூொி (Deccan 

College)  ரொத்தி  ற்றும் குஜரொத்தி ஆகிய த ொழிகளுக்கு தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்கியது. 

புபசைஸ்வொிலுள்ள பயன்பொட்டு த ொழி அைிவியல்களின் இந்திய நிறுவைம் (Indian Institute of 

Applied Language Sciences) ஒொியொ, வங்கொளம், அேொ ீஸ் ஆகிய த ொழிகளுக்கு 

தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்கியது. வொரணொேியிலுள்ள ேம்பூர்ணநந்தொ ே ஸ்கிருதப் 

பல்கனலக்கழகம் ே ஸ்கிருத த ொழிக்கு விொிதரவு உருவொக்கியது. அலிகொர் முஸ்லீம் 

பல்கனலக்கழகம் (Aligarh Muslim University) உருது, ேிந்தி  ற்றும் கொஷ் ீொி ஆகிய த ொழிகளுக்கு 

தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்கியது. கொன்பூொிலுள்ள இந்தியத் ததொழில் நுட்ப நிறுவைம் த ொழி 

(Indian Institute of technology) பகுப்பொய்விற்கும் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புக்கும் கருவிகனளயும் 
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த ன்தபொருள்கனளயும் வடிவன க்கும் தபொறுப்னப ஏற்ைது. ன சூொிலுள்ள இந்திய த ொழிகளின் 

ன ய நிறுவைம் எல்லொ த ொழிகளின் முழு தரவுத்ததொகுதி தரவுன யத்னதச் சேகொித்துப் 

பொதுகொக்கும் தபொறுப்னப ஏற்ைது. 1995-இல் இத்திட்டம் முடிவுற்ைசபொது  ின்ைணு நிறுவைம் 

இது நீண்டகொல ஆய்னவயும் தபொிய முதலீட்னடயும் சவண்டும் என்று உணர்ந்து திட்டத்னதத் 

ததொடரொ ல் நிறுத்தியது. இருப்பினும் தற்சபொது இந்திய அரேின் எம்.ஐ.டி. (MIT) புதிய 

தவளிச்ேத்திலும் பொர்னவயிலும் இச்தேயல்பொட்னட  ீண்டும் நனடமுனைப்படுத்தியுள்ளது 

(Vishwabharat at http:\\www.mit.gov.in).   

2.3.11. பிை உனரத் தரவுத்ததொகுதிகள் 

 தரவுத்ததொகுதி தடல் எஸ்பொக்சைொ (Corpus del Espagnol) என்ை தரவுத்ததொகுதியில் 100 

 ில்லியன் ஸ்பொைிஷ் உனரகள் உள்ளை. 

 ேொண்டியொசகொ டி கொம்சபொஸ்தடலொ பல்கனலக்கழகத்தில் (University of Santiago de 

Compostela) உள்ள ஸ்பொைிஷ் ததொடொியல் ஆரொய்ச்ேி குழு (Spanish Syntax Research Group) 

நவீை ஸ்பொைிஷ் த ொழியில் 1.5  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்ட தரவுத்ததொகுதினயயும் 

160000 பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்ட உட்பிொிவுகளின் ததொடொியல் தரவுத்தளத்னதயும் 

உருவொக்கியது. 

  ன்னஹ ர் தரவுத்ததொகுதி சேகொிப்பு (Mannheimer Corpus Collection) என்பது 

த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேிக்கொக தஜர் ன் ஆன்னலன் கொர்ப்பசரஷைின் எப்சபொதும் வளர்ந்து வரும் 

ததொகுப்பொகும். 1960களின் நடுப்பகுதியில் ததொடங்கப்பட்டது; இது நவம்பர் 2002இல் 1850 

 ில்லியன் தேொற்கனள எட்டியது. 

 சகொஸ் ொஸ் தஜர் ன் தரவுத்ததொகுதியிலும் (COSMAS German Corpus 1800) 

 ில்லியனுக்கும் அதிக ொை இயங்கும் தேொற்கள் உள்ளை. 

 குசரொஷிய சதேிய தரவுத்ததொகுதியில் (Croatian National Corpus) ஒன்பது  ில்லியன் 

சடொக்கன்களுடன் ே கொல குசரொஷிய த ொழியின் முப்பது  ில்லியன் தேொற்கள் உள்ளை. 

 பதின் வயதிைர் த ொழியின் லண்டன் தரவுத்ததொகுதி (Corpus of London Teenage 

Language (COLT)) ஏைக்குனைய அனர  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது; இது 

எழுத்துக்கூட்டுமுனையில் எழுத்துப்படிவ ொக்கம் தேய்யப்பட்டு தேொல்வனகப்பொட்டிற்கொக 

அனடயொளப்பட்டுள்ளது. 
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 1975ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடைின் தகட்ட்சபொர்க் பல்கனலக்கழகத்தில் (Göteborg University, 

Sweden) உருவொக்கப்பட்ட ஸ்வீடிஷ் வங்கி (Bank of Swedish (Språkbanken/ஸ்ப்ரொக்பொங்கன்)) 

புனைகனத, ேட்டம்ேொர் உனர, பொரொளு ன்ை நடவடிக்னககளின் அைிக்னக  ற்றும் திைேொி 

தேய்தித்தொள்களில் இருந்து நொற்பது  ில்லியன் இயங்கும் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

 சபொர்ச்சுகலின் கொம்பிைொஸ் பல்கனலக்கழகத்தின் (University of Campinas, Portugal) 

னடசகொ பிரசஹ பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி (Tycho Brahe Parsed Corpus of 

Portuguese) (1982) வரலொற்றுப் சபொர்த்துகீேியத்தின் ஐந்து  ில்லியன் தேொற்கனளக் 

தகொண்டுள்ளது. 

 சுேொன் தரவுத்ததொகுதி (SUSANNE Corpus) (1992) எழுதப்பட்ட அத ொிக்க ஆங்கிலத்தின் 

130000 தேொற்களின் விளக்க அனடயொளங்கனளக் (annotations) தகொண்டுள்ளது.  

 சபச்சு ஆங்கில  ொதிொிகளின் அடிப்பனடயில் சுேொைின் ஒரு எதிொினணனய உருவொக்க 

கிைிஸ்டின் தரவுத்ததொகுதி (CHRISTINE corpus) ததொடங்கப்பட்டது. 

 பனழய ஆங்கிலத்தின் புரூக்ளின் தரவுத்ததொகுதி (Brooklyn Corpus of Old English) என்பது 

ஆங்கில உனரகளின் தஹல்ேின்கி தரவுத்ததொகுதியின் (Helsinki Corpus of English Texts) பனழய 

ஆங்கிலப் பகுதியிலிருந்து (Old English Section) உனரகளின் சதர்வு ஆகும். இது இப்சபொது 

விளக்க அனடயொளம் தேய்யப்பட்டுள்ளது (annotated). இது ததொகுப்பு (composition), 

பனடப்பொளிகள்/ஆேிொியர்கள் (authors)  ற்றும் இைங்களின் (genres) சததிகளின் ஒரு 

பரப்தபல்னலனயப் பிரதிநித்தவம் தேய்யும் பனழய ஆங்கிலத்தின் ஒரு  ில்லியனுக்கும் அதிக ொை 

தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

  த்தியகொல ஆங்கிலத்தின் தபன்-தஹல்ேின்கி தரவுத்ததொகுதி (Penn-Helsinki Corpus of 

Middle English)  த்தியகொல ஆங்கிலத்தின் (Middle English) உனரநனட பனுவல்கனளக் 

தகொண்டுள்ளது. ஐந்து  ில்லியன் தேொற்களின் தரவுத்தளம் விளக்க அனடயொளம் 

தேய்யப்பட்டுள்ளது (annotated). 

 ஆங்கிலத்தின் உலகளொவிய ஒப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கொை விஷங்கனள சேகொிக்கும் 

சநொக்கத்துடன் 1990ஆம் ஆண்டில் ேர்வசதே ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (International Corpus of 

English (ICE)) ததொடங்கியது. உலதகங்கிலும் உள்ள பதினைந்து ஆரொய்ச்ேி குழுக்கள் தங்களது 

தேொந்த சதேிய அல்லது பிரொந்திய வனக ஆங்கிலத்தின்  ின்ைணு விொிதரவுகனளத் 

தயொொிக்கின்ைை. ஒவ்தவொரு ஐ.ேி.இ தரவுத்ததொகுதியும் 1989 க்குப் பிைகு தயொொிக்கப்பட்ட ஒரு 
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 ில்லியன் சபச்சு  ற்றும் எழுதப்பட்ட ஆங்கிலச் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. தபரும்பொலொை 

பங்சகற்பு நொடுகளுக்கு, ேர்வசதே ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதித் திட்டம் சதேிய வனகயின் முதல் 

முனையொை விேொரனணனயத் தூண்டுகிைது. இந்த திட்டத்தில் ஆஸ்திசரலியொ, கைடொ, கிழக்கு 

ஆபிொிக்கொ (தகன்யொ  ற்றும் தொன்ேொைியொ), கிசரட் பிொிட்டன், ஹொங்கொங், இந்தியொ, அயர்லொந்து, 

நியூேிலொந்து, பிலிப்னபன்ஸ், ேிங்கப்பூர், இலங்னக  ற்றும் அத ொிக்கொ ஆகிய நொடுகளின் 

ஆரொய்ச்ேி குழுக்கள் உள்ளை. ஒவ்தவொரு பிரொந்தியக் குழுவும் நொட்டில் கொணப்படும் பிரொந்திய 

வனக ஆங்கிலத்னத பிரதிநித்துவம் தேய்யும் சபசு  ற்றும் எழுதப்பட்ட ஆங்கிலத்தின் 

ஒப்பிடக்கூடிய  ொதிொிகனள சேகொிக்கின்ைை. சவறுபட்ட வனககளின்  ொதிொிகனள உறுதிப்படுத்த 

ஒவ்தவொரு குழுவும் வனகயும் பல்சவறு வனககனள பிரத்நுத்துவம் தேய்யும் தேொல்  ொதிொிகனள 

சேகொிக்கின்ைை: தன்ைிச்னேயொை உனரயொடல்கள், உனரகள், ஒளிபரப்பு விவொதங்கள், கற்ைைிந்த 

உனரநனட, தைியொர் கடிதங்கள், தேய்தித்தொள் அைிக்னக, புனைகனத சபொன்ைனவ. 

 தரவுத்ததொகுதிகள் ததொடொியல், உருபைியல், தேொற்தைொனக, கருத்தொடல், ஒலியியல் 

 ற்றும் ஒலியைியியல், ஆங்கில த ொழி கற்பித்தல், த ொழி திட்ட ிடல்  ற்றும் இயற்னக த ொழி 

தேயலொக்கம் குைித்த ஆரொய்ச்ேிக்கொை விேயங்கனள வழங்கும். 

 ஆங்கிலம் கற்பவொின் உலகளொவியத் தரவுத்ததொகுதி (இன்டர்சநஷைல் கொர்பஸ் ஆஃப் 

லர்ைர் ஆங்கிலம் (ஐ.ேி.எல்.இ)) (International Corpus of Learner English (ICLE) 14 தவவ்சவறு 

தொய்த ொழிப் பின்ைணியிலிருந்து ஆங்கிலம் கற்கும் 2+  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள எழுத்துக்கள் இரண்டொம் த ொழியொக இல்லொ ல் தவளிநொட்டு 

த ொழியொக ஆங்கிலம் கற்ைவர்களொல் பங்களிக்கப்பட்டுள்ளை; ச லும் இது 14 தைித்துவ ொை 

துனண தரவுத்ததொகுதிகளொல் ஆைது; ஒவ்தவொன்றும் ஒரு த ொழி வனககனளக் தகொண்டுள்ளது 

(ஆங்கிலம்-பிரஞ்சு, ஆங்கிலம்-தஜர் ன், ஆங்கிலம்- ஸ்வீடிஷ் சபொன்ைனவ). 

 குழந்னத த ொழித் தரவு பொி ொற்ை ஒழுங்குமுனை (Child Language Data Exchange System 

(CHILDES/ேில்ட்ஸ்)) தரவுத்தளம், முதல்  ற்றும் இரண்டொம் த ொழிகனளக் கற்கிை குழந்னதகள் 

 ற்றும் தபொியவர்களிட ிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட எழுத்துப்படிவ ொக்கப்பட்ட (டிரொன்ஸ்கிொிப்ட்) 

தரனவக் தகொண்டிருக்கின்ைது. இது ஆங்கிலம் சபசும் பொடங்களிலிருந்து (English-speaking 

subjects) தபைப்பட்ட ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (English Corpus), உருபைியல்ேொர் 

அனடயொளங்கனளக்/குைிப்புகனளக் (tags) தகொண்ட தரவு, (தபொருண்ன   யக்கம் நீக்கப்பட்ட 

தேொற்கள்), இருத ொழி தரவுத்ததொகுதி,  ருத்துவ தரவுத்ததொகுதி ( ருத்துவ பொடங்களிலிருந்து), 
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தவனளக் கனத தரவுத்ததொகுதி (இங்கு விவொிப்புகள் பட புத்தகத்திலிருந்து தபைப்படுகின்ைை), 

கனத தரவுத்ததொகுதி (இங்கு விளக்கங்கள் படங்கள்  ற்றும் கனதகளிலிருந்து தபைப்படுகின்ைை), 

தஜர் ொைிய த ொழி தரவுத்ததொகுதிகள் (தஜர் ொைிய  ற்றும் சநொர்டிக் த ொழிகனளக் கற்கும் 

குழந்னதகளிட ிருந்து தபைப்பட்டது), தரொ ொன்ஸ் த ொழி தரவுத்ததொகுதிகள் (தரொ ொன்ஸ் 

த ொழிகனளக் கற்கும் குழந்னதகளிட ிருந்து தபைப்பட்டது),  ற்றும் பிை த ொழி 

தரவுத்ததொகுதிகள் (பிை த ொழிகனளக் கற்கும் குழந்னதகளிட ிருந்து தபைப்பட்டது) இவற்னைக் 

தகொண்டிருக்கும். 

 இரு தினே இனண தகொம்பொரொ தரவுத்ததொகுதி (bi-directional parallel COMPARA corpus) 

சபொர்த்துகீேியம்-ஆங்கிலம்  ற்றும் ஆங்கிலம்-சபொர்த்துகீேிய மூல-உனரகள்  ற்றும் 

த ொழிதபயர்ப்புகளின் திைந்த-முடிவொை ததொகுப்னப அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. 62 

தவவ்சவறு சபொர்த்துகீேிய-ஆங்கில உனர இனணகளுக்கு அங்சகொலொ, பிசரேில், த ொேொம்பிக், 

சபொர்ச்சுகல், ததன்ைொப்பிொிக்கொ, யுனைதடட் கிங்டம்  ற்றும் அத ொிக்கொவிலிருந்து தேொந்த 

எழுத்தொளர்கள்  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பொளர்களின் ே கொல  ற்றும் ே கொல அல்லொத 

புனைகனதகளின் ேொறுகள் இதில் அடங்கும். இந்தத் தரவுத்ததொகுதி த ொழிதபயர்ப்னபப் 

படிக்கவும், ஆங்கிலத்னதயும் சபொர்த்துகீேியத்னதயும் தொைொக ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 இத்தொலியின் டஸ்கன் ன யம் (Tuscan Centre, Italy) இத்தொலியப் தபொருண்ன  

தரவுத்ததொகுதினய (MEANING Italian Corpus (MIC/ ிக்) கொப்பகப்படுத்தியுள்ளது. இது 

தபொருண்ன க்களம் (தடொன ன்) அடிப்பனடயிலொை (domain-based) தேொற்தபொருண்ன  

 யக்கநீக்கத்னத (word-sense disambiguation) ஆதொிப்பதற்கொக உருவொக்கப்பட்ட ே கொல 

இத்தொலிய த ொழியின் 150  ில்லியன் தேொற்களின் தரவுத்ததொகுதி ஆகும்.  ிக் தேய்தித்தொள் 

கட்டுனரகள், பத்திொினக நிறுவை தேய்திகள் சபொன்ைவற்ைொல் ஆைது. 

 ஆங்கிலம்-சநொர்சவ இனணத் தரவுத்ததொகுதி  (English-Norwegian Parallel Corpus (ENPC 

/ஈ.என்.பி.ேி) அேல் உனரகனளயும் அவற்ைின் த ொழிதபயர்ப்புகனளயும் தகொண்டுள்ளது 

(ஆங்கிலம்-சநொர்சவ  ற்றும் சநொர்சவ-ஆங்கிலம்). அேல் உனரகள் சநொர்சவ  ற்றும் ஆங்கிலம் 

இரண்டிலும் உள்ளை. தரவுத்ததொகுதி நொன்கு முக்கிய பகுதிகனளக் தகொண்டுள்ளது: ஆங்கில 

மூலங்கள்  ற்றும் சநொர்சவ த ொழிதபயர்ப்புகள், சநொர்சவ மூலங்கள்  ற்றும் ஆங்கில 

த ொழிதபயர்ப்புகள். 80 இனண உனரகளின் ஆரம்பத் திட்டம் திட்டத்தின் சபொது 
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நீட்டிக்கப்பட்டது  ற்றும் தரவுத்ததொகுதி தற்சபொது த ொத்தம் 2.6  ில்லியன் தேொற்கனளக் 

தகொண்ட 100 இனண உனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. இதில் 60% புனைகனதகள் (குழந்னதகளின் 

புத்தகங்கள், துப்பைியும் நொவல்கள்  ற்றும் தபொது இலக்கியங்கள்)  ற்றும் 40% உண்ன  

உனரநனட (எ.கொ. பிரபல ொை அைிவியல், அரசு தவளியீடுகள், ேட்ட நூல்கள், சுற்றுலொ 

தகவல்கள்) உள்ளை. உனர குைியொக்க முன்முயற்ேி (Text Encoding Initiative (TEI)) 

பொிந்துனரகனளத் ததொடர்ந்து உனரகள் குைியொக்கம் தேய்யப்பட்டை. இது த ொழிதபயர்ப்பு 

ஆய்வுகள் (ஆங்கிலம்-சநொர்சவ அல்லது அதற்கு சநர் ொைொக)  ற்றும் இரண்டு த ொழிகளில் 

ஒப்பிடக்கூடிய அேல் உனரகள் அல்லது ஒரு உனர  ற்றும் அதன் த ொழிதபயர்ப்பு என்பனத 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

இரண்டு த ொழிகளில் அேல்  ற்றும் த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட உனரகனளப் ஆய்வும் இது 

உதவுகிைது. இது பயன்பொட்டு  ற்றும் சகொட்பொட்டு த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேிக்குத் தற்சபொனதய 

திட்டத்திற்கு அப்பொல் கினடக்கிை ஒரு தபொதுவொை ஆரொய்ச்ேி கருவியொகக் கருதப்படுகிைது. 

 தஜர் ைியின் தேம்ைிட்ஸ் பல்கனலக்கழகத்தில் (Chemnitz University, Germany) 

சேகொிக்கப்பட்ட ஆரம்பகொல நவீை ஆங்கில டிரொக்ட்களின் லொம்சபட்டர் விொிதரவு (Lampeter 

Corpus of Early Modern English Tracts (LCEMET/எல்.ேி.இ.எம்.இ.டி)) 1640  ற்றும் 1740 க்கு 

இனடயில் தவளியிடப்பட்ட பல்சவறு விேயங்களின்/தபொருள்களின் உனரகனள உள்ளடக்கியது. 

இது பல்சவறு தேொல்ேொர், நனடேொர்  ற்றும் ததொடொியல்ேொர் ஆரொய்ச்ேிகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. லம்சபட்டர் தரவுத்ததொகுதியில் உட்படுத்தபட்ட கொலம் ஆங்கில 

வரலொற்ைில் ஒரு முக்கிய ொை கொலத்னதயும், ஆங்கிலத்னத ஒரு பல்சநொக்கு த ொழியொக 

விொிவுபடுத்துவனதயும் குைிக்கிைது. தரவுத்ததொகுதிக்கு சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உனரகள் 

ஆங்கிலத்தின் தரப்படுத்தல் தேயல்முனைகள்  ற்றும் உள்நொட்டுப் சபொர் (Civil War) 

தவடித்ததற்கும் ததொழில்துனை புரட்ேியின் (Industrial Revolution) ததொடக்கத்திற்கும் 

இனடயிலொை வரலொற்று முன்சைற்ைங்கள் இரண்னடயும் பிரதிபலிக்கின்ைை. 

 எழுதப்பட்ட உனரகளின் எஸ்சதொைிய தரவுத்ததொகுதி (Estonian Corpus of Written Texts) 

தேய்தித்தொள்கள் (17.5%), ஆவணங்கள் (1.2%), கட்டுனரகள்  ற்றும் 

சுயேொினதகள்/வொழ்க்னகவரலொறுகள் (9.0%), தபொழுதுசபொக்குகள் (7.5%), புனைகனத (25.0%) , 

கனலக்களஞ்ேியம் (2.0%), பிரச்ேொரம் (6.0%), பிரபல ொை அைிவியல் (15.0%),  தம் (0.8%), 

அைிவியல் (16.0%) சபொன்ைவற்ைின் குைிக்கப்படொத/அனடயொளப்படுத்தப்படொத  ற்றும் 
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குைியிடப்பட்ட/அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட உனர  ொதிொிகளின் தபொிய ததொகுப்னபக் 

தகொண்டுள்ளது. 

 ேிகொசகொ பல்கனலக்கழகத்துடன் (University of Chicago) இனணந்து ஒட்டொவொ 

பல்கனலக்கழகத்தில் (University of Ottawa) தடக்ஸ்தடஸ் டி ஃபிரொங்கொய்ஸ் அன்ேியன் (Textes 

de Français Ancien (TFA/டி.எஃப்.ஏ)) தரவுத்தளம் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தரவுத்ததொகுதி 

12  ற்றும் 13ஆம் நூற்ைொண்டுகளின் உனரகனளக் தகொண்டுள்ளை. பனழய பிதரஞ்சு த ொழியின் 

தேொல்லைொக்கப்பட்ட தரவுத்தளத்னத (lemmatised database) தயொொிப்பதற்கு இது டிஜிட்டல் 

 ய ொக்கப்பட்டுள்ளது. பின்ைர்,  த்திய பிதரஞ்சு உனரகள் (Middle French texts) (14  ற்றும் 15 

ஆம் நூற்ைொண்டுகள்) இந்தத் ததொகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

 தநக்ரொ தரவுத்ததொகுதி (NEGRA Corpus) தஜர் ன் தேய்தித்தொள்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 

சு ொர் ஒரு  ில்லியன் வொக்கியங்கனளக் தகொண்டுள்ளது. தரவுத்ததொகுதி தேொல்வனகப்பட்டிற்கு 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது  ற்றும் வொக்கிய அன ப்புகளுக்கும் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஐசரொப்பிய தரவுத்ததொகுதி முன்முயற்ேியின் பன்த ொழி 

தரவுத்ததொகுதிக்குப் பங்களிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஒப்பீட்டு இந்சதொ-ஐசரொப்பிய தரவுத் தரவுத்ததொகுதி (Comparative Indo-European Data 

Corpus) 95 இந்சதொ-ஐசரொப்பிய சபச்சு வனககளுக்கொை 200-தேொற்களின் தேொல்புள்ளியியல்ேொர் 

(தலக்ஸிசகொஸ்டொடிஸ்டிகல்) பட்டியல்கள், இப்பட்டியல்களுக்கினடயிலொை புலைைிவுேொர் 

தீர்ப்புகள், தேொல்புள்ளியியல்ேொர் (தலக்ஸிசகொஸ்டொடிஸ்டிகல்) ேதவீதங்கள், 200 

அர்த்தங்களுக்கொை தைிப்பட்ட  ொற்று விகிதங்கள் சபொன்ைவற்னை உள்ளடக்கியது. 

 அக்குனவண்ட் ஆங்கில தேய்தி உனரத் தரவுத்ததொகுதி (ACQUAINT English News Text 

corpus) மூன்று மூலங்களிலிருந்து தபைப்பட்ட ஆங்கில நியூஸ்னவர் உனரகனளக் 

தகொண்டுள்ளது: ேின்ஹுவொ தேய்தி சேனவ (ேீைொ) (Xinhua News Service (China)), நியூயொர்க் 

னடம்ஸ் தேய்தி சேனவ (New York Times News Service)  ற்றும் அசேொேிசயட்டட் பிரஸ் 

சவர்ல்ட் ஸ்ட்ொீம் தேய்தி சேனவ (Associated Press World Stream News Service). இது சு ொர் 375 

 ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. இது அத ொிக்கொவின் சதேிய தரநினலகள்  ற்றும் 

ததொழில்நுட்ப நிறுவைம் (National Institute of Standards and Technology (NIST/ என்ஐஎஸ்டி, 

USA)) நடத்திய உத்திசயொகபூர்வ தபஞ்ச் ொர்க்  திப்பீடுகளில் பயன்படுத்த த ொழித் தரவு 

கூட்டன ப்பொல் (Language Data Consortium (LDC/எல்.டி.ேி) தயொொிக்கப்பட்டது. 
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 டச்சு தேொல்லியல் நிறுவைம் (Institute for Dutch Lexicology) பல்சவறு கல்வி  ற்றும் 

ஆரொய்ச்ேி சநொக்கங்களுக்கொக டச்சு த ொழியில் பல  ில்லியன் வொர்த்னதகனள தபொிய 

தரவுத்ததொகுதிகளொக உருவொக்கியுள்ளது. 

 சகம்பிொிட்ஜ் யுைிவர்ேிட்டி பிரஸ்ஸின் (Cambridge University Press) சகன்டர்பொி சடல்ஸ் 

ப்ரொதஜக்ட் (Canterbury Tales Project) ேொைொின் ஆங்கிலத்தின் (Chaucer's English) ஒரு 

தவுத்ததொகுதினயக் தகொண்டுள்ளது. 

 தபன்ேில்சவைியொ பல்கனலக்கழகத்தில் (University of Pennsylvania) உள்ள தபன் 

ட்ொீசபங்க் (Penn Treebank), முதன்ன யொக ஆங்கிலத்தில் சவொல் ஸ்ட்ொீட் சஜர்ைலின் (Wall 

Street Journal) கட்டுனரகனளயும், தேவ்வியல் (கிளொேிக்கல்), வரலொற்று  ற்றும்  த 

உனரகனளயும் தகொண்டுள்ளது. 

2.4. சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி  

 சபச்சு தரவுத்ததொகுதி (speech corpus (or spoken corpus) என்பது சபச்சு ஆடிசயொ 

சகொப்புகள் (database of speech audio files)  ற்றும் உனர எழுத்தொக்கங்களின் (text 

transcriptions) தரவுத்தள ொகும். சபச்சுத் ததொழில்நுட்பத்தில் (speech technology), ஒலி 

 ொதிொிகனள உருவொக்கப் சபச்சு தரவுத்ததொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிைை (பின்ைர் அனவ 

சபச்சு அைிதல் அல்லது சபச்ேொளர் அனடயொள இயந்திரத்துடன் பயன்படுத்தப்படலொம்). 

த ொழியியலில், ஒலிப்பு, உனரயொடல் பகுப்பொய்வு, கினளத ொழியியல்ல்  ற்றும் பிை துனைகளில் 

ஆரொய்ச்ேி தேய்ய சபசுத் தரவுத்ததொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிைை. 

 ஒரு சபச்சு தரவுத்ததொகுதி அத்தனகய தரவுத்தள ொகும். கொர்சபொரொ (Corpora) என்பது 

கொர்பஸ் (corpus) என்பதன் பன்ன  (அதொவது இது சபொன்ை பல தரவுத்தளங்கள் தகொண்டது).  

சபச்சு தரவுத்ததொகுதிகளில் இரண்டு வனககள் உள்ளை: 

1. படிக்கப்பட்ட சபச்சு - இதில் அடங்கும்: 

 நூல் பகுதிகள் (Book excerpts) 

 தேய்தி ஒளிபரப்பு (Broadcast news ) 

 தேொற்களின் பட்டியல்கள் (Lists of words ) 

 எண்களின் வொினே (Sequences of numbers) 

2. தன்ைிச்னேயொை சபச்சு - இதில் அடங்கும்: 
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 உனரயொடல்கள் (Dialogs) - இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட நபர்களுக்கு இனடயில் 

(கூட்டங்கள் அடங்கும்);  

 விவொிப்புகள் (Narratives) - ஒரு கனதனயச் தேொல்லும் ஒருவர் (அத்தனகய ஒரு 

தரவுத்ததொகுதி பக்கி தரவுத்ததொகுதி (Buckeye Corpus));  

 வனரபடப் பணிகள் (Map-tasks) - ஒரு நபர் ஒரு வனரபடத்தில் ஒரு வழினய 

இன்தைொருவருக்கு விளக்குகிைொர்; 

 நிய ைம்-பணிகள் (Appointment-tasks) - தைிப்பட்ட அட்டவனணகளின் அடிப்பனடயில் 

 ஒரு தபொதுவொை ேந்திப்பு சநரத்னதக் கண்டுபிடிக்க இரண்டு சபர் முயற்ேி தேய்கிைொர்கள். 

ஒரு ேிைப்பு வனகயொை தவளிநொட்டு உச்ேொிப்புடன்கூடிய சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதிகள் (non-native 

speech databases) சபச்னேக் தகொண்டிருக்கும் தேொந்த ற்ை சபச்சு தரவுத்தளங்கள் ஆகும்.          

2.4.1. லண்டன்-லண்ட் சபச்சு ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி   

 லண்டன்-லண்ட் சபச்சு ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (London-Lund Corpus of Spoken 

English (LLC)) இரு திட்டங்களின் வினளவுகனளக் உட்படுத்தியது: (1) 1961-இல் லண்டன் 

பல்கனலக்கழகக் கல்லூயில் ரொண்சடொல்ஃப் குயிர்கொல் தேயல்படுத்தப்பட்ட ஆங்கில வழக்கின் 

 திப்பீட்டொய்வு (Survey of English Usage (SEU))  ற்றும் (2) 1975-இல் சுவீடைிலுள்ள லண்ட் 

பல்கனலக்கழகத்தில் ஜொன் ஸ்வர்த்விக்கொல் தேயல்படுத்தபப்பட்ட சபச்சு ஆங்கிலத்தின் 

 திப்பீட்டொய்வு (Survey of Spoken English (SSE)). இதன் சநொக்கம் சேகொிக்கப்பட்டு 

எழுத்துப்தபயர்ப்பு தேய்யப்பட்ட சபச்சுச் ேொதைங்கனள இயந்திரம் படிக்கவியலும் வடிவில் 

னவத்திருக்கச் தேய்வது ஆகும். உனர  ொதிொிகள் கிட்டத்தட்ட 5  ில்லியன் சபச்சுச் தேொற்கனள 

உட்படுத்தும். சபச்சுச் ேொதைம் இலக்கண ஆய்வின்ைி, குனைக்கப்பட்ட எழுத்துப்தபயர்ப்பின் 

நினல வழி தேன்றுள்ளது. 1980-இன் ததொடக்கத்தில் கணிைிப்படுத்தப்பட்ட சபச்சு ஆங்கிலத்தின் 

லண்டன்-லண்ட் தரவுத்ததொகுதியின் முதல் நகல் ஆய்விற்கும் புலன்விேொரனணக்கும் சவண்டி 

உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆர்வமுள்ள ஆய்வொளர்களுக்குத் தரப்பட்டது.  

2.4.2. சபச்சு ஆங்கிலத்தின்  திப்பீட்டொய்வு 

 சபச்சு ஆங்கிலத்தின்  திப்பீட்டொய்வு (Survey of Spoken English (SSE)) 200  ொதிொி 

உனரகனளக் தகொண்டது. ஒவ்தவொரு  ொதிொியும் 5000 தேொற்கனளக் தகொண்டிருக்கும். 

த ொத்தத்தில் 1  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டிருக்கும். சபச்சு மூல உனரகள் 

பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்: (1) ஒருவர் உனரயொடல்கள் (உடைடியொை, தேொற்தபொழிவு, 
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வினளயொட்டு  ற்றும் வினளயொட்டல்லொ வி ர்ேைம், தயொொிக்கப்பட்ட ஆைொல் எழுதப்படொத 

தேொற்தபொழிவு), (2) இருவர் உனரயொடல் (சநருக்கு சநரொை உனரயொடல், இரகேிய ொகப் பதிவு 

தேய்யப்பட்டனவ  ற்றும் தவளிப்னடயொகப் பதிவு தேய்யப்பட்டனவ, ததொனலசபேி உனரயொடல்) 

 ற்றும் (3) (சபச்சுகள், நொடகங்கள், தேய்திகள், எழுதப்பட்ட தேொற்தபொழிவுகள், கனதகள்). 

தரவுத்ததொகுதியொைது சபச்ேின்  ீக்கூறு  ற்றும் த ொழிக்கு அப்பொற்பட்ட பண்புக்கூறுகனள 

அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனையொல் எழுத்துப்தபயர்புச் தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

இச்தேயற்பொட்டில் ஒவ்தவொரு  ீக்கூறும் த ொழிக்கு அப்பொற்பட்ட பண்புக்கூறுகளும் அவ்வொசை 

கூர்ந்துகவைிக்கப்பட்டுக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளை. எல்லொப் சபச்சு உனரகளும் இலக்கண 

அடிப்பனடயில் ஆயப்பட்டு தரவுத்ததொகுதிக்குள் முனையொக உருப்படுத்தம் தேய்யப்பட்டுள்ளை.  

2.4.3. இயந்திரத்தொல் படிக்கவியலும் சபச்சு ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி   

 சபச்சு ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Spoken English Corpus (SEC))  தற்கொலப் சபச்சு 

பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் கிட்டத்தட்ட 100000 தேொற்கனளக் தகொண்ட இயந்திரத்தொல் 

படிக்கவியலும் தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இது 1984-85-இல் லங்கொஸ்டர் பல்கனலக்கழகத்தின் 

 ைிதவியல் ஆய்வு நிதி (Humanities Research Fund)  ற்றும் ஐபிம் யுசக லி ிதடட் (IBM UK Ltd) 

என்பனவகளொல் ஆதரவு தரப்பட்டு உருவொக்கப்பட்டது. இதன் சநொக்கம்  ைிதப் சபச்ேில் 

இனேசயொட்டம் தருவதற்கொை திட்டங்கனள ஆய்வதற்கும் பொிசேொதனை தேய்வதற்கும் சவண்டி 

பயன்படுத்தவியலும் இயல்பொை சபச்சு பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின்  ொதிொிகனளச் சேகொிப்பதொகும். 

சபச்சுக் கூட்டினணப்புக்கு சவண்டி ஒரு  ொதிொியொகப் தபொருத்தமுறும் சபச்சு ஆங்கிலத்தின் 

வனகயின் தபரு ளவு  ொதிொினயச் சேகொிக்க முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. எைசவ உயர்ந்த 

நனடனயச் ேொர்ந்த சபச்ேின் ேிைிய  ொதிொிகள் (அதொவது தேய்யுனளப் படித்தல் அல்லது ே யச் 

தேொற்தபொழிவு) உட்படுத்தப்பட்டை. தபரும்பொலொை உனரகள் பிஎன்ேி தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டுள்ளை. இது வி ர்ேைங்களிலிருந்து உனரகள், தேய்தி ஒலிபரப்பு, தபொது சகட்சபொர் 

கூட்டத்திற்கொை தேொற்தபொழிவுகள், வனரயறுக்கப்பட்ட சகட்சபொர் கூட்டத்திற்கொை 

தேொற்தபொழிவுகள், ே ய ஒலிபரப்பு, பத்திொிக்னக நனட அைிவிப்பு, கனத படித்தல், தேய்யுள் 

ஒப்பித்தல், இருவர் உனரயொடல், பிரச்ேொரம்  ற்றும் பிை சபச்சுக்கள் என்பைவற்னை 

உட்படுத்தும். விொிதரவு எழுத்துவடிவ அடிப்பனடயிலும்  ீக்கூறு அடிப்பனடயிலும் 

எழுத்துப்தபயர்பு தேய்யப்பட்டுள்ளது.  ீக்கூைின்  ீது ததொடொியலின் பொதிப்பின் ஆய்னவ 

ஆனு திக்க சவண்டி CLAWS தேொல் அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனைனயப் பயன்படுத்தி 
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இலக்கணத்திற்கொக அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட வடிவம் உருவொக்கப்பட்டது. இந்த தரவுத்ததொகுதி 

சபச்சுக் கூட்டினணப்பில் அல்லது சபச்சு அைிதல் களங்களில் ஆய்வுதேய்யும்  க்களுக்குப் 

பயனுள்ளது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இயல்பொை சபச்சு ஆங்கிலத்தின் ஒலியியலின் 

தநருங்கிய ஆய்வுக்கு  ொணவர்களுக்குச் ேந்தர்ப்பம் தந்து கற்பித்தல் சநொக்கங்களுக்கு  திப்புள்ள 

மூலவள ொக இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.4.4. தவலிங்டன் நியூேிலொந்து சபச்சு ஆய்கிலத் தரவுத்ததொகுதி  

 தவலிங்டன் நியூேிலொந்து சபச்சு ஆய்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Wellington Corpus of Spoken 

New Zealand English (WCSNZE)) 1994-இல் ஜொைட் சஹொம்ேின் வழிகொட்டின் கீழ் வில்லிங்டன் 

பல்கனலக்கழகத்தில் உருவொக்கப்பட்டது. ஒவ்தவொரு பகுதியும் ஒரு  ில்லியன் தேொற்கனளக் 

தகொண்டிருக்கசவண்டும் என்று ஒத்துக்தகொள்ளப்பட்டது. நியூேிலொந்து சபச்சு விொிதரவு 1875-க்கும் 

1992-க்கும் இனடயில் சேகொிக்கப்பட்ட முனையொை சபச்சு/ஒருவர்சபச்சு (12%), பகுதி முனையொை 

சபச்சு/தபைப்பட்ட ஒருவர் சபச்சு (13%), முனைேொரொப் சபச்சு / உனரயொடல் (75%) என்பைவற்னை 

உள்ளடக்கும். சுருக்கங்கள் சபச்ேின் ஒவ்தவொரு வனகனயயும் கொணப்படும் சூழல்களின் ஒரு 

பரப்தபல்னலனய உட்படுத்தும் 15 வகுப்புகளொகப் பிொிக்கப்பட்டுள்ளை. இது ஒலிபரப்புப் 

தேய்திகள், ஒலிபரப்பு ஒருவர்சபச்சுகள், வொைினல அைிக்னக ஒலிபரப்பு, வினளயொட்டு 

வி ர்ேைம், நீதிபதிகளின் சுருக்க உனர, விொிவுனரகள், ஆேிொியர் ஒருவர்சபச்சுகள், சநருக்கு 

சநரொை உனரயொடல்கள், ததொனலசபேி உனரயொடல்கள், வொய்த ொழி வரலொற்று சநர்கொணல்கள், 

ேமுதொய வழக்கு சநர்கொணல்கள், வொதைொலிப் சபச்சுகள், சநர்கொணல்களின் ஒலிபரப்பு, 

பொரொளு ன்ை வொதங்கள், ஒப்பந்த நடவடிக்கனககள்  ற்றும் கூட்டங்கள்  ற்றும் பிைவற்னை 

உள்ளடக்கும்.  

2.4.5. எடின்பர்க் பல்கனலக்கழகப் சபச்சு கொல ஆணவமும் ஆங்கில த ொழியின் 

தரவுத்ததொகுதியும் 

 எடின்பர்க் பல்கனலக்கழகப் சபச்சு கொல ஆணவமும் ஆங்கில த ொழியின் விொிதரவும் 

(Edinburgh University Speech Timing Archive and Corpus of English (EUSTACE)) என்பது 

ஒலியியல் ஆய்வொளர்களுக்கும் சபச்சு கூட்டினணப்பிலும் புொிந்துதகொள்ளலிலும் ஈடுபட்டுள்ள 

சபச்சுத் ததொழிநுட்பவியலொர்களுக்கும் பயனுள்ள நல்ல மூலவள ொகும். இத்தரவுத்ததொகுதி 

எடின்பசரொ பல்கனலக்கழகத்தின் சகொட்பொடு  ற்றும் பயன்பொட்டு த ொழியியல் துனையில் 

(Department of Theoretical and Applied Linguistics of Edinburgh University) பதிவுதேய்யப்பட்ட 
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4608 சபச்சு வொக்கியங்கனளக் தகொண்டது. பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் 6 சபசுபவர்களொல் 

சபேப்பட்ட இவ்வொக்கியங்கள் சபச்ேில் கொலத்தின் பல வினளவுகனளப் பொிசேொதிப்பதற்கு 

சவண்டி வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது. இனவ நீட்ேிக்கும் ஒலிப் தபொருளடக்கத்திற்கும் சவண்டி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. ஒவ்தவொரு வொக்கியத்திலும் முக்கியச் தேொற்களின் துனணப் பகுதிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. அனவ ேில வொக்கியங்களின்  ீக்கூறு உருப்படுத்தத்னதப் பற்ைிய 

குைிப்புகனள உட்படுத்தும். எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கள் இனணய தளத்தில் சகட்பதற்கொக 

னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.4.6. தகொொியன் சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி 

 தகொொியன் ததொனலசபேி உனரயொடல் தரவுத்ததொகுதி (Korean Telephone Conversations 

speech Corpus (KTCSC)) ததொடக்கத்தில் யுஎஸ்ஏ-இல் நண்பர்கனள அனழ ஆய்வுத்திட்டத்தின் 

(Korean Telephone Conversations speech Corpus (KTCSC)) பகுதியொகப் பதிவு தேய்யப்பட்டது. 

த ொழி அனடயொளம் கொணல் ஆய்வுத் திட்டத்தின் (Language Identification (LID) Project) 

ஆதரவில் LDC-ஆல் உனரயொடல்கள் சேகொிக்கப்பட்டது. இத்தரவுன யம் தகொொியன் தொய்த ொழி 

சபசுபவர்களுக்கு இனடயில் 100 ததொனலசபேி உனரயொடல்கனளக் (த ொத்தம் 25251 

தேொற்கனளக் தகொண்ட) தகொண்டிருக்கின்ைது. இதில் கிட்டத்தட்ட 44  ணி சநரச் தேவிப்புலப் 

சபச்சு ஆவணங்கள் உள்ளது. ஒவ்தவொரு தேொல்லும் ஐந்து தகவல் களங்கனளக் தகொண்டது: (1) 

ஹங்குலில் இருந்து எழுத்துவடிவம், (2) சயல் சரொ ைய்சேேைில் இருந்து எழுத்து வடிவம், (3) 

உச்ேொிப்பு, (4) தகொொியன் ததொனலப்சபேி உனரயொடல் எழுத்துப்தபயர்ப்புகளில் தேொற்களின் 

நிகழ்தவண், (5) தேொற்களின் உருபைியல் பகுப்பொய்வு. 

2.4.7. பிை சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதிகள் 

 ஆஸ்திொிய BADIP (Austrian BADIP) (Banca Dati Dell'italiano Parlato) தரவுத்தளம் 500000 

தேொற்களின் ஆன்னலன் பதிப்னப தகொண்டுள்ளது. பதிப்பு தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளங்கள் 

(POS-tags)  ற்றும் தேொல்லைொக்கம் (lemmatization) மூலம் தேைிவூட்டப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் 

தரவு ததொடர்ந்து சேர்க்கப்பட்டு வருகிைது. தரவுத்தளம் கிரொஸ் பல்கனலக்கழகத்தின் (ஆஸ்திொியொ) 

(Server of the University of Graz (Austria)) த ொழி சேனவயகத்தின் ஒரு பகுதியொகும். 

  டினரன்ஸ் சபச்சு உனரயொடல் தரவுத்ததொகுதி (TRAINS Spoken Dialogue Corpus) 20 

தவவ்சவறு பணிகள்  ற்றும் 34 தவவ்சவறு சபச்ேொளர்கனளப் பயன்படுத்தி சேகொிக்கப்பட்ட 98 

பணி ேொர்ந்த சபச்சு உனரயொடல்கனளக் தகொண்டுள்ளது. இந்த உனரயொடல்கள், ஒரு இரயில் 
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பொனத ேரக்கு ஒழுங்கன ப்பில் தபொருட்கனள உற்பத்தி தேய்தல்  ற்றும் ஏற்று தி தேய்வது 

ததொடர்பொை ேில பணிகனள அனடய திட்டங்கனள உருவொக்கப் பயைர்களுக்கு உதவ 

உனரயொடலில் திைன யொை திட்ட ிடல் உதவியொளனர (planning assistant) உருவொக்க 

சேகொிக்கப்படுகின்ைை. 

 கொன்சடொைீஸ் சபச்சுத் தரவுத்தளம் (Cantonese Speech Database) ேீைொ  ற்றும் 

ஹொங்கொங்கில் த ொனபல் ததொனலசபேி வனலயன ப்பில் பதிவுதேய்யப்பட்ட 2000 

சபச்ேொளர்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

 பிதள ிஷ்  ற்றும் டச்சு சபச்சுத் தரவுத்தளம் (Flemish and Dutch Speech Database) 302 

சபசுபவர்கள் (154 ஆண்கள், 148 தபண்கள்) ஒரு கொொில் தன்ைிச்னேயொக உச்ேொித்த  ற்றும் 

வொேித்த 120 ஐடங்களின் பதிவுகனளக் தகொண்டுளை. அது ஐந்து தவவ்சவறு சேைல்கள் மூலம் 

பதிவுகள் தேய்யப்பட்டுள்ளை; அவற்ைில் 4 இன்-கொர் ன க்சரொஃசபொன்கள் (in-car microphones) 

வழியொகவும் (1 க்சளொஸ்-டொக் ன க்சரொஃசபொன், 3 ததொனலதூர ன க்சரொஃசபொன்கள்)  ற்றும் 1 

சேைல் ஓவர் தி ஜிஎஸ்எம் தநட்தவொர்க்கிலும் (channel over the GSM network) தேய்யப்பட்டை. 

  உனரயொடல் பன்முகத்தன்ன  தரவுத்ததொகுதி (Dialogue Diversity Corpus (DDC/டி.டி.ேி)) 

உனரயொடல்களின் ததொகுப்பிலிருந்து தயொொிக்கப்படுகிைது (13 ஆதொரங்கள்/மூலங்கள், 

ஆங்கிலத்தில் 12  ணி சநரத்திற்கும் ச லொை உனரயொடல்). இது வொய்வழி வரலொற்று 

சநர்கொணல்கள், வொட்டர்சகட் நொடொக்கள், ஆங்கிலத்தின் பல்சவறு பிரொந்திய வனககள், 

அத ொிக்கன் ஆங்கிலம், யு.எஸ். உச்ே நீதி ன்ை நடவடிக்னககள்  ற்றும் பிை ஆதொரங்களின் 

சபச்சு ஆகியவற்னைக் தகொண்டுள்ளது. உனரயொடல்கள் ஊடொடும் சூழ்நினலகளின்  ிகவும் 

 ொறுபட்ட ததொகுப்பில் நிகழ்ந்தை. குைிப்பிட்ட உனரயொடல்  ொதிொிகளின் கவசரஜின் 

அகலத்னதப் படிப்பதற்கும், தவவ்சவறு சூழ்நினலகளில் இருந்து உனரயொடல்கனள ஒப்பிடும் 

ஆய்வுகளுக்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 ஸ் ொர்ட்கொம் பன் ொதிொித் தரவுத்ததொகுதி (SmartKom Multimodal Corpus) 1999க்கும் 

2003-க்கும் இனடயில் தயொொிக்கப்பட்டது. இது ஸ் ொர்ட்கொம் பப்ளிக் (SmartKom Public) என்ை 

ததொழில்நுட்ப அன ப்பில் தபொது இடங்களில் பதிவுதேய்யப்பட்ட 45 சபசுபவர்களின் 

உனரகனளக் தகொண்டுள்ளது, இது கூடுதல் அைிவொர்ந்த தகவல் ததொடர்பு ேொதைங்கனளக் 

தகொண்ட ஒரு பொரம்பொிய தபொதுத் ததொனலசபேி ேொவடியுடன் ஒப்பிடத்தக்கது,. 
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  தவஸ்ட் பொயிண்ட் அரபு சபசுத் தரவுத்ததொகுதி (West Point Arabic Speech Corpus) 

தவஸ்ட் பொயிண்டில் உள்ள யுனைதடட் ஸ்சடட்ஸ்  ிலிட்டொி அகொட ியில் (United States 

Military Academy) தவளிநொட்டு த ொழிகள் துனையின் (Department of Foreign Languages) 

உறுப்பிைர்கள் சேகொித்து தேயலொக்கிய சபச்சுத் தரவு உள்ளது. இந்தத் தரவுத்ததொகுதியின் 

சநொக்கம் அரபு த ொழினயக் கற்பிப்பதில் ஒரு உதவியொகப் பயன்படுத்தக்கூடிய தொைியங்கி சபச்சு 

புொிதலுக்கொை (automatic speech recognition) ஒலி  ொதிொிகனளப் (acoustic models) 

பயிற்றுவிப்பதொகும். தரவுத்ததொகுதி த ொத்தம் 11.42  ணிசநர சபச்சு தகொண்ட 8516 சபச்சுக் 

சகொப்புகனளக் தகொண்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு சபச்சு சகொப்பும் ஒரு நபனர நொன்கு உடைடி 

ஸ்கிொிப்டுகளில்/எழுத்துவடிவங்களில் ஒன்ைிலிருந்து ஒரு பிரொம்னட வொேிப்பனத 

பிரதிநுத்துவம்/உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. 

  உணர்ச்ேிபூர்வ ொை  ீக்கூறு சபச்சு  ற்றும் எழுத்துப்படி விொிதரவு (Emotional Prosody 

Speech and Transcripts corpus) சகட்தபொலி பதிவுகள்  ற்றும் உணர்ச்ேிபூர்வ ொை  ீக்கூைில் 

ஆரொய்ச்ேினய ஆதொிக்க வடிவன க்கப்பட்ட ததொடர்புனடய எழுத்துப்படிகனளக் தகொண்டுள்ளது. 

பதிவுகள் ததொழில்முனை நடிகர்கள் பதிைொன்கு தைித்துவ ொை உணர்ச்ேி வனககனளக் தகொண்ட 

ததொடர்ச்ேியொை தபொருண்ன யியல்ேொர் நடுநினல கூற்றுகனளப் படிப்பனதக் தகொண்டது. இது 

ஒரு தேய்தியின் எழுதப்பட்ட வடிவத்தில் இல்லொத சபச்ேின் அம்ேங்கனளப் (உணர்ச்ேி, 

உள்ளுணர்வு) தபறுவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. இந்தச் சேொதனைகளில் எளிய 

தேொற்தைொடர்கள்  ொறுபட்ட சூழல்கனளப் பிரதிபலிக்கும் வழிகளில் தவளிப்படுத்தப்படுகின்ைை. 

ஒசர தேொற்தைொடர் தவவ்சவறு சகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க, சபச்ேொளொிட ிருந்து  ொறுபட்ட 

ததொனலவில் உள்ள சகட்பவர்களிடம் உனரயொற்ை அல்லது தைித்துவ ொை உணர்ச்ேி நினலகனள 

தவளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படலொம். 

  பொஸ்க் சபச்சுத் தரவுத்தளம் (Basque Speech Database) நினலயொை ததொனலசபேி 

வனலயன ப்பில் பதிவுதேய்யப்பட்ட 1060 பொஸ்க் சபசுபவர்களின் பதிவுகனளக் தகொண்டுள்ளை. 

ஒவ்தவொரு சபசுபவரும் 43 ஐடங்கனள வொேித்தைர்  ற்றும் தன்ைிச்னேயொக உச்ேொித்தைர்.  

 பிஸ்கொய்சபொன் சபச்சுத் தரவுத்தளம் (Bizkaifon Speech Database) ஒலி கொப்பகங்கள் 

 ற்றும் சபச்சு பொஸ்கின் கினளத ொழி வனககளின் ததொடர்புனடய தகவல்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

இது 21  ணிசநர தன்ைிச்னேயொை  ற்றும் வொேிப்புப் சபச்னேக் தகொண்டுள்ளது, ஒரு அனையில் 

ஆர்த்சதொகிரொஃபிக் டிரொன்ஸ்கிொிப்ஷன் உடன் ன க்சரொஃசபொைில் பதிவு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 
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2.5. சுருக்கவுனர 

 இந்த இயல் தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின் இன்னைய நினல பற்ைி விளக்குகின்ைது. 

இயலின் ததொடக்க ொக ஒரு சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. இனதத் ததொடர்ந்து, 

தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. பின்ைர் எழுத்துத் 

தரவுத்ததொகுதிகள்  பற்ைிய விவரங்கள் ஒருேில எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் தரப்பட்டுள்ளை. பின்ைர் 

சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதிகள் பற்ைிய விவரங்களும் ஒருேில எடுத்துக்கொட்டுகளுடன்  

தரப்பட்டுள்ளை. 
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இயல் 3 

தரவுத்ததொகுதியின் கருத்துருேொர் வனகப்படுத்தல் 

3.1. அைிமுகம்  

  ின் தரவுத்ததொகுதி  (Electronic corpora) புதிய கருத்துருவொகும். இனத எவ்வொறு 

வனகப்படுத்துவது என்பதில் தபொதுவொக ஏற்றுக்தகொள்ளத்தகுந்த கருத்து இல்னல. இருப்பினும் 

அவற்னை வனகப்படுத்த சவண்டுவது அவேிய ொகும். தரவுத்ததொகுதிகனள வனகப்படுத்த பல 

கொரணிகனளப் பயன்படுத்தலொம். த ொழியியல் கொரணிகள் அக அடிப்பனடயிலும் புை 

அடிப்பனடயிலும் அன யும். புைக் கொரணிகள் பங்தகடுப்பொளர்கள், சநர்வு, ேமூக நினல, 

த ொழியின் கருத்து பொி ொற்ைச் தேயல்பொடு சபொன்ைவற்றுடன் ததொடர்புனடய உனர 

வனகப்பொட்டியல் (text typology) அடிப்பனடயில் அன யும். அகக் கொரணிகள் த ொழியின் 

ேிறுபகுதிகளுக்குள் த ொழி அன ப்தபொழுங்குகளின்  றுநிகழ்வு அடிப்பனடயில் அன யும். 

இவ்தவல்லொச் ேிக்கல்கனளயும் எடுத்துக் தகொண்டு தரவுத்ததொகுதினயப் பின்வரும் வழியில் பரந்த 

முனையில் வனகப்படுத்தலொம்:  

1. உனரயின் இைம் (Genera of text) 

2. தரவின் இயல்பு (Nature of Data) 

3. உனரயின் வனக (Type of Text)  

4. திட்ட வனரவின் சநொக்கம் (Purpose of design)  

5. பயன்பொட்டின் இயல்பு (Nature of application) 

இவ்வனகப்படுத்தனலத் தரவுத்ததொகுதியின் கருத்துருேொர் வனகப்படுத்தல் (Conceptual 

Classification Of Corpora) எைலொம்.  

 3.2. உனரயின் இைம் அடிப்பனடயில்  

 உனரயின் இைம் (genera of text) அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதினய எழுதப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதி (written corpus) என்றும் சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி (speech corpus) என்றும் 

சபேப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி (spoken corpus) என்றும் மூன்ைொக வனகப்படுத்தலொம்.  

3.2.1 எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி  

 எழுத்து விொிதரவு எழுதப்பட்ட, அச்ேடிக்ககப்பட்ட, தவளியிடப்பட்ட  ற்றும்  ின் அணு 

வடிவில் உள்ள பல த ொழித் தரவுகளிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்டனவயொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, 
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இந்திய த ொழியின் எம்.ஐ.டி. விொிதரதவௌ (MIT Corpus of Indian Language) என்பனதக் 

கூைலொம்.  

 தரவுத்ததொகுதிகளில் உள்ள எழுதப்பட்ட உனரகள் ஸ்சகன் தேய்யப்பட்ட அல்லது 

 ின்ைணு முனையில் பதிவிைக்கம் தேய்யப்பட்ட புத்தகங்கள், தேய்தித்தொள்கள் அல்லது 

பத்திொினககளிலிருந்து தபைப்படலொம். பிை எழுதப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளில் இலக்கியப் 

பனடப்புகள் அல்லது ஒரு எழுத்தொளொின் அனைத்து எழுத்துக்களும் இருக்கலொம் (எ.கொ. வில்லியம் 

சஷக்ஸ்பியர்). ே கொல ேமுதொயத்தில் த ொழி எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகிைது, கொலப்சபொக்கில் 

நம் த ொழியின் பயன்பொடு எவ்வொறு  ொைிவிட்டது, தவவ்சவறு சூழ்நினலகளில் த ொழி எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனதப் பொர்க்க இதுசபொன்ை தரவுத்ததொகுதிகள் ந க்கு உதவுகின்ைை. 

3.2.2 சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி 

  இது முனையொை  ற்றும் முனைேொரொத விவொதங்கள், வொதங்கள், முன்தயொொிக்கப்பட்ட 

சபச்சுகள், ேொதொரண ொை  ற்றும் இயல்பொை சபச்சுகள், இருவர் உனரயொடல்கள், ஒருவர் 

உனரயொடல்கள், ச னடப் சபச்சுகள் சபொன்ைனவக் தகொண்டிருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, சபச்சு 

நியூேிலொண்ட் ஆங்கிலத்தின் தவல்லிங்டன் தரவுத்ததொகுதி (Wellington Corpus of Spoken New 

Zealand English) என்பது சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி ஆகும்.  

3.2.3 சபேப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

 சபேப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி சபச்சுத் தரவின் நுட்ப ொை நீட்ேியொகும். இதில் சபச்ேொைது 

ஒலி தபயர்ப்பிற்கொக  ட்டுச யல்லொ ல் பிை  ொற்ைங்கள் தேய்யப்படொ ல் எழுத்து வடிவில் 

உருப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, நியூேிலொண்ட் சபேப்பட்ட ஆங்கிலத்தின் 

தவல்லிங்டன் தரவுத்ததொகுதி (Wellington Corpus of Spoken New Zealand English) லண்டன்-

லண்ட் சபேப்பட்ட ஆங்கிலத்தின் தரவுத்ததொகுதி (London-Lund Corpus of Spoken English) 

என்பைவற்னைக் கூைலொம்.  

 சபேப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகள் சபசும் த ொழியின் எழுத்துப்படினளக் தகொண்டுள்ளது. 

இத்தனகய எழுத்துப்படிகள்  க்களின் வீடுகள்  ற்றும் பணியிடங்களில் பதிவு தேய்யப்பட்ட 

ேொதொரண உனரயொடல்கள் அல்லது ததொனலசபேி அனழப்புகள், வணிகக் கூட்டங்கள், வொதைொலி 

ஒலிபரப்புகள் அல்லது ததொனலக்கொட்ேி நிகழ்ச்ேிகள் சபொன்ைனவயொக இருக்கலொம். எழுதப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதிகனளப் சபொலசவ, நிஜ வொழ்க்னகயிலும் பல சூழல்களிலும் த ொழி எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனத சபசும் தரவுத்ததொகுதிகள் ந க்குக் கொட்டுகிைது. 
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3.3. தரவின் இயல்பு அடிப்பனடயில்  

 தரவின் இயல்பு (nature of data) அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதிகனளப் தபொதுத் 

தரவுத்ததொகுதி (General Corpus), ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதி (special corpus), துனணத ொழி 

தரவுத்ததொகுதி (sub language corpus),  ொதிொித் தரவுத்ததொகுதி (sample corpus), இலக்கியத் 

தரவுத்ததொகுதி (literary corpus), கண்கொணிப்புத் தரவுத்ததொகுதி (monitor corpus) எை 

வனகப்படுத்தலொம்.  

3.3.1. தபொதுத் தரவுத்ததொகுதி 

 தபொதுத் தரவுத்ததொகுதி (general corpus) ஒரு வனகத் தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இதில் 

பல்சவறு வனகயொை தபொருண்ன களில் (subjects) எழுதப்பட்ட அல்லது சபேப்படும் பல்சவறு 

வனகயொை உனரகள் அடங்கும். ேில சநரங்களில் இது த ொழி கற்ைல், த ொழிதபயர்ப்பு 

சபொன்ைவற்றுக்கொை சநொக்கீட்டுப் தபொருளொக (reference material) அதன் தேயல்பொட்னடப் பற்ைி 

"சநொக்கீட்டுத் தரவுத்ததொகுதி" "reference corpus" என்று அனழக்கப்படுகிைது. தபொது 

தரவுத்ததொகுதி (general corpus) சவறுபட்ட துனைகள், இைங்கள், பொடக் களங்கள்  ற்றும் 

நனடகள் இவற்னைச் ேொர்ந்த தபொது உனரகனளக் தகொண்டிருக்கும். பிரபல ொை தபொது 

தரவுத்ததொகுதிகளின் எடுத்துக்கொட்டொக 100  ில்லியன் தேொற்கள் தகொண்ட பிொிட்டிஷ் சதேிய 

தரவுத்ததொகுதி (British National Corpus (BNC/பிஎன்ேி))  ற்றும் 400  ில்லியன் தேொற்கள் 

தகொண்ட ஆங்கில வங்கி ஆகியவற்னைக் கூைலொம்.   

 இதன் வடிவம்  ற்றும் பயன்பொடு அடிப்பனடயில் இது உனர சேகொிப்பில் முடிவொை 

எண்ணிக்னகனயக் தகொண்டது. அதொவது, இதில் உனர வனககளின்  ற்றும் தேொற்கள்  ற்றும் 

வொக்கியங்கள் இவற்ைின் எண்ணிக்னக ஒரு எல்னலக்குட்பட்டது. இது கொல அடிப்பனடயில் 

வளரசவொ புதிய உனரகளின் இருப்பு அடிப்பனடயில் ச லும் அதிகொிக்கப்படசவொ தேய்யொது. 

ஆைொல் இது அளவில்  ிகப் தபொிதொகவும் வனகசவறுபொட்டில் வள ொைதொகவும் 

உருப்படுத்தத்தில் விொிந்ததொகவும் பயன்பொட்டில் பரந்தொகவும் இருக்கசவண்டும்.  

3.3.2. ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதி  

 ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதி (special corpus) என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட வனக உனரகனள 

உள்ளடக்கிய ஒரு தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இந்த ேிைப்புத்தன்ன க்கு திட்டவட்ட ொை எல்னலகள் 

இல்னல, ஆைொல் சகள்விக்குொிய உனரயின் வனகனயக் குைிப்பிடும் ேில அளவுசகொல்கனளக் 

கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும். அத்தனகய தரவுத்ததொகுதிகளில் ஒரு குைிப்பிட்ட கொலக்தகடு (1822 
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முதல் 1876 வனரயிலொை உனரகள்) அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட தபொருள் (கனல, அரேியல், 

 ருத்துவம்) அல்லது சவறு ேில கொரணிகளின் அடிப்பனடயில் ேிைப்பு வொய்ந்த ேில உனரகள் 

இருக்கலொம். ேில பிரபல ொை ேிைப்பு சநொக்கங்களுக்கொை த ொழி (Language for Special Purpose 

(LSP)) தரவுத்ததொகுதிகள் என்பது 5  ில்லியன் தேொற்கள் தகொண்ட சகம்பிொிட்ஜ்  ற்றும் 

நொட்டிங்ஹொம் ஆங்கிலக் கருத்தொடல் தரவுத்ததொகுதி (Cambridge and Nottingham Corpus of 

Discourse in English (CANCODE/கொன்சகொட்)  ற்றும்  ிச்ேிகன் கல்விேொர் சபச்ேப்பட்ட 

ஆங்கிலத்தின் தரவுத்ததொகுதி (Michigan Corpus of Academic Spoken English 

(MICASE/ன க்கொஸ்) ஆகும்.   

 ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதி (special corpus) த ொழியின் குைிப்பிட்ட வனக, கினளத ொழி 

 ற்றும் ஆய்வுத் தனலப்பின் ேில பண்புகனள வலியுறுத்தும் பொடம் இவற்ைிற்கு சவண்டி தபொது 

தரவுத்ததொகுதி  ொதிொிபடுத்தப்பட்ட உனரகளிலிருந்து திட்டவனரவுதேய்யப்பட்டுள்ளது. 

எடுத்துக்கொட்டொக CHILDES Data Base என்பனதக் கூைலொம். இது சநொக்கம் அடிப்பனடயில் 

அதன் அளவிலும் உள்ளடக்கத்திலும் சவறுபடும். இது அேொதொரண ொை பண்புக்கூறுகளின் 

கூடுதல் பகுதினயக் தகொண்டிருப்பதொல் இது த ொழியின் வருணனைக்குப் பங்களிப்பு தேய்யொது. 

இது இயல்பொை நடத்னதயில்லொத  க்களிட ிருந்து தரவுகனளப் பதிவு தேய்வதொல் இதன் மூலம் 

நம்பத்தகுந்ததல்ல. ேிைப்பு தரவுத்ததொகுதி (அதன் தரப்பட்ட சநொக்கத்திற்குள் அல்லொ ல்) 

ேொிே  ொைதல்ல. பிை சநொக்கத்திற்குப் பயன்படுத்திைொல், த ொழிப்பகுதிகளின் பினழயொை 

 ற்றும்  ொற்ைப்பட்ட பொர்னவனயத் தரும். இது இயல்பொை, நம்பக ொை த ொழியின் ஒன்சைொ 

 ற்தைொன்சைொ வனகயின் பண்புக்கூறுகனள தவளிப்படுத்துவதொல் இது தகொள்னக 

அடிப்பனடயில் சவறுபட்டதொகும். த ொழியின் பிரதிநித்துவ ல்லொத இயல்னப உட்படுத்துவதன் 

கொரண ொக குழந்னதகள், தொய்த ொழி அல்லொதவர், புைக் கினளத ொழிகனளப் பயன்படுத்துசவொர் 

என்சபொொின் த ொழி  ற்றும் கருத்துப்பொி ொற்ைத்தின்  ிகச் ேிற்பொை பரப்புகள் (எ.கொ. ஏலம், 

 ருத்துவப் சபச்சு, சூதொட்டம், நீதி ன்ை நிகழ்வு) என்பைவற்ைின் தரவுத்ததொகுதி ேிைப்பு 

தரவுத்ததொகுதிகளொகக் கருதப்படசவண்டும்.  

3.3.3. துனண த ொழித் தரவுத்ததொகுதி 

  துனண த ொழித் தரவுத்ததொகுதி (sub language corpus) ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழியின் ஒசர 

ஒரு உனர வனகனய தகொண்டிருக்கும். இது ஒரு சநொக்கீட்டுத் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து (reference 

corpus) த ொழிக் கற்னையின்  று நுைியில் இருக்கின்ைது. இதன் ஒருபடித்தொை அன ப்பும் 
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(homogeneity of structure) ேிைப்பிக்கப்பட்ட தேொற்களஞ்ேியமும் (specialised lexicon)  ொதிொி 

அடிப்பனடயில் நல்ல  ற்றும் தநருங்கிய தன்ன கனள நிறுவ சவண்டி தரவின் அளனவச் ேிைதொக 

னவக்க அனு திக்கின்ைது.  

3.3.4.  ொதிொித் தரவுத்ததொகுதி 

  ொதிொித் தரவுத்ததொகுதி (Sample corpus) ேிைப்புத் தன்ன யொை தரவுத்ததொகுதியின் ஒரு 

வனகயொகும். இது  ிகுந்த கவைத்சதொடும் விொிவொகவும் ஆயப்பட்ட உனரகளின் முற்றுநினலச் 

சேகொிப்னபக் தகொண்டிருக்கும் ேிைிய  ொதிொிகளொல் உருவொக்கப்பட்டதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக 

ஆங்கிலச் தேய்தித் தொள்களின் சூொிச் தரவுத்ததொகுதி (Zurich Corpus of English News Papers) 

என்பனதக் கூைலொம்.  ொதிொி விொிதரவு ஒருதடனவ உருவொக்கப்பட்டுவிட்டொல் இதில் ஏதொவது 

சேர்க்கப்படசவொ எந்த வழியிலொவது  ொற்ைப்படசவொ தேய்வதில்னல ஏதைன்ைொல் எந்த 

 ொற்ைமும் இதன் உள்ளடக்கத்னத (தரவுன யத்னத) ேொிே  ில்லொ ல் தேய்வதுடன் அதன் 

ஆய்வுத் சதனவனய ேினதக்கும். உனரகனளப் தபொறுத்தவனரயில்  ொதிொிகள் குனைந்த 

எண்ணிக்னகயிலொைனவ  ற்றும் நிரந்தர வடிவ அளவு உள்ளது. எைசவ அனவ உனரகளொகத் 

தகுதிதபைொது.  

3.3.5. இலக்கியத் தரவுத்ததொகுதி  

 இலக்கியத் தரவுத்ததொகுதி (Literary corpus) என்பது  ொதிொித் தரவுத்ததொகுதியின் ஒரு 

ேிைப்பொை வனகயொகும். இதில் பல வனககள் இருக்கின்ைை. னபபிள்ேொர்  ற்றும் இலக்கிய 

ஆய்வுகள் தவகுநொட்களுக்கு முன்சப தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் என்ை துனைனய ததொடங்கியது. 

ஆக்கிசயொொின் பனடப்புகளின் ஒழுங்னக நிறுவுதல் சபொன்ை இலக்கியக் களத் திைன்கள் 

இருக்கின்ைை. இம் ொதிொியொை தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் வனகப்படுத்தும் அளவீடுகள் 

ஆக்கியவர், இைம் (எ.கொ. தூது ேிறுகனதகள், கனதகள், சபொன்ைனவ), குழு (எ.கொ. கொதல் 

புலவர்கள், அகஸ்டன் உனரநனட எழுத்தொளர்கள், விக்சடொொியன் கனத ஆேிொியர்கள், 

சபொன்சைொர்), தபொருள் (எ.கொ. புரட்ேி எழுத்துகள், குடுப்பக் கூற்றுகள், ததொழில் ய ொக்கம் 

சபொன்ைனவ)  ற்றும்  திக்கத்தக்க கொரணிகளொகப் பிை ேிக்கல்கள் என்பைவற்னை உள்ளடக்கும்;. 

இருப்பினும் அைியப்படொத கொரணத்திற்கொக நொடகங்களிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

உனரநனடயிலிருந்தும் தேய்யுளிலிருந்தும் தைியொக னவக்கப்படுகின்ைது.  

3.3.6. கண்கொணிப்புத் தரவுத்ததொகுதி 
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 கண்கொணிப்புத் தரவுத்ததொகுதி (monitor corpus) த ொழியின்  ொற்ைத்னதப் பிரதிபலிக்கும் 

தரவின் நிரந்தர சேர்க்னகக்கு வழி தேய்யும் உனரகளின் வளர்கின்ை, எல்னலயற்ை ததொகுப்பொகும். 

தரவுத்ததொகுதியின் நிரந்தர வளர்ச்ேி த ொழியில்  ொற்ைத்னதப் பிரதிபலிக்கும். ஒசர 

இனணப்பொக்கத் திட்டவனரவு ஆண்டுக்கு ஆண்டு பின்பற்ைப்படுகின்ைது. கட்டுப்படுத்தும் 

விொிதரவின் அடிப்பனட ஒரு தைி வருடத்தில் சபேப்பட்ட அல்லது எழுதப்பட்ட உனரகளுக்குக் 

குைிப்புனர தேய்வதொகும். கட்டுப்படுத்தும் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து நொம் புதிய தேொற்கனளக் 

கண்டுபிடிக்கலொம். வழக்கிலுள்ள சவறுபொட்னடத் ததொடர்ந்து அைியலொம்; தபொருண்ன யிலுள்ள 

சவறுபொட்னட உற்றுசநொக்கி அைியலொம்; நிகழ்தவண்ணின் நீண்ட கொல நிய த்னத 

நினலநிறுத்தலொம்; தேொல் தகவலின் விொிந்த எல்னலப்பரப்னப ஆக்கலொம். தரவின் புதிய மூலங்கள் 

வருவதொலும் புதிய தேயல்முனைகள் அொிதொை ேொதைங்கனள வள ொக இருக்கும் வண்ணம் 

தேய்வதொலும் நொளனடவில் கண்கொணிப்புத் தரவுத்ததொகுதின் ேொிே நினல  ொறும். 

இவ்தவொழுக்கின் விகிதம் அவ்வவ்சபொது சநர்தேய்யப்படும்.  

3.4. உனரயின் வனக அடிப்பனடயில்  

 உனரயின் வனக (type of text) அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதி ஒருத ொழியத் 

தரவுத்ததொகுதி (monolingual corpus), இரு த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி (bilingual corpus), 

பன்த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி (multilingual corpus) என்று வனகப்படுத்தலொம்.  

3.4.1. ஒருத ொழியத் தரவுத்ததொகுதி 

` ஒருத ொழிய தரவுத்ததொகுதி (எ.கொ. அ ிர்தொ பல்கனலக்கழகத் த ிழ் தரவுத்ததொகுதி) ஒரு 

கொலத்தின் (synchronic) அல்லது பலகொலத்தின் (diachronic) பயன்பொட்னடப் பிரதிநுத்துவம் 

தேய்யும் ஒரு த ொழியின் பிரதிநித்துவ உனரகனளக் தகொண்டிருக்கும்.  

3.4.2. இருத ொழியத் தரவுத்ததொகுதி 

  இரு உைவுள்ள அல்லது உைவற்ை த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதிகள் ஒசர ேட்டகத்தில் 

னவக்கப்படும் சபொது இருத ொழியத் தரவுத்ததொகுதி (எ.கொ. அ ிர்தொ பலகனலக்கழக ஆங்கிலம்-

த ிழ் தரவுத்ததொகுதி) உருவொகும். இம்த ொழிகள் இை அடிப்பனடயில் அல்லது வனகப்பொட்டியல் 

அடிப்பனடயில் உைவுள்ளனவ என்ைொல் அனவ இனண தரவுத்ததொகுதிகளொக  ொறும் உனரகள் 

ேில முன்ைசர வனரயறுக்கப்பட்ட கொரணிகனளப் பின்பற்ைி வொினேப்படுத்தப்படும். இங்கு வடிவ 

அளவு, தபொருளடக்கம்  ற்றும் களம் என்பை தரவுத்ததொகுதிக்கு தரவுத்ததொகுதி  ொறும். இனண 

தரவுத்ததொகுதியின் சநர்;வில் இது அனு திக்கப்படுவதில்னல.   
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3.4.3. பன்த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி  

 பன்த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி (எ.கொ. Crater Corpus; இந்திய த ொழிகளின் 

தரவுத்ததொகுதிகளின் முயற்ேி (Indian Languages Corpora initiative) இரண்டிற்கும் ச ற்பட்ட 

த ொழிகளிலிருந்து நல்ல பிரதிநித்துவச் சேகொிப்புகனளக் தகொண்டிருக்கும். தபொதுவொக இங்கும் 

இருத ொழியத் தரவுத்ததொகுதியுலும் உனரகள் சவறுபட்ட த ொழிகனளச் ேொர்ந்திருந்தொலும் 

ஒற்றுன யுள்ள உனர வனகப்பொடுகள்  ற்றும் ஒசர  ொதிொியொக்க தநைிமுனைகள் 

பின்பற்ைப்படுகின்ைை.  

3.5. திட்டவனரவின் சநொக்கம் அடிப்பனடயில்  

 திட்டவனரவின் சநொக்கம் (purpose of design) அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதினய விவரம் 

அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதி (un-annotated corpus), (விளக்கம்) விவரம் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  தரவுத்ததொகுதி (annotated corpus) என்று வனகப்படுத்தலொம்.  

3.5.1. விவரம்அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதி  

 விவரம் அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதி (unannotated corpus) (எ.கொ. MIT 

Corpus of Indian Languages) த ொழிேொர் அல்லது த ொழிேொரொத் தகவல்கனளக் தகொண்டிரொ ல் 

உனரகளின் எளிய ததொடக்க நினலனய உருப்படுத்தம் தேய்யும். இது த ொழி ஆய்விற்கு 

ஓரளவுக்கு பயனுள்ளதொகக் கருதப்படுகின்ைது. இருப்பினும் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொட்டுக் 

விளக்க அனடயொளங்கள் (annotation) தரப்படும் சபொது சபொதிய அளவு அதிகொிக்கும்.  

3.5.2. விவரம் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

 விவரம் அனடயொளப்படுத்தபட்ட (annotated corpus) தரவுத்ததொகுதி (எ.கொ. British 

National Corpus) ேில கூடுதலொை தகவலகனள (ஆய்வுக் குைிகள், தேொல்வனகப்பொட்டுக் குைிகள், 

இலக்கண வனகப்பொட்டுத் தகவல்கள்) உனரயில் பதிவுதேய்ய சவண்டி திட்டவனரவு 

தேய்பவர்களொல் தவளியிலிருந்து தேருகப்பட்ட அனடயொளங்கனளயும் குைி ங்கனளயும் 

தகொண்டிருக்கும். அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதிக்கு  ொைொக அனடயொளப்படுத்தபட்ட 

தரவுத்ததொகுதி உருபைியல் பகுப்பொய்வு, வொக்கியப் பகுப்பொய்வு, தகவல்  ீட்பு, 

தேொற்தபொருண்ன   யக்கம் நீக்கல், இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு சபொன்ைவற்னை உள்ளடக்கிய 

த ொழித் ததொழில் நுட்பத்திற்கு சவண்டிய பல தேயல்பொடுகளில் பயன்படும் தபொருத்த ொை 

தகவல்கனளத் தருவதற்கு கூடுதல் தகுதியொைது.  

3.6. பயன்பொட்டின் இயல்பு அடிப்பனடயில்  
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 பயன்பொட்டின் இயல்பு (nature of application) அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதினய 

வொினேப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி (aligned Corpus), இனணயொை தரவுத்ததொகுதி (parallel 

corpus), சநொக்கீட்டு தரவுத்ததொகுதி (reference Corpus), ஒப்பீட்டு தரவுத்ததொகுதி (comparable 

corpus), ேந்தர்ப்பவொத தரவுத்ததொகுதி (opportunistic Corpus) என்று வனகப்படுத்தலொம்.  

3.6.1. வொினேப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி  

 வொினேப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி (aligned corpus) இரு அல்லது பன்த ொழி 

தரவுத்ததொகுதியின் ஒரு வனகயொகும். இதில் ஒரு த ொழியின்  ற்றும் அதன் த ொழி 

தபயர்ப்புகளில் உனரகள் வொக்கியங்களுக்கு வொக்கிய ொகவும் ததொடர்களுக்கு ததொடரொகவும் 

தேொல்லுக்கு தேொல்லொகவும் வொினேப்படுத்தப் பட்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக கைடொ சஹன்ைர்ட் 

தரவுத்ததொகுதி (The Canadian Hansard Corpus) என்பனதக் கூைலொம்.  

3.6.2. இனணத் தரவுத்ததொகுதி  

 இனணத் தரவுத்ததொகுதி (parallel corpus) or அல்லது த ொழி தபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதி 

(translation corpus) இரண்டு முனை த ொழி தபயர்ப்பு நிகரன்களின் (double-checking translation 

equivalents) பொிசேொதனைனய அனு திக்கும் த ொழிகளின் உனரகனளயும் த ொழி 

தபயர்ப்புகனளயும் தகொண்டிருக்கிைது. இதில் ஒரு த ொழியில் உள்ள உனரகள்  ற்றும் அவற்ைின் 

த ொழி தபயர்ப்புகள் வொக்கியங்களுக்கு வொக்கியம், ததொடர்களுக்கு ததொடர், தேொல்லுக்கு தேொல் 

வொினேப்படுத்தப் பட்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக தேம்ைிட்ஸ் தஜர் ன் - ஆங்கிலம்/ஆங்கிலம் - 

தஜர் ன் த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதி (Chemnitz German – English/ English – German 

Translation Corpus ) என்பனதக் கூைலொம்.  

3.6.3. சநொக்கீட்டுத் தரவுத்ததொகுதி 

 சநொக்கீட்டுத் தரவுத்ததொகுதி (reference corpus) ஒரு த ொழியின் த ொழினயப் பற்ைிய 

விொிவொை தரனவத் தரும்படி திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு த ொழியின் இலக்கணங்கள், 

அகரொதிகள், தேொற்கஞ்ேியங்கள்  ற்றும் பிை சநொக்கீட்டு தபொருள்கள் என்பைவற்னை 

உருவொக்கும் படி சதனவயொை த ொழி வனககனளயும் ேிைப்பொை தேொற்தைொனகனயயும் 

பிரதிநுத்துவம் தேய்வனதக் குைிக்சகொளொக தகொண்டது. எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலவங்கி (Bank of 

English) என்பனதக் கூைலொம்.  

3.6.4. ஒப்பீட்டுத் தரவுத்ததொகுதி  
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 ஒப்பீட்டுத் தரவுத்ததொகுதி (Comparable corpus) ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட த ொழிகளின் 

அல்லது த ொழி வனககளின் ஒற்றுன யுள்ள உனரகளின் சேகொிப்பு ஆகும். இது ஒரு வனகயொை 

பன்த ொழி தபருந்தரவொகும். இதில் தபொருளடக்கம், இைம்  ற்றும் நனட இவற்ைில் சவறுபட்ட 

த ொழிகளின் உனரகனள தகொண்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக ஐக்கிய ஐசரொபியத் தரவுத்ததொகுதி 

(Corpus of European Union) என்று கூைலொம். 

 3.6.5. ேந்தர்ப்பவொதத் தரவுத்ததொகுதி 

  ேந்தர்ப்பவொதத் தரவுத்ததொகுதி) (Opportunistic corpus) பல முனைகளிலும் கினடக்கும் 

 ின் உனரகளின் சேகொிப்பொகும். இது தபரும்பொலும் முடிவுைொ ல் இருக்கும். இது தபரும்பொலும் 

முற்றுப்தபைொ லும் முழுன  தபைொ லும் இருக்கும். கட்டுப்படுத்தும் தரவுத்ததொகுதி தபரும்பொலும் 

ேந்தர்ப்பவொதத் தரவுத்ததொகுதியொகக் கருதப்படும். 

3.7.  சுருக்கவுனர 

 இவ்வியலில் தரவுத்ததொகுதிகளின் கருத்துருேொர் வனகப்படுத்தல் பற்ைி விளக்குவனத 

சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. ததொடக்க ொக ஒரு சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. 

அைிமுகத்னதத் ததொடர்ந்து உனரயின் வனகயின் அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதினய வனகப்பொடு 

தேய்வது குைித்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. அடுத்தபடியொகத் தரவின் தன்ன  அடிப்பனடயில் 

தரவுத்ததொகுதினய வனகப்பொடு தேய்வது குைித்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. இதன்பின்ைர் 

உனரயின் வனக  ற்றும் பயன்பொட்டின் தன்ன  ஆகியவற்ைின் அடிப்பனடயில் 

தரவுத்ததொகுதிகனள வனகப்பொடு தேய்தல் பற்ைிய விவரங்கள் தரப்படுள்ளை. 
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இயல் 4 

எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கம் 

 4.1. அைிமுகம்  

 தரவுத்ததொகுதினய திட்டவனரவு தேய்வதிலும் உருவொக்குவதிலும் நிர்வகிப்பதிலும் பல 

ேிக்கல்கள் இருக்கின்ைை. தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குவதிலும் தேயற்பொங்குதேய்வதிலும் 

உள்ள ேிக்கல்கள் விொிதரவின் வனக  ற்றும் பயன்பொட்டின் சநொக்கம் இவற்ைின் அடிப்பனடயில் 

சவறுபடும். சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்குவதுடன் ததொடர்புனடய ேிக்கல்கள் உனரத் 

தரவுத்ததொகுதி உருவொக்குவதுடன் ததொடர்புனடய ேிக்கல்களிலிருந்து சவறுபடும். எைசவ 

தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்னத இரண்டொகப் பகுக்கலொம்:  

1. எழுத்து உனரத் தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குதல்  

2. சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குதல்  

 சபச்சுச் தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்க பின்வரும் கருத்துக்கள் கவைத்தில் தகொள்ளப்பட 

சவண்டும்: 1. பயன்பொட்டின் சநொக்கம், 2. தகவலொளியின் சதர்வு, 3. தரவுத்ததொகுதியின் அளவு, 4. 

அன ப்புகளின் சதர்வு, 5. தரவு  ொதிொியின் முனை, 6. தரவு சேகொித்தலின் முனை, 7. 

எழுத்துப்தபயர்ப்பின் ேிக்கல், 8. தரவு குைியொக்கத்தின் வனக, 9. தரவு சகொப்புகளின் நிர்வகிப்பு, 

10. உள்ளீட்டுத் தரவின் திருத்தல், 11. உனரகளின் பகுப்பொய்வு, 12. உனரகளின் ஆய்வு.  

 எழுத்து உனரத் தரவுத்ததொகுதி னவ உருவொக்குவது பின்வரும் விஷயங்கனள 

உள்ளடக்கும்:  1. விொிதரவின் அளவு, 2. மூல  ொதிொி, 3. தொய்த ொழித் தன்ன , 4. இலக்கு 

பயன்படுத்துபவொின் நிர்ணயம், 5. கொலகட்டத்தின் சதர்வு,  6. ஆவணங்களின் சதர்வு, 7. உனர 

ஆவணங்களின் சேகொிப்பு (நூல்கள், தேய்திதொள்கள், கொலஇதழ்கள் சபொன்ைனவ), 8. தரவு 

 ொதிொியின் தநைிமுனை (ஒருவருனடய சதனவக்கு தக்கவொறு சேகொிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் 

வொினே), 9. தரவு உள்ளீட்டின் முனை (ஒழுங்கற்ை, ேீரொை, சதர்வு முனை), 10. தரவுத்ததொகுதினவத் 

திருத்துதல் (தவறுகனளத் திருத்தல், அயற்தேொற்கள், ச ற்சகொள்கள், கினளத ொழிகள் இவற்னை 

விட்டுவிடுதல்), 11. தரவுத்ததொகுதி சகொப்புகளின் நிர்வகிப்பு, 12. தவளியீட்டு உொின யின் ேிக்கல்  

4.2. தரவுத்ததொகுதியின் வடிவ அளவு  

 தரவுத்ததொகுதியின் வடிவ அளனவக் (size of corpus) கருத்தில் தகொள்ளசவண்டும். ஒரு 

தரவுத்ததொகுதி எவ்வளவு தபொியதொக இருக்க சவண்டும் என்பது சகள்விக்குைியொகும். விொிதரவு 

உருவொக்கத்தில் வடிவ அளவு முக்கிய பங்குவகிக்கிைது. இது தரவுத்ததொகுதியில் த ொத்தம் 
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எத்தனை தேொற்கள் (tokens) இருக்கின்ைை, சவறுபட்ட தேொற்கள் (types) இருக்கின்ைை 

என்பதுடன் ததொடர்புனடயதொகும். இது தரவுத்ததொகுதியில் எத்தனை வனகபொடுகள் னவக்கப்பட 

சவண்டும், ஒவ்தவொரு வனகப்பொடடிலும் எத்தனை உனரகள்  ொதிொிகள் னவக்கப்பட சவண்டும், 

ஒவ்தவொரு  ொதிொியிலும் எத்தனைச் தேொற்கள் இருக்க சவண்டும் என்ை தீர் ொைத்னத 

உள்ளடக்கும். ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் எத்தனைச் தேொற்கள் அல்லது தேொல் வனககள் இருக்க 

சவண்டும் என்பது முக்கிய ொக இருந்தொலும் தற்சபொது  ிகப் தபொிய தரவுத்ததொகுதி தொன் 

த ொழினயப் பிரதிபலிப்பதொக அன கின்ைது என்பது நம்பப்படுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, Bank of 

English, BNC, Cobuild Corpus, Longman/ Lancaster Corpus சபொன்ை விொிதரவுகள் 100 

 ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டிருக்கின்ைை.  

4.3. உனரயின் பிரதிநிதித்துவத் தன்ன  அல்லது மூல ொதிொி  

 சபொகப்சபொக உனரகளின் பிரதிநிதித்துவத் (representativeness of texts) தன்ன யின் 

சூழலில் விொிதரவின் வடிவ அளவு முக்கியத்துவம் இழக்கும்.  ிகப்தபொிய தரவு ஒரு த ொழியின் 

அல்லது அதன் ஒருவனகனய ஒரு ேிைிய ஆைொல் நன்ைொகச் ே நினலனய உனடய தரவுத்ததொகுதி 

னவக் கொட்டிலும் கூடுதல் பிரதிநிதித்துவம் தேய்யத் சதனவயில்னல. உனரகளின் தபொிய 

சேகொிப்பு நொம் எந்த தபொதுன யொக்கத்திலும் பயன்படுத்தவியலும் ஒரு தரவுத்ததொகுதி வொக 

இருக்கத் சதனவயினல. விொிதரவின் ஆய்வின் அடிப்பனடயிலொை கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு 

த ொழியின் முழுன க்சகொ அதன் ஒரு குைிப்பிட்ட பகுதிக்சகொ தபொதுன யொக்கம் தேய்பப்பட்டொல் 

தொன் நொம் ஒரு தரவுத்ததொகுதினயப் பிரதிநிதித்துவத் தன்ன யுனடயது என்று கூைவியலும். 

எைசவ தொன் நொம் தரவுத்ததொகுதியில் தரவின் அளவின் ீது கவைக்குவிப்பு தேய்யொ ல் தரவின் 

பண்பிற்கு முக்கியத்துவம் தருகின்சைொம். அதொவது தரவு ஒரு தரவுத்ததொகுதிக்குள் 

த ொழிப்பயன்பொட்டின் எல்லொச் ேொத்திய ொை பரப்புகளிலிருந்தும் ேொியொை விகிதத்தில் 

இருக்கசவண்டும். விொிதரவின் ஒட்டுத ொத்த வடிவ அளவு தபொருத்த ொை 

பிரதிநித்துவத்தன்ன னயப் தபை உதவ சவண்டி மூலப்தபொருள்களின் சவறுபட்டத்தன்ன னயப் 

பிரதிபலிக்க சவண்டும். உனர வனகபொடுகளுக்குள் எந்த அளவுக்கு தைிநினல  ொதிொிகளின் 

எண்ணிக்னக அதிக ொக இருக்கிைசதொ அந்த அளவுக்கு த ொழியியல்  ொைிகளின் ஆய்வின் 

நம்பகத்தன்ன  அதிக ொக இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, பிரவுண் விொிதரவு (Brown Corpus), 

சலொப் விொிதரவு (LOB Corpus), தேவு (SEU) என்பை அச ொிக்கொவிலும் யுசகயிலும் 

பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில த ொழியின் நல்ல பிரதிநிதிகளொக நொம் கருதவியலும் அளவுக்கு 
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கவை ொகத் திட்டவனரவு தேய்யப்பட்டுள்ளை. இருப்பினும்  ிகக்கூடுதல் சவறுபட்ட 

அன ப்னபயும் பிரதிநிதித்துவச் ேட்டகத்னதயும் தகொண்ட 100  ில்லியன் தேொற்கனளயுனடய 

பிஎன்ேி (BNC) தரவுத்ததொகுதியுடன் பிரவுண் (Brown), சலொப் (LOB)  ற்றும் தேவு (SEU) 

தரவுத்ததொகுதிகனள ஒப்பிடும்சபொது எந்த அளவிற்கு இவ்விொிதரவுகள் தபொருளடக்கத்தில் 

ேிைிதொகவும் அன ப்பில் குனைந்த சவறுபொடுனடயதொகவும் இருக்கின்ைை என்பனதக் கொட்டும். 

இது தரவுத்ததொகுதியில் வடிவ அளவு  ற்றும் பிரதிநித்துவம் இவற்ைிற்கினடயிலொை ேிக்கல்கனள 

 ிக எளிதொக அனுபவவொத அடிப்பனடயில் தீர்க்கின்ைது.  

4.4. தொய்த ொழித் தன்ன   

 அடுத்தபடியொகத் தொய்த ொழித் தன்ன  குைித்த சகள்வி (question of nativity) கருத்தில் 

தகொள்ளப்படசவண்டும். தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கும் சபொது தொய்த ொழி சபசுபவொின் 

உனரகனளத் சதர்வு தேய்ய சவண்டு ொ அல்லது தொய்த ொழி சபேொதவொின் உனரகனளத் சதர்வு 

தேய்ய சவண்டு ொ என்பது சகள்வி. தபொதுவொகக் கூைப் சபொைொல் தொய்த ொழி சபசுபவருனடய 

உனரகள் தொய்த ொழி சபேொதவர்களின் உனரகொட்டிலும் நம்பத் தகுந்ததொய் அன யும். 

இருப்பினும் அது ஒரு கண்கொணிப்புத் தரவுத்ததொகுதி (monitor corpus) என்ைொல் தொய்த ொழியொகப் 

பயன்படுத்தொதவர்கனளக் கொட்டிலும் தொய்த ொழியொகப் பயன்படுத்துசவொர்களொல் 

உருவொக்கப்படும் உனரகள் முக்கியத்துவம் தபைசவண்டும். ஏதைன்ைொல்  ொைிட்டர் விொிதரவின் 

சநொக்கம் எல்லொ த ொழியியல்  ற்றும் த ொழித் ததொழில் நுட்பச் தேயல்பொடுகளிலும் 

முன் ொதிொியொகக் கருதப்படும் த ொழினயப் பிரதிநித்துவம் தேய்வதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

பிொிட்டிஷ் ஆங்கில த ொழியின் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தின் சபொது இந்திய ஆங்கில உனரகள் 

அதில் உள்ளடக்க கூடொது. இது  றுதனலயொகவும் அன யும்.  

  தயொொிக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகளின் ச ற்சகொள்  ற்றும் ஒரு கண்கொணிப்புத் 

தரவுத்ததொகுதியில் 'ஒழுங்கற்ை' வொக்கியங்களின் பட்டியல் தரவுத்ததொகுதியின் த ொழியியல் 

பகுப்பொய்வின் முடிவுகளில்  ிகவும் குைிப்பிடத்தக்க வினளனவக் தகொண்டுள்ளை. ஏதைைில், 

அந்த விஷயத்தில், தரவுத்ததொகுதியில் தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் 'பயன்படுத்துவனத' 

(use) விட நினைய 'குைிப்பீடுகள்' ('mention') ந க்குக் கினடக்கின்ைை. ஒரு தரவுத்ததொகுதினய 

உருவொக்குவதற்கொை முக்கிய கொரணங்களில் ஒன்று, இயற்னகயொக நிகழும் த ொழினய 

பகுப்பொய்வு தேய்ய ந க்கு உதவுவதொக இருந்தொல், என்ை நடக்கிைது, எது நடக்கொது என்பனதப் 

பொர்க்க, பின்ைர் தயொொிக்கப்பட்ட பல எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்கனள 
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அனு திப்பது குனைவொை தபொருத்த ொக இருக்கும் முன்த ொழியப்பட்ட சநொக்கம். இனதயும் 

 ற்றும் ேிைப்பு தரவுத்ததொகுதியில் கொணப்படும் பல ேொத்திய ொை ேிக்கல்கனளயும் 

தவிர்ப்பதற்கொை ஒரு வழி, தரவுத்ததொகுதியில் உனரகனளச் சேர்ப்பதற்கொை ஒரு அளவுசகொனலப் 

பயன்படுத்துவது; அது இயல்பில்  ிகவும் ததொழில்நுட்ப ொக இருக்கக்கூடொது.  

  ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதினயப் தபொறுத்தவனர, தேொந்த ற்ை பயைர்களொல் (non-native 

users) தயொொிக்கப்படும் உனரகள் கருதப்படுகின்ைை; ஏதைைில் ஒரு ேிைப்பு தரவுத்ததொகுதியின் 

சநொக்கம் தேொந்த ற்ை பயைர்களின் தபொதுவொை தைித்தன்ன னய முன்ைினலப்படுத்துவதொகும். 

இங்சக தரவுத்ததொகுதியின் பிரதிநிதித்துவம் பற்ைிய சகள்வி ஒட்டுத ொத்த த ொழியுடன் 

ததொடர்புனடயது அல்ல; ஒரு குைிப்பிட்ட வகுப்பு  க்கள் இரண்டொவது த ொழியொகப் கற்றுக் 

தகொண்ட  ற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்திய த ொழியுடன் ததொடர்புனடயது. 

  இங்கு கருத்தத்தக்கது, த ொழியியல் ததொடர்புகளின் பல்சவறு முக்கிய நீசரொட்டங்களில் 

ஒரு த ொழி தபொதுவொக எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பது பற்ைிய தகவல்கனளச் சேகொிக்க 

இயலும் ஒரு தரவுத்ததொகுதினய னவத்திருப்பது ஆகும். 

 தேொல் பயன்பொடு, எழுத்துப்பினழ, ததொடொியல் கட்டு ொைங்கள், அர்த்தங்கள் 

சபொன்ைவற்றுக்கொை வழிகொட்டுதல்கனள வழங்கும் ேில உனரகள்  ற்றும் சநொக்கீடுகனள நொம் 

உருவொக்க முயற்ேிக்கும்சபொது, தபரும்பொலும் தேொந்த பயைர்களின் உனரகனளப் தபை 

விரும்புகிசைொம். 

 தகொள்னக அடிப்பனடயில், தேொந்த பயைர்களொல் எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபேப்பட்ட இந்த 

உனரகள் த ொழி புொிந்துதகொள்ளும் திைனை ச ம்படுத்துவதற்கும் த ொழி கற்பவர்களுக்குப் 

பயன்படுத்துவதற்கும் வழிகொட்டியொகவும், தபொருத்த ொைதொகவும்  ற்றும் பிரதிநிதியொகவும் 

இருக்கும். ஒருசவனள, இது தேொந்த த ொழி அல்லொத பயைர்களின் விருப்பத்தின் வொினேயில் 

ேொியொகச் தேல்கிைது; அவர்கள் இரண்டொவது த ொழினயக் கற்கும்சபொது ஒரு தேொந்த த ொழி 

பயைொின் தேயல்திைனை அனடவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளைர். 

4.5. இலக்குப் பயன்பொட்டொளொின் நிர்ணயம்  

 இலக்குப் பயன்பொட்டொளொின் நிர்ணயமும் (determination of target users) 

கருதப்படசவண்டும். ஒரு தபொதுவொை தரவுத்ததொகுதிக்கு குைிப்பட்ட இலக்குப் பயன்பொட்டொளர் 

இல்னல. யொரும் ஒரு தபொது தரவுத்ததொகுதினய எதற்கும் பயன்படுத்தலொம். ஒரு ேிைப்பு 

தரவுத்ததொகுதிக்கு (specialized corpus) யொர் பயன்பொட்டொளர் என்ை சகள்வி முக்கிய ொைதொகும். 
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ஒவ்தவொரு விேொரனணயொளருக்கும் ஆய்வொளருக்கும் குைிப்பிட்ட சதனவ இருப்பதன் கொரண ொக 

தரவுத்ததொகுதி அதைடிப்பனடயில் திட்டவனரவு தேய்யப்படசவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக 

த ொழிதபயர்ப்பு கருவிகளின் உருவொக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நபர் தபொது தரவுத்ததொகுதினயக் 

கொட்டிலும் இனணயொை தரவுத்ததொகுதினய சவண்டுவொர். அதுசபொல் இரண்சடொ அதற்கு 

ச ற்பட்ட த ொழிகளின் ஒப்பீட்டு ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்  ொைிட்டர் தரவுத்ததொகுதினயக் 

கொட்டிலும் ஒப்பிடவியலும் தரவுத்ததொகுதினய சவண்டுவொர்.  

 

இைக்கு  யன் ொட்டொளர் தரவுத்ததொகுதி 

வர்ணசன ப ொழியியைொர்கள் ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி, எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி 

 ற்றும் ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி 

ப ச்சு பதொழில் நுட்  ஆய்வொளர் ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி (உனரயிலிருந்து சபச்சு, சபச்சு 

புொிதல், சபச்சு உருவொக்கம், சபச்சுச் தேயலொக்கம், 

சபச்சு ேொிதேய்தல் சபொன்ைனவ) 

அகரொதியியைொர்கள்  ற்றும் 

கசைச்பைொல் அகரொதியியைொர்கள் 
ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி, கண்கொணிப்புத் 

தரவுத்ததொகுதி, ைிறப்புத் தரவுத்ததொகுதி, பநொக்கீட்டு 

தரவுத்பதொகுதி, ைந்தர்ப் வொத தரவுத்பதொகுதி 

ப ொன்றசவ 

உசரயொடல் ஆய்வொளர்கள் ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி, அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட 

தரவுத்ததொகுதி, ைிறப் ிக்கப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி 

ைமுதொய ப ொழியிைொர்கள் ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி, ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி, 

எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் ைிறப்புத் 

தரவுத்ததொகுதி 

உளப ொழியியைொர்கள் ைிறப்புத் தரவுத்ததொகுதி, ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி, 

எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி 

வரைொற்றியைொர்கள் இைக்கியத் தரவுத்ததொகுதி, இருகொைத் தரவுத்ததொகுதி 

ைமூக அறிவியைொர்கள் ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி, ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி, 

எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி, ைிறப்புத்  தரவுத்ததொகுதி 

ஒப்பீட்டு ப ொழியியைொர்கள் இருப ொழியத் தரவுத்ததொகுதி,  ன்ப ொழியத் 

தரவுத்ததொகுதி, இசண தரவுத்ததொகுதி, 

ஒப் ிடவியலும் தரவுத்ததொகுதி, 

அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி 
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ப ொழிப யர்ப்பு வல்லுநர்கள் இருப ொழியத் தரவுத்ததொகுதி,  ன்ப ொழியத் 

தரவுத்ததொகுதி, இசண தரவுத்ததொகுதி, 

ஒப் ிடவியலும் தரவுத்ததொகுதி, 

அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி 

தகவல்  ீட்பு வல்லுனர்கள் ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி,  ொனிட்டர் தரவுத்ததொகுதி 

 ற்றும் அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி 

அசடயொளப் டுத்தும்  குப் ொயும் 

 குத்துக்குறிக்கும் வல்லுநர்கள் 
அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட  ொனிட்டர், எழுதப் ட்ட 

தரவுத்ததொகுதி, ப ச்சுத் தரவுத்ததொகுதி, ப ொதுத் 

தரவுத்ததொகுதி 

ச யஇைக்கண திட்டவசரவொளர்கள் ஒப் ிடவியலும் தரவுத்ததொகுதி, இருப ொழியத் 

தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி 

பைொற்ப ொருண்ச  யக்கநீக்கத்தில்  

ஈடு டு வர்கள் 
அசடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி,  ொனிட்டர் 
தரவுத்ததொகுதி, எழுதப் ட்ட தரவுத்ததொகுதி, ப ச்சுத் 

தரவுத்ததொகுதி, ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி 

ஆைிொியர்கள்,  ொணவர்கள் கற் வர் தரவுத்ததொகுதி, கண்கொணிப்புத் 

தரவுத்ததொகுதி, ப ொதுத் தரவுத்ததொகுதி  

4.6. கொலகட்டத்தின் சதர்வு  

 கொலகட்டத்தின் சதர்வு (selection of time-span) அடுத்த அம்ே ொகும். த ொழியொைது கொல 

அடிப்பனடயில்  ொறும். எைசவ ஒரு குைிப்பிட்ட கொலகட்டத்திற்கு த ொழியின் பண்புக் 

கூறுகனளக் கண்டுபிடிக்க நொம் ஒரு குைிப்பிட்ட கொலகட்டத்னத நிர்ணியக்க சவண்டும். 

தபருந்தரவு ததளிவொை கொல அனடயொளப்படுத்தலுடன் ஒரு குைிப்பிட்ட கொலத்னத உட்படுத்த 

முயற்ேிக்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, இந்திய த ொழிக்கொை எம்.ஐ.டி. தரவுத்ததொகுதி தற்கொல 

த ொழியின் நினலனயப் பிரதிநித்துவம் தேய்யசவண்டி 1981-இலிருந்து 1995 வனரயிலொை 

கொலக்கட்டத்தில் தவளியிடப்பட்ட விஷயங்கனளக் தகொண்டிருக்கின்ைது.  

4.7. உனர வனகயின் ததொிவு  

 உனரகளின் வனகயின் ததொிவு (selection of text type) அடுத்ததொகக் கருதப்பட 

சவண்டியதொகும். எழுத்துத் தரவுத்ததொகுதி திட்ட ிடுதலின் முக்கிய ொை சகள்வி அது எழுத்து 

உனரகளின் எல்லொ வனககனளயும் தகொண்டிருக்க சவண்டு ொ என்பதொகும். தபரும்பொலொை 

விொிதரவுகள் தரப்படுத்தப்பட்ட எழுத்தொக்கங்களின் உனரகனளக் தகொண்டிருப்பனத 

விரும்புகின்ைது. ஒரு தபொது தரவுத்ததொகுதியின் சநொக்கம் எனவ ஒரு த ொழியின் ன ய 
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(தபொதுவொை) பண்புக்கூறுகள், எனவ தைிப்பட்ட (ேிைப்புப்) பண்புக்கூறுகள் என்பனதக் 

கண்டுபிடிப்பதொகும். எைசவ ஒரு தரவுத்ததொகுதி தற்கொலத்திய எழுத்தொக்கங்களில்  ிக நல்லனத 

 ட்டும் உள்ளடக்க சவண்டும் என்பதல்ல. அளவீடு அடிப்பனடயிலொை விகிதம் 

சபொது ொைதொகும். இவ்வொறு ஒரு விொிதரவு  ைித அைிவின் சவறுபட்ட கினளகனள எடுக்கப்படும் 

விஷயங்களின் சேகொிப்பொகும். இங்கு  ிகப் புகழ்ப்தபற்ை எழுத்தொளர்களின் எழுத்தொக்கங்களும் 

அைிமுகம் இல்லொத எழுத்தொளர்களின் எழுத்தொக்கங்களும் ஒன்ைொகக் கருதப்படும். தரவுச் 

சேகொிப்பிற்கொக தவளியீடுகளின் ஆணவங்களின் (நூல்கள், தேய்தித்தொள்கள், கொலவிதழ்கள் 

சபொன்ைனவ) சேகொிப்புக்கொக எல்லொ விபரநிரல்களும் (catalogues) பட்டியல்களும் 

பொர்க்கப்படசவண்டும். இது குைிப்பிட்ட மூலத்தின் தைித்தன்ன   னைக்கப்படுகின்ை 

பல்சவறுபட்ட மூலங்களிலிருந்தும் துனைகளிலிருந்தும் விஷயங்கனளச் சேகொிப்பதொல் அதன் 

இயல்பில் தபரும்பொன்ன யும் பலபடித்தொைதொக இருக்கின்ைது. திொிக்கப்பட்ட 

பிரதிநிதித்துவத்தின் எந்த வனகக்கும் எதிரொக விொிதரவில் சவறுபட்டத்தன்ன  

பொதுகொக்கப்படுகின்ைது. எம்.ஐ.டி.-த ிழ் விொிதரவு இலக்கியத்திலிருந்து 20%ஐயும், 

நுண்கனலயிலிருந்து 5%ஐயும், ேமூக அைிவியலிருந்து 15%ஐயும் இயற்னக அைிவியலிருந்து 

15%ஐயும் வணிகவியலிருந்து 10%ஐயும்  க்கள் தகவல் ததொடர்பிலிருந்துரு 30%ஐயும் த ொழி 

தபயர்ப்பிலிருந்து 5%ஐயும் தகொண்டிருக்கிைது. ஒவ்தவொரு வனகப்பொடும் ேில 

துனணவனகப்பொடுகனளக் தகொண்டிருக்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக,  

• இலக்கியம் புதிைங்கள், ேிறுகனதகள், கட்டுனரகள் சபொன்ைவற்னைக் தகொண்டிருக்கிைது. 

• நுண்கனலகள் ஓவியங்கள், வனரபடங்கள், இனே, ேிற்பம் சபொன்ைவற்னைக் 

தகொண்டிருக்கிைது. • ேமூக அைிவியல் தத்துவம், வரலொறு, கல்வி சபொன்ைவற்னைக் 

தகொண்டிருக்கிைது.  

• இயற்னக அைிவியல் இயற்பியல், சவதியியல், கணிதவியல், புவியியல் சபொன்ைவற்னைக் 

தகொண்டிருக்கிைது.  

• வணிகவியல் வரவுதேலவு, வங்கி சபொன்ைவற்னைக் தகொண்டிருக்கிைது. 

•  க்கள் தகவல் ததொடர்பு தேய்தித்தொள், கொலவிதழ்கள், சுவதரொட்டிகள், அைிவிப்புகள், 

விளம்பரங்கள் சபொன்ைவற்னைக் தகொண்டிருக்கிைது.  

• த ொழிப்தபயர்ப்பு கருதப்பட்ட த ொழியில் த ொழி தபயர்க்கப்பட்ட எல்லொ 

தபொருண்ன கனளயும் (subjects) உள்ளடக்கும்.  
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4.8. தரவு  ொதிப்படுத்தலின் தநைிமுனை  

 அடுத்ததொகக் கருதப்படசவண்டியது தரவு  ொதிப்படுத்தலின் தநைிமுனை (method of data 

sampling) ஆகும். தரவு ஒருவொின் சதனவக்சகற்ப சேகொிக்கப்பட்ட தபொருள்களிலிருந்து 

(விஷயங்களிலிருந்து) பிொித்ததடுக்கப்படசவண்டும். தரவுத்ததொகுதியின் கூடுதலொை 

பிரதிநித்துவத்னத நிறுவுவதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்ைை. நொம் தரவுத்ததொகுதி 

 ொதிொிப்படுத்தலின் வழிமுனைகனள வனரயனை விளக்கம் தேய்வதற்கு முன் நொம் ஆய விரும்புகிை 

த ொழியின் வனகனயத் ததளிவொக வனரயனை விளக்கம் தேய்யசவண்டும். முனையற்ை 

 ொதிொிப்படுத்தும் உபொயம் (random sampling technique) ஒரு விொிதரனவத் திொிக்கப்பட்டதொக 

 ற்றும் பிரதிநித்துவம் இல்லொததொகச் தேய்வதிலிருந்து கொக்கின்ைது. இத்தரப்படுத்தப்பட்ட 

உபொயம் இயற்னக  ற்றும் ேமூக அைிவயில்களின் பல பரப்புகளில் பரவலொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  ற்தைொரு வழி முழு சநொக்கீட்டு நூல்களின் அகரவொினே 

அட்டவனணனயப் பயன்படுத்துவதொகும். பிொிட்டிஷ் சதேிய நூற்பட்டியல் (British National 

Bibliography)  ற்றும் வில்லிங்கின் பத்திொிக்னக வழிகொட்டி (Willing’s Press Guide) என்பை சலொப் 

விொிதரவின் உருவொக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டை.  ற்தைொருரு அணுகுமுனை ஒரு 

 ொதிொிபடுத்தல் ேட்டகத்னத வனரயனை விளக்கம் தேய்வதொகும். பிரவுண் விொிதரவின் 

திட்டவனரவொளர்கள் இனதப் பயன்படுத்திைொர்கள். அவர்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட ஆண்டில் 

தவளியிடப்பட்ட நூல்கனளயும் கொலவிதழ்கனளயும் பயன்படுத்திைொர்கள். ஒரு எழுத்து விொிதரவு 

தேய்தித்தொள் அைிக்னக, கொதல் கனதகள், ேட்ட நிய ங்கள், அைிவியல் எழுத்துனரகள், ேமூக 

அைிவியல்கள், ததொழில்நுட்ப அைிக்னககள் சபொன்ை இைங்களிலிருந்து உருவொக்கப்பட்டலொம். 

 4.9. தரவுகனள உள்ளீடு தேய்யும் தநைிமுனை 

 தரவுகனள உள்ளீடு தேய்யும் தநைிமுனையும் (method of data input) கருத்தில் 

தகொள்ளப்படசவண்டும். தரவுகள் பின்வரும் வழிகளில் உள்ளீடு தேய்யப்படலொம்:  

 ின் மூலத்திலிருந்து தரவு (data from electronic source): இச்தேயற்பொங்கில்  ின்வடிவில் 

கொணப்படுகின்ை தேய்தித்தொள்கள், கொல இதழ்கள், நொளிதழ்கள், பருவ இதழ்கள், நூல்கள் என்பை 

உட்படுத்தப்படும்.  

இனணயவனலயிலிருந்து தரவு  (data from the web): இது இனணயப்பக்கம், இனணய தளம் 

 ற்றும் தைிநபர் பக்கங்கள் என்பைவற்ைிலிருந்து உனரகனள உட்படுத்தும். உனரகனளக் 

கணிப்தபொைி படித்தைிதல் (machine reading of text): இது ஒளி எழுத்துணொி ஒழுங்குமுனையொல் 
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(OCR) உனரகனளக் கணிப்தபொைி படிக்கவியலும் வடிவில்  ொற்றும். இம்முனைனயப் பயன்படுத்தி 

அச்ேடிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தரவுத்ததொகுதியொக வினரவில்  ொற்ைப்படுகின்ைது.  

 ைித முயற்ேியொல் தரனவ உள்ளீடுதேய்தல் (manual data input): இது கணிப்தபொைி 

வினேப்பலனகயொல் தேய்யப்படுகின்ைது. இது னகயிைொல் எழுதப்பட்டனவ, சபச்சு த ொழியின் 

எழுத்துப்தபயர்ப்புகள், பனழய னகதயழுத்துப்படிகள் என்பைவற்ைிலிருந்து தரனவச் 

சேகொிப்பதற்கொை நல்ல வழியொகும்.  

 தரனவ உள்ளீடு தேய்யும் தேயன்ன   ொதிொி தநைிமுனை அடிப்பனடயிலொைது. நொம் ஒரு 

நூலிலிருந்து ஒவ்தவொரு பத்து பக்கங்களுக்குப் பின்ைரும் இரண்டு பக்கங்கனளப் 

பயன்படுத்தவிலும். இது தரவுத்ததொகுதினய உனரவடிவில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள தரவின் நல்ல 

பிரதிநியொக  ொற்றுகின்ைது. ஒரு நூலில் சவறுபட்ட எழுத்தொளர்களொல் எழுதப்பட்ட சவறுபட்ட 

விஷங்கனள உள்ளடக்கிய பகுதிகள் இருந்தொல் எல்லொப் பகுதிகளிலிருந்தும் இச்தேயற்பொங்கொல் 

சேகொிக்கப்படும்  ொதிொிகள் ேொியொகப் பிரதிநிதித்துவம் தேய்யப்படும். தனலப்பு சகொப்பு (header 

file) பதிசவடுகனளப் பொதுகொக்கவும் பதிப்புொின ச் ேிக்னலத் தீர்க்கவும் சவண்டி புத்தகத்தின் 

தபயர், பனடப்பொளி/பனடப்பொளிகளின் தபயர்கள், தவளியீட்டு ஆண்டு, பதிப்பு எண், 

தவளியிட்டவொின் தபயர், உள்ளீடொக எடுக்கப்பட்ட பக்கங்களின் எண் சபொன்ை எல்லொ 

தகல்கனளயும் தகொண்டிருக்கும்.  

 உள்ளடக்கப்தபொருட்களின் விொிவொை பதிவுகனள னவத்திருப்பதும் ேொதக ொைது; இதன் 

மூலம் ஆவணங்கள், தரவுத்ததொகுதியின் வடிவங்களொகத் சதர்ந்ததடுக்கப்படுகின்ை 

பிைவற்ைிலிருந்து அனடயொளம் கொணப்படுகிைது. உனர புனைகனத அல்லது புனைகனத 

அல்லொதது, நூல், பத்திொினக அல்லது தேய்தித்தொள், முனையொைது அல்லது முனைேொரொதது 

சபொன்ை சபொன்ை தகவல்கள் த ொழியியல்  ற்றும் த ொழியியல் அல்லொத ஆய்வுகளுக்குப் 

பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

 உள்ளீட்டு சநரத்தில், உனரகளின் இயல்பொை வொி தினரயில் பரொ ொிக்கப்படுகிைது. ஒரு 

பத்தி உள்ளிட்ட பிைகு, ஒரு தவற்று வொி சேர்க்கப்பட்டு, பின்ைர் ஒரு புதிய பத்தி 

ததொடங்கப்படுகிைது. 

 உனரகள் ஒரு ேீரற்ை  ொதிொி முனையில் (random sampling manner) சேகொிக்கப்பட்டு, ஒரு 

புதிய  ொதிொி உனரயின் ததொடக்கத்தில் ஒரு தைித்துவ ொை குைி (unique mark) னவக்கப்படுகிைது. 

4.10. வன்தபொருளின் சதனவ  
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 அடுத்ததொக வன்தபொருளின் சதனவக் (hardware requirement) கருத்தில் 

தகொள்ளப்படசவண்டும். தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்திற்கு ஜிஸ்ட் (GIST) அல்லது எழுத்துப்பட்டி 

அட்னட (Transcript Card (TC)) தகொண்ட தைிநபர் கணிைி, எழுத்துரு ஆய்வி என்ை (Script 

Processor (SP)) த ன்தபொருள், கொட்ேித்தினர, அச்சு இயந்திரம், வினேப்பலனக, வன்தட்டுகள் 

சபொன்ைனவ சதனவ. சகொப்புகனள தைிநபர் கருவியில் நிறுவப்பட்டுள்ள எழுத்துபடி 

அட்னடனயப் பயன்படுத்தி உருவொக்கலொம். இது கணிைித் தினரயில் பல்சவறு இந்திய 

எழுத்துருக்கனளக் கொட்ேிப்படுத்த அனு திக்கின்ைது. இந்திய த ொழிகளின் எழுத்துக்களில் 

பயன்படும் பல்சவறு வினேகளின் குைியங்கள் இந்திய தரத்தின் தகவலகத்தொல் (Bureau of Indian 

Standards) தரப்படுத்தப்படுகின்ைது. இனத ஒரு ஒரு தைிநபர் கணிைியின் உள்சள நிறுவுவதன் 

மூலம், கிட்டத்தட்ட முழு அளவிலொை உனர ேொர்ந்த பயன்பொட்டு ததொகுப்புகனளப் 

பயன்படுத்தலொம். இந்திய த ொழியில் தரனவ உள்ளீடு தேய்து  ீட்தடடுக்கலொம். த ன்தபொருள் 

 ொைிட்டொில் இரண்டு தேயல்பொட்டு கொட்ேி முனைகளின் சதர்னவயும் வழங்குகிைது: ஒன்று 

வழக்க ொை ஆங்கில பயன்முனையில்,  ற்தைொன்று இந்திய பன்த ொழி பயன்முனையில்.  

4.11. தரவுத்ததொகுதி சகொப்புகளின் நிர்வொகம் 

  விொிதரவு நிர்வொகம் (management of Corpus File)    ிகக் கடிை ொை சவனல. இது 

னவத்திருப்பது, ஆய்வது, தினரயிடுவது, பிை தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தகவனல  ீட்பது சபொன்ை 

சவனலகனள உள்ளடக்கும். ஒரு தரவுத்ததொகுதி உருவொகிவிட்டொல் அது கணிப்தபொைியில் 

சே ிக்கப்பட சவண்டும். அனதப் பொதுகொப்பதற்கும் விொிவொக்குவதற்கும் திட்டங்கள் சதனவ; 

தவறுகள் திருத்தப்பட சவண்டும்;  ொற்ைங்கள் தேய்யப்பட சவண்டும்; முன்சைற்ைங்கள் 

நனடமுனைப்படுத்தப்பட சவண்டும்.  

 புதிய வன்தபொருள்  ற்றும் த ன்தபொருள் ததொழில்நுட்பத்னத ஏற்றுக்தகொள்ளுதல்  ற்றும் 

பயைர்களின் சதனவயில்  ொற்ைம் ஆகியனவயும் கவைிக்கப்படுகின்ைை. இது தவிர, 

 ீட்தடடுக்கும் பணி  ற்றும் தேயலொக்க  ற்றும் பகுப்பொய்வுக் கருவிகள் ஆகியவற்ைில் ததொடர்ந்து 

கவைம் தேலுத்தப்படுகிைது. இந்த சவனலகள் அனைத்னதயும் முழு திருப்தியுடன் தேயல்படுத்த 

கணிைி ததொழில்நுட்பம் ச ம்படுத்தப்படசவண்டும். அவ்வொறு நிகழ்ந்தொல் த ன்தபொருள் 

ததொழில்நுட்பம் நம் எல்லொ சதனவகனளயும் பூர்த்தி தேய்யும். 

 4.12. தரவுத்ததொகுதியின் ேீரொக்கத்தின் தநைிமுனை  
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 தரவுத்ததொகுதியின் ேீரொக்கத்தின் தநைிமுனை (method of corpus sanitation) தரவுகனள 

உள்ளீடு தேய்த பின் அது திருத்தல்களுக்கும்  ொற்ைங்களுக்கும் உட்படுத்தப்பட சவண்டும் 

என்பனதக் கருத்தில் தகொண்டதொகும். தபொதுவொக நொன்கு வனகயொை தவறுகள் நிகழலொம்:  

1. எழுத்னத விட்டுவிடுதல் அல்லது நீக்குதல் 

2. எழுத்னதச் சேர்த்தல் அல்லது திரும்பச் தேய்தல்  

3. எழுத்னதப் பதிலீடு தேய்தல்  

4. எழுத்னத இடம்  ொற்றுதல் அல்லது இடம் தபயர்த்தல்  

இவ்தவழுத்துப் பினழகனள நீக்க நொம் விொிதரனவ  ைித முயற்ேியொல் பிொிசேொதித்துத் திருத்தல் 

சவண்டும்.  

  தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள தேொற்களின் எழுத்துக்கூட்டல் (spelling of words) மூல 

உனரகளில் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்களின் எழுத்துக்கூட்டலுக்கு ஒத்ததொக இருக்க சவண்டும் 

என்பனத உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ள சவண்டும்.  தேொற்கள்  ொற்ைப்பட்டதொ,  ீண்டும் 

கூைப்பட்டதொ அல்லது தவிர்க்கப்பட்டதொ, நிறுத்தற்குைிகள் ேொியொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைதொ, 

சகொடுகள் ேொியொக பரொ ொிக்கப்படுகிைதொ, ஒவ்தவொரு உனரக்கும் தைித்தைி பத்திகள் 

தேய்யப்படுகின்ைைவொ என்பன்பைவற்னைச் ேொிபொர்க்க சவண்டும். 

 பினழ திருத்தம் தவிர, தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கத்திற்குப் பிைகு அயல் தேொற்கள், 

ச ற்சகொள்கள், கினளத ொழி வடிவங்கள் ஆகியவற்னைத் தவிர்ப்பனதச் ேொிபொர்க்க சவண்டும். 

தேொந்த ொக்கப்பட்ட (nativised) அயல் தேொற்கள் தரவுத்ததொகுதியில் நுனழகின்ைை;  ற்ைனவ 

நீக்கப்படுகின்ைை. கினளத ொழி  ொறுபொடுகள் ேொியொக உள்ளிடப்படசவண்டும். நிறுத்தற்குைிகள் 

 ற்றும் ஒலிதபயர்ப்பு தேொற்கள் என்பை அவ்வொசை உருப்படுத்தம் தேய்யப்படசவண்டும். 

 வழக்க ொக, இயற்னக  ற்றும் ேமூக அைிவியல் பற்ைிய நூல்களில் கனதகள் அல்லது 

புனைகனத நூல்கனள விட அயற் தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் வொக்கியங்கனளக் 

தகொண்டிருக்கும். பிை த ொழிகள், கவினதகள், பொடல்கள்  ற்றும் கினளத ொழிகள் இவற்ைிலிருந்து 

ச ற்சகொள்கள், கணித தவளிப்பொடுகள், இரேொயை சூத்திரங்கள், வடிவியல் வனரபடங்கள், மூல 

நூல்களின் அட்டவனணகள், படங்கள், புள்ளிவிவரங்கள்  ற்றும் பிை குைியீட்டு 

பிரதிநிதித்துவங்கள் தரவுத்ததொகுதியில் உள்ளிடப்படுவதில்னல. 

 தரவுத்ததொகுதி ேொியொக திருத்தப்பட்டொல் அனைத்து வனகயொை தேயலொக்க சவனலகளும் 

எளிதொகின்ைை. 
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4.13. பதிப்புொின ச் ேிக்கல்  

 பதிப்புொின ச் ேிக்கல் (problem of copyright) நொம் எல்லொப் பதிப்புொின  

னவத்திருப்பவர்களிட ிருந்தும் (தவளியிட்டவர்  ற்றும்/அல்லது பனடப்பொளி, சபச்சு 

விஷயப்தபொருள்களுக்கு எல்லொப் சபசுபவர்கள்) அனு தி வொங்கினவத்திருக்கசவண்டும் என்பனத 

உட்படுத்தும். பதிப்புொின ச் ேட்டங்கள் ேிக்ேலொைனவ. எது ேொியொைது, எது தவைொைது, எது 

ேட்டபூர்வ ொைது எது ேட்டத்திற்கு  ொைொைது என்பனதத் தீர் ொைிப்பது கடிைம். பதிப்புொின  

ேிக்கல்கள் நொட்டிற்கு நொடு சவறுபடும். விஷயங்கள் தேொந்தப் பயன்பொட்டிற்கு என்ைொல் எவ்விதச் 

ேிக்கலு ில்னல. அது வணிக சநொக்கத்திற்கொக சநரடியொகப் பயன்படுத்தொதது வனர எந்தவிதச் 

ேிக்கலு ில்னல. விஷயங்கனளப் பயன்படுத்தி நொம் நொம் வணிகம் தேய்ய புதிய கருவிகனளயும் 

ஒழுங்குமுனைகனளயும் உருவொக்கலொம். இந்சநர்வில் பதிப்புொின   ீைப்படவில்னல. ஆைொல் 

சநரடியொை வணிகச் தேயல்பொட்டிற்குச் ேட்டபூர்வ ொை பதிப்புொின  உள்ளவர்களிட ிருந்து முன் 

அனு தி தபற்ைிருக்கசவண்டும். 

4.14. சுருக்கவுனர 

 சபசுத் தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கம் பற்ைி  விளக்குவது இவ்வியலின் தனலயொக 

சநொக்கம் ஆகும். இவ்வியலின் ததொடக்கதில் சபசுத் தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கம் பற்ைி ஒரு 

சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. இனதத் ததொடர்ந்து தரவுத்ததொகுதியின் வடிவ அளவு, 

உனரகளின் பிரதிநிதித்துவம், தொய்த ொழித்தன்ன , இலக்குப் பயைர்கனளத் தீர் ொைித்தல், 

கொலகட்டத்தின் சதர்வு, உனர வனகயின் சதர்வு, தரவு  ொதிொிப்படுத்தலின் தநைிமுனை, தரவுகனள 

உள்ளீடு தேய்யும் தநைி முனை, வன்தபொருளின் சதனவ, தரவுத்ததொகுதி சகொப்புகளின் 

ச லொண்ன , தரவுத்ததொகுதி துப்புரவு முனை  ற்றும் பதிப்புொின  ேிக்கல் என்பை பற்ைி 

விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளை. 
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இயல்  5 

உனரத் தரவுத்ததொகுதி ஆய்வு 

5.1. அைிமுகம் 

 த ொழியியலில் ஒரு தரவுத்ததொகுதி அல்லது உனரத் தரவுத்ததொகுதி (text corpus) என்பது 

ஒரு தபொிய  ற்றும் கட்டன க்கப்பட்ட உனரகனளக் தகொண்ட ஒரு த ொழி வள ொகும் 

(இப்சபொததல்லொம் தபொதுவொக  ின்ைணு முனையில் சே ிக்கப்பட்டு தேயலொக்கப்படுகிைது). 

தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில், புள்ளியியல்ேொர் பகுப்பொய்வு  ற்றும் கருதுசகொள் சேொதனை, 

நிகழ்வுகனளச் ேொிபொர்க்க அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழி எல்னலக்குள் த ொழியியல் விதிகனள 

ேொிபொர்க்க தரவுத்ததொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

 ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் ஒரு த ொழினயச் ேொர்ந்த உனரகள் அல்லது 

இருத ொழிகனளச்ேொர்ந்த உனரகள் அல்லது பல த ொழிகனளச் ேொர்ந்த உனரத் தரவுகள் 

இருக்கலொம். ஒரு த ொழினயச் ேொர்ந்த உனரகள் உள்ள தரவுத்ததொகுதி ஒருத ொழியத் 

தரவுத்ததொகுதி  (monolingual corpus) என்றும்  இரு த ொழிகனளச் ேொர்ந்த உனரகள் உள்ள 

தரவுத்ததொகுதி இருத ொழியத்தரவுத்ததொகுதி (bilingual corpus) என்றும் பல த ொழிகனளச் ேொர்ந்த 

உனரகள் உள்ள தரவுத்ததொகுதி பன்த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி (multilingual corpus) என்றும் 

அனழக்கப்படும். த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேி தேய்வதற்கு தரவுத்ததொகுதிகனள  ிகவும் பயனுள்ளதொக 

 ொற்றுவதற்கொக, அனவ தபரும்பொலும் விளக்க அனடயொளப்படுத்தல் (annotation) எைப்படும் 

தேயல்முனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதினய அனடயொளப்படுத்தும் ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு, தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்துதல் (ஆங்கிலத்தில் part-of-speech 

tagging அல்லது POS-tagging) ஆகும்; இதில் ஒவ்தவொரு தேொல்லின் தேொல்வனகப்பொடு (வினை, 

தபயர்ச்தேொல், தபயரனட, சபொன்ைனவ அனடயொளங்களின் (tags) வடிவத்தில் தரவுத்ததொகுதியில் 

சேர்க்கப்படுகின்ைை.  ற்தைொரு எடுத்துக்கொட்டு ஒவ்தவொரு தேொல்லின் தேொல்லன் 

(தலம் ொ/lemma) (அடிப்பனட) வடிவத்னதக் அனடயொளப்படுத்துவது ஆகும். தரவுத்ததொகுதி 

த ொழி அனதப் பயன்படுத்தும் ஆரொய்ச்ேியொளர்களின் தேயல்பொட்டு த ொழியொக இல்லொதசபொது,  

இருத ொழியொக  ொற்றுவதற்கு வொிக்கு இனடயிலொை தபொருள்விளக்கம் (இன்டர்லீைியர் 

க்ளொேிங்/interlinear glossing) பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 ேில தரவுத்ததொகுதிகள் ச லும் கட்டன க்கப்பட்ட அளவிலொை பகுப்பொய்வுகனளப் 

பயன்படுத்துகின்ைை. குைிப்பொக, பல ேிைிய தரவுத்ததொகுதிகனள முழுன யொக பொகுபடுத்தலொம். 
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இத்தனகய தரவுத்ததொகுதிகனள வழக்க ொக கினளவங்கி (ட்ொீசபங்க்ஸ்/Treebank) அல்லது 

பொகுபடுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகள் என்று அனழக்கிைொர்கள். முழுத் தரவுத்ததொகுதியும் 

முழுன யொகவும் ததொடர்ச்ேியொகவும் அனடயொளப்படுத்தப்படுவனத உறுதி தேய்வதில் உள்ள 

ேிர ம் கொரண ொக இந்தத்  தரவுத்ததொகுதிகள் தபொதுவொகச் ேிைியதொக இருக்கும்; ஒன்று முதல் 

மூன்று  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டும் இருக்கும். த ொழியியல் கட்டன க்கப்பட்ட 

பகுப்பொய்வின் பிை நினலகள் ேொத்திய ொகும்; இதில் உருபைியல், தபொருண்ன யியல்  ற்றும் 

பயன்வழியியல் அனடயொளங்கள் அடங்கும்.  

உனர தரவுத்ததொகுதியின்  ீதொை ஆய்வுகள் 

  பல த ொழிகளில் தபொிய தரவுத்ததொகுதிகள் சேகொிக்கப்பட்டபின் அவற்னை ஆய்வு 

உத்திகளுக்கு உள்ளொக்கும் சதனவ வரும். தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து த ொழித் தரனவ 

அணுகுவதற்கும் சதனவயொை தகவல்கனள  ீளப்தபறுவதற்கும் ஆய்வொளர்கள் 

ஒழுங்குமுனைகனளயும் உபொயங்கனளயும் உருவொக்கியுள்ளைர். இவற்னை ஆய்வுக்கருவிகள் 

எைலொம். இவ்வொய்வுக் கருவிகள் த ொழி ஆய்வுக்கும் த ொழித் ததொழில் நுட்ப முன்சைற்ைத்திற்கும் 

பயனுள்ளதொக அன ந்துள்ளை. பலவித ொை தரவுத்ததொகுதி ஆய்வு உத்திகள் இருக்கின்ைை. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  

1. புள்ளியியல் ஆய்வி (Statistical Analyzer)   

2. ததொடரனடவு ஆய்வி (Concordencer)  

3. தேொல் சேர்ந்து வருனக ஆய்வி (Lexical Collocator)  

4. முக்கியதேொல் கொணும் ஆய்வி (Key-word Finder)  

5. தேொல்லன் ஆய்வி (Lemmatizer) 

 6. உருபைியல் ஆய்வியும் உருவொக்கியும் (Morphological analyzer and Generator)  

7. தேொல் ஆய்வி (Word Processer)  

8. தேொல் வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தி (Parts-of-Speech Tagger) 

 9. தரவுத்ததொகுதி இடச்சுட்டி/அனடயொளப்படுத்தி (Corpus Anotator)  

10. பகுப்பொன் (Parser)  

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, தஜர் ன் சபொன்ை த ொழிகளுக்கு தரவுத்ததொகுதினய ஆயப் பல 

த ன்தபொருள்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. ஆைொல் இந்தி, த ிழ் சபொன்ை இந்திய த ொழிகளுக்கு 
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அத்தனகய த ன்தபொருள்கள் ேில உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இதற்கொை முயற்ேிகள் எடுக்கப்பட்டு 

வருகின்ைை.  

5.2. நிகழ்தவண் ஆய்வு  

 ஒரு அதிர்தவண் விநிசயொகம் என்பது தரனவ ஒழுங்கன க்கவும் சுருக்க ொகவும் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணக்தகடுப்பு தரவு ததொகுப்பின் அட்டவனண பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். 

குைிப்பொக, இது ஒரு தரவுத் ததொகுப்பில் ஒரு  ொைி எடுக்கும் தர ொை அல்லது அளவு  திப்புகளின் 

பட்டியல்  ற்றும் ஒவ்தவொரு  திப்பும் நிகழும் எத்தனை முனை (அதிர்தவண்கள்). 

 அதிர்தவண் விநிசயொகம் என்பது புள்ளிவிவர பகுப்பொய்வு முனைகளின் அடிப்பனட 

கட்டு ொைத் ததொகுதி  ற்றும் கணக்தகடுப்பு தரனவ பகுப்பொய்வு தேய்வதற்கொை முதல் படியொகும். 

இது ஆய்வொளர்களுக்கு (அ) கணக்தகடுப்பு தரனவ அட்டவனண வடிவத்தில் ஒழுங்கன க்கவும் 

சுருக்க ொகவும் உதவுகிைது, (ஆ) தரனவ விளக்குகிைது,  ற்றும் (இ) கணக்தகடுப்பு தரவு 

ததொகுப்பில் தவளிநொட்டவர்கனள (தீவிர  திப்புகள்) கண்டைிய உதவுகிைது. 

தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில் புள்ளிவிவரம் 

 தரவுத்ததொகுதிகள் என்பது த ொழியியலொளர்களுக்கொை அளவுத் தரவுகளின் இனணயற்ை 

ஆதொர ொகும். எைசவ தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலொளர்கள் தபரும்பொலும் புள்ளியியல் 

விவரங்களின் மூலம் தங்கள் அளவுக் கண்டுபிடிப்புகனள சேொதித்துப் பொர்க்கிைொர்கள் அல்லது 

சுருக்க ொகக் கூறுகிைொர்கள். த ொழியியலின் சவறு ேில பகுதிகள் புள்ளியியல்ேொர் கருத்துகள் 

 ற்றும் சேொதனைகனளஅடிக்கடி சவண்டுகின்ைை; உளவியல் த ொழி சேொதனைகள், இலக்கண 

உயர்வு சேொதனைகள்  ற்றும் கணக்தகடுப்பு அடிப்பனடயிலொை விேொரனணகள்; 

எடுத்துக்கொட்டொக, இனவ அனைத்தும் தபொதுவொக ஒருவித புள்ளியியல்ேொர் சேொதனைகனள 

உள்ளடக்குகின்ைை. இருப்பினும், தரவுத்ததொகுதி பகுப்பொய்வில் நிகழ்தவண் தரவு ததொடர்ந்து 

தயொொிக்கப்படுகிைது; தபரும்பொலொை தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுகள் ேில 

வனகயொை புள்ளியியல் விவரப் பகுப்பொய்வுகனள ச ற்தகொள்கின்ைை; இது ஒப்பீட்டளவில் 

அடிப்பனட  ற்றும் விளக்க ொக இருந்தொலும் கூட இது தேய்யப்படுகின்ைது; எ.கொ. தரனவ 

ஒருவிதத்தில் விவொிக்க ேதவீதங்கனளப் பயன்படுத்துதல்.  

விளக்க ொை புள்ளியியல் தகவல்கள் 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில் தபரும்பொலொை ஆய்வுகள் சவறு எதுவும் இல்னல என்ைொல் 

அடிப்பனட விளக்கப் புள்ளியியனலப் (descriptive statistics) பயன்படுத்துகின்ைை. விளக்கப் 
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புள்ளியியல் முக்கியத்துவத்னதச் பொிசேொதிக்க முற்படொத புள்ளியியல் ஆகும்.  ொைொக அனவ 

தரனவ ஏசதொ ஒரு வனகயில் விவொிக்கின்ைை.  ிக அடிப்பனடயொை புள்ளியியல் அளவீடு 

அதிர்தவண் எண்ணிக்னக ஆகும்; இது ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் நிகழும் ஏசதொ ேில நிகழ்வுகளின் 

எண்ணிக்னகனய எளின யொகக் கணக்கிடுதல். எடுத்துக்கொட்டொக, பி.என்.ேியின் எழுத்துத் தரவுப் 

பகுதியில் லொன்கொஸ்டர்/Lancaster என்ை வொர்த்னதயின் 1,103 எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை. முழு 

தரவுத்ததொகுதியின் ேதவீத ொக இனத நொம் தவளிப்படுத்தலொம்; பி.என்.ேியின் எழுதுத் தரவுப் 

பிொிவில் இயங்கும் உனரயின் 87,903,571 தேொற்கள் உள்ளை; அதொவது லொன்கொஸ்டர் என்ை 

தேொல் தரவுத்ததொகுதியின் எழுத்துத் தரவுப் பிொிவில் உள்ள த ொத்தத் தரவுகளில் 0.013% ஐ 

குைிக்கிைது. 1,103 எண்ணிக்னகனய சூழலில் பொர்க்கும்  ற்தைொரு வழி, எழுதப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதியின் முழுன யுடன் ஒப்பிடும்சபொது அனதப் புொிந்துதகொள்ள முயற்ேிப்பது. ேில 

சநரங்களில், இங்குள்ளனதப் சபொலசவ, ேதவிகிதம் வொர்த்னதயின் பயன்பொட்டின் 

அதிர்தவண்னண அர்த்தமுள்ளதொக ததொிவிக்கொ ல் சபொகலொம்; எைசவ அதற்குப் பதிலொக ஒரு 

இயல்பொக்கப்பட்ட அதிர்தவண்னண (அல்லது ஒப்பீட்டு அளவிலொை அதிர்தவண்) 

உருவொக்கலொம்; இது பின்வரும் சகள்விக்கு பதிலளிக்கிைது:   ஒரு ஓடும் உனரயில் ஒரு தேொல் ஒரு 

குைிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயிலொை தேொல்லளவில் எத்தனை தடனவப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது 

என்று கணக்கிடலொம். இயல்பொக்கப்பட்ட அதிர்தவண்கள் தபொதுவொக ஆயிரம் தேொற்களுக்குள் 

அல்லது ஒரு  ில்லியன் தேொற்களுக்குள் எைக் கணக்கிடப்படுகின்ைை. 

 வனக-சடொக்கன் விகிதம் (type-token ratio) எைப்படும் ஒரு ேிைப்பு வனக விகிதம் 

 ற்தைொரு அடிப்பனடத் தரவுத்ததொகுதிப் புள்ளிவிவர ொகும். ஒரு சடொக்கன் என்பது ஒரு 

உனரயில் ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல் வடிவத்தின் எந்ததவொரு நிகழ்வொகும். உனரயில் உள்ள 

சடொக்கன்களின் எண்ணிக்னகனய சடொக்கன்களின் வனககளின் எண்ணிக்னகயுடன் ஒப்பிட்டுப் 

பொர்க்கும்சபொது - ஒவ்தவொரு வனகயும் ஒரு குைிப்பிட்ட, தைித்துவ ொை தேொல் வடிவ ொக 

இருக்கும் - உனரயில் எவ்வளவு தபொிய அளவிலொை தேொற்தைொனகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது 

என்பனதக் கூைலொம். ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள வனககளின் எண்ணிக்னகனய 

சடொக்கன்களின் எண்ணிக்னகயொல் வகுப்பதன் மூலம் வனக-சடொக்கன் விகிதத்னத நொங்கள் 

தீர் ொைிக்கிசைொம். இதன் வினளவொக ேில சநரங்களில் வனக-சடொக்கன் விகிதத்னத ஒரு 

ேதவீத ொக தவளிப்படுத்த 100ஆல் தபருக்கப்படுகிைது. இது தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு இனடயிலொை 

தேொற்தைொகுதி (vocabulary)  ொறுபொட்னட அளவிட அனு திக்கிைது - வினளவு 1க்கு (அல்லது ஒரு 
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ேதவீத ொக இருந்தொல் 100க்கு) தநருக்க ொக இருக்கிைனதப் தபொறுத்து அதிகச் தேொற்தைொகுதி 

 ொறுபொடு இருக்கும்; ச லும் வினளவு 1இலிருந்து கூடுதல் தூரத்தில் இருக்கிைனதப் தபொறுத்து, 

குனைந்த தேொற்தைொகுதி  ொறுபொடு இருக்கும். தரவுத்ததொகுதியின் அளவு அதன் வனக-சடொக்கன் 

விகிதத்னதப் பொதிக்கும் என்பதொல், ஒத்த அளவிலொை தரவுத்ததொகுதிகனள  ட்டுச  இந்த 

வழியில் ஒப்பிட முடியும். அளவு சவறுபடும் தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு, நனடமுனையின் 

இயல்பொக்குதல் பதிப்பு (தரப்படுத்தப்பட்ட வனக-சடொக்கன் விகிதம் (standardised type-token 

ratio அல்லது STTR/எஸ்.டி.டி.ஆர்) அதற்குப் பதிலொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

பலவித ொை புள்ளியியல் அணுகுமுனைகள் 

 த ொழியியல் நீண்ட கொல ொகசவ புள்ளியியலுடனும் கணக்கியலுடனும் ததொடர்புனடயது. 

கணித த ொழியியல், கணிைி த ொழியியல், விொிதரவு த ொழியியல், பயன்பொட்டு த ொழியியல், 

குற்ைொய்வு த ொழியியல், நனட அளவியல் (stylometrics) சபொன்ைனவ இயற்னக த ொழி 

விொிதரவிலிருந்து தபைப்படும் சவறுபட்ட புள்ளியியல்  ற்றும் அளவியல் தகவல்கனள 

சவண்டுகிைது. த ொழியின் சவறுபட்ட பண்புக்கூறுகனளக் குைித்த புள்ளியியல் தகவலின் 

சபொது ொக அைிவு இல்லொ ல் நொம் த ொழித் தரனவக் னகயொளுவதிலும் கண்டைிவதிலும் தவறுகள் 

தேய்சவொம். தரவுத்ததொகுதினயப் பண்புேொர் ஆய்வுகளுக்கும் (qualitative analysis) அளவுேொர் 

ஆய்வுகளுக்கும் (quantitative analysis) உட்படுத்தலொம். பண்பு ேொர் ஆய்வு முந்னதய அன ப்பு 

த ொழியியல் ஆய்னவ குைிக்கும்.  ொைொக அளவுேொர் ஆய்வு தரவுத்ததொகுதியின் ச ல் அளவு 

அடிப்பனடயிலொை ஆய்வின் அடிப்பனடயில் கினடக்கும் முழுன யொை  ற்றும் விளக்க ொை 

வர்ணனைனயத் தருவனத இலக்கொகக் தகொள்கிைது. இவ்விலக்னக அனடயப் பலவித ொை 

புள்ளியியல் அணுகுமுனை இருக்கின்ைை. அனவயொை,  

1. வர்ணனைப் புள்ளியியல் அணுகுமுனை (descriptive statistical approach): எளின யொை 

விளக்கப் புள்ளியியல் அணுகுமுனை உற்றுசநொக்கப்பட்ட தரவின்  ிக முக்கிய ொை பண்புகனளச் 

சுருக்க ொகக் கூறுகிைது. 

2. அைிதல்/அனு ொைப் புள்ளியியல் அணுகுமுனை (inferential statistical approach): 

அைிதல்/அனு ொைப் புள்ளியியல் அணுகுமுனை சகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க அல்லது 

கருதுசகொனள உருவொக்க விளக்கப் புள்ளியியல் அணுகுமுனையிலிருந்து தகவல்கனளப் 

பயன்படுத்துகிைது. 
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3.  திப்பீட்டுப் புள்ளியியல் அணுகுமுனை (evaluative statistical approach):  திப்பீட்டுப் 

புள்ளியியல் அணுகுமுனை தரவுகளில் உள்ள ஆதொரங்களொல் கருதுசகொள் ஆதொிக்கப்படுகிைதொ 

என்பனதயும், கணித  ொதிொி அல்லது தரவின் சகொட்பொடு அடிப்பனடயிலொை விநிசயொகம் 

யதொர்த்தத்துடன் எவ்வொறு ததொடர்புனடயது என்பனதயும் பொிசேொதிக்க உதவுகிைது (Oakes 1998: 

1). 

4. பன்முக புள்ளியியல் அணுகுமுனை (multivariate statistical techniques): ஒப்பீடுகனளச் தேய்ய, 

தரவுத்ததொகுதிலிருந்து தபைப்பட்ட மூல அதிர்தவண் தரவுகளிலிருந்து  னைக்கப்பட்ட 

வடிவங்கனள பிொித்ததடுக்க பன்முக புள்ளியியல் நுட்பங்கனள (எ.கொ., கொரணிப் பகுப்பொய்வு 

Factor Analysis, பல பொி ொண அளவிடுதல் (Multidimensional Scaling), கிளஸ்டர் பகுப்பொய்வு 

(Cluster Analysis), லொக்-சநொியல்  ொதிொிகள் சபொன்ைனவ) பயன்படுத்துகிசைொம். 

5.3. தேொல் வொினேப்படுத்துதல் (Word Sorting) 

 அளவுேொர் தரவில் சநரடியொை அணுகுமுனை எண்ணிக்னக அடிப்பனடயிலொை 

வொினேப்படுத்தல் (numerical sorting) ஆகும். எளிய நிகழ்தவண் எண்ணிக்னகயிலிருந்து 

தபைப்படும் தகவனல தநடுங்கணக்கு வொினேயிலும் (alphabetical order) எண்ணிக்னக 

வொினேயிலும் (numerical order) வொினேப்படுத்தலொம். இவற்னை  ீண்டும் ஏறு வொினேயிலும் 

இைங்குவொினேயிலும் தரலொம். தேொற்களின் நிகழ்தவண்பட்டியல் உனரகளுக்கு ஒரு குழு  

தடயங்களொகும். உனரனய ஆயும் எவரும் ஒவ்தவொரு தேொல்லும் உனரயில் எத்தனை முனை 

வருகிைது என்பனத அைிவதில் ஆர்வம் கொட்டுவர். இப்பட்டியனலப் பொிசேொதித்து நொம் ஒரு 

குைிப்பிட்ட உனரயின் அன ப்னபப் பற்ைி புொிந்துக்தகொள்ளலொம். தேொல்லில்  ட்டு ின்ைி 

எழுத்துக்கள்,  ரபுத்ததொடர்கள், எச்ேத்ததொடர்கள்  ற்றும் வொக்கியங்கள் இவற்ைின் புள்ளி 

விவரங்கனள நொம் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து அைிந்துக் தகொள்ளலொம். இது ஒரு த ொழியின் த ொழி 

அலகுகனளயும் பண்புக்கூறுகனளயும் புொிந்து தகொள்ள தபொிதும் உதவும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

நனடயியல் ஆய்வுக்கும் இத்தனகய புள்ளியியல் தகவல்கள் தபொிதும் னகதகொடுக்கும்.  

 எளிய தபொது சநொக்கீட்டுக்கு அகர வொினேப்படி வொினேப்படுத்தப்பட பட்டியல் 

(alphabetical sorted list) பயன்படுத்தப்படுகிைது. அகர வொினேப்படி ஒரு அதிர்தவண் பட்டியல் 

இரண்டொம் நினல பங்னக வகிக்கிைது; ஏதைைில் ஒரு குைிப்பிட்ட தபொருளின் அதிர்தவண்னணச் 

ேொிபொர்க்க சவண்டிய அவேியம் இருக்கும்சபொது  ட்டுச  இது பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

இருப்பினும், இது ஒரு ஆய்வின் தபொருளொக பயனுள்ளதொக இருக்கும்; ஏதைைில் இது 

http://www.languageinindia.com/


 

98 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

தபரும்பொலும் சேொதிக்கப்பட சவண்டிய கருதுசகொள்கனள உருவொக்குவதற்கும்; க்தஜல் ர்-க்கு 

(Kjellmer 1984) முன் தேய்யப்பட்ட அனு ொைங்கனளச் ேொிபொர்க்கவும் உதவியொக இருக்கும். 

  இந்தியத் தரவுத்ததொகுதியில் அதிர்தவண் எண்ணிக்னகனயத் ததொடங்குவதற்கு முன், 

தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துக்கள், தேொற்கள்,  ரபுத்ததொடர்கள், 

தேொற்தைொடர்கள், உட்பிொிவுகள்  ற்றும் வொக்கியங்கனளக் னகயொள்வது குைித்து நொம் முடிவுகனள 

எடுக்க சவண்டும். இனவ பல்சவறு த ொழியியல் பண்புகள் குைித்த தவைொை உற்றுசநொக்கல் 

 ற்றும் தவைொை உய்த்தைிதல் ஆகியவற்ைிலிருந்து நம்ன க் கொப்பொற்றும். 

5.4. ததொடரனடவு ஆய்வு 

 ததொடரனடவுகள் (concordances) தேொற்கள் சேர்ந்துவருதனல அனடயொளம் கொண 

உதவும். தேொற்கள் ஒன்றுக்தகொன்று எவ்வளவு தநருக்க ொக வருகின்ைை என்பனத அனவ 

கொட்டுகின்ைை. ததொடரனடவுச் தேயல்முனை தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் 

தேொற்களுக்கு ஒரு அட்டவனணனய உருவொக்குகிைது. இது தேொற்கள் ஒவ்தவொன்றும் அதன் 

தேொந்த உனரச் சூழலில்  வரும் நிகழ்வுகளின் ததொகுப்பொகும். ஒவ்தவொரு தேொல்லும் உனரகளில் 

அவற்ைின் ஒவ்தவொரு நிகழ்வின் இடத்னதயும் குைிக்கும் வனகயில் அட்டவனணப்படுத்தப் 

படுகின்ைை. இது இன்ைியன யொதது, ஏதைைில் இது உனரகளில் பல முக்கிய ொை த ொழி 

வடிவங்கனள அணு உதவும். இது உள்ளுணர்வு வழியொக அணுக முடியொத தகவல்கனள 

வழங்குகிைது.  

 பி.என்.ேி.தவப் (BNCWeb) சபொன்ை நவீை கணிைி அடிப்பனடயிலொை 

தரவுத்ததொகுதிகனளக் தகொண்டு, அவற்னை எளிதில் கட்டன க்க முடியும். ஒரு தேொல் இலக்கு 

தேொல்லின் வலது பக்கத்தில் அல்லது அதன் இடது பக்கத்தில் அடிக்கடி வருகிைதொ என்பனத 

பயைர் பொர்க்கலொம். இது சபசும் அல்லது எழுதப்பட்ட உனரகளில் தேொற்களின் நினலகனள 

ஆய்வு தேய்ய உதவுகிைது  ற்றும் தேொல் வகுப்புகளின் நினலகனள விவொிக்கவும் உதவுகிைது; 

எடுத்துக்கொட்டொக இலக்கணச் தேொற்கள்  வொக்கியங்களின் ததொடக்கத்தில் அல்லது முடிவில் 

அடிக்கடி வருகிைதொ என்று அைிய இயலும். ஒரு தேொல்லின் சூழனல ஆரொயவும் இது 

உதவக்கூடும். 

 சஹொய்  ற்றும் பலர் (Hoey et al) தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள ததொடரனடவுக் சகொடுகள் டி 

ேொைூர் (de Saussure) லொங்கு (langue) என்று அனழக்கப்படுவனத அனடயொளம் கொண 
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உதவுகின்ைை என்று கூறுகின்ைைர். ததொடரனடவுகளின் உதவியுடன் ஒரு த ொழியின் 

முனையொை வடிவங்கள் அல்லது சபொக்குகள் கொட்டப்படுகின்ைை (Hoey et al. 2007: 154). 

 ததொடரனடவு ஆய்வுகளின் ஒரு முக்கிய முடிவு, தேொல் அலகுகளின் நீளத்னதக் 

கணிக்கத்தக்கதொக  ொற்ைியது. அதற்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு சஹொய்  ற்றும் பலர் வழங்கியுள்ளைர் 

(2007: 154-155). endure என்ை வொர்த்னதனய ஆரொய அவர்கள் ஒரு தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்திைர்; பின்வரும் உனரகனள உற்றுசநொக்கிைர். 

 (1) that smokers will have to endure 12-hour flights by becoming 

 (2) remember having had to endure a certain amount of misery 

 (3) the animals often have to endure hours trapped in the midst 

ச ற்கண்ட உனரகள் மூலம் endure என்பது பலத்தொல் வந்த ஒன்னை அல்லது  க்கள் 

விரும்பத்தகொத ஒன்னை எதிர்தகொள்ள சவண்டியிருக்கும் என்பனத விவொிக்க  

பயன்படுத்தபடுவனத அவர்கள் கண்டுதகொண்டைர். endure என்பதன் இடது  ற்றும் வலது 

பக்கத்தில் உள்ள கொணப்படும் ததொரனடவுகள் இனதத் ததளிவொகிைது. இந்த எடுத்துக்கொட்டு 

சபொன்று சவறு தேொற்களுக்கும் உனரகள் பயன்படுத்தப்பட்டொல், ஒரு த ொழியில் உள்ள ேில 

கட்டன ப்புகள் ததொடரனடவுகளின் உதவியுடன் அைியப்படலொம் 

 தேொற்களுக்கினடசய உள்ள ததொரனடனவ அைிய உதவும் கருவி ததொரனடவு ஆய்வி 

(concordencer) எைப்படும். ததொரனடவு ஆய்வி தரவுத்ததொகுதியில் வரும் தேொற்களின் 

அகரவொினே அட்டவனணனய உருவொக்கப் பயன்படுகின்ைது. இது ஒவ்தவொரு தேொற்களின் 

உனரசூழலுடன் கூடிய அவற்ைின் நிகழ்வுகளின் சேகொிப்பொகும். ஒவ்தவொரு தேொல்லும் உனரயில் 

அதன் வருனகயிடம் குைிப்பிடப்பட்டு அட்டவனணப்படுத்தப்படும். உனரயிலுள்ள பல 

முக்கிய ொை த ொழி அன ப்தபொழுங்குகனள அணுக உதவுவதொல் இது  ிக முக்கிய ொைதொகும். 

இது உள்ளுணர்வொல் அைியவியொலொத தகல்கனளத் தருகின்ைது. 

 தரவுத்ததொகுதினயப் பகுப்பொய்வு தேய்வதற்குச் ேில ததொடரனடவு த ன்தபொருள்கள் 

உள்ளை; எடுத்துக்கொட்டொக, வொினேப்படுத்துதல்  ற்றும் அதிர்தவண்ணிற்கொை ச ொசைொகொங்க் 

(MonoConc), இனண உனரகளின் தேயலொக்கத்திற்கொை பரொக்சகொங்க் (ParaConc), 

வொினேப்படுத்துதல்  ற்றும் அதிர்தவண் எண்ணுவதற்கொை கொன்க் (Conc), தேயலொக்கத்திற்கொை 

இலவே உனர (Free Text), வொினேப்படுத்துதல் சபொன்ைனவ). 
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 ததொடரனடவு ஆய்வி தபரும்பொலும் அகரொதிேொர் பனடப்புகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஒற்னை  ற்றும் பல தேொல் ேரங்கள், தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள், 

 ரபுத்ததொடர்கள் சபொன்ைவற்னைத் சதட இனதப் பயன்படுத்துகிசைொம். இது தேொல்ேொர், 

தபொருண்ன யியல்ேொர், ததொடொியல்ேொர் அன ப்தபொழுங்குகள் (patterns), உனர 

அன ப்தபொழுங்குகள் (text patterns), இை ஆய்வுகள் (genre studies), இலக்கிய உனரகள் 

சபொன்ைவற்னைப் படிக்கவும் பயன்படுகிைது (Barlow 1996).  ச லும் இது 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியத் தன்ன யுள்ள  ற்றும் த ொழியில் பல தேயல்பொடுகனளக் 

தகொண்டுள்ளை தேொற்கள்  ற்றும் உருபன்கனள ஆய்வதற்கொை ஒரு ேிைந்த கருவியொகும். 

 5.5. உடன்வருனக ஆய்வு 

 த ொழியியலில் உடன்வருனக (co-occurrence) என்பது ஒரு உனரத் தரவுத்ததொகுதியில் 

ஒரு குைிப்பிட்ட வொியில் இரண்டு தேொற்கள் (தற்தேயல் அல்லது ஒத்தினேவு என்றும் 

அனழக்கப்படுகிைது) சேர்ந்துவரும் வொய்ப்புக்கொை நிகழ்தவண் ஆகும். இந்த த ொழியியல் 

அர்த்தத்தில் உடன்வருனகனயச் தேொற்தபொருள் அருகொன யின் குைிகொட்டியொக அல்லது ஒரு 

அனடயொள தவளிப்பொடொக விளக்கலொம். தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல்  ற்றும் அதன் புள்ளியியல் 

பகுப்பொய்வுகள் ஒரு த ொழியில் உடன்வருனககளின் வடிவங்கனள தவளிப்படுத்துகின்ைை  ற்றும் 

அச்தேொற்களின் தபொதுவொை சேர்ந்துவருனககனள அைிய உதவுகின்ைை. த ொழியியல் கூறுகள் 

ஒருசபொதும் ஒன்ைொக நிகழொதசபொது ஒரு உடன்வருனகக் கட்டுப்பொடு (co-occurrence restriction) 

அனடயொளம் கொணப்படுகிைது. இந்தக் கட்டுப்பொடுகளின் பகுப்பொய்வு ஒரு த ொழியின் 

கட்டன ப்பு  ற்றும் வளர்ச்ேி பற்ைிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். உடன்வருனககள் 

அதிக பொி ொணங்களில் தேொல் எண்ணிக்னகயின் நீட்டிப்னபக் கொணலொம். ததொடர்பு அல்லது 

பரஸ்பர தகவல் சபொன்ை நடவடிக்னககனளப் பயன்படுத்தி இனண நிகழ்னவ அளவுொீதியொக 

விவொிக்க முடியும். 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில், உடன்வருனக என்பது தற்தேயலொக 

எதிர்பொர்க்கப்படுவனத விட அடிக்கடி நிகழும் தேொற்கள் அல்லது தேொற்களின் ததொடர்கள். 

ததொடர்நினலயியலில் (phraseology), உடன்வருனக என்பது ஒரு துனண வனகச் தேொற்தைொடர். 

ன க்சகல் ஹொலிசட (Michael Halliday) முன்னவத்தபடி, ஒரு ததொடர்நினலயியலில்ேொர் 

உடன்வருனகக்கொை எடுத்துக்கொட்டு, strong tea என்ை தவளிப்பொடு. அசத அர்த்தத்னத 

சதொரொய ொக ே  ொை powerful tea மூலம் ததொிவிக்க முடியும் என்ைொலும், இந்த தவளிப்பொடு 
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ஆங்கிலம் சபசுபவர்களொல் அளவுக்கு அதிக ொகவும் ச ொே ொகவும் கருதப்படுகிைது. 

 றுதனலயொக, ததொழில்நுட்பத்தில் ததொடர்புனடய தவளிப்பொடு, powerful computer என்பது 

strong computer என்பனத விட விரும்பப்படுகிைது. ததொடர்நினலயியலில்ேொர் உடன்வருனக 

 ரபுத்ததொடர்களுடன் குழப்ப னடயக்கூடொது; அங்கு ஒரு  ரபுத்ததொடொின் அர்த்தம் அதன் 

 ரபிலிருந்து சவதைொன்ைிற்கொை நினலப்பொடொக தபைப்படுகிைது, அசத சநரத்தில் உடன்வருனக 

என்பது தவறும் பிரபல ொை கூட்டன வொகும். ஒரு த ொழினயத் திைம்பட பயன்படுத்துவதற்கொை 

திைன், உடன்வருனக எைப்படும் த ொழியின் தைித்துவ ொை அம்ேத்னதப் பற்ைிய விழிப்புணர்னவ 

உள்ளடக்கியது. சபச்சு அல்லது எழுத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட தேொற்கள் 

ஒன்ைினணக்கும் த ொழியின் நடத்னததொன் உடன்வருனக. 

 சு ொர் ஆறு முக்கிய வனக ச ொதல்கள் உள்ளை: தபயரனட + தபயர்ச்தேொல், 

தபயர்ச்தேொல் + தபயர்ச்தேொல் (கூட்டு தபயர்ச்தேொற்கள் சபொன்ைனவ), வினை + தபயர்ச்தேொல், 

வினையனட + தபயரனட, வினைச்தேொற்கள் + முன்னுருபு ததொடர் (ததொடர் வினைச்தேொற்கள்) 

 ற்றும் வினை + வினையுொிச்தேொல். 

 உடன்வருனகப் பிொித்ததடுத்தல் (collocation extraction) என்பது ஒரு கணிைியல்ேொர் 

நுட்ப ொகும்; இது தரவுத் சதொண்டனல (data mining) ஒத்த பல்சவறு கணிைி த ொழியியல் 

கூறுகனளப் பயன்படுத்தி ஒரு ஆவணத்தில் அல்லது தரவுத்ததொகுதியில் உடன்வருனககனளக் 

கண்டைிகிைது. 

 உடன்வருனக  ீண்டும்  ீண்டும் நிகழும் சூழல் ேொர்ந்த பயன்பொட்டின் மூலம் 

நிறுவப்படுகின்ை பகுதி அல்லது முழுன யொை நினலயொை தவளிப்பொடுகள் ஆகும். 'குழந்னத 

உள்ளம்', 'கள்ள சநொட்டு', 'கூட்டுக் குடும்பம்'  ற்றும் 'கல்  ைசு' சபொன்ை தேொற்கள் உடன்வருனக 

தேய்யும் தேொற்களின் இனணகளுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும். 

 உடன்வருனக ஒரு ததொடொியல் உைவில் (வினை-தேய்பபடுதபொருள்: 'தேய்'  ற்றும் 'முடிவு' 

சபொன்ைனவ), தேொல்ேொர் உைவு (எதிர்ச்தேொல் சபொன்ைனவ) அல்லது அனவ த ொழியியல் ொீதியொக 

வனரயறுக்கப்பட்ட உைவில் இருக்க இயலொது. ஒரு த ொழியின் திைன யொை பயன்பொட்டிற்கு 

உடன்வருனக அைிவு  ிக முக்கிய ொைது: உடன்வருனக விருப்பத்சதர்வுகள்  ீைப்பட்டொல் 

இலக்கணப்படி ேொியொை வொக்கியம் ஏற்றுக்தகொள்ள இயலொததொக இருக்கும். இது த ொழி 

கற்பிப்பதற்கொை ஒரு சுவொரஸ்ய ொை பகுதியொகும்.   
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 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலொளர்கள் முக்கியச் சூழலில் தேொல் (Key Word in Context 

(KWIC)) என்பனதக் குைிப்பிடுகின்ைைர்  ற்றும் அவற்னைச் சுற்ைியுள்ள தேொற்கனள உடைடியொக 

அனடயொளம் கொண்கின்ைைர். இது தேொற்கனளப் பயன்படுத்தும் முனைனயப் பற்ைிய ஒரு கருத்னத 

அளிக்கிைது. 

 உடன்வருனகயின் தேயலொக்கம் பல அளனகனள உள்ளடக்கியது; அவற்ைில்  ிக 

முக்கிய ொைது ததொடர்பின் அளவீடு ஆகும்; இது உடன்வருனக முற்ைிலும் தற்தேயலொைதொ 

அல்லது புள்ளிவிவர ொீதியொக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொ என்பனத  திப்பீடு தேய்கிைது. 

த ொழியின் ேீரற்ை தன்ன  கொரண ொக, தபரும்பொலொை உடன்வருனககள் குைிப்பிடத்தக்கனவ 

எை வனகப்படுத்தப்படுகின்ைை; ச லும் முடிவுகனள  திப்பீடு தேய்ய ததொடர்பு  திப்தபண்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. தபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் ததொடர்பு நடவடிக்னககளில் பரஸ்பர 

தகவல்கள் (mutual information), டி  திப்தபண்கள் (t scores)  ற்றும் லொக்-வொய்ப்பு (log-

likelihood) ஆகியனவ அடங்கும்.  

 தேொல்ேொர் உடன்வருனக ஆய்வி (lexical collocator) தேொற்களின் உடன்வருனகனய 

ஆயும். தேொற்களின் உடன்வருனக உனரகளில் தேொற்களின் பங்களிப்னபயும் இடத்னதயும் புொிந்து 

தகொள்ளப் தபொிதும் உதவும். இவ்வொய்வி தேொற்களில் எந்த இனணகளுக்கினடயில் கூடுதல் 

உடன்வருனக உைவு இருக்கின்ைது என்பனத அைிய உதவும். ச லும் இரண்டு தேொற்கள் சேர்ந்து 

வரும் நிகழ்வுத்தனகன னயத் தற்தேயலொை வினளவின் அடிப்னடயிலொை நிகழ்வுத் 

தனகன யுடன் ஒப்பிடும். ஒவ்தவொரு தேொல் இனணக்கும் ஒரு  திப்தபண் தரப்படும்; கூடுதல் 

 திப்தபண் கூடுதல் உடன்வருனகக் கொட்டும். இது அகரொதியிலும் ததொழில்நுட்ப 

த ொழிதபயர்ப்பிலும் பயன்படுத்த தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து பல்தேொல் அலகுகனளப் பிொித்ததடுக்க 

உதவும். இயந்திர த ொழி தபயர்ப்புக்கும் தபொருண்ன  சவறுபொட்டிற்கும் இத்தனகய தகவல்கள் 

னக தகொடுக்கும். இது அர்த்த சவறுபொடுகனள அனடயொளம் கொண ஒற்றுன யொை தேொற்கனளக் 

குழு  உதவுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக படி என்பதன் நொன்கு அர்த்தங்கனள அதன் உடன்வரும் 

தேொற்கள் மூலம் சவறுபடுத்தி அைியலொம். 

 ொடிப்–படி – step   

வொேற்-படி – step  

புத்தகம் படி – read  

தேொன்ை-படி – step  
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ஐந்து லிட்டர் படி – measure 

இது சபொல்  ொனல என்ை தேொல்லின் பல்தபொருள் ஒருத ொழியத்னத (polysemy) 

உடன்வருனகயொல் சவறுபடுத்தலொம்: பூ  ொனல, சரொஜொ  ொனல,  ொனல சநரம்,  ொனல சவனள. 

உடன்வருனக ஒசர தபொருண்ன னயக் தகொண்ட தேொல்களுக்கு இனடசயயுள்ள பயன்பொட்டு 

சவறுபொடுகனளயும் சவறுபடுத்த உதவும்.  

5.6. தேொல்ேொர் தேொல்லடிவனகப்பொடு 

 தேொற்களில் தேொல்லடிவனகப்பொடு (lexical collocation) முனை உனரகளில் தேொற்களின் 

பங்கு  ற்றும் நினலனயப் புொிந்து தகொள்ள உதவுகிைது.  ரபுேொர் த ொழியியல் விளக்கங்கள் 

 ற்றும் கருதுசகொள்கள் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தேொல்லடிவனகப்பொடு மூலம் திரட்டப்பட்ட 

புதிய ஆதொரங்களொல் ேவொல் தேய்யப்படுகின்ைை.  அகரொதி பற்ைிய ே ீபத்திய தேயல்பொடு (Ooi  

1998) பல தபொதுவொை தேொற்களுக்கு, அடிக்கடி வரும் தபொருள் நம்  ைதில் முதலில் வருவதல்ல, 

அது அகரொதிகளில் நனடதபறுகிைது என்பனதக் கொட்டுகிைது.  எந்த சஜொடி தேொற்களுக்கு 

இனடயில் கணிே ொை சேர்ந்துவருனக உைவு உள்ளது என்பனதத் தீர் ொைிக்க இது உதவுகிைது. 

 இது இரண்டு தேொற்களின் நிகழ்தகவுகனள ஒரு நிகழ்வொக ஒப்பிடுகிைது, அனவ 

தவறு சை வொய்ப்பின் வினளவொகும். ஒவ்தவொரு சஜொடி தேொற்களுக்கும், ஒரு  திப்தபண் 

வழங்கப்படுகிைது - அதிக  திப்தபண் அதிக தேொல்லடிவனகப்பொடு ஆகும். இது அகரொதியியல் 

 ற்றும் ததொழில்நுட்ப த ொழிதபயர்ப்பில் பயன்படுத்த தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து பல்தேொல் 

அலகுகனளப் (multiword units) பிொித்ததடுக்க உதவுகிைது.  இது ச லும் அர்த்த  ொறுபொடுகனள 

அனடயொளம் கொண ஒப்புருத ொழிகனள ஒன்ைினணக்க உதவுகிைது (எ.கொ. river bank என்பதில் 

bank  என்பது நிலப்பரப்புேொர் பயன்பொடு, ஆைொல் investment in bank என்பதில்  bank என்பது 

நிதிேொர் பயன்பொடு) 

  இது அனவ அர்த்தத்தில் ஒத்தனவ தேொற்களுக்கு இனடயிலொை பயன்பொட்டில் உள்ள 

சவறுபொடுகனளப் பொகுபடுத்த உதவுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக strong என்பது motherly, showings, 

believer, currents, supporter, odour சபொன்ைவற்றுடன் தேொல்லடிவனகப்பொடு தேய்யும்;   ொைொக 

powerful என்பது tool, minority, neighbour, symbol, figure, weapon, post  சபொன்ைவற்றுடன் 

தேொல்லடிவனகப்பொடு தேய்யும் (Biber at al. 1998: 165). இரண்டு தேொற்களுக்கு இனடயிலொை 

தேொல்லடிவனகப்பொட்டில் உள்ள நுட்ப ொை சவறுபொடுகள் பற்ைிய இத்தனகய தகவல்கள் 

 ொணவர்களுக்கு ஒரு த ொழினய ேிைந்த முனையில் கற்க உதவுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைை.  
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த ொழி கற்ைல்  ற்றும் கற்பித்தல் தவிர, அகரொதி எழுதுதல், இயற்னகத ொழி ஆய்வு, இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்புக்கு பல்சவறு த ொழியியல் தபொருட்களின் தேொல்லடிவனகப்பொடு பற்ைிய 

தகவல்கள் (எ.கொ. தேொற்கள், உருவங்கள்,  ரபுச்தேொற்கள் சபொன்ைனவ) முக்கியம். 

 இருப்பினும், எந்த உடன்வருனக ஒரு குைிப்பிடத்தக்க/முக்கியச் தேொல்லடிவனகப்பொடு 

என்பனதத் தீர் ொைிப்பது எளிதொைது அல்ல; குைிப்பொக ஒரு த ொழி அல்லது த ொழி வனகயின் 

தேொந்த சபசுபவர் இல்னலதயன்ைொல். 

5.7. சூழலில் முக்கிய தேொல்  

 KWIC (க்விக்) என்பது Key Word In Context (சூழலில் முக்கியச் தேொல்) என்பதன் 

சுருக்க ொகும்; இது ஒத்தினேவு வொிகளுக்கொை தபொதுவொை வடிவ ொகும். KWIC (க்விக்) என்ை 

தேொல் முதலில் ஹொன்ஸ் பீட்டர் லுஹ்ைொல் (Hans Peter Luhn) உருவொக்கப்பட்டது. இந்த 

அன ப்பு தனலப்புகளில் முக்கிய தேொல் எைப்படும் ஒரு கருத்னத அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது, 

இது  ொன்தேஸ்டர் நூலகங்களுக்கு முதன்முதலில் 1864இல் ஆண்ட்ொியொ க்தரஸ்டொசடொசரொவொல் 

(Andrea Crestadoro) முன்த ொழியப்பட்டது. 

 தனலப்புகளில் உள்ள ஒவ்தவொரு தேொல்னலயும் (நிறுத்தச் தேொற்கனளத் (stop words) 

தவிர) அட்டவனணயில் அகர வொினேப்படி சதட அனு திக்க ஒரு கட்டுனர தனலப்புக்குள் 

தேொற்கனள வனகப்படுத்தி வொினேப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்’ 

அட்டவனண உருவொகிைது. கணிைி ய ொக்கப்பட்ட முழு உனர சதடல் (full text search) 

தபொதுவொைதொக  ொறுவதற்கு முன்பு ததொழில்நுட்ப னகசயடுகளுக்கு (technical manuals) இது 

ஒரு பயனுள்ள அட்டவனண முனையொகும்.  

 சூழலில் முக்கியச் தேொல் (Key Word in Context (KWIC)) தரவுத்ததொகுதி ஆய்வில் முக்கிய 

பங்களிப்பு தேய்கின்ைது. தகவல் ஆய்வில் ‘KWIC’ (க்விக்) என்ை தேொல் அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது குைிப்பிட்ட தேொற்களின் சநர்வுகனள அைிய உதவுகிைது. ஆய்வுக்கு 

உட்படும் தேொல் ஒவ்தவொரு வொியின்  த்தியில் கூடுதலொை இனடதவளியுடன் சதொன்றும். 

சவறுபட்ட சநொக்கங்களுக்கு சவண்டி சூழலின் நீட்ேி குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இது 

ன யத்திலுள்ள தேொல்லின் இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு, மூன்று அல்லது நொன்கு 

தேொற்களின் சூழனலக் கொட்டும். இனத என்-கிரொம் (N-gram) குழு (set) (bi-gram/இரண்டு, 

trigram/மூன்று-கிரொம், tetra–gram/நன்கு-கிரொம்) என்பர். இவ்வன ப்தபொழுங்கு ஒருவொின் சதனவ 

அடிப்பனடயில்  ொறும். தேொற்கள், ததொடர்கள்  ற்றும் எச்ேத்ததொடர்கள் இவற்ைின் ஆய்வின் 
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சபொது கூடுதலொை சூழல் அவற்னைப் புொிந்துக் தகொள்ளத் சதனவப்படும். கிவிக் என்பனத ஒரு 

உனரயொக எண்ணுவது நல்லது. தேொற்களின் நிகழ்தவண்னண ன யச்தேொல்லின் சூழலில் 

பொிசேொதிக்கசவண்டும். எல்லொத் தகவல்களும் எப்சபொதும் சதனவப்படுவதில்னல; ஆைொல் நொம் 

சதனவப்படும்சபொது தகவனலப் பயன்படுத்துகின்சைொம். க்விக் தேொல்லொல் தபருந்தரனவ 

அணுகிய பின் நொம் த ொழியியல் வர்ணனணயில் பல்சவறுபட்ட சநொக்கங்கனள உருவொக்கலொம் 

 ற்றும் இந்சநொக்கங்கனள நினைசவற்ை வழிமுனைகனள வகுக்கலொம். க்விக் சூழலில் 

முக்கியத்துவம், சேர்ந்து வரும் தேொற்களின் பங்களிப்பு, சூழல்களில் தேொற்களின் உண்ன  

நடத்னத, சநர்வின் உண்ன ச் சூழ்நினல  ற்றும் சூழல் அடிப்பனடயிலொை கட்டுப்பொடுகள் 

இவற்னைப் புொிந்துக் தகொள்ள க்விக் உதவும்.   

 தரவுத்ததொகுதி ஆய்வில் ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்’ பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

(ததொடரனடனவப் சபொன்று) குைிப்பிட்ட தேொற்களின் ஒவ்தவொரு நிகழ்னவயும் பொர்க்க இது 

உதவுகிைது. விேொரனணயின் கீழ் உள்ள தேொல் ஒவ்தவொரு வொியின் ன யத்திலும், இருபுைமும் 

கூடுதல் இடத்துடன் சதொன்றும். சூழலின் நீளம் தவவ்சவறு சநொக்கங்களுக்கொக குைிப்பிடப்படும். 

இது ன யத்தில் தேொல்லின் இருபுைமும் இரண்டு, மூன்று அல்லது நொன்கு தேொற்களின் சூழனலக் 

கொட்டுகிைது. ஒருவொின் சதனவக்சகற்ப இந்த முனை  ொறுபடலொம்.  தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள் 

 ற்றும் உட்பிொிவுகளின் பகுப்பொய்வு சநரத்தில், ேிைந்த புொிதலுக்குக் கூடுதல் சூழல் சதனவ என்று 

ஒப்புக் தகொள்ளப்படுகிைது. 

 ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்னல’ ஒரு உனரயொக நினைப்பது நல்லது, ச லும் ன யச் 

தேொல்லின் சூழலில் தேொற்களின் அதிர்தவண்னண ஆரொய்வது நல்லது. ஒவ்தவொரு முனையும் 

எல்லொ தகவல்களும் சதனவப்படுவது அல்ல, ஆைொல் சதனவப்படும் சபொது தகவல்கனளப் 

பயன்படுத்துகிசைொம். 

 ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்லொல்’ ஒரு தரவுத்ததொகுதினய அணுகிய பிைகு, த ொழியியல் 

விளக்கத்தில் பல்சவறு சநொக்கங்கனள வகுக்கலொம்  ற்றும் இந்த சநொக்கங்கனளப் 

பின்பற்றுவதற்கொை நனடமுனைகனள வகுக்கலொம். சூழலின் முக்கியத்துவம், துனண தேொற்களின் 

பங்கு, சூழல்களில் தேொற்களின் உண்ன யொை நடத்னத, நிகழ்வின் உண்ன யொை சூழல்  ற்றும் 

ஏசதனும் சூழல் கட்டுப்பொடு இருந்தொல் புொிந்து தகொள்ள ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்’ உதவுகிைது. 

(ஆங்கில வங்கியில்  ’சூழலில் முக்கியச் தேொல்’ ஒரு தற்சுட்டு வடிவத்துடன் (reflexive form) 

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் வினைச்தேொல்னலக் கொட்டுகிைது;  see, show, present, manifest 
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and consid - இனவ அனைத்தும் பிரதிநிதித்துவம் அல்லது முன்த ொழினவ viewing'/'பொர்ப்பது' 

அடக்கும்). 

5.8. குைிப்பிட்ட இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் குழுமுதல்  

 குைிப்பிட்ட இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் குழுமுதல் (local word grouping) உனரகளில் 

தேொற்கள் பயன்படுத்தப்படும் அன ப்தபொழுங்னகப் பற்ைிய தகவல்கனள ந க்குத் தரும்  ற்தைொரு 

வனகயொை ஆய்வொகும். இது எங்கு தேொல் நிரல் வொக்கியங்களின் தபொருண்ன ச் சுன னயத் 

தீர் ொைிக்கின்ைசதொ அங்கும், எங்கு ஒரு உறுப்பின் தைிப்பட்ட தபொருண்ன ச் சுன   ற்தைொரு 

உறுப்பின் வருனகயொல் பொதிக்கப்படுகிைசதொ அங்கும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும். குைிப்பிட்ட 

இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் குழுமுதல் (ததொடர்கள்  ற்றும் வொக்கியங்களின்) பகுத்தொய்வதன் 

சபொது உறுப்புக்களின் தேயல்பொட்டு நடத்னதனய சநொிடத் தகவனலத் தருகிைது. இது 

பயன்பொட்டில் வழக்க ற்ை ஆைொல் தற்சுட்டு வடிவுகளுடன் தைிப்பட்ட உைவு தகொண்ட 

வினைவடிவுகளின் (எகொ. amuse oneself, please oneself, lend oneself, remind oneself) 

வனகமுனைனயத் தீர் ொைிக்கின்ைது. இம் ொதிொியொை அன ப்தபொழுகின் அைிவு, த ொழி 

கற்பவர்களுக்கு இனடப்பட்ட நினலயிலிருந்து உயர்ந்த நினலக்குச் தேல்ல முக்கிய ொகும். 

குைிப்பிட்ட இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் குழுமுதனலப் பயன்படுத்தி நொம் த ிழில் முற்று 

வினைகள், தபரும்பொலொை எச்ே வினைகனளக் கூடுதலொகத் ததொடரும் என்றும் தபயர்கள் 

ஒட்டுகளொலும் பின்னுருபுகளொலும் ததொடரப்படும் என்றும் அைிந்து தகொள்ளலொம். குைிப்பிட்ட 

இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் குழுமுதலொல் கினடக்கும் தகவல்கள் தேொற்கனள வினைக் 

குழுக்களொகவும் தபயர்க் குழுக்களொகவும் ஆய உதவும். குைிப்பிட்ட இடம் ேொர்ந்த தேொற்கனளக் 

குழுமுதலொல் கினடக்கும் தகவல் தேொற்களின் குைிப்பிட்ட இடம் ேொர் சேர்க்னகயின் கொரண ொக 

வரும் தேொல்  யக்கத்னதத் தீர்க்கின்ைது. தபொருண்ன யின் நுண்ன யொை சவறுபொடுகள் 

சூழல்களில் தேொற்களின் வருனகமுனையுடன் கூடிய உறுப்புக்களுக்கினடசய உள்ள அக 

உைவுகளொல் தபரும்பொலும் தரப்படுகின்ைது. கூட்டுப் தபயர்களுக்கும் கூட்டு வினைகளுக்கும் 

தேொற்களின் குைிப்பிட்ட சேர்க்னகயொல் உணர்த்தப்படும் தபொருண்ன னயத் தைிப்பட்ட 

தேொற்களின் தபொருண்ன களிலிருந்து தபைவியலொது.  

5.9. தேொல் பகுப்பொய்வு  

 தேொல் பகுப்பொய்வு (word processing) தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் 

தேொற்கனளத் தொைியக்க ொக ஆய்வனத உள்ளடக்கும். இதன் முக்கிய சநொக்கம், ஒரு உனரயின் 
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பகுதிலிருந்து ஒரு தேொல்னலக் கண்டுபிடித்து அனத அதன் பயன்பொட்டின் சூழலிருந்து பிொித்து, 

அதன் உருதபொலியைியல் அன ப்னப ஆய்ந்து, அதன் மூலப்தபொருண்ன னய தபற்று, உனரயில் 

அதன் ததொடொியல் பங்களிப்னப விளக்குவது ஆகும். தேொல் பகுப்பொய்விலிருந்து கினடக்கும் 

தகவல் தேொல் அர்த்த  யக்கத்னதத் தீர்ப்பதற்கும் (Word Sense Disambiguation (WSD)) அகரொதி 

உருவொக்குவதற்கும் பகுத்தொய்வதற்கும் த ொழி கற்பதற்கும்  ற்றும் இது சபொன்ை பலவற்ைிற்கும் 

பயனுள்ளதொகும். ஆங்கிலம் சபொன்ை த ொழிகளுக்குப் பல தேொல் பகுப்பொய்விகள் (word 

processors) உருவொக்கப்பட்டு பயன்பொட்டில் உள்ளை. ஆங்கிலம்  ற்றும் பிை த ொழிகளுக்கு பல 

தேொல் தேயலிகள் உள்ளை (கிொீன்  ற்றும் ரூபின்/Greene and Rubin 1971, கொர்டுதைன்  ற்றும் 

விட்டன்பர்க்/Karttunen and Wittenburg 1983, சகொஸ்தகன்ைீ ி/Koskenniemi 1983, 

டிஹொன்/deHaan 1984, கொர்னேடு/Garside 1987, ேர்ச்  ற்றும் பல/Church et al. 1991, 

டிசரொஸ்/deRose 1991, த ொியொல்சடொ/Merialdo 1994).  

 த ிழ் சபொன்ை இந்திய த ொழிகளுக்கும் இத்தனகய பகுப்பொய்விகள் உருவொக்கப்பட்டு 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைை. 

த ிழில்  உருபைியல் ஆய்விகள் 

  த ிழ்த ொழி ஒரு திரொவிட த ொழி. இம்த ொழி வினைச்தேொல்னல இறுதியொகக் தகொண்ட 

வொக்கியங்கனள உனடயதொகும். இம்த ொழி இலக்கணச் தேயற்பொங்குகனள (அதொவது 

இலக்கணப் தபொருண்ன கனள) உருபைியலில் நினலயில் தவளப்படுத்தும் ஒட்டுக்கள் நினைந்த 

த ொழியொக விளங்குகிைது. இம்த ொழியில் உள்ள ஒவ்தவொரு சவர் உருபனும் ஆயிரக்கணக்கொை 

தேொற்களின் உருவொக்கத்திற்கு (அதொவது திொிபு  ற்றும் ஆக்க வடிவுகளின் உருவொக்கத்திற்கு) 

அடிப்பனடயொக அன கிைது. த ிழ் வொக்கியங்கள் எழுவொய்ததொடனரயும் வினைனயயும் தகொண்ட 

அன ப்பொகசவொ எழுவொய்த்ததொடனரயும் தேயப்படுதபொருள் ததொடனரயும் வினையும் தகொண்ட 

அன ப்பொகசவொ எழுவொய்த்ததொடனரயும் தபயர்த்ததொடனரயும் (அதொவது பயைினலத் 

ததொடனரயும்) தகொண்ட அன ப்பொகசவொ வரும். இதன் கொரண ொகத் த ிழ் த ொழி ஒரு SOV 

த ொழி என்பர். த ிழ் த ொழி ஒரு முன்  ொதிொி SOV த ொழிக்குள்ள எல்லொப் பண்புக்கூறுகனளயும் 

தபற்றுள்ளது. தபயர்கள் சவற்றுன  உருபுகளுக்கொகத் திொிபுறுகின்ைை. தபயர்த்ததொடர்களுக்கும் 

வினைகளுக்கும் உள்ள உைவுகள் சவற்றுன  உருபுகளொசலொ பின்னுருபுகளொசலொ 

தவளிப்படுத்தப்படுகின்ைை. வினைகள் கொல இனடநினலகனள ஏற்பதொகவும் 

எழுவொய்த்ததொடருக்கு உடன்பொடொக வினைமுற்று விகுதிகனள ஏற்பதொகவும் வருகின்ைை. இதன் 
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கொரண ொக எந்தக் கணிப்தபொைி ததொடர்பொை த ொழி ஆய்விற்கும் உருபைியல் பகுப்பொய்வு 

இன்ைியன யொததொகவும் அடிப்பனடயொகவும் அன கின்ைது. ச லும் எழுத்துப்பினழ திருத்தி 

உருவொக்கத்திற்கும் இலக்கணப்பினழ திருத்தி உருவொக்கத்திற்கும் உருபைியல் பகுப்பொய்வு 

அடிப்பனடயொகும்.  

 உருபைியல் ஆய்வியின் உருவொக்கம் எந்த இயற்னக த ொழி ஆய்வின் தேயல்பொட்டிற்கும் 

 ிக முக்கிய ொை முதற்படியொகும். சவறுபட்ட த ொழி வனககளுக்கு சவறுபட்ட ஆய்வு 

தநைிமுனைகள் இருக்கின்ைை. எளிய இனணப்பு உருபைியல் உள்ள (simple concatinative 

morphology) த ொழிகள் தேொல்லும் தேயற்பொங்கும் (item and process)  ற்றும் தேொல்லும் 

வொினேமுனையும் (item and arrangement) என்ை த ொழி  ொதிொிகளொல் உருவொக்கப்பட்ட 

ஆய்விகளொல் த து சதனவனயப் பூர்த்தி தேய்துதகொண்டுள்ளை. பண்புக்கூறுகள் 

அடிப்பனடயிலொை ஒருன ப்படுத்தும் சகொட்பொடுகள் (unification theories) ஸ்பொைிஷ் சபொன்ை 

த ொழிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இக்கொலத்னதய  ிகப் புகழ்வொய்ந்த கணிைிேொர் 

இலக்கண ொை தனலன யொல் இயக்கப்படும் ததொடரன ப்பு இலக்கணம் (Head-Driven Phrase 

Structure Grammar (HDPSG)  பண்புக்கூறு அடிப்பனடயிலொை உருபைியனலப் (Feature Basecd 

Morphology) பயன்படுத்துகின்ைது. இங்கு த ிழ்த ொழியின் உருபைியல் ஆய்வுக்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட  ொதிொிகளும் சவறு முன்ைணி  ொதிொிகளும் விளக்கப்படும்.  

 கணிப்தபொைி வழி ஆய்னவப் தபொறுத்தவனரயில் இரு ட்ட  ொதிொி (two level model) 

உருபைியலின் முக்கிய சகொட்பொடுகளில் ஒன்ைொகும். இது பரந்த பரப்தபல்னலயில்படும் 

த ொழிகளுக்குச் தேயல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ைது. முற்றுநினல தொைியங்கி (Finite State Automata 

(FSA))  ொதிொி தேன்னையிலுள்ள AUKBC ஆய்வு ன யத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட உருபைியல் 

பகுப்பொய்வி  முற்றுநினலத் தொைியங்கி அட்டவனணனயப் (finite automata state table) 

பயன்படுத்தி தேயல்படுகின்ைது. தனலன த் ததொடொில் அன ப்பு இலக்கணம் (Head Phrase 

Structure Grammar (HPSC)) த ிழுக்கு உ ொரொணியொல் (Umarani, 2001) 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆம்பிள் என்ை  ற்தைொரு  ொதிொி தேொல்லும் வொினேயும் என்ை 

 ொதிொியுடன் ததொடர்புனடயது. பகுத்துலும் உருவொக்கலும் (Parsing and Generation) இயற்னக 

த ொழிகளின் உருபைியல் ஆய்வின் இரு முக்கிய ொை சநர்வுகள் ஆகும். பகுப்பொய்வு என்பது 

பகுப்பொய்வி தரப்பட்ட உள்ளீட்னட புொிந்து தகொள்ளவும் ஆயவும் தேய்து தபரும்பொலும் 

அவற்னைப் தபொருண்ன   ற்றும் இலக்கணப் பண்புக் கூறுகளுடன் தவளியீடொகத் திருப்பித்தரும் 

http://www.languageinindia.com/


 

109 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

தேயல்பொடொகும். பல உனர  ீட்பு ஒழுங்குமுனைகளுக்கும் (Text Retrieval Systems (TRS)) 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புச் (Machine Translation (MT)) தேயல்பொடுகளுக்கும் பகுப்பொய்வு 

முக்கிய ொைது ஆகும். அதொவது இந்த இரண்டு தேயல்பொடுகளுக்கும் ததொடக்க இடம் 

பகுப்பொய்வொகும். ஒரு உணொி (recognizer) உள்ளீட்டுச் தேொல்னல சவறுபட்ட உருபன்களொகப் 

பகுப்பொய்வு தேய்கின்ைது. ஆங்கிலச் தேொல்லொை reads என்பது பின்வரு ொறு புொிந்து 

தகொள்ளப்படும்: read என்ை வினையில் படர்க்னக இட ஒருன  எண் குைிப்பிடப்பட்ட நிகழ்கொல 

வடிவம். பகுப்பொய்வி உணொியிலிருந்து அது புொிந்து தகொள்ளும் தேொற்களுக்குப் தபொருத்த ொை 

அன ப்னபத் தருகிைது என்ை அளவில் சவறுபடுகின்ைது. இவ்வொறு ஒரு உருபைியல் பகுப்பொய்வி 

உள்ளீடு தேய்யப்பட்ட தேொல்னல அதன் உறுப்பு உருபன்களொகப் பிொித்து அதனைப் படிநினல 

அன ப்பொகப் பகுப்பொய்வு தேய்கிைது. இது தேொல்லொக்கத்தில் உருபன்கனள இனணப்பதற்கு 

த ொழியில் குைிப்பிட்ட இயக்க தநைியின் ஒரு சநொக்னக தவளிப்படுத்துகிைது. இவ்விக்கதநைி ஒரு 

சவருடன் கட்டுண்ட உருபுகனள முன்தைொட்டொகசவொ உள்தளொட்டொகசவொ பின்தைொட்டொகசவொ 

சவருடன் சேர்க்கும். த ிழ்த ொழியில் இது கூடுதலொகப் பின்தைொட்டொக்கம் ஆகும். 

முன்தைொட்டுக்கள் ே ஸ்கிருதத்தில் இருந்து வந்த ேில கடன் தேொற்களில் இருக்கின்ைை.  ொைொக, 

உருபைியல் உருவொக்கி (Morphological Generator) உருபன்கனள இனணத்துச் தேொற்கனள 

உருவொக்கும் சநொக்னகப் பயன்படுத்துகிைது. இவ்வொறு உருபைியல் உருவொக்கி பகுப்பொய்வதன் 

 றுதனலயொகும். இதன் உள்ளீடு ஒரு குழு  உருபன்கசளொ அதன் இலக்கண அன ப்புகசளொ 

ஆகும். இது அவற்னை ஒன்ைினணத்து ஒரு த ொழியில் நல்வடிவொக்கமுள்ள தேொற்கனள 

உருவொக்குகிைது. உருபைியல் பகுப்பொய்வி இச்தேயல்பொடுகளில் ஒன்னைசயொ அதற்கு 

ச லொைவற்னைசயொ தேய்கின்ைது. சவறுபட்ட உருபைியல் ஆய்விகள் அனவ விளக்கும் 

த ொழிகளின் அடிப்பனடயில் சவறுபட்ட சகொட்பொடு அணுகுமுனைகனளப் பயன்படுத்துகிைது. 

அதொவது சவறுபட்ட த ொழிகளின் இயல்பும் கலனவத்தன்ன யும் அவற்னை ஆயப்தபொருத்த ொை 

சகொட்பொடு அணுகுமுனைகனளத் தீர் ொைிக்கிைது. சவறுபட்ட ேட்டங்களின் அடிப்பனடயில் 

சவறுபட்ட உருபைியல் ஆய்விகள் உருவொக்கப்படுகின்ைை. சவறுபட்ட ேட்டகங்களின் சதொ;வும் 

அவற்ைின் சவறுபட்ட நனடமுனைபடுத்தல்களும் ஒப்பீடு தேய்யும் ஆய்வுக்கு அவேிய ொகிைது.  

இப்பகுதியில் இரு ட்ட உருபைியனலப் பயன்படுத்தும் பிேிகிம்ச ொ (PCKimmo), ஆம்பிள் 

(Ample) என்பைவும் தேொல்லும் வொினேமுனையும் என்ை  ொதிொியின் அடிப்பனடயில் அன ந்த 

ஜிஎஸ் ொர்ஃபும் (GSMorph) தேொல்லும் தேயற்பொங்கும்  ொதிொியின் அடிப்பனடயில் அன ந்த 
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இரொ ேொ ியின் (Ramaswamy, 2000) த ிழ் உருவொக்கியும் (Generator for Tamil) தேொல் 

ஒலியைியல் (Lexical Phonology) அணுகுமுனை அடிப்பனடயில் அன ந்த இரங்கநொதைின் 

(Renganathan,1997) சடக் த ிழும் (Tag Tamil) தேொல்லும் வொினேமுனையும்  ற்ைம் தேொல்லும் 

தேயற்பொங்கும் என்ை இரு  ொதிொிகனளயும் பயன்படுத்தும் னவஷ்ணவியின் த ிழ்; உருபைியல் 

பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும் இரொசேந்திரைின் உருபைியல் ஆய்வியும் விளக்கப்படுகின்ைை. 

இனவ தவிர த ிழில் முயற்ேிக்கப்பட்டுள்ள பிை உருபைியல் ஆய்விகளும் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை.  

 த ிழில் கணிப்தபொைி ததொடர்பொை தேயல்பொடுகளுக்கு அடிப்பனடயொக அன வது 

உருபைியல் பகுப்பொய்வும் உருவொக்கமும் ஆகும். பலர் இதில் பங்களிப்பு தேய்துள்ளைர். பல 

உருபைியல் ஆய்விகள் த ிழில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இவற்ைில் 

முக்கிய ொைனவகனளப்பற்ைிய ேிறு குைிப்பு கீசழ தரப்பட்டுள்ளை.  

இரொசஜந்திரைின் த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வி  

 முதல் முதலில் இந்திய த ொழிகளுக்கினடயில் இயந்திர த ொழி தபயர்ப்னப ச ற்தகொள்ள 

சவண்டி அனுேொரொகொ (anusaraka ‘language acessor’) என்ை த ொழிதபயர்புக் கருவி 

உருவொக்கத்திற்கொகப் பொணிைி வடிவவொதம் அடிப்பனடயில் ஆய்வு ச ற்தகொண்ட குழுனவச் 

ேொர்ந்த ஆய்வொளர்களொல் DOE நிதி நல்னகயில் ததொடங்கிய ஆய்வுதொன் இந்தியொவில் இயற்னக 

த ொழி ஆய்விற்கு வித்திட்டது எைலொம். இந்திய த ொழிகளுக்கினடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு ஆய்வுக்கொக உருவொக்கப்பட்ட உருபைியல் பகுப்பொய்விகள் அடிப்பனடயில் 

த ிழ்-இந்தி த ொழி தபயர்ப்புக்கொகத் த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வியும் இரொசேந்திரன் 

உதவியுன் உருவொக்கப்பட்டது. AUKBC ஆய்வு நிறுவைக் குழுவிைரொல் உருவொக்கப்பட்ட அபி 

உருபைியல் பகுப்பொய்வியும் இரொசேந்திரைின் ச ற்பொர்னவயில் உருவொக்கப்பட்டதுதொன். 

த ிழ்ப் பல்கனலக்கழக த ொழியியல் துனையில் பல்கனலக்கழக  ொைியக் குழுவின் நிதிநல்னகயில் 

கீழ் ச ற்தகொள்ளப்பட்ட “Spell and Grammar Checher for Tamil” என்ை உயரொய்வுக்கொக 

PROLOG வழியன ப்பு த ொழினயப் பயன்படுத்தி ஒரு உருபைியல் பகுப்பொய்வி 

இரொசேந்திரைொல் உருவொக்கப்பட்டது. இப்பகுப்பொய்வி இந்திய த ொழிகளின் நடுவண் நிறுவை 

விொிதரவில் பயன்படுத்தப்பட்டு  திப்பீடு தேய்தசபொது 95% தவற்ைிகர ொக பகுத்துக்குைித்தல் 

தவளியீடு கினடத்தது.  
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 முன்ைர் குைிப்பிட்டது சபொன்று இந்த உருபைியல் பகுப்பொய்வி தேொல்லடுக்கு 

அணுகுமுனைனய (word and paradigm) அடித்தள ொகக் தகொண்ட அடுக்கு அணுகுமுனை 

(paradigm approach) அடிப்பனடயில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது.  

கசணேைின் உருபைியல் பகுப்பொய்வி  

 கசணேன் (Ganesan, 1994, 2003) அவர்கள் த ிழுக்கொக இந்திய த ொழிகளின் 

ன யநிறுவைம் உருவொக்கிய மூன்று  ில்லியன் தேொற்கள் அடங்கிய விொிதரனவ (CIIL Corpus) 

ஆய சவண்டி ஒரு உருபைியல் பகுப்பொய்வினய உருவொக்கிைொர். இவர் ஒலியைியல்  ற்றும் 

உருபைியல் விதிகனளக் னகயொண்டு இப்பகுப்பொய்வினய உருவொக்கிைொர். ே ீபத்தில் ேிைந்த 

த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வினய உருவொக்கியுள்ளொர். 

 கபிலைின் த ிழ் வினைகளுக்கொை உருபைியல் பகுப்பொய்வி 

  கபிலன் (Kabilan, 1994) அவர்கள் த ிழ் வினைகளுக்கொை ஒரு உருபைியல் 

பகுப்பொய்வினய உருவொக்கிைொர். இது சபரொேிொியர் ததய்வசுந்தரத்தின் (த ொழியியல் பகுதி, 

த ிழ்த ொழித் துனை, தேன்னைப் பல்கனலக்கழகம்) ச ற்பொர்னவயின் கீழ் நடந்த த ிழ்ேொர் 

இயற்னக த ொழி ஆய்வின் வினளவொகும். 

 ததய்வசுந்தரத்தின் உருபைியல் பகுத்துக் குைிப்பொன் 

  ததய்வசுந்தரம் த ிழுக்தகை ஒரு தேொல்லொய்வினயத் (Word Processor) தயொொித்துள்ளொர். 

இது  ிக நன்ைொகச் தேயல்பொடு தேய்கின்ைது. இது இருநினல  ொதிொினய (two-level-model) 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. புணர்ச்ேி விதிகள் பகுப்பொய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

இவர் ஆய்வி (Deivasundaram and Gopal 2003) உருதபொலியைியல்  ற்றும் உருபைியல் என்ை 

இருநினலகளில் தேயல்படுகின்ைது. இது ஒலியன் சேர்ப்னபயும் (phonemic addition), ஒலியன் 

 ொற்ைத்னதயும் (phonemic change) கணக்கிதலடுக்கின்ைது. இவ்வொய்வி உருபைியல் 

அன ப்தபொழுங்கு (mophotactics) அடிப்பனடயில் ஒட்டுகள் பகுதியுடன் இனணக்கப்படும் 

நிரனலக் கணக்கிதலடுத்துக் தகொண்டு பகுப்பொய்வு தேய்யும். இது ஒரு எடுத்துக்கொட்டொை 

உருபைியல் பகுப்பொய்வியொகும். முற்ைிலும் த ொழியல் விதிகனளப் பயன்படுத்தி தவற்ைிகர ொக 

முடிக்கப்பட்டு த ிழுக்கொை தனலச் ேிைந்த தேொல்லொய்வியொக (தேொல்லொளரகொக/த ன் த ிழொக) 

வளர்து இது த ிழ் உலனக வலம் வருகின்ைது. அரசுப்பணிகளுக்கொக இச்தேொலொய்வி த ிழக 

அரேொல் பொிந்துனரக்கப்பட்டுப் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைது.  

 AUKBC நிறுவைத் த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வி  
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 அண்ணொ பல்கனலக்கழகம் சக.பி. ேந்திரசேகர் ஆரொய்ச்ேி ன யம் (Anna University K.B. 

Chandrasekhar Research Centre (AUKBC)) ஆய்வு நிறுவைம் (த ிழ்ப் பல்கனலக்கழக 

த ொழியியல் துனையுடன் இனணந்து) உருவொக்கிய API உருபைியல் தேொல்லொய்வி தரவுக்சகொப்பு, 

நினல  ொற்ைன வு அட்டவனண (State table.dat) என்பைவற்ைில் தந்துள்ள தொைியங்கி 

அட்டவனணனயச் ேொர்ந்து இருக்கிைது. API உருபைியல் தேொல்லொய்வி தேொற்கனள அதன் 

திொிபுகளிலிருந்து பிொித்ததடுக்கும்படி வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது.  

னவஷ்ணவியின் த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும்  

 னவஷ்ணவி (Vaishnavi Ramaswamy, 2003) முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கொகத் த ிழ் 

உருபைியல் பகுப்பொய்னவ எடுத்துக்தகொண்டு ஆய்சவட்டினைச் தேய்துள்ளொர். ச லும் 

னவஷ்ணவி (Vaishnavi Ramaswamy, 2002) த து ஆய்வியல் நினைஞர் ஆய்சவட்டிற்கொக 

த ிழுக்கு ஒரு உருபைியல் உருவொக்கினய உருவொக்கி விளக்க ொகத் தந்துள்ளொர். அவருனடய 

உருபைியல் உருவொக்கி தேொல்லும் வொினேமுனையும் (word and arrangement model) 

 ொதிொினயயும் தேொல்லும் தேயற்பொங்கும்  ொதிொினயயும் (word and process model) தேொல்லும் 

அடுக்கும் (word and paradigm model) ஆகிய மூன்று சகொட்பொடுகனளயும் பயன்படுத்தி 

ச ற்தகொள்ளப்பட்ட ஒரு கலப்பு அணுகுமுனைகொகும். இந்த உருவொக்கி பிேிகிச ொவின் (Pckimmo) 

கூட்டினணப்பு தநைிமுனையொல் தேயல்படுகின்ைது. னவஷ்ணவி இனதக் கலப்பு  ொதிொி (hybrid 

model)  என்று அனழக்கின்ைொர்.  

 PERL–இல் உருவொக்கப்பட்ட  ற்றும் தேயல்படுத்தப்பட்ட கலப்பு  ொதிொி (hybrid model) 

உள்ளுருவொக்கப்பட்ட தேொற்களஞ்ேியத்தின் ேட்டகத்னதயும் த ொழியின் சவறுபட்ட ஒவ்தவொரு 

தேொல் வகுப்பிற்கும் தேொல்லும் வொினேமுனையும்  ற்றும் தேொல்லும் தேயற்பொங்கும் 

என்பைவற்ைின் ஒரு குழு  விதிகனளயும் தகொண்டிருக்கிைது. தரப்பட்ட உருதபொலியைியல் 

விதிகளின் அடிப்பனடயில் தேயல்படும் இனணயொை துனண நனடமுனைகனள (corresponding 

subroutines) சவண்டுவதன் மூலம் இதன் ஆய்வு நிரூபிக்கப்படுகிைது. இது ஒவ்தவொரு 

வனகப்பொட்டின் தேொல் வடிவுகனளக் னகயொளும்படி வடிவன க்கப் பட்டுள்ளது. இது முதன்ன  

அன ப்பின் சகொப்புகளொல் கட்டனளயிட்ட படி தேயல்படுகிைது. வழியன ப்பு த ொழியில் 

த ொழித் தகவலின்  ரபுொின  குைியொக்கம் இருக்கிைது. திைந்த இறுதியுள்ள உருதபொலியைியல் 

 ற்றும்  ொற்றுருபு விதிகளின் (open ended morphophonimic and allomorphic rules) வழி த ொழித் 

தகவலின் பகுப்பொய்வொல் இது நனடப்தபறுகிைது (Vaishnavi Ramaswamy, 2003:101-110).  
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இம் ொதிொி உருபைியல் தேொல்லும்வொினேமுனையும்  ற்றும் தேொல்லும் தேயற்பொங்கும் 

 ொதிொிகளின் கலனவயில் அதன் சகொட்பொட்டு அடிப்பனடனய அன த்துக் தகொள்கிைது. 

தேயற்பொட்னடச் தேொற்பகுதியில் (word stem)  உருபைியல் இயல்னபப் தபொறுத்து ஒரு 

 ொற்ைத்னத (transformation) விவரனண தேய்வதொக விளக்க இயலும். திொிபு நீக்கத்தின் 

(inflectional stripping) ஒவ்வதவொரு நினலயிலும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பொடுகளின் 

முழுத்ததொடர்ேிகளின் வழி கடந்த பின்ைர் ஒரு தேொல் பகுப்பொய்வு தேய்யப்படுகிைது. ஒரு 

பகுப்பொய்வுத் ததொகுதி (analysis module)  வல ிருந்து இட ொகக் சகொர்னவ அன வனத வருடிச் 

(scanning) தேய்கிைது. ஒரு சநரத்தில் ஒரு பின்தைொட்னட வருடி அைிந்து பிொித்ததடுக்கிைது. 

 ற்றும் ஒவ்தவொரு சநர்விலும் எடுத்துக்கொட்டப்பட்ட ஒலியைியல்  ற்றும் உருதபொலியைியல் 

விதிகளின் உதவியுடன்  ீதிச்தேொல்னல  ீட்டுருவொக்கம் தேய்கிைது. சகொர்னவ தீர்வது வனர இது 

நனடதபறும். தவளியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருபன்களின் வடிவில் இருக்கும். பின்ைர் அனவ 

உறுதி தேய்யப்படும்.  

 இவர் த து உருபைியல் ஆய்வி உருவொக்கத்திற்கொக உருதபொலியைியல் விதிகள் 

அடிப்பனடயில் தபயர்கனள 24 குழுக்களொகவும்  ொற்றுப்தபயர்கனள 15 குழுக்களொகவும் 

வினைகனள 24 குழுக்களொகவும் தபயரனடகனள இரண்டு குழுக்களொகவும் பகுப்பொய்வு தேய்து 

கணிைிக்கு உருதபொலியைியல் விதிகனள அைியச்தேய்து த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வினய 

உருவக்கியுள்ளொர்.  

வின்ஸ்டன் குருேின் ஜி.எஸ்.  ொர்ஃப் பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும் 

  ஜி.எஸ்.  ொர்ஃப் (GS Morph) என்று சுருக்க ொகக் குைிப்பிடபப்படும் எழுத்து 

அடிப்பனடயிலொை அன ப்பு த ொழியியலொர் உருபைியல் பகுப்பொய்வி (Grapheme Oriented 

Structuralist Morphological Processor (GS Morph)) (Sengupta 1999)  ஆம்பிள் சபொன்று 

தேொல்லும் வொினே முனையும்  ொதிொியின் அடிப்பனடயில் அன ந்தது. இது ஒவ்தவொரு உருபைின் 

விொிவொை புை த ய்ப்படுத்தத்னத சவண்டும் அல்லது ஏற்படுத்தும். ஆம்பிள் ஒட்டுக்கனள அனவ 

பின்தைொட்டுக்களொ உள்தளொட்டுக்களொ என்பதன் அடிப்பனடயில் சவறுப்பட்ட சகொப்புகளில் 

சேகொிக்க இயலும். ஆைொல் ஜிஎஸ்  ொர்ஃபின் பகுப்பொய்வு ஒரு சவர்ச் தேொற்களஞ்ேியத்னதயும் 

(Root Lexicon) பின்தைொட்டுக்களின் தேொற்களஞ்ேியத்னதயும் (Suffix Lexicon)  உட்படுத்தும்.  

ஜிஎஸ்  ொர்ஃப் தேொல்லனடனவப் தபொருத்துவதொல் தேயல்படுகிைது. அதன் உள்ளீடு எழுத்து 

உருப்படுத்தத்தின் வடிவில் இருக்கிைது. அது வலது எல்னலயிலிருந்து இடது எல்னலக்குப் 
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பகுப்பொய்னவத் ததொடங்குகிைது. முதலொவது அது தரப்பட்ட உள்ளீட்னடப் பூஜிய 

பின்தைொட்டொல் ததொடரப்படும் சவரொகக் கருதுகிைது. இதன்படி இது பின்தைொட்டுச் 

தேொற்களஞ்ேியத்தில் பின்தைொட்டுக்கொகப் பொிசேொதிக்கும். பின்ைர் அது சவொ;க்சகொப்பில் பூஜிய 

ஒட்டிற்கு சநரொக இருக்கும் தேொல்லனடவுகனளப் (concordance) பொர்க்கும். அது உள்ளீட்னடப் 

தபொருத்துவதில் சதொல்வியுற்ைொல் அது தேொல் வடிவத்னதப் பற்ைிய அதன் ஆரம்ப அனு ொைத்னத 

 ீளப்தபறும். அது உள்ளீட்டின் எழுத்துக்கனள தவட்டி எடுக்கத் ததொடங்கும். ஒவ்தவொரு 

தடனவயும் ஒரு எழுத்னத தவட்டி எடுக்கும்சபொது அது எல்லொ தவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

எழுத்துக்களும் சேர்ந்த ஒன்னைப் பின்தைொட்டுச் தேொற்களஞ்ேித்தில் தபொருத்தத்திற்கொகப் 

பொர்க்கும். தவட்டி எடுக்கும் தேயற்பொங்கு முழுசகொர்னவயும் தீருவது வனர ததொடர்ந்து 

நனடதபறும். பின்தைொட்டுச் தேொற்களஞ்ேியத்தில் சதடல் தவற்ைி தபற்ைொல் உள்ளீட்டின் 

 ீதிப்பகுதி சவரொக முன்த ொழியப்பட்டு சவர்க்சகொப்பில் பொர்க்கப்படும். முன்த ொழியப்பட்ட 

சவர்ச் தேொற்களஞ்ேியத்தில் கொணப்பட்டொல் பின்தைொட்டு  ற்றும் சவர்க் சகொப்புகளில் இருந்து 

அவற்ைின் ததொடர்புனடய தபொருள் தரப்படும். இது சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டுக் சகொப்புகனளச் 

தேொல்லனடவு தேய்வதன் மூலமும் தேய்யப்படும். தேொல்லனடவு தேய்யப்படும் ே யத்தில் சவர் 

 ற்றும் பின்தைொட்டுச் தேொற்களஞ்ேியங்களுக்குச் ேிறு அட்டவனணகள் (hash tables) 

உருவொக்கப்படும். வழிமுனை வனரவுகள் (algorithms) ததொடர்புனடய ேிறு அட்டவனணகளில் 

ததொடர்புனடய தேொல்லனடவுகனளப் தபொருத்திப் பொர்க்க சவண்டி பொிசேொதிக்கும். முழு உள்ளீடும் 

தீர்க்கப்படுவது வனர இச்தேயற்பொங்கு நிற்பதில்னல என்பனத முக்கிய ொகக் கவைிக்க 

சவண்டும். இப்படி அது ஒரு தபொருத்தத்னதக் கண்டுபிடித்து தவளியீட்னடத் தந்தொலும், ேொத்தியம் 

என்ைொல் பகுப்பொய்வி கூடுதலொை பகுப்புகனளக் கண்டு பிடிக்க இயலும் என்பதொகும். இது சவர் 

 ற்றும்  ொற்றுருபுகளுக்கு ஒசர ஒலியைியல் வடிவு இருந்தொல் பகுப்பொய்வு இரண்டிற்கும் எல்லொச் 

ேொத்திய ொை பகுப்பொய்னவயும் தரும். தற்சபொனதய நனடமுனைப்படுத்தலில் வினளவு (effective)  

சவறுபொட்னடக் கொலப் பின்தைொட்டில் பொர்க்கப்படும் நினலயில் த ிழில் வினைகளுக்கு ஒரு தைி 

சவர் உள்ளீட்னடத் தருவது, ஜி.எஸ்.  ொர்ஃபில் சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டுக் சகொப்புகள் 

அன க்கப்படும் முனையின் கொரண ொக இது ேொத்திய ொகிைது. இது பகுப்பொய்வின் சபொது ஒசர 

நடப்னப  ிக எளிதொகப் தபொருண்ன   யக்கம் தீர்க்க உதவுகிைது.  

 ஜி.எஸ்  ொர்ஃப் பகுப்பொய்வி தேொல்லின் வொிவடிவ உருபடுத்தத்னத உள்ளீடொக 

ஏற்கின்ைது. தேொற்கள் இடது எல்னலயிலிருந்து பகுப்பொயப்படுகின்ைை. முன்ைர் விளக்கப் 

http://www.languageinindia.com/


 

115 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

பட்டதுசபொல் சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டு தேொற்களஞ்ேியங்களின் பயன்பொட்டொல் பகுப்பொய்வு 

தவற்ைிகர ொக நனடதபறும். ஜி.எஸ்.  ொர்ஃபின் உருவொக்கி உட்கூறு பகுப்பொய்வுக்கொை அசத 

தேொற்களஞ்ேியங்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைது. உள்ளீடு தரப்படும்சபொது உருவொக்கி அனத சவர்ச் 

தேொற்களஞ்ேியத்தில் பொிசேொதித்து அதற்குத் தரப்பட்ட தேொல்லனடனவ எடுக்கும். அது பின்ைர் 

அசத தேொல்;லனடனவக் தகொண்ட சகொர்னவகனளப் பின்தைொட்டு அகரொதியில் சதடும். ஏதொவது 

சகொர்னவ அசத தேொல்லனடவுடன் இருந்தொல் சவொ; ொற்றுரு அப்பின்தைொட்டுக் சகொர்னவயுடன் 

சேரும். இது பின்தைொட்டில் உள்ள உருபன்களின் அர்த்தங்களுடன் திருப்பி அனுப்பப்படும். 

பகுப்பொய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அசத சகொப்புகள் பயன்படுத்தப்படுவதொல் உருவொக்குதலும் 

துல்லிய ொக இருக்கின்ைது (Winston Cruz, 2002:127)..  

 வின்ஸ்டன் குருஸ் (Winston Cruz, 2000) த ிழ் வினைச்தேொற்கனளப் பகுப்பொய்வு 

தேய்வதற்கு ஜி.எஸ்.  ொர்ஃப் முனைனயக் னகயொண்டொர். ஜி.எஸ்  ொர்ஃப் என்பது உருபன் 

அன ப்தபொழுங்கு குைியீட்டொல் ஆைது. வழிமுனை வனரவு (algorithm) இரண்டு சகொப்புகனள 

தபொருத்த ொைதொ இல்னலயொ என்று  ட்டுச  ஆய்வு தேய்கிைது. தேொல்லொய்வி இரண்டு 

வடிவங்கனள  ட்டுச  பயன்படுத்தி இரண்டு சகொப்புகள் பனடக்கப்பட்டுள்ளது.  

 துனரபொண்டியின் உருபைியல் பகுப்பொய்வு 

  தற்கொல த ிழில் வினைச்தேொல் வடிவத்தினை உருவொக்கும் பகுப்பொய்வு இயந்திரத்னத 

முழுன யொக உருவொக்கியுள்ளொர். இது இவர் உருவொக்கிய தேொல்லொய்வியில்/தேொல்லொளொில் 

பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

RCILTS-T-இன் த ிழ் உருபைியல் பகுப்பொய்வி  

 இந்திய த ொழி ததொழில்நுட்பத் தீர்வுகளுக்கொை வள ன யம்-த ிழ் (Resource Centre for 

Indian Language Technological Solutions-Tamil (RCILTS-T))  என்ை அன ப்பின் த ிழ் 

உருபைியல் பகுப்பொய்வி அட்ேரம் (atcharam) எை அனழக்கப்படுகின்து. அட்ேரம் சவர்ச் 

தேொல்லிலிருந்து ஆக்கச் தேொல்னலத் தைியொகப் பகுப்பொய்வு தேய்து உருபனுடன் 

ததொடர்புபடுத்துகிைது. இதனைப் பயன்படுத்தி 15 வனககனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டு 

இருபதொயிரம் சவர்ச்தேொற்கள் த ிழ் அகரொதியில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இது இரண்டு 

ததொகுதிகனள உனடயது. அதொவது தபயர்  ற்றும் வினைச் தேொல்னல அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டது. இது ஊக விதிகளுடன் (heuristic rules) தபொருண்ன   யக்கம் உனடயதொகும். 

அதற்கு வினை  ற்றும் தபயர் திொிபுகனளக் னகயொண்டுள்ளைர். 
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RCILTS-T-இன் உருபைியல் உருவொக்கி  

 இந்நிறுவைம் த ிழ்த ொழியலும் உருபைியல் உருவொக்கினயத் தயொர் தேய்துள்ளது. 

அதற்கு அட்ேயம் (Atchayam) எைப் தபயொிடப்பட்டுள்ளது. அட்ேயம் என்பது தபயர்  ற்றும் 

வினைச்தேொற்கனளக் தகொண்டு இரண்டு முக்கிய உள்ளீடுகனளப் பனடத்துள்ளது. இதில் 

தபயர்ச்தேொல் பிொிவில் பின்தைொட்டு இடம்தபறும். எடுத்துக்கொட்டொக, பன்ன  ஒட்டுக்கனளயும் 

திொிபு வடிவங்கனளயும் சவற்றுன  உருபுகனளயும் பின்னுருபுகனளயும் உருவொக்கியுள்ளைர். 

இசத சபொல் வினைப்பிொிவில் கொலங்கனளயும் இடம்-எண்-பொல் உருவொக்கிகனளயும் தபயரச்ேம், 

வினைதயச்ேம், பின்தைொட்டு  ற்றும் துனண வினைச்தேொற்கனளயும் தகொண்டுள்ளது. இது ேந்தி 

விதிகள்  ற்றும் 125 உருபைியல் விதிகனளயும் பயன்படுத்தி உள்ளது. இது தபயரனட  ற்றும் 

வினையனடனயயும் னகயொண்டுள்ளது. இதில் தேொல்  ற்றும் வொக்கிய உருவொக்கினயக் தகொண்டு 

ஆய்வு தேய்யப்பட்டுள்ளது.  

தபொருண்ன   யக்கம் அல்லொத த ிழ் உருபைியல்  

 தேொல் வடிவில் தபொருண்ன   யக்கம் இருக்கும். இதற்கு  ொைொக ஒப்புருச் தேொல்லின் 

(homonymy) வனகப்பொடுகளில் எதிர் பொரொத குறுக்கீடுகள் உருவொவதொல் உருபைியல் பிைழ்ச்ேி, 

ஒட்டுக்களின் பல்வனகச் தேயல்பொடுகள் அல்லது நிச்ேய ற்ை பின்தைொட்டுச் தேொற்கட்டுகனளயும் 

(word bounding) உருவொக்குகிைது. இவ்விதம் வொக்கிய அன ப்புச் சூழல்கனள இயல்பொகத் 

தீர் ொைிக்கின்ை பகுப்பொய்வு ஆகும். இதனைசய தபொருண்ன   யக்கம் அல்லொத உருபைியல் 

என்கிசைொம். இரண்டு அடிப்பனட அணுகுமுனைகள் ே வொய்ப்பு (probability) உனடயது. விதினய 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட அணுகுமுனையில் ேில தபொருண்ன   யக்கம் தீர்வு கொணப்பட 

முடியொ ல் உள்ளது. ஆைொல்  ிகச் ேில தவறுகனளக் தகொண்டுள்ளது. தபொதுவொகப் புள்ளியியல் 

அனடயொளப்படுத்திகள் முழுவதும் தபொருண்ன   யக்க ற்ை தவளியீடுகனளத் தருகின்ைை. 

ஆைொல் அவற்ைறுள் நினைய தவறுகள் கொணப்படுகின்ைை. ே வொய்ப்புள்ள முனையில் 1980-

இருந்து உருபைியலில் தபொருண்ன   யக்க ற்ை பகுப்பொய்சவ அதிகம் இடம் பிடித்துள்ளது. 

நினலயொை புள்ளியியல் முனைகளின் பயன்பொடு முழுவதும் தபொருண்ன   யக்க ற்ை 

தவளியீடுகளொக உள்ளது. ‘Influence of Morphology in Word Sense Disambiguation for Tamil’ 

(த ிழ் உருபைியலில் தபொருண்ன   யக்கம் அல்லொத தேொல் தேல்வொக்கு உனடயது). 

பொிசேொதனைகனள ச ற்தகொள்ளும்தபொழுது ச ற்பொர்னவ  ற்றும் பகுதி ச ற்பொர்னவ 

அணுகுமுனைனய ச ற்தகொண்டு உருபைியல் திொிபுகளின் பொதிப்புமுனைகனள பற்ைியும் திட ொை 
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தீர்வொை உருபைியலில் தபொருண்ன   யக்கம் ற்ை பகுப்பொய்னவ த ிழ்த ொழியிலும் பிை திொிபு 

த ொழிகளிலும் பயன்படுத்தலொம் எைத் தீர்வு கண்டுள்ளைர்.  

உருபைியலும் முற்றுநினல  ொற்ைிகளும் (Morphology and Finite State Transducers) 

 ஒரு தேொல்லின் கூறுகனள ஆயும் தேயல்பொடுதொன் உருபைியல் பகுத்துக்குைித்தல் 

(Morpholocal Parsing) எைப்படும். எடுத்துக்கொட்டு  ரங்கள் ( ரம்) N + (கள்) PL  ரங்கள் என்பது 

 ரம்  ற்றும் கள் என்ை இரு உருபன்களொகப் பிொியும் என்பனதத் ததொிந்து தகொள்ளும் 

தேயல்பொடுதொன் உருபைியல் பகுத்துக் குைித்தல் எைப்படும். ஒன்னை உள்ளீடொக எடுத்துக் 

தகொண்டு ஒரு வித அன ப்னப அதற்குத் தருவனதப் தபொதுவொகப் பகுத்துக் குைித்தல் (parsing) 

எைலொம். ஆட்ேி தேய்தி (information retriveal)  ீட்புப் பரப்பில் (domain)   ரங்கள் என்பதிலிருந்து 

 ரம் என்பனதப் தபொருத்திப் பொர்க்கும் (mapping)  ேிக்கனலப் பகுதியொக்கம் (stemming) 

என்பொர்கள். உருபைியல் பொகுப்பொய்வு தேய்தசலொ பகுதியொக்கம் தேய்தொசலொ பன்ன  

ஒட்டுகளுக்கு  ட்டு ன்ைி சவறு பல ஒட்டுகளுக்கும் பயன்படும். எடுத்துக்கொட்டொக வந்தொன் 

என்பனத வ + ந்த் + ஆன்  என்று பகுக்கலொம் வ என்பது வினைப் பகுதி; ந்த் என்பது இைந்ததொல 

ஒட்டு ஆன் என்பது ஆண்பொல் ஒருன  வினைமுற்று விகுதி என்று அனடயொளம் கொணப்படும். 

நொம் த ிழ்ப் தபயர்களின் எல்லொம் திொிபு  ற்றும் ஆக்க வடிவுகனளயும் அகரொதியல் பட்டியலிட்டுத் 

தருவதில்னல. அவ்வொறு தேய்வது ேிக்கை ொை முனையல்ல. ஏதைன்ைொல் கள் என்ை பன்ன ப் 

பின் ஒட்டு வினளவொக்கமுள்ளது (productive). இது எல்லொப் தபயர்களுடனும் சேர்ந்து பன்ன ப் 

தபயர் வடிவங்கனள உருவொக்கும் தன்ன  உனடயது. எைசவ வினைகள்  ற்றும் தபயர்களின் 

எல்லொத் திொிபு வடிவுகனளயும் பட்டியலிடுவது திைன யற்ை தேயல் (அதொவது ேிக்கை ொைதல்ல); 

ச லும் வினளவொக்கம் உள்ள பின்தைொட்டுகள் புதிய தேொற்களுடனும் பயன்படுத்தப்படும். 

(எடுத்துக்கொட்டொக கணிைி – கணிைிகள்) புதிய தேொற்கள் நொள்சதொறும் உருவொக்கப்படுகின்ைை. 

இவற்ைிற்தகல்லொம் பன்ன  வடிவுகனளப் பட்டியலிட்டுக் தகொண்சட தேல்ல இயலொது. ச லும் 

துருக்கிய த ொழி (Turkish language) சபொன்ை ேிக்கலொை உருபைியல் அன ப்புள்ள த ொழிகளின் 

தேொற்களின் எல்லொ வடிவுகனளயும் அகரொதியில் சேகொித்து னவக்க இயலொது. உருபைியல் 

குனைந்த தபொருள்தருகின்ை அலகுகளொை உருபன்களொல் தேொற்கள் எவ்வொறு 

உருவொக்கப்படுகிைது என்ை பொடம் உருபைியலொகும். உருபன் தபொருண்ன னயக் 

தகொண்டிருக்கின்ை குனைந்த த ொழி அலகொகும். எடுத்துக்கொட்டொக கொல் என்ை தேொல்லில் ஒரு 

உருபன் உள்ளது. கொல்கள் என்ை தேொல்லில் கொல், கள் என்ை இரு உருபன்கள் உள்ளை. 
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உருபன்கனளப் பகுதிகள் (stems) ஒட்டுகள் (affxes) என்ை இரண்டு தபொிய உருபுகளொகப் 

பிொிக்கலொம். இவற்ைிற்கு இனடசய உள்ள சவறுபொடு த ொழிக்கு த ொழி சவறுபொடும் உள் 

உணர்வின் அடிப்பனடயில் பகுதி என்பது முக்கியப் தபொருள் தரும் தேொல்லின் முக்கிய ொை 

உருபன் என்றும் ஒட்டுகள் என்பது சவறுபட்ட வனகயிலொை கூடுதல் தபொருள் ஊட்டும் 

உருபன்கள் என்றும் கூைலொம். ஒட்டுகள் முன்தைொட்டுகள் (prefixes) பின்தைொட்டுகள் (suffixes) 

இனடதயொட்டுகள் (infixes)  ற்றும் ஓர ஒட்டுகள் (circumfixes) என்று பகுக்கலொம். 

முன்தைொட்டுகள் பகுதிக்கு முன்வரும் பின்தைொட்டுகள் பகுதிக்கு பின்னு ொக வரும். 

இனடதயொட்டுகள் பகுதிக்குள் தேொருகப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக த ிழில்  ொன்கள் என்ை 

தேொல்லில் வரும் பன்ன  ஒட்டொை (உருபன்) கள் பின்தைொட்டொகும். அநீதி முன்தைொட்டொகும். 

அநியொயம் என்ை தேொற்களில் வரும் அ என்பது முன்தைொட்டொகும். த ிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஓர 

ஒட்டுகள் இல்னல. தஜர் ன் த ொழியில் ஓர ஒட்டுகள் உண்டு என்று பொர்த்சதொம்.  

எடுத்துக்கொட்டு:  

 film- en    ‘ to film’    –  ge-film-t ‘ filemed’ 

 frag-en   ‘to ask’   _  ge-frag-t ‘asked’ 

 lob-en   ‘to  praise’   _  ge-lob-t ‘Praisd’ 

 Zeig-en    to ‘Show’  _     ge-zeig-en ‘Shown’ 

ge-யும் to-யும் இனணந்து Past Participle  (இைந்தகொல எச்ேம்) வடினவ உருவொக்கும். பிலிப்னபன் 

த ொழியொை டொகலொக் (Tagalog) வியட்நொம் த ொழியொை ேரவ் (Charau) சபொன்ை த ொழிகளில் 

இனட ஒட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  

ேரவ் த ொழியிலிருந்து எடுத்துக்கொட்டு:  

sulat ‘Write’ – s-um-ulat ‘wrote’ 

 s- in-ulat ‘written’ 

டொகலொக் த ொழியிலிருந்து எடுத்துக்கொட்டு:  

hingi ‘borrow’ –  h-um-ingi  

ஒரு தேொல் பல உருபன்களின் பினணக்கப்பட்டுக் உருவொக்கப்படுவதொல் முன் ஒட்டுகளும், 

பின்தைொட்டுகளும் பினணப்பு உருபைியல் (concatenative morphology) எைப்படும். பல 

வழிகளில் உருபன்கள்  ிகச் ேிக்கலொை வழியின் இனணயும் பினணப்பில்லொத உருபைியல் (non- 

concutenative morphology) பரவலொக இருக்கும். ச ற்தேொன்ை டொகலொக் த ொழி பினணப்பு 
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உருபைியலுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். சவறு ஒருவனகயொை பினணப்பில்லொத உருபைியல் 

வொர்ப்புச் ேட்ட உருபைியல் (templatic morphology) அல்லது சவர் அன ப்தபொழுங்கு உருபைியல் 

(root-pattern morphology) எைப்படும். அசரபிய த ொழி (Arabic Language)  ஹீப்ரூ த ொழி பிை 

தே ிட்டிக் த ொழிகளில் (Semitic Language) ேொதொரண ொக வொர்ப்புச் ேட்ட உருபைியல் 

கொணப்படுகிைது. ஹீப்ரூ த ொழியில் வினை இரண்டு உட்கூறுகளொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது. 

ஒன்று அடிப்பனடப் தபொருனளக் தகொண்டிருக்கும் மூன்று த ய்களொல் (CCC) ஆை சவர் (வொர்புச் 

ேட்டம் இரண்டு தபொதுவொக வினைப்பொட்டுப் (voice) தபொருனள தவளிப்படுத்தும் உயிர்கள் 

எடுத்துக்கொட்டொக மூன்று த ய்யொல் ஆை ‘learn’  அல்லது ‘study’ என்று தபொருள் தருகின்ை Lnad 

என்ை சவர் தேய்வினைனயக் (active voice) குைிக்கும் CaCaC என்ை வொர்புச் ேட்டத்துடன் சேர்ந்து 

lamad ‘he studied’ ‘அவன் படித்தொன்’ என்ை தேொல்னல உருவொக்கும் அல்லது வலியுறுத்தனலக் 

குைிக்கும். CiCeC என்ை வொர்புச் ேட்டத்துடன் சேர்ந்து limed ‘he taught’ ‘அவன் கற்பித்தொன்’ என்ை 

தேொல்னல உருவொக்கும் அல்லது வலியுறுத்தல் தேயப்பொட்டு வினைனயக் குைிக்கும். CuCaC 

என்ை வொர்புச் ேட்டத்துடன் சேர்ந்து lumad ‘he was taught’ அவன் கற்பிக்கப்பட்டொன் என்ை 

தேொல்னல உருவொக்கும். ஒரு தேொல்லில் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட ஒட்டுக்கள் வரலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக பொனைகனள என்ை தேொல்லில் பொனை என்ை பகுதியும் கள் என்ை பன்ன  

விகுதியும் ஐ என்ை 2-ஆம் சவற்றுன  உருபும் உள்ளை. rewrites என்ை தேொல்லல் re 

முன்தைொட்டும் write என்ை பகுதியும் s என்ை பின்தைொட்டும் உள்ளை. unbelievably என்ை 

ஆங்கிலச் தேொல்லில் un என்ை முன்தைொட்டும் believe என்ை பகுதியும் able, ly, என்ை 

பின்தைொட்டுக்களும் உள்ளை. த ிழ் சபொன்ை த ொழிகளில் மூன்சைொ நொன்சகொ ஒட்டுக்கனள 

தகொண்டிருக்கும். ஆைொல் துருக்கிய த ொழி சபொன்ை த ொழிகளில் தேொற்கள் ஒன்பசதொ பத்சதொ 

ஒட்டுக்கனளக் தகொண்டிருக்கும். இம் ொதிொியொை த ொழிகள் ஒட்டுக்கள் நினைந்த த ொழிகள் 

(agglutinative language) என்று அனழக்கப்படும். உருபன்களிலிருந்து தேொற்கள் 

உருவொக்கப்படுவனத இரண்டு தபரும் வகுப்புகளொகப் பகுக்கலொம். அனவகள் திொிபுகள் (inflection) 

ஆக்கங்கள் (derivation) என்பை. ஒரு தேொல் பகுதி ஒரு இலக்கண உருபனுடன் இனணந்து அசத 

தேொல்வகுப்னபச் சேர்ந்த தேொல்வடினவ வினளவிப்பது திொிபு எைப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக 

பன்ன  ஒட்டொை கள் ஒருன ப் தபயர்ப்பகுதியுடன் இனணந்து பன்ன  இலக்கண உருபனுடன் 

இனணந்து தபொதுவொக சவறு ஒரு வகுப்னபச் ேொர்ந்த தபரும்பொலும் தபொருனளச் ேிக்கலொை 

தேொல்வடினவ உருவொக்குவது ஆக்கம் (derivation) எைப்படும். 
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முற்றுநினல உருபைியல் பகுத்துக்குைித்தல் (Finite State Morphological Parsing) 

 முற்றுநினலத் தொைியங்யின் உருபைியல் பகுத்திக்குைித்தனலப் பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு 

மூலம் விளக்கலொம். ந து சநொக்கம் முதல் தேங்குத்துப் பத்தியில் தகொடுத்துள்ள உள்ளீட்டுச் 

தேொற்களுக்கு இரண்டொவது  பத்தியில் தரப்பட்டுள்ள தவளியீட்னடப் தபறுவதொகும். 

உள்ளீடு உருபைியல் பகுப்பொய்வு தவளியீடு 

கொல்கள் கொல் + தபயர் + பன்ன  

கொல் கொல் + தபயர் + ஒருன  

கடொக்கள் கடொ + தபயர் + பன்ன  

கடொ கடொ +தபயர் + ஒருன  

 ரங்கள்  ரம் + தபயர் + பன்ன  

 ரம்  ரம்+தபயர் + ஒருன  

கற்கள் கல் + தபயர் + பன்ன  

கல் கல்+ தபயர் + ஒருன  

முட்கள் முள் + தபயர் + பன்ன  

முள் முள்+ தபயர் + ஒருன  

முதல் குத்துநினல வொினேயில் தரப்பட்ட வடிவங்களுக்கு இரண்டொவது குத்துநினல வொினேயில் 

தரப்பட்டவொறு தவளியீட்னடப் தபறுதல் ந து சநொக்க ொகும். இரண்டொவது வொினேயில் 

ஒவ்தவொரு தேொல்லின் பகுதியும் உருபைியல் பண்பு கூறுகளொகும். எடுத்துக்கொட்டொக +தபயர் 

என்பது அந்த தேொல் ஒரு தபயர் என்பனதயும் +ஒருன  என்பது ஒருன  எண் என்பனதயும் 

+பன்ன  என்பது பன்ன  எண் என்பனதயும் குைிப்பிடும்.  

உருபைியல் பகுப்பொன் (Morphological Parser) உருவொக்குவதற்கு பின்வருவை சதனவ. 

 1. அகரொதி (Lexicon): பகுதிகள்  ற்றும் ஒட்டுகள் இவற்ைின் அடிப்பனடச் தேய்திகளுடன் கூடிய 

(அதொவது பத்தி தபயரொ வினையொ சபொன்ை தேய்திகள்) அடங்கிய பட்டியல்  

2. உருபன் அன ப்தபொழுங்கு (Morphotactics): ஒரு தேொல்லுக்குள்ள எந்த வனகனயச் ேொர்ந்த 

உருபன்கள் பிை வகுப்புகனளத் ததொடர்ந்து வரும் என்பனத விளக்குகின்ைது. உருபன் வருனக 

முனையின்  ொதிொி எடுத்துக்கொட்டொக த ிழில் பன்ன  உருபு பகுதினயத் ததொடர்ந்து வரும். 

பகுதிக்கு முன்ைர் வரொது சபொன்ை தேய்திகனளக் கூைலொம். 

  ரம் + கள் +ஐ  

* கள் -  ரம் - ஐ  
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* ஐ – கள் -  ரம்  

* கள் - ஐ –  ரம்  

* ரம் - ஐ – கள்  

[* தவைொை உருபன் அன ப்தபொழுங்னகக் குைிக்கின்ைது] 

3. ேந்திவிதிகள்/உருபஒலியைியல் விதிகள் அல்லது எழுத்தலகு விதிகள் (morphophonemic Rules 

அல்லது orthographic rules) த ிழில் ேந்தி விதிகள் ேொதொரண ொய் இரு உருபன்கள் 

இனணனகயில் ஏற்படும்  ொற்ைங்கனள  ொதிொிப்படுத்ததப் பயன்படுகின்ைை. ஆங்கிலம் சபொன்ை 

த ொழிகளில் எழுத்துக்கூட்டல் (spellers) விதிகள் ேொதொரண ொய் இரு உருபன்கள் இனணனகயில் 

ஏற்படும்  ொற்ைங்கனள  ொதிொிப்படுத்தும்.  

 ரம் + பன்ன  >  ரங்கள்  

 ரம் + ஐ >  ரத்னத  

city + s > cities 

box + s > boxes 

உருபன் அன ப்தபொழுங்கு பற்ைிய அைினவ  ொதிொிப்படுத்த எவ்வொறு முற்றுநினலத் 

தொைியங்கினயப் பயன்படுத்துவது உருபன்கனளத் ததொிந்து தகொள்ளலின் துனணச் ேிக்கல்கனள 

அகரொதியில் எவ்வொறு எளின யொக உருப்படுத்தம் தேய்வது என்பது அடுத்து எதிர் தகொள்ள 

சவண்டிய பிரச்ேனைகள் ஆகும். இதற்கு நொம் முற்றுநினல  ொற்ைிகள் (Finite State Transducers) 

அகரொதியில் உருபைியல் பண்புக் கூறுகனள  ொதிொிப்படுத்த அைிமுகப்படுத்த சவண்டி வரும். 

இறுதியில் எவ்வொறு எழுத்தலகு விதிகனள அல்லது உருதபொலியைியல் விதிகனள  ொதிொிப்படுத்த 

முற்றுநினல  ொைிகனள பயன்படுத்தலொம் என்பனதயும் தர சவண்டும்.  

அகரொதியும் உருபன் அன ப்தபொழுபங்கும் (Lexicon and Morphotactics)  

 அகரொதி தேொற்கனள னவப்பதற்கொை ஒரு களஞ்ேியம் எளிய அகரொதி த ொழியின் எல்லொ 

தேொற்கனளயும் இயற்தபயர்கனளயும் தகொண்டிருக்கும். ஒரு த ொழியில் உள்ள எல்லொச் 

தேொற்கனளயும் பட்டியலிடுவது வேதியொைதொகசவொ இயலொ சலொ இருப்பதொல் கணிைி அகரொதி 

ேொதொரண ொக த ொழியின் ஒவ்தவொரு பகுதினயயும் ஒட்டுகனளயும் அனவ எவ்வொறு இனணயும் 

என்ை தேய்தினயத் தருகின்ை உருபன் அன ப்தபொழுங்கின் உருப்படுத்தத்துடன் பட்டியலிட்டு 

கட்டன ப்பு தேய்து தரும். உருபன் அன ப்தபொழுங்னக பல வனககளில்  ொதிொிப்படுத்தலொம். 
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 ிகப் தபொதுவொை ஒரு  ொதிொி முற்றுநினலத் தொைியங்கியொகும். பின் வருவது த ிழ்ப் பன்ன  

திொிபின் முற்றுநினல  ொதிொியொகும்.  

 

 

    ப யர் (கொல்)           கள் ( ன்ச  உருபு 

 

q0   q1 

 

q2 

 

பைய்-

வகுப்பு 

விசனக

ள் 

 டி-

வகுப்பு 

விசனக

ள் 

நட-

வகுப்பு 

விசனக

ள் 

பைய்-வகுப்பு 

விசனகளி

ன் 

இறந்தகொை 

ஒட்டு 

 டி-வகுப்பு 

விசனகளி

ன் 

இறந்தகொை 

ஒட்டு 

நட-வகுப்பு 

விசனகளி

ன் 

இறந்தகொை 

ஒட்டு 

 டர்க்சக 

ஆண் ொ

ல் ஒட்டு 

பைய்  

ப ய்  

 

 டி  

 ிடி  

குடி 

 ற 

 நட  

அள 

த் த்த் ந்த் ஆன் 

 

       

                                           

 

 

q0 q4 q0 

q1 

q5 

q2 
q3 

பைய் 
த் 

நட ந்த் 

ஆன்  டி த் 

 

முற்றுநினலத் தொைியங்கினய பயன்படுத்தி உருபைியல் ததொிந்துதகொள்வதின் ேிக்கனல 

தீர்க்கலொம். அதொவது உள்ளீடு தேய்கின்ை எழுத்து ேொியொை த ிழ்ச் தேொல்லொ இல்னலயொ என்று 

உறுதிதேய்து தகொள்ளலொம்.  

முற்றுநினல  ொைிகளின் உதவியொல் உருபைியல் பகுப்பொய்வு 
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            தகொஸ்தகைி ி (Koskenniemi) எடுத்துச் தேொன்ை இருநினல உருபைியல் (Two Level 

Morphological) உருபைியல் பகுப்பொய்னவச் தேய்யலொம். இருநினல உருபைியல் ஒரு தேொல்னல 

உருவொக்குகின்ை உருபன்களின் எளிய இனணப்னப உருப்படுத்தம் தேய்யும் தேொல்ேொர் 

நினலக்கும் (Lexical Level) (அக அன ப்புக்கும்) இறுதிச் தேொல் வடிவின் உண்ன யொை எழுத்துக் 

கூட்டனல உருப்படுத்தம் தேய்யும் புை அன ப்புக்கும் இனடசய உள்ள தபொருத்தத்னத 

உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. எழுத்துக் சகொர்னவகளொல் ஆை  ரங்கள் சபொன்ை புை அன ப்பு 

நினலனய  ரம் + தபயர் + பன்ன  என்ை உருபன் பண்புக்கூறுகளொல் ஆை ததொடர்ச்ேியொக 

தேொல்ேொர் நினலனய (அக அன ப்னப) அைிவது உருபைியல் பகுப்பொய்வொகும்.   

 

 

 

 

பைொல்நிசை  வ ண் டு N PL  

 

புறநிசை   வ ண் டு க ள்  

 

 
 

 தேொன்ன   ற்றும் புை நொடொக்களின் எடுத்துக்கொட்டு இவ்வொறு இருநினலக்களுக்கினடசய 

உருபடுத்தத்னதச் தேயல்படுத்த நொம் பயன்படுத்தும் தொைியங்கி முற்றுநினல  ொற்ைியொகும் (FST) 

 ொற்ைிகள் ஓரு குமு க்குைியீடுகளுக்கும்  ற்தைொரு குழு க்குைியீடுகளுக்கும் இனடசய 

உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. முற்றுநினல  ொற்ைி இனத முற்றுநினலத் தொைியங்கி வழியொகச் 

தேய்கின்ைது. இவ்வொறு நொம் ஒரு முற்றுநினல  ொற்ைினயக் சகொர்னவகளின் இனணகனள 

ததொிந்துதகொள்கின்ை அல்லது உருவொக்குகின்ை இரு நொடொ முற்றுநினல தொைியங்கினயக் 

கொணலொம். இவ்வொறு முற்றுநினல  ொற்ைிக்கு முற்றுநினல தொைியங்கினய விட கூடுதல் 

தபொதுன ச் தேயொல்பொடு இருக்கின்ைது. முற்றுநினல தொைியங்கி ஒரு முனையொை த ொழினயக் 

சகொர்னவகளின் ஒரு குழு  ொக விவரனண தேய்கின்ைது. ஆைொல் முற்றுநினல  ொற்ைி ஒரு 

முனையொை த ொழினயக் சகொர்னவகளின் குழு ங்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவொக விவரனண 

தேய்கின்ைது. இது முற்றுநினல  ொைினய ஒரு சகொர்னவனய உருவொக்கும் ஒரு தபொைியொகக் 

கொட்டுகின்ைது. ஒரு உள்ளீட்டொலும் தவளிட்டொலும் ஒவ்தவொரு வில்லும் 
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அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட முற்றுநினலப்தபொைி முற்றுநினல  ொற்ைியொகும். ஒரு ததொடர்னப 

முற்றுநினல ொற்ைியொக உருப்படுத்தம் தேய்யலொம். 

 

                a:b                        a:b                                                         

                                             
q0 q1

11 

q2 q3 

b:c a:b 

 

 இனணகளின் ஒரு முற்றுநினல அல்லது எச்ேநினலக் குழு ம் ஒரு உைவொகும்.  

R = (1,1), (2,4), (3,9), (4,16), (5,25) 

S    = (a, A), (b, B), (c, C), (d, D), (e, E).… 

U = (சகள்வி i, பதில் i)  

V = (ரொ ன் வீட்டுக்குப் சபொய்க்தகொண்டிருக்கிைொன் Raman is going home)  

W = (a,b), (aaa,bbb), (aaaa,bbbb)..... 

 ஒரு உைனவ பொர்னவ அட்டவனணயொக (look up table) (உள்ளீடு, தவளியீடு) உருப்படுத்தம் 

தேய்யலொம். அந்த அட்டவனண எல்னலயற்ை அளவு தபொிதொய் இருக்கலொம்; பின் தரப்பட்டுள்ளது 

 ொற்ைிகளின் நொன்கு  டங்கு வழிகளின் சுருக்க ொகும்.  

1. அைிவொைொக முற்றுநினல ொற்ைி (FST as recognizers) 

சகொர்னவகளின் சஜொடினய/இனணனய உள்ளீடொகவும் தவளியீடொகவும் எடுத்துக்தகொண்டு 

சகொர்னவ இனணத ொழியின் சகொர்னவ இனணயொக இருந்தொல் ஏற்றுக்தகொள்ளவும் 

இல்லொவிட்டொல் விட்டுவிடவும் தேய்யும்  ொற்ைி முற்றுநினல ொற்ைி அைிவொைொகும்.  

2. உருவொக்கியொக முற்றுநினல ொற்ைி (FST as generator) 

 த ொழியின் சகொர்னவகளின் இனணகனள தவளியீடு தேய்கிை தபொைி முற்றுநினல  ொற்ைி 

உருவொக்கியொகும் இவ்வொறு தவளியீடு “ஆம்“ அல்லது ”இல்னல” என்பொதம்  ற்றும் தவளியீட்டுக் 

சகொர்னவகளின் இனணயொகும்.  

3. த ொழிதபயர்ப்பியொக முற்றுநினல  ொற்ைி ( FST as translator) 

 ஒரு சகொர்னவனயப் படித்து  ற்தைொரு சகொர்னவனய தவளியீடு தேய்கிை தபொைி 

முற்றுநினல ொற்ைி த ொழிதபயர்ப்பியொகும்.  
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4. உைவுபடுத்தியொக முற்றுநினல ொற்ைி (FST as realtor) 

 குழு ங்களுக்கு இனடசய உைவுகனளக் கணிக்கிை தபொைி முற்றுநினல ொற்ைி 

உைவுப்படுத்தியொகும். எங்கு முற்றுநினலத்தொைியங்கிகள் முனையொை த ொழிகளுடன் ே  உருவம் 

தகொண்டிருக்கிைசதொ அங்கு முற்றுநினல ொற்ைிகள் முனையொை உைவுகளுடன் ே உருவம் 

தகொண்டிருக்கும். சகொர்னவகளின் குழு ங்களொக இருக்கிை முனையொை த ொழிகளின் 

இயற்னகயின் நீ;ட்ேியொை சகொர்னவகளின் இனணகளின் குழு ங்கள் முனையொை உைவுகளொகும். 

எ.கொ ஆங்கில பன்ன த் திொிபு அகரொதியில் கலனவ நினலயில் அன யும்.  

reg – noun irreg – pl – noun irreg –sg -noun 

fox g o:e o:e s e goose 

cat sheep sheep 

dog m o:i u: s:c e mouse 

 

reg – noun irreg – pl – noun irreg –sg -noun 

fox g o:e o:e s e goose 

cat sheep sheep 

dog m o:i u: s:c e mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q0 

q0 

q0 

q0 q0 

q0 

q0 

q0 

Reg-noun-stem 

Reg-noun-stem 

+N :  

+N :  

+N :  
+ sg :#    

+ PL: ^S#    

 

+ pl : #    

Reg-noun-stem 
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ஆங்கில தபயர்திொிபின்  ொற்ைி q1, q2 என்பை ஏற்றுக்தகொள்ளும் நினலகள் ஆனகயொல், 

ேீரொை/முனையொை தபயர்கள் பன்ன ப் பின்தைொட்டு தபைசவொ தபைொ சலொ இருக்கலொம். ^ 

என்பது உருபன் - எல்னலக் குைியீடு என்பது தேொல்  எல்னலக் குைியீடு. 

எழுத்தலகு விதிகளும் முற்று நினல  ொற்ைிகளும் 

  ஆங்கிலத்திற்கு உருபன் எல்னலயில் எழுத்துக் கூட்டல்  ொற்ைங்கள் சதனவ. அதற்கொக 

நொம் எழுத்துக் கூட்டல் விதிகள் அல்லது எழுத்தலகு விதிகனள அைிமுகம் தேய்ய சவண்டிவரும். 

நொம் எழுத்துக் கூட்டல்  ொற்ைங்கனள எளிய உருபன்களின் இனணப்பின் உள்ளீட்டொகவும் 

தகொஞ்ேம்  ொறுபட்ட உருபன்களின் இனணப்பின் தவளியீடொகவும் எடுத்துக்தகொள்ளலொம். 

பின்வருவது மூன்று நினலகனளக் கொட்டுகின்ைது: தேொல் நினல, இனடநினல, புைநினல. 

 

 

      

  

  

  

 

  

f o x +N +pl 

f o x ^ s  

f o x e s  

பைொல்நிசை 

இசடப் ட்டநிசை 

புற நிசை 

 

 முற்றுநினல  ொற்ைியின் அகரொதினயயும் விதிகனளயும் சேர்த்தல் (Combining FST Lexicon and 

rules) 

 நொம் பகுத்துக்குைிக்கவும் உருவொக்கவும் அகரொதினயயும் விதி  ொற்ைிகனளயும் இனணக்க 

தயொரொகிவிட்சடொம். பின்வரும் படம் பகுத்தொயசவொ உருவொக்கசவொ பயன்படும் இருநினல 

உருபன் ஒழுங்குமுனையின் அன னவக் கொட்டுகின்ைது.  
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f o x +N +PL 

f o x ^ s 

f o x e s 

அகரொதி- முற்றுநிசை ொற்றி 

பைொல்நிசை 

இசடப் ட்டநிசை 

புற நிசை 

   எழுத்தைகு விதிகள் 

             … 

முற்றுநிசை ொற்றி 1 முற்றுநிசை ொற்றி n 

 

 அகரொதி  ொற்ைி அதன் பகுதிகள்  ற்றும் உருபன் பண்புக்கூறுகள் இவற்னைக் தகொண்டு 

தேொல் நினலக்கும் உருபன்கனள இனணவனத உருப்படுத்தம் தேய்யும் இனடநினலக்கும் 

இனடசய தபொருத்தம் தேய்கின்ைது. ஒவ்தவொரு தைி எழுத்துக் கூட்டல் விதிக்கட்டுப்பொட்னடயும் 

உருப்படுத்தம் தேய்கின்ை ஒரு கூட்டம்  ொற்ைிகள் இனடநினலக்கும் புைநினலக்கும் இனடசய 

தபொருத்தம் தேய்கின்ைது.  

பிேிகிச ொ (Pckimmo) 

 தகொதேொதகன்ைி ியின் (Kosekenniemi) இருநினல உருபைியல் பரவலொகப்; 

பயன்படுத்தப்படுகின்ை குைிப்பொக ஐசரொப்பிய த ொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ை ஒன்று. 

பிேிகிச ொ உருபைியல் ஆய்வியொக இரண்டு தேயல்கனளச் தேய்ய இயலும். 

 1. ததொிந்துக்தகொள்ளுதல் (recognition) 

  2. உருவொக்குதல் (generation) 

பிேிகிச ொவின் உருவொக்கும் பகுதி சவொின் தேொல்வடினவ உள்ளீடொக ஏற்கும். ததொிவொன்/உணொி 

புை அன ப்னப உள்ளீடொக ஏற்கும் விதிகனள பயன்படுத்தும்: அகரதினயப் பொர்க்கும் 
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ததொடர்புள்ள தேொல்வடினவயும் தபொருள் சகொர்னவயும் தரும். இனதப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள 

எளின யும் இம் ொதிொியின் ேிக்கைம் அடிப்பனடயிலொை முக்கியத்துவமும் என்ைதவன்ைொல் ஒசர 

குழு  விதிகனள ததொிந்துதகொள்ளும் தேயல்பொட்டிற்கும் உருவொக்கும் தேயல்பொட்டிற்கும் 

பயன்படுத்தலொம். விதிகனள இருதினேகளிலும் பயன்படுத்தலொம். ேில ஒலியன் விதிகசளொ 

உருபன் விதிகசளொ எழுத்தலகு விதிகசளொ புை அன ப்பிலிருந்து, அக அன ப்னபத் தரும் 

 ொற்ை ொகக் தகொள்ளப்பட்டொல் அவற்னைத் திருப்பிச் தேயல்பொட்டிற்கொக (சுநஎநேளந 

pேடிஉநளள)  ீண்டும் எழுதத் சதனவயில்னல. திரும்புனகயில் அது புை அன ப்பிலிருந்து 

அகஅன ப்னப ஆய்கிைது. இனதப் பின்வரும் படத்தில் கொட்டலொம்.  

 

 

  

                                                                                             

                                                                                                           

 

பதொிவொன்  

உருவொக்கி 

பைன்பறன் 

புறவடிவு 

பைல்+ந்த்+ ன் 

 

அக அச ப்பு/பைொல்வடிவு 

பைல்+ந்த்+ ன் 

 

பைன்பறன் 

விதிகள் அகரொதி 

 

  இம் ொதிொியில் பயன்படுத்தப்படும் இருநினலகள் எல்லொம் த ொழியியல் 

விவரனணகளொகும். இந்த விவரனணகள்  ொற்தைொலியன் பிைழ்ச்ேிகள் (allophonic alternations) 

உருப ஒலியன் பிைழ்ச்ேிகள் (morphophonemic alternations)அல்லது எழுத்தலகு சவறுபொடுகள் 

(orthographic variations) இவற்னை னகயொள இயலும். பிேிகிச ொ இருநினல த ொழியியல் 

விவரனணகனள முற்றுநினல அட்டவனணகளொக  ொற்றும். விொிவொகக்கூைப் புகுந்தொல் 

விதிக்சகொப்பில் விதிகள் முற்றுநினல  ொற்ைிகளொக (FST) உருபடுத்தம் தேய்யப்படும் உருபன் 

அன ப்தபொழுங்குக் கட்டுப்பொடு (Morphotatic Constraints) அகரொதிக் சகொப்பில் முற்ைநினலத் 

தொைியங்கியொகக் (FST)கூைப்படும். அகரொதிப் பகுதி (Lexical Component) 

  பிேிகிச ொவின் அகரொதிப் பகுதி ததொிந்துதகொள்ளும் தேயல்பொட்டின் சபொது  ட்டும்தொன் 

சநொக்கப்படும்; உருவொக்கும் தேயல்பொட்டில் சநொக்கப்பட ொட்டொது. அகரொதி ஒரு தேொல்லின் 

உருப்படுத்தத்னதக் கொட்டும் அதன் உருபன் அன ப்தபொழுங்குக் கட்டுப்பொட்னடக் குைிப்பிடும். 
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ஒவ்தவொரு தேொல்லிற்குப் தபொருள் தரும் பிேிகிச ொவின் ஒவ்தவொரு அகரொதியும் துனண 

அகரொதிகளொகப் பகுக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்தவொரு துனண அகரொதியும் உருபன் 

அன ப்தபொழுங்கில் ஒசர  ொதிொி தேயலொற்றுகிை ஒரு வகுப்னபச் ேொர்;ந்த தேொற்கனள 

உருப்படுத்தம் தேய்யும். ஒவ்தவொரு தேொற்பதிவும் (lexical entry) ஒரு தேொல்னலயும் அதன் 

ததொடர்ச்ேி வகுப்னபயும் அதன் தபொருனளயும் தகொண்டிருக்கும். ததொடர்ச்ேி வகுப்பு அனதத் 

ததொடர்ந்து வரும் சவறுபட்ட உருபன்கனளயும் இலக்கணத் தன்ன யின் உருபன் 

அன ப்தபொழுங்கு விதிகள் எங்கு கூைப்பட சவண்டும் என்பனதக் கொட்டும். ஒரு தேொல்னலத் 

ததொடர்ந்து வரும் துனண அகரொதிக் குழுனவ விவொிக்கும் பிைழ்ச்ேியின் பட்டியல் இருக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, கொல் என்ை தேொல்னல எடுத்துக் தகொள்சவொம் அது ஐ என்ை இரண்டொம் 

சவற்றுன  உருனபயும் உக்கு என்ை நொன்கொம் சவற்றுன  உருனபயும் இல் என்ை இட 

சவற்றுன  உருருனபயும் இலிருந்து என்ை நீக்கல் சவற்றுன  உருனபயும் கள் என்ை பன்ன  

உருனபயும் ஆ என்ை விைொ பின்தைொட்னடயும் ஏற்கும். சேய்ன  கட்டு அனடயில் அ என்பது 

அந்த என்பதன்  ொற்று உருபொகும். 

 ச ற்தேொன்ை த ிழ்ச் தேொல்லொய்விகள் யொவும் விதி அடிப்பனடயிலொைனவ. பின்வருவை 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொைனவ. 

5.9.1. திொிபுைொத தேொற்களின் ஆய்வு  

 பின்வரும் ஒழுக்குப்படம் திொிபுைொத தேொற்களின் பகுப்பொய்னவ (processing non-inflected 

forms) விளக்கும்:  
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   தரவுத்ததொகுதி 

தேொல்லின் கண்டுபிடிப்பு விதினயப் பயன்படுத்தி உனரயில் ஒரு தேொல்னலத் சதடவும் 

எழுத்துக்களின் ஒரு சகொர்னவனய ஒரு தேொல்லொகக் கண்டுதகொள்ளவும் 

 

அச்தேொல்னல சவர் அகரொதியில் சதடவும் 

 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டொல் தபொருண்ன க்கும் 

பிை தகவல்களுக்கும் சவண்டி இலக்கண 

அகரொதியில் சதடவும் 

கண்டுபிடிக்கப்படொவிட்டொல் அனதத் 

திொிபுற்ை தேொல்லொகக் கருதவும்; 

அதன்படி முன்சைைவும் 

 

வினளனவத் தரும் அடுத்த தேொல்னல சநொிடவும் 

 

அடுத்னத தேொல்னல சநொிடவும் 

5. 9.2. திொிபுற்ை தேொற்கனளப் பகுத்தொய்தல்  

 பின்வரும் ஒழுக்குப்படம் திொிபுற்ை தேொற்களின் பகுப்பொய்னவ (processing inflected 

words) விளக்கும்:  
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    விதரவு 

விொிதரவில் ஒரு திொிபுற்ை தேொல்னலக் கண்டுபிடிக்கவும் 

சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டுப் 

பொகங்களொகப் பிொிக்கவும் 

சவர்  ற்றும்பின்தைொட்டு அகரொதினயப் 

பயன்படுத்தவும் 

திொிபுற்ை தேொல்லின் 

உருபைியல் ஆய்வு 

சவர்-பின்தைொட்டு அகரொதினயயும் சவர்-

பின்தைொட்டுப் தபொருத்த வழிமுனை 

வனரனவயும் பயன்படுததவும் 

தேொல்லின் பகுப்பொய்வு  

 

இலக்கண  ற்றும் தபொருண்ன யியல் 

தகவல் 

தவளியீட்டுக் சகொர்னவனய 

உள்ளீட்டுக் சகொர்னவயுடன் 

தபொருத்தவும் 

எல்லொ தகவல்களுடன் இறுதி தவளியிட்னடத் 

தரவும்    

5. 9.3. இரட்னடச் தேொற்கனளப் பகுத்தொய்தல் (Processing Double Words) 

 இரட்னடச் தேொற்களின் ஆய்வு உறுப்புகள் அவற்ைிற்கு இனடயில் ஒரு இனடதவளியொல் 

பிொிக்கப்பட்ட கூட்டுகள், இரட்டுற்ை தேொற்கள், சவறுபடுத்தப்பட்ட தேொற்கள் என்பைவற்னை 

உள்ளடக்கும். எல்லொ சவறுபடுத்தப்பட்ட தேொற்களும் பல்தேொல் சகொர்னவகளொகும் அனவ 

 ிகத்திைன யுனடய ஆய்வு  ற்றும் குைிப்புனர (annotation) வழி னகயொளப்படசவண்டும். 

இரட்னட தேொற்கனள விொிதரவில் கண்டுபிடித்து ஆய்வது ேிக்கலொை தேயல்முனையொகும். 

அகரொதிகளில் தபரும்பொலும் இத்தனகய இரட்னட தேொற்கள் தரப்பட்டிருக்கும். அத்தனகய 

தேொற்கனளப் தபொருத்த ொை அணுகுமுனையொல் விொிதரவில் அனடயொளம் கண்டு தகொள்ளலொம். 

http://www.languageinindia.com/


 

132 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

ஆைொல் அகரொதியில் தரப்படொத இரட்னடச் தேொற்கனள அனடயொளம் கொண்பது ேிக்கலொை 

தேயல் முனையொகும். சேர்ந்து வருனக நிகழ்தவண்கள் இதற்குக் னகதகொடுக்கும். அடுத்துவருகின்ை 

தேொற்களின் தபொருண்ன  இரட்னடச் தேொற்களின் தபொருண்ன னய உறுதிதேய்ய உதவுவதொல் 

இரட்னட தேொற்கனள ஆய்தல் தேொல்  ட்டத்தில் தபொருண்ன   யக்கம் தீர்க்க உதவும்.  

5.10. அனடயொயப்படுத்துதல் (Tagging)  

 குைிப்பிட்ட பண்புக்கூறுகனளக் குைிப்பிட சவண்டி தேொற்களுக்குத் தைிப்பட்ட 

குைியங்கனள ஒட்டுவனத உள்ளடக்கும் த ொழிக் குைிப்புனரயின் ((linguistic annotation) ேில 

வனககள் குைிப்புனர, குைியங்கள் என்று அைியப்படுவதற்குப் பதிலொக அனடயொளப்படுத்துதல் 

என்று அைியப்படுகின்ைது.  

5.10.1. தேொல் வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தல் (Part-of-speech (POS) tagging) 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில் தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் (part-of-speech 

tagging அல்லது POS tagging அல்லது PoS tagging அல்லது POST) இலக்கணம்ேொர் 

அனடயொளப்படுத்தல் (grammatical tagging) என்றும் அனழக்கப்படுகிைது, இது ஒரு உனரயில் 

(தரவுத்ததொகுதி) ஒரு தேொல்னல அதன் வனரயனை  ற்றும் சூழல் இரண்னடயும் அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டு தேொல்வனகப்பட்டுக்கு ஒத்ததொகக் அனடயொளப்படுத்தும் தேயல்முனையொகும். 

தேொற்கனளப் தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், தபயரனடகள், வினையனடகள் எை 

அனடயொளம் கொணும் இதன் எளின யொை வடிவம் தபொதுவொகப் பள்ளி வயது குழந்னதகளுக்குக் 

கற்பிக்கப்படுகிைது.   

 முன்ைர் னகயொல் தேய்யப்பட்ட தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தல் தற்சபொது 

தைித்துவ ொை தேொற்கனளயும், சபச்ேின்  னைக்கப்பட்ட பகுதிகனளயும் இனணக்கும் 

வழிமுனைகனளப் பயன்படுத்தி விளக்கக் தேொல்வனக அனடயொளங்களின் ததொகுப்பொல் இப்சபொது 

கணிைி த ொழியியலின் சூழலில் தேய்யப்படுகிைது. தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தலின் 

வழிமுனைகள் இரண்டு தைித்துவ ொை குழுக்களொகின்ைை: ஒன்று விதி அடிப்பனடயிலொைது 

 ற்தைொன்று புள்ளியியல் அடிப்பனடயொைது. முதன்ன யொைவற்ைில் ஒன்ைொை  ற்றும்  ிகவும் 

பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில தேொல்வனக அனடயொளப்பத்திகளில்  ஒன்ைொை ஈ. 

பிொில்லின் சடக்கர் (E. Brill's tagger) விதி அடிப்பனடயிலொை வழிமுனைகனளப் 

பயன்படுத்துகிைது.  

தகொள்னக 
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 தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தல் தேொற்களின் பட்டியனலயும் அவற்ைின் 

தேொல்வனகப்பொடுகனள னவத்திருப்பனத விட கடிை ொைது. ஏதைைில் ேில தேொற்கள் 

தவவ்சவறு சநரங்களில் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட தேொல்வனகப்பொடுகனளக் குைிக்கக்கூடும்; ச லும் 

தேொல்னவப்பொடுகள் ேிக்கலொைனவயொக அல்லது ேொியொக தவளிப்படுத்தப்படொதனவயொக 

இருக்கும். இந்நினல அொிதொைது அல்ல; இயற்னக த ொழிகளில் (பல தேயற்னக த ொழிகளுக்கு 

 ொைொக), தேொல் வடிவங்களில் தபரும் ேதவீதம் ததளிவற்ைனவ. எடுத்துக்கொட்டொக, தபொதுவொக 

ஆங்கிலத்தில் ஒரு பன்ன  தபயர்ச்தேொல் என்று கருதப்படும் "dogs" என்பது கூட ஒரு 

வினைச்தேொல்லொக இருக்கலொம்: 

 The sailor dogs the hatch. 

ேொியொை இலக்கண தேொல்வகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தல் "dogs"  ிகவும் தபொதுவொை பன்ன  

தபயர்ச்தேொல்லொகப் பயன்படுத்தப்படவில்னல, இங்சக ஒரு வினைச்தேொல்லொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனத பிரதிபலிக்கும். இனதத் தீர் ொைிக்க இலக்கண சூழல் ஒரு வழி 

ஆகும்; "sailor"  ற்றும் " hatch" ஆகியனவ " dogs" என்பது கடல் சூழலினலக் குைிக்கின்ைது 

 ற்றும் "hatch" என்ை தேயப்படுதபொருளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தேயல் எைக் கணிக்க 

இயலும் (இந்தச் சூழலில், " dogs" என்பது ஒரு கடல்கொல அர்த்தத்தில் "(நன்ைொக மூடப்பட்ட 

கதனவப்) பொதுகொப்பொக இறுக்குகிைொர்" எைப்தபொருள்படும்). 

தேொல்வனகப்பொடுட்டுக் குழு ம் 

 ஆங்கிலத்தில் 9 தேொல்வனகப்பொடுகள் இருப்பதொகப் பள்ளிகள் தபொதுவொக 

கற்பிக்கின்ைை: தபயர்ச்தேொல், வினைச்தேொல், அனடதகொளி அனட, தபயரனட, முன்னுருபு, 

 ொற்றுப்தபயர், வினையனட, இனணப்புக்கிளவி  ற்றும் வியப்பினடச்தேொல். இருப்பினும், 

இன்னும் பல பிொிவுகள்  ற்றும் துனண பிொிவுகள் ததளிவொக உள்ளை. தபயர்ச்தேொற்கனளப் 

தபொறுத்தவனர, பன்ன , உனடன   ற்றும் ஒருன  வடிவங்கனள சவறுபடுத்தி அைியலொம். பல 

த ொழிகளில் தேொற்கள் அவற்ைின் "சவற்றுன " (எழுவொய், தேயப்படுதபொருள் சபொன்ைவற்ைின் 

பங்கு), இலக்கணப் பொலிைம்  ற்றும் பலவற்ைிற்கும் குைிக்கப்பட்டுள்ளை; வினைச்தேொற்கள் 

கொலம், வினையொற்றுவனக  ற்றும் பிை விஷயங்களுக்கொகக் குைிக்கப்பட்டுள்ளை. ேில 

குைியீட்டு/அனடயொளப்படுத்தும் முனைகளில், ஒசர மூல தேொற்களின் தவவ்சவறு திொிபுகள் 

தவவ்சவறு தேொல்வனகப்பொடுகனளப் தபறும்; இதன் வினளவொக அதிக எண்ணிக்னகயிலொை 

(விளக்க) அனடயொளங்கள் கினடக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, தபொது ஒருன ப் தபயர்களுக்கு NN, 

http://www.languageinindia.com/


 

134 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

தபொது பன்ன ப் தபயர்களுக்கு NNS, ஒருன  இயற்தபயர்களுக்கு NP (பிரவுண் 

தரவுத்ததொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளங்கனளப் பொர்க்கவும்). பிை 

அனடயொளப்படுத்தும் அன ப்புகள் குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை அனடயொளங்கனளப் 

பயன்படுத்துகின்ைை  ற்றும் நுணுக்க ொை சவறுபொடுகனளப் புைக்கணிக்கின்ைை அல்லது 

தேொல்வனகப்பொட்டிலிருந்து ஓரளவு சுதந்திர ொை அம்ேங்களொக அவற்னை வடிவன க்கின்ைை.  

 கணிைி மூலம் தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலில், ஆங்கிலத்திற்கொை 

தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளங்கள் 50 முதல் 150 வனகப்பொடுகனள சவறுபடுத்துவது 

தபொதுவொைது. சகொய்ன் கிசரக்கத்னதக் (Koine Greek) (DeRose 1990) குைியிடுவதற்கொை 

புள்ளியியல்ேொர் முனைகள் குைித்த தேயல்பொடு, தேொல்வனகப்பொட்டின் 1,000க்கும் ச ற்பட்ட 

தேொல்வனகப்பொடுகனளப் பயன்படுத்தியுள்ளது; ச லும் ஆங்கிலத்திற்கு ஒப்பொக அந்த த ொழியில் 

பல தேொற்கள் தபொருண்ன   யக்க ொக இருப்பனதக் கண்டைிந்துள்ளது. வனகப்பொடு = 

தபயர்ச்தேொல், வனக = தபொது, பொலிைம் = ஆண்பொல், எண் = ஒருன , சவற்றுன  = 

தேய்ப்படுதபொருள்சவற்றுன , உயிர்ன  = இல்னல என்பதற்கொை Ncmsan சபொன்ை  ிகக் 

குறுகிய நினைவுக்குைிப்புகனளப் பயன்படுத்தி உருபைியல் அடிப்பனடயில் தேழிப்பொை 

த ொழிகளின் விஷயத்தில் ஒரு உருபைியல்-ததொடொியல்ேொர் விளக்கி (morphosyntactic descriptor) 

தபொதுவொக தவளிப்படுத்தப்படுகிைது. 

 அத ொிக்க ஆங்கிலத்திற்கொை தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலுக்கொை  ிகவும் 

பிரபல ொை "சடக் தேட்" என்பது தபன் ட்ொீ சபங்க் திட்டத்தில் (Penn Treebank project) 

உருவொக்கப்பட்ட தபன் அனடயொளக் குழு ம் (Penn tag set) ஆகும். இது தபரும்பொலும் முந்னதய 

பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus)  ற்றும் லொப் தரவுத்ததொகுதி (LOB Corpus) அனடயொளக் 

குழு ங்களுடன் ஒத்திருக்கிைது, இது  ிகவும் ேிைியதொக இருந்தொலும். ஐசரொப்பொவில், ஈகிள்ஸ் 

வழிகொட்டுதல்களிலிருந்து அனடயொளத் ததொகுப்புகள் (tag sets) பரந்த பயன்பொட்னடக் 

கொண்கின்ைை  ற்றும் பல த ொழிகளுக்கொை பதிப்புகனள உள்ளடக்குகின்ைை. 

 தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தல் பணி பல்சவறு த ொழிகளில் 

தேய்யப்பட்டுள்ளது; ச லும் பயன்படுத்தப்படும் தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளங்களின் 

ததொகுப்பு த ொழியுடன் தபொிதும்  ொறுபடும். அனடயொளங்கள் தபொதுவொக தவளிப்பனடயொை 

உருபன்ேொர் சவறுபொடுகனள உள்ளடக்கும் வனகயில் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை; இருப்பினும் 

இது ஆங்கிலத்தில் தபயர்ச்தேொற்களுக்கு அன்ைி  ொற்றுப்தபயர்களுக்கொை சவற்றுன னயக் 
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குைிப்பது சபொன்ை முரண்பொடுகளுக்கு வழிவகுக்கிைது;  ற்றும் த ொழினயக் கடந்து  ிகப் தபொிய 

சவறுபொடுகளுக்கு வழிவகுக்கிைது. கிசரக்க  ற்றும் லத்தீன் சபொன்ை தபொிதும் திொிபுறும் 

த ொழிகளுக்கொை அனடயொளக் குழு ம்  ிகப் தபொியதொக இருக்கும்; இன்யூட் த ொழிகள் (Inuit 

languages) சபொன்ை ஒட்டுநினல த ொழிகளில் (agglutinative language) தேொற்கனளக் குைிப்பது 

கிட்டத்தட்ட ேொத்திய ற்ைது.  ற்தைொரு தீவிரத்தில், தபட்சரொவ்  ற்றும் பலர் (Petrov et al.) 12 

வனககள் தகொண்ட "உலகளொவிய" அனடயொளத் ததொகுப்னப ("universal" tag set) 

(எடுத்துக்கொட்டொக,  தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், நிறுத்தற்குைிகள் சபொன்ைனவ; 

ஆங்கிலத்தில் ‘to’ வினைதயச்ேக் குைியீடொகவும் முன்னுருபொகவும் சவறுபொடின்ைி இருப்பது 

சபொன்ைனவ) முன்த ொழிந்தைர்.  ிகவிொிந்த அனடயொளங்களின் (very broad tags)  ிகச் ேிைிய 

அனடயொளங்கள் அல்லது  ிகத் துல்லிய ொை குைியீட்டுத் ததொகுப்புகளின் ேிைிய குைியீட்டு 

விரும்பத்தக்கதொ என்பது னகயில் இருக்கும் சநொக்கத்னதப் தபொறுத்தது. ேிைிய அனடயொளக் 

குழு ங்களில் தொைியங்கி அனடயொளப்படுத்தல் எளிதொைது. 

வரலொறு 

பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி  

 தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளம் குைித்த ஆரொய்ச்ேி தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலுடன் 

தநருக்க ொக பினணக்கப்பட்டுள்ளது. கணிைி பகுப்பொய்விற்கொை ஆங்கிலத்தின் முதல் தபொிய 

கொர்பஸ் 1960களின் நடுப்பகுதியில் தஹன்ைி குதேரொ  ற்றும் டபிள்யூ. தநல்ேன் பிரொன்ேிஸ் 

(Henry Kučera and W. Nelson Francis) ஆகிசயொரொல் பிரவுன் பல்கனலக்கழகத்தில் 

உருவொக்கப்பட்ட பிரவுன் கொர்பஸ் ஆகும். இது சதொரொய ொக சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

தவளியீடுகளிலிருந்து 500  ொதிொிகளொல் ஆை நடப்பு ஆங்கில உனரநனட உனரயின் சு ொர் 

1,000,000 தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு  ொதிொியும் 2,000 அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட 

தேொற்கள் (2,000 தேொற்களுக்குப் பிைகு முதல் வொக்கியத்தின் முடிவில் முடிவனடகிைது, இதைொல் 

கொர்பஸில் முழுன யொை வொக்கியங்கள்  ட்டுச  உள்ளை).  

 பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி பல ஆண்டுகளொக தேொல்வனகப்பொட்டுக் குைியீடுகளுடன்  ிகக் 

கடிை ொை உனழப்பொல் "குைியிடப்பட்டது". கிொீன்  ற்றும் ரூபின் (Greene and Rubin) 

ஆகிசயொரொல் ஒரு திட்டத்துடன் முதல் சதொரொய ொக்கல் தேய்யப்பட்டது, இதில் என்தைன்ை 

வனககள் இனணநிகழ்வு தேய்யக்கூடும் என்பதற்கொை ஒரு தபொிய னகயொல் தேய்யப்பட்ட 

பட்டியனலக் தகொண்டிருந்தது. எடுத்துக்கொட்டொக, ேொர்பனட (article) பின்ைர் தபயர்ச்தேொற்கள் 
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வரலொம், ஆைொல் ேொர்பனடபின்ைொ வினைச்தேொல் (விவொதிக்கக்கூடியது) வரமுடியொது. நிரல் 

(program) சு ொர் 70% ேொினயப் தபற்ைது. அதன் முடிவுகள்  ீண்டும்  ீண்டும்  திப்பொய்வு 

தேய்யப்பட்டு னகயொல் திருத்தப்பட்டை; பின்ைர் பயைர்கள் பினழப்பட்டியனல அனுப்பிைர்; 

இதைொல் 70களின் பிற்பகுதியில் குைியீடுகள் கிட்டத்தட்ட ேொியொக இருந்தது ( ைித சபச்ேொளர்கள் 

கூட ஒப்புக் தகொள்ளொத ேில ேந்தர்ப்பங்கனள அனு திக்கிைது). 

 இந்த தரவுத்ததொகுதி தேொல்-அதிர்தவண்  ற்றும் தேொல்வனகப்பொட்டின் எண்ணற்ை 

ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது  ற்றும் பல த ொழிகளில் இசதசபொன்ை "குைிக்கப்பட்ட" 

தரவுத்ததொகுதிகளின் வளர்ச்ேினய ஊக்குவித்தது. அனத பகுப்பொய்வு தேய்வதன் மூலம் 

தபைப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் CLAWS (த ொழியியல்)  ற்றும் சவொல்சுங்கொ (VOLSUNGA) 

சபொன்ை தபரும்பொலொை பிந்னதய தேொல்வனகப்பொட்டு குைியீடுகளின் அன ப்புகளுக்கு 

அடிப்பனடயொக அன ந்தை. இருப்பினும், 2005இல் இது 100  ில்லியன் தேொற்களொலொை 

பிொிட்டிஷ் சநஷைல் தரவுத்ததொகுதி சபொன்ை தபொிய தரவுத்ததொகுதியொல் முைியடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ேில கொல ொக, தேொல்வனகப்பொட்டுக் குைியிடுதல் இயற்னகயொை த ொழி தேயலொக்கத்தின் 

பிொிக்க முடியொத பகுதியொகக் கருதப்பட்டது; ஏதைன்ைொல் தபொருண்ன யினலசயொ அல்லது 

சூழலின் பயன்வழியினலப் புொிந்து தகொள்ளொ ல் தேொல்வனகப்பொட்னடச் ேொியொகத் தீர் ொைிக்க 

முடியொத ேில ேந்தர்ப்பங்கள் உள்ளை. இது  ிகவும் வினல உயர்ந்தது; குைிப்பொக ஒவ்தவொரு 

தேொல்லுக்கும் பல தேொல்வனகப்பொட்டுச் ேொத்தியங்கள் கருதப்படும்சபொது உயர் நினலகனளப் 

பகுப்பொய்வு தேய்வது  ிகவும் கடிைம். 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்சகொவ்  ொதிொிகளின் பயன்பொடு (Use of hidden Markov models) 

 1980களின் நடுப்பகுதியில், ஐசரொப்பொவில் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் 

லொன்கொஸ்டர்-ஒஸ்சலொ-தபர்கன் தரவுத்ததொகுதினய (Lancaster-Oslo-Bergen Corpus) 

அனடயொளப்படுத்தச்  தேய்யச் தேயல்படும் சபொது, தேொல்வனகப்பொடுகளின்  யக்கத்னத நீக்க 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகனளப் (எச்.எம்.எம்./HMMs) பயன்படுத்தத் ததொடங்கிைர். 

எச்.எம்.எம்.கள் சவற்றுன கனள எண்ணுவது (பிரவுன் கொர்பஸிலிருந்து சபொன்ைனவ)  ற்றும் ேில 

வொினேகளின் நிகழ்தகவுகளின் அட்டவனணனய உருவொக்குவது ஆகியனவ அடங்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ' the' சபொன்ை ஒரு ேொர்பனடனய நீங்கள் பொர்த்தவுடன், அடுத்த தேொல் ஒரு 

தபயர்ச்தேொல் 40%, ஒரு தபயரனட 40%  ற்றும் ஒரு எண் 20% ஆகும். இனத அைிந்தொல், ஒரு 

வினைச்தேொல் அல்லது ஒரு  ொதிொினய விட "the can" இல் உள்ள " can" என்பது ஒரு வினை 
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என்பனதவிட ஒரு தபயர்ச்தேொல்லொக இருக்க வொய்ப்புள்ளது என்று ஒரு நிரல் தீர் ொைிக்க முடியும். 

பின்வரும் தேொற்கனளப் பற்ைிய அைிவிலிருந்து பயைனடய அசத முனைனயப் பயன்படுத்தலொம். 

  ிகவும் ச ம்பட்ட ("உயர்-வொினே") எச்.எம்.எம்.-கள் இரு டங்குகளில்  ட்டு ல்ல, 

மும் டங்குகளிலும் அல்லது தபொிய வொினேகளிலும் நிகழ்தகவுகனளக் கற்றுக்தகொள்கின்ைை. 

எைசவ, எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு வினைச்தேொல்னலத் ததொடர்ந்து ஒரு தபயர்ச்தேொல்னல நீங்கள் 

பொர்த்திருந்தொல், அடுத்தச் தேொல் ஒரு முன்தைொட்டு, ேொர்பனட அல்லது தபயர்ச்தேொல்லொக 

இருக்கலொம்; ஆைொல்  ற்தைொரு வினைச்தேொல் ஆக இருப்பது  ிகக் குனைவு. 

 பல தபொருண்ன  யக்கமுள்ள தேொற்கள் ஒன்ைொக நிகழும்சபொது, ேொத்தியங்கள் தபருகும். 

எவ்வொைொயினும், ஒவ்தவொரு சதர்னவயும் நிகழ்தகவுகனள ஒன்ைினணப்பதன் மூலம் ஒவ்தவொரு 

கலனவனயயும் கணக்கிடுவதும் ஒவ்தவொன்ைிற்கும் ஒரு ததொடர்புனடய நிகழ்தகனவ ஒதுக்குவதும் 

எளிதொைது. அதிக நிகழ்தகவு தகொண்ட சேர்க்னக பின்ைர் சதர்ந்ததடுக்கப்படுகிைது. ஐசரொப்பிய 

குழு CLAWS ஐ உருவொக்கியது, இது ஒரு குைியீட்டுத் திட்ட ொகும்; இது ேொியொகச் தேய்து 93-95% 

பரப்தபல்னலயில் துல்லியத்னத அனடந்தது. 

 இயற்னகயொை த ொழி பொகுபடுத்தலுக்கொை புள்ளிவிவர நுட்பங்களில் (1997), யூஜின் 

ேொர்ைியொக் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளபடி, அைியப்பட்ட ஒவ்தவொரு வொர்த்னதக்கும்  ிகவும் தபொதுவொை 

குைியீட்னட ஒதுக்குவது  ற்றும் அனைத்து அைியப்படொதனவகளுக்கும் "இயற்தபயர்" என்ை 

குைியீடு 90% துல்லியத்னத அணுகும் ஏதைன்ைொல் பல தேொற்கள் தபொருண்ன   யக்க ற்ைனவ; 

ச லும் பல தேொற்கள்  ிக அொிதொகசவ அவற்ைின் குனைவொை தபொதுவொை தேொல்வனகப்பொட்னட 

குைிக்கின்ைை. 

 HMM-அடிப்பனடயிலொை தேொல்வனகப்பொட்டுக் குைியீடுதலின் துனையில் CLAWS 

முன்சைொடியொக இருந்தது; ஆைொல் இது அனைத்து ேொத்தியக்கூறுகனளயும் கணக்கிட்டதொல் 

 ிகவும் வினல உயர்ந்தது. தவறு சை பல விருப்பங்கள் இருக்கும்சபொது இது ேில சநரங்களில் 

கொப்பு முனைகனள நொட சவண்டியிருந்தது (பிரவுன் கொர்பஸ் ஒரு வொினேயில் 17 ததளிவற்ை 

தேொற்கனளக் தகொண்ட ஒரு வழக்னகக் தகொண்டுள்ளது, ச லும் "still" சபொன்ை தேொற்கள் 

உள்ளை; அனவ 7 தைித்துவ ொை தேொல்வனகப்பொட்னடக் குைிக்கும் (DeRose 1990, பக். 82)). 

 எச்.எம்.எம்.கள் புள்ளியியல்ேொர் குைியீடுகளின் தேயல்பொட்னட உட்படுத்துகின்ைை, 

ச லும் அனவ பல்சவறு வழிமுனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, அனவ இரு-தினே அனு ொை 

அல்கொொிதம் ஆகும். 
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னடை ிக் நிரலொக்க முனைகள் (Dynamic programming methods) 

 1987ஆம் ஆண்டில், ஸ்டீவன் டிசரொஸ் (Steven DeRose)  ற்றும் (தகன் ேர்ச்) Ken Church 

ஆகிசயொர் ஒசர ேிக்கனல  ிகக் குனைந்த சநரத்தில் தீர்க்க தைித்தைியொக (ஒருவனரஒருவர் 

ேொரொ ல்) னடை ிக் நிரலொக்க வழிமுனைகனள உருவொக்கிைர். அவர்களின் முனைகள்  ற்ை 

துனைகளில் ேில கொலம் அைியப்பட்ட விட்டர்பி (Viterbi algorithm) வழிமுனைனயப் சபொலசவ 

இருந்தை. டிசரொஸ் சஜொடிகளின் அட்டவனணனயப் பயன்படுத்திைொர்; அசத சநரத்தில் ேர்ச் 

மும் டங்கு அட்டவனணனயயும் பிரவுன் தரவுத்ததொகுதியில் அொிதொை அல்லது இல்லொத 

மும் டங்களுக்கொை  திப்புகனள  திப்பிடும் முனைனயயும் பயன்படுத்திைொர் (மூன்று 

நிகழ்தகவுகளின் உண்ன யொை அளவீட்டுக்கு  ிகப் தபொிய கொர்பஸ் சதனவப்படும்). இரண்டு 

முனைகளும் 95% க்கும் அதிக ொை துல்லியத்னத அனடந்தை. பிரவுன் பல்கனலக்கழகத்தில் 

தடசரொஸின் 1990 ஆம் ஆண்டு ஆய்வுக் கட்டுனரயில் குைிப்பிட்ட பினழ வனககள், நிகழ்தகவுகள் 

 ற்றும் பிை ததொடர்புனடய தரவுகளின் பகுப்பொய்வுகளும் அடங்கியிருந்தை; ச லும் கிசரக்க 

த ொழியில் அவரது பனடப்பு திரும்பச்தேய்யப்பட்டது; அது இசதசபொல் பயனுள்ளதொக இருந்தது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் இயற்னக த ொழி ஆய்வுத் துனையில் வியக்கத்தக்க வனகயில் 

இனடஞ்ேலொக இருந்தை. த ொழியியல் பகுப்பொய்வின் பல உயர்ந்த நினலகளுடன் 

தேொல்வனகப்பட்டுத் சதர்னவ ஒருங்கினணக்கும்  ிகவும் அதிநவீை வழிமுனைகளின் வழக்க ொை 

துல்லியத்னத விட அைிக்னகயிடப்பட்ட துல்லியம் அதிக ொக இருந்தது: ததொடொியல், உருபைியல், 

தபொருண்ன யியல்  ற்றும் பல. தபொருண்ன யியல் சதனவப்படும் ேில அைியப்பட்ட 

நிகழ்வுகளுக்கு CLAWS, DeRose  ற்றும் Church-இன் முனைகள் சதொல்வியனடந்தை; ஆைொல் 

அனவ  ிக அொிதொகசவ நிரூபிக்கப்பட்டை. தேொல்வனகப்பொட்டு குைியிடல் பிை 

தேயலொக்கங்களிலிருந்து பிொிக்கப்படலொம் என்பனத இது துனையில் பலருக்கு உணர்த்தியது; இது 

கணிைி ய ொக்கப்பட்ட த ொழிப் பகுப்பொய்வின் சகொட்பொடு  ற்றும் நனடமுனைனய 

எளிதொக்கியது  ற்றும் பிை பகுதிகனளயும் பிொிப்பதற்கொை வழிகனளக் கண்டைிய 

ஆரொய்ச்ேியொளர்கனள ஊக்குவித்தது.  ொர்சகொவ்  ொதிொிகள் இப்சபொது தேொல்வனகப்பொடு 

ஒதுகீட்டுக்கு ஒரு தர ொை முனையொகும். 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத குைிச்தேொற்கள் (Unsupervised taggers) 

 ஏற்கைசவ விவொதிக்கப்பட்ட முனைகள் குைியீட்டு நிகழ்தகவுகனளக் கற்றுக்தகொள்வதற்கு 

முன்சப இருக்கும் கொர்பஸிலிருந்து (pre-existing corpus) தேயல்படுவனத உள்ளடக்கியது. 
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இருப்பினும், "ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத" குைியிடனலப் (Unsupervised taggers) பயன்படுத்தி 

பூட்ஸ்ட்ரொப் தேய்ய முடியும். ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத குைியிடல் நுட்பங்கள் அவற்ைின் 

பயிற்ேித் தரவுகளுக்கு ஒரு குைிக்கப்படொத தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைை  ற்றும் 

தூண்டல் மூலம் குைியீட்டுத் ததொகுதினய உருவொக்குகின்ைை. அதொவது, அனவ தேொல் 

பயன்பொட்டில் ஒழுங்கன புகனளக் கவைித்து, தேொல்வனகப்பொடுகனள ஆக்குகின்ைை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, புள்ளிவிவரங்கள் "the", "a" ற்றும் "an"ஆகியனவ ஒத்த சூழல்களில் 

நிகழ்கின்ைை, அசத சநரத்தில் "eat" என்பது  ிகவும் வித்தியொே ொைவற்ைில் நிகழ்கிைது. 

சபொது ொை  று தேய்னகயுடன்,  ைித த ொழியியலொளர்கள் எதிர்பொர்ப்பனதப் சபொலசவ 

தேொற்களின் ஒற்றுன  வகுப்புகள் (similarity classes) தவளிப்படுகின்ைை;  ற்றும் சவறுபொடுகள் 

ேில சநரங்களில்  திப்பு ிக்க புதிய நுண்ணைிவுகனளப் பொிந்துனரக்கின்ைை. 

 இந்த இரண்டு வனககனளயும் விதி அடிப்பனடயிலொை, புள்ளியியல்  ற்றும் நரம்பியல் 

அணுகுமுனைகளொக ச லும் பிொிக்கலொம். 

பிை அனடயொளங்கள்  ற்றும் முனைகள் (Other taggers and methods) 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலின் ேில தற்சபொனதய முக்கிய வழிமுனைகளில் 

விட்டர்பி வழிமுனை (Viterbi algorithm), பிொில் சடக்கர் (Brill tagger), கட்டுப்பொட்டு இலக்கணம் 

(Constraint Grammar)  ற்றும் பொம்-தவல்ச் வழிமுனை (Baum-Welch algorithm) (முன்சைொக்கி-

பின்தங்கிய வழிமுனை என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) ஆகியனவ அடங்கும்.  னைக்கப்பட்ட 

 ொர்க்சகொவ்  ொதிொி  ற்றும் புலப்படும்  ொர்சகொவ்  ொதிொி (visible Markov model) குைியீடுகள் 

இரண்னடயும் விட்டர்பி வழிமுனைனயப் பயன்படுத்தி தேயல்படுத்தலொம். விதி அடிப்பனடயிலொை 

பிொில் அனடயொளப்படுத்தி அேொதொரண ொைது; இது ஒரு விதி அன ப்தபொழுங்குகளின் 

ததொகுதினயனயக் கற்றுக்தகொள்கிைது; பின்ைர் புள்ளிவிவர அளனவ ச ம்படுத்துவனத விட அந்த 

வடிவங்கனளப் பயன்படுத்துகிைது. விதிகள் ததொடர்ச்ேியொக வொினேப்படுத்தப்படும் பிொில் 

சடக்கனரப் சபொலன்ைி, பிஓஎஸ்  ற்றும் உருபைியயல் குைியிடுதல் கருவித்ததொகுதி (toolkit) 

ஆர்.டி.ஆர்.தபொஸ்டொகர் (RDRPOSTagger) ொிப்பிள்-டவுண் விதிகள் கினளயப்பு (ripple-down 

rules tree) வடிவத்தில் விதிகனளச் சேகொித்து னவக்கின்ைை. 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலின் ேிக்கலுக்கு பல இயந்திர கற்ைல் முனைகளும் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை. எஸ்.வி.எம். (SVM Support-vector machine), அதிகபட்ே என்ட்சரொபி 

வனகப்படுத்தி  (maximum entropy classifier), தபர்தேப்டிரொன்  (perceptron)  ற்றும் அருகிலுள்ள 

http://www.languageinindia.com/


 

140 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

அண்னட (nearest-neighbor) சபொன்ை முனைகள் அனைத்தும் முயற்ேிக்கப்பட்டுள்ளை; ச லும் 

தபரும்பொலொைனவ 95% க்கு ச ல் துல்லியத்னத அனடய முடியும். 

 பல முனைகளின் சநரடி ஒப்பீடு ACL விக்கியில் (ACL Wiki) (குைிப்புகளுடன்) 

ததொிவிக்கப்படுகிைது. இந்த ஒப்பீடு ேில தபன் ட்ொீசபங்க் தரவுகளில் (Penn Treebank data), 

அன க்கப்பட்ட தபன் குைியீடுத் ததொகுதினயப் (Penn tag set) பயன்படுத்துகிைது, எைசவ 

முடிவுகள் சநரடியொக ஒப்பிடத்தக்கனவ. இருப்பினும், பல குைிப்பிடத்தக்க அனடயொளப்படுத்திகள் 

சேர்க்கப்படவில்னல (ஒருசவனள இந்த குைிப்பிட்ட தரவுத்ததொகுப்பிற்கொக அவற்னை 

 றுேீரன ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள உனழப்பு கொரண ொக இருக்கலொம்). எைசவ, இங்சக 

ததொிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் தகொடுக்கப்பட்ட அணுகுமுனையொல் அனடயக்கூடிய ேிைந்தனவ 

என்று கருதக்கூடொது; தகொடுக்கப்பட்ட அணுகுமுனையொல் அனடயப்பட்ட ேிைந்தனவ கூட 

இல்னல. 

 2014ஆம் ஆண்டில், தேொல்வனகப்பொட்டு குைியிடலுக்கொை கட்டன ப்பு ஒழுங்குமுனை 

முனைனயப் பயன்படுத்தி ஒரு கொகித அைிக்னக, நினலயொை/தர ொை தபஞ்ச் ொர்க் 

தரவுத்ததொகுப்பில் 97.36% ஐ அனடகிைது 

 தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தும் (Part of Speech Tagging) திட்டம் ஒரு தேொல்னல 

வொக்கியத்தில் அதன் தேொல்வனகப்பொட்டுடன் அனடயொளப்படுத்தும். இது மூன்று நினலகளில் 

தேய்யப்படுகின்ைது: முன்திருத்தல், தொைியங்கு அனடயொளம் தருனக,  ற்றும்  ைிதமுயற்ேிேொர் 

பின்திருத்தல்.  

 முன் திருத்தல் கட்டத்தில், ஒவ்தவொரு தேொல்லுக்கு அல்லது தேொல் சேர்க்னகக்குச் 

தேொல்வனகபொட்னட அனடயொளப்படுத்த தரவுத்ததொகுதி தபொருத்த ொை வடிவ ொக 

 ொற்ைப்படுகிைது. எழுத்து ஒற்றுன  கொரண ொக ஒரு தேொல்லுக்குப் பல தேொல்வனகப்பொடு 

அனடயளொங்கள் வரலொம். ேொத்திய ொை தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தலின் ததொடக்க 

நிகழ்வுக்குப் பிைகு, உனரகளில் உள்ள தபொருண்ன   யக்கத்னத நீக்கச் தேொற்களில் 

தேொல்வனகப்பொடுகள் னகமுனையொகச் ேொி தேய்யப்படுகின்ைை. 

  தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தலின் எடுத்துக்கொட்டு (Biber at al. 1998: 258-

259).  ொதிொி 1 எளிய அனடயொளப்படுத்தனலக் கொட்டுகிைது.  ொதிொி 2 பல பொி ொண 

அனடயொளப்படுத்தனலக் கொட்டுகிைது. 

அனடயொளப்படுத்தொத வொக்கியம் (Untagged sentence)  
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எ.கொ.  

A more to stop Mr. Gaitskell from nominating any more labour life peers is to be made at a 

meeting of labour MPs tomorrow. 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  ொதிொிவடிவம் 1 

^a_ AT move_ NN  to_ TO stop _VB \0Mr_ NPT  Gaitskell _NP from _IN nominating _ABG 

any_DTI.  more_AP labour_NN life_NN peers_NNS is_BEZ to-TO be_BE made–VBN at_IN 

a_AT meeting –NN of_IN labour _NN tomorrow _NR._ 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  ொதிொிவடிவம் 2 

A ^at++++     move  ^nn++++ 

to  ^to++++     stop  ^vbi++++  

Mr ^npt++++     Gaitskell  ^np++++ 

from  ^in++++     nominating  ^xvbg+++xvbg+  

any  ^dti++++     more  ^ap++++  

labour  ^nn++++    life  ^nn++++ 

peers  ^nns++++    is  ^vbz+bez+aux++  

to  ^to++++     be  ^vb+be+aux++  

made  ^vpsv++agls+xvbnx+   at  ^in++++ 

a  ^at++++     meeting  ^nn+++xvbg+  

of  ^in++++     labour  ^nn++++  

MPs  ^npts++++    tomorrow. ^nr+tm+++ 

.^.+clp+++ 

த ிழ் உனர தரவுத்ததொகுதினயப் தபொறுத்தவனர, பல்சவறு தேொல் வகுப்புகனளச் சேர்ந்த 

தேொற்களுக்கு பின்வரும் குைிச்தேொல்னலப்/தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளங்கனளப் 

பயன்படுத்துகிசைொம்: 

5. 10.1.1 முக்கிய ொை தேொல் வகுப்புகள் (Major Lexical Classes) 

Noun/தபயர்   : [NN]   : எ.கொ. னபயன்[NN] 

Pronoun/ ொற்றுப்தபயர் : [PN]    : எ.கொ. நொன்[PN] 

Adjective/தபயரனட  : [ADJ]   : எ.கொ. நல்ல[ADJ] 
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Adverb /வினையனட  : [ADV]   : எ.கொ. சவக ொக [ADV] 

Finite verb/வினைமுற்று : [FV]    : எ.கொ. தேய்தொன்[FV] 

Non-finite verb/வினைஎச்ேம் : [NFV]   : எ.கொ. தேய்ய[NFV] 

Postposition/முன்னுருபு : [PP]    : எ.கொ. ச ல்[PP] 

Indeclinable/திொிபுைொதது : [IND]    : எ.கொ. ஆைொல்[IND] 

Reduplication/இரட்டுதல் : [RDP]   : எ.கொ. படபட[RDP] 

5. 10.1.2 முக்கிய த ொழி வகுப்புகள் (Major Language Class) 

Tamil    : [TAM]   : எ.கொ.  ைிதன்[TAM] 

English     : [ENG]    : எ.கொ. man[ENG] 

Foreign    : [FRN]   : எ.கொ Admi[FRN] 

5.10.1.3 தபயர்ச்தேொல்லின் துனண வகுப்புகள்  

Compound Noun/கூட்டுப்தபயர்                :[NN_COM]    : எ.கொ. பள்ளிக்கூடம்[NN_COM] 

Proper Noun/இயற்தபயர்                : [NN_PPN]      : எ.கொ. பொரதியொர்[NN_PPN] 

Proper Noun Tamil/இயற்தபயர் த ிழ்                  : [NN_PPN_TAM]: எ.கொ. தேன்னை[NN_PPN_TAM] 

Proper Noun English/இயற்தபயர் ஆங்கிலம்        : [NN_PPN_ENG] : எ.கொ. லண்டன்[NN_PPN_ENG] 

Proper Noun Foreign/இயற்தபயர்அயல்                : [NN_PPN_FRN] : எ.கொ. அரப்[NN_PPN_FRN] 

Common Noun/தபொதுப்தபயர்                 : [NN_CMN]       : E.g. தம்பி[NN_CMN] 

Common Noun Tamil/தபொதுப்தபயர்                : [NN_CMN_TAM] : எ.கொ. புத்தகம்[NN_CMN_TAM] 

Common Noun English/தபொதுப்தபயர்ஆங்கிலம் : [NN_CMN_ENG]: எ.கொ. புக்NN_CMN_ENG] 

Common Noun Foreign /தபொதுப்தபயர்அயல்       : [NN_CMN_FRN] : எ.கொ. கிதொப்[NN_CMN_FRN] 

Collective Noun /ததொனகப்தபயர்      : [NN_CLL]       : எ.கொ. ேங்கம் [NN_CLL] 

Collective Noun Tamil/ததொனகப்தபயர்த ிழ்     : [NN_CLL_TAM] : எ.கொ. ேந்னத[NN_CLL_TAM] 

Collective Noun English/ததொனகப்தபயர் ஆங்கிலம்: [NN_CLL_ENG]  : எ.கொ.  ொர்தகட்[NN_CLL_ENG] 

Collective Noun Foreign /ததொனகப்தபயர்அயல்      : [NN_CLL_FRN]  : எ.கொ. பஜொர்[NN_CLL_FRN] 

Abstract Noun/நுண்ன ப்தபயர்           : [NN_ABS]       : எ.கொ. கருனண[NN_ABS] 

Abstract Noun Tamil/நுண்ன ப்தபயர்த ிழ்     : [NN_ABS_TAM]: எ.கொ. பலன்[NN_ABS_TAM] 

Abstract Noun English/நுண்ன ப்தபயர்ஆங்கிலம் : [NN_ABS_ENG] : எ.கொ. லொப்[NN_ABS_ENG] 

Abstract Noun Foreign/நுண்ன ப்தபயர்அயல்       : [NN_ABS_FRN]: எ.கொ. ப்யொர்[NN_ABS_FRN] 

Material Noun/பருப்தபொருள்தபயர்      : [NN_MAT]      : எ.கொ. வணி[NN_MAT] 

Material Noun Tamil/பருப்தபொருள்தபயர் த ிழ்     : [NN_MAT_TAM]: எ.கொ. பொல்[NN_MAT_BNG] 
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Material Noun English/பருப்தபொருள்தபயர்ஆங்கிலம்: [NN_MAT_ENG]: எ.கொ. ஷொர்ட்[NN_MAT_ENG] 

Material Noun Foreign/பருப்தபொருள்தபயர்அயல்    : [NN_MAT_FRN]  : எ.கொ. ஜொ ொ[NN_MAT_FRN] 

5.10.1.4.  ொற்றுப்தபயொின் துனணவகுப்பு(Subclasses of Pronoun) 

Personal Pronoun/மூவிட ொற்றுப்தபயர்      : [PN_PRS]           : எ.கொ. நொன்[PN_PRS] 

Interrogative Pronoun /விைொ ொற்றுப்தபயர்      : [PN_INT]           : எ.கொ. யொர்[PN_INT] 

Relative Pronoun/ேொர்பு ொற்றுப்தபயர்      : [PN_RLT]           : எ.கொ.  ---     [PN_RLT] 

Demonstrative Pronoun/சுட்டு ொற்றுப்தபயர்    : [PN_DMS]           : எ.கொ. இது[PN_DMS] 

Indefinite Pronoun/குைிப்பில்லொ ொற்றுப்தபயர்: [PN_IDF]  : எ.கொ. ஒருவன்[PN_IDF] 

Definite Pronoun/குைிப்புனட ொற்றுப்தபயர்    : [PN_DFN]  : எ.கொ. அவன்[PN_DFN] 

Adjectival Pronoun/தபயரனட ொற்றுப்தபயர்  : [PN_AJV] : எ.கொ. என்[PN_ADJ] 

Emphatic Pronoun/வலியுறுத்து ொற்றுப்தபயர் : [PN_EMP] : எ.கொ. நொன்தொன்[PN_EMP] 

Reflexive Pronoun/தற்சுட்டு ொற்றுப்தபயர்  : [PN_RFX] : எ.கொ. தன்[PN_RFX] 

5.9.1.5. தபயரனடகளின் துனண வகுப்புகள் (Subclasses of Adjectives) 

Adjectival Compound/கூடுப்தபயரனட  : [ADJ_COM] : எ.கொ.    [ADJ_COM] 

General Adjective/தபொதுப்தபயரனட   : [ADJ_GEN] : எ.கொ. தகட்ட[ADJ_GEN] 

Qualitative Adjective/பண்புப்தபயரனட  : [ADJ_QUL] :எ.கொ. அழகொை[ADJ_QUL] 

Quantitative Adjective/அளவுப்தபயரனட  : [ADJ_QUN] : எ.கொ. பல[ADJ_QUN] 

Qualitative-quantitative Adjective/பண்பு-அளவுதபயரனட : [ADJ_QQN] : எ.கொ. எவ்வளவு[ADJ_QQN] 

Numeral Adjective/எண்ணுப்தபயரனட  : [ADJ_NUM] : எ.கொ. இரு[ADJ_NUM] 

Cardinal Adjective/அடிப்பனடஎண்ணுப்தபயரனட : [ADJ_CRD] : எ.கொ. irupatu[ADJ_CRD] 

Ordinal Adjective/முனைன எண்ணுப்தபயரனட : [ADJ_ORD] : எ.கொ. முதல்[ADJ_ORD] 

Collective Adjective/ததொனகஎண்ணுப்தபயரனட : [ADJ_CLL] : எ.கொ. எல்லொ[ADJ_CLL] 

Pronominal Adjective/ ொற்றுப்தபயர்தபயரனட : [ADJ_PN] :எ.கொ. என்னுனடய[ADJ_PN] 

5.10.1.6. வினையனடகளின் துனண வகுப்புகள் (Subclasses of Adverbs) 

General Adverbs/தபொதுவினையனடகள்             : [ADV_GEN] :எ.கொ. விொிவொக[ADV_GEN] 

5.10.1.7. முற்று வினைகளின் துனண வகுப்புகள் (Subclasses of Finite Verbs) 

Finite verbs in present tense/நிகழ்கொலத்தில்முற்றுவினை :[FV_PRT]:எ.கொ.தேய்கிைொன்[FV_PRT] 

Finite verbs in past tense/நிகழ்கொலத்தில்முற்றுவினை : [FV_PST]: எ.கொ. தேய்தொன்[FV_PST] 

Finite verbs in future tense/எதிர்கொலத்தில்முற்றுவினை : [FV_FRT]: எ.கொ. தேய்வொன்[FV_FRT] 
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Finite verbs in habitual tense/வழன கொலமுற்றுவினை  : [FV_HBT]: எ.கொ. தேய்துவருகிைொன்[FV_HBT] 

Finite verbs in habitual tense/வழன கொலமுற்றுவினை                 :[FV_HBT]:எ.கொ. தேய்துதகொண்டுவருகிைொன்[FV_HBT] 

Finite verbs in causative sense/கொரணமுற்றுவினை : [FV_CUS]: எ.கொ. தேய்வித்தொன்[FV_CUS] 

Finite verbs in gerundial sense/ததொழிற்தபயர் முற்றுவினை     : [FV_GRD]: எ.கொ. தேய்தது[FV_GRD] 

5.10.1.8. திொிபுைொதனவகளின் துனணவகுப்புகள் (Subclasses of Indeclinables)  

General Indeclinable/தபொதுதிொிபுைொதனவ  : [IND_GEN]: எ.கொ.    [IND_GEN] 

Emphatic Particle/சதற்ை இனடச்தேொல்  :[IND_EMP_PRT]: எ.கொ. தொன்[IND_EMP_PRT] 

Negative Particles/எதிர் னைஇனடச்தேொல்  : [IND_NEG_PRT] : எ.கொ. இல்னல[IND_NEG_PRT] 

5.10.1.9. இரட்டுதலின் துனணவகுப்புகள் (Subclasses of Reduplication) 

Reduplication of noun/தபயர்இரட்டுதல்   : [RDP_NN]    : எ.கொ. புலிகிலிRDP_NN] 

Reduplication of Pronoun/ ொற்றுப்தபயர் இரட்டுதல் : [RDP_PN]     : எ.கொ. அவரவர்[RDP_PN] 

Reduplication of Adjective /தபயரனட இரட்டுதல் : [RDP_ADJ]     : எ.கொ. நல்லநல்ல[RDP_ADJ] 

Reduplication of Adverb/வினையனடஇரட்டுதல் : [RDP_ADV]     : எ.கொ.சவகசவக ொக[RDP_ADV] 

Reduplication of Finite Verb/முற்றுவினைஇரட்டுதல் : [RDP_FV]     : எ.கொ. -----[RDP_FV] 

Reduplication of Non-finite verb/எச்ேவினைஇரட்டுதல் : [RDP_NFV]     : எ.கொ. தேய்யதேய்ய[RDP_NFV] 

Reduplication of Postposition/பின்தைொட்டின் இரட்டுதல் : [RDP_PP]     : எ.கொ. ச ல்ச சல[RDP_PP] 

Reduplication of Indeclinable/திொிபுைொதனவ இரட்டுதல் : [RDP_IND]     : எ.கொ. ------[RDP_IND] 

 இந்திய அரேின் நிதி நல்னகயின் கீழ் நனடதபற்ை இயந்திர த ொழி தபயர்பு, 

தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கம் என்ை ஆய்வுத்திட்டங்களுக்குத் சதனவயொை தேொல்வனக 

அனடயொளப் படுத்தப்பட்ட உனரகனள உருவொக்க இத்திட்டங்களில் பங்சகற்ை நிறுவைங்களின் 

கூட்டு முயற்ேியொல் Bis (Bureau of Indian Standards) tagset for Indian Languages 

உருவொக்கபட்டு பயன்பொட்டில் உள்ளது. இது ஒரு படிநினல தேொல் அனடயொளக் குழு  ொகும். 

இவ்வனடயொளக் குழு ம் (tagset) கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  

 

S.No. English  த ிழ் நிகரன்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

1 Noun N தபயர்  ொம்பழம் 

 common N_NN தபொதுப்தபயர்  ொம்பழம் 

 Proper N_NNP இயற்தபயர் கண்ணன் 

 Verbal  ததொழிதபயர் படித்தல் 

 Nloc N_NST இடகொலப்தபயர் பின்ைொல், பிைகு 

2 Pronoun PRP  ொற்றுப் தபயர் நொன், நீ,அவன் 

 Personal PR_PRP மூவிடப்தபயர் நொன், நீ, அவன் 
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 Reflexive PR_PRF தற்ேிட்டுப்தபயர் தொன் 

 Reciprocal PR_PRC பொி ொற்ைப்தபயர் ஒருவனரதயொருவர் 

 Relative PR_PRL ேொர்பு  ொற்றுப்தபயர்  

 Wh-words PR_PRQ விைொ  ொற்றுப்தபயர் யொர் 

3 Demonstrative DM சுட்டு அந்த 

 Deictic DM_DMD சுட்டு அந்த 

 Relative DM_DMR ேொர்பு  

 Wh-words DM_DMQ விைொச்தேொல் எது 

4 Verb V வினை பொடு, தேய் 

 Auxiliary Verb V_VAUX துனணவினை இரு, தகொண்டிரு 

 Main Verb V_VM முதன்ன வினை நட, ஓடு 

 Finite V_VM_VF  முற்றுவினை ஓடிைொன் 

 Infinitive V_VM_VNF வினை எச்ேம் ஓட, பொட 

 Gerund V_VM_VNG வினைப் தபயர் ஓடுதல், பொடுதல் 

 Non-Finite V_VM_VNF எச்ேவினை வந்து, வந்த 

5 Adjective JJ தபயரனட நல்ல, தபொிய 

6 Adverb RB வினையனட த ல்ல, வினரவொக 

7 Post Position PSP பின்னுருபு தகொண்டு,  விட, 

கொட்டிலும் 

8 Conjunction  இனணப்புக்கிளவி  ற்றும் 

 Co-ordinator CCD ே நினல இனணப்புக் 

கிளவி 

 

 Subordinator CCS துனணநினல 

இனணப்புக் கிளவி 

அைொல், ஏதைன்ைொல் 

 Quotative  ச ற்சகொள் என்று 

9 Particles RP இனடச்தேொல் உம், ஓ, ஆ 

 Default RP_RPD வழுநினல  

 Classifier  பொகுபடுத்தி  

 Interjection RP_INJ வியப்பினடச்தேொல் ஆகொ, ஐசயொ 

 Negation RP_NEG எதிர் னை  

 Intensifier RP_INTF  ிகப்பொன்  ிக 

10 Quantifiers QT அளனவயனட ேிைிது, தகொஞ்ேம் 
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 General QT_QTF தபொது  

 Cardinals QT_QTC ஆதொர எண் ஒன்று, இரண்டு 

 Ordinals QT_QTO முனைன  எண் ஒன்ைொவது, 

இரண்டொவது, 

இரண்டொம், மூன்ைொம் 

11 Residuals RD  ீதி  

 Foreign word RD_RDF  அயல் த ொழிச்தேொல் புக்,  ிைிட் 

 Symbol RD_SYM  குைியீடு  

 Unknown RD_UNK  ததொியொதது  

 Punctuation RD_PUNC  நிறுத்தற்குைி ., ; : ? 

 Echowords RD_ECH  எதிதரொலிச்தேொல் (கொப்பி) கீப்பீ 

 

5.10.2.  இலக்கண அனடயொளப்படுத்தல்  

 தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தலில் இரண்டொவது  ட்டம் இலக்கண 

அனடயொளப்படுத்தல் எைப்படும். இது விொிதரவில் உள்ள ஒவ்தவொரு தேொல்லுக்கும் இலக்கணத் 

தகவனலத் தரும் கூடுதல் விொிவொை குைிப்புனர ஒழுங்குமுனையொகும். ஆங்கிலத்திற்கு ேில 

இலக்கண அனடயொளப்படுத்தல் கருவிகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை (Leech, Garside, and Bryant 

1994). இலக்கண அனடயொளப்படுத்தல் இறுதி  ைிதமுயற்ேிேொர்  திப்பீட்டிற்கும் திருத்தலுக்கும் 

திட்டவனரவு தேய்யப்பட்டுள்ளது.  

 எலும்புக்கூடு பொகுபடுத்தலுக்குத் சதனவயொை தேொற்கனள சவறுபடுத்துவதற்கு இந்த 

திட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக: 

புை வடிவம்            : தேொல்லிவிட்சடன்  தேொல் வகுப்பு  : முற்று வினை 

சவர்ப்பகுதி             : தேல்    பின்தைொட்டு பகுதி : -விட்சடன் 

வினையொற்றுவனக குைியீடு  : -விட்    எச்ேக்குைியீடு  : -இ 

 

துனணவினை  ொர்க்கர்: -விட்       கொலக்குைியீடு       : - ட் (இைந்தகொலம்) 

நபர் குைியீடு    : -ஏன் (1வது)      தகளரவக் குைியீடு       : பூஜ்யம் 

எண் குைிப்பொன் : பூஜ்யம் (ஒருன .)       தபொருள்                        :"நொன் தேொல்லிவிட்சடன்” 
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உருபைியல்ேொர், தேொல்ேொர், தபொருண்ன யியல்ேொர்  ற்றும் ததொடொியல்ேொர் பகுப்பொய்வு 

ததொடர்பொை ேிக்கல்கனளத் தீர்க்க ந க்கு தரவுத்ததொகுதி சதனவ; இதில் உனரயில் நிகழும் 

ஒவ்தவொரு தேொல்லின்ன் இலக்கணத் தகவல்களும் அடங்கும். 

5.10.3. தேொல் அர்த்தம் அனடயொளப்படுத்தல்  

 தேொல் அர்த்தம் அனடயொளப்படுத்தல் (Word Sense Tagging) தேொல் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும் இலக்கணம் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட உள்ளீட்டு உனரயின் 

தேொற்கனள ஏற்கும். தொைியங்கு அனடயொளப்படுத்தலுக்குப் பின் ஒவ்தவொரு தேொல்லும் ேொியொை 

தபொருண்ன  வகுப்பொக்கத்னத உைதி தேய்ய சவண்டி  ைித முயற்ேிேொர் பின்திருத்தம் 

தேய்யப்படும்.  

 லொன்கொஸ்டர் பல்கனலக்கழகத்தில் உள்ள ஒரு திட்டத்திலிருந்து தேொல் அர்த்த 

சடக்கிங்கின் பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  PPIS1       I  Z8 

  VV0         like  E2+ 

  AT1         a  Z5 

  JJ           particular A4.2+ 

  NN1         shade  O4.3 

  IO          of  Z5 

  NN1         lipstick  B4 

இந்த அட்டவனணயில் உனர கீழ்சநொக்கி படிக்கப்படுகிைது, இடதுபுைத்தில் இலக்கண 

குைியீடுகளும், வலதுபுைத்தில் தேொல் அர்த்தக் குைியீடுகளும் உள்ளை. 

 தபொருண்ன யியல்ேொர் குைியீடுகள் தபொது கருத்தொடல் புலத்னத குைிக்கும் ஒரு தபொிய 

எழுத்து (upper case letter), ஒரு புலத்தின் முதல் உட்பிொினவக் குைிக்கும் ஒரு இலக்கம், ஒரு தே  

புள்ளி  ற்றும் ஒரு ேிைந்த துனணப்பிொினவக் குைிக்க ச லும் இலக்கத்னதத் ததொடர்ந்து, ஒரு 

தபொருண்ன யியல்ேொர் அளவில் சநர் னை அல்லது எதிர் னை நினலனயக் குைிக்க ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட 'பிளஸ்கள்' அல்லது 'கழித்தல்கள்'. 

 எடுத்துக்கொட்டொக, A4.2 + என்பது 'தபொது  ற்றும் அருவச் தேொற்கள்' (A), துனணப்பிொிவு 

'பொகுபொடு' (A4), துனண வனகப்பொடு 'குைிப்பிட்ட  ற்றும் தபொது' (A4.2)  ற்றும் 'தபொது' 

என்பதற்கு எதிரொை 'குைிப்பிட்ட' (A4.2 +) என்பனதக் குைிக்கிைது. அசதசபொல், E2+ வனக 

http://www.languageinindia.com/


 

148 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

'உணர்ச்ேி நினலகள், தேயல்கள், நிகழ்வுகள்  ற்றும் தேயல்முனைகள்' (E), துனணப்பிொிவு 

'விரும்புவது  ற்றும் விரும்பொதது' (E2),  ற்றும் 'விரும்பொதது' (E2 +) என்பனத விட 'விரும்புவது' 

என்பனதக் குைிக்கிைது. 

5.10.4 அனடயொளப்படுத்தலின் முடிவுகள் 

 தரவுத்ததொகுதியில் குைியிடல் முடிந்ததும், மூன்று வனகயொை தேொற்கனளக் கொண்கிசைொம்: 

ேொியொக குைிக்கப்பட்ட தேொற்கள், தபொருண்ன   யக்கத்துடன் குைிக்கப்பட்ட தேொற்கள்  ற்றும் 

குைிக்கப்படொத தேொற்கள். 

5.10.4.1 ேொியொக அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தேொற்கள் (Rightly tagged words) 

  தபரும்பொலொை  ொற்றுப்தபயர்கள் (PNs), முற்றுப்தபைொவினைகள் (எச்ே வினைகள்) n- 

FVs முற்றுப்தபற்ை வினைகள்/வினைமுற்றுகள் (FVs), ndls, திொிபுற்ை தபயர்கள் (NNs), 

வினையனடகள் (ADVs)  ற்றும் தபயரனடகள் (ADJs) ேொியொக அனடயொளப்படுத்தப்படும். 

உருத்திொிபுைொதனவ (indeclinable) சகொர்னவப் தபொருத்தத்துடன் அனடயொளப்படுத்தப்படும். சவர் 

அகரொதிகள் சவர்கனளயும் பின்தைொட்டு அகரொதி (SFX lexicon) பின்தைொட்டுகனளயும் 

தகொண்டிருப்பதொல் தபரும்பொலொை  ொற்றுப்தபயர்கள் (PNs)  ற்றும் தபயர்கள் (NNs) ேொியொகக் 

அனடயொளப்படுத்தப்படுகின்ைை. ச லும், சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டுக்கு இனடயிலொை 

வழிமுனை ஒப்புக்தகொள்ளப்படுகிைது. சவர் அகரொதி சவர்கனளக் தகொண்டிருப்பதொலும் 

பின்தைொட்டு அகரொதி பின்தைொட்டுகனளக் தகொண்டிருப்பதொலும் தபரும்பொலொை 

வினைமுற்றுகளும் (FVs) வினைதயச்ேங்களும் (n-FVs) ேொியொக அனடயொளப்படுத்தப்படும். 

ச லும், சவருக்கும் பின்தைொட்டுக்கும் இனடயிலொை வழிமுனை ஒப்புக்தகொள்ளப்படுகிைது. ேில 

தபயரனடகளும் (ADJs) வினையனடகளும் (ADVs) அசத வழியில் பின்பற்ைப்படும். 

5.10.4.2 அனடயொளப்படுத்தப்படொத தேொற்கள் (Untagged words) 

  தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள ேில தேொற்கள் அனடயொளப்படுத்தப்படொது இருக்கும். சவர் 

அகரொதியில் சவர் வடிவம் இல்லொததொல் வினைமுற்றுகளும் (FVs) வினைதயச்ேங்களும் (n-FVs) 

அனடயொளப்படுத்தப்படொது இருக்கும். தபயர்கள் (NNs),  ொற்றுப்தபயர்கள் (PNs)  ற்றும் 

தபயரனடகளுக்குப் (ADJ) பின்தைொட்டு பட்டியல் முழுன யொைதொக இல்லொதிருக்கலொம் அல்லது 

சவர்ப் பகுதி சவர் அகரொதியில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள சவருடுடன் தபொருந்தொதுவரலொம்.  

உருத்திொிபுைொதனவகளுக்கு (indeclinables) அகரொதியில் பற்ைொக்குனை இருக்கலொம். 

வினையனடகனளப் (ADVs) தபொறுத்தவனர, தேொற்களுக்கு இனடயில் உள்ள இடத்தொல் சதொல்வி 
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ஏற்படொம். ச லும், வினையனடகனள சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டு அகரொதிகளில் 

பட்டியலிடுவதில் பற்ைொக்குனை இருக்கலொம். 

 ேில தபயர்தேொற்கள் (NNs) உனரகளில் முற்றுவினைகளொகப் (FVs) பயன்படுத்தப்படலொம். 

இயற்தபயர்கள், ஒலிதபயர்ப்புதேய்யப்பட்ட அயற் தேொற்கள், கினளத ொழி வடிவங்கள் சவர் 

அகரொதியில் இல்லொததொல் அனவ அனடயொளப்படுத்தப்படொது வரலொம். இனவ தபரும்பொலும் 

ததொழில்நுட்பச் ேிக்கல்கள் ஆகும்; இச்ேிக்கல்கனள அந்தந்த சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டு 

அகரொதிகனளப் தபொிதொக்குவதன் மூலமும் தபொருந்தக்கூடிய வழிமுனைகளின்  ொற்ைத்திைொலும் 

அகற்ைலொம். 

5.10.4.3. தபொருண்ன   யக்கத்துடன் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  தேொற்கள் 

 அனைத்து இயற்னக த ொழிகளிலும் தேொல்ேொர்  ட்டத்தில் தபொருண்ன   யக்கம்  ிகவும் 

தபொதுவொைது. ஒற்னைச் தேொற்கள் அவற்ைின் பயன்பொடுகளின் சூழனலப் தபொறுத்து பல 

தேொற்கள், அர்த்தங்கள், நிகழ்வுகள்  ற்றும் கருத்துக்கனள தவளிப்படுத்த முடியும். தேொல் 

தேயலியின் (word processor) தேயல்திைன்  ற்றும் சபொது ொை தன்ன  அது தேொல்ேொர் 

தபொருண்ன   யக்கங்கனளக் (lexical ambiguity) னகயொளும் முனையிலிருந்து வருகிைது.  

தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தலில், தபொருண்ன   யக்கம் தபொதுவொகச் தேொல்ேொர் 

 ட்டத்தில் நனடதபறுகிைது. தபரும்பொலொை தேொற்கள் [முற்றுவனைகள் (FVs), தபயர்கள் (NNs), 

தபயரனடகள் (ADJs) சபொன்ைனவ] ஒன்றுக்கும் ச ற்பட்ட தபொருள் அல்லது அர்த்த 

சவறுபொட்னட அனு திப்பதொல் தேொல்ேொர் தபொருண்ன  யக்கம் ஏற்படுகிைது. இந்த அர்த்தங்கள் 

துனண வனகப்படுத்தல் அம்ேங்கள், சதர்வு அம்ேங்கள், ததொடொியல் பண்பு, தபொருண்ன யியல் 

பண்பு,  ரபுத்ததொடர் அர்த்தம், உருவகப் பயன்பொடு  ற்றும் பலவற்ைில் சவறுபடுகின்ைை 

(Sinclair 1991: 104-105).  

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலுக்குப் பிைகு, தரவுத்ததொகுதி இரண்டு வனகயொை 

தபொருண்ன   யக்கத்னதக் தகொடுக்கும். கட்டன ப்புேொர் தபொருண்ன   யக்கம் (Structural 

ambiguity) தபரும்பொலும் திொிபுைொத தேொற்களுக்கு (எ.கொ. படி 'step", படி ‘read’) ஏற்படுகிைது, 

இங்கு சவர் ஒசர  ொதிொியொை வடிவத்தில் தவவ்சவறு தேொல்ேொர் வனககளுக்கு உொியதொக 

இருக்கும். சவர்  ற்றும் பின்தைொட்டு பகுதி இரண்டிலும் உள்ள ஒற்றுன  கொரண ொக 

கட்டன ப்புப் தபொருண்ன   யக்கம் ேில திொிபுற்ை தேொற்களிலும் குைிப்பிடப்படும் (எ.கொ. கடனல 

– கடனல ‘peanut’ கடல்-ஐ "see-acc"; கண்டது ‘that which is seen’  ற்றும் ‘it saw’). சூழல் ேொர்ந்த 
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பொகுபடுத்தல்  ட்டத்தில் (context-dependent parsing), இத்தனகய தபொருண்ன   யக்கனத நீக்க 

முடியும்.  

 உடைடியொக பின்வரும் தேொல் (W2) இருப்பதொல் ததொடர்ச்ேிேொர் தபொருண்ன   யக்கம் 

(sequential ambiguity) ஏற்படுகிைது; இது முந்னதய தேொல்லுடன் (W1) தேயலொக்கப்பட்டொல், 

அனவயனவயின் சுதந்திர ொை அர்த்தத்திலிருந்து சவறுபட்ட அர்தனத உருவொக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, கொல்  ற்றும் நனடகள் ஆகியனவ தைின யில் தேயலொக்கப்பட்டொல், கொல் 

என்பது "leg" என்றும், நனடகள் என்ைொல் "walkings" என்றும் தபொருள்படும்; அனவ ஒன்ைொக 

கொல்நனடகள் எைச் தேயலொக்கப்பட்டொல் "cattle" என்று தபொருள்படும்; இது அவற்ைின் 

சுதந்திர ொை அர்த்தத்தங்களிலிருந்து சவறுபட்டது. ததொடர்ச்ேியொை தபொருண்ன   யக்கனதத் 

தீர்க்க, சூழலில் முக்கியச்தேொல் (KWIC) அல்லது குைிப்பிட்ட இடம்ேொர் தேொல் குழு த்தின் (Local 

word grouping (LWG)) அடிப்பனடயில் தொ தச் தேயலொக்க முனைனயப் (delayed processing) 

பயன்படுத்துவது நல்லது.   

5.11. தனலச்தேொல்லொக்கம்  

 த ொழியியலில் தனலச்தேொல்லைொக்கம் (தல னடசேஷன்/lemmatisation) என்பது ஒரு 

தேொல்லின் திொிபுற்ை வடிவங்கனள ஒன்ைினணக்கும் தேயல்முனையொகும்; எைசவ அனவ ஒற்னை 

தேொல்லொகப் பகுப்பொய்வு தேய்யப்படலொம்; இது தேொல்லின் தனலச்தேொல்லைொலொல் 

(தலம் ொ/lemma) அல்லது அகரொதி வடிவத்தொல் (dictionary form) அனடயொளம் கொணப்படுகிைது.  

 கணிைி த ொழியியலில், தனலச்தேொல்லைொக்கம் என்பது ஒரு தேொல்லின் 

தனலச்தேொல்லனை அதன் சநொக்கம் ேொர்ந்த தபொருளின் அடிப்பனடயில் தீர் ொைிக்கும் 

வழிமுனையொகும் (algorithmic process). பகுதியொக்கம் (stemming) சபொலல்லொ ல், ஒரு 

வொக்கியத்தில் ஒரு தேொல்லின் தேொல்வனகப்பொடு  ற்றும் தபொருளின் சநொக்கம் ேொியொக 

அனடயொளம் கொணப்படுவனதயும், அண்னட வொக்கியங்கள் அல்லது ஒரு முழு ஆவணம் சபொன்ை 

அந்த வொக்கியத்னதச் சுற்ைியுள்ள தபொிய சூழலுக்குள்ளும் தனலச்தேொல்லைொக்கம் ேொர்ந்துள்ளது. 

இதன் வினளவொக, திைன யொை தனலச்தேொல்லைொக்க வழிமுனைகனள உருவொக்குவது 

ஆரொய்ச்ேியின் திைந்த பகுதி ஆகும் (Mullet et al).  

 பல த ொழிகளில், தேொற்கள் பல ஊடுருவிய வடிவங்களில் சதொன்றும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

த ிழில், 'நட' என்ை வினைச்தேொல் 'நடந்தது', 'நடக்கிைது', 'நடக்கும்' அல்லது 'நடக்கிைது' என்று 

சதொன்ைலொம். ஒரு அகரொதியில் ஒருவர் பொர்க்கக்கூடிய 'நனட' என்ை அடிப்பனட வடிவம், இந்த 
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வொர்த்னதயின் தனலச்தேொல்லன் என்று அனழக்கப்படுகிைது. தேொல்வனகபொட்டுடன் அடிப்பனட 

வடிவத்தின் ததொடர்பு தபரும்பொலும் அச்தேொல்லின் தேொல்லன் என்று அனழக்கப்படுகிைது. 

 தனலச்தேொல்லைொக்கம் பகுதியொக்கத்துடன் (stemming) தநருக்க ொகத் ததொடர்புனடயது. 

வித்தியொேம் என்ைதவன்ைொல், ஒரு பகுதியொக்கிகள் (ஸ்தட ர்கள்/stemmer) சூழல் பற்ைிய அைிவு 

இல்லொ ல் ஒரு தேொல்லில் இயங்குகிைது; எைசவ தேொல்வனகப்பொட்னடப் தபொறுத்து தவவ்சவறு 

அர்த்தங்கனளக் தகொண்ட தேொற்களுக்கு இனடயில் பொகுபொடு கொட்ட இயலொது. இருப்பினும், 

பகுதியொக்கிகள் (ஸ்தட ர்கள்) தபொதுவொகச் தேயல்படுத்த  ற்றும் சவக ொக இயக்க எளிதொக 

இருக்கும். குனைக்கப்பட்ட "துல்லியம்" ேில பயன்பொடுகளுக்கு முக்கிய ல்ல. உண்ன யில், தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு அன ப்புகளுக்குள் பயன்படுத்தப்படும்சபொது, தனலச்தேொல்லைொக்கத்துடன் 

ஒப்பிடும்சபொது, பகுதியொக்கம் விைவல் நினைவுகூரும் துல்லியத்னத அல்லது உண்ன யொை 

சநர் னை விகிதத்னத ச ம்படுத்துகிைது. ஆயினும்கூட, அத்தனகய அன ப்புகளுக்கு 

பகுதியொக்கம் துல்லியம் அல்லது உண்ன யொை எதிர் னை வீதத்னத குனைக்கிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக பின்வருவைவற்னை உற்றுசநொக்கவும். 

 "good" என்ை ஆங்கிலச் தேொல்லின் தனலச்தேொல்லைொக "good" உள்ளது. ஒரு அகரொதி 

பொர்னவ சதனவப்படுவதொல்  இந்த இனணப்பு பகுதியொக்கத்தொல் தவறுகிைது. 

 "walk" என்ை தேொல் "walking" என்ை தேொல்லின் அடிப்பனட வடிவ ொகும், எைசவ இது 

பகுதியொக்கம், தேொல்லைொக்கம் இரண்டிலும் தபொருந்துகிைது. 

 "meeting" என்ை தேொல் சூழனலப் தபொறுத்து ஒரு தபயர்ச்தேொல்லின் அடிப்பனட 

வடிவ ொகசவொ அல்லது ஒரு வினைச்தேொல்லின் ("meet") வடிவ ொகசவொ இருக்கலொம்; 

எ.கொ., " "in our last meeting" (எங்கள் கனடேி ேந்திப்பில்)" அல்லது " We are meeting 

again tomorrow” (நொங்கள் நொனள  ீண்டும் ேந்திக்கிசைொம்)". பகுதியொக்கம் சபொலல்லொ ல், 

தேொல்லைொக்கம் சூழனலப் தபொறுத்து ேொியொை தேொல்லனை/தலம் ொனவத் சதர்ந்ததடுக்க 

முயற்ேிக்கிைது.  

 லூேீன் (Lucene) சபொன்ை ஆவண அட்டவனணப்படுத்தல் த ன்தபொருளொைது (Document 

indexing software) தேொல்லின் அடிப்பனட வடிவ வடிவத்னதப் அர்த்தம் பற்ைிய அைிவு இல்லொ ல் 

சே ிக்க முடியும்; ஆைொல் தேொல் உருவொக்கம் இலக்கண விதிகனள  ட்டுச  கருத்தில் தகொள்ளும். 

பகுதியொக்கப்பட்ட தேொல் (stemmed word) ஒரு ேொியொை தேொல்லொக இருக்கசவண்டியதில்னல: 

கீசழயுள்ள எடுத்துக்கொட்டில் கொணப்படுவது சபொல் ' 'lazy' ' என்பது பல பகுதியொக்கிகளொல் ' lazi ' 

http://www.languageinindia.com/


 

152 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

என்று பகுதியொக்கப்படுகிைது. ஏதைன்ைொல், பகுதியொக்கப்படுவதன் சநொக்கம் தபொருத்த ொை 

தேொல்லனை/தலம் ொனவ உருவொக்குவதல்ல - இது சூழல் பற்ைிய அைிவு சதனவப்படும்  ிகவும் 

ேவொலொை பணியொகும். ஒரு தேொல்லின் தவவ்சவறு வடிவங்கனள ஒசர வடிவத்திற்கு 

தபொருத்துவசத பகுதியொக்கத்தின் முக்கிய சநொக்கம். ஒரு விதி அடிப்பனடயிலொை வழிமுனையொக, 

ஒரு தேொல்லின் எழுத்துக்கூட்டனல  ட்டுச  ேொர்ந்துள்ளது; எடுத்துக்கொட்டொக, ' laziness' என்பது 

'lazi' என்று பகுதியொக்கப்படும் சபொது, பகுதியொக்கம் 'lazi' என்ை பகுதி இருப்பனத உறுதிதேய்ய 

துல்லியத்னத தியொகம் தேய்கிைது. 

 தனலச்தேொல்லைொக்கச் (lemmatization) தேயல்பொடு தரவுத்ததொகுதியில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தேொற்களின் தேொல்வனகப்பொட்னட கண்டுபிடிப்பதுடனும் அவற்றுடன் 

ததொடர்புனடய தேொல்லன்களொகக் (lexeme) குனைப்பதுடனும் ததொடர்புனடயதொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, படித்தொன், படிக்கிைொன் என்ை தேொல்லிலிருந்து ‘படி’ எைக் குனைத்துத் 

தனலச்தேொல்லொக்கம் தேய்தல். இது தேொல்லின் எல்லொ  ொற்று வடிவங்கனளயும் உள்ளீடு 

தேய்யொ ல் ஒரு தனலச்தேொல்லின்  ொற்று வடிவங்கனளப் பிொித்ததடுக்கவும் பொிசேொதிக்கவும் 

ஆய்வொளர்கனள அனு திக்கிைது. இது த ொழி கற்ைலுக்குப் பயன் உள்ளதொக அன கிைது. இங்கு 

கற்பவர் ஒரு தனலப்புச் தேொல்லின் த ொத்த ேொத்திய ொை எண்ணிக்னகயில் பயிற்ேி 

தபறுகிைொர்கள். இது எந்தச் தேொற்கள் திொிபுறுகின்ைை, எத்தனை தடனவத் திொிபுறுகின்ைை 

எவ்வொறு திொிபுறுகின்ைை என்பனத அைிவதற்குப் பயன் உள்ளதொக அன யும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

பிரவுண் தரவுத்ததொகுதியில் (Brown Corpus) ஒரு பகுதி தேொல்  ற்றும் இலக்கண தகவலுடன் 

கூடிய தேொற்களின் தனலப்பொக்கம் தேய்யப்பட்ட வடிவங்கனளக் தகொண்டிருக்கிைது.  

5.12. விவரம் அனடயொளப்படுத்தல் 

 தரவுத்ததொகுதி அனடயொளப்படுத்தல் (corpus annotation) என்பது ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் 

விளக்க த ொழியியல் தகவல்கனளச் சேர்ப்பது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு தபொதுவொை வனக 

அனடயொளப்படுத்தல் என்பது அனடயொளங்கனள (tags) அல்லது புலக்குைிப்புகனளச் (labels) 

சேர்ப்பதொகும்; இது ஒரு உனரயில் உள்ள தேொற்கள் எந்த வகுப்னபச் சேர்ந்தது என்பனதக் 

குைிக்கும்.  

 தைியொை உனரகளுடன்  ட்டு ின்ைி தரவுத்ததொகுதி அனடயொளப்படுத்தல் (corpus 

annotation) என்று அனழக்கப்படுகின்ை கூடுதல் த ொழியியல் தரவுகனளக் தகொண்டிருக்கும். 

இத்தகவல்கள் தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தல் (parts of speech annotation),  ீக்கூறு 

http://www.languageinindia.com/


 

153 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

அனடயொளப்படுத்தல் (prosodic Annotation), தபொருண்ன  அனடயொளப்படுத்தல் (Semantic 

Annotation), முன் வருகிளவி அனடயொளப்படுத்தல் (anaphoric annotation), கருத்தொடல் 

அனடயொளப்படுத்தல் (Discourse Annotation) எை சவறுபடும். அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதி ஆய்வுக்கு  ிகப் பயனுள்ளதொக அன யும். இலக்கணத்திற்கொக 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி குைிப்புனர தேய்யப்பட்ட விொிதரவுகளில்  ிகப் 

தபொதுவொைதொகும். இதில் தேொற்களுக்குச் தேொல் வகுப்புகள் தரப்பட்டிருக்கும். பிரவுன் 

தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus), சலொப் தரவுத்ததொகுதி (LOB Corpus), பிொிட்டிஷ் சதேியத் 

தரவுத்ததொகுதி (British National Corpus (BNC) என்பை இலக்கணத்திற்கொகக் குைிப்புனர 

தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி ஆகும். சபச்சு ஆங்கிலத்தின் லண்டன்- லண்ட் தரவுத்ததொகுதி 

(London-Lund Corpus of Spoken English (LLC))  ீக்கூறுகளுக்கொகக் குைிப்புனர தேய்யப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதி ஆகும். சூேொசை தரவுத்ததொகுதி (Susanne Corpus) ததொடொியலுக்கொகக் 

குைிப்புனரதேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இந்திய த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதி 

அனடயொளப்படுத்தலின் தேயல் இன்னும் ேொியொகத் ததொடங்கபடவில்னல. 

 5.12.1. தேொல் வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தல் 

  தேொல்வனகப்பொட்டு குைிப்புனர தேய்வதன் (Part of Speech Annotation) சநொக்கம் ஒரு 

உனரயில் உள்ள ஒவ்தவொரு தேொல் அலகுக்கும் அதன் தேொல் வனகப்பொட்னட கொட்டும் ஒரு 

குைியனைத் தருவதொகும். இது தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தரனவ  ீட்தடடுப்பதில் 

தைித்தன்ன னயக் கொட்டுகிைது  ற்றும் ததொடொியல் பகுத்துக்குைித்தலுக்கு உதவுகிைது. இது 

தபொருண்ன க்கள குைிப்புனர தேய்தலுக்கும் உதவுகிைது. இது ஒற்றுன யொை எழுத்துகனள 

சவறுபடுத்துவதற்கு நம்ன  அனு திக்கிைது.  

5.12..2. முன்வருகிளவி அனடயொளப்படுத்தல் 

  முன்வருகிளவி அனடயொளப்படுத்தல் (anaphoric annotation) திட்டத்தில் எல்லொ 

 ொற்றுப்தபயர்களும் தபயர்த்ததொடர்களும் பற்ைொசு (cohesion) என்பதன் விொிவொை 

ேட்டகத்திற்குள் ஒசர குைிபடுதபொருனளக் குைிப்பதற்கொக குைிப்புனர தேய்யப்படுகின்ைது. இங்கு 

முன்வருகிளவி சவறுபட்ட வனககளுக்கொகப் பட்டியலிடப்பட்டு வொினேப்படுத்தப்படுகின்ைை. 

இம்முன்வருகிளவி குைிப்புனர தேய்யும் திட்டம்  ொற்றுப்தபயர் தீர்வு சபொன்ை ஆய்வுகளுக்கும் 

பொிசேொதனை தேய்யும் இயங்குமுனைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது உனரனயப் புொிந்து 

தகொள்வதற்கும் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புக்கும் முக்கய ொைதொகும். 
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 5.12.3.  ீக்கூறு அனடயொளப்படுத்தல் 

  ீக்கூறு அனடயொளப்படுத்தலில் (prosodic annotation) இனேசயொட்ட ஒழுங்கன ப்புகள், 

அழுத்தம்  ற்றும் விட்டினே என்பை சபச்ேில் அனடயொளப்படுத்தப்படும். இது  ிகச் ேிர  ொை 

குைிப்புனர ஆகும் ஏதைன்ைொல்  ீக்கூறு பிை த ொழி  ட்டங்கனள விட இயல்பில் தன்னுணர்ச்ேி 

அடிப்பனடயொைது. இது பயிற்ேி தபற்ை கொதொல் கவை ொகக் சகட்கப்படுதனலக் சவண்டும். 

Lancoster / IBM Spoken English Corpus  ீக்கூறுக்கொகக் குைிப்புனர தேய்யப்பட்ட விொிதரவொகும். 

இவற்ைில் அழுத்தப்பட்ட அனேகள் சுதந்திர ொை  ற்றும் சுதந்திர ற்ை இனேன  இயக்கத்துடன் 

சவறுபட்ட குைியீடுகளொல் அனடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புை ஒலியழுத்தமுள்ள 

அனேகளின் சுரக் குைிப்பிலிருந்து இனேனய ஊகிக்க இயலும் அழுத்த ில்லொ அனேகள் 

அனடயொளப்படுத்தப்படொ ல் விடப்பட்டுள்ளை.  

5.12.4. தபொருண்ன  அனடயொளப்படுத்தல் 

 தபொருண்ன னயக் குைிப்புனர தேய்தல் (Semantic Annotation) உனரயிலுள்ள 

தேொற்களின் தபொருண்ன ப் பண்புக்கூறுகனள (குைிப்பொகச் தேொல் அர்த்தங்கனளக் குைிப்புனர) 

அல்லது தேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள தபொருண்ன  உைவுகனளக் (குைிப்பிட்ட தேயலின் 

தேயலிகள் பொதிக்கப்படுவர் சபொன்ைவற்னை) குைிப்புனர தேய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக, அவன் 

பழம் ேொப்பிட்டொன் என்ை வொக்கியம் பின்வரு ொறு தபொருண்ன க் குைிப்புனர தேய்யப்படும்: 

அவன் <படர்க்னக, ஆண்பொல் ஒருன ,  ொற்றுதபயர்> பழம் <தொவரத்தின் பூவிலிருந்து வினளயும் 

இைிப்பொை தபொருள்> ேொப்பிட்டொன் <உணனவ உட்தகொண்டொன்> அவன் <எழுவொய்> பழம் 

<தேயப்படுதபொருள்> ேொப்பிட்டொன் <பயைினல>. எந்தப் தபொருண்ன  பண்புக்கூறுகள் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட சவண்டும் என்பது பற்ைி ஒருங்கினணந்த கருத்து இல்னல. ேிலர் Roget’s 

thesaurus-இல் உள்ள தபொதுன யொை தபொருண்ன  வனகப்பொடுகனள முன்னவக்கின்ைைர். 

அம் ொதிொியொை குைிப்புனர தேய்யும் திட்டம் தேொற்களின் மூடப்பட்ட வகுப்புகளுக்கும் திைந்த 

வகுப்புகளுக்கும் நனடமுனைப்படுத்தசவண்டி வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது.  

5.12.5. கருத்தொடல் அனடயொளப்படுத்தல் 

 கருத்தொடல் குைிப்புனர தேய்தலில் (Discourse Annotation) ஒரு விொிதரவு உனர  ற்றும் 

கருத்தொடல்  ட்டங்களில் குைிப்புனர தேய்யப்படுகிைது  ற்றும் த ொழியியல் ஆய்வில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. இவ்வனகக் குைிப்புனர கருத்தொடல் ஆய்வில் முக்கிய பங்களிப்னப 

தேய்தொலும் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படவில்னல ஏதைன்ைொல் த ொழி வனகப்பொடுகள் சூழல் 
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ேொர்ந்தனவ  ற்றும் அவற்னை உனரகளில் அனடயொளம் கொணுதல் பிை த ொழியியல் நடப்புகனளக் 

கொட்டிலும் விவொதத்திற்குக் கூடுதல் மூல கொரண ொக அன யும். வயதுக்குவந்தவர்களின் சபச்சு 

சபொக்னகக் கவைிக்க சவண்டி ேிலர் London-Lund Spoken Corpus-ஐ 16 கருத்தொடல் 

அனடயொளங்களொல் குைிப்புனர தேய்துள்ளைர்.  

5.13. பகுத்தொய்தல்  

 பகுத்தொய்தல் (Parsing) என்பது இலக்கண அடிப்பனடயில் உனரகளின் தொைியக்க 

ஆய்வுடன் ததொடர்புனடயது (Barnbrook 1998: 170). ததொழில் நுட்ப அடிப்பனடயில் இது ஒரு 

உனரக்குத் ததொடொியல் அன ப்னபத் தரும் தேயற்பொங்னக குைிப்பிடுகிைது(McEnery and Wilson 

1996: 178). இது தபரும்பொலும் உனரயில் அடிப்பனட உருபன்-ததொடொியல் வனகப்பொடுகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் நனடமுனைபடுத்தப்படும். சவறுபட்ட இலக்கணங்களின் (ேொர்பு 

இலக்கணம், சூழல் கட்டில்லொ இலக்கணம், ஒழுங்குமுனையுள்ள தேயல்பொட்டு இலக்கணம், 

நீட்ேிதேய்யப்பட்ட ஒட்டு இருக்கணம் சபொன்ைை) அடிப்பனடயில் பகுத்துக்குைித்தல் இந்த 

உருபன்-ததொடொியல் வனகப்பொடுகனள ஒன்றுடன் ஒன்று உயர்ந்த  ட்ட ததொடொியல் உைவுகளில் 

தகொண்டுவருகிைது. வொக்கிய நினல பகுத்துக்குைித்தல் தேொல் ட்ட பகுப்பொய்விலிருந்து 

தபைப்பட்ட தகவனலப் பயன்படுத்தி தொைியக்கச் சூழல் அடிப்பனடயிலொை  ற்றும் சூழல் 

சுதந்திர ொை ததொடொியல் ஆய்னவ உட்படுத்தும். ஒரு பகுத்தொயப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

பகுத்தொய்தலின் கினளபடங்கனளப் பயன்படுத்துவதொல் இது கினளவங்கி (Tree Bank) என்று 

அனழக்கப்படும். கினள அன ப்பின் கொட்ேிப்படம்  ிக அொிதொகசவ தரவுத்ததொகுதி 

அனடயொளப்படுத்தலில் கொணப்படும். தபொதுவொக ஒத்த தகவல் புலக்குைிப்பு தேய்யப்பட்ட 

அனடப்புக்குைிகளின் குழு ங்கனளப் பயன்படுத்தி உருபடுத்தம் தேய்யப்படும். எடுத்துக்கொட்டு, 

Pearl sat on a chair என்பது கினள வங்கியில் பின்வரு ொறு சதொன்றும்:  

[S[NP Pearl_ NP1 NP] [VP sat_VVD [PP on_ll [NP a_AT1 chair_ NN1 NP] PP] VP]S] 

இதில் உருபைியல்-ததொடொியல் தகவல்கள் கீழ்க்சகொடுகளொல் தேொற்களுடன் 

இனணக்கப்படடுள்ளது. உறுப்புகள் ததொடர்களின் ததொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் முனைசய 

திைக்கும்  ற்றும் அனடக்கும் தேவ்வக அன ப்புக் குைிகளொல் குைிப்புனர தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

எல்லொப் பகுத்துக்குைித்தல் ஒழுங்கு முனைகளும் ஒன்ைல்ல. முக்கிய ொை சவறுபொடுகள் 

பின்வருவை:  

1. ஒரு ஒழுங்குமுனை பயன்படுத்தும் உறுப்பு வனககளின் எண்ணிக்னக  
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2. இந்த உறுப்பு வனககள் ஒன்றுடன் ஒன்று இனணவதற்கு அனு திக்கப்படும் வழி  

 இவ்சவறுபொடுகள் இருப்பினும் தபரும்பொலொை பகுத்தொய்வுத் திட்டங்கள் சூழல் 

கட்டுப்பொடு இல்லொத ததொடரன ப்பு இலக்கணத்தின் அடிப்பனடயில் அன ந்தது. 

இவ்தவொழுங்குமுனைக்குள் முழு பகுத்தொய்வுத் (full Parsing) திட்டம் வொக்கிய அன ப்பின் 

விொிவொை ஆய்னவத் தருவனத சநொக்க ொக தகொண்டது. குறுகிய பகுத்தொய்வுத் திட்டம் (Skeleton 

Parsing Scheme) ததொடொியல் உறுப்பு வனககளில் குனைந்த நினலயிலொை சவறுபடுத்தப்பட்ட 

குழு த்னதப் பயன்படுத்துகிைது  ற்றும் ேில உறுப்பு வனககளின் அக அன ப்னப 

விட்டுவிடுகிைது. பகுத்துக்குைித்தல் தபரும்பொலும்  ைித ஆய்வொல் பின்திருத்தம் 

தேய்யப்படுகிைது; ஏதைன்ைொல் தைியங்கி பகுத்தொய்வு தேொல் வனக அனடயொளப்படுத்தனல விட 

தவற்ைி விகித்தில் குனைந்தது. முழு  ிைித இயக்கப் பகுத்தொய்வின் குனைபொடு, தரவுத்ததொகுதி 

பகுத்தொய்வு அல்லது திருத்தல் என்பைவற்ைில் ஈடுப்படும் ஆய்வொளொின் ஒழுங்கின்ன யொகும். 

இனத ஈடுகட்ட விொிவொை வழிமுனைகள் தரப்படுகின்ைை. இருப்பினும் பல்தபொருள்சகொள் 

ேொத்திய ொகும் சபொது  யக்கம் ஏற்படலொம். கினள வங்கிகள் இயற்னக த ொழிகளுக்கு அதன் 

அன ப்பின் தேொல்  ட்டம், ததொடர் ட்டம், வொக்கிய ட்டம், தேயல்பொடு-பங்தகடுப்பொளர் 

அன ப்பு  ட்டம் என்ை சவறுபட்ட அன ப்புகளின்  ட்டங்களில் குைிப்புனரகனளத் தரும் த ொழி 

மூலவள ொக அன கிைது. கினளவங்கிகள் இயற்னக த ொழி ஆய்வில் தரவு-இயக்க 

அணுகுமுனைகள்,  ைித த ொழி ததொழில் நுட்பங்கள், இலக்கணப் பிொித்ததடுப்பு  ற்றும் 

தபொதுவொை த ொழியியல் ஆய்வுகள் இவற்ைின் முன்சைற்ைதத்திற்கு முக்கிய ொைதொகும். 

பயன்பொடுகள் 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதகள் முக்கிய அைிவுத் தள ொகும். 

பயன்பொட்டின் பிை குைிப்பிடத்தக்க பகுதிகள் பின்வரு ொறு: 

த ொழி ததொழில்நுட்பம், இயற்னக த ொழி ஆய்வு, கணிைி த ொழியியல் 

 பல்சவறு வனகயொை தரவுத்ததொகுதிகளின் பகுப்பொய்வு  ற்றும் தேயலொக்கம் (analysis 

and processing) கணிைி த ொழியியல் (computational linguistics), சபச்சு அைிதல் (speech 

recognition)  ற்றும் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (machine translation) ஆகியவற்ைில் அதிக 

சவனலக்கு உட்பட்டனவ; அனவ தபரும்பொலும் தேொல்வனகப்பட்டு அனடயொளப்படுத்தல்  ற்றும் 

பிை சநொக்கங்களுக்கொக  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகனள (Hidden Markov Model (HMM)) 

உருவொக்கப் பயன்படுகின்ைை. அவற்ைிலிருந்து தபைப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் நிகழ்தவண் 
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பட்டியல்கள் த ொழி கற்பிப்பதற்கு பயனுள்ளதொக இருக்கும். தரவுத்ததொகுதினய ஒரு வனக 

தவளிநொட்டு த ொழி எழுதும் உதவியொகக் கருதலொம்; ஏதைைில் தரவுத்ததொகுதிகளில் உள்ள 

உண்ன யொை பனுவல்கனள தவளிப்படுத்துவதன் மூலம் தேொந்த த ொழி அல்லொத பயைர்களொல் 

தபைப்பட்ட சூழ்நினலப்படுத்தப்பட்ட இலக்கண அைிவு கற்ைவர்களுக்கு இலக்கு த ொழியில் 

வொக்கியத்னத உருவொக்கும் முனைனயப் புொிந்துதகொள்ள உதவுகிைது, ச லும் பயனுள்ள எழுத்னத 

தேயல்படுத்துகிைது.  

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 பக்கவொட்டு ஒப்பீட்டிற்கொக ேிைப்பொக (side-by-side comparison) வடிவன க்கப்பட்ட 

பன்த ொழி தரவுத்ததொகுதிகள் ேீரன க்கப்பட்ட இனணயொை தரவுத்ததொகுதிகள் (aligned parallel 

corpora) என்று அனழக்கப்படுகிைை. இரண்டு த ொழிகளில் உனரகனளக் தகொண்ட இனணயொை 

தரவுத்ததொகுதிகளில் இரண்டு முக்கிய வனககள் உள்ளை. ஒரு த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதியில் (translation corpus) ஒரு த ொழியில் உள்ள பனுவல்கள்/உனரகள்  ற்ை 

த ொழியில் உள்ள உனரகளின் த ொழிதபயர்ப்புகளொகும். ஒப்பிடக்கூடிய தரவுத்ததொகுதியில், 

பனுவல்கள் ஒசர  ொதிொியொைனவ  ற்றும் ஒசர உள்ளடக்கத்னத உள்ளடக்கியது; ஆைொல் அனவ 

ஒன்றுக்தகொன்ைொை த ொழிதபயர்ப்புகள் அல்ல. ஒரு இனணயொை உனரனய பயன்படுத்த, 

ே  ொை உனரக் கூறுகனள (equivalent text segments) (தேொற்தைொடர்கள் அல்லது வொக்கியங்கள்) 

அனடயொளம் கொணும் ஒருவித உனர ேீரன ப்பு (text alignment) பகுப்பொய்விற்கு ஒரு 

முன்நிபந்தனை ஆகும். இரண்டு த ொழிகளுக்கு இனடயில் த ொழிதபயர்ப்பதற்கொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு வழிமுனைகள் தபரும்பொலும் முதல் த ொழி தரவுத்ததொகுதினயயும் இரண்டொவது 

த ொழி தரவுத்ததொகுதினயயும் உள்ளடக்கிய இனணயொை துண்டுகனளப் (parallel fragments) 

பயன்படுத்தி பயிற்ேியளிக்கப்படுகின்ைை, இது முதல் த ொழித் தரவுத்ததொகுதியின் உறுப்பு-க்கு-

உறுப்பு (element-for-element translation) த ொழிதபயர்ப்பொகும்.  

த ொழிநூல் 

 வரலொற்று ஆவணங்களின் (historical documents) ஆய்விலும் உனரத் தரவுத்ததொகுதிகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; எடுத்துக்கொட்டொக பண்னடய எழுத்துகனளப் புொிந்துதகொள்ளும் 

முயற்ேிகளில் அல்லது விவிலியப் புலன யில். குறுகிய கொலத்னதேொர்ந்த ேில ததொல்தபொருள் 

தரவுத்ததொகுதிகள் அனவ ேொியொை சநரத்தில் ஒரு புனகப்படத்னத/ஸ்ைொப்ஷொட்னட 

வழங்குகின்ைை. கொலத்தின் அடிப்பனடயில்   ிகக் குறுகிய தரவுத்ததொகுதிகளில் ஒன்று, 15-30 
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ஆண்டு அ ர்ைொ கடிதப் பனுவல்கள் (Amarna letters texts) (கிமு 1350) ஆகும். ஒரு பண்னடய 

நகரத்தின் தரவுத்ததொகுதி, (எடுத்துக்கொட்டொக துருக்கியின் "சகொல்தடப் உனரகள்" ("Kültepe 

Texts")) அனவ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தளத் சததிகளொல் தீர் ொைிக்கப்பட்ட ததொடர்ச்ேியொை 

தரவுத்ததொகுதிகளின் வழியொக தேல்லக்கூடும்.   

5.14. சுருக்கவுனர 

 இந்த இயல் உனர ஆய்தல் பற்ைி விளக்குவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. உனர 

ஆய்தல் பற்ைி ஒரு சுருக்க ொை அைிமுகம் முதலில் தரப்பட்டுள்ளது. அனதத் ததொடர்ந்து, 

அதிர்தவண் ஆய்வு, தேொல் வொினேப்படுத்தல், ததொடரனடவு, தேொல்ேொர் தேொல்லடி வனகப்பொடு, 

சூழலில் முக்கியச் தேொல், குைிப்பிட்ட இடம்ேொந்த தேொற்கனளத் ததொகுத்தல், தேொல் ஆய்தல், 

அனடயொளப்படுத்தல், தேொல்லைொக்கம், விவரம் அனடயொளப்படுத்தல், பகுப்பொய்வுதேயதல், 

ஆகியை குைித்து விொிவொை விளக்கங்கள் தர்ப்பட்டுள்ளை. தரவுத்ததொகுதி உனரகனள பலவித 

தேயற்பொங்குகளுக்கு அல்லது ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்துவது இயற்னக த ொழினய ஏசதனும் ஒரு 

வழியில் பயன்படுத்த முயற்ேிக்கும் எந்ததவொரு த ொழிச் தேயலொக்க முனைக்கும் அதிக 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது ஆகும். பயைர்களின் ச ம்பட்ட சதனவகள் திைன யொை  ற்றும் 

பரவலொகப் தபொருந்தக்கூடிய அன ப்புகளின் சதனவனய உயர்த்துகின்ைை. விொிவொை 

தேயலொக்கத் திைன்களுக்கொை சதனவ சகொட்பொட்டு, பயன்பொட்டு  ற்றும் கணிைி த ொழியியலில் 

வலுவொை இனடமுகத்னதக் தகொண்டுள்ளது. இயற்னக த ொழிகளின் ேிக்கலொை தன்ன னயக் 

கருத்தில் தகொண்டு, ஒரு த ொழியின் எந்ததவொரு பண்புக்கூறு பற்ைியும் துல்லிய ொை முடிவுகனள 

எடுப்பது எந்திரத்திற்கும் எப்சபொதும் கடிைம்.  ஆனகயொல், தேயலொக்கத்தில் அவ்வப்சபொது 

ஏற்படும் பினழகள் த ொழி தேயலொக்கத்தில் ஆரொய்ச்ேி தேய்வதற்கு ஒரு தபொிய தனடயொகக் 

கருதக்கூடொது. பினழகனளச் ேொிபொர்க்கக் குைிப்பொக வடிவன க்கப்பட்ட ஒரு ஊடொடும் கணிைி 

நிரல் இந்த தேயல்முனைனய  ிக சவக ொகவும் நம்பகத்தன்ன யுடனும்  ொற்றும்.  
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இயல் 6 

த ொழித் ததொழில் நுட்பத்தில் தரவுத்ததொகுதி 

6.1 அைிமுகம் 

  த ொழித் ததொழில் நுட்பத்தில் தரவுத்ததொகுதியின் பங்களிப்பு இன்னைய கொலகட்டத்தில் 

 ிக ேிைப்பொகவும் பரவலொகவும் சபேப்படும்  ற்றும் பயன்படுத்தப்படும் தநைிமுனையொகும். த ொழி 

புொிந்துதகொள்தல், சபச்சு புொிந்து தகொள்ளுதல், உனர  ீட்பு  ற்றும் புொிந்துதகொள்ளுதல், 

உனரகளிலிருந்து தகவல்கனள  ீட்டல், ஒலிவழி எழுத்து புொிந்துதகொள்ளுதல் 

இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு சபொன்ைவற்னை உள்ளடக்கும். கணிப்தபொைி அடிப்பனடயிலொை 

த ொழியியல் ததொழில்நுட்பத்தில் ஆர்வம் கூடி வருகிைது. இருப்பினும்  ைித த ொழியில் உட்படும் 

கலனவத்தன்ன கள்  ற்றும் ேிக்கல்கள் கொரண ொக த ொழி ஆய்வுக்கொகத் திட்ட ிடப்படும் 

கணிைி வழியன ப்பு முனைகள் சவறுபட்ட த ொழித் தரவுகளின்  ிகக் கூடுதலொை அளனவ 

சவண்டும். இதன் கொரண ொக அளவீட்டு த ொழியியல் என்று அனழக்கப்படும் தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியல் பயன்பொட்டு த ொழியியலின் புதிய கினளயொக உருவொகியுள்ளது. எல்லொ 

த ொழிகளிலும் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கப்பட்டு அவற்னை த ொழியின் பல நினலகளிலும் 

அனடயொளப்படுத்தும் முயற்ேி நனடப்தபற்று வருகிைது. இத்தனகய தரவுத்ததொகுதி த ொழிக் 

கருவிகள் தயொொிப்பதற்கு  ிகப்பயனுள்ளதொக அன கிைது. இந்தநைிமுனை த ொழித் ததொழில் 

நுட்ப ொக வளர்ந்துள்ளது. 

 நம் ேமூகத்தில் த ொழி ததொழில்நுட்பத்தின் பங்னகப் புொிந்துதகொள்வதற்கு பல்சவறு 

ேிக்கல்கனளக் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும். ஒவ்தவொரு தேொப்தத்திலும் தகவல் சே ிப்பு  ற்றும் 

தேயலொக்கம்  லிவொைதொகி வருகிைது. கணிைித் ததொழில்நுட்பம் ததொடர்ந்து ேில கொலம் 

ேமூகத்தில் ஊடுருவி  றுவடிவன க்கும் என்பனத நொம் அைிசவொம். நொம் சபசுவதற்கும் 

சகட்பதற்கும், படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் அதிக சநரம் தேலவிடுகிசைொம். கணிைி நம் 

வொழ்க்னகக்கும் ேமூகத்திற்கும் ச லும் ச லும் ன ய ொகி வருகிைது. இது நொம் சபசு  ற்றும் 

எழுத்துத் தகவல்ததொடர்புகளில் - ததொனலசபேி  ொறுதல்  ற்றும் பொி ொற்ை முனைன ,  ின்ைணு 

அஞ்ேல், தேொல் தேயலொக்கம்  ற்றும்  ின்ைணு தவளியீடு, முழு உனர தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

 ற்றும் கணிைி புல்லட்டின் பலனககள்  ற்றும் பலவற்ைில் ஊடொட்டம் தேய்கிைது. 

 இந்த சபொக்குகள் இயற்னக த ொழி  ற்றும் சபச்சு ததொழில்நுட்பத்திற்கொை  கத்தொை 

தபொருளொதொர  ற்றும் ேமூக வொய்ப்னப உருவொக்குகின்ைை. சபச்சு  ற்றும் உனரனய 
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உருவொக்குதல், பொி ொற்ைம் தேய்தல், சே ித்தல், சதடுவது அல்லது சபசு  ற்றும் உனரனய 

 ீட்டுருவொக்கம் தேய்வதில் கணிைிகள் ஏற்கைசவ ஈடுபட்டுள்ளை. 

   ைித ததொடர்பு சபச்சு  ற்றும் உனரனய அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது; ச லும் 

கணிைிகள் தபருகிய முனையில் அதிநவீை வழிகளில் ஈடுபட்டுள்ளை. த ொழியியல் 

ததொழில்நுட்பத்தில் எந்ததவொரு அடிப்பனட ச ம்பொடுகளும் முக்கிய ொை ேமூக  ற்றும் 

தபொருளொதொர பங்குகனளக் கொணும் என்பதற்கு இது உத்தரவொதம் அளிக்கிைது. குனைந்த அளவு 

தேலவில், தேயல்முனையின் தரத்னத ச ம்படுத்த அல்லது ேம்பந்தப்பட்ட  ைித உனழப்பின் 

உற்பத்தித்திைனை அதிகொிக்க புதிய அம்ேங்கனளச் சேர்க்கிசைொம். 

 இந்த வனகயொை எளிய எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வருவைவற்னை உட்படுத்தும்: தேொல் 

தேயலொய்வு (word processing) மூலம் எழுத்துப்பினழகனளச் ேொிதேய்தல்; குரல் அைிதலுடன் 

(voice recognition) அனழப்புகனளத் தினரயிடுவதன் மூலம் அல்லது குரல் ததொகுப்பு/உருவொக்கம் 

மூலம் தகவல்கனள வழங்குவதன் மூலம் ததொனலசபேி உதவியொளர்களின் பணிச்சுன னயக் 

குனைக்கப் சபச்சு ததொழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துதல்;  ற்றும் இயந்திர உதவிதபறும் 

த ொழிதபயர்ப்பு (machine-aided translation (MAT) ஒழுங்குமுனைகள் மூலம் எளிதில் திருத்த 

இயலும் த ொழிதபயர்ப்பு தவளியீட்னட வழங்கி  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்கனள அதிக உற்பத்தி 

தேய்யச்தேய்தல். 

 த ொழி அைிதல்  ற்றும் புொிதல், சபச்சு அைிதல்  ற்றும் புொிதல், உனர  ீட்தடடுப்பு  ற்றும் 

புொிதல், உனரகளிலிருந்து தகவல்கனளப் தபறுதல், ஒழிவழி எழுத்து அைிதல் (optical character 

recognition), இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு சபொன்ைவற்னை உள்ளடக்கிய கணிைி அடிப்பனடயிலொை 

த ொழியியல் ததொழில்நுட்பத்தில் ஆர்வம் அதிகொித்து வருகிைது. 

 இருப்பினும்,  ைித த ொழியில் உள்ள கலனவத்தன்ன   ற்றும் ேிக்கல்கள் கொரண ொக, 

அனத தேயலொக்க வடிவன க்கப்பட்ட கணிைி நிரல்கள் பலவித ொை த ொழியியல் தரவுகளொை 

சபச்சு, உனர, அகரொதிகள்  ற்றும் இலக்கணங்களுடன் வலுவொைதொகவும் பயனுள்ளதொகவும் 

இருக்க சவண்டும். இத்தனகய தரவுத்தளங்கள் உருவொக்கவும் ஆவணப்படுத்தவும் 

தேலவு ிக்கனவ; பரொ ொிப்பும் விநிசயொகமும் கூடுதல் தேலவுகனளச் சேர்க்கின்ைை. 

 ே ீப கொலம் வனர, ஆர்வமுள்ள ஆரொய்ச்ேியொளர்களொல் பயன்படுத்த தபரும்பொலொை 

த ொழியியல் வளங்கள் எளிதில் கினடக்கவில்னல. தேொத்துொின  (property right) அல்லது 

 ின்ைணு தவளியீட்டின் கூடுதல் சுன கள் கொரண ொக, தைிப்பட்ட ஆரொய்ச்ேியொளர்களொல் 
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தயொொிக்கப்பட்ட த ொழியியல் தரவுத்தளங்கள் தபரும்பொலொைனவ விநிசயொகிக்கப் படொ ல் ஒரு 

ஆய்வகத்திசலசய இருக்கின்ைை; அல்லது ேில ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு ஆைொல் 

 ற்ைவர்களுக்கு  றுக்கப்பட்டுள்ளை. கடந்த ஆண்டுகளில் குைிப்பிடத்தக்க ேில 

எடுத்துக்கொட்டுகள் பகிரப்பட்ட வளங்களின்  திப்னப நிரூபித்துள்ளை; ஆைொல் இனவ விதிக்கு 

 ொைொக விதிவிலக்குகள் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி பல 

ஆரொய்ச்ேியொளர்களொல் ஆங்கிலத்தின் த ொழி  ொதிொிகனள  திப்பீடு தேய்யப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

  யு.எஸ். பொதுகொப்புத் துனையின் ச ம்பட்ட ஆரொய்ச்ேி திட்ட முகன  (Advanced Research 

Projects Agency (ARPA))  திப்பீடு  ற்றும் பயன்பொட்டிற்கொக ததொடர்ச்ேியொை பகிரப்பட்ட 

சபச்சு தரவுத்தளங்கனள உருவொக்கியது. இது சபச்சு அைிதலில் வினரவொை முன்சைற்ைத்திற்கு 

வழிவகுத்தது; ச லும் தேய்தி புொிதல், ஆவண  ீட்தடடுப்பு, சபச்சு புொிதல்  ற்றும் இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு ஆகியவற்ைில் ஆரொய்ச்ேிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 6.2. த ொழித்ததொழில் நுட்பத்தில் தரவுத்ததொகுதியின் முக்கியத்துவம் 

 சவறுபட்ட வனகயொை தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கத்தொல் த ொழித்ததொழில் நுட்ப ஆய்வும் 

பயன்பொட்டிலும் தரவுத்ததொகுதியின் முக்கியத்துவம் தபருகியுள்ளது. த ொழி ஆய்வுக்கொை 

கருவிகள்  ற்றும் ஒழுங்கு முனைகள் உருவொக்குவதில் த ொழி தரவுத்ததொகுதி தபொிதும் பங்களிப்பு 

தேய்கிைது. பயன்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை ததொழில் நுட்பச் தேயலுக்கு தரவுத்ததொகுதி உயர்ந்த 

வினளனவத் தருகிைது. தபொதுவொக நொம் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொட்னட இயந்திரத்தொல் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கருவிகனள திட்ட ிடுவதற்கும் தொைியங்கு கருவிகனளப் பொிசேொதிப்பதற்கும் 

பயிற்ேி தரவும் ேிைப்பொை மூலவள ொக கொண்கிசைொம் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட 

த ொழிப் பண்புக்கூறுகளின் நிகழ்தவண்ணிக்னக த ொழி கற்சபொருக்கு நூல்கனளத் திட்ட ிடவும், 

ஒளிவழி எழுத்துக்கனளப் புொிந்துதகொள்ளும் ஒழுங்குமுனைகனள (OCR) உருவொக்குவதற்கும் 

தொைியங்கு எழுத்துப்பினழத் திருத்திகனள உருவொக்குவதற்கும் பயனுள்ளதொக இருக்கிைது. 

குைிப்புனர தேய்யப்பட்ட  ற்றும் குைிப்புனர தேய்யப்படொத விொிதரவுகள் இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனைனய திட்ட ிடவும் இயந்திரத்தொல் படிக்கப்தபறும் அகரொதிகனளத் (Machine 

Readable Dictionaries) MRDS)) திட்ட ிடவும் உருபைியல் ஆய்விகள், தேொல் ஆய்விகள், 

வொக்கியப் பகுத்துக்குைிப்பொன்கள் என்பைவற்னை உருவொக்கவும் பயனுள்ளதொக அன கிைது. 

விொிதரனவப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்ட பல கணிைி கருவிகளும் ஒழுங்குமுனைகளும் 
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த ொழினயப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் ஆய்வொளர்களுக்கும் எழுத்தொளர்களுக்கும் 

கல்வியொளர்களுக்கும் ஆேிொியர்களுக்கும்  ொணவர்களுக்கும் அைிஞர்களுக்கும் அச்ேிட்டு 

தவளியிடுபவர்களுக்கும் த ொழி கற்பவர்களுக்கும்  ற்றும் பிைருக்கும்  ிகுந்த பயனுள்ளதொக 

அன கிைது. தபொதுவொக தரவுத்ததொகுதியின் முக்கியதுவத்னத த ொழித் ததொழில்நுட்பத்தின் 

நொன்கு விொிந்த களங்களொகப் பகுக்கலொம். இது அவற்ைின் இயல்பு  ற்றும் பயன்பொட்டு சநொக்கு 

அடிப்பனடயில் தேய்யப்படும்: அ) அைிவு வள ொகத் தரவுத்ததொகுதி, (ஆ) த ொழித்ததொழில் நுட்பக் 

கருவிகள்  ற்றும் அன ப்புகனள வடிவன ப்பதற்கொை ஆதொர ொகத் தரவுத்ததொகுதி, (இ) 

த ொழிதபயர்ப்பு ஆதரவு ஒழுங்குமுனைக்கொை ஆதொர ொகத் தரவுத்ததொகுதி, (ஈ)  ைித-இயந்திர 

இனடமுக ஒழுங்குமுனைகளுக்கொை ஆதொர ொகத் தரவுத்ததொகுதி. 

6.3. அைிவின் மூலவள ொகத் தரவுத்ததொகுதி (Corpus as a Knowledge Resource) 

 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் என்பது  ின்ைணு தரவுத்தள ொக (அதொவது ஒரு 

தரவுத்ததொகுதி) சே ிக்கப்பட்ட இலக்கு த ொழியின் பிரதிநிதி  ொதிொினய அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்ட த ொழி பகுப்பொய்விற்கொை அனுபவ அணுகுமுனையொகும் (னபபர், கொன்ரொட், & 

தரப்பன்/ Biber, Conrad, & Reppen, 1998). இந்த துனையில் தபரும்பொலொை ஆய்வுகள் 

ஆயிரக்கணக்கொை,  ில்லியன்  ற்றும் ேில சநரங்களில் பில்லியன் கணக்கொை தேொற்கனள 

உள்ளடக்கிய  ிகப் தபொிய தரவுத்ததொகுதிகளில் த ொழியியல் அம்ேங்களின் அளவுேொர் 

பகுப்பொய்விற்கு (quantitative analysis) கணிைி த ன்தபொருனள நம்பியுள்ளை. இருப்பினும், 

ேிைிய அளவிலொை ஆய்வுகள் ேில சநரங்களில் கணிைிகளின் உதவியுடன் அல்லது இல்லொ ல் 

தரவுத்ததொகுதி உனரகளின்  ைிதப் பகுப்பொய்வு மூலம் ச ற்தகொள்ளப்படுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதி 

ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் அளவுேொர் முடிவுகனள பண்புேொர் பகுப்பொய்வு  ற்றும் அந்த முடிவுகளின் 

விளக்கத்துடன் துனணநினைவொகக் கண்டுபிடிப்பதும் தபொதுவொைது. தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் 

துனையில் உருவொக்கப்பட்ட வளங்கள், கருவிகள்  ற்றும் நுட்பங்கள் அைிவு வளத்னத 

உருவொக்குவதில் குைிப்பொக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைை.  

  அைிவு மூலவள ொக தரவுத்ததொகுதி பின்வரும் தேயல்பொடுகளுக்கு பயன்படுகிைது: 1. 

பன்த ொழி நூலகங்கனள உருவொக்குதல், 2. த ொழி கற்பவர்களுக்குப் பொடநூல்கனளத் 

திட்ட ிடல், 3. (அச்ேிட்ட  ற்றும்  ின்வடிவ) ஒருத ொழி அகரொதிகனள உருவொக்குதல், 4. 

(அச்ேிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ) இருத ொழி அகரொதிகனள உருவொக்குதல், 5. (அச்ேிட்ட  ற்றும்  ின் 

வடிவ) பன்த ொழி அகரொதிகனள உருவொக்குதல், 6. (அச்ேிட்ட  ற்றும்  ின்வடிவ) ஒருத ொழிச் 
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தேொற்களஞ்ேியங்கனள (தபொருட்புல அகரொதிகனள) உருவொக்குதல், 7. பல்சவறு வித ொை 

(அச்ேிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ) சநொக்கீட்டுப் தபொருள்கள் உருவொக்குதல், 8. இயந்திரத்தொல் 

படிக்கவியலும் அகரொதிகனள உருவொக்குதல், 9. பன்த ொழிச் தேொல் மூலவளங்கனள 

உருவொக்குதல், 10.  ின் அகரொதிகனள உருவொக்குதல். 

தேொல்ேொர் வளம் 

 டிஜிட்டல் அகரொதி, இயற்னக த ொழி தேயலொக்கம்  ற்றும் டிஜிட்டல்  ைிதசநயங்களில், 

ஒரு தேொல்ேொர் வள ொைது ஒன்று அல்லது பல அகரொதிகனளக் தகொண்ட ஒரு த ொழி வள ொகும், 

எ.கொ., ஒரு தரவுத்தளத்தின் வடிவத்தில்.  

பண்புகள் 

 தேொல்ேொர் வளங்களின் இயந்திரத்தொல் படிக்கக்கூடிய பதிப்பிற்கொை தவவ்சவறு 

தரநினலகள் உள்ளை, எ.கொ., தலக்ேிகல்  ொர்க்அப் ஃபிசரம்தவொர்க் (Lexical Markup Framework 

(LMF/எல்எம்எஃப்) தலக்ேிக்கல் வளங்கனள குைியொக்கம் தேய்வதற்கொை ஒரு ஐஎஸ்ஓ தரநினல, 

இதில் ஒரு சுருக்க தரவு  ொதிொி  ற்றும் எக்ஸ்எம்எல் ேீொியனலசேஷன் (XML serialization) 

ஆகியனவ அடங்கும்,  ற்றும் இனணயத்தில் அைிவு வனரபடங்களொக தேொல்ேொர் வளங்கனள 

தவளியிடுவதற்கு ஆர்.டி.எஃப் தேொற்தைொனகயொை ஒன்சடொதலக்ஸ்-தல ன் (OntoLex-Lemon), 

எ.கொ., த ொழியியல் இனணக்கப்பட்ட திைந்த தரவு (Linguistic Linked Open Data).  

 சநொிடப்படும் த ொழிகளின் வனகனயப் தபொறுத்து, ஒரு தேொல்ேொர் வளத்னத ஒருத ொழிய 

தேொல்ேொர் வளம், இருத ொழிய தேொல்ேொர் வளம் அல்லது பன்த ொழிய தேொல்ேொர் வளம் எை 

தகுதிதபைலொம். இருத ொழி  ற்றும் பன்த ொழி தேொல்ேொர் வளங்களுக்கு, தேொற்கள் 

இனணக்கப்படலொம் அல்லது ஒரு த ொழியிலிருந்து  ற்தைொரு த ொழியுடன் இனணக்கப்படொ ல் 

இருக்கலொம். இனணக்கப்படும்சபொது, ஒரு த ொழியிலிருந்து இன்தைொத ொழிக்கொை நிகரன் 

இருத ொழி இனணப்பு மூலம்  அல்லது பன்த ொழி குைிப்புகள் மூலம் தேய்யப்படுகின்ைது .  

 ஒசர த ொழியின் தவவ்சவறு அகரொதிகனளக் தகொண்ட ஒரு தேொல்ேொர் வளத்னத 

உருவொக்கவும் நிர்வகிக்கவும் முடியும், எடுத்துக்கொட்டொக, தபொதுவொை தேொற்களுக்கு ஒரு அகரொதி 

 ற்றும் தவவ்சவறு ேிைப்பு களங்களுக்கொை ஒன்று அல்லது பல அகரொதிகள். 

இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதிக்கு எதிரொக இயற்னகத ொழி ஆய்வு அகரொதி 

 டிஜிட்டல் அக்ரொதியலில் உள்ள தேொல்ேொர் வளங்கள் தபரும்பொலும் இயந்திரத்தொல் 

படிக்கக்கூடிய அகரொதி (machine-readable dictionary (MRD/எம்ஆர்டி) எை 
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குைிப்பிடப்படுகின்ைை, இது ஒரு அகரொதி கொகிதத்தில் அச்ேிடப்படுவதற்கு பதிலொக இயந்திர 

(கணிைி) தரவுகளொக சே ிக்கப்படுகிைது. இது ஒரு  ின்ைணு அகரொதி  ற்றும் தேொல்ேொர் 

தரவுத்தள ொகும். இயந்திரத்தொல் படிக்கக்கூடிய அகரொதி என்ை தேொல் தபரும்பொலும் 

இயற்னகத ொழி ஆய்வு அகரொதியுடன் முரண்படுகிைது. இரண்டுச  திட்டங்களொல் 

பயன்படுத்தப்பட்டொலும், இயந்திரத்தொல் படிக்கக்கூடிய அகரொதி என்பது கொகிதத்தில் 

அச்ேிடப்பட்ட அகரொதியின்  ின்ைணு வடிவ ொகும். இதற்கு  ொைொக, இயற்னக த ொழி ஆய்னவ 

 ைதில் தகொண்டு அகரொதி புதிதொக உருவொக்கப்பட்டசபொது இயற்னகத ொழி ஆய்வு அகரொதி 

என்ை தேொல் விரும்பப்பட்டது. 

தேொல்ேொர் தரவுத்தளம் (lexical database) 

 ஒரு தேொல்ேொர் தரவுத்தளம் என்பது ஒரு தேொல்ேொர் வள ொகும், இது ததொடர்புனடய 

த ன்தபொருள் சூழல் தரவுத்தளத்னதக் தகொண்டுள்ளது, இது அதன் உள்ளடக்கங்கனள அணுக 

அனு திக்கிைது. தரவுத்தள ொைது தேொல்ேொர் தகவலுக்கொக அல்லது தேொல்ேொர் தகவல் 

உள்ளிடப்பட்ட தபொது சநொக்கத்திற்கொை தரவுத்தளத்திற்கொக தைிப்பயன் வடிவன க்கப்பட்டதொக 

இருக்கலொம். ஒரு தேொல்ேொர் தரவுத்தளத்தில் தபொதுவொகச் சே ிக்கப்படும் தகவல்களில் 

தேொல்வனக  ற்றும் தேொற்களின் ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள், அத்துடன் தவவ்சவறு தேொற்கள் 

அல்லது தேொற்களின் ததொகுப்புகளுக்கு இனடயிலொை தபொருண்ன யியல்  ற்றும் ஒலியைியல் 

உைவுகள் ஆகியனவ அடங்கும். 

அகரொதி (Dictionary) 

 ஒரு அகரொதி தேொல்ேொர் அலகொல் வொினேப்படுத்தப்பட்ட பதிவுகளின் பட்டியனலக் 

தகொண்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு பதிவும் வழக்க ொக ஒரு தேொல் அலகு, அதனுடன் ததொடர்புனடய 

வனரயனை, தேொல்வனகப்பொடு (part-of-speech (POS/பிஓஎஸ்), உச்ேொிப்பு, தேொற்களின் 

பயன்பொடுகனளக் கொட்டும் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ற்றும் கூடுதல் தகவல்கனளக் தகொண்டிருக்கும். 

ஒரு தேொல்ேொர் அலகு, தபொதுவொக ஒரு தேொல்லொக இருக்கும்; அசதே யம் அதன் வனரயனை ஒரு 

தேொல்லொகசவொ  கூட்டுச் தேொல்லொகசவொ  தேொற்தைொடரொகசவொ பல தேொல் தவளிப்பொடொகசவொ 

அல்லது ஒரு தேொற்தைொடரொகசவொ இருக்கும். ஒரு ஒருத ொழி அகரொதிக்கு ஆக்ஸ்சபொர்டு ஆங்கில 

அகரொதி சபொன்ை ஒசர ஒரு த ொழிய அகரொதி எடுத்துக்கொட்டொக அன யும். ”கிொியொவின் தற்கொலத் 

த ிழ் அகரொதி” சபொன்ை இருத ொழிய அகரொதி இரண்டு த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை 

தேொற்களின் த ொழிதபயர்ப்புகனளக் தகொண்டிருக்கும். ஒருத ொழி அகரொதி முக்கிய ொக 
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நூல்கனளப் படிப்பதற்கும் புொிந்து தகொள்வதற்கும் தேொந்த சபசுபவரொல் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

மூல த ொழியில் உள்ள தேொற்கனளப் புொிந்துதகொள்ள அல்லது த ொழிதபயர்க்க இருத ொழி 

அகரொதி பயன்படுத்தப்படுகிைது. இருத ொழி அகரொதி ஒரு தினே அகரொதியொகசவொ அல்லது 

இருதரப்பு/இருதினே  அகரொதியொகசவொ இருக்கலொம். ஒரு தினே அகரொதி மூல த ொழியிலிருந்து 

இலக்கு த ொழிக்கொை த ொழிதபயர்ப்புகனளக் தகொண்டிருக்கும்; ஆைொல் தனலகீழ் 

த ொழிதபயர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கொது. இதற்கு  ொைொக, இருதரப்பு/இருதினே அகரொதி மூல 

த ொழியிலிருந்து இலக்கு த ொழிக்கும், இலக்கு த ொழியிலிருந்து மூல த ொழிக்கும் 

த ொழிதபயர்ப்புகனளக் தகொண்டிருக்கும். ஒரு த ொழியில் தபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் 

எல்லொச் தேொற்கனளயும் உள்ளடக்கிய தவளிப்பனடயொை இருத ொழி அகரொதிகனளத் தவிர ஒரு 

அகரொதி, குைிப்பிட்ட சநொக்கம் அடிப்பனடயில் ஒருதபொருள் பன்த ொழிய அகரொதியொகசவொ 

(எ.கொ. Merriam-Webster's Dictionary of Synonyms), இயற் தபயர்கனள ன ய ொகக் தகொண்ட 

அகரொதியொகசவொ (எ.கொ. A Dictionary of Surnames) அல்லது ஒரு குறுகிய  ற்றும் குைிப்பிட்ட 

பகுதியில் கவைம் தேலுத்தும் அகரொதியொகசவொ (எ.கொ. Black's Law Dictionary, and Stedman's 

Medical Dictionary) இருக்கலொம். புள்ளிவிவரங்கள் 1.1 ஒரு வியட்நொ ிய-ஆங்கில கொகித 

இருத ொழி அகரொதிக்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு. 

தேொற்களஞ்ேியம் (thesaurus) 

 கில்கொிஃப் (Kilgarriff 2003) ஒரு தேொற்களஞ்ேியத்னதச் தேொற்கனள அவற்ைின் தபொருள் 

ஒற்றுன க்கு ஏற்ப ததொகுக்கிை ஒரு வள ொக வனரயறுக்கிைொர். சரொதஜட் (Roget 1911) ஒரு 

தேொற்களஞ்ேியத்தில் தேொற்கள் அனவ அகரொதியில் இருப்பனதப் சபொல அகர வொினேப்படி 

அல்லொ ல் அனவ தவளிப்படுத்தும் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப இருக்க சவண்டும் என்று கூறுகிைொர். 

குைிப்பொக, சேொர்தகலின் (Soergel (1974)) கூற்றுப்படி, ஒரு குழு  தேொற்களஞ்ேியம் விளக்கிகள் 

(descriptors), ஒரு அட்டவனணப்படுத்தும் த ொழி (indexing language), ஒரு வனகப்பொடு திட்டம் 

(classification scheme) அல்லது அன ப்புமுனை தேொற்தைொனகனயக் system (vocabulary) 

தகொண்டிருக்கும். ஒரு தேொற்களஞ்ேியம் விளக்கிகளுக்கு இனடயியொை உைவுகனளயும் 

தகொண்டிருக்கும். ஒவ்தவொரு விளக்கிகளும்/டிஸ்கிொிப்டரும் ஒரு தேொல், ஒரு குைி ொைம் அல்லது 

கருத்னத குைிக்கப் பயன்படும் குைியீகளின்  ற்தைொரு சகொர்னவ ஆகும். சரொதஜட்டின் 

இன்டர்சநஷைல் ததசேொரஸ் (Roget’s International Thesaurus) (Roget 2008), ஓபன் ததேொரஸ் 

http://www.languageinindia.com/


 

166 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

(Open Thesaurus) (Bhattacharyya 2010) அல்லது thesaurus.com எை அனழக்கப்படும் ஒரு 

தபொிய ஆன்னலன் ஆங்கிலச் தேொற்களஞ்ேியம். 

தேொல்வனல  

  ில்லர் (Miller 1995) தேொல்வனலனய/சவர்ட்தநட்னட அைிமுகப்படுத்திைொர்; இது ஒரு 

தபொிய தேொல்ேொர் தரவுத்தள ொகும் (lexical database); இதில் தபயர்ச்தேொற்கள், 

வினைச்தேொற்கள், தபயரனடகள்  ற்றும் வினையனடகள் என்பை ஒருதபொருள் பன்த ொழியத் 

ததொகுப்புகள் (synsets) எை அனழக்கப்படுகின்ை வொினேப்படுத்தப்படொத புலைைிவுேொர் 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகளொக குழு ப்பட்டுள்ளை. ஒவ்தவொரு ஒருதபொருள் பன்த ொழியத் 

ததொகுப்பும் (synset/ேின்தேட்) ஒரு தைித்துவ ொை கருத்னத தவளிப்படுத்துகிைது. சவர்ட்தநட் ஒரு 

தேைிவூட்டப்பட்ட அகரொதி  ற்றும் தேொற்களஞ்ேியம் ஆகும். ஒரு தேொல்ேொர் அலகு 

தகொடுக்கப்பட்டொல், தபொது அகரொதி  ற்றும் தேொல்வனல என்பை வனரயனைகள், 

தேொல்வனகப்பொடு,  ற்றும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இவற்னைத் தரும். தேொல்ேொர் அலனகப் 

தபொறுத்தவனர, அகரொதியில் முக்கிய ொக ஒற்னை தேொற்கள் உள்ளை; அசத சநரத்தில் 

சவர்ட்தநட் “tabular array”, “scholarly person”  ற்றும் “grape vine” சபொன்ை குறுகிய 

தேொற்தைொடர்கனளக் தகொண்டிருக்கலொம். ஒரு கருத்னத வழங்கிைொல், தேொல்வனல  ற்றும் 

தேொற்களஞ்ேியம் கருத்துக்கு தபொருந்தக்கூடிய தேொற்கனளத் தருகின்ைை. தேொல்வனல 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களில் (ேின்தேட்களில்/synsets) உள்ள தேொற்கள் புலன்களின் 

அடிப்பனடயில் சவறுபடுகின்ைை. தேொல்வனலயில் உள்ள தேொற்களுக்கு இனடயிலொை உைவுகள் 

(உள்ளடக்குத ொழிகள் அல்லது தபொதுன ப்படுத்தல், உள்ளடங்குத ொழிகள் அல்லது 

குைிப்பிடுதல்,  ற்றும் ேினைத ொழியம் அல்லது பகுதி-முழு உைவுகள் சபொன்ைனவ) புலக்குைிப்பு 

தேய்யப்பட்டுள்ளை. தற்சபொது, ிகப்தபொிய தேொல்வனல பிொின்ஸ்டன் தேொல்வனல பதிப்பு 3.0 

ஆகும்; இதில் 82,115 தபயர்ச்தேொற்களின் ஒருதபொருள்பைத ொழியக் குழு ங்கள், 13,767 வினை 

ஒருதபொருள்பைத ொழியக் குழு ங்கள், 18,156 தபயரனட ஒருதபொருள்பைத ொழியக் குழு ங்கள் 

 ற்றும் 3,621 வினையனட ஒருதபொருள்பைத ொழியக் குழு ங்கள் உட்பட 117,659 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்கள் உள்ளை. ஃபின் தேொல்வனல, ஜப்பொைிய தேொல்வனல, 

யூசரொ தேொல்வனல ஆகியனவ சவறு ேில தேொல்வனலகளும் உள்ளை. ஆேிய த ொழிகளில் 

(அதொவது, தபங்கொலி, இந்தி, இந்சதொசைேிய, ஜப்பொைிய, தகொொிய, லொசவொ,  ங்சகொலியன், 

பர் ிய, சநபொளி, ேிங்கள, சுண்டைீஸ், தொய்  ற்றும் வியட்நொ ிய த ொழிகளில் சவர்ட்தநட்கனள 
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உருவொக்குவதற்கும் பகிர்வதற்கும் ஒரு தளத்னத ஏேியன்வொர்ட்தநட் (AsianWordNet 

(AWN/ஏ.டபிள்யூ.என்)) வழங்குகிைது. துரதிர்ஷ்டவே ொக, ஆேியன் தேொல்வனலயில் 

சவர்ட்தநட்டுகளின் முன்சைற்ைம்  ிகவும் த துவொக உள்ளது, ச லும் அனவ முடிவனடயொ ல் 

உள்ளை. 

6.3.1. பன்த ொழி நூலகங்கனள உருவொக்குதல்  

 டிஜிட்டல் நூலகம் (digital library), டிஜிட்டல் களஞ்ேியம் (digital repository) அல்லது 

டிஜிட்டல் சேகொிப்பு (digital collectionஎன்பது) டிஜிட்டல் தபொருள்களின் ஆன்னலன் 

தரவுத்தள ொகும்; அனவ உனர, நினலயொை படங்கள், ஆடிசயொ, வீடிசயொ, டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் 

அல்லது பிை டிஜிட்டல்  ீடியொ வடிவங்கனள உள்ளடக்கியது. தபொருள்கள் அச்சு அல்லது 

புனகப்படங்கள் சபொன்ை டிஜிட்டல்  ய ொக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்னதயும், முதலில் சவர்ட் தேயலி 

சகொப்புகள் அல்லது ேமூக ஊடக இடுனககள் சபொன்ை டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்னதயும் 

தகொண்டிருக்கலொம். உள்ளடக்கத்னத சே ிப்பனதத் தவிர, டிஜிட்டல் நூலகங்கள் சேகொிப்பில் 

உள்ள உள்ளடக்கத்னத ஒழுங்கன க்கவும், சதடவும்,  ீட்தடடுக்கவும் வழிவனக தேய்கின்ைை. 

 டிஜிட்டல் நூலகங்கள் அளவு  ற்றும் சநொக்கத்தில் தபொிதும்  ொறுபடும், ச லும் அனவ 

தைிநபர்கள் அல்லது நிறுவைங்களொல் பரொ ொிக்கப்படலொம். டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம் உள்நொட்டில் 

சே ிக்கப்படலொம் அல்லது கணிைி தநட்தவொர்க்குகள் வழியொக ததொனலவிலிருந்து 

அணுகப்படலொம். இந்த தகவல்  ீட்தடடுப்பு அன ப்புகள் ஒருவருக்தகொருவர் தகவல்கனள 

இயங்கக்கூடிய தன்ன   ற்றும் நினலத்தன்ன  மூலம் பொி ொைிக்தகொள்ள முடியும்.  

 டிஜிட்டல் நூலகங்கள் இனணயத்தில் கினடக்கின்ைை. இதன் தபொருள் உலகம் 

முழுவதிலு ிருந்து பயைர்கள் டிஜிட்டல் நூலகங்கனள அனடந்து அவற்ைின் உள்ளடக்கங்கனளப் 

பயன்படுத்த முயற்ேி தேய்யலொம். இனணயத்தில் ஆங்கிலம்  ிகவும் பிரபல ொை த ொழி என்பதில் 

எந்த ேந்சதகமும் இல்னல, ஆைொல் டிஜிட்டல் நூலகங்கள் ன ய ொக இருக்கும்சபொது  ற்ை 

த ொழிகனளயும் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும். டிஜிட்டல் நூலகங்கள்  ற்றும் தபொதுவொக 

டிஜிட்டல் சேகொிப்புகள் கலொச்ேொரம், கல்வி, ஆரொய்ச்ேி முடிவுகள், அைிவியல், ேட்டம் 

சபொன்ைவற்ைின் களஞ்ேியங்கள் என்பனத நினைவில் தகொள்ளுங்கள். 

 டிஜிட்டல் நூலகங்கள் ததொனலதூரக் கல்விக்கு ஆதரவொகப் பொர்க்கும்சபொது, தவவ்சவறு 

த ொழிகள் ஒவ்தவொரு நொட்டின் கல்விச் தேயல்பொட்டின் முக்கியக் கூறுகளொக இருப்பதொல் 

அவற்னைக் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும் என்பது ததளிவொகிைது. 
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 ஒரு பொரம்பொிய நூலகத்தில், தனலப்புகள்  ற்றும் ததொகுதிகனள நொம் குைிப்பிடுகிசைொம், 

ஒரு நூலக சேகொிப்பு ஒரு தனலப்பின் பல ததொகுதிகனள னவத்திருக்கலொம், எடுத்துக்கொட்டொக 

உனர புத்தகங்கள். டிஜிட்டல் நூலகத்தில் மூன்று கொரணங்களுக்கொக தனலப்புகள் 

(உள்ளடக்கங்கள்)  ற்றும் ததொகுதிகனள (நிகழ்வுகள், நிகழ்வுகள் அல்லது தபொருள்கள்) பிொிப்பது 

அவேியம். முதலொவது, ஒரு உள்ளடக்கத்திற்கு தவவ்சவறு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் நிகழ்வுகள் 

இருக்கலொம் என்பதுதொன் உண்ன . ஒரு உதொரணம் னஹபர்தடக்ஸ்ட் (HTML)  ற்றும் சநொியல் 

உனரயொக (பி.டி.எஃப்) பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உனர; ஆன்னலன் கொட்ேிப்படுத்தலுக்கொை 

முந்னதயனவ (அைிச ஷன்கள், ததொடர்பு, முதலியை)  ற்றும் பிந்னதயது அச்ேிடுதல். 

இரண்டொவது அனலவொினே பண்புகள் கொரண ொக ஒரு சகொப்னப விட ஒரு உள்ளடக்கத்னத 

பிொிக்க சவண்டும். மூன்ைொவது உொின  நிர்வொகத்திலிருந்து வரலொம். டிஜிட்டல் நூலகம் 

பதிப்புொின  தேலுத்திய  உடன் ஒத்த ஒரு தனலப்பின் 'பிரதிகள்' எண்ணிக்னகயுடன் தேயல்பட 

உொின  உண்டு. 

 டிஜிட்டல் நூலகம் என்ை தேொல் முதன்முதலில் National Science Foundation 

(NSF/என்எஸ்எஃப்), The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA/தர்பொ), The 

National Aeronautics and Space Administration (NASA/நொேொ) டிஜிட்டல் நூலகங்களின் 

முன்முயற்ேியொல் 1994இல் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது. கணிைி தநட்தவொர்க்குகள் கினடப்பதன் 

மூலம் தகவல் வளங்கள் சதனவக்சகற்ப விநிசயொகிக்கப்பட்டு அணுகப்படும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. த ய்நிகர் நூலகம் (virtual library) என்ை தேொல் ஆரம்பத்தில் டிஜிட்டல் 

நூலகத்துடன்  ொைி  ொைி பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆைொல் இப்சபொது முதன்ன யொக  ற்ை 

புலன்களில் த ய்நிகர் இருக்கும் நூலகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது (விநிசயொகிக்கப்பட்ட 

உள்ளடக்கத்னத ஒருங்கினணக்கும் நூலகங்கள் சபொன்ைனவ). டிஜிட்டல் நூலகங்களின் ஆரம்ப 

நொட்களில், டிஜிட்டல், த ய்நிகர்  ற்றும்  ின்ைணு தேொற்களில் உள்ள ஒற்றுன கள்  ற்றும் 

சவறுபொடுகள் பற்ைி விவொதிக்கப்பட்டது.  

 பிைப்பு-டிஜிட்டல் (born-digital) எை அனழக்கப்படும் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் 

உருவொக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம்  ற்றும் இயற்பியல் ஊடகத்திலிருந்து  ொற்ைப்பட்ட தகவல்களுக்கு 

இனடசய தபரும்பொலும் சவறுபொடு கொணப்படுகிைது, எ.கொ. கொகிதம், டிஜிட்டல் ய ொக்கல் 

மூலம். எல்லொ  ின்ைணு உள்ளடக்கங்களும் டிஜிட்டல் தரவு வடிவத்தில் இல்னல. கலப்பிை 

நூலகம் (hybrid library) என்ை தேொல் ேில சநரங்களில் தபௌதிகச் சேகொிப்புகள்  (physical 
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collections)  ற்றும்  ின்ைணு சேகொிப்புகள்  (physical collections) தகொண்ட நூலகங்களுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, அத ொிக்கன் த  ொி (American Memory) என்பது 

கொங்கிரஸின் நூலகத்திற்குள் (Library of Congress) உள்ள ஒரு டிஜிட்டல் நூலக ொகும். 

 ேில முக்கிய ொை டிஜிட்டல் நூலகங்கள் arXiv  ற்றும் இனணய கொப்பகம்  (Internet 

Archive) சபொன்ை நீண்ட கொல கொப்பகங்களொகவும் தேயல்படுகின்ைை. அத ொிக்கொவின் டிஜிட்டல் 

பப்ளிக் னலப்ரொி (Digital Public Library of America) சபொன்ை பிை நூலகங்கள் பல்சவறு 

நிறுவைங்களிலிருந்து டிஜிட்டல் தகவல்கனள ஆன்னலைில் பரவலொக அணுக முயற்ேிக்கின்ைை. 

பன்த ொழி டிஜிட்டல் நூலகம் 

 ஒரு பன்த ொழி டிஜிட்டல் நூலகம் என்பது ஒரு டிஜிட்டல் நூலக ொகும், இது அனைத்து 

தேயல்பொடுகனளயும் ஒசர சநரத்தில் பல த ொழிகளில் தேயல்படுத்த சவண்டும்  ற்றும் அதன் 

சதடல்  ற்றும்  ீட்தடடுக்கும் தேயல்பொடுகள் த ொழி சுதந்திர ொைனவ. 

 அத்தனகய கருத்னத தேயல்படுத்துவது பயைருக்கு இனடமுகங்களுக்கொை த ொழினயத் 

சதர்வுதேய்யவும், நூலகப் தபொருட்களின் த ொழினய/த ொழிகனளப் தபொருட்படுத்தொ ல் 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட த ொழியில் உள்ள இனடமுகத்திலிருந்து எந்த த ொழியிலும் (டிஜிட்டல் 

நூலகத்தின்) பட்டியலிடும் தகவல்கனள அணுகவும் அனு திக்கிைது. 

 அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட பன்த ொழி டிஜிட்டல் நூலகத்தின் அனைத்து முக்கிய 

பண்புகளின் வனரயனைகனளயும், அத்தனகய நூலகத்தின் தேயல்பொடுகள், தரவுத்தளத்தின் தரவு 

 ொதிொி  ற்றும் ச க்ஸ்தவல் ேிஸ்டத்தில் தேயல்படுத்தப்படுவனதயும் பின்வரும் பிொிவுகள் 

முன்னவக்கின்ைை. 

டிஜிட்டல் நூலகங்களின் வனககள் 

நிறுவை களஞ்ேியங்கள் (Institutional repositories) 

 பல கல்வி நூலகங்கள் நிறுவைத்தின் புத்தகங்கள், ஆவணங்கள், ஆய்வைிக்னககள்  ற்றும் 

பிை பனடப்புகளின் நிறுவை களஞ்ேியங்கனள உருவொக்குவதில் தீவிர ொக ஈடுபட்டுள்ளை, அனவ 

டிஜிட்டல்  ய ொக்கப்படலொம் அல்லது 'டிஜிட்டலொகப் பிைந்தனவ' (born digital). வர்த்தக 

களஞ்ேியங்களில் ஆரொய்ச்ேி தவளியிடுவதற்கு  ொைொக, தவளியீட்டொளர்கள் தபரும்பொலும் 

அணுகல் உொின கனள  ட்டுப்படுத்தும் வனகயில், திைந்த அணுகலின் குைிக்சகொள்களுக்கு 

இணங்க, இந்த களஞ்ேியங்களில் பல தபொது  க்களுக்கு ேில கட்டுப்பொடுகளுடன் 

கினடக்கின்ைை. நிறுவை, உண்ன யிசலசய இலவே  ற்றும் கொர்ப்பசரட் களஞ்ேியங்கள் ேில 
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சநரங்களில் டிஜிட்டல் நூலகங்கள் என்று குைிப்பிடப்படுகின்ைை. நிறுவை களஞ்ேிய 

த ன்தபொருள் ஒரு நூலகத்தின் உள்ளடக்கத்னத கொப்பகப்படுத்துவதற்கும், ஒழுங்கன ப்பதற்கும், 

சதடுவதற்கும் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது. பிரபல ொை திைந்த-மூல தீர்வுகளில் டிஸ்சபஸ் 

DSpace,, ஈபிொிண்ட்ஸ் EPrints, டிஜிட்டல் கொ ன்ஸ் Digital Commons  ற்றும் ஃதபசடொரொ 

கொ ன்ஸ் அடிப்பனடயிலொை அன ப்புகள் ஐலண்சடொரொ Fedora Commons-based systems 

Islandora  ற்றும் ேொம்தவரொ Samvera ஆகியனவ அடங்கும்.  

சதேிய நூலகச் சேகொிப்புகள் 

 ேட்ட னவப்பு தபரும்பொலும் பதிப்புொின ச் ேட்டத்திைொலும், ேில ே யங்களில் ேட்ட 

னவப்புக்கொை குைிப்பிட்ட ேட்டங்களிைொலும் மூடப்பட்டிருக்கும்; ச லும் ஒரு நொட்டில் 

தவளியிடப்பட்ட அனைத்து தபொருட்களின் ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட பிரதிகள் ஒரு 

நிறுவைத்தில், தபொதுவொக சதேிய நூலகத்தில் பொதுகொக்கச் ே ர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும்.  ின்ைணு 

ஆவணங்கள் வந்ததிலிருந்து, ஆஸ்திசரலியொவில் பதிப்புொின ச் ேட்டம் 1968 இல் 2016 திருத்தம் 

சபொன்ை புதிய வடிவங்கனள உள்ளடக்கும் வனகயில் ேட்டத்தில் திருத்தம் தேய்ய 

சவண்டியிருந்தது.  

 அதன் பின்ைர் பல்சவறு வனகயொை  ின்ைணு னவப்புத்ததொனககள் கட்டப்பட்டுள்ளை. 

பிொிட்டிஷ் நூலகத்தின் தவளியீட்டொளர் ே ர்ப்பிப்பு சபொர்டல்  ற்றும் டொய்ச் சநஷைல் 

பிப்ளிசயொததக்கில் உள்ள தஜர் ன்  ொதிொி ஆகியனவ நூலகங்களின் வனலப்பின்ைலுக்கு ஒரு 

னவப்பு புள்ளினயக் தகொண்டுள்ளை; ஆைொல் தபொது அணுகல் நூலகங்களில் உள்ள வொேிப்பு 

அனைகளில்  ட்டுச  கினடக்கிைது. ஆஸ்திசரலிய சதேிய எடிசபொேிட் அன ப்பு அசத 

அம்ேங்கனளக் தகொண்டுள்ளது; ஆைொல் தபரும்பொலொை உள்ளடக்கங்களுக்கு தபொது  க்களொல் 

ததொனலநினல அணுகனல அனு திக்கிைது. 

டிஜிட்டல் கொப்பகங்கள் (Digital archives) 

 இயற்பியல் கொப்பகங்கள் (Physical archives) இயற்பியல் நூலகங்களிலிருந்து பல 

வழிகளில் சவறுபடுகின்ைை. பொரம்பொிய ொக, கொப்பகங்கள் பின்வரு ொறு 

வனரயறுக்கப்படுகின்ைை: 

 ஒரு நூலகத்தில் கொணப்படும் இரண்டொம்நினல ஆதொரங்கனள விட (புத்தகங்கள், 

கொலக்சகொடுகள் சபொன்ைனவ) முதன்ன  தகவல் ஆதொரங்கனள (தபொதுவொக ஒரு தைிநபர் 
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அல்லது நிறுவைத்தொல் சநரடியொக தயொொிக்கப்படும் கடிதங்கள்  ற்றும் ஆவணங்கள்) 

தகொண்டிருத்தல். 

 அவற்ைின் உள்ளடக்கங்கனள தைிப்பட்ட ஐடங்கனளக் கொட்டிலும் குழுக்களொக 

ஒழுங்கன த்தல். 

 தைிப்பட்ட உள்ளடக்கங்கனளக் தகொண்டிருத்தல். 

டிஜிட்டல் நூலகங்கனள உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ததொழில்நுட்பம் கொப்பகங்களுக்கு 

இன்னும் புரட்ேிகர ொைது, ஏதைைில் இது இந்த தபொது விதிகளில் இரண்டொவது  ற்றும் 

மூன்னை உனடக்கிைது. சவறு வொர்த்னதகளில் கூறுவதொைொல், "டிஜிட்டல் கொப்பகங்கள்" அல்லது 

"ஆன்னலன் கொப்பகங்கள்" இன்னும் தபொதுவொக முதன்ன  ஆதொரங்கனளக் தகொண்டிருக்கும், 

ஆைொல் அனவ குழுக்கள் அல்லது சேகொிப்புகளில் (அல்லது கூடுதலொக) இருப்பனத விட 

தைித்தைியொக விவொிக்கப்படலொம். ச லும், அனவ டிஜிட்டல் என்பதொல், அவற்ைின் 

உள்ளடக்கங்கள் எளிதில்  ீட்டுருவொக்கம் தேய்யக்கூடியனவ, உண்ன யில் அனவ சவறு 

இடங்களிலிருந்து  ீட்டுருவொக்கம் தேய்யப்பட்டிருக்கலொம். ஆக்ஸ்சபொர்டு உனர கொப்பகம் 

தபொதுவொக கல்விேொர் முதன்ன  முதன்ன  மூலப்தபொருட்களின் பழன யொை டிஜிட்டல் 

கொப்பக ொக கருதப்படுகிைது. 

 கொப்பகங்கள் நூலகங்களிலிருந்து சவறுபடுகின்ைை. நூலகங்கள் தைித்தைியொக 

தவளியிடப்பட்ட புத்தகங்கள்  ற்றும் ேீொியல்கள் அல்லது தைிப்பட்ட தபொருட்களின் 

வரம்புக்குட்பட்ட ததொகுப்புகனள சேகொிக்கின்ைை. நூலகங்கள் னவத்திருக்கும் புத்தகங்கள்  ற்றும் 

பத்திொினககள் தைித்துவ ொைனவ அல்ல; ஏதைைில் பல பிரதிகள் உள்ளை  ற்றும் 

தகொடுக்கப்பட்ட எந்த நகலும் தபொதுவொக சவறு எந்த நகனலயும் சபொலசவ திருப்திகர ொக 

இருக்கும். கொப்பகங்கள்  ற்றும் னகதயழுத்துப் பிரதி நூலகங்களில் உள்ள தபொருள் "கொர்ப்பசரட் 

அன ப்புகளின் தைித்துவ ொை பதிவுகள்  ற்றும் தைிநபர்கள்  ற்றும் குடும்பங்களின் 

ஆவணங்கள்" ஆகும். 

 கொப்பகங்களின் அடிப்பனட பண்பு என்ைதவன்ைொல், அவற்ைின் தகவல் உள்ளடக்கத்னதப் 

பொதுகொக்கவும், கொலப்சபொக்கில் புொிந்துதகொள்ளக்கூடிய  ற்றும் பயனுள்ள தகவல்கனள 

வழங்கவும் அவர்கள் பதிவுகள் உருவொக்கப்பட்ட சூழனலயும் அவற்றுக்கினடசயயொை 

உைவுகளின் வனலயன ப்னபயும் னவத்திருக்க சவண்டும். கொப்பகங்களின் அடிப்பனட 

ேிைப்பியல்பு கொப்பக பினணப்பின் மூலம் சூழனல தவளிப்படுத்தும் அவர்களின் படிநினல 
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அன ப்பில் உள்ளது. கொப்பக விளக்கங்கள் கொப்பகப் தபொருனள விவொிக்க, புொிந்துதகொள்ள, 

 ீட்தடடுக்க  ற்றும் அணுகுவதற்கொை அடிப்பனட வழிமுனையொகும். டிஜிட்டல்  ட்டத்தில், 

கொப்பக விளக்கங்கள் தபொதுவொக குைியொக்கப்பட்ட கொப்பக விளக்கம் (Encoded Archival 

Description (EAD)) எக்ஸ்எம்எல் வடிவன ப்பின் (XML format) மூலம் குைியொக்கம் 

தேய்யப்படுகின்ைை. குைியொக்கப்பட்ட கொப்பக விளக்கம் (EAD) என்பது கொப்பக விளக்கத்தின் 

தரப்படுத்தப்பட்ட  ின்ைணு பிரதிநிதித்துவ ொகும், இது உலகம் முழுவதும் விநிசயொகிக்கப்படும் 

களஞ்ேியங்களில் விொிவொை கொப்பக விளக்கங்கள்  ற்றும் வளங்களுக்குத் கூட்டு அணுகனல 

வழங்குவனதச் ேொத்திய ொக்குகிைது. 

இந்திய அரேின் டிஜிட்டல் ஆக்கத் திட்டம் 

  த்திய  ைிதவள ச ம்பொட்டு அன ச்ேகம் லக்சைொவில் ஒரு பன்த ொழி அைிவு சபொர்டல்- 

பொரத்வொைி-ஐ அைிமுகப்படுத்தியது. இதன் குைித்த முக்கிய ொை குைிப்புகள் கீசழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

 பொரத்வொைி என்பது இந்தியொவில் அகரொதிகளின்  ிகப்தபொிய ஆன்னலன் 

சே ிப்பிட ொகும். 

 இந்தியொவின் பல்சவறு த ொழிகனளயும் கலொச்ேொரங்கனளயும் ஒசர ச னடயில் தகொண்டு 

வருவனத சபொர்டல் சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது 

 சபொர்ட்டலில் 22 திட்ட ிடப்பட்ட த ொழிகள் உள்ளை. எண்ணிக்னக 100 இந்திய 

த ொழிகளொக அதிகொிக்கும் 

 கல்வினய ஆன்னலைில் உலக ய ொக்குவதன் மூலம் ஊடொடும் அைிவுச் ேமூகத்னத 

உருவொக்குவனத அன ச்ேகம் சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது 

 பரத்வொைி சபொர்டல் பல த ொழிகளில் தேயல்படும் இந்தியொவில் உள்ள ஒசர அைிவு 

சபொர்டல் ஆகும். 

 பொரத்வொைி சபொர்ட்டல் மூலம் இந்திய த ொழிகளின் பன்முகத்தன்ன னய 

ச ம்படுத்துவனத அரேொங்கம் சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 சபொர்ட்டனல குறுக்கு த ொழி கற்ைல் கருவியொகப் பயன்படுத்தலொம். இது பன்த ொழி 

இலக்கண புத்தகங்கள்  ற்றும் படிப்புகனளக் தகொண்டுள்ளது, ச லும் ஒலிதபயர்ப்னபயும் 

அனு திக்கிைது. 
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 ன சூொிலுள்ள இந்திய த ொழிகளின்  த்திய நிறுவைம் (Central Institute of Indian 

Languages (CIIL/ ேிஐஐஎல்) இந்த திட்டத்னத தேயல்படுத்தும் தபொறுப்னப ஏற்றுள்ளது. 

 சபொர்ட்டலில் பல சகொஷொக்கள் அல்லது பிொிவுகள் உள்ளை, அனவ பல்சவறு 

அதிகொொிகளொல் பொடப்புத்தகங்களுக்கொை பொ தியபுஸ்தகொ சகொஷ், அனைத்து 

த ொழிகளிலும் கனலக்களஞ்ேிய அைிவுத் தளத்திற்கொை ஞொை சகொஷ், அகரொதிகள், 

தபொருள்விளக்கச் தேொற்சகொனவகள், கனலதேொல் அகரொதிகள் ஆகியவற்னைக் தகொண்ட 

ேப்தசகொஷ் சகொஷ், த ொழி கற்ைல் புத்தகங்கள் தகொண்ட பொஷொ சகொஷ்  ற்றும் 

 ல்டி ீடியொ உள்ளடக்கத்திற்கொை பஹு ொத்யொ  சகொஷொ 

 தளத்தில் ஐ.டி கருவிகளுக்கொை சுச்ேைொ பிதரௌத்சயொகிகி சகொஷொவும் உள்ளது; ஆைொல் 

அது இப்சபொது இந்திய த ொழிகள் திட்டத்திற்கொை ததொழில்நுட்ப ச ம்பொட்டுடன் 

(டி.டி.எல்.பி) இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 130 தளத்தில் 130க்கும் ச ற்பட்ட அகரொதிகள், தேொற்களஞ்ேியம்  ற்றும் தேொல் 

புத்தகங்கள் உள்ளை. 

 சபொர்ட்டலில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் இந்திய பதிப்புொின ச் ேட்டத்தொல் 

பொதுகொக்கப்படுகின்ைை. 

 உள்ளடக்கங்கள் உனர  ற்றும் PDF இல் கினடக்கின்ைை 

 பரத்வொைி சபொர்டல் கூகிள் பிசள ஸ்சடொொில் த ொனபல் பயன்பொடொகவும் கினடக்கிைது. 

6.3.2. த ொழி கற்பவர்களுக்குப் பொடநூல்கனளத் திட்ட ிடல் 

 ஒரு த ொழி பொடநூல்கனள வடிவன ப்பது என்பது பல பொி ொண பணியொகும். இது 

த ொழிப் பொடத்திட்டத்தின் குைிக்சகொள்கனளப் பற்ைிய நுணுக்க ொை புொிதல், த ொழி கற்ைல் 

சகொட்பொடுகள்  ற்றும் அவற்ைின் கற்பித்தல் தொக்கங்கள் பற்ைிய நல்ல அைிவு, சதர்வு 

வொொியங்களின் சதனவ  ற்றும் அரேொங்கத்தின் த ொழி தகொள்னககள் பற்ைிய புொிதல் 

சதனவப்படுகிைது. ஒரு த ொழி பொடப்புத்தகத்னத முடிவு ேொர்ந்ததொக  ொற்றுவதற்கு, த ொழியில் 

பொடத்திட்டப் தபொருள் வளர்ச்ேியின் சகொட்பொடு  ற்றும் நனடமுனைக்கு இனடயிலொை ததொடர்னப 

ஆேிொியர் புொிந்துதகொண்டு பொரொட்ட சவண்டும். ஒரு த ொழிப் பொடநூல் என்பது தவவ்சவறு 

வனககளிலிருந்து தபைப்பட்ட நூல்களின் ததொகுப்பு  ட்டு ல்ல; ஒரு குைிப்பிட்ட சூழலில் 

பின்பற்ைப்பட்ட பொடத்திட்டத்னத ததொிவிக்கும் பரந்த கல்வி சநொக்கங்கனளக் கணக்கில் எடுத்துக் 
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தகொண்டபின், பொடநூல் வடிவன ப்பொளர்களொல் வந்த ஒரு குைிப்பிட்ட கல்விக் 

கண்சணொட்டத்னத இது பிரதிபலிக்கிைது.  

 த ொழிப் பொடநூல் ஒரு தகவல்ததொடர்பு தேயல்பொட்டு அணுகுமுனைனயப் பின்பற்றுகிைது. 

இது ஒரு கற்ைவருக்குத் தகவல்ததொடர்பு  ற்றும் இலக்கு த ொழியில் ஒரு தேயல்பொட்டுத் திைனைப் 

தபறுவதற்கு உதவுகிைது. புதிய பொடப்புத்தகத்தில் தபொருட்களின் சதர்வு  ற்றும் தேயல்பொடுகனள 

வழங்குவது தேயல்பொட்டு தகவல்ததொடர்பு அணுகுமுனையின் தகொள்னககனள அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டது; இது த ொழினய ஒரு கருவியொகக் கருதுகிைது; குைிப்பிட்ட ேமூக சூழல்களில் ததொடர்பு 

 ற்றும் த ொழி தேயல்பொடுகளுக்கொை வழிமுனையொகும். 

 த ொழிப் பொடபுத்தகம் சுற்றுச்சூழல், வினளயொட்டு, சுகொதொரம், இளன , பயணம்  ற்றும் 

சுற்றுலொ, கலொச்ேொரம், உத்சவகம்  ற்றும் அைிவியல்  ற்றும் ததொழில்நுட்பம் சபொன்ை 

கருப்தபொருள்கனளக் தகொண்டிருக்கலொம். திைன்களின் ஒருங்கினணப்பு அனைத்து அலகுகளின் 

தைித்துவ ொை அம்ே ொகும்; ச லும் இலக்கு த ொழியின் ஆக்கபூர்வ ொை பயன்பொட்டிற்கு 

கற்பவர்கள் சபொது ொை தவளிப்பொட்னடப் தபைசவண்டும்: கனத, கவினத, சுயேொினத, கட்டுனர, 

நினைவூட்டல், ேிற்சைடு, உனரயொடல், ததொனலசபேி சநர்கொணல், அைிவியல் புனைகனத, சபச்சு 

சபொன்ைனவ. தவவ்சவறு வனககளிலிருந்து வனரயப்பட்ட சுவொரஸ்ய ொை  ற்றும் ேவொலொை 

உண்ன யொை தபொருள்கனள தவளிப்படுத்துவதன் மூலம் த ொழினய எளிதில் 

புொிந்துதகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் கற்பவர்களுக்கு வொய்ப்பளிக்கசவண்டும். 

6.3.3. ஒருத ொழி அகரொதிகளின் உருவக்கம் (அச்ேிடப்பட்ட  ற்றும்  ின்ைணு) 

1. அகரொதிகளில் உள்ள தகவல்கள் எங்கிருந்து வருகின்ைை? 

 ஒரு அகரொதி என்பது ஒரு த ொழியின் தேொல்லகரொதி பற்ைிய விளக்க ொகும். இது 

தேொற்களின் அர்த்தத்னத விளக்குகிைது, ச லும் வொக்கியங்கனள உருவொக்குவதற்கு அனவ 

எவ்வொறு ஒன்ைினணகின்ைை என்பனதக் கொட்டுகிைது. ஆைொல் அகரொதியியலொர்கள் அதொவது 

அகரொதிகள் எழுதுபவர்கள் எங்கிருந்து தகவல்கனளப் தபறுகிைொர்கள்? 

 தேொற்கனளப் பற்ைிய இரண்டு முக்கிய ஆதொரங்கள் உள்ளை: அகசநொக்குப்பொர்னவ 

(introspection)  ற்றும் உற்றுசநொக்குதல் (observation). 

 அகசநொக்குப்பொர்னவ என்பது உங்கள் தேொந்த மூனளனய ‘உள்சள பொர்ப்பது’  ற்றும் ஒரு 

தேொல்னலப் பற்ைி உங்களுக்குத் ததொிந்த அனைத்னதயும் நினைவில் னவக்க முயற்ேிப்பது 
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 உற்றுசநொக்குதல் என்பது பயன்பொட்டில் உள்ள த ொழியின் உண்ன யொை 

எடுத்துக்கொட்டுகனள ஆரொய்வது (தேய்தித்தொள்கள், நொவல்கள், வனலப்பதிவுகள், ட்வீட் 

 ற்றும் பலவற்ைில்), இதன் மூலம்  க்கள் ஒருவருக்தகொருவர் ததொடர்பு தகொள்ளும்சபொது 

தேொற்கனள எவ்வொறு பயன்படுத்துகிைொர்கள் என்பனதப் புொிந்துதகொள்ள முடியும். 

ஒரு த ொழியின் ேரள ொகப் சபசுபவர் அந்த த ொழியின் தேொற்தைொகுதி பற்ைி ஏற்கைசவ நினைய 

அைிந்திருக்க சவண்டும் என்பது தவளிப்பனடயொைது. எைசவ அகசநொக்குப்பொர்னவ என்பது 

தேொற்களின் தபொருள்  ற்றும் அனவ எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பது பற்ைிய 

நுண்ணைிவுகளின் பயனுள்ள ஆதொர ொக இருக்கும். ஆைொல் ஒரு அகரொதி ஒரு தேொல்லின்ன் 

நடத்னத குைித்த முழுன யொை  ற்றும் ேீரொை கணக்னகக் தகொடுக்க சவண்டும்; ச லும் 

அகசநொக்குப்பொர்னவயொல்  ட்டுச  இந்த சநொக்கத்திற்கொகப் சபொது ொை தகவல்கனள வழங்க 

முடியொது. இதன் வினளவொக, 18ஆம் நூற்ைொண்டில் ேொமுசவல் ஜொன்ேைின் கொலத்திலிருந்சத 

அகரொதியலொர்கள் தங்கள் அகரொதிகனள உற்றுசநொக்குதனல அடிப்பனடயொகக் தகொண்டுள்ளைர். 

ஜொன்ேைின் கொலத்தில், த ொழினயக் உற்றுசநொக்குவது ஒரு உனழப்பு நினைந்த வணிக ொகும்: 

இதன் தபொருள் நூற்றுக்கணக்கொை புத்தகங்கனளப் படிப்பது  ற்றும் பயன்பொட்டில் உள்ள 

தேொற்களின் நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகனளப் தபறுவது. ஆைொல் இன்னைய கணிைி ததொழில்நுட்பம் 

இனததயல்லொம்  ிகவும் எளிதொக்குகிைது. இது த ொழியின் தேொற்தைொனகயின் நம்பக ொை 

தகவனல இப்சபொது வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல த ொழி தரவுகளுக்கொை அணுகனல ந க்கு 

வழங்குகிைது. 

2. த ொழினயக் உற்றுசநொக்குவதற்கொை வழிகள்: ‘ச ற்சகொள்கள்’  ற்றும் தரவுத்ததொகுதி 

 250 ஆண்டுகளுக்கும் ச லொக, த ொழியியலொளர்கள் ச ற்சகொள்கனள - பயன்பொட்டில் 

உள்ள தேொற்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள், புத்தகங்கள் அல்லது பிை மூலங்களிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டனவ - த ொழினய விவொிப்பதற்கொை அடிப்பனடயொகப் பயன்படுத்துகின்ைைர். 

 ொக் ில்லன் ஆங்கில ஒருத ொழிய அகரொதிகளின் Buzzword கொப்பகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 

எடுத்துக்கொட்டு, ‘‘to green’,’ என்ை வினைச்தேொல்னல விளக்கி, இரண்டு அத ொிக்க 

தேய்தித்தொள்களின் ச ற்சகொள்கனள உள்ளடக்கும்: 

Green 

VERB [TRANSITIVE] 

to make something more environmentally-friendly 
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greening  

NOUN [UNCOUTABLE] 

The program has greened  the zoo’s primate exhibit and courtyard by installing rain barrels and 

cisterns to harvest water runoff form rooftops… 

SYRACUSE NEW TIMES 20th APRIL 2011 

‘of all the sustainability initiatives, day cleaning is “the biggest for the buck; it didn’t cost 

anything,” said Marion Coker, manger of strategic business planning and sustainability…The 

transportation agency said the chage, made on months ago, had contributed, along with other 

greeing measures to a 12 percent reduction in energy use.’ 

COLUMBUS DISPATCH 10th APRIL 2011 

 த ொழியில் ஏற்படும்  ொற்ைங்கனளக் கண்கொணிக்கவும், புதிய தேொற்கள்  ற்றும் 

தேொற்தைொடர்கள் பயன்பொட்டுக்கு வரும்சபொது அவற்னைக் கண்டைியவும் இந்த வனகயொை தரவு 

குைிப்பொக பயனுள்ளதொக இருக்கும். ஆதொரங்கள் இப்சபொது புத்தகங்கள்  ற்றும் 

தேய்தித்தொள்கனள  ட்டு ல்ல, இனணயத்திலும் பயன்படுத்தப்படும் த ொழினய 

உள்ளடக்கியதொக விொிவனடந்துள்ளை. எைசவ  ொக் ில்லைின் வனலப்பதிவு handbags 

’னகப்னபகனள’ ஒரு வினைதயச்ே ொகப் பயன்படுத்துவது பற்ைி விவொதித்தசபொது, தபரும்பொலொை 

ச ற்சகொள்கள் ‘பொரம்பொிய’ ஊடகங்களிலிருந்து வந்தனவ அல்ல, ஆைொல் ேமூக 

வனலப்பின்ைல்களில் ட்வீட்  ற்றும் பிை இடுனககளிலிருந்து வந்தை. 

 ச ற்சகொள்கள் இன்னும் ஒரு பயனுள்ள பங்னகக் தகொண்டுள்ளை, ஆைொல்  ொக் ில்லன் 

சபொன்ை அகரொதிகளின் த ொழித் தரவின் முக்கிய ஆதொரம் தரவுத்ததொகுதி ஆகும். ஒரு 

தரவுத்ததொகுதி என்பது கணிைியில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கொை தவவ்சவறு 

‘உனரகளின்’ ததொகுப்பொகும். இந்த உனரகளில் நொவல்கள், கல்வி புத்தகங்கள்  ற்றும் 

ஆவணங்கள், தேய்தித்தொள்கள், பத்திொினககள், பதிவு தேய்யப்பட்ட உனரயொடல்கள்  ற்றும் 

ஒளிபரப்பு சநர்கொணல்கள், வனலப்பதிவுகள், ஆன்னலன் பத்திொினககள்  ற்றும் கலந்துனரயொடல் 

குழுக்கள்  ற்றும் பல உள்ளை. ஒரு தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய அம்ேம் 

என்ைதவன்ைொல், உலதகங்கிலும் உள்ள  ில்லியன் கணக்கொை (அல்லது பில்லியன் கணக்கொை) 

 க்கள் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கிலத்னதயும் அனத ததொகுப்பவர்களொல் கவைிக்க முடியொது; 

எைசவ அதற்குப் பதிலொக ஆங்கில நூல்களின் பிரதிநிதி  ொதிொினயப் பொர்க்கின்ைைர். 
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புத்திேொலித்தை ொை த ன்தபொருனளப் பயன்படுத்தி (கீசழ கொண்க) ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல், 

தேொற்தைொடர், இலக்கண முனை அல்லது தேொல்லடி வனகப்பொடு ஆகியவற்ைின் ஒவ்தவொரு 

உதொரணத்னதயும் நொம் கொணலொம். இந்த தகவல் தொன் அகரொதியில் உள்ள தேொற்கனளப் பற்ைி 

அகரொதி ததொகுப்பவர் தேொல்லும் அனைத்திற்கும் அடிப்பனடயொக அன கிைது. 

3. ச க் ில்லைின் தரவுத்ததொகுதி வளங்கள் 

 ச க் ில்லைில் இரண்டு வனகயொை தரவுத்ததொகுதிகள் உள்ளை: தபொது  ற்றும் ேிைப்பு. 

தபொது தரவுத்ததொகுதியில் கல்விேொர் புத்தகங்கள்  ற்றும் பத்திொினககள், பிரபல ொை  ற்றும் 

இலக்கிய நொவல்கள், சதேிய  ற்றும் உள்ளூர் தேய்தித்தொள்கள் வனர பலவித ொை தகவல்  ற்றும் 

கற்பனை நூல்கள் உள்ளை. இது இப்சபொது எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபசும் ஆங்கிலத்தின் 

கிட்டத்தட்ட 1.6 பில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது - அதொவது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ச க் ில்லன் ஆங்கில அகரொதியின் முதல் பதிப்னப உருவொக்கியசபொது அவர்கள் பயன்படுத்திய 

தரவுத்ததொகுதினய விட இது எட்டு  டங்கு தபொியது. இதுதொன் அவர்கள் தபரும்பொலும் 

பயன்படுத்தும் தரவுத்ததொகுதி. அவர்கள் பயன்படுத்தும் ேிைப்புத் தரவுத்ததொகுதி 

பின்வருவைவற்னை உட்படுத்தும்: 

 ச க் ில்லன் பொடத்திட்டத்  தரவுத்ததொக்தி: சவளொண்ன  முதல் விலங்கியல் வனரயிலொை 

பள்ளி பொடங்கனள உள்ளடக்கிய நூற்றுக்கணக்கொை பள்ளிப் பொடப்புத்தகங்கள்  ற்றும் 

சதர்வு பொடத்திட்டங்களொல் ஆை 20  ில்லியன் தேொல் தரவுத்தளம். ச க் ில்லன் பள்ளி 

அகரொதி (Macmillan School Dictionary)  ற்றும் ச க் ில்லன் ஆய்வு அகரொதி (Macmillan 

Study Dictionary) தயொொிக்கும் சபொது இது முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது.  

 சுற்றுச்சூழல் அைிவியலின் 60  ில்லியன் தேொல் தரவுத்ததொகுதி – முதலொவதொக குைிப்பிட்ட 

களங்களுக்கொை திட்ட ிடப்பட்ட புதிய தரவுத்ததொகுதி  

 தபல்ஜியத்தில் உள்ள யுைிவர்ேிட்டி சகத்சதொலிக் டி லூவின்-லொ-நியூவ் (Université 

catholique de Louvain-la-Neuve) என்ை இடத்தில் ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் 

ன யம் (English Corpus Linguistics (CECL/ேி.இ.ேி.எல்) உருவொக்கிய கற்ைல் 

தரவுத்ததொகுதி. ேி.இ.ேி.எல் உடைொை ச க் ில்லைின் ஒத்துனழப்பு கீசழ 

விவொிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. ஒரு தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தகவல்கனள எவ்வொறு தபறுவது? 
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 த ொழி தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தகவல்கனளப் தபறுவதற்கு அகரொதியலொர்கள் 

ேக்திவொய்ந்த கணிைி நிரல்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர். ஒரு தரவுத்ததொகுதி பகுப்பொய்வு 

தேய்வதற்கொை  ிகச் ேிைந்த த ன்தபொருள் வனக ‘கொன்கொர்சடன்ேர்’/’ததொடரனடவி’ 

(concordancer) என்று அனழக்கப்படுகிைது - ஏதைைில் இது ததொடரனடவுகனள (concordances) 

உருவொக்குகிைது, பின்வருவது remember என்ை வொர்த்னதயின் ததொடரனடவு: 

 

 

 ஒரு ததொடரனடவி (concordancer) முழு தரவுத்ததொகுதியும் பொர்த்து, ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல் 

அல்லது தேொற்தைொடொின் ஒவ்தவொரு எடுத்துக்கொட்னடயும் கண்டுபிடித்து, அதன் உடைடி 

சூழலுடன் - அதன் இருபுைமும் ஏழு அல்லது எட்டு தேொற்கள்- கொட்டுகிைது. ச சல உள்ள படம் 

 ொக் ில்லன் தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள அனைத்து வொக்கியங்களின் ேிைிய  ொதிொினயயும் 

கொட்டுகிைது. நொம் அனடயொளம் கொண  ிக முக்கிய ொை விஷயம் ததொடர்ச்ேியொை வடிவங்கள்: 

சவறுவித ொகக் கூைிைொல், எந்ததவொரு அம்ேமும் ஒரு முனை  ட்டு ல்ல, பல முனையும் 

நிகழ்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, இந்த ததொடரனடவின் முதல் வொி I don’t remember seeing Santa 

come என்று கூறுகிைது. 
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 இது இலக்கண முனைக்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு; இங்கு remember ஒரு வினைச்தேொல்லுடன் 

–ing வடிவத்தில் (அல்லது வினைப்தபயர்/தஜரண்ட்) பயன்படுத்தப்படுகிைது.  ீதமுள்ள 

ஒத்தினேனவ நீங்கள் கவை ொகப் பொர்த்தொல், அசத கட்டு ொைத்தின் ச லும் இரண்டு 

எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கொணலொம்: 

I don’t remember wearing a suit at all. 

I remember querying it a few years ago. 

ச சல உள்ள ஒத்தினேனவப் படிப்பது, remember பயன்படுத்தப்படும் வழியின் தபொதுவொை பல 

வடிவங்கனள அனடயொளம் கொண்பது எளிது. இனவ பின்வரு ொறு: 

 வினைச்தேொல்னலத் ததொடர்ந்து that-clause  வரும் சபொது: Finally, please remember that 

URLs are case sensitive  

 ‘…is worth remembering’ என்ை தவளிப்பொடு: This is worth remembering if you suffer 

from cold hands  

 வினைச்தேொல் வினைதயச்ேத்துடன் பயன்படுத்தப்படும்சபொது: Remember to review 

success as well!  

 remember உடன் பயன்படுத்தப்படும் தபொதுவொை வினையனடகள்: He vaguely 

remembered a feeling of total happiness and yet now it was gone.| They barely 

remembered Mum, not like me. 

இது சபொன்ை நூற்றுக்கணக்கொை (ேில சநரங்களில் ஆயிரக்கணக்கொை) எடுத்துக்கொட்டுகனள 

ஸ்சகன் தேய்வதன் மூலம், remember சபொன்ை ஒரு வொர்த்னதனயப் பற்ைிய  ிக முக்கிய ொை 

உண்ன களின் படத்னத படிப்படியொக உருவொக்குகிசைொம். 

 இருப்பினும், இது  ிகவும் சநரத்னத எடுத்துக்தகொள்ளும். அகரொதியலொர்கள் முதன்முதலில் 

தரவுத்ததொகுதித் தரனவப் பயன்படுத்தத் ததொடங்கியசபொது, 1980களில், தரவுத்ததொகுதிகள் 

தவறும் 10 அல்லது 20  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்டதொக ஒப்பீட்டளவில் ேிைியதொக 

இருந்தை. இதன் வினளவொக, ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல்லின் எடுத்துக்கொட்டுகளின் எண்ணிக்னகயும் 

(நினைவில் தகொள்வது சபொன்ைனவ)  ிகவும் ேிைியதொக இருக்கும் - எைசவ அனவ 

அனைத்னதயும் பொர்க்க முடிந்தது. ஆைொல் இன்னைய பில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்ட 

தரவுத்ததொகுதியுடன், இது இைி உண்ன  அல்ல. ச க் ில்லைில் பயன்படுத்தப்படும் 
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தரவுத்ததொகுதியில் remember என்ை வினைச்தேொல்லின் 232,394 எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை, 

ச லும் அனவ ஒவ்தவொன்னையும் படிக்க இயலொது. 

ததொடரனடவுக்கு அப்பொல் (Beyond the concordance) 

 அதிர்ஷ்டவே ொக, புத்திேொலித்தை ொை புதிய த ன்தபொருள் ‘தகவல்  ினகச்சுன ’ 

(‘information overload’) ேிக்கனல தீர்க்கிைது. ததொடரனடவுகளுக்கு ச லதிக ொக, இப்சபொது ஒரு 

தேொல்னலப் பற்ைிய அனைத்து முக்கிய உண்ன களின் திைன யொை ஒரு பக்கச் சுருக்கத்னத 

வழங்கும் ‘சவர்ட் ஸ்தகட்சுகள்’ (‘Word Sketches) என்பனதப் பொர்க்கிசைொம். evidence என்ை 

தபயர்ச்தேொல்லிற்கொை ஒரு சவர்ட் ஸ்தகட்ேின் ஒரு பகுதி கீசழ தரப்பட்டுள்ளது; இந்த  ற்தைொரு 

தபொதுவொை தேொல்  ொக் ில்லன் தரவுத்ததொகுதியில் சு ொர் 300,000 தவவ்சவறு 

எடுத்துக்கொட்டுகனளக் தகொண்டுள்ளது. 

 

 

இது எப்படி சவனல தேய்கிைது? நிரல் முதலில் விேொொிக்கப்படும் வொர்த்னதயின் அனைத்து 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் சேகொிக்கிைது - ஒரு ததொடரனடவி தேய்வது சபொல. பின்ைர் இது 

இரண்டொம் கட்ட பகுப்பொய்வுக்குப் தபொருந்தும். இந்த சநரத்தில், த ன்தபொருள் குைிப்பிட்ட 

இலக்கண உைவுகனளப் பொர்க்கிைது.  evidence விஷயத்தில், evidence என்பது ஒரு 

வினைச்தேொல்லின் தேயப்படுதபொருளொக இருக்கும் அனைத்து வொக்கியங்கனளயும் 

கண்டுபிடிக்கும்; பின்ைர் இந்த அன ப்தபொழுங்கில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் 

வினைச்தேொற்கனள அனடயொளம் கொணும். ச சல உள்ள சவர்ட் ஸ்தகட்ேின் முதல் 

தநடுவொினேயில் பட்டியலிடப்பட்ட வினைச்தேொற்கள் இனவ:  க்கள் giving evidence, finding 

evidence, presenting evidence, or gathering evidence பற்ைி சபசுகிைொர்கள் (அல்லது 
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எழுதுகிைொர்கள்). இசதசபொல், ‘a_modifier’ என்ை தநடுவொினே இந்த தபயர்ச்தேொல்னல அடிக்கடி 

 ொற்ைியன க்கும் தபயரனடகளின் பட்டியலொகும்: நொம் there is little evidence for something, or 

talk about clear evidence, strong evidence, or scientific evidence என்று கூைலொம். ஒவ்தவொரு 

தேொல்லின் அடுத்து வரும் நீல எண் (blue number) தரவுத்ததொகுதியில் ஒவ்தவொரு சேர்க்னகயும் 

எவ்வளவு அடிக்கடி சதொன்றும் என்பனதக் கூறுகிைது: எைசவ ‘provide + evidence’ என்ை 

சேர்க்னக 10,909 முனை நிகழ்கிைது. இந்த எண்னணக் கிளிக் தேய்வதன் மூலம் evidence என்பது 

provide என்பதன் தேயப்ப்படுதபொருளொய் வரும் அனைத்து வொக்கியங்கனளயும் கொட்டும் ஒரு 

ஒத்தினேவு கினடக்கும். 

 இந்த த ன்தபொருள் அகரொதியியலொர்களின் வொழ்க்னகனய எளிதொக்கியுள்ளது, அசத 

சநரத்தில்  ிகவும் துல்லிய ொை  ற்றும் விொிவொை தகவல்கனள வழங்குகிைது. இது சபொன்ை 

நிகழ்ச்ேிகள் இப்சபொது அகரொதிக்கொை நினலயொை கருவிகளொக இருக்கின்ைை, ஆைொல் சவர்ட் 

ஸ்தகட்ச் த ன்தபொருளொைது ச க் ில்லைொல் முன்சைொடியொக இருந்தது  ற்றும் ச க் ில்லன் 

ஆங்கில அகரொதியின் முதல் பதிப்னபத் தயொொிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

6. தரவுத்ததொகுதி எந்த வனகயொை தகவல்கனள வழங்குகிைது? 

 தேொற்கள் எனதக் குைிக்கின்ைை என்பனத அகரொதிகள் உங்களுக்குச் தேொல்லவில்னல, 

தேொற்கள் எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பனதயும் விளக்குகின்ைை. இந்த இரண்டு 

தேயல்பொடுகனளயும் நினைசவற்றுவதற்கொை ஆதொரங்கனள தரவுத்ததொகுதி ந க்கு வழங்குகிைது. 

தபொருள் 

 பல தேொற்களுக்கு ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட அர்த்தங்கள் உள்ளை, ஆைொல் சபச்ேொளர் அல்லது 

எழுத்தொளர் எந்த அர்த்தத்னத விரும்புகிைொர் என்பது எப்சபொதும் ததளிவொகிைது. 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து இந்த நொன்கு வொக்கியங்களில், goal என்ை தேொல் அதன் ’கொல்பந்து 

தகலிப்தபண்’ அர்த்தத்தில் எப்சபொது பயன்படுத்தப்படுகிைது, அல்லது அது ’சநொக்கம்’ அல்லது 

’குைிக்சகொள்’ எப்சபொது பயன்படுத்தப்படுகிைது எைக் கொண்பது எளிது: 

But the referee spotted the foul, and disallowed the goal. 

African leaders are seeking the support of the international community to achieve these 

goals. 

He has made 137 appearances for United and scored 27 goals. 

Teachers may use this information to help students set goals for themselves. 
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 உண்ன யொை உனரயொடல்கனளப் சபொலசவ, தேொல் சதொன்றும் சூழலின் மூலம் ‘ேொியொை’ 

தபொருனள அனடயொளம் கொண்கிசைொம். சூழலில் தேொற்கனளப் படிப்பதன் மூலம், அவற்ைில் 

எத்தனை தவவ்சவறு அர்த்தங்கள் உள்ளை என்பனதக் கண்டுபிடிப்சபொம். 

இலக்கணம் 

  remember என்பதற்கொை ததொடரனடவு எவ்வொறு வினைக்கொை இலக்கண 

ஒழுங்ன ப்புகனளப் பற்ைி ந க்குச் தேொல்கிைது என்பனதப் பொர்த்சதொம்: ஒரு வினைப்தபயர், that-

எச்ேத்த்ததொடர், வினைதயச்ேம்  ற்றும் பல. இங்சக  ீண்டும், சவர்ட் ஸ்தகட்சுகள்  ிகவும் 

அடிக்கடி வரும் ‘கட்டு ொைங்கனள’ பட்டியலிடுவதன் மூலம் ஒரு பயனுள்ள குறுக்குவழினய 

வழங்குகின்ைை - எைசவ நொம் இைி நூற்றுக்கணக்கொை எடுத்துக்கொட்டுகனள ஸ்சகன் தேய்யத் 

சதனவயில்னல. decide என்ை வினைச்தேொல்லின் ஒரு தேொல் ஸ்தகட்ேில் உள்ள இலக்கண 

வடிவங்களின் பட்டியல் இங்சக: 

 

இது decide என்பதுடன் அடிக்கடி நிகழும் அன ப்தபொழுங்கு எச்ேத்ததொடர் (‘Vinf_to’: Three 

months after that they decided to terminate my employment on health grounds) என்பனத 

கொட்டுகிைது. தரவுத்ததொகுதியில் இதற்கு 132,188 எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை, இது decided 

பயன்படுத்தப்படும் எல்லொ நிகழ்வுகளிலும் கிட்டத்தட்ட பொதி ஆகும். அடுத்த  ிகவும் தபொதுவொை 

ஒழுங்கன ப்பு that-எச்ேத்ததொடர் (‘that_0’: They decided that surrender was the only sensible 

option),  ற்றும் பல. 
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  முடிதவடுப்பதில் அடிக்கடி நிகழும் முனை ஒரு முடிவற்ை பிொிவு (‘வின்ஃப்_சடொ’: மூன்று 

 ொதங்களுக்குப் பிைகு அவர்கள் சுகொதொர அடிப்பனடயில் எைது சவனலனய நிறுத்த முடிவு 

தேய்தைர்) என்பனத இது கொட்டுகிைது. தரவுத்ததொகுதியில் இதற்கு 132,188 எடுத்துக்கொட்டுகள் 

உள்ளை; இது முடிதவடுக்கும் எல்லொ நிகழ்வுகளிலும் கிட்டத்தட்ட பொதி. அடுத்த  ிகவும் 

தபொதுவொை முனை அந்த விதிமுனையுடன் (‘that_0’: ேரணனடதல்  ட்டுச  விசவக ொை விருப்பம் 

என்று அவர்கள் முடிவு தேய்தைர்),  ற்றும் பல. 

தேொல்லடிவனகப்பொடு (Collocation) 

 சவர்ட் ஸ்தகட்ச் த ன்தபொருளொைது தேொல்லடிவனகப்பொடு அல்லது ஒன்ைொகச் வரும்ம் 

சபொக்னகக் தகொண்ட தேொற்கனளப் பற்ைிய உயர்தர தகவல்கனள வழங்குகிைது. ஆதொரங்களுடன் 

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் வினைச்தேொற்களின் பட்டியலில் இனத (ச சல) கொணலொம், ச லும் 

இந்த த ன்தபொருனளப் பயன்படுத்துவது என்பது முதன்முனையொக தேொல்லடிவனகப்பொடு பற்ைிய 

ஒரு விொிவொை கணக்னகக் தகொடுக்க முடியும் என்பதொகும். ஆங்கிலம் இரண்டொவது த ொழியொக 

இருக்கும் எவருக்கும் இது  ிகவும்  திப்பு வொய்ந்தது, ஏதைன்ைொல் உங்கள் கருத்துக்கனள 

இயற்னகயொகவும் தபொதுவொைதொகவும் தவளிப்படுத்தும் வனகயில் ச ொதல் ஒரு முக்கிய ொகும். 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த வொர்த்னதக்கொை இந்த இடுனகயில், அடிக்கடி சேர்ந்துவருனக இரண்டு 

வழிகளில் கொட்டப்படுகின்ைை:  

 எடுத்துக்கொட்டுகளில், stress, emphasize சபொன்ை சேர்ந்துவருனககனள விளக்கும் 

வொக்கியங்கள் உள்ளை, ச லும் எனதயொவது முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்துகின்ைை 

 ஒரு தேொல்லடிவனகப்பொட்டுப் தபட்டியில், இது தபரும்பொலும் முக்கியத்துவத்துடன் 

தேல்லும் தேொற்கனள (‘தேொல்லடிவனகப்பொடு) பட்டியலிடுகிைது. 
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ச க் ில்லன் தேொல்லடிவனகப்பொடு அகரொதினய (Macmillan Collocations Dictionary) 

உருவொக்குவதற்கு அசத த ன்தபொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது; இது இயற்னகயொை ஒலி 

சேர்க்னககனள உருவொக்க ஆங்கில தேொற்கள் எவ்வொறு ஒன்ைினணகின்ைை என்பதற்கொை 

இன்னும் விொிவொை விளக்கத்னத வழங்குகிைது. 

நனட  ற்றும் பிரொந்திய வனககள் 

 இதுவனர பொர்த்த எல்லொச் தேொற்களும் (remember, decide, evidence, importance) எந்தச் 

சூழ்நினலயிலும் பயன்படுத்தப்படலொம்: நீங்கள் அவற்னை உனரயொடலில் பயன்படுத்தலொம், 

தேய்தித்தொளில் படிக்கலொம் அல்லது கல்வி இதழில் பொர்க்கலொம். அனவ த ொழியியலொளர்களொல் 

‘குைிக்கப்படொதனவ’ (‘unmarked’) என்று அனழக்கப்படுகின்ைை. ஆைொல் ேில தேொற்கள்  ற்றும் 

தவளிப்பொடுகள் முக்கிய ொக ஒரு குைிப்பிட்ட வனக உனரயில் கொணப்படுகின்ைை: 

எடுத்துக்கொட்டொக, சபசும் த ொழியில், அல்லது தேய்தித்தொள்கள் அல்லது ததொழில்நுட்ப எழுத்தில். 

இசதசபொல், தபரும்பொலொை ஆங்கில தேொற்கள் ஆங்கிலம் சபசும் உலகம் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; ஆைொல் ேில பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலம் அல்லது இந்திய ஆங்கிலம் சபொன்ை 

ஒரு குைிப்பிட்ட பிரொந்திய வனக ஆங்கிலத்னதச் சேர்ந்தனவ. 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து இந்த வொக்கியத்னதப் பொருங்கள்: 
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These two distinct eateries say much about why Charleston has become a mecca for food-

lovers. 

eatery என்பது ‘restaurant’’ என்பதற்கொை  ற்தைொரு தேொல் - ஆைொல் அது ‘குைிக்கப்படொதது’ 

(’unmarked’).அல்ல. தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள eatery என்பதன் அனைத்து 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் பொர்க்கும்சபொது, தபரும்பொன்ன  தேய்தித்தொள்கள்  ற்றும் 

பத்திொினககளிலிருந்து வந்திருப்பனதக் கொண்கிசைொம், ச லும் இந்தச் தேய்தித்தொள்கள்  ற்றும் 

பத்திொினககளில் தபரும்பொலொைனவ அத ொிக்கொவிலிருந்து வந்தனவ. எைசவ அகரொதியில், 

eatery என்ை தேொல்லுக்கு இரண்டு ’புலக்குைிப்புகள் ('சலபிள்கள்'/‘labels’) உள்ளை: முக்கிய ொக 

அத ொிக்கன்  ற்றும் முக்கிய ொக பத்திொினக. தரவுத்ததொகுதியின் ேொன்றுகள் இது சபொன்ை 

புலக்குைிப்புகனள/சலபிள்கனள நம்பிக்னகயுடன் பயன்படுத்த உதவுகிைது. 

அதிர்தவண், அது ஏன் முக்கிய ொைது 

 த ொழியில், அடிக்கடி நிகழும் ஒன்னைக் கற்றுக்தகொள்வது  ிகவும் பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். ameliorate  ற்றும் improve என்ை தேொற்கள் அதிக ொகசவொ அல்லது குனைவொகசவொ 

ஒசர  ொதிொியொக இருக்கின்ைை - ஆைொல் improve சு ொர் 250  டங்கு தபொதுவொைது. improve 

என்பது ஆங்கிலத்தின் தேொற்தைொகுதியின் ‘முக்கியப்’ பகுதியொக இருப்பதொல், improve (அதன் 

தபொருள், இலக்கணம்  ற்றும் ச ொதல்கள்) என்பனதக் கற்பது நலம்பயக்கும்: நீங்கள் அனத 

அடிக்கடி பொர்ப்பீர்கள், சகட்பீர்கள், ச லும் நீங்கள் அனத அடிக்கடி பயன்படுத்த 

சவண்டியிருக்கும். ameliorate இது சபொன்ைதல்ல: நீங்கள் அனதக் கொண சநர்ந்தொல் (இது 

ேொத்திய ில்னல, ஏதைன்ைொல் இது  ிகவும் அொிதொைது), நீங்கள் அனத ஒரு அகரொதியில் 

பொர்க்கலொம், ஆைொல் எந்த ேக்தினயயும் வீணொக்குவது நல்லது அல்ல. 

  ிகப் தபொிய தரவுத்ததொகுதியுடன், எந்தச் தேொற்கள் அடிக்கடி நிகழ்கின்ைை என்பனத 

 ட்டு ல்லொ ல், எந்த இலக்கண வடிவங்கள் (decide + வினைதயச்ேம் (infinitive) சபொன்ைனவ) 

 ற்றும் எந்த தேொல்லடிவனகப்பொடு (crucial + importance சபொன்ைனவ) என்பனதயும் 

அனடயொளம் கொண்பது எளிது. இந்த ச க் ில்லன் அகரொதிகளில் நொம் அடிக்கடி விொிவொக 

விளக்கும் இந்த அடிக்கடி தேொற்கள்  ற்றும் சேர்க்னககள் தொன், ச லும் ‘ேிவப்பு’  ற்றும் ‘கருப்பு’ 

தேொற்களுக்கு ((‘red’ and ‘black’ words (எல்லொவற்ைிலும்  ிக முக்கிய ொை அம்ேம், ச க் ில்லன் 

ஆங்கில அகரொதி உயர் அதிர்தவண் ன ய தேொற்களஞ்ேியம்  ற்றும் முக்கிய ொக குைிப்புக்குத் 

சதனவயொை குனைவொை தபொதுவொை தேொற்களுக்கு இனடயில் ததளிவொை சவறுபொட்னடக் 
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தகொண்டுள்ளது.)) இனடயில் நொம் கொணும் சவறுபொடு ந து அகரொதிகளின் தைித்துவ ொை 

அம்ேங்களில் ஒன்ைொகும். 

8. எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கண்டுபிடிக்கத் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துதல் 

 அகரொதி பயைர்கள் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கனளப் பொரொட்டுகிைொர்கள். ஒரு தேொல் 

சூழலில் ஒரு தேொல் எவ்வொறு தேயல்படுகிைது என்பனதக் கொட்டும் ஒரு ேிைந்த எடுத்துக்கொட்டு, 

அதன் அர்த்தத்னத விளக்க உதவுகிைது. ஒரு அகரொதியில் உள்ள ஒரு வொர்த்னதயின் 

எடுத்துக்கொட்டு நிஜ வொழ்க்னகயில் இந்த வொர்த்னதனயப் பயன்படுத்தும் வித ொக இருக்க 

சவண்டும் - எைசவ தரவுத்ததொகுதினய எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்களின் ஆதொர ொகப் 

பயன்படுத்துகிசைொம். 

 சதர்வு தேயல்முனை எவ்வொறு தேயல்படுகிைது என்பனதப் பொர்க்க, ச சல உள்ள 

முக்கியத்துவத்திற்கொை உள்ளீட்னடத் திரும்பிப் பொருங்கள். அகரொதியில் ( ற்றும் இந்த 

விஷயத்தில், பல்சவறு தபொதுவொை தேொல்லடிவனகப்பொடுகனள உள்ளடக்கிய) உள்ளிட்ட  ிகவும் 

 திப்புள்ள வொர்த்னதனயப் பற்ைிய உண்ன கனள அனடயொளம் கொண சவர்ட் ஸ்தகட்ச்  ற்றும் 

ஒத்தினேவுகனளப் பயன்படுத்துகிசைொம். ஆைொல் முதல் எடுத்துக்கொட்னடக் கவைியுங்கள்: 

 By 1800, the monarchy had declined in importance. 

இந்த எடுத்துக்கொட்டு சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது, ஏதைன்ைொல் தரவுத்ததொகுதியில் importance என்ை 

தவளிப்பொட்டின் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் எடுத்துக்கொட்டுகனள அதன் முன்ைொல் ஒரு 

வினைச்தேொல்லுடன் கொணலொம். இதன் தபொருள் முக்கியத்துவம் பயன்படுத்தப்படும் முனையின் 

தபொதுவொை அம்ேங்களில் ஒன்ைொகும். இந்த நினலயில் நிகழும் வினைச்தேொற்கள் தபொதுவொக 

increase, grow, and gain, or decline, decrease அல்லது diminish சபொன்ை தேொற்கள் என்று 

ச லும் ஆரொய்ச்ேி கொட்டுகிைது. 

இந்த அன ப்தபொழுங்கின் பல எடுத்துக்கொட்டுகளில், இந்த வொினேனய விளக்கும் பலவற்னைக் 

கொண்கிசைொம்: [By [date] X had declined in importance. 

எடுத்துக்கொட்டொக, இவற்ைில் ஒன்று பின்வரு ொறு கூறுகிைது: 

 By the early 12th century, the monasteries, which had been the focal points of religious 

 life, had declined in importance and the way was ready for the introduction of the 

 diocesan system. 
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ஆைொல் இந்த வொக்கியம் அகரொதிக்கு  ிக நீள ொைது, ச லும் இது சதனவயற்ை கூடுதல் 

தகவல்கனளக் தகொண்டுள்ளது. எைசவ இந்த வொக்கியம் ேிைிது  ொற்ைப்பட்டது; அது அகரொதியில் 

பின்வரு ொறு சுருக்கப்பட்டது: 

 By 1800, the monarchy had declined in importance. 

இந்த எடுத்துக்கொட்டு குறுகிய  ற்றும் புொிந்துதகொள்ள எளிதொைது - ஆைொல் இது 

தரவுத்ததொகுதியில் importance பயன்படுத்தப்படுவனத உண்ன யொகப் பிரதிபலிக்கிைது. 

9. ‘கற்கும் தரவுத்ததொகுதினயப்’ பயன்படுத்துதல்: ச க் ில்லன்  ற்றும் ேி.இ.ேி.எல் 

 ச க் ில்லன் ஆங்கில அகரொதியின் (Macmillan English Dictionary) இரண்டொம் பதிப்னப 

உருவொக்கும் சபொது, தபல்ஜியத்தில் உள்ள யுைிவர்ேிட்டி கத்சதொலிக் டி லூதவய்ைில் உள்ள 

ஆங்கில தரவுத்ததொகுதி த ொழியியல் ன யத்துடன் (Centre for English Corpus Linguistics 

(CECL/ேி.இ.ேி.எல்) ஆரொய்ச்ேி ஒத்துனழப்பின் மூலம், சவறுபட்ட வனக தரவுத்ததொகுதி - கற்கும் 

தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 புதுன யொை த ன்தபொருனளப் பயன்படுத்தி, அகரொதியலொர்கள் ச க் ில்லன் ஆங்கில 

அகரொதினய (Macmillan English Dictionary (MED)) 200  ில்லியனுக்கும் அதிக ொை தேொற்கனளக் 

தகொண்ட ஒரு தைித்துவ ொை நவீை தரவுத்ததொகுதினய - உலக ஆங்கில தரவுத்ததொகுதினய 

(World English Corpus) - அடிப்பனடயொகக் தகொண்டுள்ளைர். MEDஇன் இரண்டொவது பதிப்பு 

தபல்ஜியத்தில் உள்ள யுைிவர்ேிட்டி கத்சதொலிக் டி லூதவய்ைில் (Université catholique de 

Louvain) உள்ள ஆங்கில கொர்பஸ் த ொழியியல் ன யத்துடன் (Centre for English Corpus 

Linguistics) இனணந்து இந்தத் தரவுத்ததொகுதியில் சேர்க்கப்பட்டது. 

 ேி.இ.ேி.எல் அதன் இயக்குைரொை ேில்வியன் கிரொதைஜொின் கீழ், கற்ைல் 

தரவுத்ததொகுதிகளின் வளர்ச்ேி  ற்றும் பயன்பொட்டில் கவைம் தேலுத்துகிைது. ஒரு கற்ைல் 

தரவுவுத்ததொகுதியில் உள்ள உனர சபச்சு  ற்றும் எழுத்னத உள்ளடக்கியது, இது தேொந்த த ொழி 

சபசுபவர்களொல் அல்ல, ஆைொல் ஒரு த ொழினயக் கற்கும் நபர்களொல் தயொொிக்கப்படுகிைது. 

CECLஇன் கற்கும் தரவுத்ததொகுதியில் உலகளொவிய ஆங்கிலக் கற்ைவர்களின் தரவுகள் அடங்கும், 

ச லும் இனவ தபொதுவொை கற்பவர்களின் பிரச்ேினைகள் குைித்து அகரொதியியலொர்களுக்கு 

ஏரொள ொை தகவல்கனள வழங்கிை. எடுத்துக்கொட்டொக, கற்பவர்களுக்கு உதவி வழங்க இந்தத் 

தகவல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது: 

 ேொியொை தேொல்லடிவனகப்பொடுகனள முன்ைினலப்படுத்துதல்  ற்றும் எடுத்துக்கொட்டுதல்; 
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 அதிக ொகப் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்தைொகுதி உருப்படிகளுக்குப் பயனுள்ள  ொற்றுகனள 

வழங்குதல்; 

 எளிதில் குழப்பம் வினளவிக்கும் தேொற்களுக்கு இனடயிலொை சவறுபொடுகனள 

சுட்டிக்கொட்டும் குைிப்புகனள வழங்குதல்; 

 தபொதுவொை பினழகளுக்குக் கற்பவர்கனள எச்ேொிக்க குைிப்பிட்ட எச்ேொிக்னககனள 

வழங்குதல். 

இது அகரொதியின் ன யத்தில் உங்கள் எழுதும் திைன்கனள ச ம்படுத்துதல் பிொிவு (Improve your 

Writing Skills section), தைிப்பட்ட தனலப்புகளில் ேொியொை தபட்டிகனளப் தபறுங்கள் (Get it right 

boxes at individual headwords)  ற்றும் ேிடிசரொ ில் பயிற்ேிகள் (exercises on the CD-ROM) 

என்பை கற்பவர்களுக்கு அவர்களின் எழுத்னத ச ம்படுத்த உதவும் தைித்துவ ொை புதிய 

தபொருட்களின் வளர்ச்ேிக்கு வழிவகுத்தது, ச க் ில்லன் ஆங்கில அகரொதியின் இரண்டொவது 

பதிப்பு, கற்ைவொின் தரனவ இந்த முனையொை வழியில் பயன்படுத்திய முதல் அகரொதி ஆகும். 

6.3.4. இருத ொழிய அகரொதிகளின் உருவக்கம் (அச்ேிடப்பட்ட  ற்றும்  ின்ைணு) 

 இருத ொழி அகரொதி அல்லது த ொழிதபயர்ப்பு அகரொதி (bilingual dictionary or translation 

dictionary) என்பது ஒரு த ொழியிலிருந்து  ற்தைொரு த ொழிக்கு தேொற்கள் அல்லது 

தேொற்தைொடர்கனள த ொழிதபயர்க்கப் பயன்படும் ஒரு ேிைப்பு அகரொதி. இருத ொழி அகரொதிகள் 

ஒரு தினேயில் இருக்கக்கூடும், அதொவது அனவ ஒரு த ொழியின் தேொற்களின் அர்த்தங்கனள 

இன்தைொரு த ொழியில் பட்டியலிடுகின்ைை; அல்லது இரு தினேயில் இருக்கக்கூடும்; இது இரு 

த ொழிகளுக்கும் த ொழிதபயர்ப்னபயும் அனு திக்கிைது. இருதினே இருத ொழி அகரொதிகள் 

வழக்க ொக இரண்டு பிொிவுகனளக் தகொண்டிருக்கின்ைை, ஒவ்தவொன்றும் ஒரு த ொழியின் 

தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்கனள அகர வொினேப்படி அவற்ைின் த ொழிதபயர்ப்புடன் 

பட்டியலிடுகின்ைை. த ொழிதபயர்ப்பிற்கு கூடுதலொக, ஒரு இருத ொழி அகரொதி தபொதுவொக 

தேொல்வனகப்பொடு, பொலிைம், வினை வனக, திொிபு  ொதிொி  ற்றும் பிை இலக்கண தடயங்கனளக் 

குைிக்கிைது. இருத ொழி அகரொதிகளில் ேில சநரங்களில் இருக்கும் பிை அம்ேங்கள் 

தேொற்தைொடர்கள், பயன்பொடு  ற்றும் நனட வழிகொட்டிகள், வினை அட்டவனணகள், 

வனரபடங்கள்  ற்றும் இலக்கண குைிப்புகள். இருத ொழி அகரொதிக்கு  ொைொக, ஒரு த ொழியியல் 

அகரொதி தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் த ொழிதபயர்ப்பதற்கு பதிலொக வனரயறுக்கிைது. 

இருத ொழி அகரொதிகள் பல வடிவங்கள் 
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 இருத ொழி அகரொதிகள் பல வடிவங்களில் கினடக்கின்ைை, ச லும் அனவ தபரும்பொலும் 

இலக்கண குைிப்பு  ற்றும் பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் உள்ளடக்குகின்ைை. 

(எடுத்துக்கொட்டொக யொத்கர் ேிந்தி -ஆங்கில அகரொதி (Yadgar Sindhi to English Dictionar)). 

 அச்ேிடப்பட்ட அகரொதிகள் (Printed dictionaries) - அச்ேிடப்பட்ட அகரொதிகள் ேிைிய 

பொக்தகட் அளவிலொை பதிப்புகள் முதல் தபொிய, விொிவொை பல ததொகுதி பனடப்புகள் வனர 

இருக்கும். 

 னகயடக்க  ின்ைணு அகரொதிகள் (Handheld electronic dictionaries) (ச லும்: பொக்தகட் 

எலக்ட்ரொைிக் அகரொதிகள் அல்லது தபட்கள்  (Pocket electronic dictionaries or PEDs) - 

 ின்ைணு அகரொதிகள் ஒரு  ிைிசயச்ேர் வினேப்பலனக, சபச்சு புொிந்துதகொள்ளுதல் 

அல்லது அச்ேிடப்பட்ட உனரனயப் படிக்கும் ஸ்சகைிங் ேொதைம் வழியொக உள்ளீட்னடப் 

தபறும் ேிைிய ேொதைங்கள்,  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்னப ஒரு ேிைிய எல்ேிடி தினரயில் 

தவளியிடுகிைது அல்லது த ொழிதபயர்ப்னபப் சகட்கக்கூடியதொக சபசுகின்ைது. 

 அகரொதி நிரல்கள் (Dictionary programs) - தேொற்கள் அல்லது தேொற்தைொடர்கனள உள்ளீடு 

தேய்து கணிைிகள்  ற்றும் ஸ் ொர்ட் சபொன்களில் த ொழிதபயர்க்க அனு திக்கும் 

த ன்தபொருள். 

 ஆன்னலன் அகரொதிகள் (Online dictionaries) - ஆன்னலன் அகரொதிகள் அகரொதி 

நிரல்கனளப் சபொன்ைனவ; இனவ தபரும்பொலும் சதட எளிதொைனவ, ஆைொல் எப்சபொதும் 

பயன்படுத்த இலவே ல்ல; ேில ேந்தர்ப்பங்களில் துல்லியம் (குைிப்பொக திைந்த கூட்டு 

அகரொதிகளில்) அல்லது அச்ேிடப்பட்ட  ற்றும்  ின்ைணு அகரொதிகளின் சநொக்கம் 

இல்னல. 

 கொட்ேி அகரொதிகள் (Visual dictionaries) - ஒரு கொட்ேி அகரொதி என்பது அச்ேிடப்பட்ட 

அகரொதியொகும், இது ேொியொை த ொழிதபயர்ப்னப அனடயொளம் கொண்பதற்கொை 

நம்பக ொை வழினய பயைருக்கு வழங்க முதன்ன யொக விளக்கப்படங்கனள நம்பியுள்ளது. 

கொட்ேி அகரொதிகள் தபரும்பொலும் இருத ொழினயக் கொட்டிலும் பல த ொழிகளொக 

இருக்கின்ைை. இரண்டு த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்புகனளக் 

தகொண்டிருப்பதற்குப் பதிலொக அனவ தபரும்பொலும் நொன்கு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட 

த ொழிகனள உள்ளடக்கும். 

தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்தி இருத ொழிய அகரொதி உருவொக்கம் 
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 கடந்த தேொப்தங்களொக அகரொதியியல் (தலக்சேொகிரொஃபி/Lexicography) தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியல் முனைகனள இனணத்துள்ளது.  ின் அகரொதியில் (எலக்ட்ரொைிக் டிக்ஸ்ைொி/ 

electronic dictionary) சவனல தேய்யத் ததொடங்கும் அகரொதியலொர்கள் (தலக்சேொகிரொஃபர்கள்/ 

Lexicographers), புதிதொக கணிைி த ொழியியலொளர்களொகத் ததொடங்கி, அவர்களின் த ொழி 

சஜொடியில் முந்னதய அல்லது குனைவொை சவனலகள் எதுவும் தேய்யப்படொ ல், தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியல் முனைகள் தங்கள் திட்டத்திற்கு வழங்கக்கூடிய பங்களிப்புகனள  திப்பீடு தேய்ய 

சவண்டும், தனலப்புச்தேொல்லன் பட்டியல் உருவொக்கம் (தல ொ லிஸ்ட் புல்டிங்/lemma list 

building)  ட்டு ல்ல, இருத ொழி அகரொதி வனரவுகள்  ற்றும் நினலயொை நுனழவு எடிட்டிங்கில் 

அவற்ைின் ஆவண ொக்கல் தேயல்முனை, ஆைொல்  ொறும் வனகயில் உருவொக்கப்பட்ட கொர்பஸ் 

தரவு கொட்ேிகனளக் தகொண்ட அகரொதி தவளியீட்டிற்கும். குனைந்த அல்லது நடுத்தர அடர்த்தி 

தகொண்ட த ொழி சஜொடியின் சூழலில், எந்த  ின்ைணு வளங்கள்  ற்றும் கருவிகள் சதனவ  ற்றும் 

கினடக்கின்ைை என்பனத அவர்கள் சகட்க சவண்டும், ச லும் இருத ொழி அகரொதி வனரவு எை 

அவற்ைின் சபொது ொை அளவுக்கொை கணக்கீட்டு முனைகளுடன் தபைப்பட்ட இருத ொழி 

தேொற்களஞ்ேியங்கனள bilingual glossaries  திப்பீடு தேய்ய சவண்டும். 

 இன்று, "தரவுத்ததொகுதிப் புரட்ேி" (corpus revolution) என்று அனழக்கப்படுபனவ (எ.கொ. 

Rundell & Stock/ருண்தடல் & ஸ்டொக், 1992; கிருஷ்ணமூர்த்தி/Krishnamurthy,, 2002; 

ஹொங்க்ஸ்/Hanks, 2012) அகரொதிகள் பயன்பொட்டில் உள்ள த ொழினயச் ேிைப்பொக பிரதிபலிக்க 

உதவியது என்பதில் யொருக்கும் ேந்சதக ில்னல. எடுத்துக்கொட்டொக, தரவுத்ததொகுதிக்கு முந்னதய 

அகரொதிகள் (pre-corpus dictionaries) அொிதொை தேொல் அர்த்தங்கனள ( ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு 

நிகரன்கனளக்) கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்வனதக் கொண முடிந்தது; ஆைொல் முக்கிய ொை 

தபொதுவொைவற்னைத் தவைவிட்டை (க்சளொேொ/Klosa,, 2007: 111). இப்சபொது, அதிர்தவண் 

அளவீடுகள் ஒரு நினலயொை அகரொதி பணிப்பொய்வுகளின் ஒரு பகுதியொகும்; ச லும் சபொது ொை 

தபொிய தரவுத்ததொகுதிகள்  ற்றும் ததொடர்புனடய இயற்னக த ொழி ஆய்வுக் (Natural Languge 

Processing (NLP/என்எல்பி) கருவிகள் இருந்து, ஒருவர் பணிபுொியும் த ொழிக்கு அணுகக்கூடியதொக 

இருந்தொல்தொன் ததொடொியல் உைவுகளொல் வொினேப்படுத்தப்பட்ட சேர்ந்துவருனககள் (collocates) 

 ற்றும் இனண நிகழ்வுகனளப் (co-occurrences) பற்ைிக் கூறும் தேொல் ஓவியங்கள் (word 

sketches) (கில்கொிஃப் & டக்தவல்/Kilgarriff & Tugwell,, 2002) உடைடியொக உருவொக்கப்படலொம்; 

ஆைொல் முக்கியச் தேொற்கள் இனயபுகள் (keyword concordances), அதிர்தவண் தரவு  ற்றும் 
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தேொல் ஓவியங்கள் (word sketches) என்பை நினலயொை அகரொதிப் பதிவு ததொகுத்தலில் அகரொதி 

ஆவணங்களின் ஆவணப்படுத்தல் தேயல்முனைக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியொத ஆதொர ொக 

 ொைியசதொடு  ட்டு ல்லொ ல், ச லும் ச லும் அகரொதி வனலத்தளங்களில் வரவொல் நினலயொை 

“தனலயங்கம்” அகரொதிப் பதிவு (static “editorial” dictionary entry) தரவுத்ததொகுதியொல் 

இயக்கப்படும் உள்ளடக்கத்தொல் முழுன  தேய்யப்படுகிைது (அல்லது  ொற்ைப்படுகிைது). 

இனணத் தரவுத்ததொகுதிகள் 

    ஒரு இனணத் தரவுத்ததொகுதி என்பது இருத ொழி அல்லது பன்த ொழித் தரவுத்ததொகுதி 

ஆகும், இது இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட த ொழிகளில் உனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. 

அவற்ைில் பல விருப்பங்கள் உள்ளை: 

 ’அ’ த ொழியில் எழுதப்பட்ட நூல்கனள  ட்டுச  தகொண்ட இனண தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் 

அவற்ைின் இனணயொை த ொழிதபயர்ப்பு த ொழிகளில் ஆ ( ற்றும் இ…); 

 அ  ற்றும் ஆ த ொழிகளில் எழுதப்பட்ட ே  ொை நூல்கள்  ற்றும் அவற்ைின் 

த ொழிதபயர்ப்புகனளக் தகொண்ட இனணயொை தரவுத்ததொகுதி; 

 அ, ஆ  ற்றும் இ த ொழிகளில் உனரகளின் த ொழிதபயர்ப்னப  ட்டுச  தகொண்ட இனண 

தரவுத்ததொகுதி, அசத சநரத்தில் உனரகள் முதலில் இேட் த ொழியில் எழுதப்பட்டை.  

(Teubert 1996:245) 

 சவறு வொர்த்னதகளில் கூறுவதொைொல், மூலத ொழியில் இருந்து இலக்குத ொழிக்கு இரு தினே 

த ொழிதபயர்ப்புகள் அல்லது ஒசர சஜொடி த ொழிகளுக்கொை பரஸ்பர இனணயொை 

தரவுத்ததொகுதிகள்  ற்றும் அேல் பதிப்பு இல்லொ ல் இலக்குத ொழிகளில் பல 

த ொழிதபயர்ப்புகனள நொம் தகொண்டிருக்கலொம். 

   த ொழி ஆய்வின் பல பயன்பொடுகளில் இனணயொை தரவுத்ததொகுதிகள் ே ீபத்தில் ச லும் 

பிரபல ொகிவிட்டொலும், தப்தபண்ணங்கள் இன்னும் தபரும்பொலும் அனவகளுக்கு எதிரொகக் குரல் 

தகொடுக்கின்ைை, ச லும் த ொழியியல் பகுப்பொய்வில் அவற்ைின் பயன்பொட்டினைப் பற்ைி 

ஆட்சேபனைகள் தவளிப்படுத்தப்படுகின்ைை. இனணயொை தரவுத்ததொகுதிகனளப் 

பயன்படுத்துவதற்கு எதிரொை வொதங்கள், அதொவது, த ொழிதபயர்ப்புகனள அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்ட தரவுத்ததொகுதிகள், அ) த ொழிதபயர்ப்புகள் இலக்குத ொழினயச் ேினதக்கின்ைை, 

ஏதைைில் அனவ மூலத ொழியின் கண்ணொடிப் படத்னதக் தகொடுக்கின்ைை, ஆ) 
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த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட த ொழி அேல் த ொழியிலிருந்து சவறுபட்டது  ற்றும் இ) 

த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் நம்பமுடியொதவர்கள்  ற்றும் தவறுகள் தேய்யவர். 

   ஆயினும்கூட, த ொழிதபயர்ப்பொளர்களின் உள்ளுணர்வு த ொழிகளுக்கினடசயயொை 

சவறுபொட்னடக் தகொண்டிருப்பதொல், இனணயொை தரவுத்ததொகுதி தபொதுவொக த ொழியியல் 

 ற்றும் குைிப்பொக  ொறுபட்ட ஆய்வுகளில் ேிைப்பு பங்களிப்னபக் தகொண்டுள்ளது. தவிர, 

த ொழிதபயர்ப்பொளர்கனளப் பகுப்பொய்வு தேய்வனதத் தவிர்த்து த ொழிதபயர்ப்பொளொின் 

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்கனளப் பற்ைிய அைினவப் பிடிக்க சவறு வழியில்னல. எைசவ அவர்கள் 

எந்த ேந்சதகமும் இல்லொ ல்  ிகப் தபொிய தொக்கத்னத ஏற்படுத்தக்கூடிய புலம் என்பது அகரொதி. 

    தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இருத ொழி அல்லது பன்த ொழி அகரொதி இன்னும் 

ஆரம்ப நினலயில் உள்ளது. ேில தேொற்தபொழிவொளர்கள் இனணயொை தரவுத்ததொகுதியுடன் 

பணிபுொிந்துள்ளைர். தவிர, பொரம்பொிய ொக, இருத ொழி அகரொதிகள் ஒரு தகட்ட தபயனரக் 

தகொண்டுள்ளை. ேம்பந்தப்பட்ட த ொழிகளில் தலக்ேிக்கல் அலகுகளுக்கு இனடயில்  

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்கனளக் கண்டுபிடிப்பசத பன்த ொழி அகரொதிகளின் பணி. அகரொதிக்கு 

இனணயொை தரவுத்ததொகுதிகனள வழங்க சவண்டியது உனரகள், வொக்கியத்தொல் ேீரன க்கப்பட்ட 

வொக்கியம். 

 உனரகள் வொர்த்னதக்கு வொர்த்னதயொக த ொழிதபயர்க்கப்படவில்னல,  ொைொக 

வொக்கியத்திற்கு வொக்கிய ொக த ொழிதபயர்க்கப்படுகின்ைது என்பனத நொம் அனைவரும் 

அைிசவொம். இதைொல் பன்த ொழி அகரொதிக்கு தேொல்லடிவனகப்பொடு ஒரு முக்கிய ொை 

பிரச்ேினையொகிைது. 

6.3.5. பன்த ொழிய அகரொதிகளின் உருவக்கம் (அச்ேிடப்பட்ட  ற்றும்  ின்ைணு) 

 தபரும்பொலும் இருத ொழிய அகரொதிகனளப் பயன்படுத்தி பன்த ொழிய அகரொதிகள் 

உருவொக்கப்படை. தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்திப் பன்த ொழிய அகரொதிகள் உருவொக்கம் 

ததொடக்க நினலயிசலசய உள்ளது. விக்கிப்பீடியொனவப் பயன்படுத்தி பன்த ொழிய அகரொதி 

உருவக்கம் ச ற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 யூசரொதேொல்வனல (Euro-wordNet) ஒரு பன்த ொழியச் தேொல்ேொர் தரவுத்தள ொகும் 

(multilingual lexical database). இது அகரொதிகளின் (dictionaries) பண்புக்கூறுகனளயும் 

தேொற்களஞ்ேியங்களின் (thesauri) பண்புக்கூறுகனளயும் உள்ளடக்கியது. இதில் தேொற்கள் 

ஒருதபொருள் பன்த ொழியக் குழு ங்களொகக் குழு ப்பட்டு அனவகள் தேொல்ேொர் உைவுகள், 
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தபொருண்ன  உைவுகளொல் [உள்ளடங்குத ொழியம்-உள்ளடக்குத ொழியம் (hyponymy-

hypernymy),  ேினைத ொழியம்-முழுத ொழியம் (meronymy-holonymy), எதிர்த ொழியம் (antonymy) 

சபொன்ை உைவுகளொல்] இனணக்கபட்டு ஒரு அடித்தள ொை மூலப்தபொருண்ன யியல் (ontology) 

 ீது  தேொல்வனலகளொகக் கட்டப்பட்டு ஒருங்கினணக்கபட்ட அன ப்பொகும். அகரொதினய சபொல் 

இதில் ஒருதபொருள் பன்த ொழியக் குழு ங்களுக்கு விளக்கமும் எடுத்துக்கொட்டும் தரப்பட்டுள்ளை. 

இதன் உருவொக்கத்திற்கொகத் தரவுத்ததொகுதிகளின் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை. இந்திய 

த ொழிகளுக்கொை தேொல்வனல (Indo-wordNet) உருவொக்க முயற்ேியும் ச ற்தகொள்ளப்பட்டு ஒரு 

நினலனய (30,000 ஒருதபொருள் பன்த ொழியக் குழு ங்கள் அடங்கிய தேொல்வனலயொக) 

அனடந்துள்ளது. த ிழ்தேொல்வனலயும் இதன் ஒரு பகுதியொக அன யும்.  

6.3.6. ஒருத ொழியச் தேொற்களஞ்ேிய உருவொக்கம்   (அச்ேிடப்பட்ட  ற்றும்  ின்ைணு) 

 தேொற்களின் ததொகுப்பு தேொற்களஞ்ேியம் (thesaurus) எைப்படும். தேொற்களஞ்ேியம் 

என்பனத தபொருட்புல அகரொதி என்றும் குைிப்பிடுவர். தேொற்களஞ்ேியம் கருத்துருக்களிலிருந்து 

அல்லது தபொருண்ன களிலிருந்து (அர்த்தங்களிலிருந்து) தேொற்கனள அனடய உதவும். 

தேொற்களஞ்ேியம் என்பதன் விளக்கம் பின்வரும் சஜொன்ஸின் (Jones, 1986:201) ச ற்சகொள் 

மூலம் ததளிவொகும்: “ஒரு தேொற்களஞ்ேியத்தில் ஒருதபொருள் பன்த ொழிகள் இருக்க சவண்டிய 

கட்டொயம்  இல்னல.  ற்றும் ஒருதபொருள் பன்த ொழி அகரொதி தேொற்களஞ்ேிய ொக அன யத் 

சதனவயில்னல. விொிவொை தபொருளில் தேொற்களஞ்ேியம் என்பது தேொற்கனளக் கருத்துருக்கள் 

(Concepts), தனலப்புகள் (topics) அல்லது பொடப்தபொருள்கள் (Subjects) ஆகியவற்ைின் 

அடிப்பனடயில் பொகுபொடு தேய்வதொகும்; ஒரு வகுப்பில் தரப்பட்டுள்ள ேில தேொற்கள் ஒருதபொருள் 

பன்த ொழிகளொகும் என்ை தேய்தி நிச்ேய ொகத் சதனவயற்ை ஒன்ைொகும்.  ொைொக ஒருதபொருள் 

பன்த ொழி அகரொதி தரொதஜஸ்டின் தேொற்களஞ்ேியத்தில் (Rogest’s Thesaurus) தரப்பட்டுள்ள 

கருத்துருப் பொகுபொட்னடத் தரொ ல் குழு ங்களொக வரும் தேொற்கனளத்தொன் பகுத்தளிக்கும். இது 

ஒரு பக்குவ ற்ை சவற்றுன ப்படுத்தலொகும். தேொற்களஞ்ேியத்தில் ஒருதபொருள் பன்த ொழிகள் 

அடிக்கடி கொணப்படும். ஒருதபொருள் பன்த ொழி அகரொதிகளில் உள்ள குழு ங்கள் தபொிதொகவும் 

ஒருதபொருள் பன்த ொழியத்தின் பரந்த விளக்கத்திற்கு  ொதிொியொகவும் அன ந்துள்ள குழு ங்கனள 

இனணக்கும் குறுக்கு சநொக்கீட்டுகனளயும் தகொண்டிருக்கு ொைொல் அனவ தேொற்களஞ்ேியத் 

தன்ன  தபைலொம்.”  
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 தேொற்களஞ்ேியம் பற்ைிய விொிவொை தகவல்கள் இரொசேந்திரன் அவர்களொல் 

(இரொசேந்திரன், 2001) தரப்பட்டுள்ளை.தேொற்களஞ்ேியம் என்பது தேொற்கனள வொினேப்படுத்தித் 

தருவது என்ை குறுகிய சநொக்கில் அன யொ ல் தேொற்களின் வனலசபொல் பின்ைிக்கிடக்கும் 

தபொருண்ன  உைவுகனளயும் தேொல் உைவுகனளயும் தவளிப்படுத்த சவண்டும் என்ை சநொக்கில் 

அன ப்பொக்கம் தேய்யப்படசவண்டும். தேொற்களஞ்ேியத்தில் தேொற்தைொனகனயச் ேொர்ந்த தபயர், 

வினை, தபயரனட, வினையனட, பின்னுருபுகள், இனணப்பொன்கள்  ற்றும் பிை தேயல்பொட்டுச் 

தேொற்கள் (functional words) தரவுகளொச் சேகொிக்கப்பட்டு ஒரு வனகப்பொட்டியல் (taxonomy) 

வடிவத்தில் தர முயற்ேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உனர ஆவணங்களில் ததொடர்புனடய தேொற்கனள அனடயொளம் கொண்பதற்கொை 

புள்ளிவிவர தேொல்லுக்குதேொல் இனண நிகழ்வு நடவடிக்னககனளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 

தொைியங்கி தேொற்களஞ்ேியம் தனலமுனை ஆரம்பத்தில் 1970களில் ச ற்தகொள்ளப்பட்டது. இந்த 

முனை பல குனைபொடுகனளக் தகொண்டிருந்தது: ததொடர்பில்லொத பல தேொற்கள் அனவ அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுவதொல் இனணந்திருக்கலொம்; ஒருதபொருள் பன்த ொழிகள் எப்சபொதொவது 

ஒன்ைொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; ஒற்னைச்தேொல் தேொற்கள்  ட்டுச  கருதப்படுகின்ைை, 

அசதே யம் பல ேிைப்பு களங்களில் பல தேொற்கள் இனணந்த கூட்டுதேொற்கள் அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; ததொடர்புனடய தேொற்களின் தகொத்து, தேொற்களுக்கு இனடயிலொை 

உைவுகள் பற்ைிய எந்த அைிவும் இல்லொ ல் தயொொிக்கப்படுகிைது. ஒரு தேொல் அல்லது ஆவண 

சேகொிப்பில் இனணந்திருப்பதற்கு ஒத்த தேொற்களஞ்ேியங்கள் ஒத்த இனண நிகழ்வுகனளக் 

தகொண்டிருக்கின்ைை என்ை உண்ன , ஒரு தேொல்னல அதன் சூழல் ேொர்ந்த தகவல்களின் 

அடிப்பனடயில் ஒரு தேொற்தைொடருடன் இனணப்பதன் மூலம் னகயொளப்பட்டது. SEXTANT 

அன ப்பு நூல்களில் பலவீை ொை ததொடொியல் பகுப்பொய்வு முனைகனளப் பயன்படுத்துகிைது, 

இசதசபொன்ை தேொற்கள் ஒத்த ததொடொியல் உைவுகளில் சதொன்றும் என்ை அனு ொைத்தின் கீழ் 

ஆய்வகத்னத உருவொக்குகின்ைை. விதிமுனைகள் அனவ சதொன்றும் இலக்கண சூழலுக்கு ஏற்ப 

ததொகுக்கப்படுகின்ைை. ச சல உள்ள இரண்டு முனைகளும் ேொத்திய ொை அணுகுமுனைகள், 

ஆைொல் தேொற்கள், ஒருதேொல்சபொலி அல்லது ேினைத ொழி ஆகியவற்ைின் தேொற்தபொருள் 

உைவுகள் சபொன்ை தேொற்களுக்கு இனடயில் வனரயறுக்கப்படொத உைவுகளின் குனைபொட்னட 

இன்னும் தீர்க்கவில்னல. 
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 ஏரொள ொை த ன்தபொருள் ததொகுப்புகள் ( ில்ஸ்தடட்/Milstead, 1990) உள்ளை, அனவ 

உனரேொர் தகவல் மூலங்களுக்கு இனடமுகங்கனள விைவ அல்லது உலொவலொகப் பயன்படுத்த 

னகயொல் தேொற்களஞ்ேியம் உருவொக்க அனு திக்கிைது. தபொருண்ன க்களம் குைிப்பிட்ட 

ஆய்வைிக்னகயின் இருப்பு, தபொருண்ன க்களத்தில் உள்ள முக்கிய ொை கருத்துகளின் படிநினல 

பொர்னவனய முன்னவப்பதன் இரட்னட சநொக்கத்திற்கு உதவுகிைது, அத்துடன் 

தபொருண்ன க்களத்தில் அசத கருத்னத விவொிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய  ொற்று தேொற்கள்  ற்றும் 

தேொற்தைொடர்கனள பொிந்துனரக்கிைது. சகொொிக்னகனய தவளிப்படுத்துவதற்கொை  ொற்று வழிகனள 

அைிவது கணிைி அடிப்பனடயிலொை  ீட்தடடுப்பில் தபொதுவொை ேிக்கலொகும் (ஃபர்ைொஸ்  ற்றும் 

பலர்/Furnas et al., 1987, 1987). ஆகசவ, தற்சபொதுள்ள ஆவண சேகொிப்பில் உள்ள 

தகவல்கனளப் பயன்படுத்துவதற்கொை ஒரு  திப்பு ிக்க இனணப்பொக ஒரு தேொற்களஞ்ேியம் 

கருதப்படுகிைது. இருப்பினும் தபொருண்ன க்களம்-குைிப்பிட்ட  ைிதமுயற்ேியொலொை 

தேொற்களஞ்ேிய உருவொக்கத்தில் இரண்டு தபொிய ேிக்கல்கள் உள்ளை, 

 முதல் ேிக்கல் தேொற்களஞ்ேியத்திற்குள் தேல்ல தேொற்கனள அனடயொளம் கண்டு அவற்னை 

ஒழுங்கன க்கும்  ைித முயற்ேி. இரண்டொவது ேிக்கல் ஆவண சேகொிப்புக்கு னகமுனையொக 

உருவொக்கப்பட்ட தேொற்களஞ்ேியத்தின் தபொருத்தம் அல்லது பொதுகொப்பு. ஆரம்ப 

உருவொக்கத்திற்குப் பிைகு, ஆவண சேகொிப்பு  ற்றும் பின்ைர் தேொற்களஞ்ேியம் புதுப்பிக்கப்படும் 

சபொததல்லொம் இசத பிரச்ேினைகள்  ீண்டும் சதொன்றும். இந்த ேிக்கல்களுக்கு வினடயிறுக்கும் 

வனகயில்,  ைிதமுயற்ேியொலொை தேொற்களஞ்ேியம் உருவொக்கத்னத துொிதப்படுத்துவதற்கொை 

ேொத்தியக்கூறுகள் அல்லது தேொற்களஞ்ேியங்கனளத் தொைொக உருவொக்கி புதுப்பிப்பதற்கொை 

ேொத்தியக்கூறுகனள முயற்ேிக்கசவண்டும். 

6.3.7. சநொக்கீட்டுப் தபொருள்களின் உருவொக்கம் (அச்ேடிக்கப்பட்டனவ  ற்றும்  ின்ைணு 

வடிவொைனவ 

 சநொக்கீட்டுப் தபொருள்களின் சேகொிப்பு வனரயனையின் கண்சணொட்டம் நூல்கள், 

தபரும்பொலும் அகரொதிகள், னகசயடுகள்  ற்றும் கனலக்களஞ்ேியங்கள் சபொன்ை 

அதிகொரப்பூர்வ ொை தகவல்கனளக் தகொண்ட சநொக்கீட்டு நூல்கள்   ற்றும் சவறுபட்ட 

அைிவுகனள உள்ளடக்கிய நூல்கள் நூலகத்தின்/சேகொிப்பு அன ப்பின் பிொிவில் அனழப்பு 

எண்ணொல் அல்லது சநொக்கீட்டு எண்ணொல் இனணக்கப்பட்டு எளிதில் அணுகும் அல்லது தபறும் 

படிக்குச் சேகொிக்கப்படசவண்டும் என்பனத சவண்டும். சநொக்கிட்டுப் தபொருள்களின் இருப்பிடம் 
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 ற்றும் சுழற்ேி நினல தபொதுவொக பதிசவடுகளில் பதிவு தேய்யப்பட்டிருக்கும். அைினவ 

யொேிப்பவர்களுக்கு, முக்கிய ொக  ொணவர்கள்  ற்றும் ஆேிொியர்களுக்கு உண்ன கள், 

புள்ளிவிவரங்கள்  ற்றும் பின்ைணி தகவல்கனள வழங்குவசத தநொக்கிட்டுச் சேகொிப்பின் 

சநொக்கம். சேகொிப்பு பொடத்திட்டத்னத  ட்டு ல்ல, பயைர்களின் அடிப்பனட சதனவகளுக்கொை 

எல்லொத் தகவல்கனளயும் இது வழங்கும். 

குைிப்பு சேகொிப்புக் தகொள்னகயின் குைிக்சகொள்கள்  

 சநொக்கீட்டு சேகொிப்புக்கொை வழிகொட்டுதல்கனள நிறுவுதல்: முதன்ன  பயைர்கள், 

த ொழிகள், தபொருள் வடிவங்கள்  ற்றும் சநொக்கீடுச் சேகொிப்பில் கொணப்படும் 

தபொருட்களின் வனககள்.  

 புதிய சநொக்கீட்டுப் தபொருள்கனளப் தபறுவதற்கொை நனடமுனைகனள நிறுவுதல்: அது 

விொிவொை, புதுப்பித்த, தபொருத்த ொை  ற்றும் வேதியொை தகவல்கனள வழங்கும். 

 சநொக்கீட்டுப் தபொருள்கனளத் சதர்ந்ததடுப்பதற்கொை நனடமுனைகனள நிறுவுதல்.  

சநொக்கீட்டுச் சேகொிப்பின் பயைர்கள் யொரொகவும் இருக்கலொம்.  ொணவர்கள்.  ற்றும் ஆேிொியர்கள் 

ஆகிசயொனர இச்சேகொிப்பின் முதன்ன  பயைர்களொக கருதலொம்; ச லும் கல்வியுடன் அல்லது 

கற்ைலுடன் அல்லது அைிவு தபறுதலில் ததொடர்புள்ளவர்கள் யொவரும் பயைர்களொவர்.   

தபொருட்களின் வடிவம்  

 சேகொிப்பு அன ப்பு இனணயப் பயன்பொட்னட அல்லது வனலயன ப்பு பயன்பொட்னட  

அதிகொிக்க ஆன்னலன்  ின்ைணு வடிவன ப்னப வலியுறுத்தும். 

சநொக்கீடுப் தபொருள்கள் 

 சநொக்கீடுப் தபொருள்கள் தொள்வடிவ நூல்களொகசவொ,  ின்வடிவ நூல்களொகசவொ, 

குறுந்தட்டுகளொகசவொ, கணிைியில் வொினேப்படுத்தப்பட்டு வனகப்படுத்தப்பட்ட தகவல் 

தபொருள்களொகசவொ இருக்கலொம். 

6.3.8.  இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி உருவொக்கம் 

இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி 

 இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி (Machine Redable Dictionary (MRD/எம்ஆர்டி) என்பது 

கொகிதத்தில் அச்ேிடப்படுவதற்கு பதிலொக இயந்திர (கணிைி) தரவுகளொக சே ிக்கப்படும் அகரொதி. 

இது ஒரு  ின்ைணு அகரொதி  ற்றும் தேொல்ேொர் தரவுத்தளம் (lexical database) ஆகும். இயந்திரம் 

படிக்கக்கூடிய அகரொதி என்பது  ின்ைணு வடிவத்தில் உள்ள ஒரு அகரொதி, இது ஒரு 
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தரவுத்தளத்தில் ஏற்ைப்படலொம்  ற்றும் பயன்பொட்டு த ன்தபொருள் வழியொக விைவலொம். இது 

இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்னப 

ஆதொிப்பதற்கொை ஒற்னை த ொழி விளக்க அகரொதி அல்லது பல த ொழி அகரொதியொக இருக்கலொம் 

அல்லது இரண்டின் கலனவயொக இருக்கலொம். பல த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு 

த ன்தபொருள் தபொதுவொக இருதரப்பு/இருதினே அகரொதிகனளப் (bidirectional dictionaries) 

பயன்படுத்துகிைது. ஒரு எம்.ஆர்.டி என்பது தைியுொி  கட்டன ப்னபக் தகொண்ட ஒரு அகரொதியொக 

இருக்கலொம், இது பிரத்சயக த ன்தபொருளொல் விைவப்படுகிைது (எடுத்துக்கொட்டொக இனணயம் 

வழியொக ஆன்னலைில்) அல்லது இது ஒரு திைந்த கட்டன ப்னபக் தகொண்ட ஒரு அகரொதியொக 

இருக்கலொம்  ற்றும் கணிைி தரவுத்தளங்களில் ஏற்றுவதற்கு கினடக்கிைது, இதைொல் பல்சவறு 

த ன்தபொருள் வழியொகப் பயன்படுத்தலொம் பயன்பொடுகள். வழக்க ொை அகரொதிகளில் பல்சவறு 

விளக்கங்களுடன் ஒரு தனலச்தேொல்லன்/தலம் ொ உள்ளது. இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி 

கூடுதல் திைன்கனளக் தகொண்டிருக்கலொம், எைசவ ேில சநரங்களில் இது ஸ் ொர்ட் அகரொதி என்று 

அனழக்கப்படுகிைது. ஸ் ொர்ட் அகரொதியின் எடுத்துக்கொட்டு திைந்த மூல தகல்லிஷ் ஆங்கில 

அகரொதி (Open Source Gellish English dictionary). 

 அகரொதி என்ை தேொல் ஒரு  ின்ைணு தேொற்களஞ்ேியம் (electronic thesaurus) அல்லது 

அகரொதினயக் குைிக்கப் பயன்படுகிைது, எடுத்துக்கொட்டொக எழுத்துச் ேொிபொர்ப்புகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. அகரொதிகள் (அல்லது தேொற்களின்) துனண வனக-சூப்பர் னடப் 

வொினேக்கு அகரொதிகள் அன க்கப்பட்டிருந்தொல், அது ஒரு வனகபிொித்தல் என்று 

அனழக்கப்படுகிைது. இது கருத்துக்களுக்கு இனடயிலொை பிை உைவுகனளயும் தகொண்டிருந்தொல், 

அது ஒன்டொலஜி என்று அனழக்கப்படுகிைது. சதடல் முடிவுகனள ச ம்படுத்த சதடுதபொைிகள் ஒரு 

தேொல்லகரொதி, வனகபிொித்தல் அல்லது ஆன்டொலஜி/மூலப்தபொருண்ன யியல் (ontology) 

ஆகியவற்னைப் பயன்படுத்தலொம். ேிைப்பு  ின்ைணு அகரொதிகள் உருவ அகரொதிகள் அல்லது 

ததொடொியல் அகரொதிகள். 

 இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி என்ை தேொல் தபரும்பொலும் இயற்னக த ொழி ஆய்வு 

அகரொதியுடன் (NLP dictionary) முரண்படுகிைது; அதொவது இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி 

என்பது முன்ைர் கொகிதத்தில் அச்ேிடப்பட்ட ஒரு அகரொதியின்  ின்ைணு வடிவ ொகும். இரண்டுச  

நிரல்களொல் பயன்படுத்தப்பட்டொலும்; இதற்கு முரணொக, இயற்னக த ொழி ஆய்னவ (என்.எல்.பி.) 

 ைதில் தகொண்டு புதிதொக அகரொதி கட்டப்பட்டசபொது இயற்னக த ொழி ஆய்வு அகரொதி என்ை 
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தேொல் விரும்பப்பட்டது. இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதி  ற்றும் இயற்னக த ொழி ஆய்வுக்கொை 

ேர்வசதே தரநிர்ணய அன ப்பு (International Organization for Standardization (ISO/ஐஎஸ்ஓ) 

தரநினல இரு கட்டன ப்புகனளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும்; ச லும் இது தேொல்ேொர் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட கட்டன ப்பு (தலக்ேிகல்  ொர்க்அப் ஃபிசரம்தவொர்க்/ Lexical Markup 

Framework) என்று அனழக்கப்படுகிைது. 

வரலொறு 

 முதன்முதலில் பரவலொக விநிசயொகிக்கப்பட்ட எம்ஆர்டிகள் த ொியம்-தவப்ஸ்டர் ஏழொவது 

கல்லூொி (Merriam-Webster Seventh Collegiate) (டபிள்யூ 7)  ற்றும் த ொியம்-தவப்ஸ்டர் புதிய 

பொக்தகட் அகரொதி (erriam-Webster New Pocket Dictionary (MPD/எம்.பி.டி) ஆகும். ஜொன் 

ஓல்ைியின் (John Olney) வழிகொட்டுதலின் கீழ் கணிைி ச ம்பொட்டுக் கழகத்தில் (System 

Development Corporation) அரேொங்கத்தொல் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டத்தொல் இனவ இரண்டும் 

தயொொிக்கப்பட்டை. இரண்டு புத்தகத்தின் தட்டச்சு நொடொக்களும் கினடக்கொததொல் அனவ 

னகமுனையொக வினேப்பலனக மூலம் உள்ளீடு தேய்யப்பட்டை. முதலில் ஒவ்தவொன்றும் கொந்த 

நொடொவின் பல ொீல்களில் அட்னடப் படங்களொக ஒவ்தவொரு வனரயனையின் ஒவ்தவொரு தைி 

வொர்த்னதனயயும் தைித்தைி பஞ்ச் கொர்டில் அச்ேிடப்பட்ட அகரொதியில் அதன் பயன்பொட்டின் 

விவரங்கனளக் குைிக்கும் பல ேிைப்பு குைியீடுகளுடன் விநிசயொகிக்கப்பட்டை. அகரொதியில் உள்ள 

வனரயனைகனள பகுப்பொய்வு தேய்வதற்கொை ஒரு தபொிய திட்டத்னத ஓல்ைி சகொடிட்டுக் 

கொட்டிைொர், ஆைொல் பகுப்பொய்வு ச ற்தகொள்ளப்படுவதற்கு முன்ைர் அவரது திட்டம் 

கொலொவதியொைது. ஆஸ்டிைில் உள்ள தடக்ேொஸ் பல்கனலக்கழகத்தில் (University of Texas at 

Austin) ரொபர்ட் ஆம்ஸ்லர் (Robert Amsler)  ீண்டும் பகுப்பொய்னவத் ததொடங்கிைொர்  ற்றும் 

சதேிய அைிவியல் அைக்கட்டனளயின் நிதியத்தின் கீழ் பொக்தகட் அகரொதியின் வனகபிொித்தல் 

விளக்கத்னத நினைவு தேய்தொர், இருப்பினும் வனகபிொித்தல் தரவு விநிசயொகிக்கப்படுவதற்கு 

முன்சப அவரது திட்டம் கொலொவதியொைது. ரொய் னபர்ட்  ற்றும் பலர் (Roy Byrd et al.) ஐ.பி.எம். 

யொர்க்க்டவுன் னஹட்ஸ் (IBM Yorktown Heights), ஆம்ஸ்லொின் பணினயத் ததொடர்ந்து 

தவப்ஸ்டொின் ஏழொவது கல்லூொி (Webster's Seventh Collegiate) பற்ைிய பகுப்பொய்னவ  ீண்டும் 

ததொடங்கியது. இறுதியொக, 1980களில் தபல்கூொின் (Bellcore)  ஆரம்ப ஆதரவில் ததொடங்கி 

பின்ைர் பல்சவறு அத ொிக்க கூட்டொட்ேி நிறுவைங்களொல் நிதியளிக்கப்பட்டது, இதில் 

என்எஸ்எஃப் NSF, ஏஆர்டிஏ ARDA, தர்பொ DARPA, டிடிஓ DTO  ற்றும் தரஃப்தளக்ஸ்  
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(REFLEX), பிொின்ஸ்டன் பல்கனலக்கழகத்தில் (Princeton University)  ஜொர்ஜ் ஆர் ிட்சடஜ்  ில்லர் 

(George Armitage Miller)  ற்றும் கிைிஸ்டியன் ஃதபல்பொம் (Christiane Fellbaum) ஆகிசயொர் ஒரு 

அகரொதினய உருவொக்கி பரவலொக விநிசயொகித்தைர்  ற்றும் இன்று  ிகவும் பரவலொக 

விநிசயொகிக்கப்பட்ட கணிேொர் அகரொதி வள ொக உள்ள சவர்ட்தநட் திட்டத்தில் (WordNet project) 

அதன் வனகபொட்டியல் (taxonomy) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

உருவொக்கம் 

 அன்ைொட வொழ்க்னகயில் நொம் பயன்படுத்தும்  ிக ேக்திவொய்ந்த குைிப்பு கருவிகளில் 

அகரொதிகள் ஒன்ைொகும். ஒரு த ொழினயக் கற்கும் தேயல்முனையிலும் அதன் அன்ைொட 

பயன்பொட்டிலும் அனவ நன்ன  பயக்கும். கடந்த கொலத்தில் அனைத்து அகரொதிகளும் 

அச்ேிடப்பட்ட வடிவத்தில் இருந்தை. இருப்பினும், ததொழில்நுட்பத்தின் வினரவொை 

வளர்ச்ேியுடன், டிஜிட்டல் வடிவத்தில் அகரொதிகளின் சதனவ  ிகப்தபொிய அளவில் 

அதிகொித்துள்ளது. தற்சபொதுள்ள பொரம்பொிய அகரொதிகனள டிஜிட்டல்  ய ொக்கும் தேயல்முனை 

நீண்டது, ேிக்கலொைது, ச லும் நினைய வளங்கள் சதனவப்படுகின்ைை. ச லும், பொரம்பொிய 

 ின்ைணு அகரொதிகளின் பயன்பொட்டின் ேிக்கல் என்ைதவன்ைொல், ேில தேொற்களின் 

த ொழிதபயர்ப்புகள் தவளிப்பனடயொை வடிவத்தில் தகொடுக்கப்படவில்னல (வொர்த்னதக்கு 

வொர்த்னத அல்லது வொர்த்னதக்கு தேொற்தைொடர்) ஆைொல் இலக்கில் உள்ள வொக்கியங்களுக்கு 

வொர்த்னதனய உள்ளடக்கிய வொக்கியங்கனள சநரடியொக த ொழிதபயர்ப்பது த ொழி. இந்த 

வழக்கில், இந்த வொர்த்னதயின் த ொழிதபயர்ப்னப தொைொகக் கண்டுபிடிப்பது கடிைம். இயந்திரம் 

படிக்கக்கூடிய அகரொதிகள்,  றுபுைம், ஒரு வொர்த்னதக்கு (தேொற்தைொடர்) ஒரு தேொல் 

(தேொற்தைொடர்) தகொடுக்கப்பட்ட ேொியொை த ொழிதபயர்ப்பு அல்லது வனரபடத்னதக் 

தகொண்டுள்ளை. 

 இயற்னக த ொழி தேயலொக்க ேமூகம் இனணயொை  ற்றும் ஒப்பிடக்கூடிய தரவுத்ததொகுதி 

வடிவத்தில் தவவ்சவறு த ொழிகளில் வழங்கப்பட்ட தபொிய அளவிலொை உனரகள் இருப்பதொல் 

தபொிதும் பயைனடந்துள்ளது. இந்த வனகயொை உனர சேகொிப்புகள் பலவனகயொை 

பயன்பொடுகளுக்கு இருத ொழி அகரொதிகனளத் தொைொக பிொித்ததடுக்க விொிவொக 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புத் துனையில் ஆரொய்ச்ேியொளர்களொல் இந்த 

ஆற்ைல்  ிகவும் அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு புள்ளிவிவர அணுகுமுனைகள் இலக்கண, விதி 

அடிப்பனடயிலொை நுட்பங்களில் ஆதிக்கம் தேலுத்துகின்ைை. இந்த சபொக்கு கொரண ொக 
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இனணயொை தரவுத்ததொகுதிகனளச் தேயலொக்குவதற்கொை ஏரொள ொை இலவே  ற்றும் திைந்த மூல 

கருவிகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை.  

 தரவுத்ததொகுதிதகொண்டு உருவொக்கப்படும் ஒரு  ொதிொி இருத ொழிய இயந்திரம் 

படிக்கவியலும் அகரொதி உருவொக்கம் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இதன் விளக்கப்படம் கீசழ 

தரப்பட்டுள்ளது. 
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ச சலொட்டுதல்  ற்றும் பகுத்தொய்தல் 

en.txt 

உனரவடிவில் இருக்கும் 

தரவுத்ததொகுதியின் ஆங்கிலப் பதிப்பு 

tam.txt 

உனரவடிவில் இருக்கும் 

தரவுத்ததொகுதியின் த ிழ்ப் பதிப்பு 

 

 

வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தல் 

முன் தேயலொக்கம் 

வொக்கியக் கூறுபடுத்தல் 

தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் 

tam.xml 

xml வடிவில் இருக்கும் 

தரவுத்ததொகுதியின் த ிழ்ப் பதிப்பு 

en.xml 

xml வடிவில் இருக்கும் 

தரவுத்ததொகுதியின் ஆங்கிலப் பதிப்பு 

          entam.xml 

(வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தல்) 

 

         entam.links 

(தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல்) 

வடிகட்டுதல் 

EN.TAM 

MRD 

ச சலொடுதல்  ற்றும் பகுத்தொய்தல் (Crawling and Parsing) 

 வனலத்தளம் மூலவளம் என்ைொல், முதல் படி ஒரு எளிய ச சலொட்டி (கிரொலர்/crawler) 

 ற்றும் பொகுபடுத்தி (parser) என்பவற்னை உருவொக்குவது. இரு த ொழிகளின் இனணயொக உள்ள 
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ஒவ்தவொரு உனரயின் இனணயத்தள முகவொிகனளயும் (Uniform Resource Locator (URL)) 

சேகொித்து, இரு த ொழிகளிலும் உனரனயப் பதிவிைக்குவசத கிரொலொின் சநொக்கம். பின்ைர், HTML 

குைியீட்டிலிருந்து கட்டுனரயின் உனரனயப் பிொித்ததடுக்கவும்  ற்றும் சதனவயற்ை அனைத்து 

எழுத்துக்கனளயும் அகற்ைவும் பொகுபடுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. இறுதியொக, உனரகள் 

ஒவ்தவொரு த ொழிக்கும் ஒன்று எை இரண்டு உனர சகொப்புகளில் சே ிக்கப்படும்; ஒரு வொி ஒரு 

உனரனயக் குைிக்கிைது. இந்த சகொப்புகளின் உள்ளடக்கம் னகமுனையொக ேொிபொர்க்கப்படும்; முதல் 

சகொப்பில் n-ஆவது வொியில் உள்ள கட்டுனர இரண்டொவது த ொழியில் த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட 

உனரக்கு ஒத்திருக்கிைது என்பனத உறுதிதேய்கிைது. ஒரு த ொழியில் கொணொ ல் சபொை உனரகள் 

இரண்டு சகொப்புகளிலிருந்தும் அகற்ைப்படும். 

வொக்கியக்கூறுபடுத்தல் 

 அடுத்த கட்ட ொக ஒவ்தவொரு உனரனயயும் வொக்கியங்களொகப் கூறுபடுத்த சவண்டும். 

வொக்கியக் கூறுபடுத்தலுக்கொை பல த ன்தபொருகள் உள்ளை. தபொருத்த ொை ஒன்னைத் 

ததொிந்ததடுத்து இனத நினைசவற்ைலொம். அப்லக் (Uplug) என்ை த ன்தபொருள் வொக்கியங்கனளக் 

கூறுபடுத்தும் ததொகுதினய உள்ளடக்கியிருந்தொலும், இந்தத் ததொகுதி எளிய விதிகனள 

நம்பியுள்ளது  ற்றும் திருப்திகர ொை முடிவுகனளத் தரவில்னல என்று கூைப்படுகின்ைது. அதற்கு 

பதிலொக, பங்க்ட் கருதப்பட்டொர். பங்க்ட் (Punkt) என்பது ஒரு கணிைி நிரலொகும், இது வொக்கிய 

எல்னலனயக் கண்டைிதலுக்கொை த ொழி-சுதந்திர ொை ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத வழிமுனைனய 

தேயல்படுத்துகிைது. உள்ளுணர்வொக புொிந்து தகொள்ளப்பட்டொல், சுருக்கங்கள் அனடயொளம் 

கொணப்பட்டவுடன் தண்டனை எல்னலகனள நிர்ணயிப்பதில் ஏரொள ொை ததளிவற்ை 

தன்ன கனள அகற்ை முடியும் என்ை அனு ொைத்தின் அடிப்பனடயில் இது அன ந்துள்ளது. 

பங்க்ட் திைந்த மூல ொகும், இது னபதொன் என்.எல்.டி.சக (இயற்னக த ொழி கருவித்ததொகுப்பு) 

மூலம் கினடக்கிைது, ச லும் சேகொிக்கப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு எளிதொகப் பயன்படுத்தலொம். 

வொக்கியப் பிொிவின் தேயல்பொட்னட ச லும் எளிதொக்க, பத்தி HTML குைிச்தேொற்கனள 

உள்ளடக்கிய அனைத்து கட்டுனரகளும் முதலில் பத்திகளில் பிொிக்கப்பட்டை, பின்ைர் வொக்கியம் 

பிொிக்கப்பட்டை. இந்த நடவடிக்னகக்குப் பிைகு, முழு கொர்பஸிலும் தேொல்லத்தக்க 

எண்ணிக்னகயிலொை உனரகள் உள்ளை, அதொவது ஒரு த ொழிக்கு தேொல்லத்தக்க வொக்கியங்கள் 

உள்ளை. 

முன் தேயலொக்கம் (Pre-Processing) 
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  தரவுத்ததொகுதி வொக்கியக்க கூைொக்கப்பட்டவுடன், தரவுத்ததொகுதினய  ற்ை அப்லக் 

(Uplug) ததொகுதிகளுடன் ச லும் தேயலொக்க அனு திக்க அப்லக் முன் தேயலொக்க ததொகுதி 

பயன்படுத்தப்படலொம். முன் தேயலொக்க ததொகுதி உனரனய சடொக்கனைஸ் தேய்கிைது  ற்றும் 

ஒவ்தவொரு பத்தி, வொக்கியம்  ற்றும் தேொல்லுக்கும் அடிப்பனட  ொர்க்அப்னபப் பயன்படுத்தி உனர 

சகொப்புகனள எக்ஸ்எம்எல் வடிவத்தில்  ொற்றுகிைது.  

வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தல் (Sentence Alignment) 

  அடுத்து, வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தல் ததொகுதி பயன்படுத்தப்பட சவண்டும். இந்த 

ததொகுதியின் சநொக்கம் ஒரு சகொப்பில் உள்ள அனைத்து வொக்கியங்கனளயும்  ற்ை த ொழியில் 

ததொடர்புனடய த ொழிதபயர்ப்பு வொக்கியங்களுடன் இனணப்பதொகும். அப்லக்கில் பல வொக்கிய 

ேீரன ப்பு ததொகுதிகள் உள்ளை. ஒவ்தவொன்னையும் பொிசேொதித்தபின், ஹன்அனலன்ஐப் 

(HunAlign) பயன்படுத்தும் ததொகுதி  ிகவும் திருப்திகர ொை முடிவுகனளக் கொட்டும் என்று முடிவு 

தேய்யலொம். ஹன்அனலன் என்பது ஒரு த ொழி சுதந்திர ொை ததொகுதி ஆகும்; இது நீளம் ேொர்ந்த 

 ற்றும் அகரொதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைகனள இனணப்பதன் மூலம் இருத ொழி 

உனரகளில் வொக்கியங்கனள ஒருங்கினணக்கிைது. தரவுத்ததொகுதியின் முதல் பொஸில் 

ஹன்அனலன், வொக்கியங்களின் சதொரொய ொை ஒழுங்குபடுத்தலுக்கும் இந்த ஒழுங்குபடுத்தல் 

அடிப்பனடயில் ஒரு அகரொதினய உருவொக்கவும் வொக்கியங்களின் நீளம் குைித்த தகவனல 

பயன்படுத்துகிைது. இரண்டொவது பொஸில், இது தயொொிக்கப்பட்ட அகரொதினயப் பயன்படுத்தி 

வொக்கியங்கனள  ொற்ைியன க்கிைது. ச லும், ஹன்அனலன் ஒன்று-முதல்-பல  ற்றும் பல-முதல்-

ஒன்று ஒழுங்குபடுத்தனல உள்ளடக்கியது, இது வொக்கியப் பிொிவு கட்டத்தில் தேய்யப்பட்ட 

பினழகனள ேொியொை வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தலுடன் ேொிதேய்ய அனு திக்கிைது. இந்த கட்டத்தின் 

வினளவொக வொக்கிய இனணப்புகள்  ற்றும் ஒவ்தவொரு இனணப்பின் ஒழுங்குபடுத்தல் 

உறுதினயயும் தகொண்ட ஒரு எக்ஸ்எம்எல் சகொப்பு உருவொகும்.  

தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் (Word Alignment) 

 வொக்கியங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவுடன், தரவுத்ததொகுதி  ீது ஒழுங்குபடுத்தல் ததொகுதி 

என்ை தேொல் பயன்படுத்தப்பட்டது. தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் என்பது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

வொக்கியங்களில் ததொடர்புனடய தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் இனணக்கும் 

தேயல்முனைனயக் குைிக்கிைது. இந்த சநொக்கத்திற்கொக அப்லக்கில் மூன்று தவவ்சவறு 

ததொகுதிகள் உள்ளை: அடிப்பனட, குைிச்தேொல்  ற்றும் ச ம்பட்டனவ. ேிைந்த முடிவுகனள 
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அனடவதற்கு ேம்பந்தப்பட த ொழிக்கொை தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தி (சடக்கர்) 

சதனவ; இதற்குப் பதிலொக ச ம்பட்ட தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் ததொகுதினயப் பயன்படுத்திசைொம். 

வடிகட்டுதல் (Filtering) 

 தரவுத்ததொகுதினயச் தேயலொக்குவதற்கொை முந்னதய கட்டங்களில் தேய்யப்பட்ட பினழகள் 

கொரண ொக, தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் தவைொை த ொழிதபயர்ப்புகனளக் தகொண்டிருக்கும்; அனவ 

நீக்கப்பட சவண்டும். தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல்கனள வடிகட்டுவதற்கொை தேயல்முனை இரண்டு 

நினலகனளக் தகொண்டுள்ளது; ஒவ்தவொரு கட்டமும் பல விதிகனள உள்ளடக்கியது. மூன்று 

முனைக்குக் குனைவொக நிகழ்ந்த அனைத்து ஒழுங்குபடுத்தல்களும் தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல் ததொகுதி 

உருவொக்கிய தவைொகக் கருதப்படும்; ச லும் அனவ வடிகட்டுதல் விதிகனளப் பயன்படுத்துவதற்கு 

முன்பு விலக்கப்பட சவண்டும். 

 வடிகட்டுதல் விதிகனளப் பயன்படுத்திய பிைகு, தேொல் ஒழுங்குபடுத்தல்களின் பட்டியனல 

குைிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு சஜொடிகளுக்குப் பட்டியலிட சவண்டும். இது 

பிொித்ததடுக்கப்பட்ட அகரொதியின் அளவு ஆகும். 

6.3.9. பன்த ொழிய தேொல்ேொர் வளங்களின் உருவொக்கம் 

 சகயொல் உருவொக்கப் ட்ட பைொல்ைொர் வளங்கள் கட்டச க்க  ற்றும்  ரொ ொிக்க விசை 

உயர்ந்தசவ, கவபரஜில் பவறு டுகின்றன; ப லும் ப ரும் ொலும் புதிய  ற்றும் களம்/படொச ன் 

ைொர்ந்த பைொற்கள் இல்சை. ஆகபவ, பைொல்ைொர் சகயகப் டுத்துதலில் தொனியங்கி முசறகள் 

முக்கியம், குறிப் ொக  ன்ப ொழி அகரொதிகள்  ற்றும் ஆன்டொைஜிக்களுக்கு, ஒரு ப ொழிக்கொன 

வளங்களுக்குள்ளொன இசடபவளிகசள ஒரு ப ொழிக்கொன ஆதொரங்களுடன்  ற்பறொரு 

ப ொழிக்கொன தகவல்களுடன் நிரப்  ஒரு குறிப் ிட்ட வொய்ப்பு உள்ளது.  

 இந்தச் ைிக்கலுக்கொன  ல்பவறு அணுகுமுசறகள் உள்ளன; அவற்றில்  ை இசணயொன 

தரவுத்பதொகுதியின் பையல் ொடுகளின்  ிற அம்ைங்களுடன் பதொடர்புசடயசவ (பவபரொனிஸ்/  

Veronis 2000). ஒரு இசணயொன தரவுத்பதொகுதி என் து ஒன்றுக்கு ப ற் ட்ட ப ொழிகளில் 

ப ொழிப யர்க்கப் ட்ட ஆவணங்களின் பதொகுப் ொகும்; ப லும் இசணயொன தரவுத்பதொகுதிகள் 

(parallel corpus) என் து ப ொழிப யர்ப்புச் பையல்முசற குறித்த தகவல்களின்  ிகச் ைிறந்த 

ஆதொரங்கள். மூர் (Moore 2001) ப ொழிப யர்ப்பு உறவுகசளக் கற்றுக்பகொள்வதற்கொன 

புள்ளிவிவர அணுகுமுசறசய விவொிக்கிறொர்; ப லும் ைிை ப ொருத்த ொன ஒற்றுச  

 திப்ப ண்கசளப்  யன் டுத்தி, ‘அதிக  திப்ப ண் ப ற்ற கூட்டொளசர’  (‘highestscoring 

partner’) ைொத்திய ொன ப ொழிப யர்ப் ொகத் பதர்ந்பதடுக்கும் ப ொதுவொன முசறசயச் 
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சுருக்க ொகக் கூறுகிறொர். இசண அல்ைொத தரவுத்பதொகுதிகளிலிருந்து பைொற்கசளப்  ிொித்பதடுக்க 

பதொடர்பு  திப்ப ண்கசள ஃ ங் (2000)  ற்கிறொர்.  

 ப ைப ட்-இன் (Melamed 1996) ச படக்ஸ்ட் ப ப் ிங்ஸ் (bitext mappings) ப ொன்ற 

இருப ொழி உசர-ஒழுங்கு டுத்தல் முசறகசளப் (text-alignment methods)  யன் டுத்தி ைிக்கல் 

ப ரும் ொலும் அணுகப் டுகிறது;  பனன்றொல் ஒன்றுக்பகொன்று பநரடியொக இசணந்திருக்கும் 

பைொற்கள் ஒபர ப ொருசளக் பகொண்டிருக்க வொய்ப்புள்ளது. கொஸ்ஸியர் (Gaussier 1998) 

பநட்பவொர்க்  ொய்ச்ைல்களின் (networkflows) அடிப் சடயில் இசணயொன வொக்கியங்களுக்கு 

இசடயில் ைொத்திய ொன ஒழுங்கு டுத்தல்களின் பதொகுப்ச  விவொிக்கிறொர்; ப லும் இந்த ப ொது 

அணுகுமுசறயொனது  ிகச் ைிறிய தரவுத்பதொகுதிகளிலிருந்து கூட பைொல்ைொர் தகவல்கசளப் 

 ிொித்பதடுக்கப்  யன் டுகிறது என் சத நிரூ ிக்கிறது.  ை ஒழுங்குபடுத்தல் முசறகள் ேில 

சநரங்களில் வினத-அகரொதி எை குைிப்பிடப்படுகிை அறியப் ட்ட ப ொழிப யர்ப்புகளின் 

ச யத்சத நம் ியுள்ளன (அல்ைது  யன் டுத்தி ப ம் டுத்தைொம்). ப ைப ட் (த லச ட் 1996) 

சுட்டிக்கொட்டியுள்ள டி, பைொல்ைொர்  ிொித்பதடுப் ிற்கொன ஒழுங்குபடுத்தல் முசறகசளப் 

 யன் டுத்துவது ஒரு வட்ட அணுகுமுசறயொக இருக்கைொம். 

6.3.10.  ின் அகரொதி உருவொக்கம் 

 ின்ைணு அகரொதி 

  ின்ைணு அகரொதி (Electronic dictionary (ED) என்ை தேொல் சநேியொல் பின்வரு ொறு 

வனரயறுக்கப்படுகிைது: “ ின்ைணு அகரொதி (அல்லது ED) என்ை தேொல்  ின்ைணு 

வடிவத்தில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள எந்ததவொரு சநொக்கீட்டுப் தபொருனளயும் குைிக்க 

பயன்படுகிைது;  இது எழுத்துப்பினழ, தபொருள் அல்லது தேொற்களின் பயன்பொடு பற்ைிய 

தகவல்கனளத் தருகிைது. இவ்வொறு ஒரு தேொல் தேயலொக்க திட்டத்தில் எழுத்துப்பினழ 

ேொிபொர்ப்பு, அச்ேிடப்பட்ட தேொற்கனள ஸ்சகன் தேய்து த ொழிதபயர்க்கும் ேொதைம், ஆன்-

னலன் கற்பிக்கும் தபொருட்களுக்கொை தேொற்களஞ்ேியம் அல்லது  திப்பிற்குொிய கடிை 

நகல் அகரொதியின்  ின்ைணு பதிப்பு அனைத்தும் ஒரு வனகயொை  ின்ைணு அகரொதி 

ஆகும்; இது சே ிப்பகம்  ற்றும்  ீட்தடடுக்கும் அசத அன ப்பொல் பண்பொக்கம் 

தேய்யப்படும். ” (Nesi, 2000 a: 819) 

 எைசவ  ின்ைணு அகரொதிகள் அச்ேிடப்பட்ட அகரொதிகளிலிருந்து முதலில் தரவு 

சே ிக்கப்படும் முனையிைொலும், இரண்டொவதொக இந்த தரவுகனள அணுகும் முனையிைொலும் 

சவறுபடுகின்ைை. கூடுதலொக, முல்லர்-ஸ்பிட்ேர்  ின்ைணு அகரொதி என்ை வொர்த்னதனய  ைித 

பயைர்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகிைொர், ஏதைைில் இது அச்ேிடப்பட்ட அகரொதியின் அடிப்பனட 
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பண்புகனள  ின்ைணு அகரொதிக்கு  ொற்றுவதற்கொை முன் நிபந்தனைனய ததொிவிக்கிைது (Antje 

Topel 2014 கட்டுனரயிலிருந்து  எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது.) எைசவ  ின்ைணு அகரொதி என்ை 

தேொல், சநேி ஏற்கைசவ வொதிட்டபடி, பல்சவறு வனகயொை  ின்ைணு அகரொதிகளுக்கொை 

தபொதுவொை தேொல். இந்த கொரணத்திற்கொக, ேில கல்வியொளர்கள்  ின்ைணு அகரொதிகளின் 

வனகபொட்டியனல உருவொக்க முயன்ைைர். ஒரு ஆரம்ப முயற்ேி வனகப்பொட்டியல் 

ஸ்சடொரர்/ஃப்ொீஸில் கொணலொம் (Antje Topel 2014 கட்டுனரயிலிருந்து  எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது.). 

இதில், ஆேிொியர்கள் ஹவுஸ்ச ன் உருவொக்கிய அச்ேிடப்பட்ட அகரொதிகளின் வனகப்பொட்டியல் 

 ீது தங்கள் பனடப்புகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டுள்ளைர் (Antje Topel 2014 

கட்டுனரயிலிருந்து எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது). அதிலிருந்து, அவர்கள் த ொழிகளின் எண்ணிக்னக 

 ற்றும் நிபுணத்துவத்தின் நடுத்தர-சுதந்திர அளவுசகொல்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர், அதன்படி 

அனவ ஒருத ொழி, இருத ொழி  ற்றும் பன்த ொழி அகரொதிகள், அத்துடன் தபொது  ற்றும் ேிைப்பு 

அகரொதிகள் (பின்ைர் அனவ ச லும் துனணப்பிொிவு) இனடசய சவறுபடுகின்ைை. இனவ தவிர, 

 ின்ைணு அகரொதிகளின் இனடநினல தைித்துவங்களுக்கு நியொயம் தேய்வதற்கொக ேில நடுத்தர-

குைிப்பிட்ட வனகப்பொட்டியல் அம்ேங்கனள (தவளியீட்டு வடிவம், தைித்துவம், 

னஹபர்தடக்ஸ்டுவனலசேஷன்,  ல்டி ீடியொலிட்டி  ற்றும் அணுகல் முனைகள்) சேர்க்கின்ைை. 

  ின் அகரொதி என்பது ஒரு அகரொதி, அதன் தரவு டிஜிட்டல் வடிவத்தில் உள்ளது  ற்றும் 

பல சவறுபட்ட ஊடகங்கள் மூலம் அணுகலொம். சடப்தலட் அல்லது தடஸ்க்டொப் கணிைிகள், 

த ொனபல் பயன்பொடுகள், வனல பயன்பொடுகள்  ற்றும்  ின்-வொேகர்களின் உள்ளன க்கப்பட்ட 

தேயல்பொடுகளில் நிறுவப்பட்ட த ன்தபொருள் உட்பட பல வடிவங்களில்  ின்ைணு 

அகரொதிகனளக் கொணலொம். அனவ இலவே ொக இருக்கலொம் அல்லது கட்டணம் சதனவப்படலொம். 

தகவல் 

 ஆரம்பகொல  ின் அகரொதிகளில் தபரும்பொலொைனவ டிஜிட்டல் வடிவத்தில் அச்சு 

அகரொதிகள் கினடத்தை: உள்ளடக்கம் ஒசர  ொதிொியொக இருந்தது, ஆைொல்  ின்ைணுப் பதிப்புகள் 

பயைர்களுக்கு அதிக ேக்திவொய்ந்த சதடல் தேயல்பொடுகனள வழங்கிை. ஆைொல் வினரவில் 

டிஜிட்டல்  ீடியொ வழங்கும் வொய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படத் ததொடங்கிை. இரண்டு 

தவளிப்பனடயொை நன்ன கள் என்ைதவன்ைொல், இடத்தின் வரம்புகள் ( ற்றும் அதன் 

பயன்பொட்னட ச ம்படுத்த சவண்டிய அவேியம்) குனைந்த தநருக்கடியொக  ொறும், எைசவ கூடுதல் 
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உள்ளடக்கத்னத வழங்க முடியும்; ஆடிசயொ உச்ேொிப்புகள்  ற்றும் வீடிசயொ கிளிப்புகள் சபொன்ை 

 ல்டி ீடியொ உள்ளடக்கத்னத உள்ளடக்குவதற்கொை வொய்ப்பு எழுகிைது.  

  ின் அகரொதி தரவுத்தளங்கள், குைிப்பொக த ன்தபொருள் அகரொதிகளுடன் 

சேர்க்கப்பட்டனவ தபரும்பொலும் விொிவொைனவ  ற்றும் அனவ 500,000 வனர தனலச் தேொற்கள்  

(headwords)  ற்றும் வனரயனைகள் (definitions), வினை திொிபொக்கம் அட்டவனணகள் (verb 

conjugation tables)  ற்றும் இலக்கண குைிப்பு பிொிவு (grammar reference section) ஆகியவற்னைக் 

தகொண்டிருக்கலொம். இருத ொழி  ின்ைணு அகரொதிகள்  ற்றும் திொிபுறும்த ொழிகளின் (inflected 

languages) ஒருத ொழி அகரொதிகள் தபரும்பொலும் ஒரு ஊடொடும் வினைச்தேொல் இனணப்பொன் 

i(nteractive verb conjugat)or உள்ளடக்குகின்ைை, ச லும் அனவ தேொல் பகுதியொக்கம் (word 

stemming)  ற்றும் தேொல்லைொக்கம் (தல னடசேஷன்/lemmatization) திைன் தகொண்டனவ. 

  ின் அகரொதிகளின் தவளியீட்டொளர்கள்  ற்றும் உருவொக்குபவர்கள் (தடவலப்பர்கள்/ 

developers) தங்கள் தேொந்த அகரொதியலொர்களிட ிருந்து (lexicographers) தேொந்த 

உள்ளடக்கத்னத வழங்கலொம், அச்சு தவளியீடுகளிலிருந்து உொி ம் தபற்ை தரவு அல்லது 

இரண்னடயும், பொபிசலொன் த ொியம் தவப்ஸ்டொிட ிருந்து (Merriam Webster) பிொீ ியம் 

உள்ளடக்கத்னத வழங்குவது சபொலவும், தகொலின்ஸ் (Collins),  ொைன் (Masson)  ற்றும் னே ன் 

& ஸ்கஸ்டர் (Simon & Schuster), ஆகிசயொொிட ிருந்து கூடுதல் பிொீ ியம் உள்ளடக்கத்னத 

வழங்கும் அல்ட்ரொலிங்குவொனவப் (Ultralingua) சபொலவும்.,  ற்றும் பொரொகொன் த ன்தபொருள் 

டுடன் (Paragon Software Duden,) பிொிட்டொைிக்கொ (Britannica), ஹர்ரொப் (Harrap), த ொியம்-

தவப்ஸ்டர்  (Merriam Webster),  ற்றும் ஆக்ஸ்சபொர்டிலிருந்து (Oxford) அேல் உள்ளடக்கத்னத 

வழங்குகின்ைை.  

னகயடக்க அகரொதிகள் அல்லது PEDகள் 

 னகயடக்க  ின்ைணு அகரொதிகள் (Handheld dictionaries), "பொக்தகட் எலக்ட்ரொைிக் 

அகரொதிகள்" (Pocket Electronic Dictionaries (PED)) அல்லது PEDகள் என்றும் 

அனழக்கப்படுகின்ைை; அனவ  ிைிசயச்ேர் கிளொம்தஷல்  டிக்கணிைி கணிைிகனளப் (miniature 

clamshell laptop computers) சபொலசவ இருக்கின்ைை; அனவ முழு வினேப்பலனககள்  ற்றும் 

எல்ேிடி தினரகளுடன் (Liquid Crystal Display (LCD) screens) நினைவனடகின்ைை. அனவ 

முழுன யொக ேிைியதொக இருக்க சவண்டும் என்பதொல், அகரொதிகள் சபட்டொியொல் இயங்கும் 

 ற்றும் நீடித்த உனை தபொருள்களொல் தயொொிக்கப்படுகின்ைை. உலதகங்கிலும் 
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தயொொிக்கப்பட்டொலும், னகயடக்க அகரொதிகள் குைிப்பொக ஜப்பொன், தகொொியொ, னதவொன், ேீைொ 

 ற்றும் அண்னட நொடுகளில் பிரபல ொக உள்ளை; அங்கு அனவ இரண்டொம் த ொழியொக 

ஆங்கிலம் கற்கும் பல பயைர்களுக்கு விருப்ப ொை அகரொதியொகும். ஸ்ட்சரொக் ஆர்டர் 

அைிச ஷன்கள் stroke order animations,, குரல் தவளியீடு voice output, கொஞ்ேி (Kanji கொஞ்ேி 

என்பது ஜப்பொைிய எழுத்து முனைன யில் பயன்படுத்தப்படும் தத்ததடுக்கப்பட்ட 

சலொசகொகிரொஃபிக் ேீை எழுத்துக்கள்).  ற்றும் கொைொவுக்கொை (Kana என்பது ஜப்பொைிய எழுத்து 

அன ப்பின் பகுதிகனள உருவொக்கும் பொடத்திட்டங்களொகும், இது ஜப்பொைில் கொஞ்ேி எை 

அனழக்கப்படும் சலொசகொகிரொஃபிக் ேீை எழுத்துக்களுடன் சவறுபடுகிைது.) னகதயழுத்துப் புொிதல் 

(Handwriting recognition (HWR)), த ொழி கற்ைல் திட்டங்கள், ஒரு கொல்குசலட்டர், பிடிஏ சபொன்ை 

அன ப்பொளர் தேயல்பொடுகள், கனலக்களஞ்ேியம், சநர  ண்டலம்  ற்றும் நொணய  ொற்ைிகள் 

 ற்றும் குறுக்தகழுத்து புதிர் தீர்வுகள் ஆகியனவ னக அகரொதிகளின் ேில அம்ேங்கள். பல 

த ொழிகளுக்கொை தரனவக் தகொண்ட அகரொதிகளில் "ஜம்ப்" அல்லது "ஸ்கிப்-சதடல்" அம்ேம் 

இருக்கலொம், இது பயைர்கனள தேொற்கனளப் பொர்க்கும்சபொது அகரொதிகளுக்கு இனடயில் தேல்ல 

அனு திக்கிைது, ச லும் தனலகீழ் த ொழிதபயர்ப்பு நடவடிக்னக முடிவுகளில் கொட்டப்படும் 

தேொற்கனள ச லும் பொர்க்க அனு திக்கிைது. பல உற்பத்தியொளர்கள் உொி ம் தபற்ை அகரொதி 

உள்ளடக்கத்னதப் பயன்படுத்தும் னகயொல் அகரொதிகனள உருவொக்குகிைொர்கள் அனவ த ொியம் 

தவப்ஸ்டர் அகரொதி  ற்றும் ததேொரஸ் சபொன்ை தரவுத்தளத்னதப் பயன்படுத்துகின்ைை, 

 ற்ைவர்கள் தங்கள் தேொந்த அகரொதியொலொர்களிட ிருந்து தைியுொி  தரவுத்தளத்னதப் 

பயன்படுத்தலொம். கூடுதல் த  ொி கொர்டுகனள வொங்குவதன் மூலம் பல ேொதைங்கனள பல 

த ொழிகளுக்கு விொிவொக்க முடியும். உற்பத்தியொளர்களில் ஆல்ஃபொலிங்க், அட்ொீ, தபஸ்டொ, 

சகேிசயொ, சகைொன், இன்ஸ்டன்ட் டிக்ட், எக்டொசகொ, பிரொங்க்ளின், ஐொிவர், லிங்சகொ,  ொலியொங் 

னேபர் தடக்ைொலஜி, கொம்பொக்ைியொ லிங்குவொ லி ிதடட், நூொியன், ேீசகொ  ற்றும் ஷொர்ப் 

ஆகியனவ அடங்கும்.  

அகரொதியியல் தேயல்பொட்டில் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துதல்  

 தரவுத்ததொகுதி அகரொதியலர்களுக்கு அளிக்கும் நன்ன கள் சுய ொகத் ததொியும். 

தரவுத்ததொகுதி ச ற்சகொள்கள் தகொடுக்கப்பட்ட தேொல்லைின் தபொருனள (அல்லது பல 

அர்த்தங்கனள) புைரன க்கவும், அதன் எழுத்துப்பினழ, ஒலிப்பு அல்லது உருவ  ொறுபொடுகனளக் 

கண்டைியவும், அதன் ததொடொியல்  ற்றும் தேொல்ேொர் சேர்ந்துவருனககனள நிறுவவும் 
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அனு திக்கின்ைை. தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள நூல்கள் பற்ைிய தகவல்கள், தேொல்லைின் 

பயன்பொடு, அதன் அதிர்தவண், கொலவொினே, புவியியல், முதலியைவும், தேொல்லன் 

பதிவுதேய்யப்பட்ட வனககள்  ற்றும் தபரும்பொலும் அனதப் பயன்படுத்தும் ஆேிொியர்கள் 

உள்ளிட்ட கூடுதல் தரனவ வழங்குகிைது. கொர்பஸிலிருந்து ச ற்சகொள்களும் தேொல் அர்த்தங்கள், 

 ரபுத்ததொடர்கள் அல்லது சேர்ந்துவருனக ஆகியவற்ைின் விளக்க ொகச் தேயல்படுகிைது. 

 ின் அகரொதி ஆய்வு (எலக்ட்ரொைிக் டிக்ஷைொி ொிேர்ச்/Electronic Dictionary Research 

(EDR/ஈ.டி.ஆர்) திட்டம் 

 ஆங்கிலம்  ற்றும் ஜப்பொைியர்களுக்கினடசயயொை த ொழிதபயர்ப்பு, இயற்னக த ொழி 

புொிதல்  ற்றும் தனலமுனை, சபச்சு தேயலொக்கம் சபொன்ை பல்சவறு இயற்னக த ொழி பணிகளுக்கு 

ஆதரவொகப் பயன்படுத்தக்கூடிய தபொிய அளவிலொை, நனடமுனை  ின்ைணு அகரொதி முனைனய 

உருவொக்க 1986ஆம் ஆண்டில் ஐடிஓடியிலிருந்து ஒன்பது ஆண்டு ேொேைத்துடன் ஈடிஆர் 

தவளிசயற்ைப்பட்டது. 

 எலக்ட்ரொைிக் அகரொதியின் ஈ.டி.ஆர் கருத்தொக்கம் இப்சபொது தபொதுவொை வழக்க ொை 

ஆன்னலன் அகரொதிகளிலிருந்து முற்ைிலும் சவறுபட்டது. இந்த பிந்னதய அன ப்புகள் 

 ைிதர்களொல் பயன்படுத்த ஆன்னலன் குைிப்பு புத்தகங்களொக வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை. 

தபொதுவொக, அனவ கொந்த வட்டு அல்லது ேிடி-சரொம் இல் சே ிக்கப்பட்டுள்ள வழக்க ொை 

அச்ேிடப்பட்ட அகரொதியின் ேொியொை உனர உள்ளடக்கங்கனளக் தகொண்டுள்ளை. பயன்பொடு ஒரு 

வழக்க ொை அகரொதிக்கு ஒத்ததொக இருக்கிைது, தவிர  ின்ைணு பதிப்பில்  ிக வினரவொை  ற்றும் 

வேதியொை உலொவலுக்கொை னஹபர்தடக்ஸ்ட் சபொன்ை அம்ேங்கள் இருக்கலொம். 

  ின் அகரொதி ஆய்வின் முதன்ன  குைிக்சகொள், ஒரு பகுதியொகப் பிடிக்க சவண்டும்: 

"இயற்னகயொை த ொழினயப் பற்ைிய முழுன யொை புொிதலுக்கு கணிைிக்குத் சதனவயொை 

அனைத்து தகவல்களும்" (தஜட்ொி, 1990). இதில் பின்வருவை அடங்கும்: தேொற்களின் அர்த்தங்கள் 

(கருத்துகள்); கருத்துக்கனளப் புொிந்துதகொள்ள கணிைிக்குத் சதனவயொை அைிவு;  ற்றும் 

உருபைியல் பகுப்பொய்வு  ற்றும் உருவொக்கம், ததொடொியல் பகுப்பொய்வு  ற்றும் உருவொக்கம் 

 ற்றும் தபொருண்ன யியல் ஆய்வு ஆகியவற்னை ஆதொிக்க சதனவயொை தகவல்கள். கூடுதலொக, 

தேொல் இனண நிகழ்வுகள் (word co-occurrences)  ற்றும் பிை த ொழிகளில் ே  ொை தேொற்களின் 

பட்டியல்கள் பற்ைிய தகவல்கள் அவேியம். சுருக்க ொக, இந்த அன ப்பு தேொற்கள்  ற்றும் 
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அவற்ைின் அர்த்தங்கனளப் பற்ைிய  ிகப் தபொிய ஆைொல் ஆழ ற்ை அைிவுத் தள ொக இருக்க 

சவண்டும். 

  ின் அகரொதி ஆய்வு ஆரொய்ச்ேியின் குைிக்சகொள்கள் த ொழியியல் அைிவின் பரந்த 

அளவிலொை  ின்ைணு அகரொதிகளின் ததொகுப்னப உருவொக்குவதொகும். இந்த தகவல் எந்ததவொரு 

குைிப்பிட்ட இயற்னக த ொழி தேயலொக்கக் சகொட்பொடு அல்லது பயன்பொட்டிற்கும் பக்கச்ேொர்பொக 

இருக்கக்கூடொது என்பதில் நடுநினலயொக இருக்க சவண்டும்; தபொதுவொை தபொது 

சநொக்கத்திற்கொை தேொற்கள்  ற்றும் ததொழில்நுட்ப இலக்கியத்தின் ஒரு தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து 

வரும் தேொற்கனளப் பற்ைிய விொிவொை தகவல்கள்; த ொழியியல் தேயலொக்கத்தின் அனைத்து 

நினலகனளயும் ஆதொிக்கும் திைனை விொிவொக்குவது, அதொவது உருபைியல், ததொடொியல்  ற்றும் 

தபொருண்ன யியல் தேயலொக்கம், இயற்னகயொை தேொற்கனளத் சதர்ந்ததடுப்பது  ற்றும் பிை 

த ொழிகளில் ே  ொை தேொற்கனளத் சதர்ந்ததடுப்பது. 

6.4. த ொழித் ததொழில் நுட்பக் கருவிகனளத் வடிவன க்கத் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு  

(Corpus for designing language technology tools) 

 த ொழித் ததொழில் நுட்பக் கருவிகனளத் வடிவன க்கத் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு  

குைிப்பிடத்தகுந்ததொகும். த ொழித் ததொழில்நுட்பக் கருவிகனளச் தேம்ன யொக உருவொகத் 

தரவுத்ததொகுதி இன்ைியன யொததொகும். இலக்கண அல்லது த ொழியியல் விதிகனளப் பயன்படுத்தி 

ேிைந்த த ொழித்ததொழில்நுட்பக் கருவிகனள உருவொக்கக் கொலவினரயம் ஏற்படும். பல 

கருவிகனளத் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்தி இயந்திரம் கற்ைல் முனையில் எளிதொக உருவொக்க 

இயலும். த ொழித் ததொழில்நுட்பக் கருவிகள் பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்: தேொல்லொய்வு 

ஒழுங்குமுனை (Word processing system), எழுத்துப்பினழத்திருத்தும் ஒழுங்குமுனை (Spell 

checking system), உனர சநர்தேய்யும் ஒழுங்குமுனை (Text editing system), உருபைியல் 

பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனை (Morphological processing system), வொக்கியப் பகுப்பொய்வு 

ஒழுங்குமுனை (Sentence parsing system), நிகழ்தவண் கணக்கிடும் ஒழுங்குமுனை (Frequency 

counting system),  தேொல் சதடும் இயந்திரம் (Item-search engine), உனர சுருக்கும் ஒழுங்குமுனை 

(Text summarisation system), உனர அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனை (Text annotation 

system), தகவல்  ீட்கும் ஒழுங்குமுனை (Information retrieval system), ததொடரனடவு 

ஒழுங்குமுனை (Concordance system),  தேொற்தபொருள்  யக்கம் நீக்கும் ஒழுங்குமுனை Word 

(Sense Disambiguation system), தேொல் வனல திட்ட ிடல் (WordNet design design),  
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தபொருண்ன யியல்ேொர் வனலப்பின்ைல் அல்லது தபொருண்யியல்ேொர் வனல (Semantic Web or 

Semantic Net), வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனை (Parts-of-Speech Tagging 

system), ஓொிடம்ேொர் தேொற்கனள குழுமும் ஒழுங்குமுனை (Local Word Grouping system). 

6.4.1. தேொல்லொய்வு ஒழுங்குமுனை (Word processing system) 

 ஒரு தேொல்தேயலி (Word processer (WP) என்பது ஒரு ேொதைம் அல்லது கணிைி 

நிரலொகும்; இது உனரயின் உள்ளீடு, திருத்துதல், வடிவன த்தல்  ற்றும் தவளியீட்னட 

வழங்குகிைது, தபரும்பொலும் ேில கூடுதல் அம்ேங்களுடன்.  ஆரம்பகொலச் தேொல் தேயலிகள் 

தேயல்பொட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தைித்த ேொதைங்களொக இருந்தை; ஆைொல் தற்சபொனதய 

தேொல்தேயலிகள் தபொது சநொக்க கணிைிகளில் இயங்கும் தேொல் தேயலி நிரல்களொகும். 

 ஒரு தேொல்தேயலி நிரலின் தேயல்பொடுகள் ஒரு எளிய உனர எடிட்டருக்கும் முழுன யொக 

தேயல்படும் தடஸ்க்டொப் தவளியீட்டு நிரலுக்கும் இனடயில் எங்கொவது விழும். இருப்பினும் இந்த 

மூன்ைிற்கும் இனடயிலொை சவறுபொடுகள் கொலப்சபொக்கில்  ொைிவிட்டை, அனவ 2010 க்குப் பிைகு 

ததளிவொக இல்னல. 

பின்ைணி 

 தேொல்தேயலி (Word Processor (WP) கணிைி ததொழில்நுட்பத்திலிருந்து 

உருவொக்கப்படவில்னல.  ொைொக, அனவ தபொைியியல்ேொர் இயந்திரங்களிலிருந்து (mechanical 

machines) உருவொகிை; பின்ைர் அனவ கணிைித் துனையுடன் ஒன்ைினணந்தை. தேொல் 

தேயலொக்கத்தின் வரலொறு என்பது எழுதுதல்  ற்றும் திருத்துவதற்கொை இயற்பியல் அம்ேங்களின் 

படிப்படியொை தன்ைியக்கவொக்கத்தின் கனத; பின்ைர் நிறுவைங்களுக்கும் தைிநபர்களுக்கும் 

கினடக்கும்படி ததொழில்நுட்பத்தின் த ருசகற்ைம் தேய்யப்பட்டது. 

 தேொல்தேயலொக்கம்/தேொல்லொய்வு (word processing) என்ை தேொல் 1970களின் 

முற்பகுதியில் அத ொிக்க அலுவலகங்களில் தட்டச்சு தேய்பவர்களுக்கு பணினய தநைிப்படுத்தும் 

சயொேனைனய ன ய ொகக் தகொண்டிருந்தது, ஆைொல் இதன் தபொருள் வினரவில் முழு 

எடிட்டிங்/சநர்தேய்தல் சுழற்ேியின் தன்ைியக்கத்னத சநொக்கி நகர்ந்தது. 

 முதலில், தேொல்தேயலொக்க/தேொல்லொய்வு அன ப்புகளின் வடிவன ப்பொளர்கள் 

தற்சபொதுள்ள ததொழில்நுட்பங்கனள வளர்ந்து வரும் ததொழில்நுட்பங்களுடன் ஒன்ைினணத்து 

தைித்தைி ேொதைங்கனள உருவொக்கி, தைிப்பட்ட கணிைியின் வளர்ந்து வரும் உலகத்திலிருந்து 

சவறுபட்ட ஒரு புதிய வணிகத்னத உருவொக்கிைர். தேொல் தேயலொக்கத்தின் கருத்து  ிகவும் 
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தபொதுவொை தரவு தேயலொக்கத்திலிருந்து எழுந்தது, இது 1950களில் இருந்து வணிக 

நிர்வொகத்திற்கு கணிைிகனளப் பயன்படுத்துவதொக இருந்தது. வரலொறு மூலம், 3 வனகயொை தேொல் 

தேயலிகள் உள்ளை: இயந்திர,  ின்ைணு  ற்றும் த ன்தபொருள். 

இயந்திரச் தேொல் தேயலொக்கம் (Mechanical word processing) 

 முதல் தேொல் தேயலொக்கச் ேொதைம் (ஒரு தட்டச்சுப்தபொைிக்கு ஒத்ததொகத் சதொன்றும் 

கடிதங்கனள படிதயடுப்பதற்கொை இயந்திரம்) ஒரு இயந்திரத்திற்கு தஹன்ைி  ில்லொல் (Henry Mil)l 

கொப்புொின  தபற்ைது; இது  ிகவும் ததளிவொகவும் துல்லிய ொகவும் எழுதும் திைன் தகொண்டது, 

அனத அச்ேகத்திலிருந்து சவறுபடுத்திப் பொர்க்க முடியவில்னல.  

 ஒரு நூற்ைொண்டுக்கு ச லொகியும், அச்சுக்கனலஞருக்கு வில்லியம் ஆஸ்டின் பர்ட் (William 

Austin Burt) தபயொில்  ற்தைொரு கொப்புொின  சதொன்ைியது. 19ஆம் நூற்ைொண்டின் பிற்பகுதியில், 

கிைிஸ்சடொபர் லொதம் சஷொல்ஸ் (Christopher Latham Sholes) அனடயொளம் கொணக்கூடிய முதல் 

தட்டச்சுப்தபொைினய உருவொக்கிைொர், இது ஒரு தபொிய அளவு என்ைொலும், அது "இலக்கிய 

பியொசைொ" (literary piano) என்று விவொிக்கப்பட்டது.  

 இந்த இயந்திர அன ப்புகள் வனகயின் நினலனய  ொற்றுவதற்கும், தவற்று இடங்கனள 

 ீண்டும் நிரப்புவதற்கும் அல்லது ஜம்ப் சகொடுகனள  ீறுவதற்கும் அப்பொல் “உனரனயச் 

தேயலொக்க” (process text) முடியவில்னல. பல தேொப்தங்கள் கழித்து  ின்ேொரம்  ற்றும் பின்ைர் 

 ின்ைணுவியல் தட்டச்சுப்தபொைிகளில் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது இயந்திர பகுதியுடன் 

எழுத்தொளர். "தேொல் தேயலொக்கம்" என்ை தேொல் 1950களில் தஜர் ன் ஐபிஎம் தட்டச்சுப்தபொைி 

விற்பனை நிர்வொகியொை உல்ொிச் ஸ்தடய்ன்ஹில்பரொல் (Ulrich Steinhilper) உருவொக்கப்பட்டது. 

இருப்பினும், இது 1960களின் அலுவலக ச லொண்ன  அல்லது கணிைி இலக்கியங்களில் 

சதொன்ைவில்னல, இருப்பினும் இது பின்ைர் பயன்படுத்தப்படும் பல சயொேனைகள், தயொொிப்புகள் 

 ற்றும் ததொழில்நுட்பங்கள் ஏற்கைசவ நன்கு அைியப்பட்டனவ. ஆைொல் 1971 வொக்கில் இந்த 

வொர்த்னதனய நியூயொர்க் னடம்ஸ் ஒரு வணிக "ேலேலப்பு வொர்த்னதயொக" அங்கீகொித்தது. தேொல் 

தேயலொக்கம்  ிகவும் தபொதுவொை "தரவு தேயலொக்கம்" அல்லது வணிக நிர்வொகத்திற்கு 

கணிைிகனளப் பயன்படுத்துவதற்கு இனணயொக உள்ளது.  

 1972ஆம் ஆண்டளவில், வணிக அலுவலக ச லொண்ன   ற்றும் ததொழில்நுட்பத்திற்கொக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தவளியீடுகளில் தேொல் தேயலொக்கம் பற்ைிய விவொதம் தபொதுவொைது, 1970 
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களின் நடுப்பகுதியில் இந்த தேொல் வணிக கொல இனடதவளிகனளக் கலந்தொசலொேிக்கும் எந்த 

அலுவலக ச லொளருக்கும் ததொிந்திருக்கும். 

எலக்ட்சரொ த க்கொைிக்கல்  ற்றும் எலக்ட்ரொைிக் தேொல் தேயலொக்கம் 

 1960களின் பிற்பகுதியில், ஐபிஎம் ஐபிஎம் எம்டி/எஸ்டி (கொந்த நொடொ/ சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

தட்டச்சுப்தபொைி)-ஐ உருவொக்கியது. இது இந்த தேொப்தத்தின் முற்பகுதியிலிருந்து ஐபிஎம் 

தேலக்ட்ொிக் தட்டச்சுப்தபொைியின்  ொதிொியொக இருந்தது, ஆைொல் அதன் தேொந்த ச னேயில் 

கட்டப்பட்டது, ச லும் கொந்த நொடொ பதிவு  ற்றும் பின்ைணி வேதிகளுடன், கட்டுப்பொடுகள் 

 ற்றும்  ின் ொிசலக்களின் வங்கியுடன் ஒருங்கினணக்கப்பட்டது. எம்டி/எஸ்.டி தொைியங்கி தேொல் 

 டக்கு, ஆைொல் அதற்கு தினர இல்னல. இந்த ேொதைம்  ற்தைொரு சடப்பில் எழுதப்பட்ட 

உனரனய  ீண்டும் எழுத அனு தித்தது, ச லும் நொம் ஒத்துனழக்க முடியும் (சடப்னபத் திருத்த 

அல்லது நகதலடுக்க  ற்தைொரு நபருக்கு அனுப்பவும்). தேொல் தேயலொக்கத் ததொழிலுக்கு இது ஒரு 

புரட்ேி. 1969 ஆம் ஆண்டில் நொடொக்கள் கொந்த அட்னடகளொல்  ொற்ைப்பட்டை. இந்த த  ொி 

கொர்டுகள் எம்டி / எஸ்.டி உடன் வந்த கூடுதல் ேொதைத்தின் பக்கத்தில் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டை,  

 1970களின் முற்பகுதியில், தேொல் தேயலொக்கம் பின்ைர் பல கண்டுபிடிப்புகளின் 

வளர்ச்ேியுடன் கணிைி அடிப்பனடயிலொைது (ஒற்னை-சநொக்க வன்தபொருளுடன்  ட்டுச  

என்ைொலும்). தைிநபர் கணிைி (personal computer (PC/பிேி)) வருவதற்கு ேற்று முன்பு, ஐபிஎம் 

தநகிழ் வட்னட உருவொக்கியது. 1970களின் முற்பகுதியில் ேிஆர்டி (Cathode-ray tube) கொட்ேி 

தினர எடிட்டிங் தகொண்ட தேொல் தேயலொக்க அன ப்புகள் வடிவன க்கப்பட்டை. இது 

சவனலனயப் படிக்கவும் பதிவு தேய்யவும் முடிந்தது.  

 "சவர்ட் தேயலி" என்ை தேொற்தைொடர் வொங்னக (Wang) ஒத்த ேிஆர்டி அடிப்பனடயிலொை 

இயந்திரங்கனளக் (CRT-based machines) குைிக்க வினரவொக வந்தது. இந்த வனகயொை பல 

இயந்திரங்கள் தவளிவந்தை, தபொதுவொக ஐபிஎம், லொைியர் (ஏஇஎஸ் சடட்டொ த ஷின்கள் -  று 

சபட்ஜ்ட் AES Data machines - re-badged), ேிபிடி  ற்றும் என்.பி.ஐ சபொன்ை பொரம்பொிய 

அலுவலக உபகரண நிறுவைங்களொல் விற்பனை தேய்யப்படுகின்ைை. 

தேொல் தேயலொக்க த ன்தபொருள் 

 தேொல் தேயலொக்கத்தின் இறுதி கட்டம் 1970களின் பிற்பகுதியிலும் 1980களின் 

பிற்பகுதியிலும் தைிநபர் கணிைியின் வருனகயுடனும், பின்ைர் தேொல் தேயலொக்க 

த ன்தபொருனள உருவொக்கியது.  ிகவும் ேிக்கலொை  ற்றும் திைன யொை உனரனய உருவொக்கும் 
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தேொல் தேயலொக்க அன ப்புகள் உருவொக்கப்பட்டு வினலகள் வீழ்ச்ேியனடயத் ததொடங்கிை; 

அனவ தபொது க்களுக்கு ச லும் அணுகக்கூடியதொக அன ந்தை.  

 தைிப்பட்ட கணிைிகளுக்கொை (ன க்சரொ கம்ப்யூட்டர்கள்/microcomputers) முதல் தேொல் 

தேயலொக்க திட்டம் 1976 டிேம்பொில் விற்பனைக்கு வந்த ன க்சகல் ஷ்சரயர் 

த ன்தபொருளிலிருந்து (Michael Shrayer Software) எலக்ட்ொிக் தபன்ேில் ஆகும் (Electric Pencil). 

1978ஆம் ஆண்டில் சவர்ட்ஸ்டொர் (WordStar) சதொன்ைியது  ற்றும் அதன் பல புதிய அம்ேங்கள் 

வினரவில் ேந்னதயில் ஆதிக்கம் தேலுத்தியது. இருப்பினும், சவர்ட்ஸ்டொர் ஆரம்பகொல ேிபி/எம் 

(கண்ட்சரொல் புசரொகிரொம்-ன க்சரொ) இயக்க முனைன க்கொக எழுதப்பட்டது, ச லும் இது புதிய 

எம்எஸ்-டொஸ்-க்கு (ன க்சரொேொஃப்ட் டிஸ்க் ஆப்பசரட்டிங் ேிஸ்டம்)  ீண்டும் எழுதப்பட்ட 

சநரத்தில், அது வழக்கற்றுப் சபொய்விட்டது. XyWrite சபொன்ை குனைவொை தவற்ைிகர ொை 

நிரல்கள் இருந்தசபொதிலும், MS-DOS ேகொப்தத்தில் சவர்ட் தபர்தபக்ட்  ற்றும் அதன் 

சபொட்டியொளர் ன க்சரொேொப்ட் சவர்ட் இனத முக்கிய தேொல் தேயலொக்க நிரல்களொக  ொற்ைிை. 

 1990களில் விண்சடொஸ் இயக்க முனைன யின் வளர்ந்து வரும் புகழ் பின்ைர் 

ன க்சரொேொப்ட் சவர்னட எடுத்துக்தகொண்டது. முதலில் "ன க்சரொேொஃப்ட்  ல்டி-டூல் சவர்ட்" 

(Microsoft Multi-Tool Word) என்று அனழக்கப்பட்ட இந்த நிரல் வினரவில் "தேொல் தேயலி" (“word 

processor”) என்பதற்கு ஒருதபொருள்பன்த ொழியொக  ொைியது. 

தேொல் தேயலி உருவொக்கத்தில் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு 

 தேொல் தேயலி எழுத்துப்பினழ திருத்தி, இலக்கணத்திருத்தி, தேொல்சதர்வொன், ஒருதபொருள் 

பன்த ொழிய அகரொதி சபொன்ை த ொழிக் கருவிகனள உட்படுத்தி வருகின்ைது. ச லும் தேொல் 

பகுப்பொய்வு, புணர்ச்ேி பிொித்தல், தேொல்லைொக்கம் சபொன்ை தேயல்பொடுகனளயும் தேய்வதற்கு 

உட்படுதப்பட்டுள்ளது. இக்கருவிகனள உருவொக்கதற்கு தரவுத்ததொகுதி தபொரும் 

பயைொற்றுகின்ைது. இது குைித்து சவறு இடங்களில் சபேப்படும். 

6.4.2. எழுத்துப்பினழத்திருத்தும் ஒழுங்குமுனை (Spell checking system) 

 த ன்தபொருளில், எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்பு (அல்லது எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்பு) என்பது 

ஒரு உனரயில் எழுத்துப்பினழகனள ேொிபொர்க்கும் த ன்தபொருள் அம்ே ொகும். தேொல் ேொிபொர்ப்பு 

அம்ேங்கள் தபரும்பொலும் தேொல் தேயலி,  ின்ைஞ்ேல் கினளயண்ட்,  ின்ைணு அகரொதி அல்லது 

சதடுதபொைி சபொன்ை த ன்தபொருள் அல்லது சேனவகளில் உட்தபொதிக்கப்படுகின்ைை. 

வடிவன ப்பு 
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ஒரு அடிப்பனட எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்பு பின்வரும் தேயல்முனைகனளச் தேய்கிைது: 

 இது உனரனய ஸ்சகன் தேய்து அதில் உள்ள தேொற்கனளப் பிொித்ததடுக்கிைது. 

 இது ஒவ்தவொரு வொர்த்னதனயயும் ேொியொக உச்ேொிக்கப்பட்ட தேொற்களின் பட்டியலுடன் 

ஒப்பிடுகிைது (அதொவது ஒரு அகரொதி). இது தேொற்களின் பட்டியனலக் தகொண்டிருக்கலொம் 

அல்லது னஹபசைஷன் புள்ளிகள் அல்லது தேொல்ேொர்  ற்றும் இலக்கண பண்புக்கூறுகள் 

சபொன்ை கூடுதல் தகவல்கனளயும் தகொண்டிருக்கலொம். 

 கூடுதல் நனடமுனை, உருபைியல் அன ப்னபக் னகயொளுவதற்கொை த ொழி ேொர்ந்த 

வழிமுனையொகும். ஆங்கிலம் சபொன்ை சலேொக திொிபுறும் த ொழிக்குக் கூட, எழுத்துப்பினழ 

ேொிபொர்ப்பி (spell-checker) பன்ன , வினை வடிவங்கள், சுருக்கங்கள்  ற்றும் 

உனடன கள் சபொன்ை ஒசர வொர்த்னதயின் தவவ்சவறு வடிவங்கனளக் கருத்தில் தகொள்ள 

சவண்டும். ஒட்டுநினல  ற்றும்  ிகவும் ேிக்கலொை தபயர்திொிபொக்கம்  ற்றும் 

வினைத்திொிபொக்கம் சபொன்ை பண்புக்கூறுகனளக் தகொண்ட த ொழிகளுக்கு, 

தேயல்பொட்டின் இந்தப் பகுதி  ிகவும் ேிக்கலொைது. 

தஜர் ன், ஹங்சகொிய அல்லது துருக்கியம் சபொன்ை அதிக கூட்டினணப்பு த ொழிகளுக்கொை 

நன்ன கள் ததளிவொக இருந்தொலும், உருபைியல் பகுப்பொய்வு, ஒரு வொர்த்னதயின் இலக்கணப் 

பங்களிப்னபப் தபொறுத்து பல வடிவங்கனள அனு திக்கும் ஆங்கிலத்திற்கு ஒரு குைிப்பிடத்தக்க 

நன்ன னய அளிக்கிைதொ என்பது ததளிவொகத் ததொியவில்னல. 

 இந்த கூறுகளுக்கு இனணப்பொக, நிரலின் பயைர் இனடமுகம் பயைர்கனள  ொற்றுவனத 

அங்கீகொிக்கசவொ நிரொகொிக்கசவொ நிரலின் தேயல்பொட்னட  ொற்ைசவொ அனு திக்கும். 

 ேொியொக உச்ேொிக்கப்படும் தேொற்களுக்குப் பதிலொகப் பினழகனள அனடயொளம் கொண 

 ொற்று வனக எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்பு n-கிரொம் சபொன்ை புள்ளிவிவர தகவல்கனள  ட்டுச  

பயன்படுத்துகிைது. இந்த அணுகுமுனைக்குப் தபொதுவொகப் சபொது ொை புள்ளிவிவர தகவல்கனளப் 

தபை நினைய முயற்ேி சதனவப்படுகிைது. முக்கிய நன்ன கள் குனைந்த இயக்கசநர சே ிப்பிடம் 

சதனவ  ற்றும் அகரொதியில் சேர்க்கப்படொத தேொற்களில் பினழகனளச் ேொிதேய்யும் திைன் 

ஆகியனவ அடங்கும்.  

 ேில ேந்தர்ப்பங்களில் எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்பிகள் அந்த எழுத்துப்பினழகள்  ற்றும் 

பொிந்துனரகளின் நினலயொை பட்டியனலப் பயன்படுத்துகின்ைை; இந்த குனைந்த தநகிழ்வொை 
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அணுகுமுனை தபரும்பொலும் கொகித அடிப்பனடயிலொை திருத்தம் முனைகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது, அதொவது கனலக்களஞ்ேியங்களின் உள்ளீடுகனளயும் கொண்க.  

 ஒலிப்புத் தகவலுடன் இனணந்து எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்புக்கும் கிளஸ்டொிங் 

வழிமுனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

தேயல்பொடு 

 ததொடக்ககொல எழுத்துத் திருத்திகள் "திருத்துபனவகளுக்கு" ("correctors") பதிலொக 

"ேொிபொர்ப்பிகள்" ("verifiers") ஆக இருந்தை. தவைொக எழுதப்பட்ட தேொற்களுக்கு அனவகள் எந்த 

ஆசலொேனைகனளயும் வழங்கவில்னல. தட்டச்சுப் பினழகளுக்கு இது உதவியொக இருந்தது, 

ஆைொல் இது தருக்க அல்லது ஒலியியல்ேொர் பினழகளுக்கு அவ்வளவு உதவியொக இல்னல. 

தடவலப்பர்கள்/உருவொக்குநர்கள் எதிர்தகொண்ட ேவொல் தவைொக எழுதப்பட்ட தேொற்களுக்கு 

பயனுள்ள பொிந்துனரகனள வழங்குவதில் உள்ள ேிர ம் ஆகும். இதற்குச் ேட்டக வடிவத்திற்கு 

தேொற்கனளக் குனைத்தல்  ற்றும் அன ப்தபொழுங்குக்குப் தபொருந்தும் வழிமுனைகனளப் 

பயன்படுத்துதல் இவற்னை சவண்டும். 

 எழுத்துப்பினழச் ேொிபொர்க்கும் அகரொதிகனளப் தபொருத்தவனர, "தபொியது, ேிைந்தது" என்று 

தர்க்கொீதியொகத் சதொன்ைலொம், இதைொல் ேொியொை தேொற்கள் தவைொைனவ எைக் 

குைிக்கப்படவில்னல. இருப்பினும், நனடமுனையில், ஆங்கிலத்திற்கொை உகந்த அளவு 90,000 

உள்ளீடுகளொகத் சதொன்றுகிைது. இனத விட அதிக ொக இருந்தொல், தவைொக எழுதப்படும் தேொற்கள் 

 ற்ைனவகனள தவைொக நினைப்பதொல் தவிர்க்கப்படலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியலின் அடிப்பனடயில் ஒரு த ொழியியலொளர் baht என்ை தேொல் தொய் நொணயத்னதக் 

குைிப்பனதக் கொட்டிலும் bath அல்லது bat  ட்னடனய தவைொக எழுதியுள்ளதொகத் 

தீர் ொைிக்கலொம். எைசவ, தொய் நொணயத்னதப் பற்ைி எழுதும் ஒரு ேிலர் ேற்று ேிர த்திற்கு 

உள்ளொைொலும் bath  பற்ைி விவொதிக்கும் இன்னும் பலொின் எழுத்து பினழகள் கவைிக்கப்படொ ல் 

இருப்பனத விட அது  ிகவும் பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

 ததொடக்கத்தில் MS-DOS எழுத்துப்பினழ ேொிபொர்ப்புகள் தபரும்பொலும் தேொல் தேயலொக்கத் 

ததொகுப்புகளிலிருந்து (word processing packages) ேொிபொர்ப்பு பயன்முனையில் 

பயன்படுத்தப்பட்டை. ஒரு ஆவணத்னதத் தயொொித்த பிைகு, ஒரு பயைர் எழுத்துப்பினழகனளத் 

சதடும் உனரனய ஸ்சகன் தேய்தைர். இருப்பினும், பின்ைர், ஆரக்கிளின் குறுகிய கொல CoAuthor 

சபொன்ை ததொகுப்புகளில் ததொகுதி தேயலொக்கம் (batch processing) வழங்கப்பட்டது  ற்றும் ஒரு 
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ஆவணம் தேயலொக்கப்பட்ட பின்ைர் முடிவுகனளப் பொர்க்கவும் பயைர்கள் தவைொக அைியப்பட்ட 

தேொற்கனள  ட்டுச  ேொிதேய்யவும் அனு தித்தது. நினைவகம்  ற்றும் தேயலொக்கச் ேக்தி 

ஏரொள ொக  ொைியசபொது, 1987ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட தேக்டர் த ன்தபொருள் (Sector 

Software) தயொொிக்கப்பட்ட ஸ்தபல்பவுண்ட் திட்டம் (Spellbound program)  ற்றும் சவர்ட் 95 

முதல் ன க்சரொேொஃப்ட் சவர்ட் சபொன்ை ஒரு ஊடொடும் வனகயில் பின்ைணி எழுத்துப்பினழ 

சேொதனை தேய்யப்பட்டது. 

 ே ீபத்திய ஆண்டுகளில், எழுத்துப்பினழச் ேொிபொர்ப்பிகள் தபருகிய முனையில் அதி 

நவீை ொகிவிட்டை; ேில இப்சபொது எளிய இலக்கண பினழகனள அனடயொளம் கொணும் திைன் 

தகொண்டனவ. இருப்பினும்,  ிகச் ேிைந்த நினலயில் கூட, அனவ ஒரு உனரயில் உள்ள அனைத்து 

பினழகனளயும் (ஒப்புருத ொழியம்/சஹொச ொஃசபொன் பினழகள் சபொன்ைனவ) அொிதொகசவ 

கண்டுபிடிக்கின்ைை; ச லும் அனவ புதுச்தேொல்லொக்கங்கனளயும்/நிசயொலொஜிேங்கனளயும் 

அந்நியச் தேொற்கனளயும் எழுத்துப்பினழகளொகக் கொட்டும். ஆயினும்கூட, எழுத்துப்பினழ 

ேொிபொர்ப்பிகள் ஒரு வனக அந்நிய த ொழி எழுதும் உதவிக்கருவியொகக் கருதப்படலொம்; இது 

தேொந்தம் அல்லொத த ொழி (அந்நிய த ொழி) கற்பவர்கள் இலக்கு த ொழியில் தங்கள் 

எழுத்துப்பினழகனளக் கண்டைிந்து ேொிதேய்ய நம்பலொம். 

6.4.3. உனர சநர்தேய்யும் ஒழுங்குமுனை (Text editing system) 

 உனர திருத்தி/ேிரொக்கி என்பது எளிய உனரனயத் திருத்தும் ஒரு வனக கணிைி நிரலொகும். 

ன க்சரொேொஃப்ட் சநொட்சபடின் (Microsoft Notepad) தபயனரத் ததொடர்ந்து இதுசபொன்ை 

திட்டங்கள் ேில சநரங்களில் "சநொட்சபட்" த ன்தபொருள் ("notepad" software) என்று 

அனழக்கப்படுகின்ைை. உனர ேீரொக்கிகள் இயக்க முனைன கள் (operating systems)  ற்றும் 

த ன்தபொருள் ச ம்பொட்டு ததொகுப்புகளுடன் (software development packages) 

வழங்கப்படுகிைை; ச லும் அனவ கட்டன ப்பு சகொப்புகள் (configuration files), ஆவணக் 

சகொப்புகள் (documentation files)  ற்றும் நிரலொக்க த ொழி மூல குைியீடு (programming language 

source code) சபொன்ை சகொப்புகனள  ொற்ைப் பயன்படுகிைது.  

எளிய உனரக்கு எதிரொக வள ொை உனர (Plain text vs. rich text) 

 எளிய உனரக்கும் (உனர ஆேிொியர்களொல் உருவொக்கப்பட்டது  ற்றும் திருத்தப்பட்டது) 

வள ொை உனரக்கும் (சவர்ட் தேயலிகள் அல்லது தடஸ்க்டொப் தவளியீட்டு த ன்தபொருளொல் 

உருவொக்கப்பட்டது சபொன்ைனவ) இனடசய முக்கிய ொை சவறுபொடுகள் உள்ளை. 

http://www.languageinindia.com/


 

218 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 எளிய உனர பிரத்திசயக ொக எழுத்து பிரதிநிதித்துவத்னதக் தகொண்டுள்ளது. ASCII, ISO / 

IEC 2022, UTF-8 அல்லது யூைிசகொட் சபொன்ை குைிப்பிட்ட எழுத்துக்குைி குைியீட்டு  ரபுகளுக்கு 

இணங்க, ஒவ்தவொரு எழுத்தும் ஒன்று, இரண்டு, அல்லது நொன்கு னபட்டுகளின் நினலயொை நீள 

வொினே அல்லது ஒன்று முதல் நொன்கு னபட்டுகளின்  ொைி-நீள வொினே எை குைிப்பிடப்படுகிைது.. 

இந்த  ரபுகள் அச்ேிடக்கூடிய பல எழுத்துக்கனள வனரயறுக்கின்ைை; ஆைொல் இடத்தின் ஓட்டம், 

வொி முைிவு  ற்றும் பக்க முைிவு சபொன்ை உனரயின் ஓட்டத்னத கட்டுப்படுத்தும் அச்ேிடப்படொத 

எழுத்துக்கனளயும் வனரயறுக்கின்ைை. எளிய உனரயில் உனரனயப் பற்ைிய சவறு எந்த தகவலும் 

இல்னல; எழுத்துக்குைி குைியீட்டு  ரபு கூட பயன்படுத்தப்படவில்னல. உனர சகொப்புகள் தவற்று 

உனரனய பிரத்திசயக ொக சே ிக்கவில்னல என்ைொலும், எளிய உனர உனரக்சகொப்புகளில் 

சே ிக்கப்படுகிைது. கணிைிகளின் ஆரம்ப நொட்களில், ஒரு ச ொசைொஸ்சபஸ்/ஒற்னையினடதவளி 

எழுத்துருனவப் (monospace font) பயன்படுத்தி எளிய உனர கொட்டப்பட்டது, அதொவது 

கினட ட்ட ேீரன ப்பு (horizontal alignment)  ற்றும் தநடுவொினே வடிவன த்தல் (columnar 

formatting) ேில சநரங்களில் தவள்னள இனடதவளி எழுத்துக்கனளப் (whitespace characters) 

பயன்படுத்தி தேய்யப்பட்டை. தபொருந்தக்கூடிய கொரணங்களுக்கொக, இந்த பொரம்பொியம் 

 ொைவில்னல. 

  ொைொக வள ொை உனர, த ட்டொசடட்டொ (metadata), எழுத்து வடிவன த்தல் தரவு (எ.கொ. 

னடப்ஃசபஸ், அளவு, எனட  ற்றும் பொணி), பத்தி வடிவன த்தல் தரவு (character formatting data) 

(எ.கொ. உள்தள்ளல் indentation, வொிேயன ப்பு/ேீரன ப்பு (alignment), எழுத்து  ற்றும் தேொல் 

விநிசயொகம்  ற்றும் சகொடுகள் அல்லது பிை பத்திகளுக்கு இனடயில் இடம்),  ற்றும் பக்க 

விவரக்குைிப்பு தரவு (page specification data) (எ.கொ. அளவு, ஓரம்  ற்றும் வொேிப்பு தினே). 

வள ொை உனர  ிகவும் ேிக்கலொைதொக இருக்கும். வள ொை உனரனய னபைொி வடிவத்தில் (எ.கொ. 

டிஓேி/ DOC),  ொர்க்அப் த ொழியுடன் (எ.கொ. ஆர்.டி.எஃப்/RTF அல்லது எச்.டி.எம்.எல்./HTML) 

ஒட்டக்கூடிய உனர சகொப்புகள் அல்லது இரண்டின் கலப்பிை வடிவத்தில் (எ.கொ. அலுவலக 

திைந்த எக்ஸ்எம்எல்/Office Open XML) சே ிக்க முடியும். 

 உனர ேீரொக்கிகள் எளிய உனர அல்லது எளிய உனரயொக விளங்கக்கூடிய எனதயும் 

தகொண்ட உனர சகொப்புகனள திைந்து சே ிக்க சவண்டும், இதில் வள ொை உனரக்கொை  ொர்க்அப் 

அல்லது சவறு ஏதொவது  ொர்க்அப் (எ.கொ. எஸ்.வி.ஜி/ SVG) அடங்கும். 

உனர ேீரொக்கிகளின் வனககள் 
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 ேில உனர ேீரொக்கிகள் ேிைிய  ற்றும் எளின யொைனவகள்;   ற்ைனவகள் பரந்த  ற்றும் 

ேிக்கலொை தேயல்பொடுகனள வழங்குகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, யூைிக்ஸ்  ற்றும் யூைிக்ஸ் 

சபொன்ை இயக்க முனைன களில் னபக்சகொ எடிட்டர் (pico editor) (அல்லது ஒரு  ொறுபொடு) 

உள்ளது, ஆைொல் பலவற்ைில் vi  ற்றும் Emacs எடிட்டர்களும் அடங்கும். ன க்சரொேொப்ட் 

விண்சடொஸ் அன ப்புகள் எளிய சநொட்சபசடொடு (Notepad) வருகின்ைை, இருப்பினும் பலர்-

குைிப்பொக புசரொகிரொ ர்கள்-கூடுதல் அம்ேங்கனளக் தகொண்ட பிை எடிட்டர்கனள 

விரும்புகிைொர்கள். ஆப்பிள் ச கிண்சடொஷின் (Apple Macintosh கிளொேிக் ச க் ஓஎஸ்ஸின் 

(Classic Mac OS) (கணிைி த ன்தபொருள்) கீழ் தேொந்த ேிம்பிள் தடக்ஸ்ட் (native SimpleText) 

இருந்தது; இது ச க் ஓஎஸ் எக்ஸில் (Mac OS X) தடக்ஸ்ட் எடிட் (TextEdit) மூலம் 

 ொற்ைப்பட்டது, இது ஒரு உனர எடிட்டொின் அம்ேங்கனள வனரசகொல்கள், ஓரங்கள்  ற்றும் பல 

எழுத்துரு சதர்வு சபொன்ை ஒரு தேொல் தேயலியின் வழக்க ொைவற்றுடன் இனணக்கிைது. இந்த 

அம்ேங்கள் ஒசர சநரத்தில் கினடக்கொது, ஆைொல் பயைர் கட்டனளயொல்  ொற்ைப்பட சவண்டும், 

அல்லது நிரல் மூலம் சகொப்பு வனகனயத் தொைொக தீர் ொைிக்கும்.  

 தபரும்பொலொை தேொல் தேயலிகள் சகொப்புகனள எளிய உனர வடிவத்தில் படிக்கலொம் 

 ற்றும் எழுதலொம், இது உனர எடிட்டர்களிட ிருந்து சே ிக்கப்பட்ட சகொப்புகனளத் திைக்க 

அனு திக்கிைது. இருப்பினும், இந்தக் சகொப்புகனள ஒரு தேொல் தேயலியில் இருந்து சே ிக்க, 

சகொப்பு எளிய உனர வடிவத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பனத உறுதிதேய்வது அவேியம்; ச லும் எந்த 

உனர குைியொக்கம் அல்லது BOM (Byte order mark) அன ப்புகளும் சகொப்னப அதன் 

சநொக்கத்திற்கொக  னைக்கொது. சவர்ட்ஸ்டொர் சபொன்ை WYSIWYG (What You See Is What You 

Get) அல்லொத தேொல் தேயலிகள் உனர எடிட்டர்களொக சேனவயில் எளிதில் அழுத்தப்படுகின்ைை, 

உண்ன யில் 1980களில் தபொதுவொக இது பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த தேொல் தேயலிகளின் 

இயல்புநினல சகொப்பு வடிவம் தபரும்பொலும்  ொர்க்அப் த ொழினய ஒத்திருக்கிைது, அடிப்பனட 

வடிவம் எளிய உனர  ற்றும் கொட்ேி வடிவன த்தல் அச்ேிடப்படொத கட்டுப்பொட்டு எழுத்துக்கள் 

அல்லது தப்பிக்கும் கொட்ேிகனளப் பயன்படுத்தி அனடயப்படுகிைது. ன க்சரொேொப்ட் சவர்ட் 

சபொன்ை பிற்கொல தேொல் தேயலிகள் தங்கள் சகொப்புகனள னபைொி வடிவத்தில் சே ித்து 

னவக்கின்ைை, ச லும் அனவ எளிய உனரக் சகொப்புகனளத் திருத்த ஒருசபொதும் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்னல.  

http://www.languageinindia.com/


 

220 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 ேில உனரச் ேீரொக்கிகள் வழக்கத்திற்கு  ொைொக பதிவுக் சகொப்புகள் அல்லது ஒசர சகொப்பில் 

னவக்கப்பட்டுள்ள முழு தரவுத்தளம் சபொன்ை தபொிய சகொப்புகனளத் திருத்தலொம். எளின யொை 

உனர ததொகுப்பொளர்கள் கணிைியின் பிரதொை நினைவகத்தில் சகொப்புகனளப் படிக்கலொம். தபொிய 

சகொப்புகளுடன், இது த துவொை தேயல்முனையொக இருக்கலொம், ச லும் முழு சகொப்பும் 

தபொருந்தொது. இந்த வொேிப்பு முடிவனடயும் வனர ேில உனர ேீரொக்கிகள் பயைனரத் திருத்த 

அனு திக்க  ொட்டொது. எடிட்டிங் தேயல்திைன் தபரும்பொலும் ேிைப்பு இல்லொத எடிட்டர்களிலும் 

பொதிக்கப்படுகிைது, எடிட்டர் வினே அழுத்தங்கள் அல்லது வழிதேலுத்தல் கட்டனளகளுக்கு 

பதிலளிக்க விைொடிகள் அல்லது நி ிடங்கள் கூட ஆகும். ேிைப்புச் ேீரொக்கிகள் தபொிய 

சகொப்புகளின் புலப்படும் பகுதினய நினைவகத்தில்  ட்டுச  சே ிப்பது, எடிட்டிங் தேயல்திைனை 

ச ம்படுத்துதல் சபொன்ை ச ம்படுத்தல்கனளக் தகொண்டுள்ளை. 

 ேில ேீரொக்கிகள் நிரல்படுத்தக் கூடியனவகள்; எடுத்துக்கொட்டொக குைிப்பிட்ட 

பயன்பொடுகளுக்கு அனவ தைிப்பயைொக்கப்படலொம். புசரொகிரொம் தேய்யக்கூடிய எடிட்டருடன், 

 ீண்டும்  ீண்டும் தேய்யக்கூடிய பணிகனள தொைியக்க ொக்குவது அல்லது புதிய தேயல்பொட்னடச் 

சேர்ப்பது அல்லது எடிட்டொின் கட்டன ப்பிற்குள் ஒரு புதிய பயன்பொட்னடச் தேயல்படுத்துவது 

எளிது. தைிப்பயைொக்குவதற்கொை ஒரு தபொதுவொை சநொக்கம், உனர எடிட்டர் பயைர்  ிகவும் 

பொிச்ேய ொை  ற்தைொரு உனர எடிட்டொின் கட்டனளகனளப் பயன்படுத்துவது அல்லது பயைர் 

ேொர்ந்து கொணொ ல் சபொை தேயல்பொட்னட நகதலடுப்பது. த ன்தபொருள் உருவொக்குநர்கள் 

தபரும்பொலும் அவர்கள் பணிபுொியும் நிரலொக்க த ொழி அல்லது ச ம்பொட்டு சூழலுக்கு ஏற்ைவொறு 

எடிட்டர் தைிப்பயைொக்கங்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர். ேில உனர ேீரொக்கிகளின் நிரல் திைன் 

நிரலின் முக்கிய எடிட்டிங் தேயல்பொட்னட ச ம்படுத்துவதற்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 

ஆைொல் எ ொக்ஸ் உனர சகொப்புகனளத் திருத்துவதற்கு அப்பொல் நீட்டிக்க முடியும் வனல 

உலொவுதல் (web browsing),  ின்ைஞ்ேல் வொேித்தல், ஆன்னலன் அரட்னட, சகொப்புகனள 

நிர்வகித்தல் அல்லது சகம்கனள வினளயொடுவது  ற்றும் உனர பயைர் இனடமுகத்துடன் ஒரு 

லிஸ்ப் தேயல்படுத்தும் சூழலொக தபரும்பொலும் கருதப்படுகிைது. யுைிக்ஸ் கலொச்ேொரத்தின் 

பொரம்பொிய ஆேிொியர் சபொர்களில் அதன் சபொட்டியொளரொை Viஐப் பின்பற்ைவும் Emacs 

திட்ட ிடப்படலொம். 

 நிரல்படுத்தக்கூடிய எடிட்டர்களின் முக்கிய ொை குழு, ஸ்கிொிப்டிங் த ொழியொக REXX ஐப் 

பயன்படுத்துகிைது. இந்த "பழன வொதச் ேீரொக்கிகளில்" (orthodox editors) ஒரு "கட்டனள வொி" 
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உள்ளது, அதில் கட்டனளகள்  ற்றும் ச க்சரொக்கனள தட்டச்சு தேய்யலொம்  ற்றும் உனர 

சகொடுகள் எந்த வொி கட்டனளகள்  ற்றும் ச க்சரொக்கனள தட்டச்சு தேய்யலொம். இதுசபொன்ை 

தபரும்பொலொை எடிட்டர்கள்/ேீரொக்கிகள் ISPF/PDF EDIT அல்லது XEDIT-இன் 

வழித்சதொன்ைல்கள், ஐபிஎம் ின் விஎம்/ எஸ்பிக்கொை தனலன  எடிட்டர் z/VM மூலம். அவற்ைில் 

THE, KEDIT, X2, Uni-edit  ற்றும் SEDIT ஆகியனவ அடங்கும். 

 ஒரு குைிப்பிட்ட பயன்பொட்டிற்கொக எழுதப்பட்ட அல்லது தைிப்பயைொக்கப்பட்ட ஒரு உனர 

திருத்தி பயைர் எனதத் திருத்துகிைொர் என்பனதத் தீர் ொைிக்கவும் பயைருக்கு உதவவும் முடியும், 

தபரும்பொலும் நிரலொக்க விதிமுனைகனள பூர்த்திதேய்து ததொடர்புனடய ஆவணங்களுடன் 

உதவிக்குைிப்புகனளக் கொண்பிப்பதன் மூலம். த ன்தபொருள் உருவொக்குநர்களுக்கொை பல உனரத் 

ததொகுப்பிகள் மூலக் குைியீடு ததொடொியல் ேிைப்பம்ே ொக  ற்றும் நிரல்கனள எளிதொகப் படிக்கவும் 

எழுதவும் தொைியங்கி உள்தள்ளல் அடங்கும். புசரொகிரொ ிங் எடிட்டர்கள்/ேீரொக்கிகள் தபரும்பொலும் 

ஒரு சேர்க்கப்பட்ட சகொப்பு, தேயல்பொடு அல்லது  ொைியின் தபயனரத் சதர்ந்ததடுக்க பயைனர 

அனு திக்கின்ைை; பின்ைர் அதன் வனரயனைக்கு தேல்லவும். ஆரம்ப கர்ேர் இருப்பிடத்னத 

சே ிப்பதன் மூலம் அல்லது சகொரப்பட்ட வனரயனைனய பொப்அப் ேொளரத்தில் அல்லது தற்கொலிக 

இனடயகத்தில் கொண்பிப்பதன் மூலம் குைியீட்டின் அேல் பகுதிக்கு எளிதொக தேல்லவும் ேில 

அனு திக்கின்ைை. ேில ேீரொக்கிகள் இந்த திைனைத் தொங்கசள தேயல்படுத்துகின்ைை; ஆைொல் 

தபரும்பொலும் வனரயனைகனளக் கண்டைிய ctags சபொன்ை துனணப் பயன்பொடு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

வழக்க ொை அம்ேங்கள் 

கண்டுபிடித்து  ொற்றுதல் - உனரத் ததொகுப்பொன் சகொப்புகளின் குழுக்களில் அல்லது ஊடொடும் 

வனகயில் உனரனயத் சதடுவதற்கும்  ொற்றுவதற்கும் விொிவொை வேதிகனள வழங்குகின்ைது. 

ச ம்பட்ட ேீரொக்கிகள் உனர அல்லது குைியீட்னடத் சதட  ற்றும் திருத்த வழக்க ொை 

தவளிப்பொடுகனளப் பயன்படுத்தலொம். 

தவட்டுதல், நகதலடுத்தல், ஒட்டுதல் - தபரும்பொலொை உனர ேீரொக்கிகள் சகொப்பிற்குள் அல்லது 

சகொப்புகளுக்கு இனடயில் உனரனய நகதலடுத்து நகர்த்துவதற்கொை முனைகனள வழங்குகின்ைை. 

யுடிஎஃப் -8 குைியிடப்பட்ட உனரனய னகயொளும் திைன். 

உனர வடிவன த்தல் - உனரத் ததொகுப்பொன்கள் தபரும்பொலும் வொி  டக்கு, தொைியங்கு 

உள்தள்ளல், ஆஸ்கி எழுத்துக்கனளப் பயன்படுத்தி புல்லட் பட்டியல் வடிவன ப்பு, கருத்து 
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வடிவன ப்பு, ததொடொியல் ேிைப்பம்ேங்கள் சபொன்ை அடிப்பனட கொட்ேி வடிவன ப்பு அம்ேங்கனள 

வழங்குகின்ைை. இனவப் தபொதுவொக கொட்ேிக்கு  ட்டுச   ற்றும் வடிவன த்தல் குைியீடுகனள 

சகொப்பில் தேருக சவண்டொது. 

தேயல்தவிர்த்தல்  ற்றும்  ீண்டும் தேய்தல் - தேொல் தேயலிகனளப் சபொலசவ, உனர ேீரொக்கிகளும் 

கனடேி திருத்தத்னத தேயல்தவிர்க்க  ற்றும்  ீண்டும் தேய்வதற்கொை வழினய வழங்குகின்ைை. 

தபரும்பொலும்-குைிப்பொக பனழய உனர எடிட்டர்களுடன்-திருத்த வரலொறு ஒரு நினல  ட்டுச  

நினைவில் உள்ளது  ற்றும் தேயல்தவிர் கட்டனளனய அடுத்தடுத்து தவளியிடுவது கனடேி 

 ொற்ைத்னத "நினல ொறும்". நவீை அல்லது  ிகவும் ேிக்கலொை ேீரொக்கிகள் வழக்க ொக பல நினல 

வரலொற்னை வழங்குகின்ைை; அதொவது தேயல்தவிர் கட்டனளனய  ீண்டும்  ீண்டும் வழங்குவது 

ஆவணத்னத அடுத்தடுத்த பனழய திருத்தங்களுக்கு  ொற்றும். ஒரு தைி  ீண்டும் தேய் கட்டனள 

 ிக ே ீபத்திய  ொற்ைங்கனள சநொக்கி "முன்சைொக்கி" திருத்தங்கனள சுழற்றும். நினைவில் 

னவத்திருக்கும்  ொற்ைங்களின் எண்ணிக்னக எடிட்டனரப் தபொறுத்தது  ற்றும் தபரும்பொலும் 

பயைரொல் உள்ளன க்கப்படுகிைது. 

ச ம்படுத்தப்பட்ட அம்ேங்கள் 

ச க்சரொ அல்லது நனடமுனை வனரயனை: புதிய கட்டனளகள் அல்லது அம்ேங்கனள முந்னதய 

கட்டனளகள் அல்லது பிை ச க்சரொக்களின் சேர்க்னககளொக வனரயறுக்க, ஒருசவனள கடந்து 

வந்த அளவுருக்கள் அல்லது ச க்சரொக்களின் கூடுடன். 

எடிட்டிங் அ ர்வுக்கு இனடயில் பயைர் அன த்த விருப்பங்கனளத் தக்கனவத்துக்தகொள்ளச் 

சுயவிவரங்கள். 

குைிப்பிடப்பட்ட தபயர்கனளக் தகொண்ட சுயவிவர ச க்சரொக்கள், எ.கொ., சூழல், சுயவிவரம், 

திருத்த அ ர்வின் ததொடக்கத்தில் அல்லது புதிய சகொப்னபத் திைக்கும்சபொது தொைொகசவ 

தேயல்படுத்தப்படும். 

பல சகொப்பு எடிட்டிங்: ஒரு திருத்த-அ ர்வின் சபொது பல சகொப்புகனளத் திருத்தும் திைன், 

ஒவ்தவொரு சகொப்பின் தற்சபொனதய-வொி கர்ேனர நினைவில் னவத்துக் தகொள்ளலொம், ஒவ்தவொரு 

சகொப்பிலும்  ீண்டும்  ீண்டும் உனரனயச் தேருகவும், சகொப்புகளில் உனரனய நகதலடுக்கவும் 

அல்லது நகர்த்தவும், சகொப்புகனள அருகருசக ஒப்பிடவும் (ஒருசவனள னடல் தேய்யப்பட்ட பல 

ஆவண இனடமுகத்துடன்), முதலியை. 
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 ல்டி-வியூ எடிட்டர்கள்: ஒசர சகொப்பின் பல கொட்ேிகனளக் கொண்பிக்கும் திைன், சுயொதீை கர்ேர் 

கண்கொணிப்பு, ேொளரங்களில்  ொற்ைங்கனள ஒத்தினேத்தல், ஆைொல் சுயொதீை சகொப்புகளுக்குக் 

கினடக்கும் அசத வேதிகனள வழங்குதல். 

சுருக்குதல் / விொிவொக்குதல்,  டித்தல் என்றும் அனழக்கப்படுகிைது: உனரயின் பிொிவுகனள 

பொர்னவயில் இருந்து தற்கொலிக ொக விலக்கும் திைன். இது வொி எண்களின் வரம்னப 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்டதொக இருக்கலொம் அல்லது ேில ததொடொியல் உறுப்பு அடிப்பனடயில் 

இருக்கலொம், எ.கொ., ஒரு BEGINக்கு இனடயில் உள்ள அனைத்னதயும் தவிர்த்து;  ற்றும் 

தபொருந்தும் END;. 

தநடுவொினே அடிப்பனடயிலொை எடிட்டிங்; ஒரு குைிப்பிட்ட தநடுவொினேயில் தரனவ  ொற்ை 

அல்லது தேருகும் திைன் அல்லது குைிப்பிட்ட தநடுவொினேகளுக்கு தரனவ  ொற்றும் திைன். 

தரவு  ொற்ைம் - தற்சபொது திருத்தப்பட்டுள்ள சகொப்பில்  ற்தைொரு உனர சகொப்பின் 

உள்ளடக்கங்கனளப் படித்தல் அல்லது இனணத்தல். இயக்க முனைன யின் தஷல்லுக்கு 

வழங்கப்பட்ட கட்டனளயின் தவளியீட்னடச் தேருக ேில உனர ஆேிொியர்கள் ஒரு வழினய 

வழங்குகிைொர்கள். ச லும், ஒரு வழக்கு  ொற்றும் அம்ேம் ேிற்தைழுத்து அல்லது தபொிய எழுத்துக்கு 

த ொழிதபயர்க்கலொம். 

வடிகட்டுதல் - ேில ச ம்பட்ட உனர ததொகுப்பொளர்கள் எடிட்டனர சகொப்பின் அனைத்து அல்லது 

பிொிவுகனளயும்  ற்தைொரு பயன்பொட்டிற்கு அனுப்ப அனு திக்கிைொர்கள்  ற்றும் "வடிகட்டப்பட்ட" 

வொிகளுக்கு பதிலொக சகொப்பில் முடினவ  ீண்டும் படிக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ததொடர்ச்ேியொை 

வொிகனள அகர வொினேப்படி அல்லது எண்ணொக வொினேப்படுத்தவும், கணித கணக்கீடுகனளச் 

தேய்யவும், மூலக் குைியீட்னட உள்தள்ளவும்  ற்றும் பலவற்ைிற்கும் இது பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

ததொடொியல் ேிைப்பம்ே ொக - ஒழுங்கன க்கப்பட்ட அல்லது கணிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் சதொன்றும் 

மூலக் குைியீடு,  ொர்க்அப் த ொழிகள், கட்டன ப்பு சகொப்புகள்  ற்றும் பிை உனரனய 

சூழ்நினலப்படுத்துகிைது. ஒவ்தவொரு த ொழி உறுப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும் வண்ணங்கள் 

அல்லது பொணிகனளத் தைிப்பயைொக்க பயைர்கள் தபொதுவொக பயைர்கனள அனு திக்கின்ைைர். 

ேில உனர ததொகுப்பிகள் எடிட்டொின் முழு பயைர் இனடமுகத்தின் சதொற்ைத்னதயும் உணர்னவயும் 

 ொற்ை கருப்தபொருள்கனள நிறுவவும் பயன்படுத்தவும் பயைர்கனள அனு திக்கின்ைை. 

விொிவொக்கம் - புசரொகிரொ ர்களொல் பயன்படுத்த விரும்பும் உனர திருத்தி ேில தேொருகி 

தபொைிமுனைனய வழங்க சவண்டும், அல்லது ஸ்கிொிப்ட் தேய்யக்கூடியதொக இருக்க சவண்டும், 

http://www.languageinindia.com/


 

224 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

எைசவ ஒரு புசரொகிரொ ர் தைிப்பட்ட த ன்தபொருள் திட்டங்கனள நிர்வகிக்க சதனவயொை 

அம்ேங்களுடன் எடிட்டனரத் தைிப்பயைொக்கலொம், குைிப்பிட்ட நிரலொக்க த ொழிகள் அல்லது 

பதிப்பு கட்டுப்பொட்டு அன ப்புகளுக்கொை தேயல்பொடு அல்லது முக்கிய பினணப்புகனளத் 

தைிப்பயைொக்கலொம், அல்லது குைிப்பிட்ட குைியீட்டு பொணிகளுக்கு இணங்க. 

ேிைப்பு எடிட்டர்கள் 

ேில எடிட்டர்கள் ேிைப்பு அம்ேங்கள்  ற்றும் கூடுதல் தேயல்பொடுகனள உள்ளடக்குகின்ைை, 

எடுத்துக்கொட்டொக, 

மூலக் குைியத் ததொகுப்பொளர்கள் (Source code editors) மூலக் குைியீட்டின் உற்பத்தினய 

எளிதொக்கக் கூடுதல் தேயல்பொட்டுடன் கூடிய உனர எடிட்டர்கள். இனவ தபரும்பொலும் பயைர் 

நிரல்படுத்தக்கூடிய ததொடொியல் ேிைப்பம்ேங்கள்  ற்றும் குைியீடு வழிதேலுத்தல் தேயல்பொடுகள் 

 ற்றும் குைியீட்டு கருவிகள் அல்லது ஒரு HTML எடிட்டனரப் சபொன்ை வினேப்பலனக 

ச க்சரொக்கனளக் தகொண்டுள்ளை (கீசழ கொண்க). 

 டிப்பு எடிட்டர்கள் (Folding editors). இந்த துனணப்பிொிவில் "பழன வொத எடிட்டர்கள்" 

("orthodox editors") என்று அனழக்கப்படுபனவ அடங்கும், அனவ தேடிட்டின் வழித்சதொன்ைல்கள். 

நிரலொக்க-குைிப்பிட்ட அம்ேங்கள் இல்லொ ல்  டிப்புகனள தேயல்படுத்தும் எடிட்டர்கள் 

தபொதுவொக அவுட்னலைர்கள் என்று அனழக்கப்படுகின்ைை (கீசழ கொண்க). 

ஒருங்கினணந்த ச ம்பொட்டு சூழல்கள் (integrated development environments (IDE)) தபொிய 

நிரலொக்க திட்டங்கனள நிர்வகிக்கவும் ஒழுங்கன க்கவும் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை. எளின யொை 

உனர எடிட்டிங் சதனவயற்ை பல அம்ேங்கனளக் தகொண்டிருப்பதொல் அனவ வழக்க ொக 

நிரலொக்கத்திற்கு  ட்டுச  பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

உலகளொவிய வனல பனடப்பொளிகளுக்கு (World Wide Web authors) வனலப்பக்கங்கனள 

உருவொக்கும் பணிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பல்சவறு HTML எடிட்டர்கள் வழங்கப்படுகின்ைை. 

இனவ பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்குகின்ைை: ட்ொீம்வீவர், தகொம்சபொேர்  ற்றும்  ின் உனர 

எடிட்டர். உள்ளன க்கப்பட்ட HTML தரண்டொிங் இயந்திரம் அல்லது நினலயொை வனல 

உலொவியில் தேயலில் உள்ள ஒரு சவனலனயப் பொர்க்கும் விருப்பத்னத பலர் வழங்குகிைொர்கள். 

மூல வனல எடிட்டர் அல்லது ஐடிஇ பயன்படுத்தி ரூபி அல்லது பி.எச்.பி சபொன்ை னடை ிக் 

நிரலொக்க த ொழியில் தபரும்பொலொை வனல அபிவிருத்தி தேய்யப்படுகிைது. எளின யொை 

நினலயொை வனலத்தளங்கனளத் தவிர  ற்ை அனைவரொலும் வழங்கப்பட்ட HTML தளத்னத 
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கட்டுப்படுத்தும் த ன்தபொருளொல் கூடியிருக்கும் தைி வொர்ப்புரு சகொப்புகளொக சே ிக்கப்படுகிைது 

 ற்றும் முழுன யொை HTML ஆவணத்னத உருவொக்கொது. 

கணிதவியலொளர்கள், இயற்பியலொளர்கள்  ற்றும் கணிைி விஞ்ஞொைிகள் தபரும்பொலும் எளிய 

உனர சகொப்புகளில் TeX அல்லது LaTeX ஐப் பயன்படுத்தி கட்டுனரகனளயும் புத்தகங்கனளயும் 

தயொொிக்கிைொர்கள். இத்தனகய ஆவணங்கள் தபரும்பொலும் ஒரு நினலயொை உனர எடிட்டரொல் 

தயொொிக்கப்படுகின்ைை, ஆைொல் ேிலர் ேிைப்பு TeX எடிட்டர்கனளப் பயன்படுத்துகிைொர்கள். 

அவுட்னலைர்கள் (Outliners) கினள ேொர்ந்த எடிட்டர்கள் (tree-based editors) என்றும் 

அனழக்கப்படுகிைது, ஏதைன்ைொல் அனவ ஒரு படிநினல அவுட்னலன்  ரத்னத உனர 

திருத்தியுடன் இனணக்கின்ைை.  டிப்பு (ச சல கொண்க) சகொடிட்டுக் கொட்டும் ஒரு ேிைப்பு 

வடிவ ொகக் கருதலொம். 

கூட்டு எடிட்டர்கள் (Collaborative editors) ஒரு தநட்தவொர்க்கில் ததொனலதூர இடங்களிலிருந்து 

ஒசர சநரத்தில் ஒசர ஆவணத்தில் பல பயைர்கனள சவனல தேய்ய அனு திக்கின்ைை. 

தைிப்பட்ட பயைர்களொல் தேய்யப்பட்ட  ொற்ைங்கள் முரண்பட்ட திருத்தங்களுக்கொை 

ேொத்தியத்னத அகற்ை தொைொகசவ ஆவணத்தில் கண்கொணிக்கப்பட்டு ஆவணத்தில் 

இனணக்கப்படுகின்ைை. இந்த எடிட்டர்கள் தபொதுவொக எடிட்டர்களினடசய 

கலந்துனரயொடலுக்கொை ஆன்னலன் அரட்னட கூறுகனளயும் உள்ளடக்குகின்ைை. 

கவைச்ேிதைல் இல்லொத எடிட்டர்கள் (Distraction-free editors) எழுத்தொளனர  ீதமுள்ள 

பயன்பொடுகள்  ற்றும் இயக்க முனைன யிலிருந்து தைின ப்படுத்தும் சநொக்கத்துடன் ஒரு 

குனைந்தபட்ே இனடமுகத்னத வழங்குகின்ைை, இதைொல் கருவிப்பட்டி அல்லது அைிவிப்பு பகுதி 

சபொன்ை இனடமுகக் கூறுகளிலிருந்து கவைச்ேிதைல்கள் இல்லொ ல் எழுத்தில் கவைம் தேலுத்த 

முடியும். 

நிரல்படுத்தக்கூடிய எடிட்டர்கள் (Programmable editors) தபொதுவொக இந்த தேயல்பொடுகனள 

ஏசதனும் அல்லது அனைத்னதயும் தேய்ய ச ம்படுத்தலொம், ஆைொல் எளின யொை ஆேிொியர்கள் 

ஒன்ைில்  ட்டுச  கவைம் தேலுத்துகிைொர்கள், அல்லது ஜி.பி.எச்.தபடிட் சபொன்ைனவ ஒற்னை 

நிரலொக்க த ொழினய இலக்கொகக் தகொண்டுள்ளை. 

6.4.4. உருபைியல் பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனை (Morphological processing system) 

 உருபைியல் பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனை உருவொக்கத்தில் தரவுத்ததொகுதியின் பங்கு  ிக 

முக்கிய ொகக்குைிப்பிடத் தகுந்ததொகும். ததொடக்ககொலத்தில்  உருபைியல் பகுப்பொய்வு 
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ஒழுங்குமுனை த ொழியியல் ேொர்ந்த விதி அடிப்பனடயிசலசய உருவொக்கப்பட்டை. உருபன்களும் 

அவற்ைில் வருனக முனைகளும், பகுதிகளும் பகுதி  ொற்ைங்களும், கட்டுருபன்கள், கட்டில்லொ 

உருபன்கள்/தைி உருபன்கள், தவற்றுருபன்கள், ததொடர் உருபன்கள், ததொடொிலொ உருபன்கள், 

சவர் உருபன்கள், சவொில்லொ உருபன்கள், இரட்னட உருபன்கள், அடுக்கு உருபன்கள், குனைப்பு 

உருபன்கள் சபொன்ை பல வனகயிலொை உருபன்களும், ஒட்டுக்களும் (பின்தைொட்டு, 

முன்தைொட்டு, இனடதயொட்டு சபொன்ைனவ) அவற்ைின் வருனக முனைகளும், பலவனக  

இலக்கணச் தேயல்பொடுகளும்,  ொற்றுருபன்களும் அவற்ைின் வருனக இடங்களும் 

உருதபொலியயல் விதிகள், ேந்தி விதிகள் என்பைவும் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டு உருபைியல் 

பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனைகள் உருவொக்கப்பட்டை. இவ்தவொழுங்குமுனைகளின் குனைபொடுகனள 

நிவர்த்தி தேய்யும் தபொருட்டும், கொலவினரயத்னதத் தடுக்கும் தபொருட்டும் புள்ளியியல் 

அணுகுமுனைகளும் (stastics based approach) இயந்திரங்கற்ைல் அணுகுமுனைகளும் (machine 

learning approach) பயன்படுத்தப்பட்டை. புள்ளியியல் அணுகுமுனைகளும் இயந்திரங்கற்ைல் 

அணுகுமுனைகளும் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொைனவ. தரவுத்ததொகுதி இயக்க (corpus 

driven) உருபைியல் பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனைகளும் உருவொக்கப்பட்டை.  

 சடொக்கன்களிலிருந்து இலக்கணத் தகவல்கனளப் தபறுவதற்கொை தேயல்முனையொக 

உருபைியல் பகுப்பொய்வு வனரயறுக்கப்படலொம்; அவற்ைின் பகுதி, விகுதி, இனடநினல தகவல்கள் 

தரப்படசவண்டும். உருபைியல் பகுப்பொய்வு மூன்று வழிகளில் தேய்யப்படலொம்: உருபன் 

அடிப்பனடயிலொை உருபைிவியல் பகுப்பொய்வு (அல்லது அைிதடம்  ற்றும் ஏற்பொடு 

அணுகுமுனை), தேொல்லன் அடிப்பனடயிலொை உருபைியல் (அல்லது ஒரு தபொருள்  ற்றும் 

தேயல்முனை அணுகுமுனை),  ற்றும் தேொல் அடிப்பனடயிலொை உருபைியல் பகுப்பொய்வு (அல்லது 

ஒரு தேொல்  ற்றும் முன்னுதொரண அணுகுமுனை). தகொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு சடொக்கைின் 

உருவவியல் பகுப்பொய்விற்கு தபொறுப்பொை ஒரு நிரலொக ஒரு உருபைியல் பகுப்பொய்வி 

வனரயறுக்கப்படலொம். இது தகொடுக்கப்பட்ட சடொக்கனை பகுப்பொய்வு தேய்கிைது  ற்றும் 

பொலிைம், எண், வகுப்பு  ற்றும் பல சபொன்ை உருவ தகவல்கனள ஒரு தவளியீடொக 

உருவொக்குகிைது. 

 உருபைியல் பகுப்பொய்வின் பல்சவறு முனைகள் பல்சவறு இயற்னக த ொழி ஆய்வு 
(என்.எல்.பி) ஆரொய்ச்ேி குழுக்கள் உருவவியல் பகுப்பொய்விற்கொை தவவ்சவறு முனைகள்  ற்றும் 

வழிமுனைகனள உருவொக்கியுள்ளை. ேில வழிமுனைகள் த ொழி ேொர்ந்தனவ, அவற்ைில் ேில த ொழி 
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சுதந்திை ொைனவ. உருபைியல் பகுப்பொய்வில் ஈடுபட்டுள்ள பல்சவறு முனைகள் பற்ைிய 

சுருக்க ொை விளக்கம் பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்குகிைது. 

• முற்றுநினலத் தொைியங்கி (ஃனபனைட் ஸ்சடட் ஆட்சடொச ட்டொ/Finite State Automata 

(FSA)). 

• இரண்டு நினல உருபைியல் (Two Level Morphology) 

• முற்றுநினலத் தொைியங்கி  ொற்ைி (FST). 

• பகுதியொக்கி அல்கொொிதம்  

• தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை 

• இயக்கிய அக்ொிலிக் தேொல் வனரபடம் (Directed Acrylic Word Graph (DAWG)) 

• தேொல்லடுக்கு ேொர்ந்த அணுகுமுனை (Paradigm Based Approach) 

முற்றுநினல நினல தொைியங்கி (FSA) 

 ஒரு முற்றுநினல இயந்திரம் அல்லது முற்றுநினலத் தொைியங்கி என்பது நினல,  ொற்ைங்கள் 

 ற்றும் தேயல்களொல் ஆை நடத்னத  ொதிொியொகும். ஒரு முற்றுநினலத் தொைியங்கி என்பது ஒரு 

வனரயறுக்கப்பட்ட எண்ணினககளின் நினலகளில் ஒன்ைில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி ஆகும். 

தொைியங்கி இறுதி நினலயில் இருந்தொல், அது தேயல்படுவனத நிறுத்தும்சபொது, உள்ளீடு 

குைியீடுகளின் வொினேயொக இருக்கும் இடத்தில் அதன் உள்ளீட்னட ஏற்றுக்தகொள்வதொகக் 

கூைப்படுகிைது. தகொடுக்கப்பட்ட த ொழியில் ஒரு சகொர்னவனய ஏற்க அல்லது நிரொகொிக்க 

முற்றுநினலத் தொைியங்கி பயன்படுத்தப்படுகிைது  ற்றும் வழக்க ொை தவளிப்பொடுகனளப் 

பயன்படுத்துகிைது. தொைியங்கி இயக்கப்படும் சபொது அது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும்  ற்றும் 

தேயல்படத் ததொடங்கும். இறுதி நினலயில், அது தகொடுக்கப்பட்ட சகொர்னவனய ஏற்கும் அல்லது 

நிரொகொிக்கும். ஆரம்ப நினலக்கும் வனரயறுக்கப்பட்ட/இறுதி நினலக்கும் இனடயில்  ொற்ைங்கள் 

அதொவது ஒரு நினலயிலிருந்து  ற்தைொரு நினலக்கு  ொறுவதற்கொை தேயல்முனைகள் உள்ளை. 

உருபைியல் அகரொதி  ற்றும் புொிதனலக் குைிக்க முற்றுநினலத் தொைியங்கினயப் பயன்படுத்தலொம். 

q0 q1 q2 q3 

                                                                                                       a 

b                       a                          a                              ! 

  
Q4 
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ச ற்கண்ட முற்றுநினலத் தொைியங்கி பின்வரும் குழு த்தில் உள்ள ஏதொவது ஒரு சகொர்னவ 

ஏற்பதொகக் கருதலொம்.  

 baa! 

 baaa! 

 baaaa! 

 baaaaa! 

இரண்டு நினல உருவவியல் 

 கிம்ச ொ சகொஸ்தகன்ைீ ி (Kimmo Koskenniemi) 1983ஆம் ஆண்டில் தைது ஆய்சவட்டில் 

தேொல்-வடிவம் அைிதலுக்கும் (word-form recognition) உருவொக்கத்திற்கும் இரண்டு நினல 

உருபைியல் கணிைிேொர்  ொதிொினய வழங்கியுள்ளொர். இந்த  ொதிொி த ொழியியல் வல்லுநர்கள் 

உருபன் அன ப்தபொழுங்குங்கும் (ச ொர்சபொடொக்டிக்ஸ்/morphotactics) (எந்த வொினேயில் 

உருபன்கள் வரக்கூடும் என்பனதக் குைிப்பிடுகிைது)  ற்றும் உருதபொலியைியல் 

(ச ொர்சபொசபொதை ிக்ஸ்/ morphophonemics) (உருபன்கள் வரும் ஒலியியல் சூழலுக்கு ஏற்ப 

 ொற்று வடிவங்கள் அல்லது உருபன்களின் "எழுத்துக்கூட்டல்கள்" இவற்னைக் கணக்கில் 

எடுக்கின்ைது) ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலொை பொரம்பொிய சவறுபொட்னட அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டது. எடுத்துக்கொட்டொக, chased என்ை தேொல், பகுதி chase-ஐப் ததொடர்ந்து பின்தைொட்டு -

ed எை உருதபொலியைியல் அடிப்பனடயில் பகுப்பொய்வு தேய்யப்படுகிைது. இருப்பினும், -ed 

என்ை பின்தைொட்டு சேர்ப்பது chase என்பதன் இறுதி ‘e’ என்பதன் இழப்னப ஏற்படுத்துகிைது; 

இதைொல் chase  ற்றும் chas என்பது ஒசர உருபைின்  ொற்றுருபு அல்லது  ொற்று வடிவங்கள் 

ஆகும். இவ்வொறு சகொஸ்தகன்ைீ ி முற்றுநினல தேொற்களில் ஒலியியல்  ொற்ைங்கனள 

(phonological alternations) விவொிக்க ஒரு புதிய வழினயக் கண்டுபிடித்தொர். இனடநினல 

நினலகனளக் தகொண்ட அடுக்கு விதிகளுக்குப் (cascaded rules) பதிலொக, விதிகள் தேொல்ேொர் 

சகொர்னவகளின் புைவடிவ உணர்தனல சநரடியொகக் கட்டுப்படுத்தும் கூற்றுகளொக கருதப்படலொம். 

விதிகள் ததொடர்ச்ேியொக பயன்படுத்தப்படொது இனணயொக பயன்படுத்தப்படும். சகொஸ்தகன்ைீ ி 

(1983) விதி ததொகுப்பி (rule compiler), கூட்டன வு (composition) அல்லது சவறு எந்த 

இறுதிநினல வழிமுனைனயயும் (finite-state algorithm) ேொரொத தைது கட்டுப்பொட்டு 

அடிப்பனடயிலொை  ொதிொினய (constraint-based model) தேயல்படுத்துவனத உருவொக்கிைொர்; 

ச லும் அவர் அனத இரண்டு-நினல உருபைியல் (two-level morphology) என்று அனழத்தொர். 
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சகொஸ்தகன்ைீ ியின்  ொதிொி இரண்டு உருப்படுத்தங்கனளயும் ஒரு விதினயயும் தகொண்டுள்ளது: 

 ஒரு தேொல் வடிவத்தின் புை உருப்படுத்தம்: இது இறுதி தேல்லுபடியொகும் வொர்த்னதயின் 

உண்ன யொை எழுத்துவடிவம். 

 ஒரு தேொல்-வடிவத்தின் தேொல்ேொர் (உருதபொலியைியல் என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) 

உருப்படுத்தம்: இது அடிப்பனட வடிவங்களின் எளின யொை ஒருங்கினணப்னபக் 

கொட்டுகிைது. 

 விதி கூறு: இது இரண்டு உருப்படுத்தங்கனள ஒன்னைதயொன்று தபொருத்தும் விதிகனளக் 

தகொண்டுள்ளது. ஒவ்தவொரு விதியும் ஒரு முற்றுநினல  ொற்ைி (finite-state transducer) 

மூலம் விவொிக்கப்படுகிைது: 

எடுத்துக்கொட்டொக, <chased> என்ை தேொல்லுக்கு இந்த இரண்டு-நினல உருப்படுத்தம் 

வழங்கப்படுகிைது (இங்கு + ஒரு உருபன் எல்னலக் குைியீடு  ற்றும் 0 என்பது பூஜ்ய எழுத்து): 

 தேொல்ேொர் வடிவம் (Lexical form): c h a s e + e d 

 புை வடிவம் (Surface form):         c h a s 0 0 e d 

சகொஸ்தகன்ைீ ியின் இரு-நினல உருபைியல் என்பது கணிைி த ொழியியல் வரலொற்ைில் 

உருபைியல் ொீதியொக ேிக்கலொை த ொழிகளின் பகுப்பொய்விற்கொை முதல் நனடமுனை தபொது 

 ொதிொியொகும். த ொழிச் ேொர்ந்த கூறுகள், விதிகள்  ற்றும் அகரொதி என்பை அனைத்து 

த ொழிகளுக்கும் தபொருந்தக்கூடிய உலகளொவிய இயக்கசநர இயந்திரத்துடன் 

இனணக்கப்பட்டை. 

படம்: இரு நினல உருபைியல் 

 

  

 

  

 

 

உருதபொலியைியல் (தேொல்ேொர்) தேொல்வடிவம் 

விதி வடிவம் 

புை (ஒலியைியல்ேொர்/எழுத்துேொர்) தேொல் வடிவம் 

 

 

கிம்ச ொ பொகுபடுத்தி (The KIMMO Parser) 
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 ஆன்ட்தவொர்த், 1990 பிேி-கிம்ச ொ நிரனல உண்ன யில் தஷல் நிரலொக அனழத்தொர்; இது 

பழன யொை பிேி-கிம்ச ொ தேயல்பொடுகளுக்கு ஒரு ஊடொடும் பயைர் இனடமுக ொக 

தேயல்பட்டது. இந்தச் தேயல்பொடுகள் ேி-த ொழி மூல குைியீடு நூலக ொக கினடக்கின்ைை, அனவ 

பயைரொல் எழுதப்பட்ட நிரலில் சேர்க்கப்படலொம். 

 ஒரு த ொழியின் பிேி-கிம்ச ொ விளக்கம் பயைர் வழங்கிய இரண்டு சகொப்புகனளக் 

தகொண்டுள்ளது: 

(1) விதிமுனைகள் சகொப்பு: இது எழுத்துக்கள்  ற்றும் ஒலியியல் (அல்லது எழுத்துப்பினழ) 

விதிகனளக் குைிப்பிடுகிைது,  ற்றும் 

(2) அகரொதி/தலக்ேிகன் சகொப்பு: இது தேொல்ேொர் அலகுகள் (தேொற்கள்  ற்றும் உருபன்கள்)  ற்றும் 

அவற்ைின் அர்த்தங்கனளப் பட்டியலிடுகிைது; ச லும் உருபன் அன ப்தபொழுங்குக் 

கட்டுப்பொடுகனள குைி ொகம் (encodes) தேய்கிைது. 

பிேி-கிம்ச ொவில் தபொதிந்துள்ள ஒலியியல் சகொட்பொட்டு  ொதிொி இரண்டு நினல ஒலியைியல் எை 

(two-level phonology) அனழக்கப்படுகிைது. இரண்டு-நினல அணுகுமுனையில், தேொற்களின் 

அடிப்பனட உருப்படுத்தத்தின் தேொல்ேொர் நினலக்கும் புை  ட்டத்தில் அனவ உணரப்படுவதற்கும் 

இனடயிலொை ததொடர்பொக ஒலியைியல் கருதப்படுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கில 

எழுத்துக்கூட்டல் விதிகனளக் கணக்கிட, ச ற்பரப்பு வடிவ ஒற்ைர்கள் அதன் தேொற்தபொருள் 

வடிவ ொை `spy + s பின்வரு ொறு ததொடர்புனடயதொக இருக்க சவண்டும் (இங்கு  ` என்ை குைி 

அழுத்தத்னதக் குைிக்கிைது, + என்பது ஒரு உருபன் எல்னலனயக் குைிக்கிைது,  ற்றும் 0 பூஜ்ய 

உறுப்னபக் குைிக்கிைது): 

தேொல்ேொர் உருப்படுத்தம்: ` s p y + 0 s 

புை உருப்படுத்தம்     : 0 s p i 0 e s 

ேிைப்புத் ததொடர்புகளுக்கு விதிகள் எழுதப்பட சவண்டும்: `:0, y:i, +:0,  ற்றும் 0:e. 

 கிச ொவின் (PC-KIMMOபிேி) இரண்டு தேயல்பொட்டு கூறுகள் உருவொக்கி (generator) 

 ற்றும் அைிவொன் (recognizer) என்பைவொகும்.  உருவொக்கி தேொல்ேொர் வடிவத்னத உள்ளீடொக 

ஏற்றுக்தகொள்கிைது, ஒலியியல் விதிகனளப் பயன்படுத்துகிைது, ச லும் அதனுடன் ததொடர்புனடய 

புை வடிவத்னதத் தருகிைது  ற்றும் அகரொதினயப் பயன்படுத்தொது. அைிவொன் புை வடிவத்னத 

உள்ளீடொக ஏற்றுக்தகொள்கிைது, ஒலியியல் விதிகனளப் பயன்படுத்துகிைது, அகரொதினயக் 

கலந்தொசலொேிக்கிைது  ற்றும் அதனுடன் ததொடர்புனடய அகரொதி வடிவத்னத அதன் 
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அர்த்தத்துடன் வழங்குகிைது. கீசழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் பிேி-கிம்ச ொ அன ப்பின் முக்கிய 

கூறுகனளக் கொட்டுகிைது. 

 

                                 படம்: பிேி-கிம்ச ொவின் கூறுகள் 

    

 

 

 

 

 

விதிகள் அகரொதி 

 அைிவன் 

உருவொக்கி 

புை  வடிவம் 

    spies  

  

   

spies  

தேொல்ேொர் வடிவம் 

       spy + s  

[N(spy) + PLURAL]  

 

          spy + s 

 

முற்று நினல  ொற்ைி (Beesley et al., 2003) 

 முற்று நினல  ொற்ைி (Finte State Tranducer (FST/எஃப்எஸ்டி)  என்பது -இன் முற்று நினல 

தொைியங்கி  (finite state automata (FSA/எஃப்எஸ்ஏ)) ச ம்பட்ட பதிப்பொகும், ச லும் இது 

கணிைியியல் ொீதியொக அகரொதினயக் குைிக்கப் பயன்படுகிைது. இரண்டு நினல உருபைியல் 

தகொள்னகனய ஏற்றுக்தகொள்வதன் மூலம் இது தேய்யப்படுகிைது. இரண்டு நினல உருபைியல் ஒரு 

தேொல்னல தேொல்ேொர் நினலக்கும் புை  ட்டத்திற்கும் இனடயிலொை தபொருத்தத்னதக் குைிக்கிைது. 

எஃப்எஸ்டி இரண்டு சடப் தொைியங்கியொகக் குைிப்பிடப்படுகிைது. எஃப்எஸ்டி அகரொதியில், ஒரு 

உருபைியல் பகுப்பொய்வினய உருவொக்க எழுத்துக்கூட்டல் விதிகள்  ற்றும் எழுத்துகூட்டல் 

சவறுபொடுகள் இனணக்கப்பட்டுள்ளை. ஒரு எஃப்எஸ்டி தவறு சை ஒரு  ரபு முற்று நினல 

தொைியங்கி ஆகும், அதன்  ொற்ைங்கள் ஒற்னைக் குைியீடுகளுடன் இல்லொ ல் சஜொடிகளுடன் 

தபயொிடப்பட்டுள்ளை, எ.கொ. Σ = {a: a, b: b, a: c, a: ε, e:, ...}. இது ஒரு முற்று தொைியங்கி 

வழியொக ஒரு குைியீட்டின் குழு த்னத  ற்தைொன்றுக்குப் தபொருத்துகிைது. கீசழயுள்ள படம் a: A, b: 

B  ற்றும் c: C சஜொடிகளுக்கு ச ல் கட்டப்பட்ட ஒரு FSTஐக் கொட்டுகிைது.  
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படம்: ஒரு தன்ைிச்னேயொை முற்று நினல  ொற்ைி 

 

    
a b 

A B 

c 

C  

 சக (Kay 1987) தபொதுவொக த ொழியியலொளர்கள்  ற்றும் குைிப்பொக கணிைி 

த ொழியியலொளர்கள், ேொத்திய ொை இடங்களில் முற்றுநினல கருவிகனளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் பயைனடவொர்கள் என்று கூறுகிைொர். அனவ சகொட்பொட்டளவில் ஈர்க்கக்கூடியனவ, 

ஏதைன்ைொல் அனவ கணிதக் கண்சணொட்டத்தில் நன்கு புொிந்து தகொள்ளப்படுகின்ைை. அனவ 

எளின யொை, சநர்த்தியொை  ற்றும்  ிகவும் திைன யொை தேயலொக்கங்கனள உருவொக்குவதொல் 

அனவ கணிைியியல்ேொர் ொீதியொக ஈர்க்கின்ைை. பின்வரும் மூன்று கொரணங்களொல் முற்று-நினல 

கருவிகளுடன் கணக்கிடுவது கவர்ச்ேிகர ொைதொக பீஸ்லி  ற்றும் கொர்டுதைன் (Beesley and 

Karttunen 2003) வலியுறுத்துகின்ைைர். 

 முதலொவதொக, முற்று-நினல இயந்திரங்களின் கணித பண்புகள் நன்கு புொிந்து 

தகொள்ளப்படுகின்ைை. இது வனரயறுக்கப்பட்ட-நினல ேொதைங்கனள  ொற்ைியன க்க  ற்றும் 

இனணக்க ஒருவனர அனு திக்கிைது 

 பிை பொரம்பொிய வழிமுனை நிரல்கனளப் பயன்படுத்துவது ேொத்திய ில்னல. சவறு 

வொர்த்னதகளில் கூறுவதொைொல் இது குைிப்பொக தனலகீழ், குறுக்குதவட்டு, சேர்க்னக  ற்றும் 

கலனவ சபொன்ை பண்புகள் கொரண ொக முற்றுநினல கருவிகளின் “கணித அழகு” “இனணயற்ை 

தநகிழ்வுத்தன்ன ” என்று த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, (Beesley and Karttunen 2003).  

இரண்டொவதொக, முற்று-நினல கருவிகள் கணிைிேொர் ொீதியொக திைன யொைனவ, இதன் வினளவொக 

ேிைந்தனவ தேயலொக்க சவகம் உள்ளனவ. 

 மூன்ைொவதொக, தபரும்பொலொை ேந்தர்ப்பங்களில், முற்று-நினல கருவிகள் ஒப்பீட்டளவில் 

ேிைிய நினைவகத்தில் நினைய தகவல்கனளச் சே ிக்க முடியும் (Beesley and Karttunen, 2003). 

பகுதியொக்கி (Stemmer) 

 ஒடுக்கனள அகற்ை ஸ்தடம் ர் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது பகுதிகளின் பட்டியல்  ற்றும் 

 ொற்று விதிகனளக் தகொண்ட விதிகளின் ததொகுப்னபப் பயன்படுத்துகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக: 

 writing→ write + ing 
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ஒரு ஸ்தட ர் நிரலுக்கு, ேொத்திய ொை அனைத்து ஒட்டுக்களும்  ொற்று விதிகளுடன் குைிப்பிடப்பட 

சவண்டும். 

 எ.கொ.  

 ational→ ate relational→ relate 

 tional→ tion conditional→ condition 

 ிகவும் பரவலொக பயன்படுத்தப்படும் ஸ்தட ர் வழிமுனை பொட்டர் வழிமுனை (Potter algorithm) 

ஆகும். இந்திய த ொழிகளுக்கும் ஸ்தடம் னர உருவொக்க ேில முயற்ேிகள் 

ச ற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை 

 தரவுத்ததொகுதி என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழினயச் சேர்ந்த எழுதப்பட்ட உனரயின் 

தபொிய ததொகுப்பொகும். மூல தரவுத்ததொகுதினய உருபைிய்யல் பகுப்பொய்விற்குப் 

பயன்படுத்தலொம். இது மூல தரவுத்ததொகுதி உள்ளீடொக எடுத்து உனரயில் கொணப்பட்ட தேொல் 

வடிவங்களின் பிொினவ உருவொக்குகிைது. இத்தனகய பிொிவு உருபைியல் பிொினவ ஒத்திருக்கிைது. 

தஹல்ேின்கி பல்கனலக்கழகத்தில் உருவொக்கப்பட்ட ச ொர்ஃதபேர் 1.0 என்பது ஒரு தரவுத்ததொகுதி 

அடிப்பனடயிலொை த ொழி சுதந்திர ொை உருபைியல் பிொிவு திட்ட ொகும். 

இந்தியத ொழிகளிலிருந்து இந்திய த ொழிகளுக்கொை த ொழிதபயர்ப்புத் திட்டம் ஒரு 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை உருபைியல் பகுப்பொய்வினய தவற்ைிகர ொக உருவொக்கி 

பயன்படுத்தியது, இது தேொல்லடுக்கு அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைனயயும் தரவுத்ததொகுதி 

அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைனயயும் ஒருங்கினணக்கிைது.  

இயக்கிய அக்ொிலிக் சவர்ட் வனரபடம் (Directed Acrylic Word Graph (DAWG)) 

 DAWG என்பது அகரொதி பிரதிநிதித்துவம்  ற்றும் பலவனகயொை பயன்பொடுகளுடன் 

வினரவொை சகொர்னவ தபொருத்துதலுக்கொை  ிகவும் திைன யொை தரவு கட்டன ப்பொகும். இந்த 

முனை கிசரக்க த ொழியில் கிசரக்கத்தின் பொர்ட்டொஸ் பல்கனலக்கழகத்தொல் தவற்ைிகர ொக 

தேயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. DAWG தரவு கட்டன ப்பு உருவவியல் பகுப்பொய்வு  ற்றும் 

உருவொக்கம் ஆகிய இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படலொம். இந்த அணுகுமுனை த ொழி 

சுதந்திர ொைது  ற்றும் எந்த உருபைியல் விதிகனளயும் அல்லது சவறு எந்த ேிைப்பு த ொழியியல் 

தகவனலயும் பயன்படுத்தொது (Sagarbas, 2000). 

தேொல்லடுக்கு அணுகுமுனை (Paradigm approach) 
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 ஒரு தேொல்லடுக்கு (paradigm) தகொடுக்கப்பட்ட பகுதியின் (stem) அனைத்து தேொல் 

வடிவத்னதயும் வனரயறுக்கிைது  ற்றும் ஒவ்தவொரு தேொல் வடிவத்துடனும் ஒரு பண்புக்கூறு 

கட்டன ப்னப வழங்குகிைது. தேொல்லடுக்கு அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை ஊக்க ளிக்கும் 

திொிபுஅடிப்பனடயில் வளன யொம்ன் த ொழிகளுக்கு திைன யொைது. அனுேொரகொ ஆரொய்ச்ேி குழு 

இந்திய த ொழிகளுக்கொை த ொழி சுதந்திர ொை முன்னுதொரண அடிப்பனடயிலொை உருபைியல் 

ததொகுப்பி திட்டத்னத உருவொக்கியது. இது அல்லது இந்த திட்டத்தின்  ொறுபட்ட பதிவு இந்திய 

அரேின் நிதி நல்னகயில் நனடதபற்ை த ொழிதபயர்ப்புத் திட்டங்களில் பரவலொகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 ஒரு த ொழியில் உள்ள தேொற்கனள உள்ளடக்கிய தேொல் வடிவங்களின் தவவ்சவறு 

அட்டவனணகனள வழங்க த ொழியியலொளர் அல்லது த ொழி நிபுணர் சகட்கப்படுகிைொர். தேொல்-

வடிவ அட்டவனண ஒரு சவர்களின் ததொகுப்னப உள்ளடக்கியது, அதொவது சவர்கள் அவற்ைின் 

தேொல் வடிவங்கனள உருவொக்குவதற்கொை அட்டவனணயில் உள்ளொர்ந்த வடிவத்னத (அல்லது 

முன்னுதொரணத்னத) பின்பற்றுகின்ைை. இந்த முனைனயப் பயன்படுத்தி இந்திய த ொழிகளுக்கொை 

கிட்டத்தட்ட அனைத்து உருபைியல் பகுப்பொய்விகளும் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. 

முன் ொதிொிகளின் அடிப்பனடயில், நிரல் பகுப்பொய்வு தேய்வதற்கொை நீக்குதல் ேரத்னத 

உருவொக்குகிைது. தேொல்லடுக்கு அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை பல்சவறு வனகயொை தேொல் 

அடுக்குகள் அவற்ைின் உருபைியல் நடத்னத அடிப்பனடயில் அன ந்திருப்பனதக் 

கண்டுபிடிப்பனத நம்பியுள்ளது. இலக்கண அம்ேங்கள்  ற்றும் தேொல் உருவொக்கும் 

தேயல்முனைகளில் உள்ள ஒற்றுன யின் அடிப்பனடயில் தேொற்கனள முன்னுதொரணங்களொக 

வனகப்படுத்தலொம். தேொல்லடுக்குக் கட்டு ொைத்திற்கொக, திொிபுற்ை தேொற்களின்  ொதிொித் 

தரவுத்ததொகுதி எடுக்கப்படுகிைது. தவவ்சவறு தேொல்-வடிவங்கனளக் தகொண்ட ஒவ்தவொரு 

அட்டவனணயும் சவர்களின் ததொகுப்னப உள்ளடக்கியது, சவர்கள் அவற்ைின் தேொல்-

வடிவங்கனள உருவொக்குவதற்கொை வடிவத்னத (அல்லது தேொல்லடுக்னக) பின்பற்றுகின்ைை 

என்பனதக் குைிக்கிைது. தேொற்கள் தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், தபயரனடகள், 

வினையனடகள்  ற்றும் பின்தைொட்டுகள் எை வனகப்படுத்தப்படுகின்ைை. ஒவ்தவொரு வனகயும் 

அவற்ைின் உருதபொலியைியல்ேொ ( ொர்சபொசபொதை ிக்) நடத்னதயின் அடிப்பனடயில் ேில 

வனகயொை தேொல்லடுக்குகளொக வனகப்படுத்தப்படும்.  

பின்தைொட்டு நீக்குதல் (Suffix stripping) 

http://www.languageinindia.com/


 

235 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 ஒரு த ொழியில் உள்ள தேொற்கனள பகுப்பொய்வு தேய்ய பயன்படுத்தப்படும்  ற்தைொரு 

முனை பின்தைொட்டு நீக்குதல். அதிக ஒட்டுநினல த ொழிகளில் (agglutinative languages), சவர் 

அல்லது பகுதியுடன் பின்தைொட்டுகனளச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு தேொல் உருவொகிைது. 

பின்தைொட்டு நீக்குதல் முனை த ொழியின் இந்த பண்னபப் பயன்படுத்துகிைது; அதொவது, 

பகுதியுடன் ேிக்கலொை பின்தைொட்டுகள் இனணக்கப்பட்டுள்ளது. பின்தைொட்டு அனடயொளம் 

கொணப்பட்டதும், அந்த பின்தைொட்னட அகற்ைி, ேொியொை ேந்தி விதிகனளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் முழு வொர்த்னதயின் பகுதினயப் தபைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, வந்தொன் என்ை த ிழ் 

வினைச் தேொல்லிலிருந்து ஆன் என்ை விகுதியும் ந்த் என்ை இைந்தகொல இனடநினலயும் 

அகற்ைப்பட்டு வ என்ை பகுதி தபைப்படும். 

6.4.5. வொக்கியப் பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனை  (Sentence parsing system) 

 பொகுபடுத்தல் அல்லது பகுப்பொய்வு அல்லது ததொடொியல் பகுப்பொய்வு என்பது 

இயற்னகயொை த ொழி, கணிைி த ொழிகள் அல்லது தரவு கட்டன ப்புகளில், முனையொை 

இலக்கணத்தின் விதிகளுக்கு இணங்க, குைியீடுகளின் சகொர்னவனயப் பகுப்பொய்வு தேய்யும் 

தேயல்முனையொகும். பொகுபடுத்தல் என்ை தேொல், (’part of speech)’ அதொவது த ிழில் 

’தேொல்வனகப்பொடு’ என்று தபொருள்படும் லத்தீன் த ொழிச் தேொல் pars (orationis) என்பதிலிருந்து 

வந்தது.  

 இந்தச் தேொல் த ொழியியல்  ற்றும் கணிைி அைிவியலின் தவவ்சவறு கினளகளில் ேற்று 

 ொறுபட்ட அர்த்தங்கனளக் தகொண்டுள்ளது. பொரம்பொிய வொக்கியப் பொகுபடுத்தல் தபரும்பொலும் 

ஒரு வொக்கியம் அல்லது வொர்த்னதயின் ேொியொை தபொருனளப் புொிந்துதகொள்வதற்கொை ஒரு 

முனையொக தேய்யப்படுகிைது; ேில சநரங்களில் வொக்கிய வனரபடங்கள் சபொன்ை உபொயங்களின் 

உதவியுடன். இது தபொதுவொக எழுவொய்  ற்றும் பயைினல சபொன்ை இலக்கணப் பிொிவுகளின் 

முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்துகிைது. 

 கணிைி த ொழியியலில் இந்தச் தேொல் கணிைியொல் ஒரு வொக்கியத்னத அல்லது பிை 

தேொற்களின் சகொர்னவனய அதன் உறுப்புகளொக/கூறுகளொகப் பிொிக்கும் முனையொை பகுப்பொய்னவ 

குைிக்கப் பயன்படுகிைது; இதன் பயைொக உறுப்புகளுக்கினடயில் ததொடொியல் உைனவக் 

கொட்டுவதுடன் தபொருண்ன யியல்ேொர்  ற்றும் பிை தகவல்கனளயும் தகொண்டிருக்கும் 

பொகுப்பொய்வு கினளனய (parse tree) வினளகிைது. ேில பொகுப்பொய்வு வழிமுனைகள் ததொடொியல் 
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அடிப்பனடயில் தபொருண்ன   யக்கமுள்ள உள்ளீட்டுக்கு, ஒரு பகுப்பொய்வுக் கொடு (parse forest) 

அல்லது பகுப்பொய்வுக் கினளகளின் பட்டியனல உருவொக்கக்கூடும்.  

 த ொழி புொிதனல விவொிக்கும் சபொது இந்த தேொல் உளத ொழியிலும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

இந்தச் சூழலில், பகுப்பொய்வு என்பது  ைிதன் ஒரு வொக்கியத்னத அல்லது தேொற்தைொடனர (சபச்சு 

த ொழி அல்லது உனரயில்) இலக்கணக் கூறுகள்/உறுப்புகள் அடிப்பனடயில் ததொடொியல் 

உைவுகள், தேொல்வனகப்பொடு சபொன்ைவற்னை அனடயொளம் கொணும் பகுப்பொய்வு தேய்யும் 

முனைனயக் குைிப்பிடும். இந்தச் தேொல் குைிப்பொக சதொட்ட-பொனத வொக்கியங்கனள (garden-path 

sentences) விளக்குவதற்கு த ொழி சபசுபவர்களுக்கு எந்த த ொழியியல் குைிப்புகள் பயன்படும் 

எை விவொதிக்கப்படும் சபொது தபொதுவொைது. 

 கணிைி அைிவியலுக்குள், கணிைி த ொழிகளின் (computer languages) பகுப்பொய்வில் 

இந்த தேொல் பயன்படுத்தப்படுகிைது; இது ததொகுப்பிகள் (compilers)  ற்றும் 

த ொழிதபயர்ப்பிகனள (interpreters) எழுதுவதற்கு வேதியொக உள்ளீட்டுக் குைியத்னத அதன் கூறு 

பகுதிகளொகப் (component parts) பிொிக்கும் ததொடொியல் பகுப்பொய்னவக் குைிக்கும். பிளவு (split) 

அல்லது பிொிவினைனய (separation) விவொிக்கவும் இந்த தேொல் பயன்படுத்தப்படலொம். 

பொரம்பொிய முனைகள் (Traditional methods) 

 பகுப்பொய்வின் பொரம்பொிய இலக்கண நனடமுனை, ேில சநரங்களில் துனணநினலத்ததொடர் 

பகுப்பொய்வு (clause analysis) எை அனழக்கப்படுகிைது, ஒவ்தவொரு பகுதியின் வடிவம், 

தேயல்பொடு  ற்றும் ததொடொியல் உைவு பற்ைிய விளக்கத்துடன் உனரனய அதன் 

தேொல்வனகப்பொட்டுக் கூறுகளொக உனடப்பனத உள்ளடக்குகிைது. த ொழியின் 

வினைத்திொிபொக்கத்னதயும் தபயர்த்திொிபொக்கத்னதயும் ஆய்வதில் இருந்து இது தபரு ளவில் 

தீர் ொைிக்கப்படுகிைது, இது தபொிதும் திொிபுற்ை த ொழிகளுக்கு  ிகவும் ேிக்கலொைதொக இருக்கும். 

' ைிதன் நனயக் கடித்தொன்' சபொன்ை ஒரு தேொற்தைொடனர ஆய்வது, ' ைிதன்' என்ை ஒற்னை 

தபயர்ச்தேொல் வொக்கியத்தின் எழுவொய் என்பனதக் குைிப்பிடுவனத உள்ளடக்கியது, 'கடித்தொன்' 

என்ை வினைச்தேொல் 'கடி' என்ை வினைச்தேொல்லின் இைந்தகொல ஆண்பொல் படர்க்னக இடத்னதக் 

குைித்து நிற்கும். 'நொய்' என்ை ஒற்னை தபயர்ச்தேொல் வொக்கியத்தின் தேய்ப்படுதபொருள் ஆகும். 

வொக்கிய வனரபடங்கள் சபொன்ை நுட்பங்கள் ேில சநரங்களில் வொக்கியத்தின் கூறுகளுக்கு 

இனடயிலொை உைனவக் குைிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 
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 பகுப்பொய்வு என்பது முன்ைர் ஆங்கிலம் சபசும் உலகம் முழுவதும் இலக்கணத்னத 

கற்பிப்பதில் ன ய ொக இருந்தது, ச லும் எழுதப்பட்ட த ொழியின் பயன்பொடு  ற்றும் 

புொிதலுக்கொை அடிப்பனட என்று பரவலொகக் கருதப்பட்டது. இருப்பினும், அத்தனகய 

நுட்பங்களின் தபொதுவொை கற்பித்தல் இப்சபொது இல்னல.  

கணிைிேொர் முனைகள் 

 ேில இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் இயற்னக த ொழி தேயலொக்க அன ப்புகளில்,  ைித 

த ொழிகளில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் கணிைி நிரல்களொல் பொகுபடுத்தப்படுகின்ைை.  ைித 

வொக்கியங்கள் நிரல்களொல் எளிதில் பகுப்பொய்வு தேய்யப்படுவதில்னல, ஏதைைில்  ைித 

த ொழியின் கட்டன ப்பில் கணிே ொை தபொருண்ன  யக்கம் உள்ளது, இதன் பயன்பொடு 

வரம்பற்ை ேொத்தியங்களின் பரப்தபொல்னலகளுக்கு இனடயில் அர்த்தத்னத (அல்லது 

தபொருண்ன யியல்) ததொிவிப்பதொகும், ஆைொல் அவற்ைில் ேில  ட்டுச  குைிப்பிட்ட வழக்கில் 

உள்ளை. எைசவ "Man bites dog"  ற்றும் "Dog bites man" என்ை கூற்றுகள் ஒரு த ொழியின் 

விரம் அடிப்பனடயில் திட்டவட்ட ொைது; ஆைொல்  ற்தைொரு த ொழியில் "Man bites dog"  என்பது 

அந்த இரண்டு ேொத்தியக்கூறுகனளயும் சவறுபடுத்துவதற்கு தபொிய சூழனல நம்பியிருக்கும், 

உண்ன யில் அந்த சவறுபொடு இருந்தொல் அது கருத்தத்தக்கததொகும். ேில விதிகள் 

பின்பற்ைப்படுகின்ைை என்பது ததளிவொகத் ததொிந்தொலும் முனைேொரொ நடத்னத விவொிக்க 

முனையொை விதிகனளத் தயொொிப்பது கடிைம்.  

 இயற்னகயொை த ொழித் தரனவ ஆய்வதற்கு, ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் முதலில் பயன்படுத்த 

சவண்டிய இலக்கணத்னத ஒப்புக் தகொள்ள சவண்டும். ததொடொியலின் சதர்வு த ொழியியல்  ற்றும் 

கணிைிேொர் அக்கனைகளொல் பொதிக்கப்படுகிைது; எடுத்துக்கொட்டொக, ேில பகுப்பொய்வு  

ஒழுங்குமுனைகள் தலக்ேிகல் தேயல்பொட்டு இலக்கணத்னதப் (Lexical functional grammar (LFG)) 

பயன்படுத்துகின்ைை, ஆைொல் தபொதுவொக, இந்த வனக இலக்கணங்கனள பொகுபடுத்துவது NP- 

முழுன யொைது  (NP-complete) என்று அைியப்படுகிைது. தனலயொல் இயக்கப்படும் தேொற்தைொடர் 

ததொடரன ப்பு இலக்கணம் (Head-driven phrase structure grammar (HPSG)) என்பது 

பகுப்பொய்வு ேமூகத்தில் பிரபல ொக உள்ள  ற்தைொரு த ொழியியல் வடிவவொதம் ஆகும்; ஆைொல் 

பிை ஆரொய்ச்ேி முயற்ேிகள் தபன் ட்ொீசபங்கில் (Penn Treebank) பயன்படுத்தப்படுவது சபொன்ை 

குனைவொை ேிக்கலொை வடிவவொதங்களில் கவைம் தேலுத்தியுள்ளை. ஆழ ில்லொப் பகுப்பொய்வு 

(Shallow parsing) என்பது தபயர்ச்தேொல் தேொற்தைொடர்கள் சபொன்ை முக்கிய கூறுகளின் 
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எல்னலகனள  ட்டுச  கண்டுபிடிப்பனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. த ொழியியல் 

ேர்ச்னேனயத் தவிர்ப்பதற்கொை  ற்தைொரு பிரபல ொை உத்தி ேொர்பு இலக்கண பொகுபகுபொய்வு 

ஆகும் (dependency grammar parsing). 

 தபரும்பொலொை நவீை பொகுப்பொய்விகள் குனைந்தது ஓரளவு புள்ளிவிவரங்கள் (partly 

statistical) அடிப்பனடயிலொைதொகும்; அதொவது, அனவ ஏற்கைசவ அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட 

(னகயொல் பொகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்ட) பயிற்ேி தரவின் தரவுத்ததொகுதினய (corpus of training 

data) நம்பியுள்ளை. இந்த அணுகுமுனை குைிப்பிட்ட சூழல்களில் பல்சவறு கட்டு ொைங்கள் 

நிகழும் அதிர்தவண் பற்ைிய தகவல்கனள சேகொிக்கக் கணிைினய அனு திக்கிைது. 

பயன்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுனைகளில் சநரடியொை நிகழ்தகவு சூழல் இல்லொத இலக்கணங்கள் 

(probabilistic context-free grammars PCFGs/பி.ேி.எஃப்.ஜிக்கள்), அதிகபட்ே என்ட்சரொபி 

(maximum entropy)  ற்றும் நரம்பியல் வனலகள் (neural networks) ஆகியனவ அடங்கும்.  ிகவும் 

தவற்ைிகர ொை ஒழுங்குமுனைகள் தபரும்பொலொைனவ தேொல்ேொர் புள்ளிவிவரங்கனளப் 

பயன்படுத்துகின்ைை (அதொவது, அனவ ேம்பந்தப்பட்ட தேொற்களின் அனடயொளங்கனளயும், 

அவற்ைின் தேொல்வனகப்பொட்னடயும் கருதுகின்ைை). எவ்வொைொயினும், இத்தனகய 

ஒழுங்குமுனைகள் அதிகப்படியொை தபொருத்துதலுக்குப் பொதிக்கப்படக்கூடியனவயொகும்; ச லும் 

பயனுள்ளதொக இருக்கச் ேில வனகயொை ேீர்படுத்தல் அவேியம்.  

 நிரலொக்க த ொழிகளுக்கொகக் னகமுனையொக வடிவன க்கப்பட்ட இலக்கணங்கனளப் 

சபொலசவ இயற்னக த ொழிக்கொை பொகுப்பொய்வு வழிமுனைகள் 'நல்ல' பண்புகனளக் தகொண்ட 

இலக்கணத்னத நம்ப இயலொது. முன்ைர் குைிப்பிட்டபடி, ேில இலக்கண முனைகள் கணிைியியல் 

அடிப்பனடயில் பகுப்பொய்வது  ிகவும் கடிைம்; தபொதுவொக, விரும்பிய கட்டன ப்பு சூழல் 

சுதந்திர ொைதொக (context-free,) இலொது இருந்தொலும், இலக்கணத்திற்கு ஒருவித சூழல்-சுதந்திர 

சதொரொய ொைது (context-free approximation) முதல் சதர்ச்ேி தேய்ய பயன்படுத்தப்படுகிைது. சூழல் 

சுந்தந்திர ொை இலக்கணங்கனளப் பயன்படுத்தும் வழிமுனைகள் வழக்க ொக சநரத்னத 

 ிச்ேப்படுத்த ேொத்திய ில்லொத பகுப்பொய்வுகனளக் குனைக்க ேில ஹியூொிஸ்டிக் உடன்  

தபரும்பொலும் Cocke–Younger–Kasami algorithm (CYK) வழிமுனையின் ேில  ொறுபொட்னட 

நம்பியுள்ளை. இருப்பினும் ேில ஒழுங்குமுனைகள் துல்லியத்திற்கொக சவகத்னத குனைக்கின்ைை, 

எ.கொ., ஷிப்ட்-குனைக்கும் வழிமுனையின் (shift-reduce algorithm) சநொியல் சநர பதிப்புகள் (linear-

time versions). ஓரளவு ே ீபத்திய வளர்ச்ேியொைது பகுப்பொய்வு  றுேீரன ப்பு ஆகும் (parse 
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reranking); இதில் பகுப்பொய்விகள் ேில தபொிய எண்ணிக்னகயிலொை பகுப்பொய்வுகனள 

முன்த ொழிகின்ைை; ச லும்  ிகவும் ேிக்கலொை அன ப்பு ேிைந்த விருப்பத்னதத் 

சதர்ந்ததடுக்கிைது. தபொருண்ன யியல் பகுப்பொய்விகள் உனரகனள அவற்ைின் அர்த்தங்களின் 

உருப்படுத்தங்களொக  ொற்றுகின்ைை. 

6.4.6. நிகழ்தவண் கணக்கிடும் ஒழுங்குமுனை (Frequency counting system) 

 த ொழியியலின் பல பயன்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை புதிய துனணத் துனைகளின் 

அைிமுகம் த ொழிப் பண்புகளின் புள்ளிவிவரத் தகவல்கனளக் சவண்டுகிைது, ஏதைைில் 

புள்ளிவிவரத் தகவல்கள், த ொழி ததொழில்நுட்பத்திற்கொை கருவிகள்  ற்றும் ஒழுங்குமுனைகனள 

வடிவன ப்பதற்கும், பொடநூல்கள்  ற்றும் கற்பிப்பதற்கொை உனரப்தபொருட்கனள 

உருவொக்குவதற்கும், முன்ைர் உருவொக்கப்பட்ட சகொட்பொடுகள்  ற்றும் உற்றுசநொக்கி 

அைிபனவகனளச் ேொிபொர்க்கவும் பயனுள்ளதொய் அன கின்ைது. உனரகள் அல்லது 

தரவுத்ததொகுதிகளின் அதிர்தவண் எண்ணிக்னகனய ஒப்பிடுவது பல பயன்பொடுகள்  ற்றும் 

அைிவியல் துனைகளில் ஒரு முக்கிய ொை பணியொகும். தகொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குழு  

உனரகளில், “எக்ஸ் என்ை தேொல் அடிக்கடி நிகழ்கின்ைது” , அல்லது “கொலப்சபொக்கில் எக்ஸ் 

அடிக்கடி நிகழ்கிைது”அல்லது “எக்ஸ் என்ை தேொல் தபண்களின் சபச்னே விட ஆண்களின் சபச்ேில் 

அடிக்கடி நிகழ்கிைது” சபொன்ை ஒரு கருதுசகொனள சேொதிக்க விரும்புப்சபொது புள்ளியியல் ேொர் 

நிகழ்தவண் ஆய்வு னகதகொடுக்கும்.  

 த ொழியியலில், தேொற்களின் அதிர்தவண்கள்  ற்றும் பழத ொழிகள் சபொன்ை பிை 

நிகழ்வுகள், தபொருண்ன யியல் அனடயொளங்கள்கள், என்-கிரொம் சபொன்ைனவ  க்கள் எவ்வொறு 

ததொடர்பு தகொள்கின்ைை என்பனத அைியப் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  தேொற்களின் 

சூழ்நினல நடத்னத த ொழியில்  ொறுபடும்  ற்றும் இைம், தனலப்பு, பனடப்பொளி (பொலிைம், 

வயது, ேமூக வகுப்பு) சபொன்ை கொரணிகள் பலவற்ைொல் பொதிக்கப்படுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

எழுதப்பட்ட த ொழியில், குைிப்பொக தேய்தித்தொள் உனரகளில், நனடயியல் குைிக்சகொள்களின் 

கொரண ொக ஒரு தேொல்னல  ீண்டும்  ீண்டும் பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்படுகிைது.  ொைொக 

உனரயொடலில், தேொற்களின் ஆரம்பம்  ற்றும் ததொடொியல் கட்டன ப்புகள் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கின்ைை. இயற்னகயொை த ொழி ஒசரவித ொைதல்ல. எைசவ குைிப்பிட்ட வொர்த்னதனயப் 

தபொறுத்தது தேொற்களின் அதிர்தவண்களில் தபொிய  ொறுபொடு உள்ளது. 
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 எலக்ட்ரொைித் தரவுத்ததொகுதினய அைிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு நீண்ட கொலத்திற்கு முன்சப 

த ொழி ஆய்வில் அளவு தகவல்கனளப் பயன்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அனர 

நூற்ைொண்டுக்கு முன்ைர், Flesch (1946) ஆங்கிலச் தேொற்கனளப் பற்ைிய ேில சுவொரஸ்ய ொை 

உற்றுசநொக்கல்கனள முன்னவத்தொர். ஆங்கிலத்தில், 1.12 எழுத்து நீளம் தகொண்ட தேொற்கள் 

புொிந்துதகொள்வது ' ிகவும் எளிதொைது', 1.23 அனே நீளம் தகொண்ட தேொற்கள் 'எளிதொைது', 1.39 

அனே நீளம் தகொண்ட தேொற்கள் ' ிகவும் எளிதொைது', 1.47 அனே நீளம் தகொண்ட தேொற்கள் 

'தர ொைனவ', 1.55 அனே நீளமுள்ள தேொற்கள் ' ிகவும் கடிைம்', 1.67 எழுத்து அனே தகொண்ட 

தேொற்கள் 'கடிைம்',  ற்றும் 1.92 எழுத்துக்கள் அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட தேொற்கள் தபொதுவொை 

த ொழி பயைர்களுக்குப் புொிந்துதகொள்வது ' ிகவும் கடிைம்'. ேில ஆங்கில உனரநனட நூல்களில் 

தேொற்களின் ேரொேொி நீளத்னதக் கண்டைிய டீவி (Dewey 1923) ஒரு தரவுத்ததொகுதினயயும் ஆய்வு 

தேய்தொர். Gibson (1962) சஷக்ஸ்பியொின் எழுத்துக்களிலும், னபபிளின் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பதிப்பிலும் தேொற்களின் ேரொேொி நீளத்னதக் கணக்கிட இலக்கிய நூல்களின் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்திைொர். எல்டர்டன் (Elderton 1949), தஹர்டன் (Herden 1956), குட் (Good 1957), 

 ில்லர், நியூ ன்  ற்றும் ப்ொீட்ச ன் (Miller, Newman, and Friedman 1958), எட்வர்ட்ஸ்  ற்றும் 

சேம்பர்ஸ் (Edwards and Chambers 1964)  ற்றும் பிைவற்ைிற்கும் இசத சபொன்ை பனடப்புகள் 

வரவு னவக்கப்படலொம்.   

 எலக்ட்ரொைிக் வடிவத்தில் த ொழித் தரவுத்ததொகுதினய அைிமுகப்படுத்திய பின்ைர், கணிைி 

மூலம் பல்சவறு வனகயொை தரவுத்ததொகுதிகனள எளிதில் அணுகுவதன் கொரண ொக தேொல்-நினல 

புள்ளிவிவர ஆய்வுகள் கூடுதல் ஆர்வத்துடன் முயற்ேிக்கப்படுகின்ைை. இதுசபொன்ை ேில 

பனடப்புகனள நொம் குைிப்பிடலொம், அனவ ஆங்கிலத்தில் பல்சவறு வனகயொை 

தரவுத்ததொகுதிகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. ஒரு சுவொரஸ்ய ொை ஆய்வில், லீச், 

பிரொன்ேிஸ்  ற்றும் சூ (Leech, Francis, and Xu 1994) ஆகிசயொர் ஆங்கிலத்தில் தேொல் 

அர்த்தத்தில் தைித்தைி அல்லொத வனககளின் இருப்னப ஆரொய்ந்தைர்; அசத சநரத்தில் கில்கொிஃப் 

(Kilgarriff 1996) ஆங்கிலத்தின் தவவ்சவறு உனர தரவுத்ததொகுதிகளின் தேொல்ேொர் பங்குகளில் 

இருக்கும் ஒற்றுன கள்  ற்றும் சவறுபொடுகனள ஆரொய்கிைது. த க்தைொி  ற்றும் வில்ேன் 

(Mcenery & Wilson 1996) பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் சலொப் தரவுத்ததொகுதி (LOB Corpus) 

ஆகியவற்றுக்கு இனடசயயொை அடிப்பனட சவறுபொடுகளின் ேிைந்த இடங்கனளக் கண்டுபிடிக்க 

பல புள்ளிவிவரக் கணக்கீட்டு முனைகனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர். ஜு (Xu, 1996) பல்சவறு 
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பொடப்பிொிவுகனளச் சேர்ந்த பல ஆங்கில தரவுத்ததொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில 

தேொற்களின் ேரொேொி நீளத்னத அளவிட புள்ளிவிவரங்கனளயும் பயன்படுத்துகிைது. னபபர், 

கொன்ரொட்  ற்றும் தரப்பன் (Biber, Conrad & Reppen 1998) தவவ்சவறு த ொழியியல் அலகுகள் 

நிகழும் அதிர்தவண்னணக் கணக்கிட தவவ்சவறு புள்ளிவிவர முனைகனளப் பயன்படுத்திைர், 

இதில் ஆங்கிலத்தின் தரவுத்ததொகுதியின் பல்சவறு வனகயொை உருபன்கள்  ற்றும் தேொற்கள் 

அடங்கும். இசதசபொன்ை முயற்ேியின் நன் திப்பு ஓக்ஸ்-க்கும் (Oakes 1998) தேல்கிைது; அவர் 

ஆங்கிலம்  ற்றும் தஜர் ன் தேொற்களின் இயல்பொை நீளத்னதக் வொர்த்னதகளில் 

பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்னக அடிப்பனடயில் கண்டுபிடிக்க ஆங்கிலம்  ற்றும் 

தஜர் ன் த ொழிகளின் பல தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்துகிைொர். 

தேொல் அதிர்தவண் அடிப்பனடயில் பட்டியல்கள் 

 அதிர்தவண் அடிப்பனடயில் தேொல் பட்டியல்கள் (Word lists by frequency) என்பது ஒரு 

த ொழியின் தேொற்களின் பட்டியல்கள், தகொடுக்கப்பட்ட ேில உனர தரவுத்ததொகுதிக்குள் நிகழும் 

அதிர்தவண் மூலம், நினலகள் அல்லது தரவொினேப் பட்டியலொகச் தேொற்தைொனகனய ஈட்டும் 

சநொக்கத்திற்கொக சேனவ தேய்யப்படுகின்ைை. அதிர்தவண் அடிப்பனடயில் ஒரு தேொல் பட்டியல் 

"கற்பவர்கள் தங்கள் தேொற்தைொனகக் கற்ைல் முயற்ேிக்குச் ேிைந்த ஈட்டத்னதப் தபறுவனத உறுதி 

தேய்வதற்கொை பகுத்தைிவு அடிப்பனடனய வழங்குகிைது" (Nation 1997), ஆைொல் இது 

முக்கிய ொகப் பொட எழுத்தொளர்களுக்கொக  ட்டுச  கருதப்படுகிைது, இது சநரடியொக 

கற்பவர்களுக்கு அல்ல. அதிர்தவண் பட்டியல்கள் அகரொதி சநொக்கங்களுக்கொகவும் 

உருவொக்கப்படுகின்ைை; தபொதுவொை தேொற்கள் விடபடொ ல் இருப்பனத உறுதிதேய்ய ஒரு 

வனகயொை ேொிபொர்ப்பு பட்டியலொகச் தேயல்படுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதி உள்ளடக்கம், 

தரவுத்ததொகுதி பதிவு  ற்றும் "தேொல்" என்பதன் வனரயனை ஆகியனவ ேில முக்கிய ஆபத்துகள் 

ஆகும். தேொல் எண்ணுதல் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழன யொைது, 20ஆம் நூற்ைொண்டின் 

நடுப்பகுதியில் இன்னும் பிரம் ொண்ட ொை பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்டு, தினரப்பட வேை வொிகள் 

(SUBTLEX megastudy) சபொன்ை தபொிய தரவுத்ததொகுதிகளின் இயற்னக த ொழி  ின்ைணு 

தேயலொக்கம் (natural language electronic processing) ஆரொய்ச்ேித் துனைனயத் 

துொிதப்படுத்தியுள்ளது. 

 கணிைி த ொழியியலில், ஒரு அதிர்தவண் பட்டியல் என்பது அவற்ைின் அதிர்தவண்ணுடன் 

ஒரு வொினேப்படுத்தப்பட்ட தேொற்களின் பட்டியல் (தேொல் வனககள்), இங்கு அதிர்தவண் என்பது 
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வழக்க ொக தகொடுக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதியில் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்னகனயக் குைிக்கிைது, 

இதிலிருந்து தரவொினே பட்டியலில் உள்ள இட ொகத் தகுதிநினலனய ஆக்க இயலும். 

6.4.7. தேொல் சதடு தபொைி (Item-search engine) 

 ஒரு சதடுதபொைி என்பது கணிைி கணிைியில் சே ிக்கப்பட்ட தகவல்கனளக் கண்டைிய 

உதவும் வனகயில் வடிவன க்கப்பட்ட தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனை (information retrieval 

system) ஆகும். சதடல் முடிவுகள் தபொதுவொக ஒரு பட்டியலில் வழங்கப்படுகின்ைை, அனவ 

தபொதுவொக தவற்ைிகள் என்று அனழக்கப்படுகின்ைை. தகவல் சுன கனள நிர்வகிப்பதற்கொை பிை 

நுட்பங்கனளப் சபொலசவ, தகவனலக் கண்டுபிடிப்பதற்குத் சதனவயொை சநரத்னதயும், 

கலந்தொசலொேிக்க சவண்டிய தகவல்களின் அளனவயும் குனைக்க சதடுதபொைிகள் உதவுகின்ைை. 

ஒரு சதடுதபொைியின்  ிகவும் தபொது, புலப்படும் வடிவம் ஒரு வனல சதடுதபொைி (Web search 

engine) ஆகும்; இது உலகளொவிய வனலயில் (World Wide Web) தகவல்கனளத் சதடுகிைது. 

சதடுதபொைிகள் எவ்வொறு தேயல்படுகின்ைை 

 சதடுதபொைிகள் ஒரு குழுவிற்கு ஒரு இனடமுகத்னத வழங்குகின்ைை; இது பயைர்களுக்கு 

ஆர்வமுள்ள ஒரு ஐட்டங்கனளப்/தபொருனளப் பற்ைிய அளவுசகொல்கனளக் குைிப்பிட உதவுகிைது 

 ற்றும் தபொருந்தக்கூடிய தபொருள்கனள இயந்திரம் கண்டைியும். அளவுசகொல்கள் சதடல் 

விைவலொக (search query) குைிப்பிடப்படுகின்ைை. உனரத் சதடுதபொைிகளின்  (text search 

engines) விஷயத்தில், சதடல் விைவல் தபொதுவொக ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட 

ஆவணங்கனளக் தகொண்டிருக்கக்கூடிய விரும்பிய கருத்னத அனடயொளம் கொணும் தேொற்களின் 

ததொகுப்பொக தவளிப்படுத்தப்படுகிைது. கண்டிப்பொக சவறுபடுகின்ை சதடல் விைவல் 

ததொடொியலின் பல நனடகள்/பொணிகள் உள்ளை. இது முந்னதய தளங்களிலிருந்து 

சதடுதபொைிகளில் தபயர்கனள  ொற்ைலொம். ேில உனர சதடுதபொைிகள் பயைர்கள் தவள்னள 

இடத்தொல் பிொிக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று தேொற்கனள உள்ளிட சவண்டும் என்ைொலும், 

பிை சதடுதபொைிகள் பயைர்கள் முழு ஆவணங்கள், படங்கள், ஒலிகள்  ற்றும் பல்சவறு வனகயொை 

இயற்னக த ொழிகனளக் குைிப்பிட உதவும். விைவல் விொிவொக்கம் (Query expansion (QE)) 

எைப்படும் ஒரு தேயல்முனையின் மூலம் தர ொை தபொருட்களின் ததொகுப்னப வழங்குவதற்கொை 

வொய்ப்னப அதிகொிக்கச் ேில சதடுதபொைிகள் சதடல் விைவல்களுக்கு ச ம்பொடுகனளப் 

பயன்படுத்துகின்ைை. விைவல் புொிந்துதகொள்ளும் (Query understanding) முனைகனளத் 

தரப்படுத்தப்பட்ட விைவல் த ொழியொகப் பயன்படுத்தலொம். 
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 விைவலொல் குைிப்பிடப்பட்ட அளவுசகொல்கனள பூர்த்தி தேய்யும் தபொருட்களின் பட்டியல்  

(list of items) தபொதுவொக வொினேப்படுத்தப்படுகிைது அல்லது தரப்படுத்தப்படுகிைது. 

தபொருள்கனளத் தரவொினேப்படுத்துதல் ( ிக உயர்ந்தது முதல்  ிகக் குனைவொைது) விரும்பிய 

தகவனலக் கண்டுபிடிக்க சதனவயொை சநரத்னதக் குனைக்கிைது. நிகழ்தகவு சதடுதபொைிகள் 

(probabilistic search engines) ஒற்றுன யின் அளவீடுகளின் அடிப்பனடயில் தபொருள்கனள 

வொினேப்படுத்துகின்ைை (ஒவ்தவொரு ஐட்டத்திக்கும் விைவலுக்கும் இனடயில், தபொதுவொக 1 

முதல் 0 வனரயிலொை அளவில், 1  ிகவும் ஒத்ததொக இருக்கும்)  ற்றும் ேில சநரங்களில் புகழ் 

அல்லது அதிகொரம் (பிப்லிசயொத ட்ொிக்னைப் (Bibliometrics) பொர்க்கவும்) அல்லது தபொருத்த ொை 

பின்னூட்டத்னதப் பயன்படுத்தும். பூலியன் சதடுதபொைிகள் தபொதுவொக ஒழுங்னகப் 

தபொருட்படுத்தொ ல் தபொருந்தக்கூடிய ஐடங்கனள  ட்டுச  திருப்பித் தருகின்ைை, இருப்பினும் 

பூலியன் சதடுதபொைி என்ை தேொல் பூலியன் பொணி ததொடொியல் (ஆபசரட்டர்களின் பயன்பொடு 

AND, OR, NOT, XOR) ஒரு நிகழ்தகவு சூழலில் குைிப்பிடலொம்.  

 ேில அளவுசகொல்களின்படி வினரவொக வொினேப்படுத்தப்பட்ட தபொருந்தக்கூடிய 

ஐடங்களின் ததொகுப்னப வழங்க, ஒரு சதடுதபொைி தபொதுவொக அட்டவனணயிடல் எை 

குைிப்பிடப்படும் ஒரு தேயல்முனையின் மூலம் பொிேீலிக்கப்படும் தபொருட்களின் குழு பற்ைிய 

த ட்டொசடட்டொனவ சேகொிக்கும். குைியீட்டுக்கு தபொதுவொக ேிைிய அளவிலொை கணிைி 

சே ிப்பிடம் சதனவப்படுகிைது, அதைொல்தொன் ேில சதடுதபொைிகள் குைியிடப்பட்ட தகவல்கனள 

 ட்டுச  சே ித்து னவக்கின்ைை, ஒவ்தவொரு தபொருளின் முழு உள்ளடக்கத்னதயும் அல்ல, 

அதற்குப் பதிலொக சதடுதபொைி முடிவு பக்கத்தில் உள்ள ஐட்டங்களுக்கு தேல்ல ஒரு முனைனய 

வழங்குகின்ைை.  ொற்ைொக, சதடுதபொைி ஒவ்தவொரு ஐட்டத்தின் நகனலயும் ஒரு தற்கொலிக 

சே ிப்பில் சே ிக்கக்கூடும், இதன் மூலம் பயைர்கள் ஐட்டத்தின் குைியீட்டு சநரத்தில் அல்லது 

கொப்பக சநொக்கங்களுக்கொக அல்லது  ீண்டும்  ீண்டும் வரும் தேயல்முனைகனள  ிகவும் 

திைன யொகவும் வினரவொகவும் தேயல்படுத்த முடியும். 

 பிை வனக சதடுதபொைிகள் ஒரு குைியீட்னட சே ிக்கொது. கிரொலர் (Crawler), அல்லது 

ேிலந்தி வனக சதடுதபொைிகள் (spider type search engines) (a.k.a. நிகழ்சநர சதடுதபொைிகள்) 

சதடல் விைவலின் சபொது ஐட்டங்கனளச் சேகொித்து  திப்பிடலொம், ததொடக்க உருப்படியின் 

உள்ளடக்கங்கனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட கூடுதல் ஐடங்கனள  ொறும் வனகயில் கருத்தில் 

தகொள்ளலொம் (ஒரு வினத அல்லது வினத URL எை அனழக்கப்படுகிைது இனணய கிரொலொின் 
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சநர்வில்). த ட்டொ சதடுதபொைிகள் (Meta search engines) ஒரு குைியீட்னடசயொ அல்லது 

தற்கொலிக சே ிப்னபசயொ சே ிக்கவில்னல, அதற்குப் பதிலொக ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட 

சதடுதபொைிகளின் குைியீட்னட அல்லது முடிவுகனள  றுபயன்படுத்தி, ஒருங்கினணந்த, இறுதி 

முடிவுகனள வழங்குகின்ைை. (கீழ்வரும் படமும் இத்தனலப்பில் கீழ் தந்துள்ள தேய்திகளும் 

விக்கிபீடியொவிலிருது எடுத்தொளப் படுகின்ைது.) 

 

சதடுதபொைிகளின் வனககள் 

மூல ொக 

 தடஸ்க்டொப் சதடல் (Desktop search) 

 கூட்டொட்ேி சதடல் (Federated search) 

  ைித சதடுதபொைி (Human search engine) 

 த ட்டொேர்ச் இயந்திரம் (Metasearch engine) 

 பன்முகத் சதடல் (Multisearch) 

 வனல சதடுதபொைி Web search engine 

உள்ளடக்க வனக மூலம் 

 ஆடிசயொ சதடுதபொைி (Audio search engine) 

 முழு உனர சதடல் (Full text search) 

 படத் சதடல் (Image search) 

 வீடிசயொ சதடுதபொைி (Video search engine) 

இனடமுகத்தொல் 

 அதிகொிக்கும் சதடல் (Incremental search) 

 உடைடி பதில் (Instant answer) 

 தேொற்தபொருள் சதடல்  (Semantic search) 
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 சதர்வு அடிப்பனடயிலொை சதடல் (Selection-based search) 

 குரல் சதடல் (Selection-based search) 

தனலப்பு மூலம் 

 நூலியல் தரவுத்தளம் (Bibliographic database) 

 நிறுவை சதடல் (Enterprise search) 

  ருத்துவ இலக்கியம்  ீட்தடடுப்பு (Medical literature retrieval) 

 தேங்குத்து சதடல் (Vertical search) 

6.4.8. உனர சுருக்கும் ஒழுங்குமுனை (Text summarisation system) 

தொைியங்கி உனரச் சுருக்கம் என்ைொல் என்ை? 

 தொைியங்கி உனரச் சுருக்கம் அல்லது உனரச் சுருக்கம் என்பது ஒரு நீண்ட ஆவணத்தின் 

குறுகிய  ற்றும் ஒத்தினேவொை பதிப்னப உருவொக்கும் தேயல்முனையொகும். உனரச் சுருக்கம் 

என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட பயைர் (அல்லது பயைர்கள்)  ற்றும் பணி (அல்லது பணிகள்) 

ஆகியவற்றுக்கொை சுருக்கப்பட்ட பதிப்னப உருவொக்க ஒரு மூலத்திலிருந்து (அல்லது 

மூலங்களிலிருந்து)  ிக முக்கிய ொை தகவல்கனள வடிகட்டுவதற்கொை தேயல்முனையொகும். நொம் 

( ைிதர்கள்) தபொதுவொக இந்த வனக பணியில் ேிைந்தவர்கள், ஏதைைில் இது முதலில் மூல 

ஆவணத்தின் தபொருனளப் புொிந்துதகொள்வதும் பின்ைர் தபொருனள வடிகட்டுவதும் புதிய 

விவரத்தில் முக்கிய விவரங்கனளக் னகப்பற்றுவதும் அடங்கும். எைசவ, உனரயின் 

சுருக்கங்கனளத் தொைொக உருவொக்குவதன் குைிக்சகொள், இதன் வினளவொக வரும் சுருக்கங்கனள 

 ைிதர்களொல் எழுதப்பட்டனதப் சபொலசவ ேிைந்ததொகப் தபறுவது ஆகும்.  ைிதர்களொல் 

உருவொக்கப்பட்ட சுருக்கங்கனள தவற்ைிகர ொகப் பின்பற்றும் சுருக்கத்னத ஒரு இயந்திரம் 

உருவொக்கக்கூடிய நுட்பங்கனள உருவொக்குவசத தொைியங்கி சுருக்க ய ொக்கல் பணியின் 

ேிைந்தது. மூல ஆவணத்தின் ேொரொம்ேத்னதக் னகப்பற்றும் தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் 

உருவொக்குவது  ட்டும் சபொதொது சுருக்கம் துல்லிய ொக இருக்க சவண்டும்  ற்றும் ஒரு புதிய 

முழுன யொை ஆவண ொகச் ேரள ொகப் படிக்கப்பட சவண்டும். தொைியங்கு உனரச் சுருக்கம் 

என்பது முக்கிய தகவல் உள்ளடக்கம்  ற்றும் ஒட்டுத ொத்த தபொருனளப் பொதுகொக்கும் சபொது 

சுருக்க ொை  ற்றும் ேரள ொை சுருக்கத்னத உருவொக்கும் பணியொகும்.  

 உனர சுருக்கம் என்பது ஒரு நீண்ட உனர ஆவணத்தின் குறுகிய, துல்லிய ொை  ற்றும் 

ேரள ொை சுருக்கத்னத உருவொக்குவதில் உள்ள ேிக்கலொகும். ஆன்னலைில் கினடக்கக்கூடிய 
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உனரத் தரவின் எப்சபொதும் வளந்துதகொண்டிருக்கும் அளனவத் சநொிட தொைியங்கி உனரச் 

சுருக்கம் முனைகள் தபொிதும் சதனவப்படுகின்ைை, அனவ ததொடர்புனடய தகவல்கனளக் 

கண்டுபிடிப்பதற்கும் ததொடர்புனடய தகவல்கனள வினரவொகப் பயன்படுத்துவதற்கும் 

உதவுகின்ைை. உனர சுருக்கம் ஏன் முக்கிய ொைது, குைிப்பொக இனணயத்தில் கினடக்கும் 

உனரயின் தேல்வத்னதப் தபை னகதகொடுக்கும்.  

 ஏரொள ொை உனர தபொருள் உள்ளது, அது ஒவ்தவொரு நொளும்  ட்டுச  வளர்ந்து வருகிைது. 

வனலப்பக்கங்கள், தேய்தி கட்டுனரகள், நினல புதுப்பிப்புகள், வனலப்பதிவுகள்  ற்றும் 

பலவற்னை உள்ளடக்கிய இனணயத்னதப் பற்ைி ேிந்தியுங்கள். தரவு கட்டன க்கப்படொதது  ற்றும் 

அனதத் ததொடர நொம் தேய்யக்கூடியது சதடனலப் பயன்படுத்துவதும் முடிவுகனளத் தவிர்ப்பதும் 

ஆகும். இந்த உனரத் தரவின் தபரும்பகுதினய குறுகிய, கவைம் தேலுத்திய சுருக்கங்களொகக் 

குனைக்க சவண்டிய அவேியம் உள்ளது, இனவ இரண்டும் முக்கிய விவரங்கனளக் தபறுகின்ைை; 

எைசவ இரண்னடயும் நொம்  ிகவும் திைம்பட வழிநடத்தலொம்; ச லும் தபொிய ஆவணங்களில் நொம் 

சதடும் தகவல்கள் உள்ளதொ என்பனத ேொிபொர்க்கலொம். டிஜிட்டல் ஆவணங்களின் வடிவத்தில் 

உள்ள உனர தகவல்கள் வினரவொக தபொிய அளவிலொை தரனவக் குவிக்கின்ைை. இந்த தபொிய 

அளவிலொை ஆவணங்கள் கட்டன க்கப்படொதனவ: இது கட்டுப்பொடற்ைது  ற்றும் பொரம்பொிய 

தரவுத்தளங்களொக ஒழுங்கன க்கப்படவில்னல. ஆகசவ ஆவணங்கனளச் தேயலொக்குவது ஒரு 

தேயலற்ை பணியொகும், தபரும்பொலும் தரநினலகள் இல்லொததொல். எல்லொ உனரயின் 

சுருக்கங்கனளயும் னகமுனையொக உருவொக்க முடியொது; தொைியங்கி முனைகளுக்கு ஒரு தபொிய 

சதனவ உள்ளது. 

தொைியங்கி உனர சுருக்க கருவிகள் சதனவப்படுவதற்கொை கொரணங்கள் 

 ஜுவொன்- ொனுவல் சடொரஸ்-ச ொசரசைொ என்சபொர் “தொைியங்கி உனர சுருக்கம்” 

(Automatic Text Summarization) (Juan-Manuel Torres-Moreno, 2014 ) என்ை த து நூலில் 

ந க்கு தொைியங்கி உனர சுருக்க கருவிகள் சதனவப்படுவதற்கொை 6 கொரணங்கனள 

வழங்குகிைொர்கள். 

1. சுருக்கங்கள் வொேிப்பு சநரத்னதக் குனைக்கின்ைை. 

2. ஆவணங்கனள ஆரொய்ச்ேி தேய்யும் சபொது, சுருக்கங்கள் சதர்வு தேயல்முனைனய 

எளிதொக்குகின்ைை. 

3. தொைியங்கிச் சுருக்கம் குைியீட்டு தேயல்திைனை ச ம்படுத்துகிைது. 
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4. தொைியங்குச் சுருக்க ய ொக்கல் வழிமுனைகள்  ைிதச் சுருக்கங்கனள விட குனைவொை 

ேொர்புனடயனவ. 

5. தைிப்பயைொக்கப்பட்ட தகவல்கனள வழங்குவதொல் சகள்விக்கு பதிலளிக்கும் 

அன ப்புகளில் தைிப்பயைொக்கப்பட்ட சுருக்கங்கள் பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

6. தொைியங்கி அல்லது பகுதி தொைியங்கிச் சுருக்க ஒழுங்குமுனைகனளப் பயன்படுத்துவது 

வணிகச் சுருக்க சேனவகனள அவர்கள் வொங்கக்கூடிய நூல்களின் எண்ணிக்னகனய 

அதிகொிக்க உதவுகிைது. 

உனர சுருக்கங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 ஒரு தபொிய ஆவணத்தின் சுருக்கத்திற்கு பல கொரணங்களும் பயன்பொடுகளும் உள்ளை. 

 ைதில் உடைடியொக வரக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்கொட்டு, ஒரு நீண்ட தேய்தி கட்டுனரயின் 

சுருக்க ொை சுருக்கத்னத உருவொக்குவது, ஆைொல் இன்னும் பல உனர சுருக்கங்கள் ஒவ்தவொரு 

நொளும் நொம் வரக்கூடும். 1999 ஆம் ஆண்டின் “தொைியங்கி உனர சுருக்கத்தில் முன்சைற்ைங்கள்” 

என்ை தனலப்பில் அவர்களின் புத்தகத்தில், ஆேிொியர்கள் உனரச் சுருக்கத்தின் ஒவ்தவொரு நொளும் 

எடுத்துக்கொட்டுகளின் பயனுள்ள பட்டியனல வழங்குகிைொர்கள். 

 தனலப்புச் தேய்திகள் (headlines) (உலகம் முழுவதிலு ிருந்து) 

 சுருக்க உனர (outlines) ( ொணவர்களுக்கொை குைிப்புகள்) 

 நிகழ்ச்ேிக்குைிப்புகள் (minutes) (கூட்டத்தின்) 

 முன்சைொட்டங்கள் (previews) (தினரப்படங்களின்) 

 விஷயச்சுருக்கங்கள் (synopses) (சேொப் ஓபரொ பட்டியல்கள்) 

  திப்புனரகள் reviews (ஒரு புத்தகம், குறுவட்டு, தினரப்படம் சபொன்ைனவ) 

 சுருக்கத் ததொகுப்புகள் digests (டிவி வழிகொட்டி) 

 சுயேொினத (biography) (விண்ணப்பங்கள், இரங்கல்கள்) 

 சுருக்கங்கள் (abridgments) (குழந்னதகளுக்கொை சஷக்ஸ்பியர்) 

 புல்லட்டின் bulletins (வொைினல முன்ைைிவிப்புகள் / பங்குச் ேந்னத அைிக்னககள்) 

 ேொரொம்ேம் (sound bites) (தற்சபொனதய பிரச்ேினையில் அரேியல்வொதிகள்) 

 வரலொறுகள் (histories) (முக்கிய நிகழ்வுகளின் கொலவொினே) 

உனர சுருக்கத்திற்கொை முக்கிய படிகள்: 
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 ஆவணங்கனள சுருக்க ொக மூன்று முக்கிய படிகள் உள்ளை. இனவ தனலப்பு அனடயொளம் 

கொணல், விளக்கம்  ற்றும் சுருக்க உருவொக்கம். 

1. தனலப்பு அனடயொளம் கொணல்: உனரயில்  ிக முக்கிய ொை தகவல்கள் அனடயொளம் 

கொணப்படுகின்ைை. ததொகுப்பு அனடயொளம் கொண தவவ்சவறு நுட்பங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; அனவ நினல, குைிபுச் தேொற்தைொடர்கள், தேொல் அதிர்தவண். 

தேொற்தைொடர்களின் நினலனய அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட முனைகள் தனலப்பு அனடயொளம் 

கொண  ிகவும் பயனுள்ள முனைகள். 

2. விளக்கம்: சுருக்கம் சுருக்கங்கள் விளக்க படி வழியொக தேல்ல சவண்டும். இந்த கட்டத்தில், 

தபொதுவொை உள்ளடக்கத்னத உருவொக்குவதற்கொக தவவ்சவறு பொடங்கள்/தபொருண்ன கள் 

இனணக்கப்படுகின்ைை. 

3.3. சுருக்கம் உருவொக்கம்: இந்த கட்டத்தில், கணிைி உனர உருவொக்கும் முனைனயப் 

பயன்படுத்துகிைது. 

அணுகுமுனைகள் (Approaches) 

.  தொைியங்கி உனர சுருக்கம் ஒரு பனழய ேவொல்; ஆைொல் தற்சபொனதய ஆரொய்ச்ேி 

தினேயொைது பசயொத டிேின், தயொொிப்பு  திப்பொய்வு, கல்வி களங்கள்,  ின்ைஞ்ேல்கள்  ற்றும் 

வனலப்பதிவுகள் ஆகியவற்ைில் வளர்ந்து வரும் சபொக்குகனள சநொக்கித் தினே திருப்புகிைது. இந்த 

பகுதிகளில், குைிப்பொக உலகளொவிய வனலயில் தகவல் சுன  இருப்பசத இதற்குக் கொரணம். 

இயற்னக த ொழி ஆய்வு (என்.எல்.பி) ஆரொய்ச்ேியில் தன்ைியக்க சுருக்கம் ஒரு முக்கிய ொை 

பகுதியொகும். இது ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட உனரகளின் சுருக்கத்னத தொைொக 

உருவொக்குவனதக் தகொண்டுள்ளது. பிொித்ததடுக்கும் ஆவணச் சுருக்கத்தின் சநொக்கம் அேல் 

ஆவணத்திலிருந்து பல கூற்று வொக்கியங்கள், பத்திகனள அல்லது பத்திகனள தொைொகசவ 

சதர்ந்ததடுப்பதொகும் .நியூரல் தநட்தவொர்க் (Neural Network), வனரபடக் சகொட்பொடு (Graph 

Theoretic), ததளிவில்லொத (Fuzzy)  ற்றும் கிளஸ்டனர (Cluster) அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட 

உனர சுருக்கம் அணுகுமுனைகள் ஒரு அளவிற்கு திைம்பட தேயல்படுவதில் தவற்ைி தபற்றுள்ளை. 

ஒரு ஆவணத்தின் சுருக்கம். பிொித்ததடுக்கும்  ற்றும் சுருக்க முனைகள் (extractive and abstractive 

methods) இரண்டும் ஆரொய்ச்ேி தேய்யப்பட்டுள்ளை. தபரும்பொலொை சுருக்க நுட்பங்கள் 

பிொித்ததடுக்கும் முனைகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. சுருக்க முனை என்பது  ைிதர்களொல் 

தேய்யப்பட்ட சுருக்கங்களுக்கு ஒத்ததொகும். இப்சபொது சுருக்க ொை சுருக்கத்திற்கு த ொழி 
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உருவொக்கத்திற்கு கைரக இயந்திரங்கள் சதனவப்படுகின்ைை, ச லும் தடொன ன் குைிப்பிட்ட 

பகுதிகளுக்குள் நகதலடுப்பது கடிைம். 

 தொைியங்கி சுருக்கத்திற்கு இரண்டு தபொதுவொை அணுகுமுனைகள் உள்ளை: 

பிொித்ததடுத்தல்  ற்றும் சுருக்கம். 

பிொித்ததடுத்தல் அடிப்பனடயிலொை சுருக்கம் (Extraction-based summarization) 

 இங்சக, அேல் தரவிலிருந்து உள்ளடக்கம் பிொித்ததடுக்கப்படுகிைது, ஆைொல் 

பிொித்ததடுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் எந்த வனகயிலும்  ொற்ைப்படவில்னல. பிொித்ததடுக்கப்பட்ட 

உள்ளடக்கத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ஒரு உனர ஆவணத்னத "அனடயொளம்" தேய்ய அல்லது 

அகரவொினே அட்டவனணப்படுத்தப் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியச் தேொற்தைொடர்கள் அல்லது 

ச சல கூைப்பட்டுள்ளபடி ஒரு சுருக்கத்னத கூட்டொக உள்ளடக்கும் முக்கிய வொக்கியங்கள் 

(தனலப்புகள் உட்பட)  ற்றும் பிரதிநிதி படங்கள் அல்லது வீடிசயொ பிொிவுகள் ஆகியவற்னை 

உள்ளடக்கும். உனரனயப் தபொறுத்தவனர, பிொித்ததடுத்தல் ேறுக்குதல் தேயல்முனைக்கு ஒத்ததொக 

இருக்கிைது, இதில் சுருக்கம் (கினடத்தொல்), தனலப்புகள்  ற்றும் துனண தனலப்புகள், 

புள்ளிவிவரங்கள், ஒரு பிொிவின் முதல்  ற்றும் கனடேி பத்திகள்  ற்றும் விருப்ப ொக ஒரு பத்தியில் 

முதல்  ற்றும் கனடேி வொக்கியங்கள் ஒருவர் முழு ஆவணத்னதயும் விொிவொக படிக்க 

சதர்ந்ததடுப்பதற்கு முன்பு படிக்கப்படுகின்ைை.  

சுருக்கம் ேொர்ந்த சுருக்கம் (Abstraction-based summarization) 

 இது முக்கிய ொக உனரக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. சுருக்க முனைகள் (Abstractive methods) 

அேல் உள்ளடக்கத்தின் உள் தபொருண்ன யியல்ேொர் பிரதிநிதித்துவத்னத உருவொக்குகின்ைை, 

பின்ைர் இந்த பிரதிநிதித்துவத்னதப் பயன்படுத்தி ஒரு  ைிதன் தவளிப்படுத்தக் கூடியவற்றுடன் 

தநருக்க ொை ஒரு சுருக்கத்னத உருவொக்கும். ஒரு உனரனயப் பிொித்ததடுப்பனத விட வலுவொகச் 

சுருக்க, சுருக்கம் பிொித்ததடுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்னத மூல ஆவணத்தின் பகுதிகனள 

தபொழிப்புனர தேய்வதன் மூலம்  ொற்ைலொம். இருப்பினும் இத்தனகய  ொற்ைம், பிொித்ததடுப்பனத 

விட கணிைிேொர் அடிப்பனடயில்  ிகவும் ேவொலொைது; இது இயற்னகயொை த ொழி ஆய்வு (natural 

language processing)  ற்றும் அேல் ஆவணம் ஒரு ேிைப்பு அைிவுத் துனையுடன் ததொடர்புனடய 

ேந்தர்ப்பங்களில் அேல் உனரயின் களத்னதப் பற்ைிய ஆழ ொை புொிதல் ஆகிய இரண்னடயும் 

உள்ளடக்கியது. "தபொழிப்புனர/தபயர்ப்புனர"-ஐப் படம்  ற்றும் வீடிசயொவுக்குப் பயன்படுத்துவது 
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இன்னும் கடிைம்; அதைொல்தொன் தபரும்பொலொை சுருக்க ய ொக்கல் அன ப்புகள் 

பிொித்ததடுத்தலொக (extractive) அன கின்ைை. 

உதவிச் சுருக்கம் (Aided summarization) 

 அதிக சுருக்க தரத்னத சநொக்க ொகக் தகொண்ட அணுகுமுனைகள் ஒருங்கினணந்த 

த ன்தபொருள்  ற்றும்  ைித முயற்ேினய நம்பியுள்ளை. இயந்திர உதவி  ைித சுருக்கத்தில் 

(Machine Aided Human Summarization), பிொித்ததடுக்கும் நுட்பங்கள் உட்படுத்துவதற்கொக 

முக்கிய பத்திகனள முன்ைினலப்படுத்துகின்ைை (இதில்  ைிதன் உனரனயச் சேர்க்க்சவொ 

நீக்கசவொ தேய்வொன்).  ைித உதவி இயந்திர சுருக்கத்தில் (Human Aided Machine 

Summarization) ஒரு  ைிதப் பின் தேயலொக்க த ன்தபொருள் (human post-processes software) 

கூகிள் த ொழிதபயர்ப்பின் தொைியங்கி த ொழிதபயர்ப்பின் தவளியீட்னட ஒருவர் திருத்துவனதப் 

சபொல தவளியீடு தேய்கிைது. 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்படியிலொை உனரச்சுருக்க ஒழுங்குமுனை 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்படியிலொை உனரச்சுருக்க ஒழுங்குமுனை பல உருவொக்கப்பட்டுள்ளை.  

பொர்த்தொ லொல் உருவொக்கப்பட்ட உனர சுருக்க ஒழுங்குமுனை  

 பொர்த்தொ லொல் (Partha Lal,  2002) தரவுததொகுதினயப் பயன்படுத்தி உருவக்கக்கப்பட 

உனர சுருக்க ஒழுங்குமுனை குைிப்பிடத் தகுந்ததொகும். இந்த திட்டத்தில், உனர சுருக்கம் 

ஒழுங்குமுனை ஒன்று உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. சுருக்க ொக ஆவணத்தில் உள்ள வொக்கியங்களுக்கு 

 திப்தபண்கனள ஒதுக்குவதன் மூலமும், சுருக்கத்தில் அதிக  திப்தபண் வொக்கியங்கனளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலமும் கணிைி தேயல்படுகிைது.  திப்தபண்  திப்புகள் வொக்கியத்திலிருந்து 

பிொித்ததடுக்கப்பட்ட அம்ேங்கனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. அம்ே  திப்தபண்களின் 

சநொியல் கலனவ (linear combination) பயன்படுத்தப்படுகிைது. அம்ேத்திலிருந்து  திப்தபண் 

வனரயிலொை கிட்டத்தட்ட அனைத்து ச ப்பிங்  ற்றும் சநொியல் கலனவயில் உள்ள குணக 

 திப்புகள் (coecient values) ஒரு பயிற்ேித் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்படுகின்ைை. ேில 

முற்சுட்டு தீர் ொைம் (anaphor resolution) தேய்யப்படுகிைது. இந்த ஒழுங்குமுனைனய  திப்பீடு 

தேய்ய ஆவண புொிந்துணர்வு  ொநொட்டில் (Document Understanding Conference) 

ே ர்ப்பிக்கப்பட்டது. அடிப்பனட சுருக்கத்திற்குக் கூடுதலொக, பயைனர உனரனயக் குைினவக்கும் 

ேிக்கனல தீர்க்க ேில முயற்ேிகள் ச ற்தகொள்ளப்படுகின்ைை. சநொக்கம் தகொண்ட பயைருக்கு 

பின்ைணி அைிவு அல்லது வொேிப்பு திைன் குனைவொக இருப்பதொகக் கருதப்படுகிைது. சுருக்கத்தில் 
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பயன்படுத்தப்படும் தைிப்பட்ட தேொற்கனள எளிதொக்குவதன் மூலமும், வனலயில் (web) இருந்து 

சதனவயொை பின்ைணித் தகவல்கனள தபறுவதன் மூலமும் கணிைி உதவுகிைது. 

6.4.9. உனர அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனை (Text annotation system) 

 தரவுத்ததொகுதி அசடயொளப் டுத்தல்/ைிறுகுறிப்புபைய்தல் என் து ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் 

விளக்க ப ொழியியல் தகவல்கசளச் பைர்ப் து. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு ப ொதுவொன வசக 

அசடயொளப் டுத்தல்/ைிறுகுறிப்புபைய்தல் என் து அசடயொளங்கசள/குறிச்பைொற்கசள அல்ைது 

பை ிள்கசளச் பைர்ப் தொகும்; இது ஒரு உசரயில் உள்ள பைொற்கள் எந்த 

வசகப் ொட்சடச்/வகுப்ச ச் பைர்ந்தது என் சதக் குறிக்கிறது. இது பைொல்வசகப் ொடு 

அசடயொளப் டுத்தல் (part-of-speech tagging (அல்லது POS tagging/  ிஓஎஸ் படக்கிங்) என்று 

அசழக்கப் டுகிறது; எடுத்துக்கொட்டொக, ஒபர எழுத்துக்கசளக் ஆைொல் தவவ்சவறு அர்த்தங்கள் 

அல்லது உச்ேொிப்பு பகொண்ட பைொற்கசள பவறு டுத்துவதில்  யனுள்ளதொக இருக்கும். ஒரு 

ஆங்கில உசரயில் ஒரு பைொல் present உச்ைொிக்கப் ட்டொல், அது ஒரு ப யர்ச்பைொல்ைொகபவொ (= 

'gift'), ஒரு விசனச்பைொல்ைொகபவொ (=give someone a present) அல்ைது ப யரசடயொகபவொ 

(='not absent') இருக்க இயலும். ஒபர  ொதிொியொகத் பதொன்றும் இந்த பைொற்களின் அர்த்தங்கள் 

 ிகவும் பவறு ட்டசவ; ப லும் உச்ைொிப் ின் வித்தியொைமும் உள்ளது;  பனனில் present என்ை 

வ்விசனச்பைொல் இறுதி எழுத்துக்களில் அழுத்தத்சதக் பகொண்டுள்ளது. பைொல்வசகப் ொடுகசள 

அசடயொளப் டுத்தும்/குறிப் ிடும் ஒரு எளிய முசறசயப்  யன் டுத்துதல் - அடிக்பகொடிட்டுக் 

குறியீட்டொல் பைொற்கசள குறிச்பைொற்கசள இசணத்தல் - இந்த மூன்று பைொற்கசளயும் 

 ின்வரு ொறு அசடயொளப் டுத்தும்/குறிப் ிடும்: 

present_NN1 (ஒற்சற ப ொதுவொன ப யர்ச்பைொல்) 

present_VVB (ஒரு பைொற்ப ொருள் விசனச்பைொல்லின் அடிப் சட வடிவம்) 

present_JJ (ப ொது ப யரசட) 

உனரனய அனடயொளப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் 

 எனதயும் பற்ைி கற்பிக்கக்கூடிய அனைத்து வனகயொை தகவல்களுக்கும் இனணயம் ஒரு 

அற்புத ொை ஆதொரம் என்பது அனைவருக்கும் ததொியும்: வித்னதகொட்டல், நிரலொக்கம், ஒரு 

கருவினய வொேித்தல்  ற்றும் பல. இருப்பினும், இனணயத்தில் உள்ள  ற்தைொரு அடுக்கு தகவல் 

உள்ளது; எைசவதொன் அந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் ( ற்றும் வனலப்பதிவுகள்,  ன்ைங்கள், 

ட்வீட்டுகள் சபொன்ைனவ) ததொடர்பு தகொள்ளப்படுகின்ைை. உனரகள், படங்கள், தினரப்படங்கள் 

 ற்றும் ஒலிகள் உட்பட அனைத்து வனகயொை ஊடகங்களிலும் இனணயம் தகவல்கனளக் 
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தகொண்டுள்ளது  ற்றும் த ொழி என்பது தகவல்ததொடர்பு ஊடகம்; இது உள்ளடக்கத்னதப் 

புொிந்துதகொள்ளவும் உள்ளடக்கத்னத பிை ஊடகங்களுடன் இனணக்கவும் அனு திக்கிைது. 

இருப்பினும், ஆர்வமுள்ள பயைர்களுக்கு இந்த தகவனல வழங்குவதில் கணிைிகள் ேிைந்தனவ 

என்ைொலும், அனவ த ொழினயப் புொிந்து தகொள்வதில்  ிகவும் திைன யொைனவ. 

 சகொட்பொட்டு  ற்றும் கணிைி த ொழியியல் த ொழியின் ஆழ ொை தன்ன னய 

அவிழ்ப்பதில் கவைம் தேலுத்துகிைது  ற்றும் த ொழியியல் கட்டன ப்புகளின் கணிைிேொர் 

பண்புகனள (computational properties) தைதொக்கிக்தகொள்கிைது.  ைித த ொழி 

ததொழில்நுட்பங்கள் (Human language technologies (HLTs/எச்.எல்.டி) இந்த நுண்ணைிவுகனளயும் 

வழிமுனைகனளயும் பின்பற்ைி அவற்னைச் தேயல்பொடொக, த ொழினயப் பயன்படுத்தி 

கணிைிகளுடன் நொம் ததொடர்பு தகொள்ளும் வழிகனள பொதிக்கும் உயர் தேயல்திைன் தகொண்ட 

திட்டங்களொக  ொற்ை முயற்ேிக்கின்ைை. ஒவ்தவொரு நொளும் அதிக ொை  க்கள் இனணயத்னதப் 

பயன்படுத்துவதொல், ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்குக் கினடக்கும் த ொழியியல் தரவுகளின் அளவு 

கணிே ொக அதிகொித்துள்ளது; இது த ொழியியல்  ொடலிங் ேிக்கல்கனள  ைிதர்கள் தொ ொகசவ 

தேயலொக்கக்கூடிய ேிைிய அளவிலொை தரவுகளுக்கு  ட்டுப்படுத்தப்படுத்தொ ல்  ொைொக இயந்திரம் 

கற்ைல் பணிகளொகப் பொர்க்க அனு திக்கிைது. 

 இருப்பினும், ஒரு கணிைினய ஒரு தபொிய அளவிலொை தரனவ வழங்குவதும், சபேக் கற்றுக் 

தகொள்ள சவண்டும் என்று எதிர்பொர்ப்பதும் சபொதொது - கணிைி வடிவங்கள்  ற்றும் 

அனு ொைங்கனள எளிதில் கண்டுபிடிக்கும் வனகயில் தரனவத் தயொொிக்க சவண்டும். 

தரவுத்ததொகுப்பில் ததொடர்புனடய த ட்டொசடட்டொனவச் சேர்ப்பதன் மூலம் இது வழக்க ொக 

தேய்யப்படுகிைது. தரவுத்ததொகுப்பின் கூறுகனளக் குைிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் எந்த 

த ட்டொசடட்டொ குைிச்தேொல்லும்/அனடயொளங்களும் உள்ளீட்டின்  ீது 

ேிறுகுைிப்பு/அனடயொளப்படுத்தல் எை அனழக்கப்படுகிைது. இருப்பினும், வழிமுனைகள் 

திைன யொகவும் திைம்படவும் கற்றுக்தகொள்ள, தரவில் தேய்யப்படும் 

ேிறுகுைிப்பு/அனடயொளப்படுத்தல் துல்லிய ொக இருக்க சவண்டும், ச லும் இயந்திரம் தேய்யும்படி 

சகட்கப்படும் பணிக்கு தபொருத்த ொைதொக இருக்க சவண்டும். இந்தக் கொரணத்திற்கொக, த ொழி 

ேிறுகுைிப்பின்/அனடயொளப்படுத்தலின் ஒழுக்கம் அைிவொர்ந்த  ைித த ொழி ததொழில்நுட்பங்கனள 

வளர்ப்பதில் ஒரு முக்கிய ொை இனணப்பொகும். 

த ொழியியல் விளக்கத்தின் அடுக்குகள் 
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 அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட (ேிறுகுைிப்புதேய்யப்பட்ட (annotated)) தரவுத்ததொகுதினய 

உருவொக்குவதற்கு முனையொை த ொழியியல் பயிற்ேி அவேியம் இல்னல என்ைொலும், பல 

வனகயொை ேிறுகுைிப்புதேய்யும்/அனடயொளப்படுத்தும் பணிகளின் எடுத்துக்கொட்டுகனள 

அைிந்துதகொள்ளசவண்டும்; ச லும் பயன்படுத்தப்படும்  த ொழிபற்ைிய பல்சவறு அம்ேங்கனளப் 

பற்ைிய அடிப்பனட புொிதல் த ொழிக்கூறுகனள அனடயொளப்படுத்துவதற்கு  ிகவும் உதவியொக 

இருக்கும். இலக்கண ொைது த ொழியில் நன்கு உருவொக்கப்பட்ட கட்டன ப்புகனள 

உருவொக்குவதற்குப் தபொறுப்பொை வழிமுனைகளுக்கு தபொதுவொக வழங்கப்படும் தபயர். 

அைிவொற்ைல் வடிவன ப்பு அல்லது விளக்க வேதிக்கொக, தபரும்பொலொை த ொழியியலொளர்கள் 

இலக்கணத்னத தைித்துவ ொை ததொகுதிகள் அல்லது அன ப்புகனளக் தகொண்டதொகசவ 

கருதுகின்ைைர். இந்த பகுதிகளில் தபொதுவொக ததொடொியல், தபொருண்ன யியல், உருபைியல், 

ஒலியைியல் ( ற்றும் ஒலியியல்)  ற்றும் அகரொதி ஆகியனவ அடங்கும்.  ைித தேயல்பொட்டில் 

த ொழி எவ்வொறு உட்தபொதிந்துள்ளது என்பசதொடு ததொடர்புனடய இலக்கணத்திற்கு அப்பொற்பட்ட 

பகுதிகள் கருத்தொடல், நனடமுனைவொதம்/பயன்வழியியல்  ற்றும் உனரக் சகொட்பொடு 

ஆகியவற்ைில் அடங்கும். பின்வரும் பட்டியல் இந்த பகுதிகளின் விொிவொை விளக்கங்கனள 

வழங்குகிைது: 

ததொடொியல் 

வொக்கியங்கள் எவ்வொறு தேொற்கனள இனணக்கின்ைை என்ை ஆய்வு. தேொல்வனகப்பொடுகனள 

ஆரொய்வதும், அனவ எவ்வொறு தபொிய கட்டு ொைங்கனள உருவொக்குகின்ைை என்பதும் இதில் 

அடங்கும். 

தபொருண்ன யியல் 

த ொழியில் தபொருள் பற்ைிய ஆய்வு. தபொருண்ன யியல் தேொற்களுக்கு இனடயிலொை 

உைவுகனளயும் அனவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப் பயன்படுவனதயும் ஆரொய்கிைது. 

உருபைியல் 

ஒரு த ொழியில் உள்ள  ிகச்ேிைிய தபொருள் அலகுகளின் ஆய்வு. ஒரு உருபன் என்பது தபொருள் 

அல்லது தேயல்பொட்னடக் தகொண்ட த ொழியின்  ிகச்ேிைிய அலகு ஆகும், இது தேொற்கள், 

முன்தைொட்டுகள், இனணப்புகள்  ற்றும் தபொருனள வழங்கும் பிை தேொல் கட்டன ப்புகனள 

உள்ளடக்கிய ஒரு வனரயனை ஆகும். 

ஒலியைியல் 
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ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழியின் ஒலி அன ப்தபொழுங்குகளின் ஆய்வு. எந்ததந்த ஒலிகள் 

குைிப்பிடத்தக்கனவ  ற்றும் தபொருனளக் தகொண்டிருக்கின்ைை என்பனத தீர் ொைிப்பது ஆய்வின் 

அம்ேங்களில் அடங்கும் (அதொவது, ஒலியன்கள்): அனேகள் எவ்வொறு கட்டன க்கப்பட்டு 

இனணக்கப்படுகின்ைை;  ற்றும் த ொழியில் உள்ள தைித்தைி அலகுகனள (கூறுகனள) விவொிக்க 

என்ை அம்ேங்கள் சதனவ, அனவ எவ்வொறு விளக்கப்படுகின்ைை. 

ஒலியியல் 

 ைித சபச்ேின் ஒலிகனளப் பற்ைிய ஆய்வு, அனவ எவ்வொறு உருவொக்கப்படுகின்ைை  ற்றும் 

உணரப்படுகின்ைை. ஒரு ஒலியன் என்பது ஒரு தைிப்பட்ட ஒலினயக் குைிப்பிடும் தேொல்; இது 

அடிப்பனடயில்  ைித சபச்ேின்  ிகச்ேிைிய அலகு ஆகும். 

அகரொதி/தலக்ேிகன் 

ஒரு த ொழியில் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்களின் ஆய்வு, அதொவது ஒரு 

த ொழியின் தேொல்லகரொதி. 

கருத்தொடல் பகுப்பொய்வு 

தகவல் பொி ொற்ைங்கனளப் பற்ைிய ஆய்வு; வழக்க ொக உனரயொடல்களின் வடிவத்தில், குைிப்பொக 

வொக்கிய எல்னலகளில் தகவல்களின் ஒழுக்கு. 

பயன்வழியியல்/நனடமுனைவொதம் 

உனரயின் சூழல் ஒரு தவளிப்பொட்டின் தபொருனள எவ்வொறு பொதிக்கிைது என்பனதயும், 

 னைக்கப்பட்ட அல்லது முன்ைைிவிக்கப்பட்ட தபொருனள ஊகிக்க என்ை தகவல் அவேியம் 

என்பனதயும் ஆய்வு தேய்கிைது. 

உனரக் கட்டன ப்புப் பகுப்பொய்வு 

தபொிய உனர அன ப்புகனள உருவொக்க விவொிப்புகள்  ற்றும் பிை உனர பொணிகள்/நனடகள் 

எவ்வொறு கட்டன க்கப்படுகின்ைை என்பது பற்ைிய ஆய்வு. 

சவறுபட்ட வனகயொை அனடயொளப்படுத்தல்கள் (Different kinds of annotation)  

 முன்ைர் பொர்த்த்த த ொழியியல் விளக்கத்தின் அடுக்குகளொை/நினலகளொை ஒலியியல், 

ஒலியைியல், உருபைியல், ததொடொியல், தபொருண்ன யியல், கடுத்தொடல் ஆகியவற்ைிற்கு இணங்க 

சவறுபட்ட அனடயொளப்படுத்தல்கள் உனரயில் அல்லது தரவுத்ததொகுதியில் தேய்யப்படும். 

தேொல்வகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் தவிர, பிை வனக அனடயொளப்படுத்தல்கள் உள்ளை; ஒரு 
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தரவுத்ததொகுதி அல்லது உனரயின் த ொழியியல் பகுப்பொய்வு அடிப்பனடயில் தவவ்சவறு 

நினலகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக பின்வருவன்வற்னைக் கூைலொம்:  

ஒலியியல்ேொர் அனடயொளப்படுத்தல் (phonetic annotation):  எடுத்துக்கொட்டொக சபச்சுத் 

தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள வொர்த்னத எப்படி உச்ேொிக்கப்படுகிைது என்பது பற்ைிய தகவல்கனளச் 

சேர்ப்பது ஒலியியல்ேொர் அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும். 

 ீக்கூறு அனடயொளப்படுத்தல் (prosodic annotation): அனேயழுத்தம், இனேசயொட்டம்  ற்றும் 

விட்டினே சபொன்ை  ீக்கூறு பண்புக்கூறுகள ஒரு சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதியில் சேர்பது  ீக்கூறு 

அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும்.  

ததொடொியல் அனடயொளப்படுத்தல் (syntactic annotation): தகொடுக்கப்பட்ட வொக்கியம், 

ததொடொியல் பகுப்பொய்வு அடிப்பனடயில் தேொற்தைொடர்கள், எச்ேத்ததொடர்கள் சபொன்ை 

அலகுகளொக எவ்வொறு பகுப்பொய்வு தேய்யப்படுகிைது என்பது பற்ைிய தகவல்கனளச் சேர்ப்பது 

ததொடொியல் அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும். 

 தபொருண்ன யியல்ேொர் அனடயொளப்படுத்தல் (semantic annotation): தேொற்களின் 

தபொருண்ன யியல்ேொர் வனகப்பொடு பற்ைிய தகவல்கனளச் சேர்ப்பது தபொருண்ன யியல்ேொர் 

அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, cricket என்ை தேொல் எந்த எழுத்துக்கூட்டல் 

வித்தியொேமும் உச்ேொிப்பு வித்தியொேமும் இல்லொ ல் ஒரு வினளயொட்னடக் குைிப்பிடும் 

தேொல்லொகவும் ஒரு பூச்ேினயக் குைிப்பிடும் தேொல்லொகவும் தவவ்சவறு தபொருண்ன யியல்ேொர் 

வனகப்பொடுகனளச் ேொர்வனத உணர்த்தும்.   

பயன்வழியியல் அனடயொளப்படுத்தல் (pragmatic annotation): சபசும் உனரயொடலில் (spoken 

dialogue) நிகழும் சபச்சுச் தேயல் (speech act) (அல்லது உனரயொடல் தேயல் (or dialogue act)) 

பற்ைிய தகவல்கனளச் சேர்ப்பது பயன்பொட்டியல் அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக 

ஆங்கிலத்தில் சபசும்சபொது தவவ்சவறு ேந்தர்ப்பங்களில் okay எைச் தேொல்வது ஒரு ஒப்புதல் 

(acknowledgement), பின்னூட்டத்திற்கொை சகொொிக்னக (a request for feedback), 

ஏற்றுக்தகொள்ளுதல் (acceptance) அல்லது விவொதத்தின் ஒரு புதிய கட்டத்னதத் ததொடங்கும் ஒரு 

பயன்வழியியல்ேொர் குைிப்பொைொக (pragmatic marker) இருக்கலொம். 

கருத்தொடல் அனடயொளப்படுத்தல் (discourse annotation): ஒரு உனரயில் முற்சுட்டுேொர் 

இனணப்புகள் பற்ைிய தகவல்கனளச் சேர்ப்பது கருத்தொடல் அனடயொளப்படுத்தல் ஆகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, I'll saddle the horses and bring them round (நொன் குதினரகனள சேணம் 
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சபொட்டு அவற்னை வட்ட ொகக் தகொண்டு வருசவன்) என்ை வொக்கியத்தில் வரும். [பிரவுன் 

கொர்பஸிலிருந்து ஒரு எடுத்துக்கொட்டு] them என்பனதயும் (த ிழில் அவற்னை) அதன் முற்சுட்டு the 

horses (த ிழில் குதினரகனள) என்பனதயும் இனணக்கும்படி அனடயொளப்படுத்தல்.  

நனடயியல் அனடயொளப்படுத்தல் (stylistic/ஸ்னடலிஸ்டிக் அனடயொளப்படுத்தல்):  

எடுத்துக்கொட்டொக, உனரயில் அல்லது தரவுத்ததொகுதியில் சபச்சு  ற்றும் ேிந்தனை விளக்கக்கொட்ேி 

பற்ைிய தகவல்கனளச் சேர்ப்பது (சநரடிப் சபச்சு,  னைமுகப் சபச்சு, சுதந்திர  னைமுகச் ேிந்தனை 

சபொன்ைனவ). 

 தேொல்ேொர் அனடயொளப்படுத்தல்: ஒவ்தவொரு தேொல் வடிவத்தின் தேொல்லைின்/தலம் ொவின் 

அனடயொளத்னத ஒரு உனரயில் சேர்ப்பது - அதொவது ஒரு அகரொதியில் அதன் தனலப்பொக (எ.கொ. 

lying என்பதன் தேொல்லைொக/தலம் ொவொக LIE வருவது) சபொன்ை வொர்த்னதயின் அடிப்பனட 

வடிவம்.  

இயந்திரம்கற்ைல் அணுகுமுனை 

 ேதுரங்கம் அல்லது ஜிசயொபொர்டினய எவ்வொறு தவல்வது என்பதிலிருந்து ஓட்டுநர் குறுகிய 

பொனத தினேகனள தீர் ொைிப்பது வனர, ஒவ்தவொரு நொளும் புதிய  ற்றும் அற்புத ொை 

ேிக்கல்கனளத் தீர்க்க  க்கள் கணிைிகனளக் கற்றுக்தகொடுத்தது சபொல் ததொிகிைது. ஆைொல் 

கணிைிகளொல் தேய்ய முடியொத பல பணிகள் இன்னும் உள்ளை, குைிப்பொக  ைித த ொழினயப் 

புொிந்துதகொள்ளும் உலகில். புள்ளிவிவர முனைகள் இந்த ேிக்கல்கனள அணுகுவதற்கொை ஒரு 

ேிைந்த வழியொக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளை; ஆைொல் இயந்திரக் கற்ைல் (machine learning (ML/ 

எம்.எல்) நுட்பங்கள் தபரும்பொலும் ஒரு தபொிய அளவிலொை தரனவக் கொட்டிலும், ஒரு 

தரவுத்ததொகுப்புக்குப் (dataset) தபொருத்த ொை சுட்டிகள் மூலம் வழிமுனைகள் வழங்கப்படும்சபொது 

ேிைப்பொக தேயல்படுகின்ைை. இயற்னகயொை த ொழினயப் பற்ைி விவொதிக்கும்சபொது, இந்தச் 

சுட்டிகள் தபரும்பொலும் அனடயொளங்கள்/ேிறுகுைிப்புகள் (annotations) - த ட்டொசடட்டொ 

வடிவத்தில் வருகின்ைை, அனவ உனரனயப் பற்ைிய கூடுதல் தகவல்கனள வழங்கும். இருப்பினும், 

ஒரு கணிைினயத் திைம்பட கற்பிப்பதற்கொக, அதற்கு ேொியொை தரனவ வழங்குவது முக்கியம், 

ச லும் அதில் இருந்து கற்றுக்தகொள்ள சபொது ொை தரவு இருக்க சவண்டும். 

6.4.10. தகவல்  ீட்கும் ஒழுங்குமுனை (Information retrieval system) 

தகவல்  ீட்தடடுப்பு (Information retrieval IR/ஐஆர்) என்ைொல் என்ை?  
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 தகவல்  ீட்தடடுப்பு (IR/ஐஆர்) என்ை வொர்த்னதயின் தபொருள்  ிகவும் பரந்ததொக 

இருக்கும். 1951ஆம் ஆண்டில், கொல்வின் மூர்ஸ் (Calvin Mooers)  " “Information retrieval” (“தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு") என்ை வொர்த்னதனய உருவொக்கிைொர், இதன் மூலம் ஒரு வருங்கொல தகவல் 

பயைொளர் தகவலுக்கொை சகொொிக்னகனய பயனுள்ள குைிப்புகளின் ததொகுப்பொக  ொற்ை முடியும். 

கொல்வின் மூயர்ஸின் கூற்றுப்படி: "தகவல்  ீட்தடடுப்பு என்பது தகவலின் விளக்கத்தின் 

அைிவுேொர் அம்ேங்கனளயும், சதடலுக்கொை அதன் விவரக்குைிப்னபயும், ச லும் தேயல்பொட்னடச் 

தேய்வதற்கு எந்த அன ப்புகள், நுட்பங்கள் அல்லது இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை 

என்பனதயும் உட்படுத்துகிைது." இருப்பினும், ஒரு கல்வித் துனையொக, தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

பின்வரு ொறு வனரயறுக்கப்படலொம்: “தகவல்  ீட்தடடுப்பு (IR/ஐஆர்) என்பது தபொிய 

சேகொிப்பிலிருந்து (தபொதுவொக கணிைிகள் சே ிக்கப்படும்) சதனவயொை தகவனலத் 

திருப்திதேய்யும் கட்டன க்கப்படொத இயல்னபக்தகொண்ட  (தபொதுவொக உனர) மூலப்தபொருனளக் 

(தபொதுவொக ஆவணங்கள்) கண்டுபிடிப்பது,  

 தகவல்  ீட்தடடுப்பு (IR/ஐஆர்)  ொதிொியொக்கம் ( ொடலிங்), வடிவன த்தல்  ற்றும் தபொிய 

அளவிலொை தகவல்களுக்கு வினரவொை  ற்றும் பயனுள்ள உள்ளடக்க அடிப்பனடயிலொை 

அணுகனல வழங்கக்கூடிய அன ப்புகனள தேயல்படுத்துவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. 

ஐஆர் அன ப்பின் சநொக்கம், பயைொின் தகவல் சதனவக்கு உனர ஆவணங்கள், படங்கள்  ற்றும் 

வீடிசயொ சபொன்ை தகவல் தபொருட்களின் தபொருத்தத்னத  திப்பிடுவதொகும். இத்தனகய தகவல் 

சதனவ விைவலின் வடிவத்தில் குைிப்பிடப்படுகிைது, இது வழக்க ொக தேொற்களின் னபயுடன் 

ஒத்திருக்கும். பயைர்கள் தங்கள் தகவல் சதனவக்கு தபொருத்த ொை தகவல் தபொருட்களில்  ட்டுச  

ஆர்வ ொக உள்ளைர். தகவல் தபொருட்களின் பிரதிநிதித்துவம்  ற்றும் அன ப்பு பயைருக்கு அவர் 

விரும்பும் தகவல்கனள எளிதொக அணுக சவண்டும். ஒரு ஐஆர் அன ப்பின் முதன்ன  

குைிக்சகொள், பயைர் விைவலுடன் ததொடர்புனடய அனைத்து தகவல் தபொருட்கனளயும் 

 ீட்தடடுப்பது, அசத ே யம்  ிகக்குனைவொகசவ தபொருந்தொத தபொருட்கனள (ஐடம்கனள) 

 ீட்தடடுப்பது. ச லும்,  ீட்தடடுக்கப்பட்ட தகவல் தபொருள்கள் (ஐடங்கள்)  ிகவும் 

தபொருத்த ொைனவயிலிருந்து குனைந்த ததொடர்புனடயனவயொக தரப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

 தகவல்  ீட்தடடுப்பு (Information Retrieval)  தரவு  ீட்தடடுப்பிலிருந்து (data retrieval) 

சவறுபட்டது. தரவு  ீட்தடடுப்பு முக்கிய ொக ஒரு ததொகுப்பின் எந்த ஆவணங்களில் பயைர் 

விைவலில் உள்ள முக்கிய வொர்த்னதகனளக் தகொண்டுள்ளது என்பனத தீர் ொைிப்பனதக் 
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தகொண்டுள்ளது, இது பயைர் தகவல் சதனவனய பூர்த்தி தேய்ய சபொது ொைதொக இல்னல. 

உண்ன யில், ஒரு ஐஆர் அன ப்பின் பயைர் தகொடுக்கப்பட்ட விைவனல திருப்திப்படுத்தும் 

தரனவ  ீட்தடடுப்பனத விட ஒரு விஷயத்னதப் பற்ைிய தகவல்கனள  ீட்தடடுப்பதில் அதிக 

அக்கனை தகொண்டுள்ளொர். ஒரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு முனைன க்கு,  ீட்தடடுக்கப்பட்ட தபொருள் 

துல்லிய ொக இருக்கலொம்  ற்றும் ேிைிய பினழகள் கவைிக்கப்படொ ல் சபொகக்கூடும், ஆைொல் 

தரவு  ீட்தடடுக்கும் முனைக்கு, இருப்பினும்  ீட்தடடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் தபொருள்களில் ஒரு 

தவைொை தபொருள் த ொத்த சதொல்வி என்று தபொருள். ஐஆர் அன ப்பு  ிகவும் பயனுள்ளதொக 

இருக்க, ஒரு ததொகுப்பில் உள்ள தகவல் தபொருட்களின் (ஆவணங்கள்) உள்ளடக்கங்கனள 

எப்படியொவது “விளக்கம்”  தேய்து பயைர் விைவலுக்குப் தபொருந்தக்கூடிய அளவிற்கு ஏற்ப 

அவற்னை வொினேப்படுத்த சவண்டும். ஆவண உள்ளடக்கத்தின் இந்த “விளக்கம்” என்பது ஆவண 

உனரயிலிருந்து வொக்கிய  ற்றும் தேொற்தபொருள் தகவல்கனளப் பிொித்ததடுப்பதும் பயைர் தகவல் 

சதனவக்கு தபொருந்த இந்த தகவனலப் பயன்படுத்துவதும் அடங்கும். ேம்பந்தப்பட்ட கருத்து 

தகவல்  ீட்தடடுப்பின் ன யத்தில் உள்ளது.  ீட்தடடுப்பு தேயல்முனையின்  ிகவும் கடிை ொை 

பகுதி எந்த ஆவணங்களுடன் ததொடர்புனடயது என்பனத தீர் ொைிப்பது அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட 

விைவனல பூர்த்தி தேய்வது. தபொருந்தக்கூடிய வொினேனய குனைப்பதில் ஆவணங்கள் 

முன்னுொின  அளிக்கப்பட சவண்டும். விைவலுடன் ததொடர்புனடய ஆவணங்கள் உயர்ந்த 

இடத்தில் இருக்கும்சபொது அசதே யம் தபொருத்த ற்ைது குனைந்த தரத்தில் இருக்கும் சபொது ஒரு 

ஐஆர் அன ப்பு அதன் அதிகபட்ே  ீட்தடடுப்பு தேயல்திைனை அனடகிைது. 

 தகவல்  ீட்தடடுப்பு (ஐஆர்) என்பது ததொடர்புள்ள வளங்களின் ததொகுப்பிலிருந்து ஒரு 

தகவல் சதனவக்கு தபொருத்த ொை தகவல் அன ப்பு வளங்கனளப் தபறுவதற்கொை தேயல்பொடு 

ஆகும். சதடல்கள் முழு உனர அல்லது பிை உள்ளடக்கம் அடிப்பனடயிலொை தேொல்லனடவொக்கம் 

(indexing) முனையின் அடிப்பனடயில் இருக்கலொம். தகவல்  ீட்தடடுப்பு என்பது ஒரு ஆவணத்தில் 

தகவல்கனளத் சதடுவது, ஆவணங்கனளத் சதடுவது, தரனவ விவொிக்கும் த ட்டொசடட்டொனவத் 

சதடுவது  ற்றும் உனரகள், படங்கள் அல்லது ஒலிகளின் தரவுத்தளங்கனளத் சதடுவது. 

 தகவல் சுன  (information overload) எைப்படுவனதக் குனைக்கத் தொைியங்குத் தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனைகள் (Automated information retrieval system) 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. ஐஆர் அன ப்பு என்பது புத்தகங்கள், பத்திொினககள்  ற்றும் பிை 

ஆவணங்களுக்கொை அணுகனல வழங்கும் ஒரு த ன்தபொருள் அன ப்பு; அந்த ஆவணங்கனள 
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சே ித்து நிர்வகிக்கிைது. வனல சதடுதபொைிகள் (Web search engines)  ிகவும் புலப்படும் ஐஆர் 

பயன்பொடுகள் ஆகும். 

கண்சணொட்டம் (Overview) 

 ஒரு பயைர் கணிைியில் விைவலுக்குள் (query) நுனழயும்சபொது தகவல்  ீட்தடடுப்புச் 

தேயல்முனை ததொடங்குகிைது. விைவல்கள் தகவல் சதனவகளின் முனையொை த ொழிவுகள் 

(statements), எடுத்துக்கொட்டொக வனல சதடுதபொைிகளில் சதடல் சகொர்னவகள் (search strings). 

தகவல்  ீட்தடடுப்பில் ஒரு விைவல் சேகொிப்பில் ஒரு தபொருனள (object) தைித்துவ ொக 

அனடயொளம் கொணவில்னல. அதற்கு பதிலொக, பல தபொருள்கள் விைவலுடன் தபொருந்தக்கூடும், 

ஒருசவனள தவவ்சவறு அளவு தபொருத்தத்துடன் (different degrees of relevancy). 

 ஒரு தபொருள் (object என்பது உள்ளடக்க சேகொிப்பு அல்லது தரவுத்தளத்தில் உள்ள 

தகவல்களொல் குைிப்பிடப்படும் ஒரு உருப்தபொருள் (entity). பயைர் விைவல்கள் தரவுத்தளத் 

தகவலுடன் தபொருந்துகின்ைை. இருப்பினும், ஒரு தரவுத்தளத்தின் கிளொேிக்கல் SQL 

விைவல்களுக்கு  ொைொக, தகவல்கனள  ீட்தடடுப்பதில், தபைப்பட்ட முடிவுகள் விைவலுடன் 

தபொருந்தொ ல் இருக்கலொம் அல்லது தபொருந்தொது, எைசவ முடிவுகள் தபொதுவொக 

தரவொினேப்படுத்தப்படுகின்ைை. முடிவுகளின் தரவொினே தரவுத்தள சதடலுடன் ஒப்பிடும்சபொது 

தகவல்  ீட்தடடுப்பு சதடலின் முக்கிய சவறுபொடொகும்.  

 பயன்பொட்னடப் தபொறுத்து தரவு தபொருள்கள் data objects, எடுத்துக்கொட்டொக, உனர 

ஆவணங்கள், படங்கள், ஆடிசயொ,  ை வனரபடங்கள் mind maps அல்லது வீடிசயொக்களொக 

இருக்கலொம். தபரும்பொலும் ஆவணங்கள் ஐஆர் அன ப்பில் சநரடியொக னவக்கப்படுவதில்னல 

அல்லது சே ிக்கப்படுவதில்னல,  ொைொக அதற்கு பதிலொக ஆவண பதிலிகள் அல்லது 

த ட்டொசடட்டொ மூலம் கணிைியில் குைிப்பிடப்படுகின்ைை. 

 தபரும்பொலொை ஐஆர் அன ப்புகள் தரவுத்தளத்தில் உள்ள ஒவ்தவொரு தபொருளும் 

விைவலுடன் எவ்வளவு தபொருந்துகின்ைை என்பதற்கொை எண்  திப்தபண்னணக் 

கணக்கிடுகின்ைை, ச லும் இந்த  திப்புக்கு ஏற்ப தபொருட்கனள வொினேப்படுத்துகின்ைை. ச ல் 

தரவொினேப் தபொருள்கள் பின்ைர் பயைருக்குக் கொண்பிக்கப்படும். பயைர் விைவனலச் 

தேம்ன ப்படுத்த விரும்பிைொல் தேயல்முனை  ீண்டும் தேய்யப்படலொம். 

 ொதிொிவனககள் 

முதல்பொி ொணம்: கணித அடிப்பனட 
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 கணக்-சகொட்பொட்டு  ொதிொிகள் (Set-theoretic models) ஆவணங்கனள தேொற்கள் அல்லது 

தேொற்தைொடர்களொகக் உருப்படுத்தம்தேய்கின்ைை. ஒற்றுன கள் தபொதுவொக அந்தத் கணங்களில் 

கணக்-சகொட்பொட்டு தேயல்பொடுகளிலிருந்து தபைப்படுகின்ைை. தபொதுவொை  ொதிொிகள்: 

 நினலயொை/தர ொை பூலியன்  ொதிொி Standard Boolean model 

 விொிவொக்கப்பட்ட பூலியன்  ொதிொி Extended Boolean model 

 ததளிவற்ை  ீட்தடடுப்பு Fuzzy retrieval 

 இயற்கணித  ொதிொிகள் (Algebraic models) ஆவணங்கள்  ற்றும் விைவல்கனளப் 

தபொதுவொக தினேயன்கள் vectors, த ட்ொிக்குகள் matrices அல்லது டுப்பிள்களொக tuples 

குைிக்கின்ைை. விைவல் தினேயன் query vector  ற்றும் ஆவண தினேயைின் (document vector) 

ஒற்றுன  அளவிடக்கூடிய  திப்பொகக் குைிப்பிடப்படுகிைது. 

 தினேயன் விண்தவளி  ொதிொி (Vector space model) 

 தபொதுவொை தினேயன் விண்தவளி  ொதிொி (Generalized vector space model) 

 (ச ம்படுத்தப்பட்ட) தனலப்பு ேொர்ந்த தினேயன் விண்தவளி  ொதிொி (Enhanced) Topic-

based Vector Space Model) 

 விொிவொக்கப்பட்ட பூலியன்  ொதிொி (Extended Boolean model)+ 

 உள்ளுனை 

 த தேொற்தபொருள் அகரவொினே அட்டவனணப்படுத்தல் a.k.a.  னைந்த தேொற்தபொருள் 

பகுப்பொய்வு (Latent semantic indexing a.k.a. latent semantic analysis) 

 நிகழ்தகவு  ொதிொிகள் (Probabilistic models) ஆவணத்னத  ீட்தடடுக்கும் தேயல்முனைனய 

ஒரு நிகழ்தகவு அனு ொை ொகக் (probabilistic inference) கருதுகின்ைை. தகொடுக்கப்பட்ட 

விைவலுக்கு ஒரு ஆவணம் தபொருந்தக்கூடிய நிகழ்தகவுகளொக ஒற்றுன கள் 

கணக்கிடப்படுகின்ைை. சபயஸின் சதற்ைம் (Bayes' theorem) சபொன்ை நிகழ்தகவுக் 

சகொட்பொடுகள் தபரும்பொலும் இந்த  ொதிொிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

 இரு  சுதந்திர  ொதிொி (Binary Independence Model) 

 ஒகொபி (பிஎம் 25) (okapi (BM25)) ததொடர்புனடய தேயல்பொட்னட அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்ட நிகழ்தகவு தபொருத்த ொை  ொதிொி (Probabilistic relevance model) 

 நிச்ேய ற்ை அனு ொைம் (Uncertain inference) 

 த ொழி  ொதிொிகள் (Language models) 
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 தினேதிருப்பல்-இருந்து-ேீரற்ை தன்ன   ொதிொி (Divergence-from-randomness model) 

 உள்ளுனைந்த டிொிச்தலட் ஒதுக்கீடு (Latent Dirichlet allocation) 

 பண்புக்கூறுகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட  ீட்தடடுப்பு  ொதிொிகள் (Feature-based 

retrieval models) ஆவணங்கனள பண்புக்கூறு தேயல்பொடுகளின் (அல்லது பண்புக்கூறுகளின்) 

 திப்புகளின் தினேயன்களொகப் பொர்க்கின்ைை; ச லும் இந்தப் பண்புக்கூறுகனள ஒற்னை 

தபொருத்த  திப்தபண்ணொக (single relevance score) இனணப்பதற்கொை ேிைந்த வழினயத் 

சதடுகின்ைை, தபொதுவொகத் தரவொினே முனைகனளக் கற்றுக்தகொள்வதன் மூலம். பண்புக்கூறுச் 

தேயல்பொடுகள் ஆவணம்  ற்றும் விைவலின் தன்ைிச்னேயொை தேயல்பொடுகளொகும், ச லும் இது 

சவறு எந்த  ீட்தடடுப்பு  ொதிொினயயும்  ற்தைொரு பண்புக்கூைொக எளிதொக உள்ளடக்க/இனணக்க 

இயலும். 

இரண்டொவது பொி ொணம்:  ொதிொியின் பண்புகள் 

 தேொற்கூறு-இனடச்ேொருன கள் அற்ை  ொதிொிகள் (Models without term-interdependencies) 

தவவ்சவறு தேொற்கூறுகனள/தேொற்கனள சுதந்திர ொகக் கருதுகின்ைை. இந்த உண்ன  வழக்க ொக 

தினேயன் இனடதவளி  ொதிொிகளில் தேொற்கூறு தினேயன்களின் தேங்குத்தொை அனு ொைத்தொல் 

அல்லது நிகழ்தகவு  ொதிொிகளில் தேொற்கூறு  ொைிகளுக்கொை சுதந்திர அனு ொைத்தொல் 

பிரதிநித்துவம்தேய்யப்படுகிைது.  

 இயல்பொயுள்ள தேொற்கூறு இனடச்ேொருன கனளக் தகொண்ட  ொதிொிகள் (Models with 

immanent term interdependencies), தேொற்கூறுகளுக்கு இனடயிலொை இனடச்ேொருன யின் 

உருப்படுத்தத்னத/பிரதிநித்துவத்னத அனு திக்கின்ைை. எவ்வொைொயினும், இரண்டு 

தேொற்கூறுகளுக்கு இனடயிலொை இனடச்ேொருன களின் அளபு,  ொதிொியொல் 

வனரயறுக்கப்படுகிைது. இது முழு ஆவணங்களின் கணத்திலும் அந்தச் தேொற்கூறுகளின் இனண 

நிகழ்விலிருந்து (co-occurrence) சநரடியொகசவொ அல்லது  னைமுக ொகசவொ (எ.கொ. 

பொி ொணம்ேொர் குனைப்பு மூலம்) ஆக்கப்படுகிைது. 

 ஆழ்நினலச் தேொற்கூறு இனடச்ேொருன கனளக் தகொண்ட  ொதிொிகள் (Models with 

transcendent term interdependencies) தேொற்களுக்கு இனடயில் இனடச்ேொருன கனள 

உருப்படுத்தம் தேய்ய அனு திக்கின்ைை; ஆைொல் அனவ இரண்டு தேொற்கூறுகளுக்கு 

இனடயிலொை இனடச்ேொருன  எவ்வொறு வனரயறுக்கப்படுகிைது என்று குைிப்பிடவில்னல. அனவ 
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இரண்டு தேொற்கூறுகளுக்கு இனடயில் இனடச்ேொருன யின் அளபுக்கொக தவளிப்புை வளத்னத 

நம்பியுள்ளை. (எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு  ைிதன் அல்லது அதிநவீை வழிமுனைகள்.) 

தேயல்திைன்  ற்றும் ேொியொை நடவடிக்னககள் 

 ஒரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனையின்  திப்பீடு (evaluation of an information 

retrieval system) என்பது ஒரு ஒழுங்குமுனை அதன் பயைர்களின் தகவல் சதனவகனள எவ்வளவு 

ேிைப்பொகப் பூர்த்தி தேய்கிைது என்பனத  திப்பிடுவதற்கொை தேயல்முனையொகும். தபொதுவொக, 

அளவீடு சதடப்பட சவண்டிய ஆவணங்களின் ததொகுப்னபயும்/சேகொிப்னபயும் சதடல் 

விைவனலயும் கருதுகிைது. பூலியன்  ீட்தடடுப்பு அல்லது ச ல்-சக  ீட்தடடுப்பிற்கொக (top-k 

retrieval) வடிவன க்கப்பட்ட பொரம்பொிய  திப்பீட்டு அளவீடுகள், துல்லியம்  ற்றும் 

நினைவுகூரல் ஆகியனவ அடங்கும். எல்லொ நடவடிக்னககளும் ஒரு அடிப்பனட உண்ன க் 

கருத்னதக் கருதுகின்ைை: ஒவ்தவொரு ஆவணமும் ஒரு குைிப்பிட்ட விைவலுக்கு தபொருத்த ொைனவ 

அல்லது தபொருந்தொதனவ என்று அைியப்படுகிைது. நனடமுனையில், விைவல்கள் தவைொக 

முன்னவக்கப்படலொம்  ற்றும் தபொருத்தத்தின் சவறுபட்ட குனைகள் இருக்கலொம். 

தகவல்  ீட்தடடுப்புகளின் வடிவன ப்பு  ற்றும் தேயல்பொடு (IRs design and operation) 

 எந்ததவொரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனையின் அடிப்பனடக் தகொள்னக 

என்ைதவன்ைொல், அது சேனவ தேய்யும் சஹொஸ்ட் அன ப்பின் ேட்டங்களொல் 

நிர்வகிக்கப்படுகிைது. ஐஆர்எஸ் வடிவன ப்பில் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டிய ேில முக்கிய ொை 

கொரணிகள்: i) சேனவ தேய்ய சவண்டிய பயைர் வகுப்னபக் குைிப்பிடவும். சநரடி பயைர்களுக்கும் 

பயைொளிகளுக்கும் இனடயில் சவறுபொடு கொணுங்கள். ஒசர தகவல்  ீட்தடடுப்பு அன ப்புகளுக்கு 

ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட பயைர் அல்லது பயைொளி வகுப்பு இருந்தொல், அன ப்பின் 

ேிைப்பியல்புகனளப் பயைர் வகுப்பிைருடன் தபொருத்துவதன் அடிப்பனடயில் ததளிவொை 

சவறுபொட்டு முன்னுொின கனள ஒதுக்கி அைிவிக்கவும். ii) ஒழுங்குமுனை/கணிைி சநொக்கம் 

தகொண்ட பயன்கள்  ற்றும் ேிக்கல்-வகுப்னபக் குைிப்பிடவும், அவற்ைில் முன்னுொின கனளச் 

ேொிதேய்யவும், இருப்பினும் வனரயறுக்கப்பட்ட ேிக்கலுடன் தகவல்  ீட்தடடுப்பு அன ப்னப 

வடிவன ப்பது கடிை ொை பணியொகும். iii) ஒழுங்குமுனையின்/கணிைியுப் தரவுத்தளத்தில் 

தபைப்பட சவண்டிய, ஒழுங்கன க்கப்பட்ட  ற்றும் சே ிக்கப்பட சவண்டிய தகவல் 

தபொருட்களின் வரம்னபக் குைிப்பிடவும். iv) தரவுத்தளத்தில் உள்ளீடுகனள குறுக்கு உறுதிதேய்தல் 

 ற்றும் ேொிபொர்த்தல். v) முக்கியத்துவம், தபொருத்தப்பொடு, ஏற்புனடன   ற்றும்  ினகன  
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இவற்ைிற்கொக (அவ்வப்சபொது அல்லது குனைபொடு ஏற்படும்சபொது) தரவுத்தளத்னதப் பொிசேொதனை 

தேய்ய,  றுேீரன க்க  ற்றும் திருத்த இந்த அன ப்பு தேலவு குனைந்ததொக இருக்க சவண்டும் vi) 

வன்தபொருள் த ன்தபொருள்  ற்றும் பிை கூறுகள்: ஒழுங்குமுனையின் வன்தபொருள்  ற்றும் 

த ன்தபொருள் சதனவகனளப் பகுப்பொய்வு தேய்வது அவேியம்.  

வடிவன ப்பு (Design) 

 ஒரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனையின் வடிவன ப்பு, பகுப்பொய்வின் ேிக்கல்கள் 

 ற்றும் இனணப்பொக்கத்தின் ேிக்கல்கனள உள்ளடக்கியது. ஒரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

ஒழுங்குமுனைனயப் பகுப்பொய்வு தேய்வதன் சநொக்கம் ஒரு பகுதி வொினேயில் ேொத்திய ொை தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனைகளின் ஒரு ததொகுப்னப ஏற்பொடு தேய்வதொகும். தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

ஒழுங்குமுனை அதன் தேயல்பொட்டில் தேயலூக்கமுனடயதொகவும் திைன யொகவும் இருக்க 

சவண்டும். ஒரு ஐஆர் ஒழுங்குமுனை, ேொத்திய ொைதொக இருக்க, சஹொஸ்ட் நிறுவைத்தில் 

தகவல்கனளச் தேயலொக்குவனத நிர்வகிக்கும் அடிப்பனடக் தகொள்னககளுடன் இணங்க 

சவண்டும். 

6.4.11. ததொடரனடவு ஒழுங்குமுனை (Concordance system) 

 ஒரு ததொடரனடவு என்பது ஒரு நூல்/உனரயில் அல்லது பணி அன ப்பில் 

பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய தேொற்களின் அகர வொினேயொகும், ஒவ்தவொரு வொர்த்னதயின் 

ஒவ்தவொரு நிகழ்னவயும் அதன் உடைடி சூழலுடன் பட்டியலிடுகிைது. சநரம், ேிர ம்  ற்றும் 

கணிைிக்கு முந்னதய ேகொப்தத்தில் ஒரு ததொடரனடனவ உருவொக்குவதற்கொை தேலவு கொரண ொக 

சவதங்கள், னபபிள், குர்ஆன் அல்லது சஷக்ஸ்பியர், சஜம்ஸ் ஜொய்ஸ் அல்லது கிளொேிக்கல் 

லத்தீன்  ற்றும் கிசரக்க ஆேிொியர்களின் பனடப்புகள் சபொன்ை ேிைப்பு முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

பனடப்புகளுக்கு  ட்டுச  ததொடரனடவுகள் ததொகுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 ததொடரனடவு ஒரு அகரவொினே தேொல்லடனவ (index) விடக் கூடுதலொைதொகும்; அனவ 

வர்ணனை, வனரயனைகள்  ற்றும் தனலப்புேொர் குறுக்குச்  தேொல்லடனடவுப்படுத்தல் (topical 

cross-indexing) சபொன்ை கூடுதல் தபொருள்கனள (material) உள்ளடக்குகின்ைை; இது 

கணிைிகளொல் உதவப்படும்சபொது கூட உனழப்பு  ிகுந்த தேயல்முனையொகத்தொன் 

உருவொக்குகிைது. 

 முன் கணிைி/கணக்கீட்டு ேகொப்தத்தில், சதடல் ததொழில்நுட்பம் கினடக்கவில்னல; ச லும் 

னபபிள் சபொன்ை நீண்ட பனடப்புகனளப் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு ததொடரனடவு வழங்கியது, 
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அவர்கள் சதடிக்தகொண்டிருக்கும் ஒவ்தவொரு வொர்த்னதனயயும் சதடல் முடிவுகளுடன் 

ஒப்பிடக்கூடிய ஒன்று; இன்று, பல தேொற்கனளப் பற்ைிய விைவல்களின் முடினவ (பிை 

தேொற்களுக்கு அருகில் தேொற்கனளத் சதடுவது சபொன்ைனவ) இனணக்கும் திைன் ததொடரனடவு 

தவளியீட்டில் ஆர்வத்னத குனைத்துள்ளது. கூடுதலொக, தேொல் சூழலின் அடிப்பனடயில் 

த ொழியியல் தகவல்கனளத் தொைொக அனடயொளம் கொணும் வழிமுனையொக உட்கீனடயொை 

தபொருண்ன ேொர் தேொல்லடனடவுப்படுத்தல் (அட்டவனணப்படுத்தல்) சபொன்ை கணித நுட்பங்கள் 

முன்த ொழியப்பட்டுள்ளை.  

 இருத ொழி ததொடரனடவு (bilingual concordance) என்பது ேீரன க்கப்பட்ட இனண 

உனரனய அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட ஒரு ததொடரனடவு ஆகும்.  

 ஒரு தனலப்புேொர் ததொடரனடவு (topical concordance) என்பது ஒரு நூல் உள்ளடக்கிய 

பொடங்களின் பட்டியல் (வழக்க ொக னபபிள்), அந்த பொடங்கனள உள்ளடக்கிய உடைடி 

சூழலுடன். ஒரு பொரம்பொிய ததொடரனடனவப் சபொலன்ைி, தேொல்லனடவு தேய்யப்பட்ட தேொல் 

வேைத்தில் சதொன்ை சவண்டியதில்னல. சநவின் தனலப்புேொர் னபபிள் (Nave's Topical Bible) 

என்பது  ிகவும் பிரபல ொை தனலப்புேொர் ததொடரனடவு ஆகும்., and the  

 முதல் னபபிள் ததொடரனடவு வல்சகட் னபபிளுக்கு (Vulgate Bible) ஹக் ஆஃப் தேயிண்ட் 

தேர் Hugh of St Cher (d.1262) ததொகுத்தது; அவருக்கு உதவ 500 துைவிகனளப் பயன்படுத்திைொர். 

1448ஆம் ஆண்டில், ரப்பி த ொர்ததகொய் நொதன் (Rabbi Mordecai Nathan) எபிசரய னபபிளுக்கு 

ததொடரனடனவ நினைவு தேய்தொர். அவருக்குப் பத்து ஆண்டுகள் பிடித்தை. கிசரக்க புதிய 

ஏற்பொட்டிற்கொை ஒரு ததொடரனடவு 1599இல் தஹன்ைி ஸ்டீபன்ஸ் (Henry Stephens) அவர்களொல் 

தவளியிடப்பட்டது, ச லும் தேப்டுவஜின்ட் (Septuagint) இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 

1602இல் கொன்ரொட் கிர்ச்ேரொல் (Conrad Kircher) தேய்யப்பட்டது. ஆங்கில னபபிளின் முதல் 

ததொடரனடவு 1550இல் திரு  ொர்தபக் (Mr Marbeck) அவர்களொல் தவளியிடப்பட்டது. க்ரூடைின் 

(Cruden) கூற்றுப்படி, இது 1545ஆம் ஆண்டில் ரொபர்ட் ஸ்டீபன்ஸ் வகுத்த வேை எண்கனளப் 

பயன்படுத்தவில்னல, ஆைொல் திரு கொட்டைின் "அழகொை தபொிய ததொடரனடவு" இனதச் தேய்தது. 

பின்ைர் க்ரூடைின் கொன்கொர்டன்ஸ் Cruden's Concordance  ற்றும் ஸ்ட்ரொங்கின் கொன்கொர்டன்ஸ் 

(Strong's Concordance) ஆகியவற்னைப் பின்பற்ைிைொர்.   

 ஒரு உனரனயப் படிக்கும்சபொது, த ொழியியலில் ததொடரனடவுகள் அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. உதொரணத்திற்கு: 
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 ஒசர வொர்த்னதயின் தவவ்சவறு பயன்பொடுகனள ஒப்பிடுதல் 

 முக்கிய வொர்த்னதகனளப் பகுப்பொய்வு தேய்தல் 

 தேொல் அதிர்தவண்கனள பகுப்பொய்வு தேய்தல் 

 தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும்  ரபுத்ததொடர்கனளக் கண்டுபிடித்து பகுப்பொய்வு தேய்தல் 

 துனண உறுப்புகளின் த ொழிதபயர்ப்புகனளக் கண்டைிதல், எ.கொ. பிதடக்ஸ்டுகள்  ற்றும் 

த ொழிதபயர்ப்பு நினைவுகளில் கனலதேொல். 

 தேொல்லனடவுகள்  ற்றும் தேொல் பட்டியல்கனள உருவொக்குதல் (தவளியிடுவதற்கும் 

பயனுள்ளதொக இருக்கும்) 

அத ொிக்கன் சதேியத் தரவுத்ததொகுதி (American National Corpus), பிொிட்டிஷ் சதேியத் 

தரவுத்ததொகுதி (British National Corpus), தற்கொல அத ொிக்கன் ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Corpus 

of Contemporary American English) சபொன்ை சதேிய உனர தரவுத்ததொகுதிகளில் ததொடரனடவு 

நுட்பங்கள் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. ததொடரனடவு நுட்பங்கனளப் பயன்படுத்தும் 

தைித்த பயன்பொடுகள் ததொடரனடவிகள் (concordancers) அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட ச ம்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதி ச லொளர்கள் (advanced corpus managers) எை அனழக்கப்படுகின்ைை. 

அனவகளில் ேில தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளங்கனள ஒருங்கினணத்து, தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியலில் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட பல்சவறு வனகயொை சதடல்கனள நடத்துவதற்கு 

பயைருக்கு தைது தேொந்த தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தப்பட தரவுத்ததொகுதிகனள 

உருவொக்க உதவுகின்ைை.   

6.4.12. வொக்கியப் பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனை (Sentence parsing system) 

வொக்கிய பொகுபடுத்தல் 

 கணினி பதொடொியல் (computational syntax) ஆய்வு வொக்கியங்கசளத் பதொடர்களொகவும் 

பைொற்களொகவும்  குத்து அவற்றின் பதொடொியல்  ற்றும் பைொல்வசகப் ொட்டுப்  ண்புக்கூறுகசள 

அசடயொளப் டுத்தித் தரும் பையல் ொடொகும். வொக்கியங்கள் தரப் டுசகயில் அவற்சற 

பதொடொியல் கூறுகளொகப்  குப் து  ற்றும் பதொடொியல் கூறுகள் தரப் டும் ப ொது வொக்கியங்கசள 

உருவொக்குவது என்ற இரு பையல் ொடுகள் இதில் அடங்கும்.  

6.4.12.1.கணிப்ப ொறி வழி ப ொழி ஆய்வுக்கொன இைக்கண வடிவச ப்புகள்  

 ஒரு கூற்றின் ப ொருத்த ொன ப ொருசளத் தரு ொறு பைொற்களுக்கு இசடபய உள்ள 

உறவுகசளப்  ிொித்பதடுக்கும் நுட் த்சதத் தருவது இந்த இைக்கண வடிவச ப் ின் முக்கிய ொன 

பையல் ொடொகும். வொக்கியங்கசள  குப் ொய்வு பைய்வதற்குப்  யன் டுத்துகின்ற 

பையல்முசறயிலிருந்து தனியொக ஒரு குழு  விதிகளொல் நொம் ப ொழிசய  ண் ொக்கம் பைய்ய 
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விரும்புகிபறொம். அம் ொதிொியொன குழு  விதிகள் முசறயொன இைக்கணம் எனப் டும். முசறயொன 

இைக்கணம் ஒரு குழு  இைக்கண வொக்கியங்கசள வசரயறுக்கிறது. அவ்வொக்கியங்களுக்கு 

அச ப்ச த் தருகின்றது. ப ொழிசயப் ப சுகின்றவர்களின் இைக்கணம் குறித்த உள்ளுணர்வுடன் 

ப ொருத்துகின்ற வொக்கியத்தின் ப ொருசள வசரயறுக்கின்ற முசறயொன இைக்கணத்சத 

உருவொக்குகிறதுதொன் ந து பையல். பதொடக்ககொை கட்டத்தில் சூழல்வசரயசற இல்ைொத 

இைக்கண வடிவவொதம்  யன் டுத்தப் ட்டது. தற்ப ொது கட்டுப் ொடு அடிப் சடயிைொன 

இைக்கண முன் ொதிொிகள்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. அசவ கீபழ  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளன:  

 பையல் ொட்டு ஒருங்கிசணக்கப் ட்ட இைக்கணம் (Functional Unification Grammar) 

 தசை இயக்கத் பதொடரச ப்பு இைக்கணம் (Head-driven phrase Structure Grmmar) 

 பையல் ொட்டு இைக்கணம் (Fuctional Grammar) 

 பைொல் பையல் ொட்டு இைக்கணம் (Lexical Functional Grammar) 

 வசகப் ொட்டு ஒன்றிசணக்கப் ட்ட இைக்கணம் (Categorical Unification Grammar) 

  கிசள பைர்க்கப் டும் இைக்கணம் (Tree adjoining Grammar)  

 ேொர்பு இலக்கணம் (Dependency grammar) 

வடிவம்ைொர் இைக்கணம் (Formal Grammar) 

 வொக்கியங்கசளப்  குப் ொய்வு பைய்வதற்குப்  யன் டுத்துகின்ற பையல்முசறயிலிருந்து 

தனியொக ஒரு குழு  விதிகளொல் நொம் ப ொழிசய  ண் ொக்கம் பைய்ய விரும்புகிபறொம். 

அம் ொதிொியொன குழு  விதிகள் முசறயொன இைக்கணம் ஒரு குழு  இைக்கண வொக்கியங்கசள 

வசரயறுக்கிறது; அந்த வொக்கியங்களுக்கு அச ப்ச த் தருகின்றது. ப ொழிசயப் 

ப சுகின்றவர்களின் இைக்கணம் குறித்த உள்ளுணர்வுடன் ப ொருத்துகின்ற வொக்கியத்தின் 

ப ொருசள வசரயறுக்கின்ற முசறயொன இைக்கணத்சத உருவொக்குகிறதுதொன் ந து பையல். 

சூழல் வசரயசற இல்ைொத இைக்கணம் (Context Free Grammar)  

 சூழல் வசரயசற இல்ைொத இைக்கணம்  ரபு ப ொழியியைரொல் அண்ச  உறுப்பு 

இைக்கணங்கள் என்றும் வழியச ப்பு ப ொழித் திட்ட ிடு வர்களொல் ப க்ஸ் இயல் ொன வடிவு 

(Bgackes Normal Form) என்றும் ைிை கணினி  யன் ொட்டில்  றுதரவு அச ப்ப ொழுங்கு 

(Recursive Pattern)  என்றும் அசழக்கப் டுகின்றது. இசவகசளப் ப ொதுவொகத் பதொடரச ப்பு 

இைக்கணம் (Pharse Structare Grammar) என் தன் குறிப் ிட்ட வசக எனைொம்; இசவதொன் 

ஆக்கமுசற இைக்கணத்திற்கு (Generative Grammar) அடிப் சடயொக அச ந்தது. 

அச ப்புக்கொன மூன்று அணுகுமுசறகள்: புசடப்ப யர்வு  ின்னல் (Transition Network), 

தட்சடயொன அச ப்பு (flat structure) உசடயசவ, கிசளயச ப்பு (hierarchical structure) 

உசடயசவ. நம்முசடய உள்ளுணர்வு உறுப் ச சவ எதிர் ொர்க்கின்றது. இசத வொக்கியம் 

என் து  ின்னைொல் விற்களின் பதொடர்ச்ைியொகப் ப ொருந்துவதொக பகொள்ள இயைொது. வொக்கியம் 

http://www.languageinindia.com/


 

267 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

துண்டுகளொல் அல்ைது பதொடர்களொல் ஆனது. பதொடர்களின் அச ப்பு, ப ொருள் எவ்வொறு 

ப றப் டுகின்றது என்று கூறுவதொல் இவ்வசகயிைொன அச ப் ொக்கம் முக்கிய ொனதொகும். 

ப ொழி அச ப்ச  விளக்க  ை வசகப் ட்ட விதிகளின் வடிவச ப்புகள் (formulations) 

இருக்கின்றன. எவ்வொறு ப ொழி அச ப்ச  நன்றொக விளக்கைொம் என்ற அணுகுமுசறயின் 

அடிப் சடயில் அவற்றின் விளக்கங்கள் பவறு டுகின்றன. தசை  ற்றும் அசட அணுகுமுசற 

(head and modifier approach), இைக்கணத்தின்  ரபுத்தன்ச யிைொன  ை அறிமுகங்கங்கள் 

அச ப்புகசள அடிப் சட அச ப்ப ொழுங்கிலிருந்து நீட்ைி பைய்யப் ட்ட அசட பைய்யப் ட்ட 

அச ப் ொக விவரசண பைய்கின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, வொக்கியத்தின் அக அச ப்புப் ப யர்த் 

பதொடசரத் பதொடர்ந்து வரும் வினை என்று பகொள்ளைொம். ப யர் அசடகள், சுட்டசடகள் 

(அசடபகொளி அசடகள்) என் ன ப யசர அசட பைய்வதொகவும் விசனயசட ப ொன்றசவ 

விசனசய அசட பைய்வதொகவும் கருதைொம்; அசடகசளயும் அசடகளொல் விவொிக்கைொம். 

ஒவ்பவொறு நிசையிலும் தனிச்பைொல்ைொக ஒரு தசை இருக்கும். அதற்கு ஒன்பறொ அதற்கு ப பைொ 

அசடகள் வரைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, சூொியன் பகொசடயில் கடுச யொகப்  ிரகொைிக்கும் என்ற 

வொக்கியத்சதப்  ின்வரு ொறு ஆயைொம்.  

 

 ிரகொைி 

 

 சூொியன்     உம்            இல்      கடுச யொக 

                                    

                                   பகொசட 

ப ொருசளயும் பதொடொியசையும் உள்ளடக்கிய கொரணத்தொல் தசை அசட அணுகுமுசற 

ப ொழியியலில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. ஒரு ப ொருள் (ைொதனம்) எப் டி இருக்கிறது என்று 

கூறும் ப யரசட, ப யருக்குக் கூடுதைொன விவரசணசயத்/விளக்கத்சதத் தரும். விசனசய 

விவொிக்கும்  விசனயசட முசற, கொைம், இடம்  ற்றும்  ிற பைய்திகசளத் தரும். 

இவ்வசகயிைொன பைொல் அச ப் ிற்கும் கருத்துரு அச ப் ிற்கும் இசடயிைொன ப ொருத்தம் 

ப ொழிசயப் ப ொருசள பவளிப் டுத்துகிற ஒரு ித்த ஒழுங்குமுசறயொகப்  ொர்ப் தொல் 

 யனுள்ளதொய் இருக்கின்றது. தசை-அசட இைக்கணம் ைொர்பு இைக்கண ொக வடிவச க்கப் ட்டு 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. ைொர்பு இைக்கணக் பகொள்சக எவ்வொறு அச ப்ப ொழுங்கின் 

நிசையொன அறிவு அச ப் ொக்கம் பைய்யப் டுகின்றது. அல்ைது வொக்கியம் ஆய்வு 

பைய்யப் டுகின்றது என்று கூறொ ல் அச ப்புகசள விளக்குவதின் வழிகசள 

வலியுறுத்துகின்றன.  

அண்ச  உறுப்பு அணுகுமுசற பதொடரச ப்புச் ைட்டகம் (Phrase Structure Formwork) 

 ததொடரன ப்புச் ேட்டகம் அண்ன  உறுப்பு ஆய்வு அடிப்பனடயிலொைது. அண்ன  

உறுப்பொய்வு ஒரு வொக்கியத்னத அண்ன  உறுப்புகளொகப் பகுக்கும். 
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அண்ன  உறுப்பொய்வின்  ொதிொிகள் (Models of IC analysis) 

 அண்ன  உறுப்பொய்வு ததொடொியல், உருபைியல், ஒலியைியல் என்ை எல்லொ நினலகளிலும் 

தேய்யப்படுகின்ைது. அண்ன  உறுப்பொய்வில் பல  ொதிொிகள் உள்ளை. அவற்ைில் மூன்று வனக 

 ொதிொிகள் கீசழ தரப்பட்டுள்ளை. 

1. அனடயொளப்படுத்தொத தபட்டிப்படம்  

 பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் தரப்பட்ட வொக்கியத்தின் அண்ன  உறுப்புகள் பகுக்கப்பட்டு 

அனடயொளப் படுத்தொ ல் தபட்டிப்பட ொகத் தரப்பட்டுள்ளது: 

     

என் வீட்டுக் குப் பக்கத் இல்  வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் தபொிய கவிஞர் 

என் வீட்டுக் வயதொை  ைிதர் தபொிய கவிஞர் 

 என் வீட்டுக்குப்   

என் வீட்டுக்குப் பக்கத் 

என் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில்  

என் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் வேிக்கும்   

என் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் 

என் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர்  தபொிய கவிஞர் 

1. அனடப்புக்குைிப் படம் 

2.  [[[[என்] [வீட்டிற்]] [குப்]] [பக்கத்]] [இல்]] [வேிக்கும்]] [[வயதொை] [ ைிதர்]]] [[தபொிய] 

[கவிஞர்]]  

3. கினளப்படம்  

வொக்கியப் பகுத்தொய்னவப் பின்வரு ொறு படிநினல அன ப்பில் அண்ன  உறுப்புகள் கட்டுக்கனள 

ஒன்றுக்குள் ஒன்ைொக அன வனதப் பின்வரு ொறு கினளப்படத்தில் கொட்டலொடம்.  
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            வொக்கியம்  

[என்வீட்டிற்குப் பக்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர்] [தபொிய கவிஞர்] 

[என் வீட்டிற்குப் பக்கத்தில் வேிக்கும்] [வயதொை  ைிதர்]  [தபொிய] [கவிஞர்]  

[என் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில்] [வேிக்கும்] [வயதொை] [ ைிதர்]  

[என் வீட்டுக்குப் பக்கத்] [இல்] 

[என் வீட்டுக்குப்] [பக்கத்] 

[என் வீட்டுக்] [குப்] 

[என்] [வீட்டுக்] 

 4. அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட படம்  

 இறுதி நினலயில் வரும் அண்ன  உறுப்புகனளச் தேொல்வனகப்பொட்டிற்கொகவும் அவற்ைொல் 

வினளயும்; கட்டுகனளத் ததொடர்களொகக் தகொண்டும் குைிப்பீடு தேய்தொல் பின்வரு ொறு 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட படம் வினளயும்.  
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                                                                வொக்கியம் 

 

                       தபயர்த்ததொடர்                                            தபயர்த்ததொடர் 

 

         தபயதரச்ேத்ததொடர்                     தபயர்த்ததொடர்           தபயரனட       தபயர் 

 

சவற்றுன த்ததொடர்                                 தபயதரச்ேம்    தபயரனட    தபயர்   தபொிய         கவிஞர் 

 

பின்னுருபுத்ததொடர்  சவற்றுன  உருபு     வேிக்கும்           வயதொை       ைிதர் 

 

சவற்றுன த்ததொடர்   பின்னுருபு          இல் 

 

தபயர்த்ததொடர் சவற்றுன யுருபு     பக்கம் 

 

அனட தபயர்       உக்கு 

 

என்         வீடு 

 அண்ன  உறுப்புப் பகுப்பொய்வு குைித்த ேில தேய்திகள் கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

1. அண்ச  உறுப்பு  குநிசை (analytic) அடிப் சடயிைொனது.  

2. அடிப் சட ப ொழி அைகுகசளக் கொண் தற்கொக அறிவியல் கண்டு ிடிப்புச் பையல்முசற 

(discovery procedures) பையல் ொட்டொல் உருவொனது.  

3. வொக்கியங்கசள இரண்டு அண்ச  உறுப்புப்  ொகங்களொகவும் ஒவ்பவொரு ைிறு  ொகத்சதயும் 

ப லும் ைிறு அைகுகளொகவும் (உரு ன் வசக)  குப் து இக்பகொட் ொட்டின் பகொள்சகயொகும். 

 4. ைிை ப ொழியியைொர் வொக்கியத்சத ப ொிய அைகுகளொகக் பகொண்டு ப லிருந்து கீழ் பநொக்கி 

(top-down) ஆய்வொளர்கள் ைிைர் கீழிருந்து ப ல்பநொக்கி (bottom-up)ஆய்வொர்கள்.  

5. அண்ச  உறுப்பு ஆய்வு அசடயொளப் டுத்தப் ட்டொல்  ர ிைக்கணப்  குப் ொய்வு (Parsing) 

ப ொைபவ அச யும். அதொவது வொக்கியத்சத இைக்கண வசகப் டுகளொக  குத்தல் நிகழும்.  

6.  ரபு அடிப் சடயிைொன வொக்கியப்  குப் ொயவும் பதொடரச ப்பு இைக்கணம் 

அடிப் சடயிைொனதொகும். இவ்விைக்கணம்  ின்வரும் பகள்விகளுக்கு விசட தருகின்றது.  

1. ஒரு வொக்கியத்;தின் உருப்புகள் யொசவ? 

2. அசவ எவ்வொறு ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளன  

7.  ர ிைக்கணங்கள் வொக்கியங்கசளயும் பதொடர்கசளயும் விளக்கப்  ின்வரும் கூற்றுகசளத் 

தருகின்றன.  
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1. ஒரு வொக்கியத்தில் ப யர்த்பதொடரும் (Noun Phrase) விசனத்பதொடரும் அடங்கும்.  

2. ஒரு ப யர்த்பதொடொில் ஒரு ப யர்  ட்டுப ொ அசடபகொளி அசட + ப யபரொ அசடபகொளி 

அசட + ப யரசட + ப யபரொ வரும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக,  

1. அந்தப் ச யன்  

2. அந்த நல்ைப் ச யன்.  

3. ஒரு விசனத்பதொடொில் ப யர்  ட்டுப ொ விசன  ட்டுப ொ விசன + துசண விசனபயொ 

 ின்வுருபுத் பதொடர் + பவற்றுச த் பதொடர் + விசனபயொ வரும். எடுத்துக்கொட்டு,  

வந்தொன் 

 வந்துக்பகொண்டிருந்தொன்  

வீட்டிலிருந்து வந்துக்பகொண்டிருந்தொன்  

 ழத்சதச் ைொப் ிட்டொன்  

4.  ின்னுருபுத் பதொடொில் பவற்றுச த் பதொடரும்  ின்னுருபும் வரும்.  

எடுத்துக்கொட்டு, வீட்டிலிருந்து  

5. பவற்றுச த் பதொடொில் ப யர்த்பதொடரும் பவற்றுச  உருபும் வரும்.  

எடுத்துக்கொட்டு,  

வீட்சட, வீட்டின் 

திட்டவட்ட ற்ற ைிக்கன ில்ைொத இம் ொதிொியொன விளக்கக்கூறுகள் தருவதற்குப் திைொக ைிை  ரபு 

 ற்றும் கருத்துச் ைொயல் அடிப் சடயில் ஒரு குழு ஆக்கவிதிகள் (Generation rules) அல்ைது 

விொித்பதழுது விதிகள் (rewrite rules) தரைொம். அம் ொதிொியொன விதிகசளத் பதொடரச ப்பு விதிகள் 

(phrase structure rules) எனைொம். பதொடரச ப்பு விதிகள்  ின்  ொதிொியொன ப ொது விதிச் 

சுருக்கத்சதக் (rules-schema) பகொண்டிருக்கும்.  

அ   ஆ  

அதொவது ‘அ’ என்ற குறியீட்சடத் பதொடக்ககுறியீடு என்ற குறியீடொக விொித்பதழுதைொம். 

விொித்பதழுதும் பையல் ொட்சடத் பதொடங்கிசவப் தற்குப்  யன் டுத்தும் குறியீட்சடத் 

பதொடக்ககுறியீடு எனைொம்.  

எ.கொ  

வொ  ப .பதொ + வி.பதொ.  

என்ற விொித்பதழுது விதியில் ‘வொ’ என் து பதொடக்கக்குறியீடு. ப ற்பைொன்ன விதி ஒரு 

வொக்கியத்தில் ப யர்த்பதொடரும் விசனத்பதொடரும் வரும் என்று பதொிவிக்கின்றது. ’+’ என்ற குறி 
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 ிசணப்ச க் (concatenation) குறிப் ிடப்  யன் டுகின்றது. ப .பதொ, வி.பதொ என்ற 

புைக்குறிகசள (labels) விொித்பதழுதைொம்.  

எ.கொ. 

 ப .பதொ  அசடபகொளி அசட + ப யர்  

என்ற விதி ப .பதொ. கணுசவ விொித்பதழுதுகின்றது. (அசடபகொளி அசடயில் அந்த, இந்த, என், 

உன், அவனது, அவளது, அதன், அவற்றின் என் ன அடங்கும்). ச யன், ைிறு ி ப ொன்றன 

ப யர்ச்பைொல்லில் அடங்கும். கணு என் து கிசளப் டத்தில் ஒன்பறொ அல்ைது அதற்கு 

ப ற் ட்டகிசளகபளொ பவளிவரும் பதொடக்கவிட ொகும். த ிழில் வி.பதொ என் சத  ி.உ.பதொ + 

பவ.பதொ + வி.பதொ + து.வி என விொித்து எழுதைொம்.  

வி.பதொ   ி.உ.பதொ + பவ.பதொ + வி + து.வி. 

 ி.உ.பதொ என்ற கணுசவப்  ின்வரு ொறு விொித்து எழுதைொம்.  

 ி.உ.பதொ  ப .பதொ +  ி.உ. 

(வொ = வொக்கியம், தபததொ = தபயர்த்ததொடர், விததொ = வினைத் ததொடர், பிஉததொ = 

பின்னுருபுத்ததொடர், சவததொ = சவற்றுன த் ததொடர்; துவி = துனணவினை, சவஉ = சவற்றுன  

உருபு, பிஉ = பின்னுருபு, அ அஅ = அனடதகொளி அனட, விஅ =வினை அனட, தபஅ = 

தபயரனட, எஅ = எண்ணனட,  ிஅ = ினக அனட) 

இதுவசர தந்த விதிகசளப்  ின்வரு ொறு கிசள ட ொகத் தரைொம். 

 வொ  

 

     ப .பதொ         வி.பதொ  

 

அ.அ    ப                            ி.உ.பதொ.   பவ.பதொ        வி          து.வி.  

 

     பவ.பதொ.   ி.உ        ப .பதொ.  பவ.உ  

 

    ப .பதொ   பவ.உ          அ.அ    ப  

 

  அ.அ    ப  

 ப ற்கண்ட கருத்துச் ைொயல்கசளப்  யன் டுத்தி த ிழ் இைக்கணத்தில் ஒரு  குதிக்கு 

பதொடரச ப்பு விதிகள் உருவொக்கைொம்.  

வொ ப .பதொ + வி.பதொ. 

 வி.பதொ  பவ.பதொ + ( ி.உ.பதொ + வி +து.வி  
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து.வி  பகொண்டிரு, இரு, பவண்டு,  ொர், ப ொ 

 வி  பகொல், பவட்டு, நட,  ொர், ஒடி  

ப .பதொ  அ.அ + (ப .அ) + ப   

ப   ச யன்,  ொம்பு,  ரம், ப சஜ, ைிறு ி, ப ண்.  

அ.அ  அந்த, ஒரு, ஓர், தன்  

ப .அ  வயதொன, இளச யொன, அழகொன  

 ி.உ.பதொ  பவ.பதொ +  ி.உ  

பவ.பதொ  ப .பதொ + பவ.உ  

 ி.உ   க்கத்தில், ப பை, கீபழ, பநொக்கி, அருகில், அடியில்  

பவ.உ  ஐ, இல், .ஆல், உக்கு, ஓடு  

ப ற்கண்ட பதொடரச ப்பு இைக்கணம் (Phrase sturcture grammar)  ின் வரும் த ிழ் 

வொக்கியங்கசள உருவொக்கும்.  

அந்தப் ச யன் ஒரு  ொம்ச ப் பகொல்ைப்  ொர்த்தொன் (ப .பதொ + பவ.பதொ + வி + து.வி ) அந்த 

அழகொன ப ண் தன் வீட்சட பநொக்கி நடந்தொள் (ப .பதொ +  ி.உ.பதொ + வி)  

அந்த வயதொன  னிதர்  ரத்சத பவட்டப்ப ொனொர். (ப .பதொ + பவ.பதொ + வி + து.வி) 

ஆனொல் ப ற்பைொன்ன விதிகள்  ின்வரும் ப ொருளற்ற வொக்கியங்கசளயும் உருவொக்கும்.  

* ப சஜ அந்தப் ப ண்சண  ரத்திற்கு அருகில் பகொன்றது. 

*   ரம் அந்தப் ச யசனப் ப ொகும்  

*  அந்தச் ைிறுவன் அந்தச் ைிறு ிசய ஒடிக்க முடியும்  

*  ப சஜ அந்த வயதொன  னிதசரப்  ொர்க்கும்  

ப ற்பைொன்ன விதிகள் சுழல் வசரயசறயில்ைொத விதிகளொகும். அவற்சறச் சுழல் கட்டுண்ட 

விதிகளொக (Contex sensitive rules)  ொற்றினொல் ப ற்பைொன்ன வொக்கியங்களின் உருவொக்கத்சதத் 

தசட பைய்யைொம். சூழல் வசையசர இல்ைொத இைக்கணத்சதப்  யன் டுத்தி வொக்கியத்சதப் 

 குத்தல்,  குப் ொய்வு/ குத்தொய்தல் (parsing) எனப் டும்.  உள்ளீடு பைய்யப் டும் பகொர்சவசயத் 

(input string) பதொிந்து பகொள்வதும் அதற்கு அச ப்ச த் தருகிறதும் ஆன இரண்டும் இசணந்த 

பையல் ொடுதொன்  குத்தொய்தைொகும். வொக்கியத்சத பதொிந்து பகொள்வதும் அதற்கு அச ப்ச த் 

தருகிறதும் ஆன பையல் ொடு பதொடொியல்  குத்தொய்தல் (syntactic parsing) எனப் டும். 

பகுத்தொயும் கருவி பகுத்தொய்வொன் (parser) எைப்படும். இவ்வொறு  குத்தொய்வொன் இரு 

பையல்கசளச் பைய்ய பவண்டும். ஒன்று ஒரு பகொர்சவத் தரப் டும் ப ொது  குத்தொய்வொன் முதலில் 

அசதப்  குத்தொய பவண்டிய ப ொழியின் வொக்கியம் என் சதத் பதொிந்து பகொள்ள பவண்டும். 

இந்நிசையில்  குத்தொய்வொனுக்கு உள்ளடங்கிய பதொிந்துபகொள்வொன்கள் (built-in recognizers) 
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இருக்க பவண்டும். இரண்டொவது அது பவளியீடு பைய்கிற அச ப்ச  வொக்கியத்திற்கு தர 

பவண்டும். இைக்கணத்தில் இருக்கிற ப ொழியியல் பைய்திகசள  குத்தொய்வொன்கள் ைொர்ந்திருக்க 

பவண்டும் என் து இதன் மூைம் பதொிகின்றது. பவளியீட்டு வைதிகளுடன் கூடிய 

பதொிந்துபகொள்வொன்கசளப் (recognizers) ப ொறுத்த வசரயில் இைக்கணங்களும் 

 குத்தொய்வொன்களும்  குத்தொயும்  ண்பு வொய்ந்தசவ. xy என்ற விதி ஒரு உருவொக்க ொகத் 

தரப் ட்ட கைசவநிசை கட்டசளயொகக் கருதப் ட பவண்டும்.  

                                                      x 

                                           y                   z 

 குத்தொய்வொன் ப ரும் ொலும் குறியீடுகளின் பகொர்சவசய  ற்கும்: அதற்கு ஒரு விதிகசயப் 

 யன் டுத்தும் அது ஒரு பகொர்சவயின் விொித்பதழுது விதி ப ொல் வரும். எடுத்துக்கொட்டொக b  d 

என்ற விதிசயப்  யன் டுத்தி abc  என் சத adc என்று விொித்பதழுதைொம்; adc என் சத adc 

என்றும் விொித்பதழுதைொம். ‘ABC’ ‘ADC’,  ற்றும் ‘Adc’ என் ன வொக்கிய வடிவுகள் (Sententical 

forms) அல்ைது ஆக்கங்கள் எனப் டும். ‘ADC’ என்ற பகொர்சவ ‘ABC’-யில் இருந்து ஒரு விதிசயப் 

 யன் டுத்தி ப றப் டுவதொல் ADC-ஆனது ABC-யிலிருந்து பநரடியொகப் ப றப் ட்டது ஆகும். 

‘ADC’ என்ற பகொர்சவ ‘ABC’-யில் இருந்து ஒரு விதிசயப்  யன் டுத்தி ப றப் டுவதொல் ADC-

ஆனது ABC-யிலிருந்து  சறமுக ொகப் ப றப் ட்டது ஆகும். ஒவ்பவொரு  டியிலும் 

 குத்தொய்வொன்கள்  பதொ ஒரு அச ப்ச  பவளியிடும். ஒரு குழு  விதிகளின் டி வரக்கூடிய 

எல்ைொ அச ப்புகசளயும் நொம் பதொிந்தொல் ஒருவொக்கியத்சதப்  குத்தொயைொம்.  

6.4.12.2.  குத்தொயும் நசடமுசறத்திறன் ( parsing strategies) 

 ப ொழியியல் அறிசவப்  ிரதி லிக்கின்ற விதிகளின் அடிப் சடயில்  குத்தொய்வொன் 

பையல் டும். வொக்கியங்களுக்கு அச ப்புத் தருசகயில் ஒரு குழு  விதிகசளப்  ை நிரல்களில் 

நிசறபவற்றைொம். ஒவ்பவொரு பவறு ட்ட நிரலும் பவறு ட்ட  குத்தொய்தல் நசடமுசறத் 

திறத்துடன் பதொடர்புசடயது.  குத்தொய்வொன்கசள அவற்பறொடு பதொடர்புசடய 

நசடமுசறத்திறன் அடிப் சடயில் வசகப் ொடு பைய்யைொம்.  குத்தொயும் நசடமுசறத் திறனொக 

இரண்டு அளவீடுகள் அடிக்கடி  யன் டுத்தப் டுகின்றனவும் நிசைப று ப ற்றவனவும் ஆகும். 

முதைொவது அது  குத்தொயும் பகொர்சவக்கு பவளியீடுகளின் ப ொழியியல் அச ப்ச க் கவனக் 

குவிப்பு பைய்கிறது. உள்ளீட்டுக் பகொர்சவயிலிருந்து பதொடங்கி அச ப்பு கட்டப் டுவதனொல் 

அந்த  குத்தொய்வொன் கீழிருந்து ப ல் (bottom-up) பையல் டுவதொகக் கூறைொம். அல்ைது 

பதொடக்கக் குறியீட்டிலிருந்து (கிசள அச ப் ின் பவர்) பதொடங்குவதனொல்  குத்தொயவொன் 

ப லிருந்து கீழ் (top-town) பையல் டுவதொகக் கூறைொம்.  குத்தொயும் நசடமுசறத் திறன்கசள 

வசகப் டுத்தும் அளவீடுகசள ஒரு எடுத்துக்கொட்டு மூைம் விளக்கைொம்.  ின்வரும் ஒரு குழு  

விொித்பதழுது விதிகசள எடுத்துக்பகொள்பவொம்.  
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  1a. s AB 

  1b. s cd 

  1c. A a  

  1d. B b 

  1e. C C   

  1f. Dd 

தரப் ட்டுள்ள ஒரு குழு  விதிகளிலிருந்து அவற்றொல் ப றப் டும் எல்ைொ ஆக்கங்களின் 

திட்டத்சதக் கட்ட முடியும். பதொடக்க குறியீடொன S-இல் இருந்து இரண்டு விதிகசளச் 

பையல் டுத்தைொம். விதி 1a AB-இன் ஆக்கத்சதயும் விதி 1b  CD-இன் ஆக்கத்சதயும் 

விசளவிக்கும். AB-யில் விதி 1c -ஐயும் விதி 1d-ஐயும்  யன் டுத்தி முசறபய aB  ற்றும் Ab என்ற 

பகொர்சவகசளப் ப றைொம். இந்த எண்ணத்சதப்  ின் ற்றி தரப் ட்ட ஒரு குழு  விொித்பதழுது 

விதிகள் அனு திக்கும் ஆக்கங்கங்களின் எல்ைொ பகொர்சவகசளயும் கண்டுபகொள்ளைொம். விசளவு 

ப ரும் ொலும் கிசள வடிவொக உருப் டுத்தம் பைய்யப் டும்.  

S         

                AB  CD 

 

 aB          AB     CD          Cd 

   

                       ab       Ab      Cd           cd 

ப பை தரப் ட்ட கிசள அச ப்பு 1 இல் தரப் ட்ட விதிகளொல் விசளயும் ஆக்கங்களின் எல்ைொ 

பகொர்சவகசளயும் கொட்டுகின்றது. கிசளயில் வரும் ஒவ்பவொரு கணுவும் (AB,CD, aB, ab, Ab, 

CD, Cd, cd) வொக்கிய வடிவில் நசடமுசறப் டுத்தக் கூடிய பவறு ட்ட விதிகளின் சதர்சவ 

உருப் டுத்தம் பைய்யும். கிசள அச ப் ின் கிசளகள் (ab, cd) அதொவது அடியில் வரும் கணுக்கள் 

ப லும் விதிகளின்  யன் டுத்த இயைொத வொக்கிய வடிவுகசள உருப் டுத்தம் பைய்யும். இந்த 

கிசள அச ப்ச  ப ொழியியைொர் எவ்வொறு ஒரு வொக்கியத்தின்  ொகங்கள் இசணகின்றன 

என் சதக் கொட்டுகின்ற ப ொழியியல் அச ப்ச  உருப் டுத்தம் பைய்யப்  யன் டுத்துகின்ற 

கிசளயுடன் ஒப் ிட்டு குழப் ிக்பகொள்ளக்கூடொது. ப ல் பைொன்ன விதிகள், கிசள அச ப்ச க் 

கொட்ட இயலும் ஆக்கங்களின் எல்ைொக் பகொர்சவகசளயும் தருகின்றன. இந்த வசகயொன கிசள 

அச ப் ின் அடிப் சடயில் ஆழம் முதல் (depth-first) அல்ைது அகைம் முதல் (breadth- first) என்ற 

 குத்தொயும் நசடமுசறத்திறன்களின்  ொகு ொடு அச யும்.  

ப லிருந்து கீழ்  ற்றும் கீழிருந்து ப ல்  குத்தொய்தல் (Top- Down ) Versus bottom-up  Parsing) 
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 ின்வரும் இரு எடுத்துக்கொட்டுகள் எவ்வொறு ப லிருந்து கீழ்  ற்றும் கீழிருந்து ப ல் 

 குத்தொய்வொன்கள்  ின்வரும் வொக்கியத்திற்கு அச ப்பு தருகின்றது என் சத விளக்கும்.  

1. ஒரு பூசன எலிசயப்  ிடித்தது.  

இரண்டும்  ின்வரும் விொித்பதழுதும் விதிகசளப்  யன்  டுத்தப் டுவதொக சவத்துக்பகொள்பவொம்.  

2.a. வொ ப .பதொ + வி.பதொ 

2. b. ப .பதொ அ.அ + ப   

2. c. வி.பதொ பவ.பதொ + வி  

2. d. வி.பதொ வி  

2. e. பவ.பதொ ப .பதொ + பவ உ  

2. f. வி  ிடித்தது  

2. g. ப  பூசன  

2. h. ப  எலி  

2. i. அ.அ ஒரு  

2. j. பவ.உ ஐ  

ப லிருந்து கீழ்  குத்தொய்தல் (ப ல்-கீழ்  குத்தொய்த்தல் ) (Top- Down parsing) 

ப லிருந்து கீழ்  குத்தொய்வொன்கள் எப்ப ழுதும் பதொடக்கக் குறியீடொன ‘வொ’ என் திலிருந்து 

பதொடங்கும் அதில்  யன் டுத்த விதிகசளக் கண்டு பகொள்ளும் அசத விொிக்கும் எடுத்துக்கொட்டில் 

2.a என்ற விதிதொன் இருக்கிறது. அசதப் யன் டுத்தி விசளயும் விசளவு  ின்வரும் அச ப்ச த் 

தரும்.  

             வொ   

 

ப .பதொ               வி.பதொ 

இரு புதிய கணுக்கள் பதொன்றும். இந்த கணுக்கள் இறுதிக் குறியீடுகளொ (terminal symbols) என்று 

முதலில்  குத்தொய்வொன்  ொர்க்கும். அப் டியொனொல் அந்தக் குறியீடுகள்  குத்தொயப் டுகின்ற 

பகொர்சவயுடன் ப ொருத்திப் ொர்க்கப் டும். இல்ைொவிடில்  குத்தொய்வொன் முதல் இறுதியுறொ 

குறியீட்டுக் கணுசவ விொிக்கும். ப ற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் ப பதொ வில் 2.b என்ற விதி 

 யன் டுத்தப் ட்டு  ின்வரும் அச ப்பு விசளயும்.  
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                                                        வொ 

    தபததொ  விததொ 

   அஅ                    தப 

புதிதொக உருவொக்கப் ட்ட இந்தக் கணுக்களும் இறுதிக் கணுக்கள் அல்ை. 

 கீழிருந்து ப ல்  குத்தொய்தல் (Bottam-up parsing) 

கீழ்-ப ல்  குத்தொய்தல் உள்ளீடு பைய்யப் ட்ட பகொர்சவசயத் பதொடக்க ொகக் பகொண்டு 

பையல் டத் பதொடங்கி அசத பவரொன ‘வொ’ என்று சுருக்கும். அது ஒரு வொக்கியத்சத உள்ளீடொக 

 ற்கும் பைொற்கசள (இறுதியுற்ற குறியிடுகசள) அவற்றின் வசகப் ொட்டொல் இடம்ப யர்க்கும். 

இதற்கொக அது விொித்பதழுது விதிகளின் வைப் க்கம்  ொர்த்து அவற்சற இடப் க்கம் உள்ள 

வசகப் ொடொகச் சுருக்க பவண்டும்.  ீண்டும் ஒரு பூசன எலிசயப்  ிடித்தது என்ற வொக்கியம் 2a-j 

என்ற விதிகளொல் கூறப் ட்டுள்ள இைக்கணத்தொல் அச ப்பு ப றும். எடுத்துக்கொட்டொக முதலில் 

2f. என்ற விதிசயப்  யன் டுத்தி  ின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்.  

          வி  

ஒரு பூசன ஒரு எலி ஐ  ிடித்தது  

2.j.-ஐப்  யன் டுத்தி  ின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்  

 

                 பவ.உ வி  

ஒரு பூசன ஒரு எலி - ஐ  ிடித்தது  

2.h.-ஐ  யன் டுத்தி  ின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்  

                     ப             ப  பவ.உ  வி  

 ஒரு பூசன ஒரு எலி   ஐ   ிடித்தது  

2 .i.-ஐப்  யன் டுத்தி  ின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்  

           அஅ   ப   அஅ  ப  பவ.உ  வி  

 ஒரு பூசன ஒரு எலி   ஐ   ிடித்தது  

இந்த இடத்தில் 2b என்ற விதி ‘அ.அ’ என் சதயும் ‘ப ’ என் சதயும் இசணந்து அவற்சற 

ப .பதொ எனக் குறிக்கும்.  
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                                 தபததொ     ப பதொ 

 

                               அஅ தப  அஅ  ப    பவஉ  வி 

 

        ஒரு  பூசன  ஒரு    எலி    ஐ     ிடித்தது  

இந்த இடத்தில் 2e என்ற விதி பவஉ என் சதயும் ப பதொ என் சதயும் இசணத்து அவற்சற 

பவபதொ என சுருக்கும்.  

                      பவ.பதொ  

  

                            தபததொ          ப .பதொ       

 

                     அஅ    தப        அ.அ     ப       பவ.உ         வி  

 

                    ஒரு    பூசன     ஒரு        எலி           ஐ           ிடித்தது 

    

விதி 2c ஐ-பவபதொ ஐயும் வி-ஐயும் இசணத்து வி.பதொ. எனச் சுருக்கும்.  

                                                                                        விபதொ 

 

                                                                        பவபதொ 

          

 ப பதொ           தபததொ             பவஉ                         வி 

 

                            அஅ   ப             அஅ    ப                     

 

                              ஒரு  பூசன       ஒரு      எலி             ஐ                          ிடித்தது 

விதி 2a ப .பதொ ஐயும் வி.பதொ ஐயும் இசணத்து வொ ஆகச் சுருக்கும்.  
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                                              வொ 

 

                 ப பதொ                                              விபதொ 

  

  

        அஅ         ப                    பவபதொ                                    வி 

                                  

 

                                         ப பதொ               பவஉ 

                  

                                  அஅ      ப  

 

        ஒரு        பூசன    ஒரு                 எலி       ஐ                         ிடித்தது 

 

  குத்தொய்வொன் வொக்கியத்தின் வைப் க்கத்திலிருந்து பதொடங்கி பகொசவயின் முன்பனொக்கிச் 

பையல் டுவதொகக் பகொள்வது அவ்வளவு ைொியொனதல்ை. பதளிவொகக் கூறினொல் ப ொழி இம் ொதிொி 

பையல் டுவதில்சை. இதன் அடிப் சடயில் கீழ்-ப ல்  குத்தொய்வொன் உளவியல் அடிப் சடயில் 

ைொியொனது அல்ை என்று வொதிடைொம். பவறு ட்ட ஆக்கங்களின் பதொடர்ச்ைிசயப் 

 ின் ற்றினொலும் ஒபர இைக்கணத்சதப்  ின் ற்றுவதனொல் இடது  க்கத்திலிருந்து பதொடங்கும் 

 குத்தொய்வொனும் வைது  க்கத்திலிருந்து பதொடங்கும்  குத்தொய்வொனும்  குத்தொய்தல் 

அடிப் சடயிலும் ப ற்ற விசளவின் அடிப் சடயிலும் ஒன்றொகும். இந்த வை ிருந்து இடம் என்ற 

பவறு டலுக்கும் வைது  குத்துத்தொய்தல் அல்ைது இடது  குத்தொய்தல் என் தற்கும் 

பதொடர் ில்சை. வைது  குத்தொய்தைொனது கீழ்-ப ல்  குத்தொய்தலின் விசளவொகும். இது 

விதிகளின் வைப் க்கத்தில் கொணப் டும் குறியீடுகசளப்  ொர்த்து வொக்கிய வடிவுகசளச் சுருக்கும். 

ஒரு ப ல்-கீழ்  குத்தொய்வொன் இடது  குத்தொய்தசை நசடமுசறப் டுத்தும். இது விதிகளின் 

இடப் க்கத்தில் கொணப் டும் குறியீடுகசள விொித்து வொக்கிய வடிவுகசள ஆக்கும். இதுப ொல் 

ஒபர ப ொழியியல் பைய்திகளின்  டி ஒபர வொக்கியங்களுக்கு ஒபர அச ப்புகசளத் தருவதொல் 

ஒபர இைக்கணத்சத பநொக்கீடு பைய்யும் ப ல்-கீழ்  குப் ொனும் கீழ்-ப ல்  குப் ொனும் ஒன்றொகும். 

அசவகள் பவறு ட்ட ஆக்கங்களின் பதொடர்ச்ைிசயப்  ின் ற்றுகிறது என்ற உண்ச யுடன் 

எவ்வளவு நிசனவகம் பதசவ எவ்வளவு கணிப்பு பநரத்சத உட் டுத்துகிறது என் தொலும் 

பவறு டும்.  

ஆழம் முதல்  ற்றும் அகைம் முதல்  குத்தொய்தல் (Depth first Versus breath first Parsing)  

 ின்வரும் ஒரு குழு  விொித்பதழுது விதிகசள எடுத்துக் பகொள்பவொம்.  

  3 a.   S         AB 

  3 b.  S          CD 
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  3 c.  S  a 

  3 d.  B  b 

  3e.  C  c 

  3 f.  D  d 

இவற்பறொடு பதொடர்புசடய  ின்வரும் ஆக்கக் கிசளயச ப்ச யும் எடுத்துக் பகொள்பவொம்.  

    

                                     S 

 

                                         AB                            CD 

 

                                  aB               Ab       CD        Cd 

 

                                  ab                 ab      cd                   cd 

 

இந்த கிசள அச ப்ச  இருவித ொக அணுகைொம்: ஒன்று அதன் பைங்குத்து நிசையில் கவனம் 

பைலுத்திப் ப றைொம்;  இரண்டு அதன் இசட நிசையில் கவனம் பைலுத்திப் ப றைொம். இந்த இரு 

பவறு ட்ட பநொக்கும்  குத்தொயும் நசடமுசறத்திறனின் பவறு ொட்சட விசளவிக்கும். ஆழம் 

முதல்  குத்துக்குறித்தல் நொம் ச சல தரப் ட்டுள்ள கிசள அச ப் ின் பைங்குத்து வழிசய 

எடுத்துக் பகொள்பவொம். பவசர வொக்கியத்துடன் இசணக்கும் ஒரு தனி பைங்குத்து விதிசயத் 

பதர்ந்பதடுப்ப ொம். எடுத்துக்கொட்டொக கிசளக் கணுவில் அடங்கும் ab என்ற வொக்கியத்திற்கு 

 ின்வரு ொறு வழிசயத் பதர்ந்பதடுக்கைொம்.  

 

                    S  

                                                      AB 

                                                     Ab 

                                                      ab 

 

இந்த வழி கிசள அச ப் ில் வரும் எந்தச் பைங்குத்தொன வழிசயப் ப ொை வொக்கிய வடிவுகளின் 

ஒரு பதொடர்ச்ைிசயத் தரும். ஒவ்பவொரு வொக்கிய வடிவும் பவருடபனொ அல்ைது பவறு தனி 

விதியொல் விசளந்த வொக்கிய வடிவுடபனொ ஒரு தனி விதிசயப்  யன் டுத்துவதொல் 

விசளவதொகும். ஒரு குறிப் ிட்ட ஆக்கத்திற்கு  ை விதிகசளப்  யன் டுத்தைொம் என்றொலும் ஒபர 

ஒரு விொித்பதழுது விதிதொன் தக்கசவக்கப் டும்  ிற விருப்புகள் கிசளயின்  ிற வழிகளில் 

http://www.languageinindia.com/


 

281 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

பவளிப் டுத்தப் டும். ஒரு தனிச் பைங்குத்தொன வழியொகப்  ின் ற்ற இயைொது. ஒரு கிசள 

அச ப் ில் ஒரு தனி பைங்குத்தொன வழியிபை உருப் டுத்தம் பைய்யத்தக்க வொக்கிய வடிவுகசளப் 

 ின் ற்றும்  குத்தொய்வொன் ஆழம்-முதல்  குத்தொய்வொன் என்று அசழக்கப்ப றும். ப ல்-கீழ் 

 ற்றும் கீழ்-ப ல்  குத்தொய்வொன்கள் இவ்வசகசயச் ைொரும். ப ற்கண்ட கிசளப் டம் ஒபர 

வொக்கியத்சத ஒன்றுக்கும் ப ற் ட்ட வழிகளில் பதொடக்கக் குறியீடொன ‘வொ’ என் துடன் 

இசணக்கைொம் எனக் கொட்டும். ஆழம் முதல்  குத்தொய்வொன் ஒரு ை யத்தில் ஒரு வழிசய 

ஆய்வதொல் பதொடக்கத்தில் பதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ொசத தவறொகப் ப ொகைொம். இந்த இடங்களில் 

 குத்தொய்வொன் ைொிபைய்து தவறிலிருந்து விடு ட பவண்டியது அவைியம் இதன் கொரண ொக ஆழம் 

முதல்  குப் ொன்கள்  ின்னழுவல் வைதியுடன் நிசறபவற்றப் ட பவண்டும். ஆழம் முதல் 

 குத்தொய்வொன் நொம் ஒரு ஆக்கக்கிசள அச ப்ச  இசடநிசைப்  ொி ொணத்திற்கு முக்கியத்துவம் 

பகொடுத்து கிசள அச ப் ின் ஒரு நிசையில் எல்ைொக் கணுக்கசளயும் எடுத்துக் பகொண்டு 

 ொர்க்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொக ஆக்கக்கிசள அச ப் ின் பவர் ‘S’ என்ற வொக்கிய வடிசவத் 

தொங்கும் கணுசவக் பகொண்டிருக்கும். AB  ற்றும் AD என்ற வொக்கிய வடிவுகசளக் பகொண்ட 

இரண்டு  கள் கணுக்கள் ‘S’ என் திலிருந்து பவறு ட்ட விதிகளொல் விசளந்தனவொகும். 

இம் ொதிொியொன நிகழ்வில்  குத்தொய்வொன் ஒபர பநரத்தில் பவறு ட்ட ஆக்கங்கசள உருவொக்கும். 

அடுத்த அடியில் இரண்டின் விசளவுகளின் ப ல் இயலும் எல்ைொ விதிகளும் பையல் டுத்தப் டும். 

இவ்வசகயிைொன  குத்தொய்வொன் அகைம் முதல்  குத்தொய்வொன் எனப் டும்.  

                                                            S 

                                           B                                   AD 

 

  S 

                                          

                                        AB                               AD 

 

                                         Ab                       CD               Cd 
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                                                                        S  

 

                                               AB                                         AD 

 

                                       aB              Ab                         CD            Cd 

   

                                         ab              ab                        cd              cd 

 வீதி முதல்  குத்தொய்வொன்கள் உருவொக்கப் ட்ட எல்ைொ வொக்கிய வடிவிலும் இயலும் எல்ைொ 

விதிகசளச் பையல் டுத்தும் அசவ ஆக்கக் கிசள அச ப் ின் இசடநிசைப்  ொி ொணத்சத 

ஆயும். ஒபர பநரத்தில் வரும் எல்ைொத் பதர்வுகசளயும் தீர்த்து விட்டு பதொல்வி அல்ைது பவற்றி 

என்ற முடிவுக்கு எடுத்துச் பைல்லும். இவ்வசகயிைொன பையல்முசற பதொல்வியின் ப ொது 

 ின்னழுவசை அதிக  ட்ை ொகும். தவறொன பதர்வொல் விசளயும் ஆக்கத் பதொடர்ச்ைி இல்ைொது 

ப ொனொலும் ஒபர ை யத்தில் உருவொன எல்ைொ பவற்றிப்  ிறழ்ச்ைிகளும் எஞ்சும்.  

வசகப் ொடு (Classification) 

 ஆழம் முதல் அகைம் முதல் 

ப ல்-கீழ் ப ல்-கீழ் ஆழம்-முதல்; ப ல்-கீழ் அகைம்-முதல் 

கீழ்-ப ல் கீழ்-ப ல் ஆழம்-முதல் கீழ்-ப ல் அகைம்-முதல் 

6.3.13. தேொற்தபொருள்  யக்கம் நீக்கும் ஒழுங்குமுனை (Word Sense Disambiguation system) 

 கணிைி த ொழியியலில், தேொல்-அர்த்த  யக்கநீக்கம் (WSD) என்பது ஒரு வொக்கியத்தில் 

ஒரு தேொல்லின் எந்த அர்த்தம் பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனத அனடயொளம் கொண்பது 

ததொடர்பொை ஒரு திைந்த ேிக்கலொகும். இந்த ேிக்கலுக்கொை தீர்வு கணிைி ததொடர்பொை பிை எழுத்து 

உனரகனளப் பொதிக்கிைது; அதொவது கருத்தொடல், சதடுதபொைிகளின் தபொருத்தத்னத 

ச ம்படுத்துதல், முற்சுட்டுத் தீர் ொைம், ஒத்தினேவு  ற்றும் அனு ொைம். 

  ைித மூனள தேொல் அர்த்த  யக்கநீக்கத்தில்  ிகவும் திைன யொைது. இயல்பொை த ொழி 

இவ்வளவு சதனவப்படும் வனகயில் உருவொகிைது என்பது நரம்பியல் யதொர்த்தத்தின் (neurologic 

reality) பிரதிபலிப்பொகும். சவறு வொர்த்னதகளில் கூறுவதொைொல்,  ைித த ொழி மூனளயின் 

நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் வழங்கிய உள்ளொர்ந்த திைனைப் பிரதிபலிக்கும் வனகயில் 

(வடிவன க்க உதவியது) வளர்ந்தது. கணிைி அைிவியல்  ற்றும் அது இயக்கும் தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்தில்,  இயற்னக த ொழி தேயலொக்கம் (natural language processing)  ற்றும் 

இயந்திரம் கற்ைல் ஆகியவற்னைச் தேய்வதற்கொை கணிைிகளில் திைனை வளர்ப்பது நீண்டகொல 

ேவொலொக உள்ளது. 
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 தேொல்ேொர் வளங்களில் குைியொக்கம் தேய்யப்பட்ட அைினவப் பயன்படுத்தும் அகரொதி 

அடிப்பனடயிலொை முனைகள் முதல், னகமுனையொக அர்த்தம் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட 

எடுத்துக்கொட்டுகளின் ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் ஒவ்தவொரு தைித்துவ ொை தேொல்லுக்கும் ஒரு 

வனகப்படுத்தி பயிற்ேியளிக்கப்படும் ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட இயந்திர கற்ைல் முனைகள் 

(supervised machine learning methods) வனர, அர்த்தங்கனளத் தூண்டும் தேொற்களின் 

நிகழ்வுகனளக் தகொத்தொக்கம் தேய்யும் முழுன யொக ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத முனைகள் 

(completely unsupervised methods) வனர பலவித ொை நுட்பங்கள் ஆரொய்ச்ேி 

தேய்யப்பட்டுள்ளை. இவற்ைில், ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட கற்ைல் அணுகுமுனைகள் இன்றுவனர 

 ிகவும் தவற்ைிகர ொை வழிமுனைகளொக உள்ளை. 

 தற்சபொனதய வழிமுனைகளின் துல்லியத்னத பல எச்ேொிக்னககள் இல்லொ ல் குைிப்பிடுவது 

கடிைம். ஆங்கிலத்தில், கரடுமுரடொகப் பதம்தேய்யப்பட்ட (ஒப்புருத ொழி/சஹொச ொகிரொஃப்) 

 ட்டத்தில் துல்லியம் வழக்க ொக 90%ஐ விட அதிக ொக உள்ளது; குைிப்பிட்ட ஒப்புருத ொழிகளில் 

(சஹொச ொகிரொஃப்களில்) ேில முனைகள் 96%க்கும் அதிக ொை துல்லிய ொைனவ. சநர்த்தியொகப் 

பதம்தேய்யப்பட்ட அர்த்த வித்தியொேங்கள்  ீதொை  திப்பீடுப் பயிற்ேிகளில் (தேம்இவல்-200/ 

SemEval-2007, தேன்தேவல்-2/Senseval-2) 59.1% முதல் 69.0% வனரயிலொை ேிைந்த 

துல்லியங்கள் பதிவொகியுள்ளை; இங்கு எப்சபொதும் அடிக்கடி அர்த்தத்னதத் சதர்ந்ததடுக்கும் எளிய 

ேொத்திய ொை வழிமுனையின் அடிப்பனடத் துல்லியம் முனைசய 51.4% ஆகும்  ற்றும் 57%.  

தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் பற்ைி 

 தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கத்திற்கு இரண்டு கடுன யொை உள்ளீடுகள் 

சதனவப்படுகின்ைை:  யக்கநீக்கம் தேய்ய சவண்டிய அர்த்தங்கனளக் குைிப்பிடுவதற்கொை ஒரு 

அகரொதி  ற்றும் தபொருள் யக்கம் நீக்கப்படசவண்டிய த ொழித் தரவுகளின் தரவுத்ததொகுதி  (ேில 

முனைகளில், த ொழி எடுத்துக்கொட்டுகளின் பயிற்ேித் தரவுத்ததொகுதி சதனவப்படுகிைது). 

தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கச் தேயல்பொடு இரண்டு வனககனளக் தகொண்டுள்ளது: "தேொல்ேொர் 

 ொதிொி" ("lexical sample")  ற்றும் "அனைத்து தேொற்களும்" தேயல்பொடு ("all words" task). முன்ைர் 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இலக்குச் தேொற்களின் ஒரு ேிைிய  ொதிொியின் நிகழ்வுகனள 

சவறுபடுத்துவனத முந்னதயது உள்ளடக்கும்; பிந்னதயதில் தபொருள் யக்கநீக்கம் 

தேய்யசவண்டிய இயங்கும் உனரயின் அனைத்து தேொற்களும் இருக்க சவண்டும். பிந்னதயது 

 ிகவும் யதொர்த்த ொை  திப்பீட்டு வடிவ ொகக் கருதப்படுகிைது, ஆைொல் கொர்பஸ் உற்பத்தி 
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தேய்வதற்கு  ிகவும் வினல உயர்ந்தது, ஏதைன்ைொல்  ைித ேிறுகுைிப்பொளர்கள் ஒவ்தவொரு 

வொர்த்னதயின் வனரயனைகனளயும் ஒவ்தவொரு முனையும் ஒரு குைிச்தேொல் தீர்ப்னப எடுக்க 

சவண்டியிருக்கும் சபொது, ஒரு ததொகுதிக்கு ஒரு முனை அல்ல ஒசர இலக்கு வொர்த்னதக்கொை 

நிகழ்வுகள். 

 இனவ அனைத்தும் எவ்வொறு தேயல்படுகின்ைை என்பனதக் குைிக்க, " ொனல" என்ை 

(எழுதப்பட்ட) தேொல்லின் தைித்துவ ொை அர்த்தங்களின் மூன்று எடுத்துக்கொட்டுகனளக் 

கவைியுங்கள்: 

1. கழுத்தில் அணியும் ஒன்று  

2. அந்தி சநரம்  

 ற்றும் வொக்கியங்கள்: 

 1.  அவள் கழுத்தில்  ொனல அணிந்திருக்கிைொள். 

 2.  அவள்  ொனல சநரத்தில் உலொவப் சபொைொள்.  

த ினழப் புொிந்துதகொள்ளும் நபர்களுள், முதல் வொக்கியம் ச சல தந்துள்ள முதல் அர்த்தத்தில் 

" ொனல (கழுத்தில் அணிவது)" என்ை தேொல்னலப் பயன்படுத்துகிைது என்றும் இரண்டொவது 

வொக்கியத்தில் " ொனல (சநரம்)" என்ை இரண்டொவது அர்த்தத்தில் தேொல் பயன்படுத்தப்படுகிைது 

என்றும் அைிந்துதகொள்வர். இந்த  ைிதத் திைனை பிரதிபலிக்க வழிமுனைகனள உருவொக்குவது 

தபரும்பொலும் கடிை ொை பணியொக இருக்கலொம். 

வரலொறு 

 1940களில் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் ஆரம்ப நொட்களில் தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் 

முதன்முதலில் ஒரு தைித்துவ ொை கணக்கீட்டு/கணிைிேொர் தேயல்பொடொக வடிவன க்கப்பட்டது, 

இது கணிைி த ொழியியலில்  ிகப் பழன யொை ேிக்கல்களில் ஒன்ைொகும். வொரன் வீவர் (Warren 

Weaver) தைது புகழ்தபற்ை 1949ஆம் ஆண்டு த ொழிதபயர்ப்பு பதிவுக்குைிப்பில் (memorandum 

on translation) முதலில் ஒரு கணிைிேொர் சூழலில் ேிக்கனல அைிமுகப்படுத்திைொர். ஆரம்பகொல 

ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கத்தின் முக்கியத்துவத்னதயும் ேிர த்னதயும் நன்கு 

புொிந்து தகொண்டைர். பொர்-ஹில்தலல் (Bar-Hillel 1960) கீழ்கண்ட உதொரணத்னதப் பயன்படுத்திச் 

தேொற்தபொருள்  யக்கத்னத "எலக்ட்ரொைிக் கம்ப்யூட்டர்" மூலம் தீர்க்க இயலொது, ஏதைைில் இது 

தபொதுவொக அனைத்து உலக அைினவயும்  ொதிொிப்படுத்துவனத சவண்டும் என்ைொர். 
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 ”bass" என்ைதேொல் கீழ்கொணும் வொக்கியங்கள் அடிப்பனடயில் பின்வரும் மூன்று 

 அர்தங்களில் பயன்படுத்தப்படும்: 

 I went fishing for some sea bass. 

 The bass line of thesog is too weak. 

 1.ஒரு வனக  ீன் 

 2.குனைந்த அதிர்தவண் சுரங்கள் 

 3.ஒரு வனக கருவி 

 1970களில், தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் என்பது வில்க்ஸின் விருப்பத்சதர்வு 

தபொருண்ன யியலில் (Wilks' preference semantics) ததொடங்கி தேயற்னக நுண்ணைிவுத் 

துனையில் உருவொக்கப்பட்ட தபொருண்ன யியல்ேொர் தபொருள்விளக்க ஒழுங்குமுனைகளின் 

துனணச் தேயல்பொடொகும். இருப்பினும், தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் ஒழுங்குமுனைகள் அந்த 

சநரத்தில் தபரும்பொலும் விதி அடிப்பனடயிலொைனவ  ற்றும் னகயொல் குைியிடப்பட்டனவ 

என்பதொல் அனவ அைிவு ஈட்டச் ேிக்கலுக்கு ஆளொயிை. 

 1980களில், ஆக்ஸ்சபொர்டு ச ம்பட்ட கற்பவொின் தற்கொல ஆங்கிலம் அகரொதி (Oxford 

Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALD) சபொன்ை தபொிய அளவிலொை 

தேொற்ேொர் வளங்கள் கினடத்தை: னக-குைியீட்டு முனை இந்த வளங்களிலிருந்து தொைொகசவ 

பிொித்ததடுக்கப்பட்ட அைிவொல்  ொற்ைப்பட்டது, ஆைொல் தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கம் 

இன்னும் அைிவு ேொர்ந்த அல்லது அகரொதி அடிப்பனடயொக இருந்தது . 

 1990களில், புள்ளிவிவரப் புரட்ேி கணிைியல் த ொழியியல் மூலம் பரவியது,  ற்றும் 

தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட இயந்திரம் கற்ைல் நுட்பங்கனளப் 

(supervised machine learning techniques) பயன்படுத்துவதற்கொை ஒரு முன்னுதொரண ேிக்கலொக 

 ொைியது. 

 2000களில் ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட நுட்பங்கள் துல்லியத்தின் ச ன்ன னய அனடந்தது, 

எைசவ கவைம் கரடுமுரடொை அர்த்தங்கள், தடொன ன் தழுவல், பகுதி ச ற்பொர்னவ  ற்றும் 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை ஒழுங்குமுனைகள், தவவ்சவறு 

முனைகளின் சேர்க்னககள்  ற்றும் வனரபடம் அடிப்பனடயிலொை முனைகள் மூலம் அைிவு ேொர்ந்த 

ஒழுங்குமுனைகளின் திரும்பிவரவு ஆகியவற்றுக்குக் கவைம் திருப்பப்பட்டுள்ளது. இன்னும், 

ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட அன ப்புகள் ததொடர்ந்து ேிைப்பொகச் தேயல்படுகின்ைை. 
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அணுகுமுனைகள்  ற்றும் முனைகள் 

 அனைத்து இயற்னக த ொழி தேயலொக்கத்னதயும் சபொலசவ, தேொற்தபொருள் 

 யக்கநீக்கத்திற்கு இரண்டு முக்கிய அணுகுமுனைகள் உள்ளை - ஆழ ொை அணுகுமுனைகள் deep 

approaches)  ற்றும் ஆழ ற்ை அணுகுமுனைகள் (shallow approaches). 

 ஆழ்ந்த அணுகுமுனைகள் உலக அைிவின் விொிவொை திண்ன க்கொை அணுகனலக் 

கருதுகின்ைை. " you can go fishing for a type of fish, but not for low frequency sounds"  ற்றும் " 

songs have low frequency sounds as parts, but not types of fish " சபொன்ை அைிவு பின்ைர் bass 

என்ை வொர்த்னதனய எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுகிைது என்பனதத் தீர் ொைிக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த அணுகுமுனைகள் நனடமுனையில்  ிகவும் தவற்ைிகர ொக இல்னல, 

முக்கிய ொக இதுசபொன்ை அைிவுத் திண்ன  கணிைி-படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில்,  ிகக் குனைந்த 

களங்களுக்கு தவளிசய இல்னல. இருப்பினும், அத்தனகய அைிவு இருந்திருந்தொல், ஆழ ொை 

அணுகுமுனைகள் ஆழ ற்ை/ச சலொட்ட ொை அணுகுமுனைகனள விட  ிகவும் துல்லிய ொக 

இருக்கும். ச லும், கணிைி த ொழியியலில் ஒரு நீண்ட பொரம்பொியம் உள்ளது, குைியீட்டு அைிவின் 

அடிப்பனடயில்  ற்றும் ேில ேந்தர்ப்பங்களில் இத்தனகய அணுகுமுனைகனள முயற்ேிப்பது, 

ேம்பந்தப்பட்ட அைிவு த ொழியியல் அல்லது உலக அைிவு என்பனத ததளிவொகக் கூறுவது கடிைம். 

முதல் முயற்ேி, 1950களில் இங்கிலொந்தில் உள்ள சகம்பிொிட்ஜ் த ொழி ஆரொய்ச்ேி பிொிவில் 

 ொர்கதரட்  ொஸ்டர்ச ன் (Margaret Masterman)  ற்றும் அவரது ேகொக்களின் முயற்ேியொகும். 

இந்த முயற்ேி தனலப்புகளின் குைிகொட்டியொக சரொதஜட்டின் ததசேொரஸின் பஞ்ச்-கொர்டு 

பதிப்னபயும் அதன் எண்ணிடப்பட்ட "தனலகனளயும்" பயன்படுத்தியது  ற்றும் ஒரு ததொகுப்பு 

குறுக்குதவட்டு வழிமுனைனயப் பயன்படுத்தி உனரயில்  றுநிகழ்வுகனளத் சதடியது. இது  ிகவும் 

தவற்ைிகர ொக இல்னல, ஆைொல் பிற்கொல தேயல்பொடுகளுக்கு வலுவொை உைவுகனளக் 

தகொண்டிருந்தது, குைிப்பொக 1990களில் ஒரு ஆய்வக முனையின் யொசரொவ்ஸ்கியின் இயந்திர 

கற்ைல் சதர்வுமுனை. 

 ஆழ ில்லொ/ச சலொட்ட ொை அணுகுமுனைகள் உனரனயப் புொிந்துதகொள்ள 

முயற்ேிக்கவில்னல. " if bass has words sea or fishing nearby, it probably is in the fish sense; if 

bass has the words music or song nearby, it is probably in the music sense" சபொன்ை 

தகவல்கனளப் பயன்படுத்தி அவர்கள் சுற்ைியுள்ள தேொற்கனளக் கருதுகின்ைைர். தேொல் 

அர்த்தங்களுடன் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தேொற்களின் பயிற்ேி தரவுத்ததொகுதினயப் 
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பயன்படுத்தி இந்த விதிகள் கணிைியொல் தொைொகசவ தபைப்படலொம். இந்த அணுகுமுனை, 

சகொட்பொட்டளவில் ஆழ ொை அணுகுமுனைகனளப் சபொல ேக்திவொய்ந்ததொக இல்னல என்ைொலும், 

கணிைியின் வனரயறுக்கப்பட்ட உலக அைிவின் கொரண ொக, நனடமுனையில் ேிைந்த முடிவுகனள 

அளிக்கிைது. இருப்பினும், tree  ற்றும் dogs இரண்டிற்கும் அருகில் bark என்ை வொர்த்னதனயக் 

தகொண்டிருக்கும் The dogs bark at the tree சபொன்ை வொக்கியங்களொல் குழப்ப னடயலொம். 

 தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கத்திற்கு நொன்கு வழக்க ொை அணுகுமுனைகள் உள்ளை: 

1. அகரொதி  ற்றும் அைிவுச் ேொர்ந்த முனைகள் (Dictionary- and knowledge-based methods): 

இனவ எந்ததவொரு தரவுத்ததொகுதி ஆதொரங்கனளயும் பயன்படுத்தொ ல், முதன்ன யொக 

அகரொதிகள், தேொற்களஞ்ேியம்  ற்றும் தேொல்ேொர் அைிவுத் தளங்கனள நம்பியுள்ளை. 

2. அனர ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட அல்லது குனைந்த ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைகள் 

(Semi-supervised or minimally supervised methods): இனவ ஒரு ேிைிய 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி சபொன்ை பூட்ஸ்ட்ரொப்பிங் தேயல்பொட்டில் வினத 

தரவுகளொக அல்லது தேொல்-ஒழுங்கன க்கப்பட்ட இருத ொழித் தரவுத்ததொகுதி சபொன்ை 

அைிவின் இரண்டொம் நினல மூலத்னதப் பயன்படுத்துகின்ைை. 

3. ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைகள் (Supervised methods): இனவ பயிற்ேியளிக்க 

உணர்வு-ேிறுகுைிப்பு நிறுவைத்னதப் பயன்படுத்துகின்ைை. 

4. ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத முனைகள் (Unsupervised methods): இனவ முற்ைிலும் 

தவளிப்புை தகவல்கனளத் தவிர்த்து, அனடயொளப்படுத்தப்படொத கச்ேொத் 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து சநரடியொகச் தேயல்படுகின்ைை. இந்த முனைகள் தேொல் அர்த்தப் 

பொகுபொடு (word sense discrimination) என்ை தபயொிலும் அைியப்படுகின்ைை. 

இந்த எல்லொ அணுகுமுனைகளும் தபொதுவொக ஒவ்தவொரு தேொல்னலயும் சுற்ைியுள்ள n உள்ளடக்க 

தேொற்களின் ேொளரத்னதத் தரவுத்ததொகுதியில் ததளிவுபடுத்துவதன் மூலமும் ச லும் அந்த n 

சுற்ைியுள்ள தேொற்கனள புள்ளிவிவர ொீதியொக பகுப்பொய்வு தேய்தும் தேயல்படுகின்ைை. 

பயிற்ேியளிப்பதற்கும் பின்ைர் ததளிவுபடுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு 

ஆழ ில்லொ/ச சலொட்ட ொை அணுகுமுனைகள் சநவ் சபய்ஸ் வனகப்படுத்திகள் (Naïve Bayes 

classifiers)  ற்றும் முடிவுக்/தீர் ொைக் கினளகள் (decision trees). ே ீபத்திய ஆரொய்ச்ேியில், 

ஆதரவு தினேயன் இயந்திரங்கள் (support vector machines) சபொன்ை கர்ைல் அடிப்பனடயிலொை 

முனைகள் (kernel-based methods) ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட கற்ைலில் ேிைந்த தேயல்திைனைக் 
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கொட்டியுள்ளை. வனரபட அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைகள் (Graph-based approaches) 

ஆரொய்ச்ேி ேமூகத்திலிருந்தும் அதிக கவைத்னத ஈர்த்துள்ளை; ச லும் தற்சபொது இன்னைய 

நினலக்கு தநருக்க ொை தேயல்திைனை அனடந்துள்ளை. 

அகரொதி-  ற்றும் அைிவு ேொர்ந்த முனைகள் (Dictionary- and knowledge-based methods) 

 தலஸ்க் வழிமுனை (Lesk algorithm) (Lesk 1986) என்பது வளருகிை அகரொதி 

அடிப்பனடயிலொை முனை (seminal dictionary-based method) ஆகும். உனரயில் ஒன்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் தேொற்கள் ஒன்றுக்தகொன்று ததொடர்புனடயனவ என்பனதயும், தேொற்களின் 

வனரயனைகளிலும் அவற்ைின் அர்த்தங்களிலும் அந்தத் ததொடர்னபக் கொணலொம் என்ை 

கருதுசகொளின் அடிப்பனடயில் இது அன ந்துள்ளது. இரண்டு (அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட) 

தேொற்கள் அவற்ைின் அகரொதி வனரயனைகளில்  ிகப் தபொிய தேொல் ச லுைல் தகொண்ட அகரொதி 

அர்த்தங்கனளக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் தபொருள் யக்கநீக்கம் தேய்யப்படுகின்ைை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, "pine cone" இல் உள்ள தேொற்கனளத் தபொருள் யக்கநீக்கம் தேய்யும் சபொது, 

தபொருத்த ொை அர்த்தங்களின் வனரயனைகள் evergreen  ற்றும் tree (குனைந்தது ஒரு 

அகரொதியிலொவது) ஆகிய தேொற்கனள அடங்கும். இசதசபொன்ை அணுகுமுனை (Diamantini  et al 

2015) இரண்டு தேொற்களுக்கு இனடசயயொை குறுகிய பொனதனயத் சதடுகிைது: இரண்டொவது 

தேொல் முதல் தேொல்லின் ஒவ்தவொரு தபொருண்ன ேொர்  ொறுபொட்டின் வனரயனைகளுக்கினடயில் 

 ீண்டும் சதடப்படுகிைது, பின்ைர் முந்னதய வனரயனைகளில் ஒவ்தவொரு தேொல்லின் ஒவ்தவொரு 

தபொருண்ன ேொர்  ொறுபொட்டின் வனரயனைகளுக்கினடயில்  ீண்டும் சதடப்படுகிைது; இவ்வொறு 

ததொடரப்படும். இறுதியொக, முதல் தேொல்லிலிருந்து இரண்டொவது தேொல்லுக்கொை தூரத்னதக் 

குனைக்கும் தபொருண்ன ேொர்  ொறுபொட்னடத் சதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் முதல் தேொல் தபொருண்ன  

 யக்கம் நீக்கப்படுகிைது. 

  வனரயனைகனளப் பயன்படுத்துவதற்கு  ொற்ைொக, தபொதுவொை தேொல்-அர்த்தத் 

ததொடர்னபக் கருத்தில் தகொள்வதும், தேொல்வனல/சவர்ட்தநட் சபொன்ை தகொடுக்கப்பட்ட 

தேொல்ேொர்/தலக்ேிகல் அைிவுத் தளத்தின் அடிப்பனடயில் ஒவ்தவொரு இனண/சஜொடி தேொல் 

அர்த்தங்களின் தபொருண்ன ேொர் ஒற்றுன னயக் கணக்கிடுவதும் ஆகும். தேயற்னக அைிவு 

ஆரொய்ச்ேியின் ஆரம்ப நொட்களின் பரவல் தேயல்படுத்தும் ஆரொய்ச்ேினய (spreading activation 

research) நினைவூட்டும் வனரபட அடிப்பனடயிலொை முனைகள் (Graph-based methods) ேில 

தவற்ைிகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  ிகவும் ேிக்கலொை வனரபட அடிப்பனடயிலொை 
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அணுகுமுனைகள் கிட்டத்தட்ட அசதசபொல் ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைகனளயும் (Navigli & 

Velardi 2005: 1063-1074) அல்லது குைிப்பிட்ட களங்களில் அவற்னை விஞ்சுவனதக் 

கொட்டுகின்ைை. (Navigli, Litkowski & Hargraves 2007: 30-35; Agirre, Lopez de Lacalle & Soroa 

2009: 10). ே ீபத்தில், degree சபொன்ை எளிய வனரபட இனணப்பு நடவடிக்னககள், சபொது ொை 

வளன யொை தேொல்ேொர் அைிவுத் தளத்தின் முன்ைினலயில் அதிநவீை தேொற்தபொருள் 

 யக்கநீக்கத்னதச் தேய்கின்ைை என்று ததொிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Navilgli & Lapata (2010: 678-

692). ச லும், விக்கிபீடியொவிலிருந்து சவர்ட்தநட்டுக்கு தபொருண்ன ேொர் உைவுகளின் வடிவத்தில் 

அைினவ தொைொக  ொற்றுவது எளிய அைிவு அடிப்பனடயிலொை முனைகனள ச ம்படுத்துவதொகவும், 

ேிைந்த ச ற்பொர்னவ தேய்யப்பட்ட அன ப்புகளுக்கு சபொட்டியொகவும், தடொன ன்-குைிப்பிட்ட 

அன ப்பில் அவற்னை விஞ்ேவும் உதவுகிைது. (Ponzetto & Navigli 2010: 1522-1531). 

 சதர்வு விருப்பத்சதர்வுகள் (அல்லது சதர்வுக் கட்டுப்பொடுகள்) பயன்படுத்துவதும் 

பயனுள்ளதொக இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒருவர் தபொதுவொக உணனவ ேன க்கிைொர் என்பனத 

அைிந்து, ஒருவர் "I am cooking basses"-இல் bass என்ை தேொல்னல சவறுபடுத்தலொம் (அதொவது, 

இது ஒரு இனேக்கருவி அல்ல). 

ச ற்பொர்னவ/கண்கொணிக்கப்பட்ட முனைகள் (Supervised methods) 

 ச ற்பொர்னவ/கண்கொணிக்கப்பட்ட தேய்யப்பட்ட முனைகள் சூழல் தேொற்தபொருண்ன  

 யக்கம் நீக்குவதற்குப் சபொது ொை ஆதொரங்கனள வழங்க முடியும் என்ை அனு ொைத்தின் 

அடிப்பனடயில் அன ந்துள்ளது (எைசவ, தபொது அைிவு  ற்றும் பகுத்தைிவு சதனவயற்ைதொகக் 

கருதப்படுகிைது). பண்புக்கூறுத் சதர்வு feature selection, அளவுரு  ினகயொக்கம் parameter 

optimization  ற்றும் குழு க் கற்ைல் (ensemble learning) சபொன்ை ததொடர்புனடய நுட்பங்கள் 

உட்பட, ஒவ்தவொரு இயந்திரக் கற்ைல் வழிமுனையும் தேொற்தபொருண்ன   யக்கம் நீக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படலொம். ஆதரவு தினேயன் இயந்திரங்கள் (Support Vector Machines)  ற்றும் 

நினைவக அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் (memory-based learning) ஆகியனவ இன்றுவனர  ிகவும் 

தவற்ைிகர ொை அணுகுமுனைகளொகக் கொட்டப்பட்டுள்ளை, ஏதைைில் அனவ பண்புக்கூறு 

இடத்தின் உயர் பொி ொணத்னத ே ொளிக்கக்கூடும். எவ்வொைொயினும், இந்த 

ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைகள் ஒரு புதிய அைிவு ஈட்டச் ேிக்கலுக்கு உட்பட்டுள்ளை; 

ஏதைைில் அனவ பயிற்ேிக்கொக, உருவொக்க அதிக உனழப்பு  ற்றும் வினல சதனவப்படும் 
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அர்த்தம் னகமுனையொக அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளின் (sense-tagged corpora) 

கணிே ொை அளனவ நம்பியுள்ளை. 

அனர ச ற்பொர்னவ முனைகள் 

 பயிற்ேி தரவு இல்லொததொல், பல தேொல் அர்த்த யக்கநீக்க வழிமுனைகள் அனர 

ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட கற்ைனலப் பயன்படுத்துகின்ைை, இது புலக்குைிப்பு தேய்யப்பட்ட  ற்றும் 

புலக்குைிப்பு தேய்யப்படொத தரனவ அனு திக்கிைது. யொசரொவ்ஸ்கி வழிமுனை அத்தனகய 

வழிமுனையின் ஆரம்ப எடுத்துக்கொட்டு (Yarowsky 1995, pp. 189–196). இது தேொல் அர்த்த 

 யக்கநீக்கத்திற்கொக  ைித த ொழிகளின் பண்புகளொை ‘ஒரு இனணவன திக்கு (collocation) ஒரு 

அர்த்தம்’   ற்றும் ‘ஒரு கருத்தொடலுக்கு ஒரு அர்த்தம்’  என்பைவற்னைப் பயன்படுத்துகிைது. 

உற்றுக்கவைித்தலிருந்து, தேொற்கள் தகொடுக்கப்பட்ட கருத்தொடலிலும் தகொடுக்கப்பட்ட 

இணவன தியிலும் ஒசர ஒரு அர்த்தத்னத  ட்டுச  தவளிப்படுத்துகின்ைை.  

 பூட்ஸ்ட்ரொப்பிங் அணுகுமுனை (bootstrapping approach) ஒவ்தவொரு வொர்த்னதயின் ேிைிய 

அளவிலொை வினதத் தரவுகளிலிருந்து (seed data) ததொடங்குகிைது: னகமுனையொக 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட பயிற்ேி எடுத்துக்கொட்டுகள் அல்லது குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை 

உறுதியொை முடிவு விதிகள் (எ.கொ., ' bass' சூழலில் ' 'play' ' எப்சபொதும் இனேக்கருவினயக் 

குைிக்கிைது). எந்ததவொரு ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைனயயும் பயன்படுத்தி, ஆரம்ப 

வனகப்படுத்தினயப் (initial classifier) பயிற்றுவிக்க வினதகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இந்த 

வனகப்படுத்தியொைது தரவுத்ததொகுதியின் அனடயொளப்படுத்தப்படொத பகுதியில்  ிகவும் 

நம்பிக்னகயொை வனகப்பொடுகள்  ட்டுச  உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை ஒரு தபொிய பயிற்ேி 

ததொகுப்னபப் பிொித்ததடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  முழு தரவுத்ததொகுதியும் நுகரப்படும் வனர 

அல்லது தகொடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ே எண்ணிக்னகயிலொை  று தேய்னககனள அனடயும் வனர 

ஒவ்தவொரு புதிய வனகப்படுத்தியும் அடுத்தடுத்து தபொிய பயிற்ேி தரவுத்ததொகுதியில் 

பயிற்ேியளிக்கப்படுகிை தேயல்முனை  ீண்டும் நிகழ்கிைது. 

 அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகனளத் துனணநினைவு தேய்யும் இனணநிகழ்வுத் 

தகவல்கனள வழங்க பிை அனர-ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட நுட்பங்கள் தபொிய அளவிலொை 

அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்துகின்ைை. இந்த நுட்பங்கள், 

தவவ்சவறு களங்களுக்கு ச ற்பொர்னவ தேய்யப்பட்ட  ொதிொிகளின் ஏற்றுக்தகொள்னகக்கு 

உதவுகின்ைை.  
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 ச லும், ஒரு த ொழியில் தபொருண்ன  யக்கம் உள்ள ஒரு தேொல் தபரும்பொலும் தேொல்லின் 

அர்த்தனதப் தபொறுத்து இரண்டொவது த ொழியில் தவவ்சவறு தேொற்களில் த ொழிதபயர்க்கப்படும். 

த ொழினயக் கடந்த அர்த்த சவறுபொடுகனள ஊகிக்க தேொல்-ஒழுங்கன க்கப்பட்ட இருத ொழி 

தரவுத்ததொகுதி (Word-aligned bilingual corpora) பயன்படுத்தபடுகிைது; இது ஒரு வனகயொை 

அனர ச ற்பொர்னவ ஒழுங்குமுனை ஆகும். 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத முனைகள் (Unsupervised methods) 

 ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத கற்ைல் தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கம் 

ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்கு  ிகப்தபொிய ேவொலொக உள்ளது. ஒத்த அர்த்தங்கள் ஒத்த சூழல்களில் 

நிகழ்கின்ைை என்பதன் உள்ளொர்ந்த அனு ொைம், இதைொல் சூழல் ஒற்றுன யின் ேில அளனவப் 

(Schütze 1998: 97–123) பயன்படுத்தி தேொல் நிகழ்வுகனள கிளஸ்டொிங்/தகொத்தொக்கம் தேய்வதன் 

மூலம் அர்த்தங்கனள உனரயிலிருந்து தூண்டலொம்; இந்தச் தேயல்பொடு தேொல் அர்த்தத் தூண்டல் 

(word sense induction) அல்லது பொகுபொடு (discrimination) எைக் குைிப்பிடப்படுகிைது. பின்ைர், 

தேொல்லின் புதிய நிகழ்வுகனள தநருங்கிய தூண்டப்பட்ட தகொத்துகளொக அல்லது அர்த்தங்களொக 

வனகப்படுத்தலொம். இம்முனை ச சல விவொிக்கப்பட்ட பிை முனைகனள விட தேயல்திைன் 

குனைவொக உள்ளது; ஆைொல் ஒப்பீடுகள் கடிைம், ஏதைைில் தூண்டப்பட்ட அர்த்தங்கள் 

அைியப்பட்ட தேொல் அர்த்தங்களின் அகரொதிக்கு  ொற்ைப்பட சவண்டும். அகரொதி அர்த்தங்களின் 

ததொகுப்பிற்கு/கணத்திற்கு ச ப்பிங்/தபொருத்துதல் விரும்பப்படவில்னல என்ைொல், 

தகொத்து/கிளஸ்டர் அடிப்பனடயிலொை  திப்பீடுகள் (என்ட்சரொபி  ற்றும் தூய்ன  நடவடிக்னககள் 

உட்பட) தேய்யப்படலொம்.  ொற்ைொக, தேொல் அர்த்தத் தூண்டல் முனைகள் ஒரு பயன்பொட்டிற்குள் 

சேொதிக்கப்பட்டு ஒப்பிடப்படலொம். உதொரண ொக, முடிவுக் தகொத்துகளின் தரம்  ற்றும் முடிவு 

பட்டியல்களின் அளனகப் பன் ய ொக்கத்னத அதிகொிப்பதன் மூலம் தேொல் அர்த்தத் தூண்டல் 

வனல சதடல் முடிவு தகொத்தொக்கத்னத/கிளஸ்டொிங்னக (Web search result clustering) 

ச ம்படுத்துகிைது என்று கொட்டப்பட்டுள்ளது (Navigli & Crisfulli 2010; DiMaroc & Navigli 2013). 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத கற்ைல், னக முயற்ேினயச் ேொர்ந்து இல்னல ஆதலொல் அைிவு ஈட்டத் 

தனடனய ே ொளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிைது. 

 நினலயொை அளவு அடர்த்தியொை தினேயன்கள் (fixed size dense vectors) (தேொல் 

உட்தபொதிப்புகள் (Word embedding)) மூலம் அவற்ைின் சூழனலக் கருத்தில் தகொண்டு தேொற்கனள 

உருப்படுத்தம் தேய்வது பல இயற்னகத ொழி ஆய்வு ஒழுங்குமுனைகளில்  ிக அடிப்பனடயொை 
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ததொகுதிகளில் ஒன்ைொக  ொைியுள்ளது. தபரும்பொலொை பொரம்பொிய தேொல் உட்தபொதித்தல் 

நுட்பங்கள் பல அர்த்தங்களுடன் தேொற்கனள ஒற்னை தினேயன் பிரதிநிதித்துவத்துடன் 

இனணக்கின்ைை என்ைொலும், அனவ இன்னும் தேொல் அர்த்த  யக்க நீக்கத்னத ச ம்படுத்த 

பயன்படுத்தப்படலொம். தேொல் உட்தபொதித்தல் நுட்பங்களுக்கு ச லதிக ொக, தேொல்ேொர்/தலக்ேிகல் 

தரவுத்தளங்கள் (எ.கொ., சவர்ட்தநட்/WordNet, கொன்தேப்ட்தநட்/ConceptNet, பொதபல்தநட் 

/BabelNet) தேொற்கனளயும் அவற்ைின் அர்த்தங்கனளயும் அகரொதிகளொக ச ப்பிங்/தபொருத்தம் 

தேய்வதில் ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத அன ப்புகளுக்கும் உதவலொம். தேொல்ேொர்/தலக்ேிக்கல் 

தரவுத்தளங்கள்  ற்றும் தேொல் உட்தபொதிப்புகனள இனணக்கும் ேில நுட்பங்கள் ஆட்சடொ 

எக்ஸ்தடன்ட் (AutoExtend)  ற்றும்  ிகவும் தபொருத்த ொை அர்த்த அனடயொளப்படுத்தல் (Most 

Suitable Sense Annotation (MSSA/எம்.எஸ்.எஸ்.ஏ) ஆகியவற்ைில் வழங்கப்படுகின்ைை. 

ஆட்சடொஎக்ஸ்தடண்டில், அனவ தேொற்கள்  ற்றும் அவற்ைின் தேொல் அர்த்தங்கள் சபொன்ை அதன் 

பண்புகளொக ஒரு தபொருள் உள்ளீட்டு பிரதிநிதித்துவத்னத (object input representation) 

துண்டிக்கும் முனைனய அைிமுகப்படுத்துகின்ைை. ஆட்சடொ எக்ஸ்தடண்ட் தேொற்கனள (எ.கொ. 

உனர)  ற்றும் தேொல் அல்லொத (எ.கொ. சவர்ட்தநட்டில் உள்ள ஒத்தினேவுகள்) தபொருள்கனள 

(objects) கணுக்ககளொகவும், கணுக்களுக்கினடயிலொை உைனவ விளிம்புகளொகவும் 

வனரய/தபொருத்த வனரபடக் கட்டன ப்னபப் (graph structure) பயன்படுத்துகிைது. ஆட்சடொ 

எக்ஸ்தடண்டில் உள்ள உைவுகள் (விளிம்புகள்) அதன் கணுக்களுக்கு இனடயிலொை சேர்க்னகனய 

அல்லது ஒற்றுன னய தவளிப்படுத்தலொம். முந்னதயது ஆஃப்தேட் கொல்குலஸின் (offset calculus) 

பின்ைொல் உள்ளுணர்னவக் னகப்பற்றுகிைது, பிந்னதயது இரண்டு கணுக்களுக்கு இனடயிலொை 

ஒற்றுன னய வனரயறுக்கிைது.  ிகவும் தபொருத்த ொை அர்த்த அனடயொளப்படுத்தலில் (MSSA), 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத ஒரு தபொருண்ன  யக்கநீக்க ஒழுங்குமுனை ஒரு நினலயொை சூழல் 

ேொளரத்தில் முன் பயிற்ேி தபற்ை தேொல் உட்தபொதித்தல்  ொதிொி  ற்றும் சவர்ட்தநட்னடப் 

பயன்படுத்தி  ிகவும் தபொருத்த ொை தேொல் அர்த்தத்னதத் சதர்ந்ததடுக்கச் தேொல் அர்த்தங்களுக்கு 

இனடயிலொை ஒற்றுன னயப் பயன்படுத்துகிைது. ஒவ்தவொரு சூழல் ேொளரத்திற்கும்,  ிகவும் 

தபொருத்த ொை அர்த்த அனடயொளப்படுத்தல் (MSSA) ஒவ்தவொரு தேொல் அர்த்தத்தின் 

வனரயனையின் தேன்ட்ரொய்னட சவர்ட்தநட்டின் அர்த்தங்களில் (அதொவது, குறுகிய 

வனரயறுக்கும் அர்த்தம்  ற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டு) 

முன் பயிற்ேி தபற்ை தேொல் உட்தபொதித்தல்  ொதிொினயப் பயன்படுத்தி அதன் தேொற்களின் தேொல் 
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தினேயன்கனளச் ேரொேொியொல்  கணக்கிடுகின்ைது. இந்த தேன்ட்ரொய்டுகள் ஒரு குைிக்சகொள் 

தேொல்லின் உடைடி அருகிலுள்ள அண்னட வருபனவகளுடன் (அதொவது, முன்வரும்  ற்றும் 

பின்வரும் தேொற்கள்)  ிக உயர்ந்த ஒற்றுன யுடன் தேொல் அர்த்தனதத் சதர்ந்ததடுக்கப் பின்ைர் 

பயன்படுகின்ைை. எல்லொச் தேொற்களும் அனடயொளப்படுத்தப்பட்டு, தபொருண்ன  யக்கம் 

நீக்கப்பட்ட பிைகு, அனவ எந்ததவொரு நினலயொை தேொல் உட்தபொதித்தல் நுட்பத்திலும் ஒரு 

பயிற்ேித் தரவுத்ததொகுதியொகப் பயன்படுத்தப்படலொம். அதன் ச ம்பட்ட பதிப்பில்,  ிகவும் 

தபொருத்த ொை அர்த்த அனடயொளப்படுத்தல் (எம்.எஸ்.எஸ்.ஏ.) அதன் தபொருண்ன  யக்கநீக்கச் 

தேயல்முனைனய  ீண்டும்  ீண்டும் தேய்ய தேொல் அர்த்த உட்தபொதிப்புகனளப் பயன்படுத்தலொம். 

ை அணுகுமுனைகள் 

பிை அணுகுமுனைகள் அவற்ைின் முனைகளில் வித்தியொே ொக சவறுபடலொம்: 

 இயல்புநினல தர்க்கத்தின் தேயல்பொட்டுப் தபொருண்ன யியல் அடிப்பனடயில் 

தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் (Disambiguation based on operational semantics of default 

logic) (Galitsky, 2005). 

 தபொருட்புல உந்தல் தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் (Domain-driven disambiguation) 

(Gliozzo, Magnini & Strapparava 2004: 380–387. Buitelaar et al. 2006: 275–298) 

 ச லொதிக்க தேொல் அர்த்தங்கனள அனடயொளம்கொணல் (Identification of dominant word 

senses) (McCarthy et al. 2007: 553–590,  Mohammad & Hirst 2006: 121–128,  Lapata & 

Keller 2007: 348–355) 

 குறுக்கு த ொழிச் ேொன்றுகனளப் பயன்படுத்திச் தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கம் (WSD using 

Cross-Lingual Evidence) (Ide, Erjavec & Tufis 2002: 54–60;  Chan & Ng 2005: 1037–

1042). 

 பொட்டம் சகொட்பொனடயும் பங்கு  ற்றும் குைிப்பு இலக்கணம் (Role and Reference 

Grammarனதயும் (RRG)) இனணக்கும் ஜொன் பொலின் த ொழி சுதந்திர இயற்னக த ொழி 

புொிதலில் தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கத் தீர்வு (WSD solution in John Ball's language 

independent NLU combining Patom Theory and RRG (Role and Reference Grammar)) 

(Weaver 1949). 

 கட்டுப்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை இலக்கணங்களில் வனக அனு ொைம் (Type inference in 

constraint-based grammars) (Stuart M. Shieber, 1992) 
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உள்ளூர் தனடகள்  ற்றும் சுருக்கம் 

 அைிவு ஈட்டத் தனட/ேிக்கல் தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கச் ேிக்கனல தீர்க்க ஒரு தபொிய 

தனடயொக இருக்கலொம். ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத முனைகள், அகரொதிகள்  ற்றும் தேொல்ேொர் 

தரவுத்தளங்களில்  ட்டுச  அொிதொகசவ வடிவன க்கப்பட்டுள்ள தேொல் அர்த்தங்கனளப் பற்ைிய 

அைினவ நம்பியுள்ளை, இது. ச ற்பொர்னவயிடப்பட்ட முனைகள் ஒவ்தவொரு தேொல் அர்த்ததிற்கும் 

னகமுனையொக அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகளின் இருப்னபச் ேொந்திருக்கின்ைை; 

இந்தத் சதனவ சேொதனை சநொக்கங்களுக்கொக தேன்தேவல் பயிற்ேிகளில் தேய்யப்படும் ஒரு ேில 

தேொற்களுக்கு  ட்டுச  உள்ளது. 

 தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்க ஆரொய்ச்ேியின்  ிகவும் நம்பிக்னகக்குொிய சபொக்குகளில் 

ஒன்று, இதுவனர அணுகக்கூடிய  ிகப்தபொிய தரவுத்ததொகுதியொை உலகளொவிய வனலனய 

தேொல்ேொர் தகவல்கனள தொைியக்க ொகப் தபறுவதற்குப் பயன்படுத்துவது ஆகும் (Kilgarrif & 

Grefenstette 2003: 333–347). தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கம் பொரம்பொிய ொக தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு (Information Retrieval (IR)) சபொன்ை பயன்பொடுகனள ச ம்படுத்த இயலும் ஒரு 

இனடநினல த ொழி தபொைியியல் ததொழில்நுட்ப ொக (intermediate language engineering 

technology) புொிந்து தகொள்ளப்படுகிைது. இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் தனலகீழும் உண்ன  

ஆகும்: வனல சதடுதபொைிகள் எளிய  ற்றும் வலுவொை தகவல்  ீட்தடடுப்பு நுட்பங்கனள 

தேயல்படுத்துகின்ைை, அனவ தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கத்தில் பயன்படுத்த தகவல்களுக்கு 

வனலனய தவற்ைிகர ொக சுரங்கப்படுத்தலொம். பயிற்ேி தரவின் வரலொற்றுப் பற்ைொக்குனை ேில 

புதிய வழிமுனைகள்  ற்றும் நுட்பங்களின் சதொற்ைத்னதத் தூண்டியுள்ளது, இது தேொல் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகனளத் தொைியக்க ொக ஈட்டுவதில் 

விவொிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தவளி அைிவு வளங்கள் 

 அைிவு என்பது தேொற்தபொருள்  யக்கநீக்கத்தின் அடிப்பனட அங்க ொகும். அைிவு வளங்கள் 

அர்த்தங்கனள தேொற்களுடன் ததொடர்புபடுத்துவதற்கு அவேிய ொை தரனவ வழங்குகின்ைை. 

அனவ புலக்குைிப்பு தேய்யப்படொத அல்லது தேொல் அர்த்தங்களொல் அனடயொளப்படுத்தபட்ட 

தரவுத்ததொகுதிகள் முதல் இயந்திரத்தொல் படிக்கக்கூடிய அகரொதிகள், தேொற்களஞ்ேியம், 

தபொருள்விளக்கச் தேொற்சகொனவகள், முலப்தபொருண்ன யியல்கள் சபொன்ைனவ வனர 
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 ொறுபடலொம். அனவ பின்வரு ொறு வனகப்படுத்தப்படலொம் (Litkowski 2005: 753–761, Agirre & 

Stevenson 2006, pp. 217–251): 

கட்டன க்கப்பட்ட (Structured): 

இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய அகரொதிகள் (Machine-readable dictionaries (MRDs) 

மூலப்தபொருண் ியியல்கள் (Ontologies) 

தேொற்களஞ்ேியங்கள் Thesauri 

கட்டன க்கப்படொதது (Unstructured): 

கூட்டு வளங்கள் (Collocation resources) 

பிை வளங்கள் (Other resources) (தேொல் அதிர்தவண் பட்டியல்கள், நிறுத்தப்பட்டியல்கள், 

தபொருட்புலப் புலக்குைிப்புகள், சபொன்ைனவ) (such as word frequency lists, stoplists, 

domain labels,etc.) 

தரவுத்ததொகுதிகள் (Corpora): கச்ேொ தரவுத்ததொகுதிகள் (raw corpora)  ற்றும் அர்த்தம் 

அனடயொளப்படுத்தப்பட தரவுத்ததொகுதிகள் (sense-annotated corpora) 

6.4.14. தேொல் வனலத் திட்ட ிடல் (WordNet design) 

 தேொல்வனல என்பது 200க்கும் ச ற்பட்ட த ொழிகளில் உள்ள தேொற்களுக்கு இனடயிலொை 

தபொருண்ன யியல்ேொர் உைவுகளின் ஒரு தேொல்ேொர் தரவுத்தள ொகும். தேொல்வனல தேொற்கனள 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள், உள்ளடங்குத ொழிகள், ேினைத ொழிகள் என்பை உள்ளடங்கிய 

தபொருண்ன யியேொர் உைவுகளுடன் இனணக்கிைது. ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் குறுகிய 

வனரயனைகள்  ற்றும் பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் ஒருதபொருள்பைத ொழியக் 

குழு ங்களொகத் ததொகுக்கப்பட்டுள்ளை. தேொல்வனலனய ஒரு அகரொதி  ற்றும் 

தேொற்களஞ்ேியத்தின் கலனவயொகவும் நீட்டிப்பொகவும் கொணலொம். இது ஒரு வனல உலொவி 

வழியொக  ைித பயைர்களுக்கு அணுகக்கூடியதொக இருந்தொலும், இதன் முதன்ன  பயன்பொடு 

தொைியங்கி உனர பகுப்பொய்வு  ற்றும் தேயற்னக நுண்ணைிவு பயன்பொடுகளில் உள்ளது. 

தேொல்வனல முதன்முதலில் ஆங்கில த ொழியில் உருவொக்கப்பட்டது (Miller et al 1990)  ற்றும் 

ஆங்கிலச் தேொல்வனலத் தரவுத்தளம்  ற்றும் த ன்தபொருள் கருவிகள் பி.எஸ்.டி பொணி உொி த்தின் 

கீழ் தவளியிடப்பட்டுள்ளை; ச லும் அனவ அந்த தேொல்வனலத்தளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் 

தேய்ய இலவே ொகக் கினடக்கின்ைை. 

வரலொறு  ற்றும் குழு உறுப்பிைர்கள் 
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 தேொல்வனல முதன்முதலில் ஆங்கிலத்தில் பிொின்ஸ்டன் பல்கனலக்கழகத்தின் (Princeton 

University) புலைைிவு அைிவியல் ஆய்வகத்தில் (Cognitive Science Laboratory)  ட்டுச  

உருவொக்கப்பட்டது; இது உளவியல் சபரொேிொியர் ஜொர்ஜ் ஆர் ிட்சடஜ்  ில்லொின் (George 

Armitage Miller) வழிகொட்டுதலின் கீழ் 1985ஆம் ஆண்டு ததொடங்கப்பட்டு ே ீபத்திய 

ஆண்டுகளில் கிைிஸ்டியன் ஃதபல்பொம்-இன் (Christiane Fellbaum) இயக்கத்தின் கீழ் 

இயங்குகிைது. இந்தத் திட்டத்திற்கு ஆரம்பத்தில் யு.எஸ். கடற்பனட ஆரொய்ச்ேி அலுவலகத்தொலும் 

பின்ைர் தர்பொ (DARPA), சதேிய அைிவியல் அைக்கட்டனள (National Science Foundation), 

ேீர்குனலக்கும் ததொழில்நுட்ப அலுவலகம் (Disruptive Technology Office) [(முன்ைர் ச ம்பட்ட 

ஆரொய்ச்ேி (Advanced Research)  ற்றும் ச ம்பொட்டு தேயல்பொடு (Development Activity)]  ற்றும் 

தரஃப்தலக்ஸ் (REFLEX) உள்ளிட்ட பிை யு.எஸ் அரசு முகன யகங்களொலும் நிதிநல்கப்பட்டது. 

தேொல்வனல உருவொக்கிய தேயல்பொட்டிற்கொக ஜொர்ஜ்  ில்லர்  ற்றும் கிைிஸ்டியன் ஃதபல்பொம் 

ஆகிசயொருக்கு 2006 அன்சடொைிசயொ ஜொம்தபொல்லி பொிசு (Antonio Zampolli Prize) 

வழங்கப்பட்டது. 

 குசளொபல் சவர்ட்தநட் அசேொேிசயஷன் (Global WordNet Association) என்பது 

வணிக ற்ை ஒரு அன ப்பொகும், இது உலகின் அனைத்து த ொழிகளுக்கும் சவர்ட்தநட்கனளப் 

பற்ைி விவொதிக்க, பகிர  ற்றும் இனணக்க ஒரு தளத்னத வழங்குகிைது; ச லும் கிைிஸ்டியன் 

ஃதபல்பொம்  ற்றும் பீக் தி.சஜ.எம். சவொேன் (Piek Th.J.M. Vossen)  ற்றும் இனணத் 

தனலவர்களும் இதில் இருக்கின்ைைர்.  

தரவுத்தள உள்ளடக்கங்கள் 

 தரவுத்தளத்தில் த ொத்தம் 207 016 தேொல்-அர்த்த இனணகளுக்கு 175 979 ஒத்தினேவுகளில் 

ஏற்பொடு தேய்யப்பட்ட 155 327 தேொற்கள் உள்ளை; சுருக்கப்பட்ட வடிவத்தில், இது சு ொர் 12 

த கொனபட் அளவு.  

 சவர்ட்தநட்டில் தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், தபயரனடகள், வினையனடகள் 

என்பை உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை; ஆைொல் முன்தைொட்டுகள், அனடதகொளி அனடகள்  ற்றும் பிை 

தேயல்பொட்டு தேொற்கள் புைக்கணிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 சதொரொய ொக ஒருதபொருள்பன்த ொழிகளொக இருக்கும் ஒசர தேொல்வனகப்பொட்னடச் சேர்ந்த 

தேொற்கள் ஒருதபொருள்பன்த ொழிக் குழு ங்களொகத் (ேின்தேட்களொக) ததொகுக்கப்பட்டுள்ளை. 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்கள் ேிம்ப்ளக்ஸ் தேொற்கனளயும் "eat out"  ற்றும் "car pool" 
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சபொன்ை இனணவன திகனளயும் (collocations) அடக்கும். பல்தபொருள் ஒருத ொழியச் தேொல் 

(polysemous word) வடிவத்தின் தவவ்சவறு அர்த்தங்கள் தவவ்சவறு ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் 

குழு ங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை. ஒரு ேின்தேட்டின் தபொருண்ன  குறுகிய வனரயறுக்கும் 

தபொருள்  ற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் ச லும் 

ததளிவுபடுத்தப்படுகிைது. ஒரு ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு த்தின் எடுத்துக்கொட்டு 

பின்வரு ொறு அன யும்: 

 good, right, ripe – (most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant 

 tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes") 

அனைத்து ேின்தேட்களும் தபொருண்ன ேொர் உைவுகளின் மூலம் பிை ேின்தேட்களுடன் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளை. எல்லொ தலக்ேிக்கல் வனககளொலும் பகிரப்படொத இந்த உைவுகள் 

பின்வரு ொறு: 

தபயர்ச்தேொற்கள் (Nouns) 

• உள்ளடக்கு த ொழிகள் hypernyms: ஒவ்தவொரு X ஒரு (வனகயொை) Y ஆக இருந்தொல் Y என்பது 

X இன் உள்ளடக்கு த ொழி ஆகும் (canine என்பது dog-இன் உள்ளடக்கு த ொழி) 

• உள்ளடங்குத ொழிகள் hyponyms: ஒவ்தவொரு Y ஒரு (வனகயொை) X என்ைொல் Y என்பது X இன் 

ஒரு தபயரொகும் (dog என்பது canine என்பதன் உள்ளங்குத ொழி) 

•ஒருங்கினணப்பு த ொழிகள் (coordinate terms): X  ற்றும் Y உள்ளடக்கு த ொழினயப் பகிர்ந்து 

தகொண்டொல் Y என்பது X இன் ஒருங்கினணப்புச் தேொல் (wolf என்பது dogஇன் ஒருங்கினணந்த 

தேொல்,  ற்றும் dog என்பது wolf ஒரு ஒருங்கினணந்த தேொல்) 

•  ேினைத ொழி (meronym): Y என்பது X இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X இன் 

ேினைத ொழியொகும் (window என்பது building-இன் ஒரு ேினைத ொழியொகும்) 

•  முழுத ொழி (holonym):  X என்பது Y இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X இன் 

முழுத ொழி ஆகும் (building என்பது window ஒரு முழுத ொழி ஆகும்). 

வினைச்தேொற்கள் (Verbs) 

உள்ளடக்குத ொழி (hypernym): வினை X ஒரு (வனகயொை) Y என்ைொல் வினை Y, வினை Xஇன் 

உள்ளடக்கு த ொழி ஆகும் (to perceive என்பது to listen என்பதன் உள்ளடக்குத ொழியம்) 
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விதத ொழி (troponym): Yஇன் தேயல்பொடு ஏசதனும் ஒரு விதத்தில் X தேய்கிைததன்ைொல் வினை 

Y, வினை Xஇன் ஒரு விதத ொழி ஆகும் (to lisp ‘ைகரத்னத தகர ொக உச்ேித்துப் சபசு’ என்பது to 

talk ’சபசு’ என்பதன் விதத ொழி ஆகும்) 

உட்படுத ொழி (entailment): நீங்கள் X-ஐச் தேய்வதன் மூலம் Yஐச் தேய்ய சவண்டும் என்ைொல் Y 

என்ை வினை X க்கு உட்பட்டது (to sleep ’உைங்கு’ என்பது to snore ’குைட்னடவிடு’ என்பதொல் 

உட்படுத்தப்படும்) 

ஒருங்கினணப்பு த ொழிகள்: தபொதுவொை வினைச்தேொல்னலப் பகிரும் வினைச்தேொற்கள் (to lisp   

‘ைகரத்னத தகர ொக உச்ேித்துப் சபசு’  ற்றும் to yell ‘கத்து’) 

இந்தப் தபொருண்ன ேொர் உைவுகள் இனணக்கப்பட்ட ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களின் 

அனைத்து உறுப்பிைர்களிடமும் உள்ளை. தைிப்பட்ட ேின்தேட் உறுப்பிைர்கள் (தேொற்கள்) 

தேொல்ேொர் உைவுகளுடன் இனணக்கப்படலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, "director" என்ை தபயர்ச்தேொல் 

அதில் இருந்து "உருபப்தபொருண்ன யியல்" இனணப்பு வழியொக தபைப்படுகிை "direct" என்ை 

வினைச்தேொல்லுடன் (ஒரு அர்த்தம்) இனணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 தரவுத்தளத்துடன் விநிசயொகிக்கப்பட்ட த ன்தபொருளின் உருபைியல் தேயல்பொடுகள் 

பயைொின் உள்ளீட்டிலிருந்து ஒரு வொர்த்னதயின் தலம் ொ அல்லது பகுதி வடிவத்னதக் குனைக்க 

முயற்ேிக்கின்ைை. ஒழுங்கற்ை படிவங்கள் ஒரு பட்டியலில் சே ிக்கப்படுகின்ைை, ச லும் "ate" 

என்பதற்கு "eat" என்று திரும்பும் 

அைிவு அன ப்பு 

 தபயர்ச்தேொற்கள்  ற்றும் வினைச்தேொற்கள் இரண்டுச  படிநினலகளொக 

ஒழுங்கன க்கப்பட்டுள்ளை, அனவ உள்ளடக்குத ொழியம் அல்லது  ’IS A’ உைவுகளொல் 

வனரயறுக்கப்படுகின்ைை. உதொரண ொக, உள்ளடக்குத ொழிய படிநினலயத் ததொடர்ந்து என்ை 

dog iதேொல்லின் ஒரு அர்த்தம் கொணப்படுகிைது; அசத  ட்டத்தில் உள்ள தேொற்கள் ேின்தேட் 

உறுப்பிைர்கனளக் குைிக்கும். ஒவ்தவொரு ஒருதபொருள் பைத ொழியக் குழு ங்களும் ஒரு 

தைித்துவ ொை அட்டவனணனயக் (unique index) தகொண்டுள்ளை.  

dog, domestic dog, Canis familiaris 

 canine, canid 

 carnivore 

 placental, placental mammal, eutherian, eutherian mammal 
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 mammal 

 vertebrate, craniate 

 chordate 

 animal, animate being, beast, brute, 

creature, fauna 

 ... 

ச ல்  ட்டத்தில், இந்த படிநினலகள் தபயர்ச்தேொற்களுக்கு 25 ததொடக்க "கினளகள்"  ற்றும் 

வினைச்தேொற்களுக்கு 15 ததொடக்க "கினளகள்" (பரொ ொிப்பு  ட்டத்தில் அகரொதியியல்ேொர் 

சகொப்புகள் எை அனழக்கப்படுகின்ைை) எை ஒழுங்கன க்கப்பட்டுள்ளை. அனைத்தும் ஒரு 

தைித்துவ ொை ததொடக்க ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ம், "entity" உடன் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளை. வினைச்தேொல் படிநினலகனள விட தபயர்ச்தேொல் படிநினலகள்  ிகவும் 

ஆழ ொைனவ. 

 தபயரனடகள் படிநினல கினளகளொக ஒழுங்கன க்கப்படவில்னல. அதற்குப் பதிலொக, 

"hot"  ற்றும் "cold" சபொன்ை இரண்டு "ன ய" எதிர்ச்தேொற்கள் னபைொி துருவங்கனள 

உருவொக்குகின்ைை, அசத சநரத்தில் "தேயற்னகசகொள்" ஒருதபொருள்பன்தபொழிகளொை "steaming" 

 ற்றும் "chilly" ஆகியனவ அந்தந்த துருவங்களுடன் "ஒற்றுன " உைவுகள் வழியொக 

இனணகின்ைை. தபயரனடகனள இந்த வழியில் ”கினளகள்” ("trees") என்று இல்லொ ல் 

உடுக்னககள் ("dumbbells") என்று கொட்ேிப்படுத்தலொம். 

உளவியல் அம்ேங்கள் 

 சவர்ட்தநட் திட்டத்தின் ஆரம்ப குைிக்சகொள் 1960களின் பிற்பகுதியில் உருவொக்கப்பட்ட 

 ைித தபொருண்ன யியல்ேொர் நினைவகத்தின் சகொட்பொடுகளுடன் தபொருந்தக்கூடிய ஒரு 

தேொல்ேொர் தரவுத்தளத்னத உருவொக்குவதொகும். உளவியல் சேொதனைகள் சபசுபவர்கள் தங்கள் 

கருத்துக்கனளப் பற்ைிய அைினவ தபொருளொதொர, படிநினல பொணியில் ஒழுங்கன த்துள்ளைர் 

என்பனதக் குைிக்கின்ைை. கருத்துேொர் அைினவ அணுகுவதற்கு  ீட்தடடுக்கும் சநரம், அைினவ 

அணுக "பயணிக்க" சபசுபவருக்குத் சதனவப்படும் படிநினலகளின் எண்ணிக்னகயுடன் சநரடியொக 

ததொடர்புனடயதொகத் சதொன்றும். எைசவ, canaries can sing என்பனத சபசுபவர்கள் வினரவொக 

ேொிபொர்க்க முடியும், ஏதைைில் சகைொி ஒரு பொடல் பைனவ, ஆைொல் canaries can fly என்பனத 

ேொிபொர்க்க ேற்று அதிக சநரம் சதனவப்படுகிைது (அங்கு அவர்கள் "பைனவ" என்ை கருத்னத சூப்பர் 
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ஆர்டிசைட்  ட்டத்தில் அணுக சவண்டியிருந்தது) ச லும் அதிக சநரம் canaries have skin 

என்பனதச் ேொிபொர்க்கவும் ("animal" வனர உள்ளங்குத ொழிகளின் பல நினலகனளக் கொண 

சவண்டும்). இத்தனகய உளவியல் த ொழி சேொதனைகள்  ற்றும் உள்ளொர்ந்த சகொட்பொடுகள் 

வி ர்ேைங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தொலும், தேொல்வனலயின் ேில அன ப்பு சேொதனைச் 

ேொன்றுகளுடன் ஒத்துப்சபொகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, தேொல்வனலப் படிநினல, ஒரு குைிப்பிட்ட 

தபொருண்ன ேொர் வனகப்பொட்டிலிருந்து தேொற்கனள உருவொக்கும் சபசுபவர்களின் திைனை 

அசைொ ிக் அஃபொேியொ (anomic aphasia) சதர்ந்ததடுத்து பொதிக்கும். எதிர்பதப் தபயரனடகள் 

(Antonymous adjectives) (டம்பல்/உடுக்னக கட்டன ப்பில் தேொல்வனலயின் ன யப் 

தபயரனடகள்) வொய்ப்னப விட அடிக்கடி நிகழ்கின்ைை; இது பல த ொழிகளில் இருப்பது 

கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு தேொல்ேொர் த ய்ன யியல் 

 தேொல்வனல ேில சநரங்களில் த ய்ன யியல்/இருப்பியல் என்று அனழக்கப்படுகிைது, 

அதன் பனடப்பொளிகள் தேய்யொத ஒரு ததொடர்ச்ேியொை கூற்று. தபயர்ச்தேொல் 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களுக்கு இனடயிலொை உள்ளடக்குத ொழி / 

உள்ளடங்குத ொழிய உைவுகள் கருத்துேொர் வனகப்பொடுகளுக்களுகு இனடயிலொை ேிைப்பு 

உைவுகள் என்று தபொருள் தகொள்ளலொம். சவறு வொர்த்னதகளில் கூறுவதொைொல், தேொல்வனலனயக் 

கணிைி அைிவியல் அர்த்தத்தில் ஒரு தேொல்ேொர் த ய்ன யியல் (lexical ontology) எை விளக்கிப் 

பயன்படுத்தலொம். இருப்பினும், அத்தனகய த ய்ன யியல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு 

ேொிதேய்யப்பட சவண்டும், ஏதைைில் இது நூற்றுக்கணக்கொை அடிப்பனட தபொருண்ன ேொர் 

முரண்பொடுகனளக் தகொண்டுள்ளது; எடுத்துக்கொட்டொக, (i) பிரத்திசயக வனகப்பொடுகளுக்கொை 

தபொதுவொை ேிைப்பொக்கங்கள்  ற்றும் (ii) ேிைப்பொக்கப் படிநினலயில்  ினககள். ச லும், 

தேொல்வனலனய அைிவு உருப்பத்தத்திற்குப் பயன்படக்கூடிய ஒரு தேொல்ேொர் த ய்ன யியல் ஆக 

 ொற்றுவது தபொதுவொக (i) ேிைப்பு உைவுகனள துனணவனக (subtypeOf)  ற்றும் எடுத்துக்கொட்டு 

உைவுகள் (instanceOf) எை சவறுபடுத்துவது  ற்றும் (ii) ஒவ்தவொரு வனகப்பொடிலும் உள்ளுணர்வு 

தைித்துவ ொை அனடயொளங்கொட்டிகனள இனணப்பது ஆகியனவ அடங்கும். WebKB-2 இன் 

ஒத்துனழப்புடன் புதுப்பிக்கத்தக்க அைிவுத் தள ொக சவர்ட்தநட் 1.7ஐ ஒருங்கினணப்பதன் ஒரு 

பகுதியொக இத்தனகய திருத்தங்களும்  ொற்ைங்களும் தேய்யப்பட்டு 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருந்தொலும், அைிவு ேொர்ந்த பயன்பொடுகளுக்கு தேொல்வனலனய  ீண்டும் 
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பயன்படுத்துவதொகக் கூறும் தபரும்பொலொை திட்டங்கள் (தபொதுவொக, அைிவு ேொர்ந்த தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு) அனத சநரடியொக  ீண்டும் பயன்படுத்துகிைது. 

 தேொல்வனலயில் இருந்து இனணவு உைவுகனள (association relations) தொைொகசவ 

பிொித்ததடுப்பதற்கொை ஒரு கலப்பிை கீழ்-கீழ் ச ல்-கீழ் தநைிமுனையின் (hybrid bottom-up top-

down methodology) மூலம் தேொல்வனல ஒரு முனையொை விவரக்குைிப்பொக (formal specification) 

 ொற்ைப்பட்டுள்ளது, ச லும் இந்த இனணவுகனள (associations) முனையொக சடொல்ஸ் (DOLCE) 

அடித்தள த ய்ன யியல் வனரயறுக்கப்பட்ட கருத்துேொர் உைவுகளின் (conceptual relations) 

குழு த்தின்/கணத்தின் அடிப்பனடயில் விளக்குகிைது (Gangemi  et al 2003).  

 தேொல்வனல த ய்ன யியலில் ஒருங்கினணத்ததொகக் கூறும் தபரும்பொலொை 

பனடப்புகளில், தேொல்வனலயின் உள்ளடக்கம் அவேிய ொகத் சதொன்றும்சபொது அனத 

ேொிதேய்யவில்னல; அதற்குப் பதிலொக, தேொல்வனல தபொிதும்  று-விளக்கம் தேய்யப்பட்டு 

தபொருத்த ொை சபொததல்லொம் புதுப்பிக்கப்படுகிைது. உதொரண ொக, ஒன்சடொக்ளீன் (OntoClean) 

அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனையின்படி அல்லது தேன்ேஸ் த ய்ன யியலின் (SENSUS 

ontology) கீழ் வகுப்புகனள உருவொக்குவதற்கு தேொல்வனல முதன்ன  ஆதொர ொக 

பயன்படுத்தப்பட்டசபொது, தேொல்வனலயின் உயர் ட்ட த ய்ன யியல் (Oltramari et al 2002)  

 ீண்டும் கட்டன க்கப்பட்டசபொது இதுதொன். 

பயன்பொடுகள் 

 தேொல்வனலத் தகவல் ஒழுங்குமுனைகளில் பல சநொக்கங்களுக்கொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது,; இதில் தேொல்-அர்த்த தபொருண்ன  யக்க நீக்கம், தகவல்  ீட்தடடுப்பு, 

தொைியங்கி உனர வனகப்பொடு, தொைியங்கி உனரச் சுருக்கம், இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் 

தொைியங்கி குறுக்தகழுத்து புதிர் உருவொக்கம் ஆகியனவ அடங்கும். 

 தேொல்வனலயின் தபொதுவொை பயன்பொடு தேொற்களுக்கு இனடயிலொை ஒற்றுன னய 

தீர் ொைிப்பதொகும். தேொல்வனலயின் வனரபடக் கட்டன ப்பில் தேொற்கள்  ற்றும் 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களில் விளிம்புகளின் எண்ணிக்னகனய கணக்கிடுவது சபொன்ை 

ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களுக்கு இனடயிலொை தூரத்னத அளவிடுவது உட்பட 

பல்சவறு வழிமுனைகள் முன்த ொழியப்பட்டுள்ளை. உள்ளுணர்வு என்ைதவன்ைொல், இரண்டு 

தேொற்கள் அல்லது ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்கள் தநருக்க ொக இருப்பதொல், அவற்ைின் 
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தபொருண்ன  தநருக்க ொக இருக்கும். தேொல்வனல அடிப்பனடயிலொை பல ஒற்றுன  

வழிமுனைகள் (similarity algorithms) தேொல்வனல::ஒற்றுன  எைப்படும் தபர்ல் ததொகுப்பிலும்,  

இயற்னக த ொழிக் கருவித்ததொகுதி (Natural Language Toolkit  (NLTK/என்.எல்.டி.சக)) எைப்படும் 

னபதொன் ததொகுப்பிலும் தேயல்படுத்தப்படுகின்ைை. பிை அதிநவீை தேொல்வனல 

அடிப்பனடயிலொை ஒற்றுன  நுட்பங்கள் ADWஐ (Align, Disambiguate and Walk: A Unified 

Approach for Measuring Semantic Similarity) (Pilehvar et al 2013) உட்படுத்தும்; இதன் 

தேயல்படுத்தல் ஜொவொவில் கினடக்கிைது. தேொல்வனலனயப் பிை தேொற்களஞ்ேியங்கனள 

இனணக்கவும் பயன்படுத்தலொம். 

6.4.15. தபொருண்ன ேொர் வனல/வனலனயப்பு(Semantic Web or Semantic Net) 

 ஒரு தபொருண்ன  வனலயன ப்பு (semantic network) அல்லது அல்லது ேட்டக 

வனலயன ப்பு (frame network) என்பது ஒரு வனலயன ப்பில் உள்ள கருத்துகளுக்கு 

இனடயிலொை தபொருண்ன ேொர் உைவுகனள குைிக்கும் அைிவுத் தள ொகும். இது தபரும்பொலும் 

அைிவு உருப்படுத்தத்தின் ஒரு வடிவ ொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. தபொருண்ன ேொர் களங்க 

தபொருத்தும் அல்லது இனணக்கும் இது கருத்துருக்கள், இனடயிலொை தபொருண்ன ேொர் 

உைவுகனளக் உருப்படுத்தம் தேய்யும் கருத்துருக்கனளயும் விளிம்புகனளயும் உருப்படுத்தம் 

தேய்யும் தேங்குத்துக்கனளக்தகொண்ட ஒரு தினேசநொக்கு அல்லது தினேசநொக்கொ வனரபட ொகும் 

(Sowa 1987). 

 எடுத்துக்கொட்டொை தரப்படுத்தப்பட்ட தபொருண்ன  வனலயன ப்புகள் தபொருண்ன ேொர் 

மும் டங்குகளொக (semantic triples) தவளிப்படுத்தப்படுகின்ைை.  [மும் டங்கு/டிொிபிள் என்பது 

எழுவொய்-பயைினல-தேயப்படுதபொருள் தவளிப்பொடுகள் (எ.கொ. "ரொ ன் ஒரு ஆேிொியர்", அல்லது 

"ரொ னுக்குச் ேீனதனயத் ததொியும்")] வடிவத்தில் தபொருண்ன ேொர் தரனவப் பற்ைிய கூற்னை 

குைிய ொக்கம் தேய்யும் மூன்று இருப்புப்தபொருள்களின் குழு ம் ஆகும்.  

அடிப்பனட தபொருண்ன ேொர் மூன்று டங்கு  ொதிொி. 

   பயைினல 

எழுவொய் தேயப்படுதபொருள் 

 

தபொருண்ன ேொர் பகுப்பொய்வு (semantic parsing) (Poon and Domingos 2009)  ற்றும் 

தேொற்தபொருண்ன   யக்கநீக்கம் (word-sense disambiguation (WSD)) சபொன்ை இயற்னகயொை 
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த ொழி ஆய்வுப் பயன்பொடுகளில் தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை 

(Sussna 1993).  

தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பின் எடுத்துக்கொட்டு (விக்கிபீடியொவிலிருந்து 

எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது) 

 

வரலொறு 

 தர்க்கத்தில் தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகளின் பயன்பொட்டின் எடுத்துக்கொட்டுகள், 

பல நூற்ைொண்டுகளுக்கு முன்பு தினேசநொக்கிய நினைக்குைிப்புக் கருவியொகப் பயன்படுத்திய 

அனேக்ளிக் வனரபடங்கள் ஆகும். கி.பி மூன்ைொம் நூற்ைொண்டில் அொிஸ்டொட்டில் வனகபொடுகனளப் 

பற்ைிய கிசரக்க தத்துவஞொைி சபொர்பிொியின் வர்ணனைசய முந்னதய ஆவணப்படுத்தப்பட்ட 

பயன்பொடொகும். 

 கணிைிபயன்படுத்தல் வரலொற்ைில், 1956ஆம் ஆண்டில் சகம்பிொிட்ஜ் த ொழி ஆரொய்ச்ேி 

பிொிவின் ொிச்ேர்ட் எச். ொிச்ேன்ஸ் என்பவரொல் முன்த ொழியப்பட்ட கொல்குலஸிற்கொை 

"தபொருண்ன ேொர் வனல அன ப்புகள்" இயற்னக த ொழிகளின் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை 

"இனடத ொழி" ஆகச் தேயல்படுத்தப்பட்டை (Lehmannச்& Rodin 1992). இந்தச் தேயல்பொட்டின் 

 ற்றும் சகம்பிொிட்ஜ் த ொழி ஆரொய்ச்ேி பிொிவின் முக்கியத்துவம் தொ த ொக உணரப்பட்டது. 

 விக்டர் யங்சவவின் தேயல்விளக்கத்தொல் ஈர்க்கப்பட்ட பின்ைர் முதல் வொினேப் 

பயைினலக் கொல்குலனை (first order predicate calculus) அடிப்பனடயொகப் பயன்படுத்தி  ரொபர்ட் 

எஃப். ேிம் ன்ஸ் (Simmons 1963)  ற்றும் தஷல்டன் க்தளய்ன் ஆகிசயொரொல் தபொருண்ன ேொர் 

வனலயன ப்புகள் தைித்தைியொகச் தேயல்படுத்தப்பட்டை. கணிைியியல் த ொழியியல் ேங்கத்தின் 

முதல் தனலவரொை  விக்டர் யங்சவ என்பவரொல் "ஆரொய்ச்ேிக் சகொடு உருவொைது, அவர் 1960 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு தேொற்தைொடர் கட்டன ப்பு இலக்கணத்னதப் பயன்படுத்துவதற்கொை 
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வழிமுனைகளின் விளக்கங்கனள தேயற்னகயொக நன்கு உருவொக்கிய முட்டொள்தை ொை 

வொக்கியங்கனள உருவொக்கிைொர். நொன் 1962-1964 பற்ைி நுட்பத்தொல் ஈர்க்கப்பட்சடன், ச லும் 

தேொற்களின் தேொற்தபொருள் ேொர்புகனள உனரயில் நிகழ்ந்தனதப் தபொறுத்து அனவ 

உருவொக்கப்பட்டவற்ைின் உணர்னவக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொை ஒரு முனைக்கு 

தபொதுன ப்படுத்திை. " (Simmons 1982)  ற்ை ஆரொய்ச்ேியொளர்கள், குைிப்பொக எம். சரொஸ் 

குயிலியன் (Quillian, 1963)  ற்றும் ேிஸ்டம் தடவலப்த ன்ட் கொர்ப்பசரஷைில் உள்ள  ற்ைவர்கள் 

1960களின் முற்பகுதியில் SYNTHEX திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக தங்கள் பணிகளுக்கு பங்களிக்க 

உதவிைொர்கள். எஸ்.டி.ேி.யில் இந்த தவளியீடுகளிலிருந்சத "தேொற்தபொருள் தநட்தவொர்க்" என்ை 

வொர்த்னதயின் தபரும்பொலொை நவீை வழித்சதொன்ைல்கள் அவற்ைின் பின்ைணியொகக் 

குைிப்பிடுகின்ைை. பிற்கொலத்தில் முக்கிய ொை பனடப்புகள் ஆலன் எம். கொலின்ஸ்  ற்றும் 

குயிலியன் (எ.கொ., கொலின்ஸ்  ற்றும் குயிலியன்; (Collins &. Quillian 1969, 1970) கொலின்ஸ் 

 ற்றும் சலொஃப்டஸ் [Collins & Loftus 1975) குயிலியன் (Quillian 1966, 1967, 1968, 1969). 

2006ஆம் ஆண்டில், தஹர் ன் தஹல்பிக்    ல்டிதநட்னட முழுன யொக விவொித்தொர் (Helbig, 

2006).  

 1980களின் பிற்பகுதியில் க்சரொைிங்கன்  ற்றும் ட்தவன்சட (Groningen and Twente) 

இரண்டு தநதர்லொந்து பல்கனலக்கழகங்கள் கூட்டொக அைிவு வனரபடங்கள் (Knowledge Graphs) 

என்று அனழக்கப்படும் ஒரு திட்டத்னதத் ததொடங்கிைர்; ஆைொல் அனவ வனரபடத்தில் (Van de 

Riet. 1992) இயற்கணிதங்கனள எளிதொக்குவதற்கு விளிம்புகள் ஒரு குைிப்பிட்ட ேொத்திய ொை 

உைவுகளின் குழு த்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டனவ என்ை வரம்புக்குட்பட்டனவ என்ை கூடுதல் 

தனடகளுடன் கூடிய தபொருண்ன ேொர் தநட்தவொர்க்குகள் ஆகும்.  அடுத்தடுத்த தேொப்தங்களில், 

தபொருண்ன ேொர் தநட்தவொர்க்குகள்  ற்றும் அைிவு வனரபடங்களுக்கினடயிலொை சவறுபொடு 

 ங்கலொகிவிட்டது (Hulpus & Prangnawarat, 2015; McCuske & Chastain 2016). 2012 ஆம் 

ஆண்டில் கூகிள் அதன் அைிவு வனரபடத்திற்கு அைிவு வனரபடம் என்ை தபயனரக் தகொடுத்தது. 

 தபொருண்ன ேொர் இனணப்பு வனலயன ப்பு (Semantic Link Network) ஒரு ேமூக 

தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பொக்க முனையொக ஆய்வு தேய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்பனட 

 ொதிொியொைது தபொருண்ன ேொர் கணுக்கள், கணுக்களுக்கினடசயயொை தபொருண்ன ேொர் 

இனணப்புகள்  ற்றும் கணுக்கள்  ற்றும் இனணப்புகளின் தபொருண்ன யினல வனரயறுக்கும் ஒரு 

தபொருண்ன ேொர் இடத்னதயும் தபொருண்ன ேொர் இனணப்புகளில் பகுத்தைிவு விதிகனளயும் 
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தகொண்டுள்ளது. முனையொை சகொட்பொடு  ற்றும்  ொதிொி 2004 இல் தவளியிடப்பட்டது (Zhuge 

2004). இந்த ஆரொய்ச்ேி தினேயொைது 1998இல் திைன யொை  ொதிொி  ீட்தடடுப்பிற்கொை பரம்பனர 

விதிகளின் வனரயனைனயயும் (Zhuge 1998)  ற்றும் தேயலில் உள்ள ஆவண கட்டன ப்பின் ADF 

ஐயும் அைியலொம் (Zhuge, 2003). 2003 முதல், ேமூக தேொற்தபொருள் வனலயன ப்னப சநொக்கி 

ஆரொய்ச்ேி வளர்ந்துள்ளது (Zhuge and Zheng 2003).  தபொருண்ன ேொர் வனலயின் (தநட்தவொர்க்) 

பயன்பொடு அல்லது எளிய நீட்டிப்னபக் கொட்டிலும் உலகளொவிய வனல  ற்றும் உலகளொவிய 

ேமூக வனலப்பின்ைல் கொலத்தில் இந்தச் தேயல்பொடு ஒரு திட்ட ிட்ட கண்டுபிடிப்பு. அதன் 

சநொக்கம்  ற்றும் வொய்ப்பு தபொருண்ன ேொர் வனலயிலிருந்து (அல்லது தநட்தவொர்க்) சவறுபட்டது 

(Zhuge 2012). பகுத்தைிவு  ற்றும் பொிணொ  வளர்ச்ேிக்கொை விதிகள்  ற்றும்  னைமுக 

இனணப்புகனள தொைியக்க ொகக் கண்டுபிடிப்பது ஆகியனவ தபொருண்ன ேொர் இனணப்பு 

வனலயன ப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைை (Zhuge and Zheng 2004;  Zhuge 2009). ே ீபத்தில் 

இது னேபர்-இயற்பியல்-ேமூக நுண்ணைினவ (Cyber-Physical-Social Intelligence) (Zhuge  2011) 

ஆதொிக்கும் வனகயில் உருவொக்கப்பட்டது. இது ஒரு தபொதுவொை சுருக்கம் (Zhuge 2016) 

முனைனய உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. சுய-ஒழுங்கன க்கப்பட்ட தபொருண்ன ேொர் 

இனணப்பு தநட்தவொர்க் பல்பொி ொண வனகப்பொட்டு இனடதவளியுடன் ஒருங்கினணக்கப்பட்டு 

பல்பொி ொண சுருக்கங்கள்  ற்றும் சுய-ஒழுங்கன க்கப்பட்ட தபொருண்ன ேொர் இனணப்புகள் 

தகொண்ட ச ம்பட்ட பயன்பொடுகனள ஆதொிக்க ஒரு தபொருண்ன ேொர் இடத்னத உருவொக்குகிைது 

(Zhuge, 2008). (Zhuge and.Xing, 2012) தேொற்தபொருள் இனணப்பு தநட்தவொர்க் என்று 

ேொிபொர்க்கப்பட்டது உனர சுருக்கம் பயன்பொடுகள் மூலம் புொிந்துதகொள்ளுதல்  ற்றும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. ேிைப்பு ேமூக தேொற்தபொருள்கனள 

விேொொிக்க, சபொட்டி உைவு  ற்றும் கூட்டுவொழ்வு உைவு  ற்றும் ேமூகத்னத வளர்ப்பதில் அவற்ைின் 

பங்கு ஆகியனவ வளர்ந்து வரும் தனலப்பில் ஆய்வு தேய்யப்பட்டை: னேபர்-இயற்பியல்-ேமூக 

நுண்ணைிவு (Zhuge 2020) 

 குைிப்பிட்ட பயன்பொட்டிற்கொக தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகளின் ேிைப்பு வடிவங்கள் 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, 2008ஆம் ஆண்டில், ஃபொவ்ஸி தபண்தடக்கின் 

பிஎச்.டி ஆய்வைிக்னக தபொருண்ன யியல்ேொர் ஒற்றுன  வனலயன ப்னப (Semantic Similarity 

Network (SSN/எஸ்எஸ்என்)) முனைப்படுத்தியது, இது தபொருண்ன யியல்ேொர் ஒற்றுன  
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பிரதிநிதித்துவம் (semantic similarity representation)  ற்றும் கணக்கீடுகனள எளிதொக்குவதற்கு 

ேிைப்பு உைவுகள்  ற்றும் பரப்புதல் வழிமுனைகனளக் தகொண்டுள்ளது. (Bendeck, 2008). 

தேொற்தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகளின் (தநட்தவொர்க்குகளின்) அடிப்பனடகள் 

 ஒருவருக்தகொருவர் ததொடர்புனடய கருத்துருக்களின் குழு  ொக/கண ொக ேிைந்த முனையில் 

புொிந்துதகொள்ளக்கூடிய அைிவு இருக்கும்சபொது தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பு (தநட்தவொர்க்) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. தபரும்பொலொை தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகள் அைிவொற்ைல் 

அடிப்பனடயிலொைனவ. அனவ வனளவுகள்  ற்றும் கணுக்கனளயும் தகொண்டிருக்கின்ைை, அனவ 

ஒரு வனகபிொித்தல் வொினேக்கு ஒழுங்கன க்கப்படலொம். தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகள் 

(தநட்தவொர்க்குகள்) தேயலொக்கம்,  ரபுப்சபறு  ற்றும் கணுக்கனள ததொடக்கநினலப் 

தபொருள்களொக (proto-objects) பரப்புவதற்கொை சயொேனைகனள வழங்கிை.  

எடுத்துக்கொட்டுகள் 

லிஸ்பில் தபொருண்ன ேொர் வனல 

இனணவு (association) பட்டியனலப் பயன்படுத்துதல் 

(setq *database* 

'((canary  (is-a bird) 

           (color yellow) 

           (size small)) 

  (penguin (is-a bird) 

           (movement swim)) 

  (bird    (is-a vertebrate) 

           (has-part wings) 

           (reproduction egg-laying)))) 

"canary" வனகனயப் பற்ைிய அனைத்து தகவல்கனளயும் பிொித்ததடுக்க "canary"-இன் 

கீ/வினேயுடன் " assoc" தேயல்பொட்னடப் பயன்படுத்துவீர்கள். 

தேொல்வனல 

 ஒரு தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பின் எடுத்துக்கொட்டு தேொல்வனல ஆகும், 

ஆங்கிலத்தின் ஒரு தேொற்தபொருள் தரவுத்தளம். இது ஆங்கில தேொற்கனள 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகளின் குழு ங்கள் (sets of synonyms) எைப்படும் 
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ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்கத் ததொகுக்கிைது, குறுகிய, தபொதுவொை வனரயனைகனள 

வழங்குகிைது; ச லும் இந்த ஒருதபொருள்பன்த ொழியக் குழு ங்களுக்கு இனடயிலொை பல்சவறு 

தபொருண்ன ேொர் உைவுகனள பதிவு தேய்கிைது. (பொர்க்க: முன்ைர் விளக்கப்பட்ட தேொல்வனலத் 

தனலப்பு). 

பிை எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 ேொர்லஸ் ேொண்டர்ஸ் பியர்ஸின் (Charles Sanders Peirce) இருத்தலியல் வனரபடங்கள் 

(existential graphs) அல்லது ததொடர்புனடய ஜொன் எஃப். சேொவொவின் (John F. Sowa) 

கருத்துருேொர் வனரபடங்கள் (conceptual graphs) சபொன்ை தபொருண்ன ேொர் 

வனலயன ப்புகனளப் பயன்படுத்தி தர்க்கொீதியொை விளக்கங்கனள உருப்படுத்தம் தேய்ய 

இயலும். 

 தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்புகளின் பிை எடுத்துக்கொட்டுகள் தகல்லிஷ்  ொதிொிகள் 

ஆகும். தகல்லிஷ் ஆங்கிலம் அதன் தகல்லிஷ் ஆங்கில அகரொதியுடன், இது ஒரு வடிவம்ேொர் 

த ொழியொகும் (formal language), இது கருத்துருக்களுக்கும் கருத்துருக்களின் தபயர்களுக்கும் 

இனடயிலொை உைவுகளின் வனலயன ப்பொக வனரயறுக்கப்படுகிைது.  

 ஸ்கிகிரஞ் (SciCrunch) என்பது அைிவியல் வளங்களுக்கொை ஒத்துனழப்புடன் 

ததொகுத்தன க்கப்பட்ட அைிவுத் தள ொகும். இது த ன்தபொருள், ஆய்வக கருவிகள் 

சபொன்ைவற்ைிற்கொை ததளிவொை அனடயொளங்கொட்டிகனள (ஆரொய்ச்ேி வள 

அனடயொளங்கொட்டிகள் அல்லது RRIDகள்) வழங்குகிைது, ச லும் இது RRID களுக்கும் 

ேமூகங்களுக்கும் இனடயிலொை இனணப்புகனள உருவொக்குவதற்கொை விருப்பங்கனளயும் 

வழங்குகிைது. 

 வனகப்பொடு சகொட்பொட்டின் அடிப்பனடயில் தபொருண்ன ேொர் தநட்தவொர்க்குகளின் 

 ற்தைொரு எடுத்துக்கொட்டு ஒலொக்ஸ் (ologs) ஆகும். இங்சக ஒவ்தவொரு வனகயும் 

தபொருள்களின்/ேொதைங்களின் குழு த்னத (set of things) உருப்படுத்தம் தேய்யும் ஒரு 

தபொருளொகும் (object), ச லும் ஒவ்தவொரு அம்பும் ஒரு தேயல்பொட்னடக் குைிக்கும் ஒப்புன  

அன ப்பு (morphism) ஆகும். தபொருண்ன யினலக் கட்டுப்படுத்த கருத்துப்பொி ொற்ை 

வனரபடங்களும் (Commutative diagrams) பொிந்துனரக்கப்படுகின்ைை. 

 ேமூக அைிவியலில்  க்கள் ேில ே யங்களில் தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பு என்ை 

தேொல்னல இனண நிகழ்வு வனலயன ப்புகனளக் (co-occurrence networks) குைிக்க 
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பயன்படுத்துகின்ைைர் (Atteveldt 2008). உனரயின் ஒரு அலகுடன் இனணந்த தேொற்கள், எ.கொ. 

ஒரு வொக்கியம், தேொற்தபொருசளொடு ஒன்றுடன் ஒன்று ததொடர்புனடயது. இனண நிகழ்வுகனள 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட உைவுகள் பின்ைர் தபொருண்ன ேொர் வனலயன ப்பு உருவொக்கப் 

பயன்படும். 

6.4.16. தேொல் வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தும் ஒழுங்குமுனை (Parts-of-Speech Tagging 

system) 

தேொல்வனகப்பொடு (Parts-of-Speech) 

  ரபு இலக்கணத்தில் ஒத்த இலக்கணப் பண்புகனளக் தகொண்ட தேொற்களின் வனகப்பொடு 

(அல்லது, தபொதுவொக, தேொல்ேொர் கூறுகள்) தேொல்வனகப்பொடு எைப்படும். ஒசர 

தேொல்வனகப்பொட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேொற்கள் தபொதுவொக ஒத்த வொக்கிய நடத்னதகனளக் 

கொண்பிக்கின்ைை; அனவ வொக்கியங்களின் இலக்கண கட்டன ப்பிற்குள் ஒத்த பங்களிப்னப 

வகிக்கின்ைை; ேில ே யங்களில் ஒத்த உருபன்களுக்கொை ஒத்த பண்புகளுக்கு அனவ 

திர்புறுகின்ைை. (எடுத்துக்கொட்டொக, தபயர்ச்தேொல் ஒருன , பன்ன , சவற்றுன  இவற்ைிற்கொகத் 

திொிபுறும்: ஆனை, ஆனைகள், ஆனைனய, ஆனையொல், ஆனைசயொடு தபயர்தேொல் 

கொலத்திற்கொகதிொிபுறும்: வந்தொன், வருகிைொன், வருவொன்) .  

 ஆங்கிலத்தில் தபொதுவொகப் பட்டியலிடப்படும் தேொல்வனகப்பொடுகள் பின்வருவைொகும்:  

தபயர்ச்தேொல், வினைச்தேொல், தபயரனடகள், வினையனடகள், பிரதிதபயர்/ ொற்றுப்தபயர், 

முன்தைொட்டு, இனணப்புக்கிளவி, உணர்வு இனடச்தேொல், எண், அனடதகொளி அனட. பிை 

இந்சதொ-ஐசரொப்பிய த ொழிகளிலும் இந்த தேொல் வகுப்புகள் அனைத்தும் உள்ளை; இந்த 

தபொதுன ப்படுத்துதலுக்கு ஒரு விதிவிலக்கு என்ைதவன்ைொல், தபரும்பொலொை ஸ்லொவிக் 

த ொழிகள்  ற்றும் லத்தீன்  ற்றும் ே ஸ்கிருதங்களில் ’articles’ இல்னல. இந்சதொ-ஐசரொப்பிய 

குடும்பத்திற்கு அப்பொல், ஹங்சகொிய  ற்றும் பின்ைிஷ் சபொன்ை பிை ஐசரொப்பிய த ொழிகள் 

இரண்டும் யூரொலிக் குடும்பத்னதச் சேர்ந்தனவ; இனவ முற்ைிலும் முன்தைொட்டுக்கனளக் 

தகொண்டிருக்கவில்னல அல்லது அவற்ைில்  ிகக் குனைவொைனவ  ட்டுச  உள்ளை;  ொைொக, 

அனவகளுக்கு பின்தைொட்டுக்கள் உள்ளை. திரொவிட த ொழிகளும் முன்தைொட்டுக்கனளக் 

தகொண்டிருக்கவில்னல; அனவ  ொைொக பின்தைொட்டுக்கனளக் தகொண்டிருக்கின்ைை. 

 தேொல்வனகப்பொட்னடத் தவிர பிை தேொற்கள், குைிப்பொக நவீை த ொழியியல் 

வனகப்பொடுகளில்  ரபுத் திட்டத்னத விட துல்லிய ொை சவறுபொடுகனளச் தேய்கின்ைை; 
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அவற்ைில் தேொல் வகுப்பு word class, தேொல்ேொர் வகுப்பு lexical class  ற்றும் தேொல்ேொர் வனக 

(lexical category) ஆகியனவ அடங்கும். ேில ஆேிொியர்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட வனக ததொடொியல் 

வனகனய  ட்டுச  குைிக்க ’தேொல்ேொர் வனக’ என்ை வொர்த்னதனயக் கட்டுப்படுத்துகின்ைைர்; 

அவர்களுக்கு இந்த  ொற்றுப்தபயர் சபொன்ை தேயல்பொடுேொர்ந்தனவ என்று கருதப்படும் 

தேொல்வனகப்பொட்னட விலக்குகிைது. வடிவ வகுப்பு (form class) என்ை தேொல்லும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது, இருப்பினும் இது பல்சவறு முரண்பொடொை வனரயனைகனளக் 

தகொண்டுள்ளது. தேொல் வகுப்புகள் திைந்த (open) அல்லது மூடியனவ (closed) எை 

வனகப்படுத்தப்படலொம்: திைந்த வகுப்புகள் (open classes) (தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள் 

 ற்றும் தபயரனடகள் சபொன்ைனவ) ததொடர்ந்து புதிய உறுப்பிைர்கனளப் தபறுகின்ைை; அசத 

சநரத்தில் மூடிய வகுப்புகள் ( ொற்றுப்தபயர்கள்  ற்றும் இனணப்புக்கிளவிகள் சபொன்ைனவ) புதிய 

உறுப்பிைர்கனள எப்சபொதொவது தபறுகின்ைை. 

 ஏைக்குனைய எல்லொ த ொழிகளிலும் வகுப்புகள் தபயர்ச்தேொல்  ற்றும் வினைச்தேொல் 

உள்ளை; ஆைொல் இந்த இரண்னடயும் தொண்டி தவவ்சவறு த ொழிகளில் குைிப்பிடத்தக்க 

சவறுபொடுகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, 

 ஜப்பொைிய த ொழியில் மூன்று வனக தபயரனடகள் உள்ளை; ஆைொல் ஆங்கிலத்தில் 

 ஒன்று   ட்டுச  உள்ளது (ஏழு வனகயொை ஆங்கில தபயரனடகளுடன் 

 குழப்ப னடயக்கூடொது; அல்லது ஆங்கில தபயரனடகள் தபயர்ச்தேொற்கனளயும் 

  ொற்றுப் தபயர்கனளயும் அனடதேய்யலொம்); 

 ேீை, தகொொிய, ஜப்பொைிய  ற்றும் வியட்நொ ிய த ொழிகளில் தபயர்ேொர் வனகப்படுத்திகள் 

 (nominal classifiers) உள்ளை;  ற்றும் 

 பல த ொழிகள் தபயரனடகளுக்கும் வினையனடகளுக்கும் அல்லது  தபயரனடகளுக்கும் 

 வினைச்தேொற்களுக்கும் இனடயில் சவறுபொடு கொட்டுவதில்னல (நினலயொை 

 வினைச்தேொல்னலப்  பொர்க்கவும்). 

வனககளின் எண்ணிக்னகயிலும் அவற்ைின் அனடயொளம் கொணும் பண்புகளிலும் இத்தனகய 

 ொறுபொடு இருப்பதொல், ஒவ்தவொரு தைி த ொழிக்கும் தேொல்வனகப்பொட்டு பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட 

சவண்டும். ஆயினும்கூட, ஒவ்தவொரு வனகக்கும் புலொக்குைிப்புகள் உலகளொவிய 

அளவுசகொல்களின் அடிப்பனடயில் ஒதுக்கப்படுகின்ைை.  

தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் 
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 தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலில், தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் (part-of-speech 

tagging or POS tagging or PoS tagging or POST) இலக்கண அனடயொளப்படுத்தல் என்றும் 

அனழக்கப்படுகிைது, இது ஒரு உனரயில் (தரவுத்ததொகுதியில்) ஒரு தேொல்னல அதன் வனரயனை 

 ற்றும் சூழல் இரண்னடயும் அடிப்பனடயொகக் தகொண்டு ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல்வனகப்பொட்டிற்கு 

ஒத்ததொகக் அனடயொளப்படுத்தும் தேயல்முனையொகும். இதன் எளின யொை வடிவம் தபொதுவொக 

பள்ளி வயது குழந்னதகளுக்கு கற்பிக்கப்படும் தேொற்கனள தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், 

தபயரனடகள், வினையனடகள் எைஅனடயொளம் கொண்பதொகும். 

 ஒரு கொலத்தில் னகயொல் தேய்யப்பட்ட தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் இப்சபொது 

தைித்துவ ொை தேொற்கனளயும்  னைக்கப்பட்ட தேொல்வனகப்பொட்னடயும் இனணக்கும் 

வழிமுனைகனளப் பயன்படுத்தி விளக்க அனடயொளங்களின் குழு த்தொல் கணிைி த ொழியியலின் 

சூழலில் தேய்யப்படுகிைது. தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தும் வழிமுனைகள் இரண்டு 

தைித்துவ ொை குழுக்களொகின்ைை: விதி அடிப்பனட (rule-based)  ற்றும் புள்ளியியல் அடிப்பனட 

(stochastic). முதலொவதொை  ற்றும்  ிகவும் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில 

தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்திகளில் ஒன்ைொை ஈ. பிொில்லின் சடக்கர் (E. Brill's tagger) 

விதி அடிப்பனடயிலொை வழிமுனைகனளப் பயன்படுத்துகிைது. 

தகொள்னக 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் என்பது தேொற்களின் பட்டியனலயும் அவற்ைின் 

தேொல்வனகப்பொடுகனளயும் னவத்திருப்பனத விட கடிை ொைது; ஏதைன்ைொல் ேில தேொற்கள் 

தவவ்சவறு சநரங்களில் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட தேொல்வனகப்பொடுகனளக் குைிக்கக்கூடும்; ச லும் 

ேில தேொல்வனகப்பொடுகள் ேிக்கலொைனவ அல்லது ததளிவற்ைனவ. இது அொிதொைது அல்ல; 

இயற்னக த ொழிகளில் (பல தேயற்னக த ொழிகளுக்கு  ொைொக), தேொல் வடிவங்களில் தபரும் 

ேதவீதம் தபொருண்ன   யக்கம் உள்ளனவ. எடுத்துக்கொட்டொக, தபொதுவொக ஒரு பன்ன  

தபயர்ச்தேொல் என்று கருதப்படும் " dogs" கூட ஒரு வினைச்தேொல்லொக இருக்கலொம்: 

 The sailor dogs the hatch. 

ேொியொை இலக்கண குைிச்தேொல் "dogs" இங்சக ஒரு வினைச்தேொல்லொக பயன்படுத்தப்படுகிைது 

என்பனத பிரதிபலிக்கும், இது  ிகவும் தபொதுவொை பன்ன  தபயர்ச்தேொல்லொக அல்ல. இனத 

தீர் ொைிக்க இலக்கண சூழல் ஒரு வழி; " sailor"  ற்றும் " hatch" ஆகியனவ "dogs" 1) எை கடல் 

சூழலில் குைிக்கின்ைை  ற்றும் 2) " hatch" என்ை தேயப்படுதபொருளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 
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தேயல் (இந்த சூழலில், " dogs" ஒரு கடல்துனரேொர்ந்த அர்த்தம் (nautical term meaning) " fastens 

(a watertight door) securely"; ”த ிழில் நீர்புக இயலொத கதவு பொதுகொப்பொக மூடப்பட்டது” எைப் 

தபொருள்படும்). 

அனடயொளக் குழு ங்கள் Tag sets 

 ஆங்கிலத்தில் 9 தேொல்வனகப்பொடுகள் (parts of speech) இருப்பதொக பள்ளிகள் 

தபொதுவொகக் கற்பிக்கின்ைை: தபயர்ச்தேொல், வினைச்தேொல், ஆர்டிகிள், தபயரனட, முன்ைனட, 

 ொற்றுப்தபயர், தபயரனட, இனணப்புக்கிளவி  ற்றும் உணர்ச்ேி இனடச்தேொல். இருப்பினும், 

இன்னும் பல பிொிவுகள்  ற்றும் துனண பிொிவுகள் ததளிவொக உள்ளை. தபயர்ச்தேொற்கனளப் 

தபொறுத்தவனர, பன்ன , உனடன   ற்றும் ஒருன  வடிவங்கனள சவறுபடுத்தி அைியலொம். பல 

த ொழிகளில் தேொற்கள் அவற்ைின் "சவற்றுன " (எழுவொய், தேயப்படுதபொருள் சபொன்ைவற்ைின் 

பங்கு), இலக்கண பொலிைம்  ற்றும் பலவற்ைிற்கும் குைிக்கப்பட்டுள்ளை; வினைச்தேொற்கள் கொலம் 

tense), வினையொற்றுவனக (aspect)  ற்றும் பிை விஷயங்களுக்கு குைிக்கப்பட்டுள்ளை. ேில 

குைியீட்டு/அனடயொளப்படுத்தல் ஒழுங்குமுனைகளில், ஒசர சவர் தேொல்லின் தவவ்சவறு திொிபுகள் 

தவவ்சவறு தேொல்வனகப்பொடுகனளப் தபறும்; இதன் வினளவொக அதிக எண்ணிக்னகயிலொை 

குைிச்தேொற்கள்/அனடயொளங்கள் கினடக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒருன ப் தபொதுவொை 

தபயர்ச்தேொற்களுக்கு NN, பன்ன  தபொதுவொை தபயர்ச்தேொற்களுக்கு NNS, ஒருன  

இயற்தபயர்களுக்கு NP (பிரவுன் தரவுத்ததொகுதில் பயன்படுத்தப்படும் தேொல்வனகப்பொட்டு 

அனடயொளங்கனள/குைிச்தேொற்கனளப் பொர்க்கவும்). பிை அனடயொளப்படுத்தல் ஒழுங்குமுனைகள் 

குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை அனடயொளங்கனளப்/குைிச்தேொற்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைை 

 ற்றும் ேிைந்த சவறுபொடுகனளப் புைக்கணிக்கின்ைை அல்லது தேொல்வனகப்பொட்டிலிருந்து ஓரளவு 

சுதந்திர ொை பண்புக்கூறுகளொக அவற்னை வடிவன க்கின்ைை.  

 கணிைி மூலம் தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தலில் ஆங்கிலத்திற்கொக 50 முதல் 

150 தைிச் தேொல்வனகப்பொடுகனள சவறுபடுத்துவது தபொதுவொைது. தகொய்ன் கிசரக்கத்னத 

(DeRose 1990) அனடயொளப்படுத்துவதற்கொை/குைியிடுவதற்கொை புள்ளியியல்ேொர் முனைகள் 

1,000 தேொல்வனகப்பொடுகளுக்கு ச ல் பயன்படுத்தியுள்ளை; ச லும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளனதப் 

சபொல அந்த த ொழியில் பல தேொற்கள் தபொருண்ன  யக்கம் உள்ளதொக இருப்பனதக் 

கண்டைிந்துள்ளது. உருபைியல் அடிப்பனடயில் வள ொை த ொழிகளின் விஷயத்தில் ஒரு 

உருபைியல்-ததொடொியல்ேொர் விளக்கி (morphosyntactic descriptor) வனகப்பொட்டுக்கு Ncmsan = 

http://www.languageinindia.com/


 

312 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

தபயர்ச்தேொல், வனக = தபொதுவொைது, பொலிைம் = ஆண்பொல், எண் = ஒருன , சவற்றுன  = 

தேயப்தபொடுதபொருள், விலங்கிைம் = இல்னல. சபொன்ை  ிகக் குறுகிய நினைவூட்டல்கனளப் 

பயன்படுத்தி தவளிப்படுத்தப்படுகிைது.  

 அத ொிக்க ஆங்கிலத்திற்கொை தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தகொை  ிகவும் 

பிரபல ொை "அனடயொளக் குழு ம் " என்பது தபன் கினளவங்கித் திட்டத்தில் (Penn Treebank 

project) உருவொக்கப்பட்ட தபன் அனடயொளக் குழு ம்  (Penn tag set) ஆகும். இது தபரும்பொலும் 

முந்னதய பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி (Brown Corpus)  ற்றும் லொப் தரவுத்ததொகுதி (LOB Corpus) 

அனடயொளக் குழு ங்களுடன் ஒத்திருக்கிைது, இது  ிகவும் ேிைியதொக இருந்தொலும். 

ஐசரொப்பொவில், ஈகிள்ஸ் வழிகொட்டுதல்களிலிருந்து  (Eagles Guidelines) அனடயொளக் குழு ங்கள் 

பரந்த பயன்பொட்னடக் கொண்கின்ைை  ற்றும் பன் த ொழிகளுக்கொை பதிப்புகனள 

உள்ளடக்குகின்ைை. 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் தேயல்பொடு பல்சவறு த ொழிகளில் 

தேய்யப்பட்டுள்ளது, ச லும் பயன்படுத்தப்படும் தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளங்களின் 

குழு ங்கள் த ொழிக்குத ொழி தபொிதும்  ொறுபடும். அனடயொளங்கள்/குைிச்தேொற்கள் தபொதுவொக 

தவளிப்பனடயொை உருவ சவறுபொடுகனள உள்ளடக்கும் வனகயில் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை, 

இருப்பினும் இது ஆங்கிலத்தில் பிரதிதபயர்களுக்கொை (ஆைொல் தபயர்ச்தேொற்களுக்கு அல்ல) 

சவற்றுன னயக் குைிப்பிடுதல் சபொன்ை முரண்பொடுகளுக்கும்  ிகப் தபொிய த ொழி கடந்த 

சவறுபொடுகளுக்கும் (cross-language differences) வழிவகுக்கிைது. கிசரக்க  ற்றும் லத்தீன் 

சபொன்ை தபொிதும் திொிபுறும் த ொழிகளுக்கொை அனடயொளக் குழு ங்கள்  ிகப் தபொியதொக 

இருக்கும்; இன்யூட் த ொழிகள் (Inuit languages) சபொன்ை ஒட்டுநினல த ொழிகளில் தேொற்கனளக் 

குைிப்பது/அனடயொளப்படுத்துவது கிட்டத்தட்ட ேொத்திய ற்ைது.   ற்தைொரு தீவிரத்தில், 

தபட்சரொவ்  ற்றும் பலர் (Petrov et al 2011). 12 வனககனளக் தகொண்ட "உலகளொவிய"  

அனடயொளக் குழு த்னத ("universal" tag set) முன்த ொழிந்துள்ளது (எடுத்துக்கொட்டொக, 

தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், நிறுத்தற்குைி சபொன்ைனவ; ஆங்கிலத்தில் "to" வினை எச்ேக் 

குைியீடொக அல்லது முன்தைொட்டொக எந்த சவறுபொடும் இல்னல சபொன்ைனவ).  ிகச் ேிைிய 

குழு ம் விரும்பத்தக்கதொ  ிகப் தபொிய துல்லிய ொை குழு ம் விரும்பத்தக்கதொ என்பது னகயில் 

இருக்கும் சநொக்கத்னதப் தபொறுத்தது. ேிைிய அனடயொளக் குழு ங்களில் தொைியங்கி 

அனடயொளப்படுத்தல் எளிதொைது. 
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வரலொறு 

பிரவுன் கொர்பஸ் (The Brown Corpus) 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் குைித்த ஆரொய்ச்ேி தரவுத்ததொகுதி 

த ொழியியலுடன் தநருக்க ொகப் பினணக்கப்பட்டுள்ளது. கணிைிப் பகுப்பொய்விற்கொை 

ஆங்கிலத்தின் முதல் தபொிய தரவுத்ததொகுதி 1960 களின் நடுப்பகுதியில் தஹன்ைி குதேரொ  ற்றும் 

டபிள்யூ. தநல்ேன் பிரொன்ேிஸ் (Henry Kučera and W. Nelson Francis) ஆகிசயொரொல் பிரவுன் 

பல்கனலக்கழகத்தில் உருவொக்கப்பட்ட பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி ஆகும். இது சதொரொய ொக 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தவளியீடுகளிலிருந்து 500  ொதிொிகளொல் ஆை ததொடர்ச்ேியொை ஆங்கில 

உனரநனட உனரயின் சு ொர் 1,000,000 (ஒரு  ில்லியன்) தேொற்கனளக் தகொண்டுள்ளது. 

ஒவ்தவொரு  ொதிொியும் 2,000 அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட தேொற்கள் (2,000 தேொற்களுக்குப் பிைகு 

முதல் வொக்கியத்தின் முடிவில் முடிவனடகிைது, இதைொல் தரவுத்ததொகுதியில் முழுன யொை 

வொக்கியங்கள்  ட்டுச  உள்ளை).  

 பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி பல ஆண்டுகளொக தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளங்களொல்  ிகக் 

கடிை ொை முயற்ேிசயொடு அனடயொளப்படுத்தப்பட்தது. கிொீன்  ற்றும் ரூபின் ஆகிசயொரொல் ஒரு 

திட்டத்துடன் முதல் சதொரொய ொக்கல் தேய்யப்பட்டது, இதில் என்தைன்ை வனககள் 

ஒன்ைினணந்து நிகழக்கூடும் என்பதற்கொை ஒரு தபொிய னகயொல் தேய்யப்பட்ட பட்டியனலக் 

தகொண்டிருந்தது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஆர்டிக்கிளின் பின்ைர் தபயர்ச்தேொற்கள் ஏற்படலொம், 

ஆைொல் ஆர்டிகிள் வினைச்தேொல் (விவொதிக்கக்கூடியது) ஏற்படொது. நிரல் சு ொர் 70% ேொியொைது. 

அதன் முடிவுகள்  ீண்டும்  ீண்டும்  திப்பொய்வு தேய்யப்பட்டு னகயொல் திருத்தப்பட்டை; பின்ைர் 

பயைர்கள் பினழகள் அனுப்பிைர்; இதைொல் 70களின் பிற்பகுதியில் அனடயொளப்படுத்தல் 

கிட்டத்தட்ட ேொியொக இருந்தது ( ைித சபச்ேொளர்கள் கூட ஒப்புக் தகொள்ளொத ேில ேந்தர்ப்பங்கனள 

அனு திக்கிைது). 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்சகொவ்  ொதிொிகளின் பயன்பொடு (Use of hidden Markov models) 

 1980 களின் நடுப்பகுதியில், ஐசரொப்பொவில் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தின் 

லொன்கொஸ்டர்-ஒஸ்சலொ-தபர்கன் தரவுத்ததொகுதினய அனடயொளப்படுத்தச் தேயல்படும்சபொது 

சபொது, தேொல்வனகப்பொட்டின்  யக்கத்னத நீக்க  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகனளப் 

(hidden Markov models (HMMs/எச்.எம்.எம்) பயன்படுத்தத் ததொடங்கிைர். எச்.எம்.எம்.கள் 

சவற்றுன கனள எண்ணுவது (பிரவுன் கொர்பஸிலிருந்து சபொன்ைனவ)  ற்றும் ேில 
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ததடர்வொினேகளில் நிகழ்தகவுகளின் அட்டவனணனய உருவொக்குவது ஆகியனவ அடங்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ' the' சபொன்ை ஒரு ஆர்டிகினள நீங்கள் பொர்த்தவுடன் அடுத்த தேொல் 40% 

தடனவ தபயர், 40% தபயரனட,  ற்றும் 20% ஒரு எண் எைக் கணிக்க இயலும். இனத அைிந்தொல், 

"the can"  என்பதில் வரும் "can" என்பது ஒரு வினைச்தேொல் அல்லது ஒரு வினைசநொக்னகக் 

கொட்டிலும் ஒரு தபயர்ச்தேொல்லொக இருக்க வொய்ப்புள்ளது என்று ஒரு நிரல் தீர் ொைிக்க முடியும். 

பின்வரும் முனைனயப் பற்ைிய அைிவிலிருந்து பயைனடய அசத முனைனயப் பயன்படுத்தலொம். 

 எச்.எம்.எம்.கள் புள்ளியியல்ேொர் அனடயொளப்படுத்திகளின் (stochastic taggers) 

தேயல்பொட்னட உள்ளுனை தேய்கின்ைை; ச லும் அனவ பல்சவறு வழிமுனைகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை;  ிக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவது இரு-தினே அனு ொை 

வழிமுனை (bi-directional inference algorithm) ஆகும். 

னடை ிக் நிரலொக்க முனைகள் (Dynamic programming methods) 

 1987 ஆம் ஆண்டில், ஸ்டீவன் டிசரொஸ் (Steven DeRose)  ற்றும் தகன் ேர்ச் (Ken Church) 

ஆகிசயொர் ஒசர ேிக்கனல  ிகக் குனைந்த சநரத்தில் தீர்க்க தைித்தைியொக னடை ிக் நிரலொக்க 

வழிமுனைகனள உருவொக்கிைர். அவற்ைின் முனைகள்  ற்ை துனைகளில் ேில கொலம் அைியப்பட்ட 

விட்டர்பி வழிமுனைனயப் (Viterbi algorithm) சபொலசவ இருந்தை. டிசரொஸ் இனணகளின் 

அட்டவனணனயப் பயன்படுத்திைொர், அசத சநரத்தில் ேர்ச் மும் டங்குகளின் 

அட்டவனணனயயும் பிரவுன் கொர்பஸில் அொிதொை அல்லது இல்லொத மும் டங்களுக்கொை 

 திப்புகனள  திப்பிடும் முனைனயயும் பயன்படுத்திைொர் (மூன்று நிகழ்தகவுகளின் உண்ன யொை 

அளவீட்டுக்கு  ிகப் தபொிய கொர்பஸ் சதனவப்படும்). இரண்டு முனைகளும் 95%க்கும் அதிக ொை 

துல்லியத்னத அனடந்தை. பிரவுன் பல்கனலக்கழகத்தில் தடசரொஸின் 1990ஆம் ஆண்டு ஆய்வு 

ஏட்டில் குைிப்பிட்ட பினழ வனககள், நிகழ்தகவுகள்  ற்றும் பிை ததொடர்புனடய தரவுகளின் 

பகுப்பொய்வுகளும் அடங்கியிருந்தை; ச லும் கிசரக்க த ொழியில் அவரது தேயல்பொட்னட 

திரும்பச்தேய்தொர்; அது இசதசபொல் பயனுள்ளதொக இருந்தது. 

ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத அனடயொளங்கள் (Unsupervised taggers) 

 ஏற்கைசவ விவொதிக்கப்பட்ட முனைகள் அனடயொளம் நிகழ்தகவுகனளக் 

கற்றுக்தகொள்வதற்கு முன்சப இருக்கும் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து (pre-existing corpus) 

தேயல்படுவனத உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், "ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத" 

அனடயொளப்படுத்தனலப் பயன்படுத்தி பூட்ஸ்ட்ரொப் தேய்ய முடியும். ச ற்பொர்னவ தேய்யப்படொத 
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அனடயொளப்படுத்தல் நுட்பங்கள் அவற்ைின் பயிற்ேித் தரவுகளுக்கு ஒரு 

அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைை  ற்றும் தூண்டல் மூலம் 

அனடயொளக் குழு ங்கனள உருவொக்குகின்ைை. அதொவது, அவர்கள் தேொல் பயன்பொட்டில் 

வடிவங்கனளக் கவைித்து, தேொல்வனகப்பொட்னட ஆக்குகின்ைொர்கள். எடுத்துக்கொட்டொக, 

புள்ளிவிவரங்கள் "the", ”a"  ற்றும் "an" ஆகியனவ ஒத்த சூழல்களில் நிகழ்கின்ைை; அசத 

சநரத்தில் " eat" என்பது  ிகவும் வித்தியொே ொைவற்ைில் நிகழ்கிைது. சபொது ொை 

 றுதேய்னகயுடன்,  ைித த ொழியியலொளர்கள் எதிர்பொர்ப்பனதப் சபொலசவ தேொற்களின் 

ஒற்றுன  வகுப்புகள் (similarity classes of words) தவளிப்படுகின்ைை;  ற்றும் சவறுபொடுகள் ேில 

சநரங்களில்  திப்பு ிக்க புதிய நுண்ணைிவுகனள பொிந்துனரக்கின்ைை. 

 இந்த இரண்டு வனககனளயும் விதி அடிப்பனடயிலொை, புள்ளியியல் அடிபனடயிலொை 

 ற்றும் நரம்பியல் அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைகளொக ச லும் பிொிக்கலொம். 

பிை அனடயொளப்படுத்திகள்  ற்றும் முனைகள் 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலின் ேில தற்சபொனதய முக்கிய வழிமுனைகளில் 

விட்டர்பி வழிமுனை (Viterbi algorithm), பிொில் சடக்கர் (Brill tagger), கட்டுப்பொட்டு இலக்கணம் 

(Constraint Grammar)  ற்றும் பொம்-தவல்ச் வழிமுனை (Baum-Welch algorithm) [முன்சைொக்கி-

பின்சநொக்கி வழிமுனை (forward-backward algorithm) என்றும் அனழக்கப்படுகிைது] ஆகியனவ 

அடங்கும்.  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொி (Hidden Markov model)  ற்றும் புலப்படும் 

 ொர்சகொவ்  ொதிொி (visible Markov model) அனடயொளப்படுத்திகள் இரண்னடயும் விட்டர்பி 

வழிமுனைனயப் பயன்படுத்தி தேயல்படுத்தலொம். விதி அடிப்பனடயிலொை பிொில் சடக்கர் 

அேொதொரண ொைது, இது ஒரு விதிமுனை அன ப்தபொழுங்குகனளக் கற்றுக்தகொள்கிைது, பின்ைர் 

புள்ளிவிவர அளனவ ச ம்படுத்துவனத விட அந்த அன ப்தபொழுங்குகனளப் பயன்படுத்துகிைது. 

விதிகள் ததொடர்ச்ேியொக வொினேப்படுத்தப் தேய்யப்படும் பிொில் சடக்கனரப் (RDRPOSTagger) 

சபொலன்ைி, தேொல்வனகப்பொடு  ற்றும் உருபைியல் அனடயொளப்படுத்தல் கருவித்ததொகுதி 

ஆர்.டி.ஆர்.தபொஸ்டொகர் (RDRPOSTagger) ொிபிள்-டவுண் ரூல்ஸ் டிொீ (ripple-down rules tree) 

வடிவத்தில் விதிகனள சேகொிக்கின்ைை. 

 தேொல்வனகப்பொட்டு அனடயொளப்படுத்தலின் ேிக்கலுக்கு பல இயந்திர கற்ைல் முனைகளும் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை. எஸ்.வி.எம். (Support Vector Mahcine (SVM)), அதிகபட்ே என்ட்சரொபி 

வனகப்படுத்தி (maximum entropy classifier), தபர்தேப்டிரொன் (perceptron)  ற்றும் அருகிலுள்ள 
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அண்னட (nearest-neighbor) சபொன்ை முனைகள் அனைத்தும் முயற்ேிக்கப்பட்டுள்ளை; ச லும் 

தபரும்பொலொைனவ 95% க்கு ச ல் துல்லியத்னத அனடய இயலும். 

 பல முனைகளின் சநரடி ஒப்பீடு ACL விக்கியில் (குைிப்புகளுடன்) ததொிவிக்கப்படுகிைது. 

இந்த ஒப்பீடு ேில தபன் ட்ொீசபங்க் தரவுகளில் அன க்கப்பட்ட தபன் அனடயொளக் குழு ங்கனளப் 

பயன்படுத்துகிைது, எைசவ முடிவுகள் சநரடியொக ஒப்பிடத்தக்கனவ. இருப்பினும், பல 

குைிப்பிடத்தக்க அனடயொளப்படுத்திகள் சேர்க்கப்படவில்னல (ஒருசவனள இந்த குைிப்பிட்ட 

தரவுகுழு த்திற்கொக அவற்னை  றுேீரன ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள உனழப்பு கொரண ொக 

இருக்கலொம்). எைசவ, இங்சக ததொிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் தகொடுக்கப்பட்ட அணுகுமுனையொல் 

அனடயக்கூடிய ேிைந்தனவ என்று கருதக்கூடொது; தகொடுக்கப்பட்ட அணுகுமுனையொல் 

அனடயப்பட்ட ேிைந்தனவ கூட இல்னல. 

 2014 ஆம் ஆண்டில், தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல் கட்டன ப்பு ஒழுங்குமுனை 

முனைனயப் (structure regularization method) பயன்படுத்தி ஒரு கொகித அைிக்னக, நினலயொை 

தபஞ்ச் ொர்க் தரவுக்குழு த்தில் 97.36%ஐ அனடகிைது (Xu Sun (2014).  

6.3.17. ஓொிடம்ேொர் தேொற்கனள குழுமும் ஒழுங்குமுனை (Local Word Grouping system). 

 இந்திய அரேின் நிதிநல்னகயின் கீழ் நனடதபற்ற் ‘இந்திய த ொழிகளிலிருந்து இந்திய 

த ொழிகளின் இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு’ என்ை ஆய்வுத்திட்டத்தின் இலக்கண வடிவவொத ொக 

பொணிைியின் இலக்கணம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஆங்கிலம் சபொன்ை த ொழிகளுக்கொக 

உருவொக்கப்பட்ட ததொடரன ப்பு அல்லது ததொடொியல் கட்டன ப்பு அடிப்பனடயில் அன யொ ல் 

சவற்றுன  இலக்கணம் அடிப்பனடயில் அன ந்தது. இது வொக்கியங்கனளத் ததொடர்களொகப் 

பிொிக்கொ ல் ேில தேொல் குழு ங்களொகப் (ஓொிடம்ேொர் தேொற் குழுமு ங்கள் (Local Word Groups 

(LWG)) பகுத்து ஆய்ந்தை. இந்த இலக்கண வடிவவொதம் வொகியங்கனள தபயர்த்ததொடர், 

வினைத்ததொடர் எைப் பிொிக்கொ ல் தபயர்த்ததொடர் குழு ம், வினைததொடர் குழு ம் எை 

ஓரடம்ேொர் தேொற்கனளக் குழுமும் ஒழுங்குமுனைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தது.  ஓொிடம்ேொர் 

தேொற்கனளக் குழுமும் ஒழுங்குமுனை பற்ைி பிரதிப்தொ ரஞ்ேன் சர  ற்றும் பிைர் தங்கள் 

கட்டுனரயில் விொிவொகக் கூறுகின்ைைர். இப்பகுதியில் வரும் தேய்திகள் அதன் அடிப்பனடயில் 

அன யும். 

 கணிைிகள் இயற்னக த ொழினயப் புொிந்துதகொள்ள சவண்டிய அவேியம், குைிப்பொக 

வட்டொரப் சபச்சு த ொழிகள்,   ைித-கணிைி இனடமுகங்கள்  ிகவும் உள்ளுணர்வொக  ொறுவதொல், 
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வனலயில் பன்த ொழி உள்ளடக்கம் அதிகொிப்பதொல் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு முக்கியத்துவம் 

தபறுகிைது. இயற்னக த ொழிகள் நினலயொை தேொல் வொினே த ொழிகளொக (எ.கொ. ஆங்கிலம்) 

 ற்றும் சுதந்திர தேொல் வொினே த ொழிகளொக (எ.கொ. ே ஸ்கிருதம்) பரவலொக 

வனகப்படுத்தப்படலொம். நினலயொை தேொல் வொினே த ொழிகளில், ஒரு வொக்கியத்னத உருவொக்கும் 

தேொற்கனள ேில நினலயொை வழிகளில் இலக்கண விதிகளின்படி ஒரு வொக்கியத்தில் 

நினலநிறுத்தலொம் (எ.கொ. ஆங்கிலத்தில் எழுவொர்-வினை-தேயப்படுதபொருள் அன ப்பு). 

சுதந்திரச்தேொல் வொினே த ொழிகளில், தேொற்களின் வொினேயில் நினலயொை வொினேப்படுத்தல் 

எதுவும் விதிக்கப்படவில்னல.  

 ஒரு இயல்பொை த ொழி வொக்கியத்னத பொகுபடுத்துவது ஒரு வொக்கியத்தின் தபொருனள 

அனடயொளம் கொண அனு திக்கும் கட்டன ப்பு அலகுகனள துண்டிக்க அல்லது அங்கீகொிப்பதொக 

கருதப்படலொம் (Manning and Schutze, 1999). இத்தனகய துண்டிக்கப்படுதல் தவவ்சவறு 

முனைகனளப் பயன்படுத்தி அனடயப்படலொம். நினலயொை தேொல் வொினே த ொழிகளுக்கு, சூழல் 

சுதந்திர இலக்கணங்கள் (context free grammars)  ற்றும் கினள சேர்க்கும் இலக்கணங்கள் (tree 

adjoining grammars) சபொன்ை ஆக்கமுனை இலக்கணங்கள் (generative grammars) 

கட்டன ப்புகனள  ொடலிங் தேய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (Charniak, 1997; Joshi and 

Schabes, 1997). சுதந்திர தேொல் ஒழுங்கு நிகழ்வுகனளப் பிடிக்கத் சதனவயொை விொித்ததழுதும் 

விதிகளின் எண்ணிக்னக  ிகப் தபொியதொக இருப்பதொல், இத்தனகய நுட்பங்கள் சுதந்திர தேொல் 

வொினே த ொழிகளுடன் (free word order languages) ேிைப்பொக தேயல்படொது. அத்தனகய 

த ொழிகளுக்கொை தபொதுவொை தேயலொக்க நுட்பங்கள் கட்டுப்பொடு அடிப்பனடயிலொை 

பொகுபடுத்தல் (constraint based parsing) ஆகும்; இது ஒரு வொக்கியத்தின் கூறுகளுக்கு 

இனடயிலொை உைவுகனளக் கட்டுப்பொடுகள் முன்ைினலயில் அனடயொளம் கொண்பனத 

உள்ளடக்குகிைது. சவற்றுன  இலக்கணம் (Case grammar)  ற்றும் கணிைிேொர் பொணிைியன் 

 ொதிொி (computational Paninian model) இத்தனகய கட்டுப்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை 

பொகுபடுத்தலுக்கொை எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும் (Bharati et al, 1995; Bharati and Sangal, 1993; 

Tapanainen and Jarvinen, 1997). நினலயொை ஒழுங்கு த ொழிகனள (fixed order languages) 

பகுப்பொய்வுதேய்வதற்கும் இத்தனகய வடிவவொதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை (Bharati et al, 

1997). 
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 இந்சதொ-ஆொிய த ொழிகளில், ே ஸ்கிருதம் முற்ைிலும் சுதந்திர ஒழுங்கு த ொழி, ஆைொல் 

இந்தி  ற்றும் தபங்கொலி சபொன்ை ேில இந்சதொ-ஆொிய த ொழிகள் பொிணொ  வளர்ச்ேியின் சபொது 

சுதந்திர தேொல் வொினேனய ஓரளவு இழந்துவிட்டை. இந்தி  ற்றும் தபங்கொலி த ொழிகளில், "தேொல் 

குழுக்கள்" (word groups) கட்டற்ை/சுதந்திர ஒழுங்கு உள்ளனவ; ஆைொல் தேொல் குழுக்களின் உள் 

அன ப்பு நினலயொை-வொினே உள்ளனவ; அதொவது எந்த வொக்கியத்னதயும் தேொல் குழுக்களின் 

"னப" என்று பொர்க்கலொம். இத்தனகய த ொழிகளில் இந்த தேொல் குழுக்கனள ேொியொகவும் 

அதிகபட்ே ொகவும் அனடயொளம் கொண்பது கணிேொர் பொணிைியன்  ொதிொியின் முக்கிய 

பொகுபடுத்தியின் (core parser) அதிகப்படியொை சவனலனயக் குனைக்கிைது. பொகுபடுத்தி பின்ைர் 

வினை குழு  ற்றும் தபயர்ச்தேொல் குழுக்களுக்கு இனடயிலொை உைனவ ேிக்கனல ஒரு முழு 

நிரலொக்க அல்லது இருதரப்பு வனரபட தபொருத்தச் ேிக்கலொக  ொதிொியொகக் தகொண்டு அனடயொளம் 

கொட்டுகிைது. 

 தேொற்களின் வொினேகனள ஒன்ைினணத்து ஒரு தேொல் குழுனவ உருவொக்கலொம். 

உருதபொலியைியல் ஆய்வினயப் பயன்படுத்தி ஒவ்தவொரு தைிப்பட்ட தேொற்களிலிருந்தும் 

தபைப்பட்ட தகவல்கனளப் பயன்படுத்தி ஒரு தேொல் குழுவில் உள்ள தகவல்கனள உருவொக்க 

முடியும். தேொல் குழுவில் உள்ள தகவல்கள் தைிப்பட்ட தேொற்களிலிருந்து தபைப்பட்ட 

தகவல்கனளயும், தேொற்களுக்கு இனடயிலொை உைவின் தன்ன னயயும் தபொறுத்தது. தேொல் 

குழுக்கள் ஒன்றுக்தகொன்று ஒன்ைினணந்து தபொிய தேொல் குழுக்கனள உருவொக்கலொம். ஒரு சுருக்க 

வடிவத்தில், இந்தக் குழுக்களின் கட்டன ப்னப ஒரு அனட- அனடதேய்யப்பட்ட கட்டன ப்பொக 

(modifier-modified structure) நொம் பொர்க்கலொம். இயற்ைப்பட்ட கட்டன ப்பின் தபொருள் 

அனடதேய்யப்பட்ட அல்லது தனலயின் தபொருனளப் சபொன்ைது, ஆைொல் தவவ்சவறு 

அனடகளொல் தவவ்சவறு வழிகளில் அனடதேயப்படுகிைது. இந்தியில் 10 வனகயொை 

 ொற்ைியன ப்பொளர் -  ொற்ைியன க்கப்பட்ட கட்டன ப்புகள் இருக்கலொம். (Bharati et al, 1995) 

 இந்தியில் உள்ள உள்ளூர் தேொல் குழுக்கள் வொக்கியத்தின் நினலயொை ஒழுங்கு கூறுகள் 

ஆகும்; அனவ தேொற்களின் குழுக்கள் ஆகும். அனவ உறுப்புச் தேொற்கள் ததொடர்ச்ேியொக 

னவக்கப்படுகின்ைை,  ற்றும் தேொற்களின் குழு நினலயொை தேொல் வொினேக் தகொண்டிருக்கின்ைது 

என்பனதக் கொட்டுகின்ைை என்ை கட்டுப்பொட்டிற்குக் கீழ்படிகின்ைது. இந்தியில் தேொல் குழுக்கள் 

மூன்று முக்கிய வனககளொக இருக்கலொம் - தபயர்ச்தேொல் குழுக்கள், வினை குழுக்கள்  ற்றும் 

வினையனடச் தேொல் குழுக்கள். இனணப்புகள்  ற்றும் பிை அவ்யொக்கள் தைித்த தேொல் 
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குழுக்கனள உருவொக்குகின்ைை. குழுத் தனலகள் என்ை வொர்த்னதயொக குழுவொைது வல ிருந்து 

இட ொக தேய்யப்படுகிைது - தபயர்ச்தேொல் குழுக்களில் தபயர்ச்தேொற்கள், வினை குழுக்களில் 

வனரயறுக்கப்பட்ட வினைச்தேொற்கள்  ற்றும் வினையனடச் குழுக்களில் உள்ள வினையனடச் 

தேொற்கள் அனைத்தும் அந்தந்த தேொல் குழுக்களின் தீவிர வலது முனையில் நிகழ்கின்ைை. 

உள்ளூர் தேொல் குழுக்கள் நொன்கு கட்டங்களொக இயங்குகின்ைை: கிளப்பிங், வினதத்தல், குழு ம் 

 ற்றும் வடிகட்டுதல். இது தேொல்வனக அனடயொளத்தொல் உருவொக்கப்படும் ஒவ்தவொரு 

தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட வொினேயிலும் இயங்குகிைது. 

ஒன்ைினணப்பி (Clubber) 

 முன்கூட்டிசய தேயலொக்க கட்டம் அல்லது ஒன்ைினணப்பி அடிப்பனடயில் ேில தேொல் 

சகொர்னவகனளக் குழுவொகக் தகொண்டிருக்க சவண்டும், ஏதைைில் அனவ குழுமும் சபொது  ஒற்னை 

அலகு என்று கருதப்பட சவண்டும். இது இரண்டு வனகயொை குழு னலக்  தகொண்டுள்ளது:  

(1) இரட்டித்த தேொற்கனள ஒன்ைினணதல் (Clubbing duplicated words): ஓட்டிஓடி சபொன்ை 

இரட்டித்த வினைச்தேொற்கள் ஒன்ைினணந்து ஒரு வினையனடனய உருவொக்குகின்ைை. 

எந்ததவொரு ததொடர்ச்ேியொை முடிவற்ை வினைச்தேொற்களும் ஒரு வினையனடயொக 

இனணக்கப்படலொம்.  

(2) அவ்யொ வொினேகனள ஒன்ைினணத்தல் (Clubbing avyaya sequences): ேிைப்பு அவ்யொ 

சகொர்னவகள்  ஒன்ைினணக்கப்பட்டு  ஒற்னை முன்தைொட்டுகளொகச் தேயல்படுகின்ைை. 

இத்தனகய அவ்யொ வொினேகள் ஒரு அட்டவனணயில் இருந்து பொர்க்கப்படுகின்ைை   ற்றும் 

இந்தியில் ke  liye, ke dvArA, ke kAraNa, ke mAdyama se சபொன்ை வொினேகனள 

உள்ளடக்கியது. இந்தியில் ke madhya, ke bicha, ke niche சபொன்ைனவ 

பின்தைொட்டுக்களொகச் தேயல்படும் அவ்யொ சகொர்னவகனள உருவொக்கலொம்.  இத்தனகய 

சகொர்னவகள் வழக்க ொக பின்தைொட்டுேொர்  அவயொக்களுடன் ததொடர்புனடய meM, 

para, se, taka சபொன்ை பின்தைொட்டுகளுடன் முடிவனடயும். 

ஒன்ைினணப்பதற்கொை வழிமுனை எளிதொைது, அது பின்வரு ொறு அன யும்:  

அல்கொொிதம் க்ளப் (CLUB) 

அனைத்து இரட்டித்த தேொற்கனளயும் அனடயொளம் கொணவும்.  

ஒரு அட்டவனணனயத் உருவொக்குவதன் மூலம் ஒன்ைினணக்கபட சவண்டிய அனைத்து 

அவ்யொ வொினேகனளயும் அனடயொளம் கொணவும். 
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அனடயொளம் கொணப்பட்ட தேொற்கனள ஒன்ைினணப்பிகள் அதனுடன் ததொடர்புனடய 

தேொல் வனகப்பொட்டுடன் ஒற்னைச் தேொல் அலகொகக் கருதும்.  

வினதப்பி (Seeder) 

 வினத வினத தேொல் குழுக்களின் அனைத்து இறுதி புள்ளிகனளயும் அனடயொளம் 

கொட்டுகிைது. இது தவறு சை ஒவ்தவொரு தேொல்லின் தேொல்ேொர் அனடயொளனதப் பொர்த்து, 

அதன்படி தேொல்னல ஒரு வினத என்று குைிக்கலொ ொ சவண்டொ ொ என்பது குைித்து ஒரு முடினவ 

எடுக்கிைது. வினதப்பி அனைத்து தபயர்ச்தேொற்கள், வினைச்தேொற்கள், வினையனடகள், 

இனணப்புக்கிளவிகள், பின்தைொட்டுகள்  ற்றும் பிை அவயொக்கள் ஆகியவற்னைக் குைிக்கிைது - 

ஒரு குழுவின் ஒவ்தவொரு வலப்பக்க உறுப்பும் வினத என்று அனழக்கப்படுகிைது.  

குழு ி  (Grouper) 

 ஒவ்தவொரு வனகயொை உள்ளூர் தேொல் குழுவிற்கும் தபொருத்த ொக நொம் ஒரு ேீரொை 

தவளிப்பொட்னட (regular expression (RE)) தபற்றுள்சளொம். அந்த வனகயின் எந்ததவொரு தேொல் 

குழுவும் அந்த ேீரொை தவளிப்பொட்னட பூர்த்தி தேய்ய சவண்டும். இருப்பினும், ேீரொை 

தவளிப்பொட்னட திருப்திப்படுத்துவது தேொற்களின் வொினேக்குத் ததொடர்புனடய தேொல் குழுவொக 

இருக்க சபொது ொை நிபந்தனை அல்ல. எைசவ, குழு ல்  யக்கம் ஏற்படும் சபொது, அனைத்து 

குழுக்களும் தேல்லுபடியொகொது. 

 குழுவொைது குழுவொக வலதுபுைம் குழுவொக இல்லொத வினதகனளத் சதர்வுதேய்கிைது 

 ற்றும் அதன் வினதகளின் தேொல் வனகனயப் தபொறுத்து ததொடர்புனடய முற்று நினல 

தொைியங்கினய (Finite State Automata (FSA)) அனழக்கிைது. வினதகளில் இருந்து பின்சைொக்கித் 

ததொடங்கி தேொற்களின் தேொல் வனககளின் வொினேயில் குழு ி முற்று நினல தொைியங்கினய 

இயக்குகிைது  ற்றும் அது தவைொை  ொற்ைத்னத (invalid transition) எதிர்தகொள்ளும் வனர 

ததொடர்கிைது, அல்லது வொக்கியம் நினைவனடகிைது. முற்று நினல தொைியங்கி இறுதி நினலக்கு 

நுனழந்த கனடேி குழுவொை தேொல் எந்த கட்டத்திலும் நினைவில் னவக்கப்படுகிைது – தேண்டிைல் 

(sentinel). தவைொை  ொற்ைம் அல்லது வொக்கியத்தின் ததொடக்கத்னத எதிர்தகொள்ளும்சபொது, 

தேன்டிைல் வனர அதிகபட்ே ொக குழுவொக்கம் தேய்யப்படுகிைது.  

 பின்வருபனவ ஏற்பட்டொல் குழு த்தின் சபொது  யக்கம் ஏற்படலொம் - முற்று நினல 

தொைியங்கி ஒரு இறுதி நினலக்கு நுனழகிைது, ச லும் முற்று நினல தொைியங்கிக்கு அடுத்த 

உள்ளீடு ஒரு வினத. பின்ைர் குழு ியிடம் இரண்டு விருப்பங்கள் இருக்கும்: தற்சபொனதய 

http://www.languageinindia.com/


 

321 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

குழுவுடன் ததொடர சவண்டும் அல்லது தற்சபொனதய குழுனவ முடித்துவிட்டு ஒரு புதிய குழுனவத் 

ததொடங்க சவண்டும். இதுசபொன்ை ேந்தர்ப்பங்களில், குழு ி இரண்டு குழுக்கனளயும் 

தவளியிடுகிைது; எது ேொியொைது எை அடுத்த கட்டத்தில் தீர் ொைிக்கப்படுகிைது (முடிந்தொல்). 

வடிகட்டி 

 குழு ி தவளியீடும் குழு ல்கள் அனைத்தும் ேொியொக இருக்கசவண்டும் என்பதில்னல.   

எைசவ, வடிகட்டி பின்வரும் கட்டுப்பொடுகளின் அடிப்பனடயில் ேில குழு ல்கனள நிரொகொிக்கிைது: 

குழு ப்படொத தேொற்கள் உள்ள எந்த குழு ல்களும் நிரொகொிக்கப்படுகின்ைை.  

 பின்வரும் கட்டுப்பொடுகளுக்குக் கீழ்ப்படியொத தபயர்ச்தேொல் குழுக்களின் எந்தக் 

குழு ல்களும் நிரொகொிக்கப்படுகின்ைை: ஒரு தபயர்ச்தேொல் குழுவில் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட 

தபயர்ச்தேொற்கள் இருந்தொல் (இனணப்புக்கிளவியொல் சேர்க்கப்பட்ட), அனைத்து 

தபயர்ச்தேொற்களின் திொிபுகளும்/பின்தைொட்டுகளும் ஒசர  ொதிொியொக இருக்க சவண்டும், 

அல்லது கனடேி தபயர்ச்தேொல்  ட்டுச  திொிபுைலொம்/பின்தைொட்டுக்கனளக் 

தகொண்டிருக்கலொம். 

  பின்வரும் கட்டுப்பொடுகளுக்குக் கீழ்ப்படியொத வினை குழுக்களின் எந்ததவொரு 

குழு ல்களும் நிரொகொிக்கப்படுகின்ைை: எந்ததவொரு தநருங்கிய சஜொடி இனணப்புக்கிளவி 

குழுக்களுக்கினடயில் அல்லது ஒரு இனணப்புக்கிளவி குழுவிற்கும் ஒரு வொக்கியத்தின் 

ததொடக்கதிற்கும் / முடிவிற்கும் இனடயில், குனைந்தது ஒரு வினை குழுவொக இருக்க 

சவண்டும்  ற்றும் அதிகபட்ேம் ஒரு முற்று வினை குழு இருக்க சவண்டும். 

முடிவுனர 

 தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தி (பிஓஎஸ் சடக்கர்)  ற்றும் இருப்பிடம்ேொர் தேொல் 

குழு ி (எல்.டபிள்யூ.ஜி) ஆகியவற்ைின் தேயல்திைனைப் புள்ளிவிவர அடிப்பனடயில் 

பொிசேொதனைதேய்யச் தேொல்ேொர் வளங்கள் சதனவ; ஆைொல் இது பரந்த அளவிலொை த ொழி 

நிகழ்வுகனள உள்ளடக்கியது  ற்றும் இந்தியில் உள்ள நொன்கு முக்கிய உள்ளூர் ேொர்புகனள 

துல்லிய ொகப் பிடிக்கிைது. இருப்பிடம்ேொர் தேொல் குழு ி இந்திய த ொழிகளில் இயற்னகயொை 

சபச்னே உருவொக்க அனு திக்கும். ச லும், ஒரு திைன்  ிக்க இருப்பிடம்ேொர் தேொல் குழு ி அனதப் 

பின்ததொடரும் எந்தப் பொகுபடுத்தியின் சுன னயயும் தபொிதும் குனைக்கிைது. உள்ளூர் நினலயொை 

ஒழுங்கு கட்டன ப்புகள் பற்ைிய ஒரு சயொேனை ஆங்கிலத்னதப் சபொலசவ த ொழி 

உருவொக்கத்திற்கும் உதவுகிைது (Knight and Hatzivassiloglou, 1995). எதிர்கொல சவனல வினை 

http://www.languageinindia.com/


 

322 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

குழு  கட்டுப்பொடுகனள உருவொக்குவதிலும், தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலுக்கொை விதி 

அடிப்பனடயின் அளனவ அதிகொிப்பதிலும் உள்ளது. அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குவசத முக்கிய முன்முயற்ேியொகும், அதன்படி ஒரு தபொிய 

அனடயொளக் குழு த்னதப் பயன்படுத்தி தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தலின் புள்ளிவிவர 

 ொதிொிகனள உருவொக்குதல்.  

6.4.18. தபயொிடப்பட்ட-தேொல் அைிதல் ஒழுங்குமுனைகள் (Named-entity recognition NER 

Systems) 

 தபயொிடப்பட்ட-தேொல் அைிதல் (Named-entity recognition NER) (தேொல் 

அனடயொளம்கொணல்/entity identification, தேொல் பிொித்தல்/entity chunking  ற்றும் தேொல் 

பிொித்ததடுத்தல்/entity extraction என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) என்பது தகவல் பிொித்ததடுத்தலின் 

ஒரு துனணப் பணியொகும்; இது கட்டன க்கப்படொத உனரயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

தபயொிடப்பட்ட தேொற்கனள நபர் தபயர்கள், நிறுவைங்கள், இருப்பிடங்கள்,  ருத்துவ 

குைியீடுகள், சநர தவளிப்பொடுகள், அளவுகள், பண  திப்புகள், ேதவீதங்கள் சபொன்ைனவகளில் 

இடத்னதத் சதடி அைிந்து வனகப்படுத்துவதொகும்.  

 தபயொிடப்பட்ட-தேொல் அைிதல் கணிைிகனளப் பற்ைிய தபரும்பொலொை ஆரொய்ச்ேிகள் இது 

சபொன்ை அைிவிக்கப்படொத உனரனய எடுத்துக்தகொள்வதொக கட்டன க்கப்பட்டுள்ளை: 

 ஜிம் 2006 இல் ஆக் ி கொர்ப் நிறுவைத்தின் 300 பங்குகனள வொங்கிைொர். 

நிறுவைங்களின் தபயர்கனள முன்ைினலப்படுத்தும் உனரயின் ேிறுகுைிப்பு ததொகுதினய 

உருவொக்குதல்: 

  [ஜிம்]நபர் [2006]கொலம் -இல் [ஆக் ி கொர்ப் நிறுவைம்]அன ப்பு –இன் 300 பங்குகனள 

 வொங்கிைொர். 

இந்த எடுத்துக்கொட்டில், ஒரு சடொக்கன், இரண்டு சடொக்கன் நிறுவைத்தின் தபயர்  ற்றும் ஒரு 

தற்கொலிக தவளிப்பொடு ஆகியவற்னைக் தகொண்ட ஒரு நபொின் தபயர் கண்டைியப்பட்டு 

வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 ஆங்கிலத்திற்கொை அதிநவீை என்.இ.ஆர் அன ப்புகள்  ைிதைின் தேயல்திைனை 

உருவொக்குகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, MUC-7 க்குள் நுனழயும் ேிைந்த அன ப்பு 93.39% எஃப்-

அளனவயும்,  ைித அனடயொளப்படுத்துநர் 97.60%  ற்றும் 96.95%  திப்தபண்கனளயும் 

தபற்ைைர்.  
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தபயொிடப்பட்ட தேொல் அைிதல் தளங்கள் 

 குைிப்பிடத்தக்க NER தளங்களில் பின்வருவை அடங்கும்: 

 சகட்/GATE பல த ொழிகள்  ற்றும் களங்களில் தபட்டியின் தவளிசய NER ஐ 

ஆதொிக்கிைது, இது ஒரு வனரகனல இனடமுகம்  ற்றும் ஜொவொ API வழியொக 

பயன்படுத்தக்கூடியது. 

 ஓபன்என்எல்பி/OpenNLP விதி அடிப்பனடயிலொை  ற்றும் புள்ளிவிவர தபயொிடப்பட்ட- 
தேொல் அைிதனல உள்ளடக்கியது. 

 ஸ்சபேி/SpaCy சவக ொை புள்ளிவிவர என்.இ.ஆர்./NER  ற்றும் திைந்த-மூல 

தபயொிடப்பட்ட-தேொல் கண்டைிவொன்கனளக் (named-entity visualizer) தகொண்டுள்ளது. 

’தபயொிடப்பட்ட தேொல்’ என்ை தவளிப்பொட்டில் தபயொிடப்பட்ட தேொல், தேொற்கள் அல்லது 

தேொற்தைொடர்கள் சபொன்ை ஒன்று அல்லது பல ேரங்கனளச் சுட்டிக்கொட்டித் ததொடர்ந்து 

(நியொய ொை முனையில்) நின்று அந்த தேொற்களின் எல்னலனயக் கட்டுப்படுத்துகிைது. 

அணுகுமுனைகள் 

 த ொழியியல் இலக்கண அடிப்பனடயிலொை நுட்பங்கனளயும் இயந்திர கற்ைல் சபொன்ை 

புள்ளியியல்ேொர்  ொதிொிகனளயும் பயன்படுத்தும் NER ஒழுங்குமுனைகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. 

ஆைொல், னகயொல் அனுபவம் வொய்ந்த கணிைி த ொழியியலொளர்களொல் குனைந்த நினைவுகூரல் 

 ற்றும் கொல அளவு சவனலகளின் தேலவில் வடிவன க்கப்பட்ட இலக்கண அடிப்பனடயிலொை 

அன ப்புகள் தபொதுவொக ேிைந்த துல்லியத்னதப் தபறுகின்ைை. புள்ளியியல்ேொர் NER 

அன ப்புகளுக்கு தபொதுவொக னகமுனையொக ேிறுகுைிப்பு தேய்யப்பட்ட பயிற்ேி தரவு 

சதனவப்படுகிைது. ேிறுகுைிப்பு முயற்ேியின் ஒரு பகுதினயத் தவிர்க்க அனர ச ற்பொர்னவ 

அணுகுமுனைகள் பொிந்துனரக்கப்பட்டுள்ளை. நிபந்தனை ேீரற்ை புலங்கள் ஒரு தபொதுவொை 

சதர்வொக (conditional random fields) எந்திரக் கற்ை NERஐச் தேய்ய பல சவறுபட்ட வனகப்படுத்தி 

வனககள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை,  

6.5 த ொழிதபயர்ப்புக்கு உதவும் ஒழுங்குமுனைகளுக்கு மூலவள ொகப் தபருந்தரவு  

 த ொழிதபயர்ப்புக்கு உதவும் ஒழுங்குமுனைகளுக்கு மூலவள ொகப் தபருந்தரவு என்ை 

தனலப்பின் கீழ் பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்க இயலும்:  

1. த ொழி மூலவளம் தபறும் ஒழுங்குமுனை 

2. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை 
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3. பன்த ொழித் தகவல் தபறும் ஒழுங்குமுனை 

4. த ொழிகடந்த தகவல்  ீட்பு ஒழுங்குமுனை 

6.5.1. த ொழி மூலவளம் தபறும் ஒழுங்குமுனைகள் (Language resource access systems) 

 த ொழி வளம் என்ை தேொல், சபச்சு அல்லது த ொழித் தரவு  ற்றும் விளக்கங்கனள 

இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் குைிக்கிைது, இது இயற்னக த ொழி  ற்றும் சபச்சு 

வழிமுனைகள் அல்லது ஒழுங்குமுனைகனள உருவொக்குவதற்கும் ச ம்படுத்துவதற்கும்  திப்பீடு 

தேய்வதற்கும் அல்லது த ன்தபொருள் உள்ளூர் ய ொக்கல்  ற்றும் த ொழி சேனவத் ததொழில்கள், 

த ொழி ஆய்வுகள்,  ின்ைணு தவளியீடு, ேர்வசதே பொிவர்த்தனைகள் ஆகியவற்ைிற்கும் தபொருள் 

பகுதி நிபுணர்கள்  ற்றும் இறுதி பயைர்கள் ஆகிசயொருக்கும் முக்கிய வளங்களொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது 

 த ொழி வளங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபச்சு தரவுத்ததொகுதி, 

கணிைிேொர் அகரொதி, கனலச்தேொல் தரவுத்தளங்கள், சபச்சு சேகொிப்பு சபொன்ைனவ. இந்த த ொழி 

வளங்கள்  ற்றும் பிை வளங்கனளக் னகயகப்படுத்துதல், தயொொித்தல், சேகொித்தல், ச லொண்ன , 

தைிப்பயைொக்குதல்  ற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு அடிப்பனட த ன்தபொருள் கருவிகள் முக்கியம். 

 பல த ொழிகனளக் னகயொள்வது ேிக்கலொை சபொதிலும், கலொச்ேொர  ற்றும் த ொழி 

சவறுபொடுகள் பொதுகொக்கப்பட சவண்டிய ஒரு தைித்துவ ொை தேொத்து என்பது 

உணரப்படசவண்டும். இயற்னகயொை த ொழினயக் னகயொளும் ததொழில்துனை ததொழில்நுட்ப 

பயன்பொடுகளில் தபரும்பொலொைனவ, அதொவது இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, குறுக்கு தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு, பன்த ொழி தகவல் பிொித்ததடுத்தல், தொைியங்கி ஆவண அட்டவனணப்படுத்தல், 

சகள்வி பதில், இயற்னக த ொழி இனடமுகங்கள் சபொன்ைனவ, த ொழி வளங்கனள முக்கிய ொை 

கூறுகளொக உள்ளடக்குகின்ைை. த ொழி ததொழில்நுட்பங்கள் த ொழி சுதந்திர இயந்திரங்கனளக் 

தகொண்டிருக்கலொம் என்ைொலும், அனவ நிஜ வொழ்க்னகனய தேயல்படுத்த த ொழி வளங்களின் 

வடிவத்தின் கீழ் த ொழி ேொர்ந்த அைினவப் தபறுவனதப் தபொறுத்தது. அசத சநரத்தில், த ொழி 

வளங்களின் ஒரு முக்கிய ொை தவகுஜை ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்ேியில் 

முன்சைற்ைத்னத ேொத்திய ொகவும் வினரவொகவும் தேய்ய முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

பயிற்ேி ஒழுங்குமுனைகளுக்கு அதிக அளவு தரவுகனள சேகொிக்க சவண்டிய சதனவ 1992 ஆம் 

ஆண்டில் த ொழியியல் தரவு கூட்டன ப்னப (Linguistic Data Consortium) உருவொக்கியது. 
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 பன்த ொழிய இந்தியொவிற்கொை இயற்னகத ொழிய் ஆய்வுப் பயன்பொடுகளின் வளர்ச்ேிக்கு 

த ொழி வளங்கள் முக்கியம். தபொருத்த ொை பன்த ொழி த ொழி வள உள்கட்டன ப்னப உணர 

அனைத்து பங்குதொரர்களிட ிருந்தும் ஒரு கூட்டு  ற்றும் ஒருங்கினணந்த முயற்ேி சதனவ. கடந்த 

தேொப்தத்தில் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்ேிகளில் கணிே ொை முன்சைற்ைம் கொணப்பட்டொலும், 

அனைத்து த ொழிகளுக்கும் த ொழி ததொழில்நுட்ப ேமூகத்தின் தற்சபொனதய துண்டொக்கம்  ற்றும் 

ஏற்ைத்தொழ்னவக் கடக்கும் குைிப்பிடத்தக்க ேவொல் இன்னும் ஒரு பிரச்ேினையொகசவ உள்ளது. 

இன்னைய முன்னுொின கள் பற்ைிய பகிரப்பட்ட பொர்னவயின் குனடயின் கீழ், திட்டங்கள், 

தேயல்கள்  ற்றும் தேயல்பொடுகனள ஒருங்கினணப்பதன் மூலம் த ொழி வளங்கள்  ற்றும் 

ததொழில்நுட்பங்களின் முழு வொினேப்படுத்தல் ஒருங்கினணக்கப்படும் எதிர்கொலத்னத வடிவன க்க 

முடியும். 

மூலவள ஆவணம்  

 “த ொழி வளங்கள் துல்லிய ொகவும் நம்பகத்தன்ன யுடனும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளை 

என்பனத உறுதிப்படுத்தவும்” த ொழி வளங்களின் துல்லிய ொை  ற்றும் நம்பக ொை ஆவணங்கள் 

 றுக்க முடியொத சதனவ. அதற்குப் பதிலொக, இன்னைய நிலவரப்படி, த ொழி வளங்கள் இன்னும் 

ச ொே ொக ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளை அல்லது ஆவணப்படுத்தப்படவில்னல, ச லும் 

கினடக்கும்சபொது கூட ஆவணங்கள் தபரும்பொலும் கண்டுபிடிக்க எளிதொைது அல்ல. 

 ஆவணப்படுத்தல் த ொழி வளங்கனள வடிவன த்து உருவொக்கியவர்களிட ிருந்து 

சவறுபட்ட நபர்களொல் பயன்படுத்த அனு திக்கிைது. “ஆரொய்ச்ேியொளர்கள்  ற்றும் 

பயிற்ேியொளர்கள் தங்களுக்குத் சதனவயொை தரனவக் கண்டுபிடித்து, அணுகலொம்  ற்றும் 

தேயலொக்க முடியும். தரனவப் பயன்படுத்துவதற்கும் புொிந்து தகொள்வதற்கும் அவர்களின் திைைில் 

அவர்கள் நம்பிக்னகயுடன் இருப்பொர்கள், ச லும் தரனவ எந்த அளவிற்கு நம்பலொம் என்பனத 

அவர்கள்  திப்பீடு தேய்யலொம். 

 ஆவணப்படுத்தல் முடிந்தவனர முழுன யொைதொக இருக்க சவண்டும், ச லும் தரவு வடிவம் 

 ற்றும் தரவு உள்ளடக்கம், உற்பத்தி சூழல்  ற்றும் ஏற்கைசவ உள்ள பயன்பொடுகள் பற்ைிய 

தகவல்கனள உள்ளடக்கியிருக்க சவண்டும்.  ைித பயைர்களுக்கு உதவும் தகவல் சதனவ:  

 அ) ஒரு ஆதொரத்னதக் கண்டுபிடித்து, தகொடுக்கப்பட்ட பயன்பொட்டிற்கொை அதன் பயனை 

  திப்பிடுதல்  
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 ஆ) உற்பத்தி தேயல்முனை, ேிைந்த நனடமுனைகளின் பயன்பொடு  ற்றும் சநொக்கம் 

 தகொண்ட பயன்படுத்தல் ஆகியவற்னைப் புொிந்து தகொள்ளுதல்  

 இ) ஒரு வளத்தின் தரத்னத  திப்பிடுதல் 

  ஈ) தேயல்முனைகனள நகதலடு  ற்றும் முடிவுகள்   

 இ) தைித்துவ ொை அல்லது ஆவணப்படுத்தப்பட்ட பினழகனளக் னகயொளுதல். 

இயந்திரங்களுக்கு இனவ சதனவ (இயந்திரம் புொிந்துதகொள்ளக்கூடியனவ) தகவல்:  

 அ) வளங்கனளக் கண்டுபிடித்து ஒப்பிடுதல்   

 ஆ) வடிவங்கள்  ற்றும் ேிறுகுைிப்புகனள ேொிபொர்த்தல் 

  இ) ேிறுகுைிப்புகனள ேொியொை முனையில் ஆய்தல் 

 ஈ) தகொடுக்கப்பட்ட பயன்பொட்டிற்கொக ஒரு வளத்தின் ததொடர்புனடய பகுதிகனள 

  ீட்தடத்தல்  

 இ) இன்னும் ஆரொயப்படொத புதிய பயன்பொடுகனள இயக்குதல். 

6.5.2. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள் 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, ேில சநரங்களில் (Machine translation)  MT/எம்டி என்ை 

சுருக்கத்தொல் குைிப்பிடப்படுகிைது (கணிைி உதவிதபறும் த ொழிதபயர்ப்பு (computer-aided 

translation), இயந்திர உதவி தபறும்  ைித த ொழிதபயர்ப்பு (machine-aided human translation 

(MAHT)) அல்லது ஊடொடும் த ொழிதபயர்ப்பு (interactive translation) ஆகியவற்றுடன் 

குழப்ப னடயக்கூடொது), இது உனர அல்லது சபச்னே ஒரு த ொழியிலிருந்து  ற்தைொரு த ொழிக்கு 

த ொழிதபயர்ப்பதற்கு த ன்தபொருளின் பயன்பொட்னட ஆரொயும் கணிைி த ொழியியலின் துனணத் 

துனையொகும். 

 ஒரு அடிப்பனட  ட்டத்தில், இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒரு த ொழியில் தேொற்களுக்கு 

இயந்திர  ொற்ைீட்னட  ற்தைொரு த ொழியில் தேய்கிைது, ஆைொல் அது  ட்டும் ஒரு நல்ல 

த ொழிதபயர்ப்னப அொிதொகசவ உருவொக்குகிைது, ஏதைைில் இலக்கு த ொழியில் முழு 

தேொற்தைொடர்கனளயும் அவற்ைின் தநருங்கிய ேொிநிகர்கனளயும் புொிந்துதகொள்வது சதனவ. ஒரு 

த ொழியில் உள்ள எல்லொ தேொற்களுக்கும்  ற்தைொரு த ொழியில் ே  ொை தேொற்கள் இல்னல, பல 

தேொற்களுக்கு ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட அர்த்தங்கள் உள்ளை. கூடுதலொக, தகொடுக்கப்பட்ட இரண்டு 

த ொழிகளில் முற்ைிலும்  ொறுபட்ட கட்டன ப்புகள் இருக்கலொம். 
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 தரவுத்ததொகுதி புள்ளிவிவர  ற்றும் நரம்பியல் நுட்பங்களுடன் இந்த ேிக்கனலத் தீர்ப்பது 

சவக ொக வளர்ந்து வரும் ஒரு துனையொகும்; இது த ொழியியல் வனகப்பொட்டியல் (linguistic 

typology) சவறுபொடுகள்,  ரபுச்தேொற்களின் ( ரபுத்ததொடர்களின்) த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் 

முரண்பொடுகனளத் தைின ப்படுத்தல் ஆகியவற்னைக் னகயொண்டு ேிைந்த த ொழிதபயர்ப்புகளுக்கு 

வழிவகுக்கிைது (Thomas Fritz 2012). 

 தற்சபொனதய இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு த ன்தபொருள் தபரும்பொலும் களம் (தடொன ன்) 

அல்லது ததொழில் (வொைினல அைிக்னககள் சபொன்ைனவ) மூலம் தைிப்பயைொக்கத்னத 

அனு திக்கிைது; அனு திக்கக்கூடிய  ொற்ைீடுகளின்/பதிலீடுகளின் வரம்னபக் கட்டுப்படுத்துவதன் 

மூலம் தவளியீட்னட ச ம்படுத்துகிைது. முனையொை (formal) அல்லது வொய்பொட்டு/சூத்திர த ொழி 

(formulaic language) பயன்படுத்தப்படும் களங்களில் இந்த நுட்பம் குைிப்பொக பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். அரேொங்க  ற்றும் ேட்ட ஆவணங்களின் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, உனரயொடல் 

அல்லது குனைந்த தரப்படுத்தப்பட்ட உனரனய விட எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய தவளியீட்னட 

உருவொக்குகிைது.  

 ச ம்பட்ட தவளியீட்டுத் தரத்னதயும்  ைித தனலயீட்டொல் அனடய முடியும்: 

எடுத்துக்கொட்டொக, உனரயில் எந்தச் தேொற்கள் இயற்தபயர்கள் (proper names) என்பனத பயைர் 

தபொருண்ன  யக்க ின்ைி அனடயொளம் கண்டொல் ேில ஒழுங்குமுனைகள் இன்னும் துல்லிய ொக 

த ொழிதபயர்க்க இயலும். இந்த நுட்பங்களின் உதவியுடன்,  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்களுக்கு 

உதவுவதற்கொை ஒரு கருவியொக இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு பயனுள்ளதொக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, 

 ிகக் குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை ேந்தர்ப்பங்களில், பயன்படுத்தக்கூடிய தவளியீட்னடக் கூட 

உருவொக்க முடியும் (எ.கொ., வொைினல அைிக்னககள்).  

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் முன்சைற்ைமும் ஆற்ைலும் அதன் வரலொற்ைின் வழி அதிகம் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளை. 1950களில் இருந்து, பல அைிஞர்கள், முதல்  ற்றும் குைிப்பொக 

தயசஹொசுவொ பொர்-ஹில்தலல் (Yehoshua Bar-Hillel 1964) உயர்தர முழுன யொை தொைியங்கி 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்னப அனடவதற்கொை ேொத்தியத்னத சகள்விக்குள்ளொக்கியுள்ளைர். 

த ொழிதபயர்ப்பு தேயல்முனைனய தொைியக்க ொக்குவதற்கு தகொள்னக ொீதியொை தனடகள் 

இருப்பதொக ேில வி ர்ேகர்கள் கூறுகின்ைைர் (Madsen, 2009). 

த ொழிதபயர்ப்பு தேயல்முனை (Translation process) 

  ைித த ொழிதபயர்ப்பு தேயல்முனை இவ்வொறு விவொிக்கப்படலொம்: 
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1. மூல உனரயின் தபொருனள குைித்திைவு (டிசகொடிங்/decoding) தேய்தல்;  ற்றும் 

2. இலக்கு த ொழியில் இந்த தபொருனள  ீண்டும் குைிய ொக்கம் (re-encoding) தேய்தல். 

இந்த தவளிப்பனடயொை எளிய நனடமுனைக்கு பின்ைொல் ஒரு ேிக்கலொை அைிவொற்ைல் 

தேயல்பொடு உள்ளது. மூல உனரயின் தபொருனள முழுவது ொக குைித்திைவு/டிசகொட் தேய்ய, 

த ொழிதபயர்ப்பொளர் உனரயின் அனைத்து பண்புக்கூறுகனளயும் விளக்கி பகுப்பொய்வு தேய்ய 

சவண்டும்; இது மூல த ொழியின் இலக்கணம், தபொருண்ன யியல், ததொடொியல்,  ரபுத்ததொடர் 

சபொன்ைவற்ைின் ஆழ ொை அைிவு சதனவப்படும் ஒரு தேயல்முனையொகும்; அத்துடன் 

சபசுபவர்களின் கலொச்ேொரம் பற்ைிய அைிவும் சவண்டும். இலக்கு த ொழியில் தபொருனள  ீண்டும் 

குைி ொக்கம் தேய்ய த ொழிதபயர்ப்பொளருக்கு அசத ஆழ ொை அைிவு சதனவ. 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் உள்ள ேவொல் இதில் உள்ளது: ஒரு நபனரப் சபொலசவ ஒரு 

உனரனய "புொிந்துதகொள்ளும்"  ற்றும் ஒரு நபரொல் எழுதப்பட்டனதப் சபொல இலக்கு த ொழியில் 

ஒரு புதிய உனரனய "உருவொக்கும்" ஒரு கணிைினய எவ்வொறு நிரல் தேய்வது, 

 அதன் தபொதுவொை பயன்பொட்டில், இது தற்சபொனதய ததொழில்நுட்பத்திற்கு 

அப்பொற்பட்டது. இது  ிக சவக ொக இயங்கிைொலும், எந்ததவொரு தொைியங்கி த ொழிதபயர்ப்பு 

நிரலும் அல்லது நனடமுனையும்,  ைித பங்களிப்பு இல்லொ ல், ஒரு  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர் 

உருவொக்கக்கூடிய தரத்திற்கு  ிக அருகில் கூட தவளியீட்னட உருவொக்க முடியொது. 

எவ்வொைொயினும், அது என்ை தேய்ய முடியும் என்பது ஒரு தபொதுவொை, அபூரண ொக இருந்தொலும், 

அேல் உனரயின் சதொரொய ொக, அதன் "ேொரொம்ேத்னத" தபறுகிைது (ஒரு தேயல்முனை "ஜிஸ்டிங்" 

என்று அனழக்கப்படுகிைது).  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளொின் வனரயறுக்கப்பட்ட  ற்றும் 

வினலயுயர்ந்த சநரத்னத ேிைப்பொகப் பயன்படுத்துவது உட்பட பல சநொக்கங்களுக்கொக இது 

சபொது ொைது, த ொத்த துல்லியம் இன்ைியன யொத அந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ேிக்கனலப் பல வழிகளில் அணுகலொம்; பொிணொ  வளர்ச்ேியின் மூலம் துல்லியம் 

ச ம்பட்டுள்ளது.  

அணுமுனைகள் (Approaches) 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு த ொழியியல் விதிகளின் அடிப்பனடயில் ஒரு முனைனயப் 

பயன்படுத்தலொம்; அதொவது தேொற்கள் த ொழியியல் முனையில் த ொழிதபயர்க்கப்படும் - அதொவது 

இலக்கு த ொழியின்  ிகவும் தபொருத்த ொை (வொய்வழியொகப் சபசும்) தேொற்கள் மூல த ொழியில் 

உள்ளவற்னை இடம்தபயர்க்கும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் தவற்ைிக்கு இயற்னகயொை த ொழி 
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புொிதலின் ேிக்கல் முதலில் தீர்க்கப்பட சவண்டும் என்று தபரும்பொலும் வொதிடப்படுகிைது (John 

Lehrberger 1988).  

 தபொதுவொக, விதி அடிப்பனடயிலொை முனைகள் ஒரு உனரனய பகுப்பொய்வு தேய்கின்ைை; 

இதன் வினளவொக ஒரு இனடத்நினல குைியீட்டு உருப்படுத்தத்னத (intermediary, symbolic 

representation) உருவொக்குகின்ைை; இதிலிருந்து இலக்கு த ொழியில் உள்ள உனர 

உருவொக்கப்படுகிைது. இனடநினல உருப்படுத்தத்தின் தன்ன க்கு ஏற்ப, ஒரு அணுகுமுனை 

இனடத ொழி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (interlingual machine translation) அல்லது பொி ொற்ை 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (transfer-based machine translation) எை 

விவொிக்கப்படுகிைது. இந்த முனைகளுக்கு உருபைியல், ததொடொியல்  ற்றும் தபொருண்ன யியல் 

தகவல்கள்  ற்றும் தபொிய விதிமுனைகள் தகொண்ட விொிவொை அகரொதிகள் சதனவப்படுகின்ைை.  

 சபொது ொை தரவு தகொடுக்கப்பட்டொல், இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு நிரல்கள் தபரும்பொலும் 

ஒரு த ொழியின் தேொந்தத ொழி சபசுபவருக்கு பிை தேொந்தத ொழி சபசுபவரொல் எழுதப்பட்டவற்ைின் 

சதொரொய ொை தபொருனளப் தபறுவதற்கு சபொது ொைதொக இருக்கும். குைிப்பிட்ட முனைனய 

ஆதொிக்க ேொியொை வனகயொை சபொது ொை தரனவப் தபறுவது ேிர ம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

புள்ளிவிவர முனைகள் தேயல்படத் சதனவயொை தரவுகளின் தபொிய பன்த ொழியத் தரவுத்ததொகுதி 

இலக்கண அடிப்பனடயிலொை முனைகளுக்கு அவேிய ில்னல. ஆைொல், இலக்கண முனைகளுக்கு 

அவர்கள் பயன்படுத்தும் இலக்கணத்னத கவை ொக வடிவன க்க திைன யொை த ொழியியலொளர் 

சதனவ. தநருங்கிய ததொடர்புனடய த ொழிகளுக்கு இனடயில் த ொழிதபயர்க்க, விதி 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு எை குைிப்பிடப்படும் நுட்பம் 

பயன்படுத்தப்படலொம். 

 கீசழ தரப்பட்டுள்ள படம் தபர்ைொர்ட் வொசகொயிஸின் பிர ிடு (Bernard Vauquois' 

pyramid) ஆகும். இது இனடநினல உருப்படுத்தத்தின் ஒப்பீட்டு ஆழத்னதக் கொட்டுகிைது: 

உச்ேத்தில் உள்ளது இனடத ொழி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (intelingua machine translation), 

அனதத் ததொடர்ந்து பொி ொற்ை அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (transfer machine 

translation, பின்ைர் சநரடி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (direct machine translation). 
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                                                   இசடப ொழி 

      ப ொருண்ச யியல் அச ப்பு          ொற்ைம்          ப ொருண்ச யியல் அச ப்பு 

                                         

       பதொடொியல் அச ப்பு                 ொற்றம்           பதொடொியல் அச ப்பு 

 

 

           பநரடி 

              பைொல் அச ப்பு                                                                பைொல் அச ப்பு 

 

          மூைப ொழி                                                      இைக்குப ொழி 

 

 

விதி அடிப்பனடயிலொைது 

 விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (rule-based machine translation 

(RBMT) முன்னுதொரணத்தில் பொி ொற்ை அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, 

இனடத ொழி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் அகரொதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு ஆகியனவ அடங்கும். இந்த வனக த ொழிதபயர்ப்பு தபரும்பொலும் அகரொதிகள் 

 ற்றும் இலக்கண நிரல்கனள உருவொக்குவதில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  ற்ை முனைகனளப் 

சபொலன்ைி, மூல  ற்றும் இலக்கு த ொழிகளின் த ொழியியல் பற்ைிய கூடுதல் தகவல்கனள 
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உள்ளடக்கியது, இரு த ொழிகளின் உருபைியல்  ற்றும் ததொடொியல் விதிகள்  ற்றும் 

தபொருண்ன யியல் பகுப்பொய்வுகனளப் பயன்படுத்துகிைது. அடிப்பனட அணுகுமுனை உள்ளீட்டு 

வொக்கியத்தின் கட்டன ப்னப ஒரு பகுப்பொன் parser  ற்றும் மூல த ொழிக்கொை ஒரு பகுப்பொய்வி 

(analyzer), இலக்கு த ொழிக்கொை உருவொக்கி (generator)  ற்றும் உண்ன யொை 

த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை பொி ொற்ை அகரொதி (transfer lexicon) ஆகியவற்னை தவளியீட்டு 

வொக்கியத்தின் கட்டன ப்சபொடு இனணப்பனத உள்ளடக்குகிைது. விதி அடிப்பனடயிலொை 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின்  ிகப்தபொிய வீழ்ச்ேி என்ைதவன்ைொல், எல்லொவற்னையும் 

தவளிப்பனடயொகச் தேய்ய சவண்டும்: எழுத்துக்கூட்டுமுனைேொர்  ொறுபொடு (orthographical 

variation)  ற்றும் தவைொை உள்ளீடு ஆகியவற்னைச் ே ொளிக்க மூல த ொழி பகுப்பொய்வியின் ஒரு 

பகுதியொக  ொற்ைப்பட சவண்டும், ச லும் தபொருண்ன  யக்கமுள்ள அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் 

தேொல்ேொர் சதர்வு விதிகள் (lexical selection rules) எழுதப்பட சவண்டும். புதிய களங்களுடன் 

தபொருத்திக்தகொள்வது அவ்வளவு கடிை ொைதல்ல, ஏதைைில் முக்கிய இலக்கணம் களங்களில் 

ஒசர  ொதிொியொக இருப்பதொல், களம்-குைிப்பிட்ட ேொிதேய்தல் தேொல்ேொர் சதர்வு ேொிதேய்தலுடன் 

(exical selection adjustment)  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு வனககள் 

 விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அன ப்புகளில் மூன்று தவவ்சவறு 

வனககள் உள்ளை: 

 சநரடி ஒழுங்குமுனைகள் (Direct Systems) (அகரொதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு) (Dictionary Based Machine Translation) அடிப்பனட விதிகளுடன் 

உள்ளீட்னட தவளியீட்டுடன் தபொருத்தும். 

 பொி ொற்ை விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள் ((Transfer 

Based Machine Translation) உருபைியல்  ற்றும் ததொடொியல் பகுப்பொய்னவப் 

பயன்படுத்துகின்ைை. 

 இனடத ொழி (Interlingua) விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனை ஒரு சுருக்க அர்த்தத்னதப் பயன்படுத்துகிைது (Koehn 2010; Sergei 1989).  

 விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைககனள எடுத்துக்கொட்டு 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் (எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்புExample Based Machine Translation) எதிர் அன ப்புகளொக வனகப்படுத்தலொம், 
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அசதே யம் கலப்பிை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அன ப்புகள் விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பிலிருந்து தபைப்பட்ட பல தகொள்னககனளப் பயன்படுத்துகின்ைை. 

பொி ொற்ை அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 பொி ொற்ை அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு என்பது ஒரு வனக இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு (MT) ஆகும். இது தற்சபொது இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின்  ிகவும் பரவலொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் முனைகளில் ஒன்ைொகும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு எளின யொை சநரடி 

 ொதிொிக்கு  ொைொக, இட ொற்ை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு த ொழிதபயர்ப்னப மூன்று கட்டங்களொக 

பிொிக்கிைது: அதன் இலக்கண கட்டன ப்னபத் தீர் ொைிக்க மூல த ொழி உனரயின் பகுப்பொய்வு, 

இதன் வினளவொக வரும் கட்டன ப்னப இலக்கு த ொழியில் உனரனய உருவொக்க ஏற்ை 

கட்டன ப்பிற்கு  ொற்றுவது  ற்றும் இறுதியொக உருவொக்கம் இந்த உனரயின். பொி ொற்ை 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள் மூல  ற்றும் இலக்கு 

த ொழிகளின் அைினவப் பயன்படுத்த வல்லனவ. (Jurafsky & Martin 2009). 

இனடத ொழிய இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை உன்ைத ொை அணுகுமுனைகளில் ஒன்று இனடத ொழிய 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஆகும். இந்த அணுகுமுனையில், மூல த ொழி, அதொவது 

த ொழிதபயர்க்கப்பட சவண்டிய உனர ஒரு இனடத ொழியொக (இன்டர்லிங்குவொக/interlingua) 

 ொற்ைப்படுகிைது, அதொவது, ஒரு சுருக்க த ொழி-சுதந்திர ொை உருப்படுத்தம். இலக்கு த ொழி 

பின்ைர் இனடத ொழியிலிருந்து உருவொக்கப்படுகிைது. விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு முன்னுதொரணத்திற்குள் இனடத ொழி அணுகுமுனை, சநரடி அணுகுமுனை  ற்றும் 

பொி ொற்ை அணுகுமுனைக்கு  ொற்ைொகும். 

 சநரடி அணுகுமுனையில், கூடுதல் உருப்படுத்தத்னத கடந்து தேல்லொ ல் வொர்த்னதகள் 

சநரடியொக த ொழிதபயர்க்கப்படுகின்ைை. பொி ொற்ை அணுகுமுனையில், மூல த ொழி ஒரு 

அருவத்தன்ன யொை, குனைந்த த ொழிதிடவட்ட ொை (language-specific) உருப்படுத்த ொக 

 ொற்ைப்படுகிைது. த ொழி இணகளுக்கு குைிப்பிட்ட த ொழியியல் விதிகள் பின்ைர் மூல த ொழி 

உருபடுத்தத்னத ஒரு அருவத்தன்ன யொை இலக்கு த ொழி உருப்படுத்த ொக  ொற்றுகின்ைை, 

இதிலிருந்து இலக்கு த ொழி வொக்கியம் உருவொக்கப்படுகிைது. 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை இனடத ொழி அணுகுமுனையில் நன்ன களும் 

தீன களும் உள்ளை. நன்ன கள் என்ைதவன்ைொல், ஒவ்தவொரு மூல த ொழினயயும் ஒவ்தவொரு 

http://www.languageinindia.com/


 

333 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

இலக்கு த ொழியுடனும் ததொடர்புபடுத்துவதற்கு குனைவொை கூறுகள் சதனவப்படுகின்ைை, புதிய 

த ொழினயச் சேர்க்க இது குனைவொை கூறுகனள எடுக்கும்; இது மூல த ொழியில் உள்ளீட்டின் 

தபயர்ப்புனரகனள/தபொழிப்புனரகனள ஆதொிக்கிைது; இது பகுப்பொய்விகள்  ற்றும் உருவொக்கிகள் 

(தஜைசரட்டர்கள்) இரண்னடயும் ஒருத ொழிய ஒழுங்குமுனை உருவொக்குநர்கள் (monolingual 

system developers) எழுத அனு திக்கிைது அனு திக்கிைது; ச லும் இது ஒன்றுக்தகொன்று  ிகவும் 

சவறுபட்ட த ொழிகனளக் னகயொளுகிைது (எ.கொ. ஆங்கிலம்  ற்றும் அரபு) (Abdel Monem et al 

2008). தவளிப்பனடயொை குனைபொடு என்ைதவன்ைொல், ஒரு இனடத ொழியின் 

(இன்டர்லிங்குவொவின்) வனரயனை கடிைம்  ற்றும் ஒரு பரந்த களத்திற்கு கூட ேொத்திய ற்ைது. 

இனடநினல இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை ேிைந்த சூழல்  ிகவும் குைிப்பிட்ட களத்தில் 

பன்த ொழி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பொகும் (multilingual machine translation).  

 பின்வரும் படம் இனணக்கும்/இனட த ொழினயப் பயன்படுத்தி த ொழிதபயர்க்கும் 

தேயல்பொட்டில் பயன்படுத்தப்படும் த ொழிகளின் தேயல்விளக்கத்னதக் கொட்டும். 

 

 

 

 

 

 

இனடத ொழி 

பகுப்பொய்வு 

இனடத ொழி 1 

 

உருவொக்கம் 

இனடத ொழி 1 

 

பகுப்பொய்வு 

இனடத ொழி 2 

 

உருவொக்கம் 

இனடத ொழி 1 

  

 இனடநினல இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு என்பது விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர-

த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனைகளின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு. இந்த அணுகுமுனையில், மூல த ொழி, 

அதொவது த ொழிதபயர்க்கப்பட சவண்டிய உனர, ஒரு த ொழி த ொழியொக  ொற்ைப்படுகிைது, 

அதொவது எந்ததவொரு த ொழியிலிருந்தும் சுதந்திர ொை "த ொழி நடுநினல" உருப்படுத்தம். இலக்கு 

த ொழி பின்ைர் இனடத ொழியிலிருந்து உருவொக்கப்படுகிைது. இந்த ஒழுங்கன ப்பின் முக்கிய 

நன்ன களில் ஒன்று என்ைதவன்ைொல், இலக்கு த ொழிகளின் எண்ணிக்னகனய அதிகொிப்பதொல் 

இனடத ொழி  ிகவும்  திப்பு ிக்கதொகிைது. இருப்பினும், வணிக  ட்டத்தில் தேயல்பட்டு வரும் 

ஒசர ஒரு த ொழி த ொழிதபயர்ப்பு முனை KANT ஒழுங்குமுனை (Nyberg and Mitamura, 1992) 

ஆகும்; இது கொட்டர்பில்லர் ததொழில்நுட்ப ஆங்கிலத்னத (Caterpillar Technical English (CTE)) 

பிை த ொழிகளில் த ொழிதபயர்க்க வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது. 
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அகரொதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அகரொதி உள்ளீடுகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட ஒரு 

முனைனயப் பயன்படுத்தலொம்; அதொவது தேொற்கள் ஒரு அகரொதினயப் சபொலசவ 

த ொழிதபயர்க்கப்படும் - அதொவது வொர்த்னத மூலம், தபொதுவொக அவற்றுக்கினடசய அதிக 

ததொடர்பு இல்லொ ல். அகரொதி சதடல்கள் உருபைியல் பகுப்பொய்வு (morphological analysis) 

அல்லது பகுதியொக்கம் (தல டிசேஷன்/lemmatisation) இல்லொ ல் தேய்யப்படலொம். இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்புக்கொை இந்த அணுகுமுனை அசநக ொக  ிகக் குனைவொை நவீை ொைது 

என்ைொலும், அகரொதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு துனண வொக்கிய (அதொவது, 

ஒரு முழு வொக்கியம் அல்ல)  ட்டத்தில் நீண்ட தேொற்தைொடர்களின் த ொழிதபயர்ப்பிற்கு  ிகவும் 

தபொருத்த ொைது, எ.கொ. ேரக்குகள் அல்லது தயொொிப்புகள்  ற்றும் சேனவகளின் எளிய 

பட்டியல்கள் (Uwe Muegge 2006).  னகசயடு த ொழிதபயர்ப்னப வினரவுபடுத்துவதற்கும் இது 

பயன்படுத்தப்படலொம், அனதச் தேயல்படுத்துபவர் இரு த ொழிகளிலும் ேரள ொக இருப்பதொல், 

ததொடொியல்  ற்றும் இலக்கணத்னத ேொிதேய்யும் திைன் தகொண்டவர். 

புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 கைடிய ஹொன்ேொர்ட் தரவுத்ததொகுதி (Canadian Hansard corpus), கசைடிய 

பொரொளு ன்ைத்தின் ஆங்கிலம்-பிதரஞ்சு பதிவு  ற்றும் ஐசரொப்பிய நொடொளு ன்ைத்தின் பதிவொை 

யூசரொபொர்ல் (EUROPARL) சபொன்ை இருத ொழி உனரத் தரவுத்ததொகுதிகளின் அடிப்பனடயில் 

புள்ளிவிவர முனைகனளப் பயன்படுத்தி புள்ளிவிவர இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு 

த ொழிதபயர்ப்புகனள உருவொக்க முயற்ேித்தது. இதுசபொன்ை தரவுத்ததொகுதிகள் 

கினடக்கு ிடத்தில், ஒத்த உனரகனள த ொழிதபயர்ப்பதில் நல்ல முடிவுகனள அனடய முடியும், 

ஆைொல் இதுசபொன்ை தரவுத்ததொகுதிகள் பல த ொழி இனணகளுக்கு இன்னும் அொிதொைனவ. முதல் 

புள்ளிவிவர இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு த ன்தபொருள் ஐபிஎம் ில் (IBM) இருந்து சகண்டிட் 

(CANDIDE) ஆகும். கூகிள் பல ஆண்டுகளொக ேிஸ்ட்ரொனைப் (SYSTRAN) பயன்படுத்தியது; 

ஆைொல் அக்சடொபர் 2007இல் ஒரு புள்ளியியல்ேொர் த ொழிதபயர்ப்பு முனைக்கு  ொைியது (Chitu, 

Alex 2007). 2005ஆம் ஆண்டில், கூகிள் ஐக்கிய நொடுகள் ேனபயின் மூலவளத்திலிருந்து சு ொர் 200 

பில்லியன் தேொற்கனளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதன் உள் த ொழிதபயர்ப்பு திைன்கனள 

ச ம்படுத்தியது; த ொழிதபயர்ப்பு துல்லியம் ச ம்படுத்தப்பட்டது ("Google Translator: The 

Universal Language". Blog.outer-court.com. 2007). கூகிள் த ொழிதபயர்ப்பும் (Google Translate) 
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இசதசபொன்ை புள்ளிவிவர த ொழிதபயர்ப்பு திட்டங்களும்  ைிதர்களொல் முன்ைர் 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கொை  ில்லியன் ஆவணங்களில் வடிவங்கனளக் 

கண்டைிந்து கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பனடயில் புத்திேொலித்தை ொை யூகங்கனள 

உருவொக்குவதன் மூலம் தேயல்படுகின்ைை. தபொதுவொக, தகொடுக்கப்பட்ட த ொழியில் அதிக ொை 

 ைித த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் கினடக்கும்சபொது, த ொழிதபயர்ப்பு நல்ல தரத்துடன் 

இருக்கும் ("Inside Google Translate – Google Translate). METIS II  ற்றும் PRESEMT சபொன்ை 

புள்ளிவிவர இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் புதிய அணுகுமுனைகள் குனைந்தபட்ேத் தரவுத்ததொகுதி 

அளனவப் பயன்படுத்துகின்ைை; அதற்கு பதிலொக அன ப்தபொழுங்கு புொிதல் மூலம் ததொடொியல் 

கட்டன ப்னபப் தபறுவதில் கவைம் தேலுத்துகின்ைை. ச லும் வளர்ச்ேியுடன், புள்ளியியல்ேொர் 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒரு ஒருத ொழி உனர தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து (monolingual text 

corpus) தேயல்பட அனு திக்கும் (http://www.mt-archive.info/10/HyTra-2013-Tambouratzis.pdf.). 

புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் (Statisticsl Machine Translation (SMT)  ிகப் தபொிய 

வீழ்ச்ேி, இது தபொிய அளவிலொை இனண உனரகனளச் ேொர்ந்தது, உருபைியல் வளமுள்ள 

த ொழிகளுடைொை பிரச்ேினைகள் (குைிப்பொக இதுசபொன்ை த ொழிகளில் த ொழிதபயர்ப்பது) 

 ற்றும் ஒற்னைப் பினழகனள (singleton errors) ேொிதேய்ய இயலொன  ஆகியனவ அடங்கும். 

எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொைது (Example-based) 

 எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (ஈபிஎம்டி) அணுகுமுனை 

1984 இல்  ொசகொசடொ நொசகொவொல் முன்த ொழியப்பட்டது (Nagao, 1981). எடுத்துக்கொட்டு 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒப்புன  (analogy) என்ை கருத்னத 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. இந்த அணுகுமுனையில், பயன்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

ஏற்கைசவ த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட உனரகனளக் தகொண்டுள்ளது. த ொழிதபயர்க்கப்பட சவண்டிய 

ஒரு வொக்கியத்தின் அடிப்பனடயில், இந்த தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து ஒத்த துனண-வொக்கியேொர் 

கூறுகனளக் (sub-sentential components) தகொண்டுள்ள வொக்கியங்கள் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டை 

("Kitt.cl.uzh.ch [CL Wiki]" (PDF)). ஒத்த வொக்கியங்கள் அேல் வொக்கியத்தின் துனண-வொக்கியம்ேொர் 

கூறுகனள இலக்கு த ொழியில் த ொழிதபயர்க்கப் பயன்படுத்தப்பட்டை; ச லும் இந்த 

தேொற்தைொடர்கள் முழுன யொை த ொழிதபயர்ப்னப உருவொக்க ஒன்ைொக இனணக்கப்பட்டை. 

ஒப்புன  மூலம் த ொழிதபயர்ப்பு 
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 எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் அடித்தளத்தில் ஒப்புன  

மூலம் த ொழிதபயர்ப்பின் கருத்து உள்ளது.  ைித த ொழிதபயர்ப்பின் தேயல்முனைக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் சபொது, த ொழிதபயர்ப்பு ஒப்புன  மூலம் நனடதபறுகிைது என்ை எண்ணம் 

ஆழ்ந்த த ொழியியல் பகுப்பொய்வு தேய்வதன் மூலம்  க்கள் வொக்கியங்கனள த ொழிதபயர்க்கும் 

கருத்னத நிரொகொிப்பதொகும். அதற்குப் பதிலொக, ஒரு வொக்கியத்னத முதலில் ேில 

தேொற்தைொடர்களொக ேினதப்பதன் மூலமும், பின்ைர் இந்த தேொற்தைொடர்கனள த ொழிதபயர்ப்பதன் 

மூலமும், இறுதியொக இந்தத் துண்டுகனள ஒரு நீண்ட வொக்கிய ொக ஒழுங்கொக அன ப்பதன் 

மூலமும்  க்கள் த ொழிதபயர்க்கிைொர்கள் என்ை நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில் இது 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. முந்னதய த ொழிதபயர்ப்புகளுக்கு ஒப்புன  மூலம் ததொடர்ேொர் 

த ொழிதபயர்ப்புகள் த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளை. ஒப்புன  மூலம் த ொழிதபயர்ப்பின் தகொள்னக 

அத்தனகய அன ப்னபப் பயிற்றுவிக்கப் பயன்படும் எடுத்துக்கொட்டு த ொழிதபயர்ப்புகளின் மூலம் 

எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புடன் குைியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இயந்திர இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ததொடர்பொை பிை அணுகுமுனைகள், புள்ளியியல் 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு உட்பட, த ொழிதபயர்ப்பின் தேயல்முனைனய அைிய இருத ொழி 

தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைை. 

வரலொறு 

 எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு முதன்முதலில் 1984இல் 

 ொசகொசடொ நொசகொவொல் பொிந்துனரக்கப்பட்டது. இது குைிப்பொக ஆங்கிலம்  ற்றும் ஜப்பொைிய 

சபொன்ை முற்ைிலும்  ொறுபட்ட இரண்டு த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பிற்கு ஏற்ைது 

என்று அவர் சுட்டிக்கொட்டிைொர். இந்த சநர்வில், ஒரு வொக்கியத்னத  ற்தைொரு த ொழியில் பல 

நன்கு கட்டன க்கப்பட்ட வொக்கியங்களொக த ொழிதபயர்க்கலொம், எைசவ, விதி 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் ஆழ ொை த ொழியியல் பகுப்பொய்வு பண்புகனளச் 

தேய்வதொல் எந்தப் பயனும் இல்னல. 

கலப்பிை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

 கலப்பிை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (Hybrid machine translation (HMT)) புள்ளிவிவர 

 ற்றும் விதி அடிப்பனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு முனைகளின் பலத்னத ச ம்படுத்துகிைது  (Adam 

Boretz 2009). பல இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு நிறுவைங்கள் விதிகள்  ற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் 

http://www.languageinindia.com/


 

337 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

இரண்னடயும் பயன்படுத்தும் கலப்பிை அணுகுமுனைனயக் சகொருகின்ைை. அணுகுமுனைகள் பல 

வழிகளில் சவறுபடுகின்ைை: 

 புள்ளிவிவரங்களொல் பிந்னதய தேயலொக்கப்பட்ட விதிகள் (Rules post-processed by 

statistics): விதிகள் அடிப்பனடயிலொை இயந்திரத்னதப் பயன்படுத்தி த ொழிதபயர்ப்புகள் 

தேய்யப்படுகின்ைை. விதிகள் இயந்திரத்திலிருந்து தவளியீட்னட ேொிதேய்ய / ேொிதேய்யும் 

முயற்ேியில் புள்ளிவிவரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

 விதிகளொல் வழிநடத்தப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் (Statistics guided by rules): புள்ளிவிவர 

இயந்திரத்னத ேிைப்பொக வழிநடத்தும் முயற்ேியில் தரனவ முன்கூட்டிசய தேயலொக்க 

விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இயல்பொக்கம் சபொன்ை தேயல்பொடுகனளச் தேய்ய 

புள்ளிவிவர தவளியீட்னட பிந்னதய தேயலொக்க விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

த ொழிதபயர்க்கும்சபொது இந்த அணுகுமுனை அதிக ேக்தி, தநகிழ்வுத்தன்ன   ற்றும் 

கட்டுப்பொட்னடக் தகொண்டுள்ளது. த ொழிதபயர்ப்புக்கு முந்னதய (எ.கொ. உள்ளடக்கத்தின் 

 ொர்க்அப்  ற்றும் த ொழிதபயர்க்க முடியொத தேொற்கள்)  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்புக்கு 

பிந்னதய (எ.கொ. பிந்னதய த ொழிதபயர்ப்பு திருத்தங்கள்  ற்றும் ேொிதேய்தல்) இரண்டிலும் 

உள்ளடக்கம் தேயலொக்கப்படும் முனை குைித்த விொிவொை கட்டுப்பொட்னட இது 

வழங்குகிைது. 

 ிக ே ீபத்தில், நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் (Neural Machine Translation (NMT)) 

வருனகயுடன், கலப்பிை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் புதிய பதிப்பு உருவொகி வருகிைது, இது 

விதிகள், புள்ளிவிவர  ற்றும் நரம்பியல் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் நன்ன கனள 

ஒருங்கினணக்கிைது. அணுகுமுனை ஒரு விதி வழிகொட்டப்பட்ட பணிப்பொய்வுகளில் முன்  ற்றும் 

பிந்னதய தேயலொக்கத்திலிருந்து பயைனடவசதொடு நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

(என்எம்டி)  ற்றும் புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிலிருந்து (எஸ்எம்டி) பயைனடய 

அனு திக்கிைது. எதிர் னையொைது உள்ளொர்ந்த ேிக்கலொைது, இது குைிப்பிட்ட பயன்பொட்டு 

நிகழ்வுகளுக்கு  ட்டுச  அணுகுமுனைனய தபொருத்த ொைதொக ஆக்குகிைது. ேிக்கலொை 

பயன்பொட்டு நிகழ்வுகளுக்கொை இந்த அணுகுமுனையின் ஆதரவுகளில் ஒன்று ஓம்ைிேியன் 

தடக்ைொலஜி (Omniscien Technologies). 

நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (Neural machine translation (NMT)) 
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 நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு என்பது இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை ஒரு 

அணுகுமுனையொகும், இது ஒரு தேயற்னக நரம்பியல் வனலயன ப்னப (artificial neural network) 

பயன்படுத்துகிைது, இது தேொற்களின் வொினேயின் ேொத்தியக்கூறுகனள கணிக்க, தபொதுவொக முழு 

வொக்கியங்கனளயும் ஒசர ஒருங்கினணந்த  ொதிொியில்  ொதிொியொகக் தகொண்டுள்ளது.  

  ரபு புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (statistical machine translation (SMT)) 

 ொதிொிகளுக்குத் சதனவப்படும் நினைவகத்தின் ஒரு பகுதினய  ட்டுச  அனவ 

சதனவப்படுகின்ைை. ச லும், வழக்க ொை த ொழிதபயர்ப்பு முனைகனளப் சபொலன்ைி, 

த ொழிதபயர்ப்புச் தேயல்திைனை அதிகொிக்க நரம்பியல் த ொழிதபயர்ப்பு  ொதிொியின் அனைத்து 

பகுதிகளும் கூட்டொக (இறுதி முதல் இறுதி வனர) பயிற்ேி அளிக்கப்படுகின்ைை (Kalchbrenner & 

Philip 2013). 

வரலொறு 

 ஆழ்ந்த கற்ைல் பயன்பொடுகள் (Deep learning applications) 1990களில் சபச்சு புொிதலில் 

முதலில் சதொன்ைிை. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் நரம்பியல் வனலயன ப்புகனளப் 

பயன்படுத்துவது பற்ைிய முதல் விஞ்ஞொை கட்டுனர 2014இல் தவளிவந்தது; அனதத் ததொடர்ந்து 

அடுத்த ேில ஆண்டுகளில் நினைய முன்சைற்ைங்கள் ஏற்பட்டை. 2015இல் தபொது இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு சபொட்டியில் (ஓபன்எம்டி15/OpenMT'15) நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனை முதல் முனையொகப் பங்சகற்ைது. உலக இயந்திரத ொழிதபயர்ப்புப் சபொட்டியும் 

(WMT'15) முதல் முனையொக நரம்புேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு சபொட்டியொளனரக் 

தகொண்டிருந்த்தது; அடுத்த ஆண்டு அதன் தவற்ைியொளர்களினடசய ஏற்கைசவ 90% நரம்புேொர் 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ஒழுங்குமுனைகள் இருந்தை.   

தேயல்பொடுகள் 

 தைித்தைியொக வடிவன க்கப்பட்ட துனணக் கூறுகனளப் பயன்படுத்தும் தேொற்தைொடர் 

அடிப்பனடயிலொை புள்ளிவிவர அணுகுமுனைகளிலிருந்து (phrase-based statistical approaches) 

நரம்பியல் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு சவறுபடுகிைது (Krzysztof & Krzysztof  2015). நரம்பியல் 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (என்எம்டி) என்பது புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் 

(எஸ்எம்டி) பொரம்பொிய ொக தேய்யப்பட்டுள்ளனதத் தொண்டிய கடுன யொை நடவடிக்னக அல்ல. 

தேொற்கள்  ற்றும் உள் நினலகளுக்கு தினேயன் உருப்படுத்தங்கனள (vector representations) 

["உட்தபொதிப்புகள்" ("embeddings"), "ததொடர்ச்ேியொை இனடதவளி உருப்படுத்தங்கள்" 
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("continuous space representations")] பயன்படுத்துவசத இதன் முக்கிய சவறுபொடு ஆகும். 

 ொதிொிகளின் அன ப்பு தேொற்தைொடர் அடிப்பனடயிலொை  ொதிொிகனள விட எளின யொைது. தைி 

த ொழி  ொதிொி, த ொழிதபயர்ப்பு  ொதிொி  ற்றும்  றுவொினேப்படுத்தல்  ொதிொி எதுவும் இல்னல, 

ஆைொல் ஒசர சநரத்தில் ஒரு தேொல்னல முன்கணிக்கும் ஒசர வொினே  ொதிொி இருக்கிைது. 

இருப்பினும், இந்த வொினே முன்கணிப்பு முழு மூல வொக்கியத்திலும், ஏற்கைசவ தயொொிக்கப்பட்ட 

இலக்கு வொினேயிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நரம்பியல் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ொதிொிகள் 

ஆழ ொை கற்ைல்  ற்றும் பிரதிநிதித்துவக் கற்ைனலப் (representation learning) 

பயன்படுத்துகின்ைை. 

 வொினே  ொடலிங் என்ை தேொல் முதலில்  ீண்டும்  ீண்டும் நிகழும் நரம்பியல் 

வனலயன ப்னப (recurrent neural network (RNN/ஆர்.என்.என்) பயன்படுத்தி தேய்யப்பட்டது. 

இலக்கு த ொழியில் தேொற்கனளக் கணிக்கப் பயன்படும் டிசகொடர் எைப்படும் இரண்டொவது 

RNNக்கு மூல வொக்கியத்னத குைியொக்க நரம்பியல் தநட்தவொர்க்கொல் ஒரு குைியொக்கி எை 

அனழக்கப்படும் இருதரப்பு ததொடர்ச்ேியொை நரம்பியல் பினணயம் பயன்படுத்தப்படுகிைது  

(Dzmitry Bahdanau et al 2014). ததொடர்ச்ேியொை நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் நீண்ட 

உள்ளீடுகனள ஒற்னை தினேயன் குைியீடொக்குவதில் ேிக்கல்கனள எதிர்தகொள்கின்ைை. கவைத்னத 

ஈர்க்கும் தபொைிமுனையொல் இனத ஈடுதேய்ய முடியும் (Dzmitry Bahdanau et al 2014); இது 

தவளியீட்டின் ஒவ்தவொரு வொர்த்னதனயயும் உருவொக்கும் சபொது டிசகொடனர உள்ளீட்டின் 

தவவ்சவறு பகுதிகளில் கவைம் தேலுத்த அனு திக்கிைது. ச லதிக த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் 

த ொழிதபயர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் கடந்த ேீரன ப்பு தகவல்கனள புைக்கணிப்பது சபொன்ை 

கவைத்னத ஈர்க்கும் வழிமுனைகளில் ேிக்கல்கனள எதிர்தகொள்ளும் ச லும் பொதுகொப்பு  ொதிொிகள் 

உள்ளை (Tu et al 2014). 

 கன்வல்யூஷைல் நரம்பியல் வனலயன ப்பு (கன்வல்யூஷைல் நியூரல் தநட்தவொர்க்குகள்/ 

Convolutional Neural Networks (கன்தவதைட்ஸ்/Convnets)) நீண்ட ததொடர்ச்ேியொை 

வொினேகளுக்கு தகொள்னக அடிப்பனடயில் ஓரளவு ேிைந்தனவ, ஆைொல் ஆரம்பத்தில் பல 

பலவீைங்கள் கொரண ொக அனவ பயன்படுத்தப்படவில்னல. இனவ 2017ஆம் ஆண்டில் 

"கவைத்னத ஈர்க்கும் வழிமுனைகனள" ("attention mechanisms") பயன்படுத்தி தவற்ைிகர ொக 

ஈடுதேய்யப்பட்டை (Devin (2017). கவைத்னத அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட  ொதிொி,  ின் ொற்ைி 
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கட்டன ப்பு (transformer architecture) (Vaswani et al 2017), பல த ொழி இனணகளுக்கு 

ஆதிக்கம் தேலுத்துகிைது.  

6.5.3. பன்த ொழித் தகவல் தபறும் ஒழுங்குமுனை (Multilingual information access systems) 

 உலதகங்கிலும் தகவல்கனளத் ததொடர்புதகொள்வதற்கும் பரப்புவதற்கும் உலகளொவிய 

வனல  ற்றும் இனணயத்தின் பயன்பொடு  ற்றும் பிரபலத்தின் வினரவொை விொிவொக்கம் என்பது 

 ின்ைணு முனையில் அணுகக்கூடிய தகவல்கள் இப்சபொது அதிகொித்து வரும் த ொழிகளில் 

இப்சபொது கினடக்கின்ைை என்பதொகும். முதல் வனலத்தளங்கள் ஆங்கிலத்தில் தகவல்கனள 

வழங்குவதற்கொக முற்ைிலும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டை, ச லும் ஆங்கிலம் சபசும் ேமூகத்தின் (எ.கொ. 

னலசகொஸ்/Lycos, ஆல்டொவிஸ்தொ/AltaVista, யொகூ!/Yahoo!)  சதனவகனளப் பூர்த்தி 

தேய்வதற்கொக முதல் சதடல் சேனவகள் (சு ொர் 1995 இல்) தேயல்படுத்தப்பட்டை. இந்த 

சேனவகனளப் பயன்படுத்துபவர்கள் முக்கிய ொக கல்விப் பின்ைணினயக் தகொண்டிருந்தைர் 

 ற்றும் ஆங்கிலத்தில் அர்த்தமுள்ள விைவல்கனள உருவொக்குவதற்கும்  ீட்தடடுக்கப்பட்ட 

ஆவணங்கனளப் புொிந்து தகொள்வதற்கும் சபொது ொை ஆங்கில த ொழித் திைன்கனளக் 

தகொண்டிருந்தைர். இருப்பினும், கடந்த ேில ஆண்டுகளில், நினலன   ிகவும்  ொைிவிட்டது. வனல 

என்பது கல்வி சநொக்கங்களுக்கொக  ட்டு ல்ல, வர்த்தகம், தபொழுதுசபொக்கு, தேய்தி, சுற்றுலொ, 

வங்கி, நிதி சபொன்ைவற்றுக்கொகவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. தகவல் தபருகிய முனையில் நபர் 

அல்லது அன ப்பின் தேொந்த த ொழியில் தகவல் தவளியிடப்படுகிைது  ற்றும் பயைொின் தேொந்த 

த ொழியில் தகவல் சதடப்படுகிைது. பல நொடுகள் இப்சபொது தங்கள் தேொந்த வனல சதடல் 

சேனவகனளக் தகொண்டுள்ளை. ேரொேொி வனல பயைொின் சுயவிவரத்னத, அவர்களின் சதனவகள் 

 ற்றும் த ொழித் திைன்கனள வழங்குவது  ிகவும் கடிைம். ஆங்கிலம் அல்லொத 

வனலப்பக்கங்களின் எண்ணிக்னகனயப் சபொலசவ ஆங்கிலத்தில் புலன  இல்லொத இனணய 

பயைர்களின் எண்ணிக்னகயும் சவக ொக வளர்ந்து வருவதொக ே ீபத்திய ஆய்வுகள் 

கொட்டுகின்ைை. கணிப்பு என்ைதவன்ைொல், 2005 ஆம் ஆண்டளவில், 78% இனணய பயைர்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லொதவர்கள், அசத ே யம் “49%” வனல உள்ளடக்கம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் 

(Oard : http://www.clis.umd.edu/dlrg/filter/papers/). 

 இனணயம் பல த ொழிகளில் ஆவண சேகொிப்பிற்கொை  ிகப்தபொிய களஞ்ேிய ொக 

இருந்தொலும், அது  ட்டும்தொன் என்பதில்னல இல்னல. பல தபொிய ேர்வசதே தபொது  ற்றும் 

தைியொர் அன ப்புகளின் அகங்களும் தபருகிய முனையில் பன்த ொழி தகவல்கனளக் 
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தகொண்டிருக்கின்ைை, ஏதைைில் ஆர்வங்களும் தேயல்பொடுகளும் சதேிய எல்னலகனள 

 ீறுகின்ைை, ச லும் ஒரு தபொதுவொை த ொழினயப் பயன்படுத்துவது எப்சபொதும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படொது. பல த ொழிகளில் தகவல்கனள அணுகுவதற்கொை பிை பகுதிகள் தபருகிய 

முனையில் முக்கியத்துவம் தபறுகின்ைை: உதொரண ொக: டிஜிட்டல் நூலகங்கள்  ற்றும் தபொருள் 

நுனழவொயில்கள் (subject gateways), உலகம் முழுவதும் பள்ளிகள்  ற்றும் பள்ளி 

தநட்தவொர்க்குகள், ேட்டங்கள்  ற்றும் ஒழுங்குமுனைகளின் பன்த ொழி சேகொிப்புகள், கலொச்ேொர 

பொரம்பொியத்தின் பன்த ொழி சேகொிப்புகள். 

 இனவ அனைத்தும் ஒரு பன்த ொழி ஆவண சேகொிப்னப விைவும் பணினய ஒரு பயைர் 

எதிர்தகொள்ளும் சூழ்நினலகள் தபருகிய முனையில் தபொதுவொைதொகி வருகின்ைை என்பதொகும். பல 

பயைர்களுக்கு ேில தவளிநொட்டு த ொழி அைிவு உள்ளது, ஆைொல் அவர்களின் தகவல் 

சதனவகனளச் ேொியொை முனையில் தவளிப்படுத்த விைவல்கனள வகுக்க அவர்களின் திைன  

சபொது ொைதொக இருக்கொது. அத்தனகய பயைர்கள் தங்கள் சகள்விகனள தங்கள் தேொந்த 

த ொழியில் உள்ளிட முடிந்தொல் அவர்கள் தபொிதும் பயைனடவொர்கள், ஏதைன்ைொல் அனவ 

த ொழிதபயர்க்கப்படொவிட்டொலும் ததொடர்புனடய ஆவணங்கனள ஆரொய முடிகிைது. ஒருத ொழி 

பயைர்கள்,  றுபுைம், த ொழிதபயர்ப்புக் கருவினயப் பயன்படுத்தி, அவர்களின் சதடல் 

முடிவுகனள இரண்டொவது த ொழியில் புொிந்துதகொள்ள உதவலொம். சுருக்க ொக, தகவல்கனள எந்த 

த ொழியில் சே ித்து னவத்தொலும், த ொழி எல்னலகளில் ததொடர்புனடய தகவல்கனளக் 

கண்டுபிடித்து  ீட்தடடுப்பதற்கொை திைன யொை வழிகனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொை சதனவ 

அதிகொித்து வருகிைது. பன்த ொழி தகவல் அணுகல் என்பது இதுதொன். 

  பன்த ொழி தகவல் அணுகல் (Multilingual Information Access (MLIA)) என்ை 

வொர்த்னதனய அதன் பரந்த தபொருளில் பயன்படுத்த இயலும். எந்ததவொரு த ொழியிலும் 

சேகொிப்பிலிருந்து தகவல்கனள அணுகல், விைவல்  ற்றும்  ீட்தடடுப்பதில் உள்ள ேிக்கனல 

பன்த ொழி தகவல் அணுகல் எந்ததவொரு குைிப்பிட்ட அளவிலும் சநர்தகொள்கிைது  ற்றும் 

பன்த ொழி தகவல்களின் ஒட்டுத ொத்த நிர்வொகத்னத உள்ளடக்கிய அனைத்து ேிக்கல்கனளயும் 

உள்ளடக்கியது, அதொவது எழுத்து குைியீட்டு முனை, த ொழி அனடயொளம் கொணல், பல 

த ொழிகளில் சேகொிப்புகளின் அட்டவனணப்படுத்தல் சபொன்ைனவ. குறுக்கு த ொழி  தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு (Cross-Language or Cross-Lingual Information Retrieval (CLIR) ததொழில்நுட்பங்கள் 

பிை த ொழிகளில் ததொடர்புனடய ஆவணங்கனள  ீட்தடடுப்பதற்கொக ஒரு த ொழியில் ஒரு 
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பன்த ொழி சேகொிப்னப விைவுவதில் அக்கனை தகொண்டுள்ளை, ச லும் அத்தனகய 

ஆவணங்கனள வடிகட்டுதல், சதர்ந்ததடுப்பது  ற்றும் தரவொினேப்படுத்தும் பணினய நிவர்த்தி 

தேய்கின்ைை. விைவலின் முடிவுகளின் விளக்கக்கொட்ேி (presentation), சுருக்கம் (summarization) 

 ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு ததொடர்பொை பிரச்ேினைகள் புை ொைனவ ஆைொல் வலுவொக 

ததொடர்புனடயனவ. இந்த கனலச்தேொற்கனளப் பயன்படுத்துவதில் பன்த ொழி தகவல் அணுகல் 

என்பது குறுக்கு த ொழி  தகவல்  ீட்தடடுப்பு என்பனத உட்படுத்தும். இரு கனலச்தேொற்களும் 

பன்த ொழி உனர  ீட்தடடுப்பு முன்னுதொரணத்னதக் குைிக்க இன்னும் அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்ைொலும், அனவ படம், வீடிசயொ, சபச்சு சபொன்ை பிை 

ஊடகங்கனளயும் உள்ளடக்குகின்ைை. 

6.5.4. த ொழிகடந்த தகவல்  ீட்பு ஒழுங்குமுனை ( Cross language information retrieval 

systems) 

 குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு (Cross language information retrieval (CLIR/ 

ேி.எல்.ஐ.ஆர்) என்பது பயைொின் விைவலின் த ொழியிலிருந்து சவறுபட்ட த ொழியில் எழுதப்பட்ட 

தகவல்கனள  ீட்தடடுப்பனதக் னகயொளும் தகவல்  ீட்தடடுப்பின் துனணத் துனையொகும் (Wang, 

& Oard 2012)  "குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு" ("cross-language information retrieval") 

என்ை கனலச்தேொல் பல ஒருதபொருள்பன்த ொழிகனளக் தகொண்டுள்ளது, அவற்ைில் பின்வருபனவ 

தபரும்பொலும் நிகழ்கின்ைை: குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு (cross-lingual information 

retrieval), த ொழிதபயர்ப்பு தகவல்  ீட்தடடுப்பு (translingual information retrieval), பன்த ொழி 

தகவல்  ீட்தடடுப்பு (multilingual information retrieval). "பன்த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு" என்ை 

தேொல் தபொதுவொக பன்த ொழி சேகொிப்புகனள  ீட்தடடுப்பதற்கொை ததொழில்நுட்பம்  ற்றும் ஒரு 

த ொழியில் உள்ள தபொருனள  ற்தைொரு த ொழியில் னகயொள உருவொக்கப்பட்ட ததொழில்நுட்பம் 

ஆகியவற்னைக் குைிக்கிைது. பன்த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு (Multilingual Information Retrieval 

(MLIR/ எம்.எல்.ஐ.ஆர்.) என்ை தேொல் பல்சவறு த ொழிகளில் உள்ள தகவல்களுக்கொை 

விைவல்கனள ஏற்றுக் தகொள்ளும் அன ப்புகளின் ஆய்வு  ற்றும் பல்சவறு த ொழிகளின் 

தபொருள்கனள (உனர  ற்றும் பிை ஊடகங்கள்) பயைொின் த ொழியில் 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு பயைர்கள் தங்கள் த ொழியின் 

சதனவனய ஒரு த ொழியில் வகுக்கும் பயன்பொட்டு முனைக்கு ச லும் குைிப்பொக கணிைி 

ததொடர்புனடய ஆவணங்கனள  ற்தைொரு த ொழியில்  ீட்தடடுக்கிைது. அவ்வொறு தேய்ய, 
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தபரும்பொலொை ேி.எல்.ஐ.ஆர் அன ப்புகள் பல்சவறு த ொழிதபயர்ப்பு நுட்பங்கனளப் 

பயன்படுத்துகின்ைை. குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு நுட்பங்கனள தவவ்சவறு 

த ொழிதபயர்ப்பு வளங்களின் அடிப்பனடயில் தவவ்சவறு வனககளொக வனகப்படுத்தலொம் (Thai ). 

 அகரொதி அடிப்பனடயிலொை குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு நுட்பங்கள் 

 இனணத் தரவுத்ததொகுதிகள் அடிப்பனடயிலொை குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

நுட்பங்கள் 

 ஒப்பிடக்கூடிய தரவுத்ததொகுதிகள் அடிப்பனடயிலொை குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

நுட்பங்கள் 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பொளர் அடிப்பனடயிலொை குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

நுட்பங்கள் 

குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனைகள்  ிகவும் ச ம்பட்டுள்ளை, இன்று  ிகவும் 

துல்லிய ொை பல த ொழி  ற்றும் குறுக்கு த ொழி தற்கொலிக தகவல்  ீட்தடடுப்பு அன ப்புகள் 

ஒருத ொழி அன ப்புகனளப் சபொலசவ கிட்டத்தட்ட பயனுள்ளதொக இருக்கும் (Oard, 2011). 

 ீடியொ கண்கொணிப்பு (media monitoring), தகவல் வடிகட்டுதல் (information filtering)  ற்றும் 

ரூட்டிங் (routing), தேன்டித ன்ட் பகுப்பொய்வு (sentiment analysis)  ற்றும் தகவல் பிொித்ததடுத்தல் 

(information extraction) சபொன்ை, பிை ததொடர்புனடய தகவல் அணுகல் தேயல்பொடுகளுக்கு அதிக 

அதிநவீை  ொதிொிகள் சதனவப்படுகின்ைை, ச லும் தபொதுவொக ஆர்வமுள்ள தகவல் 

தபொருட்களின் தேயலொக்கம்  ற்றும் பகுப்பொய்வு சதனவப்படுகிைது. அந்த தேயலொக்கத்தின் 

தபரும்பகுதி அது பயன்படுத்தப்பட்ட இலக்கு த ொழிகளின் தைித்தன்ன கனள அைிந்திருக்க 

சவண்டும்.  

 தபரும்பொலும்,  ைித த ொழியின்  ொறுபொட்டின் பல்சவறு வழிமுனைகள் தகவல் 

 ீட்தடடுப்பு முனைகளுக்கு பரப்தபல்னல (கவசரஜ்) ேவொல்கனளத் தருகின்ைை: ஒரு ததொகுப்பில் 

உள்ள உனரகள் ஆர்வமுள்ள ஒரு தனலப்னபக் கருத்தில் தகொள்ளலொம், ஆைொல் பயைரொல் 

வழங்கப்பட்ட தகவல் சதனவயின் தவளிப்பொட்டுடன் தபொருந்தொத தேொற்கள் அல்லது 

தவளிப்பொடுகனளப் பயன்படுத்தலொம். ஒரு ஒரு-த ொழி சநர்வில் கூட இது உண்ன யொக 

இருக்கலொம், ஆைொல் இது குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பில் இது குைிப்பொக உண்ன  ஆகும்; 

பயைர்கள் இலக்கு த ொழினய ஓரளவிற்கு  ட்டுச  அைிந்திருக்கலொம். இலக்கு த ொழியில் 

குனைவொை முதல்  ித ொை திைன் தகொண்ட பயைர்களுக்கு குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு 
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ததொழில்நுட்பத்தின் நன்ன கள் இலக்குத ொழியில் ேரள ொக இருப்பவர்கனளக் கொட்டிலும் 

அதிக ொக இருப்பதொகக் கண்டைியப்பட்டுள்ளது (Airio 2008). குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு 

சேனவகளுக்கொை குைிப்பிட்ட ததொழில்நுட்பங்களில் கலனவ தேொற்கனளக் னகயொள்வதற்கொை 

உருபைியல் பகுப்பொய்வு, கூட்டுச்தேொற்கனளப் பிொித்தல்  ற்றும் ஒரு விைவனல ஒரு 

த ொழியிலிருந்து இன்தைொரு த ொழியில் த ொழிதபயர்க்கும் த ொழிதபயர்ப்பு வழிமுனைகள் 

ஆகியனவ அடங்கும். 

 குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு பற்ைிய முதல் பட்டனை சூொிச்ேில் எஸ்.ஐ.ஜி.ஆர் -96 

 ொநொட்டின் சபொது நனடதபற்ைது. குறுக்கு த ொழி  திப்பீட்டு  ன்ைத்தின் (Cross Language 

Evaluation Forum (CLEF)) கூட்டங்களில் 2000 முதல் ஆண்டுசதொறும் பட்டனைகள் 

நடத்தப்படுகின்ைை. ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் வருடொந்திர உனர  ீட்தடடுப்பு  ொநொட்டில் (Text 

Retrieval Conference (TREC)) தவவ்சவறு அன ப்புகள்  ற்றும் தகவல்கனள  ீட்தடடுக்கும் 

முனைகள் குைித்து தங்கள் கண்டுபிடிப்புகனளப் பற்ைி விவொதிக்கிைொர்கள், ச லும் இந்த  ொநொடு 

குறுக்கு த ொழி தகவல்  ீட்தடடுப்பு துனணத் துனைக்கொை குைிப்பு புள்ளியொக தேயல்பட்டது 

(Olvera-Lobo). கூகிள் சதடலில் குறுக்கு த ொழி சதடல் அம்ேம் இருந்தது, அது 2013 இல் 

அகற்ைப்பட்டது.  

6.6.  ைித-இயந்திர இனடமுக ஒழுங்குமுனைகளுக்கு மூலவள ொக தபருந்தரவு 

 இது பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்:  

1. ஒலியொல் வருடி எழுத்துக்கனளப் புொிந்துக்தகொள்ளும் ஒழுங்குமுனைகள்  

2. குரனலப் புொிந்துக்தகொள்ளும் ஒழுங்குமுனைகள்  

3. உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனைகள்  

4. வனல (இனணயத்தளம்) அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் ஒழுங்குமுனைகள்  

5. சகள்வி-பதில் ஒழுங்குமுனைகள்  

6. கணிைி உதவியுடன் கட்டனளகள்  

7. கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி  

8. உனர உருவொக்கம்  

6.6.1. ஒலியொல் வருடி எழுத்துக்கனளப் புொிந்துக்தகொள்ளும் ஒழுங்குமுனைகள்  

 . ஒலியொல் வருடி எழுத்துக்கனளப் புொிந்துக்தகொள் அல்லது ஆப்டிகல் சகரக்டர் ொீடர் 

(ஆப்டிகல் சகரக்டர் தரக்ைிசகஷன்/ Optical character recognition or optical character reader 
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ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் (OCR/ஓ.ேி.ஆர்) என்பது தட்டச்சு தேய்யப்பட்ட, னகயொல் 

எழுதப்பட்ட அல்லது அச்ேிடப்பட்ட உனரயின் படங்கனள இயந்திர குைியீட்டு உனரயொக 

 ொற்றும்  ின்ைணு அல்லது இயந்திர  ொற்ை ொகும், இது ஸ்சகன் தேய்யப்பட்ட 

ஆவணத்திலிருந்து, ஆவணத்தின் புனகப்படம், கொட்ேி-புனகப்படம் (எடுத்துக்கொட்டொக 

குைியீடுகளிலொை உனர, ஒரு நிலப்பரப்பு புனகப்படத்தில் உள்ள விளம்பர பலனக) அல்லது ஒரு 

படத்தின் எழுத்தப்பட்ட துனணதனலப்பு உனர (எடுத்துக்கொட்டொக: ஒரு ததொனலக்கொட்ேி 

ஒளிபரப்பிலிருந்து). ("OCR Introduction". Dataid.com). 

 பொஸ்சபொர்ட் ஆவணங்கள், வினலப்பட்டியல், வங்கி அைிக்னககள், 

கணிைி ய ொக்கப்பட்ட ரேீதுகள், வணிக அட்னடகள், அஞ்ேல், நினலயொை-தரவின் 

அச்சுநகல்கள் அல்லது தபொருத்த ொை ஆவணங்கள் எதுவொக இருந்தொலும் - அச்ேிடப்பட்ட 

கொகிதத் தரவுப் பதிவுகளிலிருந்து தரவு நுனழவு வடிவ ொக பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது; 

இது அச்ேிடப்பட்ட உனரகனள டிஜிட்டல்  ய ொக்குவதற்கொை தபொதுவொை முனையொகும்; 

டிஜிட்டல்  ய ொக்கப்பட்ட உனரகனள  ின்ைணு முனையில் திருத்த இயலும், சதட இயலும், 

ச லும் சுருக்க ொக சே ிக்க இயலும், ஆன்னலைில் இயலும்; ச லும் புலைைிவு கணிைியொக்கம், 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, (பிொித்ததடுக்கப்பட்ட) உனரயிலிருந்து சபச்சு, முக்கிய தரவு  ற்றும் 

உனரனய ஆழ்ந்ததடுத்தல் சபொன்ை இயந்திர தேயல்முனைகளிலும் ஓேிஆர் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் என்பது  ொதிொி புொிதல், தேயற்னக 

நுண்ணைிவு  ற்றும் கணிைிப் பொர்னவ ஆகியவற்ைில் ஆரொய்ச்ேித் துனையொகும்.  

 ஆரம்பகொல பதிப்புகள் ஒவ்தவொரு எழுத்துக்களின் படங்களுடன் பயிற்ேியளிக்கப்பட 

சவண்டும், ச லும் ஒரு சநரத்தில் ஒரு எழுத்துருவில் சவனல தேய்ய சவண்டும். தபரும்பொலொை 

எழுத்துருக்களுக்கு அதிக அளவிலொை புொிதல் துல்லியத்னத உருவொக்கும் திைன் தகொண்ட 

ச ம்பட்ட அன ப்புகள் இப்சபொது தபொதுவொைனவ, ச லும் பலவித ொை டிஜிட்டல் படக் 

சகொப்பு வடிவ உள்ளீடுகளுக்கொை ஆதரவுடன். ேில அன ப்புகள் வடிவன க்கப்பட்ட 

தவளியீட்னட  ீள் உருவொக்கம் தேய்யும் திைன் தகொண்டனவ, அனவ படங்கள், தநடுவொினேகள் 

 ற்றும் பிை உனர அல்லொத கூறுகள் உள்ளிட்ட அேல் பக்கத்னத தநருக்க ொக  திப்பிடுகின்ைை. 

வரலொறு 

 ஆரம்பகொல ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் தந்தி ேம்பந்தப்பட்ட ததொழில்நுட்பங்கள்  ற்றும் 

பொர்னவயற்சைொருக்கொை வொேிப்புச் ேொதைங்கனள உருவொக்குதல் ஆகியவற்னைக் கண்டைியலொம் 
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(Schantz, 1982). 1914ஆம் ஆண்டில், இ ொனுசவல் சகொல்ட்பர்க் (Emanuel Goldberg) ஒரு 

இயந்திரத்னத உருவொக்கி, எழுத்துக்கனளப் படித்து அவற்னை நினலயொை தந்தி குைியீடொக 

 ொற்ைிைொர் (Dhavale, 2017). ஒசர சநரத்தில், எட் ண்ட் ஃசபொர்ைியர் டி ஆல்சப (Edmund 

Fournier d'Albe) ஒரு னகயடக்க ஸ்சகைரொை ஆப்சடொஃசபொனை (Optophone) உருவொக்கிைொர், 

இது அச்ேிடப்பட்ட பக்கத்தின் குறுக்சக நகரும்சபொது, குைிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் அல்லது 

எழுத்துக்களுக்கு ஒத்த சடொன்கனள உருவொக்கியது (d'Albe, 1914). 

 1920களின் பிற்பகுதியிலும் 1930களில் இ ொனுசவல் சகொல்ட்பர்க் (Emanuel Goldberg) 

ஒரு ஆப்டிகல் குைியீடு புொிந்துதகொள்ளும் முனைனயப் பயன்படுத்தி ன க்சரொஃபில்ம் 

கொப்பகங்கனளத் சதடுவதற்கொக "புள்ளிவிவர இயந்திரம்" என்று அனழக்கப்பட்ட ஒன்னை 

உருவொக்கிைொர். 1931ஆம் ஆண்டில் அவரது கண்டுபிடிப்புக்கொக அத ொிக்கொவின் கொப்புொின  

எண் 1,838,389 வழங்கப்பட்டது. கொப்புொின னய ஐ.பி.எம்.-ஆல் தபைப்பட்டது.  

பொர்னவயற்ை  ற்றும் பொர்னவ குனையுள்ள பயைர்கள் 

 1974ஆம் ஆண்டில், சர குர்ஸ்வீல்  (Ray Kurzweil) குர்ஸ்வீல் கம்ப்யூட்டர் தயொொிப்புகள், 

இன்க் (Kurzweil Computer Products, Inc.) என்ை நிறுவைத்னதத் ததொடங்கிைொர்  ற்றும் ஓம்ைி-

எழுத்துரு ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொைின்  (omni-font OCR) ததொடர்ச்ேியொை உருவொக்கத்னதத் 

ததொடர்ந்தொர், இது எந்ததவொரு எழுத்துருவிலும் அச்ேிடப்பட்ட உனரனயப்  புொிய இயலும் 

(குர்ஸ்வீல் தபரும்பொலும் ஓம்ைி-எழுத்துரு ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொனைக் கண்டுபிடித்த 

தபருன க்கு உள்ளொகிைொர்; அது 1960களின் பிற்பகுதியிலும் 1970களின் பிற்பகுதியிலும் 

கம்ப்யூஸ்கொன் (CompuScan) உள்ளிட்ட நிறுவைங்களின் பயன்பொட்டில் இருந்தது). 

பொர்னவயற்சைொருக்கு ஒரு வொேிப்பு இயந்திரத்னத உருவொக்குவசத இந்தத் ததொழில்நுட்பத்தின் 

ேிைந்த பயன்பொடொகும் என்று குர்ஸ்வீல் முடிவு தேய்தொர், இது பொர்னவயற்ைவர்களுக்கு கணிைி 

வொேிக்கும் உனரனயச் ேத்த ொக னவத்திருக்க அனு திக்கும் (”The History of OCR"). இந்த 

ேொதைத்திற்கு இரண்டு தேயல்படுத்தும் ததொழில்நுட்பங்களின் கண்டுபிடிப்பு சதனவ - ேிேிடி 

பிளொட்தபட் ஸ்சகைர்  ற்றும் உனரயிலிருந்து சபச்சு உருவொக்கம். ஜைவொி 13, 1976 அன்று, 

குர்ஸ்வீல்  ற்றும் பொர்னவயற்சைொொின் சதேிய கூட்டன ப்பின் தனலவர்கள் தனலன யில் 

பரவலொக அைிவிக்கப்பட்ட தேய்தி  ொநொட்டின் சபொது தவற்ைிகர ொை முடிக்கப்பட்ட தயொொிப்பு 

தவளியிடப்பட்டது. 1978ஆம் ஆண்டில், குர்ஸ்வீல் கணிைி தயொொிப்புகள் ஒளிவழி எழுத்து புொிதல் 

கணிைி நிரல் (optical character recognition computer program) வணிகப் பதிப்னப விற்பனை 
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தேய்யத் ததொடங்கிை. தலக்ேிஸ்தநக்ஸிஸ் (LexisNexis) முதல் வொடிக்னகயொளர்களில் ஒன்ைொக 

இருந்தது; ச லும் ேட்ட ஆவணங்கள்  ற்றும் தேய்தி ஆவணங்கனள அதன் புதிய ஆன்னலன் 

தரவுத்தளங்களில் பதிசவற்றுவதற்கொை திட்டத்னத வொங்கிைொர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, 

குர்ஸ்வீல் தைது நிறுவைத்னத தஜரொக்ைுக்கு விற்ைொர்; தஜரொக்ஸ் கொகிதத்திலிருந்து கணிைி 

உனர  ொற்ைத்னத ச லும் வணிக ய ொக்குவதில் ஆர்வம் தகொண்டிருந்தது. தஜரொக்ஸ் இறுதியில் 

அனத ஸ்சகன்ேொஃப்ட் (Scansoft) என்று அனழத்தது; இது நுவொன்ஸ் கம்யூைிசகஷனுடன்  

(Nuance Communications) இனணந்தது. 

 2000களில், ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் ஆன்னலைில் ஒரு சேனவயொக (WebOCR), 

கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சூழலில்,  ற்றும் ஸ் ொர்ட்சபொைில் (smartphone) தவளிநொட்டு த ொழிக் 

குைியீகளின் (foreign-language signs) நிகழ்சநர த ொழிதபயர்ப்பு சபொன்ை த ொனபல் 

பயன்பொடுகளில் கினடக்கச் தேய்யப்படது. ஸ் ொர்ட் சபொன்கள்  ற்றும் ஸ் ொர்ட் கிளொஸின் 

(Smartglasses) வருனகயுடன், கருவியின் சக ரொனவப் பயன்படுத்தி தபைப்பட்ட உனரனய 

பிொித்ததடுக்கும் இனணயம் இனணக்கப்பட்ட த ொனபல் கருவிப் பயன்பொடுகளில் ஓேிஆர்-ஐப் 

பயன்படுத்தலொம். இயக்க முனைன யில் (operating system) கட்டன க்கப்பட்ட ஓேிஆர் 

தேயல்பொடு இல்லொத இந்த கருவிகள் தபொதுவொக ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் எபிஐ-ஐப் (OCR 

API) பயன்படுத்தி கருவியொல் தபைப்பட்ட  ற்றும் வழங்கப்பட்ட படக் சகொப்பிலிருந்து 

உனரனயப் பிொித்ததடுக்கும். அேல் படத்தில் கண்டைியப்பட்ட உனரயின் இருப்பிடம் பற்ைிய 

தகவலுடன், ச லும் தேயலொக்கத்திற்கொக (உனரயிலிருந்து சபச்சு சபொன்ைனவ) அல்லது 

கொட்ேிக்கு கருவிப் பயன்பொட்டிற்கு OCR API திரும்பப் தபறுகிைது. 

 லத்தீன், ேிொிலிக், அரபு, ஹீப்ரு, இந்திக், தபங்கொலி (பங்களொ), சதவநொகொி, த ிழ், ேீை, 

ஜப்பொைிய  ற்றும் தகொொிய எழுத்துக்கள் உள்ளிட்ட தபொதுவொை வணிக அன ப்புகளுக்கு 

பல்சவறு வணிக  ற்றும் திைந்த மூல ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிதல் ஒழுங்குமுனைகள் 

கினடக்கின்ைை. 

வனககள் 

 கீழ் வருவை ஒளிவழி எழுத்துப் புொிதலின் (ஆப்டிகல் சகரக்டர் தரக்ைிசகஷன் (OCR)) 

வனககளொகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை.  

 ஆப்டிகல் சகரக்டர் தரக்ைிசகஷன் (Optical character recognition (OCR)) - தட்டச்சு 

தேய்யப்பட்ட உனர, ஒரு சநரத்தில் ஒரு கிளிஃப் அல்லது எழுத்னத குைினவக்கிைது. 
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 ஒளிவழி தேொல் புொிதல் Optical word recognition - தட்டச்சு தேய்யப்பட்ட உனரனய 

குைினவக்கிைது, ஒரு சநரத்தில் ஒரு தேொல் (இடத்னத தேொல் பிொிப்பியொகப் பயன்படுத்தும் 

த ொழிகளுக்கு). (தபொதுவொக "OCR" என்று அனழக்கப்படுகிைது.) 

 நுண்ணைிவு எழுத்துப் புொிதல் (Intelligent word recognition (IWR)) - னகயொல் எழுதப்பட்ட 

அச்சுஎழுத்து (handwritten printscript) அல்லது கர்ேீவ் உனரனய (cursive text) ஒரு 

சநரத்தில் ஒரு கிளிஃப் அல்லது எழுத்னத குைினவக்கிைது; தபொதுவொக இயந்திர கற்ைல் 

இதில் அடங்கும்.  

 நுண்ணைிவு தேொல் புொிதல் (IWR) - னகயொல் எழுதப்பட்ட அச்சுஎழுத்து அல்லது கர்ேீவ் 

உனரனயயும் குைினவக்கிைது, ஒரு சநரத்தில் ஒரு தேொல். கர்ேீவ் எழுத்துவடிவில் 

கிளிஃப்கள் கூைிடப்படொத த ொழிகளுக்கு இது  ிகவும் பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

ஓேிஆர்தபொதுவொக ஒரு "ஆஃப்னலன்" தேயல்முனையொகும், இது ஒரு நினலயொை ஆவணத்னத 

பகுப்பொய்வு தேய்கிைது. ஆன்னலன் ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் எபிஐ (OCR API) சேனவனய 

வழங்கும் கிளவுட் அடிப்பனடயிலொை சேனவகள் உள்ளை. னகதயழுத்து இயக்கப் பகுப்பொய்வு 

(Handwriting movement analysis), னகதயழுத்துப் புொிதலுக்கொை (handwriting recognition) 

உள்ளீடொகப் பயன்படுத்தப்படலொம் (Tappert et al 1990). கிளிஃப்கள்  ற்றும் தேொற்களின் 

வடிவங்கனளப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலொக, இந்த நுட்பம், கூறுகள் வனரயப்பட்ட வொினே, 

தினே,  ற்றும் சபைொனவ கீசழ னவத்து தூக்கும் அன தபொழுங்கு சபொன்ை இயக்கங்கனள ஈட்ட 

இயலும். இந்தக் கூடுதல் தகவல் இறுதிக்கு-இறுதி தேயல்முனைனய  ிகவும் துல்லிய ொக்குகிைது. 

இந்தத் ததொழில்நுட்பம் "ஆன்-னலன் எழுத்துக்குைி புொிதல்" ("on-line character recognition"), 

"னடை ிக் சகரக்டர் புொிதல்" ("dynamic character recognition"), "நிகழ்சநர எழுத்துத் புொிதல்" 

("real-time character recognition")  ற்றும் "புத்திேொலித்தை ொை எழுத்துப் புொிதல்" (intelligent 

character recognition") என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 

நுட்பங்கள் (Techniques) 

முன் தேயலொக்கம் Pre-processing 

 ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் (ஓேிஆர்/OCR) த ன்தபொருள் தபரும்பொலும் தவற்ைிகர ொை 

புொிதலுக்கொை வொய்ப்புகனள ச ம்படுத்த படங்கனள "முன் தேயலொக்குகிைது" ("pre-processes"). 

நுட்பங்கள் பின்வரு ொறு (Optical Character Recognition (OCR) – How it works". 

Nicomsoft.com):  
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 டி-ஸ்சகவ் (De-skew)- ஸ்சகன் தேய்யும் சபொது ஆவணம் ேொியொக 

ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்னல எைில், உனரயின் வொிகனள கினட ட்ட ொக அல்லது 

தேங்குத்தொக  ொற்ை ேில டிகிொி கடிகொர தினேயில் அல்லது கடிகொர தினேயில் ேொய்ந்து 

தகொள்ள சவண்டியிருக்கும். 

 தடஸ்தபகிள் (Despeckle) - சநர் னை  ற்றும் எதிர் னை புள்ளிகள், த ன்ன யொை 

விளிம்புகனள அகற்ைவும் 

 னபைனரசேஷன் (Binarisation) - ஒரு படத்னத வண்ணம் அல்லது கிசரஸ்சகலில் இருந்து 

கருப்பு  ற்றும் தவள்னள நிை ொக  ொற்ைவும் (இரண்டு வண்ணங்கள் இருப்பதொல் "னபைொி 

படம்" என்று அனழக்கப்படுகிைது). உனரனய (அல்லது சவறு ஏசதனும் விரும்பிய படக் 

கூறுகனள) பின்ைணியில் இருந்து பிொிப்பதற்கொை எளிய வழியொக னபைனரசேஷன் பணி 

தேய்யப்படுகிைது (Sezgin & Sankur 2004). தபரும்பொலொை வணிக அங்கீகொர 

வழிமுனைகள் னபைொி படங்களில்  ட்டுச  தேயல்படுவதொல் னபைனரசேஷைின் பணி 

அவேியம். ஏதைைில் அவ்வொறு தேய்வது எளிது என்பனத நிரூபிக்கப்படுள்ளது Gupta, 

(Maya et al 2007). கூடுதலொக, னபைனரசேஷன் படியின்/நடபடிக்னகயின் தேயல்திைன் 

ஒரு குைிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு எழுத்து புொிதல் கட்டத்தின் தரத்னத அதிகொரம்தேய்கிைது 

 ற்றும் ஒரு குைிப்பிட்ட உள்ளீட்டு பட வனகக்கு பயன்படுத்தப்படும் னபைனரசேஷனைத் 

சதர்ந்ததடுப்பதில் கவை ொக முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்ைை; னபைொி முடினவப் 

தபறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் னபைனரசேஷன் முனையின் தரம் உள்ளீட்டுப் 

படத்தின் வனகனயப் தபொறுத்தது (ஸ்சகன் தேய்யப்பட்ட ஆவணம், கொட்ேி உனர படம், 

வரலொற்று ேீரழிந்த ஆவணம் சபொன்ைனவ) (Trier & Jain 1995; Milyaev et al 2013) 

  வொி நீக்கம் (Line removal) - கிளிஃப் அல்லொத தபட்டிகனளயும் சகொடுகனளயும் சுத்தம் 

தேய்கிைது 

 தளவன ப்பு பகுப்பொய்வு அல்லது "சைொைிங்" (Layout analysis or "zoning") - 

தநடுவொினேகள், பத்திகள், தனலப்புகள் சபொன்ைவற்னைத் தைித்துவ ொை ததொகுதிகளொக 

அனடயொளம் கொட்டுகிைது. பல தநடுவொினே தளவன ப்புகள்  ற்றும் அட்டவனணகளில் 

குைிப்பொக முக்கிய ொைது. 
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 வொி  ற்றும் தேொல் கண்டைிதல் (Line and word detection) - தேொல்  ற்றும் எழுத்து 

வடிவங்களுக்கொை அடிப்பனடகனள நிறுவுகிைது, சதனவப்பட்டொல் தேொற்கனளப் 

பிொிக்கிைது. 

 எழுத்துவடிவத்னதப் புொிதல் (Script recognition) - பன்த ொழி ஆவணங்களில், 

எழுத்துவடிவம் தேொற்களின்  ட்டத்தில்  ொைக்கூடும், எைசவ, குைிப்பிட்ட 

எழுத்துவடிவத்னத னகயொளச் ேொியொை ஓேிஆர்-ஐப் (OCR) பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, 

எழுத்துவடிவத்னத அனடயொளம் கொண்பது அவேியம்.  

 எழுத்து தைின ப்படுத்தல் அல்லது "கூறுபடுத்தல்" (Character isolation or 

"segmentation") - ஒவ்தவொரு எழுத்துக்குைி ஓேிஆருக்கு (per-character OCR), படக் 

கனலப்தபொருட்கள் கொரண ொக இனணக்கப்பட்டுள்ள பல எழுத்துக்கள் பிொிக்கப்பட 

சவண்டும்; தேயற்னகப்தபொருள் (artifacts) கொரண ொக பல துண்டுகளொக உனடக்கப்பட்ட 

ஒற்னை எழுத்துக்கள் இனணக்கப்பட சவண்டும். 

 சதொற்ை விகிதம்  ற்றும் அளனவ இயல்பொக்குதல்  

நினலயொை-இனேன  எழுத்துருக்களின்  (fixed-pitch fonts) கூைொக்கம் ஒப்பீட்டளவில் தவறு சை 

படத்னத ஒரு ேீரொை கட்டத்துடன் (uniform grid) தேங்குத்து கட்டக் சகொடுகள் எப்சபொதொவது 

கருப்பு பகுதிகனள இனடதவட்டுகின்ைை என்பதன் அடிப்பனடயில் இனணப்பதன் மூலம் 

நினைசவற்ைப்படுகிைது. விகிதொேொர எழுத்துருக்களுக்கு, அதிநவீை நுட்பங்கள் 

சதனவப்படுகின்ைை, ஏதைன்ைொல் எழுத்துக்களுக்கு இனடயில் உள்ள இனடதவளி ேில 

சநரங்களில் தேொற்களுக்கு இனடயில் இருப்பனத விட அதிக ொக இருக்கலொம், ச லும் தேங்குத்து 

சகொடுகள் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட எழுத்துக்கனள இனடதவட்டக்கூடும் (Ray Smith 2007).  

உனர புொிதல் (Text recognition) 

 ன ய ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் (சகொர் ஓ.ேி.ஆர்.) வழிமுனையின் இரண்டு அடிப்பனட 

வனககள் உள்ளை, அனவ சதர்வுக்குொிய எழுத்துக்களின் தரவொினேப் பட்டியனல 

உருவொக்கக்கூடும் ("OCR Introduction". Dataid.com.) 

 ச ட்ொிக்ஸ் தபொருத்தம் (Matrix matching) என்பது ஒரு படத்னத பிக்ேல்-னப-பிக்ேல் 

அடிப்பனடயில் சே ிக்கப்பட்ட கிளிஃபுடன் ஒப்பிடுவனத உள்ளடக்குகிைது; இது 

"அன ப்தபொழுங்குப் தபொருத்தம்" ("pattern matching"), "அன ப்தபொழுங்குப் புொிதல்" ("pattern 

recognition") அல்லது "படத் ததொடர்பு", ("image correlation") என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. இது 
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உள்ளீட்டுக் கிளிஃனபப் படத்தின் பிை பகுதிகளிலிருந்து ேொியொக தைின ப்படுத்தப்படுவனதயும், 

சே ிக்கப்பட்ட கிளிஃப் ஒத்த எழுத்துருவிலும் அசத அளவிலும் இருப்பனதயும் நம்பியுள்ளது. இந்த 

நுட்பம் தட்டச்சு தேய்யப்பட்ட உனரயுடன் ேிைப்பொகச் தேயல்படுகிைது, ச லும் புதிய 

எழுத்துருக்கனள எதிர்தகொள்ளும்சபொது நன்ைொக சவனல தேய்யொது. ஆரம்பகொல இயற்பியல் 

ஒளிச்சேர்க்னக அடிப்பனடயிலொை ஓேிஆர் (physical photocell-based OCR) சநரடியொக 

தேயல்படுத்தப்பட்ட நுட்ப ொகும். 

 பண்புக்கூறு பிொித்ததடுத்தல் சகொடுகள் (lines), மூடிய கண்ணிகள்/வனளயங்கள் (closed 

loops), வொி தினே (line direction)  ற்றும் வொி குறுக்குதவட்டுகள் (line intersections) சபொன்ை 

"பண்புக்கூறுகளொக" கிளிஃப்கனள ேினதக்கிைது. பிொித்ததடுக்கும் பண்புக்கூறுகள் 

உருப்படுத்தத்தின் பொி ொணத்னத குனைக்கிைது  ற்றும் புொிதல் தேயல்முனைனயக் 

கணிைி/கணக்கீட்டு அடிப்பனடயில் திைம்படச் தேய்கிைது. இந்தப் பண்புக்கூறுகள் ஒரு எழுத்தின் 

சுருக்கத் தினேயன் சபொன்ை (abstract vector-like) உருப்படுத்தத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைை, இது 

ஒன்று அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட கிளிஃப் மூலமுன் ொதிொிகளொகக் (glyph prototypes) 

குனையக்கூடும். கணிைி பொர்னவயில் பண்புக்கூறுனைக் கண்டைிவதற்கொை தபொதுவொை 

நுட்பங்கள் இந்த வனக ஓேிஆர்-க்கு தபொருந்தும், இது தபொதுவொக "அைிவொர்ந்த" னகதயழுத்துப் 

புொிதல் ("intelligent" handwriting recognition ற்றும்) உண்ன யில் நவீை ஓேிஆர்/OCR 

த ன்தபொருளில் கொணப்படுகிைது. சக-அருகிலுள்ள அண்னடகள் வழிமுனை (k-nearest neighbors 

algorithm) சபொன்ை அருகிலுள்ள அண்னட வனகப்படுத்திகள் (Nearest neighbour classifiers) பட 

பண்புக்கூறுகனளச் சே ிக்கப்பட்ட கிளிஃப் பண்புக்கூறுகளுடன் ஒப்பிட்டு அருகிலுள்ள 

தபொருத்தனதத் (nearest match) சதர்வுதேய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  

 கியூைிஃபொர்ம் (Cuneiform)  ற்றும் தடேரொக்ட் (Tesseract) சபொன்ை த ன்தபொருள்கள் 

எழுத்துப் புொிதலுக்கு (character recognition) இரண்டு-பொஸ் அணுகுமுனைனயப் 

பயன்படுத்துகின்ைை. இரண்டொவது பொஸ் "தகவன ப்பு புொிதல்" ("adaptive recognition") என்று 

அனழக்கப்படுகிைது  ற்றும் இரண்டொவது பொஸில்  ீதமுள்ள எழுத்துக்கனளச் ேிைப்பொக 

அனடயொளம் கொண முதல் பொஸில் அதிக நம்பிக்னகயுடன் புொியப்பட்ட எழுத்து வடிவங்கனளப் 

பயன்படுத்துகிைது. எழுத்துரு ேினதந்த அேொதொரண எழுத்துருக்கள் அல்லது குனைந்த தர ொை 

ஸ்சகன்களுக்கு (எ.கொ.  ங்கலொை அல்லது  ங்கிப்சபொை) இது ேொதக ொைது (Ray Smith 2007).  
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 நவீை ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிதல் (OCR) த ன்தபொருளொைது ஓேிஆர்ஓபஸ் OCRopus 

அல்லது ததஸ்தைரொக்ட் (Tesseract) சபொன்ை நரம்பியல் வனலயன ப்புகனளப் 

(தநட்தவொர்க்குகனளப்) பயன்படுத்துகிைது, அனவ ஒற்னை எழுத்துக்களில் கவைம் 

தேலுத்துவதற்குப் பதிலொக உனரயின் முழு வொிகனளயும் அனடயொளம் கொணப் பயிற்ேி தபற்ைை. 

 ஓேிஆர்/OCR முடினவ தரப்படுத்தப்பட்ட ஆல்சடொ (ALTO) வடிவத்தில் சே ிக்க முடியும், 

இது யுனைதடட் ஸ்சடட்ஸ் னலப்ரொி ஆஃப் கொங்கிரைொல் (United States Library of Congress) 

பரொ ொிக்கப்படும் ஒரு பிரத்சயக எக்ஸ்எம்எல் (XML)  திட்ட ொகும். பிை தபொதுவொை வடிவங்களில் 

hOCR  ற்றும் PAGE XML ஆகியனவ அடங்கும். 

 ஒளிவழி எழுத்துப் புொிதல் (ஆப்டிகல் சகரக்டர் தரக்ைிசகஷன்) த ன்தபொருளின் 

பட்டியலுக்கு ஆப்டிகல் சகரக்டர் தரக்ைிசகஷன் த ன்தபொருளின் ஒப்பீடு பொர்க்கவும். 

பின் தேயலொக்கம் (Post-processing) 

 தவளியீட்னட ஒரு அகரொதி (ஒரு ஆவணத்தில் நிகழ அனு திக்கப்பட்ட தேொற்களின் 

பட்டியல்) மூலம் கட்டுப்படுத்திைொல் ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் துல்லியத்னத அதிகொிக்க 

இயலும் ("Optical Character Recognition (OCR) – How it works". Nicomsoft.com.). 

எடுத்துக்கொட்டொக, இது ஆங்கில த ொழியில் உள்ள அனைத்து தேொற்களும் அல்லது ஒரு 

குைிப்பிட்ட புலத்திற்கொை ததொழில்நுட்ப அகரொதியொக இருக்கலொம். இயற்தபயர்கனளப் சபொல, 

அகரொதியில் இல்லொத தேொற்கள் ஆவணத்தில் இருந்தொல் இந்த நுட்பம் ேிக்கலொக இருக்கும். 

ச ம்பட்ட துல்லியத்திற்கொக, எழுத்து கூைொக்க நடத்னதனய ஊகுவிக்க தடேரொக்ட் அதன் 

அகரொதினயப் பயன்படுத்துகிைது (Ray Smith 2007). 

 தவளியீட்டு ஒழுக்கு ஒரு எளிய உனர ஒழுக்கு அல்லது எழுத்துகளின் சகொப்பொக 

இருக்கலொம், ஆைொல்  ிகவும் அதிநவீை ஓேிஆர் அன ப்புகள் பக்கத்தின் அேல் தளவன ப்னபப் 

பொதுகொத்து உருவொக்கலொம்; எடுத்துக்கொட்டொக, பக்கத்தின் அேல் படம்  ற்றும் சதடக்கூடிய உனர 

உருப்படுத்தம் ஆகிய இரண்னடயும் உள்ளடக்கிய ஒரு அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட PDF . 

 "அருகிலுள்ள அண்னட பகுப்பொய்வு" ("Near-neighbor analysis") ேில தேொற்கள் 

தபரும்பொலும் ஒன்ைொகக் கொணப்படுவனதக் குைிப்பிடுவதன் மூலம் பினழகனளச் ேொிதேய்ய 

இனணநிகழ்வு அதிர்தவண்கனளப் (co-occurrence frequencies) பயன்படுத்தலொம் ("How does 

OCR document scanning work?"). எடுத்துக்கொட்டொக, "Washington, D.C." தபொதுவொக 

"Washington DOC" - ஐ விட ஆங்கிலத்தில்  ிகவும் தபொதுவொைது. 
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 ஸ்சகன் தேய்யப்படும் த ொழியின் இலக்கணத்னதப் பற்ைிய அைிவு ஒரு தேொல் 

வினைச்தேொல்லொகசவொ அல்லது தபயர்ச்தேொல்லொகசவொ இருக்க முடியு ொ என்பனத தீர் ொைிக்க 

உதவும், எடுத்துக்கொட்டொக, அதிக துல்லியத்னத அனு திக்கிைது. 

 OCR API-இன் முடிவுகனள ச லும் ச ம்படுத்த ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் பிந்னதய 

தேயலொக்கத்திலும் தலவன்ஸ்டீன் ததொனலநினல வழிமுனை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ("How to 

optimize results from …. Community").  

பயன்பொடு ேொர்ந்த ச ம்படுத்தல்கள் (Application-specific optimizations) 

 ே ீபத்திய ஆண்டுகளில், முக்கிய ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் ததொழில்நுட்ப 

வழங்குநர்கள் குைிப்பிட்ட வனக உள்ளீடுகனள  ிகவும் திைன யொகக் னகயொள ஒளிமூலம் 

எழுத்துப் புொிதல் ஒழுங்குமுனைகனள  ொற்ைத் ததொடங்கிைர். பயன்பொட்டு-குைிப்பிட்ட அகரொதிக்கு 

(application-specific lexicon) அப்பொல், வணிக விதிகள், நினலயொை தவளிப்பொடு, அல்லது 

வண்ணப் படங்களில் உள்ள வள ொை தகவல்கனள கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்வதன் மூலம் ேிைந்த 

தேயல்திைனைப் தபைலொம். இந்த மூசலொபொயம் "பயன்பொடு ேொர்ந்த ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன்" 

("Application-Oriented OCR") அல்லது "தைிப்பயைொக்கப்பட்ட ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன்" 

("Customized OCR") என்று அனழக்கப்படுகிைது; ச லும் இது உொி த் தகடுகள், 

வினலப்பட்டியல், ஸ்கிொீன் ஷொட்கள், அனடயொள அட்னடகள், ஓட்டுநர் உொி ங்கள்  ற்றும் 

ஆட்சடொத ொனபல் உற்பத்தி ஆகியவற்ைில் ஒளிமூலம் எழுத்துப் புொிவொன் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 நியூயொர்க் னடம்ஸ் ஓேிஆர் ததொழில்நுட்பத்னத அவர்கள் னவத்திருக்கும் தைியுொி  

கருவியொக ஆவண உதவியொளரொக (Document Helper)  ொற்ைியன த்துள்ளது, இது அவர்களின் 

ஊடொடும் தேய்திக் குழுனவ  திப்பொய்வு தேய்ய சவண்டிய ஆவணங்களின் தேயலொக்கத்னத 

துொிதப்படுத்த உதவுகிைது. நிருபர்கள் உள்ளடக்கங்கனள  றுஆய்வு தேய்வதற்கொை தயொொிப்பில் 

ஒரு  ணி சநரத்திற்கு 5,400 பக்கங்கள் வீதம் தேயலொக்க இது உதவுகிைது என்பனத அவர்கள் 

குைிப்பிடுகிைொர்கள்  (Fehr 2019) 

6.6.2. குரனலப் புொிந்துக்தகொள்ளும் ஒழுங்குமுனைகள் (Voice recognition systems) 

 சபச்சுப் புொிந்துதகொள்ளுதல் (Speech recognition) என்பது கணிைி அைிவியல்  ற்றும் 

கணக்கீட்டு த ொழியியலின் ஒரு இனடநினல துனணத் துனையொகும், இது கணிைிகள் மூலம் 

சபசும் த ொழினய உனரயொகப் புொிந்துதகொள்ளவும் த ொழிதபயர்க்கவும் உதவும் முனைகள்  ற்றும் 

ததொழில்நுட்பங்கனள உருவொக்குகிைது. இது தொைியங்கிப் சபச்சு புொிந்துதகொள்ளல் (automatic 
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speech recognition (ASR),) அல்லது கணிைி சபச்சு அங்கீகொரம் அல்லது சபச்சு முதல் உனர 

(computer speech recognition or speech to text (STT)) என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. இது 

கணிைி அைிவியல், த ொழியியல்  ற்றும் கணிைி தபொைியியல் துனைகளில் அைிவு  ற்றும் 

ஆரொய்ச்ேினய ஒருங்கினணக்கிைது. 

 ேில சபச்சுப் புொிதல் ஒழுங்குமுனைகளுக்கு ஒரு தைிப்பட்ட சபச்ேொளர் உனர அல்லது 

தைின ப்படுத்தப்பட்ட தேொற்தைொனகனய ஒழுங்குமுனையில் படிக்கும் "பயிற்ேி" "training" 

("சேர்க்னக" ("enrollment") என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) சதனவப்படுகிைது,. கணிைி நபொின் 

குைிப்பிட்ட குரனல பகுப்பொய்வு தேய்து, அந்த நபொின் சபச்ேின் அங்கீகொரத்னத நன்ைொகப் 

பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்துகிைது, இதன் வினளவொக துல்லியம் அதிகொிக்கும். பயிற்ேினயப் 

பயன்படுத்தொத அன ப்புகள் "சபச்ேொளர் சுதந்திர ொை" ("speaker independent") ("Speaker 

Independent …. Corporation") அன ப்புகள் என்று அனழக்கப்படுகின்ைை.  பயிற்ேினயப் 

பயன்படுத்தும் அன ப்புகள் "சபச்ேொளர் ேொர்பு" ("speaker dependent") என்று 

அனழக்கப்படுகின்ைை. 

 சபச்சு புொிதல் பயன்பொடுகளில் குரல் பயைர் இனடமுகங்களொை (voice user interfaces) 

குரல் டயலிங் (voice dialing) (எ.கொ. "வீட்டிற்கு அனழப்பு"), அனழப்பு ரூட்டிங் (routing) (எ.கொ. 

"நொன் ஒரு சேகொிப்பு அனழப்னப தேய்ய விரும்புகிசைன்"), சடொச ொடிக் பயன்பொட்டுக் கட்டுப்பொடு 

(domotic appliance control), சதடல் முக்கிய தேொற்கள் (எ.கொ. குைிப்பிட்ட தேொற்கனளக் தகொண்ட 

சபொட்கொஸ்னடக் கண்டுபிடி சபேப்பட்டது), எளிய தரவு உள்ளீடு (எ.கொ., கிதரடிட் கொர்டு 

எண்னண உள்ளிடுதல்), கட்டன க்கப்பட்ட ஆவணங்கனளத் தயொொித்தல் (எ.கொ. ஒரு கதிொியக்க 

அைிக்னக), சபச்ேொளர் பண்புகனள தீர் ொைித்தல் (Nguyen 2010)), சபேிலிருந்து உனர 

தேயலொக்கம் (எ.கொ., தேொல் தேயலிகள் அல்லது  ின்ைஞ்ேல்கள்),  ற்றும் வி ொைம் (தபொதுவொக 

சநரடி குரல் உள்ளீடு என்று அனழக்கப்படுகிைது).  

 குரல் புொிதல் (voice recognition) ("British English definition of voice recognition”, "voice 

recognition, definition of") அல்லது சபச்ேொளர் அனடயொளம் கொணல் (Speaker recognition) 

(Reynolds & Rose 1995; "Speaker Identification (WhisperID))" என்பது அவர்கள் தேொல்வனதக் 

கொட்டிலும் சபச்ேொளனர அனடயொளம் கொண்பனதக் குைிக்கிைது . சபச்ேொளனர அங்கீகொிப்பது ஒரு 

குைிப்பிட்ட நபொின் குரலில் பயிற்ேியளிக்கப்பட்ட அன ப்புகளில் சபச்னே த ொழிதபயர்க்கும் 
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பணினய எளிதொக்குகிைது அல்லது பொதுகொப்புச் தேயல்பொட்டின் ஒரு பகுதியொக சபச்ேொளொின் 

அனடயொளத்னத அங்கீகொிக்க அல்லது ேொிபொர்க்க இது பயன்படுத்தப்படலொம். 

 ததொழில்நுட்ப கண்சணொட்டத்தில், சபச்சு அங்கீகொரம் பல தபொிய கண்டுபிடிப்புகளுடன் 

நீண்ட வரலொற்னைக் தகொண்டுள்ளது.  ிக ே ீபத்தில், ஆழ்ந்த கற்ைல்  ற்றும் தபொிய தரவுகளின் 

முன்சைற்ைங்களிலிருந்து இந்தத் துனை பயைனடந்துள்ளது. இந்த துனையில் தவளியிடப்பட்ட 

கல்வித் தொள்களின் எழுச்ேியொல்  ட்டு ல்லொ ல்,  ிக முக்கிய ொக உலகளொவிய ததொழில்துனை 

சபச்சு அங்கீகொர முனைகனள வடிவன ப்பதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் பல்சவறு ஆழ ொை கற்ைல் 

முனைகனளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் முன்சைற்ைங்கள் ேொட்ேிய ளிக்கின்ைை. 

6.6.3. உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனைகள் (Text to speech systems) 

 சபச்சு உருவொக்கம் (Speech synthesis) என்பது  ைித சபச்ேின் தேயற்னக உற்பத்தி 

ஆகும். இந்த சநொக்கத்திற்கொக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணிைி அன ப்பு சபச்சு கணிைி அல்லது 

சபச்சு ேின்தனேேர் எை அனழக்கப்படுகிைது, ச லும் இது த ன்தபொருள் அல்லது வன்தபொருள் 

தயொொிப்புகளில் தேயல்படுத்தப்படலொம். ஒரு உனரயிலிருந்து சபச்சு (text-to-speech 

(TTS/டி.டி.எஸ்) ஒழுங்குமுனை ேொதொரண த ொழி உனரனயப் சபச்ேொக  ொற்றுகிைது; பிை 

அன ப்புகள் ஒலிப்பு டிரொன்ஸ்கிொிப்ஷன்கள் (phonetic transcriptions) சபொன்ை குைியீட்டு 

த ொழியியல் உருப்படுத்தங்கனள (symbolic linguistic representations) சபச்ேொக வழங்குகின்ைை 

Allen et al 1987).  

 ஒரு தரவுத்தளத்தில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்ேின் துண்டுகனள 

ஒன்ைினணப்பதன் மூலம் ஒருங்கினணந்த சபச்னே உருவொக்க முடியும். சே ிக்கப்பட்ட சபச்சு 

அலகுகளின் அளவுகளில் அன ப்புகள் சவறுபடுகின்ைை; ஒலிகனள (phones) அல்லது 

ஈதரொலிகனளச் (diphones) சே ிக்கும் அன ப்பு  ிகப்தபொிய தவளியீட்டு வரம்னப வழங்குகிைது, 

ஆைொல் ததளிவு இல்லொ ல் இருக்கலொம். குைிப்பிட்ட பயன்பொட்டு களங்களுக்கு, முழு தேொற்கள் 

அல்லது வொக்கியங்களின் சே ிப்பு உயர்தர தவளியீட்னட அனு திக்கிைது.  ொற்ைொக, ஒரு 

ேின்தனேேர் முற்ைிலும் "தேயற்னக" குரல் தவளியீட்னட உருவொக்க குரல் பொனத  ற்றும் பிை 

 ைித குரல் பண்புகளின்  ொதிொினய இனணக்க முடியும் (Rubin  et al 1981).  

 சபச்சு உருவொக்கியின் தரம்  ைித குரலுடன் அதன் ஒற்றுன   ற்றும் ததளிவொக 

புொிந்துதகொள்ளும் திைன் ஆகியவற்ைொல் தீர் ொைிக்கப்படுகிைது. புத்திேொலித்தை ொை 

உனரயிலிந்து சபச்சுத் திட்டம் பொர்னவக் குனைபொடுகள் (visual impairments) அல்லது வொேிப்பு 
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குனைபொடுகள் (reading disability) உள்ளவர்கள் வீட்டு கணிைியில் எழுதப்பட்ட தேொற்கனளக் 

சகட்க அனு திக்கிைது. பல கணிைி இயக்க முனைன கள் 1990களின் முற்பகுதியில் இருந்து 

சபச்சு உருவொக்கிகனள உள்ளடக்கியுள்ளை. 

 பின்வரும் படம் விக்கிபீடியொவிலிருந்து எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது. 

 

 ஒரு உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனை (அல்லது "இயந்திரம்") இரண்டு பகுதிகனளக் 

தகொண்டது (van Santen et al 1997): ஒரு முன்-முனை (front-end)  ற்றும் பின்-முனை (back-end). 

முன் இறுதியில் இரண்டு முக்கிய தேயல்பொடுகள் உள்ளை. முதலில், இது எண்கள்  ற்றும் 

சுருக்கங்கள் (abbreviations) சபொன்ை குைியீடுகனளக் தகொண்ட மூல உனரனய எழுதப்பட்ட 

தேொற்களுக்குச் ே  ொக  ொற்றுகிைது. இந்தச் தேயல்முனை தபரும்பொலும் உனர இயல்பொக்கம் 

normalization, முன்தேயலொக்கம் pre-processing அல்லது சடொக்கனைசேஷன் (tokenization)  

என்று அனழக்கப்படுகிைது. முன் இறுதியில் ஒவ்தவொரு வொர்த்னதக்கும் ஒலிப்பு 

வொிவடிவொக்கங்கனள (phonetic transcriptions) ஒதுக்குகிைது, ச லும் உனரனய தேொற்தைொடர்கள், 

எச்ேத்ததொடர்கள்  ற்றும் வொக்கியங்கள் சபொன்ை  ீக்கூறு அலகுகளொகப் (prosodic units) பிொித்து 

குைிக்கிைது. தேொற்களுக்கு ஒலிப்பு வொிவடிவொக்கங்கனள ஒதுக்கும் தேயல்முனைனய 

உனரயிலிருந்து ஒலியன் (text-to-phoneme) அல்லது எழுத்திலிருந்து ஒலியன்  ொற்ைம் (grapheme-

to-phoneme conversion) எைஅனழக்கப்படுகிைது. ஒலிப்பு வொிவடிவொக்கங்களும்   ீக்கூறு 

தகவல்களும் சேர்ந்து குைியீட்டு த ொழியியல்ேொர் உருப்படுத்தத்னத (symbolic linguistic 

representation) உருவொக்குகின்ைை; இது முன் இறுதியின் தவளியீடு ஆகும். தபரும்பொலும் 

உருவொக்கி எைக் குைிப்பிடப்படும் பின்-இறுதி (synthesizer) பின்ைர் குைியீட்டு த ொழியியல் 

உருப்படுத்தத்னத ஒலியொக  ொற்றுகிைது. ேில ஒழுங்குமுனைகளில், இந்தப் பகுதி தவளியீட்டு 

உனரயில் திணிக்கப்படும் இலக்கு  ீக்கூைின் கணக்கீடு/கணிைியொக்கத்னத (இனேன , கொண்டூர், 

ஒலியன் கொல அளவுகள்) (Van Santen, 1994) உட்படுத்தும்.  
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ததொகுப்பு ததொழில்நுட்பங்கள் 

 சபச்சுத் ததொகுப்பு அன ப்பின்  ிக முக்கிய ொை குணங்கள் இயல்பொை தன்ன   ற்றும் 

புத்திேொலித்தைம் (Taylor 2009). இயல்பொைது தவளியீடு  ைித சபச்னேப் சபொல எவ்வளவு 

தநருக்க ொக ஒலிக்கிைது என்பனத விவொிக்கிைது, அசத சநரத்தில் புத்திேொலித்தைம் என்பது 

தவளியீட்னடப் புொிந்துதகொள்வதற்கொை எளின . ேிைந்த சபச்சு ததொகுப்பு இயற்னகயொைது 

 ற்றும் புொியக்கூடியது. சபச்சுத் ததொகுப்பு அன ப்புகள் தபொதுவொக இரு குணொதிேயங்கனளயும் 

அதிகொிக்க முயற்ேிக்கின்ைை. 

 தேயற்னகப் சபச்சு அனலவடிவங்கனள உருவொக்கும் இரண்டு முதன்ன  

ததொழில்நுட்பங்கள் ஒன்ைினணத்த ததொகுப்பு (concatenative synthesis)  ற்றும் வடிவத் ததொகுப்பு 

(formant synthesis) ஆகும். ஒவ்தவொரு ததொழில்நுட்பத்திற்கும் பலங்களும் பலவீைங்களும் 

உள்ளை, ச லும் ஒரு ததொகுப்பு அன ப்பின் சநொக்கம் தபொதுவொக எந்த அணுகுமுனை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனதத் தீர் ொைிக்கும். 

ஒன்ைினணத்த ஒருங்கினணப்பு 

 ஒன்ைினணத்த ஒருங்கினணப்பு என்பது பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்ேின் கூறுகளின் 

ஒன்ைினணப்னப (அல்லது ஒன்ைொகக் சகொர்த்தல்) அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. தபொதுவொக, 

ஒன்ைினணத்த ததொகுப்பு  ிகவும் இயல்பொக ஒலிக்கும் ஒன்ைினணத்த உனரனய உருவொக்குகிைது. 

இருப்பினும், சபச்ேில் இயற்னகயொை  ொறுபொடுகள்  ற்றும் அனலவடிவங்கனள 

கூறுபடுத்துவபதற்கொை தொைியங்கு நுட்பங்களின் தன்ன  ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலொை 

சவறுபொடுகள் ேில சநரங்களில் தவளியீட்டில் சகட்கக்கூடிய குனைபொடுகனள ஏற்படுத்துகின்ைை. 

ஒன்ைினணத்த ததொகுப்பின் மூன்று முக்கிய துனண வனககள் உள்ளை: அலகுத்சதர்வுத் ததொகுப்பு, 

இரு  ஒலி ததொகுப்பு, களம் குைிப்பிட்ட ததொகுப்பு. 

அலகுத் சதர்வு ஒருங்கினணப்பு (Unit selection synthesis) 

 அலகு சதர்வு ஒருங்கினணப்பு பதிவு தேய்யப்பட்ட சபச்ேின் தபொிய தரவுத்தளங்கனளப் 

பயன்படுத்துகிைது. தரவுத்தள உருவொக்கத்தின் சபொது பதிவுதேய்யப்பட்ட ஒவ்தவொரு தேொற்களும் 

பின்வருவைவற்ைில் ேில அல்லது அனைத்திலும் கூைிடப்படுகின்ைை: தைிப்பட்ட ஒலிகள், 

இருன  ஒலிகள், அனர ஒலிகள், அனேகள், உருபன்கள், ததொடர்கள்,  ற்றும் வொக்கியங்கள். 

தபொதுவொக, கூறுகளொகப் பிொித்தல் ேிைப்பொக  ொற்ைியன க்கப்பட்ட சபச்சு புொிதனலப் 

பயன்படுத்தி "கட்டொய ஒழுங்ன ப்பு" பயன்முனையில் அன க்கப்பட்ட பின்ைர் ேில  ைித 
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முயற்ேித் திருத்தங்களுடன், அனலவடிவம் (waveform)  ற்றும் ஸ்தபக்ட்சரொகிரொம் and 

(spectrogram) சபொன்ை கொட்ேி உருப்படுத்தங்கனளப் பயன்படுத்திச் தேய்யப்படுகிைது (Black, 

2002). சபச்சு தரவுத்தளத்தில் உள்ள அலகுகளின் உள்ளடக்க அட்டவனண (index)  அடிப்பனட 

அதிர்தவண் (இனேன ), கொல அளவு, அனேயில் நினல  ற்றும் அண்னட ஒலிகள் சபொன்ை 

கூைொக்கம்  ற்றும் ஒலி அளவுருக்களின் அடிப்பனடயில் உருவொக்கப்படுகிைது. இயக்க சநரத்தில், 

தரவுத்தளத்திலிருந்து (அலகு சதர்வு) சதர்வுக்குொிய அலகுகளின் ேிைந்த ேங்கிலினய 

தீர் ொைிப்பதன் மூலம் விரும்பிய இலக்கு உச்ேொிப்பு உருவொக்கப்படுகிைது. இந்த தேயல்முனை 

தபொதுவொக விசேஷ ொக நினைதேய்த தீர் ைக் கினளனய (decision tree) பயன்படுத்தி 

அனடயப்படுகிைது. 

 அலகுத் சதர்வு  ிகப் தபொிய இயல்னப வழங்குகிைது, ஏதைைில் இது பதிவுதேய்யப்பட்ட 

சபச்சுக்கு ஒரு ேிைிய அளவு டிஜிட்டல் ேிக்ைல் தேயலொக்கத்னத (digital signal processing (DSP/ 

டிஎஸ்பி))  ட்டுச  பயன்படுத்தும். டிஜிட்டல் ேிக்ைல் தேயலொக்கம் தபரும்பொலும் 

பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்சு ஒலினயக் குனைவொக இயல்பொக்குகிைது, இருப்பினும் ேில அன ப்புகள் 

அனலவடிவத்னத த ன்ன யொக்குவதற்கு ஒரு ேிைிய அளவிலொை ே ிக்னஞச்/குைினகச் 

தேயலொக்கத்னத ஒன்ைினணக்கும் கட்டத்தில் பயன்படுத்துகின்ைை. ேிைந்த அலகு-சதர்வு 

அன ப்புகளின் தவளியீடு தபரும்பொலும் உண்ன யொை  ைித குரல்களிலிருந்து பிொித்தைிய 

முடியொதது, குைிப்பொக உனரயிலிருந்து சபச்சு (டி.டி.எஸ்) ஒழுங்குமுனை ேொிதேய்யப்பட்ட 

சூழல்களில்.  இருப்பினும், அதிகபட்ே இயல்புக்குப் தபொதுவொக அலகு-சதர்வு சபச்சு 

தரவுத்தளங்கள்  ிகப் தபொியதொக இருக்க சவண்டும், ேில அன ப்புகளில் டஜன் கணக்கொை 

 ணிசநர சபச்னே உருப்படுத்தம்தேய்யும் பதிவுதேய்யப்பட்ட தரவுகளின் ஜிகொனபட் வனர 

இருக்க சவண்டும் (John Kominek and Black 2003). ச லும், தரவுத்தளத்தில் ஒரு ேிைந்த சதர்வு 

இருக்கும்சபொது கூட, ேிைந்த ததொகுப்னபக் கொட்டிலும் குனைவொை (எ.கொ. ேிைிய தேொற்கள் 

ததளிவொகத் ததொியவில்னல) ஒரு இடத்திலிருந்து கூறுகனளத் சதர்ந்ததடுப்பது அலகு சதர்வு 

வழிமுனைகள் அைியப்படுகின்ைை (Julia Zhang. 2002). ே ீபத்தில், அலகு-சதர்வு சபச்சுத் 

ததொகுப்பு அன ப்புகளில் இயற்னகக்கு  ொைொை கூறுகனளக் கண்டைிய ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் 

பல்சவறு தொைியங்கி முனைகனள முன்த ொழிந்தைர் (William Yang Wang and Kallirroi Georgila. 

2011).  

ஈதரொலி ஒருங்கினணப்பு (Diphone synthesis) 
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 ஈதரொலித் ததொகுப்பு ஒரு த ொழியில் நிகழும் அனைத்து ஈதரொலிகனளயும் (ஒலி-க்கு-ஒலி 

 ொற்ைங்கள்) தகொண்ட குனைந்தபட்ேப் சபச்சுத் தரவுத்தளத்னதப் பயன்படுத்துகிைது. 

ஈதரொலிகளின் எண்ணிக்னக த ொழியின் ஒலியியல் ேொர்ந்த தன்ன னயப் தபொறுத்தது: 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஸ்பொைிஷ் சு ொர் 800 ஈதரொலிகனளயும், தஜர் ன் 2500ஐயும் தகொண்டுள்ளது. 

ஈதரொலித் ததொகுப்பில், ஒவ்தவொரு ஈதரொலிக்கும் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு  ட்டுச  சபச்சுத் 

தரவுத்தளத்தில் உள்ளது. இயக்க சநரத்தில், சநொியல் முன்கணிப்பு குைியீட்டு முனை (linear 

predictive coding), PSOLA (பி.எஸ்.ஓ.எல்.ஏ) அல்லது MBROLA (எம்.பி.ஆர்.ஓ.எல்.ஏ.) சபொன்ை 

டிஜிட்டல் ேிக்ைல் தேயலொக்க நுட்பங்கள் மூலம் அல்லது தைித்துவ ொை தகொனேன் 

உரு ொற்ைத்னதப் (discrete cosine transform) பயன்படுத்தி மூலக் களத்தில் இனேன   ொற்ைம் 

சபொன்ை ே ீபத்திய நுட்பங்கள் மூலம் ஒரு வொக்கியத்தின் இலக்கு  ீக்கூறு (புசரொசேொடி) இந்தக் 

குனைந்தபட்ே அலகுகள்  ீது ச ற்படியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (Dutoit et al 1996). (Muralishankar 

et al 2004). ஈதரொலித் ததொகுப்பு ஒன்ைினணத்த ததொகுப்பின் சேொைிக் குனைபொடுகள் (sonic 

glitches)  ற்றும் வடிவத் ததொகுப்பின் சரொசபொ-ஒலிக்கும் தன்ன  (robotic-sounding) 

ஆகியவற்ைொல் பொதிக்கப்படுகிைது; ச லும் ேிைிய அளனவத் தவிர இரண்டில் ஏசதனுத ொரு 

அணுகுமுனையின் ேில நன்ன கள் உள்ளை. எைசவ, வணிக பயன்பொடுகளில் அதன் பயன்பொடு 

குனைந்து வருகிைது; இருப்பினும் ஏரொள ொை இலவே த ன்தபொருள் தேயலொக்கங்கள் உள்ளதொல் 

இது ஆரொய்ச்ேியில் ததொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஈதரொலித் ததொகுப்பின் ஆரம்ப 

எடுத்துக்கொட்டு ன க்சகல் சஜ. ஃப்ொீச ன் (Michael J. Freeman) கண்டுபிடித்த லீச்ேிம் (leachim) 

என்ை கற்பித்தல் சரொசபொ ஆகும் (Rudy the Robot - Michael Freeman). லீச்ேிம் வகுப்பு 

பொடத்திட்டங்கள்  ற்றும் கற்பிக்க திட்ட ிடப்பட்ட 40  ொணவர்கனளப் பற்ைிய ேில வொழ்க்னக 

வரலொற்று தகவல்கள் பற்ைிய தகவல்கனளக் தகொண்டிருந்தது. இது நியூயொர்க்கின் பிரொங்க்ஸில் 

(the Bronx, New York) நொன்கொம் வகுப்பு வகுப்பனையில் சேொதிக்கப்பட்டது.  

களம்-குைிப்பிட்ட ஒருங்கினணப்பு 

 களம்-குைிப்பிட்ட ஒருங்கினணப்பு முழுன யொை தேொற்கனள உருவொக்க முன்சப 

பதிவுதேய்யப்பட்ட தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் இனணக்கிைது. சபொக்குவரத்து 

அட்டவனண அைிவிப்புகள் அல்லது வொைினல அைிக்னககள் சபொன்ை ஒரு குைிப்பிட்ட களத்திற்கு 

கணிைி தவளியிடும் பல்சவறு உனரகள் வனரயறுக்கப்பட்ட பயன்பொடுகளில் இது 

பயன்படுத்தப்படுகிைது (Lamel et al 1993). ததொழில்நுட்பம் தேயல்படுத்த  ிகவும் எளிதொைது, 
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 ற்றும் சபசும் கடிகொரங்கள்  ற்றும் கொல்குசலட்டர்கள் சபொன்ை ேொதைங்களில் நீண்ட கொல ொக 

வணிகப் பயன்பொட்டில் உள்ளது. இந்த ஒழுங்குமுனைகளின் இயல்பொைதன்ன யின் நினல  ிக 

அதிக ொக இருக்கலொம்; ஏதைைில் பல்சவறு வனகயொை வொக்கிய வனககள் குனைவொகசவ 

உள்ளை, ச லும் அனவ அேல் பதிவுகளின்  ீக்கூறுடனும் இனேசயொட்டத்துடனும் தநருக்க ொக 

தபொருந்துகின்ைை.  

 இந்த ஒழுங்குமுனைகள் அவற்ைின் தரவுத்தளங்களில் உள்ள தேொற்கள்  ற்றும் 

தேொற்தைொடர்களொல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொல், அனவ தபொதுவொை சநொக்கம் தகொண்டதல்ல, 

ச லும் அனவ முன்கூட்டிசய திட்ட ிடப்பட்ட தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்களின் 

சேர்க்னககனள  ட்டுச  ஒருங்கினணக்க முடியும். இயற்னகயொகசவ சபேப்படும் த ொழியில் 

தேொற்கனளக் கலக்கும்சபொது பல சவறுபொடுகனளக் கணக்கில் எடுத்துக் தகொள்ளொவிட்டொல் 

இன்னும் ேிக்கல்கனள ஏற்படுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தின் சரொட்டிக் அல்லொத 

கினளத ொழிகளில் (non-rhotic dialects) (குைிப்பிட இடங்களில் ”r” உச்ேொிக்கப்படொத)  "clear" 

/ˈklɪə/ சபொன்ை தேொற்களில் "r" என்பது அதன் பின்வரும் வொர்த்னதயில் முதல் எழுத்து ஒரு 

உயிதரழுத்து ஆக இருக்கும்சபொது  ட்டுச  தபொதுவொக உச்ேொிக்கப்படுகிைது (எ.கொ. " clear out " 

/ˌklɪəɹˈʌʊt/).  அசதசபொல் பிதரஞ்சு த ொழியில் பல இறுதி த ய்தயழுத்துக்கள் தகொண்ட 

தேொற்கனளக் ததொடர்ந்து உயிதரழுத்துடன் ததொடங்கும் தேொல் ததொடர்ந்து வந்தொல் இறுதி 

த ய்தயழுத்துக்கள் த ௌை ொக வரொ ல் உச்ேொிக்கப்படும்; இந்த வினளவு தலய்ேன் (liaison) 

என்று அனழக்கப்படுகிைது. இந்த  ொற்ைீட்னட ஒரு எளிய தேொல்-இனணத்தல் முனையொல் 

 ீண்டும் உருவொக்க இயலொது; இது சூழல்-உணர்திைன் தகொண்டதொக இருக்க கூடுதல் 

கலனவத்தன்ன  சதனவப்படும்.   

வடிவ ஒருங்கினணப்பு (Formant synthesis) 

 வடிவத் ஒருங்கினணப்பு  ைித சபச்சுப் பதக்கூறுகனள (speech samples) இயக்க 

சநரத்தில் பயன்படுத்தொது. அதற்குப் பதிலொக, சேர்க்னக ததொகுப்பு (additive synthesis)  ற்றும் 

ஒலியியக்க  ொதிொி (acoustic model) (இயற்பியல்  ொதிொித் ததொகுப்பு (physical modelling 

synthesis)) ஆகியவற்னைப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப்படுகிைது. தேயற்னக சபச்ேின் 

அனலவடிவத்னத உருவொக்க அடிப்பனட அதிர்தவண், குரல்  ற்றும் ேத்தம் அளவுகள் சபொன்ை 

அளவுருக்கள் கொலப்சபொக்கில்  ொறுபடும். இந்த முனை ேில சநரங்களில் விதிகள் ேொர்ந்த ததொகுப்பு 

என்று அனழக்கப்படுகிைது; இருப்பினும், பல ஒன்ைினணக்கப்பட ஒழுங்குமுனைகளும் விதிகனள 
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அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட கூறுகனளக் தகொண்டுள்ளை. வடிவத் ததொகுப்பு ததொழில்நுட்பத்னத 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட பல ஒழுங்குமுனைகள் தேயற்னகயொை, சரொசபொ-ஒலிக்கும் சபச்னே 

உருவொக்குகின்ைை (robotic-sounding speech); அனவ  ைித சபச்ேொக ஒருசபொதும் தவைொகக் 

கருதப்படொது. இருப்பினும், அதிகபட்ே இயல்பொை தன்ன  எப்சபொதும் சபச்சு ததொகுப்பு 

அன ப்பின் குைிக்சகொள் அல்ல; ச லும் வடிவத் ததொகுப்பு ஒழுங்குமுனைகள் 

ஒன்ைினணக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுனைகனள விட நன்ன கனளக் தகொண்டுள்ளை. வடிவ 

ததொகுக்கப்பட்ட சபச்சு நம்பத்தகுந்த வனகயில் புொியக்கூடியது;  ிக அதிக சவகத்தில் கூட, 

தபொதுவொக ஒன்ைினணக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுனைகனளப் பொதிக்கும் ஒலிக் குனைபொடுகனளத் 

தவிர்க்கிைது. ஸ்கிொீன் ொீடனரப் பயன்படுத்தி கணிைிகனள வினரவொக வழிநடத்த பொர்னவ 

குனைபொடுள்ளவர்களொல் அதிசவக ஒன்ைினணக்கப்பட்ட சபச்சு பயன்படுத்தப்படுகிைது. சபச்சுத் 

பதக்கூறுகளின் தரவுத்தளம் இல்லொததொல், வடிவன த்தல் ஒழுங்குமுனைகள் தபொதுவொக 

ஒன்ைினணக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுனைகனள விட ேிைிய நிரல்களொகும். எைசவ அனவ நினைவகம் 

 ற்றும் நுண்தேயலி ேக்தி (microprocessor power) குைிப்பொகக் குனைவொகசவ இருக்கும் 

உட்தபொதிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுனைகளில்  (embedded systems) பயன்படுத்தப்படலொம்,. 

வடிவன ப்பு அடிப்பனடயிலொை ஒழுங்குமுனைகள் தவளியீட்டு உனரயின் அனைத்து 

பண்புக்கூறுகனளயும் முழுன யொை கட்டுப்பொட்டில் னவத்திருப்பதொல், பலவித ொை  ீக்க்கூகளும் 

இனேசயொட்டங்களும் தவளியீடொக இருக்கலொம், இது சகள்விகள்  ற்றும் அைிக்னககள் 

 ட்டு ல்ல, பலவித ொை உணர்ச்ேிகனளயும் குரல்களின் சுரங்கனளயும் தவளிப்படுத்துகிைது. 

 நிகழ்சநரம் அல்லொத ஆைொல்  ிகவும் துல்லிய ொை இனேசயொட்டக் கட்டுப்பொட்டுக்கொை 

எடுத்துக்கொட்டுகள், 1970களின் பிற்பகுதியில் தடக்ேொஸ் இன்ஸ்ட்ரூத ன்ட்ஸ் தபொம்ன  ஸ்பீக் & 

ஸ்தபல் (Texas Instruments toy Speak & Spell)  ற்றும் 1980களின் முற்பகுதியில் சேகொ ஆர்சகட் 

த ஷின்கள் (Sega arcade machines)  ற்றும் TMS5220 LPC ேில்லுகனளப் பயன்படுத்துகின்ை 

பல அடொொி, இன்க் (Atari, Inc) ஆர்சகட் சகம்கள் ஆகியவற்ைில் தேய்யப்பட்ட சவனலகனள 

உட்படுத்தும். இந்தத் திட்டங்களுக்குச் ேொியொை இனேசயொட்டத்னத உருவொக்குவது கடிை ொைது, 

ச லும் வினளவுகள் நிகழ்சநர உனரயிலிருந்து சபச்சு இனடமுகங்களொல் இன்னும் 

தபொருந்தவில்னல.  

ஒலிப்புேொர் ஒருங்கினணப்பு (Articulatory synthesis) 
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 ஒலிப்புேொர் ஒருங்கினணப்பு என்பது  ைித குரல்வழியின்  ொதிொிகள்  ற்றும் அங்கு நிகழும் 

தவளிப்பொடு தேயல்முனைகளின் அடிப்பனடயில் சபச்னே ஒருங்கினணப்பதற்கொை கணக்கீட்டு 

நுட்பங்கனளக் குைிக்கிைது. ஆய்வகச் சேொதனைகளுக்கு தவைொ ல் பயன்படுத்தப்படும் முதல் 

உச்ேொிப்புேொர் ஒருங்கினணப்பி (articulatory synthesizer) 1970களின் நடுப்பகுதியில் ஹொஸ்கின்ஸ் 

ஆய்வகங்களில் பிலிப் ரூபின், டொம் சபர்  ற்றும் பொல் த ர்த ல்ஸ்டீன் (Philip Rubin, Tom Baer, 

and Paul Mermelstein) ஆகிசயொரொல் உருவொக்கப்பட்டது. ASY எை அனழக்கப்படும் இந்த 

ஒருங்கினணப்பி, 1960கள்  ற்றும் 1970களில் தபல் ஆய்வகங்களில் பொல் த ர்த ல்ஸ்டீன், ேிேில் 

சகொக்கர்  ற்றும் ேக ஊழியர்களொல் (Paul Mermelstein, Cecil Coker, and colleagues) 

உருவொக்கப்பட்ட குரல் பொனத  ொதிொிகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது. 

 ே ீப கொலம் வனர ஒலிப்புேொர் ஒருங்கினணப்பு  ொதிொிகள், வணிகொீதியொை சபச்சு 

ஒருங்கினணப்பு ஒழுங்குமுனைகளில் இனணக்கப்படவில்னல. ஒரு குைிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்கு, 

அேல் ஆரொய்ச்ேி அதிகம் நடத்தப்பட்ட கல்சகொி பல்கனலக்கழகத்தின் (University of Calgary) 

ஸ்பின்-ஆஃப் நிறுவை ொை ட்ொில்லியம் ேவுண்ட் ொிேர்ச் (Trillium Sound Research) என்பதொல் 

முதலில் உருவொக்கப்பட்டு விற்பனை தேய்யப்பட்ட தநக்ஸ்டி அடிப்பனடயிலொை ஒழுங்குமுனை  

(NeXT-based system) ஆகும். தநக்ஸ்டியின் பல்சவறு அவதொரங்களின்  னைனவத் ததொடர்ந்து 

(1980களின் பிற்பகுதியில் ஸ்டீவ் ஜொப்ைொல் ததொடங்கப்பட்டு 1997இல் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டருடன் 

இனணக்கப்பட்டது), ட்ொில்லியம் த ன்தபொருள் குனு/ஜி.என்.யு. தபொதுவொை தபொது க்கள் 

உொி த்தின் கீழ் தவளியிடப்பட்டது, இது ததொடர்ந்து குனுஸ்பீச்ேொக (Gnuspeech) இருந்தது. 

1994ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் ேந்னதப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஒழுங்குமுனை, கொொின் 

"தைித்துவ ொை பிரொந்திய  ொதிொியொல்" (Carré's "distinctive region model") கட்டுப்படுத்தப்படும் 

 ைித வொய்வழி  ற்றும் நொேிப் பொனதகளின் அனல வழிகொட்டி அல்லது பொி ொற்ை-வொி அைலொக் 

பயன்படுத்தி முழு தேொற்தபொருள் அடிப்பனடயிலொை உனரயிலிருந்து சபச்சு  ொற்ைத்னத 

வழங்குகிைது. 

HMM- அடிப்பனடயிலொை ஒருங்கினணப்பு (HMM based synthesis) 

 HMM-அடிப்பனடயிலொை ஒருங்கினணப்பு என்பது  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ் 

 ொதிொிகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட ஒரு ஒருங்கினணப்பு முனையொகும், இது புள்ளியியல்ேொர் 

அளவுரு ஒருங்கினணப்பு (Statistical Parametric Synthesis) என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. இந்த 

அன ப்பில், அதிர்தவண் ஸ்தபக்ட்ரம் (frequency spectrum) (குரல் பொனத/vocal tract), 
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அடிப்பனட அதிர்தவண் (குரல் மூலம்)  ற்றும் சபச்ேின் கொலம் ( ீக்கூறு) ஆகியனவ ஒசர 

சநரத்தில் எச்.எம்.எம். சபச்சு அனலவடிவங்கள் அதிகபட்ே வொய்ப்பு அளவுசகொலின் 

அடிப்பனடயில் HMM களில் இருந்து உருவொக்கப்படுகின்ைை (Statistical Parametric Synthesis).  

fundamental frequency (voice source). 

6.6.4. வனல (இனணயத்தளம்) அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் ஒழுங்குமுனைகள் ( Web-based 

learning systems) 

 இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் தபரும்பொலும் ஆன்னலன் கற்ைல் அல்லது எலொர்ைிங் 

(e-learning) என்று அனழக்கப்படுகிைது, ஏதைைில் இது ஆன்னலன் பொட உள்ளடக்கத்னத 

உள்ளடக்கியது.  ின்ைஞ்ேல், வீடிசயொ கொன்ஃபரன்ேிங்  ற்றும் சநரடி விொிவுனரகள் (வீடிசயொ 

ஸ்ட்ொீ ிங்) வழியொக கலந்துனரயொடல்  ன்ைங்கள் அனைத்தும் இனணயம் வழியொக 

ேொத்திய ொகும். இனணய அடிப்பனடயிலொை படிப்புகள் அச்ேிடப்பட்ட பொடப் தபொருட்கள் 

சபொன்ை நினலயொை பக்கங்கனளயும் வழங்கக்கூடும். பொடதநைிப் தபொருட்கனள அணுக 

இனணயத்னதப் பயன்படுத்துவதன்  திப்புகளில் ஒன்று, வனலப்பக்கங்கள் வனலயின் பிை 

பகுதிகளுக்கொை னஹப்பர்லிங்க்கனளக் தகொண்டிருக்கக்கூடும், இதைொல் ஏரொள ொை இனணய 

அடிப்பனடயிலொை தகவல்கனள அணுக முடியும். ஒரு "த ய்நிகர்" கற்ைல் சூழல் (virtual” learning 

environment  (VLE)) அல்லது நிர்வகிக்கப்பட்ட கற்ைல் சூழல் (managed learning environment 

MLE) என்பது ஒரு கற்பித்தல்  ற்றும் கற்ைல் த ன்தபொருள் ததொகுப்பில் உள்ளது. ஒரு "த ய்நிகர்" 

கற்ைல் சூழல் தபொதுவொக விவொத பலனககள், அரட்னட அனைகள், ஆன்னலன்  திப்பீடு, 

 ொணவர்களின் வனலனயப் பயன்படுத்துவனதக் கண்கொணித்தல்  ற்றும் பொடதநைி நிர்வொகம் 

சபொன்ை தேயல்பொடுகனள ஒருங்கினணக்கிைது. த ய்நிகர்" கற்ைல் சூழல்கள் சவறு எந்த கற்ைல் 

சூழலிலும் தேயல்படுகின்ைை, அனவ கற்பவர்களுக்கு தகவல்கனள விநிசயொகிக்கின்ைை. 

த ய்நிகர்" கற்ைல் சூழல்கள், எடுத்துக்கொட்டொக, திட்டங்களில் ஒத்துனழக்கவும் தகவல்கனளப் 

பகிரவும் கற்பவர்களுக்கு உதவும். இருப்பினும், இனணய அடிப்பனடயிலொை படிப்புகளின் 

கவைம் எப்சபொதும் கற்பவர்  ீது இருக்க சவண்டும் - ததொழில்நுட்பம் பிரச்ேினை அல்ல, அல்லது 

அவேிய ொை பதில் அல்ல (Javed Wasim et al, 2014).  

 இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைலின்  ொதிொிகள் வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைனல 

உருவொக்க  ற்றும் வழங்க பல அணுகுமுனைகனளப் பயன்படுத்தலொம். இவற்னை 

ததொடர்ச்ேியொகக் கொணலொம். ஒரு முனையில் “தூய்ன யொை”  ததொனலதூரக் கற்ைல் (இதில் 
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பொடதநைி,  திப்பீடு  ற்றும் ஆதரவு அனைத்தும் ஆன்னலைில் வழங்கப்படுகின்ைை, 

 ொணவர்கள்  ற்றும் ஆேிொியர்களினடசய சநருக்கு சநர் ததொடர்பு இல்லொ ல்).  றுமுனையில் ஒரு 

நிறுவை இன்ட்ரொதநட் உள்ளது, இது ஒரு அச்ேிடப்பட்ட பொடதநைி தபொருட்கனள ஆன்னலைில் 

நகதலடுக்கிைது. இருப்பினும், கற்ைல், தகவல் ததொடர்பு  ற்றும்  திப்பீட்டு 

நடவடிக்னககளுக்கொை இனணப்புகள் இல்லொ ல், அைிவின் களஞ்ேியங்களொக இருக்கும் 

வனலத்தளங்கள் கற்சபொனர ன ய ொகக் தகொண்டனவ அல்ல, அனவ உண்ன யொை இனணய 

அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் படிப்புகளொக கருதப்படொது. 

ஒரு தபொதுவொை வனல அடிப்பனடயிலொை பொடத்தின் பண்புக்கூறுகள்  

• பொடதநைி தகவல், அைிவிப்பு பலனக, கொல அட்டவனண  

• பொடத்திட்ட வனரபடம், ஸ்னலடுகள், னகசயடுகள், கட்டுனரகள் சபொன்ை கற்பித்தல் 

தபொருட்கள்,  ின்ைஞ்ேல்  ற்றும் விவொதப் பலனககள் வழியொகத் ததொடர்பு  

• வடிவன த்தல்  ற்றும் சுருக்க  திப்பீடுகள்  

•  ொணவர் ச லொண்ன க் கருவிகள் (பதிவுகள், புள்ளிவிவரங்கள்,  ொணவர் கண்கொணிப்பு) 

பயனுள்ள உள்  ற்றும் தவளிப்புை வனலத்தளங்களுக்கொை இனணப்புகள் எடுத்துக்கொட்டொக, 

நூலகம், ஆன்னலன் தரவுத்தளங்கள்  ற்றும் பத்திொினககள் 

 வனல அடிப்பனடயிலொை பொடத்திட்டத்னத வடிவன ப்பதற்கொை முதல் படி கற்ைவர்களின் 

சதனவகனள அனடயொளம் கொண்பது  ற்றும் கற்பவர்கள் ஒரு குழுவின் ஒரு பகுதியொக அல்லது 

தைிப்பட்ட கற்பவர்களொகக் கருதப்பட சவண்டு ொ?. தைின ப்படுத்தப்பட்ட கற்பவர்கனள 

“த ய்நிகர்”  குழுக்களில் ஒன்ைினணக்க வனல ஒரு பயனுள்ள கருவியொக இருக்கலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு விவொத  ன்ைத்தின் மூலம். இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் 

திட்டங்கனள எவ்வொறு வடிவன ப்பது என்பதில் பல ஆன்னலன் ஆதொரங்கள் உள்ளை. 

ஒரு வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் திட்டத்னத ததொடங்குவதற்கு முன் சகட்க சவண்டிய 

சகள்விகள்  

 இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் திட்டத்தின் கல்வி சநொக்கம் என்ை?  

 ஆன்னலன் கற்ைல் பொடதநைிக்கு அல்லது  ொணவர்களுக்கு என்ை கூடுதல்  திப்னபக் 

தகொடுக்கும்?  

 இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் குைித்த எந்த வளங்களும் நிபுணத்துவமும் 

நிறுவைத்தில் உள்ளை?  
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 திட்ட ிடப்பட்ட பொடத்திட்டத்னத ேக ஊழியர்களும் நிறுவைமும் அைிந்திருக்கிைொர்களொ? 

(நீங்கள் முயற்ேினய நகதலடுப்பனதத் தவிர்க்க சவண்டும்  ற்றும் நிறுவைத்தின் கணிைி 

அன ப்பு பொடத்திட்டத்னத ஆதொிக்க முடியும் என்பனத உறுதிப்படுத்திக் தகொள்ளுங்கள்). 

  ஆரம்பகொல வளர்ச்ேியின் பின்ைர் இருக்கும் கற்பித்தல் வளங்கள்  ற்றும் தற்சபொனதய 

பரொ ொிப்பு தேலவுகனள இந்த திட்டம் கணக்கில் எடுத்துக்தகொண்டதொ?  

 தபொருட்கனள (Materials) உருவொக்க அல்லது  றுவடிவன க்க சபொது ொை சநரத்னத 

நீங்கள் அனு தித்தீர்களொ?  

 இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் படிப்புகளின் குைிப்பிட்ட வடிவன ப்பு  ற்றும் 

 ொணவர் ஆதரவு சதனவகள் கணக்கில் எடுத்துக் தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ? 

ஒருங்கினணந்த திட்டங்களுக்கு வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் ஒரு நிறுவைத்தில் வனல 

அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் தபரும்பொலும் வழக்க ொை, சநருக்கு சநர் கற்பித்தலுடன் 

ஒருங்கினணக்கப்படுகிைது. இது தபொதுவொக ஒரு இன்ட்ரொதநட் வழியொகச் தேய்யப்படுகிைது; இது 

வழக்க ொக “கடவுச்தேொல் வழி பொதுகொக்கப்படுகிைது”  ற்றும் பதிவுதேய்யப்பட்ட பயைர்களுக்கு 

 ட்டுச  அணுகக்கூடியது. இதைொல் ஆன்னலன் தபொருட்களின் அைிவுேொர் தேொத்துக்கனளப் 

பொதுகொக்கவும்,  ொணவர்களினடசய ரகேிய தகவல்ததொடர்பு பொி ொற்ைத்னத ஆதொிக்கவும் முடியும். 

அடிப்பனட அைிவியல்  ற்றும்  ருத்துவ கற்பித்தல் இரண்டிலும்  ருத்துவம் ஆன்னலன் 

கற்ைலுக்கு பல எடுத்துக்கொட்டுகனளக் தகொண்டுள்ளது.  ொணவர்கள் தபொதுவொக அடிப்பனட 

அைிவியல் கற்பிப்பதற்கொக தபொிய குழுக்களொக இருப்பதொல், வழக்க ொை திட்டங்கனள நினைவு 

தேய்வதற்கும் சுய  திப்பீட்னட இயக்குவதற்கும் கற்ைல் தபொருட்கனள வழங்க வனல 

அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் பயன்படுத்தப்படலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, சநொயியல் படிப்புகள் 

கற்பிப்பதற்கொை உடற்கூைியல் தளங்கள்  ற்றும் பட வங்கிகளுக்கொை அணுகல். கற்பவர்கள் 

புவியியல் ொீதியொக பிொிக்கப்படும் சபொது  ருத்துவ கற்பித்தனல ஆதொிக்க வனல 

அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் பயனுள்ளதொக இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, வீடிசயொ 

தேயல்விளக்கங்கள் மூலம்  ருத்துவ திைன்கனளக் கற்றுக்தகொள்ள. கீழ்வரும் அட்டவனண 

பொரம்பொிய கற்ைல்  ற்றும் வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலொை 

சவறுபொட்னட நிரூபிக்கிைது. 

பொரம்பொிய கற்ைல்  ற்றும் வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலொை 

சவறுபொடு 
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பொரம்பொிய கற்ைல் வனல  ின் கற்ைல் (ஐடினயப் பயன்படுத்துதல்) 

ஆேிொியர்கனள ன ய ொகக் தகொண்ட 

அைிவுறுத்தல் 

 ொணவர்கனள ன ய ொகக் தகொண்ட 

அைிவுறுத்தல் 

ஒற்னை உணர்வு தூண்டுதல்  ல்டிதேன்ேொி தூண்டுதல் 

ஒற்னை பொனத முன்சைற்ைம்  ல்டிபொத் முன்சைற்ைம் 

ஒற்னை ஊடகம்  ல்டி ீடியொ 

தைின ப்படுத்தப்பட்ட சவனல கூட்டு சவனல 

தகவல் விநிசயொகம் தகவல் பொி ொற்ைம் 

தேயலற்ை கற்ைல் /தேயல்/ஆய்வு/விேொரனண அடிப்பனடயிலொை 

கற்ைல் 

உண்ன , அைிவு ேொர்ந்த கற்ைல் வி ர்ேை ேிந்தனை  ற்றும் தகவலைிந்த 

முடிதவடுதல் 

தைின ப்படுத்தப்பட்ட, தேயற்னக சூழல் உண்ன யொை, நிஜ உலக சூழல் 

 இனணய அடிப்பனடயிலொை நிரல்கனள வடிவன க்கும்சபொது (எந்ததவொரு கற்ைல் 

திட்டத்னதயும் சபொல), கற்பவர்களின் சதனவகளும் அனுபவமும் கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்ளப்பட 

சவண்டும். இனணய அடிப்பனடயிலொை அல்லது ஆன்னலன் கற்ைலில் இருந்து ேிைந்தனதப் தபை 

தபொருத்த ொை ததொழில்நுட்பமும் நியொய ொை கணிைி திைன்களும் சதனவ. தவவ்சவறு 

ததொழில்நுட்ப விவரக்குைிப்புகள்  ற்றும் த ன்தபொருளின் பதிப்புகளுக்கு இட ளிக்கும் வனகயில் 

நிகழ்ச்ேிகள்  ற்றும் வனலப்பக்கங்கனள வடிவன க்க முடியும். இருப்பினும், கற்ைவர்களுக்கு 

அவர்கள் த துவொை அணுகலுடன் இனணயத்தில் சவனல தேய்ய முயற்ேிக்கிைொர்கசளொ அல்லது 

அவர்களுக்குத் சதனவயொை படங்கனளயும் வீடிசயொக்கனளயும் பதிவிைக்கம் தேய்ய 

முடியொவிட்டொல் அது தவறுப்பொக இருக்கிைது.  றுபுைம், இனணய அடிப்பனடயிலொை நிரல்கள், 

ச லும் சுதந்திர ொை  ற்றும் சுறுசுறுப்பொை கற்ைனல ஊக்குவிக்கக்கூடும், ச லும் அனவ 

தபரும்பொலும் பொடப்தபொருட்கனள வழங்குவதற்கொை திைன யொை வழிமுனையொகும். தகவல் 

அடிப்பனடயிலொை விநிசயொகம், தகவல் ததொடர்பு, ஊடொடும் திைன், புவியியல் சுதந்திரம், 

தற்கொலிக சுதந்திரம் ஆகியவற்னை ஒருங்கினணப்பதன் மூலம் வனல அடிப்பனடயிலொை 

திட்டங்கள் கற்பித்தல்  ற்றும் கற்ைனல ச ம்படுத்த இயலும் (McCormack & D Jones, 1998). 

முடிவுனர 

 இனணயத்தின் வினரவொை விொிவொக்கம்  ற்றும் த ன்தபொருள் திைன்கனள அதிகொிப்பது 

பல்சவறு நினலகளில் கற்பித்தல்  ற்றும் கற்ைலின் இயக்கவியனல பொதிக்கிைது. வனல 
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அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் கருவிகள் தடவலப்பர்களொல் அவற்ைின் தேயல்திைனை 

ச ம்படுத்துவதற்கொக ததொடர்ந்து வடிவன க்கப்படுகின்ைை. தவப்ேிடி (WebCT) and  ற்றும் 

பிளொக்சபொர்டு (Blackboard) இரண்டுச  படிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டனத விட அவற்ைின் 

பொடதநைி கருவிகளின் புதிய பதிப்புகனளக் தகொண்டுள்ளை. ேில ஆய்வின் முடிவுகளில் 

விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, கருவியின் வடிவன ப்பு  ற்றும் கருவியின் வடிவன ப்பு உள்ளிட்ட 

பல்சவறு கொரணிகனளப் தபொறுத்து, கருவியின் பயனும் தேயல்திைனும் சூழல் ேொர்ந்ததொகும். 

ச லும் கருவி ச ம்பொட்டிற்கொை உள்ளீட்னட வழங்க  ொணவர்கள் சபொன்ை ‘உண்ன யொை’ 

பயைர்களிட ிருந்து வரும் கருத்து முக்கிய ொைது. துரதிர்ஷ்டவே ொக, கல்வி நிறுவைங்களில் 

இந்த கருவிகளின் பயைர்கள் இந்த தேயல்பொட்டில் அொிதொகசவ சேர்க்கப்படுகிைொர்கள் (Storey et 

al). 

 வனல அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் கற்ைல்  ற்றும் பரந்த அளவிலொை அைிவு  ற்றும் 

தகவல்கனள அணுகுவதற்கொை தபொிய வொய்ப்புகனள வழங்குகிைது. வழங்கப்பட்ட கற்ைல் சூழல் 

கற்பவர்களின் சதனவகனள கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்வனதயும், அனவ திைம்பட தயொொிக்கப்பட்டு 

ஆதொிக்கப்படுவனதயும் உறுதி தேய்வசத ஆேிொியர்களின் பங்கு. ஆன்னலன் கற்ைலுக்கு 

நன்ன கள் உள்ளை, ஆைொல் இனணய அடிப்பனடயிலொை கற்ைல் எப்சபொதும் சதர்வு தேய்யும் 

முனையொக பொர்க்கப்படக்கூடொது, ஏதைைில் தனடகள் (சபொதிய உபகரணங்கள் சபொன்ைனவ) 

 ொணவர்கனள கற்ைலில் இருந்து எளிதில் விலகிவிடும். எைசவ ததொழில்நுட்பம் ேொியொை 

முனையில் பயன்படுத்தப்பட சவண்டும்;  அது கினடக்கிைது  ற்றும் புதியது அல்லது  ொணவர்கள் 

 ற்றும் ஆேிொியர்கள் நிச்ேய ொக வழங்குவதற்கொை இந்த வழிமுனைகளில் குைிப்பிட்ட 

எதிர்பொர்ப்புகனளக் தகொண்டிருக்கிைது என்பதொல்  ட்டும் பயன்படுத்தப்படக்கூடொது (Storey et 

al). கணிைிகள்  ற்றும் வீடிசயொ கொன்பரன்ேிங் சபொன்ை புதிய ததொழில்நுட்பங்கள் பனழய 

ததொழில்நுட்பங்கனள விட கற்பித்தல் அல்லது கற்ைலுக்கு ேிைந்தனவ (அல்லது ச ொே ொைனவ) 

அல்ல. அனவ சவறுபட்டனவ. ததொழில்நுட்பத்தின் சதர்வு கற்ைவர்களின் சதனவகள்  ற்றும் நொம் 

பணிபுொியும் சூழலொல் இயக்கப்பட சவண்டும், அதன் புதுன யொல் அல்ல (Bates 1995).  

6.6.5. சகள்வி-பதில் ஒழுங்குமுனைகள் (Question-answering systems) 

 சகள்வி பதில் (Question answering (QA)) என்பது தகவல்  ீட்தடடுப்பு  ற்றும் இயற்னக 

த ொழிச் தேயலொக்கம் (natural language processing (NLP/என்.எல்.பி) ஆகிய துனைகளில் உள்ள 

ஒரு கணிைி அைிவியல் துனையொகும்; இது இயற்னக த ொழியில்  ைிதர்கள் எழுப்பும் 
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சகள்விகளுக்குத் தொைொகசவ பதிலளிக்கும் கட்டன ப்புகளில் அக்கனை தகொண்டுள்ளது (Philipp 

Cimiano et al 2014). 

கண்சணொட்டம் 

 சகள்விப்பதில் தேயல்படுத்தல், தபொதுவொக ஒரு கணிைி நிரல், அைிவு அல்லது தகவலின் 

கட்டன க்கப்பட்ட தரவுத்தளத்னத (தபொதுவொக அைிவுத்தளனத) விைவுவதன் மூலம் அதன் 

பதில்கனள உருவொக்கலொம்.  ிகவும் தபொதுவொக, சகள்வி பதிலளிக்கும் அன ப்புகள் 

இயற்னகயொை த ொழியின் கட்டன க்கப்படொத ததொகுப்பிலிருந்து பதில்கனள எடுக்கலொம் (இது 

பதிப்புொின ) 

 சகள்வி பதில் அன ப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இயற்னக த ொழி ஆவணச் 

சேகொிப்புகளின் ேில எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வரு ொறு: 

 சநொக்கீடு உனரகளின் வட்டொரத் ததொகுப்பு 

 உள் அன ப்பு ஆவணங்கள்  ற்றும் வனலப்பக்கங்கள் 

 ததொகுக்கப்பட்ட நியூஸ்னவர் (newswire) அைிக்னககள்  

 விக்கிபீடியொ  (Wikipedia) பக்கங்களின் ததொகுப்பு 

 உலகளொவிய வனலப்பக்கங்களின் துனணத் ததொகுப்பு 

சகள்வி பதில் ஆரொய்ச்ேி பல வனகயொை சகள்விகனளக் னகயொள முயற்ேிக்கிைது: உண்ன , 

பட்டியல், வனரயனை, எப்படி, ஏன், கற்பனையொை, தபொருண்ன யியல் அடிப்பனடயில் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும் குறுக்கு த ொழி/த ொழிகடந்த சகள்விகள். 

 மூடிய-களக் (Closed-domain) சகள்வி பதில் ஒரு குைிப்பிட்ட களத்தின் கீழ் உள்ள 

சகள்விகனளக் னகயொளுகிைது (எடுத்துக்கொட்டொக,  ருத்துவம் அல்லது வொகை பரொ ொிப்பு), 

ச லும் களம்-குைிப்பிட்ட அைினவ அடிக்கடி ஆன்டொலஜிஸில் முனைப்படுத்தலொம்.  ொற்ைொக, 

மூடிய-களம் ஒரு குைிப்பிட்ட வனகக் சகள்விகனள  ட்டுச  ஏற்றுக் தகொள்ளும் சூழ்நினலனயக் 

குைிக்கலொம், அதொவது நனடமுனை தகவல்கனளக் கொட்டிலும் விளக்க ொகக் சகட்கும் சகள்விகள். 

இயந்திர வொேிப்பு பயன்பொடுகளின் சூழலில் சகள்வி பதிலளிக்கும் அன ப்புகள்  ருத்துவ 

களத்திலும் கட்டப்பட்டுள்ளை, எடுத்துக்கொட்டொக அல்னே ர் சநொய் (Alzheimers disease) 

ததொடர்பொைனவ (Roser Morante et al 2014) 

 திைந்த-களக் (Open-domain) சகள்வி பதில் கிட்டத்தட்ட எனதயும் பற்ைிய சகள்விகனளக் 

னகயொளுகிைது, ச லும் தபொதுவொை இருப்பியல்கள் (ontologies)  ற்றும் உலக அைினவ  ட்டுச  
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ேொர்ந்திருக்க இயலும்.  றுபுைம், இந்த அன ப்புகள் வழக்க ொகப் பதினலப் பிொித்ததடுப்பதற்கு 

அதிக ொை தரவுகனளக் தகொண்டுள்ளை. 

 பன் ொதிொி/ ல்டி ொடல் (Multimodal) சகள்வி பதில் உனர  ற்றும் படங்கள் சபொன்ை 

சகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க பயைர் உள்ளீட்டின் பல முனைகனளப் பயன்படுத்துகிைது (Mittal et al. 

2011).  

வரலொறு 

 இரண்டு ஆரம்ப சகள்வி பதில் அன ப்புகள் சபஸ்பொல் BASEBALL ( GREEN JR, Bert F; 

et al.) (1961) ற்றும் லுைொர் LUNAR  (Woods & Kaplan (1977) என்பை ஆகும். ஒரு ஆண்டுக் 

கொலப்பகுதியில் அத ொிக்க சபஸ்பொல் லீக் குைித்த சகள்விகளுக்கு BASEBALL/சபஸ்பொல் 

பதிலளித்தது. அப்பல்சலொ நிலவு பயணங்க மூலம் (Apollo moon missions) கினடக்கப்தபற்ை 

பொனைகளின் புவியியல் பகுப்பொய்வு குைித்த சகள்விகளுக்கு LUNAR/லூைொர் பதிலளித்தது. 

இரண்டு சகள்விப் பதிலல் ஒழுங்கன ப்புகளும் அனவ சதர்ந்ததடுத்த களங்களில்  ிகவும் 

பயனுள்ளதொக இருந்தை. உண்ன யில், 1971ஆம் ஆண்டில் ேந்திர அைிவியல்  ொநொட்டில் (lunar 

science convention) LUNAR/லுைொர் தேயல்விளக்கம் தேய்யப்பட்டது, ச லும் அதன் களத்தில் 

90% சகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடிந்தது. ச லும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட-களக் சகள்வி பதில் 

அன ப்புகள் அடுத்த ஆண்டுகளில் உருவொக்கப்பட்டை. இந்த எல்லொ அன ப்புகளின் 

தபொதுவொை அம்ேம் என்ைதவன்ைொல், அனவ ஒரு முக்கிய தரவுத்தளம் அல்லது அைிவு 

அன ப்னபக் தகொண்டிருந்தை, அனவ சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட களத்தின் நிபுணர்களொல் னகயொல் 

எழுதப்பட்டை. BASEBALL  ற்றும் LUNARஇன் த ொழித் திைன்கள் முதல் ேொட்டர்சபொட் 

திட்டங்களொை எலிேொ/ELIZA  ற்றும் டொக்டர்/DOCTOR )சபொன்ை நுட்பங்கனளப் பயன்படுத்திை. 

 SHRDLU என்பது 1960களின் பிற்பகுதியிலும் 1970களின் முற்பகுதியிலும் தடர்ொி 

விசைொகிரொட் (Terry Winograd)  உருவொக்கிய  ிக தவற்ைிகர ொை சகள்வி பதில் திட்ட ொகும். 

இது ஒரு தபொம்ன  உலகில் ("ததொகுதிகள் உலகம்"/"blocks world") ஒரு சரொசபொவின் 

தேயல்பொட்னட உருவகப்படுத்தியது, ச லும் இது உலகின் நினல குைித்து சரொசபொ 

சகள்விகனளக் சகட்கும் வொய்ப்னப வழங்கியது.  ீண்டும், இந்த அன ப்பின் வலின  ஒரு 

குைிப்பிட்ட தடொன ன்  ற்றும் கணிைி நிரலில் குைியொக்க எளிதொை இயற்பியல் விதிகனளக் 

தகொண்ட  ிக எளிய உலகத்னதத் சதர்ந்ததடுப்பதொகும். 

http://www.languageinindia.com/


 

370 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 1970களில், அைிவின் குறுகிய களங்கனள குைினவக்கும் அைிவுத் தளங்கள் 

உருவொக்கப்பட்டை. இந்த நிபுணர் ஒழுங்குமுனைகளுடன் (expert systems) இனடமுக ொக 

உருவொக்கப்பட்ட சகள்வி பதில் ஒழுங்குமுனைகள் அைிவின் ஒரு பகுதிக்குள் உள்ள 

சகள்விகளுக்கு  ீண்டும்  ீண்டும் தேய்யக்கூடிய  ற்றும் ேொியொை பதில்கனள உருவொக்கியது. 

இந்த நிபுணர் அன ப்புகள் அவற்ைின் உள் கட்டன ப்னபத் தவிர நவீை சகள்வி பதில் 

அன ப்புகனள தநருக்க ொக ஒத்திருந்தை. நிபுணர் ஒழுங்குமுனைகள் நிபுணர்களொல் 

கட்டன க்கப்பட்ட  ற்றும் ஒழுங்கன க்கப்பட்ட அைிவுத் தளங்கனளப் தபொிதும் நம்பியுள்ளை; 

அசதே யம் பல நவீை சகள்வி பதில் ஒழுங்குமுனைகள் ஒரு தபொிய, கட்டன க்கப்படொத, 

இயற்னக த ொழி உனர தரவுத்ததொகுதியின் புள்ளிவிவர தேயலொக்கத்னத நம்பியுள்ளை. 

 1970கள்  ற்றும் 1980களில் கணக்கீட்டு த ொழியியலில் விொிவொை சகொட்பொடுகளின் 

வளர்ச்ேினயக் கண்டது, இது உனர புொிந்துதகொள்ளுதல்  ற்றும் சகள்வி பதிலளிப்பதில் லட்ேிய 

திட்டங்கனள உருவொக்க வழிவகுத்தது. அத்தனகய ஒழுங்குமுனையின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

1980களின் பிற்பகுதியில் யுைிக்ஸ் ஆசலொேகர் (Unix Consultant (UC/யு.ேி), ரொபர்ட் விதலன்ஸ்கி 

(Robert Wilensky) யு.ேி. தபர்கிலியில் (U.C. Berkeley) உருவொக்கியது.. கணிைி யூைிக்ஸ் இயக்க 

முனைன  ததொடர்பொை சகள்விகளுக்கு பதிலளித்தது. இது அதன் களத்தின் விொிவொை னகயொல் 

வடிவன க்கப்பட்ட அைிவுத் தளத்னதக் தகொண்டிருந்தது, ச லும் இது பல்சவறு வனகயொை 

பயைர்களுக்கு இட ளிக்கும் வனகயில் பதினல வடிவன ப்பனத சநொக்க ொகக் தகொண்டது. 

 ற்தைொரு திட்டம் ஒரு தஜர் ன் நகரத்தில் சுற்றுலொ தகவல்களின் களத்தில் இயங்கும் உனர 

புொிந்துதகொள்ளும் ஒழுங்குமுனை LILOG/ லிசலொக் ஆகும். யு.ேி  ற்றும் லிசலொக் திட்டங்களில் 

உருவொக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுனைகள் ஒருசபொதும் எளிய தேயல்விளக்கங்களின் கட்டத்னத 

கடந்ததில்னல, ஆைொல் அனவ கணிைி த ொழியியல்  ற்றும் பகுத்தைிவு பற்ைிய சகொட்பொடுகளின் 

வளர்ச்ேிக்கு உதவிை.  

 உடல்நலம்  ற்றும் வொழ்க்னக விஞ்ஞொைிகளுக்கொை EAGLi சபொன்ை ேிைப்பு இயற்னக 

த ொழி சகள்வி பதில் அன ப்புகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை, ச லும் சவொல்ஃப்ரொம்|ஆல்ஃபொ 

(Wolfram|Alpha) எைப்படும் ஒரு ஆன்னலன் கணக்கீட்டு அைிவு இயந்திரம், தவளிப்புை 

ஆதொரங்களில் இருந்து தரவுகனளக் கணக்கிடுவதன் மூலம் உண்ன  சகள்விகளுக்கு சநரடியொக 

பதிலளிக்கும். 

கட்டன ப்பு 
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 2001 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சகள்வி பதில் அன ப்புகளில் தபொதுவொக சகள்வி வனக 

 ற்றும் பதில் வனகனய தீர் ொைிக்கும் சகள்வி வனகப்படுத்தல் ததொகுதி அடங்கும் (Hirschman & 

Gaizauskas 2001). ஒரு பன்முக சகள்வி-பதில் கட்டன ப்பு முன்த ொழியப்பட்டது; இதில் 

ஒவ்தவொரு களமும் ஒரு குைிப்பிட்ட முகவொியொல் குைிப்பிடப்படுகின்ைை, இது அதன் குைிப்பிட்ட 

அைினவக் கணக்கில் எடுத்துக்தகொண்டு சகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முயற்ேிக்கிைது; ஒரு 

த ட்டொ-முகவர் (meta–agent) சகள்வி பதிலளிக்கும் முகவர்களுக்கு இனடயிலொை 

ஒத்துனழப்னபக் கட்டுப்படுத்துகிைது  ற்றும்  ிகவும் தபொருத்த ொை பதினலத் (பதில்கனள) சதர்வு 

தேய்கிைது (Galitsky & Pampapathi 2005) 

சகள்வி பதிலளிக்கும் முனைகள் (Question answering methods) 

 சகள்விக்கு பதிலளிப்பது ஒரு நல்ல சதடல் தரவுத்ததொகுதினயச் (search corpus) 

ேொர்ந்துள்ளது - ஏதைன்ைொல் பதினலக் தகொண்ட ஆவணங்கள் இல்லொ ல், எந்ததவொரு 

சகள்விக்கும் பதிலளிக்கும் ஒழுங்குமுனைனயயும் உருவொக்க இயலொது. சகள்விக் களம் 

சேகொிப்புக்கு ஆர்த்சதொகைலொக இருந்தொல்  ட்டுச  தபொிய சேகொிப்பு அளவுகள் தபொதுவொக 

ேிைந்த சகள்விக்கு பதிலளிக்கும் தேயல்திைனைக் தகொடுக்கும் என்பனத இது 

அர்த்தப்படுத்துகிைது. வனல சபொன்ை தபரும் அளவிலொை சேகொிப்புகளில் தரவு  ினகன  என்ை 

கருத்து,  ொறுபட்ட சூழல்களிலும் ஆவணங்களிலும் ேீரொக்கப்படொத தகவல்கனளப் பல வழிகளில் 

வடிவன க்க வொய்ப்புள்ளது; இது இரண்டு நன்ன களுக்கு வழிவகுக்கிைது (Lin 2002): 

1. ேொியொை தகவல்கள் பல வடிவங்களில் சதொன்றுவதன் மூலம், உனரனயப் புொிந்துதகொள்ள 

ேிக்கலொை என்.எல்.பி நுட்பங்கனளச் தேய்வதற்கொை சகள்வி பதில் அன ப்பின் சுன  

குனைகிைது. 

2. தவைொை பதில்கனள விட ஆவணங்களில் அதிக முனை சதொன்றுவதற்குச் ேொியொை பதினல 

நம்புவதன் மூலம் ேொியொை பதில்கனள தவைொை சநர் னைகளிலிருந்து வடிகட்டலொம். 

ேில சகள்வி பதிலளிக்கும் ஒழுங்குமுனைகள் தொைியங்கி பகுத்தைினவப் (automated reasoning) 

தபொிதும் நம்பியுள்ளை (Moldovan et al. 2003; Furbach et al. 2010). பல சகள்வி பதில் 

ஒழுங்குமுனைகள் தேயற்னக நுண்ணைிவுடன் ததொடர்புனடய தர்க்க நிரலொக்க த ொழியொை (logic 

programming language) புசரொலொகில் (Galitsky, Boris 2003) வடிவன க்கப்பட்டனவ ஆகும். 

திைந்த களக் சகள்வி பதிலளிப்பு  
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 தகவல்  ீட்தடடுப்பில், திைந்த தடொன ன் சகள்வி பதிலளிக்கும் அன ப்பு பயைொின் 

சகள்விக்கு பதிலளிக்கும் வனகயில் பதினலத் திருப்புவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. 

திரும்பிய பதில் ததொடர்புனடய ஆவணங்களின் பட்டியனலக் கொட்டிலும் குறுகிய நூல்களின் 

வடிவத்தில் உள்ளது (Sun et al.). கணிைி த ொழியியல், தகவல்  ீட்தடடுப்பு  ற்றும் பதில்கனளக் 

கண்டுபிடிப்பதற்கொை அைிவு உருப்படுத்தம் ஆகியவற்ைின் நுட்பங்களின் கலனவனயப் 

பயன்படுத்துகிைது. 

 கணிைி ஒரு முக்கியச் தேொற் குழு த்னதக் (set of keywords) கொட்டிலும் ஒரு முக்கிய த ொழி 

சகள்வினய உள்ளீடொக எடுத்துக்தகொள்கிைது, எடுத்துக்கொட்டொக, "When is the national day of 

China?"/"ேீைொவின் சதேிய நொள் எப்சபொது?" வொக்கியம் அதன் தர்க்க வடிவத்தின் மூலம் 

விைவலொக  ொற்ைப்படுகிைது. இயற்னக த ொழிக் சகள்வியின் வடிவத்தில் உள்ளீட்னடக் 

தகொண்டிருப்பது கணிைினய அதிகப் பயைர் நட்புடன் ஆக்குகிைது; ஆைொல் தேயல்படுத்த 

கடிை ொக உள்ளது, ஏதைைில் பல்சவறு சகள்வி வனககள் உள்ளை, ச லும் விசவக ொை 

பதினலக் தகொடுக்க கணிைி ேொியொை ஒன்னை அனடயொளம் கொண சவண்டும். சகள்விக்கு ஒரு 

சகள்வி வனகனய ஒதுக்குவது ஒரு முக்கிய ொை பணியொகும்; முழு பதில் பிொித்ததடுக்கும் 

தேயல்முனையும் ேொியொை பதில் வனக கினடக்கும் ேொியொை சகள்வி வனகனயக் கண்டுபிடிப்பனத 

நம்பியுள்ளது. 

 உள்ளீட்டு சகள்வி வனகனய அனடயொளம் கொண்பதற்கொை முதல் படி முக்கிய தேொல் 

பிொித்ததடுத்தல் (Keyword extraction) (Harabagiu & Hickl 2006) ஆகும். ேில ேந்தர்ப்பங்களில், 

சகள்வி வனகனய சநரடியொகக் குைிக்கும் ததளிவொை தேொற்கள் உள்ளை. அதொவது "யொர்", 

"எங்சக" அல்லது "எத்தனை", இந்தச் தேொற்கள் முனைசய பதில்கள் முனைசய "நபர்", "இருப்பிடம்", 

"எண்" வனகயொக இருக்க சவண்டும் என்று கூறுகின்ைை. ச சல உள்ள எடுத்துக்கொட்டில், 

"எப்சபொது" என்ை தேொல் பதில் "சததி" வனகயொக இருக்க சவண்டும் என்பனதக் குைிக்கிைது. பதில் 

வனகனயத் தீர் ொைிக்கச் தேொல்வனக அனடயொளப்படுத்தல் (part-of-speech/POS tagging) 

 ற்றும் ததொடொியல் பொகுபடுத்தல் (syntactic parsing) நுட்பங்கனளயும் பயன்படுத்தலொம். இந்த 

வழக்கில், தபொருள் "ேீை சதேிய திைம்", ஆங்கில வொக்கியத்தில் பயைினல”is” ஆகும்;  "எப்சபொது" 

வினையனட ஆகும்; எைசவ பதில் வனக "சததி" வனக ஆகும். துரதிர்ஷ்டவே ொக, "எது", "என்ை" 

அல்லது "எப்படி" சபொன்ை ேில சகள்விக்குொிய தேொற்கள் ததளிவொை பதில் வனககனளத் 

தருவதில்னல. இந்த தேொற்கள் ஒவ்தவொன்றும் ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட வனககனளக் குைிக்கும். இது 
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சபொன்ை சூழ்நினலகளில், சகள்வியின் பிை தேொற்கனளக் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும். முதலில் 

தேய்ய சவண்டியது சகள்வியின் தபொருனளக் குைிக்கக்கூடிய தேொற்கனளக் கண்டுபிடிப்பதுதொன். 

சவர்ட்தநட்/தேொல்வனல சபொன்ை ஒரு தேொல்ேொர் அகரொதி பின்ைர் சூழனலப் புொிந்துதகொள்ள 

பயன்படுத்தப்படலொம். 

 சகள்வி வனக அனடயொளம் கொணப்பட்டதும், ேொியொை முக்கியச் தேொற்கனளக் தகொண்ட 

ஆவணங்களின் ததொகுப்னபக் கண்டுபிடிக்க ஒரு தகவல்  ீட்தடடுப்பு ஒழுங்குமுனை (information 

retrieval system) பயன்படுத்தப்படுகிைது. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ேொியொை 

நிறுவைங்கள்  ற்றும் உைவுகள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளதொ என்பனத ேொிபொர்க்க ஒரு 

அனடயொளப்படுத்தி/சடகர்  ற்றும் தபயர்த்ததொடர் (NP) வினைக்குழு (Verb Group) 

கூைொக்கினயப் (chunker) பயன்படுத்தலொம். "யொர்" அல்லது "எங்சக" சபொன்ை சகள்விகளுக்கு, 

 ீட்தடடுக்கப்பட்ட ஆவணங்களிலிருந்து தபொருத்த ொை "நபர்"  ற்றும் "இருப்பிடம்" 

தபயர்கனளக் கண்டுபிடிக்க தபயொிடப்பட்ட-உருப்தபொருள் உணொி (named-entity recognizer) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. தரவொினேக்கு ததொடர்புனடய பத்திகள்  ட்டுச  

சதர்ந்ததடுக்கப்படுகின்ைை. 

 ஒரு தினேயன் இனடதவளி  ொதிொினய (vector space model) சதர்வுக்குொியப் பதில்கனள 

வனகப்படுத்துவதற்கொை ஒரு மூசலொபொய ொகப் பயன்படுத்தலொம். சகள்வி வனக பகுப்பொய்வு 

கட்டத்தில் தீர் ொைிக்கப்பட்டபடி பதில் ேொியொை வனகயொ என்று பொிசேொதிக்கவும். சதர்வுக்குொியப் 

பதில்கனளச் ேொிபொர்க்க ஒரு அனு ொை நுட்பத்னதயும் பயன்படுத்தலொம். இந்த 

சதர்வுக்குொியனவகள் ஒவ்தவொன்ைிற்கும் அதில் உள்ள சகள்விச் தேொற்களின் எண்ணிக்னகனயப் 

தபொறுத்தும் இந்த தேொற்கள் சதர்வுக்குொியனவகளுடன் எவ்வளவு தநருக்க ொக இருக்கின்ைை 

என்பனதப் தபொறுத்தும் ஒரு  திப்தபண் வழங்கப்படுகிைது; ச லும் ச லும் தநருக்க ொக 

இருப்பது ேிைப்பொக அன யும். பொகுபடுத்துவதன் மூலம் பதில் ஒரு ேிைிய  ற்றும் அர்த்தமுள்ள 

உருப்படுத்த ொக த ொழிதபயர்க்கப்படுகிைது. முந்னதய எடுத்துக்கொட்டில், எதிர்பொர்க்கப்படும் 

தவளியீட்டுப் பதில் "1 அக்சடொபர்" என்பதொகும். 

கணித சகள்வி பதில் 

 அஸ்கி பிளொட்டிபஸ்  ற்றும் விக்கிசடட்டொனவ அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட ஒரு திைந்த 

மூல கணித-விழிப்புணர்வு சகள்வி பதில் அன ப்பு 2018இல் தவளியிடப்பட்டது. [14] கணிைி ஒரு 

ஆங்கில அல்லது இந்தி இயற்னக த ொழி சகள்வினய உள்ளீடொக எடுத்து விக்கிசடட்டொவிலிருந்து 
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தபைப்பட்ட கணித சூத்திரத்னத சுருக்க ொை பதிலொக வழங்குகிைது. இதன் வினளவொக வரும் 

சூத்திரம் கணக்கிடக்கூடிய வடிவத்தில் த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது பயைர்களுக்கு 

 ொைிகள்  திப்புகனளச் தேருக அனு திக்கிைது.  ொைிகள்  ற்றும் தபொதுவொை  ொைிலிகளின் 

தபயர்கள்  ற்றும்  திப்புகள் விக்கிசடட்டொவிலிருந்து கினடத்தொல்  ீட்தடடுக்கப்படுகின்ைை. 

இந்த அன ப்பு ஒரு சேொதனை ததொகுப்பில் வணிக கணக்கீட்டு கணித அைிவு இயந்திரத்னத 

விஞ்ேிவிடும் என்று கூைப்படுகிைது. 

முன்சைற்ைம் 

 அைிவின் கூடுதல் களங்கனள உள்ளடக்குவதற்கொகக் சகள்வி பதில் ஒழுங்குமுனைகள் 

ே ீபத்திய ஆண்டுகளில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளை (Paşca, Marius 2005). எடுத்துக்கொட்டொக, 

தற்கொலிக  ற்றும் புவியியல் சகள்விகள், வனரயனை  ற்றும் கனலச் தேொற்களின் சகள்விகள், 

சுயேொினத சகள்விகள், பன்த ொழிக் சகள்விகள்  ற்றும் உள்ளடக்கம் பற்ைிய சகள்விகளுக்கு 

தொைொகசவ பதிலளிக்க ஒழுங்குமுனைகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. ஆடிசயொ, படங்கள் (Anderson 

et al. 2018),  ற்றும் வீடிசயொ (Zhu et al. 2017) ஆரொய்ச்ேித் தனலப்புக்களுக்கொை சகள்விப் 

பதில்கள் பின்வருவற்னை உட்படுத்தும்: 

 ஊடொடுதல் -  சகள்விகள் அல்லது பதில்கனள ததளிவுபடுத்துதல் (Quarteroni and Suresh 

Manandhar 2009) 

 பதில்  றுபயன்பொடு அல்லது தற்கொலிக சே ிப்பு  

 தபொருண்ன யியல்ேொர் பொகுபடுத்தல் (Yih et al. 2014) 

 பதில் விளக்கக்கொட்ேி (Perera et al. 2017) 

 அைிவு பிரதிநிதித்துவம்  ற்றும் பகுத்தைிவு 

 சகள்வி பதில் அன ப்புகளுடன் ேமூக ஊடக பகுப்பொய்வு 

 உணர்வுப் பகுப்பொய்வு ("BitCrawl by Hobson Lane") 

 கருப்தபொருள் பொத்திரங்களின் பயன்பொடு (Perera and Perera 2012) 

 தபொருண்ன யியல்ேொர் தீர் ொைம்: தேயற்னகயொக சவறுபட்ட சகள்விகளுக்கும் பதில் 

தகொண்டிருக்கும் உனரகளுக்கும் இனடயிலொை இனடதவளினயக் குனைக்க (Bahadorreza 

Ofoghi et al. 2008) 

 சவர்ட்தநட் (WordNet), ஃபிசரம்தநட் (FrameNet) சபொன்ை த ொழியியல் வளங்கனளப் 

பயன்படுத்துதல் (Bahadorreza Ofoghi et al. 2009). 
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 கொட்ேி சகள்விக்கு பதிலளிப்பதற்கொை பட தனலப்பு (Anderson, Peter, et al. 2018) 

ஐபிஎம்-இன் சகள்விப் பதில் ஒழுங்குமுனையொை வொட்ேன் (Watson) இரண்டு தபொிய 

இனடயூைொை ேொம்பியன்களொை பிரொட் ரட்டர்  ற்றும் தகன் தஜன்ைிங்ஸ் குைிப்பிடத்தக்க 

வித்தியொேத்தில் சதொற்கடித்தது (Markoff (2011: 02-16). சபஸ்புக் ஆரொய்ச்ேி அதன் DrQA 

ஒழுங்குமுனைனய ("DrQA") திைந்த மூல உொி த்தின் கீழ் கினடக்கச் தேய்துள்ளது. 

விக்கிபீடியொனவ அைிவு மூல ொகப் பயன்படுத்தி திைந்த தடொன ன் சகள்விக்குப் பதிலளிக்க இந்த 

ஒழுங்குமுனை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (Chen et al. 2017).  

6.6.6. கணிைி உதவியுடன் கற்பித்தல் (Computer aided instruction) 

அைிமுகம் 

 கணிைி அடிப்பனடயிலொை கல்வி (Computer-based education (CBE/ேிபிஇ)  ற்றும் 

கணிைி அடிப்பனடயிலொை கற்பித்தல் (computer-based instruction (CBI/ேிபிஐ) ஆகியனவ பரந்த 

தேொற்கள்  ற்றும் கல்வி அன ப்புகளில் கிட்டத்தட்ட எந்த வனகயொை கணிைி பயன்பொட்னடயும் 

குைிக்கலொம். கணிைி உதவி கற்பித்தல் (CAI) என்பது ஒரு குறுகிய தேொல்  ற்றும் தபரும்பொலும் 

டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி, பயிற்ேி அல்லது உருவகப்படுத்துதல் தேயல்பொடுகனளக் குைிக்கிைது. 

கணிைி-நிர்வகிக்கப்பட்ட கற்பித்தல் (Computer-managed instruction/ேி.எம்.ஐ) கணிைி 

நிர்வகிக்கப்படும் கற்பித்தல் என்பது கற்ைல் சநொக்கங்கள், கற்ைல் வளங்கள், பதிவுகனள 

னவத்திருத்தல், முன்சைற்ை கண்கொணிப்பு  ற்றும் கற்பவொின் தேயல்திைனை  திப்பீடு தேய்தல் 

ஆகியவற்னை வழங்க கணிைி பயன்படுத்தும் ஒரு கற்பித்தல் உத்தி ஆகும். கணிைி 

அடிப்பனடயிலொை கருவிகள்  ற்றும் பயன்பொடுகள் ஆேிொியர் அல்லது பள்ளி நிர்வொகிக்கு கற்பவர் 

 ற்றும் அைிவுறுத்தல் தேயல்பொட்னட நிர்வகிக்க உதவுகின்ைை. 

  கணிைி உதவி கற்பித்தல் (CAI), கற்பித்தல்  ற்றும் கற்ைல் தேயல்முனைக்கு உதவும் 

கணிைி ததொழில்நுட்பங்களின்  ொறுபட்ட  ற்றும் சவக ொக விொிவனடயும் ஸ்தபக்ட்ரம் ஆகும். 

Computer aided instruction (CAI) என்பது computer-assisted instruction என்றும் 

அனழக்கப்படுகிைது. கணிைி உதவி கற்பித்தல் (CAI) பயன்பொடுகளின் எடுத்துக்கொட்டுகளில் 

வழிகொட்டப்பட்ட ததொடர்பயிற்ேிகள்  ற்றும் பழகு பயிற்ேிகள் (practice exercises), ேிக்கலொை 

தபொருட்களின் கணிைி கொட்ேிப்படுத்தல்  ற்றும்   ொணவர்கள்  ற்றும் ஆேிொியர்களினடசய 

கணிைி வேதியுள்ள ததொடர்பு ஆகியனவ அடங்கும்.  

கணிைி உதவியொல் கற்ைல் (CAI) 
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 கணிைி உதவியொல் கற்ைல் (கம்ப்யூட்டர்-அேிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் (CAI) தபொதுவொக 

ஆஃப்னலைில் அல்லது ஆன்னலைில் திட்ட ிடப்பட்ட கற்பித்தல் தபொருட்களுடன்  ொணவொின் 

ஊடொட்டத்னத உட்படுத்தும் ஒரு சுய கற்ைல் நுட்பம் ஆகும். கணிைி உதவியொல் கற்ைல் (CAI) 

என்பது ஒரு ஊடொடும் கற்பித்தல் நுட்ப ொகும்; இதன் மூலம் ஒரு கணிைி, கற்பித்தல் தபொருனள 

முன்னவக்கவும் நனடதபறும் கற்ைனல கண்கொணிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. கற்ைல் 

தேயல்முனைனய ச ம்படுத்துவதில் உனர, கிரொபிக்ஸ், ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ ஆகியவற்ைின் 

கலனவனய கணிைி உதவியொல் கற்ைல் பயன்படுத்துகிைது. கணிைி வகுப்பனையில் பல 

சநொக்கங்கனளக் தகொண்டுள்ளது, ச லும் பொடத்திட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஒரு 

 ொணவருக்கு உதவ இனதப் பயன்படுத்தலொம். கணிைி உதவி அைிவுறுத்தல் கணிைினயப் 

பயன்படுத்துவனத ஒரு கருவியொகக் குைிக்கிைது. கணிைி உதவி அைிவுறுத்தல் திட்டங்கள் 

பயிற்ேிகள், டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி, உருவகப்படுத்துதல்  ற்றும் தற்சபொனதய தனலப்புகளுக்கு 

ேிக்கல் தீர்க்கும் அணுகுமுனைகனளப் பயன்படுத்துகின்ைை, ச லும் அனவ  ொணவர்களின் 

புொிதனல சேொதிக்கின்ைை. 

வழக்க ொை கணிைி உதவி அைிவுறுத்தலின் வழங்குகிைது 

1. உனர அல்லது  ல்டி ீடியொ உள்ளடக்கம் 

2. பல்சதர்வு சகள்விகள் 

3. பிரச்ேினைகள் 

4. உடைடி கருத்து 

5. தவைொை பதில்கள் பற்ைிய குைிப்புகள் 

6.  ொணவர்களின் தேயல்திைனைச் சுருக்க ொகக் கூறுகிைது 

7. பயிற்ேிக்கொை பயிற்ேிகள் 

8. பணித்தொள்கள்  ற்றும் சேொதனைகள். 

கணிைி உதவி அைிவுறுத்தலின் வனககள் 

1. டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி: டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி முன்ைர் வழங்கப்பட்ட திைன்கனள  ீண்டும் 

 ீண்டும் பயிற்ேி தேய்வதற்கொை வொய்ப்புகள் அல்லது  ொணவர்களுக்கு வழங்குகிைது, ச லும் 

சதர்ச்ேிக்கு ச லும் பயிற்ேி அவேியம். 
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2. டுசடொொியல்: டுசடொொியல் தேயல்பொட்டில் தகவல்கனள வழங்குதல்  ற்றும் அதன் நீட்டிப்பு 

ஆகிய இரண்னடயும் உள்ளடக்கியது, இதில் டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி, வினளயொட்டுகள்  ற்றும் 

உருவகப்படுத்துதல் ஆகியனவ அடங்கும். 

3. வினளயொட்டு: வினளயொட்டு த ன்தபொருள் தபரும்பொலும் அதிக  திப்தபண் தபை ஒரு 

சபொட்டினய உருவொக்குகிைது  ற்றும்  ற்ைவர்கனள தவல்லலொம் அல்லது கணிைினய தவல்லும். 

4. உருவகப்படுத்துதல்: நிஜ வொழ்க்னகயின் தேலவு அல்லது அதன் அபொயங்கள் சதனவயில்லொத 

யதொர்த்தத்தின் சதொரொயத்னத உருவகப்படுத்துதனல த ன்தபொருள் வழங்க முடியும். 

5. கண்டுபிடிப்பு: கண்டுபிடிப்பு அணுகுமுனை ஒரு பொடதநைி அல்லது உள்ளடக்க பகுதிக்கு 

குைிப்பிட்ட தகவல்களின் தபொிய தரவுத்தளத்னத வழங்குகிைது  ற்றும் தரவின் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பனடயில் பகுப்பொய்வு தேய்ய, ஒப்பிட்டு, ஊகிக்க  ற்றும்  திப்பீடு தேய்ய கற்ைவருக்கு 

ேவொல் விடுகிைது.  

6. ேிக்கல் தீர்க்கும் முனை: இந்த அணுகுமுனை குழந்னதகளுக்கு குைிப்பிட்ட ேிக்கல் தீர்க்கும் 

திைன்கள்  ற்றும் உத்திகனள வளர்க்க உதவுகிைது 

கணிைி உதவி அைிவுறுத்தலின் வனககள் 

 ததொடர்புகனள கற்பிக்க அல்லது ஊக்குவிக்கும் தகவல்கனளக் கணிைிகளில் உனர 

வடிவில் அல்லது பல்லூடக/ ல்டி ீடியொ வடிவங்களில் வழங்கலொம்; இதில் புனகப்படங்கள், 

வீடிசயொக்கள், அைிச ஷன், சபச்சு  ற்றும் இனே ஆகியனவ அடங்கும். வழிகொட்டப்பட்ட 

ததொடர்பயிற்ேி/டிொில் (guided drill) என்பது கணிைி நிரலொகும்; இது  ொணவர்களுக்கு 

சகள்விகனள எழுப்புகிைது, கருத்துக்கனள வழங்குகிைது, ச லும்  ொணவர்களின் பதில்களின் 

அடிப்பனடயில் கூடுதல் சகள்விகனளத் சதர்ந்ததடுக்கிைது. ே ீபத்திய வழிகொட்டுதல் 

ததொடர்பயிற்ேி/டிொில் ஒழுங்குமுனைகள் கணிைி நிரலில் தபொருள் அைிவுக்குக் (subject matter 

knowledge) கூடுதலொகக் கல்வியின் தகொள்னககனளயும் இனணத்துள்ளை. 

 கணிைிகள்  ொணவர்களுக்குக் கடிை ொை அல்லது பொர்க்க முடியொத தபொருட்கனளக் 

கொட்ேிப்படுத்த உதவும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ைித உடற்கூைியல், மூலக்கூறு கட்டன ப்புகள் 

(molecular structures) அல்லது ேிக்கலொை வடிவியல் தபொருள்கனளக் (complex geometrical 

objects) கொட்ட கணிைிகள் பயன்படுத்தப்படலொம். உருவகப்படுத்தப்பட்ட சூழல்களின் ஆய்வு 

 ற்றும் னகயொளுதல் கணிைி உதவி கற்பித்தல்-த ய்நிகர் ஆய்வகச் சேொதனைகள் முதல் பள்ளி 

சூழல் முதல், வி ொை வி ொை ேிமுசலட்டர்களில் பயன்படுத்தப்படுவது சபொன்ை ேிக்கலொை 
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த ய்நிகர் உலகங்கள் வனர நிகழ்த்துவது  ிகவும் கடிை ொைதொக, வினலயுயர்ந்ததொக அல்லது 

ஆபத்தொைதொக இருக்கலொம். 

 தேொல் தேயலிகள் (word processors), விொிதொள்கள் (spreadsheets)  ற்றும் தரவுத்தளங்கள் 

(databases சபொன்ை) கணிைி உதவி கற்பித்தல் கருவிகள், தகவல்கனள சேகொித்தல், 

ஒழுங்கன த்தல், பகுப்பொய்வு தேய்தல்  ற்றும் பொி ொற்ைம் தேய்தல் இவற்னை தேய்யும். அனவ 

 ொணவர்களினடசயயும்,  ொணவர்கள்  ற்றும் பயிற்றுநர்களினடசயயும், வகுப்பனைக்கு அப்பொல் 

ததொனலதூர  ொணவர்கள், பயிற்றுநர்கள்  ற்றும் நிபுணர்களிடமும் ததொடர்பு தகொள்ள 

உதவுகின்ைை. 

 பொடத்தின் முன்சைற்ைத்னத யொர் கட்டுப்படுத்துகிைொர்கள் என்பதன் அடிப்பனடயில் CAI 

அன ப்புகனள வனகப்படுத்தலொம். ஆரம்பகொல அன ப்புகள் தகவல்களின் சநொியல் 

விளக்கக்கொட்ேிகள்  ற்றும் வழிகொட்டப்பட்ட டிொில்/ததொடர்பயிற்ேி,  ற்றும் கட்டுப்பொடு என்பை 

த ன்தபொருளின் ஆேிொியரொல் இயக்கப்பட்டது. நவீை அன ப்புகளில், குைிப்பொகக் 

கொட்ேிப்படுத்தல் அன ப்புகள்  ற்றும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட சூழல்களில், கட்டுப்பொடு 

தபரும்பொலும்  ொணவொிடச ொ அல்லது பயிற்றுவிப்பொளொிடச ொ இருக்கும். இது தகவல்கனள 

 றுபொிேீலனை தேய்யசவொ அல்லது ஆய்வு தேய்யசவொ அனு திக்கிைது. ததொடர்புனடய தபொருள் 

கூட ஆரொயப்படலொம். ேில குழு அைிவுறுத்தல் நடவடிக்னககளில், குழுவின் இயக்கவியல் படி 

பொடம் முன்சைைலொம். 

நன்ன கள்  ற்றும் தீன கள் 

 கணிைி உதவி கற்ைல்  ஒரு  ொணவொின் தகவலுக்கொை அணுகனல வியத்தகு முனையில் 

அதிகொிக்க முடியும். இந்தத் திட்டம் தைிப்பட்ட  ொணவொின் திைன்களுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் 

ஏற்ப  ொற்ைலொம்  ற்றும் ஒரு  ொணவர் தபறும் தைிப்பயைொக்கப்பட்ட அைிவுறுத்தலின் அளனவ 

அதிகொிக்கலொம். பல  ொணவர்கள் கணிைி ததொடர்புகளின் உடைடி பதிலளிப்பிலிருந்து 

பயைனடகிைொர்கள்  ற்றும் சுய-சவக  ற்றும் தைியொர் கற்ைல் சூழனலப் பொரொட்டுகிைொர்கள். 

ச லும், கணிைி கற்ைல் அனுபவங்கள் தபரும்பொலும்  ொணவர்களின் ஆர்வத்தில் ஈடுபடுகின்ைை, 

ச லும் அவர்கனளக் கற்றுக்தகொள்ள தூண்டுகின்ைை, ச லும் சுதந்திரம்  ற்றும் கல்விக்கொை 

தைிப்பட்ட தபொறுப்னப அதிகொிக்கின்ைை. 

 எந்ததவொரு கல்வி முனையின் தேயல்திைனையும்  திப்பிடுவது கடிைம் என்ைொலும், சதர்வு 

 திப்தபண்கனள உயர்த்துவதிலும்,  ொணவர்களின்  ைப்பொன்ன னய ச ம்படுத்துவதிலும், ேில 
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விஷயங்கனள  ொஸ்டர் தேய்வதற்குத் சதனவயொை சநரத்னதக் குனைப்பதிலும் கணிைி உதவி 

கற்ைல் தவற்ைிகர ொக இருப்பதொகப் பல ஆய்வுகள் ததொிவிக்கின்ைை. ஆய்வு முடிவுகள் தபொிதும் 

 ொறுபடும் அசத சவனளயில், கணிைி உதவி கற்ைல் அனைத்து கல்வி  ட்டங்களிலும் கற்ைனல 

ச ம்படுத்த முடியும் என்பதற்கு கணிே ொை ேொன்றுகள் உள்ளை.  

 ேில பயன்பொடுகளில், குைிப்பொகச் சுருக்கப் பகுத்தைிவு  ற்றும் ேிக்கல் தீர்க்கும் 

தேயல்முனைகள் ேம்பந்தப்பட்டனவயில் கணிைி உதவி கற்ைல்  ிகவும் பயனுள்ளதொக இல்னல. 

ச ொே ொக வடிவன க்கப்பட்ட கணிைி உதவி கற்ைல் அன ப்புகள் கல்வி அனுபவத்னத 

 ைிதசநய ற்ைதொகசவொ அல்லது கட்டுத்திட்ட ொக ஆக்கசவொ முடியும் என்றும் அதன் மூலம் 

 ொணவர்களின் ஆர்வத்னதயும் ஊக்கத்னதயும் குனைக்க முடியும் என்றும் வி ர்ேகர்கள் 

கூறுகின்ைைர். கணிைி உதவி கற்ைலின் பிை குனைபொடுகள் சதனவயொை கணிைி அன ப்புகனள 

தேயல்படுத்துவதற்கும் பரொ ொிப்பதற்கும் உள்ள ேிர ம்  ற்றும் தேலவில் இருந்து உருவொகின்ைை. 

ேில  ொணவர் சதொல்விகனள கணிைி உதவி கற்ைல் அன ப்புகளில் சபொதொத ஆேிொியர் பயிற்ேியில் 

கொணலொம். கணிைி ததொழில்நுட்பத்தில்  ொணவர் பயிற்ேியும் சதனவப்படலொம், ச லும் இந்தச் 

தேயல்முனை முக்கியக் கல்விச் தேயல்முனையிலிருந்து தினே திருப்பலொம். கற்பித்தல்  ற்றும் 

கற்ைல் பற்ைிய நிபுணத்துவ அைினவப் பயன்படுத்த எளிதொைது  ற்றும் இனணத்துக்தகொள்ள 

எளிதொை CAI அன ப்புகனள வளர்ப்பதில் அதிக முயற்ேி ச ற்தகொள்ளப்பட்டொலும், அத்தனகய 

அன ப்புகள் அவற்ைின் முழு திைனை அனடவதில் இருந்து இன்னும் தவகு ததொனலவில் 

உள்ளை. 

வரலொறு 

 1950களின் நடுப்பகுதியிலும் 1960களின் முற்பகுதியிலும் கலிசபொர்ைியொவின் 

ஸ்டொன்சபொர்ட் பல்கனலக்கழக கல்வியொளர்களுக்கும் ேர்வசதே வர்த்தக இயந்திரக் கழகத்திற்கும் 

(International Business Machines Corporation IBM/ஐபிஎம்) உள்ள ஒத்துனழப்பு கணிைி உதவி 

கற்ைனல சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ததொடக்கப் பள்ளிகளில் அைிமுகப்படுத்தியது. ஆரம்பத்தில், 

கணிைி உதவி கற்ைல் திட்டங்கள் ததொடர்பயிற்ேி/டிொில்  ற்றும் பயிற்ேி அ ர்வுகளுடன் 

தகவல்களின் சநொியல் விளக்கக்கொட்ேியொக இருந்தை. இந்த ஆரம்ப கணிைி உதவி கற்ைல் 

அன ப்புகள் அந்த சநரத்தில் கினடத்த கணிைிகனளப் தபறுவதற்கும் பரொ ொிப்பதற்கும் 

பயன்படுத்துவதற்கும் ேிர ம்  ற்றும் தேலவொல் எல்னலபடுத்தப்பட்டை. 1960களின் 

முற்பகுதியில் இல்லிைொய்ஸ் பல்கனலக்கழகத்தில் (University of Illinois) ததொடங்கப்பட்ட  ற்றும் 
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கட்டுப்பொட்டு தரவுக் கழகத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட  ற்தைொரு ஆரம்ப கணிைி உதவி கற்ைல் 

அன ப்பொை தொைியங்கி கற்பித்தல் நடவடிக்னககளுக்கொை அன ப்பு திட்ட ிடப்பட்ட தர்க்கம் 

(Programmed Logic for Automatic Teaching Operations (PLATO/பிளொட்சடொ)) உயர் 

கற்ைலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு த யின்பிசரம் கணிைினயக் தகொண்டிருந்தது, இது 

தைிப்பட்ட  ொணவர்களின் பயன்பொட்டிற்கொக 1000 தடர் ிைல்கனள ஆதொித்தது. 1985 வொக்கில் 

அத ொிக்கொவில் 100க்கும் ச ற்பட்ட பிளொட்சடொ (PLATO)அன ப்புகள் இயங்கி வந்தை. 1978 

முதல் 1985 வனர பயைர்கள் 40  ில்லியன்  ணிசநரங்கனள பிளொட்சடொ (PLATO) கணிைிகளில் 

பதிவு தேய்தைர். நவீை  ின்ைணு அஞ்ேல்களின் முன்சைொடியொக இருந்த  ொணவர்களினடசய 

ஒரு தகவல்ததொடர்பு முனைனயயும் பிளொட்சடொ அைிமுகப்படுத்தியது (கணிைியிலிருந்து 

கணிைிக்கு  ின்ைணு முனையில் அனுப்பப்பட்ட தேய்திகள்). னடம்-சஷர்டு இன்டரொக்டிவ் 

கம்ப்யூட்டர்-கன்ட்சரொல்ட் இன்ஃபர்ச ஷன் தடலிவிஷன் (Time-shared Interactive Computer-

Controlled Information Television TICCIT/டிஐேிஐடி) அன ப்பு என்பது உட்டொவில் உள்ள  ிட்டர் 

கொர்ப்பசரஷன்  ற்றும் ப்ொிகொம் யங் பல்கனலக்கழகம் உருவொக்கிய கணிைி உதவி கற்ைல் 

திட்ட ொகும். தைிப்பட்ட கணிைி  ற்றும் ததொனலக்கொட்ேி ததொழில்நுட்பத்தின் அடிப்பனடயில், 

1970களின் முற்பகுதியில் டி.ஐ.ேி.ஐ.டி புதிய  ொணவர் அளவிலொை கணிதம்  ற்றும் ஆங்கில 

படிப்புகனளக் கற்பிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 1980களில்  லிவொை  ற்றும் ேக்திவொய்ந்த தைிநபர் 

கணிைிகளின் வருனகயுடன், கணிைி உதவி கற்ைலின் பயன்பொடு வியத்தகு அளவில் 

அதிகொித்தது. 1980ஆம் ஆண்டில் ததொடக்கப் பள்ளிகளில் 5 ேதவீதமும், அத ொிக்கொவில் 20 ேதவீத 

ச ல்நினலப் பள்ளிகளும்  ட்டுச  பயிற்றுவிப்பிற்கு உதவ கணிைிகள் இருந்தை. மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, இரு எண்களும் ஏைக்குனைய நொன்கு  டங்கொக உயர்ந்தை, தேொப்தத்தின் 

முடிவில் அத ொிக்கொவிலும், தபரும்பொலொை ததொழில் ய ொை நொடுகளிலும் கிட்டத்தட்ட 

அனைத்து பள்ளிகளும் கற்பித்தல் கணிைிகனளக் தகொண்டிருந்தை. கணிைி உதவி கற்ைலுக்கு 

நீண்டகொல தொக்கங்கனளக் தகொண்ட ே ீபத்திய வளர்ச்ேியொைது இனணயத்தின் பரந்த 

விொிவொக்கம் ஆகும், இது ஒன்சைொதடொன்று இனணக்கப்பட்ட கணிைிகளின் கூட்டன ப்பு ஆகும். 

உலதகங்கிலும்  ில்லியன் கணக்கொை கணிைிகனள இனணப்பதன் மூலம், இந்த 

தநட்தவொர்க்குகள்  ொணவர்களின் தபொிய தகவல்கனள அணுக உதவுகின்ைை, இது அவர்களின் 

ஆரொய்ச்ேி திைன்கனள தபொிதும் ச ம்படுத்துகிைது. 

6.6.7. கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் 
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 கணிைி உதவியுடன் த ொழி கற்ைல் (Computer-assisted language learning (CALL) என்று 

பிொிட்டிஷ் நனடயிலும்), கணிைி உதவியுடன் கற்பித்தல் (Computer-Aided Instruction (CAI) 

அல்லது கணிைி உதவியுடன் த ொழி  கற்பித்தல் (Computer-Aided Language Instruction (CALI) 

என்று அத ொிக்கன் நனடயிலும்) (Higgins 1983) குைிப்பிடப்படுகின்ை தேயல்பொடு சுருக்க ொக 

தலவியொல் (Levy 1997:1) "த ொழி கற்பித்தல்  ற்றும் கற்ைலில் கணிைியின் பயன்பொடுகளுக்கொை 

சதடல்  ற்றும் ஆய்வு" என்று வனரயறுக்கப்படுகின்ைது. 1960கள்  ற்றும் 1970களில் கணிைியின் 

உதயுடன் த ொழிக் கல்வினய வனகப்படுத்திய "பொரம்பொிய" பயிற்ேி  ற்றும் நனடமுனை 

திட்டங்களிலிருந்து (drill-and-practice programs) கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் 

ே ீபத்திய தவளிப்பொடுகள் வனர தவளிநொட்டு த ொழிகள் கற்பித்தல்  ற்றும் 

கற்றுக்தகொள்வதற்கொை பரந்த அளவிலொை தகவல்  ற்றும் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப 

பயன்பொடுகள்  ற்றும் அணுகுமுனைகனள கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கல்வி 

ஏற்றுக்தகொள்கிைது, எ.கொ. ஒரு த ய்நிகர் கற்ைல் சூழலில்  ற்றும் வனல அடிப்பனடயிலொை 

ததொனலதூரக் கற்ைலில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் ஒத்தினேவொளர்கள்  

(corpora and concordancers), ஊடொடும் ஒயிட் சபொர்டுகள் (interactive whiteboards) (Schmid 

Euline Cutrim 2009), கணிைி-இனடயீடொை தகவல் ததொடர்பு (Computer-mediated 

communication (CMC/ேிஎம்ேி) (Lamy & Hampel 2007), த ய்நிகர் உலகங்களில் த ொழி கற்ைல், 

 ற்றும் த ொனபல் உதவி த ொழி கற்ைல் (mobile-assisted language learning (MALL)) 

ஆகியவற்ைின் பயன்பொட்டிற்கும் நீண்டுள்ளது (Shield & Kukulska-Hulme 2008).  

 CALI (கணிைி உதவியுடன் த ொழி கற்பித்தல்) என்ை தேொல் கணிைியின் உதயுடன் 

த ொழிக் கல்விக்கு முன்ைர் பயன்பொட்டில் இருந்தது, இது CAI (கணிைி உதவி கற்பித்தல்) என்ை 

தபொதுச் தேொல்லின் துனணக்குழுவொக அதன் சதொற்ைத்னதப் பிரதிபலிக்கிைது. இருப்பினும், CALI 

த ொழி ஆேிொியர்களினடசய ஆதரனவ இழந்தது, ஏதைைில் இது ஆேிொியர்கனள ன ய ொகக் 

தகொண்ட அணுகுமுனைனயக் (கற்பித்தல்) குைிக்கிைது, அசத ே யம் த ொழி ஆேிொியர்கள் 

 ொணவர்கனள ன ய ொகக் தகொண்ட அணுகுமுனைனய விரும்புவதில் அதிக விருப்பம் 

தகொண்டுள்ளைர், கற்பிப்பனத விட கற்ைலில் கவைம் தேலுத்துகிைொர்கள். 1980 களின் 

முற்பகுதியில் CALIஐ  ொற்றுவதற்கு CALL ததொடங்கியது (சடவிஸ் & ஹிக்கின்ஸ் 1982: பக். 3) 

(Davies & Higgins 1982) ச லும் இது இப்சபொது உலகளவில் வளர்ந்து வரும் ததொழில்முனை 

ேங்கங்களின் தபயர்களில் இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 1990களின் முற்பகுதியில் ததொழில்நுட்ப-ச ம்பட்ட த ொழி கற்ைல் (TELL), (Bush & Terry 

1997) ஒரு  ொற்று தேொல் சதொன்ைியது: எ.கொ. தடல் கூட்டன ப்பு திட்டம், ஹல் பல்கனலக்கழகம். 

 கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் தற்சபொனதய தத்துவம்,  ொணவர்கனள 

ன ய ொகக் தகொண்ட தபொருட்களுக்கு (student-centred materials) வலுவொை முக்கியத்துவத்னத 

அளிக்கிைது, இது கற்பவர்களுக்குச் தேொந்த ொக தேயல்பொடு தேய்ய அனு திக்கிைது. இத்தனகய 

தபொருட்கள் கட்டன க்கப்பட்டதொகசவொ அல்லது கட்டன க்கப்படொ சலொ (structured or 

unstructured) இருக்கலொம், ஆைொல் அனவ தபொதுவொக இரண்டு முக்கிய ொை அம்ேங்கனளக் 

தகொண்டுள்ளை: ஊடொடும் கற்ைல் (interactive learning)  ற்றும் தைிப்பயைொக்கப்பட்ட கற்ைல் 

and (individualised learning). கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் என்பது அடிப்பனடயில் 

த ொழி கற்ைல் தேயல்முனைனய எளிதொக்க ஆேிொியர்களுக்கு உதவும் ஒரு கருவியொகும். 

வகுப்பனையில் ஏற்கைசவ கற்றுக்தகொண்டவற்னை வலுப்படுத்த அல்லது கூடுதல் ஆதரவு 

சதனவப்படும் கற்பவர்களுக்கு உதவ ஒரு தீர்வுக் கருவியொக இனதப் பயன்படுத்தலொம்.  

 கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கல்வி தபொருட்களின் வடிவன ப்பு தபொதுவொக த ொழி 

கற்பித்தல்  ற்றும் முனையின் தகொள்னககனளக் கருத்தில் தகொள்கிைது, அனவ தவவ்சவறு கற்ைல் 

சகொட்பொடுகளிலிருந்து (எ.கொ. நடத்னதயியல், புலைைிவுவியல், அன ப்பியலொர்/behaviourist, 

cognitive, constructivist)  ற்றும் ஸ்டீபன் க்ரொஷைின்  ொைிட்டர் கருதுசகொள் (Stephen Krashen's 

monitor hypothesis) சபொன்ை இரண்டொம் த ொழி கற்ைல் சகொட்பொடுகளிலிருந்து தபைப்படலொம்.  

 சநருக்கு சநர் கற்பித்தல் (face-to-face teaching)  ற்றும் கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் 

கல்வி ஆகியவற்ைின் கலனவ தபொதுவொகக் கலப்பு கற்ைல் (blended learning) எைக் 

குைிப்பிடப்படுகிைது. கலப்பு கற்ைல் கற்ைல் திைனை அதிகொிக்க வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது  ற்றும் 

இது தூய கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கல்வி விடப் தபொதுவொகக் கொணப்படுகிைது (Pegrum 

2009: 27).  

வரலொறு 

 கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கற்ைல் பல்கனலக்கழக த யின்பிசரம் கணிைிகளில் 

1960களில் முதன்முதலில் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து பயன்பொட்டில் இருக்கிைது. 

1960இல் இல்லிைொய்ஸ் பல்கனலக்கழகத்தில் ததொடங்கப்பட்ட PLATO திட்டம், கணிைியின் 

உதயுடன் த ொழிக் கல்வியின்  ஆரம்ப வளர்ச்ேியில் ஒரு முக்கிய ொை அனடயொள ொகும் (Marty 

1981). 1970களின் பிற்பகுதியில் ன க்சரொகம்ப்யூட்டொின் வருனக ஒரு பரந்த பொர்னவயொளர்களின் 
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வரம்பிற்குள் கம்ப்யூட்டிங்னகக் தகொண்டுவந்தது, இதன் வினளவொக கணிைியின் உதயுடன் 

த ொழிக் கல்வி திட்டங்களின் வளர்ச்ேியில் ஏற்ைம் ஏற்பட்டது  ற்றும் 1980களின் முற்பகுதியில் 

கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் பற்ைிய புத்தகங்களின் தவளியீடுகள் தபருகிை. 

 டஜன் கணக்கொை கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் திட்டங்கள் 

இலவேத்திலிருந்து வினலயுயர்ந்த வினலயில் தற்சபொது இனணயத்தில் கினடக்கின்ைை;  ற்றும் 

பிை திட்டங்கள் பல்கனலக்கழக த ொழி படிப்புகள் மூலம்  ட்டுச  கினடக்கின்ைை.  

 கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் வரலொற்னை ஆவணப்படுத்த பல முயற்ேிகள் 

ச ற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. ேொண்டர்ஸ் (Sanders 1995) 1960களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 

1990களின் நடுப்பகுதி வனரயிலொை கொலத்னத உள்ளடக்கியுள்ளொர், இது வட அத ொிக்கொவில் 

கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைனல ன ய ொகக் தகொண்டது. தடல்க்சலொக் (Delcloque 2000) 

1960களில் கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் ததொடக்கத்திலிருந்து புதிய  ில்லிைியத்தின் 

விடியல் வனர உலகளவில் கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் வரலொற்னை 

ஆவணப்படுத்துகிைொர். சடவிஸ் (2005) கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கற்ைலின் கடந்த 

கொலத்னத திரும்பிப் பொர்த்து, அது எங்கு தேல்கிைது என்பனதக் கணிக்க முயற்ேிக்கிைொர். 

ஹப்பொர்ட் (Hubbard 2009) 74 முக்கிய கட்டுனரகள்  ற்றும் புத்தகப் பகுதிகளின் ததொகுப்னப 

வழங்குகிைொர்; இது முதலில் 1988-2007 ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்டது; கணிைியின் உதயுடன் 

த ொழிக் கல்வியின் வளர்ச்ேியில் தேல்வொக்கு தேலுத்திய பரந்த அளவிலொை முன்ைணி 

சயொேனைகள்  ற்றும் ஆரொய்ச்ேி முடிவுகளின் விொிவொை கண்சணொட்டத்னத இது அளிக்கிைது. 

ச லும் எதிர்கொலத்தில் அவ்வொறு தேய்வதன் நம்பிக்னகனயக் கொட்டுகிைது. ஹப்பொர்ட்டின் 

சேகொிப்பு பற்ைிய தவளியிடப்பட்ட  திப்பொய்னவ த ொழி கற்ைல்  ற்றும் ததொழில் நுட்பத்தில் 

(Language Learning & Technology 14, 3 2010) கொணலொம்.  

 பட்லர்-பொஸ்சகொ (Butler-Pasco 2011) கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கற்ைலின் 

வரலொற்னை சவறுபட்ட கண்சணொட்டத்தில் பொர்க்கிைொர்; அதொவது கல்வித் ததொழில்நுட்பத்தின் 

இரட்னட துனைகளில் கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வியின் பொிணொ ம்  ற்றும் 

இரண்டொம்/தவளிநொட்டு த ொழி ஈட்டம்  ற்றும் வழியில் அனுபவிக்கும் முன்னுதொரண 

 ொற்ைங்கள் (paradigm shifts) 

வனகப்பொட்டியல்  ற்றும் கட்டங்கள் 
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 1980கள்  ற்றும் 1990களில், ஒரு கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் 

வனகப்பொட்டியல் நிறுவ பல முயற்ேிகள் ச ற்தகொள்ளப்பட்டை. சடவிஸ் & ஹிக்கின்ஸ் (Davies & 

Higgins 1985), சஜொன்ஸ் & ஃசபொர்தடஸ்க்யூ (Jones & Fortescue 1987), ஹொர்டிஸ்டி & விண்டீட் 

(Hardisty & Windeatt 1989) [21]  ற்றும் தலவி (Levy 1997: 118ff.) ஆகிசயொரொல் பல்சவறு 

வனகயொை கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி திட்டங்கள் அனடயொளம் கொணப்பட்டை. 

இனடதவளி நிரப்புதல்  ற்றும் மூடு நிரல்கள், பல சதர்வுத் திட்டங்கள், இலவே-வடிவம் (உனர-

நுனழவு) நிரல்கள், ேொகேங்கள்  ற்றும் உருவகப்படுத்துதல்கள், தேயல் பிரன கள், வொக்கிய-

 றுேீரன ப்புத் திட்டங்கள், ஆய்வுத் திட்டங்கள் -  ற்றும் கற்ைவர் முழு உனரனயயும் புைரன க்க 

சவண்டிய "த ொத்த மூடு" (total Cloze( ஆகியனவ இதில் அடங்கும். இந்த ஆரம்ப திட்டங்களில் 

தபரும்பொலொைனவ நவீை ய ொக்கப்பட்ட பதிப்புகளில் உள்ளை. 

 1990களில் இருந்து, வனலப்பதிவுகள், விக்கிகள், ேமூக வனலப்பின்ைல், சபொட்கொஸ்டிங், 

வனல 2.0 பயன்பொடுகள், த ய்நிகர் உலகங்களில் த ொழி கற்ைல்  ற்றும் ஊடொடும் ஒயிட் 

சபொர்டுகள் (சடவிஸ்  ற்றும் பலர். Davies et al. 2010: பிொிவு 3.7 ).  

 வொர்ேவுர் (Warschauer 1996)  ற்றும் வொர்ேவுர் & ஹீலி (Warschauer & Healey 1998) 

சவறுபட்ட அணுகுமுனைனய எடுத்தைர். கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் 

வனகப்பொட்டியல்  ீது கவைம் தேலுத்துவதற்குப் பதிலொக, அவர்கள் கணிைியின் உதயுடன் 

த ொழிக் கல்வியின் மூன்று வரலொற்று கட்டங்கனள அனடயொளம் கண்டைர், அவற்ைின் 

அடிப்பனட கல்வி  ற்றும் வழிமுனை அணுகுமுனைகளின்படி வனகப்படுத்தப்பட்டைர்: 

 நடத்னத கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Behavioristic CALL): 1950 களில் 

கருத்தொிக்கப்பட்டு 1960 கள்  ற்றும் 1970 களில் தேயல்படுத்தப்பட்டது. 

 தகவல்ததொடர்பு கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Communicative CALL): 

1970கள் முதல் 1980கள் வனர. 

 ஒருங்கினணந்த கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கல்வி (Integrative CALL): பல்லூடகம் 

(Multimedia) and  ற்றும் இனணயத்னதத் (Internet) தழுவுதல்: 1990கள். 

 வொர்ேவுர் & ஹீலியின் முதல் கட்ட ொை நடத்னத கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் 

(1960கள் முதல் 1970கள் வனர) தபரும்பொலொை கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் 

திட்டங்கள், ததொடர்ப்பயிற்ேி  ற்றும் பயிற்ேிப் தபொருள்கனளக் தகொண்டிருந்தை, இதில் கணிைி 

ஒரு தூண்டுதனல வழங்கியது  ற்றும் கற்பவர் ஒரு பதினல வழங்கிைொர். முதலில், இரண்னடயும் 
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உனர மூலம்  ட்டுச  தேய்ய முடியும். கணிைி  ொணவர்களின் உள்ளீட்னட ஆரொய்ந்து கருத்துத் 

ததொிவிக்கும், ச லும் அதிநவீை நிரல்கள்  ொணவர்களின் தவறுகளுக்குத் தினரகள்  ற்றும் தீர்வு 

நடவடிக்னககளுக்கு உதவுவதன் மூலம் தேயல்படும். இத்தனகய திட்டங்கள்  ற்றும் அவற்ைின் 

அடிப்பனடக் கல்வி கற்பித்தல் இன்றும் இருந்தசபொதிலும், த ொழி கற்ைலுக்கொை நடத்னத 

அணுகுமுனைகள் தபரும்பொலொை த ொழி ஆேிொியர்களொல் நிரொகொிக்கப்பட்டுள்ளை, ச லும் 

கணிைி ததொழில்நுட்பத்தின் அதிகொித்துவரும் நுட்பம் பிை ேொத்தியக்கூறுகளுக்கு கணிைியின் 

உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் விடுத்துள்ளது. 

 1970களின் பிற்பகுதியிலும் 1980களின் பிற்பகுதியிலும் (அண்டர்வுட்/Underwood 1984) 

முக்கியத்துவம் தபற்ை தகவல்ததொடர்பு அணுகுமுனைனய அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட 

தகவல்ததொடர்பு அனழப்பின் அடிப்பனடயில் வொர்ேவுர் & ஹீலி விவொித்த இரண்டொம் கட்டம். 

தகவல்ததொடர்பு அணுகுமுனையில், த ொழியின் பகுப்பொய்னவக் கொட்டிலும் த ொழினயப் 

பயன்படுத்துவதில் கவைம் தேலுத்தப்படுகிைது, ச லும் இலக்கணம் தவளிப்பனடயொகக் 

கற்பிக்கப்படுவனதக் கொட்டிலும்  னைமுக ொக கற்பிக்கப்படுகிைது. த ொழியின்  ொணவர் 

தவளியீட்டில் அேல்  ற்றும் தநகிழ்வுத்தன்ன னயயும் இது அனு திக்கிைது. தகவல்ததொடர்பு 

அணுகுமுனை தைிநபர் கணிைியின்  (Personal Computer (PC)) வருனகயுடன் ஒத்துப்சபொைது, 

இது கம்ப்யூட்டிங்  ிகவும் பரவலொகக் கினடக்கச் தேய்தது  ற்றும் த ொழி கற்ைலுக்கொை 

த ன்தபொருளின் வளர்ச்ேியில் ஏற்ைம் கண்டது. இந்த கட்டத்தில் முதல் கணிைியின் உதவியுடன் 

த ொழிக் கற்ைல் த ன்தபொருள் திைன் பயிற்ேினயத் (skill practice) ததொடர்ந்து வழங்கியது, 

ஆைொல் ஒரு ததொடர்பயிற்ேி வடிவத்தில் (drill format) இல்னல - எடுத்துக்கொட்டொக: சவக ொை 

வொேிப்பு, உனர புைரன ப்பு  ற்றும் த ொழி வினளயொட்டுகள் - ஆைொல் கணிைி ஆேிொியரொகசவ 

இருந்தது. இந்தக் கட்டத்தில், கணிைிகள்  ொணவர்களுக்கு த ொழினயப் பயன்படுத்துவதற்கொை 

சூழனல வழங்கிை, அதொவது ஒரு இடத்திற்கொை தினேகனளக் சகட்பது,  ற்றும் ேிம் ேிட்டி, ஸ்லூத் 

Sleuth  ற்றும் சவர் இன் தி சவர்ல்டு கொர்த ன் ேொண்டிசகொ? (Where in the World is Carmen 

Sandiego?) சபொன்ை த ொழிக் கற்ைலுக்கொக வடிவன க்கப்படொத திட்டங்கள் த ொழிக் 

கற்ைலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டை. இந்த அணுகுமுனையின் வி ர்ேைங்கள், த ொழி கற்பித்தலின் 

ன ய சநொக்கங்கனளக் கொட்டிலும் அதிக விளிம்பு சநொக்கங்களுக்கொகக் கணிைினய ஒரு 

குைிப்பிட்ட சநொக்கத்திற்குொிய  ற்றும் ததொடர்பற்ை முனையில் பயன்படுத்துவதும் அடங்கும். 
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 1990களில் ததொடங்கி வொர்ேவுர் & ஹீலி விவொித்த ஒருங்கினணந்த கணிைியின் 

உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் மூன்ைொம் கட்டம், தேயல்முனைனயயும் ஒத்தினேனவயும் 

தருவதற்கொக த ொழித் திைன்கனளக் கற்பிப்பனதச் தேயல்பொடுகள் அல்லது திட்டங்களொக 

ஒருங்கினணப்பதன் மூலம் தகவல்ததொடர்பு அணுகுமுனையின் வி ர்ேைங்கனளத் தீர்க்க 

முயன்ைது. இது பல்லூடகத் ததொழில்நுட்பம் (உனர, கிரொபிக்ஸ், ஒலி  ற்றும் அைிச ஷனை 

வழங்குதல்)  ற்றும் கணிைி-இனடப்பட்ட ததொடர்பு (Computer-mediated communication 

(CMC/ேிஎம்ேி) ஆகியவற்ைின் வளர்ச்ேியுடனும் ஒத்துப்சபொைது. இந்தக் கொலகட்டத்தில் 

கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல், ததொடர்பயிற்ேி  ற்றும் பயிற்ேி சநொக்கங்களுக்கொகக் 

கணிைினயப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து (கணிைினய ஒரு குைிப்பிட்ட தேயல்பொட்டிற்கொக 

வனரயறுக்கப்பட்ட, அதிகொரபூர்வ ொை தள ொக) வகுப்பனைக்கு அப்பொல் கல்வினய 

விொிவுபடுத்துவதற்கொை ஒரு ஊடக ொக ஒரு உறுதியொை  ொற்ைத்னதக் கண்டது. பல்லூடக 

கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி  ொன்தடவிடிஸ்சகொ (ஷ்ைீடர் & தபன்ைியன் Schneider & 

Bennion 1984)  ற்றும் எ லொ தரன்கொண்ட்சர டி பிலிப் (A la rencontre de Philippe) 

(ஃபியூஸ்டன்தபர்க் Fuerstenberg 1993) சபொன்ை ஊடொடும் சலேர் வீடிசயொடிஸ்களுடன் 

(interactive laser videodiscs) ததொடங்கியது; இனவ இரண்டும் கற்பவர் முக்கிய பங்கு வகித்த 

சூழ்நினலகளின் உருவகப்படுத்துதல்கள் ஆகும். இந்தத் திட்டங்கள் பின்ைர் குறுவட்டுகளுக்கு 

(CD-ROM)  ொற்ைப்பட்டை; ச லும் Who is Oscar Lake?/ஆஸ்கொர் ஏொி யொர்? சபொன்ை புதிய 

சரொல்-பிசள ிங் சகம்கள் (role-playing games (RPGs/ஆர்பிஜிக்கள்). தவவ்சவறு த ொழிகளின் 

பரப்தபல்னலயில் அவற்ைின் சதொற்ைத்னத உருவொக்கிை. 

பின்ைர் தவளியொை ஒரு பதிப்பில், வொர்ேவுர் முதல் கட்டத்தின் தபயனர நடத்னத 

அனழப்பிலிருந்து கட்டன ப்பு கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி எை  ொற்ைிைொர், ச லும் 

மூன்று கட்டங்களின் சததிகனளயும் திருத்தியுள்ளொர் (வொர்ஷவுர்/ Warschauer 2000):  

 கட்டன ப்பு கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Structural CALL): 1970 கள் முதல் 

1980 கள் வனர. 

 தகவல்ததொடர்பு கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Communicative CALL): 1980 

கள் முதல் 1990 கள் வனர. 

 ஒருங்கினணந்த கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Integrative CALL): 2000 முதல். 
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பொக்ஸ் (Bax 2003) வொர்ேவுர் & சஹலி (Warschaue r& Healey 1998)  ற்றும் வொர்ேவுர் 

(Warschauer 2000) ஆகிசயொருடன் ேிக்கனல எடுத்து இந்த மூன்று கட்டங்கனள முன்த ொழிந்தொர்:  

 கட்டுண்ட கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி (Restricted CALL) - முக்கிய ொக 

நடத்னத: 1960கள் முதல் 1980கள் வனர. 

 திைந்த கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Open CALL) - உருவகப்படுத்துதல்கள் 

 ற்றும் வினளயொட்டுகள் உட்பட  ொணவர்கள், த ன்தபொருள் வனககள்  ற்றும் 

ஆேிொியொின் பங்கு ஆகியவற்ைின் பின்ைணியில் திைந்திருக்கும்: 1980கள் முதல் 2003 வனர 

(அதொவது பொக்ஸின் கட்டுனரயின் சததி). 

 ஒருங்கினணந்த கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் (Integrated CALL) - இன்னும் 

அனடயப்பட சவண்டும். த ொழி ஆேிொியர்கள் எழுதும் சநரத்தில் இன்னும் திைந்த 

அனழப்பு கட்டத்தில் இருப்பதொக பொக்ஸ் வொதிட்டொர், ஏதைைில் கணிைியின் உதவியுடன் 

த ொழிக் கற்ைல் "இயல்பொக்கம்" ("normalisation") என்ை நினலனய எட்டியசபொது  ட்டுச  

உண்ன யொை ஒருங்கினணப்பு அனடயப்பட்டதொகக் கூை முடியும் - எ.கொ. கணிைியின் 

உதயுடன் த ொழிக் கல்வினயப் பயன்படுத்தும் சபொது சபைொனவப் பயன்படுத்துவது 

ேொதொரண ொைது. 

ஃப்ளொஷ் கொர்டுகள் (Flashcards) 

 கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கற்ைலின் அடிப்பனட பயன்பொடு ஃபிளொஷ் கொர்டுகனளப் 

பயன்படுத்தி தேொற்தைொனகனய ஈட்டுவதில் உள்ளது; இதற்கு  ிகவும் எளிய நிரல்கள் சதனவ. 

இத்தனகய திட்டங்கள் தபரும்பொலும் இனடதவளி  ீள்ன னயப் (spaced repetition) 

பயன்படுத்துகின்ை ஒரு நுட்ப ொகும், இதன் மூலம் கற்பவருக்குச் தேொற்தைொனக அலகுகள் 

வழங்கப்படுகின்ைை, அனவ நீண்டகொல தக்கனவப்பு அனடயும் வனர அதிக இனடதவளியில் 

நினைவகத்திற்கு உறுதியளிக்க சவண்டும். இது குைிப்பொக தவளிநொட்டு த ொழிகனளக் 

கற்பவர்களுக்குத் திட்ட ிடப்பட்ட தபொதுவொை அன்கி அல்லது சூப்பர்த ச ொ ததொகுப்பு (Anki or 

SuperMemo package)  ற்றும் BYKI  ற்றும் கட்டம்-6 (phase-6) சபொன்ை திட்டங்கள் உட்பட 

இனடதவளி  ீள்ன  அன ப்புகள் (spaced repetition systems (SRS)) எை அனழக்கப்படும் பல 

பயன்பொடுகளின் வளர்ச்ேிக்கு வழிவகுத்தது.  

த ன்தபொருள் வடிவன ப்பு  ற்றும் கற்பித்தல் (Software design and pedagogy) 
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 எல்லொவற்ைிற்கும் ச லொக, கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் த ன்தபொருனள 

வடிவன ப்பதில் கல்வியியலுக்குக் கவை ொை கருதல் தரப்பட சவண்டும்; ஆைொல் கணிைி 

உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் த ன்தபொருளின் தவளியீட்டொளர்கள் அதன் விருப்பத்னத 

தபொருட்படுத்தொ ல் ே ீபத்திய சபொக்னகப் பின்பற்ை முனைகிைொர்கள். ச லும், இலக்கண-

த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனையிலிருந்து (grammar-translation approach), சநரடி முனை (direct 

method), சகட்தபொலி த ொழிய அணுகுமுனை (audio-lingualism/audio-lingual method)  ற்றும் 

பலவித ொை அணுகுமுனைகள் வழி  ிக ே ீபத்திய தகவல்ததொடர்பு அணுகுமுனை  ற்றும் 

ஆக்கபூர்வவொதம் (constructivism) வனர தவளிநொட்டு த ொழிகனளக் கற்பிப்பதற்கொை 

அணுகுமுனைகள் ததொடர்ந்து  ொைிக்தகொண்சட இருக்கின்ைை, (தடசகொ/Decoo 2001 2001).  

 கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் த ன்தபொருனள வடிவன ப்பதும் உருவொக்குவதும் 

 ிகவும் சதனவயொை தேயல்பொடொகும்; இது பலவித ொை திைன்கனள சவண்டுகிைது. முக்கிய 

கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி ச ம்பொட்டுத் திட்டங்கள் தபொதுவொக ஒரு குழுவிைரொல் 

நிர்வகிக்கப்படுகின்ைை: 

 ஒரு தபொருள்/பொட நிபுணர் (subject specialist) (உள்ளடக்க வழங்குநர் என்றும் 

அனழக்கப்படுகிைொர்) - தபொதுவொக ஒரு த ொழி ஆேிொியர் - உள்ளடக்கம்  ற்றும் கற்பித்தல் 

உள்ளீட்னட வழங்குவதற்கு தபொறுப்பொைவர். தபொிய கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் 

கல்வி திட்டங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட தபொருள்/பொட வல்லுநர்கள் சதனவ. 

 சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நிரலொக்க த ொழி அல்லது எழுதும் கருவினய நன்கு அைிந்த ஒரு 

புசரொகிரொ ர். 

 ஒரு கிரொஃபிக் டினேைர்: படங்கள்  ற்றும் ஐகொன்கனள தயொொிக்கவும்  ற்றும் 

எழுத்துருக்கள், வண்ணம், தினர தளவன ப்பு சபொன்ைவற்றுக்கு ஆசலொேனை வழங்கவும். 

 ஒரு ததொழில்முனை புனகப்படக்கொரர் அல்லது, குனைந்தபட்ேம், ஒரு நல்ல அத ச்சூர் 

புனகப்படக்கொரர். கிரொஃபிக் வடிவன ப்பொளர்கள் தபரும்பொலும் புனகப்படத்திலும் 

பின்ைணி தகொண்டவர்கள். 

 ஒலி தபொைியொளர்  ற்றும் வீடிசயொ ததொழில்நுட்ப வல்லுநர்: ததொகுப்பில் கணிே ொை 

அளவு ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ இருக்க சவண்டு ொைொல் சதனவப்படுவொர்கள். 

 ஒரு கற்பித்தல் வடிவன ப்பொளர்: ஒரு கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கற்ைல் ததொகுப்னப 

உருவொக்குவது என்பது ஒரு உனர புத்தகத்னதக் கணிைியில் னவப்பனத விட அதிகம் 
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கடிை ொைது. ஒரு கற்பித்தல் வடிவன ப்பொளர் புலைைிவு உளவியல்  ற்றும் ஊடக 

ததொழில்நுட்பத்தில் ஒரு பின்ைணினயக் தகொண்டிருப்பொர், ச லும் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

ததொழில்நுட்பத்தின் (கித சைொ & சடவிஸ்/Gimeno-Sanz & Davies 2010) தபொருத்த ொை 

பயன்பொடு குைித்து அணியில் உள்ள தபொருள் வல்லுநர்களுக்கு ஆசலொேனை வழங்க 

முடியும்.  

எக்பர்ட்  ற்றும் பிைர் (Egbert et al 2007) எட்டு நிபந்தனைகளின் இறுதி எைக் குைிப்பிடும் "உகந்த 

த ொழி கற்ைல் சூழல்களுக்கொை நிபந்தனைகள்" ("Conditions for Optimal Language Learning 

Environments") என்ை கற்ைல் சுயொட்ேினய கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் இயல்பொகசவ 

ஆதொிக்கிைது. (2007). கற்பவர் தன்னுொின னய (learner autonomy) உறுதியொகக் 

கட்டுப்படுத்துகிைது, இதைொல் அவர் அல்லது அவள் "கற்ைல் குைிக்சகொள்கனள 

தீர் ொைிக்கிைொர்கள்" (எக்பர்ட்  ற்றும் பலர்/Egbert et al., 2007:8).  

 ஒரு எளிய பனடபொக்கக் கருவினய  (authoring tool) பயன்படுத்தி, வேதியொை பொனதயில் 

தேல்லவும், பல சதர்வு  ற்றும் இனடதவளினய நிரப்பும் பயிற்ேிகனள உருவொக்கவும் கணிைியின் 

உதயுடன் த ொழிக் கல்வி த ன்தபொருனள வடிவன க்கும்சபொது இது  ிகவும் எளிதொைது 

(சபங்க்ஸ்/Bangs 2011); ஆைொல் கணிைியின் உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் இனத விட அதிகம் 

வலுவொைது; எடுத்துக்கொட்டொக, ஸ்தடப்-க்ொீைி (Stepp-Greany 2002) ஒரு ஆக்கபூர்வ ொை  ற்றும் 

முழு த ொழி தத்துவத்னதயும் உள்ளடக்கிய ஒரு சூழனல உருவொக்குவனதயும் நிர்வகிப்பனதயும் 

விவொிக்கிைரொர். ஆக்கபூர்வ ொை சகொட்பொட்டின் (constructivist theory) படி, கற்பவர்கள் தங்கள் 

முந்னதய அனுபவத்திலிருந்து தபைப்பட்ட புதிய அைினவ "கட்டன க்கும்" தேயல்பொடுகளில் 

தேயல்திைமுனடய பங்சகற்பொளர்கள் ஆவர். கற்ைவர்களும் தங்கள் கற்ைலுக்கொை தபொறுப்னப 

ஏற்றுக்தகொள்கிைொர்கள், ச லும் ஆேிொியர் அைினவத் தூண்டுவனதக் (purveyor) கொட்டிலும் வேதி 

தேய்பவர் (facilitator) ஆவொர். முழு த ொழிக் சகொட்பொடு (Whole language theory) ஆக்கபூர்வ 

வொதத்னதத் (constructivism) தழுவி, புொிந்துதகொள்ளுதல், சபசுதல்  ற்றும் எழுதுதல் ஆகியவற்ைின் 

உயர் திைன்கனள சநொக்கி வழிநடத்த துனண திைன்கனள வளர்ப்பனத விட, த ொழி கற்ைல் 

முழுன யிலிருந்து பகுதிக்கு (whole to the part) நகர்கிைது என்று கூறுகிைது. புொிந்துதகொள்வது, 

சபசுவது, வொேிப்பது  ற்றும் எழுதும் திைன் ஆகியனவ ஒன்சைொதடொன்று ததொடர்புனடயனவ 

 ற்றும் ேிக்கலொை வழிகளில் ஒன்னைதயொன்று வலுப்படுத்துகின்ைை என்பனதயும் இது 

வலியுறுத்துகிைது. எைசவ, த ொழி ஈட்டல் என்பது தேயலில் உள்ள ஒரு தேயல்திைமுனடய 
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தேயல்முனையொகும்; இதில் கற்ைவர் குைிப்புகள்  ற்றும் தபொருண்ன யில் (cues and meaning) 

கவைம் தேலுத்துகிைொர்  ற்றும் அைிவொர்ந்த யூகங்கனள உருவொக்குகிைொர். ஆக்கபூர்வ ொை 

 ற்றும் முழு த ொழிக் சகொட்பொடுகனள உள்ளடக்கிய ததொழில்நுட்ப சூழலில் பணிபுொியும் 

ஆேிொியர்கள்  ீது கூடுதல் சகொொிக்னககள் னவக்கப்படுகின்ைை. ஆேிொியர்களின் ததொழில்முனை 

திைன்களின் வளர்ச்ேியில் புதிய கல்வி  ற்றும் ததொழில்நுட்ப  ற்றும் ச லொண்ன  திைன் இருக்க 

சவண்டும். அத்தனகய சூழலில் ஆேிொியர் வேதி குைித்த பிரச்ேினை குைித்து, ஆேிொியருக்கு முக்கிய 

பங்கு உண்டு, ஆைொல் கற்பவொின் சுதந்திரத்திற்கொை ஒரு சூழ்நினலனய உருவொக்கும் 

சநொக்கத்திற்கும் ஆேிொியொின் இயல்பொை தபொறுப்பு உணர்வுகளுக்கும் இனடசய ஒரு ச ொதல் 

இருக்கக்கூடும். கற்பவர்களின் எதிர் னையொை கருத்துக்கனளத் தவிர்ப்பதற்கொக, ஆேிொியர் 

ததொடர்ந்து தங்கள் சதனவகனள, குைிப்பொகக் குனைந்த திைன் தகொண்ட கற்ைவர்களின் 

சதனவகனள நிவர்த்தி தேய்வது  ிகவும் முக்கிய ொைது என்று ஸ்தடப்-கிசரைி 

சுட்டிக்கொட்டுகிைொர். 

பல்லுடகம் ( ல்டி ீடியொ) 

 த ொழி ஆேிொியர்கள்  ிக நீண்ட கொல ொக ததொழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துபவர்களொக 

உள்ளைர். தேொந்த த ொழிசபசுபவர்களின் குரல்களின் பதிவுகனள  ொணவர்களுக்கு 

வழங்குவதற்கொக த ொழி ஆேிொியர்களொல் பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் ததொழில்நுட்ப உதவிகளில் 

கிரொ சபொன் பதிவுகள் இருந்தை; ச லும் தவளிநொட்டு வொதைொலி நினலயங்களிலிருந்து 

ஒளிபரப்புகள் ொீல்-டு-ொீல் சடப் தரக்கொர்டர்களில் பதிவு தேய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டை. ஸ்னலடு 

ப்தரொதஜக்டர்கள், ஃபிலிம்-ஸ்ட்ொிப் ப்தரொதஜக்டர்கள், ஃபிலிம் ப்தரொதஜக்டர்கள், வீடிசயொ சகேட் 

தரக்கொர்டர்கள்  ற்றும் டிவிடி பிசளயர்கள் ஆகியனவ தவளிநொட்டு த ொழி வகுப்பனையில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ததொழில்நுட்ப எய்ட்ஸின் பிை எடுத்துக்கொட்டுகள். 1960களின் 

முற்பகுதியில், ஒருங்கினணந்த படிப்புகள் (integrated courses) (அனவ தபரும்பொலும்  ல்டி ீடியொ 

படிப்புகள் என்று விவொிக்கப்பட்டை) சதொன்ைத் ததொடங்கிை. அத்தனகய படிப்புகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் ஈகூட்டர் எட் பொர்லர் (Ecouter et Parler) (ஒரு பொடநூல்  ற்றும் சடப் 

பதிவுகனள உள்ளடக்கியது)  ற்றும் டொய்ச் டர்ச் னட ஆடிசயொவிசுசவல் முனை (Deutsch durch 

die audiovisuelle Methode) (ஒரு விளக்கப்பட பொடநூல், சடப் பதிவுகள்  ற்றும் ஒரு தினரப்பட-

துண்டு ஆகியவற்னைக் தகொண்டுள்ளது - இது ஸ்ட்ரக்சுசரொ-குசளொபல் ஆடிசயொ-விஷுவனல 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்டது முனை). 
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 1970கள்  ற்றும் 1980களில் நினலயொை ன க்சரொ கம்ப்யூட்டர்கள் ஒலினய உருவொக்க 

இயலொது, ச லும் அனவ ச ொே ொை கிரொபிக்ஸ் திைனைக் தகொண்டிருந்தை. இது த ொழி 

ஆேிொியர்களுக்கு ஒரு படி பின்சைொக்கி பிரதிபலித்தது, இந்த சநரத்தில் தவளிநொட்டு த ொழி 

வகுப்பனையில் பல்சவறு ஊடகங்கனளப் பயன்படுத்துவதற்குப் பழக்க ொகிவிட்டது. 1990களின் 

முற்பகுதியில் பல்லூடகக் கணிைியின் வருனக ஒரு தபொிய திருப்புமுனையொக இருந்தது, 

ஏதைைில் இது உனர, படங்கள், ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ ஆகியவற்னை ஒரு ேொதைத்தில் இனணக்க 

உதவியது  ற்றும் சகட்பது, சபசுவது, வொேித்தல்  ற்றும் எழுதுதல் ஆகிய நொன்கு அடிப்பனட 

திைன்கனள ஒருங்கினணத்தது (சடவிஸ்/Davies 2011:பிொிவு 1).  

 1990களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து ேிடி-சரொம்  ற்றும் டிவிடியில் தவளியிடப்பட்ட 

பல்லூடக கணிைிகளுக்கொை கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி திட்டங்களின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் சடவிஸ் (Davies 2010: பிொிவு 3) விவொித்தை. கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் 

கல்வி நிரல்கள் இன்னும் குறுவட்டு  ற்றும் டிவிடியில் தவளியிடப்படுகின்ைை; ஆைொல் வனல 

அடிப்பனடயிலொை பல்லூடக கணிைியின் உதயுடன் த ொழிக் கல்வி இப்சபொது இந்த 

ஊடகங்கனளக் கிட்டத்தட்ட  ொற்ைியன த்துள்ளது. 

 பல்லூடக கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் வருனகனயத் ததொடர்ந்து, கல்வி 

நிறுவைங்களில் பல்லூடக த ொழி ன யங்கள் சதொன்ைத் ததொடங்கிை. பல்லூடக வேதிகள் உனர, 

படங்கள், ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ ஆகியவற்ைின் ஒருங்கினணப்புடன் த ொழி கற்ைலுக்கொை பல 

வொய்ப்புகனள வழங்கிைொலும், இந்த வொய்ப்புகள் தபரும்பொலும் முழுன யொகப் 

பயன்படுத்தப்படவில்னல. கணிைி உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைலின் முக்கிய வொக்குறுதிகளில் 

ஒன்று கற்ைனலத் தைிப்பயைொக்கும் திைன், ஆைொல், 1960கள்  ற்றும் 1970களில் கல்வி 

நிறுவைங்களில் அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட த ொழி ஆய்வகங்கனளப் சபொலசவ, பல்லூடக 

ன யங்களின் வேதிகளின் பயன்பொடு தபரும்பொலும் ஒசர ததொடர்பயிற்ேிகனளச் தேய்யும் 

 ொணவர்களின் வொினேகளொக  ொற்ைப்பட்டுள்ளது (சடவிஸ்/Davies 2010: பிொிவு 3.1). எைசவ 

பல்லூடக ன யங்கள் த ொழி ஆய்வகங்கனளப் சபொலசவ தேல்லக்கூடும் என்ை ஆபத்து உள்ளது. 

1970களில் ஒரு ஏற்ை கொலத்னதத் ததொடர்ந்து, த ொழி ஆய்வகங்கள் வினரவொக வீழ்ச்ேியனடந்தை. 

சடவிஸ் (Davies 1997: பக். 28) முக்கிய ொக த ொழி ஆய்வகங்கனளச் தேயல்பொட்டின் 

அடிப்பனடயிலும் புதிய வழிமுனைகனள வளர்ப்பதன் அடிப்பனடயிலும் பயன்படுத்த 

ஆேிொியர்களுக்குப் பயிற்ேியளிக்கத் தவைியதன்  ீது குற்ைம் ேொட்டிைொர்; ஆைொல் ச ொே ொை 
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நம்பகத்தன்ன , தபொருட்களின் பற்ைொக்குனை  ற்றும் நல்ல சயொேனைகள் இல்லொதது சபொன்ை 

பிை கொரணிகள் இருந்தை (Davies 1997). திைனை 

 ஒரு பல்லூடக த ொழி ன யத்திற்கு தவளிநொட்டு த ொழிகள்  ற்றும் த ொழி கற்பித்தல் 

முனை பற்ைிய அைினவப் தபற்ை ஊழியர்கள்  ட்டு ல்லொ ல், ததொழில்நுட்ப அைிவு  ற்றும் 

வரவுதேலவுத்திட்ட ச லொண்ன த் திைன்  ற்றும் இனவ அனைத்னதயும், ததொழில்நுட்பம் வழங்க 

இயலுவனத ேொத ொகப் பயன்படுத்துவதன் ஆக்கபூர்வ ொை வழிகளொக ஒன்ைினணக்கும் திைன் 

தகொண்ட ஊழியர்களும் சதனவப்படுகிைொர்கள். ஒரு ன ய ச லொளருக்கு தபொதுவொகத் 

ததொழில்நுட்ப ஆதரவு, வளங்கனள நிர்வகித்தல்  ற்றும்  ொணவர்கனளப் பயிற்றுவித்தல் சபொன்ை 

உதவியொளர்கள் சதனவ. பல்லூடக ன யங்கள் சுய ஆய்வு  ற்றும் சுய இயக்க கற்ைலுக்குத் 

தங்கனள கடன் தகொடுக்கின்ைை, ஆைொல் இது தபரும்பொலும் தவைொக புொிந்து தகொள்ளப்படுகிைது. 

பல்லூடக ன யத்தின் எளின யொை இருப்பு தொைொகசவ  ொணவர்கள் சுயொதீை ொக கற்க 

வழிவகுக்கொது. தபொருட்களின் வளர்ச்ேிக்கும், சுய ஆய்வுக்கு உகந்த சூழ்நினலனய 

உருவொக்குவதற்கும் சநரத்தின் குைிப்பிடத்தக்க முதலீடு அவேியம். துரதிர்ஷ்டவே ொக, 

நிர்வொகிகள் தபரும்பொலும் வன்தபொருள் வொங்குவது ன யத்தின் சதனவகனளப் பூர்த்திதேய்யும், 

அதன் பட்தஜட்டில் 90% வன்தபொருளுக்கு ஒதுக்குகிைது  ற்றும் த ன்தபொருள்  ற்றும் 

ஊழியர்களின் பயிற்ேி சதனவகனள கிட்டத்தட்ட புைக்கணிக்கிைது (சடவிஸ்  ற்றும் பலர்/Davies 

et al.. 2011: முன்னுனர). சுய அணுகல் த ொழி கற்ைல் ன யங்கள் (Self-access language learning 

centres) அல்லது சுதந்திர கற்ைல் ன யங்கள் ஓரளவுக்குச் சுதந்திர ொகவும் ஓரளவுக்கு இந்தச் 

ேிக்கல்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வனகயிலும் தவளிப்பட்டுள்ளை. சுய அணுகல் கற்ைலில், 

வகுப்பனை கற்ைலுக்கு  ொைொக (அல்லது ஒரு நிரப்பியொக) சுய-இயக்க கற்ைல் (self-directed 

learning) மூலம் கற்ைல் சுயொட்ேினய வளர்ப்பதில் கவைம் தேலுத்தப்படுகிைது. பல ன யங்களில் 

கற்பவர்கள் தபொருட்கனள அணுகி, தங்கள் கற்ைனல சுதந்திர ொக நிர்வகிக்கிைொர்கள், ஆைொல் 

அவர்களுக்கு உதவிக்கு ஊழியர்களுக்கும் அணுகல் உள்ளது. பல சுய அணுகல் ன யங்கள் 

ததொழில்நுட்பத்தின் அதிக பயைர்கள்  ற்றும் அவற்ைில் அதிக எண்ணிக்னகயிலொைவர்கள் 

இப்சபொது ஆன்னலன் சுய அணுகல் கற்ைல் வொய்ப்புகனள வழங்குகிைொர்கள். ேில ன யங்கள் 

த ொழி வகுப்பனையின் சூழலுக்கு தவளிசய த ொழி கற்ைனல ஆதொிக்கும் புதிய வழிகனள 

உருவொக்கியுள்ளை ('த ொழி ஆதரவு'/'language support' என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) 

 ொணவர்களின் சுய இயக்கிய கற்ைனல கண்கொணிக்க த ன்தபொருனள உருவொக்குவதன் மூலமும் 
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ஆேிொியர்களிட ிருந்து ஆன்னலன் ஆதரனவ வழங்குவதன் மூலமும். சுய-இயக்கிய கற்ைலில் (self-

directed learning)  ொணவர்களின் முயற்ேிகனள ஆதொிப்பதற்கொக ன ய ச லொளர்கள்  ற்றும் 

ஆதரவு ஊழியர்கள் புதிய பங்களிப்புகனள வனரயறுக்க சவண்டியிருக்கலொம்: வி. த ொைன்-

த க்தபர்ேன் & விஸ் ன்ஸ் (Mozzon-McPherson M. & Vismans R. 2001), ஒரு புதிய சவனல 

விளக்கத்னதக் குைிப்பிடும், அதொவது "த ொழி" ஆசலொேகர்" ("language adviser").  

இனணயதளம் 

 1990களின் முற்பகுதியில் உலகளொவிய வனல (World Wide Web) (இப்சபொது "வனல" 

என்று அனழக்கப்படுகிைது) சதொன்ைியது அனைத்து கணிைி பயைர்களுக்கும் தகவல் ததொடர்பு 

ததொழில்நுட்பத்னதப் (communications technology) பயன்படுத்துவதில் குைிப்பிடத்தக்க 

 ொற்ைத்னதக் குைித்தது.  ின்ைஞ்ேல்  ற்றும் பிை வனகயொை  ின்ைணு தகவல்ததொடர்புகள் 

(electronic communication) பல ஆண்டுகளொக இருந்தை; ஆைொல் முதல் வனரகனல வனல 

உலொவியொை (graphical Web browser) த ொனேக் (Mosaic)  1993இல் ததொடங்கப்பட்டது; நொம் 

 ின்ைணு முனையில் ததொடர்பு தகொள்ளும் வழிகளில் ஒரு தீவிர  ொற்ைத்னதக் தகொண்டு வந்தது. 

தபொது அரங்கில் வனல ததொடங்கப்பட்டது உடைடியொக த ொழி ஆேிொியர்களின் கவைத்னத 

ஈர்க்கத் ததொடங்கியது. பல த ொழி ஆேிொியர்கள் ஏற்கைசவ தைிக் கணிைிகளில் னஹப்பர் 

தடக்ஸ்ட் என்ை கருத்னத நன்கு அைிந்திருந்தைர்; இது த ொழி கற்பவர்களுக்குத் ததொடர்ச்ேியின்ைி 

கட்டன க்கப்பட்ட வொேிப்பு நடவடிக்னககனள அன ப்பனதச் ேொத்திய ொக்கியது; அதில் 

அனவகள் கணிைி தினரயில் கொட்டப்படும் ஒரு பக்கத்தில் உனர அல்லது படங்களின் 

ஐடங்கனள/உருப்படிகனளச் சுட்டிக்கொட்ட முடியும்  ற்றும் எந்த பக்கங்களுக்கும் கினள விட 

இயலும், எ.கொ. ஆப்பிள் ச க் கணிைிகளில் னஹப்பர் கொர்டு திட்டத்தில் (HyperCard program) 

தேயல்படுத்தப்பட்ட "ஸ்சடக்" ("stack") என்று அனழக்கப்படுகிைது. உலகளொவிய 

னஹபர்தடக்ஸ்ட் (hypertext) அன ப்னப உருவொக்குவதன் மூலம் வனல இந்த ஒரு கட்டத்னத 

ச லும் எடுத்தது, இது ஒரு உனர அல்லது படத்னதச் சுட்டிக்கொட்டி கிளிக் தேய்வதன் மூலம் 

உலகில் எங்கிருந்தும் கணிைிகளில் தவவ்சவறு பக்கங்களுக்குக் கினளக்க பயைருக்கு 

உதவுகிைது. இது ஆேிொியர்கள்  ற்றும்  ொணவர்களுக்கு பல்சவறு வழிகளில் பயன்படுத்த இயலும் 

ஆயிரக்கணக்கொை உண்ன யொை தவளிநொட்டு த ொழி வனலத்தளங்களுக்கொை அணுகனலத் 

திைந்தது. எவ்வொைொயினும் ஒரு ேிக்கல் என்ைதவன்ைொல், வனல உலொவல் கட்டன க்கப்படொத 

வழியில் பயன்படுத்தப்பட்டொல் இது நல்ல சநரத்னத வீணடிக்க வழிவகுக்கும் (சடவிஸ்/ Davies 
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1997: பக். 42-43); த ொழி ஆேிொியர்கள் கூடுதல் கட்டன க்கப்பட்ட தேயல்பொடுகள்  ற்றும் 

ஆன்னலன் பயிற்ேிகனள உருவொகுவதன் மூலம் இதற்குப் பதிலளித்ததைர் (தலலூப் & 

தபொன்தடொிசயொ LeLoup & Ponterio 2003). சடவிஸ் (Davies 2010) 500க்கும் ச ற்பட்ட 

வனலத்தளங்கனள பட்டியலிடுகிைது, அங்கு ஆன்னலன் அகரொதிகள்  ற்றும் 

கனலக்களஞ்ேியங்கள், ஒத்தினேவொளர்கள், த ொழிதபயர்ப்பு கருவிகள்/எய்ட்ஸ்  ற்றும் த ொழி 

ஆேிொியர்  ற்றும் கற்பவர்களுக்கு ஆர்வமுள்ள பிை இதர வளங்களுக்கொை இனணப்புகளுடன் 

ஆன்னலன் பயிற்ேிகளுக்கொை இனணப்புகனளக் கொணலொம்.   

 முதலில் யூசரொகொல் 1998 (EUROCALL 1998)  ொநொட்டில் பகிரங்க ொக தேயல் விளக்க ளி 

(இலவே) சூடொை உருனளக்கிழங்கு (Hot Potatoes) (சஹொம்ஸ் & ஆர்தைய்ல் Holmes  & Arneil) 

என்ை பனடப்பொக்கக் கருவியின் (authoring tool தவளியீடு), த ொழி ஆேிொியர்கள் தங்களது தேொந்த 

ஆன்னலன் ஊடொடும் பயிற்ேிகனள உருவொக்குவனதச் ேொத்தியப்படுத்தியது. பிை பயனுள்ள 

கருவிகள் அசத ஆேிொியர்களொல் தயொொிக்கப்பட்டை.  

 வனல அதன் ஆரம்ப நொட்களில் குறுவட்டு-சரொம்  ற்றும் டிவிடியில் பல்லுடக கணிைி 

உதவியுடன் த ொழிக் கற்ைல் உடன் தீவிர ொகப் சபொட்டியிட முடியவில்னல. ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ 

தரம் தபரும்பொலும் ச ொே ொக இருந்தது; ச லும் ததொடர்பு த துவொக இருந்தது. ஆைொல் 

இப்சபொது வனல முன்சைைியுள்ளது. ஒலி  ற்றும் வீடிசயொ உயர் தர ொைனவ  ற்றும் ததொடர்பு 

 ிகவும் ச ம்பட்டது; இருப்பினும் இது சபொது ொை அனலவொினே கினடப்பனதப் தபொறுத்தது; 

இது எப்சபொதும் இல்னல, குைிப்பொக ததொனலதூர கிரொ ப்புைங்கள்  ற்றும் வளரும் நொடுகளில். 

குறுந்தகடுகள்  ற்றும் டிவிடிகள் இன்னும் உயர்ந்ததொக இருக்கும் ஒரு பகுதி சகட்பது/ 

பதிலளிப்பது/பின்ைணி தேயல்பொடுகனள வழங்குவதில் உள்ளது; இருப்பினும் வனலயில் 

இதுசபொன்ை நடவடிக்னககள் ததொடர்ந்து ச ம்படுகின்ைை. 

 2000களின் முற்பகுதியில் இருந்து வனல 2.0 பயன்பொடுகள் (Web 2.0 applications) என்று 

அனழக்கப்படுபவற்ைின் வளர்ச்ேியில் ஏற்ைம் கொணப்படுகிைது. பிரபல ொை கருத்துக்கு  ொைொக, 

வனல 2.0 என்பது வனலயின் புதிய பதிப்பு அல்ல;  ொைொக இது அடிப்பனடயில் ஒரு வழிச் 

தேயல்முனையொை (வனலயிலிருந்து இறுதி பயைருக்கு) வனல உலொவலில் இருந்து 

பயன்படுத்துவதற்கு தடஸ்க்டொப் கணிைியில் பயன்பொடுகனளப் உபசயொகப்படுத்துவனதப் 

சபொலசவ வனல பயன்பொடுகளின் உபசயொகத்தின் முக்கியத்தும்  ொற்ைம் தபறுவனதக் 

குைிக்கிைது. இது அதிக ததொடர்பு  ற்றும் பகிர்னவயும் குைிக்கிைது. வொக்கர், சடவிஸ் & தஹவர் 
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(Davies & Hewer 2011: பிொிவு 2.1) த ொழி ஆேிொியர்கள் பயன்படுத்தும் வனல 2.0 

பயன்பொடுகளின் பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகனள பட்டியலிடுகின்ைைர்: 

 பட சே ிப்பு  ற்றும் பகிர்வு 

 ேமூக புக் ொர்க்கிங் (Social bookmarking) 

 கலந்துனரயொடல் பட்டியல்கள், வனலப்பதிவுகள், விக்கிகள், ேமூக வனலப்பின்ைல் 

 அரட்னட அனைகள் (Chat rooms), MUD கள், MOO கள்  ற்றும் MUVE கள் (த ய்நிகர் 

உலகங்கள்) 

 பொட்கொஸ்டிங் (Podcasting) 

 ஆடிசயொ கருவிகள் (Audio tools) 

 வீடிசயொ பகிர்வு பயன்பொடுகள்  ற்றும் தினர பிடிப்பு கருவிகள் (வீடிசயொ தினர பிடிப்பு 

கருவிகள்  ற்றும் ஸ்கிொீன்ஷொட் கருவிகள் இரண்னடயும் குைிக்கும்) 

 அைிச ஷன் கருவிகள் - கொ ிக் கீற்றுகள், தினரப்படங்கள் சபொன்ைனவ. 

  ொஷப்ஸ் (Mashups) 

 வனலப்பதிவு உதவி த ொழி கற்ைல் (Blog assisted language learning (BALL))  

த ொழி ஆேிொியர்களுக்கு வனல ஒரு முக்கிய ன ய ொக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதில் 

ேந்சதக ில்னல, அவர்கள் அதன் பரந்த அளவிலொை வேதிகனள கற்பனையொகப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர்: டுதடசை (Dudeney 2007)  ற்றும் தொ ஸ்ஐப் (Thomas 2008) பொர்க்கவும். 

எல்லொவற்ைிற்கும் ச லொக, வனல 2.0 கருவிகளின் பயன்பொடு வகுப்பனையில் ஆேிொியொின் பங்னக 

கவை ொக  றுபொிேீலனை தேய்ய சவண்டும் (ொிச்ேர்ட்ேன்/Richardson 2006).  

6.6.8. உனர உருவொக்கம் (Text generation) 

 இரண்டு வனகயொை நனடமுனை உனர உருவொக்கும் நுட்பங்கள் ஏற்கைசவ தபொதுவொை 

பயன்பொட்டில் உள்ளை  ற்றும் நன்கு புொிந்து தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. முதலொவது முன்ைர் 

தயொொிக்கப்பட்ட உனரனயக் (அல்லது பதிவு தேய்யப்பட்ட உனர) கொட்டுவதொகும், 

இரண்டொவதொக அைிவு கட்டன ப்புகளின் சநரடி த ொழிதபயர்ப்பின் மூலம் உனரனய 

உருவொக்குகிைது. கணிைி கணிைி உனரனய உருவொக்குவதற்கொை எளிய  ற்றும் தபொதுவொக 

பயன்படுத்தப்படும் வழி, கணிைினய தேயல்படுத்துபவர்களுக்கு எந்த வனகயொை த ொழியின் 

(ஆங்கிலம், த ிழ் சபொன்ை த ொழிகளின்) தவளியீடு  சதனவப்படும் என்பனத முன்கூட்டிசய 

கண்டுபிடித்து அனத உனர ேரங்களொக சே ிக்கவும். கணிைி தவறு சை சே ிக்கப்பட்ட உனரனய 
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கொண்பிக்கும். (எடுத்துக்கொட்டொக, கிட்டத்தட்ட எல்லொ பினழச் தேய்திகளும் இந்த வழியில் 

தயொொிக்கப்படுகின்ைை.) ஒரு நிரல் இந்த வழியில் ஒரு த ொழியின் உனரயக் உருவொக்குவது 

ஒப்பீட்டளவில் எளிதொைது; ச லும் விரும்பிைொல் ேிக்கலொை  ற்றும் சநர்த்தியொக உனர 

எழுதப்படலொம். துரதிர்ஷ்டவே ொக, நிரல் பயன்படுத்தக்கூடிய எந்ததவொரு அைிவு 

கட்டன ப்புகளிலிருந்தும் உனரச் ேரங்கனள சுயொதீை ொக  ொற்ை முடியும் என்பதொல், நிரல் என்ை 

தேய்கிைது  ற்றும் அது என்ை தேொல்கிைது என்பதற்கு இனடயில் நினலத்தன்ன க்கு எந்த 

உத்தரவொதமும் இல்னல. பதிவு தேய்யப்பட்ட உனரயின்  ற்தைொரு ேிக்கல் என்ைதவன்ைொல், 

எல்லொ சகள்விகளும் பதில்களும் முன்கூட்டிசய எதிர்பொர்க்கப்பட சவண்டும்; தபொிய 

அன ப்புகளுக்கு, அது ேொத்திய ற்ைது என்பனத நிரூபிக்கலொம். இறுதியொக, ஒரு உனர ேரம் 

கணிைினயப் தபொருத்தவனர சவறு எனதயும் சபொல சதொற்ை ளிப்பதொல், கணிைி நிரல் அது 

என்ை தேொல்கிைது என்பதற்கொை கருத்தியல்  ொதிொினய எளிதில் தகொண்டிருக்க முடியொது. இதன் 

தபொருள் ஒருவர் அதிக மூடுதனலக் கொண்பொர் என்று எதிர்பொர்க்கக்கூடொது: உனரக்கொை 100 

சதனவகனள பூர்த்தி தேய்வது இரண்டொவது 100ஐ  ிகவும் எளிதொக்கொது.  

 ஒரு த ொழியின் தவளியீட்னட வழங்குவதற்கொை  ற்தைொரு அணுகுமுனை நிரலின் அைிவு 

கட்டன ப்புகனள சநரடியொக அம்த ொழிக்கு த ொழிதபயர்ப்பதன் மூலம் உனரனய 

உருவொக்குகிைது. இந்த முனை பதிவு தேய்யப்பட்ட உனரயில் பல ேிக்கல்கனள எதிர்தகொள்கிைது, 

அசத சநரத்தில் அதன் தேொந்த ேிலவற்னை அைிமுகப்படுத்துகிைது.  ொற்ைப்படும் கட்டன ப்புகள் 

(அல்லது த ொழிதபயர்க்கப்பட்டனவ) நிரலின் பகுத்தைிவு தேயல்பொட்டில் 

பயன்படுத்தப்படுவதொல், நினலத்தன்ன னய உறுதிப்படுத்த முடியும். மூடுதனல உணர முடியும், 

ஏதைன்ைொல் தபொிய அளவிலொை அைிவு கட்டன ப்புகனளக் னகயொள  ொற்ைங்கள் 

தேய்யப்படுகின்ைை. இருப்பினும், உருவொகும்  ொற்ைங்கள் தபொதுவொக ஒப்பீட்டளவில் 

எளின யொைனவ என்பதொல், உனரயின் தரம் அைிவு எவ்வொறு கட்டன க்கப்பட்டுள்ளது 

என்பனதப் தபொறுத்தது. உனர புொிந்துதகொள்ளக்கூடியதொக இருக்க சவண்டு ொைொல், நிரல் 

பயன்படுத்தும் அைிவு கட்டன க்கப்பட்டிருக்க சவண்டும், இதைொல் அது உடைடியொக 

புொிந்துதகொள்ளப்படும். இறுதியொக, இந்த நுட்பத்னதப் பயன்படுத்தும் அன ப்புகள் தபொதுவொக 

 ிகக் குனைந்த த ொழியியல் அைினவக் தகொண்டிருக்கின்ைை, எைசவ அனவ வொேிக்கக்கூடியனவ, 

தேொற்கள், சதனவயற்ைனவ, வொேிக்கக்கூடியனவ. 

 உனர உருவொக்கத்தின் நனடமுனை, ேில ேிைப்பியல்புகனளப் பகிர்ந்து தகொள்ளும்:  
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1. அவற்றுக்கு குறுகிய உனரகள் சதனவ: ஒன்று முதல் மூன்று வொக்கியங்கள். 

2. அனவ விரும்பிய உனரகளுக்கு  ிகவும் எளின யொை வழிகளில் நன்கு விொிவொை நிரல் 

தரவு கட்டன ப்புகனளக் தகொண்டுள்ளை. 

3. முக்கிய ொை அைினவத் தற்சபொனதய நுட்பங்களுடன் நன்கு குைிப்பிடலொம். 

4. தவளியீட்டின் வனரயறுக்கப்பட்ட ேரள ொைது ஏற்றுக்தகொள்ளத்தக்கது. 

ஆங்கிலத்தில் அவற்ைின் பகுத்தைினவ விளக்கும் ேில "நிபுணர் அன ப்புகள்" ("expert systems") 

என்று அனழக்கப்படுபனவ இந்த பண்புகனளக் தகொண்டுள்ளை. 

 எதிர்கொலத்தில் உனர உருவொக்கும் அன ப்புகள் அைிவுக் கட்டன ப்புகனள 

த ொழிதபயர்ப்பதன் மூலம் உனரனய உருவொக்கும் தேயல்முனைகனளத் ததொடர்ந்து சேர்க்கும் 

என்று நம்ப இயலும். இருப்பினும், அனவ விொிவொை த ொழியியல் அைிவு, ஒரு கருத்தொடல்  ொதிொி, 

வொேகொின்  ொதிொி  ற்றும் ச ம்பட்ட அைிவு பிரதிநிதித்துவங்கனளப் பயன்படுத்தும் பிை 

தேயல்முனைகளுடன் ஒருங்கினணக்கப்படும். 

 தற்சபொனதய நுட்பங்களின்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட திைன்களின் கொரண ொக, உனர 

உருவொக்கும் பகுதியில் ஒரு தபஞ்ச் ொர்க் பயன்பொட்டுத் திட்டத்னத உருவொக்கும் சநொக்கில் ஒரு 

புதிய திட்டம் தற்சபொது எதிர்வினளவிக்கும் (counterproductive), ஏதைைில் இது ேிைிய அல்லது 

 ொற்ைத்தக்க ததொழில்நுட்பத்னத உருவொக்கும்  ற்றும் தபொதுவொை ேிக்கலொை ேமூகத்தின் 

முன்சைற்ைத்திலிருந்து முன்சைறும் திைைிலிருந்து விலகிவிடும். 

உனர உருவொக்கும் வேதிக்கொை அடிப்பனட கூறுகள் 

 இப்சபொது கினடக்கக்கூடிய  ிகக் குனைந்த திைன்கனள புதிய பணிகளுக்கு எளிதில் 

பயன்படுத்தக்கூடிய ேரள ொை, ேக்திவொய்ந்த உனர உருவொக்கும் முனைகளொக எவ்வொறு 

உருவொக்க முடியும்? தற்சபொது கருதப்படும் அடிப்பனட  ொதிொி, தற்சபொனதய ஆரொய்ச்ேி சநொக்கி 

நகர்கிைது, பின்வரும் பண்புகள் உள்ளை: 

1. உனர உருவொக்கத்திற்கொை தபொறுப்பு பயன்பொட்டு புள்ளிகளில் ேிதைடிக்கப்படுவனத 

விட உனர உருவொக்கம் ததொகுதியில் உள்ளது. 

2. உனர உருவொக்கம் ததொகுதியின் ஒரு முக்கிய பகுதி ேிைியது  ற்றும் பல அன ப்புகள் 

மூலம் ஒட்டுத ொத்த ொக உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. சபொர்ட்டபிள் கூறுகளில் இலக்கு 

த ொழியின் தபொதுவொை அைினவக் குைிக்கும் ஒரு இலக்கணம்  ற்றும் த ொழியியல், பணி-

சுயொதீை ொை தகவல்கனளக் னகயொளும் தேயல்முனைகள் உள்ளை. 
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ஒரு திைன யொை உனர உருவொக்கும் வேதி பின்வரும் நொன்கு அனடயொளம் கொணக்கூடிய 

கூறுகனளக் தகொண்டிருக்க சவண்டும் என்பனதயும், இவற்ைின் வரம்புகள் எதிர்வரும் 

எதிர்கொலத்திற்கொை கனலயின் ஒட்டுத ொத்த நினலக்கு வரம்புகளொக இருக்கும் என்பனதயும் நொம் 

உறுதியொக உணரொம்:  

1. ஒரு விொிவொை, த ொழியியல் ொீதியொக நியொயப்படுத்தப்பட்ட இலக்கணம்.  

2. பல்சவறு வனகயொை தகவல்கனளக் குைியொக்கக்கூடிய அைிவு-பிரதிநிதித்துவ 

வடிவவொதம்.  

3. உனரயின் சநொக்கம் தகொண்ட வொேகொின்  ொதிொி.  

4. கருத்தொடல் அன ப்பு  ற்றும் கட்டுப்பொட்டின்  ொதிொி.  

இனவ ஒவ்தவொன்றும் தற்சபொதுள்ள கணக்கீட்டு அல்லொத முன்சைொடிகனள ஈர்க்கின்ைை, ச லும் 

ஒவ்தவொன்ைிற்கும் உனர உருவொக்கும் பணிக்கு ேில ேிைப்பு தழுவல் சதனவப்படுகிைது.  

6.7. சபச்சுத் ததொழில்நுட்பத்தில் தரவுத்ததொகுதி  

 சபச்சுப் புொிதல், சபச்சு ததொகுப்பு  ற்றும் சபச்சு உனரயொடல் ஒழுங்குமுனைகள் சபொன்ை 

சபச்சு ததொழில்நுட்பப் பயன்பொடுகளுக்குப் தபரும்பொலும் தைிப்பயைொக்கப்பட்ட 

விவரக்குைிப்புகளின் அடிப்பனடயில் தரவுத்ததொகுதி சதனவப்படுகிைது. ேமூகத்திற்குக் 

கினடக்கக்கூடிய தற்சபொனதய தரவுத்ததொகுதிகளொை டி ிட் (TIMIT)  ற்றும் எல்.டி.ேி (LDC) 

 ற்றும் எல்.டி.ஏ (ELDA) ஆகியவற்ைொல் விநிசயொகிக்கப்படும் பிை தரவுத்ததொகுதிகள், அத்தனகய 

பயன்பொடுகளின் சதனவகனள எப்சபொதும் பூர்த்தி தேய்யொது. இதுசபொன்ை ேந்தர்ப்பங்களில், 

தடவலப்பர்கள் தங்கள் தேொந்த தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்க சவண்டும். எவ்வொைொயினும், 

 ிகவும் தைிப்பயைொக்கப்பட்ட சபச்சு தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குவது  ிகவும் ேிைிய  ற்றும் 

சநரத்னதச் தேலவழிக்கும் பணியொக இருக்கலொம், குைிப்பொக ேிைிய நிறுவைங்களுக்கு. 

தரவுத்ததொகுதி வடிவன ப்பு,  ைித தபொருள் ஆட்சேர்ப்பு, பதிவு தேய்தல், தர உத்தரவொதம் 

 ற்றும் ேில ேந்தர்ப்பங்களில், பிொிவு, படிதயடுத்தல்  ற்றும் ேிறுகுைிப்பு சபொன்ை துனண 

பணிகனள உள்ளடக்கியுள்ளதொல் இதற்கு த ொழியியல், ச லொண்ன   ற்றும் தபொைியியல் 

ஆகியவற்ைில் பலதரப்பட்ட நிபுணத்துவம் சதனவப்படுகிைது. ஒரு புதிய தரவு உருவொக்கம்  ற்றும் 

உொி   ொதிொியின் கீழ் ஒரு வணிக நிறுவைத்திற்கொை குனைந்த வினல  ற்றும் அதிக-

தைிப்பயைொக்கப்பட்ட சபச்சு தரவுத்ததொகுதினய உருவொக்குவதில் எல்.டி.ேி. ஈடுபட்டுள்ளது. இது 
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குைிப்பிட்ட தரவு சகொருபவருக்கும் தபொதுவொை த ொழியியல் தரவு பயைர் ேமூகத்திற்கும் 

பயைளிக்கிைது. 

சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி 

 சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி (speech corpus or spoken corpus) என்பது சபச்சு ஆடிசயொ 

சகொப்புகள்  ற்றும் உனர டிரொன்ஸ்கிொிப்ஷன்களின் தரவுத்தள ொகும். சபச்சு ததொழில்நுட்பத்தில், 

ஒலி  ொதிொிகனள உருவொக்கப் சபச்சு தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்தப்படுகிைது (பின்ைர் 

அனவ சபச்சு அங்கீகொரம் அல்லது சபச்ேொளர் அனடயொள இயந்திரத்துடன் 

பயன்படுத்தப்படலொம்). த ொழியியலில், ஒலியியல், உனரயொடல் பகுப்பொய்வு, கினளத ொழியியல் 

 ற்றும் பிை துனைகளில் ஆரொய்ச்ேி தேய்ய சபசும் தரவுத்ததொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 ஒரு தரவுத்ததொகுதி அத்தனகய தரவுத்தள ொகும். கொர்சபொரொ (corpora)  என்பது கொர்பஸின் 

(corpus) பன்ன  (அதொவது இது சபொன்ை பல தரவுத்தளங்கள்) வடிவ ொகும். 

சபச்சு தரவுத்ததொகுதிகளில் இரண்டு வனககள் உள்ளை: வொேிப்புப் சபச்சு, தன்ைிச்னேயொை 

சபச்சு. 

வொேிப்புப் சபச்சு - இதில் பின்வருவை அடங்கும்: 

புத்தக பகுதிகள் 

தேய்தி ஒளிபரப்பு 

தேொற்களின் பட்டியல்கள் 

எண்களின் வொினேமுனைகள் 

தன்ைிச்னேயொை சபச்சு - இதில் பின்வருவைஅடங்கும்: 

உனரயொடல்கள் (Dialogs) - இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட நபர்களுக்கு இனடயில் 

(கூட்டங்கள் அடங்கும்); 

விவொிப்புகள் (Narratives) - ஒரு கனதனயச் தேொல்லும் ஒருவர் (அத்தனகய ஒரு கொர்பஸ் 

பக்கி கொர்பஸ்); 

வனரபட பணிகள் (Map-tasks) - ஒரு நபர் ஒரு வனரபடத்தில் ஒரு வழினய 

இன்தைொருவருக்கு விளக்குகிைொர்; 

நிய ைம்-பணிகள் (Appointment-tasks) - தைிப்பட்ட அட்டவனணகளின் அடிப்பனடயில் 

ஒரு தபொதுவொை ேந்திப்பு சநரத்னதக் கண்டுபிடிக்க இரண்டு சபர் முயற்ேி தேய்கிைொர்கள். 
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ஒரு ேிைப்பு வனகயொை சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதிகள் தவளிநொட்டு உச்ேொிப்புடன் சபச்னேக் 

தகொண்டிருக்கும் தேொந்த ற்ை சபச்சு தரவுத்தளங்கள் ஆகும். 

 சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி பின்வருவைவற்னை உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.  

1. சபச்சுத் ததொழில்நுட்பத்திற்குப் தபொதுவொை ேட்டகத்தின் உருவொக்கம் (Development of 

general framework for speech technology) 

 2. கினளத ொழிகளில் ஒலியியல், தேொல்லியியல்  ற்றும் உச்ேொிப்பியல் சவறுபொடுகள்( 

Phonetic, lexical, and pronunciation variability in dialectal versions) 

3. தொைியங்கு சபச்சு புொிந்துக்தகொள்ளுதல் தேயல்பொடு (Automatic speech recognition 

tasks) 

4. தொைியங்கு சபச்சு உருவொக்கும் ஒழுங்குமுனைகள் (Automatic speech synthesis 

systems) 

5. தொைியங்கு பகுப்பொய்வு ஒழுங்குமுனைகள் Automatic speech processing systems 

6. தொைியங்கு சபசுபவனர அனடயொளம் கொணும் ஒழுங்குமுனைகள் (Automatic speaker 

identification system) 

7. சபச்சுக் குனைபொடுகனளச் ேொிதேய்தல் (Repairing speech disorders) 

6.7.1. சபச்சுத் ததொழில்நுட்பத்திற்குப் தபொதுவொை ேட்டகத்தின் உருவொக்கம் (Development of 

general framework for speech technology) 

 சபச்சுத் ததொழில்நுட்பத்திற்குப் தபொதுவொை ேட்டகத்தின் உருவொக்கத்திற்குத் 

தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. குஹ்ைின் (Kuhn, 2012) அைிவியல் புரட்ேிகளின் 

சகொட்பொட்டின் படி, அைிவியல் நனடமுனையில் உள்ள அைிவியல் முன் ொதிொிகளின் புரட்ேிகர 

 ொற்ைங்கள் மூலம் முன்சைறுகிைது, அங்கு ஒரு முன்னுதொரணம் ஒரு அைிவியல் ேமூகத்திற்கு 

தபொதுவொை நம்பிக்னககள்  ற்றும்  திப்புகள்  ற்றும் ததொழில்நுட்ப  ற்றும் வழிமுனை 

நனடமுனைகனள குைிக்கிைது. அைிவியல் ேவொல்கனளத் தீர்ப்பதற்கொை பிசரம்கள்/ேட்டகங்கள் 

 ற்றும்  ொதிொிகனள முன்னுதொரணங்கள் வனரயறுக்கின்ைை. புதிய தீர்வுகள் புதிய 

தனலமுனையிைருடன் வந்துள்ளை, அனவ புதிய உண்ன கனளயும் இனடநினல 

அணுகுமுனைகனளயும் ஏற்கத் தயொரொக உள்ளை. புதிய முன்னுதொரணங்கள் (paradigms) 

திடீதரை சதொன்றும்  ற்றும் ஒரு அைிவியல் ேிக்கலுக்குப் புதிய விளக்கங்க்கனள வழங்குகின்ைை, 

இது ஒரு குைிப்பிட்ட  ற்றும் ேிைப்பு அைிவின் ேிதைர்ஜி அடிப்பனடயில் தேயல்பொட்டு  ற்றும் 
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ஒத்தினேவொை ஒற்றுன க்கு ஒருங்கினணக்கப்படுகிைது. சபச்சு ததொழில்நுட்ப ேமூகம் சபசும் 

த ொழிச் தேயலொக்கத்னத ஒரு இனடநினல ஆரொய்ச்ேி பகுதி எை ஆரொய்கிைது. சபச்சு உற்பத்தி 

 ற்றும் தேவிவழி உணர்வின் அைினவ அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட முக்கிய அைிவியல் 

முன் ொதிொிகளின் ஒரு குறுகிய பின்சைொக்கிப் பிைகு, நரம்பியல்  ற்றும் ச ம்பட்ட ே ிக்னஞ 

தேயலொக்கம் ததொடர்பொை புதிய இயந்திர கற்ைல் முன்னுதொரணத்தின் அடிப்பனடயில் புதிய 

ேொதனைகள்  ற்றும் முன்சைொக்குகனள முன்னவக்கிைது. 

 சபச்சு ே ிக்னஞ தேயலொக்க ஆரொய்ச்ேியின் சவர்கள் சபச்சு ே ிக்னஞ டிஜிட்டல் 

 ய ொக்கலின் சதனவகளுடன் தநருக்க ொக ததொடர்புனடயனவ. சநே நொடுகளுக்கினடயில் 

பொதுகொப்பொை தகவல்ததொடர்பு சதனவப்படுவதொல் இரண்டொம் உலகப் சபொொின்சபொது 

முன்சைொடி தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்பட்டை. இந்த அன ப்புக்கு SIGSALY என்று 

தபயொிடப்பட்டது, ச லும் இது டிஜிட்டல் கருவிகனளப் பயன்படுத்தி முதல் குரல் பொி ொற்ைத்னத 

தேயல்படுத்த துடிப்பு-குைியீடு பண்சபற்ைத்னத (pulse-code modulation (PCM) (Paul 2019) 

பயன்படுத்தியது. அடுத்த தேொப்தங்களில், பரந்த அளவிலொை சபச்சு ே ிக்னஞ  ொறுபொடுகளில் 

(Jayant and Noll 2012; Chu 2003;  Hanzo, Somerville, and Woodard 2007;  Kondoz, 2004) 

புைரன க்கப்பட்ட சபச்சு ே ிக்னஞயின் உயர் தரத்னத வழங்குவதற்கொக டிஜிட்டல் 

ததொனலசபேியின் விதிகனள தரப்படுத்துவதில் ஆரொய்ச்ேியொளர்களின் கவைம் இருந்தது. இந்த 

அன ப்புகள் ததொடர்பொை சுருக்க முன்னுதொரணங்கள் பல தேொப்தங்களொக கணிே ொக 

 ொைவில்னல. குைிப்பொக, தபறும் முடிவில் ே ிக்னஞ தரத்னத ச ம்படுத்துவதற்கு அல்லது 

சதனவயொை பிட் வீதத்னதக் குனைப்பனத சநொக்கி ஆரொய்ச்ேியின் கவைம் ேற்று 

நகர்த்தப்பட்டுள்ளது (Peric and Nikolic 2012;  Nikolic, Peric, and Jovanovic 2016; Nikolic and 

Peric 2008;  Peric and Nikolic 2012; Ordentlich and Erez 2019; Farias and J. M. Brossier 2016). 

இருப்பினும், கடந்த தேொப்தத்தில் கணிைி ததொழில்நுட்பத்தின் குைிப்பிடத்தக்க வளர்ச்ேியொைது 

தகவன ப்பு இயந்திர கற்ைல் முனைகள் (adaptive machine learning methods) (Farias & Brossier 

2016) உள்ளிட்ட ச ம்பட்ட சபச்சு ே ிக்னஞ தேயலொக்கத்திற்கொை புதிய அணுகுமுனைகள் 

குைித்த ஆரொய்ச்ேினய தேயல்படுத்த உதவியது (McLoughlin 2016). ே ீபத்திய சபொக்குகள் 

அைிவொற்ைல் சபச்சு குைியீட்டு முனைனய உள்ளடக்குகின்ைை, இதைொல் புலனுணர்வு 

(தேவிப்புலன்) இலிருந்து அைிவொற்ைல் (தேவிவழி  ற்றும் கொர்டிகல்) சபச்சு ே ிக்னஞ 

தேயலொக்கம் (Cernak, Asaei, and Hyafil 2018) சநொக்கி ஒரு முன்னுதொரண  ொற்ைம் உள்ளது. 
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 நவீை சபச்சு ததொழில்நுட்ப அன ப்புகள்  ல்டிச ொடல் ேிக்ைல் தேயலொக்கம் (multimodal 

signal processing)   ற்றும் தேயற்னக நுண்ணைிவு (artificial intelligence) ஆகிய துனைகளில் 

இனடநினல ஆரொய்ச்ேினய நம்பியுள்ளை, ச லும் பல்சவறு ேிக்கல்கனளத் தீர்க்கும் 

சநொக்கத்துடன் பல முனைகள்  ற்றும் வழிமுனைகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை: சபச்சு புொிதல் 

(speech recognition)  ற்றும் ததொகுப்பு (synthesis) அடிப்பனடயிலொை உனரயொடல் அன ப்புகள், 

உணர்ச்ேிபூர்வ ொை சபச்சு உட்பட, சபச்ேொளர் அனடயொளம்  ற்றும் ேொிபொர்ப்பு (speaker 

identification and verification), அத்துடன் சபச்சு ே ிக்னஞ குைியீட்டு  ற்றும் பொி ொற்ைம் (speech 

signal coding and transmission), ேப்தம் குனைத்தல், ேத்தத்தின் முன்ைினலயில் ேிக்ைல்கனளக் 

கண்டைிதல், தர ச ம்பொடு,  ற்றும்  ைித குரலின் பகுப்பொய்வின் அடிப்பனடயில்  ருத்துவ 

கண்டைியும் முன்ைினலயில் ேிக்ைல்கனளக் கண்டைிதல். இந்த சபச்சு ததொழில்நுட்ப 

தனலப்புகளில் தபரும்பொலொைவற்ைின் ே ீபத்திய முன்சைற்ைம் பின்வரும் பிொிவுகளில் ச லும் 

விவரங்களில் விவொதிக்கப்படும்.  

 சபச்சு த ொழிச் தேயலொக்கம் (Spoken language processing (SLP/எஸ்.எல்.பி) என்பது ஒரு 

இனடநினல ஆரொய்ச்ேி பகுதி; இது கணக்கீட்டு நுண்ணைிவின் பண்புகனளக் தகொண்டுள்ளது. 

சபச்சு த ொழிச் தேயலொக்கம் த ொழியியல், உளவியல், தபொைியியல்  ற்றும் தேயற்னக 

நுண்ணைிவு (AI) ஆகியவற்ைின் ஊடறுத்தலில் (intersections) உள்ளது (Moore, 2005).  ச ம்பட்ட 

ே ிக்னஞ தேயலொக்கம்  ற்றும் இயந்திர கற்ைல் முனைகள் சபச்சு த ொழிச் தேயலொக்கத்தின் 

இனடநினல தன்ன க்கு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட பொர்னவயில் நினலநிறுத்தப்படுகின்ைை, ச லும் 

தவவ்சவறு பிொிவுகளின் ஒன்சைொதடொன்று இனணப்புகள்  ற்றும் ஊடறுத்தல்கள் ஒரு புதிய 

பொர்னவயில் கொட்டப்பட்டு வழங்கப்படுகின்ைை. “சபட்டர்ன் பிரொேேிங்” என்ை அேல் தேொல்னலப் 

பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலொக, தபொைியியல்  ற்றும் AI துனைகளின் ேமூகத்திற்கு இனடயிலொை 

ஒன்றுடன் ஒன்று குைிக்கும் “ேிக்ைல் பிரொேேிங்  ற்றும் த ஷின் கற்ைல் (SP&ML)” என்ை 

தபொதுவொை தேொல் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிைது. த ொழியியல் அம்ேங்கள் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளதொல், அனவ இயற்னகயொை த ொழி தேயலொக்க (என்.எல்.பி) புலத்னத 

உருவொக்குகின்ைை.  ைித-கணிைி ததொடர்பு (Human-computer interaction (HCI/எச்.ேி.ஐ) 

தபொைியியல்  ற்றும் உளவியல் துனைகளில் இருந்து அனுபவத்னதயும் முனைனயயும் ஈர்க்கிைது, 

ச லும் த ொழியியலில் உள்ள அைிவுடன், அனவ உனரயொடல் அன ப்புகளின் ஆய்வு  ற்றும் 

வளர்ச்ேிக்கு ஒரு அடிப்பனடயொக அன கின்ைை.  
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 சபச்சு ததொழில்நுட்பங்கள் சபச்சுச் ே ிக்னஞ தேயலொக்கத்னத அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டனவ; அனவ பரந்த அளவிலொை தனலப்புகனளக் தகொண்டுள்ளை, அசத சநரத்தில் அதிக 

நிபுணத்துவம் வொய்ந்த மூன்று பகுதிகளில் உள்ளது: 

 அடிப்பனடத் தனலப்புகள் (சபச்சு பகுப்பொய்வு  ற்றும் ததொகுப்பு, ஒலி அனலகள்  ற்றும் 

சபச்சு அம்ேங்கள், சபச்சு உற்பத்தி, தேவிப்புலன் கருத்து  ற்றும் த ொழியியல் அம்ேம் 

உட்பட புலைைிவு) 

 சபச்சு புொிதல்  ற்றும் உனரயிலிருந்து-சபச்சு ததொகுப்பு (உணர்ச்ேி சபச்சு அங்கீகொரம் 

 ற்றும் குரல்  ற்றும் பொணி  ொற்ைம் உள்ளிட்ட உனர-க்கு-சபச்சு ததொகுப்பு) 

அடிப்பனடயிலொை உனரயொடல் அன ப்புகள் 

 சபச்சு குைியீட்டு முனை (Speech coding), சுருக்கம்  ற்றும் பொி ொற்ைம் 

சபச்சு ததொழில்நுட்ப புலங்கள் ஒரு ஒருங்கினணந்த கட்டன ப்பொக வழங்கப்படுகின்ைை, அனவ 

மூடப்பட்ட தனலப்புகனள உள்ளடக்கியது, அவற்ைின் நிரப்புத்தன்ன , வரம்புகள்  ற்றும் 

எல்னலகள், ஒன்சைொதடொன்று இனணப்புகள்  ற்றும் சபச்சு த ொழிச் தேயலொக்கத்தின் 

இனடநினல பகுதியில் உள்ள ஊடறுத்தல்கனளக் கொட்டுகிைது. 

 ப ச்சு பதொழில்நுட் ங்கள்  ற்றும் அவற்றுடன் பதொடர்புசடய  ிற அறிவியல்  குதிகளின் 

ை ீ த்திய வளர்ச்ைி, ப ரும் ொலும் புதிய இயந்திர கற்றல் முன்னுதொரணத்தின் வளர்ச்ைியின் 

கொரண ொக, இந்த களத்தில்  ிகப்ப ொிய தொக்கத்சத  ற் டுத்தியுள்ளது. இயற்சகயொன ப ச்சு 

உற் த்தி  ற்றும் ப ச்சு உணர்தல் தவிர, ப சு ப ொழி புொிதல்  ற்றும் உருவொக்கம் ப ொழி 

பதொழில்நுட் ங்கள் உள்ளிட்ட எதிர்கொை எச்.ைி.ஐ அச ப்புகளுக்கு ப ச்சு தகவல்பதொடர்பு 

அறிவொற்றல் அம்ைங்கசளப் புொிந்துபகொள்வது  ிகவும் முக்கிய ொனது. இயந்திர கற்றல் 

முன்னுதொரணம் தொனியங்கி ப ச்சு புொிதல் (automatic speech recognition (ASR/ .எஸ்.ஆர்) 

 ற்றும் உசரயிலிருந்து ப ச்சு உருவொக்கம் (text-to-speech synthesis (TTS/டி.டி.எஸ்) 

ஆகியவற்றில் அடிப் சட ப ச்சு பதொழில்நுட் ங்களொக ப ரும் தொக்கத்சத  ற் டுத்தியுள்ளது. 

ஆழ்ந்த கற்றல்  ற்றும் தகவச ப்பு வழிமுசறகசள அடிப் சடயொகக் பகொண்ட  .எஸ்.ஆர் 

அச ப்புகள் ைிக்கைொன ஒலியியல் சூழல்களில் தன்னிச்சையொன ப ச்சை அங்கீகொிக்க முடியும் 

என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது, துல்லியத்துடன்  னிதர்களின் பதொடர்புசடய திறசன 

விஞ்ைிவிடும். பையற்சக ப ச்சு  ற்கனபவ  னித ப ச்ைிலிருந்து பவறு டுத்துவது கடினம் அல்ைது 

ைொத்திய ற்றது ப ொன்ற தரத்சத அசடந்துள்ளது. ப ச்ைொளர்  ற்றும்  ொணிசய  ொற்றுவதற்கொன 

பநகிழ்வுத்தன்ச யுடன்,  ைித-கணிைி ஊடொட்டம் (Human-computer interaction)  னித- னித 

ஊடொட்டங்கசளப் ப ொைபவ இனிச யொகவும் இயற்சகயொகவும்  ொறி வருகிறது. ப ற் ொர்சவ 
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பைய்யப் டொத  ற்றும் வலுவூட்டல் அடிப் சடயிைொன இயந்திர கற்றல் வழிமுசறகளும் ப லும் 

ப ம் டும், இது தபொிய தரவுத் ததொகுப்புகள் கினடக்கொத குனைந்த மூலவள த ொழிகளுக்கொை 

(under-resourced languages) சபச்சு புொிதல்  ற்றும் சபச்சு உருவொக்கதிற்கொை பகுப்பொய்விலும் 

முன்பனற்றத்சதக் பகொண்டுவரும். துல்லிய ொன தொனியங்கி ப ச்சு ை ிக்சை கண்டறிதல்  ற்றும் 

பதொகுப்புக்கு டிஜிட்டல்  ய ொக்கப் ட்ட  ற்றும் சுருக்கப் ட்ட ப ச்சு ை ிக்சையின் தரம் 

முக்கிய ொனது என் தொல் ப ச்சு குறியீட்டு நுட் ங்கள்  ற்றும் தகவச ப்பு அளவீட்டு 

அளவீடுகளின் தற்ப ொசதய முன்பனற்றம்  ற்றிய ஒரு கண்பணொட்டம் பதசவ. இந்த நுட் ங்கள் 

 ரந்த அளவிைொன ப ச்சு ை ிக்சை  ொறு ொடுகளில் வலுவொனதொக வடிவச க்கப் டைொம் 

அல்ைது ைட்ட-தகவச ப்புக்கு  ற்றதொக இருக்க முடியும் என்றொலும்,  ிர ை சடவதற்கொன 

இயந்திர கற்றல் கருவிகள் புதிய தீர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று ஒருவர் எதிர் ொர்க்கைொம், இது 

 ல்பவறு அச ப்புகளின் பையல்திறசன ப ம் டுத்தும் முன்கணிப்பு குணகங்கசளத் தழுவுதல். 

முடிவுக்கு, இயந்திர கற்றல் முன் ொதிொிகள் கொரண ொக ப ச்சு ை ிக்சை பையைொக்கத் துசறயில் 

ப ருகிய முசறயில் விசரவொன முன்பனற்றத்சத நொங்கள் கொண்கிபறொம், ப லும் அசவ அடுத்து 

என்ன பகொண்டு வரும், எவ்வளவு விசரவில் எதிர் ொர்க்கைொம் என்று கணிப் து  ிகவும் 

கடின ொகத் பதொிகிறது. 

6.7.2. கினளத ொழிகளில் ஒலியியல், தேொல்லியியல்  ற்றும் உச்ேொிப்பியல் சவறுபொடுகள் 

(Phonetic, lexical, and pronunciation variability in dialectal versions) 

 கினளத ொழிகளில் ஒலியியல், தேொல்லியியல்  ற்றும் உச்ேொிப்பியல் சவறுபொடுகனள 

துல்லிய ொக அைிந்துதகொள்ளவும் கணிைித ொழியியல் அல்லது த ொழித்ததொழில் நுட்பம் 

அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுகனள ச ற்தகொள்ளவும் கினளத ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதிகள் தபொிதும் 

பயன்படும். நினலசபறுதபற்ை த ொழிகளுக்கு  ட்டு ன்ைி கினளத ொழிகளுக்கும் டிஜிட்டல் 

தரவுத்ததொகுதிகளின் சேகொிப்பும் இலக்கணத்தகவல்களுக்கொை அனடயொளப்படுத்தலும்  ிக 

முக்கிய ொகும்.  கணிைியின் வரவுக்கு முன்ைொல் கினளத ொழிகளின் தரவுகள்  ைித முயற்ேியொல் 

திரட்டப்பட்டு கொகிதங்களில் எழுதப்பட்டு ஆயப்பட்டு வந்தை. கணிைியின் வரவுக்குப் பின்ைர்  

இத்தனகய தரவுகள் தரவுத்ததொகுதிகளொகத் திரட்டப்பட்டு கணிைியில் சேகொிக்கப்பட்டு 

இலக்கணக் குைிப்புகளுக்கொக அனடயொளப்படுத்தப்பட்டு ஆயப்படுகின்ைை. இத்தனகய 

டிஜிட்டல்/ ின் தரவுத்ததொகுதி கினளத ொழிகளில் ஒலியியல், தேொல்லியியல்  ற்றும் 

உச்ேொிப்பியல் சவறுபொடுகனள அைிந்துதகொள்ளவும் அதன் அடிப்பனடயில் சபசுத் ததொழிநுட்ப 

ஆய்வுகனள ச ற்தகொள்ளவும் பயனுள்ளதொக அன யும். 
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6.7.3. தொைியங்குப் சபச்சு புொிந்துக்தகொள்ளுதல் தேயல்பொடு (Automatic speech recognition 

tasks) 

 ப ச்சு புொிந்துக்தகொள்ளுதல் என் து கணினி அறிவியல்  ற்றும் கணினி ப ொழியியலின் 

ஒரு இசடநிசை துசணத் துசறயொகும், இது கணினிகள் மூைம் ப சும் ப ொழிசய உசரயொக 

புொிந்துபகொள்ளவும் ப ொழிப யர்க்கவும் உதவும் முசறகள்  ற்றும் பதொழில்நுட் ங்கசள 

உருவொக்குகிறது. இது தொனியங்கி ப ச்சு புொிந்துபகொள்ளுதல் (Automatic speech recognition 

 .எஸ்.ஆர்), கணினி ப ச்சு அங்கீகொரம் அல்ைது ப ச்ைிலிருந்து உசர (speech to text (STT/ 

எஸ்.டி.டி) என்றும் அசழக்கப் டுகிறது. இது கணினி அறிவியல், ப ொழியியல்  ற்றும் கணினி 

ப ொறியியல் துசறகளில் அறிவு  ற்றும் ஆரொய்ச்ைிசய ஒருங்கிசணக்கிறது. 

 ைிை ப ச்சுப் புொிந்துக்தகொள்ளுதல் அச ப்புகளுக்கு " யிற்ைி" (" திவு" என்றும் 

அசழக்கப் டுகிறது) பதசவப் டுகிறது; இதில் ஒரு தனிப் ட்ட ப சு வர் உசர அல்ைது 

தனிச ப் டுத்தப் ட்ட பைொற்பறொசகசயக் கணினியில்  டிக்கிறொர். கணினி ந ொின் குறிப் ிட்ட 

குரசை  குப் ொய்வு பைய்து, அந்த ந ொின் ப ச்ைின் புொிதசை பைம்ச பைய்யப்  யன் டுத்துகிறது, 

இதன் விசளவொக துல்லியம் அதிகொிக்கும்.  யிற்ைிசயப்  யன் டுத்தொத அச ப்புகள் "ப சு வர் 

சுதந்திர" அச ப்புகள் என்று அசழக்கப் டுகின்றன.  யிற்ைிசயப்  யன் டுத்தும் அச ப்புகள் 

"ப சு வர் ைொர்பு" என்று அசழக்கப் டுகின்றன. 

 ப ச்சு புொிந்துக்தகொள்ளுதல்  யன் ொடுகளில் குரல்  யனர் இசடமுகங்களொன குரல் 

டயலிங் (எ.கொ. "வீட்டிற்கு அசழ"), அசழப்பு ரூட்டிங் (எ.கொ. "நொன் ஒரு பைகொிப்பு அசழப்ச  

பைய்ய விரும்புகிபறன்"), படொப ொடிக்  யன் ொட்டுக் கட்டுப் ொடு, பதடல் முக்கிய பைொற்கள் 

(எ.கொ. சபேப்பட்ட குறிப் ிட்ட பைொற்கசளக் பகொண்ட ப ொட்கொஸ்சடக் கண்டு ிடி), எளிய தரவு 

உள்ளீடு (எ.கொ., கிபரடிட் கொர்டு எண்சண உள்ளிடுதல்), கட்டச க்கப் ட்ட ஆவணங்கசளத் 

தயொொித்தல் (எ.கொ. கதிொியக்க அறிக்சக), ப ச்ைொளர்  ண்புகசள தீர் ொனித்தல் (Nguyen 2010), 

ப ச்ைிலிருந்து-உசர பையைொக்கம் speech-to-text processing (எ.கொ., பைொல் பையலிகள் அல்ைது 

 ின்னஞ்ைல்கள்),  ற்றும் வி ொனம் (ப ொதுவொக பநரடி குரல் உள்ளீடு என்று 

அசழக்கப் டுகிறது). 

 குரல் புொிந்துக்தகொள்ளுதல் அல்ைது ப சு வர் அசடயொளம் கொணல் என் து அவர்கள் 

பைொல்வசதக் கொட்டிலும் ப ச்ைொளசர அசடயொளம் கொண் சதக் குறிக்கிறது. ப ச்ைொளசர 

புொிந்துக்தகொள்ளுதல் ஒரு குறிப் ிட்ட ந ொின் குரலில்  யிற்ைியளிக்கப் ட்ட ஒழுங்குமுசறகளில் 

ப ச்சை ப ொழிப யர்க்கும்  ணிசய எளிதொக்குகிறது அல்ைது  ொதுகொப்புச் பையல் ொட்டின் ஒரு 

 குதியொக ப சு வொின் அசடயொளத்சத புொிந்துபகொள்ள அல்ைது ைொி ொர்க்க இது 

 யன் டுத்தப் டைொம். 
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 பதொழில்நுட்  கண்பணொட்டத்தில், ப ச்சு புொிந்துபகொள்ளுதல்  ை ப ொிய 

கண்டு ிடிப்புகளுடன் நீண்ட வரைொற்சறக் பகொண்டுள்ளது.  ிக ை ீ த்தில், ஆழ்ந்த கற்றல் 

 ற்றும் ப ொிய தரவுகளின் முன்பனற்றங்களிலிருந்து இந்தத் துசற  யனசடந்துள்ளது. இந்த 

துசறயில் பவளியிடப் ட்ட கல்வித் தொள்களின் எழுச்ைியொல்  ட்டு ல்ைொ ல்,  ிக முக்கிய ொக 

உைகளொவிய பதொழில்துசற ப ச்சு புொிந்துதகொள்ளுதல் முசறகசள வடிவச ப் திலும் 

 யன் டுத்துவதிலும்  ல்பவறு ஆழ ொன கற்றல் முசறகசளப்  ின் ற்றுவதன் மூைம் 

முன்பனற்றங்கள் ைொட்ைிய ளிக்கின்றன. 

வரலொறு 

 வளர்ச்ேியின் முக்கிய பகுதிகள்: தேொற்தைொனக அளவு, சபச்ேொளர் சுதந்திரம்  ற்றும் 

தேயலொக்க சவகம். (விக்கிபீடியொவில் “Speech recognition” என்ை தனலப்பில் கூைப்பட்ட 

தேய்திகளிலிருந்து எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது.) 

1970க்கு முன்  

 1952 - மூன்று தபல் சலப்ஸ் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள், ஸ்டீபன் பொலொசஷக், ஆர். பிதுல்ப், 

 ற்றும் சக. எச். சடவிஸ் ஆகிசயொர் ஒற்னை சபச்ேொளர் இலக்கப் புொிந்துதகொள்ளலுக்கொக 

(single-speaker digit recognition) "ஆட்ொி" ("Audrey") என்ை அன ப்னப உருவொக்கிைர். 

அவற்ைின் அன ப்பு ஒவ்தவொரு உனரயின் ேக்தி நிை ொனலயில் ஒத்ததிர்வு ததொகுப்புகனள 

(formants) இடங்கண்டது.  

 1960 - குன்ைர் ஃபொண்ட் (Gunnar Fant) சபச்சு உற்பத்தியின் மூல-வடிகட்டி  ொதிொினய 

உருவொக்கி (source-filter model of speech production) தவளியிட்டொர். 

 1962 - ஐபிஎம் அதன் 16-தேொல் "ஷூ பொக்ஸ்" (16-word "Shoebox") இயந்திரத்தின் சபச்சு 

புொிதல் திைனை 1962 உலகக் கண்கொட்ேியில் தேயல்விளக்க ளித்தது (Melanie Pinola 

2011). 

 1966 - சபச்சு குைியீட்டு முனையொை சநொியல் முன்கணிப்பு குைியீட்டு முனை (Linear 

predictive coding (LPC/எல்பிேி)) (Gray  2010). சபச்சு புொிதலில் பணிபுொியும் சபொது 

முதன்முதலில் நொசகொயொ பல்கனலக்கழகத்தின் (Nagoya University) ஃபு ிடொடொ இடொகுரொ 

(Fumitada Itakura)  ற்றும் நிப்பொன் தடலிகிரொப்  ற்றும் தடலிசபொைின் (Nippon 

Telegraph and Telephone (NTT/என்.டி.டி) ஷூசேொ னேட்சடொ (Shuzo Saito) 

ஆகிசயொரொல் முன்த ொழியப்பட்டது.  

http://www.languageinindia.com/


 

407 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 1969 - தபல் சலப்ஸில் நிதி பல ஆண்டுகளொக வைண்டு சபொைது, 1969 இல் தேல்வொக்கு 

 ிக்க ஜொன் பியர்ஸ் (John Pierce) சபச்சு புொிதல் ஆரொய்ச்ேினய வி ர்ேித்தது ஒரு திைந்த 

கடிதத்னத எழுதிைொர்; இதைொல் சபச்சுப் புொிதல் ஆரொய்ச்ேிக்கு நிதி திரும்பப் தரப்பட்டது 

(John R. Pierce 1969). பியர்ஸ் ஓய்வுதபற்று சஜம்ஸ் எல். ஃபிளைகன் (James L. 

Flanagan) தபொறுப்சபற்கும் வனர இந்த நிதி திரும்பத்தரல் நீடித்தது. 

1960களின் பிற்பகுதியில் ஸ்டொன்சபொர்ட் பல்கனலக்கழகத்தில் பட்டதொொி  ொணவரொக 

ததொடர்ச்ேியொை சபச்சு புொிதனலப் ஆய்ந்த முதல் நபர் ரொஜ் தரட்டி ஆவொர். முந்னதய அன ப்புகள் 

பயைர்கள் ஒவ்தவொரு வொர்த்னதயின் பின் இனடநிறுத்தப்பட சவண்டும். தரட்டியின் அன ப்பு 

ேதுரங்கம் வினளயொடுவதற்கு சபசும் கட்டனளகனள தவளியிட்டது. 

 இந்த சநரத்தில் சேொவியத் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் னடை ிக் னடம் வொர்பிங் (dynamic time 

warping (DTW/ டி.டி.டபிள்யூ)) வழிமுனைனய கண்டுபிடித்தைர்  ற்றும் 200-தேொற்களின் 

தேொற்தைொனகயில் இயங்கக்கூடிய ஒரு சபச்சுப்புொிவொனை உருவொக்க இனதப் பயன்படுத்திைர் 

(Benesty, Sondhi & Huang, 2008). டி.டி.டபிள்யூ பதப்படுத்தப்பட்ட உனரனய குறுகிய 

ேட்டங்களொகப் பிொிப்பதன் மூலமும் (எ.கொ. 10  ிதே கூறுகள்) ஒவ்தவொரு ேட்டத்னதயும் ஒரு 

யூைிட்டொக தேயலொக்குகிைது. டி.டி.டபிள்யூ பிற்கொல வழிமுனைகளொல் முைியடிக்கப்பட்டொலும், 

நுட்பம் ததொடர்ந்தது. சபசுபவர் சுதந்திரத்னத அனடவது இந்தக் கொலகட்டத்தில் தீர்க்கப்படொ ல் 

இருந்தது. 

1970-1990 

 1971 - தர்பொ DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) சபச்சு 

புொிந்துணர்வு ஆரொய்ச்ேிக்கு (Speech Understanding Research) ஐந்து ஆண்டுகள் நிதியளித்தது, 

குனைந்தபட்ே தேொற்தைொனக அளவு 1,000 தேொற்கனளக் சகொரும் சபச்சு புொிதல் ஆரொய்ச்ேி. சபச்சு 

புொிதலில் முன்சைற்ைம் அனடவதற்கு சபச்சு புொிதல் முக்கிய ொக இருக்கும் என்று அவர்கள் 

நினைத்தொர்கள்; இது பின்ைர் தபொய்யொைது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது (John Makhoul 2018). 

பிபிஎன், ஐபிஎம், கொர்ைகி த லன்  ற்றும் ஸ்டொன்சபொர்ட் ஆரொய்ச்ேி நிறுவைம் அனைவரும் 

இந்த நிகழ்ச்ேியில் பங்சகற்ைைர் (Blechman & Blechman 2008; Klatt 1977). இது புத்துயிர் தபற்ை 

சபச்சு புொிதல் ஆரொய்ச்ேி ஜொன் பியர்ஸின் கடிதம் இடுனக தேய்தது. 

 1972 -  ொேசூதேட்ஸின் நியூட்டைில் IEEE ஒலியியக்கம், சபச்சு  ற்றும் ேிக்ைல் 

தேயலொக்கக் குழு (Acoustics, Speech, and Signal Processing group) ஒரு  ொநொட்னட நடத்தியது. 
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1976 முதல் ஐ.ேி.ஏ.எஸ்.எஸ்.பி ICASSP பிலதடல்பியொவில் நனடதபற்ைது, அதன் பின்ைர் சபச்சு 

புொிதல் குைித்த ஆரொய்ச்ேினய தவளியிடுவதற்கொை முக்கிய இட ொக இருந்தது (Rabiner (1984).  

 1960களின் பிற்பகுதியில் லிசயொைொர்ட் பொம் (Leonard Baum) பொதுகொப்புப் பகுப்பொய்வு 

நிறுவைத்தில் (Institute for Defense Analysis)  ொர்சகொவ் ேங்கிலிகளின் கணிதத்னத 

(mathematics of Markov chains) உருவொக்கிைொர். ஒரு தேொப்தத்திற்குப் பிைகு, ேி.எம்.யுவில், ரொஜ் 

தரட்டியின்  ொணவர்களொை சஜம்ஸ் சபக்கர் (James Baker)  ற்றும் சஜைட் எம். சபக்கர் (Janet 

M. Baker) ஆகிசயொர் சபச்சு புொிதலுக்கொக  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொினய (Hidden 

Markov Model (HMM/ எச்.எம்.எம்)) பயன்படுத்தத் ததொடங்கிைர். சஜம்ஸ் சபக்கர் தைது 

இளங்கனல கல்வியின் சபொது பொதுகொப்பு பகுப்பொய்வு நிறுவைத்தில் (Institute of Defense 

Analysis) சகொனடகொல சவனலயிலிருந்து HMMகனளப் பற்ைி அைிந்து தகொண்டொர். HMMகளின் 

பயன்பொடு, ஆரொய்ச்ேியொளர்கனள ஒலியியக்கம், த ொழி  ற்றும் ததொடொியல் சபொன்ை பல்சவறு 

அைிவு மூலங்கனள ஒன்ைினணந்த நிகழ்தகவு  ொதிொியில் இனணக்க அனு தித்தது. 

 1980களின் நடுப்பகுதியில், ஐபிஎம் ின் ஃப்தரட் தஜலிதைக்கின் குழு (Fred Jelinek's 

team) 20,000 தேொற்கனளக் தகொண்ட தேொற்தைொனகயக் னகயொளக்கூடிய டொங்சகொரொ (Tangora) 

என்ை குரல் தேயல்படுத்தப்பட்ட தட்டச்சுப்தபொைினய (voice activated typewriter) உருவொக்கியது  

("Pioneering Speech Recognition"). தஹலிதைக்கின் புள்ளிவிவர அணுகுமுனை (Jelinek's 

statistical approach)  ைித மூனள தேயலொக்கப்படுவனதப் பின்பற்றுவதில் குனைந்த 

முக்கியத்துவத்னத அளிக்கிைது  ற்றும் எச்.எம்.எம் சபொன்ை புள்ளிவிவர  ொடலிங் நுட்பங்கனளப் 

பயன்படுத்துவதற்கு ஆதரவொக சபச்னேப் புொிந்துதகொள்கிைது. இருப்பினும்,  ொடலிங் சபச்சுக்கு 

எச்.எம்.எம்  ிகவும் பயனுள்ள வழியொக நிரூபிக்கப்பட்டது  ற்றும் 1980களில் னடை ிக் னடம் 

வொர்பிங்னக (dynamic time warping) இடம் தபயர்த்து அதிகொரமுள்ள சபச்சுப் புொிதல் 

வழிமுனையொக  ொைியது. 

1982 -  ஐபிஎம் ின் ேில சபொட்டியொளர்களில் ஒன்ைொை டிரொகன் ேிஸ்டம்ஸ், சஜம்ஸ்  ற்றும் 

சஜைட் எம். சபக்கர் ஆகிசயொரொல் நிறுவப்பட்டது ("History of Speech Recognition"). 

நனடமுனை சபச்சுப் புொிதல் Practical speech recognition 

 1980 களில் என்-கிரொம் த ொழி  ொதிொி அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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 1987 - சபக்-ஆஃப்  ொதிொி த ொழி  ொதிொிகள் பன்நீள n-கிரொன  பயன்படுத்த 

அனு தித்தது, ச லும் CSELT த ொழிகனள அங்கீகொிக்க HMM ஐப் பயன்படுத்தியது 

(த ன்தபொருள்  ற்றும் வன்தபொருள் ேிைப்பு தேயலிகளில், எ.கொ. RIPAC). 

இந்த துனையில் அதிக முன்சைற்ைம் என்பது கணிைிகளின் வினரவொக அதிகொித்து வரும் 

திைன்களுக்கு கடன ப்பட்டிருக்கிைது. 1976ஆம் ஆண்டில் தர்பொ திட்டத்தின் (DARPA program) 

முடிவில், ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்கு கினடக்கக்கூடிய ேிைந்த கணிைி 4 எம்பி ரொம் தகொண்ட பிடிபி -

10 ஆகும். இது விநொடிகள் சபச்னேக் குைியத்திைவு தேய்ய 100 நி ிடங்கள் எடுக்கலொம் (Kevin 

McKean 1980).  

இரண்டு நனடமுனை தயொொிப்புகள்: 

 1987 - குர்ஸ்வீல் அப்னளடு இன்டலிதஜன்ஸில் (Kurzweil Applied Intelligence) இருந்து 

சபச்சுப் புொிவொன். 

 1990 - 1990 இல் தவளியிடப்பட்ட நுகர்சவொர் தயொொிப்பு டிரொகன் டிக்சடட் (Melanie 

Pinola 2011; "Ray Kurzweil biography" 2014)  ைித ஆபசரட்டனரப் பயன்படுத்தொ ல் 

ததொனலசபேி அனழப்புகனள வழிநடத்த AT&T 1992இல் குரல் புொிதல் அனழப்பு 

தேயலொக்க சேனவனய (Voice Recognition Call Processing service) பயன்படுத்தியது 

(Juang & Rabiner 2017). இந்தத் ததொழில்நுட்பத்னத லொரன்ஸ் ரொபிதைர்  ற்றும் பலர் 

தபல் சலப்ஸில் உருவொக்கிைர்.  

இந்த கட்டத்தில், வழக்க ொை வணிகப் சபச்சுப் புொிதல் அன ப்பின் தேொற்தைொனக ேரொேொி  ைித 

தேொற்தைொனகனய விடப் தபொியதொக இருந்தது (Xuedong Huang; James Baker; Raj Reddy 

2015). ரொஜ் தரட்டியின் முன்ைொள்  ொணவர், ேியூசடொங் ஹுவொங், ேி.எம்.யுவில் ஸ்பிங்க்ஸ்- II 

ஒழுங்குமுனைனய உருவொக்கிைொர். ஸ்பீங்க்ஸ்- II ஒழுங்குமுனை முதன்முதலில் சபசுபவர்-

சுதந்திர ொை, தபொிய தேொற்தைொனக, ததொடர்ச்ேியொை சபச்சு புொிதல் ஆகியவற்னைச் தேய்தது 

 ற்றும் இது தர்பொவின்  (DARPA) 1992  திப்பீட்டில் ேிைந்த தேயல்திைனைக் தகொண்டிருந்தது. 

ஒரு தபொிய தேொற்தைொனகயுடன் ததொடர்ச்ேியொை சபச்னேக் னகயொள்வது சபச்சுப் புொிதல் 

வரலொற்ைில் ஒரு முக்கிய ன ல்கல்லொகும். 1993ஆம் ஆண்டில் ன க்சரொேொப்ட் நிறுவைத்தில் 

சபச்சு புொிதல் குழுனவ ஹுவொங் கண்டுபிடித்தொர். ரொஜ் தரட்டியின்  ொணவர் னக-ஃபூ லீ (Kai-Fu 

Lee) ஆப்பிள் நிறுவைத்தில் சேர்ந்தொர், அங்கு 1992 இல், கொஸ்பர் (Casper) எைப்படும் ஆப்பிள் 

கணிைிக்கொை சபச்சு இனடமுக முன் ொதிொி ஒன்னை உருவொக்க உதவிைொர். 
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 தபல்ஜியத்னத தள ொகக் தகொண்ட சபச்சுப் புொிதல் நிறுவை ொை தலர்ைவுட் & ஹவுஸ்பி 

(Lernout & Hauspie) 1997இல் குர்ஸ்வீல் அப்னளடு இன்டலிதஜன்ஸ் (Kurzweil Applied 

Intelligence)  ற்றும் 2000ஆம் ஆண்டில் டிரொகன் ேிஸ்டம்ஸ் (Dragon Systems) உள்ளிட்ட பல 

நிறுவைங்கனள வொங்கியது. விண்சடொஸ் எக்ஸ்பி இயக்க முனைன யில் (Windows XP operating 

system) எல் அண்ட் எச் L&H சபச்சு ததொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 2001ஆம் ஆண்டில் 

ஒரு கணக்கு ஊழல் முடிவுக்கு வரும் வனர எல் அண்ட் எச் (L&H) ஒரு ததொழில்துனைத் 

முதன்ன யொக இருந்தது. எல் அண்ட் எச்-இன் (L&H) சபச்சு ததொழில்நுட்பம் ஸ்சகன்ேொஃப்ட் 

நிறுவைத்தொல் வொங்கப்பட்டது, இது 2005 இல் நுணுக்க ொக  ொைியது. ஆப்பிள் முதலில் அதன் 

டிஜிட்டல் உதவியொளர் ேிொிக்கு (Siri) சபச்சுப் புொிதல் திைனை வழங்குவதற்கொக நுவொன்ஸிலிருந்து  

(Nuance) த ன்தபொருனள உொி ம் தபற்ைது.  

2000 கள் 

 2000களில் தர்பொ (DARPA)  இரண்டு சபச்சு புொிதல் திட்டங்கனள வழங்கியது: 2002 இல் 

பயனுள்ள  லிவு  றுபயன்பொட்டு சபச்ேிலிருந்து-உனர (Effective Affordable Reusable Speech-

to-Text (EARS))  ற்றும் உலகளொவிய தன்ைொட்ேி த ொழி சதட்டம் (Global Autonomous 

Language Exploitation GALE). EARS திட்டத்தில் நொன்கு அணிகள் பங்சகற்ைை: ஐபிஎம் (IBM), 

லிம்ஸி (LIMSI)  ற்றும் பிட்ஸ்பர்க் பல்கனலக்கழகம், சகம்பிொிட்ஜ் பல்கனலக்கழகம் இவற்றுடன் 

பிபிஎன் BBN  தனலன யிலொை குழு  ற்றும் ஐ.ேி.எஸ்.ஐ., எஸ்.ஆர்.ஐ.  ற்றும் வொஷிங்டன் 

பல்கனலக்கழகம் ஆகியவற்னைக் தகொண்ட குழு. 500 க்கும் ச ற்பட்ட சபசுபவர்களிட ிருந்து 260 

 ணிசநர பதிவு தேய்யப்பட்ட உனரயொடல்கனளக் தகொண்ட ஸ்விட்ச்சபொர்டு ததொனலசபேி சபச்சு 

தரவுத்ததொகுதி சேகொிப்புக்கு EARS நிதியளித்தது. GALE திட்டம் அரபு  ற்றும்  ொண்டொின் 

ஒளிபரப்பு தேய்தி உனரனய ன ய ொகக் தகொண்டது. சபச்சு புொிதலில் கூகிளின் முதல் முயற்ேி 

2007இல் நுவொன்ஸில் இருந்து ேில ஆரொய்ச்ேியொளர்கனளப் பணிய ர்த்திய பின்ைர் வந்தது 

(Jason Kincaid 2015). முதல் தயொொிப்பு GOOG-411, ததொனலசபேி அடிப்பனடயிலொை அனடவு 

சேனவயொகும் (directory service). GOOG-411இன் பதிவுகள், கூகிள் அதன் சபச்சுப் புொிதல் 

ஒழுங்குமுனைகனள ச ம்படுத்த உதவிய  திப்பு ிக்க தரனவ உருவொக்கியது. கூகிள் குரல் சதடல் 

(Google Voice Search) இப்சபொது 30க்கும் ச ற்பட்ட த ொழிகளில் ஆதொிக்கப்படுகிைது. 

 யுனைதடட் ஸ்சடட்ஸில், சதேிய பொதுகொப்பு நிறுவைம் (National Security Agency) 

குனைந்தபட்ேம் 2006-இலிருந்து முக்கிய தேொற்கனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொை ஒரு வனக சபச்சுப் 
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புொிதனலப் பயன்படுத்தியுள்ளது (Froomkin 2015). இந்த ததொழில்நுட்பம் ஆய்வொளர்கனள 

பதிவுதேய்த உனரயொடல்களின் தபொிய ததொகுதிகளில் சதடவும், முக்கிய வொர்த்னதகளின் 

குைிப்புகனளத் தைின ப்படுத்தவும் அனு திக்கிைது. பதிவுகனள அட்டவனணப்படுத்தலொம் 

 ற்றும் ஆர்வமுள்ள உனரயொடல்கனளக் கண்டைிய ஆய்வொளர்கள் தரவுத்தளத்தில் சகள்விகனள 

இயக்கலொம். ேில அரேொங்க ஆரொய்ச்ேி திட்டங்கள் சபச்சுப் புொிதலின் நுண்ணைிவு பயன்பொடுகளில் 

கவைம் தேலுத்திை, எ.கொ. தர்பொவின் (DARPA) EARSஇன் திட்டம்  ற்றும் IARPAஇன் பொபல் 

திட்டம் (Babel program). 

 2000களின் முற்பகுதியில், முன் எதிர்பொர்ப்பு தேயற்னக நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகளுடன் 

(feedforward artificial neural networks) Herve (Bourlard and Nelson Morgan 1994)  இனணந்து 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகள் சபொன்ை பொரம்பொிய அணுகுமுனைகளொல் சபச்சு புொிதல் 

இன்னும் ஆதிக்கம் தேலுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், இன்று, சபச்சுப் புொிதலின் பல அம்ேங்கள் 

1997இல் தேப் சஹொக்ொீட்டர் & ஜூர்கன் ஷ் ிதூபரொல் (Sepp Hochreiter & Jürgen Schmidhuber) 

தவளியிடப்பட்ட (Sepp Hochreiter & Schmidhuber 1997)  ீள்நிகழும் நரம்பியல் 

வனலயன ப்பொை (a recurrent neural network (RNN)) நீண்ட குறுகிய கொல நினைவகம் (Long 

short-term memory (LSTM/எல்.எஸ்.டி.எம்.) என்ை ஆழ ொை கற்ைல் முனையொல் (deep learning 

method) னகயகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. எல்.எஸ்.டி.எம் ஆர்.என்.என்-கள் (LSTM RNNs) 

 னைந்துசபொகும் ேொய்வுச் ேிக்கனலத் தவிர்க்கின்ைை, ச லும் சபச்சுக்கு முக்கிய ொை 

ஆயிரக்கணக்கொை தைித்துவ ொை சநர படிகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வுகளின் நினைவுகள் 

சதனவப்படுகிை  " ிக ஆழ ொை கற்ைல்" பணிகனளக் ("Very Deep Learning" tasks) 

(Schmidhuber 2015) கற்றுக் தகொள்ள இயலும். 2007ஆம் ஆண்டில், இனணப்பொளர் தற்கொலிக 

வனகப்பொடொல் (Connectionist Temporal Classification (CTC/ேி.டி.ேி.) (Alex Graves, Santiago 

Fernandez, Faustino Gomez, and Jürgen Schmidhuber 2006) பயிற்ேியளிக்கப்பட்ட 

எல்.எஸ்.டி.எம் ேில பயன்பொடுகளில் பொரம்பொிய சபச்சுப் புொிதனல விஞ்ேத் ததொடங்கியது 

(Santiago Fernandez, Alex Graves, and Jürgen Schmidhuber (2007). 2015ஆம் ஆண்டில், 

கூகிளின் சபச்சுப் புொிதல் ேி.டி.ேி-பயிற்ேி தபற்ை எல்.எஸ்.டி.எம் மூலம் 49% வியத்தகு தேயல்திைன் 

அதிகொித்ததொக கூைப்படுகிைது, இது இப்சபொது கூகிள் குரல் மூலம் அனைத்து ஸ் ொர்ட்சபொன் 

பயைர்களுக்கும் கினடக்கிைது (Haşim Sak, Andrew Senior, Kanishka Rao, Françoise Beaufays 

and Johan Schalkwyk 2015).  

http://www.languageinindia.com/


 

412 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 சபச்சுப் புொிதலின் நீண்ட வரலொற்ைில், 1980கள், 1990கள்  ற்றும் ேில ஆண்டுகளில் 

2000களில் தேயற்னக நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகளின் ஆழ ற்ை வடிவம்  ற்றும் ஆழ ொை 

வடிவம் (எ.கொ. . வனலகள்) பல ஆண்டுகளொக ஆரொயப்பட்டை (Morgan, Renals, Franco 1993); 

(Robinson 1992); (Waibel, Hinton, Lang 1989). ஆைொல் இந்த முனைகள் ஒருசபொதும் 

பொகுபொடின்ைி சபச்சு பயிற்ேியளிக்கப்பட்ட ஆக்கமுனை  ொதிொிகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட 

ஒசர  ொதிொி அல்லொத உள்-னகவினையொக்க கொஸியன் கலனவ  ொதிொி (Gaussian mixture model)/ 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொி /Hidden Markov model (GMM-HMM/ஜிஎம்எம்-எச்எம்எம்)) 

ததொழில்நுட்பத்னத தவன்தைடுக்கவில்னல (Baker , Li Deng,  Glass, Khudanpur, Chin-Hui Lee, 

Morgan, O'Shaughnessy 2009). 1990களில் பல முக்கிய ேிர ங்கள் முனைப்படி பகுப்பொய்வு 

தேய்யப்பட்டை, இதில் ேொய்வு குனைதல் (gradient diminishing) (Sepp Hochreiter 1991)  ற்றும் 

நரம்பியல் முன்கணிப்பு  ொதிொிகளில் (neural predictive models) பலவீை ொை தற்கொலிக ததொடர்பு 

அன ப்பு (weak temporal correlation structure) ஆகியனவ அடங்கும் (Bengio1991) (Deng, 

Hassanein, Elmasry 1994).  இந்த ேிர ங்கள் அனைத்தும் இந்த ஆரம்ப நொட்களில் தபொிய 

பயிற்ேித் தரவு  ற்றும் தபொிய கணிைி ேக்தி இல்லொததொல் கூடுதலொக இருந்தை. இத்தனகய 

தனடகனளப் புொிந்து தகொண்ட தபரும்பொலொை சபச்சு புொிதல் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள், பின்ைர் 

நரம்பியல் வனலகளிலிருந்து விலகி,  ொடலிங் அணுகுமுனைகனளத் ததொடர 2009-2010ஆம் 

ஆண்டு ததொடங்கி ஆழ்ந்த கற்ைலின் ே ீபத்திய எழுச்ேி வனர இந்த ேிர ங்கனள எல்லொம் 

ே ொளித்தைர். ஹிண்டன்  ற்றும் பலர்.  ற்றும் தடங்  ற்றும் பலர் (Hinton et al. and Deng et al.) 

ஒருவருக்தகொருவர்  ற்றும் பின்ைர் நொன்கு குழுக்களில் (தடொரொண்சடொ பல்கனலக்கழகம், 

ன க்சரொேொப்ட், கூகிள்  ற்றும் ஐபிஎம்) ேக ஊழியர்களுடைொை ஒத்துனழப்பு எவ்வொறு ஆழ்ந்த 

ஃபீட்பொர்சவர்ட் நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகளின் (deep feedforward neural networks) 

பயன்பொடுகனள சபச்சுப் புொிதலுக்குத் தூண்டியது என்பது பற்ைி இந்த ே ீபத்திய வரலொற்ைின் ஒரு 

பகுதினய  திப்பொய்வு தேய்தைர். (Hinton, Geoffrey; Deng, Li; Yu, Dong; Dahl, George; 

Mohamed, Abdel-Rahman; Jaitly, Navdeep; Senior, Andrew; Vanhoucke, Vincent; Nguyen, 

Patrick; Sainath, Tara; Kingsbury, Brian 2012); Morgan, Bourlard, Renals, Cohen, Franco 1993; 

Keynote talk by  Geoff Hinton 2013; Keynote talk by Li Deng 2014).  

2010கள் 
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 2010ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில், குரல் புொிதல் என்றும் அனழக்கப்பட்ட சபச்சு புொிதல், 

சபசுபவனர புொிதலிருந்து ததளிவொக சவறுபடுத்தப்பட்டது, ச லும் சபசுபவர் சுதந்திரம் ஒரு 

தபொிய திருப்புமுனையொகக் கருதப்பட்டது. அதுவனர, ஒழுங்குமுனைகளுக்கு "பயிற்ேி" கொலம் 

சதனவப்பட்டது. 1987ஆம் ஆண்டு ஒரு தபொம்ன க்கொை விளம்பரம் "இறுதியொக, உங்கனளப் 

புொிந்துதகொள்ளும் தபொம்ன " என்ை சகொஷத்னதக் தகொண்டிருந்தது. - "இது அவர்களின் குரலுக்கு 

பதிலளிக்க எந்த குழந்னதகள் பயிற்ேியளிக்க முடியும்" என்று விவொிக்கப்பட்ட சபொதிலும் (Melanie 

Pinola 2011).  

 2017ஆம் ஆண்டில், ன க்சரொேொப்ட் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் பரவலொக தபஞ்ச் ொர்க் 

தேய்யப்பட்ட சுவிட்ச்சபொர்டு பணியில் உனரயொடல் ததொனலசபேி உனரனய படிதயடுக்கும் 

வரலொற்று  ைித ே நினல ன ல்கல்னல எட்டிைர். சபச்சு புொிதல் துல்லியத்னத ச ம்படுத்த பல 

ஆழ ொை கற்ைல்  ொதிொிகள் பயன்படுத்தப்பட்டை. சபச்சு புொிதல் தேொல் பினழ வீதம் 4 

ததொழில்முனை  ைித டிரொன்ஸ்கிொிபர்கள் ஒசர அளவுசகொலில் ஒன்ைொக சவனல தேய்வதொகக் 

கூைப்பட்டது, இது ஐபிஎம் வொட்ேன் சபச்சுக் குழுவொல் அசத பணியில் நிதியளிக்கப்பட்டது.  

 ொதிொிகள், முனைகள்  ற்றும் வழிமுனைகள் 

 ஒலியியக்க  ொதிொியொக்கம்  (acoustic modeling)  ற்றும் த ொழி  ொதிொியொக்கம்  (language 

modeling) இரண்டும் நவீை புள்ளியியல் அடிப்பனடயிலொை சபச்சுப் புொிதல் வழிமுனைகளின் 

முக்கிய ொை பகுதிகள் ஆகும்.  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகள் (HMMs) பல 

அன ப்புகளில் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. ஆவண வனகப்பொடு அல்லது 

புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு சபொன்ை பல இயற்னக த ொழி தேயலொக்க 

பயன்பொடுகளிலும் த ொழி  ொடலிங் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகள் (Hidden Markov models) 

 நவீை தபொது சநொக்கத்திற்கொை சபச்சு அைிதல் ஒழுங்குமுனைகள்  னைக்கப்பட்ட 

 ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. இனவ குைியீடுகள் அல்லது 

அளவுகளின் வொினேனய தவளியிடுகின்ைை புள்ளியியல்ேொர்  ொதிொிகள் ஆகும். சபச்சு அைிதலில் 

HMMகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; ஏதைைில் சபச்சு ே ிக்னஞனய ஒரு கூறுவொொியொை 

நினலயொை ே ிக்னஞயொக அல்லது குறுகிய கொல நினலயொை ே ிக்னஞயொக பொர்க்க முடியும். 

குறுகிய சநர அளவிலொை (எ.கொ., 10  ில்லி விநொடிகள்), சபச்சு ஒரு நினலயொை தேயல்முனையொக 
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சதொரொய ொக  திப்பிடப்படலொம். சபச்சு பல ேீரற்ை சநொக்கங்களுக்கொக ஒரு  ொர்சகொவ் 

 ொதிொியொகக் கருதப்படலொம். 

 எச்.எம்.எம்-கள் பிரபல ொக இருப்பதற்கொை  ற்தைொரு கொரணம், அனவ தொைொகசவ 

பயிற்ேியளிக்கப்படலொம், ச லும் அனவ எளின யொைனவ  ற்றும் கணக்கீட்டு/கணிைி ொீதியொக 

பயன்படுத்தக்கூடியனவ. சபச்சு அைிதலில்,  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொியொைது n- 

பொி ொண உண்ன யொை  திப்புள்ள தினேயன்களின் (n-dimensional real-valued vectors) 

வொினேனய தவளியிடும் (n என்பது 10 சபொன்ை ேிைிய முழு எண்ணொக இருப்பதொல்), இவற்ைில் 
ஒன்னை ஒவ்தவொரு 10  ில்லி விநொடிகளிலும்தவளியிடுகிைது. தினேயன்கள் தேப்ஸ்ட்ரல் 

குணகங்கனளக் தகொண்டிருக்கும், அனவ குறுகிய கொல சபச்சு ேொளரத்தின் ஃசபொொியர் 

உரு ொற்ைத்னத (Fourier transform) எடுத்தும் சகொனேன் உரு ொற்ைத்னதப் (cosine transform) 

பயன்படுத்தி ஸ்தபக்ட்ரத்னத ததொடர்பறுத்தும் பின்ைர் முதல் ( ிக முக்கிய ொை) குணகங்கனள 

எடுத்தும் தபைப்படுகின்ைை.  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொியொைது ஒவ்தவொரு நினலயிலும் 

ஒரு புள்ளிவிவர விநிசயொகத்னதக் தகொண்டிருக்கும், இது மூனலவிட்ட சகொவொரன்ஸ் 

கொஸியன்களின் (diagonal covariance Gaussians) கலனவயொகும், இது ஒவ்தவொரு 

கவைிக்கப்பட்ட தினேயனுக்கும் ஒரு வொய்ப்னப வழங்கும். ஒவ்தவொரு தேொல்லுக்கும் அல்லது 

(கூடுதல் தபொதுவொை சபச்சு அைிதல் அன ப்புகளுக்கு) ஒவ்தவொரு ஒலியனுக்கும் தவவ்சவறு 

தவளியீட்டு விநிசயொகம் இருக்கும்; தேொற்கள் அல்லது ஒலியன்களின் வொினேக்கு ஒரு 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொி தைித்தைி தேொற்கள்  ற்றும் ஒலியன்களுக்கு தைிப்பட்ட 

பயிற்ேி தபற்ை  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகனள இனணப்பதன் மூலம் தேய்யப்படுகிைது.  

 சபச்சு அைிதலுக்கொை  ிகவும் தபொதுவொை, HMM- அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனையின் 

முக்கிய கூறுகள் ச சல விவொிக்கப்பட்டுள்ளை. நவீை சபச்சு அைிதல் ஒழுங்குமுனைகள் ச சல 

விவொிக்கப்பட்ட அடிப்பனட அணுகுமுனையின் முடிவுகனள ச ம்படுத்த பல நினலசபறுதபற்ை 

நுட்பங்களின் பல்சவறு சேர்க்னககனளப் பயன்படுத்துகின்ைை. ஒரு தபொதுவொை தபொிய-

தேொற்தைொனக ஒழுங்குமுனைக்கு ஒலியன்களுக்கொை சூழல் ேொர்பு சதனவப்படும் (எைசவ 

தவவ்சவறு இடது  ற்றும் வலது சூழலுடன் கூடிய ஒலியன்கள் எச்.எம்.எம் நினலகனளப் சபொல 

தவவ்சவறு உருப்படுத்தங்கனளக் தகொண்டுள்ளை); தவவ்சவறு சபசுபவர்  ற்றும் பதிவு 

நினலன கனள இயல்பொக்குவதற்கு இது தேப்ஸ்ட்ரல் இயல்பொக்கனலப்  (cepstral normalization) 

பயன்படுத்தும்; ச லும் சபசுபவர் இயல்பொக்குதலுக்கொக, ஆண்-தபண் இயல்பொக்குதலுக்கொக 

http://www.languageinindia.com/


 

415 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

குரல் பொனத நீள இயல்பொக்கம் (vocal tract length normalization (VTLN/வி.டி.எல்.என்)  ற்றும் 

அதிகப் தபொது சபசுபவர் தழுவலுக்கு அதிகபட்ே வொய்ப்பு சநொியல் பின்ைனடவு (maximum 

likelihood linear regression (MLLR/எம்.எல்.எல்.ஆர்) ஆகியவற்னைப் பயன்படுத்தலொம். 

பண்புக்கூறுகள் சபச்சு இயக்கவியனலப் (speech dynamics) னகக்தகொள்ள தடல்டொ  ற்றும் 

தடல்டொ-தடல்டொ குணகங்கள் என்று அனழக்கப்படுகின்ைவற்னை தகொண்டிருக்கும்; கூடுதலொக 

ஹீட்சடொசரொதேஸ்டொஸ்டிக் சநொியல் பொகுபொடு பகுப்பொய்னவப் (heteroscedastic linear 

discriminant analysis (HLDA/எச்.எல்.டி.ஏ) பயன்படுத்தலொம்; அல்லது தடல்டொ  ற்றும் தடல்டொ-

தடல்டொ குணகங்கனளத் தவிர்த்து, பினணத்தல்  ற்றும் ஹீட்சடொசரொதேஸ்டொஸ்டிக் சநொியல் 

பொகுபொட்டுப் பகுப்பொய்வு (heteroscedastic linear discriminant analysis) அல்லது உலகளொவிய 

அனர-பினணந்த இனண  ொறுபொடு  ொற்ைம் (global semi-tied co variance transform) [அதிகபட்ே 

ேொத்தியக்கூறு சநொியல்  ொற்ைம் (maximum likelihood linear transform) அல்லது 

MLLT/எம்.எல்.எல்.டி என்றும் அனழக்கப்படும்] என்பதொல் ததொடரப்படும் எல்.டி.ஏ-

அடிப்பனடயிலொை முந்திட்டத்னதப்  (LDA-based projection) பயன்படுத்தலொம். பல 

ஒழுங்குமுனைகள், எச்.எம்.எம் அளனக  திப்பீட்டிற்கொை முற்ைிலும் புள்ளிவிவர அணுகுமுனைனய 

விட்டுவிடும் பொகுபொடுகொட்டுகிை பயிற்ேி நுட்பங்கனளப் (discriminative training techniques) 

பயன்படுத்தும்;  ற்றும் அதற்குப் பதிலொகப் பயிற்ேித் தரவின் ேில வனகப்பொடு ததொடர்பொை 

அளனவ ச ம்படுத்தும். எடுத்துக்கொட்டுகள் அதிகபட்ே பரஸ்பர தகவல் (maximum mutual 

information (MMI/எம்எம்ஐ), குனைந்தபட்ே வனகப்பொட்டுப் பினழ (minimum classification error 

(MCE/எம்ேிஇ)  ற்றும் குனைந்தபட்ே ஒலிப் பினழ (minimum phone error (MPE/எம்.பி.இ) 

என்பைவொகும். 

 சபச்ேின் குைியத்திைவு/டிசகொடிங் (கணிைி ஒரு புதிய கூற்றுடன் வழங்கப்படும்சபொது 

என்ை நடக்கும் என்பதற்கொை தேொல்  ற்றும் தபரும்பொலும் மூல வொக்கியத்னத கணக்கிட 

சவண்டும்) ேிைந்த வழினயக் கண்டுபிடிக்க விட்டர்பி வழிமுனைனயப் (Viterbi algorithm) 

பயன்படுத்தக்கூடும்;  ற்றும் இங்சக ஒலி  ற்றும் த ொழி  ொதிொி தகவல்கள் இரண்னடயும் 

உள்ளடக்கிய இயக்கவொற்ைலில் சேர்க்னக  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ்  ொதிொி  ற்றும் அனத 

முன்சப நினலயொை முனையில் இனணத்தல் (முற்றுநினல  ொற்ைி/finite state transducer அல்லது 

எஃப்எஸ்டி/ FST, அணுகுமுனை) இவற்ைிற்கினடயில் சதர்வு உள்ளது.  
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 குைியத்திைவுக்கொை (decoding) ேொத்திய ொை முன்சைற்ைம் என்ைதவன்ைொல், ேிைந்த 

சதர்வுக்குொியனத னவப்பதற்கு பதிலொக ஒரு நல்ல சதர்வுக்குொியனவகளின் ததொகுப்னப 

னவத்திருப்பது, ச லும் இந்த நல்ல சதர்வுக்குொியனவகனள  திப்பிடுவதற்கு ேிைந்த  திப்தபண் 

தேயல்பொட்னட ( று  திப்தபண்) பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த சுத்திகொிக்கப்பட்ட 

 திப்தபண்ணின் படி ேிைந்த ஒன்னை நொம் சதர்வு தேய்யலொம். சதர்வுக்குொியனவகளின் 

ததொகுப்னப ஒரு பட்டியலொக (N-ேிைந்த பட்டியல் அணுகுமுனை) அல்லது  ொதிொிகளின் 

துனணக்குழுவொக (ஒரு லட்டு) னவக்கலொம். சபய்ஸ் அபொயத்னதக் (Bayes risk) குனைக்க (அல்லது 

அதன் சதொரொய ொக்கல்) முயற்ேிப்பதன் மூலம்  று  திப்தபண் வழக்க ொக தேய்யப்படுகிைது  

(Goel & Byrne 2000): மூல வொக்கியத்னத அதிகபட்ே நிகழ்தகவுடன் எடுத்துக்தகொள்வதற்குப் 

பதிலொக, நொம் ேொத்திய ொை அனைத்து வொிவடிவொக்கத்துடனும் (transcriptions) தகொடுக்கப்பட்ட 

இழப்புச் தேயல்பொட்டின் எதிர்பொர்ப்னபக் குனைக்கும் வொக்கியத்னத எடுக்க முயற்ேிக்கிசைொம் 

(அதொவது, அவற்ைின்  திப்பிடப்பட்ட நிகழ்தகவு மூலம் எனடயிட்ட/அளவிட்ட பிை ேொத்திய ொை 

வொக்கியங்களுக்கொை ேரொேொி தூரத்னத குனைக்கும் வொக்கியத்னத நொம் எடுத்துக்தகொள்கிசைொம்). 

இழப்புச் தேயல்பொடு தபொதுவொக தலவன்ஸ்டீன் தூர ொகும் (Levenshtein distance) இருப்பினும் 

இது குைிப்பிட்ட பணிகளுக்கு தவவ்சவறு தூரங்களொக இருக்கலொம்; ேொத்திய ொை 

எழுத்தொக்கங்களின் (டிரொன்ஸ்கிொிப்ஷன்களின்) ததொகுப்பு, நிச்ேய ொக, கண்டுபிடிப்பதற்கொகப் 

(டிரொக்டபிலிட்டிக்கொக) பரொ ொிக்கக் கத்தொிக்கப்படுகிைது. ேில அனு ொைங்கனளச் ேொிபொர்க்கும் 

ஒரு முற்றுநினல  ொற்ைியொகத் தங்கனளத்தொச  உருப்படுத்தம் தேய்யப்படும் ேீரொக்க (எடிட்) 

தூரங்கனளக் தகொண்ட எனடயுள்ள முற்றுநினல  ொற்ைிகளொக உருப்படுத்தம் தேய்யப்படும் 

அணிக்சகொனவனள  று  திப்தபண்தபை திைன யொை வழிமுனைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளை (Mohri 

2002).  

இயக்கம்ேொர் கொலப்  தபொதிதல்  (Dynamic time warping (DTW/டி.டி.டபிள்யூ) அடிப்பனடயிலொை 

சபச்சு அைிதல் 

 இயக்கம்ேொர் கொலப்  தபொதிதல்  என்பது ஒரு அணுகுமுனையொகும், இது வரலொற்று ொீதியொக 

சபச்சு அைிதலுக்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆைொல் இப்சபொது  ிகவும் தவற்ைிகர ொை HMM- 

அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனையொல் இடம்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 இயக்கம்ேொர் கொலப் தபொதிதல்  என்பது சநரம் அல்லது சவகத்தில்  ொறுபடக்கூடிய 

இரண்டு வொினேகளுக்கு/சகொனவகளுக்கு இனடயிலொை ஒற்றுன னய அளவிடுவதற்கொை ஒரு 
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வழிமுனையொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு வீடிசயொவில் நபர் த துவொக நடந்து 

தகொண்டிருந்தொலும்,  ற்தைொரு வீடிசயொவில் அவர் வினரவொக நடந்து தகொண்டிருந்தொலும், 

அல்லது ஒரு உற்றுசநொக்கலின் சபொது முடுக்கம்  ற்றும் வீழ்ச்ேி ஏற்பட்டொலும் கூட, நனட 

முனைகளில் ஒற்றுன கள் கண்டைியப்படும். வீடிசயொ, ஆடிசயொ  ற்றும் கிரொபிக்ஸ் ஆகியவற்ைில் 

டி.டி.டபிள்யூ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது - உண்ன யில், ஒரு சநொியல் உருப்படுத்த ொக 

 ொற்ைக்கூடிய எந்த தரனவயும் டி.டி.டபிள்யூ மூலம் பகுப்பொய்வு தேய்யலொம். 

 தவவ்சவறு சபசும் சவகத்னத ே ொளிக்கும் தொைியங்கி சபச்சு அைிதல் நன்கு அைியப்பட்ட 

பயன்பொடு ஆகும். தபொதுவொக, ேில கட்டுப்பொடுகளுடன் தகொடுக்கப்பட்ட இரண்டு 

சகொனவகளுக்கு (எ.கொ. சநரத் ததொடர்கள்) இனடசய உகந்த தபொருத்தத்னதக் கண்டைிய 

கணிைினய அனு திக்கும் ஒரு முனை ஆகும். அதொவது, சகொனவகள் சநொியல் அல்லொ ல் 

ஒன்றுக்தகொன்று தபொருந்தக்கூடிய வனகயில் "தினேதிருப்பப்பட்டனவ" ("warped"). 

 னைக்கப்பட்ட  ொர்சகொவ்  ொதிொிகளின் சூழலில் இந்த வொினே ேீரன ப்பு முனை தபரும்பொலும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

நரம்பியல் வனலயன ப்புகள் 

 1980களின் பிற்பகுதியில் தொைியக்க சபச்சு அைிதலில் (Automatic Speech reconition 

(ASR) நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் ஒரு கவர்ச்ேியொை ஒலியியக்க  ொடலிங் அணுகுமுனையொக 

(acoustic modeling approach) தவளிப்பட்டை. அப்சபொதிருந்து, ஒலியன் வனகப்பொடு (Waibel, 

Hanazawa, Hinton, Shikano, Lang (1989),  பன்சநொக்கம் தகொண்ட பொிணொ  வளர்ச்ேி 

வழிமுனைகள் (multi-objective evolutionary algorithms) (Bird, Wanner, Ekárt, Faria 2020) மூலம் 

ஒலியன் வனகப்பொடு, தைின ப்படுத்தப்பட்ட தேொல் அைிதல் (isolated word recognition) (Wu & 

Chan 1993), ஆடிசயொவிஷுவல் சபச்சு அைிதல், ஒலிகட்புல speech recognition, ஒலிகட்புல 

சபசுபவர் அைிதல் audiovisual speaker recognition (AVSR)  ற்றும் சபசுபவர் தழுவல் (speaker 

adaptation) சபொன்ை சபச்சு அைிதலின் பல அம்ேங்களில் நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. தழுவல். 

 நரம்பியல் வனலப்பின்ைகள் எச்.எம்.எம்-கனளக் கொட்டிலும் பண்புக்கூறு புள்ளியியல்ேொர் 

பண்புகனளப் பற்ைி குனைவொை தவளிப்பனடயொை அனு ொைங்கனளச் தேய்கின்ைை;  ற்றும் 

அனவஅவற்னைப் சபச்சு அைிதலுக்கொை கவர்ச்ேிகர ொை அைிதல்  ொதிொிகளொக ஆக்கும் பல 

குணங்கனளக் தகொண்டுள்ளை. சபச்சு பண்புக்கூறு பிொிவின் நிகழ்தகவுகனள  திப்பிடுவதற்குப் 
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பயன்படுத்தும்சபொது, நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் இயற்னகயொை  ற்றும் திைன யொை 

முனையில் பொகுபொடுகொட்டுகிை பயிற்ேினய அனு திக்கின்ைை. இருப்பினும், தைிப்பட்ட 

ஒலியன்கள்  ற்றும் தைின ப்படுத்தப்பட்ட தேொற்கள் சபொன்ை குறுகிய கொல அலகுகனள 

வனகப்படுத்துவதில் (Zahorian, Zimmer and Meng 2002) அவற்ைின் தேயல்திைன் 

இருந்தசபொதிலும், ததொடக்ககொல நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் கொலம்ேொர் ேொர்புகனள  ொதிொிப் 

படுத்துவதற்கொை அவற்ைின் வரபிற்குட்பட்ட திைன் கொரண ொகத் ததொடர்ச்ேியொை அைிதல் 

பணிகளுக்கு அனவ அொிதொகசவ தவற்ைி தபற்ைை. 

 இந்த வரம்புக்கு ஒரு அணுகுமுனை, நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகனள ஒரு முன் 

தேயலொக்கம், பண்புக்கூறு  ொற்ைம் அல்லது பொி ொணக் குனைப்பு (Hu, Zahorian & Stephen 

2010), HMM அடிப்பனடயிலொை அைிதலுக்கு முன் பயன்படுத்துவது ஆகும். இருப்பினும்,  ிக 

ே ீபத்தில், நீண்ட-குறுகிய கொல நினைவகம் (Long short-term memory (LSTM/எல்.எஸ்.டி.எம்)) 

 ற்றும் ததொடர்புனடய  ீள்நிழும் நரம்பியல் தநட்தவொர்க்குகள் (recurrent neural networks RNN 

ஆர்.என்.என்) (Hochreiter & Schmidhuber 1997);  (Schmidhuber 2015); (Fernandez, Graves, & 

Schmidhuber 2007) (Graves, Mohamed, & Hinton 2013)  ற்றும் சநர தொ த நரம்பியல் 

தநட்தவொர்க்குகள் (Time Delay Neural Networks TDNN/ டி.டி.என்.என்) (Waibel, Alex 1989) 

ஆகியனவ இந்த பகுதியில் ச ம்பட்ட தேயல்திைனை நிரூபித்துள்ளை. 

ஆழ ொை எதிர்பொர்ப்பு  ற்றும்  ீள்நிகழ்வு நரம்பியல் வனலயன ப்புகள் 

 ஆழ ொை நரம்பியல் வனலயன ப்புகள்  ற்றும் தடசைொேிங் ஆட்சடொஎன்சகொடர்கள் 

(Maas, Le, O'Neil, Vinyals, Nguyen & Ng, 2012) ஆகியனவ விேொரனணயில் உள்ளை. ஒரு 

ஆழ ொை எதிர்பொர்பு நரம்பியல் வனலயன ப்பு (deep feedforward neural network 

(DNN/டி.என்.என்)) என்பது ஒரு தேயற்னக நரம்பியல் வனலயன ப்பொகும் (artificial neural 

network); இது உள்ளீடு  ற்றும் தவளியீட்டு அடுக்குகளுக்கு இனடயில் பல  னைக்கப்பட்ட 

அடுக்குகனளக் தகொண்ட அலகுகனளக் தகொண்டுள்ளது (Hinton, Deng, Yu, Mohamed, Jaitly, 

Senior, Vanhoucke, Nguyen, Sainath, Kingsbury 2012). ச சலொட்ட ொை நரம்பியல் 

வனலயன ப்புகனளப் சபொலசவ, டி.என்.என் களும் ேிக்கலொை சநொியல் அல்லொத உைவுகனள 

 ொதிொியொகக் தகொள்ளலொம். டி.என்.என் கட்டன ப்புகள் ததொகுப்பொக்க  ொதிொிகனள 

உருவொக்குகின்ைை, அங்கு கூடுதல் அடுக்குகள் கீழ் அடுக்குகளிலிருந்து பண்புக்கூறுகளின் 
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ததொகுப்னப தேயல்படுத்துகின்ைை, இது ஒரு தபொிய கற்ைல் திைனைக் தகொடுக்கும், இதைொல் 

சபச்சுத் தரவின் ேிக்கலொை வடிவங்கனள  ொடலிங் தேய்யும் திைன் உள்ளது (Deng, & Yu 2014). 

 தபொிய தேொற்தைொனக சபச்சு அைிதலில் டி.என்.என்-களின் தவற்ைி 2010இல் கல்வி 

ஆரொய்ச்ேியொளர்களுடன் இனணந்து ததொழில்துனை ஆரொய்ச்ேியொளர்களொல் நிகழ்ந்தது; இதில் 

தீர ொைக் கினளகளொல் (decision trees) கட்டப்பட்ட சூழல் ேொர்ந்த எச்.எம்.எம். நினலகளின் 

அடிப்பனடயில் அன ந்த டி.என்.என்-இன் தபொிய தவளியீட்டு அடுக்குகள் 

ஏற்றுதகொள்ளப்பட்டுள்ளை (Yu, Deng, Dahl 2010) (Dahl, Yu, Deng & Acero 2012) (Deng, Li, 

Huang, Yao, Yu, Seide, et al. 2013) ன க்சரொேொப்ட் ொிேர்ச்ேின் ே ீபத்திய ஸ்பிொிங்கர் புத்தகத்தில் 

அக்சடொபர் 2014 நிலவரப்படி இந்த வளர்ச்ேி  ற்றும் தற்சபொனதய நினல பற்ைிய விொிவொை 

 திப்புனரகனளக் கொணலொம் (Yu, Deng, 2014). ே ீபத்திய ச சலொட்டக் கட்டுனரகளில் 

தொைியங்கி சபச்சு அைிதலின் பின்ைணி  ற்றும் குைிப்பொக ஆழ ொை கற்ைல் உட்பட பல்சவறு 

இயந்திர கற்ைல் முன் ொதிொிகளின் தொக்கத்னதயும் கொண்லொம் (Deng &  Li 2013) (Schmidhuber 

2015). 

 ஆழ்ந்த கற்ைலின் ஒரு அடிப்பனடக் தகொள்னக, னகயொல் வடிவன க்கப்பட்ட பண்புக்கூறு 

தபொைியியனல நீக்குவதும், மூல பண்புக்கூறுகனளப் பயன்படுத்துவதும் ஆகும். இந்த தகொள்னக 

முதன்முதலில் "மூல" ஸ்தபக்ட்சரொகிரொம் அல்லது சநொியல் வடிகட்டி-வங்கி பண்புக்கூறுகளில் 

(linear filter-bank features) ஆழ்ந்த ஆட்சடொஎன்சகொடொின் கட்டன ப்பில் (architecture of deep 

autoencoder) தவற்ைிகர ொக ஆரொயப்பட்டது (Deng, Seltzer, Yu, Acero, Mohamed, and Hinton 

2010); இது ஸ்தபக்ட்சரொகிரொம்களிலிருந்து நினலயொை  ொற்ைத்தின் ேில கட்டங்கனளக் 

தகொண்டுள்ள த ல்-தேப்ஸ்ட்ரல் பண்புக்கூறுகனள (Mel-Cepstral features) விட அதன் 

ச ன்ன னயக் கொட்டுகிைது. அனலவடிவங்களொை சபச்ேின் உண்ன யொை "மூல" 

பண்புக்கூறுகள்,  ிகச் ேிைந்த தபொிய அளவிலொை சபச்சு அைிதல் முடிவுகனளத் தருவதொக 

ே ீபத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ளை (Tüske, Golik, Schlüter, Ney, 2014).  

இறுதியிலிந்து இறுதி தொைியக்க சபச்சு அைிதல் (End-to-end automatic speech recognition) 

 2014 முதல், இறுதியிலிந்து இறுதி தொைியக்க சபச்சு அைிதலில் (ASR/ ஏ.எஸ்.ஆர்.) அதிக 

ஆரொய்ச்ேி ஆர்வம் உள்ளது. பொரம்பொிய ஒலிப்பு அடிப்பனடயிலொை (அதொவது, அனைத்து 

எச்.எம்.எம்-அடிப்பனடயிலொை  ொதிொி) அணுகுமுனைகளுக்கு உச்ேொிப்பு, ஒலி  ற்றும் த ொழி 

 ொதிொிக்கு தைித்தைி கூறுகள்  ற்றும் பயிற்ேி சதனவ. சபச்சு அைிதலின் அனைத்து கூறுகனளயும் 
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முடிவிலிருந்து இறுதி  ொதிொிகள் கூட்டொகக் கற்றுக்தகொள்கின்ைை. இது பயிற்ேி தேயல்முனை 

 ற்றும் வொினேப்படுத்தல் தேயல்முனைனய எளிதொக்குவதொல் இது  திப்பு ிக்கது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, அனைத்து எச்.எம்.எம்-அடிப்பனடயிலொை அன ப்புகளுக்கும் ஒரு என்-கிரொம் 

த ொழி  ொதிொி சதனவப்படுகிைது, ச லும் ஒரு தபொதுவொை என்-கிரொம் த ொழி  ொதிொி 

தபரும்பொலும் பல ஜிகொனபட் நினைவகத்தில் எடுத்துக்தகொள்கிைது, எைசவ த ொனபல் 

ேொதைங்களில் பயன்படுத்துவது ேொத்திய ற்ைது (Jurafsky 2016). இதன் வினளவொக, கூகிள் 

 ற்றும் ஆப்பிள் (Google and Apple) (2017 நிலவரப்படி) ஆகியவற்ைிலிருந்து நவீை வணிக 

ஏ.எஸ்.ஆர் அன ப்புகள் ச கக்கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, ச லும் உள்நொட்டில் 

ேொதைத்திற்கு  ொைொக பினணய இனணப்பு சதனவப்படுகிைது. 

 கூகிள் டீப் ன ண்டின் (Google DeepMind) அதலக்ஸ் கிசரவ்ஸ் (Alex Graves)  ற்றும் 

தடொரொண்சடொ பல்கனலக்கழகத்தின் (University of Toronto) நவ்தீப் தஜட்லி (Navdeep 

Jaitly)ஆகிசயொரொல் 2014இல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனணப்பொளர் கொலம்ேொர் வனகப்பொடு 

(Connectionist Temporal Classification (CTC/ேி.டி.ேி)) அடிப்பனடயிலொை அன ப்புகளுடன் 

ஏ.எஸ்.ஆொின் முதல் முயற்ேி இருந்தது (Graves (2014). இந்த  ொதிொி  ீள்நிகழ்வு நரம்பியல் 

வனலயன ப்புகள் (recurrent neural networks)  ற்றும் ேி.டி.ேி சலயனரக் தகொண்டிருந்தது. 

கூட்டொக, ஆர்.என்.என்-ேி.டி.ேி (RNN-CTC)  ொதிொி, உச்ேொிப்பு  ற்றும் ஒலி  ொதிொினய ஒன்ைொகக் 

கற்றுக்தகொள்கிைது, இருப்பினும் ஒரு எச்.எம்.எம் சபொன்ை நிபந்தனைக்குட்பட்ட சுதந்திர 

அனு ொைங்களின் (conditional independence assumptions) கொரண ொக த ொழினயக் கற்க 

இயலொது. இதன் வினளவொக, ேி.டி.ேி  ொதிொிகள் சபச்சு ஒலியியனல ஆங்கில எழுத்துக்களுடன் 

தபொருத்தக் கற்றுக் தகொள்ளலொம், ஆைொல்  ொதிொிகள் பல தபொதுவொை எழுத்துப்பினழகனளச் 

தேய்கின்ைை  ற்றும் டிரொன்ஸ்கிொிப்ட்கனள சுத்தம் தேய்ய ஒரு தைி த ொழி  ொதிொினய 

நம்பியிருக்க சவண்டும். பின்ைர், னபடு (Baidu)  ிகப் தபொிய தரவுத்ததொகுப்புகளுடன் இந்த 

சவனலனய விொிவுபடுத்தியது  ற்றும் ேீை  ொண்டொின்  ற்றும் ஆங்கிலத்தில் வணிகொீதியொை 

தவற்ைினயக் கொட்டியது (Amodei 2016). 2016ஆம் ஆண்டில், ஆக்ஸ்சபொர்டு பல்கனலக்கழகம் 

லிப்தநட் ("LipNet: How easy do you think lipreading is? 2017) முதல் இறுதி முதல் இறுதி 

வொக்கிய அளவிலொை லிப் ொீடிங்  ொதிொினய வழங்கியது; இடகொல திணிப்புகளுடன் 

(spatiotemporal convolutions) ஒரு ஆர்.என்.என்-ேி.டி.ேி கட்டன ப்னபப் பயன்படுத்தி, 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இலக்கண தரவுத்ததொகுப்பில்  ைித அளவிலொை தேயல்திைனை விஞ்ேியது 
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(Shillingford, et al 2018).   ைித நிபுணர்கனள விட 6  டங்கு ேிைந்த தேயல்திைனை அனடந்த ஒரு 

தபொிய அளவிலொை ேி.என்.என்-ஆர்.என்.என்-ேி.டி.ேி கட்டன ப்பு 2018இல் கூகிள் டீப் ன ண்ட்-

ஆல் (DeepMind) வழங்கப்பட்டது (Shillingford et al 2018).  

of and and of the  

 ேி.டி.ேி அடிப்பனடயிலொை  ொதிொிகளுக்கு  ொற்று அணுகுமுனை கவைத்னத 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட  ொதிொிகள் (attention-based models) ஆகும். கவைம் ேொர்ந்த 

ஏ.எஸ்.ஆர்  ொதிொிகள் ஒசர சநரத்தில் கொர்ைகி த லன் பல்கனலக்கழகத்தின் (Carnegie Mellon 

University) கூகிள் பினரைின் (Google Brain) ேொன்  ற்றும் பலரொலும் (Chan et al. 2016)  ற்றும் 

 ொண்ட்ொீல் பல்கனலக்கழகத்தின் (University of Montreal) பஹ்தொைொவ்  ற்றும் பலரொலும் 

(Bahdanau et al. 2016)  2016இல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டை. ”சகள், கவைி, உச்ேொி” ("Listen, 

Attend and Spell") (LAS)" (எல்ஏஎஸ்) என்று தபயொிடப்பட்ட  ொதிொி, ஒலி ே ிக்னஞனய 

உண்ன யில் "சகட்கிைது", ேிக்ைலின் தவவ்சவறு பகுதிகளுக்கு "கவைம் தேலுத்துகிைது"  ற்றும் 

ஒரு சநரத்தில் டிரொன்ஸ்கிொிப்ட் ஒரு எழுத்னத "உச்ேொிக்கிைது". ேி.டி.ேி அடிப்பனடயிலொை 

 ொதிொிகள் சபொலல்லொ ல், கவைத்னத அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட  ொதிொிகள் நிபந்தனை-சுதந்திர 

அனு ொைங்கனளக் தகொண்டிருக்கவில்னல, ச லும் உச்ேொிப்பு, ஒலி  ற்றும் த ொழி  ொதிொி 

உள்ளிட்ட சபச்சு அைிதலின் அனைத்து கூறுகனளயும் சநரடியொகக் கற்றுக்தகொள்ள முடியும். 

இதன் தபொருள், வொினேப்படுத்தலின் சபொது, ஒரு த ொழி  ொதிொினயச் சுற்ைிச் தேல்ல சவண்டிய 

அவேிய ில்னல, இது எல்னலக்குட்பட்ட நினைவகம் தகொண்ட பயன்பொடுகளுக்கு  ிகவும் 

நனடமுனைக்குொியது. 2016ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், கவைத்னத அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட 

 ொதிொிகள் ேி.டி.ேி  ொதிொிகனள (தவளிப்புை த ொழி  ொதிொியுடன் அல்லது இல்லொ ல்) விஞ்சுவது 

உட்பட கணிே ொை தவற்ைினயக் கண்டை (Chorowski & Jaitly 2016). அேல் ”சகள், கவைி, 

உச்ேொி” (LAS)  ொதிொியிலிருந்து பல்சவறு நீட்டிப்புகள் முன்த ொழியப்பட்டுள்ளை. ஆங்கில 

எழுத்துக்கனள விட இயற்னகயொை துனணச் தேொல் அலகுகனள சநரடியொக தவளிசயற்ை கொர்ைகி 

த லன் பல்கனலக்கழகம், எம்ஐடி  ற்றும் கூகிள் மூனள (Google Brain) ஆகியவற்ைொல் 

உள்ளுனைந்த வொினே ேினதவுகள் (Latent Sequence Decompositions (LSD/எல்.எஸ்.டி) 

முன்த ொழியப்பட்டது (Chan et al. 2016); ஆக்ஸ்சபொர்டு பல்கனலக்கழகமும் கூகிள் டீப் 

ன ண்டும்  ைித அளவிலொை தேயல்திைனை  ிஞ்சும் உதடு வொேிப்னபக் னகயொள ”சகள், கவைி, 
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உச்ேொி” -ஐ (LAS) "பொர், சகள், கவைி, உச்ேொி" ("Watch, Listen, Attend and Spell" (WLAS) 

என்பதற்கு நீட்ேி தேய்தது (Chung et al. 2016).  

6.7.4. தொனியக்க உசரயிலிருந்து ப ச்சுக் கூட்டிசணப் ொக்கம் (Automatic speech synthesis 

systems) 

  சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்கம்  ைிதப் சபச்ேின் தேயற்னகத்தன்ன யொை உற்பத்தி; இது 

படத்தில் கொட்டியுள்ளது சபொன்று சபச்சு குைினகனய எழுத்துவடிவப் பனுவலொக  ொற்றும் 

தேயல்பொடொகும். ச லும் நொம் த ிழ் பனுவல்-சபச்சு ஒழுங்குமுனை உருவொக்குவதொய் இருந்தொல் 

இவ்தவொழுங்குமுனை எந்த எழுத்துவடிவ உள்ளீட்னடயும் ஏற்கசவண்டும். இனதக் 

கருத்திற்தகொண்டு கணிைி சபச்னேப் பற்ைி ஒரு ேில சவறுபடுத்தல்கள் தேய்வது சதனவயொகும்.  

ஏதொவது சபச்னே ஒலிப்பதிவு தேய்து கணிப்தபொைியில் சே ித்துனவத்து ஒலிக்கச்தேய்து 

சகட்கலொம்.  பல ஒழுங்குமுனைகள் இனதத்தொன் தேய்கின்ைை; வினட எந்திரம் (answer machine) 

பதிவு தேய்யப்பட்ட தேய்திகனளத் திரும்ப ஒலிக்கின்ைது; வொதைொலிப்தபட்டி ஏற்கைசவ 

பதிவுதேய்யப்பட்ட சநர்கொணனலத் திரும்ப ஒலிக்கின்ைது; இவ்வொறு பல ஒழுங்குமுனைகள் 

உள்ளை. உனர-சபச்சுக்குப் பின்ைணியொக வரும் கருத்து என்ைதவன்ைொல் "திரும்ப 

ஒலிக்கப்படும்” தேய்திகள் உண்ன யிசலசய ஒலிப்பதிவு தேய்யப்பட்டனவ அல்ல.  திரும்ப 

ஒலிக்கச் தேய்யும் நடத்னதயிலிருந்து அடுத்தபடியொை நடவடிக்னக தபொதுவொை தேொற்கனள 

ஒலிப்பதிவு தேய்து திரும்பச் சேர்ப்பதொகும்; இந்த நுட்பம் ததொனலசபேி உனரயொடல் சேனவகளில் 

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. ேில சவனளகளில் பயன்வினளவு ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொய் 

இருக்கும்; ேில சவனளகளில் ஏற்றுக்தகொள்ள இயலொததொய் இருக்கும்; தேயற்னகயொக 

ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டப் சபச்சு தேயற்னகயொக இருக்கும்.   ொைொக உனர-சபச்சு விரும்பப்படுகிை 

தேய்தி உண்ன யிசலசய சபேப்பட்டொலும் இல்லொவிட்டொலும் எனதயும் சபச்சும் இலக்னகக் 

தகொண்டது.  
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உள்ளீட்டு உனர சபச்சு எந்திரம் 

 

 ந்திரம் 

சகட்தபொலி 

குரல்கள் 

 ஆங்கிலம் த ிழ் தஜர் ன் 

 

சபச்சு 

 சபச்சுக் குைினக (speech signal) ஒலி மூலத்திற்கும் சகட்பவருக்கும் இனடயிலுள்ள  

ஊடகத்தில் ஏற்படும் அழுத்த  ொற்ைங்களின் வொினேயொகும். சபச்சுக் குைினகயின்  ிகப் 

தபொதுவொை உருப்படுத்தம் தபரும்பொலும் அனலவடிவம் (wave form) என்று அனழக்கப்படும் 

ஆேிசலொகிரொம் (ocillogram) ஆகும். சபச்சு  ைித முன் ததொண்னட, ததொண்னட, வொய், நொக்கு 

இவற்ைின் வழியொகச் தேல்லும் கொற்ைின் சபொக்கில் ஏற்படும் தனடகளொல் உற்பத்தி 

தேய்யப்படுகின்ைது. உயிதரொலிகனள உள்ளடக்கிய குரல் ஒலிகள் ஓரளவு ேீரொை 

அன ப்தபொழுங்னகக் கொட்டுகின்ைை. குரதலொலிகள் இயல்பொக அதிக ேக்தினயக் 

தகொண்டிருக்கின்ைது; ஸ் சபொன்ை குரலிலொ ஒலிகள்  ேீரற்ை அன ப்தபொழுங்னகக் 

தகொண்டிருக்கும்.  ஒரு சபச்சு குைினகனய ஒலியன்களின் அல்லது சநொட்டங்களின் வொினேயொகப் 

புொிந்துதகொள்ளப்படலொம். தபொதுவொகக் கூற்று அதிக அளவில் வழக்க ொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ை ஐ.பி.எ. ஒலியியல் தநடுங்கணக்கொல் (IPA Phoneic Alphabet) 

ஒலிதபயர்க்கப்படுகின்ைது.  

 சபச்சு குைினகனய உருப்படுத்தம் தேய்யும்  ற்தைொருவழி இனேன  ஆய்வொல் 

உற்பத்திதேய்யபடும் ஒன்று. சபச்சு இரு பொகங்கனளக் தகொண்ட இயற்பியல் தேயற்பொங்கு ஆகும்: 

ஒலி மூலத்தின் (குரல்வனள  டல்கள்)  ற்றும் வடிகட்டுதலின் (நொக்கு, உதடுகள், பல் 

சபொன்ைவற்ைொல்) உற்பத்திப் தபொருள். இனேன  ஆய்வு இறுதி சபச்சுக் கூற்னை ஆய்வதொல் ஒலி 

மூலத்தின் அடிப்பனட நிகழ்தவண்னணக் கண்டுபிடிக்க முயலுகின்ைது. அடிப்பனட நிகழ்தவண் 

குரல்வனள  டல்களொல் உற்பத்தி தேய்யப்படும் ஒலியின் முனைப்பொை நிகழ்தவண்ணொகும்.  

எவ்வொறு சகட்பவர்கள் சபசுபவர்களின் இனேசயொட்டனதயும் அனே அழுத்தத்னதயும் 
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சகட்கின்ைைர் என்பதற்கு வலுவொை ததொடர்புப்தபொருத்தம் அடிப்பனட நிகழ்தவண்ணொகும். 

ஆணின் இயல்பு F0 நிகழ்தவல்னல 80-200 Hz ஆகும்; தபண்களுக்கு 150-350 Hz ஆகும்.  

சபச்சு உற்பத்தி  

 சபச்சு  நுனரயீரலிலிருந்து குரல்வனள, வொயனை, மூக்கனை வழியொகச் தேல்லும் 

கொற்தைொழுக்கொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது. இது மூன்று தேயற்பொங்குகனள உட்படுத்தும்: 

ததொடக்கம் (initiation), இழுன  (phonation), வொய்-மூக்குச் தேயற்பொங்கு (oral-nasal process), 

ஒலிப்பு (articulation). நுனரயீரல்களிலிருந்து கொற்று தவளிசயற்ைப்படுவது ததொடக்கச் 

தேயற்பொங்கு ஆகும். ததொண்னடயில் நிகழும் தேயற்பொங்கு இழுன  ஆகும்.  

 ததொண்னடக் கொற்று வழியில் இரண்டு தேங்குத்தொை  டல்கனளக் தகொண்டிருக்கின்ைது; 

அனவ குரல்வனள  டல்களொகும் (vocal folds).  டல்களுக்கு இனடயிலுள்ள இனடதவளி 

குரல்வனளயொகும் (glottis).  குரல்வனளனய அதன்வழிசய கொற்று சபொகொதபடி மூட இயலும் 

அல்லது குரல் ஒலிகனள ஒலிக்கும் விதத்தில் குரல்வனள  டல்கனள அதிரச்தேய்ய இயலும் படி 

குறுகிய திைப்னபக் தகொண்டிருக்கச் தேய்யவியலும். இறுதியொக இயல்பொை மூச்சுவிடும் சபொது 

அனத அதிக ொகத் திைக்க இயலும்; இதைொல் குரல்வனள  டல்களின் அதிர்வு குனைக்கப்பட்டு 

குரலிலொ ஒலிகள் உற்பத்தி தேய்யப்படும்.   

 ததொண்னட, ச ல்ததொண்னட வழியொகச் தேன்ை பின்ைர் கொற்று வொயனை அல்லது 

மூக்கனை வழியொகச் தேல்ல இயலும். பின்ைண்ணம்/கனடயண்ணம் இந்தத் சதர்வுக்குப் 

தபொறுப்பொை பகுதியொகும். வொய்-மூக்குச் தேயற்பொங்கு மூக்கு த ய்தயொலிகள்  ற்றும் பிை 

ஒலிகனளத் தீர் ொைிப்பதற்கு உதவும். இறுதிச் தேயற்பொங்கு வொயனையில் நிகழும் ஒலிப்புச் 

தேயற்பொங்கு ஆகும்; இந்தச் தேயற்பொங்கு தபரும்பொலொை சபச்தேொலிகனள சவறுபடுத்த 

 ைிதனுக்கு உதவுகின்ைது.  சபச்சு உற்பத்தியின் உடலியங்கியல்/உடற்கூைியல்    கீசழ படத்தில் 

தரப்பட்டுள்ளது. சபச்சு உற்பத்தி பற்ைி இயல் 3இல் விொிவொகக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
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Hard palate ‘வல்லண்ணம்’, trachea ‘முச்சுகுழல், teeth ’பல், Soft palate ‘த ல்லண்ணம்’, nasal 

cavity ‘மூக்கனை, oral cavity ‘வொயனை’ Pharangeal cavity  ‘ச ல்ததொண்னடஅனை, 

nostril ‘மூக்குத் துனள, jaw ‘தொனட, Larynx ‘ததொண்னட’ lip ‘இதழ்’, lung ‘நுனரயீரல்’, 

Esophagus ‘உணவுகுழல்’, tongue ‘நொ’, diapharam ‘உந்தி/உதரவிதொைம்’. 

சபச்சு சகட்புணர்வு 

 சகட்புணர்வு ஒழுங்கன ப்பில் இரண்டு முக்கிய ொை கூறுகள்/பகுதிகள் உள்ளை: 

தவளிப்பனடயொை சகட்பு உறுப்புகள் (கொதுகள்)  ற்றும் சகட்பு நரம்பு ஒழுங்குமுனை (மூனள). 

கொது ஒலிப்பு அழுத்த குைினகனய ஆய்கின்ைது; முதலில் அனதப் சபேிலியொர் சதொல்/ஜவ்வு  ீது 

எந்திரத்தன்ன யொை அதிர்வு அன ப்தபொழுங்குகளொக  ொற்றுகின்ைது; பின்ைர் சகட்பு நரம்பொல் 

கடத்தப்பட்ட துடிப்புகளின் வொினேகளொல் உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. சகட்புணர்வுத் தகவல் 

சகட்பு நரம்பு ஒழுங்கன ப்பின் பல்சவறு நினலகளில் பிொித்ததடுக்கப்படுகின்ைது.  

  ைிதக் கொது மூன்று பகுதிகனளக் தகொண்டது: தவளிக்கொது, நடுக்கொது, அகக்கொது. 

தவளிகொது  கொணக்கூடிய தவளிப்பகுதி, ஒலி பயணிக்கும் குழொய் வடிவ தவளி சகட்புக் குழொய் 

(external auditory canal) இவற்னைக் தகொண்டிருக்கும். குழொய் அதன் ஒரு முனையில் கொதுமுரேொல் 

(ear drum) மூடப்பட்டிருக்கும். கொற்று அழுத்த சவறுபொடுகள் கொதுமுரனே அனடந்தது அனத 

அதிரச்தேய்யும்; இந்த அதிர்வுகனள அதன் எதிர் பக்கம் இருக்கும் எழும்புகளுக்குக் கடத்தும். 

உள்வரும் ஒலி அழுத்த அனல சபொன்ை அசத நிகழ்தவண்ணில் (சுருங்குதல், விொிதல் இனவ 

 ொைி ொைி நிகழ்தல்) கொதுமுரேின் அதிர்தவண் இருக்கும். நடுக்கொது கொற்று நிரப்பப்பட்ட 

இனடதவளி அல்லது அனை ஆகும். இந்த அனையுடன் மூக்னகயும் ததொண்னடனயயும் 

இனணக்கும் குழொய்வழி கொற்று நடுக்கொது அனைக்குப் பயணிக்கும். அகக் கொதுக்கு (கொக்ளியொ) 
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(cochlea) எலும்பு இனடமுகத்தில் இருக்கும் ேிைிய சதொல் ஓ வடிவச் ேொளரம் (oval window) ஆகும். 

கொக்ளியொவின் சுவர்கள் எலும்பொக இருப்பதொல் ேக்தியொைது ஸ்சடப்களின்/உட்தேவி 

எலும்புகளின் (stapes) எந்திரம்ேொர் தேயல்பொட்டல் ஓ-வடிவ ேொளரத்தின் ச ல் 

சபொர்த்தப்பட்டுள்ள/இழுக்கப்பட்டுள்ள சதொல்/ஜவ்வு ீது ஒரு பதிப்பொகக் கடத்தப்படுகின்ைது.  

கொதின் அன ப்பு படத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

        

Hammer ‘சுத்தி’, Auricle ‘கொது டல்’, Outer ear canal ‘தவளிக்கொது குழொய், Anvil ‘பட்டனை 

எலும்பு’, Stirrup ‘அங்கவடி எலும்பு, Cochlea ‘அகக்கொது, Ear drum ‘கொது முரசு, Eustachian tube 

‘நடுச்தேவிக் குழல்’ 

 ஒலி சகட்புணர்வுக்கு அகக்கொதின்/உட்கொதின் சதனவயொை அன ப்பு/பகுதி கொக்ளியொ 

ஆகும்; இது ஒலியின் உருப்படுத்தத்னத மூனளக்கு கடத்தும் சகட்பு நரம்புடன் சநரடியொகத் 

ததொடர்புதகொள்கின்ைது. சுருள் பகுக்கப்பட்டுள்ளது; முதன்ன யொக நீளவொக்கில் ஓடும் பொேிலொர் 

ஜவ்வொலும்/சதொலொலும் இரண்டு திரவம் நிரப்பப்பட்ட அனைகளொலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கொக்ளியொனவ ஏைக்குனைய வடிகட்டும் வங்கியொயக் கருத இயலும்; இதன் தவளியீடுகள் 

அதிர்தவண்-இட  ொற்ைம் நினைசவற்ைப்பட சவண்டி இடத்தொல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

கொக்ளியொவின் அடிக்கு அண்ன யிலிருக்கும் வடிகட்டிகள் உயர்ந்த நிகழ்தவண்களுக்கு 

பதிலளிப்பு தேய்கின்ைது; உச்ேிக்கு அண்ன யில் இருப்பனவகள் குனைந்த நிகழ்தவண்களுக்குப் 

பதிலளிப்பு தேய்கின்ைது. நரம்புக் கடத்தல் தேயற்பொங்கு இனதத் ததொடர்கின்ைது  ற்றும் 

ஸ்தபக்ட்ரல் குைினகனயக் (spectral signal) கிட்டத்தட்ட பண்புக்கூறு பிொித்ததடுக்கும் 

கூறு/பகுதிக்கு தபொருத்தமுறும் சகட்பு நரம்பின் (auditory nerve) தேயல்பொட்டு குைினககளொக 

 ொற்றுகின்ைது.  

6.7.4.1. சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்கத்தின் வரலொறு 
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 பல நூற்ைொண்டுகளொக  ைித இைத்தின் கைவொகச் தேயற்னகப் சபச்சு இருந்தது.  குைினக 

ஆய்னவக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்ைர்  ைிதப் சபச்னே உருவொக்க இயலும் ேில எந்திரங்கனள 

உருவொக்குவதற்கு முயற்ேிகள் ச ற்தகொள்ளப்பட்டை. சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்கம் (speech 

synthesis) இயந்திரச்ேொர்பிலிருந்து  ின்ேொரம்ேொர் கூட்டினணப்பொக  ொைியது; இயந்திரம்ேொர் 

கூட்டினணப்பொக்கம் 1779-இல் ததொடங்கப்பட்டது. 1779-இல் ரஷ்யப் சபரொேிொியரொை 

கிைிஸ்டியன் கிரொட்தேண்னடன் (Christian Kratzenstein) ஐந்து தநட்டுயிர்களுக்கு (அ, எ, இ, ஒ, 

உ) இனடசயயுள்ள உறுப்பியல்ேொர் சவறுபொடுகனள விளக்கிைொர் (History and Development of 

Speech Synthesis 2005); அவர் அவற்னைச் தேயற்னகயொக உற்பத்திதேய்யக் கருவினய 

உருவொக்கிைொர். கிரொட்தேண்னடன் படத்தில்கொட்டியுள்ளது சபொன்று  ைிதப் சபச்சுக்குழொயுடன் 

ஒற்றுன யுள்ள ஒலியியக்க ஒலியூக்கிகனள (acoustic resonators) உருவொக்கிைொர்; 

இனேக்கருவிகள் சபொன்று அதிர்வுறும் நொக்கொல் ஒலியூக்கிகனளச் தேயற்படுத்திைொர்.  

 கிரொட்தேண்னடைின் ஒலியூக்கிகள் (Kratzenstein’s resonators)  

 

  அ                  எ   இ                ஒ                       உ 

  

 

 

 1791-இல் சவொல்ஃப்கொங்க் சவொன் தகம்ப்தளன் (Wolfgang von Kempelen) “ஒலியியக்க 

எந்திரப் சபச்சு எந்திரம்” (Acoustic-Mechanical Speech Machine) என்பனத அைிமுகப்படுத்திைொர். 

அது ேில தைி ஒலிகனளயும் ஒலிச் சேர்க்னககனளயும் உற்பத்தி தேய்ய முடிந்தது.  

சவொல்ஃப்கொங்க் சவொன் தகம்ப்தளன் ஒலியியக்க எந்திர சபச்சு எந்திரம் 
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அதன்பின்ைர் 1837-இல் ேொர்லஸ் வீட்ஸ்சடொன் (Charles Wheatstone) என்பவர் வொன் 

தகம்ப்தளைின்  ொதிொி அடிப்பனடயில் ஒரு சபசும் எந்திரத்னத உருவொக்கிைொர். இந்தப் சபச்சு 

எந்திர வனக உயிதரொலிகனளயும் தபரும்பொலொை த ய்தயொலிகனளயும்  உற்பத்திதேய்ய 

முடிந்தது; இது ஒலிச்சேர்க்னககனளயும் முழுச் தேொற்கனளயும் உற்பத்தி தேய்ய முடிந்தது.  

வீட்ஸ்சடொைின் சபசும் எந்திரம் (Wheatstone’s speaking machine) 

 

  ின்ைியல்ேொர் கூட்டினணப்பொக்கக் கருவி (Electrical synthesis device) 1922-இல் 

உருவொக்கப்பட்டது. முதல்  ின்ைியல்ேொர் கூட்டினணப்புக் கருவி ஸ்சடவொர்ட் (Stewart) 

என்பவரொல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த எந்திரம் தைி நினலயொை உயிதரொலிகனள உற்பத்தி 

தேய்தது; ஆைொல் த ய்தயொலிகனளயும் கூற்றுக்கனளயும் உற்பத்தி தேய்யவில்னல. 1932-இல்  

ஒபொட்டொ (Obata),  தடஷி ொ (Teshima) என்ை ஜப்பைிய ஆய்வொளர்கள் உயிதரொலிகளில் 

மூன்ைொவது ஒலிச்தேைினவக் கண்டுபிடித்தைர். முதல் மூன்று ஒலிதேைிவுகளும் தபொதுவொகப் 

புொியத்தக்கப் சபச்சு கூட்டினணப்பொக்கத்திற்குப் சபொது ொைதொகக் கருதப்பட்டது.  
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 இருப்பினும் சபச்சுக் கூட்டினணப்பொைொகக் (speech synthesizer) கருத்தப்பட்ட முதல் 

கருவி 1939-இல் சஹொ ர் டட்சல (Homer Dudley) என்பவரொல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தக் 

கருவி சவொடர் (VODER – Voice  Operating Demonstrator) என்று தபயொிடப்பட்டது. இது 

படத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இது வினேப்பலனகயொல் இயக்கப்படும்  ின்ைணுேொர் சபச்சு 

ஆய்வியொகும்; கூட்டினணப்பொன் 1930களின் ன யத்தில் தபல் லொபொல் (Bell lab) 

உருவொக்கப்பட்டது. சவொடனரப் பயன்படுத்துவது கடிைம்.  ட்டு ன்ைி இந்த இயந்திரத்தொல் 

உற்பத்திதேய்யப்பட்ட சபச்ேின் பண்பும் புொிதிைனும் நல்லதல்ல.  இந்த ஒழுங்குமுனை தேயற்னகப் 

சபச்னே உற்பத்தி தேய்வதில் அதன் திைன் கொரண ொகப் புகழ்தபற்ைது.   
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சவொடர் சபச்சுக் கூட்டினணப்பொன் (VODER speech synthesizer)  

 

   மூலக் கட்டுப்பொடு         ஒலிதபருக்கி

      

  

 

       “த ௌைம்” 

            

                   

     “நிற்கிைது”  சவொடர்  

        கன்சேொல் 

        வினேப்பலனக 

   

         இனேன க் கட்டுப்பொடு 

குரலிலொ மூலம் 
ஒலியூக்கக் கட்டுப்பொடு ஒலியூக்கி 

குரல் மூலம் 

1 2 3 4 5 1 9 6 7 8 

 ணிக்கட்டு பொர் 

ேக்தி தேொடுக்கி 

 

சவொடொின் தேய்முனை விளக்கத்திற்குப் பின்ைர் அைிவியல் உலகம் சபச்சு கூட்டிணப்பொக்கத்தில் 

அதிக விருப்பத்னதக் கொட்டியது. சவொடொின் அடிப்பனட அன ப்பும் கருத்தும் சபச்ேின் மூலம்-

வடிகட்டுவொன்– ொதிொி (source-filter-model) தற்சபொனதய ஒழுங்குமுனைகள் சபொன்ைசத. 

பிரொங்கிளின் கூப்பர் (Franklin Cooper)  ற்றும் அவர்தம் உதவியொளர்கள் 1951-இல் 

ஹொஸ்கின்ஸ் ஆய்வுக்கூடத்தில் (Haskins laboratory) அன ப்தபொழுங்கு திருப்பி ஒலிக்கும் 

கூட்டினணப்பொனை (pattern playback synthesizer) உருவொக்கிைர்.  இது பதிவுதேய்யப்பட்ட 

நிை ொனல நிழற்பட/ஒலிவர்ணனைப்பட அன ப்தபொழுங்னக மூல அல்லது  ொற்ைப்பட்ட வடிவில் 
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ஒலிகளொகத் திரும்ப  ொற்ைியது. நிை ொனல நிழற்பட/ஒலிவர்ணனைப்பட அன ப்தபொழுங்கு 

ஒளிப்புகவல்ல தபல்ட்  ீது ஒளிேொர்ந்ததொக/ஆப்டிக்கலொகப் பதிவிக்கப்படுகின்ைது.  

PAT (Pragmatic Artificial Talker) முதல் ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கி ஆகும்; இது 

வொல்டர் லொரன்ேொல் (Walter Lawrence) 1953-இல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பொட் இனணயொக 

இனணக்கப்பட்ட  ின்ைணு ஒலிச்தேைிவு ஒலியூக்கிகனளக் தகொண்டிருக்கின்ைது. உள்ளீட்டு 

குைினக பஸ்-ஆகசவொ இனரச்ேலொகசவொ (buzz or noise) இருக்கும். நகரக்கூடிய கண்ணொடி 

ஸ்னலடு (moving glass slide) மூன்று ஒலிச்தேைிவு நிகழ்தவண்கனள (formant frequencies), குரல், 

அனலவீச்ச்சு, அடிப்பனட அதிர்தவண் (fundamental frequency),  இனரச்ேல் அனலவீச்சு (noise 

amplitude) இவற்னைக் கட்டுப்படுத்த ஆறு கொலச் தேயல்பொடுகளொக வர்ணம்பூேிய 

அன ப்தபொழுங்குகனள  ொற்ைப் பயன்படுத்திைர்.  குன்ைொர் ஃபண்ட் (Kunnar Fant) 1950-இல் 

முதலில் ஒழுக்கு ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணபொக்கி (cascade  formant synthesizer) ஓவ் 1 (OVE I) 

(OVE- Orator Verbis Elecris) அைிமுகப்படுத்திைொர்; இது ஒழுக்கில் இனணக்கப்பட்ட ஒலிச்தேைிவு 

ஒலியூக்கிகனளக் தகொண்டது. 1962-இல் ஃபொண்டும்  ொர்ட்சடொைியும் (Fant and Martony) 

ச ம்படுத்தப்பட்ட ஓவ் 2 (OVE II) கூட்டினணப்பொக்கினய அைிமுகப்படுத்திைொர்; இது 

உயிதரொலிகள், மூக்தகொலிகள், தனடத ய்தயொலிகள் இவற்ைிற்குப் சபச்சுக்குழலின் கடத்தல் 

தேயல்பொட்னட  ொதிொிப்படுத்தத் தைிப் பகுதிகனளக் தகொண்டிருக்கின்ைது.  குரல், உயிர்ப்பு 

இனரச்ேல், உரொய்வு இனரச்ேல் என்பை ேொத்திய ொை துண்டல்கள் ஆகும். 

பொட்  ற்றும் ஓவ் (PAT and OVE) இவற்னை ஆய்ந்த பின்ைர் ஜொண் சஹொல்ம்ஸ் (John 

Holmes) 1972-இல் இனண ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கினய (paralle formant synthesizer) 

அைிமுகப்படுத்திைொர். 1978-இல் ொிச்ேர்ட் கொக்ைொன் (Richard Gagnon)  லிவொை சவொட்ரொக்ஸ் 

அடிப்பனடயிலொை னடப்-என்–டொக் ஒழுங்குமுனைனய (Votrax-based Type-n-Talak system) 

அைிமுகப்படுத்திைொர். 1982-இல் ஸ்ட்ொீட் எலக்ட்ரொைிக்ஸ் (Street Electronics) எதிதரொலி  லிவு 

ஒலியிருன  கூட்டினணப்பொக்கினய (Echo low-cost diaphone synthesizer) அைிமுகப்படுத்திைொர். 

தற்கொலப் சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்கத் ததொழில்நுட்பங்கள்  ிகச் ேிக்கலொை நவீை ொை 

தநைிமுனைகனளயும் வழிமுனைவனரவுகனளயும் உள்ளடக்கியது. ஒன்ைினணப்பொக்கப் சபச்சுக் 

கூட்டினணப்பொக்கம், ஹிட்டன்  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகள் (HMM models) அடிப்பனடயிலொை 

கூட்டினணப்பொக்கம் என்பை அண்ன யில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தற்கொல தநைிமுனைகள் 

ஆகும். 
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6.7.4.2. சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக அணுகுமுனைகள் 

 சபச்சு  ைிதவிைம் ஒருவருக்தகொருவர் கருத்துக்கனளப் பொி ொைிக்தகொள்ளும் 

இயற்னகயொை முனையொகும். சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்னகயொக, குைிப்பொகக் 

கணிைினயப் பயன்படுத்திப் சபச்னேக் கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்யும் தேயல்முனையொகும்.  

 ைிதப் சபச்னே பொவிக்கும்/சபொலச்தேய்யும் ஒலி உருவொக்கம் கீழ்  ட்டக் கூட்டினணப்பொக்கம் 

என்று கூைப்படுகின்ைது. ச ல் ட்ட கூட்டினணப்பொக்கம் எழுதப்பட்ட உனரனய/பனுவனல 

அல்லது குைியீடுகனளக் கீழ் ட்ட உருவொக்க ஒழுங்குமுனைனய இயக்கப் தபொருத்த ொை 

விருப்பப்பட்ட ஒலியியக்கக் குைியீடுகளின் அருவ உருப்படுத்த ொக  ொற்றுவனத விளக்குகின்ைது. 

உற்பத்தியின் தநைிமுனைகளின் அடிப்பனடயில் சபச்சு கூட்டினணப்பொக்கத்னத நொன்கு 

முக்கிய ொை வனகப்பொடுகளொக வனகப்படுத்தலொம். 

 1 ஒலிப்பியல் கூட்டினணப்பொக்கம் (Articulatory synthesis)  

 2. ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கம் (Forman snynthesis)  

 3. இனணப்பு கூட்டினணப்பொக்கம் (Concatenative synthesis)  

4. எச்.எம்.எம். அடிப்பனடயிலொை கூட்டினணப்பொக்கம் (HMM based synthesis)  

6.7.4.2.1. ஒலிப்பியல்ேொர் கூட்டினணப்பொக்கம் 

 சபச்சுக் குழொயின்  ொதிொினயப் பயன்படுத்தி சபச்சு ஒலிகனள உற்பத்திதேய்வது  

ஒலிப்பியல் ேொர் கூட்டினணப்பொக்கம் (articulatory synthesis) ஆகும்; இது சநரடியொகசவொ 

 னைமுக ொகசவொ சபச்சு ஒலிப்பிகளின் இயக்கத்னத ஊக்குவிக்கின்ைது. சபச்சுக்குழொயின் 

வடிவத்னதப் பல வழிகளில் கட்டுப்படுத்த இயலும்; இது நொக்கு, தொனட, உதடுகள் சபொன்ை சபச்சு 

ஒலிப்பிகளின் இருப்னப  ொற்றுவனத உட்படுத்தும். சபசுக்குழொயின் உருப்படுத்தம் வழி கொற்ைின் 

ஓட்டத்னத டிஜிட்டலொக சபொலச்தேய்வதொல்/பொவிப்பதொல் சபச்சு உருவொக்கப் படுகின்ைது. 

ஒலிப்பியல்ேொர் கூட்டினணப்பொகத்தில் இனண ஒலிப்பு வினளவுகள் இயற்னகயொக வருகின்ைது. 

குரல்வனளேொர் மூலப் பண்புக்கூறுகள், சபச்சுக்குழொய்  ற்றும் குரல்வனள  டல்கள் 

இவற்ைிற்கினடசயயுள்ள ஊடொட்டம், துனண குரல்வனளேொர் ஒழுங்குமுனையின் பங்களிப்பு 

 ற்றும் மூக்குக் குழொய்  ற்றும் மூக்குத் துனளகள் (sinus cavities) இவற்றுடன் இனதச் ேொியொகக் 

னகயொள இயலும்.   

 ஒலிப்பியல்ேொர் உருவொக்கம் படத்தில் கொட்டியுள்ளது சபொன்று இரு  திொிகனள 

இனணக்கின்ைது. ஒலிப்பியல்  ொதிொியில் சபச்சுக் குழல் பல ேிைிய பகுதிகளொகப் 
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பகுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்றும் ததொடர்புனடய குறுக்கு தவட்டுப் பகுதிகள் (cross-sectional areas) 

சபச்சுக் குழொய்ப் ேிைப்புப் பண்புகனள உருப்படுத்தம் தேய்வதற்கு அளவீடுகளொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  ஒலியியக்கவியல்  ொதிொியில் ஒவ்தவொரு குறுக்கீடொை பரப்புகளும் 

 ின்ேொர அைலொக் கடத்து னலைொல் (electrical analog transmission line) 

சதொரொய ொக்கப்பட்டுள்ளது.  

 கீசழ தரப்பட்டுள்ள ஒலிப்பியல் ேொர்  ொதிொி சபச்சு உற்பத்தியின் முக்கிய ொை கூறுகனள 

உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது; இது தைது எல்னலகனள முனைசய குரல்வனளயிலும் வொயிலும் 

இட ொகக் தகொண்ட ஒலியியக்கக் குழொயின் குறுக்குதவட்டுப் பரப்பின் சவறுபொட்னடப் 

பிரதிபலிக்கும் பரப்புச் தேயல்பொட்டின் கணிப்பு அதன்முக்கிய சநொக்க ொகும்.  

 

 மூல அளவீடு      கூட்டினணப்பொகப் சபச்சு 

  

     

    ஒலிப்பிகளின் இருப்பிடம் 

ஒலியியக்க  ொதிொி 

ஒலிப்பியல்  ொதிொி 

 

சபச்சுக்குழொயின் ஜியொ ண்டொிக் பரப்பு (geomenteric area) ஒலிப்னபப் பற்ைிய ந து 

புொிந்துதகொள்ளலுக்கு முக்கிய ொகும்  ற்றும் அது சபச்சு உருவொக்கத்திற்கு முக்கியக் 

கொரணியொகும்.  சபச்சு உருவொக்கத்தின் ஒலியியக்கக் சகொட்பொடு அடிப்பனடயில் ேீரற்ை  ற்றும் 

கொல  ொறுபொட்டுனடய குறுக்குதவட்டுப் பரப்புகள்  ைிதப் சபச்சுக் குழொனய ஒரு ஒலியக்கக் 

குழொயொக (acoustic tube)  ொதிொியொக்கம் தேய்ய இயலும். சவறுபட்ட த ொழி ஒலிகனள உற்பத்தி 

தேய்ய அது கிளர்ச்ேி மூலத்னத (excitation source) ஒழுங்குபடுத்துகிைது. ஒலிப்பு இடங்கள் 

குைிப்பிடப்பட்டுவிட்டொல் குறுக்குதவட்டுப் பரப்புகள் சபச்சுக்குழொய் எல்னலக்சகொட்டின்  ீது ஒரு 

ேல்லனட அன ப்னப  (grid structure) ஒன்ைின் ச ல் ஒன்ைொக னவப்பதொல் கணிக்கப்படுகின்ைது. 

இந்த ேல்லனடக் சகொடுகள் (grid lines) ஒலிப்பிகளின் இருப்பிடம் அடிப்பனடயில் 

சவறுபடுகின்ைது (அனவகள் த ர்த ல்ஸ்தடன்  ொதிொியில் (Mermelstein’s model) 

நிறுவப்படுகின்ைது). த ொத்தம் 60 பகுதிகள், சபச்சுகுழொய்க்கு 59 பகுதிகள்  ற்றும் ந து 

 ொதிொியில் பயன்படுத்தப்படும் குரல்வனளயின் தவளிசயற்றும் வழிக்கு ஒரு பகுதி (நினலயொை 
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நீளம்  ற்றும் பரப்பு) ந து  ொதிொியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.   அம்புவடிவ தூரம் (sagittal 

distance) பின்வய-ச ல்வய  ற்றும் முன்வய-கீழ்வய தவளிஎல்னலக் சகொடுகளுக்கு 

இனடசயயுள்ள ேல்லனடக் சகொடுப் பகுதியொக வனரயனை விளக்கம் தேய்யப்படுகின்ைது.   

 சபச்சுக்குழொயின் ன யக்சகொடு பக்கத்திலுள்ள ேல்லனடக் சகொடுகளின் ன யப் 

புள்ளிகனள இனணப்பதொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது.  ன யக் சகொட்டின் நீளம் சபச்சுக்குழொயின் 

நீளத்திற்குச் ே  ொைதொகக் கருதப்படுகின்ைது. அம்புவடிவ தூரம் இறுதியில் அனுபவொத 

சூத்திரங்களொல் (empiric formulas) குறுக்குதவட்டு பரப்புகளொக  ொற்ைப்படுகின்ைது. சபச்சு 

உற்பத்தியின் ஒலியியக்கக் சகொட்பொடு அடிப்பனடயில் நொம் தரப்பட்ட சபச்சுக்குழல் 

குறுக்குதவட்டுப் பரப்பிலிருந்து ஒலிச்தேைிவு நிகழ்தவண்கனளக் கணிக்க இயலும். தரப்பட்ட 

சபச்சுக்குழலின் ஒலியியக்கவியல்  ொற்ைச் தேயல்பொட்னடக் கணிப்பதிலிருந்து ஒலிச்தேைிவு 

நிகழ்தவண்கனள ஆக்கக்கூறுகளொகப் பிொிப்பது எளிது. சபச்சுக்குழல் குறுக்குதவட்டுப் பரப்பு 

சபச்சுக் குைிகனளப் பற்ைிய ஒலியியக்கவியல் தகவல்கனளத் (ஒலிச்தேைிவு நிகழ்தவண்கனள) 

தருகின்ைது. இறுதியொக நொம் அனதக் கட்டுப்பொடுகளுடன் கூடிய பல்பொி ொண வொினேயல்லொத 

உத்த  ொக்கச் ேிக்கலொகக் (multi dimensional nonlinear optimization problem) கருதுகின்சைொம் 

 ற்றும் உத்த  ஒலிப்பு தவக்டொரொகக் (optimum articulatory vector) கணிக்கின்சைொம்.  

  ைிதப் சபச்சு ஒழுங்கன ப்பின் ஒலியியக்க  ொதிொி பல துனண ொதிொிகனளக் 

தகொண்டுள்ளது.  சபச்சுக்குழல்  ற்றும் மூக்குக்குழல்  ொதிொிகள் (vocal tract and nasal tract 

models) இந்தக் குழல்களில் ஓனே பரவனலப் பொவிக்கின்ைது. கிளர்வுைல் மூல  ொதிொி 

சபச்சுக்குழலுக்கு குரல் கிளர்வுைல் அனலவடிவுகனள (voice excitation waveforms) 

உருவொக்குகின்ைது. உரதேொலிகள்  ற்றும் அனடப்தபொலிகளுக்குொிய இடுக்குகளில் கிளர்ந்ததழும் 

கொற்தைொழுக்கு ஓனே மூலத்தொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது. பரவல்  ொதிொி (radiation model) 

உதடுகளிலிருந்தும் மூக்குத்துவொரங்களிலிருந்தும் பரவும் ஒலியியக்கச் ேக்தினயப் பொவிக்கின்ைது. 

சபச்சுக்குழல், எலும்பு உட்புனழகளுடன் கூடிய  மூக்குக் குழல், குரல்வனள தனட, துனணக் 

குரல்வனள குழல், கிளர்தல் மூலம்,   ற்றும்  கிளர்தல் இனரச்ேல் மூலம் இவற்னை உட்படுத்தும் 

சபச்சு ஒழுங்குமுனையின் கடத்தல்-சகொடு சுற்று  ொதிொி (transmission-line circuit model) 

உருவொக்கப்படுகிைது. ஒவ்தவொரு சபச்சுக் குழல் துனண ஒழுங்கன ப்பின் ஒலியியக்க  ொதிொியும் 

ஆயப்படுகிைது. 
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 ஒரு நனடமுனை ஒலிப்பு கூட்டினணப்பொக்கி (practical articulatory synthesizer) 

சபொச்சுக்குழல், எலும்பு உட்புனழகளுடன் கூடிய மூக்குக் குழல், குரல்வனளத் தனடகள், துனண 

குரல்வனள ஒழுங்குமுனை, கிளர்வுைல் மூலம், கிளர்தல் ஓனே மூலம் இவற்னை உட்படுத்தும். 

சபச்சு ஒழுங்குமுனையின் ஒலியியக்க ே ன்பொடுகள் பொிந்துனரக்கப்பட்ட ஒலிப்பு 

கூட்டினணப்பொக்கிக்கு சவண்டி உருவொக்கப்படுகின்ைது.  கொலப்புல அணுகுமுனை (time-domain 

approach) சபச்சு ஒழுங்குமுனையின் இயக்கப் பண்புக்கூறுகனளப் பொவிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. சபச்சுக் குழல் குறுக்குதவட்டுப் பரப்பு அல்லது ஒலிப்பு அளனககள் 

(articulatory parameters), சநர்சகொட்டு அல்லது ஆர்க் டொன் தேயல்பொட்னடப் (arc tan function) 

பயன்படுத்தி இரு அடுத்தடுத்த ேட்டங்களுக்கு இனடயில் தேருகப்படுகின்ைது. முனையொகத் 

திட்ட ிடப்பட்ட ஒலிப்பு உருவொக்கிகள் உரதேொலிகள்  ற்றும் அனடப்தபொலிகளின் எல்லொ 

இயல்பொை சதனவயொை வினளவுகனள  ீள்ளுருவொக்கம் தேய்யவும் உண்ன யொை சபச்சு 

உருவொக்கத்தில் நிகழும் தபௌதிகச் தேயல்பொடுகனள ஒக்கும் விதத்தில் இனண ஒலிப்பு 

 ொற்ைங்கனளயும் மூலக் குழொய் ஊடொட்டத்னதயும்  ொதிொிப்படுத்த இயலும்.    

6.7.4.2.2  ஒலிச்தேைிவுக்  கூட்டினணப்பொக்கம் 

 ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கம் (formant synthesis) ஓட்டசநரத்தில்  ைிதப் சபச்சு 

 ொதிொிகனளப் பயன்படுத்துவதில்னல.   ொைொக ஒலியியக்க  ொதிொிகனளப் பயன்படுத்தி தவளியீடு 

கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்யப்பட்ட சபச்சு (output synthesized speech) உருவொக்கப்படுகின்ைது.  

அடிப்பனட நிகழ்தவண், குரல்படுத்தல் (voicing), இனரச்ேல் நினலகள் (noise levesl) சபொன்ை 

அளனககள் தேயற்னகப்சபேின் அனலவடினவ உருவொக்கும் படி கொல அடிப்பனடயில் 

 ொற்ைப்படுகின்ைது. இந்த அணுகுமுனை ேிலசவனளகளில் விதி அடிப்பனடயிலொை உருவொக்கம் 

(rule-based synthesis) என்று அனழக்கப்படுகின்ைது; இருப்பினும் ேிலர் பல ஒன்ைினணக்கும் 

ஒழுங்குமுனைகள் ஒழுங்குமுனையின் ேில பகுதிகளுக்கு விதி அடிப்பனடயிலொை 

உட்கூறுகனள/பகுதிகனள பயன்படுத்துகின்ைை என்று வொதிடுகின்ைைர்,   

 ஒலிச்தேைிவு உருவொக்கத் ததொழில்நுட்பம் அடிப்பனடயிலொை பல ஒழுங்குமுனைகள் 

கீழ்வரும் படத்தில் கொட்டியுள்ளது சபொல் தேயற்னகயொை, ரசபொட்டிக் ஓனேப் சபச்சு  ற்றும் 

தவளியீட்னட உருவொக்குகின்ைது; இருப்பினும் அதிக இயற்னகத்தன்ன  சபச்சு 

கூட்டினணப்பொக்க ஒழுங்குமுனையின் (speech synthesis system) இலக்கு அல்ல; ஒலிச்தேைிவு 
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ஒழுங்குமுனைகள் (formant synthesis systems) ஒன்ைினணக்கும் ஒழுங்குமுனைகனளவிட 

(concatenative systems) ேில அனுகூலங்கனளக் தகொண்டுள்ளை.   

 ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்யப்பட்ட சபச்சு  ிக அதிக சவகத்திலும் 

ஒன்ைினணப்பு ஒழுங்குமுனைகனளச் ேினதக்கும் ஒலியியக்கத் தடு ொற்ைத்னத விலக்குவதொல் 

நம்பக ொை அளவில் புொியக்கூடியது. இரண்டொவது ஒலிச்தேைிவுக் கூட்டினணப்பொக்கிகள் 

ஒன்ைினணப்பு ஒழுங்குமுனைகனளவிட தபரும்பொன்ன யும் குனைந்த வழியன ப்புவனரவுகள் 

தகொண்டது; ஏதைன்ைொல் அனவ சபச்சு  ொதிொிகளின் தரவு அடிதளத்னதக் தகொண்டிருக்கவில்னல. 

நினைவக இடம், ஆய்வு ஆற்ைல் தபரும்பொன்ன யும் அொிதொக இருக்கிை உட்படு கணிப்புச் 

சூழல்களிலும் (embedded computing situations) அவற்னைப் பயன்படுத்த இயலும். இறுதியொக 

ஒலிச்தேைிவு அடிப்பனட ஒழுங்குமுனைகள் தவளியீட்டுப் சபச்ேின் எல்லொ சநொக்குகளுடனும் 

முழுக் கட்டுப்பொடு தகொண்டிருப்பதன் கொரண ொகக் சகள்விகனளயும் கூற்றுகனளயும் 

 ட்டு ல்லொ ல் பலவனக உணர்ச்ேிகனளயும் சபச்ேின் சுரங்கனளயும் தவளிப்படுத்தும்  ீக்கூறு 

அல்லது இனேசயொட்டத்தின் அதிக வனககள் தவளியீடொக இருக்கவியலும்.  

 

 

  
சபச்சு மூலம் 

ஓனே உருவொக்கி 

இனணயொக/ததொடர்ச்ேி

யொக உள்ள ஒலியூக்கி 

கதிர்வீச்சுப் 

பண்புகள் 

சபச்சு 

+ 

6.7.4.2.3 ஒன்ைினணப்பு கூட்டினணப்பொக்கம் 

 ஒன்ைினணப்புப் சபச்சு கூட்டினணப்பொக்கம் (concatenative synthesis) இயல்பொை 

சபச்ேிலிருந்து ஆக்கப்பட்ட சவறுபட்ட நீளமுள்ள ஏற்கைசவ பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்சு 

அலகுகனளப் பயன்படுத்தும் தேயல்பொடொகும். ஒன்ைினணப்பு உருவொக்கத்தில் 

முன்பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்ேின் தரவுதளத்திலிருந்து உள்ள சபச்சுக் கூறுகள் 

ஒன்ைினணக்கப்படும். ஒன்ைினணப்பு சபச்சுக் கூட்டினணப்பொக்க நுட்பங்கள் மூலம் பல 

தவற்ைிகர ொை ஒழுங்குமுனைகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இருப்பினும் ஒன்ைினணப்பொக்கத்தில் 

பல ேிக்கல் உள்ளை. அதிக அளபு இயற்னகத்தன்ன யொை ஒலிகனள உருவொக்கசவண்டி 

அனவகள் கவைத்தில் தகொள்ளப்படசவண்டும். ேில ேிக்கல்கள் கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை.   
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1. உருவொக்கப்பட்ட சபச்ேில் இனணக்கப்படும் இடங்களில் ததொடர்ச்ேி இல்லொன . 

2. குைிப்பொக அனேகள், தேொற்கள் சபொன்ை நீண்ட ஒன்ைினணப்பு அலகுகள் 

பயன்படுத்தப்படும்சபொது நினைவகத் சதனவ தபரும்பொன்ன யும் அதிக ொகும். 

3. தரனவச் சேகொிப்பதற்கும் அனடயொளப்படுத்துவதற்கும் தபரும்பொன்ன யும் கொலம் 

அதிக ொகத் சதனவப்படும். 

4. தவளியீட்டுப் சபச்சு சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தரவு அடித்தளத்னத அதிக ொகச் ேொர்ந்து 

அன யும்.   

சகொட்பொட்டு அடிப்பனடயில் எல்லொ ேொத்திய ொை  ொற்தைொலிகளும் உட்படுத்தப்படசவண்டும்; 

இருப்பினும் தரத்திற்கும்  ொதிொிகளின் எண்ணிக்னககளுக்கும் இனடயில் ேலுனககள் 

தேய்துதகொள்ளசவண்டும். ஒன்ைினணக்கப்படசவண்டிய சபச்சு அலகுகள் பதிவுதேய்யப்பட்ட 

ஒலியின் சவறுபட்ட இடங்களிலிருந்து பிொித்ததடுக்கப்படுவதொல் ஒலினயப் பதிவு தேய்யும் சபொது 

எப்சபொதும் இனேன  ஒன்றுசபொல் இருக்க இயலொததொலும் சவறுபட்ட தேொற்கள் சவறுபட்ட 

இனே கனளக் தகொண்டிருப்பதொலும்  ஒன்ைினணக்கும் இடங்களில் ததொடர்ச்ேி இன்ன  

ஏற்படுகின்ைது. இயல்பொை ஒலினயப் தபறுவதற்கொக இனணக்கப்படும் இடங்கள் 

அகற்ைப்படசவண்டும்; இனணக்கப்படும் இரண்டு சபச்சு அலகுகளின் இனேன னயச் 

ே ன்படுத்தி இனதச் தேய்யவியலும்.   

 இந்தச் தேயல்பொட்டில் நொம் சதனவப்படும் கூற்றுக்கனள உருவொக்குவதற்கொக 

முன்ஒலிப்பதிவு தேய்யப்பட்ட தரவு அடித்தளத்திலிருந்து சபச்ேின் கூறுகனளத் ததொிந்ததடுத்து 

ஒன்சைொடு ஒன்று இனணக்கின்ை கொரணத்தொல் பின்வரும் படத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ள 

ஒன்ைினணப்பு உருவொக்கம் தவட்டி ஒட்டும் கூட்டினணப்பொக்கம் (cut and paste synthesis) 

என்றும் அனழக்கப்படுகின்ைது. இந்தச் தேயல்பொட்டில் நொம் சதனவப்படும் கூற்றுக்கனள 

உருவொக்குவதற்கொக முன்ஒலிப்பதிவு தேய்யப்பட்ட தரவு அடித்தளத்திலிருந்து சபச்ேின் 

கூறுகனளத் ததொிந்ததடுத்து ஒன்சைொடு ஒன்று இனணக்கின்சைொம்.  
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ஒலிப்பதிவு தேய்வதற்குப் தபொதுவொை சதர்வு ஒலியன்களும் ஒலியிருன களும் (diphones) ஆகும்; 

ஏதைன்ைொல் அனவகள் சபொது ொை தநகிழ்வு தபறுவதற்கு சவண்டியும் நினைவகத் 

சதனவகனளப் சபொது ொை அளவுக்கு னவப்பதற்கு சவண்டியும்  குறுகி உள்ளை. பல 

கொரணங்களொல் அனேகள் அல்லது தேொற்கள் சபொன்ை நீண்ட அலகுகனளப் பயன்படுத்துவது 

ேொத்திய ில்லொதது  ற்றும் நனடமுனைப் படுத்த இயலொதது ஆகும். ஒன்ைினணப்புகளில் 

ஒலியிருன கனளப் (diaphones) பயன்படுத்துவது ஒலிப்புகனளக் னகயொள நல்ல ேொத்தியங்கனளத் 

தருகின்ைது; ஏதைன்ைொல் ஒலியிருன கள் ஒரு ஒலியைிலிருந்து  ற்தைொரு ஒலியனுக்கு 

 ொறுவனதயும்  ற்றும் முதல் ஒலியைின் பின் பகுதினயயும் இரண்டொம் ஒலியைின் முன் 

பகுதினயயும்  தகொண்டிருக்கின்ைது. இதன் வினளவொக ஒன்ைினணப்பு இடம் ஒவ்தவொரு 

ஒலியைின் ன யத்திலும் இடங்கொணப்படும்  ற்றும் இது ஒலியைின் நினலயொை இட ொக 

இருப்பதன் கொரண ொக எல்னலகளில் ஏற்படும் சவறுபொட்டின் அளவு குனைவனத எதிர்பொர்க்க 

இயலும்.  ஒரு தரவு அடித்தளத்தின் சவறுபட்ட ஒலியன்களின் எண்ணிக்னக கிட்டத்தட்ட 40-

இலிருந்து 50-க்குள் இருக்னகயில் தபொருத்தமுள்ள ஒலியிருன களின் எண்ணிக்னக இயல்பொக 

1500-இலிருந்து 2000 வனரக்கும் இருக்கும்; இருப்பினும் இந்த அளவு தரவு அடித்தளத்னதக் 

தகொண்ட கூட்டினணப்பொக்கி தபொதுவொகச் தேயல்முனைப்படுத்தத் தக்கதொகும்.  

 தபொதுவொக ஒருங்கினணப்பொக்கம்  ிக இயற்னகயொை உருவொக்கப்பட்ட சபச்னே 

உருவொக்கும். இருப்பினும் சபச்ேில் உள்ள இயற்னகயொை சவறுபொடுகளுக்கும் 

அனலவடிவுகனளக் கூைிடுவதற்கொை தொைியக்க ொை நுட்பங்களின் இயல்புக்கும் இனடயிலொை 
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சவறுபொடுகள் தவளியீட்டில் சகட்கத்தக்க தடு ொற்ைத்தில் வினளயும். ஒன்ைினணப்பொகத்தின் 

மூன்று முக்கியத் துனண வனககள் உள்ளை.  

6.7.4.2.4 அலகுத் சதர்வு கூட்டினணப்பொக்கம் 

 அலகுத் சதர்வு கூட்டினணப்பொக்கம் (unit-selection synthesis) பதிவு தேய்யப்பட்ட 

சபச்ேின் தபொிய தரவு அடித்தளங்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைது.  தரவு அடித்தள உருவொக்கத்தின் 

சபொது ஒவ்தவொரு பதிவுதேய்யப்பட்ட கூற்றும் பின்வருவைவற்ைின் ேிலவொக அல்லது 

எல்லொ ொகக் கூைிடப்படும்: தைிப்பட்ட ஒலிகள், ஒலியிருன கள், அனரதயொலிகள், அனேகள், 

உருபன்கள், ததொடர்கள்,  ற்றும் வொக்கியங்கள்.  இயல்பொகக் கூறுகளொக்கும் பகுப்பு ேிைப்பொக 

 ொற்ைப்பட்ட ஒரு சபச்சுப் புொிவொன் குழு த்னதப் பயன்படுத்தி அனலவடிவம், நிை ொனல 

நிழற்படம்/ஒலியியக்க வர்ணனைப்படம் சபொன்ை கொட்ேி உருப்படுத்தங்கனளப் பயன்படுத்தி 

பின்ைர் ேில னகயொலொை திருத்தங்களுடன் ஒரு “கட்டொயப்படுத்தப்பட்ட வொினேயொக்க” 

முனைக்குச் தேய்யப்படுகின்ைது. சபச்சு தரவு அடித்தளத்தில் அலகுகளின் தேொல்லனடவு, பகுப்பு 

 ற்றும் அடிப்பனட நிகழ்தவண் (இனேன ), கொலம், அனேயில் இருப்பிடம், அடுத்துவரும் ஒலிகள் 

சபொன்ை ஒலியியக்க அளனககளின் அடிப்பனடயில் உருவொக்கப்படுகின்ைது. வழிமுனைவனரவு 

இயக்கக் கொலகட்டத்தில் (runtime) விரும்பப்பட்ட இலக்குக் கூற்று தரவு அடித்தளத்திலிருந்து 

சதர்னவ நொடும் அலகுகளின் நற் ததொடர்ச்ேியினய உறுதிதேய்வதொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது. 

இந்தச் தேயல்பொடு ேிைப்பொக  திப்பீடுதேய்யப்பட்ட தீர் ொைக் கினளயன ப்னபப் பயன்படுத்தி 

வழக்க ொகச் ேொதித்துக்கொட்டப்படுகின்ைது. 

 அலகுத் சதர்வு பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்சுக்கு இலக்கதவண்ணியல்/டிஜிட்டல் 

குைினக/ே ிக்னகப் பகுப்பொய்வின் (digital signal processing) குனைந்த அளனவசய 

பயன்படுத்துவதன் கொரண ொக அதிக இயற்னகத்தன்ன னய வழங்குகின்ைது. 

இலக்கதவண்ணியல் குைினகப் பகுப்பொய்வு தபரும்பொன்ன யும் பதிவுதேய்யப்பட்ட சபச்னே 

குனைந்த அளவு இயல்பொைதொகச் தேய்கின்ைது; ேில ஒழுங்குமுனைகள் அனலவடினவ 

சநர்த்திதேய்ய ஒன்ைினணக்கும் இடத்தில் குைினகப் பகுப்பொய்வின் குனைந்த அளனவசய 

பயன்படுத்துகின்ைை. நல் அலகுத்சதர்வு ஒழுங்குமுனைகளின் (best unit selection systems) 

தவளியீடு  முக்கிய ொகப் பனுவலிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனை ஒத்தினேவு தேய்யப்பட்ட 

சூழல்களில் தபரும்பொன்ன யும் உண்ன யொை  ைிதக் குரல்களிலிருந்து சவறுபடுத்த 

இயலொதைவொய் உள்ளை.  இருப்பினும் அதிகப்படியொை இயற்னகத்தன்ன  இயல்பொக அலகுத் 

http://www.languageinindia.com/


 

440 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

சதர்வு சபச்சுத் தரவு அடித்தளத்தளங்கனள  ிகப் தபொிதொக சவண்டுகின்ைது; ேில 

ஒழுங்குமுனைகளில் சபேின் நீண்ட  ணிசநரங்கனள உருப்படுத்தம் தேய்யும் கிகொனபட் 

அளவிலொை பதிவு தேய்யப்பட்ட தரனவ சவண்டும். ச லும் தரவு அடித்தளத்தில் நற் சதர்வு 

ேொத்தியம் இருந்தசபொதிலும் குனைந்த சபச்சு கூட்டினணப்பொக்கத்னத வினளவிக்கும் 

கூறுகனளசய சதர்வுதேய்யும் வழக்கத்திற்கு அலகுத் சதர்வு  வழிமுனை வனரவுகள் (unit selection 

algorithms) அைியப்படுவை ஆகும்.  

6.7.4.2.5  ஒலியிருன  கூட்டினணப்பொக்கம் (Diaphone synthesis) 

 ஒலியிருன க் கூட்டினணப்பொக்கம் (Diaphone synthesis) த ொழியில் சநரும் எல்லொ 

ஒலியிருன கனளயும் தகொண்டிருக்கும் குனைந்த அளவிலொை சபச்சுத் தரவு அடித்தளத்னதப் 

பயன்படுத்துகின்ைது. ஒலியிருன களின் எண்ணிக்னக த ொழியின் ஒலியன் வரன்முனைனய 

(phonotactics) தபொறுத்து அன யும்.  ஒலியிருன க் கூட்டினணப்பு உருவொக்கத்தில் ஒவ்தவொரு 

ஒலியிருன க்கும் ஒசரதயொரு எடுத்துக்கொட்டுதொன் சபச்சுத் தரவு அடித்தளத்தில் இருக்கும். 

வழியன ப்பு இயக்கக் கொலகட்டத்தில் ஒரு வொக்கியத்தின் இலக்கு  ீக்கூறு இலக்கதவண்ணியல் 

குைினக பகுப்பொய்வு நுட்பங்களின் மூலம் இந்தக் குனைந்த அலகுகள்  ீது சு த்தப்படும்.  

வினளவிக்கப்படும் சபச்சு அலகுத்சதர்வு ஒழுங்குமுனைகனளக் கொட்டிலும் தபொதுவொக 

ச ொே ொைதொக இருக்கும்; ஆைொல் ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கிகளின் தவளியீட்னடக் 

கொட்டிலும் அதிக இயல்பொைதொக இருக்கும். ஒலியிருன  கூட்டினணப்பொகம் ஒன்ைினணப்பு 

கூட்டினணப்பொகத்தின் ஒலிேொர் தடு ொற்ைங்களொலும் ஒலிச்தேைிவு கூட்டினணப்பொக்கத்தின் 

தேயற்னக ஒலிப்பு இயல்பொலும் குனையுற்ைிருக்கும்; ேிைிய அளவு என்பனதத் தவிர இவ்விரு 

அணுகுமுனைகளிலிருந்தும் குனைந்த அளவு அனுகூலங்கனளசய தகொண்டுள்ளது.   எைசவ இதன் 

வணிகவய ொை பயன்பொடுகள் குனைகின்ைை; இருப்பினும் பல த ன்தபொருள் 

நனடமுனைப்படுத்தல்கள் இலவே ொகக் கினடப்பதன் கொரண ொக இது ததொடர்ந்து ஆய்வில் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைது.  

6.6.4.2.6 தபொருண்ன க்களச் ேிைப்புக் கூட்டினணப்பொக்கம் (Domain-specific synthesis) 

 தபொருண்ன க்களச் ேிைப்புக் கூட்டினணப்பொக்கம் (Domain-specific synthesis) முழு 

கூற்னையும் உருவொக்க முன் ஒலிப்பதிவு தேய்யப்பட்ட தேொற்கனளயும் ததொடர்கனளயும் 

ஒன்ைினணக்கின்ைது. இது பயணக் கொல அட்டவனண அைிவிப்புகள் அல்லது வொைினல 

அைிக்னககள் சபொன்ை ஒரு குைிப்பிட்ட தபொருண்ன க் களத்னத எல்னலப்படுத்தும் 
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தவளியீடுகளின் பயன்பொடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இத்ததொழில் நுட்பம் நனடமுனை 

படுத்துவதற்கு எளியது  ற்றும் சபசும் கடிகொரங்கள் கணிப்பொன்கள் சபொன்ை கருவிகளில் 

நீண்டகொல வணிகப் பயன்பொடு தகொண்டுள்ளது. வொக்கிய வனககள் எல்னலக்குட்பட்டு 

இருப்பதொலும்  ற்றும் அனவ மூல ஒலிப்பதிவுகளின்  ீக்கூறு  ற்றும் இனேசயொட்டத்துடன் 

தநருக்க ொகப் தபொருந்துவதொலும் இவ்தவொழுங்கன ப்புகளின் இயற்னகத்தன்ன  நினல  ிகவும் 

உயர்ந்ததொய் இருக்க இயலும்.   

 இவ்தவொழுங்கன ப்புகள் அவற்ைின் தரவு அடித்தளங்களில் தேொற்கள்  ற்றும் 

ததொடர்களொல் எல்னலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொலும் அனவ தபொது சநொக்கத்திற்கு உகந்ததல்ல 

 ற்றும் அனவ முன் வழியன ப்பு தேய்யப்பட்ட தேொற்கள்  ற்றும் ததொடர்களின் 

ஒன்ைினணப்புகனள  ட்டுச  கூட்டினணப்பு உருவொக்கம் தேய்ய இயலும்.  

6.7.4.2.7 எச்.எம்.எம். அடிப்பனடயிலொை கூட்டினணப்பு உருவொக்கம் (HMM based synthesis) 

 எச்.எம்.எம். அடிப்பனடயிலொை கூட்டினணப்பொக்க அணுகுமுனை (HMM based synthesis) 

ஹிட்டன்  ொர்க்சகொவ்  ொதிொிகள் அடிப்பனடயிலொைது. இந்த ஒழுங்குமுனையில் நிகழ்தவண் 

நிை ொனல/அனல ொனல (சபச்சுக் குழொய்), அடிப்பனட நிகழ்தவண் (சபசு மூலம்), சபச்ேின் கொல 

அளவு ( ீக்கூறு) என்பை எச்.எம்.எம்.களொல் ஒசர சநரத்தில்  ொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. சபச்சு 

அனலகள் கூடுதல் ேொத்திய அளவீடு (maximum likelihood criterion) அடிப்பனடயில் 

உருவொக்கப்படுகின்ைது. 

 இவ்தவொழுங்கன ப்பு இரண்டு நினலகனளக் தகொண்டுள்ளது: பயிற்ேி நினல, (training 

stage) கூட்டிணப்பொக்கம் (சேொதனை) (testing).  பயிற்ேி நினலயில் ஒலியன் எச்.எம்.எம்.கள் 

சபச்சு தரவு அடித்தளத்னதப் பயன்படுத்திப் பயிற்ேி தேய்யப்படுகின்ைது. நிை ொனல/அனல ொனல 

(spectrum), அடிப்பனட நிகழ்தவண் (F0) என்பை பல்தலொழுக்கு எச்.எம்.எம்.களொல் 

 ொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை; இதில் நிை ொனல/அனல ொனல  ற்றும் F0 பகுதிகளுக்கு 

தவளியீட்டு விைிசயொகங்கள் (output distributions) முனைசய ததொடர்ச்ேியொை நிகழ்வுத்தகவு 

விைிசயொகம் (continuous probability distribution)  ற்றும் பல் இனடதவளி நிகழ்வுத்தகவு 

விநிசயொகம் (multi-space probability distribution) இவற்னைப் பயன்படுத்தி 

 ொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை  

 நிை ொனல/அனல ொனல  ற்றும் F0 இவற்ைின் சவறுபொடுகனள  ொதிொிப்படுத்த ஒலியியல், 

 ீக்கூறு, ஒலியன் அனடயொளக் கொரணிகள், அழுத்தம் ததொடர்பொை கொரணிகள், இடம்ேொர் 
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கொரணிகள் சபொன்ை த ொழிச் சூழல் கொரணிகள் கருத்தில் தகொள்ளப்படுகின்ைை. பின்ைர் 

தீர் ொைக் கினள அடிப்பனடயிலொை சூழல் தகொத்தொக்க நுட்பம் (decision tree based context 

clustering technique) சூழல் ேொர் ஒலியன் எச்.எச்.எம்.களின் நிை ொனல/அனல ொனல  ற்றும் F0 

பகுதிகளுக்குத் தைித்தைியொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இறுதியொக நினல கொல அளவுகள் 

பல்பொி ொண கொேியன் விைிசயொகங்களொல் (multi-dimensional Gaussian distributions) 

 ொதிொிப்படுத்தப்படுகின்ைது  ற்றும் நினலக் தகொத்தொக்க நுட்பம் (state clustering technique) கொல 

அளவு  ொதிொிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. எச்.எம்.எம்.இன் கட்டு வனரபடம் கீசழ 

தரப்பட்டுள்ளது.   

 கூட்டினணப்பொக்க (பொிசேொதனை) நினலயில் தரப்பட்ட ஒரு பனுவல் சூழல் ேொர் ஒலியன் 

புலக்குைிப்பு ததொடர்ச்ேியொக  ொற்ைப்படுகின்ைது. புலக்குைிப்புத் ததொடர்ச்ேி அடிப்பனடயில் ஒரு 

வக்கியம் எச்.எம்.எம். சூழல்ேொர் ஒலியன் எச்.எச்.எம்.கனள ஒன்ைினணப்பதொல் 

உருவொக்கப்படுகின்ைது. ஒலியன் கொல அளவுகள் நினல கொல அளவு விைிசயொகங்கனளப் 

பயன்படுத்திப் தபைப்படுகின்ைது; பின்ைர் நிை ொனல/அனல ொனல  ற்றும் F0 அளனக 

ததொடர்ச்ேிகள் வொக்கிய எச்.எம்.எம்.-இலிருந்து எம்.எல். அளவீடு அடிப்பனடயில் 

தபைப்படுகின்ைது. இறுதியொக எம்.எல்.எஸ்.எ.-ஐப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்ட த ல்-

தேப்ட்ரல் (Mel-septral)  ற்றும் F0 அளனக ததொடர்ச்ேிகள் இவற்ைிலிருந்து இறுப்புப் சபச்சு (filter 

speech) கூட்டினணப்பொக்கப்படுகின்ைது. 

 இந்த அணுகுமுனையில் சபசும் பொணிகள்/நனடகள் இரண்டு வழிகளில் 

 ொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: “நனட/பொணி ேொர்  ொதிொியொக்கம்” அல்லது “நனட கலனவ 

 ொதிொியொக்கம்”. நனடேொர்  ொதிொியொக்கத்தில் ஒவ்தவொரு நனடயும் தைித்தைியொக 

 ொதிொிப்படுத்தப்படுகின்ைை.  ொைொக நனடக் கலனவ  ொதிொியொக்கத்தில் சபசும் 

பொணிகளும்/நனடகளும் உணர்ச்ேி தவளியீடுகளும் சூழல் கொரணிகளொகவும் ஒலியியல்  ற்றும் 

த ொழியியல் கொரணிகளொக எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ைது;  ற்றும் எல்லொ நனடகளும் ஒசர 

சநரத்தில் ஒரு தைியொை ஒலியியக்க  ொதிொியொல்  ொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. இவ்விரு 

 ொதிொியொக்க அணுகுமுனைகளுக்கும் ஒசர நினைசவற்ைத்னதக் தகொண்டிருக்கும்  ற்றும் பதிவு 

தேய்யப்பட்ட சபச்சுடன் ஒற்றுன யுள்ள சபச்னேச் கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்வது ேொத்திய ொகும்.  

 நம் ிடம் சவறுபட்ட இரு நபர்களின் இரு சபச்சு நனட  ொதிொிகள் இருந்தொல் இரு 

நபர்களின்  ொதிொிகனள இனடச் தேருகுவதொல் இரு சபசுபவர்களுக்கு இனடயில் இனடப்பட்ட 
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குரல் ேிைப்புப்பண்புகனளக் தகொண்ட சபச்னேக் கூட்டினணப்பொக்கம் தேய்ய இயலும்.  இதற்கு 

நொம் கவைக்கணிப்புகளுக்கு (observation) இனடச்தேொருகல் எைப்படும் எளிய இனடச்தேொருகல்  

தநைிமுனைனயப் (interpolation method) பயன்படுத்துகின்சைொம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

துடிப்பு அளவீடுகள் பிொித்ததடுப்பு நிை ொனலேொர் அளவீடுகள் பிொித்ததடுப்பு 

எச்.எம்.எம். பயிற்ேி 

 

உனர ஆய்வு 

பிொித்ததடுப்பு  ற்றும் 

நிை ொனல அளவீடுகள் 

துடிப்பு அளனககள் உருவொக்கப்பட்டது கூட்டினணப்பொக்க இறுப்பி 

சபச்சுக் குைினக பயிற்ேி 

பொிசேொதனை 

உனர சூழல் ேொர் எச்.எம்.எம் 

புலக்குைிப்பு 

சபச்சுத் தரவுத்தளம் 

உருவொக்கப்பட்ட சபச்சு 

துடிப்பு அளனககள் நிை ொனல அளனககள் 

 

6.7.4.3.   சபச்சு கூட்டினணப்பொக்க தநைிமுனைகளின் நினைகளும் குனைகளும் 
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கூட்டினணப்பொக்க வனக நினை குனை 

ஒலிப்பு கூட்டினணப்பொக்கம் சபச்ேின் தபௌதிகப் பொவனை; 

ரசபொட்டிக் 

பயன்பொடுகளுக்குப் 

தபொருத்த ொைது. 

இயல்புத்தன்ன / இயற்னகத் 

தன்ன  குனைவு 

ஒலிச்தேைிவு 

கூட்டினணப்பொக்கம் 

சவறுபட்ட சபச்சு 

நனடகளுகனள உட்படுத்தும் 

தநகிழ்வுத்தன்ன . 

அளனககளின் னகயிலொை 

இனேவிப்பு 

ஒன்ைினணப்பு 

கூட்டினணப்பொக்கம் 

நல்ல இயற்னகத் தன்ன . குனைவொை புொிந்துதகொள்னக; 

அதிக நினைவகம் சதனவப் 

படுதல்.  

எச்.எம்.எம். 

அடிப்பனடயிலொை 

கூட்டினணப்பொக்கம் 

நல்ல பண்புள்ள புொியவியலும் 

சபச்னேப் தபை குனைந்த 

அளவிலொை நினைவகத் 

சதனவகள் 

அலகுத் சதர்வுடன் 

ஒப்பிடுனகயில் இயற்னகத் 

தன்ன யின் தரக்குனைவு. 

6.7.4.4. உனர-சபச்சு ஒழுங்குமுனைகளின் பயன்பொடுகள்  

 உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனை இயல்பொை த ொழினய (உனரனய) சபச்ேொக 

 ொற்றுகின்ைது. தற்கொலத்தில் உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனை பல சநொக்கங்களுக்கொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. உனரயிலிருந்து சபச்சு ஒழுங்குமுனை ேில பயன்பொடுகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இதன் ேில பயன்பொடுகள் கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

 1.இலக்கதவண்ேொர் நூல் படிப்பொன் (digital reader) 

 2.னகசபேி தேய்தி படிப்பொன் (mobile news reader) 

 3.சபச்சு ஒழுங்குமுனை (speech system) 

 4. சகளிக்னக/தபொழுதுசபொக்குத் ததொழில் (entertainment industry) 

6.7.5. சபசுபவர் அைிதல் ஒழுங்குமுனை 

 குரல்களின் ேிைப்பியல்புகளிலிருந்து ஒரு நபனர அனடயொளம் கொண்பது சபசுபவர்அைிதல். 

எைப்படும் (Poddar, Sahidullah, & Goutam 2018) "யொர் சபசுகிைொர்கள்?" என்ை சகள்விக்கு 

பதிலளிக்க இது பயன்படுகிைது. குரல் அைிதல் (voice recognition) (Pollack, Pickett, Sumby 
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1974); Van Lancker and Kreiman (1984) என்ை தேொல் சபசுபவர் அைிதல் (speaker recognition) 

அல்லது சபச்சு அைிதனலக் (speech recognition) குைிக்கலொம். சபச்ேொளர் ேொிபொர்ப்பு (சபசுபவர் 

உறுதிப்படுத்தல் என்றும் அனழக்கப்படுகிைது) அனடயொளத்துடன் முரண்படுகிைது, ச லும் 

சபசுபவர் அைிதல் ஸ்பீக்கர் டயொிசைஷைிலிருந்து (speaker diarisation) சவறுபடுகிைது (அசத 

சபசுபவர் சபசும்சபொது அைிகிைது). 

 சபசுபவனர அைிதல் குைிப்பிட்ட குரல்களில் பயிற்ேியளிக்கப்பட்ட அன ப்புகளில் சபச்னே 

த ொழிதபயர்க்கும் பணினய எளிதொக்கலொம் அல்லது பொதுகொப்புச் தேயல்பொட்டின் ஒரு பகுதியொக 

சபசுபவொின் அனடயொளத்னத அைிய அல்லது ேொிபொர்க்க இது பயன்படுத்தப்படலொம். சபசுபவர் 

அைிதல் 2019ஆம் ஆண்டின் நொன்கு தேொப்தங்களுக்கு முந்னதய வரலொற்னைக் தகொண்டுள்ளது 

 ற்றும் தைிநபர்களினடசய சவறுபடுவதொகக் கண்டைியப்பட்ட சபச்ேின் ஒலியியக்கப் 

பண்புக்கூறுகனளப் பயன்படுத்துகிைது. இந்த ஒலி வடிவங்கள் உடற்கூைியல்  ற்றும் கற்ைைிந்த 

நடத்னத முனைகள் இரண்னடயும் பிரதிபலிக்கின்ைை. 

ேொிபொர்ப்பு  ற்றும் அனடயொளம் கொணல் 

 சபசுபவர் அைிதல் ததொழில்நுட்பங்கள்  ற்றும் முனைகளின் இரண்டு முக்கிய 

பயன்பொடுகள் உள்ளை. சபசுபவர் ஒரு குைிப்பிட்ட அனடயொளத்னதக் தகொண்டிருப்பதொகக் கூைி, 

இந்தக் சகொொிக்னகனயச் ேொிபொர்க்க குரல் பயன்படுத்தப்பட்டொல், இது ேொிபொர்ப்பு அல்லது அைிதல் 

எை அனழக்கப்படுகிைது.  றுபுைம், அனடயொளம் என்பது அைியப்படொத சபசுபவொின் 

அனடயொளத்னத தீர் ொைிக்கும் பணியொகும். ஒரு விதத்தில், சபசுபவர் ேொிபொர்ப்பு என்பது 1: 1 

தபொருத்த ொகும், அங்கு ஒரு சபசுபவொின் குரல் ஒரு குைிப்பிட்ட தடம்ப்சளட்டுடன் 

தபொருந்துகிைது, அசத சநரத்தில் ஸ்பீக்கர் அனடயொளம் 1: N தபொருத்த ொகும், அங்கு குரல் பல 

வொர்ப்புருக்களுடன் ஒப்பிடப்படுகிைது. 

 பொதுகொப்பு கண்சணொட்டத்தில், அனடயொளம் ேொிபொர்ப்பிலிருந்து சவறுபட்டது. 

பொதுகொப்பொை அன ப்புக்கொை அணுகனல வழங்குவதற்கொக சபசுபவர் ேொிபொர்ப்பு வழக்க ொக 

"வொயிற்கொப்சபொன்"-ஆகப் ("gatekeeper") பயன்படுத்தப்படுகிைது. இந்த அன ப்புகள் 

பயைர்களின் அைிவுடன் இயங்குகின்ைை  ற்றும் தபொதுவொக அவர்களின் ஒத்துனழப்பு 

சதனவப்படுகிைது. ஒரு கலந்துனரயொடலில் சபசுபவர்கனள அனடயொளம் கொணவும், சபசுபவர் 

 ொற்ைங்களின் தொைியங்கி அன ப்புகனள எச்ேொிக்கவும், ஒரு பயைர் ஏற்கைசவ ஒரு கணிைியில் 
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சேர்க்கப்பட்டுள்ளொரொ என்பனத ேொிபொர்க்கவும் பயைொின் அைிவு இல்லொ ல் சபசுபவர் அனடயொள 

அன ப்புகனள இரகேிய ொக தேயல்படுத்த முடியும். 

 தடயவியல் பயன்பொடுகளில் (forensic applications) முதலில் "ேிைந்த தபொருத்தங்களின்" 

பட்டியனல உருவொக்க சபசுபவர் அனடயொளச் தேயல்முனைனயச் (speaker identification process) 

தேய்வது தபொதுவொைது, பின்ைர் ஒரு உறுதியொை தபொருத்தத்னதத் தீர் ொைிக்க ததொடர்ச்ேியொை 

ேொிபொர்ப்பு தேயல்முனைகனளச் தேய்வது.  

பயிற்ேி 

 வணிக ய ொக்க ஆரம்பகொல பயிற்ேி ததொழில்நுட்பங்களில் ஒன்று சவர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் 

தவொண்டொின் 1987 ஜூலி தபொம்ன யில் தேயல்படுத்தப்பட்டது. அந்த சநரத்தில், சபச்ேொளர் 

சுதந்திரம் ஒரு சநொக்கம் தகொண்ட முன்சைற்ை ொகும், ச லும் அன ப்புகளுக்கு ஒரு பயிற்ேி கொலம் 

சதனவப்பட்டது. 1987 ஆம் ஆண்டு தபொம்ன க்கொை விளம்பரம் "இறுதியொக, உங்கனளப் 

புொிந்துதகொள்ளும் தபொம்ன " என்ை சகொஷத்னதக் தகொண்டிருந்தது. - இது ஒரு தயொொிப்பு என்று 

விவொிக்கப்பட்ட சபொதிலும், "குழந்னதகள் தங்கள் குரலுக்கு பதிலளிக்க பயிற்ேி அளிக்க முடியும்." 

(Melanie Pinola 2011). குரல் அைிதல் என்ை தேொல், ஒரு தேொப்தத்திற்குப் பிைகும், சபசுபவர் 

சுதந்திரத்னதக் குைிக்கிைது.  

சபசுபவர் அைிதலின்  ொறுபொடுகள் 

 ஒவ்தவொரு சபசுபவர் அைிதல் முனைக்கும் இரண்டு கட்டங்கள் உள்ளை: பதிவு  ற்றும் 

ேொிபொர்ப்பு. சேர்க்னகயின் சபொது, சபச்ேொளொின் குரல் பதிவு தேய்யப்படுகிைது  ற்றும் தபொதுவொக 

குரல் அச்சு, வொர்ப்புரு அல்லது  ொதிொினய உருவொக்க பல அம்ேங்கள் பிொித்ததடுக்கப்படுகின்ைை. 

ேொிபொர்ப்பு கட்டத்தில், முன்பு உருவொக்கிய குரல் அச்சுக்கு எதிரொக ஒரு சபச்சு  ொதிொி அல்லது 

"உச்ேொிப்பு" ஒப்பிடப்படுகிைது. அனடயொள அன ப்புகளுக்கு, ேிைந்த தபொருத்தத்னத (கள்) 

தீர் ொைிக்க பல குரல் அச்ேிட்டுகளுக்கு எதிரொக உச்ேொிப்பு ஒப்பிடப்படுகிைது, அசத சநரத்தில் 

ேொிபொர்ப்பு அன ப்புகள் ஒரு குரல் அச்சுக்கு எதிரொக ஒரு உனரனய ஒப்பிடுகின்ைை. 

ேம்பந்தப்பட்ட தேயல்முனை கொரண ொக, ேொிபொர்ப்பு அனடயொளத்னத விட சவக ொக உள்ளது. 

 சபச்ேொளர் அங்கீகொர அன ப்புகள் உனர ேொர்ந்த  ற்றும் உனர-சுயொதீை ொை இரண்டு 

வனககளொகும்.  

உனர ேொர்ந்தனவ: 
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 பதிவு  ற்றும் ேொிபொர்ப்புக்கு உனர ஒசர  ொதிொியொக இருக்க சவண்டும் என்ைொல் இது 

உனர ேொர்ந்த அங்கீகொரம் என்று அனழக்கப்படுகிைது. [10] உனர ேொர்ந்த அன ப்பில், அனைத்து 

சபச்ேொளர்களிடமும் (எ.கொ. தபொதுவொை பொஸ் தேொற்தைொடர்) அல்லது தைித்துவ ொைது. 

கூடுதலொக, பல கொரணி அங்கீகொர கொட்ேினய உருவொக்க பகிர்வு-ரகேியங்கள் (எ.கொ.: 

கடவுச்தேொற்கள்  ற்றும் பின்ஸ்) அல்லது அைிவு ேொர்ந்த தகவல்கனளப் பயன்படுத்தலொம். 

உனர-சுதந்திரம்: 

 உனர-சுதந்திர அன ப்புகள் தபரும்பொலும் சபசுபவனர அனடயொளம் கொண 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, ஏதைைில் அனவ சபசுபவொின் எந்த ஒத்துனழப்பும்  ிகக் 

குனைவொகசவ சதனவப்படுகின்ைை. இந்த வழக்கில் பதிவு  ற்றும் சேொதனையின் சபொது உனர 

சவறுபட்டது. உண்ன யில், பல தடயவியல் பயன்பொடுகனளப் சபொலசவ, பயைொின் அைிவு 

இல்லொ ல் பதிவு தேய்யப்படலொம். உனர-சுயொதீை ததொழில்நுட்பங்கள் பதிவு  ற்றும் 

ேொிபொர்ப்பில் கூைப்பட்டனத ஒப்பிடொததொல், ேொிபொர்ப்பு பயன்பொடுகள் அங்கீகொரத்தின் கட்டத்தில் 

பயைர் என்ை தேொல்கிைொர் என்பனதத் தீர் ொைிக்க சபச்சு அங்கீகொரத்னதயும் 

பயன்படுத்துகின்ைை. 

 உனர சுதந்திஅ அன ப்புகளில் ஒலியியல்  ற்றும் சபச்சு பகுப்பொய்வு நுட்பங்கள் 

இரண்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (Lisa Myers (2004). 

ததொழில்நுட்பம் (Technology) 

 சபசுபவர் அைிதல் ஒரு அன ப்தபொழுங்கு அைிதல் ேிக்கல் ஆகும். குரல் அச்ேிட்டுகனள 

(voice prints) தேயலொக்கம் தேய்யவும் சே ிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் பல்சவறு 

ததொழில்நுட்பங்கள் அதிர்தவண்  திப்பீடு (frequency estimation),  னைக்கப்பட்ட  ொர்க்சகொவ் 

 ொதிொிகள் (hidden Markov models), கொஸியன் கலனவ  ொதிொிகள் (Gaussian mixture models), 

அன ப்தபொழுங்கு தபொருந்தும் வழிமுனைகள் (pattern matching algorithms), நரம்பியல் 

வனலயன ப்புகள் (neural networks), ச ட்ொிக்ஸ் உருப்படுத்தம் (matrix representation), 

தினேயன் அளவு (vector quantization)  ற்றும் தீர் ொைக் கினளகள் (decision trees) ஆகியவற்னை 

உட்படுத்தும். குரல் அச்ேிட்டுகளுக்கு எதிரொை கூற்றுகனள ஒப்பிடுவதற்கு, தகொனேன் ஒற்றுன  

(cosine similarity) சபொன்ை அடிப்பனட முனைகள் பொரம்பொிய ொக அவற்ைின் எளின   ற்றும் 

தேயல்திைனுக்கொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. ேில அன ப்புகள் சகொஹொர்ட்  ொதிொிகள்  ற்றும் 

உலக  ொதிொிகள் சபொன்ை "எதிர்ப்பு சபசுபவர்" ("anti-speaker”) நுட்பங்கனளயும் 
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பயன்படுத்துகின்ைை. சபசுபவர் ேிைப்பியல்புகனள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் ஸ்தபக்ட்ரல் 

பண்புக்கூறுகள் முக்கிய ொக பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (Sahidullah, Kinnunen 2016). சநொியல் 

முன்கணிப்பு குைியீட்டு முனை (Linear predictive coding (LPC/எல்பிேி)) என்பது சபசுபவர் அைிதல் 

 ற்றும் சபச்சு ேொிபொர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சபச்சு குைியீட்டு முனையொகும் (speech coding 

method) (Gupta 2016).  

 சுற்றுப்புை இனரச்ேல் அளவுகள் (Ambient noise levels) ஆரம்ப  ற்றும் அடுத்தடுத்த குரல் 

 ொதிொிகளின்/பதக்கூறுகளின் சேகொிப்னபத் தடுக்கலொம். துல்லியத்னத ச ம்படுத்த ேத்தம் குனைப்பு 

வழிமுனைகனளப் பயன்படுத்தலொம், ஆைொல் தவைொை பயன்பொடு எதிர் வினளனவ ஏற்படுத்தும். 

குரலின் நடத்னத பண்புகளில் ஏற்பட்ட  ொற்ைங்கள்  ற்றும் ஒரு ததொனலசபேினயப் பயன்படுத்தி 

பதிவுதேய்தல்  ற்றும்  ற்தைொரு ததொனலசபேியில் ேொிபொர்ப்பு ஆகியவற்ைொல் தேயல்திைன் ேீரழிவு 

ஏற்படலொம். இரண்டு கொரணி உறுதிப்படுத்தல் தயொொிப்புகளுடன் ஒருங்கினணப்பு அதிகொிக்கும் 

என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. வயதொைதொல் ஏற்படும் குரல்  ொற்ைங்கள் கொலப்சபொக்கில் கணிைி 

தேயல்திைனைப் பொதிக்கலொம். ேில தவற்ைிகர ொை ேொிபொர்ப்பிற்குப் பிைகு ேில அன ப்புகள் 

குரலில் இத்தனகய நீண்டகொல  ொற்ைங்கனளக் னகப்பற்றுகின்ைை, இருப்பினும் தொைியங்கி 

தழுவலொல் விதிக்கப்படும் ஒட்டுத ொத்த பொதுகொப்பு பொதிப்பு குைித்து விவொதம் உள்ளது. 

ேட்டொீதியொை தொக்கங்கள் 

 ஐசரொப்பிய ஒன்ைியத்தில் தபொது தரவு பொதுகொப்பு ஒழுங்குமுனை (General Data Protection 

Regulation)  ற்றும் அத ொிக்கொவில் கலிசபொர்ைியொ நுகர்சவொர் தைியுொின  ேட்டம் (California 

Consumer Privacy Act) சபொன்ை ேட்டங்கள் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் கொரண ொக, 

பணியிடத்தில் சபசுபவர் அைித்னலப் பயன்படுத்துவது குைித்து அதிக விவொதம் நடந்துள்ளது. 

தேப்டம்பர் 2019 இல் ஐொிஷ் சபச்சு அங்கீகொர தடவலப்பர் சேொப் பொக்ஸ் சலப்ஸ் (Soapbox Labs) 

ேம்பந்தப்பட்ட ேட்டொீதியொை தொக்கங்கள் குைித்து எச்ேொித்தை.  

பயன்பொடுகள் 

 முதல் ேர்வசதே கொப்புொின  (first international patent) 1983ஆம் ஆண்டில் தொக்கல் 

தேய்யப்பட்டது; ததொனலத்ததொடர்பு ஆய்வு ன யம்  ற்றும் ஆய்வகங்களில் (ேி.எஸ்.இ.எல்.டி) 

(Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni (CSELT/ேிஎஸ்இஎல்டி) (இத்தொலி) 

ததொனலத்ததொடர்பு ஆரொய்ச்ேியிலிருந்து ன க்சகல் கவொஸ்ைொ (Michele Cavazza)  ற்றும் 

ஆல்பர்சடொ ேியொரத ல்லொ  (Alberto Ciaramella) ஆகிசயொரொல் எதிர்கொல தடல்சகொ 
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சேனவகளுக்கொை இறுதி வொடிக்னகயொளர்களுக்கு  ற்றும் வனலயன ப்புகனளக் கடந்து ேத்தம்-

குனைப்பு நுட்பங்கனள (noise-reduction techniques) ச ம்படுத்துவதற்கொை அடிப்பனடயொக 

வந்தது.  

 1996  ற்றும் 1998க்கு இனடயில், ஸ்சகொபி-தகொசரொைொச் பொர்டர் கிரொேிங்கில் (Scobey–

Coronach Border Crossing) சபசுபவர் அங்கீகொர ததொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது, 

பதிவுதேய்யப்பட்ட உள்ளூர்வொேிகளுக்கு கைடொ-அத ொிக்கொவின் (Canada–United States) 

எல்னலனயத் தொண்டி அைிவிக்க ஒன்று ில்லொ ல், ஆய்வு நினலயங்கள் இரவு முழுவதும் 

மூடப்பட்டசபொது  Meyer, Barb (June 12, 1996). இந்த அன ப்பு யு.எஸ். குடிவரவு  ற்றும் 

இயற்னக ய ொக்கல் சேனவக்கொக (U.S. Immigration and Naturalization Service)  ிச்ேிகைில் 

உள்ள வொரைின் குரல் (Voice Strategies of Warren, Michigan) உத்திகளொல் உருவொக்கப்பட்டது.  

 ேொதொரண உனரயொடலின் 30 விநொடிகளுக்குள் ததொனலசபேி வொடிக்னகயொளர்களின் 

அனடயொளத்னத ேொிபொர்க்க பொர்க்சலஸ் தேல்வம் (Barclays Wealth) தேயலற்ை சபசுபவர் 

அைிதனலப் பயன்படுத்துவதொக ச  2013இல் அைிவிக்கப்பட்டது. ஆப்பிள் நிறுவைத்தின் ேிொி 

ததொழில்நுட்பத்தின் பின்ைொல் உள்ள நிறுவை ொை குரல் அங்கீகொர நிறுவை ொை நுவொன்ஸ் 

(2011 இல் ேி.எஸ்.இ.எல்.டி. கணிைிக்கு அனழப்பொளர்கனள அனடயொளம் கொண 

ேொிபொர்க்கப்பட்ட குரல்வழி பயன்படுத்தப்பட சவண்டும், ச லும் எதிர்கொலத்தில் கணிைி 

முழுவதும் நிறுவைம் உருவொக்கப்படும். 

 வொடிக்னகயொளர்கனள அவர்களின் அனழப்பு ன யங்களுக்கு அைிதலுக்கொை முதன்ன  

வழிமுனையொக குரல் பசயொத ட்ொிக்னை வொினேப்படுத்திய முதல் நிதி சேனவ நிறுவைம் 

பொர்க்சலஸின் (Barclays) தைியொர் வங்கி பிொிவு ஆகும். 93% வொடிக்னகயொளர் பயைர்கள் இந்த 

அன ப்னப சவகம், பயன்பொட்டின் எளின   ற்றும் பொதுகொப்புக்கொக "10 இல் 9" எை 

 திப்பிட்டைர்(Matt Warman May 8, 2013) .   

 சஜம்ஸ் ஃசபொலி  ற்றும் ஸ்டீவன் சேொட்சலொஃப் ஆகிசயொொின் 2014  ரணதண்டனை 

சபொன்ை குற்ைவியல் விேொரனணகளிலும் சபசுபவர் அைிதல்  பயன்படுத்தப்படலொம்  (Ewen 

MacAskill).  

 பிப்ரவொி 2016இல், இங்கிலொந்தின் னஹ-ஸ்ட்ொீட் வங்கி எச்எஸ்பிேி (UK high-street bank 

HSBC)  ற்றும் அதன் இனணய அடிப்பனடயிலொை ேில்லனை வங்கி ஃபர்ஸ்ட் னடரக்ட் 15 

 ில்லியன் வொடிக்னகயொளர்களுக்கு னகசரனக அல்லது குரனலப் பயன்படுத்தி ஆன்னலன்  ற்றும் 
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ததொனலசபேி கணக்குகனள அணுக அதன் பசயொத ட்ொிக் வங்கி த ன்தபொருனள வழங்குவதொக 

அைிவித்தது (Julia Kollewe 2016). 

6.7.6. சபச்ச்சுக் குனைனயச் ேொிதேயதல் 

எந்த வனகயொை சபச்சு  ற்றும் த ொழி சகொளொறுகள் குழந்னதகனள பொதிக்கின்ைை?  

 சபச்சு  ற்றும் த ொழி சகொளொறுகள் குழந்னதகள் சபசும், புொிந்துதகொள்ளும், பகுப்பொய்வு 

தேய்யும் அல்லது தேயலொக்கும் முனைனய பொதிக்கும். சபச்சுக் சகொளொறுகள் குழந்னதயின் சபசும் 

தேொற்களின் ததளிவு, குரல் தரம்  ற்றும் ேரள ொக அடங்கும். த ொழி சகொளொறுகள் ஒரு 

குழந்னதயின் அர்த்தமுள்ள உனரயொடல்கனள நடத்துதல்,  ற்ைவர்கனளப் புொிந்துதகொள்வது, 

ேிக்கனலத் தீர்ப்பது, படிப்பது  ற்றும் புொிந்துதகொள்வது  ற்றும் சபசும் அல்லது எழுதப்பட்ட 

தேொற்களின் மூலம் எண்ணங்கனள தவளிப்படுத்தும் திைன் ஆகியனவ அடங்கும். 

பள்ளிகளில் சபச்சு  ற்றும் த ொழி சகொளொறுகளுக்கு எத்தனை குழந்னதகள் ேிகிச்னே 

தபறுகிைொர்கள்? 

சபச்சு, த ொழி  ற்றும் தேவித்திைன் சகொளொறுகள் கற்ைனல எவ்வொறு பொதிக்கின்ைை? 

 தகவல்ததொடர்பு திைன்கள் வொழ்க்னகயின் அனுபவத்தின் ன யத்தில் உள்ளை, குைிப்பொக 

அைிவொற்ைல் வளர்ச்ேி  ற்றும் கற்ைலுக்கு முக்கிய ொை த ொழினய வளர்க்கும் குழந்னதகளுக்கு. 

படித்தல், எழுதுதல், னேனக தேய்தல், சகட்பது  ற்றும் சபசுவது அனைத்தும் த ொழியின் 

வடிவங்கள் - கருத்துக்கனளத் ததொடர்புதகொள்வதற்கு நொம் பயன்படுத்தக் கற்றுக்தகொள்ளும் 

குைியீடு. தகவல்ததொடர்பு தேயல்முனை மூலம் கற்ைல் நனடதபறுகிைது. ஒரு  ொணவர் பள்ளியில் 

தவற்ைிதபை கல்வி அன ப்பில் ேகொக்கள்  ற்றும் தபொியவர்களுடன் தேயலில்  ற்றும் ஊடொடும் 

தகவல்ததொடர்புகளில் பங்சகற்கும் திைன் அவேியம். 

சபச்சு  ற்றும் த ொழித் திைன் கல்வியைிவுக்கு ஏன்  ிகவும் முக்கிய ொைனவ? 

 சபசும் த ொழி வொேிப்பு  ற்றும் எழுத்தின் வளர்ச்ேிக்கொை அடித்தளத்னத வழங்குகிைது. 

சபசும்  ற்றும் எழுதப்பட்ட த ொழி ஒரு பரஸ்பர உைனவக் தகொண்டுள்ளை - ஒவ்தவொன்றும் 

தபொதுவொை த ொழி  ற்றும் கல்வியைிவுத் திைனை வினளவிக்கும் வனகயில்  ற்தைொன்னை 

உருவொக்குகின்ைை, ஆரம்பத்தில் ததொடங்கி குழந்னத பருவத்திலிருந்சத முதிர்வயது வனர 

ததொடர்கின்ைை. 

தகவல்ததொடர்பு சகொளொறு பள்ளி தேயல்திைனை பொதிக்கும் அைிகுைிகள் யொனவ? 

http://www.languageinindia.com/


 

451 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 தகவல்ததொடர்பு சகொளொறுகள் உள்ள குழந்னதகள் அடிக்கடி ச ொே ொை அல்லது 

சபொது ொை கல்வி  ட்டத்தில் தேயல்படுகிைொர்கள், வொேிப்பதில் ேிர ப்படுகிைொர்கள், த ொழினயப் 

புொிந்துதகொள்வதிலும் தவளிப்படுத்துவதிலும் ேிர ப்படுகிைொர்கள், ேமூகக் குைிப்புகனள தவைொகப் 

புொிந்துதகொள்கிைொர்கள், பள்ளியில் சேருவனதத் தவிர்க்கிைொர்கள், ச ொே ொை தீர்ப்னபக் 

கொட்டுகிைொர்கள், சேொதனைகளில் ேிர ப்படுகிைொர்கள். 

 சகட்க, சபே, படிக்க, அல்லது எழுதக் கற்றுக்தகொள்வதில் ேிர ம் த ொழி வளர்ச்ேியில் 

உள்ள ேிக்கல்களொல் ஏற்படலொம். ஒலி, எழுத்து, தேொல், வொக்கியம்  ற்றும் தேொற்தபொழிவு 

 ட்டங்களில் த ொழியின் உற்பத்தி, புொிதல்  ற்றும் விழிப்புணர்வு ஆகியவற்ைில் ேிக்கல்கள் 

ஏற்படலொம். வொேிப்பு  ற்றும் எழுதுதல் ேிக்கல்கனளக் தகொண்ட நபர்கள் ததொடர்புதகொள்வதற்கும், 

ேிந்திப்பதற்கும், கற்றுக்தகொள்வதற்கும் த ொழினய மூசலொபொய ொீதியொகப் பயன்படுத்துவதில் 

ேிர ங்கனள ேந்திக்க சநொிடும். 

சபசுக் குனைபொட்னட உள்ளடக்கும் தரவுத்ததொகுதியின் முக்கியத்துவம் 

 ச ற்கண்ட சபச்சுக்குனைபொடுகனள நீக்குவதற்கு சவண்டி சபச்சுக்குனைபொடு நீக்க 

ஒழுங்குமுனைகள் உருவொக்கப்படசவண்டும். இதற்கு சபசுக் குனைபொட்னட உள்ளடக்கும் சபச்சுத் 

தரவுத்ததொகுதிகள் சதனவ. இத்தனகய தரவுத்ததொகுதிகனளக் தகொண்டு சபச்சு ஆய்வு தேய்து 

குனைபொட்டிற்கொை அம்ேங்கனளயும் கொரணங்கனளயும் புொிந்துதகொண்டு இதற்கொை 

த ன்தபொருள் உருவொக்க இயலும். இத்தனகய முயற்ேிகள் ததொடக்க நினலயில் உள்ளை. 

6.8. சுருக்கவுனர 

 இவ்வியலின் ததொடக்கத்தில் ஒரு சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. இனதத் 

ததொடர்ந்து த ொழித் ததொழில்நுட்பத்தில் தரவுத்ததொகுதியின்  திப்பு, அைிவு வள ொகத் 

தரவுத்ததொகுதி, த ொழி ததொழில்நுட்ப கருவிகனள வடிவன ப்பதில் தரவுத்ததொகுதி, 

த ொழிதபயர்ப்பதற்கொை ஆதரவு ஒழுங்குமுனைகளொகத் தரவுத்ததொகுதி,  ைித-இயந்திர ஊடொடும் 

ஒழுங்குமுனைகளுக்கொை வள ொகத் தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதி 

ததொழில்நுட்பம் ஆகியை ததளிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளை.  
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இயல் 7 

முக்கிய த ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு 

7.1 அைிமுகம் 

 தரவுத்ததொகுதியொைது முக்கிய த ொழியியல் ஆய்விலும் பகுப்பொய்விலும் பயன்பொட்டிலும் 

முதன்ன யொை மூலவள ொக  ொைியுள்ளது. இது த ொழியியலில் ஏற்பட்டுள்ள அைிவியல் 

பொர்னவனயயும் ததொழில் நுட்ப பொர்னவயும் பிரதிபலிக்கிைது. கருத்தியல்  ொற்ைம் உள்ளுணர்வு 

அடிப்பனடயிலொை பகுத்தைிவு அனு ொைங்களிலிருந்து அனுபவ த ொழி ஆய்னவ சநொக்கி ஒரு 

முக்கிய திருப்பத்னத ஏற்படுத்துகிைது; ததொழில்நுட்ப  ொற்ைம் அதிக அளவிலொை சே ிப்பு 

வேதிகனளயும் கணிைிகளொல் நிகழ்த்தவியலும் தேயலொக்க ேக்தினயயும் வழங்குகிைது. 

 ஏைக்குனைய ஓொிரு தேொப்தத்திற்கு முன்ைர் ேில தபொிய ஆங்கில அகரொதிகள் கணிைி வழி 

தபொிய தரவுத்ததொகுதியின் விொிவொை பகுப்பொய்வு மூலம் உருவொக்கப்பட்டை. இந்த அகரொதிகளில் 

பதிவுச் தேொற்களின் தபொருள்  ற்றும் பயன்பொடு பற்ைிய தகவல்களும், தேொல்ேொர் 

துனணவனகப்பொடு, சூழல் பயன்பொட்டு  ொறுபொடு, பல்தபொருள் ஒருத ொழிய உணர்தபொருள் 

(polysemous connotation) சபொன்ைவற்ைின் விொிவொை தகவல்களும், தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து 

 ீட்தடடுக்கப்பட்டை; நினலசபைொை அகரொதியில் கொணப்படும் அவற்ைின் தேொற்பிைப்பியல், 

ஒலியைியல்  ற்றும் உருபைியல் தகவல்களும் பிொித்ததடுக்கப்பட்டை. 

  டிஜிட்டல் தரவுத்ததொகுதி, அகரொதி தயொொிப்பில் இன்ைியன யொததொகிைது; ஏதைைில் இது 

உள்ளுணர்விலிருந்து தபைமுடியொத நம்பக ொை  ற்றும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கனள 

வழங்குகிைது. இதன் தொக்கம்  ிகவும் சுவொரஸ்ய ொக இருக்கிைது. இப்சபொது தொவுத்ததொகுதினயக் 

குைிப்பிடொ ல் அகரொதிகனள உருவொக்க யொரும் நினைப்பதினல. 

 தரவுத்ததொகுதினயக் குைிப்பிடொ ல் த ொழினய விவொிக்கும் சயொேனை ேிலருக்கு 

அைிவியலற்ைதொகத் சதொன்றுகிைது. கடந்த ேில தேொப்தங்களில் கணிைி ததொழில்நுட்பத்தின் 

முன்சைற்ைம் கொரண ொக இந்த அணுகுமுனையில்  ொற்ைம் ஏற்பட்டுள்ளது. த ொழி ஆரொய்ச்ேியில் 

கணிைினயப் பயன்படுத்துவது முதன்ன  த ொழியியலில் த ொழினயப் பயன்படுத்துவதற்கொை பல 

புதிய ேொத்தியங்கனளத் திைக்கிைது. 

 ச லும், எந்ததவொரு உள்ளுணர்வு அணுகுமுனைனயயும் விட த ொழி ஆய்வுக்கொை 

அனுபவ அணுகுமுனை  ிகவும் நம்பக ொைது  ற்றும் உண்ன யொைது என்ை உண்ன னய 

உணர்ந்ததன் கொரண ொக பகுத்தைிவுவொதத்திலிருந்து அனுபவவொதத்திற்கு கருத்தியல்  ொற்ைம் 
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ஏற்பட்டுள்ளது. 1960களின் முற்பகுதியில், தரவுத்ததொகுதி த ொழியியலின் முன்சைொடிகள் 

'பழன யொை' ததொழில்நுட்பத்துடன்  ைநினைவுதகொண்ண்டவரொய் இருந்தைர். ச லும், அவர்கள் 

ேொம்ஸ்கியன் வி ர்ேைத்தின் தபரும் அனலகனள எதிர்க்க சவண்டியிருந்தது; ஏதைைில் 

அவர்களின் அனுபவ கண்டுபிடிப்புகள் (empirical findings) ஆக்கமுனை இலக்கணக் 

சகொட்பொட்டுன் முரண்பட்டை. 

 ஒரு ேில தேொப்தங்களுக்குள் இந்த கொட்ேி தபொிதும்  ொைியது; ஏதைன்ைொல் 

தரவுத்ததொகுதியின் பகுப்பொய்வு  ைித அைிவின் அைிவொற்ைல் களத்தில்  ைித மூனள எவ்வொறு 

ேிந்திக்கிைது  ற்றும் த ொழியியல் ே ிக்னஞகனளப் தபறுகிைது என்பனதயும், இந்த ே ிக்னஞகள் 

மூனளயில் எவ்வொறு தேயலொக்கப்படுகின்ைை என்பனதயும் புொிந்துதகொள்ள நுண்ணைிவுகனள 

வழங்கிை (Winograd 1983: 18). 

 தரவுத்ததொகுதியின் இன்ைியன யொன னயப் பற்ைிய இந்த விவொதம் முடிவுக்கு வந்தது. 

இதன் வினளவொக, த ொழி ததொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்  ற்றும் முதன்ன  த ொழியியலொளர்கள் 

இருவரும் த ொழி ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் பயன்பொடு இரண்டிலும் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொட்னட 

ஒப்புக் தகொண்டைர். தரவுத்ததொகுதியின் பகுப்பொய்வு  ரபொை த ொழியியல் விளக்கங்களுக்கு 

 திப்பு ிக்க கண்சணொட்டங்கனள வழங்கியதன் கொரண ொக குறுகிய கொலத்திற்குள் 

தரவுத்ததொகுதி, த ொழியியலின் பல களங்களில் இன்ைியன யொத ஒன்ைொக  ொைியது (Biber 1996: 

173).  இது பயன்பொட்டு  ற்றும் விளக்க த ொழியியலின் அனைத்து முக்கிய துனண கினளகள் 

உட்பட த ொழியியலின் பல களங்களில் அனுபவம்ேொர் தரவுகனளக் (empirical data) 

னகயொளுவதற்கு வழிவகுக்கிைது: அகரொதியியல், தேொல்லியல், இலக்கணம், தபொருண்ன யியல், 

த ொழிக் கல்வி, வரலொற்று த ொழியியல், கருத்தொடல், பயன்வழியியல், ேமூகத ொழியியல், 

உளத ொழியியல்,  ற்றும் பிை (Leech and Fligelstone 1992).   

 இருப்பினும், அனுபவ த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேிக்கொை தற்சபொனதய பொரொட்டு த ொழியின் 

அழனகப் பொரொட்டுவதற்கொக அல்ல, ஆைொல் த ொழி விளக்கம்  ற்றும் பயன்பொடு ஆகிய 

இரண்டிலும் தரவுத்ததொகுதியின் பல புதிய ேொத்திய ொை பயன்பொடுகனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொை 

வொய்ப்பின் கொரண ொக (Granger and Tyson 2003) என்பனதப் புொிந்து தகொள்ள சவண்டும். 

 முந்னதய இயல்களிலிருந்து குைிப்புகனள எடுத்துக் தகொண்டு, முதன்ன  த ொழியியலில் 

தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொட்னட முன்ைினலப்படுத்துவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்சளொம். 

த ொழியியலின் பல்சவறு துனைகளில் தரவுத்ததொகுதி எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனதக் 
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கொட்டுகிசைொம். அனைத்து த ொழியியல் களங்களிலும் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொட்டின் 

விளக்கம் இங்கு வழங்க முடியொது என்பதொல், அனுபவ தரவு இன்ைியன யொததொகக் கருதப்படும் 

ேில முக்கியப் பகுதிகளில் நொங்கள் கவைம் தேலுத்துகிசைொம். 

7.2 அகரொதியியலில் தரவுத்ததொகுதி (Corpus In Lexicography) 

 தரப்படுத்தப்பட்ட அகரொதிகள் தபொதுவொக ஒரு த ொழியில் பயன்படுத்தப்படும் 

தேொற்களின் உருபைியல், தேொற்பிைப்பியல், தபொருண்ன யியல்  ற்றும் ஒலியியல் தகவல்கனள 

வழங்குகின்ைை. அவற்ைின் சநொக்கம் தபரும்பொலும் குனைவொக இருப்பதொல், அனவ 

துனணவனகப்பொடு, சதர்வு கட்டுப்பொடு  ற்றும் தேொற்களின் களச்ேிைப்பு  பயன்பொடு ததொடர்பொை 

தகவல்கனளக் தகொண்டிருக்கத் தவைிவிட்டை. தபரும்பொலொை ேந்தர்ப்பங்களில் ததொகுப்பொளர்கள் 

தேொற்கனள அடுக்குகளொக ஒழுங்கன க்கின்ைைர்; அனவ தபொருத்த ொைனவ  ற்றும் 

னகயொளக்கூடியனவ என்று நினைக்கின்ைைர். தேொற்களின் வடிவம், தேயல்பொடு  ற்றும் அர்த்தம் 

இவற்ைில்  ொற்ைம், இயற்னக த ொழினயப் புொிந்துதகொள்வதற்கு  ிகவும் முக்கிய ொைது 

என்ைொலும், இனவ இந்த அகரொதிகளில் அொிதொகசவ தவளிப்படுகிைது. 

 ே ீபத்திய அனுபவம் தரவுத்ததொகுதி ட்டுச  தேொற்களின் பயன்பொட்டின் 

 ொறுபொடுகளுக்குள் கொணப்பட்ட அனைத்து வனகயொை தகவனலயும் வழங்குகிைது என்பனத 

தவளிப்படுத்துகிைது.  ச லும், தேொற்களின் சூழல் அடிப்பனடயிலொை  ற்றும் களம் ேொர்ந்த 

தகவல்கள் - பயன்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை அகரொதியின் (usage-based dictionary) இரண்டு 

முக்கிய பண்புகள் - தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து ேிைந்த முனையில் தபைப்படுகின்ைை. 

 ஒரு தரவுத்ததொகுதினயச் தேயலொக்கிய பிைகு, வொினேப்படுத்தப்பட்ட தேொற்கள்  ற்றும் 

தேொற்தைொடர்கள் பல்சவறு வனகயொை அகரொதிகனள உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை 

(எ.கொ. ததொழில்நுட்ப தேொற்களின் அகரொதி, எழுத்துப்பினழகள், ஒப்புருத ொழிகள் (homonyms), 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் (synonyms) சபொன்ைனவ). பி.என்.ேி  ற்றும் பொங்க் ஆப் ஆங்கிலத்தில் 

(BNC and Bank of English) இருந்து உருவொக்கப்பட்ட தகொலின்ஸ் சகொபில்ட் அகரொதி (Collins 

COBUILD dictionary) (1995) அகரொதியில்  ிகவும் குைிப்பிடப்பட்ட ஒன்ைொகும். இது அகரொதி 

ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் கல்விக்கு இன்ைியன யொத குைிப்பு புத்தக ொகவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது., 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அகரொதிகளின் தவற்ைி, த ொழியின் ேொதொரண 

பயன்பொட்டிற்கு அதிக கவைம் தேலுத்த அகரொதியலொர்கனள வழிநடத்துகிைது (Landau 2001: 

278). த ொழியின் ேொதொரண பயன்பொடு எவ்வொறு அகரொதியலொொின் உள்ளுணர்வுகனள 
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துனணநினைவு தேய்யக்கூடும் அல்லது  றுக்கக்கூடும் என்பதற்கொை எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் இது 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (Atkins and Levin 1995). தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட ேொன்றுகள் 

பல தபொதுவொை தேொற்களுக்கு, அடிக்கடி வரும் தபொருள்/அர்த்தம் முதலில் நம் நினைவுக்கு 

வருவது அல்ல; அது அகரொதிகளில் நனடதபறுகிைது (Sinclair 1991: 39). 

 ஆகசவ, தேொற்களின் பொரம்பொிய விளக்கம் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து திரட்டப்பட்ட புதிய 

ேொன்றுகளொல் ேவொல் விடப்படுகிைது. தரவுத்ததொகுதி, அகரொதி  ற்றும் த ொழியியல் ஆகிய 

இரண்டின் முதிர்ச்ேிக்கும்பங்களிப்பு தேய்துள்ளது. தகொள்னக அடிப்பனடயில், ஒரு வொழும் 

த ொழியின் அகரொதி ஒருசபொதும் தகவலொல் முழுன யனடயொது. வொழ்க்னக, அைிவு  ற்றும் 

நொகொிகத்தின் முன்சைற்ைத்தொல் பனழய தேொற்கள் வழக்கற்றுப் சபொய்விடும் (எ.கொ. 

இைகுப்சபைொ, முக்குப்சபைொ சபொன்ைனவ) அசத சநரத்தில் புதிய தேொற்கள் கொலத்தின் புதிய 

சதனவகனளப் பூர்த்தி தேய்ய வருகின்ைை (எ.கொ. ொிஃபில் , டொட் சபைொ முதலியை).  றுபுைம், 

தேொற்தைொனகயின்  ொற்ைத்தின் நீசரொட்டத்திற்கு எதிரொக உயிர்வொழக்கூடிய தேொற்கள், அவற்ைின் 

வடிவம், தபொருள்  ற்றும் பயன்பொடு ஆகியவற்னை கொலப்சபொக்கில் புதிய கொலநினலக்கு ஏற்ப 

 ொற்றும். 

 ஒரு அகரொதிக்கு இரண்டு முக்கிய பங்குகள் உள்ளை: (அ) இது தேொல்ேொர் 

பொிணொ த்திற்கொை இருகொலத் சதடலின் மூலம் தேொல்ேொர் இழப்பின் தடத்னத  ீட்தடடுக்க 

சவண்டும்,  ற்றும் (ஆ) தேொல் பயன்பொட்டின் ே கொல கொட்ேினய தேொல்ேொர் பட்டியல்களின் 

ஒருகொல முந்திட்டத்தின் மூலம் முன்னவக்க சவண்டும். 

 தரவுத்ததொகுதினய அணுகி அகரொதியலொர்கள் அதிலிருந்து ஒரு தேொல் பயன்பொட்டின் 

அனைத்து எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் எளிதில் தபறுகிைொர்கள்; தேொற்களின் பயன்பொட்டு 

 ொறுபொடுகள் குைித்த புதுப்பித்த தகவல்கனள  ீட்தடடுத்த பிைகு அகரொதிகனள எளிதொகவும் 

வினரவொகவும் தயொொிக்கவும் திருத்தவும் தேய்கிைொர்கள். தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்படும் 

தகவல்கள் அடிப்பனடயில் அவர்களொல் அதிக எண்ணிக்னகயிலொை எடுத்துக்கொட்டுகனள ஆரொய 

இயலுகிைது; எைசவ அவர்கள் தேொற்களின் வனரயனைனய ச லும் முழுன யொை  ற்றும் 

துல்லிய ொை முனையில் வழங்குகின்ைைர். 

  இந்த விஷயத்தில், ஒரு திைந்த (அதொவது ததொடர்ந்து வளர்ந்து வரும்) தரவுத்ததொகுதிக்கு 

முக்கிய பங்கு உண்டு; புதிய தேொற்கள் த ொழியில் நுனழவனதக் கண்டுபிடிக்கவும், அசத 

சநரத்தில் இருக்கும் தேொற்கள் அவற்ைின் அர்த்தத்னதயும் பயன்பொட்னடயும்  ொற்றுவனத 
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அைியவும் அகரொதியியலொர்களுக்குத் தரவுத்ததொகுதி உதவுகிைது. ச லும், அகரொதி 

தயொொிப்பொளர்கள் தேொற்களின் அதிர்தவண் பட்டியல்கனள உருவொக்கலொம்; இைங்களில் 

அடிப்பனடயில் அவற்ைின் பயன்பொட்னடச் ே ப்படுத்தலொம்  ற்றும் த ொழி வனககளில் 

அடிப்பனடயில் அவற்னைப் பிொிக்கலொம். 

 ஒரு தரவுத்ததொகுதியில் ேமூகத ொழியியல்  ொைிகள் (sociolinguistic variables) (எ.கொ. 

இடம், ஆேிொியர், நொள், வனக/இைம், ததொழில், பொலிைம் சபொன்ைனவ) ததொடர்பொை அதிக அளவு 

உனரத் தகவல்கள் உள்ளை. குைிப்பிட்ட தேொற்கள் அல்லது தேொற்தைொடர்களின் பயன்பொட்னட 

குைிப்பிட்ட வனக, இைம், கொலம் அல்லது ததொழிலுக்கு தபொதுவொைதொக இனணக்க அகரொதி 

தயொொிப்பொளர்களுக்கு இது உதவுகிைது. 

 அகரொதியலொர்கள் பல்சவறு வனகயொை தேொற்களின் கலனவனய எளிதில் தபைலொம்; 

அவற்ைின் அடிப்பனட பரஸ்பர தகவல்கனள பகுப்பொய்வு தேய்வதன் மூலம் இனண நிகழும் (co-

occurring) தேொற்களுக்கு இனடயிலொை உைனவ ஏற்படுத்தலொம். குைிப்பிட்ட தேொல் அர்த்தத்னத 

 ீட்தடடுப்பதற்கொை முக்கிய ொை தடயங்கனள வழங்குவதொல் இது த ொழி பயைர்களுக்கு 

தேொற்தைொடர்கள்,  ரபுத்ததொடர்கள் (idioms)  ற்றும் தேொல்லடிவனகப்படு (collocations) 

என்பைவற்னை  ிகவும் முனையொக புொிந்துதகொள்ள உதவுகிைது. 

 இந்திய த ொழிகளின் கண்சணொட்டத்தில், பல்சவறு வனகயொை அகரொதிகனள 

உருவொக்குவதற்கு தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்த நொம் நினைக்கிசைொம் (எ.கொ. ஒருத ொழி 

 ற்றும் இருத ொழி அகரொதி, ததொழில்நுட்ப  ற்றும் அைிவியல் தேொற்களின் அகரொதி, 

எழுத்துப்பினழகள், ஒப்புருத ொழிகள், ஒருதபொருள்பன்த ொழிக்கள் சபொன்ைனவ). இத்தனகய 

அகரொதிகள் ேந்னதகளில் கினடக்கும் அகரொதிகனளக் கொட்டிலும் ச ம்பட்டனவ, தகவல் தரும் 

 ற்றும் நனடமுனைக்குொியனவ. பொங்க் ஆப் ஆங்கிலத்திலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள் ஆங்கில 

அகரொதியின் ஒவ்தவொரு பண்புக்கூனையும் ச ம்படுத்தியுள்ளை (Rundell 1996). அது எவ்வொறு 

ேொத்திய ொைது என்பனத ததளிவுபடுத்துசவொம். 

சகள்வி 1: இப்சபொததல்லொம் ஆங்கிலத்தில் 'gay' என்ை வொர்த்னதனய அதன் பனழய அர்த்தத்தில் 

நொம் எப்சபொதொவது பயன்படுத்துகிசைொ ொ? 

சகள்வி 2: 'different from' என்று தேொல்வது ேொியொைதொ அல்லது அது 'different to' எை இருக்க 

சவண்டு ொ? 

சகள்வி 3: 'cheap' என்ை தேொல் எதிர் னையொை தபொருனளக் தகொண்டிருக்கிைதொ? 

http://www.languageinindia.com/


 

457 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

இந்தக் சகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க, தேொற்கள் எவ்வொறு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைை என்பனத 

தரவுத்ததொகுதினய உற்றுசநொக்கி அைியசவண்டும். எந்த அர்த்தத்தில் தேொற்கள் உண்ன யில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பனதத் தரவுத்ததொகுதி கொட்டும் (சகள்வி 1 இன் பதில்); எந்த 

வடிவத்தில் எந்த உனர வனகயில்  ிகவும் தபொதுவொைது (சகள்வி 2 இன் பதில்); வொர்த்னதகள் 

ஏசதனும் சகவல ொை அர்த்தத்னதக் தகொண்டிருக்கிைதொ (சகள்வி 3 இன் பதில்). 

 பொங்க் ஆப் ஆங்கிலத்திலிருந்து எடுத்துக்கொட்டுகளின் பகுப்பொய்வு 'gay' அதன் பனழய 

அர்த்தத்னதக் கிட்டத்தட்ட இழந்துவிட்டது என்பனதக் கொட்டுகிைது (சகள்வி 1 இன் பதில்); 

எழுத்திலும்  ற்றும் சபச்ேிலும் 'different from'  ற்றும் 'different to' என்ை தேொற்தைொடர்களின் 

குைிப்பிடத்தக்க பயன்பொட்டு  ொறுபொடு பரொ ொிக்கப்பட்டுள்ளது (சகள்வி 2 இன் பதில்); 'cheap' 

என்பது ஒரு திட்டவட்ட ொை இழிவொை தபொருனளக் தகொண்டிருந்தொலும் அர்த்தத்தில் 

நடுநினலயொைது (சகள்வி 3 இன் பதில்). 

 கசணஷ் அம்சபத்கர் (2019) த து கட்டுனரயில் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்தி த ிழில் 

சபொல  ற்றும்  ொதிொி என்ை பின்தைொட்டுகளின் பயன்பொட்டு சவறுபொட்னட விளக்குவது த ிழ் 

த ொழியின் அகரொதி உருவொக்கத்தில் தரவுத்ததொகுதியின் இன்ைியன யொன னயப் பனைேொற்ைி 

நிற்கும். அவர் ’அதிகம்’ (more) என்பதற்கும் ’ ிக அதிகம்’ (most) என்பதற்கும் இனடயிலுள்ள 

ஒப்பீட்னட  தவளிப்படுத்த  ொதிொி என்பது பயன்படுத்தப்படுவதொகவும் ‘ஒன்று’ (one) என்பதற்கும் 

‘பல’ (many) என்பதற்கும் இனடயிலொை ஒப்பீட்னட தவளிப்படுத்த சபொல 

பயன்படுத்தப்படுவதொகவும் முடிவுனர தேய்கின்ைொர்.  

சகள்வி 4: தபொதுவொை அகரொதியில் எந்த ததொழில்நுட்பச் தேொற்கள் சேர்க்கப்பட சவண்டும்? 

   இது அகரொதி அகரொதியிலொர்களுக்கு ஒரு முக்கிய ொை சகள்வி ஆகும். ஒரு பதினலக் 

கண்டுபிடிக்க, பத்திொினககள்  ற்றும் தேய்தித்தொள்களில் சதொன்றும் தேொற்கள் தபொதுவொை 

 க்களின் தேொற்தைொனகயில் அொிதொகசவ ேந்திக்கப்படுகின்ைை என்பனதக் கொட்டுவதற்கொை 

தேொற்களுக்கொை அதிர்தவண் புள்ளிவிவரங்கனள ஆங்கிலத்தின் வங்கி/பொங்க் ஆப் ஆங்கிலம் 

(Bank of English) அளிக்கிைது. இது ஒரு ேொத்திய ொை தீர்வொக இருக்கலொம், ஆைொல் ஆதொரங்கள் 

இல்லொ ல் சகள்விக்கு பதிலளிக்க கிட்டத்தட்ட ேொத்திய ில்னல. பல நபர்கள் இந்த தேய்தினயப் 

பற்ைி தவவ்சவறு கருத்துக்கனளக் தகொண்டிருப்பொர்கள், ஆைொல் ஒரு அகரொதியில் த ொழித் 

தகவல்கனளச் சேர்க்கும் சபொது, ஒரு த ொழினயப் பற்ைி ஒரு தரவுத்ததொகுதி வழங்கும் தரவுகளின் 

தேல்வத்னத நொம் கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்ள சவண்டும். 
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 ஆகசவ, ச ம்பட்ட கற்ைவர்களுக்கொை தகொலின்ஸ் சகொபில்ட் ஆங்கில அகரொதியின் 

(Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners 2000) ே ீபத்திய பதிப்பில் பல 

புதுன யொை பண்புக்கூறுகனளச் சேர்க்க முடிந்தது; ஏதைைில் இது இன்றுவனரயுள்ள 

உனரகளில் பயன்பொட்டில் உள்ள  ில்லியன் கணக்கொை தேொற்களில் ச ற்தகொள்ளப்பட்ட 

ஆய்வுத் தகவல்கனளப் பயன்படுத்தியுள்ளது.  

 எலக்ட்ரொைிக் (சபொகுசரவ்  ற்றும் புஸ்தடஜ்வ்ஸ்கி/ Boguraev and Pustejvsky 1996) 

அல்லது அச்ேிடப்பட்ட வடிவத்தில் (ஓஒய்/Ooi 1997) அகரொதினய உருவொக்க விரும்பிைொல், 

பின்வரும் தேய்திகனள நொம் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும்; ஏதைன்ைொல் இனவ இல்லொ ல் 

இன்னைய த ொழியின் அகரொதி முழுன யனடயொது. இருப்பினும்,  ின்ைணு பதிப்னபப் 

தபொறுத்தவனர, ஒவ்தவொரு கட்டமும் வழக்க ொை  ைித தனலயீட்டிற்கொை அனு தியுடன் 

அதிகபட்ே ொக தொைியக்கம் தேய்யப்பட சவண்டும். 

 ஒருத ொழி அகரொதினயப் தபொறுத்தவனர, அகரொதியலொர்கள் தபொிய ஒருத ொழி 

தரவுத்ததொகுதினயக் தகொண்டிருக்க சவண்டும். இது எழுதப்பட்ட  ற்றும் சபசும் 

வனககளின்  ொதிொிகனள உள்ளடக்கும்; இதைொல் அகரொதியலொர்கள் அகரொதியில் சேர்க்க 

விரும்பும் சதனவயொை தகவல்கனள வழங்க முடியும். 

 தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட தேொல்லைொக்கம் தேய்யப்பட்ட தேொற்களின் 

(lemmatised words) முழுன யொை அதிர்தவண் பட்டியல், எந்த தேொற்கள் அகரொதியில் 

சேர்க்கப்படும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வொய்ந்தனவ என்பனதத் தீர் ொைிக்க 

அகரொதியலொர்கள்களுக்கு உதவும். 

 அவர்கள் எழுத்துச் ேொிபொர்ப்பு முனைனயப் பயன்படுத்த சவண்டும்; அது எழுத்து 

 ொறுபொட்னடப் பதிவு தேய்கின்ை தேொற்கனளச் சேகொிக்க உதவும். அதிர்தவண் 

அடிப்பனடயில், அகரொதியில் சேர்ப்பதற்கு எந்த எழுத்துவடிவம் கருதப்படும் என்பனத 

அவர்கள் தீர் ொைிப்பொர்கள். த ிழ் சபொன்ை ஒரு த ொழிக்கு இத்தனகய கருத்தொய்வு  ிகவும் 

முக்கிய ொைது. 

 தேொற்களின் உச்ேொிப்பில், அகரொதியலொர்கள் தேொற்களின் நினலசபறுதபற்ை  ற்றும் 

பிரொந்திய உச்ேொிப்பு  ொறுபொட்னடக் கருத்தில் தகொள்ள சவண்டும். இதற்கொக, அவர்கள் 

சபசு உனரகளின் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்த சவண்டும். 
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 தேொற்களின் பிரொந்திய  ொறுபொட்னடக் உருப்படுத்தம் தேய்ய, அகரொதி தயொொிப்பொளர்கள் 

எந்ததந்தச் தேொற்கள் எந்தப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, எந்த அதிர்தவண்ணில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பனத அனடயொளம் கொணப் புள்ளியியல்ேொர் தகவல்கனளக் 

தகொண்டிருக்க சவண்டும். ஒரு நினலசபறுதபற்ை த ொழி வனகயில் ஒரு தேொல்லின் 

அதிர்தவண்ணுடன் ததொடர்புபடுத்தி ஒரு தேொல்லுக்குப் பிரொந்திய/வட்டொர த ொழி 

வனகயில் அதிக அல்லது குனைந்த அதிர்தவண் உள்ளதொ என்பனத அைிய இது உதவும். 

 தேொற்களின் வனக விநிசயொகத்னத அைிய புள்ளியியல்ேொர் தகவல்களும் சதனவ. 

அகரொதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தேொற்கள் எல்லொ உனர வனககளிலும் ே  

அதிர்தவண்ணுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்ைைவொ, அல்லது அனவ உனரயின் வனகனயப் 

தபொறுத்து  ொறுபடுகின்ைைவொ (எ.கொ. சபச்சு, எழுத்து, தேய்தித்தொள், கற்பனை உனர, 

தகவல் உனர சபொன்ைனவ) என்பது குைித்து அகரொதியியலொர் அைிந்திருப்பது அவேியம். 

 இலக்கணத் தகவனலப் தபொறுத்தவனரயில், அகரொதியில் சேர்க்கப்பட சவண்டிய 

தேொற்களின் தேொல்வகுப்பு, அவற்ைின் தேொல்லடி வனகப்பொட்டின் அன ப்தபொழுங்கு, 

தேொல்லடி வனகப்பொட்டின் நிகழ்தவண், விநிசயொகத்தின் தன்ன  சபொன்ைவற்னை 

அகரொதியலொர்கள் அனடயொளம் கொண சவண்டும். 

 தேொற்களின் தபொருண்ன யியல்ேொர் பண்புகள் குைித்து அவர்களுக்குப் சபொது ொை 

த ொழியியல் தகவல்கள் இருக்க சவண்டும். இதில் அகரொதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 

தேொற்களின் உள்ளடங்குத ொழிகள் (hyponyms), ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் (synonyms), 

பல்தபொருதளொருத ொழிகள் (polysyms), எதிர்த ொழிகள் (antonyms), 

உள்ளடக்குத ொழிகள் (hypernyms) சபொன்ைனவ இருக்கலொம். 

 அகரொதியலொர்களின் சதனவகனளப் பூர்த்தி தேய்ய, ஒரு தரவுத்ததொகுதியின் தபொருத்தம் 

 திப்பீட்டிற்கு அப்பொற்பட்டது. ச சல கூைப்பட்ட ஒவ்தவொரு சதனவகனளயும் பூர்த்தி தேய்ய, 

அகரொதி தயொொிப்பொளர்கள் தரவுத்ததொகுதினய சநர்த்தியுடன்  ற்றும் தேயல்திைனுடன் 

பயன்படுத்துவொர்கள். 

 அவர்கள் தங்கள் உள்ளுணர்வுகனளத் துனணதேய்யசவொ அல்லது  றுக்கசவொ கூடிய 

ஆதொரங்கனள சேகொிக்கத்  தேொற்தைொகுதினயப் பயன்படுத்துவொர்கள். அவரது அகரொதியியல் 

நடவடிக்னககள் பின்வருவைவற்னை உட்படுத்தும்: கொலப்சபொக்கில் த ொழியில் நுனழயும் புதிய 

தேொற்கனளயும் கனலச்தேொற்கனளயும் கண்டைிதல்; இருக்கும் தேொற்கள் அவற்ைின் அர்த்தங்கனள 
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எவ்வொறு  ொற்றுகின்ைை என்பனத அனடயொளம் கொணுதல்; இைங்கள்  ற்றும் உனர 

வனககளுக்கு ஏற்ப தேொற்கள் அவற்ைின் பயன்பொட்னட எவ்வொறு ே ன் தேய்கின்ைை என்பனத 

அனடயொளம் கொணுதல்; அவற்ைின் சூழல்  ொறுபொடுகனள அனடயொளம் கொண தேொற்களின் 

எடுத்துக்கொட்டுகனள தபறுதல்; புதிய  ற்றும் புதுப்பித்த தரவு  ற்றும் தகவலுடன் ஏற்கைசவ 

இருக்கும் அகரொதிகனளத் திருத்தல்; பல்சவறு த ொழியியல் தபொருட்களின் (தேொற்களின்) 

முழுன யொை  ற்றும் துல்லிய ொை வனரயனைகனள முன்னவத்தல்; த ொழியில் ஏசதனும்  ொற்ைம் 

அல்லது தேொற்கனள இழப்பது குைித்த புதுப்பித்த தகவல்கனளக் தகொடுத்தல்; பகுப்பொய்விற்கொை 

எடுத்துக்கொட்டுகனள  ிகவும் அர்த்தமுள்ள குழுக்களொக ஏற்பொடு தேய்தல்; தவவ்சவறு ஆரொய்ச்ேி 

அளவுருக்களின் படி தைிப்பட்ட தேொற்கனள வனகப்படுத்துதல்; அவற்ைின் இனண நிகழ்னவ 

உறுதிப்படுத்தும் உள்ளொர்ந்த பரஸ்பர உைனவ ஆரொய தேொற் சேர்க்னககனள 

தைின ப்படுத்துதல்; குைிப்பிட்ட தேொல்-அர்த்தத்திற்கு முக்கிய ொை தடயங்கனள 

வழங்குவதற்கொக தேொற்தைொடர்கனளயும் தேொல்லடி வனகபொடுகனளயும் முனையொக நடத்துதல்; 

 ற்றும் சூழ்நினல தகவல்கனள ஆரொய்வதன் மூலம் குைிப்பிட்ட பிரொந்திய/வட்டொர வனககள் 

 ற்றும் இைங்களுக்கு தபொதுவொைதொக தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்கனளப் பயன்படுத்துதல். 

  இந்த அனைத்து தேயல்பொடுகளிலும் தரவுத்ததொகுதியின் உள்ளடக்கம்  ற்றும் அளவு 

முக்கிய ொை ேிக்கல்கள் ஆகும். நம்பகத்தன்ன னயப் தபொறுத்த வனரயில், அகரொதிப் பதிவுகள் 

ஒரு எடுத்துக்கொட்னட  ட்டும் அடிப்பனடயொகக் தகொண்டிருக்க இயலொது. ஒரு குைிப்பிட்ட 

பண்புக்கூறு அல்லது பயன்பொட்டு முனை தவளிப்படுவதற்கு முன்பு அல்லது அகரொதியில் சேர்க்க 

புள்ளியியல் அடிப்பனடயில் நம்பக ொைதொக  ொறுவதற்கு முன்பு குனைந்தது பத்து அல்லது 

அதற்கு ச ற்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் சதனவ. இருப்பினும், பல ேந்தர்ப்பங்களில், 10+ 

சடொக்கன்கனளக் தகொண்ட தேொற்கள் தபரும்பொலொை அகரொதிகளில் சேர்ப்பதற்கு 

கருதப்படுகின்ைை, இருப்பினும் அனவ சேர்க்கப்படுவது ஒரு அகரொதினய உருவொக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் தனலயங்கக் தகொள்னகனயப் தபொறுத்தது. 

  தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அகரொதிகனளத் ததொகுக்கத் ததொடங்குவதற்கு முன் 

பில்லியன் கணக்கொை தேொற்களின் வரம்பில் தரவுத்ததொகுதி சதனவ. அதுவனர, தரவுத்ததொகுதி 

தபரும்பொலொை அகரொதிேொர்  ற்றும் த ொழியியல் தேயல்பொடுகளில் எளிதொக உதவ முடியும், 

ஆைொல் அது சபொது ொை அளவு என்று தேொல்ல இயலொது. 
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 தரவுத்ததொகுதிகள் முதன்முதலில் தவளிநொட்டு த ொழியொக ஆங்கிலம் (English as a 

Foreign Language (EFL/ஈ.எஃப்.எல்) என்ை நினலயில் அகரொதி உருவொக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டை என்பது தற்தேயல் நிகழ்வு அல்ல; அதில் தனலச் தேொற்களின் 

எண்ணிக்னகயின் சதனவ  ிதைொைதொக இருந்தது. அப்சபொதும் கூட, இது தபொதுவொை 

தபொதுவொை தேொற்கனளத் தவிர  ற்ை அனைத்துச் தேொற்கள், இலக்கண அன ப்தபொழுங்கு 

 ற்றும் தேொல்லடிவனகப்பொட்டு நடத்னத பற்ைிய நம்பக ொை ஆதொரங்கனள வழங்க தபொிய 

தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்தியது. 

  ேிைிய தரவுத்ததொகுதியுடன் பணிபுொியும் அகரொதியியலொர்கனள நொம் குனைகூை 

வொதிடவில்னல. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அகரொதியில் சகொபில்டின் (COBUILD's) 

ஆரம்ப முயற்ேி ஒன்று  ற்றும் ஏழு  ில்லியன் தேொற்கனளக் தகொண்ட தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து 

சேகொிக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகளின் அடிப்பனடயில் அன ந்தது.  450  ில்லியன் தேொற்கனளக் 

தகொண்ட தரவுத்ததொகுதியுடன் ேொிபொர்க்கப்பட்டொலும் கூட, அவற்ைில் பல எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ேொரொம்ேத்தில் இன்னும் தேல்லுபடியொகும். களச்ேிைப்பு அகரொதிக்கு (domain-specific dictionary) 

ேிைிய தரவுத்ததொகுதி சபொது ொைதொக இருக்கலொம் என்பனத இது குைிக்கிைது, ஆைொல் முழு 

அகரொதினயப் பற்ைிய தபொதுன ப்படுத்தல்களுக்குப் தபொிய தரவுத்ததொகுதிேிைந்தது.  

7.3 தேொல்லியியலில் தரவுத்ததொகுதி (Corpus in Lexicology) 

 தேொல்லியியல், தேொல்ேொர் ஆய்வுக்கொை பலவித ொை ஆர்வங்கனளயும் 

அணுகுமுனைகனளயும் உள்ளடக்கியது. தேொற்களின் தபொருண்ன   ற்றும் தபொருண்ன   ொற்ைம், 

தேொல்ேொர்  ொறுபொடு  ற்றும் கொல அளவிலொை  ொற்ைம், பல நூற்ைொண்டுகளொக 

தேொற்தைொனகயின் பொிணொ வளர்ச்ேி, த ொழிகளில் நிகழும் புதுச்தேொல்லொக்கம்  ற்றும் தேொல் 

இழப்பு, கொலப்சபொக்கில் தேொல்ேொர் கடன்வொங்கல்  ற்றும் ஆக்கம், தேொல் அலகுகளின் 

கட்டன ப்பு  ற்றும் தேொற்பிைப்பியல் ஆய்வு ஆகியனவ இதில் அடங்கும்; இவ்வொறு 

தேொல்லியியலொைது தபொருண்ன யியல், ததொடொியல்  ற்றும் பயன்வழியியல் இவற்றுடன் 

தநருங்கிய இனடமுகத்னதக் தகொண்டுள்ளது. 

 இந்தியொவில் இந்த புலம் இன்னும் தேழிக்கவில்னல என்ைொலும், ஆங்கிலம்  ற்றும் பிை 

த ொழிகளில் பல்சவறு வனகயொை தரவுத்ததொகுதியின் பகுப்பொய்னவ அடிப்பனடயொகக் 

தகொண்டனவ ேில பனடப்புகள் உள்ளை (Coleman and Kay 2000, Vera 2002). தற்சபொது 
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கினடக்கக்கூடிய இந்திய த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுத்யுடன் இசதசபொன்ை ஆய்வுகள் எவ்வொறு 

ததொடங்கப்படலொம் என்பனதக் கொட்டுவதற்கொக இவற்ைில் ேில இங்சக குைிப்பிடப்படுகின்ைை.  

and Michigan Early Modern English Materials Corpus along with  

 ஆங்கில உனரகளின் தஹல்ேின்கி தரவுத்ததொகுதி (Helsinki Corpus of English Texts) 

 ற்றும்  ிச்ேிகன் ததொடக்ககொல நவீை ஆங்கிலப் தபொருட்களின் தரவுத்ததொகுதி (Michigan Early 

Modern English Materials Corpus)  ற்றும் ஆக்ஸ்சபொர்டு ஆங்கில அகரொதி (Oxford English 

Dictionary) ஆகியனவ புலைைிவுேொர் தேயல்முனைகனளக் குைிக்கும் அருவப் தபயர்களில் 

(abstract nouns) தேொற்தபொருள்/தபொருண்ன   ொற்ைத்தில் ஏற்படும் தினேகனளயும் 

வழிமுனைகனளயும், குைிப்பொக சபசுபவர் கண்சணொட்டத்தில், ஆய்வு தேய்யப் பயன்படுகின்ைை 

(Alanko 2000). தரவுத்ததொகுதியின் கொலவொினே ஆய்வு, தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்னத ஆய்வு 

தேய்வதற்கு முன் ொதிொிகள் சபொன்ை கருவிகள்  ற்றும் தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தில் தினேகனள 

நம்பத்தகுந்த முனையில் ஆவணப்படுத்த வரலொற்றுத் தரவுத்ததொகுதிகள் சபொன்ை தபொருட்கள் 

சதனவ என்பனத ததளிவுபடுத்துகிைது. தரவுத்ததொகுதினயப் பற்ைிய கூடுதல் ஆய்வு, 

தபொருண்ன /தபொருள் புலத்திலிருந்து (semantic field) அடிப்பனட அர்த்தங்கள்  னைந்துவிடொது 

என்பனதக் கொட்டுகிைது; இருப்பினும், அனவ தைிப்பட்ட தேொற்களின் விஷயத்தில் 

இழக்கப்படலொம். முன் ொதிொி ன யத்திற்குள் தேொற்களின் புதிய அர்த்தங்கனள உருவொக்குவதில் 

தேொற்தபொருள்/தபொருண்ன   ொற்ைத்தின் அன ப்தபொழுங்கு  ீண்டும்  ீண்டும் நிகழ்கிைது; 

இதைொல் வர்ணனை ஒசர  ொதிொியொக இருக்கும்.  

  வரலொற்று தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து தபைப்பட்ட தேொற்களின் தபொிய பட்டியல் 

தபொதுவொக ஆங்கிலத்தில் ’குழூஉக்குைிகனள’ ('cants'/’சகண்ட்கள்) ஆக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் தேொல் உருவொக்கும் தேயல்முனைகனளப் பிரதிபலிக்கப் பயன்படுகிைது (Gotti 

2002). ஆரம்பகொல சகன்ட் அகரொதிகளின் ததொகுப்பொளர்கள் தேொல் உருவொக்கும் 

தேயல்முனைகனளப் பற்ைி குைிநினல த ொழியியல் (metalinguistic) விழிப்புணர்னவக் 

தகொண்டிருந்ததொக பகுப்பொய்வு தரவு கொட்டுகிைது. 

 அகரொதியில் 'கடிை ொை தேொற்கனள' நிரூபிப்பதற்கொை முனைனய ஆய 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து வரும் ேொன்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (McDermott 2002). 

தரவுததொகுதி தரவின் பகுப்பொய்வு,  க்களின் உண்ன யொை தேொற்தைொனகயின் ஒரு பகுதியொக 

 ிகவும் கடிை ொை தேொற்கள் ஒருசபொதும் பயன்படுத்தப்படுவதில்னல என்ை உண்ன னய 
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நிறுவுகிைது; இருப்பினும் அனவ அகரொதியில் முக்கிய ொை இடங்கனள வகிக்கின்ைை. கடிை ொை 

தேொற்கனள அகரொதியிலிருந்து அகற்றுவதற்கு இது வொதிடுகிைது; ஏதைைில் அனவ இயல்பொை 

த ொழிப் பயிற்ேியில் பயன்படுத்தப்படவில்னல. 

 ஐ.ேி.ஏ.எம் சேகொிப்பு ஆங்கில த ொழித் தரவுததொகுதிகள் (ICAME Collection of English 

Language Corpora 1999) ஆங்கிலத்தில் தேொல் இழப்பு  ற்றும் தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தின் 

நிகழ்னவ விளக்கும் கொரணங்கனள அனடயொளம் கொணப் பயன்படுத்தப்படுகிைது (Cabanillas and 

Martínez 2002). புதிதொக அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேொற்கள் தபறுநொின் த ொழினய எவ்வொறு 

பொதிக்கின்ைை  ற்றும் தேொந்த தேொற்கனள எவ்வொறு பொதிக்கின்ைை என்பனத ஆய்வு 

கொட்டுகிைது. தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தின் தேயல்பொட்டில் உருவகத்னதப் பயன்படுத்துவதொல் 

தேொற்களின் அேல் அர்த்தத்தில் குைிப்பிடத்தக்க  ொற்ைத்னத இது எடுத்துக்கொட்டுகிைது. 

 தடொதரொன்சடொ  த்தியகொல ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Toronto Corpus of Middle English) 

ேில தேொற்களின் தேொல்ேொர் புலங்களொல் தவளிப்படுத்தப்பட்ட சநரடி (literal), உருவகம்ேொர் 

(metaphorical)  ற்றும் ஆகுதபயர்ேொர் (metonymical) அர்தங்கனள புைரன க்க 

பயன்படுத்தப்பட்டது (Gevaert 2002). கருத்துக்களின் ே நினலனய நிவர்த்தி தேய்வதற்கொக 

தேொற்களின் அடிப்பனட கருத்துருேொர் துனைகள் தபரும்பொலும் தவளிநொட்டு கருத்துகளின் 

தேல்வொக்கின் கீழ்  ொற்ைங்களுக்கு உள்ளொகின்ைை என்பனத பகுப்பொய்வு முடிவுகள் 

கொட்டுகின்ைை. வரலொற்று தரவுத்ததொகுதிகளின் அளவு பகுப்பொய்வின் அடிப்பனடயில் வரலொற்று, 

அைிவொற்ைல்  ற்றும் முன் ொதிொி தேொற்தபொருள்கனள ஒருங்கினணக்கும் அணுகுமுனையொல் 

 ட்டுச  பொிணொ  வளர்ச்ேியின் தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்களின் ததொடர்பு அளவிட முடியும் என்று 

அது சுட்டிக்கொட்டுகிைது.   

 பி.என்.ேி. (BNC), ஃப்சளொப் தரவுததொகுதி (FLOB Corpus), ஃப்ொீபர்க்-பிரவுன் தரவுததொகுதி 

(Freiburg-Brown Corpus)  ற்றும் ஆங்கில உனரயின் தஹல்ேின்கி தரவுததொகுதி (Helsinki Corpus 

of English Text) ஆகியனவ நவீை ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ேில அருவப் தபயர்களின் 

இருகொல கண்சணொட்டம் சநொக்கிச் தேல்லும் தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தில் முன் ொதிொிகனள ஆரொய 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (Alanko 2002). இருகொல தரவுததொகுதிகளிலிருந்து தபைப்பட்ட ஒரு 

த ொழியின் கணிப்புகள், தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தில் அதிகொிக்கும் சபசுபவர் கண்சணொட்டதின் 

(subjectification) அன ப்தபொழுங்கு புலைைிவு த ொழியியலில் (cognitive linguistics) 

கொணப்படுகிைதொ என்பனத ஆரொய ஆய்வொளர்கனள அனு திக்கிைது. முன் ொதிொி தேொற்களின் 
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தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தின் தேயல்முனை  ற்றும் ேில வரலொற்று கட்டத்தில் அவற்ைின் 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள், தேொற்களின் தபொருண்ன ப் புலங்கள் படிப்படியொகக் 

குனைக்கப்படுவனதக் கொட்டுகின்ைை; இருப்பினும் அவற்ைின் பல்தபொருண்ன கள் (multiple 

senses) முற்ைிலும்  னைந்துவிடொது. அனவ அவற்ைின் முந்னதய அருகிலுள்ள 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகளுக்கு  ொற்ைப்படுகின்ைை; அசத சநரத்தில், ேில புதிய தேொற்கள் 

தேொற்தபொருள்  ொற்ைத்தில் அதிகொிக்கும் சபசுபவர் கண்சணொட்டதின் அன ப்தபொழுங்னக 

ததொடர்ந்து தேய்யப் புலத்தில் நுனழகின்ைை.   

and  

  தஹல்ேின்கி  த்திய கொல ஆங்கிலத் தரவுத்ததொகுதி (Helsinki Corpus of Middle English) 

 ற்றும் வரலொற்று ஆங்கில பதிசவடுகளின் ஒரு பிரதிநிதித்வத் தரவுததொகுதி (A Representative 

Corpus of Historical English Registers) ஆகியனவ தேொலொக்க அன ப்தபொழுங்குகளில் 

 ொற்ைங்கனளக் கண்டைியவும், தேொல் ஆக்கத்தின் தபொதுவொை இயக்கவியனல (Cowie and Puffer 

2002) னகயொளவும் ஆய்வு தேய்யப்படுகின்ைை. தேொல் ஆக்கத்தில் உற்பத்தித்திைன் (productivity) 

முனைகளின் பகுப்பொய்வு (ஒரு தர ொை-அளவு  ற்றும் இருகொலச் தேயல்முனையொக) தேொல் 

ஆக்கத்தில் பல்சவறு தேயல்முனைகள் உள்ளை என்பனதயும் அனவ தபொதுவொக தவவ்சவறு 

கொலகட்டங்களில்  ொற்ைங்களுக்கு உட்படுகின்ைை என்பனதயும் தவளிப்படுத்துகின்ைை.  இந்த 

கொரணி கொரண ொக, தேொல்ேொர் உற்பத்தித்திைன் ஒரு தூய சகொட்பொடுேொர் கருத்தொகக் 

கருதப்படவில்னல.  ொைொக, இது கொலப்சபொக்கில்  ிகவும் அளவிடக்கூடிய பண்புக்கூைொகும். 

 இன்ஸ்ப்ரூக் உனரநனட தரவுததொகுதி (Innsbruck Prose Corpus) - இன்ஷ்ப்ரக் 

கம்ப்யூட்டர் கொப்பகத்தின் இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய ஆங்கில உனரகளின் (Innsbruck Computer 

Archive of Machine Readable English Texts) துனணக்குழு, அகரொதியலில் வரலொற்று 

தரவுததொகுதியின் ேொத்திய ொை பயன்பொடுகனளக் கருத்தில் தகொள்ள பகுப்பொய்வு 

தேய்யப்படுகிைது (Markus 2002). (அ) தேயல்பொட்டுச் தேொற்களின் ததொடொியல், (ஆ) நினலயொை 

தவளிப்பொடுகள்  ற்றும்  ரபுத்ததொடர்கள்களின் தபொருண்ன யியல்  ற்றும் (ேி) தேொற்களின் 

பயன்வழியியல்  ற்றும் நனடயியல் பண்புக்கூகள் (அல்லது தேொல் சேர்க்னககள்) ஆகியவற்றுடன் 

ததொடர்புனடய ஒரு ேிக்கலொை இனடமுகம், முனையொை தேொல்லியல் ஆய்வுகளுக்கு அவேிய ொை 

தபொருட்கள் ஆகும் என்பனத பல்சவறு த ொழியியல் துனணப்பிொிவுகளுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ள 

பல எடுத்துக்கொட்டுகளின் குைிப்புனர கொட்டுகிைது. இயல்பொக்கப்பட்ட  ற்றும் 
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அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட உனரகளின் தரவுத்ததொகுதிகள் இந்த வனகச் தேொல்ேொர் ஆரொய்ச்ேிக்கு 

 ிகவும் பயனுள்ளதொக இருக்கும் என்பனத தவளிப்படுத்துகிைது. 

  தஹல்ேின்கி ஆங்கில உனரகளின் தரவுததொகுதி: இருகொலம்  ற்றும் கினளத ொழிகள் 

(Helsinki Corpus of English Texts: Diachronic and Dialects)  த்திய ஆங்கிலத்தில் தேொல்ேொர் 

கடன் வொங்கலின் சபொக்னகயும் தன்ன னயயும் அைியப் பயன்படுகிைது (Skaffari 2002).  த்திய 

ஆங்கிலத்தில் பிதரஞ்சு, ஸ்கொண்டிசநவிய  ற்றும் லத்தீன் கடன் தேொற்களின் (Scandinavian, and 

Latin loanwords) அளவு-தர ஆய்வு (Quantitative-qualitative examination) பல நூற்ைொண்டுகளொக 

பரவியிருக்கும் தேொல்ேொர் கடன் வொங்கும் தேயல்முனையின்  ீது இருகொலக் கண்சணொட்டத்னத 

தவளிப்படுத்துவதில் ஒருகொலத் தரவுகளின் திைனை நிறுவுகிைது. அளவிடப்பட்ட தகவல்கள் 

அகரொதி ததொடர்பொை பிரச்ேினைகள் குைித்து தவளிச்ேம் சபொடத் தவைிவிட்டொலும், இது பல 

ஆண்டுகளொக ஒரு த ொழியின் தேொற்தைொனகயின் வளர்ச்ேினய விளக்குகிைது. ச லும், 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட கடன் தேொற்களின் சூழல் பயன்பொட்டின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் இந்த நிகழ்வின் ஆழ ொை ஆய்வுக்குத் சதனவயொை  திப்பு ிக்க 

நுண்ணைிவுகனள வழங்குகின்ைை.  

  நவீை ஆங்கிலத்தின் தஹல்ேின்கி தரவுததொகுதி Helsinki Corpus of Modern English, 

லொம்சபட்டர் கொர்பஸ் Lampeter Corpus, ஆரம்பகொல நவீை ஆங்கில கடிதத் ததொடர்பு  ொதிொிகள் 

(Corpus of Early Modern English Correspondence Samples),  ிச்ேிகன் ஆரம்பகொல நவீை 

ஆங்கிலப் தபொருட்கள்/தரவுகள் (Michigan Early Modern English Materials)  ற்றும்  த்திய 

ஆங்கில உனரநனட  ற்றும் தேய்யுளின் தரவுததொகுதி ஆகியனவ தேொல் அலகுகளின் 

தபொருண்ன   ொற்ைத்தில் தேொல்லொட்ேிக் குைிக்சகொள் (rhetorical purpose)  ற்றும் சூழலின் 

முக்கியத்துவத்னதச் ேொிபொர்க்க ஆரொயப்படுகின்ைை (Lewis 2002). தேொல்ேொர் அலகுகளின் 

அைிவுேொர்  ற்றும்  திப்பீட்டு தேயல்பொடுகனள வழங்குவதற்கொக பிரதிநிதித்துவ 

தேயல்பொட்னடக் தகொண்ட பல்சவறு அளவிடல் தகுதிகள் எவ்வொறு பல்தபொருதளொருத ொழிய 

தவளிப்பொடுகளொக உருவொக்கப்படலொம் என்பனத இது கொட்டுகிைது. வழக்க ொை தேொல்லொட்ேிக் 

கனல அன ப்தபொழுங்குகளில் அனவ பயன்படுத்தப்படுவதொல், அர்த்தங்களில் சபசுபவொின் 

கண்சணொட்டம் எவ்வொறு எழுகிைது என்பனதயும் இது கொட்டுகிைது; இது இறுதியில் அகச்ேொர்பு 

ஒப்புன கள் (local analogies) வழியொக ஒரு தபொருண்ன   ொற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கிைது, இது 

புதிய களங்களில் தேொல்ேொர் அலகுகனள அவற்ைின் பயன்பொட்னட நீட்டிக்கக் 
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கட்டொயப்படுத்துகிைது. தவளிப்பொடுகளின் அளவுேொர் ஆய்வு குைிப்பிட்ட தேொல்லொட்ேித் திைன் 

அன தபொழுங்குடன் அவற்ைின் இனண நிகழ்வு (co-occurrence) புதிய 

பல்தபொருதளொருத ொழியத்னத உருவொக்குகிைது  ற்றும் புதிய தகவல் கட்டன ப்னபப் தபறுகிைது 

என்பனதக் கொட்டுகிைது. 

 ஆங்கில உனரகளின் தஹல்ேின்கி தரவுததொகுதியின் (Helsinki Corpus of English Texts) 

தைியொர் கடிதங்களின் தபொிய தரவுத்தளம் ஆரம்பகொல நவீை ஆங்கிலத்தில் வினைசநொக்கு 

 ொற்ைத்தின் (modal change) அன ப்தபொழுங்குகனளப் ஆய்வதற்கும், இன்னைய ஆங்கிலத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும் வினைசநொக்குடன் (modality) ஒப்பிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது (Plaza 

2002). சுவொரஸ்ய ொக, தரவுததொகுதியிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட வினைசநொக்குக் கூறுகள் 

இலக்கண ய ொக்கலின் ஒரு இருகொலம்ேொர் தேயல்முனைனய எடுத்துக்கொட்டுகின்ைை; 

அதிலிருந்து தேொல்ேொர் வினைச்தேொற்கள் படிப்படியொக வினைசநொக்கு வினைச்தேொற்களொக 

இலக்கண  திப்புகனளப் தபற்றுள்ளனத அைியலொம். பயன்பொட்டின் இத்தனகய  ொற்ைம் பனழய 

 ற்றும் புதிய கட்டன ப்புகளுக்கு தநருக்க ொகத் சதொன்றும் ஒப்புன ேொர் ஆகங்களொலும் 

(analogic formations)  ற்றும் முழுன யற்ை தேயல்முனைகளின் பொதுகொப்பின்ன யிலிருந்து 

உருவொக்கப்பட்ட வடிவம்ேொர் இரண்டகத்தொலும் (formal duplicity) பண்பொக்கம் தேய்யப்பட்ட 

கட்டன ப்பு  ினகக்கு (structural redundancy) உள்ளொக்கப்பட்டுள்ளது. 

, Brown Corpus, and LOB Corpus 

 ததொடக்ககொல நவீை ஆங்கிலத்தின் தஹல்ேின்கி தரவுததொகுதி (Helsinki Corpus of Early 

Modern English), பிரவுன் தரவுததொகுதி  ற்றும் லொப் தரவுததொகுதி ஆகியனவ ஐநூறு 

ஆண்டுகளில் ஆங்கிலத்தில் LOVE என்பதன் அர்த்தத்தில் ஏற்பட்ட  ொற்ைங்கனள விளக்க ஆய்வு 

தேய்யப்படுகின்ைை (Tissari 2000). தரவின் பல பொி ொண பகுப்பொய்வு மூலம், இது அன்பின் 

ஐந்து தவவ்சவறு கருத்தியல் களங்கனள அனடயொளம் கொட்டுகிைது: 'family love', 'friendship', 

'sexual love', 'religious love'  ற்றும் 'love of things', இருப்பினும் இந்த வொர்த்னதயின் 

பயன்பொட்டில் ததளிவின்ன  உள்ளது ேில சூழல்களில். இருப்பினும், தேயலில் ஈடுபடும் 

பங்சகற்பொளர்கனளப் பற்ைிய குைிப்பு, எந்ததவொரு இரண்டு வனககளும் ஒசர சநரத்தில் 

வொர்த்னதயொல் குைிக்கப்படுவதொகக் கூறுகிைது, இருப்பினும் பங்சகற்பொளர்கனளப் 

தபொறுத்தவனர சூழ்நினல தகவல்கள் சவறுபடலொம். தரவுகளின் எண் பகுப்பொய்வு, 'LOVE' 

வனககளின் ஒப்பீட்டு அதிர்தவண் பல ஆண்டுகளொக  ொைிவிட்டது என்று கூறுகிைது. 'sexual 
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love' என்பது பல நூற்ைொண்டுகளொக  ிகவும் ஆதிக்கம் தேலுத்தும் கொரணியொக இருந்தொலும், 

'family love'  ற்றும் 'friendship' ஆகியனவ பயன்பொட்டில் குனைவொகசவ இருக்கின்ைை, அசத 

சநரத்தில் 'love of things'  ற்றும் 'religious love' ஆகியனவ பல நூற்ைொண்டுகளொக  ொைொ ல் 

இருக்கின்ைை. 

  வரலொற்று ஆங்கில தரஜிஸ்டர்களின் பிரதிநிதி தரவுததொகுதி (Representative Corpus of 

Historical English Registers)  ற்றும் ஆரம்பகொல நவீை ஆங்கிலத்தின் தஹல்ேின்கி தரவுததொகுதி 

(Helsinki Corpus of Early Modern English) ஆகியனவ ஆங்கிலத்தில் ஆக்க உருபைியல் 

(derivational morphology) உற்பத்தித்திைைில் புைத ொழியியல்ேொர்ந்த (extralinguistic)  ற்றும் 

சூழல் ேொர்ந்த கொரணிகளின் பங்னக ஆரொய்வதற்கு ஆய்வு தேய்யப்படுகின்ைை (Cowie 2000). 

தரவுததொகுதிகளிலிருந்து தபைப்பட்ட ேொன்றுகள், உருபைியல் உற்பத்தித்திைைின் அதிகொிப்பு 

 ற்றும் குனைவு ஆகியனவ ஒரு ேமூக கலொச்ேொர தேயல்பொடொை புதியதேொல்லொக்கத்தொல் 

வலுவொகத் தீர் ொைிக்கப்படுகின்ைை என்ை வொதத்னதச் ேொிபொர்க்க இயலச் தேய்தது. 

எவ்வொைொயினும், புதிய தேொற்களின் சதனவ பயன்வழியல் அடிப்பனடயிலும்  அழகியல்  

அடிப்பனடயிலும் உருவொக்கப்படுவதொகக் கண்டுபிடிப்புகள் கொட்டுகின்ைை. தகொள்னக 

அடிப்பனடயில் “சபசுவதற்கு புதிய விஷயங்கள் இருக்கும்சபொது, அவற்ைிற்கு தபயொிட புதிய 

தேொற்கள் சதனவ. அல்லது ேில சநரங்களில், பனழய விஷயங்கனளப் பற்ைி முற்ைிலும் புதிய 

வழியில் சபே விரும்புகிசைொம். ேமூகத்தில் ஏற்படும்  ொற்ைங்கள், அது தபொருள்ேொர்பொைதொக 

இருந்தொலும் அைிவுேொர்ந்ததொக இருந்தொலும், புதிய தேொற்களுக்கு அனழப்பு விடுகின்ைை; ச லும் 

ேமூக  ொற்ைம் எவ்வளவு தீவிர ொக இருக்கிைசதொ, அவ்வளவு புதிய விஷயங்களுக்கு நொம் தபயொிட 

சவண்டும் அல்லது பனழயவற்னை  றுதபயொிட சவண்டும். எைசவ, கண்டுபிடிப்பு, கண்டுபிடிப்பு, 

சதடல் ஆய்வு, சபொர், வர்த்தகம்  ற்றும் புரட்ேி அனைத்தும் புத்தொக்கத்னத வளர்க்கின்ைை "(Algeo 

1991: 14). 

 'LOOK AT' என்பதன் உட்படுத ொழிகள் (troponyms) (எ.கொ. stare, gaze, gape, gawp, 

gawk, goggle, glare, glimpse, glance, peek, peep, peer, squint, leer, gloat, and ogle) ேில 

வரலொற்று தரவுத்ததொகுதிகள் அடிப்பனடயில்  வனகயில் கொட்ேிப் புலனுணர்வுக் களத்தில் ஆய்வு 

தேய்யப்படுகிைது (Poch and Clavera 2002). இந்த வினைச்தேொற்கள் சதொன்ைிய பல்சவறு 

தபொருண்ன க் களங்கனள இது எடுத்துக்கொட்டுகிைது. இது ஒரு களத்திலிருந்து  ற்தைொரு 

களத்திற்கு அர்த்தங்கனள  ொற்ை ஊக்குவிக்கும் கொரணிகளில் கவைம் தேலுத்துகிைது. இந்த 
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வினைச்தேொற்கள்  ட்டு ல்லொ ல், கொட்ேிப் புலன் உணர்சவொடு இனணக்கப்பட்ட யொனவயும் 

கண்கள், பொர்த்தல் அல்லது சநொக்குதல் என்ை அடிப்பனட தேயல்பொடுகனளத் தவிர, உணர்வுகள், 

உணர்ச்ேிகள்  ற்றும்  ைப்பொன்ன கனளயும் தவளிப்படுத்தக்கூடும் என்ை உண்ன னய 

பிரதிபலிக்கிைது என்பது  ிகவும் குைிப்பிடத்தக்க உற்றுசநொக்கு ஆகும் (Poch and Clavera 2002: 

571). 

  தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுகள் பற்ைிய குைிப்புனர வரலொற்றுப் 

தபொருண்ன யியல்  ற்றும் அகரொதியலில் குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகனளச் தேய்ய பல்சவறு 

வரலொற்று  ற்றும் இருகொலத் தரவுத்ததொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பனதக் 

குைிக்கிைது. வரலொற்று த ொழியியலில் அகரொதியின்  றுகண்டுபிடிப்பு பரந்த அளவிலொை 

ஆரொய்ச்ேி கருவிகளின் வளர்ச்ேியிலிருந்து பயைனடகிைது: இருகொலத் தரவுத்ததொகுதிகள், 

அகரொதிகள்  ற்றும் தேொற்களஞ்ேியங்கள் (thesauri); இது ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழியின் பொிணொ  

வளர்ச்ேினய நன்ைொகப் பகுப்பொய்வு தேய்ய அனு திக்கிைது. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை 

அகரொதி ( ற்றும் வரலொற்று த ொழியியல்) ஆய்வு ஆங்கிலம்  ற்றும் பிை த ொழிகளில் (Hofland 

and Johansson 1982, Hundt 1997) ேில படிகள் முன்சைைியிருந்தொலும், இந்திய த ொழிகளில் 

அதன் தபொிதும் எதிர்பொர்க்கப்பட்ட பயணத்னத இன்னும் ததொடங்கவில்னல.  

7.4. கனலச்தேொல் ஆக்கத்தில் தரவுத்ததொகுதி (Corpus in Technical Word Formation) 

 பிை த ொழிகளிலிருந்து த ிழில் (அல்லது பிை இந்திய த ொழிகளுக்கு) கடன் வொங்கிய 

ததொழில்நுட்ப  ற்றும் அைிவியல் தேொற்களுக்குக் கனலச்தேொல் உருவொக்கம்  ற்றும் தபொருத்தம் 

குைித்து விவொதம் நனடதபறுகிைது. தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் 

பல அைிவியல்  ற்றும் ததொழில்நுட்ப தேொற்கள் பல ஆண்டுகளொக த ொழியில் கடன் 

வொங்கப்பட்டுள்ளை என்பனதக் கொட்டுகிைது. இனவ அவற்ைின் சதொற்ைத்னத கண்டுபிடிப்பது 

கிட்டத்தட்ட கடிைம் என்ை அளவிற்கு தேொந்தத ொழியொக்கம் (nativization) தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுவொரஸ்ய ொக, த ொழி பயன்பொட்டின் அனைத்து பிொிவுகளிலிருந்தும் உனர  ொதிொிகளின் 

சேகொிப்புகனளக் தகொண்ட ஒரு தரவுத்ததொகுதி, தேொற்களின் உருவொக்கங்களின் புலங்கள்  ற்றும் 

கொலங்கனளப் பற்ைிய ஒருகொல  ற்றும் இருகொல விேொரனணகனள ச ற்தகொள்வதற்கொை 

கனலச்தேொல்லொக்க வல்லுநர்களுக்கொை ஒரு புனதயல் வீடொகும் (Meyer and Mackintosh 1996).  

 தரவுத்ததொகுதி பல அைிவியல்  ற்றும் ததொழில்நுட்ப தேொற்கனள வழங்குகிைது; அனவ 

நினலசபறுதபற்ை அகரொதிகளில் கினடக்கொது. எைசவ, இது கனலச்தேொல்லொக்க வல்லுநர்களுக்கு 
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அவர்களின் கனலச்தேொல் தரவுவங்கி (terminology databank)  ற்றும் அகரொதிகனள வடிவன த்து 

ச ம்படுத்துவதற்கொை அனுபவம்ேொர் தரவுத்தளத்னத (empirical database) வழங்குகிைது. 

தரவுத்ததொகுதி பல்சவறு அைிஞர்களொல் தவவ்சவறு கொலங்களில் உருவொக்கப்பட்ட தேொற்களின் 

தகுதினய  திப்பிடுவதற்கொை வொய்ப்னபயும் வழங்குகிைது.  

 பயன்பொட்டின் களங்கள்  ற்றும் பயன்பொட்டின் தன்ன னயப் தபொறுத்து விதிமுனைகள் 

 ொறுபடும். ஒரு குைிப்பிட்ட துனையில் ஒரு ேிைப்பு அர்த்தத்னதக் தகொண்ட ஒரு குைிப்பிட்ட தேொல் 

 ற்தைொரு துனையில் பயன்படுத்தும்சபொது அர்த்தத்தில்  ொறுபடும். இது இயற்னக த ொழியின் 

உள்ளொர்ந்த பண்புக்கூைொை தேொல்ேொர் ஆக்கமுனை (lexical generativity) என்ை நிகழ்வுக்கு 

வழிநடத்துகிைது. எைசவ, place ‘இடம்’ என்பது பல்சவறு களங்களில் அதன் சவறுபட்ட அர்த்தம் 

கொரண ொகப் பின்வரு ொறு பயன்படுத்தப்படும்: stadium - வினளயொட்டரங்கம், shipyard - 

கப்பல்தளம், harbor - துனைமுகம், hospital –  ருத்துவ  னை, court - நீதி ன்ைம், jail -

ேினைச்ேொனல.  

 புதிய ததொழில்நுட்ப தேொற்கனள உருவொக்கும் சநரத்தில், கனலச்தேொல்லொக்க வல்லுநர்கள் 

பின்வருவைவற்னை நினைவில் தகொள்ள சவண்டும்: (அ) புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட தேொல் 

இலக்கணப்படி த ொழியில் ேீரொைதொக இருக்கசவண்டும்; (ஆ) அது குைிப்பிடும் அைிவியல் நிகழ்வு 

அல்லது தபொருளின் கருத்னதக் தகொண்டிருக்கசவண்டும்; (இ) அது தபொதுவொை பயைர்களுக்கு 

பயன்பொட்டில் எளிதொைதொக இருக்கசவண்டும்; (ஈ) உச்ேொிப்பதற்கு எளிதொகவும் சகட்பதற்கு 

நல்லதொகவும் இருக்கசவண்டும். 

 முரண்பொடொக, திரட்டப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி ஆதொரங்கள் புதிய தேொற்களின் உருவொக்க 

விஷயத்தில் இந்த சகொட்பொடுகள் அொிதொகசவ பின்பற்ைப்படுகின்ைை என்பனதக் கொட்டுகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் அவேரத்திற்கொக பல தேொற்கனள உருவொக்குவர். 

இருப்பினும், இனவ ஒருசபொதும் தரவுத்ததொகுதியில் இருப்பதில்னல.  ொைொக, தபொதுவொை  ற்றும் 

எளிதொை தேொற்கள் அனைத்து உனர வனககளிலும்  ிக உயர்ந்த நிகழ்வுகனளக் தகொண்டிகுக்கும். 

 ஆங்கில slang என்பதற்கு த ிழில்  ிகவும் தபொருத்த ொை  ற்றும் தபொருத்த ொை தேொல் 

எது என்று பொர்த்தொல் அகரொதிகளும் தரவுத்ததொகுதிகளும் பல தேொற்கனளத் தரும்: 

தகொச்னேச்தேொல், தகொச்னேவழக்கு, தகொச்னேயொை சபச்சு, பச்னேயொை தேொல், சபச்சு வழக்கு, 

தகட்டவொர்த்னத. முன்ைர் பட்டியலிடப்பட்ட தேொற்கனளக் கொட்டிலும் ஸ்லொங் (அதொவது 'slang'-

இலிருது எழுத்துப் தபயர்க்கப்பட்டது) ேில உனரகளில் பயன்படுத்தப்படுவனதத் தரவுத்ததொகுதி 
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கொட்டுகிைது. பின்வரும் விைொக்கள் நம் உள்ளத்தில் ஏற்படும்: ஏற்கைசவ உருவொக்கிய 

தேொற்களில் ஏசதனும் ஒன்னை நொம் சதர்ந்ததடுக்கலொ ொ? த ொத்தத் ததொகுப்னபயும் நிரொகொிக்கும் 

ஒரு புதிய தேொல்னல நொம் உருவொக்கலொ ொ? ஆங்கில ஒலிதபயர்ப்பு வடிவங்கனள நொம் 

ஏற்றுக்தகொள்ளலொ ொ? த ொழியில் தேொற்களின் பயன்பொட்டின் அதிர்தவண் அடிப்பனடயிலொை 

ஒரு இணக்க ொை தீர்னவ நொம் ஏற்கலொம். 

  ற்தைொரு சுவொரஸ்ய ொை எடுத்துக்கொட்டொக ice cream. ice cream என்ை தேொல்லுக்கு 

அகரதியிலும் உனரகளிலும் பல விதத்தில் நிகரன்கள் தரப்படுகின்ைை: ஐஸ்கிொீம், பைிகம், 

குளிர்களி, பைிக்கு ிழ், பைிக்கூழ், பைிக்குழவு, பைிக்குனழ ம், பைிகுனழவு, பைிப்பொசலடு, 

பைிகுழவு, பைிப்பொகு. தரவுத்ததொகுதி ஐஸ்கிொீம் என்பனத அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் 

தேொல்லொகக் கொட்டும். இது நிபுணர்களொல் முன்த ொழியப்பட்ட தேொற்கனள விட  ிகவும் 

தபொருத்த ொைது. 

 மூல த ொழிக்குச் (Soruce Language (SL/எஸ்.எல்.)) தேொந்த ொை ஒரு குைிப்பிட்ட 

தேொல்லுக்கு இலக்குத ொழியில் (Target Language (TL/டி.எல்)) உருவொக்கங்கள் பல்சவறு 

ேமூகவியல் கொரணிகனளப் தபொறுத்து அன யும்; அனவ பயன்பொட்டு களங்களின்படி ேொியொை 

ேிக்கல்கனளக் கட்டுப்படுத்துகின்ைை. எ.கொ. ஆங்கிலம் ‘die' என்பனதக் குைிக்க த ிழில் ஒரு தேொல் 

உருவொக்கப்படும்சபொது, நபொின் ேமூக நினல, தனலப்பு, குைிப்பு பகுதி சபொன்ை கொரணிகள் 

உருவொக்கத்தில் குைிப்பிடத்தக்க பங்குகனள வகிக்கின்ைை. இவற்ைில் அடிப்பனடயில் த ிழில் 

தேொற்கள் உருவொக்கப்படும்: ஒரு ததய்வீக  ைிதருக்கு பரசலொகபதவி அனடதல் என்ை தேொல்லும், 

ஒரு ேிைந்த  ைிதருக்கு உயிர்நீத்தல் என்ை தேொல்லும், ஒரு தகளரவ ொை  ைிதருக்கு 

உயிர்துைத்தல் என்ை தேொல்லும் ஒரு ேொதொரண  ைிதருக்கு இைத்தல் என்ை தேொல்லும் ஒரு 

விலக்குக்கு ேொதல் என்ை தேொல்லும் சதர்ந்ததடுக்கப்படலொம்.  

  ஒரு அர்த்தத்னதக் குைிக்க ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் இருக்னகயில் அதிர்தவண் குைித்த 

பொர்னவனயப் பயன்படுத்த இயலும். ஆங்கிலச் தேொல்லொை algorithm என்பனதக் குைிப்பிட 

வழிமுனை, தநைிமுனை, படிமுனை, கணிப்பு தநைி, நிரல் தநைிமுனை என்ை தேொற்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இனவ அனைத்தும் algorithm என்ை ஆங்கிலச் தேொல்னலக் குைிக்க 

வல்லுநர்களொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. வழிமுனை தபரும்பொலும் தரவுத்ததொகுதியில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது. பயன்பொட்டின் அதிர்தவண்  ற்றும் 

தேொற்களின் த ொழியியல் தபொருத்தப்பொட்னடக் கருத்தில் தகொண்ட பிைகு, இலக்குத ொழியின் 
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தேொல் தரவுத்தளத்தில் அனவ ஏற்றுக்தகொள்ளப்படுவதற்சகொ அல்லது நிரொகொிப்பதற்சகொ 

வலியுறுத்தப்படுகின்ைது.  

7.5. இலக்கண உருவொக்கத்தில் தரவுத்ததொகுதி  

 தரவுத்ததொகுதி பல்சவறு வனகயொை இலக்கண ( ற்றும் ததொடொியல்) ஆய்வுகளுக்கு 

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிைது (Halliday 1991). இலக்கண வல்லுநர்களுக்கும் ததொடொியல் 

வல்லுநர்களுக்கும் பல்சவறு சகொட்பொடுகளிலிருந்து தபைப்பட்ட முந்னதய கருதுசகொள்கனளச் 

சேொதிப்பதற்கொை த ொத்த த ொழி வனக  ற்றும் உண்ன யொை அனுபவம்ேொர் தரவுத்தளங்கனளப் 

பற்ைிய அளவு தகவல்கனள (quantified information) இது வழங்குகிைது. த ொழி பயைர்களின் 

திைனுக்கொை உண்ன யொை ேொன்றுகனள விட, இலக்கணத்னதப் பற்ைிய ஆரொய்ச்ேியொளொின் 

உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்பனடயில் இலக்கணம்  ற்றும் ததொடொியல் பற்ைிய ஆரொய்ச்ேி 

ச ற்தகொள்ளப்படுகிைது. ஆனகயொல், ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் எந்த முடிவுகனள எடுத்தொலும், அனவ 

எவ்வளவு அருன யொக சதொன்ைிைொலும், இனவ உண்ன யொை பயன்பொட்டில் பிரதிபலிக்கும் 

தேயல்திைைின் ேொன்றுகளுடன் ேொிபொர்ப்புக்கு அப்பொற்பட்டனவ அல்ல. உண்ன யில் நிகழும் 

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் ேொிபொர்க்கப்படொவிட்டொல், ஆக்கமுனை இலக்கணத்தொர் (generative 

grammarians) கூட அனு ொைங்களுடன் உடன்பட  றுக்கிைொர்கள்.  உண்ன யொை அனுபவ 

ேொன்றுகள் தரவுத்ததொகுதியில் கினடப்பது, அன்ைொட வொழ்க்னகயின் சபொது உண்ன யில் த ொழி 

 க்களொல் எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பனத அைிய த ொழிப் பயைர்களின் 

தேயல்திைனைப் ஆய்வனதச் ேொத்திய ொக்குகிைது (Schmied 1993).  

 ஒரு த ொழியின் எளின யொை விளக்கத்திற்கு தரனவப் பயன்படுத்துவனத விட முனையொை 

இலக்கணக் சகொட்பொடுகளின் தேல்லுபடினயச்  சேொதிக்க தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து நிஜ வொழ்க்னக 

த ொழி தரனவ (real-life language data) ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் பயன்படுத்துகின்ைைர் (Mair 1991). 

இலக்கணங்களின் தற்சபொனதய விவரங்கனளக் குைிப்பிட்டு முனையொை இலக்கணங்கள் 

வகுக்கப்படுகின்ைை. இந்த இலக்கணங்கள் கணிைி பொகுபடுத்தலில் ஏற்ைப்படுகின்ைை  ற்றும் 

உண்ன யொை தரவுகனள விதிகள் எவ்வளவு தூரம் கணக்கிட முடியும் என்பனத ேொிபொர்க்க 

தரவுத்ததொகுதி மூலம் இயக்கப்படுகின்ைை. அதன்பிைகு, கொணொ ல் சபொயுள்ள அல்லது தவைொகக் 

கொணப்படுகின்ை பகுப்பொய்வுகனளக் கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்ள இலக்கணங்கள் 

 ொற்ைியன க்கப்படுகின்ைை, (Mair 1994, 1996). இவ்வொறு முனையொை இலக்கணங்கள் 

உண்ன யொை பயன்பொட்டு த ொழினயப் பிரதிபலிக்கின்ைைவொ அல்லது ஆரொய்ச்ேியொளர்களின் 
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தற்சபொக்கொை கற்பனையிலிருந்து தபைப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகனளக் குைிக்கும் ஒரு  ொதிொினய 

உருவொக்குகின்ைைவொ என்பனத ேொிபொர்க்கப் பொிசேொதிக்கப்படுகின்ைை. 

 கடந்த ேில ஆண்டுகளில், முனையொை இலக்கணங்கனளப் பற்ைிய ேிைிய அளவிலொை 

ஆய்வுகள், சகொட்பொடுகனள உறுதிப்படுத்த அல்லது முன்த ொழிவுகனள நியொயப்படுத்த 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட அளவுேொர் பகுப்பொய்வின் (quantitative analysis) 

முடிவுகனள உள்ளடக்கியது (Mindt 1995).  எடுத்துக்கொட்டொக, ஓஸ்ட்டிஜ்  ற்றும் டிஹொன் 

(Oostdijk and deHaan 1994) பி.என்.ேி யிலிருந்து பல்சவறு எச்ேத்ததொடர் வனககளின் 

அதிர்தவண் பற்ைிய தகவல்கனள ஆங்கிலத்தில் எச்ேத்ததொடர் அன தபொழுங்குகனள ஆயப் 

பயன்படுத்திைர். தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள் எவ்வொறு ஆக்கமுனை 

ேட்டங்கனள (generative frame)  ொதிொியொகக் தகொண்ட இலக்கணங்கனள எழுத உதவுகின்ைை 

என்பனத இது தவளிப்படுத்துகிைது.  இந்த பனடப்புகள் 'ஒவ்தவொரு (முனையொை) இலக்கணமும் 

ஆரம்பத்தில் உள்ளுணர்வு தரவுகளின் அடிப்பனடயில் எழுதப்படுகின்ைை; கட்டுப்பொடற்ை 

தரவுத்ததொகுதி தரவுகளுடன் (unrestricted corpus data) இலக்கணத்னத எதிர்தகொள்வதன் மூலம் 

அதன் ேொியொை தன்ன   ற்றும் அதன் முழுன  குைித்து பொிசேொதிக்க இயலும் ' (Aarts 1991: 48). 

 இனதத் ததொடர்ந்து, இந்திய த ொழிகளில் நவீை 'பயன்பொட்டு அடிப்பனடயிலொை 

இலக்கணங்கனள' ('usage-based grammars') எழுதத் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துவது பற்ைி 

நொங்கள் நினைக்கிசைொம். இனவ சகொட்பொடுகளின் முன்த ொழிவில்  ட்டு ல்லொ ல், விதிகள் 

 ற்றும் தகொள்னககனள உருவொக்குவதிலும் பொரம்பொிய ொைவற்ைிலிருந்து சவறுபடும். 

  ேிலர் தற்சபொதுள்ள த ிழ் இலக்கணங்கள் ஆங்கிலம்  ற்றும் ே ஸ்கிருத 

இலக்கணங்களின் கலனவனயத் தவிர சவதைொன்று ில்னல என்றும் அனவ த ினழப் பற்ைி 

சபேசவொ அல்லது நொம் பயன்படுத்தும் த ொழினயப் பிரதிபலிக்கசவொ இல்னல என்று 

வொதிடுகின்ைைர். தற்சபொதுள்ள த ிழ் இலக்கணங்கள் நொம் உண்ன யில் பயன்படுத்தும் 

த ொழினய உண்ன யொக பிரதிபலிக்கத் தவைிவிட்டதொல், த ொழி பற்ைிய அைினவப் தபறுவதற்கு 

அனவ சதனவயொை தகவல்கனள வழங்கொததொல், தரவுத்ததொகுதினய சநொக்கீடுதேய்ய நொம் 

தயங்கக்கூடொது. 

 தரவுத்ததொகுதி உண்ன யில்  க்கள் பயன்படுத்தும் த ொழினய உண்ன யொகப் 

பிரதிபலிப்பதொல் புதிய இலக்கணத்னத உருவொக்குவதற்கு தரவுத்ததொகுதி பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். புத்திேொலித்தை ொகப் பயன்படுத்திைொல் த ொழி தேயலொக்கம்  ற்றும் உருவொக்கம், 
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இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ற்றும் த ொழி கற்பித்தல் ஆகியவற்ைிற்கு இலக்கணம் பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். 

7.6. தபொருண்ன யியல் ஆய்வில் தரவுத்ததொகுதி 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை த ொழி ஆய்வு, த ொழியியல் தபொருட்கள்  ற்றும் 

உனரக் கூறுகளின் தபொருண்ன ேொர் ஆய்வுக்கு ஒரு புைநினல அணுகுமுனைனய (objective 

approach) நிறுவுவதற்கு பங்களிக்கிைது. இது தேொல்ேொர் அலகுகளின் (அல்லது எந்த உனரக் 

கூைின்) உறுதியொை தபொருண்ன  அனவ உண்ன யில் நடக்கும் சூழலில் இருந்து 

தபைப்பட்டதொகும் (Schütze 1997: 142) என்று கருத்துனரக்கின்ைது. 

 ஒரு தேொல்ேொர் அலகு அல்லது உனரக் கூைின் தபொருண்ன  அதன் முந்னதய நிகழ்வின் 

வரலொற்னை உள்ளடக்கியது; அது அதன் தபொருண்ன   ற்றும் அது உருவொக்கப்பட்ட பகுதிகளின் 

தபொருண்ன  பற்ைி அங்கு கூைப்பட்ட அனைத்னதயும் உள்ளடக்கியது. ேிைந்த அர்த்தங்களின் 

தடங்கள் (எ.கொ. உணர்தபொருள், நனடயியல், பயன்வழியியல், சபொன்ைனவ)  ற்றும் 

குைிநினலத ொழியியல் கூற்றுக்களில் (metalinguistic statements) விவொதிக்கப்பட்ட 

தபொருண்ன யியல் பண்புக்கூறுகள் சூழல்களிலிருந்து பிொித்ததடுக்கப்படலொம் என்று 

வொதிடப்படுகிைது (Teubert  2000). தபொதுவொக, இந்தப் தபொருண்ன கள் ஒரு தேொல்ேொர் அலகு 

அல்லது உனரக் கூைின் தபொருண்ன னய விவொிக்கும் உனரயொகச் சுருக்கப்பட்டு  ற்றும் 

தபொழிப்புனர தேய்யப்படுகின்ைை. 

 பல்சவறு த ொழியியல் தேொற்களுக்கு அர்த்தங்கனள ஒதுக்குவதற்கொை புைநினல 

அளவுசகொல்கனள வழங்கத் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள் எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை என்பனத நிரூபிக்க முயற்ேிகள் உள்ளை (Mindt 1991). 

தபொருண்ன யியல் பகுதியில், த ொழியியலொளொின் தேொந்த உள்ளுணர்வு  ற்றும் ஒரு த ொழினயப் 

பற்ைிய அைிவு ஆகியவற்னைக் தகொண்டு தேொற்களின் தபொருண்ன கள் விவொிக்கப்படுகின்ைை. 

 தரவுத்ததொகுதியின் பகுப்பொய்வு, தேொற்களின் தபொருண்ன ேொர் சவறுபொடுகள் 

உருபைியல், ததொடொியல்,  ீக்கூறு  ற்றும்  ரபுத்ததொடர் ேட்டங்களில் தவளிப்படுத்தப்பட்ட 

பல்சவறு பண்புொீதியொகக் கொணக்கூடிய சூழல்களுடன் உனரகளில் ததொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்பனதக் கொட்டுகின்ைது.  இசதசபொல், கூட்டுச் தேொற்கள், பல்சவறு பல்தேொல் அலகுகள், 

தேொல்லடி வனகப்பொடுகள்  ற்றும் ததொகுப்பு தேொற்தைொடர்கள் ஆகியை தபொருண்ன ேொர் 

பகுப்பொய்வு  ற்றும் புொிதலுக்கொை தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை சூழல் தகவலுக்குத் 
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தகுதியொைனவ. பல்சவறு த ொழியியல் கூறுகள் நிகழும் சூழல்கனளக் கருத்தில் தகொள்வது 

தபொருண்ன ேொர் சவறுபொட்னடக் கட்டன க்க புைநினல அனுபவம்ேொர் விளக்கத்னத 

வழங்கக்கூடும் என்பனதசய இது குைிக்கிைது. தபொருண்ன யியலில் தரவுத்ததொகுதியின் 

 ற்தைொரு முக்கிய பங்கு தேொல்ேொர் தபொருண்ன யியலில் (Leech, Francis, and Xu 1994) 

'ததளிவில்லொத வனக' ('fuzzy category') (நிச்ேய ற்ை தன்ன  indeterminacy)  ற்றும் 'ேொய்வு' 

('gradience') என்ை கருத்னத இன்னும் உறுதியொக நிறுவுவதற்கொை அதன் முயற்ேியில் ஒப்புக் 

தகொள்ளப்படுகிைது. 

  தத்துவொர்த்த த ொழியியலின் (theoretical linguistics) கட்டன ப்பிற்குள், தேொல்ேொர் 

ஐட்டங்களின் வனககள் வழக்க ொக நினலயொைனவ: ஒரு தேொல்ேொர் ஐட்டம் ஒரு குைிப்பிட்ட 

வனகனயச் சேர்ந்தது, அல்லது அது இல்னல. இருப்பினும், வனகப்படுத்தலில் உளவியல் 

சேொதனை புலைைிவு வனகப்பொடுகள் தபொதுவொக 'நினலயொைனவ' அல்ல, ஆைொல் 

'ததளிவில்லொத' எல்னலகனளக் ('fuzzy' boundaries) தகொண்டிருக்கின்ைை என்று கூறுகின்ைை. 

ஆனகயொல், ஒரு தேொல்ேொர் ஐட்டம் ஒரு வனகனயச் சேர்ந்ததொ அல்லது  ற்தைொன்றுக்கு 

தேொந்த ொைதொ என்பது சகள்வி அல்ல, ஆைொல்  ற்தைொன்றுக்கு  ொைொக இது ஒரு தேொல்ேொர் 

வனகப்பொட்டுக்குள் எவ்வளவு தடனவ அடிக்கடி விழுகிைது என்பது சகள்வியொகும். 

 தரவுததொகுதியில் உள்ள ஆதொரங்கனள அனுபவபூர்வ ொகப் பொர்ப்பதன் மூலம், 

'ததளிவில்லொத'  ொதிொி ('fuzzy' model) தரவுகளுக்கு  ிகவும் ேிைந்தது என்பது ததளிவொகிைது, 

ஏதைைில் தேொற்களின் வனககளுக்கு இனடசய ததளிவொை எல்னல இல்னல.  ொைொக, 

உறுப்பிைர்களின் 'ேொய்வு' உள்ளை, அனவ வழக்க ொக த ொழியில் உள்ள சூழல்களில் அவற்ைின் 

பயன்பொட்டின் அடிப்பனடயில் ஒரு குைிப்பிட்ட வனகனய சநொக்கி 'சேர்ப்பதற்கொை அதிர்தவண்' 

உடன் இனணக்கப்படுகின்ைை. 

  தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு தேொல்ேொர் பல்தபொருள் ஒருத ொழியத் (lexical polysemy) 

தன்ன னயப் புொிந்துதகொள்ள உதவுகிைது, இதன் மூலம் தேொற்களின் சூழ்நினல பயன்பொட்டின் 

 ொறுபொடு கொரண ொக பல அர்தங்கனளக் குைிப்பிட இயலும் (Ravin and Leacock 2000, Bouillon 

and Busa 2001, Cuyckens and Zawada 2001). ஒரு தபொிய தரவுத்ததொகுதியில் கொட்டப்படும் 

தேொற்களின் அர்த்த சவறுபொடுகளின் எண்ணிக்னக ேொதொரண  ைிதைொல் உருவொக்கப்பட்ட 

அகரொதிகளில் தரப்பட்ட அர்த்த சவறுபொடுகளின் எண்ணிக்னகனய விட அதிக ொக உள்ளது 

(Fillmore and Atkins 2000, Kilgarriff 2001). ச லும், அவற்ைின் அனைத்து பயன்பொட்டு 
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வனககளும் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து பிொித்ததடுக்கப்பட்டு அவற்ைின் பயன்பொட்டின் சூழலுடன் 

தநருக்க ொை குைிப்புடன் பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்டொல் (Dash 2004) தேொற்களின் 

பல்தபொருள்ஒருத ொழிய அர்த்தங்கள் ேிைப்பொக புொிந்து தகொள்ளப்படும். இது இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இருத ொழி த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளில் 

(bilingual translation corpora) த ொழிதபயர்ப்பு-நிகரன்களுக்கொை தபொருத்தங்கனளக் கண்டைிய 

தேொற்களின் பல அர்த்தங்களின்  ொறுபொடுகனள ஈட்டவும் தேொற்களின் உண்ன யொை 

அர்த்தங்கனள அனடயொளம் கொணவும் உதவுகிைது. 

 இயற்னகயொை த ொழி தேயலொக்கத் திட்டங்களில் தேொற்களின் தபொருண்ன   யக்கம் 

என்பது ன ய அக்கனை (Schütze 1998). தேொல்வனலயில் (WordNet) (Miller et al. 1990) 

முன்த ொழியப்பட்ட அணுகுமுனை கணிே ொை அளவு ேிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கிைது என்பது 

தபருகிய முனையில் ததளிவொகத் ததொிகிைது, ஏதைைில் பல்தபொருளுத ொழியச் தேொற்களின் 

அர்த்தங்கள் ஒன்றுக்தகொன்று எவ்வொறு ததொடர்புபடுகின்ைை என்பது பற்ைி எதுவும் கூைவில்னல. 

 தேொற்களின் புதிய பயன்பொடுகள் அடிக்கடி நிகழும்சபொது  ற்றும் தேொற்களின் ஒற்னை 

ேட்டகத்திற்குள் உருவக அர்த்தங்கள் அனடயொளப்படுதப்படும்சபொது ேிக்கல் ச லும் 

தீவிர னடகிைது. 

 இயல்பொை கருத்தொடலில் (normal discourse) உருவக த ொழி (figurative language) 

பரவலொக இருப்பதொல், உருவக ொகப் பயன்படுத்தப்படும் தேொல்லின் மூலப் தபொருள் 

தபரும்பொலும் விரும்பப்படும் இலக்கு அர்த்தத்திலிருந்து தவகு ததொனலவில் இருக்கும். இந்தச் 

ேிக்கனல ே ொளிப்பதற்கொை ஒரு ேொத்தியம் அனைத்து தவவ்சவறு அர்த்தங்கனளயும் 

பட்டியலிடுவது  ட்டு ல்ல, குனைவொை அர்த்தங்கனளக் தகொண்டிருப்பது  ற்றும் புதிய 

அர்த்தங்கனள உருவொக்குவதற்கும் அவற்றுக்கினடயிலொயொை உைவுகனள னகயளுவதற்கும் ஒரு 

ஆக்கப் தபொைிமுனைனயப் பயன்படுத்துதல் (generative mechanism) ஆகும் (Pustejovsky 1991). 

'ஆக்கமுனை அகரொதி' ('Generative Lexicon') (Pustejovsky 1995) திட்டம், அகரொதிக்கு ஒரு 

கட்டன ப்னப ஒதுக்குவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது  ற்றும் சூழல்களில் தேொற்களின் 

தவவ்சவறு அர்த்தங்கள் எவ்வொறு இனணக்கப்படுகின்ைை என்பனதத் தீர் ொைிக்கும்  ிகச் ேிைந்த 

வள ொை பிரதிநிதித்துவத் திட்டத்னத (representation schema) உருவொக்குகிைது. 

 ஆகுதபயொின் ேில எளிய நிகழ்வுகளுடன் ேில தவற்ைிகள் எட்டப்பட்டொலும், அணுகுமுனை 

உருவகங்கனள எவ்வொறு ே ொளிக்கிைது/னகயொளுகிைது என்ை சகள்வி இன்னும் விவொதத்திற்குத் 
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திைந்திருக்கிைது. ச லும், த ொழியில் ஆகுதபயர்  ற்றும் உருவகம் ஆகியவற்றுக்கு 

இனடசயயொை சவறுபொடுகனளச் தேய்ய இது தவைிவிட்டது. தேொல் அர்த்தங்கள் அவற்ைின் 

உருவக அல்லது ஆகுதபயர் அர்த்தங்கனளப் பற்ைிய தகவல்களுடன் குைிக்கப்படவில்னல 

என்பதொல், சநரடி அர்த்தத்னத சநரடி அல்லொத அர்த்தத்திலிருந்து எவ்வொறு சவறுபடுத்துவது 

என்பது பற்ைிய சகள்வி ஒரு முக்கிய ொை பிரச்ேினையொக  ொறுகிைது; இது த ொழி 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட தேொற்களின் விொிவொை பகுப்பொய்விற்கு வொதிடுகிைது. 

தேொற்களின் உருவப் பயன்பொடு அனைத்து வனகயொை கருத்தொடல்களிலும் பரவலொக உள்ளது, 

இது த ொழியியல், உளவியல், தேயற்னக நுண்ணைிவு (artificial intelligence)  ற்றும் தத்துவம் 

உள்ளிட்ட பல்சவறு துனைகளில் இருந்து கணிே ொை கவைத்னத ஈர்க்கிைது. உண்ன யொை 

பயன்பொட்டின் குைிப்பு  ற்றும் பகுப்பொய்வு இல்லொ ல் தபரும்பொலொை பனடப்புகள் தூய 

த ொழியியல் உள்ளுணர்வொல் வழிநடத்தப்படுகின்ைை. எைசவ த ொழியில் தேொற்களின் உருவகப் 

பயன்பொட்னட, தரவுத்ததொகுதியில் அவற்ைின் பயன்பொட்டில் கவைம் தேலுத்துவதன் மூலம் 

அவற்னை ஆரொய்வது கட்டொய ொகும்; ஏதைைில் ஒரு தரவுத்ததொகுதி தேொற்களின் உருவகப் 

பயன்பொட்டின் பின்வரும் வழிமுனைச் ேிக்கல்கனள ஆரொயத் சதனவயொை தகவல்கனள 

வழங்குகிைது. 

 தரவுத்ததொகுதி என்பது சநரடித்தன்ன , உருவகம், ஆகுதபயர், 

பல்தபொருதளொருத ொழியம், சூழல்-கட்டுண்ட தபொருண்ன   ற்றும் உருவக 

த ொழியுடைொை அவற்ைின் உைவுகள் ஆகியவற்ைின் கருத்துக்கனள தவளிச்ே ொக்கும்.  

 உருவப் பயன்பொடு, உருவகம், ஆகுதபயர் சபொன்ைனவ அன க்கப்பட்டுள்ள இனட-

விளக்கக்குைிப்பொன் ஒப்பந்தத்னதப் (inter-annotator agreement) புொிந்துதகொள்ள 

தரவுத்ததொகுதி சதனவயொை தகவல்கனள வழங்கும். 

 தரவுத்ததொகுதி உருவக த ொழிக்கொை, அவற்ைின் அதிர்தவண்கள், நம்பகத்தன்ன   ற்றும் 

 திப்பீடு ஆய்வுகள் உள்ளிட்ட குைிப்பிட்ட த ொழியியல் குைிப்புகனள வழங்கும்,. 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுகள் ஒரு த ொழியில் தேொற்களின் உருவக 

அம்ேங்கள் பற்ைிய களம், இைம் அல்லது தரவுத்ததொகுதி வனகயின் வினளவுகனளக் 

கண்டுபிடிக்கும். 

http://www.languageinindia.com/


 

477 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட முடிவுகள் உருவகப் பயன்பொட்டு விளக்கம்  ற்றும் / 

அல்லது ஆக்க விஷயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கீட்டு/கணிைிேொர்  ொதிொிகனள 

 திப்பீடு தேய்யத் சதனவயொை வழிகொட்டுதனல வழங்கும். 

  தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து கினடக்கப்தபறும் முடிவுகள் உருவக த ொழிச் தேயலொக்கத்தின் 

உளவியல்  ொதிொிகனள உருவொவதற்குக் குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்னப வழங்கும். 

7.7. த ொழிக் கற்ைலில் தரவுத்ததொகுதி  

 தரவுத்ததொகுதி பல வழிகளில் த ொழி கற்பிப்பதில் பயன்படுத்தப்படுகிைது (Levy 1997, 

Wichmann 1997, Botley, McEnery, and Wilson 2000, Granger, Hung, and Tyson 2002). 

தபொதுவொகத் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து ததொகுக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் த ொழி 

கற்பவர்களுக்கு நிஜ வொழ்க்னகச் சூழ்நினலகளில் ததொடர்பு தகொள்ளும்சபொது அவர்கள் ேந்திக்கும் 

த ொழி வனககளுக்குப் (அதொவது வொக்கியம், தேொற்தைொடர்கள் சபொன்ைனவ) பயிற்ேி அளிக்கப் 

பயன்படுகின்ைை.  அனுபவம்ேொர் கற்பித்தலுக்கொை தரவுகளின் ஆதொர ொக இருப்பனதத் தவிர, 

தற்சபொதுள்ள த ொழி கற்பித்தல் தபொருட்கனளயும் (language teaching materials) வி ர்ேை 

ொீதியொகப் பொர்க்கத் தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 பொடப்புத்தகங்கள் கற்பிப்பதற்கும், தேொந்த த ொழி சபசுபவர்கள் உண்ன யில் த ொழினய 

எவ்வொறு பயன்படுத்துகிைொர்கள் என்பதற்கும் கணிே ொை சவறுபொடுகள் இருப்பதொக ஆய்வுகள் 

கண்டைிந்துள்ளை (Ghadessy, Henry, and Roseberry 2001). த ொழி கற்பித்தலில் 

பயன்படுத்தப்படும் பொடப்புத்தகங்களில் ேில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட (தேயற்னகயொக 

உருவொக்கப்பட்ட) எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை; அனவ கண்டுபிடிப்பொளர்களின் உள்ளுணர்வு 

அல்லது இரண்டொம் நினல விளக்கங்கனள அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. இந்த 

எடுத்துக்கொட்டுகள் பயன்பொட்டின் முக்கிய ொை பண்புக்கூறுகனளக் கவைிக்கத் தவைிவிட்டை 

அல்லது  ிகவும் தபொதுவொைவற்குப் பதிலொக குனைவொை நிகழ்தவண்னணக் தகொண்ட 

நனடயியல்ேொர் சதர்வுகனள முன்ைணிப்படுத்தியுள்ளை எைலொம்.  

 தகொள்னக அடிப்பனடயில், த ொழி கற்பித்தல் தபொருட்கள் (language teaching materials) 

தரவுத்ததொகுதி அல்லது நிஜ வொழ்க்னக த ொழித் தரவுகளின் பிை மூலங்களிலிருந்து 

எடுத்துக்கொட்டுகள்  ற்றும் விளக்கங்களுடன் தவளிப்பனடயொக அனுபவபூர்வ ொக இருக்க 

சவண்டும்; இதன் கொரண ொகப் பயன்பொட்டின் தபொதுவொை சதர்வுகளுக்குக் குனைந்த தபொதுவொை 

சதர்வுகனள விட அதிக கவைம் தேலுத்தப்படுகின்ைை (Kübler 2002). 
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 வகுப்புச் தேயல்பொட்டிற்கொகத் தரவு சநரடியொக  ொணவர்களுக்கு தரப்படலொம் அல்லது 

கற்பித்தல் தபொருட்கனளத் தயொொிப்பதில் பயன்படுத்தப்படலொம். “தரவுத்ததொகுதிகள், கற்பவர் 

அைியசவண்டிய ஒரு த ொழியின் அன ப்தபொழுங்குகளின் பரப்தபல்னலனய  ட்டு ல்லொ ல், 

பொடப்தபொருட்கள் உருவொக்கம்  ற்றும் பொடத்திட்ட வடிவன ப்பில் ஒரு முக்கிய கொரணியொக 

அன யும் அவற்ைின் அதிர்தவண்னணயும் தவளிப்படுத்துகின்ைை.” எைப் பொர்சலொ (Barlow 

1996) வொதிடுகிைொர், 

 தரவுத்ததொகுதினய அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட த ொழிக் கற்பித்தலுக்கொை நூல்கள் 

வழக்க ொக  ிகவும் அொிதொை எடுத்துக்கொட்டுகளுக்குப் பதிலொக, விளக்கத்தில்  ிகவும் 

துல்லிய ொகவும் கற்பிப்பதில் பயனுள்ளதொகவும் இருக்கும் தபொதுவொை  ற்றும் அடிக்கடி நிகழ்கிை 

எடுத்துக்கொட்டுகனளக் குைிப்பிடுகின்ைை. பொரம்பொிய முனையில் கூட, தேொல் பயன்பொட்டின் 

வடிவங்கனளப் புொிந்து தகொள்வதில் தேொல்ேொர் தேொல்லடிவனகப்பொடின் பயன்பொடு குைித்த 

தகவல்கனள வழங்க தரவுத்ததொகுதி பயனுள்ளதொக இருக்கும் (Gavioli 2004). 

 தரவுத்ததொகுதி கற்பவர்களுக்கு த ொழி பயன்பொட்டின் பல்சவறு பண்புக்கூறுகனளப் 

புொிந்துதகொள்ள உதவுகிைது: அதொவது வொக்கியங்களில்  ரபுத்ததொடர்கனளப் பயன்படுத்துவனதக் 

கட்டுப்படுத்தும் தகொள்னககள்; தேொல் பயன்பொட்டின் அன ப்தபொழுங்கு  ற்றும் அவற்ைின் 

தபொருண்ன  உைவுகள் ததொடர்பொை விதிகள்; தேொற்தைொடர், எச்ேத்ததொடர்  ற்றும் வொக்கியங்கள் 

உள்ளிட்ட பல்சவறு கட்டு ொைங்களின் புைக் கட்டன ப்னப உள்ளுனை தேய்யும் தலக்ஸிஸ் 

 ற்றும் இலக்கணத்தின் வனல அன ப்பு; ததொகுப்புச் தேொற்தைொடர்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் 

 ரபுத்ததொடர் தவளிப்பொடுகளின் சூழல் அடிப்பனடயிலொை பயன்பொடு; தரஜிஸ்டர்கள்  ற்றும் 

உனர வனககளுக்குக் குறுக்கொக த ொழிப் பயன்பொட்டின்  ொறுபொடு;  ற்றும் முதன்ன   ற்றும் 

ச ம்பட்ட  ட்டங்களில் கற்பவர்களின் த ொழித் திைன்களின் இயல்பொை வளர்ச்ேியில் தபொதுவொக 

பங்களிக்கும் பிை த ொழியியல் விதிகள் (Hunston 2002: 176). 

 தபொதுவொை முடிவு என்ைதவன்ைொல், உள்ளுணர்வு அடிப்பனடயிலொை த ொழி கற்பித்தல் 

தவைொைது; தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை கற்பித்தல் நம்பக ொைதொகவும் 

நம்பகத்தன்ன யுடனும் இருக்கின்ைது; ஏதைன்ைொல் இது குனைவொை தபொதுவொை 

பயன்பொடுகனள விட தபொதுவொை தபொதுவொை பயன்பொட்டின் சதர்வுகளுக்குக் கவைம் 

தேலுத்துகிைது. 
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 கணிைி உதவியுடன் 'ஊடொடும் த ொழி கற்ைல்' என்பதிலும் தரவுத்ததொகுதி பங்களிப்பு 

தேய்கிைது; இதில் கற்பவர்கள் அணுகல், பயன்பொடு  ற்றும் குைிப்புக்கொக கணிைியில் சே ித்து 

னவக்கப்பட்டுள்ள தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு தவளிப்படுத்தப்படுகிைொர்கள் (Kettemann and Marko 

2002). 

 இரண்டு தவவ்சவறு குழுக்கனள உருவொக்கும்  ொணவர்களினடசய தேொல்வனகப்பொடு 

கற்பித்தல் குைித்து ஒரு சேொதனை ச ற்தகொள்ளப்பட்டது: ஒரு குழு தரவுத்ததொகுதினயப் பற்ைிய 

குைிப்புடன் கற்பிக்கப்படது;  ற்ை குழு தரவுத்ததொகுதினயக் குைிப்பிடொ ல் பொரம்பொிய விொிவுனர 

அடிப்பனடயிலொை முனைகள் மூலம் கற்பிக்கப்பட்டது. பொரம்பொிய விொிவுனர அடிப்பனடயிலொை 

முனைகள் மூலம் கற்பிக்கப்பட்ட  ொணவர்கனள விட தரவுத்ததொகுதியுடன் கற்பிக்கப்பட்ட 

 ொணவர்கள்  ிகச் ேிைப்பொக தேயல்படுகிைொர்கள் என்பது இவ்வொய்வின் வினளவொக 

தவளிப்படுத்தப்பட்டது (McEnery, Baker, and Wilson 1995).  ற்தைொரு ஆய்வில், 

வொக்கியங்களின் இலக்கண பகுப்பொய்வின் அடிப்பனடகனளப் பற்ைி இளங்கனல 

 ொணவர்களுக்குத் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை கற்பித்தல் பொரம்பொிய விொிவுனர 

அடிப்பனடயிலொை நுட்பங்கனள விட ேிைந்த முடிவுகனளத் தருகிைது (McEnery and Wilson 1996: 

105). 

 முதன்ன  'த ொழி கற்பவர்கனள' ச ம்பட்ட 'த ொழி ஆரொய்ச்ேியொளர்களொக'  ொற்றுவதற்கு 

தரவுத்ததொகுதியின்  திப்பு  கத்தொைது (Kirk 2002). ச ம்பட்ட த ொழி கற்ைலில், ஆேிொியர்களொல் 

வடிவன க்கப்பட்ட வகுப்பு நடவடிக்னககளுக்குப் பதிலொக, கற்பவர்களுக்கு அவர்களின் 

விருப்பத்தின் தனலப்புகளில் தங்கள் தேொந்த ஆரொய்ச்ேினய ச ற்தகொள்ள தரவுத்ததொகுதி 

பயனுள்ளதொக இருக்கும். ச ம்பட்ட  ொணவர்கள் ஒரு த ொழித் ததொடர்பொை பரந்த அளவிலொை 

தனலப்புகளில் தேொந்த ஆரொய்ச்ேினய ச ற்தகொள்ள எளிய சதடல் கருவிகளுடன் பல்சவறு நீளம் 

 ற்றும் வனககளின் பல தரவுத்ததொகுதிகனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர். இது  ொணவர்கனள 

தரவுத்ததொகுதியில் சதட, சகள்விக்குொிய தரனவப் பற்ைிய கருதுசகொள்கனள உருவொக்க, பல்சவறு 

கருதுசகொள்கனளச் சேொதிக்க உதவுகிைது. இது தரவுத்ததொகுதி பயன்பொட்டின் ேொியொை 

முனைனயப் பின்பற்ைி  ொணவர்களின் த ொழியியல் திைன்கனளயும் புொிதனலயும் 

ச ம்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கனள எளின யொை 'த ொழி கற்பவர்கள்' என்ை நினலயிலிருந்து 

'த ொழி ஆரொய்ச்ேியொளர்கள்'  என்ை நினலக்கு ஊக்குவிக்கிைது. 
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 'தரவு-உந்துதல் கற்ைல்' 'data-driven learning' (Johns 1991) என்பதில் தரவுத்ததொகுதி 

தபொருண்ன னய உய்த்தைிய சூழனலப் பயன்படுத்துவதற்கொை தபொதுவொை திைன்கனள 

ச ம்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிைது. தரவுத்ததொகுதித் தரனவத் ததொடரனடவு வொிகள் அல்லது 

வொக்கியங்களின் வடிவத்தில் படிப்பதன் மூலம் கற்பவர்கள் த ொழினயப் பற்ைிய சகள்விகளுக்கு 

தொச   பதிலளிக்கும் சூழ்நினலகனள அன ப்பது இதில் அடங்கும். 

 'தரவு-உந்துதல் கற்ைல்’-இல் (Bernadini 2000) ே ீபத்திய முன்சைற்ைங்கள்  ொணவர்கள் 

தங்கள் தேொந்த தரவுத்ததொகுதி விேொரனணகனள வடிவன க்க அவர்கனள ஊக்குவிப்பதன் 

நன்ன கனள வலியுறுத்துகின்ைை. அவ்வொைொை நினலயில், நிகழ்ச்ேி நிரல்  ிகவும் உறுதியொக 

நிர்ணயிக்கப்படொதசபொது, ஒரு தரவுத்ததொகுதி மூலம் சதடுவனத கற்ைவர்கள் பயன்படுத்திக் 

தகொள்கிைொர்கள்; இவ்வொறு அவர்கள் சநொிடும் எந்ததவொரு ஆர்வ ிக்க கவைித்தனலயும் அவர்கள் 

பின்பற்றுகிைொர்கள்.  

 த ொழி கற்ைலுக்கொை அடித்தளங்கனள அன ப்பனத விட, தங்கள் அைிவின் 

இனடதவளிகனள நிரப்புகின்ை ச ம்பட்ட கற்ைவர்களுக்கு இந்த 'கண்டுபிடிப்பு கற்ைல்' 

('discovery learning')  ிகவும் தபொருத்த ொை அன ப்பொகும் (Hunston 2002: 171). 

 தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து ததொடரனடவுனளப் (concordances) பயன்படுத்தி ’கல்வி 

சநொக்கங்களுக்கொை ஆங்கில’ (English for Academic Purposes (EAP))  ொணவர்களுக்கு அதிக 

அளவு தேொற்தைொனகனயக் கற்பிக்க ேில சுவொரஸ்ய ொை சேொதனைகள் ச ற்தகொள்ளப்பட்டை 

(Cobb and Horst 2001). கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில்  ொணவர்கள் பிை முனைகனளப் 

பயன்படுத்துவனத விட தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து வடிவன க்கப்பட்ட ததொடரனடவுகனள 

அணுகும்சபொது தேொற்தைொனக ஐடங்களின் பட்டியல்கனள  ிகவும் தவற்ைிகர ொகக் 

கற்றுக்தகொள்ள முடியும் என்பனதச் சேொதனை நிரூபிக்கிைது. கற்பவர்களொல் பயன்படுத்தப்படும் 

த ொழி  ொதிொிகளொல் தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி பல்சவறு ஆரொய்ச்ேி சநொக்கங்களுக்கொை 

முக்கிய ொை மூலவளங்கள் ஆகும் (Barlow 2000).  

தபொதுவொக, அத்தனகய  தரவுத்ததொகுதியில் சே ிக்கப்படும் தரவு, கற்ைவர்கள் தபற்றுள்ள 

த ொழியியல் தேயல்திைன்  ற்றும் அவர்கள் கற்ைலில் உள்ள குனைபொடுகள் பற்ைிய நம்பக ொை 

ேொன்றுகனள வழங்குகிைது. வல்லுநர்களொல் ச ற்தகொள்ளப்பட்ட இத்தனகய தரவுத்ததொகுதியின் 

பகுப்பொய்வு இயல்புநினல கற்பவர்களின் த ொழியியல் திைனை ச ம்படுத்துவதற்கும் அவர்களின் 
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எழுத்து  ற்றும் சபசும் திைனை ச ம்படுத்துவதற்கும் சதனவயொை நடவடிக்னககனள எடுக்க 

சதனவயொை உத்சவகத்னத வழங்குகிைது. 

 உண்ன யில், இந்தக் குைிப்பிட்ட குைிக்சகொளுடன், கற்ைல் ஆங்கிலத்தின் ேர்வசதேத் 

தரவுத்ததொகுதி (International Corpus of Learner English (ICLE/ஐ.ேி.எல்.இ.) 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளது; இதில் தவளிநொட்டு த ொழியொக ஆங்கிலம் கற்ை பல்சவறு 

நொடுகளிலிருந்து வரும் கற்பவர்கள் தயொொிக்கும் எழுத்துக்களின் ேொறுகள் உள்ளை.  

 தற்சபொது கற்பவர்கள் த ொழியில் தேயல்திைனை எவ்வொறு தபற்றுள்ளைர் அல்லது சபச்சு 

 ற்றும் எழுத்து இரண்டிலும் அவர்களின் த ொழியியல் திைைில் குனைபொடு உள்ளதொ என்பனத 

அைிவது பகுப்பொய்வின் கீழ் உள்ளது. இது இந்திய த ொழிகளில் உள்ள தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு 

த ொழி கற்பித்தல், ஈட்டல்  ற்றும் கற்பவர்களின் த ொழியியல் திைன்கனள ச ம்படுத்துதல் 

ஆகியவற்ைில் நம்பக ொை தரவுத்தளங்களொகக் கருதப்படுவதற்கொை ேொத்தியக்கூறுகள் 

இருப்பனதக் குைிக்கிைது (Mukherjee 2002). 

7.8 கினளத ொழி ஆய்வில் தரவுத்ததொகுதி  

 வட்டொரங்களில் த ொழி பயன்பொட்டின்  ொறுபொடுகனள ஆய்வதற்கு, அதொவது பல்சவறு 

புவியியல் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் சபச்சுவழக்குகனள ஆய்வதற்குத் தரவுத்ததொகுதிகள் 

இன்ைியன யொதது. இது தபொது தரவுத்ததொகுதி அல்லொத கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி முதன்ன  

முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது, ஏதைைில் இது முழு அனுபவ நம்பகத்தன்ன யுடன் கினளத ொழி 

 ொறுபொடுகளின் ேொன்றுகனள வழங்குகிைது. புவியியல் பகுதிகளுக்குள் த ொழி எவ்வொறு 

 ொறுபடுகிைது, அதொவது பல்சவறு புவியியல் பகுதிகளில் சபேப்படும் த ொழிகள் நினலசபைொை 

வடிவத்திலிருந்து எவ்வொறு சவறுபடுகின்ைை என்பனத அைிய கினளத ொழியியல் வல்லுநர்கள் 

அக்கனை தகொண்டுள்ளைர்,. 

 பல நூற்ைொண்டுகளொக, த ொழி வனகக்கொை விைவல், கினளத ொழியியனல 

த ொழியியலின் அனுபவம்ேொர் (பயன்பொட்டு) துனைகளில் ஒன்ைொகச் தேய்கிைது, இது 

உண்ன யொை பயன்பொட்டின் தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்துவனத விட சேொதனைகள்  ற்றும் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  ொதிொிகளில் கவைம் தேலுத்துவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. பல 

ஆண்டுகளொக, இது குைிப்பிட்ட வட்டொரப் சபச்சு ேமூகங்களின் தேொற்தைொனக  ற்றும் 

உச்ேொிப்பில்  ட்டுச  கவைம் தேலுத்தி, உருபைியல், ததொடொியல், தபொருண்ன யியல் சபொன்ை 

பிை பண்புக்கூறுகனளப் புைக்கணித்தது. தற்சபொது கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி 
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கினடப்பதொல், ஆரொய்ச்ேியின் தற்சபொனதய சபொக்கு முழு தநைிமுனை  ற்றும் தினே  ொற்ைத்திலும் 

உள்ளது. தற்சபொது ஒரு ேில கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதிகள்  ட்டுச  இருந்தொலும், அனைத்து 

முக்கிய த ொழிகளிலும் கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்க சவகம் ஏற்கைசவ 

எடுத்துள்ளது.  

 ஒரு கினளத ொழி, அதன் இட  ற்றும் தேொற்பிைப்பியல் அருகொன யின் கொரண ொக, 

நினலசபறுதபற்ை வனகயுடன்  ட்டு ல்லொ ல் பிை வட்டொர வனககளுடனும் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளது. இது கினளத ொழினய ேமூகத ொழியியலின் ஒரு முக்கிய ொை பகுதியொக 

ஆக்குகின்ைது. குைிப்பிட்ட சபச்சு ேமூகத்தொல் பயன்படுத்தப்படும் த ொழி வனகனயப் பற்ைிய 

ஆய்வுடன் கினளத ொழியியல் ததொடர்புனடயது என்பதொல், அவர்கள் பயன்படுத்தும் த ொழியில் 

தவளிப்படும்  க்களின் வொழ்க்னக  ற்றும் ேமூகத்னதப் பற்ைிய குைிப்பு இல்லொ ல் இது 

முழுன யனடய முடியொது. ேொரொம்ேத்தில்,  க்களின் பன்முக வொழ்க்னக கினளத ொழியில் 

பிரதிபலிக்கிைது, இதன் பகுப்பொய்வு உண்ன யொை பயன்பொட்டின் த ொழியின்  ொதிொிகளொல்/ 

பதக்கூறுகளொல் தேய்யப்பட்ட தபொிய  ற்றும் பல்பொி ொண தரவுத்ததொகுதிகளின் 

(multidimensional corpora) பகுப்பொய்வு இல்லொ ல் ஒருசபொதும் முழுன யனடயொது. இது 

கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதியின் சதனவனய நிறுவுகிைது ( ின்ைணு அல்லது அச்ேிடப்பட்ட 

வடிவத்தில்); இது  க்களின் வொழ்க்னகயின் பல்சவறு பண்புக்கூறுகனள ஆரொய்ந்து 

புொிந்துதகொள்ள சதனவயொை தகவல்கனளயும் தரனவயும் பிொித்ததடுக்க பயன்படுத்தப்படலொம்.  

தவிர, ததொகுப்பியல் அகலம்  ற்றும் பல்சவறு கொரணங்களொல், கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி 

தபொதுவொக வொழ்க்னக, த ொழி  ற்றும் ேமூகத்தின் பல்சவறு பண்புக்கூறுகனளப் ஆய்வதற்கும், 

இலக்கு  க்கள் ததொனக குைித்து நம்பக ொை தரம்ேொர்-அளவுேொர் (qualitative-quantitative) 

முடிவுகனள எடுப்பதற்கும் பல்சவறு வனகயொை தகவல்கனள வழங்க வல்லது.  

 இந்திய த ொழிகளின் கினளத ொழிகனளப் தபொறுத்தவனரயில், வட்டொர வனககனள 

நுணுக்க ொை விவரங்களுக்கொக ஆய்வு தேய்ய தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்க எந்ததவொரு 

உண்ன யொை முயற்ேியும் எடுக்கப்படவில்னல. த ிழின் கினளத ொழிகளும் அசத நினலனயக் 

தகொண்டிருந்தை. கடந்த நூறு ஆண்டுகளொக த ிழின் கினளத ொழிகனள பல்சவறு இடங்களில் 

ஆய்வு தேய்ய ேில முயற்ேிகள் இருந்தசபொதிலும், இவற்ைில் தபரும்பொலொைனவ குைிப்பிட்ட 

வட்டொர வனகனயச் சேர்ந்த னகமுனையொக சேகொிக்கப்பட்ட தகவல்களின் ேில பகுப்பொய்வுகளின் 

எளிய பகுப்பொய்வின் அடிப்பனடயில் அன ந்தனவ. இத்தனகய ஆய்வுகளின் தவளியீடுகள் 
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தபரும்பொலும் தேொற்தைொனகப் பட்டியல்கள் அல்லது குைிப்பிட்ட கினளத ொழிகளில் 

பயன்படுத்தப்படும் ேில தேொற்களின் அகரொதிகளின் உருவொக்கத்தில் வினளந்தை . 

 கினளத ொழிகளின் இலக்கணங்கனள உருவொக்குவதற்கொை முயற்ேிகள் அல்லது 

கினளத ொழிகளின் தேொல்-ததொடொியல் பண்புக்கூறுகனள நினலசபறுதபற்ை த ொழியிலிருந்து 

சவறுபடுத்துவதற்கொை முயற்ேிகள் அொிதொகசவ உள்ளை. எந்ததவொரு ஆய்வும் இதுவனர தபொிய, 

ேீரொை  ற்றும் பிரதிநிதித்துவ கினளத ொழித் தரனவப் பயன்படுத்தவில்னல என்று உறுதியொக 

வொதிட இயலும்; இதன் கொரண ொக ஆய்வுகள் தபரும்பொலும்  க்களின் வொழ்க்னக, த ொழி  ற்றும் 

ேமுதொயத்தின் பரந்த அளவிலொை கொட்ேினய தவளிப்படுத்த தவைிவிட்டை. நிச்ேய ொக, 

கினளத ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதி  ிகச் ேிைந்த விருப்பத் சதர்வொகும்; இதன் பகுப்பொய்வு 

கினளத ொழிகனளயும் முழு த ொழிச் ேமூகத்னதயும் விளக்கி நிற்கும். 

 கினளத ொழி ஆய்வின் தற்சபொனதய உலகளொவிய சூழ்நினல தரவுத்ததொகுதினய 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட அணுகுமுனைனய வலியுறுத்துகிைது, ஏதைைில் இது 

கினளத ொழியியல் வல்லுநர்கள் எதிர்தகொள்ளும் பிரச்ேினைகளுக்கு  ிகச் ேிைந்த முடிவுகனளயும் 

முன்சைொக்னகயும் தருகிைது. கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி எழுத்து  ற்றும் சபசு  

உனரகளிலிருந்து  ொதிொிகனள/பதக்கூறுகனள  ிகவும் ேீரொை முனையில் பொதுகொக்கிைது. எழுத்து 

தரவுத்ததொகுதி எழுத்து மூலங்களிலிருந்து பதக்கூறுகனளச்/ ொதிொிகனளச் சே ிக்கும் அசத 

சவனளயில், உனரயொடல்  ற்றும் உனரயொடல் ஊடொட்டங்களின் பல்சவறு துனைகளிலிருந்து 

தபைப்பட்ட பதக்கூறுகனளப்/ ொதிொிகனளப் சபசும் தரவுத்ததொகுதி பொதுகொக்கிைது. எைசவ, 

இலக்கு ேமூகத்தின் த ொழினயப் பிரதிபலிக்க இரண்டு வனகயொை உனரயின் விகிதொேொர 

பிரதிநிதித்துவம்  ிகவும் பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

 திட்டத்தின் படி, ஒரு பிரதிநிதி கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி இரண்டு பகுதிகனளக் 

தகொண்டுள்ளது: எழுத்து  ற்றும் சபச்சு. ஒவ்தவொரு பகுதிக்கும் இரண்டு துனணப்பகுதிகள் 

உள்ளை: கற்பனை உனரகள்  ற்றும் தகவல் உனரகள். குைிப்பிட்ட சபச்சு வனகனயச் சேர்ந்த 

 க்களின் வொழ்க்னக  ற்றும் ேமுதொயத்தின் அகலம்  ற்றும் வனகனய கணக்கில் 

எடுத்துக்தகொள்வதன் மூலம் 'த ொழி'-இன் ஒரு 'கலப்பு கொட்ேினய' இது முன்னவக்கிைது 

(அட்டவனண 7.1). 
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அட்டவனண 7.1: ஒரு சபச்சுவழக்கு கொர்பஸின் முன்த ொழியப்பட்ட கலனவ 

கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதிகள் 

உனரகள் எழுத்துப் பகுதி சபச்சுப்பகுதி 

க
ற்
ப
ன
ை

 

புரொணம், புவியியல், கலொச்ேொரம், 

புனைவுகள், வரலொறு, விேித்திரக் 

கனதகள், நொட்டுப்புைக் கனதகள், 

நொட்டுப்புைக் வழக்கொறு, 

கட்டுக்கனதகள், தபொதுக் 

கனதகள், சபய் கனதகள், 

பொடல்கள், கொதல் கனதகள், 

நிகழ்வுகள், குழந்னதப்பொடல்கள், 

நொடகங்கள், கவினதகள், புதிர்கள், 

பழத ொழிகள்,  ரபுத்ததொடர்கள், 

கனதப்பொடல்கள், 

இைங்கற்பொக்கள் சபொன்ைனவ. 

நொட்டுப்புைப்பொடல்கள் (எ.கொ. ேண்னட 

நொடகங்கள், வொய்வழி கனதகள், 

கனதகள், புதிர்கள், குழந்னதப்பொடல்கள், 

கனதப்பொடல்கள், இைங்கற்பொக்கள், 

கவினதகள், சபய் கனதகள், கொதல் 

கனதகள், புதிர்கள் சபொன்ைனவ) 

த
க
வ
ல்
ே
ொ
ர்
ந்
த
து

 

வணிகப் சபச்சுக்கள், ேமூக 

வொழ்க்னக, வர்த்தகம், வரலொறு, 

 தம், நம்பிக்னககள், வழிபொட்டு 

முனைகள், ேடங்குகள், 

சுற்றுச்சூழல், இயற்னக, அரேியல், 

கலொச்ேொரம், இலக்கியம், 

நனடமுனை, விதிமுனைகள், 

விவேொயம், பழக்கவழக்கங்கள், 

விருந்துகள், திருவிழொக்கள், 

வினளயொட்டு, வினளயொட்டு, 

 ரபுகள், ததொழில்கள், சுகொதொரம், 

ேொகுபடி, சுகொதொரம் சபொன்ைனவ. 

வணிகம், விவேொயம்,  தம், சுற்றுச்சூழல், 

வரலொறு, இயற்னக, விதிமுனைகள், 

நம்பிக்னககள், புவியியல், அரேியல், 

ேமூக விதிகள், அன ப்புகள், வழிபொட்டு 

முனைகள்,  ரபுகள், ேடங்குகள், 

பழக்கவழக்கங்கள், ேமூக ய ொக்கல், 

கலொச்ேொரம், திருவிழொக்கள், நொட்டுப்புை 

அைிவியல், சுகொதொரம், வினளயொட்டு, 

வினளயொட்டு, சுகொதொரம், வியொதிகள் 

சபொன்ைனவ. 
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அட்டவனண (7.1), எழுத்துப் பகுதியில் எழுத்து உனரயின்  ொதிொிகள் இருக்கும்சபொது, சபச்சுப் 

பகுதியொைது வொழ்க்னகயின் அனைத்து அம்ேங்களுடனும் ததொடர்புனடய  க்களின் அன்ைொட 

உனரயொடல் ஊடொட்டங்களிலிருந்து அவர்களின் சபச்சு வனககனளக் தகொண்டுள்ளது என்பனதக் 

கொட்டுகிைது. 

 எழுத்து  பதக்கூறுகள்/ ொதிொிகள் சபச்சு வடிவத்தில் தபைப்படுகின்ைை. எழுத்து வடிவத்தில் 

சே ிக்கப்பட சவண்டிய உனரகனளப் சபேசவொ அல்லது படிக்கசவொ தகவலொளர்கள் 

சகட்கப்படுகிைொர்கள். எைசவ, எழுத்து  ொதிொிகள் சதொல்வியனடயும் இடங்களில் குைிப்பிட்ட 

கினளத ொழி வனகயின் த ொழினயப் புொிந்துதகொள்வதற்கொை ேிைந்த ஆதொரங்கள் சபசும் 

உனரயின்  ொதிொிகள்/பதக்கூறுகள் ஆகும். கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதியில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள 

தரவின் முனையொை  ற்றும் அைிவியல்ேொர் பகுப்பொய்வுகள் இதற்கு முன் கண்டிரொத புதிய 

ேொன்றுகனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் உருவொக்கும். 

 இந்தச் தேயல்பொடு கடிைம்  ற்றும் சநரம் எடுக்கும். ஆைொல் இனத அனடய சவறு  ொற்று 

இல்னல. இதற்கு நீண்டகொல திட்ட ிடல், தபொிய அளவிலொை நிதி முதலீடு, நன்கு பயிற்ேி தபற்ை 

த ொழியியலொளர்கள், நிறுவை முன்முயற்ேி  ற்றும் கருவிகனளப் பயனுள்ள முனையில் 

பயன்படுத்துதல்  ற்றும் த ொழித் ததொழிநுட்பத்தின் நுட்பங்கள்  என்பை சதனவ. இந்த இலக்கு 

அனடயப்பட்டொல், த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியில் நீண்டகொலம் புைக்கணிக்கப்பட்ட பகுதி அதன் 

 ொியொனத, தகௌரவம்  ற்றும்  கின யுடன் தன்னை நினலநிறுத்த இயலும். தபொது த ொழியியல் 

ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் பயன்பொட்டின் தற்சபொனதய சூழ்நினலயில் கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதியின் 

முக்கியத்துவத்னதப் பற்ைி ஒருவர் சகள்வி எழுப்ப இயலும். இதற்குப் பதிலளிக்க, கினளத ொழி 

ஆய்வு  ற்றும் விேொரனணயில் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு எந்ததவொரு சகள்விக்கும் 

அப்பொற்பட்டது என்று நொம் வொதிட இயலும்; ஏதைைில் கினளத ொழியியல் ேமூகத ொழியியலில் 

 ிக முக்கிய ொை நினலனய வகிக்கின்ைது. 

 ேமூக அைிவியலின் தபரும்பொன்ன யொை கினளகள் பல்சவறு சபச்சு ேமூகங்களின் 

வொழ்க்னக, த ொழி  ற்றும் ேமூகத்துடன் சநரடியொகசவொ அல்லது  னைமுக ொகசவொ 

ததொடர்புனடயனவ என்பதொல், சபச்சுவழக்கின் முக்கியத்துவத்னத புைக்கணிக்க இயலொது. இந்தக் 

கொரணிகனள கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்வதன் மூலம், பின்வரும் வழிகளில் கினளத ொழித் 

தரவுத்ததொகுதியின் பல பயன்பொடுகள் முன்னவக்கப்படுகிைது. 
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 (அ) கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதியில் பொதுகொக்கப்பட்டுள்ள அகல  ற்றும் பல்சவறு 

பிரதிநிதித்துவ  ொதிொிகள் இரண்டும் தரவுத்ததொகுதி சேகொிக்கப்பட்ட இடத்தில் த ொழியின் 

தபொதுவொை பயன்பொட்டு முனைகனள உண்ன யொகப் பிரதிபலிக்கும். இன்றுவனர, பல்சவறு 

கினளத ொழிகளிலிருந்து சேகொிக்கப்பட்ட தரவு அத்தனகய தரத்னதக் தகொண்டிருக்கவில்னல, 

ஏதைைில்  ொதிொிகள்/பதக்கூறுகள் தபரும்பொலும் அதன் தன்ன யில் ஒரு பொி ொண ொக 

இருப்பதொல், ஒன்று அல்லது இரண்டு குைிப்பிட்ட அம்ேங்களில் (எ.கொ. ஒலியன், தேொற்கள், 

முதலியை)  ட்டுச  கவைம் தேலுத்துகின்ைை. உண்ன யில், இத்தனகய தரவு ஒருசபொதும் 

கினளத ொழியின் ஒட்டுத ொத்த நினலநிற்னபக் குைிக்கொது. ஆனகயொல்,  க்களின் 

வொழ்க்னகனயயும் ேமூகத்னதயும் அவர்களின் த ொழி பயன்பொட்டின் மூலம் 

அைிந்துதகொள்வதற்கும், கினளத ொழிக்கும் நினலசபறுதபற்ை வனகக்கும் இனடயிலொை 

சவறுபொட்டின் பண்புகனள அனடயொளம் கொண்பதற்கும், தபொருள் ேொர்ந்த ஆய்வுகளுக்கொக 

(object-oriented studies) னகமுனையொக சேகொிக்கப்பட்ட ேிைிய தரவுகளின் தரனவக் கொட்டிலும் 

தரவுத்ததொகுதினய நம்புவது எப்சபொதும் நல்லது. 

(ஆ) கினளத ொழியில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிகள்  ற்றும் ஒலியன்கள் ததொடர்பொை 

விவொதங்களுக்கு சதனவயொை தகவல்கனள வழங்குவனதத் தவிர, கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி 

உருபைியல், தேொற்கள்,  ரபுத்ததொடர்கள், வொக்கியங்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் பிை 

த ொழியியல் பண்புகனள விேொொிப்பதற்கொை தரனவ வழங்குகிைது. தரவுத்ததொகுதி 

புலைொய்வொளர்களுக்கு த ொழிப் பண்புகள் குைித்து பல்சவறு புள்ளிவிவர  திப்பீடுகனளச் தேய்ய 

உதவுகிைது, இதன் அடிப்பனடயில் இலக்கு  க்கள் ததொனக பற்ைி தபொதுவொை  ற்றும் 

குைிப்பிட்ட முடிவொை கருத்துக்கள் கூைப்படுகின்ைை. ஆங்கில கினளத ொழிகளின் தஹல்ேின்கி 

தரவுத்ததொகுதி (Helsinki Corpus of English Dialects), வடக்கு அயர்லொந்து சபச்ேின் உனர 

தரவுத்ததொகுதி) (Northern Ireland Text Corpus of Speech, லொன்கொஸ்டர்-ஒஸ்சலொ-தபர்கன் 

தரவுத்ததொகுதி (Lancaster-Oslo-Bergen Corpus)  ற்றும் லண்டன்-லண்ட் சபச்சுத் தரவுத்ததொக்தி 

(London-Lund Speech Corpus) ஆகியவற்ைிலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள், ஆங்கில 

கினளத ொழிகளுக்குள்ளும்  ற்றும் ஒருபுைம் கினளத ொழிகளுக்கும்  றுபுைம் 'நினலசபைொை 

வனக'-க்கும் இனடயிலும் ஒற்றுன கள்  ற்றும் சவறுபொடுகனளக் கண்டைியவும் பயன்படுகின்ைது 

(McEnery and Wilson 1996: 110). ேம்பந்தப்பட்ட த ொழிகளின் கினளத ொழித் 

தரவுத்ததொகுதியுடன் இந்திய த ொழிகளுக்கும் இசத சபொன்ை பணிகள் பொிந்துனரக்கப்படலொம். 
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(இ) நொகொிகத்தின் வளர்ச்ேி  ற்றும் முன்சைற்ைத்துடன் கினளத ொழிகளின் பல த ொழியியல் 

தபொக்கிஷங்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளை. இது அசநக ொக அனைத்து இயற்னக த ொழிகளிலும் 

குைிப்பிடப்பட்ட ஒரு உலகளொவிய சபொக்கு ஆகும். இதன் வினளவொக, பல பொடல்கள், விேித்திரக் 

கனதகள், குழந்னதப்பொடல்கள், புனைவுகள், கனதகள், விடுகனதகள், புதிர்கள், கட்டுக்கனதகள், 

பழத ொழிகள், நொட்டுப்புைக் கனதகள் சபொன்ைனவ ஒரு கொலத்தில் கினளத ொழிகளில் 

பொதுகொக்கப்பட்டிருந்தை. இனவ குைிப்பிட்ட வட்டொர த ொழி ேமூகத்திற்கு  ட்டு ல்ல, முழு 

த ொழி ேமூகத்திற்கும் ஈடுதேய்ய முடியொத இழப்புகள் ஆகும். தரவுத்ததொகுதியில்  ீதமுள்ள 

புனதயல்கனளப் பொதுகொப்பது அவேியம், இதைொல் இனவ ஒசர விதினய ேந்திக்கொது, ச லும் 

அனவ பயன்பொட்டிற்குக் கினடக்கின்ைை. இனவ வரலொற்ைின் உள்ளடக்கம்  ட்டு ல்ல, 

தற்சபொனதய வொழ்க்னகனயயும் ேமூகத்னதயும் புதிய கண்சணொட்டங்களுடன் வடிவன ப்பதில் 

பங்களிக்கும் கடந்த கொலத்தின் அத்தியொவேிய தபொருட்கள் ஆகும். 

(ஈ) வட்டொர சபச்சு ேமூகத்தின் பல பொி ொண வொழ்க்னகயின் த ொத்த வர்ணனைப் படமும் 

கற்பனையொை உனர பதக்கூறுகளில்/ ொதிொிகளில்  ட்டுச  பயன்படுத்தப்படும் த ொழி மூலம் 

எப்சபொதும் முன்ைிறுத்தப்பட்டுள்ளது.  க்களின் திைேொி உனரயொடலில் பயன்படுத்தப்படும் 

தகவல் உனரயின்  ொதிொிகள்/பதகூறுகள் ந க்குத் சதனவ. ேமூக அைிவியலின் பிை கினளகளும் 

ே  ொகப் பயைனடவதொல், இது த ொழியியலில்  ட்டும்  ட்டுப்படுத்தப்படவில்னல. ேமூக 

அைிவியலொர்கள் கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்தி வொழ்க்னக, வொழ்க்னக முனை, 

ஒரு த ொழி ேமூகத்தின் கலொச்ேொரம் ஆகிய அவர்களின் விேொரனணயின் எல்னலக்கு 

உட்பட்டவற்ைின் த ொத்தப் படத்னத வனரயலொம். 

(உ) ஒரு கினளத ொழி  ற்றும் 'நினலசபறு' வனகயின் அடிப்பனடயிலொை சவறுபொட்டின் 

சகொடுகனள வனரயக் கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி சதனவப்படுகிைது. பல பனழய தேொற்கள், 

இைச் தேொற்கள், கருவிகள்  ற்றும் நுட்பங்களின் தபயர்கள், ேிைப்புச் தேொற்கள், வயது முதிர்ந்த 

குைியீடுகள்  ற்றும் குழு வழக்குகள்,  ைந்துசபொை  ரபுச்தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்கள், 

அொிதொகப் பயன்படுத்தப்படும் எச்ேத்ததொடர்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்கள், பண்னடய 

அனடத ொழிகள்/பட்டப்தபயர்கள்  ற்றும் பழத ொழிகள் சபொன்ைவற்னைப் பொதுகொக்கும் திைன் 

இதற்கு உண்டு. 'நினலசபறு' வனக. உள்ளடக்கம், கலனவ, வனக  ற்றும் அகலம் ஆகியவற்ைில் 

உள்ள தைித்துவத்தின் கொரண ொக, கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி, விளக்க ொை, வரலொற்று, 

ஒப்பீட்டு  ற்றும் ேமூகவியல் அைிவுக்கு இன்ைியன யொத  திப்பு ிக்க தகவல்கனள வழங்குகிைது.  
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(ஊ) ஒரு ேில எடுத்துக்கொட்டுகளுடன், த ிழ் கினளத ொழிகனளப் பற்ைிய தபரும்பொலொை 

ஆய்வுகள்  ைித முயற்ேியொல் கள ஆய்வின் மூலம் திரட்டப்பட்ட ேிைிய தரவுகள் 

அடிப்பனடயிலொைனவ. அனவ  கினளத ொழிகளில் உள்ள தேொற்கள் தபரும்பொலும் 'நினலசபறு' 

வனககளிலிருந்து உச்ேொிப்பில் சவறுபடுகின்ைை என்பனதயும் அவ்வொசை ஒரு வட்டொரக் 

கினளத ொழி  ற்தைொரு வட்டொரக் கினள த ொழியிலிருந்தும் ஒரு ேமூகக் கினளத ொழி  ற்தைொரு 

ேமூகக் கினளத ொழியிலிருந்தும் உயர்வழக்கு தொழ்வழக்கிலிருந்தும் சவறுபடுகின்ைை என்பனத 

நிறுவ முயன்ைை.  

 வட்டொரக் கினளத ொழி 1 வட்டொரக்கினளத ொழி 2 

 அனர    அனை 

 கொி    கைி 

 ஏரு    ஏறு 

 சபரு     சபறு 

 பளம்    பழம் 

 வொனளப்பளம்   வொனழப்பழம் 

 த ிள்    த ிழ் 

  ீைவர் சபச்சு   அொிேைர் சபச்சு 

 சதழு    சதளு 

 ரொேொழி    ரொேொளி 

  ஞ்தே     ன்தே 

 பூதொ(ன்)   பூரொன் 

 உயர்வழக்கு   தொழ்வழக்கு 

 இன்று     இண்னணக்கி 

 உயர்வு    ஒேத்தி 

 எண்பது   எம்பளது 

 பிைகு    தபொைகு 

உச்ேிொிப்பில்  ட்டும் அன்ைி தேொல் சதர்விலும் கினளத ொழிகள் சவறுபடுவனத அனவச் 

சுட்டுக்கொட்டிை (வொொியல் – விளக்கு ொறு – துனடப்பம்; அன்ைொேிப்பழம் – பிருத்திச்ேக்னக, 

பலொப்பழம் – ேக்னக). வியக்கத்தக்க வனகயில், புலைொய்வொளர்களொல் தபொருத்த ொை தேொற்களின் 
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ததொகுப்னப அடிப்பனடயொகக் தகொண்ட எடுத்துக்கொட்டுகளின் எண்ணிக்னக தபொதுவொக பத்து 

முதல் பதினைந்து வனர சவறுபடும். புலைொய்வொளர்களின் பங்களிப்னப ஒப்புக்தகொள்வதன் 

மூலம் பின்வரும் சகள்விகனள நொம் எழுப்ப இயலொது: ஒலிப்பு சவறுபொடுகள்  ட்டுச  

கினடக்கு ொ? உருபைியல்ேொர், தேொல்ேொர், ததொடொியல்ேொர், தபொருண்ன யியல்ேொர் சவறுபொடுகள் 

கினடக்கொதொ? இந்தச்  ேிலவற்னைத் தவிர சவறு வனககள் இல்னலயொ? நிச்ேய ொக, 

குைிப்பிடப்பட்டனத விட பல்சவறு நினலகளில் அதிக நிகழ்வுகளும் பல சவறுபொடுகளும் 

உள்ளை. ஆைொல் தபொிய, பிரதிநித்தவ  ற்றும் ேீரொை தரவுத்ததொகுதி இல்லொததொல் இவற்னை 

கண்டுபிடிக்க இயலவில்னல. கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி பகுப்பொய்வு அடிப்பனடயில் கினள 

த ொழிகளுக்கு இனடயில் த ொழி அன ப்பின் எல்லொ நினலயிலும் (தேொல்லியல், உருபைியல், 

ததொடொியல், தபொருண்ன யியல்) உள்ள தைித்துவ ொை பண்புக்கூறுகனளப் தபைலொம். 

(எ) ஒரு கினளத ொழிக்கும் நினலசபறு வழக்குக்கும் இனடயிலொை ேில உருபைியல்ேொர் 

சவறுபொடுகனள அைிஞர்கள் குைிப்பிடுகின்ைைர். அவர்கனளப் தபொறுத்தவனர, நினலசபறு 

வழக்கில் இல்லொத முன்தைொட்டு, பின்தைொட்டு, பின்தைொட்டு, சவற்றுன க் குைிகள் 

சபொன்ைவற்ைின் ததொகுப்பு ஒரு கினளத ொழியில் உள்ளது. ேந்சதகத்திற்கு இட ின்ைி, இந்த 

கவைிப்புகள் ேொியொைனவ, குனைந்தபட்ேம் அவற்ைின் விேொரனணக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

தரவுத்தளங்கனளப் தபொறுத்தவனர. ந க்கு ேில சகள்விகள் எழலொம்: இந்தப் பண்புக்கூறுகள் 

எவ்வொறு கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ைை - வொய்வழி  ொதிொிகள் அல்லது எழுதப்பட்ட 

 ொதிொிகளிலிருந்து?  ொதிொிகள்/பதக்கூறுகள் எவ்வொறு சேகொிக்கப்பட்டு பகுப்பொய்வு 

தேய்யப்படுகின்ைை?  ொதிொிகள்/பதக்கூறுகள் முழு த ொழிவனகனயயும் ேொியொகக் குைிக்கிைதொ? 

 ொதிொிகளின் ஏற்றுக்தகொள்ளல் எவ்வொறு தீர் ொைிக்கப்பட்டது? முழு த ொழிவனகயிலும் தரவு 

எவ்வளவு தூரம் உண்ன யொைது? பண்புக்கூறுகள் புள்ளியியல் ொீதியொக முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்தனவயொ அல்லது அனவ அொிதொைனவ, ஆைொல் த ொழிவனகயில் முக்கிய ற்ைனவயொ? 

சவறு ேில விைவல்கள்: பண்புக்கூறுகளின் ததொகுப்பு  த ொத்த பண்புக்கூறுகளின் ததொகுப்னபயும் 

குைிப்பிடப்படுகிைதொ? த ொத்த  க்கள்ததொனகனய உள்ளடக்கும் அளவுக்கு அனவ 

எண்ணிக்னகயில் தபொியனவயொ? தேொல்ேொர், ததொடர்ேொர்  ற்றும் ததொடொியல் பண்புக்கூறுகள் 

பற்ைி என்ை? தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து பிொித்ததடுக்கப்பட்ட தரனவக் தகொண்டு கவைிப்புகள் 

தேய்யப்பட்டொல் இந்த சகள்விகள் அனைத்தும் தபொருத்த ற்ைதொக இருக்கும். ேொரொம்ேத்தில், 

முழுன யொை தரவுத்தளங்களின் பற்ைொக்குனை தபரும்பொலும் புலைொய்வொளர்கள் தங்களது 
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கவைிப்புகள்  ற்றும் வொதங்கனள நிறுவுவதற்கொை தபொருத்த ொை  ற்றும் நம்பக ொை ேொன்றுகள் 

 ற்றும் ஆதொரங்கனள வழங்குவதிலிருந்து அவர்கனளத்  தடுக்கும்படி கட்டொயப்படுத்துகிைது. 

(ஏ) ஒரு சபச்சுவழக்கின் இலக்கணம் நினலதபறு வழக்னக ஒத்ததொ? அனவ சவறுபடுகின்ைைவொ? 

அப்படியொைொல், எப்படி, எங்சக, ஏன் அனவ சவறுபடுகின்ைை? தபொதுவொக, ஒரு 

கினளத ொழியில் பயன்படுத்தப்படும் இலக்கணம் நினலதபறு வழக்கிலிருந்து சவறுபட்டது என்று 

கருதப்படுகிைது. இது ேொியொை கவைிப்பொ? இது ஆதொரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதொ? 

அல்லது இது ஒரு ஊக ொ? தரவுத்ததொகுதித் தரவுத்தளத்னதப் பயன்படுத்தி இரு வனககனளயும் 

ஒப்பிட்டு ஆய யொரொவது முயற்ேித்திருக்கிைொர்களொ? புள்ளிவிவர ொீதியொக சவறுபொடுகள் எவ்வொறு 

சவறுபடுகின்ைை என்பனத ஆரொய ஏதொவது முயற்ேி தேய்யப்பட்டுள்ளதொ? இரண்டு வனககளின் 

தரவுத்ததொகுதியும் முனையொக பகுப்பொய்வு தேய்யப்படும்சபொது, ஒப்பிடுனகயில்  ற்றும் 

புள்ளிவிவர ொீதியொக அளவிடப்படும் சபொது அனைத்து சகள்விகளுக்கும் பதில்கனள வழங்க 

முடியும். த ொத்தத்தில், கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதினயக் குைிப்பிடொ ல் கூைப்படுவது 

பகுதியளவு கவைிப்பொல் தேய்யப்பட்ட உண்ன னய முடக்கிய தபொது ய ொக்கனலத் தவிர 

சவைில்னல. 

(ஐ) கினளத ொழியியல் பல்சவறு ேிக்கல்கனளப் புொிந்துதகொள்ள கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி 

இன்ைியன யொதது. இடம்  ற்றும் சநரம் அடிப்பனடயில் த ொழி எவ்வொறு  ொறுபடுகிைது, சநர 

 ொற்ைம் அடிப்பனடயில் ஒரு கினளத ொழியின் தேொற்தைொனக எவ்வொறு அதிகொிக்கிைது அல்லது 

குனைகிைது, சநரம்  ற்றும் நிகழ்வின்  ொற்ைத்தொல் தேொற்களின் தபொருண்ன  எவ்வொறு 

 ொறுகிைது, ஒசர புவியியல் பிரொந்தியத்தில் த ொழி எவ்வொறு  ொறுபடுகிைது; ஒத்த த ொழி 

வனககளுக்குள் உள்ள ஒரு குைிப்பிட்ட த ொழி வனக எவ்வொறு படிப்படியொக தரநினலயொக 

அங்கீகொிக்கப்படுகிைது, தரநினலப்படுத்தலின் தேயல்பொட்டில் குைிப்பிட்ட வனகயின் த ொழியியல் 

பண்புகள் எவ்வொறு பங்களிக்கின்ைை சபொன்ைவற்னைப் பற்ைி ஆய்வு தேய்ய கினளத ொழித் 

தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிைது. இந்திய சூழலில்,  இக்சகள்விகளுக்கொை பதில்கனள 

பல்சவறு வட்டொர வனககளின் எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து தயொொிக்கப்படுகிை தபொிய அளவிலொை 

கினளத ொழி தரவுத்ததொகுதிகளின் பகுப்பொய்விலிருது தபை இயலும்.  

 (ஒ) இறுதியொக, ேமூகம்  ற்றும் கலொச்ேொரம்/பண்பொடு பற்ைிய கினளத ொழி அடிப்பனடயிலொை 

ஆய்வில் ஈடுபடுபவர்கள் கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதினய  ிகவும் பயனுள்ளதொகக் 

கருதுகின்ைைர். உண்ன யில், குைிப்பிட்ட வனககளில் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்களின் த ொத்த 
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பட்டியனல அவர்கள் சேகொிக்கும் இடத்திலிருந்து கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதி  ட்டுச  

அவர்களுக்கு ஆதொர ொகும். அகரொதினய உருவொக்குவதற்கொக அல்லது த ொழிக்கும்  க்களுக்கும் 

இனடயில் உள்ளொர்ந்த இனடமுகத்னத முன்ைினலப்படுத்த ேிைப்புச் தேொற்கள், கனலச்தேொற்கள், 

 ரபுச்தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் பழத ொழிகளின் எடுத்துக்கொட்டுகனள அவர் 

சேகொிக்கின்ைைர்.  

 இந்தியொ சபொன்ை ஒரு நொட்டில், நம் கவைத்னத சபச்சுவழக்கு கொர்பஸின் தனலமுனைக்கு 

திருப்பி விடுகிசைொம். இது நொட்டில் கொணப்படும் த ொத்த த ொழி (இயங்கியல்) வனககனளப் 

பொதுகொக்க உதவும். ச லும், கினளத ொழித் தரவுத்ததொகுதியின் முனையொை பகுப்பொய்வு பல புதிய 

த ொழியியல் நுண்ணைிவுகனள வழங்கும், இதன் மூலம் முழு சதேமும் த ொழியியல் ொீதியொகவும் 

கலொச்ேொர ொீதியொகவும் பயைனடகிைது. 

7.9. ேமுதொய த ொழியியலின் தரவுத்ததொகுதி 

 ேமூகத ொழியியல் என்பது த ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியின் அனுபவம்ேொர் துனையொகும் 

(empirical field). இந்த பகுதியிலுள்ள தபரும்பொலொை ஆய்வுகள் த ொழிக்கும் பொலிைத்துக்கும் 

இனடயிலொை இனடமுகத்னதக் கண்டைிய தேொல்ேொர் ஆய்வுகளில் அக்கனை தகொண்டுள்ளை. 

இந்த ஆய்வுகள் ஆரொய்ச்ேி-குைிப்பிட்ட தரவுத்தளங்களின் (research-specific databases) 

எல்னலக்குட்பட்ட சேகொிப்னபப் தபொிதும் ேொர்ந்து இருப்பதொல், தரவு அளவு ேொிபொர்ப்பு அல்லது 

முனையொை  ொதிொிக்கு/பத ொதிொிக்கு னவக்கப்படவில்னல. ச லும் முழு தரவுத்தளமும் அதன் 

இயற்னகயொை பின்ைணியில் இருந்து முழுன யொக தவளிப்படுத்தப்படுகிைது; இதன் கொரண ொக 

உற்றுசநொக்கு ஒரு பக்கம் ேொர்ந்தது அல்லது ே நினலயற்ைது ஆகும். இனத ே ொளிக்க, 

தரவுத்ததொகுதி இயற்னகயொை தரவுகளின் தபொிய அளவிலொை பிரதிநிதித்துவ  ொதிொிகனள 

வழங்குகிைது, இது அளவுேொர் அளவீட்டுக்கும் முனையொை  ொதிொிக்கும் னவக்கப்படுகிைது. 

 சபசுபவர்கள், பயைர்கள்  ற்றும் பனடப்பொளிகனளப் பற்ைிய பல்சவறு ேமூகத ொழியியல் 

தகவல்கனளக் தகொண்ட ஒரு தரவுத்ததொகுதி என்பது ேமூகத ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியில் 

ேொத்திய ொை ஆதொர ொகும். ே ீபத்திய ஆய்வில், பிரவுன்  ற்றும் லொப் தரவுத்ததொகுதி (Brown and 

LOB Corpus) அத ொிக்க  ற்றும் பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் (American and British English) 

'ஆண்பொல் ேொர்பு' கண்டுபிடிக்க ஆரொயப்பட்டை. இந்த இரு தரவுத்ததொகுதிகளிலும் 'ஆண் 

தபொருட்கனள' விட 'தபண் தபொருட்கனள' பயன்படுத்துவதற்கொை அதிர்தவண்  ிகக் குனைவு 

என்று கண்டைியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சுவொரஸ்ய ொக, அத ொிக்க ஆங்கிலத்னத விட 
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பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் தபண் தபொருட்கள் அதிகம் கொணப்படுகின்ைை (தகல் ர்/ Kjellmer 1986). 

 ற்தைொரு சுவொரஸ்ய ொை ஆய்வில், லண்டன் பதிை  வயதிைர்களின் தரவுததொகுதி (கொர்பஸ் 

ஆஃப் லண்டன் டீசைஜர்ஸ்/Corpus of London Teenagers COLT) இளம் பருவப் 

தபண்களினடசய (Stenström and Hasund 1996) வொய்த ொழி விவொதங்களின் தன்ன   ற்றும் 

 ொறுபொட்னட ஆரொய பயன்படுத்தப்பட்டது. பி.என்.ேியின் தபரும்பகுதி, ேில ேமூகவியல் 

 ொைிகளொல் (எ.கொ. சபசுபவர்களின் வயது, பொலிைம், ேமூக வகுப்பு, எழுத்தொளர்களின் வயது, 

பொலிைம், இருப்பிடம் சபொன்ைனவ) குைிக்கப்பட்டுள்ளது; இது பல ேமூகத ொழியியல் ஆய்வுகள் 

 ற்றும் புலைொய்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது (Rayson and Hodges 1997 ).  

 ேமூகத ொழியியல் ஆரொய்ச்ேியின்  ற்தைொரு முக்கிய ொை பகுதி, சபச்சு  ற்றும் எழுத்து 

இரண்டிலும் எப்படி, ஏன்  க்கள்  ற்ைவர்களுக்கு விஷயங்கனள விளக்க முயற்ேிக்கிைொர்கள் 

என்பது பற்ைிய ஆய்வு. தபொதுவொக, விளக்கம் (அல்லது கற்பித்துக்கூறுதல்) என்பது  ைித 

உளவியலில் ஒரு முக்கிய ொை அளவுசகொலொகும், ஏதைைில்  க்கள் தபொதுவொக அவர்கள் வொழும் 

சூழலுடன் ஊடொடும் வழிகனள இது தவளிப்படுத்துகிைது. இனதச் ேொிபொர்க்க, ேமூக 

உளவியலொளர்களுக்கு 'இயற்னகத் தரவுத்தளங்கனள' ('natural databases') அணுக சவண்டும்; 

அது தேயற்னக ஆய்வகச் சூழ்நினலகளில்  ீட்டுருவொக்கம் தேய்ய இயலொது. அவர்கள் தர ொை 

தரனவ நம்புவனத விட அவர்களின் சகொட்பொடுகனள அளவிட  ற்றும் பொிசேொதிக்க விரும்புவதொல் 

அவர்களுக்கு இயற்னகயொை தரவு அதிக அளவில் சதனவப்படுகிைது. சபச்சு  ற்றும் எழுத்து 

இரண்டிலும் விளக்கத்தின் பின்ைணியில் உள்ள கொரணங்கனளப் ஆய்வற்கொக, 

ேமூகத ொழியியலொளர்கள் தபொதுவொக இயற்னகயொக நிகழும் உனரகளொை தேய்தித்தொள்கள், 

னடொிகள், நிறுவைத்தின் அைிக்னககள், அன்ைொட உனரகள், வகுப்பனை நடவடிக்னககள், கொவல் 

நினலயங்களின் அைிக்னககள், சகள்வி பதில் அளிக்கும் உனரகள்  ற்றும் பிை ஆதொரங்களிலிருந்து 

தரனவப் பயன்படுத்துகின்ைைர். 

 ஒரு ஆய்வில், லண்டன்-லண்ட்  சபச்சுத் தரவுத்ததொகுதியின் (London-Lund Speech 

Corpus)  இரண்டு  ில்லியன் தேொற்களின் உனரயொடல் உனரகளின் ஒரு பகுதி,  க்கள் 

பயன்படுத்திய because (ஆங்கிலத்தில் தபொதுவொை கொரண இனணப்புக் கிளவி) என்பதன் 

நிகழ்வுகனள  ீட்தடடுக்க பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்டது. எடுத்துக்கொட்டுகளின் ஆரம்ப 

உற்றுசநொக்கலுக்குப் பிைகு, ஒரு  ொதிொி/பதகூறு வனகப்பொடுத் திட்டம் வடிவன க்கப்பட்டது, 

இதன் மூலம் அனைத்து விளக்கங்களும் விளக்கப்பட்டுள்ளவற்ைின் படி வனகப்படுத்தப்பட்டை 
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(எ.கொ. சபசுபவொின் தேயல்கள், விவகொரத்தின் தபொதுவொை நினல, பிைொின் தேயல்கள் 

சபொன்ைனவ). தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள விளக்க வனககளின் இறுதி பகுப்பொய்வு, தபொது 

விவகொரங்களுக்கொை விளக்கங்கள்  ிகவும் தபொதுவொை வனக விளக்க ொகும், அனதத் ததொடர்ந்து 

சபசுபவர்கள்  ற்றும் பிைொின் தேயல்கள் (Antaki and Naji 1987). முந்னதய சகொட்பொடுகனள இந்த 

ஆய்வு  றுக்கிைது; இது முன் ொதிொி வனக விளக்கம் ஒரு நபொின் ஒற்னை நடவடிக்னக என்று 

வொதிட்டது. இது சபொன்ை தேயல்பொடுகள் சகொட்பொடுகளின் பொிசேொதனை  ற்றும் 

 ொற்ைியன ப்பதில் தரவுத்ததொகுதியின் ஆற்ைனல நிறுவ முடியும்;, இது இயற்னகயொை 

அளவிடக்கூடிய த ொழித் தரனவ வழங்கொ ல் ேொத்திய ில்னல. 

 த ொழி வனககளுக்கு இனடயிலொை ஒப்பீட்டு ஆய்வுகனளயும், இந்த வனககளின் 

விளக்கத்னதயும் ததொடங்குவதற்கொை  திப்பு ிக்க வள ொகவும் தரவுத்ததொகுதி 

அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது. தபொதுவொக, உனர வனககள், களங்கள், கொலங்கள், பிரொந்தியங்கள், 

சபசுபவர்கள், எழுத்தொளர்கள் சபொன்ைவற்ைின் குறுக்கொக த ொழி எவ்வொறு  ொறுபடுகிைது 

என்பனத ஆய ஒரு வனக  ற்ைவற்றுடன் ஒப்பிடப்படுகிைது.  ொறுபொடுகள் ஒசர 

தரவுத்ததொகுதியின் தவவ்சவறு பகுதிகளொக இருக்கலொம் (எ.கொ. த ிழ் தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள 

அைிவியல் புனைக்கனத உனரகள் Vs கொதல் புனைக்கனத உனரகள்) அல்லது தவவ்சவறு 

தரவுத்ததொகுதிகளின் ஒத்த பகுதிகளொக இருக்கலொம் (எ.கொ. இந்தி தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள 

அைிவியல் புனைகனத நூல்கள்  ற்றும் த ிழ் தரவுத்ததொகுதியில் உள்ள அைிவியல் புனைக்கனத 

உனரகள்). இந்திய த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதிகள் ஒப்பீட்டின் அளனப அதிகொிக்க ஒத்த 

 ொதிொி/பதக்கூறு நனடமுனைனயப் பின்பற்றுவதொல், அனவ நொட்டின் த ொழிகளுக்குள் உள்ளொர்ந்த 

பல்சவறு ேிக்கலொை ேமூகத ொழியியல் பண்புக்கூறுகனள ஆய்வதற்கொை நல்ல ஆதொரங்கள் 

ஆகும். 

 கருத்தொடலில் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை ஆரொய்ச்ேியின் அளவு ஒப்பீட்டளவில் 

ேிைியது (Graf 1996). முதன்ன யொக ஆரொய்ச்ேிக்கு ஏற்ை தபொருள்கனளக் கண்டுபிடிப்பது கடிைம், 

ஏதைன்ைொல் இந்தத் துனையொைது கருத்தொடலின் உண்ன யொை சூழல்கனள தபொிதும் 

நம்பியுள்ளது, இது தரவுத்ததொகுதிக்குள் அொிதொகசவ கினடக்கிைது. தரவுத்ததொகுதிக்குள் 

சே ிக்கப்பட்ட எழுத்து அல்லது சபச்சு உனரயின்  ொதிொிகள் ேமூக  ற்றும் உனர சூழல்களில் 

இருந்து அகற்ைப்படுகின்ைை. ேில ே யங்களில், ததொடர்புனடய ேமூகத ொழியியல் 

தடயங்கனளயும் (எ.கொ. பொலிைம், வகுப்பு, பிரொந்தியம், ததொழில், கல்வி, கலொச்ேொரம், இைம், 
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இருப்பிடம் சபொன்ைனவ) பல்சவறு கருத்தொடல் தகவல்கனளயும் (எ.கொ. நிகழ்வு, சநரம், 

பங்சகற்பொளர்கள், சூழல், நினலன , முதலியை) தரவுத்ததொகுதியில் குைியொக்கம் தேய்ய 

விரும்பிைொலும் உண்ன யொை சூழல் தகவல்கனள அதிலிருந்து ஊகிப்பது எளிதல்ல. 

எவ்வொைொயினும், அதிக ொை தரவுத்ததொகுதிகள் ததொகுக்கப்பட்டு ததொடர்புனடய தகவல்களுடன் 

ேிறுகுைிப்பு தேய்யப்படுவதொல், இந்தப் பகுதியில் ச லும் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை 

ஆரொய்ச்ேி தேய்யப்படும் என்று நம்பலொம். இந்த பகுதிக்குள் ஒரு ேில தரவுத்ததொகுதிகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை (Stenström 1994, Andersen 1997); இதன் முக்கிய சநொக்கம், 

ததொடர்புனடய உனரயொடல் தேயல்பொடுகனளக் தகொண்ட தேொல்ேொர் ஐடங்கள்,  ரபுச்தேொற்கள் 

 ற்றும் தேொற்தைொடர்கனளப் தபொறுத்து உனரயொடல் எவ்வொறு தேயல்படுகிைது என்பனதப் 

புொிந்துதகொள்வது ஆகும். இருப்பினும், உனரயொடல் தரவுத்ததொகுதி கினடப்பது  ற்றும் பல்சவறு 

ேமூக  ற்றும் புவியியல் பரப்தபல்னலகளுடன் பதிவுதேய்யப்பட்ட தரவுத்தளங்களின் அதிகொிப்பு 

ஆகியனவ கருத்தொடல்  ற்றும் பயன்வழியியல் குைித்த இத்தனகய ஆய்வுகனள 

விொிவுபடுத்துவதற்கு அதிக சநொக்கங்கனள வழங்குகிைது. 

 ஒப்பிடக்கூடிய தரவுத்ததொகுதியின் இருப்பு தவவ்சவறு  ொநிலங்களிலும் நொடுகளிலும் 

த ொழி பயன்பொட்னட ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க இயலச் தேய்கின்ைது, ஏதைைில் அனவ அந்தந்த 

த ொழிப் பயைர்களின் கலொச்ேொர சவறுபொடுகனளத் தீர் ொைிக்க பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்டுள்ளை 

(Lovejoy 1995). சலொப் தரவுத்ததொகுயின் ததொகுப்பிற்குப் பிைகு, அதன் தேொற்தைொனகனய பிரவுன் 

கொர்பைுடன் ஒப்பிடுவது ஆரம்பகொல பனடப்புகளில் ஒன்ைொகும். இது பல சுவொரஸ்ய ொை 

சவறுபொடுகனள தவளிப்படுத்தியது;  இது எழுத்துப்பினழ, உருபைியல் அல்லது தேொற்கள் (Leech 

and Fallon 1992) சபொன்ை தூய த ொழியியல் அடிப்பனடயிலொைவற்னைத் தொண்டிச் தேன்ைது. 

இதற்கு முன்ைர் கண்டிரொத இரு நொடுகளுக்கும் (இங்கிலொந்து  ற்றும் அத ொிக்கொ) இனடயிலொை 

பல கலொச்ேொர சவறுபொடுகனள ஆய்வு தவளிப்படுத்தியது. எடுத்துக்கொட்டொக, சுற்றுப்பயணம் 

 ற்றும் பயணம் ததொடர்பொை தேொற்களின் எண்ணிக்னக பிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்னத விட அத ொிக்க 

ஆங்கிலத்தில் அடிக்கடி கொணப்படுகிைது, இது அத ொிக்கொவின் தபொிய அளனவப் பற்ைி 

அைிவுறுத்துகிைது. இசதசபொல், குற்ைம்  ற்றும் இரொணுவம் ததொடர்பொை தேொற்கள் அத ொிக்க 

தரவுத்ததொகுதியில் அதிகம் கொணப்படுகின்ைை; அனவ  ீண்டும் அத ொிக்க 'துப்பொக்கி 

கலொச்ேொரம்' பற்ைி குைிக்கின்ைை. தபொதுவொக, கண்டுபிடிப்புகள் அத ொிக்கக் கலொச்ேொரம் 

பிொிட்டிஷ் கலொச்ேொரத்னத விட 'வன்ன யொைது'  ற்றும் 'ஆற்ைல்வொய்ந்தது' என்று கூறுகின்ைை. 
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  ற்தைொரு ஆய்வில், த ொழிப் பயைர்களின் கலொச்ேொரத்தில் உள்ள சவறுபொடு குைித்த 

சுவொரஸ்ய ொை உற்றுசநொக்குகள் இந்திய ஆங்கிலத்தின் சகொலொப்பூர் தரவுத்ததொகுதி (Kolhapur 

Corpus of Indian English (KCIE)), LOB தரவுத்ததொகுதி  ற்றும் பிரவுன் தரவுத்ததொகுதி (Shastri 

1988) ஆகியவற்றுக்கு இனடசய ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்னவ ச ற்தகொண்ட பிைகு 

கினடக்கப்தபறுகின்ைை. இத்தனகய ஆய்வுகள் பல நம்பிக்னகக்குொிய பகுதிகனளத் திைக்கின்ைை, 

அனவ இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற்பட்ட த ொழிகளின் இனணத் தரவுத்ததொகுதிகளுடன் 

(parallel corpora)  ிகவும் தநருக்க ொக ஆரொயப்படுகின்ைை. 

 நொடுகனளக் கடந்து த ொழி  ொறுபொட்டின் சகொட்பொடுகனள ேொிபொர்க்கத் 

தரவுத்ததொகுதியின் பங்கு சேொதனை படுக்னகயொக அதன் பயன்பொட்டில் ஒப்புக் 

தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்திய ஆங்கிலத்தின் சகொலொப்பூர் தரவுத்ததொகுதி (Kolhapur Corpus of 

Indian English (KCIE) என்பது பிரவுன்  ற்றும் லொப் தரவுத்ததொகுதிகள் (Shastri 1988) 

ஆகியவற்ைின் ததொகுப்பிற்கு இனணயொக 1978-இல் வடிவன க்கப்பட்டது. இனவ மூன்றுச  

ஒசர  ொதிொியொை முனையில் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை; அனவ பிொிட்டன், அத ொிக்கொ  ற்றும் 

இந்தியொவில் ஆங்கிலத்தின் பயன்பொட்டு முனைகனளப் புொிந்து தகொள்ள பல்சவறு வனகயொை 

ஒப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கொை உதவியொகப் பயன்படுத்தப்பட்டை. ஆங்கிலம் தேொந்த  ற்றும் 

தேொந்த ற்ை த ொழி சபசுபவர்களின் த ொழிப் பயன்பொட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சவறுபொடுகனள 

கொண்பதற்கொக  ீள்நிகழும் தேொல் சேர்க்னககளின் (recurrent word combinations) 

அன ப்தபொழுங்குகனள ஆய இனவ பயன்படுத்தப்பட்டை (Cock 1998). பிரவுன்  ற்றும் லொப் 

தரவுத்ததொகுதியுடன் (Leitner 1991) இந்திய ஆங்கிலத்தின் சகொலொப்பூர் தரவுத்ததொகுதி அகரொதி 

 ற்றும் இலக்கணம் குைித்து ஒரு சுவொரஸ்ய ொை ஒப்பீட்டு விேொரனண ததொடங்கப்பட்டது. இந்த 

ஆய்விலிருந்து தபைப்பட்ட முடிவுகள் க்யூர்க்  ற்றும் பலர் (Quirk et al. 1985) பொிந்துனரத்த 

தபொதுவொை ன யக் கருதுசகொனள (COMMON CORE HYPOTHESIS) ஆதொிக்கின்ைது. 

 த ொழிகனளக்கடந்த (Cross-linguistic)  ற்றும் கலொச்ேொரனதக் கடந்த (cross-cultural) 

ஆய்வுகள் இருத ொழி  ற்றும் பன்த ொழி தரவுத்ததொகுதிகளொல் ஒசர  ொதிொியொை ேட்டகம், அளவு 

 ற்றும் அன ப்புடன் அதிகொிக்கப்பட்டுள்ளை. இந்தியொ சபொன்ை ஒரு பன்த ொழி நொட்டில், 

இத்தனகய தரவுத்ததொகுதிகள் பிரொந்தியங்களுக்கு இனடயிலொை உைவுகனள ச ம்படுத்துவசதொடு 

 ட்டு ல்லொ ல் சதேிய ஒருன ப்பொட்னடயும் பலப்படுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொக, தபங்கொளி, 

ஒொியொ  ற்றும் அேொ ி த ொழிகளில் தயொொிக்கப்பட்ட முத்ததொகுப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் 
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பகுப்பொய்விலிருந்து, தேொற்கள் தபரும்பொலும் ஒசர மூலத்திலிருந்து எவ்வொறு உருவொகின்ைை 

என்பனதக் கொண்கிசைொம்; த ொழிகள் பரஸ்பரம் புொிந்துதகொள்ளக்கூடியனவயொக உள்ளை; 

வொக்கியங்கள் கட்டு ொைத்தில் ஒத்தனவயொக இருகின்ைை; தேொல்ேொர் தபொருண்ன  கருத்துேொர் 

ஒற்றுன னயக் தகொண்டுள்ளது; இலக்கணப் பண்புகள் தேயல்பொட்டில் ஒத்தனவயொக உள்ளை; 

த ொழிப் பயைர்களுக்கு ஒத்த சுனவ, பழக்கம்  ற்றும் வொழ்க்னக முனைகள் கினடக்கின்ைை. 

இத்தனகய தரவுத்ததொகுதிகள் த ொழி பயைர்கனளத் ததொடர்புனடய த ொழிகளுக்கினடயில் 

தகவல் பொி ொற்ைம், த ொழித் ததொடர்பு  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்னபத் ததொடங்க ஊக்குவிக்கிைது. 

7.10. உளத ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதி  

 ே ீபத்திய உளவியல் ஆரொய்ச்ேி  ற்றும் பயன்பொட்டில், ஆய்வக சேொதனைகளுக்கொை 

தபொருட்கள் உருவொக்கப்படும் தரவுகளின் மூல ொக தரவுத்ததொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிைது. தேொல் 

அைிதல் (word recognition) உள்ளிட்ட பல புலைைிவு தேயல்முனைகளுக்குள் பல்சவறு தேொல்ேொர் 

அலகுகளின் அதிர்தவண் ஒரு முக்கிய ொை அளவுசகொலொக இருப்பதொல், முனையொக 

 ொதிொிப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி தேொல் பயன்பொட்டின் அதிர்தவண் பற்ைிய உறுதியொை 

 ற்றும் நம்பக ொை தகவல்கனள வழங்கப் பயனுள்ளதொகக் கருதப்படுகிைது (தவவ்சவறு 

அர்த்தங்களின் அதிர்தவண்  ற்றும் தபொருண்ன   யக்கமுள்ள தேொற்களின் தேொல்ேொர் வகுப்புகள் 

உட்பட). தரவுத்ததொகுதியில் பிரதிபலிக்கும் த ொழியின் பயன்பொட்னடக் கவைிப்பதன் மூலம், 

 ைித த ொழியொல் த ொழி எவ்வொறு தேயலொக்கப்படுகிைது என்பது குைித்த கருதுசகொள்கனள 

உருவொக்குவதற்கு உளவியலொளர்கள் பங்களிக்கின்ைைர். 

  இயல்பொை உனரயொடல்களில் சபச்சு பினழகள் ஏற்படுவனத ஆரொய்வதில் உளவியலில் 

தரவுத்ததொகுதியின் இன்ைியன யொத பயன்பொடு அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

லண்டன்-லண்ட் சபசுத் தரவுத்ததொகுதி (London-Lund Speech Corpus) என்பது ஆங்கிலத்தில் 

இயல்பொை உனரயொடலில் சபச்சு பினழகனள ஆய்வதற்கொை நம்பக ொை தரவுத்தள ொகும். இது 

ஆய்வுக்குத் சதனவயொை தரனவச் ேொியொக வழங்கியது. சபசுபவர்களின் ஒட்டுத ொத்த 

த ொழியியல்ேொர் தவளியீடு  ததொடர்பொக இவற்ைின் தபொதுவொை அதிர்தவண் குைித்த 

உண்ன யொை  திப்பீட்னட வழங்க தவவ்சவறு பினழ வனககளின் அதிர்தவண்கனள 

வனகப்படுத்தவும் எண்ணவும் முடிந்தது (Garnham et al. 1981). இந்த ஆய்வுக்கு முன்ைர் 

அன்ைொட த ொழியில் சபச்சு பினழகளின் அதிர்தவண் பற்ைி ேொியொை  திப்பீடு எதுவும் இல்னல, 

ஏதைைில் இதுசபொன்ை பகுப்பொய்விற்கு இயல்பொை உனரயொடலில் இருந்து சபொது ொை அளவு 
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தரவு சதனவப்படுகிைது; அது கினடக்கவில்னல. சபச்சு பினழகள் குைித்த முந்னதய பனடப்புகள் 

தபரும்பொலும் தவவ்சவறு மூலங்களிலிருந்து ேிைிய அளவிலொை தற்கொலிக தரவு சேகொிப்னப 

அடிப்பனடயொகக் தகொண்டனவ. 

 த ொழி சநொயியலில் (language pathology) தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு 

அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது - த ொழி அடிப்பனடயில் பலவீை ொைவர்கள் பல்சவறு வனகயொை 

த ொழியியல் குனைபொட்டொல் எப்படி, ஏன் பொதிக்கப்படுகிைொர்கள் என்பனதப் புொிந்துதகொள்வனத 

சநொக்க ொகக் தகொண்ட உளவியல் அைிவியலின் ஒரு முக்கிய களம். இத்தனகய ஆய்வுகளுக்கு 

இலக்கு சபசுபவர்களொல் தயொொிக்கப்பட்ட  ொதிொிகளின் தபொிய தரவுத்தளம் சதனவப்படுகிைது, 

அனவ அன்ைொட நடவடிக்னககளின் பல்சவறு சூழ்நினலகளில் த ொழியியல் ொீதியொக ததொடர்பு 

தகொள்கின்ைை (MacWhinney 1991). த ொழி அடிப்பனடயில் பலவீை ொை  க்களொல் 

உருவொக்கப்பட்ட த ொழி குைித்த தபரும்பொலொை ஆய்வுகள் அளவிடப்பட்ட பிரதிநிதி 

விளக்கங்களின் அம்ேத்னதக் தகொண்டிருக்கவில்னல. தரவுத்ததொகுதி துல்லிய ொை 'அேொதொரண 

தரவு'களின் சதனவனய பூர்த்தி தேய்துள்ளது, இதன் பகுப்பொய்வு  ைித த ொழிச் தேயலொக்க 

அன ப்பில் என்ை தவறு இருக்கிைது என்பனதப் பொிசேொதனை  ற்றும் கருதுசகொள்களுக்கொை 

வழிமுனைகனள உருவொக்க ஆய்வொளர்களுக்கு உதவுகிைது.  ொதிொி தரவுத்ததொகுதிகளுடன் 

இதுவனர ஒரு ேில பணிகள் தேய்யப்பட்டிருந்தொலும், இத்தனகய சநொயியல் 

பகுப்பொய்வுகளுக்கொை அவற்ைின் முக்கியத்துவம் புைக்கணிக்கப்படுகிைது. பலவீை ொை  ற்றும் 

இயல்பொை குழந்னதகளொல் உற்பத்தி தேய்யப்படும் தபொிய அளவிலொை தரனவக் தகொண்ட 

ேில்ட்ஸ் (CHILDES) தரவுத்தளம் இப்பகுதியில் உள்ள அடிப்பனட ேிக்கல்கனளப் புொிந்துதகொள்ள 

அனுபவ ொீதியொக பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்டுள்ளது (Biber, Conrad, and Reppen 1998: 177). 

7.11. நனடயியலில் தரவுத்ததொகுதி 

 தவவ்சவறு வனககள், களங்கள், ஆேிொியர்கள், ஊடகங்கள் சபொன்ைவற்ைிலிருந்து தபொிய 

அளவிலொை உனர  ொதிொிகள் தகொண்ட தரவுத்ததொகுதி, நனடயியல் குைித்த ஆரொய்ச்ேியின் பல 

புதிய ேொத்தியங்கனளத் திைக்கிைது. குைிப்பிட்ட நனடயியல் அளவுசகொல்களுடன் ஆேிொியர்களொல் 

இயற்ைப்பட்ட தைிப்பட்ட உனர வனககள் அல்லது உனரகளில் ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் ஆர்வம் 

கொட்டுகின்ைைர் (Stubbs 1996). ஒரு நொட்டின் எழுத்தொளர்களொலும் பிை நொட்டின் 

எழுத்தொளர்களொலும் இயற்ைப்பட்ட உனரகளில் பிரதிபலிக்கும் அடிப்பனட நனடயியல் 

சவறுபொடுகனளக் கண்டைிய ேிலர் ஆர்வ ொக உள்ளைர் (Wilson 1992).  ற்ைவர்கள் ஒரு 
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தனலமுனை அல்லது எழுத்தொளர்களின் குழுவின் எழுத்துக்கள்  ற்ை தனலமுனை அல்லது 

எழுத்தொளர்களின் குழுவிலிருந்து எவ்வொறு சவறுபடுகின்ைை என்பனத அைிய ஆர்வ ொக 

உள்ளைர். ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் தங்கள் ஆய்வுகளில் ததொடர்புனடய பல்சவறு நனடயியல் 

அம்ேங்கனளக் குைிக்கும் ஒருத ொழிய  ற்றும் இருத ொழிய தரவுத்ததொகுதிகனளக் 

தகொண்டிருக்கும்சபொது  ட்டுச  இத்தனகய தினே  ற்றும் ஒப்பீட்டு நனடயியல் ஆய்வுகள் 

ேொத்திய ொகும். 

  ேில ஆரொய்ச்ேியொளர்கள் உனரகளின் இைம் (genre)  ற்றும் வனக (type) சபொன்ை பரந்த 

ேிக்கல்கனள ஆய ஆர்வ ொக உள்ளைர். த ொழியில் நனடயியல் நுணுக்கங்கனளக் னகயொளும் 

புலைொய்வொளர்கள் தபொதுவொக த ொழியின் தபொதுவொை வனககனளக் கொட்டிலும் ேில உனர 

வனககளின் ேில குைிப்பிட்ட அம்ேங்களில் கவைம் தேலுத்துவொர்கள் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

தேய்தித்தொள்களில் பயன்படுத்தப்படும் த ொழி பல்சவறு அைிவியல் எழுத்துக்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் த ொழியிலிருந்து எவ்வொறு  ொறுபடுகிைது என்பனத அைிய அவர்கள் தயொரொக 

உள்ளைர். இத்தனகய ஆய்வுகள், உண்ன யுள்ள பகுப்பொய்வு  ற்றும் நம்பக ொை முடிவுகளுக்கு 

தபொிய தரவுத்தளத்தின் தரவுத்ததொகுதினய சவண்டும். தபொது  ற்றும் ேிைப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் 

இரண்டும் முக்கிய ொை ஆதொரங்களொக இருக்கின்ைை, ஏதைன்ைொல் அனவ தங்களுக்குள்ளும் 

 ற்ைனவகளுடனும் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கக் குைிப்புச் ேட்ட ொகச் தேயல்படுகின்ைை. 

 நனடயியலில் உள்ள பல்சவறு தபொருள் ேொர்ந்த ஆய்வுகள் (object-oriented studies) அந்த 

தீர்ப்புகனள கொப்புப் பிரதி எடுக்க புள்ளிவிவர ொீதியொக ேொிபொர்க்கப்பட்ட தகவல்கள் 

சதனவப்படுகின்ைை; அனவ புலைொய்வொளர்களுக்கு புைவய ொைனவ (objective) என்பனதக் 

கொட்டிலும் அகவய ொைனவ (subjective) என்று சதொன்றுகின்ைை. எழுத்தொளர் பண்புக்கூறு, 

நனடயின்  ொற்ைங்கனள ஆய்தல், தேொற்களின் சதர்வு  ற்றும் பயன்பொட்டின்  ொற்ைங்களின் 

தடங்கனளக் கண்கொணித்தல் சபொன்ைவற்றுக்கு தரவுததொகுதி தபொருத்த ொைதொகிைது. ஆேிொியொின் 

குைிப்பிட்ட நனடனய வனரயறுக்க, அவரது எழுத்துக்களிலிருந்து தயொொிக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

அவர் எவ்வொறு தவவ்சவறு வழிகனளப் பின்பற்றுகிைொர் என்பனத அனடயொளம் கொண 

பயன்படுத்துகிசைொம். விஷயங்கனள னவப்பது (எ.கொ. ததொழில்நுட்பதிற்கு எதிரொக 

ததொழில்நுட்ப ற்ை தேொற்கள், தேொற்தைொனகத் சதர்வு, நீண்ட  ற்றும் குறுகிய வொக்கியம், 

முனையொைதற்கு எதிரொக முனைேொரொ கனத, முதலியை). இத்தனகய ஆரொய்ச்ேிக்கு 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து பல்சவறு புள்ளிவிவர ஆதரவு சதனவப்படுகிைது. இதற்கு ஆேிொியொின் 
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தேொந்த பனடப்புகளுக்குள்  ட்டு ல்லொ ல் பிை ஆேிொியர்களின் பனடப்புகள் அல்லது முழு த ொழி 

சவறுபொட்டின் விதிமுனைகள் (deHaan 1997) ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க சவண்டும். இது 

பொிேீலனையில் உள்ள ஆேிொியர்களின் எழுதும் பொணினயயும், முழு உனரயும் எழுதப்பட்ட 

பொணினயயும் கொட்டுகிைது (Hoffman 1955). 

  ஒசர எழுத்தொளரொல் எழுதப்பட்ட பல்சவறு உனரகளிலிருந்து தபைப்பட்ட 

தரவுத்ததொகுதியின் ஒப்பீட்டு பகுப்பொய்வு, பல்சவறு ேிக்கல்கனளயும் நிகழ்வுகனளயும் (Elliott and 

Valenza 1996) கவைிக்கும் சபொது ஆேிொியர் தைது நுட்பம், கனத, தேொற்தைொனக, வொக்கியம், 

நனட சபொன்ைவற்னை எவ்வொறு சவண்டுத ன்சை  ொற்றுகிைொர் என்பனதக் கொட்டும். ஒரு 

குைிப்பிட்ட எழுத்தொளொின் எழுத்துக்கனளக் கவைியுங்கள். அவரது எழுத்துக்களிலிருந்து 

தயொொிக்கப்பட்ட பல்சவறு வனகயொை தரவுத்தளங்களுக்கினடயில் (எ.கொ. ேிறுகனதகள், 

நொவல்கள், கட்டுனரகள், தைிப்பட்ட கடிதங்கள், பயணக் குைிப்புகள் சபொன்ைனவ) ஒரு எளிய 

குறுக்கு ஒப்பீடு அவரது கனத நனட, வொக்கிய கட்டு ொைத்தின் நுட்பம், உனர பிரதிநிதித்துவ 

முனை, தேொற்தைொனகத் சதர்வு சபொன்ைனவ ஒரு உனர வனகயிலிருந்து  ற்தைொன்றுக்கு 

 ொறுபடுவனதக் கொட்டும். 

 இந்திய த ொழிகளில் கினடக்கும் தரவுத்ததொகுதிகள் இைம்  ற்றும் தரஜிஸ்டர் 

 ொறுபொட்டின் தகவல்களொல் நினைந்துள்ளது. இனவ நனடயியல் ஆய்வின் பல புதிய 

ேொத்தியங்கனளத் திைக்கலொம்.  ொதிொிகளில் கொணப்பட்ட வனககனளப் பற்ைிய எளிய தபொது 

ஒப்பீடுகளுடன் ததொடங்க இந்த தரவுத்ததொகுதிகனள நொம் அணுகலொம். எளிதொை ஒப்பீடு  ற்றும் 

குைிப்பிடும் திைன் கொரண ொக, இனவ ஒருத ொழி  ற்றும் இருத ொழி சூழல்களுக்குள்  ற்றும் 

முழுவதும் தவவ்சவறு அம்ேங்கனள ஆரொய்வதற்கொை  திப்பு ிக்க வளங்கள். இனவ உனர 

வனககனள  ற்றும் ேில ஆேிொியர்களின் குைிப்பிட்ட நனடகனளப் பின்பற்றும் ஆேிொியர்கள் 

பண்புக்கூறு ஆகியவற்னை ஆய்வதற்கொை நம்பக ொை தரவுத்தளங்கள்.  

7.12. சுருக்கவுனர 

 இவ்வியலில் முக்கிய த ொழியியலில் தேயல்பொடுகளில் தரவுத்ததொகுதி பற்ைி ஒரு 

சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. முக்கிய ொை த ொழியியல் ததொடர்பொை நடத்னதகளில் 

தரவுததொகுதியின் பயன்பொடும் அது ததொடர்பொை தேய்திகளும் தரப்பட்டுள்ளை. அகொரொதி 

இயலில் தரவுததொகுதி, தேொல்லைியலில் தரவுததொகுதி, ததொழில்நுட்பச் தேொற்கனள 

உருவொக்குவதில் தரவுததொகுதி, இலக்கணம் எழுதுவதில் தரவுததொகுதி, தபொருண்ன யியல் 
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ஆய்வில் தரவுததொகுதி, த ொழிக் கற்ைலில் தரவுததொகுதி, கினளத ொழியியல் ஆய்வில் 

தரவுததொகுதி, ேமூகத ொழியியலில் தரவுததொகுதி, உளத ொழியியலில் தரவுததொகுதி, நனடயிலில் 

தரவுததொகுதி என்ை தனலப்புகளில் த ொழியியல் ததொடர்பொை சவசவறுவித ொை 

தேயல்பொடுகளில் தரவுத்ததொகுதியின் பங்கு பற்ைியும் அது ததொடர்பொை ஒழுங்குமுனைகள் 

அல்லது த ன்தபொருள்கள் உருவொக்கம் குைித்தும் விொிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இயல் 8 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் தரவுத்ததொகுதி 

8.1. அைிமுகம் 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு தேயற்னக அைிவுநுட்பத்தின் (Artificial Intelligence) ேிக்கலொை 

ஒரு பகுதியொகும். இது மூலத ொழியின் (source language) வொக்கியங்களிலிருந்து, இலக்குத ொழி 

(target language) வொக்கியங்கனள உருவொக்குவதற்கொை ஒழுங்கு முனைனய உருவொக்க 

சவண்டும். இலக்கு த ொழியின் தவளியீடு உயர்ந்த தரமுனடயதொக அன யத் சதனவயில்னல

ஓரளவுக்குத் தரம் வொய்ந்ததொய் இருந்தொல் சபொதும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

த ொழிகளுக்கினடசய கருத்துப்பொி ொற்ைத்திற்கும் தகவல் பொி ொற்ைத்திற்கும் த ொழிகனளக் கடந்த 

தகவல்  ீட்புக்கும் த ொழி கற்ைலுக்கும் முக்கியத் ததொழில் நுட்ப ொகும். பல வித ொை 

பயன்பொட்டின் ேொத்தியம் ேொரண ொக இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ின் வணிகம் (e-commerce), 

தகவல் வட்டொர ொக்கம் (information localization), பல்த ொழி ஆவணப்படுத்தல் (multilingual 

documentation)  ற்றும் தகவல் ததொழில் நுட்பம் (information technology) சபொன்ைவற்ைில்  ிகப் 

பயனுள்ள ததொழில் நுட்ப ொக விளங்குகிைது. நொம் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புத் ததொழில் 

நுட்பத்தில் விொிதரவின் பங்களிப்னபப் பற்ைிக் கூறுவதற்கு முன் பின்வரும் சகள்விக்குத் 

திருப்திகர ொை வினட தர சவண்டும்:  ைிதர்கள் த ொழி தபயர்ப்னபச் தேய்யும்சபொது ஏன் 

இயந்திர த ொழி தபயர்ப்னப நொம் ஏன் உருவொக்க சவண்டும்? இக்சகள்விக்கொை பதில் 

எளின யொைது அல்ல. ஹட்ேின் (Hutchin’s 1986) பின்வரும் கதரணங்கனளத் தருகிைொர்: 

 1. பல்சவறுபட்ட அைிவியல் ததொழில் நுட்ப ஆவணங்கனள உலகிலுள்ள ததொழில் 

நுட்பவியலொருக்கும் அைிவியலொருக்கும் உடைடியொகத் தர சவண்டு ொைொல் இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு  ிகவும் அவேிய ொகும்.  

2.  ைித த ொழி தபயர்ப்பொளர்கள் இல்லொத சூழல்களில் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ிகவும் 

பயனுள்ளதொக அன யும்.  

3. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு த ொழிகனளக் கடந்த ஆவண  ொற்ைங்கள் மூலம் அக நினலயொைக் 

கூட்டுைனவ ச ம்படுத்த இயலும்.  

4. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு பல்சவறுபட்ட அைிவியல், ததொழில்நுட்பம், விவேொயம்  ற்றும் 

 ருத்துவத் தகவல்கனள ஏழ்ன யொை  ற்றும் முன்சைறுகின்ை நொடுகளுக்கு வினரவொை, எளிதொை 
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 ற்றும்  லிவொை பொி ொற்ைம் அடிப்பனடயில் த ொழித் தனடகனள நீக்கி அக நினலயொைக் 

கூட்டுைனவயும் அன தினயயும் ச ம்படுத்த இயலும்.  

5. த ொழிப் தபயர்ப்பு இரொணுவ சநொக்கங்களுக்கும் ததொழில்நுட்ப ஆய்வு  ற்றும் வணிக 

சநொக்கங்களுக்கும்  ிகவும் பயனுள்ளது.  

1980-களில் ஹட்ேின் இயந்திர த ொழிப்தபயர்ப்புக்குச் ேொதக ொகக் கூைிய சபொது இருந்த சூழல் 

கடந்த ஆண்டுகளில்  ிகவும்  ொைியுள்ளது. இந்நூற்ைொண்டின் ததொடக்கத்தில்  க்களின் வொழ்க்னக 

நடத்னத கொரண ொகத் தொய்த ொழி மூலம் தகவனலப் தபறுவது விதியொக  ொைியுள்ளது. ச லும் 

படிப்பைிவின் வளர்ச்ேி, தேய்தி  ற்றும் தகவலின் உலக ய ொக்கம், நொடுகனளக் கடந்த 

பன்த ொழிய தரவுத்ததொகுதி, இைங்களுக்கினடசய த ொழித் தைித்தன்ன யின் அவேியம்  ற்றும் 

பிை கொரணிகள் கணிைி அைிவியலொனரயும் த ொழியியலொனரயும் இயந்திர த ொழிப்தபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனைனய உருவொக்க இனணந்து பணியொற்றும் சூழலுக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

இக்கொரணிகளின் பங்களிப்னபப் பின்வரும் வனரபடத்தின் மூலம் சுருக்க ொகக் கூைலொம்:  

படம்: இயந்திர த ொழிதபயப்புத் ததொழில்நுட்பத்தின் உலகளொவிய எழுச்ேிக்கு பின்ைொல் உள்ள 

பினணயம்/வனலயன ப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

வட்டொர ய ொக்கம் உைக ய ொக்கம் 

இயந்திரப ொழிப யர்ப்புத் பதொழில் நுட் ம்  

ப ொதுக்களங்கள் ைிறப்புக்களங்கள் 

 ை பதசவகள் 

 

இங்கு அனுபவவொதத் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை (empirical corpus-based MT (CBMT)). 

த ொழிதபயர்ப்பு முன்த ொழியப்படுகின்ைது. இது த ொழிதபயர்ப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள 

த ொழிகளின் உனரகளிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட த ொழி தபயர்க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளின் 
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பகுப்பொய்விலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்களின்  ற்றும் எடுத்துக்கொட்டுகளின் அடிப்பனடயில் 

அன ந்தது. இங்கு இயந்திர உதவியொல் தேய்யப்படும்  ைித த ொழிதபயர்ப்பிற்கு, 

த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவு பயன்படுத்தப்பட விவொதிக்கப்படுகின்ைது. எல்னலப்படுத்தப்பட்ட 

 ற்றும் தபொது களங்களில் இவ்தவொழுங்குமுனையின் பயன்பொடு அழுந்தக்கூைப்படுகின்ைது. 

தகவல் பொி ொற்ைத்தின் உலக உயர்வுக்கும் வட்டொரவொக்கத்திற்கும் த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனையின் சதனவ விளக்கப்பட்டு எதிர்கொல முன்சைற்ைத்திற்கு சவண்டிய வழிமுனைகள் 

முன்னவக்கப்படுகின்ைை. த ொழி தபயர்ப்பு வரலொற்ைின்  ற்றும் சதொல்வியில் இன்று 

கற்றுக்தகொண்டனவகளின் அடிப்பனடயில் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அன க்கப்பட்ட 

ஆசலொேனை கூைப்பட்டுள்ளது.  

8.2. சநொக்கம் 

  கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ததொழில் நுட்பங்கள்  ற்றும் பயன்பொடு 

இவற்ைின் அடிப்பனடயில் கூைத்தக்க அளவு வளர்ந்துள்ளது. இன்னைய இனணயதள கொல 

கட்டத்தில் இனணய தளத்தில் தகவல்கள் தபொிய அளவில் பல த ொழிகளில் உள்ளை. அவற்னை 

எல்லொ த ொழி சபசுசவொரும் பகிர்ந்துதகொள்ள சவண்டு ொைொல் அனவ ஒரு த ொழியிலிருந்து 

 ற்தைொரு த ொழிக்கு உடைடியொக த ொழி  ொற்ைம் தேய்யப்பட சவண்டும். இனத இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பின் வினரவொை முன்சைற்ைத்தின் அடிப்பனடயில் தொன் நினைசவற்ை இயலும். 

இது நனடமுனையில் ேொத்திய ல்லொத தேயல்பொடொகத் தற்சபொது சதொன்ைிைொலும் நொம் இனதச் 

ேொத்திய ொகச் தேய்கின்ை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைனய உருவொக்குவதில ஆர்வம் 

கொட்டசவண்டும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை ஒரு வடிவிலிருந்து  ற்தைொருவடிவுக்கு 

(அதொவது தேொல்லிலிருந்து தேொல்னலசயொ கூட்டுச் தேொற்களிலிருந்து சுட்;டுச் தேொற்கனளசயொ 

ததொடொிலிருந்து ததொடனரசயொ வொக்கியத்திலிருந்து வொக்கியத்னதசயொ) இடப்தபயர்ச்ேிதேய்யும் 

அல்லது ஒரு த ொழியிலுள்ள உனரகனள  ற்தைொரு த ொழியில் உருப்படுத்தம் தேய்யும் எளிய 

முனைசயொ அல்ல. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை, உருவொக்கப்பட்ட உனர 

இலக்குத ொழியில் இலக்கண அடிப்பனடயில் ேொியொை  ற்றும் கருத்துரு அடிப்பனடயில் ஏற்றுக் 

தகொள்ளத்தக்க வனகயில் அன ய உறுதி தருவனதக் குைிப்பிடுகின்ைது. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனையின் தவளியீடு அர்த்தம்  ற்றும் தபொருளடக்க அடிப்பனடயில் ஒன்ைொக 

இல்லொவிடினும் குனைந்தது மூலத ொழிக்கு அண்ன யில் இருக்க சவண்டும். மூல த ொழியிலுள்ள 

தகவல் இலக்கு த ொழியில்  ொற்ைப்படும் சபொது இழப்பு எற்படக் கூடொது. த ொழிப்பில் 
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மூலத ொழினய விடக் கூடுதல் தகவல் சேர்க்கப்படலொகொது. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் 

துல்லியத்னதப் தபை இனவகள் தனடகளொகும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு உருபைியல், 

தேொல்லியல், ததொடொியல் தபொருண்ன யியல், பயன்வழியியல், கருத்தொடல், புலைைிவு இவற்னைச் 

ேொர்ந்திருக்க சவண்டும். இதன் அர்த்தம் என்ைதவன்ைொல் ஒரு இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனை ஒரு  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளருக்குள்ள திைனைப் தபற்ைிருக்க சவண்டும் 

என்பதொகும். இனதச் ேொதிப்பதற்கு நொம் கொத்ததிருக்க சவண்டும். இருப்பினும் இருத ொழி 

(bilingual) அல்லது இனண (parallel) த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் (translation corpora) 

இனதச் தேய்வதற்குச் ேொத்திய ொை சூழனலத் தருகிைது. இது நம்ன  தரவுத்ததொகுதிகள் 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனைக்குக் தகொண்டு தேல்கிைது. இதன் 

கொரண ொக இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனையின் திைன் கூடுகிைது. தவளியீடொைது 

ஏற்றுக் தகொள்ளத் தக்க முனையில் பின் திருத்தம் தேய்யப்படுவதன் கொரண ொகவும் குனையொை 

தகவலின் மூல ொகத் திருத்தப்படொத வடிவில் பயன்படுத்தப்படுவதன் கொலரண ொகவும் இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு முற்ைிலும் ேொியொை த ொழி தபயர்ப்னப உருவொக்குவனத சநொக்க ொகக் 

தகொண்டதல்ல எைக் கூைவியலும். இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை த ொழியியல் 

அடிப்பனடயிலும் புலைைிவு அடிப்பனடயிலும் உத்சதே ஒழுங்குமுனைனயத்தொன் சநொக்க ொகக் 

தகொள்கிைது. முயற்ேித்தல்  ற்றும் பினழ தேய்தல் என்ை நீண்ட தேயற்பொங்குகளின் வழி இலக்னக 

அனடயலொம். இதற்கு தற்சபொதுள்ள அன ப்புகளின் வழக்க ொை  திப்பீடு, தவறுகனள 

அனடயொளம் கொணுதல், இருக்கும் நுட்பங்கனளச் தேம்ன ப்படுத்துதல், கடந்த கொல 

அனுபவங்கனள ச ம்படுத்துதல்  ற்றும் த ொழியியல் அைிவுத் தளத்னத ச ம்படுத்துதல் 

ஆகியனவ சதனவ. பொனத முட்கள் நினைந்ததொக இருக்கிைது, ஆைொல் இது 

இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு த ன்தபொருள் தபொைியொளர்கள்  ற்றும் கணிைி த ொழியியலொளர்களின் 

திைனை ேவொல் தேய்கிைது. 

8.3. வரலொற்ைிலிருந்து கினடக்கின்ை பொடம்  

 1950-களில் இயந்திர த ொழி தபயர்ப்பு உலகிலுள்ள தபரும்பொலொை எல்லொ 

த ொழிகளுக்கும் சநரடியொகசவொ  னைமுக ொகசவொ மூல த ொழியிலிருந்து இலக்கு த ொழிக்கு 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு தேய்ய முயற்ேிகள் எடுக்கப்பட்டை. இதுவனர முழு தவற்ைி அனடய 

இயலவில்னல. இதன் அர்த்தம் என்ைதவன்ைொல் மூல த ொழிக்கும் இலக்கு த ொழிக்கும் த ொழி 

பயன்பொட்டொளர்களொல் ஏற்றுக் தகொள்ளக்கூடிய த ொழிதபயர்ப்புகனளத் தொைியக்க ொக 
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உருவொக்கும் ஒரு இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை இல்னல. இதன் வினளவொக இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு ஆய்வொளர்கள்  ரபு ேொர்ந்த விதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனையிலிருந்து 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைக்குத் தங்கள் கவைத்னத திருப்பியுள்ளைர்.  

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஆரொய்ச்ேியில் கடந்த ஐந்து தேொப்தங்களின் முடிவுகனள 

சநொக்கிய அவர்களின் தபொதுவொை ஆர்வ ின்ன னய இது அம்பலப்படுத்துகிைது. பிை 

அணுகுமுனைகளிலிருந்து தபைப்பட்ட முடிவுகள் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு வணிகத்னத 

உலகளொவிய த ொழிதபயர்ப்பு ேந்னதயின்  ிகக் குனைந்த பகுதினய விட ஊடுருவ 

அனு திக்கவில்னல. 

 பல தேொப்தங்களுக்கு முன்ைர்,  ொர்ட்டின் சக (Martin Kay 1980) இத்தனகய சதொல்வினயப் 

பற்ைி ேிந்தித்தொர், ச லும் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ேமூகம் தங்கள் இலக்னக  ரபு எம்டி 

அன ப்பிலிருந்து இயந்திர உதவியுடன்  ைித த ொழிதபயர்ப்பு (machine-aided human 

translation MAHT) முனைக்கு  ொற்று ொறு வலியுறுத்திைொர். சகயொல் முன்த ொழியப்பட்டனவ 

விசவக ொைனவ என்பனத ஒரு ேில இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஆரொய்ச்ேியொளர்கள்  ட்டுச  

உணர்ந்திருந்தொலும், அவர்களில் தபரும்பொசலொர் சக உடன் உடன்பட  றுத்து, தங்களது தேொந்த 

பழக்க ொை அன ப்புகளுடன் ஒட்டிக்தகொள்ள விரும்பிைர். இயந்திர உதவியுடன்  ைித 

த ொழிதபயர்ப்புக்கு தீவிர கவைம் தேலுத்துவதற்கொை தயக்கம் ே கொல விதி அடிப்பனடயிலொை 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் (rule-based machine translation RBMT) பரவலொை தவற்ைியின் 

தொக்கத்தின் வினளவொகும். இருப்பினும், விதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

ஆரொய்ச்ேியின் மூன்று தேொப்தங்களுக்குள், இயந்திர உதவியுடன்  ைித த ொழிதபயர்ப்பின் 

தவற்ைினய ேவொல் தேய்ய திைன யொை எந்த ஒரு முடினவயும் கண்டுபிடிப்பது கடிைம். 

8.4. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை  

 கடந்த நூற்ைொண்டுகளொக இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகளுக்கு சவண்டி 

உருவொக்கப்பட்ட விதிகளின் குழு ம் த ொழி அன ப்னப முழுவது ொகப் பிரதிபலிக்கவில்னல. 

விதிகளின் ேில குழு ங்களொல் இயற்னக த ொழியின் தநகிழ்வொை அன ப்னப உருப்படுத்தம் 

தேய்ய இயலொது. இதன் கொரண ொக தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழி 

தபயர்ப்பு உருவொைது. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை (corpus-Based Approach (CBM) 

பின்வரும் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு வனககனள உள்ளடக்கும்.  
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1. எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு   (Example-based Machine 

Translation (EBMT) (McLean 1992, Somers 1999) 

2.புள்ளியியல் அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (Statistics-based Machine 

Translation (SBMT)) ( Brown, Pietra, and Mercer 1993) 

இது கணிைி வடிவன ப்பொளர்களுக்கு இன்னும் அனடய இயலொத இலக்னக அனடயச் தேய்தது.  

 பிை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவற்ைினயக் 

தகொண்டிருக்கும்சபொது இந்த ஒழுங்குமுனை எவ்வொறு நல்ல அறுவனட தேய்யத் துணிந்தது 

என்பனத ஆரொய்சவொம். தரவுத்ததொகுதி  அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் 

வினளவுகளில் ஒன்று இருத ொழி உனரகளின் வொக்கியங்கனள வொினேப்படுத்தும் வழிமுனை 

வனரவுகளின் உருவொக்க ொகும். இவ்தவளிய வினளவு இயந்திர உதவி வழி  ைித த ொழி 

தபயர்ப்பின் அடிப்பனட விஷயங்களில் ஒன்ைொக அன ந்தது. ஏதைன்ைொல் இது 

த ொழிதபயர்ப்புக்கு உதவும் பல புதிய கருவிகளுக்குப் தபொருத்த ொை அடிப்பனடயொக 

அன ந்தது. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு  ைித 

த ொழிதபயர்ப்பொளர்களொல் ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்ட த ொழிதபயர்ப்புகனளப் பயன்படுத்தி 

முழுன யொகசவொ பகுதியொகசவொ அவற்ைின் அக அன ப்புகனளக் கண்டுபிடிக்க முயலுகிைது. 

இப்பகுப்பொய்வு அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை த ொழி தபயர்ப்பொளர்களுக்கு உதவும் 

கருவிகனள உருவொக்க உதவியது. இருத ொழி அல்லது இனணத ொழி தபயர்ப்பு விொிதரனவ 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் பயன்படுத்தும் கருத்து புதியது அல்ல. இயந்திர த ொழிதபயர்பின் 

ஆரம்ப கொலத்திசலசய இது முயற்ேிக்கப்பட்டது (Kay and Röscheisen 1993). தபொதுவொக இனண 

தரவுத்ததொகுதிகள் ஒரு த ொழி தரவுத்ததொகுதிகனள விட த ொழிகனளப் பற்ைிய விொிவொை 

தகவனலக் தகொண்டிருக்கிைது. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

(corpus-based machine translation (CBMT) ஒழுங்குமுனை எடுத்துக்கொட்டு இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனைனயயும் புள்ளியியல் அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு 

அணுகுமுனையும் இனணத்துப் பயன்படுத்துவதொல் இது உயர்ந்ததொக இருக்கிைது. தரவுத்ததொகுதி 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு (corpus -based machine translation (CBMT) மூல 

த ொழியிலும் இலக்கு த ொழியிலும் உள்ள விொிதரவுகளில் முதன்ன யொை பகுப்பொய்விலிருந்து 

உருவொக்கப்பட்ட வனககளின் பரப்தபல்னலகளின் அடித்தளத்தில் அன ந்துள்ளது. பகுப்பொய்வு 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதியில் அடங்கியுள்ள ததொடர்கள்,  ரபுத் ததொடர்கள், 
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வொக்கியங்கள், பத்திகள்  ற்றும் பிை த ொழியியல் பண்புக்கூறுகளின் உருபைியல், 

தபொருண்ன யியல்  ற்றும் புலைைி தபொருள்சகொள்கனள உட்படுத்தும். தரவுத்ததொகுதி 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் அடிப்பனட தநைிமுனை த ொழி தபயர்ப்புக்கு 

முன் வனரயறுக்கப்பட்ட தீர் ொைங்கள் இல்னல. ஆைொல்,  ைிதரொல் த ொழி தபயர்க்கப்பட்ட 

உனரகளில்  ிகச் ேொத்திய ொை தீர் ொைங்கள் கொணப்படும் என்ை நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில் 

அன வதொகும். அதொவது  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்களின் திைன யின் தபரும்பகுதி த ொழி 

தபயர்க்கப்பட்ட உனரகளில் கொணப்படும் த ொழி நிகரன்களில் குைியொக்கம் தேய்யப்பட்டுள்ளை 

என்று கூைலொம். எல்னலகுட்பட்ட களங்களில் இவ்வணுகுமுனையொல் தபைப்பட்ட ே ீபகொல 

தவற்ைி (Teubert 2002) தபொதுவொை களங்களிலும் இம் ொதிொியொை தவற்ைினயப் தபை த ொழி 

ேொர்ந்த  ற்றும் த ொழிக்குப் புைம்பொை அைிவுசதனவ என்று கொட்டுகின்ைது. எல்லொக் களங்களிலும் 

இவ்வணுகுமுனையின் தவற்ைி குைித்துத் தீர் ொை ொக வருவதுனரக்க இயலொது. இருப்பினும் 

நன்ைொகத் திட்ட ிடப்பட்ட த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட தகவலிருந்து 

உருவொக்கப்பட்ட தநைிமுனை எல்னலக்குட்பட்ட  ற்றும் தபொது களங்களில் தவற்ைினயத் தரும் 

என்று கூைவுயலும் (Su and Chang 1992).  

8.5. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனையுடன் ததொடர்புனடய ேிக்கல்கள் 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு விொிவொை தரவுத்ததொகுதி 

பகுப்பொய்வின்  ற்றும் ஆய்வின் வழி கூைத்தக்க முன்சைற்ைத்னதப் தபற்றுள்ளது. இந்நொள் வனர 

பல்சவறு வனகயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவுகள் தபொருத்த ொை ஒழுங்குமுனைகனளத் 

திட்ட ிட உதவும் முக்கிய ொை உள்ளைினவத் தரசவண்டி உருவொக்கப்பட்டுப் 

பகுப்பொயப்பட்டுள்ளை. தபொதுவொக இம்த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி இயற்னகயொகப் 

தபைப்படும் த ொழித் தரவுகளின் தபொிய சேகொிப்னப உருப்படுத்தம் தேய்கின்ைது. இறுதி 

பயைர்களின் சதனவனயப் பிரதிபலிக்கும் வனகயில் உனர  ொதிொிகனளச் சேர்ப்பதன் மூலம் 

அனவ குவிக்கப்படுகின்ைை. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைனயத் சதர்ந்ததடுக்க 

விரும்பும் இலக்கு இறுதி பயைர்களுக்கு இது  ிகவும் முக்கிய ொைது, இது குைிப்பிட்ட உனர 

வனககனள அவற்ைின் சதனவகளுக்கு சபொது ொைதொக த ொழிதபயர்க்கும். இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள் த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு 

கட்டொய ொைதொகும் என்று ததளிவொக்குகின்ைது; ஏதைன்ைொல் அனவ த ொழி  ற்றும் த ொழிக்குப் 
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புைம் ொை எடுத்துக்கொட்டுகளின்  ற்றும் தகவல்களின் பல்சவறு வித ொை வனககனள ந க்குத் 

தருகிைது.  

 பின்வரும் பிொிவுகளில், தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனை 

ததொடர்பொை முதன்ன  ேிக்கல்கள் த ிழ் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 ற்றும் சதனவப்படும்சபொது ேில தேொற்தபொருள் வளங்களிலிருந்து விவொதிக்கப்படுகின்ைை 

(Rajendran and Vasuki 2019). 

 8.5.1 த ொழிதபயர்ப்பின் தரவுத்ததொகுதி உருவொக்கம் 

 த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி மூல த ொழியின் உண்ன யொை பண்புக் கூறுகனளயும் 

இலக்கு த ொழியிலிருந்து தபைப்பட்ட அவற்ைின் த ொழிதபயர்ப்புகனளயும் தகொண்டிருக்கும். 

இவ்விொிதரவு த ொழிகனளக் கடந்து தேொற்களின்  ற்றும் ததொடர்களின் தபொருண்ன னயயும் 

தேயல்பொட்னடயும் தகொண்டிருக்கும். இதன் கொரண ொக ஒசர கட்டுபொட்டிற்குள் இரு சவறுபட்ட 

த ொழிகளின் குைிப்பிட்ட தபொருண்ன களின் த ய்யுருவொக்கத்னத ஒப்பிடுவதற்குப் 

தபொருத்த ொை அடிப்பனடனயத் தருகின்ைது. ச லும் அனவ த ொழிகனளக் கடந்த சவறுபட்ட 

தேொற்கனளக் கண்டுபிடிப்பனதச் ேொத்திய ொக்குகிைது. இவ்வொறு த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி 

த ொழிகனளக் கடந்த தரவுப் பகுப்பொய்வுக்கும் த ொழிதபயர்ப்புக்குத் சதனவயொை விதி 

வடிவொக்கத்திற்கும் பயனுள்ள கூடுதல் மூலவளங்கனளத் தருகின்ைது (Altenberg and Aijmer 2000: 

17). த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவின் உருவொக்கம் ஒரு ேிக்கலொை சவனலயொகும். இது 

தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கம்  ற்றும் பகுப்பொய்வி இவற்ைின் நீண்ட அனுபவம் உள்ள 

தரவுத்ததொகுதி த ொழியிலொொின் நிரந்தர ொை  ற்றும் கவை ொை வழிகொட்டனல சவண்டுகிைது. 

த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவு ஒப்பீட்டு  ற்றும் இனண விொிதரவுகளின் (Comparable Parallel 

Corpora) முன்சைற்ைத்திற்கொை வழிகனள ஒன்ைினணக்க சவண்டி தகுதியுனடயதொக ஆக்க 

உருவொக்கப்படும். இரு த ொழிகளிலிருந்து உனர  ொதிொிகள், உனர வனக, பொடப்தபொருள், 

சநொக்கம்  ற்றும் கனலச்தேொல் இவற்ைின் அடிப்பனடயில் இயன்ை வனரக்கும் தபொருத்தப்படும்.  

 இயந்திரத ொழிதபயர்ப்புச் தேயல்பொட்டின் அடிப்பனட சநொக்கம்  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதிக்குள் ஒருங்கினணக்கப்பட சவண்டிய கூறுகனள  ைதில் னவத்துக் தகொண்டு, 

த ொழிதபயர்ப்புக் தரவுத்ததொகுதிகளின் கட்டன ப்பொைது இரண்டு த ொழிகளுக்குள் பின்வரும் 

வழியில் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது (படம்). கீசழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ள வனரபடம், இரண்டு 

த ொழிகளுக்கினடசயயொை த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகனள, அனவ ச லும் 
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ஒப்பிடக்கூடிய தரவுத்ததொகுதிகளொகவும் (இடதுபக்க கட்டங்கனளச் சேர்க்கும் தேங்குத்து அம்பு), 

ஒசர த ொழிகளில் உள்ள அேல்  ற்றும் த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட உனரகனள ஒப்பிடுவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்ை  ற்றும் உனரகள் (மூனலவிட்ட அம்புகள்), இரண்டு த ொழிகளில் 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட உனரகனள ஒப்பிடுகின்ைை (வலதுபக்க கட்டங்கனள இனணகிை 

தேங்குத்து அம்பு) இரு தினே த ொழிதபயர்ப்புத்  தரவுத்ததொகுதிகளொகவும் (கினட ட்ட அம்புகள்)  

வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது .  

 

 

 

 

   

ஆங்கிை உசர த ிழ் ப ொழிப யர்ப்பு 

த ிழ் உசர ஆங்கிை ப ொழிப யர்ப்பு 

 

இம் ொதிொியொை தரவுத்ததொகுதிக்கு உனர  ொதிொிகள் ததொிவு பின்வரும் தகொள்னககளொல் 

தபொதுவொக வழி நடத்தப்படும்:  

1. எழுதப்பட்ட உனரகளில் பயன்படுத்தப்படும் த ொழி  ொதிொிகள்  ட்டும் தொன் த ொழி தபயர்ப்பு 

விொிதரவில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

2. சபச்சு கருத்தொடலிலிருந்து தபைப்படும் உனரகனள உட்படுத்தும் ேந்தர்ப்பம் இல்னல. 

ஏதைன்ைொல் தற்சபொனதய இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு எழுதப்பட்ட உனரகனள  ட்டுச  

இலக்கொகக் தகொண்டுள்ளது. உட்படுத்தப்பட்டுள்ள உனரகள் தற்கொல த ொழினயப் பிரதிபலிப்பது 

எதிர்பொர்க்கப்படும். இருப்பினும், பழங்கொல நூல்கள் வரலொற்று உனரகளின் த ொழி 

தபயர்ப்புக்குத் சதனவயொைதொகும். 

 3. த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி எந்தக் குைிப்பிட்ட வட்டொர த ொழிக்சகொ த ொழி வனகக்சகொ 

உொிய உனர வனகக்கு எல்னலப்படுத்தப்படவில்னல. அனவ த ொழிப் பயன்பொட்டின் எல்லொச் 

ேொத்திய ொை களங்கள்  ற்றும் துனைகளிலிருந்து தபைப்பட்ட உனர வனகளின் பரந்த 

பரப்தபல்னலனய உட்படுத்தும்.  
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4. இரண்டு த ொழிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உனரகள் இயன்ைவனர ஒப்பிடத் தக்கனவயொக 

இருக்கும். அனவ இைம் (எ.கொ. தேய்தி), வனக (எ.கொ.அரேியல்), தபொருளடக்கம் (எ.கொ. சதர்தல்) 

 ற்றும் வடிவம் (எ.கொ. அைிக்னக) இவற்ைின் அடிப்பனடயில் தபொருத்தம் பொர்க்கப்படும். 

அனவகள் சநொக்கம், பயன்படுத்துபவொின் த ொழி இவற்ைின் அடிப்பனடயிலும் 

தபொருத்தமுனடயதொக இருக்கும். 

 5. த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ள  ொதிொிகள் ஒரு இயல்பொை தனட நினலயில் 

(எ.கொ. பகுதி, துனணப்பகுதி, அல்லது பிொிவு, பத்தி சபொன்ைனவ) ததொடக்கத்திலிருந்து இறுதிவனர 

எடுக்கப்பட்ட உனரகளில் விொிவொை  ற்றும் இயற்னகயொை பொகங்கனளக் தகொண்டிருக்கும். 

 8.5.2 த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதினயப் தபொருத்த ொக வொினேப்படுத்துதல்  

 த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகனளப் தபொருத்த ொக வொினேப்படுத்துவது என்பது 

மூலத ொழியின் ஒவ்தவொரு த ொழிதபயர்ப்பு அலகும், இலக்குத ொழியின் ஒவ்தவொரு 

த ொழிதபயர்ப்பு அலகுடன் தபொருந்த சவண்டும் என்பதொகும். இங்கு த ொழிதபயர்ப்பு அலகு 

என்பது ேிைிய ததொடர்ச்ேிகளொை தேொற்கள், கூட்டுச்தேொற்கள், ததொடர்கள்  ற்றும் வொக்கியங்கள் 

(Dagan, Church and Gale 1993) என்பைவற்றுடன் தபொிய ததொடர்ச்ேிகளொை பத்திகள், இயல்கள் 

(Simard et al. 2000) என்பைவற்னையும் உள்ளடக்கும். த ொழிதபயர்ப்பு அலகுகளின் ததொிவு 

த ொழியியல் ஆய்வுக்குத் ததொிந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள பொர்னவனயயும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 

தரவுத்ததொகுதியின் வனகனயயும் தபொறுத்து அன யும். த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

மூலத்திலிருந்து (எ.கொ. ேட்டம்  ற்றும் ததொழில்நுட்ப விொிதரவுகள்)  ொைொத உயர்ந்த நினலனய 

சவண்டிைொல் இரு தரவுத்ததொகுதிகளின் தநருங்கிய வொினேப் தபொருத்தம் வொக்கியங்கள், 

தேொற்கள் என்ை அளவில் விலகி நிற்கும். தரவுத்ததொகுதி தழுவலொக இருந்தொல் மூலத்தின் சநரடி 

த ொழிதபயர்ப்பொக அன யொ ல் பத்திகள், இயல்கள் என்ை தபொிய அலகுகனள 

வொினேப்தபொருத்தம் தேய்ய முயற்ேிக்கப்படும் (Véronis 2000: 12). இவ்வொறு வொினேப்படுத்தத்தின் 

தேயற்பொடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள விொிதரவின் வனக அடிப்பனடயில் சநர்படுத்தப்படும். 

வொினேயொக வருவதும்  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்களின் நம்பகத் தன்ன யும் 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகனள வொினேப்தபொருத்தம் தேய்ய உதவும். இது கூடுதல் 

ததொழில்நுட்ப விொிதரவுக்குப் பகுதி உண்ன யொகும்.  ொைொக, இலக்கிய விொிதரவுகள் (Literary 

corpora), விொிதரவில் பயன்படுத்தப்படும் நிகரன்கள் முன்ைசர முனையொக்கம் 

தேய்யப்பட்டிருந்தொல் வொக்கிய  ட்டத்திற்கு கீசழ உள்ள அலகுகளின் வொினேப் தபொருத்தத்திற்கு 
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உட்படும் (Chen and Chen 1995). எந்த நினலயிலும் (பத்தி, வொக்கியம், தேொல் சபொன்ைனவ) 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட விொிதரவுகள் இனணயொை அலகுகள் தகொண்ட எளிய தேொல் தரவு 

ன யங்களொகக் கருதப்படுகிைது. இதன் முக்கிய சநொக்கம் இரண்டு த ொழிகளுக்கினடசய 

கொணப்படும் அன ப்பு ஒற்றுன கனளக் கொட்டுவதற்கு அல்ல. பயன்வழியியல் அடிப்பனடயில் 

மூல உனர அலகுகளுக்கு அண்ன ப்பட்டதொகத் சதொன்றும் இலக்கு உனர அலகுகனளத் 

சதடுவதொகும். இனதச் தேய்வதற்குத் ததொடக்க நினல, இருத ொழிய அகரொதிகளின் உதவியொல் 

தேொற்களின் ஆரம்ப வொினேப் தபொருத்தத்னதச் தேய்வதொகும். இத்தனகய குனைபொடொை வொினேப் 

தபொருத்தங்கள் வொக்கிய  ட்டத்தில்  திருப்திகர ொை முடிவுகனளத் தருகின்ைை (Kay and 

Röscheisen 1993), குைிப்பொக அனவ புள்ளியியல்ேொர் முனைகளுடன் (Brown and Alii 1990) 

முக்கிய ததொடொியல் நிகழ்வுகளின் குனைந்தபட்ே முனைப்படுத்தலுடன் (Brown and Alii 1993) 

இனணக்கப்படும்சபொது. இந்த முனையின் முக்கிய நன்ன  'த ொழிதபயர்ப்பு நினைவகம்' 

('translation memory') அதொவது இருத ொழி நூல்களில் கொணப்படும் தரவின் ஒருங்கினணப்பு 

ஆகும். இரு த ொழிகளிலிருந்தும் ேிைப்புத் துனைகளின் ேில சநொக்கீட்டு தரவுத்ததொகுதிகனள 

(reference corpora) (எ.கொ.  ருத்துவ அைிவியல், ேட்ட நடவடிக்னககள், கணிைி அைிவியல் 

சபொன்ைனவ) பயன்படுத்துவதன் மூலம் பணி ச லும் எளின ப்படுத்தப்படுகிைது. 

 பயிற்ேி கட்டத்தின் சபொது  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட 

தைிப்பயைொக்கப்பட்ட அடிப்பனட அகரொதி (customised basic dictionary)  ற்றும் 

த ொழிதபயர்ப்பு நினைவகத்னதப் பயன்படுத்தி 'இயந்திரம்' அடிப்பனடயில் 

த ொழிதபயர்க்கப்படுகிைது என்பது தேய்தி ஆகும். த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் 

 ற்தைொரு முக்கிய ொை பகுதி, வொக்கிய நினல ஒழுங்குபடுத்தல் ஆகும். இது தபொருத்தங்கனள 

வொக்கிய நினலக்கு கொட்டுவனத சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது; அதற்கு ச ல் அல்ல (Brown, Lai 

and Mercer 1991).  இந்த பணினயப் தபொறுத்தவனர, ஒரு வலுக்குனைவொை த ொழிதபயர்ப்பு 

 ொதிொியொைது சநொக்கத்திற்கொக உதவுகிைது, ஏதைைில் இது த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் 

பகுப்பொய்வின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சதனவப்படும் முதன்ன  கருவிகளில் ஒன்ைொகும் (Simard, 

Foster, and Isabelle 1992). 

 த ொழிதபயர்ப்பு பகுப்பொய்விகனள உருவொக்குவதற்கொை ஆரொய்ச்ேி நடந்து வருகிைது, 

இது தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் உருபன்களுக்கு இனடயில் ேிைந்த த ொழிதபயர்ப்பு 

தபொருத்தத் ததொடர்புகனளக் தகொண்டிருக்கும். ே ீபத்தில் உருவொக்கிய ேில நுட்பங்கள் (Oakes 
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and McEnery 2000) ஒரு புதிய புதிய த ொழிதபயர்ப்பு ஆதரவுக் கருவிகளுக்கொை வழிகனளத் 

திைக்கின்ைை: த ொழிதபயர்ப்பு நினைவகப் பயன்பொடு (translation memory application), 

த ொழிதபயர்ப்புச் ேொிபொர்ப்பு (translation checker)  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு எடுத்துக்கூைல் 

ஒழுங்குமுனை (translation dictation system) சபொன்ைனவ.  முன்த ொழியப்பட்ட முனையின் 

 ற்தைொரு சுவொரஸ்ய ொை அம்ேம் தரவுத்தளங்கள் மூலம் தபொருட்கனளத் சதடுவதற்கு ேில 

புள்ளிவிவர நுட்பங்கனளப் பயன்படுத்துவது. புள்ளிவிவர சதடல் வழிமுனைகள் இரண்டு முக்கிய 

உனர  ொதிொிகளிலிருந்து ே  ொை தேொற்தைொடர் கூறுகனள  ீட்தடடுக்க ேில முக்கிய 

தேொற்கனளப் பயன்படுத்துகின்ைை. இனவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும், இனவ இருத ொழி 

த ொழிதபயர்ப்பு நினைவகத்தில் சே ிக்கப்படுவதற்கு முன்பு  ைித த ொழிதபயர்ப்பொளர்களொல் 

 ொதிொிகள் எை முனைப்படுத்தப்படுகின்ைை. 

 பயிற்ேினயத் தொைியங்கச் தேய்ய  ட்டுச  தேயல்முனை பொிந்துனரக்கப்படுகிைது; 

த ொழிதபயர்ப்பின் ேொிபொர்ப்புக்கு அல்ல. இது தொைியங்கி இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு எை 

அனழக்கப்படும் ஒழுங்குமுனைக்கும்  ைித உதவி இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைக்கும் 

இனடயிலொை சவறுபொடுகனளக் குைிக்கும் அடிப்பனட அளவுசகொல்களில் ஒன்ைொகும், இது 

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளொல் ஆதொிக்கப்படுகிைது.  

8.5.3. இன்னைய இந்திய நினல  

 விொிதரவு அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் முக்கிய ொை தனடகளில் ஒன்று 

இருத ொழிய த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் உருவொக்க ொகும். ஒருத ொழிய விொிதரவில் 

சபொது ொை அளவு எழுதப்பட்ட உனரகள் இருந்தொலும் பின்வரும் தேயல்படுத்துநினல 

ேிக்கல்களின் கொரண ொக இருத ொழிய த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகனள  றுதிட்டவனரவு 

தேய்வதற்கு ஆர்வமுள்ள முயற்ேிகள் எடுக்கப்படவில்னல:  

உருவொக்கம்: இந்திய த ொழிகளுக்கினடசய சவறுபட்ட வனகயொை த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவு 

நீண்டநொள் சதனவயொகும். ேில ஒருத ொழிய தரவுத்ததொகுதிகள் ஒசர ொதிொியொை திட்டவனரவுக் 

தகொள்னககனளயும் உனர வனககனளயும் தகொண்டு உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இவற்னை 

முனையொக த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகனள உருவொக்கப் பயன்படுத்தலொம். 

 ஏற்றுக்தகொள்ளல்:  ைித முயற்ேியொல் உருவொக்கப்பட்ட த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் ேில 

(எ.கொ. National Book Trust  ற்றும் Sahitya Academy சபொன்ைவற்ைொல் தவளியிடப்பட்ட பல 
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உனரகள்) ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்டுள்ளது என்ைொலும் அனவ ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய 

 ின்வடிவில் இல்னல.  

 ொற்ைம்: சவறுபட்ட மூலம், உனரவனக,  ொதிொி  ற்றும் வடிவன ப்பு தகொண்ட பிை விொிதரவுகள் 

இனண த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளொக  ொற்ை சவண்டி ஆயப்படசவண்டும்.  

சுத்த ொக்கல்: த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவு எதிர்கொல தேயற்பொங்கிற்கும் ஏற்றுக்தகொள்ளலுக்கும் 

பயன்பொட்டிற்கும் சவண்டி இயந்திரப் பயன்பொட்டு வடிவன ப்பில் னவத்திருக்க த ொழி 

வல்லுைர்களொல் முனையொக தனலயிடப்படவும் கட்டுப்படுத்தப்படவும் சவண்டும். 

 இனணப்தபொருத்த ொக வொினேப்படுத்தல்: த ொழிகளுக்கினடயில் தபொருந்தும் பகுதிகனள 

அனடயொளங்கொண சவண்டி த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி இனணப்தபொருத்த ொக 

வொினேப்படத்தப்படசவண்டும். இது த ொழிதபயர்ப்பு அலகுகனள அனடயொளம் கொண்பது  ற்றும் 

பல்சவறு அைிவுத் தளங்கனள (எ.கொ. முனையொை, தேொல்ேொர், தபொருண்ன யியல்ேொர், 

புலைைிவுேொர் சபொன்ைனவ) வொினேப்படுத்துதல்  ற்றும் இறுதியில் தவத்ததொகுதிகளில் 

பயன்படுத்தப்படும் அலகுகளின் இனணத்தல்  ற்றும் ஒழுங்குமுனைப்படுத்துதல் ஆகியவற்னை 

உள்ளடக்கியது. 

 இந்தச் ேிக்கல்களில் தபரும்பொலொைனவ த ொழியியல் இயல்புனடயனவ, மூல 

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் கினடக்கும்சபொததல்லொம் அனவ கவைத்தில் 

தகொள்ளப்படலொம். தற்சபொது, முக்கிய ேிர ம் த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகனள வொங்குவது, 

 ற்றும் அவற்ைின் தபொருத்தங்கனள அலகுகளுக்குள் வனரயறுப்பது. தரவுத்ததொகுதிகனள 

வொங்குதல், த ொழியியல் பகுப்பொய்வு  ற்றும் அவற்ைின் கூறுகளின் ஒழுங்குபடுத்துதல் 

ஆகியவற்ைிற்குப் பிைகு, இனவ 'ஐடம் சதடலுக்கு' ('item search') ே ர்ப்பிக்கப்படும் - இது ஒரு 

புள்ளிவிவர நுட்ப ொகும், இது த ொழிதபயர்ப்பு பகுப்பொய்வு மூலம் வழங்கப்படும் தனடகனள 

குனைக்கும். 

  தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைக்கு எதிரொை 

வி ர்ேைங்கள் தேயல்பொட்டுக்கொக வடிவன க்கப்பட்ட இனண நிறுவைங்களின் பற்ைொக்குனை 

என்பனத சுட்டிக்கொட்டுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனையின் ஆரொய்ச்ேியொளர்களுக்கு த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகள்  ட்டு ல்ல, 

 ைித வல்லுநர்களொல் தரவுத்ததொகுதிகளின் விொிவொை பகுப்பொய்விலிருந்து தபைப்பட்ட 
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தகவல்களும் சதனவப்படுகின்ைை (Elliott 2002). இது அன ப்னப வடிவன க்க  ற்றும் 

அன ப்பின் நம்பகத்தன்ன னய சேொதிக்க நிபுணர்கனள அனு திக்கிைது.  

 எைசவ, தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு பனடப்புகளுக்கொக 

இந்திய த ொழிகளில் த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகனள ததொகுப்பது விசவக ொைது, ஆரொய்ச்ேி 

சதனவகனள பூர்த்தி தேய்வது  ட்டு ல்லொ ல், ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்டுள்ள பிை 

ஒழுங்குமுனைகளின் தேயல்திைன்  ற்றும் பயனை  திப்பீடு தேய்வதும் ஆகும். 

  இந்த விஷயத்தில், பிை த ொழிகளின் த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதின் 

பகுப்பொய்விலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள் ததொடக்கநினலக்கு சதனவயொை வழிகொட்டுதல் 

தினேகனள வழங்கக்கூடும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்திலிருந்து பிை த ொழிகளுக்கொை 

த ொழிதபயர்ப்புகளில் தரவுத்ததொகுதிகள் எவ்வொறு பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பது ஆங்கிலம் 

 ற்றும் இந்திய த ொழிகளுடன் பணிபுொியும்  க்களுக்கு பயைளிக்கும் (Rajapurohit 1994). 

  அந்த த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் தகவல்களுக்கொை அணுகல் குைிப்பிட்ட மூல 

த ொழியுடன் (Baker 1993) த ொழிகள் எவ்வொறு இனணக்கப்பட்டுள்ளை என்பனதயும், மூலத ொழி 

உனரகளில் குைியிடப்பட்ட தகவல்கள் இலக்குத ொழி உனரகளுக்கு எவ்வொறு  ொற்ைப்படுகின்ைை 

என்பனதயும் கண்டைிய சதனவயொை வழிமுனைகனள வழங்கும். 

  இத்தனகய ஆய்வுகள் இந்திய த ொழிகளுக்கொக வடிவன க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒழிங்குமுனைகளின் தரத்னத ச ம்படுத்த 

உதவுகின்ைை. ச லும், த ொழிதபயர்ப்பிற்கொகக் கருதப்படும் இரண்டு த ொழிகளுக்கு இனடயில் 

இருக்கக்கூடிய ேிக்கலொை த ொழியியல் உைவுகள் குைித்த புதிய நுண்ணைிவுகனள அனவ 

சேகொிக்கக்கூடும். 

8.6. த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளில் த ொழியியல் தேயல்பொடுகள்  

 த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி ததொகுத்தலுக்கும் வொினேப்படுத்தலுக்கும் பின்ைர் 

த ொழியியல் பகுப்பொய்வின் சவறுபட்ட நினலகளுக்கு உள்ளொக்கப்படுவதற்கு முன்ைர் வொினேப் 

தபொருத்தத்தின் பல நினலகனளக் கடக்கும். இது த ொழி தபயர்ப்பு நிகரன்களின் 

முனையொக்கத்தின் (வடிவொக்கத்தின்) நினலகளுக்கு அடிப்பனடயொக அன யும். தபொதுவொக 

த ொழியியல் ஆய்வு பின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்:  

1. உருபன்களின் வடிவத்னதயும் தேயல்பொட்னடயும் அனடயொளம் கொண உதவும் தேொற்களின் 

உருபைியல் ஆய்வு (morphological analysis). 
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2. ததொடர்புள்ள தரவுத்ததொகுதிகளில் ததொடர்களின் வடிவத்னதயும் தேயல்பொடுகனளயும் 

அனடயொளம் கொண உதவும் ததொடொியல் ஆய்வு (syntactic analysis) 

3. விொிதரவுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தேொற்களின் புைவடிவங்களுக்கு இனடயில் உள்ள 

இனடமுகத்னத ஆய உதவும் உருபைியல்-ததொடொியல் ஆய்வு (morphosyntactic analysis) இதன் 

துல்லிய ொை  ற்றும் திைன யொை ஆய்வு பகுப்பொய்வின் பண்னபயும் வினரனவயும் அதிகொிக்கும்.  

4. தேொற்கள், ததொடர்கள் சபொன்ை அலகுகளின் தபொருண்ன னயக் கண்டுபிடிக்கவும் இதில் வரும் 

தபொருள்  யக்கங்கனளக் கண்டுபிடிக்கவும் உதவும் தபொருண்ன யில் ஆய்வு (semantic analysis) 

 பயனுள்ள த ொழியியல் பகுப்பொய்விற்கு, நிகழ்தகவு அளவீட்டுக்கொை ேில புள்ளியியல் 

அணுகுமுனைகளுடன், எளிய 'ச சலொட்ட ொை'  ற்றும் விளக்க ொை உருபைியல்-ததொடொியல் 

(morphosyntactic) அணுகுமுனைனய (அதொவது தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தல்  ற்றும் 

ஆழ ில்லொப் பகுப்பொய்வு சபொன்ைனவ) பயன்படுத்துவசத ேிைந்த முனையொகும். 

  முன்ைர் தேயல்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளிட ிருந்து தபைப்பட்ட 

அடுக்குப்படுத்தப்பட்ட இலக்கணத்தொல் (stratified grammar) பகுப்பொய்வி முன்னுொின யொக 

ஆதரவு அளிக்கப்படுகிைது, ஏதைைில் இதுசபொன்ை தரவுத்ததொகுதிகள் அதன் பயன்பொட்னட 

அடுத்த கட்டங்களில்  ீறுகின்ைை.  

  தேயலில் த ொழிதபயர்ப்பு நினைவுகனள உருவொக்குவசத முக்கிய சநொக்கம். 

தபொருத்த ொை இருத ொழி தேொற்களஞ்ேிய பட்டியல்கனள உருவொக்குதல், கணிைி உதவியுடன் 

த ொழி கற்பிப்பதற்கொை தபொருத்த ொை எடுத்துக்கொட்டுகளின் பட்டியல்கனளப் பிொித்ததடுப்பது 

சபொன்ை பிை பயன்பொடுகளும் பொிந்துனரக்கப்படுகின்ைை. ேிறுகுைிப்பு தேய்யப்பட்டவுடன், இந்த 

நிறுவைங்கள்  ின்ைணு அகரொதிகனள ச ம்படுத்துவதற்கும் இலக்கணங்கனள 

உருவொக்குவதற்கும் அடிப்பனடயொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

  ஒரு ேிைந்த சூழ்நினலயில், 'நிகழ்தகவு' நனடமுனைனயப் பின்பற்ைி இரு நிறுவைங்களிலும் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ள உனர  ொதிொிகனள ஒப்பிடுவதன் மூலம் சபச்சு-பகுதி குைியீட்டு தேயல்முனை 

தொைொகசவ தேய்யப்படுகிைது. இந்த வழியில், ேில சநரங்களில் தபயரனடகள் தபயர்ச்தேொற்கள் 

அல்லது சநர் ொைொக த ொழிதபயர்க்கப்பட்டொலும், ேொதொரண குைிப்பு அகரொதிகளில் 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ள பிொிவுகள் இத்தனகய இலக்கண ததளிவற்ை தன்ன கனளத் தீர்க்க 

உதவுகின்ைை. 
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  பொரம்பொிய இலக்கண வனககள் சபச்சு-பகுதி குைிச்தேொல்லின் தரத்தில் வலுவொை 

தொக்கத்னத ஏற்படுத்துகின்ைை, ஏதைைில் குனைவொை இலக்கண வனககனளக் தகொண்ட 

த ொழிதபயர்ப்பு முனை, முழுன யொை வனககளின் பட்டியனலக் தகொண்ட ஒரு அன ப்னப விட 

ேிைந்த தவற்ைி விகிதத்னதக் தகொண்டுள்ளது (Chanod and Tapanainen 1995). 

8.6.1 த ொழிதபயர்ப்பு ஆய்வு 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஆய்வொளருக்கு இனடயிலொை முக்கிய ொை வொக்குவொதம் 

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் ஆய்வில் உட்படும் கலனவத் தன்ன யின் நினலனயப் 

பற்ைியொகும். தபொதுவொை நம்பிக்னக இயற்னகயொை உனரகளில் வரும் பல எண்ணிக்னகயிலொை 

த ொழியியல் நடத்னதகள் ஆயப்பட்டு தவளிப்பனடயொக உருப்படுத்தம் தேய்யப்படும் வனர 

உயர்ந்த தன்ன யுள்ள இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு எய்த இயலொததொகும் என்பதொகும். தேொல் 

 யக்கம்  ற்றும் உறுப்பு தபொருத்தம் இவற்ைின் ேிக்கல்கனள த ொழிதபயர்ப்பு 

விொிதரவுகளிலிருந்து தபைப்பட்டு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு த ொழியின் அகரொதியிலும் 

இலக்கணத்திலும் சேகொித்து னவக்கப்பட்டுள்ள ஏரள ொை அைிவின் உதவியொல் தீர்க்க இயலும். 

இது த ொழிதபயர்ப்பு ஆய்வின் கடுன யொை தேயற்பொங்கின் பயன்படுத்தனல சவண்டும். 

சுருக்க ொக இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் த ொழி ஆய்வு நுட்பத்திற்குப் பல பயன்பொடுகள் 

இருக்கின்ைை. அனவ பின்வரு ொறு அன யும்:  

1. த ொழிதபயர்ப்புப் பகுப்பொய்வு நுட்பம் முன்ைசர இருக்கக் கூடிய த ொழிதபயர்ப்புகனள 

அன ப்பொக்கம் தேய்ய உதவும். இதன் மூலம் அனவ புதிய த ொழிதபயர்ப்புகளின் உருவொக்கத்தில் 

 று உபசயொகம் தேய்ய இயலும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, CWARCஇன் டிரொன்ஸ் சதடல் அன ப்பு (Isabelle et al. 1993) என்பது 

இருத ொழி ததொடரனடவுக் கருவியொகும் (bilingual concordance tool), இது குைிப்பிட்ட 

த ொழிதபயர்ப்புச் ேிக்கல்களுக்கு ஆயத்தத் தீர்வுகளுக்கொக (ready-made solutions) ேிைப்பு சநொக்க 

தரவுத்தளங்களில் (special-purpose databases) த ொழிதபயர்ப்பொளர்கனளத் சதட 

அனு திக்கிைது. வழக்க ொக, முன்சப இருக்கும் ேில த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு 

வொக்கிய ஒழுங்குபடுத்தல் நுட்பங்கனளப் பயன்படுத்துவதற்குப் பிைகுத் தரவுத்தளங்கள் 

ஆக்கப்படுகின்ைை. 

 2. த ொழிதபயர்ப்புப் பகுப்பொய்வு ததொழில் நுட்பம் த ொழிதபயர்ப்பு தவறுகளின் ேில வனககனளக் 

கண்டுபிடிக்க சவண்டி ததொடக்க நினல த ொழிதபயர்ப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. மூல 
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 ற்றும் வனரவு இலக்கு உனரக்கு இனடயில் த ொழிதபயர்ப்பு தபொருத்தங்கள் 

புைரன க்கப்பட்டவுடன், இந்த தபொருத்தங்களுக்கு ஏசதனும் தனடகள் இருந்தொல் ேொிபொர்க்க 

முடியும். எடுத்துக்கொட்டொக, மூல உனரயின் தபொிய கூறுகள் (எ.கொ. பக்கங்கள், பத்திகள், 

பிொிவுகள், வொக்கியங்கள் சபொன்ைனவ) இலக்கு உனரயில் ேொியொக 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்டிருப்பதொல், த ொழிதபயர்ப்பு முழுன யொைது என்பனத ேொிபொர்க்க முடியும். 

3. த ொழிதபயர்ப்புப் பகுப்பொய்வு நுட்பம் சபொலியொை ஓொிைத ொழிச் தேொற்களொல் ('deceptive 

cognates' ) ஏற்படும் குறுக்கீட்டு தவறுகளிலிருந்து சுதந்திர ொக த ொழிதபயர்ப்பு இருந்தொல் அனத 

பொிசேொதிக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.  

8.6.2 இருத ொழிய அகரொதியின் உருவொக்கம் (Building Bilingual Dictionary) 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின்  ற்தைொரு பயனுள்ள 

 ற்றும் முக்கிய பகுதி இருத ொழி அகரொதிகளின் (Geyken 1997) உருவொக்க ொகும். இதன் 

குனைபொடு இந்திய த ொழிகளின் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பின் தனடகளில் ஒன்ைொகும்.  ரபு 

அகரொதிகள் இக்குனைபொட்னட நிவர்த்தி தேய்ய இயலொது. ஏதைன்ைொல் அனவ தேொல் துனண 

வனகப்பொடு, தேொல்ததொிவு, தேொல்சதர்வுக் கட்டுப்பொடு  ற்றும் தேொல் அலகுகளின் பயன்பொட்டு 

களங்கள் இவற்னைப் பற்ைிய சபொது ொை தகவல்கனளக் தகொண்டிருக்கவில்னல. பல்சவறு 

புள்ளிவிவர முனைகனளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், தேொல்ேொர் துனண வனகப்படுத்தல் (sub-

categorisation) பற்ைிய தகவல்கள் இருத ொழி அகரொதியில் சேர்க்கப்பட, தேொல்வனகப்பொட்டிற்கு 

அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து தொைொகசவ பிொித்ததடுக்கப்படுகின்ைை 

(Brown 1999). 

  தேொல்வனகப்பொடு அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகள் கினடக்கொதசபொது, 

அனடயொளப்படுத்தப்படொத தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து தயொொிக்கப்படும் அகரொதிகள் 

தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயப்புக்குச் ே  ொக பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். ஓொிைம்ேொர்ந்த த ொழிகளுக்கினடயில் (cognate languages) இருத ொழியச் தேொல் 

அகரொதினய உருவொக்குவது  ிகச் ேிைந்தது, அனவ ஒன்றுக்தகொன்று தபொதுவொகவும் / அல்லது 

பரம்பனர ொீதியொகவும் ததொடர்புனடயனவயொகவும் இருக்கும் (எ.கொ. த ிழ்  ற்றும்  னலயொளம், 

இந்தி  ற்றும் உருது சபொன்ைனவ); ஏதைைில் இதுசபொன்ை ஓொிை த ொழிகள் தபொதுவொக பல 

தபொதுவொை பண்புகனளப் பகிர்ந்து தகொள்கின்ைை (இரண்டும் த ொழியியல்ேொர்  ற்றும் 

த ொழியியல்ேொரொ); பிை த ொழிகளில் அொிதொகசவ கொணப்படுகிைது. 
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 ச லும், ஒலிப்பு  ற்றும் எழுத்து பிரதிநிதித்துவங்களில்  ட்டு ல்லொ ல், அவற்ைின் 

அர்த்தம், உள்ளடக்கம் (தபொருண்ன )  ற்றும் உட்சகொள் (implication) ஆகியவற்ைிலும் 

ஒன்றுக்தகொன்று ஒத்த வழக்க ொை தேொற்தைொனகயின் தபொிய பகுதி உள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

த ிழ்  ற்றும்  னலயொளம் ஆகிய இரண்டு ஓொிை இந்திய த ொழிகளுக்கு ஒத்த வழக்க ொை 

தேொற்தைொனகயின்  ொதிொி பட்டியனல ச ற்சகொள் கொட்டும் பின்வரும் அட்டவனணனய 

(அட்டவனண 8.1) கவைியுங்கள். 

அட்டவனண 8.1: த ிழுக்கும்  னலயொளத்திற்கும் இனடயிலொை தேொல்லகரொதி பட்டியல்களில் 

ஒற்றுன  சவற்றுன  

தேொற்கள் த ிழ்  னலயொளம் 

உைவுப்தபயர்கள் அம் ொ, அப்பொ, அத்னத, அண்ணன், 

தம்பி,  கன்,  கள் 

அச்ேன், அம்ச , சேட்டன், 

அைியன், ச ொன், ச ொள் 

 ொற்றுப்தபயர் அவன், அவள், அவர், அது, நொன், நீ,  அவன், அவள், அவர், அது, ஞொன், 

நீ 

தபயர் உலகம், வீடு, னக, த ொழி சலொகம், வீடு, னகயு, பொஷ 

தபயரனட நல்ல, தகட்ட, இைிய, ேிவந்த நல்ல, ேீத்த,  துரமுள்ள, 

தேொவன்ை 

வினை வொ, சபொ, இரு, தகொடு, தேொல், அடி, 

குடி 

வரு, சபொகு, தகொடுக்கு, பையு, 

அடிக்கு, குடிக்கு 

பின்தைொட்டு முன்ைொல், பின்ைொல், கீசழ, ச சல முன்பு, புைசக, தொசழ, ச சல 

திொிபுைொதனவ ஆைொல்,  பக்சஷ 

இருத ொழி அகரொதியின் உருவொக்கத்திற்கு, குைிக்கப்பட்ட/அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும் 

பொகுபடுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளில் பல்சவறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்சவறு 

புள்ளியியல் முனைகனளப் பயன்படுத்த சவண்டும். புள்ளியியல் நனடமுனைகனளப் 

பயன்படுத்துவதில் வனககள் இருந்தொலும், தபரும்பொலொை ேந்தர்ப்பங்களில், குைிக்சகொள் 

பின்வரு ொறு அன யும்: 

•இருத ொழி த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து ஒப்பிடக்கூடிய தபொிய ததொடொியல் 

ததொகுதிகள் (எ.கொ. எச்ேத்ததொடர்கள், தேொற்தைொடர்கள் சபொன்ைனவ)  ீட்தடடுப்பு. 

•இரண்டு தரவுத்ததொகுதிகளின் குைிக்கப்பட்ட/அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தளங்களிலிருந்து 

பல்சவறு துனண வனகப்படுத்தப்பட்ட கூறுகனள (எ.கொ. எழுவொர், தேயப்படுதபொருள், தபொருள், 

பயைினல சபொன்ைனவ) பிொித்ததடுத்தல். 
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•அடிக்கடி நிகழும் வினையனட எச்ேத்ததொடர்கள், தபயதரச்ேத் ததொடர்கள்,  ரபுச்தேொல் 

தவளிப்பொடுகள்  ற்றும் ததொகுப்புத் ததொடர்கள் சபொன்ைவற்னை பிொித்ததடுப்பது. 

•தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து வடிவத்தில் உள்ள ஒற்றுன கள்  ற்றும் தபொருண்ன  கொரணங்களொல் 

த ொழிதபயர்ப்புக்கு நிகரன்களொகக் கருதப்படுகிை தேொல்ேொர் ஐட்டங்கனளத் சதர்ந்ததடுப்பது. 

 இனவ இரண்டு த ொழிகளுக்குள் உருபைியல், தேொல்ேொர், ததொடொியல்ேொர் 

தபொருண்ன யியல்ேொர்  ற்றும் கருத்துரு  ட்டங்களில் நூறு ேதவீத ஒற்றுன னய 

எதிர்பொர்க்கவில்னல, இருப்பினும் இனவ தநருக்க ொக ஒன்சைொதடொன்று ததொடர்புனடயனவ. 

ஆனகயொல், த ொழியியல் சகொட்பொடுகள்  ற்றும் தரவுத்ததொகுதிகளின் அனைத்து அைிவுத் 

தளங்களுடனும், ஒரு ன ய/முக்கிய இலக்கணம் ேிைந்த தீர்வொகும், இது இை  ற்றும் / அல்லது 

வனகபொட்டியல் ததொடர்பொை இந்திய த ொழிகளில் இன்னும் உருவொக்கப்படவில்னல. இந்திய 

த ொழிகளினடசய தரவுத்ததொகுதினய முனையொக பகுப்பொய்வு தேய்வதன் மூலம் தகவல் 

கினடப்பதன் மூலம், இருத ொழி அகரொதி அகரொதியின் உருவொக்கத்தில் நொம் ஓரளவு தவற்ைினய 

அனடய முடியும். 

8.6.3 த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்களின் பிொித்ததடுப்பு (Extraction of Translation Equivalents) 

  த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளில் த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்கள் சதடல் மூல த ொழியில் 

ஒரு குைிப்பிட்ட தபொருண்ன னய அல்லது கருத்துருனவ தவளிப்படுத்தும் ஒரு குைிப்பிட்ட 

வடிவிலிருந்து ததொடங்கப்பட சவண்டும். மூல த ொழியில் இச்தேொல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

தைியொை தரவு ன யத்தில் பதிவு தேய்யப்பட்ட பின் சதடல் தேயற்பொங்கின் 2-வது பகுதி 

ததொடங்கும். இது இலக்குத ொழியில் ஒசர அர்த்தத்னதக் தகொண்டிருக்கிை தேொல்லின் 

அனடயொளம் கொணனல உட்படுத்தும். இயல்பொகப் தபரும்பொலொை த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவுகள் 

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்களின்  ிகுந்த பரப்தபல்னலனய தவளிப்படுத்த இயலும். அனவ  ொற்று 

வடிவின் பொிசேொதனைக்கு முக்கிய ொை மூல ொக அன யும். இருப்பினும் தபொருத்த ொை 

நிகரன்களின் சதர்னவ உறுதி தேய்யும் கொரணிகள், தேொற்களின் பயன்பொட்டின்  று நிகழ்வு 

அன ப்தபொழுங்கின் அடிப்பனடயில் உறுதி தேய்யப்படும். சதனவப்பட்டொல், ஒவ்தவொரு 

உனரயிலும் கொணப்படும் இந்த ே  ொை வடிவங்கள் நூல்கள் குைிப்பிடப்படும் இரண்டு 

த ொழிகளின் அேல் ஒருத ொழி நிறுவைத்துடன் ச லும் ேொிபொர்க்கப்படுகின்ைை.  

 பின்வரும் வனரபடம் (படம்) த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிலிருந்து த ொழிதபயர்ப்பு 

நிகரன்களின் பட்டியல் எவ்வொறு உருவொக்கப்படுகிைது என்பது பற்ைிய எளிய திட்டத்னதக் 
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கொட்டுகிைது. இருப்பினும், தநருங்கிய ததொடர்புனடய இரண்டு த ொழிகளில் கூட, 

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்கள் எல்லொ சூழல்களிலும் ஒசர தபொருனளக் குைிப்பதில்னல; ஏதைைில் 

இனவ ஒசர  ொதிொியொை ததொடொியல் கட்டு ொைத்தில் அொிதொகசவ பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

ச லும், த ொழிச் ேொர்ந்த சூழல்கனளப் தபொறுத்து அவற்ைின் தபொருண்ன ேொர் உணர்தபொருள் 

(semantic connotations)  ற்றும் ேம்பிரதொயத்தின் அளபு சவறுபடலொம். இலக்கு த ொழியில் ஒரு 

தேொல் அலகு மூல த ொழியில் தேொல்லனுக்குச் (தலம் ொ/lemma) ே  ொை ேொியொை 

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரைொகப் பயன்படுத்தப்பட்டொலும் கூட, அந்தச் தேொல் அலகின் 

த ொழிதபயர்ப்பு எப்சபொதும் மூலத ொழியில் தேொல்லைொக இருக்கொது. ஒரு எளிய, இருவழி 

த ொழிதபயர்ப்பு விலங்குகள் அல்லது கருவிகளின் தபயர்களிலும் ேில அைிவியல் தேொற்களிலும் 

ேொத்திய ொகும், ஆைொல் ேொதொரண த ொழிகளில் அொிதொகும் (Landau 2001: 319). ேொதொரண 

த ொழிகளுக்கொை தரவுத்ததொகுதிேொர் த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை பல ேிக்கல்கனள 

எதிர்தகொள்ளும் என்பனத இது குைிக்கிைது, இது ேிைந்த தவளியீடுகனள வழங்குவதற்கு அதிக 

அளவு த ொழியியல் நுட்பம் சதனவப்படும். குனைவொை ேிக்கல்கள் உள்ள இடங்களில், அைிவியல் 

 ற்றும் ததொழில்நுட்ப த ொழினயப் தபொறுத்தவனர, தரவுத்ததொகுதிேொர் த ொழிதபயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுனை ேிைந்த முடிவுகனளக் தகொண்டிருக்கும். 
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படம் 8.3: இரண்டு ததொடர்புனடய த ொழிகளின் த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து த ொழிதபயர்ப்பு ே  ொை பட்டியனல உருவொக்குதல் 

கட்டம்  - I கட்டம்- II 

மூல உனர இலக்கு உனர 

  

தரவுத்ததொகுதியில் சதடு தரவுத்ததொகுதியில் சதடு 

  

தேொற்கனளக் கண்டுபிடி ஒற்றுன யுள்ள தேொற்கனளக் கண்டுபிடி 

  

அவற்ைின் அர்த்தங்கனள பதிவுதேய்க 

(தேொற்பிைப்பியல்  ற்றும் சூழல்) 

அவற்ைின் அர்த்தங்கனள பதிவுதேய்க 

(தேொற்பிைப்பியல்  ற்றும் சூழல்)) 

  

அர்த்த அனடயொளங்கனளக் தகொண்டு 

தேொற்கனளச் சே ிக்கவும் 

அர்த்த அனடயொளங்கனளக் தகொண்டு 

தேொற்கனளச் சே ிக்கவும் 

  

தேொற்கனளப் தபொருந்தவும், அவற்ைின் அர்தங்கனளப் தபொருத்தவும் 

 

த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்களின் பட்டியனல உருவொக்கவும் 

       

த ொழிதபயர்ப்பு, ே  ொை அலகுகனள த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து 

பிொித்ததடுப்பது தரவுத்ததொகுதிேொர் த ொழிதபயர்ப்பில் உள்ள நிபுணர்களுக்கு  ட்டு ல்ல, 

 ற்ைவர்களுக்கும் பன்த ொழிப் பகுதிகளில் வளங்கனள உருவொக்க உதவும்; ஏதைன்ைொல் 

த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகள் தபொருத்த ொை த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்கனளக் கண்டைிய 
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அவர்களுக்கு அதிகொரம் அளிக்கும். தபொதுவொக, த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகள் த ொழி 

புலைொய்வொளர்கனள பின்வரு ொறு உதவும்: 

 தேொற்கள்,  ரபுச்தேொற்கள், கூட்டுச்தேொற்கள், தேொல்லடிவனகப்பொடு  ற்றும் 

தேொற்தைொடர்கள் உள்ளிட்ட நல்ல த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன் அலகுகனள  ீட்தடடுத்தல்; 

 இலக்குத ொழியின் ‘இயல்பொை தன்ன னய’ கொட்டும் த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட உனரகனள 

உருவொக்கத் தரவுத்ததொகுதித் தரவு எவ்வொறு உதவுகிைது என்பனத அைிதல்; 

 பயைர்களுக்கு குனைந்த அளவிலொை கட்டனள தகொண்ட தவளிநொட்டு த ொழியில் ேொியொக 

த ொழிதபயர்க்க உதவும் புதிய த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்தளங்கனள உருவொக்குதல்; 

 புதிய உனரகளில் உள்ள கனலச்தேொல்ேொர் தபொருட்களின் தபரும்பகுதி 

தரப்படுத்தப்படவில்னல அல்லது ‘கொல வங்கியில்’ பதிவு தேய்யப்படவில்னல என்பதொல், 

தபொிய கனலச்தேொல்ேொர் தரவுத்தளத்னத உருவொக்குதல். 

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து நிகரொை  வடிவங்கனளயும் அலகுகனளயும் 

பிொித்ததடுக்கும் தேயல்முனை  ற்றும் ஒருத ொழி தரவுத்ததொகுதிகளுடன் அங்கீகொரத்திற்கொை 

அவற்ைின் அடுத்தடுத்த ேொிபொர்ப்பு ஆகியனவ பின்வரும் வழியில் விவொிக்கப்பட்டுள்ளை (படம்). 

த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து நிகரொை அலகுகனளக் கண்டுபிடிக்க, ஒப்பிடக்கூடிய 

அலகுகளின் தபொண்ன கனளக் கண்டைிய பல்சவறு சதடல் முனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை; 

அனவ தபரும்பொலும் எளிய தேொற்கனளக் கொட்டிலும் தபொியனவ  ற்றும் ேிக்கலொைனவ. 

த ொழிதபயர்ப்புத் தளங்களில் தேயல்படுத்தப்பட்ட இந்தத் தரவுத்தளங்கள் வழக்க ொை 

த ொழிதபயர்ப்பு நினைவுகனள (translation memories) விட த ொழிதபயர்ப்புகனள 

எளிதொக்குகின்ைை. தரவுத்ததொகுதி கண்டுபிடிப்புகனள இருத ொழி அகரொதிகள், பன்த ொழி 

கனலச்தேொல் வங்கிகள்  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்களின் தரவுத்தளங்களுடன் 

ஒருங்கினணக்க முடியும். 
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படம் : அங்கீகொரத்திற்கொை த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்களின் ேொிபொர்ப்பு 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

மூலத ொழி 

உனர (L1) 

இலக்குத ொழி 

உனர (L2) 

இலக்குத ொழியில் 

த ொழிதபயர்ப்பு 

இலக்குத ொழியில் 

த ொழிதபயர்ப்பு 

இலக்குத ொழியில் 

த ொழிதபயர்ப்பு 

நிகரன்கனள 

 திப்பீடு தேய்தல் 

மூலத ொழியில் 

த ொழிதபயர்ப்பு 

நிகரன்கனள 

 திப்பீடு தேய்தல் 

தரவுத்ததொகுதியின் 

சநொக்கீட்டுடன் 

குறுக்கு  திப்பீடு 

இறுதி அங்கீகொரம் 

 

8.6.4 கனலச்தேொல் தகவல் வங்கியின் உருவொக்கம் (Generation Of Terminology Databank) 

 தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புக்குத் ததொழில் நுட்ப  ற்றும் 

அைிவியல் கனலச்தேொற்களில் தபொருத்த ொை ஆக்தத்திற்குக் கனலச்தேொல் ஆக்கவியலொொின் 

எண்ணத்தின் அடிப்பனடயிலொை ஆய்வுத் சதனவ. கனலச்தேொல் ஆக்கவியலொொின் அடிப்பனடச் 

தேயல்பொடு இலக்கு த ொழிக்கு அயல் கருத்துக்கனளயும் கருத்துருக்கனளயும் உருப்படுத்தம் 

தேய்ய  ிகப் தபொருத்த ொை அல்லது ஓரளவுக்குப் தபொருத்த ொை தேொற்கனளத் சதர்வு 

தேய்வதொகும். இனதச் தேய்வதற்குக் கனலச்தேொல் ஆக்கவியலொர் இலக்குத ொழி 

பயன்படுத்துபவர்களுக்கினடயில் கனலச்தேொற்களின் தபொருத்த ொை தன்ன , இலக்கணத் 

தன்ன , ஏற்றுக்தகொள்னக  ற்றும் பயன்பொடு சபொன்ை பல்சவறு கொரணிகனள  ைதில் தகொள்ள 

சவண்டும். முக்கிய ொை கொரணி கனலச்தேொற்களின் தரம் ஆகும். இதன்படி த ொழியியல் 

தகொள்னககளின் அடிப்பனடயில் தபொருத்த ொை வழிகனளப் பயன்படுத்தி புதிய தேொற்கள் 
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உருவொக்கப்படும். த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதி ஒரு கருத்து, நிகழ்ச்ேி, விஷயம் அல்லது 

கருத்துரு என்பனத உருப்படுத்தம் தேய்யப் பலரொல் உருவொக்கப்பட்ட பல கனலச்தேொற்களின் 

தபொிய பட்டியலிலிருந்து தபொருத்த ொை ஒன்னைத் சதர்வு தேய்யும் முக்கிய பங்களிப்னபச் 

தேய்கின்ைது. புதிய தேொற்கள் உருவொக்கத்தின் ததொடர்ச்ேியொை முயற்ேி விொிதரவு 

அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அன ப்னபத் திட்ட ிடுபவர்களுக்கு ஒன்றுக்குப் 

பதிலொக ஒன்னைத் சதர்ந்ததடுப்பதில் ேிக்கனலத் தரும். புதிய தேொல்னல உருவொக்குவதொ அல்லது 

இலக்குத ொழியில் பயன்பொட்டொல் இயல்பொக்கம் தேய்யப்பட்ட மூலத ொழிச் தேொல்னலப் 

பயன்படுத்துவதொ என்ை விவொதம் எழும். ேில ததொழில நுட்பச் தேொற்கள் அவற்ைின் உண்ன யொை 

மூலத்னதக் கண்டுபிடிக்க இயலொதவொறு இயல்பொக்கம் தேய்யப்பட்டிருக்கும். இதுசபொன்ை 

ேந்தர்ப்பங்களில், விதிமுனைகள் ஏற்கைசவ இலக்குத ொழியில் ‘உலகளொவிய ஏற்றுக்தகொள்ளல்’ 

தரத்னத அனடந்துவிட்டதொல் ந க்கு ேிக்கல் இல்னல. எடுத்துக்கொட்டொகத் த ிழ் பயைர்களுக்கு 

computer, mobile, calculator, telephone, tram, bus, cycle, taxi, rickshaw, train, machine, pen, 

pencil, pant, road, station, platform, (கம்பியூட்டர், த ொனபல், கொல்குசலட்டர், தடலிசபொன், 

டிரொம், பஸ், னேக்கிள், டொக்ஸி, ொிக்ஷொ, டினரயின், த ஷின், சபைொ, தபன்ேில், சபன்ட், சரொட், 

ஸ்சடஷன், பிளொட்பொரம்) சபொன்ை தேொற்கனளப் புொிந்து தகொள்வதில் அனதக ேிர ம் இல்னல. 

ஏற்கைசவ அந்தப் தபொருட்களுடன் த ிழில் அவற்ைின் மூலத ொழிப் தபயர்களும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை.  அன்ைொட வொழ்க்னகயில் அவற்னைப் பயன்படுத்தும் உயர்ந்த 

நிகழ்தவண் அவற்னைச் தேொற்தைொனகயின் பகுதியொக  ொற்றும். எைசவ த ொழிதபயர்பின் சபொது 

அவற்னை இடம் தபயர்க்கத் சதனவயில்னல. தபொதுவொக இலக்கு த ொழியில் த ொழி 

தபயர்க்கப்பட்ட விொிதரவு மூல த ொழியிலிருந்து கடன் வொங்கப்பட்ட புதிய கருத்துக்கனளயும் 

கருத்துருக்கனளயும் தவளிப்படுத்த தபொருத்த ொை தேொற்கனளத் சதர்ந்ததடுக்க நல்ல 

மூலவள ொகும்.  

  இந்தத் தரவுத்ததொகுதிகள் விசவக ொை முடிவுகனள எடுப்பதற்குத் சதனவயொை 

எடுத்துக்கொட்டுகள்  ற்றும் சநொக்கீடுகளுடன்  கனலச்தேொல்லொக்கவியலொர்கனள (terminologists) 

ஆதொிப்பதற்கொை பல்சவறு வனகயொை தேொற்கள்,  ரபுச்தேொற்கள்  ற்றும் ததொகுப்புத் 

ததொடர்கனளக் தகொண்டுள்ளை . அனவ இரண்டு முக்கிய ொை வழிகளில் பங்களிக்கின்ைை: (i) 

த ொழியில் நுனழந்த அனைத்து ததொழில்நுட்ப தேொற்கனளயும் தேொற்தைொடர்கனளயும் அவற்ைின் 

சததி, புலம்  ற்றும் நுனழவுக் களத்துடன் இனணக்க அனவகள் கனலச்தேொல்லொக்கவியலொர்கனள 
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ஆதொிக்கின்ைை; (ii) அனவ கனலச்தேொற்கள்  ற்றும் தேொற்தைொடர்களின் அனைத்து தேொந்த 

ஆக்கங்கனளயும்  அவற்ைின் ததொடர்புள்ள களம்  ற்றும் பயன்பொட்டின் அதிர்தவண்ணுடன் 

வழங்குகின்ைை.  இந்த இரண்டு கொரணிகளும் இறுதியில் கனலச்தேொல்லொக்கவியலொர்கனள 

ஒப்பீட்டளவில் ஏற்றுக்தகொள்வது அல்லது நிரொகொிப்பனத தீர் ொைிக்க உதவுகின்ைை. 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ேில சநர்வுகனள ஆரொய்வது, தபொருத்த ொை 

ததொழில்நுட்பச் தேொற்கனள, அதொவது த ொழிதபயர்ப்பிற்கொை அத்தியொவேியக் கூறுகனளத் 

சதர்ந்ததடுப்பதில் தரவுத்ததொததொகுதி எவ்வொறு பயன்படுகிைது என்பனதக் கொட்டுகிைது. 

8.6.5 தேொல் சதர்வுக் கட்டுப்பொடு (Lexical selection restriction) 

 மூலத ொழியிலிருந்து ததொிந்ததடுக்கப்பட்ட  ிகப் தபொருத்த ொை நிகரன்களொகக் 

கருதப்பட சவண்டிய இலக்கு த ொழிச் தேொற்களின் ததொிவு மூலத ொழியிலும் இலக்குத ொழியிலும் 

பட்டைிவுள்ள த ொழியியலொொின் திைன யொை  ற்றும் கவை ொை தபொருள்சகொனள சவண்டும். 

 ற்தைொரு கலனவத்தன்ன யொை தேயல்பொடொகும். இதன் தபொருள் என்ைதவன்ைொல் 

த ொழியியலொர் இலக்கு த ொழியல் இருக்கின்ை ஒசர தபொருண்ன னய தருகின்ை வடிவங்களின் 

தபொிய ததொகுப்பிலிருந்து தபொருத்த ொை தேொல்னலத் சதர்ந்ததடுக்க சவண்டும் என்பதொகும். 

பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கவைத்தில் தகொள்ளவும்:  

ஆங்கிலம் : He ate the food   

த ிழ் : அவர் சபொஜைம் தேய்தொர். (முைிவர் சபொன்ை  ிக உயர்நினலயில் உள்ள எழுவொய்)  

              அவர் உணவு உண்டொர் (உயர்நினலயில் உள்ள எழுவொய்) 

    அவன் உணவு ேொப்பிட்டொன். (ேொதரண நினலயில் உள்ள எழுவொய்) 

   அது நொய் ேொப்பொட்னட தின்ைது (நொய் சபொன்ை விலங்கு எழுவொய்)  

ச ற்தேொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் நொம் த ிழில் எழுவொயின் பண்பின்/அந்தஸ்தின் 

அடிப்பனடயில் ேொியொை நிகரன் தேொற்கனளத் ததொிந்ததடுக்க சவண்டியுள்ளது. த ொழியியலொொின் 

முக்கிய ொை தேயல்பொடு இரு த ொழிகளுக்கு இனடயிலொை த ொழிதபயர்ப்பில் சவறுபட்ட ேமூக 

த ொழியியல் கொரணிகனளப் தபொருத்த ொை தேொல் அலகுகனளக் கொண்பதொகும். இம் ொதிொியொை 

எடுத்துக்கொட்டுகள் தவற்ைிகர ொை  ற்றும் அைிவு பூர்வ ொை த ொழிதபயர்ப்பில் தேொல் சதர்வு 

கவை ொகக் னகயொளப்பட சவண்டும் என்பனதக் கொட்டப்படுகிைது. இச்ேிக்கல்  ைித 

த ொழிதபயர்ப்பில் கவை ொகக் னகயொளப்பட்டொலும் தபரும்பொலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் 

புைக்கணிக்கப்படுகின்ைை. இச்ேிக்கனலத் தீர்ப்பதற்கொை நல்ல வழி இயந்திரத்தொல் படிக்க 
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இயலும் அகரொதியின் (machine readable dictionary (MRD)) தைியொை இடத்தில் 

தபொருண்ன யில் ஒற்றுன னயக் கொட்டும் எல்லொ வடிவங்கனளப் பட்டியலிடுவதொகும். 

இம் ொதிொியொை தரவுன யங்கனள த ொழிதபயர்ப்பு விொிதரவுகளிலிருந்து பிொிந்ததடுக்க இயலும். 

தபொதுவொக இயந்திரம் படிக்க இயலும் அகரொதிகள் பல பொடப்தபொருள் களங்களொகப் 

பிொிக்கப்பட்டிருக்கும். இதைொல் ஒரு குைிப்பிட்ட பொடப்தபொருனளச் ேொர்ந்த தேொற்கனளப் பற்ைிய 

தபொருத்த ொை தகவனலப் தபை இயலும்.  

 ஆனகயொல், ஒரு உனரனய ஆயும் சபொததல்லொம், வடிவன ப்பொளர்கள் தொனலப்பு 

பகுதினயத் (subject area) சதர்ந்ததடுப்பர்; இது இலக்குத ொழியில் த ொழிதபயர்க்கப்பட 

சவண்டிய உனர வனகக்கு  ிகவும் தபொருத்த ொைது என்று அவர்கள் கருதுகிைொர்கள். 

எடுத்துக்கொட்டொக, அரேியல் ததொடர்பொை ஒரு ஆங்கில உனர த ிழில் த ொழிதபயர்க்கப்பட 

சவண்டு ொைொல்,  ீதமுள்ள தலக்ேிக்கல் தரவுத்தளத்னதத் சதடுவதற்கு முன்பு, ”அரேியல்’ என்ை 

தபொருளில்/தனலப்பில் கனலச்தேொல் தரவுவங்கியில் சே ிக்கப்பட்டுள்ள இலக்குத ொழியின் 

தபொருத்த ொை தேொற்கனளத் சதட த ொழிதபயர்ப்பு முனைக்கு அைிவுறுத்துவது அர்த்தமுள்ளதொக 

இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, morphology என்ை என்ை தேொல் அதன் பயன்பொட்டின் தபொருள் 

பகுதினயப் (subject area) தபொறுத்து பல அர்த்தங்கனளக் தகொண்டுள்ளது, அது கீசழ 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு தகொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்கொட்டுகள், த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் 

தபொருள் பகுதினயக் கருத்தில் தகொண்டு  ிகவும் தபொருத்த ொை தேொல் அலனகத் சதர்ந்ததடுக்க 

சவண்டும் என்பனத வலியுறுத்துகின்ைை. இந்தச் ேிக்கல்கனளக் கருத்தில் தகொள்ளும் வனர, 

மூலத ொழியிலிருந்து இலக்குத ொழியில் தபொருத்த ொை தவளியீட்னட அனடய இயலொது. 

 morphology : புைவடிவயியல், புைவன ப்பியல், உருவியல்,  உடல் உருவ அன ப்பு , 

 உறுப்பு உரு அன ப்பு, உருபைியல் 

த ொழியியல் தபொருள்/தனலப்புச் சூழலில் morphology என்பதற்கு ‘உருபைியல்’ என்ை நிகரன் 

சதர்ந்ததடுக்கப் படசவண்டும்.  ைித உடல் சூழலில் ’உருவியல்’ என்ை நிகரர்ன் 

சதர்ந்ததடுக்கப்படசவண்டும். 

 களங்கள் அல்லது கருத்தொடல் துனைகளில் மூலத ொழிச் தேொற்கனளப் 

பயன்படுத்துவதற்கொை சூழல் கருத்தில் தகொள்ளப்படொவிடில் தபொருத்த ொை ததொழில்நுட்ப 

தேொற்கனள இலக்குத ொழியில் சதர்ந்ததடுப்பது ச லும் ேிக்கலொைதொக முடியும். 
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எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தில் (மூலத ொழி) deliver என்ை தேொல் த ிழில் (இலக்குத ொழி) 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கவைிக்கவும். 

(1) ஆங்கிலம்: Mrs. Jonathan has delivered the girl child in a hospital. 

      Tamil: திரு தி சஜொைொதன் ஒரு தபண் குழந்னதனய  ருத்துவ இல்லத்தில் 

 பிரேவித்திருக்கிைொள். 

(2)  ஆங்கிலம்: Prof. Brown delivered a fine lecture on child education. 

       த ிழ்: சபரொேிொியர் பிரவுண் குழந்னதகள் கல்வி பற்ைி ஒரு விொிவுனர ஆற்ைிைொர்  

 (3) ஆங்கில: The courier boy delivered a parcel in the evening. 

      த ிழ்: தகொொியர் னபயன் ஒரு பொர்ேனல  ொனலயில் விைிசயொகித்தொர். 

ச சல குைிப்பிடப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் மூலத ொழியில் மூன்று தைித்துவ ொை 

அர்த்தங்கனளக் தகொண்டுள்ளை, அனவ இந்த வொர்த்னதயின் பயன்பொட்டின் கருத்தொட்னலக் 

கருத்தில் தகொண்டு  ிகவும் தபொருத்த ொை முனைனயப் பின்பற்றுவதன் மூலம் னகமுனையொக 

இலக்குத ொழியில் த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்லை. பிரேவப் புலத்தில்/துனையில் deliver என்பதற்கு 

இலக்கு த ொழியில்  ிகவும் தபொருத்த ொை தேொல் ’பிரேவி’ அல்லது ’தபறு’ என்பைவொகும்; 

ஆைொல் கூட்டம் அல்லது  க்கள் சபரணி தேொற்தபொழிவுப் புலத்தில்/தனலப்பில்  deliver என்பது 

இலக்குத ொழியில் ’ஆற்று’,  ‘தேய்’ (முன்ைர் வரும் ‘விவுனர’ என்பதன் ஆதரவுதடன்) எை 

த ொழிதபயர்க்கப்படும்.  கடிதம், பொர்ேல் விநிசயொகப் புலத்தில் deliver என்பது ’விைிசயொகி’, ’தரு’ 

எை த ொழிதபயர்க்கப்படும். ச ற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டுகளில்  ிகவும் குைிப்பிடத்தக்க அம்ேம் 

என்ைதவன்ைொல் மூலத ொழியில் deliver girl child, deliver lecture, deliver parcel என்பை 

தேொல்சதர்வுக் கட்டுப்பொடு அடிப்பனடயில் மூன்று தேயல்கனள உணர்த்தும். இந்த தேொல்சதர்வுக் 

கட்டுப்பொடு இலக்குத ொழியில் தவசவறு வினைகளின் சதர்வு அடிப்பனடயில் தவளிப்பனடயொக 

உணர்த்தப்படும். அதொவது, மூலத ொழியில் தேொற்கனளப் பயன்படுத்துவது பற்ைிய கருத்தொடல் 

பயன்பொட்னடக் கருத்தில் தகொண்டு, த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் மூலத ொழியிலிருந்து 

தபொருத்த ொை தேொல்னலத் சதர்ந்ததடுக்க சவண்டும். எல்லொ ேந்தர்ப்பங்களிலும், 

தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ேொன்றுகள் தபொருத்தம்  ற்றும் ஏற்பு அடிப்பனடயில் 

த ொழிதபயர்ப்பு தவளியீடுகனள ஏற்றுக்தகொள்வனத நியொயப்படுத்தும்.  பின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டும் ச ற்தேொன்ை கருத்துக்கனள உறுதி தேய்யும். 

 (1)ஆங்கிலம்: She has conceived the central idea of the poem. 
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 த ிழ்: அவள் பொடலின் ன யக்கருத்னதப் புொிந்துதகொண்டொள். 

 (2) ஆங்கிலம்: She has conceived within a year of her marriage. 

 த ிழ்:  அவள் திரு ண ொகி ஒரு ஆண்டுக்குள் கருத்தொித்தொள். 

முதல் எடுத்துக்கொட்டில் வகுப்பில்  ொணவர்கனளப் புொிந்துதகொள்வனதக் குைிக்க conceive 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதொல் பயன்பொட்டின் கருத்தொடனலப் தபொறுத்து, conceive  என்பது ’ 

புொிந்துதகொள்’ எைத் த ிழில் த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பனத எடுத்துக்கொட்டுகள் 

கொட்டுகின்ைை. புதிதொக திரு ண ொை  ண களின் கர்ப்ப ொவனதக் குைிக்க அசத வொர்த்னதனய 

 ீண்டும் ’கர்பந்தொி’ என்று த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. சூழல்கள் conceive என்பனத இரண்டு  

கருத்துருக்களொகப் பிொிப்பனத உணரலொம். 

 தபொருத்த ொை தேொற்தைொடர்கள், ததொகுப்பு தேொற்தைொடர்கள்,  ரபுச்தேொற்கள்  ற்றும் 

பழத ொழிகனளத் சதர்ந்ததடுப்பது  ற்தைொரு முக்கிய ொை பகுதியொகும், இது தபொருத்த ொை 

த ொழிதபயர்ப்புகனளத் தயொொிப்பதற்கு த ொழித் தரவுத்ததொகுதிகளின் மூலம் கவை ொகத் சதட 

சவண்டும் (Geyken 1997). ேிைந்த தீர்வு, இதுசபொன்ை ஒவ்தவொரு வனக தவளிப்படுத்தங்களுக்கும் 

தபொருத்த ொை தேொல் அலகுகனள இருத ொழி அகரொதிகளின் உருவொக்குவதும்  ற்றும் இயந்திரம் 

படிக்கவியலும் அகரொதியில் தபொருத்த ொை சூழல் குைிப்புகளுடன் சேகொித்து னவப்பதும் ஆகும்.  

அட்டவனண: ஆங்கிலம்  ற்றும் த ிழிலிருந்து ததொகுப்பு தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் 

 ரபுச்தேொற்களின் சதர்வு 

ஆங்கிலம் த ிழ் 

White lies நம்ப தகுந்த தபொய்கள் 

Crocodile’s tear நீலிக் கண்ணீர் 

By hook or by crook தந்திர ொக 

Once in a blue moon அொிதொக, எப்தபொழுதொவது ஒருமுனை 

Black sheep குழு சகடர் 

Too many cooks spoil the broth பல  ரம் கண்ட தச்ேன் ஒரு 

 ரமும் தவட்டொன் 

Kicked the bucket இை 

Time and tide wait for none.  ஐயர் வரும்பனர அம் ொவொனே 

கொத்திருக்கு ொ. 
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Strike the iron while it is hot. கொற்றுள்ளசபொசத தூற்ைிக்தகொள். 

A white elephant  பலனுக்குச ல் தேலனவத்தரும் ஒரு 

உனடன  

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளியிலிருந்து இத்தனகய தேொற்தைொடர் பட்டியல்கனள 

உருவொக்குவது தரவுத்ததொதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனையின் 

தரம்  ற்றும் வலுவொை தன்ன னய ச ம்படுத்துகிைது, ஏதைைில் இந்த தரவுத்தளங்கள் 

மூலத ொழி  ற்றும் இலக்கும்தழொ ஆகிய இரண்டிலும் தவளிப்படுத்தப்பட்ட உருவக உணர்னவ 

உள்ளடக்கியது. 

8.6.6 தேொல்  யக்கத்னத நீக்குதல்  

 இயல்பொை சூழலில்  ைித கருத்துப் பொி ொற்ை ஒழுங்கன ப்பு த ொழினயக் கருவியொக 

தகொண்டு சபசுபவொிட ிருந்து சகட்பவருக்குச் தேய்தினயப் பொி ொற்ைம் தேய்வனத உள்ளடக்கும். 

ேில சநரங்களில் தேய்தியின் பொி ொற்ைம் தபொருண்ன   யக்கத்திலிருந்து விடுபடொ ல் இருக்கும். 

இப்தபொருண்ன   யக்கம் த ொழியில்  ிகப் பரவலொை நடப்பொகும்.  யக்க ொை தேொல்லுடன் 

ததொடர்புனடய அகப்தபொருண்ன யின் சபொதொன யொல் அல்லது கருத்துப் பொி ொற்ைத்தின் ஒரு 

குைிப்பிட்ட நிகழ்வில் கூற்ைின் அன ப்பொல் ஏற்படும். இவ்வொறு  யக்கங்கள் தேொல்  யக்கம் 

(Lexical ambiguity) என்றும் குைிப்புனர  யக்கம் (Referential ambiguity) என்றும் ததொடொியல் 

 யக்கம் (Syntactic ambiguity) என்றும் மூன்ைொகப் பகுக்கப்படும்:  

(1) They went to bank – தேொல்  யக்கம்  

(2) He loves his wife – குைிப்புனர  யக்கம்  

(3) He saw a girl in the park with a binocular – ததொடொியல்  யக்கம் 

முதல் எடுத்துக்கொட்டில் bank என்பது பணம் ததொடர்புனடய ‘வங்கி’ என்பனதயும் 

நீர்நினலகளுடன் ததொடர்புனடய ’கனர’ என்பனதயும் குைிப்பதொல் இத்தனகய தபொருண்ன  

 யக்கம் தேொல்  யக்கம் எைப்படுகின்ைது. இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்டில் his என்பனத 

எழுவொயொக வரும் He என்பதுடனும் வொக்கியதிற்கு தவளியிலுள்ள He என்பதுதன் 

ததொடர்புபடுத்த இயலுவதொல் இது குைிப்புனர  யக்கம் எைப்படும்.  He saw a girl in the park with 

a binocular என்பனத ‘அவன் பூங்கொவில் உள்ள ஒரு தபண்னை னபைொகுலரொல் பொர்த்தொன்’ 

எைவும் ‘அவன் பூங்கொவில் னபைொகுலர் னவத்திருந்த ஒரு தபண்னணப் பொர்த்தொன்’ எைவு 

தபொருள்தகொள்ள இயலும் ஆனகயொல் இது ததொடொியல் ேொர்பொை  யக்கம் எைப்படும்.  
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  இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்கன ப்பு சபசுபவொின்  ை உருப்படுத்தத்தின் புலனுணர்வு 

அடிப்பனடயில் உருவொக்கப்படுவதொல் அது சபசுபவரொல் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்களுக்கும் 

வொக்கியங்களுக்கும் எல்னலப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இனத சநர்தேய்ய த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் 

மூல அகரொதினய ஒரு குைிப்பிட்ட சூழலில் தபொருத்த ொகத் சதொன்றுகின்ை நிகரனை இலக்கு 

அகரொதியொல் தபொருத்துகிைொர்கள். ேில சநர்வுகளில் இலக்கு த ொழியொைது மூலத ொழியின் 

தேொல்னல உருப்படுத்தம் தேய்ய இயலும் நிகரொை தேொல் அலனகக் தகொண்டிருக்கொது. 

இந்சநர்வுகளில் த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் தேொற்தைொடனரப் பயன்படுத்த முயல்வர் அல்லது 

நிகரொை விளக்கத்னதத் தர முயல்வர். தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்னப ஆதொிப்பவர்கள் தேொல்  யக்கச் ேிக்கனல நீக்க இயற்னகத ொழி உனரகளில் 

கூடுதலொக நிகழும்  யக்க வடிவுகளில் தபரும் எண்ணிக்னகனய ஆய்ந்தும் தவளிப்பனடயொக 

உருப்படுத்தம் தேய்தும் உயர்ந்த தர ொை த ொழிதபயர்ப்னபத் தரலொம் என்று வொதியிடுகின்ைைர். 

ேொத்தியம் என்ைொல்  யக்க ொை வடிவுகளும் த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளிலிருந்து 

தபைப்பட்ட விொிந்த அைிவின் அடிப்பனடயில் ஆயப்பட்டு இயந்திரத்தொல் புொிந்து தகொள்ளப்படும் 

வடிவுகளும் அகரொதியில் சே ித்து னவக்கப்பட சவண்டும். ஆைொல் பகுத்தைிவொதிகள் இவ்விதம் 

த ொழியியல் தகவல்கனளப் தபறும் தேயல்பொடு ேொியொைதும் அல்ல ேொத்திய ொைதும் அல்ல 

என்று வொதியிடுகின்ைைர் (Grishman and Kosaka 1992) களக்கட்டுப்பொடு த ொழிதபயர்ப்பு 

(Domain–Specific Translation) த ொழிதபயர்ப்புக்கு எப்சபொதும் ஆழ ொை தபொருண்ன யியல் 

ஆய்வு சதனவயில்னல என்று தவளிப்படுத்துகின்ைை. குைிப்பிட்ட  யக்கம் உள்ள தேொல் 

அலகுகளின் ஆழ ொை தபொருண்ன யியல் ஆய்வுக்குப் பதிலொக சநரடியொக மூல த ொழியிலிருந்து 

இலக்கு த ொழிக்கு பதிலீடு தேய்யும் அணுகுமுனையொை எளிய ஆய்னவத் ததொிந்ததடுப்பது 

நல்லது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத் head என்பது த ிழில் ’தனல’ எை 

த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது; மூலத ொழியில் head என்பது பல அர்த்தங்களில் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தொலும் த ிழில்’தனல’  எை த ொழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது ேிக்கனல 

உருவொக்கொது. தபொருண்ன   யக்கத்துடன் ததொடர்புனடய ஆழ ொை தபொருண்ன யியல் 

பகுப்பொய்விற்கு பதிலொக எளின யொை பகுப்பொய்வு  ற்றும் அதிக சநரடி ‘மூல த ொழினய 

இலக்கொகக் தகொள்ள’  ொற்று அணுகுமுனைனயத் சதர்ந்ததடுப்பது நல்லது. 

 ேில சூழல்களில்  யக்கங்கள் த ொழி தபயர்ப்பின் சபொது அப்படிசய இலக்குத ொழிக்கு 

எடுத்துச் தேல்லப்படசவண்டும் என்ை எதிர்பொர்ப்பு அடிப்பனடயல் ேில தேொல்  யக்கங்கனளப் 
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புைக்கணித்தல் ேொத்திய ொைதும் சதனவயொைது ொகும். இருப்பினும் தேொல்  யக்கங்களின் ஆய்வு, 

இலக்குத ொழியில்  யக்க ற்ை உருப்படுத்தங்கனள உருவொக்கும் என்ை நினலயில் தபொதுவொை 

த ொழிதபயர்ப்பு சநர்வுகளில்  யக்கத்னதப் புைக்கணிக்கக் கூடொது (Isabelle and Bourbeau 1985: 

21).  

8.6.7 இலக்கணப் தபொருத்தம்  

 த ொழிதபயர்ப்பில் இலக்கண தபொருத்தம் (Grammatical Mapping) என்பது மூல 

த ொழியில் ஒரு தேொல் இலக்கு த ொழியில் உள்ள தேொல்லுடன் அர்த்தம் உள்ள 

த ொழிதபயர்ப்னபப் தபை சவண்டி தபொருத்தப்படும். த ொழிதபயர்ப்பில் தபொருத்தத்திற்கு 

சவறுபட்ட திருத்தங்கள் இருக்கின்ைை. அனவ தேொல் நினலப் தபொருத்தம், உருபன் நினலப் 

தபொருத்தம், இலக்கண நினலப் தபொருத்தம், ததொடர்நினலப் தபொருத்தம், வொக்கியநினலப் 

தபொருத்தம் என்பைவொகும்.  ிகப் தபொதுவொைது த ொழிதபயர்ப்புக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்ட 

இரு த ொழிகளுக்கினடயில் வினை பங்களிப்னபப் தபொருத்துவதொகும். இலக்கண தபொருத்தம், 

வனகப்பொட்டியியல் அடிப்பனடயில் சவறுபட்ட இரண்டு த ொழிகளுக்கினடயில் தேய்யப்படும் 

இயந்திர த ொழி தபயர்ப்பில் முக்கியத்துவம் உள்ளதொகும். தற்சபொனதய சூழலில் நொம் 

ஆங்கிலத்திலிருந்து த ிழுக்கு த ொழிதபயர்ப்னபப் பற்ைி சபசும் தபொழுது இது முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்தது என்ைதவன்ைொல் ஆங்கிலத்திற்கு SVO அன ப்பு உண்டு (He is Rama). த ிழுக்கு 

ளுடீஏ அன ப்பு இருக்கிைது (அவன் சேொறு ேொப்பிட்டொன்). எைசவ இலக்கண தபொருத்தமும் 

தேொல் வொினேமுனை  ொற்ைமும் இலக்கு த ொழியில் தவளியீடுகனள தவளியிடுவதற்கு 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  

  எைசவ, இலக்குத ொழியில் தவளியீடுகனள உருவொக்க ஒரு வனகயொை இலக்கண 

ச ப்பிங்  ற்றும் தேொல் வொினேனய  றுேீரன த்தல் அவேியம். எடுத்துக்கொட்டொக, பின்வரும் 

வொக்கியத்னதயும் வனரபட வனரபடத்னதயும் கவைியுங்கள் (படம்). 

  ஆங்கிலம்: All his efforts ended in smoke. 

       த ிழ்: அவனுனடய எல்லொ முயற்ேிகளும் சதொல்வியில் முடிந்தை. 
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படம்: மூலத ொழி  ற்றும் இலக்குத ொழியின் வொக்கியங்களுக்கு இனடயில் இலக்கண 

தபொருத்தம் 

உள்ளீடு All his Efforts ended in failure 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

சநரடி 

தவளியீடு 

எல்லொ 

(1) 

அவன் 

(2) 

முயற்ேிகளும் 

(3) 

முடிந்தது  

(4) 

-இல் 

(5) 

சதொல்வி 

(6) 

உண்ன யொை 

தவளியீடு 

அவன் 

(2) 

எல்லொ 

(1) 

முயற்ேிகளும் 

(3) 

சதொல்வி 

(6) 

இல் 

(5) 

முடிந்தது 

(4) 

 (2) (1) (3) (7)  

 இலக்குத ொழியில் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய தேொல் வொினேயுடன் இறுதி தவளியீட்னட 

அனடய, மூலத ொழியின் வொக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தேொற்கள் இலக்குத ொழியில் உள்ள 

தேொற்களுடன் பின்வரும் முனையில் குைிக்கப்படுகின்ைை: 

தேொல்ேொர் தபொருத்தல்: 

ஆங்கிலம் [a] = த ிழ் [1] (தேொலுக்குச் தேொல் தபொருத்துதல்) 

ஆங்கிலம் [b] = த ிழ் [2] (தேொல்லுக்குச் தேொல் தபொருத்துதல்) 

ஆங்கிலம் [c] = த ிழ் [3] (தேொல்லுக்குச் தேொல் தேொல் தபொருத்துதல்) 

ஆங்கிலம் [d] = த ிழ் [4] (தேொல்லுக்குச் தேொல் தேொல் தபொருத்துதல்) 

ஆங்கிலம் [e] = த ிழ் [5] (முன்தைொட்டுக்கு சவற்றுன  உருபின் பயன்பொடு) 

ஆங்கிலம் [f] = த ிழ் [6] (தேொலுக்குச் தேொல் தபொருத்துதல்)  

இருப்பினும், ேொியொை த ொழிதபயர்ப்னபப் தபறுவதற்கு தவறும் தேொல்ேொர் தபொருத்தம்  ட்டும் 

சபொதொது என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. எடுத்துக்கொட்டொக இறுதியில் வினைத்ததொடர் ended in 

failure என்பதற்கு ended in smoke  என்ைிருந்தொல் பயன்வழியியல் தகவல் சதனவப்படும். ended 

in smoke என்பதற்குத் த ிழில் “பயைற்றுப்சபொது” என்ை த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன் சதனவப்படும்.  

பயன்வழியியல்தகவல்  

ஆங்கிலம்:  [d-e-f]  (ஒரு  ரபுத்ததொடர் தவளியீடு) 

த ிழ்: [பயைற்றுப்சபொைது (<4-5-6) (ஒத்த த ொழிதபயர்ப்பு நிகரன்) 

 ேிைந்த த ொழிதபயர்ப்பு தவளியீடுகனளப் தபறுவதற்கு த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதிகளின் பகுப்பொய்வு ே  ொை கட்டு ொைங்களுக்கு இனடயில் தபொருத்தத்னத 
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ச ம்படுத்த உதவுகிைது என்பனத ஒப்புக் தகொள்ளப்படுகிைது. தேயல்முனை என்பது ே  ொை 

கட்டு ொைங்களின் (எ.கொ. பல்தேொல் அலகுகள்,  ரபுச்தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள், 

எச்ேத்ததொடர்கள், தபொிய ததொடொியல் கட்டன ப்புகள் சபொன்ைனவ) கூட்டு பகுப்பொய்வு சநரத்தில் 

ேில வழக்க ொை முனையொை கட்டன ப்புகளுடன் ததொடர்புனடயது. 

 அத்தனகய நனடமுனையின் அடிப்பனட சநொக்கம், இனணத்தல் தபொைிமுனைனய 

முனையொை முனையில் மூன்று பகுதிகளொக பிொிக்க அனு திப்பது: 

 இரண்டு தரவுத்ததொகுதிகளில் இனணக்கக்கூடிய அலகுகனள அனடயொளம் கொணுதல். 

 உருபைியல்-ததொடொியல் அனடயொளங்கனளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

இனணக்கக்கூடிய அலகுகளின் கட்டன ப்புகனள முனைப்படுத்துதல். 

 த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகளின் பயனுள்ள தரவுகளுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

முன்த ொழியப்பட்ட கட்டன ப்புகளின் நிகழ்தகனவத் தீர் ொைித்தல். 

 தேயல்முனைனய மூன்று கட்டங்களொகப் பிொிப்பதன் மூலம், தரவுத்ததொகுதியில் கொணப்பட்ட 

உண்ன யொை த ொழிதபயர்ப்புகளின் தத்துவொர்த்த பகுப்பொய்சவொடு ததொடர்புபடுத்தக்கூடிய 

அலகுகனளத் தீர் ொைிக்க ஒப்பீட்டளவில் எளிய த ொழிதபயர்ப்பு ததொகுதிகள் 

தயொொிக்கப்படுகின்ைை. 

  எளிதொக்குவதற்கொை ேொத்திய ொை வழிகளில் ஒன்று, ‘பயிற்ேி தரவுத்ததொகுதியில்’ 

சே ிக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளின் அடிப்பனடயில் பகுப்பொய்வு முனைகனள உருவொக்குவது. 

இத்தனகய முனைகள்,  ொதிொி பயிற்ேியின் அடிப்பனடயில், தபரும்பொலும் ஒரு முன்ைைிவுக்கு 

கினடக்கக்கூடிய த ொழியியல் தகவல்களின் அளனவப் தபொறுத்தது; அதொவது  ைித 

வல்லுநர்களொல் முன்ைர் உருவொக்கப்பட்ட ததொடொியல் விதிகனளப் தபொறுத்தது. 

  த ொழிகளின் அனைத்து விதிகனளயும் கண்டுபிடிக்க த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதியில் 

பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வொக்கியங்கனளயும் பகுப்பொய்வு தேய்ய சவண்டிய அவேிய ில்னல 

என்பனத வலியுறுத்த சவண்டும். முழு சடொக்கன்கனளக் கொட்டிலும், வனககளின் ததொகுப்புகளின் 

பகுப்பொய்வு, ஆரம்ப சநொக்கத்திற்கு உதவும்  ற்றும் சபொது ொைதொக இருக்கும், ஏதைைில்: 

 ஒவ்தவொரு த ொழியிலும், த ொழியியல் அலகுகள் உள்ளை, அனவ வடிவத்தில் ஒசர 

 ொதிொியொகவும்  ற்ைவர்களுக்கு கூறுகளொகவும் உள்ளை. அதொவது, ஒரு தபயர்த்ததொடர் 

ஒரு தரவுத்ததொகுதிக்குள் சவறு ேில தபயர்த்ததொடர்களுடன் கட்டன ப்பு ொீதியொக 

ஒத்திருக்கலொம். மூலத ொழி  ற்றும் இலக்குத ொழி இரண்டிற்கும் இது உண்ன . 
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 தநருங்கிய ததொடர்புனடய இரண்டு ேசகொதொி த ொழிகளிலிருந்து த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதிகள் உருவொக்கப்பட்டொல், மூலத ொழி உனரயில் உள்ள அலகுகளுக்கும் 

இலக்குத ொழி உனரயில் உள்ள அலகுகளுக்கும் இனடயிலொை வொினேமுனை  ற்றும் 

ததொடர்புகள் ஒன்றுசபொல் இருக்கும். 

 ேில நினலயொை சநொக்கீட்டுப் புள்ளிகள் உள்ளை; அனவ இரண்டு உனரகனளக் 

குைிக்கின்ைை  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு அலகுகனள வினரவொக அனடயொளம் கொண 

அனு திக்கின்ைை. இனவ இரண்டு உனர  ொதிொிகளின் எண்கள், சததிகள், ேொியொை 

தபயர்ச்தேொற்கள், தனலப்புகள்  ற்றும் உனர தளவன ப்பு (எ.கொ. பத்திகள், பிொிவுகள் 

சபொன்ைனவ) இருக்கும். 

த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து தபைப்பட்ட ே நினலகளின் பகுப்பொய்வின் 

அடிப்பனடயில், பின்வரும் மூன்று வனகயொை இலக்கண தபொருத்தங்கள் கொணப்படுகின்ைை. 

 தேொற்களின் எண்ணிக்னக, அவற்ைின் வொினே  ற்றும் அவற்ைின் தபொருண்ன  ஒசர 

 ொதிொியொக இருக்கும் வலுவொை தபொருத்தத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள். 

 தேொற்களின் எண்ணிக்னகயும் அவற்ைின் அர்த்தங்களும் ஒசர  ொதிொியொக இருக்கும் 

சதொரொய ொை தபொருத்தத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள், ஆைொல் அனவ சதொன்றும் வொினேயில் 

அல்ல. 

 ஒழுங்கு  ற்றும் தேொற்களின் எண்ணிக்னக சவறுபட்டிருக்கும் பலவீை ொை 

தபொருத்தத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள், ஆைொல் அவற்ைின் அகரொதி அர்த்தங்கள் ஒன்சை 

ஆங்கிலத்திலிருந்து த ிழ் இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு விஷயத்தில், இரண்டு இலக்கண 

வனரபடங்கள் பலவீை ொை தபொருத்த ொக இருக்கும், ஏதைைில் அனவ இரண்டு தவவ்சவறு 

வனகப்பொட்டியல் வகுப்புகனளச் (typological classes) சேர்ந்தனவ (ஆங்கிலம் எஸ்.வி.ஓ. 

வனக/SVO type, த ிழ் எஸ்.ஓ.வி. வனக/ SOV type). 

 இத்தனகய சூழ்நினலயில், இந்த த ொழிகளின் தரவுததொகுதியின் வொினேபடுத்தல் அந்தந்த 

உனரகளின் ததொடொியல் கட்டன ப்னப  ட்டுச  நம்பியிருக்கக்கூடொது; ஆைொல் 

தபொருண்ன ேொர் நங்கூரப் புள்ளிகளுக்கொை ஏற்பொட்னடக் தகொண்டிருக்க சவண்டும். 

 மூலத ொழியின் உனரயின் ஒரு வொக்கியத்தில் ஐம்பது ேதவிகித தேொற்கள் மூல த ொழி 

உனரயின் ஒரு வொக்கியத்தில் குனைந்தது ஐம்பது ேதவிகித தேொற்களுடன் தபொருண்ன  
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அடிப்பனடயில் தபொருந்திைொல், இரண்டு வொக்கியங்களுக்கு ே நினல அல்லது த ொழிதபயர்ப்பு 

உைவு இருப்பதொக  ட்டுச  நொம் கூைலொம். 

  உனரகள்  ீது இத்தனகய அன ப்பின் நம்பகத்தன்ன  பத்தி அல்லது வொக்கிய  ட்டத்தில் 

இனடநினல வொினேப்படுத்தல் மூலம் உத்தரவொதம் அளிக்கப்படுகிைது. ஆகசவ, மூலத ொழியின் 

அ-என்ை வொக்கியத்தில் சதொன்றும் ஐந்து தேொற்கள் இலக்குத ொழியின் அ-என்ை வொக்கியத்தில் 

ே  ொை அர்த்தங்களின் ஐந்து தேொற்கனளக் தகொண்டிருந்தொல், இரண்டு வொக்கிய அலகுகள் 

த ொழிதபயர்ப்பு உைனவக் தகொண்டிருப்பதொகக் கருதப்படும். 

 நம்பகத்தன்ன னய உறுதிப்படுத்துவதற்கொக,  ிகப் தபொிய த ொழிதபயர்ப்பு 

அலகுகளிலிருந்து (எ.கொ. இயல்கள், பத்திகள், முதலியை) ேிைியனவகளுக்கு (எ.கொ. வொக்கியங்கள், 

தேொற்தைொடர்கள், தேொற்கள் சபொன்ைனவ) த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 தரவுத்ததொகுதிகளில் ‘பிற்சபொக்கு வொினேப்படுத்தல் நுட்பத்னத’ பயன்படுத்துவது (ேிைியது 

முதல்  ிகச் ேிைிய அலகுகள் வனர கவைம் தேலுத்துதல்) பின்வரும் கருதுசகொள்கனள ேொிபொர்க்க 

புலைொய்வொளர்களுக்கு உதவும். 

 இரண்டு இயல்களின் குனைந்தது ஐந்து பத்திகள் ஒன்றுக்தகொன்று ஒத்திருந்தொல் அனவ 

த ொழிதபயர்ப்பு உைனவக் தகொண்டுள்ளை எைலொம். 

 இரண்டு பத்திகளின் குனைந்தது ஐந்து வொக்கியங்கள் ஒன்றுக்தகொன்று ஒத்திருந்தொல் 

அனவ த ொழிதபயர்ப்பு உைனவக் தகொண்டுள்ளை எைலொம். 

 இரண்டு வொக்கியங்களின் குனைந்தது ஐந்து தேொற்கள் ஒன்றுக்தகொன்று ஒத்திருந்தொல் 

அனவ த ொழிதபயர்ப்பு உைனவக் தகொண்டுள்ளை எைலொம். 

 இரண்டு தேொற்களின் அர்த்தங்களில் குனைந்தது ஒன்று (இருத ொழி அகரொதியில் 

பொதுகொக்கப்படுகிைது) ஒன்றுக்தகொன்று ஒத்திருந்தொல் அனவகளுக்குள் த ொழிதபயர்ப்பு 

உைவு இருக்கும் எைலொம். 

முனைப்படி, தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனையுடன் 

புள்ளியியல்ேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அணுகுமுனைனய இனணப்பது எதிர்கொலச் 

தேயலொக்கம் (future processing)  ற்றும் தகவல்கனள  ீட்தடடுப்பனத (information retrieval) 

ச ம்படுத்துவதற்கொக த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகளின் வொினேப்படுத்தல் தேயல்முனைனய 

ேிைப்பொகச் தேய்ய உதவுகிைது.  
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 இருப்பினும், இதற்கு ‘த ொழிதபயர்ப்பு அலகுகள்’  அனடயொளம் கொணப்படுவதும் 

முனைப்படுத்தப்படுவதும்  ற்றும் இருத ொழி அகரொதிகள்  ற்றும் இயந்திரம் படிக்க இயலும் 

அகரொதிகனளப் பயன்படுத்துவதும் சதனவ. ஆனகயொல், ஒவ்தவொரு தரவுத்ததொகுதி உனரயின் 

முழுன யொை உருபைியல்-ததொடொியல் அனடயொளப்படுத்தல் சதனவயில்னல; ஏதைன்ைொல் 

த ொழிதபயர்ப்பு உைவுகனள தவளிப்படுத்திய தரவுத்ததொகுதிகனள ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

ே நினலகனளக் கண்டைிய இயந்திரம் புள்ளியியல் ஆதரவுடன் அனதச் தேய்ய இயலும். 

இருப்பினும், அன ப்பின் தர ொை தேயல்திைனை உறுதிப்படுத்த, பின்வரும் அம்ேங்கனள 

கவைித்துக்தகொள்ள சவண்டும். 

 த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகளின் தரம் அதிக ொக இருக்க சவண்டும். 

தரவுத்ததொகுதிகளின் தரம் ச ொே ொக இருந்தொல் அல்லது த ொழியியல் நிபுணர்களொல் 

அனவ கடுன யொை கட்டுப்பொட்டுக்கு உட்படுத்தப்படொவிட்டொல் தரவு (ேீரன க்கப்பட்ட 

இருத ொழி நூல்கள்) ேிக்கனல ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 இருத ொழி அகரொதியின் தரம்  ற்றும் அளவு ச ம்படுத்தப்பட சவண்டும். இலக்கண 

தகவல்கனள வழங்குவதில் அகரொதி அடிப்பனட ஆதொர ொகும். இருத ொழி 

தரவுத்ததொகுதிகளில் கொணப்படொத அைியப்படொத தேொற்கனள ஒருங்கினணக்க இது 

ஏற்பொடு தகொண்டிருக்க சவண்டும். 

 அன ப்பின் வலுவொை தன்ன   ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பின் தரம் ஆகியனவ 

கினடக்கக்கூடிய பயிற்ேி தரவின் அளனவப் தபொறுத்தது. 

 தவளியீடுகளில் துல்லியத்தின் நினல த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளுக்கு 

இனடயிலொை ஒத்தினேவு நினலகனள தபொிதும் நம்பியிருக்கும். 

ச சல உள்ள ஆதொரங்களுடன், ஒரு தரவுத்ததொகுதிேொர் இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனை 

வலுவொைதொக இருக்கும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது; இருப்பினும் தபொிய அளவிலொை 

தவவ்சவறு உனரத் தரவுகள் குைித்த நீண்ட பயிற்ேி கட்டம் இன்ைியன யொத கட்டொய ொகும். 

இந்த நினல முடிந்ததும், த ொழிதபயர்ப்பு நினைவகத்தில் சே ிக்கப்பட்ட தகவல்கள்  ீண்டும் 

தேயல்படுத்தப்பட்டு, முன்ைர்  ைித நிபுணர்களின் பிரத்திசயக கள ொக இருந்த அனைத்து 

வனகயொை த ொழிதபயர்ப்பு தீர்வுகனளயும் அளிக்கும். முழு அளவிலொை தவற்ைினய அனடய, 

தேயற்னக நுண்ணைிவின் அளனவ கணிைியில் ஒருங்கினணக்க சவண்டியிருக்கும். 
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 ச சல வழங்கப்பட்ட அடித்தளம் ஒரு பயனுள்ள தரவுத்ததொகுதிேொர் 

இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைனய உருவொக்குவதற்கொை ஒரு முன்த ொழிவொகும்; இது 

அனைத்து உனர வனககனளயும் ஒரு த ொழியிலிருந்து  ற்தைொரு த ொழியில் த ொழிதபயர்க்க 

அனு திக்கிைது. 

 இந்திய த ொழிகளின் தரவுத்ததொகுதிகள் ேில கவைத்னத ஈர்க்கும் ேில நனடமுனை 

ேிக்கல்கனள முன்னவத்தொலும், பயிற்ேி தரவுத்ததொகுதிகளின் பயன்பொடு தரவுத்ததொகுதிேொர் 

இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஆரொய்ச்ேினய ச ம்படுத்தக்கூடும் என்று நொம் நம்பலொம். 

இயந்திரத ொழிதபயர்ப்பு ஒரு பயன்பொட்டுத் துனையொகும், ச லும் முன்சைற்ைத்திற்கொை 

உந்துதல் தவளி ொநில மூலங்களிலிருந்து தபரு ளவில் வருவது  ிகவும் தபொருத்த ொைது. 

  இது ஒரு ேிைப்பு கள ொகும்; இது ததொடர்புனடய பல்சவறு சகொட்பொடுகள்  ற்றும் 

பயன்பொடுகளுக்கொை தகுதியொை சேொதனை படுக்னகயொகும். த ொழியியலில், ததொடொியல், 

தபொருண்ன யியல், பயன்வழியியல்  ற்றும் கருத்தொடலின் பல்சவறு சகொட்பொடுகள் அதற்கு 

இணக்க ொக இருக்கிைதொ என்பனத இது ேொிபொர்க்கிைது. கணக்கீட்டு முனைகனளப் 

தபொறுத்தவனர, தேயலொக்கம், பொகுபடுத்தல், தபொருண்ன யியல்ேொர் பகுப்பொய்வு, பயன்வழியியல் 

விளக்கம்  ற்றும் உனர உருவொக்கம் ஆகியவற்றுக்கொை பல்சவறு வழிமுனைகள் இதற்குப் 

தபொருந்திைொல் அது ேவொல் விடுகிைது. விளக்க த ொழியியல் விஷயத்தில், ஒரு குைிப்பிட்ட 

த ொழிக்கொை அகரொதி  ற்றும் இலக்கணங்கள் இரண்டும் தேயல்பொட்டில்/பணியில் பயனுள்ளதொக 

பயன்படுத்தப்படு ொ என்பனத இது ேொிபொர்க்கிைது. இறுதியொக,  ைித பகுத்தைிவு வளங்கனள 

 ொதிொியொக்குவதில், அைிவு பிரதிநிதித்துவம்  ற்றும் னகயொளுதல் ஆகியனவ த ொழிதபயர்ப்பு 

வழிமுனைகளில் எந்தவித ொை தபொருத்தத்னதயும் தகொண்டிருக்க முடியு ொ என்பனத சேொதிப்பனத 

சநொக்க ொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு, த ொழியின் பல்சவறு கணக்கீட்டு சகொட்பொடுகளின் விொிவொை 

 திப்பீட்டிற்கும் இயற்னகயொை த ொழியில் ஏரொள ொக நிலவும் குைிப்பிட்ட த ொழியியல் 

நிகழ்வுகளின் பரவலொை வளர்ச்ேி  ற்றும் சேொதனைக்கும் ஒரு ேிைந்த  ற்றும் முக்கிய ொை 

சூழலொக  ொறுகிைது, 

 இந்திய த ொழிகளின் கண்சணொட்டத்தில் த ொழிதபயர்ப்புத் தரவுத்ததொகுதிகள் பயனுள்ள 

தரவுத்ததொகுதிேொர் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகனள உருவொக்க பயனுள்ளதொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் முதன்ன  முன்நிபந்தனைகள் ஆகும்.  
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  த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் இரு வழிப் பங்னகச் தேய்ய பயன்படுத்தப்படும்: (அ) 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகனள உருவொக்குவதற்கொை உள்ளீடுகளொகவும், (ஆ) 

ஏற்கைசவ உருவொக்கிய அன ப்புகனள  திப்பீடு தேய்வதற்கொை சேொதனை படுக்னககளொகவும். 

எைசவ, த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகள் கினடப்பது அன ப்புகளின் உண்ன யொை திைனுக்கு 

குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்னப வழங்கும். தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை முனையின் தவற்ைி 

தற்சபொனதய ஆய்வொளர்கனள  ரபு விதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனைகளுக்குத் துனணபுொிய 

இந்த அணுகுமுனைனயப் பின்பற்று ொறு வழிநடத்துகிைது; ஏதைைில் த ொழிதபயர்ப்புத் 

தரவுத்ததொகுதிகளின் பகுப்பொய்விலிருந்து தபைப்பட்ட தகவல்கள் மூலத ொழி  ற்றும் 

இலக்குத ொழிக்கு இனடயிலொை தூரத்னதக் குனைக்க முனைகின்ைை.  

  கட்டுப்படுத்தப்பட்ட த ொழி தரவுத்தளங்கனளக் தகொண்ட அனைத்து தடொன ன்-

குைிப்பிட்ட இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு அன ப்புகளுக்குள்ளும் இது ஒரு சநர் னையொை 

வினளவொகும்; இதில் அனைத்து வனகயொை ததொடொியல், தேொல்ேொர்  ற்றும் ததொடர்ேொர் 

தபொருண்ன   யக்கம் முன்சப அடக்கப்படுகின்ைை (Teubert 2000). இத்தனகய அன ப்பு 

வழக்க ொக த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளொகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு த ொழிகளுக்கு 

இனடயில் த ொழிதபயர்ப்னப ச ம்படுத்த பரஸ்பர நுண்ணைிவின் இனடதவளினயக் 

குனைக்கிைது. 

 தற்சபொனதய விளக்கத்தின் ேொரொம்ேம் என்ைதவன்ைொல், இந்திய த ொழிகளுக்கொை 

திைன யொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு முனைனய உருவொக்க நொம் உண்ன யிசலசய உறுதியொக 

இருந்தொல், த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின்  திப்னப நொம் புைக்கணிக்க இயலொது. 

த ிழுக்கும் இனணத் தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு முயற்ேிகள் 

ச ற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக இரொசேந்திரன்  ற்றும் வொசுகியின் (2019) English 

to Tamil Machine Translation System Using Parallel Corpus/இனணத் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்தி ஆங்கிலம்-த ிழ் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு என்ை ஆய்னவக் குைிப்பிடலொம். 

8.7. சுருக்கவுனர  

 இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு பற்ைி விளக்குவது 

இவ்வியலின் சநொக்க ொகும். இவ்வியலின் ததொடக்கத்தில் இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பில் 

தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடு பற்ைி ஒரு சுருக்க ொை அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. அனதத் 

ததொடர்ந்து குைிக்சகொள், வரலொற்ைிலிருந்து கினடத்த பொடங்கள், தரவுத்ததொகுதி 
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அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை, தரவுத்ததொகுதி அடிப்பனடயிலொை அணுகுமுனை ததொடர்பொை 

ேிக்கல்கள், த ொழிதபயர்ப்பு தரவுத்ததொகுதிகளின் உருவொக்கம்  ற்றும் த ொழிதபயர்ப்பு 

தரவுத்ததொகுதிகளின்  ீது த ொழியியல் தேயல்பொடுகள் என்பை பற்ைி விளக்கங்கள் 

தரப்பட்டுள்ளை. இவ்வொறு தரவுத்ததொகுதி இயந்திர த ொழிதபயர்ப்புக்குப் தபொிதும் 

பயனுள்ளதொக அன கிைது. இனணயொை த ொழிதபயர்க்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதி தேொல் 

தபொருத்தம், உருபன் தபொருத்தம், இலக்கணப் தபொருத்தம், ததொடர் தபொருத்தம், வொக்கியப் 

தபொருத்தம் என்ை தேயல்பொடுகளிலிருந்து த ொழியின் தேொல்  ட்டம், உருபன்  ட்டம், ததொடொியல் 

 ட்டம் என்ை நினலகளில் நிகரன்கனளக் கண்டைிந்து கூடுதலொக தரவுத்ததொகுதிக்குப் பயிற்ேி 

தந்து இயந்திர த ொழிதபயர்ப்னப ச ம்படுத்தலொம்.   
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           இயல் 9 

   தரவுத்ததொகுதியின் ேொத்திய ொை பயன்பொடுகள் 

9.1 அைிமுகம் 

 தரவுத்ததொகுதி பின்வரும் வல்லுநர்களொல் அவர்களின் தேயல்பொடுகளுக்குத் துனணயொக 

அதிக ொகப் பயன்படுத்தபடுகின்ைது.  

 1: த ொழி வல்லுநர்கள் (நூல்களின் த ொழியில் ஆர்வம்) 

 2: உள்ளடக்க வல்லுநர்கள் (நூல்களின் உள்ளடக்கத்தில் ஆர்வம்),  ற்றும் 

 3: ஊடக வல்லுநர்கள் ( ின்ைணு ேொதைங்களுக்கொை சேொதனை படுக்னகயொக 

 தரவுத்ததொகுதியில் ஆர்வம்). 

9.2.த ொழி வல்லுநர்களின்  த்தியில் 

 அகரொதியலொர்கள் (Lexicographers) தேொற்கள், தேொல்லன்கள், தேொற்தைொடர்கள், 

 ரபுச்தேொற்கள் சபொன்ைவற்ைின் உண்ன யொை  ற்றும் குைிப்பிட்ட பயன்பொடு குைித்த 

தகவல்களுக்குத் தரவுத்ததொகுதினயக் கலந்தொசலொேிக்கிைொர்கள். அவர்கள் தேொல்ேொர் 

தரவுத்தளங்கள், அகரொதிகள், தேொற்களஞ்ேியங்கள்  ற்றும் சநொக்கீட்டுப் தபொருள்கனள 

உருவொக்கத் தரவுத்ததொகுதினய ஆய்கின்ைைர். 

 கனலச்தேொல் வல்லுநர்கள் (Terminologists)  ற்றும் ததொழில்நுட்ப எழுத்தொளர்கள் 

(technical writers) தரவுத்ததொகுதித் தரவுத்தளத்னத ததொழில்நுட்பக் கனலச்தேொற்கனளத் 

தரப்படுத்தவும் கனலச்தேொல் தரவுத்தளங்கனள அதிகொிக்கவும் பயன்படுத்துகின்ைைர்.  

 சகொட்பொட்டொளர்கள் (Theoreticians) தரவுத்ததொகுதி த ொழியின் உண்ன களின் 

தவகுஜை பிரதிநிதித்துவத்தின் ஒரு தபொிய அன ப்பொகப் பயன்படுத்துகின்ைைர். அவர்களுக்குத் 

தரவுத்ததொகுதி அனைத்து வனகயொை நிகழ்வுகளின் ஒப்பீட்டு அதிர்தவண் பற்ைிய தரனவ 

அளிக்கிைது; ச லும் அவற்ைின் தேொந்த அல்லது அவற்ைின் தகவலைிந்தவர்களின் ேொன்றுகனளச் 

ேொிபொர்க்க வொய்ப்பளிக்கிைது.  

 பயன்பொட்டு த ொழியியலொளர்கள் (Applied linguists) த ொழி கற்பிப்பதில் 

தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைைர்; ஏதைைில் இது ேொன்ைளிக்கப்பட்ட பயன்பொட்டின் 

அதிகொரத்துடன் த ொழினயப் பிொித்ததடுப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் ஆதொரங்கனள வழங்குகிைது. 

9.2. தபொருளடக்க வல்லுநர்களின்  த்தியில் 

http://www.languageinindia.com/


 

541 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

 வரலொற்ைொேிொியர்கள் (Historians) தேொற்கள், தேொற்தைொடர்கள்  ற்றும் அவற்னைக் 

குைிக்கும் வொக்கியங்கனளப் படிப்பதன் மூலம் கருத்துகள்  ற்றும் கருத்துக்களின் வளர்ச்ேினயக் 

கண்கொணிக்க முடியும்.  னைமுக ொை சநரம்  ற்றும் இடம் குைித்த அனடயொளங்கனளக் 

கண்டைிய அவர்கள் சததியிட்ட  ற்றும் பகுப்பொய்வு தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதினய 

சதொற்ைம்/மூலம் ததளிவற்ைதொக இருக்கிை ஆவணங்கனள அனடயொளம் கொணப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர் பயன்படுத்துகின்ைைர.  

 தேொல்-பயன்பொட்டின் புள்ளிவிவர பகுப்பொய்வு, அைியப்பட்ட எழுத்தொளர்களுக்குச் 

ேந்சதகத்திற்குொிய பனடப்புகனள நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதொல் வி ர்ேகர்கள் 

(Literary critics) ஸ்னடசலொத ட்ொிக்ஸில் (stylometrics) ஆரொய்ச்ேிக்குத் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர். த ொழியியலொளர்கள் தைிப்பட்ட தேொற்கனளக் கொட்டிலும் உயர்ந்த 

 ட்டத்தில் குைிப்பிடத்தக்க அம்ேங்கனளக் கண்டைியும்சபொது இத்தனகய நுட்பங்கள்  ிகவும் 

பயனுள்ளதொக இருக்கும். நுட்பங்களுக்கொை தவகுஜை பயிற்ேி கள ொகச் தேயல்படுவனதத் தவிர, 

வயது, பொலிைம், கொலம், பிைந்த நொடு சபொன்ைவற்ைொல் அனடயொளம் கொணப்பட்ட தவவ்சவறு 

குழுக்கனள வனகப்படுத்தும் பொணியின்/நனடயின் சவறுபொடுகள் குைித்த புள்ளிவிவர 

தகவல்களுக்கொை ஆதொர ொக இது பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 ேமூகவியலொளர்கள் தவவ்சவறு வனக, இைம்,  தம், இைம் சபொன்ைவற்னைச் சேர்ந்த 

தவவ்சவறு குழுக்கனள வனகப்படுத்தத் தரவுத்ததொகுதினய ஒத்த பொணியில் 

பயன்படுத்துகின்ைைர்.  

9.3. தகவல்ததொடர்பு வல்லுநர்களின்  த்தியில் 

  தகவல்  ீட்தடடுப்பவர்கள் (Information Retrievers) அைிவுத் தளத்னத உருவொக்குவதற்கு 

உனரகளிலிருத்து தபொருத்த ொை தகவல்கனளப் பிொித்ததடுக்க இயங்குமுனைனய உருவொக்கவும், 

தேொல்லனடவுக்கொை தபொருட்களின் தகவல்கனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், உனரகளின் 

முக்கிய ொை உள்ளடக்கத்னதச் சுருக்க ொகக் கூறுவதற்கும் உனர அன ப்புகளிலிருந்து 

தபொருத்த ொை தகவல்கனளப் தபறுவதற்கொை வழிமுனைகனள வகுக்கவும் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர். 

 கணிைி த ொழியியலொளர்கள் (Computational linguists) தரவுத்ததொகுதினயத் தங்கள் 

பனடப்புகனளத் தரவுத்ததொகுதியில் கொணப்படும் புள்ளியியல் ஒழுங்குமுனைகளுடன் 

ஒருங்கினணக்கப் பயன்படுத்துகின்ைைர்; இது த ொழினயப் பகுப்பொய்வு தேய்வதற்கும் 

http://www.languageinindia.com/


 

542 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

தேயலொக்குவதற்கும் ஒரு முக்கிய திைவுசகொலொகச் தேயல்படுகிைது. ச லும் தரவுத்ததொகுதி, தரவு 

 ற்றும் அைிவுத் தளத்தின் ஆதொர ொக த ொழியில் ேீரொை தன்ன யின் இருப்பு அல்லது 

இல்லொன னயப் பொிசேொதிக்கப் பயன்படுகிைது; ஏதைைில் ேில இலக்கண ொீதியொகப் பகுப்பொய்வு 

தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளின் தவளியீடுகளில் பணிபுொியும் சபொது புள்ளிவிவர நுட்பங்கள் 

 ிகவும் பயனுள்ளதொக இருக்கும்.   

  இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் (Machine Translators) தரவுத்ததொகுதினய அணுகுவது 

சதனவயொை  ற்றும் தபொருத்த ொை த ொழியியல் தகவல்கனளப் தபறுவதற்கும் அவற்ைின் 

அன ப்புகளின் தேயல்திைனைச் ேொிபொர்ப்பதற்கும் ஆகும்; ஏதைைில் தரவுத்ததொகுதி, 

ஒழுங்குமுனைகளின் உண்ன யொை திைனை ச ம்படுத்த குைிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்னப 

தேய்கிைது. ச லும், தடொன ன் குைிப்பிட்ட தரவுத்ததொகுதி  ரபு அைிவு அடிப்பனடயிலொை 

அணுகுமுனைகளுக்கு துனணபுொிய சுய-ஒழுங்குமுனை அணுகுமுனைனயப் (self-organising 

approach) பின்பற்ை அன ப்புகளுக்கு உதவுகிைது.  

  த ொழிச் தேயலொக்கம்  க்கள் (Language processing People) பல்சவறு வனகயொை 

தரவுத்ததொகுதியின் உருவொக்கத்திலிருந்து ச லும் ச லும் பயைனடகிைொர்கள்; ஏதைைில் மூல 

 ற்றும் அனடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகள் த ொழி தேயலிகனள (language processors) 

உருவொக்குவதற்குப் தபொிய அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. தரவுத்ததொகுதி என்பது 

ஆரொய்ச்ேியொளர்கள், ததொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், எழுத்தொளர்கள், அகரொதியலொர்கள், 

கல்வியொளர்கள், ஆேிொியர்கள்,  ொணவர்கள், த ொழி கற்பவர்கள், அைிஞர்கள், தவளியீட்டொளர்கள் 

 ற்றும் பலர் உட்பட அனைவருக்கும் நன்ன  பயக்கும் வள ொகும் என்று தேொல்வது 

சபொது ொைது. 

9.4. சுருக்கவுனர 

 இந்த இயல் தரவுத்ததொகுதியின் ேொத்திய ொை பயன்பொடு பற்ைிய விவரங்கனள 

அளிக்கிைது. தரவுததொகுதியின் பயன்பொடுகனள விரல்விட்டு எண்ணி விட இயலொது. த ொழித் 

ததொழில்நுட்ப வளர்ச்ேிக்குத் தரவுத்ததொகுதிகள் தபரும் பங்கொற்றுகின்ைை. த ொழி வல்லுநர்கள், 

நூல் உள்ளடக்க வல்லுநர்கள், ஊடக வல்லுநர் முதலொசைொருக்குத் தரவுத்ததொகுதிகள் தபரும் 

வரப்பிரேொத ொக அன கின்ைை. அகரொதிகள், சபச்சு அைிவொன்கள், சபச்சு உருவொக்கிகள், 

இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள் சபொன்ை த ொழிக் கருவிகள் உருவொக்கத்திலும்   

த ொழி கற்ைலிலிலும் த ொழி கற்பித்தலிலும் தரவுத்ததொகுதிகள் தபரும் பங்கு வகிக்கின்ைை. 

http://www.languageinindia.com/


 

543 

==================================================================== 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

Prof. Rajendran, Ph.D.           Corpus Linguistics – Monograph in Tamil 

இயந்திரம் கற்ைலுக்குக் தரவுததொகுதியின் பங்கு சபொற்றுதற்குொியது. தரவுத்ததொகுதிகள் அவற்ைில் 

தபொதிந்துள்ள த ொழி அைினவக் கணிைிக்கு எளிதில் கற்றுத்தந்து கணிைினய ஒரு  ைிதனுக்கு 

இனணயொை த ொழி அைிவுடன் தேயலொற்ைத் துனண புொிகின்ைை.  
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இயல் 10 

முடிவுனர 

 முந்னதய பகுதிகளில் தரவுத்ததொகுதியின் விளக்கம், தரவுத்ததொகுதியின் ததொடக்க நினல, 

விொிதரவின் இன்னைய நினல, இதுவனர உருவொக்கப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகள், தரவுத்ததொகுதியின் 

வனகப்பொடு, எழுத்துவடிவ விொிதரவின் உருவொக்கம், உனர தரவுத்ததொகுதியின் ஆய்வு, த ொழித் 

ததொழில் நுட்;பத்தில் விொிதரவு, முக்கிய த ொழியியலில் தரவுத்ததொகுதி, இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பில் தரவுத்ததொகுதி, தரவுத்ததொகுதியின் பயன்பொடுகள் என்ை தனலப்புகளில் 

தரவுத்ததொகுதி ததொடர்பொை தேய்திகள் எல்லொம் விளக்க ொக எடுத்துனரக்கப்பட்டுள்ளை. 

களத ொழியலிருந்து தரவுத்ததொகுதி த ொழியலுக்கொை பயணம் பல  யில்கற்கனளத் தொண்டி 

வந்துள்ளது. அன்னைய கொல கட்டத்தில் த ொழியியலொர் கள ஆய்னவ ச ற்தகொண்டு த ொழித் 

தரவுகனளத் திரட்டி ஒரு த ொழியின் அன ப்னப அைிய ஒலியியல், ஒலியைியல், உருபைியல், 

ததொடொியல்  ற்றும் தபொருண்ன யியல்  ட்டங்களில் ஆய்வு தேய்வொர்கள். இத்தனகய ஆய்வு 

ததொடக்க கொலத்தில் அன ப்புமுனை த ொழியியல் ஆய்வொக அன ந்தது. இது நடத்னதயிலொரொல் 

ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட ஊன்ைிக்கவைித்தல் அடிப்பனடயிலொை அனுபவவொத அடிப்பனடயில் 

நிகழ்த்தப்பட்டது. ேொம்ஸ்கி இத்தனகய ஆய்வுகனளச் தேயல்திைன் ேொர்ந்தது என்றும் 

குனையுள்ளது என்றும் கூைிப் பகுத்தைிவு வொதத்திற்கு வித்திட்டொர். இதன்பயைொகக் கள ஆய்வுகள் 

ஊக்க ிழந்து உள்ளுணர்வு ஆய்வுகள் ஊக்க னடந்தை. ேொம்ஸ்கி கள ஆய்வொளர்களொல் 

திரட்டப்பட்ட தரவு குனையுனடயது என்று வொதிட்டொர். ஆைொல் தரவுத்ததொகுதியின் வரவொல் 

ேொம்ஸ்கி கூைிய குனைபொடுகள் நிவர்த்தி தேய்யப்பட்டு த ொழியில் ஆய்வுகள் கணித ொழியியல் 

ஆய்வொக  ொைியது. உள்ளுணர்வு அடிப்பனடயிலொை பல கருதுசகொள்கள் தவைொைனவ என்பனத 

தரவுத்ததொகுதி ஆய்வு ந க்கு உணர்த்தியது. தரவுத்ததொகுதிகள் த ொழி வல்லுைர்களொல் 

திைன யொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. அகரொதிவியலொர்கள், கனலச்தேொல்லொக்க வல்லுைர்கள், 

சகொட்பொட்டியலொர்கள், பயன்பொட்டு த ொழியலொர்கள் தத்தம் தேயல்பொடுகளுக்கு இன்னைய 

கொலகட்டத்தில் தரவுத்ததொகுதினயப் தபொிதும் பயன்படுத்துகின்ைர். தரவுத்ததொகுதினயக் தகொண்டு 

அகரொதிகள் உருவொக்கப்படுகின்ைை. கனலச்தேொல்லொக்கத்திற்கொக தரவுத்ததொகுதி தபொிதும் 

உதவுகின்ைது. சகொட்பொட்டொளர்கள் தங்கள் சகொட்பொடுகனள நிரூபிப்பதற்கும் தங்கள் 

கருதுசகொள்களின் உண்ன  நினலனய அைியவும் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைைர். 

பயன்பொட்டு த ொழியிலொர் பல த ொழியில் பயன்பொடுகளுக்கு தரவுத்ததொகுதினயப் 
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பயன்படுத்துகின்ைைர். கணிைி த ொழியிலொர்கள், கற்ைல் கற்பித்தல் வல்லுைர்கள், ேமூக 

த ொழியலொர்கள், உளத ொழியியலொர்கள்,  ொைிட த ொழியலொர்கள், பண்பொட்டு 

த ொழியியலொர்கள் சபொன்சைொர் தரவுத்ததொகுதினய தங்கள் ஆய்விற்கும் பயன்பொட்டுக் கருவிகள் 

தயொொிக்கவும் பயன்படுத்துகின்ைைர். தபொருளடக்க வல்லுைர்களொக வரலொற்ைியலொர்கள், 

இலக்கிய திைைொய்வொளர்கள், ேமூகவியலொர்கள் தரவுத்ததொகுதினயப் பயன்படுத்துகின்ைைர். 

வரலொற்ைியலொர்களுக்கு தரவுத்ததொகுதி பல வழிகளில் னகதகொடுக்கின்ைது. தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்தி ஒரு நிகழ்வின் வரலொற்று கொலம், இடம் சபொன்ை கூறுகனளச் ேொியொகக் 

கணிக்கின்ைைர். ேமூகவியலொர் சவறுபட்ட வகுப்பு, இைம், குடி ேொர்ந்த உண்ன கனளயும் 

தகவல்கனளயும் தரவுத்ததொகுதியின் உதவியொல் ேொியொகக் கணிக்கின்ைைர். தகவல் 

வல்லுைர்களொக தகவல்  ீட்பொளர்கள், கணிைி த ொழியியலொர்கள், இயந்திர 

த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள், த ொழியொய்வு ஆய்வொளர்கள் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர். தகவல்  ீட்பொளர்கள் தரவுத்ததொகுதியிலிருந்து சதனவயொை 

தகவல்கனளப் தபை சவண்டி பல நுட்பங்கனள உருவொக்கிச் தேயல்படுகின்ைைர். அவர்கள் அைிவு 

அடிப்பனட உருவொக்கத்திற்கும் தேயற்னக அைிவுக்கும் தரவுத்ததொகுதினயப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர். கணிைி த ொழியியலொர்கள் த ொழினய ஆயவும் பகுப்பொயவும் 

முக்கிய ொை உபொய ொகச் தேயல்படும் விொிதரவில் கொணப்படும் புள்ளியியல் முனைன யுடன் 

தங்கள் தேயல்பொட்னட ஒருங்கினணக்க விொிதரனவப் பயன்படுத்துகின்ைைர். ச லும் 

தரவுத்ததொகுதித் தரவு  ற்றும் அைிவடிப்பனடயின் மூலவள ொக, புள்ளியியல் உத்திகள் இலக்கண 

அடிப்பனடயில் ஆயப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளின் விடுவரல்களின்  ீது தேயல்படுனகயில் கூடுதல் 

திைனுள்ளதொய்  ொறுவதன் கொரண ொக த ொழியில் உள்ள முனைன களின் இருப்னப அல்லது 

இல்லொன னயப் பொிசேொதிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இயந்திர த ொழிதபயர்ப்பொளர்கள் 

தரவுத்ததொகுதி ஒழுங்குமுனைகளின் உண்ன யொை திைனை அதிகொிக்க சவண்டி குைிப்பிடத்தக்கப் 

பங்களிப்பு தேய்வதன் கொரண ொகத் சதனவயொை  ற்றும் தபொருத்த ொை த ொழியியல் 

தகவல்கனளப் தபைவும் அவர்களின் ஒழுங்குமுனைகளின் திைன னயப் பொிசேொதிக்கவும் 

தரவுத்ததொகுதினய நொடுகின்ைைர். த ொழி ஆய்விகனள உருவொக்கசவண்டி குைிப்புனர 

தேய்யப்படொத  ற்றும் குைிப்புனர தேய்யப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகனளக் கூடுதலொகப் 

பயன்படுத்தப்படுவதொல் த ொழி ஆய்வொளர்கள் பல்சவறு வனகப்பட்ட தரவுத்ததொகுதிகளின் 

உருவொக்கத்தொல் நன்ன  அனடகின்ைொர்கள். தரவுத்ததொகுதி ஆய்வொளர்கள், 
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ததொழிநுட்பவியலொர்கள், எழுத்தொளர்கள், அகரொதியலொர்கள், கல்வியொளர்கள், ஆேிொியர்கள், 

 ொணவர்கள், த ொழிகற்பவர்கள், அைிவொளிகள், தவளியீட்டொளர்கள்  ற்றும் பிைர் உள்ளடங்கிய 

எல்சலொருக்கும் பயனுள்ளதொக இருக்கின்ைது. 
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