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ABSTRACT 

 “Machin Translation - Yesterday, Today and Tomorrow” is a monograph written in Tamil to 

introduce the deferent dimensions of machine translation to the Tamil readers. It has nine chapters 

including introduction and conclusion.  

Chapter 1: Introduction 

 The introduction describes the aim and scope of machine translation. It discusses about the 

general characteristics of machine translation,  lists the need for machine translation and introduces 

different types of machine translation, lists different types of grammatical formaiims used for machine 

translation as well as preliminary steps to machine translation. 

Chapter 2: Mile stones in Machine Translation 

 This chapter discusses about the history of machine translation explained by Hutchins, Somers 

and others. Hutchins and Somers describes about the history of machine translation by diving the stages 

of MT development into four or five stages. The first stage covers the period from 1933 to 1956. The 

second stage covers the period from 1956 to 1966. Next comes the report of ALPAC which criticized the 

MT attempts and the futility of the efforts. The fourth stage covers the period from 1967 to 1976.  This is 

followed by a description on translation tools and translators’ workstation. “Research since 1989” is 

described afterwards. Next mile stone is “operational and commercial system since 1990”.  “MT on 

Internet” becomes the topic of next stage. 

Chapter 3: Some Important Machine Translation Systems 

 This chapter discusses about the different types of MT systems built in world arena. The 

following MT systems have been discussed briefly: GAT:Georgetown automatic translation, CETA 

automatic translation center research, TAUM research in University of Montreal, ALP automatic 
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language processing, SYSTRAN, LOGOS, SUSY, METEO, Weinder Communication Corporation, 

SPANAM, CULT: Chinese University Translator, ALPS automated language processing systems., MT 

development in Japan, Ariane (GETA), Eurotra, METAL, Rosetta and DLT. 

Chapter 4: MT Research in India 

 This chapter discusses about the major attempts to build Machine transplantation systems in 

India. The MT systems such as Anusaraka, Anglabharati, Anubharati, Anglabharati II, Mantra MT 

system, Anuvadak MT system, MT system based on ULN, Matra MT system, English-Kannada MT 

system and Indian language to Indian Language machine translation systems have been described. This is 

followed by a description of Tamil oriented MT systems. Tamil-Rusian MT system,  UNL based MT 

system for Tamil, Machine aide to translate Linguistics text books in English into Tamil and English-

Tamil machine Translation system using statistical methods. 

Chapter 5: Corpus Creation 

 This chapter talks about the corpora creation.  The different corpora created for English language 

is discussed initially. This is followed by a description on Indian language corpora creation.  

Chapter 6: POS Tagging  

 This chapter talks about the POS tagging of texts. The importance of POS tagging, creation of 

TAG sets, different types of TAG sets available at the international arena as well as in Indian language 

arena have been discussed. 

Chapter 7: Syntactic Parsing 

 This chapter discusses about syntactic parsing. The different types of syntactic parsing and the 

attempts to parse Indian languages including Tamil have been dealt in this chapter. 

Chapter 8: Conclusion 
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     எனது உகர 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வில் எனது ேயணம் நீண்ட ேயணம். இந்திய இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு முயற்சிைளின் ஆரம்ே ைட்ட ான அனுசரைா உருவாக்ைத்திலிருந்து (1989) 

இன்கைய புள்ளியல் அடிப்ேகட இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புவகர நான் ேயணித்து வருைின்பைன். 

தஞ்சாவூர் த ிழ்ப் ேல்ைகைக்ைழத்தில் இது குைித்த சிை ஆய்வுத்திட்டங்ைகள நான் 

மசய்துவரும்போது இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேற்ைி ேடிப்ேதற்கும் அதன் நுணுக்ைங்ைகள 

அைிந்துமைாள்வதற்கும் ஏராள ான வாய்புைள் ைிகடத்தன. அக்ைாைைட்டத்தில் குைிப்ோை 

ஹட்சின்ஸும் பசா ர்ஸ்சும் (Hutchins and Somers, 1992) எழுதிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

அைிமுைம் (Introduction to Machine Translation) என்ை நூல் நல்ை பநாக்ைீட்டு நூைாை அக ந்தது. 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் வரைாறும் அன்கைய ைாைைட்ட இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

முயற்சிைளும் ேற்ைி அதன் மூைம் அைிய முடிந்தது. சிஸ்ட்ரான், யுமராட்ரான், மைதா, லூசி போன்ை 

ஐபராப்ேிய அப ாிக்ை ஜப்ோனிய ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் எவ்வாறு இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசயற்ோங்கைத் மதாகுதிவாாியாைப் ேிாித்துக்மைாண்டு ம ாழியியல் 

மைாள்கைைகளயும் இைக்ைண விதிைகளயும் ஆழ்ந்து ஆய்ந்து ம ாழிமேயர்ப்புச் சிக்ைல்ைகள 

அணுகுைி அவற்கைத் தீர்க்ைின்ைார்ைள் என்ேதுபோன்ை தைவல்ைகள அைிந்து மைாண்டு இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஈடுேடுவது நல்ைது. இந்திய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் 

ம ாழியியலின் முக்ைியத்துவத்கதயும் ேயன்ோட்கடயும் மைாள்களைகளயும் அைியா பைா 

உணரா பைா அல்ைது பதகவயில்கை என்று ஒதுக்ைிமைாண்படா ம ாழியியகை 'ைைிபவேிகை' 

போன்று கையாளுைின்ைனபவா என்று நான் எண்ணுவது உண்டு.  

 தற்போது ம ாழிமேயர்ப்பு அணுகுமுகை முற்ைிலும்  ாைிவிட்டது விதி அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகையும் விதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திரம் ைற்ைல் அணுகுமுகையும் முற்ைிலு ாைக் 

கைவிடப்ேட்டுள்ளது. சாம்ஸ்ைியின் ைருத்தான தரவு அடிப்ேகடயிைான இைக்ைணம் 

முழுக யான இைக்ைண ாை அக யாது என்ேது முற்ைிலும்  ைக்ைப்ேட்டு இகணயான 

தரவுைகளக் மைாண்டு ஆழக்ைற்ைல் முகையில் நரம்புப்  ேின்னல் அணுகுமுகை அடிப்ேகடயில் 
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ம ாழிமேயக்கும் முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு வருைின்ைன. இதன் ேைனாைக் ைணி 

அைிவியைார் ம ாழி ேற்ைிய அைிபவா இைக்ைண அைிபவா இன்ைி இரும ாழிைளின் இகணத் 

தரவுத்மதாகுதிகய கவத்துக்மைாண்டு புள்ளியியல் அடிப்ேகடயில் ம ாழிமேயர்க்ை 

முயற்சிக்ைின்ைனர். அவர்ைள் இவ்வணுகுமுகையில் ம ாழியியல், இைக்ைணம், அைராதி 

இவற்கைச் சார்ந்த ைடுக யான வியர்கவ சிந்தும் மசல்ோடுைகளச் மசய்யத் பதகவயில்கை. 

அவர்ைள் ோரம் முற்ைிலு ாை குகைந்து ைண்கண மூடிக்மைாண்டு இதற்ைான ம ன்மோருகளப் 

ேயன்ேடுத்தி ம ாழியியைார் தயகவ நாடா ல் தன்னிச்கசயாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

மசய்ைின்ைனர். இது உண்க யிபைபய இயந்திரம் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு தான். 

எந்த ம ாழியியல் அைிவும் இைக்ைண அைிவும் அைராதி அைிவும் இவ்வணுகு முகைக்குத் 

பதகவயில்கை. சுருக்ை ாைக் கூைப்போனால் இது ஒரு ைண்மூடித்தன ான அணுகுமுகை. இதில் 

ஏற்ேடும் தவறுைகள நாம் ைணிக்ைபவா தவகைத் திருத்துவதற்ைான வழிமுகைைகள 

ப ற்மைாள்ளபவா இயைாது. என்ன நடக்ைிைது என்ேது ஆண்டவனுக்குத்தான் மவளிச்சம் என்ேது 

போை ம ாழிமேயர்ப்பு ைணிப்மோைிக்குத்தான் மவளிச்சம். இந்தக்ைாைமும் ைடந்துப்போகும் 

என்று ைாத்திருப்போம். உ ிக்ைாியிலிருந்து ேற்ேகசக்கு  ாைிய நாம்  ீண்டும் உ ிக்ைாிக்பை 

திரும்புவது போன்று ஒரு சுற்று ைடந்து  ீண்டும் விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைக்பை 

திரும்பும் நாள் அதிைம் இல்கை. 

 இந்நூல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் 1998-இலிருந்து இன்கையவகரயிைான எனது 

ேயணத்தின் ஒரு மதாடர்ைகததான். நான் ேடித்தவற்கை எல்ைாம் எனது த ிழ் ம ாழியியல் 

 ாணவர்ைகள  னதில் இருத்தி த ிழில் குைிப்புைள் எடுத்து எனது  டிக்ைணினியில் உள்ளீடு 

மசய்து வந்பதன். இதுகுைித்து  ாணவர்ைளுக்கு பவண்டிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு குைித்த 

ோடக்குைிப்புைகளயும் ைணிமோைியில் உள்ளீடு மசய்து வந்பதன். இது குைித்து ேை 

ைட்டுகரைகளயும் எழுதி ைணினியில் உள்ளீடு மசய்து வந்பதன். இவற்கைமயல்ைாம் ஒன்று 

திரட்டி த ிழுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு குைித்து ஒரு  ிைப்மோிய நூகைப் ேகடக்ைபவண்டும் 

என்ை எனது நீண்டநாள் அவாகவ பவறு வழியின்ைி அகைகுகையாை இங்கு நிகைவு 

மசய்ைின்பைன். இதுவகர நான் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புகுைித்து எழுதியகவைகளத் திருத்தி 

மவளியிடுவதற்கு எனக்கு ைாைமும் இல்கை நிதியும் இல்கை. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே 
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உள்ளடக்ைிய இயற்கைம ாழியியல் ஆய்வில் ம ாழியியலின் இன்ைியக யாக  

ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேட்ட ஒன்று. த ிழ் நாட்டில் ம ாழியியலின் முக்ைியதுவம் சாியாை 

ைவனக்குவிப்பு மசய்யப்ேடவில்கை என்ை ஆதங்ைம் எனக்கு எப்மோழுதும் உண்டு. ம ாழியியல் 

ஒரு பதகவயில்ைாத ோட ாைத்தான் த ிழ் நாட்டில் இருந்துவருைின்ைது. எனபவ தற்போகதய 

எனது வீண் முயற்சி என்று எனக்குத் மதாியும். இதுதான் தற்போகதய இந்நூல் வகரவின் 

வரைாறு. நூல் ப லும் மசப்ேனிடப்ேடபவண்டும். இகதக் ைாைிதப் ேதிப்ோை மவளியிட யாராவது 

முன்வந்தால் அம்முயற்சிகய ப ற்மைாள்ளைாம். இதுவகர எனது  டி(க்ைணி)யில் 

தூங்ைிக்மைாண்டிருந்த இந்த நூல்வகரவு இன்றுமுதல் இகணயத்தில் தூங்ைட்டும்.  

 இந்நூகை Langaue in India எனை  ின் திங்ைளிதழிலில் மவளியிட ஒப்புக்மைாண்ட 

பேராசிாியர் திரு கை அவர்ைளுக்கு எனது நன்ைிகயத் மதாிவித்துக் மைாள்ைின்பைன்.  

             

          ச.இராபசந்திரன் 
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2.9. 1989 முதல் ஆராய்ச்சி 90 

2.9.1. தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 91 

2.9.2. விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 95 

2.9.3. பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்பு 97 

2.9.4. ைைப்ேின ஒழுங்குமுகைைள் 99 

2.9.5.  திப்பீடு 100 
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3.8.5.1. ேனுவல் உள்ளீடு  ற்றும் அைராதி பநாக்ைீடு 146 

3.8.5.2. உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 147 
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3.15.4.2. ேன்னிகைப் ேகுப்ோய்வு 184 
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3.19.5. ம ட்டாக்ஸிஸ் 221 

3.19.6. இகடம ாழித் தரவும் ஸ்மவசிலும் 224 

3.19.6.1. ஆங்ைிைத்திலிருந்து எஸ்மேராந்பதாவுக்கு மோருண்க யியல் மசயற்ோங்கு 226 
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7.1. அைிமுைம் 411 

http://www.languageinindia.com/


19 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

7.2. இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வு  414 
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இயல் 1 

முன்னுகர 

1.1. அைிமுைம் 

 ெொரதத்தில் ென்ம ொழி நெசும்  க்கள் உள்ைைர். ம ொழி, இைம், ெண்ெொடு  ற்றும் 

கைொச்சொரத்தொல் ெல்நவறு  க்கைின் எண்ணங்கள், கருத்துக்கள் ெிைம ொழி நெசும்  க்கைிளடநய 

மசன்ைளடவது அவசிய ொகும். அதுநெொல் ஒரும ொழி நெசும்  க்கைின் ெண்ெொடு, கைொச்சொரம், 

இைக்கியம் நெொன்ைளவகளும் ெிைம ொழி நெசும்  க்கைிளடநய மசன்ைளடய நவண்டும். 

அப்மெொழுதுதொன்  க்கைிளடநய ஒற்றுள  உணர்ச்சியும் நதசிய ஒருள ப்ெொடும் ேிகழும். ஒரு 

ம ொழியில் உள்ை மசய்திகள் ெிை ம ொழிகைில்  ொற்ைம் மசய்யப்ெடுவது  ிகவும் நதளவயொகும். 

இதுநெொல் உைக ேொடுகைில் ஒரு ேொடு ெிை ேொடுகைிலிருந்து தைித்து இருக்க இயைொது. 

மதொழிற்நுட்ெ ந ம்ெொடு, மெொருைொதொர ந ம்ெொடு, சமூக ந ம்ெொடு நெொன்ைளவகளுக்கு 

ஒன்நைொடு ஒன்று மதொடர்பு மகொண்டு கூட்டு முயற்சியில்  ைித வொழ்வியலில் ந ம்ெொட்டிளைக் 

கருத்தில் மகொள்ை நவண்டும். ஒரு ேொட்டின் கைொச்சொரம் ெண்ெொடு நெொன்ைை ெிை ேொடுகளுக்கும் 

ெரவச்மசய்யப்ெட நவண்டும். ஒரு ேொட்டின் இைக்கியச் மசல்வங்கள் ெிை ேொடுகளைச் மசன்ைளடய 

நவண்டும். அப்மெொழுதுதொன் ஒரு ேொட்டின் மதொன்ள , தைித்துவம், வைம் நெொன்ைளவகள் ெிை 

ேொடுகளுக்குத் மதொியவரும். எைநவ ஒரு ேொட்டில் உருவொக்கப்ெடும் ெளடப்புகள் ெிை ேொடுகளுக்கு 

எைிதில் மசன்ைளடய நவண்டும ைில் ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணி அவசிய ொகும். ேொம் தகவல் 

யுகத்தில் வொழ்ந்து வருகின்நைொம். மசய்திகள்  ளைமயைக் குவிகின்ைை. இச்மசய்திகளை 

உடனுக்குடன் ம ொழிமெயர்க்க நவண்டியது அவசிய ொகிைது. வொழ்வில் எல்ைொ ேிளைகைிலும் 

ெயன் தரக் கூடிய கணிப்மெொைி ம ொழி மெயர்ப்புக்குப் ெயன்ெடுத்த ந ற்மகொள்ைப் ெட்டுள்ைை.  

  ைித ம ொழிமெயர்ப்ளெக் கொட்டிலும் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு விளரவொைதொகும்.  

 ைித ம ொழிமெயர்ப்ெில் கொை விரயமும் களைப்பும் ஏற்ெடும். சொியொக 

ேளடமுளைப்ெடுத்தப்ெட்டொல் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு   ைித ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு 

இளணயொகச் சிைப்ெொக அள யும். இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் நெொது ெை துளணக்கருவிகள் 

உருவொக்கப்ெடுகின்ைை.  இளவ ம ொழியொய்விற்கும் ெைவித ம ொழிப் ெயன்ெொடுகளுக்கும் உதவி 

புொியும். கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெதன் நதளவளயயும் அதன் வளககளையும்  

அவற்ைிற்கொை முயற்சிகளையும்  எல்ளைகளையும் ஆய்வது தொன் இப்ெகுதியின் நேொக்கம் ஆகும். 

 அன்ைிலிருந்து இன்று வகர ம ாழிமேயர்ப்பு இன்ைியக யாத ம ாழிச் மசயல்ோடாை 

அக ைின்ைது. ேை ம ாழிைள் பேசப்ேடுைின்ை இந்தியா போன்ை நாடுைளில் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒரு 
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மோதுவான நிைழ்வாை நடந்துமைாண்டிருக்ைின்ைது.  ஒரு ம ாழியில் எழுதப்ேடுைின்ை  ற்றும் 

பேசப்ேடுைின்ை எந்தத் தைவலும் மசய்தியும் உடனுக்குடன் பவற்று ம ாழிைளில் 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடபவண்டிய ைட்டாயம் நம் ிகடபய இருந்து மைாண்டிருக்ைின்ைது.  

ேன்ம ாழிச் சூழகைப் ேிரதிேலிக்கும் இந்தியா போன்ை நாடுைளில் ம ாழி மேயர்ப்பு ஒரு 

அன்ைாடப் ேணியாை நடந்து மைாண்டிருக்ைின்ைது. ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் எல்ைாக் 

ைாைைட்டத்திலும் முக்ைித்துவம் வாய்ந்தவர்ைளாை இருந்து வந்திருக்ைின்ைார்ைள்; 

ம ாழிமேயர்ப்பும் எல்ைாக் ைாைைட்டத்திலும் முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த மசயல்ோடாை இருந்து 

வருைின்ைது.  ந து சிந்தகனைள் ஒலிக்குைியீடுைளாைபவா எழுத்துக் குைியீடுைளாைபவா 

 ாற்ைப்ேடுவதும் ஒரு வித மேயர்ப்பே. ைணிப்மோைியின் வரவால்  ஒரு ம ாழி உகரைகள 

 ற்மைாரு ம ாழி உகரைளாை  ாற்றும் ேணி  ற்மைாரு ோி ாணத்கத பநாக்ைிப் ேயணிக்ைின்ைது.  

 னிதச் மசயல்ோடான ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைணிப்மோைிச் மசயல்ோடை  ாற்றும் ைட்டாயத்திற்கு 

நாம் தள்ளப்ேட்டுள்பளாம். இதன் ைாரண ாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு இன்கைய 

ைாைைட்டத்தில் இன்ைியக யாத மசயல்ோடாைக் ைருதப்ேட்டு அதற்ைான முயற்சிைள் 

எடுக்ைப்ேட்டு வருைின்ைன.   

 ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயல்ோட்டின் போது ஒரு ம ாழிமேயர்ப்ோளர் 

அைிந்திருக்ைபவண்டிய  தைவல்ைள் யாவும் ைணிமோைிக்கு தந்தால்தான் இது சாத்திய ாகும். 

ம ாழிமேயர்ப்ேவர் மூைம ாழி அக ப்பு ேற்ைியும் இைக்கும ாழி இைக்ைண அக ப்கேப் 

ேற்ைியும் அைிந்திருக்ைபவண்டும். எவ்வாறு மூைம ாழியின் இைக்ைண அக ப்பும் 

இைக்கும ாழியின் இைக்ைண அக ப்பும் பவறு ேடுைின்ைன என அைிந்திருக்ைபவண்டும். மூை 

ம ாழிச் மசாற்ைளுக்கு இகணயான இைக்கு ம ாழிச் மசாற்ைள் என்ன? மூை ம ாழித் 

மதாடர்ைளுக்கு இகணயான இைக்கு ம ாழித் மதாடர்ைள் என்ன? மூை ம ாழி வாக்ைியங்ைளுக்கு 

இகணயான இைக்கும ாழி வாக்ைியங்ைள் என்ன என்ேன ம ாழிமேயர்ப்ோளர் 

அைிந்திருக்ைபவண்டும். மூைம ாழிகய இைக்கு ம ாழியாை  ாற்ைப் ேணித்துள்ள 

ைணிப்மோைியும் இவ்வைிகவப் மேற்ைிருக்ைபவண்டும். மூை ம ாழியின்  ற்றும் 

இைக்கும ாழியின் உருேனியல் அக ப்பு, மசால்லியல் அக ப்பு, மதாடாியல் அக ப்பு, 

மோருண்க யியல் அக ப்பு என்ேன ேற்ைியும் எவ்வாறு இவ்வக ப்புைள் மூை ம ாழியிலும் 

இைக்கு ம ாழியிலும் பவறு ேடுைின்ைன என்ேது ேற்ைியும்  ைணிப்மோைிக்கு அைிவுறுத்த 
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பவண்டும். ம ாழி உகரைள் மவறும் எழுத்துக்ைளின் பைார்கவயல்ை, எழுத்துக்ைள் 

உருேன்ைளாைவும் உருேன்ைள் மசாற்ைளாைவும் மசாற்ைள் மதாடர்ைளாைவும் மதாடர்ைள் 

வாக்ைியங்ைளாைவும் ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்டுதான் எழுதுக் பைார்கவைள் மோருள் 

மேறுைின்ைன என்ை ந து அைிகவக் ைணிப்மோைிக்குத் தரபவண்டும். எனபவ த ிழ்த்தரவுத் 

மதாகுதிைகளச் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல்  ற்றும் மேயர்த்மதாடர் உறுப்பு ேகுத்தல் 

என்ேன இயந்திர ம ாழி மேயர்ப்ேின் முக்ைிய மசயல்ோடுைளாை  ாறுைின்ைது.   

 மூைம ாழி அக ப்பு ேற்ைிய அைிகவயும் இைக்கு ம ாழி அக ப்பு ேற்ைிய அைிகவயும் 

அகவைள் எவ்வாறு பவறு ேடுைின்ைன என்ை அைிகவயும் அதன் அடிப்ேகடயில் மூை ம ாழி 

உகரைகள இைக்கு ம ாழி உகரைளாை  ாற்றும் விதிைகளயும் ைணிப்மோைிக்குத் தந்து 

ைணிப்மோைிகய ம ாழி ாற்ைம் மசய்யப் ேணித்தால் ைணிப்மோைி அப்ேணிகயச் மசவ்வபன 

மசய்யும் என்ேது எதிர்ோர்ப்ோகும்.  ஆனால் எதிர்ப்ோர்ப்புக்கும் சாத்தியத்திற்கும் விகளவிற்கும் 

இகடயில் மோிய இகடமவளிைள் உள்ளன. ைணிப்மோைிக்கு விதிைகளச் மசால்லித் 

தருவகதவிட விதிைகளத் தானாைபவ உணரச் மசய்யும் மசயல்ோடு எளிதானதும் 

சாத்திய ானதாை அக ைின்ைது. இத்தகைய சூழலில் புள்ளியியல் மசயல்ோடு முக்ைியத்துவம் 

மேறுைின்ைது. ைணிப்மோைிக்கு எவ்வாறு மசய்யபவண்டும் என்ை ேயிற்சிகய அளித்துவிட்டால் 

அது தாபன நாம் விரும்பும் மசயல்ோட்கடத் தவைின்ைிச் மசய்யத் மதாடங்கும். பதகவயான 

அளவு மசால் எண்ணிக்கையுள்ள த ிழ்த் தரவுத் மதாகுதிைகளச் பசைாித்து மசால் வகை 

அகடயாளப் ேடுத்தகையும் (Parts of speech (POS) tagging) மதாடர்ப் ேிாித்து 

அகடயாளப்ேடுத்தகையும் (Chunking) மசய்து ைணிப்மோைிக்குத் தந்தால் அது 

அச்மசயற்ோடுைகளத் தானாைபவ ைற்றுக்மைாண்டு புதிய தரவுத்மதாகுதிைகளச் மசால்வகைக்கு 

அகடயாளப்ேடுத்துவகதயும் மதாடர்ைளாைப் ேிாிப்ேகதயும் (chunking) தானாைபவ மசய்யும். 

இதன் அடிப்ேகடயில் தான் தரவுத் மதாகுதிைகளச் பசைாித்து மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்துவகதயும் மதாடர்ேிாித்து அகடயாளப்ேடுத்துவகதயும்  னித முயற்சியால் 

மசய்து அகதக் ைணிப்மோைிக்குக் ைற்ேித்து (machine learning) அந்த அைிகவப் ேயன்ேடுத்தி 

ைணிப்மோைி புதிய தரவுத் மதாகுதிைகளச் மசால்வகைக்கு அகடயாளப்ேடுத்தவும் மதாடர்ேிாித்து 

அகடயாளப்ேடுத்தவும் மசய்யும்ேடிக்கு மசயற்ேடுத்த இயலும். இச்மசயற்ோடுைள் இந்திய 

ம ாழிைளிலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை என்ை க ய அரசின் 
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ைருத்துப்ோி ாற்ைம்  ற்றும் தைவல் மதாழில் நுட்ே அக ச்சின் நிதி நல்கையில் நகடமேற்றுவரும் 

திட்டத்தின் ைீழ் உருவாக்ைப்ேட்ட இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் ஒரு ேகுதியாை 

அக ைின்ைது. 

 த ிழ் ம ொழியின் மதொழில்நுட்ெ முன்நைற்ைத்திற்கு நவண்டி அண்ணொ 

ெல்களைக்கழகத்தில் உருவொக்கப்ெட்ட RCILT (Resource Centre for Indian Languages-Tamil) 

இத்தளகய முயற்சியில் ஈடுெட்டு த ிழுக்கு உருெைியல் ெகுப்ெொய்வி, மசொல்வளகப்ெொட்டு 

அளடயொைப்ெடுத்தி என்ெைவற்ளை ஓரைவுக்கு மவற்ைிகர ொக உருவொக்கியுள்ைது.  இருப்ெினும், 

இளதக் கடந்து அடுத்த ேிளைக்குச் மசல்லும் மதொடொியல் ெகுப்ெொன் உருவொக்கும் முயற்சி 

மதொடக்க ேிளையிநைநய உள்ைது. த ிழில் மெொருள்நகொைின் மெரும்ெகுதி உருெைியல் 

ேிளையிநைநய மசய்யப்ெடுகின்ைது. ஏமைன்ைொல் த ிழ் ஒரு விளையின் ெங்மகடுப்ெொைொின் 

மசயற்ெொங்குகளை மவைிப்ெடுத்த நவற்றுள  உருபுகளைநய கூடுதைொகப் ெயன்ெடுத்துகின்ைது. 

இதன் கொரண ொகத் த ிழ் ஒத்தைி அடிப்ெளடயில் ஒரு மசொல் சுதந்திர ொை ம ொழியொக (Free 

Word Order Languge) உள்ைது.  த ிழில் எழுவொய்த் மதொடர், மசயப்ெடுமெொருள் மதொடர் நெொன்ை 

மெயர்த் மதொடர்களை  எவ்வித மெொருண்ள   ொற்ைமும் இன்ைி வொிளச  ொற்ைி அள க்க இயலும். 

இதன் கொரண ொக ஆங்கிை ம ொழியில் உள்ைது நெொன்ை கைளவத் தன்ள யொை மதொடர் 

அள ப்பு த ிழுக்கு இல்ளை. இருப்ெினும், ஒரு மதாடருக்குள் வரும் மசாற்ைளும் மசாலுக்குள் 

வரும் உருேன்ைளும் வகரயறுக்ைப்ேட்ட நிரல்ைளிபைபய வருைின்ைன. எனபவ மதொடர்கைின் 

எல்ளைகளையும் (boundary of phrases) எச்சத் மதொடர்கைின் எல்ளைகளையும் (boundary of 

clauses) அைிந்து மகொள்ை நவண்டியது இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு நெொன்ை மசயல்ெொடுகளுக்கு 

 ிக அவசியம் ஆகும். ஏமைன்ைொல் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் நெொது மூை ம ொழியின் அள ப்பு 

இைக்கு ம ொழியின் அள ப்ெொக  ொற்ைப்ெட நவண்டும். இம் ொற்ைத்திற்கு ஆழ ில்ைொப் 

ெகுப்ெொய்வு (shallow parsing) அவசிய ொகும். எைநவ மதொடொியல் ெகுப்ெொன் த ிழுக்குத் 

நதளவநய இல்ளை என்று ஒதுக்கி விட முடியொது. த ிழில் ஒரு வொக்கியதிற்குள் வரும் 

உறுப்புகளை வொிளச  ொற்ைம் மசய்ய இயலும் என்ைொலும் ஒரு மதொடருக்குள்  வரும் உறுப்புகள் 

ஒரு குைிப்ெிட்ட ேிரலிநைநய வருகின்ைை. ந லும் ஒரு மதொடொில் உள்ை உறுப்புகளை  ற்ை 

மதொடருக்குள் ேகர்த்த இயைொது; மதொடர்களை அல்ைது மதொடர்கைின் உறுப்புகளை ேகர்த்துவதில் 

த ிழும் ெை கட்டுப்ெொடுகளை மவைிப்ெடுத்துகின்ைது. இதன் கொரண ொகப் மெொருள்நகொளுக்கு 

(semantic interpretation) மதொடொியல் ெகுப்ெொன்  ிக முக்கியதுவம் வகிக்கின்ைது. உருெைியளைக் 
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கடந்த ெை மெொருண்ள   யக்கங்களைத் மதொடொியல் ெகுத்துக்குைிப்ெொன்தொன் தீர்த்து ளவக்க 

இயலும்.  

 ந ற்கூைிய  இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புச் சிக்களையும்  இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் 

எல்ளைகளையும் கருத்தில் மகொண்டு ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கொக ென் ொதிொியொை முயற்சிகள் 

ந ற்மகொள்ைப்ெட்டு  வருகின்ைை.  

1.2. கணிப்மெொைி வழி ம ொழி மெயர்ப்ெின் நதளவ   

 ஒரு ம ொழியில் உள்ை தகவளை அதன் கருத்து  ொைொ ல்  ற்மைொரு ம ொழியில் 

 ொற்றுவளதநய ம ொழிமெயர்ப்பு என்கிநைொம். இத்தளகய ம ொழி மெயர்ப்ெில் தகவல் எந்த 

ம ொழிக்கு  ொற்ைம் மசய்யப்ெடுகிைநதொ அந்த ம ொழியின் இயல்புத் தன்ள   ொைொது ெொதுகொத்தல் 

நவண்டும். தகவல் எந்த ம ொழியில் உள்ைநதொ அளத மூைம ொழி (Source Language) 

என்கிநைொம். தகவல் எந்த ம ொழிக்கு  ொற்ைம் மசய்யப்ெடுகின்ைநதொ அந்த ம ொழிளய 

இைக்கும ொழி (Target Language) என்கிநைொம். இத்தளகய ம ொழி மெயர்ப்புகளை  ைித 

முயற்சியொல்  ட்டும் ந ற்மகொள்வது என்ெது கடிை ொைப் ெணியொகும். எைநவ ம ொழிமெயர்ப்புப் 

ெணிகளைக் கணிப்மெொைி வழி ந ற்மகொள்வதற்கொை கட்டொயம் ஏற்ெடுள்ைது. கணிப்மெொைி வழி 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் நதளவகளும் கட்டொயங்களும் கீநழப் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ைை.  

 உைகைவில் தகவல்கள் அன்ைொடம்  ளைமயைக் குவிகின்ைை. அளவகளை 

உடனுக்குடன் ம ொழிமெயர்த்தல் அவசிய ொகிைது.  

 கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்பு  ைித உளழப்ளெக் குளைக்கிைது.  

 குளைந்த நேரத்தில் ேிளைய ம ொழி மெயர்ப்புப் ெணிகளைச் மசய்ய இயலுகிைது. இதைொல் 

கொைவிரயம் தவிர்க்கப்ெடுகிைது.  

 தற்நெொளதய ம ொழி மெயர்ப்புப் ெணிகளுக்கு ஏற்ை வளகயில் ம ொழிப் மெயர்ப்ெொைர்கள் 

இல்ளை.  

  ைித முயற்சியில் ம ொழிமெயர்கின்ை மெொழுது ம ொழி மெயர்ப்ெொைர்கள் 

மூைம ொழியிலும் இைக்கு ம ொழியிலும் புைள  உள்ைவர்கைிடம் கருத்துக்களைப் மெற்று 

அளத வழியள ப்பு ம ொழியில் எழுதி ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்யைொம்.  

1.3. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் வகைைளும் அணுகுமுகைைளும் 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில்  னித முயற்சியின் ேங்கு என்ன என்ேதன் அடிப்ேகடயில் 

கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெிளை ெின்வரு ொறு ெகுக்கைொம்: 

1. கணிப்மெொைி உதவியுடன்  ைித ம ொழிமெயர்ப்பு  
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     (CAMT – Computer Assisted Human Translation) 

2.  ைித உதவியின் கணிப்மெொைி  ம ொழிமெயர்ப்பு 

      (HAMT-Human Assisted Machine  Translation) 

3. முற்ைிலும் தொைியங்கி ம ொழிமெயர்ப்பு 

   (Automatic Machine Translation) 

1.3.1.கணிப்மெொைி உதவியுடன்  ைித ம ொழிமெயர்ப்பு   

 இதில் கணிப்மெொைி உதவியுடன் ேளடமெறும்  ைிதம ொழி மெயர்ப்ெில்  ைித ம ொழிப் 

மெயர்ப்ெொைர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்ெடுகின்ைது. அவர்கள் ம ொழிப்மெயர்ப்ெபுப் ெணியில் 

ஈடுெடும் மெொழுது ஒரு ம ொழியில் உள்ை மசொற்களுக்கு ேிகரொை ெிைம ொழிச் மசொற்களைத் 

மதொிந்துமகொள்ைவும் அச்மசொற்கைின் மெொருள் ெயன்ெொடு ஆகியவற்ளை எைிள யொகத் 

மதொிந்துமகொள்ைவும் கணிப்மெொைி ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. ந லும் ஒரு ம ொழியின் வொக்கிய 

அள ப்பு, மதொடரள ப்பு நெொன்ைளவகளுக்கு ேிகரொை ெிைம ொழி அள ப்புகளை விளரவொகத் 

தயொர் ேிளையில் மெறுவதற்கும் கணிப்மெொைி உதவுகிைது. இவ்வளக ம ொழிமெயர்ப்ெில் 

ம ொழிப்மெயர்ெொைர்கள் தொன் முதல் ேிளையில் மசயைொற்றுவர்; அவர்களுக்கு உதவும் ேிளையில் 

கணிப்மெொைி மசயைொற்றும்.  

1.3.2. ைித உதவியுடன் கணிப்மெொைி ம ொழிப்மெயர்ப்பு   

  ைித உதவியுடன் ேளடமெறும் இயந்திர ம ொழிப்மெயர்ப்ெில் கணிப்மெொைி முதன்ள  

ேிளைளய வகிக்கிைது. கணிப்மெொைி ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணிகளைச் மசய்கின்ை மெொழுது 

முன்ைர் ெதிவு மசய்யப்ெட்டுள்ை ேகலுக்கு ந ைொக ஏதொவது மசய்திகள் நதளவப்ெடின் 

அந்ேிளையில்  ைித உதவிளய ேொடுகிைது. ந ற்கண்ட மூவளக ம ொழிப்மெயர்ப்பு வளககைில் 

 ைித உதவியுடன் மசயல்ெடும் இயந்திர ம ொழி மெயர்ப்பு தொன் ேளடமுளையில் ெரவைொக 

உள்ைது.  

1.3.4.முற்ைிலும் தொைியங்கி ம ொழிமெயர்ப்பு   

 முற்ைிலும் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு என்ெது தற்நெொளதய ேிளையில் சொத்திய ொைதல்ை 

இதற்கு எண்ணற்ை ம ொழியில் மசயல்ெொடுகளும் ம ொழிமெயர்ப்பு முளைள களும் 

வடிவள க்கப்ெட்ட நவண்டி உள்ைது. இருப்ெினும் கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெில் 

முற்ைிலும் தொைியங்கப்ெடுத்தும் முயற்சி இைக்கொகக் மகொள்ைப்ெட்டுள்ைது.  
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 இது தவிர இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் வழிமுகைைளின் 

அடிப்ேகடயிலும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கேப் ேைவித ாைப் ேகுக்ைைாம். மோதுவாை, இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஏழு ேரந்த வகைைளாை வகைப்ேடுத்தப்ேடுைிைது: விதி அடிப்ேகடயிைான, 

புள்ளிவிவர அடிப்ேகடயிைான, ைைப்ேின அடிப்ேகடயிைான, எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான, அைிவு சார்ந்த, மைாள்கை அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் ஆன்கைன் ஊடாடும் 

அடிப்ேகடயிைானது அணுகுமுகைைள். முதல் மூன்று இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அணுகுமுகைைள் 

 ிைவும் ேரவைாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்  ற்றும் முந்கதய முகைைள். இந்த அணுகுமுகைைள் 

அகனத்கதயும் ேயன்ேடுத்தி ேைனளிக்கும் முயற்சிைள் இருந்தன என்ேகத இைக்ைியம் 

ைாட்டுைிைது. ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்கும் இந்திய ம ாழிைளிலிருந்து இந்திய 

ம ாழிைளுக்கும் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்கும் முயற்சிைள் 

ப ற்மைாள்ளப்ேட்டன; இன்றும் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு வருைின்ைன. தற்போது  

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு மதாடர்ோன மேரும்ோைான ஆராய்ச்சிைள் புள்ளிவிவர  ற்றும் 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைானகவ மநருங்குைிைது. இயற்கை ம ாழி மசயைாக்ைத்தில் 

(என்.எல்.ேி) இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேின் வகைப்ோட்கடக் ைீழ்வரும் ேடம் ைாட்டுைிைது. 
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இயந்திரத்தின் உதவியுடன் 

 னித ம ாழிமேயர்ப்பு 

 னிதனின் உதவியுடன் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

முற்ைிலும் தானியங்ைி 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

அனுேவ 

அடிப்ேகடயிைா

ன இம ா 

இகணநிகை 

ஊடாட்ட 

இம ா 

மதாடர் அடிப்ேகட 

இம ா 

விதி 

அடிப்ேகடயி

ைான இம ா 

அைிவு 

அடிப்ேகடயி

ைான இம ா 

மைாள்கை 

அடிப்ேகடயி

ைான  இம ா 

பநரடி 

இம ா 

மசால் அடிப்ேகட 

இம ா 

புள்ளியியல் 

அடிப்ேகட  இம ா 

 ாற்ைல் 

இம ா 

இகடம ாழி 

இம ா 

எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகட இம ா 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் 

ேடிநிகைத் மதாடர் 

அடிப்ேகட இம ா 

ைைப்பு 

இம ா 

 

1.3.4.1. விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை 

 ஒரு விதி அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைக்கு ம ாழிமேயர்ப்கே அகடவதற்கு மூை 

 ற்றும் இைக்கு ம ாழிகயப் ேற்ைிய நிபுணர்ைளின் அைிவு பதகவப்ேடுைிைது, இது 

ம ாழிமேயர்ப்கே அகடய மதாடாியல், மோருண்க யியல்  ற்றும் உருேனியல் விதிைகள 

உருவாக்குைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை ஆங்ைிைத்திலிருந்து மஜர் ன் ம ாழிக்கு விதி 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்புக்கு ஆங்ைிைம்-மஜர் ன் அைராதி பதகவ, ஆங்ைிை 

இைக்ைணத்திற்ைான விதிைள்  ற்றும் மஜர் ன் இைக்ைணத்திற்ைான விதிைள் பதகவ  

 ஒரு ஆர்.ேி.எம்.டி ஒழுங்குமுகையில் மசாற்ைள் ேிாிப்பு (Tokenisation/படாக்ைகனபசஷன்), 

மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல்  ற்றும் ேைவற்கை உள்ளடக்ைிய இயற்கை ம ாழி 
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மசயைாக்ைம் (Natural Language Processing (NLP/என்.எல்.ேி) ேணிைளின் குழாய் (pipeline) உள்ளது. 

இந்த பவகைைளில் மேரும்ோைானகவ மூை  ற்றும் இைக்கு ம ாழியில் மசய்யப்ேட பவண்டும். 

 

 

        

 

    

 

          

        

   

 

மசால்சார் 

 ாற்ைம் 

அக ப்புசார் 

  ாற்ைம் 

வாக்ைியப் 

ேகுப்ோய்வு 

உருேனியல் 

ேகுப்ோய்வி 

வாக்ைிய 

உருவாக்ைி 

உருேனியல்  

உருவாக்ைி 

மூைம ாழி 

உகர 

இைக்கும ாழி 

உகர 

இைக்கும ாழி 

இைக்ைணம் 

இைக்கும ாழி 

உருேனியல் 

மூைம ாழி 

இைக்ைணம் 

மூைம ாழி 

உருேனியல் 

 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு துகையில் விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை முதலில் 

உருவாக்ைப்ேட்ட உத்தி ஆகும். ஒரு விதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Rule-

Based Machine Translation (RBMT)) ஒழுங்குமுகை விதிைளின் மதாகுப்கேக் மைாண்டுள்ளது; 

இதில் இைக்ைண விதிைள், இரும ாழி அல்ைது ேன்ம ாழி அைராதி  ற்றும் விதிைகள மசயைாக்ை 

ம ன்மோருள் நிரல்ைள் என்ேன அடங்கும். ஆயினும், RBMT ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்குவது 

மூை ம ாழி மசால்வகைோட்டு அகடயாளப்ேடுத்திைள்  ற்றும் மதாடாியல் ோகுேடுத்திைள், 

இரும ாழி அைராதிைள், மூைம ாழியிலிருந்து இைக்கும ாழிக்கு எடுத்துப்மேயர்ப்பு, 

இைக்கும ாழி உருேனியல் உருவாக்ைி, ைட்டக ப்பு  ாற்ைல்,  ற்றும் விதிைகள 

 றுவாிகசப்ேடுத்துதல் போன்ை ம ாழியியல் வளங்ைகள உட்ேடுத்தும். ஆயினும்கூட, ஒரு 
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RBMT அக ப்பு எப்போதும் நீட்டிக்ைக்கூடியதும் ேரா ாிக்ைக்கூடியதும் ஆகும். 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் ேல்பவறு ைட்டங்ைளில் விதிைள் முக்ைிய ேங்கு வைிக்ைின்ைன; அதாவது 

மதாடாியல் மசயைாக்ைம், மசாற்மோருள் விளக்ைம்  ற்றும் ம ாழியின் சூழ்நிகைச் மசயைாக்ைம் 

என்ேன. மோதுவாை, ம ாழியியைாளர்ைளிட ிருந்து மேைப்ேட்ட ம ாழியியல் அைிகவப் 

ேயன்ேடுத்தி விதிைள் எழுதப்ேடுைின்ைன.  ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு, 

இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் அைராதி அடிப்ேகடயிைான 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேன மூன்று மவவ்பவறு அணுகுமுகைைள் RBMT வகையின் ைீழ் 

வரும். ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திய ம ாழிைள்  ற்றும் இந்திய ம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழிைள்  

என்ை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் இந்த நான்கு அணுகுமுகைைளிலும் 

ேைனளிக்கும். இவற்ைின் ேின்னணியில் உள்ள விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் முக்ைிய 

ைருத்துைள் ேின்வரு ாறு அக யும். 

நன்க ைள் 

•இரும ாழி உகர (bilingual text) பதகவயில்கை 

• மோருண்க க்ைளம் சாராதது 

• ம ாத்த ைட்டுப்ோடு (ஒவ்மவாரு சூழ்நிகைக்கும் சாத்திய ான புதிய விதி) 

• றுேயன்ோடு (புதிய ம ாழிைளுடன் இகணயாை இருக்கும்போது இருக்கும் ம ாழிைளின் 

விதிைள்  ாற்ைப்ேடைாம்) 

குகைோடுைள் 

•  நல்ை அைராதிைள் பதகவ 

•  கைமுகையாை விதிைகள அக த்தல் (நிபுணத்துவம் பதகவ) 

•  அதிை விதிைள் ைணினிகயக் கையாள்வது ைடினம் 

1.3.4.1.1.பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு 

 பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு முகையில் மூைம ாழி உகர ைட்டக ப்பு ாீதியாை உருேனியல் 

வகர ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேடுைிைது  ற்றும் ஒரு குைிப்ேிட்ட மூை  ற்றும் இைக்கு ம ாழி 

இகணக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளது (Noon et al 2003, Dasgupta & Basu 2008). ). பநரடி 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் மசயல்திைன் மூை-இைக்கு ம ாழி அைராதிைளின் 

தரம்  ற்றும் அளவு, உருேனியல் ேகுப்ோய்வு, உகர மசயைாக்ை ம ன்மோருள்  ற்றும் மசால் 
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வாிகசயில்  ற்றும் உருேனியலில் சிைிய இைக்ைண  ாற்ைங்ைளுடன் மசால்லிருந்து மசால் 

ம ாழிமேயர்ப்பு இவற்கைச் சார்ந்து அக யும்.  

1.3.4.1.2.இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்புைளின் வளர்ச்சியில் அடுத்த ைட்ட முன்பனற்ைம் 

இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை ஆகும். இதில் ம ாழிமேயர்ப்பு மூைம ாழி 

உகரகய முதலில் இகடம ாழி என்று அகழக்ைப்ேடும் ஒரு இகடநிகை (மசாற்மோருள்) 

வடிவில் உருப்ேடுத்தம் மசய்வதன் மூைம் மசய்யப்ேடுைிைது. இகடம ாழி அணுகுமுகையின் 

நன்க  என்னமவன்ைால், ம ாழிசுதந்திர ான உருப்ேடுத்தத்திலிருந்து  பவறுேட்ட  

இைக்கும ாழிைளுக்கு  ம ாழிமேயர்ப்புைகள உருவாக்ை இயலும் என்ேது ஆகும். இதனால், 

ம ாழிமேயர்ப்பு இரண்டு நிகைைகளக் மைாண்டுள்ளது: இகடம ாழியிலிருந்து இைக்கு 

ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்ப்ேதற்கு முன் முதலில் மூைம ாழி இகடம ாழியாை (Interlingual 

Language (IL)  ாற்ைப்ேடுைிைது.. இந்த இகடம ாழி  அணுகுமுகையின் முக்ைிய நன்க  

என்னமவன்ைால், மூைம ாழிக்ைான ோகுேடுத்தியின்/ேகுப்ோனின் ேகுப்ோய்வி இைக்கும ாழி 

உருவாக்ைியிலிருந்து சுதந்திர ாை  உள்ளது. இகடம ாழி அணுகுமுகையில் இரண்டு முக்ைிய 

குகைோடுைள் உள்ளன. முதல் தீக  என்னமவன்ைால், இகடம ாழிகய வகரயறுப்ேதில் சிர ம் 

உள்ளது. இரண்டாவது குகைோடு இகடம ாழி, ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான ஒற்றுக யின் 

நன்க கயக் ைணக்ைில் எடுக்ைவில்கை; எடுத்துக்ைாட்டாை திராவிட ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான 

ம ாழிமேயர்ப்பு போன்ைவற்ைில். ஆயினும்கூட இகடம ாழியின் நன்க  என்னமவன்ைால், ேை 

ம ாழிைளின் ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஈடுேட்டும் சூழ்நிகைைளில் இது சிக்ைன ானது (Shachi et al, 

2001). 

 ைீபழ உள்ள ஆழ ற்ை  ட்டத்திலிருந்து மதாடங்ைி, மசால்  ட்டத்தில் பநரடி  ாற்ைல் 

மசய்யப்ேடுைிைது. மதாடாியல்  ற்றும் மோருண்க யியல்சார்  ாற்ைல் அணுகுமுகைைள் மூைம் 

ப ல்பநாக்ைி நைரும் போது, முகைபய மூை வாக்ைிய அக ப்பு  ற்றும் மோருளின் 

உருப்ேடுத்தங்ைளில் ம ாழிமேயர்ப்பு நிைழ்ைிைது. இறுதியாை இகடம ாழி நிகையில்  ாற்ைலின் 

ைருத்து ‘இகடம ாழி’ என்று அகழக்ைப்ேடு ஒரு அடிப்ேகட உருப்ேடுத்தத்தால் 

ேதிலீடுமசய்யப்ேடுைிைது. ‘இகடம ாழி’ ஒபர பநரத்தில் மூை  ற்றும் இைக்கும ாழி உகரைகள 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ைின்ைது. முக்பைாணத்கத நைர்த்தினால் ேயணிக்ைத் பதகவயான பவகையின் 
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அளவு குகையும் போது ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான இகடமவளிகய நிரப்ேத் பதகவயான 

அளவு ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்கும் முயற்சி அதிைாிக்கும். 

1.3.4.1.3. ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு 

 இகடம ாழி அணுகுமுகையின் குகைோடு ைாரண ாை  ாற்ைல் அணுகுமுகை என்று 

அகழக்ைப்ேடுைிை ஒரு சிைந்த விதி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு அணுகுமுகை 

ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்டது.  ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேது ஒரு வகை 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆகும். இது தற்போது இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின்  ிைவும் ேரவைாைப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் முகைைளில் ஒன்ைாகும். ச ீேத்தில் மவளிநாடுைளிலும் இந்தியாவிலும் ேை 

ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைள் தங்ைள் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைக்கு இந்த மூன்ைாவது 

அணுகுமுகைகயப் ேயன்ேடுத்துைின்ைன.  

  மூைம ாழிக்கும் இைக்கு ம ாழிக்கும் இகடயிைான ைட்டக ப்பு பவறுோடுைள் 

அடிப்ேகடயில்  ாற்ைல் அக ப்பு மூன்று மவவ்பவறு நிகைைளாை ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது: (1) 

ேகுப்ோய்வு (analysis), (2)  ாற்ைல் (transfer)  ற்றும் (3) உருவாக்ைம் (generation). முதல் 

ைட்ட ாை மூைம ாழி ோகுேடுத்தி/ேகுப்ோன் (parser) ஒரு மூைம ாழி வாக்ைியத்தின் மதாடாியல் 

உருப்ேடுத்தத்கத உருவாக்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. அடுத்த ைட்டத்தில் முதல் ைட்டத்தின் 

விகளவு அதற்குச் ச  ான இைக்கும ாழி சார்ந்த உருப்ேடுத்த ாை  ாற்ைப்ேடுைிைது. இந்த 

ம ாழிமேயர்ப்பு அணுகுமுகையின் இறுதி ைட்டத்தில், ஒரு இைக்கும ாழி உருேனியல் உருவாக்ைி 

இறுதி இைக்கும ாழி உகரைகள உருவாக்ைப் ேயன்ேடுைிைது.  

 தற்கொை ஒழுங்குமுளைகள் இந்த மூன்று அணுகுமுளைகைின் ந ம்ெொடுகளைப் 

ெயன்ெடுத்துகின்ைை. முழு ஒழுங்குமுளையும் ெை எண்ணிக்ளகயிைொை துளண 

ஒழுங்குமுளைகைொகப்  ெிொிக்கப்ெட்டுச் சொியொக இளடமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை. இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் இவ்நவறுெட்ட கட்டங்களை மூன்று ேிளைகைொக் கூைைொம்.  

1. ஆய்வு ேிளை 

 ஒழுங்குமுளையின் உள்ைீடொக மூை ம ொழி உளர முதலில் மசொல் ேிளையில் 

ஆயப்ெடுகிைது. உருெைியல் ஆய்வு, உருெைியல் விதிகள், சந்தி விதிகள், அடிச்மசொல், இயந்திரம் 

ெடிக்கவியலும் அகரொதி  ற்றும் முன்மைொட்டு அகரொதி நெொன்ை ெைதரப்ெட்ட அகரொதிகளைப் 

ெயன்ெடுத்திச் மசொற்களை அவற்ைின் உருென்களுக்கொகப் ெிொிக்கின்ைது. வொக்கியப் 

ெகுப்ெொய்வியில் ஒரு இைக்கண  ொதிொிளயப் ெயன்ெடுத்தி ஒவ்மவொரு வொக்கியத்ளதயும் அவற்ைின் 

உறுப்புக்கொை மதொடர்கள்  ற்றும் எச்சத் மதொடர்களுக்கொகப் ெகுப்ெொய்வு மசய்கிைது; 

ெயைிளைகளுக்கும் அவற்ைின் ெங்மகடுப்ெொைர்களுக்கும் இளடயில் உள்ை மதொடொியல்  ற்றும் 

மெொருண்ள யியல் உைவுகள் குைியொக்கம் மசய்யப்ெடுகின்ைை. 
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2.  ொற்ை ேிளை 

  இந்ேிளையில் இரண்டு ேிளைகள் உள்ைை: 1. மசொல்சொர்  ொற்ைம் 2. அள ப்புசொர் 

 ொற்ைம். மசொல்சொர்  ொற்ை ேிளையில் உளர  ற்றும் அகரொதியின் மதொடொியல்  ற்றும் 

மெொருண்ள யியல் குைியொக்கத்தின் உதவியுடன் ஒவ்மவொரு மசொல்லின் மசொல்சொர் 

மெொருண்ள யின் ம ய்ப்ெடுத்தம் மசய்யப்ெடும்; இைக்கு ம ொழியிலிருந்து மெொருத்த ொை மசொல் 

நதர்ந்மதடுக்கப்ெடும். அள ப்பு  ொற்ை ேிளையில்  இைக்கு ம ொழி, மூை ம ொழி விதிகளைப் 

ெயன்ெடுத்தி மூை ம ொழி அள ப்பு இைக்கு ம ொழி அள ப்ெிற்கு  ொற்ைப்ெடும். 

3. உருவொக்க ேிளை 

 இந்த ேிளையில் வொக்கிய உருவொக்கும் ெகுதி (Sentence Generator Module)  இைக்கு 

ம ொழி இைக்கணத்தின் உதவியொல் மெைப்ெடும் அள ப்புகளுக்கு இைக்கண அடிப்ெளடயில் 

சொியொை வொக்கியங்களை உருவொக்கும். ெின்ைர் உருெைியல் விதிகள் அல்ைது புணர்ச்சி விதிகள், 

இயந்திரம் ெடிக்கவியலும் முன்மைொட்டு அகரொதி இவற்ளைப் ெயன்ெடுத்தி உருெைியல் சொர் 

குைியொக்கம் இைக்கு ம ொழியின் மெொருத்த ொை ஒட்டுகைொல் இடம் மெயர்க்கப்ெடும்.  மவைியீடு 

இைக்கு ம ொழியில் ஒரு உளரயொக உற்ெத்தி மசய்யப்ெடும்.  இம்ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளைகளும் நவறுெட்ட ேிளைகளும் அவற்ைின் துளண ஒழுங்குமுளைகளும் கீநழ 

தரப்ெட்டுள்ைை. 

 ஒரு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைளய உருவொக்குவதில் ஏற்ெடும் சிக்கலின் 

அைவு ம ொழி மெயர்க்கப்ெடும் இரு ம ொழிகைின் ஒற்றுள   ற்றும் நவற்றுள களை மெொறுத்து 

அள யும். இவ்மவொற்றுள  நவற்றுள கள் மசொல் ேிளையில் ம ொழி  ொற்ைம் மசய்யப்ெட 

நவண்டு ொ? மதொடர் ேிளையில்  ொற்ைம் மசய்யப்ெட நவண்டு ொ? மெொருண்ள  ேிளையில் 

 ொற்ைம் மசய்யப்ெட நவண்டு ொ என்ெளதத் தீர் ொைிக்கும். மேர்னார்ட் வாபைாயிஸின் ேிர ிடு 

(Bernard Vauquois' pyramid)  இச்சொத்தியங்களை மவைிப்ெடுத்தும். ேின்வரும் மேர்னார்ட் 

வாபைாயிஸின் ேிர ிடு (Bernard Vauquois' pyramid) பநரடி. இகடம ாழி,  ாற்ைல் 

ம ாழிமேயர்ப்புைளின் உருப்ேடுத்தத்தின் ஒப்பீட்டு ஆழத்கதக் ைாட்டுைின்ைது. இது இகடம ாழ் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே உச்சத்தில் ைாட்டுைிைது, அகதத் மதாடர்ந்து  ாற்ைல் 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைாட்டுைின்ைது;  ேின்னர் பநரடி ம ாழிமேயர்ப்கேக் 

ைாட்டுைின்ைது. 
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                                                   இளடம ொழி 

      மெொருண்ள யியல் அள ப்பு          ாற்ைம்          மெொருண்ள யியல் அள ப்பு 

                                         

       மதொடொியல் அள ப்பு                 ொற்ைம்           மதொடொியல் அள ப்பு 

 

 

           நேரடி 

              மசொல் அள ப்பு                                                                மசொல் அள ப்பு 

 

          மூைம ொழி                                                      இைக்கும ொழி 

 

 

பநரடி ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது மூைம ாழிக்கும் இைக்கும ாழிக்கும் உள்ள தூரம் அதிை ாை 

உள்ளகதக் ைாட்டுைின்ைது. அடுத்ததாை  ாற்ைல் ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது அது பதர்வு மசய்யும் 

நிகை (மசால்ைக ப்பு, மதாடரக ப்பு, மோருண்க யியல் அக ப்பு) அடிப்ேகடயில் 

மூைம ாழிக்கும் இைக்கும ாழிக்கும்   இகடயிைான தூரம் குகைவகதக் ைாட்டுைின்ைது. 

இகடம ாழி நிகையில் மூைம ாழிக்கும் இைக்கும ாழிக்கும் இகடயில் உள்ள தூரம் முற்ைிலும் 

குகைவது மதாிைின்ைது. இதன் மூைம் இம்மூன்றுவகையான ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது 

மசய்யபவண்டிய முயற்சியின் பவறுோட்கட ஊைிக்ை இயலுைின்ைது. 

1.3.4.2. புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை (Statisical approach)  

 இந்த அணுகுமுகை இரும ாழி உகர நிறுவனத்தின் ேகுப்ோய்வின் அடிப்ேகடயில் 

புள்ளியியல்  ாதிாிைகளப் ேயன்ேடுத்துைிைது. இது முதன்முதலில் 1955இல் 

அைிமுைப்ேடுத்தப்ேட்டது (Brown et al 1988, 1990). ஆனால் இது 1988க்குப் ேிைகு ஐேிஎம் வாட்சன் 

ஆராய்ச்சி க யம் அகதப் ேயன்ேடுத்தத் மதாடங்ைியபோதுதான் ஆர்வம் மேற்ைது. 

புள்ளியியல்சார் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்குப் ேின்னால் உள்ள பயாசகன ேின்வரு ாறு: 

http://www.languageinindia.com/


35 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

இைக்கு ம ாழியில் T என்ை வாக்ைியத்கதக் மைாடுத்தால், ம ாழிமேயர்ப்ோளர் T 

தயாாித்த S என்ை வாக்ைியத்கத நாங்ைள் பதடுைிபைாம். அந்த வாக்ைியத்கத S 

பதர்ந்மதடுப்ேதன் மூைம் ேிகழயின் வாய்ப்பு குகைக்ைப்ேடுவகத நாங்ைள் அைிபவாம். 

இது  ிைவும் சாத்திய ான T. மைாடுக்ைப்ேட்டுள்ளது. ஆைபவ, எஸ் ஐ பதர்வு மசய்ய 

விரும்புைிபைாம் Pr (S | T) ஐ அதிைாிக்ை. 

- A Statistical Approach to Machine Translation, 1990., (Brown 1988) 

 புள்ளியியல்சார் அணுகுமுகை அனுேவ இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (EMT) அக ப்புைளின் 

ைீழ் வருைிைது; இது மோிய இகணயாை வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைகள (lareg parallel 

aligned copora) நம்புைிைது. புள்ளிவிவர இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேது தரவு சார்ந்ததாகும். 

ஒரு இயற்கையான ம ாழியிலிருந்து இன்மனாரு ம ாழிக்கு உகரகய ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைான 

புள்ளியியல்சார் ைட்டக ப்பு (stastical framework) இரும ாழிய தரவுத்மதாகுதியிலிருந்து 

(bilingual corpora) ேிாித்மதடுக்ைப்ேட்ட அைிவு  ற்றும் புள்ளிவிவர  ாதிாிைள் (statistical models) 

அடிப்ேகடயிைானதாகும். புள்ளியியல்சார் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் மூை  ற்றும் இைக்கு 

ம ாழி அல்ைது ம ாழிைளின் இரும ாழிய (bilingual) அல்ைது ேன்ம ாழிய (multilingual) உகரத் 

தரவுத்மதாகுதி (text copora) பதகவ. ப ற்ோர்கவயிடப்ேட்ட (supervised) அல்ைது ப ற்ோர்கவ 

மசய்யப்ேடாத (unsupervised) புள்ளயியல்சார் இயந்திர ைற்ைல் வழிமுகை (machine learning 

algorithm) தரவுத்மதாகுதிலிருந்து புள்ளியியல்சார் அட்டவகணைள் உருவாக்ை ேயன்ேடுைிைன; 

இந்தச் மசயல்முகை ைற்ைல் (learning) அல்ைது ேயிற்சி (training) (Zhang et al 2006) என்று 

அகழக்ைப்ேடுைின்ைது’ புள்ளிவிவர அட்டவகணைள் நன்கு உருவாக்ைப்ேட்ட வாக்ைியங்ைளின் 

ேண்புக்கூறுைள்  ற்றும் ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான மதாடர்பு போன்ை புள்ளிவிவர 

தைவல்ைகளக் மைாண்டுள்ளன. ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது, பசைாிக்ைப்ேட்ட புள்ளிவிவர 

தைவல்ைள் உள்ளீட்டு வாக்ைியங்ைளுக்ைான சிைந்த ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைண்டுேிடிக்ைப் 

ேயன்ேடுைின்ைன;  ற்றும் இந்த ம ாழிமேயர்ப்பு நடவடிக்கை குைியத்திைப்பு மசயற்ப்ோங்கு 

(decoding process) என்று அகழக்ைப்ேடுைிைது. 

 SMTக்குப் ேின்னால் உள்ள ைருத்து தைவல் பைாட்ோட்டிலிருந்து வருைிைது. ஒரு ஆவணம் 

p(e|f) ஆல் குைிக்ைப்ேட்ட நிைழ்தைவு விநிபயாை மசயல்ோட்டின் ேடி ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டுைிைது; 
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இது மூைம ாழி Fஇல் f  ஒரு வாக்ைியத்கத  இைக்கும ாழி Eஇல் e என்ை வாக்ைிய ாை 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்வதன் நிைழ்தைவு ஆகும். 

 நிைழ்தைவு விநிபயாைம் p (e|f)ஐ  ாதிாியாக்குவதின் சிக்ைல் ேை எண்ணிக்கையிைான 

வழிைளின் அணுைப்ேட்டுள்ளது. ஒரு உள்ளுணர்வு அணுகுமுகை (intuitive approach) பேயஸ் 

பதற்ைத்கதப் (Bayes theorem) ேயன்ேடுத்துவதாகும். அதாவது, p (f|e)  ற்றும் p(e) முகைபய 

ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி  ற்றும் ம ாழி  ாதிாிகய குைிக்ைிைது என்ைால், ேின்னர் நிைழ்தைவு 

விநிபயாைம் p(e|f) ∞ p(f|e)p(e) ஆகும். ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி p(f|e) என்ேது மூை வாக்ைியத்தின் 

இைக்கு வாக்ைியத்தின் ம ாழிமேயர்ப்பு அல்ைது Eஇல் உள்ள வாக்ைியங்ைள் Fஇல் உள்ள 

வாக்ைியங்ைளாை  ாற்ைப்ேடும் என்ை நிைழ்தைவு ஆகும். ம ாழி  ாதிாி p(e) என்ேது 

இைக்கும ாழிக் பைார்கவ அல்ைது ம ாழி Eஇல் இருக்ை இயலும் வாக்ைியங்ைளின் வகைைகளக் 

ைாணும் நிைழ்தைவு ஆகும். இந்த சிகதவு சிக்ைகை இரண்டு துகண சிக்ைல்ைளாைப் ேிாிக்கும்போது 

ைவர்ச்சிைர ானதாை இருக்ைிைது. ச ன்ோடு 1 இல் ைாட்டப்ேட்டுள்ளேடி சிைந்த ம ாழிமேயர்ப்பு 

ê-கயக் ைண்டுேிடிப்ேது அதிை நிைழ்தைவு  தரும் ஒன்கைத் பதர்ந்மதடுப்ேதன் மூைம் 

மசய்யப்ேடுைிைது. 

  ê = arg max p(e|f) = arg max p(f|e)p(e) 

               ee*                   ee*        

மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான  ாதிாிைள் SMTக்கு  ிைவும் மவற்ைிைர ான முகையாை 

மவளிப்ேட்டிருந்தாலும் அகவ மதாடாியகை இயற்கையான முகையில் கையாளவில்கை. 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது மசாற்மைாடர்ைகள  றுவாிகசப்ேடுத்துவது மோதுவாை SMTஇல் 

விைைல்  ாதிாிைளால் (distortion models) நிர்வைிக்ைப்ேடுைிைது. ஆயினும்கூட, இந்த 

 றுவாிகசப்ேடுத்தும் மசயற்ோங்கு (reordering process) முற்ைிலும் திருப்தியற்ைது, குைிப்ோை 

மசால் வாிகசயின் அடிப்ேகடயில் நிகைய பவறுேடுைிை ம ாழி இணைளுக்கு. மூைம ாழிக்கும் 

இைக்கும ாழிக்கும் உள்ள மதாடரக ப்பு பவறுோட்டுச் சிக்ைகை அதிை அளவில் 

 றுவாிகசப்ேடுத்தும் மசயல்ோட்கடச் மசய்து மவற்ைிமைாள்ளைாம். உருேனியல் மசழுக யான 

த ிழ் போன்ை ம ாழிைளுக்கு உருேனியல் தைவகைப் ேயன்ேடுத்துவது ேயிற்சி தரவு அளகவக் 

ைணிச ாைக் குகைக்ை இயலும்  ற்றும் மசயல்திைன் ப ம்ேடும் (Rajendran and Vasuki, 2019) .   
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 பேயஸின் பதற்ைத்கதப் (Bayes’ theorem) ேயன்ேடுத்தி இந்த அதிைேட்ச சிக்ைகை Pr (S) 

 ற்றும் Pr (T | S) ஆைியவற்ைின் மேருக்குத்மதாகைக்கு  ாற்ைைாம், இங்கு Pr (S) என்ேது S இன் 

ம ாழி  ாதிாி நிைழ்தைவு (S என்ேது அந்த இடத்தில் சாியான வாக்ைியம்)  ற்றும் Pr (T | S) 

என்ேது T மைாடுக்ைப்ேட்ட S இன் ம ாழிமேயர்ப்பு நிைழ்தைவு. பவறுவித ாைக் கூைினால், ஒரு 

பதர்வுக்குாிய ம ாழிமேயர்ப்பு எவ்வளவு சாியானது  ற்றும் சூழலில் அது எவ்வளவு 

மோருந்துைிைது என்ேகதக் மைாடுக்கும் ம ாழிமேயர்ப்கே நாங்ைள் பதடுைிபைாம். 

 

எனபவ, ஒரு SMTக்கு மூன்று ேடிைள் பதகவ: 1) ஒரு ம ாழி  ாதிாி (Language Model) (அதன் 

சூழலில் மைாடுக்ைப்ேட்ட சாியான மசால் என்ன?); 2) ஒரு ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி (Translation 

Model) (மைாடுக்ைப்ேட்ட வார்த்கதயின் சிைந்த ம ாழிமேயர்ப்பு எது?); 3) மசாற்ைளின் சாியான 

வாிகசகயக் ைண்டைிய ஒரு முகை. 

 முந்கதய ேத்திைளில் வாக்ைியம்  ற்றும் மசால் இரண்கடயும் ம ாழிமேயர்ப்ேின் 

அைகுைளாைப் ேயன்ேடுத்திபனாம். அதிைம் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்  ாதிாி இவற்றுக்கு இகடயில் 

எங்ைாவது இருக்கும். இது மதாடர் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு (phrase-based translation) 

என்று அகழக்ைப்ேடுைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை, “is buying (வாங்குைிைது)” என்ை ஆங்ைிை 

மசாற்மைாடர் ேிமரஞ்சு ம ாழியில் “achète” என்று ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டுள்ளது. 

நன்க ைள் 

•இரும ாழி உகர பதகவயில்கை 

•மோருண்க க்ைளம் சாராதது 

•ம ாத்த ைட்டுப்ோடு (ஒவ்மவாரு சூழ்நிகைக்கும் சாத்திய ான புதிய விதி) 

• றுேயன்ோடு (புதிய ம ாழிைளுடன் பஜாடியாை இருக்கும்போது இருக்கும் ம ாழிைளின் 

விதிைள்  ாற்ைப்ேடைாம்) 

குகைோடுைள் 

•நல்ை அைராதிைள் பதகவ 

•கைமுகையாை விதிைகள அக க்ைவும் (நிபுணத்துவம் பதகவ) 
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•ைணினிகயச் ச ாளிப்ேது ைடினம் 

 மூன்று மவவ்பவறு புள்ளியியல்சார் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புைள் உள்ளன: மசால் 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு, மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் 

ேடிநிகை மதாடர் அடிப்ேகடயிைான  ாதிாி. 

1.3.4.2.1. மசால் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு (word based translation) 

 இவ்வணுகுமுகையின் மேயர் குைிப்ேிடுவது போை, உள்ளீட்டு வாக்ைியத்தில் உள்ள 

மசாற்ைள் தனித்தனியாைச் மசாற்ைளால் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடுைின்ைன; இறுதியாை இச்மசாற்ைள் 

இைக்கு ம ாழி வாக்ைியத்கதப் மேை ஒரு குைிப்ேிட்ட வழியில் வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. 

மசால் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேில் உள்ளீடு  ற்றும் மவளியீட்டு வாக்ைியங்ைளில் 

உள்ள மசாற்ைளுக்கு இகடயில் வாிகசப்ேடுத்தல் மோதுவாை சிை ஒழுங்ைக ப்புைகளப் 

ேின்ேற்றுைிைது. இந்த அணுகுமுகை மசால் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேில் முதல் 

முயற்சியாகும்; ஒப்பீட்டளவில் இது எளிக யான  ற்றும் திைக யான புள்ளியியல்சார் 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாகும். இந்த ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையின் முக்ைிய ான குகைோடு இதில் வாக்ைியங்ைள் மசால்லுக்குச் மசால்  

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடுவதன் மூைம்  ிகையாை எளிக ப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது; இதனால் 

ம ாழிமேயப்பு ஒழுங்குமுகையின் மசயல்திைன் குகைைின்ைது.   

1.3.4.2.2. மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு  

 மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு Koehn  et al, 2003) 

அைிமுைப்ேடுத்தப்ேட்ட அணுகுமுகை ஒப்பீட்டளவில்  ிைவும் துல்லிய ான SMT ஆகும். இதில் 

ம ாழிமேயர்ப்புக்கு முன் ஒவ்மவாரு மூை வாக்ைியக்ைியமும் இைக்கும ாழி வாக்ைியமும் 

தனித்தனி மசாற்ைளாை அல்ைா ல் மசாற்மைாடர்ைளாை ேிாிக்ைப்ேடுைின்ைன. உள்ளீடு  ற்றும் 

மவளியீட்டு வாக்ைியங்ைளில் உள்ள மசாற்மைாடர்ைளுக்கு இகடயிைான வாிகச முகை  

மோதுவாை சிை ஒழுங்ைக ப்புைகளப் ேின்ேற்றுைிைது; இது மசால் அடிப்ேகடயிைான 

ம ாழிமேயர்ப்புடன்  ிைவும் ஒத்திருக்ைிைது. மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான  ாதிாிைள் மசால் 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்கே விட சிைந்த மசயல்திைகன விகளவிக்கும் என்ைாலும், 

அகவ வாக்ைிய வாிகச முகைைளின்  ாதிாிகய ப ம்ேடுத்தவில்கை. வாிகசப்ேடுத்தும்  ாதிாி 

 றுவாிகசப்ேடுத்தும் ஒழுங்ைக ப்புைகள அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டது  ற்றும் பசாதகனைள் 
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இந்த  றுவாிகசப்ேடுத்தும் நுட்ேம் குைிப்ேிட்ட இடம்சார் மசாற்மைாடர் வாிகசமுகைைகளக் 

மைாண்டு மசயல்ேடக்கூடும் என்ேகதக் ைாட்டுைின்ைன; ஆனால் நீண்ட வாக்ைியங்ைள்  ற்றும் 

சிக்ைைான வாிகசமுகைைகளக் மைாண்டு மசயல்ேட இயைாது.  

1.3.4.2.3. ேடிநிகை மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான  ாதிாி (Hybrid Phrase model) 

 முந்கதய இரண்டு முகைைளின் குகைோட்கடக் ைருத்தில் மைாண்டு, சியாங் (Chiang 

2005) ேடிநிகை மசாற்மைாடர் அடிப்ேகடயிைான  ாதிாி (Hybrid Phrase model) என்று 

அகழக்ைப்ேடுைிை ப லும் அதிநவீன SMT அணுகுமுகைகயகய உருவாக்ைினார். இந்த 

அணுகுமுகையின் நன்க  என்னமவன்ைால், ேடிநிகை மசாற்மைாடர்ைள் எளிய 

மசாற்மைாடர்ைளுக்குப் ேதிைாை சுழல்நிகை/ றுசுழல் ைட்டக ப்புைகளக் (recursive structures) 

மைாண்டுள்ளன. இந்த உயர்நிகை சாராம்ச அணுகுமுகை SMT அக ப்ேின் துல்லியத்கத ப லும் 

ப ம்ேடுத்தியது. 

1.3.4.2.4. ைைப்ேின அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு (Hybrid-based approach) 

 புள்ளியியல்  ற்றும் விதி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு முகைைளின் நன்க ைகளப் 

மேறுவதன் மூைம் ைைப்ேின அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை (Hybrid-based approach) என்று 

அகழக்ைப்ேடுைிை புதியது அணுகுமுகை உருவாக்ைப்ேட்டது. இது இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைள் ைளத்தில் சிைந்தது என்று நிரூேிக்ைப்ேட்டுள்ளது. தற்போது, ேை அரசு  ற்றும் 

தனியார் சார்ந்த துகைைள் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு மூைம ாழியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்கு 

ம ாழிமேயர்ப்கே உருவாக்ை இந்த ைைப்ேின அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைகயப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைன; இது விதிைள்  ற்றும் புள்ளிவிவரங்ைள் இரண்கடயும் அடிப்ேகடயாைக் 

மைாண்டது. ைைப்ேின அணுகுமுகைகய ேல் மவவ்பவறு வழிைளில் மசயல்ேடுத்தைாம். சிை 

சந்தர்ப்ேங்ைளில் இந்த அணுகுமுகை விதிமுகைைகள அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டு 

ம ாழிமேயர்ப்புைகள முதல் ைட்டத்தில் மசய்ைின்ைது; ேின்னர் புள்ளியியல் தைவல்ைகளப் 

ேயன்ேடுத்தி மவளியீட்கடச் சாிமசய்ைின்ைது.  ற்மைாரு வழியில் உள்ளீட்டுத் தரகவ 

முன்மசயைாக்ைம் மசய்யவும் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேின் மவளியீகட 

ேின்மசயைாக்ைம் மசய்யவும் விதிைள் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. இந்த நுட்ேம் முந்கதயகத விடச் 

சிைந்தது  ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்ேில் அதிை சக்தி, மநைிழ்வுத்தன்க   ற்றும் ைட்டுப்ோடு உள்ளது. 
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 ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு முன்னுதாரணங்ைகள ஒருங்ைிகணக்கும் 

ைைப்ேின அணுகுமுகைைளின் ைவனம் அதிைாித்து வருைின்ைன. METIS-II MT அக ப்பு EBMT 

ைட்டக ப்கேச் சுற்ைிய ைைப்ேினத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்ைாட்டு ஆகும்; இது இரும ாழி 

அைராதிகயப் ேயன்ேடுத்துவதன் மூைம் வழக்ை ான இகணயான தரவுத்மதாகுதிைளின்  ற்றும் 

இைக்கும ாழியில் ஒரு ஒரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதியின் பதகவகயத் தவிர்க்ைிைது 

(மேரும்ோைான RBMT அக ப்புைளில் ைாணப்ேடுவகதப் போன்ைது) (Dirix et al., 2005). விதி 

அடிப்ேகடயிைான முன்னுதாரணத்கதச் சுற்ைியுள்ள ைைப்ேினத்தின் எடுத்துக்ைாட்டு ஓப்ேனால் 

(Oepen) வழங்ைப்ேடுைிைது. இது விதி அடிப்ேகடயிைான மநைிமுகைைகளப் ேயன்ேடுத்தி 

உருவாக்ைப்ேடும் போட்டிக் ைருதுபைாள்ைளின் (ம ாழிமேயர்ப்புைள்) ஒரு மதாகுப்ேிலிருந்து 

சிைந்த ம ாழிமேயர்ப்கேத் பதர்வுமசய்ய RBMT ஒழுங்குமுகைக்குள் புள்ளிவிவர மநைிமுகைைகள 

ஒருங்ைிகணக்ைிைது (Oepen et al., 2007).  

 SMTஇல் பைாஹன்  ற்றும் பஹாங் ஆைிபயார் உருேனியல், மதாடாியல் அல்ைது 

மோருண்க யியல்  ட்டத்தில் விளக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்ேின் சிை அம்சங்ைகளச் சிைப்ோைக் 

ைற்றுக்மைாள்வதற்ைாை ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாிைளுக்குள் மசால்  ட்டத்தில் கூடுதல் 

சிறுகுைிப்புைகள (annotations) ஒருங்ைிகணக்ைின்ைனர் (Koehn and et al., 2007). ைைப்ேின 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்ைான புள்ளிவிவர அணுகுமுகைகய க்பராவ்ஸ்  ற்றும் பவ 

வழங்ைியுள்ளனர்; அவர்ைள் ஈேிஎம்டி ஒழுங்குமுகை  ற்றும் எஸ்எம்டி ஒழுங்குமுகை 

இரண்டிலிருந்தும்  மசாற்மைாடர்ைகள (துகண-அனுப்புதல்) பசர்த்துக்மைாள்வதன் மூைம் 

தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான முகைைள் இரண்கடயும் ஒரு எஸ்எம்டி அக ப்ேில் (Groves et 

al., 2005) இகணக்ைின்ைனர். ஒரு அடுக்ைில் RBMT ஒழுங்குமுகைகயயும் SMT 

ஒழுங்குமுகைகயயும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்போது ஒரு வித்தியாச ான ைைப்ேின ாக்ைல் நிைழ்ைிைது; 

சி ார்ட் (Simard) ஒரு RBMT அக ப்ோல் உருவாக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்புைளின் தானியங்ைி 

ேின் திருத்தியாைப் ஒரு SMT ஒழுங்குமுகைகயப் ேயன்ேடுத்தி  டுைாஸ்ட்டுக்கு (Dugast) ஒப்ோன 

ஒரு அணுகுமுகைகய முன்ம ாழிந்தார் (Simard et al, 2007) (Dugast et al., 2007).   

1.3.4.3. எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு (Example-based translation) 

 1984இல்  ாபைாபடா நாபைாவால் முன்ம ாழியப்ேட்ட எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு (Example-based translation (EBMT)அணுகுமுகை இரண்டு 
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ம ாழிமேயர்ப்பு எடுத்துக்ைாட்டுைளுக்கும் இகடயிைான ஒப்புக  ேகுத்தைிகவ (analogical 

reasoning) அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டது. இயங்கும் பநரத்தில் ஒரு எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு இரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதிகய அதன் முக்ைிய அைிவுத் 

தள ாைப் ேயன்ேடுத்துவதன் மூைம் ேண்ோக்ைம்மசய்யப்ேடுைிைது. எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை EMT அக ப்ேின் ைீழ் வருைிைது; இது மோிய இகணயாை 

வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைகள நம்ேியுள்ளது. 

 எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு அடிப்ேகடயில் ஒப்புக  (analogy) 

மூை ான ம ாழிமேயர்ப்ோகும். ஒரு ஈேிஎம்டி (EBMT) ஒழுங்குமுகை மூைம ாழி வாக்ைியங்ைளின் 

மதாகுப்பும் (அதிலிருந்து ஒருவர் ம ாழிமேயர்க்ைிைர்) அவற்றுடன் மதாடர்புகடய இைக்கும ாழி 

ம ாழிமேயர்ப்புைளும் மைாடுக்ைப்ேட்டுள்ளன;  ற்றும் இந்த எடுத்துக்ைாட்டுைகள அகத ஒத்த 

ேிை மூை-ம ாழி வாக்ைியங்ைகள இைக்கும ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ை ேயன்ேடுத்துைின்ைது. 

அடிப்ேகட முதற்மைாள், முன்னர் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட வாக்ைியம் ஏற்ேட்டால்  ீண்டும் அபத 

ம ாழிமேயர்ப்பு  ீண்டும் சாியாை இருக்கும். ஈேிஎம்டி ஒழுங்குமுகைைள் ைவர்ச்சிைர ானகவ; 

அவற்ைிற்கு குகைந்தேட்ச முன் அைிவு பதகவ; எனபவ, அகவ விகரவாை ேை ம ாழி 

இகணைளுக்கும் ஏற்ைதாை இருக்கும். 

 எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேின் ைட்டுேடுத்தப்ேட்ட வடிவம் வணிை 

ாீதியாை ைிகடக்ைிைது; இது ம ாழிமேயர்ப்பு நிகனவைம் என அகழக்ைப்ேடுைிைது. ேயனர் 

உகரகய ம ாழிமேயர்க்கும் போது அந்த ம ாழிமேயர்ப்புைளும் ம ாழிமேயர்ப்பு நிகனவைத்தில்  

உள்ளன தரவுத்தளத்தில் பசர்க்ைப்ேடும்; அபத வாக்ைியம்  ீண்டும் நிைழும்போது, முந்கதய 

ம ாழிமேயர்ப்பு ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட ஆவணத்தில் மசருைப்ேடும். இது அந்த வாக்ைியத்கத 

 ீண்டும் ம ாழிமேயர்க்கும் முயற்சிகயப் ேயனருக்கு இைாேப்ேடுத்துைின்ைது வாக்ைியம்;  ற்றும் 

குைிப்ோை முன்பு ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட ஆவணத்தின் ஒரு புதிய ேதிப்கே 

ம ாழிமேயர்க்கும்போது ேயனுள்ளதாை இருக்கும்.  

 ப லும் ப ம்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்பு நிகனவை ஒழுங்குமுகைைளும் மநருங்ைிய நிைரனின் 

ம ாழிமேயர்ப்கேத் திருத்துவதற்கு எடுக்கும் பநரம் புதிதாை ஒரு ம ாழிமேயர்ப்கே 

உருவாக்குவதற்கு எடுக்கும் பநரத்கதவிட குகைவான பநரம் எடுக்கும் என்ை அனு ானம் 

மநருக்ை ான ஆனால் துல்லிய ான நிைரன்ைகளத் தரும். ALEPH, wEBMT, ஆங்ைிைத்திலிருந்து 
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துருக்ைிய ம ாழி, ஆங்ைிைத்திலிருந்து ஜப்ோனிய ம ாழி, ஆங்ைிைத்திலிருந்து ச ஸ்ைிருதம் 

 ற்றும் PanEBMT ஆைியகவ எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான எம்டி அக ப்புைள் ஆகும். 

 ேின்வரும் ஆங்ைிைம்-ஜப்ோனீஸ் இரும ாழி தரவுத்மதாகுதியின் எடுத்துக்ைாட்கடக் 

ைருத்தில் மைாள்ளவும். 

 ஆங்ைிைம்      ஜப்ேனீஸ் 

 How much is that red umbrella?  Ano akai kasa wa ikura desu ka. 

 How much is that small camera?  Ano chiisai kamera wa ikura desu ka. 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் ப பை உள்ள 

அட்டவகணயில் ைாட்டப்ேட்டுள்ள எடுத்துக்ைாட்டு போன்ை வாக்ைிய இகணைகளக் மைாண்ட 

இரும ாழி இகணயான தரவுத்மதாதியிலிருந்து ேயிற்சி அளிக்ைப்ேடுைின்ைன. வாக்ைிய 

இகணைளில் ஒரு ம ாழியில் உள்ள வாக்ைியங்ைளும்  ற்மைாரு ம ாழியில் அவற்ைின் 

ம ாழிமேயர்ப்புைள் உள்ளன. குைிப்ேிட்ட எடுத்துக்ைாட்டு குகைந்தேட்ச இகணகய எடுத்துக் 

ைாட்டுைிைது; அதாவது வாக்ைியங்ைள் ஒரு உறுப்பு (அல்ைது மசால்) மூைம் பவறுேடுைின்ைகதக் 

ைாட்டுைின்ைது. இந்த வாக்ைியங்ைள் ஒரு வாக்ைியத்தின் ேகுதிைளின் ம ாழிமேயர்ப்புைகளக் 

ைற்றுக்மைாள்வகத எளிதாக்குைின்ைன. எடுத்துக்ைாட்டாை, எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு முகை ப பை உள்ள எடுத்துக்ைாட்டில் இருந்து மூன்று உறுப்புைளின் 

ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைற்றுக் மைாள்ளும் 

How much is that X ? corresponds to Ano X wa ikura desu ka. 

red umbrella corresponds to akai kasa 

small camera corresponds to chiisai kamera 

இந்த உறுப்புைகள உருவாக்குவது எதிர்ைாைத்தில் புதிய ம ாழிமேயர்ப்புைகள உருவாக்ை 

ேயன்ேடுைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை, சிை வாக்ைியங்ைகளக் மைாண்ட உகரகயப் ேயன்ேடுத்தி 

ந க்குப் ேயிற்சி அளிக்ைப்ேட்டிருந்தால்: 

 President Kennedy was shot dead during the parade. and The convict escaped on July 

 15th.  

நாம் The convict was shot dead during the parade என்ை வாக்ைியத்கத வாக்ைியத்தின் 

மோருத்த ான ேகுதிைளால்  இடம்மேயர்த்து ம ாழிமேயர்க்ைைாம். 
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 மதாடர் விகனச்மசாற்ைள் (phrasal) போன்ை துகண ம ாழி நிைழ்வுைளுக்கு 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ிைவும் மோருத்த ானது. மதாடர் 

விகனச்மசாற்ைள்  ிைவும் சூழல் சார்ந்த அர்த்தங்ைகளக் மைாண்டுள்ளன. அகவ ஆங்ைிைத்தில் 

மோதுவானகவ; அங்கு அகவ ஒரு விகனச்மசால்கைத் மதாடர்ந்து ஒரு விகனயகட  ற்றும் / 

அல்ைது ஒரு முன்னுருகேக் (preposition) மைாண்டிருக்ைின்ைன, அகவ விகனச்மசால்லின் 

இகடச்மசால் (particle) என்று அகழக்ைப்ேடுைின்ைன. மதாடர் விகனச்மசாற்ைள் சிைப்பு சூழல் 

சார்ந்த அர்த்தங்ைகள உருவாக்குைின்ைன; அகவ உறுப்புைளின் மோருளிலிருந்து மேைப்ேடா ல் 

இருக்ைைாம். மூைம ாழியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்கு மசால்லுக்குச் மசால் ம ாழிமேயர்ப்ேின் 

போது எப்போதும் ஒரு மோருண்க  யக்ைம் ைாணப்ேடும். எடுத்துக்ைாட்டாை, put on "போடு" 

என்ை மசாற்மைாடர் விகனயின் உருது/இந்தி மோருகளக் ைவனியுங்ைள். இது ேின்வரும் 

வழிைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடைாம்: 

 Ram put on the lights. (Switched on) (Urdu/Hindi translation: jalana) 

 Ram put on a cap. (Wear) (Urdu/Hindi translation: pahenna) 

1.3.4.4. அைிவு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Knowledge-based MT)   

 அைிவு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Knowledge-based MT (KBMT)) 

அதிை முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ததாை வகைப்ேடுத்தப்ேடுைிைது (Nirenburg et al 1986). அைிவு 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர மூைம ாழி உகரகய இைக்கும ாழி உகரயாை  

ம ாழிமேயர்ப்ேதற்கு முன்னர் மசயல்ோட்டு அடிப்ேகடயில் மூைம ாழி உகரயின் முழுக யான 

புாிதல்  ீதான ஆழுத்தத்தல் ேண்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. KBMTக்கு ம ாத்த புாிதல் 

பதகவயில்கை; ஆனால் மோருள்பைாள் இயந்திரம் (interpretation engine) ேை ம ாழிைளில் 

மவற்ைிைர ான ம ாழிமேயர்ப்கே அகடய முடியும் என்று ைருதுைிைது. மைேிஎம்டி (KBMT) 

இகடம ாழிய ைட்டக ப்ேில் மசயல்ேடுத்தப்ேடுைிைது; இது மூைம்ம ாழிகய ஆழ ாைப் 

ேகுப்ோய்வு மசய்வதாலும் உைைின் மவளிப்ேகடயான அைிகவ நம்ேியிருப்ேதாலும் இகடம ாழி 

நுட்ேங்ைளிலிருந்து பவறுேடுைிைது. 

 மைேிஎம்டி (KBMT) உைை அைிவாலும் மசாற்ைளின் அர்த்தங்ைள்  ற்றும் அவற்ைின் 

பசர்க்கைைள் ேற்ைிய  ம ாழியியல் மோருண்க யியல்சார் அைிவாலும் ஆதாிக்ைப்ேட பவண்டும். 

எனபவ ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழி, ம ாழிைளின் மோருகளக் உருப்ேடுத்தம் மசய்யத் பதகவ ஆகும். 
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மூைம ாழி ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்டவுடன் ப ம்ேடுத்தி வழி அது இயங்கும். அைிவுத் தளப  

(knowledge) இைக்கும ாழி வாக்ைியத்கத உருவாக்குவதற்கு முன் மூைம ாழி உருப்ேடுத்தகதப் 

மோருத்த ான இைக்கும ாழி உருப்ேடுத்த ாதாை  ாற்றுைிைது..  

 மைேிஎம்டி (KBMT) ஒழுங்குமுகைைள் உயர்தர ான ம ாழிமேயர்ப்புைகள 

வழங்குைின்ைன. ஆயினும்கூட, பவறுேட்ட ம ாழிைளில் வாக்ைியங்ைகள துல்லிய ாை 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ய பதகவயான மோிய அளவிைான அைிவு ைாரண ாை அகவ  ிைவும் விகை 

உயர்ந்தகவ ஆகும்.  ஆங்ைிைம்-வியட்நா ிய இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

KBMTSஇன் எடுத்துக்ைாட்டுைளில் ஒன்ைாகும். 

1.3.4.5. பைாட்ோடு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Principle-Based MT)  

 பைாட்ோடு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (ேிேிஎம்டி (Principle-Based MT 

PBMT)) சாம்ஸ்ைியின் ஆக்ைமுகை இைக்ைணத்தின் பைாட்ோடுைள்  ற்றும் அளவுருக்ைள் 

அடிப்ேகடயில் ோகுேடுத்தும் முகைைகளப் ேயன்ேடுத்துைின்ைன. ோகுேடுத்தி மசால்சார், 

இைக்ைணம்சார்  ற்றும் ைருப்மோருள்சார் தைவல்ைள்  ஆைியவற்கைக் மைாண்டுள்ள ஒரு 

விாிவான மதாடாியல் அக ப்கே உருவாக்குைிைது. இது வலுவான தன்க , ம ாழி-நடுநிகை 

உருப்ேடுத்தங்ைள்  ற்றும் ஆழ ான ம ாழியியல் ேகுப்ோய்விலும் ைவனம் மசலுத்துைிைது. 

 ேிேிஎம்டியில் இைக்ைணம் ம ாழி-சுதந்திர ான, ஊடாடும் நன்கு வடிவக க்ைப்ேட்ட 

மைாள்கைைள்  ற்றும் ம ாழி சார்ந்த அளவுருக்ைளின் (language-dependent parameters) ைணம் 

 ற்றும் மைாள்கைைளின் மதாகுதி இவற்ைின் ஒரு மதாகுப்ோைக் ைருதப்ேடுைிைது. இவ்வாறு, n 

ம ாழிைகளப் ேயன்ேடுத்துைிை ஒரு ஒழுங்குமுகைக்கு, ஒருவர் n அளவுருக்ைளின் மதாகுதிைகளக் 

மைாண்டிருருக்ை பவண்டும். இவ்வாறு, இது இகடம ாழிய ைட்டக ப்புக்குப் ேயன்ேடுத்த 

 ிைவும் மோருத்த ானது. 

 ேிேிஎம்டி ோகுேடுத்தும் முகைைள் விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளிலிருந்து 

பவறுேடுைின்ைன. ேை சூழ்நிகைைளில் திைக யாை இருந்தாலும், அகவ ம ாழி சார்ந்திருத்தல் 

 ற்றும் ஒருவர் ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு முகைகயப் ேயன்ேடுத்தினால் ேன் டங்குைளில் 

விதிைளில் அதிைாிப்பு ஆைியவற்ைின் குகைோட்கடக் மைாண்டுள்ளன. அகவ ேரந்த அளவில் ேை 

ம ாழியியல் நிைழ்வுைளின் விாிந்த மசயமைல்கைகய/ேரப்மேல்கைகய வழங்குைின்ைன; ஆனால் 

மைேிஎம்டி (KBMT)  ற்றும் ஈேிஎம்டி (EBMT) அக ப்புைள் ேயன்ேடுத்தும் ம ாழிமேயர்ப்பு ைளம் 
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ேற்ைிய ஆழ ான அைிவு இல்கை. தற்போகதய ேிேிஎம்டி அக ப்புைளின்  ற்மைாரு குகைோடு 

மவவ்பவறு மைாள்கைைகளப் ேயன்ேடுத்துவதற்ைான  ிைவும் திைக யான முகையின் 

ேற்ைாக்குகை. யுனிட்ரான் (UNITRAN), ேிேிஎம்டியின் எடுத்துக்ைாட்டுைளில் ஒன்று. 

1.3.4.6. இகணநிகை/ ஆன்கைன் ஊடாடும் ஒழுங்குமுகைைள் (Online Interactive Systems) 

 இந்த ஊடாடும் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையில் ம ாழிமேயர்ப்ோளர் 

இகணநிகையில்/ஆன்கைனில் சாியான ம ாழிமேயர்ப்கே ோிந்துகரக்ை ேயனர் 

அனு திக்ைப்ேடுைிைார். ஒரு வார்த்கதயின் சூழல் மதளிவற்று இருக்கும் போதும் ேயன்ேடுத்தும் 

சூழ்நிகையில் ஒரு குைிப்ேிட்ட வார்த்கதக்குப் ேை சாத்திய ான அர்த்தங்ைள் இருக்கும் 

சந்தர்ப்ேங்ைளிலும் இந்த அணுகுமுகை  ிைவும் ேயனுள்ளதாை இருக்கும். 

ைட்டக ப்புசார்/அக ப்புசார் மோருண்க  யக்ைம் (structural ambiguity) ேயனாின் சாியான 

மோருள்பைாளினால் தீர்க்ைப்ேடைாம். 

1.3.4.7. நரம்ேியல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Neural Machine Translation (NMT) 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே அகடய நரம்ேியல் அணுகுமுகை நரம்ேியல் 

வகைப்ேின்னல்ைகள (networks/மநட்மவார்க்குைள்) ேயன்ேடுத்துைிைது. முந்கதய  ாதிாிைளுடன் 

(models/ ாடல்ைள்) ஒப்ேிடும்போது, என்எம்டிைகள தனித்தனி ேணிைளின் குழாய்வழிக்கு 

ேதிைாை ஒரு ேிகணயத்துடன் உருவாக்ை முடியும். 

 2014ஆம் ஆண்டில், இயற்கைம ாழி ஆய்வில் நரம்ேியல் வகைப்ேினனல்ைளுக்கு 

(networks/ மநட்மவார்க்குைள்) புதிய சாத்தியங்ைகளத் திைக்கும் வாிகச-க்கு-வாிகச  ாதிாிைள் 

அைிமுைப்ேடுத்தப்ேட்டன. Seq2seq  ாதிாிைளுக்கு முன், நரம்ேியல் வகைப்ேினனல்ைள் வாிகச 

உள்ளீட்கட ைணினி-தயார் எண்ைளாை  ாற்ை ஒரு வழி பதகவப்ேட்டது [(ஒரு-சூடான 

குைியாக்ைம் (one-hot encoding), உட்மோதிப்புைள் (embeddings)]. Seq2seq உடன், உள்ளீடு  ற்றும் 

மவளியீட்டு வாிகசைளுடன் ஒரு ேிகணயத்கதப் ேயிற்றுவிப்ேதற்ைான சாத்தியம் சாத்திய ானது 

(Sutskeve et al, Cho, et al). 

 சிை வருட ஆராய்ச்சிக்குப் ேிைகு என்எம்டி விகரவாை மவளிப்ேட்டது. இந்த  ாதிாிைள் 

எஸ்எம்டிைகள (SMT)விடச் சிைப்ோை மசயல்ேட்டன (Bahdanau et al 2014). ப ம்ேட்ட 

முடிவுைளுடன், ேை ம ாழிமேயர்ப்ோளர் வழங்குநர் நிறுவனங்ைள் தங்ைள் வகைப்ேின்னைைகள 
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(Networks/மநட்மவார்க்குள்) கூைிள் (Wu et al 2016)  ற்றும் க க்பராசாப்ட் உள்ளிட்ட நரம்ேியல் 

அடிப்ேகடயிைான  ாடல்ைளாை  ாற்ைின. 

 ேயிற்சி தரவு ச நிகையற்ைதாை இருந்தால் நரம்ேியல் வகைப்ேினனல்ைளில் சிக்ைல் 

ஏற்ேடுைிைது. அாிய  ாதிாிைள்  ற்றும் அடிக்ைடி வரும்  ாதிாிைளிலிருந்து  ாதிாிகயக் 

ைற்றுக்மைாள்ள முடியாது. ம ாழிைகளப் மோறுத்தவகர, இது ஒரு மோதுவான 

ேிரச்சிகனயாகும்; ஏமனனில் முழு விக்ைிபீடியாவிலும் ேை அாிய மசாற்ைள் சிை முகை  ட்டுப  

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. மதாடர்ச்சியான மசாற்ைளுக்கு ேக்ைச்சார்ேற்ை ஒரு  ாதிாிகயப் 

ேயிற்றுவிப்ேது (எ.ைா.: ஒவ்மவாரு விக்ைிபீடியா ேக்ைங்ைளிலும் ேை நிைழ்வுைள்) சவாைானது. 

இந்த அாிய மசாற்ைகள ஒரு அைராதி மூைம் ம ாழிமேயர்க்ை ஒரு ேிந்கதய மசயைாக்ை 

நடவடிக்கைகயப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு ச ீேத்திய ைட்டுகர முன்ம ாழிைிைது (Luong et al 2014). 

 ச ீேத்தில், பேஸ்புக் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் எஸ்எம்டி  ற்றும் என்எம்டி இரண்டிலும் 

ேணிபுாியும் ப ற்ோர்கவ மசய்யப்ேடாத இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாிகய 

அைிமுைப்ேடுத்தினர், இதற்கு மோிய ஒரும ாழி தரவுத்மதாகுதி  ட்டுப  பதகவப்ேடுைிைது; 

இரும ாழி தரவுத்மதாகுதி அல்ை (Lample et al 2018). முந்கதய எடுத்துக்ைாட்டுைளின் முக்ைிய 

சிக்ைல் என்னமவன்ைால், ேயிற்சியளிக்ை ம ாழிமேயர்ப்புைளுடன் மோிய தரவுத்தளம் இல்ைாதது. 

இம் ாதிாி இச்சிக்ைகை தீர்க்கும் உறுதிம ாழிகயக் ைாட்டுைிைது. 

என்எம்டி எடுத்துக்ைாடுைள் (NMT examples) 

 Google Translate (from 2016) link to language team at Google AI 

 Microsoft Translate (from 2016) link to MT research at Microsoft 

 Translation on Facebook: link to NLP at Facebook AI 

 OpenNMT: An open-source neural machine translation system. [16] 

நன்க ைள் 

• முடிவுக்கு இறுதி  ாதிாிைள் (End-to-end models) (குைிப்ேிட்ட ேணிைளின் குழாய் இல்கை) 

குகைோடுைள் 

• இரும ாழி தரவுத்மதாகுதிைள் (bilingual corpus) பதகவ 

• அாிதான மசால் (Rare word) சிக்ைல் 

1.4. இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்ைான இைக்ைண வடிவக ப்புைள் 

 ெைவித ொை இைக்கண வடிவக ப்புகள் (grammatical formats) ம ொழிமெயர்ப்ெிற்குப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக முற்றுேிளை தொைியங்கி (Finite State Automata 

http://www.languageinindia.com/
https://ai.google/research/teams/language/
https://www.microsoft.com/en-us/research/group/machine-translation-group/
https://ai.facebook.com/research/NLP
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(FSA)), சூழல் கட்டிைொ இைக்கணம் (Context Free  Grammar (CFG)) , சூழல் கட்டுண்ட 

இைக்கணம் (Context Sensitive Grammar (CSG)),  ொற்ைிைக்கணம் (Transformational Grammar), 

கிளைநசர்ப்பு இைக்கணம் (Tree Adjoining Grammar (TAG)), மதொடரள ப்பு இைக்கணம் (Phrase 

Structure Grammar (PSG)) , தளை இயக்கத் மதொடரள ப்பு இைக்கணம் (Head Driven Phrase 

Structure Grammar (HDPSG), ெொணிைி இைக்கணம் (Panini Grammar (PG)), 

மெொதுள ெடுத்தப்ெட்ட மதொடரள ப்பு இைக்கணம் (Generalized Phrase Structure Grammar 

(GPSG)) எை ெை இைக்கண வடிவள ப்புகள் ம ொழி ஆய்விற்கொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைை. 

ஆளுளகக் கட்டுைவுக் நகொட்ெொடு (Government and Binding (GB) Theory) , மசொல் மசயல்ெொட்டு 

இைக்கணம் (Lexical Functional Grammar (LFG)), கிளை இளணக்கும் இைக்கணம் (Tree 

Adjoining Grammar (TAG)), மெொிதொக்கப்ெட்ட  ொற்ை வளைப்ெின்ைல் (Augmented Transition 

Network (ATN)) நெொன்ை புதிய இைக்கண வடிவங்கைின் வருளக இயற்ளக ம ொழி ஆய்வுப் 

ெரப்ெில் புதிய ெொர்ளவளய உருவொக்கியது. இம்ம ொழியியல் வடிவள ப்புகள் ெகுத்தாயும் 

வழிமுளைகைில் மதொடொியல்  ற்றும் மெொருண்ள யியல் ெண்புக்கூறுகைின் மெொருத்தத்திற்கு  

ஆநைொசளைக்குொியது.  ந லும் கணிப்மெொைி அைிவியலில் ஏற்ெட்ட மதொழில்நுட்ெ முன்நைற்ைம் 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஆய்வின் வைர்ச்சிக்குச் சொத ொக அள ந்தது. மசொல்-மெொருண்ள யியல் 

ெகுப்ெொய்ளவ உள்ைடக்கிய இயற்ளக ம ொழியின் புொிதல்  (Natural Language Understanding) 

நதளவயொை உைக அைிளவ அளடயொைம் கொணுவளத உள்ைடக்கியது. அைிவு உருப்ெடுத்தம் 

 ற்றும் ம ொழியியல் அைிவில் உள்ைடக்குவது நெொன்ைளவ இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஆய்வுகைின் ெரப்மெல்ளையில் ந லும் கூடுதல் வைர்ச்சிக்கு உதவி புொிந்தது.   

1.5. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்ைான முன்  நடவடிக்கைைள் 

 இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புக்கு ம ொழியியல் ஆய்வு  ிக முக்கிய ொை ஒன்ைொகக் 

கருதப்ெடுகிைது. ம ொழியியல் ஆய்வு வொக்கியங்களைத் மதொடர்கைொகவும் மதொடர்களைச் 

மசொற்கைொகவும் மசொற்களை உருென்கைொகவும் உருென்களை ஒலியன்கைொகவும் ெகுத்தொய்கிைது.  

இவ்வொறு ஒரு ம ொழியொைது அதன் கைளவத் தன்ள யொை அள ப்ளெ ம ய்ப்ெடுத்தம் மசய்ய 

ந ற்மசொன்ை ெடிேிளைகளைக் மகொண்டிருக்கின்ைை. இப்ெடிேிளைகள் மதொடொியல், உருெைியல், 

ஒலியைியல் என்ை ம ொழி ேிளைகளை உருப்ெடுத்தம் மசய்கின்ைை. வொக்கியங்கைிலிருந்து 

ஒலியன் வளரயிைொை ெகுப்ெொய்வு எல்ைொந  மெொருண்ள ளயப் மெறுவதற்கொக  ைித மூளை 
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மசய்யும் மசயல்ெொடுகைின்  ொதிொி வடிவங்கைொக ம ொழியியல் நகொட்ெொடுகள் 

எடுத்துக்மகொள்ைகின்ைை. 

 ைணினி ம ொழியியைொர் கணிைிளயப் ெயன்ெடுத்தி ம ொழிக்கூறுகளை ஒலியன் ேிளை, 

உருென் ேிளை, மதொடொியல் ேிளை, மெொருண்ள யியல் ேிளை என்ை ேிளைகைில் ஆரொய்ந்து 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புக்கு நவண்டிய தவல்களைத் தருகின்ைைர். உருெைியல் ெகுப்ெொய்வு, 

மசொல்வளகப்ெொடு அளடயொைப்ெடுத்தல், மதொடர் உறுப்பு அளடயொைப்ெடுத்தல், எச்சத் 

மதொடர்களை அளடயொைம் கொணுதல் ஆகியை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு அள ப்மெொழுங்கின் 

ெகுதிகைொகும். மூை ம ொழிளய இைக்கு ம ொழியொக  ொற்ை அடிப்ெளடயொை மசயல்ெொடுகள் 

இளவயொகும். இச்மசயல்ெொடுகள் மூைம ொழி வொக்கியங்கைின் மெொருண்ள ளய மவைிப்ெடுத்தும் 

மசயல்ெொட்ளட நேொக்க ொகக் மகொண்டதொகும். இத்தளகய நேொக்கம் தழுவிய மசயல்ெொடுகைின் 

விளைவொகச் மசொல் ெிொிப்ெொன் (tokenizer), உருெைியல் ஆய்வி (morphological analyzer),  

மசொல்வளகப்ெொடு அளடயொைப்ெடுத்தி (POS tagger), மதொடொியல் ெகுப்ெொன் (syntactic Parser) 

அல்ைது மதொடர்கூறு ெகுப்ெொன் (chunker), உருெைியல் உருவக்கி (morphological generator) 

அல்ைது மசொல் உருவொக்கி (word generator), வொக்கிய உருவக்கி (sentece generator) ஆகியை 

உருவொக்கப்ெடுகின்ைை.  

      த ிழ் நெொன்ை உருெைியல் அடிப்ெளடயில் வைமுள்ை ம ொழிகளுக்கு இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை உருவொக்கப்ெட நவண்டு ொைொல் உருெைியல் ெகுப்ெொய்வு 

மசம்ள யொகச் மசய்யப்ெட நவண்டும் என்ெளதக் கருத்தில் மகொண்டு  உருெைியல் 

ெகுப்ெொய்விகள் (Morphological Analyzers) உருவொக்கப்ெடுகின்ைை (Rajendran, Ganesan, 

Deyvasundaram, Vaishnavi). உருெைியல் ெகுப்ெொய்வி இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் முக்கிய ொை 

ஒரு ெொக ொகக் கருதப்ெட்டு அளத உருவொக்கப் ெை முயற்சிகள் ந ற்மகொள்ைப்ெட்டை. ஆங்கிைம் 

நெொன்ை ம ொழிகளுக்கு உருெைியல் வைத்ளதக் கொட்டிலும் மதொடொியல் வைம் கூடுதைொக 

இருந்ததன் கொரண ொகத் மதொடொியல் ெகுப்ெொய்விற்கு முக்கியத்துவம் தரப்ெட்டுத் மதொடொியல் 

ெகுப்ெொன்கள் (Syntactic Parsers) உருவொக்கப்ெட்டை. 

 உருெைியல் ெகுப்ெொய்வும் மதொடொியல் ெகுப்ெொய்வும் மூை ம ொழியில் மசய்யப்ெட்டு அதில் 

வரும் மவைியீடு இைக்கு ம ொழிக்கு  ொற்ைப்ெடநவண்டும். இங்குச் சிக்கைொை மசயல்ெொடு 

என்ைமவன்ைொல் உருெைியல்  ற்றும் மதொடொியல் ெகுப்பு மவைியீடுகள் மெரும்ெொலும் ஒன்ைிற்கு 

ந ற்ெட்ட அர்த்தத்ளத மவைிப்ெடுத்தி ேிற்கும் என்ெதொகும்.  அதொவது மூை ம ொழியில் இருக்கும் 

ஒரு வொக்கியத்திற்கு ஒன்ைிற்கு ந ற்ெட்ட உருெைியல் ெகுப்புகநைொ மதொடொியல் ெகுப்புகநைொ 

வருவது சொத்திய ொகும்; அதாவது ஒன்ைிற்கும் ப ற்ேட்ட மோருண்க யியல் உருப்ேடுத்தங்ைள் 

சாத்திய ாகும். ஒரு மூை ம ொழி வொக்கியத்திலிருந்து கிளடக்கும் ஒன்ைிற்கு ந ற்ெட்ட மதொடொியல் 
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ெகுப்புகைில் ஒன்று தொன் சொியொைது. அந்தச் சொியொை ஒன்று தொன் இைக்கு ம ொழிக்கு  ொற்ைப்ெட 

நவண்டும். எைநவ மெொருள்  யக்கம் ேீக்கப்ெட நவண்டிய கட்டொயம் ஏற்ெடுகிைது.  இளதச் 

மசொல்  யக்க ேீக்கம் (Word Sense Disambiguation (WSD)) என்ெர். மசொல்  யக்க ேீக்கம் சூழல் 

அடிப்ெளடயில் மசய்யப்ெட நவண்டியதொகும். இதற்கொகப் ெை புள்ைியியல்  ொதிொிகள் 

இருக்கின்ைை. இத்தளகய புள்ைியியல்  ொதிொிகளைப் ெயன்ெடுத்தி மசொல் யக்கம் ேீக்கிச் சொியொை 

இைக்கணப் ெகுப்ளெப் மெற்று இைக்கு ம ொழிக்கு  ொற்ைம் மசய்தொல் ம ொழிமெயர்ப்பு 

மசம்ள யொைதொக இருக்கும். 

 இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்ைான முன் நடவடிக்கைைளாைப் ேின்வருவனவற்கைப் 

ேட்டியலிடைாம்: தரவுத்மதாகுதி (corpus) உருவாக்குதல், படாக்ைன் ேகுப்ோன் (tokenizer), 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வி (morphological analyzer), மதாடாியல் ேகுப்ோோன் (syntactic parser), 

மதாடர்கூறு ேகுப்ோன் (chunker), உருேனியல் அல்ைது மசால் உருவாக்ைி (morphological/word 

generator), மதாடாியல் அல்ைது வாக்ைிய உருவாக்ைி (syntactic/sentence generator), 

மசாற்மோருள்  யக்ைநீக்ைி (word sense disambiguator) என்ேன  உருவாக்குதல், இரும ாழிய 

அல்ைது ேன்ம ாழிய அைராதி உருவாக்குதல்.  

 தரவுத்மதாகுதி தயாாித்தல்  ிை முக்ைிய ான மசயல்ோடாை  ாைியுள்ளது. தரவுத்மதாகுத் 

தயாாிப்ேதும் அத்தரவுத் மதாகுதிகய இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புச் மசயல்ோடுைளுக்கு பவண்டி 

அகடயாளப்டுத்துவதும் அதில் வரும் சிக்ைல்ைகளயும் தீர்வுைகளயும் இன்ைியக யாத 

மசயல்ோடுைளாகும். இயற்கைம ாழி ஆய்விற்கும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வுக்கும் 

தரவுத்மதாகுதி முக்ைிய ான ேகுதியாை அக ைிைது.  ஒரு ைாைைட்டத்தில் ம ாழியியலில் ைள 

ஆய்வுைள் மூைம் தரவுைள் திரட்டப்ேட்டு, ஆராயப்ேட்டு விதிைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. இவ்விதிைள் 

குகைந்த அளவிைான தரவின் அடிப்ேகடயில் அக ந்து முழுவது ாை ம ாழி அக ப்கே 

விளக்ைா ல் போய்விட்டதன் ைாரண ாை இக்ைள ஆய்வு குகைைள் நிகைந்த்தாய்க் 

ைருதப்ேடல்ைாயிற்று. இதற்கு  ாைாைச் சாம்ஸ்ைி என்ேவர் அைிதிைகன அடிப்ேகடயாைக் 

மைாண்டு ம ாழியியல் விதிைள் அக ய பவண்டும் என்று வலியுறுத்திக் கூைினார். இந்த இருவித 

அணுகுமுகையிலும் சிக்ைல்ைள் இருந்துவந்தன. ம ாழிகய ஒட்டும ாத்த ாை விளக்ை ைள 

ஆய்விலிருந்து மேறும் தரபவா அைிதிைன் அடிப்ேகடயில் அக யும் தீர் ானங்ைபளா போதாது 

என்ேதன் அடிப்ேகடயில் புள்ளியியகைச் சார்ந்து விதிைகள அல்ைது தீர் ானங்ைகள எடுக்கும் 
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பநாக்கு முக்ைியத்துவம் மேற்ைது. இதன் ைாரண ாை ம ாழியியல் ஆய்வானது ைளத் தரவு 

ஆய்விலிருந்து தரவுத்மதாகுதி ஆய்வுக்கு நீட்சியுற்ைது. புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான 

தீர் ானங்ைள் நம்ேத்தகுந்ததாை அக ந்தால் தரவுத்மதாகுதி தயாாித்தல்  ிை முக்ைிய ான 

மசயல்ோடாை அக ந்தது.  இயற்கைம ாழி ஆய்வின் எந்தச் மசயல்ோட்டிற்கும் தரவுத்மதாகுதி 

அடிப்ேகடயிைான புள்ளியியல் ஆய்வு முக்ைிய ாைக் ைருதப்மேற்ைது.  த ிழும் 

இம்முயற்சிைளிலிருந்து ேின்வாங்ைவில்கை. த ிழுக்ைான தரவுத்மதாகுதிைள் ேை தயாாிக்ைப்ேட்டு 

இன்று ேயன்ோட்டில் உள்ளன. 

 பவறுேட்ட வகையிைான அைராதிைள் தயாாிப்ேதற்கும் மசாற்ைளஞ்சியம் தயாாிப்ேதற்கும் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்கும் தரவுத்மதாகுதி இன்ைியக யாததாகும்.  இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புக்கு  ிை முக்ைிய ாைக் ைருதப்ேடும் மசாற்மோருள்  யக்ைம் நீக்கும் ஒழுங்குமுகை 

தரவுத்மதாகுதியின் புள்ளியியல் விவரங்ைளின் அடிப்ேகடயிைானதாகும்.  பேச்சு உகர 

 ாற்ைத்திற்கும் உகர பேச்சு  ாற்ைத்திற்கும் பேச்சு தரவுத்மதாகுதிைள் கைக்மைாடுக்கும்.  

இவ்வாறு தரவுத் மதாகுதியின் முக்ைியத்துவம் குைித்து கூைிக்மைாண்பட மசல்ைைாம். 

 அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடாத தரவுத்மதாகுதிகய கவத்துக்மைாண்டு எந்த இயற்கை ம ாழி 

ஆய்கவயும் மசய்ய இயைாது. தரவுத்மதாகுதி மசால்வகைப்ோட்டிற்ைாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டால்தான் அத்தரவுத்மதாகுதி ேயனுள்ளதாை அக யும்.  த ிகழப் 

மோறுத்தவகரயில் ேை மசால் வகைப்ோடுைள் இருப்ேகதப் ோர்த்பதாம். த ிழ்த் 

தரவுத்மதாகுதியானது மசால்வகைப்ோடுைளுக்ைாை அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டால்தான் 

அவற்கைப் ேயன்ேடுத்த முடியும்.  ேைவகை மசால்வகைப்ோட்டு குழு ங்ைள் வழக்ைத்திலிருந்து  

வருைின்ைன. ஆங்ைிைத்திற்மைன்று உருவாக்ைப்ேட்ட மசால்வகைப்ோட்டு குழு ங்ைகளப் 

ேயன்ேடுத்துவது, இந்திக்மைன்று உருவாக்ைப்ேட்ட மசால்வகைப்ோட்டு குழு த்கதப் 

ேயன்ேடுத்துவது, த ிழுக்மைன்று தனி மசால்வகைப்ோட்டு குழு த்கத உருவாக்ைிப் 

ேயன்ேடுத்துவது போன்ை மசயல்ோடுைள் இன்று நகடமுகையில் உள்ளன.  இந்திய 

ம ாழிைளுக்ைாைச் மசால்வகைப்ோட்டுக் குழு த்கத IIIT கஹதராோத் நிறுவனம் உருவாக்ைிப் 

ேயன்ேடுத்தி வருைின்ைது. இந்திய ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேில் 

இந்நிறுவனத்தின் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு வருைிைது. இது 

குகைோடு உள்ளதாைத் பதான்றுைிைது.  இச்மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் இந்தி 
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ம ாழியின் அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேட்டதால் த ிழ் போன்ை திராவிட ம ாழிைளுக்கு 

சாியாைப் மோருந்தவில்கை.  க சூாில் உள்ள இந்திய ம ாழிைளின் நடுவண் நிறுவனம் இந்திய 

ம ாழிைளுக்ைான குைிப்ோை இந்தி ம ாழிக்ைான மசால்வகை அகடயாளக் குழு த்கத 

உருவாக்ைிப் ேயன்ேடுத்தி வந்தது.  மசன்கனயிலுள்ள AUKBC நிறுவனம் த ிழுக்மைன்று 

தனியாைச் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு த்கத உருவாக்ைிப் ேயன்ேடுத்தி வந்தது.  

இந்திய ம ாழிைளுக்ைான மசால்வகை அகடயாளக் குழு த்கத Eagles குைிப்ேிடும் 

ோிந்துகரைளின் அடிப்ேகடயில் தரப்ேடுத்தும் முயற்சி மேங்ைளூாில் உள்ள MSRI நிறுவனத்தால் 

ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு மசால்வகைப்ோடு அகடயாளக்குழு நிர்ணயிக்ைப்ேட்டுள்ளது.  இந்திய 

அரசின் நிதி நல்கையில் நகடமேற்றுவரும் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டங்ைளுக்ைாை 

இத்திட்டங்ைளின் கூட்டுக்குழுைள் (consortia) ஒன்றுகூடி விவாதித்து இந்திய இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டங்ைளுக்ைான ஒரு மோதுவான மசால்வகைப்ோட்டு குழு த்கதயும் (BIS 

tagset), மதாடர்கூறு வகைப்ேட்டுக் குழு த்கதயும் நிர்ணயித்து மவளியிட்டுள்ளனர். 

 மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி மதாடர்கூறுைளுக்ைாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட பவண்டும்.  மதாடர்கூறுைகளக் ைண்டைிந்த ேின்னர்தான் நாம் 

வாக்ைியதில் இத்மதாடர் கூறுைளின் மசயல்ோட்டுைகள உணர்ந்து மூை ம ாழிகய இைக்கு 

ம ாழிக்கு  ாற்ை இயலும். இந்திய ம ாழிைளுக்ைிகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் 

திட்டந்தில்  இதற்மைன்று மதாடர் ைளின் குழு ம்/ைணம் நிறுவப்மேற்று புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயில் தரவுத்மதாகுதிகய அகடயாளப்ேடுத்தும் மசயல்ோடும் நிர்ணயிக்ைப்ேட்டுள்ளது.   

ஆழ ில்ைாப் ேகுத்துக் குைித்தலின் ஒரு ேகுதியாை அக யும் மதாடர்கூறு ேகுத்தல் முழுத் 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்கவக் ைாட்டிலும் சிைந்ததாைக் ைருதப்ேடுைின்ைது.  

 மோதுவான இயந்திரங்ைகள (உருேனியல் ேகுப்ோய்வு இயந்திரம், மசால்வகை 

அகடயாளப் ேடுத்தும் இயந்திரம், மதாடர்கூறு ேகுக்கும் இயந்திரம், மசால் உருவாக்ைி 

இயந்திரம், வாக்ைிய உருவாக்ைி இயந்திரம்) போன்ை இயந்திரங்ைகள எல்ைா ம ாழிைளுக்கும் 

ேயன்ேடு ாறு உருவாக்ைி குைிப்ேிட்ட ம ாழிக்மைன்று  ாறுதல்ைள் மசய்து ேயன்ேடுத்துவது 

மசைவுச் சிக்ைனத்திற்கும் ைாைச் சிக்ைனத்திற்கும் வழிவகுக்கும். தற்போது உள்ள 

மசால்வகைப்ோட்டுக் குழு ம் புதிய தரவுைளின் அடிப்ேகடயில்  ாற்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும்.  

1.6. ைவனத்தில் மைாள்ளபவண்டிய மசய்திைள் 
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 ேின்வரும் மசய்திைகளைருத்தில் மைாள்ளபவண்டும்: 

 முழுக யான ேகுத்துக்குைித்தகைக் ைாட்டிலும் ஆழ ில்ைாப் ேகுத்துக் குைித்தல் இயந்திர 

ம ாழிமேயப்புக்குப் போது ானது. 

 மோதுவான மோருண்க க்ைள உகரைகளக் ைாட்டிலும் ஒரு குைிப்ேிட்ட மோருண்க க் 

ைளத்கதச் சார்ந்த உகரைகள (சுற்றுைா, உடல் நைம் போன்ை மோருண்க க்ைளங்ைள்) 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்வது எளிதாகும். 

 இந்திய ம ாழிைளுக்கு என்று ஒரு மோதுவான மசால்வகைப்ோட்டுக் குழு த்கத 

உருவாக்ைிச்மசயல்ேடவியலும். 

 மசால்வகைப்ேட்டுக் குழு ங்ைள் பதகவக்குத் தகுந்தவாறு குகைவாை இருந்தால் 

போது ானதாகும். 

 மசால்வகைப்ோட்டின் போது ஏற்ேடும் மோருண்க   யக்ைங்ைள் மதாடர்கூறு 

ோகுேடுத்தலின் போது நீக்ைப்ேடும். 

1.7. கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெின் எல்ளைகள்   

 ஒரு ம ொழியிலிருந்து ெிை ம ொழிக்கு ம ொழி  ொற்ைம் மசய்வதற்கொை ம ன்மெொருள்கள் ெை 

உருவொக்கப்ெட்டு வருகின்ைை. மெரும்ெொலும் இத்தளதய கணிப்மெொைி வழி ம ொழி மெயர்ப்புப் 

ெணிகைில் எல்ளைகள் இரண்டொக வளரயறுத்து உள்ைை.  

1.ம ொழி என்ெது ெை வட்டொரங்கைில்  க்கள் நெசும்  ற்றும் எழுதும் அள ப்புகைின் 

மதொகுப்ெொகும். ஒரு வட்டொரத்தில் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய மசொற்கள் ெிை வட்டொரங்கைில் 

ெயன்ெடுத்தக்கூடிய உறுதியில்ளை. த ிழ் நெொன்ை ம ொழிகைில் ம ொழி ேளட இைக்கியம ொழி, 

நெச்சும ொழி எை இருவளகயொகப் ெிொிக்கப்ெடுகிைது. நெச்சும ொழிளயக் கணிப் மெொைியொக்கம் 

மசய்வது என்ெது சுைெ ொை ெணியன்று. எைநவ, ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணியில் இைக்கிய 

ம ொழிகள்  ட்டுந  எடுத்துக்மகொள்ைப்ெடுகின்ைை.  

2.மசய்யுள், கவிளத நெொன்ைளவகைில் மெொருளுக்குத் தரும் முக்கியதுவத்ளதவிட கருத்ளதப் 

புைப்ெடுத்தும் உத்தி, உணர்ச்சி, நவகம் நெொன்ை கூறுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்ெடுகின்ைை. 

இளவகள்  ைித உைவியளைப் ெிரதிப்ெலிப்ெை. இவ்வுைவியல் கூறுகளைக் கணிப்மெொைி வழி 

மவைிப்ெடுத்துவது என்ெது இயைொத ஒன்ைொகும். இநதநெொல் இைக்கியங்கைிலும் மெொருளைவிட 

உைவியல் கூறுகளுக்கு தொன் முக்கியத்துவம் தரப்ெடுகின்ைது. எைநவ, மசய்யுள்கள், கவிளதகள், 
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ெொடல்கள்  ற்றும் இைக்கியச் மசய்திகள் ஆகியளவகளைக் கணிப்மெொைி வழி 

ம ொழிமெயர்ப்ெதற்குத் மதொடக்கேிளையில் ெயிற்சி எடுத்துக்மகொள்ைப்ெடவில்ளை. அைிவியல் 

மதொழில்நுட்ெ சொர்ந்த ெளடப்புகைில் மெொருள்களுக்நக முக்கியத்துவம் தரப்ெடுகிைது. இங்கு 

நகொெம், வீரம், தொெம்,  கிழ்ச்சி நெொன்ை உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்ெடுவதில்ளை. 

எைநவ கணிப்மெொைி வழி ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணிகளுக்குப் மெொதுவொக அைிவியல்  ற்றும் 

மதொழில்நுட்ெத்ளதச் சொர்ந்த ெளடப்புகநை எடுத்துக்மகொள்ைப்ெடுகின்ைை.  

இநதப் நெொன்று ம ொழிகைின் தன்ள ளயப் மெொறுத்துக் கணிப்மெொைி ம ொழிமெயர்ப்ெிளை 

இருமெரும் ெிொிவுகைொகப் ெிொிக்கைொம்:  

1.இருமதொடர்புளடய ம ொழிகளுக்கிளடநய அள ந்த கணிப்மெொைி ம ொழிப்மெயர்ப்பு 

(Interlingual Method of Machine Translation): இைக்கண அள ப்ெிலும் மெொருள் அள ப்ெிலும் 

மதொடர்பும் மேருக்கமும் உளடய இரும ொழிகளுக்கிளடநய மசய்யப்ெடும் கணிப்மெொைி 

ம ொழிப்மெயர்ப்பு இவ்வளகளயச் சொர்ந்தொகும்.  

2.இளடேிளை ம ொழி அடிப்ெளடயில் அள ந்த கணிப்மெொைி ம ொழிப்மெயர்ப்பு (Intermediate 

Language Based Machine Translation) இைக்கணம்  ற்றும் ம ொழியள ப்ெில் முற்ைிலும் 

நவறுெட்ட இரும ொழிகளுக்கிளடநய கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ளெ ேளடமுளைப்ெடுத்த 

இம்முளை உதவுகிைது. இம்முளையில் மூைம ொழியில் உள்ை மசொற்மைொடர்கள் இளடேிளை 

ம ொழி வழி இைக்கு ம ொழிக்கு  ொற்ைம் மசய்யப்ெடுகின்ைது. 

1.8. கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெின் ேிளைகளும் குளைகளும்  

 ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணிளயக் கணிப்மெொைி வழி ந ற்மகொள்கின்ை மெொழுது 

கணிப்மெொைியின் சிைப்புத் தன்ள , துல்லியம், நவகம், ேிளைவகக் மகொள்திைன், தகவல் தைம் 

உருவொக்கும் வசதிகள் நெொன்ைளவ ம ொழிமெயர்ப்புத் திைளை ேிர்ணயம் மசய்யும். ஒரு 

ம ொழியிலிருந்து ெிை ம ொழிக்கு ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்யும் நெொது ென்ம ொழித் திைள  அவசியம் 

என்ை ேிளை இல்ளை. அந்தந்த ம ொழியின் வல்லுேர்கைின் ம ொழித்திைன் கணிப்மெொைி 

வழியள ப்ெொக வழியள க்கப்ெடுகிைது.  ைித ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணிக்குக் கூட ஒருவருக்கு 

இரும ொழியிலும் திைள  இருக்கநவண்டும் என்ை அவசியம் இல்ளை.  

ஒரு ம ொழியின் வைம், தன்ள  ஆகியவற்ளைக் கணிப்மெொைிக்கு ஏற்ைொற்நெொல் 

கணிதப்ெடுத்துவது என்ெது எைிள யொை ெணி அல்ை. எைநவ, கணிப்மெொைி வழி ம ொழி 
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மெயர்ப்புத் திட்டங்கள் சு ொர் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் மதொடங்கப்ெட்டிருப்ெினும் இன்னும் 

முழுள மெைவில்ளை. ந லும் கணிப்மெொைி அைிவியலில் மதொழில் நுட்ெ வைர்ச்சி கணிப்மெொைி 

வழி ம ொழிப்மெயர்ப்பு ெணிக்கு  கிவும் ெயனுள்ைதொக அள கின்ைது. இத்தளகய ெணிகைின் 

ேிளை குளைகளைக் கீநழக் கொணைொம். ம ொழிக்கு இளடநட உள்ை மசொல் வைம் இைக்கணம் 

கருத்தொடல் நெொன்ைளவகைின் ஒற்றுள களை ஆரொய நவண்டும். இளவகைில் ம ொழிக்கு 

இளடநய உள்ை ஒற்றுள  அதிகொிக்க அதிகொிக்க ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணியின் சிக்கல்கள் 

குளையும்.  

 உருெைியல் அள ப்ளெ மெொறுத்தவளரயில் ம ொழிகைின் ெண்புகள் இருநவறு 

திளசகைில்  ொறுகின்ைை: 

அ. ஒரு மசொல்லில் எத்தளை உருென்கள் உள்ைை என்ெளதப் மெொறுத்து.  

ஆ. ஒரு மசொல்லில் ஒநர ஒரு உருென்  ட்டும் இருந்தொலும் அதற்கு ந நை இருந்தொலும் 

அளவகளைத் துல்லிய ொகப் ெிொிக்க இயலும் என்ெளதப் மெொறுத்து.  

ஒரு மசொல்லில் ஒநர ஒரு உருென்  ட்டும் இந்தொல் அந்த ம ொழிளயத் தைிேிளை உருென்கட்டு 

ம ொழி (isolating  Language ) ம ொழி என்கிநைொம். ஒரு ம ொழியில் உள்ை மசொற்கைில் ஒன்றுக்கு 

ந ற்ெட்ட உருென்கள் இருந்தொல் அளத ென்ேிளை உருென் கட்டும ொழி (Poly Synthetic )  

என்கிநைொம்.  சிநெொியன் ம ொழி ென்ேிளை உருென் கட்டும ொழிக்குச் சிைந்த உதொரண ொகும்.  

வியட்ேொ ிஸ்  ற்றும் நகண்டுைஸ் ஆகிய ம ொழிகள் தைிேிளை உருென்கட்டு (isolating ) 

ம ொழிக்குச் சிைந்த உதொணரங்கைகும். எைநவ இத்தளகய ம ொழிக்குச் ம ொழி  ொற்ைம் மசய்ய 

கணிப்மெொைி வழி திட்டங்கள் வகுக்கின்ை மெொழுது ம ொழியின் உருெைியல் ெற்ைிய விொிவொை 

தகவல் அவசியம் ஆகும். 

 ம ொழியின் மதொடொியல் அள ப்புகள் (Syntactic Structure) மூன்று வளககைொய் 

ெிொிக்கப்ெடுகின்ைை.  

1.  SVO  அள ப்பு  

மெர் ன், ெிரஞ்சு, ஆங்கிைம் நெொன்ைளவ SVO அள ப்ெில் உள்ை ம ொழிகைொகும்.  

2. SOV அள ப்பு 

த ிழ், இந்தி, ெப்ெொன் ம ொழிகள் SOV அள ப்ெில் உள்ை ம ொழிகைொகும்.  

3. VSO அள ப்பு  

இர்ொீஸ், அநரெி, ஷிெிநரொ நெொன்ை ம ொழிகள் VSO அள ப்ெில் அள ந்துள்ைை.  
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SVO அள ப்ெில் உள்ை ம ொழிகைில் முன்னுருப்புகள் (Preposition) ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. 

எைநவ கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்புத் திட்டங்களுக்கு ம ொழிகளுக்கு இளடநய உள்ை 

மதொடொியல் அள ப்பு வளககள், உைவுகள் நெொன்ைளவ ஆரொயப்ெட நவண்டும்.  

 இரொ ைின் வீடு என்ை மதொடொில் வீடு என்ெது தளைச்மசொல் (Head Word) ஆகும். இரொ ன் 

என்ெது சொர்புச் மசொல் (Dependent Word) ஆகும். தளைச்மசொல்லுக்கும் சொர்புச் மசொல்லுக்கும் 

இளடயில் உள்ை உைளவ -இன் என்ை  ஒட்டு விைக்குகிைது. இது நெொன்று தளைச் மசொல்லுக்கும் 

சொர்புச் மசொல்லுக்கும் இளடயிைொை முளைளயப் மெொறுத்து ம ொழி தளைக்குைித்தல் ம ொழி, 

சொர்புக்குைிதல் ம ொழி எைப் ெிொிக்கப்ெடும். சொர்பு குைித்தல் ம ொழியில் ஒட்டு சொர்புச் 

மசொல்லுடனும் தளைக்குைித்தல் ம ொழியில் ஒட்டு தளைச் மசல்லுடனும் தரப்ெடுகின்ைை. ஆங்கிை 

ம ொழி தளைக்குைித்தல் ம ொழிளயச் சொர்ந்ததொகும். ஹங்நகொிய ம ொழி சொர்புக்குைித்தல் 

ம ொழிளயச் சொர்ந்ததொகும். ெின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு விைக்கும். 

English  :  The Man’s house 

Hungarion  :  The man house his  

House  :  Head word (தளைச்மசல்) 

The Man : Dependent word (சொர்புச்மசொல்) 

-s  :  Affix  (ஒட்டு) 

எைநவ கணிப்மெொைி வழி ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணிளய ந ற்மகொள்கின்ை நெொது 

தளைச்மசொல்லுக்கும், சொர்பு மசொல்லுக்கும் இளடநய உைவு முளைகள் எவ்வொறு குைிக்கப் 

மெறுகின்ைை என்ெது ெற்ைிமயல்ைொம் ஆரொயநவண்டும். 

 மூைம ொழியில் உள்ை ஒரு மசொல்லின் வளகப்ெொடும் இைக்கு ம ொழியிலுள்ை அதற்கு 

ேிகரொை மசொல்லின் வளகப்ெொடும் ஒன்ைொக இருக்கநவண்டியத் நதளவயில்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு ம ொழியிலுள்ை விளைச்மசொல் ெிைம ொழிக்கு ம ொழி மெயர்ப்பு 

மசய்யப்ெடும் நெொது ம ொழிப்மெயர்ப்புச் மசொல் விளைச்மசொல்ைொக இருக்கநவண்டிய 

நதளவயில்ளை. இளவகள் எல்ைொம் ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணியில் உள்ை சிக்கல்கைொகும்.  

 ஒவ்மவொரு ம ொழியிலும் கருத்தொடல்களுக்கொைச் மசொல் விைக்க ொைதொகநவொ 

கருக்க ொைதொகநவொ இருக்கைொம். எடுத்துக்கட்டொக சநகொதரன் என்ை உைளவக் குைித்து 

ஆங்கிைத்தில் brother என்ை மசொல் உள்ைது. மூத்த சநகொதரளை ஆங்கிைத்தில் elder brother 

என்று மசொல்லுகிநைொம். இவ்வொறு வயது மூத்தவர் இளையவர் என்ெளதக் குைிக்க elder, younger 
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என்ை அளடச் மசொற்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைை. ஆைொல் த ிழில் அண்ணன் என்றும் தம்ெி 

என்றும் தைித்தைிச்மசொற்கள் உள்ைை. சொநகொதரன் என்ை உைளவ ந லும் வளகப்ெடுத்த 

முதியவர், இளையவர் என்ை ேிளையில் அண்ணன், தம்ெி என்ை இருச்மசொற்கள் உள்ைை. ஆைொல் 

ஆங்கிைத்தில் இவ்வளகயிைொை நவறுெொடு என்ெது இல்ைொதொல் உைளவ நவறுப்ெடுத்த elder, 

younger என்ை மசொற்களைப் ெயன்ெடுத்த நேர்கிைது.  

 மூைம ொழியில் உள்ை மசய்திகைில் கைொசொரப் ெின்ைணி ம ொழிப்மெயர்ப்ெிற்கு ஒரு 

முக்கிய ொை கொரணியொகும். அநத கைொச்சொரப் ெண்பு இைக்கு ம ொழியின் கைொச்சொரப் 

ெண்புகளுக்கு ஏற்ெ  ொற்ைித்தரத்தக்க அைவு இருத்தல்நவண்டும். இரும ொழிகளுக்கு இளடநய 

உள்ை கைொச்சொர மதொடர்புகள் ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்ய இயலு ொ? இயைொதொ?  என்ெளதக் 

மதைிவுெடுத்த உதவும். ந லும் சபீர்-ஊர்ஃப் மகொள்ளகயின் ெடி ஒருவர் நெசும் ம ொழி சிந்திக்கும் 

திைளைக் கூட்டுவதொகநவொ குளைப்ெதொகநவொ உள்ைது. எைநவ ம ொழிமெயர்ப்ெில் இத்தளகய 

உைவியல் அடிப்ெளடயிைொைச் சிக்கல்கள் உள்ைை.  

 மதொடொியல் ெகுப்ெொய்வி ெை ெணிகளுக்கொக உருவொக்கப்ெடுகின்ைை. ஆைொல் இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ெகுப்ெொய்வு  ற்ை ெகுப்ெொய்ளவ விட சிைிது 

நவறுெடுகிைது. இங்குத் மதொடொின் அல்ைது வொக்கியத்தின் மெொருளை அடிப்ெளடயொகக் 

மகொண்டு ெகுப்ெொய்வு மசய்யப்ெடுகிைது. எைநவ இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு உருவொக்கப்ெடும் 

ெகுப்ெொய்வு மதொடொியல் அள ப்ளெ  ட்டும் சொரொது மெொருளைக் சொர்ந்ததொகவும் அள கிைது. 

இத்தளகய ெகுப்ெொய்வுகளை உருவொக்க அைிவு அடிப்ெளட (Knowledge Base) 

நதளவப்ெடுகின்ைது.  

 இயந்திரம் வழி ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்கின்ை மெொழுது ஏநதனும் சிக்கல்கள் இருந்தொநைொ 

அல்ைது கணிப்மெொைிக்குக் கூடுதல் கதவல் நதளவப்ெட்டொநைொ  ைித உதவிளய 

எதிர்நேொக்குகின்ைது. இத்தளகய சூழல்கைில் சிக்களைப் புொிந்துக்மகொண்டு அதற்நகற்ைத் தீர்வு 

உொிய முளையில் வழங்கப்ெட்டநவண்டும். எைநவ இயந்திர ம ொழிப்மெயர்ப்புத் திட்டத்தளத 

இயந்திர  ைித உளரயொடலுக்கு ஏற்ைொற்நெொல் வடிவள க்கநவண்டியது அவசியம் ஆகும். 

மெரும்ெொலும் ெளடப்ெொற்ைல் திைளைச் மசய்திகைில் மவைிப்ப்ெடுத்தும் மெொழுது 

கணிப்மெொைிக்குக் கூடுதல் மசய்திகள் நதளவப்ெடுகிைன்ைை.  

 மெரும்ெொைொை கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்புகைிலும் உள்ைீடு மசய்யும் மசய்திகளை 

முன்திருத்தம் மசய்யும் மெொழுது மூைம ொழியின் தன்ள யும் இைக்கு ம ொழியின் தன்ள யும் 
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கருத்தில் மகொள்ைப்ெடுகின்ைை. மூைம ொழியில் உள்ை மசய்திளய முதலில் இைக்கு ம ொழிக்கு 

ம ொழிமெயர்ப்ெது, ெின்ைர் ம ொழி மெயர்ப்ளெப் ெடித்தைிந்து அது சொியொை கருத்ளத 

மவைிப்ெடுத்துகின்ைதொ என்ெளத ஆரொய்வது, அப்ெடி இல்ளைமயைில் மூைம ொழி மசய்திளய 

முன்திருத்தம் மசய்து  றுெடியும் ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்வது, சொியொை கருத்து மவைிப்ெடுவதுவளர 

இத்தளகய ஆய்ளவ  ீண்டும் ந ற்மகொண்டு ம ொழி மெயர்ப்ெிற்கு முன்ைொல் முன்திருத்தப் 

ெணிக்கு முக்கியத்துவம் அைித்து நதளவயொை திருத்தங்களைச் மசம்ள யொக ந ற்மகொள்வது. 

இம்முளை கணிப்மெொைியின் நேரத்ளத  ிச்சப்ெடுத்துகிைது;  ம ொழிமெயர்ப்ெின் நவகத்ளத 

அதிகப்ெடுத்துகிைது. ந லும் ஒரு ம ொழியிலிருந்து ெை ம ொழிகளுக்கு ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்ய 

நவண்டிய சூழல்கைில் முன்திருத்தப்ெணித் திைள யொைதொக அள கிைது.  

 ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணிகளுக்கொக உருவொக்கப்ெடுகின்ை அகரொதிகள் சொதொரண முளையில் 

அல்ைொது ெை கூடுதல் மசய்திகளைக் மகொண்டதொக இருத்தல் நவண்டும். ெிைவளக அகரொதிகளை 

விட துளை சொர்ந்த அகரொதிகள் ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணிளய எைிள ப்ெடுத்துகிைது. 

மூைம ொழியில் உள்ை மசய்திகளைப் மெொறுத்து அது மதொடர்புளடய அகரொதிளயப் 

ெயன்ெடுத்திக்மகொள்ைைொம்.  

 ம ொழிமெயர்ப்புக்கொக உருவொக்கப்ெடும் அகரொதியில் மசொற்கள், மதொடர்கள்,  ரபுத் 

மதொடர்கள் ந லும் அடிக்கடி ெயன்ெடுத்தக்கூடிய வொக்கியங்கள் நெொன்ைளவகள் உொிய 

விைக்கத்துடன் தரப்ெடநவண்டும்.  

 கணிப்மெொைி வழி ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணி என்ெது ஒநர மூச்சில் ஒட்டு ம ொத்த ொகச் 

மசய்யக்கூடிய ெணியொகும். முதலில் கணிப்மெொைி வழியள ப்ெிற்கொை ம ன்மெொருள் 

வடிவள க்கப்ெடநவண்டும். அதன் மசயல் திைளை அைியநவண்டும். ெணியின் தன்ள ளய 

 திப்ெிடநவண்டும். இதற்கு ஏற்ைொர் நெொல் நதளவப்ெடின் ம ன்மெொருளைக் கூடுதல் 

வசதிகளுடன் ந ம்ெடுத்தப்ெட நவண்டும். இம்முளைகளை  ைிதனுக்கு ேிளைவழிக்கும் 

மகொள்திைன் கிளடக்கின்ை வளரயில் திரும்ெத் திரும்ெச் மசய்ய நவண்டும்.  

 கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்புக் கடுள யொைப் ெணியொகும். இதற்கு  ைிதம ொழி 

மெயர்ப்ெில் ந ற்மகொள்ைப்ெடும் திட்ட  ொதிொிகளும் (Model) வழிமுளைகளும் அவசிய ொகும். 

கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்பு எண்ணற்ை முயற்சிகைொல் உருவொக்கப்ெடுகின்ை 

ஆக்கப்பூர்வ ொை ெணியொகும். இதற்கு அைிவியல் திைன்  ட்டு ல்ைொது ம ொழிமெயர்ப்ெிற்குத் 

நதளவயொை களைத்திைனும் அவசிய ொகும்.  
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 தற்மெொழுது உைகைவில் ேளடமெற்றுள்ை ம ொழிமெயர்ப்புப் ெணிகள்  ைதுக்கு 

ேிளைவழிக்கக்கூடிய வளகயில் உள்ைை. இளவகள் ஓரைவுக்கு ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு 

உதவுகின்ைை. இளவகள் ஓரைவுக்கு ம ொழிமெயர்ப்ெிற்குப் நெொது ொைதொகும்.  

  ைிதைின் ெளடப்ெொற்ைல் கற்ெளைத்திைன், உைவியல்ெொங்கு நெொன்ை மசய்திகைொல் 

மெொதிந்துள்ைதொல் கணிப்மெொைி வழி ம ொழிப்மெயர்ப்புப் ெணியில் இத்தளகயக் கூறுகளைச் 

நசர்க்கநவண்டி உள்ைது. அதற்கு  ைித நுண்ணிைிவுடன் கூடிய கணிப்மெொைிகள் 

உருவொக்கப்ெடுகின்ைை.  

1.9. சுருக்ைவுளர 

 இங்கு கணிப்மெொைி வழி இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் நதளவ, 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேின் வகைைளும் அணுகுமுகைைளும், இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்ைான 

இைக்ைண வடிவக ப்புைள், இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புக்கொை முன்நைற்ெொடுகள், கவவைத்தில் 

மகொள்ைநவண்டிய மசய்திகள்,  கணிப்மெொைி வழி ம ொழிமெயர்ப்ெின் எல்ளைகள், கணிப்மெொைி 

வழி ம ொழிமெயர்ப்ெின் ேிளைகளும் குளைகளும் என்ை தளைப்புகைில் விைக்கங்கள் 

தரப்ெட்டுள்ைை. 
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இயல் 2 

இயந்திர  ம ொழிமெயர்ப்ெின் ள ல்கற்கள் 

2.1. அைிமுைம் 

 ஹட்சின்ஸ் தன்னுகடய ேை ைட்டுகரைளிலும் நூல்ைளிலும் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேின் 

வளர்ச்சி குைித்து விாிவாைப் பேசுைின்ைார் (Hutchins 1986-2010, Hutchins and Somers 1992). 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு அள ப்மெொழுங்கின் வைர்ச்சி கடந்த நூற்ைொண்டுகைில் மசய்யப்ெட்ட 

ஆரொய்ச்சி முன்நைற்ைம் குைித்தக் கொரணிகைொல் ஊக்கப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் உண்ள யொை ெிைப்பு இரண்டொவது உைகப்நெொருக்குப்ெின் டிெிட்டல் 

கணிப்மெொைியின் வரவொல் விளைந்தது. ஹட்சின்ஸ்  (Hutchins 2010) இயந்திர 

ம ொழிமெயொப்ெின் வைர்ச்சிளய சிை கொை கட்டங்ைளாைப் ெகுத்து ஆய்ந்துள்ைொர். ெின்வருவை 

சிை முக்கிய ொை கொைகட்டங்கைொகும்.  

1. முதல் ைட்டம் (1933-1956) 

2. இரண்டாம் ைாைைட்டம் (1956-1966) 

3. மூன்ைாம் ைாைைட்டம் (1967-1976) 

4. நான்ைாம் ைாைைட்டம் (1976-1989) 

5. ஐந்தாம் ைாைைட்டம் (1989-இலிருந்து) 

2.2. முதல் கொை கட்டம் (1933லிருந்து 1956 வளர) 

    ஹட்சின்ஸ் இக்ைாைைட்டத்கத ’முந்திய நிகை  ற்றும் முன்பனாடிைள்’ (Precusors and 

pioneers) என்று குைிப்ேிடுைின்ைார். நாம் இயந்திர ம ாழிமேயர்கே 17ஆம் நூற்ைாண்டின் 

உைைப்மோதும ாழிைள்  ற்றும் ‘இயந்திரம்சார்’ அைராதிைளுக்குக் மைாண்டு மசல்ைைாம் 

என்ைாலும் இருேதாம் நூற்ைாண்டுவகர இது நகடமுகைப் ேடுத்தப்ேடவில்கை. 1933-இல் தான் 

இரண்டு ைாப்புாிக ைள் ேிரான்சிலும் ரஷ்யாவிலும் முகைபய ஜார்மஜஸ் ஆஸ்ட்பரானிக்கும் 

(Georges Arstrouni) மேட்ர் ட்மராஜன்ஸ்ைிஜ்-க்கும் (Petr Trojanskij) வழங்ைப்ேட்டன. 

ஆஸ்ட்பரானியின் ைாப்புாிக  இயந்திரம்சார் ேன்ம ாழிய அைராதியாைச் மசயல்ேட இயலும் 

மோதுபநாக்ை இயந்திரத்திற்கு ஆகும்.  ட்மராஜன்ஸ்ைிஜியின் ைாப்புாிக யும் அடிப்ேகடயில் 

இயந்திரம்சார் அைராதிக்கு ஆகும்; இது ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்புக் ைருவியில் ’உைைப்மோது’ 

(எஸ்மேராந்பதா அடிப்ேகட (Esperanto-based)) குைியீடுைகளப் ேயன்ேடுத்தி குைியாக்ைம் 
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மசய்வதற்கும் இைக்ைணச்மசயல்ோடுைகளப் மோருள்பைாள் மசய்வதற்கும் முன்ம ாழிவுடன் 

ப ம்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.  

 இந்த முன்பனாடிைள் ேற்ைி ஆண்ட்ரூ பூத்திற்கும் (Andrew Booth) வாரன் வீவருக்கும் 

(Warren Weaver) அவர்ைள் 1946இலும் 1947இலும் சந்தித்தபோது மதாிந்திருக்ைவில்கை. அவர்ைள் 

இயற்கை ம ாழிைகள ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்வதற்குப் புதிதாைக் ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்ட 

ைணிப்மோைிைகளப் ேயன்ேடுத்தும் முதல் தற்ைாலிைக் ைருத்கத முன்கவத்தனர். பூத் 1948இல் 

ாிச்சர் எச். ாிச்மசன்ஸுடன் (Richard H. Richens) (Commonwealth Bureau of Plant Breeding and 

Genetics, Cambridge,UK) ஒரு இயந்திரம் சார் அைராதிக்கு பவண்டி உருேனியல் ேகுப்ோய்வில் 

ஈடுேட்டார். இச்ச யத்தில் இயந்திரம்சார் ம ாழிமேயர்ப்பு (1960 மதாடக்ைம் வகர 

அைியப்ேட்டது) ேை எண்ணிக்கையிைான  க்ைளுக்குத் தன்னிச்கசயாைத் பதான்ைியது. ஜுகை 

1949இல் வாரன் வீவர் (இயக்குநர், ராக்ஃமேல்ைர் ஃேவுண்படஷன் (Rockefeller Foundation)) த து 

 கைகுைியீட்டியல் (cryptography) அைிவு, புள்ளியியல் (statistics), தைவல் பைாட்ோடு 

(information theory), தர்க்ைவியல் (logic)  ற்றும் ம ாழி உைை மோதுக ைள்  (language 

universals) அடிப்ேகடயில் மோருண்க   யக்ைத்தின் (ambiguity) (அல்ைது ‘ேல் 

மோருண்க ைள்’) சிக்ைல்ைகளக் கையாளுவதற்குக் குைிப்ேிட்ட முன்ம ாழிவுைகள 

முன்கவத்தார்.  

 ேின்னர் ப  1951இல் எமஹாஷுவா ேர்ஹிமைல் (Yahoshua Bar-Hillel)  ாசசூமசட்ஸ் 

மதாழில்நுட்ே நிறுவனத்தில் (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) ஆய்வுக்கு பவண்டி 

ேணியில் அ ர்த்தப்ேட்டார். இந்த விஷயத்தில் விருப்ேம் உள்ள எல்பைாகரயும் சந்தித்த ேின்னர் 

அவர் தற்போகதய நிகைக  ேற்ைி ஒரு அைிக்கை எழுதினார்; அதில் அவர் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ேற்ைிய பைள்விைளுக்குச் சிை அடிப்ேகட   அணுகுமுகைைகளச் சுருக்ை ாைக் 

கூைினார்; ஜுன் 1952இல் அவர் (எம்ஐடி-இல்)  முதல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ைருத்தரங்கைக் 

கூட்டினார்; இக்ைருந்தரங்ைில் இந்தப் புைத்தில் ஏற்ைனபவ மசயல்திைனுகடய எல்பைாரும் 

ைைந்துமைாண்டனர். நல்ை தர ான ம ாழிமேயர்ப்ேின் முழு தானியக்ைம் ைிட்டத்தட்ட 

சாத்திய ற்ைது, ைணினி மசயல்ோட்டிற்கு முன்னபரா ேின்னபரா   னிதத் தகையீடு (முன்-

திருத்தியக த்தலும் ேின்-திருத்தியக த்தலும் (pre-editing and post-editing))  பதகவ என்ேது 

முன்னபர மதளிவானதாகும். சிைர் இது ஒரு இகடக்ைாை நடவடிக்கை என்றும் 

மேரும்ோைாபனார் இது எப்போதும் பதகவப்ேடும் என்றும் நம்புைின்ைனர். ைருத்தரங்ைில் முன் 

திருத்தியக த்தலுக்கும் ேின் திருத்தியக த்தலுக்கும் மோருண்க   யக்ைச் சிக்ைல்ைகளக் 
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குகைக்ை  நுண் மோருள்விளக்ைச் மசாற்பைாகவைளும் (micro glossaries) (மோருத்த ான இைக்கு 

ம ாழிச் மசாற்ைகளத் மதாிந்மதடுக்ை)  ற்றும் சிை வகைத் மதாடாியல் அக ப்பு ஆய்வுக்கும் ேை 

ைருத்துக்ைள் முன்கவக்ைப்ேட்டன. ஜார்ஜ்டவுணிலிருந்து (Georgetown University)  வந்திருந்த 

லிபயான் மடாஸ்மடர்ட் (Léon Dostert) ஆய்வு நிதிநல்கைகயக் ைவர பவண்டி  இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் சாத்தியம் ேற்ைிய மோது நிரூேணம் பதகவ என்று வாதாடினார்.   

 இதன்ேடி அவர் 1954 ஜனவாி 7இல் ஒரு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் 

முதல் நிரூேணத்தில் விகளந்த ஒரு ஆய்வுத்திட்டத்தில் ஐேிஎம்-உடன் ஒத்துகழத்தார். இது 

ஐேிஎம்-இன் பீட்டர் மஷாிடனில் (Peter Sheridan)  ற்றும்  ஜார்ஜ்டவுணின் ோல் ைார்வின் (Paul 

Garvin) ஆைிபயாாின் கூட்டுமுயற்சியாகும். ைவனத்பதாடு மதாிந்மதடுக்ைப்ேட்ட 49 ருஷ்ய ம ாழி 

வாக்ைியங்ைள்,  ிை எல்கைப்ேடுத்தப்ேட்ட 250 மசாற்மைாகைகயயும் 6 இைக்ைண விதிைகளயும் 

ேயன்ேடுத்தி ஆங்ைிைத்தில் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டன. இந்த நிரூேணம் ஐக்ைிய அம ாிக்ைாவில் 

தைவல் ஊடைத்தின் கூடுதல் ைவனத்கத ஈர்த்தது. இந்த ஒழுங்குமுகைக்கு அைிவியல்  திப்பு 

இல்ைாதிருந்தாலும் அதன் மவளியீடு ஐக்ைிய அம ாிக்ைாவில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்கு அதிை 

அளவில் நிதிநல்கைகயத் ஊக்குவிக்கும் அளவுக்கு   ஈர்க்ைக்கூடியதாை இருந்தது; ப லும் உைை 

முழுவதும் ேிை இடங்ைளிலும் குைிப்ோை ஐக்ைிய ருஷ்யாவிலும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

திட்டங்ைகளத் மதாடங்குவதற்கு ஊக்ை ளிப்ேதாய் அக ந்தது.  

 அபத ஆண்டில், வில்லியம் ைாபை (William Locke)  ற்றும் 1953இல் எம்ஐடி-இல்  ோர்-

ஹில்மைல்-ஐ (Bar-Hillel) ேின்மதாடர்ந்த விக்டர் யங்பவ (Victor Yngve) என்போரால் முதல் 

இயந்திரம்சார் ம ாழிமேயர்ப்பு (Mechanical Translaton ) என்ை ஆய்விதழ் நிறுவப்ேட்டது. இது 

1970இல் அதன் முடிவுக்கு முன்னர் வகர சிை முக்ைிய ான ஆய்வுக்ைட்டுகரைகள மவளியிட்டது.  

இந்த ஆண்டில் தான் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் முதல் முகனவர் ேட்ட ஆய்பவடு அந்பதாணி 

ஜி. ஓட்டிங்ைர்-இன் (Anthony G. Oettinger) ருஷ்யம ாழி இயந்திரம்சார் அைராதி (Russian 

mechanical dictionary) ேற்ைிய ஆய்வு ச ர்ப்ேிக்ைப்ேட்டது. 1954  ற்றும் 1955 ஆண்டுைளில்  

இங்ைிைாந்தில்  பைம்ேிாிட்ஜில்  ார்க்மரட்  ாஸ்டர் ான் (Margaret Masterman) ைீழ் ஒரு குழுவும் 

 ிைானில் (Milan) ஸில்விபயா மசைாட்படாவின் (Silvio Ceccato) ைீழ் ஒரு குழுவும் துல்லிய ான 

இயக்ைவியல்  ற்றும் ைணினி மதாழில்நுட்ே நிறுவனத்திலும் (Institute of Precise Mechanics and 

Computer Technology) மைனின்ைார்ட் ேல்ைகைைழைத்தில் (Leningrad University) ேயன்ோட்டுக் 

ைணக்ைியல் நிறுவனத்திலும் (Institute of Applied Mathematics) முதல் ருஷியம ாழி குழுக்ைளும் 
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நிறுவப்ேட்டன; ப லும் சீன ம ாழி, ஜப்ோன் ம ாழி இவற்ைில் ேல்பவறு திட்டங்ைள் 

மதாடங்ைப்ேட்டன.  1955இல் முதல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு நூல் பதான்ைியது; இது வீவாின்  

(1949) ம ம் ாரண்டத்கதயும் (memorandum) 1952இல் ைருத்தரங்ைளில் தரப்ேட்ட சிை 

ைட்டுகரைகளயும் ோர்-ஹில்மைல் (Bar-Hillel), படாஸ்மடர்ட் (Dostert), (Oettinger) மரய்ஃப்மளர் 

(Reifler)   ற்றும் யங்பவ (Yngve) என்போாின் ேிை ேங்ைளிப்புைகளயும் உட்ேடுத்தி பைாமை 

 ற்றும் பூத் (Locke and Booth 1955) என்ேவர்ைளால் ேதிப்ேிக்ைப்ேட்ட மதாகுதி ஆகும்.   

 கீநழ தரப்ெட்டுள்ை ெடம் இக்கொைகட்டத்தில் உருவொக்கப்ெட்ட இயந்திர  ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளைகள் மெொதுவொக மூைம ொழிச் மசொற்களுக்கு இளணயொை மசொற்களை இரும ொழி 

அகரொதி ெொர்த்துக் கண்டுெிடித்து மூை ம ொழி நெொைநவ வொிளசப்ெடுத்தித் தருவளதச் 

மசயல்முளையொகக் மகொண்டிருந்தது  ற்றும் மதொடொியல் ெகுப்ெொளைப் ெயன்ெடுத்தவில்ளை 

என்ெளதத் மதைிவுெடுத்தும்.  

 

         ேகுப்ோய்வும் உருவாக்ைமும்  

 

 

 

 

மூைம ாழியில் உகர 
இைக்கு ம ாழி உகர 

மூைம ாழி –இைக்கு ம ாழி 

அைராதிைள்  ற்றும் இைக்ைணம் 

 

2.3. இரண்டாம் கொை கட்டம் (1956லிருந்து 1966 வளர) 

 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) இக்ைாைைட்டத்கத ”அதிை எதிர்ோர்ப்புைளும்  

ஏ ாற்ைங்ைளும்” (High expectations and disillusion) என்று குைிப்ேிடுைின்ைார்.  இயந்திரம்சார் 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சி மதாடங்ைியபோது, தற்போகதய ம ாழியியலில் இருந்து சிைிய உதவி 

ைிகடத்தது. இதன் விகளவாை, 1950ைள்  ற்றும் 1960ைளில், ஆராய்ச்சி மநைிமுகைைள் இரண்டு 

எதிமரதிரான அணுகுமுகைைளாைப் ேிாிய முகனந்தன; ஒருபுைம் அனுேவ பசாதகன  ற்றும் 

ேிகழ அணுகுமுகைைள்; இகவ மேரும்ோலும் இைக்ைண  ற்றும் அைராதி சீர்க ைளின் 

‘ைண்டுேிடிப்பு’க்ைாை (discovery) புள்ளியியல்சார் முகைைகளப் (statistical methods) ேின்ேற்ைின; 

இது ைணினி அடிப்ேகடயில் ேயன்ேடுத்தக்கூடியது ஆகும்.  றுபுைம் அடிப்ேகட ம ாழியியல் 
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ஆராய்ச்சியில் திட்டங்ைகள உள்ளடக்ைிய பைாட்ோட்டு அணுகுமுகைைள்; இகவ உண்க யில் 

ேிற்ைாைத்தில் ‘ைணினி ம ாழியியல்’ என்று அகழக்ைப்ேட்ட ஆராய்ச்சியின் ஆரம்ேம் ஆகும். 

முரண்ோட்டு முகைைள் (பவற்றுநிகை முகைைள்) அந்த பநரத்தில் வழக்ை ாை முகைபய 

‘முரட்டுத்தனம்’ (brute-force)  ற்றும் ‘நிகைவுவாதி’ (perfectionist) என்று விவாிக்ைப்ேட்டது; 

முன்னதன் பநாக்ைம் எதிர்ைாைத்தில் ைச்சா தர ான ம ாழிமேயர்ப்புைள் இருந்தால் ேயனுள்ளதாை 

இருக்கும் ஒழுங்குமுகைைளின் உருவாக்ைம்; ேிந்கதயதன் பநாக்ைம்,  னிதர்ைளின் திருத்தம் 

சிைிதளவும் இல்ைாத அல்ைது பதகவப்ேடாத மவளியீட்கட உருவாக்கும் ஒழுங்குமுகைைளின் 

இறுதி வளர்ச்சி. 

 இந்த முதல் ேத்தாண்டுைாைம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்ைான மூன்று அடிப்ேகட 

அணுகுமுகைைளின் மதாடக்ைத்கதக் ைண்டது (1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் தரவுத்மதாகுதி 

அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் பதான்றும் வகர). முதைாவது ‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’ 

 ாதிாி (‘direct translation model’); இதில் ஒரு மூை ம ாழியிலிருந்து (Source language (SL)) ஒரு 

குைிப்ேிட்ட இைக்கு ம ாழிக்கு (target language (TL) குகைந்த அளவு ேகுப்ோய்வு  ற்றும் 

மதாடாியல்  றுசீரக ப்புடன்  ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைாை நிரைாக்ை விதிைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. ேை 

ஆராய்ச்சியாளர்ைள் இரும ாழி அைராதிைகள எளிதாக்ைியும், அதாவது மூைம ாழிச் 

மசாற்ைளுக்கு ஒற்கை இைக்கும ாழி நிைரன்ைகள வழங்குவதன் மூைம் ஒப்புரும ாழிைள் 

(homonyms)  ற்றும் மோருண்க  யக்ைச் சிக்ைல்ைகளக் குகைக்ை முயன்ைனர்; இது 

மேரும்ோைான அர்த்தங்ைகள ‘உள்ளடக்கும்’; எனபவ சூழல்ைளின் (வழக்ை ாை உடனடியாை 

அருைிலுள்ள மசாற்ைள்) ேகுப்ோய்கவக் பைாராது,  ற்றும் முடிந்தவகர மூைம ாழி மூைத்தின் 

மசால் வாிகசகயப் ேரா ாிக்ை அனு திக்கும். 

 இரண்டாவது அணுகுமுகை அருவத்தன்க யான ம ாழி-நடுநிகை உருப்ேடுத்தங்ைகள 

(மூைம ாழி  ற்றும் இைக்கும ாழி இரண்டிலிருந்தும் சுதந்திர ான குைியீடுைள் அல்ைது 

சின்னங்ைள்) அடிப்ேகடயாைக் மைாண்ட ‘இகடம ாழி’  ாதிாி (‘interlingua’ model) ஆகும்; இதில் 

ம ாழிமேயர்ப்பு இரண்டு நிகைைளில் இருக்கும்: மூைம ாழியிலிருந்து இகடம ாழி  ற்றும் 

இகடம ாழியிலிருந்து இைக்கும ாழி. மூன்ைாவது அணுகுமுகை குகைந்த ைட்சியம் 

மைாண்டிருந்தது: ‘இட ாற்ை அணுகுமுகை’ (‘transfer approach’) என்ேதில் இட ாற்ை நிகை 

வழியாை மூைப் ேனுவல்ைளின் அருவத்தன்க யான (அதாவது மோருண்க   யக்ைம் 
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நீக்ைப்ேட்ட)  உருப்ேடுத்தங்ைளில் இருந்தது நிைரான இைக்கும ாழி உருப்ேடுத்தங்ைளுக்கு 

 ாற்ைம் நிைழும்; இந்த பநர்வில், ம ாழிமேயர்ப்பு மூன்று நிகைைள் உள்ளடக்கும்: ேகுப்ோய்வு 

(analysis), இட ாற்ைம் (transfer)  ற்றும் உருவாக்ைம் (generation) (அல்ைது இகணப்ோக்ைம் 

(synthesis)). 

 மேரும்ோைான சந்தர்ப்ேங்ைளில், ‘அனுேவவாதிைள்’ (empiricists) மேரும்ோலும் அைராதி 

விதிைகளப் மேறுவதற்ைாை உண்க யான நூல்ைளின் புள்ளிவிவர ேகுப்ோய்வுைகளப் 

ேயன்ேடுத்தி ‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’ (direct translation) அணுகுமுகைகயப் ேின்ேற்ைினர்;  இது 

மேரும்ோலும் பைாட்ோட்டு அடித்தளம்  சிைிதளவு மைாண்படா அல்ைது முற்ைிலும் இல்ைா ல் 

தற்ைாலிை இயல்புகடயது, ’நிகைவு விரும்ேிைள்‘  (perfectionists) மவளிப்ேகடயாை 

பைாட்ோட்டால் இயக்ைப்ேட்டவர்ைள்; குைிப்ோைத் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு முகைைளுக்குக் 

ைவனம் மசலுத்தி அடிப்ேகட ம ாழியியல் ஆராய்ச்சிகய ப ற்மைாண்டனர். சிை குழுக்ைள் 

இகடம ாழி இைட்சியத்கதப் ேின்மதாடர்ந்தன;  ற்றும்  னித சிந்தகன மசயல்முகை குைித்த 

அடிப்ேகட ஆராய்ச்சி (ேின்னர் மசயற்கை நுண்ணைிவு என்று அல்ைது புைனைிவு அைிவியல் 

அகழக்ைப்ேடும்)  ட்டுப  தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்ேின் சிக்ைல்ைகள தீர்க்கும் என்று 

நம்ேப்ேட்டது. ப லும் அவர்ைளில் நகடமுகைக்பைற்ைவர்ைள் மதாடாியல் அடிப்ேகடயிைான 

எளிக யான ‘இட ாற்ை’  ாதிாிைளில் (transfer models) ைவனம் மசலுத்தினர்; 

மோருண்க யியல் சிக்ைல்ைகள சிை ேின்னர் நிகைக்கு விட்டுவிட்டனர். 

 ைாைத்தின் எந்தமவாரு  திப்பீட்டும் ைணினி வசதிைள் அடிக்ைடி போது ானதாை இல்கை 

என்ேகத நிகனவில் மைாள்ள பவண்டும்; அடிப்ேகட வன்மோருகள ப ம்ேடுத்துவதற்கு அதிை 

முயற்சி அர்ப்ேணிக்ைப்ேட்டது (ைாைித நாடாக்ைள், ைாந்த ஊடைங்ைள், அணுைல் பவைம் 

போன்ைகவ)  ற்றும் ம ாழி மசயைாக்ைத்திற்கு மோருத்த ான நிரைாக்ைக் ைருவிைகள 

உருவாக்குவது - குைிப்ோை, எம்ஐடி-இல் விக்டர் யங்பவயின் (Victor Yngve) ைீழ் அணியால் 

COMIT உருவாக்ைப்ேட்டது. சிை குழுக்ைள் தவிர்க்ை முடியா ல் பைாட்ோட்டுப் ேிரச்சிகனைளில் 

ைவனம் மசலுத்த பவண்டிய ைட்டாயம் ஏற்ேட்டது, குைிப்ோை ஐபராப்ோ  ற்றும் பசாவியத் 

யூனியனில். அரசியல்  ற்றும் இராணுவ ைாரணங்ைளுக்ைாைக் ைிட்டத்தட்ட அகனத்து யு.எஸ். 

ஆராய்ச்சிைளும் ரஷ்ய-ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைாை இருந்தது;  ற்றும் மேரும்ோைான 

பசாவியத் ஆராய்ச்சிைள் ஆங்ைிைம்-ரஷ்ய ம ாழியில் ைவனம் மசலுத்தியன; இருப்ேினும் 
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பசாவியத் ஒன்ைியத்தின் ேன்ம ாழிக் மைாள்கை அங்கு  ற்ை இடங்ைகள விட ம ாழிைளின் ேரந்த 

ேரப்ேில்கையில் ஆராய்ச்சிக்கு ஊக்ை ளித்தது.  

 வாஷிங்டன் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Seattle/சியாட்டில்) எர்வின் ாீஃப்ைாின் (Erwin Reifler) 

ைீழ் ப ற்மைாள்ளப்ேட்ட ஆராய்ச்சி அைராதி அடிப்ேகடயிைான ‘பநரடி’ அணுகுமுகையின் 

(dictionary-based ‘direct’ approach) எடுத்துக்ைாட்டாை அக ந்தது;  இது மோிய இரும ாழி 

அைராதிைளின் ைட்டு ானத்கத உள்ளடக்ைியது; இதில் அைராதிசார் தைவல்ைள் மசால் 

நிைரன்ைகளத் பதர்ந்மதடுப்ேதற்கு  ட்டு ல்ைா ல் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வின் ேயன்ோடு 

இல்ைா ல் இைக்ைணச் சிக்ைல்ைகளத்  தீர்க்ைவும் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன. ேதிவுைள் மவளியீட்டின் 

குைிப்ேிட்ட இடம்சார்  றுநிரைாக்ைதிற்கு (local reordering) விதிைளுடன் ஆங்ைிை 

ம ாழிமேயர்ப்புைகளக் மைாடுத்தன. ேிர ாண்ட ான அைராதி, ரஷ்ய ேல்மோருள் 

ஒரும ாழிக்ைாை ஆங்ைிை ‘உள்ளடக்குச் மசாற்ைகள’ விாிவாைப் ேயன்ேடுத்துவது, மதாடர்ைள் 

 ற்றும் எச்சத்மதாடர்ைகள உட்ேடுத்துவது,  ற்றும் மசாற்மைாகைகயத் துகண ம ாழிைளாை 

வகைப்ேடுத்துவது இவற்கைச் மசய்தது. மஜர் ன்  ற்றும் ஆங்ைிைம் குைித்த ஆரம்ே 

பவகைைளுக்குப் ேிைகு, இந்தக் குழு ரஷ்ய-ஆங்ைிைத்தின் ’ஃபோட்படாஸ்பைாேிக் ஸ்படார்’ 

(photoscopic store) என்ை ஒரு மோிய நிகனவக்ை ைருவியின் அஸ்திவாரங்ைளில் ஈடுேட்டது. 

1958 முதல் ஐேிஎம் ைார்ப்ேபரஷனில் (யார்க்க்டவுன் கஹட்ஸ், நியூயார்க் (Yorktown Heights, New 

York)) ைில்ேர்ட் ைிங்ைால் (Gilbert King) நகடமுகை வளர்ச்சி இயக்ைப்ேட்டது  ற்றும் 1970ைளின் 

முற்ேகுதி வகர அம ாிக்ை வி ானப்ேகடக்ைாை நிறுவப்ேட்ட ஒழுங்குமுகை 

‘ம ாழிமேயர்ப்புைகள’ தயாாித்தது. தரத்தில் மவளியீடு ைச்சாவாைவும் சிை பநரங்ைளில் 

அாிதாைபவ புாியக்கூடியதாைவும் இருந்தது; ஆனால் ஒழுங்குமுகைக்கு அதிைப்ேடியான 

பைாாிக்கை எதுவும் மசய்யப்ேடவில்கை; இது அதன் எல்ைாக் குகைோடுடன் ேயனர்ைளின் 

அடிப்ேகட தைவல் பதகவைகளத் திருப்தி மசய்ய முடிந்தது. 

 அந்த பநரத்தில் ேை ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ம ாழியியல் பைாட்ோட்டில் அவநம்ம்ேிக்கை 

மைாண்டனர் [மஜல்லிங் ஹாாிஸின் (Zelling Harris) முகையான ம ாழியியல் (formal linguistics) 

 ற்றும் பநாம் சாம்ஸ்ைி (Noam Chomsky) அாிதாைபவ மதாடங்ைியிருந்தார்]; ப லும் ம ாழித் 

தரவுத்மதாகுதிைளின் ேகுப்ோய்வின் அடிப்ேகடயில் ஆய்வு மநைிமுகைைகள உருவாக்ை 
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விரும்ேினார். எடுத்துக்ைாட்டாை, RAND ைார்ப்ேபரஷனின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் இரும ாழி 

மோருள்விளக்ைச் மசாற்பைாகவைள் (bilingual glossaries)  ற்றும் இைக்ைண தைவல்ைகளப் 

ேிாித்மதடுக்ை ரஷ்ய இயற்ேியல் நூல்ைளின் மோிய தரவுத்மதாகுதியின் புள்ளியியல்சார் 

ேகுப்ோய்வுைகள ப ற்மைாண்டனர்;  இதன் அடிப்ேகடயில், ஒரு ைணினி நிரல் ஒரு 

ைரடுமுரட்டான ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைாை எழுதப்ேட்டது; இதன் விகளவு ேின் 

திருத்தியக ப்ோளர்ைளால் ஆய்வு மசய்யப்ேட்டது; மோருள்விளக்ைச் மசாற்பைாகவைள் 

(glossaries)  ற்றும் விதிைள் திருத்தப்ேட்டன; தரவுத்மதாகுதி (corpus)  ீண்டும் 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டது;  ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் ேிந்கதய எடிட்டிங்  சுழற்சிைள் மதாடர்ந்தது. 

ேகுப்ோய்வின் முக்ைிய மநைிமுகை ஆரம்ேத்தில் புள்ளிவிவர விநிபயாைம் ஆகும்; RANDஇல் 

படவிட் பஹஸ் (David Hays) ேின்னர் சார்பு இைக்ைணத்தின் (dependency grammar) 

அடிப்ேகடயில் முதல் மதாடாியல் ோகுேடுத்திகய உருவாக்ைினார். 

 ஜார்ஜ்டவுன் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Georgetown University) லிபயான் படாஸ்மடர்ட்டின் 

(Léon Dostert) ைீழ் ப ற்மைாள்ளப்ேட்ட ஆராய்ச்சி  ிைவும் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்ட 

அணுகுமுகைகயக் (eclectic approach) மைாண்டிருந்தது;  ோரம்ோிய இைக்ைணத் தைவல்ைள் 

போது ானதாை இல்ைாதபோது  ட்டுப  ேனுவல்ைளின் அனுேவ ேகுப்ோய்வுைகள (empirical 

analyses) ப ற்மைாள்வது. ஆரம்ேத்தில் ஜார்ஜ்டவுனில் ேை குழுக்ைள் இருந்தன; இது ேை 

ஆண்டுைளாை அம ாிக்ைாவில்  ிைப்மோிய குழுவாை இருந்தது.  ஒரு குழு ோல் ைார்வினால் (Paul 

Garvin) வழி நடத்தப்ேட்டது; ேின்னர் ேங்ைர்-ராப ா ைார்ப்ேபரஷனில் (Bunker-Ramo 

Corporation) தனது மசாந்தக் குழுகவக் ைண்டுேிடிப்ேதற்ைாை புைப்ேட்டார்; அங்கு அவர் 

‘ஃபுல்க்ரம்’ (‘fulcrum’) முகைகய உருவாக்ைினார்; அது அடிப்ேகடயில் ஒரு சார்பு ோகுேடுத்தி 

ஆகும்; அாியட்பன லுக்ஜபனாவ் தகைக யிைான  ற்மைாரு குழு குைியீடு மோருந்தும் முகையில் 

(code-matching method) ேணியாற்ைியது; மூன்ைாவது ஒரு  னிதர் ‘குழு’ (ஆண்டனி ேிரவுன் 

(Antony Brown)) ஒரு ேிமரஞ்சு-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகைக்கு சுழற்சி முகையின் (cyclical method) தூய 

உதாரணத்துடன் ோிபசாதகன மசய்தார்;  ற்றும் க க்பைல் சபரக்னக்ைின் (Michael Zarechnak) 

ைீழ் நான்ைாவது குழு இறுதியில் ேின்ேற்ைப்ேட்ட முகைகய உருவாக்ைியது. இந்த ஜார்ஜ்டவுன் 

தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்பு (Georgetown Automatic Translation (GAT (பைட்)) ஒழுங்குமுகை 
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மூன்று நிகைப் ேகுப்ோய்வுைகளக் மைாண்டிருந்தது: உருேனியல் ( ரபும ாழிைகள அகடயாளம் 

ைாண்ேது உட்ேட), மதாடாியல் (மேயர்ச்மசாற்ைள்  ற்றும் மேயரகடைளின் உடன்ோடு, 

விகனச்மசாற்ைளின் ஆளுக , மேயரகடைகள  ாற்ைியக த்தல் போன்ைகவ),  ற்றும் 

மதாடாியல் (எழுவாய்ைள்  ற்றும் ேயனிகைைள், எச்சத்மதாடர் உைவுைள் போன்ைகவ.) பைட் 

ஆரம்ேத்தில் மசர்னா (SERNA) ஒழுங்குமுகையில் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டது; இது மேரும்ோலும் 

பீட்டர் படா ாவின் (Peter Toma) மசயல்ோடாகும்;  ேின்னர் ேிரவுன் (Brown) உருவாக்ைிய 

நிரைாக்ை முகை (programming method) மூைம் ப ம்ேடுத்தப்ேட்டது. இந்த வடிவத்தில் அது 

1963ஆம் ஆண்டில் இஸ்ப்ராவில் (Ispa) (இத்தாலி (Italy) யூரபடாம் (Euratom) ஆலும் 1964இல் 

அம ாிக்ை அணுசக்தி ஆகணயத்தாலும் (US Atomic Energey Commision) மவற்ைிைர ாை 

நிறுவப்ேட்டது; இரண்டும் 1970ைளின் ேிற்ேகுதி வகர வழக்ை ான ேயன்ோட்டில் மதாடர்ந்தன. 

 ஹார்வர்ட் ேல்ைகைக்ைழைத்தின் அந்பதானி ஓட்டிங்ைர் (Anthony Oettinger) ேடிப்ேடியான 

அணுகுமுகைகய (Gradualist approach) நம்ேினார். 1954 முதல் 1960 வகர அவரது குழு ஒரு 

மோிய ரஷ்ய-ஆங்ைிை அைராதியின் மதாகுப்ேில் ைவனம் மசலுத்தியது;  இது 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்கு  ஒரு ைருவியாைவும் (இப்போது மோதுவான ைணினி 

அடிப்ேகடயிைான அைராதிக் ைருவிைளின் முன்பனாடி), விஷயத்கத நன்கு அைிந்த 

அைிவியைார்ைளுக்கு ைச்சா மசால்லுக்குச்மசால் ம ாழிமேயர்ப்கே (crude word-for-word 

translation) உருவாக்ைவும் ப லும் ப ம்ேட்டுத்தப்ேட்ட ோிபசாதகன மசயல்ோடுைளுக்கு 

அடிப்ேகடயாை இருக்ைவும் மதாகுக்ைப்ேட்டது. 1959ஆம் ஆண்டு முதல் ஆராய்ச்சி ‘முன்ைணிப்பு 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்வி’  (’predictive syntactic analyzer’) உருவாக்ைத்தில் ைவனக்குவிப்பு 

மசய்தது;  முதலில் ஐடா பராட்ஸின் (Ida Rhodes) ைீழ் பதசிய தர நிர்ணய ேணியைத்தில் (National 

Bureau of Standards) உருவாக்ைப்ேட்டது; இந்த ஒழுங்குமுகை  இைக்ைண வகைைளின் 

அனு திக்ைப்ேட்ட வாிகசமுகைைகள (மேயர்ச்மசாற்ைள், விகனச்மசாற்ைள், மேயரகடைள் 

போன்ைகவ)அகடயாளம் ைாண்ேதற்கும் ேின்வரும் வகைோடுைளின் நிைழ்தைவுசார் ைணிப்புக்கும் 

உதவும். இருப்ேினும், மேரும்ோலும் திருப்தியற்ைதாை இருந்தன; இதன் முதன்க க் ைாரணம் 

‘ ிைவும் சாத்திய ான’ ைணிப்ேின் ஒவ்மவாரு ைட்டத்திலும் மசயல்ேடுத்தப்ேட்ட பதர்வு முடிவுைள் 

ஆகும். (ஆயினும்கூட, ப ம்ேடுத்தப்ேட்ட ேதிப்ோன ேன்முை-வழி முன்ைணிப்பு ேகுப்ோய்வி 
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(Mutiple-path Predictive Analyzer), ேின்னர் வில்லியம் உட்ஸின் (William Woods’) ேழக்ை ான 

மோிதாக்ைப்ேட  ாற்ை வகைப்ேின்னல் ோகுேடுத்திக்கு (Augmented Transition Network parser) 

வழிவகுத்தது.) 

 எம்ஐடியில் (MIT) ஆராய்ச்சி 1953முதல் 1965ஆம் ஆண்டு அதன் இறுதி வகர விக்டர் 

யங்பவ-ஆல் (Victor Yngve) இயக்ைப்ேட்டது. இதில் மதாடாியல் க யத்தில் கவக்ைப்ேட்டது: ஒரு 

மூைம ாழி இைக்ைண ானது உள்ளீட்டு வாக்ைியங்ைகள மதாடரக ப்பு உருப்ேடுத்தங்ைளாை 

(phrase structure representations) ேகுப்ோய்வு மசய்தது; ‘ைட்டக ப்பு  ாற்ை வழக்ைம்’ (‘structure 

transfer routine’) அவற்கை நிைரான இைக்கும ாழி மதாடரக ப்புைளாை  ாற்ைியது; 

இைக்கும ாழி இைக்ைண விதிைள் மவளியீட்டு உகரகய உருவாக்ைியது. ஆனால் இறுதியில், ஒரு 

"மசாற்மோருண்க  தகட" (“semantic barrier”) எட்டப்ேட்டிருப்ேகதயும் ப லும் முன்பனற்ைம் 

 ிைவும் ைடின ாை இருக்கும் என்ேகதயும் யங்பவ உணர்ந்தார். ஒரு குறுைிய ைாைத்திற்குக் 

குழுவுக்கு சாம்ஸ்ைியின் மதாடர்பு இருந்தபோதிலும்  ாற்ைிைக்ைணம் (transformational grammar) 

மசல்வாக்கைக் மைாண்டிருக்ைவில்கை; அச்ச யத்தில் எந்த இயந்திரம ாழிமேயப்பு 

ஆராய்ச்சியிலும் சாம்ஸ்ைிசார் அணுகுமுகைைளின் சான்றுைள் உண்க யில் ைிட்டத்தட்ட இல்கை. 

 1958ஆம் ஆண்டில் வின்ஃேிகரட் மைஹ் ன் (Winfried Lehmann), மடக்சாஸ் 

ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (University of Texas) நிறுவிய ம ாழியியல் ஆராய்ச்சி க யம் (Linguistic 

Research Centre (LRC)), அடிப்ேகட மதாடாியல் ஆராய்ச்சியிலும் ைவனம் மசலுத்தியது. 

அடிப்ேகடயில் ‘மதாடாியல்  ாற்ைம்’ (syntactic transfer) அணுகுமுகையில் இரு திகச 

ம ாழிமேயர்ப்கே (bi-directional translation) அகடய, தகை ாற்ை இைக்ைணங்ைகள (reversible 

grammars) உருவாக்ை முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டன; இது ேிற்ைாைத்தில் ம ட்டல் (METAL) 

ஒழுங்குமுகையின் வளர்ச்சிக்கு அதற்ைான அடித்தளங்ைகள அக த்தது. 

 மேர்க்லியில் (Berkeley) உள்ள ைலிபோர்னியா ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (University of 

California)  சிட்னி ைாம்ேின் (Sydney Lamb) வழிைாட்டுதலின் ைீழ் ஆய்வுத் திட்டம்  அதிைேட்ச 

திைக யான அைராதி நகடமுகைைகள உருவாக்குவதன் முக்ைியத்துவத்கதயும் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புக்குப் மோருத்த ான ம ாழியியல் பைாட்ோட்கடயும் வலியுறுத்தியது. இது 

ைணினிைளின் ைட்டக ப்புக்கு இகணயாை உள்ளன வகைப்ேின்னைள், ைணுக்ைள்  ற்றும் 
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உைவுைள் மைாண்ட ைாம்ேின் அடுக்ைக வு இைக்ைண ாகும் (Stratificational Grammar). 

ம ாழிமேயர்ப்பு, மதாடர்ச்சியான அடுக்குைள் (series of strata) (எழுத்துசார், உருேனியல்சார், 

மசால்சார், மோருண்க சார்) வழியாை குைியத்திைவு (encoding)  ற்றும் குைியனாக்ைச் (coding) 

மசயல்முகைைளின் மதாடர்ச்சிைளாைக் ைருதப்ேட்டது.  

 இகடம ாழி அணுகுமுகைகய (interlingua approach) ஏற்கும் அம ாிக்ை குழுக்ைள் எதுவும் 

இல்கை; வீவாின் (Weaver’s) முந்கதய வாதத்கத  ீைி அம ாிக்ை திட்டங்ைள் குகைவான ஊை 

அணுகுமுகைைகள (speculative approaches) ஏற்றுக்மைாள்ள முகனந்தன. இகடம ாழி 

அணுகுமுகைைள் (Intelinguas) பவறு திட்டங்ைளின் ைவனக்குவிப்ோை இருந்தது. பைம்ேிாிட்ஜ் 

ம ாழி ஆராய்ச்சி ேிாிவில் (Cambridge Languge Research Unit),  ார்ைமரட்  ாஸ்டர்ப ன் 

(Margaret Masterman)  ற்றும் அவரது சைாக்ைளும் இரண்டு அடிப்ேகட ஆராய்ச்சி வழிைகளப் 

ேின்ேற்ைினர்: ைச்சா ‘ேிட்ஜின்’ (அடிப்ேகடயில் வார்த்கதக்கு வார்த்கத) ம ாழிமேயர்ப்புைகள 

உருவாக்கும் இகடம ாழி மூைமுன் ாதிாியின் உருவாக்ைம்;  ற்றும் முதன்க யாை ஒரு 

மசாற்ைளஞ்சியத்தின் (thesaurus) வள ான மேருண்க யியல் வகைப்ேின்னல்ைள் (semantic 

networks) மூைம் (அடிப்ேகடயாை அணிக்பைாகவகயப் (lattice) ேயன்ேடுத்துைிை பைாட்ோடு) 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மவளியீட்கட ப ம்ேடுத்துவதற்கும் சீராக்குவற்கும் ைருவிைளின் 

உருவாக்ைம்.  ிைனில் (Milan), சில்விபயா மசக்ைாபடா (Silvio Ceccato)  ‘புைனைிவு’ 

மசயல்முகைைள் (cognitive processes) அடிப்ேகடயில் ஒரு இகடம ாழியின் உருவாக்ைத்தில் 

ைவனம் மசலுத்தினார்; குைிப்ோை மசாற்ைளின் ைருத்துருசார் ேகுப்ோய்வு (conceptual analysis) 

(இனங்ைள், போினம், மசயல்ோட்டு வகை, இயற்ேியல் ேண்புைள், போன்ைன)  ற்றும் 

ேனுவல்ைளில் உள்ள ேிை மசாற்ைளுடன் அவற்ைின் சாத்திய ான மதாடர்புைள்; இதன் முன்பனாடி 

ேிற்ைாைத்தின் ‘நரம்ேியல் வகைப்ேின்னைள்’ (‘neural networks’) ஆகும். 

 பசாவியத் யூனியனில் ஆராய்ச்சி அம ாிக்ைாகவப் போைபவ தீவிர ானது  ற்றும் 

இபதபோன்ை அனுேவ  ற்றும் பைாட்ோட்டு அணுகுமுகைைள் ைைகவகயக் ைாட்டியது.  

ேிாிசிஸன் ம க்ைானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் (Institute of Precision Mechanics) டி.ஒய். ேபனாவ் (D.Y. 

Panov) என்ேவாின் ைீழ் ஆராய்ச்சி ஆங்ைிைம்-ரஷ்ய ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஜார்ஜ்டவுனில் 

இருந்தகதப் போன்ை வழிைளில் இருந்தது; ஆனால் முதன்க யாை போது ான அளவு ைணினி 
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வசதிைள் இல்ைாததால் நகடமுகை மவற்ைி குகைவாை இருந்தது. அதிை அளவிைான அடிப்ேகட 

ஆராய்ச்சி ஸ்மடக்பைாவ் ைணித நிறுவனத்தில் (Steklov Mathematical Institute) அமைக்பஸஜ் ஏ. 

ைஜபுபனாவ் (Aleksej A. Ljapunov), ஓல்ைா எஸ். குைைினா (Olga S. Kulagina)  ற்றும் இபைார் ஏ. 

ம ல்’யுக் (Igor A. Mel’čuk (ம ாழியியல் நிறுவனத்தின்); ேிந்கதயவர் ஒரு இகடம ாழிய 

அணுகுமுகையில் ேணியாற்ைினார்; இது அவரது ‘மோருள்-உகர’  ாதிாிக்குக் (‘meaning-text’ 

model) மைாண்டு மசன்ைது. இது அடுக்ைக வுசார் சார்பு அணுகுமுகைகய (stratificational 

dependency approach) (ஆறு அடுக்கு: ஒலியியல்சார், ஒலியனியல்சார், உருேனியல்சார், புை 

அக ப்புத் மதாடாியல்சார், அை அக ப்புத் மதாடாியல்சார், மோருண்க யியல்சார்) 

இகடம ாழிய அணுகுமுகையின் அைராதிசார் அம்சங்ைளின் வலுவான முக்ைியத்துவத்துடன் 

இகணத்தது. அடுக்கு உைவுைகள (paradigmatic relations) உள்ளடக்ைிய ஆழ ான 

மதாடாியல்சார் அடுக்ைில் (deep syntactic stratum) ஐம்ேது உைைளாவிய ‘மசால்சார் 

மசயல்ோடுைள்’ (lexical functions) அகடயாளம் ைாணப்ேட்டன (எ.ைா. ஒருமோருள்ேன்ம ாழிைள் 

(synonyms), எதிர்ம ாழிைள் (antonyms), விகனச்மசாற்ைள்  ற்றும் அவற்ைின் மதாடர்புகடய 

மசயலிசார் மேயர்ச்மசாற்ைள் (agentive nouns) போன்ைன)  ற்றும் ேைவகையான மதாடாியல் 

உைவுைள் [எ.ைா. மைாடுக்ைப்ேட்ட மேயர்ச்மசாற்ைளுடன் மதாடர்புகடய மதாடக்ைம்சார் 

விகனச்மசாற்ைள் (inceptive verbs), conference: open, war: break out);  ரபுத்மதாடர்சார் 

இயக்குவிகனைள் (idiomatic causatives), compile: dictionary, lay: foundation போன்ைன]. 

 இகடம ாழிசார் ஆய்வுைள் பசாவியத் ஒன்ைியத்தின் ேன்ம ாழி பதகவைளுடன் 

உடன்ேட்டிருக்ைின்ைது; ேை க யங்ைளில் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது (ஆர்க்கைம்ோல்ட்  ற்றும் 

லிபயான் (Archaimbault and Léon) 1997). முதன்க யான ஒன்று மைனின்ைிராட்  ாநிை 

ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Leningrad State University) இருந்தது;  அங்கு நிபைாைாஜ் ஆண்ட்ாீவின் 

(Nikolaj Andreev) ைீழ் ஒரு குழு ஒரு இகடம ாழிகய அருவத்தன்க யான இகடப்ேட்ட 

உருப்ேடுத்த ாைக் ைருதவில்கை; ஆனால் முழு மசயற்கை ம ாழியாை அதன் மசாந்த உருேனியல் 

 ற்றும் மதாடாியல் உடனும் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயில் ேல்ம ாழிைளுக்குப் மோதுவான 

ேண்புக்கூறுைகள  ட்டுப  மைாண்டிருந்தது. 
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 1960ைளின் நடுப்ேகுதியில் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சி குழுக்ைள் மேரும்ோைான 

ஐபராப்ேிய நாடுைகள உள்ளடக்ைி (ஹங்பைாி, மசக்பைாஸ்பைாவாக்ைியா, ேல்பைாியா, 

மேல்ஜியம், மஜர் னி, ேிரான்ஸ் (Hungary, Czechoslovakia, Bulgaria, Belgium, Germany, France), 

முதலியன), சீனா, ம க்சிபைா  ற்றும் ஜப்ோன் (China, Mexico, and Japan) ேை நாடுைளில் 

நிறுவப்ேட்டன. இவற்ைில் ேை குறுைிய ைாைப  இருந்தன; ஒரு விதிவிைக்கு 1960இல் 

ைிமரபனாேில் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் மதாடங்ைப்ேட்ட திட்டம் ஆகும் (ோர்க்ை ைீபழ ேிாிவு 2.5.). 

 இந்த ைாைைட்டம் முழுவதும், இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ேற்ைிய ஆராய்ச்சி அக ப்பு 

ம ாழியியல் (structural linguistics)  ற்றும் முகையான ம ாழியியல் (formal linguistics) (குைிப்ோை 

பசாவியத் ஒன்ைியத்தில்), குைியீட்டியல், தருக்ைப் மோருண்க யியல் (logical semantics), ைணித 

ம ாழியியல் (mathematical linguistics), அளவு ம ாழியியல் (quantitative linguistics)  ற்றும் 

இப்போது ைணினி ம ாழியியல் (computational linguistics)  ற்றும் ம ாழி மோைியியல் (language 

engineering) (1960ைளின் முற்ேகுதியில் இருந்து ஏற்ைனபவ ேயன்ோட்டில் உள்ள மசாற்ைள்) என 

அகழக்ைப்ேடும் ைிட்டத்தட்ட அகனத்தும்  ிைவும் ச ைாைச் மசயல்ோடுைளுக்கு ஒரு ‘குகட’ 

ஆனது. ஆரம்ேத்தில், தன்னாள்வியல் (கசேர்மநடிக்ஸ் (cybernetics))  ற்றும் தைவல் 

பைாட்ோட்டுடன் (information theory) மநருங்ைிய உைவுைளும் இருந்தன. மோதுவாை, ஆரம்ே 

ைாைம் முழுவதும், இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (பைாட்ோட்டு  ற்றும் நகடமுகை இரண்டும்) 

மதாடர்ோன ேணிைள் சம்ேந்தப்ேட்ட ேை துகைைளில் ‘அைிவுசார்’ ேணிைளுக்குக் ைணினிைகளப் 

ேயன்ேடுத்துவதன் மூைம் ேரவைான மோருத்த ாை ைாணப்ேட்டன. இது குைித்த ஆராய்ச்சிக்கு 

குைிப்ோை உண்க  இயந்திர ம ாழிமேயர்ேின் ‘இகடம ாழி’ அம்சங்ைள், ஆவண  ீட்மடடுப்பு 

அக ப்புைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதற்கு ‘தைவல் ம ாழிைளின்’ உருவாக்ைத்திற்கு முக்ைியத்துவம் 

வாய்ந்ததாைக் ைருதப்ேடுைின்ைது. 

2.4. அல்ோக்அைிக்கை  ற்றும் அதன் விகளவுைள் 

 ALPAC அைிக்கை  ற்றும் அதன் விகளவுைள் (The ALPAC report and its consequences) 

என்ை தகைப்ேில் ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) கூைியுள்ள மசய்திைள் இத்தகைப்ேில் மதாகுத்துத் 

தரப்ேட்டுள்ளன. 1950ைளில் நம்ேிக்கை அதிை ாை இருந்தது; ைணினி  ற்றும் முகையான 

ம ாழியியலில் முன்பனற்ைங்ைள், குைிப்ோைத் மதாடாியல் ேகுதியில் தரத்தில் சிைந்த 
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ப ம்ோடுைகள உறுதிப்ேடுத்துவதாைத் பதான்ைியது. உடனடி முன்பனற்ைங்ைள்  ற்றும் சிை 

ஆண்டுைளில் முழு தானியங்ைி ஒழுங்குமுகைைள் மசயல்ேடும் ைணிப்புைள் ேை இருந்தன. 

இருப்ேினும், ம ாழியியல் சிக்ைல்ைளின் ைைகவத்தன்க  ப லும் ப லும் மதளிவாைத் 

மதாிந்ததால் ஏ ாற்ைம் அதிைாித்தது, மவளிப்ேகடயாை ஈடுமசய்ய முடியாத 

‘மோருண்க யியல்சார் தகடகய’ (‘semantic barrier’) ஆராய்ச்சி அகடந்துவிட்டதாை ேைர் 

ஒப்புக்மைாண்டனர். ஒரு மசல்வாக்ைான ைணக்மைடுப்ேில் ோர்-ஹில்மைல் (Bar-Hillel 1960)  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளிட ிருந்து முடிவுைகள ேிாித்தைிய முடியாத வகையில் முழுக யான 

தானியங்ைி உயர் தர ம ாழிமேயர்ப்பு (fully automatic high quality translation (FAHQT)) 

அக ப்புைகள உருவாக்குதல் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேின் ஆராய்ச்சியின் குைிக்பைாளாை இருக்ை 

பவண்டும் என்ை நிைவும் ைருத்கத வி ர்சித்தார். ம ாழியியல் அைிவு  ற்றும் ைணினி அக ப்புைள் 

தற்போகதய நிகைகயப் மோறுத்தவகர இது மவறு பன நம்ேத்தைாதது அல்ை, ஆனால் 

மைாள்கையளவில் சாத்திய ற்ைது என்று அவர் வாதிட்டார். அவர் pen என்ை வார்த்கதயுடன் 

தனது வாதத்கத நிரூேித்தார். இது குகைந்தது இரண்டு அர்த்தங்ைகளக் மைாண்டிருக்ைைாம் 

(விைங்குைள் அல்ைது குழந்கதைளுக்ைான ஒரு மைாள்ைைன்,  ற்றும் ஒரு எழுதும் ைருவி). The box 

was in the pen என்ை வாக்ைியத்தில் முதல் மோருள்  ட்டுப  நம்ேத்தகுந்ததாை ந க்குத் மதாியும்; 

இரண்டாவது மோருள் பேனாக்ைள்  ற்றும் மேட்டிைளின் சாதாரண அளவுைள் ேற்ைிய ந து 

அைிவால் விைக்ைப்ேடுைிைது. ோர்-ஹில்மைல் இத்தகைய சிக்ைைான எடுத்துக்ைாட்டுைள் 

மோதுவானகவ என்றும் எந்தமவாரு ைணினி நிரலும் ேரந்த ைகைக்ைளஞ்சிய பசைாிப்ேின் 

உதவிகயநாடா ல் இதுபோன்ை ‘உண்க யான உைை’ அைிகவப் புாிந்து கையாள இயைாது 

என்றும் வாதிட்டார். அவரது வாதம் அந்பநரத்தில் அதிை  திப்கேக் மைாண்டிருந்தது, இருப்ேினும் 

மசயற்கை நுண்ணைிவின் (artificial intelligence) வளர்ச்சிைள் ( ற்றும் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேில் 

அைிவு அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைள், ேிாிவு 2.7 ைீபழ) அவரது அவநம்ேிக்கை முற்ைிலும் 

நியாயம் இல்கை என்ேகத நிரூேித்துள்ளது. 

 சிை ைாை ாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சி தீவிர ாை மதாடர்ந்தது; உண்க யில் 

ேை புதிய குழுக்ைள் குைிப்ோை யுகனமடட் ஸ்படட்ஸ்  ற்றும் ஐபராப்ோவிற்கு மவளிபய 

அக க்ைப்ேட்டன; ஆராய்ச்சி அப்போது முக்ைிய ாை மதாடாியல் ேகுப்ோய்விலும் 
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மோருண்க யியலின் மதாடக்ை ஆய்விலும் ைவனம் மசலுத்தியது. அபத பநரத்தில், முதல் 

பவகைமசய்யும் ஒழுங்குமுகைைள் (ஐேிஎம்  ற்றும் ஜார்ஜ்டவுன்-இல் இருந்து) நிறுவப்ேட்டன; 

ேை ஆராய்ச்சியாளர்ைளின் ோர்கவயில் அகவ முன்கூட்டிபய (முதிராத நிகையில்) 

நிறுப்ேட்டதாகும்;  ற்றும் உடனடி முடிவுைகள விரும்பும் ேயனர்ைளால் ப ாச ான-தர ான 

ம ாழிமேயர்ப்புைள் ைிகடப்ேது ோராட்டப்ேட்டது; அவர்ைளுக்கு  னிதத் தர ான (human-quality) 

ேதிப்புைள் பதகவயில்கை. 

 ஆயினும்கூட, நல்ை தர ான இயந்திர ம ாழிமேயர்ேின் உடனடி வாய்ப்பு குகைந்து 

மைாண்டிருந்தது; 1964இல் அம ாிக்ைாவில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ேின்  அரசாங்ை ஆதரவாளர்ைள் 

(முக்ைிய ாை இராணுவ  ற்றும் புைனாய்வு அக ப்புைள்) நிகைக கய ஆராய தானியங்ைி 

ம ாழி மசயைாக்ை ஆபைாசகனக் குழுகவ (Automatic Language Processing Advisory 

Committee (ALPAC) அக க்ை பதசிய அைிவியல் நிறுவனம் (National Science Foundation) 

பைட்டனர். அதன் புைழ்மேற்ை 1966 அைிக்கையில், இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ம துவான, 

குகைவான துல்லிய ான  ற்றும்  னித ம ாழிமேயர்ப்கே விட இரண்டு  டங்கு விகை 

உயர்ந்தது என்றும், “உடனடி அல்ைது ைணிக்ைக்கூடியது எதுவு ில்கை ேயனுள்ள இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் வாய்ப்பு இல்கை” (ALPAC 1966) என்றும் முடிவு கூைப்ேட்டது. இது இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வில் ப லும் முதலீடு மசய்யத் பதகவயில்கை என்று ைண்டது; அதற்கு 

ேதிைாை ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்ைான தானியங்ைி அைராதிைள் (automatic dictionaries) போன்ை 

இயந்திர துகணக்ைருவிைகள (machine aids) உருவாக்ைவும் ைணினி ம ாழியியலில் அடிப்ேகட 

ஆராய்ச்சியின் மதாடர்ச்சியான ஆதரகவயும் ோிந்துகரத்தது.  முரண்ோடாை, ALPAC இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்கே நிராைாித்தது; ஏமனனில் அதற்குப் ேிந்கதய திருத்தியக ப்பு (post-editing) 

பதகவப்ேட்டது ( னித ம ாழிமேயர்ப்புைளும் கூட மவளியீட்டிற்கு முன்னர் 

 ாற்ைியக க்ைப்ேட்டது)  ற்றும் உயர்தர ம ாழிமேயர்ப்புைள் பதகவ என்று அது ைருதியது. 

ஆனால் நிதி ஆதரவு அக ப்புைள் முதன்க யாை தைவல் பசைாிப்பு  ற்றும் ேகுப்ோய்வில் 

ஆர்வ ாை இருந்தன; அவற்ைிற்கு குகைந்த தரம் ஏற்றுக்மைாள்ளத்தக்ைதாை இருந்தது. அந்த 

பநரத்தில் ஒரு ேக்ைச்சார்ோன  ற்றும் குறுைிய ோர்கவ மைாண்டதாை ேரவைாை ைண்டனம் 

மசய்யப்ேட்டாலும், ALPACஇன் மசல்வாக்கு ஆழ ானது; இது அம ாிக்ைாவில் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு ேதின்  ஆண்டுைளுக்கு ப ல் ம ய்நிைர் முடிகவக் 

மைாடுத்தது;  கைமுை ாை பவறு இடங்ைளிலும் இயந்திர ம ாழிமேயர்பு ஆராய்ச்சிகய 

முடிவுக்குக் மைாண்டுவந்தது. பசாவியத்தில் நிதியளிக்கும் அக ப்புைள்  ிைவும் ஏழ்க யான 

ைணினி வசதிைளுடன் மவற்ைிக்ைான வாய்ப்புைள் இன்னும் சிைியகவ என்று வாதாடியது.  ப லும் 
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ALPAC அைிக்கை, ைணினிைள்  ற்றும் இயற்கை ம ாழியின் ஆய்வில்  இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ப்பு ஆராய்ச்சியின் முன்னணி ேகுதி ஆகும் என்ை முந்கதய ைருத்கத முடிவுக்குக் 

மைாண்டுவந்தது. ைணினி ம ாழியியல் ஒரு சுதந்திர துகையாை  ாைியது. 

2.5.மூன்ைாவது ைாைைட்டம் (1967-1976) 

 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) இக்ைாைைட்டத்கத “அக தியான ேதின்  ஆண்டு’ (The 

quiet decade) என்று குைிப்ேிடுைின்ைார். ALPAC அைிக்கைக்குப் ேின்னரும் ஆராய்ச்சி 

முழுக யாை நிறுத்தப்ேடவில்கை. அம ாிக்ைாவில் கூட ஒரு சிை குழுக்ைள் மடக்சாஸ் 

ேல்ைகைக்ைழைத்திலும், மவய்ன்  ாநிை ேல்ைகைக்ைழைத்திலும் (Wayne State University) ப லும் 

ஆண்டுைள் மதாடர்ந்தன. ஆனால் திகசயில்  ாற்ைம் ஏற்ேட்டது. ALPAC க்கு முந்கதய ைாைத்தின் 

(1956-1966) "முதல் தகைமுகை" ஆராய்ச்சி முக்ைிய ாை ‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’ 

அணுகுமுகைைளால் (‘direct translation’ approaches) ஆதிக்ைம் மசலுத்தப்ேட்டது;  ALPACக்கு 

ேிந்கதய (post-ALPAC) “இரண்டாம் தகைமுகை” (“second generation”) இகடம ாழிசார் 

(interlingua)  ற்றும் இட ாற்ைம்சார் (transfer) அடிப்ேகடயிைான ‘ கைமுை’ (‘indirect’) 

 ாதிாிைளால் ஆதிக்ைம் மசலுத்தப்ேட பவண்டும்.   

 யுகனமடட் ஸ்படட்ஸில் முக்ைிய மசயல்ோடு ரஷ்ய ம ாழியின் அைிவியல்  ற்றும் 

மதாழில்நுட்ே ஆணவங்ைளின் ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்புைளில் ைவனம் மசலுத்தியது. ைனடா 

 ற்றும் ஐபராப்ோவில் பதகவைள் முற்ைிலும் பவறுேட்டகவ. ைனடியன் அரசாங்ைத்தின் இரு 

ைைாச்சாரக் மைாள்கை ம ாழிமேயர்ப்புத் மதாழிலின் திைகனத் தாண்டி ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சுக்ைான 

( ற்றும் குகைந்த அளவிற்கு ேிமரஞ்சு-ஆங்ைிைம்) ம ாழிமேயர்ப்பு பைாாிக்கைகய 

உருவாக்ைியது. ம ாழிமேயர்ப்ேின் சிக்ைல்ைள் ஐபராப்ேிய சமூைத்திற்குள் விஞ்ஞான, 

மதாழில்நுட்ே, நிர்வாை  ற்றும் சட்ட ஆவணங்ைள் எல்ைா சமூை ம ாழிைளிலிருந்தும்  ற்றும் 

எல்ைா சமூை ம ாழிைளுக்கும் ம ாழிமேயர்ப்புைளுக்ைான வளர்ந்து வரும் பைாாிக்கைைளுடன் 

ச  ான ைடுக யில் இருந்தன.  யுகனமடட் ஸ்படட்டில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேை 

ஆண்டுைளாைப் புத்துயிர் மேைா ல் இருக்கும்போது ைனடாவிலும் ஐபராப்ோவிலும் (ேின்னர் 
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ஜப்ோனிலும் ேிை இடங்ைளிலும்) இயந்திர ம ாழிமேயர்ேின் பதகவ அங்ைீைாிக்ைப்ேடுவது 

நிறுத்தப்ேடவில்கை; வளர்ச்சி மதாடர்ந்தது. 

  ாண்ட்ாீலில் (Montreal) ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ஒரு மதாடாியல் 

இட ாற்ை ஒழுங்குமுகை (syntactic transfer system) குைித்து 1970இல் ஆராய்ச்சி மதாடங்ைியது. 

TAUM திட்டம் (Traduction Automatique de l’Université de Montréal) இரண்டு முக்ைிய 

சாதகனைகளக் மைாண்டிருந்தது: முதைாவதாை, ம ாழியியல் பைார்கவகளயும் 

ைிகளயக ப்புைகளயும் கையாளுவதற்ைான க்யூ-ஒழுங்குமுகை வடிவவாதம் (Q-system 

formalism) (ேின்னர் புபராைாக் நிரைாக்ை ம ாழி என உருவாக்ைப்ேட்டது); இரண்டாவதாை, 

வானிகை முன்னைிவிப்புைகள ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைான ம ட்படா ஒழுங்குமுகை (Météo 

system). குைிப்ோை வானிகை அைிக்கைைளின் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மசாற்மைாகை  ற்றும் 

வகரயறுக்ைப்ேட்ட மதாடாியல் ஆைியவற்ைிற்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்ட ம ட்டிபயா 1976 முதல் 

மவற்ைிைர ாை இயங்ைியது (1984 முதல் புதிய ேதிப்ேில்). TAUM குழு இந்த மவற்ைிகய வி ான 

கைபயடுைளின்  ற்மைாரு துகண ம ாழியுடன்  ீண்டும் மசய்ய முயற்சித்தது; ஆனால் 

ைைகவத்தன்க யான மேயர்ச்மசால் கூட்டுைள்  ற்றும் மதாடர்ைளின் சிக்ைல்ைகள ச ாளிக்ை 

தவைிவிட்டது; திட்டம் 1981இல் முடிவகடந்தது. 

 ேதின்  ஆண்டின் முக்ைிய புதுக யான பசாதகனைள் இன்ைியக யாததாை இகடம ாழி 

அணுகுமுகைைளில் ைவனம் மசலுத்தியது. 1960க்கும் 1971க்கும் இகடயில் ைிமரபனாேிள் 

ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Grenoble University) மேர்னார்ட் வாபைாயிஸால் (Bernard Vauquois) 

நிறுவப்ேட்ட குழு ரஷ்ய ைணிதம்  ற்றும் இயற்ேியல் ேனுவல்ைகளப் ேிமரஞ்சு ம ாழியில் 

ம ாழிமேயர்க்கும் ஒரு ஒழுங்குமுகை உருவாக்ைப்ேட்டது. அதன் ‘க ய ம ாழி’ (pivot language) 

(ரஷ்யாவில் குைஜினா  ற்றும் ம ல்’யுக் (Kulagina and Mel'čuk) ஆராய்ச்சி மூைம் ஓரளவிற்கு 

மசல்வாக்கு மசலுத்தியது) மதாடாியல் உைவுைளின் தர்க்ைாீதியான ேண்புைகள  ட்டுப  

உருப்ேடுத்தம் மசய்தது; இது ஒரு தூய்க யான இகடம ாழி அல்ை, ஏமனனில் இது 

மசாற்ைளுக்கு ஒன்பைாமடான்று உருப்ேடுத்தங்ைகள வழங்ைவில்கை; இகவ இரும ாழி 

இட ாற்ை இயந்திரநுட்ேத்தால் (bilingual transfer mechanism) ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டன. 

ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைம் மூன்று நிகைைள் சம்ேந்தப்ேட்டது: மதாடர் அக ப்பு (சூழல் 
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ைட்டுப்ேடில்ைாத) (phrase-structure (context-free)) உருப்ேடுத்தம், சார்பு அக ப்பு (dependency 

structure)  ற்றும் ேனிகை  ற்றும் ேங்பைற்ோளைள் (predicates and arguments) அடிப்ேகடயில் 

‘க ய ம ாழி’ உருப்ேடுத்தம். மடக்சாஸ் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் 1970ைளில் மஜர் ன்  ற்றும் 

ஆங்ைிைத்திற்ைான ம ட்டல் அக ப்ேில் இபதபோன்ை  ாதிாி ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேட்டது: 

வாக்ைியங்ைள் ‘இயல்ோன வடிவங்ைள்’ (‘normal forms’) ஆைப் ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்டன; 

அதாவது இகடம ாழி மசால்சார் கூறுைள் இல்ைாத மோருண்க யியல்சார்  ைருத்துகர சார்பு 

ைட்டக ப்புைள் (semantic propositional dependency structures). அபத பநரத்தில் பசாவியத் 

யூனியனில் ம ல்’யுக் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேயன்ோட்டிற்கு பவண்டி ஒரு ‘மோருள்-உகர’ 

 ாதிாி (‘meaning-text’ model) குைித்த தனது ஆராய்ச்சிகயத் மதாடர்ந்தார் (ப பை ைாண்ை).  

 இருப்ேினும், 1970ைளின் நடுப்ேகுதியில் இகடம ாழிசார் அணுகுமுகையின் எதிர்ைாைம் 

சந்பதைத்திற்குாியதாைத் பதான்ைியது. அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட முக்ைிய சிக்ைல்ைள் 

ைிமரபனாேிள்  ற்றும் மடக்சாஸ் குழுக்ைளால் (Grenoble and Texas groups) ேகுப்ோய்வு 

நிகைைளின் ைடினத்தன்க க்கு ைாரண ாை இருந்தன (எந்த ஒரு ைட்டத்திலும் பதால்வி என்ேது 

எந்தமவாரு மவளியீட்கடயும் உற்ேத்தி மசய்யத் தவைியது): ோகுேடுத்திைளின் திைக யின்க  

(வடிைட்டப்ேட பவண்டிய ேை ேகுதி ேகுப்ோய்வுைள்), குைிப்ோை மூை ம ாழியின் உள்ளீட்டின் புை 

வடிவங்ைள் ேற்ைிய தைவல் இழப்பு, இைக்கும ாழி வடிவங்ைகளயும் ஏற்றுக்மைாள்ளக்கூடிய 

இைக்கும ாழி வாக்ைிய அக ப்புைளின் ைட்டு ானத்கதயும் பதர்ந்மதடுப்ேதற்கு வழிைாட்டப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டிருக்ைைாம். இதன் விகளவாை, குகைந்த ைட்சிய ‘இட ாற்ை’ அணுகுமுகை 

சிைந்த வாய்ப்புைகள வழங்ைியது என அந்த பநரத்தில் ேைருக்குத் பதான்ைியது.  

 ேின்வரும் ேடம் இகடம ாழிகயப் ேயன்ேடுத்து ஒரு எடுத்துக்ைாட்டான 

ஒழுங்குமுகைகய விளக்கும். 
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                       ேகுப்ோய்வு                                  உருவாக்ைம் 

        
மூைம ாழி 

உகர 

இகடம ாழி 

உருப்ேடுத்தம் 

இைக்கும ாழி 

உகர 

மூைம ாழி 

அைராதியும் 

இைக்ைணமும் 

மூைம ாழி 

இைக்கும ாழி 

அைராதி 

இைக்கு ம ாழி 

அைராதியும் 

இைக்ைணமும் 

 

ேின்வரும் ேடம் ோி ாற்ைம்/இட ாற்கைத்கத உள்ளடக்ைிய இகடம ாழிவாயிைான 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேின் மூன்று  ட்ட நிகைகய உருப்ேடுத்தம் மசய்யும். 

 

           ேகுப்ோய்வு                             ாற்ைம்        உருவாக்ைம் 

                

 

 

 

           

 

மூைம ாழி 

உகர 

மூைம ாழி 

உருப்ேடுத்தம் 

இைக்கு   

ம ாழி 

உருப்ேடுத்தம் 

இைக்கு

ம ாழி 

உகர 

மூைம ாழி 

அைராதியும் 

இைக்ைணமும் 

மூைம ாழி 

இைக்கும ாழி 

அைராதி 

இைக்கு ம ாழி 

அைராதியும் 

இைக்ைணமும் 

 

2.6. நான்ைாவது ைாைைட்டம் (1976-1989) 

 இக்ைாைைட்டம் ஹட்சின்ஸால் (Hutchins 2015) "மசயல்ோட்டு  ற்றும் வணிை 

ஒழுங்குமுகைைள்" (Operational and commercial systems) என்று குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 

ALPACக்குப் ேிந்கதய ேதின்  ஆண்டில் அதிை ான ஒழுங்குமுகைைள் மசயல்ோட்டு 

ேயன்ோட்டிற்கு வந்து மோது க்ைகள ைவனம் ஈர்த்தன. ஜார்ஜ்டவுன் ஒழுங்குமுகைைள் 
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1960ைளின் நடுப்ேகுதியில் இருந்து இயங்ைி வந்தன. அத்துடன் ம ட்டிபயா,  ற்றும் ேிை இரண்டு 

துகண ம ாழி ஒழுங்குமுகைைள் (sublanguage systems) பதான்ைின: 1970ஆம் ஆண்டில் 

இன்ஸ்டிட்யூட் மடக்ஸ்கடல் டி ேிரான்ஸ் (Institut Textile de France) ஒரு ேன்ம ாழி 

ஒழுங்குமுகையான கடடஸ்-ஐ (TITUS) அைிமுைப்ேடுத்தியது;  ற்றும் 1972 இல் சீன ஹாங்ைாங் 

ேல்ைகைக்ைழைம் (Chinese University of Hong Kong (CULT)) குைிப்ோை சீன ம ாழியிலிருந்து 

ைணித நூல்ைகள ஆங்ைிைத்தில் ம ாழிமேயர்க்ை வடிவக க்ைப்ேட்டது. 

 இருப்ேினும்,  ிைவும் முக்ைிய ானது, முதல் சிஸ்ட்ரான் நிறுவல்ைள் (Systran installations). 

பீட்டர் படா ா (Peter Toma) உருவாக்ைிய அதன் ேழக யான ேதிப்பு, யுஎஸ்ஏஎஃப்  மவளிநாட்டு 

மதாழில்நுட்ே ேிாிவில் (USAF Foreign Technology Division) (Dayton படட்டன், Ohio/ஓஹிபயா) 

1970இல் நிறுவப்ேட்ட ரஷ்ய-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகை ஆகும். ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் 

ஆகணயம் (Commission of the European Communities) ஒரு ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு ேதிப்கே 1976இல் 

வாங்ைியது   ற்றும் ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் (European Communities) (இப்போது ஐபராப்ேிய 

ஒன்ைியம் (European Communities)) ேிை ம ாழிைளின் ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ஒழுங்குமுகைைள் 

அகதத் மதாடர்ந்தது. ேை ஆண்டுைளாை அதிைாித்த கூறுநிகைக  (modularity)  ற்றும் 

பவறுேட்ட புதிய ம ாழி இகணைகள உருவாக்கும்போது மசைவுக் குகைப்புைகள அனு திக்ைிை 

பவறுேட்ட ேதிப்புைளின் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் கூட்டிகணப்ோைத்தின் அதிைப் மோருந்தக்கூடிய 

தன்க  (compatibility) இவற்ைால் அசல் (‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’) வடிவக ப்பு மோிதும் 

 ாற்ைப்ேட்டுள்ளது. சிஸ்ட்ரான் ஏராள ான அரசுைளுக்ைிகடயிைான நிறுவனங்ைளில் 

(intergovernmental institutions) நிறுவப்ேட்டது; எ.ைா. பநட்படா  ற்றும் சர்வபதச அணுசக்தி 

ஆகணயம் (NATO and the International Atomic Energy Authority),  ற்றும் ேை மோிய 

நிறுவனங்ைளில், எ.ைா. மஜனரல் ப ாட்டார்ஸ் (General Motors), படார்னியர் (Dornier)  ற்றும் 

ஏபராஸ்பேட்டிபயல் (Aérospatiale). மஜராக்ஸ் ைார்ப்ேபரஷனில் (Xerox Corporation) குைிப்ோை 

அதன் ேயன்ோடு குைிப்ேிடத்தக்ைதாை இருந்தது: ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சு, மஜர் ன், 

இத்தாலியன், ஸ்ோனிஷ், போர்த்துைீசியம்  ற்றும் ஸ்ைாண்டிபநவிய ம ாழிைளுக்கு (French, 

German, Italian, Spanish, Portuguese, and Scandinavian languages) ம ாழிமேயர்ப்ேதற்கு 

மதாழில்நுட்ே கைபயடுைளின் மசாற்மைாகைகயயும் ைட்டக ப்புைகளயும் ைட்டுப்ேடுத்துவதால் 

ேிந்கதய திருத்த அக ப்பு மூைம் ைிட்டத்தட்ட அைற்ைப்ேட்டது. 

 1980ைளின் முற்ேகுதியிலிருந்து ச ீேம் வகர சிஸ்ட்ரானின் (Systran) முக்ைிய 

போட்டியாளர் பைாபைா ைார்ப்ேபரஷனலிருந்து (Logos  Corporation) வந்த ஒழுங்குமுகை,ஆகும்; 

இது ஆரம்ேத்தில் மேர்னார்ட் ஈ. ஸ்ைாட் (Bernard E. Scott) என்ேவரால் வி ான கைபயடுைகள 
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ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைான ஆங்ைிை-வியட்நா ிய ஒழுங்குமுகையாை (English-Vietnamese system) 

1970ைளில் உருவாக்ைப்ேட்டது. இத்திட்டத்தில் மேைப்ேட்ட அனுேவம் 1982இல் சந்கதயில் 

பதான்ைிய மஜர் ன்-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகையின் (German-English system) வளர்ச்சிக்கு 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது; 1980ைளில் ேிை ம ாழி இகணைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. 

 1980ைளின் இறுதியில் வணிைாீதியான ம ட்டல் மஜர் ன்-ஆங்ைிை (METAL German-

English system) முகை பதான்ைியது; இது மடக்சாஸ் ேல்ைகைக்ைழை ஆராய்ச்சியில் இருந்து 

உருவானது. 1970ைளின் நடுப்ேகுதியில் அதன் இகடம ாழிசார் பசாதகனைளுக்குப் ேிைகு 

இக்குழு அடிப்ேகடயில் இட ாற்ை அணுகுமுகைகய ேின்ேற்ைியது; இந்த ஆராய்சிக்கு 1978 

முதல் முனிச்சில் (Munich) (மஜர் னி) சீம ன்ஸ் நிறுவனம் (Siemens company) நிதியளித்தது. ேிை 

ம ாழி இகணைள் ேின்னர் டச்சு, ேிரஞ்சு   ற்றும் ஸ்ோனிஷ்  ற்றும் ஆங்ைிைம் (Dutch, French and 

Spanish)  ற்றும் மஜர் ன் (English and German). 

 சிஸ்ட்ரான் (Systran), பைாபைாஸ் (Logos)  ற்றும் ம ட்டல்  (METAL) போன்ை 

ஒழுங்குமுகைைள் மைாள்கை அடிப்ேகடயில் மோதுவான ேயன்ோட்டிற்ைாை 

வடிவக க்ைப்ேட்டன; இருப்ேினும் நகடமுகையில் அவற்ைின் அைராதிைள் குைிப்ேிட்ட மோருள் 

ைளங்ைளுக்கு  ாற்ைியக க்ைப்ேட்டுள்ளன. ஒரு குைிப்ேிட்ட சூழலுக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்ட 

சிைப்பு-பதகவ ஒழுங்குமுகைைள் 1970ைள்  ற்றும் 1980ைளில் உருவாக்ைப்ேட்டன.  

வாஷிங்டனில் உள்ள ோன் அம ாிக்ைன் மஹல்த் ஆர்ைகனபசஷன் (Pan American Health 

Organization in Washington) இரண்டு ம யின்ேிபரம் (mainframe) ஒழுங்குமுகைைகள 

உருவாக்ைியது; ஒன்று ஸ்ோனிஷ் ம ாழியிலிருந்து ஆங்ைிைம் (SPANAM)  ற்றும்  ற்மைான்று 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து ஸ்ோனிஷ் ம ாழி (ENGSPAN); இரண்டுப  அடிப்ேகடயில் முாியல் 

வாஸ்ைான்மசபைாஸ் (Muriel Vasconcellos)  ற்றும்  ார்பஜாாி லிபயான் (Marjorie León) என்ை 

இரண்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைளால் உருவக்ைப்ேட்டன. மோிய குைிப்ேிட்ட பநாக்ைத்திற்ைான 

ஒழுங்குமுகைைள் (tailor-made systems) 1980ைளின் முற்ேகுதியில் இருந்து ஸ் ார்ட் 

ைார்ப்ேபரஷனின் (Smart Corporation) (நியூயார்க்) சிைப்ோகும். வாடிக்கையாளர்ைள் சிட்டிைார்ப், 

ஃபோர்டு (Citicorp, Ford)  ற்றும் எல்ைாவற்ைிலும்  ிைப்மோிய ைபனடிய பவகைவாய்ப்பு  ற்றும் 

குடிவரவுத் துகை (Canadian Department of Employment and Immigration) இவற்கை உட்ேடுத்தும். 

ஸ் ார்ட் ஒழுங்குமுகைைளின் (Smart systems) (மஜராக்கஸப் (Xerox) போை) முதன்க யான 
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அம்சம் மவளியீட்டின் திருத்தத் பதகவகயக் குகைக்கும் ேடி உள்ளீட்டு (ஆங்ைிைம்) 

மசாற்மைாகை  ற்றும் மதாடாியலின் ைண்டிப்ோன  ைட்டுப்ோடு ஆகும்.   

 1980ைளில்,  ிைப் மோிய வணிை மசயல்ோடு ஜப்ோனில் இருந்தது, அங்கு மேரும்ோைான 

ைணினி நிறுவனங்ைள் (புஜித்சூ, ஹிட்டாச்சி, என்.இ.சி, ஷார்ப், பதாஷிோ (Fujitsu, Hitachi, NEC, 

Sharp, Toshiba)) ைணினி உதவி ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ம ன்மோருகள முக்ைிய ாை ஜப்ோனிய-

ஆங்ைிைம்  ற்றும் ஆங்ைிைம்-ஜப்ோனிய சந்கதைளுக்கு (Japanese-English and English-Japanese 

markets) உருவாக்ைியன; இருப்ேினும் அகவ மைாாிய, சீன (Korean, Chinese)  ற்றும் ேிை 

ம ாழிைளுக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு பதகவைகளப் புைக்ைணிக்ைவில்கை. இந்த ஒழுங்குமுகைைளில் 

ேை  ட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் தைவல்ைளுக்குப் ேகுப்ோய்வு மசய்ைிை 

 ற்றும் மசாற்மோருண்க   யக்ைங்ைகள நீக்ைச் சிைிய அளவில் முற்ைிலும் முயற்சி மசய்யாத 

தாழ் நிகை பநரடி அல்ைது இட ாற்ை ஒழுங்குமுகைைள் ஆகும். மேரும்ோலும் குைிப்ேிட்ட ோடத் 

துகைைளுக்கு (ைணினி அைிவியல்  ற்றும் தைவல் மதாழில்நுட்ேம் என்ேன ேிரேை ான 

விருப்ேத்பதர்வுைள்), அகவ தயாாிப்பு (முன் திருத்தம் (pre-editing))  ற்றும் திருத்தம் (ேின் திருத்தம் 

(post-editing) நிகைைள் இரண்டிலும் ைணிச ான  னித உதவிகய நம்ேியிருந்தன. 

 சிை ஜப்ோனிய அக ப்புைள் க க்பரா ைம்ப்யூட்டர்ைளுக்ைாை (microcomputers) 

வடிவக க்ைப்ேட்டன. ஆனால் அகவைள் இந்த சந்கதயில் முதன்க யானது இல்கை. 

ஆரம்ேைாைத்தியன முகைபய 1981இல் அம ாிக்ை வீட்னர் ( American Weidner)  ற்றும் 1983இல் 

ALPS ஒழுங்குமுகைைள். ALPS ஒழுங்குமுகை மூன்று நிகை உதவிைகள வழங்ைியது: ேன்ம ாழி 

மசால் மசயைாக்ைம் (word-processing), தானியங்ைி அைராதி (automatic dictionary)  ற்றும் ைகைச் 

மசால் ஆபைாசகன (terminology consultation)  ற்றும் ஊடாடும் ம ாழிமேயர்ப்பு (interactive 

translation). ேிந்கதய பநர்வில் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு மூைம் உருவாக்ைப்ேட்ட மசப்ே ில்ைா 

ம ாழிமேயர்ப்பு வகரவுைள் (MT-produced rough drafts)  ீது ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

ேணியாற்ைைாம். இந்த ஒழுங்குமுகை ‘ம ாழிமேயர்ப்பு நிகனவைம்’ (‘translation memory’) 

என்ேதன் மதாடக்ை வடிவத்கதக் மைாண்டிருந்தது (ைீபழ ேிாிவு 2.8 ஐப் ோர்க்ைவும்.) இருப்ேினும், 

ALPS தயாாிப்புைள் ைாேைர ானகவ அல்ை; 1980 ைளின் நடுப்ேகுதியில் இருந்து இந்நிறுவனம் 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்குக் ைணினி ேயன்ோட்டுக் ைருவிைள் விற்ேகத விட ம ாழிமேயர்ப்பு 
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பசகவகய வழங்குவதில் திகச திருப்ேப்ேட்டது. வீட்னர் ஒழுங்குமுகைைள் ஏராள ான ம ாழி 

இகணைளுக்கு மதாகுப்புைகள வழங்ைின; அதன் ஜப்ோனிய-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகைைள் 

குைிப்ோை ேிரேை ானகவ. 1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் வீட்னர் (Weidner) ேிராவிஸால் (Bravice) 

கையைப்ேடுத்தப்ேட்டது;  ஆனால் விகரவில் நிறுவனம் முடிவுக்கு வந்தது. இருப்ேினும், இந்த 

பநரத்தில் தனிப்ேட்ட ைணினிைளுக்ைான ேிை ஒழுங்குமுகைைள் சந்கதயில் வந்துவிட்டன 

(ம ாழியியல் தயாாிப்புைளிலிருந்து (Linguistic Products) ேிசி-ம ாழிமேயர்ப்ோளர் (PC-Translator), 

குபளாேலிங்ைிலிருந்து (Globalink) ஜி.டி.எஸ் (GTS)  ற்றும் க க்பராடாக்ைிலிருந்து (MicroTac) 

ம ாழி உதவித் மதாடர் (Language Assistant series). 

2.7. ஐந்தாவது ைட்டம் (1976 முதல் 1989 வகர)  

 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) இகத "ஆராய்ச்சியின்  று ைர்ச்சி" (The revival of research) 

என்று குைிப்ேிடுைின்ைார். 1970ைளின் ேிற்ேகுதியிலும் 1980ைளின் முற்ேகுதியிலும் 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சியின்  று ைர்ச்சி மூன்று ைட்ட இட ாற்ை அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகைகய (transfer-based approach) முக்ைிய ாை மதாடாியல் சார்ந்த அணுகுமுகைகய 

ஏைக்குகைய உைைளாவிய ாீதியில் ஏற்றுக்மைாள்வதன் மூைம் ேண்ோக்ைம் மசயப்ேட்டது  ற்றும் 

அன்கைய ைாைத்திய ம ாழியிய பைாட்ோடுைளால் ோதிக்ைப்ேட்டுள்ள மசால்சார்  ற்றும் 

இைக்ைண விதிைகள முகைப்ேடுத்துவதால் நிறுவப்ேட்டது.  

 ைிமரபனாேிள் குழு (பைதா (GETA (Groupe d’Etudes pour la Traduction Automatique)) 

அதன் இகடம ாழிய ஒழுங்குமுகையின் ஏ ாற்ைத்திற்குப் ேிைகு, அதன் மசல்வாக்கு ிக்ை 

அாிபயன் ஒழுங்குமுகையின் (Ariane system) உருவாக்ைகதத் மதாடங்ைியது. "இரண்டாம் 

தகைமுகை" (“second generation”) ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான இட ாற்ை 

ஒழுங்குமுகைைளின் (linguistics-based transfer systems) முன்னுதாரணம் எனக் ைருதப்ேட்ட 

அாிபயன் 1980ைளில் உைைம் முழுவதும் திட்டங்ைகளப் ோதித்தது. குைிப்ோை அதன் 

மநைிழ்வுத்தன்க  (flexibility)  ற்றும் கூறுநிகைக  (modularity, ைிகள அக ப்பு 

உருப்ேடுத்தங்ைகளக் கையாளும் அதற்ைான வழிமுகைைள்  ற்றும் நிகையான  ற்றும்  ாறும் 

இைக்ைணங்ைளின் ைருத்து ஆைியகவ குைிப்ேிடத்தக்ைகவ. மவவ்பவறு நிகைைளும் 

உடுப்ேடுத்தத்தின் வகைைளும் (சார்பு, மதாடரக ப்பு, தருக்ைம் (dependency, phrase structure, 

logical)) ஒற்கை வகை புைக்குைிப்பு மசய்யப்ேட்ட ைிகள அக ப்புைளால் (labelled tree structures) 

இகணக்ைப்ேடைாம்;  ற்றும்  இதனால் ேன்னிகை இட ாற்ை உருப்ேடுத்தங்ைளில் (multilevel 
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transfer representations) ைணிச ான மநைிழ்வுத்தன்க கய வழங்குைிைது. எனினும், ேை பசாதகன 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைகளப் போைபவ அாிபயன் ஒரு மசயல்ோட்டு 

ஒழுங்குமுகையாை (operational system)  ாைவில்கை (ஒரு ேிமரஞ்சு பதசிய இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு திட்டத்தில் ஈடுோடு இருந்தபோதிலும்);  ற்றும் 1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் இந்த 

ஒழுங்குமுகை குைித்த மசயல்ோடான ஆராய்ச்சி நிறுத்தப்ேட்டது. 

 மைத்தா அாியபன (GETA-Ariane) வடிவக ப்கே ஒத்ததான மு (Mu) ஒழுங்குமுகை 

 ாபைாபடா நாபைாவின் (Makoto Nagao) ைீழ் ைிபயாட்படா ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (University of 

Kyoto) உருவாக்ைப்ேட்டது. மு-இன் முக்ைிய அம்சங்ைள் பவற்றுக  இைக்ைண ேகுப்ோய்வு 

 ற்றும் சார்பு ைிகளயக ப்பு (dependency tree) உருப்ேடுத்தங்ைளின் ேயன்ோடு  ற்றும் 

இைக்ைணம் எழுதுவதற்கு (GRADE) நிரைாக்ை சூழலின் உருவாக்ைம். ைிபயாட்படா ஆராய்ச்சி ேை 

ஜப்ோனிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ர்பு ஆராய்ச்சி திட்டங்ைளிலும் ேை ஜப்ோனிய வணிை 

ஒழுங்குமுகைைளிலும் (Japanese commercial systems) மேரும் தாக்ைத்கத ஏற்ேடுத்தியது. 1986 

முதல் ஆராய்ச்சி முன் ாதிாி ஜப்ோனிய அைிவியல்  ற்றும் மதாழில்நுட்ேத்திற்ைான தைவல் 

க யத்தால் (Japanese Information Centre for Science and Technology) சுருக்ைங்ைகள 

ம ாழிமேயர்க்ைப் ேயன்ேடுத்த ஒரு மசயல்ோட்டு ஒழுங்குமுகையாை  ாற்ைப்ேட்டது. 

 சர்ப்ரூக்ைனில் (Saarbrücken) (மஜர் னி) பசாதகன ஆராய்ச்சி 1967இல் மதாடங்ைியது; 

1970ைளின் நடுப்ேகுதியில் இருந்து நுணுக்ைமுகைைளின் ேன்முைத்தன்க கயக் ைாட்டுைிை ஒரு 

ேன்ம ாழி ோி ாற்ை ஒழுங்குமுகை SUSY (Saarbrücker Übersetzungssystem) 

உருவாக்ைப்ேட்டது: மதாடரக ப்பு விதிைள் (phrase structure rules),  ாற்ைம்சார் விதிைள் 

(transformational rules), பவற்றுக  இைக்ைணம் (case grammar)  ற்றும் இகணதிைன் சட்டங்ைள் 

(valency frames), சார்பு இைக்ைணம் (dependency grammar), and புள்ளியியல்சார் தரவுைளின் 

(statistical data) ேயன்ோடு போன்ைகவ. இதன் முக்ைிய ைவனம் ரஷ்ய ம ாழி  ற்றும் மஜர் ன் 

ம ாழி போன்ை திாிபுறும் ம ாழிைளின் (inflected languages) ஆழ ான ஆய்வாகும்; ஆனால் 

ஆங்ைிைம்  ற்றும் ேிரஞ்சு உள்ளிட்ட ேிை ம ாழிைளும் ஆராயப்ேட்டன. இந்தக் குழு ஜப்ோனிய 

அைிவியல் ைட்டுகரைளின் தகைப்புைகள மஜர் ன் ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்கும் மோருட்டு 

புஜித்சு அட்ைாஸ் ஒழுங்குமுகைலிருந்து (Fujitsu ATLAS system) மவளியீட்கட  ாற்றுவதற்ைாை 

ஒரு உருவாக்ைிகய (SEMSYN) உருவாக்ைியது. 
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 1980ைளில் நன்கு அைியப்ேட்ட திட்டங்ைளில் ஒன்று ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் யூபராட்ரா 

திட்டம் (Eurotra project) ஆகும். அதன் பநாக்ைம் அகனத்து சமூை ம ாழிைளுக்குள்ளும் 

ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ப ம்ேட்ட ேன்ம ாழிய ோி ாற்ை முகைகய உருவாக்குவதாகும்; இது 

சமூைங்ைளின் சிஸ்ட்ரான் ஒழுங்குமுகையின் ‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’ அணுகுமுகை இயல்ோைபவ 

 ட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டிருந்தது என்ை அனு ானத்தின் அடிப்ேகடயில்  ஆகும்.  மைத்தா அாியபன 

(GETA-Ariane)  ற்றும் ஸூஸி (SUSY) போன்று இதன் வடிவக ப்பு ேன்னிகை 

இகடமுைங்ைளில் அதிை அளேிைான அருவத்தன்க யாக்ைத்தில் மசால்சார் (lexical), தர்க்ை-

மதாடாியல் (logico-syntactic)  ற்றும் மோருண்க யியல் தைவல்ைகள (semantic information) 

இகணத்துள்ளது. கூடுதல் ம ாழியியல் அைிவுத் தளங்ைளின் அல்ைது அனு ான இயந்திர 

நுட்ேத்தின் ேயன்ோடு எதுவும் மசய்யப்ேடவில்கை;  ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்பு மசயல்முகைைளின் 

போது  னித உதவி அல்ைது தகையீட்டிற்ைான வசதிைள் எதுவும் இகணக்ைப்ேடவில்கை. 

சம்ேந்தப்ேட்டவர்ைளால் உடனடியாை ஒப்புக்மைாள்ளப்ேட்ட ஒரு மோிய குகைோடு,  

பைாட்ோட்டு அடிப்ேகடயிலும் நகடமுகை அடிப்ேகடயிலும் அைராதியின் சிக்ைல்ைகளச் 

ச ாளிக்ைத் தவைியது, இந்தத் திட்டம் சமூைம் முழுவதிலும் ேை ேல்ைகைக்ைழை ஆராய்ச்சி 

குழுக்ைகள உள்ளடக்ைியது; ஆனால் 1980ைளின் முடிவில் எந்தமவாரு மசயல்ோட்டு முகையும் 

எதிர்ோர்க்ைப்ேடவில்கை  ற்றும் திட்டம் முடிந்தது, இருப்ேினும் ைணினி ம ாழியியலில் குறுக்கு 

பதசிய ஆராய்ச்சிகயத் (cross-national research) தூண்டும் அதன் இரண்டாம் பநாக்ைத்கத 

அகடந்தது. 

 1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் மசயற்கை நுண்ணைிவு  ற்றும் புைைிவு ம ாழியியலில் ச ைாை 

ஆராய்ச்சி மூைம் ஓரளவு ஊக்ைப்ேடுத்தப்ேட்ட இகடம ாழிய ஒழுங்குமுகைைளில் ஆர்வத்தின் 

மோதுவான  று ைர்ச்சி இருந்தது. விநிபயாைிக்ைப்ேட்ட ம ாழி ம ாழிமேயர்ப்பு (Distributed 

Language Translation (DST) ஒழுங்குமுகை உட்மரக்டில் (Urecht) (The Netherlands 

(மநதர்ைாந்து)) உள்ள ேிஎஸ்ஓ (BSO) ம ன்மோருள் நிறுவனத்தில் டூன் விட்ைா ின் (Toon 

Witkam) வழிைாட்டுதலின் ைீழ் ைணினி வலிப்ேின்னைளின் (computer networks) ப ல் மசயல்ேடும் 

ஒரு ேன்ம ாழிய ஊடாடும் ஒழுங்குமுகையாை (multilingual interactive system) ைருதப்ேட்டது; 

இதில் ஒவ்மவாரு முகனயமும் ஒரு ம ாழியில் இருந்து  ட்டுப  ம ாழிமேயர்க்கும் இயந்திர ாை 
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இருக்ை பவண்டும். உகரைள் எஸ்ேபரன்படாவின் (Esperanto)  ாற்ைியக க்ைப்ேட்ட வடிவ ான 

இகடநிகை ம ாழியில் (Intermiday) உள்ள முகனயங்ைளுக்கு (terminal) இகடயில் அனுப்ேப்ேட 

பவண்டும். ேகுப்ோய்வு முதன்க யாை உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் ேண்புக்கூறுைளுடன் 

(சார்பு இைக்ைணத்தில் முகைேடுத்தப்ேட்டது) ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டது; மோருண்க யியல் 

மசயைாக்ைம் இல்கை; மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் க ய இகடம ாழியக்கூைில் (interlingua 

component) நடந்தது. ஆய்வுத்திட்டம் மோிய மசால்சார் தரவுத்தளங்ைளின் ைட்டு ானத்தில் ஒரு 

குைிப்ேிடத்தக்ை முயற்சிகய ப ற்மைாண்டது;  ற்றும் அதன் இறுதி ஆண்டுைளில் ( னித) 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட ேனுவல்ைளின் (Sadler 1989) தரவுத்மதாகுதியில் இருந்து ஒரு இரும ாழி 

அைிவு வங்ைிகய (Bilingual Knowledge Bank) உருவாக்ை முன்ம ாழியப்ேட்டது;  இந்த 

விஷயத்தில் ேிற்ைாை எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைகள (example-based 

systems) எதிர்ோர்க்ைிைது (ோர்க்ை ேிாிவு 2.9 ைீபழ). 

  ற்மைாரு விஷயத்தில் புதுக யான மநதர்ைாந்தில் (Netherlands) இரண்டாவது 

இகடம ாழியத் திட்டம்,  ேிலிப்ஸில் (Philips) (ஐன்ட்பஹாவன் (Eindhoven)) ஜான் 

ைாண்ட்ஸ்மேர்ைன் (Jan Landsbergen) இயக்ைிய மராமசட்டா (Rosetta) திட்டம் ஆகும்.  ாண்படக் 

இைக்ைணத்தின் (Montague grammar) இகடம ாழி உருப்ேடுத்தங்ைளில் ேயன்ோட்கட 

ஆராய்வபத இதன் பநாக்ைம்;  கூட்டக வு மைாள்கைகயப் (principle of compositionality) 

ேின்ேற்ைி மோருண்க யியல்சார் உருப்ேடுத்தங்ைள் மவளிப்ோடுைளின் மதாடாியல் அக ப்ேில் 

இருந்து ஆக்ைப்ேட்டன; ஒவ்மவாரு மதாடாியல்சார் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்ேிற்கும் (syntactic 

derivation tree) அதனுடன் மதாடர்புகடய மோருண்க யியல் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்பு (semantic 

derivation tree) இருக்ை பவண்டும்; ப லும் இந்த மோருண்க யியல்சார் ஆக்ைக் ைிகள 

அக ப்புைள்  இகடம ாழி உருப்ேடுத்தங்ைள் ஆகும். இரண்டாவது முக்ைிய ான அம்சம், 

இைக்ைணங்ைளின் தகைைீழ் ாற்ைம் (reversibility) ஆராய்வது; அதாவது ஒரு ம ாழியின் 

மதாடாியல்  ற்றும் மோருண்க யியல் ேகுப்ோய்விற்ைாை ஒரு திகசயில் மசயல்ேடும் இைக்ைண 

விதிைள்  ற்றும்  ாற்ைங்ைளின் மதாகுப்பு;  று திகசயில் அந்த ம ாழியின் சாியான 

வாக்ைியங்ைளின் உருவாக்ைம் (உற்ேத்தி). தகைைீழ் ாற்ைம்  ேை அடுத்தடுத்த இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு திட்டங்ைளின் அம்ச ாை  ாைியது. 

 1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் ஜப்ோன் அதன் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சியில் 

ைணிச ான அதிைாிப்கேக் ைண்டது. மேரும்ோைான ைணினி நிறுவனங்ைள் [புஜித்சூ (Fujitsu), 

பதாஷிோ (Thoshiba), ஹிட்டாச்சி (Hitachi), போன்ைகவ] மோிய மதாகைைகள முதலீடு மசய்யத் 
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மதாடங்ைின; இகத அரசாங்ைமும் மதாழில்துகையும் வரவிருக்கும் தைவல் சமூைத்தின் "ஐந்தாவது 

தகைமுகைக்கு" (“fifth generation”) அடிப்ேகடயாைக் ைருதியது. ைிபயாட்படா 

ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Kyoto University) மு திட்டத்தால் (Mu project) ஆரம்ேத்தில் மோிதும் 

ோதிக்ைப்ேட்டுள்ள ஆராய்ச்சி, ேைவித ான அணுகுமுகைைகளக் ைாட்டியது. ோி ாற்ை 

ஒழுங்குமுகைைள் ஆதிக்ைம் மசலுத்தியபோது, இகடம ாழிய ஒழுங்குமுகைைளும் இருந்தன எ.ைா. 

மநக்-இல் (NEC) உள்ள ேிவட் (PIVOT) ஒழுங்குமுகை  ற்றும் 1980ைளின் நடுப்ேகுதியில் ( ற்றும் 

இன்றுவகர மதாடர்ைிைது) சீனா (China), இந்பதாபனசியா (Indonesia),  பைசியா (Malaysia) 

 ற்றும் தாய்ைாந்து (Thailand) இவற்ைின் ேங்பைற்புடனும்  ற்றும் முக்ைிய ஜப்ோனிய ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்ைளின் ஈடுோடுடனும் மதாடங்ைப்ேட்ட ஜப்ோனிய நிதியுதவி மசய்த ேன்ம ாழி 

ேன்னாட்டு திட்டம் (multilingual multinational project). 

 1980ைளில் ேை ஆராய்ச்சி திட்டங்ைள் வட அம ாிக்ைாவிற்கு, ப ற்கு ஐபராப்ோ,  ற்றும் 

ஜப்ோன் இவற்ைிற்கு மவளிபய அக க்ைப்ேட்டன - மைாாியாவில் (சிை பநரங்ைளில் ஜப்ோனிய 

 ற்றும் அம ாிக்ை குழுக்ைளுடன் கூட்டு திட்டங்ைளில்), கதவானில் (எ.ைா. ஆர்க்ட்ரான் 

ஒழுங்குமுகை (ArchTran system)), சீனாவின் ேிரதான நிைப்ேரப்ேில் ேை நிறுவனங்ைளில்,  ற்றும் 

மதன்ைிழக்ைில்ஆசியா, குைிப்ோை  பைசியாவில். பசாவியத் யூனியனில் மசயல்ோட்டில் 

அதிைாிப்பு இருந்தது. 1976 முதல் மேரும்ோைான ஆராய்ச்சிைள்  ாஸ்பைாவில் உள்ள அகனத்து 

யூனியன் ம ாழிமேயர்ப்பு க யத்திலும் குவிக்ைப்ேட்டன. ஆங்ைிைம்-ரஷ்யன் (ஆம்ேர் (AMPAR)) 

 ற்றும் மஜர் ன்-ரஷ்ய ம ாழிமேயர்ப்பு (மநர்ோ (NERPA)) ஒழுங்குமுகைைள் பநரடி 

அணுகுமுகை அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேட்டன; ஆனால் ம ல்’யுக்ைின் (Mel'čuk's) ‘அர்த்தம் 

உகர’ (meaning-text)  ாதிாி அடிப்ேகடயில் யூாிஜ் அப்மரஸ்ஜானின் (Yurij Apers'jan) 

வழிைாட்டுதலின் ைீழ்  மசயல்ோடு இருந்து - 1977இல் பசாவியத் யூனியகன விட்டு மவளிபயை 

ம ல்யூக் ைடக ப்ேட்டிருந்தார். இது ப ம்ேட்ட ோி ாற்ை ஒழுங்குமுகைைள் (advanced transfer 

systems) ஃப்ராப் (FRAP)  (ேிமரஞ்சு-ரஷ்ய ம ாழிக்கு),  ற்றும் எடாப் (ETAP) (ஆங்ைிைம்-ரஷ்ய 

ம ாழிக்கு)  வழிவகுத்தது. இருப்ேினும் இந்த குழு தவிர பசாவியத் ஒன்ைியத்தின் மேரும்ோைான 

நடவடிக்கைைள் ஒப்பீட்டளவில் குகைந்த-நிகை  மசயல்ோட்டு ஒழுங்குமுகைைளின் மேரும்ோலும் 

புள்ளியியல்சார் ேகுப்ோய்வுைளின் ேயன்ோட்கட உள்ளடக்ைிய உற்ேத்தியில் ைவனம் 

மசலுத்தியது - அங்கு மைனின்ைிராட்  ாநிை ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Leningrad State University) 

கர ண்ட் ேிபயாட்பராவ்ஸ்ைியின் (Raimund Piotrowski) ைீழ் ‘பேச்சின் புள்ளிவிவரக் குழுவின் 

('Speech Statistics’ group) மசல்வாக்கு குழு ரஷ்யாவில் ேை ேிற்ைாை வணிை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் உருவாக்ைத்திற்குக் குைிப்ோைக் குைிப்ேிடத்தக்ைதாை 

உள்ளது.  
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 1980ைளில் ேை ஆராய்ச்சியாளர்ைள் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு தரத்கத 

ப ம்ேடுத்துவதற்ைான வழிமுகைைள் மசயற்கை நுண்ணைிவு (Artificial Intelligence (AI)) சூழலில் 

இயற்கையான ம ாழி ஆய்வு ஆராய்ச்சியிலிருந்து வரும் என்று நம்ேினர். இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேில் மசயற்கை நுண்ணைிவு முகைைளின் ஆய்வுைள் 1970ைளின் நடுப்ேகுதியில் 

பயாாிக் வில்க்ஸின் (Yorick Wilks) ‘விருப்ேத்பதர்வு மோருண்க யியல்’ (preference semantics) 

’ ற்றும் ‘மோருண்க யியல் வார்ப்புருக்ைள்’ (semantic templates) [அதாவது இருப்ேகவைள் 

(entities), ைருத்துருக்ைள் (concepts), எழுவாய்-விகன (subject-verb), விகன-

பநரடிச்மசயப்ேடுமோருள் (verb-direct object) போன்ை குைிப்ேிட்ட ைட்டக ப்பு உைவுைளில் உள்ள 

மசயல்ைள் (activities) என்ேனவற்ைின்  ிைவும் மோதுவான அல்ைது  ிைவும் விருப்ே ான 

பசர்ந்துவருகைைகள (collocations) அகடயாளம் ைாண்ேதற்ைான  வழிைள்] மதாடர்ோன 

ேணிைளுடன் மதாடங்ைியது. பயல் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Yale University) பராஜர் ஷாங்க் (Roger 

Schank) ஆராய்ச்சியிலிருந்து, குைிப்ோை ேனுவல் 'புாிதலுக்கு' ('understanding') நிபுணர் 

ஒழுங்குமுகைைள் (expert systems)  ற்றும் அைிவு-அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளின் 

(knowledge-based approaches) உருவாக்ைத்திலிருந்து ப லும் உத்பவைம் வந்தது.  

 ேை திட்டங்ைள் அைிவு சார்ந்த அணுகுமுகைைகளப் ேயன்ேடுத்தின - ஜப்ோனில் சிை 

(எ.ைா. NTTஇல் LUTE திட்டம்,  ற்றும் ஜப்ோனிய ேன்ம ாழி திட்டத்திற்ைான ETL ஆராய்ச்சி), 

ஐபராப்ோவில் ேிை (எ.ைா. சார்ப்ரூக்ைன்  ற்றும் ஸ்டட்ைர்ட் (Saarbrücken and Stuttgart)  ற்றும் 

வட அம ாிக்ைாவில் (North America) ேை.   ிை முக்ைிய ான குழு ேிட்ஸ்ேர்க்ைில் (Pittsburgh) 

உள்ள ைார்னைி-ம ைன் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Carnegie-Mellon University) மஜய்ம் ைார்ேமனல் 

 ற்றும் மசர்ஜி நிரன்பேர்க்ைின் (Jaime Carbonell and Sergei Nirenburg) ைீழ் இருந்தது; ேை அைிவு 

சார்ந்த இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளுடன் (குட்ப ன்  ற்றும் நிரன்ேர்க் (Goodman 

and Nirenburg) 1991) ோிபசாதகன மசய்யப்ேட்டது. அடிப்ேகட ஒழுங்குமுகை கூறுைள் (basic 

system components) மோருண்க க்ைளத்திற்ைான (domain) ஒரு சிைிய ைருத்து அைராதி, இரண்டு 

ம ாழிைளுக்கும் ஒரு ேகுப்ோய்வு  ற்றும் ஒரு உருவாக்ை அைராதி, மோருண்க யியல்சார் 

ைட்டுப்ோடுைள் (semantic constraints) மைாண்ட ஒரு மதாடாியல் ோகுேடுத்தி (syntactic parser), 

ஒரு மோருண்க யியல்சார் மோருத்தி (semantic mapper) (மோருண்க யியல்சார் 
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மோருள்பைாளுக்கு), ஒரு ஊடாடும் ‘அதிைப்ேடுத்தி (interactive augmentor)’, மசால்சார் பதர்வுடன் 

(lexical selection) இைக்கும ாழி மதாடாியல் ைட்டக ப்புைகள உருவாக்கும் 

மோருண்க யியல்சார் உருவாக்ைி (semantic generator)  ற்றும் இைக்கும ாழி வாக்ைியங்ைகள 

உருவாக்குவதற்ைான மதாடாியல்சார் உருவாக்ைி (syntactic generator) என்ேனவாகும். ைருத்து 

அைராதி  ற்றும் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ை அைராதிைளில் (அதாவது மோருண்க யியல்சார் 

ைட்டுப்ோடுைகள வகரயகை விளக்ைம்மசய்தல்) உள்ள மோருண்க யியல்சார் தைவல்ைள்  

ம ாழி-சுதந்திர ானகவ ஆனால் ஒரு மோருண்க க்ைளத்திற்கு என்று குைிப்ேிடப்ேட்டது. 

ஒழுங்குமுகையின் க யம், மோருண்க க்ைள 'ைருத்து அைராதி’ அைிவுக் குைிப்புடன்  

'அதிைப்ேடுத்தியால்’ நிைழ்த்தப்ேட்ட மோருண்க யியல்சார் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் ஊடாடும் 

மோருண்க   யக்ைநீக்ைம்  (interactive disambiguation) இவற்ைின் மசயல்முகைைளிலிருந்து 

ஆக்ைப்ேட்ட ைருத்துகரைளின் வகைப்ேின்னல்ைளின் (networks of propositions) வடிவத்தில் 

இருக்ைின்ை ேனுவல்ைளின் இகடம ாழிய உருப்ேடுத்தம் ஆகும். 1980ைளின் முடிவில், ைார்னைி-

ம ைன் (Carnegie-Mellon) அணி முழுக யாை அதன் KANT முன் ாதிாி ஒழுங்குமுகைகய 

விாிவுேடுத்தியது  ற்றும் பைட்டர்ேில்ைர் ைார்ேபரஷனுக்ைாை (Caterpillar Corporation) ஒரு 

மசயல்ோட்டு அைிவு அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகையின் (operational knowledge-based 

system) உருவாக்ைத்கதத் மதாடங்ைத் தயாராை இருந்தது - ஒட்டும ாத்த தரத்கத 

ப ம்ேடுத்துவதற்ைாை ஒரு நிறுவனம் உருவாக்ைிய ைட்டுப்ோட்டு ம ாழிகய (company-developed 

controlled language) உட்ேடுத்தியது.  

 1980ைளின் நடுப்ேகுதியில் இருந்து ‘ஒன்ைிகணத்தல்’ (‘unification’)  ற்றும் 

‘ைட்டுப்ோடு’சார்  (’constraintbased’) வடிவவதங்ைகள ஏற்றுக்மைாள்ளும் ஒரு போக்கு இருந்தது 

[எ.ைா. மசால்சார்-மசயல்ோட்டு இைக்ைணம் (Lexical-Functional Grammar), தகை-இயக்ை 

மதாடரக ப்பு இைக்ைணம் (Head-Driven Phrase Structure Grammar), வகைோட்டு இைக்ைணம் 

(Categorial Grammar) முதலியன]. சிக்ைைான ேன்னிகை உருப்ேடுத்தங்ைளுக்கும் (multi-level 

representation)  ாற்ைங்ைளின் மோிய ைணங்ைளுக்கும் (large sets of transformation) அருவ 

விதிைளின் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ைணங்ைளுக்கும் (restricted set of abstract rules) ேதிைாை 

குைிப்ேிட்ட மசாற்ைளில் உட்ேடுத்தப்ேட நிேந்தகனைள்  ற்றும் ைட்டுப்ோடுளுடன் ஒற்கை 
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அடுக்குசார் உருப்ேடுத்தங்ைள் (mono-stratal representations) இருந்தன. இது ேகுப்ோய்வு, 

 ாற்ைம்  ற்றும் உருவாக்ைம் இவற்கை எளிக ப்ேடுத்த வழிவகுத்தது; அபத பநரத்தில் இந்த 

இைக்ைணங்ைளின் கூறுைள் மைாள்கை அடிப்ேகடயில் உள்ளன தகைைீழ்  ாற்ைத்திகுாியன. 

ைடந்த ைாைங்ைளில் ோி ாற்ை ஒழுங்குமுகைைகளப் (transfer systems) ேண்ோைம் மசய்த 

மதாடாியல் பநாக்குநிகை  ாற்ைப்ேட்டது மசால்லியைார் ('மைக்சிைலிஸ்ட்’ (‘lexicalist’)  

அணுகுமுகைைளால் இடம்மேயர்க்ைப்ேட்டது; இதன் விகளவாை மசால்சார் அைகுைளுடன் 

இகணக்ைப்ேட்ட தைவல்ைளின் வரம்ேில் அதிைாிப்பு ஏற்ேட்டது: உருேனியல்  ற்றும் 

இைக்ைணம்சார் தரவு  ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைள்  ட்டு ல்ைா ல், மதாடாியல்சார் 

 ற்றும் மோண்க யியல்சார் ைட்டுப்ோடுைள் ேற்ைிய தைவல்ைள்  ற்றும் ம ாழியியல்சாரா  ற்றும் 

ைருத்துருசார் தைவல்ைள் (conceptual information).  

 மசால்சார் தரவின் விாிவாக்ைம் இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைளின் 

அைராதிைளில்  ிைத் மதளிவாைக் ைாணப்ேடுைிைது; இது ம ாழியியல் அல்ைாத மோிய 

அளவிைான தைவல்ைகள அடக்கும். ேை குழுக்ைள் ம ாழி ைற்ேவர்ைளுக்ைான இரும ாழி 

அைராதிைள், மோது ஒரும ாழிய அைராதிைள், சிைப்பு மதாழில்நுட்ே அைராதிைள் (specialized 

technical dictionaries)  ற்றும் மதாழில்முகை ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

ைகைச்மசால் தரவுவங்ைிைள் (terminological databanks) போன்ை எளிதில் ைிகடக்ைக்கூடிய 

அைராதிசார் மூைங்ைளிலிருந்து மசால்சார் தைவல்ைகளப் ேிாித்மதடுக்கும் முகைைளில் 

ஆய்வகதயும்  ற்றும் ஒத்துகழப்கேயும் மசய்தது. இந்தப் புைத்தில் ஒரு குைிப்ேிடத்தக்ை முயற்சி 

1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் ேை ஜப்ோனிய ைணினி உற்ேத்தி நிறுவனங்ைளால் ஆதாிக்ைப்ேட்ட 

 ின்னணு அைராதி ஆராய்ச்சி திட்டம் (Electronic Dictionary Research project) ஆகும், இந்தச் 

மசால்சார் மசயல்ோடு தற்போகதய ைாைத்திற்கும் மதாடர்ைிைது. மோிய தரவுத்தள  ற்றும் 

அைராதி மூைவளங்ைள், ம ாழியியல் தரவு கூட்டக ப்பு (Linguistic Data Consortium) 

(யுஎஸ்ஏயில்)  ற்றும் ஐபராப்ேிய ம ாழி மூைவளங்ைள் சங்ைம் (European Language Resources 

Association (ELRA)) என்ேன மூைம் ைிகடக்ைின்ைன; இந்த நிறுவனம் ம ாழி மூைவளங்ைள் 

 ற்றும்  திப்பீட்டு  ாநாடுைள் (Language Resources and Evaluation Conferences (LREC)) 
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என்ை தகைப்புக்கு அர்ப்ேணிக்ைப்ேட்ட ஒரு மோிய இருேதாண்டு மதாடர்  ாநாடுைகளத் 

மதாடங்ைி கவத்தது. 

2.8. ம ாழிமேயர்ப்பு ைருவிைள்  ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்ோளாின் ேணிநிகையம் 

 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) ”ம ாழிமேயர்ப்பு ைருவிைள்  ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்ோளாின் 

ேணிநிகையம் (Translation tools and the translator’s workstation)” என்ை தகைப்ேின் ைீழ் 

தந்துள்ள மசய்திைள் இங்கு மதாகுத்துத் தரப்ேட்டுள்ளன. 1980ைளில் ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

தங்ைள் ேணிக்ைான ைணினிைளின் நன்க ைகளப் ேற்ைி அைிந்திருந்தனர் - மசால் மசயைாக்ைம் 

(word processing), தனிப்ேட்ட மோருள்விளக்ைச் மசாற்பைாகவைள் (glossaries) உருவாக்குதல், 

நிைழ்நிகை on-line access) அணுைலுக்ைான  ற்றும் ஆவணங்ைளின் ேரப்புகைக்ைான 

(transmission) வசதிைள். எவ்வாைாயினும், அவர்ைள் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைளின் மவளியீட்டின் தரத்தில் திருப்தி அகடயவில்கை. ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

ைணினி உதவிக்ைருவிகய அவர்ைள் மசயல்முகைைளின் ைட்டுப்ோட்டில் கவத்திருக்ை 

விரும்புைிைார்ைள் என்றும் தானியங்ைி அக ப்புைளின் ‘அடிக ைளாை’ இருக்ை விரும்ேவில்கை 

என்றும் ஏற்ைனபவ மதளிவாைத் மதாிந்தது. ேை ைருவிைள் உருவாக்ைப்ேட்டன, குைிப்ோை 

மசால்ைகடவு ஆக்ைம் (concordancing), அைராதி உருவாக்ைம், ைகைச்மசால் ப ைாண்க  

(terminology management)  ற்றும் ஆவணப் ேரப்புகை (‘translation memories’). இருப்ேினும் 

1990ைளின் முற்ேகுதியில் வந்த  ிை முக்ைிய ான வளர்ச்சி, ‘ம ாழிமேயர்ப்ோளாின் 

ேணிநிகையத்தில்’ (‘translator’s workstation’) (அல்ைது ‘மவார்க் மேஞ்ச்’/ேணிப கட 

(‘workbench’)) ஒருங்ைிகணந்த ைருவிைளின் சந்கதப்ேடுத்தல்.  

 ம ாழிமேயர்ப்பு ேணிநிகையங்ைள் (translation workstations) ேன்ம ாழி மசால் 

மசயைாக்ைம் (multilingual word processing), ஒளி எழுத்துணாி (Optical Character Recognition 

(OCR)) வசதிைள், ைகைச்மசால் ப ைாண்க  ம ன்மோருள் (terminology management 

software), மசால்ைகடவு ஆக்ைத்திற்ைான (concordancing) வசதிைள்   ற்றும் குைிப்ோை 

‘ம ாழிமேயர்ப்பு நிகனவுைள்’ (‘translation memories’) ஆைியவற்கை இகணக்ைின்ைன. ேிந்கதய 

வசதி ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்கு அசல் ேனுவல்ைகளயும் அவற்ைின் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட 
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ேதிப்புைகளயும் அருைருபை பச ிக்ை உதவுைிைது, அதாவது மூை  ற்றும் இைக்ைின் மதாடர்புகடய 

வாக்ைியங்ைள் வாிகசப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. ம ாழிமேயர்ப்ோளர் இவ்வாறு ம ாழிமேயர்ப்பு 

நிகனவைத்தில் ஒரு ம ாழியின் மசாற்மைாடர்ைகளபயா அல்ைது முழு வாக்ைியங்ைகளபயா 

பதடைாம்  ற்றும் ேிை ம ாழியில் அதனுடன் மதாடர்புகடய மசாற்மைாடர்ைகள, சாியான 

மோருத்தங்ைகள அல்ைது பதாராயங்ைகளக் ைாட்டைாம். கூடுதைாை, ம ாழிமேயர்ப்பு 

ேணிநிகையங்ைள் மேரும்ோலும் (கூறுைள், ேத்திைள் அல்ைது முழு ேனுவல்ைகளயும் 

ம ாழிமேயர்க்ை) ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் மோருத்த ானகவைளாைப் ேயன்ேடுத்துைின்ை அல்ைது 

மதாிந்மதடுக்ைின்ை முழு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு நிரல்ைகளத் தருைின்ைன. 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்ைான ைணினி அடிப்ேகடயிைான இந்த ேல்பவறு வசதிைளின் 

அடிப்ேகட பயாசகனைள் 1980ைளின் முற்ேகுதிக்குச் மசல்ைின்ைன (Hutchins 1998ஐப் 

ோர்க்ைவும்). 

 ேணிநிகையங்ைளில் இப்போது ேை விற்ேகனயாளர்ைள் உள்ளனர். முந்கதயகவ 

டிராபடாஸ் (Trados (ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளின் ேணிப கட (Translator’s Workbench)), ஸ்டார் 

ஏஜி (STAR AG) (Transit), ஐேிஎம் (IBM ) (ம ாழிமேயர்ப்பு ப ைாளர் (TranslationManager), 

சந்கதப்ேடுத்தப்ேடவில்கை), யூபராைாங் ஆப்டிக சர் (யுபராைாங் ப ம்ேடுத்தி (Eurolang 

Optimizer)) (ைிகடப்ேதில்கை) என்ேன முந்தகவைள் ஆகும். 1990ைளில்  ற்றும் 2000ைளின் 

முற்ேகுதியில் இன்னும் ேை பதான்ைின: அட்ாில் (Atril) (Déjà Vu/ டிபஜா வு), எஸ்.டி.எல். (SDL) 

(எஸ்.டி.எல்.எக்ஸ் ஒழுங்குமுகை (SDLX system)), மஜராக்ஸ் (Xerox) (எக்ஸ்.எம்.எஸ் (XMS)), 

மடர் ிபனாடிக்ஸ் (Terminotix) (ைாஜிமடர்ம் (LogiTerm)),  ல்டிைார்போரா (MultiCorpora) 

( ல்டிட்ரான்ஸ் (MultiTrans), சாம்போலியன் (Champollion) (பவர்ட்ஃோஸ்ட் (WordFast)), 

ம ட்டாமடக்ஸிஸ் (MetaTexis)  ற்றும் புபராம ப ாாியா (ProMemoria). ம ாழிமேயர்ப்பு 

ேணிநிகையம் ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளின் ைணினிைள் ேயன்ோட்டில் புரட்சிகய 

ஏற்ேடுத்தியுள்ளது; அவர்ைள் பதர்வு மசய்யும் எந்தமவாரு (அல்ைது எதுவு ில்கை) வசதிகயயும் 

ேயன்ேடுத்தி தங்ைள் முழு ைட்டுப்ோட்டில் இருக்கும் ஒரு ைருவிகய இப்போது 

கவத்திருக்ைிைார்ைள். 

2.9. 1989 முதல் ஆராய்ச்சி 
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 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) ”1989 முதல் ஆராய்ச்சி (Research since 1989)” என்ை 

தகைப்ேின் ைீழ் கூைியுள்ள மசய்திைள் இங்கு மதாகுத்துத் தரப்ேட்டுள்ளன. 1980ைளின் இறுதி 

வகர இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சியின் ப ைாதிக்ை சட்டை ானது ேல்பவறு வகையான 

ம ாழியியல் விதிைள் அடிப்ேகடயில் அக ந்தது: மதாடாியல் ேகுப்ோய்விற்ைான விதிைள் (rules 

for syntactic analysis), மசால்சார் இட ாற்ைத்திற்ைான விதிைள் (rules for lexical transfer), 

மதாடாியல்சார் உருவாக்ைத்திற்ைான விதிைள் (rules for syntactic generation), உருேனியல் விதிைள் 

(rules for morphology), மசால்சார் விதிைள் (lexical rules) போன்ைகவ. விதி அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகை  அாிபயன் (Ariane), ம ட்டல் (METAL), சூசி (SUSY), மு (Mu)  ற்றும் யூபராட்ரா 

(Eurotra) இவற்ைின் இட ாற்ை ஒழுங்குமுகைைளில் (transfer systems)  ிைவும் மதளிவாை இருந்தது; 

ஆனால் இது ேல்பவறு இகடம ாழி ஒழுங்குமுகைைள் (interlingua systems) அடிப்ேகடயிலும் 

இருந்தது. இகவ இரண்டும் அடிப்ேகடயில் ம ாழியியல் சார்ந்தகவ [(டி.எல்.டி (DLT)  ற்றும் 

மராமசட்டா  (Rosetta)]  ற்றும் அைிவு அடிப்ேகடயிைானகவ (KANT). இருப்ேினும், 1989முதல் 

விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகையின் ஆதிக்ைம் புதிய முகைைள்  ற்றும் உத்திைள் 

பதான்ைியதன் மூைம் உகடக்ைப்ேட்டுள்ளன, அகவ இப்போது ‘தரவுத்மதாகுதி 

அடிப்ேகடயிைான’ மநைிமுகைைள் (‘corpusbased’ methods) என்று அகழக்ைப்ேடுைின்ைன. 

2.9.1. தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் (Corpus-based approaches) 

  ிைவும் வியத்தகு வளர்ச்சியானது புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளின் 

(statistics-based approaches) புத்துயிர் ஆகும் - இது முதல் ேதின்  ஆண்டின் (ப பை உள்ள ேிாிவு 

2.3) ‘அனுேவவாதத்திற்கு’ (‘empiricism’) திருப்ேிவரவாைக் ைருதப்ேடுைிைது  ற்றும் முன்னர் 

1970ைள்  ற்றும் 1980ைளில் ஆதிக்ைம் மசலுத்திய விதி அடிப்ேகடயிைான ‘ேகுத்தைிவு 

வாதத்திற்கு’ (‘rationalism’) ஒரு சவாைாை அக ைின்ைது. பேச்ச்சு அைிதலில் வாய்ப்ேியல்சார்  

நுட்ேங்ைளின் (stochastic techniques) மவற்ைியுடன், ஐேிஎம்-இல் [யார்க்க்டவுன் கஹட்ஸ், 

நியூயார்க் (Yorktown Heights, New York)] உள்ள ஒரு குழு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் 

அகவைளின் ேயன்ோட்கட   ீண்டும் ோர்க்ைத் மதாடங்ைியது. அவர்ைளின் பைண்கடட் 

ஒழுங்குமுகையின் (Candide system) தனித்துவ ான அம்சம் என்னமவன்ைால், புள்ளியியல்சார் 

மநைிமுகைைள் (statistical methods) ைிட்டத்தட்ட ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைத்தின் ஒபர 

வழிமுகையாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன; ம ாழியியல் விதிைள் எதுவும் ேயன்ேடுத்தப்ேடவில்கை. 

ஐேிஎம் ஆராய்ச்சி அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டது ைபனடிய ோராளு ன்ை விவாதங்ைளின் 

அைிக்கைைளில் (reports of Canadian parliamentary debates) [தி ைனடிய ஹான்சார்ட் (the Canadian 

Hansard)] உள்ள ேிமரஞ்சு  ற்றும் ஆங்ைிை ேனுவல்ைளின் தரவுத்மதாகுதி 
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அடிப்ேகடயிைானதாகும். இந்த முகையின் சாராம்சம் முதலில் இகணயான ேனுவல்ைளின் 

(parallel texts) மதாட்டர்ைள், மசால் குழுக்ைள்  ற்றும் தனிச் மசாற்ைள் இவற்கை 

வாிகசப்ேடுத்துவதாகும்; ேின்னர் ஒரு ம ாழியின் வாக்ைியத்தின் ஒரு மசால் அது 

வாிகசப்ேடுத்ததப்ேட்ட ம ாழியுடன் (ஒரு ‘ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி’) ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட 

வாக்ைியத்தில் உள்ள ஒரு மசால் அல்ைது மசாற்ைளுடன் ஒத்திருக்ைிைது என்ேதன் 

நிைழ்தைவுைகளக் (probabilities) ைணக்ைிடுவதாகும். மவளியீடுைள் ேின்னர் சாிோர்க்ைப்ேட்டு 

இைக்கும ாழியில் இரும ாழி ேனுவல்ைளின் தரவுத்மதாகுதியிலிருந்து (corpus of bilingual texts) 

[ஒரு ‘ம ாழி  ாதிாி'  (‘language model’)] ஆக்ைப்ேட்ட மசால்லிலிருந்துமசால் நிகை ாற்ை 

நிைழ்மவண்  (word-to-word transition frequencies) அடிப்ேகடயில்  றுசீரக க்ைப்ேட்டன. 

ம ாழியியல்  அடிப்ேகடயிைான முகைைளில் வளர்ந்த மேரும்ோைான ஆராய்ச்சியாளர்ைளுக்கு 

ைிகடத்த ஆச்சாியம் என்னமவன்ைால், முடிவுைள்  ிைவும் ஏற்றுக்மைாள்ளத்தக்ைகவயாை 

இருந்தன: ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட ைிட்டத்தட்ட ோதி மசாற்மைாடர்ைள் தரவுத்மதாகுதியில் உள்ள 

ம ாழிமேயர்ப்புைளுடன் சாியாை மோருந்தின, அல்ைது அபத உணர்கவ சற்று வித்தியாச ான 

வார்த்கதைளில் மவளிப்ேடுத்தியது அல்ைது ேிை ச  ான முகையான ம ாழிமேயர்ப்புைகள 

வழங்ைியது. 

 இக்ைாைத்திலிருந்து புள்ளியியல்சார் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (statistical machine 

translation (SMT)) ேைாின் முக்ைிய ைவனக்குவிப்ோை  ாைியது; ஆராய்ச்சி குழுக்ைள், 

முதன்க யாை ஐேிஎம்  ாதிாிகய அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டன; ஆனால் ேை அடுத்தடுத்த 

சீரக ப்புைகளக் மைாண்டிருந்தன. அசல் மூை  ற்றும் இைக்கு ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான 

மசால் மோருத்தங்ைளின் (correlations) முக்ைியத்துவம் ‘மதாடர்ைளுக்கு’ இகடயிைான (அதாவது 

மசாற்ைளின் வாிகசமுகைைள், ‘ோரம்ோிய’ மேயத்மதாடராை இருக்ை பவண்டியதில்கை, விகனத் 

மதாடர்ைள் அல்ைது முன்னுருபுத் மதாடர்ைள்) மோருத்தங்ைளால் (correlations) 

இடம்மேயர்க்ைப்ேட்டது; உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் தைவல்ைகளச் பசர்ப்ேதன் மூைமும் 

ேயன்ேடுத்துவதன் மூைமும் அைராதி  ற்றும் மசாற்ைளஞ்சிய (thesaurus) மூைவளங்ைள் மூைமும் 

ப ம்ேடுத்தப்ேட்டன. ம ாழி  ாதிாிைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட இரும ாழிய 

தரவுத்தளங்ைளின்  ற்றும் ஒரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதியின் அளவுைளில் ேரந்த அதிைாிப்பு 

ஏற்ேட்டுள்ளது; எஸ்எம்டி அணுகுமுகை (SMT approach) ம ாழி இகணைளின் ேரந்துவரும் 

ேரப்மேல்கையில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது. எஸ்எம்டி ஆராய்ச்சிக்ைான (SMT research) முக்ைிய 

க யங்ைள் ஆச்மசன்  ற்றும் மதற்கு ைலிபோர்னியா ேல்ைகைக்ைழைங்ைளாகும்      (universities of 
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Aachen and Southern California); சா ீேத்தில் அவற்றுடன் கூைிள் ைார்ப்ேபரஷன் (Google 

Corporation) இகணந்துள்ளது. 

 ேனுவல் தரவுத்மதாகுதிைளின் மோிய தரவுவங்ைிைைளுக்கு ப ம்ேட்ட விகரவான 

அணுைலிலிருந்து ேயனகடைிை இரண்டாவது மோிய ‘தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான’ 

அணுகுமுகை  ‘எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான’ (‘example-based’) (அல்ைது ‘நிகனவை 

அடிப்ேகடயிைான’ (‘memory-based’)) என அகழக்ைப்ேடுைிைது. 1981இல்  ாபைாபடா 

நாபைாவால் (Makoto Nagao) முதன்முதலில் முன்ம ாழியப்ேட்டாலும்  1980ைளின் இறுதியில் 

 ட்டுப  அதன் பசாதகனைள் மதாடங்ைப்ேட்டன; ஆரம்ேத்தில் சிை ஜப்ோனிய குழுக்ைளிலும் 

டி.எல்.டி திட்டத்திலும் (DLT project) (ப பை உள்ள ேிாிவு 2.7). எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் (example-based machine translation (EBMT)) 

அடிப்ேகடக் ைருதுபைாள், ம ாழிமேயர்ப்பு மேரும்ோலும் ஒத்த உதாரணங்ைகளக் ைண்டைிதல் 

அல்ைது நிகனவுேடுத்துதல் ஆைியவற்கை ஈடுேடுத்தும்; அதாவது ஒரு குைிப்ேிட்ட மவளிப்ோடு 

அல்ைது சிை ஒத்த நிைரான மதாடர்ைள் அல்ைது மசால் குழுக்ைள் எவ்வாறு இதற்கு முன் 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டுள்ளது என்ேதாகும். அணுகுமுகை, புள்ளியியல்சார் முகைைளால் (SMTஇல் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டகதப் போன்ைது) அல்ைது ோரம்ோிய விதி அடிப்ேகடயில் 

வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட இகணயான இரும ாழி ேனுவல்ைளின் தரவுத்தளத்திலிருந்து ச  ான 

மசாற்மைாடர்ைள் அல்ைது மசாற்குழு ங்ைகளப் ேிாித்மதடுக்கும்  ற்றும் பதர்ந்மதடுக்கும் 

மசயல்முகைைளில் நிறுவப்ேட்டுள்ளது. மோருத்தங்ைகளக் ைணக்ைிடுவதற்குச் சிை குழுக்ைள் 

மோருண்க யியல்சார் முகைைகளப் ேயன்ேடுத்துைின்ைன; எ.ைா. ஒரு மோருண்க யியல்சார் 

வகைப்ேின்னல் (semantic network) அல்ைது ஒரு மோருண்க க்ைளச் மசாற்ைளின் ேடிநிகை 

(மசாற்ைளஞ்சியம்) *hierarchy (thesaurus) of domain terms); ேிை குழுக்ைள் இைக்கு ம ாழியில் 

மசால்சார் நிைழ்மவண்ைகளப் ேற்ைிய புள்ளியியல்சார் தைவல்ைகளப் ேயன்ேடுத்துைின்ைன. 

சரள ாைவும் இைக்ைணம்சார் மவளியீட்கடயும் உருவாக்குவதற்ைாை பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்ட 

இைக்கு ம ாழி எடுத்துக்ைாட்டுைளின் (மோதுவாை குறுைிய மதாடர்ைள்)  று பசர்கைதான் (re-

combination) ஒரு மோிய சிக்ைல் ஆகும். ஆயினும்கூட அணுகுமுகையின் முக்ைிய ான நன்க  

(விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளுடன் ஒப்ேிடுகையில்) ேனுவல்ைள் மதாழில்முகை 
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ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் (professional translators) உருவாக்ைப்ேட்ட உண்க யான 

ம ாழிமேயர்ப்புைளின் தரவுத்தளங்ைளிலிருந்து ேிாித்மதடுக்ைப்ேடுவதால் விகளவுைள் 

 ரபுத்தன்க யாை இருக்கும். எஸ்எம்டி (SMT) போைல்ைா ல் ஒரு ‘வழக்ை ான’ இேிஎம்டி 

(EBMT)  ாதிாி எதுவாை இருக்கும் என்ேதில் சிைிய உடன்ோடு இல்கை  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான முகைைளுக்கு அர்ப்ேணிக்ைப்ேட்ட மேரும்ோைான ஆராய்ச்சி எந்த இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையிலும் ேயன்ேடுத்தக்கூடியது.  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சிக்ைான எஸ்எம்டி (SMT) அப்போது ஆதிக்ைம் 

மசலுத்தும் ைட்டக ப்ோை இருந்தாலும் தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 

இரண்டும் ேை விஷயங்ைளில் ஒன்ைிகணந்து வருைின்ைன; ஏமனனில் எஸ்எம்டி மதாடர் 

அடிப்ேகடயிைான வாிகசப்ேடுத்தகையும் ம ாழியியல் தரகவயும் அதிைம் ேயன்ேடுத்துைிைது; 

ஈேிஎம்டி புள்ளிவிவர நுட்ேங்ைகள ேரவைாைப் ேயன்ேடுத்துைிைது என இகவ 

அங்ைீைாிக்ைப்ேட்டுள்ளன. இதன் விகளவாை இரண்டு  ாதிாிைளின் தனித்துவ ான அம்சங்ைகள 

தனிக ப்ேடுத்துவது  ிைவும் ைடின ாைி வருைிைது.  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சிக்ைான தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகைைள் மேரும் அளவில் இரும ாழி  ற்றும் ேன்ம ாழி ேனுவல் தரவுத்மதாகுதி 

(உண்க யில் ஒரும ாழி தரவுத்மதாகுதி) ைிகடப்ேகத நம்ேியுள்ளதால் ைடந்த ேதின்  ஆண்டில் 

அல்ைது அதற்கு ப ற்ேட்டவற்ைில் ேனுவல் தரவுத்தளங்ைளின் பசைாிப்பு  ற்றும்  திப்பீட்டில் 

ைவனம் மசலுத்தப்ேட்டன.  ற்றும் புள்ளியியல்சார் தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகைைள் ைணினி ம ாழியியல்  ற்றும் இயற்கையான ம ாழி ஆய்வு இவற்ைின்  ேரந்த 

துகையில் ஆதிக்ைம் உள்ளதாை  ாைின. ம ாழியியல் மூைவளங்ைள் அப்போது இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் இயற்கையான ம ாழி ஆய்வு இரண்டிற்கும் க ய ாை இருந்தன; இதன் 

விகளவாை, இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அப்போது ைணினி ம ாழியியலின் ‘ேிரதான 

நீபராட்டத்திற்கு’ (‘mainstream’) திரும்ேியது - இந்த நிகைகய ALPAC அைிக்கையின் ேின்னர் 

இழந்தது (ப பை உள்ள ேிாிவு 2.4 ஐப் ோர்க்ைவும்); ப லும் இது ஏற்ைனபவ குைிப்ேிடப்ேட்ட 

ம ாழியியல் தரவு கூட்டக ப்பு (Linguistic Data Consortium), ஐபராப்ேிய ம ாழி முைவளங்ைள் 

சங்ைம் (European Language Resources Association (LREC)), இருேதாண்டு ைாலிங்  ாநாடுைள் 
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(biennial Coling conferences),  ற்றும் இருேதாண்டு ம ாழி முைவளங்ைள்  ற்றும்  திப்பீட்டு 

 ாநாடுைள் (biennial Language Resources and Evaluation Conferences (LREC)) ஆைியவற்ைின் 

மசயல் எல்கையில் ேிரதிேலித்தது. 

2.9.2. விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 

 1990 முதல் முக்ைிய ைண்டுேிடிப்பு தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளின் 

வளர்ச்சியாை இருந்தாலும் விதி அடிப்ேகடயிைான ஆராய்ச்சி இட ாற்ைம்  ற்றும் இகடம ாழிய 

ஒழுங்குமுகைைள் இரண்டிலும் மதாடர்ந்தது. யூபராட்ராவில் ஈடுேட்ட ேை ஆராய்ச்சியாளர்ைள் 

வளர்ந்த பைாட்ோட்டு அணுகுமுகையில் மசயல்ேட்டனர்; எ.ைா. சார்ப்ரூக்ைனில் (Saarbrücken) 

ைாட்2 ஒழுங்குமுகை (CAT2 system); யூபராட்ரா ஆராய்ச்சியின் ேைன்ைளில் ஒன்று 

படனிஷ்/ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்பு ைாப்புாிக க்கு பவண்டி மடன் ார்க்ைில் உருவாக்ைப்ேட்ட 

ோட்ரான்ஸ் இட ாற்ை அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகை (PaTrans transfer-based system) 

ஆகும்.  

 ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான இட ாற்ை அணுகுமுகையின் (linguistics-based transfer 

approach)  ற்மைாரு எடுத்துக்ைாட்டு எல்எம்டி (LMT) திட்டம் ஆகும்; இது 1980ைளின் 

நடுப்ேகுதியில் க க்பைல் ம க்ைார்டின் (Michael McCord) ைீழ் மஜர் னி, ஸ்மேயின், இஸ்பரல் 

 ற்றும் அம ாிக்ைா இவற்ைில் உள்ள ேை ஐேிஎம் ஆராய்ச்சி க யங்ைளில் மதாடங்ைப்ேட்டது. 

புபராைாைில் (Prolog) மசயல்ேடுத்தப்ேட்ட எல்எம்டி-க்கு [தருக்ை நிரைாக்ை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு (LMT (‘Logic-programming Machine Translation’)] ோரம்ோிய நான்கு நிகைைள் 

உள்ளன: மசால்சார் ேகுப்ோய்வு (lexical analysis); புை  ற்றும் ஆழ ான (தருக்ை) உைவுைளின் 

உருப்ேடுத்தங்ைகள உருவாக்கும் மூைப் ேனுவல்ைளின் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு (syntactic 

analysis); ச  உருவுள்ள ைட்டக ப்புப் இட ாற்ைம்  ற்றும்  ாற்ைங்ைகள  று அக ப்ோக்ைம் 

மசய்யும்  இட ாற்ைம் (transfer);  ற்றும் இைக்குப் ேனுவல்ைளின் உருேனியல் உருவாக்ைம் 

(generation). 

 ைார்னைி-ம ைன் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Carnegie-Mellon University (CMU)) 

இகடம ாழிய அணுகுமுகை மதாடர்ந்தது. 1992இல் ஒரு மோிய அளவிைான அைிவு 
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அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ம ாழி மதாழில்நுட்ே கைபயடுைளின் 

ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான பைடலிஸ்ட் (CATALYST) ஒழுங்குமுகைக்ைாை 

பைட்டர்ேில்ைர் நிறுவனத்துடன் (Caterpillar company) ஒத்துகழப்கேத் மதாடங்ைியது. ேதின்  

ஆண்டு இறுதியில் CMUஇல் அைிவு அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை விகரவான 

முன் ாதிாிக்கும் சிைப்பு-பநாக்ை ஒழுங்குமுகைைளின் (டிப்பளா ாட் (DIPLOMAT)) 

மசயல்ேடுத்தலுக்கும் பவண்டி ேனுவல் தரவுத்மதாகுதியின் புள்ளியியல்சார் ேகுப்ோய்வின் 

முன்பனற்ைங்ைளுடன் இகணக்ைப்ேட்டது, எ.ைா. இராணுவ நடவடிக்கைைளில் மசர்போ-

குபராஷியனின் ம ாழிமேயர்ப்பு (translation of  Serbo-Croatian in military operations).  

 1990ைளின் நடுப்ேகுதியில் ேிை இகடம ாழிய அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைள் 

மதாடங்ைப்ேட்டன, எ.ைா. புதிய ம க்ஸிபைா  ாநிை ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (New Mexico State 

University) மசர்ஜி நிரன்பேர்க்ைால் (Sergei Nirenburg) உருவாக்ைப்ேட்ட அல்ட்ரா (ULTRA) 

ஒழுங்குமுகை, மைாள்கைைள்  ற்றும் அளவுருக்ைளின் ம ாழியியல் பைாட்ோடு (linguistic theory of 

Principles and Parameter) அடிப்ேகடயில் ப ாிைாந்து ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (University of Maryland) 

போனி பஜ. படார்-ஆல் (Bonnie J. Dorr) (1993)உருவாக்ைப்ேட்ட யுனிட்ரான் ஒழுங்குமுகை 

(UNITRAN system)  ற்றும் மதற்கு ைலிபோர்னியா (Southern California), நியூ ம க்ஸிபைா 

 ாநிைம் (New Mexico State)  ற்றும் ைார்னைி-ம ைன் (Carnegie-Mellon) ேல்ைகைக்ைழைங்ைகள 

உள்ளடக்ைிய கூட்டு திட்ட ான ோங்பைாஸ் திட்டம் (Pangloss project). 

 ோங்பைாஸ் (Panglos), அர்ோவால் [ப ம்ேட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்ைள் நிறுவனம் 

(Advanced Research Projects Agency (ARPA)] ஆதாிக்ைப்ேட்ட மூன்று இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டங்ைளில் ஒன்ைாகும்;  ற்ைகவ ப பை குைிப்ேிட்டுள்ள ஐேிஎம் புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயிைான திட்டம் (IBM statistics-based project)  ற்றும் டிராைன் சிஸ்டம்ஸ் (Dragon 

Systems) உருவாக்ைிய ஒழுங்குமுகை. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சிக்கு அம ாிக்ை 

அரசாங்ைத்தின் ஆதரகவ  றுசீரக ப்ேது ALPAC அைிக்கையின் பசதப்ேடுத்தும் தாக்ைத்தின் 

முடிகவக் குைிக்ைிைது (ப பை உள்ள ேிாிவு 2.5). 
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 இறுதியாை, 1990ைளின் இறுதியில், ஐக்ைிய நாடுைளின் ப ம்ேட்ட ஆய்வுைள் நிறுவனம் 

ேல்ைகைக்ைழைம் (Institute of Advanced Studies of the United Nations University) (படாக்ைிபயா 

(Tokyo)) அதன் ேன்னாட்டு இகடம ாழிய அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

திட்டத்கத மதாடங்ைியது (multinational interlingua based MT project) - இது ஒரு 

‘தரப்ேடுத்தப்ேட்ட’ இகடநிகை ம ாழி யுஎன்எல்  [உைைளாவிய வகைப்ேின்னல் ம ாழி 

(Universal Networking Language (UNL)] அடிப்ேகடயில் அக யும்; ஆரம்ேத்தில் ஐக்ைிய நாடுைள் 

சகேயின் ஆறு அதிைாரப்பூர்வ ம ாழிைளுக்கும் ஆறு ேரவைாை பேசப்ேடும் ம ாழிைளுக்கும் 

(அரபு, சீன, ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, மஜர் ன், இந்தி, இந்பதாபனசிய, இத்தாலியன், ஜப்ோனிய, 

போர்த்துைீசியம், ரஷ்ய  ற்றும் ஸ்ோனிஷ்) மதாடங்ைப்ேட்டது - சிை 15 நாடுைளின் குழுக்ைகள 

உள்ளடக்ைியது. 

2.9.3. பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்பு 

 1980ைளின் ேிற்ேகுதியிலிருந்து  ிை முக்ைிய ான முன்பனற்ைங்ைளில் ஒன்று பேச்சு ம ாழி 

ம ாழிமேயர்ப்ேில் (spoken language translation) வளர்ந்து வரும் ஆர்வம் ஆகும்; இது பேச்சு 

புாிந்துமைாள்ளகையும் (speech recognition) பேச்சு உருவாக்ைத்கதயும் (speech synthesis) 

இகணப்ேது, ைைந்துகரயாடல்ைள்  ற்றும் உகரயாடல்ைளின் மோருள்பைாள், 

மோருண்க யியல் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் சமூை சூழல்ைள்  ற்றும் சூழ்நிகைைளுக்கு உணர்திைன் 

இவற்ைின் வல்ைக யான சவால்ைகள முன்கவக்ைிைது. 1980ைளின் ேிற்ேகுதியில் ேிாிட்டிஷ் 

மடலிைாம் (British Telecom) பேச்சு ம ாழி மதாடர்நூல் வகை ஒழுங்குமுகையில் (spoken 

language phrasebook type system) சிை பசாதகனைகள மசய்தது. இருப்ேினும் முதல் நீண்டைாை 

குழு 1986இல் ஏ.டி.ஆாில் நிறுவப்ேட்டது [(மதாகைத்மதாடர்பு ஆராய்ச்சி ஆய்வைங்ைகள 

விளக்குதல் (Interpreting Telecommunications Research Laboratories)] [ஜப்ோனில் (Japan) 

ஒசாைாவிற்கு (Osaka) அருைிலுள்ள நாராகவ (Nara) சார்ந்தது)]. ஏடிஆர் (ATR) சர்வபதச 

 ாநாடுைளில் மதாகைபேசி ேதிவுைள் மசய்வதற்கும் பஹாட்டல் விடுதி மதாகைபேசியில் 

முன்ேதிவு மசய்வதற்கும் ஒரு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைி வந்தது. சற்று ேின்னர் ைார்னைி-

ம ைன் ேல்ைகைக்ைழைம் (Carnegie-Mellon University) மைக்ஸ் கவமேலின் ைீழ் ஜானஸ் திட்டம் 

(JANUS project) வந்தது; ேின்னர் ைார்ல்ஸ்ரூ ேல்ைகைக்ைழைத்துடன் (University of Karlsruhe) 
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(மஜர் னி (Germany)) ஒத்துகழத்தது  ற்றும் ஏடிஆர் (ATR) உடன் ஒரு கூட்டக ப்பு சி-ஸ்டார் 

(பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்பு ப ம்ேட்ட ஆராய்ச்சிக்ைான கூட்டக ப்பு) (Consortium for Speech 

Translation Advanced Research (C-STAR)). ஜானஸ் திட்டமும் ேயணத் திட்ட ிடலில் ைவனம் 

மசலுத்தியது; ஆனால் இந்த ஒழுங்குமுகை உடனடியாை விாிவாக்ைக்கூடிய வகையில் 

வடிவக க்ைப்ேட்டது. ஏடிஆர்  ற்றும் சி-ஸ்டார் திட்டங்ைள் இரண்டும் மதாடர்ந்தன. மூன்ைாவது 

குறுைிய ைாைக் குழு அதன் முக்ைிய ம ாழி திட்டத்தின் (Core Language project) (அல்ஷாவி 

(Alshawi) 1992) ஒரு ேகுதியாை எஸ்ஆர்ஐ-ஆல் (SRI) (பைம்ேிாிட்ஜ், யுபை) அக க்ைப்ேட்டது; 

 ற்றும் ‘அகர-தருக்ை வடிவங்ைள்’ (‘quasi-logical forms’) வழியாை ஸ்வீடிஷ்-ஆங்ைிை 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆயப்ேட்டது.  ிைப் மோிய அளவில் நான்ைாவது பேச்சு ம ாழித் திட்ட ான 

மவர்ப்ம ாேில் (Verbmobil) மவால்ப்ைாங் வால்ஸ்டரால் (Wolfgang Wahlster) இயக்ைப்ேட்டது 

 ற்றும் 1993 முதல் 2000ஆம் ஆண்டு வகர ேை ேல்ைகைக்ைழைங்ைளில் மஜர் ன் அரசாங்ைத்தால் 

(German government) நிதியளிக்ைப்ேட்டது.. மவர்ப்ம ாேிலின் பநாக்ைம், ஆங்ைிைம் சரள ாைத் 

மதாியாத மஜர் னியர்ைளும் ஜப்ோனியர்ைளும் பநருக்கு பநர் ஆங்ைிை ம ாழி வணிைப் 

பேச்சுவார்த்கதைகளச் மசய்ய பவண்டி ஒரு ைடத்த இயலும் உதவிக் ைருவிகய (transportable aid) 

உருவாக்குவதாகும். யூபராட்ராகவப் போை (ப பை உள்ள ேிாிவு 2.7), அடிப்ேகட குைிக்பைாள் 

சாதிக்ைப்ேடவில்கை என்ைாலும் உகரயாடல்  ற்றும் பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்புக்ைான திைக யான 

வழிமுகைைளின் உருவாக்ைமும் இந்தத் துகையில் மஜர் னியில் உயர்தர ஆராய்ச்சி குழுக்ைகள 

நிறுவுவதும் குைிப்ேிடத்தக்ை மவற்ைிைளாைக் ைருதப்ேட்டன. 

  ிை அண்க க்ைாைத்தில் ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, ஜப்ோனிய ((MedSLT) 

ம ாழிைளுக்ைிகடயில்  ருத்துவர்-பநாயாளி தைவல்மதாடர்புக்ைாை பேச்சு ம ாழி திட்டங்ைள் 

நிறுவப்ேட்டன.  இது ப ற்குைிப்ேிட்ட பைம்ேிாிட்ஜ்  ற்றும் ஸ்வீடனில் எஸ்ஆர்ஐ ஆய்வு 

அடிப்ேகடயில் அக யும். இது ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, மஜர் ன், இத்தாலியன் (NESPOLE!) 

ம ாழிைளுக்கு இகடயில் வணிைக் ைருத்துப்ோி ாற்ைம்  ற்றும் சுற்றுைாவுக்ைானதாகும். இது 

ைற்ைைான் (Catalan)  ற்றும் ஸ்ோனிஷ் (Spanish) (அதன்  ஃபேம் துகணத் திட்டத்தில் (FAME 

ancillary project)) ம ாழிைகளயும் உட்ேடுத்தும். எளியது யுஎஸ் இராணுவத்திற்ைாை 

(ஃப்பரஸ்பைட்டர் (Phraselator) உருவாக்ைப்ேட்ட 'குரல் ம ாழிமேயர்ப்ேி' (‘voice translator’) 
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ஆகும்; இது இந்தி (Hindi), தாய் (Thai), இன்ந்பதானீசியன் (Indonesian), ோஷ்படா (Pashto), 

அரேிக் (Arabic) போன்ை ம ாழிைளில் பேச்சு மவளியீட்கடக் மைாண்ட ஒருவகைத் மதாடர்நூல் 

(phrasebook) ஆகும்.  

 பேச்சும ாழி ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஆர்வத்துடன் தளர்வாை மதாடர்புகடய ேை 

ஒழுங்குமுகைைள் மதாகைக்ைாட்சி தகைப்புைளின் (அல்ைது துகணத்தகைப்புைள்) 

ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைாை உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன - ஆங்ைிைத்திலிருந்து ஸ்ோனிஷ்  ற்றும் 

போர்த்துைீசிய ம ாழிைளில், ஆங்ைிைத்திலிருந்து மைாாிய ம ாழியில், ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சு 

 ற்றும் ைிபரக்ை ம ாழிைளில் போன்ைன. ேணியின் குைிப்ேிட்ட ைட்டுப்ோடுைள் பேசும் 

ம ாழிகயக் கையாள்வகத (மேயர்த்து எழுத்தப்ேட்டு குகைக்ைப்ேட்டது) உட்ேடுத்துவது 

 ட்டுல்ை ஆனால் திகரைளில் இட வரம்புைள், எழுதப்ேட்ட ேனுவல்ைகளப் புாிந்துமைாள்வது 

பேச்கசக் ைாட்டிலும் ம துவாை இருக்கும் என்ை உண்க யும் ஆகும். 

2.9.4. ைைப்ேின ஒழுங்குமுகைைள் (Hybrid systems) 

 ைடந்த ேதின்  ஆண்டில் வழிமுகைைளின் விாிவாக்ைம்  ற்றும் தானியங்ைி 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசயல்முகைைளுக்குப் புதிய ேயன்ோடுைகள அைிமுைப்ேடுத்துதல் என்ேன ஒரு 

ஒற்கை அணுகுமுகைகயப் ேின்ேற்றுவதற்ைான வரம்புைகள எடுத்துக்ைாட்டுைின்ைன. ைடந்த 

ைாைத்தில் ம ாழிமேயர்ப்ேின் சிக்ைல்ைள், முடிவுைாத விகளவுைள் அல்ைது எல்கைக்குட்ேட்ட 

ேயன்ோடுைள் மைாண்ட இயந்திரம ாழிமேயர்ப்கே ஒரு குைிப்ேிட்ட பைாட்ோடு அல்ைது 

குைிப்ேிட்ட முகைக்கு பசாதகனத்தளம் என்று ைண்ட ஆராய்ச்சியாளர்ைளால் மதாடங்ைப்ேட்டன. 

நல்ை தரமுள்ள தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்கே அகடவதற்கு எந்த ஒரு முகையும் இருக்ை முடியாது 

என்ேது இப்போது ேரவைாை அங்ைீைாிக்ைப்ேட்டுள்ளது;  ற்றும் எதிர்ைாை  ாதிாிைள் 

‘ைைப்ேினங்ைளாை’ (‘hybrids’) இருக்கும்; இது விதிமுகை அடிப்ேகடயிைான, புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான மநைிமுகைைளில் சிைந்தவற்கை 

இகணக்ைிைது,  

 ஒரு அணுகுமுகை, இகணயான இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைகள இயக்குவது 

 ற்றும் மவளியீடுைகள இகணப்ேது என்ை ஆபைாசகன ஆகும்: ‘ேன்முை இயந்திரம்’ என 
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அகழக்ைப்ேடுைிை (‘multi-engine’) ஒழுங்குமுகை - ைார்னைி-ம ைன் ேல்ைகைக்ைழைத்தின் 

(Carnegie-Mellon University) ஒரு குழு, அைிவு அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைளின் பசர்க்கைைள் குைித்து ஆராய்ந்துள்ளது.  ிைவும் 

மோதுவாை, ைைப்ேினங்ைள் தற்போது எஸ்எம்டி (SMT) அல்ைது இேிஎம்டி-இன் (EBMT) 

புள்ளியியல்சார் முகைைகளச் சிை ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான முகைைளுடன் (linguistics-

based methods) (விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளில் இருந்து) இகணக்கும் அக ப்புைள் 

என ைருதப்ேடுைின்ைன, குைிப்ோை உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் ேகுப்ோய்விற்கு. ஒரு 

எடுத்துக்ைாட்டு க க்பராசாப்டில் (படாைன்  ற்றும் ேைர் (Dolan et al. 2002)) ஆராய்ச்சி. 

இருப்ேினும் தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் விதி அடிப்ேகடயிைானவற்கை 

இகணக்ை பவறு வழிைள் உள்ளன; பதசிய சிங்-ஹுவா ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (National Tsing-Hua 

University) (கதவான் (Taiwan)) (சாங் & சு (Chang & Su 1997)) ஆராய்ச்சி எடுத்துக்ைாட்டு ஆகும்: 

மசால்சார்  ற்றும் மதாடாியல் விதிைள் புள்ளியியல்  ாீதியாை தரவுத்மதாகுதியிலிருந்து 

மேைப்ேடைாம்  ற்றும் மவளியீட்டிலிருந்து ேின்னூட்டத்தால் ப ம்ேடுத்தப்ேடும். 

2.9.5.  திப்பீடு (Evaluation)  

 இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  திப்பீடு (MT evaluation) ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைைளின் முக்ைிய 

 ற்றும் தீவிர ான ேகுதியாை  ாைியுள்ளது. 1990ைளில் ேை ேட்டகைைள் 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்கய  திப்ேிடுவதில் உள்ள சிக்ைல்ைளுக்குக் குைிப்ோை 

அர்ப்ேணிக்ைப்ேட்டன, எ.ைா. ோல்மைடல் (Falkedal) 1994, வாஸ்ைான்மசபைாஸ் (Vasconcellos) 

1994  ற்றும் ேை இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  ாநாடுைளுடன் இகணக்ைப்ேட்ட ேட்டகைைள். 

ஜப்ோன்  ின்னணு மதாழில் ப ம்ோட்டு சங்ைத்தால் (Japan Electronic Industry Development 

Association (JEIDA) 1992)) உருவாக்ைப்ேட்ட மநைிமுகைைள் து  ற்றும் ARPA (ேின்னர் DARPA) 

ஆதரவு திட்டங்ைளின்  திப்பீடுக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்டகவ குைிப்ோைச் மசல்வாக்கு 

மசலுத்தியது (ARPA 1994);  ற்றும் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  திப்பீடு ைணினி ம ாழியியலின் 

ேிை ேகுதிைளின்  திப்பீட்டிற்கும் இயற்கையான ம ாழி ஆய்வின் ம ாழியியல்  ற்றும் ேிை 

ேயன்ோடுைளுக்கும் குைிப்ேிடத்தக்ை தாக்ைங்ைகள ஏற்ேடுத்தியது. ஆரம்ேத்தில், 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு தரத்தின் மேரும்ோைான நடவடிக்கைைள் புாிந்துமைாள்ளுதல் 
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(comprehensibility), புத்திசாலித்தனம் (intelligibility), சரளம் (fluency), துல்லியம் (accuracy)  ற்றும் 

மோருத்தம் (appropriateness) போன்ை ைாரணிைளின்  னித  திப்பீடுைளால் நிைழ்த்தப்ேட்டது. 

ஆனால் அத்தகைய  திப்பீட்டு முகைைள் பநரம்  ற்றும் முயற்சியி அடிப்ேகடயில் விகை 

உயர்ந்தகவ; எனபவ தானியங்ைி (அல்ைது அகர தானியங்ைி) முகைைகள உருவாக்ை குைிப்ோை 

2000 முதல் முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டுள்ளன.  

 புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாிைள் (statistics-based MT 

models) (எஸ்எம்டி, ப பை ேிாிவு 2.9.1) வளர்ச்சியின் ஒரு முக்ைிய ான விகளவு உண்க யில் 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் தானியங்ைி  திப்பீட்டிற்கு புள்ளிளியியல்சார் 

ஆய்வின் ேயன்ோடாகும். முதல் அளவீடு ஐேிஎம் குழுவிலிருந்து ேி.எல்.இ.யு, (புளு) (BLEU) 

ேின்னர் என்.ஐ.எஸ்.டி. (நிஸ்ட் (NIST)) (தரநிகைைள்  ற்றும் நுட்ேங்ைளுக்கு பதசிய நிறுவனம்) 

(National Institute for Standards and Techniques (NIST)). இந்த இரண்டு நடவடிக்கைைளும்  னிதன் 

உற்ேத்திமசய்த ம ாழிமேயர்ப்புைள் [‘குைிப்புப் ேனுவல்ைள்’ (‘reference texts’)] என 

அகழக்ைப்ேடுைின்ைன] ைிகடப்ேகத அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டகவ. இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

அக ப்ேிலிருந்து மவளியீடு கூடுதல்  ‘குைிப்புப் ேனுவல்ைளுள்’ ஒன்றுடன் ஒப்ேிடப்ேடுைிைது; 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ேனுவல்ைள் ஒபர  ாதிாியானகவ அல்ைது மசால் வாிகசைளின் 

அடிப்ேகடயில் ‘குைிப்பு’க்கு  ிை மநருக்ை ானகவ அதிை  திப்மேண் மேறும்; தனிப்ேட்ட மசால் 

நிைழ்வுைளில் அல்ைது மசால் வாிகசைளில் மோிதும் பவறுேடுைின்ைன இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ேனுவல்ைள் குகைவாை  திப்மேண் மேறும். அளவீடுைள் விதிமுகை அடிப்ேகடயிைான 

ஒழுங்குமுகைைகள எஸ்எம்டி (SMT) ஒழுங்குமுகைைகள விடக் குகைவாை  திப்ேிடுைின்ைன; 

இருப்ேினும் முந்கதயகவ மேரும்ோலும்  னித வாசைர்ைளுக்கு  ிைவும் 

ஏற்றுக்மைாள்ளத்தக்ைகவயாை இருக்ைின்ைன. இதன் விகளவாை ஒரு குைிப்ேிட்ட ஒழுங்குமுகை 

(SMT அல்ைது EBMT) ைாைப்போக்ைில் ப ம்ேட்டதா அல்ைது இல்கையா என்ேகதக் 

ைண்ைாணித்தலுக்கு அவற்ைின்  திப்கே  றுப்ேதற்ைில்கை; ஆனால் ஒப்பீட்டு 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  திப்பீடுைளுக்ைான இந்த அளவீடுைளின் மோதுவான  திப்பு குைித்து 

அதிை சந்பதைம் உள்ளது; கூடுதல் மோருத்த ான  ற்றும் உணர்திைன் அளவீடுைகளத் பதடுவது 

தீவிர கடந்துள்ளது.  

2.10. 1990 முதல் மசயல்ோட்டு  ற்றும் வணிை ஒழுங்குமுகைைள் 
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 1990 முதல் மசயல்ோட்டு  ற்றும் வணிை ஒழுங்குமுகைைள் (Operational and commercial 

systems since 1990) என்ை தகைப்ேின் ைீழ் ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) கூைியுள்ள மசய்திைள் 

இங்கு தரப்ேட்டுள்ளன. இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் ேயன்ோடு 1990ைளில் 

துாிதப்ேடுத்தப்ேட்டது. வணிை முைவர் நிகையங்ைள் (commercial agencies), அரசு பசகவைள் 

(government services)  ற்றும் ேன்னாட்டு நிறுவனங்ைள் (multinational companies) இவற்ைில் 

ேயன்ோட்டின் அதிைாிப்பு  ிைவும் குைிக்ைப்ேட்டுள்ளது. இங்கு ம ாழிமேயர்ப்புைள் மோிய 

அளவில் தயாாிக்ைப்ேடுைின்ைன; முதன்க யாை மதாழில்நுட்ே ஆவணங்ைள். முக்ைிய சட்டை 

ஒழுங்குமுகைைளுக்கு இது முக்ைிய சந்கதயாை இருந்தது: சிஸ்ட்ரான் (Systran), பைாபைாஸ் 

(Logos), ம ட்டல் (METAL)  ற்றும் அட்ைஸ் (ATLAS). எல்ைாவற்ைிலும் ம ாழிமேயர்ப்புைள் 

மோிய மதாகுதிைளில் தயாாிக்ைப்ேடும் நிறுவல்ைள் உள்ளன. ஏற்ைனபவ 1995இல் ஒரு ஆண்டிற்கு 

300  ில்லியனுக்கும் அதிை ான மசாற்ைள் அத்தகைய நிறுவனங்ைளால் 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்டுள்ளதாை  திப்ேிடப்ேட்டது. 

 ம ன்மோருள் ஓாிட ாக்ைல் (software localisation) துகை பவை ாை வளர்ந்து வரும் ஒரு 

ேகுதிைளில் ஒன்ைாகும். இங்பை புதிய ம ன்மோருள் மதாடங்கும் பநரத்தில் ேை ம ாழிைளில் 

ஆதாிக்கும் ஆவணங்ைள் (supporting documentation) ைிகடக்ைபவண்டும் என்ேபத பைாாிக்கை. 

ம ாழிமேயர்ப்பு விகரவாை மசய்யப்ேட பவண்டும் (ம ன்மோருள் விற்ேகன மசய்யப்ேடும் 

போது); ஆனால் ஆவணங்ைள் ஒரு ேதிப்ேிலிருந்து  ற்மைாரு ேதிப்ேிற்கு  ீள்நிைழும் 

தைவல்ைகளக் மைாண்டுள்ளன. மவளிப்ேகடயான தீர்வு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும்  ிை 

ச ீேத்தில் ம ாழிமேயர்ப்பு ேணிநிகையங்ைளில் (translation workstations) ம ாழிமேயர்ப்பு 

நிகனவுைள். ச ீேத்திய மதாடர்புகடய வளர்ச்சி, நிறுவனத்தின் தளங்ைளில் வகைப்ேக்ைங்ைகள 

ஓாிட ாக்குவதாகும் -  ீண்டும், பதகவயானது உடனடி முடிவுைள்  ற்றும் தைவல்ைளின் 

 ீள்நிைழ்வு உள்ளது. வகைத்தள ஓாிட ாக்ைத்திற்ைான ம ாழிமேயர்ப்பு ம ன்மோருள் 

தயாாிப்புைகள விட  ிை பவை ாை வளர்ந்து வருைிைது, இப்போது வகைத்தள உருவாக்குநர்ைகள 

(website developers) ஆதாிக்ை ைணினி ைருவிைள் ேை உள்ளன, எ.ைா. ஐேிஎ ின் மவப்ஸ்ேியர் 

(IBM’s WebSphere).   

 1990ைளில் குைிப்ேிட்ட மோருண்க க் ைளங்ைள்  ற்றும் ேயனர்ைளுக்ைான 

ஒழுங்குமுகைைளின் வளர்ச்சியும் விகரவாை விாிவகடந்தது - மேரும்ோலும் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட 
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ம ாழிைளுடன் (controlled languages)  ற்றும் குைிப்ேிட்ட துகண ம ாழிைளின் அடிப்ேகடயில். 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ம ாழிைள் ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது மோருண்க  யக்ைநீக்ைச்  

சிக்ைல்ைகளக் குகைக்ைச் மசாற்மைாகை (அங்ைீைாிக்ைப்ேட்ட மசாற்ைளின் பதர்வு அல்ைது 

தனிப்ேட்ட புைன்ைளின் ேயன்ோடு)  ற்றும் இைக்ைணத்தின் (குைிப்ேிட்ட ஆவண வகைைள் 

அல்ைது மோருண்க க் ைளங்ைளுக்குப் மோருத்த ான நகட விதிமுகைைள்) ைட்டுப்ோடுைகள 

உட்ேடுத்தும். பவால்ப க் லிங்பவர் பசகவைளால் (Volmac Lingware Services) துணி நிறுவனம் 

(textile company), ைாப்பீட்டு நிறுவனம் (insurance company) இவற்ைிற்கு பவண்டியும்  ற்றும் 

வி ான ேரா ாிப்பு கைபயடுைகள (aircraft maintenance manuals) ம ாழிமேயர்க்ைவும் 

ஒழுங்குமுகைைள் உருவாக்ைப்ேட்டன.  ைாப் மஜ ினி இன்மனாவஷன் (Cap Gemini Innovation) 

இராணுவ மதாகை அச்சுச் மசய்திைகள (military telex messages) ம ாழிமேயர்க்ை ஒரு 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைியது; ஜப்ோனில், சி.எஸ்.பை. (CSK) நிதி  ற்றும் மோருளாதாரத் 

துகையில் அதன் மசாந்த ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைியது;  ற்றும் ஜப்ோனிய மசய்தி 

ஒளிேரப்ேப்புைகள ஆங்ைிைத்தில் ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைான ஒரு ஒழுங்குமுகை என்.எச்.பை. (NHK) 

உருவாக்ைியது. ைாண்ட் நிறுவனம் (LANT company) (ேின்னர் எக்ஸ்ப்பளபனஷன் ேி.வி. 

(Xplanation b.v.)) ேகழய ம ட்டல் ஒழுங்குமுகைகய (METAL system) அடிப்ேகடயாைக் மைாண்ட 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ம ாழி இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு (controlled language MT system) 

ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்ைியது. எஸ்டீம் நிறுவனம் (ESTeam company) [ைிபரக்ைத்கத (Greece) 

தள ாைக் மைாண்டது] ஆரம்ேத்தில் உற்ேத்தியாளர்ைளின் உேைரணக் கூறுைளின் (equipment 

components) ேட்டியல்ைளின் ‘ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ம ாழியில்’ ைவனக்குவிப்பு மசய்தது; ஆனால் 

ேின்னர் ேனுவல் போன்ை ஆவணங்ைளுக்கு விாிவாக்ைப்ேட்டது; ேை நிறுவனங்ைளுக்ைான 

வாடிக்கையாளர் ஒழுங்குமுகைைள் (customer systems) உருவாக்ைப்ேட்டன ( ற்றும் ச ீேத்தில் 

ஐபராப்ேிய ஒன்ைியம் உட்ேட). ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட அகனத்து ம ாழி ஒழுங்குமுகைைளிலும் 

 ிைவும் மவற்ைிைர ாை மதாடர்வது முன்னர் குைிப்ேிடப்ேட்ட ஸ் ார்ட் ைார்ப்ேபரஷனின் (Smart 

Corporation) ‘ஸ் ார்ட் ம ாழிமேயர்ப்ோளர்’ (‘Smart Translator’) ஆகும். 

 1990ைளின் மதாடக்ைத்திலிருந்து தனிப்ேட்ட ைணினிைளுக்ைான ேை ஒழுங்குமுகைைள் 

பதான்ைின. தனிநேர் ைணினிைளின் அதிைாிக்கும் ைணக்ைீட்டு சக்தி  ற்றும் பச ிப்ேை திைன்ைள் 

இந்த வணிை ஒழுங்குமுகைைகள 1980ைள்  ற்றும் அதற்கு முந்கதய மேரும்ோைான 

ம யின்ேிபரம் அக ப்புைளுக்கு ச  ானகவைளாை உருவாக்ைின;  ற்றும் ேை சந்தர்ப்ேங்ைளில் 

ப லும் சக்திவாய்ந்தகவயாை உருவாக்ைின. இருப்ேினும் ம ாழிமேயர்ப்பு தரத்தில் ச  ான 
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முன்பனற்ைம் ஏற்ேடவில்கை. ைிட்டத்தட்ட அகனத்தும் ேகழய இட ாற்ை அடிப்ேகடயிைான 

(அல்ைது ‘பநரடி ம ாழிமேயர்ப்பு’)  ாதிாிைளின் அடிப்ேகடயில் ஆனகவ; சிைவற்ைில் 

ைணிச ான  ற்றும் நன்கு நிறுவப்ேட்ட அைராதிைள் உள்ளன; மேரும்ோைான 

விற்ேகனயாளர்ைள் ேல்பவறு அைிவியல்  ற்றும் மதாழில்நுட்ே மோருண்க ைளுக்ைான சிைப்பு 

அைராதிைள் வழங்ைினாலும் மேரும்ோைான முயற்சிைள் மோது பநாக்ை ஒழுங்குமுகைைளாை 

மசயல்ேட முயற்சித்தன. ைிட்டத்தட்ட எல்ைா நிைழ்வுைளிலும் அக ப்புைள் மூன்று அடிப்ேகட 

ேதிப்புைளில் விற்ைப்ேடுைின்ைன: மோதுவாை வாடிக்கையாளர்-பசகவயை ைட்டக ப்புைளில் 

(client-server configurations) இயங்குைின்ை மோிய நிறுவனங்ைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைள் 

(‘நிறுவன’ ஒழுங்குமுகைைள் (‘enterprise’ systems)), சுந்தந்திர ான ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்ைான 

ஒழுங்குமுகைைள் (‘மதாழில்முகை’ ஒழுங்குமுகைைள் (‘professional’ systems))  ற்றும் 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர் அல்ைாதவர்ைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைள் (‘வீட்டுப் ேயன்ோடு’ (‘home use’)). 

 தனிப்ேட்ட ைணினிைளில் ேரவைாை விற்ைப்ேடும் ஆரம்ேைாை அக ப்புைளில் இரண்டு, 

ேிசி-ம ாழிமேயர்ப்ோளரும் (PC-Translator) [ம ாழியியல் தயாாிப்புைள், மடக்சாஸ்-இலிருந்து 

(from Linguistic Products, Texas] ேவர் ம ாழிமேயர்ப்ோளரும் (Power Translator) 

[குபளாேலிங்ைிலிருந்து (from Globalink)] ஆகும். குபளாேலிங்க் முதலில் க க்பராடாக் (MicroTac) 

உடன் [ம ாழி உதவித் மதாடாின் தயாாிப்ோளர் (producer of the Language Assistant series)] 

இகணக்ைப்ேட்டது, ேின்னர் மைர்னவுட்  ற்றும் ஹவுஸ்ேி (Lernout & Hauspie) ஆைிபயாரால் 

வாங்ைப்ேட்டது. சிஸ்ட்ரானின் அசல் ம யின்ேிபரம் ஒழுங்குமுகைைள் இப்போது தனிநேர் 

ைணினிைளில் நிறுவனங்ைளின் ேயன்ோட்டிற்ைான ேதிப்புைளில்  ட்டு ல்ை, மதாழில்முகை 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்கும் வீட்டு உேபயாைத்துக்கும் சந்கதப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. ோன் 

அம ாிக்ைன் மஹல்த் ஆர்ைகனபசஷனிலிருந்து  (Pan American Health Organization)  இரண்டு 

ம யின்ேிபரம் அக ப்புைள் (SPANAM and ENGSPAN) சுதந்திர ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்ைாை 

ேிசி ம ன்மோருளாை இப்போது ைிகடக்ைிைது. முதன்க யாை நிறுவனங்ைள்  ற்றும் 

மதாழில்முகை ேயனர்ைளுக்கு ம ட்டல் அக ப்பு ஜி.எம்.எஸ்-ஆல் (GMS) [இப்போது மசயில் 

பைப்ஸ் (Sail Labs)] தழுவப்ேட்ட T1 ஒழுங்குமுகையாை ைாங்ைன்மஷய்டால் (Langenscheidt) 

விற்ைப்ேட்டது (முக்ைிய ாை ஒரு ‘வீடு’ ஒழுங்குமுகையாை)  ற்றும் ைாம்ப்மரண்டியம் 

ஒழுங்குமுகையாை (Comprendium system) பசல் பைப்ஸால் (Sail Labs) விற்ைப்ேட்டது. ஐேிஎம் ின் 
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(IBM) எல்எம்டி ஒழுங்குமுகை (LMT system),  தனிப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்ோளர் ேி.டி ஆைக் 

(Personal Translator PT) [ஆரம்ேத்தில் ஐ.ேி.எம்  ற்றும் வான் கரன்ோமேன் & புஷ் (von 

Rheinbaben & Busch) ஆைிபயாரால் விற்ைப்ேட்டது, இப்போது லிங்குமடக் ஜி.எம்.ேி.எச். (Linguatec 

GmbH)-ஆல் விற்ைப்ேட்டது]  குகைக்ைப்ேட்டது. ேகழய வீட்னர் (Weidner system) 

ஒழுங்குமுகையிலிருந்து மேைப்ேட்ட டிரான்ஸ்மஸன்ட் சிஸ்டம் (Transcend system) 

[மவளிப்ேகடயான ம ாழி (Transparent Language)] [இன்டர்ைிராஃப் வழியாை (via Intergraph)] 

இப்போது எளிய ம ாழிமேயர்ப்ோளர் (Easy Translator) (ஒரு ‘வீட்டு’ அக ப்பு)  ற்றும் நிறுவன 

ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவயைம் (Enterprise Translation Server) [இரண்டும் முதலில் மவளிப்ேகடயான 

ம ாழி இன்க். இலிருந்து (from Transparent language Inc.)] இவற்றுடன் இகணந்து எஸ்.டி.எல். 

நிறுவனத்தால் (SDL company) [ம ாழிமேயர்ப்ோளாின் ேணிநிகையத்தின் உருவாக்குநர்ைள் 

(developers of a translator’s workstation)] விற்ைப்ேடுைிைது. 

 முன்னாள் பசாவியத் யூனியனில் இருந்து ஸ்கடைஸ் (ேின்னர் புபராஎம்டி என 

 றுமேயாிடப்ேட்டது)  ற்றும் PARS என்ை ரஷ்ய  ற்றும் ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்புைான 

சந்கதப்ேடுத்தும் ஒழுங்குமுகைைளும்  ற்றும் ேிை ம ாழிைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைளும் 

(ேிமரஞ்சு, மஜர் ன், உக்பரனிய, முதலியன) வந்தன. ப ற்கு ஐபராப்ோவில் புபராஎம்டி 

அக ப்புைள் ஒரு ைாைத்திற்கு மரவர்பசா மதாடராை சந்கதப்ேடுத்தப்ேட்டன சாஃப்டிஸிப ா 

நிறுவனம். ஐபராப்ோவிலிருந்து ேிை ேிசி அடிப்ேகடயிைான அக ப்புைள் ேின்வரு ாறு: 

இத்தாலிய ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ை மேட்ரா  ற்றும் ஆங்ைிைம்; படனிஷ்-ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு-

ஆங்ைிைம்  ற்றும் ஆங்ைிைம்-ஸ்ோனிஷ் ம ாழிைளுக்ைான விங்ைர் அக ப்பு (இப்போது இல்கை 

ைிகடக்கும்);  ற்றும் டிரான்ஸ் ார்ட், ைீலிபைான் அக ப்ேின் வணிை ேதிப்பு (முதலில் 

உருவாக்ைப்ேட்டது பநாக்ைியா), ேின்னிஷ்-ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்புக்கு.  

 ஜப்ோனிய  ற்றும் ஆங்ைிைத்திற்ைான ேை ஒழுங்குமுகைைள் ஜப்ோனிய 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து மதாடர்ந்து பதான்ைின; உண்க யில், ஒழுங்குமுகைைளின் திகைப்பூட்டும் 

வரைாறு உள்ளது; மவற்ைிைர ாை விற்ேகன குறுைிய ைாைத்திற்கு ேின்னர்  கைந்துவிடும். நீண்ட 

ைாைம் நீடித்தகவைளில் புஜித்சுவின் தயாாிப்புைள் (அட்ைாஸ் (ATLAS)), ஹிட்டாச்சி (HICATS), 

பதாஷிோ (Toshiba) (ஆரம்ேத்தில் ASTRANSAC என அகழக்ைப்ேட்டது), NEC [ைிராஸ்பராட் 

(Crossroad), முன்பு ேிபவாட் (Pivot)], குறுக்கு ம ாழி (Cross Language) (முன்னர் பநாவா: டிரான்சர் 

http://www.languageinindia.com/


106 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

மதாடர் (formerly Nova: the Transer series)),  ற்றும் ஷார்ப் (Sharp) (ேவர் எ/பஜ, இப்போது 

மஹானியாகு பைாபர-இப்போன் (Power E/J, now Honyaku Kore-Ippon)) என்ேன அடங்கும். 

ஆனால் நல்ை தர ான அம ாிக்ை தயாாிப்புைளும் உள்ளன: ம ாழி மோைியியல் ைார்ப்ேபரஷனில் 

இருந்து (Language Engineering Corporation) பைாபைாவிஸ்டா ஒழுங்குமுகை (LogoVista system) 

[ேின்னர் பைாபைா ீடியாவால் (LogoMedia) எடுத்துக்மைாள்ளப்ேட்டது], நிபயாைார் 

மடக்னாைஜிஸிலிருந்து (Neocor Technologies) [மைர்னவுட் & ஹவுஸ்ேியால் (Lernout & Hauspie) 

வாங்ைப்ேட்டது, இப்போது ைிகடக்ைாது] சுனா ி (Tsunami)  ற்றும் கடபூன் (Typhoon) 

ஒழுங்குமுகைைள், அத்துடன் மவப்ஸ்ேியர்  ற்றும் சிஸ்ட்ரானிலிருந்து ஒழுங்குமுகைைள். 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து மைாாிய ம ாழிக்கு ஒழுங்குமுகைைள் 1990ைளின் ேிற்ேகுதியில்  ட்டுப  

வந்தன (எ.ைா. சிஸ்ட்ரான், பைாபைா ீடியா, டிரான்ஸ்ேியர் (Systran, LogoMedia, TranSphere) 

போன்ைகவ). 

 அரபு ம ாழியில் இப்போது ேை ஒழுங்குமுகைைள் உள்ளன (குைிப்ோை சக்ர், சிப ாஸ் 

 ற்றும் ஆப் மடக் ஒழுங்குமுகைைள் (Sakhr, Cimos and AppTek systems));  ற்றும் சீனம ாழிக்ைான 

அதிைாித்து வரும் எண்ணிக்கையிைான ஒழுங்குமுகைைள் (எ.ைா. டிரான்ஸ்டார், பைாபைா ீடியா, 

சிஸ்ட்ரான், டிரான்ஸ்ேியர் (Transtar, LogoMedia, Systran, TranSphere)) உள்ளன; அம ாிக்ை 

அரசாங்ை நிறுவனங்ைளின் ைவனத்கத ஈர்ப்ேது  ிை ச ீேத்திய ஆராய்ச்சியின் அடிப்ேகடயில் 

இந்த இரண்டு ம ாழிைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்குேவர்ைளுக்கு அதிை ஊக்ைம் 

அளிக்ைிைது.  

 ஆங்ைிைம் தவிர மூை ாைபவா அல்ைது இைக்ைாைபவா உள்ள ேிை ம ாழி 

இகணைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைள் குகைவாைபவ உள்ளன. இருப்ேினும், ப பை குைிப்ேிட்டுள்ள 

மேரும்ோைான அம ாிக்ை  ற்றும் ஐபராப்ேிய நிறுவனங்ைள் ேிரஞ்சு-மஜர் ன், இத்தாலியன்-

ஸ்ோனிஷ், போர்த்துைீசிய-ஸ்ோனிஷ் என்ை இகணைளுக்கு அத்தகைய ஒழுங்குமுகைைகள 

வழங்குைின்ைன;  ற்றும் ஜப்ோனிய-சீன, ஜப்ோனிய-மைாாிய முதலியன இணைளுக்கு 

ம ாழிமேயர்ப்பு நல்கும் ஒழுங்குமுகைைளும் உள்ளன. 

 இந்த வணிை நடவடிக்கை இருந்தபோதிலும், இன்னும் ேை ம ாழிைள் ப ாச ாைபவ 

உள்ளன. ஆப்ேிாிக்ைா, இந்தியா  ற்றும் மதன்ைிழக்கு ஆசியா இவற்ைிலுள்ள மேரும்ோைான 
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ம ாழிைளுக்கு வணிை ஒழுங்குமுகைைளின் ேற்ைாக்குகை இன்னும் உள்ளது; இருப்ேகதயும் 

எளிதில் அணுை இயைாது. 

  ிைச் ச ீேத்திய வளர்ச்சியானது ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான வாக்ைியங்ைளின் பேச்சு உள்ளீடு 

(அல்ைது உகரைள்)  ற்றும் விகளவுைளின் பேச்சு மவளியீடு வழிமுகைகய ேை ேிசி 

ஒழுங்குமுகைைளில் இகணப்ேதாகும். (இகவ நிச்சய ாை இல்கை, உண்க யான பேச்சு 

ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்புைள், ப பை 9.3 இல் சுட்டிக்ைாட்டப்ேட்டுள்ளேடி, இன்னும் 

மசயல்ோட்டுக்கு வரவில்கை.) சந்பதைத்திற்கு இட ின்ைி பேச்சு அைிதல் ஒழுங்குமுகைைளின் 

ப ம்ோட்டு நம்ேைத்தன்க   ற்றும் ேயன்ோட்டின் எளிக  ஆைியவற்கை அடிப்ேகடயாைக் 

மைாண்ட இந்தத் தயாாிப்புைள் 1990ைளின் ைகடசி ஆண்டுைளில் பதான்ைத் மதாடங்ைின.  ிை 

ச ீேத்திய எடுத்துக்ைாட்டுைளில் ஒன்று ஐேிஎம் ில் இருந்து குரல்வழி ம ாழிமேயர்ப்ோளர் 

(ViaVoice Translator); இது அதன் எல்எம்டி தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை  ற்றும் 

அதன் மவற்ைிைர ான குரல்வழி மசால்வமதழுதும் ஒழுங்குமுகை (ViaVoice dictation system) 

இவற்ைின் இகணப்ோகும். 

 நிறுவனத்தின் கையைப்ேடுத்துதல், ேகழய ஒழுங்குமுகைைளின் அழிவு  ற்றும் 

வழக்ை ான புதிய ஒழுங்குமுகைைளின் பதாற்ைம்  ற்றும் ேகழய ஒழுங்குமுகைைளின் புதிய 

ேதிப்புைள் இவற்ைின் எடுத்துக்ைாட்டுைள் வணிை  ாற்ைம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு வரைாற்ைின் 

ஆராய்ச்சி முன்பனற்ைங்ைளின் ஒரு ேகுதி என்ேகத விளக்குைிைது  ற்றும் ேிை வணிைத்கதப் 

போன்று பதால்வி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் அம்ச ாைவும் உள்ளது. முதல் நிைழ்வு வீட்னர்/ 

ேிபரவிஸ் (Weidner/Bravice) சாிவு (ப பை உள்ள ேிாிவு 6). ேை சிைிய நிறுவனங்ைள் ைடந்த 

இரண்டு ேதின்  ஆண்டுைளில் வந்து போயின. ஆனால் சந்கதயில் தங்ைள் நிகைகயத் தக்ை 

கவத்துக் மைாள்ள முடியாத மவளிப்ேகடயாை மவற்ைிைர ான நிறுவனங்ைளின்  

உதாரணங்ைளும் உள்ளன. பைாபைாஸ் ைார்ப்ேபரஷன் (Logos Corporation) 1980ைளில் சிஸ்ட்ரான் 

இன்க் (Systran Inc) நிறுவனத்கத அதன் ‘நிறுவன’ ஒழுங்குமுகைைளுடன் எதிர்த்தது; ஆனால் 

1990ைளில் ேிற்ேகுதியில் பவமைாரு நிறுவனத்திற்கு (குபளாேல் பவர்ட்ஸ் ஏஜி (globalwords AG)) 

விற்ைப்ேட்டது; இப்போது முற்ைிலும் போய்விட்டது. ைாம்ப்மரண்டியம் ஒழுங்குமுகை 

(Comprendium system) 1990ைளில் (ேகுதி ம ட்டல் ஒழுங்குமுகையின் அடிப்ேகடயில்) மோிய 

நிறுவனங்ைளுக்கு நல்ை தர ான ஒழுங்குமுகைைகள வழங்ைியது; ஆனால் அதுவும் 
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போய்விட்டது. நன்கு விளம்ேரப்ேடுத்தப்ேட்ட (ப ாச ான) உதாரணம் மைர்னவுட்  ற்றும் 

ஹாஸ்ேியின் (Lernout & Hauspie) ைகத. இந்த நிறுவனம் பேச்சு புாிதல் தயாாிப்புைளில் அதன் 

நற்மேயகர உருவாக்ைியது. 1998இன் ஆரம்ேத்தில் அது இயந்திரம ாழிமேயப்பு ைளத்தில் 

விாிவாக்ை முடிவு மசய்தது; ஒரு ேரவைான ம ாழிைளுக்ைான ஒழுங்குமுகைைகள ஒரு தயாாிப்ோை 

(iTranslator) ஒருங்ைிகணக்கும் பநாக்ைத்துடன் ேை நிறுவனங்ைகள வாங்ைியது (குபளாேலிங்க், 

நிபயாபைார், ஆப் மடக், சாய்ல் பைப்ஸ், அல்ைஜிக் Globalink, Neocor, AppTek, Sail Labs, AILogic). 

அபத பநரத்தில் அது ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவைளில் (ம ண்மடஸ் எஸ்.ஏ (Mendez SA)) 

ஆர்வங்ைகளப் மேற்ைது  ற்றும் மேல்ஜியத்தில் உள்ள அரசாங்ை மூைங்ைளிலிருந்து நிதி 

உதவிகயப் மேற்ைது. ஆனால் நிறுவனம் அளவிற்கு அதிை ாைத் தன்கன நீட்டித்தது; நிதி 

சிக்ைல்ைளில் சிக்ைியது (சிை முகைபைடுைள் உட்ேட)  ற்றும் 2001இன் ேிற்ேகுதியில் 

ைகைக்ைப்ேட்டது. அது வாங்ைியிஅ சிை நிறுவனங்ைள் தங்ைகள  ீண்டும் நிகைநிறுத்திக் மைாள்ள 

முடிந்தது (எ.ைா. ஆப் மடக்  ற்றும் சுருக்ை ாை சாய்ல் பைப்ஸ் (AppTek and, briefly, Sail Labs)) 

ஆனால்  ற்ை சந்தர்ப்ேங்ைளில் சந்கத திைக யான  ற்றும் முன்னர் நன்கு மேைப்ேட்ட 

ஒழுங்குமுகைைகள இழந்தது (எ.ைா. குபளாேலிங்க்  ற்றும் நிபயாபைார் (Globalink and Neocor) 

போன்ைகவ)). 

 இயந்திரம ாழிமேயப்பு சந்கதயில் இந்த ேைவீனம் 2000க்குப் ேிைகு எஸ்எம்டி (SMT) 

மநைி முகைைளின் அடிப்ேகடயில் வணிை ாீதியாை ஒழுங்குமுகைைள் பதான்றுவது வகர ஏன் 

மவற்ைிைர ாை இல்கை என்ேகத விளக்ைக்கூடும். நன்கு நிறுவப்ேட்ட விதி அடிப்ேகடயிைான 

முகைைளுக்கு  ாைாை, ஒரு ேதின் ாஆண்டிற்கு ப ைாை  ட்டுப  மசயலில் உள்ளது என்ேதால் 

எஸ்.எம்.டி ஆராய்ச்சியாை புள்ளியியல்சார் அணுகுமுகைைள்  ிைவும் ஆேத்தானகவ அல்ைது 

முதிர்ச்சி அகடயாதது. ஆயினும்கூட, இப்போது சந்கதயில் SMT ஒழுங்குமுகைைள் உள்ளன 

(ம ாழி வீவாிலிருந்து (from Language Weaver)), ைணிச ாை அரசாங்ை ஆதரகவ ஈர்த்த ம ாழி 

இகணைளுக்கு (அரபு-ஆங்ைிைம், சீன-ஆங்ைிைம், இந்தி-ஆங்ைிைம், பசா ாலி-ஆங்ைிைம்)  ற்றும் 

குைிப்ோை விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைளுக்கு ைடின ான சவால்ைகள உருப்ேடுத்தம் 

மசய்த ம ாழி இகணைளுக்கு. ச ீேத்தில், ம ாழி வீவர் கூைிள் உடன் இகணந்தது, ஏஸ்டி (SMT) 

அணுகுமுகைைளுக்கு அதன் ேரந்த உகர வளங்ைள் குைிப்ோை மோருத்த ானகவ -  ீண்டும், 

http://www.languageinindia.com/


109 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

தற்போது பசாதகனக்கு உட்ேட்ட ம ாழி இகணைள் அரபு-ஆங்ைிைம், சீன-ஆங்ைிைம், 

ஜப்ோனிய-ஆங்ைிைம் போன்ைகவ. 

2.11. இகணயத்தில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

 ஹட்சின்ஸ் (Hutchins 2015) ’இகணயத்தில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு’ (MT on the 

Internet) என்ை தகைப்ேில் கூைிய மசய்திைள் இங்கு மதாகுத்துத் தரப்ேட்டுள்ளன. 

1990ைளின் நடுப்ேகுதியில் இருந்து இகணயம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு வளர்ச்சியில் 

சக்திவாய்ந்த மசல்வாக்கை மசலுத்தியது. முதைாவதாை, வகைப்ேக்ைங்ைள் (Web pages)  ற்றும் 

 ின்னணு அஞ்சல் மசய்திைகள (electronic mail messages) இகணயாநிகையில் (ஆஃப்கைனில் 

(offline)) (அதாவது மேற்ை போது அல்ைது அனுப்புவதற்கு முன்) ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைாை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ம ன்மோருள் தயாாிப்புைள் பதான்ைின. இதற்கு ஜப்ோனிய நிறுவனங்ைள் 

வழிவகுத்தன; அகவ விகரவாை பவறு இடங்ைளில் ேின்மதாடரப்ேட்டன. இரண்டாவதாை 

1990ைளின் நடுப்ேகுதியில் மதாடங்ைி ேை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு விற்ேகனயாளர்ைள் 

பதகவக்பைற்ே ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான இகணய அடிப்ேகடயிைான இகணநிகை (ஆன்கைன் 

(online)) ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவைகள (Internet-based online translation services) வழங்ைி வந்தனர். 

1980ைளில் ேிரான்சில் சிஸ்ட்ரானால்  ினிமடல் மநட்மவார்க்ைில் (Minitel network) வழங்ைப்ேட்ட 

பசகவ முன்பனாடியான பசகவ ஆகும்; ஆனால் இந்த பயாசகன 1995ஆம் ஆண்டில் 

டிரான்ஸ்மஸண்ட் ஒழுங்குமுகைகய (Transcend system) அடிப்ேகடயாைக் மைாண்ட ஒரு 

பசாதகன பசகவகய (trial service based)  ைம்ப்யூசர்வ் (CompuServe) அைிமுைப்ேடுத்திய வகர 

ேரவைாை எற்ைப்ேடவில்கை. விகரவில், ேிரஞ்சு, மஜர் ன்  ற்றும் ஸ்ோனிஷ் ம ாழிைகள 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து ம ாழிமேயர்க்ை (ேின்னர் ேை ம ாழி இகணைளுக்கும்) சிஸ்ட்ரானின் 

ேதிப்புைகள வழங்கும் ஆல்டாவிஸ்டா தளத்தில் (AltaVista site) இப்போது நன்கு அைியப்ேட்ட 

பசகவ ோமேல்ஃேிஷ் (Babelfish) பதான்ைியது. அது ேை ேிை இகணநிகை (ஆன்கைன்) 

பசகவைளால் (அவற்ைில் மேரும்ோைானகவ இைவச ாை) மதாடரப்ேட்டது; எ.ைா. 

இகணப்புநிகையில் (ஆன்கைனில்) சாஃப்டிஸிப ா (Softissimo) அதன் மரவர்பசா 

ஒழுங்குமுகைைளின் (Reverso systems) ஆன்கைன் ேதிப்புைளுடன், பைாபைா விஸ்டா (LogoVista) 

 ற்றும் ோர்ஸின் (PARS) ஆன்கைன் ேதிப்புைளுடன் பைாபைா ீடியா (LogoMedia). சிை 
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பசகவைள் கூடுதல் விகையில்  னித ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் ( றுோிசீைகன மசய்ேவர்ைள்) 

ேிந்கதய திருத்தியக த்தகை (post-editing) வழங்குைின்ைன; ஆனால் மேரும்ோைான 

சந்தர்ப்ேங்ைளில் எந்த வகையிலும்  மதாடா ல் முடிவுைள் வழங்ைப்ேடுைின்ைன. அவற்ைில் 

ேைவற்கை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ’இகணய முைப்புைள் (‘எம்டி போர்ட்டல்ைள்’ (‘MT portals’)) 

மூைம் அணுைைாம்; அதாவது சுதந்திர பசகவைள் (independent services) ஒன்று அல்ைது அதற்கு 

ப ற்ேட்ட ஒழுங்குமுகை விற்ேகனயாளர்ைளிட ிருந்து ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் ஒரு 

ேரப்மேல்கைகய வழங்குைிைது. 

 தடப்ேட்ட ேை மூைப் ேனுவல்ைளின் பேச்சுவழக்குத் தன்க கயயின் தவிர்க்ை 

இயைாக யால் இகணநிகை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (ஆன்கைன் எம்டி) பசகவைளின் 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் தரம் மேரும்ோலும் ப ாச ாை இருந்தது. ஆனால் இந்த பசகவைள் தைவல் 

பநாக்ைங்ைளுக்ைாைப் ேயனர்ைளின் மசாந்த ம ாழிைளில் உடனடி மசப்ே ற்ை 

ம ாழிமேயர்ப்புைளுக்ைான ஒரு குைிப்ேிடத்தக்ை ( ற்றும் மவளிப்ேகடயாை ஏற்றுக்மைாள்ளத்தக்ை) 

பைாாிக்கைகயச் சந்பதைத்திற்கு இட ின்ைி நிரப்ேிக்மைாண்டிருந்தன; 1960ைளில் முந்கதய 

ம யின்ேிபரம் அக ப்புைள் வழங்ைிய மேரும்ோலும் ேின்னரும் ேின் வந்த ஆண்டுைளிலும் 

புைக்ைணிக்ைப்ேட்ட மசயல்ோடு. அவற்ைின் ேரவைான ேயன்ோடு  ற்றும் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் மோது ‘ேிம்ேத்தில்’ அகவ மவளிப்ேகடயான தாக்ைத்கத, மேரும்ோலும் 

எதிர் கைத் தாக்ைத்கத ஏற்ேடுத்தினாலும் இகணநிகை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (ஆன்கைன் 

எம்டி) பசகவைள் மேரும்ோைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சியாளர்ைளால் மேரும்ோலும் 

புைக்ைணிக்ைப்ேட்டுள்ளன (ைாஸ்ோி (Gaspari 2004)).  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்கு ஒரு குைிப்ேிட்ட சவால் என்னமவன்ைால் ேயனர்ைளுக்கு 

நன்கு மதாியாத ம ாழிைளில் ம ாழிமேயர்க்ை இகணநிகை (ஆன்கைன்) ஒழுங்குமுகைைகளப் 

ேயன்ேடுத்துவது ஆகும். இகணயத்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மேரும்ோைான ம ாழிைள் 

பேச்சுவழக்கு, மோருத்த ற்ைகவ, ‘ஒழுங்ைற்ைகவ’, சுருக்மைழுத்துக்ைள்  ற்றும் சுருக்ைங்ைள், 

குைிப்புைள், துணுக்குைள், நகைச்சுகவைள் போன்ைகவ நிகைந்தகவ;   ின்னணு அஞ்சல்  ற்றும் 

அரட்கட அகைைள்  ற்றும் ம ாகேல் மதாகைபேசிைளின் ம ாழிக்கு இது குைிப்ோை உண்க  

ஆகும். இந்த வகையான ம ாழிப் ேயன்ோடு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் 
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உருவாக்ைப்ேட்ட அைிவியல்  ற்றும் மதாழில்நுட்ே ேனுவல்ைளின் ம ாழியிலிருந்து மோிதும் 

பவறுேடுைின்ைன. இருப்ேினும், ச ீேத்தில் ஒரு இங்ைிைாந்து நிறுவன ான டிரான்ஸ்லூஷன் 

(Translution) ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, மஜர் ன், இத்தாலியன்  ற்றும் ஸ்ோனிஷ் இவற்ைிற்கு இகடபய 

 ின்னஞ்சல்ைளின் (அத்துடன் வகைப்ேக்ைங்ைள்) ஆன்கைன் ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ஒரு 

ஒழுங்குமுகைகய மவளியிட்டுள்ளது. பைாாிக்கை ைணிச ாை இருக்ை பவண்டும்;ப லும் 

எதிர்ைாைத்தில் கூடுதல் ஒழுங்குமுகைைள் வரும் என்ேதில் சந்பதை ில்கை. 

 இகணயம் ஓரளவு குகைவான ப ாச ான நிறுவனங்ைகள  ின்னணு அைராதிைள் 

(அல்ைது மசாற்மைாடர் புத்தைங்ைள்) ஆன்கைன் ேதிப்புைகள ‘ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைளாை வழங்ை ஊக்குவித்துள்ளது. அத்தகைய தயாாிப்புைகளப் ேயன்ேடுத்தும் முழு 

வாக்ைியங்ைகளயும் ( ற்றும் ேனுவல்ைகளயும்) ம ாழிமேயர்க்ைப் ேயன்ேடுத்தும் எவரும் 

திருப்தியற்ை முடிவுைகளப் மேறுவர்; ேயனர்ைளுக்கு இைக்கு ம ாழிைள் மதாியாவிட்டால் 

எகதயும் அவர்ைள் புாிந்துமைாள்ள முடியாத அளவிற்கு அவர்ைள் முடிவுைகள அைிந்திருக்ை 

 ாட்டார்ைள். இத்தகைய அக ப்புைள் சந்பதைத்திற்கு இட ின்ைி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் 

ஒட்டும ாத்தக் ைருத்துக்குத் தீங்கு விகளவிக்கும்; சிை விற்ேகனயாளர்ைளும் பசகவ 

வழங்குநர்ைளும் தங்ைள் முழுக யான தானியங்ைி ஒழுங்குமுகைைள் (ஆன்கைனிபைா 

அல்ைா பைா) எப்போதும் எச்சாிக்கையுடன் ேயன்ேடுத்தப்ேட பவண்டிய மசப்ே ற்ை 

ேதிப்புைகள  ட்டுப  உருவாக்குைிைது என்று வலியுறுத்துைின்ைனர். 

2.12. முடிவுகர 

 ேரவைாை  ாறுேட்ட ம ாழிமேயர்ப்கேச் சந்திக்ை ேல்பவறு வகையான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் பதகவ என்ேது இப்போது மதளிவாைியுள்ளது. இதுவகர 

அகடயாளம் ைாணப்ேட்டகவைள் மோிய நிறுவனங்ைளுக்ைான மோதுவாை ஒரு 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ைளத்திற்குள் ோரம்ோிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுமுகைைகள 

அடங்கும். ம ாழிமேயர்ப்பு ைருவிைள்  ற்றும் ேணிநிகையங்ைள் (இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

மதாகுதிைள் விருப்ேங்ைளாை) மதாழில்முகை ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்ைாை 

வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளன; அவ்வப்போது ம ாழிமேயர்ப்புைளுக்ைான  லிவான ேிசி 

அக ப்புைள்; ைண்ைாணிப்பு அல்ைது தைவல் பசைாிப்பு பநாக்ைங்ைளுக்ைாை பதாராய ான 
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சாராம்சங்ைள் மேை ஒழுங்குமுகைைளின் ேயன்ோடு;  ின்னணு அஞ்சல்  ற்றும் 

வகைப்ேக்ைங்ைகள ம ாழிமேயர்ப்ேதற்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேயன்ோடு; நிகைபேறுேற்ை 

மசய்திைகள அைியப்ேடாததா ம ாழிைளிலிருந்து ம ாழிமேயர்க்ை ஒரும ாழிபேசுேவர்ைளுக்ைான 

ஒழுங்குமுகைைள்; ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ைளங்ைளில் பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்புக்ைான 

ஒழுங்குமுகைைள். இந்த பதகவைளில் சிை பூர்த்தி மசய்யப்ேட்டுள்ளன அல்ைது மசயல்திை ான 

ஆராய்ச்சிக்கு உட்ேட்டது, ஆனால் இன்னும் ேை சாத்தியங்ைள் உள்ளன, குைிப்ோை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்கே ம ாழி மதாழில்நுட்ேத்தின் ேிை ேயன்ோடுைளுடன் இகணத்தல்  (தைவல் 

 ீட்மடடுப்பு, தைவல் ேிாித்மதடுத்தல், சுருக்ைம், முதலியன). ேை வகைையான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்புைள்  ிைவும் ேரவைாை அைியப்ேட்டு ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதால், 

ம ாழிமேயர்ப்பு பதகவைளின் சாத்திய ான வரம்பு  ற்றும் சாத்திய ான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள்  ிைவும் மவளிப்ேகடயாைி, இதுவகர ைற்ேகன மசய்யப்ேடாத 

திகசைளில் ஆராய்ச்சி  ற்றும் ப ம்ோட்கடத் தூண்டும். 
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         இயல் 3 

  சிை முக்கிய ொை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகள்   

3.1. அைிமுைம் 

 கணிப்மெொைி வழி ம ொழி மெயர்ப்ெிளைத் தொைியங்கி ம ொழிப்மெயர்ப்பு (Automatic 

Translation)  என்றும் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு (Machine Translation) என்றும் கணிப்மெொைி 

உதவியுடன் ேளடமெறும் ம ொழிமெயர்ப்பு என்றும் கூைைொம். கணிப்மெொைியின் நவகம், 

ேிளைவகத்திைன், ெதிவு மசய்துள்ை மசய்திகளைத் நதளவயொை மெொழுது நதளவயொை 

வடிவள ப்ெில்  ிக விளரவொக  ீைப்மெைக்கூடிய வசதி (Retrievel System) நெொன்ைளவக் 

கணிப்மெொைி வழி ம ொழி மெயர்ப்புப் ெணிளய ஊக்குவிக்க உதவிை.  

 அரசியல் ைாரணங்ைளுக்ைாை அம ாிக்ைாவில் நடந்த ஆய்வுைள் ரஷ்யம ாழி-ஆங்ைிைம் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்ைாைவும் ரஷ்யாவில் நடந்த ஆய்வுைள் ஆங்ைிை-ரஷ்யம ாழி இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புக்ைாைவும் நிைழ்த்தப்ேட்டது.  ைீபழ தரப்ேட்டுள்ள இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

குைித்த வரைாற்றுச் மசய்திைள் ஸ்பைாைம் (Slocum, 1985) மவளியிட்ட A survey of machine 

translation: its history, current status, and future prospects என்ை ைட்டுகரகயயும் ஜான் 

ஹட்சின்ஸ்  ற்றும் மஹரால்ட் எல். மஸாம ர்ஸ் (John Hutchins and Harold L. Somers 1992) 

என்போரால் எழுதப்ேட்ட An Introduction to Machine Translation என்ை நூகையும் ேயன்ேடுத்தி 

எழுதப்ேட்டுள்ளது.  எனபவ இதில் தர்ப்ேட்ட விளக்ைங்ைள் அவர்ைளின் ைாைைட்டத்திற்குப் 

மோருந்தும். அவற்ைின் இன்கைய  நிைக  (2019 ஆண்டின் நிைக ) இதில் 

விளக்ைப்ேடவில்கை.   

3.2. ைாட்: ஜார்ஜ்டவுண் தானியங்கு  ம ாழிமேயர்ப்பு (GAT: GEORGETOWN AUTOMATIC 

TRANSLATION ) 

 மஸால்ைம் (Solcum1985) த து ”இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் ஒரு ஆய்வு: அதன் வரைாறு, 

தற்போகதய நிகை  ற்றும் எதிர்ைாை வாய்ப்புைள்” (“A survey of machine translation: its history, 
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current status, and future prospects”) என்ை ைட்டுகரயில் ஜார்ஜ்டவுணின் ைாட் (Georgetown’s 

GAT) என்ேது குைித்து எழுதிய தைவலின் ேடி இப்ேகுதி அக ைின்ைது. 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் மதாடக்ைைாை ஆய்வுைளின் ஒரு இட ாை ஜார்ஜ்டவுண் 

ேல்ைகைக்ைழைம் அக ந்தது. 1952-இல் மதாடங்ைப்ேட்ட இவ்வாய்வுக்கு அம ாிக்ை 

அரசாங்ைத்தால் ஆதரவு அளிக்ைப்ேட்டது. ஜார்ஜ்டவுனின் பைட் அக ப்பு 1964இல் ஓக் ாிட்ஜ் 

பதசிய ஆய்வைத்தில் (Oak Ridge National Laboratory) அணுசக்தி ஆகணயத்திற்கும் (Atomic 

Energy Commission)  ற்றும் இஸ்ப்ரா, இத்தாலியில் ஐபராப்ோவின் மதாடர்புகடய ஆராய்ச்சி 

வசதி யூரபடாமுக்கும் (EURATOM) வழங்ைப்ேட்டுச் மசயல்ோட்டுக்கு வந்தது. இரண்டு 

அக ப்புைளும் ரஷ்ய இயற்ேியல் ேனுவல்ைகள "ஆங்ைிைத்தில்" ம ாழிமேயர்க்ைப் ேை 

ஆண்டுைளாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன.  னித ம ாழிமேயர்ப்புடன் ஒப்ேிடுகையில் மவளியீட்டுத் 

தரம்  ிைவும் ப ாச ாை இருந்தது; ஆனால் இவற்ைின் பநாக்ைம் ஆவணங்ைகள விகரவாை 

ஸ்பைன் மசய்து அவற்ைின் உள்ளடக்ைம்  ற்றும் ஆர்வத்கத தீர் ானிப்ேகத பநாக்ை ாக் 

மைாண்டதால் GAT ஒழுங்குமுகை  ாற்று முகைைகளவிட (ம துவான  ற்றும் அதிை விகையுள்ள 

 னித ம ாழிமேயர்ப்பு அல்ைது ப ாச ான எந்த ம ாழிமேயர்ப்பும் இல்ைாக ) உயர்ந்ததாை 

இருந்தது. யுரபடா ில் (EURATOM) 1976 வகர பைட்  ாற்ைப்ேடவில்கை; ORNLஇல் அது 

குகைந்தது 1979 வகர  ற்றும் ஒருபவகள அதற்கு ப பைா ேயன்ேடுத்தப்ேட்டதாைத் மதாிைிைது 

(பஜார்டான்  ற்றும் ேைர் (Jordan et al. 1976, 1977). 

 ைாட்-இன் (GAT) மூபைாோயம் பநரடியானது  ற்றும் இடம்சார்ந்தது (direct and local): 

எளிய (wordfor-word replacement) மசால்லுக்குச்மசால் இடம்மேயர்த்தல்; அகதத் மதாடர்ந்து ஒரு 

குைிப்ேிட்ட அளவு மதளிவற்று ஆங்ைிைத்கத ஒத்திருக்ைிை ஒன்கை விகளவிக்கும் ேடி மசாற்ைளின் 

இட ாற்ைம் (transposition).  ிை விகரவில், ஒரு "மசால்" என்ேது ஒரு  ரபுத்மதாடகர ("idiom") 

உருவாக்கும் ஒற்கைச் மசால் அல்ைது மசாற்ைளின் வாிகச என வகரயறுக்ைப்ேட்டது. ைாட் (GAT) 

வடிவக ப்ேில் உண்க யான ம ாழியியல் பைாட்ோடு எதுவும் இல்கை;  ற்றும் ைணினி 

அைிவியல்சார்ந்த (computer science) உள்ளார்ந்த ைணியியல்சார் பைாட்ோடு எதுவும் இல்கை. 

ைாட் (GAT) ஆனது மைாடுக்ைப்ேட்ட உகரக்ைாை மசயல்ேட உருவாக்ைப்ேட்டது;  ேின்னர் அடுத்த 

உகரக்கு பவண்டி  ாற்ைி அக க்ைப்ேட்டது; இவ்வாறு மதாடரப்ேட்டது. இறுதி முடிவு சிக்ைைான 
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ைண்டுேிடிக்ை இயைாத ஒருசீரான ஒழுங்குமுகை (monolithic system) ஆகும்: ORNL  ற்றும் 

யுரபடாமுக்கு (EURATOM) வழங்ைப்ேட்ட ேிைகு அது குைிப்ேிடத்தக்ை  ாற்ைம் அகடயவில்கை. 

அது நீண்ட ைாைம் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது என்ை உண்க யில் குைிப்ேிடத்தக்ைது ஒன்றும் இல்கை; 

எந்தமவாரு  ாற்று  ாற்ைமும் இல்ைாத நிகையில் ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவைள்  ிைவும் 

பதகவப்ேடும் ேயனர்ைளால் குகைந்த தர ான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கேக் கூட. 

மோறுத்துக்மைாள்ள முடியும் என்ேது இதிலிருந்து ைிகடக்கும் ோடம் ஆகும். 

  ஜார்ஜ்டவுணின் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வு 1960ைளின்  த்தியில் நிறுத்தப்ேட்டது. 

ைாட் (GAT) உருவாக்ைியவர்ைளில் ஒருவரான பீட்டர் மடா ா (Peter Toma) ைாட்மசக்-ஐ 

(LATSEC) உட்ேடுத்தி சிஸ்ட்ரான் (SYSTRAN) ஒழுங்ைக ப்கே உருவாக்ைினார். இது 1970-இல் 

கரட் பேட்டர்சன் ஏ.எஃப்.ேி.யில் (Wright Patterson AFB)  யு.எஸ்.ஏ.எஃப் மவளிநாட்டு 

மதாழில்நுட்ே ேிாிவில் (எஃப்.டி.டி.) (USAF Foreign Technology Division FTD)) ஐேிஎம்  ார்க்  II  

ஒழுங்குமுகைகயயும் (IBM Mark II system) 1976-இல் யுமடாட்பரா ில் (EURATOM)  ைாட்-ஐயும் 

இடம்மேயர்த்தது. தைவல் கையைப்ேடுத்தல் பநாக்ைங்ைளுக்ைாை ரஷ்ய ம ாழிகய ஆங்ைிைத்தில் 

ம ாழிமேயர்க்ை சிஸ்ட்ரான் இன்னும் அங்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது.  

3.3. மசட்டா : தானியங்கு ம ாழிமேயர்ப்புக்கு க யஆய்வு (CETA: CENTRE D'ÉTUDES POUR 

LA TRADUCTION AUTOMATIQUE) 

 மஸால்ைம் (Solcum1985) த து “A survey of machine translation: its history, current 

status, and future prospects” என்ை ைட்டுகரயில் மசட்டா (CETA) என்ேது குைித்து எழுதிய 

தைவலின் ேடி இப்ேகுதி அக ைின்ைது. 

 1961-இல் ேிரான்சில் க்மரமனாேிள் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Grenoble University) ருஷ்ய 

ம ாழியிலிருந்து ேிரஞ்சும ாழிக்கு ம ாழிமேயர்க்கும் ஆய்வு மதாடங்ைப்ேட்டது. ைாட் (GAT) 

போல் அல்ைா ல் மசட்டா (CETA) ஆய்வு மதளிவான ம ாழியியல் பைாட்ோட்டுடன் 

மதாடங்ைப்ேட்டது. குைிப்ோை ஒரு எல்கைக்குட்ேட்ட மசால் இட ாற்ைத்கதக் ைட்டுப்ேடுத்த (the 

local approach) வாக்ைியங்ைளுக்ைிகடயிைான ேட்டைிகவச் சாரா ல்  ஒவ்மவாரு வாக்ைியத்தின் 

(ம ாழிச் சுதந்திர ான, சார்ேற்ை உருப்ேடுத்தகத  குைிப்ோலுணர்த்தும்)  சார்பு-அக ப்கே 

(dependency-structure)  மேை (a global approach) முடிவுமசய்யப்ேட்டது.   CETA-இன்  
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பைாட்ோடு அடிப்ேகட இைக்ைண நிகையில் இகடம ாழி அணுகுமுகையாை (intelingual 

approach) அக ந்தது; ஆனால் மசால் (அைராதி) நிகையில்   ாற்ை ாை (ஒரு குைிப்ேிட்ட 

ம ாழியின் மோருண்க  உருப்ேடுத்தத்கத  ற்மைாரு ம ாழிக்குப் மோருத்துவகதக் 

குைிப்ோலுணர்த்துவதாை)  அக ந்தது.  ைணினி அைிவியலின் நிகைப்ோடு ேழக யானதாை 

இருந்தால் க்மராபனாேிள் (Grenoble) ஐேிஎம் (IBM) ைட்டை ம ாழிகய CETA-இன் அடிப்ேகட 

ம ன்மோருளாைப் ேின்ேற்றும்ேடியான ைட்டாயம் ஏற்ேட்டது (Hutchins 1978).  

 மசட்டா (CETA)  ேத்து ஆண்டுைளாை உருவாக்ைப்ேட்டது. 1967-71 ைாைைட்டத்தில் இது 

ரஷ்ய ம ாழியின் ைணக்கு  ற்றும் இயற்ேியல் ேனுவல்ைளின் 400,000 மசாற்ைகள 

ேிரஞ்சும ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. இக்ைாைைட்டத்தில் முக்ைிய ான 

ைண்டுேிடிப்பு இகடம ாழிகயப் ேயன்ேடுத்துவது ம ாழிமேயர்ப்கே எவ்வாறு 

மவளிப்ேடுத்துவது என்ேதன் எல்ைா தகடயங்ைகளயும் அழிப்ேதாை அக யும் என்ேதாகும். ஒரு 

மசயல்ோட்டு ஒழுங்குமுகையில் எவ்வாறு ம ாழிமேயர்ப்கே உருவக்குவது என்ேது குைித்த 

புைவய ான தகடயங்ைகளத் தக்ைகவப்ேது  ிை முக்ைிய ானதாகும் என்ேகதயும் "பதால்வி-

ம ன்க " ("fail-soft") நடவடிக்கைைகள ஒழுங்குமுகையில் உட்ேடுத்தபவண்டும் என்ேகதயும்  

மசட்டா (CETA) ஆய்வாளர்ைள் ைற்றுக்மைாண்டனர். (எடுத்துக்ைாட்டாை இந்பதாஐபராப்ேிய 

ம ாழிைள் இன உைவுள்ள மசாற்ைளுடன் ேை அக ப்பு அடிப்ேகடயிைான ஒற்றுக கய 

மைாண்டிருப்ேகதப் ேயன்ேடுத்தபவண்டும்). இகடம ாழி இகத எளிதில் அனு திக்ைாது. 1971-

இல் வன்மோருள்  ாற்ைம் மசட்டாகவக் (CETA) கைவிடுவகதத் தூண்டியது. இது  மைட்டா 

(GETA) என்ை புதிய ஆய்வின் அல்ைது ஒழுங்குமுகையின் உய்வாக்ைத்திற்குத் மதாடக்ை ிட்டது.  

இது மசட்டாவின் (CETA) பதால்வி-ம ன்க   ாற்ை அணுகுமுகைகய (fail-soft transfer design) 

அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டு அக ந்தது. இந்த ம ன்மோருள் மசால்ைத்தக்ை அளவுக்கு ைட்டை  

ம ாழிகய (assembly language) உட்ேடுத்தியுள்ளது; மதாடர்ந்து ைட்டை  ம ாழிகயப் 

ேயன்ேடுத்துவது ப ாச ான விகளகவ ஏற்ேடுத்தியது.    

3.4.  ாண்ட்ாியல் ேல்ைகைக்ைழத்தின் டாவம் ஆய்வு (TAUM: TRADUCTION AUTOMATIQUE 

DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)  
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 TAUM என்ை ஆய்வுத்திட்டம்  1965-இல்  ாண்ட்ாியல் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் ைன்னடா 

அரசாங்ை நிதியுதவியுடன் நிறுவப்ேட்டது (Slocum,  1985). முழுவதும்  ாற்ை அணுகுமுகைப் 

(transfer approach) ேின்ேற்ைி வடிவக க்ைப்ேட்ட முதல் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு இது என்று 

கூைவியலும். TAUM 6600 சிடிசியில் (ேின்னர் கசேர் 173இல்) ஃபோர்ட்ரான் நிரைாக்ை 

ம ாழிகய (programming language) பதர்ந்மதடுத்தது. ைனடா வானிகை ஆய்வு க யத்தின் 

(Canadian Meteorological Center) தூண்டுதைால் இவ்வாய்வுத்திட்டம் TAUM-METEO என 

முன்பனைியது. வானிகை முன்னைிவிப்புைள் ஓரளவு உறுதியான நகடயில் இருந்தேடியாலும் 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சு ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்ப்ேது ைடின ானதாை இருந்தேடியாலும் 

இவ்வாய்வு முக்ைியத்துவம் மேற்ைது. 1975-இல் TAUM வானிகை முன்னைிவிப்புைகள 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சு ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்ய நிய ிக்ைப்ேட்டது.  1977-இல் 

METEO இயந்திர ம ாழிமேயப்புக்ைாை நிறுவப்ேட்டது.  

 இகதத் மதாடர்ந்து TAUM ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சும ாழிக்கு 90  ில்லியன் 

மசாற்ைள்மைாண்ட வி ானப்போக்குவரத்து ேரா ாிப்பு  கைபயடுைகள (aviation maintenance 

manuals) ம ாழிமேயர்க்ை எதிர்ோர்க்ைப்ேட்டது. இதிலிருந்து TAUM ேிரத்திபயை ாை 

வி ானப்போக்குவரத்து ேரா ாிப்புக் கைபயடுைகள ம ாழிமேயர்ப்ேதில் ைவனக்குவிப்பு 

மசய்தது. கைபயடுைளிலில் இருந்த ேன்முைப் மேயர்ச்மசால் கூட்டுக்ைள் (multiple-noun 

compounds) சவாைாை அக ந்தது. ம ாழிமேயப்புக் குழு 1977-இல் TAUM-AVIATION 

ஒழுங்குமுகையில் குைிப்ேிடத்தக்ை மோருண்க யியல் ஆய்கவ உட்ேடுத்தியது.   

 1979-இல் நடந்த ோிபசாதகனக்குப் ேிைகு TAUM-AVIATION அதன் எதிர்ோர்க்ைப்ேட்ட 

ேயன்ோட்டின் உற்ேத்திக்குச் சாியான பநரத்தில் தயாராைாது என்ேது மவளிப்ேகடயாைத் 

மதாிந்தது.  ைனடா அரசாங்ைம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் நிகைகய  திப்ேிட 

மதாடர்ச்சியான ோிபசாதகனைகள ஏற்ோடு மசய்தது. ஒவ்மவாரு அைராதிப் ேதிவின் விகை 

( னித உகழப்பு, மசைவு அடிப்ேகடயில்)  ிை அதிை ானது என்றும் ஒழுங்குமுகையின் 

பவகைமசய்யும் பநரச் மசைவும் அதிை ானது (ஒரு மசால்லுக்கு 6 மசண்ட்) என்றும் 

ைண்டுமைாள்ளப்ேட்டது. குைிப்ோை  னித ம ாழிமேயர்ப்புடன் (மசால்லுக்கு 8 மசண்ட்) 

ஒப்ேிடுகையில் TAUM-இன் ேின்திருத்தும் மசைவு (மசால்லுக்கும் 10 மசன்ண்ட்)  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் மசைகவவிட (மசால்லுக்கு 4 மசண்ட்) அதிை ானது என்ேது ைருத்தில் 

http://www.languageinindia.com/


118 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

மைாள்ளப்ேட்டது.  ைன்னடா அரசாங்ைத்தின் ப ாச ான மோருளாதார சூழல் போன்ை ேை 

ைாரணங்ைளால் TAUM ஆய்வுத்திட்டம் 1981-இல் கைவிடப்ேட்டது. ச ீேத்தில் ைனடாவில் 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ேில் ஆர்வம் புதிப்ேிக்ைப்ேட்டு இன்கைய முன்பனற்ை நிகைக் 

ைணிப்புைளுக்கு (state-of-art surveys)  ஆகணயிடப்ேட்டுள்ளது.  

3.5. ஆல்ப்: தானியங்கு ம ாழி ஆய்வு (ALP: AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING) 

 1971-இல்  ப்ாிைாம் யங் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Brigham Young University (BUY)) 

ந ொர்ந ொன் திருச்சளெ ெனுவல்களை ஆங்கிைத்திலிருந்து ென்ம ொழிகளுக்கு ம ொழிமெயர்க்க 

ஒரு ஆய்வுத்திட்டம் ேிறுவப்ெட்டது (Slocum,  1985). இது ெிரஞ்சு ம ொழியில் மதொடங்கி 

நெொர்த்துகீசு, ஸ்ெொைிஷ் ஆகிய ம ொழிகளுக்கு விொிவுெடுத்தப்ெட்டது. மதொடக்கத்தில் இதன் 

நேொக்கம் ெங்ென் இைக்கண (Junction Grammar, Lytle et al 1975) அடிப்ெளடயில் முழு 

தொைியியங்கு ஒழுங்குமுளைளய உருவொக்குவதொக அள ந்தது. ஆைொல் 1973-இல் இயந்திர 

உதவியுடைொை ம ொழிமெயர்ப்புக்கு (machine aided translation (MAT))  ொற்ைப்ெட்டது. 

இதன்ெடி இந்த ஒழுங்குமுளை வொக்கியங்களை முன் ேிரைொக்கம் மசய்யப்ெட்ட ம ொழியியல்  

விதிகள் அடிப்ெளடயில் தொைொகநவ ஆய முயைவில்ளை; அதற்குப் ெதிைொக  ைிதருடன் 

ஊடொட்டம் மசய்வளத ேம்ெியிருந்தது. இந்த ஊடொட்ட ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை (interactive 

translation system)  ைித உதவியுடன் வொக்கியங்கைின் முழுள யொை ஆய்ளவ மசய்தது  ற்றும் 

 ைித உதவியுடன்  ளைமுக ொக ம ொழிமெயர்த்தது.  

 ப்ாிைாம் யங் ேல்ைகைக்ைழை ஆய்வுத்திட்டம் (BYU) மசயல்ேடக்கூடிய ஒரு 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைவில்கை. வன்மோருட்ைளின் மசைவுைளும்  னித ஊடாட்டத்தின் 

அளவும் சிக்ைலும் மசைவுத்திைகன தகடமசய்தது. ந ொர்ந ொன் நதவொையம் (Mormon Church) 

ெல்களைக்கழம் வழி ஆய்வுத்திட்டத்ளத அகற்றுவதற்குத் மதொடங்கியது. 1980-இல் ப்ாிைாம் யங் 

ேல்ைகைக்ைழைத்கதச் சார்ந்த ஒரு குழு  நிரைர்ைள் மவயிண்டர் தகவல் மதொடர்பு ேிறுவைத்துடன் 

(Weidner Communications Corporation) பசர்ந்து  முழு தானியங்கு பநரடியான மவயிண்டர் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய (direct Weidner MT system) உருவாக்ை 

உதவினார்ைள். அபத ச யத்தில்  ீதியிருந்த ப்ாிைாம் யங் ேல்ைகைக்ைழை ஆய்வுத்திட்ட 

அங்ைங்ைள் அங்ைிருந்து விைைி தானியங்கு ம ாழி ஆய்வு ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்ைினர் 

(Automated Language Processing Systems (ALPS)); அவர்ைள்  ஊடொட்ட ம ொழிமெயர்ப்பு 
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ஒழுங்குமுளை உருவொக்குவளதத் மதொடர்ந்தைர். இந்த இரண்டு ஒழுங்குமுளைகளும் தற்நெொது 

தீவிர ொக வணிகம்மசய்யப்ெடுகின்ைது.  

3.6.  சிஸ்ட்ரான் (SYSTRAN)  

 சிஸ்ட்ராம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ேிை இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைகளவிட நீண்டைாைம் மசயல்ோட்டுச் பசகவயில் இருந்தது என்று ஹட்சின்ஸ் 

 ற்றும் மஸா ர்ஸ் (Hutchins and Somers1992) குைிப்ேிடுைின்ைனர். சிஸ்ட்ரான் குைித்த தைவல் 

ஹட்சின்ச்  ற்றும் பஸா ர்ஸ்  எழுதிய நூலிருந்து என்ேதிலிருந்து எடுத்தாளப்ேட்டுள்ளது 

(Hutchins and Somers 1992: 175-1989).  

 SYSTRAN (சிஸ்ட்ரான்) என்ெதன் விொிவு System Translation (ஒழுங்குமுகை 

ம ாழிமேயர்ப்பு) என்ெதொகும். இது  ாற்ைம் அடிப்ேகடயிைான தானியங்கு இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாகும். இதற்கொை திட்டத்ளத  பீட்டர் படா ா  என்ெவர் 

ந ற்மகொண்டொர். வணிக ொீதியில் முதன்முதலில் மவைிப்யிடப்ெட்ட கணிப்மெொைி வழி 

ம ொழிமெயர்ப்புக்கொை ம ன்மெொருைில் இது ஒன்ைொகும் (Slocum,  1985). ஐேிஎம்  ார்க் II (IBM 

Mark II System) ஒழுங்குமுகைகயயும்  நாசா (NASA) 1974-இல் அப்ேல்பைா-பசாயுஸ் 

உடனுகழப்புடன் (Apollo-Soyuz collaboration) மதாடர்புள்ள விஷயங்ைகள ம ாழிமேயர்ப்பு 

மசய்ய சிஸ்ட்ராகனத் பதர்ந்மதடுத்தது.  யூரபடாம் (EURATOM) ைாட்-ஐ (GAT) சிஸ்டிரானால் 

இடம்மேயர்த்தது. ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை மதாடர்ந்து ப ம்ேடுத்தப்ேட்டு வந்தது. அதிை 

அளவிைான ைட்டை வடிகவப்புக்கு (modular design)  ாற்ைப்ேட்டது. தகைப்புைள் 

அடிப்ேகடயிைான மோருள்விளக்ைச் மசாற்பைாகவைள் (glossaries) (குைிப்ோை, ேனுவலின் 

ோடப்ேரப்புக்கு ஏற்ைேடியான அைராதிைள்) ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன. அம ாிக்ை இராணுவ 

ேகடயின் (US Army Force (USAF)) மவைிேொட்டு மதொழில்நுட்ெம் ெிொிவு  (Foreign Tchnology 

Division (FTD))  ில்லியனுக்கும் ப ற்ேட்ட ேதிவுைகளக்மைாண்டிருந்தது.  

 1976-இல் ஐநரொப்ெிய சமூகங்கைின் ஆளணயம் (Commission of the European 

Communities (CEC)) ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய  திப்பீடு மசய்யவும் 

ஆற்ைலுள்ள ேயன்ோட்டிற்கும் பவண்டி வாங்ைியது.  தைவல் பேகை பநாக்ை ாைக் மைாண்டிருந்த 

ஏஃப்டிடி (FTD), ேொசொ, யூரடொம் என்ெைவற்ைிற்கு  ொைொக  சியிசி (CEC)  தைவல் ேரப்புவகதக் 

பநாக்ை ாைக் மைாண்டிருந்தது. ஆரம்ே ைாை  திப்பீடுைள் எதிர் கையாைபவ அக ந்தது. அைராதி 
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ேதிவுைகளக் கூட்டுவது ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய ப ப்ேடுத்தும் என்று நம்ேப்ேட்டது.  

சிஸ்ட்ரானின் கூடுதல் ேதிப்புைள் (ேிரஞ்சு-ஆங்ைிைம் 1978இலும் ஆங்ைிைம்-இத்தாலியம ாழி 

1979-இலும்) வாங்ைப்ேட்டன  

 ப லும் 1976-இல் கைடொ மெைரல் ந ொட்டொர்ஸ் (General Motors of Canada) 

ேைவகைப்ேட்ட கைபயடுைகள ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சுக்கு ம ாழிமேயர்க்ை சிஸ்ட்ராகன 

வாங்ைியது. 1981-இல் ஜிஎம் ின் ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு அைராதி 130,000  மசாற்ைளாை விாிவகடந்தது. 

இகதத் மதாடர்ந்து ஜிஎம் சிஸ்ட்ரானின் ஆங்ைிை-ஸ்ோனிஷ் ேதிப்கேயும் வாங்ைியது.  

 சிஸ்டிராகனப் ேயன்ேடுத்துபவார் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகயக் ைட்டுப்ோடற்ை 

ேனுவல்ைளுக்கு ேயன்ேடுத்தும்போது மஜராக்ஸ் (Xerox) ைாட்ஸ்மடக்குடன் (LATSEC)  

ஆபைாசகனமசய்து ஒரு எல்கைக்குட்ேட்ட உள்ளீட்டு ம ாழிகய (ேன்ம ாழிய 

திருத்தியள க்கப்ெட்ட ஆங்கிைம்) உருவொக்கிைர்.  அதொவது மெரொக்ஸ் ஆங்கிைத் மதொழில்நுட்ட 

எழுத்தொைர்களை ஒரு சிைப்ெொை மசொற்மைொளகளயப் ெயன்ெடுத்தவும்  கண்டிப்ெொை ேளடக் 

ளகநயட்ளடப் ெின்ெற்ைவும் நவண்டிக்மகொள்ைப்ெட்டைர்.   

  தற்போது சிஸ்ட்ரான் CECயில் வழக்க ொை ம ொழிமெயர்ப்புக்கும் அளதத் மதொடர்ந்து 

ஆங்கிைம்-ெிரஞ்சு, ெிரஞ்சு-ஆங்கிைம், ஆங்கிைம்-இத்தொலிய இளணகைின்  கிட்டத்தட்ட 1000 

ெக்கங்களைப் ெிந்ளதய திருத்தியள க்கவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைது. CEC சூழலின் மவற்ைி 

ைாரண ாை ஆகணக்குழு ஆங்ைிை-மஜர் ன், மஜர் ன்-ஆங்ைிை ேதிப்புைளுக்கு 

ஆகணயிட்டுள்ளது.  

3.6.1.  வரைாற்றுப் ேின்னணி 

 சிஸ்ட்ரான் ஒழுங்குமுகையின் பதாற்ைத்கத 1950ைளின்  ேிற்ேகுதியில் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் ஆரம்ேமுயற்சிைளுக்குக் மைாண்டுமசல்ைைாம். சிஸ்ட்ரான் ஒழுங்குமுகையின் 

வடிவக ப்ோளர் பீட்டர் படா ா (Peter Toma) 1960இல் மசயல்விளக்ைம் அளிக்ைப்ேட்ட 

ரஷ்யன்–ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உாிய ஜார்ஜ்டவுண் ேல்ைகைக்ைழை ைாட் 

ஒழுங்குமுகையின் (Georgetown University GAT system)  மசர்னா (SERNA) 

நகடமுகைப்ேடுத்தத்தின் முதன்க  நிரைர் ஆவார். மடா ா ஜார்ஜ்டவுண் ேைைகைக்ைழை 

திட்டத்தில் பசரும் முன்னபர ைலிபோர்னிய மதாழிநுட்ே நிறுவனத்தில் 1957இல் 

இயந்திரம ாழிமேயப்கேத் மதாடங்ைி இருந்தார். அவர்  த க்குாிய நிறுவனத்கதத் நிறுவ 

1962இல் ஜார்ஜ்டவுகண விட்டுச்மசன்ைார். ரஷ்யன்–ஆங்ைிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கேத் 
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மதாடர்ந்து நடத்தி அணுசக்தி  ற்றும்  ருத்துவப் புைங்ைளின் ம ாழிமேயர்ப்புக்கு பவண்டி 

ஆட்படாட்ரான் (AUTOTRAN), மடக்பனாட்ரான்  (TECHNOTRAN) என்ை இரண்டு 

ஒழுங்குமுகைைகள உருவக்ைினார். 1964-இல் படா ா மஜர் னிக்குச் மசன்ைார். அங்கு மஜர் ன் 

ஆராய்ச்சி சமூைத்தின் (Deutche Forschungsgemeinschaft)  ஆதரவுடன் சிஸ்ட்ரான் ரஷ்யன் 

ஆங்ைிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவக்ைத் மதாடங்ைினார். இந்த 

நிகையில்/ைட்டத்தில் ரஷ்யன் மஜர் ன் ம ாழிமேயர்ப்புக்கு ஒரு ஒழுங்குமுகைகய சுவீைாிக்ை 

பவண்டி ைாட்-மசர்னா வம்சாவளியின் மதளிவான அைிகுைிைகளக்ைாட்டிய மூைமுன்வகை 

சார்ைாண்ட் ேல்ைகைக்ைழைத்தில்  திப்பீடு மசய்யப்ேட்டது.  இருப்ேினும் இறுதியாை 

சார்ப்ருக்பைன் குழு (Sarbrücken group) தங்ைளுகடய மசாந்த இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையான சூசிகய (SUSY) உருவாக்ைத் தீர் ானித்தனர்.  

 1968இல் படா ா அம ாிக்ை வி ானப்ேகடக்ைாை (United States Air Force (USAF) 

ரஷ்ய-ஆங்ைிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ை ைா பஜாைா (La Jolla), 

ைலிபோர்னியாவில்  (California) ைாட்மசக் இங் (Latsec Inc.) என்ை நிறுவனத்கத நிறுவினார். 

[’System translation’ என்ேதன் தகைப்மேழுத்தன் (acronym)-ஆன] சிஸ்ட்ரான் (SYSTRON) 

1969இன் மதாடக்ைத்தில் கரட் பேட்டர்சன் வி ானப்ேகடத் தளத்தில் (Wright-Patterson Air 

Force Base) ((படமடான், ஓஹிபயா (Dayton,Ohio)) ோிபசாதகன மசய்யப்ேட்டது;  ற்றும் 

ஜூகை 1970இலிருந்து இப்போது வகர USAF-இன் மவளிநாட்டுத் மதாழில்நுட்ேப் ேிாிவில் 

(Foreign Technology Division) ம ாழிமேயர்ப்கேத் மதாடர்ந்து தந்துமைாண்டிருக்ைின்ைது.  

ேின்னர் சிஸ்ட்ரான் நாசாவால் (NASA) யுஎஸ்-யுஎஸ்எஸ்ஆர் (US-USSR) கூட்டு அப்ேல்பைா-

பஸாயுஸ் (Apollo-Soyuz) விண்மவளித் திட்டதின்  (1974-75) போது ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது; 1976-

இல் யுரபடா ில் (Euratom) ஜார்ஜ்டவுன் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையால் 

இடம்மேயர்க்ைப்ேட்டது.  

  ிைவும் இன்ைியக யாத  வளர்ச்சி, ஜூன் 1975இல் ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் 

ஆகணயத்தின் (Commission of the European Communities (CEC)) ேிரதிநிதிைளுக்கு 

சிஸ்டிரானின் முன் திாி ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு  ேதிப்ேின் மசயல்விளக்ைம் ஆகும்; இதன் விகளவாை 

ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் ம ாழிைளுக்கு இகடயில் ம ாழிமேயர்ப்ேின் ேதிப்புைகள உருவக்ை 

ஒரு ஒப்ேத்தம் முடிக்ைப்ேட்டது.   படா ாவின் உைை ம ாழிமேயர்ப்பு க யம் (World Translation 
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Centre (WTC)) என்ை புதிய நிறுவனத்துடனான ஒப்ேந்தம், ஐபராப்ேிய சமூைங்ைளின் 

ஆகணயத்தின் ம ாழிமேயர்ப்புத் துகையின் ஊழியர்ைளால் ஒழுங்குமுகைைளின் ைணிச ான 

வளர்ச்சிக்ைான  (உருவாக்ைத்திற்ைான) உடன்ேடிக்கைகயயும் உட்ேடுத்தும். மசயைாக்ைம் 1976 

மேப்ரவாியில் ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு ேதிப்புக்ைாைத் மதாடங்ைப்ேட்டது; இது ேிரஞ்சு-ஆங்ைிைம், 

ஆங்ைிைம்-இத்தாலிம ாழி இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் உருவாக்ைத்தால் 

மதாடரப்ேட்டது. 1981  ார்ச்சில் ஒவ்மவாரு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையும்  

ைக்சம்ேர்க்ைில் (Luxembourg) முன்பனாடி உற்ேத்தி பசகவகய (pilot production service) 

நிர் ாணிக்ை நியாய ான போது ான மவளியீட்கட உற்ேத்தி மசய்தது. அன்ைிலிருந்து CEC ேிை 

ேை ம ாழி இகணைளுக்கு மசயல்ோட்டுப் ேயன்ோட்டில் உள்ள சிஸ்ட்ரான் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்ைியது. 

 ப லும் அம ாிக்ைாவில் சிஸ்ட்ராகன ஊக்குவிக்ைவும் முன்பனற்ைவும்  ேை 

நிறுவனங்ைள் நிறுவப்ேட்டன; எ.ைா. மஜர் னியில் சிஸ்ட்ரான் நிறுவனம் (Systran Institute in 

Germany) , ைனடாவில் உைை ம ாழிமேயர்ப்பு நிறுவனம் (World Translation Corporation in 

Canada), ஜப்ோனில் சிஸ்ட்ரான் நிறுவனம் (Systran Corporation of Japan). ேிந்கதயது 

1980ைளில் ஜப்ோன்ம ாழி-ஆங்ைிைம்  ற்றும் ஆங்ைிைம்-ஜப்ோன்ம ாழி  ம ாழிமேயர்ப்புக்கு  

ஒழுங்குமுகைைகள  உருவாக்ைியது. ப லும் ேிை நிறுவங்ைளுடன், குைிப்ோை மசால்சார் 

தரவுத்தளங்ைளின் கூட்டு உருவாக்ைத்திற்கு ேயனர்ைளுடன் ஒப்ேந்தங்ைள் மசய்யப்ேட்டன. ேை 

ஆண்டுைளாை நீண்ட மதாடர்ச்சியான பேச்ச்ைவார்த்கதைளுக்குப் ேின்னர் ேிரான்சிலுள்ள 

ைச்பசாட் நிறுவனம்  (Gachot company)  ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஈடுேட்ட அம ாிக்ை  ற்றும் 

ஐபராப்ேிய நிறுவங்ைகள வாங்ைியபதாடு ைைகவத்தன்க யான சூழல் எளிதாக்ைப்ேட்டது. 1986 

இலிருந்து மவளியில் இருக்ைிை சிஸ்ட்ரானின் உாிக கய கவத்திருக்ைிை ஒபர நிறுவனம் 

ஜப்ோனின் சிஸ்ட்ரான் நிறுவனத்கத மசாந்த ாைக் மைாண்ட  IONA நிைிவனம் ஆகும்.  

 இப்போது சிஸ்டிராகனப்  ேயன்ேடுத்துேவர் ேைர் உள்ளனர்  ற்றும் ம ாழி 

இகணைளின் எண்ணிக்கையும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ந்தது. ைீழ்வரும் அட்டவகண இருக்ைிை 

ம ாழிச் பசர்க்கைைள்  ற்றும் வளர்ச்சி இவற்கைக் ைாட்டுைின்ைன. ப லும் மஸாய்சி-மஸாவ்ஸ்-

 ாண்ட்ப ாமரன்சி-யில் (Soisy-sous-Montmorency (ோாிஸ் ேக்ைத்தில்) மசண்ட்ரல் 

ைணினியிலிருந்து ைபசாட் நிறுவனம் ேை இகணைளுக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவைகளத் 
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தருைின்ைது; சிை ேிரான்சில்  ினிமடல் மநட்மவார்ைில் (Minitel network) இருக்ைின்ைது: 

மோது க்ைளின் ேயன்ோட்டிற்கு முதல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை.  

 சிஸ்ட்ரானின் முதிர்ச்சி ச ிக்கஞ ைக்மசம்ேர்க்ைில் நகடமேற்ை ஐபராப்ேிய 

சமூைங்ைளின் ஆகணயத்தால் (Commission of the European Communities) ஏற்ோடு 

மசய்யப்ேட்ட உைை சிஸ்ட்ரான்  ாநாடு (World Systran Conferene) ஆகும். இந்த  ாநாடு 

அனுேவங்ைகளயும் ோி ாைிக்மைாள்ளவும் எதிர்ைாை முன்பனற்ைங்ைகளப் ேற்ைி விவாதிக்ைவும்  

எல்ைா முக்ைிய சிஸ்ட்ரான் ேயன்ோட்டாளர்ைகளயும் ஒன்றுபசர்த்தது.  

  சிஸ்ரான் ம ாழி இகணைள்  (Hutchins and Somers, 1992: 177) 

உள்ளகவ உருவாக்ைப்ேடுகவ 

ஆங்ைிைம்  ேிரஞ்சும ாழி ஆங்ைிைம் கசனீஸ் ம ாழி 

ஆங்ைிைம் மஜர் ன்ம ாழி ஆங்ைிைம் மைாாிய ம ாழி 

ஆங்ைிைம் ஜப்ேனிய ம ாழி ஆங்ைியல் அரேிய ம ாழி 

ஆங்ைிைம் ரஷ்யம ாழி ஆங்ைிைம் டானிஷ் ம ாழி 

ஆங்ைிைம் ஸ்ோனிஷ் ஆங்ைிைம் டச்ம ாழி 

ஆங்ைிைம் இத்தாலிய ம ாழி ஆங்ைிைம் ஃேினிஷ் ம ாழி 

ஆங்ைிைம் போத்துக்ைீசிய ம ாழி ஆங்ைிைம் நார்பவஜியன் ம ாழி 

மஜர் ன்ம ாழி ேிரஞ்சும ாழி ஆங்ைிைம் ஸ்மவதிஷ் ம ாழி 

மஜர் ன்ம ாழி இத்தாலியம ாழி ேிரஞ்சு டச் ம ாழி 

மஜர் ன்ம ாழி ஸ்ோனிஷ் ம ாழி ேிரஞ்சு மஜர் ன் ம ாழி 

 ேிரஞ்சு இத்தாலிய ம ாழி 

 இத்தாலியம ாழி ஆங்ைிை ம ாழி 

 போர்துைீசிய ம ாழி ஆங்ைிைம் 

3.6.2.  அடிப்ேகட ஒழுங்குமுகை 

 சிஸ்ட்ரான் ப ம்ோட்டாளர்ைளின் ம ாழி இகணைளின் ேரந்த ேரப்மேல்கைகய 

உருவாக்கும் திைக , இந்த ஒழுங்குமுகையின் வடிவக ப்ேில் ஒப்பீட்டளவில் அதிை அளவிைான 
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கூறுநிகைக கய (modularity) சுட்டிக்ைாட்டுைின்ைது. இது ேின்வரும் ேண்புக்கூறுைளில் 

ேிரதிேலிக்ைின்ைது. இரண்டு முக்ைிய ான நிரல்ைளின் வகைைள் இருக்ைின்ைன: (அ) அசம்ேிளர் 

குைியத்தில் எழுதப்ேட்ட ஒழுங்குமுகை நிரல்ைள்; இகவ குைிப்ேிட்ட ம ாழிைளிலிருந்து 

சுதந்திர ாை இருக்ைின்ைது.  இகவ ைட்டுப்ோடு (control)  ற்றும் ேயன்ோடு (utility) நிரல்ைள் 

ஆகும்; இகவ அைராதி பதடல் நகடமுகைைளுக்குப் மோறுப்ோகும் (ஆ) ம ாழிமேயர்ப்பு 

நிரல்ைள் ேை நிகைைளாைப் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளன; ஒவ்மவான்றும் தனி நிரல் மதாகுதிகயக் 

மைாண்டுள்ளன. ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைத்திற்கும் உாிய ம ாழிமேயர்ப்பு நிரல்ைள் 

குைிப்ேிட்ட ம ாழி இகணைளிலிருந்து சுதந்திர ானகவ என்று கூைப்ேடுைின்ைது; எந்த இைக்கு 

ம ாழி சம்ேந்தப்ேட்டாலும் ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழிக்ைான ேகுப்ோய்வுத் மதாகுதி நிகையானது. 

ப லும் ஒரு மோதுவான மரா ான்ஸ் ம ாழி (Romance language) ேகுப்ோய்வு 'ட்ரங்' (trunk) 

உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது; எந்த மரா ான்ஸ் ம ாழி மூைம ாழியானாலும் (ேிரஞ்சு, இத்தாலிய 

ம ாழி, ஸ்ோனிஷ் ம ாழி, போர்த்துைீசிய ம ாழி)   இகதச் மசயல்ேடுத்த இயலும். ைாபசாட் 

(Gachot) சிஸ்டிராகன மேற்ைேின்னர் மேரும்ேைான இந்தத் கூறுநிகைக  நிகைபவற்ைப்ேட்டது.  

புதிய உத்திைள் எப்மோமதல்ைாம் தகுந்ததாைத் பதான்றுைின்ைபதா அவற்கை ஒப்பீட்டளவில் 

பநரடியாைப் புகுத்த இது இயைச்மசய்ைின்ைது.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 இருப்ேினும் சிை அம்சங்ைளில் சிஸ்டிரானின் அடிப்ேகட மசயல்முகைைள் USAF 

ரஷ்யன்-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகைக்கு முதலில் ைருதப்ேட்டது போை அவ்வாபை இருக்ைின்ைது.  

முக்ைிய ான கூறு மோிய இரும ாழிய அைராதிைளாை இருக்ைின்ைன; அகவ ேகுப்ோவின் 

போதும் உருவாக்ைத்தின் போதும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மசால் நிைரன்ைகளயும் (lexical 

equivalents) இைக்ைண  ற்றும் மோருண்க யியல் தைவல்ைகளயும் மைாண்டிருக்ைின்ைன. 

மேரும்ோைான இந்தத் தைவல்ைள் வழிமுகைைள் (algorithms) வடிவில் இருக்ைின்ைன; அகவ 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசயைாக்ைத்தின் ேை  நிகைைளின் போது மசயல்ேடுத்தப்ேடும். அக ப்புப் 

ேகுப்ோய்வின் நிரல்ைள்  ற்றும் உருவாக்ைம் மேரும்ோலும் சுதந்திர ாை இருக்ைிைது; ஆனால் 

முக்ைிய ான ம ாழிமேயர்ப்பு மசயற்ோங்குைள் ைணிச ான சிக்ைைான இரும ாழிய 

அைராதிைளால் இயக்ைப்ேடுைின்ைது. இருப்ேினும் சிஸ்டிரானின் புதிய ேதிவுைளுக்ைான 

இரும ாழிய அைராதிைளின் மதாகுப்பு எப்போதும் மதாடக்ைநிகையிலிருந்து மதாடங்ைப்ேட 
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பவண்டியதில்கை; ேை நடவடிக்கைைளில் உள்ளது போன்று புதிய இைக்கும ாழிைளுடன் 

இகணக்கும் போது மூைம ாழிச் மசாற்ைளின் குைிய ாக்ைத்தில் சிைிய பவறுோடுைள் மசய்தால் 

போது னது. இந்த உண்க  அண்க யில் ேை பவறுேட்ட இைக்கு ம ாழிைளுக்கு (ேல்-இைக்கு 

(multi-target)) நிைரன்ைகளக் மைாண்ட அைராதிைகளத் மதாகுப்ேகத ஊக்குவித்தது.   

3.6.2.1.  அைராதிைள் 

 சிஸ்டிரானின் தரவுத்தளங்ைள்  முக்ைியப் ேகுதி அைராதி (main stem dictionary), தனிச் 

மசால் ேதிவுைளின் இரும ாழிய அைராதி (bilingual dictionary of single-word entires), ேை 

ேல்மசால் 'சூழல்சார்' அைராதிைள் (multi-word 'contextual' dictionaries) எனப் ேகுக்ைப்ேட்டுள்ளன. 

முக்ைியப் ேகுதி அைராதியில் ஒவ்மவாரு மூை ம ாழிச் மசால்லும் (அதன் பவர் வடிவில்; 

முழுவடிவுைள் தரப்ேட்டுள்ள  ஆங்ைிைம் தவிர) முழுக யான உருேனியல், மதாடாியல், 

மோருண்க யியல் விளக்ைம் தரப்ேட்டுள்ளன: இைக்ைண வகைப்ோடு, மசால் இகயபு 

(government), இகணதிைன், உடன்ோடு, மசயப்ேடுமோருண்க  (transitivity), மேயர் வகை 

('விைங்கு',  'எண்ணக்கூடியகவ', 'அருவம்', போன்ைன), மோருண்க க் குைிப்ோன்ைள் 

('மேௌதிைப்ேண்பு', 'மைாள்வான்'. 'ைருவி', 'உணவுப்மோருள்' போன்ைன); ப லும் அடிச்மசால் 

வடிகவ  நிைரான இைக்குச் மசால்ைாை ம ாழிமேயர்த்தல்; இது உருவாக்ைத்திற்குத் பதகவயான 

தைவல்ைகளயும் மைாண்டிருக்கும். தனித்தனியான ேதிவுைகளக் மைாண்டிருக்கும் பவறு இைக்ைண 

வகைோடுைள் மைாண்ட ஒப்புருச்மசாற்ைளுக்கும் (homographs) ஒபர வகைப்ோட்கடச் சார்ந்த 

ஒப்புருச் மசாற்ைளுக்கும் இகடயில் பவறுோடு மசய்யப்ேட்டிருக்கும்; அகவ 'சூழல் 

அைராதிைளால்'  ேல்மோருமளாரும ாழிைள் போன்று   (polysemes) கையாளப்ேடும். இந்த 

பவறுோடு ம ாழிமேயர்ப்புக்குத் சிஸ்ட்ரானின் மேரும்ோன்க த் மதாடாியல் அடிப்ேகடயான 

அணுகுமுகையின் ேிரதிேலிப்ோகும்; அதாவது முதலில் மதாடாியல் சிக்ைல்ைள் கையாளப்ேடும்; 

ேின்னர்  ீதி சிக்ைல்ைகளத் தீர்ப்ேதற்குப் மோருண்க யில் தைவல்ைள் மசயைாக்ைப்ேடும்.  

ஒவ்மவாரு மூைம ாழி ேதிவுக்கும் ஒபரமயாரு இைக்கும ாழி நிைரபன தரப்ேட்டுள்ளது என்ேகதக் 

ைவனத்தில் மைாள்ளபவண்டும்: இதன் விகளவு இயல்புநிகை ம ாழிமேயர்ப்ோகும் ('default' 

translation); ேிை அைராதிைள் இகத  ாற்ைாவிடில் இது அவ்வாபை இருக்கும்; எடுத்துக்ைாட்டாை 

station  என்ை ஆங்ைிைச் மசால்லுக்கு poste இயல்புநிகை ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்ோகும். 
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 சிஸ்டிரானின் 'சூழல்' அைராதிைள் (Systran 'contextual' dictionaries) தானியக்ை ாை ஒரு 

தனி மூைம ாழி அைராதியிலிருந்து ஆக்ைப்ேடும்; இது ஒழுங்ைாை ப ம்ேடுத்தப்ேடும். அகவ சூழல் 

அடிப்ேகடயில் ேகுப்ோய்கவபயா ம ாழிமேயர்ப்கேபயா  ாற்றுவகதச் சாத்திய ாக்ைவும் 

ேகுப்ோய்வு, ம ாழிமேயர்ப்பு இவற்ைின் ேல்பவறு நிகைைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ஒரு கூட்டம் 

அைராதிைகள உருவாக்ைவும் தரகவத் தரும். 

அ) ' ரபுச்மசால்' அைராதி ('idiom' dictionary)  ாைாத (நிகையான) மவளிப்ோடுைகளக் (எ.ைா. on 

the one hand, in order to) கையாளுவதற்கு வடிவாக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது; இகவ சிை 

பநர்வுைளில் ஒரு தனி இைக்கும ாழி வடிகவ ஒத்திருக்கும்.   

ஆ) 'எல்கைக்குட்ேட்ட மோருண்க யியல்' அைராதி ("limited semantic' dictionary) 

மேயர்த்மதாடர்ைளுக்குள் மதாடாியல் உைவுைளின் இைக்கை விளக்கும், எ.ைா. hydraulic brake  

என்ேகத ஒரு மசால்சார் அைைாை அகடயாளங்ைண்டு மைாண்டு  hydraulic brake fluid என்ேகத 

hydraulic என்ேது fluid என்ேகத விபசடணம் மசய்யும் ேகுப்ோய்கவத் தகட மசய்யும்.  சீரான 

ம ாழிமேயர்ப்கே உறுதி மசய்ய ேிை கூட்டுக்ைள் மசால்சார் அைகுைளாை 

அகடயாளங்ைாணப்ேடைாம் (எ.ைா. machine translation என்ேகத  transduction de machine 

என்று ம ாழிமேயர்க்ைா ல் traduction automatique என்று ம ாழிமேயர்ப்ேது). எனபவ இது ஒரு 

தனிப் மோருண்க  அைைாை வரும் மேயர்த்மதாடர்ைளின் ேதிவுைகளயும் உள்ளடக்கும்,  எ.ைா. 

(potato என்ை தனி ஆங்ைிைச்மசால்லுக்கு ஒப்ோை வரும்) ேிரஞ்சும ாழியின் pomme de terre. சிை 

சிஸ்ட்ரானின் ேதிவுைளில் இந்த இரு மசயற்ோடுைளும் பவறுேட்ட அைராதிைளுக்கு இகடயில் 

ேகுக்ைப்ேட்டிருக்கும். 'எல்கைக்குட்ேட்ட மோருண்க யியல்' அைராதி மோருண்க   யக்ைமுள்ள 

பைார்கவைகளப் மேயர்த்மதாடர்ைளாை மோருள்பைாள் மசய்வகத உறுதி மசய்யப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது, எ.ைா. equipment cooling என்ேகத 'equipment which is cooling'  

என்ேதற்குப் ேதிைாை 'cooling of equipment' என்று மோருள்மைாள்வது. 

இ) ஒப்புருச்மசால் அைராதி ('homograph' dictionary) சிை ஒப்புருமசாற்ைளின் தீர்வுக்ைாை 

மதாடாியல் சூழல்சார் தைவல்ைகளப் ேட்டியலிடுைின்ைது. எடுத்துக்ைாட்டாை, ேிரஞ்சும ாழியில் 

மசயப்ேடுமோருள் குன்ைா விகனக்கும் (எ.ைா. pendre)  அதன் பநரடியான மேயர் 

மசயப்ேடுமோருளுக்கும் (எ.ைா. chapeau) இகடயில் மோதுவாை ஒரு வகரயறு அகட (எ.ைா. 

சார்ேகட un அல்ைது உகடக   ாற்றுப் மேயர் son) இருக்கும்; ஆனால் சிை விதிவிைக்குைள் 
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உண்டு (எ.ைா. pendre note 'make a note of'); அகவ ஒப்புருச்மசால் அைராதியில் 

குைிப்ேிடப்ேட்டிருக்கும். 

ஈ) 'ேகுப்ோய்வு' அைராதிைள் ('analytic' distionaries) குைிப்ேிட்ட மசாற்ைளுக்குப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மோதுவான மதாடாியல் விதிைளுக்கு விதிவிைக்குைகளக் மைாண்டிருக்கும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை   nor என்ேது இகணப்புைிளவிைளுக்ைான  'இயல்ோன' விதிகயப் ேிாிக்கும்; 

இதில் இகதத் தகைைீழான எழுவாய் மேயர் (inverted subject noun)  ற்றும் விகனயால் ேின் 

மதாடர இயலும், எ.ைா. …nor could he see the difficulties. இந்த அைராதிைள் ேகுப்ோய்வின் 

ேல்பவறு நிகைைளில் இயங்கும்.  

உ. ைட்டுப்ோட்டுப் மோருண்க யியல்சார் அைராதி (conditional semantic dictionary) இறுதி 

இைக்கு ம ாழிச் மசால் மதாிகவச் மசய்ய  ாற்ைல்  நிகையில் (state of transfer) தகையிடும். இது 

சாத்திய ான நிைரன்ைளுக்கு இகடயில் உள்ள பவறுோட்கட அைியத் மதாடாியல்  ற்றும் 

மோருண்க யியல் தைவல்ைகள இகணத்துக்மைாள்ைின்ைது. எடுத்துக்ைாட்டாை grow என்ை 

ஆங்ைிைச் மசால்லின் இயல்புநிகை ம ாழிமேயர்ப்பு ேிரஞ்சு ம ாழியில் grandir ஆகும்; ஆனால் 

ஒரு 'விைங்கு' நிரப்ேியுடன் இது èlever ஆகும்  ற்றும் 'plant'ஐ மசய்ேடுமோருளாைக் மைாண்டு 

இது  cultiver ஆகும். சிை பநர்வுைளில் சூழல் குைிப்புைள் அதிை ாை இருக்கும்: oil என்ை ஆங்ைிைச் 

மசால்லுக்கு பவண்டி 400 ேதிவுைள் huile  ற்றும் pétrole என்ை ம ாழிமேயர்ப்புைகள 

பவறுேடுத்துைின்ைது. 

3.6.2.2. ைணினிசார் ேண்புக்கூறுைள் 

 முன்னர் கூைியேடி அடிப்ேகடயில் சிஸ்ட்ரானில் இரண்டு வகை நிரல்ைள் உள்ளன. 

அசம்ேிளர் குைியத்தில் எழுதப்ேட்ட 'ஒழுங்குமுகைைள் நிரல்ைள்'  ஈடுேடுத்தப்ேட்ட 

ம ாழிைளிலிருந்தும் சுதந்திர ானதாகும்;  ற்றும் இது உள்ளீடு, அைராதி பதடல் மசயல்முகைைள் 

 ற்றும் ம ாழிமேயர்ப்பு மசயற்ோங்குைளின் (translation ைட்டுப்ோடுைளுக்கு பவண்டி 

மோதுவான நிரல்ைகளயும் உள்ளடக்கும்.  'ம ாழிமேயர்ப்பு' நிரல்ைள் கையாளப்ேட்ட குைிப்ேிட்ட 

ம ாழிைளின் ேடி பவறுேடும். இகவைள் மூைம ாழியின் ேகுப்ோய்வுக்கு பவண்டியும்  ாற்ைலுக்கு 

பவண்டியும் உருவாக்ைத்திற்கு பவண்டியும் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளன. இந்த நிரல்ைள் உயர்நிகைப் 

'மேரும ாழியில்' (higher level macro-language) எழுத்தப்ேட்டுள்ளன.  
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 சிஸ்ட்ரான் ஒரு வாக்ைியத்தில் உள்ள ஒரு மசால்லுக்கு ஒன்று எனப் ேதிவுைளின் 

வாிகசைகளக் (sequence of records) மைாண்ட ('கேட் ேரப்ேளவுைள்' (bite areas)) பநாியல் தரவு 

அக ப்கேப் (linear data structure) ேயன்ேடுத்துைின்ைது. ஒவ்மவாரு கேட் ேரப்ேளவும் மசால் 

 ற்றும் இைக்ைணத் தைவல்ைள்  ற்றும் அைராதி ேதிவுைளில் மசால்லுடன் மதாடர்புகடய 

ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைள் என்ேனவற்கைக் மைாண்டிருக்கும்.  ரபுப்ேடி ஒவ்மவாரு கேட்டும் 

/இரு எண்ணும்) தைவலின் ஒரு வகைகய பச ித்துகவக்கும்.   எடுத்துக்ைாட்டாை 

கேட்/இரு எண் 1 மசால்லின் முதன்க  வகைப்ோட்கட (விகன, மேயர், விகனயகட) ைாட்டும்; 

கேட்/இரு எண் 2 விகனயின் மூவிடப்மேயர்,  ற்றும் எண் இவற்கைக் ைாட்டும்; 

கேட்/இரு எண் 3 மேயாின் (எழுவாய் பவறுக , மசயப்ேடுமோருள் பவற்றுக  போன்ை) 

பவற்றுக கயபயா விகனயின் ைாைம், விகனபநாக்கு, விகனப்ோட்டு என்ேனவற்கைபயா 

ைாடும்; கேட்/இரு எண் 4 மேயாின் ோல், எண் இவற்கைக் ைாடும்;  இவ்வாறு ஏகனயவற்கைக் 

ைாட்டும். குைிப்ேிட்ட கேட்டின்/இரு எண்ணின் அகடைள் ேிை கேட்டுைளின்/இரு எண்ைளின் 

 திப்புைளுடன் ஒப்பீட்டளவில்  ாறும் (எ.ைா. கேட்/இரு எண் 1  'மேயர்'  அல்ைது 'விகன' 

என்ேகதப் மோறுத்து கேட்/இரு எண் 3  ாறும்); ஆனால் சிஸ்டிரானின் நகடமுகைைள் 

நிகையான கேட்/இரு எண் இடங்ைளில்  பசைாிக்ைப்ேட்ட தைவகைச் சுட்டிக்ைாட்டும் என்ேது 

ைருதபவண்டிய அவசிய ான ேண்புக்கூறு ஆகும். 'எல்கைக்குட்ேட்ட மோருண்க யியல்' 

மவளிப்ோட்கட கையாளும் விதி 'மேரு ம ாழியில்' குைியக்ைம் மசய்யப்ேட்டிருக்ைைாம்; 

எடுத்துக்ைாட்டாை  current practice என்ேது 'மேரு ம ாழியில்' குைியக்ைம் மசய்யப்ேட்டிருக்ைைாம் 

(Hutchins and Somers, 1992: 179).   

 CURRENT SC-B26 PRACTICE (PW)  

கேட்/இரு எண் 26 மேயரகடசார் அகடகயக் குைிப்ேிடும்.  இந்பநர்வில் முதன்க  மசால்  (PW) 

practice என்ேது current என்ேகதச் குைிப்ேிட்டுக்ைாட்டினால் இந்த விதி ேயன்ேடுத்தப்ேடும். இது 

போன்று கேட்/இரு எண் `102ஆல் சுட்டிக்ைாட்டப்ேட்ட மசால் ATTACH என்ை 'மோருண்க ப் 

ேண்புக்கூகைக்'  மைாண்டிருந்தால் ேின்வரும் விதி மவல்லும்; அதாவது remove என்ேது clamp, 

belt  போன்ை பநரடி மசயப்ேடுமோருகளக் மைாண்டிருக்ை பவண்டும்.  

 REMOVE SC-B102 ATTACH 
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ேிை கேட்ைள்/இரு எண்ைள் துகண வழக்ைமுகைைளின் மதாடக்ைத்கதத் தூண்டைாம், எ.ைா. 

'ஒப்புருச்மசால் அைிவிப்பு கேட்/இரு எண்'  ('homograph notification bite') ஒப்புருச்மசால் தீர்வு 

(homograph) நகடமுகைகயத் மதாடங்கும்.  

 மதாடாியல் ேகுப்ோய்வின் போது பவறுேட்ட மசாற்ைளின் குைிப்ேிட்ட 

கேட்ைளுக்கு/இரு எண்ைளுக்கு இகடயில் சுட்டிக்ைாட்டிைள் (pointers) அக க்ைப்ேட்டிருக்கும், 

எ.ைா. மேயரகடக்கும் அகத ஆளும் மேயருக்கும் (goveining noun) இகடயிலுள்ள இகணப்பு, 

மேயரகடயின் கேட்/இரு எண் 16-இலிருந்து மேயாின் முைவாிக்கு ஒரு சுட்டிக்ைாட்டியாலும் 

 ற்றும் மேயாின் கேட்/இரு எண் 26-இலிருந்து அகட மசய்யும் மேயரகடயின் முைவாிக்கு ஒரு 

சுட்டிக்ைாட்டியாலும் ேதிவுமசய்யப்ேடும். இது போன்று எழுவாய்ப் மேயர் ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்ட 

ேின்னர் அதற்கும் ேயனிகையின் முதற் மசால்லுக்கும் இகடயில் சுட்டிக்ைாட்டிைள் 

அக க்ைப்ேடும்; இது ைருதப்ேட்ட மசாற்ைளில் உள்ள குைிப்ேிட்ட இரு எண்ைகளப்/ 

கேட்டுைகளப் ேயன்ேடுத்திச் மசய்யப்ேடும். 

 ப ற்மசான்ன சுருக்ை ான விளக்ைம் ைாட்டுவதுபோல் சிஸ்டிடானின் தரவு அக ப்பும் 

ைீழ்-நிகை நிரைாக்ைமும் (low-leval programming) 1960ைளின்  ற்றும் 1970ைளின் ைணினிசார் 

நகடமுகைைகளத் மதாடர்ந்து ேிரதிேலிக்ைின்ைது (Hutchins and Somers, 1992: 180); இது ேை 

'முதல் தகைமுகை'   இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் (‘first generantion’ MT 

systems) மோதுவான தன்க யாகும்.  இருப்ேினும் அகவைள் ேை அம்சங்ைளில் 

 ாற்ைங்ைகளபயா ப ம்ோடுைகளபயா தகடமசய்யவில்கை. 

3.6.2.3.  ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்குைள் 

 ம ாழிமேயர்ப்ேின் அடிப்ேகட நிகைைள்: முன்மசற்ோங்கு (pre-processing), 

ேகுப்ோய்வு (analysis),  ாற்ைல் (transfer), உருவாக்ைம் (synthesis) என்ேன (ேின்வரும் ேடத்தில் 

ைாட்டப்ேட்டுள்ளது). 'ேகுப்ோய்வு', ' ாற்ைல்', 'உருவாக்ைம்’ என்ை மசாற்ைளின் ேயன்ோடு சிை 

விதங்ைளில்  ேிை ஒழுங்குமுகைைளில் ைாணப்ேடும் ேயன்ோடுைளிலிருந்து பவறுேடும் (Hutchins 

and Somers, 1992: 180).  
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 ரபுச்மசால் 

அைராதி 

முக்ைியப் ேகுதி 

அைராதி 

 

எல்கைக்கு 

உட்ேட்ட  

மோருண்க யியல் 

அைராதி 

நிேந்தகன 

எல்கைக்கு 

உட்ேட்ட  

மோருண்க யியல் 

அைராதி 

ஒப்புருச்மசால் 

அைராதி 

மூைம ாழிப் ேனுவல் இைக்கு ம ாழிப் ேனுவல் 

உருவாக்ைம் 

உள்ளீட்டு முன் மசயற்ோங்கு மதாடாியல்  ீள்வாிகசயாக்ைம் 

உருேனியல் உருவாக்ைம் 

மசால் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ேகுப்ோய்வு 

முன் மசயற்ோங்கு 

ஒப்புருச்மசால் தீர்வு 

மதாடர்/எச்சத்மதாடர் ைண்டுேிடிப்பு 

முதன்க  மதாடாியல் உைவுைள் 

ச நிகை அக ப்பு 

எழுவாய்/ேயனிகை ைண்டுேிடிப்பு 

மசால்சார் 

வழக்ைமுகைைள் 

ேின்னுருபுைளின் 

ம ாழிமேயர்ப்பு 

நிேந்தகன  ரபுச் 

மசாற்ைள் 

 ரபுச்மசால் அைராதி பதடல் 

முக்ைிய அைராதி பதடல் 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 

கூட்டுப் மேயர் 

 

 ாற்ைல் 

சிஸ்ட்ரான் ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்கு 
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முதல் நிகைைள் அைராதி பதடல் (dictionary look-up)  ற்றும் உருேனியல் ஆய்வு இவற்கை 

உள்ளடக்கும்;  இவற்கை முழுப் ேனுவலுக்கும் ேயன்ேடுத்தும். 

1. உள்ளீடு (input): நிரல் ேனுவகை ஏற்றும்  ற்றும் வடிவாக்ைத் தைவல்ைகள ைண்டுேிடிக்கும், 

எ.ைா. தகைப்புைள்,  ேத்திைள், ஓர உள்தள்ளல் (indentation). 

2. ரபுச்மசால் அைராதி பதடல் (idiom dictionary look-up): பவறுேடாத வடிவங்ைள் (நிகையான 

மவளிப்ோடுைள்) ைண்டுேிடிக்ைப்ேடும்; அவற்ைிற்கு தனி இைக்ைண வகைப்ோடு ஒதுக்ைப்ேடும் 

(எ.ைா. in order to என்ேகத முன்னுருோை மைாள்ளுதல்). 

3. முக்ைிய அைராதி பதடல்: ேனுவலின்  ீதி மசாற்ைள் பதடப்ேடும். இந்தத் தைவல் தரவு 

அக ப்ேின் கேட்/இரு எண் ேரப்புைளில் நைமைடுக்ைப்ேடும். 

4. உருேனியல் ேகுப்ோய்வு: தகுதியான பநரத்தில் உருேனியல் ேகுப்ோய்வு அைராதி பதடலின் 

போது உயிர்ப்ேிக்ைிப்ேடும். ஆங்ைிைம் மூை ம ாழியாை இருந்தால் உருேனியல் ேகுப்ோய்வுக்குத் 

பதகவயில்கை; ஏமனன்ைால் அைராதிைள் முழு வடிவங்ைகளயும் மைாண்டிருக்கும். ஆனால் 

ரஷ்யம ாழி அல்ைது ேிரஞ்சும ாழி போன்ை ம ாழிைளின் பநர்வுைளில் ேகுதிைளும் விகுதி 

உருபுைளும் தனியாை அைராதியில் உள்ளிடப்ேடும். முக்ைிய அைராதியில் ைாணப்ேடாத எந்த 

மசால்லுக்கும் இைக்ைண  ற்றும் வகைப்ோடுத் தைவல்ைகளப் ஊைிக்ை இது 

ேயன்ேடுத்தப்ேடைாம்.  

5. 'எல்கைக்குட்ேட்ட மோருண்க யியல்'  அைராதியிலிருந்து தைவகைப் மேற்று கூட்டுமசாற்ைள் 

ைண்டுேிடிக்ைப்ேடுைின்ைன; எல்கைக்குட்ேட்ட அைராதியில் வரும் எல்ைாச் மசால்சார் அைகுைளும் 

கூட்டுக்ைளாைபவ கையாளப்ேடுைின்ைன என்ேகதக் ைருத்தில் மைாள்ளவும். கூட்டாை வரும் 

இரண்டு மசாற்ைள்  (தனிச் மசாற்ைளாை) வாிகசயில் வர பநர்ந்தால் இது சிக்ைகைத் தரும்; 

எடுத்துக்ைாட்டாை femme de ménage ('charlady') என்ை கூட்டு அதன் எதிர்ோர்க்ைப்ேடும் 

அர்த்தம் ஆ-ஆை இருக்கையில் அது அ-வில் வரும். 

 அ. Il parla à la femme de ménage. 

 ஆ. He spoke to the woman about housekeeping 

ேகுப்ோய்வின் அடுத்த நிகைைள் ஒவ்மவாரு வாக்ைியத்திற்கும் அடுத்தடுத்து ேயன்ேடுத்தப்ேடும்: 

6. ஒப்புருச்மசால்லின் தீர்வு (resolution of homgraph) ஒவ்மவாரு வாக்ைியத்தின் தனிக் ைடத்தலில்  

அண்க யில் வரும் மசாற்ைளின் வகைப்ோடுைகளப் ோிபசாத்தித்து மேைப்ேடும். இது குைிப்ோை 
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ஆங்ைிைத்தின் பநர்வில் ைைகவத்தன்க யானதாகும்; ஏமனன்ைால் ஒவ்மவாரு மசால்லும் 

(அதாவது மேரும்ோைான ஆங்ைிைச் மசாற்ைள்) சாத்திய ான ஒன்றுக்கும் ப ற்ேட்ட இைக்ைண 

வகைப்ோட்கடக் மைாண்டிருப்ேதால்  அகவ பைார்கவயில் அவற்ைின் இைக்ைணச் சூழலுக்கு 

பவண்டி சாிோர்க்ைப்ேடபவண்டும்; எ.ைா. states என்ேது ேடர்க்கையிட ஒருக யாை வரும் ஒரு 

விகனயாைபவா ஒரு ேன்க ப் மேயராைபவா இருக்ைைாம்;  அனால் முன்வரும்  many என்ை 

மேயரகடயின் சூழலில் அது மேயராைத்தான் இருக்ை இயலும். ேின்வருவன போன்ை மோதுவான 

விதிைளும் ேிமரஞ்சும ாழிக்ைாைச் மசயைாக்ைேடுைின்ைது: மேரும்ோைான பநர்வுைளில் ஒரு 

ேிமரஞ்சு விகன உடனடியாை ஒரு மேயரால் மதாடரப்ேட இயைாது; இகடயில் சார்ேகடபயா 

உகடக   ாற்றுமேயபரா வரபவண்டும். எந்த எதிர்ோர்ப்பும் (எ.ைா. prendre note) ஒப்புருமசால் 

அைராதியில் குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளன.  யக்ைம் தீர்க்ைப்ேடாத ஒப்புருமசாற்ைளின் பநர்வில் 

அடிக்ைடி பநரும் இைக்ைண வகைப்ோடு ைருதப்ேடுைின்ைது.  இந்த 'அண்க  சூழைால் மோருள் 

 யக்ைநீக்குவது' (disambiguation by near context)  ிைவும் அண்க க்ைாை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் இயற்கை ம ாழி ஆய்வு ஒழுங்குமுகைைளில் மோதுவாைக் ைாணப்ேடும் 

ேகுப்ேய்விலிருந்து  ிைவும் பவறுேட்டது. 

7. நிறுத்தற்குைிைள், இகணபுக்ைிளவிைள் (எ.ைா. because), சார்பு  ாற்றுமேயர்ைள் (எ.ைா. that) 

போன்ைவற்கைத் பதடி அைிந்து வாக்ைியங்ைள் முக்ைிய (main)  ற்றும் துகண 

எச்சத்மதாடர்ைளாைப் (subordinate clauses) கூறுேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. எச்சத்மதாடர்ைளின் 

(clauses) மதாடக்ைங்ைளுக்கும் இறுதிைளுக்கும் குைிைள் மசருக்ைப்ேட்டுள்ளன. 

8. மேயர்ைளுக்கும் விபசடகணைளுக்கும் இகடயில் உள்ள உைவுைள் (articles and adjectives, 

possessive pronouns), மேயரகடைளுக்கும் விகனயகடைளுக்கும் இடயிலுள்ள உைவுைள், 

விகனைளுக்கும் மசயப்ேடுமோருள்ைளுக்கும் இகடயிலுள்ள உைவுைள், முன்னுருேைளுக்கும் 

அவற்ைின் 'மசயப்ேடுமோருள்' மேயருக்கும் (மேயர்த்மதாடர்ைளுக்கும்) இகடயிலுள்ள உைவுைள் 

 ற்றும் 'மசய்ய'-விகனமயச்சங்ைள் (infinitives), விகனப்மேயர் (gerund) என்ேனவற்ைிற்கும் ேிை 

மசாற்ைளுக்கும் இகடயிலுள்ள உைவுைள் போன்ை 'முதன்க த் மதாடாியல் உைவுைள்' (primary 

syntactic relations) தீர் ானிக்ைப்ேடும்.  

9. மதாடர்ைளுக்குள் உள்ள ச நிகை அக ப்புைள் போன்ை 'ைணக்மைடுப்புைளால்' உைவுள்ள 

மசாற்ைள் ைண்டுேிடிக்ைப்ேடும். எடுத்துக்ைாட்டாை ேின்வரும் வாக்ைியம் அ-வில் smogக்கும் 
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pollution control என்ை மதாடருக்கும் ச நிகை இகணப்கே (coordination) அகடயாளங் 

ைாணப்ேடுபவண்டும்; ஆ-வில் உள்ள smog  ற்றும் pollution என்ேன control என்ேதன் 

அகடைளாை அகடயாளங் ைாணப்ேடுபவண்டிய  ச நிகை இகணப்பு.   

 1.அ. Smog and pollution control are important factors. 

 ஆ. Smog and pollution control is under consideration 

இந்பநர்வில் மதாடாியல் தைவல் உள்ளது (are  ற்றும் is) ஆனால் ேிை பநர்வுைளில் 

மோருண்க யியல்சார் தைவல் பதகவ: எடுத்துக்ைாட்டாை வாக்ைியம் 2-இல் zinc  ற்றும் 

alluminium (கூறுைளின் வகைைளாை) என்ேதன் ச நிகை இகணப்பு ’பவதியல் தனி ம்’ (‘chemical 

element’) மோருண்க யியல் குைியீட்டின் ேங்ைீட்டால் உாி ம்தரப்ேட்டுள்ளது  

 2. zinc and alluminium components 

துகண வழக்ைம் (sub routine) மதாடாியல் உைவுைகளத் தீர் ானிக்ைின்ைது. எ.ைா. வாக்ைியம் 3-

இல்  speed என்ேதற்கு முந்கதய ைட்டத்தில் முன்னபர நிறுவப்ேட்டுள்ள demand என்ேதன் 

‘மசயப்ேடுமோருள்’ தகுதிநிகை accuracy என்ேதற்கும் தரப்ேடுள்ளது. 

 3. The task demands speed and accuracy. 

10. ‘புை’ மதாடரக ப்புைகளத் தாண்டி ’ஆழ ான’ ஆய்வுக்குச் மசன்று எழுவாயும் ேயனிகையும் 

அகடயாளம்ைாணப்ேடுைின்ைன. இது ஒப்பீட்டளவில் எளிக யான மசயற்ோங்ைாகும்: முன்னபர 

அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட முற்று விகனைள், சாத்திய ான ேயனிகைைளும் மேயர்ைளும் (அல்ைது 

 ாற்றுப் மேயர்ைளும்) ஆகும்; முன்னபர அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட ‘மசயப்ேடுமோருள்ைள்’ 

சாத்திய ான ‘எழுவாய்ைள்’ அல்ை. இவ்வழியில் வாக்ைியங்ைள் கூற்றுவாக்ைியம், வினாவாக்ைியம் 

அல்ைது ஏவல் வாக்ைியம் என குைிக்ைப்ேடுைின்ைன.   

11. ஆழ ான (பவற்றுக  (case)) உைவுைள் அகடயாளம்ைாணப்ேடுைின்ைன. அதாவது 

ேயனிகைைளுக்கும் மசயப்ோட்டு வாக்ைியங்ைளில் விகனயின் தருக்ைச் மசயப்ேடுமோருளாை 

அகடயாளங்ைாணப்ேடும் இைக்ைண எழுவாய்ைகளயும் உள்ளடக்ைிய ேங்பைற்ோளர்ைளுக்கும் 

இகடயிலுள்ள உைவுைள். சிஸ்ட்ரானின் மேரும்ோைான ேதிப்புைளில் முன் உருபுைளுக்கும் 

(prepositions) அவற்ைின் ஆளுநர்ைளுக்கும் (governors) (எ.ைா. மேயர் அல்ைது விகன) இகடயில் 

உைவுைகள நிறுவுவதற்கு வழக்ைங்ைகள இந்த நிகை உட்ேடுத்துக்ைின்ைது.  
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10  ற்றும் 11 ைட்டங்ைள் (நிகைைள்) இகடக்ைிகடபய பநரும்  ற்றும் விதிவிைக்ைான 

அக ப்புைகளக் கையாளுவதற்கு ேகுப்ோய்வு அைராதிைளின் (analaytic dictionaries) 

ைைந்தைிதகை உட்ேடுத்தைாம். 

  ாற்ைல் மூன்று ேகுதிைகளக் மைாண்டது.  

12. ‘ைட்டுப்ோட்டு  ரபுத்மதாடர்ைளின்’ மசால்சார்  ாற்ைல் (lexical transfer of ‘conditional 

idioms’). நிகைபேறுமேற்ை  ரபுச்மசாற்ைள் (standard idioms)  ற்றும் நிகையான மதாடர்ைள் 

(fixed phrases)  ரபுச்மசால் அைராதி (idiom dictionary)  ற்றும் எல்கைக்குட்ேட்ட 

மோருண்க யியல்சார் அைராதி (Limited Semantics dictionary) (ைட்டம் 2  ற்றும் 5) வழி 

ேகுப்ோய்வின் போது முன்னபர கையாளப்ேட்டுள்ளன.  இக்ைட்டத்தில் ேிை மசாற்ைள் நிேந்தகன 

மோருண்க யியல்சார் அைராதியில் (Conditional Semantic dictionary) வகரயகை விளக்ைம் 

மசய்யப்ேட்ட சிை நிேந்தகனைளால்  ‘ ரபுச்மசால்சார்’ ம ாழிமேயர்ப்புைகளப் (’idiomatic 

translations) மேறுைின்ைன.   

13. முந்கதய ைட்டத்தில் கையாளப்ேடாத முன்னுருபுைளின் ம ாழிமேயர்ப்பு. விகன 

வடிவுைளுடன் இகணக்ைப்ேட்டுள்ள தைவைாபைா அல்ைது ஆளுக  மசய்ைிை (governing) 

அல்ைது சார்ோன மசாற்ைளுடன் (dependent words) இகணக்ைப்ேட்டுள்ள குைியத்தாபைா பதர்வு 

தீர் ானிக்ைப்ேடுைின்ைது. 

14. ‘மசால்சார் வழக்ைங்ைகளப்’ (lexical routines) ேயன்ேடுத்தி அக ப்பு  ாற்ைல். அதாவது 

பசாதகனைள் குைிப்ேிட்ட மசாற்ைளுக்பைா மசாற்ைளின் குைிப்ேிட்ட மதாடாியல் அல்ைது 

மோருண்க யியல்சார் வகைப்ோடுைளுக்பைா அைராதியில் குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளன.  

எடுத்துக்ைாட்டாை,  ேிரஞ்சு ம ாழியில் as (comme, pendent que, à mesure que, puisque) 

என்ேதன் மோருத்த ான ம ாழிமேயர்ப்புைளின் மதாிவு  ைட்டு ானங்ைள்  ற்றும் விகனக் 

ைாைங்ைளின் (verb tenses)  ாற்றுத் பதர்வுைகளத் (altenative selections) தூண்டுைின்ைது.  

 ற்மைாரு எடுத்துக்ைாட்டாை except என்ேதற்கு ஒதுக்ைப்ேட்டுள்ள வழக்ைங்ைள்  தற்சுட்டு 

(reflextive)  ற்றும் நிேந்தகன (subjunctive) அர்த்தங்ைளுடன் ேிரஞ்சு ம ாழியில் சாியான 

ைட்டு ானங்ைகள உறுதி மசய்ைின்ைது.  

எ.ைா. 

 He excepts to come 
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 Il s’attend à ce qu’il vienne. 

இறுதிக் ைட்டத்தில் உருவாக்ைமும் மூன்று அடிப்ேகடப் ேகுதிைளக் மைாண்டது. 

15.  ாற்ைலின் (transfer) போது முன்னபர ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடாத எந்த மசால்லுக்கும் 

இயல்புநிகை ம ாழிமேயர்ப்கே (default translation) ஒதுக்குதல். எடுத்துைாட்டாை Station 

என்ேதற்கு இயல்புநிகை ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்பு poste என்ேகதக் மைாண்டிருக்கும்; gare என்ை 

 ாற்றுைள் சூழல் தைவல்ைளிலிருந்து முன்னபர பதர்ந்மதடுக்ைப்ேடாவிட்டால் இது 

பதர்ந்மதடுக்ைப்ேடும்.  

16. முந்கதய நிகைைளிலிருந்து பவற்றுக , ோல், எண், ைாைம் போன்ைகவப் ேற்ைிய அக ப்புத் 

தைவல் அடிப்ேகடயிலும் திாிபுைள்  ற்றும் சார்பு ைட்டுப்ோடுைள் ேற்ைிய தைவல் 

அடிப்ேகடயிலும் உருேன்சார் உருவாக்ைம் (morphological generation). எ.ைா. இயக்ைங்ைளின் 

(motion) ேிரஞ்சு விகனைள்  (partir) avoir  என்ேதற்குப் ேதிைாை இைந்தைாைத்தில்  être  என்ை 

துகணவிகனயுடன் விகனதிாிோக்ைம் மசய்யும்  ற்றும் சார்ோன விகனமயச்சம் (dependent 

infinitive) de (proposer de sortir) என்ேதற்குப் ேதிைாை பநரடியாைச் சிை விகனைளுக்குப் (aimer 

allet) ேின்னர் வரும்.  

17. இைக்கும ாழி மசால் வாிகசயின் உருவாக்ைம். எ.ைா. ஆங்ைிை மேயரகட-மேயர் 

பைார்கவயிலிருந்து ேிரஞ்சு மேயர்-மேயரகட பைார்கவகய மசால்வாிகசயாை  றுவாிகசப் 

ேடுத்தல். ேிரஞ்சில் உருவாக்ைத்தில் இக்ைட்டமும் அகச மைடுதகைக் கையாளும். எ.ைா. le 

homme  l’homme  ற்றும் முந்கதய வாக்ைியத்தில் முற்சுட்டுப் மேயாின் இைக்ைணப் ோல் 

(grammatical gender) (ஆண்ோல், மேண்ோல்) குைிப்புகரயால் அதன் ம ாழிமேயர்ப்கேக் 

கையாளும்.   

3.6.3. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் ேண்புைள் 

 சிஸ்ட்ரான் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை பநரடி அணுகுமுகை (direct 

approach) அடிப்ேகடயிைானது என்று ேண்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இருப்ேினும் 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் நிகைைளின் விளக்ைத்திலிருந்து இவ்மவாழுங்குமுகைகய  ாற்ைல் 

ஒழுங்குமுகை (transfer system) என்று வகைேடுத்த இயலும். இது தனியாைப் ேிாிக்ைப்ேட்ட 

ஆய்வுநிகை (analysis),  ாற்ைல் (transfer)  ற்றும் உருவாக்ைம் (synthesis) ஆைிய 

ைட்டங்ைகள/நிகைைகள மைாண்டிருப்ேதாைத் பதான்றுைின்ைது. முதல் ோர்கவயில் ேகுப்ோய்வு 
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நிகைைள்/ைட்டங்ைள் இைக்கு ம ாழித் தரவின் குைிப்ேிட்ட  விளக்ைத்கத ஏற்ேதில்கை   ற்றும் 

குகைந்தது உருவாக்ைத்தின் ஒரு ோைம் மூை ம ாழியிலிருந்து சுதந்திர ானது. இந்தப் 

ேண்புக்கூறுைள் தான் இகத உருவாக்ைினவர்ைள் முன்னால் விளக்ைியகத உாிக மைாண்டாட 

வழிைாட்டியது.   

 சிஸ்ட்ரானின் அடிப்ேகட வடிவக ப்பு 1970ைளில் அைிமுைப்ேடுத்தப்ேட்ட ரஷ்ய-

ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகையிலிருந்து ைணிச ான அளவு  ாைியது என்ேகத ஒப்புக்மைாள்ளபவண்டும்.   

 சியிசிக்கு பவண்டி ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு ஒழுங்குமுகையின் உருவாக்ைத்தால் சிஸ்ட்ராகன 

உருவாக்ைியவர்ைள் கூறுேடுத்தலின் (modularity) அதிை அளபுக்கு  ாைினர்;  இதன் ைாரண ாை 

ஒரு மூைம ாழிக்பைா அல்ைது இைக்கு ம ாழிக்பைா வடிவக க்ைப்ேட்ட நிரல்ைள் பவறு 

இைக்கும ாழியின் அல்ைது மூைம ாழியின்  ற்மைாரு ேதிப்புக்கு ோி ாற்ைப்ேட முடிந்தது.  

இதன் விகளவாை மூைம ாழியான ஆங்ைிைத்தின் ேகுப்ோய்வின் நிரல்ைள் எல்ைா சிஸ்ட்ரான் 

ஒழுங்குமுகைைளுக்கும் மோதுவானதாய்  ாைியது.  

  இருப்ேினும் ேை ைாரணங்ைளால் சிஸ்ட்ரான் ஒழுங்குமுகைகய  ாற்ைல் ஒழுங்குமுகை 

என்று ேண்ோக்ைம் மசய்ய இயைாது (Hutchins and Somers, 1992: 184). 

  முதைாவதாை, ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைலுக்கும் ம ாழியியல் தரகவ ஒரும ாழியத் 

தரவுத்தளங்ைளாைப் (monolingual databases) ேிாிப்ேதில்கை; இரும ாழியத் தரவுத்தரங்ைள் 

(bilingual databases) பநரடியான மசால்சார்  ற்றும் அக ப்பு  ாற்ைலின் எல்கைக்கு 

உட்ேடுத்தப்ேட்டது. இரண்டாவதாை, புைக்குைிப்புைள் இருந்த போதிலும்  ாற்ைலுக்கும் 

உருவாக்ைலுக்கும் மதளிவான ேிாிப்பு இல்கை. மூன்ைாவதாை, வாைியங்ைளின் முழுக யான 

ேகுப்ோய்வு இல்கை. நான்ைாவதாை, ேகுப்ோய்வுைள் சிை பநர்வுைளில் தடுக்ைப்ேட்டதாைத் 

பதான்றுைின்ைது. ஐந்தாவதாை, ’அைராதிசார்’ தீர்வுைளுக்கு (lexicographic solutions)  எச்ச 

முன்னுாிக யின் (residual preference) மதளிவன  சான்று இருந்தது. இறுதியாை, மோதுவான 

 ாதிாி (modle) அல்ைது சட்டை அக ப்பு (framework) குகைவின் ைாரண ாைப் 

மோருண்க யியல்சார் ேண்புக்கூறுைளின் (semantic features) ேிரபயாைத்தில் முரண்ோட்டின் 

சான்று ைாணப்ேட்டது.  
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 ச ச்சீர்க  (homogeneity)  ற்றும் இணக்ைத்தின் (conformity) அதிை அளகே 

அைிமுைப்ேடுத்த மவற்ைிைர ான முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டாலும் [குைிப்ோை மரா ான்ஸ் 

ம ாழிைளுக்கு மோதுவான உடற்ேகுதிகய (common trunk) உருவாக்குதல்] சிஸ்ட்ரான் முதல் 

தகைமுகை பநரடி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் ேன்முைப் ேண்கே ேிரதிலித்தது 

என்ேது மோதுவான முடிவு ஆகும்.  

3.7. பைாபைாஸ் (LOGOS)  

 மெர்ைொர்ட் ஸ்கொட்டொல் ேிறுவப்ெட்ட நைொநகொஸ் கொர்ப்ெநரஷைொல்  (Logos 

Corporation) பைாபைாஸ் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்ைக ப்பு 1964-இல் மதாடங்ைப்ேட்டது. 

1971-இல் அதன் முதல் நிகைபவற்ைம் இராணுவத் தளவாடங்ைளின் ஆங்ைிைப் ேரா ாிப்புக் 

கைபயட்கட வியட்நாம் ம ாயில் ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்ய அம ாிக்ை வி ானப்ேகடயால் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. போாில் அம ாிக்ைாவின் ஈடுோடு முடிவுற்ைபோது அதன் ேயன்ோடும் 

முடிவுக்கு வந்தது. பைாபைாசின் ம ாழியியல் அடித்தளம் மவளிப்ேடுத்தப்ேடவில்கை. இயந்திர 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைியவர் அதன் ம ாழியியல் அணுகுமுகை பவற்றுக  

இைக்ைணம்/இகணதிைக் பைாட்ோடுக்கு (case grammar/valency theory) ஒப்ோன வழிைள் 

ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்டு இயற்கை ம ாழி ைிகளப்ேட ாை ஒழுங்குேடுத்தப்ேட்ட மோருண்க யியல்-

மதாடாியல்  சாராம்ச ம ாழியுடன் மோருத்தப்ேட்டது என்று கூறுைின்ைார்.  

 பைாபைாஸ் மதாடர்ந்து வாடிக்கையாளர்ைகளக் ைவர்ந்தது. 1978-இல் சீம ன்ஸ் எஜி 

(Siemens AG) மதொளைத்மதொடர்பு ளகநயடுகளை (telecommunications manuals) 

ம ாழிமேயர்க்ை ைாபைாஸ்  (LOGOS) மஜர் ன்-ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

உருவாக்ைத்திற்கு நிதியுதவி மசய்யத் மதாடங்ைியது. மூன்ைாண்டுைளுக்குப் ேிைகு பைாபைாஸ் ஒரு 

உற்ேத்தி ஒழுங்குமுகைகயக் மைாடுத்தது. ஆனால் அது ேயன்ோட்டிற்கு மோருத்த ானதாை 

இல்கை. இறுதியாை பைாபைாஸ், வொங் கணிைி ேிறுவைத்துடன் (Wang computer company) ஒரு 

உடன்ெடிக்ளக ஏற்ெடுத்திக்மகொண்டது. அது வொங் அலுவைக கணிைிகைில் மஜர் ன்-ஆங்ைிை 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் மசயல்ேடுத்தத்கத அனு தித்தது. இந்த 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை வணிைச் சந்கதகயச் மசன்ைகடந்து; ேை ென்ைொட்டு 
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ேிறுவைங்கள் அளத வொங்கிப் ெயன்ெடுத்திை. ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு, ஆங்ைிைம்-மஜர் ன் போன்ை 

ேிை ம ாழி இகணைளின் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின்  உருவாக்ைமும் 

மதாடங்ைப்ேட்டன.  

3.8. சூசி (SUSY: SAARBRÜCKER ÜBERSETZUNGS SYSTEM) 

 சூசிளயப் ெற்ைிய ஒரு சுருக்க ொை விைக்கம் இங்கு தரப்ெட்டுள்ைது (Hutchins and 

Somers, 1992: 192-205) 

3.8.1. ேின்னணி 

 மஜர் னியில் சார்ப்ரூைனில் (Saarbrücken) உள்ள சார் ேல்ைகைக்ைழைம் ேிந்கதய 

1960ைளில் நிறுவப்ேட்ட ஐபராப்ோவில்  ிைப்மோிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஆய்வுத்திட்டங்ைளில் ஒன்ைிற்கு ஆதரவளித்து (Slocum,  1985).   

 ரஷியன்-மெர் ன் ம ொழிமெயர்ப்புக்கு நவண்டி GAT-ஐ   ொற்றும் திட்டம் 

நதொல்வியளடந்த ெின்ைர் ரஷ்யன்-மெர் ன் ம ொழிமெயர்புக்கு நவண்டி ஓரைவுக்கு அநத 

முளையில்  ொற்ைல் அணுகுமுளைளயப் ெின்ெற்ைி சொர்புக் கிளை அள ப்புகைொக "உைக ய ொை" 

வொக்கியப் ெகுப்ெொய்விற்குப் ெின்ைர்  ஒரு புதிய ஒழுங்குமுளை வடிவள க்கப்ெட்டது. ெிை 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஆய்வுத்திட்டங்களைப் நெொைல்ைொ ல் சார்ப்ரூைன் குழு 

ேயன்ோடுைகள உற்ேத்திச் மசய்வதற்குக் ைட்டாயப்ேடுத்தப்ேடா ல்  ஆய்வு விருப்ேங்ைகளத் 

மதாடர்வதற்கு ஒப்பீட்டளவில் சுதந்திர ாை மசயல்ேட விடப்ேட்டது;  ட்டு ன்ைி ஒரு நிகையில் 

நடந்துமைாண்டிருந்த ோிபசாகனகயயும்  ாற்ைத்கதயும் அனு திக்ை நிதியுதவி மசய்யப்ேட்டது. 

இதன் விகளவாை சூசி (SUSY) இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் மசயற்கை அைிவின் மவளி 

வளர்ச்சிைகளப் மநருக்ை ாைப் ேின் மதாடர வாய்ப்ோை இருந்தது.  எடுத்துக்ைாட்டாை சார்ப்ரூைன்  

LEIBNIZ கூட்டுைவு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக் குழுகவ நிறுவதற்கு உதவியது. 1975 வகர சூசி 

(SUSY) தீவிர ான  ாற்ைல் அணுகுமுகைகய அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டிருந்தது; 1976இலிருந்து 

"ஆழ ான" ேகுப்ோய்கவ பவண்டும் ம ாழியியல் சிக்ைல்ைள்  ாற்ைல் உருப்ேடுத்தங்ைகள 

இகடம ாழியின் சிை மோதுக ைகள ப ற்மைாள்ள பவண்டி ைட்டாயப்ேடுத்தியதால் அது 

நுண்க யாை/அருவ ாைப் ேடிப்ேடியாை  ாைியது. ப லும் அம் ாதிாியானா ஆராய்ச்சிச் 
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சுதந்திரத்தின் ைாரண ாை குைிப்ேிட்ட இறுதிப் ெயைர் ெயன்ெொடுகள் உருவொக்கும் 

மதொடர்ச்சியொை முயற்சி இல்ைொதிருந்தது.   

 ஆங்கிைம், மெர் ன், ரஷ்யன், எஸ்ெிரொந்நதொ இவற்ளை உட்ெடுத்திய ென்ம ொழிய 

ஒழுங்குமுளையொக உருவொக்கப்ெட்ட சூசி, ரஷ்யைிலிருந்து மெர் னுக்கு ம ொழிமெயர்க்கக் 

கவைம் மசலுத்தியது. சூசியின் கூடுதைொை வைர்ச்சிக்கு வலுவொை கட்டுப்ெடுத்தும் கொரணி அதன் 

ஆரம்ெகொை உத்நவகத்துடன் மதொடர்புளடயதொய்த் நதொன்றுகின்ைது: சூசி ம ொழியியல் விதிகள் 

தீவிர ொக சுதந்திர ொை ேிளைகைொக ஒழுங்குெடுத்தப்ெடும் ெழள யொை அணுகுமுளைளயப் 

ெின்ெற்ைியது; இதைொல் அதன் திைன் ம ன்மெொருைில் நேரடியொக உட்ெடுத்தப்ெட்டது.   இதன் 

விளைவொக விதிகள் கிட்டத்தட்டப் ெடிக்க இயைொததொய் இருந்தது  ற்றும் ேிர்வகிக்க 

இயைொததொய்  ொைியது. ெயன்ெொட்டுச் சொத்தியம் அடிப்ெளடயில் சூசி ெயன்ெடுத்தப்ெட்டொலும் 

நதொல்வியுற்ைது.  இரண்டொம் தளைமுளை திட்ட ொை சூசி II 1981 மதொடங்கப்ெட்டது.  

3.8.2. அடிப்ேகட ஒழுங்குமுகை வடிவக ப்பு 

 சூசி அடிப்ேகடயில் ஒரு  ாற்ைல் ஒழுங்குமுகையாகும் (transfer system); இது 

ஒரும ாழிய ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைம்  என்ை ைட்டங்ைகளயும் மசால்சார்  ற்றும் 

அக ப்புசார்  ாற்ைல் நகடமேறும் இரும ாழியக் ைட்டத்கதயும் மைாண்டுள்ளது. ைணினியாக்ைம் 

மசய்யப்ேட்ட அக ப்புைள் அடிப்ேகடயில் சார்பு ைிகளயக ப்புைள் ஆகும் (dependency tree 

structures); இது மஜர் ன் ம ாழியியைாளர்ைளுக்கு இகடயில் இகணதிைன் இைக்ைண (valency 

grammar) அணுகுமுகை ப பைாங்ைி இருந்ததன் ேிரதிேலிப்ோகும்.  உள்ளீட்கட விருப்ோை முன் 

திருத்தியக க்ை இயலும். 'பதால்வி-ம ன்மோருள்' (fail-soft) மதாகுதிைளின் இகணப்பு 

ைாரண ாை சூசி எப்மோழுதும் ஒருவித மவளியீட்கட உருவாக்கும்.  

 இந்த ஒழுங்குமுகை ஒரு முக்ைிய அம்சத்தில் அதிைத் மதாகுதித்தன்க  (modular) 

உகடயதாகும்: ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்கு தனித்தனியான துகணச் மசயற்ோங்குைளாைப் 

ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளன. மதாகுதிைள் (modules) ைண்டிப்ோன வாிகசமுகையில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. மோதுவாை, ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைத் மதாகுதிைள் (modules) 

ம ாழித் திட்டவட்ட ானகவ; அபத பவகளயில்  ாற்ைல் மதாகுதிைள் தனிப்ேட்ட ம ாழி 

இகணைளுக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்டகவ.  இருப்ேினும் நாம் விளக்கும் ேதிவில் சிை மதாகுதிைள், 

குைிப்ோைப் ேகுப்ோய்வில், குைிப்ேிட்ட ம ாழி இகணைளிலிருந்து சுதந்திரம் இல்ைாதனவும் 

உள்ளன.  இந்த அளவில் சூசி ஒரு சுத்த ான ேன்ம ாழிய  ாற்ைல் ஒழுங்குமுகை (multilingual 

transfer system) அல்ை; இதில் மூை ம ாழியின் ேகுப்ோய்வுத் மதாகுதி இந்த 
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ஒழுங்குமுகையிலுள்ள எந்த இைக்கு ம ாழியுடனும் இகணயபவண்டும்.  சூசி ேகுப்ோய்வுத் 

மதாகுதிைளின் மநருக்ை ான ோிபசாதகன அகவ இைக்கும ாழிகயயும் ைணக்ைில் 

எடுத்துக்மைாள்ைின்ைது என்று அைிய முடிைின்ைது. இது ஏன் இைக்ைியத்தில் சுசியின் பவறுேட்ட 

ேதிப்புைள் அவற்ைின் விவரங்ைளில் சிைிது பவறுேடுைின்ைன என்ேகத விளக்கும். இதன் 

விகளவாை சூசியின் ேன்ம ாழியத்தின் மைாள்கைகயக் குகைகூைவியலும் என்ைாலும் சூசியின் 

மதாகுதித்தன்க கய ஒரு பநர் கைப் ேண்புக்கூைாைப் ோர்க்ை இயலும். இது ேகுப்ோய்வு  ற்றும் 

உருவாக்ைச் மசயற்ோங்ைின் சிை ேகுதிைளில் திருத்தங்ைகளயும்  ாற்ைைகளயும் 

அனு திக்ைின்ைது; அபதச யம் முந்கதய ேதிப்ேின் ேிை ேகுதிைகளத் தக்ைகவத்துக்மைாள்ளும்; 

இதன் ைாரண ாைப் புதிய ம ாழியியல் ைருத்துக்ைகளயும் அணுகுமுகைைகளயும் 

இகணத்துக்மைாள்ள இயலும்; ஒரு ம ாழி இகணயின் ேகுப்ோய்வுத் மதாகுதிைகள பவறுேட்ட 

ம ாழி இகணைளுக்குச் சுவீைாித்துப் ேயன்ேடுத்தவும் இயலும்.    

 பவறு அம்சத்தில் சூசி அதிை  திப்மேண் மேைவில்கை. ேதிப்புைளுக்ைிகடயில் 

பவறுோடுைள் இருந்தாலும்  மோதுவாை ம ாழியியல்  ற்றும் வழிமுகை பநாக்குைளின் ேிாிவிகன 

மதளிவாை இல்கை.  அதிை ாைத் மதாகுதியாக்ைம் மசய்யப்ேட்டிருந்தலும் ஆரம்ே ைட்ட சூசி 

ஒழுங்குமுகை ேிாிவிகனகயத் திைம்ேடக் மைாண்டிருக்ைவில்கை; ேல்பவறு மதாகுதிைளும் 

பநரடியாை ஃபோர்ட்ரானில் நிரல்மசய்யப்ேட்டுள்ளன.  

 சூசியில் மசயைாக்ைத்தின் அடிப்ேகட நிகைைள் ைீபழ தந்துள்ள ேடத்தில் 

ைாட்டப்ேட்டுள்ளன (Hutchins and Somer, 1992: 193): 
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சூசியின் ம ாழிமேயர்ப்புச்  மசயற்ோங்கு 

 ேகுப்ோய்வு  

 

 

 

 

         உருவாக்ைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

      ாற்ைல் 

LESEN 

ேனுவல் உள்ளீடு 

WOBUSU 

அைராதி பதடல்  ற்றும்  

உருேனியல்ேகுோய்வு 

 

  

SEDAM 

மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் 

 

DIHOM 

ஒப்புரும ாழி ஐயநீக்ைம் 

SEGMENT 

வாக்ைியங்ைகளப் ேிாித்தல் 

NOMA 

மேயர்ப் ேகுப்ோய்வு 

VERBA 

விகனப் ேகுப்ோய்வு 

KOMA 

நிரப்ேிப் ேகுப்ோய்வு 

SEMSYN 

மோருண்க யியல் உருவாக்ைம் 

 

SYNSYN 

மதாடாியல் உருவாக்ைம் 

MORSYN 

உருேனியல் உருவாக்ைம் 

உருேனியல்-

மதாடாியல் 

ேகுப்ோய்வு அைராதி 

உருேனியல்-

மதாடாியல் 

உருவாக்ை அைராதி 

 

மோருண்க யியல் 

அைராதி 

 ாற்ைல் அைராதி 

 ாற்ைல் 

தகைப்புைளுடனான துகணநிகைைள் (சூசியின் ைகைமசாலின் ேடி 'இயக்ைிைள்' (operators)) 

ேின்வரு ாறு அக யும்: ேனுவல் உள்ளீடு (LESEN) முன் திருத்தியக த்தலின் விருப்ேநிகையால் 

முன் மதாடரப்ேடைாம்.  அைராதி பதடலும் (WOBUSU)  அதனுடன் மதாடர்புகடய உருேனியல் 

ேகுப்ோய்வும் ஒப்புரும ாழி ஐயநீக்ைத்தால் (DIHOM) ேின்மதாடரப்ேடும்; அதன் ேின்னர் 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்வின் பவறுேட்ட நிகைைளால் ேின் மதாடரப்ேடும்: SEGMENT 

எச்சத்மதாடர்ைகளயும் மதாடர்ைகளயும்  ற்றும் தற்ைாலிை சார்பு அக ப்கேயும் 

அகடயாளங்ைாணும். NOMA  மேயர்க் குழுக்ைகளயும் VERBA விகனக் குழுக்ைகளயும் 
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அகடயாளங்ைாணும். முழு   வாக்ைியமும் KOMAவால் முழுக யான ேகுப்ோய்கவப் (parse) 

மேறும்; மசால்  யக்ைமும் அக ப்பு  யக்ைமும் SEDAM என்ை மோருண்க   யக்ைநீக்ைத் 

மதாகுதியால் கையாளப்ேடும். தனிநிகையான  ாற்ைல் (TRANSFER) மசால்  ற்றும் அக ப்பு 

 ாற்ைகை உள்ளடக்கும். மோருண்க யியல் உருவாக்ைம் (SEMSYN), மதாடாியல் உருவாக்ைம் 

(SYNSYN), உருேனியல் உருவாக்ைம் (MORSYN) என்ை நிகைைகளக் ைடந்து இைக்கு ம ாழி 

உருவாக்ைப்ேடும். 

 மூை ம ாழிக்கும் இைக்கு ம ாழிக்கும் தனித்தனியான அைராதிைள் உள்ளன; அகவ 

மசாற்ைளுக்கு இன்ைியக யானதாை உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் தரவுைகளக் 

மைாண்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு ம ாழியும் ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைத்திற்கும் தனித்தனியான 

அைராதிைகளக் மைாண்டுள்ளன.  ிைப்மோியகவ140,000 ேதிவுைகளக் மைாண்ட மஜர் ன் 

ேகுப்ோய்வு அைராதியும் 14,000 ேதிவுைகளக் மைாண்ட மஜர் ன் உருவாக்ை அைராதியும் ஆகும். 

மோருண்க யியல் மசயற்ோங்குைள் மூை ம ாழிக்கும் இைக்கு ம ாழிக்கும் மோருண்க யியல் 

அைராதிைகள ஈடுேடுத்தும். இந்பநர்வில் அபத ஒரும ாழிய அைராதி ேகுப்ோய்வுக்கும் 

உருவாக்ைத்திற்கும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்; இதில்  ிைப்மோியது 75,000 ேதிவுைள் உள்ள மஜர் ன் 

அைராதியாகும். மோருண்க யியல் அைராதிைள் மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைகளயும் 

மதாடாியல்  ற்றும் மோருண்க யியல் ைட்டுப்ோடுைகளயும் மைாண்டிருக்கும்; குைிப்ோைப் 

ேின்னுருபுைளுக்குக் மைாண்டிருக்கும். இரும ாழிய  ாற்ைல் அைராதிைள் அடிப்ேகடயில் 

அக ப்புசார் சூழகைப் ேற்ைிய சிை தைவலுடன்  மசால் நிைரன்ைகளயும் மைாண்டிருக்கும். 

அவற்ைிம் ஒப்பீட்டளவிைான சிைிய அளவுைள் (ஆங்ைிைம்-மஜர் ன் 10,000க்கும் ப ற்ேட்ட 

ேதிவுைள்) சூசி ஆய்வுத்திட்டத்தின் ோிபசாதகன இயல்கே ேிரதிேலிக்கும். 

 இங்கு சூசியில் ைாணப்ேடும் தரவு அக ப்ேின் வகை, முன் திருத்தியக ப்பு 

மசயன்க ைள், ஏதாவது உட்கூறு பதாற்ைால் ஏதாவது சிை மவளியீட்கட உறுதிமசய்யும் 

இயக்ைமுகை ( ீட்பு இயக்ைி (RESCUE OPERATOR)) இவற்கைப் ேற்ைிய சுருக்ை ான 

விளக்ைத்கதத் தந்துவிட்டு மதாகுதிைளின் மசயன்க ைள் விளக்ைப்ேடும். 

3.8.3. தரவு அக ப்பு 

 எந்த மதாகுதி ய ான ஒழுங்குமுகையில் (modular system) உள்ளது போன்று தரவு 

அக ப்பு முக்ைிய ானதாகும்; ஏமனன்ைால் இது மதாகுதிைளுக்ைிகடபய ோி ாற்ைத்கத 
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உறுதிமசய்ைின்ைது. இகத நாம் இரு ைண்பணாட்டத்தில் ைருதவியலும்: ைணினி சார்ந்த  ற்றும் 

ம ாழியியல் சார்ந்த ைண்பணாட்டங்ைள். ைணினிசார் ைண்பணாட்டத்தின் ேடி, சூசியின் தரவு 

அக ப்பு சிஸ்ட்ரானில் ைாணப்ேடுவகத ஒக்கும். இது நிரைாக்ை வசதியால் 

ஊக்ைேடுத்தப்ேட்டுள்ளது; சூசியில் நிரைாக்ை ம ாழி ஃபோர்ட்ரான் ஆகும். ஒரு மசால்லுக்கு ஒரு 

தரவுப் ேதிவு (data record) இருக்கும் போது சூசி தரவு அக ப்கேப் ேயன்ேடுத்தும்; அகவ ஒரு 

வாிகசமுகையிைான பைாப்ேில் பச ிக்ைப்ேடும். 'மசால் ேதிவு'  ஒன்பைா அல்ைது அதற்கு ப பைா 

கேடில்/இருக எண்ணில் (bite) ஆன 'மசல்ைள்'ஆைப் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. ம ாழிமேயர்ப்புச் 

மசயற்ோங்கு மோருத்த ான மசல்லில்  திப்புைகள  ாற்ைி மதாடர்ச்சியாைக் பைாப்கே 

விாித்மதழுதுவகதக் மைாண்டிருக்கும். 

 ம ாழியியல் ைண்பணாட்டத்தில் தரவு அக ப்பு ஒரு சார்பு ைிகள அக ப்பு 

(dependency structure) ஆகும்; இதில் ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் ஆள்வான்-சார்வான் (governor-

dependent) உைவுைள் அகடயாளம் ைாணப்ேடும். the very big system  என்ை மேயர்த்மதாடாில் 

system ஆள்வான் ஆகும்; அது the  ற்றும் big என்ை அண்க ச் சார்வான்ைகள மைாண்டுள்ளது; 

big என்ை மேயரகட very என்ை சார்வாகனக் மைாண்டுள்ளது. வாக்ைிய நிகையில் முக்ைிய விகன 

ஒட்டும ாத்த ான ஆள்வானாை எடுத்துக்மைாள்ளப்ேடுைின்ைது; அது (எழுவாய், ேயனிகை என்ை) 

நிரப்ேிைகளயும் அகடைகளயும் (சூழ்நிகை விகனயகடைள்)  சார்ோன்ைளாைக் மைாண்டிருக்கும். 

சார்புத் தைவல் சார்புைளின் வகைைளின் அகடயாளங்ைளால் மோிதுேடுத்தப்ேட்டிருக்கும், எ.ைா. 

எழுவாய் அல்ைது மசயப்ேடுமோருள், அகட (modifier) அல்ைது அகடமைாளி அகட 

(determiner), போன்ைன. 

 சிஸ்ட்ரானும்  ற்றும் சூசியும் முரட்டுத்தன்க யான ைீழ் நிகை தரவு அக ப்புைகளப் 

ேயன்ேடுத்தினாலும் ம ாழியியல் விளக்ைம் சூசியில் அதிநவீன ானதாகும். குைிப்ோை, 

மசல்ைளில்/அகைைளில் சிை 'சுட்டிக்ைாட்டிைள்' (pointers) ஆைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன; இது 

ேின்வரும் வழியில் ைிகளயக ப்புைகள உருப்ேடுத்தம் மசய்வதற்குப் ேயன்ேடுத்த 

வாிகசமுகையிைான பைாப்பு அக ப்கே அனுதிக்கும். ஒவ்மவாரு மசால் ேதிவுக்கும் வாக்ைியதில் 

அது உருப்ேடுத்தம் மசய்யும் மசால்லின் இருப்ேிடம் அடிப்ேகடயில் மதாடர்ச்சியாை எண் 

தரப்ேட்டுள்ளது. மசால் ேதிவில் ஒவ்மவாரு இரு எண்ணும் ஒவ்மவாரு தனியான எழுத்துருகவ 

பச ிக்ை இயலும்: ஒரு எழுத்பதா முழு எண்பணா.  முதல் மசல்/அகை 20 இரு எண்ைகளக் 
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மைாண்டிருக்ைைாம்  ற்றும் அைராதியிலிருந்து இைக்ைணத் தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்ைைாம் 

[எ.ைா. வகைப்ோடு N = noun (மேயர்), V = verb (விகன)  போன்ைன  ற்றும் மேயர் என்ைால் 

S(ingular) (ஒருக ) அல்ைது P(lural) (ேன்க ) அல்ைது விகன என்ைால் அதன் மூவிடம், எண் 

 ற்றும் ைாைம் போன்ைன]  

 எடுத்துக்ைாட்டிற்ைாை 75  ற்றும் 76 என எண்ணிட்ட  இரு எண்ைள் (bites) 

சுட்டுக்ைாட்டித் தைவகைச் பசைாிக்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது என்று அனு ானிப்போம்: 

இரு எண்  75இல் தற்போகதய ேதிவின் ஆளுவானின் (governor) ேதிவு எண் பதான்றும்;  ற்றும் 

இரு எண் 76இல் அது எப்ேடிப்ேட்ட சார்ோன் (dependent) என்ேகதக் ைாட்டும் குைி ம்  [எ.ைா. 

S(ubject) (எழுவாய்), O(bject  (மசயப்ேடுமோருள்), M(odifier) (அகட) போன்ைன]. இந்த வழியில் 

வாக்ைியம் 1 க்கு ேின்வரும் ேடத்தில் ைாட்டப்ேட்டுள்ள தரவு அக ப்பு ந க்கு இருக்ை இயலும் 

(Hutchins and Somer, 1992: 195): 

(1) The file contains secret information about every employee. 

 ேடம் தரவு அக ப்பு (உருவைப்ேடுத்தப்ேட்டது)  

  

  

 

 

 

  

இரு எண்ைள் 75  ற்றும் 76இல் உள்ள தைவல்ைள் ேின்வரும் சார்புக் ைிகளயக ப்கே திைம்ேட 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ைின்ைது: 

Record no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415161718192021222323334353637383940 

1 THE    D   THE    2D 

2 FILE    NS   FILE    3S 

3  CONTAINS   V3SF  CONTAINS   0 

4 SECRET   A  SECRET   5M 

5  TRANSFORMATION  NS  INFORM   3O 

6 ABOUT   p  ABOUT   5M 

7 EVERY   Q  EVERY   8Q 

8 EMPLOYEE   NS  EMPLOY   6O 
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      Contain 

   subj   obj 

  file     information 

  det     mod mod 

  the     secret about 

        obj 

        employee 

        quant 

        every 

 

 தரவு அக ப்பு முரட்டுத்தன்க யானது என்ைாலும் இந்தச் சுட்டிக்ைாட்டும் 

இயங்குமுகைகயப் ேயன்ேடுத்தி இகத ம ாழியியல் அடிப்ேகடயில் அதிநவீன முகையில் 

ேயன்ேடுத்த இயலும். இருப்ேினும்  ாற்று ேகுப்ோய்வு சாத்திய ாகும் போது (எ.ைா. நாம் 

எடுத்துக்ைாட்டும் வகைப்ோட்டுப் மோருண்க   யக்ைங்ைள் (category ambiguities)) சிக்ைல் 

ஏற்ேடும்.  ாற்று ைிகளயக ப்கே உருவாக்குவது ஒன்பைா இரண்படா குைியத்தின் விவரங்ைளில் 

 ட்டும் பவறுேடும் மசால் ேதிவு பைாப்புைளின் நைல்ைள் இருக்ைபவண்டும் என்று அர்த்த ாகும்.  

3.8.4. முன் திருத்தியக த்தல்  ற்றும் பதால்வி-ம ன்மோருள் இயக்ைி 

 சூசி ேகுப்ோய்வுக்கு உதவ சிைப்ோன குைியங்ைகளச் மசருைி மூைப் ேனுவல்ைகள முன் 

திருத்தியக ப்ேதின் (pre-editing) விருப்ேத்பதர்கவ தருைின்ைது. முன் திருத்தியக ப்பு 

ஒழுங்குமுகையின் மசயல்திைன் அதிைாிப்ேகத அனு திக்ைின்ைது; ஆனால் இது அதன் 

பதகவயான ேண்புக்கூறு அல்ை. ேகுப்ோய்வு மசயற்ோங்குைள் இந்தக் குைியங்ைளுக்கு பவண்டி 

எட்டிப்ோர்க்கும்; ஆனால் அகவ இல்ைா ல் இயங்ை இயலும்.  

 சூசியின் தனித்தன்க   ற்றும் புதுக யான ேண்புக்கூறு பதால்வி-ம ன்மோருள் (fail-

soft) இயக்ைியான  ீட்பு (RESCUE) என்ேதன் இகணப்ோகும்; ஏதாவது மதாகுதியில் ஒன்று 
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தவைாைப் போய்விடும் போமதல்ைாம்  ீட்பு இயக்ைத்திற்கு வரும். ஒவ்மவாரு மதாகுதியும் 

உள்ளீடும் மவளியீடும் எதிர்ோப்புக்கு இணக்ை ாை இருக்ைின்ைதா என்று ோர்க்ை பவண்டி 

நிகைத்தன்க  சாிோர்ப்புைகள உட்ேடுத்தும்.  

 இந்த அம்சத்தில் சூசி 'ஏதாவது முயல்' (try anything)  ஒழுங்குமுகையாகும். உள்ளீடு 

எதுவாை இருந்தாலும் இந்த ஒழுங்குமுகை ஒரு வகையான ம ாழிமேயர்ப்கே உருவாக்கும்; அது 

அகைகுகரயான மசால்லுக்குச் மசால் ேதிவாைக்கூட இருக்ைைாம்.  

3.8.5. ேகுப்ோய்வு 

3.8.5.1. ேனுவல் உள்ளீடு  ற்றும் அைராதி பநாக்ைீடு 

 LESEN ('ேடி') என்ை முதல் மதாகுதி  ம ாழியியல் அல்ைாத முன் ேகுப்ோய்வு ஆகும். 

LESEN ேனுவகைத் மதாடக்ைத் தரவு அக ப்ோைப் ேடிக்கும்;  ேனுவகை வாக்ைியங்ைளாைப் 

ேிாிக்கும்; ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் அகடயாள எண்கண ஒதுக்கும். இது ப லும் ேனுவகைச் 

சீராக்கும்; இதன் அர்த்தம் அச்சுக்ைகைத் தைவகை  ைணக்ைில் எடுப்ேதாகும் [குைிப்ோை மஜர் ன் 

மசால்லுக்கு அது முைட்மடழுத்தில் (capital letter) மதாடங்குைிைதா என்ேது]. ஒவ்மவாரு 

மசால்லுக்கும் முன்னர் கூைியது போல் 'மசால் ேதிவு' உருவக்ைப்ேடும்; இது முன் 

திருத்தியக ப்புத் தைவகையும் உட்ேடுத்தும்.  

 LESEN-இன் மவளியீடு WOBUSU (Wörterbuchsuche 'dictionary look-up') என்ை 

அடுத்தத் மதாகுதிக்கு அனுப்ேப்ேடும். முன் திருத்தியக ப்ேின் போது இயற்மேயராை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டகவ தான் அைட்சியப்ேடுத்தப்ேடும். சூசியில் மூன்று ஒரு ம ாழிய 

அைராதிைள் உள்ளன: ஒரு இைக்ைணச் மசாற்ைளின் உயர் நிைழ்மவண் அைராதி, எல்ைா ஒழுங்ைற்ை 

வடிவங்ைகளயும் ேகுதிைகளயும் (stems) உள்ளடக்ைிய ேகுதி அைராதி (stem dictionary)  ற்றும் 

 ரபுச்மசால் அைராதி (idiomatic dictionary). அைராதிப் ேதிவு, ேகுதி (stem) அல்ைது முழு வடிவு, 

மசால்ைன் (lemma) (அல்ைது மசால்)  ற்றும் மதாடர்புகடய உருேனியல்  ற்றும்  அடுக்குநிகைத் 

தைவல்ைகளத் (paradigmatic information) தரும்.  அது வகைப்ோட்டிற்கு ஏற்ே சிை அடுக்கு 

நிகைத் தைவல்ைகளயும் தரும்.  எடுத்துக்ைாட்டாை ஒரு மேயர்மசால்லுக்கு அதன் ோல், ேன்க  

வடிவம், முன்னுருபு இகணவுத் திைன் (prepositional valency) (Lust AUF Kuchen ‘desire for 

cakes’, Vertrag MIT Guinea ‘treaty with Guinea’) போன்ைகவ ைருத்தத்தக்ைன ஆகும்.  விகனக்கு 

இந்த அைராதி அது ேிாிக்ைவியலும் முன்மனாட்கடக் மைாண்டிருக்ைிைதா, அது எந்தத் திாிபு 
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அடுக்குநிகைைகளச் (inflectional paradigms) சாரும், எந்த விகனவகைகயச் சாரும் (எ.ைா. முழு 

விகன, துகணவிகன, விகனபநாக்கு விகன), அது zu என்ேதுடன் இகணயு ா, மசயப்ோட்டின் 

(passive) எந்த வடிவம் (ஏது ில்கை, மூவிடம்சார். மூவிடம்சாரா) உள்ளது, இைந்தைாை விகன 

எச்சத்கத விகனயகடயாைப் ேயன்ேடுத்த இயலு ா, மோருத்த ானது என்ைால் அதன் தற்சுட்டு 

 ாற்றுப் மேயர் எந்த பவற்றுக கய ஏற்கும், கூட்டுக் ைாைங்ைளில் எந்தத் துகணவிகன (haben  

அல்ைது sein) ைாணப்ேடுைின்ைது, அதன் இகணதிைன் சட்டம் எது என்ேனவற்கைச் 

சுட்டிக்ைாட்டும். 

3.8.5.2.  உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 

 WOBUSU மதாகுதியும் உருேனியல் ேகுப்ோய்கவ இகணத்துக்மைாள்ளும்; இது 

இரண்டு துகணத் மதாகுதிைளாை ேிாிக்ைப்ேட்டுள்து: திாிபு (INFLECTION)  ற்றும் கூட்டு  

(COMPOUND). 

 முதல் மதாகுதியான திாிபு தனிச் மசால்கைக் கையாளும்;  ற்றும் ேகுதி + ஒட்டு 

என்ேதன் அடிப்ேகடயில் ஒரு ேகுப்ோய்கவத் தர முயலும். இது மசால்லின் எல்ைாச் சாத்திய ான 

கூறுேடுத்தகையும் ோிபசாதிக்கும்;  ற்றும் ேகுதிைளின்  ற்றும் ஒட்டுக்ைளின் சாத்திய ான 

ேிகணப்பு அல்ைாதகவைகள (அதாவது முன்ம ாழியப்ேட்ட ேகுதிபயா ஒட்படா 

இல்கைமயன்ைால்) வடிைட்டி மவளிபயற்றும். எடுத்துக்ைாட்டாை speichern என்ை மசால் 

ேின்வரு ாறு ேிாிக்ைப்ேடும்: 

(3) SPEICHERN + 0   SPEICHER + N + N  SPEICHE + RN 

SPEICH + ERN     SPEIC + HERN     SPEI + CHERN 

SPE + ICHERN    SP + EICHERN    S + PEICHERN 

 ேகுதிைள் (+ என்ேதற்கு முந்கதய ோைங்ைள்) அைராதியில் ோர்க்ைப்ேடுைின்ைது; நான்கு 

 ட்டும்தான் சாத்திய ானதாைக் ைண்டுேிடிக்ைப்ேடுைின்ைது: அகவயாவன SPEICHERN 

(speichern  ‘to store’ என்ை விகனயின் விகனமயச்சம்), SPEICHER (Speicher ’store’ என்ை 

மேயாின் ேகுதி அல்ைது Speichern என்ை விகனயின் ேகுதி வடிவம்)  ற்றும் SPEICHE  (Speiche 

‘spoke’ of a wheel’ என்ை மேயாின் ேகுதி). இந்த நான்கு சாத்தியங்ைளில் +RN என்ேது 

சாத்திய ான இறுதி அல்ைாததால் SPEICHE+RN என்ேகத உடனடியாைத் தள்ளைாம்.  

 (4)SPEICHERN + 0  speichern என்ேதன் எச்ச வடிவம் 
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  SPEICHER+ N Speicher என்ை மேயாின் மைாகடபவற்றுக  ேன்க  வடிவம் 

 SPEICHER+ N speichern என்ை விகனயின் திாிபு வடிவ ாகும் 

 இந்த மோருண்க   யக்ைத்தின் தீர்கவ ேிந்கதய மதாகுதிக்கு ஒதுக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

இந்த எடுத்துக்ைாட்டில் மூன்று  ாற்றுைள் உள்ளன; ஆனால் INFLECTION என்ை ேன் டங்கு 

மவளியீட்டு வடிவம் மஜர் னில் அடிக்ைடி நிைழ்வதாகும்;  இது நாம் ைண்டேடி சூழலுக்கு 

மவளிபய  ிைவும் மோருண்க   யக்ைமுள்ள ேை இறுதிைகளக் மைாண்டிருக்கும்.   

 திாிபுத் மதாகுதி (INFLECTION) குகைந்தது ஒரு தீர்கவயும் தராவிடில் கூட்டுத் மதாகுதி 

(COMPOUND module) உயிர்ப்ேிக்ைப்ேடும். இது கூட்டுச் மசாற்ைகளயும் ஆக்ைங்ைகளயும் 

கையாளும். ஆங்ைிைத்தில் கூட்டாக்ைம், அடிப்ேகடயில் மதாடாியல் நிைழ்வாகும்; இது 

வாிகசமுகையில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள அகடயாளங் ைாணவியலும் மசாற்ைகளக் ைருத்தில் 

மைாள்ளும். மஜர் ன் ம ாழியில் இது உருேனியல் சிக்ைைாகும். கூட்டுக்ைளின் தனிேட்ட 

தனி ங்ைள் தனிச் மசாற்ைகள உருவாக்ைச் பசர்க்ைப்ேடும்; அகவ அவ்வாபை அைராதியில் 

அாிதாைத்தான் ேட்டியலிடப்ேடும்.   

 கூட்டுத் மதாகுதி (COMPOUND module) திாிபுத் (INFLECTION) மதாகுதிகயப் 

போன்பை மசயல்ேடும்; ஆனால் கூறுைளாைப் ேிாித்தல் கூடுதல் ைைகவத் தன்க யானதாகும்: 

மவறு பன ேகுதி + ஒட்டு என்ேகத ைண்டுேிடிப்ேதல்ை; ஒட்டுக்ைள்  ற்றும் பவர்ைளின் 

ேன் டங்கு அக ப்மோழுங்குைகளக் ைண்டுமைாளவதாகும்: 

 (P (Z)) R (S) 

 (P (G) R (S) 

 (P) R ((F) R)n  (S) n 1 

இதில் அகடப்புக்குைிைள் விருப்கேயும் n  ீண்டும் நிைழ்வதயும் குைிப்ேிடும்;  ற்றும்  

 P = முன்மனாட்டு (prefix) 

 S = ேின்மனாட்டு (suffix) 

 R = பவர் (root) 

 F =  கூட்டாக்ை அைகு e, es, s, n 

 G = முன்-உருேன் ge 

 Z = zu  என்ை உருேன் 
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எடுத்துக்ைாட்டாை (5) 

(4) herauszubringen (‘to bring out’)  = HERAUS + ZU + BRINGEN (P Z R) 

ausgebildete (‘educated’+ inflection) = AUS + GE + BILDET + E (P G R S) 

Geburtstagsgeschenke (‘birthday parents’) =  

 GEBURT+S+TAG+S+GESCHENK+E (R F R F R S) 

 திாிபும் (INFLECTION) கூட்டும்  COMPOUND ஒரு ேகுோய்கவப் ோிந்துகரமசய்யத் 

தவைினால் அந்த மசால் 'அைியப்ேடாத மசால்' என எடுத்துக் மைாள்ளப்ேடும். இருப்ேினும். 

இருப்ேினும் மஜர் ன் ம ாழி அதிை அளவில் திாிபுறுவதாகும்; மேரும்ோலும் அைியப்ேடாத 

மசாற்ைளின் மதாடாியல் வகைப்ோட்கட அவற்ைின் ஈற்ைைகுைகளக் மைாண்டு ஊைிக்ை இயலும். 

இவ்வாறு இறுதிைளின்  ற்றும் சாிோர்க்ைப்ேடாத ேகுதிைளின் சாத்திய ான பசர்க்கைைகளத் 

தரும் ஏதாவது ஒரு மதாகுதியின் விகளவுைள் ப லும்  ட்டங்ைளுக்குக் ைடத்த இயலும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை te என்ை இறுதி, pflegte (‘cared for’) என்ேதில் உள்ளது போல் விகன முற்கைக் 

குைிப்ேிடும்; ஆனால் அவ்வாைின்ைியும் இருக்கும் (எ.ைா. Kette ‘chain’)  

 திாிபு (INFLECTION)  ற்றும் கூட்டின் (COMPOUND) விகளவுைள்   WOBUSUவின் 

இறுதித் துகணத் மதாகுதிக்கு அனுப்ேப்ேடும்; இது நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட மதாடர்ைகள (fixed 

phrases) அகடயாளங்ைாண்ேகதக் கையாளும். நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட மதாடர்ைகள 

அகடயாளங்ைாணும் முன் உருேனியல் ேகுப்ோய்வின் மசயன்க  சூசிகய ேகுதி-

நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட  ரபுச்மசாற்ைகளக் (semi-fixed idioms) கையாள அனு திக்கும்; 

 ரபுச்மசாற்ைள் இைக்ைணத் திாிைளுக்கு ஆளாகும், எ.ைா. மேயர்த்மதாடர்ைள் பவறுக  

உருபுைகள ஏற்கும்;  ரபுச்மசால்சார் விகனைள் (idiomatic verbs) ைாைத்திற்கும் 

உடன்ோட்டிற்கும் (agreement) பவண்டி திாிபுறும். 

3.8.5.3. ஒப்புரும ாழியின் மோருண்க   யக்ை நீக்ைம் 

 WOBUSU-இலிருந்து விகளயும் தரவு அக ப்பு அைராதியில் பதடப்ேட்ட மசாற்ைளின் 

வாிகசயாகும்;  அவற்ைில் ேை மோருண்க  யக்ைம் உள்ளகவ. அடுத்த ைட்டம்  DIHOM 

(திபஹாம்) (Disambiguierung von Homographen 'homograph disambiguation' (ஒப்புரும ாழி 

மோருண்க  யக்ைநீக்ைம்)) இந்தப் மோருண்க  யக்ைங்ைகளத் தீர்ப்ேதற்கு முயற்சிமசய்யும்.  

ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட உத்தி மோருந்தக்கூடிய  ற்றும் ேைிர் ான தைவல் (compatibility and 
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distributional information) அடிப்ேகடயில் ஆகும்; எனபவ இது  ரபு இைக்ைண 

அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைக் ைாட்டிலும் பதாராயப் (ஸ்மடாைாஸ்டிக்) ேகுப்ோய்வு 

(Stochastic parsing) போன்று அக ந்துள்ளது (Hutchins and Somer, 1992: 198). 

 DIHOM (திபஹாம்) மூன்று துகண மசயற்ோங்குைகளக் மைாண்டது. சாத்திய ற்ை 

வாிகசமுகைைகளயும் சாத்திய ானவற்ைின் தரவாிகசைகளயும் கையாளும். இரண்டு 

மோதுவான வழக்ைமுகைைள் (routines),  தனித்தன்க யான பநர்வுைகளக் கையாளுவதற்ைான 

வழக்ைமுகைைளால் முன் மதாடரப்ேடும்.  மோருள்  யக்ை நீக்ைத்திற்குக் குைிப்ேிட்ட 

நடவடிக்கைகய பவண்டும் குைிப்ேிட்ட மசால் அல்ைது மசாற்ைளின் வகுப்புைள் உள்ளன. ஒரு 

தனித்தன்க யான பநர்வு மஜர் ன் மசால் bis ஆகும்; இது துகணநிகை இகணபுக் ைிளவியாை 

(subordinate conjunction) வரைாம்; ச நிகை இகணப்புக் ைிளவியாை (coordinate conjunction) 

வரைாம்; விகனயகடயாைபவா முன்னுருோைபவா (preposition) வரைாம். இச்மசால்லுக்கு 

வகைப்ோட்டுப் மோருள் யக்ைங்ைளின் இத்தனித்தன்க யான ேிகணப்பு ைாரண ாை இகதத் 

தனித்தன்க யான பநர்வாைக் கையாள இயலும். ேிை எடுத்துக்ைாட்டுைள் weder…noch 

('neither…nor'), um…willen ('for..sake') , not only…but also  போன்ை மதாடரா இகணப்புக் 

ைிளவிைள் ஆகும். 

 இரண்டாவது துகணச் மசயற்ோங்கு INHIBIT  என்ேதாகும்; சிை முகைைளில் இது 

தனித்தன்க யான பநர்வுைளின் வழக்ைங்ைகள முன் மதாடரும். இது வகைப்ோடுைளின் 

சாத்திய ல்ைாத வாிகசமுகைைகளத் பதடி அவற்கை நீக்கும். மஜர் ன் ம ாழியில் வகரயகை 

அகட (determiner) + முற்றுவிகன என்ேது சாத்திய ல்ைாதது; எனபவ தனியாை வருகையில் 

முற்றுவிகனயாை விளக்ைிக்மைாள்ள இயலும் வகரயகை அகடயால் ேின்  மதாடரப்ேடும் ஒரு 

மசாலின் (எ.ைா. das Verlangen 'the demand')  இந்த அர்த்தம் நீக்ைப்ேடபவண்டும்.  

 DIHOMஇன் மூன்ைாவது முக்ைிய மசயற்ோங்கு  நிைழ்தைவுைள்  (probabilities)  ற்றும் 

உடனிகயபுத்தைவுளின் (compatibilities) அட்டவகண அடிப்ேகடயில்  ீதமுள்ள மோருள் 

 யக்ைங்ைளின்  ைன திப்புைளின் /முக்ைியத்துவங்ைளின் (weightings) ைணக்ைீடு ஆகும். 

நிைழ்தைவுைள் வாிகசமுகையில் வரும் இரு வகைப்ோடுைளின் சாத்தியத்கத அளக்கும்: இது 

சுத்த ாை ஒரு புள்ளியல் அளவீடாகும்; இது ஒரு தனித் தீர்வாை விகளயா ல் தீர்வுைளின் 

தரவாிகசப்ேடுத்தப்ேட ேட்டியைாை அக யும்.  எடுத்துக்ைாட்டாை மேயர்-மேயரகட  யக்ைம் ஒரு 
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வகரயகை அகடகயப் ேின் மதாடர்ந்தால் அது ஒரு மேயராை இருப்ேது கூடுதல் சாத்திய ாகும்; 

ஆனால் குகைந்த  திப்மேண்ணுடன் மேயரகடயாை வரும் சாத்தியமும் ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேடும்.  

உடனிகயபுத்தைவும் (‘compatibility’ ஒத்த அளவீடாகும்;  இது ேரஸ்ேர நிைழ்தைவுைகளக் 

ைணக்ைில் எடுக்கும்; அதாவது இரண்டு மோருள்  யக்ைமுள்ள மசாற்ைள் பசர்ந்து வந்தால் ஒன்ைின் 

தீர்வின் நிைழ்தைவு  ற்மைான்ைின் தீர்வின் உடனிகயப்புத்தைகவப் மோறுத்து அக யும்.  

உடனிகயப்புத்தைவுப் ோிபசாதகன அதிை தூரத்தில் வரும் மசாற்ைளுக்கு இகடயிலுள்ள 

உைவுைகளயும் பதடிக்ைண்டுேிடிக்கும்: எடுத்துக்ைாட்டாைச் சார்பு  ாற்றுமேயர் (relative pronoun) 

இருந்தால் அதன் வைப்ேக்ைம் எங்ைாவது முற்றுவிகன இருக்ைபவண்டும். இறுதி நடவடிக்கை 

மசால் வாிகசமுகைைளுக்கு நிைழ்தைவுைளின் தரவாிகசேடுத்தப்ேட ஒழுங்குமுகையின் 

ைணக்ைீட்டில் தனிச் மசாற்ைளின் ைன திப்கேச் பசர்ப்ேதாகும்.  

 எவ்வாறு பதால்வி-ம ன்மோருள் இயங்குமுகை இந்த அணுகுமுகைகய 

ேயன்ேடுத்திமைாள்ள இயலும் என்று ோர்ப்ேது எளிதாகும்: ேின்னர் வரும் மதாகுதிைளில் 

விருப்ேப்ேட்ட ஒப்புரும ாழி மோருள் யக்ைநீக்ைம் (homograph disambiguation) தவைானது 

ைண்டுமைாண்டால் திருப்ேிவந்து அடுத்த தரவாிகசப்ேடுத்தப்ேட திர்கவ முயல்வது 

ஒப்பீட்டளவில் எளிய விஷய ாகும். இந்த நடவடிக்கைைகள அடிப்ேகடயாைக்மைாண்ட 

 ாற்றுமுகை மோிய அளவிைான தரவுத்மதாகுதிப் ேகுப்ோய்வில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதாைத் 

மதாியவில்கை (Hutchins and Somer, 1992: 199). 

3.8.5.4.மதாடரக ப்புசார் ேகுப்ோய்வு 

 அடுத்த மதாகுதி SEGMENT எனப்ேடும். அதன் பநாக்ைம் வாக்ைியத்திற்குள் 

எச்சத்மதாடர் எல்கைைகள (clause boundaries) அகடயாளங்ைாண்ேதாகும். அதாவது இது 

வாக்ைியத்கத முதன்க  எச்சத்மதாடர்ைள் (main clause), துகணநிகை எச்சத்மதாடர்ைள் 

(subordinate clauses), அகடப்புக்குைிசார் எச்சத்மதாடர்ைள் (parenthetical clauses) எனக் 

கூறுேடுத்தும்.  எச்சத்மதாடர் எல்கைைகள நிறுத்தற்குைிைகளக்  ைண்டுேிடித்து அகடயாளம் 

ைாணைாம் (மஜர் ன் ம ாழியில் இந்த  ரபு ைண்டிப்ோனகவ எனபவ நம்ேை னதாகும்). 

முக்ைிய ான சிக்ைல் இகணப்புக்ைிளவிைளின் பநாக்ைமவல்கைகய/மசயற்ேரப்கே (scope) 

அைிந்துமைாள்வதாகும் எ.ைா. und ('and') என்ேது இரண்டு மேயர்ைகளயா இரண்டு 

மேயர்த்மதாடர்ைகளயா இரண்டு விகனத்மதாடர்ைகளயா பவறு ஏதாவது இரண்கடயா 
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இணக்ைிைது எனத் தீர் ானிப்ேது. இந்தத் மதாகுதி மசல்லுேடி  சாிோர்ப்கேயும் (validity check)  

உள்ளடக்கு; இது எச்சத்மதாடருக்குள் ைட்டாயத் தனி ங்ைகளத் (obligatory elements) பதடும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை ஒரு வாக்ைியத்தில் முதன்க  எச்சத்மதாடர் (main clause) ஒரு விகனமுற்கைக் 

மைாண்டிருக்ைபவண்டும்; ஒரு விகனமயச்சத்மதாடர் (infinitive clause) விகனமயச்ச வடிகவக் 

மைாண்டிருக்ைபவண்டும் என்ேன போன்ைன. 

 பவறுேட்ட கூறுேடுத்தும் வழக்ைமுகை (PHRASEG) ஆங்ைிைத்திற்கு எழுதப்ேட்டுள்ளது;  

ேிரஞ்சும ாழி புை அக ப்ேின் ேகுப்ோய்வின் ப ல் கூடுதல் மநருக்ை ாை அடித்தள ிட்டுள்ளது; 

குைிப்ோை மேயர்ைள்  ற்றும் விகனமுற்றுைளின் இருப்ேிடத்கதப் மோறுத்து அக யும். 

ஆங்ைிைத்திலும் ேிரஞ்சும ாழியிலும் நிறுத்தற்குைியிடும்  ரமோழுக்ைங்ைள்  மஜர் ன் ம ாழி 

 ரமோழுக்ைங்ைளிலிருந்து குைிப்ேிடத்தகுந்த அளவு பவறுேடுவதன் ைாரண ாை இது 

புகுத்தப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.  

 SEGMENT (அல்ைது PHRASEG)இன் மவளியீடு மேயர் குழுக்ைகளயும் 

விகனக்குழுக்ைகளயும் கையாளும் மதாடர்க ப்புசார் ேகுப்ோய்வின் இரண்டு நிகைைளுக்கு 

அனுப்ேப்ேடும். இந்தத் மதாகுதிைள் முகைபய NOMA (Nominalanalyse)  ற்றும் VERBA 

(Verbalanallyse) என்ேன ஆகும்; சூசியின் விளக்ைங்ைள் இந்தத் மதாகுதிைளுக்கு பவறு 

மேயர்ைகளக் மைாண்டிருக்ைின்ைது.  

 NOMA முந்கதய மதாகுதிைளால் அகடயாளங் ைாணப்ேட்ட கூறுைளின் ப ல் 

இயங்குைின்ைது. இது மேயர்த்மதாடர்ைளின் உள் அக ப்புைகளக் கையாளும் இருேது அல்ைது 

அதற்கு ப ற்ேட்ட துகணச் மசயற்ோங்குைகளக் மைாண்டுள்ளது. இந்தத் துகண 

மசயற்ோங்குைள் எதிர்ப்பு, எண்ைள், மேயமரச்சக் குழு ங்ைள், உட்ேடு அக ப்புைள் போன்ை 

குைிப்ேிட்ட மசயல்ோடுைளுக்கு ஒதுக்ைப்ேட்டுள்ளன. சிை 'அகடயாளங்ைள்' (‘markers’) 

(நிறுத்தற்குைிைள் அல்ைது குைிப்ேிட்ட மசாற்ைள் போன்ைன, எ.ைா. for instance என்ேகத 

எதிர்ப்ேின் அகடயாள ாைக் மைாள்வது) அடிப்ேகடயில் அக யும்; ேிை இகணதிைன் 

உைவுைகள (valency relations) நிறுவுவதற்ைாை மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைள் அடிப்ேகடயில் 

அக யும். இருப்ேினும் முக்ைிய ான துகணச் மசயற்ோங்குைள் முன்னுருபு + வகரயகை அகட + 

மேயர், வகரயகை அகட + மேயரகடக் குழும் + மேயர் போன்ை எளிய குழுக்ைகள அைிவகதக் 

கையாளுைின்ைது. இந்தச் மசயல்முகை (கூட்டில் உள்ளது போல் அல்ைா ல்) அனு திக்ைப்ேட்ட 
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வாிகசமுகைைளின் ேட்டியல்ைளின் அடிப்ேகடயில் அக யும்; இது மோருத்த ான பவற்றுக , 

ோல், எண் இவற்றுடனான முற்ைிகசவுைளின் (congruences) அடிப்ேகடயில் அக யும் 

சாத்தியங்ைகளக் மைாண்டிருக்கும். 'நீள ான மோருத்தம்' (longest match) ேிரபயாைிக்ைப்ேடும்; 

அதாவது வகைப்ோடுைளின் நீண்ட வாிகசமுகைைள் முதலில் ோிபசாதிக்ைப்ேடும்.  

 NOMA அகதப்போன்ை விகனக் குழு  ேகுப்ோய்வின் மசயற்ோங்ைான VERBA 

என்ேதால் ேின் மதாடரப்ேடும்.  NOMA மேயர் அக ப்புைளின் பவறுேட்ட வகைைகளக் 

கையாளுவது போன்று  VERBAவும் கூட்டுவிகனக் குழுக்ைகளக் கையாளுைின்ைது. இது 

மஜர் ன் ம ாழிக்கு முக்ைியச் மசயல்ோடாகும்; அது ஒப்பீட்டளவில் (எ.ைா. ேிரஞ்சும ாழியியுடன் 

ஒப்ேிடுகையில்) மைாஞ்சம் திாிபுற்ை ைாைங்ைகளபய மைாண்டிருக்கும்; ஆனால் துணவிகனைள் 

 ற்றும் விகனபநாக்கு விகனைளின் பசர்க்கைைகள அனு திக்கும். எ.ைா. (6); ம ாழிமேயர்ப்பு 

சுட்டிக்ைாட்டுவது போல் ஆங்ைிைத்தில் ஒத்த சிக்ைல்ைள் உள்ளன.  

 (6)Die Aufgabe hätte getan weden sollen 

  'The task ought to have been done')  

3.8.5.5. அக ப்புசார் ேகுப்ோய்வு 

 NOMA  ற்றும் VERBA இவற்ைின் மவளியீடு ேகுப்ோய்வின் அடுத்த நிகைக்ைான 

ைட்டு ானப் மோருள்ைகளத் தரும்; அதாவது KOMA (Komplementanalyse) மதாகுதியால் 

மசயல்ேடுத்தப்ேடும் அக ப்புசார் அல்ைது நிரப்ேி (complement) ேகுப்ோய்வு. KOMAவின் 

பநாக்ைம் ஒவ்மவாரு எச்சத்மதாடருக்கும் இகண திைகனத் (valency) தீர் ானிப்ேதாகும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை KOMA  NOMAவால் அகடயாளம் ைாணப்ேடும் மேயர் குழுக்ைளில் எகவ 

விகன எச்சமதாடாில் VERBAவால் அகடயாளங் ைாணப்ேடும் விகனக்ைான ேங்பைற்ோளர் 

(அல்ைது நிரப்ேி) தடங்ைகள (slots) நிரப்ேபவண்டும் எனத் தீர் ானிக்ைின்ைது.  

ைைகவத்தன்க யான மேயர் குழுக்ைளின் பநர்வில் அதன் மசயல்ோடு உள் இகணதிைன் 

(internal valency)  ற்றும் ேங்பைற்ோளர் உைவுைகளத் (argument relations) தீர் ானிப்ேதாகும். 

விகனப் ேங்பைற்ோளர் மேயர் குழுக்ைள், முன்னுருபுத் மதாடர்ைள், விகனமயச்ச  ற்றும் 

துகணநிகை விகனஎச்சத் மதாடர்ைள் (subordinate clauses) என்ேகவைகள உள்ளடக்கும். 

விகனைளின் ேங்பைற்ோளர்ைள் மேயரகட குழு ங்ைள், முன்மனாட்டுத் மதாடர்ைள்  ற்றும் 

சிைவகை துகணநிகை எச்சத்மதாடர்ைள். எ.ைா. aஇல் உள்ளது போன்ை daβ துகணநிகை 
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எச்சத்மதாடர்ைள் (subordinate clauses) அல்ைது b-இல் உள்ளது போன்ை  மசய்ய-வடிவ 

எச்சமதாடர்ைள்  (infinitivals) (Hutchins and Somer, 1992: 200). 

 (7)a.  die Idee, daβ er kommen soll 'the idea tht he should come' 

     b. sein Versperchen, punktlich zu kommen 'his promise to come on time' 

 KOMA எச்சத்மதாடாில் உள்ள முக்ைியச் மசால்லுக்குப் மோருத்த ான இகணதிைன் 

தடங்ைகள (valency solts) நிரப்புவகத முதலில் முயன்று மசயல்ேடும், எ.ைா. முற்றுத் 

மதாடர்ைளுக்கு எழுவாய்  ற்றும் மசயப்ேடுமோருள். இகதத் மதாடாியல் பவற்றுக   ற்றும் 

எண் அடிப்ேகடயில்  உடனிகயபுத்தைவுளுக்கு (compatibilities) பவண்டி ோிபசாதிப்ேதாலும் 

ஓரளவுக்கு எளிய மோருண்க ப் ேண்புக்கூறு இகண நிைழ்வுக் ைட்டுப்ோட்டுைளுக்கு 

(cooccurence restrictions) பவண்டி ோிபசாதிப்ேதாலும் நிகைபவற்ைப்ேடும்.   ீத ிருக்கும் 

தனி ங்ைள் விகனயகடைளாைபவா பநாிகயபுைளாைபவா (appositionals) ேகுப்ோய்வு 

மசய்யப்ேடும்; இருப்ேினும் உடனிகயபுத்தைவுக்கு (compatibility) பவண்டி ஏதாவது ோிபசாதகன 

இருக்கும். 

 இந்தத் மதாகுதி மசால்நீக்ைப்ேட்ட அக ப்புைகள (elliptical structures)  ீட்டுருவாக்ைம் 

(reconstruct) மசய்ய முயலும், எ.ைா. (8)a -யிலிருந்து  (8)b  (Hutchins and Somer, 1992: 201). 

 (8)a. De Bauer lacht und singt. 

     b. Der Bauer lacht und Bauer singt. 

        'The farmer laughs and [the farmer] sings' 

இதுபோன்று ஆங்ைிை KOMA ேின்வரும் வாக்ைியங்ைளில் உள்ளது போன்று அை 

எழுவாய்ைகளயும் (deep subjects) ைண்டுேிடிக்ை முயலும் (Hutchins and Somer, 1992: 201). 

 (8)c. John persuaded him to go home. 

 d. John promised him to go home. 

இகணதிைன் அடிப்ேகடயில் ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேடுவதன் ைாரண ாை மசயப்ோட்டுவிகன 

ைட்டு ானங்ைள் (passive constructions) ேின்வரும் எடுத்துக்ைாட்டில் KOMAவிலிருந்து 

மவளியீட்டின் எடுத்துக்ைாட்டு (9) எடுத்துக்ைாட்டுவது போல்  மசய்விகனக் ைட்டு ானங்ைளாை 

உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடும். 

 (9) a. Die durcheführten Versuche werden von dem Chemiker als 
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 ‘The experiments carried out are declared a success by the chemist’ 

 (9)b 

 

   bezeichnen 

  nominative accusative  pre-obj 

 Chemiker   Versuch  Erflog 

    det      det  adj-mod          accusative 

     die      die             durchfuhren 

 

3.8.5.6. மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் 

 ேகுப்ோய்வு ைட்டத்தில் இறுதித் மதாகுதி SEDAM (Semantische Disambiguierung) 

ஆகும். இதன் மசயல்முகைைள் முக்ைிய ாை 'மோருண்க  அைராதிைளில்' உள்ள மேயர்ைளுக்கும் 

சிை  ாற்றுப்மேயர்ைளுக்கும் ஒதுக்ைப்ேட்டுள்ள மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைள்   ற்றும் 

ேதிவுைளுடன் இகணக்ைப்ேட்டுள்ள மோருண்க  விதிைளின் பவறுேட்ட வகைைளின் 

அடிப்ேகடயில்  அக யும். மோருண்க க் கூறுைள் இரு வகைப்ேடும்: ( னிதன், அருவம், 

விைங்ைினம் போன்ை) உைைப் மோதுக ைளாைக் ைருதப்ேட்டகவைளின் எல்கைக்குட்ேட்ட 

மதாகுப்ேிலிருந்து எடுக்ைப்ேட்டகவ; (புவியல் இடம், ஊர்தி, விைங்கு, தாவரம் போன்ை) 

மதாடக்ைத்தில் மேயர்ைளுக்கு பவண்டி உருவாக்ைப்ேட்ட ேண்புக்கூறுைளின் குைிப்ேிட்ட 

ம ாழிக்குாிய மதாகுப்புைளிருந்து எடுக்ைப்ேட்டகவ. முதல் மதாகுப்பு ேடிநிகை அக ப்ேில் 

அக யும்; இதனால் துகணப் ேண்புக்கூறுைள் அைராதியில் புகுத்தப்ேடவில்கை;  

மோருத்தமுள்ளதாை தனியக்ை ாை ாை உருவாக்ைப்ேடுைின்ைது. ேதிவுைளுடன் இகணக்ைப்ேட்ட 

விதித் மதாகுப்புைள் அக ப்புைளில்  ாற்ைங்ைளுக்கு, நீக்ைலுக்கு, மசாருைல்ைளுக்கு பவண்டி 

அகழக்ைப்ேடும்; அகவ சூழலின் மதாடாியல் அல்ைது மோருண்க யியல் தனிக்குைிப்பீடுைளால் 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேடும்.  

 SEDAMஇன் பநாக்ைம் மோருண்க  அடிப்ேகடயில்  யக்ைம் உள்ளதாைவும் 

மதளிவற்ைதாைவும் உள்ள மதாடாியல் அக ப்புைளுக்குப் மோருள்பைாகள ஒதுக்குவதாகும். 
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எடுத்துக்ைாட்டாை, ஒரு மசயற்ோங்கைக் குைிப்ேிடும் ஒரு மேயகர மவளிப்ேடுத்தப்ேடாத ேை 

எண்ணிக்கையிைான வழிைளில் அகடமசய்ய இயலும்: ஒரு அகடமசய்யும் மேயர் மசயற்ோங்ைின் 

மசயலிகயபயா (விகனமுதல்) (எ.ைா. human understanding)  மசயப்ேடுமோருகளபயா (satellite 

launching) முகைகயபயா (computer stimulation) இடத்கதபயா (inner-city deprivation) இகவ 

போன்ைவற்கைபயா குைிப்ேிடைாம். இம் ாதிாியான மோருண்க   யக்ைங்ைள் மோருண்க  

விருப்ேங்ைகள மவளிப்ேடுத்தும் விதிைளின் ேிரபயாைத்தால் தீர்க்ைப்ேடும்.  

 SEDAM முயலுைின்ை  ற்மைாருவகை மோருண்க   யக்ைம் ஒபர வகைோட்டின் 

ஒப்புரும ாழிைளின் (homographs) பவறுோடு ஆகும். அதாவது இதுவகர மசாற்ைகள ஒரு தனி 

மதாடாியல் வகைப்ோட்டிற்கு ஒதுக்ை இயலும்; ஆனால் அகவைளுக்கு இரண்படா அதற்கு 

ப பைா தனித்துவ ான அர்த்தங்ைளும் ேயன்ோடுைளும் இருக்கும். எடுத்துக்ைாட்டாை trade 

என்ேது ேணிகயபயா (occupation) மதாழிகைபயா (profession) மோதுவான வணிைத்கதபயா 

குைிப்ேிடைாம். முதல் அர்த்தத்கத உகடக   ாற்றுப்மேயர் (his trade) இருப்ேதாபைா 

முன்னுருபுக்கு முன்னால் வருவதாபைா (by trade)  ேிாித்மதடுக்ைைாம்; மேயரானது ேன்க  

என்ைால் இரண்டாவது அர்த்தத்கத ஒதுக்ைி கவக்ைைாம். மேரும்ோைான அைராதிைள் 

மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைளுக்குப் ேிரபயாைிக்ைப்ேடும் இகண நிைழ்வு (பசர்ந்துவருகை) 

ைட்டுத்திட்டங்ைள் (co-occurrence restrictions) அடிப்ேகடயில் அக ந்துள்ளன, எ.ைா. raise 

என்ேதன் ேல்பவறு ேயன்ோடுைகளக் ('cultivate', 'express', 'produce', 'bring up') அகடயாளங் 

ைண்டுமைாள்வது. சந்நதகத்திற்கிட ின்ைி இந்த நவறுெொடுகள் ஓரைவுக்குக் குைிப்ெிட்ட 

ம ொழிகளுக்குச் மசொல்சொர்  ொற்ைலுக்குத் நதளவயொை தகவல்களைத் தருவதன் நதளவயொல் 

ஊக்குவிக்கப்ெட்டுள்ைது; சூசி ஆய்வொைர்கள் இவற்ளை எந்த அைவுக்குக் கூடுதல் விொிவொகப் 

ெயன்ெடுத்தக் கருதுகிைொர்கள் என்ெது மதைிவொகத் மதொியவில்ளை (Hutchins and Somer, 1992: 

202).   

  ாற்ைல் சிக்ைல்ைகள பநாிடுவதற்ைாைவும் 'ேகுதி-நிகைத்த' (semi-fixed) 

மவளிப்ோடுைகள அகடயாளங்ைாண்ேதற்ைாை நகடமுகைைள் SEDAM-இல் 

உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.  எ.ைா.  take into consideration என்ை மதாடாின் அக ப்புைளில் ேிை 

கூறுைள் குறுக்ைிடைாம் (Hutchins and Somer, 1992: 202).  

 (10)The commission took the plan into consideration. 
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அடிப்ேகடயான மசயல்ோடு commission என்ேகத எழுவாயாைவும் plan என்ேகதச் 

மசயப்ேடுமோருளாைவும் மைாண்டு விகன + ேின்னுருப்மதாடகர ஒபர அைைாைப் மோருபைாள் 

மசய்வதாகும்.  

 ேின்னுருபுைள் தனித்தன்க யான நகடமுகையால் கையாளப்ேடுைின்ைன; இது 

ேங்பைற்ோளர்ைளின் இகணதிைன் உைவுைகளயும் மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைகளயும் 

ோிபசாதிக்கும்;   ற்றும் 'மசயற்கைச் மசாற்ைகள' (artificial words) உருவாக்கும்; இதன் 

விகளவாைத் மதாடர்ச்சியான  ாற்ைல் மசயல்ோடுைளில்  ாற்ைப்ேடா ல் விடப்ேடும் 

இகடம ாழித் தனி ங்ைள் உருவாகும்.   

3.8.5.7.  ாற்ைலும் உருவாக்ைமும் 

 TRANSFER மதாடர்ச்சியான மசயற்ோங்குைள் ஆகும்.  இது இரும ாழிய அைராதிகயப் 

ேயன்ேடுத்தி மூைம ாழிச் மசால்வடிவுைகள அவற்ைின் இைக்கும ாழி நிைரன்ைளால் 

இடம்மேயர்க்ைின்ைது. சாதாரண ாை, மதாடர்புகடய சார்பு அக ப்பு ோதுைாக்ைப்ேடும்; 

இருப்ேினும் விதிவிைக்ைாை இது TRANSFERஆல்  ாற்ைப்ேடைாம். இந்தத் மதாகுதி ஒரு துகணச் 

மசயற்ோங்கை உள்ளடக்கும்; இது WOBUSU அைியப்ேடாதன என அகடயாளங்ைாணும் 

மசாற்ைகள ம ாழிமேயர்க்ை முயலும்.  மசால் அைகுைளின் எளிய ம ாழிமேயர்ப்பு 

TRANSFERஇன் முக்ைியப் ேங்ைளிப்ோகும்; இது சுற்ைியிருக்ைிை சூழகைப் ோர்க்ைா ல் மசால்கை 

அடுத்து மசால் (word-by-word) என்ை அடிப்ேகடயில் மசய்யப்ேடுைின்ைது.  TRANSFERக்குள் சிை 

சிைப்பு பநாக்ைமுள்ள துகணத் மதாகுதிைள் உள்ளன; அகவ எதிர் கைகய ம ாழிமேயர்த்தல், 

மேயர் குழுக்ைளுக்குள் புை பவற்றுக  உைவுைகளக் கையாளுதல் போன்ை குைிப்ேிட்ட 

பநர்வுைகளக் கையாளும். சிை ம ாழி இகணைளுக்குக் கூடுதைான TRANSFER மதாகுதிைள் 

பதகவப்ேடும்; எடுத்துக்ைாட்டாை ரஷ்யம ாழிகய மூைம ாழியாைக் மைாண்டு ம ாழிமேயர்க்கும் 

போது வகரயகை அகடைளின் ேற்ைாக்குகைகயக் கையாளபவண்டும். 

 TRANSFERஇன் மவளியீட்டின் அடிப்ேகடயில் இைக்கும ாழி வாக்ைியங்ைகள 

உருவாக்குவது SYNTHESEயின் மசயல்ோடு ஆகும். இது மூன்று துகணச் மசயற்ோங்குைகள 

மைாண்டிருக்ைின்ைது; இகவ மோருண்க சார், மதாடாியல்சார், உருேனியல் சார் 

உருவாக்ைத்கதக் கையாளும். 
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 மோருத்த ான இடத்தில்  ரபுச்மசாற்ைகளபயா (idioms) அல்ைது ேகுதி-நிகைத்த 

ைட்டு ானங்ைகளபயா ('semi-fixed constructions) உருவாக்குவது அல்ைது விகனைளுக்கும் 

மேயர்ைளுக்கும் சாியான ேின்னுருபுைகள உருவாக்குவது (எ.ைா. புவியல் மேயர்ைளுடன் to-ஐ 

ம ாழிமேயர்ப்ேது: in die Schweiz, zu Berlin, nach Europa)  ற்றும் மசயற்கைச் மசாற்ைகள 

('artificial words') இைக்கு ம ாழிச் மசாற்ைளாை ம ாழிமேயர்ப்ேது  ஆைியன SEMSYN 

(Semantische Synthese) என்ேதன் மசயல்ோடாகும்.  மசயற்கைச் மசாற்ைள் ேகுப்ோய்வின் 

போது உருவாக்ைப்ேடுைின்ை மசாற்ைள் ஆகும்  ற்றும் மோருண்க   யக்ைம் நீக்ைப்ேட்ட 

ஒப்புரும ாழி  ற்றும் மதாடர்ச்சியற்ை ேன் டங்குச்மசாற்ைள் (multi-word lexical items) (to fram  

என்ேதன் ம ாழிமேயர்ப்ோை Landwirtschat betreiben;  away from என்ேது போன்ை கூட்டு 

முன்னுருபுைள்,  take down போன்ை ஆங்ைிை மதாடர் விகனைள் போன்ைன).  

 SYNSYN (Syntaktische Synthese) SEMSYNஇன் மவளியீட்கட எடுத்துக்மைாண்டு 

மசாற்ைளின் (அதாவது மசால் ேகுதிைளின்) வாிகசகய உருவாக்குைின்ைது;  இது உருேனியல் 

உருவாக்ைத்திற்ைான மதாடர்புகடய உருேனியல் தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்கும். சாியான புை 

மசால் வாிகசகயயும், மேயர்ைளின் புை பவற்றுக  உருபுைகளயும், சம்ேந்தப்ேட்ட 

மூைம ாழிகயப் மோறுத்து ேை உடன்ோட்டு நிைழ்வுைகளயும் (எ.ைா. மஜர் ன் ம ாழியின் 

மைாகடபவற்றுக  ேன்க  உருபு, ேை ம ாழிைளில் எழுவாய்-விகன உடன்ோடுைள், 

ேிரஞ்சும ாழி மேயர் குழு ங்ைளில் எண்-ோல் உடன்ோடு) தீர் ானிப்ேது இந்தத் மதாகுதியின் 

ேகுதிச் மசயல்ோடு ஆகும். 

 SYNSYNக்குள் (Syntaktische Synthese) ேை ஆர்வமூட்டும் துகணச் மசயற்ோங்குைள் 

உள்ளன. SGKOMP எனப்ேடும் துகணச்மசயற்ோங்கு கூட்டுக்ைகளயும் ஆக்ைங்ைகளயும் 

கையாளுைின்ைது.  எடுத்துக்ைாட்டாை, système de transduction ('translating system') என்ை 

ேிரஞ்சும ாழித் மதாடகர மஜர் ன் ம ாழியில் ம ாழிமேயர்த்தால் அது ஒரு கூட்டுப் மேயகர 

உருவாக்கும் System von [or für] Ubersetzung என்ேதற்குப் ேதிைாை Übersetzungssystem 

என்ேகத உருவாக்கும். SNOADJ என்ை  ற்மைாரு மதாகுதி சிை அகட-மேயர் ேிகணப்புக்குப் ேை 

சாத்திய ான ம ய்ேடுத்தங்ைளில் எகதத் மதாிந்மதடுக்ைபவண்டும் என்ேகதத் தீர் ானிக்கும். 

எ.ைா. Israeli lemons  என்ேதா அல்ைது lemons from Israel என்ேதா மவளியீடாைத் மதாிந்மதடுக்ை 

பவண்டும். 
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 SYNSYNஇன்  ிைக் ைைகவத்தன்க யான/சிக்ைைான துகணச் மசயற்ோங்குைளில் 

ஒன்று SPORE ஆகும்; இது  ாற்றுப்மேயர்ைள்  ற்றும் மேயரகடைள் இவற்ைின் உருவாக்ைத்கதக் 

கையாளுைின்ைது. எடுத்துக்ைாட்டாை, மஜர் ன் ம ாழியில்  ாற்றுப் மேயர்ைள் அவற்ைின் 

முன்வரும் மேயர்ைளுடன் இைக்ைணப் ோைால் (grammatical gender) உடன்ேடபவண்டும்.  

ைீழ்வரும் வாக்ைியத்தில் it என்ேது file என்ேகதக் குைிப்ேிடும் (அது மஜர் ன் ம ாழியில் Datei 

ஆகும்); system என்ேகதக் குைிப்ேிடாது (அது அஃைிகண/ஒன்ைன்ோல் ஆகும்); எனபவ அது sie 

என ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடபவண்டும்; es என ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடக் கூடாது (Hutchins and 

Somer, 1992: 203). 

 (11) If the system deletes a file, the user can recover it by… 

இது போன்ை சிக்ைல் மஜர் ன் ம ாழியின் உகடக  மேயரகடைளில் உள்ளது; இதுவும் முன்னர் 

கூைியது போல் அதன் முற்சுட்டுைளுடன் இைக்ைணப் ோல் உடன்ோட்கடக் ைாட்டபவண்டும்; 

இது  மேரும்ோலும் ஒன்ைன்ோலுடன்/அஃைிகணயுடன் முரண்ேடும். ேின் வரும் எடுத்துக்ைாட்டு 

இகத உணர்த்தும் (Hutchins and Somer, 1992: 203).  

 (12) Die Gemeinschaft und ihre Mitglieder 

 'the community and its members' 

 Lit: The community and her membrs 

வாக்ைிய எல்கைகயக் ைடந்த முற்சுட்கடக் கையாளவும் முயற்சி ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது; இது 

சாத்திய ான முன்வரும் மசாற்ைகள அகவ வரும் இடங்ைள்  ாறும் அவற்ைின் ேங்குமுகைைளின் 

(roles) ேடி  திப்பீடு மசய்யும் ஒரு ஒழுங்குமுகைகயப் ேயன்ேத்தி மசய்யப்ேடும். 

 MORSYN (Morphologische Synthese) என்ை மதாதிகயக் மைாண்டு ம ாழிமேயர்ப்புச் 

மசயற்ோங்கு முடிவுறும். ேகுதி + உருேனியல் ேண்புக்கூறு அைகுைகள இைக்கு ம ாழிப் ேனுவல் 

பைார்கவைளாை  ாற்றுவது இதன் பநாக்ைம் ஆகும். இது சிைபவகளைளில் ஒப்பீட்டளவில் 

பநரடியானதாை இருக்கும்; இருப்ேினும் சிை ம ாழிக்ளில் (குைிப்ோை மஜர் ன் ம ாழியில்) 

உருேனியல் வடிவுைள் அவற்கைச் சுற்ைியுள்ள சூழகை அதிை அளவில் சார்ந்திருக்கும். மஜர் ன் 

ம ாழியின் மேயரகட ஈற்றுருபுைள் (adjective endings) மேயரகட விபசடணம்  மசய்யும் 

மேயாின் பவற்றுக கயயும் ோகையும் சார்ந்து அக வபதாடு எந்த வகையிைான வகரயகை 

அகடகயப் மேயர் குழு ம் மைாண்டிருக்ைின்ைது  என்ேகதப் மோறுத்தும் அக யும், எ.ைா. ein 
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guter Mann, der gute Mann. இது போன்று ஆங்ைிைமும் ேிரஞ்சும ாழியும் உருேனியல் 

ேிைழ்ச்சிகயக்  மைாண்டுள்ளன; இது இைக்ைணம் சார்ந்ததாகும்; சூழல் சார்ந்ததல்ை. எ.ைா.  

ேிரஞ்சும ாழி de le-ஐ  du-ஆல் இடம் மேயர்ப்ேது; உயிர்ைள் முன்பு அகச மைடுதல் l'', d''; 

ஆங்ைிை a அல்ைது an என்ேதன் மதாிவு). இறுதியாை MORSYN தகைப்மேழுத்தாக்ைம், 

நிறுத்தற்குைியிடுதல் என்ேனவற்கையும் கையாளுைின்ைது; இரண்டும் மஜர் ன் ம ாழி 

மவளியீட்டுக்கு முக்ைிய ானகவ ஆகும்.  

3.8.7. முடிவுகர 

 முக்ைிய ான அம்சங்ைளில் சூசி  ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்ைக ப்புக்கு 

எடுத்துக்ைாட்டாகும்; ஆனால் சிை அம்சங்ைளில் இது ஒரு ைைப்பு ஒழுங்குமுகையாகும். 

ைணினித்துவக் ைண்பணாட்டத்தில்  இது அடிப்ேகடயில் முதல் தகைமுகை வகை  நிர் ாணத்கத 

மவளிக்ைாட்டுைின்ைது; இது சிஸ்டிரானில் ைாண்ேகத ஒக்கும். ம ாழியியல் நகடமுகைைள் உயர் 

நிகை விதி எழுதும் வடிவவாதத்தில் (rule-writing formalism) எழுதப்ேடவில்கை; ைீழ் நிகை 

நிரைாக்ை ம ாழி ஃபோர்ட்ரானில் பநரடியாை எழுதப்ேட்டுள்ளன. சூசியின் ேைவீனம் நிரைாக்ை 

சூழலும் உடனிருக்ைிை ேழக யான தரவு அக ப்பும்  ற்றும் எளிக யான மசயைாக்ைமும் ஆகும்; 

குைிப்ோை தனியான ைிகளயற்ை மதாகுதிைளின் வாிகச ஆகும் (Hutchins and Somer, 1992: 203). 

 சூசியின் ைைப்பு பநரடிப் ேரம்ேகரயின் ஒரு சிைப்ேியல்பு இதன் முதல் நிகையின் 

ேகுப்ேவில் ம ாழியியல் அல்ைாத முகைைகள வலியுறுத்துவதாகும். SEGMENT மசயல்முகைைள் 

வகர,  ரபு (ைணினி ம ாழியியல்) அர்த்தத்தில் ேகுப்ோய்வு (parsing) என்று கூைத்தக்ை ஒன்றும் 

இல்கை. ேை சிக்ைல்ைள் தற்ைாலிை விதிைள் அடிப்ேகடயில் தீர்க்ைப்ேடுைின்ைன. 

 ேகுப்ோய்வு மசயல்முகைைள் முற்ைிலும் ஒரும ாழிசார்ந்ததல்ை. இைக்கு ம ாழி சார்ந்த 

ேகுப்ோய்வு குைிப்ோை SEMSYNஇல் ைாணப்ேடுைின்ைது. மோதுவாை சூசியின் 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் தரத்கதப் ேிை ச ைாை ஒழுங்குமுகைைளுடன் ஒப்ேிட இயலும்.  சூசி ேை 

நகடமுகை ோிபசாதகனைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. ஒரு கூட்டு ஆய்வுத்திட்டத்தில் 

மஜர் ன் ம ாழிக்கும் ஜப்ோனிய ம ாழிக்கும் இகடயிலுள்ள ஆவணங்ைளின் தகைப்புைகள 

ம ாழிமேயர்க்ை சூசி மைாபயாட்படா ேல்ைகைக்ைழைத்தின் TITRAN  என்ை ஒழுங்குமுகையுடன் 

இகணக்ைப்ேட்டது. 
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 ேகுதி மவற்ைி ைிகடத்தபோதிலும், சூசியின் ப ம்ோட்டாளர்ைள் அசல் 

ஒழுங்குமுகையின் வரம்புைகள அைிந்துமைாண்டனர்; எனபவ புதிய ஆய்வுத்திட்ட ான SUSY-II 

என்ை ஆய்வுத்திட்டத்கத மதாடங்ைி மசயல்ேடத் மதாடங்ைினர்.  இதன் பநாக்ைம் ம ாழியியல் 

விதி எழுதும் வடிவவாதத்கத உருவாக்குவது, ேகுப்ோய்வு நிகைைளின் எளிக யாக்ைம் (மூன்று 

அடிப்ேகட மசயற்ோங்குைளாைக் குகைத்தல்), அக ப்புப் மோருண்க   யக்ைத்கத கூடுதல் 

திருப்தியாைக் கையாளுதல், விருப்ே விதிப் ேிரபயாைத்கதப் (preferential rule application) 

புகுத்துதல்.  

3.9. ம ட்மடபயா (MÉTÉO ) 

 Météo ஒழுங்குமுகை TAUM குழுவொல் கொைேிளை மசய்திைகள ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

ேிரஞ்சு ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைாை  ாண்ட்ாியலில் உருவாக்ைப்ேடதாகும். இந்த 

ஒழுங்குமுகை 1976-இல் நிறுவப்ேட்டது. இதன் மவற்ைி, ைாைநிகை முன்னைிவுப்புைள் என்ை 

துகணநிகைம ாழிக்கு ைட்டுப்ேடுத்தேட்டதன் ைாரண ாை முழுக கயயும் துல்லியத்கதயும் 

மேைைாம் என்ேதன் அடிப்கேயில் அக ந்ததாகும்.  

 TAUM-MÉTÉO உண்ள யிநைநய உைகின் முழுள யொை தொைியங்கு 

இயந்திரம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைக்கு ஒநர எடுத்துக்கொட்டொகும் (Slocum,  1985). TAUM 

மதொழில் நுட்ெத்தின் ெக்கவிளைவொக உருவொக்கப்ெட்ட இவ்வியந்திரம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளை 1977-இல் கைடிய வொைிளை ஆய்வு ள யத்தின் (Canadian Meterological Centre 

(CMC)) பதசீய அளவிைான தைவல்ோி ாற்ை ேிகணயத்தில் முழுவது ாை 

ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டது. MÉTÉO ஆங்ைிை வானிகை அைிக்கைைகள பநரடியாை 

ம ாழிமேயர்த்து தானியக்ை ாை தைவல்மதாடர்பு ேிகணயத்திற்கு அனுேித்தந்தது.  ேிகழைகளக் 

ைண்டுேிடித்துத் திருத்தப் ேின்திருத்திைகளச் சாரா ல் MÉTÉO அதனுகடய தவறுைகளத் தாபன  

ைண்டுேிடித்துத் தவைான உள்ளீட்கட  னிதத் திருத்திைளுக்கு அனுப்ேியது; சாியானது என்று 

MÉTÉO-ஆல் ைணிக்ைப்ேட்ட மவளியீடு  னிதத் தகையீடு இன்ைி அனுப்ேப்ேேட்டது.    

 TAUM-MÉTÉO வடிவக ப்பு, உருவாக்ைம், ப ம்ேடுத்தல் என்ை எல்ைா ைட்டங்ைளிலும் 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைகள உட்ேடுத்திய முதல் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை என்று 

கூைவியலும். MÉTÉO-இன் உள்ளீட்டின்  ீதான ைட்டுப்ோடுைள் திட்டம் மதாடங்குவதற்கு 
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முன்னபர இருந்தேடியால் சிஸ்ட்ரானின் சிைப்புப்ேண்புைளுடன் இகணக்ைப்ேட்ட 

ைட்டுப்ோடுைகளச் சார்ந்திருக்ைிை மஜராக்ஸ் சிஸ்ட்ரான் ஒழுங்குகுமுகையுடன் MÉTÉO 

ஒழுங்குமுகைகயக் குழு  இயைாது.  ஆனால்  MÉTÉO-ஐ விாிவாக்ைம் மசய்ய இயைாது.  

 MÉTÉO நிறுவலின் கூடுதல் ேக்ைவிகளவு, சிஎம்சி ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

MÉTÉOஇன் மசயல்ோட்டுத் தீர் ானங்ைகள நம்ேத்மதாடங்ைிய உடன் MÉTÉO-வுக்கு 

முன்ேிருந்த ம ாழிமேயர்ப்ோளர் எண்ணிக்கை விைிதம் 6  ாதங்ைளிலிருந்து ேை ஆண்டுைளாை 

உயர்ந்தது. MÉTÉO-இன் உள்ளீடு நாமளான்றுக்கு 24,000 மசாற்ைகள அல்ைது 

ஆண்மடான்றுக்கு 8.5  ில்லியன் மசாற்ைகளக் மைாண்டிருந்தது. இதில் 90-95%-ஐ சாியாை 

ம ாழிமேயர்த்தது; ேிைவற்கை, 5-10%-ஐ  சிஎம்சி  னித ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்கு 

அனுப்ேித்தந்தது.  இந்த "ெகுப்ெொய்வு நதொல்விகளை" தகவல்மதொடர்பு இளரச்சல் (communicatios 

noise), எழுத்துப் ெிளழகள், அல்ைது அகரொதியில் மசொற்கள் இல்ைொள யுடன் 

கொரணப்ெடுத்தைொம்; சிை நதொல்விகளுக்கு இந்த ஒழுங்குமுளை சிை ம ொழி கட்டு ொங்களைக் 

ளகயொளுவதற்கு இயைொள ளயக் கொரண ொகக் கூைைொம். 1981-இல் MÉTÉO-இன் பைாட்ோட்டு 

அடிப்ேகடயின் உள்ைள க்கப்ெட்ட வரம்புகள் அளடயப்மெற்ைது; ந லும் ந ம்ெடுத்துவது 

சிக்கை ொக இருக்கொது என்ை ேிளைளய எய்தியது.  

 கீநழ ஆங்கிைம்-ெிரஞ்சு இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளையின் அசல் Q-

ஒழுங்குமுளைகைின் மசயல் ெடுத்தம் ெற்ைி விைக்கப்ெடும் (Hutcins and Somers 1992). 

3.9.1. வரைாற்றுப் ேின்னணி 

  ாண்ட்ாியல் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் 1965இல் CETEDOL (Centre d’Études pour le 

Traitement Automatique des Données Linguistiques ‘Centre for Automatic Linguistic Data 

Processing Studies’) என்ேதன் உருவாக்ைத்தால் கை பராண்டிபயா (Guy Rondeau) இயக்ைத்தின் 

ைீழ் இயற்கைம ாழி ஆய்வு ஆராய்ச்சி மதாடங்ைியது. இச்ச யத்தில் ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவயின் 

பதகவ ைணிச ான அளவு வளர்ந்தது. ைனடா அரசு இரும ாழியக் மைாள்கைகய 

அைிமுைப்ேடுத்தியது; இதன் ைாரண ாை அரசாங்ை ஆவணங்ைள் யாவும் ஆங்ைிைம்  ற்றும் ேிரஞ்சு 

என்ை இரும ாழிைளிலும் இருக்ைபவண்டிய ைட்டாயம் ஏற்ேட்டது. ைனடா பதசிய ஆராய்ச்சி 

 ன்ைம் (Candian National Research Council) இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் நிதிநல்கைகயத் 

மதாடங்ைியது. 1968க்கும் 1971க்கும் இகடயில் க யத்தின் ைவனக்குவிப்பு இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆை  ாைியது  ற்றும் அந்தக் குழு TAUM (Traduction Automatique de 
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I’Université de Montréal) என  றுமேயாிடப்ேட்டது. அந்தக் குழு  ாற்ைல் அடிப்ேகட 

அணுகுமுகைகயப் ேின்ேற்ைி  ற்றும்  அகைன் பைால் ரவுர் (Alain Colmerauer)–ஆல் 

உருவாக்ைப்ேட்ட ‘Q-ஒழுங்குமுகைைள்’ (‘Q-systems’) ம ன்மோருளில் எழுதப்ேட்ட ஒரு 

மூைமுன் ாதிாி ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு இயந்திர  ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய (Prototype English 

to French system) உருவாக்ைியது. முன்னபர  TAUM ம ாழிமேயர்ப்ேில் ேை மோருண்க யியல் 

சிக்ைல்ைகளத் தீர்வுமசய்ய துகணம ாழி அணுகுமுகையின் (sublanguage approach) 

நன்க ைகள உணர்ந்திருந்தனர்  ற்றும் 1975இல் மோது வானிகை முன்னைிவிப்புைகள 

ம ாழிமேயர்க்ை ஒரு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ை ஒரு ஒப்ேந்தத்கதப் மேற்ைது.  

 இந்தச் மசயல்ோடு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்குப் ேை வழிைளில் ஏற்ைதாகும். வானிகை 

அைிக்கைைள்  னச்சலிப்பு தருவதும் திரும்ேத்திரும்ேக் கூறுவதும் ஆகும். பவகைத் திருப்தி  ிைக் 

குகைவாகும்  ற்றும் நாடுமுழுவதும் இரும ாழிய வானிகை அைிக்கை ைிகடக்ை ைனடா அரசு 

தீர் ானித்த போது ம ாழிமேயர்ப்பு ஊழியர்ைள் வரவு அதிை ாை இருந்தது. TAUM ைனடா 

மவளியுைவுத்துகை மசயைாளாின் ம ாழிமேயர்ப்புப் ேணியைம் (Translation Bureau of the 

Canadian Secretary of State) ஒரு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை உருவாக்ைக் 

பைட்டுக்மைாள்ளப்ேட்டது. மூைமுன்வகை (prototype) 1976இல் நிரூேிக்ைப்ேட்டது. ம மடபயா 

ப  1977இல் முழுபநர மசயல்ோட்கடத் மதாடங்ைியது. அன்ைிலிருந்து படாவலிலில் உள்ள 

ம மடபயாவால் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட வானிகை முன்னைிவிப்பு ைனடிய வானிகை க யத்தால் 

நாள்பதாறும் ஒலிேரப்ேட்டது. 1984 அக்படாோில் புதிய ேதிப்பு ம ட்மடபயா-2  க க்பரா 

ைணினிைளில் மசயல்ோட்டிற்ைாை நிறுவப்ேட்டது. ம ட்மடபயா-2  ஜான் சாண்டிபயாக்ஸ் 

ஆபைாசைர்ைள் இகணக்ைப்ேட்ட நிறுவனம் (John Chandioux Consultants Inc.) உருவாக்ைிய 

GramR  என்ை நிரைாக்ை ம ாழியால் எழுத்தப்ேட்டது (சாண்டிபயாக்ஸ் அசல் ஒழுங்குமுகையின் 

முதன்க  வடிவக ப்ோளர் ஆவார்). Q-ஒழுங்குமுளைகைின் ம யின்ஃப்நரம் ேதிப்பு 

ேயன்ேடுத்தேடவில்கை: ம ட்மடபயா-2 விகரவானதாைவும் நம்ேை ானதாைவும் மசைவு 

குகைந்ததாைவும் நிரூேிக்ைப்ேட்டுள்ளது. ைியூமேக் வானிகை அலுவைத்தால் மவளியிடப்ேட்ட 

மசய்தி அைிக்கைைளின் ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உாிய MÉTÉO ஒழுங்குமுகைகய 

நிறுவுதல் 1989இல் ஏற்ேட்ட ப லும் வளர்ச்சி  ஆகும்.  
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 ைீபழ ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் Q-ஒழுங்குமுளைகள்  

மசயல்ேடுத்தம் விளக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

3.9.2. ம ொழிமெயர்ப்புச் சூழல்: உள்ைீடு/இடுமெொருள், முன்ைொய்வு  ற்றும் ெின் 

திருத்தியள த்தல் 

 கைடிய வொைிளை ஆய்வு ள யத்தின் (Canadian Meteorological Center) Météo 

ம ொழிமெயர்ப்புத் திட்டம் மெொிய ஒழுங்குமுளையில் உள்ைடக்கப்ெட்டுள்ைது; இது 

தகவல்மதொடர்பு வளை அள ப்ெில் இருந்து அைிக்ளககளைப்  மெறும்;  தரளவ முன்ைொய்வு 

மசய்யும்; ம ொழிமெயர்க்க இயைொத விஷயங்களை  ைிதத் மதொகுப்ெொைர்களுக்கு அனுப்பும்; 

Météo மவைியீட்ளட  ீள்வடிவ ொக்கம் மசய்யும்; இறுதிப் ெதிப்ளெ வளை அள ப்புக்குக் கடத்தி 

அனுப்பும். தற்நெொது இந்த ஒழுங்குமுளை 37000 மசொற்களை ஒவ்மவொரு ேொளும் 90% 

துல்லியத்துடன் ம ொழிமெயர்க்கும் (Hutcins and Somers 1992: 208). 

 வானிகை அைிக்கைைள் ேடம் 1இல் எடுத்துக்ைாட்டப்ேட்டுள்ளது போல் 

நிகைமேறு/தர ான வடிவக ப்புைளில் மேைப்ேடுைின்ைது: குைிய ாக்ைப்ேட்ட தகைப்பு, 

அைிவிப்பு மவளியீட்டின் மூைத்தின் அைிக்கை, மசய்தி அைிக்கை ேயன்ேடக்கூடிய இடங்ைளின் 

ேட்டியல், முன்னைிவிப்பு, இறுதியில் ஒரு முடிப்ோன். இந்த வடிவக ப்பு ைண்டிப்ோைப் 

ேின்ேற்ைப்ேடுைின்ைது. அைிவிப்பு மவளியீடுைளின் மசாற்மைாகை இதுபோல் திட ானதாகும் 

 ற்றும் தகைப்புைள், இடப்மேயர்ைள், வானிகை நிகைக ைள் இவற்ைின் ஒரு மதாகுப்புத் 

மதாடர்ைளுக்குக் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளதால் ஊைிக்ைக்கூடியதாகும். இதன் அர்த்தம், உள்ளீடு 

மசய்யப்ேட்ட ேனுவகை ஒலிேரப்புப் ேிகழயால் ஏற்ேட்டுள்ள 'அைியப்ேடாத மசாற்ைளுக்ைாை' 

ோிபசாதிக்ை இயலும். ைிட்டத்தட்ட இகவதான்  னித ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் 

திருத்தப்ேடுவதற்ைாை அனுப்ேப்ேடும் அைிக்கைைளில் விகளயும் ேிகழைளாகும்.  

 முதல் மசயன்க  ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைகள அகடயாளம் ைாணல்  ற்றும் அவற்கை 

Q-ஒழுங்குமுகை வடிவக ப்புக்கு  ாற்றுதல் இவற்கை உள்ளடக்கும்; தனிச் மசாற்ைளும் 

நிறுத்தற்குைிைளும் '+' ஆல் ேிாிக்ைப்ேட்டிருக்கும்; மதாடர்ைளின் மதாடக்ைமும் முடிவும் '-01'  ற்றும் 

'-02' இவற்ைால் ேிாிக்ைப்ேட்டிருக்கும். ப லும் இது ஒரு அகடயாளங்ைாட்டியால் 

குைிக்ைப்ேட்டிருக்கும்; பதகவமயன்ைால் இதனால் வாங்ைி (receiver) மதாடாின் மூைத்கத 

இடங்ைாண இயலும். இந்த அகடயாளங்ைாட்டிைள் மூைத்கதக் மைாண்டிருக்கும், எ.ைா. Toronto, 
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 ற்றும் ஒரு இயங்கும் எண் (running number). ேடம் 1இல் அைிவிப்பு மவளியீடுக்கு மவளியீடு 

ேடம் 2இல் உள்ளது போல் இருக்கும்.  

ேடம் 1: அைிவித்தேடி வானிகை அைிக்கை 

FPCN11 CYYZ 311630 

FORECASTS FOR ONTARIO ISSUED BY ENVIRONMENT CANAD AT 11.30 AM EST WEDNESDAY 

MARCH 31ST 1976 FOR TODAY AND THURSDAY 

METRO TORONTO 

WINDSOR. 

CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS TODAY AND THURSDAY 

LOW TONIGHT 4. HIGH THRUSDAY 10 

OUTLOOKS FOR FRIDAY … SUNNU 

END 

ேட்டம் 2: வடிவா ாக்ைப்ேட்ட வானிகை அைிக்கை 

-01-$(TORONTO,2) +  FORECAST + FOR  + ONTARIO + ISSUED+BY + ENVIRONMENT CANADA + 

AT + 11 + H + 30 + AM + EST + WEDNESDAY + MARCH + 31ST + 1976 + FOR + TODAY + AND + 

THRUSDAY + . -02-/ 

-01- $(TORONTO,3) + METRO + TORONTO + , WINDSOR + . -02-/ 

-01- $(TORONTO,4) + CLOUDY + WITH + A + CHANCE + OF + SHOWERS + TODAY + AND + 

THRUSDAY + . -02-/ 

-01- $(TORONTO,5) + LOW + TONIGHT + 4 + .  -02-/ 

-01- $(TORONTO,6) + HIGH + THRUSDAY + 10 . -02-/ 

-01- $(TORONTO,7) + OUTLOOK + FOR +FRIDAY +  = + SUNNY + .02-/ 

 எடுத்துக்ைாட்டு ைாட்டுவது போல், முன்ேகுப்ோய்வு சிை முகைப்ேடுத்தகை 

உட்ேடுத்தும்; அசல்11.30 என்ேது 11 + H + 30 என்று  ாறும்; இது சுருக்ைத்தின் 

விாிவாக்ைத்கதயும் உட்ேடுத்தும்; எடுத்துக்ைாட்டாை kmh  kilometers per hour, Jan  January, 

BC  British Columbia போன்ைகவ.  

 இந்த வடிவில் அைிக்கை Météo ேிரலுக்கு அனுப்ெப்ெடும். முடிக்கப்ெட்ட 

ம ொழிமெயர்ப்பு மூைத்ளதப்/அசளைப் நெொன்று துல்லிய ொக வடிவள க்கப்ெடும். ந நை கண்ட 

எடுத்துக்கொட்டுக்கு மவைியீடு ெடம் 3இல் தரப்ெட்டுள்ைது. 
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 ெடம் 3: ம ட்டிநயொ மவைியீடு 

U 

 FPCN11 CYYZ 311630 

2 

PREVISIONS POUR  L  ONTARIO EMISES PAR ENVIRONMENT CANADA A 11 H 30 HNE MERCREDI 

LE MARS 1976 POUR AUJOURD HUI ET JEUDI 

1 

TORNTO ET BANLIEUE 

WINDSOR 

0 

NAUGEUX AVEC POSSIBIKUTE D AYHIYRD GYU ET JEUDI 

0  

MINIMUM CE SOIR 4. 

-0 

HIGH THRUSDAY 10. 

2 

APERCU POUR VENDREDI…ENSOLELLE. 

இந்தக் குைிப்ெிட்ட எடுத்துக்கொட்டில் ம டிநயொ உள்ைீட்டின் தவறு கொரண ொக high Thrusday 10 

என்ேகத ம ாழிமேயர்க்ைத் தவைியது; HIGHஇல் உள்ள முைப்மேழுத்து/மோிமயழுத்து I  

என்ேதற்குப் ேதிைாை எண் 1. நதொல்வி தொைியக்க ொக ஒழுங்குமுளையொல் 

அளடயொைங்கொணப்ெடும்  ற்றும் ெின் மதொகுப்ெர்கைின்/திருத்தர்கைின் (post-editors) 

கவைத்திற்கொக  அளடயொைப்ெடுத்தப்ெடும். ஒழுங்குமுளை நதொற்கும் நெொது தொன் 

 ைிதத்தளையீடு ஈடுெடுத்தப்ெடும்; இது மெொதுவொகத் தவைொை உள்ைீட்டொல் விளைவதொகும். 

ெின் திருத்தியள ப்பு (post-editing) முளையத்தில் குளைந்த அைவு எைிய கட்டளைகளைப் 

ெயன்ெடுத்திச் மசய்யப்ெடும்.      

3.9.3. ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்குைள் 

 Météoவின் ம ாழியியல் தரவு   ரபுச்மசாற்ைள், இடப்மேயர்ைள்  ற்றும் மோதுவான 

(வானிகையியல்) மசாற்மைாகை என்ேகவைளுக்ைாை மூன்று இரும ாழிய அைராதிைகளயும் 

 ற்றும் ஆங்ைிைத்தின் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு,  ேிரஞ்சு ம ாழியின் மதாடாியல் உருவாக்ைம், 
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ேிரஞ்சு ம ாழியின் உருேனியல் உருவாக்ைம் என்ேகவைளுக்ைாை மூன்று மசயைாக்ைத் 

மதாகுதிைகளயும் (processing modules) மைாண்டிருக்கும்.  

 TAUM குழு அதன் முக்கிய இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புக்கு  ொற்ைல் அடிப்ெளடயொை 

அணுகுமுளைளயப் (transfer-based approach) ெின்ெற்ைிைொலும் அடிப்ெளடயில் 'நேரடி' 

வடிவள ப்பு (‘direct’ design)  Météo துளணம ொழி ஒழுங்குமுளைக்கு (sublanguage system) 

நவண்டி உருவொக்கப்ெட்டது.  ஆங்கிை அைிக்ளககைின் தந்தி ேளட அள ப்பு (‘telegraphic’ style) 

அடிப்ெளடயில் கிட்டத்தட ெிரஞ்சும ொழியின் அைிக்ளககளைப் நெொன்று இருந்ததன் கொரண ொக 

 ொற்ைல் மதொகுதி (transfer module) நதளவயில்ைொ ல் இருந்தது. ந லும் ஆங்கிைத்தின் 

உருெைியல் ெகுப்ெொய்வுக்கு நவண்டிய மதொகுதி (module) இல்ைொ ல் இருந்தது; 

மசொற்மைொளகயின் ெரப்மெல்ளை வளரயறுக்கப்ெட்டிருந்ததுடன் உருெைியல்  ொறுெொடுகளும் 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தது, எ.கொ. விளைகள் ேிகழ்கொை வடிவிலும் இைந்தகொை விளைமயச்ச 

வடிவிலும்  ட்டும் நதொன்ைிை.   

 வொைிளை அைிக்ளககைின் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட மதொடொியல் ெரப்மெல்ளை கொரண ொக 

ம ொழியியல் ெகுப்ெொய்வு ஓரைவுக்கு எைிள ப்ெடுத்தப்ெட்டது:   ொற்றுப் மெயர் குைிப்பு,  

மெயமரச்சத்மதொடர்,  மசயப்ெொட்டு வொக்கியங்கள் என்ெை இல்ளை; ந லும் மதொடர்கள் 

குறுகியை.   ொைொக, ெின்னுருப்புகள், ஆர்டிகிள்/சொர்ெளட இவற்ளை விட்டுவிடுவது சிக்களை 

உருவொக்கியது; இது ஒழுங்குமுளை உருவொக்கியவர்களை மெொருண்ள க் ெண்புக்கூறுகள் 

அடிப்ெளடயிைொை ெகுப்ெொய்வு மசயல்முளைகளை இளணத்துக்மகொள்ை வழிவகுத்தது. 

3.9.3.1. அகரொதியில் நதடல் (dictionary look-up) 

 மசால் தரவின் ேிாித்மதடுப்ோல் ம ாழிமேயர்ப்பு மதாடங்குைின்ைது. எடுத்துக்ைாட்டை 

 ரபுத்மதாடர் அைராதி blowing snow  என்ை ஆங்ைிைத் மதாடர் poudrerie என்று ம ாழிமேயர்க்ை 

பவண்டும் என்று சுட்டிக்ைாட்டும். Météoளவப் மெொறுத்தவளரயில் ஒரு மசால் போல் 

எடுத்துக்மைாள்ளப்ேட பவண்டிய  ஒன்றுக்கும் ந ற்ெட்ட மசொற்கைின் மதொடர்ச்சிகள் யொவும் 

' ரபுச்மசாற்ைள்' ஆகும்; இவ்வாறு ' ரபுச்மசாற்ைள்' முற்ைிலும் நகடமுகை அடிப்ேகடயில் 

வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன; கூடுதல் சிைப்ோை  இரும ாழிய பவற்றுநிகை 

விதிமுகைைளில் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

 இடப்மேயர் அைராதி ஆங்ைிைத்திலும் ேிமரஞ்சிலும் பவறுோடுைள் உள்ள மேயர்ைள் 

(எ.ைா. Newfoundland  Terre Neuve), மதாடர்ைளாை உள்ளகவ  (எ.ைா. Greater Vancouver  

Vacouver et banlieue, Metro Toronto  Toronto et banlieue) அல்ைது சாியான மவளியீட்டிற்ைாை 

சிை ம ாழியியல் தைவல்ைகளக் ைட்டாயம் உட்ேடுத்துவன (எ.ைா. ேன்க ப் மேயர்ைள், 
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குைிப்புகடய சார்ேகட மைாண்ட மேயர்ைள், மேண்ோல் மேயர்ைள்) என்ேவனகவைகள  ட்டுப  

மைாண்டிருந்தன. நிரல் எல்ைா 'அைியப்ேடாத'  மசாற்ைாகளயும் இயற்மேயராைக் 

மைாள்ளுவதாலும் எனபவ ம ாழிமேயர்க்ைாததாலும் ேிை எல்ைா இடப்மேயர்ைகளயும் 

விட்டுவிடைாம்.  

 முக்ைிய அைராதி மோது அைராதியாகும்; இது முன்னர் கூைியேடி எல்ைா உருேனியல் 

வடிவங்ைகளயும் மைாண்டிருக்கும். ஒவ்மவாரு ஆங்ைிைச் மசாற் ேதிவும் ேிரஞ்சும ாழி நிைரன், 

இைக்ைண வகைப்ோடு, மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைள்  ற்றும் இைக்கும ாழி உருேனியல் 

தைவல் என்ேனவற்கைக் மைாண்டிருக்கும். எடுத்துக்ைாட்டாை (1), 

 (1) AMOUNT = N ((F, MSR), QUANTITE) 

இதில் N என்ேது மேயர், F என்ேது மேண்ோல்  ற்றும் MSR என்ேது ஒரு அளகவப் மேயர். 

இைக்ைணவகைப்ோடுைள்  ரபு அடிப்ேகடயிைானகவ (மேயரகட, விகனயகட, இகணப்புக் 

ைிளவி, அகடமைாளி அகட போன்ைகவ). 

 மேயர்ைளுக்கு உருேனியல் தைவல் ோல் (Fஆ இல்கையா)  ற்றும் ேன்க  

என்ேனவற்கை சுட்டிக்ைாட்டுவது என்ை நிகையில் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. மேயரகடைளுக்கு 

அகவ ேிரஞ்சும ாழியில் மேயருக்கு முன்னர் வரபவண்டு ா இல்கையா என்ேதும்  ாற்ைங்ைள் 

மேண்ோல்  ற்றும் ேன்க   வடிவுைகள உருவக்ை பவண்டு ா என்ை உருேனியல் தைவலும் 

தரப்ேட்டுள்ளன.  

 விகனயகடைகளயும் விகனைகளயும் ேற்ைிய தைவல்ைள் குகைவானகவ ஆகும். 

விகனயகடயின் ேதிவு அவற்கை மேயரகடயுடனா, விகனயுடனா, முன்னுருபுைளுடனா 

பசர்க்ைப்ேடவியலும் என்ை தைவகைக் மைாண்டிருக்கும். விகனைள் அகவ மசயப்ேடுமோருள் 

குன்ைாவிகனயா குன்ைிய விகனயா என்ை தைவகை  ட்டும் மைாண்டிருக்கும்; பவறு எந்த 

உள்வகைப்ோட்டுத் (subcategorization) தைவலும் தரப்ேடவில்கை.  

 மோருண்க யியல்சார் ேண்புக்கூறுைள் மேயர்ைள், மேயரகடைள், விகனயகடைள், 

ேின்னுருபுைள் என்ேனவற்றுடன் இகணக்ைப்ேட்டிருக்கும். சிை எடுத்துக்ைாட்டுைள் அட்டவகண 

1இல் ைாட்டப்ேட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 1: ேண்புக்கூறுைளின் எடுத்துக்ைாட்டுைள் 
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ேண்புக்கூறு எடுத்துக்ைாட்டுைள் 

time zone HAE (heures avacées de l’ est) 

month Juillet, novembre 

measure degré, médiocre, supérieur, à peu près, environ 

place secteur, comté, avoisinant, parout, au dessus de 

direction est, du nord 

time point fin, matin, par  la suite, avant 

time duration matinée, annuel, pour peu de temps, au cours de 

possibility risque, bon, faible, peut-être 

met. phenomenon, stationary humidité, brume, nuages, chaud, dense 

met. phenomenon falling neig, pluie, grêle, abundant 

met. phenomenon blowing rafle, vent, venteux, fort 

 

  ாற்ைல் அைராதி (transfer dictionary) இல்ைாததால் எல்ைா ம ாழிமேயர்ப்புசார் 

 ாறுோடுைளும் (translational variants) அைராதியில் ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ளன; அகவ 

மோருத்த ான மேருண்க ப் ேண்புக்கூறுைளால் (2) பவறுேடுத்தப்ேட்டுள்ளன.  

(2) ABOUT =  P (MEASURE, ENVIRON) 

ABOUT = P (TEMPS, VERB) 

AREA    = N (LIEU), REGION) 

AREA    = N (CONDITION METEO), ZONE) 

CONSIDERABLE = ADJ ((CONDITON METEO, TOMBANT), FORT) 

CONSIDERABLE = ADJ ((CONDITON METEO, STATIONNAIRE), MARQUE 

 ாறுோடுைளுக்கு இகடபய உள்ள மதாிவு மதாடாியல் ேகுப்ோய்வின் இறுதி நிகையில் 

நகடமேறும்.  

3.9.3.2.  மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு 

 வானிகை அைிக்கைைளின் ஆய்விலிருந்து, TAUM ஆய்வொைர்கள் அவற்ைில் வரும் 

எல்ைொத் மதொடர்கைின் ஒரு வளகப்ெொட்ளட ேிறுவிைர். அவர்கள் ஐந்துவளக கிளையள ப்புகள் 
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 ட்டுந  நதளவ என்ெளதக் கண்டுமகொண்டைர். ெகுப்ெொய்வு ேிரலின் ெணி ஒரு தரப்ெட்டுள்ை 

உள்ைீட்டுத் மதொடருக்கு ஒரு குைிப்ெிட்ட கிளையள ப்ளெ கண்டுெிடிப்ெது எை 

வளரயறுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 மதொடொியல் ெகுப்ெொய்வு மூன்று ேிளைகைில் (ம ொழியியல் ெொர்ளவ அடிப்ெளடயில்) 

 ரபுத்தன்ள யொை கீழிருந்து ந ல் ெகுப்ெொய்வு நுட்ெளதப் ெயன்ெடுத்தி 

ேிளைநவற்ைப்ெடுகின்ைது.  ம ொழியியல் ஆய்வு அடிப்ெளடயில் இளதப் ெின்வரு ொறு 

விைக்கவியலும்: இந்த மசயன்ள  ஒவ்மவொரு ேிளையிலும் எல்ைொ சொத்திய ொை தீர்வுகளையும் 

உருவொக்கும்; இறுதி ேிளையில் ஒநரமயொரு ெகுப்ெொய்வு வரும்ெடிக்கு இளணக்கப்ெடும் நெொது 

அளவ ெடிப்ெடியொகக் குளைக்கப்ெடும்.  

 முதல் ேிளை ேொட்கள்,  ணிகள், மவப்ெேிளை அைபுகள் இவற்ளை அைிந்துமகொள்வளத 

உட்ெடுத்தும். அடுத்த ேிளை  ிஞ்சும் மேயர்த்மதாடர்ைகள (அதொவது வொைிளை ேிளைள களை 

மவைிப்ெடுத்தும் மெயர்த்மதொடர்களை) கண்டுமகொள்ளும். இந்தச் மசயல்முளை மசொற்கைின் 

மதொடொியல் வளகப்ெொட்ளடயும் அவற்ைின் மெொருண்ள ப் ெண்புக்கூறுகளையும் உள்ைடக்கும். 

இந்தப் ெண்புக்கூறுகளை மெொருத்துவது சொியொை ெகுப்ெொய்வுக்கும் ெிரஞ்சும ொழி 

ம ொழிமெயர்ப்புகளுக்கு இளடயிைொை மதொிவுக்கும் உதவும். இறுதியொக ெகுப்ெொய்வு வொைிளை 

ேிளைள கள் ெிை ேிளைள கைின் ேிரப்ெிகைொக கைளவத்தன்ள யொை துளண கிளையள ப்ளெ 

உருவொக்கம் என்ெளத அைிந்துமகொள்ளும். இவ்வொறு மதொடொியல் ெகுப்ெொய்வின் விளைவு ஒரு S 

கணுவொல் ஆதிக்கம் மசய்யப்ெட்ட தைிக் கிளையள ப்பு ஆகும்; இதில் ஆங்கிைச் மசொற்கள் 

இறுதிக் கணுக்கள் ஆகும்; ேிளைநெைொக்கம் மசய்யப்ெட்ட  மதொடரள ப்புகைின் வளககள் 

இறுதியுைொ கணுக்களைக் குைிப்ெிடும். 

3.9.3.3.மதொடொியல்  ற்றும் உருெைியல் உருவொக்கம்  

 அள ப்புசொர் உருப்ெடுத்தம் (structural representation)  ற்றும் மசொற்களுடன் 

இளணக்கப்ெட்டுள்ை தகவல்கள் இவற்ைிலிருந்து ெிரஞ்சும ொழி மசொல் வொிளசளய 

ஆக்குவதுதொன் மதொடொியல் உருவொக்கத்தின் ெணி அகும். எடுத்துக்கொட்டொக, கொைம், இடம் 

இவற்ைின் மவைிப்ெொடு வொைிளை ேிளைள கைின்  மவைிப்ெொட்டிற்குப் ெின்ைர் வரும்; 

மெயரளடகள் அளவ அளடமசய்யும் மெயர்களுக்குப் ெின்ைர் வரும்; சொர்பு அளடகள் 

மசருக்கப்ெடும். இது ெின்னுருபுகைின் சொியொை நதளவயும் உட்ெடுத்தும். இறுதி ேிளையொை 

உருெைியல் உருவொக்கம் சூழல் சொிகட்டலுடன் மெயரளடகைின் இறுதிகளை (மெண்ெொல், 

ென்ள  நெொன்ைை) உறுதி மசய்வதொகும். 

3.9.4. கணிைிசொர் மசயற்ெொங்குகள் 

 ைணினிசார் மசயற்ோங்கு அடிப்ேகடயில் Météo ஒரு உற்ெத்தி ஒழுங்குமுளையொக ஒரு 

தைி ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட ஒழுங்குமுளையொக அள க்கப்ெட்டுள்ைது. எல்ைொத் மதொகுதிகளுக்கும் 

ஒரு தைியொை தரவு அள ப்பும் விதி எழுதும் வடிவவொதவுந  உள்ைை. தரவு அள ப்பு சொர்ட் 

(chart) வடிவில் உள்ைது; அவற்ைின் விற்கள் ெண்புக்கூறுகைின் கட்டுக்கைொல் புைக்குைிப்பு 
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மசய்யப்ெட்டுள்ைை. இைக்கண விதிகைின் ெிரநயொகத்தின் வொிளசமுளைளயத் தீர் ொைிக்க 

மவைிப்ெளடயொை கட்டுப்ெொடு இல்ளை. ெொரம்ெொிய உற்ெத்தி ஒழுங்குமுளைகைின் வழக்க ொை 

முளையில் அளவ விைக்கப்ெட்டுள்ைை. உற்ெத்தி ஒழுங்குமுளை ேிர் ொணம் கீழிருந்து-ந ல் 

அகைம்-முதல் ெகுப்ெொய்வியுடன் ஒத்திருக்கும்.  ம ன்மெொருள் Alain Colmerauer  என்ெவரொல் 

எழுத்தப்ெட்டுள்ைது; இது Q-ஒழுங்குமுளை (Q என்ெது Quebec என்ெளதக் குைிப்ெிடும்) என்று 

அளழக்கப்ெடுகின்ைது. Q-ஒழுங்குமுளை இளதமயொத்த கணிைிசொர் ேிர் ொணத்ளதக் மகொண்டுள்ை 

ப்நரொைொக் (Prolog) என்ை ேிரைொக்க ம ொழியின் மூை முன்வளகயொகக் (prototype) 

கருதப்ெடுகின்ைது. 

3.9.4.1. தரவு அள ப்பு  

 Météoவின் தரவு அள ப்பு ஒரு சொர்ட் ஆகும்; அதன் விற்கள் ெண்புக்கூறுகைின் 

கட்டுக்கைொல் புைக்குைிப்பு மசய்யப்ெட்டிருக்கும். அகரொதி நதடல்/ெொர்த்தல் ஒவ்மவொரு 

மசொற்களுகைின் அர்த்தத்திற்கும் ஒரு வில்ளை உருவொக்கி சொர்ட்டின் மதொடக்கக் கட்டள ப்ளெ 

(intial configuration) உருவொகும்.  

 கணிைி அடிப்ெளடயில் ெகுப்ெொய்வுக்கும் உருவொக்கத்திற்கும் இளடயில் நவறுெொடு 

இல்ளை. ெகுப்ெொய்ளவப் நெொன்று உருவொக்கம், சொர்டின் ந ல் அள வுப் மெொருத்தத்ளத (pattern 

match) உள்ைடக்கிய விதிகைொலும் கூடுதல் விற்கைின் கட்டு ொைத்தொலும்/உருவொக்கத்தொலும் 

உயிர்ப்ெிக்கப்ெடுகின்ைது. இருப்ெினும் இந்த இரு மசயற்ெொங்குகளும் தைியொக 

ளவக்கப்ெட்டுள்ைை. ெொகுெொட்டின் இறுதியில் சொர்ட் ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்டு சொர்ட் அடுத்த 

உருவொக்க மதொகுதிக்கு அனுப்ெெடுவதற்கு முன் நதளவயில்ைொத விற்கள் ேீக்கப்ெடும். இது 

கணிைி திைளை அதிகொிப்ெதற்கொை உெொயந யன்ைி ஒட்டும ொத்த ம ொழிமெயர்ப்பு 

மசயல்முளையின்  கண்டிப்ெொை மதொகுதியொக்கம் அல்ை.   

3.9.4.2. விதி வடிவவாதம் 

 விதிைள் GETA விதிைகளப் போன்ைன; அகவ ஒரு ைிகளயக கே விளக்கும்; ேின்னர் 

ைிகளயக ப்ேின் ஒவ்மவாரு ைிகளயிலும் ேண்புக்கூறுைகள விளக்கும்.  விதியின் இடப்ேக்ைம் 

சார்ட்டில் உள்ள விற்ைளின் வாிகச ஆகும்; வைப்ேக்ைம் புதிய வில்கை குைிப்ேிடும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை ேின்வரும் விதி worse  என்ேகத ேகுதி கூட்டல் ஒரு ேின்மனாட்டு –er என்ை 

உருேனியல் விதிகயப் மோருள்பைாள் மசய்ைின்ைது. 

 WORSE == ADJ (BAD, /) + * (ER) 

விதி இடது ேக்ைத்தில் WORSE என்ை ைிகளயக ப்கே வகரயகை விளக்ைம் மசய்ைின்ைது 

 ற்றும் வைது ேக்ைத்தில் இரு ைிகளைகளக்மைாண்ட ஒரு ைிகளயக ப்கே உருவாக்குைின்ைது; 
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ஒன்று துகணநிகை தனி ம் BAD  என்ேகதக் மைாண்ட ADJ  ற்றும் துகணநிகை ER மைாண்ட 

*. 

3.9.4.3. விதிப் ேிரபயாைம் 

 Q-ஒழுங்குமுளை ஒரு ெொரம்ெொிய உற்ெத்தி ஒழுங்குமுளையொகும்; விதித் கணம்/குழு ம் 

(rule-set) இந்த ம ொழியியல் விதிகைின் வொிளசப்ெடுத்தப்ெடொத கண ொகும். இந்த மசயற்ெொங்கு 

தரவுத்தைத்தின் (சொர்ட்) ேிளையொல் கட்டுெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. இது விதித்மதொகுப்ெில் உள்ை எந்த 

விதிளய அடுத்தப்ெடியொகப் ெயன்ெடுத்த இயலும் என்ெளதத் தீர் ொைிக்கும். மெரும்ெொலும் 

ஒன்ைிற்கு ந ற்ெட்ட விதிகளை ெயன்ெடுத்த இயலும்; அப்மெொழுது இரண்டு சொத்தியங்களும் 

நகொட்ெொடு அடிப்ெளடயில் இளணயொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட நவண்டும். 

 ம ொழியியல் மசயைொக்கத்தின் இந்தக் கட்டள ப்ெற்ை அணுகுமுளை முக்கிய ொை 

குளைப்ெொடுகளைக் மகொண்டுள்ைது; இளவ  Météoவில் அதன் இறுக்கம் கொரண ொகத் 

தவிர்க்கப்ெட்டுைை.  ஒப்பீட்டைவில் விதித்மதொகுதி சிைியதொகும்; இதன் கொரணம் ெனுவல் வளக 

 ிகவும் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டது.  Météoவின் உற்ெத்தி ஒழுங்குமுளை ேிர் ொணம் மெொருத்த ொக 

இருந்தொலும் இது ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகளுக்குப் மெொதுவொகப் 

மெொருந்தக்கூடியைவற்ளைப் ெின்ெற்ைவில்ளை.  TAUM ஆய்வொைர்கள் இளத அவர்கைின்  ிக 

விொிவொை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்கு முளைக்குப் ெயன்ெடுத்த முயன்ைநெொது 

கண்டுமகொண்டொர்கள்.  

 ஒரு தனி ஒருங்ைிகணக்ைப்ேட்ட விதி எழுதும் வடிவவாத்கதயும் அதனுடன் 

மதாடர்புகடய ைணினி நுட்ேத்கதயும் ேயன்ேடுத்துவதில் ேை சாதிய ான குகைோடுைள் 

உள்ளன. அைராதி பதடல், ேகுப்ோய்வு, உருேனியல் உருவக்ைம் என்ேன யாவும் ஒபர விாிமதழுது 

விதி உற்ேத்தி ஒழுங்குமுகை உத்தியால் மசய்யப்ேடுைின்ைன. இந்த நுட்ேம் இப்ேணிைளில்  ிைக் 

ைைகவத்தன்க யான ஒன்ைான ேகுப்ோய்விற்கு இட ளிக்ைப் போது ான திைகனக் 

மைாண்டிருக்ைவில்கை. ஆனால் மோதுவான விாித்மதழுது நுட்ேத்தின் எல்ைாத் திைகனயும் 

எளிய ேணியான அைராதி பதடலுக்கும் உருேனியல் உருவாைத்திற்கும் ேயன்ேடுத்துவது 

அதிைப்ேடியானதாைத் பதான்றும். Météoவின் குகைந்த அளவு ைாரண ாை இது அவ்வளவு மோிய 

விஷய ல்ை; ஆனால் மோிய ஒழுங்குமுகைைளுக்கு Météoவின் இந்த அம்சங்கள் 

விரும்ெக்கூடியை அல்ை.  

3.9.5. முடிவுளர 

 Météo மதைிவொக இரண்டொவது தளைமுளை ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை என்ைொலும் 

சுவொரஸ்ய ொை விதங்கைில் இது ெொரம்ெொிய ேிர் ொணியத்திலிருந்து விைகிச் மசல்கின்ைது. இதன் 
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ம ொழியியல் உெொயங்கள் ேல் ஊக்கப்ெடுத்தப்ெடளவ  ற்றும் ளகயிலுள்ை ெணிக்கு நவண்டி 

சீரள க்கப்ெட்டுள்ைது. கணிைி அடிப்ெளடயில் இது அதிேவீை ொைது  ற்றும் அதன் 

கொைத்திற்குப் புதுள யொைது. அடிப்ெளட வடிவொக்கத்தில் Météo ஒரு நேரடி ஒழுங்குமுளையொகும்.  

3.10. மவயிண்டர் தகவல்மதொடர்பு ேிறுவைம் WEIDNER COMMUNICATIONS CORPORATION 

 மவயிண்டர் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை புரூஸ் மவயிண்டரால் 1977-இல் 

நிறுவப்ேட்டது (Slocum,  1985: 8). மவயிண்டர் சிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு நிரைர்ைகள 

(programmers) ப்ாிைாம் யங் ேல்ைகைக்ைழைத்திலிருந்து பவகைக்கு அ ர்த்தினார். அவர் 

ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைி 1980-இல் ைனடாவிலுள்ள Mitel-உக்குக் 

மைாடுத்தார். அபத ஆண்டு பீட்டா-மடஸ்ட் ஆங்ைிை-ஸ்ோனிஷ் ஒழுகுமுகைகயச் சிம ன்ஸ் 

ைார்ேபரஷனுக்கு வழங்ைினார். 1981-இல்   ிமடல் மவயிண்டாின் ஆங்ைிை-ஸ்ோனிஷ், ஆங்ைிை-

மஜர் ன் ஒழுங்குமுகைைகள வாங்ைியது. ப்பரகவஸ் (ஜப்ோனிலுள்ள ஒரு ம ாழிமேயர்ப்பு 

பசகவச் மசயைைம்) மவயிண்டாின் ஆங்ைிை-ஸ்ோனிஷ், ஆங்ைிை-மஜர் ன் ஒழுங்குமுகைைகள 

வாங்ைியது. மவயிண்ட ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை "முழு தானியங்கு ஒழுங்குமுகையாை" 

இருந்தபோதிலும் அது ம ாழிமேயர்ப்புக்கு "இயந்திர உதவி" என்று வணிைம் மசய்யப்ேட்டது. 

இது (ேனுவல்ைளின் மசால்சார் முன்ேகுப்ோயு, அைராதிைளின் உருவாக்ைம், போன்ை) ேிை 

பநாக்ைங்ைளுக்கு  ிை அதிை அளவிைான ஊடாட்டச் மசயல்ோடு மைாண்டுள்ளது  ற்றும் இது 

மசால்ைாய்வு ம ன்மோருகள மவளிக் ைருவிைளுடன் (எடுத்துக்ைாட்டாை  ிட்டலில்  மஜராக்ஸ் 

9700 பைசர் அச்சுப்மோைி) ஒருங்ைிகணக்ைின்ைது. இவ்வாறு மவயிண்டர் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை வடிவாக்ைம் மசய்யப்ேட்ட மூைம ாழி ஆவணங்ைகள ஏற்றுக்மைாண்டு வடிவாக்ைம் 

மசய்யப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்கே உருவாக்குைின்ைது. எல்பைாரும் வடிவாக்ைம் மசய்யப்ேட்ட 

மூைப் ேனுவல்ைளிலிருந்து வடிவாக்ைம் மசய்யப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்புைகள உருவாக்ை 

விரும்புவதால் இது ேயனாளிைளுக்கு முக்ைிய ான சிைப்ேம்ச ாகும்.   

 இந்த ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ேவீைச் மசொல் மசயற்ெொங்குத் 

மதொழில்நுட்ெத்துடன் (modern word-processing technology) இறுக்க ொக 

ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டுள்ைது என்ெதன் கொரண ொக ம ொழிமெயர்ப்புக் கூறு எந்த அைவுக்கு 

ம ொழிமெயர்ப்பு உற்ெத்திளய அதிகொிக்கிைது அல்ைது முந்ளதய  ைித முயற்சியின் (அல்ைது 

ந ொச ொக தொைியக்கம்மசய்யப்ெட்ட) மசயற்ெொங்குகைின் எைிய தொைியக்கம் எந்த அைவுக்கு 

உற்ெத்தி நெறுக்கு உதவுகின்ைது என்ெளத  திப்பீடுமசய்வது கடிை ொகின்ைது. நேரடியொை 
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ம ொழிமெயர்ப்புக் கூறு குைிப்ெொக அதிேவீை ொைதல்ை. குைிப்ெொக, ெகுப்ெொய்வு குைிப்ெிட்ட 

எல்ளைக்குட்ெட்டதொகும்; மெரும்ெொலும் மெயர்த்மதொடர் அல்ைது விைத்மதொடர் ேிளைகளுக்குக் 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டதொகும். உயர்ேிளைகைில் இருக்கிை சூழளைக் கணக்கில் எடுக்க இயைொது.   

 ம ொழிமெயர்ப்பு ேொன்கு சுதந்திர ொை ேிளைகைில் மசய்யப்ெடுகிைது: ஒப்மெழுத்து 

மெொருண்ள  யக்க ேீக்கம்,  ரபுத்மதொடர் நதடல், கட்டள ப்பு ெகுப்ெொய்வு,  ொற்ைல். 

இந்ேிளைகள் கூடுதல் சிக்கல்கள் உருவொகும் என்ை கொரணத்தொல் ஒன்றுக்மகொன்று 

ஊடொடுவதில்ளை.  

 1982-இல் மவயிண்டர் கிநரட் ெிொிட்டைில் உள்ை ITT-க்கு ஆங்கிை-மெர் ன், மெர் ன் -

ஆங்கிை இயந்திர ஒழுங்குமுளைகளை வழங்கியது. மவயிண்டர் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளைகளை வியொெொரம் மசய்துமகொண்டிருந்தது. வியொெொர ொீதியொை ெப்ெொைீஸ்-ஆங்கிை 

ஒழுங்குமுளைளய உருவொக்க முயன்ைது. ஒரு வியொெொர ொீதியொை ெப்ெொைீஸ்-ஆங்கிை 

ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை ப்ரொளவசொல் (Bravice) அைிவிக்கப்ெட்டு மதொடங்கப்ெட்டது.  

குைிப்ெொக, ெிடிெி-11 (PDP-11)  ீதும் மெொதுவொக ஏநதொ ஒரு கணிப்மெொைி  ீதும் அதன் சொர்ளெக் 

குளைக்க மவயிண்டர் தைிேெர் கணிைி ஐெிஎம்  ீது அதன் ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகய 

ேளடமுளைப்ெடுத்தியது. இந்த ஒழுங்குமுளை சிை அசம்ெிைி குைிய ஆதரவுடன் ஃநெொர்ட்ரொைில் 

எழுத்தப்ெட்டது. இதன் மேகிழ்வுத்தன்ள ளய அதிகொிக்க நவறு ம ொழியில் இந்த ம ன் 

மெொருளை எழுதும் திட்டமும் ேளடமுளையில் உள்ைது. 

3.11.ஸ்ெைொம் (SPANAM) 

 ஒரு ேம்ெிக்ளகக்குொிய மசயைொக்க ஆய்ளவத் மதொடர்ந்து, வொஷிங்டைில் டிசியில் 

(Washington, D.C.) உள்ை ெொன் அம ொிக்கன் சுகொதொர அள ப்பு (Pan American Health 

Organization), 1975இல் GAT உருவொக்கப்ெட்ட அநத உத்திகள் சிைவற்ளைப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு உருவொக்க நவளைளயத் மதொடங்க முடிவுமசய்தது (Slocum,  1985: 9). 

 அருகிலுள்ை GAT-இன் உளைவிட ொை ெொர்ஜ்டவுன் ெல்களைக்கழகத்தில் இருந்து 

ஆநைொசகர்கள் அ ர்த்தப்ெட்டைர் அதிகொர பூர்வ ொை PAHO ம ொழிகள் ஆங்கிைம், ெிரஞ்சு, 

நெொர்த்துகீசியம், ஸ்ெொைிஷ் ஆகியைவொகும்; ஸ்ெொைிஷ்-ஆங்கிைம் மதொடக்க ம ொழி இளணயொக 

ெின்வரும் ேம்ெிக்ளக கொரண ொகத் நதர்வு மசய்யப்ெட்டை: "ச ொைிக்கவியலும் மவைியீட்ளட 

உருவொக்க இந்த நசர்க்ளக குளைவொை ெொகுெடுத்த உத்திகளைநய நவண்டும் ( ற்றும் 

ம ொழியியல் விதிகள் விட ம ன்மெொருளுக்கு மசைவிடும் முயற்சி மதொடர்ெொை 

கொரணங்கள்)"(Vasconcellos 1983). உண்ள யொை ெணி 1976 ஆம் ஆண்டு மதொடங்கப்ெட்டது, 

முதல் முன் ொதிொி 1979இல் ஐ.ெி.எம். ம யின்ெிநர ில் ெஞ்கொர்ட் உள்ைீட்ளடப் ெயன்ெடுத்தி 

மசயல்ெட்டது. இளதத் மதொடர்ந்து ஒரு மசொல்-மசயற்ெொங்கு ஒழுங்குமுளையின்  (word-processing 
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system) ஒருங்கிளணப்பு இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ளெ உருவொகும் ெயன்ெொட்டிற்கு முக்கிய ொகக் 

கருதப்ெட்டது.  

 கூடுதல் ந ம்ெடுத்தலுக்குப் ெின்ைர் SPANAM அடிப்ெளடயில் ேிறுவைத்திற்குள்ைொை 

ம ொழிமெயர்ப்புச் நசளவ 1980-ஆம் ஆண்டு உருவொக்கப்ெட்டது.  1980ஆம் ஆண்டு முதல், 

SPANAM ெனுவலின் ஒரு  ில்லியன் வொர்த்ளதகளுக்கு ந ல், சரொசொியொக ேொளைக்கு சு ொர் 4,000 

வொர்த்ளதகளை ம ொழிமெயர்க்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 ெிந்ளதய திருத்தொைர்கள் (post-editors) திருத்தப்ெணி நவக ொக ேளடமெை ெை 

தந்திரங்களைக் ளகவசம் ளவத்திருந்தைர்; SPANAM ஆங்கிை மவைியீட்ளடக் ளகயொை மசொல் 

மசயலியில் (word processor) சிைப்புக் நகொர்ளவ  மசயல்ெொடுகள் (special string functions) 

உட்ெடுத்தப்ெட்டை.  

 SPANAM ஆரம்ெ ேிளை குைித்து ந நைொட்ட ொை  விவரங்கள்: அடித்தைத்தில் இருக்கும் 

ம ொழியியல் மதொழில்நுட்ெம் GAT அடிப்ெளடயில் இருந்தது; இைக்கண விதிகள் ேிரல்கைில் GAT 

ெொரம்ெொியத்தில் உருவொக்கப்ெடது. ேிரல்கள் கட்டக ொக இருக்கும்ெடி ம ன்மெொருள்  

மதொழில்நுட்ெம் புதுப்ெிக்கப்ெட்டது. ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை அதிேவீை ொைதல்ை: இது 

நேரடி ம ொழிமெயர்ப்பு உத்திளயக் ளகயொண்டது; ெழள யொை சுதந்திர ொை  மசயைொக்க 

ேிளைகைின் வொிளச வழியொக மதொடர்கள்  ற்றும் எச்சத்மதொடர்கைின் எல்ளைக்குட்ெட்ட  

ெகுப்ெொய்வு மசய்யப்ெட்டது. SPANAM தற்நெொது மூன்று PAHO ம ொழிமெயர்ப்ெொைர்கைொல் 

தங்கள் வழக்க ொை நவளைளயச் மசய்யப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது 

 ENGSPAN (ஆங்கிைம்-ஸ்ெொைிஷ்) உருவொக்க ஒரு மதொடர் திட்டம் 1981ஆம் ஆண்டில் 

இருந்து மதொடங்கப்ெட்டு, இயந்திரம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை உற்ெத்திக்கு 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது;  கூடுதல் ந ம்ெட்ட வடிவள ப்பு (எ.கொ. ஏடிஎன் ெொகுெடுத்தி (ATN parser)) 

இதன் சிைப்ெம்சம் ஆகும்;  சிை அம்சங்கள் SPANAMஇல் உட்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை. இந்த இரண்டு 

ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகைின் மவற்ைி கொரண ொக (நெொர்த்துகீசியத்ளத இைக்கு 

ம ொழியொக மகொண்டு) ENGPORT என்ை ஒழுங்குமுளை மதொடங்கப்ெட்டு ேளடமுளைப் 

ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

3.12. கல்ட்: சீை ெல்களைக்கழக ம ொழி ம ொழிமெயர்ப்ெொைர் (CULT: CHINESE UNIVERSITY 

LANGUAGE TRANSLATOR) 

 இயந்திர உதவி மெறும் ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகைின்  ிக மவற்ைிகர ொை 

ஒன்ைொக CULT-ஐ கருத இயலும். இதன் உருவொக்கம் 1968இல் ஹொங்கொங் சீை 

ெல்களைக்கழகத்தில் மதொடங்கப்ெட்டது (Slocum,  1985: 9). CULT (மெய்ெிங்கில் 

மவைியிடப்ெட்ட) சீைக் கணிதம்  ற்றும் இயற்ெியல் இதழ்களை ஒரு உயர்ந்த ஊடொடும் 

மசயற்ெொங்கு மூைம்  (அல்ைது, குளைந்த ெட்சம், அதிக ொை  ைித தளையீடு மூைம்) ஆங்கிைத்தில் 
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ம ொழிமெயர்க்கும். இதன் இைக்கு உள்ைீட்டில் மெொிய அைவு முன் திருத்தத்ளதயும் 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் நெொது (உள்ைீட்டில் வொக்கியங்கைின்  ற்றும் மதொடர்கைின் எல்ளைகளை 

அளடயொைப்ெடுத்துவது, நதளவப்ெடும் நெொமதல்ைொம் மசொற்மெொருளை குைிப்ெிடுவது நெொன்ை) 

ஒரு குைிப்ெிட்ட அைவு  ைிதத் தளையீட்ளட அனு திப்ெதன் மூைம் மவைியீட்டில் ெின் 

திருத்தத்ளத அகற்றுவதொகும். CULT ஐசிஎல் 1904A கணிைியில் இயங்கியது. 

 1975ஆம் ஆண்டு மதொடக்கத்தில் CULT ஆக்டொ ந தம டிகொ சிேிக்கொளவ (Acta 

Mathematica Sinica) ஆங்கிைத்தில் ம ொழிமெயர்க்கும் ெணிக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது; 1976ஆம் 

ஆண்டு ஆக்டொ ஃெிசிக்கொ சிேிக்கொளவயும் (Acta Physica Sinica) ம ொழிமெயர்ப்ெது 

இளணக்கப்ெட்டது. ஒரு நூற்ைொண்டுக்கு முன்பு கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட தந்தி குைிங்களைப் 

ெயன்ெடுத்தி முதலில் சீை எழுத்துக்களை வொிவடிவொக்கம் மசய்யும் சிக்கல்  தீர்க்கப்ெட்டது; 

உள்ைீட்டுத் தரவு அட்ளடகைில் குத்தப்ெட்டது. ஆைொல் 1978ஆம் ஆண்டு ஆன்-ளைைில்  தரளவ 

உள்ைீடுமசய்வதற்கும்  முன்  ற்றும் ெின் திருத்தத்திற்கும் நவண்டி மசொல் மசயற்ெொங்கு கருவிகள் 

கூடுதைொகச் நசர்க்கப்ெட்டு ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை ந ம்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 CULT-இன் ெின்ைணியிலுள்ை நுட்ெங்கள் எந்த அைவுவுக்குப் மெொதுவொைளவ என்ெது 

மதைிவொகத் மதொியவில்ளை; எடுத்துக்கொட்டொக, அளதப் ெிை நூல்களை ம ொழிமெயர்க்கப் 

ெயன்ெடுத்த இயலு ொ, இதன் மசயல்ெொடு சிக்கை ொைதொ நெொன்ைளவ மதைிவொகத் 

மதொியவில்ளை  (Slocum,  1985: 10).  

3.13.ஆல்ப்ஸ்: தொைியங்கி ம ொழிச் மசயற்ெொங்கு ஒழுங்குமுளைகள் (ALPS: AUTOMATED 

LANGUAGE PROCESSING SYSTEMS) 

 ஆல்ப்ஸ் 1980இல் ெிொிக்ஹொம் யங் ெல்களைகழக (Bringham Young University) ஐந்து 

ஐடிஎஸ் ந ம்ெொட்டொைர்கள் (ITS developers) அடங்கிய ஒரு குழுவொல்  ஒன்ைிளணக்கப்ெட்டது. 

இந்தக் குழு  ைித ம ொழிமெயர்ப்ெொைர்களுக்கு (அகரொதி ெொர்த்தல்  ற்றும் ெதிலீட்டு மசய்தல் 

முதலிய) இயந்திர உதவிக் கருவிகளை உற்ெத்திமசய்வதில் ஆர்வம் உள்ை 

ம ொழியியைொைர்களைக் மகொண்டிருந்தது. ெின்ைர் ஐடிஎஸ் ஊழியர்கைிலிருந்து முக்கிய ேெர்கள் 

அளைவரும்  நசர்ந்துமகொண்டைர். இவ்வொறு புதிய ஆல்ப்ஸ் ஒழுங்குமுளை அளைத்து 

விதத்திலும் ஊடொடும் கருவியொக அள ந்தது;  ற்றும் தீவிர ொக ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்வதொகப் 

ெொசொங்கு மசய்யவில்ளை;  ொைொக, ஆல்ப்ஸ் அன்ைொட ம ொழிமெயர்ப்பு அனுெவத்தில் 

எதிர்மகொள்ைப்ெடும் ெணிகளை தொைியக்கம் மசய்ய ஒரு மதொகுதி ம ன்மெொருள் கருவிகளை 

ம ொழிமெயர்ப்ெொைர் வழங்குகியது (Slocum,  1985).  

 ஆல்ப்ஸ் BYU ITS ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகள் ஆதரவு மகொடுத்த ம ொழி 

இளணகளை (ஆங்கிைத்திலிருந்து ெிரஞ்சு, மெர் ன், நெொர்த்துகீசியம்,  ற்றும் ஸ்ெொைிஷ் 

ம ொழிமெயர்ப்ெளத) சுவீகொித்துக்மகொண்டது. ெின்ைர், ெிை ம ொழிகள் (எ.கொ., அரபு) 
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அைிவிக்கப்ெட்டுள்ைை; ஆைொல் அவற்ைின் வணிக ேிளை மதைிவொகத் மதொியவில்ளை. இயந்திர 

உதவி ம ொழ்மெயப்பு ஒழுங்குமுளைகளை விற்ெத்துடன் கூடுதைொக, ஆல்ப்ஸ் தற்நெொது தைது 

மசொந்த ம ொழிமெயர்ப்புச் நசளவப் ெிொிளவ உள்ைடக்கும் (Slocum,  1985). 

 புதிய ஆல்ப்ஸ் ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை எந்த மூன்று "ேிளைகைிலும்" நவளை 

மசய்யும் எைக் கருதப்ெட்டது - ென்ம ொழி மசொல் மசயற்ெொங்கிலிருந்து திைன்களை வழங்குவது 

 ற்றும் அகரொதியில் நேொக்குவது, மசொல்லுக்குச் மசொல் ம ொழிமெயர்ப்ெிலிருந்து  ிகவும் 

தொைியங்கித் தன்ள யொை ( ைித உதவி வழி) வொக்கிய-ேிளை ம ொழிமெயர்ப்பு வளர. ஆல்ப்சொல் 

வழங்கப்ெட்ட ள யக் கருவி ஆன்-ளைன் அகரொதியொல் இளணக்கப்ெட்ட ஒரு ெட்டியைொல் 

உந்தப்ெடும் மசொற்மசயற்ெொங்கு ஒழுங்குமுளை ஆகும். ஆல்ப்ஸ் ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளையும் ெை ேிறுவங்கைொல் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.  

3.14. ஜப்ோனில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு வளர்ச்சி  

 1982ஆம் ஆண்டில் ெப்ெொன் அதன் புதிய ஐந்தொம் தளைமுளை ஆய்வுத்திட்டத்ளதப் 

ெிரசுொித்தும் புதிய தளைமுளை கணிப்மெொைி மதொழில்நுட்ெ (New Generation Computer 

Technology (ICOT)) ேிறுவைம் ேிறுவியும் மதொழில்நுட்ெ உைளக திடுக்கிடச்மசய்தது. அதன் 

நேொக்கம், ந ற்கத்திய மதொழில்நுட்ெத்ளதத் ஒநரயடியொகத் தொண்டி 1990கைில் டிெிட்டல் 

 ின்ைணு உைகில் முன்ைணியில் ெப்ெொளை இருத்துவதொகும் (Slocum,  1985). 

 ெப்ெொன் ேொட்டின் சர்வநதச வர்த்தக  ற்றும் மதொழில் துளை அள ச்சுதொன் (Japan's 

Ministry of International Trade and Industry (MITI)) இத்திட்டத்ளத ஊக்குவித்த சக்தி ஆகும்; இது 

கணிப்மெொைி கட்டள ப்பு  ற்றும் மசயற்ளக நுண்ணைிவில்  ிகவும் புதுள யொை நுட்ெங்கைின் 

வைர்ச்சி  ற்றும் ெயன்ெொட்டின் வழி நேொக்கத்ளத அளடய நவண்டும் என்று விரும்ெியது. 

 ICOT விஞ்ஞொைிகள்  ற்றும் மெொைியொைர்கைொல் ெயன்ெொட்டுப் ெகுதிகைில் ஒன்ைொகக் 

கருதப்ெட்ட இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு (Moto-oka 1982) ஒரு முக்கிய ெங்ளக வகிக்கின்ைது. 

ந ற்கத்திய மசயற்ளக அைிவு அைிவியைொர்கள் இளடயில் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ளெச் நசர்ப்ெது 

மெொருத்த ில்ைொததொகக் கருத்தப்ெட்டதொகத் நதொன்றுகின்ைது: ALPAC மேருக்கடிக்குப் ெின் 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெில் மவற்ைி கிளடக்கொது என்று உைக அைவில் ேம்ெப்ெட, இரண்டு 

ெதின்  ஆண்டுகள் மசயற்ளக அைிவு அைிவியைொர்கள் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ளெப் 

புைக்கணித்தொர்கள். அைொல் ெப்ெொன் தளைள  இயந்திர ம ொழிமெயர்ளெ உட்ெடுத்தியது 

விெத்தல்ை.  ெப்ெொைிய ம ொழிக்கு ம ொழிமெயர்ப்ெது ெப்ெொைிய ஆய்வொைர்களுக்கு அவர்களை 

ஒத்த ந ற்கட்த்திய ஆய்வொைர்கைிட ிருந்து தகவல்களைப் மெறுவதற்கு முக்கிய ொை வழியொக 

அள ந்தது. ெப்ெொைியர்கள் ம ொழிமெயர்ப்ளெ அவர்களுளடய மதொழிநுட்ெ ேிளைேிற்புக்கு 

நதளவயொைதொகக் கருதிைர்; ஆைொல் அளத  ிகக் கடிை ொை ஒன்ைொக உணர்ந்தைர்.  ிகப் 

மெொிய மூைதைம் ம ொழிமெயர்ப்புக்கொக அவர்கைொல் மசைவிடப்ெட்டது.  
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 18க்கும் கூடுதைொை குழுக்களுகள் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெில் ஈடுெட்டைர் (Nomura 

1982). ெப்ெொைிய ஆய்வுத்திட்டங்கைில் ெை  ிகப்மெொியதொக அள ந்தது. ெை ெப்ெொைிய 

ஆய்வுத்திட்டங்கள் ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகளை உருவொக்குவதுடன் ஆய்விலும் 

ஈடுெட்டிருந்தைர்.  இயந்திர ம ொழிமெயப்ெில் ெப்ெொைியொின் முன்நைற்ைம் உடைடியொக 

விளைய வில்ளை. அவர்கைின் வன்மெொருைின் தரக்குளைவும் ம ன்மெொருைின் திைள  குளைவும் 

இதற்குக் கொரண ொக அள ந்தை.   ிகுந்த கடிை ொை உளழப்புக்குப் ெின்ைர் முன்நைற்ைம் 

அளடந்தைர். சிை ெயன்ெொடுகைின் உற்ெத்தி மதொடங்கப்ெட்டது. ெப்ெொைிய ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளைகள் எதுவும் நேரடியொைதல்ை (Slocum,  1985); எல்ைொம் உைக ய ொை ஆய்வில் 

ஈடுெட்டை; மெருெொைொைளவ  ொற்ைல் அணுகுமுளையொக (transfer approach) அடிப்ெளடயொகக் 

மகொண்டு அள ந்தை; சிை குழுக்கள் இளடம ொழி அணுகுமுளையில் (interlingua approach) 

ஈடுெட்டிருந்தை.  

 1964-இலிருந்து இயந்திர ம ொழிமெயர்பு ஆய்வு மகொமயொட்மடொ ெல்களைக்கழகத்தொல் 

(Koyoto Univeristy). ஒரு கொைகட்டத்தில் இரண்டு இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஆய்வுத்திட்டங்கள் 

ேளடமுளையில் இருந்தை. அண்ள யில் ளகவிடப்ெட்ட ஆங்கிை-ெப்ெொைிய ம ொழி 

ஆய்வுத்திட்டம் முளைசொர்ந்த மெொருண்ள யியல் அடிப்ெளடயில் அள ந்தது. ெிந்ளதயது 

அைிவியல்  ற்றும் மதொழில்நுட்ெக் கட்டுளரகைின் ஆங்கிைத் தளைப்புகளை ம ொழிமெயர்க்க ஒரு 

ேளடமுளை ஒழுங்குமுளையொக உருவொக்கப்ெட்டது.   

 இருப்ேினும் மேரும்ோைான ஜப்ோனிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புைள் மதாழிற்சாகை 

ஆய்வுக்கூடங்ைளில் மசய்யப்ேட்டன. புெித்சூ (Fujitsu) (Swai et al), ஹிட்டொச்சி (Hitachi, 

நதொஷிெொ  (Toshiba) (Amano 1982)  ற்றும் மேக் NEC (Muraki & Ichiyamana 1982) என்ெை 

மெொதுவொக கணிைி ளகநயடுகளை ம ொழிமெயர்க்க மெொிய திட்டங்களுக்கு ஆதரவு அைித்தை. 

ேிப்ெொன் மடலிகிரொப்  ற்றும் மதொளைநெசி (Nippon Telegraph and Telephone), அைிவியல் 

 ற்றும் மதொழில்நுட்ெ கட்டுளரகளை ெப்ெைிய ம ொழியிலிருந்து ஆங்கிைத்தில் ம ொழிமெயர்க்க 

ஒரு ஒழுங்குமுளைளய உருவொக்க முயன்ைைர் (Nomura et al 1982). எதிர்கொைத்தில் மதொளைநெசி 

உளரயொடளை உடைடியொக ம ொழிமெயர்ப்ெளத எதிர்கொைத் திட்ட ொகக் மகொண்டிருந்தது.  

 ஜப்ோன், இயந்திர இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு மதாழிநுட்ேத்கதப் மேைவும் உருவாக்ைவும் 

நீண்டைாைப் மோறுப்ோன மசயல்ோட்கட மைாண்டுள்ளது.  

3.15. ஏாியன் (பைதா) (Ariane (GETA)) 

 இந்த இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை Arine-78, Arine-85, Arine-G5 என ேை 

முன்பனற்ைங்ைகளயும்  ாற்ைங்ைகளயும் அகடந்துள்ளது. இதன் நீண்டைாை இைக்கும் ஒரு 
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ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்புக்கு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு இயந்திரம் (MT ‘engine’)  என்ேகத 

உருவாக்குவதாகும் (Hutchins and Somers, 1992:222).  

3.15.1. வரைாற்றுப் ேின்னணி 

 முன்னர் கூைியேடி கிமரநைொெிள் CETA ஒழுங்குமுளைளய ளகவிடப்ெட்ட நெொது 

Groupe d'Etudes pour la Traduction Automatique (GETA) என்ேது உருவொைது (Slocum,  1985). 

இளடம ொழி அணுகுமுளையின் நதொல்வியின் எதிர்விளையொக GETA   ொற்ைல் அணுகுமுளைளய 

சுவீகொித்தது. ந லும் முந்ளதய ம ன்மெொருள் வடிவள ப்ெின் மெரும்ெொன்ள யும் 

ளகவிடப்ெட்டது; மசயற்ெொங்கின் ஒரு புதிய ெொணிளய ஆதொிக்கும் புதிய ம ன்மெொருள் 

மதொகுப்ெொல் இடம்மெயர்க்கப்ெட்டது. GETA ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளையின் முக்கியப் ெகுதி 

(ஏொியன்-78) மூன்று வளகயொை ேிரல்கைொல் உருவொக்கப்ெட்டது.   

 ஒன்று (எடுத்துக்கொட்டொகச் மசொல் ெகுப்ெொய்வுக்கு நவண்டி) நகொர்ளவகளைக் 

கிளைகைொக  ொற்றும், இரண்டொவது (எடுத்துக்கொட்டொக மதொடொியல் ெகுப்ெொய்வு  ற்றும் 

 ொற்ைலுக்கு நவண்டி) கிளையள ப்ளெ கிளையள ப்புகைொக  ொற்றும்  மூன்ைொவது 

(எடுத்துக்கொட்டொக மசொல் உருவொக்கத்திற்கு நவண்டி) கிளைகளைக் நகொர்ளவகைொக  ொற்றும். 

ஒட்டும ொத்த ொை ம ொழிமெயர்ப்புச் மசயற்ெொங்கும் ெை ேிளைகைின் வொிளசயொல் 

உருவொக்கப்ெட்டது; இதில் ஒவ்மவொரு ேிளையும் இந்ேிரல்கைில் ஒன்ளைப் ெயன்ெடுத்தும்.  

ஏொியன்-78-இல் உள்ை ெிை மதொகுதிகள் திருத்துவளதயும் ஒழுங்குமுளைளய ெரொ ொிக்கும் 

மசயல்ெொட்ளடயும் மசய்யும். 

 ெிை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புத் திட்டங்கைிலிருந்து ஏொியன்-78 நவறுெடுத்தும் 

அம்சங்கைில் ஒன்று எந்த ேிளையும் அது சொியொக மசயல்ெட நதளவயொை குளைந்த அைவு 

திைைிலிருந்து அதிக திைன்வொய்ந்ததொக இருக்க நவண்டியதில்ளை என்று அதன் 

வடிவள ப்ெொைர்கள் மசய்த வலியுறுத்தல்கநை ஆகும். இவ்வொறு, எந்த ேடவடிக்ளகயும் 

ேிரைொக்கம் மசய்யும் கருவிகளை ம ொழியியைொைர்களுக்கு விைிநயொகிப்ெதற்குப் ெதிைொக ஏொியன்-

78 ஒவ்மவொரு ேிளைக்கும் விரும்ெப்ெட்ட ம ொழியியல் ேடவடிக்ளகளய விளைவிக்கத் 

நதளவயொை குளைந்த அைவு திைளை   ட்டும்தொன் விைிநயொகிக்கும். இது ம ொழியியைொைர்கள் 

அதிக ஆர்வம் கொரண ொக நதளவயற்ை சிக்கல்களை உருவொக்கும் சொத்தியதத்ளதக் குளைக்கும்; 

ந லும் அதிக மெொதுவொை திட்டத்தில் நவளைமசய்வளத விட கூடுதல் நவகத்தில் 

நவளைமசய்யும் ம ன்மெொருள்களை உருவொக்க இயைச்மசய்தது.  

 நரொப்ரொ (ROBRA) துளண ஒழுங்குமுளையில் உள்ை "இைக்கணம்" உண்ள யில் 

துளணயிைக்கணங்கைின் ஒரு வளைப்ெின்ைல் ஆகும்; அதொவது இைக்கணம்  துளண 

இைக்கணங்கைின் ெயன்ெொடுகைின்  ொற்று வொிளசகளை  ற்றும் துளண இைக்கணங்கள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடநவண்டிய விருப்ெத் நதர்வுகளைக் குைிப்ெிட்டும் ஒரு வளரெட ொகும். எைநவ 

ந ல்ேிளை இைக்கணம் ெகுப்ெொய்வு,  ொற்ைல், நெொன்ை ம ொழியியல் ேளடமுளைகளை 
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உண்ள யில் விளைவிக்கும் துளண இைக்கணங்களுக்கு ந லுள்ை ஒரு "கட்டுப்ெொட்டு 

வளரெட ொகும்". ஏொியன்-78 எந்த ம ொழியியல் நகொட்ெொடுகைின் அல்ைது விருப்ெப்ெட்டொல் 

ெல்கிய நகொட்ெொடுகைின் ேளடமுளைப்ெடுத்தளையும் அனு திக்கும் ெடிக்கு நெொது ொை அைவு 

மெொதுள யொைதொகும். இவ்வொறு மகொள்ளக அடிப்ெளடயில் அது முழுவதும் திைந்த 

ேிளையிலுள்ைது;  ற்றும் தன்ைிச்ளசயொை  மெொருண்ள யியல் மசயற்ெொங்குகளுக்கும் எந்த 

விைக்கத்தின் "உைக  ொதிொிகளுக்கு"  குைிப்ளெயும் இட ைிக்க இயலும்.  

 ேளடமுளையில் இந்த விைக்கம் கூடுதல் கைளவத்தன்ள யொைதொகும். புதிய 

ம ொழியியல் நகொட்ெொடுகைின் குைிப்ெொக "உைக  ொதிொிகைின்" அனுகூைத்ளதப் மெைத் 

நதளவயொை கணிைிசொர் மேகிழ்ளவ அதிகொிக்க நவண்டி அடித்தைத்திலுள்ை ம ன்மெொருள் 

ெல்நவறு வழிகைில்  ொற்ைப்ெடநவண்டிவரும். துரதிருஷ்டவச ொக அடித்தைத்திலுள்ை 

ம ன்மெொருள்  ொற்ைங்களைச் மசய்வது  ிகக் கடிை ொைதொகும் ெடிக்கு திட ொைதொகும். இதன் 

விளைவொக GETA குழு எந்தத் தீவிர ொை புதிய கணிைிசொர் உத்திளயயும் ெொிநசொதளை மசய்ய 

இயைொது நெொைது.  

 இந்த இயந்திர ஒழுங்குமுகை ேை எண்ணிக்கையிைான முன்பனற்ைங்ைகளயும் 

 ாற்ைங்ைகளயும் ப ற்மைாண்டுள்ளது: ஏாியன் 78, ஏாியன்- 85  ற்றும் ச ீேத்திய ேதிப்பு ஏாியன்-

G5. இதன் நீண்ட ைாை இைக்கு ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்புக்கு அடித்தள ாை இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு 'இயந்திரம்' என்ேகத உருவாக்குவதாகும். இங்கு ஏாியன்-78 

விளக்ைப்ேட்டுள்ளது (Hutchins & Somers, 1992:221-238). 

3.15.2. மோதுவான விளக்ைம் 

 ஏாியன் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைம் இரண்டும் உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் 

மதாகுதிைளாைப் ேிாிக்ைப்ேட்ட ஒரு  ாற்ைல் ஒழுங்குமுகையாகும் (transfer system).  ாற்ைலும் 

இரு ைட்டங்ைகளக் மைாண்டது: மசால்சார்  ற்றும் அக ப்புசார்  ாற்ைல். ஏாியனில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள உருப்ேடுத்த நிகைைள் ம ாழியியல் ோர்கவ அடிப்ேகடயில் ஆர்வம் 

ஊட்டுவதாகும்: அகவைள் சார்பு உைவுைகளயும் (dependencey relations) உறுப்பு 

அக ப்புைகளயும் (constituent structures) இகணக்கும் ேன்னிகை அக ப்புைள் (multiple-level 

structures) ஆகும்;   ற்றும் அை  ற்றும் புை/ப பைாட்ட ான ம ாழியியல் தைவல்ைகளக் 

மைாண்டுள்ளன.  

 ைீபழ தந்துள்ள ேடம் (Hutechins and Somers, 1992:223) இந்த ஒழுங்குமுகையின் 

மோதுவான ைட்டக ப்கேக் ைாட்டுைின்ைது. இந்தப் ேடம் மூை ம ாழிப் ேகுப்ோய்கவ 

இடதுேக்ைம் ப லும்  ாற்ைகை உச்சியிலும் இைக்கும ாழி உருவாக்ைத்கத வைதுேக்ைம் ைீழும் 
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ைாட்டுைின்ைது. முகன ழுங்ைிய மசவ்வைப் மேட்டிைள் இகடப்ேட்ட தரவு அக ப்புைகள 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ைின்ைன; மசவ்வைப் மேட்டிைள் ம ாழியியல் மசயற்ோங்குைகளப் ேண்ோக்ைம் 

மசய்ைின்ைன. முட்கடவடிவப் மேட்டிைளில் ைாட்டப்ேட்டுள்ள விதி எழுதும் வடிவவாதங்ைகள 

நகடமுகைப்ேடுத்தும் தனிப்ேட்ட  ம ன்மோருள் ைருவிைள் மைாண்ட உள்பளயுள்ள மோிய 

மேட்டி ம ன்மோருள் ஒழுகுமுகைகய உருப்ேடுத்தம் மசய்ைின்ைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மசால்சார்  ாற்ைல் 

ேன்னிகைப் ேகுப்ோய்வு 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 

அக ப்புசார்  ாற்ைல் 

மதாடாியல் உருவாக்ைம் 

உருேனியல் உருவாக்ைம் 

இகடப்ேட்ட மூை அக ப்பு 
இகடப்ேட்ட இைக்கு அக ப்பு 

தட்கடயான அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட 

ைிகள அக ப்பு 

இைக்கு ைிகளயக ப்ேின் 

புை உருப்ேடுத்தம் 

மூை ேனுவல் எழுத்துக் பைார்கவ 
இைக்குப் ேனுவல் எழுத்துக் பைார்கவ 

TRANSF 

ROBRA 

SYGMOR ATEF 

ேகுப்ோய்வு உருவாக்ைம் 

இைக்குச் மசால் அைகுைள் மைாண்ட மூை 

அக ப்பு 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் ஒழுக்கு ஒரு தர ான/நிகையான  அடுக்குநிகைகயப் (stratification) 

ேின்ேற்றுைின்ைது: மூைப் ேனுவல் எழுத்துக்ைளின் பைார்கவ தட்கடயான 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட ைிகளயக ப்கே விகளவிக்கும் ேடி உருேனியல் ேகுப்ோய்விற்கு 

உள்ளாைின்ைது. ேன்னிகை ேகுப்ோய்வு இகடப்ேட்ட மூை அக ப்கேத் தருைின்ைது; இது 

ேின்னர் இருநிகை  ாற்ைலுக்கு உள்ளைின்ைது: மசால்சார்  ாற்ைலில் மூைம ாழிச் மசாற்ைள் 
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அல்ைது மசால் அைகுைள் (lexical units)  இைக்கு ம ாழிச் மசால் அைகுைளால் 

இடம்மேயர்க்ைப்ேடுைின்ைது; இதனால் மூைம ாழி அக ப்பு இைக்கும ாழி மசால் அைகுைளாை 

 ாறுைின்ைது. அக ப்பு  ாற்ைல் இகடப்ேட்ட மூை அக ப்கே விகளவிக்ைின்ைது.  இது 

மதாடாியல் உருவாக்ைத்திற்கும் உருேனியல் உருவாக்ைத்திற்கும்  உள்ளீடாை வரும்.  

 ஏாியன் நான்கு விதி எழுதும் வடிவவாதங்ைகளக் மைாண்டிருக்ைின்ைது; திைம்ேட்ட 

குைிப்ேிட்ட ேணிக்ைான  ிை உயர்நிகை நிரைாக்ைம ாழிைள்; ஒவ்மவான்றும் அதன் மதாடர்புள்ள 

மசயல்ேடுத்தத்துடன் மதாடர்புகடயன; அவற்ைின் விவரங்ைள் விதிைகள எழுதுைின்ை 

ம ாழியியைாளர்ைளிலிருந்து  கைக்ைப்ேட்டுள்ளன; பைாட்ோடு அடிப்ேகடயில் அகவ 

ம ாழியியைாளர்ைளுக்கு ஆர்வமூட்டுவது அல்ை. இந்த நான்கு ம ன்மோருள் மதாகுதிைளும் 

நான்குபவறுேட்ட தரவு அக ப்பு  ற்றும் மதாடர்புகடய கையாளுகைக்கு ஏற்ே நான்கு 

பவறுேட்ட ம ாழியியல் தரவாய்கவ (தரவின்  ீதான மசயன்க ைகள) ஒத்திருக்கும். ஒவ்மவாரு 

வடிவவாதமும் ஒதுக்ைப்ேட்ட ேணிக்குத் பதகவயான சக்தி  ற்றும் மநைிழ்வுடன் சிை 

ைணினிமுகையின் வகைகய எளிதாக்கும் ேடி சிைப்ோை வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளதால்  இது 

ஏாியனின் முக்ைிய ான ேண்புக்கூைாகும். 

 ATEF உருேனியல் ஆய்வுக்கு பவண்டி வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளது;  ற்றும் 

எழுத்துக்ைளின் பைார்கவைகள தட்கடயான அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட ைிகளயக ப்ேின் ப ல் 

ஒழுங்குேடுத்தப்ேட்ட ேண்புக்கூறுைளின் ைட்டுக்ைளாைச் சித்தாிக்கும். ஆறு நிகைைளில் 

மூன்ைிற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும், குைிப்ோை இரண்டு  ிை முக்ைிய ான நிகைைளுக்குப் 

ேயன்ேடுத்தேடும்  ROBRA ஒரு திைன்வாய்ந்த ம ன்மோருள் ைருவியாகும்; இது ைிகளயக ப்பு 

குறுக்குக் ைடத்துகைைளின் (transductions) விளக்ைத்கத அனு திக்கும்; அதாவது இது 

தன்னிச்கசயான/இடுகுைித்தன்க யான ைைகவத்தன்க யான அக ப்புைகள மவளியீடாை 

ஏற்ைவும் இந்த அக ப்புைகளக் கையாளவும் புதிய ைிகள அக ப்புைகள மவளியீடு மசய்யவும் 

அனு திக்கும். மசால்சார்  ாற்ைலுக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் TRANSF சிைிது குகைந்த திைனுள்ள 

வடிவ ாத ாகும்; இது ைிகளயக ப்புைகள உள்ளீடாை ஏற்கும்; ஆனால் அவற்கை 

ஒழுங்குேடுத்தும் திைன் இல்கை;  ைிகளைள்  ீதுள்ள அகடயாளத்கத/புைக்குைிப்கே  ாற்ை 

 ட்டுப  திைன் உள்ளது.  உருேனியல் உருவாக்ைத்திற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் SYGMOR 

புைக்குைிப்பு மசய்யப்ேட்ட ைிகளயக ப்புைகள எழுத்துக் பைார்கவைளாை  ற்றும் 
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மசயல்ோட்கடக் மைாண்டுள்ளது; இது இந்த ைட்டத்தின் குகைந்த ைைகவத் தன்க கய 

ேிரதிேலிக்கும் ஒரு இறுதிநிகை தீர் ானிக்ைப்ேட்ட தானியியங்ைிகய ம ய்ேடுத்தம் மசய்யும்.  

3.15.3. ேன்னிகை உருப்ேடுத்தம் 

 மைதா அணுகுமுகையின் பநர் கையான ேண்புக்கூறுைளில் ஒன்று அதன் 

மசயல்முகைைளிலும் உருப்ேடுத்தங்ைளிலும் ம ாழியியல் பைாட்ோட்கட இகணத்துள்ளதாகும். 

ஒட்டும ாத்த ான மதாகுதி ஒழுங்குமுகை வடிவக ப்புக்குள் ஒவ்மவாரு மதாகுதியும் 

ம ாழியியல் அடிப்ேகடயில்  ஊக்குவிக்ைப்ேட்டதாகும்.  GETA  குழுவால் கைக்மைாள்ளப்ேட்ட 

ம ாழியியல் அணுகுமுகை, ேகுப்ோய்வின் மவளியீடாைவும்   ற்றும் மசால்சார்  ற்றும் அக ப்பு 

 ாற்ைலுக்கும் ேின்னர் உருவாக்ைத்திற்ைான உள்ளீடாைவும் பநாக்ை ாைக் மைாண்ட 

உருப்ேடுத்தம் ஆகும். இது இகடமுை அக ப்ோகும்; இதில் அக்ைாை ம ாழியியல் பைாட்ோட்டின் 

தாக்ைம் குைிப்ோைத் மதளிவானதாகும்.   

 இகடமுை அக ப்பு அடுக்ைடுக்ைான ம ாழியியல் ஆய்விலிருந்து விகளந்த 

ம ாழியியல் உருப்ேடுத்த ாகும். மதாகுதி ய ான அணுகுமுகையில்  (modular approach) 

எதிர்ோர்க்ைவியலும் ஆய்வின் ேல்பவறு நிகைைள் இருக்கும். இகவ ம ாழியியல் 

உருப்ேடுத்தத்தில் ேிரதிேலிக்கும்; இது ஒபரச யத்தில் பவறுேட்ட நிகைைளில் தைவல்ைகள 

இகணக்கும்: உருேனியல், மதாடாியல், தர்க்ை-மோருண்க யியல் நிகைைள். இந்த ேன்னிகை 

உருப்ேடுத்த அக ப்புத் தான் முக்ைிய ாைக் குைிப்ேிடத்தகுந்ததாகும்  ற்றும்  ிைச் 

மசல்வாக்குள்ளதாகும்.  

 உருேனியல் நிகையில் உருப்ேடுத்தம் dogs  போன்ை ேனுவல் பைார்கவைளுக்கும்  

அவற்ைின் உருேன்சார்-மசால்சார் விளக்ைளுக்கும் இகடயிைான பவறுோடுைகளக் 

ைண்டுேிடிக்ைின்ைது. எ.ைா மசால் அைகு  dog, ேன்க ப் மேயர். மதாடாியல் நிகை (புை) 

மதாடாியல் உைவுைளான எழுவாய்  ற்றும் மசயப்ேடுமோருள், நிரப்ேி  ற்றும் அகட இவற்றுடன் 

மேயர்த்மதாடர்  ற்றும் விகனக் குழு போன்ை மதாடரக ப்பு உறுப்புைள் அடிப்ேகடயில் 

அக யும்  உருப்ேடுத்தம் ஆகும். தருக்ை-மோருண்க யியல் நிகை தருக்ை இயல்ேின் சார்பு 

உைவுைகளக் (தகைைள்  ற்றும் அகடைள்) ைாட்டும் அைத் மதாடாியல் உருப்ேடுத்தம் ஆகும், 
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எ.ைா. ேயனிகைைள்  ற்றும் ேங்பைற்ோளர்ைள் (arguments) அல்ைது (இைக்கு, ைாரணம், இடம் 

போன்ை) மோருண்க ப் ேங்குைளுடன் கூடிய சூழ்நிகைத் தனி ங்ைள்.  

3.15.4. ம ாழியியல் மசயற்ோங்குைள் 

3.15.4.1. உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 

 ஒரு இகடமுை உருப்ேடுத்தகத எட்டுவதற்ைான ம ாழியியல் மசயற்ோங்குைள் 

ஏைக்குகைய ேின்வரு ாறு அக யும். முதைாவது ATEF வடிவவாத்தில் எழுதப்ேட்ட விதிைகளப் 

ேயன்ேடுத்தி ேனுவல் உருேனியல் ேகுப்ோய்வு ைட்டதிற்கு உள்ளாக்ைப்ேடும். இக்ைட்டம் அைராதி  

ோர்த்தல்  ற்றும் பைார்கவ ேிாித்தல் இவற்ைின் இகணப்பு அடிப்ேகடயில் ஒவ்மவாரு இறுதிக் 

ைணுவிற்கும் புைக்குைிப்கேத் தரும். மேரும்ோன்க யும் உருேனியல் ேகுப்ோய்வின் விகளவு 

மோருண்க   யக்ைம் உள்ளதாய் இருக்கும்.  

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வின் மவளியீடு தட்கடயான புைக்குைிப்பு மசய்யப்ேட்ட 

ைிகளயக ப்புைள் ஆகும்; இதில் ஒவ்மவாரு குகைந்த ைிகளயக ப்பும் வாக்ைியத்தில் எத்தகனச் 

மசாற்ைள் உள்ளனபவா அபதபோன்ை எண்ணிக்கையில்  உள்ள குழந்கதக் ைணுக்ைகள ஆதிக்ைம் 

மசய்யும் ஒரு போலி மேற்பைார் ைணுகவக் மைாண்டிருக்கும்; இங்கு இகட உறுப்புைள் 

இருப்ேதில்கை. ஒவ்மவாரு தட்கடயான ைிகளயக ப்பும் மோருள் யக்ைம் உள்ள ஏதாவது 

ஒன்ைின் அர்த்தகதக் மைாண்டிருக்கும்; இதனால் தனிச் மசாற்ைளின் சாத்திய ான உருேனியல் 

ேகுப்ோய்வின் இகணப்புைகள ஒக்கும் எண்ணிக்கையிைான மவளியீடுைள் இருக்கும். 

3.15.4.2. ேன்னிகைப் ேகுோய்வு 

 அடுத்த ைட்டம் ேன்னிகை ேகுப்ோய்வு ஆகும். இது இந்த ஒழுங்குமுகையின் 

ைைகவத்தன்க யான ேகுதியாகும்; இது திைன் வாய்ந்த ROBRA வடிவவாதத்கதப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது. இது மதாடக்ை மதாடாியல் ைிகளயக ப்கே உருவாக்ைப் ேகுப்ோய்கவயும்  

புை மதாடாியல் ைிகளயக ப்புைள் அை உருப்ேடுத்தங்ைளாைச் சித்தாிக்ைப்ேடும் ஒருவகையிைான 

' ாற்று' நிகைகயயும் இகணப்ேகத உள்ளடக்கும். இதில் மதாடரா மசால் அைகுைள் 

'பசர்க்ைப்ேடும்'   ற்றும் மோருட்ைள் (objects) தர்க்ை-மோருண்க யியல் உைவுைளால் இடம் 

மேயர்க்ைப்ேடும்.  

 ''ேகுப்ோய்வு'  ைட்டம் மதாடர்ச்சியான மசால் அைகுைகள ஏற்று இகட உறுப்புைகள 

உருவாக்கும் விதிைளின் ேிரபயாைத்கத உள்ளடக்கும். 
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3.15.4.3.  ாற்ைல்  ற்றும் உருவாக்ைம் 

 ேன்னிகை ஆய்வின் மவளியீடு/விடுமோருள் சார்பு  ற்றும் மதாடரக ப்பு உைவுைகளக் 

ைாட்டும்  ற்றும் தர்க்ை-மோருண்க யியல்  ற்றும் புைத் மதாடாியல் மசயற்ோடுைகளக் 

குைிப்ேிடும் ஒரு ைிகள அக ப்ோகும். ம ாழிமேயர்ச்சி மசயற்ோங்ைின் அடுத்த நிகை மசாைார் 

 ாற்ைல் ஆகும்; இதில் மூை ம ாழி மசால் அைகுைள் மதாடர்புகடய இைக்கு ம ாழிச் மசாற்ைளால் 

இடம்மேயர்க்ைப்ேடும்.  

 இந்த அக ப்பு  அக ப்புச் சார்  ாற்ைலுக்குக் ைடத்தப்ேடும்; அது பதகவயான 

அக ப்புச்சார்  ாற்ைங்ைகளச் மசய்யும்; இது ேங்பைற்ோளர்ைளுக்கு  று எண்ணிடுதல், 

பவற்றுக  அகடயாளத்கத தருவது அல்ைது நீக்குவது, மேரும்ோன்க யும் ைிகளயக ப்கே  

 றுசீரக ப்பு மசய்வது போன்ைவற்கை உட்ேடுத்தும். உள்ளீடு இைக்கும ாழி அக ப்புைளாகும் 

(இைக்கும ாழி மசால் அைகுைள் ஏற்ைனபவ மசருைப்ேட்டுள்ளது); மவளீடு இைக்கும ாழியின் 

(அை) அக ப்புைளுடன் ஒத்திருக்ைபவண்டும்.  ைிகளயக ப்பு குறுக்குைடத்துகை வடிவவாதம் 

(transduction formalism) ROBRA ேங்பைற்ோளர் குைியீட்டல்  ாற்ைம்  ற்றும் கூடுதல் 

ைைகவத்தன்க யான ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள் என்ை கையாளுகைக்கு ஆளாகும்.  

 உருவாக்ைத்தில் அடுத்த நிகையான 'மதாடாியல் உருவாக்ைம்'  புை அக ப்பு 

புைக்குைிப்புைள் ஒதுக்குவகத உள்ளடக்கும்; அதாவது புை எழுவாய்ைள்  ற்றும் 

மசயப்ேடுமோருள்ைளின் மதாிவு, மோருத்த ான துகணவிகனைளின் பதர்வு போன்ைன, மசால் 

வாிகசயின்  று ஒழுங்குேடுத்தல், உருேனியல்  ாைிைளுக்கு  திப்புைகளத் தீர் ானித்தல் (எ.ைா. 

எண்  ற்றும் ோல் உடன்ோடு).  இது  ீண்டும் ைிகளயக ப்புக்ைளின்  று அக ப்கே 

உள்ளடக்கும்;  ற்றும்  ROBRA வின் வடிவவாதத்தின் ேயன்ோடு. 

 உருேனியல் உருவாக்ைம் ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்ைின் இறுதி நிகையாகும். 

SYGMOR என்ை மதாடர்புகடய விதி எழுதும் வடிவவாதம் மதாடாியல் உருவாக்ைக் ைட்டத்தில் 

புைக்குைிப்புச் மசய்யப்ேட்ட ைிகளயக ப்புைகள நிறுத்தற்குைிைகள உள்ளடக்ைிய எழுத்துக் 

பைார்கவைளாை  ாற்றும் மசயற்ோட்கடக் மைாண்டிருக்கும். முதைாவது ைிகளயக ப்புைள் 

 திப்புைள்  ற்றும் ேண்புைளின் இகணைளின் பைார்கவைளாை  ாற்ைப்ேடும்.  

3.15.5. விதி எழுதும் வடிவவாதங்ைள் 
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 முன்னர் கூைியேடி ஏாியனின் நான்கு ம ன்மோருள் மதாகுப்புைள் ம ாழியியல் தரவு 

ஆய்வின் நான்கு பவறுேட்ட வகைைளுடன் ஒத்திருக்கும்: பைார்கவைளிலிருந்து ைிகளைள்  

(ATEF), ைிகளயக ப்புைளிலிருந்து ைிகளஅக ப்புைள் (ROBRA  ற்றும் TRANSF)   ற்றும் 

ைிகளயக ப்புைளிலிருந்து பைார்கவைள் (SYGMOR). 

 ஏாியனின் அடித்தளத்திலிருக்கும் ைணினிசார் அக ப்பு ஒரு  'உற்ேத்தி ஒழுங்குமுகை' 

('production system') ஆகும். அைிவித்தல் அம்சம் (declarative aspect) நகடமுகை 

அம்சத்திலிருந்து (procedural aspect) ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது; அதாவது 

மவளிப்ேடுத்தப்ேடபவண்டிய ம ாழியியல் அைிவு எவ்வாறு ம ாழியியல் அைிவு 

ேயன்ேடுத்தப்ேடபவண்டும் என்ை அைிவிலிருந்து ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. உற்ேத்தி ஒழுங்குமுகை 

தரவு அக ப்பு (data structure), விதி மதாகுப்பு (rule set),  விளக்ைி (interpreter) என்ேனவற்கைக் 

மைாண்டிருக்கும் எனக் கூைப்ேட்டது.  இந்பநர்வில் தரவு அக ப்பு ைிகளயக ப்புைகளக் 

குைிப்ேிடும் புைக்குைிப்பு விற்ைகளக் மைாண்ட வகரேடங்ைளாைச் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள 

ம ாழியியல் உருப்ேடுத்தம் ஆகும். விதித் மதாகுப்பு இந்த வடிவவாதத்தில் எழுதப்ேட்டுள்ள 

ம ாழியியல் விதிைளின் மதாகுப்ோகும். விளக்ைி விதி எழுதும் வடிவவாதத்கத மசயல்ேடுத்தும் 

அடித்தளத்திலுள்ள ைணினி நிரல் ஆகும்.  

3.15.5. முடிவுகர 

 மைதா நவீன வகை 'இரண்டாவது தகைமுகை' ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை  ஆகும்; 

அதாவது ம ாழியியல் சார்புகடய அதிை மதாகுதி ய ான  கைமுை ான ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையாகும்;  வழிமுகைசார்  ற்றும் ம ாழியியல்சார் மசயற்ோங்குைகளத் மதளிவாைப் 

ேிாிக்கும் ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைத்திற்கும் உாிய அடுைப்ேட்ட அணுகுமுகையாகும்; இதில் 

மோருண்க யியல் ஆய்வு இல்கை; மசயற்கை அைிவு 'புாிந்துமைாள்கை' இல்கை; ஊடாடும் 

வசதிைள் இல்கை. 

3.16. யுமராட்ரா (EUROTRA) 

 ஹட்சின்ஸ்  ற்றும் பசா ர்ஸ் (Hutchins and Somers 1992)   ற்றும் பசா ர்ஸ் (1985) 

யுமராட்ரா ேற்ைி எழுதிய தைவல்ைளின் அடிப்ேகடயில் இப்ேகுதி அக யும்.  

3.16.1. ேின்னணி 

http://www.languageinindia.com/


187 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

 யூபராட்ரா என்ேது 1978 முதல் 1992 வகர ஐபராப்ேிய ஆகணயத்தால் (European 

Commision) நிறுவப்ேட்டு நிதியளிக்ைப்ேட்ட ஒரு ைட்சிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு திட்ட ாகும். 

யுமராட்ரா ப ற்ைத்திய உைைில்  ிைப்மோிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வுத்திட்ட ாகும். ஒரு 

உண்க யான ேன்ம ாழிய ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டம் உருவாக்ை எடுக்ைப்ேட்ட முதல் 

முக்ைிய ான முயற்சியாகும்; இது ஏழு ஐநரொப்ெிய மெொருைொதொரக் கூட்டள ப்பு (European 

Economic Community (EEC)) ம ொழிகளை  உட்ேடுத்தியதாகும்.  இந்தத் திட்டத்திற்ைான 

நியாயம் தவிர்க்ை இயைாத மோருளாதாரம் ஆகும்.  ஐநரொப்ெிய மெொருைொதொரக் கூட்டள ப்ெின் 

முழு ேிர்வொக வரவுமசைவுத்திட்டத்தின் மூன்ைில் ஒரு ெகுதிக்கு ந ல் ம ொழிமெயர்ப்புப் ெிொிவுக்குக் 

மகொடுக்கத் நதளவப்ெட்டது.  

 யுமராட்ரா ஒரு உண்க யான ேன்னாட்டு வளர்ச்சி ஆய்வுத்திட்ட ாகும். திட்டம் 

நடத்துவதற்கு ஒரு க ய ஆய்வுக்கூடம் இல்கை; அங்ை நாடுைளின் நிய ிக்ைப்ேட்ட 

ேல்ைகைக்ைழப் ேிரதிநிதிைள் அவரவர் ம ாழிைளுக்குப் ேகுப்ோய்வு, உருவக்ைத் மதாகுதிைகள 

உருவாக்குைினர்.  ாற்ைல் மதாகுதி  ட்டும்தான் "க யக்" குழுவால் உருவாக்ைப்ேடும்.  ாற்ைல் 

மதாகுதி எவ்வளவு சிைிதாை இருக்ை இயலுப ா அந்த அளவு சிைிதாய் இருக்ை 

வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளது; மசால் இடம்மேயர்த்தலிருந்து சிைிது கூடுதைானகதக் 

மைாண்டிருக்கும். ம ன்மோருள் உருவாக்ைம்  ம ாழியியல் விதி உருவாக்ைத்திலிருந்து முற்ைிலும்  

ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. ெை ஒருங்கிளணப்பு குழுக்கள் ெல்நவறு ம ொழிகைில் மசயல்ெடுகின்ைை 

 ற்றும் குழுக்களுடன் ஒத்துளழப்ளெ வலியுறுத்துகின்ைைர். யுநரொட்ரொவின் ம ொழியியல் 

நகொட்ெொட்டு அடிப்ெளட புதியது அல்ை.  "மெொருண்ள ளய" உருப்ெடுத்தம் மசய்யும் அடிப்ெளட 

அள ப்புகள் சொர்புக் கிளையள ப்புகைொகும் (dependency trees); அளவ ஓரைவுக்கு 

இைக்கணத்ளத எழுதுகின்ை ம ொழி குழுக்கைின் விருப்ெப்ெடியும்   ஓரைவுக்கு ம ொழிக் 

குழுக்கைின் ெரஸ்ெர ஒப்ெந்தத்தொல் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டும் ெண்புக்கூறு- திப்பு இளணகைொல் 

(feature-value pairs) அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை.   

 ஒரு அர்த்ததில் யுமரொட்ரொவின் ம ன்மெொருள் அடிப்ெளட புதியதொய் இல்ளை. 

அடிப்ெளட விதி விைக்குவொன், இைக்கணங்கள்/மசயற்ெொங்குகள்  ீது கட்டுப்ெொட்டு ம ொழி 

மகொண்ட மெொதுவொை விொித்மதழுது ஒழுங்குமுளையொகும். ஏொியன்-78-இல் உள்ைது நெொன்று 

ம ொழியியல் விதிகளைத் துளண இைக்கணங்கைின் மதொகுப்புகைொகக் கட்ட இயலும்;  ற்றும் 

ம ொழியியைொைர்களுக்கு எந்தத் மதொகுப்பு விதிகளைப் ெயன்ெடுத்தப்ெடநவண்டும் எப்நெொது 

ெயன்ெடுத்தப்ெடநவண்டும் என்ெளதக் கட்டுப்ெடுத்த வழிகள் தரப்ெட்டுள்ைை; தைிப்ெட்ட 

விதிகள் அழிக்க இயைொத விொித்மதொழுது விதிகைொகும்; இதன் கொரண ொக எந்த விதியின் 
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ெயன்ெொடும் புதிய அள ப்ளெ உருவொக்க இயலும்; ஆைொல் அநத ச யம் எந்தப் ெளழய 

தகவளையும் அழிக்கொது.  

  ற்மைொரு அர்த்ததில் யுமரொட்ரொவின் ம ன்மெொருள் அடிப்ெளட அதற்கு முந்ளதய ெிை 

ஒழுங்குமுளைகைிலிருந்து மசொல்ைத்தக்க அைவுக்கு நவறுெட்டதொகும். ெகுப்ெொய்வு,  ொற்ைல், 

 ற்றும் உருவொக்க உெொயங்கள்  ேிரைர்கள் ேளடமுளைப்ெடுத்தும் வழிமுளைகைில் 

உட்ெடுத்தப்ெடவில்ளை.  ொைொக அளவ ம ொழியியைொைர்கைொல் முளைப்ெடுத்தப்ெட்டு ஒரு 

தைித்தன்ள யொை கட்டுப்ெொட்டு ம ொழியொல்   உருப்ெடுத்தம் மசய்யப்ெட்டுள்ைது.  

3.16.2. அக ப்பு முகையும் ஒழுங்குமுகை வடிவக ப்பும் 

 ேைிர்ந்தாளுதல்  ற்றும்  ேன்ம ாழியம் இவற்ைின் பதகவைள் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையின் உருவாக்ைத்கதயும் வடிவக ப்பு அடிப்ேகடகயயும் தீர் ானித்தது. யுமரட்ரொ 

உண்க யிபைபய ேன்ம ாழிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை உருவாக்குவதின் முதல் 

முயற்சி எனைாம். 1978-இல் எடுக்ைப்ேட்ட முக்ைிய ான தீர் ானம் யுமராட்ரா  ாற்ைல்-

அகடப்ேகடயான ஒழுங்குமுகையாகும் என்ேதாகும்.  இருப்ேினும் 30, 42, 75 எனப் ேடிப்ேடியாை 

இகணம ாழிைகள உட்ேடுத்தபவண்டும் என்ை நிகையில் இகடம ாழி அணுகுமுகைகயத் 

பதர்ந்மதடுப்ேது உசித்த ாய் இருந்திருக்கும். இருப்ேினும் அக்ைாைைட்டத்தில் இகடம ாழி 

அணுகுமுகை  திப்ேிழந்திருந்தது ைாரண ாை அது சாத்தி ில்ைாது போனது.  இகடமுை 

அக ப்புக்ைள்,  முக்ைிய விதிமுகைைள், ம ன்மோருள் இவற்ைிற்ைான அடிப்ேகட 

விவரக்குைிப்புைள் ஐபராப்ேிய சமூைம் முழுவதிலும் உள்ள உறுப்ேினர்ைகளக்மைாண்ட 

அணிைளால் உருவாக்ைப்ேட்டன. தனிப்ேட்ட ஆய்வுக் குழுக்ைள்  அவரவர் ம ாழிைளுக்கு 

ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைத் மதாகுதிைள் இவற்ைின் ஆக்ைத்தில் ஈடுேட்டன;  72  ாற்ைல் 

மதாகுதிைளுைளின் ஆக்ைத்தில் ஈாிகணைளாை ஈடுேட்டன.  

 இகடமுை அக ப்ேின் வகரயகை விளக்ைம்  ிை முக்ைிய ானதாகும். பைாட்ோடு 

அடிப்ேகடயில் இது  ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகையாதைால் ஒரு குைிப்ேிட்ட 

ம ாழியின் இகடமுை அக ப்பு ஒரு ம ாழி ஈாிகணக்கும்  ற்மைாரு ம ாழி ஈாிணக்கும் 

இகடயில் பவறுேடும்; எடுத்துக்ைாட்டாை ேிரஞ்சும ாழிகய மஜர் ானிய ம ாழிக்கு 

ம ாழிமேயர்க்கும் போது ஒரு இகடமுை அக ப்பு இருக்ைக்கூடும்; ேிரஞ்சும ாழிகய ஸ்ோனிஷ் 

ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்க்கும் போது பவறு ஒரு இகடமுை அக ப்பு இருக்ைக்கூடும். இருப்ேினும் 

இது குைந்த அளபவ நகடமுகை சாத்திய ானது; ஆனால் மவளிப்ேகடயாை இது இைக்கு ம ாழி 
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 ற்றும் மூை ம ாழி அடிப்ேகடயில் நடுநிகையாை இருக்கும் ஒரும ாழிய ேகுப்ோய்வு 

(monolingual analysis)  ற்றும் உருவாக்ை உட்கூறுைகளக் (generation components) 

மைாண்டிருக்கும் ேடியான பநாக்ைத்கத ைீழறுக்ைக்கூடும்.  இந்தக் ைாரணத்திற்ைாை எவ்வாறு 

இகடமுை அக ப்புைள் இருக்ைபவண்டும்  ற்றும் ம ாழியியல் தைவலின் எந்த நிகையிைான 

அருவ ாக்ைத்கத அது மைாண்டிருக்ைபவண்டும் என்ேதுகுைித்து ஒரு மோதுவான மைாள்கைைளின் 

மதாகுதி ஒப்புக்மைாள்ளப்ேட்டுள்ளது.   

 யுமராட்ரா ம ாழிமேயர்ப்பு மூைம ாழிப் ேனுவகை/உகரகய இைக்கும ாழிப் 

ேனுவலுக்கு/உகரக்கு மோருத்துவதாைக் ைருத்தப்ேடுைின்ைது; இங்கு மோருத்துதல் 

ஒழுங்குமுகையின் மதாகுதிைளுடன் மதாடர்புகடய நடவடிக்கைைளாை வகரயகை விளக்ைம் 

மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இந்த மூன்று அடிப்ேகட நிகைைளில்,  "ேகுப்ோய்வு" மூைப் ேனுவலிருந்து 

மூைப் ேனுவகைப் ேிரதிேலிக்கும் ஒரு உருப்ேடுத்தத்திற்குப் (Rs) மோருத்துவதாகும்;  " ாற்ைல்" 

Rs-ஐ இைக்கும ாழிகயப் ேிரதிேலிக்கும் உருப்ேடுத்தத்திற்குப் (Rt) மோருத்துவதாகும்; 

"உருவாக்ைம்" என்ேது Rt-ஐ இைக்குப் ேனுவைாைப் மோருத்துவதாகும்.  

 

                                                         ாற்ைல் 

   Rs          Rt   

   

         ேகுப்ோய்வு             உருவாக்ைம் 

        ம ாழிமேயர்ப்பு  

             மூைப்ேனுவல்       இைக்குப் ேனுவல்     

    

   மோருத்தத்தின் ைருத்துச்சாயல் 

 

72  ம ாழி ஈாிகணைளுக்ைான ஒழுங்குமுகையில்  ாற்ைகை எளிக யாை கவத்திருப்ேது 

மவளிப்ேகடயான பதகவயாகும்; ஆனால் இதன் விகளவாை, ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாைத் 

மதாகுதிைள் அதற்பைற்ே ேிை  ாற்ைல் அடிப்ேகடயான ஒழுங்குமுகைைகளக் ைாட்டிலும் 

ைைகவத்தன்க யானதாகும். இந்தக் ைைகவத்தன்க  ைாரண ாை  ேகுப்ோய்வும் உருவாக்ைமும் 
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மோருத்தங்ைளின் மதாடர்ச்சிைளாைப் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளன; இது யுமராட்ரா ைட்டக ப்புக்கு அதன் 

அடிப்ேகடயான அடுக்ைக வுத் தன்க கயத் தருைின்ைது. அண்க ப்ேடும் உருப்ேடுத்தங்ைள் 

ம ாழியியல் அடிப்ேகடயில் ஊக்குவிக்ைப்ேட்டதாகும்.  

 ேடத்தின் உச்சத்தில் உள்ள உருப்ேடுத்தங்ைள் அதாவது ேகுப்ோய்வின் இறுதி 

உருப்ேடுத்தமும் உருவாக்ைத்தின் மதாடக்ை உருப்ேடுத்தமும் முன்னர் கூைிய இகடமுை 

அக ப்புைளாகும். இரு ேக்ைமும் உருப்ேடுத்தத்தின் நிகைைள் ஒபர எண்ணிக்கையில் 

இருக்ைபவண்டும் என்ை நிேந்தகன இல்கை. இந்த நிகைைள் மோதுவாை ம ாழியியல் நிைழ்வின் 

உருேனியல், புைவக ப்புத் மதாடாியல் (உறுப்பு), உைவுசார்  ற்றும் அைவக ப்புத் மதாடாியல்  

ஆைிய வருணகனைளின் மதாிந்த பவறுோடுைகளப் ேிரதிேலிக்கும். அகவைள் ேின்வரு ாறு 

சித்தாிக்ைப் ேட்டுள்ளனன. 

யுமராட்ரா ேனுவல் அக ப்பு: ேனுவல் அல்ைாத தரவு  ற்றும் விளக்ைப்ேடங்ைள் உள்ளடங்ைிய 

அக ப்புருவாக்ைம்  ற்றும் மவளியீட்டு குைியங்ைளுடன் மேைப்ேடும் உள்ளீடு 

யுமராட்ரா இயல்ோக்ைப்ேட்ட ேனுவல்: ைிட்டத்தட்ட ASCII பைாப்கே ஒக்கும் எல்ைாப் ேனுவல் 

அல்ைாத தரவு  ற்றும் குைியம்  நீக்ைப்ேட்ட உள்ளீட்டுத் தரவு  

யுமராட்ரா உருேனியல் அக ப்பு: அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட மசால் ைிகள அக ப்புைள்  ற்றும் 

நிறுத்தற் குைிைளின் மதாடர்ச்சி வடிவிலுள்ள மசாற்ைள்  ற்றும் உருேன்ைளின் உருப்ேடுத்தம். 

யுமராட்ரா உறுப்பு அக ப்பு: மதாடாியல் வகைப்ோடுைளின் உைவுைள் அடிப்ேகடயில் அக ந்த 

புைத் மதாடாியல் உறுப்பு அக ப்ேின் உருப்ேடுத்தம். 

யுமராட்ரா உைவுசார் அக ப்பு: ேரந்த அளவில் மசால்மசயல்ோட்டு இைக்ைணத்தின் (Lexical 

funcational grammar) f-அக ப்புைகள ஒக்கும் மதாடாியல் வகைப்ோடுைளுடன் ஒன்ைாை 

இகணந்து (எழுவாய், மசயப்ேடுமோருள் போன்ை) புைவக ப்பு இைக்ைண உைவுைளின் 

உருப்ேடுத்தம். 

 இகடமுை அக ப்பு: பவற்றுக  சட்டை அக ப்புைள்  ற்றும் (விைங்ைின,  ானிட போன்ை) 

மோருண்க யியல் ேண்புக்கூறுைகள உள்ளடக்ைிய மோருண்க  சார்பு அடிப்ேகடயிைான 

உருப்ேடுத்தம். இகடமுை அக ப்பு உருப்ேடுத்தங்ைள்  ாற்ைல் உட்கூறுைளுக்கு உள்ளீடாைவும் 

அதிலிருந்து மவளியீடாைவும் வரும்.  

http://www.languageinindia.com/


191 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

 3.16.3. கணிைி அணுகுமுளை 

 யுமரட்ரொ திட்டத்தில் இரண்டு ேிளைகைின் மெொருத்தத்தின் உருப்ெடுத்தம் ம ொழிமெயர்ப்பு 

எைப்ெடும். யுமரட்ரொவின் விதி-எழுதும் முகைக  இ-சட்டைம் (E-framework) எனப்ேடும். இ-

சட்டைம் என்ேது ஒருங்ைிகணப்பு அடிப்ேகட இைக்ைண முகைக  (unification-based grammar 

formalism) என்ேதில் உட்ேடும்.  

3.16.3.1. மோருட்ைள் ற்றும் அக ப்புைள் (objects and structures) 

 ஒவ்மவாரு நிகையிலும் உருப்ேடுத்தம் ேழம் மோருட்ைகளயும் (primitive objects) இந்தப் 

ேழக யான மோருட்ைளிலிருந்து ைட்டப்ேட்ட அக ப்புைகளயும் மைாண்டிருக்கும். இந்த ேழம் 

மோருட்ைள் ேண்புக்கூறுைளின் ைட்டுைளாகும் (feature bundles); ேண்புக்கூறுைள் அகட- திப்பு 

இகணைளாகும்; ஒவ்மவாரு நிகை உருப்ேடுத்தத்திற்கும் அகடைளின் சாத்தியா ான 

பசர்க்கைைள் ேண்புக்கூறு பைாட்ோட்டால் விளக்ைப்ேட்டிருக்கும். 

3.16.3.2. ம ொழிமெயப்ெொன்கள்  ற்றும் உருவொக்கிகள் (Translators and generators) 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைக்கு ஆர்வமூட்டும் மோருட்ைள் மதாகுக்ைப்ேட்ட 

மோருட்ைள் எனப்ேடும்; இதன் அர்த்தம் இவ்மவைா விதிைளாலும் இகவ நல்லுருவாக்ைம் 

மசய்யப்ேட்டகவைளாகும். மதாகுக்ைப்ேடாத மோருட்ைளும் உண்டு; அகவ நல்லுருவாைம் 

மசய்யப்ேட்ட அல்ைது மசய்யப்ேடாத அக ப்புைளாகும்; அகவ ைருதப்ேட்ட அக ப்புைளாகும் 

(hypothetical structures); அவற்ைின்  திப்பு நிரூேிக்ைப்ேடபவா  றுக்ைப்ேடபவா 

மசய்யப்ேடுவதற்ைாைக் ைாத்திருக்ைின்ைன. அகவைள் ேகுதி குைிப்ேிடப்ேட்ட அல்ைது சீரற்ை 

அல்ைது முழுக  மேைாத ேண்புக்கூறு விவரக்குைிப்ோகும் அல்ைது  றுவக ப்ேட 

பதகவயனதாகும்.  

 உருவாக்ைி மதாகுக்கும் பவகைகய ேை வழிைளில் மசய்யும். மூன்று முக்ைிய வகையான 

விதிைள் உருவாக்ைியில் ைாணப்ேடும். ஒவ்மவான்ைிற்கும் இரண்டு  ாைிைள் உள்ளன.  

 ம ாழிமேயர்ப்ேிைள் மதாகுக்ைப்ேட்ட மோருட்ைகள ஒரு நிகையிலிருந்து  ற்மைாரு 

நிைக்கு மதாகுக்ைப்ேடாத மோருட்ைளின் ஒரு குழு ாை மோருத்தம் மசய்யும். இரண்டு 

அடிப்ேகடயிைான மைாள்கைைள் ம ாழிமேயர்ப்ேிைளின் விளக்ைத்கத வழிைாட்ட 

உருவாக்ைப்ேட்டுள்ள. ஒவ்மவாரு ம ாழிமேயர்ப்ேிைளும் இருவகை டி-விதிைளின் குழு த்கதக் 

மைாண்டிருக்கும்.  
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3.16.3.3. ேளடமுளைெடுத்தல் (Implementation) 

 யுமரட்ரா சமூைத்தின் ைகைச்மசால்லில் ‘நகடமுகைேடுத்தல்’ என்ேது அடிப்ேகட 

ம ன்மோருகள நிறுவுதல் என்று மோருள்ேடாது; ம ாழிமேயர்ப்பு இகணைளின் உருவக்ைத்கதக் 

குைிப்ேிடும்.  

3.16.4. முடிவுகர 

யுமரட்ரா இக்ைாைக்ைட்டத்தின்  ிை ஆர்வ ிக்ை இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வுத்திட்ட ாகும்.  

இதுவகர மோிய ஆய்வு முயற்சிைள் 'அைிவியல் முன்-வளச்சி' ஒழுங்குமுகையில் கூட 

விகளந்ததில்கை; ஆனால் இது முன்பனாக்ைாைப் ோர்க்ைப்ேட பவண்டும். இந்த ஆய்வுத்திட்டம் 

மதாடங்ைப்ேட்ட போது ஒரு ேன்ம ாழிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்குத் பதகவயான 

ம ாழியியல் அைிவு இருக்ைவில்கை. ம ாழியியல் ஆய்வு பதகவயான விளக்ைங்ைகளத் 

தரவில்கை; ேிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் ஒரு ப ம்ேட்ட  ேன்ம ாழிய 

வடிவக ப்ோல் ஏற்றுக்மைாள்ளவியலும் வழிைளில் ஒழுங்குேடுத்தப்ேடவில்கை.  இப்போது இந்த 

அடிப்ேகடயான ஆய்வின் மேரும்ோன்க யான ேகுதி  நிகைபவற்ைப்ேட்டுள்ளது எனக் 

கூைவியலும். நிகைய மசய்ய பவண்டியுள்ளது. யுமராட்ரா ஐபராப்ேிய ம ாழியியைாளர்ைளுக்கு 

எல்ைா ஆய்வுத்திட்டங்ைளிலிருந்தும் ப ம்ேட்ட ஒன்ைாகும். 

3.17. ம ட்டல் METAL  

 உைகம் முழுவதும் ேளடமெறும் மெரும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சி  ற்றும் 

வளர்ச்சியில் ஈடுேட்டுள்ள முதன்க யான குழுக்ைளில் ஒன்ைான மடக்சொஸ் ெல்களைக்கழக 

ம ொழியியல் ஆரொய்ச்சி ள யம் ம ட்டல் METAL என்ை ஆய்வுத்திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ைது.  இது 

ச ீேைாைத்தில் ஒரு வணிைத்ததர ான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய 

வழங்ைியுள்ளது. ம ட்டல் மஜர் ன்-ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகை ேைதடகவைள் ோிபசாதகன 

மசய்யப்ேட்டு திட்ட ஆதரவாளாின் இகணய தளத்தில் ப லும் ோிபசாதகனக்ைாைவும் இறுதி 

உருவாக்ைத்திற்கும் பவண்டி நிறுவப்ேட்டுள்ளது. LITRAS  என்று  றுமேயாிடப்ேட்டுள்ள இந்த 

ஒழுங்குமுகை 1975-இல் விற்ேகனக்கு விடப்ேட்டுள்ளது. ம ட்டல் அைராதிைள் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்ட மதாழில்நுட்ேப் புைங்ைளின் அதிைப்ேடியான சாத்திய ான உள்ளடக்ைப் 

ேரப்புக்கு பவண்டி விாிவாக்ைப்ேட்டுள்ளது.   
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 ம ட்டல் ஒழுங்குமுகையின் குைிப்ேிட்ட வலிக ைளில் ஒன்று அது ேை ம ாழியியல் 

பைாட்ோடுைளுக்கும்  மசயல்திட்டங்ைளுக்கும் இட ளிக்ைிைது என்ேதாகும். மஜர் ன் 

ேகுப்ோய்வுக் கூறு சூழல்ைட்டுப்ோடில்ைாத மதாடரக ப்பு இைக்ைணத்தின் அடிப்ேகடயில் 

அக ந்ததாகும். இது தன்ைிச்ளசயொை  ொற்ைங்களுக்கொை (transformations) வசதிக்கு நவண்டிய 

மசயல்முளைகைொல் மெொிதொக்கப்ெட்டுள்ைது.  ொைொக ஆங்கிைப் ெகுப்ெொய்வு கூைில்  ொற்ைப்ெட்ட 

மெொதுள ப்ெடுத்தப்ெட்ட மசொற்மைொடர் மதொடரள ப்பு இைக்கணம் (generalized phrase 

structure grammar (GPSG)) அணுகுமுகை ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது;  ாற்ைங்ைளின் 

(transformations) உதவி ேயன்ேடுத்தப்ேடவில்கை. ேகுப்ோய்வு  ாற்ைலிருந்து (transfer) 

முற்ைிலும் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. இந்த ஒழுங்குமுகை ேன்ம ாழிய அக ப்ோகும்;  இதன்ேடி 

தரப்ேட்டுள்ள உறுப்ேக ப்பு ஆய்கவ (constituent structure analsysi) ேை இைக்கும ாழிைளில் 

 ாற்ைக ப்புச் மசய்யப்ேடுவதற்பைா உருவாக்ைம் மசய்யப்ேடுவதற்பைா ேயன்ேடுத்த இயலும்.    

 ம ட்டலின்  ாற்ைக ப்புக் கூறு  இரண்டு  ற்ை மதாகுப்புைகள உட்ேடுத்தியுள்ளது; 

ஒன்று  ாற்ைல் இைக்ைண விதிைளாலும் இரண்டாவது  ாற்ைல் அைராதி ேதிவுைளாலும் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. இகவ  ாற்ைலின் போது துகணமசய்ைின்ைன; இது ேகுப்ோய்வு 

நிகையில் ைிகள அக ப்பு மசயல்முகையின் ப லிருந்து-ைீழ் மசயற்ோங்ைின் போது மசயல்ேடும். 

ப லிருந்து-ைீழ் ைடத்து (top-down pass),  ாற்ைல் விதிைள் எழுதிய ம ாழியியைாளர்ைளால் 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. இகவ ஆரம்ே ேகுப்ோய்கவ மசயற்ேடுத்த ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

இைக்ைண விதிைளுடன் 1-1 என இகணபசர்க்ைப்ேட்டுள்ளது. எனபவ ேயன்ேடுத்தக்கூடிய 

விதிைகளக் ைண்டுேிடிக்ை மோதுவான  ாற்ைல் இைக்ைணம் (transfer grammar) வழியாைத் பதடத் 

பதகவயில்கை. இருப்ேினும் அதிைப் மோதுவான  ாற்ைல் இைக்ைணத்கத (general transfer 

grammar) ேயன்ேடுத்தக்கூடிய விருப்ேத்பதர்வு உள்ளது; இது எச்சத்மதாடர்ைளின் (clauses) 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் போது ேயன்ேடுத்தப்ேடும். முன்னர் குைிப்ோல் உணர்தியது போன்று 

அக ப்புசார்  ற்றும் மசால்சார்  ாற்ைல் (structural and lexical transfer) ஒபர ைடத்தின் போது 

மசயல்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது; இதனால் ஒன்று  ற்மைான்ைின் மசயல்ோட்டின் போது ோதிக்ை 

இயலும். குைிப்ோை  ாற்ைல் அைராதி ேதிவுைள் அகவ மசல்லுேடியாகும் மதாடாியல்சார் 

 ற்றும்/அல்ைது மோருண்க யியல் சூழல்ைகளக் குைிப்ேிடக்கூடும். தரப்ேட்டுள்ள உள்ளீட்டிற்கு 

எந்த ேகுப்ோய்வும் ைிகடக்ைப்மேைாவிட்டால்,  ாற்ைலுக்கும் உருவாக்ைதிற்கும் சுதந்திர ான 
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 ிைப்மோிய மதாடர்ைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேடும்; இதனால் ஒவ்மவாரு உள்ளீடும் (ஒரு வாக்ைியப ா 

மதாடபரா) ஏதாவது ம ாழிமேயர்ப்கேத் தரும்.  

 ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்குவதுடன், மடசாஸ் குழு (அசல் உள்ைீடு 

ஆவணங்கள் நெொன்று மவைியீடு ம ொழிமெயர்ப்ளெ வடிவள க்க) ேனுவல் மசயற்ோங்கு (text 

processing), (அகரொதி உள்ைீடுகள், இைக்கண விதிகள் இவற்ைின்) நடட்டொ நெஸ் 

ந நைஜ்ம ண்ட் (data base management),  (அகரொதிப் ெதிவுகள்  ற்றும் இைக்கண விதிகள் 

இவற்ைின் மெரும்ெொைொை ெிளழகளை குளைக்க) விதிகளைச் சொிெொர்த்தல்,  (மசொல் ெதிவுகைின் 

குைிய ொக்கலில்  ைித திைளை அதிகொிக்க) அகரொதி கட்டள த்தல் முதலியவற்ைிற்கு 

ம ன்மெொருள் மதொகுப்புகளை உருவொக்கியுள்ைது (Slocum,  1985). 

3.17.1. வரைொற்றுப் ெின்ைணி 

 ம ட்டலின் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் ஆய்வின் மூைங்கள் மடக்ஸாஸ் 

ேல்ைகைைழைத்தில்  ம ொழியியல் ஆய்வு ள யத்தின் (Linguistic Research Centre (LRC) 

ேிறுவுதலுக்குக் மைாண்டுமசல்லும். ேிை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக் குழுக்ைகளப் போல் 

அல்ைா ல் LRCயின் வலியுறுத்தல் நீண்டைாை அடிப்ேகட ம ாழியியல் ஆய்வாை அக ந்தது. 

ஆங்ைிைம்  ற்றும் மஜர் னின் மதாடாியல்  ீதான அடிப்ேகட ஆய்வு இருதிகச  ாற்ைல் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் (bidirectional transfer system) உருவாக்ைத்தின் 

முன்ம ாழிபுக்கு வழிவகுத்தது.  

 LRCயின் இரண்டாவது ைட்ட ஆய்வு 1970 இலிருந்து 1975 வகர நீட்சியகடந்தது; இது 

இகடம ாழி அடிப்ேகடஅணுகுமுகை (Interlingua-based approach) ஆய்வாை அக ந்தது; 

மதாடர்ந்து மஜர் ன் – ஆங்ைிைம் ம ாழிமேயர்ப்ேில் ைவனக்குவிப்பு மசய்யப்ேட்டது.  

 1978-இல் புதிய ைட்ட ஆய்வு முனிச்-அடிப்ேகடயிைான சீ ன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிதி 

உதவியுடன் மதாடங்ைப்ேட்டது. ம ட்டல் என்ேது  Mechanical Translation and Analysis of 

Language (METAL) என்ேதன் சுருக்ை ாகும்;  ம ட்டல் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

இகடம ாழி அணுகுமுகையிலிருந்து  ாற்ைல்-அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைக்கு  ாைியது.  

 மஜர் ன் –ஆங்ைிை ஒழுங்குமுகை டச்-ேிரஞ்சு, மஜர் ன் – ஸ்ோனிஷ், மஜர் ன்-ேிரஞ்சு, 

மஜர் ன் – டானிஷ் என்ை ஒழுங்குமுகைைளால் மதாடரப்ேட்டது.  
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3.17.2. அடிப்ெளட ஒழுங்குமுளை 

 ம டல் அட்டவகணைள், ேடங்ைள், ஒழுக்கு விளைப்ேடங்ைள், வகரேடங்ைள் 

போன்ைகவைகளக் மைாண்ட மேருந்மதாகுதிைளாை அக யும் மதாழில் நுட்ே ஆவணங்ைகள 

கையாளும் பநாக்ைத்திற்ைாை அக ந்தது. ம ட்டல் ஒழுங்ைக ப்ேின் முக்ைிய மசயற்ோங்குைள் 

ைீபழ தரப்ேட்டுள்ள ேடத்தில் தரப்ேட்டுள்ளன. 
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SINIXTM ஒழுங்குமுகை 

ேனுவல் பேறு 

AI ஒழுங்குமுகை 

 

 

 

 

முன்ேகுப்ோய்வு வழிமுகைைள் 

ேனுவல் பேறு 

    சிகதக்கும் வழிமுகைைள் 

அைராதி வழிமுகைைள் 

ம ாழிமேயர்ப்பு வழிமுகைைள் 

- ேகுப்ோய்வு 

-  ாற்ைல் 

- உருவாக்ைம் 

ேின்திருத்தல்  ீட்டுருவாக்ை வழிமுகைைள் 

 ீட்ருவாக்ை வழிமுகைைள் ேின்திருத்தல் 

ேனுவல் மவளியீடு 

அடிப்ேகட ஒழுங்குமுகை 

ேடம்: ம ட்டல் முக்ைியச் மசயற்ோங்குைள் 
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1. ேனுவல்பேறு (text acquisition): ேனுவல் பேறு மதாகைத்மதாடர்பு இகணப்புைள்  ற்றும் 

ேல்பவறு உள்ளீட்டு வசதிைள் இவற்ைிலிருந்து மேற்ைதாகும், எ.ைா. ைாந்த நாடாக்ைள் (magnetic 

tapes), மநைிழ் வட்டுைள் (floppy discs), ஒளிவழி எழுத்துணாிைள் (optical character recognizers)  

2. வடிவக்குகைப்பு நிரல்ைள் (deformating programs): வடிவக்குகைப்பு நிரல்ைள் 

விளக்ைப்ேடங்ைள், அட்டவகணைள், வகரேடங்ைள் போன்ைவற்கை ேனுவல் தரவிலிருந்து 

ேிாிக்ைின்ைன;  ற்றும் ேிந்கதயகத  றுமசருைலுக்ைாை (re-insertion) அகடயாளப்ேடுத்தும்; 

இந்நிகை 'ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைளின்'  (translation units) (தனிச் மசால்லிலிருந்து முழு 

வாக்ைியம் வகர) அகடயாளம் ைாணகையும் (identification)  ற்றும் அகடயாளப்ேடுத்தகையும் 

(marking) உட்ேடுத்தும்.  

3.முன் ேகுப்ோய்வு (pre-analysis): அைராதித் தரவுத்தளத்கதத் பதடி மூன்று ேட்டியல்ைகள 

உருவாக்குவது: (அ) அைரவாிகசயில் ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ள அைிப்ேடாத மசாற்ைள் (unknown 

words), (ஆ) அைராதியில் ஏற்ைனபவ உள்ள கூறுைளின் அடிப்ேகடயில் ோிந்துகரக்ைப்ேட்ட 

சாத்தியா ான ஆங்ைிை ம ாழிமேயப்புைகளக் மைாண்ட  (மஜர் ன் ம ாழியில் அடிக்ைடி 

ைாணப்ேட இயலும்) அைியப்ேடாத கூட்டுமசாற்ைள் (unkown compounds); எடுத்துக்ைாட்டாை 

Prüfangaben என்ேது testing specification என்ேகதப் ோிந்துகரக்ைைாம்; (இ) கையிலுள்ள 

ேனுவலுக்கு ேயனாளி துல்லியத்கதயும் மோருத்தத்கதயும் சாிோர்க்ை ஏற்ைனபவ அைியப்ேட்ட 

ைகைச்மசாற்ைள். 

4. அைராதி நிரல்ைள் (dictionary programs): மூை  ற்றும் இைக்கு ம ாழிைளின் ஒரும ாழி 

அைராதிைள் உருேனியல், மதாடாியல், மோருண்க யியல் தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்கும்;  

இரும ாழிய  ாற்ைல் அைராதிைள் (bilingual transfer dictionaries) ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைகளக் 

குைிப்ேிடும்  ற்றும் சூழல் தைவல்ைகளயும் உட்ேடுத்தும்.  

5. ம ட்டல் ம ாழிமேயர்ப்பு நிரல்ைள் (METAL translation programs) (ேின்னால் 

விளக்ைப்ேட்டுள்ளது) 

6.  றுவடிவாக்ைம் (reformatting): ேனுவல்சார்  ற்றும் ம ாழியியல்சாரா தரவுைளின் இணப்பு 

8. ேின்-திருத்தியக த்தல் (post-editing):  
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7. மவளியீடு (output): மசால் மசயைாக்ை ஒழுங்குமுகை (word processing system), அச்சு 

மவளியீடு (printer output), தட்டச்சிடல் (typesetting), ேிை ேனுவல் மசயைாக்ை  ற்றும்/அல்ைது 

மவளியிடும் ஒழுங்குமுகைக்கு  ாற்ைல்  

ேின்வரும் விளக்ைம் முக்ைிய ாை 1980-ைளின் க யத்தில் மஜர் ன்-ஆங்ைிை ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையின் விவான விவரங்ைளின் அடிப்ேகடயில் அக ந்த்தாகும்.  

3.17.3. ம ாழியியல் தரவுத்தளங்ைள் 

 ம ட்டல் ஒழுங்குமுகையில் (ேகுப்ோய்வு,  ாற்ைல், உருவாக்ைம் போன்ை) 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசயன்க ளுக்கும் மசயன்க ைளின் போது அகழக்ைப்ேடுைிை தரவுக்கும்  

இகடயில் மதளிவான ேிாிவிகன இருக்ைின்ைது. மூை  ற்றும் இைக்கு ம ாழிைளுக்கு ஒரும ாழிய 

மசால் தைவல்ைள், ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழி இகணைளுக்கு இரும ாழிய மசால் தைவல்ைள், 

இைக்ைணவிதிைளின் மதாகுப்புைள் முதலியவற்கைத் தரவு மைாண்டிருக்கும். ேிந்கதயது ேல்பவறு 

வகையான ம ாழியியல் அைகுைளின் (உருேன்ைள், மசாற்ைள், மதாடர்ைள், எச்சத்மதாடர்ைள், 

வாக்ைியங்ைள்)  ீது ம ாழிமேயர்ப்ேின் எல்ைா நிகைைளிலும் ேிரபயாைிக்ைப்ேடும்  ற்றும் 

உருேனியல், மதாடாியல்  ற்றும் மோருண்க யியல் ேண்புகூறுைகள உள்ளடக்கும் விதிைகள 

உள்ளடக்ை ாய்க்மைாள்ளும்.  

3.17.3.1. அைராதிைள் 

 ம ட்டலின் ஒரும ாழிய மூை  ற்றும் இைக்கு அைராதிைள் அடிப்ேகட உருேனியல், 

மதாடாியல், மோருண்க யியல் தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்கும். ம ட்டல் மசாற்மைாகுதிைளின் 

ேடிநிகையக ப்கேத் தரும்: அடிப்ேகடத் மதாகுதிைள் (basic modules) (மசயற்ோட்டுச் 

மசாற்ைள், மோது மசாற்மைாகுதி, மோதுவான ைகைச்மசாற்மதாகுதி எனப்ேடும்)  மூன்று 

அடி ட்ட நிகைைள் (three lowest levels) ஆகும்; இது எந்த விஷயத்கதயும் ேயன்ேடுத்தும். இந்தத் 

தர ான மதாகுதிைளில் ேயனாளிைள் எவ்வளவு சிைப்ோன/தனித்தன்க யான மோருள்விளக்ைச் 

மசாற்பைாகவைகளயும் பசர்க்ைவியலும்  ற்றும் அகவைள் ேயன்ேடுத்தப்ேடபவண்டிய 

வாிகசமுகைைகளயும் குைிப்ேிடவியலும்.  ப லும் விஷயச் சிைப்புள்ள/தனித்தன்க யுள்ள 

மசாற்பைாகவைளின் ேயனாளிைள் நாட்டுச் சிைப்புள்ள/தனித்தன்க யுள்ள 

மசாற்பைாகவைகளயும் விளக்ை இயலும் (எடுத்துக்ைாட்டாை மஜர் ன் lastwagen  என்ேது 
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அம ாிக்ைாவில் truck  என்று ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடும்; ேிாிட்டனில் lorry என்று 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடும்). 

 ஒரும ாழிய அைராதிைளில் மசாற்ேதிவுைள்  திப்புடன் கூடிய ேண்புக்கூறுைளின் 

ேட்டியல், எ.ைா. பவர் வடிவம், இைக்ைண வகைப்ோடு, உருேனியல்  ாற்றுக்ைள் (morphological 

variants), எண், இடம் போன்ைன. அைராதிைள் ேகுதி வடிவுைகளத் (stem forms) (மோதுவாைச் 

மசால்மதாடக்ை தனி ங்ைள்) உட்ேடுத்துவபதாடு  ட்டு ல்ைா ல்  ஒட்டுைகளயும்/விகுதிைகளயும் 

(மோதுவாைச் மசாலிறுதித்  தனி ங்ைள்) உட்ேடுத்தும்; ேதிவுைள்  ாற்றுப் ேகுப்ோய்வுைளுக்கு 

இகடயில் பதர்கவ மசயல்ேடுத்த  'விருப்ேத்பதர்வு'  திப்கேயும்  எந்த மசால் 

பசர்ந்துவருகைைளின் அைிகுைிைகளயும் (lexical collocations) (எ.ைா. மதாடர்ச்சியுைா 

விகனவடிவுைள்: look up, zurückgeben),  விஷயப் புைன்ைளின் அைிகுைிகயயும் மசாற்ேதிவு 

உட்ேடுத்தும்.  மேயர்ைளின் ேதிவுைள் அவற்ைின் திாிபு வகுப்புைகளக் ைாட்டும்  ற்றும் உடன் 

வருகை ைட்டுப்ோட்டிற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மோருண்க ப் ேண்கூகைச் 

('இருக்கும்மோருள்/இருப்ோன்', 'உயிருள்ளகவ'. 'வியாோரப்மோருள்/ேண்டம்' போன்ைன)  

பசர்க்கும்; விகனைளின் ேதிவுைள் ேங்பைற்ோளர்ைளின் (arguments) மோருண்க ப் 

ேண்புக்கூறுைளுடன்  பவற்றுக -சட்டை விவரக்குைிப்புைள் ('அை பவற்றுக ' உைவுைள் 

அடிப்ேகடயில்:  மசயலி, இைக்கு, ேயனாளி போன்ைன), ேங்பைற்ோளர்ைளின் உறுப்பு வகை 

(constituent type) (எ.ைா. மேயர்த்மதாடர், முனுருபுத் மதாடர், எச்சத்மதாடர் போன்ைன)  ற்றும் 

ேங்பைற்ோளர்ைளின் புைத் மதாடாியல் மசயல்ோடு (எழுவாய், மசயப்ேடுமோருள், என்று-நிரப்ேி 

போன்ைன); அவற்ைின் இகணதிைனின் (valency) விவரக்குைிப்பு ('மசயப்ேடுமோருள் ஏற்பு 

வகை'): ஒரு ேங்பைற்ோளர் மைாண்ட மசயப்ேடுமோருள் ஏற்ைாக   (மசயலி), இரண்டு 

ேங்பைற்ோளர்ைள் மைாண்ட மசயப்ேடுமோருள் ஏற்ைாக  (மசயலி, இடம்), இரண்டு 

ேங்மைடுப்ோளர்ைள் மைாண்ட மசய்ப்ேடுமோருள் ஏற்பு (மசயலி, இைக்கு), போன்ைன. 

 உள்ளீட்டுச் மசாற்ேதிவுைள் இைக்ைணம்  ற்றும்  ம ாழிமேயர்ப்பு தைவல்ைளுக்ைாை 

ஊடாட்டம் அடிப்ேகடயில் ேயனாளர்ைளுக்கு உதவும் 'இகடக்குைிய ாக்ைியால்' 

வசதிமசய்யப்ேட்டுளது. இகடக்குைிய ாக்ைி குகைந்த அளவு தைவகை (பவர் வடிவம்  ற்றும் 

இைக்ைண வகைப்ோடு) ஏற்கும்  ற்றும் தானியக்ை ாை உருேனியல்  ாற்றுருக்ைகள உருவாக்கும் 

 ற்றும் மதாடாியல் ேண்புக்கூறுைகளயும்  திப்புைகளயும் குைிய ாக்கும் 'மசால்சார் 
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இயல்புநிகை' நிரகை ('lexical default' program) உட்ேடுத்தும். இரும ாழிய அைராதிைளில் உள்ள 

தைவல்ைள் குைிப்ேிட்ட சட்டைங்ைளின் விவரக்குைிப்பு, சிை மோருண்க  வகையின் 

ேங்பைற்ோளர்ைளின் இருப்பு, மசயலி வரும் மதாடர்ைகள (active phrases) மசயலியற்ை 

ைட்டு ானங்ைளாை  (impersonal constructions)  ாற்றுதல், தனி ங்ைகள பசர்த்தல்  ற்றும் 

நீக்குதல் போன்ைவற்கை உட்ேடுத்த இயலும். இந்தக் ைருவிகய ஒழுங்குமுகைகய 

உருவாக்குேவர்ைளால் ேயன்ேடுத்த இயலும்; விரும்ேினால் இறுதி ேயனாளிைள் தங்ைளது 

அைராதிைகள உருவாக்ைவும் ேயன்ேடுத்த இயலும். 

 ஒரும ாழிய அைராதிைள், மூை ம ாழிப் ேகுப்ோய்வுக்பைா இைக்கு ம ாழி 

உருவாக்ைத்திற்பைா  ற்றும் எந்த ம ாழி சம்ேந்தப்ேட்டாலும் ேயன்ேடுத்தும்ேடி நடுநிகையாைவும் 

சுதந்திர ாைவும் வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளது.  ாைாை இரும ாழிய  ாற்ைல் அைராதிைள் ஒரு 

ம ாழிமேயர்ப்புத் திகசயில் ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழி இகணக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளது. 

3.17.3.2. இைக்ைண விதிைள் 

  ம ட்டலின் இைக்ைணங்ைள் ோிபசாதகனைள்  ற்றும் ைட்டுப்ோடுைளாலும்  ற்றும் 

மவளியீட்டு அக ப்புைளின் விவரக்குைிப்புைளாலும் மோிதாக்ைப்ேட்ட சூழல் ைட்டுப்ோடில்ைாத 

மதாடரக ப்பு விதிைளின் வாிகசயற்ை  மதாகுதிைகளக் மைாண்டது. எல்ைா விதிைளும் லிஸ்ப் 

(Lisp) மசயல்ோடுைளாை முகைேடுத்தப்ேட்டது. அகவ திாிபுசார் உருேனியகையும் 

மதாடாியல்சார் அக ப்புைகளயும் உட்ேடுத்தும்; அகவ   ாற்ைலின் போது 

மசய்யப்ேடபவண்டிய மசயல்முகைைளுடன்  ேகுப்ோய்வின் போது மசய்யப்ேடபவண்டிய 

மசயல்முகைைகளச் இகணக்கும் 

 இகடக்குைிய ாக்ைியின் (intercoder) ேயன்ோட்டால் அைராதியியைாளர்ைளின் மசால்சார் 

தரவுத்தளத்கத உருவாக்கும் ேணி  வசதிமசய்யப்ேட்டுள்ளது போல்  இைக்ைணத்கத 

எழுதுேவர்ைளுக்கு உதவும் ேடி ம ட்டல்ஷாப் மதாடாியல் உருவாக்ைக் ைருவி (Metalshop syntax 

development toold) என்ை ஒரு அதிநவீன ம ன்மோருள் ஆதரவு உள்ளது.  இது ம ாழியியைார் 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசயற்ோங்ைின் ேல்பவறு நிகைைளில் அக ப்புைகள உருவாக்குவதற்கும் 

தரப்ேட்ட அக ப்ேின் ஒரு ேகுதிக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடபவண்டிய மோருத்த ான விதிைகள 

உடனடியாைக்  ைண்டைியவும் உதவுைின்ைது; எடுத்துக்ைாட்டாை ஒரு ைிகளயக ப்ேில் 

மோருத்த ான ைணுகவ சுட்டியால்/ வுசால் மசாடுக்ைிக் ைண்டைியைாம். இந்த வசதி இறுதிப் 
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ேயனாளிைளுக்கு ைிகடக்ைாவிட்டாலும் இது கூடுதல் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட இைக்ைண உருவாக்ைச் 

சூழலுக்கு ஆதரவு அளிக்ைின்ைது.  

3.17.3.3. ம ாழிமேயர்ப்பு நிரல்ைள் 

  ாற்ைல் அடிப்ேகடயான ஒழுங்குமுகையாை, ம ட்டல் மூன்று அடிப்ேகடயான 

ைட்டங்ைகளக் மைாண்டுள்ளது: ேகுப்ோய்வு (analysis),  ாற்ைல் (transfer), உருவாக்ைம் 

(generation). சிை விவரங்ைளில் 'ஒருங்ைிகணப்பு' (integration)  என்ை நான்ைாவது ைட்டம் 

ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாைத்திற்கும் இகடயில் பதான்றும்; இது வாக்ைியத்திற்கு உள்பளயுள்ள 

 ற்றும் வாக்ைியதிற்கு மவளிபயயுள்ள முற்சுட்டின் சிக்ைல்ைகள தீர்க்கும் ேணிகயக் 

மைாண்டிருக்ைின்ைது. இந்த உட்கூறுைளுக்கு இகடயிலுள்ள ேிாிவுைள் முன்னால் விளக்ைப்ேட்ட 

'சுத்த ான' வடிவத்துடன் இணங்ைாது. எனபவ ம ட்கடல் ' ாற்ைப்ேட்ட  ாற்ைல்' ஒழுங்குமுகை 

(modified transfer system) என்று ேண்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  

 ேகுப்ோய்வின் முதல் நிகை மசால்  ற்றும் உருேனியல் ேகுப்ோய்வு ஆகும். உருேனியல் 

ேகுப்ோய்வு மதாடரக ப்பு இைக்ைணத்தின் ேிரபயாைத்தால் ேின் மதாடரப்ேடும். இந்நிகையில் 

மோருண்க ப் ேண்புக்கூறுைள் ேயன்ேடுத்தேடுவதில்கை. மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு இைக்ைண 

விதிைளில் குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள ேல்பவறு மசயல்முகைைளின் உயிர்ப்கே உள்ளடக்கும் எ.ைா. 

பவற்றுக ச் சட்டைத்கத அகடயாளம் ைாணல்,  ாற்ைங்ைகள (transformations) 

நிகைபவற்றுதல்.  

 ம ட்டல் ேகுப்ோய்வி ேழக்ை ான/ோிசய ான இகண ைீழிருந்து-ப ல் ோணியில்  

(parallel bottom-up fashion) இயங்குைிைது. இைக்ைண விதிைள் 'நிகைைளாை' குழு ப்ேட்டுள்ளன; 

ேகுப்ோய்வி உயர்நிகையிலுள்ை விதிைளுக்குச் மசல்லுமுன் ைீழ்நிகையில் எல்ைா விதிைகளயும் 

ேிரபயாைிக்ை முயலும். ஒன்பைா அல்ைது அதற்குக் கூடுதல் விளக்ைங்ைள் ைண்டுேிடிக்ைப்ேடும் 

போது அது நிற்கும்; புை அக ப்புைகள ைீழ்நிகை விதிைகளப் ேயன்ேடுத்தி விளக்ைம் 

ைாணமுடியும ன்ைால் ைைகவத்தன்க யான/சிக்ைைான  ற்றும் குகைந்த சாத்திய ான விதிைள் 

விட்டுவிடப்ேடும்; ைீழ்நிகை விதிைள் மவற்ைிமேைாவிட்டால் ேின்னர் ேடிேடியாை உயர்நிகை 

விதிைள் முயற்சிக்ைப்ேடும். இவ்வாறு இந்த ஒழுங்குமுகை எல்ைா சாத்திய ான விளக்ைங்ைகளயும் 

உருவாக்குவதில்கை. உள்ளீடு முழுக யற்ைதால் இருந்தால் அகரகுகையான ேகுப்ோய்வும் 

ேிரபயாைிக்ைப்ேடும். 
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  ாற்ைல் மசயல்முகைைள் (transfer procedures)  ாற்ைல் (transfer) என்ை அடுத்த 

மசயல்ோட்டால் உயிர்ப்ேிக்ைப்ேடும். க யக் ைட்டுப்ோடு இல்கை; மசயற்ோங்கு இைக்ைண 

விதிைளிளின்  ாற்ைல் ேகுதிைளால் தீர் ானிக்ைப்ேடுைின்ைது.  ாற்ைல் (இரும ாழிய 

அைராதியிருந்தான) மசால்சார்  ாற்ைல் விதிைள்  ற்றும் (இைக்ைணவிதிைளின்  ாற்ைல் 

ேகுதிைளிலிருந்தான) அக ப்புசார்  ாற்ைல் விதிைளின் ைைகவத்தன்க யான ஊடாட்டத்கத 

உள்ளடக்கும்.  இரண்டு வகை விதிைளும் ஒன்கைமயான்று ோதிக்ை இயலும்.  ாற்ைலுக்ைான 

ம ட்டலின் உள்ளீடு ஒப்பீட்டளவில் பவற்றுக  ேங்குமுகை ஒப்ேகடப்புைள் (case role 

assignments)   ற்றும் சிை மோருண்க  ேண்புக்கூறுைள் மைாண்ட ஆழ ில்ைா மதாடரக ப்பு 

(shallow phrase structure) உருப்ேடுத்தங்ைளாகும். மவளியீடுைள் மசால் வாிகசயின் முழு 

விவரக்குைிப்புைள்  ற்றும் உருேனியல் உறுப்புைள் மைாண்ட புை உருப்ேடுத்தங்ைளாகும். இதன் 

விகளவாை (உருவாக்ைம் என்ை மசயற்ோட்டால் உயிர்ப்ேிக்ைப்ேடும்) இறுதி உருவாக்கு நிகை  

(generation stage) உருேனியல் அடிப்ேகடயில் சாியான இைக்கு ம ாழி பைார்கவைகள 

உருவாக்குவதுடன் முற்ைிலும் மதாடர்புகடயதாகும். 

3.18.. பராமசட்டா (Rosetta) 

 எண்ட்நஹொமவைில் உள்ை ெிலிப்ஸ் ஆய்வு ஆய்வுக்கூடங்கைில் ந ற்மகொள்ைப்ெட்ட 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புத் திட்டம் அன்ளைய கொைகட்டத்தில்  ிகப் புதுள யொை ெொிநசொதளைத் 

திட்டங்கைில் ஒன்ைொகும் (Hutchins and Somer, 1992: 279). இதன் முக்கிய ொை ெண்புக்கூறு 

 ொண்நடகு இைக்கணத்தின் மகொள்ளககள் அடிப்ெளடயிைொை இளடம ொழி உருப்ெடுத்தங்களை 

திட்ட ிடும் முயற்சி என்ேதாகும்.  ாண்படகு பைாட்ோடு பநரடியாை மதாடாியகை 

மோருண்க யியபைாடு மதாடர்புேடுத்துக்ைின்ைது.  

3.18.1. வரைொற்றுப் ெின்ைணி 

 இத்திட்டம் ஃப்லிப்சில் (Philips) மசய்யப்ெட்ட ேிலிகுவா (PHLIQA) பைள்விப்ேதில் 

ஒழுங்குமுகை என்ை முந்ளதய ஆய்வில் அதன் நவளரக் மகொண்டுள்ைது.  இதன் மசயல்ெொடு 

ஆங்கிைத்தில் மவைிப்ெடுத்தப்ெட்ட நகள்விகளை தருக்க உருப்ெடுத்தங்கைொக  ொற்றுவதொகும். 

இது சூழல்கட்டுப்ெொடில்ைொ இைக்கணம் அடிப்ேகடயிைான ெகுப்ெொைொல் (parser) 

ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது; இதில் ஒவ்மவாரு இைக்ைண விதியும் ஒரு ம ாழிமேயர்ப்பு விதியுடன் 

இகணக்ைப்ேட்டு தருக்ைம ாழியாை இருக்கும். இருப்ேினும் ம ாழிமேயர்ப்பு பநரடியானதல்ை: 

சூழல்ைட்டுப்ோடிைா உருப்ேடுத்தங்ைள் உண்க யான தருக்ை உருப்ேடுத்தத்கதப் மேறுவதற்கும் 
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முன்னர் ஒரு ைைப்ேட ான ’தருக்ைம்’  ற்றும் ‘ஆழம்’-ஆன மதாடாியல் அக ப்ோல்  ாற்ைம் 

மசய்யப்ேடும். இந்த ைைப்ேட அணுகுமுகையின் திருப்தி இல்ைாத இயல்பு புதிய இைக்ைணத்தின் 

வடிவக க்குக் மைாண்டு மசன்ைது; இது முழுவதும் கூட்டக வானது; இதில் விதிைள் 

சூழல்ைட்டுப்ோடிைா இைக்ைணங்ைகள விட அதிை சக்திவாய்ந்தது. தத்துவாதியான ாிச்சர்ட் 

 ாண்படக் (Richard Montague) என்ேவரால் விளக்ைப்ேட்ட இைக்ைணங்ைள் இந்த 

அணுகுமுகைக்கு ைவர்ச்சியான  திாிகயத் தந்தது என்ை முடிவுக்கு வரப்ேட்டது.  

 ஜான் ைாண்ட்ஸ்மேர்ைன் (Jan Landsbergen) மராமசட்டா திட்டத்தில் சாத்தியங்ைகள 

ஆயத் தீர் ானித்தார்; இது 1980 இல் மதாடங்ைப்ேட்டது.  ஆரம்ேத்தில் இரண்டு ோிபசாதகன 

ஒழுங்குமுகைைள் உருவாக்ைப்ேட்டன: மராமசட்டா 1  ற்றும் மராமசட்டா2. 1985-இல் மோிய 

திட்டம் இரண்டு ைட்டங்ைளில் மதாடங்ைப்ேட்து. முதைாவது ைட்டம் முக்ைிய ான ம ாழியியல் 

 ற்றும் ைணினியல் சட்டக்ைத்திலும் டச்சிலிருந்து ஆங்ைிைம்  ற்றும் ஸ்ஃோனிஷுக்கு  ற்றும் 

ஆங்ைிைம் அல்ைது ஸ்ஃோனிஷ்க்கு எளிக யான வாக்ைியங்ைகள ம ாழிமேயர்க்கும் ஆய்வு 

ஒழுங்குமுகையின் உருவாைத்திற்கும்  (மராமசட்டா 3)  ைவனகுவிப்பு மசய்தது.  அைராதிைள் 

சிைியாகவ  ற்றும் ஒழுங்குமுகை எல்ைா சாத்திய ான ம ாழிமேயர்ப்புைகளயும் உருவாக்கும். 

1989-இல் மதாடங்ைப்ேட்ட இரண்டாவது ைட்டம் மராமசட்டா 3-இன் அதிை வலுவான 

ஒழுங்குமுகை உருவாக்ைத்திற்கு ஒதுக்ைியது. இது உண்க யான ேயன்ோடிற்ைான 

மூைமுன் ாதிாி ஒழுங்குமுகையின் (மராமசட்டா 4) உருவாக்ைத்திற்கு வழிவகுத்தது. இதன் இறுதி 

பநாக்ைம் இைக்கு ம ாழிைகள அைியாத ேயன்ோட்டாளர்ைளுக்கு ஒரு ஒழுங்குமுகைகய 

உருவாக்குவதாகும். இது ேகுப்ோய்வின் போது ஒரும ாழிய ஊடாடும் மோருள் யக்ை நீக்ைத்கத 

உட்ேடுத்தும்; ப லும் ேின் திருத்தம் பதகவப்ேடாத மவளியீட்கட உருவாக்குவதாகும். எல்ைா 

ஆய்வுைளும் பைாட்ோடு  ற்றும் ம ாழியியல் அடித்தளத்தில் ைவனக்குவிப்பு மசய்தன. 

3.18.2.  ொண்நடகு இைக்கணம் (Montague grammar) 

  ொண்நடகு இைக்கணத்தின் முக்கியப் ெண்பு மெொருள்நகொள்களை அள ப்பு 

உைவுகளுடன் இளணப்ெதொகும்.  ொண்நடகு இைக்கணம் ஒரு மவைிப்ெொட்டின் மெொருள் அதன் 

ெொகங்கைின் மெொருைின் மசய்ெொடொகும் என்ை கூட்டக வின் மைாள்கைக்குக் (principle of 

compositionality) ைட்டுப்ேடும். ோைங்ைள் மதாடாியைால் விளக்ைப்ேடுவதால், மதாடாியலுக்கும் 

மோருண்க யியலுக்கும் மநருங்ைிய உைவு இருக்கும்.  
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  ாண்படகு இைக்ைணம் ‘அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைள்’-இன் ஒரு குழு த்கதயும் 

மதாடாியல் விதிைளின் ஒரு குழ த்கதயும் குைிப்ேிடும். அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைள் 

மோருண்க மைாண்ட அைகுைளாகும்;  ற்றும் விதிைள் எவ்வாறு அடிப்ேகட 

மவளிப்ோடுைளிலிருந்து மோிய மவளிப்ோடுைகள ( ற்றும் இறுதியாை வாக்ைியங்ைகள) 

உருவாக்ை இயலும் என்று விதிமுகை மசய்ைின்ைது. விதிைள் ைிழிருந்து ப ைாைப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன.    

 3.18.3. தகைைீழாை  ாற்ைல்  ற்றும் ஒத்தவடிவுடக  (reversibility and isomorphism)  

 கூட்டக வு  ற்றும் இகடம ாழியக் மைாள்ைகளக் மைாண்ட மராமசட்டா 

இைக்ைணங்ைள் மூன்று ேிை மைாள்கைைளுக்கு இணங்கும். முதைாவது மவளிப்ேகட: மூைம ாழி 

 ற்றும் இைக்கும ாழி இைக்ைணங்ைள் சுதந்திர ாை விளக்ைப்ேடுவதுடன் ம ாழியியல்  ற்றும் 

ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயற்ோங்குைள் இைக்ைணங்ைளில் துல்லிய ாை மவளிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. 

இரண்டாவது ஓர் இைக்ைணக் மைாள்கை: ஒபர இைக்ைணம் வாக்ைியங்ைளின் உருவாக்ைத்திற்கும் 

ேகுப்ோய்விற்கும் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. அதாவது இைக்ைணங்ைள் தகைைீழாை  ாற்றுவதற்கு 

உாியன.  ிை முக்ைிய ான பதகவ மதாடாியல் விதிைகள தகைைீழாை  ாற்றுதைாகும். 

மூன்ைாவது மைாள்கை ஒத்தவடிவுடக . இது கூட்டக வு மைாள்கைகயப் ேின்ேற்றும் 

தீர் னத்திலிருந்து மதாடர்ைின்ைது;  ற்றும் மோருண்க  உருவாக்ைக் ைிகளைகள (semantic 

derivation trees) இகடம ாழிய உருப்ேடுத்தங்ைளாைப் ேயன்ேடுத்துவகதச் 

சாத்திய ாக்குைின்ைது. இரண்டு வாக்ைியங்ைள் ஒபர  மோருண்க  உருவாக்ைக் ைிகளைகளக் 

மைாண்டிருந்தால் அவ்விரண்டும் ஒன்றுக்மைான்ைான ம ாழிமேயர்ப்புைளாைக் ைருதப்ேடும்; 

அபதபோன்று மதாடர்புகடய மதாடாியல் உருவாைக் ைிகளைளும் (syntactic derivation trees) 

ைருத்தப்ேடும். 

 மராமசட்டா ஆய்வாளர்ைளால் இகடம ாழியம் (intelinguality) அல்ைாது 

ஒத்தவடிவுகடக  தான் சட்டைத்தின் முதன்க  ேண்ோை வலியுறுத்தப்ேட்டது. இரண்டு 

வாக்ைியங்ைள் ஒன்றுக்மைான்ைான ம ாழிமேயர்ப்ோை இருப்ேதன் முக்ைிய ான ைட்டுப்ோடு 

அகவைளுக்கு ஒத்தவடிவத் மதாடாியல் உருவாக்ைக் ைிகள இருக்ை பவண்டும ன்ேதாகும்.  
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3.18.4. ம ொழிமெயர்ப்புச் மசயற்ெொங்குகள் 

 மரொமசட்டொ ம ொழிமெயர்ப்பு மசயற்ெொங்ளக ெின்வரு ொறு விைக்கைொம். ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளைக்கு கீழ்வரும் ெடத்தில் எடுத்துக்கொட்டியுள்ைது நெொல் எட்டு ேிளைகள் உள்ைை.  

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம ாழி வாக்ைியம் 
இைக்கும ாழி வாக்ைியம் 

எ-உருபு ஜி-உருபு 

மசால்சார் எஸ்-ைிகளயக ப்புைளின் வாிகசைள் மசால்சார் எஸ்-ைிகளயக ப்ப்ைளின் 

வாிகசைள் 

 

எஸ்-ேகுப்ோன் இறுதிைள் 

எம்-ேகுப்ோன் 

புை ைிகளய ப்புைள் 

 

புை ைிகளய ப்புைள் 

எம்-உருவாக்ைி 

எ- ாற்ைல் 

மதாடாியல் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்பு 

 

மதாடாியல் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்பு 

ஜி- ாற்ைல் 

 

மோருண்க யியல் 

ஆக்ைக் ைிகளயக ப்பு 

 

முதல் நிகையில் உருேனியல் ேகுப்ோய்வு (எ-உருபு), உள்ளீட்டுக் பைார்கவைள் என்ேன 

’மசால்சார் எஸ்-ைிகளயக ப்புைள்’-இன் (lexical S-trees) வாிகசைகள உருவாக்ை 

ேகுதிைளாைவும் (do, love, flower) ஒட்டுக்ைளாைவும் (-es, -s)  சிகதக்ைப்ேடும்.  ாண்படகு 

இைக்ைணத்தில் அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைள் எளிய மசாற்ைளாை இருந்தாலும், மராமசட்டாவில் 

அகவைள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு ப ற்ேட்ட புைக்குைிப்புமசய்யப்ேட்ட தனி ங்ைகளக்மைாண்ட 

வாிப்ேடுத்தப்ேட்ட ைிகளயக ப்புைளாை (எஸ்-ைிகளயக ப்புைள்/S-trees = surface trees) 

விளக்ைப்ேடும். இரண்டாவது நிகை இரண்டு-நிகை மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு ஆகும்; இதில் எஸ்-
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ேகுப்ோன தற்ைாலிைப் ேகுப்ோய்வின் குழு ங்ைகள உருவாக்கும். வகைப்ோட்டு ஒருமசால்போலி 

தீர் ானிக்ைப்ேடுைின்ைது (எ.ைா. love ஒரு மேயரல்ை விகனயாகும்); ஆனால் மசால்சார் அல்ைது 

மதாடாியல் மோருண்க   யக்ைம் தீர் ானிக்ைப்ேடவில்கை. 

 

    வாக்ைியம் 

          இகணப்ோன் எழுவாய்   ேயனிகை  நிறுத்தற்குைி 

    விகன   மேமதா    விமதா ?  

 does      தகை  தகை மசமோ 

   ேதிலீடுமே  விகன  மேமதா 

      he                             love    தகை 

         மேயர் 

          flowers 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்வின் இரண்டாவது ேகுதியில் எம்-ேகுப்ோன் மதாடாியல் 

அடிப்ேகடயிைான சாியான ைிகளயக ப்புைகளத் பதர்ந்மதடுக்கும்; வாக்ைியத்தின் மோருளுகள 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ய அடித்தளத்கத ஏற்ேடுத்தும்; அதாவது அது ஒரு மதாடாியல்சார் ஆக்ைக் 

ைிகளயக ப்கே உருவாக்கும். 

 மதாடாியல் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்பு மோருண்க  உருப்ேடுத்தத்கத அதாவது ஒரு 

மோருண்க யியல் ஆக்ைக் ைிகளயக ப்கேத் தீர் ானிப்ேதற்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும்; இது 

ஒவ்மவாரு (’மோருண்க யுள்ள’) விதிகய இகடம ாழியின் மதாடர்புகடய ‘மோருண்க  

நடவடிக்கை’–உடன் மோருத்தியும் மூைம ாழி அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைளுக்கு இகடம ாழிய 

அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைகள ேதிலீடு மசய்தும் மசய்யப்ேடும். அடுத்தக்ைட்டத்தில் ேகுப்ோய்வு 

 ாற்ைைால் (எ- ாற்ைல்) இது நிைழ்த்தப்ேடும்.  

 இறுதி ஆக்ைக் ைட்டங்ைள் இறுதித் மதாகுதியால் மசால்சர் எஸ்-ைிகளயக ப்புைளின் 

வாிகசயின் உருவாக்ைம் ஆகும்.  

3.18.5. அக ப்புப் மோருத்தங்ைள் 
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 பராமசட்டா அக ப்புைகளப் பேணிகவக்ைாத்தால், அது இைக்ைண வகைோடுைகள 

 ாற்ை இயலும்  ற்றும் மூை அக ப்ேிலிருந்து  ிைவும் பவறுேட்ட இைக்கு அக ப்புைகள 

உருவாக்ை இயலும்.  

3.18.6. துளண இைக்கணங்கள் 

 நரொமசட்டொவில் இைக்கண வளகப்ெொட்டு நவறுெொட்டின் சிக்கல்கள் எம்-

இைக்கணங்களை (m-grammars) “வருவளரவு துளண இைக்கணங்கள்” (projection 

subgramars)ஆக ஆக்குவதன் வொயிைொகக் ளகயொைப்ெடும்; இது ஒவ்மவொரு முதன்ள யொை 

வளகப்ெட்டிற்கு (விளை, மெயர், முன்னுருபு, மெயரளட, விளையளட) ஒன்று எை அள யும். 

ஒவ்மவொன்றும் ெை எண்ணிக்ளகயிைொை துளண இைக்கணங்களைக் மகொண்டிருக்கும்; 

எடுத்துக்கொட்டொக, (விளைமுற்று மகொண்ட) முழு எச்சத்மதொடர்களை உருவொக்கவும், ‘சிைிய 

(விளைமுற்று இல்ைொத) எச்சத்மதொடர்கைிலிருந்து முழு வொக்கியங்களை உருவொக்கவும். 

3.18.7. விதி வகுப்புைள் (Rule classes)  

 எம்-இைக்ைணங்ைகள துகண இைக்ைணங்ைளாைப் ேகுப்ேதுடன் முன்னர் கூைியது 

போன்று ‘அர்த்தமுள்ள’ மதாடாியல் விதிைளுக்கும்  ாற்று விதிைளுக்கும் இகடயில் பவறுோடு 

ைாணப்ேடுைின்ைது. ேிந்கதயது ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழிக்ைான சிைப்பு விதிைளாகும்;  அகவ 

மதாடாியல் மசயல்ோடு  ட்டும் மசய்யும். முந்கதய பராமசட்டா 2-இல் ஓாினச்சார்புக் 

மைாள்கைைளின் (isomorphism principles) ைண்டிப்ோன ேிரபயாைம் ேிை ம ாழிைளின் 

இைக்ைணங்ைளில் அம் ாதிாியான விதிைகள  உட்ேடுத்துவகத உள்ளடக்கும்; அங்கு அகவ எந்த 

மசயல்ோகடயும் மசய்வதில்கை. ஆனால் பராமசட்டா 3-இல் அர்த்தமுள்ள ம ாழிமேயர்ப்புக்கு 

உைந்த மதாடாியல் விதிைள்  ட்டுப  ஓாினச்சார்புக் ைட்டுப்ோடிற்கு ஆட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 

இந்த அர்த்தமுள்ள விதிைள் இகணதிைன் உைவுைள், பநாக்ைம், ைாைம், விகனப்ோடு போன்ை 

ம ாழியியல் நிைழ்வுைளின் வகைைகளக் கையாளும் விதிைளின் வகுப்புைளாை உருவாக்ைப்ேடும். 

ப லும் அக ப்பு விதி எச்சத்மதாடர்ைளுக்கு இகடயில் மோருத்தங்ைளுக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு 

உைவுைகளக் ைட்டுப்ேடுத்துவதால் அைிமுைப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. ஒபர அர்த்தமுள்ள விதி 

வகுப்கேச் சார்ந்த பவறுேட்ட ம ாழிைளின் விதிைள்  ட்டும் ஒன்மைாமடான்று மோருந்தும்; 

எனபவ ஒபர அர்தமுள்ள விதி வகுப்கேச் சாராத விதிைள் ஒன்றுக்மைான்ைான ம ாழிமேயர்ப்ோை 

இருக்ை இயைாது.  

3.18.8. மசொல்சொர் இட ாற்ைம் (Lexical transfer) 
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 ஓாினச்சார்பு பதகவ உட்கூறுைளான மசாற்ைளுக்கு இகடயில் மோருத்தம் 

இருக்ைவியைாத ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைளுக்கு எளிதில் கையாள இயைாத சிக்ைல்ைகள 

முன்கவக்ைத் பதான்றும்.  ிை மவளிப்ேகடயான எடுத்துக்ைாட்டுைள்  ரபுத்மதாடர் 

மவளிப்ேடுைள் ஆகும்.  

 Spill the beans 

 Zijn mond voorbij praten 

 Lit.’one’s mouth past talk’ (‘to talk past one’s mouth’ 

இந்த மவளிப்ோடுைளின் பநரடியான அர்த்தங்ைகள அவற்ைின் உறுப்புைளிலிருந்து 

இகணப்ோக்ை ாை ஆக்ை இயைாது என்ேது சிக்ைைாகும்; இருப்ேினும் இந்த மவளிப்ோடுைள் 

முழுவது ாை ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட பவண்டும். 

 பராமசட்டாவில்  ரபுத்மதாடர்ைள் இயல்ோனகவயாை உருப்ேடுத்தம் 

மசய்யப்ேடபவண்டும்; அபத பநரத்தில் ஒரு தனியான ‘அடிப்ேகட மவளிப்ோடாை’ உருப்ேடுத்தம் 

மசய்யப்ேடபவண்டும். இதன் விகளவாை பராமசட்டா அைராதிைள் உள் அக ப்புைள் இல்ைாத 

அடிப்ேகடயான மவளிப்ோடுைகளயும் (மதாடக்ைநிகை  அர்த்தத்கதயும்) உள் அக ப்புைகளக் 

மைாண்ட ைைகவத்தன்க யான அடிப்ேகட மவளிப்ோடுைகளயும் மைாண்டிருக்கும். ஒரு 

குைிப்ேிட்ட மவளிப்ோடு பநரடியான அர்த்தத்கதயும்  ரபுத்மதாடர் அர்த்தத்கதயும் 

மைாண்டிருந்தால் (எ.ைா. kick the bucket) இைக்ைணம் கூடுதைாை இணப்ோக்ை 

அர்த்தத்தங்ைகளயும் ஆக்ைபவண்டும்.  

 இந்த அணுகுமுகை ஸ்ோனிஷ் marugar போன்ை எளிய விகனைளுக்கும் get up early 

 ற்றும் டச் vroeg opstaan என்ை மதாடர்ைளுக்கும்  இகடயில் நிைரன்ைள் போன்ை மசால்சார் 

இட ாற்ைத்தின் சிக்ைல்ைகளக் கையாள இயலும் என்று நம்ேப்ேடுைின்ைது. இந்த அணுகுமுகை 

ஓரனச்சார்கேத் (isomorphism) தக்ைகவப்ேதன் விருப்ேத்தால் மதளிவாை 

ஊக்குவிக்ைப்ேட்டுள்ளது. இபத வழியில், ேின்வரும் வாக்ைியங்ைளின் ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைள் 

ஸ்ோனிஷில் ‘அருவத்தன்க யான முன்னுருபு’ (abstract preposition) என்ேதன் இருப்ேிடத்தால் 

தற்ைாலிை ாைக் கையாளப்ேட்டுள்ளது.  

 He ran across the square. 

 Hij rende het plein over 
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 CruzÓ la plaza corriendo 

ஸ்ோனிஷின் ஆக்ைத்தில் (ஸ்ோனிஷுக்கு என்று குைிப்ோை அக யும்) இந்த முன்னுருேைகளக் 

மைாண்டு இருக்கும் அக ப்புைகள இயக்கு விகனயின் cruzar  ற்றும் விகனப்மேயகரக் 

மைாண்ட அக ப்ோை  ாற்றும்   ாற்று விதிைள் இருக்ைபவண்டும்.  

3.18.9. ைருத்துக்ைளும் முடிவுைளும் 

 இறுதி இரண்டு ேகுதிைளில்  ஓாினசார்பு மைாள்கைகயப் ேின்ேற்றுவது 

பராமசட்டாஆய்வாளர்ைகள ஒருசிை ’உருக்குகைத்தல்ைளுக்கு’ மைாண்டுமசன்ைது என்ேகதப் 

ேற்ைி ோர்த்பதாம். இது ம ாழிைளுக்குள்ளும் ம ாழிைளுக்ைிகடபயயும் ஒத்த ஆனால் ஒன்ைல்ைாத 

அக புைகளக் கையாள பவண்டி ேகுதியான  ற்றும் ப லுைல்மசய்யும் துகணஇைக்ைணங்ைளின் 

ஏற்கே உணர்த்தும்.  ற்றும் இது ஒரும ாழிய அளவில்  ஊக்குவிக்ைப்ேட இயைாத உறுப்புைள் 

அல்ைது வாக்ைியங்ைளின் உருவாக்ைத்கத உணர்த்தும். பராமசட்டா இைக்ைணங்ைள் ம ாழி 

நிைழ்வின் மோிய ேரப்மேல்கைைகளக் கையாளுவதற்கு விஸ்தாிக்ைப்ேட்டுள்ளது;  ற்றும் 

முந்கதய பராமசட்டா 2-இன் ைட்டுப்ோடான ஓாினசார்பு திட்டம் மநைிழ்வான ைருத்தாக்ைத்திற்கு 

வழிவகுத்தது.  முந்கதயது ம ாழிைளுக்ைிகடயிைானது; அதாவது அகவ மோருண்க  ஆக்ைக் 

ைிகளைளில் ‘விதி அர்த்தங்ைள்’ என்ேதுடன் மோருந்தும். ேிந்கதயது ம ாழிச்சிைப்ேனது; அகவ 

அண்க  உருப்ேடுத்தங்ைளில் ஒன்றுடனும் மோருந்தாது;  ற்றும் ேிைம ாழிைளின் 

இைக்ைணங்ைளின் விதிைளுடன் ஓாினச்சார்பு உகடயதல்ை.   

 பராமசட்டா ம ாழியிகட உருப்ேடுத்தம் ஒழுங்குமுகையின் ம ாழிைளின் ஓாினச்சார்பு 

இைக்ைணங்ைளல் (isomorphic grammars) வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

ம ாழியிகட கூறுைளுக்கு மவளிப்ேகடயாைபவ உைைளாவிய தகுதி நிகை  றுக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

ஜப்ோனிய  ற்றும் சீன ம ாழிைளின் ஓாினச்சார்பு இைக்ைணங்ைளுக்ைான மோருண்க யியல்சார் 

ஆக்ைக் ைிகள அக ப்புைள் டச்  ற்றும் ஆங்ைிை ம ாழிைளின் ஓாினச்சார்பு 

இைக்ைணங்ைணங்ைளுக்ைான மோருண்க சார் ஆக்ைக் ைிகள அக ப்புைளிலிருந்து பவறுேடும் 

என்ேகத எளிதில் எண்ணிப்ோர்க்ை இயலும். ேை வழிைளில் பராமசட்டாவின் திட்டம் 

ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைகய ஒத்திருக்கும்: உருேனியல் ஆய்வு, 

புைத்மதாடரக ப்புைள், அை அக ப்பு உைவு அடிப்ேகடயிைான மோருண்க  ஆய்வு 

(இகணதிைன், ைாைம், வாய்ஸ், ேயனிகைப் ேங்பைற்ோளர் அக ப்பு போன்ைன). பதகவயான 
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முக்ைிய ான பவறுோடு ேிை ஒழுங்குமுகைைள் ஒற்றுக யல்ைாத உருப்ேடிைகளயும் 

அக ப்புைகளயும் (மசால்சார்  ற்றும் அக ப்புசார் இட ாற்ைத்தால்) ச ன்மசய்யும் போது 

உருப்ேடிைளின்  ற்றும் அக ப்புைளின் ஆக்ை வரைாற்கை ச ன்மசய்ைின்ைது.  

 ம ாழியிகட அக ப்மோழுங்ைாை (intelingua system)  பராமசட்டா  மூைம ாழிப் 

ேகுப்ோய்வும் இைக்கு ம ாழி உருவக்ைமும் முற்ைிலும் சுதந்திர ாை இருக்ைபவண்டும் என்ை 

மோதுவான அனு ானத்திலிருந்து விைைிமசல்ைின்ைது. இைக்ைணங்ைளும் வழிமுகைைளும் 

குைிப்ேிட்ட  ம ாழிைளின் ம ாழிமேயர்ப்கே பநாக்ைி மவளிப்ேகடயாை ஆற்றுப்ேடுத்தப்ேடுவகத 

ஓாினச்சார்புக் மைாள்கைபவண்டும். இக்ைாரணத்தால் பராமசட்டாகவ பநரடியான 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் வகையாைக்  ிைவும் சட்டபூர்வ ாைக் ைருத இயலும். 

வகைப்ோட்டுப் மோருந்தாக கயக் கையாளுதலும் ம ாழிமேயர்ப்பு  ரபுத்மதாடர்ைளின்  

ோிந்துகரயும் இப்ேண்ோக்ைத்திற்கு ஆதரவு அளிக்ைின்ைது. 

 ஓாினச்சார்ேின்  வகரயகை விளக்ைம் ஒரு மவளிப்ோட்டிற்கு ஒன்றுக்கும் ப ற்ேட்ட 

'அடிப்ேகட அர்த்தங்ைளின்' அல்ைது ஒரு மதாடாியல் மசயல்ோட்டிற்கு ஒன்ைிற்கும் ப ற்ேட்ட 

'அர்த்த விதிைளின்' சாத்தியத்கதபயா திைந்துகவப்ேதாைத் பதான்றுைின்ைது என்ேகதக் 

ைாணைாம். இைக்ைணம் மஜர் ன் இைக்ைணத்துடன் ஓாினச்சார்ோை இருக்ை பவண்டு ானால் 

ஆங்ைிைத்தில் wall என்ேதற்கு இரண்டு அர்த்தங்ைள் இருக்ைபவண்டும். ஆனால் ஒரு ேன்ம ாழிய 

ஒழுங்குமுகையில் இைக்ைணம் ோி ாற்ைப்ேடபவண்டு ானால் அர்த்தங்ைள் ேகுப்ோய்வின் 

போதும் உருவக்ைத்தின் போதும் பவறுேடுத்தப்ேடபவண்டும்; ம ாழியிலிருந்து அல்ைது 

ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்க்கும் போது பவறுேடுத்தப்ேடாத போதும்  இது மசய்யப்ேடபவண்டும். 

இது இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான எல்ைா ஒழுங்கு முகைைளுக்கும் வழக்ை ான சிக்ைைாகும். 

இட ாற்ை அடிப்ேகடயிைான விகட, ஓாினச்சார்புக் மைாள்கை ைாரண ாைத் தள்ளுப்ேடி 

மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  

 தகைைீழாக்ைம் ைட்டுப்ோட்டிற்கு ைடின ான சிக்ைல்ைகள எழுப்புைிைது. விதி 

ேயன்ோட்டின் சிை ைட்டுப்ோடு துகண இைக்ைண ைட்டை ாக்ைத்தால் (subgrammar 

modularization) அைிமுைப்ேடுத்துட்ேட்டுள்ளது;  இருப்ேினும் எல்ைா விதிைளும் விருப்ே ாைதான் 

இருக்ைபவண்டு ா என்ை பைள்வி எழுைின்ைது.  எம்-இைக்ைணம் சுதந்திர உருவாக்ை 

ஒழுங்குமுகைைள்;  ஆனால் ைணினி ஆற்ைல் ைட்டாய விதிைகள உட்ேடுத்துவகத ஆதாிக்ைின்ைது. 
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எதிர்ோராதவித ாை உருவாக்ைத்தின் போது ைட்டாய ாை இருக்ைபவண்டிய விதி  ேகுப்ோய்வின் 

போது விருப்ோை இருக்ைபவண்டி உள்ளது; இகத தகைைீழ் ாை இைக்ைணத்தால் கையாள 

இயலும் என்ேதில் மதளிவு இல்கை. இருப்ேினும் இது பராமசட்டாவிற்கு என்று தனிப்ேட்ட 

சிக்ைல் அல்ை. 

 பராமசட்டா ஒழுங்குமுகைகய  திப்பீடு மசய்ய முயலுவதில் சிை குைிப்ேிட்ட சிக்ைல்ைள் 

உள்ளன. ைருத்துரு நிகையில்/ ட்டத்தில் சாத்திய ான அனுகூைங்ைகளயும் ோதைங்ைகளயும்  

புாிந்துமைாள்வது ைடின ாகும்; இதன் ைாரணம் புதுக யான பைாட்ோடு சார் மைாள்கைைளின் 

(Innovative theoretical principles) ஊடாட்டம் ஆகும். இக்மைாள்கைைளில் 

மேரும்ோன்க யானகவ இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆராய்ச்சியில் முன்னர் 

ேின்ேற்ைப்ேடவில்கை. இது வகர சிைிய மசயல்முகை இைக்ைணங்ைபள (demonstration 

grammars) உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன; அவற்ைின் ைணினிசார் நகடமுகைப் ேடுத்தம் (computational 

implementation) அைியப்ேடவில்கை. பராமசட்டாவிலிருந்து ைணினிசார் அம்சங்ைள் ேற்ைிய சிை 

உள் அைிக்கைைள் உள்ளன;  இகவ முக்ைிய ாைத் தகைைீழ் ேகுப்ோய்விைள்  ற்றும்  

உருவக்ைிைளின் ஒழுங்குேடுத்தல் சம்ேந்தப்ேட்ட தாகும். மவளிப்ேகடயான  நிரல் ம ாழி 

புபராைாை இருக்ைைாம் என்ேது மவளிப்ேகடயாை இருந்தாலும் எந்த நிரல் ம ாழி 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது என்ேதில் கூட மதளிவில்கை. 

 மசயல்முகை நகடமுகைேடுத்தத்தில் (practical implementation) பராமசட்டா 

ேயன்ோட்டாளர்ைளுடன் ஊடாட்ட முகையில் (interactively) மசயல்ேட விரும்புைின்ைது. 

தற்போது ஊடாட்டம் மோருண்க   யக்ை நீக்ைத்திற்ைான துகணக்ைருவியாைப் ேகுப்ோய்வின் 

போதுதான் ைருதப்ேடுைின்ைது. ஒரு தனி விடுவரலுக்கு உருவாக்ைத்கதக் ைட்டுப்ேடுத்துவதன் 

பநாக்ைம் இல்ைாதது போன்று பதான்றுைின்ைது; அதாவது சிை உள்ளார்ந்த குைிப்ேிடப்ேட்ட 

அளவுபைால் அடிப்ேகடயில்  ிைச்சிைந்த’ ம ாழிமேயர்ப்பு.  

 பராமசட்டா அணுகுமுகை ேை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வாளர்ைகள 

ஊக்ைப்ேடுத்தியுள்ளது;  
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3.19. டிஎல்டி (DLT) 

3.19.1. வரைொற்றுப் ெின்ைணி 

 டிஎல்டி (DLT) என்ேது டிஸ்ட்ாிப்யூட்டட் ைாங்பவஜ் டிடான்ஸ்பைஷன் (Distributed 

Language Translation) என்ேதன் சுருக்ைம். இது அட்மரஜ் ம ன்மோருள் நிறுவனம் (Utrecht 

softwre company) புமரா வூர் சிஸ்ட்ம ாண்டிவிக்மைலிங் (Buro voor Systemontwikkeling (BSO) 

என்ேதன் ஆய்வுத்திட்ட ாகும். எ.ேி.எம். விட்ைம்-இன் (A.P.M. Witkam) மதாடக்ை ைட்ட ஆய்வு 

1979-இல் மதாடங்ைப்ேட்டது. 1985-இல் இவ்வாய்வுத் திட்டத்திற்கு மநதர்ைாண்ட் மோருளாதார 

விவைாரங்ைளின் அக ச்சிலிருந்து ஆறு ஆண்டுைளுக்ைான ஒப்ேந்தம் ைிகடத்தது. இதன் 

மதாடக்ைப் ேணி 1987-இல் ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு முன் ாதிாி ஒழுங்குமுகைகயயும் 1993-இல் ஒரு 

வியாோரபநாக்குசார் ேதிப்புருகவ உருவாக்குவதாகும். டிஎல்டி ஆய்வுத்திட்டத்தின் நீண்டைாை 

பநாக்ைம் ஐபராப்ேிய ம ாழிச்சமூைத்கத சார்ந்த ம ாழிைளுக்கு (ேிரஞ்சு, மஜர் ன், ஆங்ைிைம், 

இத்தாலிய ம ாழி) இகடயிலும் இறுதியில் ேிை ம ாழிைளுக்கு இகடயிலும் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்குவதாகும். புபராைாக் நிரல் ம ாழியில் எழுதப்ேட்ட முன் ாதிாி 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ஆங்ைிைத்திலிருந்து (இைகுவாக்ைப்ேட்ட ஆங்ைிைத்திலிருந்து) ேிரஞ்சு 

ம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்க்ை வடிவக க்ைப்ேட்டது. இது டிசம்ேர் 1987-இல் மசய்முகை விளக்ைம் 

அளிக்ைப்ேட்டது. அந்நாளிலிருந்து டில்டி குழு முன் ாதிாி ஒழுங்குமுகையின் மைாள்கை 

ஓரளவுக்கு பவறுேட்ட அடிப்ேகடயில் வியாோரம்சார் ஒழுங்குமுகைகய உருவக்ை பவண்டி 

மசயல்ேட்டுவருைின்ைது.  

 டிஎல்டி தரவு ைருத்துப்ோி ாற்ை வகைேின்னலில் (data communication networks) 

தனிப்ேட்ட ைணிப்மோைிைளில் ேயன்ேடுத்து ாறு ஒரு ஊடாட்ட ேன்ம ாழிய ஒழுங்குமுகையாை 

(interactive multilingual system)  (அக வகத பநாக்ை ாைக் மைாண்டிருந்தது. இது ஒழு 

ம ாழிமேயாிப்புக் ைருவியாை  அல்ைா ல் முதன்க யாை ’தைவல்’ ஏடுைள் (சுருக்ைங்ைள், 

அைிக்கைைள், கைபயடுைள்) அல்ைது வியாோரம் சார் மசய்திைள் இவற்ைின் இகடம ாழி 

ைருத்துப்ோி ாற்ைத்தில் ஒரும ாழியப் ேயன்ோட்டாளர்ைளுக்குக் ைருவியாை அக வகத 

பநாக்ை ாைக் மைாண்டிருந்தது.  ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைத்தின் மசயற்ோங்குைள் பவறுேட்ட 

முகனயங்ைளில் நடக்ைின்ைது என்ை நிகையில் ம ாழிமேயர்பு ‘விநிபயாைிக்ைப்ேட்டது’ 

(distributed) ஆகும். ஒரும ாழியப் ேயன்ோட்டாளர் ஒரு ேனுவகை (எடுத்துக்ைாட்டாை 
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ஆங்ைிைத்தில்) ஒரு முகனயத்தில் உள்ளீடு மசய்வார்; அங்கு அது எஸ்மேராந்பதா ம ாழி 

அடிப்ேகடயிைான ஒரு இகடம ாழியில் (intelingua)  (அல்ைது இகடப்ேட்ட ம ாழியில்)  

உடனடியாை  ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடும்.  ேகுப்ோய்வும் ம ாழிமேயர்ப்பும் ஒபர பநரத்தில் (real time) 

நகடமேறும்; ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை வாக்ைியங்ைள் முழுக யானதா அல்ைவா என்ேகதப் 

ோர்க்ைா ல் ேனுவகை அது உள்ளீடு மசய்யப்ேடும் போபத ம ாழிமேயர்க்ை முயற்சிக்கும். 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை தீர்க்ை இயைாத சிக்ைல், இகடம ாழிபயா இைக்கும ாழிபயா 

எந்தம ாழியில் ேனுவல் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடுைின்ைது என்ேகதபயா அைியாத ேயன்ோட்டாளர் 

ஊடாட்டத் மதாடர்பு உகரயாடல் (interative dialogue) வழி உள்ளீடுமசய்வதாகும். சிை 

பநர்வுைளில் ஒழும ாழிய ஊடாட்டத் மதாடர்புைள் ம ாழிமேயர்ப்புச் சிக்ைல்ைகள 

எளிக யாக்குவதற்கும் நீக்குவதற்கும் பவண்டி மூைப் ேனுவல்ைகள  ாற்ைி அக ப்ேதற்குக் 

மைாண்டு மசல்ைைாம். (இகடம ாழியிலுள்ள) ேனுவல்  ற்மைாரு முகனயத்திற்கு 

ைடத்தப்ேடைிைது; அங்கு  ற்மைாரு ேயனர் இகடம ாழியிலிருந்து பதகவப்ேடுைிை ம ாழிக்கு 

(எ.ைா. ேிரஞ்சும ாழிக்கு)  ம ாழிமேயர்ப்கே மதாடங்ைிகவப்ோர். மேறுேவரால் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையுடன் உகரயாடல் மசய்வது சாத்தியம் அல்ை; ேின் திருத்தியக ப்பு 

எதிர்ோர்க்ைப்ேடுவதில்கை.  

 டிஎல்டி ஒரு ைட்டை ஒழுங்ைக ப்ோகும் (modular system); இதில் மூைம ாழி  ற்றும் 

இைக்கு ம ாழி ைட்டைங்ைள் (modules) ேகுப்ோய்விற்கும் பவண்டி மைாள்கை அடிப்ேகடயில் 

உருவாக்ை இயலும்  ற்றும் இருக்ைின்ை ைட்டைங்ைகள ோதிக்ைா ல் இகடம ாழியிலிருந்து 

உருவக்ை இயலும். இந்த ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய வகைப்ோட்டியியல் அடிப்ேகடயில் 

ஒற்றுக யுள்ள அல்ைது ஒற்றுக யில்ைாத ேிை ம ாழிைளுக்கும் எளிதில் நீட்சி மசய்வதகத 

பநாக்ை ாைக் மைாண்டுள்ளது.  எந்த இைக்கு ம ாழிக்கும் தானியக்ை முழு ம ாழிமேயர்ப்கேச் 

சாத்திய ாக்கும் ேடி மதளிவான  ற்றும் மோருண்க   யக்ை இல்ைாத ஒரு முழுக யாை 

மவளிேடுத்தும் இகடம ாழிகயத் பதகவைள் முற்பைாள் மசய்யும்.  

3.19.2. இளடம ொழி 

 மேரும்ோைான இகடம ாழி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைளில் இகடப்ேடா உருேடுத்தங்ைள் உண்க யில் இகடம ாழிசார்தது அல்ை. 

மோதுவாை அக ப்பு உருப்ேடுத்தம் ம ாழிச் சுதந்திர ானது. எ.ைா. ேயனிகை-ேங்பைற்ோளர் 
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அக ப்பு; ஆனால் மசாற்ைள் அல்ை.  மேரும்ோைான பநர்வுைளில் மசால் மேயர்ப்பு   இரும ாழிய 

அைராதிைள் அடிப்ேகடயிைானது; (ம ாழிச் சுதந்திர ான) இகடம ாழிய மசாற்ைள் இல்கை. 

முரணாை, டிஎல்டியில் எஸ்மேரந்பதா இகடம ாழி அதற்குாிய சுதந்திர ான அக ப்புைள்  ற்றும் 

மசாற்ைளுடன் ‘இயற்கை ம ாழி’ போன்ைது.  

 மேரும்ோலும் இகடம ாழி ேிை எந்த தனி  னித ம ாழிைகளயும் விட மவளிப்ேகடயாை 

இருக்ைபவண்டும் என்று வாதிடப்ேடுவதுண்டு; அது ேனுவல்ைளுக்குள்  ற்றும் ம ாழி 

ஒழுங்குமுகைக்குள் (உட்ேகடயான உைவுைகளயும் உள்ளடக்ைிய) எல்ைா ம ாழியியல் சார் 

உைவுைகளயும் (linguistic relationships) மவளிப்ேடுத்த இயைபவண்டும். இதன் அர்த்தம் 

உைைளாவிய அளவில் சாியான  மோருண்க யியல் சார் மூைஅடிப்ேகடைகள (semantic 

primitives) உட்ேடுத்திய தருக்ை உருப்ேடுத்தங்ைள் (logical representations) என்ேது 

அனு ானிக்ைப்ேடுைின்ைது. டிஎல்டி ஆய்வாளர்ைள் இந்த அனு ானம் தவைாகும் என்று 

வாதிடுவர்.  மூை அடிப்ேகடைளாை ேகுப்ோய்வு மசய்வது நகடமுகையில் சாத்தியம் என்ைாலும் 

இது ‘ஊைிக்ை இயைாத மோிய அைராதிைளுக்கும் முடிவில்ைாத ஆனால் மோிய அளவிைான 

ேயனற்ை மசயற்ோங்குைளுக்கும்’ மைாண்டுமசல்லும். எந்த மசயற்கை ம ாழியும் அதன் 

அடிப்ேகடயாை அக யும்  ற்றும் அது வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேடும்  னித 

ம ாழிைகளவிட கூடுதல் மவளிப்ேகடயானதாை இருக்ை இயைாது என்று என்று அவர்ைள் 

வாதிடுவர்; அது  னித ம ாழியின் திைகனத் தாண்டி  அது மசல்ை இயைாது. எனபவ மசயற்கை 

ம ாழிகய எப்போது  னித ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ை இயலும் ஆனால் எப்போதும்  னித 

ம ாழிகய முழுவது ான மசயற்கை ம ாழியாை ம ாழிமேயர்க்ை இயைது என்று வாதிடுவர். 

இவ்வாறு டிஎல்டி ஆராய்ச்சியாளர்ைளின் ைருத்தில் இகடம ாழிக்கு ‘ னித ம ாழியின்’ ேண்பு 

இருந்தால் தான் அது  னித ம ாழிகயப் போல் மவளிப்ேகடயாைவும் மவளியிடும் திைன் 

உள்ளதாைவும் இருக்ை இயலும்.  

 டிஎல்டி அதன் இகடம ாழியாை எஸ்மேராந்பதாகவத் மதாிந்மதடுத்துள்ளது; அது 

‘இயற்கை’ ம ாழியின் மவளிப்ேடுத்தும் திைகனயும் (expressiveness) பதகவப்ேடும் 

முகைக கயயும் (regularity) நிகையானதன்க யும் (consistency) ஒருங்ைிகணந்ததாகும் என்று 

வாதிடுவர்.  இகடம ாழியாை எஸ்மேராந்பதாவின் அனுகூைங்ைளளாைப் ேின்வருவனவற்கைக் 

கூறுவர்:  (அ) ஒரு ேகுதி  ‘இயற்கை’ ம ாழியாை அதற்கு உருவாக்ைப்ேட்ட தருக்ை 
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இகடம ாழிகய  ிஞ்சும் அளவுக்கு மவளிப்ேடுத்தும் திைனும் வளக யும் மநைிழ்ச்சியும் உண்டு, 

(ஆ) மோதுவான இந்பதா-ஐபராப்ேிய பவர்ைள் அடிப்ேகடயில் அது தயார்நிகையில் உள்ள 

தரப்ேடுத்தப்ேட்ட மசாற்மைாகுதிகயத் தருைின்ைது (standardized vocabulary); (இ) அது சீரானது  

(regular)  ற்றும் நிகையானது (consistent); (ஈ) அது தன்னியக்ை ானதும் (autonomous) ேிை 

ம ாழிைளிலிருந்து சுதந்திர ானதும் ஆகும்; (உ) அகதப் ேிை  னித ம ாழிைகளப் போல்  

ைற்ைவும் புாியவும் இயலும்.  

 ஒரு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு இகடம ாழியாை எஸ்மேராந்பதாவிற்கு ஒருசிை 

ேிரதிகூைங்ைள் (குகைைள்) உள்ளன. டில்டி பதகவயான  ாற்ைங்ைகளச் மசய்துள்ளது  ற்றும் 

அதன் மசால்சார் அடிப்ேகடகய விாிவாக்ைியும் உள்ளது.  

3.19.3. ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளையின் வடிவள ப்பு (System design) 

 இகடம ாழி ( ாற்ைம் மசய்யப்ேட்ட எஸ்ேராந்பதா) ஒரு அருவத்தன்க யான 

உருப்ேடுத்த ாை இல்ைா ல் சீராக்ைம் மசய்யப்ேட்ட ம ாழியாை இருப்ேதால் அதன் விகளவாை  

மூைம ாழிப் ேனுவல்ைளின் ேகுப்ோய்வும் இைக்கும ாழிப் ேனுவல்ைளின் உருவாக்ைமும் இரண்டு 

‘ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள்’ ஆகும்: இைக்கும ாழியிலிருந்து எஸ்மேராந்பதா  ற்றும் 

எஸ்மேராந்பதாவிலிருந்து இைக்கு ம ாழி. இதன் விகளவாை டிஎல்டி ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைகய அதன் க யத்தில்  ாற்ைப்ேட்ட எஸ்ேிராபதா மைாண்ட இரும ாழிய இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் வகைப்ேின்னைாைக் (network of bilingual MT systems) 

ைருதைாம்.  

 1988-வகர முன் ாதிாிக்ைாை (prototype) உருவாக்ைப்ேட்ட டிஎல்டி ம ாழிமேயர்ப்பு  

ஒழுங்குமுகை இந்த இரண்டு ோைங்ைளும் இரும ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைளிலிருந்து சுதந்திர ானதல்ை.  1988-இல் இருந்து ஆராச்சித் திட்டம் பவறுேட்ட 

(இரும ாழிய அைிவு வங்ைி) (Bilingual Knowledge Bank)  ைருத்தாக்ைத்தில் பவகைமசய்யும்; 

இதில் இரண்டு ேகுதிைளும் ஒபர வழியில் மசயல்ேடும். 

 இப்ேகுதியில் உண்க யான எஸ்மேராந்பதா அடிப்ேகடயிைான  ாதிாி (Eperanto-based 

model) ேற்ைி விளக்ைப்ேடும்.  

 முன் ாதிாி ஆங்ைிைம்-ேிரஞ்சு ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் அடிப்ேகடயான 

மசயைாக்ைக் ைட்டங்ைள் ேின்வருவனவாகும். 
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1. மூை ம ாழி இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வு: ஒரு அதிைப்ேடுத்தப்ேட்ட நிகை ாற்ை 

வகைப்ேின்னைான (Augmented Transition Network (ATN)) இைக்ைணப் ேகுப்ோன் 

ஆங்ைிைச்மசாற்ைள், உருேனியல் சார்  ற்றும் மதாடாியல் சார் ேண்புகூறுைள் இவற்கை 

அைிந்துமைாள்ளும்  ற்றும் (எழுவாய், மசயப்ேடுமோருள், அகட போன்ை) சார்பு உைவுைகள 

(dependency relations) அகடயாளம் ைாணும்;  ஒரு சார்புக் ைிகள அக ப்கே (dependency) 

உருவாக்கும்; மதாடாியல் சார் மோருண்க   யக்ைம் இருந்தால்  ாற்றுக்ைகள (alternatives) 

வழங்கும்.  மோருண்க யியல் உள்ேடுத்தப்ேடுவதில்கை; இது மோருண்க யியல் சத்தியம் 

(semantic plausibility) அல்ைது புள்ளியியல் நிைழ்தைவு (statistical probability) இவற்கைப் 

மோருட்ேடுத்தாது எல்ைா சாத்திய ான ேகுப்ோய்வுைகளயும் உருவாக்கும்.  

2. ஒரும ாழிய (மூைம ாழி) ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்:  இந்த  ட்டத்தில் ஒரும ாழிய  ாைிைள் 

(monolingual variants) மோதுவான வடிவங்ைளாைச் சுருங்கும்; எ.ைா. can not, cannot  ற்றும் 

can’t என்ேன  can not ஆை  ாறும்; துகணவிகனக் ைட்டக ப்புைள் (auxiliary verb constructions) 

புைக்குைிப்பு (labelled) மசய்யப்ேட்ட ேண்புகூறுைள் மைாண்ட ஒரு தனி விகனயாைச் சுருங்கும்; 

எ.ைா. has been eaten  என்ேது eat  (முடிவுற்ை நிைழ்ைாைம், மசயப்ோட்டு விகன) எனச் சுருங்கும்.   

3. இரும ாழிய ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்: இது ம ட்டாடாக்பஸாாின் ேணியாகும்; இது 

ஆங்ைிைச் மசாற்ைகள எஸ்மேராந்பதா நிைரன்ைளால் இடம்மேயர்க்கும்;   ற்றும் ஆங்ைிை 

மதாடாியல் சார்புப் புைக்குைிப்புைகள (உைவுைளின் மவளிப்ேகடயான ைாட்டிைளாை) 

எஸ்மேராந்மதாவின் மதாடாியல் சார்புப் புைக்குைிப்புைளால் (labels) இடம் மேயர்க்கும். இது 

ைிகளயக ப்ேின்  று ஒழுங்குைகளயும் (rearrangements) மசயற்ோட்டுச் மசாற்ைளின் 

மசருைகையும் மதாகுைருத்துகர (entail) மசய்யும். ஒவ்மவாரு ஆங்ைிை கூறுக்கும் மேரும்ோலும் 

ேை ம ாழிமேயர்ப்ப்பு  ாற்றுைள் (translation alternatives) இருப்ேதன் ைாரண ாை (அதாவது 

ஆங்ைிைத்தின் மசால்சார் மோருண்க   யக்ைம் ைாரண ாைவும் ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

எஸ்மேராந்பதாவின் மசால்சார்  ாற்ைப் மோருண்க   யக்ைம் ைாரண ாைவும்)  ேை  ாற்ை 

எஸ்மேராந்பதா ைிகளயக ப்புைள் (alternative Esperato trees) இருக்கும். இது முதல்  ட்ட ாை  

இருப்ேதால் மோருண்க  சார் அல்ைது ேயன்வழியியல் சார் (pragmatic) மதாிவு 

மசயல்ேடுத்தப்ேடவில்கை.  
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4.  மோருண்க யியல்-ேயன்வழியியல் மசால் மதாிவு: வழங்ைப்ேட்ட  ாற்ை இகடம ாழி 

ைிகளைளிலிருந்து தரப்ேட்ட சூழலில் அதிை சாத்திய ானது மசால்சார் அைிவு வங்ைியில்  

5. மோருண்க  யக்ைநீக்ை உகரயாடல்: 

6. ஒரும ாழிய (இகடம ாழி) ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்:  

7. இகடம ாழியின் ைிகளயக ப்பு பநராக்ைம்: இகடம ாழிக் ைிகளயக ப்கே 

எஸ்மேராந்பதாவின் பநரான வடிவுக்கு  ாற்றுதல் சாியான மசால் வாிகசகயத் தீர் ானித்தல் 

 ற்றும் புைக்குைிப்புைள்  ற்றும் ேண்புக்கூறுைளின் ேட்டியகை நீக்குதல் இவற்கை உட்ேடுத்தும்.  

8. மசம்க  சாிோர்த்தல்: ோதுைாப்ேிற்கு பவண்டி ஒவ்மவாரு வக்ைியம் அதன் மதாடாியல் 

அடிப்ேகடயிைான நல்ைாக்ைச் சாிோர்புக்ைாை ஒரு இைக்ைணப் ேகுப்ோன் மூைம் 

மசலுத்தப்ேடுதல். 

9. குைியாக்ைம்  ற்றும் வகைப்ேின்னல் ைடத்தல்/மசலுத்தல்: ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேட்ட வாக்ைியங்ைள் 

 ின் ைடத்தலுக்கு  ாற்ைப்ேடுதல். 

10. குைியத்திைவு: எஸ்மேராந்பதா ேனுவல்  ற்மைாரு முகனயத்தில் மேைப்ேடுதல். 

11. எஸ்மேராந்பதா இைக்ைணப் ேகுப்ோன்: குைியத்திைவு மசய்யப்ேட்ட பைார்கவ சார்பு 

ைிகளயக ப்ோை  ாற்ைப்ேடும்; ஏமனன்ைால் உள்ளீடு ஒப்பீட்டளவில் மோருண்க   யக்ைம் 

இல்ைாததால் இந்தச் மசயல்முகை விகரவானதாகும்.  

12. ஒரும ாழிய (இகடம ாழி) ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்: இந்த நிகை இரண்டம் நிகைகயப் 

ேிரதிேலிக்கும்; தற்ச யம் எஸ்மேராந்பதாவுக்கு.  

13. இரும ாழிய ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்: ம ட்டாடாக்சர் தனிப்ேட்ட எஸ்மேராந்பதா 

ைிகளயக ப்ேிலிருந்து   ாற்று ேிரஞ்சு சார்பு ைிகளயக ப்புைளின் ஒரு மதாகுப்கே உருவாக்கும்; 

எ.ைா. மசால்சார் இட ாற்ைம் ஒரு எஸ்மேராந்பதா மசால்லுக்கு ஒன்றுக்கும் ப ற்ேட்ட 

மசாற்ைகளக் குைிப்ேிடும்.  

14. மோருண்க யியல்-ேயன்வழியியல் சார் மசால் மதாிவு: இந்நிகையில் மசால்சார் அைிவு 

வங்ைியில் உள்ள மசால் அக ப்மோழுங்குத் தைவலின் அடிப்ேகடயில் சாியான ேிரஞ்சு மசாற்ைள் 

மதாிவுமசய்யப்ேடும்.  
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15.  ஒரும ாழிய (இைக்கும ாழி) ைிகளயக ப்பு  ாற்ைங்ைள்: இது சாியான ேிரஞ்சு சார்பு 

ைிளயக ப்புைளின் சாிைட்டல்  ற்றும் மசால் இகயபு  ற்றும் உடன்ோட்டு உைவுைள்  ற்றும் 

ேண்புக்கூறுைளின் மசருைல் இவற்கை உள்ளடக்கும் 

16. இைக்கு ம ாழியின் ைிகளயக ப்பு பநராக்ைம்: ேிரஞ்சு ைிகளயக ப்பு பதகவயான குறுக்ைம் 

 ற்றும் அகச பைடுைள் உடன் பநராக்ைம் மசய்யப்ேடும். 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் இரண்டு ேகுதிைளும் ேிரத்பதை ானகவ/ பவறுேட்டகவ 

ஆனால் சர்வச ான ‘ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குகுமுகையல்ை: மூைப் ேனுவகை இகடம ாழிப் 

ேனுேைாை  ாற்றுவது (ைட்டம் 1இலிருந்து  8 வகர) இகடம ாழிய ேனுவகை இைக்கும ாழிப் 

ேனுவைாை  ாற்றுவதும் (ைட்டம் 11இலிருந்து  16 வகர) ஒற்றுக யானதல்ை.  உருேனியல் 

 ற்றும் மதாடாியல் அம்சங்ைகளப் மோறுத்தவகரயில் மநருங்ைிய இகணைள் 

ைாணப்ேடுைின்ைன: (அ) சார்புப் ேகுப்பு  (1இலிருந்து 11 வகர) (ஆ) மூைக் ைிகளயக ப்பு 

 ாற்ைல்ைள் (2-ம் 15-ம்), (இ) இரும ாழி  ைிகளயக ப்பு  ாற்ைல்ைள் (3ம் 13ம்), (உ) இைக்குக் 

ைிகளயக ப்பு  ாற்ைல்ைள் (6ம் 15ம்), (எ) ைிகளயக ப்பு பநர்வாிகசயாக்ைம். ைட்டங்ைளில் 

முக்ைிய ான பவற்றுக ைள் மோருண்க யியல்-ேயன்வழியியல் விளக்ைம்  ற்றும் மோருண்க  

 யக்ை நீக்ைம்; மூை ம ாழி  ற்றும் இைக்கு ம ாழியில் எந்த மசயற்ோங்குைளும் 

நிகைபவற்ைப்ேடவில்கை; ஆனால் எல்ைாம் எஸ்மேராந்பதா மைர்னல் ஒழுங்குமுகையில் 

நிகைபவற்ைப்ேடும்.  முதல் ேகுதியில் மோருண்க யியல் மசயற்ோங்ைின் ைன ான சுக  

இைக்கும ாழியின் இறுதியில் நிகைபவற்ைப்ேடும் (ைட்டம் 4); இரண்டாவது ேகுதியில் 

மசயற்ோங்கு மூைம ாழியின் இறுதியில் நகடமேறும். இதன் விகளவாை மூைம ாழிக்கும் 

இைக்கு ம ாழிக்கும் குைிப்ேிடத்தகுந்த மதாகுதிைள் உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் வடிவங்ைள் 

 ற்றும் அக ப்புைளின் ம ாழிச் சிைப்புக் கையாளுகைைளில் ைவனக்குவிப்புச் மசய்ய இயலும். 

எல்ைா உள்ளடக்ை (மோருண்க ) ஆய்வும்  ாற்ைமும் ம ாத்த ஒழுங்குமுகையின் இகடம ாழி 

உட்கூைில் நகடமேறும். 

 ஒவ்மவாரு ைட்டத்திலும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் அடிப்ேகடச் மசயற்ோங்குைள், மதாகுதிைள் 

 ற்றும் தரவுைள்  என்ேனகவ திட்ட அடிப்ேகடயில் ைீழ் வரும் ேடத்தில் உள்ளது போல் 

எடுத்துக்ைாட்டப்ேட்டுள்ளது.  
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மூைம ாழி ைிகள அக ப்புைள் 

மூைம ாழி ைிகள அக ப்புைள் 

தரவாிகசப்ேடுத்தப்ேட்டது 

 

மசயற்ோங்கு ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட தரவு  மசயற்ோங்ைின் விகளவு 

மூைம ாழி பைார்கவ 

மூைம ாழிப் ேகுப்ோய்வு 

இகடம ாழி வடிவத் 

தீர் ானம் 

 

மூைம ாழி மதாடாியல் 

விதிைள்: மூைம ாழி அைராதி 

இகட ம ாழி  ைிகள அக ப்புைள் 

மோருண்க யியல்  திப்பீடு 

ம ட்டாடாக்சிஸ் 

விதிைள்: இரும ாழி அைராதி 

 

இகடம ாழிமதாடாியல் 

விதிைள் 

மசால்சார் அைிவு 

வங்ைி: 

 ாற்ைல் விதிைள் 

 

 

மூைம ாழி 

மோழிப்புகரைள்: 

ேயனர் அைிவு 

மசால்சார் அைிவு வங்ைி: 

இரும ாழிய மசால்சார் அைிவு 

இைக்கும ாழி 

வாிகசயாக்ை விதிைள் 

இைக்கும ாழி 

உருேனியல் விதிைள் 

இகடம ாழி சார்பு 

ேகுப்ோய்வு 

இைக்கும ாழி ைிகளயக ப்புைள் 

மோருண்க யியல்  திப்பீடு 

 

இைக்கும ாழி ைிகள அக ப்பு 

 

இைக்கும ாழி ைிகள அக ப்பு 

இைக்கும ாழி 

பைார்கவ  ாற்ைம் 

 

இகடம ாழி-இைக்கும ாழி 

ம ட்டாடாக்சிஸ் 

 

இகடம ாழிஉருேனியல்  

’ம ட்டாடாக்சிஸ்’ 

விதிைள்: இரும ாழி அைராதி 

 

மோருண்க  யக்ைநீக்ை 

உகரயாடல் 

இகடம ாழி ைிகள 

அக ப்பு (தனி) 

இகடம ாழி பைார்கவ  ாற்ைம் இகடம ாழி பைார்கவ 

இகடம ாழி ைிகளயக ப்பு 

இைக்கும ாழி பைார்கவ 

 

மூைம ாழி-இகட ம ாழி 

ம ட்டாடாக்சிஸ் 

 

முக்ைியம்::  

 

இகடம ாழி வடிவத் தீர் ானம் 

இகடம ாழி ைிகள அக ப்பு 
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3.19.4. சொர்பு ெகுப்ெொய்வு (dependency parsing) 

 டிஎல்டியில் எல்ைொ கட்டங்கைிலும் அள ப்புகைின் உருப்ெடுத்ததிற்குப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வடிவவொதம் சொர்பு மதொடொியல் அடிப்ெளடயிைொைது. சொர்புக் 

கிளையள ப்புகளைப் ெயன்ெடுத்துவதற்கொை அடிப்ெளட வொதங்கள்/ெங்மகடுப்ெொைர்கள் 

(arguments) அள ப்பு உைவுகைொகும் (எழுவொய், மசயப்ெடுமெொருள், அளட நெொன்ைை); அளவ 

உறுப்பு அள ப்புகளை (constituency structures) (மெயர்த்மதொடர், முன்னுருபுமதொடர்) விட அதிக 

அைவில் ெகுப்ெொய்விற்கும்  ொற்ைத்திற்கும் ள ய ொக உள்ைது.  டிஎல்டியில் ஒவ்மவொரு 

ம ொழியின் மதொடொியலும் அர்த்தங்களைக் குைிப்பு மசய்யொ ல் (அதொவது சுத்த ொக  வருளகமுளை 

அளடப்ெளடயில்) அள ப்மெொழுங்கில் ெிை ம ொழிகைிலிருந்து சுதந்திர ொக 

உருவொக்கப்ெடுகின்ைது. இவ்வொறு அண்ள  உைவுள்ை ம ொழிகைில்  உள்ை ஒநர ொதிொியொை 

அள ப்புகளுக்குக்கூட அள ப்பு நவறுெொடுகளும் புைக்குைிப்புகளும் உள்ைை. ெின்வரும்  

ஆங்கிைம்  ற்றும்  மஜர் ன் ம ாழிைளின் உருப்ேடுத்தங்ைகள ஒப்ேிடவும்: 

 1a. He give it to her. 

 2a. Er gibt es uhr. 

   

        give 

 

 SUBJ  OBJ1        To 

 He      it                             to 

        CP 

       her  
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    geven 

 

  ESUBJ EAKK  EDAT 

 

   er   es   ihr 
 

டிஎல்டி ேகுப்ோன் எடிஎன் ேகுப்ோனின் ஒரு  ாதிாியின் அடிப்ேகடயிைானது. மூைக் 

பைார்கவைளின் இந்தப் ேகுப்ோய்வில், ேகுப்ோன் மூைம ாழியின் மசாற்ைளின் ‘மதாடாியல் 

அைராதி’ ேதிவுைளில் அக ந்துள்ள தைவல்  ீது இயங்குைிைது; ேதிவுைள் திாிபுைாத பவர் 

வடிவுைளில் இருக்கும்; எனபவ, ேை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளில் உள்ளது போல் 

உருேனியல் ஆய்வு, மதாடாியல் (சார்பு) ஆய்வுக்கு முன்னர் மசய்யப்ேடுைின்ைது. ேன்முைப் 

ேகுப்ோய்வுைள் அக ப்புசார் நிகை ாற்ைத்தின் அடுத்தநிகைக்குக் ைடத்தப்ேடுைின்ைன.  

3.19.5.ம ட்டாடாக்ஸிஸ் (Metataxis) 

 ம ட்டாக்சிஸ் டிஎல்டியில் விதி ஒழுங்ைக ப்புைளுக்குத் தரப்ேட்ேட்டுள்ள மேயராகும்; 

இது இரண்டு ம ாழிைளின் சார்பு மதாடாியல்ைகள இகனக்ைின்ைது  ற்றும் அக ப்புைகள 

 ாற்றும் இயக்ைமுகை ‘ம ட்டாடாக்ஸர்’ என்று அகழக்ைப்ேடுைின்ைது. விதி ஒழுங்ைக ப்புைள் 

ஒரு ம ாழி இணைளுக்கும்  ற்றும் ஒரு ம ாழிமேயர்ப்புத் திகசக்கு குைிப்ேிடப்ேட்டது இவ்வாறு 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து ேிரஞ்சு மூைமுன் ாதிாிக்கு இரண்டு ம ட்டாடாக்ஸிஸ் விதி 

ஒழுங்ைக ப்புைள் உருவக்ைப்ேட்டுள்ளன: ஆங்ைிைந்திலிருந்து எஸ்மேராந்பதாவுக்கு  ற்றும் 

எஸ்மேராந்பதாவிலிருந்து ேிரஞ்சுக்கு.  

 ம ட்டாடாக்ஸர் மூைம ாழிப் ேனுவல்ைளின் சார்புக் ைிகளயக ப்புைகள இைக்கு 

ம ாழிப் ேனுவல்ைளின் சார்புக் ைிகளயக ப்புைகள சார்புக் ைிகளயக ப்புைளாை 

 ாற்றுைின்ைது.  விதிைள் எல்ைா  ட்டங்ைளிலும் ேயனுள்ளதாை உள்ளன: மசால், வாக்ைியம் 

 ற்றும் ேனுவல். ம ட்டாடாக்ஸிச் விதிைள் (அ) மசால்லின் மதாடாியல் வகைப்ோட்கட 

 ாற்ைைாம் (ஆ)அதன் உருேனியல் வடிகவ  ாற்ைைாம், (இ) அதன் மதாடாியல் மசயல்ோட்கட 

 ற்ைைாம், (ஈ) சார்பு உைவுைளின் ைட்டக ப்கே (configuration)  ாற்ைைாம், (உ) மசாற்ைகளபயா 

உருப்ேடிைகளபயா பசர்க்ைபவா நீக்ைபவா மசய்யைாம்  ற்றும் (ஊ) சார்பு ைிகளயக ப்புைகள 
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இகணக்ைபவா ேிாிக்ைபவா மசய்யைாம். ம டாடஸிஸ்  ீதான ைட்டுப்ோடுைள் மூை  ற்றும் 

இைக்கு ம ாழிைளின் மதாடாியல்ைளின் நல்லுருவாக்ைக் ைட்டுப்ோடுைளால் (well-formedness 

conditions) திணிக்ைப்ேடுைின்ைன.  

 ம ட்டாடாக்ஸிஸ் இரண்டு மநருக்ைி ஒருங்ைிகணக்ைப்ேட்ட மசயற்ோங்குைளில் மசாற்ைள்  

 ற்றும் ைிகளைளின்  ீது இயங்குைின்ைன: இரும ாழிய அைராதியிலிருந்து எடுக்ைப்ேட்ட ஒன்று 

அல்ைது அதற்குக் கூடுதல் இைக்கும ாழி நிைரன்ைளால் இடம்மேயர்த்தல்    ற்றும் மதாடாியல் 

அடிப்ேகடயில் தற்ைாலிை ாைச் சாியான ைிகளைளின் உருவாக்ைம். பவறுேட்ட நிைரன்ைளின் 

விருப்ேத்பதர்வுைள் ைிகளயக ப்பு அக ப்புைளில்  ாற்ைங்ைகள ஊக்குவிக்ைின்ைது  ற்றும் சிை 

ைிகளயப்பு  ாற்ைங்ைள் மசாற்ைளில்  ாற்ைங்ைகள பவண்டுைின்ைது.  மசாற்ைள்  ீதான 

ைட்டுப்ோடுைளும் ைிகளயக ப்புத் துண்டுைளாை முகைப்ேடுத்தப்ேடுைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை 

ஆங்ைிைத்திற்கு ேின்வரு ாறு வரும். 

 Sell---to---[  ] 

 ம ட்டாடாக்ஸிஸ் மோருண்க   யக்ைங்ைகளத் தீர்ப்ேதுடன் அக்ைகைைாட்டவில்கை: 

இரும ாழிய அைராதி இரண்டுக்குக் கூடுதைான ம ாழிமேயர்ப்புக்ைகளக் மைாண்டிருந்தால் 

ம ட்டாடாஸிஸ் ஒன்ைிற்கு ப ற்ேட்ட அக ப்பு உருப்ேடுத்தங்ைகள உருவாக்கும். 

ம ட்டாடாக்ஸிஸின் பநாக்ைம் உருப்ேடுத்தங்ைள் மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் சாியாை 

இருக்ைபவண்டும் என்ேகத உறுதிமசயவதாகும்.  ாற்று உருப்ேடுத்தங்ைளுக்கு இகடயிைான 

விருப்ேத்பதர்வு SWESIL என்ை நிபுண ஒழுங்ைக ப்ோல் மோருண்க யியல்  ற்றும் 

ேயன்வழியியல் அடிப்ேகடைளின்  ீது மசய்யப்ேடுைின்ைது.  

 ஆங்ைிைத்திலிருந்து எஸ்மேராந்பதாவுக்கு ம ட்டாடாஸிகஸ எடுத்துக்ைாட்ட 4ஆசார்பு 

ேகுப்ோய்வு மைாண்ட 4அவின் எஸ்மேராந்பதாவாை ம ாழிமேயர்ப்பு 5ஐக் ைருத்தில் மைாள்ளவும்; 

இங்கு ஆங்ைிை எழுவாய் முன்னுருபு நிரப்ேியாை (முன்னுருபு al ‘to’உடன்)  ற்றும் ஆங்ைிை பநரடி 

மசயப்ேடுமோருள் எழுவாயாையாை  ாற்ைப்ேடுைின்ைது. தீம்-ாீம் மசால் வாிகச ோதுைாக்ைப் 

ேடைாம்; ஏமனன்ைால் subvencioj என்ேதன் எழுவாய் பவற்றுக  அது எழுவாய் என்ேகதச் 

சுட்டிக்ைாட்டுைின்ைது. 
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 4அ)  Multinational were allocated grants. 

 

   Were 

 SUBJC   part 

Mutltinatonals   allocated 

     DOBJ 

     grants 

 

(5) Al mjltanciaj entreprenoj asignajtis subvencioj 

 

    (6அ)          be                      (6ஆ)      asignajtas 

 A                  allocatted  al  B 

   B   A 

 

எஸ்ேிராந்பதா ைிகளயக ப்புைகள ேிரஞ்சு ைிகளயக ப்புைளாை  ாற்ை அபத போன்ை 

ம ட்டாடாஸிஸ் விதி மூைமுன் ாதிாியின் இரண்டாம் ேகுதியில் ேிரபயாைிக்ைப்ேடும். 

எடுத்துக்ைாடாை, 4அ  ற்றும் 5 இன் ேிரஞ்சு நிைரன் 7ஐ உருவாக்ை விதி 8 உள்ளதுபோல் 

இருக்ைபவண்டும்.  

(7) Les multinationals se sont vu allouer des subventions 
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 (8அ) asignajtas        (8ஆ)     voir 

        al                     B  A          se        allouer 

        A          B 

 

அம் ாதிாியான விதிைள் ஒரு குைிப்ேிட்ட அக ப்பு வகைைளுக்கும் மசாற்ைளின் குைிேிட்ட 

ைணங்ைளுக்கும் மதளிவாைத் திட்டவட்ட ானதாகும். ப லும், குைிப்ேிட்ட விதிைள் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடாவிட்டால் எல்ைாம்  ாற்ைப்ேடபவண்டும் என்ேகத உறுதி மசய்ய பவண்டி 

மோது இயல்புநிகை விதிைகள ம ட்டாடாக்ஸர் மைாண்டிருக்ைின்ைது. ஒன்று மூை ம ாழி 

எழுவாய் சார்பு இைக்கு ம ாழி எழுவாய் சார்ோை  ாறும். 

3.19.6.இகடம ாழித் தரவும் SWESILஉம் 

 முதலில் ைச்சித ான இகடப்ேட்ட உருப்ேடுத்தத்தின் வழியாைக் ைருத்தப்ேட்ட 

எஸ்மேராந்பதா திட்டம் உருவாக்ைப்ேடுகையில் அதிை முக்ைியத்துவம் அகடந்தது. 

ஒழுங்குமுகையின் இகடப்ேட்ட ைட்டங்ைளில் மோருண்க  விளக்ைத்தில் ைவனக்குவிப்பு மசய்து 

ஒவ்மவாரு கூடுதைான ம ாழிக்கும் அகவ திரும்ேமசய்யப்ேட பதகவப்ேடாதிருக்ை பவண்டி 

இகடம ாழி ஒரு ம ாழியியல் ‘அைிவு வங்ைிகய உருப்ேடுத்தம் மசய்யும். மூைமுன் ாதிாி 

ஒழுங்குமுகையில் இரண்டு தரவுத்தளங்ைள் இருந்தன: எஸ்மேராந்பதாேனுவல்ைளின் LKB  

 ற்றும் இரும ாழிய எஸ்மேராந்பதா-ேிரஞ்சு அைராதி. LKB எஸ்மேராந்பதா ேனுவல்ைளின்  

500,000 மசால் தரவுத்மதாகுதியின் சார்பு ஆய்விலிருந்து ேிாித்மதடுக்ைப்ேட்ட மசயல்ோடு 

அல்ைது உைவுேடுத்தியால் இகணக்ைப்ேட்ட மோருளடக்ைச் மசாற்ைளின் இகணைகளக் 

மைாண்டது (எ.ைா. ைீழ்வரும் அட்டவகண). ைணினிசார் எளிக  ைருதி ஒவ்மவாரு இகணைளின் 

நிைழ்மவண் ேதிவுமசய்யப்ேடவில்கை. ஒரு எஸ்மேராந்பதா மசால் cambro (‘room’) மசால்லுக்கு 

ஒரு எடுத்துக்ைாட்டான எடுத்துக்ைாட்டு ேின்வரும் அட்டவகணயில் தரப்ேட்டுள்ளது; இதில் a 

என்ேது அகடம ாழி உைவு ேடுத்தியாகும்.  
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அட்டவகண 1: word pairs for čambro 

čambro a apada ‘adjoining room’ 

čambro a bela ‘beautiful room’ 

čambro a granda ‘large room’ 

čambro a hela ‘light room’ 

čambro a komforta ‘comfotable room’ 

čambro a nuda 

etc 

‘bare room’ 

 இரும ாழிய அைராதியில் எஸ்மேராந்பதா  ற்றும் ேிரஞ்சு மசாற்ைளின் இகணப்புைள் 

மசால்சார்  ாற்ைத்தின் போது மசய்யபவண்டிய விருப்ேத்பதர்வுைளில் சூழல்ைகளச் 

சுட்டிக்ைாட்டும் ேனுவல் துப்புைளால் மதாடரப்ேட்டுள்ளன. இந்த துப்புைளும் எஸ்மேராந்பதாவில் 

தரப்ேட்டுள்ளன.   

 அட்டவகண 2: இரும ாழிய இகணைளின் சூழல் துப்புைள் 

akara a (doloro, malvarmo, vortoj, …)  vif 

akara a (nazo, oreloj, turo) pointu 

akara a (spico, pipro, brando) fort  

akara a (dispute, batalo, krizo, …) violens 

akara a (ironio) mordant 

அட்டவகண எஸ்மேராந்பதா akara என்ேது doloro ‘’pain’, malvarmo ‘cold’, vortoj ‘words’ 

என்ேதன் அகடயாய் வந்தால் vif என ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடபவண்டும்; nazo ‘nose’, oreloj ‘ears’, 

turo ‘tower’ என்ேதன் அகடயாய் வந்தால் pointu என ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடபவண்டும் spico 

‘spice’, pipro ‘pepper’, brando ‘brandy’ என்ேதன் அகடயாய் வந்தால் fort என 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடபவண்டும் என்று ைாட்டுைின்ைது. 

 இந்த இரண்டு தரவுத்தளங்ைளும் மோருண்க  மசயற்ோங்ைின் இரு ைட்டங்ைளில் ‘நிபுண 

ஒழுங்குமுகை’ SWESILக்கு மூைங்ைளாகும்: ஆங்ைிைத்திலிருந்து இகடம ாழிக்கு 

ம ாழிமேயர்க்கும் போது  ற்றும் இகடம ாழிய உருப்ேடுத்தத்கதப் ேிரஞ்சும ாழிக்கு 

ம ாழிமேயர்க்கும் போது.  
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3.19.6.1.ஆங்ைிைத்திலிருந்து எஸ்மேராந்பதாவுக்கு மோருண்க யியல் மசயற்ோங்கு (English to 

Esperanto semantic processing) 

 அட்டவகண 1 போன்ை அட்டவகணைள் எஸ்மேராந்பதா மசால் உைவுைளின் 

ஏற்றுக்மைாள்கைகயப் ோிபசாதிக்ை மூைமுன் ாதிாியில் (prototype) ேிரபயாைிக்ைப்ேடுைின்ைது.  

மூைமுன் ாதிாியின் வடிவக ப்ேின் மதாடக்ைக் ைட்டத்தில் மசாற்ைளின் ேடிநிகை 

அக ப்புைளுக்குக் குைிப்புகரயால் கையாளப்ேடுைின்ைது.   

 மூைம ாழியின் (ஆங்ைிைம்) எல்ைா மோருண்க   யக்ைங்ைளும் (word sense 

disambiguation) SWESILஆல் தீர்க்ை இயைாது; எனபவ மூைமுன் ாதிாி ‘உகரயாடல் 

மோருண்க   யக்ைநீக்ைம்’ (dialogue word sense disambiguation) (ைட்டம் 5) என்ை ைட்டத்கத 

உட்ேடுத்தும்.  

3.19.6.2.எஸ்மேராந்பதாவிலிருந்து ேிரஞ்சுக்கு மோருண்க யியல் மசயற்ோங்கு (Esperanto to 

French semantic processing) 

 முதல் அகரப் ேகுதியில் (மூைம ாழியிலிருந்து இகடம ாழிக்கு ம ாழிமேயர்ப்பு, ைட்டம் 

4) ம ாழிமேயர்ப்ேில் மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் இகடம ாழி LKBயில் மோருந்தும் மசால் 

இகணயின் ஒரும ாழிய அைிகவ (monolingual knowledge)  ட்டும் உட்ேடுத்தும்; இரண்டாவது 

அகரப் ேகுதியில் (இகடம ாழியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்கு, ைட்டம் 13) மோருண்க  

 யக்ைநீக்ைம் இரும ாழிய அைிகவ (bilingual knowledge) உட்ேடுத்தும்  ற்றும் பவறுேட்ட 

மோருத்தும் மசயல்முகைைள் ேிரபயாைிக்ைப்ேடும். இைக்கு ம ாழியில் (ேிரஞ்சு) மசால் 

விருப்ேத்பதர்வு ேிரஞ்சு மசாற்ைளின் ஒரும ாழிய சாத்திய ான இகணப்புைளால் அல்ைா ல் 

உள்ளீட்டு (எஸ்மேராந்பதா) சூழல்ைளுடன் சூழல் துப்புைகளப் மோருத்துவதால் 

தீர் ானிக்ைப்ேடும்.  

3.20. ேிை பவறு ஒழுங்குமுகைைளும் ஆய்வின் திகசைளும் 

 இங்கு கூைப்ேட்டுள்ள மசய்திைகள இயந்திர் ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வுச் மசயல்ோடுைளின் 

ச ைாை விளக்ைம் என்று ைருதைாம் (Hutchins and Somers 1992: 314-333).   

3.20.1. மசயற்கை அைிவும் சிஎம்யு-இல்அைிவு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்பு  

 ம ாழிமேயர்ப்பு ப ம்ோட்கட உற்றுபநாக்கும் மேரும்ோபைானவர்ைளுக்கு இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் தரத்கத ப ம்ேடுத்த சாத்திய ான மதாழிநுட்ே மூைவளம், மசயற்கை 
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அைிவின் (Artificial Intelligence (AI)) சூழலில் இயற்கை ம ாழி ஆய்வு ஆராய்சி ஆகும்.  இயந்திர 

ம ாழிமதாடர்ோன திட்டங்ைளில் மசயற்கை அைிவு ஆய்வாளர்ைளின் ஈடுோடு 1970இன் 

மதாடக்ைத்தில் மதாடங்ைியது. ஸ்டான்போர்ட் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் மயாாிக் வில்க்ஸ் என்ோின் 

மசயல்ோடும் பயல் ேல்ைகைைழைத்திலும் பராமைர் ஷாங்  ற்றும் அவரது கூட்டாளிைளின் 

ஆய்வும் இதற்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும். அல்ோக் அைிக்கை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

அணுகுமுகைைளின் போதாக கய சுட்டிக்ைாடிய ேின்னர் இது நிைழ்ந்தது. அக்ைாைத்தில் ேைரால் 

அைியப்ேட்ட முக்ைிய ான குகைோடு ’மோருண்க த் தகட’ என்ேதன் முக்ைியத்துவம் ஆகும். 

 மசயற்கை அைிவு அணுகுமுகைைளின் அடிப்ேகடயிைான நியாயப்ேடுத்தம் 

என்னமவன்ைால் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒரு ம ாழியிலிருந்து  ற்மைாரு ம ாழிக்குப் ேனுவலின் 

மோருளடக்ைத்கத அல்ைது மோருண்க கயத் மதாிவிப்ேதுடன் மதாடர்புள்ளேடியால் எந்த 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையும் 1960ைளில் ோர்-ஹிமைல், யங்பவ  ற்றும் ேைர் 

வாதிட்டது போல் ேனுவல்ைளின் மோருண்க ைகளப் புாிந்து மைாள்ள பவண்டும். 

புாிந்துமைாள்ளுதல் இல்ைா ல் எந்த சாத்திய ான இைக்கும ாழி மவளிப்ோடுைள் மூை 

ேனுவலின் மோருண்க யுடன்  ிை அண்க யில் மோருந்தும் என்ேகத எந்த ஒழுங்குமுகையும் 

தீர் ானிப்ேகத எதிர்ோர்க்ை இயைாது. மசயற்கை அைிவு அணுகுமுகைைளின் சிைப்புப்ேண்பு 

என்னமவன்ைால் மோருண்க யியல் சார்ந்த ேகுப்ோய்கவ ேின்ேற்றுவதாகும்: அைிவு 

அடிப்ேகடைளுக்குக் குைிப்புகரயால் ேனுவல்ைளின் மோருள்பைாள்  ற்றும் ேனுவல்ைளின் 

‘மோருண்க யின்’ ம ாழிச் சுதந்திர ான உருப்ேடுத்தங்ைள்  

 1980ைள் ம ாழிமேயர்ப்புக்கு மசயற்கை அைிவு அணுகுமுகைகயைள்  ீதான ஆய்வுைளில் 

மதாடர்ந்த  ற்றும் அதிைாிக்கும் மசயல்ோட்கடக் ைண்டது.  ஐபராப்ோவிலும் (சிை யுமராட்ரா 

திட்டத்துடன் மதார்புள்ள) ஜப்ோனிலும் (குைிப்ோை  ின்னணு-மதாழில்நுட்ே ஆய்வுக்கூடம்  

(Electro-Technical Laboratory))  ற்றும் குைிப்ோை வட அம ாிக்ைாவிலும் இது நிைழ்ந்தது. 

மேரும்ோைான இந்த மசயற்கை அைிவு ஊக்ைப்ேடுத்தப்ேட்ட ஆய்வுைள் சிைிதளவில் தான் 

இருந்தது; ஆனால் சிை ஆண்டுைள் முக்ைிய ான க யம் ேிட்ஸ்ேர்ைில் உள்ள ைார்னி-ம மைான் 

ேல்ைகைக்ைழைம் (Carnegie-Mellon University (CMU) ஆை இருந்தது.  

 மதாடக்ைத்தில் 1983இல் பைாபைட் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் (Colgate University) 

மதாடங்ைப்ேட்ட மசயல்ோடு, ைார்போமனல்  ற்றும் பஸர்மைய் நிமரன்ேர்க் (Carbonell and 
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Sergei) என்ேவர்ைளின் ைீழ் சிஎம்யு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு க யத்தில் (CMU Centre for 

Machine Translation) ஆய்வு மதாடர்ந்து நிைழ்த்தப்ேட்டது. ’இகடம ாழி சட்டைத்தில் 

மோருண்க  சார்ந்த  இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு’ (‘machine-oriented MT in an intelingua 

paradigm’) என்று விளக்ைப்ேட்ட மநைிமுகை அடிப்ேகடயில் ோிபசாதகன ஒழுங்குமுகைைள்  

அக ந்தன. உருவாக்ைப்ேட்ட ஒழுங்குமுகைைள் எடுத்துக்ைாட்டான இகடம ாழி 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் பதாராய ாைக் ைருதப்ேட்டது. 

ஒழுங்குமுகையின் சிை ோைங்ைள் ஒத்தைி அடிப்ேகடயில் முழுக யானகவ; ைள அைிவு  ற்றும் 

அைராதிைள்  ற்றும் ம ாழியியல்சார் ஆய்வின் ேை இடங்ைள் இவற்கை உள்ளடக்ைிய ேிை 

ேகுதிைள் ோிபசாதகன நிகையில் உள்ளன.  

 ஆங்ைிைம்  ற்றும் ஜப்ோனிய ம ாழிைளுக்கு இரண்டு திகசைளிலும் மசயல்ேடுைின்ை 

மூைமுன் ாதிாி தனிைணினி கைபயடுைளின் ம ாழிமேயர்ப்புக்ைாை வடிவக க்ைப்ேட்டது.  இதில் 

1500 ைருத்துருக்ைளின் ஒரு சிைிய ‘ைள  ாதிாி’யும் இரும ாழிைளுக்கும் இருேது மசாற்ைள் உள்ள 

ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ை அைராதிைள்  உள்ளன. ஒழுங்குமுகைைள் CommonLispஇல் 

எழுத்தப்ேட்டுள்ளது; இைக்ைண வடிவாதம், மசால்சார் மசயல்ோட்டு இைக்ைணம் (Lexical 

Functional Grammar (LFG))அடிப்ேகடயிைானது. மோருண்க யியல் ைட்டுப்ோடுைள் மைாண்ட 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்வி (syntactic parser), மோருண்க யியல் மோருத்தம் ைாட்டி (semantic 

mapper),  ீதமுள்ள மோருண்க   யக்ைங்ைளுக்கு ஊடாடும் ஆக்ம ண்டர் (interactive 

‘augmentor’ for remaining ambiguities), மசால்சார் பதர்வு மைாண்ட மதாடாியல் அக ப்புைகள 

உருவாக்கும் ஒரு மோருண்க யியல் உருவாக்ைி (semantic generator producing syntactic 

structures with lexical selection)  ற்றும் இைக்கும ாழி பைார்கவைகள உருவாக்கும் மதாடாியல் 

உருவாக்ைி (syntactic generator for producing target strings) என்ேன அடிப்ேகடத் மதாகுதிைள் 

ஆகும் (ைீழ்ைாணும் ேடம்). ைருத்துரு அைராதி  ற்றும் ேகுப்ோய்வு  ற்றும் உருவாக்ைம் 

அைராதிைளிலுள்ள மோருண்க யியல் தைவல்ைள் ம ாழி சுதந்திர ானகவ ஆனால் தகைப்பு 

ைளத்திற்குச் சிைப்ோனகவ.  மசயல்ோட்டு அக ப்புைகள (f-structures) இகடம ாழிப் 

ேனுவல்ைளாை  ாற்றும் மோருத்தல் (mapping ruels) ம ாழி  ற்றும் மோருண்க க்ைளம் 

சுதந்திர ானகவ. ைருத்துரு அைராதிைகள உருவாக்ைவும் (’அைிவு ஈட்டக் ைருவி’ ONTOS) 
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இைக்ைணைகளத் மதாகுக்ைவும் மதாகுதிைகளயும் உட்கூறுைகளயும் ோிபசாதிக்ைவும் CMU 

ஒழுங்குமுகை ம ன்மோருளால் ஆதாிக்ைப்ேட்டுள்ளது.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

மூைம ாழிப் ேனுவல் 

மதாடாியல் உருவாக்ைி 

இைக்கும ாழி ேனுவல் 

மதாடாியல் ேகுப்ோன் 
ேகுப்ோய்வு இைக்ைணங்ைள் 

ேகுப்ோய்வு அைராதி 

 மசயல்ோட்டுஅக ப்புைள் 

விதி மோருள்பைாளிகயப் மோருத்தல்  

இகடம ாழிப் ேனுவல் 

ஆக்ம ண்டர் 

 
இகடம ாழிப் ேனுவல் 

 
மசால்சார் பதர்வு 

மசயல்ோட்டு உருவாக்ைி 

 

 

மோருத்தும் விதிைள் 

ைருத்துரு அைராதி 

உருவாக்ை அைராதி 

மோருத்தும் விதிைள் 

 

 

உருவாக்ை இைக்ைணம் 

மசயல்ோட்டுஅக ப்புைள் 

 

 ேகுப்ோய்வி இரண்டு உட்கூறுைகளக் மைாண்டிருக்கும்: மதாடாியல் ேகுப்ோய்வி 

(syntactic parser)  ற்றும் மோருண்க யியல் மோருள்பைாளி (semantic interpreter), ‘விதி 

மோருள்பைாளிப் மோருத்துதல்’ (‘mapping rule interpreter). மதாடாியல் ேகுப்ோய்வி LFG-வகை  

இைக்ைணத்கதப் ேயன்ேடுத்துைின்ைது  ற்றும் LFG-வகை ‘மசயல்ோட்டு அக ப்கே’ (f-structure) 
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உருவாக்குைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை வாக்ைியம் (1), வாக்ைியம் (2)இல் உள்ளது போன்று 

உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

(1) Remove the diskette from the drive. 

(2) ((OBJ ((CASE ACC) (REF DEFINITE) 

 (DET ((ROOT THE) (REF DEFINITE))) 

 (ROOT DISKETTE) (PERSON 3) (NUMBER SINGULAR) 

 (COUNT YES) (PROPER NO)) 

    (PPADJUNCT ((PREP FROM) (REF DEFINITE) 

     (DET ((ROOT THE) (REF DEFINITE) 

 (ROOT DRIVE) (PERSON 3) (NUMBER SINGULAR) 

 (COUNT YES) (PROPER NO))) 

    (VALENCY TRANS) 

  (MOOD IMPERATIVE) 

  (TENSE PRESENT) 

  (FROM INF) 

  (COMP-TYPE NO) 

  (ROOT REMOVE) 

 மோருண்க யியல் மோருள்பைாளி மோருண்க   யக்ைதிற்கு பவண்டி எந்தச் 

மசயல்ோட்டு அக ப்பு உட்கூகையும் ோிபசாதகனமசய்ைிைது  ற்றும் மூைம ாழிச் 

மசால்லுக்கும் ைட்டக ப்புைளும் இகடம ாழி அைகுைகள இடம்மேயர்க்ைின்ைது. எ.ைா. புை 

எழுவாய்-ேயனிகை அக ப்புைள் பவற்றுக ச் சட்டங்ைளால் இடம்மேயர்க்ைப்ேடுைிைது 

(’மசயலி’, ‘க யக்ைருத்து’, ‘அனுேவிப்ேவர்’, போன்ைன).  

 ஒழுங்குமுகையின் க ய நடுப்ேகுதி இகடம ாழிய ேனுவல்ைளின் உருப்ேடுத்தம் ஆகும். 

இகவ மூைப்ேனுவல்ைளில் அைிவிக்ைப்ேட்டுள்ளது போன்று ‘உண்க  நிைழ்வுைளின்’ 

உருப்ேடுத்தம் ஆகும்.  அகவ ைருத்துகரயின் (proposition) வகைப்ேின்னல்ைளின் வடிவில் 

உள்ளன; அதாவது நிைழ்வுைள் அல்ைது நிகைைள் அவற்ைின் ேங்மைடுப்ோளர்  ற்றும் 

ைாரணம்சார், ைாைம்சார், இடம்சார் போன்ைவற்றுடன் ேிை நிைழ்வுைள் அல்ைது நிகைைளுடன் 
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இகணக்ைப்ேட்டுள்ளன. உருப்ேடுத்தங்ைள் ‘ைருத்துரு அைராதி’யிலிருந்து ைருத்துருக்ைளின் 

எடுத்துக்ைாட்டுைளாை (நிைழ்வுைள், தனிநேர்ைள், போன்ைன)  உருவாக்ைப்ேடுைின்ைது.  ேிந்கதயது 

மோருண்க க்ைளத்தில் (ஒழுங்குமுகையின் எழுவாய்ப் புைம்) நிைழ்வுைள் (events)  ற்றும் 

இருப்புைள் (entities) ேற்ைிய அைிவின் தரவுதளம் ஆகும். நிகையான அைிவுத் தரவுத்தளத்திற்கும் 

(குைிப்ேிட்ட ேனுவல்ைள் சாராத உைவுைளின் வகைப்ேின்னல்) இயக்ை இகடம ாழி ேனுவல் 

உருப்ேடுத்தங்ைளுக்கும் இகடயில் மதளிவான பவறுோடு உள்ளது. உள்ளீட்டுப் ேனுவல்ைளின் 

பதகவயான புாிதகை உறுதிமசய்ய பதகவப்ேடுைின்ை அைிவு ைருத்துகரசார் அைிகவத் தாண்டி 

மசல்ைபவண்டும்; அது ேயன்வழி  ற்றும் ைருத்தாடல் மோருண்க கய உட்ேடுத்தபவண்டும்; 

அதாவது மவளியிடப்ேட்ட ைருத்துகரைளுக்குப் (propositions)  பேசுேவர்ைள்  ற்றும் 

பைட்ேவர்ைளின் உளப்ோங்குைள், பேச்சு மசயல்ைள் (speech acts), ைருத்து அக ப்புைள் (thematic 

structures)  ற்றும் தனித்தனியான கூற்றுைள் ஒத்திகசவான ேனுவல்ைளாை  இகணக்ைப்ேடும் 

வழிைள் இவற்கை உட்ேடுத்தும்.   

 இகடம ாழி ேனுவல் ஸ்ைாட்  திப்புைளுடன் சட்டங்ைளின் பநாியல் அல்ைாத 

வகைப்ேின்னைாை உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடுைின்ைது. மோதுவாை  திப்புைள் ைருத்துரு 

அைராதியில் ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ளகவைளுடன் ஒத்திருக்கும். எ.ைா. ேனுவல்சார் rose 

ேட்டியலிலிருந்து ஒன்ைாை ‘colour’   திப்பு (மவள்கள சிவப்பு  ஞ்சள் நீைம் …) மைாண்டிருக்கும்  

‘flower’ என்ை ைருத்துருவுடன் இகணக்ைப்ேட்டிருக்கும் (இதில் rose என்ேது ஒரு பநர்வாை 

அகடயாளம் ைாணப்ேடும்). உள்ளீடு மசய்யப்ேட்ட ேனுவல்ைளிலிருந்து ைருத்துகர அல்ைாத 

தைவலின் உருப்ேடுத்தம் சிஎம்யு திட்டத்தின் புதுக யான ேண்புக்கூைாை ைருதப்ேடும். அபத 

அைிவு அக ப்பு ைருத்துரு அைராதியிலும்  ற்றும் இகடம ாழி ேனுவல்ைளில் ைருத்துகரத் 

தைவல்ைளாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. இவ்வாறு அைராதி, பேச்சுச் மசயல்ைளின் (’அைிக்கை’, 

’வகரயகை விளக்ைம்’, பவண்டல்-தைவல்’, ‘பவண்டல்-மசயல்’) சாத்திய ான  திப்புைகள 

அகடயாளங்ைாட்டும்; இதில் ஒன்று ேனுவலில் உள்ள குைிப்ேிட்ட வாக்ைியத்திற்குப் 

மோருத்த ானதாகும். இதுபோன்று அைராதி ேனுவல் இகயேின் குைியீடுைளுக்கு  திப்புைளின் 

ைணங்ைகளத் தருைின்ைது: ‘விாிவாக்ைம்’, ‘ஒப்புக ’, ‘மோதுக ’, ‘முரண்ோடு’, ‘வழிவிைைிய 

போக்கு’ போன்ைன.  
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 மசயல்ோட்டு அக ப்ேில் (f-structure)  ீது மோருத்தும் விதி ேிரபயாைத்தின் விகளவு (2) 

பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்ட இகடம ாழிப் ேனுவல் (3) ஆகும்.  

 (3) [*REMOVE 

 (THEME (*DISKETTE (NUMBER SINGULAR) 

    (REFERENCE DEFINITE))) 

 (SOURCE (*DISKETTE-DRIVE (NUMBER SINGULAR) 

    (REFERENCE DEFINITE))) 

 (TENSE PRESENT) 

 (MOOD IMPERATIVE)] 

எடுத்துக்ைாட்டுைள் ைாட்டுவது போன்று, அைிவு அடிப்ேகட ‘drive‘ என்ேதன் அகடயளம் ‘diskette 

drive’ என்ேதன் தகைப்புப் மோருண்க க்ைளத்கதக் குைிப்ேிடும் என்ேகதச் 

மசயல்ேடுத்துைின்ைது.  

 ஆகும ண்டாின் மசயல்ோடு, உருவாக்ைியின் உள்ளீட்டுக்கு ஒரு தனிப் மோருண்க  

 யக்ை ில்ைாத இகடம ாழிப் ேனுவகை உருவாக்குவதாகும். ேகுப்ோய்வியிலிருந்து மவளியீடு 

ஓரளவுக்கு மூைம ாழியின் மதாடாியல் ைட்டு ானங்ைகளப் ேிரதிேலிப்ேதால் அது 

ஆர்கும ண்டரால் ம ாழி சுதந்திர ான வடிவில்  றுவடிவாக்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும். 

இரண்டாவதாை, ஆகும ண்டர் இகடம ாழியப் ேனுவல்ைளின் பநர்க யான மோருண்க  

 யக்ைப் ேகுதிகயப் மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் மசய்யபவண்டும். எடுத்துக்ைாட்டாை, tape 

என்ேது இந்தப் மோருண்க க் ைளத்தில் ‘ஒட்டும் படப்’ஐபயா ‘ைாந்த படப்’ஐபயாகுைிப்ேிடும் 

 ற்றும் ேகுப்ோய்வியின் மோருண்க யியல் மசயற்ோங்கு வாக்ைியம் (4) போன்ைவற்ைின்  

மோருண்க   யக்ைத்கத தீர்க்ை இயைாது. 

 (4) Remove the tape from the diskette drive. 

இங்குதான் ைருத்துரு அைராதியில் மோதிந்துள்ள ைருப்மோருளின் ‘அைிவு’  பவண்டப்ேடும். 

இதுவகர சிஎம்யு திட்டம் ஆக்ம ண்டாின் மோருண்க   யக்ைச் மசயல்ோடுைளின் ஒரு ேகுதிகய 

 ட்டுப  தானியக்ைப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது; அதாவது வாக்ைியங்ைகளக் ைடந்த  ற்றுப்மேயர் 

முற்சுட்டுக்ைளின்  குைிப்பீடுைகள அகடயாளம் ைாணத்  தானியக்ைப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது; இதன் 
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ேைனாை தற்போது மேரும்ோைான ஆர்கும ண்மடட்டாின் மசயல்ோடுைள் ேயனர்ைளால் 

ஊடாட்ட ாை நிகைபவற்ைப்ேடுைின்ைது.  

 உருவாக்ைி மசாற்ைளின் பதர்வாலும் ேகுப்ோய்வியில் உள்ள மேருத்த விதிைளுச் (mapping 

rules) ச  ான விதிைளின் ேயன்ோட்டாலும் இைக்கும ாழியின் மசயல்ோட்டு அக ப்கே (f-

structure) முதலில் உருவக்குைின்ைது; ேின்னர் புை அக ப்கேயும் மவளியீட்டு ேனுவகையும் 

உருவாக்குைின்ைது.  ேகுப்ோய்வின் விகளவு சாத்திய ான மோருள்பைாள்ைளின் (interpretation) 

ேன்முை மவளியீடாை (multiple output) இருக்கையில், உருவாக்ைம் ஒரு சாியான பைார்கவ 

உருவாக்ைப்ேட்டதும் (அதாவது முதைாவது உருவாக்ைப்ேட்டதும்; அது  ிை நல்ைதாைபவா முழு 

உள்ளீட்டுப் ேனுவகை மவளிப்ேடுத்தும் ஒன்ைாைபவா இருக்ைத் பதகவயில்கை)  நிற்ைிைது. 

ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைத்திற்கும் ஒபர இைக்ைணங்ைள் தான் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன; 

ஆனால் ஜப்ோனிய ம ாழிக்கு  ட்டும் சிைிது விதிப் ேிரபயாைத்தின் ேகுதி முன்ேின் ாற்ைம் 

(reversibility) இருக்ைின்ைது.  

 சிஎம்யு-இன் முக்ைியத்துவம், ைருத்துருசார் (’மோருண்க ’) இகடம ாழியில் 

உருப்ேடுத்தங்ைள் வழி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் ஆய்விலும் ஒரு மோருண்க க் ைளத்தின் 

திட்டவட்டத்திலும் ஆனால் குைிப்ேிட்ட ம ாழி சாராக யிலும் இருக்ைின்ைது.  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் அவர்ைள் என்ன ம ாழிமேயர்க்ைிைார்ைள் என்ேகத முழுவது புாிந்து 

மைாள்ளத் பதகவயில்கை என்று சுட்டிக்ைாட்டப்ேடுைின்ைது. இரண்டாவதான ஆட்பசேகன 

மசயற்கை அைிவு-வகை மோருண்க  பநாக்ைிய ஒழுங்குமுகைைள் ம ாழிமேயர்ப்புக்குப் 

ேதிைாைச் சுருக்ைவுகரகயத் தான் உருவாக்கும்  என்ேதாகும். முக்ைிய ான ஆட்பசேகன ம ாழிச் 

சுதந்திர ான அைிவு அடிப்ேகடைளின் ைட்டு ானங்ைள்  ிைக் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மோருண்க க் 

ைளத்கதத் தவிர ேிைவற்றுக்குச் சாத்திய ானதா என்ேதாகும்.  

3.20.2. ேிஎஸ்ஓ-வில் எடுத்துைாட்டு அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு  

 எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான மநைிமுகைைள் அைிவு-அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுகைக்கு  ாற்ைாைபவா  ரபு விதி அடிப்ேகடயிைான மநைிமுகைைளுக்குத் துகணயாைபவா 

அக ய இயலும். ஜப்ோன்சார் எடிஆர் திட்டத்தின் அங்ைத்தினர் உட்ேட ேல்பவறு ஆய்வாளர்ைள் 

அவற்ைின் திைகன ஆய்ைின்ைனர். இகத எடுத்துக்ைாட்ட ‘இரும ாழிய அைிவு வங்ைி’ஐ (Bilingual 
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Knowledge Base (BKB)) ம ாழிமேயர்ப்புக் ைருவியாைப் ேயன்ேடுத்தும் டிஎல்டி 

ஆய்வுத்திட்டத்திலிருந்து ஒரு முன்ம ாழிகே விளக்குபவாம் (Hutchins and Somers 1992: 317).  

 இரும ாழிய அைிவு வங்ைியின் பநாக்ைம் ம ாழிமேயர்ப்பு  மசயல்முகையில் எல்ைா 

மதாகுதிைளுக்கும் ம ாழியியல்சார் ‘அைிகவ’வின் முதன்க  மூைவள ாைச் மசயல்ேடுவதாகும். 

இது அக ப்பு அடிப்ேகடயில் (ஒபர போன்ை ேகுப்ோனால்) ’ம ாழிமேயர்ப்பு அைகு’ைளாைப் 

(‘translation units) ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்ட  ற்றும் ஒன்றுக்மைான்று வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட இரு 

ம ாழிைளில் நிைரான ேனுவல்ைளின் (equivalent texts) தரவுத்மதாகுதிகயக் மைாண்டிருக்கும். 

ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைள், ஒரு ம ாழிமேயர்ப்ோளர் நிைரான  ற்றும் ஒன்றுக்மைான்று 

இடம்மேயர்க்ைகூடியன என்று ைருதும் இரு ம ாழிைளின் ேனுவல்ைளின் துண்டுைளாகும்; அகவ 

அக ப்பு அடிப்ேகடயில் சுதந்திர ானகவ. இம் ாதிாியான வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட 

‘இரு ப்ேனுவல்ைள்’ (bitexts) முன்னர் மதாழில்முகை ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளுக்குத் 

துகணக்ைருவியாை முன்ம ாழியப்ேட்டது; அகவைளுக்கு ம ாழிமேயர்ப்ேின் முந்கதய 

நகடமுகைைகள அணுகும் வசதி  தரப்ேட்டுள்ளது. டிஎல்டி ஆய்வாளர்ைள், மூைம ாழிப் 

மோருண்க   யக்ைங்ைளின் தானியக்ைத் தீர்ப்புக்கும் மசால்சார்  ற்றும் அக ப்புசார் 

 ாற்ைதிற்கும் (lexical and structurl transfer) இைக்கும ாழி பதர்வுச் (target language selection) 

சிக்ைல்ைளுக்கும் அக ப்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்ட இரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதிகயப் (bilingual 

corpus) ேயன்ேடுத்த விரும்புைின்ைனர்.  

 வாிகசப்ேடுத்துவதற்கு எடுத்துக்ைாட்டாை, ஆங்ைிை-ேிரஞ்சு இரும ாழிய வங்ைியிலுள்ள 

வாக்ைியங்ைள் (5அ)உம் (5ஆ)உம் சார்புப் ேகுப்ோனால் (6அ)உம் (6ஆ)ஆை ேகுப்ோய்வு 

மசய்யப்ேடபவண்டும். 

 (5அ) The board unanimously confirms the madate. 

 (5 ஆ) Le conseil est unanime dans sa confirmation du mandat. 
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6அ) 

    Confirm 

  SUBJ  ADV  OBJ 

  board         unanimously  madate 

  ATR    ATR 

  the                                    the 

(6ஆ)  

    ctre 

  SUBJ  PRED  ADV 

  conseil         unanime   dans 

  ATR    PARG 

    le                                 confirmation 

     ATR   ATR 

     sa                         de 

        PARG 

        mandt 

        ATR 

           le 

  

 அக ப்புக்கு வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைள் இரும ாழிய அக ப்புசார் 

நிைரன்ைளுடன் மதார்புேடுத்தும்  (7) விதிைளால் ஆக்ைப்ேடும். 

 (7) the board   le conseil 

       the   le 

       unanimously confirm    être unanime dans confirmation de 

      unanimously  unanime 

      the mandate  le mandat 
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முழு ஒப்பீட்டு ஆய்வின்  ற்றும் மோிய தரவுத்மதாகுதியில் ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைளின் 

வாிசப்ேடுத்தலின் விகளவாைவும், (8)இல் உள்ள தரவு  have…effect on… என்ை வடிவம் ஆங்ைிை 

மவளிப்ோடுைளுக்கு ைிகடப்ேதாை இருக்கும்.  

 (8) have a direct effect on                 ont une influence directe à 

                have a direct effect on       interéssent directement  

      had a direct effect on        ont eu une repércussion direte sur  

                has had a marked effect on      a largement influencé         

                had a positive effect on           s est avérée positive dans 

                had a highly negative effect on       en auraient été gravement affectés  

     will have a direct effect on        influencera de façon déterminante 

மூைம ாழியிலிருந்து இைக்கும ாழி  ாற்ைத்தின் ைட்டங்ைள் முந்கதய டிஎல்ட்  ாதிாி போை 

இருக்கும். பவறுோடு ஒவ்மவாரு ைட்டத்திலும் ேயன்ேடுத்தக்கூடிய தைவலின் வகையில் உள்ளது. 

மதாகுதிைள் ைிகளயக ப்புைகள வாிகசயாைக் ைடந்துமசல்ைா ல் மோதுவான தரவு அக ப்ேின் 

 ீது இயங்குைிைது. ேல்பவைான தரவுத்தளங்ைள் (அைராதிைள்  ற்றும் ேிை அைிவு அடிப்ேகடைள்) 

இரும ாழிய அைிவு வங்ைியில் ஒருங்ைிகணக்ைப்ேட்டுள்ளது. நான்கு இயக்ைநுட்ேங்ைள் 

ஊடாட்ட ாை இயங்குைிைது: ேகுப்ோன், ேனுவல் வல்லுனர், ம ட்டாடாக்ஸர்  ற்றும் 

ோிபசாதிப்ேவர். ேகுப்ோனும் ம ட்டாடாக்ஸரும் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வுக்கும்  ாற்ைத்திற்கும்  

முந்கதய ேகுதிைளில் விளக்ைப்ேட்ட இயக்ைநுட்ேங்ைளுடன் ைிட்டத்தட்ட மோருந்தும்.  

 வாக்ைியங்ைகளக் ைடந்த குைிப்பீடுசார் உைவுைகளக் கையாள பவண்டி 

முன்ம ாழியப்ேட்ட ேனுவல் நிபுணர் ஒரு புதிய மதாகுதி ஆகும். எடுத்துக்ைாட்டாை, வாக்ைியத் 

மதாடர்ச்சி (9) தரப்ேடுகையில் ேனுவல் நிபுணர் it  என்ை  ாற்றுமேயாின் சாத்திய ான 

முற்சுட்டுைகளத் பதடும்: இந்பநர்வில், மோருண்க யியல் இணக்ைத்தன்க  இன்க  ைாரண ாை 

translation அல்ைது screen; translator அல்ை.   

  (9) The translator may see the translation on his screen. It will be displayed in a special 

 format. 
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ேிரஞ்சு ம ாழிகயபயா மஜர் ன் ம ாழிகயபயா ம ாழிமேயர்க்கும் போது ஒரு தீர் ானம் பதகவ 

ஆகும்: il அல்ைது er screenஐக் (écran அல்ைது Bildschirm), குைிப்ேிடும்; elle அல்ைது sie 

translationஐக் (traduction அல்ைது Ubersetzung) குைிப்ேிடும்.  

  ோிபசாதிப்ேவாின் மசயல்ோடு, ேகுப்ோனிலிருந்து  ிைச்சாியான ேகுப்ோய்வுைகள 

பதர்ந்மதடுப்ேதும் ம ட்டாடாக்ஸர்-இலிருந்து  ிைச்சாியான  ாற்ைங்ைகளத் மதாிந்மதடுப்ேதும் 

 ற்றும் ேனுவல் நிபுணாிலிருந்து ேனுவல்-இைக்ைண நிச்சய ற்ைகவைகளத் தீர்ப்ேதும் ஆகும். 

இது இரும ாழிய அைிவு வங்ைிக் குைிப்பீட்டால் மோருள்பைாள்ைள்  ற்றும் முன்ம ாழியப்ேட்ட 

ம ாழிமேயர்ப்புைளின் மோருண்க யியல்  ற்றும் ேயன்வழியியல் சாத்தியங்ைகள  திப்பீடு 

மசய்ைின்ைது. இவ்வாறு ஒரு குைிப்ேிட்ட பநர்வில் around என்ேது autour de அல்ைது as vers, 

sharp as aigu, pointu, vif அல்ைது aigre என ம ாழிமேயக்ைப்ேடபவண்டு ா என்ேகத 

ோிபசாதிக்ை, ோிபசாதைர் மூைம ாழிப் ேனுவல்ைளிபைா இைக்கு ம ாழி ேனுவல்ைளிபைா 

(அல்ைது இரண்டிலுப ா) ஒத்த சூழல்ைளின் எடுத்துக்ைாட்டுைளுக்கு பவண்டி பதடபவண்டும். 

மசயல்முகை, big  ற்றும் large (ேிரஞ்சு ம ாழியின் ம ாழிமேயர்ப்ோை grand என்ேகதயும் 

மஜர் ன் ம ாழியின் ம ாழிமேயர்ப்ோை gross என்ேகதயும்)  என்ேகவைளுக்கு இகடயிலுள்ள 

விருப்ேத்பதர்கவயும் ேிரஞ்சு ம ாழியின் rapide என்ேகத ம ாழிமேயர்க்கையில் fast, swift, 

rapid, quick என்ேனவற்ைிற்கு இடயிலுள்ள நுட்ே ான பவறுோடுைகளயும்  மோதுவாை 

’நகடயியல்’ என்று ேண்ோக்ைம் மசய்யப்ேடும்  மசால்சார்  ாற்ைங்ைளின் சிக்ைல்ைகள கையாள 

இயல்பவண்டும். மசயல்முகை சாத்திய ாை உட்ேகடயான உைவுைகள அகடயாளங் 

ைாண்ைின்ைது; எடுத்துக்ைாட்டாை, radiation protection  என்ேதில் ைதிர்வீச்சுக்கு எதிராை ஏதாவது 

ைாக்ைப்ேடபவண்டும்; ஆனால் wildlife protection என்ேதில் எதற்பைா யாருக்ைாவது எதிராை 

வனவிைங்குைள் ைாக்ைப்ேடபவண்டும். மதாடர்புகடய ேனுவல்ைள் ேின்வரும் மதாடர்ைகள 

உட்ேடுத்தபவண்டும்: steps taken to protect the inhabitants against radiation hazards  ற்றும் 

reservations for the protection of wild birds and animals ( ற்றும் ேைகவைள், விைங்குைள் 

இவற்கை வனவிைங்குைள் என்ேதுடன் இகணப்ேது). இந்த அணுகுமுகை (9)இல் 

எடுத்துக்ைாட்டப்ேட்ட வாக்ைியங்ைளுக்கு இகடயிைான சிக்ைல்ைகளக் கையாளும். 

எடுத்துக்ைாட்டாை translation என்ேகதயும் text என்ேகதயும்  ற்றும் the text was displayed… 

போன்ை துண்டுைகளயும் இகணக்கும் எடுத்துக்ைாட்டுைகளக் ைண்டுேிடிப்ேதன் மூைம். இந்த 
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எடுத்துக்ைாட்டுைள் மூைம ாழியிலுள்ள ேனுவல்ைளிலிருபதா இைக்கும ாழியிலுள்ள 

ேனுவல்ைளிலிருந்பதா வர இயலும் என்ேது வலியுறுத்தப்ேடபவண்டும்; இரும ாழியத் 

தரவுத்மதாகுதி முழுவது ாை ம ாழிைடந்த அைிவின் தரவுத்தளத்கதயும் ைருத்தப்ேட்ட இரண்டு 

ம ாழிைகளப் ேற்ைிய ம ாழி அைிவின் மூைத்கதயும் உருப்ேடுத்தம் மசய்யபவண்டும்.  

 இரும ாழிய அைிவு வங்ைி அணுகுமுகையின் நன்க ைளாைப் ேின்வருவன 

ைருதப்ேடுைின்ைன: (அ) ஒழுங்குமுகை மைாள்கை அடிப்ேகடயில் முன்ேின்னாை  ாற்ை 

(reversible) இயலும்; இரண்டு ம ாழிமேயர்ப்பு திகசைளிலும் ஒபர மசயல்முகைைளும் 

ேனுவல்சார் தைவல்ைளும் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன; (ஆ) எந்த அைராதிைளும் எந்த அைிவுத் 

தளங்ைளும்  (knowledge bases) நிபுணர்ைளின் முயற்சியின் அதிை மசைவீனத்துடன் 

மதாகுக்ைப்ேடபவண்டும்; முன்ேின்முரண்ோடு, போதாக  இவற்ைின் ஆேத்து 

தவிர்க்ைப்ேடபவண்டும்; (இ) ேகுப்ோய்வு விருப்ேத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் ஆழ ாைபவா 

ஆழ ின்ைிபயா இருக்ைவியலும்; அனுேவம் அடிப்ேகடயில்  ாற்ை இயலும்; முழு தரவுத்தளம் 

மைாண்டிருப்ேதால் தைவல் ஏதும் இழப்ேதில்கை;   (ஈ) ேனுவல் தரவுத்மதாகுதிைகள (இதன் 

ைாரண ாைச் மசால்சார் ேரப்மேல்கைகய) குைிப்ேிட்ட ேயனர்ைளின் பதகவக்குத் தகுந்தாற்போல்   

மதாிந்மதடுக்ை இயலும்; (உ) ஒப்புரு  ற்றும் ேல்மோருள் ஒரும ாழியம் ேற்ைிய தீர் ானங்ைள் 

 ித ிஞ்சியது; ேனுவல் தரவுத்மதாகுதியின் ‘துகணநிகை ம ாழிைள்’ (‘sublanguages’) 

ம ாழிைளுக்கு இகடபய உள்ள மோருத்தங்ைகளயும் பவறுோடுைகளயும் தீர் ானிக்ை இயலும்; 

(ஊ) ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யும் போது புதிய ேனுவல்ைகளச் பசர்த்தும் ேனுவல்ைளிலிருந்து ைற்றும் 

புதுச்மசால்ைாக்ைங்ைகளக் (neologisms) கையாளத் தரவுத்தளங்ைகள எளிதில் ப ம்ேடுத்த 

இயலும்; (எ) ம ாழிமேயர்ப்பு நிபுணத்துவம் சிைந்த ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைகளப் ’போைச்மசய்து’ 

மேைப்ேட்டது; அதாவது அைராதியில் மேரும்ோலும் ைாணப்ேடாத ைைகவத்தன்க யான 

சூழல்சார் தைவல் வளத்கதப் ேயன்ேடுத்தி  மேைப்ேட்டது.  

 எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் ைருத்துரு UMIST-ATR 

திட்டத்தில் ைாணப்ேடுைின்ைது.  

3.20.3. ஐேிஎம்-இல் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  

 மேரும்ோைான ஒழுங்குமுகைைளும் மநைிமுகைைளும் வாக்ைியங்ைள்  ற்றும் 

ேனுவல்ைளின் ம ாழியியல் ேகுப்ோய்கவயும் உருவாக்ைத்கதயும் விளக்கும். இது  ரபு 
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‘ம ாழியியல் அடிப்ேகட’யிைான ஒழுங்குமுகைைளுக்கு  ட்டு ன்ைி (Systran, SUSY, Ariane, 

Eurotra, METAL)  வழக்ைத்திற்குச் சிைிது  ாைான Météo, Roetta, DLT என்ை 

ஒழுங்குமுகைைளுக்கும் அைிவு அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான 

அணுகுமுகைைளுக்கும் உண்க யாகும். 1960ைளின் மதாடக்ைத்திலிருந்து இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்கவ ஆதிக்ைம் மசலுத்திய அனு ானங்ைளிலிருந்து  தீவிர  ாற்ைம் யார்க் 

டவுண் கஹட்ஸில் ஐேிஎம் ஆய்வுப் ோிபசாதகனக் கூடங்ைளின் ஆய்வால் உருப்ேடுத்தம் 

மசய்யப்ேடுைின்ைது;  இந்த ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை முற்ைிலும் புள்ளியியல் நுட்ேங்ைளின் 

அடிப்ேகடயில் அக யும். 

 புள்ளியியல் ேகுப்ோய்வின்  ேயன்ோடு மதாடக்ைைாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் 

ேழக்ை ின்ைி இருந்தது என்று கூை இயைாது.  ைணினிசார் மசயல்முகைக்கு ம ாழிகயப் ேற்ைிய 

ச ைாை அைிவு போது ானதல்ை என்ை அனு ானத்தின்  ீது புள்ளியியல் ேகுப்ோய்வு 

ம ாழியியல் தரவின் தானியக்ை வகைப்ோட்டிற்கு முதன்க க் ைருவியாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது.  

இந்தப் ேயன்ோடு தற்ைாைம் வகர மதாடர்ைின்ைது; ேை ஆய்வு திட்டங்ைள் புள்ளியியல் தரகவ 

விதிைள் எழுதுவதற்கும்  வழக்ை ானகவைளின் உருவாக்ைத்திற்கும் வழிைாட்டப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைன.  ஐேிஎம் திட்டத்தின் தனித்துவம், ேகுப்ோய்விற்கும் உருவக்ைத்திற்கும் 

புள்ளியியல் நுட்ேங்ைகள முழுக் ைருவியாைப் ேயன்ேடுத்துவது ஆகும். பேச்சு புாிதலிலும் 

ேகுப்ோய்விலும் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயான அணுகுமுகைைளின் அதிைாிக்கும் அதிநவீன 

ேயன்ோடுைளால் இது சாத்திய ாக்ைப்ேட்டது.  

 ஐேிஎம் ஆராய்ச்சி, ஆங்ைிைத்திலும் ேிரஞ்சிலும் ோராளு ன்ை விவாதங்ைகளப் 

ேதிவுமசய்த ைனடியன் ஹான்ஸர்டின் (Canadian Hansard) மோிய தரவுத்மதாகுதிைள் 

அடிப்ேகடயிைானதாகும்.   ோிபசாதகனக்ைான தரவுத்மதாகுதி ஒவ்மவாரு ம ாழியிலும் 40,000 

இகண வாக்ைியங்ைள் அடங்ைியதாகும். இந்மநைிமுகையின் சாரம், இரு ம ாழிைளின் 

வாக்ைியங்ைளின் இகணயான வாிகசப்ேடுத்தைாகும்  ற்றும் ஒரு ம ாழியின் ஒரு வாக்ைியத்தில் 

ஏதாவது ஒரு மசால்,  ற்ை ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட வாக்ைியங்ைளில் இரண்டு, ஒன்று 

அல்ைது பூஜிய மசாற்ைளுடன் மோருந்தும் சாத்திய ான  ைணக்ைீடாகும். ஒவ்மவாரு ஆங்ைிை 

வாக்ைியங்ைளின் கேைிராம்ைகள (இரண்டு மதாடர்ச்சியான மசாற்ைள்) ’நிைரான’ (equivalent) 
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ேிரஞ்சு வாக்ைியங்ைளின் கேைிராம்ைளுடன் (bigrams) மோருத்துவதால் சாத்தியங்ைள் 

ைணக்ைிடப்ேடுைின்ைன.   

 இரண்டு ைண சாத்தியங்ைள் ைணக்ைிடப்ேட்டுள்ளன. முதலில் ஒவ்மவாரு தனித்தனியான 

ஆங்ைிைச் மசால்லுக்கும் ஒரு ைண ேிரஞ்சு மசாற்ைளுடன் மோருந்தும் இதன் சாத்தியங்ைள்; 

எடுத்துக்ைாட்டாை, the ேிரஞ்சு le உடன் .610 சாத்தியத்துடம் la உடன் .178 சாத்தியத்துடனும் l’ 

உடன் .083 சாதியத்துடனும் les உடன் .023 சாத்தியத்துடனும் ce உடன் .013 சாத்தியத்துடனும் il  

உடன் .012 சாத்தியத்துடனும் மோருந்தும் போன்ைன. இரண்டாவது இரண்டு, ஒன்று அல்ைது 

பூஜியம் ேிரஞ்சு மசாற்ைள் ஒரு தனி ஆங்ைிைச் மசாற்ைளுடன் மோருந்தும் என்ை சாத்தியங்ைள்; 

எடுத்துக்ைாட்டாை, the ஒரு ேிரஞ்சு மசால்லுடன் .871 சாத்தியத்துடனும் பூஜியத்துடன் .124 

சாத்தியத்துடனும் இரண்டுடன் .004 சாத்தியத்துடனும் மோருந்தும். not என்ேது இரண்டு ேிரஞ்சு 

மசாற்ைளுடன் .758 சாத்தியத்துடன் மோருந்தும்; இகவ மேரும்ோலும் ne (.460)  ற்றும் pas 

(.469) என்ேனவாகும்; plus (.002)  ற்றும் jamis (.002) என்ேதுடன் குகைந்த சாத்திய ாகும்; not  

உடன் ேிை மோருத்தங்ைள்  non (.024), pas du tout (.003),  ற்றும் faux  (.003) போன்ைன.  

 அணுகுமுகைைளின் திைன் ேிரஞ்சிலிருந்து ஆங்ைிைத்திற்கு ம ாழிமேயர்ப்ோல்  திப்பீடு 

மசய்யப்ேட்டது. மசாற்மைாகை அதிை நிைழ்மவண் உள்ள ஆங்ைிைச் மசாற்ைள் 1000க்கும் 

அவற்ைின் மோருத்தம் அதிை நிைழ்மவண் உள்ள 1,700 ேிரஞ்சு மசாற்ைளுக்கும் 

எல்கைப்ேடுத்தப்ேட்டது. ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி ஹன்ஸர்ட் தரவுத்மதாகுதியில் எங்ைிருந்பதா 73 

ேிரஞ்சு வாக்ைியங்ைளின்   ீது ோிபசாதிக்ைப்ேட்டது. விகளவுைள் ேின்வரு ாறு 

வகைப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன: (அ) சாியானகவ (ஹன்ஸர்ட் ம ாழிமேயர்ப்புக்குச் ச ம்), (ஆ) 

 ாற்று (ஒபர அர்த்தம் ஆனால் சிறுது பவறுேட்டச் மசாற்ைள்), (இ) பவறுேட்டகவ (முகையான 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஆனால் ஹன்ஸர்ட் ம ாழிமேயர்ப்கே ஒத்த அர்த்தத்கதத் தரவில்கை), (ஈ) 

தவறு (புாியக்கூடிய விகளவு ஆனால் ேிமரஞ்சின் ம ாழிமேயர்ப்ேல்ை),  ற்றும் (உ) 

இைக்ைணத்தவைானது (அர்த்தம் மதாிவிக்ைப்ேடவில்கை). சிை எடுத்துக்ைாட்டுைள் அட்டவகண 

18.1. இல் ைாட்டப்ேட்டுள்ளன. 

exact  Ces amendements sont certainement necéssaries  

 Hansard These ammendments are certainly necessary 

 IBM These ammendments are certainly necessary 

http://www.languageinindia.com/


241 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

alternative  C’est pourtant très simple 

 Hansard Yet it is very simple 

 IBM It is still simple 

different  J’ai reçu cette demande en effet 

 Hansard Such request was made 

 IBM I have received this request in effect 

wrong  Permettez que je donne un exemple à la Chambre 

 Hansard Let me give the House one example 

 IBM Let me give an example in the House 

ungrammatical  Vous avez besoin de toute I’aide disponible  

 Hansard You need all the help you can get 

 IBM You need of the whole benefits available 

 5% ‘சாியானது’ வகையில் இருந்தாலும், ம ாழிமேயர்ப்புைள் முதல் மூன்று வகைைளுக்குள் 

(சாியானகவ,  ாற்று, பவறுேட்டகவ) வந்தால் ‘நியாய ானகவ’ என்று ைருத்தப்ேட்டன. இந்த 

அளவுபைாலில் ஒழுங்குமுகை 48% மவற்ைியுடன் மசயல்ேட்டது. மோிய தரவுத்மதாகுதியுடன் 

(10% ஹன்ஸர்ட்  ட்டும் தான் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது) முன்பனற்ைங்ைள் எதிர்ோர்க்ைப்ேட்டன. 

வாக்ைியங்ைகளத் மதாடர்ைளாைச் சாத்தியம் அடிப்ேகடயில் கூைிட்டும், டிகரைிராக யும் 

கேைிராக யும் ேயன்ேடுத்தியும், ஒன்ைாைக் குழு  திாிபுசார் உருேனியல் தரகவ உட்ேத்தியும் 

எடுத்துக்ைாட்டாை tall, taller, talest  ற்றும் va, vais, vont.  

 முன்ம ாழியப்ேட்ட கூைிடுதல்  ற்றும் உருேனியல் தரகவ உட்ேடுத்தல்  புள்ளியியல்சார் 

அணுகுமுகைைளுக்கு உள்ளார்ந்த எல்கைைள் உண்டு என்ேகதத் மதாிவிக்ைின்ைது. இருப்ேினும் 

இந்த ஆய்வின் முக்ைியத்துவம் ம ாழியியல் ேகுப்ோய்வுக்கு மூைவளம் இல்ைா ல் இரும ாழிய 

ஒருதிகச இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புக்குச் மசல்வது எந்தளவுக்குச் சாத்திய ானது என்ேகத 

நிரூேிக்ைின்ைது. இருப்ேினும் விகளவுைள் ஒரு குைிப்ேிட்ட தரவுத்மதாகுதிக்குப் ேக்ைச்சார்ோனது 

என்ேகத நிகனவு கூைபவண்டும். எடுத்துக்ைாட்டாை, இந்த ேனுவல்ைளில் hear என்ேதன் 

ம ாழிமேயர்ப்பு எப்போதும் bravo (சாத்தியம் .992)ஆகும்; அதாவது ைன்னடா ோராளு ன்ைத்தில்  
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Hear, hear! என்ேது  Bravo!  என்ேதுடன் மோருந்தும்;  ஆனால் சாதாரண ம ாழிமேயர்ப்பு 

entendre குகைந்த சாத்தியம் .005ஐக் மைாண்டுள்ளது.  

 புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான  நுட்ேங்ைள் ேை எதிர்ைாள இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் 

திட்டங்ைளின் ேண்ோை அக யும்; ஆனால் ஐேிஎ ின் முற்ைிலும் புள்ளியியல் அடிப்ேகட என்ை 

நிகைகயப் ேின்ேற்றுவார்ைளா என்ேது நிச்சய ற்ைது. தற்போது ம ாழியியல் தரவு  ற்றும் 

மநைிமுகைைள் எந்த நகடமுகை இயந்திர ம ாழிமேயப்பு ஒழுங்குமுகையின் க யத்திலிருக்கும் 

என்ை அனு ானம் நிகைத்துநிற்ைின்ைது. (1992இல் ஹட்சின்ஸ்  ற்றும் பசாம ரால் இப்ேடிக் 

குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. தற்போது அதாவது 2000ங்ைளில் ம ாழியியல் தரவுச்சார்ேிலிருந்து விைைி 

முற்ைிலும் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைள் முயற்சிக்ைப்ேட்டு வருைின்ைன.)  

3.20.4. துகணநிகைம ாழி ம ாழிமேயர்ப்பு : கடடஸ் 

 ஒரு குைிப்ேிட்ட ேனுவல் தரவுத்மதாகுதிக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கேக் 

ைட்டுப்ேடுத்துவது துகணநிகைம ாழி அணுகுமுகையின் தீவிர  ாறுோடு என்று ைருத இயலும். 

குைிப்ோைத் தரவுத்மதாகுதி மோிதாை இருந்தால்தான் இது நியாய ானதாகும். இது 

வி ானப்போக்குவரத்துக் கைபயடுைளுக்ைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய 

உருவாக்குவதற்கு பவண்டப்ேட்ட டாம் குழுவுக்குப் மோருத்த ானதாை இருந்தது. இருப்ேினும் 

துகணநிகைம ாழி ஒழுங்குமுகை Météoவின் மவற்ைிகயத் திருப்ேச்மசய்யப் இயைவில்கை.  

 நகடமுகையில், ோிபசாதகனயாை இருந்தாலும் சாி வணிபநாக்ைாை இருந்தாலும் சாி 

மேரும்ோலும் எல்ைா இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் ஒரு குைிப்ேிட்ட 

மோருண்க க் ைளத்திற்கு எல்கைப்ேடுத்தப்ேடிருந்தன. இகத சிஸ்ட்ரானின் ேை 

மசயல்ேடுத்தங்ைளில் ைாணைாம்: ோன் அம ாிக்ை உடல்நை நிறுவன ஒழுங்குமுகைைள் 

( ருத்துவம்  ற்றும் மோது க்ைள் உடல்நை ஆவணங்ைள்), யுமரட்ரா மூைமுன்வகை (தைவல் 

நுட்ேம்), ம டல் (மதாழில் நுட்ே ஆவணங்ைள்), சிம்யு ஒழுங்குமுகை (தனிநேர் ைணினி 

கைபயடுைள்),  ைணினி மதாழிநுட்ேம்,  ின்னணுப் மோைியியல் இவற்ைின் ம ாழிமேயர்ப்புைளில் 

ைவனக்குவிப்பு மசய்திருந்த ஜப்ோன் ைணினி நிறுவனங்ைளிலிருந்து ேை நுண்ைணினி 

அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகைைள். சிை கூடுதைான எடுத்துக்ைாட்டுைள் ேின்னர் வரும். 

இருப்ேினும் இந்த ஒழுங்குமுகைைள் ‘துகணநிகை ம ாழி ஒழுங்குமுகைைள்’ என 
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வகைப்ேடுத்தப்ேடவில்கை; ஏமனன்ைால் அகவைள் ஒரு குைிப்ேிட்ட ோடப்மோருள்ைளுக்குக் 

ைட்டுப்ேடுத்த வடிவக க்ைப்ேடபவா பநாக்ை ாைபவா மைாண்டகவ அல்ை. அவற்ைின் 

தற்போகதய வகரயகை எல்கைைள் தற்ைாலிை ாைக் ைருதப்ேடுைின்ைன; ேிை ோடப் புைங்ைளுக்கு 

நீட்சிமசய்வது எதிர்ோர்க்ைப்ேடுைின்ைது.   இதற்கு முரணாை, துகணநிகை ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைள் ஒப்புருச் மசான்க , ம ாழிமேயர்ப்புசார் மோருண்க   யக்ைம்  ற்றும் 

அக ப்புப் ேல்பவைானகவ சிைப்ோை ஒரு குைிப்ேிட்ட ோடப்மோருளுக்ைாை அல்ைது ேனுவல் 

வகைக்ைாை உருவாக்ைப்ேட்டகவ. முன் ாதிாி அக ப்பு Météo ஆகும்;  ற்மைாரு எடுத்துக்ைாட்டு 

கடடஸ் (TITUS). 

 கடடஸ் ஒழுங்குமுகை, மநசவுத் மதாழிலுக்ைாை நிைழ்நிகைத் தரவுதளத்தில் உள்ள சுருக்ை 

உகரைளின் ேன்ம ாழிய நடத்துமுகைக்ைாை ேிரஞ்சு மநசவு நிறுவனத்தால் (Institut Textile de 

France) வடிவக க்ைப்ேட்டதாகும்.  1970இல் முதலில் நிறுவப்ேட்ட ஒழுங்குமுகை அதன் 

நான்ைாவது வகைபேதத்தில் (1992இல்) இருக்ைின்ைது. சுருக்ை உகரைள் ேின்வரும் 

நான்கும ாழிைளில் ேனுவல்ைகள உருவக்ை இயலும் உருப்ேடுத்தங்ைளில் பசைாிக்ைப்ேட்டுள்ளன: 

ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, . மஜர் ன்  ற்றும் ஸ்ோனிஷ். சுருக்ை உகரகய இந்த நான்ைில் ஏதாவது 

ம ாழியில் உள்ளீடு மசய்ய இயலும்; அகவ  ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மதாடாியைாலும் 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மசாற்மைாகையாலும் மநசவுத்மதாழில் துகணநிகை ம ாழியின் 

நிகைபேறுமேற்ை ைகைச்மசாற்ைளாலும் வடிவக க்ைப்ேட்டுள்ளன. ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட 

மதாடாியல் அடிப்ேகடயான மதாடர் வகைைளின் நிரகை தீர் ானிக்ைின்ைது: எழுவாய் 

மேயர்த்மதாடர், சூழ்நிகைப் மேயர்த்மதாடர், விகனத்மதாடர், நிரப்ேிப் மேயர்த்மதாடர், 

முன்னுருபுசார் மேயர்த்மதாடர் (இங்கு இந்தப் மேயர்த்மதாடாில் சிை ச நிகைத் மதாடர்ைள் 

 ற்றும் விகனத்மதாடரும் நிரப்ேிப் மேயர்த்மதாடரும் விருப்ோகும்). மதாடாியல், உறுப்புக்ைளின் 

நிரல் அடிப்ேகடயிலும் விருப்பு அடிப்ேகடயிலும் மேயர்த்மதாடர்ைள்  ற்றும் 

விகனத்மதாடர்ைளின் அக ப்கே விளக்குைின்ைது. முன் திருத்தக் ைட்டத்தில், சாத்திய ான 

மோருண்க  யக்ைச் மசாற்ைள் பவறுேடுத்தப்ேடுைின்ைன; எடுத்துக்ைாட்டாை ேிரஞ்சு 

விகனவடிவம் a என்ேது ேின்னுருபு a (ைடுக யான ஒலி அழுத்தம் தரப்ேடாத) என்ேதிலிருந்து 

ேின் மதாடரும் சாய்வுக்பைாடால் பவறுேடுத்தப்ேடுைின்ைது. ப லும், அக புப் மோருண்க  

 யக்ைம் (எ.ைா. ேின்னுருபுத்மதாடர்ைளின் முன்வருைிளவி) நிறுத்தற்குைிைளின் மசருைைால் 
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நீக்ைப்ேடுைின்ைன. சுருக்ை உகரைள் ஊடாட்டத்தால் உள்ளீடு மசய்யப்ேடுைின்ைன; ஒழுங்குமுகை 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மதாடாியலுடன் இணங்ைாத்த மதாடர்ைள்  ற்றும் வாக்ைியங்ைளின் 

 றுவடிவாக்ைங்ைகள பவண்டும்  ற்றும் ஒப்புருச்மசாற்ைள்  ற்றும் அக ப்புப் மோருண்க  

 யக்ைங்ைம் இவற்ைின் விளக்ைவுகரகயக் பைட்கும். ைட்டுப்ோடுைள் இருந்தபோதிலும் 

அனு திக்ைப்ேட்ட அக ப்புைள்  ைவர்ச்சியுள்ளகவ. (10) இகத எடுத்துக்ைாட்டும்.  

(10) L’analyse du fluage des fibres de polyéthyléne apès irridiation sous vide monte ; qu’un 

processus de pontage servient dans la région amorphe ; tandis qu’une coupure de la chaine 

moléculaire de la région crystalline est observée.   

 உள்ளீட்டிற்குப் ேின் ஒழுங்குமுகை, புகுப்ோய்வு சாியானதா என்ேகத அைிய உள்ளீட்டு 

ம ாழியின் ஒரு வடிவபேதத்கத (version) உருவாக்கும்; ேின்னர் ேிை ம ாழிைளில் 

வடிவபேதங்ைகள (versions) உருவாக்கும். எடுத்துக்ைாட்டாை ஆங்ைிை உள்ளீட்டு (10)க்குச் 

ச  ான வடிவம் (11) ஆகும்.   

(11) The polyethylene fibre creep analysis after irradiation under vacuum shows that a cross-

linking process occurs in the amorphous region whereas a molecular  chain scission of 

crystalline region is observed. 

உள்ளீட்டின் ைட்டுப்ோடு, விாிவான முன் திருத்தம், ேகுப்ோய்வின் போதும் ேகுப்ோய்வுக்குப் 

ேின்னரும் ஊடாட்டப் ேின்னூட்டம்  ற்றும் முகைப்ேடுத்தப்ேட்ட துகணநிகை ம ாழிக்கு 

வகரயகை இவற்கை ஒன்ைிகணப்ேதால் ம ாழிமேயர்ப்புைளின் தரம் உறுதி மசய்யப்ேடும். இந்த 

வித ான ைட்டுப்ோடுைகளக் ைருத்தில் மைாள்ளும் போது கடடஸ் ஒரு உண்க யான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாைக் ைருதப்ேடபவண்டு ா என்று ஐயுைைாம். கடடஸும் 

Météoவும் நன்கு வகரயறுக்ைப்ேட்ட சூழல்ைளில் என்ன சாதிக்ை இயலும் என்ேகத 

எடுத்துக்ைாட்டுைின்ைன.  

 அதிை அளவில் துகணநிகைம ாழி ஒழுங்குமுகைைள் உருவாக்ைப்ேடவில்கை என்ேது 

ஆச்சாியத்திற்குாியதாகும். இருப்ேினும் ஒப்பீட்டளவில் தற்ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மசால்சார்  ற்றும் 

மதாடாியல்சார் மோருண்க க் ைளத்திற்கு ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைட்டுப்ேடுத்த இயலும்   ிைக் 

குகைவான சூழல்ைபள இருக்ை இயலும் எனத் பதான்றுைின்ைது. TAUM  குழுவிலிருந்து வந்த 

Météo ஆய்வாளர்ைள் துகணநிகை மநைிமுகைைகளப் ேயன்ேடுத்த ஏற்ைதான புைத்கதத் 
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பதடிக்மைாண்டிருந்தனர்; தற்போது சிைர் ைால்நகடச் சந்கத அைிக்கைைளில் மசயல்ேடுைின்ைனர். 

ஆய்வுக்கு எடுத்துக்மைாண்ட ேிை துகணநிகைம ாழிைள் வணிைக் ைடிதத்மதாடர்பு,  உணவைம் 

 ற்றும் ைருத்தரங்கு முன்ேதிவுைள்  ற்றும் ைாவைர் ைருத்துப்ோி ாற்ைம் இவற்கை உட்ேடுத்தும். 

3.20.5.ஒரும ாழியப் ேயன்ோட்டாளர்ைளுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

    முன்னர் ைருத்துகரயாடியது போல் மேரும்ோைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுக்குமுகைைள் (மவளிப்ேகடயாைபவா உட்ேகடயாைபவா) மூைம ாழி, இைக்கு ம ாழி என்ை 

இரண்டும் அைிந்த நடப்பு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் குகைோடுைகளச் 

சாிைட்ட இயலும்  ேயன்ோட்டாளர்ைளுக்ைாை உருவாக்ைப்ேட்டகவ. இருப்ேினும்  மூைம ாழியில் 

அல்ைது இைக்கு ம ாழியில் ேழக்ை ில்ைாத ஒரும ாழியப் ேயன்ோட்டாளர்ைள் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்கேப் ேயன்ேடுத்துவது சாத்திய ானதாகும்.  சிஸ்ட்ரான் போன்ை மதாகுதி 

ஒழுங்குமுகைைளிருந்தான மவளியீடு மோருண்க ப் புைத்தில் சிைப்பு நிபுணர்ைளுக்கு 

 திப்புளதாகும்; ஏமனன்ைால் இந்த நிபுணர்ைள் மூைம ாழிகய அைிந்திருக்ைத் பதகவ இல்கை; 

அவர்ைள் ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயல்ோட்டில் உதவியாை  இருப்ேகத எதிர்ோர்க்ை இயைாது. 

ஆனால் நாம் மசயல்ோட்டின்  றுமுகனயில் உள்ள ேயன்ோட்டாளர்ைகளக் ைருத்தில் 

மைாண்டால் அதாவது ேனுவலின் உள்ளீட்கடக் ைருத்தில் மைாண்டல் சுவாரஸ்ய ான 

சாத்தியங்ைள் உள்ளன. இவற்ைில் சிை ஊக்ை ான புைனாய்வின் ைீழ் உள்ளன; குைிப்ோை, ேயனர் 

அைியாத ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட உள்ள ேனுவல்ைளின் ஊடாட்ட கூட்டக வுக்ைான 

(interactive composition) ஒழுங்குமுகைைள்.  

 உ ிஸ்டில் (University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)) 

ஒரும ாழிய ேயனர்ைளுக்கு பவண்டி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் 

முன்பனாடியான  மசயல்ோடு என்டிரானின் (Ntran) உருவாக்ைத்தில் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது. இது 

ஆங்ைிை மூைப் ேனுவலின் ஊடாட்ட மோருண்க   யக்ைநீக்ைத்கத உட்ேடுத்திய ஆங்ைிைம்-

ஜப்ோனியம ாழி ஒழுங்குமுகை ஆகும்; இதில் கூடுதைான மோருண்க   யக்ைங்ைள் மசால் 

 ாற்ைத்தின் போது எழும்; இது ஜப்ோனிய ம ாழி அைியாத ேயனாளி மோருண்க  

 யக்ைங்ைகளத் தீர்ப்ேகத எதிர்ோர்க்கும் ஊடாட்டத்தின் ைட்டம் ஆகும் (அதாவது இைக்கும ாழி 

பவறுோடுைளின் ஆங்ைிை மோழிப்புகர அடிப்ேகடயில்). ஜப்ோனிய ம ாழி உருவக்ைம் 

முற்ைிலும் தானியக்ை ாகும். இந்த மூைமுன் ாதிாியின் ஒத்தைி மவற்ைியால் ஊக்குவிக்ைப்ேட்ட 
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உ ிஸ்ட் ஆய்வாளர்ைள் ஒரும ாழிய ேயனருக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்கு முகையின் 

உருவாக்ைத்கத மோதுக் ைருத்தாைக் மைாண்ட ேை ேிை ஆய்வுத்திட்டங்ைளில் ஈடுேட்டனர். 

 ேிாிட்டிஷ் மடலிைா ால் (British Telcom) நிதி நல்ைப்ேட்ட இம் ாதிாியான ஒரு 

ஆய்வுத்திட்டம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்குவகத பநாக்ை ாைக் 

மைாண்டது; இது விருப்ேத்பதர்வுைளின் ேட்டியல் வழி வழிைாட்டி ேழக்ை ில்ைாத மவளிநாட்டு 

ம ாழியில் வணிைக் ைடிதங்ைகள (எ.ைா. புைார், சலுகை, விசாரகண போன்ைன) எழுத 

ேயனர்ைளுக்கு உதவும்.  இந்த ஒழுங்குமுகை வணிைக் ைடிதங்ைளின் குைிப்ேிட்ட வகைைபளாடு 

மோருந்தும் ’முகையான ேடிவ’ (proforma) ேனுவல்ைளின் உத்தி அடிப்ேடியிைாகும்.  முகையான 

ேடிவப் ேனுவல்ைள் ைணத் மதாடர்ைள், மேயர்ைள், நாட்ைள், முைவாிைள் போன்ைவற்ைின் 

மோருந்து ிடங்ைகளக் மைாண்ட வார்ப்புருக்ைள் (templates) ஆகும்; அகவ ேயனர்ைளால் 

அவர்ைளின் மசாந்த ம ாழியில் உள்ளீடுமசய்யப்ேடபவண்டும். முகையான ேடிவம் 

முழுக யுற்ைால், ’முன் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட’ ேனுவல் துண்டுைளின் தரவுத்தளத்துடன் 

ேயனர்ைளால் தரப்ேட்ட தைவகை ஒப்ேிட்டு ேனுவலின் ேன்ம ாழிய நிைரன்ைகள ஒழுங்குமுகை 

உருவாக்ை இயலும். இந்த ஒழுங்குமுகையின் ைவர்ச்சி, இைக்கு ம ாழியின் வார்ப்புருக்ைள்  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் எழுத்தப்ேட்ட நகட அடிப்ேகடயில் மோருத்த ான ேனுவல்ைள் 

அடிப்ேகடயிைானதாகும் என்ேதால் ேனுவல் தரப்ேட்ட மோருண்க க் ைளத்திற்குள் ைண்டிப்ோை 

இருப்ேதுவகர  ிைத்தர ான மவளியீகட உத்தரவாதம் மசய்ய இயலும். இதுபோன்ை 

அணுகுமுகை  ைாய் ம ாழியில் அலுவைைக் ைடிதங்ைகள வகரவு மசய்ய உதவும்  பைசியாவில் 

உருவாக்ைப்ேட்ட ஒழுங்குமுகையிலும் ைாணப்ேடுைின்ைது.   

  ற்மைாரு அணுகுமுகையும் உ ிஸ்டில் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது; இது ’மூைப் ேனுவல்’ 

(source text) என்ேதன் இடத்தில் ஒழுங்குமுகை-ேயனர் (system-user) ஊடாட்ட உத்திகய  

கூடுதல் எடுத்துச் மசல்ைின்ைது. ஜப்ோனிய எடிஆர் (Advanced Telecommunications Research 

(ATR)) ஆய்வுக்கூடங்ளுடன் இகணந்து ப ற்மைாள்ளப்ேடும் இந்த ஆய்வுத்திட்டத்தில் ஒரு 

உகரயாடல் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை (dialogue translation system) 

உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது. மோருண்க க்ைளம், ஜப்ோனிலுள்ள ைருத்தரங்ை அலுவைைத்திற்கும் 

ஆங்ைிைம் பேசும் பைள்விபைட்ேவருக்கும் இகடயில் நிைழ்நிகை உகரயாடல் (online 

conversation) (இறுதியாை மதாகைபேசியில், ஆனால் விகசப்ேைகை உகரயாடல் தான் ஊடைம்) 

http://www.languageinindia.com/


247 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

ஆகும்.  இந்த ஒழுங்குமுகை, இரண்டு உகரயாடும் ேங்ைாளிைளுக்கு இகடயில் ஆங்ைிைத்திற்கும் 

ஜப்ோன் ம ாழிக்கும் இகடயில் அவர்தம் உகரயாடகை ம ாழிமேயர்க்கும் இகடத்தரைராை 

மசயல்ேடும் என்ேதுதான் உத்தியாகும். உகரயாடல் ம ாழிமேயர்ப்பு குைிப்ோைக் ைடின ான 

மசயல்ேடாகும்; ஏமனன்ைால் மசாற்ைள் விடுேட்ட வாக்ைியங்ைளின் அதிை நிைழ்மவண்ணும் 

அகரகுகை கூற்றுைளும் தவைாை உருவாக்ைப்ேட்ட கூற்றுைளும் முற்சுட்டு (anaphora) 

பநரடிச்சுட்டுக் குைிப்புகர (deictic reference)  இவற்ைின் ேயன்ோடு என்ேன உகரயாடல் 

ம ாழிமேயர்ப்கேக் ைடினப்ேடுத்தும்.   ற்றும் ஒப்புட்டுப்ோர்க்கும் போது இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளால் வழக்ை ாை ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடும் ேனுவல்ைளின் 

வகைைகளக் ைாட்டிலும் உகரயாடல் ம ாழியின் மோிய ேகுதிகயக் மைாண்டிருக்கும்; இங்கு 

பநரடி ம ாழிமேயர்ப்புப் மோருத்த ாை இராது: ஒற்றுக யுள்ள கூற்றுைள் முற்ைிலும் பவறுேட்ட 

உகரயாடல் மசயல்ோடுைள் உகடயகவயாய் இருக்கும்; எனபவ ம ாழிமேயர்ப்பு ஒரு 

ைணத்திலிருந்து  ற்மைாருைணத்தில் பவறுேடும். எடுத்துக்ைாட்டாை, உகரயாடலில் OK என்ேது 

ேின்வரும் ஏதாவது மதாடர்ைகளக் குைிப்ேிடைாம். 

 (12a) I agree with you. 

 (12b) I can still hear you. 

 (12c) Let's change the subject now. 

 (12d) That is good. 

உ ிஸ்ட் -ேிாிட்டிஷ் மடலிைாம் ாிசர்கசப் போல் ஒழுங்குமுகை ஒரு இரும ாழிய 'உகரயாடல் 

 ாதிாி'  இருக்கும்; இம் ாதிாியில் சாத்திய ான கூற்றுக்ைகளப் ேயனர்ைளின் உள்ளீட்டுக்குப் 

மோருத்த பவண்டிப் ேயனர்ைபளாடு ஊடாடும். இரண்டு சாத்திய ான சூழல் ைாட்சிைள் உள்ளன. 

ஒன்ைில் முன்ம ாழியும் கூற்றுக்ைகளச் தட்டச்சு மசய்து ேயனர் முகனப்பு எடுப்ேர்.  ற்மைான்ைில் 

உகரயாடல்  ாதிாி அடிப்ேகடயில் அடுத்த கூற்று எதாை இருக்ைபவண்டும் என்று முன்ம ாழியம் 

மசய்து ஒழுங்குமுகை முகனப்பு எடுக்கும்.  

 ஒழுங்குமுகைைள் ஒரு தரவுத்தளத்தில் முன் ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்த ேனுவல் 

துண்டுைளுடன்  உள்ளீட்டுத் மதாடர்ைகளப் மோருத்துவதற்கு இந்த ஒழுங்குமுகைைள் முயற்சி 

மசய்வது வகர, அகவ எடுத்துைாட்டு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் இனத்கதச் 

சாரும்.  லிடியா (Large Internationalisation of Documents through Interaction with Authors 
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(LIDIA)) என்ை இைட்சியத் திட்டம் ைிமரபனாேிள் ேல்ைகைக்ைழைத்தால் முன்ம ாழியப்ேட்டது. 

அதன் ம ாழியியல் நுட்ேங்ைளுக்கு இது பைதாவின் (GETA's) நன்ைாைப் ோிபசாதிக்ைப்ேட்ட  

ஒழுங்குமுகை அாிபன ஒழுங்குமுகை (Ariane system)  அடிப்ேகடயில் ஆனதாகும்.  இதன் 

பநாக்ைம் ஒரு ஊடாட்ட ஒழுங்குமுகை ஆய்வாளர்ைகள அவர்ைளின் மசாந்தப் ேனுவல்ைகள 

அவர்ைளின் மசாந்த ம ாழியிலிருந்து (ேிரஞ்சிலிருந்து)  ற்மைாரு அைியாத ம ாழியில் (மஜர் ன் 

அல்ைது ரஷ்யன்) ம ாழிமேயர்க்ைவும்  ற்றும் இைக்கு ம ாழிப் ேனுவலின் ம ாழிமேயர்ப்கே 

மூைம ாழிக்குத் திரும்ே ம ாழிமேயர்த்துச் சாிோர்க்ைவும் இயைச்மசய்ைின்ைது. உ ிஸ்ட் 

திட்டங்ைகளப் போல் அல்ைா ால் இது முன் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட ேனுவல் துண்டுைள்  

அடிப்ேகடயிைானது அல்ை; ஆனால் அைிமுை ான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு முகையில் மோிய 

எழுதப்ேட்ட ேனுவல்ைகள ம ாழிமேயர்க்கும்.  

3.20.6.பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்பு: ேிாிடிஷ் மடலிைாம்  ற்றும் எடிஆர் 

 அண்க க்ைாைங்ைளில் பேச்சுத் மதாழில்நுட்ேத்தின் முன்பனற்ைங்ைள் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்கு முகைைகளப் பேச்சு அைிதலுடனும் பேசு உருவக்ைத்துடனும் ஒன்ைிகணப்ேகத ஆய ேை 

எண்ணிக்கையிைான ஆய்வாளர்ைகள ஊக்ைேடுத்தியுள்ளன. நாம் புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு  ஒழுங்குமுகையில் பேச்சு ஆய்விலிருந்து மநைிமுகைைளின் 

ேயன்ோட்கட முன்னர் ோர்த்பதாம். நாம் இரண்டு திட்டங்ைகளச் சுருக்ை ாை விளக்குைின்பைாம்; 

இதில் உள்ளீடும் மவளியீடும் பேச்சாகும்; ஆனால் ம ாழிமேயர்ப்பு  ரபு ம ாழியியல் அடிப்ேகட 

அணுகுமுகைைள் ஆகும்.  

 ேிாிட்டிஷ் மதாகைத்மதாடர்பு ஆய்வு ஆய்வுக்கூடங்ைளில் (British Telecom Research 

Laborataries) ோிபசாதகன, மதாகைபேசி வணிைக் ைருத்துப்ோி ாற்ைம்/மதாடர்பு (Telephonic 

Business Communication) என்ை  ிைக் ைட்டுப்ேடுத்தேட்ட மோருண்க க் ைளத்தில் நிகைமேறு 

மதாடர்ைளுக்கு  இகணயாைப் பேச்சுச் மசாற்ைகளப் மோருத்துவதன் அடிப்ேகடயில்  

அக ந்தது. ைட்டுப்ோடு தற்போகதய பேச்சுப் புாிவானின் ைடுக யான மசயல்ோட்டு 

எல்கைைளால் பவண்டப்ேட்டது. எடுத்துக்ைாட்டாை (13)இல் தரப்ேட்டுள்ள மூன்று மதாடர்ைளில், 

மூன்று முக்ைியச் மசாற்ைளான you, speek, I என்ேன தனித்தன்க யா  அகடயாளம் 

ைாணலுக்குப் போத் ானதாகும்.  

  (13a) Who do you want to speak of? 
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 (13b) I cannot hear you.  

 (13c) My I speak to Mr. Smith please>  

400 வாக்ைியங்ைள் மைாண்ட மதாடர் நூலிலிருந்து  ிை ேயனுள்ள ஆங்ைிை முக்ைியச் மசாற்ைள் the, 

a, I , you, to, room, is hotel, for, of என்ேனவாகும்.  ஒற்றுக யுள்ள ைணங்ைள் ேிரஞ்சு, மஜர் ன், 

ஸ்ோனிஷ் ஆைிய ம ாழிைளில் ைாணப்ேடுைின்ைன. மவளிப்ேகடயாை, பநரங்ைள், விகைைள் 

போன்ை  ாைி தனி ங்ைகள (variable elements) ஒபர வழியில் கையாள இயைாது; ஒழுங்குமுகை 

மூன்றுைட்டங்ைகள உட்ேடுத்தும்: ஒரு  மதாகைபேசி அகழப்ோளர் பேச்சு அைினானில் ஒரு 

மதாடகர, அதன் ஒவ்மவாரு மசால்கையும் மதளிவாை விளக்ைி  ற்றும் ஒவ்மவாருக்கு மசால்லுக்கு 

இகடயிலும் இகடநிறுத்தம் மசய்துப் பேச்சு அைிவானில் உள்ளீடுமசய்வார்; ைணினி ஒரு 

மதாடகரத் மதாிந்மதடுத்து ஏதாவது  ாைிகயச் (variable) மசயைாக்ைம் (process) மசய்யும்; 

விருப்ேபதர்வு மசய்யப்ேட்ட மதாடர் திகரயில் ைாட்சிப்ேடுத்தப்ேடும். ஒரு மதாடராை 

ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேட்டால் பசைாிக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்பு ைடத்தப்ேடும்; இறுதிச் மசய்தி 

ஏற்ேவர் (பைட்ேவர்) முகனயில் மசயற்கைப் பேச்சின் மவளியீடாகும். ேிாிட்டிஷ் 

மதாகைத்மதாடர்பு ஆய்வாளர்ைள் தற்போது (1992இல்) ேிரஞ்சு  ற்றும் ேிாிட்டிஷ் ைாவைர் 

ேகடைளால் ேயன்ேடுத்துவதற்குக் ைாவைர் மசய்திைளின்  ('Policespeak') துகணநிகை 

ம ாழியின்  ீது ஆய்கவ உட்ேடுத்திய இரும ாழிய பேச்சுக் ைருத்துப்ோி ாற்ை ஒழுங்குமுகைகய 

ஆய்ைின்ைனர்.   

 மதாகைபேசி ம ாழிமேயர்ப்ேில் ஒரு இைட்சியத்திட்டம் எடிஆர் ோிபசாதகனக் 

கூட்டத்தில் நகடமேறுைிைது (1992இல்). இந்த நீண்ட ைாைத் திட்டம் ஆங்ைிைத்திற்கும் 

ஜப்ோனிய ம ாழிக்கும் இகடயில் பேச்சு உகரயாடல் ம ாழிமேயர்ப்கேச் மசய்வதற்குாிய 

ஒழுங்குமுகை ஆகும். உகரயாடலின் பேச்சு அைிதல், பேச்சு உருவாக்ைம்  ற்றும் தானியக்ை 

ம ாழி ாற்ைம்  இவற்கை உள்ளடக்கும். தற்போகதய பேச்சு அைிவான்ைள் மோதுவாைச் 

மசாற்ைளுக்கு இகடயில் இகடநிறுத்தகை பவண்டும்; ப லும் அகவ குைிப்ேிட்ட 

தனிநேர்ைளுக்ைாை  ாற்ைி அக க்ைப்ேட்டுள்ளது. மதாடர்ச்சியான உகரயாடலின் பேசுேவர் 

சுதந்திர ான பேச்சு அைிவான் ேிச்சு, அழுத்தம்  ற்றும் ைாைநீட்சி போன்ை  ீக்கூறு தைவல்ைகள 

உட்ேடுத்தும் அகச எல்கைைளின் மதாிகை, ஒலியன்ைள்  ற்றும் மசாற்ைளின் எல்கைைகள 

அகடயாளம் ைாண ேகுப்ோனுடன் ஒருங்ைிணப்பு, சாத்திய ான மோருள்பைாள்ைகளச் குறுக்கும் 
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மோருண்க யியல்  ற்றும் ேயன்வழியியல் தைவல்ைளின் ேயன்ோடு போன்ைவற்கை 

உட்ேடுத்தும் ைருதப்ேட்ட சவால்ைகள முன்கவக்ைின்ைது.  தானியக்ைப் பேச்சு உருவாக்ைத்தின் 

பதகவைளும் அபத அளவுக்கு சவால் உள்ளதாகும். தற்போகதய பேச்சு உருவாக்ைிைகள 

ஒப்ேிடுகையில்  ீக்கூறு, திாிபு இவற்கைக் ைணக்ைில் எடுக்கும்  ற்றும் அதிை அளவில் தனிப்ேட்ட 

தன்க யுகடய உயர்ந்த தரமுள்ள, அதிை இயற்கை பதகவப்ேடுைின்ைது.  

 உகரயாடலின் (dialogue) ம ாழிமேயர்ப்கேப் மோறுத்தவகரயில் இது இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் புதிய ைள ாகும்: பேச்சு உகரயாடல் (speech dialogue) எழுத்துப் 

ேனுவலிலிருந்து (written text) மசாற்மைாகை  ற்றும் இைக்ைணம் இவற்ைில் பவறுேடும்;  ஆனால் 

முழுக யுைாத கூற்றுைள் (incomplete utterances), தவைான மதாடக்ைங்ைள் (false starts), 

விடுோடுைள் (ellipses), கூைப்ேடாத உட்குைிப்பீடுைள் (unstated implications) போன்ைகவ 

மோதுவானதாகும். எடிஆர் ஆய்வுத்திட்டம் பேச்சுச் மசயல்ைள் (speech acts), உகரயாடல் 

 ாற்ைம் (dialogue shifting), ஜப்ோனிய ம ாழி  ாியாகத வழக்குைள் (Japanese honorifics), 

அனு ானிக்கும் மசயற்ோட்டுச் மசாற்ைள் (inferring function words), விடுேட்ட எழுவாய்ைள் 

(omitted subjects), (எடுத்துக்ைாட்டு-அடிப்ேகடயிைான மநைிமுகைைகளப் ேயன்ேடுத்துவகத 

உள்ளடக்ைிய)  ரபுத்மதாடர் மவளியீட்கட உருவாக்குதல் (producing idiomatic output),   முன்னர் 

கூைியேடி தற்போது ஆய்வு உைைளாவிய ைருத்தரங்கு அலுவைைத்தின் ைருத்துப்ோி ாற்ைச் 

சூழலில் ைவனக்குவிப்புச் மசய்யும். ஒரு மசயல்ோட்டு மூைமுன்வகை வருைிைபதா இல்கைபயா, 

எடிஆாில் அடிப்ேகட ஆய்வு மோதுவாை ைணிச ான அளவில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்குப் 

ேங்ைளிப்பு மசய்துள்ளது; எதிர்ைாைத்திலும் ேங்ைளிப்பு மசய்யும். 

3.20.7. தகைைீழ் இைக்ைணம் (Reversible grammar) 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் ம ாழியியல் அடித்தளங்ைள் ேை திகசைளில் மதாடர்ந்து 

ஆயப்ேட பவண்டியுள்ளது. மசால்மசயல்ோட்டு இைக்ைணம் (Lexical Functional Grammar (LFG), 

மோதுக யாக்ைப்ேட்ட மதாடாியல் இைக்ைணம் (Generalized Phrase Structure Grammar 

(GPSG), ஆளுகை ைட்டுைவு பைாட்ோடு (Government and Binding), முகையான மசயல்ோட்டு 

இைக்ைணம் (Systemic-Functional Grammar), வகைப்ோட்டு இைக்ைணம் (Categorical Grammar), 

சூழல் மோருண்க யியல் (Situation Semantics), தர்க்ை இைக்ைணங்ைள் (Logical grammars) 

போன்ை பைாட்ோட்டு ம ாழியியலின் அண்க க்ைாை முன்பனற்ைங்ைளின் ேயன்ோட்டிலும் 
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மசயல்ேடுத்தத்திலும் அதிை ைவனம் மசலுத்தப்ேடுைின்ைது. தற்போது ேிை முக்ைிய ான 

தகைப்புைள் கூட்டக கவயும் (compositionality)  ீளுக கயயும் (reversibility)  உட்ேடுத்தும். 

குைிப்ோை இைக்ைணங்ைளின்  ீளுக  ேை ஆய்வுத்திட்டங்ைளின் பநாக்ை ாய் இருந்தது; ஒரு 

 ாதிாி எடுத்துக்ைாட்டு ைனடாவில் க்ாிட்டர் (CRITTER) ஆய்வுத்திட்டம் ஆகும். 

 க்ாிட்டர் ஆங்ைிைத்திற்கும் ேிரஞ்சுக்கும் இகடயில் ம ாழிமேயர்ப்புக்ைான  ாற்ைம் 

அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்குமுகையாகும்.  இது Centre Canadien de Recherche sur 

I’Infomatisation du Travail (CCRIT) ைனடிய ேணியிட தானியக்ை ஆய்வு க யத்தால் 

 ாண்டிாியலில் டாம் ஆய்வுத்திட்டத்துடன் இகணக்ைப்ேட்ட ஆய்வாளர்ைளால்  

உருவாக்ைப்ேட்டதாகும். இது ைனடிய  ாைாணங்ைளில் ைால்நகட  ற்றும் இகைச்சி வணிைச் 

சந்கதைளில் நிகைக கய விளக்கும் ைனடிய பவளாண்க த் துகையால் உருவாக்ைப்ேட்ட வார 

அைிக்கைைளின் குைிப்ேிட்ட துகணநிகை ம ாழிக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ை மோதுவான 

ோிபசாதகன இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ாதிாி ஆகும். இதன் முதன்க யான விகளவு, இைக்ைண 

வடிவவாதமும் ைணினிசார் மசயல்ேடுத்தமும் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேடாவிட்டாலும் அைராதி 

அைிக்கையிைளின் மசாற்மைாகுதிக்கு ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.  

  ைிகரட்டர், ம ாழியியல் சார்ந்த இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் தற்ைாைத் தத்துவத்தின் ேை 

வழக்ை ான ேண்புக்கூறுைகள  எடுத்துக்ைாட்டும். மதாடாியல் உருப்ேடுத்தங்ைள், X-ோர் 

 ரபுைகளப் ேிரதிேலிக்கும்  ற்றும் சாதாரண வழியில் இகடமவளிைகளயும் (gaps) 

சுவடுைகளயும் (traces) அகடயாளப்ேடுத்தும்  ிைவும் தர ான மதாடாியல்  ற்றும் 

மோருண்க யியல் ேண்புக்கூறுைளால் புைக்குைிப்புச் மசய்யப்ேட்ட அை அக ப்பு சார்புக் ைிகள 

அக ப்புைளாகும் (suface structure dependency trees). வாக்ைியம் 14அ விற்கு மதாடாியல் 

ைிகள அக ப்பு 14ஆ ஆகும் (Hutchins and Somers1992: 328). 

 14அ. Last week hog prices in Saskatchewan increased 5% at $69. 
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 14ஆ.       S 

         

 adv_p        np       pred 

   <NBR:pl…>             <NBR:pl 

         TENSE:past, 

         SUBCAT:…> 

                v’ 

         <NBR:pl, 

 adv   n’   pp    TENSE:past, 

        <NBR:pl…>     SUBCAT…> 

           

                   n            n      p           np                    v      meas_p    pp 

              <TYPE:proper>       <NBR:pl, 

                                    TENSE:past, 

            n                SUBCAT:meas_p, 

             <TYPE:proper>     …>                  precent   p     meas_p 

                pice 

 last_week hog  prices     in  Saskatchewan        increased           5%       at      $69      
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14இ      increase 

     (inv-1)    (1)     (2)           (3) 

           last_week price         5%   69$         

                                                               (1)   (inv-1) 

     hog           <AT>   

       (2) 

      Saskatchewan 

’தகைைீழான’ (‘invereted’) ேங்மைடுப்ோளர் எண்ைள் (argument numbers)  (‘inv-1’) இரண்டு 

வகையான உைவுைகளச் சாத்திய ாக்கும்: ேயனிகை-ேங்மைடுப்ோளர் உைவுைள்  ற்றும் 

மதாடாியல் சார்பு உைவுைள்.  இவ்வாறு last week என்ை சார்ேி (dependent)  increase என்ேகதப் 

ேங்மைடுப்ோளராைக் மைாண்டு ஒரு ேயனிகை ஆகும்  ற்றும் prices என்ேது அருவச்மசால் <AT> 

என்ேதற்கு ஒப்பீட்டளவில் முதல் ேங்மைடுப்ோளர் இடத்தில் இருக்ைின்ைது (Saskatchewan 

இரண்டாவது ேங்மைடுப்ோளராை இருக்ைின்ைது). 

 இட ாற்ைத்திற்கு முன்னர் மோருண்க யியல் அக ப்பு ேயனிகை  ற்றும் 

ேங்மைடுப்ோளர் ைணுக்ைளின் நிகைத்தன்க க்ைாைச் சாிோர்க்ைப் ேடுைின்ைது. ஒரு 

மோருண்க யியல் அைராதி மோருண்க யியல் ‘வகைைகள’ ைணுக்ைளுடன் இகணக்ைின்ைது 

(எடுத்துைட்டாை MOVEMENT என்ேது increase என்ேதுடனும் MEASURE-FUNCTION என்ேது 

price என்ேதுடனும் INCREMENT என்ேது 5% என்ேதுடனும்);  ற்றும் (15) இல் உள்ளது போல் 

ேயனிகை-ேங்மைடுப்ோளர் அக ப்புைகளப் மோருண்க யியல் வகைைளுைளின் 

’அக ப்புமுகைைளுக்கு’ (‘schemas’) எதிராை உறுதிமசய்ைின்ைது.   

 (15) MOVEMENT (MEASURE-FUNCTION, INCREMENT, MEASURE) 

 இட ாற்ை விதிைள் மசாற்ைளுடன் மதாடர்புேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. (16அ)இல் உள்ளது 

போல் அகவ மேரும்ோலும் பநரடியானதாகும்; ஆனால் ேங்மைடுப்ேளர்  ாற்ைம் (argument 

conversion) (16ஆ) அல்ைது கூடுதல் ைைகவத்தன்க யான  ாற்ைம் (16இ) என்ேன ‘அக ப்பு’ 

பவறுோடுைகளக் கையாளைாம்.  
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 (16அ) eat  manger 

 (16ஆ) miss (1:X,2:Y)  manquer (1:Y’,2:X’) 

 (16இ) walk (inv-1:across(2:X)) traverser(2:X’,inv-1):$manner(2:à_pied)) 

 க்ாிட்டாின் இைக்ைணங்ைள் ேகுப்ோய்வுக்கும் உருவாக்ைலுக்கும் ஒன்ைாகும்;  ற்றும் 

அகவைள் ப்மராைாைில் மசயல்ேடுத்துவதற்ைாை தீர் ான எச்சத்மதாடர் இைக்ைண வடிவாதத்தில் 

(Definite Clause Grammar formalism) எழுதப்ேட்டுள்ளது. அவற்ைிலிருந்து ேகுப்ோன்ைளும் 

உருவாக்ைிைளும் ஆக்ைப்ேட்டுள்ளன; அகவ முக்ைிய ாை விதிைள் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் நிரலில் 

பவறுேடுைின்ைன. இதுவகர மதாடாியல் ேகுப்ோய்வுக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட இைக்ைணங்ைள் 

உருவாக்ைத்திற்கும் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன; இட ாற்ை விதிைள் தகைைீழாை  ாற்ைக்கூடியது 

ஆகையால் க்ாிட்டர் தகைைீழாை ாற்ைக் கூடிய மநைிமுகைகய (reversibility methodology) 

எடுத்துக்ைாட்டுைின்ைது. ைிாிட்டகர உருவாக்ைியவர்ைள் தகைைீழாை  ாற்ைக்கூடிய  

இைக்ைணங்ைகளக் மைாண்ட ஒபர இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை அது என்று 

வாதிடுவர்; எடுத்துக்ைாட்டாை, பராமசட்டா உருவாக்ைத்தில் இல்ைாத புைத் மதாடாியல் கூகைக் 

ேகுப்ோய்வில் (surface syntactic component) உட்ேடுத்தியுள்ளது.  ாைாை, க்ாிட்டர் ஒரு விதத்தில்  

உண்க யில் ச ச்சீரான ஒழுங்குமுகையல்ை; ஏமனன்ைால் ேகுப்ோய்வின் ஒரு ேகுதியான 

மோருண்க யியல் சாிோர்ப்பு உருவாைக்திற்குத் பதகவ இல்கை. 

3.20.8. ைணினிசார் முன்பனற்ைங்ைள் 

 புைனைிவு (cognition), புைனுணர்வு (perception), ைற்ைல் (learning) இவற்ைின் ைணினிசார் 

 ாதிாியாக்ைத்தின் (computational modelling) சிைப்ோன முன்பனற்ைங்ைள் இகணக் 

ைணினிச்மசயல்ோடு (parallel computation), நரம்பு  வகைப்ேின்னல்ைள் (neurl neworks)  ற்றும் 

இகணப்ோளர்  ாதிாிைள் (connectionist models) என்ேனவாகும். ம ாழி புாிந்துமைாள்ளுதலின் 

உயர்ந்த  னச் மசயல்ோடுைள், தர்க்ை உய்த்தைிதல்  ற்றும் நிகனவைம் என்ேனவற்கை மூகள 

போன்ை இயக்ைநுட்ேத்தால்  ட்டுப   ாதிாியாக்ைம் மசய்ய இயலும் என்ேது  ிைப் ேரவைான 

நம்ேிக்கையாகும்.  அைிகவ உருப்ேடுத்தம் மசய்தல் இபத போன்று ஒன்பைாமடான்று 

மதாடர்புேடுத்தப்ேட்ட ‘ைருத்துருக்ைளின்’  ிை உயர்ந்த ைைகவத்தன்க யான 

வகைப்ேின்னல்ைகள பவண்டும். மூகளயின் நரம்பு வகைப்ேின்னல், ைணுக்ைகள ஒபரச யத்தில் 

அணுைவும் மசயல்ேடுத்தவும் இயலும் என்று ோிபசாதகன சான்றுைளிலிருந்து 
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அனு ானிக்ைப்ேடுைின்ைது. நரம்பு வகைப்ேின்னல்ைளின்  ‘ேரவும் மசயல்ேடுத்தல்’ (‘spreading 

activation’)  ாதிாி ைணினி வடிவக புக்கு இகணப்ேர் அணுகுமுகையால் (connectionist 

approach) ைணினிஅடிப்ேகடயில்  ாதிாியாக்ைம் மசய்ய இயலும்.   

 இயற்கை ம ாழி ஆய்வுக்கு இகணப்ேர்  ாதிாியின் (connectionist model) சம்ேந்தம் 

மதளிவானது. ேகுப்ோய்வுக்கும் ஆக்ைத்திற்கும் (உருேனியல், மதாடாியல், மோருண்க யியல்) 

 ரபு அடுக்ைக வு அணுகுமுகை (stratificational approach)  ம ாழியியைார்ைளாபைா ைணினி 

அைிவியைார்ைளாபைா எவ்வாறு  னிதர்ைள் புாிந்துமைாள்ைின்ைனர்  ற்றும் ைருத்துப்ோி ாற்ைம் 

மசய்ைின்ைனர் என்ேதன் உளவியல் அடிப்ேகடயிைான உண்க யான  ாதிாியாை தீவிர ாை 

ஏற்றுக்மைாள்ளப்ேடவில்கை. மதாடாியல், மோருண்க யியல், ேயன்வழியியல் 

மசயல்முகைைகள ஒருங்ைிகணக்ை அடிக்ைடி மவளிப்ேடுத்தப்ேடும் ஆர்வம் இகணப்ேர் 

மசயைாக்ைத்தின் உள்ளார்ந்த ைவர்ச்சியின் ஒப்புக்மைாள்ளைாகும். எவ்வாறு உயர்ந்த ஆவலுள்ள 

எடிஆர் பேச்சு ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை மேரு ளவில் இகண ைணிச்மசயல்ோடு இல்ைா ல் 

நகடமுகை ேடுத்த இயலும் என எண்ணுவது ைடின ாகும்.  ‘தாழ்ந்த நிகை’ ைண்பணாட்டத்தில் 

மதாடாியல் அக ப்புைளின் இகண ேகுப்ோய்வு ைணினிச்மசயல்ோட்டின் தற்போகதய 

பவைங்ைளில் குைிக்ைப்ேட்ட முன்பனற்ைங்ைகள மைாண்டுவரும் என்ேது மதளிவாகும்.  

 இகண ைணினிச்மசயைாக்ைத்தின் (parallel computation) ோதிப்பு ேற்ைிய ஊைம் நரம்பு 

வகைப்ேின்னலுடன் நிரைாக்ை அனுேவத்தின் ேற்ைாக்குகையால் சிக்ைைாக்ைப்ேட்டுள்ளது; 

மேரும்ோைானகவ இருக்ைின்ை வாிகசக் ைணிைளால் (sequential computers) 

உருவைப்ேடுத்தப்ேட உள்ளது. இதுவகர சான்றுைள்  இகணப்ேர் வகைப்ேின்னல் அதிை அளபு 

துல்லியத்துடன் முன்னர் ைாணாத வாக்ைியங்ைகளப் ேகுப்ோய்வு மசய்ய ‘ைற்ை’ இயலும் என்று 

ோிந்துகரமசய்ைின்ைது.  இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ேகழய தப்புைளிலிருந்தும் ேின் 

திருத்திைளின் திருத்தங்ைளிலிருந்தும்  ைற்கும் ைருத்து அடிக்ைடி முன்கவக்ைப்ேட்டது. ‘ைற்கும்’ 

வழக்ைங்ைள் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டன; ஆனால் தவறுைள்  ற்றும் திருத்தங்ைளின் புள்ளியியலின் 

அடிப்ேகடயில் ஒழுங்குமுகையால்  ாற்ைங்ைள் ோிந்துகரக்ைப்ேட்டன  ற்றும் 

உருவாைியவர்ைளாபைா ேயன்ோட்டாளர்ைளாபைா உறுதிமசய்யப்ேடபவா நிராைாிக்ைப்ேடபவா 

மசய்யப்ேட்டன. உண்க யான ைற்ைல் ஒழுங்குமுகையில் ஒரு ைைகவத்தன்க யான ேின்னூட்ட 

இயக்ைநுட்ேத்தால் தானியக்ை ாைத் மதாடங்ைப்ேட்டது;  ற்றும் மதாடர்ச்சியாை புதிய 
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உள்ளீட்டால் ோிபசாதிக்ைப்ேட்டது.  இகணப்ேர்  ாதிாி உண்க யில் ைற்கும் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் வாய்கே தந்தது.  

 குகைவான ஊை முன்பனற்ைங்ைள் ேிை இயற்கை ம ாழி ஆய்வுைளுடன் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் சாத்திய ான ஒருங்ைிகணப்பு ஆகும். தைவல்  ீட்பு ஒழுங்குமுகைைளுடன், 

அதாவது ஆர்வமுள்ள விஷயங்ைள் உள்ள ஆவணங்ைளின் தகைப்புைள்  ற்றும் 

சுருக்ைங்ைளுக்ைாைத் பதடுவதற்குப் ேயனாளிைகள பதட இயைச்மசய்யும் ஒழுங்குமுகைைளுடன் 

மவற்ைிைர ான மதாடர்புைள் உள்ளன. ேயனர்ைள் தூரத்திலுள்ள அைியப்ேடாத ம ாழிைளில் 

உள்ள சுருக்ைங்ைகளக் மைாண்ட தைவல்தளங்ைகளத் பதடவும் சுருக்ைங்ைளின் அல்ைது முழு 

ஆவணங்ைளின் ம ாழிமேயர்ப்கே த து ம ாழியில் பவண்டவும் இயைச்மசய்ைின்ைது.  

பைள்விைள் ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடும்  ற்றும்  பதடைக்ள் ேிைிம ாழியில் நகடமுகைப் 

ேடுத்தப்ேடும்; அல்ைது தகைப்புைள் (சுருக்ைங்ைள்) முன்னபர ம ாழிமேயர்ப்பு 

மசய்யப்ேட்டிருக்கும் (எ.ைா. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையால்)  ற்றும் ேயனர்ைளின் 

ம ாழியில் பதடப்ேட்டிருக்கும்.  தற்போது தைவல்  ீட்பு ஒழுங்குமுகைைளும் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளன; ஆனால் எதிர்ைாைத்தில் 

ஒருங்ைிகணந்த தைவல்  ீட்பு ஒழுங்குமுகைகய ைற்ேகன மசய்வது சிக்ைைானது அல்ை.  

 அடுத்த முன்பனற்ைம் மூைம ாழியில் அைிமுை ில்ைாத ேயனர்ைளுக்கு ேனுவைைளின் 

சுருக்ைங்ைள் அல்ைது சுருக்ைத்திரட்டுைளின் தானியக்ை உருவாக்ைம் ஆகும்.  மவளிநாட்டு ம ாழி 

ஆணவங்ைளின் சுருக்ைங்ைள் மேரும்ோைான நிர்வாைிைளுக்கும் வணிைர்ைளுக்கும் அைிவியல் 

அைிஞர்ைளுக்கும் முழுப் ேனுவல்ைளின் முரட்டுத்தன ான ம ாழிமேயர்ப்புைகளவிட 

ைவர்ச்சியானதாகும்.  இருப்ேினும், ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட மோருண்க க் ைளங்ைளில் சுருக்ை 

உகரயாக்ைம்  ீதான சிைிய அளவிைான ோிபசாதகனைளிலிருந்து இதன் சிக்ைல்ைள் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புக்குச் ச  ானகவ என்று மதாியவருைின்ைது.  

3.21. சுருக்ைம்   

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஐந்து ேதின்  ஆண்டுைளுக்கும் ப ைானது. இருப்ேினும் 

‘இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு’ ைிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு பதான்ைியது. 1629இல் 

மடஸ்ைார்ட்ஸ் (Descartes) ஒரு ம ாழிகயக் குைியீடுைள்  ற்றும் மவவ்பவறு ம ாழிைளின் 

மசாற்ைளால் குைிப்ேிடப்ேடைாம் என்றும்  ச  ான மோருள் உள்ள ம ாழிைள் ஒபர குைியீட்கடப் 
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ேைிரக்கூடும் என்ை ைருத்கத முதலில் முன்கவத்தவர் எனக் ைருதைாம் (Pugh 1992: 15). இது 

தனிப்ேயன்-வடிவக க்ைப்ேட்ட இயந்திரம் (custom-designed machine) இயற்கை ம ாழியின் 

குைியிடப்ேட்ட விதிைகள கையாள முடியும் என்ை ைருதுபைாளின் அடிப்ேகடயில் அக ந்தது 

ஆகும். இது இருந்திருக்ைைாம் நவீன இயந்திர மதாழில்நுட்ேத்தின் முன்பனாடி (Wilss 1999: 140). 

இயந்திர மதாழில்நுட்ேத்தின் ஆரம்ே ைாைத்தில் ‘தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்பு’ ‘automatic 

translation’ அல்ைது ‘இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு’ (‘mechanical translation’) என்ை மோதுவான 

மசாற்ைள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன (Tong 1994: 4,731). எனினும், அது இரண்டாம் உைைப் 

போருக்குப் ேின்னர்தான் (1939-45) அந்த பநரத்தின் ச ீேத்திய ைண்டுேிடிப்ோன பச ிக்ைப்ேட்ட-

நிரல் ைணினிைகளப் (stored-program computers) ேயன்ேடுத்தி ம ாழி ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யும் 

சாத்தியக்கூறுைள் ஆராயப்ேட்டன. (Somers 2003b: 4) ேடம் 3.1 பநரத்தின் மதாடர்ச்சியான 

பதாராயத்கதக் ைாட்டுைிைது இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்பு வளர்ச்சியில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

அணுகுமுகைைள் 

 ைீழ் ைாணும் ேடம் இருேதாம் நூற்ைாண்டின் இரண்டாம் ோதியிலிருந்து ைாைங்ைளின் 

அடிப்ேகடயில் எந்த ஒரு குைிப்ேிட்ட அணுகுமுகை அதன் உச்சத்தில் இருந்தது என்ேகத அைிய 

ஒரு வழிைாட்டியாைச் மசயல்ேடும்.  

1950 ைள்       1960 ைள்       1970 ைள்         1980 ைள்     1990 ைள்      2000ைள்            

    ‘மோம்க ’ அக ப்பு 

                             பநரடி அணுகுமுகை 

             விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 

                                                     தரவுத்மதாகுதிஅடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் 
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              இயல் 4 

    இந்தியொவில் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெின் வைர்ச்சி   

4.1.அைிமுைம் 

 ஆரம்ெக்கட்டத்தில் இந்தியொவில் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புகள் இதற்கொை சொத்தியத்ளத 

மவைிப்ெடுத்தும் மெொம்ள  ஒழுங்குமுளைகைொக (toy systems) இருந்தை. 1978 வளர இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கொை எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்ெடவில்ளை. 1978-இல் ஐ.ஐ.டி.கொன்பூொில் 

உள்ை  ின்ைியல் மதொழில் நுட்ெத் துளையின் முயற்சியொல் ம ொழியியல் அடிப்ெளடயொைை 

தகவல் ஒழுங்குமுளைகள் ெற்ைிய நதசியக் கருத்தரங்கு (National Symbosium on Linguistic Based 

Information System) முதன் முதலில் ேளடமெற்ைது. இக்கருத்தரங்கு 

ஆரொய்ச்சியொைர்கைிளடநயயும் அரசொங்கத்திலும் மதொழில்நுட்ெத் துளைகைிலும் இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்பு குைித்த விழிப்புணர்ச்சிளய ஏற்ெடுத்தியது. இருப்ெினும் இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்பு 80-கைின் ஆரம்ெகட்டத்தில் இந்திய ம ொழிகளுக்குச் மசல்ைொய்விகளும் ெிை 

கணிமெொைி வசதிகளும் வரத் மதொடங்கிய ெின்ைர்தொன் மதொடங்கப்ெட்டது. ஐ.ஐ.டி.கொன்பூர் GIST 

என்ை மதொழில் நுட்ெத்தின் உருவொக்கத்திற்கு முயன்ைது. இது இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு 

விழிப்புணர்ச்சி ஏற்ெடுத்துவதுடன். இதில் ஆய்வு  ற்றும் வைர்ச்சி குைித்த ெை திட்டங்களை 

ஊக்குவித்தது. இந்தியொவில் ெை ள யங்கைில் ெைவித ொை முயற்சிகள் ந ற்மகொள்ைப்ெட்டொலும் 

மூன்றும் அணுகுமுளைகளைப் ெட்டியலிட இயலும்.  

இடம ொழி அணுகுமுளை (Interlingual Approach ) 

நேரடி மசொல்சொர்  ொற்ைல்  அணுகுமுளை (Direct lexical Transfer Approach) 

கணிப்மெொைி உதவியுடன் ம ொழிப்மெயர்ப்பு முயற்சிகள்  (Machine Aided Translation 

Effort) 

4.2.அனுசொரக் இயந்திர உதவியிைொை ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை  

 ச ஸ்கிருதத்ளத இளடப்ெட்ட அடிப்ெளட ம ொழியொகக் மகொண்டு இந்திய 

ம ொழிகளுக்கிளடயில் ம ொழிமெயர்ப்ப்பு மசய்யும் இளடம ொழி ஆய்வு அணுகுமுளை சின்ஹொ 

என்ெவரொல் 1984-இல் முயற்சிக்கப்ெட்டு 1989-இல் விொிவொக்கப்ெட்டது. இது மூை ம ொழியின் 

ஆய்வுக்குக் கொரக அடிப்ெளடயிைொை அக உருப்ெடுத்தத்ளத முன்ம ொழிந்தது. 1986-1988-கைில் 

எல்ளைகுட்ெட்ட மசொற்களைக் மகொண்ட  ிக எைிய வொக்கியங்களை இந்தியிலிருந்து 
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மதலுங்கிற்கு ம ொழிமெயர்க்கும் மூைமுன் ொதிொி (prototype) ளசத்தன்யொ  ற்றும் ரொெீவ்சங்கல் 

என்ெவர்கைொல் உருவொக்கப்ெட்டது (Akshar Bharti et al 1997) . இது கொரக அடிப்ெளடயிைொை 

கருத்துவளரெடத்ளத அக உருப்ெடுத்திற்கும் மெொருண்ள   யக்கங்களுக்கும் ெயன்ெடுத்தியது. 

ஒரு தைிேிளை மதொடொியல் இருப்ெொைில் உள்ை  ிகக்கூடுதைொகத் மதொடர்புள்ை மசொற்கள் ஒரு 

மசொல் குழுவொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது. மூை ம ொழியில் உள்ை உளர உருவொக்கி இச்மசொற் 

குழு ங்கைிலிருந்து மெொருத்தத்ளதச் சொியொை உருெைியல் உருவொக்கத்திற்குப் ெயன்ெடுத்தியது. 
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புணர்ச்சிக் 

கட்டுக்நகொப்பு 

அடுக்குச் மசொற்கள் 

மசொல்வழிேிளை 

நதர்வுகள் 

உருென் 

கொை ஆற்ைல் நேொக்குகள் 

நவற்றுள  ெின்னுருபு தரவு 

குழு  விதிகள் 

ஓொிடச் மசொல் 

குழு ம் 

இரும ொழி அகரொதி 

நவற்றுள  அகரொதி 

கொை-ஆற்ைல் நேொக்கு 

அகரொதி 

மெொருத்தல் ெகுதி 

இைக்கும ொழி கொை-

ஆற்ைல்நேொக்கு 

விைக்கங்கள் 

ஓொிடச் மசொல் 

ெிொிப்ெொன் 

அனு ொை 

விதிகள் 

மசொல்ைடுக்குகள் உருவொக்கல் 

உருபு உருவொக்கி 

மதொடொியல் 

மதொிவுகள் 
அணுசொரொ நேரடி 

உதவி 

மவைியீடு 
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இளடம ொழி அடிப்ெளடயிைொை இயந்திர ம ொழிமெயொிப்பு அதற்குப்ெின் 

முயற்சிக்கப்ெடவில்ளை. இவ்வணுகுமுளை இந்திய ம ொழிகைின் ென்ள த்தன்ள க்குக் கூடுதல் 

அனுகூை ொய் இருந்தொலும் அக உருப்ெடுத்ததிலிருந்து புை அள ப்ளெ மெறுவது கடிை ொை 

மசயல்ெொடொக அள ந்து குளையுளடயதொய் இருந்தது.  இவ்வணுகுமுளை மூைம ொழியின் சீரொை 

புொிதளை முன்கருதைொகக் மகொண்டதொல் இன்ளைய ஆய்வுேிளையில் ஏற்ைதொக அள யவில்ளை. 

ந லும் அள ப்பு அடிப்ெளடயில் அண்ள ப்ெடுகின்ை இந்திய ம ொழிகளுக்கிளடயில் 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் நெொது நேொிளடயொை மசொல் ெதிலீடு மசய்வது எைிள யொக அள ந்தது. 

இதன் கொரண ொக இவர்கைொல் அனுசொரகொ என்ை அணுகுமுளை உருவொக்கப்ெட்டது (Durgesh et 

al., 2000; Sudip et al., 2005),. 

 இந்திய ம ொழிகளுக்கிளடநய உள்ை அள ப்பு ஒற்றுள  கொரண ொக 

மூைம ொழியிலிருந்து இைக்கு ம ொழிக்குப் ெை மெொருண்ள   யக்கங்களைக் மகொண்டு மசல்ை 

இயலும் என்ை கொரணத்தொல் இந்த இளடம ொழி அணுகுமுளை இந்திய ம ொழிகளுக்கிளடநய 

ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு ேல்ைமதொரு அணுகுமுளையொக அள யும். இருப்ெினும் ஆங்கிைத்திலிருந்து 

இந்திய ம ொழிகளுக்கும் இந்திய ம ொழிகைிலிருந்து ஆங்கிை ம ொழிகளுக்கும் ம ொழிமெயர்க்க 

இளடம ொழி அணுகுமுளை மெொருத்த ொை அணுகுமுளை அல்ை. 

 இயந்திர உதவியிைான ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையான அனுசாரை (ANUSAARAKA) 

ளசத்தன்யொ  ற்றும் ரொெீவ்சங்கல் என்ெவர்கைொல் மூைம ொழியிலிருந்து இைக்கு ம ொழிக்கு நேரடி 

மசொல்சொர்  ொற்ை அணுகுமுளையொக உருவொக்கப்ெட்டது. இங்கு மூை ம ொழிக்கும் இைக்கு 

ம ொழிக்கும் இளடயில் உள்ை வொக்கிய அள ப்ெின் மெொதுள ப் ெண்புகள், இரண்டும் இந்திய 

ம ொழிகள் என்ை கொரணத்தொல் கருதப்ெட்டு முழு அைவிலும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

இவ்வணுகுமுளையின் ெடி ஒரு தைிேிளை மதொடொியல் உறுப்ெொக ேடத்ளத மசய்யும் 

மூைம ொழியிலுள்ை மசொற்கள் குழு ப்ெட்டு மூைம ொழிக்குப் மெொருந்தும்ெடி அது மசொற்கைொல் 

ெதிலீடு மசய்யப்ெடும் ெின்னுருளெ ேிர்ணயிக்க சிை விதிகள் உருவொக்கப்ெட்டை. மசொற்கைின் 

ேிரல் வருளக மெரும்ெொலூம் தக்க ளவக்கப்ெட்டு சிை ச யங்கைில் புதிய இளணப்ெொன்கைின் 

ெயன்ெொட்டொல் ேிளைவு மசய்யப்ெடும். சிை ச யங்கைில் இம்முளை மவைியீட்டில் மதொடொியல் 

தவறுகளுக்கு வழிவக்கும்; இது ெற்ைி இளத உருவொக்கியவர்கள் கவளைப்ெடவில்ளை. 

இருப்ெினும் குளைந்த அைவு  மெொருள் மெரும்ெொலும் மவைிப்ெடுத்தப்ெடும். ந லும் 

அனுசொரக்கொவின் ெொகங்கள் அல்ைது உறுப்புத் மதொகுதிகள் எந்த இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கும் 

அல்ைது இயந்திர உதவியுடன் மசய்யப்ெடும் ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகளுக்கும் ெகுதியொக 

அள யும்.  
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 இவ்வொறு அனுசொரகொவின் மவைியீடு இளடப்ெட்ட ஒரு ேிளைக்கு முக்கிய மவைியீடொகும் 

 ற்றும் அனுசொரகொ நெொன்ை மவைியீடு ஒரு இரண்டொம் ேிளை விளைவொகும் (by product). இது 

சீரற்ை ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கு மகொண்டுமசல்ைொததொல் ம ொழிகைின் இளணயின் இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெிற்கும் ெயனுள்ை உெொய ொகும். இளத உருவொக்கியவர்கள் இளத ஒரு ம ொழி 

அணுகி (language acessor)  என்று அளழகின்ைைர்; இதிலிருந்து முழு ேன்ள  அளடய 

ெயன்ெடுத்துெவர்கைிடம் சிை ெயிற்சிளய எதிர்ெொர்க்கின்ைைர்.  மதொடக்கத்தில் கன்ைடொ, இந்தி 

ம ொழிகளுக்கு ஒரு அனுசொரக் ஒழுங்குமுளை அள க்கப்ெட்டு கொட்டப்ெடது. இதன் ெின்ைர் 

மதலுங்கு-இந்தி, ெஞ்சொெி-இந்தி,  ரொட்டி-இந்தி, ச ஸ்கிருதம்-இந்தி, த ிழ்-இந்தி ஆகிய ம ொழி 

இளணகளுக்கு அனுசொரக் ஒழுங்குமுளைகள் உருவொக்கப்ெட்டு ெொர்ளவயொைர்களுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டப்ெட்டது. 

 

 ைிதப் ெடிப்ெவர்  

இைக்கு 

ம ொழி 

T 

ள ய அனுசொரகொ 

 ைித உதவியுடன் 

ம ொழிமெயர்ப்பு 

அைிவுள்ை 

ெயன்ெடுத்துநவொர் 

இளடமுகம் 

தொைியங்கி 

திருத்தி 

ெயன்ெடுத்துநவொர் 

இளடமுகம் 

Tiii 

Tii 

Ti 

 ைித உதவியுடன் 

ம ொழிமெயர்ப்பு. 

   T 

இைக்கு ம ொழி 

மெயர்ப்பு. 

இைக்கு 

ம ொழி 

ம ொழி 

                        

 அனுசொரகொ மவைியீட்டில் ெை  ட்டங்கள் 

 (http:/iiit.net/ltrc/Anusaaraka/anu_home.html). 
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4.3. சிவ  ற்றும் சக்தி ஒழுங்குமுகை  (SHIVA and SHAKTI MT System) 

 யு.எஸ்.எ.இல் உள்ள ைார்மனைி ம ல்மைான் ேல்ைகைைழைமும் (Carnegie Mellon 

University) (Sudip et al., 2005; Dwivedi et al., 2010), மேங்ைளூாில் உள்ள இந்திய அைிவியல் 

நிறுவனமும் (Indian Institute of Science, Bangalore), கஹதராோத்திலுள்ள உைைத் தைவல் 

மதாழில்நுட்ே நிறுவனமும் (International Institute of Information Technology, Hyderabad) 

இகணந்து ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திக்கு ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைாை சிவ (SHIVA)  ற்றும் சக்தி 

(SHAKTI) என்ை இரண்டு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்ைியது. இவ்விரு 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் ோிபசாதகனக்ைாைவும் மவள்பளாட்ட ாைவும் 

ேயன்ேடுத்துேவாின் ைருத்தைியவும் மவளியிடப்ேட்டன. சிவ என்ை ம ாழிமேயர்பு ஒழுங்குமுகை 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாகும். (சிவ 

ஒழுங்குமுகைகய ேின்வரும் வகை தளத்தில் மேைைாம்:  

(http://ebmt.serc.iisc.ernet.in/mt/login.html  ற்றும் சக்தி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைகய ேின்வரும் வகை தளத்தில் மேைைாம்: http://shakti.iiit.net). 2006 ஏப்ரலில் 

சக்தியின் 0.81  ாதிாி மவளியிடப்ேட்டது. இது இந்தி,  ராத்தி, மதலுங்கும் என்ை மூன்று இைக்கு 

ம ாழிைளுக்குச் மசயல்புாியும். ேயன்ோட்டாளர் ஆங்ைிை வாக்ைியங்ைகள ம ாழிமேயர்க்ை 

முதலில் இந்த இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையுடன் இகணய பவண்டும். ஒழுங்குமுகை 

ேட்டியலிருந்து எழுத்துருகவ மதாிந்மதடுக்ைக் பைட்கும்; ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட மவளியீட்கட 

மதாிந்மதடுக்ைப்ேட்ட எழுத்துருவில் ைாட்டும். ேயன்ோட்டாளர் ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகையால் உருவாக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்ேில் திருப்தி மேைவில்கை என்ைால் 

ஒழுங்குமுகை ேயன்ோட்டாளாிலிருந்து மூைம ாழியின் ேல்பவறு கூறுைளின் (மசால், மதாடர், 

வாக்ைிய நிகைைளில்) மோருள்ைகளக் பைட்டு உள்ளீட்டுப் ேனுவகை  ீள் ம ாழிமேயர்ப்பு 

மசய்யும்.  

4.4. ஆங்கிைெொரதி (ANGLABHARATI) 

 ஐ.ஐ.டி.கொன்பூொில் ந ற்மகொள்ைப்ெட்ட ஆங்கிை ெொரதி (ANGLABHARATI) திட்டத்ளத 

ேிறுவுதில் ேொன்கு முக்கிய கருதல்கள் இருந்தை. முதைொவது அன்ளைய கொைகட்டத்தின் ேிளையில் 

சீரொை இயந்திர ம ொழி மெயர்ப்பு சொத்திய ில்ளை. எைநவ இயந்திர உதவியுடன் 

ம ொழிப்மெயர்ப்பு முயற்சிக்கப்ெட நவண்டும்; இங்கு இயந்திரம் மெரும்ெொைொை மசயல்களைச் 
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மசய்கின்ைது. கடிை ொை நவளைககள் முந்ளதய  ற்றும் ெிந்ளதய திருத்தங்கைொல் (Pre and Post 

editings)  ளகயொைப்ெடுகின்ைது. இதன்ெடி ஒவ்மவொரு மூைம ொழி வொக்கியத்தளதயும் தைியொகப் 

ெொிநசொதிப்ெது  ற்றும் முற்கட்டு  ற்றும் (anaphora) வொக்கியங்களுக்கிளடயிைொை குைிப்புகள் 

(Intersentential References) நெொன்ை சிக்கல்களை  ைிதத் திருத்துைருக்கு விட்டுவிடுவது 

என்ெை எைிள க்கு வழி வகுக்கிைது. இரண்டொவது இயந்திர ம ொழி மெயர்ப்பு, 

ெயைப்ெடுத்துநவொர்  ற்றும் ெயன்ெொட்டு அடிப்ெளடயில் இருக்கநவண்டும் என்ை உணர்வு, 

ஆங்கிைத்திலிருந்து இந்திய ம ொழிகளுக்கு உள்ை ம ொழிமெயர்ப்ளெ ந ற்மகொள்ளுவது இந்திய 

ம ொழிகளுக்கு இளடயிைொை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்ளெ ந ற்மகொள்வளதக் கொட்டிலும் சிைந்தது 

என்ை தீர் ொைத்திற்கு வழிவகுத்தது. மூன்ைொவது ஒரு குைிப்ெிட்ட மெொருண்ள க்கைத்ளத 

அடிப்ெளடயொகக் மகொண்ட ஒழுங்குமுளைகள் (domain specitic systems) திைந்த 

ஒழுங்குமுளைகளைக் கொட்டிலும் (open ended systems) உருவொக்குவதற்கு எைியது  ற்றும் 

மெரும்ெொைொை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ெயன்ெடுத்துநவொர்க்கு சிக்கை ொைதொகவும் 

இருக்கிைது. இறுதியொக நவறுப்ெட்ட ம ொழிகள் ஒற்றுள யுள்ை ம ொழிகளைக் கொட்டிலும் ஆய்வு 

அடிப்ெளடயில் கூடுதல் அளை கூவல்களை எதிர்மகொள்ளும்.  

 சிை முக்கியத்திட்டக் கருத்தல்கள் 90 விழுக்கொடு நவளைளய இயந்திரத்தொலும் நவளைளய 

 ைித முன் திருத்தத்தொலும் (post editing) ந ற்மகொள்ளும் ெடிக்கு ம ொழிப் மெயர்ப்ெிற்கு ஒரு 

ெயன்ெொட்டு கருவிளயத் தருவது என்ை நேொக்கம் அடிப்ெளடயில் அள ந்தது, இந்த 

அள ப்மெொழுங்கு ெடிப்ெடியொகச் சிக்கைொை சூழல்களைக் ளகயொளும்ெடிக்கு வைர இயலும், 

மெொத்து ொை உளர உருவொக்கும் ெகுதிகைின் (text generator modules) இளணப்ெொல் 

ஆங்கிைத்திலிருந்து மெரும்ெொைொை இந்திய ம ொழிகளுக்கு ம ொழிப்மெயர்ப்பு ஒரு சீரொை இயங்கு 

முளைளயக் மகொண்டிருந்தது. ந லும் அதன் ெயன்ெொட்டிற்கும் விொிவொகத்திற்கும் வசதி மசய்ய 

 ைிதைொல் இயக்கப்ெட்ட  ைிதன் - இயந்திர இளடமுகம் மகொண்டிருந்தது.  

 இது ஒரு குழு  இந்திய ம ொழிகளுக்கு (target languages) ெயன்ெடு ொறு நெொலி 

இைக்கும ொழிளய உருவொக்கும் (Pseudo target language) சூழல் வளரயளையற்ை இைக்கணம் 

நெொன்ை அள ப்புடன் கூடிய அள ப்மெொழுங்ளக இைக்கொகக் மகொண்ட விதி அடிப்ெளடயிைொை 

ஒழுங்குமுளையொகும். மெருந்தரவு ஆய்வின் மூைம் கிளடக்கப்மெற்ை ஒரு குழு  விதிகள் நெொலி 

மூைம ொழிக்கு ேகர்வு விதிகளைப் ெயன்ெடுத்தும் சொத்திய ொை உறுப்புகளைக் கண்டு 

மகொள்வதற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. நெொலி இைக்கும ொழிளயப் ெயன்ெடுத்தும் கருத்து, 
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இளடம ொழி அணுகுமுளைளயப் ெயன்ெடுத்துவதற்குச் ச  ொை ேன்ள ளயப் மெை அள ப்புசொர் 

ஒற்றுள ளய முதன்ள யொகப் ெயன்ெடுத்துவதொகும். நெொலி இைக்கும ொழி, இளடம ொழி 

அணுகுமுளையில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இளடப்ெட்ட ம ொழி அல்ை இங்கு மெொருண்ள  

உருப்ெடுத்தத்ளத உருவொக்க எந்த முயற்சியும் ந ற்மகொள்ைப்ெடவில்ளை.  

இந்திய ம ொழிகள் சுதந்திர மசொல்குழு  ேிரளைக் மகொண்டு விளையில் முடியும் 

ெண்புளடயைவொகும். அள ப்பு ஒற்றுள யின் வழி இந்திய ம ொழிகளை அவற்ைின் மூைம் 

அடிப்ெளடயில் ேொன்கு மெொிய குழு ங்கைொக வளகப்ெடுத்தைொம்: 

 1. இந்திய – ஆொிய ம ொழிக்குடும்ெம் (Indo-Aryan family) (இந்தி, வங்கொைம்  அஸ்ஸொ ிஸ், 

ெஞ்சொெி,  ரொத்தி, ஒொியொ குெொத்தி நெொன்ைை )  

2. திரொவிட ம ொழிக் குடும்ெம் (Dravidian Family) (த ிழ், மதலுங்கு, கன்ைடம்,  ளையொைம் 

நெொன்ை )  

3. ஆஸ்ட்நரொ – ஆசிய ம ொழிக் குடும்ெம் (Astro-Asian family),  

4. திமெத்திய ெர் ிய ம ொழிக் குடும்ெம் (Tibato-Burman Family). 

 ஒவ்மவொரு குழு ங்களுக்குள்ளும் ம ொழிகள் உயர்ந்த அைவு அள ப்புப் மெொருத்தத்ளதக் 

கொட்டுக்கின்ைை. ஆங்கிை ெொரதி திட்டம் இந்த ஒற்றுள ளயக் கூடுதல் அைவு இயந்திர 

ம ொழிப்மெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைளய உருவொக்கப்ெயன்ெடுத்துகிைது.  

 இைக்கும ொழியில் அர்த்த  யக்கத்ளதத் தீர்ப்ெதற்கு நவண்டி ெை மெொருண்ள  

அளடயொைங்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைை. தீர்க்கப்ெடொத மெொருண்ள   யக்கங்கைின்  ொற்றுப் 

மெொருள்கள் நெொலி இைக்கும ொழியில் தக்க ளவக்கப்ெடுகிைது. ஒவ்மவொரு இைக்கும ொழிக்கும் 

உளர உருவொக்கப் ெகுதி நெொலி இைக்கும ொழிளய இைக்கும ொழிக்கு  ொற்றுகிைது. ஓவ்மவொரு 

இைக்கும ொழிக்கும் திருத்துவொன் (corrector) ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. இறுதியொக  ைித 

இயக்கத்தொல் தூண்டப்ெட்டெின் திருத்தும் மதொகுதி (Post editing package) இறுதி 

திருத்தங்களைச் மசய்வத்ைகுப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. ெின்திருத்தி இைக்கும ொழிளய  ட்டும் 

அைிந்தொல் நெொது ொைது.  

 ஆங்கிை ெொரதி திட்டம் சின்ஹொ (Sinha, 1993) என்ெவரொல் 1991-ல் உருவொக்கப்ெட்டது. 

இத்திட்டத்தில் ஆங்கிைத்திலிருந்து இந்தி  ற்றும் மதலுங்கு ம ொழிகளுக்குச் மசயல்ெடக்கூடிய 

மூைமுன் ொதிொி ம ொழிமெயர்ப்பு (Functional Prototype)  ஒழுங்குமுளை உருவொக்கப்ெட்டது. 
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ெின்வரும் திட்டவளரெடம் இந்த ம ொழி மெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைளய விைக்கும். ெின்வருவை 

ஆங்கிை ெொரதி ம ொழிமெயர்ப்புத் திட்டத்தின் முக்கியக்கூறுகைொகும்.  

1. விதி அடிப்ெளட  

  விதி அடிப்ெளட (Rule base) ஆங்கிைத்திலிருந்து இந்திய ம ொழிகளுக்கு வொக்கியங்கைின் 

அள ப்புகளைப் மெொருத்துவதற்கொை விதிகளைக் மகொண்டிருக்கின்ைது. இந்த ஆங்கிைத்திலிருந்து 

இந்திய ம ொழிகளுக்கு அள ப்பு ஒழுங்கு  ொற்ைங்கைின் தரவு ள யம் ம ொழிமெயர்களுக்கு 

அள ப்பு ஒழுங்கு  ொற்ைங்கள் தரவு ள யம் ம ொழிமெயர்க்கநவண்டிய வொக்கியத்திற்கொகக் கிளை 

அள ப்ளெப் மெறும் நவளைளயப் புைக்கணித்து புைக்கிளைகைிலிருந்து புைக்கிளை  ொற்ைத்ளத 

மசய்யும் நவளைக்குப் ெணிக்கப்ெடுகிைது. வொக்கியங்கள் மெொருண்ள ளயக் கண்டு ெிடிக்க புை 

அள ப்மெொழுங்ளகப் ெயன்ெடுத்தும் கருத்து, ம ொழியியலில்  ிகப் ெழள யொைதொகும். இந்த 

அணுகுமுளை எைிதொைது என்ைொலும் இத்திட்டம் ஒரு ம ொழியின் புை அள ப்பு ஒழுங்கைின் 

தைிப்ெட்ட தன்ள களைக் கண்டுெிடிக்கச் மசயலூக்கமுளடயதொகும். ஆங்கிை ெொரதியில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அணுகுமுளை சொம்ஸகியின் மதொடரள ப்பு இைக்கணத்திலிருந்தும் மசொல்சொர் 

மசயல்ெொடுசொர் இைக்கணத்தின் (Lexical functional Grammer) அள ப்ெிலிருந்தும் (C-structure) 

அதிக ொக எடுத்தொண்டுள்ைது. விதி அடிப்ெளட (rule base) என்று கூைப்ெடும் ஆங்கிைத்திலிருந்து 

இந்திய ம ொழிகளுக்கொை அள ப்பு  ொற்ை விதிகைின் தரவு மூைம் ஆங்கிை ெொரதி 

ஒழுங்குமுளையில் ள யப் ெகுதியொக அள கிைது. இது ஆங்கிைத்திலிருந்து ம ொழிமெயர்கும் 

நெொது மதொடொியலில் ஏற்ெடும் முக்கிய  ொற்ைங்களைக் கவைித்துக்மகொள்கிைது. முன்ைர் 

கூைியப்ெடி இந்திய ம ொழிகளுக்குப் மெொது விதி அடிப்ெளடளய உருவொக்கி ஆங்கிை ெொரதி 

ஆங்கிைத்திலிருந்து ம ொழிமெயர்க்கும் நெொது சிைந்த ேன்ள ளய மவைிப்ெடுத்துகிைது.  

2. அர்த்த  யக்க ேீக்கி 

 அர்த்த  யக்கேீக்கி (Sense disambiguator) மூை ம ொழியின் ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் 

சொியொை அர்த்தளத நதர்ந்மதடுக்கப் மெொறுப்புள்ைதொகும். இங்கு அர்த்த  யக்கங்க ேிக்கம் மூை 

ம ொழியின் உளரயில்  ட்டுந  ேிகழ்த்தப் மெறுகின்ைது. ஆங்கிை ெொரதியில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

இவ்வணுகுமுளைளய விதியொல் விதி-மெொருள்நகொள் (Rule-by-rule Semantic Interpretation) எைக் 

கூைைொம். ஒரு மதொடொியல் விதி ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒவ்மவொரு நேரத்திலும் மெொருள்நகொைி 

(Semantic Intepreter) ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைது. 
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3.  இைக்கு உளர உருவொக்கி 

 இைக்கு உளர உருவொக்கி (Target text generator) ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளையின் 

இறுதியொக அள கின்ைது. இதன் மசயல்ெொடு மெொறுத்தமுறும் மூை ம ொழிகைிலிருந்து 

ம ொழிமெயர்க்கப்ெட்ட மவைியீட்ளட உருவொக்குவது ஆகும். இது ஆங்கிை ெொரதியின் முந்ளதய 

ேிளைகைின் உருவொக்கப்ெட்ட இளடப்ெட்ட வடிவத்ளத உள்ைீடொக ஏற்றுக் மகொள்கின்ைது.  

இவ்நவளைளய இயற்ளக ம ொழி உருவொக்கம் (Natural Language Generation) என்று 

அளழக்கப்ெடும் நவளையிலிருந்து நவறுெட்டளவயொகும்; இவ்வர்த்ததில் ெிந்ளதயது எைக் 

கூைநவண்டும் என்ெதுடன் திட்ட ேிளை (Strategic level) எவ்வொறு கூை நவண்டும் என்ெளதயும் 

ேடவடிக்ளக ேிளை (Tactical Level) தீர் ொைிக்க நவண்டும்.  ஒரு விதி அடிப்ெளட  ற்றும் அர்த்த 

 யக்க ேீக்கி இவற்ளைப் ெயன்ெடுத்தும் நவறுெட்ட உளர உருவொக்கிகளைக் மகொண்டு ெை 

இைக்கு ம ொழிகளுக்கும் மெொது இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளை அள ப்பு 

கிளடக்கப்மெறுகின்ைது. 

4. ென்ம ொழி அகரொதி  

 ென்ம ொழி அகரொதி (Multilingual Dictionary) மதொடொியல் வளகப்ெொடுகள், சொத்திய ொை 

அர்த்தங்கள், அர்த்தங்கைின்  யக்கத்ளத ேீக்கும் முக்கிய கூறுகள் (Keys) இவற்ளை உள்ைடக்கிய 

ஆங்கிைச் மசொற்களுக்கும் இளணயொக மூைம ொழிச் மசொற்களுக்குப் ெை விைக்கங்களைக் 

மகொண்டிருக்கும். 

5. விதி அடிப்ெளட ஈட்டி 

 விதி அடிப்ெளட ஈட்டி (rule base acquirer) ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைக்கு விதி 

அடிப்ெளடளய உருவொக்குகிைது. 
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இந்திய ஆொிய 

ம ொழிக் குடும்ெதிற்கு 

நெொலி இைக்கு ம ொழி

  

திரொவிட ம ொழிக் 

குடும்ெதிற்கு 

நெொலி இைக்கு ம ொழி 

திெத்நதொ ெர் ிய 

ம ொழிக் குடும்ெதிற்கு 

நெொலி இைக்கு ம ொழி 

ஆஸ்ட்நரொ ஆசிய 

ம ொழிக் குடும்ெதிற்கு 

நெொலி இைக்கு ம ொழி 

இந்தி உளர 

உருவொக்கி 

த ிழ் உளர 

உருவொக்கி 

மதலுங்கு  

உளர 

உருவொக்கி 

திருத்தி 

திருத்தி 

திருத்தி 

ெின் சீரொக்கி 

ெின் சீரொக்கி 

ெின் சீரொக்கி 

ெின் 

சீரள ப்புக் 

கருவிகள் 

இந்தி 

உளர 

இந்தி 

உளர 

இந்தி 

உளர 

தரவுத்

மதொகுதி 

விதி ஈட்டு 

ஒழுங்குமுளை 

அள ப்மெொழுங்கு 

மெறுதலுக்கும் 

 ொற்ைத்திற்கும் விதி 

அடிப்ெளட 

ஆங்கிை 

வொக்கியம் 

உருபு ஆய்வு அள ப்மெொழுங்கொல் 

இயக்கப்ெடும் 

இைக்கணப் ெகுப்ெொன் 

அர்த்த  யக்க 

ேீக்கி 

ென்ம ொழிச் மசொல் 

தரவு மூைம் 

 ின் 

இளணப்பு 

அகரதி 
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4.5.அனுோரதி 

 1995-இல் சின்ஹா அனுோரதி வழிமுகைகய உருவாக்ைினார். இது எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு உோயத்கதப்  ேின்ேற்ைியது. இந்த வழிமுகை 

இந்தியிலிருந்து ஆங்ைிைத்திற்கு ம ாழிமேயர்க்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. அனுோரதியின் 

அணுகுமுகை ஒற்றுக யுள்ள ம ாழிைளுக்ைிகடயில், எடுத்துக்ைாட்டாை இந்திய ம ாழிைளுக்கு 

இகடயில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யத் திைக யாைச் மசயல்ேட்டது. அம் ாதிாியான 

பநர்வுைளில் மசால்வாிகச ஒன்ைாை இருக்கும்  ற்றும் மோருத்தங்ைகள நிறுவதற்கு 

சுட்டிக்ைாட்டிைள் பதகவயில்கை.   

 ஆங்ைிைோரதி, அனுோரதி  ஆைிய இரண்டு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் 

அதன் மதாடக்ை ைருத்துருவாக்ைத்திலிருந்து ைணிச ான  ாற்ைங்ைள் அகடந்தன. 2004-இல் 

ம ாழிமேயப்பு ஒழுங்குமுகையின் முன்பனற்ைத்தின் இரண்டாவது ைட்டம் மவளியிடப்ேட்டது. 

இது முந்கதய ைட்டக ப்ேின் குகைைகள நிவர்த்தி மசய்தது. இகவ ஆங்ைிைோரதி II என்றும் 

அனுோரதி  II என்றும் மேயாிடப்ேட்டன. இவ்விரு இயந்திரமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் 

பவறுேட்ட முன்னுதாரணங்ைளின் ைைப்ோக்ைத்தின்  ாறுேடும் அளபுைளில் ைைப்ோக்ைம் 

மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

4.6.ஆங்ைிைோரதி II (2004) 

 ஆங்ைிைோரதி-II (Sinha, 2004) முந்கதய ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் 

ைட்டக ப்ேின் ேை குகைோடுைகள நீக்ைியுள்ளது.  இது ைைப்ேிற்ைாைப் மோது எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடகயயும் (Generalized Eample-base (GEB))  மூை எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடகயயும் 

(Raw Example-base (REB)) ேயன்ேடுத்துைின்ைது. உருவாக்கும் ைட்டத்தில் விதி-அடிப்ேகடயில் 

 ாற்றுவது சிக்ைைானது என்றும் ஊைிக்ை இயைாத விகளவுைகளத் தரும் என்றும் 

மதாியவந்தபோது எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகட ப ம்ேடுத்தப்ேட்டு ஊடாட்ட ாை 

முன்பனற்ை கடந்தது. உண்க யான ேயன்ோட்டின் போது, ஒழுங்குமுகை விதி அடிப்ேகடகய 

தருவிப்ேதற்குமுன் முதலில் மோது எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடக்கும் மூை எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடக்கும் மோருத்தத்கத முயற்ைிக்கும். ஆங்ைிைோரதி-II-இல் தானியக்ை முன் 
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திருத்ததிற்கும் (pre-editiong) மோழிப்புகரக்கும் (paraphrasing) மோதுக ப்ேடுத்தப்ேட்ட  ற்றும் 

ைட்டுப்ேட்ட ேல்மசால் மவளிேடுத்தங்ைளுக்கும் (generalized and conditional expressions),  

மேயாிடப்ேட்ட மோருள்ைகள (named entities) அைிந்துமைாள்வதற்கும், மோருள்புைத் 

தனிப்ேயனாக்ை ைருவிைளுக்கும் (domain customization tools), உட்ேடுத்தப்ேட்ட ேிகழயாய்வுத் 

மதாகுதிக்கும் தானியக்ைப் ேின் திருத்தத்திற்ைான புள்ளியியல்சார் ம ாழி  ாதிாிக்கும் (statistical 

language model) ஏற்ோடு மசய்யப்ேட்டிருந்தது.  

 அனுோரதி உத்தி அனுோரதி II-இல் இந்திகய மூைம ாழியாைக்மைாண்டு 

ேிைம ாழிைளுக்கு ம ாழிமேயப்ேதற்கு ஏதுவாை  எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயின் 

மோதுக யாக்ைம் மூைம ாழிகயச் சாதிருக்கும் ேடி மோதுக ப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. அனுோரதி-

II-இன் ைட்டக ப்ேின் க யம் ஒரு மோதுக யாக்ைப்ேட்ட ேடிநிகைசார் எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயாகும். இந்தியிலிருந்து ேிை இந்திய ம ாழிைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயின் 

உருவாக்ைம் ஒற்றுக யிைாத ம ாழிைளுடன் ஒப்ேிடும் போது  ிை எளிக யானதாகும். 

ஒப்பீட்டளவில் இந்தி ேிை எல்ைா இந்திய ம ாழிைகளப் போன்று சுதந்திர ான மசால் 

வாிகசயுள்ள ம ாழியாகும். உள்ளீடு மசய்யப்ேடும் இந்தி வாக்ைியம் மசால்வாிகச 

பவறுோடுைகளக் கையளுவதற்ைாை ஆழ ில்ைா இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வால் தரப்ேடுத்தப்ேட்ட 

வடிவாை  ாற்ைப்ேடுைின்ைது. தரப்ேடுத்தப்ேட்ட இந்தி வாக்ைியம் ப ல்நிகை தரப்ேடுத்தப்ேட்ட 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயுடன் மோருத்தப்ேடும். மோருத்தம் ைண்டுேிடிக்ைேடாவிட்டால் ஒரு 

ஆழ ில்ைா மதாடர்ேகுப்ோன் (shallow chunker) உள்ளீட்டு வாக்ைியத்கத அைகுைளாைத் 

துண்டுேடுத்தப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்; இத்துண்டுைள் ேடிநிகைசார் எடுத்துக்ைாட்டு-

அடிப்ேகடயுடன் மோருத்தப்ேடும். ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்ட மதாடர்ைள் (chunks) வாக்ைிய 

நிகை எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயுடன் மோருத்தத்தால் நிகைேடுத்தப்ேடும். ேிகழஆய்வு 

மதாகுதியும் புள்ளியியல் ம ாழி  ாதிாியும் ஆங்ைிைோரதி II போன்று உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. 

 னிதப் ேின்திருத்தம் முக்ைிய ாை இந்தியில் இருக்ைிை அல்ைது  திப்ேிட சிக்ைைான அகடமைாளி 

அகடைகளப் புகுத்த பவண்டி மசய்யப்ேடுைின்ைது. 

4.7. ந்ரா இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை (MANTRA MT System) 
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   ந்த்ரா (MAchiNe assisted TRAnslation tool (MANTRA)) ஆங்ைிைப் ேனுவகை இந்தியில் 

ம ாழிமேயர்க்கும். இது தனிப்ேட்ட நிர்வாைம். அரசிதழ் அைிவிப்புைள், அலுவைைக் ைட்டகளைள், 

அலுவைை அைிக்கைைள்  ற்றும் சுற்றுக்ைள் போன்ை குைிப்ேிட்ட மோருண்க ைளங்ைளில் 

ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யும். ஆங்ைிை  ற்றும் இந்தி இைக்ைணத்கத உருப்ேடுத்தம் மசய்ய  ந்ரா 

மசால்ைாக்ைப்ேட்ட ைிகளயக ப்பு இகணயும் இைக்ைணத்கதப் (Lexicalized Tree Ajoining 

Grammar (LTAG))  ேயன்ேத்துைின்ைது. இது ைிகளயக ப்பு இகணயும் இைக்ைணத்கத (Tree 

Ajoining Grammar (TAG)) ேகுப்ோய்வு மசய்யவும் ஆக்ைம் மசய்யவும் ேயன்ேடுத்தும்.  ந்த்ரா 

ஒழுங்குமுகைக்கு ேனுவல் ஆவணங்ைள், பேச்சு அைிதல் நிரல் அல்ைது ஒளிஎழுத்துணாி 

மதாகுப்புக்ைள் வழியாை உள்ளீடு மசய்யைாம்.  

 மதாடக்ைத்தில்  ந்த்ரா ஒழுங்குமுகை நிய னக்ைடிதம், அைிவிப்பு, க ய அரசால் 

மவளியிடப்ேடும் சுற்ைைிக்கை போன்ை நிர்வாை ஆவணங்ைளின் ம ாழிமேயர்ப்புக்ைாைத் 

மதாடங்ைப்ேட்டது. ேின்னர் இவ்மவாழுங்குமுகை நிதி, விவசாயம், உடல்நைப்ேரா ாிப்பு, தைவல் 

மதாழில்நுட்ேம், ைல்வி ஆைியப் மோருண்க க்ைளத்திற்கும் அரசாங்ைப் மோருண்க க்ைளத்தில் 

மோதுவான பநாக்ைச் மசயல்ோட்டிற்கும் நீட்சிமசய்யப்ேட்டது.  ந்த்ரா மதாழில்நுட்ேகத 

அடிப்ேகடயாைக் மைாண்ட  ந்த்ரா-ராஷ்ட்ரோஷா என்ை திட்டம் சி-டாக்ைால் உருவக்ைப்ேட்டது. 

(http://www.cdac.in/html/aai/mantra.asp). 

 ேணித்துகை மோருண்க க்ைளத்தில் வாக்ைியக் ைட்டு ானங்ைகள ஏற்று 

ேகுத்தாய்வுமசய்து உருவாக்ைம் மசய்வதற்கு பவண்டி இைக்ைணம் சிைப்ோை 

வடிவக க்ைப்ேட்டது. இதுபோன்று அதன் மோருண்க க் ைளங்ைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

ஆங்ைிைச் மசாற்ைளின் மோருள்ைகளக் கையாளுவதற்ைாை அைராதி மோருத்த ாைக் 

ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.  

  ந்த்ரா-ராஷ்ட்ரோஷா என்ை ஒழுங்குமுகை இந்தியப் ோராளு ன்ைத்தின் ப ல்சகேயில் 

ராஜ்யசோ மசயைத்திற்ைாை உருவாக்ைப்ேட்டது. இது ோராளு ன்ை நடகவக்கைைகள 

ம ாழிமேயர்ைின்ைது. தற்போது ஆங்ைிைம்-மேங்ைாளி, ஆங்ைிைம்-மதலுங்கு, ஆங்ைிைம்-குஜராத்தி, 

இந்தி-ஆங்ைிைம், இந்தி-மேங்ைாளி, இந்தி- ராத்தி ஆைிய ம ாழி இகணைளுக்குத் 

மதாடங்ைப்ேட்டுள்ளது. 
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4.8.அனுவாதக் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

 சூப்ேர் இன்ஃபோசாஃப்ட் ப்கரபவட் லி ிமடட்(Super Infosoft Private Limited), தில்லி 

அனுவாதக் 5.0 என்ை ஆங்ைிைம்-இந்தி இயந்திர ம ாழிமேயர்புக் ைருவிகய உருவாக்ைியது. இது 

முன் திருத்தத்திற்கு ஆதரவு தரும். இது அதிைாரம், முகைசார்ந்தகவ, விவசாயம், ம ாழியியல், 

மதாழிநுட்ேம், நிருவாைம் போன்ை சிைப்ோன மோருண்க ைளங்ைளுக்கு உட்ேடுத்தப்ேட்ட 

அைராதிகயக் மைாண்டுள்ளது.  ஆங்ைிைச்மசால்லுக்கு இந்திப் மோருள் இல்கை என்ைால் 

ஒலிமேயர்ப்பு வசதி தரப்ேட்டுள்ளது. ம ன்மோருள் எந்த விண்படா குடும்ேத்தின் எந்த 

இயக்ைமுகையிலும் (operating system) பவகைமசய்யும்.  

அனுவாதக்–ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திய ம ாழிம ாழிக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யும் ஒரு 

வலுவான ஒழுங்குமுகை 

 இது ைிகளயக ப்பு இகணக்கும் இைக்ைணம் (Tree Adjoing Grammar (TAG/டாக்) 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு, புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு (Statistical Machine Translation (SMT), விதிைள் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு (AnalGen/அனல்மஜன்),  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு (Example Based Machine Translation (EBMT/ஈேிஎம்டி) ஆைியவ இது நான்கு 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மதாழில்நுட்ேங்ைளின் ஒருங்ைிகணப்கே முன்கவத்துள்ள 

கூட்டக ப்பு நிறுவனங்ைளின் கூட்டு முயற்சி ஆகும். ஒரு நிபுணத்துவ ான ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

இந்திய ம ாழிைளின் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்பு (English to Indian Language Machine 

Translation (EILMT)) என்ேது ஒரு அதிநவீன தீர்வாகும், இது உகரகய ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

இந்திய ம ாழிைளுக்கு ம ாழிமேயர்க்ை அனு திக்ைிைது.  

 அனுவாதக்ஷ் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு சி.டி.ஐ.சி./சிடாக் புபன தகைக யிைான 10 

இந்திய ைல்வி  ற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ைளின் கூட்டக ப்ோல் உருவாக்ைப்ேட்டது. இந்திய 

அரசின்  ின்னணு  ற்றும் தைவல் மதாழில்நுட்ேத் துகையின் (Departmet of Electronic and 

Communication (DeitY/டீடி) ைீழ் ’இந்திய ம ாழிைளுக்ைான மதாழில்நுட்ே ப ம்ோடு’ 

(Technological Development of Indian Languges (TDIL/டி.டி.ஐ.எல்) என்ை திட்டத்தின் 

ஆதரவுடன் ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்ைக ப்புைள் 6 ம ாழி பஜாடிைளுக்கு அதாவது ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்தி, மேங்ைாலி, 
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 ராத்தி, உருது, த ிழ்  ற்றும் ஒாியா ஆைிய ம ாழிைளுக்கு ஒழுங்ைக ப்புைள் 

உருவாக்ைப்ேடுைிைன. ஆரம்ேத்தில் சுற்றுைா  றும் உடல்நிைப் மோருண்க க் ைளங்ைள் 

எடுத்துக்மைாள்ளப்ேட்டன. ேின்னர் ேடிப்ேகடயாை ேிை மோருண்க க்ைளத்திற்கு விாிவுேடுத்தும் 

பநாக்ைம் மைாண்டுள்ளது.  

4.9.உைைளாவிய வகைப்ேின்னல் ம ாழி அடிேகடயிைான ஆங்ைிை இந்தி ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை (UNL-based English-Hindi MT system) 

 ோம்பேயிலுள்ள இந்திய மதாழில்நுட்ே நிறுவனம் உைைளாவிய வகைப்ேின்னல் 

ம ாழிகயப் ேயன்ேடுத்தி (Universal Networking Language (UNL) ஆங்ைிைம்-இந்தி 

ம ாழிமேயர்ப்புக்ைாை ஒரு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைியது. யுஎன்எல் 

ஐக்ைிய நாடுைளின் ேல்ைகைக்ைழைத்தின் உைைத்திட்டம் ஆகும். இதன் பநாக்ைம் எல்ைா முக்ைிய 

 னித ம ாழிைளுக்கும் ஒரு இகடம ாழிகய உருவாக்குவதாகும். ோம்பேயிலுள்ள இந்திய 

மதாழில்நுட்ே நிறுவனம் யுஎன்எல்-இன் இந்திய உறுப்ேினராகும். (இந்த இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய ேின்வரும் வகைதளத்தில் ேயன்ேடுத்தைாம்: 

http://www.cfilt.iitb.ac.in/machine-translation/eng-hindi-mt. ப லும் இரண்டு மசய்துைாட்டும் 

ஒழுக்குமுகைைகளயும் இந்த வகைதளத்திலிருந்து ேயன்ேடுத்தைாம்: ஒன்று இந்தி-யுஎன்எல் 

 ற்மைான்று யுஎன்எல்-இந்தி  ாற்ைம். யுஎன்எல் அடிப்ேகடயிைான ஆங்ைிைம்- ராத்தி, 

ஆங்ைிைம்-மேங்ைாளி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளும் முயற்சிக்ைப்ேட்டு 

வருைின்ைன.  

4.10. ாத்ரா இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

 பதசிய ம ன்மோருள் மதாழிநுட்ே க யத்தின் (National Centre for Software Technology 

(NCST), மும்கேயிலுள்ள (தற்போது சிடாக், மும்கே) அைிவு அடிப்ேகட ைணினி 

ஒழுங்குமுகைைளின் (Knowledge Based Computer Systems) ேிாிவின் இயற்கைம ாழி ஆய்வுக் 

குழு   ாத்ராகவ உருவாக்ைியது. இது ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திக்கு  னித உதவியுடனான 

 ற்ைல்-அடிப்ேகட ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாகும். இது டிடியல்-ஆல் (TDIL) 

ஆதாிக்ைப்ேட்ட ஆய்வாகும்.  ாத்ரா அைராதி  ற்றும் அணுகுமுகை மோது 
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பநாக்ைத்திற்ைானதாகும். இந்த ஒழுங்குமுகை மசய்தி, ஆண்டைிக்கைைள், மதாழில்நுட்ே 

மதாடர்ைள் ஆைிய மோருண்க ைளங்ைகள ம ாழிமேயர்க்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது.  

 ஆங்ைிைச் மசய்திக் ைகதைகள இந்தியில் ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைாை வாக்யா (Vaakya) என்ை 

ைைப்பு அணுகுமுகை ஒழுங்குமுகை என்சிஎஸ்டி (NCST), ோம்பே-இல் உருவாக்ைப்ேட்டது. இந்த 

ஒழுங்குமுகை ஒரு தனி விகன வாக்ைியத்கதக் கையாள இயலும். மூைமுன் ாதிாி வாக்ைியா 

(Prototype Vaakya) ஒழுங்குமுகை ேின்னர் ஆங்ைிைச் மசய்திக் ைகதைகள இந்திக்கு 

ம ாழிமேயர்க்கும் பசகவகயக் மைாடுக்கும்ேடி  ப ம்ேடுத்தப்ேட்டு  ாற்ைியக க்ைப்ேட்டுள்ளது.  

4.11.ஆங்ைிை-ைன்னடா இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

 கஹதராோத் ேல்ைகைைழைத்தின் ைணினி  ற்றும் தைவல் அைிவியல் துகை (Computer 

and Information Sciences)  உைைைளாவிய எச்சத்மதாடர் அக ப்பு இைக்ைணம் (Universal 

Clause Structure Grammar (UCSG)) வடிவவாதகதப் ேயன்ேடுத்தி ஆங்ைிைம்-ைனடா இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைியது. இது  ாற்ைல் அடிப்ேகடயில் அக ந்த 

அணுகுமுகையாகும். இது அரசு சுற்றுைள் மோருண்க க்ைளத்கத ம ாழிமேயர்க்ை 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் இந்த ஒழுங்குமுகை ைர்நாடை அரசின் நிதியுதவியால் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது. 

(http://www.languagetechnolies.ac.in/lerc/mat/mat.htm). இது ஆங்ைிைம்-மதலுங்கு ம ாழிமேயர்பு 

ஒழுங்குமுகையாயைவும் நீட்சி மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  

4.12.. இந்திய ம ாழிைளிலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

(ILTLMT system ) 

4.12.1. அைிமுைம் 

4.12.1.1 பநாக்ைம்  

 இந்திய ம ாழிைளிலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்ைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டம் 

இகணயும் அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு திட்டம் 2006 அக்படாோில் க ய அரசின் 

ைருத்துப் ோி ாற்ைம்  ற்றும் தைவல் மதாழில் நுட்ே அக ச்சின் ைீழ் தைவல் மதாழில் நுட்ேத் 

துகையின் நிதி நல்கையால் நகடமேற்று வருைின்ைது. இதன் முதல் நிகை 2006 அக்படாேர் 30-

ஆம் நாள் மதாடங்ைப்ேட்டு 2010 ஏப்ேிரலில் முடிவுைது.  இத்திட்டம் இந்திய ம ாழியிலிருந்து 
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 ற்மைாரு இந்திய ம ாழிக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே உருவாக்ைம் இகணயம் 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்ட ாகும். இந்த ஒழுங்குமுகை இரு திகசயில் 

மசயல்ேடும்  ற்றும் மோதுவான ைளத்தில் ேின்வரும் ம ாழிைளுக்ைிகடயில் மசயைாற்றும்.  

த ிழ்   -  இந்தி  

மதலுங்கு  -  இந்தி  

 ராத்தி  -  இந்தி  

மேங்ைாளி  -  இந்தி  

த ிழ்   -  மதலுங்கு  

உருது   -  இந்தி  

ைன்னடா  -  இந்தி  

ேஞ்சாேி  -  இந்தி  

 கையாளம்   -  த ிழ்  

இந்திய ம ாழி பேசுேவர்ைள் இந்த ஒழுங்குமுகைகயப் ேயன்ேடுத்துவார்ைள். இந்த 

ஒழுங்குமுகைகயக் ைற்ைல் நுட்ேங்ைகளப் (Machine learning teachiques)  ேயன்ேடுத்தி ப லும் 

இயலும். இந்த ஒழுங்குமுகை இரண்டு குைிப்ேிட்ட ைளங்ைளுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே 

மசய்யும்.  

 ேின்வரும் அடிப்ேகடக் ைருவிைள் இந்திய ம ாழி ம ாழிப்மேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் 

ேகுதியாை உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது.  

1. மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளப்ேடுத்தி (POS Tagger) 

2. மதாடர் ேகுப்ோன் (Chunker) 

3. உருேனியல் ேகுப்ோய்வி (Morph Analyser) 

4. வட்டாரச் மசால் குழு  ( Local word Grouper) 

5.  ாற்ைக வுப் ேகுதி (Transfer Module) 

6. இரும ாழியப் மோருத்தம் ( Billingual Mapping ) 

7. வாக்ைிய நிகை உருவாக்ைம் ( sentence level generation ) 

8. வட்டாரச் மசால் குழு ப் ேிாிப்ோன் ( local word group splitter ) 

9. உருேனியல் உருவாக்ைம் ( morphological generation ) 
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4.12.1.2 வாய்ப்பு (scope) 

 இந்த ஒழுங்குமுகை நிகைப்பேறு மேற்ை ம ாழியில் எழுதப்ேட்ட இகணய ேக்ைங்ைள் 

அல்ைது ைாை இதழ்ைள், நாளிதழ்ைள்  ீது பவகை மசய்யும். சாியான தன்க  ேயன்ேடுத்துபவார் 

திருப்தி (accuracy / user satisfaction ) 85 % - 90 % விழுக்ைாடு திைக யுடன் ைளம் 

சிைப்ேிக்ைப்ேட்ட இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்ேின் முழுக யான அக ப்பு உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது 

 ற்றும் 80–85 % திைக யுடன் மோதுப் ேயன்ோடு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

உருவாக்ைப்ேடுள்ளது. 

4.12.1.3. சாியான தன்க / ேயன்ேடுதுபவார் திருப்தி (Accuracy/user satisfaction) 

 85-90 விழுக்ைாடு திைக யுடன் ைளம் சிைப்ேிக்ைப்ேட்ட இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் 

முழுக யான அக ப்பு உருவாக்ைப்ேடும்.  ற்றும்  80-85 விழுக்ைாடு திைக யுடன் 

மோதுப்ேயன்ோடு இயந்திர ம ாழிமேயப்பு உருவாக்ைப்ேடும். 

4.12.1.4  ஒழுங்குமுகைச் சிைப்பு (system specification) 

 இந்திய ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டம் இகணயத்துடன் மதாடர்பு மைாண்டு 

ேயன்ேடுத்துபவாருக்குத் தானியக்ை ம ாழிமேயர்ப்பு பசகவஇகயத் தரபவண்டி ஒரு ோி ாைி 

(Server) இயங்கும். ேின்வருவன ம ன்மோருள் சிைப்பீடுைளாகும்.  

Plat form   : Fedora Core 4 ( Kernel – 2.6.11 )  

Web server  : Apache – 2.0  

Data base  : GDBM – 1.8  

Compiler  : gcc 4.0 

4.12.1.5 மநைிமுகை (methodology) 

 இந்திய ம ாழி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்கு முகை ேை இயற்கைம ாழி ஆய்வு 

ஆய்வுக் குழுவினர் ேங்ைளிப்ோல் உருவாக்ைப்ேட்டுளது. இந்திய ம ாழி மேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைம் மோிய மசயல்ோடு சிைிய மசல்ோடுைளாப் ேகுக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

ேங்ைளிக்கும் ஒவ்மவாரு குழுவினரும் ஒன்பைா அதற்கு ப பைா பவகளைகள எடுத்துக்மைாண்டு 

இகணயாை பவகை மசய்துள்ளனர். மேரும்ோைான ேகுதிைள் ம ாழிச் சுதந்திர ான (language 

independent engine) இயந்திர ாைவும் ம ாழிச் சிைப்ோன தரவாைவும் (language specific data) 
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ேகுக்ைப்ேட்டுள்ளது. இது போல் ஒரு ம ாழிக் குழுவினர் ஒரு குைிப்ேிட்ட ம ாழிக்குத் தரகவத் 

தருவர். ஒபர இயந்திரம் ேை ம ாழிைளுக்கு பவகை மசய்யும்.  

4.12.1.5.1 மதாகுதிைளாை அக த்தல்  

 இந்திய ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ேை மதாகுதிைகளக் மைாண்டது. ஒவ்மவாரு 

ேகுதியும் ஒரு தர்க்ைம்சார் பவகைகயச் மசய்யும், மேரும்ோலும் இந்த பவகை சிைியதாகும். இதன் 

ைாரண ாை ஏதாவது  ாற்ைம் ஏற்ேட்டால் சிைிய ேகுதியில் அகத எளிதாைச் மசய்யவியலும்.  

4.12.1.5.2 சக்தியின் தர ான அக ப்பு (Shakthi Standard Format (SSF)  

 எல்ைாப் ோைங்ைளும் (modules)வடிவ அக ப்பு நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட தரவின் ஒழுக்ைில் 

மசயல்ேடும். ஒரு ேகுதி அதன் பவகையில் மவற்ைி மேற்ைால் அது மவளிPயீடு ஒழுங்குப் புதிய 

சின்னத்கதபயா ஆய்கவபயா பசர்க்கும். மேரும்ோைான ேகுதிைளுக்குத் தனிப்ேகுதிைளின் 

வட்டாரச் சிக்ைல்ைகள உறுதியான ைட்டுப்ோட்டில் கவக்ை இந்த அணுகுமுகை உதவும்.  

4.12.1.5.3 பதால்விைகள பநர்மசய்தல்  

  (SSF) வடிவக ப்பு ேகுதியின் ஒவ்மவாரு நிகையில் ஏற்ேடும் பதால்விைகள பநர்மசய்ய 

வசதி மசய்யும். எடுத்துக்ைாட்டாை அபத SSF -இன்  ீது அதன் சின்னத்தின்  திப்கே 

விகளவிக்ைத் தவைினால் ைீழ் ஒழுங்குப் ேகுதிைள் ( down streom modules ) தரவின் ஒழுங்ைின் 

 ீது மதாடர்ந்து மசயல்ேடும்.  

4.12.1.5.4 மதளிவு 

 இந்தியம ாழி இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்ேில் SSF வடிவக ப்ேின் ேயன்ோடு ஒவ்மவாரு 

ேகுதியின் உள்ளீட்டிற்கும் மவளிப்யீட்டிற்கும் முன் நிைழ்ந்திராதத் மதௌப்கவப் மேை உதவுைிைது. 

ஒரு ேகுதியின் உகர சார் மவளிப்யீடு  னிதப் ேயன்ோட்டிற்கு  ட்டு ல்ைா ல் அதன் உள்ளீடாை 

தரவு ஒழுக்ைில் அடுத்து வருைிை ேகுதியிலும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.  

4.12.1.5.5 டாஷ்போர்டு  

 இந்திய ம ாழி ம ாழிமேயர்ப்ேின் எல்ைாப் ேகுதிைளும் டாஷ்போர்டின் (dash board) 

உதவியால் இயங்குைிைது. இது குைிப்ேிட்டேடி தரவு ஒழுக்ைின் கேப்கைன்ைகள உருவக ப்பு 

மசய்ைிைது. இருப்ேினும் கேப் கைன்ைளுக்குப் ேதிைாை எல்ைாப் ேகுதிைளும் மசயல்ேடும் 

ேங்ைிடப்ேட்ட நிகனவைத்கதபயா ேிளாக் போர்கடபயா (Black Board) நிறுவுவதால் 
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ஒங்குமுகைகய விகரவுப்ேடுத்த இயலும். இருப்ேினும் இது ேங்ைிடப்ேட்ட நிகனவாைத்தில் 

(அல்ைது நிகனவை உருப்ேடுத்தத்தில் SSF) இயங்குவதற்கு பவண்டி ேகுதிைள் 

எழுதப்ேட்டிருக்ைபவண்டும் என்று அவசியப்ேடும்.  

4.12.1.6. முழுவிளக்ைம்  

 இந்திய ம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழிக்ைான ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ஆய்தல் - 

 ாற்ைியக த்தல் - உருவாக்குதல் என்ை ப ற்பைாள் வாய்ப்ோடு அடிப்ேகடயில் மசயல்ேடும். 

முதைாவது மூைம ாழியின் ஆய்வு மசய்யப்ேடும். ேின்னர் இைக்கும ாழிக்குச் மசாற்மைாகையும் 

ஆயப்ேட்ட அக ப்பும்  ாற்ைம் மசய்யப்ேடும். இறுதியாை இைக்கு ம ாழி உருவாக்ைப்ேடும்.  

 இந்திய ம ாழிைள் ஒற்றுக யுள்ளதாை இருப்ேதாலும் இைக்ைண அக ப்புைகளப் 

ேங்ைீட்டுக் மைாள்வதாலும் ஆழ ற்ை ேகுத்துக் குைித்தல் மசய்யப்ேடும்.  ாற்ைக வு இைக்ைணப் 

ேகுதி எளிக யாை கவக்ைப்ேடும். மோருண்க  ைளச் சிைப்புப் மேயாிடப்ேட்ட மசாற்ைளின் 

புாிந்து மைாள்வான்ைளாலும் மோருத்த ான அைராதி போன்ைவற்ைாலும் கையாளப்ேடும். 

ஆழ ற்ை ேகுத்துக் குைித்தைானது, உருேனியல் ஆய்வு, மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல் 

 ற்றும் மதாடர்ேகுத்தல் என்ேனவற்கை உள்ளடக்கும். முதைாவது (உருேனியல் ேகுத்தாய்வு ) 

விதி அடிப்ேகடயிைானது, இரண்டாவது (மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல்) புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயிைானது, மூன்ைாவது (மதாடர்ப்பு) விதி அடிப்ேகட  ற்றும் புள்ளியியல் அடிப்ேகட 

இரண்டும் இகணந்தது. முழு ஆய்வு பவகையும் ேை ோைங்ைகளப் ேிாிக்க்ேட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

ோைமும் சிைிய தர்க்ை பவகைகயச் மசய்யும். இந்த ஒழுங்குமுகையின் முழு அக ப்பும் ைீபழ 

தரப்ேட்டிருக்கும் ேடத்தில் ைாட்டப்ேட்டுள்ளது.    
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       மூைம ாழி                                                           இைக்கும ாழி 

     இகணயதள மூைம்                                                                         

ம ாழிமேயர்ப்பு  

          DOC HTML…                                                          மவளியீடு 

 

   ேனுவல் பசைாிப்ோன் 

                    ேகுக்ைப்ேடாத உகர  

                             

 

 

 

                                                                          ாற்றுதரவுடன் தரம் 

 

                                                                       SSF    

 

 

  

 

 

                                                          

                                                                                                      

                                                    

                                                              

 

 

 

 

      

 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

உகர சுத்திைாிப்ேவர் 

உகர முன்ேகுப்ோய்வி 

மசாற்ைளாைப் ேிாிப்ோன் 

புணர்ச்சி ேிாிப்ோன் 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வி 

மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தி 

மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவு  

மசால்வகைோடு அகடயாளப்ேடுத்தும் இயந்திரம் 

மதாடர் ேகுப்ோன்   

அகடயாளப்ேடுத்தப் ேட்ட தரவு மதாடர்ேகுக்கும் இயந்திரம் 

         மதாடர் ேகுத்தல் 

 

 

வட்டாரச் மசால் குழு ி 

மேயாிடப்ேட்ட மசால் அைிவான் 

          தரவு க ய விதிைள் மோருத்தி  ற்றும் அைிவான் 

எளிய ேகுப்ோன் 

மசால் அர்த்த யக்ை நீக்ைல் 

மசால் உருவாக்ைி இயந்திரம் 

உருேன் தரவு 

மூைம ாழியிலிருந்து இைக்கு     ம ாழிக்கு 

 ாற்ைல் 

வாக்ைிய உருவாக்ைி இயந்திரம்  

      உடன்ோட்டு விதிைள் 

எழுத்துப்மேயர்ப்பு 

மூை ம ாழி 

இைக்கு ம ாழி 

அைராதி 

மூைம ாழி 

இைக்கும ாழி 

மோருத்தம்/நிரல் 

எழுத்துப் 

மேயர்ப்பு 
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4.12.2.ஒழுங்குமுகையின் அக ப்பு 

 இந்திய ம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை 

ேகுப்ோய்வு- ாற்ைல்-உருவாக்ைம்  என்ேதன் அடிப்ேகடயில் இருக்கும். முதலில், மூை ம ாழியின் 

ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேடும்; ேின்னர் இைக்கு ம ாழிக்ைான மசாற்மைாகை  ற்றும் ேகுப்ோய்வு 

ைட்டக ப்பு ஒரு  ாற்ைல் ப ற்மைாள்ளப்ேடும்; இறுதியாை இைக்கு ம ாழி உருவாக்ைப்ேடும். 

 இந்திய ம ாழிைள் ஒத்தகவ  ற்றும் இைக்ைண ைட்டக ப்புைகளப் ேைிர்ந்து மைாள்வதால், 

ப பைாட்ட ான ோகுேடுத்தல்  ட்டுப  மசய்யப்ேடுைிைது.  ாற்ைல் இைக்ைண கூறு எளிக யாை 

கவக்ைப்ேடும். மோருண்க க்ைள குைிப்ேிட்ட அம்சங்ைள் மோருத்த ான மேயர்-இருப்ோன் 

புாிவான்ைள்  மோருத்த ான அைராதி உள்ளீடுைள் போன்ைவற்ைால் கையாளப்ேடும். 

 ப பைாட்ட ான ோகுேடுத்தல் (ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்வு (shallow parsing)) மூன்று 

முக்ைிய ேணிைகள உள்ளடக்கும்: உருவவியல் ேகுப்ோய்வு, மசால்வகைப்ோட்டு 

அகடயாளப்ேடுத்தல்  ற்றும் மதாடர் உறுப்பு ேகுத்தல். முதைாவது விதி அடிப்ேகடயிைானதாை 

இருக்கும், இரண்டாவது புள்ளிவிவரம்  ற்றும் மூன்ைாவது இரண்டின் ைைகவயாகும். 

ஒட்டும ாத்த ாை மசயைாக்ை ேணி ேை மதாகுதிைளாை ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது, அகவ 

ஒவ்மவான்றும் மோதுவாை ஒரு சிைிய தருக்ை ேணி. அக ப்ேின் ஒட்டும ாத்த ைட்டக ப்பு ேடம் 

முன்னர் மைாடுக்ைப்ேட்டுள்ளது. முக்ைிய ான மதாகுதிைள் ஒவ்மவான்றும் ைீபழ 

விவாிக்ைப்ேட்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு மதாகுதி எதிராை குைிப்ேிடப்ேட்ட முக்ைிய ேணிகய 

மசய்ைிைது. இருப்ேினும், முக்ைிய ேணிகயத் தவிர, இது சிை முன் மசயைாக்ைம்  ற்றும் ேின் 

மசயைாக்ைத்கதயும் ப ற்மைாள்ளக்கூடும். எடுத்துக்ைாட்டாை, மதாடர் ேகுப்ோன் மதாகுதி 

(chunker module) மதாடர்ைகள அகடயாளம் ைாட்டுைிைது. இதனால், மதாடர்ேகுப்ோன் 

மதாகுதி மதாடர்ேகுக்கும் (chunking) முக்ைிய ேணிகய மசய்ைிைது. இருப்ேினும், இது 

போஸ்ட்பராமசசிங்கையும் மசய்யக்கூடும்; இதில் மதாடர் அகடயாளம் ைாணப்ேடுைிைது  ற்றும் 

தகையின் ேண்புக்கூறுைள் மதாடாின் ேண்புக்கூறுைளாை நைமைடுக்ைப்ேடுைின்ைன. 

  ஒவ்மவாரு ேகுதியும் அதற்கு பநபர தரப்ேட்டுள்ள முக்ைிய பவகைகயச் மசய்ைின்ைன.  

இருப்ேினும் முக்ைிய பவகை தவிர அகவ சிை முன்னாய்கவயும் (Pre-processing) 

ேின்னாய்கவயும் (Post-processing) மசய்ைின்ைன.  எடுத்துக்ைாட்டாைத் மதாடர்ேகுப்ோன் ேகுது 

மதாடர்  ேகுதிைகளக் ைண்டுேிடிக்ைின்ைன.  இவ்வாறு மதாடர்ேகுப்ோன் ேகுது முக்ைிய 
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பவகையான மதாடர் ேகுத்தகைச் மசய்ைின்ைது.  இருப்ேினும் மதாடர் ேகுதியின் தகைக கயக் 

ைண்டுேிடிக்கும் ேின்னாய்கவச் மசய்ைின்ைது.  ப லும் தகைக ப் ேண்புக் கூறுைகளத் 

மதாடர்ேகுதியின் ேண்புக்கூறுைளாை நைல் மசய்ைின்ைது. 

4.12.3. மசயல்முகை விளக்ைம் 

 ILMTஇன் அகனத்து மதாகுதிைளும் மோதுவான தரவு உருப்ேடுத்தத்தில் 

மசயல்ேடுைின்ைன, அதாவது SSF (Sakthi Standard Format). ஒரு வாக்ைியத்திற்ைான SSF 

உருப்ேடுத்தம் ைிகளயக ப்புைளின் வாிகசகயக் மைாண்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு ைிகளயக ப்ப்பும் 

ஒன்று அல்ைது அதற்கு ப ற்ேட்ட மதாடர்புகடய ைணுக்ைளால் ஆனது. ஒரு ைணுவிற்க்கு 

ஒழுங்குமுகைப் ேண்புைள் உள்ளன; அகவ சாியான மேயரால் (propname)  ற்றும் சாியான 

 திப்ோல் (propvalue) வழங்ைப்ேடுைின்ைன. அகனத்து மதாகுதிைளும் உள்ளீட்டு தரகவப் SSF 

வடிவத்தில் ேடித்து மவளியீட்டுத் தரகவ உருவாக்குைின்ைன. ஒரு மதாகுதி அதன் மசயல்ோட்டில் 

மவற்ைிமேற்ைால் அது மோதுவாை ைணுக்ைளின் ஒழுங்குமுகைப் ேண்புைகள அல்ைது 

ேண்புக்கூறு அக ப்புைளின் ேயனர் வகரயறுக்ைப்ேட்ட அகடைகள  ாற்ைியக க்கும் 

(நான்ைாவது ஒழுங்குமுகை மசயல்திைன்). இவ்வாறு குழாய்வழியில் ைட்டக ப்பு வகரேடத்தில் 

ைாட்டப்ேட்டுள்ள மதாகுதிைள், ஒவ்மவாரு மதாகுதியும் குைிப்ேிட்டகத பசர்க்ைிைது அல்ைது 

 ாற்ைியக க்ைிைது. முந்கதய மதாகுதிைளால் உருவாக்ைப்ேட்ட ேிை அகடைள் ேண்புைகள. ேிை 

ேண்புக்கூறுைள் குழாய்த்திட்டத்தில் முன்பனாக்ைி மைாண்டு மசல்ைப்ேடுைின்ைன. மசயல்முகை 

விளக்ைங்ைள் ஒவ்மவாரு மதாகுதிக்கூறுைளும் ைீபழ விவாிக்ைப்ேட்டுள்ளன. 

4.12.4. தனிப்ேட்ட மதாகுதிைளின் விவரக்குைிப்பு 

 ஒவ்மவாரு மதாகுதிைளின் விவரக்குைிப்பும் ைீபழ மைாடுக்ைப்ேட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

மதாகுதியின் விவரக்குைிப்பும் அது எந்த ேண்பு- திப்கேக்/ திப்புைகள உள்ளீடாைப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது  ற்றும் எந்த ேண்கே மவளீடாைப் ேயன்ேடுத்துைின்ைது என்ேகதக் 

குைிக்ைிைது. 

4.12.4.1. முன்மசயைாக்ைி 

 முன்மசயைாக்ைி (preprocessor) ஐ.எல்.எம்.டி ஒழுங்குமுகைக்ைான ஒரு இகடமுைத்கத 

வகைக்கு (web) வழங்கும். இந்த மதாகுதி வகைச் பசகவயைத்திலிருந்து (மவப்சர்வர் (webserver)) 

உள்ளீட்டு உகரகய பசைாிக்கும்; இது ேயனாிட ிருந்து வரும் HTTP பைாாிக்கை வடிவத்தில் 
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இருக்கும். இது உகரகயச் சுத்தம் மசய்யும். சுத்தம் மசய்வது அதன் உயர்வான வடிவக ப்ேின் 

வகை உள்ளடக்ைத்கத அைற்றுவகத உள்ளடக்கும். இது விருப்ே ாை ஒரு எழுத்து 

குைிய ாக்ைத்கத  ற்மைான்ைாை  ாற்ைக்கூடும். குகைந்தேட்சம் இது யூனிபைாட், 

டேிள்யூ.எக்ஸ்.பரா ன்,  ற்றும் ISCII என்ேனவற்கை ஆதாிக்கும். 

4.12.4.2. படாக்ைனாக்ைி (Tokenizer) 

 படாக்ைனாைி மைாடுக்ைப்ேட்ட உள்ளீட்டு உகரகய உள்ளீட்டு உகரயின் ஒவ்மவாரு 

வாக்ைியத்தின் முடிவிலும் ஒரு வாக்ைியக் குைிப்ோனுடன் படாக்ைன்ைளின் வாிகசயாை 

 ாற்றுைிைது (மசாற்ைள், நிறுத்தற்குைிைள்  ற்றும் ேிை குைியீடுைள்). மவளியீடு SSF வடிவவில் 

உற்ேத்திமசய்யப்ேடுைிைது. படாக்ைனாக்ைியின் உள்ளீடு ஒரு சிஎம்எல் (CML) உகரயாைவும் 

இருக்ைைாம். வாக்ைியக் குைி உகர உள்ளீட்டு தரவுக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும் எழுத்து உருப்ேடுத்த 

வகைகயப் மோறுத்தது. எழுத்துக் குைியாக்ைகதப் மோறுத்து இது இவாற்ைில் ஒன்ைாை 

இருக்ைைாம் (முழு நிறுத்தம், ஆச்சாியத்தின் அகடயாளம், விசாரகணக்ைான அகடயாளம்  ற்றும் 

பூர்ணா விராம் ஆைியவகவ). ஒவ்மவாரு ம ாழிக்கும் சிைப்பு படாக்ைன்ைகளக் கையாள 

படாக்ைனாக்ைி ைட்டக க்ைப்ேடும்; எடுத்துக்ைாட்டாை த ிழ் ம ாழியில் க்ஷ் போன்ை 

படாக்ைன்ைள் ேிாிக்ைப்ேடாது. உகரக்குள் இருக்கும் பரா ான் குைியீடுைள் அப்ேடிபய இருக்கும், 

ப லும் மவளியீட்டில் “@” அகடயாளத்தால் முன்னதாை இருக்கும். 

4.12.4.3. சந்தி/புணர்ச்சி ேிாிப்ோன் (Sandhi splitter) 

 இந்த மதாகுதி சந்தி நகடமேறும் ம ாழிைளுக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும். இது ஒரு கூட்டு 

வார்த்கதகய உள்ளீடாை எடுக்கும், அதன் மவளியீடு எளிய மசாற்ைளாை இருக்கும். ேை இந்திய 

ம ாழிைளுக்கு சந்தி ஏற்ேடுைிைது  ற்றும் இரண்டு அல்ைது அதற்கு ப ற்ேட்ட மசாற்ைள் ஒரு 

ைைகவயான மசால் ஒன்ைிகணக்ைப்ேடுைின்ைன (சந்தி). அத்தகைய மசாற்ைளில் உருவவியல் 

ேகுப்ோய்வு மசய்ய, முதலில் ைைப்பு வார்த்கதகய இரண்டு அல்ைது அதற்கு ப ற்ேட்ட எளிய 

மசாற்ைளாைப் ேிாிக்ை பவண்டியது அவசியம். சிை மசாற்ைளுக்கு சந்தி ேிாிப்புக்குப் ேின்னரும் 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வு முடிந்த ேிைகும் சாத்திய ில்கை. அத்தகைய வார்த்கதைளுக்கு சந்தி 

ேிாிப்ோன் எஃப்எஸ்ஸில் (FS) உள்ள மசால் வகை ேண்புக்கூறு அைியப்ேடாத (“unk”) என 

அக க்ைப்ேட்டிருப்ேதால் இந்த வார்த்கதகய விட்டு விடுைிைது.  

4.12.4.4.  உருேனியல் ேகுப்ோய்வி (Morph analyzer) 
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 ஒரு மசால் தரப்ேடும் போது உருேனியல் ஆய்வி அதன் பவகரயும் மசால்லின் இைக்ைணப் 

ேண்புக்கூறுைகளயும் அகடயாளங்ைண்டு மைாள்ைிைது.  திாிபு வளம் இல்ைாத ம ாழிைளுக்கு 

எல்ைாச் மசால் வடிவுைகளயும் மைாண்ட எளிய அைராதி பநாக்ைீடு போது ானது. த ிழ், 

மதலுங்கு போன்ை திாிபு வளமுள்ள ம ாழிைளுக்கு அைராதிகய உருவாக்குவது எளிதல்ை.  இது 

மோிய பசைாிப்கேயும் உயர்ந்த மசயல்ோட்டுக் ைணிப்கேயும் பவண்டும்.  இதற்கு நல்ை  ாற்று 

வழி பவர்ச்மசாற்ைளின் அைராதிகய கவத்துக் மைாண்டு உருேனியல் ஆய்விகயப் ேயன்ேடுத்தி 

மசால் வடிகவ பவராைவும் இைக்ைணப் ேின்னுருபுைளாைவும் ேிாிப்ேதாகும். 

ப ற்பைாள்/முன்னுதாரண வாய்ப்ோடு அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைைள் (Paradigm based 

approaches) இந்திய ம ாழிைளுக்கு நல்ை மவற்ைி  திப்பீட்கடத் தருைிைது. 

4.12.4.5. மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தி 

 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் வாக்ைியத்தில் உள்ள ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் ஒரு 

மசால் வகைப்ோட்கடத் தருவதாகும்.  வாக்ைியத்தில் உள்ள ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் மேயர்ைள், 

விகனைள், மேயரகடைள், விகனயகடைள் என்று அகடயாளம் தருவது ஒரு வாக்ைியத்தில் 

ஒவ்மவாரு உறுப்பு ேின் ஒரு ேங்ைளிப்கே ஆய்வதற்கு உதவும்.  மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளப் 

ேடுத்துவதற்கு விதி அடிப்ேகட, புள்ளியியல் அடிப்ேகட போன்ை ேை அணுகுமுகைைள் 

இருக்ைின்ைது.  இங்கு புள்ளியல் அணுகுமுகை ேின்ேற்ைப்ேடுைின்ைது (HMM அடிப்ேகட).   

4.12.4.6. மதாடர்கூறு ேகுப்ோன் 

 இந்த மதாகுதி நான்கு ோைங்ைளாைப் ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

4.12.4.6.1. மதாடர்கூறு ேகுத்தல் 

 மதாடர்கூறு ேகுத்தல் (Chunking) ஒரு வாக்ைியத்தில் உள்ள எளிய மேயர்த்மதாடர்ைள், 

விகனக்குழு ங்ைள், மேயரகடத் மதாடர்  ற்றும் விகனயகடத் மதாடர்ைகள அகடயாளம் 

ைாண்ேது ஆகும்.  இது மதாடர்கூறு ைளின் எல்கை  ற்றும் புைக்குைிப்கே 

அகடயாளங்ைாண்ேகத உட்ேடுத்தும். 

4.12.4.6.2. சீரக ப்பு  

 சீரக ப்பு (pruning) CAT_,  யூைித்தல் போன்ைவற்றுடன் இணக்ைத்தன்க கய 

சாிோர்ப்ேதன் மூைம் உருனியல் ேகுப்ோய்வுக்குப் ேிைகு ைிகடக்கும்  ிைவும் மோருத்த ான ேண்பு 
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ைட்டக ப்புைகள அகடயாளம் ைாண்ைிைது. இந்தத் மதாகுதிைள் ப லும் மூன்ைாை 

ேிாிக்ைப்ேடுைின்ைன. 

4.12.4.6.2.1. உருபு சீரக ப்பு 

 இது lcat (மசால்சார் வகைப்ோடு (lexical category))  திப்பு CAT_  திப்புடன் 

மோருந்தக்கூடிய ேண்புக்கூறு ைட்டக ப்கே எடுக்கும். அந்த ேண்புக்கூறுைள் அகனத்தும் 

ைட்டக ப்புைள் மைாடுக்ைப்ேட்ட படாக்ைனுக்ைான சாத்திய ான மவளியீடுைளாை அகவ 

தக்ைகவக்ைப்ேடுைின்ைன.  ீதமுள்ள ேண்புக்கூறு ைட்டக ப்புைள் இந்த மதாகுதி மூைம் 

சீரக க்ைப்ேடும் (அைற்ைப்ேடும்). lcat ஆனது CAT_ உடன் மோருந்துைிை எந்த ேண்புக்கூறு 

ைட்டக ப்புைளும் இல்கை என்ைால், ேின்னர் அகனத்து ேண்புக்கூறு ைட்டக ப்புைளும் 

தக்ைகவக்ைப்ேடுைின்ைன  ற்றும் புதிய ேண்பு  திப்பு இகண  poslcat = ”NM” ஒவ்மவாரு 

ேண்புக்கூறு ைட்டக ப்ேிலும் பசர்க்ைப்ேட்டுள்ளது. NM என்ேது “மோருந்தவில்கை" என்ேகதக் 

குைிக்கும்.  

4.12.4.6.2.2. உருகே யூைிக்ைவும் (Guess Morph) 

 இந்தத் மதாகுதி, உருபு சீரக ப்ோல் எஞ்சியிருக்கும் ேண்புக்கூறு ைட்டக ப்புைளின் 

ேன் டங்கு எண்ணிக்கைகயக் குகைக்ை ேட்டைிகவப் ேயன்ேடுத்துைிைது. இந்த மதாகுதி 

ஒவ்மவாரு தனி ம ாழி குழுக்ைளால் அந்தந்தத் ம ாழிைளுக்ைாை வகரயறுக்ைப்ேடும். 

4.12.4.6.2.3.ஒரு உருகேத் பதர்ந்மதடுக்ைவு (Pick one morph) 

 இது மைாடுக்ைப்ேட்ட பதர்வு வகரயகையின் அடிப்ேகடயில் ஒபர ஒரு 

ேண்புக்கூறுைட்டக ப்கே  ட்டுப  எடுக்கும். அது இயல்ோைபவ நடக்கும் முதல் ேண்புக்கூறு 

ைட்டக ப்கேத் பதர்ந்மதடுக்கும். 

4.12.4.6.3. தகை ைணக்ைீடு (Head Computation) 

 இந்தத் மதாகுதி மதாடாின் தகைகய ைணக்ைிடுைிைது. ஒரு குழந்கதக் ைணு மதாடாின் 

தகையாை அகடயாளம் ைாணப்ேடுைிைது. மேயர் (name) என அகழக்ைப்ேடும் ஒரு புதிய 

ேண்புக்கூறு ேண்புடன் மேயர் ஆை இந்த குழந்கதக் ைணுவுடன் பசர்க்ைப்ேட்டுள்ளது. ேண்பு 

மேயர் ேின்னர் தன்னிச்கசயான ஆனால் தனித்துவ ான வாசிப்புக்ைாை பவருக்கு அருைில் 

ஒலிக்கும் பைார்கவக்கு மோருத்தப்ேடுைிைது. மதாடாின் ைணு, தகை குழந்கதயின் 

ேண்புக்கூறுைகளப் உாிக யாைப் மேறுைிைது. ‘மேயர்’ தவிர அகனத்துப் ேண்புக்கூறுைளும் 
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தகை-குழந்கதயிலிருந்து மேற்பைார் மதாடருக்கு நைமைடுக்ைப்ேடுைின்ைன.  தகை என்ை ஒரு 

புதிய ேண்பு மதாடர் ைணுவின் ேண்புக்கூறுக்குச் பசர்க்ைப்ேட்டுள்ளது. அதன்  திப்பு மேயர் 

தகை-குழந்கதக்கு ஒதுக்ைப்ேட்ட மேயர்-பைார்கவ ஆகும்.     

4.12.4.6.4. தகைப் ேண்புக்கூறுைகள  ரபுாிக யாைப் மேறு (Inherit head features) 

 ‘மேயர்/name’ தவிர் எல்ைா ேண்புக்கூறுைளு தகை-குழந்கதயிலிருந்து (head-child) 

மேற்பைார் மதாடருக்கு (parent chunk) நைமைடுக்ைப்ேடுைிைன.  

4.12.4.7. குைிப்ேிட்ட இடம்சார் மசால் குழு ி/ேிாிப்ோன் (Local Word Grouper)/Splitter 

4.12.4.7. 1.குைிப்ேிட்ட இடம்சார் மசால் குழு ி (Local Word Grouper)/விேக்தி ைணினியாக்ைம் 

 இடம்சார் மசால் குழு ி விேக்தி ைணினியாக்ைத்தின் (Vibhakti Computation) மதாழில்நுட்ே 

பவகைகயச் மசய்யும் தனிச்மசாற்ைளாை வரும் துகண விகனைள் தனி மோருளடக்ைச் 

மசாற்ைளாைக் ைருதப்ேடுவதில்கை. ஏமனன்ைால் அகவ முதன்க  விகனயின் தகைக யாை 

இருக்கும் மதாடர்ேகுதியின் இைக்ைணப் ேண்புக் கூறுைகளச் சிைப்பீடு மசய்யும்.  இது இந்தியில் 

தனிச் மசாற்ைளாை வருைின்ை மேயர்விேக்தி என்று அகழக்ைப்மேைிைின்ை ேின்னுருபுைளுக்கும் 

உண்க யாகும்.  இடம்சார் மசால் குழு ி மோருத்த ான ைைகவ நிகை  ாறும் கூட்டுநிகை 

மசால் குழு  ஆக்ை விதிைகளத் திைக யாைக் கையாளும்.  முக்ைிய ான பவகை இடம்சார் தைவல் 

அடிப்ேகடயில் மசயல்ோட்டுச் மசாற்ைகளப் (Functional Words) மோருளடக்ைச் மசாற்ைளுடன் 

(Content Words) குழுமுவதாகும். இந்த பவகைகய நிகைபவற்ை ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ஒரு 

மசயல்முகை ைிாியா ரூப்ே அட்டவகணைகளப் (Kriya rupa Charts) ேயன்ேடுத்துவதாகும். இந்த 

அட்டவகணைள் ஒரு தனி மசயல்ோட்கடக் குைிக்கும் மதாடர்ச்சியான விகனைளிலிருந்து 

உருவாக்ை பவண்டிய குழு ங்ைகளச் சிைப்பீடு மசய்யும். 

 இந்தத் மதாகுதி மேயர்/விகன (noun/verb) மதாடர்ைளின் (chunks) பவற்றுக /ைாை-

விகனயாற்றுவகை-விகனபநாக்கு (case/tam (tense-aspect-mode)) ேண்புக்கூறுைகள 

ைணினியாக்ைம் மசய்து அவற்கை FS உடன் பசர்க்ைின்ைது. 

4.12.4.8. மேயாிடப்ேட்ட இருப்புமோருகள அைிதல் (Named Entity Recognizer (NER)) 

 ம ாழிப் ேகுப்ோய்வு ைட்டங்ைளில் மேயாிடப்ேட்ட இருப்ோகன அைிவான் (Named Entity 

Recognizer) முக்ைிய ேங்கு வைிக்ைிைது. மேயாிடப்ேட்ட இருப்ோகன அைியும் மசயல்ோடு 

ஆவணத்தில் குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள இருப்ோன்ைள் ைண்டைியப்ேடுவகத பவண்டும்; அவற்ைின் 
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அர்த்த யக்ைம் நீக்ைப்ேடபவண்டும்; இருப்ோனுக்கு ஒதுக்ைப்ேட்டுள்ள ேண்புைள் 

மதாிந்மதடுக்ைப்ேடவும் ஒரு அகடயாளத்தால் உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடவும் பவண்டும். ஒரு 

இருப்ோன், உைைில் உள்ள ஒரு மோருள் அல்ைது மோருட்ைளின் மதாகுப்ோகும். மேயாிடப்ேட்ட 

இருப்ோனில் ேடிநிகை அக ப்பு மூன்று முக்ைிய வகுப்புைளாை ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது: மேயர் 

(name), பநரம் (time)  ற்றும் எண்சார் (number) மவளிப்ோடுைள். NER இயந்திரத்தின் 

மசயல்ோடு ஒரு இருப்ோன் எந்த வகுப்ேில் வருைின்ைது  என்ேகதக் ைண்டைிந்து மதாடர்புகடய 

அகடயாளத்கதக் மைாடுப்ேதாகும்.   

4.12.4.9. எளிய ேகுப்ோன் (Simple Parser) 

 இந்தத் மதாகுதி ஒரு வாக்ைியத்தில் சிை ேகுதிைளுக்கு இகடயிைான உைகவ அகடயாளம் 

ைாட்டுைிைது. இந்த உைவுைளில் சிை ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேடும் ம ாழிசார்ந்து இருக்கும். 

4.12.4.10. மசாற்மோருண்க   யக்ைநீக்ைம் (Lexical Sense Disambiguation) 

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வியால் அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட பவர்ச் மசாற்ைள் மோருண்க  

 யக்ைநீக்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும்  ற்றும் உள்ளீட்டு உகரயில் உள்ள ஒவ்மவாரு மசால்லின் 

அர்த்தத்தின் அகடயாளம்  ைண்டுேிடிக்ைப்ேடபவண்டும். இந்தச் மசாற்ைள் ேன்ம ாழி 

அைராதியில் அவற்ைின் இைக்கு ம ாழி நிைரன்ைளால் இட ாற்ைம் மசய்யப்ேடுைின்ைன. 

4.11.4.11. மூை ம ாழியிலிருந்து இைக்கும ாழிக்கு  ாற்ைல் 

 மூை ம ாழியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்கு  ாற்றுவகதச் மசய்வதில் மூன்று மதாகுதிைள் 

உள்ளன: 

a) ம ாழி இகணைளுக்கு குைிப்ேிட்ட ம ாழி சுதந்திர  ாற்ைல் இயந்திரம்  ற்றும்  ாற்ைல் 

இைக்ைணத்கத உள்ளடக்ைிய  ாற்ைல் ைட்டக ப்புத் மதாகுதி (Transfer structure module). 

b) மோருத்த ான இரும ாழிய ஒருமோருள்ேன்ம ாழிைள் அல்ைது இரும ாழி மசால் அைராதிைள் 

பதடும் மசால் ேதிலீட்கடச் மசய்யும் மசால்சார் ேதிலீட்டுத் மதாகுதி (Lexical sustitution module). 

c) ம ாழிமேயர்க்ைப்ேடாத மசாற்ைளுக்கு எழுத்து நிகை ஒலிமேயர்ப்கேச் மசய்யும் ஒலிமேயர்ப்பு 

மதாகுதி (Transliteration module). 

4.12.4.11.1.  ாற்ைல் எந்திரத் மதாகுதி (Transfer Engine Module) 

 ம ாழியாய்வில் வாக்ைியங்ைள் அவற்ைின் மதாடாியல் அக ப்கே அகடயாளம் 

ைாண்ேதற்ைாைப் ேகுக்ைப் குைிக்ைப்மேறும்.  இந்திய ம ாழிைளுக்குள் பவறுோடுைகள விட 
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ஒற்றுக ைள்தான் அதிைம்.  எடுத்துக்ைாட்டாைத் த ிழ், இந்தி ம ாழியிகன முழு ேகுத்தகை 

பவண்டாது.  இத்திட்டத்தில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு முழு வாக்ைியப் ேகுப்ோன் இல்ைாது 

நிகைபவற்ைப்ேடும்.  மூைம ாழியின் அக ப்ேிற்கு இைக்கும ாழி அக ப்ேில் நிைரான அக ப்பு 

இல்ைாவிட்டால் அக ப்பு சார்  ாற்ைம் பதகவப்ேடும்.  ஒரு ேகுதி ேகுத்தல் (partial parse) 

அல்ைது ஆழ ற்ை ேகுத்தல் (shallow parse)  ாற்ைத்திற்கு உட்ேடுத்தப்ேடும் வாக்ைியங்ைளின் 

குைிப்ேிட்ட உறுப்புைகள அகடயாளம் ைண்டால் போது ானது. 

 ம ாழிைளுக்ைிகடயில் உள்ள மதாடாியல் பவறுோடு ைைகவ வாக்ைிய ைட்டு ானங்ைளில், 

குைிப்ோை எச்சத்மதாடர்ைளில் ைாணப்ேடும்.  இது  ாற்ைல் இைக்ைணத்தால் (transfer grammar) 

இகணக்ைப்ேடும்.  இந்த உட்கூறு மூன்று துகணத் மதாகுதிகயக் மைாண்டிருக்கும்:  ாற்ைல் 

இைக்ைணம் (transfer grammar), மசால்சார்  ாற்ைல் (Lexical transfer), எழுத்துப்மேயர்ப்பு 

(transliteration). எழுத்துப்மேயர்புத் மதாகுதி இந்திய ம ாழிைளுக்குள் (உருது ம ாழிகய 

உள்ளடக்ைி) எழுத்துப்மேயர்ப்கே நிகைபவற்ை இயலும் ஒரு மதாகுதி உருவாக்ைப்ேட பவண்டும்.  

எழுத்துப்மேயர்ப்பு மசால்கைபயா மசாற்ைகளபயா ேடிப்ேவாின் எழுத்துருவுக்கு  ாற்றுைிைது.  

எடுத்துக்ைாட்டாை ஒருவருக்கு இந்தி மதாிந்திருந்தால் பதவநாைாியில் வங்ைாள உகரகயப் ேடிக்ை 

இயலும் என்ைால் அதன் மோருளின் சிை ோைங்ைகள அவரால் புாிந்து மைாள்ள இயலும்.  

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒரு மசால்லுக்பைா ஒரு மதாடர் கூறுக்பைா பதாற்றுப்போனால் 

எழுத்துப்மேயர்ப்பு ேடிப்ேவகர ேடிக்ைவும் புாிந்து மைாள்ளவும் அனு திக்கும்.  இந்திய ம ாழிைள் 

ேை எண்ணிக்கையிைான மசாற்ைகளப் ேங்ைிட்டுக் மைாண்டுள்ளன. எனபவ ேடிப்ேவருக்கு 

ஏற்ைவாறு எழுத்துரு ாற்ைம் மசய்தால் அவரால் மூைம ாழியில் உள்ள உகரயிலிருந்து 

சிைவற்கைப் புாிந்து மைாள்ள இயலும். 

4.12.4.11.2. மசால்சார்  ாற்ைல் எந்திரம் (Lexical Transfer Engine) 

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வியால் அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட பவர்ச் மசாற்ைள் இைக்கு 

ம ாழிக்ைான நிைரனுக்ைாை ஒருமோருள்ேன்ம ாழிய அைராதியில் ோர்க்ைப்ேடுைின்ைன. இந்த 

அைராதி இைக்கு ம ாழியின் பவர்மசால்  ற்றும் அதன் மசால்வகைப்ோடு (மேயர்ச்மசால், விகன 

போன்ைவற்கை)  ற்றும் ேிை பதகவயான தைவல்ைகளக் மைாண்டுள்ளது. இந்த நிகை மூை 

ம ாழி இைக்ைணப் ேின்மனாட்டுைளுக்ைான இைக்கு ம ாழி நிைரன்ைகள அகடயாளம் ைாண 

அைராதிைகளப் ேயன்ேடுத்துைிைது.  
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4.12.4.11.3. எழுத்துப்மேயர்ப்பு 

 எழுத்துப் மேயர்ப்புத் மதாகுதி மூைம ாழி யூனிபைாடில் இருந்து "@" சின்னத்துடன் 

மதாடங்கும் வார்த்கதகய இைக்கும ாழிகய யூனிபைாட் வடிவத்தில்  ாற்றுவதற்கு 

எழுத்துப்மேயர்ப்பு மதாகுதி ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது.  

4.12.4.12. இைக்கு ம ாழிப் ேண்புக்கூறுைகளஇடு 

 இந்த மதாகுதியின் முதன்க ப் ேணி, மேயர்ச்மசாற்ைளின் ோலின ேண்புக்கூகை இைக்கு 

ம ாழிக்கு ஏற்ே மசருகுவதாகும். "paMKa" போன்ை சிை மேயர்ச்மசாற்ைள் மதலுங்ைில் மேண்ோல், 

இந்தியில் ஆண்ோல். எனபவ, இதற்ைாை இைக்கு ம ாழியில் (இந்தி) மேண்ோல் 

மேயர்ச்மசாற்ைளின் ேட்டியல் பசைாிக்ைப்ேட்டது. இந்த மதாகுதி ேட்டியலில் உள்ள அகனத்துப் 

மேயர்ச் மசாற்ைகளயும் அகவ மேண்ோல் என்றும்  ற்ைகவ ஆண்ோல் என்றும் குைிக்ைிைது. 

4.12.4.13. மதாடர் கூறுைளுக்கு மவளிபய உடன்ோடு (Inter-chunk agreement) 

 இந்தத் மதாகுதியின் மசயல்ோடு எழுவாய்-ேனிகை உடன்ோடு பேன்ை மதாடர் 

கூறுைளுக்கு மவளிபய (inter-chunk) உள்ள உடன்ோட்கடக்  கையாளுவது இந்தத் 

மதாகுதியாகும். எழுவாயிலிருந்து ேண்புக்கூறுைள் விகனச்மசால்லுக்கு நைமைடுக்ைப்ேடுைின்ைன. 

ஒருவர் த து  இைக்கு ம ாழிைளுக்கு தங்ைள் மசாந்த விதிைகள எழுத இயலும்.  

4.12.4.14. மதாடர் கூறுைளுக்கு உள்பள உடன்ோடு (Intrachunk agreement) 

 இந்த மதாகுதியின் மசயல்ோடு மதாடர் கூறுைளுக்கு  இகடபய உள்ள உடன்ோடுைகளக் 

(Intrachunk agreements)  கையாளுவதாகும். மேயர்-மேயரகட உடன்ோடு போன்ை மதாடர் 

கூறுைளுக்கு இகடபய உள்ள உடன்ோடுைள் இந்தத் மதாகுதியில் கையாளப்ேடுைின்ைன. 

எடுத்துக்ைாட்டாை  மேயர்ச் மசால்லின் ோலினத்தின் அடிப்ேகடயில் மேயரகடயின் ோல் 

நிறுேப்ேடுைின்ைது. ஒவ்மவாரு ம ாழியும் மசங்குத்தாை அவற்ைின் இைக்கு ம ாழிைளுக்கு மசாந்த 

விதிைகள எழுதும். 

4.12.4.15. TAM விேக்தி ேிாிப்ோன் (TAM Vibhakti Splitter) 

 இந்தத் மதாகுதி ‘விேக்தி’ (பவறுக  உருபு / TAM) எடுக்கும்  ற்றும் ஒவ்மவாரு இடம்சார் 

மசால் குழுவிற்கும் அல்ைது மதாடர்கூறுக்கும் இதுபோன்ை ேிை தைவல்ைகள எடுக்கும். 

மதாடர்கூைில் அல்ைது இடம்சார் மசால் குழுவில் மசயல்ோட்டுச் மசாற்ைகளச் (function words) 

பசர்க்கும். 
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4.12.4.16.  ேிளவு விேக்தியில் உடன்ோட்டு விநிபயாைம் 

 இந்தத் மதாகுதியின் மசயல்ப்ேடு, விேக்தியிலிருந்து ேண்புக்கூறுைகள அது ேிாிக்ைப்ேட்ட 

மசாற்ைளுக்கு விநிபயாைிப்ேதாகும். ேின்வரும் ைாரணத்தால் இந்தத் மதாகுதி பதகவப்ேடுைிைது. 

ேகுப்ோய்வு ேகுதியில், இடம்சார் மசால் குழுவுவான் (word grouper) இடம்சார் மசால் குழுவில் 

உள்ள ேல்பவறு ைணுக்ைளிலிருந்து இடம்சார் மசால் குழுவிற்ைான ேண்புக்கூறுைகளக் 

ைணக்ைிடும். ேின்னர் இடம்சார் மசால் ேிாிப்ோன் மசாற்ைகளப் ேிாிக்கும், ஆனால் மசாற்ைைளுக்கு 

எந்த ேண்புக்கூறுைகளயும் தருவதில்கை. எனபவ, இந்தத் மதாகுதியின் முக்ைியச் மசயல்ோடு 

இடம்சார் மசால் குழுவின் ேண்புக்கூறுைகள விநிபயாைிப்ேதாகும். ஒருவர் தங்ைள் குைிப்ேிட்ட 

இைக்கு ம ாழிக்கு தங்ைள் மசாந்த விதிைகள எழுதைாம். 

4.12.4.17.  இயல்புநிகை அம்சங்ைகள ஒதுக்ைவும் (Assign Default Features) 

 ேண்புக்கூறுைள் இல்ைாத மசாற்ைளுக்கு இயல்புநிகைப் ேண்புகூறுைகள ஒதுக்குவபத 

இந்தத் மதாகுதியின் மசயல்ோடாகும். சிை பநர்வுைளில் உருபு அகனத்து ேண்புக்கூறுைகளயும் 

மைாடுக்ைாத சந்தர்ப்ேங்ைள் உள்ளன  ற்றும் இடம்சார் மசால் ேிாிப்ோன் எல்ைா 

ேண்புக்கூறுைகளயும்  அது பசர்த்த மசயல்ோடு மசாற்ைளுக்கு வழங்ைாது. எனபவ, இந்தத் 

மதாகுதி இயல்புநிகை ேண்புக்கூறுைகள வழங்குைிைது. மசால் உருவாக்ைி (இந்த மதாகுதிக்குப் 

ேிைகு) மசால்கை  உருவாக்ை பவண்டி இது பதகவ. ஒருவர் தங்ைள் குைிப்ேிட்ட இைக்கு 

ம ாழிக்கு தங்ைள் மசாந்த விதிைகள எழுதைாம்.  

4.12.4.18. இரும ாழிய அைராதி மோருத்தம் (Bilingual Mapping)  

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வால் அகடயாளம் ைாணப்ேட்ட பவர்ச்மசால் இைக்கும ாழி 

நிைரன்ைளுக்கு பவண்டி இரும ாழி அைராதியில் ோர்க்ைப்ேடும்.  இந்த இரும ாழி அைராதி 

இைக்கு ம ாழியின் பவர்ச்மசால் நிைரன்ைகளயும் அதன் வகைப்ோடு (மேயர், விகன 

போன்ைகவ) ப ற்பைாள் வாய்ப்ோடு  ற்றும் ேிை பதகவயான தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்கும்.  

இந்த நிகை மூைம ாழி இைக்ைண  ின்னுருபுைளுக்கு இைக்கு ம ாழி நிைரன்ைகள அகடயாளம் 

ைாண அைராதிகயப் ேயன்ேடுத்துைிைது. 

4.12.4.19. குைிப்ேிட்ட இடம்சார் குழு ேிாிப்ோன் 

 இந்தப் ேகுதி ஒரு மசால்லுக்கு விேக்தி  ற்றும் ேிை தைவல்ைகளக் ைணிக்கும்  ற்றும் 

அவற்கைத் தனிச்மசாற்ைளாைத் திருப்ேி அனுப்பும். 
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4.12.4.20. உருேனியல் உருவாக்ைம்/மசால் உருவாக்ைம் (word generation) 

 ஒரு குைிப்ேிட்ட இைக்ைண வகைக்ைாை ஒரு மசால்கை உருவாக்ை பவர்ச்மசால்லுடன் 

மோருத்த ான ேின்மனாட்டுைள் இகணக்ைப்ேட பவண்டும்.  உருவாக்ைி ம ாழியின் 

உருேனியலுக்குத் தக்ைவாறு பவர்ச்மசால்கை திாிபுை மசய்யும்  ற்றும் இைக்கும ாழி மசால் 

வடிகவ மவளியிடும்.  இவ்வாறு உருவாக்ைப்ேட்ட மசாற்ைள் முழு இைக்கும ாழி வாக்ைியத்கத 

உருவாக்ை இகணக்ைப்ேடும். 

4.12.4.21. வாக்ைியநிகை உருவாக்ைம் 

 இந்தச் மசயல்ோடு பதகவயானால் மதாடர்ோன்ைகள முதன்க யாை நிரல் 

 ாற்ைியக க்கும்.  சிை வாக்ைியநிகை பநாக்குைளும் இந்தப் ேகுதியால் கையாளப்ேடும்.  

எடுத்துக்ைாட்டாை மேயர், விகன உடன்ோடு போன்ைகவ இங்கு கையாளப்ேடும்.  இந்த  ட்டம் 

மதாடர்ேகுதி  ட்ட  ஆய்வாகும்.  இடம்சார்மசால் வகுப்புைகளக் மைாண்ட மதாடர் ேகுதிைளுக்கு 

மோருத்த ான மசாற்ைள்  (அப்ேடியிருந்தால்) உருவாக்ைப்ேடும்.  முதன்க  விகன, துகண 

விகன உடன்ோடு போன்ை உள் மதாடர் ேகுதி உடன்ோடு இங்கு ைாணப்ேடும். 

4.12.4.22.   திப்பீடு மசய்தல் 

  திப்பீடு மசய்யும் இயக்ை நுட்ேம் தனி வாக்ைியங்ைளுக்கும் உகரைளுக்கும் பவண்டி 

இறுதி ேயன்ோட்டாளர்ைளுக்ைாை நிறுவப்ேடும்.  இது புாிந்து மைாள்ளுதல்  ற்றும் 

ம ாழிமேயர்ப்பு தரம் இவற்ைிற்ைாை  திப்பீடு மசய்யப்ேடும். 

 இரண்டாவது நிகையில்  திப்பீடு ஒழுங்குமுகையின் பவைத்திற்ைாைவும் 

ேயன்ோட்டிற்ைாைவும் மசய்யப்ேடும். 

4.12.5. முடிவுகர 

 இத்திட்டம் இரண்டு ைாை ைட்டங்ைளில் நகடமேற்ைது. இத்திட்டத்தின் ம ாழி 

இகணைளில் ஒரு இகணயான த ிழ்- கையாளம்,  கையாளம்-த ிழ் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

இராபசந்திரன்  (திட்டத்தின் முதன்க  ஆய்வாளர்) ப ற்ோர்கவயின் ைீழ் தஞ்சாவூர் த ிழ்ப் 

ேல்ைகைக்ைழத்தில் மசய்யப்ேட்டது (2007-2011). இத்திட்டத்தின் ைீழ் ப பை 

ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ள எல்ைா  ம ாழி இகணைளுக்கும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. இகவ யாவும் ஓரளவுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ர்ப்பு 

மசய்யும் நிகைகய எட்டியுள்ளன. குைிப்ோை இந்தி-ேஞ்சாேி, இந்தி-உருது இகணைளின் இயந்திர 
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ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்கு முகைைள் நண்ைாைச் மசயல்ேடுைின்ைன. கூைிள் ம ாழிமேயர்ப்ேியின் 

வரவால் இந்திய அரசு இத்திட்டத்திற்ைான நிதிநல்கைகய நிறுத்திவிட்டது.  

4.13.  இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளின் ஒப்பீடு 

 இத்தகைப்ேில் இந்திய இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் அவற்ைின் 

அணுகுமுகைைள்,  ம ாழி இகணைள்,  ேண்புக்கூறுைள் அடிப்ேகடயில் ஒப்ேிடப்ேட்டு 

ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ளன. திபவதி  ற்றும் சுக்ைாபதவ் (Dwivedi and Sukhadeve 2010), சிமதந்தர் 

 ற்றும் ோவா (Sitender and Bawa 2012), ைர்பஜ  ற்றும் ைராபத Garje and Kharate 2013), 

ேபதாபதைர் (Badodekar), நஸ்ைர்  ற்றும் ேந்பதாோத்யா (Naskar and Bandyopadhya), 

ஆண்படானி (Antony 2013), அதிதி ைல்யாணி  ற்றும் சஜ்ஜா Aditi Kalyani and Sajja 2015)  

(Godase and Govilka 2015) என்போர் இந்திய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேற்ைி எழுதிய 

ைட்டுகரைளின் அடிப்ேகடயில் ைீழ்ைாணும் ேட்டியல் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது.  

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைள் 

அணுகுமுகை ம ாழி இகணைள் ேண்புக்கூறுைள் 

அனுசாரை பநரடி மேங்ைாளி, ைன்னடா, 

 ராத்தி, ேஞ்சாேி, 

மதலுங்கு 

இவற்ைிலிருந்து  இந்தி 

ோணினிய இைக்ைணகதப் 

ேயன்ேடுதுைின்ைது; 

மூைம ாழிக்கும் 

இைக்கும ாழிக்கும் இகடயில் 

இடஞ்சார் மசாற்ைகளப் 

மோருந்துைின்ைது 

இந்தியிலிருந்து 

ேஞ்சாேி 

இயந்திரம ாழி

மேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

பநரடி இந்தியிலிருந்து 

ேஞ்சாேி 

மசால்லிலிருந்து மசால் பநரடி 

ம ாழிமேயர்ப்பு; உருேனியல் 

ேகுப்ோய்வு, மசாற்மோருள் 

 யக்ைநீக்ைம், 
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 ந்த்ரா  ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

இந்தி, குஜராத்தி, 

மதலுகு; 

இந்தியிலிருந்து 

ஆங்ைிைம், மேங்ைாளி, 

 ராத்தி 

ைிகளயக ப்பு இகணப்பு 

இைக்ைண வடிவக ப்பு 

 ாத்ரா  ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

இந்தி 

 னித உதவியுடன் கூடிய 

ம ாழிமேயர்ப்பு; விதி 

அடிப்ேகடகயயும் ேட்டைிகவயும் 

ேயன்ேத்துைின்ைது 

சக்தி  ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

இந்தி,  ராத்தி, 

மதலுகு 

விதி அடிப்ேகடகயயும் 

புள்ளியியல் அணுகுமுகைகயயும் 

இகணத்துச் மசயல்ேடுைின்ைது 

அனுோத்  ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

மேங்ைாளி 

ைைப்பு ஒழுங்குமுகை; 

மசால்வகைப்ோடு 

அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கு என்-

ைிராம் அணுகுமுகைகயப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது; வாக்ைிய 

நிகையில் பவகை  மசய்ைின்ைது 

ஆங்ைிைம்- 

ைன்னடா 

இயந்திரம ாழி

மேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

 ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து 

ைன்னடா 

உைைளாவிய எச்சத்மதாடர் 

அக ப்பு இைக்ைண 

வடிவக ப்கே 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது. 

சம்ேர்க்  ாற்ைல் 

அடிப்ேகட 

ேஞ்சாேி-இந்தி, 

மதலுங்கு-த ிழ், 

ம ாழிப் ேகுப்ோய்விற்கு 

ைணினிசார் ோணினி இைக்ைண 
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இந்தி-உருது, இந்தி-

மதலுங்கு 

அணுகுமுகைகயப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது; இகத 

இயந்திரம் ைற்ைலுடன் 

இணக்ைின்ைது 

ஆங்ைிைோரதி இகடம ாழி

சார் 

ஆங்ைிைம்-இந்தி அடிக்ைடி பநாிடும் 

மேயர்த்மதாடர்ைளுக்கும் 

விகனத்மதாடர்ைளுக்கும் 

ம ாழிமேயர்ப்கேப் மேறுவதற்ைாை 

விதி அடிப்ேகட, எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகட, புள்ளியியல் 

இவற்கைப் ேயன்ேத்துைிைது 

உைைளாவிய 

இயற்கை ம ாழி 

ஆங்ைிைம்-இந்தி 

ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

இகடம ாழி

சார் 

ஆங்ைிைம்-இந்தி உைைளாவிய இயற்கை ம ாழிகய 

இகடம ாழியாைப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது 

ஆங்ைிைம்-இந்தி 

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

புள்ளியியல்

சார் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்

ப்பு 

ஆங்ைிைம்-இந்தி விதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்கேயும் மதாடர் 

அடிப்ேகடயிைான புள்ளியியல் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கேயும் 

இகணக்ைின்ைதும் 

ஆங்ைிைம்- 

 கையாளம் 

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

புள்ளியியல்

சார் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்

ப்பு 

ஆங்ைிைம்-

 கையாளம் 

ஒரும ாழிய  கையளத் 

தரவுத்மதாகுதிகயயும் 

புள்ளியியல்சார் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு இரும ாழிய 

ஆங்ைிைம்/ கையாளம் 
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தரவுத்மதாகுதிகயயும் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது. 

வாசானுோத எடுத்துக்ைாட்

டுசார் 

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்

ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

இரும ாழிய 

மேங்ைாளி அசா ீஸ் 

முன் மசயற்ோங்கும் 

ேின்மசயற்ோங்கு மசயல்ோடு, 

நீண்ட வாக்ைியங்ைள் 

நிறுத்தற்குைிைள் வரும் இடத்தில் 

துண்டுேடுத்தப்ேடும்; மோருந்தாத 

விகளவுைளுக்குப் ேின்தடம்ேற்றும் 

அனுோரதி எடுத்துக்ைாட்

டுசார் 

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்

ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

ஆங்ைிைம்-இந்தி ைைப்பு எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகடயிைான 

ஒழுங்குமுகையான  இது 

அக ப்மோழுங்கு 

அடிப்ேகடகயயும் எடுத்துக்ைாட்டு 

அடிப்ேகட அணுகுமுகைகயயும் 

தன்னுடன் இகணத்துக்மைாள்ளும். 

சிவா எடுத்துக்ைாட்

டுசார் 

இயந்திர 

ம ாழிமேயர்

ப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

ஆங்ைிைம்-இந்தி ம ாழியியல் தைவல்ைகள 

ஊைிப்ேதற்ைாை ம ாழியியல் 

விதிைகளயும் புள்ளியியல் 

அணுகுமுகையும் ேயன்ேடுத்தும்.  

4.14.  த ிழ் சொர் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு 

 த ிழ்சொர் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புகள் ெை ந ற்மகொள்ைப்ெட்டு த ிழ் ேொட்டில் இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்ெின் வைர்ச்சிக்கு வித்திட்டை. 
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4.14.1. த ிழ் சொர் இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு முயற்சிகள் 

 இங்கு தரப்ேட்டுள்ள இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு திட்டங்ைள் மேரும் ாலும் ேிை 

ம ாழிைகள த ிழுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்ய முயற்சித்த மசயல்ோடுைகள 

உட்ேடுத்தும். முன்னர் குைிப்ேிட்ட இந்தியா அளவிைான ம ாழிமேயர்ப்புைளிலும் த ிழ் 

இைக்கும ாழியாைவும் மூை ம ாழியாைவும் மசயைாற்றுைின்ைது.  

4.14.1.1  த ிழ் உருஷ்யன் ம ொழிமெயர்ப்புத்திட்டம்  

1985-ஆம் த ிழ் ெல்களைக்கழகத்தில் (Tumtst Tamil University Machine Inaslation 

System)  என்ை திட்டப்ெணி உருவொக்கப்ெட்டது (Chellammuthu et al 1984, Chellemuthu 2002). 

இதன் மூைம் ருக்ஷ்ய ம ொழியில் உள்ை மசய்திகளைத் த ிழில் ம ொழிப்மெயர்க்க ஒரு 

ம ன்மெொருள் உருவொக்கப்ெட்டது. இத்திட்டம் த ிழ்ப்ெல்களைக்கழகம் கண்ணி அைிவியல்துளை, 

ம ொழியியல் துளை  ற்றும் ம ொழிப் மெொயர்ப்புத் துளை ஆகியளவகைின் கூட்டு முயற்சியில் 

உருவொைதொகும்.  

உருசியன் த ிழ் ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ேடிநிகைைளின் விளக்ைம் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளன. 

மூைம ாழி உருசியகன L1 என்றும் த ிழ் ம ாழிகய L2 என்றும் குைிப்ேிடுைின்ைன. 

முதற்ைட்ட ாை மூைம ாழியில் உள்ள ஒரு மசய்தி ஒலிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்டு ைணிப்மோைிக்கு 

உள்ளீடு மசய்ைின்ைன. இரண்டாம் ைட்ட நிகையில் மூை ம ாழியில் உள்ள மசய்தி ேகுப்ோய்வு 

மசய்யப்ேடுைிைது. இந்நிகையில் மசாற்ைளின் இைக்ைண கூறுைள் ைண்டைியப்ேடுைின்ைன. 

இதற்கு ருஷ்யன் - த ிழ் அைராதிைள் உதவுைிைது. இப்ேகுப்ோய்வு மூைம் ருஷ்ய ம ாழியில் உள்ள 

மசய்திைள் NP, VP, NN, ADF என ோகுேடுத்தப்ேடுைின்ைன. மூன்ைாம் ைட்ட நிகையில் 

ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்டுள்ள மூைம ாழியின் வார்த்கதயில் உள்ள மசாற்ைளின் ேடிவம், 

வாக்ைிய அக ப்பு போன்ைகவைளுக்கு இைக்கு ம ாழியில் நிைராை உள்ள மசாற்ைளின் வடிவம், 

வாக்ைிய அக ப்பு ஆைியன  ாற்ைம்  (Transfer) என்ை அக ப்ேின் மூைம் ைண்டைியப்ேட்டு 

ம ாழி  ாற்ைம் மசய்யப்ேடுைின்ைன. இந்நிகையில் இவ்விரு ம ாழிைளுைட்கும் இகடபய உள்ள 

முரண்ோட்டு அைிவு (Contrast Knoweldge) ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. ைருத்தாடகைப் 

மோருத்தவகர இவ்விரு ம ாழிைளுக்கு இகடபய ஒன்றுக்கு ேை (One–to–Many) உைவு உள்ளது.  

மேயரகடச்மசால்கை மோறுத்தவகரயில் இவ்விரு ம ாழிைளுக்கு இகடபய (many–to–

One)உைவு உள்ளது. இவ்வுைவிகன ைீழ்ைண்ட ேடம் விளக்குைிைது.  
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உருசியன்     த ிழ் 

 ADJ 

              SN      ADJ 

              PL 

            CASES 

ப லும் இவ்விரு ம ாழிைளுக்கு இகடபய உள்ள பவற்றுக  உருபுைள் ஒன்றுகுப் ேை (one–to–

many) என்ை உைகவக்ைாட்டுைின்ைன. 

      உருசியன்   த ிழ் 

   KIRAL 

        ON KIRAAN 

  KIRAAR 

 

இதுபோன்ை இவ்விரு ம ாழிைளுக்கு இகடபய உள்ள பவறுோடுைள் விதிமுகைைளாைவும் 

வழிமுகைைளாைவும்  ாற்ைம் ((Transfer)) என்ை அக ப்ேின் ைீழ் உள்ளன. ேகுப்ோய்வு 

மசய்யப்ேட்ட மூைம ாழி மசய்திைள்  ாற்ை (Transfer)  அக ப்ேில் உள்ளீடாைச் மசல்ைிைது. 

இந்நிகையில் மூைம ாழி அக ப்ேிற்கு நிைரான இைக்கு ம ாழி அக ப்ேிற்குச் மசய்தி 

ம ாழி ாற்ைம் மசய்யப்ேடுைிைது. நான்ைாவது ைட்ட நிகையில் ம ாழி  ாற்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ள 

இைக்கு ம ாழி ைட்டக ப்புைள் இைக்கு ம ாழியின் தன்க க்பைற்ே அக வதில்கை. இவ்வாறு 

ைிகடக்ைப்மேற்ை இகடநிகை ம ாழி ாற்ை அக ப்புைகள இைக்கு ம ாழியில் தன்க க்பைற்ே 

உருவாக்ைித் தருவது தான் உருவாக்ைம் (Genaration) என்ை ேகுதியின் ேணியாகும். 

இந்நிகையில் ம ாழி ாற்ைம் மசய்யப்ேட்ட மசய்திைள் உள்ளன. இச்மசய்திகய மூைம ாழியின் 

வாிவடிவத்திபை அல்ைது ஒலிமேயாப்பு வடிவத்திபை தரும் ேணிகய மவளியீடு (Output) என்ை 

அக ப்பு தருைிைது. ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்ட மசய்திகயக் ைாட்சித் திகரயில் ைாணைாம். 

பதகவப்ேடின் அச்சுப்மோைி வழி அச்சிட்டுக்மைாள்ளைாம். உருசியன்-த ிழ் ம ாழிமேயர்ப்கேப் 
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மோருத்தவகரயில் மவளியீட்கட த ிழ் எழுத்துக்ைளில் ைாண்ேதற்கும், அச்சிட்டுக் மைாள்வதற்கும் 

வசதிைள் உள்ளன. அதுபோல் ஒலிமேயர்ப்பு முகையிலும் விகடகயப் மேைைாம். 

4.14.1.2. இந்தி-த ிழ் ம ாழிமேயப்புக்கு அனுசாரைா ஒழுங்குமுகை 

 அனுசாரைா சட்டைத்தின் மசயல்முகைகய அடிப்ேகடயாைக் மைாண்ட இந்தி-த ிழ் 

ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான அனுசாரைா இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ஐ.ஐ.டி ைான்பூாில் 

1990ைளில் ராஜீவ் சங்ைல், வினித் கசத்தன்யா, அம்ோகுல்ைர்னி ஆைிபயாாின் ப ற்ோர்கவயில் 

இராபசந்திரனால் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது. இம்ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை இந்திய 

ம ாழிைளுக்மைல்ைாம் மோதுவான ஒரு ம ாழிமேயர்புச் சட்டத்தின் அடிப்ேகடயில்  

உருவாக்ைேட்டது. ராபஜந்திரன் இதன் உருவாக்ைதில் மேரும் ேங்ைாற்ைினார். ஓரளவுக்கு 

மவற்ைியும் ைிகடத்தது. இந்திய இயந்திரம ாழிமேயர்ப்ப்ேின் மதாடக்ை ைாைைட்டத்தில் 

இதன் ம ாழிமேயர்ப்பு மவளியீடு அதிை ஆர்வத்கதத் தந்தது. இந்த இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் அடுத்தைட்ட உருவாக்ைம் மசன்கனயில் உள்ள 

AUKBCRCஆல் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு இராபசந்திரனின் ப ற்ோர்கவயில் முடிக்ைப்ேட்டது. 

த ிழுக்கு முதல்முதைாை ஒரு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ைருவி உருவாக்குவதற்கும் 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வி உருவாக்குவதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்ோை அக ந்தது. 

அனுசாரைா தான் ேின்னர் உருவாக்ைப்ேட்ட ப ம்ேட்ட இந்திய 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டங்ைளுக்கு அடித்தள ாை அக ந்தது. இது மசால் 

அடிப்ேகடயிைான பநரடி அணுகுமுகை தழுவிய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக் 

ைருவியாகும். இதில் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு ேயன்ேடுத்தப்ேடவில்கை. இந்திய 

ம ாழிைள் யாவும் ஒபர மதாடரப்கேப் ேங்ைிட்டுக்மைாள்வதால் மதாடாியல் 

ேகுப்ோய்வுக்குத் பதகவ இல்கை என்ேது இதன் வாதம். மசாற்ைளுக்கும் திாிபு 

அைகுைளுக்கும் அைராதி உருவாக்ைப்ேட்டது. துகணவிகனக் குழு ங்ைளுக்கும் 

ஒன்றுக்மைான்ைான அைராதி உருவாக்ைப்ேட்டது. இவற்கைப் ேயன்ேடுத்தித்தான் இந்தி-

த ிழ் அனுசாரைா உருவாக்ைப்ேட்டது. (அனுசாரைா என்ைாபை உதவும் ைருவி  என்று அர்த்தம்.  

4.14.1.3. உைக வளைப்ெின்ைல் ம ொழி – த ிழுக்கொை இளடம ொழி இயந்திர ம ொழிப்மெயர்ப்பு  

 இந்த அணுகுமுளை மசன்ளையில் உள்ை அண்ணொ ெல்களைக்கழகத்தில் கணிப்மெொைி 

ம ொழியியல் துளையில் ந ற்மகொள்ைப்ெட்டது. (Dhanabalan & Geetha, 2004). இந்த அணுகு 

முளையில் இளடயீட்டு ம ொழியின் உருப்ெடுத்தம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது. மூைம ொழி 

அகரொதிளயயும் இைக்கணத் தகவல்களையும் ெயன்ெடுத்தி இளடம ொழி உருப்ெடுத்தம் 
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மூைம ொழியிலிருந்து இைக்கு ம ொழிக்கு ம ொழிப்மெயர்ப்பு மசய்ய ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

இளடம ொழி அள ப்பு உைகைொவிய வளைப்ெின்ைல் ம ொழி (Universal Networking Language 

(UNL)) ஆகும்.  இம்ம ொழி இளடம ொழி அள ப்ெொகத் திட்ட ிடப்ெட்டு மூைம ொழியிலிருந்து 

இைக்கு ம ொழிக்கும் இைக்கு ம ொழியிலிருந்து மூைம ொழிக்கும் தொைியங்கி இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்புளயச் சொத்திய ொக்குகின்ைது. UNL-ஐ ெயன்ெடுத்திய ம ொழிமெயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுளை மூைம ொழியிலிருந்து UNL-க்கு  ொை Encoverter-ஐயும் UNL-இலிருந்து இைக்கு 

ம ொழிக்கு  ொை Deconverter ெயன்ெடுத்துகின்ைது. 

இந்த அணுகுமுளையின் திட்டவடிவம் கீநழ தரப்ெட்டுள்ைது. 
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மூை ம ொழி உளரகள் 

UNL ENCONVERTER 

UNL ஆவணம் 

UNL  

DECONVERTER 

இைக்கும ொழி 

ஆவணம் 

UNL-இலிருந்து 

இைக்கும ொழி இைக்கணம் 

மூைம ொழியிலிருந்து 

ெொட அகரொதி 

UNL அைிவு அடிப்ெளட 

UNL இைக்கும ொழி 

அகரொதி 

மூை இைக்கு ம ொழி 

இளண ேிகழ்வுகள் 

அகரொதி 

மூைம ொழியிலிருந்து 

UNL ENCONVERTER 

இைக்கணம் 

 

ந ற்கண்டவொறு ெடத்தில் கொட்டியவொறு UNL  அள ப்பு நவளை மசய்து UNL  ம ொழியிலிருந்து 

த ிழுக்கு ம ொழிமெயர்ப்பு மசய்யும். 

4.14.1.4. ஆங்கிைத்திலிருந்து ம ொழியியல் நூல்களைத் த ிழில் ம ொழிப்மெயர்க்கும் திட்டம்   

 ஆங்கிைத்திலிருந்து ம ொழியியல் நூல்களைத் த ிழில் ம ொழிமெயர்க்க ஒரு இயந்திர 

ம ொழி மெயர்ப்புக் கருவி உருவொக்க ரொநெந்திரன் ஒரு திட்டத்ளத உருவொக்கி மசயல்ெடுத்த 

முயன்ைொர். த ிழில் முதுகளை ம ொழியியல் ெொடத்திட்டத்திற்கு நவண்டிய ம ொழியியல் 

நூல்களைத் த ிழில் ம ொழிப்மெயர்க்க நவண்டிய கட்டொயம் ஏற்ெட்டதொல் இத்தளகய ஆய்வு 

ந ற்மகொள்ைப்ெட்டது. இவ்வொய்வு ம ொழியியல் நூல்களை ஆங்கிைத்திலிருந்து த ிழுக்கு 
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ம ொழிமெயர்க்க உதவும் ஒரு கருவி தயொொிப்ெளத நேொக்க ொக மகொண்டது. இக்கருவி உருவாக்ைம் 

ெின்வரும் ேொன்கு ெகுதிகளைக் மகொண்டது.  

1. ஆங்கிை ம ொழி உகரப் ெகுப்ெொய்வு  

2. ஆங்கிை-த ிழ் ம ொழிமெயர்ப்பு அகரொதி  

3. ஆங்கிை – த ிழ்ம ொழி  ொற்ைல் விதிகள்  

4.  த ிழ் ம ொழி உளர உருவொக்கம்  

ெின்வரும் ெடம் இந்த ம ொழிப்மெயர்ப்புக் கருவியின் மசயல்ெொட்ளட விைக்கும்.  

 

 

 

 

 

 

  ாற்ைல் அடிப்ேகடயிைான இந்த இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை உருவாக்ைம் 

ேின்வரும் மசயல்ோடுைகள உட்ேடுத்தும். 

உருேனியல் ேகுப்ோய்வு: உள்ளீட்டு உகரயின் புை வடிவங்ைள் மசால்வகைப்ோடுைளாைவும்  

(எ.ைா. மேயர்ச்மசால், விகனச்மசால், முதலியன)  ற்றும் துகண வகைப்ோடுைளாைவும் 

(பவறுக , எண், ோலினம், ைாைம் போன்ைகவ) வகைப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. ஒவ்மவாரு புை 

வடிவத்திற்கும் சாத்திய ான "ேகுப்ோய்வுைள்" அகனத்தும் இந்தக் ைட்டத்தில் மசால்லின் 

மசால்ைனுடன் (lemma) மவளியீடு மசய்யப்ேட்டன.    

மசால் வகைப்ேடுத்தல்: எந்தமவாரு உகரயிலும் சிை மசாற்ைளுக்கு ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட 

அர்த்தங்ைள் இருக்ைைாம், இது ேகுப்ோய்வில் மோருண்க   யக்ைத்கத ஏற்ேடுத்துைிைது. 

உள்ளீட்டின் சூழலில் சாியான அர்த்தத்கதத் தீர் ானிக்ை முயற்சிக்ை மசால் வகைப்ேடுத்தல் 

ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது. மசால்வகைப்ேடுத்தல் ஒரு மசால்லின் சூழகைப் ோர்த்து மசால் 

மூைம ொழி ெகுப்ெொய்வு 

கிளையள ப்பு 

 

இைக்கும ொழி 

ெகுப்ெொய்வு 

கிளையள ப்பு 

 

மூைம ொழி    அள ப்பு 
இைக்கும ொழி    

அள ப்பு 
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வகைப்ேடுத்தகைச் மசய்தது. இது மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப் ேடுத்தகையும் 

மசாற்மோருண்க   யக்ைநீக்ைத்கதயும் உள்ளடக்ைியது. 

மசால்  ாற்ைல்: இது அடிப்ேகடயில் அைராதி ம ாழிமேயர்ப்பு ஆகும்; மூைம ாழிச் மசால்ைன்  

(ஒருபவகள அர்த்தம் ேற்ைிய தைவலுடன்) இரும ாழி அைராதியில் ோர்க்ைப்ேட்டு 

ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன் பதர்வு மசய்யப்ேட்டது. 

ைட்டக ப்பு  ாற்ைல்: முந்கதய ைட்டங்ைள் மசாற்ைகளக் கையாளும் போது, இந்த நிகை மோிய 

கூறுைகளக் கையாண்டது; எடுத்துக்ைாட்டாை, மசாற்மைாடர்ைள்  ற்றும் இகடச்மசால்ைள். 

இந்தக் ைட்டத்தின் மோதுவான அம்சங்ைளில் ோலினம்  ற்றும் எண்ணின் ஒத்திகசவு  ற்றும் 

மசாற்ைள் அல்ைது மசாற்மைாடர்ைகள  று வாிகசப்ேடுத்துதல் ஆைியகவ இதில் அடங்கும். 

உருேனியல் உருவாக்ைம்: ைட்டக ப்பு  ாற்ைல் ைட்டத்தின் மவளியீட்டிலிருந்து இைக்கு ம ாழி 

புை வடிவங்ைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. 

 இம்ம ாழிமேயர்ப்பு ஆங்ைிை ம ாழியியல் நூல்ைகள த ிழுக்கு ம ாழிமேயர்ேகதக் 

குைிக்பைாளாக்ைக் மைாள்வதால் இகத ஒரு துகணம ாழி அணுகுமுகை (sub-language approach) 

அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு என்று கூைைாம். ப லும் இதன் பநாக்ைம் மதாடாியல் 

நூல்ைகள ம ாழிமேயர்ப்ேகத குைிப்ோை சாம்ஸ்ைியின் Aspects of the theory of syntax என்ை 

நூகை ம ாழிமேயர்ப்ேதில்  ைவனக்குவிப்பு மசய்ததால் இது ஒரு ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையாை அக ந்தது. மோதுவான ஆங்ைிை ம ாழிகய 

ம ாழிமேயர்ப்ேதால் ஏற்ேடும் மோருண்க  யக்ைம் அடிப்ேகடயிைான சிக்ைல்ைள் 

இம்ம ாழிமேயர்ப்ேில் குகைவு. இரும ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு அைராதியும் ப ற்மசான்ன 

சாம்ஸ்ைியின் நூலுக்ைாை உருவாக்ைப்ேட்டது.   ாதிாிக்ைாை சாம்ஸ்ைியின் நூலிலிருந்து 

வாக்ைியங்ைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்டு அகவ எளிய வாக்ைியங்ைளாை  னித முயற்சியால் 

உகடக்ைப்ேட்டன. இவ்வாக்ைியங்ைள் படாக்ைகனஸ் மசய்யப்ேட்டு, மசால்வகைப்ோட்டிற்ைாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டு சாம்ஸ்ைியின் சூழல்ைட்டுப்ோடில்ைாத இைக்ைண வடிவக ப் 

ேயன்ேடுத்தி மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு மசய்யப்ேட்டது.   

 ஏற்ைனபவ ப ற்மைாண்ட ஆங்ைிைம்-த ிழ் மசால்வாிகச முரண்ோட்டு ஆய்வின் 

அடிப்ேகடயில் ஆங்ைிைத்திற்கும் த ிழுக்கும் இகடயிைான மதாடாியல் சார் பவறுோடுைகள 

அைிந்துமைாண்டு  ாற்ைல் விதிைள் எழுதப்ேட்டன. மதாடாியல் ேகுப்ோய்வில் விகளயும் 
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மவளியீடு இம் ாற்ைல் விதிைகளப் ேயன்ேடுத்தி த ிழ்ம ாழியின் மதாடாியல் அக புக்கு 

 ாற்ைப்ேட்டது. உருேனியல் ேகுப்ோய்வி மதாடரக புக் ைிகளயின் இறுதியில் வரும் மசாற்ைகள 

உருேனியல் விதிைகளப் ேயன்ேடுத்தி உருேன்ைளாைப் ேிாித்தது (மசால்ைனாைவும் 

ஒட்டுக்ைளாைவும்). மசால்ைன்ைள் ஆங்ைிைம்-த ிழ் இரும ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு அைராதியில் 

ோர்க்ைப்ேட்டு அவற்ைிற்கு இகணயான த ிழ் மசால்ைன்ைள் மதாிந்மதடுக்ைப்ேட்டன. ஒட்டுக்ைள் 

உருேனியல் ேண்புக்கூறுைளாை ஆயப்ேட்டு (மேயர், ேின்னுருபு, விகன, ைாைம்) ஆங்ைிை 

உருேனியல் ேண்புக்கூறு-த ிழ்உருேனியல் ேண்புக்கூறு மோருத்த   அைராதிகயப் ேயன்ேடுத்தி 

மூைம ாழி உருேனியல் ேண்புக்கூறுைளுக்கு இகணயான த ிழ் உருேனியல் ேண்புக்கூறுைள் 

ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்டன. இதன் மவளியீடு உருேனியல் அல்ைது மசால் உருவக்ைிக்கு அனுப்ேேட்டு 

த ிழ் உகரயாை  ாற்ைப்ேடது.  இவ்விளக்ைங்ைள் ைா ாட்சியும் இராபசந்திரனும் (Kamakshi and 

Rajendran) மவளியிட்ட Preliminaries to the Preparation of a Machine Aid to Translate Lingustic Texts in 

English into Tamil என்ை நூலில் விாிவாைத் தரப்ேட்டுள்ளது.  

4.14.1.5. இகணத் தரவுத்மதாகுதிகயப் ேயன்ேடுத்தி ஆங்ைிைம்-த ிழ் இயந்திரம ாழிமேயப்பு 

ஒழுங்குமுகை 

 இகணத் தரவுத்மதாகுதிகயப் ேயன்ேடுத்தி ஆங்ைிை-த ிழ் இயந்திரம ாழிமேயப்பு 

ஒழுங்குமுகை (English-Tamil Machine Translation system using parallel corpus)  என்ை 

ஆய்வுத்திட்டம் 2010இல் இராபசந்திரனால் மதாடங்ைப்ேட்டு 2013இல் முடிவுற்ைது. இது ேற்ைிய 

விளக்ைம் நூல் வடிவில் மவளியிடப்ேட்டுள்ளது (Rajendran and Vasuki 2019). இதற்மைன்று 

ஆங்ைிை-த ிழ் இகண இரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதியும் த ிழ் ஒரும ாழியத் தரவுத்மதாகுதியும் 

உருவாக்ைப்ேட்டன. இணத் தரவுத்மதாகுதியில் வாக்ைியங்ைள் இகணைளாை 

வாிகசேடுத்தப்ேட்டன. இது மதாடர் அடிப்ேகடயிைான புள்ளியியல்சார் 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் ைண்ேடும். மூைம ாழி வாக்ைியங்ைள் மசால் 

வகைப்ோடுக்கு அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டன. ப லும் மதாடர்கூறுைளுக்ைாைவும் ேகுக்ைப்ேட்டன. 

ேின்னர் பதகவயான ம மோருள்ைகளப் ேயன்ேடுத்தி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்டது. 

விகளவு திருப்திைர ாை இருந்தது.  இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் ைட்டக ப்புப்  

ேடம் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளது.  
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 Proposed System Architecture 
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ேின்வரும் ேிளாக் வகரேடம் ம ாழிமேயர்ப்புச் மசயல்ோட்கடயும் உருவாக்ைத்கதயும் ைாட்டும். 
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Worde 

Lemmae 

POS Tage 

Morphologye 

Lemmat 
 

POS Tagt 
 

Morphologyt 
 

Wordt 

  T- Translation Step  

  G- Generation Step 

  e- Source Factors 

   t- Target Facors 

 

Annotated factors of a word in 
source language (e) sentence  
 

Translated Factors of source 
worde in Target Language (t) 
  

 இகணயான தரவுத்மதாகுதிகயப் ேயன்ேடுத்துவதன் மூைம் ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழ் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ஒரு புதிய முயற்சி. அக ப்ேின் துல்லியம் ம ாழிைளில் ைிகடக்கும் 

இகணயான தரவுட்மதாகுதியின் அளகவப் மோறுத்தது. உருனியல் தைவல், 

மசால்வைப்ோட்டுக்கு வகைப்ேடுத்தல் போன்ை ம ாழியியல் மசய்திைகளச் பசர்ப்ேது அக ப்ேின் 

துல்லியத்கத ப ம்ேடுத்தும். இது ைாரணி முகை (factored method) என்று அகழக்ைப்ேடுைிைது. 

தற்போது இந்த அக ப்பு அதன் அடிப்ேகட ைட்டத்தில்  ட்டுப  உள்ளது. இதனால் எளிய 
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வாக்ைியங்ைகள  ட்டுப  ம ாழிமேயர்க்ை முடியும். தரவுத்மதாகுதி அளகவ அதிைாிப்ேதன் 

மூைமும் ம ாழியியல் தைவல்ைகள உள்ளிடுவதன் மூைமும் மேருக்குதல் இந்த ஒழுங்குமுகைகய 

ப ம்ேடுத்தைாம். இவ்வியந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேற்ைிய விாிவான விளக்ைம் இரபசந்திரன், வசுைி 

(Rajendran and Vasuki 2019) மவளியிட்ட “English-Tamil Machine Translation system using 

parallel corpus” என்ை நூலில் விவாை விளக்ைப்ேட்டுள்ளது. 

4.14.1.6. த ிழுக்ைான புள்ளியியல் சார் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் 

 அ ிர்தா ேல்ைகைக் ைழைத்கதச் சார்ந்த ஆனந்த் கு ார் (Anand Kumar 2015) ஆங்ைிைம்-

த ிழ் ைருத்துப் ோி ாற்ைத்திற்ைான புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைகய (Stastical Machine Translation System) உருவாக்ைினார். ப லும் 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழ் ம ாழிக்கு ைாரணியாைான புள்ளியியல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைய (Factored Statistical Machine Translaton System) முன்ம ாழிந்தார் (Anand 

Kumar et al 2010). 

4.14.1.7. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே ப ம்ேடுத்துவதில் அ ிர்தா விஷ்வ வித்யபீடத்தின் 

ேங்ைளிப்புைள் 

 பைாயம்புத்தூர் அ ிர்தா ேல்ைகைக்ைழைம் த ிழ் சார்ந்த இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்குவதற்ைான ேை திட்டங்ைகளக் கைக்மைாண்டு மசயைாற்ைியது. 

இது CDAC, புபனகயச் சார்ந்திருந்த தர்ோாியின் தகைக யில் நகடமேற்ை EILMT (English to 

Indian Languge Machine Translation) கூட்டக ப்பு திட்டத்தின் (consortia project) ைீழ் 

ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழுக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே ப ற்மைாண்டு முடித்தளித்தது. இது 

TAG இைக்ைணத்கத அடிப்ேகடயாைக் மைாண்டது. அ ிர்தா ேல்ைகைக்ைழைத்கதச் சார்ந்த பைேி 

பசா ன் ஆங்ைிைம்-த ிழ் ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டப் ேகுதியின் முதன்க  ஆய்வாளராைச் 

மசயைாற்ைினார். இத்திட்டதின் வடிவக ப்பு விஜய் ைிருஷ்ணப பனானால் மசய்யப்ேட்டது. 

அ ிர்தா ேல்ைகைக்ைழைக் ைணிசார் மோைியியல்  ற்றும் வகைப்ேின்னல் க யத்கதச் (Centre for 

Computational Engineering and Networking (CEN) சார்ந்த/சார்ந்திருந்த (பைேி பசா ன், 

பைாவிந்த ப பனான், பைாைநாதன், சரவணன், விஜய் ைிருஷ்ண ப பனான், ஆனந்கு ார், 

தனமைட்சு ி, இராபசந்திரன் ஆைிபயாகரக் மைாண்ட) இயற்கை ம ாழி ஆய்வுக் குழு (NLP 

Research Group) இவ்வாய்வுத்திட்ட மவற்ைிக்ைாை முழுக யாைப் ோடுேட்டனர். இதன் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு மவளியீடு (விடுவரல்) கூைத்தக்ைத் தரத்தில் அக ந்தது. 
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 ஆனந்த் கு ார் (Anand Kumar 2015) தனது முகனவர் ேட்ட ஆய்வின் ஒரு ேகுதியாைக் 

ைணினி ம ாழியியலின் அடிப்ேகடயில் ஆங்ைிைம்-த ிழ் ைருத்துப் ோி ாற்ைத்திற்ைான 

புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய (Stastical Machine 

Translation System) உருவாக்ைினார். ப லும் ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழ் ம ாழிக்கு 

ைாரணியாைான புள்ளியியல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைய (Factored Statistical 

Machine Translaton System) முன்ம ாழிந்தார் (Anand Kumar et al 2010). ப லும் த ிழ் 

இகணயக் ைல்விநிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன் "த ிழ் ைற்ேிப்ேதற்ைான ைணினிக் ைருவிைள்" 

(Computational Tools for Teaching Tamil) திட்டத்தின் ைீழ், அ ிர்தா ேல்ைகைக்ைழைம் ஆங்ைிைம்-

த ிழ் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான விதி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்ைக  

உருவாக்ைியுள்ளது (Rajendran and Anand Kumar 2018). இதில் ஆங்ைிைத்தின் ஸ்டான்போர்ட் 

ேல்ைகைக்ைழை சார்பு ேகுப்ோய்வியின்  மவளியீடு த ிழ் சார்பு ேகுப்ோய்வு மவளியீடாை 

 ாற்ைப்ேட்டு  ற்றும் உருேனியல்-மதாடாியல் உருவாக்ைிகயப் ேயன்ேடுத்தி த ிழ் உகர 

உருவாக்ைப்ேடுைிைது. இந்த அக ப்பு அதன் மதாடக்ை நிகையில் உள்ளது. அது ப லும் 

ப ம்ேடுத்தப்ேட பவண்டும். 

4.14.1.8. இயந்திர  ம ாழிமேயர்ப்கே ப ம்ேடுத்துவதில் AUKBCRC இன் ேங்ைளிப்பு 

 இந்தி-த ிழ் இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு உதவிக்ைருவி உருவாக்ை ஐஐடி ைான்பூாில் 

மதாடங்ைப்ேட்ட அனுசரைா திட்டத்கத AUKBCRC நிகைவு மசய்தது. இது இராபசந்திரனின் 

ப ற்ோர்கவயின் ைீழ் நகடமேற்ைது. இந்தியம ாழியிலிருந்து  இந்தியம ாழி 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு (ILILMT) கூட்டக ப்பு திட்டத்தின்  (consortium project) ைீழ் இந்தி-

த ிழ், த ிழ்-இந்தி இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்ைக ப்கே உருவாைியது. இது தவிர, 

AUKBCRC ஆங்ைிைம்-த ிழ் ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான ஒரு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்ைக ப்கேயும் உருவாக்ைியுள்ளது. இது ஒரு விதி அடிப்ேகடயிைான ஒழுங்ைக ப்பு ஆகும். 

இது இராபசந்திரனின் ப ற்ோர்கவயில் நகடமேற்ைது.   

4.14.1.9.  இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே ப ம்ேடுத்துவதில் த ிழ் ேல்ைகைக்ைழைத்தின் ேங்ைளிப்பு 

 த ிழ்ப் ேல்ைகைக்ைழம் தான் முதன் முதலில் ஒரு ஒழுங்ைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ேில் 

ஈடுேட்டது. இதற்கு முக்ைிய ைாரண ாை இருந்தவர் அன்கைய துகணபவந்தர் பேராசிாியர் வி.ஐ. 

சுப்ேிர ணியம் ஆவார். இவர் ப ற்ோர்கவயில் ரஷ்ய-த ிழ் ம ாழிமேயர்ப்பு முயற்சி 

ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது  (Chellamuthu et al 1984). ப லும் ஆங்ைிை ம ாழியியல் ோட நூல்ைகள 
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த ிழில் ம ாழிமேயர்க்ை ஒரு இயந்திர உதவிக்ைருவிகயத் தயாாிக்ை முயற்சி எடுக்ைப்ேட்டது  

(Rajendran and Kamashi 2004). 

4.14.2.  த ிழ்சொர் ம ொழிமெயர்ப்பு ேடவடிக்ளககள் 

4.14.2.1 உருெைியல் ஆய்வு  (Morphological Analysis) 

 இது நவர் மசொற்களைக் கண்டுெிடிப்ெளதயும் அதன் இைக்கண ெண்புப் கூறுகளைக் 

கண்டுெிடிப்ெளதயும் உள்ைடக்கும். த ிழ் ஒரு திொிபு (Inflection) வைமுள்ை ம ொழி ஆளகயொல் 

அதன் ெகுப்ெொய்வு ஆங்கிைத்தின் உருெைியல் ெகுப்ெொய்ளவ விடச் சிக்கல் வொய்ந்ததொக 

அள யும். புணர்ச்சி விதிகள் த ிழில் உருெைியல் ஆய்வி உருவொக்குவளத கடிை ொக்குகின்ைது. 

மசொற்களை உருென்கைொகப் ெிொிப்ெதிலும் அவற்ைிற்குப் மெொறுத்த ொை மெொருண்ள   ற்றும் 

இைக்கணத் தகவல்கள் தருவதிலும் கவைம் நதளவ. ெின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இளதக் 

மதௌப்வுப்ெடுத்தும்.  

த ிழ்மசொல் : ெணத்திற்கொகத்தொநை  

உருெைியல் ெிொிப்பு : ெணம் + க்கு + ஆக + தொன் + ஏ  

நவர் மசொல் : (ெணம்)  

ேொன்கொம் நவற்றுள  உருபு (க்கு)  

மகொளட நவற்றுள  உருபு (ஆக)  

இச்மசொல் ஆங்கிைத்தில் ம ொழிப்மெயர்க்கப்ெடும் நெொது இது ஒநர மசொல்ைொக ம ொழி 

மெயர்க்கப்ெடொ ல் கடிச வொே ைய ே அடிஇேை டிஇடை எை ம ொழி ம ொழிமெயர்க்கப்ெட 

நவண்டும்.  

4.14.2.2  மசொல் வளகப்ெொட்டு அளடயொைப்ெடுத்தல் (Parts of Speech Tagging) 

 மசொல் வளகப்ெொட்டு அளடயொைப்ெடுத்தி வொக்கியத்திற்கும், மசொற்களுக்கும் 

மசொல்வளகப்ெொடு தரநவண்டும். இது வொக்கியத்தின் அள ப்ளெப் புொிந்துக்மகொள்ைவும் 

வொக்கியத்தின் அள ப்ளெ உருவொக்கவும் முக்கிய ொைதொகும்.  

த ிழ் வொக்கியம் : அவன் ெடி ஏைிைொன்  

                           He staircase Climbed 

ந ற்கண்ட வொக்கியம் ெின்வரு ொறு அளடயொைப்ெடுத்தப்ெடும்.  

அவன்   < PRO > 

ெடி    < N+PRO > 
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ஏைிைொன்  < V+PST+3SM > 

இதில்,  

PRO    Pronoun  ‘ ொற்றுப் மெயர் ’  

N     Noun ‘ மெயர் ’  

NOM     Nominative ‘ எழுவொய்ப் மெயர் ’  

V     Verb ‘ விளை ’  

PST     Past tense  ‘ இைந்த கொைம் ’  

3SM     3 Person Singular, Masculine ‘ெடர்க்ளக ஆண்ெொல் ’  

இந்த நவர்ச்மசொல்ைொை ‘ெடி’ ‘staircase’ என்ை மெொருளைநயொ ‘read’ என்ை மெொருளைநயொ 

தரைொம். நசொல்வொளகப் ெொட்டு அளடயொைப்ெடுத்தி மசொல்  ற்றும் தகவளைப் ெயன்ெடுத்தி இந்த 

மெொருள்  யக்கத்ளதத் தீர்க்கும். இவ்வொறு ‘ெடி’ என்ெதற்குப் மெயர் மசொல்வளகப் ெொட்டு 

அளடயொைம் தரப்ெடும்.  

4.14.2.3.  மதொடொியல் ஆய்வு (Syntax analysis) 

 மதொடொியல் ஆய்வின் நெொது ெகுத்தொப்ெடுளகயில் வொக்கிய அள ப்பு மதொிந்து 

மகொள்ைப்ெடும். ெகுத்தொய்வதொல் எச்சத்மதொடர் எல்ளைகள், முன்னுருபு இளணப்பு அளடகள் 

என்ெை மதொிந்துக்மகொள்ைப்ெட்டு அவற்ைின் மெொருத்த ொை உறுப்புகளுடன் மதொடர்புப் 

ெடுத்தப்ெடும். த ிழ் ஒரு மசொல் சுதந்திர ொை ம ொழியொகும். இது மதொடொியலில் ெகுத்தொய்தளைச் 

சிக்கைொகும். மெயருடன் இளணந்து வரும் நவற்றுள  உருபுகள் வொக்கியத்தில் இவ்வுறுப்புகைின் 

ெங்கைிப்ளெக் கண்டு ெிடிக்கின்ைை. ஆைொல் நவற்றுள  உருபு இல்ைொது இருப்பு அள ப்பு சொர் 

மெொருள்  யக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக,  

த ிழ் வொக்கியம் : ‘அவள் அக்கொள் வீட்டிற்குச் மசன்ைொள்’  

‘ She / he Sister house – dative go+pst 2sf’ 

என்ெதற்கு இரண்டு ெகுத்துக் குைிப்புகள் கிளடக்கும் :  

(அவள்) NP ( அக்கொள் வீட்டிற்கு ) NP மசன்ைொள் V  

(அவள் அக்கொள்) NP (vii TT : RKU ) NP மசன்ைொள் V  

4.14.2.4 மெொருண்ள யியல் ஆய்வு (Semantic Analysis)  
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 ெை அர்த்தங்கள் உள்ை மசொற்களுக்கு ஒரு குைிப்ெிட்ட சூழலுக்குத் தகுந்தவொறு சொியொை 

அர்த்தம் கண்டுெிடிக்கப்ெட நவண்டும். இைக்கும ொழி ேிகரன்  யக்கம் ேீக்கப்ெட அர்த்தம் 

அடிப்ெளடயில் நதர்ந்மதடுக்கப்ெட்ட நவண்டும்.  

த ிழ் வொக்கியம் 1 : அவன் ெடி ஏைிைொன்  

                                He stair case   climb-pst-3sm 

த ிழ் வொக்கியம் 2 : அவன் ெடியொல் அைந்தொன்  

      He vessel measure-Pst-3sm  

ந ற்கூைிய வொக்கியங்கைில் ெடி என்ெதற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கின்ைை.  

1. Staircase 

2. A vessel used to measure rice and wheat. 

முதல் வொக்கியத்தில் ஏைிைொன் என்ை மசொல்லுடன் இளணந்து வருளகளயப் ெயன்ெடுத்தி ெடி 

என்ெதன் அர்த்தம் ‘staircase’ என்ெதுதொன் என்றும் இரண்டொம் வொக்கியத்தில் அைந்தொன் என்ை 

மசொல்லுடன் நசர்ந்து வருளகயொல் ெடி என்ெதன் அர்த்தம் ‘vessel’ என்ெதுதொன் என்றும் 

ேிர்ணயிக்கப்ெடுகின்ைது.  

4.14.2.5 மதொடொியல் சொர்  ொற்ைல் (Syntactic Transfer) 

 ம ொழிமெயர்ப்பு மசல்ெொட்டில்  ொற்ைல் அணுகுமுளை (transfer approach) 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் நெொது மதொடொியல்  ொற்ைப்ெகுதி நதளவப்ெடும். ஊள்ைீடு மசய்யப்ெடும் 

வொக்கியத்தின் அள ப்பு இைக்கும ொழியின் மெொருத்த ொை அள ப்ெிற்குத் தகுந்தவொறு 

 ொற்ைப்ெடுகிைது.  

த ிழ் வொக்கியம் :       ரொ ன் புத்தகம் ெடித்தொன்  

    Raman   book   read 

அள ப்பு:                  Noun    Noun   Verb 

ந ற்கண்ட வொக்கியங்களுக்கு ேிகரொை வொக்கியங்கள் கீழ்வருவை.  

ஆங்கிை வொக்கியம் : Raman   read    a book 

அள ப்பு                :Noun   Verb    Noun 

http://www.languageinindia.com/


310 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

இந்த ம ொழிமெயர்ப்ெில் Noun Noun Verb என்ை த ிழ் வொக்கியம் Noun Verb Noun என்று 

ஆங்கிைத்திற்கு ேிகரொக  ொற்ைப்ெடுகிைது. இந்த எடுத்துக்கொட்டு  ிக எைிள யொைதொகும். ஆைொல் 

இச்மசயல்ெொடு கைளவ வொக்கியங்களுக்கு கிளடயில் கடிை ொைதொகும்.  

4.14.2.6 அகரொதி மெொருத்தம் ( Dictionary Mapping ) 

 இரும ொழி அகரொதிளயப் ெயன்ெடுத்தி மூைம ொழி நவர் மசொற்கள் இைக்கும ொழியில் 

அதற்கு ேிகரொை மசொற்களுடன் மெொருத்தம் மசய்யப்ெடும். ஒரு மூைம ொழி நவர்ச்மசொல்லுக்கு 

இைக்கு ம ொழியில் ெை மசொற்கள் மகொண்ட மதொடர்கள் ேிகரன்கைொக வரைொம். சூழல் 

அடிப்ெளடயில் மெொருத்த ொை மசொல் சூழல் அடிப்ெளடயில் நதர்ந்மதடுக்கப்ெட்ட நவண்டும். 

நவர்ச் மசொல்லின் இைக்கண ெண்புக் கூறுகைின் இைக்கணம் அகரொதியில் அடங்கி இருக்கும்.  

4.14.2.7 உருெைியல் உருவொக்கம் (Morphdogical Generation) 

 இங்கு மசொல்லின் திொிபு வடிவம் நவர்  ற்றும் அதன் இைக்கண ெண்புக் கூறுகைொல் 

உருவொக்கப்ெடும்.  

த ிழ் நவர்ச்மசொல் : ‘ெடி’  

இைக்கண ெண்புக் கூறுகள் : ‘Past tense’+ ‘3rd person, Singular, Mascuine’ 

மசொல் வடிவு : ‘ ெடித்தொன் ’  

4.14.3  த ிழ்ம ொழி ஆய்வுக்குத் நதளவயொை மூைவைமும் கருவிகளும் 

4.14.3.1 கருவிகள் ( Tools ) 

4.14.3.1.1 உருெைியல் ஆய்வி (Morphoogical Analyzer) 

 95 விழுக்கொட்டிற்கு ந ல் முழுள யுடன் மதொழில் நுட்ெத்தின் தற்நெொளதய ேிளைளயப் 

ெயன்ெடுத்தி ஒரு திைள யொை உருெைியல் ஆய்வி நதளவ. தற்நெொளதய உருெைியல் ஆய்விகள் 

ந ற்நகொள்வொய்வொய்ெொட்டு (Paradim approach) அணுகுமுளைளயயும் முற்றுேிளைத் 

தொைியங்கிளயயும் (Finite State Automata) ெயன்ெடுத்துகின்ைைர்.  

4.14.3.1.2 அளடயொைப்ெடுத்தி  

 வொக்கியங்களை அளடயொைப்ெடுத்த முழுதொைியக்க, ெகுதிதொைியக்க, விதி 

அடிப்ெளடயிைொை அல்ைது புள்ைியியல் அடிப்ெளடயிைொை அளடயொைப்ெடுத்தித் நதளவ. 

இவ்வளகயொை அளடயொைப்ெடுத்தல் இயந்திரம ொழி மெயர்ப்புக்கு  ட்டு ல்ைொ ல் தகவல் 

ெிொித்மதடுப்பு, தகவல்  ீட்பு உளர சுருக்கம்  ற்றும் ெிை ெல்நவறுெட்ட ெயன்ெொடுகைிலும் 

ெயன்ெடுகிைது.  
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4.14.3.1.3.  இைக்கணப் ெகுப்ெொன் (Parser) 

 ஒரு ெகுத்துக் குைிப்ெொன் சொர்பு இைக்கணம் (dependency Gramman) மதொடரள ப்பு 

இைக்கணம் (Phrase Structure Grammer), கிளை இளணப்பு இைக்கணம் (Tree Adjoining 

Grammar) நெொன்ை ஏதொவது இைக்கண வடிவள ப்புகள் அடிப்ெளடயில் வொக்கியங்களுக்குப் 

ெகுப்புக் கிளை தரும். ஒரு இைக்ைணப் ேகுப்ெொன் த ிழ்ம ொழிப் ெகுப்ெொய்விற்கு  ிகத் நதளவ. 

இது விதிகள்  ற்றும் ெகுத்துக் குைிக்கும் இயந்திரத்ளத உருவொக்குதளையும் உள்ைடக்கும். சிை 

இயற்ளக ம ொழி ஆய்வுப் ெயன்ெொடுகள் முழு இைக்கணப் ெகுத்தளை நவண்டொது, 

அளவகளுக்குப் ெகுதி இைக்ைணப்ெகுப்பு நெொது ொைது. மெயர்த்மதொடர் கண்டுெிடிப்பு, 

எச்சத்மதொடர் கண்டுெிடிப்பு என்ெை இந்தப் ெயன்ெொடுகளுக்கு உதவும்.  

4.14.3.1.4 மெொருண்ள யியல் ஆய்வி (Semantic Analyser) 

 மசொல் அர்த்த  யக்கம் ேீக்கும் கருவிளய உருவொக்கும் நவளை அதன் மதொடக்க ேிளையில் 

தொன் இருக்கிைது. இந்த நவளை கூடுதைொை கவைக் குவிப்ளெயும் கடிை ொை முயற்சிகளையும் 

நவண்டும். ந லும் இது மசொற்கள் இளணந்து வரும் தகவளைச் நசகொிக்க நவண்டி மெொிய 

அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்ட விொிதரளவ நவண்டும்.  

4.14.3.1.5 உருெைியல் உருவொக்கி (Morphological Generator) 

 ேம் ிடம் உருெைியல் ஆய்வுக்கு ேன்ைொக அள க்கப்ெட்ட முற்றுேிளை இயந்திரம் 

இருந்தொல் அளத உருெைியல் உருவொக்குதலுக்குச் சிைிது  ொற்ை ின்ை அல்ைது சிைிது 

 ொற்ைத்துடன் அநத இயந்திரத்ளதப் ெயன்ெடுத்தைொம். இவ்வொறு உருவொக்கப்ெட்ட உருெைியல் 

உருவொக்கிகள் திருப்தியொை விளைவுகளைக் கொட்டுகின்ைை.  

4.14.3.2 மூைவைங்கள் ( Resources ) 

4.14.3.2.1 அகரொதி (Dictionary)  

 ெை அகரொதிகள் த ிழில் இருந்தொலும் அளவமயல்ைொம்  ின்வடிவில் இல்ளை. இந்த 

அகரொதிகள் இயந்திரம் ெடிக்கவியலும் வடிவத்தில் இருந்தொல்தொன் அவற்ளைக் கணிைி 

மசயல்ெொட்டிற்குப் ெயன்ெடுத்த இயலும்.  

4.14.3.2.2 ம ொழி கடந்த அகரொதி (Cross -lingual Dictionary ) 

 இது சொதொரண ம ொழிகள் கடந்த அகரொதிளயக் குைிப்ெிடவில்ளை. இயந்திர 

ம ொழிமெயர்ப்புக்கு ே க்கு நதளவயொை அகரொதி ம ொழி கடந்த நவர் அகரொதிகைொகும். 

தைிப்ெட்ட  ைிதர்களும் ேிறுவைங்களும் அவர்களுளடய ெயன்ெொட்டிற்கொக இரும ொழி 
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அகரொதிகளை உருவொக்குகின்ைைர். இளவ இந்த ஆய்வு கைத்தில் சூடுெடும் 

ஆய்வொரள்களுக்கிளடயில் ெங்கிடப்ெடநவண்டும்.  

4.14.3.2.3 தரவுத்மதொகுதி (Corpus) 

 ஒரு ம ொழி தரவுத்மதொகுதி அம்ம ொழியின் ேளட, மசொல், ெயன்ெொடு நெொன்ைவற்ைின் 

உருப்ெடுத்தம் ஆகும். இது ந லும் உருெைியல் ெகுப்ெொவிகள், ெகுத்துக் குைிப்ெொன்கள்  ற்றும் 

உருவொக்கிகள் என்ெைவற்ளை  திப்பீடு மசய்யும் ெொிநசொதளைக் கருவியொகச் மசயல்ெடும். 

இந்திய ம ொழிகைின் ள ய ேிறுவைம் சு ொர் 15 ம ொழிகளுக்கு மூன்று  ில்லியன் மசொற்களைக் 

மகொண்ட தரவுத்மதொகுதிகளை உருவொக்கியுள்ைது. ந லும் சிை தரவுத்மதொகுதிகளை 

அளடயொைப்ெடுத்தி உள்ைது. இருக்கின்ை வசதிகளை ளவத்துக்மகொண்டு ெல்நவறுெட்ட 

ம ொழிகளுக்கு விொிதரளவச் நசகொிக்க நவண்டி மெொதுவொை திட்டம் ஊக்கப்ெடுத்தப்ெட 

நவண்டும். புத்தகங்கள், ேொைிதழ்கள், கொை இதழ்கள் நெொன்ைவற்ைஇ தவிர இளணயதைங்களைப் 

ெயன்ெடுத்தி தரவுத்மதொகுதி நசகொிக்கப்ெட்ட நவண்டும்.  

மசொல்வளகப்ெொடு அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்ட தரவுத்மதொகுதி  

 மசொல்வளகப்ெொடு அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்ட விொிதரவில் (POS Tagged Corpus) உள்ை 

எல்ைொ வொக்கியங்களும் மசொல்வளகப்ெொட்டிற்கு நவண்டி அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்க 

நவண்டும். இந்த அளடயொைப்ெடுத்தப்ெட்ட தரவுத்மதொகுதி, புள்ைியியல் அடிப்ெளடயிைொை 

மசொல் வளகப்ெொட்டு அளடயொைப்ெடுத்தி உருவொக்குவதற்குத் துளணபுொியும். இம்மூைவைத்தின் 

 ீது ெல்நவறு வளகயொை ஆய்வுகைிைொல் ஒரு ம ொழிக்குக் கணிைி சொர் இைக்கணம் உருவொக்க 

இயலும்.  

இளண தரவுத்மதொகுதிகள் (Parellel Corpora) 

 இளணதரவுத்மதொகுதி இரும ொழிகளுக்கு  ொற்ைள வு விதிகளை (transfer rules) 

உருவொக்க முக்கிய ொை மூைவை ொகும். இது புள்ைியியல் அல்ைது எடுத்துக்கொட்டு 

அடிப்ெளடயிைொை இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்கு முளைகள் உருவொக்கத் துளணபுொியும். 

இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு ஒழுங்குமுளைகளை உருவொக்குவதற்கு முன் வொிளசயொக்க விதிகள் 

இளணவிொிதரவிகைின் ெத்திகள், வொக்கியங்கள் மசொற்கள் இவற்ளை வொிளசயொக்கம் மசய்ய 

வொிளசயொக்கக் கருவிகள் நதளவகள். சுப்ை மவைிப்யீட்டொைர்கைிடமும் அரசு ேிறுவைங்கைிலும் 

இம் ொதிொியொை இளணதரவுத்மதொகுதிகள் இருக்கின்ைை. இந்த இளணதரவுத்மதொகுதிகள் 
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விளைவொக்கம் உள்ை ஒழுங்குமுளைகளை உருவொக்க நவண்டி ஆரொய்ச்சியொைர்களுக்குப் 

ெயன்ெடுத்தத் தரப்ெடநவண்டும்.  

4.14.3.2.4  ொற்ைல் இைக்கணம்   

  ொற்ைல் இைக்கணம் (transfer grammar) இரும ொழிகைின் மதொடொியல் அள ப்புக்கு 

இளடயில் உள்ை முரண்நவறுெொடுகளை அைிந்து மகொள்கின்ைது.  ொற்ைல் அணுகுமுளைகளை 

உருவொக்க இம் ொதிொியொை  ொற்ைல் மதொகுதிளய உருவொக்குவது கட்டொய ொகும். ம ொழிகளைப் 

ெற்ைிய ஆழ்ந்த அைிவுள்ை ம ொழியியைொர் இம் ொதிொியொை மூை வைத்ளத உருவொக்கைொம்.  

4.14.3.2.5 இளணவள தி அகரொதி   

 இளணவள தி அகரொதி (Collocation dictionary) ம ொழியின்  யக்க ொை மசொற்கைின் 

முளையொை நசர்க்ளககளைக் மகொண்டிருக்கும். அம் ொதிொியொை அகரொதி அர்த்த  யக்க ேீக்கிற்கு 

முக்கிய ொை ெகுதியொகும். த ிழுக்கு அம் ொதிொியொை மூைவைத்ளதச் சிை ஆய்வொைர் குழு ங்கள் 

மசய்து வருகின்ைை. 

4.14.4. முடிவுகர 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு இன்கைய ைாைைட்டத்தில் முக்ைிய ான ஒரு நகடமுகை 

மசயல்ோடாை  ாறும் நிகைகய பநாக்ைி வளர்ந்து மைாண்டிருக்ைிைது.  இகணய தளத்தில் 

ஏராள ான தைவல்ைள் த ிழிலும் ேிைம ாழிைளிலும் இருக்ைின்ைன.  குைிப்ோை ஆங்ைிைத்தில் ேை 

முக்ைிய ான தைவல்ைள் இகணய் தளத்தில் வைம் வருைின்ைன.  இத்தைவல்ைகள த ிழ்  ட்டும் 

அைிந்த நம் ால்  புாிந்து மைாள்ள இயைாது.  இதற்கு பவண்டி உடனடி ம ாழிமேயர்ப்பு பதகவ.  

இணணய தளத்தில் இருக்கும் ஆங்ைிைத் தைவல்ைகள உடனடியாை இயந்திரத்தினாபைபய 

த ிழில் ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்து ைிகடக்ைப் மேற் ானால் அது  ிகுந்த வரப்ேிரசாத ாகும்.   

அத்தகைய திகச பநாக்ைித்தான் த ிழில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான முயற்சிைள் 

நகடமேற்று வருைிைது. த ிழிலிருந்து ஆங்ைிைத்திற்கும் ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழுக்கும் 

த ிழிலிருந்து ேிை ம ாழிைளுக்கும் த ிழ்ம ாழிக்கும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான முயற்சிைள் 

நகடமேற்று வருைின்ைன.  த ிழ்ப் ேல்ைகைக்ைழைம், அண்ணா ேல்ைகைக்ைழைம், மசன்கனப் 

ேல்ைகைக்ைழைம், AUKBC நிறுவனம் த ிழ் இகணய ேல்ைகைக்ைழைம் என்ேன த ிழில் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான முயற்சிைளில் ஈடுேட்டுள்ளன.  இந்திய ம ாழிைளின் மதாழில்நுட்ே 

வளர்ச்சி (Technological Development Indian Languages)  என்ை திட்டத்தின் ைீழ் இந்திய க ய 
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அரசின் ைருத்துப் ோி ாற்ைம்  ற்றும் தைவல் மதாழில்நுட்ே அக ச்சின் (Ministry Communication 

and Information Technology) ைீழ்வரும் தைவல் மதாழில்நுட்ே துகையால் மோருளாதார 

உதவிப்மேற்று  ேை நிறுவனங்ைளும் ேல்ைகைக்ைழைங்ைளும் ஆங்ைிை ம ாழிைளுக்ைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு இந்திய-இந்திய ம ாழிைளுக்ைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேனவற்ைில் 

முழுமூச்சுடன் ஈடுேட்டுள்ளன.  இம்முயற்சிைள் யாவும் இகணயத் தளத்திலிருந்து 

ம ாழிமேயர்ப்கே இைக்ைாைக் மைாண்டு அக ைிைது.  இந்திய ம ாழிைளின் க ய நிறுவனம் 

இந்திய ம ாழிைளின் பேச்சு  ற்றும் எழுத்து விாிதரவுைகள திரட்டும் திட்டத்கத மேற்று 

மசயல்ேடுத்தி வருைிைது. 

 முற்ைிலும் தானியக்ை ம ாழியியல் மேயர்ப்பு இன்கைய ைாைைட்டத்தில் இயைாத 

வகையால் ைணிப்மோைி உதவியுடன்  னித ம ாழிமேயர்ப்கே ஊக்குவிக்ைிைது.  மோதுவான 

ம ாழிக்கு   அதாவது மோதுவான ம ாழி உகரக்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய 

உருவாக்குவது ைடின ாகையால் ஒரு குைிப்ேிட்ட மோருண்க ைகள கவத்துக் மைாண்டு 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புச் மசய்யும் முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு வருைின்ைன. ஆங்ைிை-

இந்திய ம ாழிைள், இந்திய ம ாழிைள்-இந்திய ம ாழிைள் ம ாழிமேயர்ப்பு திட்டத்தில் சுற்றுைா 

 ற்றும் உடல் நைம் (Health) என்ேன மோருண்க  ைளங்ைளாை ஏற்ைப்ேட்டு ம ாழிமேயர்ப்பு 

மசய்யும் முயற்சி ப ற்மைாள்ளப்ேட்டு வருைின்ைன. 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேது ைாைத்தின் ைட்டாய ாகும்.  த ிழுக்ைான த ிழில் 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேிற்ைான முயற்சிைளில் நாம் ஈடுேட்பட ஆை பவண்டும்.  இல்ைாவிட்டால் 

இரும ாழிய (Bilingual) (ஆங்ைிைம், த ிழ்) நிகையிலிருந்து ஒரு ம ாழிய நிகைக்கு 

(Mondingual) ாைிவருைின்ை நம்  ாணவ சமுதாயத்கதக் ைாப்ோற்ை இயைாது போய்விடும்.   

இகணய தளத்தில் ைிகடக்கும் அைிவு மூைங்ைகளத் த ிழர்ைளாய நாம் மேைாது போய் 

விடுபவாம்.  இதுபோை த ிழில் ைிகடக்கும் அாிய தைவல்ைள் ேிை ம ாழியினவர்ைளுக்குப் போய்ச் 

பசராது.  தைவல் ேன் டங்ைாைப் மேருைிவரும் இக்ைாை  ைட்டத்தில் தைவல் ோி ாற்ைத்திற்கு 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே விகடயாகும். 
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     இயல் 5 

                    தரவுத் மதாகுதி உருவாக்ைம் 

5.1 அைிமுைவுகர 

 அனுேவவாத ஆய்வுைள் எந்த எழுதப்ேட்ட அல்ைது பேசப்ேட்ட உகரைகளயும் 

ேயன்ேடுத்தி அதன் ப ல் மசய்யப்ேடுவதாகும். இம் ாதிாியான தனிப்ேட்ட உகரைள் 

ேைவகையான இைக்ைிய  ற்றும் ம ாழியியல் ஆய்வுைளுக்கு அடிப்ேகடயாை அக ைின்ைது. 

எடுத்துக்ைாட்டாை, ஒரு மசய்யுளின் அல்ைது ஒரு புதினத்தின் நகடயியல் ஆய்வு அல்ைது ஒரு 

மதாகைக்ைாட்சிப் பேச்சின் உகரயாடல் ஆய்வு என்ேனவற்கைக் கூைைாம். ஆனால் 

அனுேவவாத ம ாழியியலின் ஒரு வடிவுக்கு அடிப்ேகடயாை அக யும். ஒரு குைிப்ேிட்ட 

ேகுதிகயப் ோிபசாதிக்கும் வழிைளிலிருந்து ேை அடிப்ேகடயான வழிைளில் பவறுேடும். மைாள்கை 

அடிப்ேகடயில் ஒரு உகரக்குக் கூடுதைான எந்தச் பசைாிப்பு மதாகுதியும் தரவுத் மதாகுதி அல்ைது 

தரவுத்மதாகுதி எனப்ேடும். தரவுத்மதாகுதி என்று த ிழில் அகழக்ைப்ேடும். corpus என்ேது Body 

என்ேதன் இைத்தீன் மசால்ைாகும். எனபவ தரவுத்மதாகுதி என்ேகத எந்த ஒரு உகரயின் உடல் 

என்று கூைைாம். ஆனால் தரவுத்மதாகுதி என்ை மசால் தற்தாை ம ாழியியல் என்ை சூழலில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் போது எளிய விளக்ை உகரகயத் தாண்டி கூடுதல் சிைப்பு அர்த்தங்ைகளக் 

மைாண்டிருக்கும் போக்கு விாிதரவில் ைாணப்ேடும்.  

 தரவுத்மதாகுதியின் இரண்டு முக்ைிய ேகுதிைள்  

1. தைவல் உகரநகடயின் உகரைள்  

2. ைற்ேகன உகரநகடயின் உகரைள்  

தைவல் உகரைள் ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்குைின்ைது: 

ேத்திாிக்கை : அைிக்கை ( அரசியல், விகளயாட்டு, சமுதாயம், வட்டாரச் மசய்திைள், 

மோருளாதாரம், ேண்ோடு )  

ேத்திாிக்கை : இதழாசிாியர் ைருத்து ( நிறுவனம் சார்ந்தகவ, ேதிப்ோசிாியருக்கு தனிநேர் 

ைடிதங்ைள் )  

ேத்திாிக்கை : திைனாய்வு ( சினி ா, புத்தைம், இகச, நடனம் போன்ைகவ )  

 தம் ( புத்தைங்ைள், ைாை இதழ்ைள், ச யக்ைட்டுகரைள் )  
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திைக ைளும், மோது போக்குைளும் ( புத்தைங்ைள் ைாை இதழ்ைள் )  

புைழ் வாய்ந்த  ரபுச் மசய்திைள் ( புத்தைங்ைள், ைாை இதழ்ைள் )  

ைடிதங்ைள், வாழ்க்கை வரைாறு, நிகனவுைள்  

ேைதரப்ேட்டகவ ( அரசாங்ை ஆவணங்ைள், அடித்தள அைிக்கைைள் மதாழில் நிறுவன 

அைிக்கைைள், ைல்லூாிப் மேயர்ப்ேட்டியல் மதாழில் நிறுவனம், வீடு )  

ைற்ைல்  ற்றும் அைிவியல் எழுத்துகரைள் ( இயற்கை அைிவியல்  ருத்துவம், ைணினித் 

மதாழில் நுட்ேம், மோைியியல் )  

சமூை  ற்றும் நடத்கத அைிவியல்ைள் ( அரசியல் அைிவியல், சட்டம் ைல்வி )  

 னிதவியலிலிருந்து உகரைள் 

ைற்ேகன உகரநகடயின் உகரைள் ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்கும்:  

மோதுக் ைகதைள் ( புதினம், சிறுைகதைள் )  

அைிவியல் ைகதைள் ( புதினங்ைள் , சிறுைகதைள் )  

துணிக்ைரசி மசயல் ேற்ைிய  ற்றும் ப ற்ைத்திய ைகதைள் ( புதினங்ைள் , சிறுைகதைள் )  

ைாதல் ைகதைள் ( புதினங்ைள் , சிறுைகதைள் )  

நகைச்சுகவ ( புதினங்ைள் , சிறுைகதைள் )  

 

 

 

 

 

 

         தரவுத்மதொகுதி 

எழுத்து 

தரவுத்மதொகுதி 

நெச்சு 

தரவுத்மதொகுதி 

 

5.2 ஆங்ைிை ம ாழிக்ைான தரவுத்மதாகுதிைள்/தரவுத்மதாகுதிைள் 

5.2.1 ேிரவுன் தரவுத்மதாகுதி  

 முதல்  ின் தரவுத்மதாகுதி 1961-ல் ேிரவுன் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் மநல்சன் ேிரான்சிஸ் 

மஷன்ைி குச்பசரா (W.Nelson francies and Henry kuchera )  என்ேவர்ைளால் உருவாக்ைப்ேட்ட 

http://www.languageinindia.com/


317 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

ேிரவுண் விாிதரவாகும் (Brown corpus (the standard sample of present day American English ). 

இது 1961-ஆம் ஆண்டு நாள் ைாட்டி ஆண்டு யுஎபஸ-ல் USA அச்சடிக்ைப்ேட்ட ஆங்ைிை உகர 

நகடயின்ன மதாடர்ச்சியான ேனுவலின் 1014312 மசாற்ைகளக்மைாண்டது. இது 2000ரூ 

மசாற்ைகளக் மைாண்ட 500  ாதிாிைளால் (Sample) ேகுக்ைப்ேட்டள்ளது. ஒவ்மவாரு  ாதிாியும் 

ஒரு வாக்ைியத்தின் மதாடக்ைத்தில் மதாடங்குைிைது. ஆனால் ஒரு ேத்தியின் அல்ைது ஒரு மோிய 

ேகுதியின் மதாடக்ைத்தில் மதாடங்குைின்ைது என்ேது பதகவ இல்கை. ஒவ்மவான்றும் 2000 

மசாற்ைளுக்குேின் இறுதியும் முதல் வாக்ைியத்தில் முடிைிைது. ஒவ்மவாரு  ாதிாியும் 

உகரநகடயின் நகடைள்  ற்றும் வகைைளின் விாிந்த ேரப்பு எல்கைகயப் ேிரதி நிதித்துவம் 

மசய்யும். மசய்யுள்ைளும், நாடைங்ைளில் உள்ள உகரைளும் எழுத்துக் ைருத்தாடல்ைளுக்கு 

அப்ோற்ேட்ட பேச்சு ைருத்தாடலின் ைற்ேகனயான மோழுது போக்ைாை இருப்ேதன் ைாரண ாை 

அகவைள் விைக்ைி கவக்ைப்ேடுைிைது. ைகதைள் உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. ஆனால் 50 

விழுக்ைாடுக்கு ப ல் உகரயாடல் உள்ள  ாதிாிைள் எடுத்துக்மைாள்ளப்ேட ாட்டாது. முஹ்திாிைள் 

அவற்ைின் ேிரதிைளித்துவப் ேின்ேிற்பைற்ே பவறு எந்த அைவய ாைத் தீர் ானிக்ைப்ேட்ட 

சிைப்புக்ைாைவும் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேடவில்கை.  

5.2.2 பைாப் தரவுத்மதாகுதி  

 ைங்ைாஸ்டர் ஒசபைா மேர்ைன் தரவுத்மதாகுதி (Lancaster Oslo / Bergen   (LOB)) என்ேது 

ேிாிட்டிக்ஷ் ஆங்ைிைத்தின் ஒரு  ில்லியன் மசால் பசைாிப்ோகும். இது ைங்ைாஸ்டர் 

ேல்ைகைக்ைழைத்கதச் சார்ந்த ஜியாேிபர லீச் (Geofferey leech)   ற்றும் ஒசபைா ேல்ைகைக் 

ைழைத்கதச் சார்ந்த ஸ்டிக் பஜாைன்சன் (Slig Johansson)  என்போர் மேர்ைனில் உள்ள 

 னிதவியலுக்ைான நார்பவஜியன் ைணிப்பு க த்துடன் இகணந்து மதாகுக்ைப்ேட்டதாகும். பைாப் 

யுபை–இல் (UK) 1961-ஆம் வருடத்திற்குள் மவளிப்யிடப்ேட்ட மூைப்மேருட்ைகளக் மைாண்டது. 

இது ேிரவுன் விாிதரகவப் போல் உகர  ாதிாிைகளக் மைாண்டது. பைாப் தரவுத்மதாகுதியின் 

திட்ட மநைிமுகை யுஎபஸ இலும், யுபை-விலும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ஆங்ைிைத்தின் இரு 

வகைைளுக்ைிகடபய உள்ள எதிர்ைாை ஒப்பீட்டிற்கு பவண்டி ேிரவுன் தரவுத்மதாகுதிடன் 

ஒற்றுக க் மைாண்டுள்ளது.  

5.2.3 ஆங்ைிைத்தில் ஆஸ்டிபரலியன் தரவுத்மதாகுதி  
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 ஆங்ைிைத்தில் ஆஸ்டிபரலிய தரவுத்மதாகுதி (Australian corpus of English (ACE) ) என்ேது 

ஆஸ்டிபரலியாவிலுள்ள  ாக்குயர் ேல்ைகைக் ைழைத்தில் (Macquaire University) ம ாழியியல் 

துகையில் 1986-1990 என்ை ைாை ைட்டத்தில் மதாகுக்ைப்ேட்டது. ஏசியி 1986க்குள் 

மவளிப்யிடப்ேட்டது மூைப் மோருட்ைகளக் மைாண்டிருக்ைிைது. ஏசியி ேல்பவறுேட்ட ம ாழியியல் 

ஆய்வுைளில் உதவுவதற்ைாைத் திட்ட ிடப்ேட்ட ஆஸ்டிபரலியாவில் முதலில் மதாகுக்ைப்ேட்ட 

ேைேடித்தான விாிதரவாகும். இது தற்ைாை ஆஸ்டிபரலிய ஆங்ைிைத்தின் திைனான  ாதிாியாகும். 

இது ஆஸ்டிபரலியாவில் கூடுதல் சிைப்புப் ேண்புள்ள ஒரு ேடித்தான தரவுத்மதாகுதிைளுடன் 

ஒப்பீட்டுப் ோர்ப்ேதற்கு பவண்டி பநாக்ைிட்டு விாிதரவாைச் மசய்யப்ேடுைிைன்ைது. இது ேிரவுன் 

விாிதரவிலும், பைாப் விாிதரவிலும் ேிாிதி நிதித்துவம் தரப்ேட்டுள்ள இனங்ைளின் சாிச த்திற்குப் 

மோருத்துவத பநாக்ை ாைக் மைாண்டது. எனபவ இது ஏைக்குகைய ஒவ்மவாரு வகைப்ோட்டிலும் 

2000 மசால்  ாதிாிைளின் நிைரான குழு த்கத உருவாக்குைிைது. துகண இனங்ைகளயும், 

விக்ஷயப்ேரப்புைகளயும் மோறுத்துவது பதகவ என்ேதால் தரவுத்மதாகுதி வகைப்ேட்டிற்குள்ளும் 

 ாதிாிச் மசயல் முகைைள் மேரும்ோலும் திட்ட ிடப் ேட்டுள்ளது. (வகரமுகையற்ைதல்ை)  

5.2.4 எழுதப்ேட்ட நியூசிைாந்து ஆங்ைிைத்தின் மவல்லிங்டன் தரவுத்மதாகுதி  

 எழுதப்ேட்ட நியூசிைாந்து ஆங்ைிைத்தின் மவல்லிங்டன் தரவுத்மதாகுதி (Wellington Written 

New Zealand English) என்ேது 1982 ைாை ைட்டத்தில் மவல்லிங்டன் விக்படாாியா ேல்ைகைக் 

ைழைத்தில் உருவாக்ைப்ேட்டது. நியூசிைாந்து ஆங்ைிை தரவுத்மதாகுதியின் பநாக்ைம், ேிரவுன் 

விரதரவு, பைாப் தரவுத்மதாகுதி ஏசியி தரவுத்மதாகுதி என்ேதுடன் பநரடியாை ஒப்பீடு மசய்வகத 

அனு திக்கும் எழுத்து நியூசிைாந்து ஆங்ைிைத்தின் ைணினியாக்ைம் மசய்யப்ேட்ட  ாதிாிகயத் 

தருைிைது. முக்ைிய உகர வகைப்ோடுைள் எவ்வளவு இயலுப ா அவ்வளவு பைாப் 

தரவுத்மதாகுதிடன் மோருந்தும்ேடி வாிகசப் ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. ைற்ேகன உகரநகடயில் 

குைிப்ோை ைகதைளில் பதகவைருதிச் சிை  ாற்ைங்ைள் மசய்யப்ேட்டுள்ளன.  

 இந்திய ஆங்ைிைத்தில் பைாைப்பூர தரவுத்மதாகுதி (Kollapur Corpus of India)எஸ்-வி 

சாஸ்திாியும். அவகரச் சார்ந்தவர்ைளும் இகணந்து பைாைாப்பூாில் உள்ள சிவாஜி 

ேல்ைகைக்ைழைத்தில் 1988-ஆம் ஆண்டில் மவளிப்யிடப்ேட்ட விசயங்ைளிலிருந்து எடுக்ைப்ேட்ட 

இந்திய ஆங்ைிைத்தின் ஒப்பீட்டு ஆய்வுைளுக்கு பவண்டிய மூை சாதனங்ைளாைப் ேயன்ேடுைின்ைது. 

இது இந்திய ஆங்ைிைத்தின் விாிந்த வர்ணகனக்குக் மைாண்டுச் மசல்லும் என்று 
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எதிர்ோர்க்ைப்ேடுைிைது. பைாம்  ற்றும் ேிரவுன் தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ை ேயன்ேடுத்த 

திட்டத்கதப் ேின்ேற்ைி பைாைாப்பூர் தரவுத்மதாகுதிக்கு 15 விக்ஷய வகைப்ோடுைளிலிருந்து 

உகரைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்டுள்ளன.  

5.2.5 ஃப்பைாப் தரவுத்மதாகுதி  

 ஃப்பைாப் (ஃப்மரல்ேர்க் பைாப் தரவுத்மதாகுதி (Freiburg lob Corpus for British English 

(Flob))  ற்றும் பைாப் தரவுத்மதாகுதிைளுடன் மோருத்தும் ஒரு குழு  தரவுத்மதாகுதிைகளத் 

மதாகுக்கும் முயற்சியின் விகளவாகும். இது 1990-ைளின் மதாடக்ை நிகை ம ாழிகயப் 

ேிரதிநிதித்துவம் மசய்யும் என்ை நிகையில் பவறுேடும் இத்திடம் 1990-ஏப்ரலில் மஜர் னியில் 

ைிருஷ்டியன் ப ாியின் ைீழ் மதாடங்ைப்ேட்டது. இது ம ாழியாைாளர்ைளுக்குப் ேின் வரும் 

மசயல்ைளில் உதவுைிைது.  

 இன்கைய ஆங்ைிைத்தில் ம ாழிசார்  ாற்ைத்தின்  ீதான இன்கைய ைருதுபைாளாப் 

ோிபசாதிக்ை.  

 மசால் நிைழ்மவண்ைளின் முகையான ஒப்பீடுைளின் வழி இைக்ைியத்தில் இதுவகர 

ைண்டுப்ேிடிக்ைப்ேடாத  ாற்ைங்ைகளக் ைண்டுேிடிக்ை  

ஒரு ைாை இட வழக்குைளின் (British and America ) மதாடர்ச்சியான  ாற்ைம்  ற்றும் நகடயியல் 

பவறுோடு இவற்ைிற்கு இகடயிைான சார்கேயும் ம ய்யான இருைாை வளர்ச்சிகயயும் ஆயும் 

முக்ைிய ான மநைிமுகைச் சிக்ைல்ைளில் ஒன்கை முகையாைக் கையாளுவது. இப்புதிய ேிாிட்டிக்ஷ் 

 ற்றும் அம ாிக்ை தரவுத்மதாகுதிைளின் கூடுதல் ேயன் என்னமவன்ைால் அகவ இந்திய, 

ஆஸ்திபரலிய  ற்றும் நியூசிைாந்து தரவுத்மதாகுதிைளுடன் ( ேிந்கதய 1980-ைளில் உளடள ம ாழி 

ேயன்ோட்கட ேிரதிநிதித்துவம் மசய்யும்  ாதிாிைள் ) ஒப்ேிடமூை பைாப்  ற்றும் ேிரவுன் 

தரவுத்மதாகுதிைகளவிடக் கூடுதல் மோருத்த ான தரவு க யங்ைகளத் தருைின்ைன.  

5.2.6 ேிாிட்டிஷ் பதசிய தரவுத்மதாகுதி   

 ேிாிட்டிஷ் பதசிய தரவுத்மதாகுதி (British National Corpus (BNC) என்ேது மூைங்ைளின் 

விாிந்த ேரப்மேல்கையிலிருந்து மேைப்ேட்டு எழுதப்ேட்ட  ற்றும் (10%) ேை வயதினர்ைள், 

வட்டாரங்ைள், சமூை வகுப்புைள் இவற்ைிலிருந்து மேைப்ேட்ட எழுதப்ேடாத முகைசாரா 

உகரயாடல்ைள்  ற்றும் முகையான வணிை  ற்றும் அரசாங்ைக் கூட்டங்ைளிலிருந்து வாமனாலி 
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 ற்றும் மதாகைபேசி வகரயிைான ேரப்மேல்கைகயக் மைாண்ட சூழல்ைளின் எல்ைா 

வகைைளிலிருந்தும் பசைாிக்ைப்ட்ட பேச்சு  ாதிாிைள் என்ேனவற்கை உள்ளடக்கும்.  

 இப்மோதுத்தன்க  ேிஎன்சி விாிதரகவ அைராதியியல், மோருண்க யியல், உருேனியல், 

ம ாழிப் ேகுப்ோய்வு, மசயற்கை அைிவுநுட்ேம், பேச்சு அைிதல்  ற்றும் கூட்டிகணப்பு, இைக்ைிய 

ஆய்வுைள்  ற்றும் முக்ைிய ம ாழியியலின் எல்ைாப் ேரப்புைகளயும் உள்ளடக்கும் ஆய்வு 

பநாக்ைங்ைளின் விாிந்த வகைக்குப் ேயனுள்ளதாைச் மசய்ைின்ைது. 

 ேிஎன்சி பேச்சு உகரயாடல்  ற்றும் ஒருவர் உகரயாடல் இவற்ைிலிந்து ஒலிமேயர்ப்பு 

மசய்யப்ேட்ட 863 உகரைகள உள்ளடக்ைிய 4124 உகரைகளக் மைாண்ட 100106008 

மசாற்ைகள உள்ளடக்ைியது. ஒவ்மவாரு உகரயும் ப லும் எழுத்துவடிவ வாக்ைிய அைகுைளாைப் 

ேிாிக்ைப்ேட்டுள்ளது. இதற்குள் ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் மசால் வகுப்பு (மசால்வகைப்ோடு) 

குைியம் (code) தரப்ேட்டுள்ளது. ேிாித்தலும் மசால் வகைப்ேடுத்தலும் (claws) மசால்வகைப்ோட்டு 

அகடயாளப்ேடுத்தியால் தானியக்ை ாைச் மசய்யப்ேடுைின்ைது. ேிஎன்சி விாிதரவில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் வகைப்ோட்டுத் திட்டம் 65 மசால் வகைப்ேடுைகள பவறுோடுைகள 

பவறுேடுத்துைின்ைது.  

5.2.7 அம ாிக்ை பதசிய தரவுத்மதாகுதி  

 அம ாிக்ை பதசிய தரவுத்மதாகுதி (American National Corpus (ANC)) ேிஎன்ச 

தரவுத்மதாகுதி ஒப்ேிடத்தக்ை அம ாிக்ை ஆங்ைிைத்கத உட்ேடுத்திய தரவுத்மதாகுதியின் 

உருவாக்ைத்திற்கு உதவியது. இதன் பநாக்ைம் ேிஎன்சி தரவுத்மதாகுதிப் மோதுவினங்ைளுடன் 

ஒப்ேிடத்தக்ைக் குகைந்தது 100  ில்லியன் மசாற்ைகளப் மேறுவதாகும். இது ம ாழித் மதாழில் 

நுட்ே ஆய்வுக்கு உதவுவதுடன் எல்ைா  ட்டங்ைளிலும் ம ாழிப் ேகுத்தாய்வுக்கும் ைல்விக்கும் 

ேயன்ேடபவண்டி மசழுக யான பதசிய மூைத்கதத் தருைின்ைது. எஎன்சி அம ாிக்ை ஆங்ைிை 

அைராதிைளின் மவளிப்யீட்டார்ைள்  ற்றும் ம ாழி ஆய்வில் ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்ைள் இவற்ைின் 

கூட்டிகணப்ேின் (consortium) ேங்ைளிப்பு வழி உருவாக்ைப்ேட்டது. ம ாழித் தரவுக் 

கூட்டிகணப்பும் (linguistics Data consortium LDC ) சாதன  ற்றும் மோருளாதார ஆதரவும் 

தந்தது. ஏஎன்சி தரவுத்மதாகுதியின் 10  ில்லியன் மசாற்ைளின் முதல் மவளிப்யீட்டில் 

உள்ளடக்ைப்ேட்ட உகரைள் முதலில் மேைப்ேட்டகவயாகும். எனபவ, தரவுத்மதாகுதி 
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சாிநிைரானதல்ை பேச்சுப் ேகுதி 3224388 மசாற்ைகளயும் எழுத்துப்ேகுதி 8283828 மசாற்ைகளயும் 

மைாண்டுள்ளது.  

5.2.8 ஆங்ைிை வங்ைி  

 ஆங்ைிை ம ாழி வங்ைி (Bank of English) மசாற்ைள், இைக்ைணம்  ற்றும் ேயன்ோடு 

(usage) என்ேவனவற்ைின் ேகுப்ோவிற்கு பவண்டி வடிவக க்ைப்ேட்ட தற்ைாை ஆங்ைிை 

ம ாழியின்  ாதிாிைளின் பசைாிப்ோகும். ஆங்ைிை ம ாழி வங்ைி 1991-ன் (Cobuild (Harper Collins 

Publishers) ) ற்றும் யுபையில் உள்ள ேிர் ிங்ைாம் ேல்ைகைக்ைழைம் இவற்ைால் 1991-ல் 

மவளிப்யிடப்ேட்டது. இது புதிய சாதனங்ைளின் நிரந்தர பசர்ப்ேினால் மதாடர்ந்து வளர்ைின்ைது. 

பசைாிப்பு எழுதப்ேட்ட  ற்றும் பேச்சின் பவறுேட்ட வகைைளின் விாிந்த ேரப்மேல்கைகயக் 

மைாண்டது. இது நூற்றுக்ைணக்ைான பவறுேட்ட மூைங்ைளிலிருந்து ஆங்ைிை ம ாழியின் 

 ாதிாிைகளக் மைாண்டிருக்ைின்ைது. எழுதப்ேட்ட உகரைள் மசய்தித்தாள்ைள், இதழ்ைள், 

(magazines) ைகதப் புத்தைங்ைள்  ற்றும் ைகதயல்ைாப் புத்தைங்ைள், சிற்பைடுைள் (brpcjers) 

துண்டுப்ேத்திாிக்கைைள் (leaflets) அைிக்கைைள், ைடிதங்ைள்  ற்றும் ேிைவற்ைிலிருந்து 

எடுக்ைப்ேட்டகவைளாகும். பேச்சுச் மசாற்ைள் அன்ைாட சாதாரண உகரயாடல்ைள், வாமனாலி 

ஒலிேரப்புைள், கூட்டங்ைள் பநர்ைாணல்ைள்  ற்றும் விவாதங்ைள் போன்ைவற்ைால் 

ேிரதிநிதித்துவம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன.  

5.3 இந்திய ம ாழிைளுக்ைான தரவுத் மதாகுதிைள் 

5.3.1 இந்திய ம ாழிைளின் MIT தரவுத்மதாகுதி  

 இந்திய ம ாழிைளுக்கு தரவுத்மதாகுதி உருவாக்குவது 1991-ல் மதாடங்ைப்ேட்டது. இது 

இந்திய அரசின்  ின்னுத் துகை எல்ைா இந்திய ம ாழிைளுக்கும் இயந்திரத்தால் ேடிக்ைவியலும் 

உகரைளின் தரவுத்மதாகுதிைளஇ உருவாக்ை பவண்டி இந்திய ம ாழிைளுக்குத் மதாழில் நுட்ே 

வளர்ச்சி (Technological Development for Indian Languages (TDIL)) என்ை திட்டத்கதத் 

மதாடங்ைியது. இபத பநரத்தில் ம ாழி ஆய்வுக்கும் (மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தி, 

உகர குைியாக்ைி, புள்ளியல் எண்ணி, எழுத்துத் திருத்தி, உருேனியல் ேகுப்ோய்வி போன்ைவற்கை 

உருவாக்ை) ஆங்ைிைத்திலிருந்து இந்திய ம ாழிைளுக்கு எந்திர உதவிசார் ம ாழிமேயர்ப்புக்கு 

(machine-aided translation)  பவண்டி ைருவிைகள வடிவக த்தல் என்ை மசயல்ோடுைளுக்கு 

ம ன்மோருள்ைகள உருவாக்ைவும் ஊக்ைம் தரப்ேட்டது. மடல்ைியில் உள்ள இந்தியத மதாழில் 
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நுட்ே நிறுவனம் (Indian institute of technology)  இந்திய ஆங்ைிைம் , இந்தி  ற்றும் ேஞ்சாேி 

ஆைிய ம ாழிைளுக்கு தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைியது. க சூாிலுள்ள இந்திய ம ாழிைளின் 

க ய நிறுவனம் த ிழ், மதலுங்கு, ைன்னடா  ற்றும்  கையாள ம ாழிைளுக்கு 

தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைியது. பூபனயில் உள் மடக்ைான் ைல்லூாி  ராத்தி  ற்றும் 

குஜராத்தி ஆைிய ம ாழிைளுக்கு தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைியது. புேபனஸ்வாிலுள்ள 

ேயன்ோட்டு ம ாழி அைிவியல்ைளின் இந்திய நிறுவனம் ஒாியா, வங்ைாளம், அசா ீஸ் ஆைிய 

ம ாழிைளுக்கு தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைியது. வாரணாசியிலுள்ள சம்பூர்ணநந்தா 

ச ஸ்ைிருதப் ேல்ைகைக்ைழைம் ச ஸ்ைிருத ம ாழிக்கு தரவுத்மதாகுதி உருவாக்ைியது. அலிைார் 

முஸ்லீம் ேல்ைகைக்ைழைம் உருது, சிந்தி  ற்றும் ைாக்ஷ் ீாி ஆைிய ம ாழிைளுக்கு 

தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைியது.  

 ைான்பூாிலுள்ள இந்தியத் மதாழில் நுட்ே நிறுவனம் ம ாழி ேகுத்தாய்விற்கும் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்புக்கும் ைருவிைகளயும் ம ன்மோருள்ைகளயும் வடிவக க்கும் மோறுப்கே ஏற்ைது. 

க சூாிலுள்ள இந்திய ம ாழிைளின் க ய நிறுவனம் எல்ைா ம ாழிைளின் முழு தரவுத்மதாகுதி 

தரவுக யத்கதச் பசைாித்துப் ோதுைாக்கும் மோறுப்கே ஏற்ைது. 1995-ல் இத்திட்டத்தின் 

முடிவுற்ைபோது  ின்னனு நிறுவனம் இது நீண்டைாை ஆய்கவயும் மோிய முதலீட்கடயும் 

பவண்டும் என்று உணர்ந்து திட்டத்கதத் மதாடரா ல் நிறுத்தியது. இருப்ேினும் தற்போது இந்திய 

அரசின் MIT புதிய மவளிப்ச்சத்திலும் ோர்கவயிலும் இச்மசயல்ோட்கட  ீண்டும் 

நகடமுகைப்ேடுத்தியுள்ளது. 

5.3.2 இந்திய ம ாழிைளுக்ைான தரவுத்மதாகுதி 

 இந்திய ம ாழிைளுக்ைான தரவுத்மதாகுதி ேற்ைி Jayaram  ற்றும் Rajashree விாிவாை 

விளக்ைியுள்ளனர். ப லும் இந்திய ம ாழிைளின் நடுவண் நிறுவனம் இந்தி, ேஞ்சாேி, ைாஷ் ீாி, 

உருது, ைன்னடம், த ிழ், மதலுங்கு,  கையாளம், ஒாியா, அசா ி  ற்றும் மேங்ைாலி போன்ை 

ேன்னிமரண்டு ம ாழிைளுக்கும் ைிட்டத்தட்ட மூன்று  ில்லியன் மசாற்ைள் வரு ாறு விாிதரகவ 

உருவாக்ைியுள்ளது.  

தரவுத்மதாகுதியின் பநாக்ைம் 

 தரவுத்மதாகுதி இந்திய ம ாழிைளின் க ய நிறுவனத்தால் உருவாக்ைப்ேட்ட 

தரவுத்மதாகுதிைள் ேல்பநாக்கு தரவுத்மதாகுதிைள் ஆகும். இந்த ஒரு விாிதரகவ உருவாக்ை 
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மசைவான மதாகை  ற்றும் மதாகுக்ை பதகவயான பநரம் என்ேன ேல்பவறுேட்ட ம ாழியியல் 

ஆய்வுைளுக்கு இவற்கை அடிப்ேகட மூைவள ாை ேயன்ேடுத்த ஊக்ைம் அளித்து வருைிைது. 

ஒருவர் தரவுத்மதாகுதி மசய்ய எல்ைா ஆய்வுைளுக்கும்  ிைப் மோருத்த ான முன் ாதிாி என்று 

எடுத்துக்மைாள்ள இயைாது. தரவுத்மதாகுதியின் பநாக்ைம் ேின்வரு ாறு:  

1. பவறுேட்ட உகர வகைைளிலிருந்து மசாற்ைள்  ற்றும் வாக்ைியங்ைளின்  ாதிாி.  

2. பவறுேட்ட உகர வகைைளில் மசாற்ைளின் நிைழ்மவண்  

3. இைக்ைண வகைப்ோடுைள் அடிப்ேகடயில் மசாற்ைளின் ேட்டியல்  

4. பவறுேட்ட சுழல்ைளில் மசாற்ைளின் பதர்வு  

5. தனிநிகை மசாற்ைள் பசர்ந்து வருகை  ற்றும் இைக்ைண – மதாடாியல் அக ப்மோழுங்கு  

6. இைக்ைண வகைப்ோடுைள் அடிப்ேகடயில் மசாற்ைளின் ேட்டியல்  

7. ேயன்ோட்டடின் இயற்கையான எடுத்துக்ைாட்டுைளின் பதர்வுக்குக் ைச்சாப்மோருள்.  

5.3.3 EMILLE – தரவுத்மதாகுதி 

 EMILLE [Enabling Minority Language Engineering]  தரவுத்மதாகுதிைள், Emille  திட்டம், 

யு.பை.யில் உள்ள ைங்ைாஸ்டர் ேல்ைகைக்ைழைம், க சூாில் உள்ள இந்திய க ய நிறுவனம் 

இவற்ைின் ஒத்துகழப்ோல் உருவாக்ைப்ேட்டது. Emille  ஐபராப்ேிய ம ாழி மூைவளங்ைள் 

சங்ைத்தால் [European Language Resources Association]  வழங்ைப்ேட்டது. இந்த தரவுத்மதாகுதி 

மூன்று ேகுதிைகளக் மைாண்டது.  

1. ஒரு ம ாழி தரவுத்மதாகுதி [Monologual Corpus] 

2. இகண தரவுத்மதாகுதி [Parallel Corpus] 

3. அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி [Annotated Corpus] 

ஆசா ி, மேங்ைாளி, குஜராத்தி, இந்தி, ைன்னடம், ைாக்ஷ் ிாி,  கையாளம்,  ராத்தி, ஒாியா, 

ேஞ்சாேி, சிங்ைளம், த ிழ், மதலுங்கு, உருது ஆைிய ேதினாங்கு மதற்ைாசிய ம ாழிைளின் எழுத்து 

 ற்றும் பேச்சுத் தரகவ உள்ளடக்ைிய ஒரு ம ாழி தரவுத்மதாகுதிைள் உள்ளன. நுஅகடடந ஒரு 

ம ாழி தரவுத்மதாகுதி ைிட்டத்தட்ட 92,799,000 மசாற்ைகள உள்ளடக்ைியது. (இது மேங்ைாளி, 

குஜராத்தி, இந்தி, ேஞ்சாேி, உருது என்ை ம ாழிைளின் எழுத்துப்மேயர்க்ைப்ேட்ட பேச்சுத்தரவின் 
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2,627,000 மசாற்ைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது) இகண தரவுத்மதாகுதிைள் ஆங்ைிை உகரயின் 

2,00,000 மசாற்ைகளயும், இந்தி, மேங்ைாளி, ேஞ்சாேி, குஜராத்தி, உருது இவற்ைின் 

ம ாழிமேயர்ப்புைகளயும் மைாண்டது. அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட ேகுதி உருது ம ாழியின் 

மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட ஒரு ம ாழிய  ற்றும் இகண தரவுத்மதாகுதிைகள 

உள்ளடக்ைியது. இத்துடன் வகரயகை ேயன்ோட்டின் இயல்கேக்ைாட்ட இருேது இந்தி 

தரவுத்மதாகுதிைளின் பைாப்புைகளக் மைாண்டுள்ளது. இந்த விாிதரவானது CES Compliant 

SGML- ஐப் ேயன்ேடுத்திக் குைிக்ைப்ேட்டுள்ளது. ப லும் Unicode- ஐப் ேயன்ேடுத்தி குைியாக்ைம் 

(Encode) மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  

5.3.4 EMILLE  ற்றும் CIIL ஒரு ம ாழி எழுத்து தரவுத்மதாகுதி  

 எழுத்து தரவுத்மதாகுதி மடல்லியில் உள்ள இந்திய மதாழில் நுட்ே நிறுவனம் (CIIT), 

புவபனசுவரத்தின உள்ள ேயன்ோட்டு ம ாழி அைிவியல் நிறுவனம் (ILAS), அலிைாாில் உள்ள 

அலிைார் முஸ்லீம் ேல்ைகைக்ைழைம் இவற்றுடன் ஒருங்ைிகணந்து இந்திய ம ாழிைளின் க ய 

நிறுவனத்தால் உருவாக்ைப்ேட்டது CIIL தரவுத்மதாகுதி ஆகும்.  

 இந்த தரவுத்மதாகுதி மதாடக்ைத்தில் ISCII உகரயாை குைியாக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

இப்மோழுது CES – Compliant SGML குைியீட்டுடன் Unicode – CIIL ஒரு ம ாழிய தரவுத்மதாகுதி 

93,530,000 மசாற்ைகளக் மைாண்டுள்ளது.  

5.3.5  த ிழுக்ைான தரவுத்மதாகுதி தயாாித்தல் 

 த ிழுக்ைான தரவுத்மதாகுதி தயாாித்தலில் முன்பனாடியாை உள்ள நிறுவனம் க சூாில் 

உள்ள இந்திய ம ாழிைளின் க ய நிறுவனம் ஆகும். ேை ேிை நிறுவனங்ைளும் தாங்ைள் எடுத்துக் 

மைாண்ட இயற்கை ம ாழியாய்வு திட்டங்ைளுக்கு ஏற்ைவாறு தரவுத்மதாகுதிைகளச் பசைாித்துப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைன.  ின் வடிவில் உள்ள புத்தைங்ைகளயும் ைாை இதழ்ைகளயும் நாள் 

இதழ்ைகளயும் பதகவக்பைற்ைவாறு பசைாித்து விாிதரவாைப் ேயன்ேடுத்த இயலும். இந்திய 

ம ாழிைளின் க ய நிறுவனம் இந்திய ம ாழிைளுக்ைாை தரவுத்மதாகுதி தயாாிக்கும் முயற்சியில் 

த ிழுக்கு விாிதரகவத் தயாாித்து தந்துள்ளது. 

 த ிழுக்ைான விாிதரகவப் மோறுத்த வகரயில் உகரைளானது தினைரன் ேத்திாிக்கையின் 

இகணயத்தளத்திலிருந்து எடுக்ைப்ேட்டுள்ளது. இந்த தரவுத்மதாகுதி இந்திய ம ாழியின் க ய 
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நிறுவனத்தால் உருவாக்ைப்ேட்ட மதாடக்ைாை விாிதரகவயும் உட்ேடுத்தும். த ிழ் எழுத்து 

விாிதரவில் எடுக்ைப்ேட்ட மசாற்ைளின் ேட்டியல் ைீபழ மைாடுக்ைப்ேட்டுள்ளது.  

1.சினி ா (cinema) திகரப்ேடம்  ற்றும் அது மதாடர்ோை மசய்திைள் (ைிட்டத்தட்ட 

1,050,000 மசாற்ைள்)  

2.மசய்திைள் (News) ைகதச் மசய்திைள் (ைிட்டத்தட்ட 8,610,000 மசாற்ைள்)  

3. ற்ைகவ (Others) இகணய தளத்திலிருந்து எடுக்ைப்ேட்ட  ேிை ைகதைள் (ைிட்டத்தட்ட 

730,000 மசாற்ைள்)  

4.அரசியல் (Political) அரசியல் மசய்தி அைிக்கை (ைிட்டத்தட்ட   5,050,000 மசாற்ைள்)  

5.விகளயாட்டுைள் (Sports) விகளயாட்டுச் மசய்தி அைிக்கை (ைிட்டத்தட்ட  1,170,000 

மசாற்ைள்)  

5.3.6.ேிை நிறுவனங்ைளின் த ிழ் தரவுத்மதாகுதிைள் 

 இயற்கை ம ாழி ஆய்வில் குைிப்ோை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் சூடுப்ேட்டுள்ள 

நிறுனங்ைள் த ிழுக்மைன்று தரவுத்மதாகுதிைள் தயாாித்து அவற்கை மசால் வகைப்ோடுைளுக்கு 

அகடயாளப்ேடுத்தி ேயன்ேடுத்தி வருைின்ைன. குைிப்ோைத் த ிழ்ப்ேல்ைகைக்ைழைம், 

அண்ணா கைப் ேல்ைகைக்ைழைம், Aukbc ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அ ிர்தா மதாழில் நுட்ே 

நிறுவனம் என்ேன இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வில் சூடுேட்டு அதற்பைற்ை 

தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைி ேயன்ேடுத்துைின்ைன.  

5.4 உகர தரவுத்மதாகுதி ஆய்வு 

 ேை ம ாழிைளில் மோிய  ின் தரவுத்மதாகுதிைள் பசைாிக்ைப்ேட்டேின் அவற்கை ஆய்வு 

உத்திைளுக்கு உள்ளாக்கும் பதகவவரும். விாிதரவிலிருந்து ம ாழித்தரகவ அணுகுவதற்கும் 

பதகவயான தைவல்ைகள  ீளப்மேறுவதற்கும்  க்ைள் ஒழுங்குமுகைைளும் உோயங்ைளும் 

உருவாக்ைியுள்ளனர். இவ்வாய்வுக் ைருவிைள் ேயனுள்ளதாை அக ந்துள்ளன. ேைவித ான ஆய்வு 

உத்திைள் இருக்ைின்ைன. எடுத்துக்ைாட்டாை.  

1. புள்ளியல் ஆய்வி ( Statistical analyzer ) 

2. மதாடரகடவு ஆய்வி ( Concordencer  )   

3. மசால் பசர்ந்து வருகை ஆய்வி ( Lexical collocator ) 

4. முக்ைியச்மசால் ைாணும் ஆய்வி ( Key word finder ) 
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5. அைராதிச்மசால் ஆய்வி (lemmantizer) 

6.உருேனியல் ஆய்வியும் உருவாக்ைியும் (Marphological analyzer and gernerator)  

7.மசால் ஆய்வி (word processer )  

8. மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தி (part of speech tagger) 

9. தரவுத்மதாகுதி குைிப்புகரப்ோன் (corpus annotator) 

10. ேகுத்துக் குைிப்ோன் (Parser) 

ஆங்ைிைம், ேிரஞ்சு, மஜர் ன் போன்ை ம ாழிைளுக்கு விாிதரகவ ஆய ேை ம ன்மோருள்ைள் 

உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன.  ஆனால் இந்தி, த ிழ் போன்ை இந்திய ம ாழிைளுக்கு அத்தகைய 

ம ன்மோருள்ைள் இனிப  தான் உருவாக்ைப்ேட பவண்டும்.  இதற்ைான முயற்சிைள் எடுக்ைப்ேட்டு 

வருைின்ைன.  

5.4.1 நிைழ்மவண் ஆய்வு  

 ம ாழியில் நீண்ட ைாை ாைபவ புள்ளியியலுடனும் ைணக்ைியலுடனும் மதாடர்புகடயது. 

ம ாழியியல், நகட அளவியல் (stylometrics) போன்ை இயற்கைம ாழி விாிதரவிலிருந்து 

மேைப்ேடும் பவறுப்ேட்ட புள்ளியியல்  ற்றும் அளவில் தைவல்ைகள பவண்டுைிைது. ம ாழியின் 

அட்டவகணப் ேடுத்தப்ேடும். உகரயிலுள்ள ேை முக்ைிய ான ம ாழி அக ப்மோழுங்குைகள 

அணுை உதவுவதால் இது  ிை முக்ைிய ானதாகும். இது உள்ளுணர்வால் அைிய இயைாத 

தைவல்ைகளக் தருைின்ைது.  

5.4.2 மசால் வருகை ஆய்வி  

 மசாற்ைளின் பசர்ந்து வருகை உகரைளில் மசாற்ைளின் ேங்ைளிப்கேயும் இடத்கதயும் 

புாிந்துக்மைாள்ளப் மோிதும் உதவும் இவ்வாய்வு மசாற்ைளில் எந்த இகணைளுக்ைிகடயில் 

கூடுதல் பசர்ந்து வருகை உைவு இருக்ைின்ைது என்ேகத அைிய இயலும். ப லும் இரண்டு 

மசாற்ைள் பசர்ந்து வரும் நிைழ்வுத் தகைக கயக் தற்மசயைாை விகளவின் அடிப்ேகடயிைான 

நிைழ்வு தகைக யுடன் ஒப்ேிடும் ஒவ்மவாரு மசால் இகணக்கும் ஒரு  திப்மேண் தரப்ேடும் 

கூடுதல்  திப்மேண் பசர்ந்து வருகைகயக்ைாட்டும். இது அைராதியிலும் மதாழில் நுட்ே ம ாழி 
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மேயர்ப்ேிலும் ேயன்ேடுத்த விாிதரவிலிருந்து ேல்மசால் அைகுைகளப் ேிாித்மதடுக்ை உதவும். 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்கும் மோருண்க  பவறுோட்டிற்கும் இத்தகைய தைவல்ைகள 

கைக்மைாடுக்கும் இது அர்த்த பவறுோடுைகள அகடயாளம் ைாண ஒற்றுக யான மசாற்ைகளக் 

குழு  உதவுைிைது.  

எ.ைா.  

 ாடிப் - ேடி Step  

வாசற் - ேடி Step 

புத்தைம் ேடி Read 

மசான்னப்ேடி Manner 

ஐந்து லிட்டர் Measure 

ஒபர மோருண்க கயக் மைாண்ட மசால்லுைளுக்கு இகடபய உள்ள ேயன்ோட்டு 

பவறுோடுைகள பவறுேடுத்த உதவும்.  

5.4.3 சூழலில் முக்ைியச் மசால்   

 தரவுத்மதாகுதி ஆய்வில் “KWIC”  (Key Word in Context (KWIC) )’’ என்ை மசால் அடிக்ைடி 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது. இது குைிப்ேிட்ட மசாற்ைளின் பநர்வுைகள அைிய உதவுைின்ைது. 

ஆய்வுக்கு உட்ேடும் மசால் ஒவ்மவாரு வாியின்  த்தியில் கூடுதைான இகட மவளிப்யுடன் 

பதான்றும் பவறுேட்ட பநாக்ைங்ைளுக்கு பவண்டி சூழலின் நீட்சி குைிப்ேிடப்ேட்டிருக்கும். இது 

க யத்திலுள்ள மசால்லின் இரண்டு ேக்ைங்ைளிலும் இரண்டு மூன்று அல்ைது நான்கு மசாற்ைளின் 

சூழகைக் ைாட்டும். இகத N-Gram (bi-gram, trigram, tetra-gram set) என்ேர் 

இவ்வக ப்மோழுங்கு ஒருவாின் பதகவ அடிப்ேகடயில்  ாறும். மசாற்ைள், மதாடர்ைள், எச்சத் 

மதாடர்ைள் இவற்ைின் ஆய்வின் போது கூடுதைான சூழல் அவற்கைப்புாிந்துக்மைாள்ளத் 

பதகவப்ேடும்.  ைஇஉ என்ேகத ஒரு வகரயாை எண்ணுவது நல்ைது. மசாற்ைளின் 

நிைழ்மவண்கண க யச்மசால்லின் சூழலில் ோிபசாதிக்ைபவண்டும். எல்ைாத் தைவல்ைளுைம் 

எப்போதும் பதகவப்ேடுவதில்கை. ஆனால் நாம் பதகவப்ேடும் போது தைவகைப் 

ேயன்ேடுத்துைின்பைாம். 
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 KWIC மசால்ைால் மோருந்தகை அணுைியேின் நாம் ம ாழியியல் வர்ணகணயில் 

ேல்பவறுேட்ட பநாக்ைங்ைகள உருவாக்ைைாம்  ற்றும் இந்பநாக்ைங்ைகள நிகைபவற்ை 

வழிமுகைைகள வகுக்ைைாம். சூழலில் முக்ைியத்துவம், பசர்ந்து வரும் மசாற்ைளின் ேங்ைளிப்பு 

சூழல்ைளில் மசாற்ைளின் உண்க  நடத்கத, பநர்வின் உண்க ச் சூழ்நிகை  ற்றும் சூழல் 

அடிப்ேகடயிைான ைட்டுப்ோடுைள் இவற்கைப் புாிந்துமைாள்ள KWIC உதவும்.  

 குைிப்ேிட்ட இடம் சார்ந்த மசாற்ைகளக் குழுமுதல் உகரைளில் மசாற்ைள் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் அக ப்மோழுங்கைப் ேற்ைிய தைவல்ைகள ந க்குத் தரும்  ற்மைாரு 

வகையான ஆய்வாகும். இது எங்கு மசால் நிரல் வாக்ைியங்ைளின் மோருண்க ச் சுக கயத் 

தீர் ானிக்ைின்ைபதா அங்கும், எங்கு ஒரு உறுப்ேின் தனிப்ேட்ட மோருண்க ச் சுக   ற்மைாரு 

உறுப்ேின் வருகையால் ோதிக்ைப்ேடுைிைபதா அங்கும் முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். குைிப்ேிட்ட 

இடம் சார்ந்த மசாற்ைகளக் குழுமுதல் ( மதாடர்ைள்  ற்றும் வாக்ைியங்ைளின் ) ேகுத்துக் 

குைித்தலின் போது உறுப்புைளின் மசயல்ோட்டு நடத்கதகய பநாிட தைவகைத் தருைிைது.  

 இது ேயன்ோட்டில் வழக்ை ற்ை ஆனால் தற்சுட்டு வடிவுைளுடன் தனிப்ேட்ட உைவு 

மைாண்ட விகனவடிவுைளின் எடுத்துக்ைாட்டாை (Amuse onself, please one self, lend on self 

remind one self)வகைமுகைகயத் தீர் ானிக்ைின்ைது. இம் ாதிாியான அக ப்மோழுங்ைின் 

அைிவு, ம ாழி ைற்ேவர்ைளுக்கு இகடப்ேட்ட நிகையிலிருந்து உயர்ந்த நிகைக்குச் மசல்ை 

குழுமுதகைப் ேயன்ேடுத்தி நாம் த ிழில் முற்றும் விகனைள், மேரும்ோைான எச்ச விகனைள் 

கூடுதைாைத் மதாடரும் என்றும் மேயர்ைள் ஒட்டுக்ைளாலும், ேின்னுருபுைளாலும் மதாடரப்ேடும் 

என்றும் அைிந்து மைாள்ளைாம். குைிப்ேிட்ட இடம் சார்ந்த மசாற்ைகளக் குழுமுதைால் ைிகடக்கும் 

தைவல்ைள் மசாற்ைகள விகனக் குழுக்ைளாைவும் மேயர்க் குழுக்ைளாைவும் ஆய உதவும். 

குைிப்ேிட்ட இடம் சாரந்த மசாற்ைகளக் குழுமுதைால் ைிகடக்கும் தைவல் மசாற்ைளின் குைிப்ேிட்ட 

இடம் சார்ந்த பசர்க்கையின் ைாரண ாை வரும் மசால் யக்ைத்கதத் தீர்க்ைின்ைது. 

மோருண்க யின் நுண்க யான பவறுோடுைள் சூழல்ைளின் மசாற்ைளின் வருகை முகையுடன் 

கூடிய உறுப்புைளுக்ைிகடபய உள்ள அை உறுப்புக்ைாளல் மேரும்ோலும் தரப்ேடுைின்ைது. கூட்டுப் 

மேயர்ைளுக்கும், கூட்டு விகனைளுக்கும் மசாற்ைளின் குைிப்ேிட்ட பசர்க்கையால் உணர்த்தப்ேடும் 

மோருண்க த் தனிப்ேட்ட மசாற்ைளின் மோருண்க யிலிருந்து மேை இயைாது.  
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3.4.4 மசால் ேகுப்ோய்வு  

 மசால் ேகுப்ோய்வு (Word Processing) விாிதரவில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மசாற்ைகளத் 

தானியக்ை ாை ஆய்வகத உள்ளடக்கும். இதன் முக்ைிய பநாக்ைம், ஒரு உகரயின் ேகுதியிலிருந்து 

ஒரு மசால்கைக் ைண்டுேிடித்து அகத அதன் ேயன்ோட்டின் சூழலிருந்து ேிாித்து, அதன் 

உருமோலியனியல் அக ப்கே ஆய்ந்து, அதன் மூைப் மோருண்க கயப் மேற்று, உகரயில் 

அதன் மதாடாியல் ேங்ைளிப்கே விளக்குவது அவசியம்.  

 மசால் ேகுப்ோய்விலிருந்து ைிகடக்கும் தைவல் மசால் அர்த்த  யக்ைத்கதத் தீர்ப்ேதற்கும் 

(Word Sense Disambiguation (WSD) )அைராதி உருவாக்குவதற்கும் ேகுத்துக் குைிப்ேதற்கும் 

ம ாழி ைற்ேத்ைகும்  ற்றும் இது போன்ை ேைற்ைிற்கும் ேயனுள்ளதாகும். ஆங்ைிைம் போன்ை 

ம ாழிைளுக்குப் ேை மசால் ேகுப்ோய்வுைள் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன. த ிழ் போன்ை இந்திய 

ம ாழிைளுக்கும் இத்ததகைய ேகுப்ோய்வு உருவாக்ைப்ேட்டு ேயன்ேடுத்ததப்ேட்டு வருைின்ைன.  

5.4.5 திாிபுைாத மசாற்ைளின் ஆய்வு    

 திாிபுைாத மசாற்ைளின் ஆய்வு (Processing Non-Inflectecd Forms)  ேின்வரும் ேடம் 

மசாற்ைளின் ேகுப்ோய்கவ விளக்கும்.
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தரவுத்மதொகுதி 

மசொல்லின் கண்டுெிடித்து விதிளயப் ெயன்ெடுத்தி உளரயில் ஒரு மசொல்ளைத் நதடவும் 

எழுத்துக்கைின் ஒரு நகொர்ளவளய ஒரு மசொல்ைொகக் கண்டுக்மகொள்ைவும் 

        அச்மசொல்ளை நவர் அகரொதியில் நதடவும் 

கண்டுப்ெிடிக்கப்ெட்டொல், மெொருண்ள க்கும்          

ெிை  தகவல்களுக்கும் நவண்டி இைக்கண  

அகரொதியில்  நதடவும் 

கண்டுெிடிக்கப்ெடொவிட்டொல் அளதத் 

திடிபுற்ை மசொல்ைொகக் கருதவும் அதெடி 

முன்நைைவும் 

  அடுத்தச் மசொல்ளை நேொிடவும் 
அடுத்த மசொல்லி நேொிடவும் 

விளைளவத் தரும் 
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5.4.6. திாிபுற்ை மசாற்ைகளப் ேகுத்தாய்தல்  

 ேின்வரும்ேடம் திாிபுற்ை மசாற்ைளின் (Processing Inflecled words) ேகுப்ோய்கவ 

விளக்கும்.  

 

 

   தரவுத்மதொகுதி 

விொிதரவில் ஒரு திொிபுற்ை மசொல்ளைக் கண்டுப்ெிடிக்கவும் 

நவர்  ற்றும் ெின்மைொட்டு  

ெொகங்கைொகப் ெிொிக்கவும் 

நவர்  ற்றும் ெின்மைொட்டு 

அகரொதிளயப் ெயன்ெடுத்தவும் 

திொிபுற்ை மசொல்லின் 

உருெைியல் ஆய்வு 

நவர்  ற்றும் ெின்மைொட்டு மெொருத்த    வழிமுளை 

வளரளவயும் ெயன்ெடுத்தவும் 

மசொல்லில் ெகுத்துக் குைித்தல் 
இைக்கண மற்றும் 

மெொருண்ள யியல் தகவல் 

மவைியீட்டுக் நகொர்ளவளய உள்ைீட்டுக் 

நகொர்ளவயுடன் மெொருத்டவும் 

எல்ைொத் தகவலுடன் இறுதி 

மவைியீட்ளடத் தருவித்தல் 

5.4.7 இரட்கடச் மசாற்ைகளப் ேகுத்தாய்தல்  
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 இரட்கடச் மசாற்ைளின் ஆய்வு (processing dbouble words) உறுப்புைள் அவற்ைிற்கு 

இகடயில் ஒரு இகடமவளிப்யால் ேிாிக்ைப்ேட்ட கூட்டுைள் இரட்டுற்ை மசாற்ைள், பவறுேட்ட 

மசாற்ைள் என்ேனவற்கை உள்ளடக்கும். இரட்கடமசாற்ைகள விாிதரவில் ஆய்வது  ிைவும் 

சிக்ைைான மசயல்முகையாகும். மேரும்ோலும் இரட்கடமசாற்ைள் அைராதியில் தரப்ேட்டிருக்கும். 

அவ்வாறு தரப்ேடாத மசாற்ைகள ைாண்ேது தான் சிர  ாகும். இதற்கு பசர்ந்து வருகை 

நிைழ்மவண்ைள் இதற்கு மோருந்தும். அடுத்து வருைின்ை மோருண்க  இரட்கடச் மசாற்ைளின் 

மோருண்க கய உறுதிமசய்ய உயதவுவதால் இரட்கட மசாற்ைகள ஆய்தல் மசால்  ட்டத்தில் 

மோருண்க   யக்ைம் தீர்க்ை உதவும்.  

5.5  தரவுத்மதாகுதி அகடயாளப் ேடுத்துகை  

 குைிப்ேிட்ட ேண்புக் குைிப்ேிட்டபவண்டிய மசாற்ைளுக்குத் தனிப்ேட்ட குைியங்ைகள 

ஒட்டுவகத உள்ளடக்கும். ம ாழிக் குைிப்புகரயின் சிை வகைைள் குைிப்புகர, குைியங்ைள் என்று 

அைியப் ேடுவதற்குப் ேதிைாை டஇஇேரகளவஇஉ யஇஇடிவயவஇடிஇ அகடயாளப்ேடுத்துதல் 

என்று அைியப்ேடுைிைது.  

5.5.1 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்துதல்   

 மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தும் (Part Of Speech Tagging) திட்டம் ஒரு 

மசால்லின் வாக்ைியத்தில் அதன் மசால் வகைப்ோட்டுடன் அகடயாளப்ேடுத்தும். இது போன்ை 

நிகைைளில் மசய்யப்ேடுைிைது. முன்திருத்தல், தானியங்கு அகடயாளம் தருகை  ற்றும்  னித 

முயற்சிசார் ேின்திருத்தல் என்ேகவயாகும்.  

5.5.2 இைக்ைணம் அகடயாளப்ேடுத்தல்  

 மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தலில் இரண்டாவது  ட்டம் இைக்ைண 

அகடயாளப்ேடுத்தல் ஆகும். இது விாிதரவில் உள்ள ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் இைக்ைணம் 

மோருள் தரும் விாிவான குைிப்புகர ஒழுங்கு முகையாகும். இம்முகையில் ஆங்ைிைத்திற்கு சிை 

ைருவிைள் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது. எம்முகையில் மசய்திருதாலும் இறுதியில்  னித முயற்சிசார் 

திருத்தலுக்கும்  திப்பீட்டிற்கும் திட்டவகரவு மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  
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5.5.3 மசாற்மோருள் அகடயாளப் ேடுத்தல்  

 மசாற்மோருள் அகடயாளப்ேடுத்தல் (word sense tagging) மசால் 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட  ற்றும் இைக்ைணம் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட உள்ளீட்டு உகரயின் 

மசாற்ைகள ஏற்ை வல்ைது. தானியங்கு அகடயாப் ேடுத்தலுக்குப்ேின் ஒவ்மவாரு மசால்லும் 

சாியான மோருண்க  வகுப்ோக்ைத்கத உறுதி மசய்யபவண்டி  னித முயற்சி சார் ேின் திருத்தல் 

மசய்யப்ேடுைிைது.  

5.6  ம ாழித் மதாழில் நுட்ேத்தில் தரவுத்மதாகுதி  

 ம ாழித் மதாழில் நுட்ேத்தில் தரவுத்மதாகுதியின் ேங்ைளிப்பு இன்கைய ைாைைட்டத்தில் 

 ிை சிைப்ோைவும் ேரவைாைவும் பேசப்ேடும்  ற்றும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மநைிமுகையாகும். ம ாழி 

புாிந்துமைாள்ளுதல், பேச்சு புாிந்துக்மைாள்ளுதல், உகர  ீட்பு  ற்றும் புாிந்துக்மைாள்ளுதல் 

உகரைளிலிருந்து தைவல்ைகள  ீட்டல், ஒலிவழி எழுத்து புாிந்துக்மைாள்ளுதல் 

இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு போன்ைவற்கை உள்ளடக்கும். ைணிப்மோைி அடிப்ேகடயிைான 

ம ாழியியல் மதாழில்நுட்ேத்தில் ஆர்வம் கூடி வருைிைது. இருப்ேினும்  னித ம ாழியியல் 

உட்ேடும் ைைகவத்தன்க ைள்  ற்றும் சிக்ைல்ைள் ைாரண ாை ம ாழி ஆய்வுக்ைாைத் 

திட்ட ிடப்ேடும் ைணினி வழியக ப்பு முகைைள் பவறுேட்ட ம ாழித் தரவுைளின்  ிைக் 

கூடுதைான அளகவ பவண்டும். இதன் ைாரண ாை அளவீட்டு ம ாழியியல் என்று 

அகழக்ைப்ேடும் தரவுத்மதாகுதி ம ாழியியல் ேயன்ோட்டு ம ாழியியலின் புதிய ைிகளயாை 

உருவாக்ைியுள்ளது. எல்ைா ம ாழிைளிலும் தரவுத்மதாகுதி உருவாக்ைப்ேட்டு அவற்கை 

ம ாழியின் ேை நிகைைளிலும் அகடயாளப்ேடுத்தும் முயற்சி நகடப்மேற்று வருைிைது. இத்தகைய 

தரவுத்மதாகுதி ம ாழிக் ைருவிைள் தயாாிப்ேதற்கு  ிைப்ேயனுள்ளதாை அக ைிைது. இந்மநைிமுகை 

ம ாழித் மதாழில் நுட்ே ாை வளர்ந்துள்ளது.  

5.6.1  ம ாழித்மதாழில் நுட்ேத்தில் தரவுத்மதாகுதியின் முக்ைியத்துவம்  

 பவறுேட்ட வகையானன தரவுத்மதாகுதி உருவாக்ைத்தால் ம ாழித்மதாழில் நுட்ே ஆய்வுப் 

ேயன்ோட்டிலும் தரவுத்மதாகுதியின் முக்ைியத்துவம் மேருைியுள்ளது. ம ாழி ஆய்வுக்ைான 
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ைருவிைள்  ற்றும் ஒழுங்குமுகைைள் உருவாக்குவதில் ம ாழி தரவுத்மதாகுதி மோிதும் ேங்ைளிப்பு 

மசய்ைிைது. ேயன்ோட்டு அடிப்ேகடயிைான மதாழில் நுட்ேச் மசயலுக்கு தரவுத்மதாகுதி மோிதும் 

ேங்ைளிப்பு மசய்ைிைது. ேயன்ோட்டு அடிப்ேகடயிைான மதாழில் நுட்ேச் மசயலுக்கு 

தரவுத்மதாகுதி உயர்ந்த விகளகவத் தருைிைது. மோதுவாை நாம் தரவுத்மதாகுதியின் 

ேயன்ோட்கட இயந்திரத்தால் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட ைருவிைகளத் திட்ட ிடுவதற்கும் தானியங்கு 

ைருவிைகளப் ோிபசாதிப்ேதற்குப் ேயிற்சி தரவும் சிைப்ோன மூைவள ாை ைாண்ைிபைாம். 

விாிதரவிலிருந்து மேைப்ேட்ட ம ாழிப் ேண்புக்கூறுைளின் நிைழ்மவண்ணிக்கை ம ாழி 

ைற்போருக்கு நூல்ைகளத் திட்ட ிடவும் ஔப்வழி எழுத்துக்ைகளப் புாிந்துமைாள்ளும் (OCR) 

ஒழுங்குமுகைைகள உருவாக்குவதற்கும் தானியங்கு எழுத்துப்ேிகழத் திருத்தங்ைகள 

உருவாக்குவதற்கும் ேயனுள்ளதாை இருக்ைிைது. குைிப்புகர மசய்யப்ேட்ட  ற்றும் குைிப்புகர 

மசய்யப்ேடாத தரவுத்மதாகுதிைள் இயந்திரம ாழிப்மேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய திட்ட ிடவும் 

இயந்திரத்தால் ேடிக்ைப்மேறும் அைராதிைகளத் ( Machine Readable Dictionaries ( MRDS ) ) 

உருேனியல் ஆய்விைள், மசால் ஆய்விைள், ஆய்விைள், வாக்ைியப் ேகுத்துக்குைிப்ோன்ைள் 

என்ேனவற்கை உருவாக்ைவும் ேயனுள்ளதாை அக ைிைது. கூப்ாிதரகவப் ேயன்ேடுத்தி 

உருவாக்ைப்ேட்ட ேை ைணினி ைருவிைளும் ஒழுங்குமுகைைளும் ம ாழிகயப் 

ேயன்ேடுத்துேவர்ைளும், ஆய்வாளர்ைளுக்கும், எழுத்தாளர்ைளுக்கு , ைல்வியாளர்ைளுக்கும், 

ஆசிாியர்ைளுக்கும்,  ாணவர்ைளுக்கும், அைிஞர்ைளுக்கும், அச்சிட்டு மவளிப்யிடுேவர்ைளுக்கும், 

ம ாழி ைற்ேவர்ைளுக்கும்  ற்றும் ேிைருக்கும்  ிகுந்த ேயனுள்ளதாை அக ைிைது. மோதுவாை 

தரவுத்மதாகுதியின் முக்ைியதுவத்கத ம ாழித் மதாழில்நுட்ேத்தின் நான்கு விாிந்த ைளங்ைளாைப் 

ேகுக்ைைாம் : இது அவற்ைின் இயல்பு  ற்றும் ேயன்ோட்டு பநாக்கு அடிப்ேகடடயில் 

மசய்யப்ேடும்.  

அைிவின் மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி  

 அைிவின் மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதியின் ோி ாணங்ைகளப் ேின்வரு ாறு 

ேட்டியலிடைாம். 

 ம ாழித் மதாழல்நுட்ே ைருவிைகளயும் ஒழுங்குமுகைைகளயும் திட்ட ிட மூைவள ாை 

தரவுத்மதாகுதி  
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 ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உதவும் ஒழுங்குமுகைைளின் மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி  

  னித இயந்திர இகடமுை (இகடயாை) ஒழுங்குமுகைைளின் மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி  

அைிவு மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி ேின்வரும் மசயல்ோடுைளுக்குப் ேயன்ேடுைிைது:  

 ேன்ம ாழி நூைைங்ைகள உருவாக்குதல்  

 ம ாழி ைற்ேவர்ைளுக்குப் ோடநூல்ைகளத் திட்ட ிடல்  

 ( அச்சிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ ) ஒரு ம ாழி அைராதிைகள உருவாக்குதல்  

 ( அச்சிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ ) இரும ாழி அைராதிைகள உருவாக்குதல்  

 ( அச்சிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ ) ேன்ம ாழி அைராதிைகள உருவாக்குதல்  

 ( அச்சிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ ) ஒரும ாழி மசாற்ைளஞ்சியங்ைகளப் ( மோருட்புை 

அைராதிைகள ) உருவாக்குதல்  

 ேல்பவறு வித ான ( அச்சிட்ட  ற்றும்  ின் வடிவ ) பநாக்ைீட்டுப் மோருள்ைள் 

உருவாக்குதல்  

 இயந்திரத்தால் ேடிக்ைவியலும் அைராதிைகள உருவாக்குதல்  

 ேன்ம ாழி மசால் மூைவளங்ைகள உருவாக்குதல்  

  ின் அைராதிைகள உருவாக்குதல்  

3.6.2  ம ாழித் மதாழில் நுட்ேக் ைருவிைகளத் திட்ட ிடுதல்  

 ம ாழித் மதாழில் நுட்ேக்ைருவிைள் ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்கும் :  

 மசால்ைாய்வு ஒழுங்முகை  

 எழுத்துப்ேிகழத்திருத்தம் ஒழுங்குமுகை  

 உகர பநர்மசய்யும் ஒழுங்குமுகை  

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வுஒழுங்குமுகை  

 வாக்ைியப் ேகுத்துக்குைிப்புஒழுங்குமுகை  

 நிைழ்மவண் ைணக்ைிடும் ஒழுங்குமுகை  

 மசால் பதடும் இயந்திரம்  

 உகர சுருக்கும் ஒழுங்குமுகை  

 உகர அகடயாளப்ேடுத்தும் ஒழுங்குமுகை  

 தைவல்  ீட்கும் ஒழுங்குமுகை  
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 மதாடரகடவு ழுங்குமுகை  

 மசாற்மோருள்  யக்ைம் நீக்கும் ஒழுங்குமுகை  

 மசால் வகை திட்ட ிடல்  

 மோருண்க  வகை திட்ட ிடல்  

 மசால் வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தும் ஒழுங்குமுகை  

 ஒாிடம்சார் மசாற்ைகளக் குழுமும் ஒழுங்குமுகை  

5.7 ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உதவும் ஒழுங்குமுகைைளுக்கு மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி 

 இது ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்கும் :  

1.ம ாழி மூைவளம்மேறும் ஒழுங்குமுகை  

2.இயந்திர ம ாாிமேயர்ப்புஒழுங்குமுகை  

3.ேன்ம ாழிமேயர்ப்புஒழுங்குமுகை  

4.ம ாழி ைடந்த தைவல்  ீட்வுஒழுங்குமுகை  

5.8  னித-இயந்திர இகடமுை ஒழுங்குமுகைைளுக்கு மூைவள ாை தரவுத்மதாகுதி  

 இது ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்கும்: 

1. ஒலியால் வருடி எழுத்துக்ைகளப் புாிந்துக்மைாள்ளும் ஒழுங்குமுகைைள்  

2. குரகைப் புாிந்துக்மைாள்ளும் ஒழுங்குமுகைைள்  

3.உகரயிலிருந்து பேச்சு ஒழுங்குமுகைைள்  

4.இகணயவகை (இகணயத்தளம்) அடிப்ேகடயிைான ைற்ைல்  ஒழுங்குமுகைைள்  

5. பைள்விப் - ேதில் ஒழுங்குமுகைைள்  

6. ைணினியின் உதவியுடன் ைட்டகளைள்  

7 .ைணினியின் தவியுடன் ம ாழிக் ைல்வி  

8. உகர உருவாக்ைம்  

5.9 பேச்சுத் மதாழில்நுட்ேத்தில் தரவுத்மதாகுதி  

 இது ேின்வருவனவற்கை உள்ளடக்கும் :  

1. பேச்சுத் மதாழில் நுட்ேத்திற்குப் மோதுவான சட்டைத்தின் உருவாக்ைம்  

2. ைிகளம ாழிைளில் ஒலியியல், மசால்லியியல்  ற்றும் உச்சாிப்ேியல்  பவறுோடுைள்  

3. தானியங்கு பேச்சு புாிந்துமைாள்ளுதல் மசயல்ோடு  
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4 .தானியங்கு பேச்சு உருவாக்கும் ஒழுங்குமுகைைள்  

5. தானியங்கு ேகுப்ோய்வு ஒழுங்குமுகைைள்  

6. தானியங்கு பேசுேவகர அகடயானம் ைாணும் ஒழுங்குமுகைைள்  

7. பேச்சுக் குகைோடுைள் சாிமசய்தல் 

5.10 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் தரவுத்மதாகுதி  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசயற்கை அைிவு நுட்ேத்தின் சிக்ைைான ஒரு ேகுதியாகும். இது 

மூை ம ாழியின் வாக்ைியங்ைளிலிருந்து, இைக்கும ாழி வாக்ைியங்ைகள உருவாக்குவதற்ைான 

ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்ைபவண்டும். இைக்கு ம ாழியின் மவளிப்யீடு உயர்ந்த தரமுகடயதாை 

அக யத் பதகவயில்கை. ஒரளவுக்குத் தரம் வாய்ந்ததாய் இருந்தால் போதும். இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு ம ாழிைளுக்ைிகடபய ைருத்துப்ோி ாற்ைத்திைகும் தைவல் ோி ாற்ைத்திற்கும் 

ம ாழிைகளக் ைடந்த தைவல்  ீட்புக்கும் ம ாழி ைற்ைலுக்கும் முக்ைியத் மதாழில் நுட்ே ாகும். ேை 

வித ான ேயன்ோட்டின் சாத்தியம் சாதாரண ாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ின் வணிைம் தைவல் 

வட்டார ாக்ைம் ேல்ம ாழி ஆவணப்ேடுத்தல்  ற்றும் தைவல் மதாழில் நுட்ேம் போன்ைவற்ைில் 

 ிைப் ேயனுள்ள மதாழில் நுட்ே ாை விளங்குைிைது. நாம் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் மதாழில் 

நுட்ேத்தில் தரவுத்மதாகுதியின் ேங்ைளிப்கேப் ேற்ைிக் கூறுவதற்கு முன்ேின்வருவரும் 

பைள்விைக்குத் திருப்ேதிைர ான விகடதர பவண்டும்.  னிதர்ைள் ம ாழி மேயர்ப்கேச் 

மசய்யும்போது ஏன் இயந்திர ம ாழி மேயர்ப்கே நாம் ஏன் உருவாக்ை பவண்டும். 

இக்பைள்விக்ைான ேதில் எளிக யானது அல்ை. ஹட்சின் (Hutchin’s 1986)  ேின்வரும் 

ைாரணங்ைகளத் தருைிைார்: 

1. ேல்பவறுேட்ட அைிவியல் மதாழில் நுட்ே ஆவணங்ைள் உைைிலுள்ள மதாழில் 

நுட்ேவியைாருக்கும் அைிவியைாருக்கும் உடனடியாைத் தரபவண்டு ானால் இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு  ிைவும்   அவசிய ாகும்.  

2.  னித ம ாழி மேயர்ப்ோளர்ைள் இல்ைாத சூழல்ைளில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ிைவும் 

ேயனுள்ளதாை அக யும்.  

3. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ம ாழைகளக் ைடந்த ஆவண  ாற்ைங்ைள் மூைம் அை நிகையான    

கூட்டுைகவ ப ம்ேடுத்த இயலும்.  
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4. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ேல்பவறுேட்ட அைிவியல், மதாழில்நுட்ேம், விவசாயம்  ற்றும் 

 ருத்துவ தைவல்ைகள ஏழ்க யான  ற்றும் முன்பனறுைின்ை நாடுைளுக்கு விகரவான, எளிதான 

 ற்ைம்   லிவான ோி ாற்ைம் அடிப்ேகடயில் ம ாழித் தகடைகள நீக்ைி அை நிகையான 

கூட்டுைகவயும்    ப ம்ேடுத்த இயலும்.  

5. ம ாழிப் மேயர்ப்பு இராணுவ பநாக்ைங்ைளுக்கு மதாழில்நுட்ே ஆய்வு  ற்றும் வணிை    

பநாக்ைங்ைளுக்கு  ிைவும் ேயனுள்ளது.  

 1980-ைளில் இயந்திர ஹட்சின் இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்புக்குச் சாதை ாைக் கூைியபோது 

இருந்த சூழல் ைடந்த ஆண்டுைளில்  ிைவும்  ாைியுள்ளது. இந்நூற்ைாண்டின் மதாடக்ைத்தில் 

 க்ைளின் வாழ்க்கை நடத்கத ைாரண ாை தாய்ம ாழி மூைம் தைவகைப் மேறுவது விதியாை 

 ாைிையுள்ளது. ப லும் ேடிப்ேைிவின் வளர்ச்சி, மசய்தி  ற்றும் தைவலின் உைை ய ாக்ைம், 

நாடுைகளக் ைடந்த ேன்ம ாழிய தரவுத்மதாகுதி, இனங்ைளுக்ைிகடபய ம ாழித் தனித்தன்க யின் 

அவசியம்  ற்றும் ேிை ைாரணிைள் ைணினி அைிவியைாகரயும் ம ாழியைாகரயும் இயந்திர 

ம ாழிப்மேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உரவாக்ை இகணந்து ேணியாற்றும் சூழலுக்குத் 

தள்ளியுள்ளது.  

 இக்ைாரணிைள் ேங்ைளிப்கேப் ேின்வரும் வகரேடத்தின் மூைம் சுருக்ை ாை கூைைாம்.  
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இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்புத் 

மதொழில் நுட்ெம் 

 மெொதுக் கைங்கள் 
சிைப்புக் கைங்கள் 

உைக ய ொக்கம் 

பல நதளவகள் 

ஓொிட ொக்கம் 

இங்கு அனுேவவாத தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு 

முன்ம ாழியப்ேடுைின்ைது. இது ம ாழிமேயர்ப்ேில் சூடுேடுத்தேட்டடுள்ள ம ாழிைளின் 

உகரைளிலிருந்து உருவாக்ைப்ேட்ட ம ாழி மேயர்க்ைப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைளின் 

ேகுப்ோய்விலிருந்து மேைப்ேட்டத் தைவல்ைளின்  ற்றும் எடுத்துக்ைாட்டுைளின் அடிப்ேகடயில் 

அக ந்தது. இங்கு இயந்திர உதவியால் மசய்யப்ேடும்  னித ம ாழிமேயர்ப்ேிற்கு 

ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட விவாதிக்ைப்ேடுைின்ைது. 

எல்கைப்ேடுத்தப்ேட்ட  ற்றும் மோதுக் ைளங்ைளில் இவ்மவாழுங்குமுகையின் ேயன்ோடு 

அழுந்தக்கூைப்ேடுைிைன்ைது. தைவல் ோி ாற்ைத்தின் உைை உயர்வுக்கும் வட்டாரவாக்ைத்திற்கும் 

ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் பதகவ விளக்ைப்ேட்டு எதிர்ைாை முன்பனற்ைத்திற்கு 

பவண்டிய வழிமுகைைள் முன்கவக்ைப்ேடுைின்ைன. ம ாழி மேயர்ப்பு வரைாற்ைின்  ற்றும் 

பதால்வியல் இன்று ைற்றுக்மைாண்டகவைளின் அடிப்ேகடயில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

அக க்ைப்ேட்ட ஆபைாசகன கூைப்ேட்டுள்ளது.  

5.10.1 பநாக்ைம்  
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 ைடந்த 50 ஆண்டுைளில் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மதாழில் நுட்ேங்ைள்  ற்றும் ேயன்ோடு 

இவற்ைின் அடிப்ேகடயில் கூைத்தக்ை அளவு வளர்ந்துள்ளது.இன்கைய இகணய தள ைாை 

ைட்டத்தில் இகணய தைளத்தில் தைவல்ைள் மோியளவில் ேை ம ாழிைளில் உள்ளன. அவற்கை 

எல்ைா ம ாழி பேசுபவாரும் ேைிர்ந்து மைாள்ளபவண்டு ானால் அகவ ஒரு ம ாழியிலிருந்து 

 ற்மைாரு ம ாழிக்கு உடனடியாை ம ாழி  ாற்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும். இகத இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்ேின் விகரவான முன்பனற்ைத்திற்ன் அடிப்ேகடயில் தான் நிகைபவற்ை இயலும். 

இது நகடமுகையில் சாத்திய ில்ைாத மசயல்ோடாை தற்போது பதான்ைினாலும் நாம் இகதச் 

சாத்திய ாைச் மசய்ைின்ை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய உருவாக்குவதில் ஆவர்ம் 

ைாட்டபவண்டும்.  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைகய ஒரு வடிவிலிருந்து  ற்மைாருவடிவுக்கு 

(அதாவது மசால்லிலிருந்து மசால்கைபயா கூட்டுச் மசாற்ைளிலிருந்து சுட்டுச் மசாற்ைகளபயா 

மதாடாிலிருந்து மதாடகரபயா வாக்ைியத்திலிருந்து வாக்ைியத்கதபயா ) இடப்மேயர்ச்சி மசய்யும் 

அல்ைது ஒரு ம ாழியிலுள்ள உகரைகள  ற்மைாரு ம ாழியில் உருப்ேடுத்தம் மசய்யும் 

எளியமுகை அல்ை. இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு உருவாக்ைப்ேட்ட உகர இைக்கும ாழியில் 

இைக்ைண அடிப்ேகடயில் சாியான  ற்றும் ைருத்துரு அடிப்ேகடயில் ஏற்றுக் மைாள்ளத்தக்ை 

வகையில் அக ய உறுதி தருவகதக் குைிப்ேிடுைின்ைது. இயந்தி ம ாழிப்மேயர்ப்பு அர்த்தம் 

 ற்றும் மோருளடக்ை அடிப்ேகடயில் ஒன்ைாை இல்ைாவிடினும் குகைந்தது மூைம ாழிக்கு 

அண்க யில் இருக்ைபவண்டும். மூை ம ாழியிலுள்ள தைவல் இைக்கு ம ாழியில்  ாற்ைப்ேடும் 

போது இழப்பு ஏற்ேடக்கூடாது. ம ாழிப்ேில் மூைம ாழிகய விடக்கூடுதல் தைவல் 

பசர்க்ைப்ேடைாைாது. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு உருேனியல், மசால்லியல், மதாடாியல் 

மோருண்க யியல், ேயன்வழியியல், ைருத்தாடல், புைனைிவு இவற்கைச் சார்ந்திருக்ைபவண்டும். 

இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால் ஒரு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகை ஒரு  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ோளருக்குள்ள திைகனப் மேற்ைிருக்ைபவண்டும் என்ேதாகும். இகதச் சாதிப்ேதற்கு 

நாம் ைாத்திருக்ைபவண்டும். இருப்ேினும் இரும ாழி அல்ைது இகண ம ாழி மேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதிைள் இகதச் மசய்வதற்குச் சாத்திய ான சூழகைத் தருைிைது. இது நம்க  

தரவுத்மதாகுதிைள் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு அணுகுமுகைக்குக் மைாண்டு 

மசல்ைிைது. இதன் ைாரண ாை இயந்திர ம ாாிப்மேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையின் திைன் கூடுைிைது. 
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குகையான தைவலிைன் மூை ாைத் திருத்தப்ேடாத வடிவில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதன் 

ைாரண ாைவும் இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு முற்ைிலும் சாியான ம ாழிப்மேயர்ப்கே 

உருவாக்குவகத பநாக்ை ாைக் மைாண்டதல்ை எனக் கூைவியலும். சூயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை ம ாழியில் அடிப்ேகடயிலும் புைனைிவு அடிப்ேகடயிலும் உத்பதச 

ஒழுங்குமுகைகயத்தான் பநாக்ை ாைக் மைாள்ைிைது. முயற்சித்தல்  ற்றும் ேிகழ மசய்தல் என்ை 

நீண்ட மசயற்ோங்குளின் வழி இைக்கை அகடயைாம்.  

5.10.2 வரைாற்ைிலிருந்து ைிகடக்ைின்ை ோடம்  

 1950-ைளில் இயந்திர ம ாழி மேயர்ப்பு உைைிலுள்ள மேரு ாோைான எல்ைா 

ம ாழிைளுக்கும் பநரடியாைபவா  கைமுை ாைபவா ேை மூை ம ாாியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்கு 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மசய்ய முயற்சிைள் எடுக்ைப்ேட்டன. இது வகர முழு மவற்ைி அகடய 

இயைவில்கை. அதன் அர்தம் என்னமவன்ைால் மூை ம ாழிக்கும் இைக்கு ம ாழிக்கும் ம ாழி 

ேயன்ோட்டாளர்ைளால் ஏற்றுக்மைாள்ளக்கூடிய ம ாழிப்மேயர்புைகளத் தானியக்ை ாை 

உருவாக்கும் ஒரு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புப் ஒழுங்குமுகை இல்கை. இதன் விகளவாை இயந்திர 

ம ாாீமேயர்ப்பு ஆய்வாளர்ைள்  ரபு சார்ந்த விதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகைக்குத் தங்ைள் 

ைவனத்கத திருப்ேியுள்ளானர்.  

5.10.3 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை  

 ைடந்த நூற்ைாண்டுைளாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைளுக்கு பவண்டி 

உருவாக்ைப்ேட்ட விதிைளின் குழு ங்ைளால் இயற்கை ம ாழியின் மநைிழ்வான அக ப்கே 

உருப்ேடுத்தம் மசய்ய இயைாது. இதன் ைாரண ாை தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழி மேயர்ப்பு உருவானது. இது ேின்வரும் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு வகைைகள 

உள்ளடக்கும்.  

1.எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (example based machine 

translation ) 

2.புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (statics based machine 

translation )  
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தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் விகளவுைளில் ஒன்று இரும ாழி 

உகரைளின் வாக்ைியங்ைகள வாிகசப்ேடுத்தும் வழிமுகை வகரவுைளின் உருவாக்ை ாகும். 

இவ்மவளிப்ய விகளவு இயந்திர உதவி வழி  னித ம ாழி மேயர்ப்ேின் அடிப்ேகடயில் 

விக்ஷயங்ைளில் ஒன்ைாை அக ந்தது. ஏமனன்ைால் இது ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உதவும் ேை புதிய 

ைருவிைளுைடகுப் மோருத்த ான அடிப்ேகடயாை அக ந்துள்ளது. ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளால் 

ஏற்ைனபவ உருவாக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்புைகளப் ேயன்ேடுத்தி முழுக யாைபவா 

ேகுதிைாைபவா அவற்ைின் அை அக ப்புைகளக் ைண்டுேிடிக்ை முயலுைிைது. இப்ேகுப்ோவு 

அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகை ம ாழி மேயர்ப்ோளர்ைளுக்கு உதவும் ைருவிைகளஉருவாக்ை 

உதவியது. இரும ாழி இல்ைது இகணம ாாி மேயர்ப்பு விாிதரகவ இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் 

ேயன்ேடுத்தும் ைருத்து புதியது அல்ை. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் ஆரம்ே ைாைத்திபைபய இது 

முயற்சிக்ைப்ேட்டது. மோதுவாை இகண தரவுத்மதாகுதிைள் ஒரு ம ாழி தரவுத்மதாகுதிைகள விட 

ம ாழிைகளப் ேற்ைிய விாிவான தைவகைக் மைாண்டிருக்ைிைது. தரவுத்மதாகுதி ஒழுங்குமுகை 

எடுத்துக்ைாட்டு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு அணுகுமுகைகயயும் புள்ளியியல் 

அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு அணுகுமுகையும் இகணத்து ேயன்ேடுத்துவதால் 

இது உயர்ந்ததாை இருக்ைிைது. விாிததரவு அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு மூை 

ம ாழியிலும் இைக்கு ம ாழியிலும் உள்ள தரவுத்மதாகுதிைளில் முதன்க யான 

ேகுப்ோயிவிலிருந்து உருவாக்ைப்ேட்ட வகைைளின் ேரப்மேல்கைைளிள் அடித்தளத்தில் 

அக ந்துள்ளது. ேகுப்ோய்வு ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட விாிதரவில் அடங்ைியுள்ள மதாடர்ைள்,  ரபுத் 

மதாடர்ைள், வாக்ைியங்ைள், ேத்திைள்  ற்றும் ேிை ம ாழியியல் ேண்புக்கூறுைளின் உருேனியல் 

மோருண்க யியல்  ற்றும் புைனிைவு மோருள்பைாள்ைகள உட்ேடுத்தும்.  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் அடிப்ேகடயிைான 

மநைிமுகை ம ாழி மேயர்ப்புக்கு முன் வகரயறுக்ைப்ேட்ட தீர் ானங்ைள் இல்கை. ஆனால் 

 னிதரால் ம ாழி மேயர்க்ைப்ேட்ட உகரைளில்  ிை சாத்திய ான தீர் ானங்ைள் ைாணப்ேடும் 

என்ை நம்ேிக்கையின் அடிப்ேகடயில் அக வதாகும். அதாவது  னித ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

திைக யின் மேரும்ேகுதி ம ாழி மேயர்க்ைப்ேட்ட உகரைளில் ைாணப்ேடும் ம ாழி நிைரன்ைளில் 

குைியாக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன என்று கூைைாம். எல்கைக்குட்ேட்ட ைளங்ைளில் 

இவ்வணுகுமுகையால் மேைப்ேட்ட ச ீேைாை மவற்ைி மோதுவான ைளங்ைளிலும் இம் ாதிாியான 
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மவற்ைகயப் மேை ம ாழி சார்ந்த  ற்றும் ம ாழிக்குப் புைம்ோன அைிவுபதகவ என்று 

ைாட்டுைினைது. எல்ைாக் ைளங்ைளிலும் இவ்வணுகுமுகையின் மவற்ைி குைித்து தீர் ான ாை 

வருவதுகரக்ை இயைாது. இருப்ேினும் நன்ைாைத் திட்ட ிடப்ேட்டது ம ாழிப்மேயர்ப்பு 

விாிதரவிலிருந்து மேைப்ேட்ட தைவலிலிருந்து உருவாக்ைப்ேட்ட மநைிமுகை எல்கைக்குட்ேட்ட 

 ற்றும் மோது வளங்ைளில் மவற்ைகயத் தரும் என்று கூறு இயலும்.  

5.10.4 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான அணுகுமுகையுடன் மதாடர்புகடய சிக்ைல்ைள்  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்பு விாிவான தரவுத்மதாகுதி 

ேகுப்ோய்வின்  ற்றும் ஆய்வின் கூைத்தக்ை முன்பனற்ைத்கதப் மேற்றுள்ளது. இந்நாள் வகர 

ேல்பவறு வகையிைான ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் திட்ட ிட உதவும் முக்ைிய ான 

உள்ளைிகவத் தரபவண்டி உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன.. மோதுவாை இம்ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதி இயற்கையாைப் மேைப்ேடும் ம ாழித் தரவுைளின் மோிய பசைாிப்கே 

உருப்ேடுத்தும் மசய்ைின்ைது. இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகைைள் ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதியின் ேயன்ோடு ைட்டாய ானதாகும் என்று மதௌப்வாக்குைின்ைது. ஏமனன்ைால் 

அகவ ம ாழி  ற்றும் ம ாழிக்குப் புைம்ோன எடுத்துக்ைாட்டுைளின்  ற்றும் தைவல்ைளின் 

ேல்பவறு வித ான வகைைகள ந க்குத் தருைிைது.  

5.10.5 ம ாழிப்மேயர்ப்பு  தரவுத்மதாகுதிைளின் உருவாக்ைம்  

 ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி மூை ம ாழியின் உண்க யான ேண்புக் கூறுைகளயும் 

இைக்கு ம ாழியிலிருந்து மேைப்ேட்ட அவற்ைின் ம ாழி மேயர்ப்புைகளயும் மைாண்டிருக்கும். 

இவ்தரவுத்மதாகுதி ம ாழிைகளக் ைடந்து மசாற்ைளின்  ற்றும் மதாடர்ைளின் மோருண்க கயயும் 

மசயல்ோட்கடயும் மைாண்டிருக்கும். இதன் ைாரண ாை ஒபர ைட்டுோட்டிற்குள் இரு பவறுேட்ட 

ம ாழிைள் குைிப்ேிட்ட மோருண்க ைளின் ம ய்யுருவாக்ைத்கத ஒப்ேிடுவதற்குப் மோருத்த ான 

அடிப்ேகடகயத் தருைின்ைது. ப லும் அகவ ம ாழிைகளக் ைடந்த பவறுேட்ட மசாற்ைகளக் 

ைண்டுேிடிப்ேகதச் சாத்திய ாக்குைிைது. இவ்வாறு ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி 

ம ாழிைகளக் ைடந்த தரவுப் ேகுப்ோய்வுக்குத் தருைின்ைது. ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதியின் 

உருவாக்ைம் ஒரு சிக்ைைான பவகையாகும். இது தரவுத்மதாகுதியின் உருவாக்ைம்  ற்றும் 

ைவன ான வழிைாட்டகை பவண்டுைிைது. ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி ஒப்பீட்டு இகண 

தரவுத்மதாகுதிைளின் முன்பனற்ைத்திற்ைான வழிைகள ஒன்ைிகணக்ை பவண்டி தகுதியுகடயதாை 
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ஆக்ை உருவாக்ைப்ேடும் இரு ம ாழிைளிலிருந்து உகர  ாதிாிைள், உகர வகை, ோடப்மோருள், 

பநாக்ைம்  ற்றும் ைகைச்மசால் இவற்ைின் அடிப்ேகடயில் இயன்ை வகரக்கும் மோருத்தப்ேடும் 

இரு ம ாழிைளுக்ைிகடயிலுள்ள ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதியின் அக ப்பு ேின்வரு ாறு 

அக யும்.  

 

 

 

 

 

 ஆங்கிை உளர 

த ிழ் உளர 
       ஆங்கிை     

ம ொழிப்மெயர்ப்பு 

த ிழ் 

ம ொழிமெயர்ப்பு 

இம் ாதிாியான தரவுத்மதாகுதிக்கு உகர  ாதிாிைள் மதாிவு ேின்வரு ாறு மைாள்கைைளால் 

மோதுவாை வழி நடத்தப்ேடும். 

1.எழுதப்ேட்ட உகரைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ம ாழி  ாதிாிைள்  ட்டும் தான் ம ாழி மேயர்ப்பு 

விாிதரவில் உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன  

2.பேச்சு ைருத்தாடலிலிருந்து மேைப்ேடும் உகரைகள உட்ேடுத்தும் சந்தர்ப்ேம் இல்கை. 

ஏமனன்ைால் தற்போகதய இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு எழுதப்ேட்ட உகரைகள  ட்டுப  

இைக்ைாைக் மைாண்டுள்ளது. உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள உகரைள் தற்ைாை ம ாழிகயப் ேிரதிேலிப்ேது 

எதிர்ோர்க்ைப்ேடும். இருப்ேினும், ேழங்ைாை நூல்ைள் வரைாற்று உகரைளின் ம ாழி 

மேயர்ப்புக்குத் பதகவயானதாகும்  

3.ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி எந்தக் குைிப்ேிட்ட வட்டார ம ாழிக்பைா ம ாழி வகைக்பைா 

உாிய உகர வகைக்கு எல்கைப்ேடுத்தப்ேடவில்கை. அகவ ம ாழி ேயன்ோட்டின் எல்ைாச் 

http://www.languageinindia.com/


345 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

சாத்திய ான ைளங்ைள்  ற்றும் துகைைளிலிருந்து மேைப்ேட்ட உகர வகைைளின் ேரந்த 

ேரப்மேல்கைகய உட்ேடுத்தும்.  

4.இரண்டு ம ாழிைளிலிருந்து எடுக்ைப்ேட்ட உகரைள் இயன்ைவகர ஒப்ேிட தக்ைகவயாை 

இருக்கும். இகவ இனம் (எ.ைா.மசய்தி), வகை (எ.ைா. அரசியல்), மோருளடக்ைம் (எ.ைா.பதர்தல்) 

 ற்றும் வடிவம் (எ.ைா.அைிகை) இவற்ைின் அடிப்ேகடயில் மோருத்தம் ோர்க்ைப்ேடும். அகவைள் 

பநாக்ைம் ேயன்ேடுத்துேவாின் ம ாழி இவற்ைின் அடிப்ேகடயிலும் மோருத்தமுகடயதாை 

இருக்கும்.  

5.ம ாழிமேயர்ப்பு விாிதரவில் உட்ேடுத்தப்ேடுள்ள  ாதிாிைள் ஒரு இயல்ோன தகட நிகையில் 

(எ.ைா. ேகுதி, துகணப்ேகுதி, அல்ைது ேத்தி போன்ைகவ) மதாடக்ைத்திலிருந்து இறுதிவகர 

எடுக்ைப்ேட்ட உகரைளில் விாிவான  ற்றும் இயற்கையான ோைங்ைகளக் மைாண்டிருக்கும்.  

5.10.6 ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத் மதாகுதிகயப் மோருத்த ாை வாிகசப்ேடுத்தல்  

 ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைகளப் மோருத்த ான வாிகசப்ேடுத்துவது என்ேது 

மூைம ாழியின் ஒவ்மவாரு ம ாழிமேயர்ப்பு ஆகும். இைக்கு ம ாழியின் ஒவ்மவாரு 

ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுடன் மோருந்தபவண்டும் என்ேதாகும். இங்கு ம ாழிமேயர்ப்பு அைகு 

என்ேது சிைிய மதாடர்ச்சிைளான மசாற்ைள், கூட்டுச்மசாற்ைள், மதாடர்ைள்  ற்றும் வாக்ைியங்ைள் 

என்ேனவற்றுடன் மோிய மதாடர்ச்சியான ேத்திைள், ேகுதிைள் என்ேனவற்கையும் உள்ளடக்கும். 

ம ாழிமேயர்ப்பு அைகுைளின் மதாிவு ம ாழியில் ஆய்வுக்குத் மதாிந்மதடுக்ைப்ேட்டுள்ள 

ோர்கவகயயும், ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள தரவுத்மதாகுதியின் வகைகயயும் மோறுத்து அக யும். 

ம ாழி மேயர்க்ைப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி மூைத்திலிருந்து (எ.ைா.சட்டம்  ற்றும் மதாழில் நுட்ே 

தரவுத்மதாகுதிைள்)  ாைாத உயர்ந்த நிகைகய பவண்டினால் இரு தரவுத்மதாகுதிைளின் 

மநருங்ைிய வாிகசப் மோருத்தம் வாக்ைியங்ைள், மசாற்ைள் என்ை அளவில் விைைி நிற்கும். 

தரவுத்மதாகுதி தழுவைாை இருந்தால் மூைத்தின் பநரடி ம ாழிமேயர்ப்ோை அக யா ல் ேத்திைள், 

ேகுதிைள் என்ை மோிய அைகுைகள வாிகசப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள தரவுத்மதாகுதியின் வகை 

அடிப்ேகடயில் பநர்ேடுத்தப்ேடும். வாிகசயாை வருவதும்  னித ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைளின் 

நம்ேைத் தன்க யும் ம ாழிமேயர்ப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைகள வாிகசப்மோருத்தம் மசய்ய 

உதவும். இது கூடுதல் மதாழில்நுட்ே தரவுத்மதாகுதிக்குப் ேகுதி உண்க யாகும். முஹ்ைாை, 

இைக்ைிய தரவுத்மதாகுதிைள், விாிதரவில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு நிைரன்ைள் முன்னபர முகையாக்ைம் 
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மசய்யப்ேட்டிருந்தால் வாக்ைிய  ட்டத்திற்கு ைீபழ உள்ள அைகுைளின் வாிகசப் மோருத்தத்திற்கு 

உட்ேடும். எந்த நிகையிலும் (ேத்தி, வாக்ைியம், மசால் போன்ை நிகைைளில் ) 

ம ாழிமேயர்க்ைப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைள் இகணயான அைகுைள் மைாண்ட எளிய மசால் தரவு 

க யங்ைளாக் ைருதப்ேடுைிைது. இதன் முக்ைிய பநாக்ைம் இரண்டு ம ாழிைளுக்ைிகடபய 

ைாணப்ேடும் அக ப்பு ஒற்றுக ைகளக் ைாட்டுவதற்கு அல்ை: ேயன்வழியில் அடிப்ேகடயில் மூை 

உகர அைகுைளுக்கு அண்க ப்ேட்டதாைக் பதான்றும் இைக்கு உகர அைகுைகளத் பதடுவதாகும். 

இகதக் மசய்வதற்குத் மதாடக்ைநிகை, இரும ாழிய அைராதிைளின் உதவியால் மசாற்ைளின் 

ஆரம்ே வாிகசப் மோருத்தத்கதச் மசய்வதாகும். இம் ாதிாியான குகை வாிகசப் மோருத்தங்ைள் 

வாக்ைிய நிகைைளில் திருப்திைர ான விகளவுைகளத் தரும்.  

5.10.7 இந்திய ம ாழிைளின் இன்கைய நிகை  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் முக்ைிய ான தகடைளில் 

ஒன்று இரும ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைளின் உருவாக்ைதேகும். ஒரும ாழிய 

விாிதரவில் போது ான அளவு எழுதப்ேட்ட உகரைள்ள இருந்தாலும் ேின்வரும் 

மசயல்ேடுத்துநிகை சிக்ைல்ைளின் ைாரண ாை இரும ாழிய ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைகள 

 றுதிட்டவகரவு மசய்வதற்கு ஆர்முள்ள முயற்சிைள் எடுக்ைப்ேட்டவில்கை.  

5.10.8 உருவாக்ைம்  

 இந்திய ம ாழிைளுக்ைிகடபய பவறுேட்ட வகையான. ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி 

நீண்டநாள் பதகவயாகும். சிை ஒரும ாழிய தரவுத்மதாகுதிைள் ஒபர ாதிாியான திட்டவகரவுக் 

மைாள்கைைகளயும் உகர வகைைகளயும் மைாண்டு உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன. இவற்கை 

முகையாை ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைகள உருவாக்ைப் ேயன்ேடுத்தைாம்.  

ஏற்றுக்மைாள்ளல்:  னித முயற்சியால் உருவாக்ைப்ேட்ட ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைள் சிை 

(எ.ைா.) ( இயவஇடிஇயட bடிடி  வசரளவ )  ற்றும் ளுயாகவைய ஆஉயனநஅை 

போன்ைவற்ைால் மவளிப்யிடப்ேட்ட ேை உகரைள் ) ஏற்ைனபவ உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளது 

என்ைாலும் அகவ ஏற்றுக்மைாள்ளக்கூடிய  ின்விடிவில் இல்கை.  

 ாற்ைம்: பவறுேட்ட மூைம், உகரவகை,  ாதிாி  ற்றும் வடிவக ப்பு மைாண்ட ேிை 

தரவுத்மதாகுதிைள் இகண ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி  ாற்ை பவண்டி ஆயப்ேடபவண்டும்.  
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சுத்த ாக்ைல்: ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி எதிர்ைாை மசயற்ோங்ைிற்கும் ஏற்றுக்மைாள்ளலுக்கு 

ேயன்ோட்டிற்கும் பவண்டி இயந்திரப் ேயன்ோட்டு வடிவக ப்ேில் கவத்திருக்ைம ாழி 

வல்லுனர்ைளால் முகையாை தகையிடப்ேடவும் ைட்டுப்ேடுத்தப்ேடவும் பவண்டும்.  

இகணப்மோருத்த ாை வாிகசப்ேடுத்தல்: ம ாழிைளுக்குகடயில் மோருத்தும் ேகுதிைகள 

அகடயாளங்ைான பவண்டி ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி இகணப்மோருத்த ாை 

வாிகசப்ேடத்தப்ேடபவண்டும்.  

5.10.9 ம ாழிமேயர்ப்புத் தரவுத்மதாகுதிைளில் ம ாழியின் மசயல்ோடுைள்  

 ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி மதாகுத்தலுக்கும் வாிகசப்ேடுத்தலுக்கும் ேின்னர் 

ம ாழியில் ேகுப்ோய்வின் பவறுேட்ட நிகைக்கு உள்ளாக்ைப்ேடுவதற்கு முன்னர் மோருத்தமுஹ்ன 

ேை நிகைைகளக் ைடக்கும். இது ம ாழி மேயர்ப்பு நிைரன்ைள் முகையாக்ைத்தின் வடிவாக்ைத்தின் 

நிகைைளுக்கு அடிப்ேகடயாை அக யும். மோதுவாை ம ாழியியல் ஆய்வு ேின்வருவனவற்கை 

உள்ளடக்கும் :  

 உருேன்ைளின் வடிவத்கதயும் மசயல்ோட்கடயும் அகடயாளம் ைாண உதவும் 

மசாற்ைளின் உருேனியல் ஆய்வு  

 மதாடர்புள்ள தரவுத்மதாகுதிைளின் வடிவத்கதயும் மசயல்ோடுைகளயும் அகடயாளம் 

ைாண உதவும் மதாடாியல் ஆய்வு  

 தரவுத்மதாகுதிைள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள மசாற்ைளின் புைவடிவங்ைளுக்கு இகடயில் 

உள்ள இகடமுைத்கத ஆயு உதவும் உருவனியில் - மதாடாியல் ஆய்வு. இதன் 

துல்லிய ான  ற்றும் திைக யான ஆய்வு ேகுப்ோய்வின் தன்க கயயும், விாிகவயும் 

அதிைாிக்கும்.  

 மசாற்ைள், மதாடர்ைள் போன்ை அைகுைளின் மோருண்க கயக் ைண்டுேிடிக்ைவும் இதில் 

வரும் மோருள்  யக்ைங்ைகளக் ைண்டுேிடிக்ைவும் உதவும் மோருண்க யில்.  

5.10.10 ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வு  

 இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு ஆய்வாளருக்கு இகடயிைான முக்ைிய ான வாக்குவாதம் 

ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைளின் ஆய்வில் உட்ேடுத்ம் ைைகவத் தன்க யின் நிகைகயப் 

ேற்ைியாகும். மோதுவான நம்ேிக்கை இயற்கையான உகரைளில் வரும் ேை எண்ணிக்கையிைான 

ம ாழியியல் நடத்கதைள் ஆயப்ேட்டு மவளிப்ப்ேகடயாை உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடும் வகர 
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உயர்ந்த தன்க யுள்ள இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு எய்த இயைாததாகும் என்ேதாகும். மசால் 

 யக்ைம்  ற்றும் உறுப்பு மோருத்தம் இவற்ைின் சிக்ைல்ைகள ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதிைளிலிருந்து மேைப்ேட்டு உட்ேடுத்தப்ேட்ட ஒரு ம ாழியின் அைராதியிலும் 

இைக்ைணத்திலும் பசைாித்து கவக்ைப்ேட்டுள்ள ஏராள ான அைிவின் உதவியால் தீர்க்ை இயலும். 

இது ம ாழிமேயர்ப்பு ஆய்வின் ைடுக யான மசயற்ோங்ைின் ேயன்ேடுத்தகை பவண்டும். 

சுருக்ை ாை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் ம ாழி ஆய்வு நுட்ேத்திற்குப் ேை ேயன்ோடுைள் 

இருக்ைின்ைன. அகவ ேின்வரு ாறு அக யும்: 

 ம ாழிப்மேயர்ப்பு ேகுப்ோய்வு முன்னபர இருக்ைக் கூடிய ம ாழி மேயர்ப்புைகள 

அக ப்புைகள அக ப்ோக்ைம் மசய்ய உதவும். இதன் மூைம் அவற்கை புதிய ம ாழி 

மேயர்ப்புைளின் உருவாக்ைத்தில்  று உேபயாைம் மசய்ய இயலும்.  

 ம ாழிப்மேயர்ப்பு ேகுப்ோய்வு மதாழில் நுட்ேம் ம ாழிப்மேயர்ப்பு தவறுைளின் சிை 

வகைைகளக் ைண்டுேிடிக்ை பவண்டி மதாடக்ைநிகை ம ாழிமேயர்ப்புைளில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது.  

 ம ாழிப்மேயர்ப்பு ேகுப்ோய்வு நுட்ேம் இகண ம ாழிச் மசாற்ைளால் ஏற்ேடும் 

குறுக்ைீட்டுத் தவறுைளிலிருந்து சுதந்திர ாை ம ாழிமேயர்ப்பு இருந்தால் அகதப் 

ோிபசாதிக்ைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.  

5.10.11 இரும ாழிய அைராதியின் உருவாக்ைம்  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின்  ற்மைாரு ேயனுள்ள 

 ற்றும் முக்ைியப் ேகுதி இரும ாழி அைராதிைளின் உருவாக்ை ாகும். இதன் குகைோடு இந்திய 

ம ாழிைளின் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேின் தகடைளில் ஒன்ைாகும்.  ரபு அைராதியில் 

இக்குகைோட்கட நிவர்த்தி மசய்ய இயைாது. ஏமனன்ைால் அகவ மசால் துகண வகைப்ோடு, 

மசால்மதாிவு, மசால்பதர்வுக் ைட்டுோட்டு  ற்றும் மசால் அைகுைளின் ேயன்ோட்டு ைளங்ைள் 

இவற்கைப் ேற்ைிய போது ான தைவல்ைகளக் மைாண்டிருக்ைவில்கை. இரும ாழிய அைராதி 

உருவாக்ைத்திற்கு நாம் ேை வழிைளில் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட  ற்றும் ேகுத்துக் குைிக்ைப்ேட்ட 

தரவுத்மதாகுதிைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள ேல்பவறு புள்ளியியல் மநைிமுகைைகளப் 

ேயன்ேடுத்த பவண்டும்.  

5.10.12 ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைளின் ேிாித்மதடுப்பு  
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 ம ாழிப்மேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைளில் ம ாழிப்மேயர்ப்பு நிைரன்ைகளத் பதடல் மூை 

ம ாழியில் ஒரு குைிப்ேிட்ட மோருண்க கய அல்ைது ைருத்துருகவ மவளிப்ப்ேடுத்தும் ஒரு 

குைிப்ேிட்ட வடிவிலிருந்து மதாடங்ைப்ேட பவண்டும். மூை ம ாழியில் பதடல் மசயற்ோங்ைின் 2-

வது ேகுதி மதாடங்கும். இது இைக்கும ாழியில் ஒபர அர்த்தத்கதக் மைாண்டிருக்ைிை மசால்லின் 

அகடயாளம் ைாணகை உட்ேடுத்தும். இயல்ோைப் மேரும்ோைான ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதிைள் ம ாழிமேயர்ப்பு நிைரன்ைளின்  ிகுந்த ேரப்மேல்கைகய மவளிப்ேடுத்த 

இயலும். இகவ  ாற்று வடிவின் பதர்கவ உறுதி மசய்யும் ைாரணிைள், மசாற்ைள் ேயன்ோட்டின் 

 று நிைழ்வு அக ப்மோழுங்ைின் அடிப்ேகடயில் உறுதி மசய்யப்ேடும்.  

5.10.13 ைகைச்மசால் தைவல் வங்ைியின் உருவாக்ைம்  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்பு மதாழில் நுட்ே  ற்றும் 

அைிவியல் ைகைச்மசாற்ைளில் மோருத்த ான ஆக்ைத்திற்குக் ைகைச்மசால் ஆக்ைவியைாாின் 

எண்ணத்தின் அடிப்ேகடயிைான ஆய்வு பதகவ.ைகைச்மசால் ஆக்ைவியைாாின் அடிப்ேகசட் 

மசயல்ோடு இைக்கு ம ாழிக்கு அயல் ைருத்துக்ைகளயும் ைருத்துருக்ைகளயும் உருப்ேடுத்தம் 

மசய்ய  ிைப் மோருத்த ான அல்ைது ஒரளவுக்குப் மோருத்த ான மசாற்ைகளத் பதர்வு 

மசய்வதாகும். இகதச் மசய்வதற்குக் ைகைச்மசால் ஆக்ைவியைார் இைக்கு ம ாழி 

ேயன்ேடுத்துேவர்ைளுக்ைிகடயில் ைகைச்மசாற்ைளின் மோருத்த ான தன்க , இைக்ைணத் 

தன்க  , ஏற்றுக்மைாள்கை  ற்றும் ேயன்ேடு ேல்பவறு ைாரணிைகள  னதில் மைாள்ளபவண்டும். 

முக்ைிய ான ைாரணி ைகைச்மசாற்ைளின் தரம் ஆகும். இதன்ேடி ம ாழியியல் மைாள்கைைளின் 

அடிப்ேகடயில் மோருத்த ான வழிைகளப் ேயன்ேடுத்தி புதிய மசாற்ைள் உருவாக்ைப்டும். 

ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதி ஒரு ைருத்து, நிைழ்ச்சி, விக்ஷயம் அல்ைது ைருத்துரு என்ேகத 

உருப்ேடுத்தம் மசய்யப் ேைரால் உருவாக்ைப்ேட்ட ேை ைகைச்மசாற்ைளின் மோிய ேட்டிலிலிருந்து 

மோருத் ான ஒன்கைத் பதர்வு மசய்யும் முக்ைிய ேங்ைளிப்கேச் மசய்ைின்ைது. புதிய மசாற்ைள் 

உருவாக்ைத்தின் மதாடர்ச்சியான முயற்சி தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர 

ம ாழிமேயர்ப்பு அக ப்கேத் திட்ட ிடுவர்ைளுக்கு ஒன்றுக்குப் ேதிைாை ஒன்கைத் 

பதர்ந்மதடுப்ேதில் சிக்ைகைத் தரும். புதியச் மசால்கை உருவாக்குவதா அல்ைது இைக்கு 

ம ாழியில் ேயன்ோட்டால் இயல்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்ட மூைம ாழிச் மசால்கைப் 

ேயன்ேடுத்துவதா என்ை விவாதம் எழும். சுப்ை மதாழில் நுட்ேச் மசாற்ைள் அவற்ைின் 
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உண்க யான மூைத்கதக் ைண்டுேிடிக்ை இயைாதவாறு இயல்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்டிருக்கும். 

அன்ைாடம் வாழ்க்கையில் அவற்கைப் ேயன்ேடுத்தும் உயர்ந்த நிைழ்மவண் அவற்கைச் 

மசாற்மைாகையின் ேகுதியாை  ாற்றும். எனபவ ம ாழிமேயர் ேின் போது அவற்கை இடம் 

மேயர்க்ைத் பதகவயில்கை. மோதுவாை இைக்கு ம ாழியில் மேயர்க்ைப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி மூை 

ம ாழியிலிருந்து ைடன் வாங்ைப்ேட்டு புதிய ைருத்துக்ைகளயும் ைருத்துருக்ைகளயும் 

மவளிப்ப்ேடுத்தப் மோருத்த ான மசாற்ைகளத் பதர்ந்மதடுக்ை நல்ை மூைவள ாகும்.  

5.10.14 மசால் பதர்வு ைட்டுப்ோடு  

 மூை ம ாழியிலிருந்து மதாிந்மதடுக்ைப்ேட்ட  ிைப் மோருத்த ான நிைரன்ைாளைக் 

ைருதப்ேட பவண்டிய இைக்கு ம ாழிக்கு மசாற்ைளின் மதாிவு மூைம ாழியிலும் ேட்டைிவுள்ள 

ம ாழியியைாாின் திைக யான  ற்றும் ைவன ான மோரள்பைாகள பவண்டும்  ற்மைாரு 

ைைகவத்தன்க யான மசயல்ோடாகும். சூதன் மோருள் என்னமவன்ைால் ம ாழியியைார் இைக்கு 

ம ாழியில் இருக்ைின்ை ஒபர மோருண்க யத் தருைின்ை வடிவங்ைளின் மோிய மதாகுப்ேிலிருந்து 

ைவனத்தில் மைாள்ளவும். 

ஆங்ைிைம்  : that saint ate food 

 த ிழ்    :  அந்த முனிவர் போஜனம் மசய்தார்  

ஆங்ைிைம்  :  he ate food 

த ிழ்    :  அவன் உணவு சாப்ேிட்டான்  

ப ற்மசான்ன எடுத்துக்ைாட்டுைளில் நாம் த ிழில் எழுவாின் ேண்ேின் அடிப்ேகடயில் சாியான 

இகணச் மசால்கைக் மதாிந்மதடுக்ை பவண்டியுள்ளது. ம ாழியியைாாின் முக்ைிய ான 

மசயல்ோடு இரு ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேில் ைருத்தப்ேடும் பவறுேட்ட சமூை 

ம ாழியியல் ைாரணிைளுக்குப் மோருத்த ான மசால் அைகுைகளக் ைாண்ேதாகும். இம் ாதிாியான 

எடுத்துக்ைாட்டுைள் மவற்ைிைர ான  ற்றும் அைிவு பூர்வ ான ம ாழிமேயர்ப்ேில் மசால் பதர்வு 

ைவன ாைக் கையாளப்ேட பவண்டும் என்ேகதக் ைாட்டப்ேடுைினைது. இச்சிக்ைல்  னித 

ம ாழிமேயர்ப்ேில் ைவன ாைக் கையாளப்ேட்டாலும் மேரும்ோைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் 

புைக்ைணிக்ைப்ேடுைினைன. இச்சிக்ைகைத் தீர்ப்ேதற்ைான நல்ை வழி இயந்திரத்தால் ேடிக்ை 

இயலும் அைராதியின் தனியான இடத்தில் மோருண்க யில் ஒற்றுக கயக் ைாட்டும் எல்ைா 
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வடிவங்ைகளயும் ேட்டியிலிடுவதாகும். இம் ாதிாியான தரவுக யங்ைகள ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதிைளிலிருந்து ேிாித்மதடுக்ை இயலும், மோதுவாை இயந்திரம் ேடிக்ை இயலும் 

அைராதிைள் ேை ோடப்மோருள் ைளங்ைளாைப் ேிாிக்ைப்ேட்டிருக்கும். இதனால் ஒரு குைிப்ேிட்ட 

ோடப்மோருகளச் சார்ந்த மசாற்ைகளப் ேற்ைிய மோருத்த ான தைவகைப் மேை இயலும்.  

5.10.15 மசால்  யக்ைத்கத  நீக்குதல்   

 இயல்ோன சூழலில்  னித ைருத்துப் ோி ாற்ைம் ஒழுங்ைக ப்பு ம ாழிகயக் ைருவியாை 

மைாண்டு பேசுேவாிட ிருந்து பைட்ேவருக்குச் மசய்திகயப் ோி ாற்ைம் மசய்வகத உள்ளடக்கும். 

சிை பநரங்ைளில் மசய்தியின் ோி ாற்ைம் மோருண்க   யக்ைத்திலிருந்து விடுேடா ல் இருக்கும். 

இப்மோருண்க   யக்ைம் ம ாழியில்  ிைப் ேரவைான நடப்ோகும்.  யக்ை ான மசால்லுடன் 

மதாடர்புகடய அைப்மோருண்க யின் போதாக யால் அல்ைது ைருத்துப் ோி ாற்ைத்தின் ஒரு 

குைிப்ேிட்ட நிைழ்வில் கூற்ைின் அக ப்ோல் ஏற்ேடும். இவ்வாறு  யக்ைங்ைள் மசால்  யக்ைம் 

(lexical ambiguity) என்றும் குைிப்பு கர  யக்ைம் (Referential ambiguity) என்றும் மதாடாியல் 

 யக்ைம் (sytacitic mbiguity) என்றும் மூன்ைாைப் ேகுக்ைப்ேடும்.  

they went to bank                   -  மசால்  யக்ைம்    

he love his wife                               - குைிப்புகர  யக்ைம் 

he waw a girl in part with a binocular         -    மதாடாியல்  யக்ைம்  

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒங்ைக ப்பு பேசுேவாின்  ன உருப்ேடுத்தத்தின் புைனுணர்வு 

அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேடுவதால் இது பேசுேவரால் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மசாற்ைளுக்கும் 

வாக்ைியங்ைளுக்கும் எல்கைப்ேடுத்தப் ேட்டிருக்கும். இகத பநர் மசய்ய ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள் 

மூை அைராதிகய ஒரு குைிப்ேிட்ட சூழலில் மோருத்த ாக் பதான்றுைின்ை நிைரகன இைக்கு 

அைராதியால் மோருத்துைிைார்ைள். சிை பநர்வுைளில் இைக்கு ம ாழியானது மூைம ாழியின் 

மசால்கை உருப்ேடுத்தம் மசய்ய இயலும் நிைரான மசால் அைகைக் மைாண்டிருக்ைாது. 

இந்பநர்வுைளில் ம ாழிமேயர்ப்ோளர்ைள்ன மசாற்மைாடகரப் ேயன்ேடுத்தப் முயல்வர் அல்ைது 

நிைரான விளக்ைத்கதத் தர முயல்வர்.  

 தரவுத்மதாகுதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்கே ஆதாிப்ேவர்ைள் மசால் 

 யக்ைச் சிக்ைகை நீக்ை இயற்க்கைம ாழி உகரைளில் கூடுதைாை நிைழும்  யக்ை வடிவுைளில் 

மேரும் எண்ணிக்கைகய ஆய்ந்தும் மவளிப்ப்ேகடயாை உருப்ேடுத்தம் மசய்தும் உயர்ந்த தர ான 

http://www.languageinindia.com/


352 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

ம ாழிமேயர்ப்கே தரைாம் என்று வாதியிடுைின்ைனர். சத்தியம் என்ைால்  யக்ை ான வடிவுைளும் 

ம ாழிமேயர்ப்பு தரவுத்மதாகுதிைளிலிருந்து மேைப்ேட்ட விாிந்த அைிவின் அடிப்ேகடயில் 

ஆயப்ேட்டு இயந்திரத்தால் புாிந்து மைாள்ளப்ேடும் வடிவுைளும் அைராதியில் பச ித்து 

கவக்ைப்ேட்ட பவண்டும். ஆனால் ேகுத்தைிவாதிைள் இவ்விதம் ம ாழியியல் தைவல்ைகளப் 

மேறும் மசயல்ோடு சாியானதும் அல்ை சாத்திய ானதும் அல்ை என்று வாதியிடுைின்ைனர். 

ைளக்ைட்டுப்ோடு ம ாழிமேயர்ப்பு (domin – specific translation)  ம ாழிமேயர்ப்புக்கு எப்போதும் 

ஆழ ான மோருண்க யியல் ஆய்வு பதகவயில்கை என்று மவளிப்ப்ேடுத்துைின்ைன. குைிப்ேிட்ட 

 யக்ைம் உள்ள மசால் அைகுைளின் ஆழ ான மோருண்க யியல் ஆய்வுக்குப் ேதிைாை பநரடியாை 

மூை ம ாழியிலிருந்து இைக்கு ம ாழிக்குப் ேதிலீடு மசய்யும் அணுகுமுகையான எளிய ஆய்கவத் 

மதாிந்மதடுப்ேது நல்ைது. சிை சூழல்ைளில்  யக்ைங்ைள் ம ாழி மேயர்ப்ேின் போது அப்ேடிபய 

மைாண்டு மசல்ைப்ேடும் என்ை எதிர்ப்பு அடிப்ேகடயில் சிை மசால்  யக்ைங்ைகளப் புைக்ைணித்தல் 

சாத்திய ானதும் பதகவயானது ாகும். இருப்ேினும் மசால்  யக்ைங்ைளின் ஆய்வு, இைக்கு 

ம ாழியில்  யக்ை ற்ை உருப்ேடுத்தங்ைகள உருவாக்கும் என்ை நிகையில் மோதுவான 

ம ாழிமேயர்ப்பு பநர்வுைளில்  யக்ைத்கதப் புைக்ைணிக்ைக் கூடாது.  

5.10.16 இைக்ைணப் மோருத்தம்  

 ம ாழியில் ம ாழிமேயர்ப்ேில் இைக்ைணப் மோருத்தம் என்ேது மூை ம ாழியில் ஒரு மசால் 

இைக்கு ம ாழியில் உள்ள மசால்லுடன் அர்தம் உள் ம ாழிமேயர்ப்கேப் மேை பவண்டி 

மோருத்தப்ேடும் ம ாழிமேயர்ப்ேில் மோருத்தத்திற்கு பவறுேட்ட திட்டங்ைள் இருக்ைின்ைன. 

அகவ மசால் நிகைப் மோருத்தம், உருேன் நிகைப் மோருத்தம், இைக்ைணப் மோருத்தம், 

மதாடர்நிகைப் மோருத்தம், வாக்ைியநிகைப் மோருத்தம் என்ேனவாகும்.  ிைப் மோதுவானது 

ம ாழிமேயர்ப்புக்கு எடுத்துக்மைாள்ளப்ட்ட இரு ம ாழிைளுக்ைிகடயில் விகன ேங்ைளிப்கேப் 

மோருத்துவதாகு . இைக்ைண மோருத்தம் வகைப்ோட்டியியல் அடிப்ேகடயில் பவறுேட்ட 

இரண்டு ம ாழிைளுக்ைிகடயில் மசய்யப்ேடும் இயந்திர ம ாழி மேயர்ப்ேில் முக்ைியத்துவம் 

உள்ளதாகும். தற்போகதய சூழலில் நாம் ஆங்ைிைத்திலிருந்து த ிழுக்கு ம ாழிமேயர்ப்கேப் ேற்ைி 

பேசும் மோது இது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்தது: என்னமவன்ைால் ஆங்ைிைத்திற்கு SVO அக ப்பு 

உண்டு He is food  த ிழுக்கு SOV அக ப்பு இருக்ைிைது ( அவன் பசாறு சாப்ேிட்டான்). எனபவ 
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இைக்ைணப் மோருத்தமும் மசால் வாிகசமுகை  ாற்ைமும் இைக்கு ம ாழியில் மவளிப்யீடுைகள 

மவளிப்டுவதற்கு முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.  

5.11. சுருக்ைவுகர 

 ஒரு தரவுத்மதாகுதி ஒற்கை ம ாழியில் (ஒரும ாழி தரவுத்மதாகுதி) அல்ைது ேை 

ம ாழிைளில் (ேன்ம ாழி தரவுத்மதாகுதி) உகர தரவு இருக்ைைாம். ேக்ைவாட்டு ஒப்பீட்டிற்ைாை 

சிைப்ோை வடிவக க்ைப்ேட்ட ேன்ம ாழி தரவுத்மதாகுதி சீரக க்ைப்ேட்ட இகணயான 

தரவுத்மதாகுதிைள் என்று அகழக்ைப்ேடுைிைது. இரண்டு ம ாழிைளில் உகரைகளக் மைாண்ட 

இகணயான தரவுத்மதாகுதியில் இரண்டு முக்ைிய வகைைள் உள்ளன. ஒரு ம ாழிமேயர்ப்பு 

தரவுத்மதாகுதியில் (translation corpus) ஒரு ம ாழியில் உள்ள நூல்ைள்  ற்ை ம ாழியில் உள்ள 

உகரைளின் ம ாழிமேயர்ப்புைளாகும். ஒப்ேிடக்கூடிய தரவுத்மதாகுதியில், நூல்ைள் ஒபர 

 ாதிாியானகவ  ற்றும் ஒபர உள்ளடக்ைத்கத உள்ளடக்ைியது, ஆனால் அகவ ஒன்றுக்மைான்று 

ம ாழிமேயர்ப்புைள் அல்ை. ஒரு இகணயான உகரகய கையாளுவதற்கு, ச  ான உகர 

ேிாிவுைகள (மசாற்மைாடர்ைள் அல்ைது வாக்ைியங்ைள்) அகடயாளம் ைாணும் ஒருவித உகர 

சீரக ப்பு ேகுப்ோய்விற்கு ஒரு முன்பதகவ ஆகும் . இரண்டு ம ாழிைளுக்கு இகடயில் 

ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு வழிமுகைைள் மேரும்ோலும் முதல் ம ாழி 

ைார்ேகஸயும் இரண்டாவது ம ாழி ைார்ேகஸயும் உள்ளடக்ைிய இகணயான துண்டுைகளப் 

ேயன்ேடுத்தி ேயிற்சியளிக்ைப்ேடுைின்ைன, இது முதல் ம ாழி ைார்ேஸின் உறுப்பு-க்கு-உறுப்பு 

ம ாழிமேயர்ப்ோகும்.  

 ம ாழியியல் ஆராய்ச்சி மசய்வதற்கு தரவுத்மதாகுதிகய  ிைவும் ேயனுள்ளதாை 

 ாற்றுவதற்ைாை, அகவ மேரும்ோலும் அகடயாளப்ேடுத்தல் எனப்ேடும் மசயல்முகைக்கு 

உட்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. ஒரு தரவுத்மதாகுதிகயக் குைிப்ேதற்ைான ஒரு எடுத்துக்ைாட்டு, பேச்சு-

அகடயாளப்ேடுத்தல் அல்ைது மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல் ஆகும், இதில் ஒவ்மவாரு 

வார்த்கதயின் பேச்சின் ேகுதிகயயும் (விகன, மேயர்ச்மசால், மேயரகட, முதலியன) ேற்ைிய 

தைவல்ைள் தரவுத்மதாகுதியில் அகடயாளங்ைளின் வடிவத்தில் பசர்க்ைப்ேடுைின்ைன.  ற்மைாரு 

எடுத்துக்ைாட்டு ஒவ்மவாரு மசால்லின் மசால்ைன் (மைம் ா (lemma) (அடிப்ேகட (base)) 
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வடிவத்கதக் குைிக்ைிைது. தரவுத்மதாகுதியின் ம ாழி அகதப் ேயன்ேடுத்தும் 

ஆராய்ச்சியாளர்ைளின் பவகை மசய்யும் ம ாழியாை இல்ைாதபோது, சிறுகுைிப்பு இரும ாழியாை 

 ாற்றுவதற்கு இன்டர்லீனியர் ேளேளப்பு ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது. 

 சிை தரவுத்மதாகுதிைள் ப லும் ைட்டக க்ைப்ேட்ட அளவிைான ேகுப்ோய்வுைகளப் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைன. குைிப்ோை, ேை சிைிய தரவுத்மதாகுதிைகள முழுக யாை ோகுேடுத்தைாம். 

இத்தகைய தரவுத்மதாகுதிைகள வழக்ை ாை ைிகளயக ப்பு வங்ைி  (Treebanks) அல்ைது 

ோகுேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைள் (parsed corpora) என்று அகழக்ைிைார்ைள். முழு 

தரவுத்மதாகுதியும் முழுக யாைவும் மதாடர்ச்சியாைவும் அகடயாளப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடுவகத 

உறுதி மசய்வதில் உள்ள சிர ம், இந்த தரவுத்மதாகுதிைள் மோதுவாை சிைியகவ, ஒன்று முதல் 

மூன்று  ில்லியன் மசாற்ைகளக் மைாண்டிருக்கும். ம ாழியியல் ைட்டக க்ைப்ேட்ட ேகுப்ோய்வின் 

ேிை நிகைைள் சாத்திய ாகும், இதில் உருேனியல், மோருண்க யியல்  ற்றும் ேயன்வழியியல் 

சிறுகுைிப்புைள் அடங்கும். 
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இயல் 6 

மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல் 

6.1 அைிமுைம் 

 தரவுத்மதாகுதிைகளயும் உகரைகளயும் மசால்வகைப்ோட்டுக்கு அகடயாளப்ேடுத்துதல் 

முக்ைிய ான மசயல்ோடாகும். மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடாத தரகவயும் 

உகரகயயும் இயற்கை ம ாழி ஆய்வுக்குப் ேயன்ேடுத்த இயைாது. குைிப்ோை இயந்திர 

ம ாழிப்மேயர்ப்புக்குச் மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்துதல்  ிை முக்ைிய ானதாகும். 

தரவுத்மதாகுதிகயயும் உகரைகளயும் மசால்வகைப்ேட்டிைிகு அகடயாளப்ேடுத்தல் ேற்ைி 

குைிப்ோை இந்திய ம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழிைளின் ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையில் 

த ிழ்த் தரவுத் மதாகுதி எவ்வாறு அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன, எச்மசால்வகை 

அகடயாளங்ைள் ேயன் ேடுத்தப்ேடுைின்ைன என்ேன குைித்து இங்கு விாிவாை விளக்ைப்ேடும். 

6.2 தரவுத்மதாகுதிகய அகடயாளப்ேடுத்தல் 

 தரவுத்மதாகுதி ேை ம ாழியியல் தைவல்ைளுக்ைாை அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடுைின்ைன.  

மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல் (Parts of Speech Annotation),  ீக்கூறு 

அகடயாளப்ேடுத்தல் (Prosodic Annotation), முன்வரு ைிளவி அகடயாளப்ேடுத்தல் (Anaphoric 

Annotation), மோருண்க  அகடயாளப்ேடுத்தல் (Semantic Annotation), ைருத்தாடல் 

அகடயாளப்ேடுத்தல் (Discourse Annotation) என்ேன முக்ைிய ான தரவுத்மதாகுதி 

அகடயாளப்ேடுத்தல்ைளாகும் (Annotation of corpus). 

 அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி ஆய்வுக்கு  ிைப் ேயனுள்ளதாை அக யும். 

இைக்ைணத்திற்ைாை அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி மசாற்ைள் மசால்வகுப்புைளாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும் தரவின்  ிைப் மோதுவான வடிவாகும். Brown Corpus, 

Lorcorpus, BNC என்ேகவ இைக்ைணத்திற்ைாை அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதிைள் 

ஆகும்.  LLC (Lond Lund Corpus of Spoken English)  ீக்கூறுைளுக்ைாை 
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அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதியாகும். Suffanne corpus மதாடாியலுக்ைாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி ஆகும்.  

6.2.1  மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல் 

 மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தலின் (Parts of Speech Annotation) பநாக்ைம் ஒரு 

ேனுவலில் உள்ள ஒவ்மவாரு மசால் அைகுக்கும் அதன் வகைப்ோட்கடக் ைாட்டும் ஒரு கூைிபை 

தருவதாகும். இது விாிதரவிலிருந்து தரகவ  ீட்மடடுப்ேதில் தனித் தன்க கயக் கூட்டுைிைது. 

இது மதாடாியல் ேகுத்து அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கும், மோருண்க க்ைள 

அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கும் உதவுைிைது. இது ஒற்றுக யான எழுத்துக்ைகள பவறுேடுத்துவதற்கு 

நம்க  அனு திக்ைின்ைது. மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் ேின்வரும் தன்க ைள் 

மைாண்டதாகும்:  

 ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் ஒரு மசால்வகைப்ோட்கட அல்ைது ேிை மசால்வகை 

அகடயாளத்கதத் தருவதாகும்.  

 அகடயாளப் ேடுத்துகைப் மோதுவாை நிறுத்தற்குைிைளுக்கும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.  

 ைணினிம ாழியில் அகடயாளப் ேடுத்துதல் [tokenization] போல் தான் இயற்கை 

ம ாழியிலும் மசால்கை அகடயாளப்ேடுத்தும் மசயல்ோடு அக யும்.  

 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் பேச்சுப் புாிந்து மைாள்ளுதல் [Speech Recongition] 

இயற்கை ம ாழி ேகுத்துக் குைித்தல் [Natural Language Parsing] ற்றும் தைவல்  ீட்டுப் 

மேைல் [Information retrival] என்ேனவற்ைில் முக்ைிய ான ேங்கு வைிக்ைின்ைது.  

 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தலின் உள்ளீடு [Input] வழிமுகை வகரவு [algorithm] 

மசாற்ைளின் பைார்கவைளும் குைிப்ேிட்ட மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு மும் 

[Part of Speech Tagsets] ஆகும்.  

 விடுவரல் [Output] ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் ஒவ்மவாரு நல்ை அகடயாளத்கதத் 

தருவதுதான்.  

எ.ைா:  

அவன் < ா.மே> என் <வ. ா.மே> மசால் <வி.மே> ேடி <வி.மே.ேி.உ> பைட்டான்.  
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POS அகடயாளப்ேடுத்தியின் முக்ைிய ான பவகை சூழலுக்குத் தக்ைவாறு சாியான 

அகடயாளத்கதத் பதர்ந்மதடுத்து  யக்ைத்கதத் தீர்ப்ேதுதான். மேரும்ோைான த ிழ்ச் மசாற்ைள் 

எல்ைாம்  யக்ைம் இல்ைாதகவ. இருப்ேினும் மோதுவாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மசாற்ைள்  யக்ைம் 

உள்ளகவ.  

6.2.2 முன்வருைிளவி அகடயாளப்ேடுத்தல்  

 முன்வருைிளவி அகடயாளப்ேடுத்தலில் (Annaphic Annotation) எல்ைா  ாற்றுப் 

மேயர்ைளும் மேயர்த்மதாடர்ைளும் அைப்ேற்ைாை (Cohesion) என்ேதன் விாிவான சட்டைத்திற்குள் 

ஒபர குைிேடு மோருகளக் குைிப்ேதற்ைாை அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடுைிைது. இங்கு 

முன்வருைிளவியும் பவறுேட்ட வகைைள் வகைப்ேடுத்தப்ேட்டு வாிகசப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. இந்த 

முன்வருைிளவி அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடுத்தல் திட்டம்  ாற்றுப்மேயர் தீர்வு (Anaphora resolution) 

போன்ை ஆய்வு  ற்றும் ோிபசாதகனச் மசய்யு[ம் இயக்ை மநைிமுகைைளுக்குப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது.  

எ.ைா. 

ரவி தன் தங்கைகயப் ோர்க்ைப்போகும் ராமுகவச் சந்தித்தான்  

இது ேனுவல் புாிந்து மைாள்கைக்கும், இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புக்கும் முக்ைிய ானதாகும்.  

6.2.3  ீக்கூறு அகடயாளப்ேடுத்தல் 

  ீக்கூறு அகடயாளப்ேடுத்தலின் (Prosodic Annotation) இகசபயாட்ட ஒழுங்க ப்புைள், 

அழுத்தம்  ற்றும் விட்டிகச என்ேன பேச்சில் அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடும் இது  ிைச் சிர  ான 

அகடயாளப்ேடுத்தபை ஆகும். ஏமனனில்  ீக்கூறு ேிைம ாழி நிகைைகள விட இயல்ேில் தன் 

உணர்ச்சி அடிப்ேகடயில் அக யும். இது ேயிற்சி மேற்ை ைாதால் ைவன ாைக் 

பைட்ைப்ேடுத்தகைக் பைட்கும் Lancaster/IBM Spoken English  Corpus  ீக்கூறுக்ைாை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட விாிதரவாகும். இதில் அழுத்தப்ேட்ட அகசைள் சுதந்திர ான இகசக  

இயக்ைைத்துடன்  ற்றும் இயக்ைம் இல்ைா ல் பவறுேட்ட குைியீடுைளால் அகடயாளப்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ளன. இகசக கயச் சூழலிலிருந்து ஊைிக்ை இயலும். அழுத்தம் இல்ைாத அகசைள் 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடா ல் விடப்ேட்டுள்ளன.  

6.2.4 மோருண்க  அகடயாளப்ேடுத்தல்  
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 மோருண்க  அகடயாளப்ேடுத்தலில் (Semantic Annotation) ேனுவலில் உள்ள 

மசாற்ைளின் மோருண்க ப் ேண்புக் கூறுைபளா (குைிப்ோை மசால் அர்த்தத்தின் 

அகடயாளப்ேடுத்துகை) அல்ைது மசாற்ைளுக்கு இகடபயயுள்ள மோருண்க  உைவுைபளா 

(குைிப்ேிட்ட மசயலின் மசயல்ைள், ோதிப்ேவர்ைள் போன்ைகவ) அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது.  

எ.ைா.  

அவள் ேழம் சாப்ேிட்டாள்  

அவள் - (ேடர்க்கை மேண்ோல், ஒருக ,  ாற்றுப்மேயர்,ேதிலீடுமேயர்  

ேழம் - (தாவரத்தின் பூவிலிருந்து விகளயும் விகதயுள்ள இனிப்ோன மோருள்  

சாப்ேிட்டாள் - (ேழத்கத உட்மைாள்ளுதல்)  

எந்தப் மோருண்க ப் ேண்புக் கூறுைள் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட பவண்டும் என்ேதில் 

ஒருங்ைிகணந்த ைருத்து இல்கை. சிைர் Roget’s Thesaurus –இல் உள்ள மோதுக யான 

மோருண்க  வகைப்ோடுைகள முன் கவத்தனர். இம் ாதிாியான அகடயாளப்ேடுத்தும் திட்டம் 

மசாற்ைளின் மூடப்ேட்ட வகுப்புைகளயும் திைந்த வகுப்புைகளயும் நகடமுகைப்ேடுத்த 

அகடயாளப்ேடுத்தப் ேடுைின்ைது.  

6.2.5  ைருத்தாடல் அகடயாளப்ேடுத்தல் 

 ைருத்தாடல் அகடயாளப்ேடுத்தலில் (Discourse Annotation) ஒரு தரவுத்மதாகுதி ேனுவல் 

 ற்றும் ைருத்தாடல் நிகைைளில் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. அகடயாளப்ேடுத்துைின்ை 

வகை ைருத்தாடல் ஆய்வில் முக்ைியப் ேங்ைளிப்கேச் மசய்தாலும் ேரவைாைப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதில்கை. ஏமனனில் ம ாழி வகைப்ோடுைள் சூழல் சார்ந்தகவ  ற்றும் 

அவற்கைப் ேனுவல்ைிளல் அகடயாளம் ைாணுதல் ேிை ம ாழியியல் நடப்புைகளக் ைாட்டிலும் 

விவாதத்திற்கு கூடுதல் மூை ைாரண ாை அக யும். Londond – Lund – Spoken Corpus–இல் 

வயதுக்கு வந்தவர்ைளின் பேச்சு போக்கைக் ைவனிக்ை 16 ைருத்தாடல்ைள் ேயன்ேடுைின்ைது.  

6.2.6  ேகுப்ோய்வு 

 ேகுப்ோய்வு என்ேது ஒரு இைக்ைண அடிப்ேகடயில் ேனுவல்ைளின் தானியக்ை 

ஆய்வுைளுடன் மதாடர்புகடயது. மதாழில் நுட்ே அடிப்ேகடயில் இது ஒரு ேனுவலுக்கு 

மதாடாியல் அக ப்கேத் தரும் மசற்ோங்கைக் குைிப்ேிடுைின்ைது. இது மேரும்ோலும் அடிப்ேகட 

உருேன்-மதாடாியல் வகைப்ோடுைள் ைண்டுப்ேிடிக்ைப்ேட்ட ேின் நகடமுகைப்ேடுத்தப்ேடும். 
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பவறுேட்ட இைக்ைணங்ைள் (சார்பு இைக்ைணம், சூழல் இைக்ைணம் போன்ைகவ) அடிப்ேகடயில் 

ேகுத்துக் குைித்தல் ஒன்றுடன் ஒன்று உயர்ந்த நிகைத் மதாடாியல் உைவுைளில் மைாண்டு 

வருைிைது. வாக்ைிய நிகைப் ேகுத்துக் குைித்தல் மசால்நிகைப் ேகுப்ோய்விலிருந்து மேைப்ேட்ட 

தைவகைப் ேயன்ேடுத்த தானியக்ைச் சூழல் அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் சூழல் சுதந்திர ான 

மதாடாியல் ஆய்கவ உள்ளடக்குைின்ைது. ஒரு ேகுத்து அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி 

ேகுத்துக் குைித்தலில் ைிகளப்ேடங்ைகளப் ேயன்ேடுத்துவதால் இது ைிகளவங்ைி (Tree bank) 

என்ைகழக்ைப்ேடுைின்ைது. ைிகள அக ப்ேின் ைாட்சிப்ேடம்  ிை அாிதாைபவ தரவுத்மதாகுதி 

அகடயாளப்ேடுத்தலில் ைாணப்ேடும். மோதுவாை ஒத்த தைவல் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட 

அகடப்புக்குைிைளின் குழு த்கதப் ேயன்ேடுத்தி உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடும்.  

எ.ைா:  

‘Pearl sat on a chair’ என்ேது ைிகள வங்ைியில் ேின்வரு ாறு பதான்றும்.  

 [S [NP Pearl – NP/NP]    [VP – sat VVI]   [PP on II]  

[NP a – ATI]    [chair – NNI] 

[NP]  [PP]  [VP] S]  

இதில் உருேனியல், மதாடாியல் தைவல் ைீழ்க்பைாடுைளால் மசாற்ைளுடன் 

இகணக்ைப்ேட்டிருக்கும் உறுப்புைள் மதாடர்ைளின் மதாடக்ைத்திலும் இறுதியிலும் திைக்கும் 

 ற்றும் அகடக்கும் மசவ்வை அகடப்புக் குைிைளால் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

எல்ைாப் ேகுத்துக் குைித்தல் ஒழுங்கு முகைைளும் ஒன்ைல்ை. முக்ைிய ான பவறுோடுைள் 

ேின்வரு ாறு:  

1. ஒரு ஒழுங்குமுகை ேயன்ேடுத்தும் உறுப்பு வகைைளின் எண்ணிக்கை.  

2. இந்த உறுப்பு வகைைள் ஒன்றுடன் ஒன்று இகணவதற்கு அனு திக்ைப்ேடும் வகைைள்  

இந்த பவறுோடுைள் இருப்ேினும் மேரும்ோைான ேதுத்துக் குைித்தல் திட்டங்ைள் சூழல் 

ைட்டுப்ோடு இல்ைாத மதாடரக ப்பு இைக்ைணத்தின் அடிப்ேகடயால் அக ந்தது.  

இந்த அக ப்மோழுங்குக்குள் முழு ேகுத்துக் குைித்தல் [full parsing] திட்டம் வாக்ைிய அக ப்ேின் 

விாிவான ஆய்கவத் தருவகத பநாக்ை ாைக் மைாண்டது. குறுைிய ேகுத்துக் குைித்தல் திட்டம் 

(Skeleton parsing scheme) மதாடாியல் உறுப்பு வகைைளில் குகைந்த நிகையிைான 

பவறுேடுத்தகைப் ேயன்ேடுத்துைின்ைது. ப லும் சிை உறுப்பு வகைைளின் அை அக ப்கே 
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விட்டுவிடுைின்ைது. ேகுத்துக் குைித்தல் மேரும்ோலும்  னித ஆய்வில் ேின் திருத்தம் 

மசய்யப்ேடுைின்ைது. ஏமனன்ைால் தானியங்கு ேகுத்துக் குைித்தல் மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தகை விட மவற்ைி குகைந்தது. முழு  னித இயக்ைப் ேகுத்துக் குைித்தலின் 

குகைப்ோடு ேகுத்துக் குைித்தல், தரவுத்மதாகுதி திாித்தல் இவற்ைில் ஈடுேடும் ஆய்வாளாின் 

ஒழுங்ைின்க யாகும். இகத ஈடுக்ைட்ட விாிவான வழிமுகைைள் தரப்ேடுைின்ைன. இருப்ேினும் 

ேல்மோருள் பைாள் சாத்திய ாகும்போது  யக்ைம் ஏற்ேடைாம். ைிகள வங்ைிைள் இயற்கை 

ம ாழிைளுக்கு அதன் அக ப்ேின் பவறுேட்ட நிகைைளில் (மசால்நிகை, வாக்ைியநிகை, 

மதாடர்நிகை, மசயல்ோடு–ேங்மைடுப்ோளர் நிகை) அகடயாளப்ேடுத்தும் நிகை தரும் ம ாழி 

மூைவள ாை அக ைின்ைது. ைிகள வங்ைிைள் இயற்கைம ாழி ஆய்வு தரவு உந்தல் 

அடிப்ேகடைள்,  னித ம ாழி மதாழில் நுட்ேங்ைள், இைக்ைணப் ேிாித்மதடுத்தல், மோதுவாை 

ம ாழியியல் ஆய்வுைள் இவற்ைின் உருவாக்ைத்திற்கு முக்ைிய ானதாகும்.  

6.2.7 தகைச்மசால்ைாக்ைம் 

 தகைச்மசால்ைாக்ைம் (Lemmatization) மசயல்ோடு விாிதரவில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள 

மசாற்ைளின் மூை வகைப்ோட்கடக் ைண்டுேிடிப்ேதும் மசாற்ைகள அவற்றுடன் மதாடர்புகடய 

மசால்ைன்ைளாைக் (Lexeme) குகைப்ேதும் ஆகும்.  எடுத்துக்ைாட்டாை ேடித்தான், ேடிக்ைிைான், 

ேடிப்ோன், ேடிப்ோள் என்ை மசால் வடிவுைளிலிருந்து ேடி எனக் குகைத்தல். இது மசால்லின் 

எல்ைா  ாற்று வடிவங்ைகளயும் உள்ளீடு மசய்யா ல் ஒரு தகைச் மசால்லின் 

 ாற்றுவடிவங்ைகளயும் உள்ளீடு மசய்யா ல் ஒரு தகைச்மசால்லின்  ாற்று வடிவங்ைகளப் 

ேிாித்மதடுக்ைவும், ோிபசாதிக்ைவும் ஆய்வாளர்ைகள அனு திக்ைின்ைது. இது ம ாழி ைற்ைலுக்குப் 

ேயன் உள்ளதாை அக ைின்ைது. இங்கு ைற்ேவர்ைள் ஒரு தகைப்புச் மசால்லின் ம ாத்த 

சாத்திய ான எண்ணிக்கையில் ேயிற்சி மேறுைின்ைார்ைள். இது எந்தச் மசாற்ைள் திாிபுறுைின்ைன 

என்ேகத அைிவதற்குப் ேயன் உள்ளதாை இருக்ைின்ைது.  எடுத்துக்ைாட்டாை Brown Corpus–இன் 

ஒரு ேகுதி மசால்  ற்றும் இைக்ைணத் தைவலுடன் கூடிய மசாற்ைளின் தகைப்ோக்ைம் 

மசய்யப்ேட்ட வடிவுைகளக் மைாண்டிருக்ைின்ைது.  

6.3  மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தலின் முக்ைியத்துவம் 
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 ம ாழி ஆய்வில் மசால் வகைப் ோட்டின் முக்ைியத்துவம் என்னமவன்ைால் இது 

மசால்கைப் ேற்ைியும் அவற்கை அடுத்து வரும் மசாற்ைள் ேற்ைியும் மசய்திைகள ஏராள ாைத் 

தருைின்ைது. இகவ முக்ைிய வகைப்ோடுைளுக்கு உண்க யாகும். விகன-மேயர்  ட்டு ின்ைி ேை 

நுட்ே ான பவறுோடுைளுக்கும் உண்க யாகும். எடுத்துக்ைாட்டாை இந்த அகடயாளக் 

குழு ங்ைள் உடக   ற்றும் மேயர்ைளுக்கும் (என்னுகடய, உன்னுகடய, அவனுகடய, 

அவளுகடய, அவருகடய, அதனுகடய) மூவிடப் மேயர்ைளுக்கும் (நான், நீ, அவன், அவள், அது) 

பவறுோட்கடக் ைாட்டுைின்ைன.  

 ஒரு மசால் உடக   ாற்றுப்மேயரா? அல்ைது மூவிடப்மேயரா? என்ேகத 

அைிந்துமைாண்டு எந்தச் மசாற்ைள் அதன் ேக்ைத்தில் வர இயலும் என்ேகதக் கூை இயலும். 

இகதப் பேச்சுத் மதாிந்துமைாள்ளுதல் (Speech Recognition) என்ேதற்ைான ம ாழி  ாதிாியில் 

(Language Model) ேயன்ேடுத்தைாம். மசால்வகைப்ோடு தைவல்  ீட்டலுக்ைான (Information 

retrieval) பவர்ச்மசால்கைக் ைண்டுேிடித்தலுக்குப் ேயன்ேடுைின்ைது.  

 ஏமனன்ைால் மசால்வகைப்ோட்கட (Parts of Speech) அைிவது அகவ எந்த உருேனியல் 

ஒட்டுைகளயும் ஏற்கும் என்ேகத அைியைாம். அகவ ேனுவலிலிருந்து மேயர்ைகளபயா முக்ைிய 

மசாற்ைகளபயா அைிய உதவுவதால் தைவல்  ீட்டல் ேயன்ோட்டிலும் ேயன்ேடுத்தைாம். 

தானியங்கு மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளப் ேடுத்திைள் மசால்மோருள்  யக்ைம் நீக்ைி 

வழியக ப்பு முகை (word sense disambiguation algorithms) மசால் வகைப்ோட்டு 

அகடயாளப்ேடுத்திைள் (Part-of-speech-taggers=pos taggers), வகுப்பு அகடயாளப்ேடுத்திைள் 

(class based N-grams) போன்ை முன்பனைிய ASR ம ாழி  ாதிாிைளில் ேயன்ேடுைின்ைது.  

ஆங்ைிைத்தில் புைழ்மேற்ை POS tagger Brown Corpus-இல் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட 87 அகடயாளக் 

குழு ங்ைளிலிருந்து (tagsets) உருவாக்ைப்ேட்டகவ. மூன்று  ிைப் மோதுவாைப் ேயன்ேடுத்தப் 

ேடுைின்ைன.  

1. 45--Tag  Penn Tree bank tagset. 

2. The medium Size 61 tag 65 tagsets used by Lancaster VCREL, Projects CLAWS 

(Constituent Liklihood Audomatic Word-Tagging System) Tagger to tag British National Corpus 

(BNC) 

3. The Longer 146-tag C7 tagset 
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 Ex. 

 Penn Tree bank Version of Brown Corpus  

 ASCII Flat file 

 Tag represented after each word following a slash 

The/DT grand /JJ/ Jury/NN commented/VBD on/IN a/DT number/NN of/IN others/JJ 

Topics/NNS% 

 DT – Deter miners 

 JJ – Adjective 

 NN – Noun,sing,or mass 

 NBD – Verb, Past tense 

 IN – Preposition 

 NNS – Noun plural 

6.4  மசால் வகைப்ோட்கட அகடயாளப்ேடுத்தலின் வகைைள்  

 மூை மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்துவதின் வழிமுகை வகரவு (Algorithm) இரு 

வகுப்புைளில் அடங்கும். மூன்று அகடயாளப்ேடுத்திைள் (taggers) ேயன்ோட்டடில் உள்ளன. 

அகவயாவன:  

1. விதி அடிப்ேகடயிைான மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திைள் (Rules based taggers) 

2. புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திைள் (Stochatic 

Taggers) 

3.  ாற்ைம் அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்திைள் (Transformation based taggers) 

6.4.1 விதி அடிப்ேகடயிைான மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திைள்  

 விதி அடிப்ேகடயிைான மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திைள்  யக்ைம் தருைின்ை மசால் 

மேயரா?, விகனயா? என்று குைிப்ேிடுகையால் எழுதிய மோிய தரவு க யங்ைகள [data base]  

உள்ளடக்ைியது. ஆரம்ேக் ைட்டத்தில் தானாைபவ மசால்வகைப்ோட்கட 

அகடயாளப்ேடுத்துைின்ைது. அவ்வாறு அகடயாளப்ேடுத்த ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட வழிமுகை 

வகரவுைள் (Algorithm) இரண்டு நிகை அக ப்ோல் ஆனதாகும்.  
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1. அைராதி ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் சாத்திய ான மசால்வகைப்ோட்கடத் தரும். 

2. இரண்டாம் நிகை கையால் எழுதப்ேட்ட  யக்ைம் தரும் மசால்வகைப்ோட்கடத் 

தரு ாறு ேயன்ேடுத்தும்.  

எடுத்துக்ைாட்டாை ENG Two Level Tagger இரண்டாம் நிகை அக ப்ோல் ஆனதாகும். ENG 

TWO Level அைராதி இருநிகை உருேனியல் [Two level Morphology] அடிப்ேகடயில் அக ந்தது.  

6.4.2 புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திைள் (Stochostic Part of 

Speech Tagging) 

 சாத்தியங்ைள் அகடயாளப்ேடுத்துவதில் ேயன்ேடுத்துவது  ிைப் ேழக யானது. ேை 

சாத்திய அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்திைள் வழக்ைில் உள்ளன. எ.ைா. Hidden Markove 

Model or HMM Tagger. இந்தப் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்தியில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் உள்ளுணர்வு ‘ஒரு மசால்லின் கூடுதைான சாத்திய ான அகடயாளத்கத எடு’ 

[Pick up the most likely tag for the Word] என்ேதாகும். தரப்ேட்ட வாக்ைியத்திற்கு அல்ைது மசால் 

பைார்கவக்கு HMM அகடயாளப்ேடுத்தி ேின்வரும் வாய்ப்ோட்கடப் (formula) மோிதுேடுத்தும் 

அகடயாளக் பைார்கவகயத் பதர்ந்மதடுக்ைின்ைது.  

P(wird/Tag) *P(Tag/Previous n tag)  

HMM ஒரு மசால்கைக் ைாட்டிலும் ஒரு முழு வாக்ைியத்திற்கு அகடயாளக் பைார்கவகயத் 

தருைின்ைது. இவ்வகையான Bigram – HMM Tagger Wi என்ை மசால்லுக்கு ti என்ை 

அகடயாளத்கதத் பதர்ந்மதடுக்கும். அது முந்கதய அகடயாளம் ti–ஐ  ற்றும் தற்போகதய மசால் 

wi என்று தரப்ேடுகையில் கூடுதைான சாத்திய ான அகடயாளத்கதத் பதர்ந்மதடுக்கும்.  

 ti = arg max P(tj/ti-I,wi) 

                       j 

ஒரு அகடயாளப் ேடுத்தலுக்கு அடிப்ேகடயான HMM ச ன்ோடு  

 ti argmax (tj,Pi-I) P(witj) 

                 j 

எ.ைா:  
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(1) Secretariat,NNP is /VB2 expected/VBN to/To  race VB Tomorrow/NN (2) people/NNs 

continue NBP to/To inquire/VB The DT Reason/NN  for/in The/CT race/NN For/in outer/JJ 

Space/NN. 

முதல் எடுத்துக்ைாட்டில் race ஒரு விகன (VB) இரண்டாவது எடுத்துக்ைாட்டில் race ஒரு மேயர் 

(NN) Bigram HMM அகடயாளப்ேடுத்தி அகடயாளச் சிக்ைகை அண்க யிலுள்ள மசாற்ைகளயும், 

அகடயாளங்ைகளயும் ோர்த்துத் தீர் ானிக்ைைாம் என்று ஊைம் மசய்ைின்ைது.  

 To/To race/????? 

 Tge/DT race/???? 

எவ்வாறு race என்ை ந து எடுத்துக்ைாட்டு ேயன்ேடுைின்ைது என்று ோர்ப்போம். நாம் NN -க்கும் 

VB -க்கும் இகடபய ஒன்கைத் பதர்ந்மதடுக்ை பவண்டும். நாம் எதற்குக் கூடுதல் சாத்தியம் 

இருக்ைின்ைபதா அகதத் பதர்ந்மதடுக்ை பவண்டும்.  

 P(VB/To)  P(race/VB) 

 P(NN/TO)  P(race/NN) 

ேின்வருவது சாத்தியங்ைளாகும் (probabilities) 

 P(NN/TO) = :021 

 P(VB/To) = .34 

6.4.3  ாற்ைம் அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்திைள் 

  ாற்ைம் அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்துதல் (Transformation Based Tagging) Bill 

Tagging என்று அகழக்ைப் ேடுைின்ைது. இது மோைி ைற்ைலுக்ைான  ாற்ைம் அடிப்ேகடயிைான 

ைற்ைல் (Transformation based Learning – TBL) அணுகுமுகையாகும். இது விதி 

அடிப்ேகடயிலிருந்தும் புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிலிருந்தும் மசய்திைகள எடுக்ைின்ைது. விதி 

அடிப்ேகடயிைான அகடயாளப்ேடுத்திைகளப் போல் TBL உம். எந்தச் மசாற்ைளுக்கு எந்த 

அகடயாளத்கதத் தரபவண்டும் என்று குைிப்ேிடுைின்ைது. ஆனால் அடிப்ேகடயிைான 

அகடயாளப் ேடுத்திைகளப் போல் TBL ஒரு ம ாழி ைற்ைல் நுணுக்ை ாகும் (Machine Learning 

Technique).  இதில் தரவிலிருந்து விதிைள் தானாைபவ ஊைிக்ைப் ேடுைின்ைது. சிை HMM- Taggers 

-ஐ போல் TBL ஒரு ைண்ைாணிக்ைப்ேட்ட ைற்ைல் நுணுக்ை ாகும் , (Supervised Learning 

Technique).  இது ஏற்மைனபவ அகடயாளப் ேடுத்தப்ேட்ட ேயிற்சி மேற்ை மேருந்தரகவ [ore-
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Tagged Training Corpus] எதிர்ப்ோர்ைின்ைது,ஊைிக்ைின்ைது. TBL -உக்கு ஒரு குழு ம் 

அகடயாளப்ேடுத்தும் விதிைள் இருக்ைின்ைது. முதலில் மேருந்தரவு மேரும்ோலும் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும் விாிந்த விதிைகள கவத்து அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். ேின்னர் சிை 

முன்னதான [original] அகடயாளங்ைகள  ாற்றும். ப லும் திட்டவட்ட ான விதிைள் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்ேடும். ேின்னர் குகைவான எண்ணிக்கையிைான அகடயாளங்ைகள  ாற்றும். 

ப லும் திட்டவட்ட ான விதிைள் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். எவ்வாறு TBL விதிைள் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது (How TBL Rules-are applied) என்ேது ைீபழ விளக்ைப்ேட்டுள்ளது.  

Brill’s Tagger – கர மைாண்டு ேயன்ேடுத்தப்ேடும் விதிைள் நகடமுகைகயப் ேயன்ேடுத்துவதற்கு 

முன் அகடயாளப்ேடுத்தி ஒவ்மவாரு மசால்கையும் கூடுதல் உைந்ததான அகடயாளத்தால் 

அகடயாளப்ேடுத்தும் இந்த கூடுதல் அகடயாளங்ைகள நாம் மேருந்தரவில் மேைைாம்.  

Brown Corpus –இல் ‘race’ என்ேதற்குக் கூடுதல் உைந்தது மேயர் என்ேதாகும்.  

 P(NN/race)=.98 

 P(VB/race)=.02 

நாம் முன்னர் ோர்த்த race என்ேதன் இரு எடுத்துக்ைாட்டுைளும் NN என்று 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும். முதல் எடுத்துக்ைாட்டில் NN என்ேது தவைான அகடயாளம். 

is/VB2 expected/VBN to/To race/NN tomorrow  

இரண்டாவது எடுத்துக்ைாட்டில் race என்ேது சாியாை NN என்று 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும்.  

The/DT race/NN for/IN outer/JJ space/NN  

கூடுதல் உைந்த அகடயாளத்கதத் பதர்ந்மதடுத்தப்ேின் பசகடடள கூயேேநச அதன்  ாற்ை 

விதிைகள நகடமுகைப் ேடுத்தும். இது நடக்கையில் race என்ேதன் தவைான 

அகடயாளப்ேடுத்தலில் நகடமுகைப்ேடுத்தப்ேடும் விதிகயக் ைற்ைிருக்கும். முன்வரும் tag to 

என்ைால் NN என்ேகத VB என்றும்  ாற்றுவதற்து முன் to/To என்று வந்தால் இந்த விதி race/NN 

என்ேகத race/VB என்று  ாற்றும். 

 Expected/VBN to/To race/NN 

 Expected/VBN to/To race/VB 
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எவ்வாறு TBL விதிைள் ைற்ைப்ேடுைின்ைன என்ேது ேின்வரு ாறு விளக்ைப்ேடும். Brill’s TBL 

வழிமுகை வகரவுக்கு [algorithm] மூன்று முக்ைிய நிகைைள் இருக்ைின்ைன. இது முதலில் 

ஒவ்மவாரு மசால்கையும் கூடுதல் உைந்ததான அகடயாளத்தால் அகடயாளப்ேடுத்தும். ேின்னர் 

இது ஒவ்மவாரு சாத்திய ான  ாற்ைத்கதயும் (Possible Transformation) ோிபசாதிக்கும். 

இறுதியில் இருந்த விதிப்ேடி தரகவ  ீள் அகடயாளப்ேடுத்தல் மசய்யும். முன்னால் வரும் 

அகடயாளப்ேடுத்தகை விட குகைந்த ப ம்ோடுகடய அகடயாளப்ேடுத்தைான நிறுத்தல் 

அளவீடு வருவது வகர இந்த மூன்று நிகைைளும் திரும்ேித்திரும்ேி மசால்லின் சாியான 

அகடயாளம் மதாியும் என்ேகத பவண்டுைிைது. அதாவது TBL ஒரு ைண்ைாணிக்ைப்ேட்ட ைற்ைல் 

வழிமுகை வகரவு (Supervised learning algorithm) ஆகும். 

 TBL மசயல்ோட்டின் மவளிப்யீடு முகைப்ேடுத்தப்ேட்ட  ாற்ைங்ைளின் ேட்டியைாகும். 

இகவ புதிய மேருந்தரவுக்குப் ேயன்ேடுத்தத்தக்ை,நகடமுகை ேடுத்தத்தக்ை அகடயாளப்ேடுத்தல் 

மசயல் முகைகய (tagging Procedure) உருவாக்கும். மைாள்கை அடிப்ேகடயில் சாத்திய ான 

 ாற்ைங்ைளின் குழு ம் எல்கையற்ைதாகும். ஆனால்  ாற்ைங்ைள் ஒவ்மவான்றும் வழிமுகை 

வகரகவக் ைடக்கு ாறு  ிைப் மோருத்த ான ஒன்கைத் பதர்ந்மதடுக்ை TBL ஒவ்மவாரு 

 ாற்ைத்கதயும் எடுத்துக்மைாள்ள பவண்டும். இவ்வாறு  ாற்ைங்ைளின் குழு த்கத எல்கைப்ேடுத்த 

வழிமுகை வகரவுக்கு ஒரு வழி பதகவ. இது சிைிய templates -ைளின் குழு த்கத (உரு ான 

 ாற்ைங்ைகள) உருவாக்ைிச் மசய்யப்ேடுைின்ைது. ேின்வருவன Brill’s Templetes -ைளின் 

குழு த்தின் ேட்டியைாகும். முன்னர் வருைிை (மதாடர்நது வருைிை) மசால் Z-ஆை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். இரண்டு மசாற்ைளுக்கு முன்னால் (ேின்னர்) வருைிை மசால் Z -ஆை 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

 முன்னர் வருைிை இரு மசாற்ைளில் ஒன்று Z -ஆை அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடும். முன்னர் 

வருைிை மூன்று மசாற்ைளில் ஒன்று Z -ஆை அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடும். முன்னர் வருைிை மசால் Z -

ஆைவும் இரு மசாற்ைளுக்கு முன்னால் (ேின்னால்) வரும் மசால் W -ஆைவும் 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

6.5  மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின் உருவாக்ைம் 
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6.5.1 மசால்வகை அகடயாளக் குழு ங்ைள் ேற்ைிய முந்கதய முயற்சிைள் 

6.5.1.1 மதாடக்ைைாைச் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின் உருவாக்ைம் [1980-க்கு 

முன்] 

 1960-ைளிலும் 1970-ைளிலும் ஆங்ைிை ம ாழிக்கு பவண்டி மசால்வகைப்ோட்டு 

அகடயாளக் குழு ங்ைகள உருவாக்கும் மசயல்ோடு ஐக்ைிய அம ாிக்ைாவில் மதாடங்ைப்ேட்டு 

விட்டது. ஆரம்ேக் ைாைத்தின் முக்ைிய ான மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் Klein – 

Simmons(1963)  ற்றும் Gree – Fubin (1971) என்ேவர்ைளால் உருவாக்ைப்ேட்டது.  ற்மைாரு 

முயற்சி மேன்சிலியா ேல்ைகைக்ைழைத்தில் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டது.  

6.5.1.2 ஆங்ைிை மசால் வகைப்ோட்டுக் குழு ங்ைள் (1980-க்குப் ேிைகு) 

 1980-1990-ைளில் ைங்ைாஸ்டர் ேல்ைகைக்ைழைத்தில் ஆங்ைிைத்திற்கு பவண்டி ஒரு 

மதாடர்ச்சியான மசால்வகைப்ோட்டு குழு ங்ைள் CLAWS என்ை மசால்வகைப்ோட்கட 

அகடயாளப்ேடுத்தும் ம ன்மோருகள ேயன்ேடுத்தி உருவாக்ைப்ேட்டது. CLAWS என்ை 

மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் LOB  தரவுத்மதாகுதிக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. 

ேின்னர் CLAWS -ன் C5  ற்றும் C7 மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் BNC 

விாிதரகவ அகடயாளப் ேடுத்தப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. இகதத் மதாடர்ந்து ேை ஆங்ைிை மசால் 

வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன. அகவயாவன:  

 1.The TOSCA Scheme 

 2.The ICE Tagset 

 3.The PENN Tagset 

 4.The LUND Tagset 

 5.The Eng CG Tagset 

6.5.2 அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கு ஒரு தர ான அக ப்பு  

 ஆங்ைிைம் தவிர ேிை ம ாழிைளுக்குச் மசால் வகைப்ோடு அகடயாளம் மசய்யும் போது 

மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைகளத் தரப்ேடுத்தும் பதகவ மவளிப்ேட்டது. 

மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின்  ிை ச ீேயத்திய தர ான ஒன்று EAGLES—

வழிைாட்டல்ைளாகும் (The ENGLES-Guidelines) [Leeach and Wilson] இதனுகடய பநாக்ைம் 
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ேைவித ான திட்டங்ைளுக்கும் ேை ம ாழிைளுக்கும் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் 

குழு ங்ைகளத் தரப்ேடுத்துவதாகும்.  

 EAGLES வழிைாட்டல்ைள் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் உள்ளடக்கும் 

அல்ைது உள்ளடக்ை பவண்டிய ஒரு குழு  ேண்புக்கூறுைகளத் தருைிைது. இதனுடன் இந்த 

எல்ைாப் ேண்புக்கூறுைகளயும் குைியாக்ைம் மசய்து இகடநிகைப்ேட்ட குைியாக்ைத்தின் பதகவ 

என்னமவன்ைால் இரண்டு மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளுக்கு இகடயில் 

ம ாழிப்ேமேயர்ப்கே அனு திப்ேதாகும். இதனால் அவற்ைிற்ைிகடயில் மோருத்தத்கத உறுதி 

மசய்வதாகும். உருே-மதாடாியல் அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கு EAGLES வழிைாட்டல்ைளில் மூன்று 

ைாட்டல்ைளில் அக ப்ோக்ைம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது.  

1. எகவ எவற்கைக் ைட்டாய ாைக் ைருதப்ேடுைிைது.  

2.  எகவ ோிந்துகரக்ைப்ேடுைின்ைது.  

3. எகவ உருே-மதாடாியல் அகடயாளப் ேடுத்தலுக்கு சின்னம் -  திப்ேிகணைளாை 

வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேடுைிைது. எடுத்துக்ைாட்டாை ‘ோல்’ என்ை சின்னத்திற்கு 

EAGLES -இன் ோிந்துகரைளில் ஆண்,மேண் அல்ைது ோல்  திப்ேிகணைள் ேடிநிகையாை 

அக க்ைப்ேடபவா அக க்ைப்ேடா பைா இருக்ைைாம்.  

EAGLES வழிைாட்டல்ைளால் எந்தச் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளுக்கும் 

ைட்டாய ாை ேதிமூன்று ோிந்துகரக்ைப்ேடுைின்ைது.  

1. Noun (மேயர்)  

2. Verb (விகன)  

3. Adjective (மேயரகட)  

4. Pronoun (ேதிலீடு மேயர்)  

5. Article (சுட்டிகடச்மசால்)  

6. Adposition (உருபு)  

7. Adverb (விகனயகட)  

8. Conjunction (இகணப்ோன்ைள்)  

9. Numeral (எண்:  

10. Interjection (வியப்ேிகடச்மசால்)  
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11. Unassigned/unique (இகணயற்ை,தனிப்ேட்ட)  

12. Residual ( ீதியான)  

13. Punctutation (நிறுத்தற்குைிைள்)  

ோிந்துகரக்ைப்ேட்ட  ற்றும் இருப்புச் சின்னங்ைள் இந்த முக்ைிய ான மசால் வகைப்ோடுைளால் 

ஒழுங்குப்ேடுத்தப் ேட்டுள்ளது. மசால் வகைைகள ைடந்து மோருத்தமுைத் பதகவயில்கை.  

 EAGLES வழிைாட்டல்ைள் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குடும்ேத்கதத் 

திட்ட ிடுேவாின் சுதந்திரத்கதக் ைட்டுப்ேடுத்தா ல் அவர் குைிப்ேிட்ட எண்ணும் எல்ைா 

அடிப்ேகடயான மசய்திைகளயும் உள்ளடக்ைி நிைழ இயலும் சட்டைத்கதத் தருைின்ைது. முன்னர் 

விளக்ைப்ேட்ட ேை அகடயாளக் குழு ங்ைள் EAGLES வழிைாட்டல்ைளில் எளிதில் மோருந்தாத 

ேண்புக் கூறுைகள உள்ளடக்ைைாம். இருப்ேினும் இகவைள்  ற்மைாரு அகடயாளக் குழு த்திற்கு 

ம ாழிப்மேயர்க்ை இயைாத குழு மும் அவற்கை உள்ளடக்ைவில்கை. எனபவ அவற்கை EAGLES 

இகடப்ேட்ட அகடயாளக் குழு த்தில் அடக்குவது பதகவயில்ைாததாகும். இந்தச் சட்டைத்தின் 

 திப்பு இது பவறுேட்ட ம ாழிைளின் ம ாழியியல் வளங்ைளின் திண்க கயயும் திரும்ே 

ேயன்ேடுத்தகையும் ஊக்குவிக்ைின்ைது.  ற்றும் சுழைான திரும்ேக் ைண்டுப்ேிடித்தகை 

ஊக்ை ிழக்ைச் மசய்ைிைது.  

 EAGLES வழிைாட்டலின் முக்ைிய ான குகை இது. உைை ம ாழிைளின்  ிைக் குறுைிய 

ேகுதிகயதான் அடக்குைிைது. ஐபராப்ேிய ஒருங்ைிகணப்ேின் திட்ட ாை இது ஆங்ைிைம், டச்சு, 

மஜர் னி, படனிக்ஷ், ேிமரஞ்சு, ஸ்பேனிக்ஷ், போர்த்துைீசு, ைிாீக், இட்டாலின் எனை 

வகைப்ோட்டியல் அடிப்ேகடயில் ஒற்றுக யுள்ள ஒன்ேது ம ாழிைகளத் தான் உள்ளடக்குைிைது. 

எனபவ இகவ அல்ைாத ேிைம ாழிைளுக்கு நுஆழுடுநுளு வழிைாட்டல்ைளின் ேயன்ோடு 

மோருத்த ாைபவா, மோருத்த ற்ைதாைபவா இருக்ைைாம்.  

6.5.3 EAGLES வழிைாட்டல்ைளின் அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேட்ட சிை ச ீேக் ைாைத்திய மசால் 

வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் 

 EAGLES வழிைாட்டலின் மவளிப்யீட்டிற்குப் ேிைகு அவற்கைப் ேயன்ேடுத்தி ேைவித ான 

ம ாழிைளுக்குச மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் உருவாக்ைப்ேட்டன. அகவ ேின் 

வரு ாறு:-  
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1.The MULTEXT 20 Project 

2.The GRACE Project 

3.The CRATER Project  

EAGLES வழிைாட்டல்ைளால் அடக்ைப்ேடாத ம ாழிைளின் ச ீே ைாைத்திய மசால்வகைப்ோட்டு 

அகடயாளக் குழு ங்ைளில் ேின்வருவன அடங்கும்.  

1.Tagset Design for Arabic. 

2.Tagset Design for Chinese. 

3.Tagset Design for Korean. 

4.Tagset Design in the Paninijan Tradition. 

6.6. த ிழ்த் தரவுத்மதாகுதிைகள மசால்வகைப்ோட்டிற்கு அகடயாளப்ேடுத்தல் 

6.6.1.  த ிழ்ச் மசால்வகைப்ோடுைள் 

 ஒரு ம ாழியின் மசாற்ைள் மசால்லியல் அடிப்ேகடயிலும், மதாடாியல் அடிப்ேகடயிலும், 

வகைப்ோடு மசய்யப்ேடைாம். மசாற்ைள் எந்த இைக்ைணக் கூறுக்ைாைத் திாிபுறும் வாக்ைியத்தில் 

எங்கு, எவ்வாறு இடம் மேறுைின்ைன. அவற்ைின் மசயற்ோடுைள் யாகவ என்ேதன் 

அடிப்ேகடயில் அகவ ஒரு மசால் வகுப்கேச் சார்ந்தன என நிர்ணயிக்ைைாம். ஆங்ைிைத்தில் “Part 

of speech tag” என்றும்,இதன் ேடி மசாற்ைகள எட்டு வகுப்புைளாைப் ேிாிப்ேர்.  

1. மேயர்    -  Noun 

2. மேயரகட   -  Adjective 

3.  ாற்றுப்மேயர்  - Pronoun 

4. விகன   - Verb  

5. விகனயகட  - Adverb  

6. முன்னுருபு   -  Proposition  

7. இகணப்புக்ைிளவி  -  Conjunction 

8. வியப்புச்மசால்   -  Interjection  

தற்ைாைத் த ிழ் இைக்ைணத்கத ஆங்ைிை இைக்ைண ைண்பணாட்டத்பதாடு பநாக்கும் இைக்ைண 

நூல்ைளில் ஆங்ைிைச் மசால்வகைப்ோட்டின் தாக்ைத்திகனக் ைாணைாம். ேழந்த ிழுக்ைாை 
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எழுதப்ேட்ட  ரேிைக்ைணங்ைளில் மசால் வகைைள் தற்ைாைத் த ிழுக்ைாை  ாற்ைியக க்ைப்ேட 

பவண்டும் என ம ாழியியல் அைிஞர்ைள் ைருதுைின்ைனர். இருப்ேினும் தற்ைாைத் த ிழுக்கு 

எத்தகன மசால் வகுப்புைள் நிர்ணயிக்ைப்ேட பவண்டும் என்ேதில் அவர்ைளிகடபய ஒரு ித்த 

ைருத்து இல்கை.  

  ரேிைக்ைணங்ைள் த ிழ்ச் மசாற்ைகள மேயர்ச்மசால், விகனச்மசால், இகடச்மசால், 

உாிச்மசால் என நான்கு வகுப்புைளாை மைாண்டு, மேயரும்,விகனயும் முக்ைிய ானதாைவும் 

இகடயும்,உாியும் துகண வகுப்புைளாைவும் மைாள்ளப்ேடுைின்ைது. ைாைம் ைாட்டா ல் பவற்றுக  

உருபுைகள ஏற்கும் மசாற்ைள் மேயர்ச் மசாற்ைளாைவும், பவற்றுக  உருபுைகள ஏற்ைாது ைாைம் 

ைாட்டும் மசாற்ைகள விகனச்மசாற்ைளாைவும் மைாண்டுள்ளனர். தனித்து இயங்கும் ஆற்ைலின்ைிப் 

மேயர்ைகளயும்,விகனைகளயும் இட ாைக் மைாண்டு அவற்ைின் முன்னும், ேின்னும் வரும் 

பவற்றுக  உருபுைள், விகுதிைள், சுட்மடழுத்துைள், வினாமவழுத்துக்ைள் ஆைியனவும் 

இகடச்மசால் எனப்ேட்டன. மேயர்ச்மசால், விகனச்மசால் போல் தனித்து நின்று மோருகள 

உணர்த்தா ல் மேயர்ச்மசால்கைபயா, விகனச்மசால்கைபயா சார்ந்து நின்று அவற்ைின் 

குணத்கத “ ிகுதி” என உணர்த்த வல்ைன உாிச்மசால்.  

  ரேிைக்ைணத்தார் மசாற்ேகுப்கே ஆராய்ந்தால் மசாற்ைகளப் மேயர்ச்மசால், 

விகனச்மசால் என்ை இரு மேரும் ேிாிவுைளாைவும், அவற்கைச் சார்ந்து வரும் மூன்ைாவது 

ேிாிவுச்மசாற்ைகள இகடச்மசால்,உாிச்மசால் என்று ேிாித்தனர்.  ரேிைக்ைணங்ைள் 

உாிச்மசாற்ைகளப் மேயர், விகன இவற்ைிற்கு அகடயாைக் மைாள்ைின்ைனர். இவ்வாறு 

 ரேிைக்ைணங்ைள் மேயர்ச்மசால், விகனச்மசால், இகடச்மசால், அகடச்மசால் என நான்கு 

வகைச் மசால் வகைைகள அகடயாளம் ைாட்டுைின்ைன. முற்ைாைத்த ிகழ  ரேிைக்ைண வழி 

ஆய்கையில் இந்நான்கு வகை மசால் ேகுப்புைள் போது ானதாை இருந்தது.  

 தற்ைாைத் த ிழுக்ைான மசால்வகுப்ப்புைள் ேற்ைி இராபசந்திரன் அவர்ைள் த து 

ைட்டுகரயில் விாிவாைப் பேசுைிைார். அவர்ைருத்துைள் இங்குத் மதாகுக்ைப்ேட்டுத் 

தரப்ேப்டுைின்ைன். தற்ைாைத் த ிழ் புதிய இைக்ைணக் கூறுைகள தன்னைத்பத வளர்த்துக் 
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மைாண்டுள்ளக யால் மசாற்ைகள புதிதாை வகைப்ேடுத்த ம ாழியியல் அைிஞர்ைள் வாதிட்டும், 

வகைப்ேடுத்தியும் உள்ளனர். [Asher:1982, பை ன்:1989, Lehman:1989] 

 பை ன் மசால் வகைைகளப் ேற்ைி விாிவாை ஆராய்ைிைார். [Lehman,1989, 911] தற்ைாைத் 

த ிழ் ம ாழியில் எல்ைா அைராதி அல்ைது பவர் உருபுைகள நான்கு வகைைளாைப் ேிாித்து 

அகவைகள 1.மேயர் பவர்ைள் 2. விகன பவர்ைள் 3. விகனயகட பவர்ைள் 4. மேயரகட பவர்ைள் 

எனக்மைாள்ைிைார். இவற்ைில் மேரும்ோைான பவர்ைள் மேயர், விகன பவர்ைளில் அடங்கும். 

மேயர்ைள் மேயர் பவர்ைகளயும், விகனைள் விகன பவர்ைகளயும் மைாண்டிருக்கும். ஆனால் 

ேின்னுருபுைள் ேை விகனயகடைள், அளகவயகடைள், இகணப்புச் மசாற்ைள் என்ேனவற்கை 

வடிவ அடிப்ேகடயில் மேயர் அல்ைது விகன பவர்ைளின் திாிபுற்ை அல்ைது திாிபுைா 

வடிவங்ைளாைக் மைாள்ளைாம். ேழந்த ிழில் மசால் வகுப்புைள் குகைந்த ைாரணத்தினால் ேை 

திாிபுற்ை அல்ைது திாிபுைாத மேயர், விகன  ற்றும் மேயரகட பவர்ைள் தற்ைாைத் த ிழில் 

ேின்னுருபுைள், விகனயகடைள், மேயரகடைள், அளகவயகடைள் போன்ை ேை மசால் 

வகுப்புைளாை  ீள்ளாய்வு மசய்யப்மேற்ைன. நாம் அைிந்தேடி தற்ைாைத் த ிழில் இரண்டு மசால் 

வகுப்புைள் தான் திாிபுைகள ஏற்ைவல்ைது. அகவ மேயரும் விகனயும் ஆகும். மேயர்ைள் 

பவற்றுக யுருபு, எண் இவற்ைிைைாைத் திாிபுறும். விகனைள் ைாைம், எண், ோல், இடம்  ற்றும் 

சிைவற்ைிற்ைாைவும் திாிபுறும். மசால் வகுப்புைளில் மேயர்ைள் மசால்ைாக்ைத்கத ைாட்டுைின்ைன. 

மேயர்ைகள விகனைளிலிருந்து மேைைாம்.  

 ஆஷர்   [1982:101,102] ‘Operational definitions for word classes’ என்ை தகைப்ேில் 

த ிழ்ச் மசாற்ைகள ஆறு வகையாைப் ேிாிக்ைிைார்:  1. மேயர்ச்மசால் (Noun), 2.  ாற்றுப்மேயர் 

(Pronoun), 3. விகனச்மசால் (Verb), 4. மேயரகட (Adjective), 5. ேின்னுருபு (Post position), எண், 

அளகவயகட, 6. இகடச்மசாற்ைள் (Particles) 

 இகதபய பைாதண்டரா ன் (1989) தனிபய இயங்ை வல்ை மசாற்ைகளத தகைக  

இைக்ைணக் கூறுைளாைக் மைாண்டு ேத்து வகுப்புைளாைப் ேிாிக்ைிைார். அகவயாவன: 1. மேயர், 2. 

விகன, 3. மேயரகட, 4. விகனயகட, 5. வல்ைகட, 6. இகணப்ோன், 7. உணர்ச்சி 

மவடிப்புச்மசால், 8. உணர்வு குைிப்புச்மசால், 9. விளிப்புச்மசால், 10. விளி ஏற்புச்மசால்  
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 ப லும் “விகுதி”, “ஒட்டு” முதைானச் சார்புநிகைக் ைிளவிைகளத் துகணக  இைக்ைணக் 

கூறுைளாைக் மைாண்டு அவற்ைின் “வடிவுக்கும் இயல்புக்கும் ஏற்ே” 1. விகுதி (Suffix), 2. 

மசால்லுருபு (postposition), 3. விகனசார் ைிளவி (Verb Participle), 4. ஒட்டு (Clitic), 5. சாாிகய 

அல்ைது நிரப்ேி (Fillers) என ஐந்தாை வகைப் ேடுத்துைிைார்.  

 பை ன்(1989:9) உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் இைக்ைண இயல்புைள் அடிப்ேகடயில் 

த ிழ்ச்மசாற்ைகள 1. மேயர்ைள் (Nouns), 2. விகனைள் (Verbs), 3. மேயரகடைள் (Adjectives), 4. 

விகனயகடைள் (Adverbs), 5. ேின்னுருபுைள் (Post position),  6. அளகவயகடைள் (qantifiers), 7. 

வகரயறு அகடைள் (Determiners), இகணப்புக் ைிளவிைள் (Conjunctions) என எட்டாை மசால் 

வகுப்புைகளப் ேிாிக்ைிைார்.  

 இவ்மூவைிஞர்ைளும் மேயர், விகன, மேயரகட என்ை மசால் வகுப்புைகளத் 

பதர்ந்மதடுப்ேதில் உடன்ேடுைிைார்ைள். பைாதண்டரா னும், பை னும் விகனயகடகயச் 

மசால்வகுப்ோைக் மைாண்டு ஆக்ஷாிட ிருந்து பவறுேடுைின்ைனர். இகணப்ோன் என்று 

பைாதண்டரா னும், இகணப்புக்ைிளவி என்று பை னும் குைிப்ேிடும் மசால்வகுப்கே ஆஷர் 

மசால்வகுப்ோைக் மைாள்ளவில்கை. ஆஷரும், பை னும் ேின்னுருபுைகளச் மசால்வகுப்ோைக் 

மைாள்ள பைாதண்டரா ன் ேின்னுருபுைகளச் மசால்லுருபுைள் எனக்குைிப்ேிட்டு 

சார்நிகைக்ைிளவியாை வகைப்ேடுத்துைிைார்.  

மேயர்ச்மசால்  

 ஆஷர் மேயர்ச்மசால் ேிாிகவ உருேனியல்  ற்றும் மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் மசால் 

வகுப்ோை நிறுவுைிைார். மேயர்ச்மசாற்ைள் உருேனியல் அடிப்ேகடயில் பவற்றுக  

ஒட்டுைகளயும், ேன்க   ஒட்டு “ைள்” என்ேகதயும் ஏற்கும். மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் 

மேயர்ைள் ேின்னுருபுத்மதாடாின் தகைச் மசால்ைாைவும், ஒரு வாக்ைியத்தின் எழுவாயாைபவா, 

மசயப்ேடு மோருளாைபவா மசயல்ேடும். எழுவாயாை வரும் மேயர்ச்மசால்லின் இடம், எண், 

ோலுக்கு தகுந்தாற்போல் விகனயின் இடம், எண், ோல், ஒட்டின் பதர்வும் அக யும். பவற்றுக  

உருபுைகளயும் ஆை,ஆன ைிளவிைகள ஏற்ேனவும், எழுவாயாைவும், ேயனிகையாைவும் மசயல்ேட 

வல்ைன மேயர்ைள் என்று பைாதண்டரா ன் குைிப்ேிடுைிைார். பை ன் பவற்றுக  
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ேின்மனாட்டுைகளயும் ஆை,ஆய் ேின்மனாட்டுைகளயும் ஏற்ேன மேயர்ைள் என்று விளக்குைிைார். 

ப லும் குகை உருேனில் உள்ள ேை மேயர்ைள் எல்ைா பவற்றுக  ேின்மனாட்டுக்ைகளயும் 

ஏற்ைாது என்ேகதயும் சுட்டுைிைார். மேயர்ச்மசால் வகுப்ேில் மூவருக்கும் அடிப்ேகட பேதம் 

இருப்ேதாைத் மதாியவில்கை. பை ன்  ாற்றுப்மேயர், அளவுப்மேயர், எண்ணுப்மேயர் இவற்கை 

மேயர்ச்மசால்லின் துகணப்ேிாிவாைக் மைாள்ைிைார்.  

 ாற்றுப்மேயர்  

 மேயர்ச்மசால்லுக்குப் ேதிைாை அல்ைது  ாைாை வரும் மசால்  ாற்றுப்மேயர் எனப்ேடும். 

இப்மேயர் முக்ைிய ாைப் மோருட்குைிப்பு (Signification) அடிப்ேகடயில் மேயாிலிருந்து 

பவறுப்ேடும். ஒன்கைபயா, மேயர்ச்மசால்கைபயா குைிக்கும். ஆனால்  ாற்றுப்மேயருக்குத் 

தக்ைவாறு மவவ்பவறு ஆட்ைகளபயா, மோருகளபயா குைிக்கும். இதன் ைாரண ாய் ஒரு 

ம ாழியின் மேயர்ச்மசால்லின் எண்ணிக்கை ஏராள ாயிருந்தாலும்,  ாற்றுப்மேயர்ைள் 

குகைவாைபவ உள்ளது.  

 ஆஷர்  ாற்றுப்மேயர்ைகளத் தனிச்மசால் வகுப்ோைக் கையாள்ைிைார். மேயர் மசால்லின் 

வகரயகைைளில் ேை இயல்புைகளக் மைாண்ட ஒரு மநருங்ைிய குழு த்கதச் சார்ந்திருப்ேகவ 

 ாற்றுப்மேயர்ைள். மேயர்ச்மசாற்ைள் ஏற்கும் அபத பவற்றுக ப் ேின்மனாட்டுைகள அவற்றுடன் 

பசர்க்ைைாம். ஆகவ ேின்னுருபுத் மதாடாின் தகைச் மசால்ைாை அல்ைது எழுவாயைவும், 

மசயப்ேடுப்மோருளாைவும் மசயற்ேடைாம். ஒரு வாக்ைிய அக ப்ேில் விகனயின் இடம், எண், 

ோல் ஒட்கடத் பதர்வு மசய்யும்.  

 பை ன் மேயர்த் மதாடாில் அகட எடுக்ைாது தனித்து வரும் மேயர்ைகள  ாற்றுப் 

மேயர்ைளாைக் மைாள்ைிைார்.  ாற்றுப்மேயர்ைகளத் தனிநிகை  ாற்றுப்மேயர்ைள், [எ.ைா.நான், 

அவன்] , ஆக்ை  ாற்றுப்மேயர்ைள் [எ.ைா.யாபரா, யாரும்] என்றும் வகைச் மசய்ைிைார். 

மூவிடப்மேயர்ைள் [Personal Pronoun], சுட்டுப்மேயர்ைள் [Demonstrative Pronouns],  

வினாப்மேயர்ைள் [interrogative Pronouns],  தன்வயப்மேயர்ைள் [Reflexive Pronoun]  என 

ேைவகையாைப் ேிாிக்ைப்ேடுைிைது. ழுைவகையான  ாற்றுப்மேயர்ைகளக் குைிப்பு (Referential), 
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உறுதி (Definiteness), குைிப்பீடு (Specificity) என்ை மோருண்க க் ைருத்துைள் அடிப்ேகடயில் 

வகனப்ோடு மசய்யைாம்.  

பை ன் ,1989:93  

                                                  ாற்றுப்மேயர் 

 

 

 

குைிப்பு                  குைிப்ேின்க   

    

 

ஒருக க் குைிப்பு       மோதுக க்குைிப்பு    குைிப்பீடு               குைிப்பீடின்க   

                               (யாரும், எவரும்)                                       (எ.ைா) யாராவது,யாபரா, 

                                                                                                 எதுபவா 

    உறுதி    உறுதியின்க   

 

மூவிடப்மேயர்ைள [எ.ைா.நான், அவன்]  

 

 

மூவிடப்மேயர்ைள் ைாைத்பதாடும், இடத்பதாடும் மதாடர்பு மைாண்டிருக்கும். பேசுேவகசத் தன்க  

இடம் என்றும், பைட்ேவகர முன்னிகை இடம் என்றும், பேசப்ேடுேவகரப் ேடர்க்கை இடம் 

என்றும் மசய்யைாம். சுப்ை கூடுதைான ோகுோடுைகளக் மைாண்டு ேடர்க்கையிடம், தன்க , 

முன்னிகை இடங்ைளிலிருந்து பவறுேடுைின்ைது. தன்க , முன்னிகை, ேடர்க்கை ஆைிய மூன்றும் 

அடிப்ேகடயில் ஒருக , ேன்க  என பவறுேடுைின்ைது. முன்னிகை இடங்ைளும், ேடர்க்கை 

இடங்ைளும் தகுதி அடிப்ேகடயில் உயர்வு, உயர்வின்க  என பவறுேடும். ேடர்க்கள 
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இடப்மேயர்ைள்  ட்டுப  ோல் அடிப்ேகடயில் ஆண், மேண் என்றும், சுட்டு அடிப்ேகடயில் 

அண்க , பசய்க  என பவறுேடும்.  

இதற்ைான அக ப்கே ைீபழ அட்டவகண மூைம் ைாணைாம்  

 

இடம்  ஒருக   ேன்க   

தன்க   நான்  நாம்,நாங்ைள் 

முன்னிகை  நீ, நீர்  நீங்ைள்  

ேடர்க்கை அவன்,இவன்,அவள்,இவள்,  

அவர்,இவர்,அது,இது 

அவர்ைள்,இவர்ைள் 

/அகவ,அகவைள்  

இகவ,இகவைள்  

தான், நாம், தாங்ைள் என்ை தன்வயப்மேயர்ைள் நான்ைாவது இடத்கதச் சாரும். எழுவாயால் வரும் 

ேடர்க்கைச் மசால்லுக்கு  ாைாய் அல்ைது ேதிைாய் தன்வயப்மேயர்ைள் வரும்.  

வினாப்மேயர்ைளுக்குத் தீர் ானிக்ைப்ேட்ட குைிப்பு இல்கை. வினாப்மேயர்ைகளக் குைிப்பீடு 

மேற்ை (Specified) வினாப்மேயர். குைிப்பீடு மேைாத (non specified) வினாப்மேயர் 

எனப்ேிாிக்ைைாம். அகவ உயர்திகண, அஃைிகண பவறுோட்கட வடிவத்தில் ைாட்டுைின்ைன. 

(எ.ைா. யார், என்ன) குைிப்பீடுப்மேற்ை வினாப்மேயர்ைள் ேடர்க்கையிடம் எண், ோல் இவற்ைின் 

பவறுோட்கட வடிவத்தில் ைாட்டுைின்ைன. (எ.ைா. எவன், எவள், எவர், எது, எகவ) உம் என்ை 

குகைச்மசால் பசர்ந்த வினாப்மேயர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும். குகைச்மசால் ஒ-பசர்ந்த 

வினாப்மேயர்ைளான யாபரா, ஏபதா, என்னபவா என்ேன குைிப்பீடு மேைாத உறுதியற்ை 

 ாற்றுப்மேயர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாய் அக யும்.  

அளவுப்மேயர்  

 சிை, ேை, எல்ைாம், எல்பைாரும் என்ை மேயர்ைள் அளவுப்மேயர்ைள் ேிாிகவச் சாரும். 

இகவ மேயர் அகடைளாைச் மசயல்ேட வல்ைன (எ.ைா. சிை  னிதர்ைள்). மேயர்ைளுக்குப் 

http://www.languageinindia.com/


377 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

ேின்னால் வந்து பவற்றுக  ஒட்டுைள் எடுக்ை வல்ைன (எ.ைா. பேனாக்ைள் சிைவற்கை 

வாங்ைிபனன்). சிை, ேை என்ேகவைகளப் மேயரகடைளாைக் மைாண்டு முகைபய சிைகவ, 

ேைகவ என்ேனவற்கை  ாற்றுப் மேயமராட்டாக்ைம் மேற்ை மேயர்ைளாை ஆயைாம் (எ.ைா. 

சிை+அகவ=சிைகவ)  

எண்ணுப்மேயர் 

 எண்ணுப்மேயர்ைள் ஆதார எண் (Cardinal Number), முகைக  எண் (Ordinal number) 

என இருவகனப்ேடும். முகைக  எண் ஆதார எண்ணிலிருந்து ஆவது அல்ைது ஆம் என்ை 

குகைச்மசால்லின் (Clitics)பசர்க்கையால் ஆக்ைப்ேடும். ஆதார எண்ைளிலிருந்து  ாற்றுப் 

மேயமராட்டாக்ைம் மேற்ை எண்ணுப்மேயர்ைகள (Pronominalzed Cardinal Number) மேைைாம். 

(எ.ைா. ஒருவன், ஒருத்தி, ஒருவர்)  

விகன 

 விகனகயச் மசால்வகுப்ோைக் மைாள்வதில் ம ாழியியல் அைிஞர்ைளிகடபய ைருத்து 

பவறுோடு இல்கை. விகனைள் ைாைப்ேின்மனாட்டுைகளயும், இடம் - எண் - ோல் 

ேின்மனாட்டுைகளயும் ேிை ேின்மனாட்டுைகளயும் எடுக்ை வல்ைன் சிை விகனைள் குகை 

உருேனியகை உகடயன. அதாவது எல்ைா விகனப்ேின்மனாட்டுைகளயும் அகவ ஏற்ேதில்கை. 

இகணப்பு வாக்ைியங்ைள் (Copular Sentences) (எ.ைா. அவன்  ாணவன்) தவிர்த்த ேிை 

வாக்ைியங்ைளில் ைட்டாய ாை வரும் ேகுதி விகனயாகும். விகனைகள உருேனியல், 

மோருண்க யியல் இவற்ைின் அடிப்ேகடயில் மவவ்பவறு வகையாய் ோகுோடு மசய்யைாம். 

ைாைம்  ற்றும் ேிைவிகனப் ேின்மனாட்டுைளுடன் பசரும்போது ஏற்ேடும் உருே ஒலியனியல் 

 ாற்ைங்ைள் அடிப்ேகடயில் விகனைகள ம ல்விகன, இகடவிகன, வல்விகன என்ை மூன்று 

வகைைளாைவும் அதற்கு ப ற்ேட்ட வகனைளாைவும் ேிாிக்ைைாம். வடிவ  ற்றும் மசயற்ோடு 

அடிப்ேகடயில் விகனகய முற்றுவிகன (finite verb) (எ.ைா. வந்தான்)  ற்றும் எச்சவிகன (non-

finite berb) (எ.ைா. வந்த, வந்து) என்று ேிாிக்ைைாம். எச்சவிகன மேயாின் அகடயாை வரு ா 

அல்ைது விகனயின் அகடயாை வரு ா என்ேதன் அடிப்ேகடயில் மேயமரச்சம் (Adjectival or 

relative participle form) (எ.ைா. வந்த கேயன்) என்றும், விகனமயச்சம் (adverbial or verbal 
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participle form) (எ.ைா.வந்து போனான்) என்றும் வகைப்ேடுத்தைாம். தன்விகன (எ.ைா.ஆடு) 

ேிைவிகன (எ.ைா. ஆட்டு) என்ை ோகுோடு மோருண்க யியல் அடிப்ேகடயில் அக ந்தது. 

விகனயிகன தான் மசய்யின் தன்விகன என்றும், ேிைர் மசய்யின் அது ேிைவிகன என்றும் 

விளக்ைப்ேட்ட மோருண்க  பவறுோடு அவ்வளவு மோருத்த ானதல்ை. (ேர சிவம்,1983:2-3) 

அடிப்ேகடயிைான விகனைகளத் தனவிகனைள் என்றும், (எ.ைா. ஓடு, ைாண்) அவற்ைினின்றும் 

ஒட்டாக்ைத்தால் ஆக்ைப்மேற்ை விகனைகள (எ.ைா. ஓட்டு, ைாட்டு) ேிை விகனைள் என்றும் 

மைாள்ளைாம். வாக்ைியத்தில் ேயன்ேடுத்துகையில் மசயப்ேடுமோருகள எடுக்கு ா? என்ேதன் 

அடிப்ேகடயில் விகனைள் மசயப்ேடுமோருள் குன்ைியவிகன (எ.ைா. போ, வா), 

மசயப்ேடுமோருள் குன்ைாவிகன (எ.ைா. ேடி, அடி) எனப்ோகுப்ேடுத்தைாம். மேயருக்கும் 

விகனக்கும் உள்ள ைாரை உைவுைகள (Case Relations)மைாண்டும், இகணதிைன் 

(Valency))மைாண்டும் விகனைகள வகைப்ோடு மசய்யைாம்.  

ேின்னுருபுைள்  

 ஆக்ஷர் ேின்னுருகைச் மசால்வகுப்புைளில் ஒன்ைாைக் கூறுைின்ைார். பவற்றுக ப் 

ேின்மனாட்டுைளால் திாிபுற்ை மேயர்ைளுக்குப் ேின்வந்து ேின்னுருபுத் மதாடராை விகனயுடன் ஒரு 

மசயற்ோட்டு உைவில் நிற்கும் என்ேது மசால் ேின்னுருபு என்று மதாடாியல் விளக்ைம் தரைாம். 

ேின்னுருபுைள் இந்நிகையில் தனித்து நிற்கும் என்ேதிலிருந்து ைட்டுப்ேட்பட நிற்கும் என்ேது 

ேைதரப்ேட்ட அங்ைங்ைள் பசர்ந்த மசால்வகுப்ோகும். பைாதண்டசா ன்(1989) சாஹ்நிகைக் ைிளவி 

வகை என்ை துகணக ச்மசால் வகையின் ைீழ் ேின்னுருகேச் மசால்லுருபு எனக் குைிப்ேிட்டு 

வகைோடு மசய்ைிைார். மேயர்ச்மசால்லும், விகனச்மசால்லும் ைாைப்போக்ைில் பவற்றுக ப் 

ேின்மனாட்டுைள் போல் மசால்லுருபுைளாய் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைன. பை னும்(1989) 

ேின்னுருபுைகளத் தனிச்மசால் வகுப்ோைக் மைாள்ைிைார். திாிபுற்ை  ற்றும் திாிபுைாத 

மேயாவடிவுைளும் விகனமயச்ச வடிவுைளும் தான் ேின்னுருபுைளாகும். எடுத்துக்ைாட்டாை, த ிழ் 

ேை இடப்மோருள் மசயற்ோடுைகளக் குைிப்ேிட, இடத்கதக் குைிக்கும் மேயர்ைகளத் தான் 

ேயன்ேடுத்துைின்ைது. (எ.ைா. இல், உள், முன், ப ல், ைீழ், அடியில்) ஒரு குைிப்ேிட்ட மசால்கைப் 

மேயராைக் ைருதுவதா, ேின்னுருோைக் ைருதுவதா என்ேதில் ஒரு ித்த ைருத்தில்கை. 

ேின்னுருபுைளாை எடுத்தாளப்ேடும் மேயர்ைள் எல்ைாம் உருேனியல் அடிப்ேகடயில் குகை 
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உள்ளகவ. அதாவது அகவ எல்ைா பவற்றுக  உருபுைகளயும் எடுப்ேதில்கை. ேை 

ேின்னுருபுைளாய் வரும் மேயர் வடிவுைள் மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் குகைப்ோடுள்ளகவ. 

அதாவது அகவ வாக்ைியத்தில் மேயர் வரும் எல்ைா இடங்ைளிலும் வருவதில்கை. எல்ைாப் 

மேயர்ைகளப் போைவும் அவற்ைின் இைக்ைணச் மசயற்ோடுைள் வருவதில்கை. எடுத்துக்ைாட்டாை, 

நடு, இகட என்ை மேயர்ைள் ‘க யம்’ என்ை மோருளில் இல் என்ை இடபவற்றுக  ேின்மனாட்டு 

எடுத்து நடுவில், இகடயில் என ேின்னுருபுைளாை  ட்டும் வருைின்ைன. ஆனால் அகவ 

எழுவாயாைபவா, மசயப்ேடுமோருளாைபவா, ேயனிகையாைபவா வருவதில்கை. இப்மேயர் 

வடிவங்ைளில்  ிைப் மேரும்ோன்க யானகவயாய் வரும் மநருங்ைிய மேயர்  ற்றும் விகன 

வடிவங்ைளின் குழு ம் மேயர்த் மதாடருக்ைப் ேின்வந்து ேின்னுருபுத் மதாடராய் அக யும். 

ேின்னுருோய் வரும் ேை மேயர், விகன வடிவங்ைள் முகைபய தங்ைள் மேயர், விகன மதாடாியல் 

இயல்புைகள இழந்து விடுைின்ைன. ேின்னுருபுைகள அவற்ைின் வடிவ  ற்றும் அகவ எந்தப் 

மேயர்த் திாிபுக்குப் ேிைகு வருைின்ைன என்ேதில் அடிப்ேகடயில் வகனப்ோடு மசய்யைாம். 

எடுத்துக்ைாட்டாை, இல் ஒட்டு எடுத்து வரும் நடுவில்,இகடயில் என்ேன – உக்கு பவற்றுக க்குப் 

ேின்னர் வரும். (எ.ைா. அவர்ைளுக்கு நடுவில்,இகடயில்) விகனவழிப் ேின்னுருபுைகள 

இைந்தைாை விகன எச்ச வடிவில் வருவன. (எ.ைா. இல்ைா ல்,அல்ைா ல்) ைாைங்ைாட்டா 

விகனமயச்ச வடிவில் வருவன. (எ.ைா. தவிர, போை, விட) என வகைப்ேடுத்தைாம்.  

மேயரகடைள்  

 ஆக்ஷர், பை ன், பைாதண்டரா ன் ஆைிய மூவருப  மேயரகடகய ஒரு மசால் வகுப்ோைக் 

மைாள்ைின்ைனர். மேயரகடகய ஒரு மசால் வகுப்ோைக் மைாள்வதில் ம ாழியியல் 

அைிஞர்ைளிகடபய ஒரு ித்த ைருத்து இல்கை. மேயரகடக்கு ஒரு மசயல்முகை வகரயகை 

மசய்வது எளிதானதல்ை. மேயரகட மதாடாியல் அடிப்ேகடயிைான ஒரு மசால் வகையாகும். 

மேயரகட, மேயர்த்மதாடாில் தகைப்மேயருக்கு முன்னதாை அதன் அகடயாை வரும் (எ.ைா. 

மோிய  ரம்), வகரயறு அகட (Determiner) மேயரகடக்கு முன் வரைாம். (எ.ைா. இந்தப் மோிய 

வீடு) ேயனிகை இடத்தில் மேயரகட வருவதானால் அது  ாற்றுப்மேயர் ஒட்டாக்ைம் மேற்று வர 

பவண்டும்.(எ.ைா. அந்த  ாளிகை மோியது) மசால் வகுப்புைளில் மேயரகட குகைச்மசால் 

எடுப்ேதில்கை. மேயரகடைகளத் தனிநிகைப் மேயரகட (எ.ைா.நல்ை, மோிய, மைட்ட, சிைிய), 
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கூட்டுநிகைப் மேயரகட  ற்றும் ஆக்ைப்மேயரகட (derived adjective) (எ.ைா. அழைான, 

உயர ான) என வகைப்ேடுத்தைாம். தனிநிகைப் மேயரகடைள்  ரேிைக்ைணத்தில் குைிப்புப் 

மேயமரச்சங்ைளாைக் மைாள்ளப்ேடுைின்ைன. மேயருக்கு ேின் வந்து அவற்கைப் மேயரகடைளாைச் 

மசயைாற்ைச் மசய்யும் ஆன, உள்ள, அற்ை, இல்ைாத (எ.ைா.அழைான, அழைற்ை, அழைில்ைாத) 

என்ை ேின்னுருபுைகளப் மேயரகடயாக்ைப் ேின்மனாட்டுைளாைக் மைாள்வதா? அல்ைது 

மேயமரச்சங்ைளாைக் மைாள்வதா? என்ேது இைக்ைணப் ேிரச்சகன. மேயரகடைளும் (மதாிநிகை) 

மேயமரச்சத் மதாடர்ைளும் மசயற்ோடு அடிப்ேகடயில் மேயருக்கு அகடயாய் வருவன (எ.ைா. 

அந்த நல்ை கேயன், அந்த ேடித்தப் கேயன்) ஆனால் (மதாிநிகை) மேயமரச்சங்ைள் உடன், ேின், 

ேிைகு, போது, முன்,  ட்டும், வகரக்கும் முதைான உருபுைளுடன் விகனயகடத் மதாடர்புைகள 

உருவாக்கும். (எ.ைா. வந்தவுடன், வந்தேின், வரும்முன், கூடிய ட்டும்) மேயரகடைள் (குைிப்புப் 

மேயமரச்சங்ைள்) இவ்வாறு மசயல்ேடுவதில்கை. (ேர சிவம் (1983:194)) ேர சிவம் 

 ரேிைக்ைணங்ைள் மேயமரச்சங்ைள் எனக் குைிப்ேிடும் மதாிநிகைப் மேயமரச்சம் (எ.ைா. ோடின 

மேண்) குைிப்புப் மேயமரச்ச  (எ.ைா.நல்ை மேண்), எதிர் கைப் மேயமரச்சம் (எ.ைா. ேடிக்ைாத 

மேண்) என்ை மூன்கையும் ஆன ஒட்டாக்ைாப் மேயரகடைகளயும் (எ.ைா.அழைான மேண.) 

மேயரகடைளாைக் மைாண்டு அவற்ைில் மதாிநிகைப் மேயமரச்சத்கதயும், எதிர் கைப் 

மேயமரச்சத்கதயும் மதாடர் என்று குைிப்ேிட்டு ஒரு வகையாைவும், குைிப்புப் மேயமரச்சத்கதயும் 

ஆன ஒட்டாக்ைப் மேயரகடகயயும் தனிச்மசால்ைாைக் மைாண்டு  ற்மைாரு வகையாைவும் 

ேிாிக்ைிைார்.  

விகனயகடைள் 

 ஆஷர் (Asher, 1982:101-102) ‘Operational Definition for Word Classes’ என்ை 

தகைப்ேின் ைீழ் மசால் வகுப்புைளில் ஒன்ைாை விகனயகடகயத் தராவிடிலும் மசால்ைாக்ை 

உருேனியகைப் ேற்ைிப் பேசுகையில் அவர் (Asher, 1982:199-205) விகடயகடைளின் ஆக்ைம் 

ேற்ைிக் குைிப்ேிடுைிைார். வாக்ைியத்தில் அகவ இடம் ேற்ைிக் கூறுகையில் இடவாக்ைியங்ைள் 

(Locative Sentences)  ற்றும் உள்ளக  வாக்ைியங்ைள் (existential Sentences) அல்ைாத ேிை 

வாக்ைியங்ைளில் விகனயகட மோதுவாை எழுவாய்  ற்றும் அயல் மசயப்ேடுமோருகளத் 

மதாடர்ந்பதா பநர்ச் மசயப்ேடுமோருளுக்கு முன்னபரா வரும் என்று குைிப்ேிடுைிைார். ஒபர 
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வாக்ைியத்தில் பவறுேட்ட விகனயகடைள் வந்தால் அகவ வரும் நிரகைச் சாியாைக் 

கூைமுடியாது. மோதுவாை, ைாை விகனயகடைள், இட விகனயகடைளுக்கு முன்னர் வரும். 

இடவாக்ைியங்ைள் இவற்ைில் விகனயகட எழுவாய் முன்னர் வரும். பைாதண்டரா னும், பை னும் 

விகனயகடகயச் மசால் வகுப்ோைக் மைாள்ைின்ைனர். விகனயகடைகளத் தனிநிகை 

விகனயகட (Simple adverbs) (எ.ைா.நன்கு, உகரக்ை) கூட்டுநிகை விகனயகட அல்ைது ஆக்ை 

விகனயகட (எ.ைா. அழைாை, அழைாய்) எனப்ேகுக்ைைாம். திாிபுற்ை அல்ைது திாிபுைாத ேை 

மேயர்ச்மசால்  ற்றும் விகனச்மசால் வடிவங்ைகள மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் மநருங்ைிய ஒரு 

குழு விகனயகடயாை  ீள் ஆய்வு மசய்யைாம். ேின்னுருபுைளாை வரும் ேை மசால் வடிவுைள் 

விகனயகடைளாைவும் வரைாம். (எ.ைா. முன்னர், முன்னால், ேிைகு) திாிபுைாத ஆனால் 

குகைச்மசால் ஏ –ஐ விருப்ோை ஏற்றுவரும். மேயர்ச்மசால் வடிவுைள் (எ.ைா. அப்ோபை, உள்பள, 

அப்புைம்) இடபவற்றுக க்ைாைத் திாிபுற்ை மேயர்ச்மசால் வடிவுைள் (எ.ைா. ோர்த்து, ேிந்தி, முந்தி) 

என்ேன விகனயகடைளாைவும், ேின்னுருபுைளாைவும் மசயல்ேட வல்ைன. மேயரல்ைாத பவறுசிை 

மசால்வடிவுைளும் விகனயகடயாைச் மசயல்ேட வல்ைன. எடுத்துக்ைாட்டாைச் சுட்டு  ற்றும் 

வினாச் சுட்டுரபுைள் மைாண்ட அப்ேடி, எப்ேடி, அப்போது, எப்போது, இங்கு, எங்கு, இன்று, 

என்று என்ேனவற்கையும், மோதுவாை விகனயகடைளாைக் மைாள்ளைாம். சிை இடங்ைளில் 

இகவ விகனயகடயல்ைாது மேயர்போல் மசயற்ோடு மசய்யைாம். (எ.ைா. இன்று நல்ை நாள்) ேை 

திாிபுற்ை  ற்றும் திாிபுைாத மேயர்  ற்றும் விகன வடிவங்ைள் மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் 

வாக்ைியநிகை விகனயகடைள் அல்ைது விகனயகட இகணப்ோன்ைள் என  ீள் ஆய்வு 

மசய்யப்ேடைாம். இகவ வாக்ைியத்தின் முன்னிடத்தில் வந்து இரண்டு வாக்ைியங்ைளின் 

மோருண்க  உைகவக் கூைி நிற்ைின்ைன. எ.ைா. அவன் நன்ைாய்ப் ேடித்தான், ஆனால் 

மவற்ைிமேைவில்கை. அப்ேடியும், ஆனால், இருந்தாலும், எதற்கும் என்ேன வாக்ைியநிகை 

விகனயகடைளாகும்.  

 மேயர்ச்மசால்லுடன் ஆகு என்ை விகனச் மசால்லின் ைாை ிைா விகனமயச்ச வடிவான 

ஆை அல்ைது ஆய் பசர்ந்து ைிகடக்கும் மசால் வடிவங்ைகள ஆக்ஷரும், பைாதண்டரா னும் 

விகனயகடைளாைக் மைாள்ைின்ைனர். ஆனால் பை ன் ஆை,ஆய் என்ேது விகனயகடயாக்ைம் 
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மசய்வது  ட்டு ன்ைி ேிை மசயற்ோடுைளிலும் வருவகதச் சுட்டிக்ைாட்டி ஆை,ஆய் என்ேகத 

ைட்டுநிகைப் ேின்னுருபு அல்ைது குகைச்மசால் என்று ஆயைாம் என்ைிைார்.  

மோருண்க  அடிப்ேகடயில் விகனயகடைகளப் ேின்வரு ாறு ேகுக்ைைாம்: 

1. ைாை விகனயகடைள் (எ.ைா.இன்று, நாகள)  

2. இட விகனயகடைள் (எ.ைா.இங்கு, அங்கு)  

3. முகைக  விகனயகடைள் (எ.ைா.ம ல்ை, நன்கு)  

4. மசயல்மதாடர் விகனயகடைள் (எ.ைா.அடிக்ைடி,  றுேடியும்)  

5. அளவு விகனயகடைள்  

ஆனால் பை னும், ஆஷ்ரும் அளவு விகனயகடைகள ஒரு தனி வகுப்ோைக் மைாள்ைின்ைனர். 

ேர சிவம்(1983) விகனமயச்சங்ைகளயும் ஒருவகை வகனயகடயாைக் மைாள்ைின்ைார். 

விகனமயச்சங்ைள் ைாைக்குைிப்ேிகனக் மைாண்டு விளங்குவதால் இவற்கை விகனயகடைளாை 

எல்பைாரும் மைாள்வதில்கை. 

அளவயகடைள் 

 ஆஷரும், பை னும் அளவயகடைகளச் மசால் வகுப்ோைக் மைாள்ைின்ைனர். 

அளவகடைளுக்கு உருேனியல் அடிப்ேகடயில் ஒட்டு ம ாத்த ான வகரயகை தர இயைாது. 

மநருங்ைிய ஒரு குழு ச் மசால்வடிவுைள் (எ.ைா. சற்று, முழு, மைாஞ்சம், இத்தகன, அத்தகன, 

இவ்வளவு, அவ்வளவு, எவ்வளவு, நிரம்ே, நிகைய,  ிைவும்) மேயர் அகடயாை வர வல்ைன. 

ஆனால் இகவ வரு ிடங்ைள் ஒன்ைானதல்ை. முழு என்ை அளவகட எப்மோழுதும் தகைப்புப் 

மேயருக்கு முன் அதகன அடுத்து வரும். (எ.ைா.சற்று பநரம்), மேயருடன் ஆை,ஆன, இல்ைாத, 

உகடய பசர்ந்த மசால் வடிவங்ைளின் முன்னர்  ிைவும் வரும். (எ.ைா.  ிைவும் அழைாை,  ிைவும் 

அழைான,  ிைவும் அழைில்ைாத) ேிை அளவகடைள் மேயரகடரூமேயர் என்ை மதாடாின் 

முன்வரும். (எ.ைா.மைாஞ்சம்,மோிய,ோத்திரம்) முழு, இத்தகன, அத்தகன, எத்தகன,  ிைவும், 

தவிர்த்த ேிை அளவகடைள் விகனயின் அகடயாை விகன முன்னிடத்தில் வரும். எ.ைா. சற்று 

 ைந்தான், நிகைய சாப்ேிட்டான்).  ிைவும் என்ேன மேயரகடயின் அகடயாை வந்து மேயரகடத் 

மதாடாில் ைாணப்ேடும். (எ.ைா மைாஞ்சம் சின்னக் கை) பைாதண்டரா ன்  ிைவும் என்ேகத மேயர், 

விகன, மேயரகட, விகனயகட ஆைிய நான்ைினுக்கு முன் அகடயாை வரும். மசாற்ைகள 
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வல்ைகட என்ை தனிச்மசால் வகுப்ேில் அடக்குைின்ைார். (எ.ைா.  ிைவும் ைறுப்பு,  ிைவும் நல்ை, 

 ிைவும் பவை ாை,  ிைவும் ேிடிக்கும்).  

வகரயகை அகடைள்  

 மேயருக்குப் ேின்னர் வரும் இந்த, அந்த என்ை சுட்டுப்மேயரகடைள் சகரயகை 

அகடைளாகும். ஆகவ சுட்டப்ேடும் மோருள் அல்ைது குைிப்புப்மோருள் (referent) 

பேசுேவர்ைளிட ிருந்து எவ்வளவு அண்க ப்ேட்டு அல்ைது பசய்க ேட்டு இருக்ைின்ைது 

என்ேகதக் குைிக்ைவல்ைன. (எ.ைா இந்தப் கேயன், அந்தப் மேண்) ைிாியாவின் தற்ைாைத் த ிழ் 

அைராதியில் இகவ சுட்டுப் மேயரகடைள் என்று குைிப்ேிடப்ேடுள்ளன.  

இகணப்ோன்ைள்  

 பைாதண்டரா னும், பை னும் இகணப்ோன்ைகளச் மசால்வகுப்ோைக் மைாள்ைின்ைனர். 

“இரண்டு மசாற்மைாடர்ைகள அல்ைது மசாற்ைகள இகணப்ேதாைவும் ஒரு முழுத்மதாடகரத் 

தன்பனாடு இகணப்ேதாைவும் அக ந்த மசாற்ைள் இகணப்ோன்ைள்” எனக் பைாதண்டரா ன் 

விளக்குைின்ைார். த ிழில் மோதுவாை குகைச்மசாற்ைள் (clitics) இருப்ேினும் ேைவிகன 

வடிவங்ைகள மதாடாியல் அடிப்ேகடயில் இகணப்புச மசாற்ைளாைக் மைாள்ளைாம். (எ.ைா. 

ஆனால், அல்ைது, இல்கைமயன்ைால்) இகணப்புச் மசாற்ைள் இருமேயரகடைகளபயா, 

மேயர்ைகளபயா இகணக்ைப் ேயன்ேடும். (எ.ைா. ேகழய ஆனால் நல்ை புத்தைம், பரக்ஷ் ா 

இல்கைமயன்ைால் ைைா வருவாள். ைிாியாவின் தற்ைாைத் த ிழைராதி இவற்கை இகணப்பு 

இகடச்மசாற்ைள் என்று குைிப்ேிடுைின்ைது. 

குகைச்மசாற்ைள்  

 குகைச்மசாற்ைள் ேற்ைி ஆபராக்ைியநாதன் (1982) விாிவாை ஆராய்ந்துள்ளார். 

பைாதண்டரா ன் குகைச்மசாற்ைகளத துகணக ச்மசால் வகுப்ோைச் சார்புநிகைக்ைிளவி 

வகையின் ைீழ் ‘ஒட்டு’ என்று குைிப்ேிட்டு வகைப்ேடுத்துைிைார். அவர் “மதாடாில் ேல்பவறு 

இடங்ைளில் நின்று மதாடர்ப் மோருளில் நிகை ாற்ைம் மசய்யும்  ற்றும் மேயர் விகுதியாைபவா, 
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விகனவிகுதியாைபவா” மைாள்ள இயைாத தான், உம், ஆ முதைான ைிளவிைகள ஒட்டுைள் என்று 

குைிப்ேிடுைின்ைார். பை ன் குகைச் மசாற்ைகளப் ேற்ைிப் பேசும் போது உருேனியல் 

அடிப்ேகடயில் அல்ைா ல் இைக்ைணத்தின் ஒலியனியல் விதிைளின்ேடி மசாைைளுள் 

ஒட்டப்மேறும் ைட்டு வடிவங்ைள் குகைச்மசாற்ைள் எனக் குைிப்ேிடுைின்ைனர். அகவ திாிபு அல்ைது 

ஆக்ைக் கூறுைளின் ேிரதிேலிப்ேல்ை. திாிபு அல்ைது ஆக்ைப் ேின்மனாட்டுைகளப் போல் அகவ 

ஒரு குைிப்ேிட்ட மசால் வகுப்கே  ட்டும் சார்ந்து வருவன அல்ை. த ிழில் எல்ைாக் 

குகைச்மசாற்ைளும் ேின் குகைச் மசாற்ைளாகும். மேயரகட அல்ைது மேயாின் அகடயாய் 

மசயல்ேடும் மேயர்ைள் தவிர ேிை மதாடாியல் வகைப்ோடுைளின் தகைக ச் மசாற்ைளுடன் 

குகைச் மசாற்ைள் ஒட்டப்மேைைாம். ஒரு குைிப்ேிட்ட ஒலியனியல் வடிவம் மைாண்ட 

குகைச்மசால்லுக்குப் ேை மோருண்க ச் மசயல்ோடுைள் இருக்கும். உம், ஓ, ஏ, தான், ஆ என்ேன 

குகைச்மசால் வகுப்ேின் ோற்ேடும். ஆக்ஷர் ஏ, தான் ஆைிய பதற்ைச் குைிைகளயும் (emphatic 

markers) ஆை என்ை வினாக் குைிகயயும் (interrogative marker) உம், ஓ ஆைிய 

இகணப்ோன்ைகளயும் ேைதரப்ேட்ட முக்ைிய ான வாக்ைிய உறுப்புைளுடன் ஒட்டத் தகுந்த 

 ாற்ைம் மைாள்ளாத ைட்டு வடிவங்ைள் எனக் குைிப்ேிட்டு அவற்கை இகடச்மசாற்ைள் (Particles) 

என்ை மசால் வகுப்ேில் அடக்குைின்ைார். ைிாியாவின் தற்ைாைத் த ிழைராதி இவற்கை 

இகடச்மசாற்ைள் எனக் குைிப்ேிடுைின்ைது. 

விகனசார் ைிளவி  

 பைாதண்டரா ன் வந்தேின், வந்தபோது, வந்த உடன் ஆைியவற்ைில் ைாணும் ேின், போது, 

உடன் ஆைிய ைிளவிைகள விகனசார் ைிளவி என துகணச்மசால் வகையாைச் சார்புநிகைக் ைிளவி 

வகையின் ைீழ் தருைின்ைார். “மேயர்த்தன்க  திாிந்து மேயமரச்சத்தின் ேின் விகுதி போை நின்று 

விகன எச்சங்ைகள அக க்கும் ைிளவிைளும், விகனசார் ைிளவிைள்” என்று குைிப்ேிடுைின்ைார். 

மசய்யத்தக்ை, மசய்யக்கூடிய, மசய்ய பவண்டிய முதைான கூட்டுநிகைப் மேயமரச்சஆைளில் 

ைாணும் தக்ை, கூடிய, பவண்டிய என்ேனவற்கையும் விகனசார் ைிளவிைளாைக் மைாள்ளத்தகும் 

என்ைிைார். ைிாியாவின் தற்ைாைத் த ிழைராதி இயற்கையும் இகடச்மசால் என்பை 

குைிப்ேிடுைின்ைது. பவற்றுக ப் ேின்மனாட்டுைகளயும் (எ.ைா. ஐ, ஆல், கு) அன், ஆன், அள், ஆள் 
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முதைான ோல் இட ஒட்டுைகளயும் ஆன, ஆை என வரும் மேயரகட, விகனயகட விகுதிைகளயும் 

இந்த வகுப்ேில் அடக்குைின்ைார்.  

சாாிகய அல்ைது நிரப்ேி  

 “த க்மைன்று அைராதிப் மோருபளா, இைக்ைணப் மோருபளா இல்ைாதனவாய் மசாற்ைள் 

ஒன்பைாமடான்று பசரும்போது மசாற்பசர்க்கைக்கு இகசவாை நின்று மசால் அக ப்புக்கு 

உதவுவனவாய் அக ந்த ைிளவிைள் சாாிகய அல்ைது நிரப்ேி என்று மேயர்மேறும்” என்று 

பைாதண்டரா ன் இச்மசால் வகுப்கே வகரயகை விளக்ைம் மசய்ைிைார். வீட்டடிகன, ஊாிகன 

என்ேனவற்ைிலுள்ள இகன என்ேகதயும், வந்தனன், மசன்ைனன என்ேனவற்ைிலுள்ள அன் 

என்ேகதயும் சாாிகய ைிளவிக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாைக் ைாட்டுைின்ைார்.  

ப பை கூைப்ேட்ட அகனத்துச் மசால் வகைப்ோடு த ிழுக்குத் பதகவயான அடிப்ேகடச் மசால் 

வகைப்ோடுைளாகும். இகத தவிர ேை நுண்க யான வகைப்ோடுைகளயும் உட்ேடுத்தைாம். 

எடுத்துக்ைாட்டாை, விகனகய, விகனமயச்சம், மேயமரச்சம், விகனமுற்று, துகணவிகன என 

ப லும் வகைப்ேடுத்தைாம். இச்மசால் வகைப்ோடுைள் மசால்வகை அகடயாளக் குழு த் 

பதர்வுக்கு அடிப்ேகடயாய் அக யும்.  

6.6.2 த ிழுக்ைான மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் 

6.6.2.1 CIIL நிறுவனத்தின் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள்  

 இந்திய ம ாழிைளுக்கு தரவுத்மதாகுதிைள் உருவாக்குவதில் முன்பனாடியாை விளங்ைிய 

இந்திய ம ாழிைளின் நடுவண் நிறுவனம் இந்திய ம ாழிைளுக்கு மசால் வகைப்ோட்டு 

அகடயாளக் குழு ங்ைகள உருவாக்ைித் தரவுத்மதாகுதிைகள அகடயாளப் ேடுத்தியுள்ளது. 2006-

இல் இந்தி தரவுத்மதாகுதிக்கு மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு  ாை முடிவு மசய்யப்ேட்ட 

மசால் வகைப்ோட்டு குழு த்தின் ேட்டியல் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளது.  

CIIL Hindi Corpora Tagset Finalized in August 29.2006 

NOUN 
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1. NN   Commom Noun 

2. NNP  Proper Noun (Palce, Person,etc….) 

3. NC  Noun Compound 

4. NAB Noun Abstgract 

5. CRD Cardinal number 

6. ORD Ordinal number 

PRONOUN 

7. PRP Personal Pronoun 

8. PRI  Indefinite Pronoun 

9. PRR Pronoun Reflexive 

10. PRL Relative Pronoun 

11. PDP Demonstrative Pronoun 

VERB 

12. VF  Verb Finite Main 

13. VNF Verb non-finite Adjectival/ Verb non-finite Adverbial 

14. VAX Verb Auxiliary 

15. VNN Gerund/Verb non-finite nominal 

16. VINF Verb Infinitive 

17. VCC Verb Causative 

18. VCD  Verb Double Causative 

ADJECTIVE 

19. ADD Adjective - declinable 

20. ADI  Adjective -  Indeclinable 

ADVERB 

21. ADV Adverb 

22. ADL Adverb of Location 

OTHERS 

http://www.languageinindia.com/


387 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

23. QWO Question Words 

24. PPO Post position 

25. INT Intensifier 

26. QTF Quantifier 

27. CNJ Conjunction 

28. INJ Interjection 

27. IND Indiclinable 

30. QOT Quotative 

31. PRT Particle 

32. NEG Negative 

33. RDP Reduplication 

34. FWD Loan Word [non – nativized words] 

35. IDM Idiom 

36. PRO Proverb 

6.6.2.2 AU-KBC  நிறுவனத்தின் த ிழுக்ைான மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் 

 AU-KBC நிறுவனம் த ிழுக்ைான ஒரு மசால் வகைப்ோட்டுக் குழு த்கத 

உருவாக்ைியுள்ளது. இது எல்ைா இைக்ைண  ற்றும் மசால்சார் உறுப்புைகளயும் உள்ளடக்ைிய 

குழு ம் ஆகும். இது த ிழ்ப்ேல்ைகைக் ைழை ம ாழியியல் வல்லுநர்ைள் உதவியால் AU-KBC -இன் 

NLP குழுவினரால் 2001-இல் திட்ட ிடப்ேட்டு உருவாக்ைப்ேட்டதாகும். ேின்வரும் ேட்டியல் 

த ிழின் மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு  ாகும்.  

TAMIL TAGSET 

No Description TAG Examples Suffixes 

1 Noun Singular N.Sg  ரம் (tree)  

2 Noun Plural N.pl  ரங்ைள் (trees) 

பூக்ைள் (flowers) 
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3 Pronoun Pr.Sg avanY (he), nAnY(I)  

4 Pronoun Oblique from Pr.Obl.Sg என்(mine)  

5 Pronoun plural Pro.Pl அவர்ைள் (they)  

6 Pronoun Plural Oblique Pro.Obl.Pl எங்ைள் (ours), 

உங்ைள் (yours) 

 

7 Euphonic Increment Eu ேசுவின் (of the cow)  

8 Acusative Acc  அவகன  (him 

accusative) 

ஐ 

9 Dative Dat  அவனுக்கு (to) உக்கு, கு, க்கு 

10 Instumental Inst சாவியால் (by the 

key) 

ஆல் 

11 Sociative Soc அவபனாடு (with 

him), 

அவனுடன் (with 

him) 

ஓடு, உடன் 

12 Locative Loc கையில் (in the story) இல் 

13 Ablative Abl ஊாிலிருந்து (from 

city/town 

ல்லிருந்து 

14 Benefactive Ben அவளுக்ைாை (for her) உக்ைாை 

15 Genetive Gen ேசுவின் (of the cow), 

உகடய (of), 

அவனது (his) 

இன், உகடய, 

அது 

16 Vocative Voc  அட, இவபள 

17 Clitics Cl  ஆ,ஏ,ஒ,உம்,தான் 

18 Verb V  ஓடு (run)   

19 #Transitive Verb VT திருப்பு (turn sth)  
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20 #Intransitive Verb VI திரும்பு (turn)  

21 Causative VC  மதாிவிi (inform)  

22 Infinitive Inf மசய்ய (todo) அ 

23 Singular Negative 

[imperative] 

Neg மசய்யாபத (you 

don’t do) 

ஆபத 

 

24 Plural Imperative V.pl மசய்யுங்ைள் (you do-

honor plu) 

உங்ைள் 

25 Plural Negative [imperative] Pl..Neg மசய்யாதிருங்ைள் 

(you do-hon or plu) 

ஆதிருங்ைள் 

26 Imperative+Suffixes Imp வாட, அம் ா  

27 Present Tense Pre  ைிற், க்ைிற், 

ைின்ற், க்ைின்ற் 

28 Past Tense Pst  த், ந்த், இன்,த்த், 

இ,  

ட், ற் 

29 Future Tense Fut  வ்,ப், ப்ப், உம் 

30 First person Singular 1s  என் 

31 First person Plural 1pl  ஓம் 

32 Second person Singular 2s  ஆய் 

33 Second person Plural 2pl  ஈர், ஈர்ைள் 

34 Third person masculine 

Singular 

3Ms  ஆண் 

35 Third person feminine 

Singular 

3 Fs  ஆள் 

36 Third person Honorific 

Singular 

3 Hs  ஆர், அர், அனர் 

http://www.languageinindia.com/


390 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

37 Third person Honorific Plural 3 H pl  ஆர்ைள் 

38 Third person singular Neuter 

(non-human) 

3 N S  awu, wu, um 

39 Third person plural Neuter 

(non-human) 

3 Npl  அன, உம் 

40 Third person Neuter Future 

Negative 

3NFut 

Neg 

விடாது (it/they), 

(won’t) 

ஆ (ஆது?) 

41 Future Negative human Hum Neg  ாட்படன் (I don’t)  ாட்ட் 

42 Present/Past Negative (non-

future) 

Nfut Neg வரவில்கை (didn’t 

come) 

இல்கை 

43 #Optative Opt வாழ்ை (long live) ை, க்ை 

44 Verbal Participle Vbp மசய்து (done) து, ந்து, etc., 

45 Verbal Participle Negative Vbp Neg மசய்யா ல் (non-

done)  

ஆ ல், ஆது 

46 Contitional Positive  Cnd மசய்தால் (if done) ஆல் 

47 Conditional Negative Cnd Neg மசய்யாவிட்டால் (if 

not done) 

ஆவிட்டால் 

48 Adjectval Participle 

Present/Past 

AdjP மசய்த (do 

pre/pst+sth), 

மசய்ைிை (do pre/Pst-

th) 

த, ைிை 

49 Adjectival Participle Future Adjp Fut ceVyyum (do Future 

sth) 

Um 

50 Adjectival Participle 

Negative 

Adjp Neg மசய்யாத (don’t do 

sth) 

ஆத 

51 Verbal Noun Untensed Vbn Unt மசய்யல் (doing),  அல், தல், த்தல், 
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மசய்தல் (doing), 

ேடிக்ைல் (reading), 

ேடித்தல்l (reading), 

மசய்கை (doing), 

ேடிக்கை (reading) 

க்ைல், கை, க்கை 

52 Verbal Noun Tensed  

Positive 

Vbn மசய்தது (have done) ஆது 

53 Verbal Noun Tensed 

Negative 

Vbn Neg மசய்யாத்து (have 

not done) 

ஆதது 

54 Participal  Noun PpIN  மசய்தவன் (one who 

did) 

அன், அள்,து, 

அர்,அர்ைள்.ஐ 

55 Adjctival Noun AdjN நல்ைவன் (good 

man) 

அன், அள்,து, 

அர், அர்ைள்.ஐ 

56 Selective (Concessive?) Sel அவன், ஆவது(at 

least him) 

ஆவது 

57 Ordinal Suffix Ord முதைாவது(First) ஆவது 

58 Reportative Suffix Rep - ஆம் 

59 Complementizer Cmp - என்று, என்ேது, 

ஆை 

60 Auxiliary  Aux - - 

61 Conjunction Conj - ஆனால், இல்கை 

என்ைால், 

அல்ைது 

62 Adjective Adj அழைான(beautiful 

with adj suffix)  

ஆன 

63 Adverbs Adv அழைாை(beautiful ஆை 

http://www.languageinindia.com/


392 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

with adv Suffix) 

64 Postposition PSP ப ல் (above), ைீழ் 

(below) 

 

65 Quantifiers Q ஒன்று (one), சிை 

(few), மைாஞ்சம் 

(some),  

 

66 Determiners Det அந்த (that), இந்த 

(this) 

 

67 Wh. Words INT என்ன(what), 

எகவ(which), 

எப்ேடி(how) 

 

68 Unknown UNK - - 

6.6.2.3 அ ிர்தா ேல்ைகைக்ைழைத் த ிழுக்ைான மசால்வகை அகடயாளக் குழு ம் 

 அ ிர்தா மதாழில் நுட்ே ைல்வி நிறுவனத்தில் த ிகழ ம ாழிமேயர்ப்ேதற்ைாை 

நுட்ேங்ைகளப் ேயன்ேடுத்தி அ ிர்தா மதாழில் நுட்ே ைல்லூாி பேராசிாியர்ைளான தனமைட்சு ி, 

அனந்த் கு ார், பசா ன்  ற்றும் த ிழ்ேல்ைகைக்ைழை ம ாழியியல் துகைத்தகைவர் ச. 

இராபஜந்திரன் போன்பைார்ைளின் கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்ைப்ேட்ட மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்திைளின் அட்டவகணகயக் ைீபழக் ைாணைாம். 

S.No POS DESCRIPTION 

1 NN NOUN 

2 NNC COMPOUND NOUN 

3 NNP PROPER NOUN 

4 NNPC COMPOUND PROPER 

NOUN 

5 ORD ORDINALS 
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6 CRD CARDINALS 

7 PRP PRONOUN 

8 PRIN PRONOUNINTROGATIVE 

9 PRID PRONOUN INDIFINITE 

10 ADJ ADJECTIVES 

11 ADV ADVERB 

12 VNAJ VERB NON-FINITE 

ADJECTIVES 

13 VNAV VERB NON-FINITE 

ADVERBS 

14 VBG VERBIAL GERLND 

15 VF VERB FINITE 

16 VAX VERB AUXILARY 

17 VNIT VERB IN FINITE 

18 CNJ CONJUNTION 

19 CVB CONDITIONAL VERB 

20 QW QUESTION WORD 

21 COM COMPLEMENTIZER 

22 NNQ QUANTITY NOUN 

23 QTF QUANTIFIERS 

24 PPO POSTPOSITION 

25 DET DETGERMINERS 

26 INT INTENSIFIER 

27 ECH ECHO WORDS 

28 EMP EMPHASTS 

29 COMM COMMA 
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30 DOT DOT 

31 QM QUESTION MARKS 

32 RDW REDUPLICATION 

 

இவ்வட்டவகணகயக் மைாண்டு உருவாக்ைப்ேட்ட மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திகயக் 

மைாண்டு ேல்பவறு அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேட்ட மதாடர்ைளின் அக ப்கேக் ைீபழக் 

ைாணைாம். 

மேயர்த்மதாடர் 

[அந்த <DET> (B-NP) அழைான <ADJ> (I-NP) ேைகவ <NN> (I-NP) ] NP 

மேயரகடத்மதாடர் 

[திகரப்ேடம் <NN> (B-AJP) சார்ந்த <ADJ> (I-AJP) ] AJP 

விகனயகடத்மதாடர் 

[அருபை <ADV> (B-AVP) ]AVP 

இகணப்புச்மசால் 

[ஆனால் <CNJ>(B-CJP)] CJP 

[என்று<COM> (B-COMP) ] COMP 

விகனமுற்று மதாடர் 

[உள்ளது <VF> (B-VFP)] VFP 

விகனமுற்றுப்மேைாத வாக்ைியம் 

[மவளி வந்த (VNAJ) (B-VNP)] VNP மசய்திக் <NNC> < B-NP> குைிப்பு <I –NP> <NNC> 

 [விகரந்து <VNAV>(B-VNP)] VNP மசய்தான் <VF> 

gerundial chunk 

மதாழிற்சாகை <NN> [அக ப்ேதில் <VBG>(B-VGP)] VGP தா தம் <NN> 

ஒரு விாிதரவில் எவ்வாறு மசாற்ைகள மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தைாம்  என்ேதற்ைான ஒரு 

எடுத்துக்ைாட்கடப் ோர்ப்போம். 

வளாைத் <NNC> <B-NP> 
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பதர்வில் <NNC> <I-NP> 

பவகைவாய்ப்பு <NN> <B-NP> 

மேற்ை <VNAJ> <B-VNP> 

 ாணவர்ைளின் <NN> <B-NP> 

ேட்டியல் <NN> <I-NP> 

மவளியிடும் <VNAJ> <B-VNP> 

விழா <NN> <B-NP> 

திங்ைள்ைிழக  <NNP> <B-NP> 

நகடப்மேற்ைது<VF> <B-VFP> 

. <DOT> <O> 

6.6.2.4 IIIT கஹதராோத்தில் உருவாக்ைப்ேட்ட இந்திய ம ாழிைளுக்ைான மசால்வகைப்ோட்டு 

அகடயாளக் குழு ம் 

 இந்திய ம ாழிைளுக்ைிகடயிைான ம ாழிமேயர்ப்ேிலும், ஆங்ைிை ம ாழியிலிருந்து 

இந்திய இயந்திர ம ாழிப்மேயர்ப்ேிலும் சூடுப்ேட்டுள்ள கஷதராோத்தில் உள்ள IIIT நிறுவனம் 

இந்தியாவில் இயற்கை ம ாழி ஆய்வுக்கு முன்பனாடியாை உள்ளது. இந்நிறுவனம் உருவாக்ைிய 

இந்திய ம ாழிைளுக்ைான (குைிப்ோை இந்திக்ைான) மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் 

ேரவைாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. இதன் ேட்டடியல் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளது. 

  NN Common Noun 

  NNP Proper Noun 

  *C for all Compounds 

  QC Cardinal No 

  QO Ordinal No 

  PRP Pronoun 

  VF Verb finite main 

  VNF Verb Non-finite adverb 

  VAUX Verb Auxiliary 
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  VNN Gerund/Verb non-finite nominal 

  VINF Verb Infinitive 

  JJ Adjectives  

  RB Adverbs 

  PSP Post position 

  QF Quantifiers 

  WQ Question words 

  CC Conjunction 

  NEG Negative 

  INT Interjection 

  CL Classifier 

  SVM Special 

6.6.2.5 AU-KBC, CIIL, IIIT-H நிறுவனங்ைளின் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின் 

ஒப்பீடு  

 AU-KBC, CIIL, IIIT-H நிறுவனங்ைளின் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின் 

ஒப்பீட்டுப் ேட்டியல்ைள் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளது. இப்ேட்டியல் நிறுவன அைிவியைாளர் எல். பசாோ 

என்ேவரால் உருவாக்ைப்ேட்டது.  

NOUNS 

AU-KBC CIIL IIT-H 

 NN   -  Common Noun NN  -  Common Noun 

 NNP  -  Proper Noun NNP  -  Proper Noun 

 NC  -  Noun Compound *C  -  for all Compound 

 CRD  -  Cardinal No QC  -  Cardinal No 

Ord  -  Ordinal No ORD  -  Ordinal No QO  -  Ordinal No 

N.Sg  -  Noun Sg   
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N.Pl   -  Noun Pl   

 PRP – Personal pronoun PRP –Pronoun 

 PRI – Idenfinite Pronoun  

   

 PRR – Reflexive Pronoun  

Pr.sg – Pronoun Sg   

Pr.Pl – Pronoun Pl   

Pr.Obl.Sg – Pronoun 

Oblique Sg 

  

V – Verb VF – Verb Finite Main VF - Verb Finite Main 

 VNF – Ver non finite 

Adverbial adjectival 

VNF – Ver non finite 

Adverbial adjectival 

Vbn – verbal noun 

untensed, Vbn – Vbn 

Tensed Positive, Vbn Neg – 

Vbn Tensed Negative 

VNN – Gerund/Verb non-

finite nominal 

VNN – Gerund/Verb non-

finite nominal 

Inf – Infinitive VINF – Verb Infinitive VINF – Verb Infinitive 

VC – Verb causative VCC – Verb Causative  

 VCD – Verb Double 

Cousative 

 

VT – Verb Transitive   

VI – Verb Intransitive   

 

ADJECTIVES 

AU-KBC CIIL IIIT-H 

Adj – Adjective  JJ – Adjective 
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 ADD – Adjective Declinable 

ADI – Adjective Indeclinable 

 

 

ADVERBS 

AU-KBC CIIL IIIT-H 

Adv – Adverb ADV – Adverb  

ADL – Adverb of Location 

RB – Adverb 

OTHERS 

AU-KBC CIIL IIIT-H 

PSP – Postposition PPO –Post position PSP – Post position 

Q – Quantifiers QTF – Quantifiers QF – Quantifiers 

CNJ – Conjunction CNJ - Conjunction CC – Conjunction 

 INT – Intensifer INT – Intensifer 

 NEG – Negative NEG – Negative 

 INJ - Interjunction INJ – Interjunction 

 PRT – Particle RP – Particle 

OTHERS 

CIIL 
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IND – Indeclinable 

QOT – Quotative 

RDP – Reduplication 

LWD – Loan Word 

IDM – Idion 

PRO – Proverb 

 

இங்கு மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் ேற்ைிய முந்தய முயற்சிைள், 

மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கு ஒரு தர ான அக ப்ோை விளங்குைிைது. அகவ CIIL 

மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைள் AUKBC நிறுவனத்தின் உருவாக்ைப்ேட்ட இந்திய 

ம ாழிைளுக்ைான மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக்குழு ம் AUKBC, CIIL, IIIT-H நிறுவனங்ைளின் 

மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ங்ைளின் ஒப்பீடு குைிக்ைப்ேட்டுள்ளது. இகவைகள 

பதகவ அடிப்ேகடயில் ேயன்ேடுத்த பதர்ந்மதடுத்துக் மைாள்ளைாம்.  

6.6.2.6. வாசு அரங்ைநாதனின் படக் த ிழ்  

 வாசு அரங்ைநாதனால் உருவாக்ைப்ேட்ட படக் த ிழ்ச் (Vasu Ranganathan's Tag Tamil) 

மசால்-ஒலியனியல் (Lexical-phonology) அணுகுமுகை அடிப்ேகடயில் உருவாக்ைப்ேட்டது. படக் 

த ிழ் விகனைளின் உருேனியல் ேகுப்ோய்கவ உருேன்ைளின் வருகை முகைகய வாிகச 

அட்டவகணகயப் ேயன்ேடுத்தி மசய்ைினைது. படக் த ிழ் மசால் வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தகையும் உருவாக்ைகையும் மசய்ைிைது.  

6.6.2.7. ைபணசனின் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தி  

 ைபணசன் த ிழுக்கு பவண்டி ஒரு மசால் வகை அகடயாளப்ேடுத்திகய 

உருவாக்ைியுள்ளார். அவருகடய அகடயாளப்ேடுத்தி இந்திய ம ாழிைளின் க ய நிறுவன த ிழ் 
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விாிதரவில் நன்கு பவகை மசய்ைின்ைது. ேிை தரவுத்மதாகுதிைளின் இதன் திைன்  திப்பீடு 

மசய்யப்ேட பவண்டும். இவர் த ிழுக்கு பவண்டி விாிவான மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்திைளின் குழு த்கத கவத்திருக்ைின்ைார். இவர் இந்திய ம ாழிைளின் க ய 

நிறுவன தரவுத்மதாகுதியின் ஒரு ேகுதிகய அைராதியாலும் உருேனியல் ேகுப்ோய்வியாலும் 

மசால் வகைக்ைாை அகடயாளப்ேடுத்தி உள்ளார். ேின்னர் இகவ அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட 

விாிதரகவ  னிதசக்தியால் திருத்தி  ீதியுள்ள மேருந்தரவுக்கு ேயிற்சி தந்துள்ளார். இவருகடய 

மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தியில் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் ஒவ்மவாரு 

உருேன்ைளுக்கும் தரப்ேடுைின்ைது.  

6.6.2.8. RCILTS-இன் த ிழ் ைதம்ேம்  

 ைதம்ேம் ஆவணத்தில் தரப்ேட்டுள்ள மசால்லுக்குச் மசால்வகை அகடயாளத்கதத் 

தருைிைது. இது த ிழ்ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான ஊை விதிைகளப் ேயன்ேடுத்துைின்ைது. 

அைராதிகயபயா உருேனியல் ேகுப்ோய்விகயபயா ேயன்ேடுத்துவதில்கை. இது மோிய 

ஆவணங்ைளில் 80% திைகனத் தருைிைது. இது ேன்னிரண்டு ஊை விதிைகளப் ேயன்ேடுத்துைிைது. 

இது இட-எண்-ோல், ைாைம்  ற்றும் பவற்றுக  குைியீடுைளின் அடிப்ேகடயில் மசால்வகை 

அகடயாளங்ைகள அகடயாளம் ைாண்ைிைது. துனியாை நிற்கும் மசாற்ைள் மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தியில் பசைாிக்ைப்ேட்ட ேட்டியலில் இருந்து ோிபசாதிக்ைப்ேடுைிைது. இது 

அைியப்ேடாத மசாற்ைளுக்கு (unknown words) நிரப்பு விதிகயப் ேயன்ேடுத்துைிைது. இது 

bகேசயஅ  ாதிாிைகளப் ேயன்ேடுத்தி முன்வரும் மசால்லின் மசால்வகைப்ோட்கடக் மைாண்டு 

அைியப்ேடாத மசால்கை அகடயாளம் ைாண்ைிைது.  

6.6.2.9. ேிட்ஸ் மசால்வகைப்ோடு அகடயாளக் குழு ம் 

 இந்திய அரசின் நிதி நல்கையின் ைீழ் நகடமேற்ை இயந்திர ம ாழி மேயர்பு, 

தரவுத்மதாகுதி உருவாக்ைம் என்ை ஆய்வுத்திட்டங்ைளுக்குத் பதகவயான மசால்வகை 

அகடயாளப் ேடுத்தப்ேட்ட உகரைகள உருவாக்ை இத்திட்டங்ைளில் ேங்பைற்ை நிறுவனங்ைளின் 

கூட்டு முயற்சியால் Bis (Bureau of Indian Standards) tagset for Indian Languages 

உருவாக்ைேட்டு ேயன்ோட்டில் உள்ளது. இது ஒரு ேடிநிகை மசால் அகடயாளக் குழு  ாகு. 

இவ்வகடயாளக் குழு ம் ைீபழ ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ளது.  
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S.No. English  த ிழ் நிைரன்ைள் எடுத்துக்ைாட்டுைள் 

1 Noun N மேயர்  ாம்ேழம் 

 Common N_NN மோதுப்மேயர்  ாம்ேழம் 

 Proper N_NNP இயற்மேயர் ைண்ணன் 

 Verbal  மதாழிமேயர் ேடித்தல் 

 Nloc N_NST இடைாைப்மேயர் ேின்னால், ேிைகு 

2 Pronoun PRP  ாற்றுப் மேயர் நான், நீ,அவன் 

 Personal PR_PRP மூவிடப்மேயர் நான், நீ, அவன் 

 Reflexive PR_PRF தற்சிட்டுப்மேயர் தான் 

 Reciprocal PR_PRC ோி ாற்ைப்மேயர் ஒருவகரமயாருவர் 

 Relative PR_PRL சார்பு  ாற்றுப்மேயர்  

 Wh-words PR_PRQ வினா  ாற்றுப்மேயர் யார் 

3 Demonstrative DM சுட்டு அந்த 

 Deictic DM_DMD சுட்டு அந்த 

 Relative DM_DMR சார்பு  

 Wh-words DM_DMQ வினாச்மசால் எது 

4 Verb V விகன ோடு, மசய் 

 Auxiliary Verb V_VAUX துகணவிகன இரு, மைாண்டிரு 

 Main Verb V_VM முதன்க விகன நட, ஓடு 
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 Finite V_VM_VF  முற்றுவிகன ஓடினான் 

 Infinitive V_VM_VNF விகன எச்சம் ஓட, ோட 

 Gerund V_VM_VNG விகனப் மேயர் ஓடுதல், ோடுதல் 

 Non-Finite V_VM_VNF எச்சவிகன வந்து, வந்த 

5 Adjective JJ மேயரகட நல்ை, மோிய 

6 Adverb RB விகனயகட ம ல்ை, விகரவாை 

7 Post Position PSP ேின்னுருபு மைாண்டு,  விட, ைாட்டிலும் 

8 Conjunction  இகணப்புக்ைிளவி  ற்றும் 

 Co-ordinator CCD ச நிகை இகணப்புக் 

ைிளவி 

 

 Subordinator CCS துகணநிகை இகணப்புக் 

ைிளவி 

அனால், ஏமனன்ைால் 

 Quotative  ப ற்பைாள் என்று 

9 Particles RP இகடச்மசால் உம், ஓ, ஆ 

 Default RP_RPD வழுநிகை  

 Classifier  ோகுேடுத்தி  

 Interjection RP_INJ வியப்ேிகடச்மசால் ஆைா, ஐபயா 

 Negation RP_NEG எதிர் கை  

 Intensifier RP_INTF  ிைப்ோன்  ிை 

10 Quantifiers QT அளகவயகட சிைிது, மைாஞ்சம் 
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 General QT_QTF மோது  

 Cardinals QT_QTC ஆதார எண் ஒன்று, இரண்டு 

 Ordinals QT_QTO முகைக  எண் ஒன்ைாவது, இரண்டாவது, 

இரண்டாம், மூன்ைாம் 

11 Residuals RD  ீதி  

 Foreign word 
RD_RDF  

 

அயல் ம ாழிச்மசால் புக்,  ினிட் 

 Symbol 
RD_SYM  

 

குைியீடு  

 Unknown 
RD_UNK  

 

மதாியாதது  

 Punctuation 
RD_PUNC  

 

நிறுத்தற்குைி ., ; : ? 

 Echowords 
RD_ECH  

 

எதிமராலிச்மசால் (ைாப்ேி) ைீப்பீ 

6.6.2.9.1. இ.இ.இ.ம ா. ஒழுங்குமுகையில் ேிட்ஸ் மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குடும்ேம் 

 ேிட்ஸ் மசால்வகைப்ோடு அகடயாளக் குழு ம் இந்தியம ாழியிலிருந்து இந்தியம ாழி 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையில் (இ.இ.இம ா ஒழுங்குமுகை) 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது.  த ிழுக்கும் இச்மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக்குழு ம் ேின்ேற்ைப் 

ேடுைின்ைது. 

 இ-இ ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்குமுகையில் உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள எல்ைா ம ாழிைளுக்கும் 

ஒரு மோதுவான மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழு ம் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது.   

இச்மசால்வகைப்ோடுக் குழு ம் தான் த ிழுக்கும் ேயன்ேடுைின்ைது. மசால்வகைப்ேட்டு 

அகடயாளக் குழு த்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள அகடயாளங்ைள் ைீபள விளக்ைப்ேட்டுள்ளன. 

1. NN (Noun, மேயர்) 
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NN என்ை அகடயாளம் இைக்ைணத் தைவல்ைள் அடிப்ேகடயில் பவறுேடுத்தப்ேடா ல் 

மோதுவான மேயர்ைளுக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. 

எ.ைா. நல்ை <JJ> பைாவில் <NN> 

2. NST (Noun denoting spial and temporal expressions, இட  ற்றும் ைாைத்கதச் சார்ந்த 

மேயர்ைள்) 

முன்னால், ேின்னால், அப்புைம் போன்ை இட  ற்றும் ைாைம் சார்ந்த மசாற்ைள் NST 

எனஅகடயாளப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். 

பைாவிலின் <NN>முன்னால் <NST> நிற்ைிை ஆள் 

3. NNP (Pronoun,  இயற்மேயர்) 

எல்ைா இயற்மேயர்ைளும் NNP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

4. PRP (Pronoun,  ாற்றுப்மேயர்) 

எல்ைா  ாற்றுப்மேயர்ைளும் PRP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

மசன்கனயிலிருந்து <PRP>  ைாேலிபுரத்திற்கு <PRP> இருேது <QC> ைிபைா ீட்டர்ைள் <NN>. 

5. DEM (Demenostrative, சுட்டு) 

எல்ைாச் சுட்டுக்ைளும் DEM  என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

அந்தக் <DEM> பைாவில் <NN> 

6. VM ( Verb main, முதன்க  விகன) 

எல்ைா முதன்க  விகனயளும் VM என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

அவர்ைள்  <PRP> சுற்றுைா <NN> மசன்ைனர்< VM. <SYM> 

7. VAUX (Auxiliary Verb, துகணவிகன) 

எல்ைாத் துகணவிகனைளும் VAUX என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

அவர்ைள் <PRP> மசன்கனயிலிருந்து <NNP>  ைாேலிபுரம் <NNP> மசல்ை <VM> புைப்ேட்டுக் 

<VM> மைாண்டிருந்தனர் <VAUX>. <SYM> 

8.  JJ (Adjecive, மேயரகட) 

மோிய <JJ> பைாவில் <NN> 

9. RB (Adverb, விகனயகட) 

எல்ைா முகைக  விகனயகடைளும் RB என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 
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ேஸ் <NN> பவை ாைச் <RB> மசன்று <MV>மைாண்டிருந்தது <VAUX>. <SYM> 

10. PSP (Postposition, ேின்னுருபு) 

எல்ைா ேின்னுருபுைளும் PSP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

அவர்ைளுடன் <PRP> கூடபவ <PSP> வழிைாட்டியும் <NN> மசன்ைார் <VM>. <SYM> 

11. CC (Conjucts, both co-ordinative and subordinative, இகணப்புைள், ச நிகை இகணப்பும் 

துகணநிகை இணப்பும்) 

ச நிகை இகணப்புைளும் துகணநிகை இகணப்புைளும் CC என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

பைாயில்ைள் <NN>  ற்றும் <NN> சர்ச்சுைள் <NN> வழியில் <NN> இருந்தன <VM>. 

12. WQ (Question Words, பைள்விச் மசாற்ைள்) 

என்ன, எங்பை, எப்மோழுது போன்ை பைள்விச் மசாற்ைள் WQ என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

13. QF (Quatifiers) 

எல்ைா அளகவ அகடைளும் QF என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

ேை <QF> பைாவில்ைகளக் <NN> ைண்டு <VM> ைிழ்ந்தனர் <VM>.  

14. QC (Cardinal, அடிப்ேகட எண்)  

எல்ைா அடிப்ேகட எண்ைளும் QC என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

ஒன்று, இரண்டு, ேத்து, நூறு போன்ை எல்ைா அடிப்ேகட எண்ைளும் QC என 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

இரண்டு <QC> ைிபைா ீட்டர் <NN> தூரத்தில் <NN> 

15. QO (Codinal, முகைக  எண்) 

எல்ைா முகைக  எண்ைளும் QO என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

மசன்கனயில் <NNP> ைாண <VM> பவண்டிய <VAUX>  இரண்டாவது <QO> இடம் <NN> 

ம ாீனா <NNP> ைடற்ைகர <NN>ஆகும் <VAUX>. <SYM> 

16. INFT (Inensifier,  ிகையகட) 

 ிகையகட ம ாழியின் மேயரகடைகளயுடனும் விகனயகடைளுடனும் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. எல்ைா  ிகையகடைளும் INFT என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

 ிைப் <INTF> மோிய <JJ> பைாபுரம் <NN> 

ேஸ் <NN>  ிை <JJ> பவை ாைச் <RB> மசன்ைது <VM>. <SYM> 
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17. NEG (Negation, எதிர் கை) 

இல்கை போன்ை எதிர் கைச் மசாற்ைள் NEG என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

அங்கு <NST> குளிப்ேதற்கு <VM> இடம்<NN>  இல்கை <NEG>. <SYM> 

18. SYM (Speical Symobl, சிைப்புக் குைியீடு)  

ேிை அகடயாயாளங்ைளால் ோகுேடுத்தப்ேட இயைாத மசாற்ைள் SYM என் 

அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். $ போன்ை சிைப்புக் குைியீடுைள் SYM என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

19. RDP (Reduplication, இரட்டிப்பு) 

இந்திய ம ாழிைளில் சிை மசாற்ைள் இரண்டு தடகவ எழுதப்ேடுைின்ைன. அம் ாதிாியான 

மசாற்ைள் RDP  என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். 

யாத்திாிைள் <NN>  கையில் <NN> ம ல்ை ம ல்ை <RDP> அடிகவத்து <MV> ஏைினார்ைள் 

<VM>. <SYM> 

20. ECH (Echo Words, எதிமராலிச் மசால்) 

எதிமராலிச் மசாற்ைள் இந்திய ம ாழிைளில் மோதுவாைக் ைாணப்ேடும். 

அவர்ைள் <PRN> தடதட <ECH> என்று ேடிைளில் <NN> ஏைினார்ைள் <VM>. 

21. UNK (Unkown Words, மதாியாத மசாற்ைள்) 

மதாியாத மசாற்ைள் UNK என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

6.6.2.9.2. மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தும் மோைியின் மசயல்ோட்டுத் தனிக் 

குைிப்பீடுைள் (Functional Specifications of POS tagging Engine) 

 வாக்ைியங்ைளில் வரும் ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தும் 

மசயல்ோடு மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் (Parts of Speech (POS) tagging) எனப்ேடும். 

வாக்ைியங்ைளின் வரும் உறுப்புைளின் ேங்ைளிப்கே ஆய்வதற்குப் மேயர், விகன, மேயரகட, 

விகனயகட போன்ை மசால்வகைப்ோடுைகளக் ைண்டுேிடிப்ேது உதவும். இதற்கு விதி 

அடிப்ேகடயிைானது (rule-based), புள்ளியியல் அடிப்ேகடயிைானது (statistics based),  ாற்ைம் 

அடிப்ேகடயிைானது (transformation based) எனப் ேை அணுகு முகைைள் இருக்ைின்ைன.  இ-இ 

இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் புள்ளியியல் அணுகு முகை ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது. 

http://www.languageinindia.com/


407 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

6.6.2.9.2.1 இடுவரல் விடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் 

Input TKN_ 

Output CAT_ 

CAT_ என்ை தனிதன்க யின் எல்ைாச் சாத்தியங்ைளான  திப்புைளும் இங்கு 

ேட்டியலிடப்ேடபவண்டும். NN, PRP, VM  ற்றும் ேிை. 

இடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் TKN_ என்ை தனிதன்க  இடுவரல் மசால்வகைப்ோடு 

அகடயாளப்ேடுத்திக்குத் தரப்ேடும் SSF-இல் வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும்  என 

பவண்டும். 

விடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் CAT_ என்ை தனித்தன்க  மசால்வகைப்ோடு 

அகடயாளப்ேடுத்தியால் வகரயகை விளக்ைம் மசய்யப்ேடபவண்டும் என பவண்டும். எனபவ 

விடுவரல் SSF சிை மசல்லுேடியாகும்  திப்புைளுக்கு CAT தனிப்ேண்கேக் 

மைாண்டிருக்ைபவண்டும். 

CAT_  என்ேது PRP, NN  போன்ை  திப்புைகளக் மைாண்டிருக்கும்.  

எல்ைா CAT_   திப்புைகளயும் இங்கு ேட்டியலிடவும்; ேின்னர் ஒவ்மவான்ைிற்கும் ஒரு சுருக்ை ான 

வருணகனகயத் தரவும். 

PRP  - Pronoun 

NN – Noun 

எடுத்துக்ைாட்டு:  

Input  

ADDR_ TKN_ OTHR 

1 Afwa <fs   af =’ afwa pronn…’> 

2 pEyanE <fs   af =’ pEyanE, noun…’> 

3 Pola <fs   af =’ pola, psp…’ 

4 irukkirYAn <fs   af =’ irukkiRaan, verb…’ 

Output 
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ADDR_ TKN_ CAT_ OTHR 

1 Afwa PRP <fs   af =’ afwa, pron…’ 

2 pEyanE NN <fs   af =’ pEyanE, noun…’ 

3 Pola PSP <fs   af  =’ pola, psp…’> 

4 irukkirYAn Verb <fs   af =’  irukkirYAn, verb…’ 

 (குைிப்பு: நீங்ைள் ஒரு ேண்புக்கூகை (feature) ேயன்ேடுத்துவதானால் இடுவரல்  ாதிாியிலும் 

விடுவரல்  ாதிாியிலும் ைாட்டவும்.)         

6.6.2.9.2.2 மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தியின் ஒழுக்குப் ேடம் 

 மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தியின் ஒழுக்குப் ேடம் ஒரு மதாகுதியிலிருந்து 

 ற்மைாரு மதாகுதிக்கு வழியக ப்புக் ைட்டுப்ோட்டு ஒழுக்ைின் (program control flow) முழுக் 

ைாட்சிகயயும் ைாட்டும். இது வழியக ப்புக்குள் ேல்பவறுேட்ட தீர் ான இடங்ைகளக் ைாட்டும். 

6.6.2.9.2.3 மசயல்ோட்டு வருணகனைள் 

 SSF வடிவக ப்ேிலிருந்து TnT வடிவக ப்புக்கு  ாற்று (Covert SSF to TnT Format) 

 ேயிற்சிக் பைாப்கே SSF வடிவக ப்ேிலிருந்து TnT வடிவக ப்புக்கு  ாற்று. ப லும் 

பசாதகன பைாப்கேயும் வடிவக ப்ேிலிருந்து TnT வடிவக ப்புக்கு  ாற்று. 

 TnT வடிவக ப்ேிலிருந்து SSF வடிவக ப்புக்கு  ாற்று (Convert TnT Format to SSF) 

 TnT வடிவக ப்ேில் உள்ள மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தியால் உருவாக்ைப்ேட்ட 

இடுவரகை SSF வடிவக ப்புக்கு  ாற்று. 

 எழுத்துக் ைிகளகய உருவாக்கு (Build Letter Tree) 

 முன்மனாட்டு ைிகளத் தரவு அக ப்கே உருவாக்ைப் ேயிற்சிக் பைாப்ேிலிருந்து 

மசாற்ைகளயும் அகடயாளங்ைகளயும் எடுக்ைவும். ைிகளயக ப்ேில் மசால்கையும் 

அகடயாள நிைழ்மவண்கணயும் பசைாிக்ைவும். மசால்கையும் அதன் நிைழ்மவண்கணயும் 

ேங்மைடுப்ோளர்ைளாைக் எடுத்துமைாண்டு எழுத்துக் ைிகளகய உருவாக்ைவும்.  

 புகடமேயர்வு எண்ணிக்கை சட்டத்கதக் உருவாக்ைவும்  ற்றும் மவளிவரு எண்ணிக்கை 

சட்டத்கதயும் உருவாக்ைவும் (Build Transtition Count Matrix and Build Emission count 

matrix) 

 அகடயாள வாிகச  ற்றும் அதன் நிைழ்மவண்ணின் ைைகவகய உருவாக்ைவும். 
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  ிைச் சிைந்த அகடயாள வாிகசகயக் ைண்டுேிடித்தல் (Finding Best Tag Sequence) 

 ஒரு வாக்ைியத்கத எடுக்ைவும்  ிைச் சிைந்த அகடயாள வாிகசகயக் ைண்டுேிடிக்ை Veterbi 

algorithm-ஐப் ேயன்ேடுத்தவும். 

 அகடயாள வாிகசகயக்கு ம ருைிடுதல் (Smoothing for Tag sequence) 

 ஒரு அகடயாள வாிகச இல்ைாவிட்டால் மசால்வகைப்ோட்டின் ேங்மைடுப்ோளர் 

அடிப்ேகடயில் ம ருைிடும் மதாழில்நுட்ேத்கதப் ேயன்ேடுத்தவும். 

 மசாற்ைளுக்கு ம ருைிடுதல் (Soothing for Words) 

 சட்டைங்ைளில் மசால் ைண்டுேிடிக்ைப்ேடாவிட்டால் ேின்மனாட்டு ம ருைிடும் 

மதாழில்நுட்ேத்கதப் ேயன்ேடுத்தவும் 

 N-gramms-க்கு ம ருைிடுதல் (Soothing for N-grams) 

6.6.2.10. சர்பவஸ்வரன்  ற்றும்  பைசன் என்போாின் விதி அடிப்ேகடயிைான ேடிநிகை 

அகடயாளக் குழு 

 சர்பவசரன்  ற்றும்  பைசன் என்போர் விதி அடிப்ேகடயிைான ேடிநிகை அகடயாளக் 

குழு (Hierarchical Tag-set for Rule-based Processing of Tamil Language) முன் ம ாழிைின்ைனர் 

(Sarveswaran and Mahesan 2014. இவர்ைள் மேயர்ச்மசால், விகனச்மசால், முற்றுச்மசால், 

ேகுக்ைவியலும் மசால், கூட்டுச்மசால், ைடன்மசால், குைியீடு, நிறுத்தற்குைி, ேிை, மதாியாதன என 

ேத்து மசால்வகைப்ோட்டு அகடயாளக் குழுகவ முன்ம ாழிைின்ைனர்.  

6.7. முடிவுகர 

 தரவுத்மதாகுதி ம ாழியியலில் மசால்வகைப்ோடு அகடயளப்ேடுத்தல்  என்ேது ஒரு 

உகரயில் (அல்ைது தரவுத்மதாகுதியில்) ஒரு மசால்கை அதன் வகரயகைவிளக்ைம், அதன் 

வடிவம்  ற்றும் அது வரும் சூழல் அடிப்ேகடயில் அகத இைக்ைண வகைப்ோட்டிற்கு 

அகடயாளேடுத்தும் மசயல்ோடாகும். ஒருமசால் அது ஏற்கும் இைக்ைணக்கூறுைள் 

அடிப்ேகடயிலும் அது ஒருவாக்ைியத்தில் வரும் சூழ அடிப்ேகடயிலும் இைக்ைண வகைப்ோடு 

மசய்யப்ேடுைின்ைது. இந்த வகைப்ோடு ஒரு வாக்ைியதில் அதன் மசயல்ோட்கட (function)  

குைித்து நிற்கும். ஒரு மசால்லின் இைக்ைண வகைப்ோடு அச்மசால்லின் உருேனியல் ேண்கேயும் 

மதாடாியல் ேண்கேயும் உணர்த்தி நிற்கும். ஒரு மசால்கை அது ஒரு வாக்ைியத்தில் வரும் 

அர்த்தத்கதப் புாிந்துமைாள்வதற்கு அதன் வகைப்ோடு  ிைவும் முக்ைிய ாகும்.  எனபவ இயந்திர 

http://www.languageinindia.com/


410 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

ம ாழிமேயர்ப்புக்கு உள்ளாக்ைப்ேடும் உகர அல்ைது தரவுத்மதாகுதி மசால்வகைப்ோட்டிற்ைாை 

அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடபவண்டும். மசால்வகை அகடயாளக் குழு த்தின் உறுப்ேினர்ைளின் 

எண்ணிக்கை மசால்வகை அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடுவதன் குைிக்பைாள் அடிப்ேகடயில்  ாறும். 

ஒரு கூட்டம் மசால்வகைப்ோடு உறுப்ேினர்ைள் ஒரு மசால்வகைப்ோட்டுக் குழு த்கத 

உருவாக்கும். முன்னர் கூைியது போல் இதன் எண்ணிக்கை பவறுேடும். மசால்வகை அகடயாளக் 

குழு த்கதத் தட்கடயான அகடயாளக்குழு ம் என்றும் ேடிநிகையான அகடயாளக் குழு ம் 

என்றும் ேகுப்ேர். 
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இயல் 7 

மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு 

7.1. அைிமுைம் 

 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தலுக்குப் ேின்னர் மசய்ய பவண்டிய மசயல்ோடு 

மசாற்ைகள மதாடர்ைளாைக் குழுதல் ஆகும். அதாவது வாக்ைியங்ைகளத் மதாடர்ைளாைப் 

ேகுத்தைாகும். இகதத் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு (syntactic parsing) எனைாம். இைக்ைணப் 

ேகுப்ோய்வு என்ேது ஒரு இைக்ைண அடிப்ேகடயில் ேனுவல்ைளின் தானியக்ை ஆய்வுைளுடன் 

மதாடர்புகடயது. மதாழில் நுட்ே அடிப்ேகடயில் இது ஒரு ேனுவலுக்கு மதாடாியல் அக ப்கேத் 

தரும் மசற்ோங்கைக் குைிப்ேிடுைின்ைது. இது மேரும்ோலும் அடிப்ேகட உருேன்-மதாடாியல் 

வகைப்ோடுைள் ைண்டுப்ேிடிக்ைப்ேட்ட ேின் நகடமுகைப்ேடுத்தப்ேடும். பவறுேட்ட 

இைக்ைணங்ைள் (சார்பு இைக்ைணம், சூழல் இைக்ைணம் போன்ைகவ) அடிப்ேகடயில் ேகுப்ோய்வு 

மசய்தல் ஒன்றுடன் ஒன்று உயர்ந்த நிகைத் மதாடாியல் உைவுைளில் மைாண்டு வருைிைது. 

வாக்ைிய நிகைப் ேகுப்ோய்வு மசால்நிகைப் ேகுப்ோய்விலிருந்து மேைப்ேட்ட தைவகைப் 

ேயன்ேடுத்த தானியக்ைச் சூழல் அடிப்ேகடயிைான  ற்றும் சூழல் சுதந்திர ான மதாடாியல் 

ஆய்கவ உள்ளடக்குைின்ைது. ஒரு ேகுத்து அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட தரவுத்மதாகுதி ேகுத்துக் 

குைித்தலில் ைிகளப்ேடங்ைகளப் ேயன்ேடுத்துவதால் இது ைிகளவங்ைி (Tree bank) 

என்ைகழக்ைப்ேடுைின்ைது. ைிகள அக ப்ேின் ைாட்சிப்ேடம்  ிை அாிதாைபவ தரவுத்மதாகுதி 

அகடயாளப்ேடுத்தலில் ைாணப்ேடும். மோதுவாை ஒத்த தைவல் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட 

அகடப்புக்குைிைளின் குழு த்கதப் ேயன்ேடுத்தி உருப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடும்.  

எ.ைா. 

‘Pearl sat on a chain’  என்ேது ைிகள வங்ைியில் ேின்வரு ாறு பதான்றும்.  

[S [NP Pearl – NP/NP]    [VP – Sat VVI]   [PP on II]  

[NP a – AJI]    [Chair – NNI] 

[NP]  [PP]  [VP] S]  
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இதில் உருேனியல், மதாடாியல் தைவல் ைீழ்க்பைாடுைளால் மசாற்ைளுடன் 

இகணக்ைப்ேட்டிருக்கும் உறுப்புைள் மதாடர்ைளின் மதாடக்ைத்திலும் இறுதியிலும் திைக்கும் 

 ற்றும் அகடக்கும் மசவ்வை அகடப்புக் குைிைளால் அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

எல்ைாப் ேகுத்துக் குைித்தல் ஒழுங்கு முகைைளும் ஒன்ைல்ை. முக்ைிய ான பவறுோடுைள் 

ேின்வரு ாறு:  

1. ஒரு ஒழுங்குமுகை ேயன்ேடுத்தும் உறுப்பு வகைைளின் எண்ணிக்கை.  

2. இந்த உறுப்பு வகைைள் ஒன்றுடன் ஒன்று இகணவதற்கு அனு திக்ைப்ேடும் வகைைள்  

இந்த பவறுோடுைள் இருப்ேினும் மேரும்ோைான ேதுத்துக் குைித்தல் திட்டங்ைள் சூழல் 

ைட்டுப்ோடு இல்ைாத மதாடரக ப்பு இைக்ைணத்தின் அடிப்ேகடயால் அக ந்தது.  

 இந்த அக ப்மோழுங்குக்குள் முழு ேகுத்துக் குைித்தல் [full parsing] திட்டம் வாக்ைிய 

அக ப்ேின் விாிவான ஆய்கவத் தருவகத பநாக்ை ாைக் மைாண்டது. குறுைிய ேகுத்துக் குைித்தல் 

திட்டம் (Skeleton parsing scheme) மதாடாியல் உறுப்பு வகைைளில் குகைந்த நிகையிைான 

பவறுேடுத்தகைப் ேயன்ேடுத்துைின்ைது. ப லும் சிை உறுப்பு வகைைளின் அை அக ப்கே 

விட்டுவிடுைின்ைது. ேகுத்துக் குைித்தல் மேரும்ோலும்  னித ஆய்வில் ேின் திருத்தம் 

மசய்யப்ேடுைின்ைது. ஏமனன்ைால் தானியங்கு ேகுத்துக் குைித்தல் மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தகை விட மவற்ைி குகைந்தது. முழு  னித இயக்ைப் ேகுத்துக் குைித்தலின் 

குகைப்ோடு ேகுத்துக் குைித்தல், தரவுத்மதாகுதி திாித்தல் இவற்ைில் ஈடுேடும் ஆய்வாளாின் 

ஒழுங்ைின்க யாகும். இகத ஈடுக்ைட்ட விாிவான வழிமுகைைள் தரப்ேடுைின்ைன. இருப்ேினும் 

ேல்மோருள் பைாள் சாத்திய ாகும்போது  யக்ைம் ஏற்ேடைாம். ைிகள வங்ைிைள் இயற்கை 

ம ாழிைளுக்கு அதன் அக ப்ேின் பவறுேட்ட நிகைைளில் (மசால்நிகை, வாக்ைியநிகை, 

மதாடர்நிகை, மசயல்ோடு–ேங்மைடுப்ோளர் நிகை) அகடயாளப்ேடுத்தும் நிகை தரும் ம ாழி 

மூைவள ாை அக ைின்ைது. ைிகள வங்ைிைள் இயற்கைம ாழி ஆய்வு தரவு உந்தல் 

அடிப்ேகடைள்,  னித ம ாழி மதாழில் நுட்ேங்ைள், இைக்ைணப் ேிாித்மதடுத்தல், மோதுவாை 

ம ாழியியல் ஆய்வுைள் இவற்ைின் உருவாக்ைத்திற்கு முக்ைிய ானதாகும்.  

 அடிப்ேகடயில் மதாடர் ேகுப்ோன் (chunker) வாக்ைியத்கத ப லுைல் மசய்யாத 

முக்ைிய ான மதாடர்ைளாைப் ேிாித்து அதற்குப் புைக்குைிப்பு (label) தருைிைது. மதாடர்ேகுப்ோன் 
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அவற்ைின் துல்லிய ான மவளிப்யீடு அடிப்ேகடயிலும் எவ்வாறு மதாடர் ேகுதிைள் 

விளக்ைப்ேடுைிைது என்ேதன் அடிப்ேகடயிலும் பவறுேடுைின்ைன. ேை மதாடர் ேகுப்ோன்ைள் 

எளிய மதாடாைகளப் ேகுத்தகைவிடக் கூடுதைாைச் மசய்ைிைது. ேிை மேயர்த்மதாடர்ைகள  ட்டும் 

ைண்டுேிடிக்ைிைது. மதாடர்ேகுப்ோன்ைள் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தலுக்கும், முழு ேகுத்துக் 

குைித்தலுக்கும் இகடயில் வருைிைது. தனிப்ேட்ட மதாடர் ேகுதிைளின் அக ப்கே விளக்குவது 

எளிது. ஆனால் அவற்ைிற்ைிகடயிைான உைவுைகள விளக்குவது ைடினம். இது தனிப்ேட்ட மசால் 

வகுப்புைகளச் சார்ந்திருக்ைிைது. இவ்வாறு மதாடர்ைகளப் ேகுத்தில் தற்மோழுது இருக்ைின்ை 

முகைக்கும் முன் ாதிாி மவளிப்யீட்டு ஆய்வுக்கும் இகடயில் உள்ள சலுகையான முகையாகும். 

மதாடர் ேகுப்ோன்ைள் வாக்ைியங்ைகளப் ேிாித்து அகடயாளப்ேடுத்துைிைது. மேரும்ோைான 

மதாடர் ேகுப்ோன்ைள் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தலில் உள்ள தைவகைப் ேயன்ேடுத்துைிைது. 

ேிை உண்க யான மசாற்ைகளப் ோர்க்ைிைது.  

 மசால் வகைப்ோட்டு அகடயாளப்ேடுத்தி மசால்  ற்றும் சூழலுக்ைான தைவகைப் 

ேயன்ேடுத்தி இம் யக்ைங்ைகள நீக்குைின்ைது. மசால் வகைப்ோட்டுத் தைவல் ேகுத்துக்குைித்த 

அக ப்ேில் உறுப்ேின் நிரல் அல்ைது இடத்கதக் ைண்டுமைாள்ள பதகவப்ேடுைிைது. ேண்புக்கூறு 

தைவல்ைள் நிரப்ேிகயயும் உடன்ோட்கடயும் ோிபசாதிக்ைப் ேயன்ேடுைிைது.  

 த ிழில் ஒத்தைி அடிப்ேகடயில் மசால்நிரல் சுதந்திர ானது. மதாடரக ப்பு விதிைளின் 

எல்ைா வித ான வாிகச  ாற்ைங்ைளுக்கும் பவண்டி எழுதப்ேட பவண்டும் என்று அவசியப்ேடும் 

இவ்வைங்ைளின் ைாரண ாை இப்ேகுத்துக் குைிப்ோன்ைள் பதகவயில்ைா ல் விதிைளின் 

எண்ணிக்கைகயப் மேருக்ைிக் மைாள்ளும். ேகுத்துக்குைிப்ோன்  ீது கூடதைான சுக  

புகுத்தப்ேடும். தற்போகதய ஆய்வில் ேகுத்துக்குைித்தலுக்கு முன் வாக்ைியத்கத ஒரு குைிப்ேிட்ட 

நிகை பேைாக்ைம் மசய்யும் நடத்கத ேின் ேற்ைப்ேடுைிைது.  

 விகனதான் வாக்ைியத்தின் முக்ைிய உறுப்ோகும். விகனைள் அவற்ைின் மோருண்க  

இயல்பு அடிப்ேகடயில் பவறுேட்ட ேங்ைளிப்ோளர் அக ப்கே ஏற்கும். இப்ேங்மைடுப்ோளர் 

அக ப்புைள் மேயர்த்மதாடர்ைளின் பவற்றுக  உருபுைகள விளக்கும். அகவ விகனக்கு 

பநரடியான  ற்றும் பநரடியல்ைாத மசயப்ேடுமோருளாை அக யும். ேகுத்துக்குைிப்ோன் 

வாக்ைியத்தில் விகனக்குப் மோருத்த ான ேங்மைடுப்ோளர் அக ப்கே ோிபசாதிப்ேகதக் 
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ைவனிக்ை பவண்டும். ப லும், த ிழில் எழுவாயின் ோல்-எண்-இட ேண்புக்கூறுைள் 

ேயனிகையுடன் இகயபுகடயதாை இருக்ை பவண்டும். ஒரு ேகுத்துக்குைிப்ோன் வாக்ைியத்கதப் 

ேகுத்துக்குைிக்கும்போது வாக்ைியத்கதச் சாியாை  திப்ேிட இவ் இகயபு ேண்புக்கூகைப் 

ோிபசாதிக்ை பவண்டும்.  

7.2 இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வு (parsing) 

 இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வு இயந்திரம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் தைவல் ேிாித்மதடுத்தல் போன்ை 

ேயன்ோடுைளில் முக்ைிய ான மசயல்ோடாகும். சிை ேயன்ோடுைள் வாக்ைியங்ைளின் முழுக யற்ை 

ேகுத்துக்குைித்தகை (shallow parsing) பவண்டுைிைது. ஆங்ைிைம்  ற்றும் ேிை ஐமராப்ேிய ம ாழி 

வாக்ைியங்ைளின் ேகுத்துக்குைித்தலுக்குப் ேை முயற்சிைள் ப ற்மைாள்ளப்ேட்டுள்ளன. இந்திய 

ம ாழிைளில் இந்தி  ற்றும் வங்ைாள ம ாழிைளுக்கு ேகுத்துக்குைிப்ோன்ைள் இருந்தாலும் த ிகழப் 

மோறுத்தவகரயில் கூைத்தக்ை ேகுத்துக்குைிப்ோன் இல்கை. த ிழில் ேை பைாட்ோட்டு 

ம ாழியியல் அடிப்ேகடயிைான மதாடாியல் ஆய்வுைள் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இருப்ேினும், த ிழ் 

வாக்ைியங்ைளின் ேகுத்துக்குைித்தலுக்கு பவண்டிய ைணினியியல் சார் சட்டைத்கத உருவாக்ை 

அச்சிட்டு மவளிப்யிடப்ேட்ட புத்தைங்ைள் இல்கை. தற்போகதய ஆய்வு த ிழ் வாக்ைியங்ைளின் 

ேகுத்துக் குைித்தலுக்கு ைணினி அடிப்ேகடயிைான இைக்ைணச் சட்டைம் உருவாக்குவதில் ைவனம் 

மசலுத்தப்ேடுைின்ைது. 

7.3 ஆழ ிைாப் இைக்ைணப் ேகுப்ோய்வு (shallow parsing) 

 நாம் மதாடாியல் என்ை ைகைச்மசால்கை  ரபுப் ேகுப்ோய்விலிருந்து ைிகடக்கும் 

மவளிப்யீட்கட விடக் குகைவான நிகைவுகடய ஆய்கவக் குைிக்கும் மோதுவான மசால்ைாைப் 

ேயன்ேடுத்துைிபைாம். ஆய்விலிருந்து ைிகடக்கும் மவளிப்யீடு மதாடரக ப்புக் ைிகளப்ேடம் 

அல்ை. ஒரு ேகுப்ோய்வி மேயர்த்மதாடர்ைள் போன்ை ேகுக்ைப்ேட்ட உறுப்புைகள வாக்ைியத்தில் 

அவற்ைின் அை அக ப்கேயும், மசயல்ோட்கடயும் குைிப்ேிடா ல் அகடயாளம் ைாணும். 

 ற்மைாரு வகையான ஆய்வு முதன்க  விகன  ற்றும் அவற்ைின் பநரடியான ேங்மைடுப்ோளர் 

போன்ை மசாற்ைளின் சிை மசயல்ோட்டுப் ேங்ைளிப்கே அகடயாளம் ைாணும். ேகுப்ோய்வு 

ஒழுங்குமுகை உருேயனியல் ஆய்வின்  ீதும் மோருண்க   யக்ை நீக்ைலின்  ீதும் இயல்ோை 
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பவகை மசய்யும். இதன் அடிப்ேகட பநாக்ைம் தகைச்மசால் (Head word) உருேனியல் தைவல் 

 ற்றும் மசால்வாிகச அக ப்பு இவற்ைில் இருந்து சாத்திய ான மதாடாியல் அக ப்கேப் 

(Syntantic structure) மேறுவதாகும். முன் ாதிாியாை ேகுப்ோய்வுத் மதாடர்ைகளயும் தகை-அகட 

(head-medifier) உைவுைகளயும் ைண்டுேிடிப்ேகத பநாக்ை ாைக் மைாள்ைிைது. மோிய உகர 

தரவுத்மதாகுதிைளின் (corpus) ேயன்ோட்டில் ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்வி ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது. 

மேரும்ோலும் ேகுப்ோய்விற்கு எல்ைாச் சிக்ைல்ைளுக்கும் தீர்வு ைாண்ேதற்கு போதிய திைன் 

இல்ைாவிட்டால் ேகுதியான ஆய்வுைள் அனு திக்ைப்ேடும். சர்ச் (Church.1988)  மோருத்த ான 

அகடப்புக் குைிைகளச் மசருைி எளிய மேயர்த் மதாடர்ைகள அகடயாளம் ைாணும் புள்ளியல் 

(Stochastic) வழியக ப்கே வடிவக த்துள்ளார். ஒப்மனய் (Obney, 1991) உளம ாழியியல் 

சான்றுைள் அடிப்ேகடயிலும், நகடமுகை ேயன்ோடுைள் அடிப்ேகடயிலும் ஆழ ில்ைாப் 

ேகுப்ோய்வின் முக்ைியத்துவத்கத முதலில் விவாதித்தவர் என்று  திக்ைத்தக்ைவர் ஆவார். அவர் 

த து அணுகுமுகையில் ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்கவப் மேறுவதற்ைாை முற்றுநிகை  ாைிைகளப் 

ேயன்ேடுத்தினார்.  ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்வி மசால்வகைப்ோடு அகடயாளப்ேடுத்தல்,  மதாடர் 

உறுப்பு வகரயறுத்தல், மதாடர் உைவுைகளக் ைண்டுேிடித்தல் என்ை முன் ாதிாி மதாகுப்புைகள 

உள்ளடக்ைியது.  

7.3.1 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் (tagging) 

 ஒரு மசால்லும் அதன் சூழலும் தரப்ேடுகையில் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தி 

அச்மசால்லின் சாியான உருேனியல்-மதாடாியல் வகுப்கே (மேயர், விகன மைாண்ட ேகுப்கே) 

உறுதிமசய்யும் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தி மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் (Parts of 

Speech tagging) இயற்கைம ாழி ஆய்வில்  ிை அைியப்ேட்ட சிக்ைைாகும். இதில் இயந்திர ைற்ைல் 

அணுகுமுகைைள் (machine language approaches) மோதுவாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது.  

7.3.2 மதாடர்க்கூறு ேகுப்ோய்வு (chunking)  

 மசாற்ைளும் அவற்ைின் உருேனியல்-மதாடாியல் வகுப்புைளும் தரப்ேடுகையில் எந்தச் 

மசாற்ைள் மதாடர்கூறுைளாைக் (மேயர்த்மதாடர், விகனத்மதாடர், நிரப்ேியத்மதாடர் 
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போன்ைகவைளாை) குழு ப்ேட பவண்டும் என்று மதாடர்கூறு ேகுத்தல் (Chunking) 

மசயல்ோட்டால் தீர் ானிக்ைப்ேடுைிைது.  

 மதாடர்கூைின் வகரயகை விளக்ைத்துடன் ேின்வரும் பைள்வி மதாடர்புள்ளது. மதாடர் 

உறுப்பு எகதக் மைாண்டிருக்கும்?  ஒரு  ாதிாி மதாடர் உறுப்பு ஒரு தனி நிகைப் மோருளடக்ைச் 

மசால்கைச் சுற்ைி ஒரு கூட்டம் மசயல் ோட்டுச் மசாற்ைகளக் மைாண்டிருக்கும் (Abney, 1991).  

மதாடர் உறுப்புைள் இயல்ோை ஒன்றுக்மைான்று இகயபுள்ள மசாற்ைளின் குழு  ாை 

எடுத்துக்மைாள்ளப்ேடுைின்ைது.  

 அடுத்த பைள்வி ‘நம்முகடய பதகவக்ைாை இந்த இகயபுள்ள மசாற்ைளின் குழுவின் 

எல்கைைகள எவ்வாறு வகரயகை விளக்ைம் மசய்யவியலும்?‘ என்ேதாகும்.  எடுத்துக்ைாட்டாை, 

ேின்வரும் இகணைளில் எது சாியான மதாடர் உறுப்பு?  என்ை ஐயம். 

((ப கசயின் ப ல்)) அல்ைது  

((ப கசயின்)) ((ப ல்)) 

7.3.3 மதாடர்கூறுைளின் உைகவக் ைண்டுேிடித்தல்  

 ஒரு வாக்ைியத்தில் உள்ள மதாடர்கூறுைள் தரப்ேடுகையில் முக்ைிய விகனயுடன் 

அவற்ைிற்குள்ள உைவுைள் (எழுவாய், ேயனிகை, இடம் போன்ைகவ) தீர் ானிக்ைப்ேட பவண்டும் 

என்ை நிகையில் உைகவக் ைண்டுேிடித்தல் (Relation finding) முக்ைிய ான மசயல்ோடாகும். 

 ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்விைள் இயற்கை ம ாழி முழுவகதயும் கையாள பவண்டி 

இருப்ேதால் அகவ மோிதாைவும் மேரும்ோலும் ஆயிரக்ைணக்ைான விதிைகளயும் 

மைாண்டிருக்ைின்ைன. இவ்விதிைளில் ேை விதிவிைக்ைானகவ என்ேதன் அடிப்ேகடயில் இகவ 

வலிக  குகைந்தகவயாை இருக்ைின்ைன. ஆழ ில்ைாப் ேகுப்ோய்விைள் இயந்திர ைற்ைல் 

அடிப்ேகடயிைான மதாழில்நுட்ேங்ைகளப் (techniques) ேயன்ேடுத்தித் தானியக்ை ாை 

உருவாக்ைப் ேடுைின்ைன. 

7.4 மேயர்த்மதாடர் ேகுப்ோய்வு  

 மேயர்த்மதாடர் உறுப்பு வகரயறுத்தல் (ேகுத்தல்) வாக்ைியங்ைளிலிருந்து மேயர்த் 

மதாடர்ைகளப் ேிாித்மதடுப்ேகதக் குைிப்ேிடுைின்ைது. ேகுத்துக்குைித்தகைவிட மேயர்த்மதாடர் 

ேகுத்தல் எளிதாை இருந்தாலும் ஒரு துல்லிய ான  ற்றும் திைக வாய்ந்த மேயர்த்மதாடர் 
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ேகுத்தல் ேை ேயன்ோடுைளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுைின்ைது என்ை உண்க யால்  ிை முக்ைியத்துவம் 

வாய்ந்ததாைக் ைருதப்ேடுைின்ைது.  

 மேயர்த்மதாடர்ைகளப் ேனுவல்ைகளப் ேகுத்துக் குைிப்ேதற்கு முன் முன்ேகுப்ோய்வுக் 

ைருவியாைப் (pre-processing tool) ேயன்ேடுத்த இயலும். இயற்கை ம ாழியின் கூடுதைான 

மோருண்க   யக்ைம் ைாரண ாை ேனுவலின் சாியான ேகுத்துக்குைித்தல்  ிைக் ைைகவத் 

தன்க யானதாை (சிக்ைைானதாை) இருக்ைின்ைது. இந்பநர்வுைளில் மதாடர்ைகளப் ேகுத்தகை 

இம் யக்ைங்ைகள ஓரளவு தீர்ப்ேதற்ைான முன்ேகுப்ோய்வுை ைருவியாைப் ேயன்ேடுத்த இயலும். 

இப்ேயன்ோட்டில் மதாடர் ேகுத்தகைச் மசாற்ைளுக்குப் ேதிைாைத் மதாடர் ேகுதிைகளச் 

சார்ந்திருக்கும் ஆவணங்ைளிலிருந்து தரகவ  ீட்ேதற்குப் ேயன்ேடுத்த இயலும். குைிப்ோைப் 

மேயர்ைளும் மேயர்த்மதாடர்ைளும் தைவல்  ீட்புக்கும் ேிாித்மதடுத்தலுக்கும்  ிைவும் 

ேயனுள்ளதாகும். இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ீதான ச ீேைாைச் மசயல்ோடுைள் ேயனுள்ள  ாற்ை 

அக ப்மோழுங்குைகள (transfer patterns) ஆக்குவதற்கு இரு ம ாழிைளிலுள்ள ேனுவல்ைகள 

(இகண தரவுத்மதாகுதிைகள) (parallel corpora) ேயன்ேடுத்துைின்ைது. மேயர்த்மதாடர்ைள் 

இகண தரவுத்மதாகுதிைளில் உள்ள ேனுவல்ைகளப் மோருத்தும் ேயன்ோடுைளில் 

ேயன்ேடுைின்ைது. இகண தரவுத்மதாகுதிைளில் உள்ள வாக்ைியங்ைகளத் மதாடர்ப்ேகுப்புத் 

தைவல்ைகளப் ேயன்ேடுத்தியும் மூை ம ாழியிலுள்ள மதாடர் ேகுதிைகள இைக்கு ம ாழியிலுள்ள 

மதாடர் ேகுதிைளுடன் உைவுேடுத்தியும் மோருத்த வகரவு மசய்யைாம். ப லும் ேகுக்ைப்ேட்ட 

மேயர்த் மதாடர்ைகளத் தரவின் தர ான ேகுத்துக்குைித்தல் பதகவப்ேடாத ேிை ேயன்ோடுைளிலும் 

ேயன்ேடுத்த இயலும்.  

7.5. த ிழ்த் தரவுத் மதாகுதிகயத் மதாடர்கூறுக்குப் ேகுத்தல் 

7.5.1  த ிழ்த் மதாடாியல் அக ப்பு  

 த ிகழப் மோறுத்தவகரயில் அது ஒரு ஒட்டுக்ைள் நிகைந்த ம ாழியாகும். 

இவ்மவாட்டுக்ைள் பவர்ச்மசாற்ைளில் பசர்க்ைப்ேட்டு பவறுேட்ட மசால் வடிவுைகள உருவாக்கும். 

ஏனபவ த ழுக்கு ஒரு உருேனியல் ஆய்விகய உருவாக்குவது ஒரு சிக்ைைான மசயல்ோடாகும். 

ேை வாக்ைியங்ைளுக்கு உருேனியல் ேகுப்ோய்விகயப் ேயன்ேடுத்தி மசாற்ைளின் அல்ைது ஒரு 

மசால்லின் மசால் வகைப்ோட்கடயும் (Parts of speech (POS)) ேண்புக்கூறு தைவகையும் 
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அகடயாளம் ைாண இயலும். இருப்ேினும், சிை மசாற்ைளுக்கு  யக்ைமுள்ள மசால்வகைப்ோடும் 

இைக்ைண ேண்புக்கூறுைளும் இருக்கும்.  

 த ிழ்த் மதாடாியல் ேகுத்துக் குைிப்ோனுக்கு அடிப்ேகடயாை அக யும் த ிழ்த் மதாடாியல் 

குைித்து இங்கு விளக்ைப்ேடும். த ிழ் வாக்ைியங்ைளின் வகைைள் ேற்ைியும், அவற்ைின் அக ப்பு 

குைித்தும் விளக்ைப்ேடும்.  

 த ிழ்ம ாழி பவறுேட்ட மசால் வாிகச அக ப்கேக் மைாண்ட மதாடர்ைகளக் மைாண்டு 

வாக்ைியங்ைகள அக க்ைத்தக்ை வகையில் அக ந்த ம ாழியாகும். மசாற்ைளுக்கு இகடயிைான 

மதாடர்ேிகனப் ேயன்ேடுத்தி வாக்ைியங்ைகள இைக்ைணாீதியாை அக க்ைிபைாம். 

இைக்ைணங்ைள் பவறுேட்ட வார்த்கதைளுக்கு இகடபய மதாடர்ேிகன உருவாக்ைிப் 

மோருள்தரும் வாக்ைியங்ைகள உருவாக்ை உதவுைிைது. இவ்வாறு மசாற்ைகளக் மைாண்டு 

மதாடர்ைகளயும் மதாடர்ைகளக் மைாண்டு வாக்ைியங்ைகளயும் உருவாக்கும் விதிைகளக் கூறுவது 

மதாடாியைாகும்.  

 ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட மசாற்ைளஅத்மதாடர்ைள் இகணந்து உருவாகும் வாக்ைியங்ைள், 

அவ்வாக்ைியங்ைள் இகணந்து உருவாகும் ைைப்பு, கூட்டு வாக்ைியங்ைள் ஆைியவற்ைின் 

ைட்டக ப்கேயும் அகவ தரும் மோருண்க கயயும் ஆராய்வது மதாடாியல் எனப்ேடும். 

மோதுவாைத் மதாடர்ைகள ஆராய்வது மதாடாியல். அது மதாடராை இருக்ைைாம் அல்ைது 

வாக்ைியங்ைளாை இருக்ைைாம். வாக்ைியம் என்ேதும் ஒருவகைத் மதாடபர.  

7.5.1.1 மதாடர்ைள் 

 த ிழ் வாக்ைியங்ைகளப் தகைக யாய் வரும் மசால்வகைப்ோடுைளின் அடிப்ேகடயில் 

மேயர்மதாடர், விகனமதாடர், மேயரகடத் மதாடர், விகனயகடத் மதாடர், ேின்னுருபுத்மதாடர் 

என வகைப்ேடுத்தைாம். 

7.5.1.1.1 மேயர்த்மதாடர்  

 மேயர்த்மதாடர் என்ேது ஒரு மேயர்ச்மசால்கைத் தகைக ப் மேயராைக் மைாண்ட மதாடர் 

ஆகும். தகைக ச்மசால் மேயராைபவா ஆக்ைப்மேயராைபவா (எைா. யக்ைம்) மதாகையாைபவா 

(எைா. ேணப்மேட்டி) விகனப்மேயராைபவா,  ாற்றுப்மேயராைபவா (எைா.அவன், நான்,நீ 

போன்று) மதாழில் மேயராைபவா (வந்தது, வருவது, வருதல், வந்தக , வந்தவன் போன்று) 
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இருக்ைைாம். மேயர்த்மதாடாில் மேயருக்கு முன் அகடமைாளி அகட, எண்ணகட, மேயரகட, 

அளகவயகட போன்ை அகடைளும் மேயமரச்சத் மதாடரும் வரைாம்.  

எ.ைா.  

கேயன், அந்தப் கேயன், மோிய கேயன், இரண்டாவது கேயன், இரண்டு கேயன்ைள், 

என்னுகடய கேயன், பநற்று வந்த கேயன்.  

7.5.1.1.2 விகனத்மதாடர் 

 ஒரு விகனச்மசால்கைத் தகைக ச் மசால்ைாைக் மைாண்டு உருவாகும் மதாடர் 

விகனத்மதாடர் எனப்ேடும். விகனத்மதாடாில் விகனக்கு முன்னர் பவற்றுக த்மதாடர், 

ேின்னுருபுத்மதாடர், விகனயகட, விகனமயச்சத்மதாடர் என்ேன வரைாம்.  

எ.ைா.  

விழுந்பதன், மசய்பதன், அங்கு வந்பதன்  

நன்ைாை விகளயாடிபனன், வந்து ோர்த்பதன்  

போன்ைகவ விகனத்மதாடர்ைளாகும்.  

7.5.1.2  வாக்ைிய வகைைள் 

 வாக்ைியங்ைகளப் ேல்பவறு அடிப்ேகடயில் ேை வகைைளாைப் ேிாிப்ேர் இைக்ைணயைார். 

அக ப்ேிகன அடிப்ேகடயாை கவத்துத் த ிழ் வாக்ைியங்ைகள விகனப்ேயனிகை வாக்ைியங்ைள் 

என்றும், மேயர்ப் ேயனிகை வாக்ைியங்ைள் என்றும் ேிாிப்ேர். இதுபோன்று வாக்ைியங்ைளின் 

பசர்க்கைகய அடிப்ேகடயாைக் கவத்து தனி வாக்ைியம் அல்ைது எளிய வாக்ைியம் (Simple 

sentence) என்றும், ைைகவ வாக்ைியம் (Complex sentence) என்றும் என்றும் ேிாிப்ேர். 

மவவ்பவறு விகனைளின் ேண்கேயும் அதனால் அகடயும்  ாற்ைங்ைகளயும் கவத்து மசய்விகன 

வாக்ைியம் (active voice) என்றும், மசயப்ோட்டு விகன வாக்ைியம் (passive sentence)என்றும் 

ேிாிப்ேது உண்டு. இகவ  ட்டு ின்ைி பவமைாரு ேண்ேிகன ஒட்டி இைக்ைணங்ைள் 

வாக்ைியங்ைகள வினா வாக்ைியம் (interrogative sentence) என்றும், மசய்தி வாக்ைியம் 

(affirmative sentence) என்றும் ேிாிப்ேர். இகவ  ட்டு ல்ைா ல் இைக்ைணவியைார் ஏவல் 

வாக்ைியம், மசய்தி வாக்ைியம் என்றும் ேிாிப்ேர். த ிழில் ைாணப்ேடும் வாக்ைியங்ைகள 1. விகனப் 

ேயனிகை வாக்ைியம், (ைண்ணன் வந்தான்), 2. மேயர்ப் ேயனிகை வாக்ைியம் (இரா ன் ஒரு 

ஆசிாியர்), 3. மேயரகட ேயனிகை வாக்ைியம் (இரா ன் நல்ைவன்), 4. உகடக ப் ேயனிகை 
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வாக்ைியம் (இரா ன் என்னுகடயவன், புத்தைம் என்னுகடயது) என நான்ைாைப் ேிாித்து இனம் 

ைாண்ேர் சிைர் (பைாதண்டரா ன்,1997) . 

மதாடாியலில் சிை முக்ைிய ான அக ப்புைகள  ட்டுப  குைித்துச் மசால்லுைின்ை நிகையில் 

இதன் ைண் ஒருசிை அக ப்புைள்  ட்டுப  எடுத்துக் கூைப்ேடுைின்ைன.  

7.5.1.2..1 அடிப்ேகட வாக்ைிய வகைைள் 

 த ிழில் ைாணப்ேடும் அடிப்ேகடயான வாக்ைியங்ைள் 1. மேயர்ப் ேயனிகை வாக்ைியம் 

என்றும், 2. விகனப் ேயனிகை வாக்ைியம் என்றும் இரு வகைைளாைப் ேிாிக்ைைாம். இவ்விரண்டு 

வாக்ைிய வகைைளிலும் மேயர்த்மதாடர் எழுவாய்ைளாை வரும் இந்நிகையில் இவற்கை ேின்வரும் 

அக ப்கேக் மைாண்டுள்ளகவைளாைப் ேிாிக்ைைாம்.  

1.மேயர்த்மதாடர் + மேயர்த்மதாடர் (NP + NP) 

2.மேயர்த்மதாடர்  + விகனத்மதாடர் (NP + VP) 

ஒரு மேயர்ப் ேயனிகைத் மதாடர் வாக்ைியம் எவ்வாறு உள்ளது என்ேது ைீபழ உள்ள 

ைிகளப்ேடத்தில் ைாட்டப்ேட்டுள்ளது.  

       வா  

 

 மேமதா                                                    மேமதா  

 

                   மே                         உபவமதா                                                மே 

                                              

        மே              உபவஉ 

               ைண்ணன்       என்                உகடய                                      தம்ேி  

 

ப பை ‘ைண்ணன் என்னுகடய தம்ேி’என்ை மேயர்ப் ேயனிகை வாக்ைியத்தின் அக ப்பு 

ைாட்டப்ேட்டுள்ளது.  

 விகனப் ேயனிகை வாக்ைியம் என்ேது ஒரு விகனகயயும் விகனயகடத் மதாடகரயும், 

 ிை என்ை  ிகைப்ோகனயும் மைாண்டு வந்துள்ளது.  
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      வா  

 

                      மேமதா                                                                 விமதா  

                                                                                                      

 அஅ           மேஅ            மே                                                        

                                                                        விஅமதா                                            வி  

                                                                                                                       

                                                            ிகைப்ோன்                      விஅ 

அந்த                நல்ை   கேயன்                 ிை                          அழைாைப்                  ோடினான் 

 
 

7.5.1.2..2 வினா வாக்ைியங்ைள்  

 வினா வாக்ைியம் என்ேது மதாியாத ஒன்கை  ற்மைாருவாிடம் பைட்டுத் மதாிந்து 

மைாள்ளுதற்ைாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் வாக்ைியம் ஆகும். வினாவில் அடிவினா என்றும், 

ஒட்டுவினா என்றும் இருவகை உள்ளன. அடிவினா யார், என்ன போன்ை வினாச் மசாற்ைகளயும் 

ஒட்டுவினா ஆ என்ை ஒட்கடயும் (எ.ைா. அவனா? இவனா?) மைாண்டிருக்கும்.  

 வினா வாக்ைியங்ைளும் அவற்ைின் விகடயாை வரும் மசய்தி வாக்ைியங்ைளும் ஏைபதசம் 

ஒபர அக ப்கேக் மைாண்டு விளங்கும்.  

ஆம் இரா ன் வந்தான்.  

அவன் பநற்று வந்தான். 

 என்ை மசய்தி வாக்ைியங்ைளும்,  

இரா ன் வந்தான். இரா ன் வந்தானா?  

அவன் பநற்ைா வந்தான்?  

என்ை ஒட்டு வாக்ைியங்ைளும் ஏைபதசம் ஒபர அக ப்கேக் மைாண்டகவ. ஒன்ைில் வினா ஒட்டு 

உள்ளது. மசய்தி வாக்ைியத்தில் அது இல்கை. இபத நிகைதான் அடிவினா வரும் 

வாக்ைியங்ைளிலும் ைாணப்ேடுைின்ைது.  

இரா ன் வந்தான். இரா ன் என்று வந்தான்?  

இரா ன் ஒரு ஆசிாியர். இரா ன் யார்?  

அவன் நன்கு மசய்தான் அவன் எப்ேடிச் மசய்தான்?  
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போன்ை இகண வாக்ைியங்ைளும் ஒபர  ாதிாியான அக ப்கேபய மைாண்டுள்ளன. ஒன்ைில் 

மசய்தி (பநற்று)  ற்மைான்ைில் வினா (என்று) இதனால் ம ாழியியைாளர் ள் வினா 

வாக்ைியங்ைகளயும் அகத ஒட்டி வரும் மசய்தி வாக்ைியங்ைகளயும் ஒபர அக ப்ேின் ைீழ்க் 

மைாண்டு வந்து வினா வாக்ைியத்கதப் ேிாித்துக்ைாட்டும் நிகையில் ‘வினா’ என்ை முன்னிகைகய 

இகணத்து பவறுேடுத்துவர். இதகனக் ைீழ வரு ாறு ைாட்டைாம்.  

                        வினா வாக்ைியம்  

 

 

                  வினா                                      வாக்ைியம்  
 

ஒட்டு வினாவும், அடிவினாவும் ஒன்று வந்த இடத்தில்  ற்மைான்று வருவதில்கை. இதகனக் 

ைீழ்வரு ாறு ைாட்டைாம்.  

வினா-ஒட்டுவினா, அடிவினா  

ஒட்டுவினாப் மோருள்  

 ஒட்டுவினா ஆம் அல்ைது இல்கை என்ை ேதில்ைகள எதிர்ோர்ப்ேது. முதலில் உள்ளது 

பைட்போாின் உள்ளத்தில் உள்ளகத உறுதி மசய்வது . இரண்டாவது உள்ளகத  றுப்ேது.  

இரா ன் வந்தான்.  

இரா ன் வந்தானா? 

எனத் த ிழில் வருவது ைாணத்தக்ைது. முதல் வினாவின் விகடயாை ஆம் (இரா ன் வந்தான்) 

என்பைா இல்கை (இரா ன் வரவில்கை) என உறுதி மசய்பதா அல்ைது  றுத்பதா விகட 

அக யைாம். இதுபோன்பை அடுத்த வினாவிற்கும் ேதில்ைள் அக யைாம்.  

 த ிழில் ஒட்டுவினா, வினா-ஆ என்ை உருேனால் ைாட்டப்ேடுைின்ைது. மோதுவாை இது 

வாக்ைியங்ைளில் ஒபர ஒரு இடத்தில் வரும் ேல்பவறு இைக்ைணக் கூறுைளில் ஏதாவது ஒன்ைின் 

ேின்னால் வந்து ஒட்டு வினாப்மோருகளக் ைாட்டும். இவ்வாறு ஏதாவது ஒன்ைின் ேின்னால் 

வருவகத வினாவின் வீச்சு (ளஉடிப்ந) என்ேர் ம ாழியியைாளர்ைள்.  

இரா ன் + வினா + வந்தான் >இரா ன் வந்தான்.  

இரா ன் வந்தான் + ஆ >இரா ன் வந்தானா?  

என்று வருவது குைிப்ேிடத்தக்ைது.  
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அடி வினா  

 அடி வினா வாக்ைியங்ைள் 1.யார், எவர், எவன், என்ன, எது, எகவ போன்ை வினாப் 

மேயர்ைகளயும், 2.எந்த, எத்தகனயாவது, எத்தகன, எவ்வளவு, எப்பேர்ேட்ட அல்ைது எப்ேடி 

உள்ள (எத்தகைய, எம் ாதிாி போன்ை) என்ன போன்ை வினாப் மேயரகடைகளயும், 

3.எத்தகனயாவது, எங்கு, எப்ேடி, எப்போது போன்ை வினா விகனயகடைகளயும் 

உள்ளடக்ைியகவ. இவற்றுள் சிை ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட நிகைைளிலும் (என்ன, எப்மோழுது) வரும்.  

இரா ன் பநற்று வந்தான்.  

இரா ன் என்று வந்தான்?  

போன்ை வாக்ைியங்ைள் ஒபர அக ப்கேக் மைாண்டுள்ள நிகையில் ‘பநற்று’ ‘என்று’ போன்ைகவ 

ஒபர அக ப்பு மைாண்ட வாக்ைியங்ைளில் ஒபர இடத்தில் வருேகவ ஆகும். எனபவ அடி வினா 

வாக்ைியங்ைளின் அக ப்கேக் ைீழ்வரு ாறு ைாட்டைாம்.  

                                     அடி வினா வாக்ைியம்  

 

                                      வினா                                மசய்தி வாக்ைியம்  

 

                                                                    மேமதா                            விமதா  

                                                                         

                                                                       மே              அடி வினா             விகன  

                                                                   இரா ன்     என்று,  எப்போது    வந்தான்?  

 

என்ை ஒபர அக ப்கேக் மைாண்டுள்ள நிகையில் அடி வினா என்ை புகன நிகையில் 

(hypothetical) மைாள்ளப்ேட்டது மைட அடி வினா வாக்ைியம் உருவாக்ைப்மேறுைிைது.  

7.5.1.2.3 மசய்விகன, மசயப்ோட்டு விகன வாக்ைியங்ைள்  

 வினாப் ோகுப்ோடு ேற்ைிக் கூறும்போது விகனைள் மசய்விகன என்றும் மசயப்ோட்டு 

விகன என்றும் ேகுக்ைப்ேடும் என்று கூைப்ேட்டது. மசய்விகனப்யன் மசயமவன் வாய்ோட்டு 

வினஇமயச்சத்தின் ேின்னர் ேடு அல்ைது மேறு என்ை துகண விகனைகள இகணக்கும்போது 

உண்டாகும் விகனதான் மசயப்ோட்டு விகன எனவும் கூைப்ேடுைிைது. அவ்வாறு உள்ள 

http://www.languageinindia.com/


424 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

மசயப்ோட்டு விகனகயப் ேயனிகையாைக் மைாண்ட வாக்ைியங்ைள் மசயப்ோட்டுவிகன 

வாக்ைியங்ைள் ஆகும்.  

மசயப்ேடுமோருகள எழுவாயாை ஆக்ைியும் மசய்ேவகன அல்ைது  ருத்தாகவ ஆல் 

பவற்றுக யாை ஆக்ைியும் கூைப்ேடுவது மசயப்ோட்டு விகன வாக்ைியம் (Passive Sentence). 

 இராஜா இரா கன அடித்தான்  

என்ேது மசய்விகன வாக்ைியம். இங்கு மசய்ேவன் எழுவாயாைவும், மசய்யப்ேடுேவன் ஐ 

பவற்றுக யாைவும் உள்ளது. இதகன உாிய இைக்ைண  ாற்ைத்தால்  ாற்ைி  

இரா ன் இராஜாவால் அடிக்ைப்ேட்டான்  

என்ை நிகையில் உருவாக்ைம் மேறுைின்ைது. இங்குச் மசய்விகன வாக்ைியம் அடிப்ேகட 

வாக்ைிய ாைவும் (புகைநிகை), மசயப்ோட்டு விகன வாக்ைியம் வருவிக்ைப்ேட்ட வாக்ைிய ாைவும் 

(புைநிகை) ைாணப்ேடுைின்ைன. இவற்ைிற்கு இகடபய ைாணப்ேடும்  ாற்ைத்தகதக் ைீழ்வரு ாறு 

ைாட்டைாம்.  

மே.மதா.1+மே.மதா.2_ஐ+விகன+ைாைம்+விகுதிைள்  

மச.ோ  

மே.மதா.2+மே.மதா.1-ஆல்  

விகன. மசய.எ.எச்சம்+ேகு+ைாைம்+விகுதிைள்  

என்ை நிகையில் உருவாக்ைம் மேறுைின்ைது.  

7.5.1.2.4  ைைப்பு வாக்ைியம்  

 ஒரு வாக்ைியத்தின் உள்பள இன்மனாரு வாக்ைியத்கத முன்னதன் ேகுதியாை அல்ைது 

உறுப்பு வாக்ைிய ாை இகணக்கும்போது உருவாகும் வாக்ைியம் ைைப்பு வாக்ைியம் எனப்ேடும். 

எந்த வாக்ைியம் தகைக  வாக்ைியம் (Matrix sentence) என்றும், இகணக்ைப்ேடுைின்ை வாக்ைியம் 

உறுப்பு வாக்ைியம் (Constituent sentence) என்றும் அகழக்ைப்ேடும். எனபவ ைைப்பு வாக்ைியம் 

என்ேது ஒரு தகைக  வாக்ைியத்கதயும் ஒன்பைா அல்ைது ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட உறுப்பு 

வாக்ைியத்கதயும் மைாண்டிருக்கும் வாக்ைியம் ஆகும்.  

நான் இரா ன் வந்தபோது போபனன்  

நான் அங்கு வந்த கேயகனப் ோர்த்பதன்  

போன்ைகவ ைைப்பு வாக்ைியங்ைள்.  
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ைாை விகனமயச்சத் மதாடர் வாக்ைியம்  

இரா ன் வந்தபோது நான் போபனன்  

என்ேது ஒரு ைைப்பு வாக்ைியம். இவ்வாக்ைியம்  

இரா ன் வந்தான், அப்போது நான் போபனன்  

என்ை இரு வாக்ைியங்ைள் ஒன்ைில்  ற்மைான்று உறுப்பு வாக்ைிய ாை இகணவதால் ஏற்ேடும் ஒரு 

வாக்ைியம் ஆகும். இதில் இரண்டாவது வாக்ைியம் முக்ைிய அல்ைது தகைக  வாக்ைிய ாைவும் 

முதல் வாக்ைியம் அதில் ைைந்த உறுப்பு வாக்ைிய ாைவும் உள்ளன. அப்போது என்ை 

விகனயகடகய விளக்கும் நிகையில் அக ந்துள்ளது இரா ன் வந்தான் என்ை வாக்ைியம்.  

புகதநிகை (Deep structure) 

 இவ்வாக்ைியத்தின் புகதநிகைகயக் ைீழ்வரு ாறு ைாட்டைாம்.  

                              வாக்ைியம்  

 

                    மேமதா                                                       விமதா 

 

                                                                   ைாை வி.அ.மதா                             விகன 

                                                           

                       வாக்ைியம்                          வி.அ                                                            

                                                

                    நான்             ரா ன் வந்தான்              அப்போது                          போபனன் 

 

ேல்பவறு  ாற்ைங்ைள்  (Transformations) 

இப்புகதநிகையில் ேல்பவறு  ாற்ைங்ைள் நிைழ்ைின்ைன.  

1. வந்தான் என்ேது விகுதி. இதுபவ மேயமரச்ச விகுதியாைிைது. இதகனப் மேயமரச்ச 

 ாற்ைம் (relativisation) எனக் கூைைாம்.  

2. அப்போது என்ேதில் உள்ள அ என்ேது மைடுைின்ைது. இதகன அைரச் சுட்டு மைடுதல் 

எனக் கூைைாம்.  

புைநிகை (surface structure)  
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 ப பை ைாட்டிய  ாற்ைங்ைள் நிைழும்போது நான் இரா ன் வந்தபோது போபனன் என்ை 

புைநிகை வாக்ைியம் உருவாைின்ைது.  

       வாக்ைியம்  

` 

மே.மதா                     மே.மதா  

   நான்                                                             விகனத்மதாடர்  

   

                                               ைாை வி.அ.மதாடர்                         விகன  

                                                    இரா ன் வந்தபோது                             போபனன்  

 

என இதகனக் ைாட்டைாம்.  

ேிை ைைப்பு வாக்ைியங்ைள்  

 ேைவித ான ைாை எச்சத் மதாடர்ைளும், பவற்றுக த் மதாடர்ைளும், ேின்னுருபுத் 

மதாடர்ைளும், விகனமயச்சத் மதாடர்ைளும், மேயமரச்சத் மதாடர்ைளும் தகைக  வாக்ைியத்தின் 

உறுப்புைளாை வந்து ைைப்பு வாக்ைியங்ைகள உருவாக்கும்.  

உடனிைழ்ச்சி ைைப்பு வாக்ைியம்  

  ணி ோட நான் ஆடிபனன்  

என்ை வாக்ைியத்தில் இரு நிைழ்வுைகளக் குைிக்கும் வாக்ைியங்ைள் ஒன்ைிற்குள் ஒன்ைாை 

உள்ளடக்ைப்ேட்டு ைைப்பு வாக்ைிய ாை மவளிப்ேடுைின்ைன.  

பவற்றுக த் மதாடர் ைைப்பு வாக்ைியம்  

 இதில் ஒரு வாக்ைியம் பவற்றுக த் மதாடராை  ற்மைான்ைில் உட்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும்.  

 நான் ைண்ணன் வந்தகதக் ைண்படன்  

ேின்னுருபுத் மதாடர் ைைப்பு வாக்ைியம்  

 இதில் ஒரு வாக்ைியம் ேின்னுருபுத் மதாடராை  ற்மைான்ைில் உட்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும்.  

 எ.ைா   

          நான் வருவதற்கு முன்னர் அவள் வந்து விட்டாள்.  

விகனமயச்சத் மதாடர் ைைப்பு வாக்ைியம்  
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இதில் ஒரு வாக்ைியம் விகனமயச்சத் மதாடராை  ற்மைான்ைில் உட்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும்.  

         எ.ைா  

         அவள் சாப்ேிட்டுவிட்டு தூங்ைினாள்  

மேயமரச்சத் மதாடர் வாக்ைியம்  

இதில் ஒரு வாக்ைியம் மேயமரச்சத் மதாடராை  ற்மைான்ைில் உட்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும்.  

 எ.ைா  

         பநற்று ஊருக்குப்போன ைண்ணன் இன்று ேள்ளிக்கு வரவில்கை.  

7.5.1.2.5 கூட்டு வாக்ைியம்  

 இரண்டு வாக்ைியங்ைள் தகைக  வாக்ைியம், உறுப்ேி வாக்ைியம் என்ைில்ைா ல் ஒத்த 

நிகையில் இகணயும்போது உருவாகும் வாக்ைியம் கூட்டு வாக்ைியம் எனப்ேடும்.  

ைண்ணன் வந்தான்.  

இரா ன் வந்தான்.  

என்ை இரு வாக்ைியங்ைளும் ஒத்தநிகையில் இகணயும்போது  

 ைண்ணனும் இரா னும் வந்தார்ைள்.  

என்ை கூட்டு வாக்ைியம் உருவாைின்ைது. இதில் ைண்ணனும் இரா னும் என்ை மேயர்த்மதாடர் 

எழுவாயாைவும், வந்தார்ைள் என்ேது ேயனிகைத் மதாடராைவும் உள்ளன. இரண்டு 

வாக்ைியங்ைளும் கூட்டு வாக்ைியத்தில் ஒத்த நிகையில் ைாணப்ேடுைின்ைன. ஒன்ைின் உறுப்ோை 

 ற்மைான்று இல்கை. இத்தகைய இகணப்பு அக ப்கேக் ைீழ்க்ைண்டவாறு ைாட்டைாம்.  

                                             வாக்ைியம்  

 

 

                   வாக்.1              இகணப்பு              வாக்.2  

கூட்டு வாக்ைியங்ைளின் வகைப்ோடு  

 இரு வாக்ைியங்ைள் இகணந்து உருவாகும் கூட்டு வாக்ைியங்ைள் (1) முழுநிகை இகணப்பு 

வாக்ைியங்ைள் (conjoined sentences) என்றும், (2) ேிாிநிகை இகணப்பு வாக்ைியங்ைள் 

(disjunctive) என்றும் இரண்டு வகைப்ேடும்.  

முழுநிகை இகணப்பு  
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 முழுநிகை இகணப்பு என்ேது ஒன்றுக்கு ப ற்ேட்ட வாக்ைியங்ைள் முழு நிகையில் 

இகணக்ைப்ேடுவது. அதாவது அதுவா இதுவா என்ை நிகையில் இகணயாது அதுவும், இதுவும் 

என்ை கூட்டுநிகையில் இகணக்ைப்ேடுவது (conjunctive). 

 ைண்ணனும் இரா னும் வந்தார்ைள்.  

இதகனப் ேின்வரு ாறு ைாட்டைாம்.  

      வாக்ைியம்  

 

   வாக்.1   இகணப்பு-1      வாக்.2  

ேிாிநிகை இகணப்பு வாக்ைியம்  

 இரு வாக்ைியங்ைகள பவறுேடுத்தி அல்ைது ேிாித்து இகணக்கும் இகணப்பு ேிாிநிகை 

இகணப்பு (disjunctive) எனப்ேடும். அதாவது ‘அதுவா இல்கை இதுவா’ என்ை நிகையில் 

இகணக்ைப்ேடுவது  

ைண்ணன் வருவான் அல்ைது இரா ன் வருவான்.  

ைண்ணன் அல்ைது இரா ன் வருவான்.  

ைண்ணபனா அல்ைது இரா பனா வருவார்ைள்  

போன்ை வாக்ைியங்ைள் இப்ேிாிகவச் சாரும்.  

ைண்ணன் வருவான் + இகணப்பு2 + இரா ன் வருவான்  

என்ை இரு வாக்ைியங்ைளிலிருந்து உருவாவதுதான்.  

ைண்ணன் வருவான் அல்ைது இரா ன் வருவான்  

போன்ை வாக்ைியங்ைள் ைீழ்வரு ாறு ைாட்டப்ேடுைிைது.  

              வாக்ைியம்  

 

 

 

                     வாக்.1               இகணப்பு-2                  வாக்.2  
 

த ிழ்த்மதாடாியல் அக ப்ேில் ஒரு மேயர்த் மதாடரும் ஒரு விகனத் மதாடரும் இகணந்பதா இரு 

மேயர்த் மதாடர்ைள் இகணந்பதா ஒரு வாக்ைியத்கத உருவாக்கும் வாக்ைியங்ைள் அவற்ைின் 
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அக ப்ேின் அடிப்ேகடயில் தனிநிகை வாக்ைியம், கூட்டு வாக்ைியம்  ற்றும் ைைகவ வாக்ைியம் 

என பவறுேடும். தனிநிகை வாக்ைியத்தில் ஒரு விகனத்மதாடர் ைாணப்ேடும். கூட்டு 

வாக்ைியத்தில் ஒன்ைிற்கும் ப ற்ேட்ட விகனத்மதாடர்ைபளா, மேயர்த்மதாடர்ைபளா 

இகணப்ோன்ைளால் இகணக்ைப்ேட்டிருக்கும். கூட்டுநிகை வாக்ைியத்தில் ஒன்றுக்கும் ப ற்ேட்ட 

விகனத்மதாடர்ைள் (அதாவது எச்சத் மதாடர்ைள்) வரும். மோருண்க  அடிப்ேகடயில் 

வாக்ைியங்ைகளக் கூற்று வாக்ைியங்ைள், ைட்டகள வாக்ைியங்ைள், வினா வாக்ைியங்ைள், 

மசய்விகன வாக்ைியங்ைள், மசயப்ோட்டு விகன வாக்ைியங்ைள் எனப் ேகுக்ைைாம். ஒரு வாக்ைியம் 

 ற்மைாரு வாக்ைியத்தில் உட்ேகடயாை வருவதன் ைாரண ாை வாக்ைியங்ைள் ைைகவத்தன்க  

மேறுைின்ைன. மேயமரச்சத் மதாடர்ைள் மேயர்த் மதாடருக்குள்ளும் விகனமயச்சத் மதாடர்ைள் 

விகனத் மதாடர்க்குள்ளும் உட்ேகடயாை வரும்.  

7.5.2  முந்கதய ைணினித் மதாடாியல் ஆய்வுைள்  

 முந்கதய ேகுத்துக்குைித்தல் அணுகுமுகைைள் மேரும்ோலும் அைராதியால் 

இயக்ைப்ேட்டன. இதில் அைராதி உருேனியல் தரகவயும், மோருண்க யியல் 

வர்ணகனைகளயும், மதாடாியல் அைிகவயும் மைாண்டிருக்கும். ேின்னர் இைக்ைண வடிவ 

வாதங்ைளின் மதாடக்ைம் ேை பவறுேட்ட மைாள்கைைள் அடிப்ேகடயிைான ேகுத்துக் 

குைிப்ோன்ைகளத் தந்தது. ைாஷ்மைட் (Kashket,1986) என்ேவர் வார்ல்ேிாி என்ை ம ாழிக்கு 

சாம்ஸ்ைிலின் (Chomsky) ஆளகை-ைட்டுைவுக் பைாட்ோடு (government and binding)  

அடிப்ேகடயில் ேகுத்துக்குைிப்ோகன உருவாக்ைினார். இவ்வணுகுமுகையில் மதாடர்ைள், 

பதர்வுக் மைாள்கைைள், பவற்றுக  அகடயாளப்ேடுத்துகை, பவற்றுக  தருகை, ேங்மைடுப்ோளர் 

மதாடர்பு ேடுத்துகை என்ேனவற்ைின் வழி உருவாக்ைப்ேட்டன.  ேங்மைடுப்ோளர் தைவல் 

அைராதியில் பசைாிக்ைப்ேட்டன. மசன்குப்தா (Sengupta, et al., 1997) போன்பைார் ைப்ைன் 

 ற்றும் ேிரஸ்கனன் என்போாின் மசால் மசயல்ோட்டு இைக்ைணத்கத (Lexical Fuhnctional 

Grammar)வங்ைாள ம ாழிக்குத் தகுந்தவாறு  ாற்ைி ஒரு ேகுத்துக்குைிப்ோகன உருவாக்ைினார். 

மசால் மசயல்ோட்டு இைக்ைணம் ஆங்ைிைம் போன்ை இடம்சார் ம ாழிைளுக்கு (Positional 

languages) வலுவான வடிவவாதம் ஆைம். இது உறுப்ேக ேகேயும் இைக்ைண உைவுைகளயும் 

ைண்டுமைாள்ைிைது. மசங்குப்தாவின் ேகுத்துக் குைிப்ோன் மசய்விகனப்ோடாை உள்ள எளிய 

வாக்ைியங்ைளுக்கு நல்ை விளகவத் தந்தது. வினிவார்ட்டர் Winiwarter,1995)ஒன்ைிகணப்பு 
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இைக்ைணத்கத (unofication grammar) விாிவாக்ைி மஜா ன் ம ாழிக்குப் ேயன்ேடுத்தினார். 

சினிவார்ட்டாின் ஒழுங்ைக ப்ேில் இைக்ைண விதிைள் அருவ ாக்ைலின் மோருத்த ான  ட்டத்தில் 

இைக்ைண விதிக்ள அதராதிக்கு ேங்மைடுப்ோளராைச் பசர்ைைப்ப்ேட்டன. மேக்ைா போன்பைார் 

(Becker et.al, 1994) V_TAG என்ை ைிகள இகணப்பு இைக்ைணத்திலிருந்து (TREE adjoining) 

 ாறுேட்ட ஒன்ைான ேைமேயர் ைாை ேகுத்துக்குைித்தல் வழிமுகை வகரகவ உருவாக்ைினார் 

இப்ேகுத்துக்குைிப்ோகன ைிகள இகணப்பு இைக்ைண வடிவவாதம் முற்ைிலும் உருவாக்ைப்ேட்ட 

ம ாழிைளுக்கு  ட்டுப  ேயன்ேடுத்த இயலும்.  

 ேை ேகுத்துக்குைிப்ோன்ைள் சார்புக் மைாள்கைைள் (dependency principles) அடிப்ேகடயில் 

உருவாக்ைைப்ேட்டன. ைவிங்டன் (Covington, 2003) உரு சுற்று வகரேடத்தால் இயக்ைப்ேட்ட 

மசாற்ைளுக்கு இகடபய உள்ள சார்புைகள உருவாக்ைி வாக்ைியங்ைளுக்கு அக ப்கேத் தரும் ஒரு 

ேகுத்துக்குைிப்ோகன உருவாக்ைினார். இதில் ஒவ்மவாரு வில்லும் மசாற்ைளின் சார்புநிகை 

உைகவ உருப்ேடுத்தம் மசய்யும். ைாரை உைவுைள் பவற்றுக க் குைிைளுடன் மோருத்தப்ேடும் 

ோணினி இைக்ைண அடிப்ேகடயில் ோரதி போன்பைார் Gharti, et, al,1993, 2003) ைட்டுப்ோடு 

அடிப்ேகடயிைான ேகுத்துக் குைிப்ோன்ைளின் ஒரு குழு த்கத உருவாக்ைினார். ோரதி 

ஒழுங்குமுகை ேகுத்துக்குைிக்கும் சிக்ைகை முழுஎண் வழியக ப்புச் சிக்ைைாை ம ாழி மேயர்த்துத் 

தீர்வு ைாண்ைிைது. மூர்த்தி (Murthy,1997) இந்திய ம ாழிைளுக்கு உரை எச்சத்மதாடர் அக ப்பு 

இைக்ைணம் (Universal Clause Structure Grammar)  என்ை இைக்ைண வடிவ வாதத்கத 

உருவாக்ைினார். இவ்வடிவவாதத்தில் மூன்று  ட்ட ேகுப்ோய்வு ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிைது. மதாடர் 

அகடயாளம் ைாணல், எச்சத்மதாடர் அக ப்பு நிர்ணயம்  ற்றும் ேங்ைளிப்பு தருதல். ஒவ்மவாரு 

 ட்டத்திற்கும் அதன் ேகுப்ோய்வுக்குத் மதாடர்புள்ள விதிைள் இருக்ைின்ைன. உைை எச்சத்மதாடர் 

அக ப்பு இைக்ைணத்தில் இத்மதாகுதியாக்ைம் (modularization) இகதப் ேிை ம ாழிைளுக்கு 

எளிதாைப் ேயன்ேடுத்த மசய்தது. மசால்நிரல் சிக்ைகைக் கையாளுவதற்ைான ஒரு தீர் ாங்ைளில் 

ஒன்று வாிகச  ாற்று இைக்ைண ாகும் (Permutational Grammar (PG)). (Geg. Ikifssib, et, al., 

2001) வாிகச  ாற்று இைக்ைணம் அடிப்ேகட மதாடரக ப்பு விதிைகள அவற்ைின் மசயல்ோட்டு 

உருப்ேடுத்தங்ைளுடன் குைிப்ேிட்டு ேின்னர் ஒபர மோருண்க கயத் தரும் ேிை எல்ைாத் 

மதாடர்ச்சிைகளயும் மேைபவண்டி உறுப்புைகள வாிகச ாற்ைம் மசய்யும். கு ாரசண்முைம் ப பை 

குைிப்ேிட்ட பவறுேட்ட அணுகுமுகைைளின் ஒரு ஒன்ைிகணப்கேப் ேயன்ேடுத்துைின்ைார். அவர் 
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மதாடர்ைகளயும் வாக்ைியங்ைகளயும் எச்சத்மதாடர்ைகளயும் ைண்டுேிடிக்ை மூர்த்தியின் உைை 

எச்சத்மதாடர் அக ப்பு இைக்ைணத்கதப் போன்று நுட்ேங்ைகளப் (Techniques) 

ேயனேடுத்துைின்ைார். சுதந்திர மசால்நிரல் சிக்ைகைக் கையாள வாிகச ாற்று இைக்ைணத்கதப் 

போன்று உறுப்புைகள வாிகச  ாற்றுவதில்கை. அதற்குப் ேதிைாை வாக்ைியங்ைளின் 

உறுப்புைகள ஒரு குைிப்ேிட்ட நிரலில் வாிகச ாற்ைம் மசய்ைிைார். ோரதியின் ஒழுங்ைக ப்ேில் 

(Bharati, 2000) உள்ளது போன்று வாக்ைியத்தின் எழுவாகயயும் மசயப்ேடுமோருகளயும் 

ைண்டுேிடிக்ை பவற்றுக  உருபுைகளப் ேயன்ேடுத்துைிைார். த ிழின் மதாடாியகை விளக்ை 

மோதுவான மதாடரக ப்பு இைக்ைணதகதப் ேயன்ேடுத்துைிைார்.  

 த ிழ் வாக்ைியங்ைகளப் ேகுத்துக் குைிப்ேதற்கு பவண்டி ஒரு ைணினியியல்சார் சட்டைத்கத 

உருவாக்ைி ேயன்ேடுத்துவதாகும். இதற்கு பவண்டி த ிழ்த்மதாடாியகை உருப்ேடுத்தம் மசய்ய 

மதாடரக ப்பு விதிைள் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன. நாற்ேது  ிைக் கூடதைாை நிைழும் 

விகனைளுக்குப் ேங்மைடுப்ோளர் அக ப்பு ைண்டுேிடிக்ைப் ேட்டுள்ளது. ேகுத்துக்குைிக்ைப்ேட்ட 

வாக்ைியங்ைளின் மதாடாியல் அக ப்புைள் ேகுத்துக்குைிக்ைப்ேட்ட ைிகளைளில் உருப்ேடுத்தம் 

மசய்யப்ேட்டுளளன. இவ்வடிவில் அவற்கை இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு  ற்றும் தைவல் 

ேிாித்மதடுப்பு இவற்கை உள்ளடக்ைிய ேயன்ோடுைளில் பநரடியாைப் ேயன்ேடுத்த இயலும்.  

 உள்ளீட்டுத் த ிழ் வாக்ைியத்கத முக்ைியப் ேகுத்துக்குைிப்ோன் ேகுத்துக் குைிப்ேதற்கு முன் 

அது ேகுப்ோய்வின் ேை  ட்டங்ைகளக் ைடந்துமசல்ை பவண்டும். ைீபழ தந்துள்ள ேடத்தில் 

மசவ்வைங்ைள் ேகுப்ோய்வு மசய்யும் ேகுப்ோய்வுத் மதாகுதிைகளயும் (analyzer modules) 

வட்டங்ைள் அகவ ேயன்ேடுத்தும் மோருத்த ான மூைப்மோருள்ைகளயும் உருப்ேடுத்தம் மசய்யும்.  

த ிழுக்கு பவண்டி சிை மேயர்த்மதாடர் ேகுப்ோன்ைள் உருவாக்ைப்ேட்டுள்ளன. அகவ ைீபழ 

விளக்ைப்ேட்டுள்ளன.  

7.5.2.1  AUKBCRC -இன் த ிழுக்ைான மேயர்த்மதாடர் ேகுப்ோன் 

 இவ்வணுகுமுகை விதி அடிப்ேகடயிைானது. இந்மநைிமுகையில் ஒரு தரவுத்மதாகுதி 

எடுக்ைப்ேட்டு இரண்படா அதற்கு அதிை ான கு ங்ைளாைப் ேிாிக்ைப்ேடும். இப்ேிாிக்ைப்ேட்ட 

குழு த்தில் ஒன்று ேயிற்சித் தரவாைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். ேயிற்சித் தரவுக் குழு ம் எடுக்ைப்ேட்டு 

மேயர்த்மதாடருக்ைாை  னித முயற்சியால் ேகுக்ைப்ேடும். இவ்வாறு ஒரு வாக்ைியத்தில் உள்ள 

மேயர்த் மதாடர்ைகளப் ேிாிப்ேதற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் விதிைள் உருவாக்ைப்ேடும். இவ்விதிைள் 
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மதாடர் ேகுப்ேிற்கு அடிப்ேகடயாை அக யும். மதாடர் ேகுப்ோன் வழியக ப்பு இவ்விதிைகளப் 

ேயன்ேடுத்தி ோிபசாதகனத் தரகவ ேகுக்கும். இவ்விதிைளின் ேயன்ோட்டுப் ேரப்பு 

இத்தரவுக்குழு த்தில் ோிபசாதிக்ைப்ேடும். துல்லியமும்  ீள அகழத்தலும் இதற்குக் 

ைணிக்ைப்ேடும். விகளவு ஒழுங்குமுகையின் ேயன்ோட்டுப் ேரப்கே விருத்தி மசய்ய கூடதல் 

விதிைள் பதகவயா என்று ோிபசாதிக்ைப்ேடும். ேின்னர் ஒழுங்குமுகை பவறுேட்ட ேிை 

ேயன்ோடுைளுக்குப் ோிபசாதிக்ைப்ேடும்.  

7.5.2.2  RCILTS –இன்  வானவில்  

 வானவில் இந்திய ம ாழிைளின் மதாழில்நுட்ே முன்பனற்ைம் என்ை திட்டத்தின் ைீழ் 

த ிழுக்ைாைச் மசய்யப்ேட்ட இயற்கைம ாழி ஆய்வுைளில் ஒன்ைாகும். இது ஒரு த ிழ் 

வாக்ைியத்தின் மதாடாியல் உறுப்புைகள அகடயாளம் ைாண்ைிைது. இது ேட்டியல் வடிவில் 

ேகுப்புக் ைிகளப் ேடத்கத (parse tree) மவளிப்யிடுைின்ைது. இது தனிநிகை வாக்ைியங்ைகளய 

கூட்டு வாக்ைியங்ைகளயும் கையாளுைின்ைது. தனிநிகை வாக்ைியங்ைள் ஒரு விகனகயயும் ேை 

மேயர்த் மதாடர்ைகளயும், தனிநிகை விகனயகடைகளயும், மேயரகடைகளயும் 

மைாண்டிருக்கும். ேை எச்சத் மதாடர்ைள் உள்ள வாக்ைியங்ைளின் பதர்வுைளில் வானவில் 

துப்புச்மசாற்ைள்  ற்றும் மதாடர்ைள் அடிப்ேகடயில் எச்சத் மதாடர்ைகளத் மதாடர் குழுக்ைளாைக் 

குழுமும். இது மதாடாியல் அக ப்பு இைக்ைணத்கத உருவாக்கும். வானவில் மசால்நிரகைக் 

கையாள முன்பநாக்குதகைப் ேயன்ேடுத்தும்.  

 ேகுத்துக்குைித்தல் என்ேது ஒரு வாக்ைியத்கத அைிந்துமைாண்டு அதற்குத் மதாடாியல் 

அக ப்கேத் தருவதாகும். இது மதாடாியல் ஆய்வில்  ிைப்மோிய சிக்ைைாகும். இதன் ைாரண ாை 

இது இயற்கை ம ாழி ஆய்வின் ஒரு மேரும்ேகுதியாை அக ைிைது.  

 நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட ேகுத்துக்குைிப்ோனின் உள்ளீடு (input) அகடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட 

மசாற்ைளின் நிரைான மதாடர்ச்சியும் மதாடரக ப்பு விதிைளின் ஒரு குழு மும் ஆகும். இதன் 

மவளிப்யீடு (out put) வாக்ைியத்தின் ேகுத்துக்குைிக்ைப்ேட்ட அக ப்ோகும். ஒரு வாக்ைியத்தின் 

ேகுத்துக் குைிக்ைப்ேட்ட அக ப்பு அதன் எழுவாய், மசயப்ேடுமோருள்  ற்றும் ேயனிகைைகள 

அைிந்துமைாள்ள உதவுைிைது. ப லும், ேகுத்துக் குைிக்ைப்ேட்ட ைிகள அக ப்பு ேிை 

மதாடர்ைகளயும் அகட மசய்யும் மதாடர்ைகளயும் அகடயாளம் ைாணப்ேடுைிைது.  
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 ஒரு ம ாழிக்கு ஒரு  ாதிாி ேகுத்துக்குைிப்ோன் ஒரு அகடயாளப்ேடுத்திகயப் ேயன்ேடுத்தி 

வாக்ைியங்ைளின் மசால் வகைகய அகடயாளப் ேடுத்துைிைது. ேின்னர் ேகுத்துக்குைித்தும் 

வழிமுகை வகரவு (algorithm) வாக்ைியத்கதப் ேகுத்துக்குைித்து அம்ம ாழி இைக்ைணத்திற்குத் 

தரப்ேட்ட மதாடரக ப்பு விதிைிளின் அடிப்ேகடயில் மோருத்த ான அக ப்கேத் தரும். 

ேைத்துக்குைித்தலின் போது வழிமுகை வகரவு உறுப்புைளுக்கு இகடபயயுள்ள இைக்ைண 

உடன்ோட்கடயும் முக்ைிய விகனக்ைம் மசயப்ேடுமோருள் மதாடர்ைளுக்கும் இகடபய உள்ள 

சார்பு உைகவயும் ோிபசாதிக்கும்.  

7.5.2.3.  கு ாரசண்முைத்தின் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு  

 கு ார சண்முைம் த து எம்.எஸ். ேட்டப்ேடிப்புக்ைாை த ிழில் மதாடாியல் ேகுப்ோய்வு 

என்ை ஆய்பவட்கடச் ச ர்ப்ேித்தார். அதன் சுருக்ைம் இங்கு தரப்ேட்டுள்ளது.  

7.5.2.3.1. வாக்ைியங்ைளின் இைக்ைணப் ேண்புக்கூறுைள்  

 வாக்ைியத்தில் உள்ள மசாற்ைளின் மசால் வகைப்ோடும் ேண்புக்கூறு தைவலும் 

வாக்ைியத்தின் ேகுத்துக் குைித்தலுக்கு முக்ைிய ாகும். ேின்வரும் அட்டவகண மசால் 

வகைப்ோடுைகளயும் அவற்றுடன் மதாடர்புகடய அகடயாளங்ைகளயும் அவற்ைின் 

ேண்புக்கூறுைளுடன் ைாட்டும்.  

மசால் வகைப்ோட்டுடன் மதாடர்புகடய அகடயாளப்ேடுத்திைள்  

வ.எண் மசால் வகைப்ோடு அகடயாளம்/உருப்ேடுத்தம் எடுத்துக்ைாட்டு 

1. முற்றுவிகன V ோர்த்தான் 

2. மேயர் N கேயன் 

3.  ாற்றுப்மேயர் P அவர் 

4. மேயரகட J நல்ை 

5. விகனயகட R பவை ாை 

6. ேின்னுருபு I முன்னால் 

7. சுட்டகட D அந்த 
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8. அளவகட G ேை 

9. மேயர்  ாறுேடுத்தி M புதுக  

10. ைிழக ப்மேயர் GN மோருளின் 

11. முற்றுப்மேைாத விகன NV மேற்று 

12. மேயமரச்ச விகன RV ேடித்த 

13. நிரப்ேிய விகன CV என்று 

14. மசயல்ோட்டுச் மசால் F வகர 

5.5.2.3.2 இைக்ைணப் ேண்புைளும் அவற்றுடன் மதாடர்புகடய அகடயாளப்ேடுத்திைளும்  

வ.எண் ேண்புைள் மசால்வகர/உருப்ேடுத்தம் 

ோல்   

1. ஆண்ோல் +M, -F 

2. மேண்ோல் -M, +F 

3. ேைர்ோல் +M, +F 

4. ஒன்ைன் ோல் -M, -F 

எண்   

5. ஒருக  +S 

6. ேன்க  -S 

இடம்   

7. தன்க  +1, -2 

8. முன்னிகை -1, +2 

9. ேடர்க்கை +1, +2 
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ைாைம்   

10. நிைழ்ைாைம் +P, -A 

11. இைந்தைாைம் -P, +A 

12. எதிர்ைாைம் +P, +A 

பவற்று

க  

  

13. மசயப்ேடுமோருள் பவற்றுக  +ACC 

14. மைாகட பவற்றுக  +DAT 

15. இட பவற்றுக  +LOC 

16. ைருவி பவற்றுக  +INS 

17. உடனிைழ்ச்சி பவற்றுக  +SOC 

18. நீங்ைல் பவற்றுக  +ABL 

19. ேயன்  பவற்றுக  +BEN 

20. ைிழக  பவற்றுக  +GEN 

7.4.3.3 உருேனியல் ேகுப்ோய்வு 

 உருேனியல் ேகுப்ோய்வு மசாற்ைகளப் ேகுக்கும் மசயல்ோட்கடயும் அவற்ைின் ஒட்டு 

உருேன்ேகளயும் பவர்ைகளக் ைண்டுேிடிக்கும் மசயல்ோட்கடயும் உள்ளடக்கும். இவ்வுருேனியல் 

ேகுப்ோய்வினால் ஒரு மசால்லின் மசால் வகைப்ோட்கடயும் அதன் இைக்ைணப் 

ேண்புக்கூறுைகளயும் அகடயாளம் ைாண இயலும்.  

7.4.3.4 மசால் வடிவமும் அதன் அகடயாளங்ைளும் 

மசால்வடிவம் உருேன் விடுவரல் மசால்லும் அதன் 

அகடயாளப்ேடுத்தியும் 
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பைட்டான் பைள்<verb>+த்த்<past tense>+ஆன்<3rd 

person, singular,masculine> 

பைட்டான் <V:+p,-A, +1.+2 +3, +S, 

+M, -F> 

 

 ரத்கத  ரம் <noun> + ஐ <accusative case>  ரத்கத <N:+ACC, +S, -M, -F> 

7.4.3.5 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல்  

 மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்தல் வாக்ைியங்ைளின் உறுப்புைளுக்குச் சாியான 

அகடயாளத்கதத் தரும் மசயல்ோடாகும். த ிழ் போன்ை ம ாழிைளுக்கு உருேனியல் ேகுப்ோய்வி 

70% துல்லியத்துடன் மசால்வகைப்ோட்கட ைண்டுேிடிக்ை இயலும். இருப்ேினும் ேை 

நிைழ்வுைளில் உருேனியல் ேகுப்ோய்வி ஒரு மசால்லுக்கு ஒரு அகடயாளத்கத  யக்ை ின்ைி தர 

இயைாது. இம் ாதிாியான  யக்ைங்ைகள நீக்ைக் கு ாரசண்முைம் உருேனியல் ேகுப்ோய்விற்குப் 

ேின்னர் மசால்வகை அகடயாளப்ேடுத்திகயப் ேயன்ேடுத்துைிைார். மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தி உருேனியல் ஆய்வியின் விடுவரல் (output) ஏற்று இயலுைின்ை அளவு 

மசால் ட்ட விதிைகளப் ேயன்ேடுத்தி  யக்ைத்கத நீக்குைிைது. எஞ்சுவது ேகுத்துக்குைிப்ோனால் 

ைவனித்துக் மைாள்ளப்ேடும்.  

7.4.3.6 இயல்ோக்ைம் (Normalization) 

 த ிழ் ஒத்தைி அடிப்ேகடயில் மசால்நிரல் சுதந்திரமுள்ள ம ாழியாகையால் இறுதி 

விகனக்கு முன்னர் வரும் மே.மதா ேங்மைடுப்ோளர்ைள் இறுதி விகனக்கு முன் எந்த வாிகசயிலும் 

வந்து ஒபர மோருகளத் தரும்.  

எ.ைா  

ஆசிாியர் குழந்கதக்குப் ோிகசக் மைாடுத்தார்.  

ஆசிாியர் ோிகசக் குழந்கதக்குக் மைாடுத்தார்.  

ோிகச ஆசிாியர் குழந்கதக்குக் மைாடுத்தார்.  

ோிகசக் குழந்கதக்கு ஆசிாியர் மைாடுத்தார்.  

குழந்கதக்குப் ோிகச ஆசிாியர் மைாடுத்தார்.  

குழந்கதக்கு ஆசிாியர் ோிகசக் மைாடுத்தார்.  
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கு ாரசண்முைம் இயல்ோக்ைத்திற்ைாை வாக்ைியங்ைளில் மதாடர்ைள் ஒரு அனு திக்ைப்ேட்ட 

எல்கைக்குள் ஏற்மைனபவ தீர் ானிக்ைப்ேட்ட வாிகசைளில் வருவதாை எடுத்துக் மைாள்ைிைார். 

இயல்ோக்ைி வாக்ைியத்கத வாிகசயாை ஆய்ந்து மதாடர் எல்கைைகள அகடயாளம் 

ைாண்ைின்ைது. அகதத் மதாடர்ந்து அது எச்சத் மதாடர்ைகளயும், மேயர்த்மதாடர்ைகளயும் இறுதி 

விகனக்கு முன் ஒரு குைிப்ேிட்ட நிகையில் வாிகசப்ேடுத்துைிைது. மேயர்த்மதாடர்ைளின்  ற்றும் 

எச்சத் மதாடர்ைளின் எல்கைைள் ைண்டுேிடிக்ைப்ேட்ட ேின் இயல்ோக்ைி இவற்கை வை ிருந்து 

இட ாை ேின்வரும் முன்நிர்ணயிக்ைப்ேட்ட நிரலில்  றுவாிகசப்ேடுத்தும்.  

0. விகன,முற்றுப்மேைா விகன,மேயமரச்ச விகன,நிரப்பு விகன  

1. மே.மதா+மசயப்ேடுமோருள் பவற்றுக   

2. மே.மதா+மைாகட பவற்றுக   

3. ேின்னுருபு+இட பவற்றுக   

4. ேின்னுருபு+ைருவி பவற்றுக   

5. ேின்னுருபு+உடனிைழ்ச்சி பவற்றுக   

6. ேின்னுருபு+நீங்ைல் பவற்றுக   

7. ேின்னுருபு+ேயன் பவற்றுக   

8. விகனயகட+ைிழக  பவற்றுக   

9. எழுவாய்  

 எடுத்துக்ைாட்டாை முன்னர் ேட்டியலிடப்ேட்ட வாக்ைியங்ைளில் எது தரப்ேட்டாலும் 

இயல்ோக்ைி ேின்வரும் மவளிப்யீட்கடத் தரும்.  

ஆசிாியர் குழந்கதைளுக்குப் ோிகசக் மைாடுத்தார்.  

7.4.3.7 இைக்ைணச்சட்டைம் 

 ேகுத்துக் குைித்தலுக்குக் கு ாரசண்முைம் மதாடரக ப்பு இைக்ைணத்கதப் ேின்ேற்றுைிைார். 

மசால் வகைப்ோடுைளில் இருந்து ைிகளைகள உருவாக்ை X-ோர் பைாட்ோட்கட  ஒக்கும் 

அணுகுமுகைகயப் ேின்ேற்றுைிைார்.  

 மதாடரக ப்பு விதிைள் ஒரு குழு  விதிைகளக் மைாண்டது.  சண்முைசுந்தரம் 

ேின்ேற்றுைின்ை விதிைள் ைீபழ ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ளன.  

Sl.No Rules Examples 
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    Quantifier 

Phrase 

Rules 

Q->Quantifier 

1 Q ‘=> Q Q(Q(சிை)) 

Q(Q(few))  

2 QP => Q QP (Q(சிை)) 

QP (Q(few)) 

 Adjectival 

Pharase 

(ADJP) 

Rules 

j->Adjective 

3 J => J J’(J(நல்ை)) 

J’(J(good)) 

4 ADJP => J ADJP(நல்ை)) 

ADJP(J’(good)) 

 Modifier 

Phrase (MP) 

Rules 

M->Noun modifier 

5 M => M M’(M’(ைகை)) 

M’(M’(art)) 

6 MP => M MP’(MP’(ைகை)) 

MP (MP’(art)) 

 Genitive 

Phrase (GP) 

Rules 

GN->Genitive noun D->Determiner 

RC->Relative Clause 
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7 GN => *GN GN’(GN’( ாணவனுகடய)) 

GN’(GN’(student’s)) 

8 N => 

MP*GN 

GN’(MP(ைல்லூாி) GN’( ாணவனுகடய)) 

GN’(MP’(college)GN’(student’s)) 

9 GN => 

ADJP*GN 

GN’(ADJP (நல்ை) GN’( ாணவனுகடய)) 

GN’(ADJP(good) GN’(student’s)) 

10 GN’=> 

RC*GN 

GN’(RC(<trace>ேடத்கதப் ோர்த்த) 

GN’(கேயனுகடய)) 

RC(<trace>movie saw+RP)GN’(boy’s)) 

11 GN’=> 

GP*GN 

GN’GP( ாணவனுகடய)GN’(புத்தைத்தின்)) 

GN’(GP(student’s) GN’(book’s))  

12 GP=>*GN GN’(GP’  ாணவனுகடய)) 

GP’(GP’(student’s)) 

13 GP=>D*GN’ GP(D(அந்த)GN’( ாணவனுகடய)) 

GP(D(that)GN’(student’s)) 

 Noun 

Phrase (NP) 

Rules 

P-> Pronoun N-> Noun 

F-> Functional word 

14 N’ => *N N’(N(ைல்லூாி)) 

N’(N(college)) 

15 N’ => P *N N’(P(அவன்) 

N’(P(he)) 

16 N’ => MP 

*N’ 

N’(MP(fiy)N’(ைல்லூாி)) 

N’(MP(art)N’(collegep)) 

17 N’ => QP *N’ N’(QP(சிை)N’(ைல்லூாி)) 

N’(QP(few)N’(college)) 
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18 N’ =>  

ADJP*N’ 

N’(ADJP(நல்ை)N’(ைல்லூாி)) 

N’(ADJP(good)N’(college)) 

19 N’ => RC*N’ N’(RC(<tarace> ேடத்கதப் ோர்த்த)N’(கேயன்)) 

N’(RC(<tarace>movie saw+RP)N’(boy)) 

20 N’ => GP*N’ N’(GP( ாணவனுகடய)N’(புத்தைம்)) 

N’(GP(student’s)N’(book)) 

21 N’ => N’F N’(N’(வீடு)F(வகர)) 

N’(N’(house)F(till)) 

22 NP => *N’ N’(N’(ைல்லூாி)) 

N’(N’(college)) 

23 NP => D*N’ NP(D(அந்த)N’(ைல்லூாி)) 

NP(D(that)N’(college)) 

 Postposition 

Phrase (PP) 

Rules 

I -> Postposition 

N’ -> N’wutg itger tgan Accusative and Dative cases 

24 PP => *N’ PP(N’(ைல்லூாியில்)) 

PP(N’(college in)) 

25 PP => D*N’ PP(D(அந்த)N’(ைல்லூாியில்)) 

PP(D(that)N’(college in)) 

26 P => *N’I PP(N’(வீட்டிற்கு)I(முன்)) 

(N’(house in)I(front of)) 

 Adverbial 

Pharase 

(ADVP) 

Rules 

R -> Adverb 

27 R’ => R R’(R(ம துவாை)) 
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R’(R(slowly)) 

28 R’=> QPR’ R’(QP( ிை)R’(ம துவாை)) 

R’(QP(very)R’(slowly)) 

29 ADVP => R’ ADVP(R’(ம துவாை)) 

ADVP(R’(slowly)) 

 Verrb 

Phrase (VP) 

Rules 

V -> Verb 

30 V’ => *V V’(V(ோர்த்தான்)) 

V’(V(saw)) 

31 V’ => NP *V V’PP(ைாடுைளில்)V(ைாணப்ேடுைிைது)) 

V’PP(in forest)V(seen)) 

32 V’ => PP*V V’(NP(ேடத்கதப்)V(ோர்த்தான்)) 

V’(NP(movie)V(saw)) 

33 V’ => PP PP 

*V 

V’(பஜாடியுடன்PP(ைாடுைளில் V(ைாணப்ேடுைிைது)) 

V’(with pair)PP(in forest)V(seen)) 

34 V’ => NP NP 

*V 

V’(NP(அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)V(மைாடுத்பதன்)) 

V’(NP(him)NP(book)V(gave)) 

35 V’ => PP NP 

*V 

V’(PP(திகரயரங்ைில்)NP(ேடத்கதப்)V(ோர்த்தான்)) 

V’(PP(in theatre )NP(movie)V(saw)) 

36 V’ => PP PP 

NP *V 

V’(PP(திகரயரங்ைில்)PP(நண்ேருடன்)NP((ேடத்கதப்)V(ோர்த்தான்)) 

V’(PP(in theatre )PP(with friend)NP(movie)V(saw)) 

37 V’ => PP NP 

NP *V 

V’(PP(வீட்டில்)NP(அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)V(மைாடுத்பதன்)) 

V’(PP(at home)NP(him)NP(book)V(gave)) 

38 V’ => NC *V’ V’(NC(ேடத்கதப் ோர்த்து)V’(ைருத்கதச் மசான்னான்)) 
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V’(NC(movie saw+VBP)V’(comments said)) 

39 V’ => ADVP  

*V’ 

V’(ADVP(ைவன ாைப்V’(ோர்த்தான்)) 

V’(ADVP(carfully)V’(saw)) 

40 V’ => *V’ VP(V’(ோர்த்தான்)) 

VP(V’(saw)) 

 Nonfinite 

Verb Phrase 

(NVP) Rules 

NV -> Nonfinite Verb NC->Non-finite clause VBP-> Verbal 

Participial 

41 NV’ => *NV NV’(NV(ோர்த்து)) 

NV’(NV(saw)) 

42 NV’ => PP 

*NV 

NV’(PP(ைாடுைளில்NV(ைாணப்ேட்டு)) 

NV’(PP(in forest)NV(seen+VBP)) 

43 NV’ => NP 

*NV 

NV’(NP(ேடத்கதப்)NV(ோர்த்து)) 

NV’(NP(movie)NV(saw+VBP)) 

44 NV’ => PP 

PP *NV 

NV’(PP(பஜாடியுடன்)PP(ைாடுைளில்)NV(ைாணப்ேட்டு)) 

NV’(PP(with pair)PP(in forest)NV(seen+VBP)) 

45 NV’ => NP 

NP *NV 

NV’(NP அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)NV(மைாடுத்து)) 

NV’(NP(him)NP(book)NV(gave+VBP)) 

46 NV’ => PP 

NP *NV 

NV’(PP(திகரயரங்ைில்)PP(ேடத்கதப்)NV(ோர்த்து)) 

NV’(PP(in theatre)PP(movie)NV(saw+VBP)) 

47 NV’ => PP 

PP NP *NV 

NV’(PP(திகரயரங்ைில்)PP(நண்ேனுடன்PP(ேடத்கதப்)NV(ோர்த்து)) 

NV’(PP(in theatre)P P(withfriend)PP(movie)NV(saw+VBP)) 

48 NV’ => PP 

NP NP *NV 

NV’(PP(வீட்டில்NP(அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)NV(மைாடுத்து)) 

NV’(PP(at home)NP(him)NP(book)NV(gave+BVP)) 

49 NV’ => NC 

*NV’ 

NV’(NC(ேடத்கதப் ோர்த்து)NV’(ைருத்கதச் மசால்லி)) 

NV’(NC(movie saw+VBP)NV’(comments said+VBP)) 
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50 NV’ => 

ADVP *NV’ 

NV’(ADVP(ைவன ாைப்)NV’(ோர்த்து)) 

NV’(ADVP(carefully)NV’(saw+VBP)) 

51 NV’ => *NV’ NVP(NV’(ோர்த்து)) 

NVP(NV’(saw_VBP)) 

 Nonfinite 

Clause (NC) 

Rules 

CV->Complementizing Verb 

52 NC => *NP 

*NVP’ 

NC’(NP(அவன்)NVP(ேடத்கதப் ோர்த்து)) 

NC’(NP(he)NVP(movie saw+VBP)) 

53 NVP => 

*NV’ 

NC(S(அவன் ேடத்கதப் ோர்த்தான்)CVஎன்று)) 

NC(S(he movie saw)CV(that)) 

 Relativizing 

Verb (RVP) 

Rules 

RV -> Relativizing Berb 

RP -> Relative Participle 

54 RV’ => *RV RV’(RV(ோர்த்த)) 

RV’(RV(saw+RP)) 

55 RV’ => PP 

*RV 

RV’(PP(ைாடுைளில்)RV(ைாணப்ேட்ட)) 

RV’(PP(in forest)RV(seen+RP)) 

56 RV’ => NP 

*RV 

RV’(NP(ேடத்கதப்RV(ோர்த்த)) 

RV’(NP(movie)RV(saw+RP)) 

57 RV’ => PP 

PP *RV 

RV’(PP(பஜாடியுடன்)PP(ைாடுைளில்)RV(ைாணப்ேட்ட)) 

RV’(PP(with pair)PP(in forest)RV(seen+RP)) 

58 RV’ => NP 

NP *RV 

RV’(NP(அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)RV(மைாடுத்த)) 

RV’(NP(him)NP(book)RV(gave+RP)) 

59 RV’ =>  P 

NPP *RV 

RV’(PP(திகரயரங்ைில்)PP(ேடத்கதப்)RV(ோர்த்த)) 

RV’(PP(in theatre)PP(movie)RV(saw+RP)) 
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60 RV’ => PP 

PP NP *RV 

RV’(PP(திகரயரங்ைில்)PP(நண்ேனுடன்)PP(ேடத்கதப்)RV(ோர்த்த)) 

RV’(PP(in theatre)P P(withfriend)PP(movie)RV(saw+RP)) 

61 RV’ => PP 

NP NP *RV 

RV’(PP(வீட்டில்)NP(அவனுக்கு)NP(புத்தைத்கதக்)RV(மைாடுத்த)) 

RV’(PP(at home)NP(him)NP(book)RV(gave+RP)) 

62 RV’ => NC 

*RV’ 

RV’(NC(ேடத்கதப் ோர்த்து)RV’(ைருத்கதச் மசான்ன)) 

RV’(NC(movie saw+VBP)RV’(comments said+RP)) 

63 RV’ => 

ADVP *RV’ 

RV’(ADVP(ைவன ாைப்RV’(ோர்த்த)) 

RV’(ADVP(carefully)RV’(saw+RP)) 

64 RV’ => *RV’ RVP(RV’(ோர்த்த)) 

RVP(RV’(saw+RP)) 

 Relative 

Clause (RC) 

Rules 

 

65 RC => *NP 

*VP 

RC(NP(<trace>)RVP(ேடத்கதப் ோர்த்த)) 

RC(NP(<trace>)RVP(movie saw+P)) 

 Sentence 

(S) Rules 

 

66 S => *NP 

*VP 

S(NP(mtd)VP(அவன் ேடத்கதப் ோர்த்தான்)) 

S(NP(he)VP(movie saw)) 

ஒரு விதியின் தகைப்பு உறுப்பு ‘என்ை குைியீட்டால் முன் மதாடரப்ேடும் வாக்ைியம் ேகுத்துக் 

குைிக்ைப்ேடும்போது தகைக  உறுப்ேின் இைக்ைண ேண்புக்கூறுைள் இடப்ேக்ைமுள்ள 

இறுதியுைாத ஒன்ைிற்குக் ைடத்தப்ேடுைிைது. M என்ை மசால் வகைப்ோடு கூட்டுப்மேயர்ைகளக் 

கையாளபவண்டி ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிை தனித்தன்க யான வகைப்ோடாகும். ‘M’ என்ேது 

 ாறுேடுத்தும் மதாடாியல் (Modifier Phrase (MP)) தன்க  உறுப்ோகும். ைிழக  பவற்றுக க் 

குைியீடு உள்ள ஒரு மேயர்  ட்டும்தான் ைிழக த்மதாடாின் (Genitive Phrase/GP) தகைக யாை 

வரும். ேின்னுருபுத் மதாடர்ைள் மேயகரத் மதாடர்ந்து முன்,ேின் என்ை ேின்னுருபுைளால் 
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ம ய்ப்ேடுத்தம் மசய்யப்ேடும். முற்றுப்மேைாத எச்சத்மதாடாில் (Non-finite Clause/NC) தகைக  

ஒரு முற்றுப்மேைாத விகனயாகும். த ிழில் நான்கு வகையான முற்றுப்மேைா விகனைளிலிருந்து 

நான்கு வகையான முற்றுப்மேைா எச்சத்மதாடர்ைள் ைிகடக்ைின்ைன. எச்சத்மதாடர் (Relative 

clause (RC)) மேயர்ைளுக்கு முன்னர் வந்து அவற்கை அகட மசய்யும்.  

7.6 இந்தியம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழி ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்கு முகையில் மதாடர்க்கூறு 

ேகுப்ோய்வு  

 இந்தியம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழி ம ாழிமேயர்ப்பு ஒழுங்கு முகையில் மதாடர்க்கூறு 

ேகுத்தல் ஒருவாக்ைியத்தின் தனிநிகை மேயர்மதாடர்ைள், விகனக் குழு ங்ைள், மேயரகடத் 

மதாடர்ைள், விகனயகடத் மதாடர்ைள் இவற்கை அகடயாளங்ைாணுதகைக் குைிப்ேிடும். இது 

மதாடர் உறுப்புைளின் எல்கைகயயும் புைக்குைிப்கேயும் ைண்டுேிடிப்ேகத உட்ேடுத்தும்.    

இடுவரல்-விடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் 

Input-Output Specification 

Input: TKN_, CAT_ 

Output: ADDR_ (ADDR என்ேதன்  திப்பு  ாறுகையில்  ீளக ப்புச் மசயல்ோடு 

நடக்ைிைது என்ேது இதன் அர்த்த ாகும்.) 

ப பை தரப்ேட்டுள்ள இடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் SSF-இல் வருணகன மசய்வதற்கு TKN_ 

 ற்றும் CAT_ என்ை தனிப்ேண்புைள் அதற்குத் பதகவ அல்ைது அது ேன்ேடுத்துைின்ைது என்று 

அர்த்தம்தரும். பவறுவித ாைக் கூைினால் இடுவரல் வாக்ைியத்தில் மசாற்ைள் அல்ைது 

மடாக்ைன்ைள் மசால்வகைப்ோட்டு வகையுடன் தரப்ேட்டுள்ளன.  

ப பை தரப்ேட்டுள்ள விடுவரல் தனிக்குைிப்பீடுைள் ‘ADDR_’ இந்தத் மதாகுதியால் 

வகரயைவிளக்ைம் மேறும் என்று அர்த்தம் மேறும்.  

எடுத்துக்ைாட்டு: 

வருணகன: தனிநிகைப் மேயர்த்மதாடர்ைள் மதாடர் உறுப்புைளாைக் (NPs) குழு ப்ேடும்.  

விகனத் மதாடர்ச்சிைள் விகனத் மதாடர் உறுப்புைளாைக் (VG) குழு ப்ேடும்.  

7.6.1 இ-இ இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டத்திற்குத் பதர்ந்மதடுக்ைப்ேட்டுள்ள மதாடர்கூறுைள் 

 இதில் மதாடர் உறுப்புைளின் வகரயகை விளக்ைமும் மதாடர் உறுப்பு வகைைளும் சிை 

தனித்துவம் வாய்ந்த பநர்வுைளும் பேசப்ேடும். இந்திய ம ாழிைளுக்கு இகடயிைான 
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ம ாழிமேயர்ப்புத் திட்டத்தில் 11 மதாடர் உறுப்புைள் மதாிந்மதடுக்ைப்ேடு அகவ மதாடர் உறுப்பு 

அகடயாளப் ேடுத்தலுக்குப் ேயன் ேடுத்தேடுைின்ைன. 

முக்ைிய மதாடர்கூறு குழு ம் அவற்ைின் உருப்ேடுத்தமும் 

 முக்ைிய மதாடர்கூறு குழு ம் உருப்ேடுத்தம் 

1 மேயர்த் மதாடர்கூறு NP 

2 விகனமுற்றுத் மதாடர்கூறு VGF 

3 விகனமுற்ைாத் மதாடர்கூறு VGNF 

4 விகனப்மேயர்த் மதாடர்கூறு VGNN 

5 விகன எச்சத்மதாடர்கூறு VGINF 

6 மேயகரகடத் மதாடர்கூறு  JJP 

7 விகனயகடத் மதாடர்கூறு  RBP 

8 இகணப்புத் மதாடர்கூறு CCP 

9 வியப்புத் மதாடர்கூறு  INTJ 

10 எதிர் கைத் மதாடர்கூறு  NEGP 

11 மவற்ைிடத் மதாடர்கூறு BLK 

7.6.1.1 மேயர்த் மதாடர்கூறு (NP) 

 மேயர்த்மதாடர் உறுப்புைள் (NP chunks) NP என அகடயாளப் ேடுத்தப்ேடும்; இது 

 றுதரவாை வராத மேயர்த்மதாடர்ைகளயும் ேின்னுருபுத் மதாடர்ைகளயும் உட்ேடுத்தும்.  

மேயர்த்மதாடர் உறுப்ேின் தகைக  ஒரு மேயராகும்.  சிைப்புமசய்யும் மசாற்ைள் மேயர்த்மதாடர் 

உறுப்ேின் இடது ேக்ை எல்கைகய நிறுவும்; பவற்றுக பயா தகைக ப் மேயபரா வைது ேக்ை 

எல்கைகய நிறுவும்.  மேயகர அகடமசய்யும் வருணகனப் மேயரகட(ைள்) மேயர்த்மதாடர் 

உறுப்ேின் ேகுதியாை அக யும். தகைக ப் மேயருடன் நங்கூர ிட்டுள்ள குகைச் மசாற்ைளும் 

மேயர்த்மதாடர் உறுப்புடன் குழு ப்ேடும். அது மேயருக்குப் ேின்னபரா பவற்றுக க்குப் 

ேின்னபரா வந்தால், அது மதாடர் உறுப்ேின் வைது ேக்ை எல்கைகய நிர்ணயிக்கும்.  

மேயர்த்மதாடர் உறுப்புைளின் சிை எடுத்துக்ைாட்டுைள் ைீபழ தரப்ேட்டுள்ளன. 
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((குழந்கதைள்_NN))_NP,  ((சிை_QF குழந்கதைள்))_NP,  ((சிை_QF நல்ை_JJ 

குழந்கதைள்_NN))_NP, ((ப கச ப ல்_PSP))_NP, ((ஒரு_QC ைறுத்த_JJ 

குதிகர_NN))_NP, ((இந்த_DEM புதிய_JJ புத்தைம்_NN))_NP, ((இந்த_DEM புதிய_JJ 

புத்தைத்தின்_NN ப ல்_PSP))_NP 

7.6.1.2 விகனத் மதாடர்கூறு (VG) 

 விகனத் மதாடர் உறுப்புைள் ேைவகைப்ேடும். ஒரு விகனக் குழு ம் முக்ைிய 

விகனகயயும் இருப்ேின் துகண விகனைகளயும் உள்ளடக்கும். ேின் வருவது விகனத் மதாடர் 

உறுப்புைளின் எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும். 

((போனான்)), ((போய்விட்டான்)), (போய்க்மைாண்டிருக்ைிைான்)) 

7.6.1.3  மேயகரகடத் மதாடர்கூறு (JJP) 

 மேயரகடத் மதாடர் உறுப்பு JJP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  இத்மதாடர் 

ேயகனகைப் மேயர்மதாடர்ைகளயும் உள்ளடக்ைி எல்ைாப் மேயர்த்மதாடர் உறுப்புைகளயும் 

மைாண்டிருக்கும். இருப்ேினும் மேயருக்கு முன்னர் வரும் மேயரகடைள் மேயர்த் மதாடர் 

உறுப்புடன் பசர்த்துக் குழு ப்ேடும்.  

7.6.1.4 விகனயகடத் மதாடர்கூறு (RBP) 

 இத்மதாடர் உறுப்ேின் மேயரும் மசால்வகை அகடயாளப் ேடுத்தலின் போது 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைிை மசால்வகை அகடயாளத்தின் அடிப்ேகடயில் அக ைின்ைது. எல்ைா 

விகனயகடத்மதாடர் உறுப்பும் RBP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும். இந்தத் மதாடர் உறுப்பு 

எல்ைாச் சுத்த ான விகனத்மதாடர்ைகளயும் உட்ேடுத்தும்.  

7.6.1.5. இகணப்புத் மதாடர்கூறு (CCP) 

 இகணப்புத் மதாடர் உறுப்புைள் யாவும் CCP என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  இத்தைவல் 

மோிய வாக்ைிய அக புைகள உருவாக்ைத் பதகவயாகும். 

7.6.1.6 வியப்புத் மதாடர்கூறு (INTJ) 

 எல்ைா வியப்புத் மதாடர் உறுப்புைளும் INTJ என அகடயாளப்ேடுத்தப்ேடும்.  

7.6.1.7 எதிர் கைத் மதாடர்கூறு (NEGP) 
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 விகனகயச் சுற்ைி இருக்கும் எதிர் கைக் குகைச்மசால் விகனக் குழுவுடன் 

குழு ப்ேடபவண்டும்.  அது விகனயிலிருந்பதா மேயாிலிருந்பதா விைைி இருந்தால் அது தனியான 

மதாடர் உறுப்ோை குழு ப்ேடபவண்டும். 

7.5.2.  மதாடர்கூறு ேகுத்தலின் எடுதுக்ைாட்டுைள் 

 AU-KBC-நிறுவனதில் நகடமேற்றுவரும் இந்திய ம ாழியிலிருந்து இந்திய ம ாழிமேயப்பு 

(த ிழ்-இந்தி) ஒழுங்குமுகையின் இரு கூறுைள் இவ்வாய்விற்கு                                                                             

எடுத்துக்மைாள்ளப்ேட்டுளன என்ேதன் அடிப்ேகடயில் இவ்விரு மசயல்ோடுைகளயும் 

மவளிப்ேடுத்தும் மோருட்டுத் த ிழ் தரவுத் மதாகுதியில் எவ்வாறு மசால்வகை 

அகடயாளப்ேடுத்தலும் மதாடர் உறுப்பு ேிாித்தலும் நகடமேறுைின்ைன என்ேகதக் கூறும் 

முை ாைக் ைீபழ எடுத்துக்ைாட்டு தரப்ேட்டுள்ளது. 

<NP> தைம்/NN :/SYM </NP> <NP> கவணவ/JJ தைம்/NN </NP>  

<NP> அக விடம்/NN :/SYM </NP> <NP> திருச்சியிலிருந்து/NN </NP> <NP> 3/QC 

க ல்ைள்/NN தூரம்/NN </NP>  

<NP> திருக்பைாயிலின்/NN மேயர்/NN :/SYM </NP> <NP> ஸ்ரீ/NNC அரங்ைநாதசுவா ி/NNP 

திருக்பைாயில்/NN </NP>  

<NP> இகைவன்/NN /SYMஇகைவி/NN திருநா ங்ைள்/NN :/SYM </NP> <NP> ஸ்ரீ/NNC 

அரங்ைநாத/NNPC சுவா ி/NNP </NP> <NP> ஸ்ரீ/NNC ரங்ைநாச்சியார்/NNP </NP>  

<NP> தீர்த்தங்ைள்/NN :/SYM </NP> <NP> சந்திரபுஷ்ைரணி/NN </NP> <CCP>  ற்றும்/CC 

</CCP> <NP> சூாிய/JJ புஷ்ைரணி/NN </NP>  

<NP> முக்ைிய/JJ விழாக்ைள்/NN :/SYM </NP> <NP> கவகுண்ட/NNC ஏைாதசி/NN 

ேிரம்ப ாற்சவம்/NN </NP>  

<NP> சிைப்பு/NN அம்சம்/NN :/SYM </NP> <NP> 108/QC கவணவத்/JJ திருத்தைங்ைளில்/NN 

</NP> <JJP> முதன்க யான/JJ </JJP> <VGF>திருக்பைாயிைாகும்/VM ./SYM </VGF> 

<NP> 12/QC ஆழ்வார்ைளில்/NN </NP> <NP> 11/QC ஆழ்வார்ைள்/NN </NP> <NP> 

இதன்/PRPபுைகழ/NN </NP> <NP> மேருக கய/NN </NP> <NP> ைீர்த்திகயப்/NN </NP> 

<VGF>ோடியுள்ளார்ைள்/VM ./SYM </VGF> 
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<NP> இந்த/DEMதைத்தில்தான்/NN </NP> <NP> ஆண்டாள்/NNP </NP> <NP> 

திருப்ோணாழ்வார்/NNP </NP> <NP> பீேிநாச்சியார்/NNP </NP> <CCP>  ற்றும்/CC </CCP> 

<NP> ேைர்/NN </NP> <NP> அரங்ைனின்/NNP திருவடிகய/NN </NP> <VGF>அகடந்தனர்/VM 

./SYM </VGF> 

<RBP> சுயம்புவாை/RB </RBP> <NP> உருவான/JJ ஒபர/QC திருக்பைாயில்/NN ./SYM </NP>  

<NP> போக்குவரத்து/NN க யம்/NN :/SYM </NP> <NP> திருச்சி/NNP ./SYM </NP>  

<NP> அரங்ைன்/NNP </NP> <VGNF> குடிமைாண்டுள்ள/VM </VGNF> <NP> திருவரங்ைம்/NNP 

</NP<NP> திருச்சி/NNP /SYM</NP> <NP> மசன்கன/NNP ைார்டு/NN மரயில்/NN ோகதயில்/NN 

</NP> <BLK> உள்ள/PSP </BLK> <NP> பரVயில்/NN </NP> <VGF>நிகைய ாகும்/VM ./SYM 

</VGF> 

<NP> மசன்கனயிலிருந்து/NNP </NP> <NP> 207/QC க ல்ைள்/NN தூரத்திலும்/NN </NP> <NP> 

திருச்சிராப்ேள்ளி/NNP சந்திப்ேிலிருந்து/NN </NP> <NP> 3/QC க ல்ைள்/NN மதாகைவிலும்/NN 

</NP> <VGF>உள்ளது/VM ./SYM </VGF> 

<NP> திருவரங்ைம்/NNP நைரம்/NN </NP> <NP> திருச்சிராப்ேள்ளி/NNP  ாநைாின்/NN 

புைநைாில்/NN </NP> <BLK> உள்ள/PSP </BLK> <JJP> சிைிய/JJ </JJP> <VGF>நைர ாகும்/VM 

./SYM </VGF> 

<NP> ஒருபுைம்/NN ைாவிாியும்/NNP </NP> <NP>  ற்மைாருபுைம்/NN மைாள்ளிடமும்/NNP </NP> 

<VGNF>ோய்ந்பதாடும்/VM </VGNF><NP> இந்த/DEMதிருத்தைத்துக்கு/NN </NP>  <RBP> 

ஆண்டுமுழுவதும்/RB </RBP> <NP> ஆயிரக்ைணக்ைான/JJ இந்துக்ைள்/NN </NP> 

<VGNF>வந்து/VM </VGNF><NP> அரங்ைகன/NNP </NP> <VGF>வழிேட்டு/VM 

மசல்ைின்ைனர்/VAUX ./SYM </VGF 

<RBP> குைிப்ோை/RB </RBP> <NP> கவஷ்ணவர்ைளுக்கு/NN </NP> <NP> இதுPSP</NP> 

<JJP> முக்ைிய ான/JJ </JJP> <VGF>இட ாகும்/VM ./SYM </VGF> 
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இயல் 8 

முடிவுகர 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ைாைப்போக்ைில் ேைவித  ாற்ைங்ைகளயும் மசயல்ோடுைகளயும் 

தாண்டி வந்துள்ளது. இன்ைளவும் ஒரு முழுக யான தானியங்கு இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு 

ஒழுங்குமுகை உருவாக்ைப்ேடவில்கை. ப ற்ைண்ட இயல்ைள் இகத ந க்கு அைிவுறுத்தும். 

த ிகழ க ய ாைக்மைாண்டு எழுதப்ேட்ட இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு குைித்த இந்தூல் ஒரு 

முழுக யான ேகடப்பு என்று கூைவியைாது.  

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு என்ேது ஒரு மூை ம ாழியில் இருந்து ஒரு உகரகய இைக்கு 

ம ாழியில் ம ாழிமேயர்க்கும் மசயல்ோடாகும். இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்ேில் ேை சவாைான 

அம்சங்ைள் உள்ளன: (1) ேல்பவறு வகையான ம ாழிைள், எழுத்துக்ைள்  ற்றும் இைக்ைணங்ைள்; 

(2) ஒரு வாிகசகய (எடுத்துக்ைாட்டாை ஒரு வாக்ைியம்) ஒரு வாிகசக்கு ம ாழிமேயர்க்கும் 

மசயல்ோடு எண்ைளுடன்  ட்டுப  மசயல்ோடு மசய்வகத விட ைணினிக்கு ைடினம்; (3) சாியான 

ேதில் எதுவும் இல்ைாக  (எ.ைா.: ோலினம் சார்ந்த ேதிலீட்டுப்மேயர்ைள் இல்ைா ல் ஒரு 

ம ாழியிலிருந்து ம ாழிமேயர்ப்ேது). அவரும் அவளும் ஒபர  ாதிாியாை இருக்ை இயலும். 

 இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு ஒப்பீட்டளவில் ேகழய ேணியாகும். 1970ைளில் இருந்து, 

தானியங்ைி ம ாழிமேயர்ப்கே அகடவதற்ைான திட்டங்ைள் இருந்தன. ேை ஆண்டுைளாை, மூன்று 

முக்ைிய அணுகுமுகைைள் பதான்ைின: 

• விதி அடிப்ேகடயிைான இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Rule-based Machine Translation (/RBMT/ஆர் 

எம்டி): 1970ைளிலிருந்து 1970ைள் வகர 

• புள்ளிவிவர இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Statistical Machine Translation (SMT/எஸ்எம்டி): 1990 

ைளிலிருந்து 2010ைள் வகர 

• நரம்ேியல் இயந்திர ம ாழிமேயர்ப்பு (Neural Machine Translation (NMT/ என்எம்டி): 2014- 

 

 

   

 

http://www.languageinindia.com/


451 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

துகணநூற்ேட்டியல் 

இராபசந்திரன். ச. & அ. தனவள்ளி. 2019. த ிழில் மோருண்க   யக்ை நீக்ைம் [Word Sense 

Disambiguation in Tamil]. Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 

19:9 September 2019. 

இராபசந்திரன் ச. 2019. ஒலியியக்ைவியலும் உகரயிலிருந்து பேச்சாக்ைமும் பேச்சிலிருந்து 

உகரயாக்ைமும் [Acoustic phonetics and Text to Speech Processing and Speech to Text 

Processing.] Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:10 October 

2019. 

இராபசந்திரன் ச. 2019.  ைணினி ம ாழியியலும் த ிழ்ம ாழியின் மதாழில் நுட்ே வளர்ச்சியும் 

[Computational Linguistics and Technological Development of Tamil]. Language in India 

www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:11 November 2019. 

AAMT. 1993. MT Summit IV: proceedings. International cooperation for global communication. July 20-

22, 1993. 

AAMT. 1999. Machine translation summit VII ’99: MT in the great translation era, September 13-17, 

1999, Singapore. 

AAMT. 2005. MT Summit IX: the Tenth Machine Translation Summit: proceedings, September 12-16, 

2005, Phuket,Tailand. 

AAMT. 1993. MT Summit IV: proceedings. International cooperation for global communication. July 20-

22, 1993. 

Aarts.J. and Meijs, W. (Eds.)1986. Corpus Linguistics II: New Studies in the Analysis and Explanation of 

Computer Corpora.  Amsterdam-Atlanta, G.A.: Rodopi. 

Aditi Kalyani, Priti S. Sajja. 2015 A Review of Machine Translation Systems in India and different 

Translation Evaluation Methodologies. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), 

Volume 121 – No.23, July 2015 

Aijmer, K. and Alwood, J. (Eds.) 2004. Dialogic Analysis: New Trends in Dialogue Analysis, Tubingen: 

Niemeyer. 

Aijmer, K. and Altenberg, B. (Eds.) 1991. English Corpus Linguistics: Studies in Honour of Jab 

Stvartvik. London: Longman. 

Akshar Bharti, Chaitanya Vineet, Amba P. Kulkarni & Rajiv Sangal, .1997. ”ANUSAARAKA: Machine 

Translation in stages’, Vivek, a quarterly in Artificial Intelligence, Vol. 10, No. 3, NCST Mumbai.  

Akshar Bharti, Chaitanya Vineet, Amba P. Kulkarni & Rajiv Sangal. 2001. ANUSAARAKA:overcoming 

the language barrier in India”, published in Anuvad: approaches to Translation. 

Akshar Bharati and Amba Kulkarni. 2009. “Anusaaraka: An accessor-cum-Machine Translator”. 

Department of Sanskrit Sudies, Univeristy of Hyderabad.  

http://www.languageinindia.com/


452 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Akshar Bharati, Rajeev Sangal, Dipti Misra Sharma and Lakshmi Bai. 2006. AnnCorra: Annotating 

Corpora Guidelines for POS and Chunk Annotation for Indian Languages, Technical Report, Language 

Technologies Research Centre IIIT, Hyderabad. 

ALPAC. 1966. Language and machines: computers in translation and linguistics. A report by the 

Automatic Language Processing Advisory Committee... Washington, DC: National Academy of Sciences. 

Alshawi, H. (ed.) 1992. The core language engine. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

ALPAC. 1966. Language and Machines: computers in translation and linguistics. A report by the 

Automatic Langauge Processing Adivisory Committee… Washington, DC: National Academy of 

Sciences.  

Amano, S. 1982 Machine Translation Project at Toshiba Corporation. Technical note. R&D Center, 

Information Systems Laboratory, Toshiba Corporation, Kawasaki, Japan. 

Ambati, V., and Rohini, U. (2007). A Hybrid Approach to EBMT for Indian Languages. ICON 2007. 

Amruta Godase and Sharvari Govilkar. 2015. Machine Translation Development For Indian Languages 

And Its Approaches. International Journal on Natural Language Computing (IJNLC) Vol. 4, No.2,April 

2015.DOI : 10.5121/ijnlc.2015.4205 55. 

AMTA. 1991. Machine Translation Summit III, July 1-4, 1991. Proceedings, program, contributed 

papers, panel statements. 

AMTA. 1994. Technology partnerships for crossing the language barrier. Proceedings of the First 

Conference of the Association for Machine Translation in the Americas, 5-8 October 1994, Columbia, 

Maryland, USA 

AMTA. 1996. Expanding MT horizons. Proceedings of the Second Conference of the Association for 

Machine 

Translation in the Americas, 2-5 October 1996, Montreal, Quebec, Canada 

AMTA. 1997. MT Summit VI – machine translation: past, present, future, ed. V. Teller & B. Sundheim 

29 October- 1 November 1997, San Diego, California, USA. 

AMTA. 1998. Machine translation and the information soup. Third conference of the Association for 

Machine Translation in the Americas, AMTA ‘98, Langhorne, PA, USA, October 1998: proceedings, ed. 

D.Farwell, L.Gerber & E.Hovy. Berlin: Springer. 

AAMT. 1999. Machine translation summit VII ’99: MT in the great translation era, September 13-17, 

1999, Singapore. 

AMTA. 2000. Envisioning machine translation in the information future. 4th conference of the 

Association for Machine Translatio. 

AMTA. 2002. Machine translation: from research to real users. 5
th
 Conference of the Association for 

Machine Translation in the Americas, AMTA 2002, Tiburon, CA, USA, October 2002: proceedings, ed. 

S.D. Richardson. Berlin: Springer. 

AMTA. 2003. MT Summit IX. Proceedings of the Ninth Machine Translation Summit, New Orleans, 

USA,September 23-27, 2003. 

AMTA. 2004. Machine translation: from real users to reseach: 6
th
 conference of the Association for 

Machine Translation in the Americas, AMTA 2004, ed. R.E. Frederking and K.B. Taylor. Washington, 

DC, Spetember 2, 2004. Berlin: Springer Verlag. 

AMTA. 2006. Proceedings of the 7th Conference of the Association for Machine Translation in the 

Americas: 

Visions for the Future of Machine Translation, August 8-12, 2006, Cambridge, Mass., USA. 

http://www.languageinindia.com/


453 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

AMTA. 2006. Proceedings of 7
th
 Conference of Association for Machine Translation in Americas: Vision 

for the Future of Machine Translation, August 8-12, 2006, Cambridge, Mass., USA> 

Anand Kumar M, Dhanalakshmi V, Rekha R U,Soman K, P and Rajendran (2010). "A Novel data driven 

algorithm for Tamil morphological generator",  IJCA,Vol.6,No.12,Pages:52-56. 

Anand Kumar M, Dhanalakshmi V, Soman K.P , Rajendran S (2010) " A Sequence Labeling Approach to 

Morphological Analyzer for Tamil Language", IJCSE, Vol. 02, No. 06,, 1944-1951. 

Anand Kumar M, Dhanalakshmi V, Soman K.P and Rajendran S (2010). "A Sequence Labelling 

Approach to Morphological Analyzer for Tamil Language". IJCSE) International Journal on Computer 

Science and Engineering Vol. 02, No. 06, 2010, 1944-1951 

Anand Kumar M, Dhanalakshmi V, Soman K P and Sharmiladevi V (2013). "Improving the Performance 

of English-Tamil Statistical Machine Translation System using Source-Side Pre-Processing", Proceedings 

of International Conference on Advances in Computer Science, AETACS © Elsevier, 2013 

Anand Kumar M, Rajendran S. and Soman K. P. (2014) “AMRITA@ FIRE-2014: Morpheme Extraction 

for Tamil using Machine Learning (Working notes)”, in International Workshop: "MET shared Task" 

Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE- 2014), Bengaluru , 2014. 

Anand Kumar M, Rajendran S and Soman K P (2014) “Tamil Word Sense Disambiguation using Support 

Vector Machines with rich features.” International Journal of Applied Engineering Research. ISSN 0973-

4562, Volume X, Number X (2014) pp. xxx-xxx © Research India Publications http://www. 

ripublication.com/ijaer.htm 

Anand Kumar, M., S. Rajendran, and K. P. Soman. (2014). “Supervised Cross-lingual Preposition 

Disambiguation for Machine Translation" iDravidian’ 2014. Symposium on Natural Language Processing 

for Dravidian Languages, ICON 2014. 

Anand Kumar M, Rajendran S. and Soman K. P. (2015). “Cross-Lingual Preposition Disambiguation for 

Machine Translation.”  Eleventh International Multi-Conference on Information Processing-2015 

(IMCIP-2015). Available online at www.sciencedirect.com 

Anand Kumar M, Dhanalakshmi V, Soman K.P. and Rajendran  S. (2014). “Factored Statistical Machine 

Translation System for English to Tamil Language.” Social Sciences & Humanities Journal homepage: 

ttp://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 22 (4): 1045 - 1061 (2014) 

M Anand Kumar 2015. Tamil Linguistic Tools and English-Tamil Machine Translation System.  United 

State: LAP Lambert Academic Publishing.  

Anand Kumar M, S. Shriya, and K. P. Soman. (2015). AMRITA-CEN@FIRE 2015: Extracting entities 

for social media texts in Indian languages. CEUR Workshop Proceedings, 1587:85–88, 2015. 

Anand Kumar M, Shivkaran Singh, Kavirajan B and Soman K P 2016. Shared Task on Detecting 

Paraphrases in Indian Languages (DPIL): An Overview. Anand Kumar M (http://orcid.org/0000-0003-

0310-4510) 

Anand Kumar M, Premjith B, Shivkaran Singh, Rajendran S and Soman K P. (2017). An Overview of the 

Shared Task on Machine Translation in Indian Languages (MTIL) - 2017 (Special issue on MTIL 2017) 

J. Intell. Syst. (), 1–16 DOI 10.1515/jisys-- © de Gruyter. 

Aarts.J. and Meijs, W. (Eds.)1984. Corpus Linguistics: Recent Development in the use of Computer 

Corpora in English Language Research.  Amsterdom-Atlanta. G.A.:Rodopi. 

http://www.languageinindia.com/


454 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Ananthakrishna R. Kavitha M. Jayaprasad J. Hegde, Chandra Sekhar, Ritesh Shah, Sawani Bade and 

Sasikumar M. (2006). “MaTra: A Practical Approach to Fully-Automatic Indicative English-Hindi 

Machine. 

ARPA. 1994. ARPA Workshop on machine translation, 17-18 March 1994, Sheraton Premier Hotel, 

Vienna, VA, USA. [Washington, DC: ARPA] 

Bar-Hillel, Y. 1960. “The present status of automatic translation of languages.” Advances in Computers 

1, 91-163. 

Bharati, R. Moona, P. Reddy, B. Sankar, D.M. Sharma & R. Sangal, (2003) “Machine Translation: The 

Shakti Approach”, Pre-Conference Tutorial, ICON-2003. 

Antony P. J., (2013) “Machine Translation Approaches and Survey for Indian Languages”, International 

journal of Computational Linguistics and Chinese Language Processing Vol. 18, 

No. 1, pp. 47-78. 

Arulmozhi. P, Sobha L. 2006. A Hybrid POS Tagger for a Relatively Free Word Order Language. In 

proceedings of MSPIL-2006, Indian Institute of Technology, Bombay.  

Atwell, E. (Eds.) 1993. Corpus Based Computational Linguistics.  Amsterdam: Rodopi. 

AU-KBC Post Tagset Tamil. AU-KBC Research Centre, MIT Campus of Anna University, Chrompet, 

Chennai-44. 

Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and 

translate. arXiv preprint arXiv:1409.0473. 

Bandyopadhyay, S. 2000. ANUBAAD – The Translator From English to Indian Languages. VIIth State 

Science and Technology Congree, Calcutta, India 

Bernadini, S. 2000. Competence, Capacity, Corpora, Bologna: CLUEB. 

Biber, D. Conrad, S. and Reppen, R. 1998.  Corpus Linguistics-Investigating Language Structure and use.  

Cambridge University Press. 

Booth, A.D. (ed.) 1967. Machine translation.Amsterdam: North-Holland. 

Brown, P., Cocke, J., Della Pietra, S., Della Pietra, V., Jelinek, F., Mercer, R. and Roossin, P. 1988. “A 

statistical approach to French/English translation.” In: TMI (1988). 

Brown, P. F., Cocke, J., Della Pietra, S. A., Della Pietra, V. J., Jelinek, F., Lafferty, J. D., … & Roossin, P. 

S. 1990. A statistical approach to machine translation. Computational linguistics, 16(2), 79–85. 

Brown, P.F. Della Pietra, S.A., Della Pietra, V.J. and Mercer,R.L. 1993.”The mathematics of statistical 

machine translation: parameter estimation.” Computational Linguistics 19 (2) 263-311. 

Carl,M. and Way, A.(eds.) 2003. Recent advances in example-based machine translation. Dordrechet: 

Kluwer. (Text, speech and Languge Technology, 21). 

Chang,J.S. and Su, K.Y. 1997. “Corpus-based statistics-oreinted (CBSO) machine translation researches 

in Taiwan.” In: AMTA (1997), 165-173. 

CALTS in collaboration with, IIIT Hyderabad. English-Telugu T2T Machine Translation and Telugu-

Tamil Machine translation System. Indo-German Workshop on Language technologies, AU-KBC 

Research Centre, Chennai, 2004 . www.au-kbc.org/dfki/igws/Machine_Translation.ppt. 

CLAW. 1996. Proceedings of the First International Workshop on Controlled Language Applications, 26-

27 March 1996, Centre for Computational Linguistics, Leuven. Leuven: Katholieke Universiteit. 

http://www.languageinindia.com/
https://www.aclweb.org/anthology/J90-2002/


455 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. 

(2014). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine 

translation. arXiv preprint arXiv:1406.1078. 

CDAC Mumbai, (2008) “MaTra: an English to Hindi Machine Translation System”, a report by CDAC 

Mumbai formerly NCST. 

Chomsky, A.N. 1968. Language and Mind. New York: Harcourt Brace.  

Chomsky, A.N. 1972. Studies in Generative Grammar. The Hague: Mouton.  

Clear, Jereny, 1992. Corpus sampling in New Directions in English Language Corpora (ed.) Gerhars 

Leitner. Mouton de Gruyter, New york.  

CIIL, HINDI, CORPORA Tagset. Finalized on August 29, 2006. 

Dasgupta, T., & Basu, A. (2008). An English to Indian Sign Language Machine Translation System, 

www.cse.iitd.ac.in/embedded/assistech/Proceedings/P17.pdf. 

Darabari, Hemant. 1999. “Computer Assisted Translation System- An Indian Perspective”, in proceedings 

of MT Summit VII, Thialand. 

Dasgupta, T., Dandpat, S., & Basu, A. (2008). Prototype Machine Translation System From Text-To-

Indian Sign Language. In Proceedings of the IJCNLP-08 Workshop on NLP for Less Privileged 

Languages, 19-26. 

Dash, N.S. 2005. Corpus Linguistics and Language Technology (with reference to Indian Languages). 

New Delhi: Mitial Publications.  

Dave, S., Parikh, J., & Bhattacharya, P. .2001. Interlingua-based English-Hindi Machine Translation and 

Language Divergence. Journal of Machine Translation, 16(4), 251-304. 

Dhanalakshmi V, Anandkumar M, Vijaya M.S, Loganathan R,  Soman  K.P, Rajendran S, 2008. ”Tamil 

Part-of-Speech tagger based on SVMTool“, In Proceedings of the COLIPS International Conference on 

natural language processing (IALP), Chiang Mai, Thailand. 2008. P.No: 

Dhanalakshmi V, Anand kumar M, Vijaya M.S, Loganathan R, Soman K.P, Rajendran S. 2008. “Tamil 

Part-of-Speech tagger based on SVMTool”, Proceedings of International Conference on Asian Language 

Processing 2008 (IALP 2008), November 2008, Chiang Mai, Thailand. 

Dhanalakshmi V., Padmavathy P., Anand Kumar M., Soman K.P., Rajendran S., 2009 “Chunker For 

Tamil Using Machine Learning” 7
th
  International Conference on Natural Language Processing 2009     

(ICON2009),  IIIT Hyderabad, India.December 2009. P.No: 

Dhanalakshmi.V, Anand kumar M, Rekha R U, Arun kumar C,  Soman K P,  Rajendran S. 

“Morphological Analyzer For Agglutinative Languages Using Machine Learning Approaches”, 

Proceedings of International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and 

Computing, ARTCom 2009, Oct 2009 Kottayam, India .  

Dhanalakshmi.V , Anand kumar M, Padmavathy P, Soman K P,  Rajendran S, 2009 “Chunker For Tamil” 

Proceedings of International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and 

Computing, ARTCom 2009, October 2009, Kottayam, India. 

Dhanalakshmi. V ,  Anand kumar M, Soman K P, Rajendran S ,  2009 “Postagger And Chunker For 

Tamil Language” Proceedings of  TAMIL INTERNET CONFERENCE 2009 , October 2009, Cologne, 

Germany. 

http://www.languageinindia.com/
https://arxiv.org/abs/1406.1078
https://arxiv.org/abs/1406.1078
http://www.cse.iitd.ac.in/embedded/assistech/Proceedings/P17.pdf


456 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Dwivedi, S. K., & Sukhadeve, P. P. (2010). Machine Translation System in Indian Perspectives. Journal 

of Computer Science, 6(10), 1111-1116. 

Doit, B.J. 1993. Machine translation: a view from the lexicon. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Anand kumar M, Dhanalakshmi V, Soman K P, Rajendran S.  2009. “A Novel Approach For Tamil 

Morphological Analyzer”, Proceedings of TAMIL INTERNET CONFERENCE 2009, October 2009, 

Cologne, Germany. 

Dhanalakshmi V, Anandkumar M, Vijaya M.S, Loganathan R, Soman K.P. and Rajendran S. (2008). 

"Tamil Part-of-Speech tagger based on SVMTool", In: Proceedings of the COLIPS International 

Conference on natural language processing(IALP), Chiang Mai, Thailand. 2008:59-64. 

Dhanalakshmi V, Anandkumar M, Shivapratap G, Soman, K P and Rajendran S. (2009). Tamil POS 

Tagging using Linear Programming, In: International Journal of Recent Trends in Engineering, 1(2):166-

169. 

Dhanalakshmi V, Anand kumar M, Rajendran S and  Soman K P. (2009). "POS Tagger and Chunker for 

Tamil Language," Proceedings of the 8th Tamil Internet Conference. Cologne, Germany, 2009. 

Dhanalakshmi V., Padmavathy P., Anand Kumar M., Soman K.P., and Rajendran S. (2009). “Chunker 

For Tamil Using Machine Learning” 7th  International Conference on Natural Language Processing 2009   

(ICON2009),  IIIT Hyderabad, India, December 2009.  

Dhanalakshmi V, Padmavathy P, Anand Kumar M, Soman K P, and Rajendran S 2009. “Chunker for 

Tamil”, Proceedings of International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication 

and Computing, IEEE Press, doi: 10.1109/ARTCom. 2009.191. 

Dhanalakshmi V. and Anand Kumar M. “Hierarchal POS tagging for Tamil language using Machine 

learning approach”, Unpublished. Uploaded in academia. edu. 

Dhanalakshmi V, Anand Kumar M, Shivapratap G, Soman K.P and Rajendran S .2009. "Tamil POS 

Tagging using Linear Programming", International Journal of Recent Trends in Engineering, Vol. 1, No. 

2. 

Dhanalakshmi V, Anand kumar M, Rajendran S, Soman K P.  2009.. POS Tagger and Chunker for Tamil 

Language. 

Dhanalakshmi V., Anand Kumar M., Rekha R.U., Arun Kumar C., Soman K.P. and  Rajendran S. 2009. 

"Morphological Analyzer for Agglutinative Languages Using Machine Learning Approaches," artcom, 

pp.433-435, 2009 International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and 

Computing, 2009,IEEE Press,doi: 10.1109/ARTCom.2009.184. 

Dhanalakshmi V., Padmavathy P., Anand Kumar M., Soman K.P. and Rajendran S. .2009.. "Chunker for 

Tamil," artcom, pp.436-438, 2009 International Conference on Advances in Recent Technologies in 

Communication and Computing, 2009, IEEE Press,doi: 10.1109/ARTCom.2009.191. 

Dhanalakshmi, V., Anand Kumar, M., Rekha, R.U., Soman, K.P., Rajendran, S. 2010. "Grammar 

Teaching Tools for Tamil Language", In: Technology for Education Conference (T4E 2010), pp. 85–88, 

India, 2010. 

Dhanalakshmi V.  2010. Shallow Parser for Tamil. Thesis Submitted to Tamil University for the Award 

of the Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics in Department of Linguistics, Tamil University, 

Thanjavur. 

http://www.languageinindia.com/


457 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Dhanalakshmi V and Anand Kumar M, 2011. "Tamil shallow parser using machine leaning Approach", 

Tamil Internet. 

Dhivya, R, Dhanalakshmi V,   Anand Kumar M and  Soman K.P.  2011. “Clause Boundary Identification 

for Tamil Language Using Dependency Parsing.” SPIT/IPC 2011: 195-197. 

Dirix, P., Schuurman, I., & Vandeghinste V. (2005). Metis II: Example-based machine translation using 

monolingual corpora - system description. In Proceedings of the 2
nd

 Workshop on Example-Based 

Machine Translation, 43-50. 

Doddington, G. 2002. “Automatic evaluation of machine translation quality using n-gram co-occurrence 

statiscs.” In: HLT 2002: Human Languge Technology Conference: proceedings of the second intenational 

conference on human languge technology research, March 24-27, 2002. San Dieog, California: 138-145. 

Dolon, B., Pinkham, J and Richardson, S.D. 2002. “MSR-MT: the Microsoft research machine translation 

system.” In: AMTA (2002), 237-239. 

Dorr, B.J. 1993. Machine translation: a view from the lexicon. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Eagles. Expert Advisory Group on Language Engineering Standards.  

Dugast, L., Senellart, J., & Koehn, P. (2007). Statistical post-editing on SYSTRAN’s rule-based 

translation system. In Proceedings of the Second Workshop on SMT, 220-223. 

Dwivedi, S. K., & Sukhadeve, P. P. (2010). Machine Translation System in Indian Perspectives. Journal 

of Computer Science, 6(10), 1111-1116. 

Eagles –Recommendations for the Morphosyntatic Annotaton of Corpora. Eagles Document EAG – 

TCWG-MACIR. Version of Mar, 1996. 

EAMT. 1995. MT Summit V. Proceedings, Luxembourg, July 10-13, 1995. 

EAMT. 2001. MT Summit VIII: machine translation in the information age, ed. B. Maegaard, 18-22 

September 2001, Santiago de Compostela, Galicia, Spain. 

EAMT. 2003. Controlled language translation: Joint conference combining the 7th international 

Workshop of the European Association for Machine Translation and the 4th Controlled Language 

Applications Workshop, May 15-17, 2003, Dublin City University, Ireland. 

EAMT. 2004. Broadening horizons of machine translation and its applications. Proceedings of the Ninth 

EAMT workshop, 26-27 April 2004, University of Malta. 

EAMT. 2005. 10th EAMT Conference, 30-31 May 2005: Practical applications of machine translation. 

Conference proceedings, Budapest, Hungary. 

EAMT. 2006. 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. 

Proceedings, June 19& 20, 2006, Oslo University, Norway. 

Edmundson, H.P. (ed.) 1961. Proceedings of the National Symposium on Machine Translation held at the 

University of California, Los Angeles, February 2-5, 1960. London, etc.: Prentice-Hall. 

Falkedal, K. (ed.) 1994. Proceedings of the evaluators’ forum, April 21-24, 1991, Les Rasses, Vaud, 

Switzerland. Carouge/Genève: ISSCO. 

Feigenbaum, E.A. and McCorduck, P. 1984. The fifth generation: artificial intelligence and Japan’s 

computer challenge to the world. London: Joseph. 

Francis, W.N. and Kucera, H. 1964. Manual of Information to accompany A Standard Corpous of present 

day edited American English. Department of Linguistics, Brown Uniersity, USA. 

http://www.languageinindia.com/


458 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Garje,G.V. and Karate, G.K. 2013. Survey of Machine Translation Systems in India. International Journal 

on Natural Language Computing (IJNLC) vol. 2 No. 4, October, 2013 pp 47-67. 

Garside, R.Leech, G. and Mcenery, A/ (Eds.) 1997. Corpus Annotation Linguistics Information from 

computer text Corpora.London: Longman. 

Gerbig, A.1997. Lexical and Grammatical Variation in a Corpus: A computer Assisted study of Discourse 

on the Environment. London: Peter Long Publishing.  

Gaspari, F. 2004. “Online MT services and real users’ needs: an empirical usability evaluation.” In: 

AMTA (2004),74-85. 

Ghadassy, M., Henry.A., and Roseberry, R.L. (Eds) 2001. Small Corpus studies and ELT : Theory and 

practice Amsterdam / Philadelphia. John Benjamins.  

Goodman, K. and Nirenburg, S. (eds.) 1991. The KBMT project: a case study in knowledge-based 

machine translation, San Mateo,CA: Morgan Kaufmann.  

Graf,D. 1996. Relative clauses in their Discourse Context : A Corpus – Based study Unpublished M.A., 

Thesis : Freiburg.  

Granger, S. and Tyson, S.P. (Eds) 2003. Extending the scope of corpus- based Research: New 

Applications. New challenges. Amserdam: Rodopi. 

Granger,S. Hung, J.And Tyson, S.P.Eds. 2002. Computer Learner Corpora, Second Language Acquistion 

and Foreign Language Teaching. Amsterdam: John Benjamins.  

Greenbaun, S. (Ed.) 1996. Camparing English Worldwide: the International Corpus of English. Oxford: 

Clarendon.  

Groves, D. & Way, A. 2005. Hybrid example-based SMT: the best of both worlds. In Proceedings of the 

ACL Workshop on Building and Using Parallel Texts, 183-190. 

Haan, Peter de, 1992. The optimum Corpus sample size? in New directions in English Language Corpora 

( ed., ) Mouton de Gruyter, New York.  

Hutchins, W.J. 1986. Machine Translation: past, present and future. Chichester (UK): Ellis Horwood, 

1986. (ISBN: 0-85312-788-3); New York: Halsted Press, 1986. (ISBN: 0-470-20313-7). 

Hutchins, W.J. 1988. “Recent developments in machine translation: a review of the last five years.” In: 

Maxwell, D. et al (eds.) New directions in machine translation, 9-63, Dordrech: Foris. 

Hutchins, W.J. and Somers, H. L. 1992. An Introduction to Machine Translation. Academic Press 

Limitted, London. 

Hutchins, W.J. 1994. “Research methods and system designs in machine translation: a ten-year review, 

1984-1994.” In: Machine Translation, Ten Years on, 12-14 November 1994, Cranfield University, 16pp. 

Hutchins, W.J. 1997. “From first conception to first demonstration: the nascent years of machine 

translation, 1947-1954. A chronology.” Machine Translation 12(3), 195-252. 

Hutchins, W.J. 1999. “The development and use of machine translation systems and computer-based 

translation tools.” International Conference on Machine Translation & Computer Language Information 

Processing. Proceedings of conference, 26-28 June 1999. Beijing, China ed. Chen Zhaoxiong, 1-16 

[Beifing: Research Centre of Computer and Languge Engineering, Chinese Acaemy of Sciences.]. 

Hutchins, W.J. (ed.) 2000. Early years in machine translation: memoirs and biographies of pioneers. 

Amsterdam/Philadelphia: Jonn Benjamins. (Studies in the Hisory of the Language Sciences, 97). 

http://www.languageinindia.com/


459 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Hutchins, W.J. and Lovtsky, E. 2000. “Pert Petrovisch Troyanskii (1894-1950): A forgotten pioneer of 

machine translation.” Machine Translation 15 (3), 187-221. 

Hutchins, W.J. 2003. “ALPAC: the (in)famous report.” In: Nirenburg et al (2003), 131-135.  

Hutchins, W.J. 2004. “The Georgetown-IBM experiment demonstrated in January 1954.” In: AMTA 

(2004). 102-114. 

Hutchins, W.J. 2005. “Towards a definition of example-based machine translation.” In: AMTA (2005), 

Proceedings of Second Workshop on Example-Based Machine Translation; 63-70. 

Hutchins, W.J.  Machine translation: a concise history. Journal of Translation Studies, vol.13, nos.1-2 

(2010). Special issue: The teaching of computer-aided translation, ed. Chan Sin Wai. (Chinese University 

of Hong Kong, 2010); pp.29-70. [PDF, 216KB] 

[Website: http://ourworld.compuserve.com/homepages/WJHutchins] 

Hunston, S. 2002. Corpora in Applied Linguistics, Cambridge University Press.  

Indian Language to Indian Language Machine Translation System (ILMT) System: Software 

Requirement Specifications version 1.03 October 2008 IIIT. 

Jayaram, B.D. 1996. Development of corpora in Indian languages: Problems and suggested solutions. 

Paper presented at workshop on Indian Language Corpus and its applications at CIIL, Mysore. 

Jayaram, B.D and Rajyashree,  K.S. 1996. “Corpora in Indian Languages”. 

http://www.emille.lancs.ac.uk/lesal/ciil.pdf 

Jayaram, B.D., Umarani P. 1998. “Grammatical Category Disambiguation: A Probabilistic Model.” In: 

South Asian Language Review, Vol. vII. No.1.  

Johansson, S. and Hofland, K. (Eds) 1982. Computer corpora in English Language Research. Bergen: 

Nowegian computing Center for the Humanities. 

JEIDA, 1992. JEIDA methodology and criteria on machine translation evaluation. Tokyo: Japan 

Electronic Industry Development Association.  

Johansson, S. and Stenstrom, A.B. (Eds.) 1991. English computer Corpora: Selected  Paper and Research 

Guide. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Josan G. S.  and Lehal, G. S.  (2008) “A Punjabi to Hindi Machine Translation System”, in proceedings 

of COLING-2008: Companion volume: Posters and Demonstrations, Manchester, UK, pp. 157-160. 

Kamakshi and Rajendran. 2008. Preliminaries to the Preparation of a Machine Aid to Translate Lingustic 

Texts in English into Tamil. DLA Publications, Thiruvananthapuaram. 

Kay, M. .1980. “The proper place of men and machine in language translation.” Research report CSL-80-

11, Xerox Palo Alto Research Center, Palo Alto, CA, USA. Reprinted in Nirenburg et al (2003), 221-232: 

and (with peer group commentary)in: Machine Translation 12 (1-2), 1997:3-23. 

Kennedy, G. 1998. An Introduction to Corpus Linguistics. New York: Addison-Wesley Longman Inc. 

Kettemann, C.B. and Marko, G. (Eds.) 2002. Teaching and Learning by Doing Corpus Analysis. 

Language and Computers: Studies in Practical Linguistics  42. Amsterdam-Atlanta G.A. Rodopi. 

King, M (ed.) 1987. Machine translation today: the state of the art. Edinburgh: Edinburgh University 

Press. 

King, M., Popescu-Belis, A. and Hovy, E. 2003. “FEMTI: creating and using a framework for MT 

evaluation.” In: AMTA (2003), 224-231.  

http://www.languageinindia.com/
http://www.emille.lancs.ac.uk/lesal/ciil.pdf


460 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Kirk, J.M. (Ed.) 2000. Corpora Galore: Analysis and Techniques in Describing  English, Amserdam, 

Atlanda, G.A. Rodopi. 

Klein, G., Kim, Y., Deng, Y., Senellart, J., & Rush, A. M. (2017). Opennmt: Open-source toolkit for neural 

machine translation. arXiv preprint arXiv:1701.02810. 

Koehn, P. & Hoang, H. (2007). Factored translation models. In Proceedings of the 2007 Joint Conference 

on Empirical Methods. In NLP and Computational Natural Language Learning, 868-876. 

Kumar, R. and S. Viswanathan. 2001 “Tamil Morphological Analyser” at http:/www.av. KBC.org 

research-areas/projects/documentation.html (17.9.2001) 

Kurematsu, A. and Morimoto, T. 1996. Automatic speech translation: fundamental technology for future 

cross-language communication. Amsterdam: Gordon and Breach.  

Kyto, M. Thalainen, O.and Rissanen, M. (Eds.) 1998. Corpus Linguitics, hard and Soft : Proceedings of 

the 8 
th
 International Conference on English Language Research on Computerised Corpora. Amsterdam: 

Rodopi. 

Lample, G., Ott, M., Conneau, A., Denoyer, L., & Ranzato, M. A. (2018). Phrase-based & neural 

unsupervised machine translation. arXiv preprint arXiv:1804.07755. 

Latha Gore and Nishigandha Pail. 2002. “Enlish to Hindi –Traslation System”. In Proceedings of 

Symposium on Translation Systems.IIT Kanpur. Pp 178-184. 

Lancushine, I.E Carol and C.F. Meyer (Eds.) 1997. Synchronic Corpus Linguistics. Bergen, Norway: 

ICAME. 

Lehmann. 1989. the Grammar of Modern Tamil. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. 

Pondicherry. 

Levin, L. et al 2000. “The JUNUS-III translation system:speech-to-speech translation in multiple 

domains.” Machine Translation 15 (1-2) 3-25. 

Ljung, M. (Ed.) 1997. Corpus-Based Studies in English. Papers from the 17 
th 

International Conference on 

English Language Research Based on Computerized Corpora. Amsterdam:Rodopi. 

Locke,W.N. & Booth,A.D. (eds.) 1955. Machine translation of languages: fourteen 

essays.Cambridge,Mass.: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology. 

Luong, M. T., Sutskever, I., Le, Q. V., Vinyals, O., & Zaremba, W. (2014). Addressing the rare word 

problem in neural machine translation. arXiv preprint arXiv:1410.8206. 

Mathhews, P.H. 1972. Inflectional Morphology. Cambridge University Press, London. 

Mair, C. and hundt, M. (Eds.) 2000. Corpus Linguistics and Linguistics Theory. Amsterdam-Atlanda, 

GA: Rodopi. 

Menon, A. G., S. Saravanan, R. Loganathan, and K. P. Soman, (2009). “Amrita Morph Analyzer and 

Generator for Tamil:A Rule-Based Approach.” Proceedings of Tamil Internet Conference 2009, Cologne, 

Germany, October 2009. 

Menon, V.K., Rajendran S  Anand Kumar M and Soman K P. A new TAG Formalism for Tamil and 

Parser Analytics. Uploaded in academia. edu and Research Gate. 

Mohan Raj, S.N. and Rajendran S. 2016. “Tamil Oriented Machine Translation under Indian Language to 

Indian Language Machine Translation (ILILMT) consortium.”  In: Proceedings of 15th World Tamil 

Internet conference 2016, held at Gandhi Gram Rural University, Tamil Nadu, September 8-11, 2016, 

pages 393-402. 

http://www.languageinindia.com/
https://arxiv.org/abs/1701.02810
https://arxiv.org/abs/1701.02810
https://arxiv.org/abs/1804.07755
https://arxiv.org/abs/1804.07755


461 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Mecnery, T. and Wilson, A. 1996. Corpus Linguistics. Edinburg: Edinburgh University Press. 

Mcenery, T. Rayson, P.and Wilson, A. (Eds.) 2002. A Rainbow of Corpora: Corpus Linguistics and the 

Language of the World. Munchen: Licolm Europe. 

Meyer, C.F. 2002 English Corpus Linguistics. Cambridge University Press. 

Muraki, K. and Ichiyama, S. 1982 An Overview of Machine Translation Project at NEC Corporation. 

Technical note. C & C Systems Research Laboratories, NEC Corporation 

Nargo,M. 1984. “A framework of a machine translation between Japanese and English by analogy 

principle.” In: Artificial and human intelligence: ed. A. Elithron & R. Banerji (Amsterdam:North 

Holland), 173-180. Reprinted in: Nirenburg et al (2003), 351-353. 

Naskar, S., & Bandyopadhyay, S. (2005). Use of Machine Translation in India: Current Status. In 

Proceedings of MT SUMMIT X; September 13-15, 2005, Phuket, Thailand. 

Nelson, G., Wallis, S. and Aarts, B. 2002 Exploring Natural Language: Working With the British 

component of the International Corpus of English. Amsterdam/Philadelphic John Benjamins. 

Ney, H. 2005. “One decade of statistical machine translation.“ In: AMTA (2005), i-12-17. 

On Knowledge-Based Machine Translation 

Nirenburg, Sergei Victor Raskin, Allen Tucker. “On Knowledge-Based Machine Translation.” Coling 

1986 Volume 1: The 11th International Conference on Computational Linguistics. 

https://www.aclweb.org/anthology/C86-1148 

Nirenburg, S. (ed.). 1987. Machine translation: theoretical and methodological issues. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Nirenburd, S., Somers, H. and Wilks, Y. (eds.) Readings in machine translation. Cambridge, Mass.: MIT 

Press. 

Nomura, H. and Shimazu, A. 1982 Machine Translation in Japan. Technical note. Musashino Electrical 

Communication Laboratory, Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, Tokyo. 

Nomura, H.; Shimazu, A.; lida, H.; Katagiri, Y.; Saito, Y.; Naito, S.; Ogura, K.; Yokoo, A.; and Mikami, 

M. 1982 Introduction to LUTE (Language Understander, Translator & Editor). Technical note.  

Noone, G. 2003. Machine Translation - A Transfer Approach, A project report, 

www.scss.tcd.ie/undergraduate/bacsll/bacsll_web/nooneg0203.pdf.Musashino Electrical Communication 

Laboratory, Research Division, Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, Tokyo. 

Oepen, S., Velldal, E., Lønning, J. T., Meurer, P., Rosen, V., & Flickinger, D. 2007. Towards hybrid 

quality-oriented machine translation on linguistics and probabilities in MT. In Proceedings of the 11th 

Conference on Theoretical and Methodological Issues in 

Machine Translation, 144-153. 

Ookes, M.p. 1998. Statistics for Corpus linguistics. Edinburgh: Edinburg University Press. 

Ooi, V.B.V.1997. Computer Corpus Lexicogrphy. Edinburgh: Edinburg University Press. 

Oostdijk, N.and Dehann, P. (Eds.) 1994. Corpus Based Research into Language Amsterdam-Atlanda, 

GA: Rodopi. 

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T. and Zhu, W.J. 2002. “BLEU: a method for automatic evaluation of 

machine translation.” In: ACL-2002: 40th Annual meeting of the Association for Computational 

Linguistics, Philadelphia, July 2002; 311-318. 

http://www.languageinindia.com/


462 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Parameswari K, Sreenivasulu N.V., Uma Maheshwar Rao G & Christopher M, 2012. “Development of 

Telugu-Tamil Bidirectional Machine Translation System: A special focus on case divergence”, in 

proceedings of 11th International Tamil Internet conference, pp 180-191 

Partington, A. 1998. Patterns and meanings-Using Corpora for English LanguageReseach and Teaching. 

Amsterdam, Philadelphia: John BEnjamins. 

Percy, C., Meyer, C.F., and Lancashire, I. (Eds.) 1996. Synchronic Corpus Linguistics, Amsterdam – 

Atlanta, G.A: Rodopi.  

Peters, B.P., Collins, P. and Smith, A. (Eds.) 2002. New Frontiers of Corpus Research Language and 

Computers. Amsterdam – Atlanta, G.A. Rodopi. 

Poornima, C., Dhanalakshmi, V., Kumar M. A., & Soman, K. P. 2011. Rule-based Sentence 

Simplification for English to Tamil Machine Translation System. International Journal of Computer 

Applications (0975 - 8887), 25(8), 38-42. 

Rajendran, S. 1995.  “A Machine Bridge for Tamil.”  Proceedings of Eighth World Tamil Conference. 

Thanjavur. 

Rajendran, S. 1997. “Grammatical Formalism and Computational Analysis of Nominal Compounds in 

Tamil.” South Asian Language Review, vol 7, no.1., 27-46. 

Rajendran.S. 1999. “Spell and Grammer Checker for Tamil.” Paper read in 27
th
 All Indian Conference of 

Dravidian Lingustics.  

Rajendran.S. 2000. “Preliminaries to the Preparation of spell and Grammer checker for Tamil.” Language 

in Indian WWW.languageindia.com. 

Rajendran.S. 2006. “Parsing in Tamil: Present state of Art.” Indian Linguistics: 67:159 – 67. 

Rajendran, S., Arulmozi, S.Ramesh Kumar and S.Viswanathan. 2003. “Computational Morphology of 

Verbal Complex”. In B.Ramakrishna Reddy (ed.) Word Structure in Dravidian. Kuppam: Dravidian 

University 376 – 398. 

Rajendran, S. et al. 2003. “Computational Morphology of Verbal Complex.” In: B. Ramakrishna Reddy 

(edited) Word Structure in Dravidian, Kuppam: Dravidian University, & Language in India 3:4, 

www.languageinindia.com, April 2003. 

Rajendran, S. (2006).  Parsing in Tamil: Present state of art. Language in India 6:8, August 2006, 

www.languageinindia.com.  

Rajendran, S. 2006.  Parsing in Tamil: Present state of Art. Indian Linguistics vol. 67, 2006, 159–67. 

Rajendran, s. 2006.  A Survey Of The State Of The Art In Tamil Language Technology, Language in 

India 6:10, October 2006, www.languageinindia.com. 

Rajendran, S. 2006.  A Survey Of The State Of The Art In Tamil Language Technology, Language in 

India 6:10, October 2006, www.languageinindia.com. 

Rajendran, S. (2007).  Complexity of Tamil in POS Tagging. Language in India 7:1, January 2007, 

www.langugeinindia.com. 

Rajendran, S. 2009.  Dravidian WordNet. In: Proceedings of Tamil Internet Conference 2009. Cologne, 

Germany, October, 2009 

Rajendran, S. 2010.  Tamil WordNet.  In: Proceedings of the Global WordNet Conference (GWC 10) 

2010, IIT, Bombay.  

http://www.languageinindia.com/
http://www.languageindia.com/
http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/


463 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Rajendran S., Shivapratap G., Dhanalakshmi V. and Soman K.P. (2010).  Building a WordNet for 

Dravidian Languages. In: Proceedings of the Global WordNet Conference (GWC 10), 2010, IIT Bombay.  

Rajendran, S. 2012. “Preliminaries To The Preparation Of A Spell And Grammar Checker For TamiL” 

Upoaded in academia.edu and Reseach Gate. 

Rajendran, S., M. Anandkumar and Soman K.P.  2013. Computational approach to Word Sense 

disambiguation in Tamil. In: 12th International Tamil Internet Conference 2013, University of Malaya, 

Kuala Lumpur, Mayasia.   

Rajendran S and Vasuki G. (2013). English To Tamil Machine Translation System Using Parallel Corpus. 

Book Uploaded in academia.edu and Research Gate. 

Rajendran S. (2014). Resolution of Lexical Ambiguity in Tamil. Language in India (e-journal), 14:1, 

January, 2014. 

Rajendran S and  Anandkumrar M. (2014). “Corpus based approach for resolving verbal polysemy in 

Tamil”. In: Proceedings of 13th International Conference on Tamil Computing and Tamil Internet (Tamil 

Internet 2014) from 19th to 21st September 2014 at Pondicherry University.  

Rajendran S and Anandkumrar M. (2014). “Corpus based approach for resolving verbal polysemy in 

Tamil”. In: Proceedings of 13th International Conference on Tamil Computing and Tamil Internet (Tamil 

Internet 2014) from 19th to 21st September 2014 at Pondicherry University. 

Rajendran, S.  Anand Kumar M. and  Soman K.P. (2015).  “Building hierarchies and networks from 

MRDs of Tamil”.  In: Proceedings of 14th International Conference on Tamil Computing and Tamil 

Internet (Tamil Internet 2015), at Singapore (SIM University, Singapore campus) from 30th, 31st  May to 

1st June 2015. 

Rajendran, S. (2016). “Tamil Thesaurus to Tamil wordNet.” In: Proceedings of 15th World Tamil Internet 

conference 2016, held at Gandhi Gram Rural University, Tamil Nadu, September 8-11, 2016, pages 1-9.  

Rajendran, S. and Anandkumar, M. (2017). “Visual Onto-Thesaurus for Tamil.” Language in India 

www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 vol. 17:5 May 2017. 

Rajendran  S. (2018) “Lexical Resource Tool for Tamil Computing." In: Conferene Papers - 17th Tamil 

Internet Conference at Tamil Agriculural University, Coimpator. 

Rajendran S and Anand Kumar (2018) “Computing tools for Tamil Language Teaching and Learning.” 

In: Conferene Papers - 17th Tamil Internet Conference at Tamil Agriculural University, Coimpator. 

Rajendran S. and Vasuki G. 2019. English Tamil Machine Translation System using parallel corpus. 

Language in India, www.languageinindia.com, ISSN 1930-2940  vol 19:5 May 2019. 

Rao, M. D. (2000). Machine Translation in India: A Brief Survey.  

www.elda.org/en/proj/scalla/SCALLA2001/SCALLA2001Rao.pdf. 

Ramaswamy, V. 2002. Morphological Generator for Tamil. Unpublished M.Phil Dissertation, University 

of Hyderabad, Hyderabad.  

Ranganathan, 1997. “A Lexical phonology Approach Tamil word by Computer”. International Journal of 

Dravidian Linguistics, 26, 1:57 – 70. 

Renganathan, V. 2002. An Interactive Approach to Development of English-Tamil Machine Translation 

System on the Web. Tamil Internet 2002, California, USA. 68-73. 

www.infitt.org/ti2002/hubs/ conference/papers.html. 

http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/


464 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Rekha,  R U Anand kumar M, Dhanalakshmi.V , Soman K P, Rajendran S, 2010 “Morphological 

generator for Tamil a new data driven approach”, Tamil Internet Conference 2010, June 2010, Cemmozhi 

maanaadu, Coimbatore, India. 

Rosetta, M.T. 1994. Compositional translation. Dordercht: Kulwer.  

Rozencvejg, V.Ju. (ed.) 1974. Machine translation and applied linguistics. 2 vols. Frankfurt a.M.: 

Athenaion Vlg. [also published as: Essays on lexical semantics, 2 vols. Stockholm: Skriptor.] 

Sachi Dave, Jignashu Parikh, Pushpak Bhattacharyya. 2001. “Inteligua-based English-Hindi Machine 

Translation and Language Divergence.” Machine Translation, 2001. Volume 16, Issue 4, pp 251-304.  

Sadler, V. 1989. Working with analogical semantics: disambiguation techniques in DLT. Dordrecht: 

Foris. 

Sampark: Machine Translation System among Indian languages (2009) http://tdildc. 

in/index.php?option=com_vertical&parentid=74, http://sampark.iiit.ac.in/ 

Sanjay Chatterji, Devshri Roy, Sudeshna Sarkar & Anupam Basu, (2009) “A Hybrid Approach for 

Bengali to Hindi Machine Translation”, In proceedings of ICON-2009, 7th International Conference on 

Natural Language Processing, pp. 83-91. 

Sanjay Kumar Dwivedi, Pramod Premdas Sukhadeve. 2010. “Machine Translation System in Indian 

Perspective.” Journal of Computer Science vol. 6(10), pp 1082, 2010, Science Publications.   

Sawai, S.; Fukushima, H.; Sugimoto, M.; and Ukai, N. 1982 Knowledge Representation and Machine 

Translation. Proceedings of the Ninth ICCL (COLING 82), Prague, Czechoslovakia: 351-356. 

Selkairk, E.O. 1983. The Syntax of words. Cambridge, Mass: MIT Press. 

Selting, M.and Couper. Kuhlen E. (Eds.) 2001. Studies in International Linguistics. Amsterdam / 

Philadelphia: John Benjamins.  

Sengupta, G. 1997. “Three models of Morphological processing” South Asian Language Review, 8:1, 1-

26. 

Shanmugam, C. 2001. “Computer Analysis of Simple sentence in Tamil”. Paper read in UGC SAP 

National Seminar on Computational Linguistics and Dravidian Languages, 22-24 February, 2001, CAS in 

Linguistics, Annamalai University, AnnamalaiNagar.  

Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. Urbana: University of 

Illinois Press. 

Shanmugam, C. 2002. “Grammer and Parser: A program for Syntactic Parsing in Tamil” International 

Seminar on Tamil Computing 27 -28 February and March 1, 2002. University of Madras: Chennai.  

Sharman, R. 1990. Hidden Markov Model Methods for word Tagging. Report 214. Winchester : IBM UK 

Scientific centre.  

Simard, M., Ueffing, N., Isabelle, P., & Kuhn, R. (2007). Rule-based translation with statistical phrase-

based post-editing. In Proceedings of the Second Workshop on SMT, 203-206. 

Sinha, R.M.K. 2004. An Engineering Perspective of Machine Translation: AnglaBharti-II and AnuBharti-

II Architectures, Proceedings of International Symposium on Machine Translation, NLP and Translation 

Support System (iSTRANS-2004), Novermber 17-19, 2004. 

Sinha, R.M.K. et al. 1995. ANGLABHARTI: A Multi-lingual Machine Aided Translation Project on 

Translation from English to Hindi. IEEE International Conference on Systems, Man and 

Cybernetics,Vancouver, Canadam 1995, pp 1609-1614. 

http://www.languageinindia.com/
http://sampark.iiit.ac.in/


465 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Sinha, R.M.K. and Jain, A. 2003. AnglaHindi: an English to Hindi machine-aided translation system, MT 

Summit IX, New Orleans,USA, 23-27 September 2003, pp 494-497. 

Sivashanmugam, C. 1998. “Language Technology and Morphological Processing”. The Administrator, 

45:3. 

Sitender & Seema Bawa, (2012) “Survey of Indian Machine Translation Systems”, International Journal 

Computer Science and Technolgy, Vol. 3, Issue 1, pp. 286-290, ISSN : 0976-8491 (Online) | ISSN : 

2229-4333 (Print) 

Sivashanmugam, C. 2000. “A Model for computer Analysis of Verb in Tamil” In working papers in 

Linguistics, Department of Linguistics, Bharathiyar University, Coimbatore. 

Sivashanmugam, C. 2002. “Morphological: processor for Negative Constructions in Tamil” Indian 

Conference on Natural Language processing, Anna University, Chennai.  

Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press. 

Slocum, J. 1985. A survey of machine translaton: its history, current status, and future prospects. 

Computational Linguistics, volume 11, number 1. 

Solcum, J. (ed.)1988. Machine translation system. Cambridge: Cambridge University Press. 

Somers, H.L1999 “Exampl-based machine translation.” Machine Translation 14(2):113-158. 

Souter, C. and Atwell, E. (Eds.) 1993, Corpus based computational Linguistics. Amsterdam: Rodopi.  

Stenstorm, A.B. Anderson, G.and Hasund, I.K.2002. Trends in Teenage Talk: Corpus Compilation, 

Analysis and Findings, Amsterdam: John Benjamins. 

Stubbs, M. 1996. Text and corpus Analysis : Computer Assisted Studies of Lanaguage and culture. 

Oxford : Balckwell Publishers.  

Sudip Nakar and Sivaji Bandopadhyaya. 2005. “Use of Machine Translation in India: Current Status,” 

AAMT Journal, pp 25-31. 

Sugata Sanyal & Rajdeep Borgohain. 2013. “Machine Translation Systems in India”, Cornel University 

Library, arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.7728.pdf 

Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. 

In Advances in neural information processing systems (pp. 3104–3112). 

Summers, D. 1991. Longman/Lancaster English Language Corpus: criteria and Design Harlow: 

Longman.  

Svartvik, J, (Ed.) 1990. The London Corpus of spoken English: Description and Research. Lund Studies 

in English 82, Lund: Lund University Press. 

Starvik, J. Ed. 1992. Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of Nobel Symposium 82 – Stockholm, 

4-8 August 1991. Berling, New York, Mouton De Gruyer.  

Sushil Kumar and Parvin Akhter. 2015. Indian Machine Translation Systems. ISSN (print): 2393-8374, 

(online): 2394-0697, Volume-2, Issue-9, 2015 

Thomas, J. and Short, M. (Eds.) 1996. Using Corpora for Language Research: Studies in the Honour of 

Geoffery Leech. London and New York: Addison Welsely Longman. 

Tognini–Boneli. E.2001. Corpus Linguistics at work. Amsterdam: John Benjammins.  

TMI. 1988. Second International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine 

Translation of 

Natural Languages, June 12-14, 1988. Pittsburgh, PA, USA: Carnegie Mellon University, Center for 

http://www.languageinindia.com/
http://papers.nips.cc/paper/5346-sequence-to-sequence-learning-with-neural-networks


466 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Machine Translation. 

TMI. 1990. The Third International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine 

Translation 

of Natural Languages, 11-13 June 1990. Austin, TX: Linguistics Research Center, University of Texas. 

TMI. 1992. Quatrième Colloque international sur les aspects théoriques et méthodologiques de la 

traduction 

automatique. Fourth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine 

Translation: Empiricist vs. rationalist methods in MT. Actes du colloque. Proceedings of the Conference, 

June 25-27, 1992, Montréal, Canada. 

TMI. 1993. TMI-93: The Fifth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in 

Machine 

Translation with special emphasis on: MT in the Next Generation, Kyoto International Community 

House, Kyoto, Japan, July 14-16, 1993.1995. The Sixth International Conference on Theoretical and 

Methodological Issues in Machine 

Translation, TMI-95, July 5-7 1995, Katholieke Universiteit Leuven, Centre for Computational 

Linguistics, Leuven, Belgium 

TMI. 1997. TMI-97:Proceedings of the 7th International Conference on Theoretical and Methodological 

Issues in Machine Translation, July 23-25, 1997, St. John’s College, Santa Fe, New Mexico USA 

TMI. 1999. Proceedings of the 8th International Conference on Theoretical and Methodological Issues in 

Machine Translation (TMI 99), August 23-25, 1999, University College, Chester, England. 

TMI. 2002. Proceedings of the 9th International Conference on Theoretical and Methodological issues in 

Machine Translation, March 13-17, 2002, Keihanna, Japan 

TMI. 2004. TMI-2004: Proceedings of the 10th International Conference on Theoretical and 

Methodological Issues in Machine Translation, October 4-6, 2004, Baltimore, Maryland, USA 

Umarani, P. 2001. Morphological Analyser for Tamil. Unpublished Doctoral Dissertation.  

Unnikrishnan, P., Antony, P. J., & Soman, K. P. (2010). A Novel Approach for English to South 

Dravidian Language SMT System. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), 

02(08), 2749-2759. 

Vishal Goyal, Gurpreet Singh Lehal, 2011. “Hindi to Punjabi Machine Translation System.” In the 

Proceedings International Conference for Information Systems for Indian Langauges, Patiala, Department 

of Computer Science, Punjabi University, Patiala, March 9-11, 2011, pp 239-241, Springer CCIS 139. 

Germany.  

Vishal Goyal & Gurpreet Singh Lehal, (2011) “Hindi to Punjabi Machine Translation System”, in 

proceedings of the ACL-HLT 2011 System Demonstrations, pages 1–6, Portland, Oregon, USA, 21 June 

2011. 

Vaishnavi Ramaswamy. 2000. A Morphological Generator for Tamil. M.Phil. Thesis, CALTS. University 

of Hyderabad, Hyderabad.  

Vasconcellos. M. (ed.) 1994. MT evaluation: basis for future directons. Proceedings of workshop…2-3 

November 1992. Washington, DC: Association for Machine Translation in the Americas.  

Veronis, T. (Ed.) 2000. Parallel Text Processing. Alignment and use of Translation Corpors. Dordreeht: 

Kluwer Academic Publishers.  

http://www.languageinindia.com/


467 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:1 January 2020 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan 

MACHINE TRANSLATION – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

(இயந்திர ம ொழிமெயர்ப்பு – நேற்று, இன்று, ேொளை) 

Vijayanand K., Choudhury S.I., Ratna P.2002. VAASAANUBAADA- Automatic Machine Translation of 

Bilingual Bengali-Assamese New Texts. Language Engineering Conference, 2002, Hyderabad, India, pp 

183-188.  

Wahksterm W. (ed.). Verbmobil: foundation of speech-to-speech translation. Berlin: Springer. 

Whitelock, P. and Kilby, K. 1995. Linguisic and Computational techniques in machine translation system 

design.2
nd

 ed.London: UCL Press. 

Wahlster, W. (ed.) 2000. Verbmobil: foundations of speech-to-speech translation. Berlin: Springer. 

Whitelock, P. and Kilby, K. 1995. Linguistic and computational techniques in machine translation system 

design. 2nd ed. London: UCL Press. [First published in 1982 as an internal report of the Centre for 

Computational Linguistics, University of Manchester Institute of Science and Technology, Manchester, 

UK.] 

Wichmann, A. Fligelstone, S. Mcenery, T. and Knowles, G (Eds.) 1997. Teaching and Language Corpora, 

London: Longman. 

Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., Norouzi, M., Macherey, W., … & Klingner, J. (2016). 

Google’s neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. 

arXiv preprint arXiv:1609.08144. 

Young, S. and G.Bloothooft (Eds.) 1997. Corpus based methods in Language and Speech Processing, 

Vol. II, Dordrecht: Kluwer Academic Press.  

Zhang, Y. (2006). Chinese-English SMT by Parsing. www.cl.cam.ac.uk/~yz360/mscthesis.pdf. 

   

 

http://www.languageinindia.com/

