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         ABSTRACT 

  The present monograph on “WordNet and its dimensions” written in Tamil aims to 

describe the lexical sematic studies in Tamil that went on for the last four decades focusing 

mainly on WordNet which is an online lexical resource. The monograph has been divided 

into eighteen chapters including a chapter on ‘Introduction’ and ‘Conclusion’. The details of 

the chapters are briefly discussed below: 
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Chapter 1: Introduction  

The chapter introduces ‘WordNet’ and ‘ontology’ and discusses about the aims and 

objectives of the monograph.  

Chapter 2: Lexical Semantics 

The principles and practices of lexical semantics have been discussed citing examples from 

Tamil. This chapter lays foundation for the building of WordNet based on lexical semantics 

theories and principles. 

Chapter 3: Computational lexical semantics 

At the advent of introduction of computer for natural language processing, the lexical 

semantics takes a turn to focus on lexical semantics from computational point of view. 

Psychology, applied linguistics, linguistics, computational linguistics and application 

development have been discussed in relation to lexical semantics.  

Chapter 4: Taxonomy and thesaurus 

Here in this chapter the taxonomical classification of the vocabulary of a language behind 

the thesauri classification has been discussed elaborately. It is understood that there is 

ontology behind WordNet creation and the ontology in turn is based on taxonomic 

classification. The taxonomic classification is the base for a thesaurus too. Taxonomy has its 

roots in the Aristotelian principles of classification based on generic and specific features. All 

kinds of taxonomical classification of a vocabulary have been discussed. The development 

of universal language and taxonomical principles behind this attempt have been elaborated 

upon. The classification of vocabulary in nikhantu and the classification by Nida (1975) have 

also been discussed.  

Chapter 5: Ontology 

Here in this chapter the principles behind ontology have been discussed. Here in this 

chapter the definition of ontology, the application of ontology, types of ontology, ontology 

and information extraction, extraction of ontologies and so   on have been explained.  

Chapter 6: Creation of ontology 

This chapter elaborates on the creation of ontology taking as an example the domain ‘wine’.  

Chapter 7: Ontology and WordNet 
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This chapter discusses about the ontological principles behind the creation of a WordNet. 

Chapter 8: WordNet 

This chapter discusses about the general characteristic features of WordNet.  This includes 

how WordNet amalgamates the characteristic features of a dictionary and a thesaurus into 

its fold. It explains how the lexical semantic principles have been exploited to build WordNet. 

It also talks about its building block synonymy and the different kinds of lexical and semantic 

relations such as homonymy-hypernymy, meronymy-holonymy, antonymy, and troponymy 

which are the foundation for building the WordNet. 

Chapter 9: Euro WordNet 

This chapter discusses about the creation of Euro WordNet. It elaborates on the number and 

names of languages which have been linked to Euro WordNet. It also explains the lexical 

semantic principles by which the Euro WordNet has been built connecting WordNets of 

different European languages. 

Chapter 10: Indo WordNet 

The tenth chapter is on the creation of Indo WordNet. It discusses in details the efforts made 

to build Indo WordNet based on expansion approach. It explains how 18 Indian languages 

have been put into the fold of Indo WordNet and  how many synsets are covered in each 

language? In addition, the problems faced while building WordNets for Indian languages 

based on Hindi by the expansion approach have been explained. 

Chapter 11: Hindi WordNet  

This chapter explains in details the characteristic features of Hindi WordNet. It elaborates on 

the number of synsets which have been included in building the Hindi WordNet. It also 

speaks about the creation of WordNets of other Indian languages form Hindi by expansion 

approach. 

Chapter 12: WordNets for Dravidian languages 

It discusses about the initiatives taken to build WordNet of Dravidian languages. It 

elaborates on how it was started by building a WordNet for Tamil based on a thesaurus 

prepared by Rajendran (2001) based on the principles of componential analysis of meaning 

propounded by Nida (1976a) and later on how it became a part of Indo WordNet building. 
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Chapter 13: Tamil WordNet 

This chapter explains in details the principles behind building WordNet and how a Tamil 

WordNet can be built independently based on those principles. It also talks about how Tamil 

WordNet became a part of building WordNets for Dravidian languages. 

Chapter 14: Telugu WordNet 

This chapter explains the building of Telugu WordNet as a part of Indo WordNet from Hindi 

WordNet by expansion approach. It also discusses about the problems involved in building 

Telugu WordNet based on Hindi by expansion approach. 

Chapter 15: Malayalam WordNet 

This chapter describes the creation of Malayalam WordNet based on Hindi WordNet by 

expansion approach. It also discusses about the problems encountered while creating 

Malayalam WordNet based on Hindi by expansion approach. 

Chapter 16: Aligning Indo WordNet with Princeton WordNet 

This chapter explains a collaborative research that went on in Amrita University, Coimbatore 

and Trento University, Italy during the period 2018 to 2019 which culminates into aligning 

Indo WordNet with Princeton WordNet. It finds out the lexical gaps involved in matching Indo 

WordNet synsets with Princeton WordNet synsets. It also talks about the one to one 

correspondence, many to one correspondence and one to zero correspondence between 

Indo WordNet synsets and Princeton WordNet synsets. It elaborates on using UKC to solve 

the problem of lexical gaps and the mismatches in Indo WordNet and Princeton WordNet.   

Chapter 17: Visual Onto-thesaurus for Tamil 

This chapter elaborates on the principles of lexical semantics and the steps involved in 

building a Visual onto-thesaurus for Tamil based on those principles. It also talks about the 

ontology proposed by Nida (1976a) based on the principles of componential analysis of 

meaning. A classification of Tamil vocabulary has been made based on Nida’s proposal for 

building a thesaurus. The ontological principles are added into to it to convert the thesaurus 

into onto-thesaurus. These efforts culminate  into a Software which outputs the queries 

concerned with the Visual Onto-thesaurus.  The lexical semantic information of different 
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types and the tree structure representation for each query can be extracted using the user 

interface created specially for this purpose.  

Chapter 18: Conclusion 
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     அைிமுக உலர 

 ச ொல்வலை குைித்து ஒரு நூல் எழுதசவண்டும் என்ை எைது நீண்டநொள் அவொ 

இதைொல் நிலைசவறுகிைது.  இதன் ச ப்பம்ச ய்யொ வடிவத்லத academia.edu-இல் 

பதிசவற்ைி இருந்சதன். சபரொ ிொியர் திருமலை அவர்களின் ஆசைொ லைக்கு இணங்க அலத 

விொிவுபடுத்தி ச ொல்வலை சதொடர்பொை பை புதிய தகவல்கலளச் ச ர்த்து Language  in India 

என்ை மின் திங்கள் இதழில் சவளியிடுகின்சைன்.  சபரொ ிொியர் திருமலைக்கு எைது மைமொர்ந்த 

நன்ைி. 

 எைது நண்பர் முலைவர் எஸ். அருள்சமொழியுடன் எைது விருப்பத்லதத் 

சதொிவித்தசபொது அவர் இதற்குப் சபருமளவில் ஆதரவு தந்தொர். 2000களிசைசய நொங்கள் 

இருவரும் திரொவிட ச ொல்வலை உருவொக்க சவண்டும் என்ை முயற் ியில் ஈடுபட்டிருந்சதொம். 

அதற்குத் சதொடக்கமொக தமிழ் இலணயப் பல்கலைக்கழக்திலிருந்து (தற்சபொலதய இலணயக் 

கல்விக்கழகம்) நொன்கு இைட் ம் நிதி நல்லக சபற்று ச ன்லையிலுள்ள ஏயுசகபி ி ஆய்வு 

லமயமும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகமும் இலணந்து தமிழ்ச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் 

சதொடங்கப்பட்டது.  அதன் பின்ைர் நொங்கள் இருவரும் ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் ச ர்ந்து 

பயணித்சதொம். இப்சபொழுது இருவரும் இலணந்து இந்நூலை சவளியிடுவதில் மகிழ்ச் ி 

அலடகின்சைொம்.   

 ச ொற்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு சதொடக்க கொைத்திசைசய என்லைக்  

கவர்ந்திழுத்துள்ளது. தமிழ் விலையடிகளின் “Syntax and Semantics of Tamil Verbs” 

(முலைவர் பட்ட ஆய்வு) “Semamtic structure of Tamil Vocabulary” (முதுமுலைவர் 

ஆய்வு/postdoctoral research), தற்கொைத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியம், தமிழில் ச ொல்ைொக்கம், 

தற்கொைத் தமிழ் மின்ச ொற்களஞ் ியம், ச ொற்களின் வொழ்வும் வரைொறும், ச ொல்வலை, 

ஆக்கமுலை அகரொதிக் சகொட்பொட்டு அடிப்பலடயில் விலைச்ச ொற்கள் ஆய்வு, ஆக்கமுலை 

அகரொதிக் சகொட்பொட்டு அடிப்பலடயில் சபயர்ச் ச ொற்கள் ஆய்வு, கொட் ிச் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம், உைகளொவிய அைிவு லமயம் (Universal 

Knowledge core)  என்ை பை நிலைகளில் ச ொற்சபொருண்லமயியல் சதொடர்பொை பை 

ஆய்வுகள் என்ைொல் சமற்சகொள்ளப்பட்டை. மூைப்சபொருண்லமயியல் பற்ைி விொிவொை ஆய்வு 

சமற்சகொள்ளப்பட்டு ”தமிழ் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு” என்ை நூல் 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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 தமிழில் கணிைியியல் சதொடர்பொை நூல் சவளியீட்டில் எைது அடுத்த படி இது. 

ஏற்கைசவ இயற்லகசமொழியியல் ஆய்வு, கணிைிசமொழியியல், இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பியல், 

இயந்திர சமொழிசபயர்ப்புக்கொை கணிைிக்கருவிகள், சபச் ிலிருந்து உலரயொக்கமும் 

உலரயிலிருந்து சபச் ொக்கமும், எழுத்துத்திருத்தமும் இைக்கணத்திருத்தமும் என்ை நூல்கள் 

சபரொ ிொியர் திருமலை அவர்களின் உதவியொல் Language  in India-இல் சவளியிட்டுள்சளன். 

இது எந்த அளவுக்கு மொணவர்களுக்குப் சபொய்ச்ச ரும் என்று எைக்குத் சதொியவில்லை. 

இருப்பினும் என்ைொல் சமொழியியல் குைித்து எழுதுவலத நிறுத்த இயைவில்லை. என் மலைவி 

கூறுவொர் ஒரு நொவல் எழுதி சவளியிட்டொல் புகழும் பணமும் கிலடக்கும் என்று. எைக்கு நொவல் 

படிப்பது மிக விருப்பம், எழுத அல்ை. கல்வி உைகில் எைக்கு இடம் நல்கிய சமொழியியலுக்கு 

எைது அஞ் லியொக இப்பலடபுகலளக் கருதுகின்சைன்.  

      இரொச ந்திரன்  ங்கரசவைொயுதம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


9 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

 

        உள்ளடக்கம் 
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       இயல் 1 

அைிமுகம் 

சமொழி ஒரு ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட மற்றும் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புபடுத்தபட்ட 

ஒழுங்குமுலையொகும். அடிப்பலடயில் இது உைலக மனித மூலையுடன் இலணக்கிைது. 

உைலகக் கட்புைத்தொல் கருத்துருவொக்கம் ச ய்வதும் சபயொிடுவதும் சமொழியின் அடிப்பலட 

அைகுகைொன ச ொற்கலை உருவொக்குவதில் விலைகின்ைது. இது கருதுப்பொிமொற்ைத்தின் 

சவைியீடு ச ய்யப்படும் மூலையின் உள்ைீடொக மொறுகின்ைது. மனிதவினம் தமக்குள் 

கருத்துக்கலைச்  ிக்கலின்ைி பொிமொைிக்சகொள்ை வவண்டி ஏைக்குலைய உைகத்லத ஒவே 

அனுபத்தொல் உய்த்துணர்ந்து உைலகப்பற்ைிக் கருத்துருவொக்கத்தொல் அருவமொக்கம் 

ச ய்கின்ைது;  சமொழி ஒலிகள், ச ொற்கள் மற்றும் வொக்கியங்கள் என்ை வவறுபட்ட நிலைகைில் 

ச யைொற்றுகின்ைது. ஒலிகளுக்குப் சபொருண்லம இல்ைொத கொேணத்தொல் மனிதவினம் 

ச ொற்கலைக் கருத்துபொிமொற்ைத்தின் அடிப்பலட அைகுகைொகக்  சகொண்டு  ொர்ந்திருக்கிைது.  

நொம் நமது கட்புை நுகர்வுகைின் அடிப்பலடயில் சபொருட்கலைக் கருத்துருவொக்கம் ச ய்து 

அலவகலைப் சபயொிடுகிவைொம்.  இவ்வொறு ச ய்லகயில் சபொருட்கைின் சபைதீக மற்றும் 

ச யல் பண்புகூறுகள் அடிப்பலடயில் அவற்லைப் பொகுபொடு ச ய்கின்வைொம். இந்த 

அருவமொக்கத்தின் பின்னொல் இருக்கும் உைவியல், வலகபொட்டியலுக்குக் சகொண்டு ச ல்கிைது; 

இது வமலும் மூைசபொருண்லமயியலுக்குக் சகொண்டு ச ல்கின்ைது.   

 ச ொல்வலை ச ொற்கைின் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகள் அடிப்பலடயில் அலமந்த 

வொில படுத்தப்படொத ச ொல் அலமப்பொகும். ஒவ்சவொரு ச ொல்லும் மற்சைொரு ச ொல்லுடன் 

ஒன்வைொ அதற்கு வமவைொ சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகலைப் பங்கிட்டுக்சகொள்வதொல் 

ச ொல்வலை ஒரு ச ொல்லை மற்சைொரு ச ொல்லுடன் சபொருண்லம அடிப்பலடயில் 

சதொடர்புபடுத்துவலத அனுமதிக்கிைது. இச்ச ய்லகயொல் இது அகேொதிலயயும்  

ச ொற்கைஞ் ியத்லதயும் விஞ் ி நிற்கிைது. ச ொற்கள் வழி பன்சமொழியத் தகவல் அணுகல் 

ஒழுங்குமுலையொகப் ச யல்படுவது ச ொல்வலையின் முதன்லமயொன பயன்பொடொகும். 

ச ொல்வலை ஒரு கருத்துருலவ மற்சைொரு கருத்துருவுடன் சதொடர்புபடுத்துவதொல் அது தன் 

இயல்பொல் ஒரு முன்மொதிொியொன ச ொல் ொர் அணுகல் ஒழுங்குமுலையொக இருக்கிைது.  

ச ொல்வலை பை ச யல்முலை பயன்பொடுகள் உள்ை ஒரு ச ொல் ொர் தேவு லமயமொகும்.  

அவற்ைில் ஒன்று சமொழிசபயர்ப்புக்குச் ச ொல்வலையின் பயன்பொடு. ச ொல்வலை ஒரு 

கருத்துருலவ மற்சைொரு கருத்துருவுடன் சபொருண்லம உைவுகள் அடிப்பலடயில் 

இலணப்பதுடன் ஒரு குைிப்பிட்ட ச ொல்லின் சூழல் சபொருண்லம வவறுபொடுகலை அதொவது 
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பல்சபொருண்லமலய இனங்கொண்கின்ைது.  ஒரு ச ொல்லின் வவறுபட்ட சபொருண்லமகலைச் 

சூழல் அடிப்பலடயில் இனங்கொண்பதற்குச் ச ொல்வலையில் கூடுதைொன வொய்ப்பு  இருக்கிைது.   

 இத்தலகய ச ொல்வலை குைித்து தமிழில் விொிவொக விளக்குவலத முதற்கண் சநொக்கமொக 

இந்நூல் அலமகின்ைது. இந்நூல் பின்வருமொறு பதிசைட்டு இயல்களொகப் பகுக்கப்பட்டு 

ச ொல்வலைத் சதொடர்பொை ச ய்திகள் விளக்கப்பட்டுள்ளை.  

இயல் 1:அைிமுகம்  

இயல் 2:ச ொற்சபொருண்லமயியல் 

இவ்வியலில் ச ொற்சபொருண்லமயியல் பற்ைி விொிவொை விளக்கம் தமிழ் எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

அடிப்பலடயில் தரப்பட்டுள்ளது. தமிழ்ச் ச ொற்சைொலக சபொருண்லம அடிப்பலடயில் 

அலமப்பொக்கம் ச ய்யும் வழிமுலை விொிவொக்க விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ஒரு 

ச ொற்சைொலகயின் கட்டலமயில் ஒரு ச ொல் வரும் இடத்லத அலடயொளம் கண்டு 

அச்ச ொல்லின் சபொருண்லமலய அைிய உதவும். 

இயல் 3: கணிைிச் ச ொற்சபொருண்லமயியல் 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் கணிைிசமொழியியலில் சபொிய ஆய்வுக் களமொக மொைிவருகின்ைது. 

மட்டுமன்ைி இது இயற்லகசமொழிப் பகுப்பொய்வி மற்றும் ஆக்கிகள் (analyzer and synthesizer) 

உள்ளடங்கிய பயன்பொட்டின் பல்சவறு வலககளில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது. 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் உளசமொழியியலில் இருந்து அைிவு உருப்படுத்தம் (Knowledge 

Representation (KR)) மற்றும் கணிைி அலமப்பு வலர பரந்த  ிக்கல்கலள உட்படுத்தியுள்ளது. 

இதன்கொரணமொக கணிைி ச ொற்சபொருண்லமயியல் என்ை (Computational Lexical Semantics) 

துலை புதிதொக வளர்ந்து வருகின்ைது.  இவ்வியலில் உளசமொழியியல், பயன்பொட்டுசமொழியல், 

சமொழியியல், கணிைிசமொழியியல், பயன்பொட்டு வளர்ச் ி சபொன்ைலவ 

ச ொற்சபொருண்லமயியலுடன் சதொடர்புபடுத்தி விவொிக்கப்பட்டுள்ளை. 

இயல் 4: வலகப்பொட்டியலும் ச ொற்களஞ் ியமும் 

ச ொல்வலைக்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயொகும் என்று அைிமுகத்தில் பொர்த்சதொம். 

மூைப்சபொருண்லமயலுக்கு அடிப்பலடயொக அலமவது வலகப்பொட்டியைொகும். ச ொல்வலை 
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என்பது சபொருட்புை அகரொதி அல்ைது ச ொற்களஞ் ியமும் அகரொதியும் கைந்த ஒன்று என்று 

அைிமுகம் ச ய்யப்பட்டது. ச ொற்களஞ் ிய  உருவொக்கத்திற்கு இவ்வலகப்பொட்டியல் 

அடிப்பலடயொகும். இது பற்ைி இங்கு விொிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

இயல் 5: மூைப்சபொருண்லமயியல் 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் பை நூற்ைொண்டுகளுக்கு முன்ைர் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டை. 

அலவ இப்சபொது ஆர்வத்திற்கும் ஆரொய்ச் ிக்கும் கவைக்குவிப்பு இடமொகும். 

மூைப்சபொருண்லமயியல்களிலிருந்து மிகக் கூடுதைொை எதிர்பொர்ப்புகள் அலவ 

சபொருண்லமவலை (semantic web) என்பதில் ச ய்யும் பங்களிப்பிலிருந்து வருகின்ைது. இது 

மிக அைியப்பட்ட உைகளொவிய ச ொல்வலை என்பதன் அடுத்த தலைமுலையொகும். 

தற்சபொதுள்ள ச ொல்வலை பில்லியன் கணக்கொை மக்களின் வொழ்க்லகத் தரத்லத மொற்ைியது 

சபொன்று சபொருண்லம வலை என்பது இலத மீண்டும் ச ய்யும். மூைப்சபொருண்லமயியல் 

இம்மொற்ைத்தில் முக்கியப் பங்களிப்பு வகிக்கின்ைது.  மூைப்சபொருண்லமயியல் பற்ைிய 

விளக்கமொை அைிமுகம் இவ்வியலில் தரப்பட்டுள்ளது.  

இயல் 6:மூைப்சபொருண்லமயில் உருவொக்கம் 

இவ்வியலில் சநொய் மற்றும் மொக்கிைஸ் என்பவர்களின் கட்டுலரயின் அடிப்பலடயில் (Noy  

and McGuinness) திரொட்ல  இர த்லத சபொருண்லமக்களமொகக் சகொண்டு ஒரு 

மூைப்சபொருண்லமயியலை எவ்வொறு உருவொக்குவது என்பது குைித்து விொிவொகக் 

கூைபட்டுள்ளது. ச ொற்கலளப் பை சகொணங்களில் உைவுபடுத்தி வலகபொடு ச ய்யைொம். ஒரு 

சபொருண்லமக் களத்திற்கு ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் உைவுதொன் உண்டு என்ை கட்டொயம் 

இல்லை. ச ொற்கலளப் பை நிலைகளில் அல்ைது பைவலககளில் உைவுபடுத்தி அவற்ைின் 

மூைப்சபொருண்லமயியலை சவளிப்படுத்தைொம். 

இயல் 7:மூைப்சபொருண்லமயியலும் ச ொல்வலையும் 

இவ்வியலில் ச ொல்வலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மூைப்சபொருண்லமயியல் பற்ைி 

விளக்கப்படுகின்ைது. ச ொல்வலைகள் மூைப்சபொருண்லமயியல்கலளப் பயன்படுத்துகின்ைை.  

ச ொல்வலைகள்  ச ொற்கலள அவற்ைிற்கிலடசயயுள்ள சபொருண்லம உைவுகள் 

அடிப்பலடயில் இலணக்கின்ைை. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் தொன் ச ொல்வலைகளின் 
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அடிப்பலட உைவொகும்.  உள்ளடங்கு சமொழிய-உள்ளடக்கு சமொழிய உைவு,   ிலைசமொழிய-

முழுசமொழிய உைவு, எதிர்மலை உைவு என்பை ச ொற்களுக்கிலடசய உள்ள பிை 

உைவுகளொகும். இவ்வலகப்படுத்தலின் பின்ைணியில் ச ொல்வலை ச ொற்சைொலகலய 

மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில் ஒருவித பொகுபொடு ச ய்கின்ைது.   

இயல் 8:ச ொல்வலை 

இவ்வியலில் ச ொல்வலை பற்ைிய ஒரு அைிமுகம் தரப்பட்டுள்ளது. ச ொல்வலைகள் 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கலளப் பயன்படுத்துகின்ைை.  ச ொல்வலைகள்  ச ொற்கலள 

அவற்ைிற்கிலடசயயுள்ள ச ொல் உைவுகள் மற்றும் சபொருண்லம உைவுகள் அடிப்பலடயில் 

இலணக்கின்ைை. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் தொன் ச ொல்வலைகளின் அடிப்பலட 

கட்டலமப்பு உைவொகும்.  உள்ளடங்கு சமொழிய-உள்ளடக்கு சமொழிய உைவு,   ிலைசமொழிய-

முழுசமொழிய, எதிர்மலை உைவு என்பை ச ொற்களுக்கிலடசய உள்ள பிை உைவுகளொகும். இந்த 

அடித்தளத்தில் கட்டப்பட்ட ச ொல்வலை எவ்வொறு ஒரு இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் 

மூைவளமொகச் (online lexical resource) ச யல்படுகின்ைது என்பது பற்ைி இங்கு 

விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

இயல் 9:யூசரொச்ச ொல்வலை 

இவ்வியல் யூசரொச ொவ்லை பற்ைி விொிவொகக் கூறுகின்ைது. ஐசரொப்பொவில் பை சமொழிகள் 

தகவலை இடம் கொண்பதில்  ிக்கலை சநொிடுகின்ைை. யூசரொ ச ொல்வலை ச ொல் உைவுகளொல் 

சதொடர்புப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்களின் பன்சமொழி வலையலமப்லபத் தருகிைது. இது தகவல் 

சதடலில் பயன்பொட்டொளரொல் தரப்படும் ச ொற்களுக்குப் பிை சமொழிச் ச ொற்கலளக் 

கண்டுசகொள்ளவும் சமொழிகடந்த தகவல் சதடல் கருவியொகவும் ச யல்படுகிைது. இது 

குைிப்பொகச் ச ொற்சைொகுதியின் சபொதிய அைிவு இல்ைொத இரண்டொவது சமொழியில் பணி 

ச ய்யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்கு மிகவும் பயன்படும். இந்தச் ச ொல்வலை பிை 

பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும் ஒரு அடிப்பலட மூைமொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ச ொல்வலையில் உட்படுத்தப்படும் உள்ளுலையும் சபொருண்லம அைிவு வலுவொை 

ஒழுங்குமுலைகள், சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள், சமொழி கற்கும் ஒழுங்குமுலைகள் மற்றும் 

தொைியங்கி சுருக்கிகள் ஆகியவற்ைின் ஒரு பகுதியொகப் சபொருத்தமுைச் ச ய்கிைது.  

இயல் 10:இந்சதொச் ச ொல்வலை 
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இவ்வியல் இந்சதொ ச ொல்வலை பற்ைி ஒரு அைிமுகம் தருகின்ைது. இந்சதொச ொல்வலை 

(இந்சதொவொர்ட்சநட் (IndoWordNet) என்பது இந்தியொவின் 18 திட்டமிடப்பட்ட சமொழிகளின் 

அதொவது, அஸ்ஸொமி, பங்களொ, சபொசடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, கன்ைடம், கொஷ்மீொி, சகொங்கைி, 

மலையொளம், சமய்டி (மணிப்பூொி), மரொத்தி, சநபொளி, ஓடியொ , பஞ் ொபி,  மஸ்கிருதம், தமிழ், 

சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளின் இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் 

அைிவுத் தளமொகும்,  

இயல் 11:இந்திச் ச ொல்வலை 

இவ்வியல் இந்திச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் பற்ைி விளக்குகிைது. இந்திச் ச ொல்வலை 

உருவொக்கம் 2000 ஆம் ஆண்டில்  ிைப்பொக வடிவலமக்கப்பட்ட தரவு உள்ளீட்டு கருவியின் 

உதவியுடன் சதொடங்கப்பட்டது. இந்தி அகரொதியிலிருந்து ஒரு சபொதுவொை ச ொல் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு பின்ைர் குைிப்பிட்ட கருத்துரு அர்த்தம் மற்றும் எடுத்துக்கொட்டு(கள்) 

உதவியுடன் சவளிப்பலடயொகச் ச ய்யப்பட்டது. அந்தக் கருத்துருவின் படி பிை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் எடுக்கப்பட்டுப் பின்ைர் வலரயலை, எடுத்துக்கொட்டு மற்றும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆகியலவ ச ர்க்கப்பட்டை. ச ொல்வலகப்பொடு 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்பலடயில் உைவுகள் நிறுவப்பட்டை. 

இயல் 12:திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் 

இவ்வியல் திரொவிடச்ச ொல்வலை உருவொக்கத்திச் ச ய்யப்பட்ட முயற் ிகலளப் பற்ைியும் தமிழ் 

ச ொல்வலையொக சதொடங்கப்பட்ட திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலை பின்ைர் இந்சதொ 

ச ொல்வலையின் பகுதியொக எவ்வொறு மொைியது என்றும் விளக்குகின்ைது. தற்சபொலதய 

திரொவிடச்ச ொல்வலைகள் தமிழ், சதலுங்கு, மலையொளம், கன்ைடொ என்ை நொன்கு 

சமொழிகளுக்கு இந்திச் ச ொல்வலைலய அடிப்பலடயொகக் சகொண்டு நீட் ி அல்ைது விொிவொக்க 

சநைிமுலையில் உருவொக்கப்பட்டை.  

இயல் 13:தமிழ்ச்ச ொல்வலை 

 இவ்வியலில் தமிழ்ச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் பற்ைி விளக்கப்படுகின்ைது. இங்கு 

தமிழ்ச் ச ொல்வலை இந்திச் ச ொல்வலையின் நீட் ியொக/விொிவொக்கமொக உருவொக்கப்பட்டலதப் 

பற்ைி கவைக்குவிப்பு ச ய்யொமல் எவ்வொறு தமிழ்ச் ச ொல்வலைலயச் சுதந்திரமொக 

http://www.languageinindia.com/


15 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

உருவொக்கைொம் என்ை அடிப்பலடயில் ச ொல்வலை உருவொக்கம் பற்ைி சபொதுவொை விளக்கப் 

தரப்பட்டுள்ளது.  

இயல் 14:சதலுங்கு ச ொல்வலை 

 இவ்வியல் சதலுங்குச் ச ொல்வலையொைது எவ்வொறு இந்திச் ச ொல்வலை 

அடிப்பலடயில் உருவொக்கப்பட்டது என்பலத விளக்குகின்ைது. சதலுங்குச் ச ொல்வலைலய 

இந்திச் ச ொல்வலையின் விொிவொக்கமொக உருவொக்க முயலுலகயில் ஏற்பட்ட  ிக்கல்கலள 

எடுத்துக்கொட்டுடன் விளக்குகின்ைது.  

இயல் 15:மலையொளச் ச ொல்வலை 

 இவ்வியல் மலையொளச் ச ொல்வலை எவ்வொறு இந்திச் ச ொல்வலையின் 

அடிப்பலடயில் உருவொக்கப்பட்டது என்பலத விளக்குகின்ைது. எவ்வொறு மலையொளச் 

ச ொல்வலை இந்சதொ ச ொல்வலையின் பகுதியொகத் சதொடங்கப்பட்டது என்பலதயும் 

உருவொக்கும் சபொது சநொிட்ட  ிக்கல்கலளயு இது விவொிக்கின்ைது. 

இயல் 16: இந்சதொச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன்  சபொருத்துதல் 

 இவ்வியல் அமிர்தொப் பைகலைக்கழகமும் இத்தொலியிலுள்ள டிரண்சடொ 

பல்கலைக்கழமும் இணந்து நடத்திய ஆய்வின் (2018-2019) பயைொய் கிலடத்த தகவல்களின் 

அடிப்பலடயில் இந்சதொ ச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருத்தும் 

சபொது ஏற்படும்  ிக்கல்கலளயும் இரண்டிற்கும் இலடயில் உள்ள ச ொல் இலடசவளிகலளயும் 

விவொிக்கின்ைது. சமலும் இந்சதொ ச ொல்வலையில் உள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்கலளப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் உள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுடன் சபொருத்தும் சபொது ஏற்பட்ட சபொருந்தொத் தன்லமலயக்கும் ச ொல் 

இலடசவளிகளுக்கும் தீர்வுகொண்பதற்கு உைகளொவிய அைிவு லமயத்லத எவ்வொறு 

பயன்படுத்தைொம் என்று எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் விளக்குகிைது. 

இயல் 17: தமிழ் கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் 

 இவ்வியல் தமிழ் ச ொற்சைொலகயின் மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில்  தமிழ் 

கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் உருவொக்கப்பட்டது பற்ைி விொிவொகப் 
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சபசுகின்ைது. தமிழ்க் கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் (Tamil Visual Onto-

thesaurus (TVOT or simply VOT)) என்பது தமிழ்ச் ச ொற்சபொருண்லமயியல் துலையில் 

நீண்டகொைமொக நலடசபற்ை ஒரு விொிவொை ஆரொய்ச் ி நடவடிக்லகயின் விலளவொகும். 

இவ்வொரொய்ச் ி தமிழ்க்கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் என்ை நிலைலய 

அலடவதற்கு முன்பு பை கட்டங்கலள கடந்து வந்துள்ளது. இது தமிழ் 

ச ொற்களஞ் ியத்திலிருந்து தமிழ்ச் ச ொல்வலைக்கொை  நமது பயணத்லத  ித்தொிக்கிைது. இது 

ஒரு அகரொதி, ச ொற்களஞ் ியம் மற்றும் ச ொல்வலை ஆகிய மூன்ைில் கிலடக்கும் அலைத்து 

வலகயொை தகவல்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் ஒரு ச ொல் ொர் வளமொகும். 

இயல் 18: முடிவுலர 
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இயல் 2 

ச ொற்சபொருண்லமயியல்  

2.1. முன்னுலர 

ச ொல்வலை உருவொகத்திற்கு அடிப்பலடயொய் அலமயும் ச ொற்சபொருண்லமயில் 

பற்ைிய விளக்கம் இவ்வியலில் தரப்பட்டுள்ளது. 

2.2. ச ொற்சபொருண்லமயியல் 

ச ொற்களின் சபொருள்கள் எல்ைொம் ச ர்ந்து வொக்கியத்தின் சபொருலளத் தருவதொக 

லவத்துக் சகொண்டொல் ச ொற்களின் சபொருலளப் பற்ைி ஆய்வது இைியலமயொதொகிைது. 

ச ொற்களின் சபொருண்லமலயப் பற்ைி ஆய்வது ச ொற்சபொருண்லமயியல் (lexical semantics) 

ஆகும். 

2.2.1 ச ொற்களின் சபொருண்லம உைவுகள் 

ச ொற்களின் சபொருண்லமலய இருவலக உைவுகள் அடிப்பலடயில் அணுகைொம்: 

1. உறுப்பலமவு உைவு அடிப்பலடயில் (by syntagmatic relation) 

2. அடுக்கு உைவு அடிப்பலடயில் (by paradigmatic relation) 

2.2.1.1 உறுப்பலமவு உைவு 

ஒரு வொக்கியத்தில் ஒன்லைசயொன்று சதொடர்ந்து வரும் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள 

உைவு உறுப்பலமவு உைவொகும். பின்வரும் வொக்கியத்தில் அவன், பொம்லப, சகொன்ைொன் என்ை 

ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவு உறுப்பலமவு உைவொகும். அவன் என்பது எழுவொய் 

உைலவயும் பொம்பு  என்பது ச யப்படுசபொருள் உைலவயும் சகொன்ைொன் என்பது பயைிலை 

உைலவயும் சவளிப்படுத்தி ஒன்றுக்சகொன்று சபொருண்லம உைலவ சவளிப்படுத்தி 

நிற்கின்ைை. 

  அவன்   பொம்லபக்   சகொன்ைொன் 

  எழுவொய்  ச யப்படுசபொருள்    பயைிலை 

  ச ய்பவன்  அவதிப்படுவது  ச யல் 

2.2.1.2 அடுக்கு உைவு 

ஒரு ச ொல்லுக்குப் பதிைொக அசத இடத்தில் வரும் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள 

உைவு அடுக்குைவு எைப்படும். எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வரும் வொக்கியத்தில் பொம்பு, பல்லி, 

பூலை, எலி என்பலவகளுக்கு இலடசய உள்ள உைவு அடுக்குைவு எைப்படும். 
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   பொம்லபக் 

   பல்லிலயக்  

  அவர் பூலைலயக் சகொன்ைொன் 

   எலிலயக் 

   விைங்லகக்  

ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயர்க்கும் ச ொற்களுக்கு இலடசய ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைவு, 

உள்ளடக்கு உைவு, உள்ளடங்கு உைவு,  ிலைசமொழிய உைவு, முழுசமொழிய உைவு, 

எதிர்சமொழிய உைவு சபொன்ை உைவுகள் சவளிப்படும். (இலவ பற்ைி பின்ைர் 

எடுத்துக்கொட்டுகளும் விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளை.)   

2.2.1.3 அடிப்பலட உைவுகள் 

வொக்கியங்களுக்கு இலடசய உள்ள அடிப்பலட உைவுகலள (Congruence Relations)                      

நொன்கொகப் பகுத்து குருஸ் (Cruse, 1986) விளக்குகிைொர். இலவ ச ொற்களுக்கு இலடசய 

உள்ள சபொருண்லம உைவுகலள நிறுவுவதற்கும் பிை அடுக்கு உைவுகலள விவொிப்பதற்கும் 

பயன்படும். அடிப்பலட உைவுகளொவை ஒத்தல், உள்ளடங்கள், சமலுைல், சவறுபடல் 

(பிொிநிலை) என்பைவொகும். இவற்லைப் பின்வருமொறு சவளிப்படுத்தைொம். 

1. ஒத்தல் (identify) 

 

 

 

‘அ’ – ‘ஆ’ இலவகள் ஒசர அங்கங்கலளப் சபற்ைிருப்பலவ. 

2. உள்ளடங்கல் (inclusion) 

 

 

 

‘அ’ வின் அங்கங்கள் ‘ஆ’ வின் அங்கங்கலள உள்ளடக்கும். 

3. சமலுைல் (overlapping) 

 

 

 

அ ஆ 

ஆ 
அ 

ஆ 

அ 
ஆ 
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‘அ’-விலும் ‘ஆ’-விலும் ஒசர அங்கங்கள் கொணப்படுவசதொடு ஒன்ைில் இல்ைொத அங்கங்கள் 

மற்சைொன்ைில் கொணப்படும். 

4. சவறுபடல் (பிொிநிலை) (disjunction) 

 

 

‘அ’–விலும் ‘ஆ’–விலும் சபொதுவொை அங்கங்கள் கொணப்படொது. 

2.2.3. ச ொல்லுைவுகள் 

லையொன்ஸ் (1975) அடுக்குைவு முலையில் ஒன்லைசயொன்று மொற்ைிக்சகொள்ள இயலும் 

ச ொற்களுக்கிலடசய உள்ள ச ொல்லுைவுகலளப் (lexical relations) சபொருண்லம 

அடிப்பலடயில் பின்வரும் வலகப்படுத்தி ஆய்கிைொர். 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் (Synonymy) 

உள்ளடங்கு சமொழியம் (Hyponymy) 

இணக்கம் (Compatibility) 

இணக்கமின்லம (Incompatibility) 

2.2.3.1 ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

சபொருண்லம அடிப்பலட ஒன்லைசயொன்று உள்ளடக்கும், இடம் சபயர்க்கும் 

ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவு ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் எைப்படும். 

 புத்தகம்:நூல், உதிர்:விழு, கொண்:பொர், நுலழ:பிரசவ ி, விரட்டு: துரத்து. 

2.2.3.1.1. ஒத்தருத்தலின் அளவுசகொல் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைலவ விொிவொக சநொக்குதல் இன்ைியலமயொததொகிைது. 

இரண்டு நியொயமொை சபொருண்லம உள்ளுணர்வுகள் பின்வருவை: 

1.  ிை இலணச் ச ொற்களும்  ிை கூட்டுச் ச ொற்களும் தம்மிலடயில் ஒற்றுலமலயக் 

கொட்டுகின்ைை. இந்த ஒற்றுலமலய நொம் ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் என்கிசைொம். 

2.  ிை இலணச் ச ொற்கள் மற்ை இலணச் ச ொற்கலள விடக் கூடுதைொக 

ஒத்திருக்கின்ைை. 

நூல்:புத்தகம், தந்திர ொலி:புத்தி ொலி 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிய பண்புகலளக் கூைச்  ொியொை வழியில்லை. கீழ்க்கண்ட இரு 

வழிகலள கூைைொம். 

அ ஆ 
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1. முதைொவதொகத் சதலவயொை அளவு ஒற்றுலமகள் மற்றும் அனுமதிக்கக் கூடிய 

சவற்றுலமகள் மூைம். 

2. இரண்டொவதொகச் சூழல் அடிப்பலடயில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வொக்கிய  ட்டத்தின் 

மூைம். 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளுக்கு இலடயில் சதலவயொை அளவு சபொருண்லம சமலுைல் 

இருப்பது கட்டொயமொகும் என்பது சவளிப்பலட. தொழ்லமயுள்ள, பணிவுள்ள 

என்பலவகளுக்கிலடயில் சபொருண்லம சமலுைல் இருக்கின்ைது. ஆைொல் உண்லமயுள்ள, 

 ிவப்பொை என்பலவகளுக்கிலடசய சபொருண்லம சமலுைல் இல்லை. 

தொழ்லமயுள்ள:பணிவுள்ள x உண்லமயுள்ள: ிவப்பொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் மிக உயர்வொை சபொருண்லம சமலுைலைக் கொட்டுவதுடன் மிகக் 

குலைவொை சவற்றுலமலயத் தொன் கொட்ட சவண்டும். சபொதுவொக, இலண ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகளுக்கிலடயில் (co-synonyms) ஒன்லை மைப்பது மற்சைொன்லை மறுப்பலத ஒக்கும். 

நீ அந்த புத்தகத்லதப் படித்தொயொ? 

*இல்லை, அந்த நூலைப் படித்சதன். 

அந்த புத்தகத்லதப் படித்சதன் = அந்த நூலைப் படித்சதன் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் முக்கியமொை சபொருண்லமப் பண்புகளில் ஒற்றுலமலயக் கொட்டும். 

சவறுபடுவசதன்ைொல் முக்கியமில்ைொத விளிம்பில் வரும் பண்புகளில் சவறுபடைொம்.  ிைவலக 

சவளிப்பொடுகளின் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் ச ர்ந்துவரைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

வலரயலை விளக்கமொக அல்ைது அர்த்தமொக ஒருசபொருள் பன்சமொழிலயப் 

பயன்படுத்தப்படைொம். 

அவன் அவலளக் சகொன்று விட்டொன், அதொவது சகொலை ச ய்து விட்டொன். 

 அவன் அவலள சந ிக்கிைொன், அதொவது கொதலிக்கிைொன். 

 ிை  மயங்களில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படுவதுசபொல் வரைொம். 

அப்சபொழுது, ‘அதொவது’, ‘ ொியொகச் ச ொல்ைப்சபொைொல்’ என்ை ச ொற்கள் இலடயில் வரைொம். 

*அவன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொகச் ச ொல்ைப்சபொைொல் ஒரு மலடயன். 

சபொதுவொக முரண்பட்டு வரும் ச ொற்கள் சமற்ச ொன்ைப்டி வரொ. 

அவன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொகச் ச ொல்ைப்சபொைொல் புத்தி ொலி. 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளுக்குள்  ிை இலணச்ச ொற்கள் பிை இலணச் ச ொற்கலளவிடக் 

கூடுதல் ஒப்புலமயொக இருக்கும். இதைொல் ஒப்புலமலயக் கொட்டுகிை அளவுசகொல் உள்ளது 
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சபொல் சதொன்றும். இந்த அளவுசகொலில்  ொியொை வலரயறுக்கப்பட்ட இறுதி முலை 

சதலவப்படும். ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்தின் நிரல் படி அந்த முலைதொன் முழு ஒப்புலமலயத் 

சதொியப்படுத்தும். புதிய ஒருசபொருள் பன்சமொழிலய மறுமுலையில் சபைைொம். 

 நீளம்…….., கட்லட,  சபொிது ……..,  ிைிது 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலளயும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் அல்ைொதவற்லையும் பிொிக்கும் 

சகொடு சதளிவற்ைது. பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இதலை சவளிப்படுத்தும். 

 உைர்தல்:கொய்தல், உணங்குதல், கொிதல்: கருகுதல். 

2.2.3.1.2. முற்று ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

இரண்டு ச ொற்கள் முற்று ஒருசபொருள் பன்சமொழியொக (absolute synonymy) அலமய 

சவண்டுமொைொல் அவற்ைின் சூழல் உைவுகள் ஒன்ைொக இருக்க சவண்டும். அத்தலகய முற்று 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலளக் கண்டுபிடிப்பது நலடமுலைக்கு ஒவ்வொது. ஏசைன்ைொல் அலவ 

வரும் எல்ைொச் சூழல்கலளயும் சநொக்குவது இயைொத கொொியம். ஆைொல் அத்தலகய எதிர்பொர்ப்பு 

சநொிலடயொக முற்று ஒருசபொருள் பன்சமொழிலய அைிய உதவும். 

முற்று ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் மிகக்குலைவொகசவ உள்ளை. ஒரு சமொழியில் முற்று 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியின் சதலவக்குச்  ொியொை கொரணமில்லை. அப்படியிருக்குமொைொல் 

சபொட்டியிடும் இலணச் ச ொற்களில் ஒன்று இல்ைொமல் சபொகசவொ அல்ைது அவற்ைின் 

சபொருண்லமச் ச யற்பொடு மொைசவொ ச ய்யும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இலத விளக்கும். 

 நூல்:புத்தகம், ச ொல்லுதல்:கூறுதல் 

2.2.3.1.3. புைைைி ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

இரு ச ொற்கள் புைைைிவு ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொக (cognitive synonymy) இருக்க 

சவண்டுமொைொல் அவற்ைின் சபொருண்லமப் பண்புகளில்  ிை ஒன்ைொய் இருக்கசவண்டும். 

புைைைிவு ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளுள்  ிைதொன் முற்று ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொக 

அலமகிைது. இதிலிருந்து அைிவது என்ைசவன்ைொல் சபரும்பொன்லமயொை இலணகள் 

 ிைவலகயில் சபொருள் சவறுபட்டு தொன் இருக்கின்ைை. 

2.2.3.1.4.  சபொருள்சகொள்ளும் விதம் 

 கீழ்க்கண்டலவ சபொருள்சகொள்ளும் (semantic mode) விதத்தில் சவறுபடுகின்ைை. 

 அ. எைக்கு வலிக்கிைது 

 ஆ. ஐசயொ! 
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முதல் வொக்கியத்தில் சபொருள்சகொள்வது கூற்று விதமொகும் (propositional mode). 

இரண்டொம் வொக்கியத்தில் சபொருள்சகொள்வது சவளிப்படும் விதமொகும் (expressive mode); 

இரண்டும் சவவ்சவறு ஆகும். கூற்றுப் சபொருளுக்கும் சவளிப்பொட்டுப் சபொருளுக்கும் 

சவற்றுலமகள் உள்ளை. சவளிப்பொட்டுப் சபொருள் உண்லம நிலைலய (truth-condition) 

நிச் யிப்பதில் எந்தவித பங்கும் வகிப்பதில்லை. சவளிப்பலட “அது சபொய் உைக்கு 

வலிக்கவில்லை” என்று மறுக்க இயைொது. 

சவளிப்பொட்டுப் சபொருள் மை  உணர்ச் ிலயசயொ மசைொபொவத்லதசயொ 

சதொிவிப்பதொக அலமயும்.  ந்சதகம், நிச் யம், எதிர்பொர்ப்பு, ஆச் ொியம், சவறுப்பு, ஏமொற்ைம் 

சபொன்ைலவ அடங்கும். பின்வரும் வொக்கியங்கள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும். 

 அவன் இதுவலர வரவில்லையொ? 

 அவன் ஏற்கைசவ வந்துவிட்டொைொ? 

 அவன் இன்னும் வரவில்லையொ? 

சவளிப்பொட்டுப் பண்பும் கூற்றுப்பண்பும் ஒரு ச ொல்லின் சபொருளில் விரவி இருக்கைொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, அப்பொ, அம்மொ என்பவைவற்ைில் சவளிப்பொட்டுப் பண்பும் கூற்றுப்பண்பும் 

விரவிவரும். சவளிப்பொட்டுப் சபொருள் மிகவும் முக்கியமொக அலமயைொம். சவளிப்பொட்டுப் 

சபொருள் இல்ைொமல் புைப்படுத்தம் (communication) அலமவது முடியொது என்று கூட 

வொதிடைொம்.  ிை ச ொற்கள் பிை ச ொற்கலளக் கொட்டிலும் கூடுதல் சவளிப்பொட்லட 

உணர்த்துவதொய் அலமயைொம். அம்மொ, அப்பொ என்பை கூடுதல் சவளிப்பொட்லடயும், தொய், 

தந்லத என்பை குலைந்த சவளிப்பொட்லடயும் உணர்த்தும். 

 அம்மொ:தொய்,  அப்பொ:தந்லத 

சவளிப்பொட்டுப் பண்புகளொல் மட்டும் சவறுபடும் ச ொற்கள் எல்ைொம் புைைைிவு ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகளொகும். 

2.2.3.1.5.  முன்ைதொகப் சபறும் சபொருளும் தூண்டப்படும் சபொருளும் 

முன்ைதொகப் சபறும் சபொருளுக்கும் (pre-supposed meaning) தூண்டப்படும் 

சபொருளுக்கும் (evoked meaning) சவறுபொடு பொரொட்டைொம். “குடித்தல்” குடிப்பவலர 

எழுவொயொய் எதிர்பொர்க்கிைது. அதுசபொல் “இைத்தல்” ஒரு விைங்லக எழுவொயொக 

எதிர்பொர்க்கிைது. இம்மொதிொிப்பட்ட உடன் வருலக (co-occurance) கட்டுத்திட்டத்லதச் 

ச ர்ந்துவருலகக் கட்டுத்திட்டம் (collecational condition) எைைொம். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு 

இலதத் சதளிவுபடுத்தும். 
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 அவர் இலைவைடி எய்திைொர். 

 அவர் துஞ் ிைொர். 

 அவர் இைந்தொர். 

 *நொய் துஞ் ிைது. 

ச ர்ந்துவருலகக் (collecational) கட்டுத்திட்டங்கள் அளபு அடிப்பலடயில் சவறுபடைொம். 

 ிைவற்லை ஒழுங்கொை ச ர்ந்துவருலகக் கட்டுத்திட்டம் என்றும்  ிைவற்லை பகுதி ஒழுங்கொை 

ச ர்ந்துவருலகக் கட்டுத்திட்டம் என்றும் கூைைொம். 

2.2.3.2. உள்ளடங்கு சமொழியம் 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் உள்ளடங்கும் ச ொற்களுக்கும் உள்ளடக்கும் 

ச ொற்களுக்கும் இலடசய உள்ள உைவு உள்ளடங்கு சமொழியம் எைப்படும். 

 

விைங்கு (உள்ளடக்குசமொழி) 

நொய்  பூலை  குதிலர  புலி (இலண உள்ளடங்கு சமொழிகள்) 

பைலவ (உள்ளடக்கு சமொழி)   

                     புைொ     பருந்து       கிளி  குருவி (இலண உள்ளடங்கு சமொழிகள்) 

 

எதிர்லம (opposition), முரண் (contrast) ஆகியவற்லைப் சபொை உள்ளடங்கு 

சமொழியமும் மிக முக்கியமொை அடுக்கு உைவொகும். முரண் தைிப்பட்ட அல்ைது கீழ் அடங்கும் 

ச ொல்லுக்கும் சபொது அல்ைது உள்ளடக்கும் ச ொல்லுக்கும் உள்ள உைலவக் குைிப்பதொம். 

 பசு:விைங்கு, சரொஜொ:பூ, வொங்கு:சபறு 

 சரொஜொ, முல்லை, மல்லிலக:பூ, ஆடு, பசு, கொலள:விைங்கு 

தர்க்கவியைொர் (logicinans) வகுப்பில் அடக்கல் (class inclusion) என்ை நிலையில் உள்ளடங்கு 

சமொழியத்லத விவொிக்கிைொர்கள். 

 அ  ஆ   ஆ  அ 

 பூ சரொஜொ   சரொஜொ   பூ  

எல்ைொ சரொஜொக்களும் பூக்கள், ஆைொல் பூக்கள் எல்ைொம் சரொஜொக்கள் அல்ை. தர்க்கவியைொர் 

விளக்கத்தில் சதளிவின்லம இருக்கிைது. உள்ளடங்குசமொழி உள்ளடக்கு சமொழியில் 
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அடங்குகிைதொ உள்ளடக்கு சமொழி உள்ளடங்கு சமொழியில் அடங்குகிைதொ என்ை ஐயம் 

எழுகிைது. ச ொற்களின் அகைத்லதப் (extension) பொர்த்தொல் உள்ளடங்குசமொழி கூடுதல் 

உள்ளடக்கும் தன்லமயுலடயது என்றும் ச ொற்களின் ஆழத்லதப் (intension) பொர்த்தொல் 

உள்ளடங்கு சமொழி கூடுதல் உள்ளடக்கும் தன்லமயது என்றும் கூைைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

சரொஜொ, பூவின் எல்ைொப் பண்புகலளயும் சபற்ைிருப்பசதொடு கூடுதைொக சரொஜொவின் 

தைித்தன்லமயொை பண்புகலளயும் சபற்ைிருக்கிைது. 

உள்ளடங்கு சமொழியத்லத ஒருதலை சநொக்கு உைவு (unilateral relation) மூைம் 

வலரயலை விளக்கம் ச ய்யைொம். அவள் தலையில் மல்லிலக லவத்திருக்கிைொள் என்பலத 

உள்ளடக்கும். ஆைொல் அவள் தலையில் பூ லவத்திருக்கிைொள் என்பது அவள் மல்லிலக 

லவத்திருக்கிைொள் என்பலத உள்ளடக்கொது. இதன்படி ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்லத இரு 

சநொக்கு உைவு (bilateral relation) மூைம் ஒத்த தன்லமலய (symmetry) விவொிக்கைொம். 

உள்ளடங்கு சமொழியத்லத ஒவ்வொத் தன்லமயொகக் கருதைொம் (symmetry). 

உள்ளடங்கு சமொழியத்லத ஒரு கடவு (transitive) உைவொகக் சகொள்ளைொம். ‘அ’ என்பது 

‘இ’ யின் உள்ளடங்கு சமொழியொகவும், ‘இ’ என்பது ‘உ’ வின் உள்ளடங்கு சமொழியொகவும் 

வருமொைொல், ‘அ’ என்பது ‘உ’வின் உள்ளடங்கு சமொழியொகும். 

எ.கொ. 

பசுபொலூட்டி, பொலூட்டிவிைங்கு என்ைொல் பசுவிைங்கு ஆகும். 

உள்ளடங்கு சமொழிலய கீழ்வரும் சூத்திரத்தில் ஏற்ைி பகுப்பொய்வு (analytic) நியொயத்லத 

சவளிப்படுத்த முடியும். 

 அ என்பது ஒரு வலக இ (‘அ’, ‘இ’ என்பதன் உள்ளடங்குசமொழி என்ைொல்) 

 பசு என்பது ஒரு வலக விைங்கு / பசு ஒரு விைங்கு. 

‘இ’ என்ை ச ொல் ஒன்றுக்கும் சமற்பட்ட உள்ளடங்குச் ச ொற்கலள உள்ளடக்கும் 

என்ைொல் கீழ்வரும் வொக்கியங்களில் 1, 2 என்பை  ொியொைதொகும். 

 பசுக்களும் சவறு விைங்குகளும் வந்தை. 

 சரொஜொவும் சவறு பூக்களும் வொங்கிைொள்.  

 ? பசுக்களும் சவறு பூக்களும். 

 ? சரொஜொவும் சவறு விைங்குகளும். 

இம்மொதிொிப்பட்ட சவளிப்பொடுகள் (வொக்கிய சவளிப்பொடுகள்) உள்ளடங்கு சமொழியத்லதயும் 

உள்ளடக்கு சமொழியத்லதயும் நிறுவுவதற்கு முக்கியமொகும். இதில் முக்கியமொகக் கவைிக்க 
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சவண்டியது என்ைசவன்ைொல் ச ொற்களின் சபொருலள அைியொமசைசய ஒரு ச ொல் மற்சைொரு 

ச ொல்லின் உள்ளடங்கு சமொழி என்றும் ஒரு ச ொல்லும் மற்சைொரு ச ொல்லும் இலண 

உள்ளடங்கு சமொழிகள் என்றும் அைியைொம். 

 குவலள ஒருவலக மைர். / குவலள ஒரு மைர். 

 வங்கு ஒருவலக விைங்கு. / வங்கு ஒரு விைங்கு. 

நம் சமொழியிலுள்ள ச ொற்களின் சபொருலளப் பற்ைி நமது அைிவு சபரும்பொலும் சமற்ச ொன்ை 

விதமொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் “ஆல்” என்பது “மரம்” என்ை ச ொல்லின் உள்ளடங்கு 

சமொழியொகும் அல்ைது “மீன்சகொத்தி” ஒரு “பைலவ” ஆகும் என்று அைிசவொசமயன்ைி ஆல் பிை 

மரங்களிலிருந்து எவ்வொறு சவறுபடுகிைசதன்சைொ மீன்சகொத்தி எவ்வொறு பிை 

பைலவகளிலிருந்து சவறுபடுகிைது என்சைொ  ொியொகக் கூறுவதற்கு அைிசயொம். 

சபரும்பொலும் உள்ளடங்கு சமொழி ஒரு சபயரலடலய உள்ளடக்கி இருப்பதொல் 

அவ்வலடயும் உள்ளடக்கு சமொழியும் ச ர்ந்த சதொடர் உள்ளடங்கு சமொழிக்கு இலணயொய் 

வருவதுண்டு. 

 ஒரு யொலைலயப் பொர்த்சதன் 

 ஒரு சபொிய விைங்லகப் பொர்த்சதன் 

இதைொல் ஒரு உள்ளடங்கு சமொழியும் அதசைொடு சதொடர்புலடய சபயரலடயும் உள்ளடக்கு 

சமொழியும் ச ர்ந்த சதொடரும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் என்று அர்த்தமல்ை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, பசு என்பதும் சகொம்புள்ள விைங்கு என்பதும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் 

அல்ை. உள்ளடங்கு சமொழியும் அதலை உள்ளடக்கும் உள்ளடக்குசமொழியும் ச ர்ந்து 

வருவதுண்டு. 

 முல்லைப்பூ 

 ஆல் மரம் 

இதுசபொல் (சமற்ச ொன்ைது சபொல்) வரும் கூட்டுச் ச ொற்கள்  ிை  மயம் நமக்குத் தவைொை 

எண்ணத்லத உருவொக்கைொம் எடுத்துக்கொட்டொக, கழுலதப்புலி என்பது ஒருவலகப் புலியல்ை; 

அதுசபொல் வொிக்குதிலர என்பது ஒரு வலகக் குதிலரயல்ை. 

விலைகலளசயொ சபயரலடகலளசயொ விலையலடகலளசயொ பிை ச ொல் 

வலககலளசயொ ‘அ’ என்பது ஒரு வலக ‘ஆ’ என்ை சூத்திரத்தில் அடக்கிவிட இயைொது. எல்ைொச் 

ச ொல் வலககளுக்கும் உள்ளடங்கு சமொழியத்லத நிரூபிப்பது என்பது கடிைமொை கொொியம். 

சபொதுவொகச் ச ொல்ைப்சபொைொல் உள்ளடக்கு சமொழியும் சதொடர்புலடய உறுப்பலம 
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அலடயும் ச ர்ந்த கூட்டும் உள்ளடக்கு சமொழியும் அடுக்குைவில் வருவது தொன் 

உள்ளடங்குசமொழியம். 

2.2.3.3 இணக்கம் 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் ஒன்லைசயொன்று சமலுைைொக வரும் ச ொற்களுக்கு 

இலடசய உள்ள உைவு இணக்கம் எைப்படும். இணங்கிவரும் ச ொற்கள்  ிை சபொருண்லமப் 

பண்புகளில் ஒன்றுபட்டும்  ிை சபொருண்லமப் பண்புகளில் சவறுபட்டும் இருக்கும்.  

 பொம்பு: விஷஜந்து ( ொியொை இணக்கம் (strict)) 

 நொய்: ச ல்ைப் பிரொணி (தற்ச யைொை இணக்கம் (contigent)) 

2.2.3.4. இணக்கமின்லம 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் உள்ளடங்கசவொ உள்ளடக்கசவொ ச ய்யொமல் 

இணக்கமின்ைி சவறுபட்டு வரும் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவு இணக்கமின்லம 

(incompatibility) எைப்படும். 

 மலை  :  மொடு 

ஆடுதல் : தின்னுதல் 

2.2.3.5. எதிர்சமொழியம் 

இணக்கமற்ை ஆைொல் ஒன்லைசயொன்று எதிர்ப்பதுசபொல் சபொருள் அலமயும் 

ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவு எதிர்சமொழியம் (antonymy) எைப்படும். 

எ.கொ 

 உயரம் : குள்ளம் 

 நல்ைது :  சகட்டது 

 நீளம் :  குட்லட 

 விலரவொக:  சமதுவொக 

இைகு : கடிைம் 

2.2.3.5.1. எதிர்சமொழியத்தின் பண்புகள் 

1. எதிர்சமொழிகலள கிரமப்படுத்தைொம் (gradable) 

2. இலணயொக வரும் எதிர்சமொழிகள் நீளம், சவகம், கைம் சபொன்ை பண்புகலள 

உணர்த்தும் 

3. அப்பண்புகலள தீவிரமொக்கிைொல் இலண எதிர்சமொழிகள் குைிப்பிட்ட பண்பு 

கொட்டுகிை அளவுசகொலில் எதிர்சநொக்கிச் ச ல்லும். 
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      சரொம்ப கைம் > கைம் > இசைசு > சரொம்ப சைசு 

4. இலண எதிர்சமொழிகள் ஒரு சபொருள் பரப்லப இரண்டொகப் பிொிக்கொது. அதொவது 

எதிர்சமொழிகள் கொட்டுகிை சபொருண்லமகளுக்கு இலடயில் படிப்படியொக 

சவறுபடுகிை பண்பு இருக்கும். இதைொல் எதிர்சமொழிகலளக் சகொண்டு இரண்டு 

சவறுபட்ட ஆைொல் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படொத வொக்கியங்களொக சமொழியைொம். 

அது நீளமொைது: அது குட்லடயொைது 

இவ்வொக்கியங்கள் ஒன்றுக்சகொன்று சவறுபட்டசதயன்ைி முரண்பட்டதல்ை மற்றும் கீழ்வரும் 

வொக்கியமும் தப்பொைது அல்ை. 

 அது நீளமும் அல்ை குட்லடயும் அல்ை 

2.2.3.5.2. எதிர்சமொழியத்தின் உட்பிொிவுகள் 

 எதிர்சமொழியங்கலள மூன்ைொகப் பிொிக்கைொம். 

1. துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

2. சமலுைல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

3.  ம க்தியுள்ள எதிர்சமொழியம் (equipollent antonyms) 

2.3.5.2.1.  துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

எடுத்துக்கொட்டொக, பின்வரும் இலணகள் துருவ எதிர்சமொழியத்தின் கண் படும். 

கைம்:இசைசு, விலரவொக:சமதுவொக, உயரம்:குள்ளம், அகைம்:குறுக்கம், கட்டி:சமலிது, 

 ிரமம்:இைகு 

துருவ எதிர்சமொழியம் பின்வருமொறு வரும். 

 அவன் குள்ளமொைவன் ஆைொல் அவலளவிட உயரமொைவன். 

 அவன் உயரமொைவன், ஆைொல் அவலளவிட குள்ளமொைவன். 

2.2.3.5.2.2.சமலுைல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

  ிை எதிர்சமொழிகள் இரு துருவங்களொக வரொமல் சமலுைைொக வரும். 

மண்டு:புத்தி ொலி, நல்ைது:சகட்டது, இரக்கம்:சகொடூரம் 

 அவன் மண்டு, ஆைொல் அவலளவிட புத்தி ொலி 

 அவன் புத்தி ொலி, ஆைொல் அவலளவிட மண்டு 

2.2.3.5.2.3. துலணநிலை (complementarily) 

துலணநிலைச் ச ொற்கள் ஒரு கருத்துருப்பரப்லப (conceptual domain) 

ஒன்றுக்சகொன்று தைிப்பட்ட இரண்டு பகுதிகளொகப் பிொிக்கும். 
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 உண்லம:சபொய், திை:மூடு, சவற்ைி:சதொல்வி 

இது இலண துலணச் ச ொற்களில் ஒன்று கொட்டும் சபொருலள ஏற்பது மற்ைதன் சபொருலள 

மறுப்பலத ஒக்கும். கதவு திைந்திருக்கிைது என்ைொல் கதவு மூடியிருக்கவில்லை என்று அர்த்தம். 

கதவு திைந்திருக்கவும் இல்லை, மூடியிருக்கவும்  இல்லை என்பது  ொியில்லை. அவள் சதர்வில் 

சவற்ைியலடந்தொன் என்ைொல் அவள் சதர்வில் சதொல்வியலடயவில்லை என்று அர்த்தம். அவள்  

சதர்வில் சவற்ைியலடவுமில்லை சதொல்வியலடயவுமில்லை என்பது  ொியல்ை. 

2.2.3.5.2.4. மறுதலை (conversances) 

இரண்டு ச ொற்களில் ஒன்ைின் சபொருள் மற்ைதின் மறுதலையொக வருமொைொல் 

அலவகளுக்கு இலடசய உள்ள உைலவ மறுதலை என்கிசைொம். 

 கணவன்:மலைவி, குழந்லத:சபற்சைொர் 

இரொஜொ ரொணியின் கணவன் என்ைொல் ரொணி இரொஜொவின் மலைவி என்று அர்த்தம். இரொலத 

அவர்கள் குழந்லத என்ைொல் அவர்கள் இரொலதயின் சபற்சைொர்கள் என்று அர்த்தம். 

2.2.3.5.2.5. பரஸ்பர  மூகப் பங்களிப்பளர்கள்  

 ஒரு  மூகத்தில் பங்களிப்பு ச ய்யும் பங்களிப்பொளர்களுக்கு இலடயில் ஒருவித 

சதொடர்பு அல்ைது பரஸ்பர  ொர்பு கொணப்படும்.  பின்வரும் இலணகள் எடுத்துக்கொடுகளொகும்.   

 மருத்துவர்:சநொயொளி, முதைொளி:சதொழிைொளி, எஜமொைி:சவலைக்கொொி 

2.2.3.5.2.6. உைவுமுலைகள் 

 உைவு முலைலய சவளிப்படுத்தும் ச ொற்களுக்கிலடயில் ‘உலடலம’ உைவு 

கொணப்படும். 

அப்பொ/அம்மொ: மகன்/மகள் 

இரொஜொ இரொலதயின் அப்பொ என்ைொல், ரொலத இரஜொவின் மகள் ஆவொள் என்று சபொருள். 

2.2.3.5.2.7. கொை இலடநிலை உைவுகள் 

 கொை உைவுகள் எதிர்சமொழிகளொக வரும். 

முன்சை:பின்சை, முன்ைொல்:பின்ைொல், சமசை:கீசழ 

2.2.3.5.2.8.  தில  எதிர்மலைகள் (Directional oppositions) 

 தில  அடிப்பலடயில் எதிசமொழிகள் சவளிப்படும். 

வொ  : சபொ 

 சமசைறு : கீழிைங்கு 

 முன்சைறு : பின்சைறு 
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 ச ர்  : புைப்படு 

 வைது  :  இடது 

 முன்  :  பின் 

ச ங்சகொண எதிர்நிலை உைவும் துருவ எதிர்நிலை உைவும் (orthogonal and antipodal 

opposition) 

இவ்வலகயில் படும் எதிர்நிலைகலளத் தில ச் ச ொற்களொல் விளக்கைொம். 

 

வடக்கு 

 

சமற்கு    கிழக்கு 

 

சதற்கு 
 

ச ங்சகொண எதிர்நிலை உைவு: இவ்வுைவு கொட்டும் இலணகளில் ஒவ்சவொரு ச ொல்லும் பிை 

இரண்டு ச ொற்களுடன் ச ங்சகொண எதிர்நிலையில் வரும். 

 வடக்கு:கிழக்கு & சமற்கு,  கிழக்கு:சதற்கு & வடக்கு 

  ிறுமி: ிறுவன் & சபண், girl: boy & wowan 

துருவ எதிர்நிலை உைவு: இவ்வுைவு கொட்டும் இலணகளில் ஒவ்சவொரு ச ொல்லும் மற்ை 

ச ொல்லுடன் துருவ எதிர்நிலையில் உள்ளது. 

 வடக்கு:சதற்கு, கிழக்கு:சமற்கு 

 சமசை:கீசழ, முன்ைொல்:பின்ைொல், இடது:வைது 

துருவ எதிர்ச ொற்கள் இடச்ச ொற்கலள மட்டுமின்ைி பிை ச ொற்கலளயும் உள்ளடக்குகிைது. 

எ.கொ 

 நிைங்கள் – கறுப்பு: சவள்லள;  ிவப்பு: கறுப்பு 

எதிர்சமொழி என்பது ‘ஒருசபொல்’ என்பதிலிருந்து மிக சவற்பட்டு எதிர்ப்புைமொக இருப்பது 

என்று கருதப்பட்டது. அது  ொியல்ை. நொம் இரண்டு சபொருள்கலள ஒப்பிடசவொ 

சவறுபடுத்தசவொ ச ய்லகயில் நொம் அலவயகளுக்குள்ள சவறுபொட்லடயும் ஒற்றுலமயும் 

பொர்த்து என்ை குணங்களில் சவறுபடுகின்ைை என்று கூறுகிசைொம். 

எ.கொ. 
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 married : single;  திருமணம் ஆைவர்: திருமணம் ஆகொதவர் 

ஒற்றுலமகலள சநொக்கித்தொன் எதிர்சமொழிய உைவு நிறுவப்படுகிைது. 

2.2.3.6 பகுதி-முழுலம உைவுகள் (part and whole relations)  

பகுதி-முழுலம உள்ளடங்கு உைவிலிருந்து மொறுபட்டொகும். எடுத்துக்கொட்டொக 

பின்வரும் இலணகள் பகுதி-முழுலம உைலவ சவளிப்படுத்தும்: லக:உடம்பு,  க்கரம்:வண்டி. 

லக ஒருவலக உடம்பு அல்ை. உடம்பின் பொகம்தொன். உடம்பின் ஒரு பகுதி லக ஆகும். பகுதி-

முழுலம உைவு உள்ளடங்கு உைலவப் சபொை கடவு (transitive) உைவொகும். ‘அ’ என்பது ‘ஆ’ 

என்பதன் பொகம் என்றும் ‘ஆ’ என்பது ‘இ’ வின் பொகம் என்று சகொண்டொல் ‘அ’ என்பது ‘இ’ 

என்பதன் பொகமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, கண் என்பது தலை என்பதன் பொகம்: தலை என்பது 

உடம்பு என்பதன் பொகம்; எைசவ கண் என்பது உடம்பு என்பதன் பொகமொகும். 

ஒரு ச ொல் மற்சைொரு ச ொல்லின் பொகம் என்ை கொரணத்தொல் அலவகளுக்குள் பகுதி-

முழுலம உைவு இருப்பதொகக் கூை இயைொது. எடுத்துக்கொட்டொக லகப்பிடி என்பது கதவு 

என்பதன் பொகம், கதவு என்பது வீடு என்பதன் பொகம் என்ை கொரணத்தொல் லகப்பிடி வீட்டின் 

பொகம் என்று கூறுவது கடிைம். “கதவுக்கு லகப்பிடி இல்லை” என்று கூைைொம். ஆைொல் 

வீட்டிற்கு லகப்பிடி இல்லை என்று கூை முடியொது. 

எைசவ, கதவு என்பதற்கும் வீட்டு என்பதற்கும் உள்ள உைவு பகுதி-முழுலம 

உைவொகும். அதுசபொல் லகப்பிடி என்பற்கும் கதவு என்பதற்கும் உள்ள உைவு பகுதி-முழுலம 

உைவொகும். ஆைொல் லகப்பிடி என்பதற்கும் கதவு என்பதற்கும் உள்ள உைவு பகுதி-முழுலம 

உைவொகொது. கதவு என்பதும் வீடு என்பதும் சவவ்சவறு வலகயொை முழுலமகளொகும். ஒரு 

சமொழியின் ச ொற்சைொகுதியின் பைச ொற்கள் சபொருட்கலள ‘பகுதி-முழுலம’ உைலவக் 

கூைொமல் வலரயலை விளக்கம் ச ய்ய இயைொது. பின்வரும் இலணகளில் வரும் பகுதிகலள 

முழுலமலயக் கூைொமசைொ முழுலமலயப் பகுதிலயக் கூைொமசை விளக்கவியைொது. 

விைொடி:நிமிடம்:மணி:நொள்:வொரம்:மொதம்:ஆண்டு 

ச ொற்சைொகுதியின் உள்ளடக்குச் ச ொல்ைொக வரும் சதொலகப் சபயர்கள் (collective 

nouns) படிநிலை உைவில் உள்ளடங்கு சமொழிய ச ொற்கள் சபொைவும் ‘பகுதி-முழுலம’ 

ச ொற்கள் சபொைவும் வரும். 

கொல்நலடகள்: பசு, கொலள, …….. 

 மரத்தொல் ச ய்யப்பட்ட சபொருட்கள்: நொற்கொலி, சமலஜ , சபஞ்சு, கட்டில்  
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பசு, கொலள என்பைவற்லை கொல்நலடகளில் ஒருவலககளொகவும் கருதைொம். 

உறுப்பிைர்களொகவும் கருதைொம். அதுசபொல் நொற்கொலி, சமலஜ என்பைவற்லை மரத்தொல் 

ச ய்யப்பட்ட சபொருட்களின் வலககளொகவும் சகொள்ளைொம், உறுப்பிைர்களொகவும் 

சகொள்ளைொம். சதொலகப் சபயர்கள் சபொருண்லம அடிப்பலடயில் திடப்சபயர் (mass noun) 

சபொை இருப்பதொல் இவ்வொறு இரு உைவு வர இயலுகிைது. 

சவறுவலகயொை சதொலகப்சபயர்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டு மந்லத, நூைகம், கொடு 

என்பை. ஆடு என்பதற்கும் மந்லத என்பதற்கும் உள்ள உைவு உள்ளடங்கு உைவல்ை. ஆடு ஒரு 

வலக மந்லத என்று கூைவியைொது. அவ்வுைலவ “லக : உடம்பு” சபொன்ை ‘பகுதி-முழுலம’ 

உைவு என்று கூைவியைொது. மந்லதயில் ‘ஆடு’ என்ை ஒசர மொதிொியொை உறுப்பிைர்கள் தொன் 

உள்ளை. ஆைொல் உடம்பில் பைமொதிொியொை உறுப்புகள் உள்ளை. 

பொகத்லத துண்டுகளிலிருந்து சவறுபடுத்திக் கொட்ட சவண்டும். ‘பகுதி-முழுலம’ உைவு ‘

துண்டுகள்’ உைவிலிருந்து சவறுபட்டலவ. பொகத்தின் மூன்று முக்கியமொை பகுதிகள்: 

தன்ைியக்கம், இடுகுைியற்ை எல்லை, குைிப்பிடத்தகுந்த ச யற்பொடு. 

1. தன்ைியக்கம்:  க்கரம் ல க்கிளின் ஒரு பொகம். 

2. இடுகுைி அற்ை எல்லை: பொகங்களொகப் பிொிக்கப்படும் எல்லைகள் 

வலரயறுக்கப்பட்டலவ. எடுத்துக்கொட்டொக சமற்லக, உள்ளங்லக, முன்ைங்லக 

சபொன்ைலவ மூட்டுகளொல் இலணக்கப்பட்டலவ. 

3. குைிப்பிட தகுந்த ச யல்பொடு: பொகங்களுக்குக் குைிப்பிடத்தகுந்து ச யல்பொடு 

இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, கண் பொர்ப்பதற்கும், பிசரக் நிறுத்துவதற்கும் 

பயன்படுகிைது. 

‘பகுதி-முழுலம’ உைலவ ஆங்கிைத்தில் part and whole relations என்று கூறுவொர்கள். 

 தலை, கொல் ………segmental parts, 

 எலும்பு, தல , நொளம் ……..systemic parts 

பை முழுப்சபயர்கலள உடம்பு சபொல் பை பொகங்களொகப் பிொிக்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொக வீடும் 

வீட்டின் பொகங்கலளயும் கூைைொம். 

வீடு 

       

          திண்லண   வரசவற்பு   ொப்பொட்டு    படுக்லக     லமயல் 

                                 அலை        அலை           அலை         அலை 
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உடம்பு / சதகம் 

         

       தலை    கழுத்து  மொர்பு    வயிறு    லக    கொல் 

 

2.2.3.6.1. பகுதி-முழுலம சபொன்ை உைவுகள் 

பகுதி-முழுலம சபொன்ை பல்சவறு உைவுகள் ச ொற்களுக்கிலடயில் வருவலதக் 

கொணைொம். இவ்சவறுபொடுகலளப் பை பொிணொமங்களில் உணரைொம். 

1. இடம் – இடத்தின் ஒருபகுதி 

தொலுகொ: மொவட்டம்: இரொஜியம்: சத ம் 

தலைநகர்: சத ம் 

2. குழு – அங்கத்திைர் உைவு (group-member relation) 

குடும்பம்: குடும்பத்திைர் 

3. வகுப்பு – அங்கத்திைர் உைவு (class-member relation) 

  குவியல்: சநல் 

 கொடு: மரம் 

 நூைகம்: நூல் 

4. உறுப்புகள் அல்ைது கூட்டுப்சபொருளின் ஒரு பகுதி (constituents or ingredients) 

ம ொைொ: மிளகு, ஜீரகம் 

5. சபொருள் : பருப்சபொருள் (obiect : material) 

ஆலட: நூல் 

6.  ொதைம் : துகள் (substance : particle) 

  மலழ: துளி 

2.2.4. பிை சபொருண்லம உைவுகள் 

2.2.4.1. பகுதி உைவுகள் 

சதொடொியல் வருலக முலையில் பகுதி சமலுைைொக வரும் ச ொற்களுக்கு இலடசய 

உள்ள உைவு பகுதி உைவு (partial relation) எைப்படும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

இதலைத் சதளிவுப்படுத்தும். 

 ஒளி: மலை 

 அவன் தன் பணத்லத ஒளித்து லவத்தொன். 
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 அவன் தன் பணத்லத மலைத்து லவத்தொன். 

 அவன் அவள் கண்கலள மலைத்தொன். 

 *அவன் அவள் கண்கலள ஒளித்தொன். 

 சூொியன் மலைந்தது. 

 *சூொியன் ஒளித்தது. 

2.2.4.2. முழுலமயுைொ உைவுகள் 

 ிை  மயங்களில்  ொியொை இலண இல்ைொததொல் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள 

அடுக்கு உைவு முழுலமயுைொது நிற்கும். சவண்டிய சபொருலளக் சகொண்டு ஆைொல் சவறு 

சதொடொியல் வலகலயச்  ொர்ந்த ச ொல் அந்த இலடசவளிலயப் பூர்த்தி ச ய்யுமொறு அலமயும். 

இத்தலகய நிலையில் உள்ள உைலவ முழுலமயுைொ உைவு (quasi-relation) எைைொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, நிைம் என்ை சபயருக்கும் ச ம், கரும், பசும், சவண் என்ை 

சபயரலடகளுக்கும் இலடசய உள்ள உைவு முழுலமயுைொ உைவொகும். 

நிைம்:  ச ம், கரும், பசும், சவண் 

2.2.4.3. சபொலி உைவுகள் 

ச ொற்களுக்கு இலடசய குைிப்பிடத்தக்க உைவு இல்ைொமல் ஆைொல் சூழ்நிலை மூைம் 

உைவு சதொன்ைிைொல் அச்ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைலவப் சபொலி உைவு எைைொம். 

உண்லமயொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் சபொலி ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளிலிருந்து 

சவறுபடும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் சகொணம் என்பதும் பக்கம் என்பதும் சபொலி 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் ஆகும். 

 முக்சகொணத்திற்கு மூன்று சகொணங்கள் உண்டு 

 முக்சகொணத்திற்கு மூன்று பக்கங்கள் உண்டு 

 சகொணம்:பக்கம் (சபொலி ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள்) 

2.2.5. ச ொற்சைொகுதியின் சபொருண்லம அலமப்பு 

ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொலகலயப் படிநிலை அலமப்பொகக் (hierarchical structure) 

கொணவியலும். ச ொற்கள் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்பு சகொண்டிருப்பலதப் படிநிலையொகவும் 

(hierarchy) விகிதத்சதொடர்களொகவும் (propotional series) கொணைொம். 

2.2.5.1. படிநிலை அலமப்பு 
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இரண்டு வலகயொை படிநிலை அலமப்லபக் (hierarchial structure) கொணைொம். ஒன்று 

கிலளகளொைொைலவ (branching) மற்சைொன்று கிலளகற்ைலவ (non-branching). இவற்லை 

கீழ்க்கொணும் படங்கள் மூைம் சவறுபடுத்திக் கொட்டைொம். 

அ     க 

 

ஆ     இ      

 

ஈ               உ     எ              ஏ   ட 

        

த 

‘ஆ’ வுக்கும் ‘அ’ வுக்கும் உள்ள உைவு ச ங்குத்தொை உைவு (vertical relation) உயர் உைவொகும் 

(relation of dominance). ‘ஆ’ வுக்கும் ‘இ’ வுக்கும் உள்ள கிலடநிலை உைவு (horizontal 

relation) சவறுபடு உைவொகும் (relation of difference). 

உயர் உைவு ஒவ்வொதிருக்கும் (asymmetric). அது ஒருவழி தில  சநொக்குப் பண்புகலளப் 

சபற்ைிருக்கும். ஒத்திருக்கும் உைவு இருவழி தில சநொக்குப் பண்லபப் சபற்ைிருக்கும். உயர் 

உைவு சதொடர்ச் ியொகச்  ங்கிலிசபொல் அலமயைொம். 

 ங ஞ ண ந ம ை 

உயர் உைவு கடவு (transitive) உைவொக இருக்கைொம் அல்ைது கடவல்ைொ (intransitive) உைவொக 

இருக்கைொம். அஆ, இஈ என்ைொல் அஈ என்று அர்த்தம் வருவது கடவு உைவொகும். அஆ, 

இஈ ஆைொல் அஈ என்று அர்த்தம் தருவது கடவல்ைொ உைவொகும்.  

2.2.5.2. விகிதத் சதொடர்கள் 

எளிலமயொை விகிதத்சதொடர்கள் (propotional series) நொன்கு தைிமங்கள் அடங்கிய 

ஒரு  ட்டத்லதக் சகொண்டிருக்கும். 

அ  ஆ 

 

இ  ஈ 

ஏதொவது மூன்று தைிமங்களிலிருந்து நொன்கொவதன் உைவு தீர்மொைிக்கப்படுமொறு 

தைிமங்களுக்கிலடயில் உைவு இருக்க சவண்டும். பின்வரும் விகித உைவுகள் வருமொறு  ட்டம் 

அலமக்கப்படும். 
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 அ–வுக்கும் ஆ-வுக்கும் இருப்பதுசபொை இ-க்கும் ஈ-க்கும் உைவிருக்கும் 

 ஆ-க்கும் அ-க்கும் இருப்பதுசபொை ஈ-க்கும் இ-க்கும் உைவிருக்கும் 

 அ-க்கும் இ-க்கும் இருப்பதுசபொை ஆ-வுக்கும் ஈ-க்கும் உைவிருக்கும் 

 இ-க்கும் ஆ-வுக்கும் இருப்பதுசபொை ஈ-க்கும் ஆ-வுக்கும் உைவிருக்கும் 

 ிைப்பொை விகிதங்கள் எண்களொகும்: 

2  3 

 

4  6 

இருப்பினும் ஒத்த ச ொல் விகிதங்கள் சபொதுவொைதொகும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

இதலை சவளிப்படுத்தும். 

பொலூட்டிகளும் அவற்ைின் இைம் உயிர்களும்: 

 பசு   : கன்று 

 குதிலர  : குட்டி 

முட்டியிடுவைவும் அவற்ைின் இைம் உயிர்களும்: 

 பொம்பு  : குஞ்சு 

 பல்லி  :  குஞ்சு 

 மீன்  :  குஞ்சு 

 பைலவ  : குஞ்சு  

 முதலை : குஞ்சு 

விைங்குகளும் ஒலியும்: 

 யொலை : பிளிறுதல் 

 நொி  : ஊலளயிடுதல் 

  ிங்கம்  :  கர் ித்தல் 

 குதிலர  :  கலைத்தல் 

 கழுலத  :  கத்துதல் 

ச யலும் ச ய்பவரும்: 

 ஓட்டுதல் : ஓட்டுநர் 

 சபறுதல் : சபறுநர் 

 அனுப்புதல் :  அனுப்புநர் 

http://www.languageinindia.com/


36 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

ச யலும் கருவியும்: 

  ீவுதல்  :  ீப்பு 

 அொித்தல் :  அொிப்பு 

 

2.2.5.3.  ச ொற்சைொகுதியின் படிநிலை அலமப்பு 

உள்ளடங்கு சமொழியம் ச ொற்சைொகுதிலய படிநிலை அலமப்பொகக் (hierarchial 

structure of vocabulary) கொண உதவுகிைது. ச ொற்சைொகுதிசயொடு அல்ைொமல் 

ச ொற்களங்கலளயும் (lexical fields) அது படிநிலை அலமப்பொக உணரச் ச ய்கிைது. இந்தப் 

படிநிலை உைவு அலமப்லபக் கிலளப்படங்கள் மூைம் கொட்டைொம். 

சபொருள் 

 

உருவப் சபொருட்கள்  அருவப் சபொருட்கள் 

 

உயிருள்ளலவ            உயிரற்ைலவ 

 

மைிதன்   விைங்கு     பைலவ      மீன் இயற்லகயொைலவ ச யற்லகயொைலவ 

        (ச ய்யப்பட்டலவ) 

     யொலை   நொய்   குயில்   கிளி வொலள சகண்லட 

 

யொலைக்கும் விைங்கிற்கும் உள்ள உைவு உள்ளடங்கு சமொழிய உைவொகும். நொய்க்கும் 

பூலைக்கும் உள்ள உைவு இணக்கமற்ை உைவொகும் (incompatible relation). 

இலண உள்ளடங்குசமொழிகள் இணக்க உைவொக ஒன்லைசயொன்று சமலுைவொகவும் 

வரும். 

நகர்தல் /  ைைம் 

 

                  நீந்துதல்  பைத்தல் 

       ∅ 

 

ஓடுதல் நடத்தல் ஊர்தல் துள்ளுதல் குதித்தல் 
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நிைத்தில் நிகழும்  ைைத்லதக் குைிப்பதற்கு உள்ளடக்கு சமொழி இல்லை. இலண 

உள்ளடங்குச் சமொழிகள் சபரும்பொலும் இணக்கம் அற்ைலவகள்.  ிை உள்ளடங்கு சமொழிகள் 

இணக்கமொகும். பல்லி, எலி, எறும்பு ஆகியை நடப்பதும் ஊர்வதும் ஒசர மொதிொியொை 

ச யல்தொன். தவலள துள்ளுவதும் கங்கொரு குதிப்பதும் ஒசர மொதிொியொை ச யல்தொன்.  ிை 

 மயங்களில் ஓடுவதும் பைப்பதும் ஒன்ைொகும். 

ஒரு சமொழியின் சமொத்த ச ொற்சைொகுதிலயயும் உள்ளடங்குசமொழியம், 

இணக்கமின்லம ஆகிய உைவுகளின் அடிப்பலடயில் படிநிலை அலமப்பொக அலமக்க 

முடியுமொ என்ை விைொ எழுவது நியொயம். அது மட்டுமல்ைொமல் ஏதொவது ச ொல்வலகலயசயொ 

(part of Speech) அல்ைது அலதவிட குலைந்த நிலையில் ச ொற்களங்கலளசயொ படிநிலை 

கொண இயலுமொ என்ை விைொ எழைொம். ச ொல்வலையில் இத்தலகய  ிக்கல்கள் 

தீர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

சபயர்ச்ச ொற்கள் யொவற்லையும் உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கு சமொழிசயொ விலைச் 

ச ொற்கள் யொவற்லையும் உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கு சமொழிசயொ சமொழியில் இல்லை. 

சபரும்பொைொை ச ொல் இரட்லடகலளசயொ ச ொற் கூட்டங்கலளசயொ ச ொற் களங்கலளசயொ 

உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கு சமொழிகள் கூட இல்லை. ஒரு உள்ளடக்கு சமொழியின் கீழ்வரும் 

உள்ளடங்கு சமொழிகள் இணக்கமற்று சவறுபட்டு இருப்பதில்லை. அலவ சபரும்பொலும் 

இணக்கமொக சமலுைைொக இருக்கும். ஒரு ச ொல்லுக்குப் பை சபொருள் இருப்பதொல் 

ச ொற்கலளப் படிநிலை அலமப்பில் தருவதில்  ிக்கல் ஏற்படுகிைது. பின்வரும் வழிகலள 

நொடைொம். 

அ. உள்ளடக்கு சமொழிகள் இல்ைொத மட்டில் உள்ளடங்கு சமொழிகலள உள்ளடக்கும் அபூர்வ 

உள்ளடக்கு சமொழிகலளப் பயன்படுத்தைொம். 

நிைம் 

 

 ிவப்பு  பச்ல    மஞ் ள் 

ஆ. ச ொற்கலள படிநிலை அலமப்பொக பிொித்து வரும்சபொது ச ொல்லுக்குப் பதிைொக 

சபொருண்லம பண்புக் கூலைப் பயன்படுத்தைொம். 
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நகர்தல் 

 

நிைத்தில்     நீொில்   ஆகொயத்தில் 

 

       நீந்துதல்        பைத்தல் 

 

ஓடுதல்        நடத்தல்          ஊர்தல் 

 

இப்படி முழுலமயற்ை உள்ளடங்கு சமொழிய உைலவ முழுலமயொை உள்ளடங்கு சமொழிய 

உைவுடன் கைந்து லகயொண்ட ஒரு சமொழியில் ச ொற்சைொகுதிலய படிநிலை அலமப்பொக 

மொற்ைிக் கொண்பது லகக்கூடும். 

இ. உள்ளடங்கு சமொழிகள் இணக்கமொக சமலுைவொக இருப்பின் அதன் அடிப்பலட 

சபொருலளப் பிொித்து ச ொல்லை சதலவக்குத் தகுந்தபடி இரண்டொகசவொ மூன்ைொகசவொ 

கொட்டைொம். 

விைங்கு 

      விைங்கு       மைிதன் 

 

ஒருச ொல் பைசபொருள் ச ொற்கலளயும் இவ்வொறு பிொிக்கைொம். 

நட 

நட   நட 

  (கொைொல் நடத்தல்)   (நிகழ்தல்) 
 

2.2.5.3.1.  கிலளகளற்ை படிநிலை அலமப்பு (Non-branching Hierarchical structure) 

கிலளகளகற்ை படிநிலையொக வரும் ச ொற்கள் பை ச ொற்சைொகுதியில் கொணப்சபறும். 
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வொக்கியம்     sentence 

 

எச் த்சதொடர்     clause 

 

சதொடர்     phrase 

 

ச ொல்      word 

 

உருபன்     morpheme 

 

சமற்ச ொன்ை எடுத்துக்கொட்டிலுள்ள ச ொற்கள் வொக்கியத்திலிருந்து உருபன் வலரயுள்ள பை 

நிலைகலளக் கொட்டும் இைக்கணச் ச ொற்களொகும். இச்ச ொற்சைொகுதிலய கிலளகளொல் கொட்ட 

முடியும் என்ைொலும் அதற்கு அவ ியம் இல்ைொமல் சபொய்விடுகிைது. ஒரு வொக்கியத்லத பை 

எச் த் சதொடர்களொகவும் எச் த் சதொடர்கலள பை சதொடர்களொகவும் சதொடர்கலள பை 

ச ொற்களொகவும் ச ொற்கலள பை உருபன்களொகவும் விொிக்கைொம் என்ைொலும் அப்படி பிொித்துக் 

கொட்டுவது சதலவயில்லை. 

மீட்டர்    லமல் 

 

ச ன்டிமீட்டர்  பர்ைொங் 

 

மில்லிமீட்டர்   கஜம் 

    

அடி 

    

அங்குைம் 

 

சமற்ச ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் ஒரு ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும். ச ொற்கள் 

கிலளகளொக வர வொய்ப்புண்டு. 
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வொக்கியம் 

 

எச் த்சதொடர்1   எச் த்சதொடர்2  …. 

 

சதொடர்1    சதொடர்2          ….. 

 

ச ொல்1   ச ொல்2      ….. 

 

உருபன்1  உருபன்2       ….. 

 

பை ச ொற்சைொகுதிகள் எந்தவித கிலளகளற்றும் வருவை. 

2.2.5.3.1.1.  ச ொற் ங்கிலிகள் (chains), ச ொற்சுருள்கள் (helices) ச ொற் க்கரங்கள் (cycles) 

கிலளகளற்ை படிநிலை அலமப்பில் வரும் ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்களுக்கு 

இலடயில் ஒரு ஒழுங்கு கொணப்படும். இவ்சவொழுங்கு அலவகளிடத்தில் இயற்லகயொகசவ 

கொணப்படும். இந்த ஒழுங்கு முலைப்படி ச ொற்கலள சதொடர்ச் ியொக அலமக்க இயலும். 

 நதி:  ஆறு: வொய்க்கொல் (x யொலை: புலி: பூலை) 

சமற்ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்கள் ஒரு ஒழுங்கில் வருவது மட்டுமல்ைொமல் ஒரு 

படிதரத்லதக் கொட்டுவதொக அலமகின்ைை.  ிை ச ொற்சைொகுதிகளில் வரும் 

ச ொற்களுக்கிலடயில் படித்தரம் கொணப்படுவதில்லை. 

 ஞொயிற்றுக்கிழலம: திங்கட்கிழலம: … 

ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்கள் நீட் ியொக வரைொம், அல்ைது சுற்ைொக வரைொம். 

சதொள்:சமற்லக:முழங்லக:முன்ைங்லக:மணிக்கட்டு: உள்ளங்லக (ச ொற் ங்கிலி). 

வொரத்தின் நொட்கலள  ங்கிலித் சதொடரொகசவொ  க்கரத் சதொடரொகசவொ கொணைொம். 

ஞொயிற்றுக்கிழலமலய வொரத்தின் முதல் நொளொகவும்  ைிக்கிழலமலய வொரத்தின் கலட ி 

நொளொக கருதுசவொமொைொல் அவற்லைச்  ங்கிலித் சதொடர் அலமப்பொகக் கொணைொம். 

ஞொயிற்றுக்கிழலம: திங்கட்கிழலம: ச வ்வொய்கிழலம: … 
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அவ்வொைல்ைொமல் ஒன்லைசயொன்று முடிவில்ைொமல் சதொடர்ந்து வருவதொகக் கருதுசவொம். 

அலவ  க்கரத் சதொடரொக அலமயும். இவ்வொறு நீட் ியொகவும் சுற்ைொகவும் வருவது சுருள் 

எைப்படும். 

 

    ஞொயிறு 

 ைி     திங்கள் 

ச வ்வொய் 

   சவள்ளி     புதன் 

                    வியொழன் 

 

         வியொழன் 

 

 

இதுசபொல் நிைங்கலளயும்  க்கரத் சதொடரொகக் கொணைொம். ஆைொல், நிைங்களுக்கும் 

கிழலமகளுக்கும் உள்ள சவறுபொடு என்ைசவன்ைொல் நிைங்கள் உண்லமயொை  க்கரத் 

சதொடருக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

 

 ிவப்பு 

                            ஆரஞ்சு ஊதொ 

 

                             மஞ் ள் நீைம் 

                                          பச்ல  

     

      பச்ல  

 

 

 

நிைங்கள் படிநிலையொக வரொது: இவற்ைின் அலமப்பு உைவுகளுக்கு தில சநொக்கு குணம் 

கிலடயொது: சமலும் கீழும் இல்லை. ஆைொல் கிழலமப் சபயர்கள் உண்லம  க்கரத் சதொடரொக 

அலமயொது. ஞொயிறு, திங்கள், ச வ்வொய், புதன், வியொழன் என்ை அலமப்பில் முதலும் 

இறுதியுமொைச் ச ொற்கள் ஒசர நொலளக் குைிக்கொது. 
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நீட் ித் தன்லமயும் சுற்றுத் தன்லமயும் கைந்த பண்பு ச ொற்களுக்கு உண்டு. 

ச ொற்சுருலளச்  ொர்ந்த ச ொற்களுக்கு சதளிவொை எல்லை உண்டு அல்ைது சதளிவற்ை 

நிலையுண்டு. 

 திங்கட்கிழலம : ச வ்வொய்கிழலம மதியம் :    ொயங்கொைம்  

 ஜூன் : ஜூலை            இலையுதிர்கொைம் :  குளிர்கொைம் 

ச ொற்சுருளில் கொணப்படும் சதொிவுகள் கொரணமற்ைதல்ை: பைவற்ைில் இயற்லகயும் 

இடுகுைியும் கொணப்படும். 

2.2.5.3.1.2.  தரம் (ranks), படித்தரம் (grades), அளபு (degree) 

இரண்டு சவறுபட்ட அளவுசகொல் வலககள் உண்டு. அவற்ைில் ஒன்று சதொடர்ச் ியொக 

சவறுபடுவது, மற்சைொன்று  ிைிது விட்டு விட்டு சவறுபடுவது. அளவுசகொலில் ச யைொற்றும் 

ச ொற்கள் தரம் எைப்படும். சதொடர்ச் ியொக அளவுசகொலில் சவறுபடுபவற்லை 

படித்தரப்படுத்தக்கூடியது, படித்தரப்படுத்த முடியொது எை பிொிக்கைொம். 

அளவுசகொல் வலக 

 

சதொடர்ச் ியொக      விட்டுவிட்டு 

சவறுபடுவது          சவறுபடுவது 

 

படித்தரப்        படித்தரப்      தரம் 

படுத்தக்கூடியது   படுத்தவியைொதது 

 

அளபுச் ச ொற்கள்   படித்தரச் ச ொற்கள் 

 

2.2.5.3.1.3.  தரங்கள் (ranks) 

பை மட்டங்கலளக் குைிக்கும் இரொணுவ படிநிலைகள் தரங்களுக்குச்  ிைந்த 

எடுத்துக்கொட்டொகும். 

கர்ைல்: சைப்டிசைட்: கர்ைல்: சமஜர்: சகப்டன்: … 

இதில் சவறுபடக்கூடிய அகநிலைப் பண்பு தரம் ஆகும். இப்பண்பு சதொடர்ச் ியொக 

சவறுபடுவதில்லை. ஒரு சமஜர் மற்ை சமஜலர விட உயர்ந்த தரத்தில் உள்ளவர் என்று 

கூைமுடியொது: அதொவது அவன் சகொஞ் ம் குலைந்த சமஜர் என்று கூை இயைொது. எண்ணுப் 

சபயர்கள் இரொணுவத் தரங்கள் சபொை விட்டுவிட்டு சவறுபடுகின்ைை. 
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ஒன்று: இரண்டு:  மூன்று: நொன்கு: ஐந்து: ஆறு: ஏழு: எட்டு: ஒன்பது: பத்து 

‘சகொஞ் ம் குலைந்த ஐந்து’ என்று கூைமுடியொது. 

சுருள்  ங்கிலித் சதொடலர ஒத்த சதொடர்ந்த மீண்டும் உபசயொகிக்கப்பட்டு சபொிய 

எண்ணுப் சபயர்களொகத் சதொன்றுகின்ை இரண்டு வலகயொை எண்ணுப் சபயர்களொவை: 

 ‘அைகுகள்’: ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு. ஒன்பது 

 ‘பத்துகள்’: பத்து, இருபது, முப்பது, நொற்பது, ஐம்பது, அறுபது, எழுபது, எண்பது, 

 சதொண்ணூறு 

இது தவிர அளலவச் ச ொற்கலள ஒத்த ஒருவலகச் ச ொற்களும் உண்டு. அலவயொவை, நூறு, 

ஆயிரம், இைட் ம், சகொடி சபொன்ைைவொகும். 

அவன் ஆயிரக்கணக்கில்  ம்பளம் வொங்குகிைொன். 

 அவள் சகொடிக்கணக்கில் பணம் லவத்திருக்கிைொள். 

 ிை ச ொல்வலககள் எண்கலள உள்ளடக்கியலவ. அலவகலளயும் தரங்கள் எைைொம். 

 முதைொவது, இரண்டொவது, ….. 

2.2.5.3.1.4.  அளபுச் ச ொற்கள் (degree words) 

பின்வருபை அளபுச் ச ொற்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 சதொல்வி, சவற்ைி,  ிைப்பு, தைிச் ிைப்பு 

fail, pass, credit, distinction  

என்பை ஒரு சமஜர் மற்சைொரு சமஜலர விட தரத்தில் உயர்ந்திருக்க முடியொது. ஆைொல் 

சவற்ைி,  ிைப்லப விட நல்ை உண்லமயொக இருக்கைொம்.  ிை அளபுச் ச ொற்கள் 

கொைத்சதொடர்ச் ிலய கொட்டுபைவொக அலமகின்ைை. 

 baby, child, adolescent, adult. 

 குழந்லத,  ிறுவன், கொலள, குமரன், ஆடவன், மூத்சதொன், விருத்தன் 

தூரத்லதயும் சநரத்லதயும் குைிக்கின்ை அளலவ அைகுகள் பகுதி-முழுலம (part-whole) 

படிநிலைலய உணர்த்திைொலும் அவற்லை ஒரு பொிமொணத்தொல் சதொடர்ச் ியொை 

அளவுசகொலில் சதொடர்படுத்தி அளபுச் ச ொற்களொக வலகப்படுத்தைொம்ம். பிை அளவுச் 

ச ொற்கள் அடிப்பலட பண்பு வழி சதொடர்ச் ியொக நீட் ி முன்சைற்ைத்லதக் கொட்டும்சபொது 

அளலவ அைகுகள் ஏறுமுகமொக வரும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு, 

ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது, பத்து… சபொன்ைலவயும் ஞொயிறு, திங்கள், ச வ்வொய், புதன், 

வியொழன், சவள்ளி,  ைி சபொன்ைலவயும் அலவகளுக்கு இலடயில் அளவுசகொலில்  மமொை 
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இலடசவளி கொட்டுகின்ைை. விைொடி:நிமிடம்:மணி: நொள், மில்லிமீட்டர், ச ன்டிமீட்டர், 

கிசைொமீட்டர் என்பை ஏறுமுகமொக வருவை அல்ை. 

2.2.5.3.1.5.  படித்தரச் ச ொற்கள் 

படித்தரச் ச ொற்கலள நிரல்படுத்த முடிவதொல் அலவ அளபுச் ச ொற்கலளவிட 

சவறுபடுகின்ைை அலவகள் சபரும்பொலும் சபயரலடகளொகும். 

  freezing (cold), cool, warm (hot), scorching. 

 கடுங்குளிர், குளிர், மிதசவப்பம், சவப்பம், சூடு, அைல்  

கீழ்வருவை படித்தரப்படுத்தக்கூடியது என்ைொலும்  ிைிது சவறுபட்டலவ.  

 mound, hillock, hill, mountain  

 பொலை, குன்று, மலை 

அலவ உருவத்தில் சவறுபடுகின்ைை. இலவகலளப் படித்தரப்படுத்தக்கூடிய small, large, 

huge என்ை ச ொற்களுடன் சதொடர்புபடுத்திக் கூறுவது கடிைம். moderately large, fairly large, 

very large, extremely large என்ை ச ொற்களுடன் சதொடர்புபடுத்தைொம். 

2.3. முடிவுலர 

 இங்கு தமிழ்ச் ச ொற்சைொலக சபொருண்லம அடிப்பலடயில் அலமப்பொக்கம் ச ய்யும் 

வழிமுலை விொிவொக்க விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ஒரு ச ொற்சைொலகயின் கட்டலமயில் ஒரு 

ச ொல் வரும் இடத்லத அலடயொளம் கண்டு அச்ச ொல்லின் சபொருண்லமலய அைிய உதவும்.  
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            இயல் 3 

             கணிைிச் ச ொற்சபொருண்லமயியல்  

3.1. நுலழவுலர 

  ச ொற்சபொருண்லமயியல் கணிைிசமொழியியலில் சபொிய ஆய்வுக் களமொக 

மொைிவருகின்ைது. மட்டுமன்ைி இது இயற்லகசமொழிப் பகுப்பொய்வி மற்றும் ஆக்கிகள் (analyzer 

and synthesizer) உள்ளடங்கிய பயன்பொட்டின் பல்சவறு வலககளில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்ைது. ச ொற்சபொருண்லமயியல் உளசமொழியியலில் இருந்து அைிவு உருப்படுத்தம் 

(Knowledge Representation-KR) மற்றும் கணிைி அலமப்பு வலர பரந்த  ிக்கல்கலள 

உட்படுத்தியுள்ளது. இதன் கொரணமொகக் கணிைி ச ொற்சபொருண்லமயியல் என்ை 

(Computational Lexical Semantics) துலை புதிதொக வளர்ந்து வருகின்ைது.  

 இவ்வியலில் உளசமொழியியல், பயன்பொட்டுசமொழியல், சமொழியியல், 

கணிைிசமொழியியல், பயன்பொட்டு வளர்ச் ி சபொன்ைலவ ச ொற்சபொருண்லமயியலுடன் 

சதொடர்புபடுத்தி விவொிக்கப்பட்டுள்ளை. பின்வரும் கருத்துக்கள் விொிவொகப் சப ப்பட்டுள்ளை:  

• உளசமொழியியல் (psycholinguistics): மை அகரொதிகள், ச ொல் அைகுகலள அணுகுதல், 

ச ொல் அைகுகளின் வடிவு, ச ொற்களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் உள்ள சதொடர்புகள், 

அகரொதிப்படுத்தல் ச யற்பொடு.  

• சமொழியியல் மற்றும் ச ொற்சபொருண்லமயியலின் முலையொை சநொக்குகள் (linguistics and 

formal aspects of lexical linguistics): ச ொற் சபொருண்லமயியலின் உைவுகள், மூைவலககள், 

கருத்துரு உருப்படுத்தங்கள், நிகழ்வு அலமப்புகள், பங்சகற்பொளர் அலமப்பு, ச ொல்மிலகலம.  

• அைிவு உருப்படுத்தங்கள் (knowledge reresentaion): விதிகளின் ஒழுங்குமுலைகள், வலகக்-

கீழ்படிவு நடத்துமுலை (type-coercion), மரபுொிலம சநொக்கு (aspects of inheritance), 

சமொழியியலுக்கும் உைக அைிவுக்கும் இலடசயயுள்ள உைவுகள்.  

• பயன்பொடுகள் (applications): சபொிய வடிவிைொை அகரொதிகலள உருவொக்கிப் பரொமொித்தல், 

பகுத்துக்குைித்தல் மற்றும் உருவொக்கத்தில் அகரொதியின் பங்கு, ச ொல்ைைிவு அடிப்பலடகள், 

ச ொற்தரவின் ஈட்டம்  

• நடவடிக்லக சநொக்குகள் (operational aspects): மொதிொிகலள வழிமுலைப்படுத்தல் மற்றும் 

அகரொதி ஒழுங்குமுலைகளின் கட்டுலக. 

3.2.சமொழியியல் மற்றும் உளசமொழியியல் பொர்லவயில் ச ொற்சபொருண்லமயியல் 
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 உளசமொழியியல் மற்றும் சமொழியில் இவற்ைின் பை கருத்துச் ொயல்கள் 

ச ொற்சபொருண்லமயிலில் பங்குவகிக்கின்ைை. இைக்கண வடிவவொதம் நீங்கைொகச் 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் பகுப்பொய்வுக்கும் உருவொக்கத்திற்கும் மற்றும் வொக்கியம் மற்றும் 

கருத்தொடல் சபொருண்லம உருப்படுத்தம் மற்றும் உருவொக்கம் இவற்ைில் 

கணிைிசமொழியியலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது. கணிைிசமொழியியலில் 

ச ொற்சபொருண்லமயியலின் முக்கியப் பங்லக ச ொல் அைகுகள் அலவ உருப்படுத்தம் 

ச ய்கின்ை ச ொற்சபொருசளொடு சதொடர்புலடய ச ய்தியின் சபரும்பொன்லமயொை பொகத்லதக் 

சகொண்டிருக்கின்ைது என்ை உண்லமயொல் விளக்கைொம். இந்தத் தலைப்பின் முதல் பகுதி 

ச ொற்சபொருண்லமயியலில் உளசமொழியியல் கருத்துச் ொயல்களின் விருப்லப அைிமுகம் 

ச ய்கின்ைது. பின்ைர் சமொழியியல் கருத்துச் ொயல்கள் ஆழமொகப் சப ப்படுகிைது.  

3.2.1. ச ொற்சபொருள் ஆய்வில் உளசமொழியியைொொின் பங்கு  

 உளசமொழியியல் ஆய்வு எவ்வொறு கருத்துருக்கள் நிலைவகத்தில் ஒழுங்கு 

படுத்தப்பட்டுள்ளை மற்றும் மை அகரொதியில் எவ்வொறு இந்தச் ச ய்திகள் சதொடர்புசகொள்ளப் 

படுகின்ைை என்பை குைித்து நல்ை கருத்துக்கலள நமக்குத் தருகின்ைை. சமலும் 

புொிந்துசகொள்வதிலும் உருவொக்கத்திலும் மை அகரொதியிலிருந்து மீட்கப்படும் உகந்த 

ச ய்திகளின் ஆய்வு கணிைி அகரொதிகளில் கொணப்படும் ச ய்திலயப் பற்ைித் துப்புக்கலளத் 

தருகின்ைது. உளசமொழியியலின் கருத்துக்களின் முக்கியத்துவத்லதச் ச யற்லக அைிவில் 

(artificial intelligence) (குைிப்பொக அைிவு உருப்படுத்தத்தில்) அதன் தொக்கத்தொல் 

எடுத்துக்கொட்டைொம். உளசமொழியியல் அைிவு உருப்படுத்தத்தின் (knowledge representation) 

மொதிொிகளின் திட்டத்தில் முன்ைணியொை பங்கு ஏற்கின்ைது. உளசமொழியியல் புைைைிவு 

உளவியலில் (cognitive psychology) (குைிப்பொக புைைைிவு அைிவியிலில் (cognitive science)) 

சபருமளவு ஒன்று ச ர்ந்துள்ளது.  

ஒரு மை அகரொதி நம் மூலளயில் ச கொித்துலவத்துள்ள ச ொல்ைன்களின் பட்டியலிலிருந்து 

அவற்லை எடுத்துத் தரசவண்டும். இதைொல் பின்வருவை  ொத்தியமொகும்:  

 நபர், சபொருட்கள், இடங்கள், நிகழ்ச் ிகள், மற்றும் உணர்ச் ிகள் என்பைவற்லைப் 

சபயொிட்டு விளக்குதல் 

 நம் எண்ணங்கலள ச ொல்ைொக்கம் மற்றும் இைக்கவொக்கம் வழி சவளிப்படுத்தல்  
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 நொம் சகட்கும் படிக்கும் அல்ைது உச் ொிக்கும் ச ொற்கலள புொிதல் அல்ைது 

உருவொக்குதல் நொம் முதலில் மை அலமப்பின் மொதிொிலயத் தந்து மை அணுகலின் 

சவறுபட்ட அணுகுமுலைகலளக் கொண்சபொம்.  

3.2.1.1. கொலின் மற்றும் குல்லியன் மொதிொி (Models of Collins and Quillian)  

 கொலின் குல்லியன் மொதிொிலய பின்வரும் பகுதிகலள உள்ளடக்கிய ஒரு வலைசபொன்ை 

அலமப்பில் தரைொம் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995: 3):  

 • வலகக் கணுக்கள் (type nodes) (தொவரம்)  

 • வருலகக் கணுக்கள்; (occurrence nodes) (அலமப்பு, உயிருள்ளலவ)  

 • கணுக்கலள ஒன்றுடன் ஒன்லை இலணக்கும் சதொடர்பு உைவுகள் (மற்றும், அல்ைது)  

அடிப்பலடயில் ச ொல் வலையொைது கருத்துருக்கலள உட்படுத்தம் ச ய்யும் கணுக்கள் மற்றும் 

கணுக்களுக்கிலடசயயுள்ள ஈொிலண உைவுகளொை விளிம்புகள் உள்ள வலரபடங்களின் 

(graphs) கருத்துச்  ொயைொல் ஆைது. இந்த மொதிொியில் ச ொற்கள் மூைமொைதல்ை. பின்வரும் 

படத்தில் (படம் 1) தொவரம் என்பதன் சபொருள் உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ளது: 

சபரும்பொலும் இலைகள் உள்ள கொற்று, தண்ணீர், பூமி இவற்ைிலிருந்து உணலவப் சபறுகின்ை 

விைங்கல்ைொத உயிர் அலமப்பு (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:3). 

படம் 1 

 

    

   அலமப்பு = அ 

       மற்றும்         மற்றும்                மற்றும் 

  உயிருள்ளலவ   விைங்கல்       உள்ள        வருகிை 

                  ைொதலவ 

        = அ      = அ    

     இலைகள் இன்  

        

       உணவு 

            அல்ைது      அல்ைது 

     கொற்று       தண்ணீர்              பூமி 

 

தொவேம் 
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 இம்மொதிொி கலைக்களஞ் ிய அைிலவக் (encyclopedic knowledge) கவைக்குவிப்பு 

ச ய்கின்ைது; அதொவது எதொவது நீண்டகொை நிலைவகச் (long term memory) ச கொிப்பின் 

உள்ளடக்கம். பிை மொதிொிகள் நீண்டகொை நிலைவக நிலைவகத்திற்கும் தற்சபொலதய 

நிலைவகத்திற்கும் (Current memory) (அல்ைது ச யல்பொட்டிற்கொை நிலைவகம் அல்ைது 

குறுகியகொை நிலைவகம்) (or working memory or short tem memory) சவறுபொடு 

பொரொட்டுகிைது. 

 கொலின் குல்லியைொல் திட்டமிடப்பட்ட மொதிொி  ிக்கைத்லதக் கலடபிடிப்பது. நிலைவக 

ஒழுங்குத் திைலமலயப் சபொறுத்து அலமகின்ைதல்ைொமல்  ிக்கைத்லதப் சபொறுத்து அலமயொது 

என்ை நிலையில் கொலின் குல்லியன் மொதிொி குலையுள்ளது.  

3.2.1.2. மில்ைர் மற்றும் ஜொண் ன்-லைர்ட் மொதிொி (The model of Miller and Johnson-Laird)  

 இவர்கள் புைனுணர்வுக்கும் (perception) சமொழிக்கும் உள்ள உைவில் விருப்பம் 

கொட்டிைொர்கள். சபொருள்கலளயும் நிகழ்வுகலளயும் ச ொல்-புைக்குைிகளுடன் (lexical labels) 

இலணப்பலத அனுமதிக்கும் ச யற்பொங்லகக் கொண முயற் ித்தொர்கள். அவர்கலளப் 

சபொறுத்தமட்டில் புைனுணர்வு என்பது அலமப்புமுலையில் அலமந்த ச யல்பொடு. அதன் 

விலளவு ஒரு சபொருளிலிருந்து சவறுபடுத்தும் குணங்கலளப் (வடிவம், நிைம், பொிமொணம், 

இருப்பு) பிொித்சதடுக்க உதவும். புைனுணர்வு திட்டவலரவுகலளக் (schemas) குைிப்பிட்டதொல் 

கருத்துருவொக்கச் ச யல்பொடகக் கருதப்பட்டது. (திட்டவலரவு என்பது ஒரு கருத்துருவுடன்  

ச ர்க்கப்பட்ட சதலவயொை புைன் உணர்வுச் ச ய்திகள் ஆகும்.) (Saint-Dizoer, P and Viegas, 

E. 1995:3)  

படம் 2 

  கருத்துரு   பிை கருத்துருக்களுடன் சதொடர்பு  

திட்டவலரவு   புைக்குைிப்பு  சதொடொியல் ச ய்தி 

 புைன்உணர்வு  

வடிவுகள் மற்றும்  

ச யல்பொட்டுச் ச ய்திகள் 
 

 கருத்துரு மட்டம் திட்டவலரவுகளுக்கும் ச ொற்களுக்கும் இலடசய இலணப்பொைொகச் 

ச யல்படுகின்ைது. ஒருச ொல் கருத்துரு பின்வருவைற்லைக் சகொண்டிருக்கும் (Saint-Dizoer, P 

and Viegas, E. 1995:4): 
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1.  புைக்குைிப்பு (label)  

2. திட்டவலரவு (Schema)  

3. புைக்குைிப்பின் சதொடொியல் நடத்லதலய ஆளும் விதிகள் (rules governing the syntactic 

behaviour of the label)  

திட்டவலரவு ச யல்பொடு மற்றும் புைன்உணர்வுச் ச ய்திகலள இலணக்கின்ைது. 

திட்டவலரவு சநரடியொை புைனுணர்வு தொக்கமில்ைொத நிலைவகச் ச ய்திகலளயும் 

உள்ளடக்கைொம். ச ொற்களின் சமொழியியல் சபொருள் அலவகளுக்கிலடயிைொை சவறுபட்ட 

உைவுகளொல் ஆக்கப்படுகின்ைது. ஒரு மைஅகரொதி இரண்டு கூறுகள் உலடயதொக இருக்கும்:  

1. வகுப்பு உள்ளடங்கல், முழுலம-பகுதி உைவுகள், உறுப்பலமவு மற்றும் அடக்குைவுகள் 

ஆகிய ச ொல்ைன்களுக்கிலடசய உள்ள உைவுகள் அடங்கிய ச ொல் கூறு (lexical component).  

2. பை புைனுணர்வுக் கூறுகள், குலைந்த சதொடொியல் ச ய்தி, நிலைவு ொர் ச ய்தி (உணர்ச் ி, 

ச யல்பொடு) அடங்கியை அடங்கிய புைனுணர்வுக் கூறு (perceptual component)). 

 மீபகொை ஆய்வுகள் நீண்டகொை நிலைவுக்கும் குலைந்தகொை நிலைவுக்கும் சவறுபொடு 

இல்லை என்பலதக் கொட்டுகின்ைை.  

3.2.1.3. புொிதலில் ச ொல்; அணுகல் (Lexical access in recognition)  

 புொிதலில் ச ொல் அணுகல்  ிக்கலைப் பின்வருமொறு சுருங்கக் கூைைொம் (Saint-Dizoer, P 

and Viegas, E. 1995:4):  

1. எவ்வொறு நொம் தைிச்ச ொல்ைொகசவொ கூட்டுச்ச ொல்ைொகசவொ வரும் ச ொல்லைப் படிக்கசவொ 

சகட்கசவொ ச ய்யைொம்?  

2. எவ்வொறு நொம் அவற்லை மைச் ச ொற்களஞ் ியத்திலிருந்து மீட்கைொம்?  

நொம் பல்ச ொல் கூற்றுக்கலளப் புொிந்துசகொள்லகயில் தைிச்ச ொற்கலள அலடவது மட்டுமன்ைி 

ச ொல் சபொருண்லமயியல் மற்றும் வொக்கியப் சபொருண்லம அடிப்பலடயில் அவற்ைிற்கு 

இலடசய உள்ள உைவுகலளயும் கணக்கில் எடுத்துக்சகொள்ள சவண்டும்.  

3.2.1.4. உருவொக்கலில் ச ொல் அணுகல் (Lexical access in production) 

  உருவொக்கலில் ச ொல் அணுகல்  ிக்கலைப் பின்வருமொறு சுருங்கக் கூைைொம் (Saint-

Dizoer, P and Viegas, E. 1995:4):  

1. எவ்வொறு நொம் தரப்பட்ட ஒரு சபொருலளசயொ நிகழ்லவசயொ  ொியொை ச ொல் 

புைக்குைிப்புடன் சதொடர்பு படுத்தைொம்.  

2. எவ்வொறு கூற்று உருவொக்க சவலைச் சூழலுக்குள் ச ொல் மீட்பு நடக்கிைது?  
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திட்ட நிலையில் இரண்டு மட்டங்கள்:  

1. ச யல்பொட்டு மட்டம் (functional level): இங்கு ச ொற்கள் இைக்கண மற்றும் சபொருண்லமச் 

ச ய்திகலளக் சகொண்டிருக்கும் அருவ வடிவில் கொணப்சபறும்.  

2. இருப்பு மட்டம் (position level): இங்கு இைக்கண உருபன்கள் மற்றும் ஒலியைியல் 

வடிவுகள் ச ொருகப்படுகின்ைது மற்றும் உருவொக்கத்தின் நிரல் தரப்படுகன்ைது.  

3.2.1.5. தொைியக்க அல்ைது கட்டுப்பட்ட ச யற்பொங்கொ?  இலணயொை அல்ைது சதொடரொை 

நலடமுலையொ? (Automatic or controlled process? Parallel or serial treatment)?  

 உளசமொழியியைொர் நொம் ச ொல் அணுகலில் கட்டுண்ட ச யற்பொங்லகக் லகக்சகொள்ள 

சவண்டுமொ தொைியக்கச் ச யற்பொங்லகக் லகக்சகொள்ள சவண்டுமொ என்ை சகள்விக்கு 

இறுதியொை விலட அளிக்கவில்லை. மை அகரொதி தன்வயமொைது. மிகுந்த வலளவுசுழிவுகலள 

அனுமதிக்கிை பல்ைணுகல் வழிகள் மற்றும் நல்ை ச யல்பொட்டின்  ீர்லமயுடன்  ிக்கை 

அடிப்பலடயில் அல்ைொமல் திைலமக் சகொள்லகயொல் லகயொளப்படுகின்ைது. அகரொதிகள் 

அலமப்பொக்கம் ச ய்ப்பட்டும் ஒழுங்கு ச ய்யப்பட்டும் இருக்கின்ை வழிமுலைகள் அலவகள் 

எவ்வொறு அணுகப்படுகின்ைை என்பதில் பொதிப்லப ஏற்படுத்துகின்ைை.  

3.2.1.6. கூைொய்வுப் சபொருண்லமயில் (Componential Semantics)  

 கூைொய்வில் ஒரு ச ொல்லின் புைன்/சபொருள் அம்சமொழியலுள்ள பிை ச ொற்களிடமிருந்து 

அலத சவறுபடுத்தும் ஒரு குழுமப் பண்புக்கூறுகள் என்று வலரயலை ச ய்யப்படுகின்ைது. 

இது சஜம்ஸ்சைவ் என்பவரொல் சதொடங்கப்பட்டு கொட்ஸ் மற்றும் பொடர் என்பர்களொல் 

முன்சைற்ைப்பட்டது. கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் வொத்து, சதொடொியல் அலடயொளங்கள், 

(சபொருண்லமயியல்; அலடயொளங்கள்), [சபொருண்லமயியல் சவறுபடுத்திகள் ], <சதொடொியல் 

அல்ைது சபொருண்லமயில் வலரயலை> சபொன்ை கருத்துச் ொயல்களொல் ஆயப்படுகின்ைது 

(Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:8).  
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படம் 3 

                           சகொழி  

                     சபயர் ச ொல் 

              இயற்லகப் சபொருள்  

           (உயிருள்ளலவ)                             (உயிொில்ைொதலவ)  

            (விைங்கிைம்)                                (உண்ணக்கூடியது)  

  (மைிதவிைம்)  (பைலவயிைம்)                  (பைலவயிைம்)  

  (ஆணிைம்) [ பைக்க இயைொதது]                    [இலைச் ி]  

[ பைசபண்களிடம் உடலுைவு லவத்துக் சகொள்பவன்]  

சவறு ிை ஆய்வுகள் மூைவலகக் கருத்துச் ொயலை அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது. பின்வரும் 

அட்டவலணகள் சகொபுரம் மற்றும் வீலண என்பலவகளுக்கொை மூைவலக அலடகலளக் 

கொட்டுகின்ைது (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:8).  

படம் 4 

                   சகொபுரம் 

உயரம்  

கொைம்  

அழகு  

வலிலம  

விலை  

இைொபம்  

....  

எலட  

....  

இர ொயைப்சபொருள்கள்  
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படம் 5 

                  வீலண 

ஒலி  

வடிவு  

நிைம்  

அழகு  

விலை  

ச ய்சபொருள்  

...  

எலட  

...  

 

3.2.1.7. ச யல்முலைப் சபொருண்லமயில் (Procedural semantics)  

 ச யல்முலைப் சபொருண்லமயில் மில்ைர் (Miller) மற்றும் ஜொண் ன் லைர்ட் (Johnson 

Laird (1976) என்சபொரொல் உருவொக்கப்;பட்டது. இதில் ஒரு ச ொல்லின் சபொருள் அதன் 

பயன்பொட்டில் அடங்கும் ச யல்முலைகளொல் வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்படுகின்ைது. ச ொல் 

ஒரு நிலையொை இருப்புப்சபொருட்களொகக் (entities) (ஒரு குழுமப்ப பண்புக்கூறுகள் அல்ைது 

சதற்ைக்கூற்றுகள்) கருதப்சபைொமல் துலண-நலடமுலை ஒழுங்குமுலையொக் (sub-routine) 

கருதப் சபறுகின்ைது. ஒரு வொக்கியத்தின் புைப்சபொருள் கணிைி வழியலமப்புக்கு 

இலணயொைதொகக் கருதப்படும். மில்ைரும் ஜொண் ன் லைர்டும் did Lucy bring the desert?  ? 

என்ை சகள்விலய ஆய ஒரு குழும கட்டலளகள் தருகின்ைொர்கள் (Saint-Dizoer, P and Viegas, 

E. 1995:9)  

(6) 

 F(x,y) எை வரும் ஒரு நிகழ்ச் ிலயக் கண்டுபிடிக்கவும்.  

 F என்பதற்கு << F(x,y) >> என்ை மதிப்லபத் தரவும்,  

 x என்பதற்கு << bring >> என்ை மதிப்லபத் தரவும்,  

 y என்பதற்கு << desert >> என்ை மதிப்லபத் தரவும்.  
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 விவரலண கிலடத்தொல், விலட << yes >> என்பதொகும், ஒன்றும் கிலடக்கவிலை 

 என்ைொல், விலட << I don’t know >> விவரலணலய மறுக்கும் ச ய்தி 

 கிலடத்தொல்,  விலட << no >> .  

3.2.2. சமொழியலில் ச ொற்சபொருண்லமயில் (Lexical semantics in Linguistics)  

 பின்வருவை சமொழியிலில் ச ொற்சபொருண்லமயிலின் முக்கியமொை பரப்புகளொகும் 

(Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:9-25).  

 1. பங்சகடுப்பொளர் அலமப்பு (Argument structure)  

 2. லமயப்சபொருள் பொத்திரங்கள் (Thematic roles)  

 3. சதர்வுக்கட்டுப்பொடுகள் (Selectional restrictions) 

 4. ச ொற்சபொருண்லமயியலின் முக்கிய உைவுகள் (Lexical semantics essential 

 relations) 

  5. மூைப்சபொருள் ஆய்வுகள் (Ontologies)  

 6. ச ொல் கருத்துரு உருப்படுத்தங்கள் (Lexical semantics essential relations)  

 7. நிகழ்வு அலமப்பு (event structure)  

 8. தகுதி அலமப்பு (qualia structure)  

3.2.2.1. பங்சகற்பொளர் அலமப்பு (Argument structure)  

 ஒவ்சவொரு பயைிலையும் அது ஏற்கும் பங்சகடுப்பொளர்கலளயும் ஒரு பங்சகற்பொளர் 

அலமப்பு சகொண்டிருக்கும் (Grimshaw, 1990). பங்சகற்பொளர்கள் ஒரு பயைிலையொல் 

விளக்கப்படும் ச யலிசைொ நிலையிசைொ கட்டொயமொக உட்படுத்தப்படசவண்டிய அைகுகலள 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும். அலடகள் (Adjuncts) ச யல் அல்ைது நிலை விளக்கங்களில் 

கூைத்தக்க விதத்தில் பங்கு சகொண்டொலும் பங்சகற்பொளர் விளக்க அலமப்பில் 

உட்படுத்தப்படுவதில்லை. விலைகளுக்கும்  ிை சபயர்களுக்கும் சபயரலடகளுக்கும் 

முன்னுருபுகளுக்கும் / பின்னுருபுகளுக்கும் பங்சகற்பொளர் அலமப்பு உண்டு. பங்சகற்பொளர் 

அலமப்பு உள்வலகப்பொட்டுச்  ட்டகம் மற்றும் லமயப்சபொருள் பொத்திரங்கள் (thematic roles) 

என்ை கருத்துச் ொயல்களுடன் சதொடர்புபடுத்தப்படுகின்ைது என்ைொலும் பங்சகற்பொளர் 

அலமப்பு பங்சகற்பொளர்களின் சதொடொியல் வலகப்பொட்லடப்பற்ைி ஒன்றும் கூறுவதில்லை. 

ஒரு விலையின் பங்சகற்பொளர் அலமப்பு அவ்விலைவரும் சதொடொியல் கட்டுமொைத்தில் 

எத்தலை பங்சகற்பொளர்கள் இருக்கசவண்டும் என்பலத விளக்கும்.  

(7) 
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 சகொடு: 3 (அல்ைது, மொைொக: சகொடு: X,Y,Z)  

 நிலை: 2  

 வொதிடு: 2  

 தூங்கு: 1  

விலைகளுடன் சதொடர்புலடய அலடகளொை கொைம், இடம் அல்ைது முலைலம சபொன்ைலவ 

கூடுதல் ச ய்திகலளப் பயைிலைக்குத் தரும். ஆைொல் அலவகள் பங்சகற்பொளர் அலமப்பில் 

வருவதில்லை.  ிை  மயங்களில் பங்சகற்பொளர் விடப்படைொம்.  

 (9) ரொமன் புத்தகம் சகொடுத்தொன்.  

விலைகலளப் சபொல் பை சபயர்களுக்கும் அலடகளுக்கும் பின்உருபுகளுக்கும் பங்சகற்பொளர் 

விளக்க அலமப்பு உண்டு. அவற்ைின் பங்சகற்பொளர்கள் விருப்பொக வருவசதொடு வொக்கியத்தில் 

உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படொதும் வரைொம். எடுத்துக்கொட்டு: 

  (10) அழிவு: சபயர், 1 (நகரத்தின் அழிவு)  

         முயற் ி: சபயர், 2, (சபொவதற்கு X -இன் முயற் ி)  

          வரவு: சபயர், 1 (X -இன் வரவு)  

         திைலமயொை: சபயரலட, 1 (திைலமயொை X)  

                    சவளிசய: பின்உருபு, 2 (X Y -க்கு சவளிசய)  

                     இலடயில்: பின்உருபு, 3 (X Y-க்கும் ணு-க்கும் இலடயில்)  

3.2.2.2. லமயப்சபொருள் பொத்திரங்கள் (Thematic roles)  

 பங்சகற்பொளர்களுக்கும் பயைியலைக்கும் உள்ள உைலவ லமயப்சபொருள் 

பொத்திரங்களொல் உருப்படுத்தம் ச ய்யைொம். எடுத்துக்கொட்டொக மூன்று ஏற்புகள் சபறும் சகொடு 

என்பதன் முதல் பங்சகற்பொளர் ச ய்பவர் என்ை பொத்திரத்லதயும் இரண்டொவது பங்சகற்பொளர் 

ச யலுக்குள்ளொகுபவர் என்ை பொத்திரத்லதயும் சபறும். லமயப்சபொருள் பொத்திரங்களின் 

வலரயலை விளக்கம் சபரும்பொலும் முழுலமயொக அலமவதில்லை. மிகமுக்கியமொை 

லமயப்சபொருள் பொத்திரங்களின் வலரயலை விளக்கங்கள் கீசழ தரப்பட்டுள்ளை.  

 1.ச ய்பவர் (agent): ச யலைச் ச ய்வதொகசவொ ச யல்படுத்துவதொகசவொ 

 பயைிலையொல் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ை பங்சகடுப்பொளர். எ.கொ.  

 (12) உண், இடி, கவைி, சகொடு என்பதன் முதைிலை பங்சகற்பொளர்.  

 2.ச யலுக்குள்ளொபவர் (patient): ச யலுக்கு உள்ளொகும் அல்ைது ச யைொல் 

 பொதிக்கப்படும் பங்சகற்பொளர்.எ.கொ.  
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 (13) சகொல், உண் என்பதன் இரண்டொம்நிலைப் பங்சகற்பொளர்.  

 3. கருப்சபொருள் (theme): இடம், நிலைலம அல்ைது நிலை மொற்றுகின்ை அல்ைது ஒரு 

 நிலையில் அல்ைது இருப்பில் இருக்கின்ை பங்சகடுப்பொளர்.எ.கொ.  

 (14) சகொடு என்பதன் முதல்நிலை பங்சகற்பொளர், நட, இை என்பதன் பங்சகற்பொளர்.  

 4. அனுபவிப்பவர் (experiencer): ஒன்லைப்பற்ைி சதொிவிக்கப்படும் அல்ைது 

 பயைிலையொல் சவளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உளநிலைலய அனுபவிக்கும் 

 பங்சகடுப்பொளர். எ.கொ.  

 (15) கொதலி என்பதன் முதநிலைப் பங்சகற்பொளர், சவறுபூட்டு என்பதன் இரண்டொம் 

 நிலைப் பங்சகற்பொளர்.  

 5. மூை இடம் (source) : நகரவு எங்கிருந்து நிகழுகிைசதொ அது. எ.கொ.  

 (16) நீங்கு என்பதன் இரண்டொம் நிலை பங்சகற்பொளர்.  

 6. இைக்கு இடம் (Goal): நகர்வு எலதசநொக்கி நிகழ்கிைசதொ அது. எ.கொ. 

  (17) வந்துச ர் என்பதன் இரண்டொம் நிலை பங்சகற்பொளர்.  

 7.இடம் (Location) : பயைிலையொல் விளக்கப்படும் ச யசைொ நிலைசயொ நிகழுமிடம். 

 எ.கொ.   

 (18)விழு என்பதன் இரண்டொம் நிலை பங்சகற்பொளர்.  

 8. பயன்சபறுபவர் (Benefactory): விலையொல் சவளிப்படுத்தப்படும் ச யைொல் 

 பயன்சபறும்  பங்சகற்பொளர். எ.கொ.  

 (19) சகொடு என்பதன் இரண்டொம்நிலை பங்சகற்பொளர். லமயப்சபொருள் 

 பொத்திரங்களின் படிநிலை ஒழுங்கு (ச ய்பவர் (அனுபவிப்பவர் 

 (குைியிடம்/மூைவிடம்/இடம் (லமயப்சபொருள்/ச யலுக்குள்ளொபவர்)  

 (20) சகொடு (ச ய்பவர் (குைியிடம்(கருப்சபொருள்)))  

 (21)  ந்தி: (ச ய்பவர் (கருப்சபொருள்))  

  1      2  

 (22) பயப்படு: (அனுபவிப்பவர் (லமயப்சபொருள்)  

லமயப்சபொருள் மூைப்பொத்திரங்கலள சநொக்கி (Toward thematic proto-role)  

 குரூஸ் (Cruse, 1986) ச யலி என்பதற்குப் பின்வரும்  ிலதத்தலைச் ச ய்கின்ைொர்:  

 (23) ச ய்பவர்: +விருப்பச்ச யல், +ச யன்லம, +ச யலூக்கம் +முதன்முயற் ி  
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டவுத்தி (Dowty , 1991) லமயப்சபொருள் கருத்துச் ொயலைப் பின்வருமொறு மூன்று வலககளொகக் 

குைிப்பிடுகின்ைொர்: 

 1. கூடுதல் லமயப்சபொருள் (increment theme) 

 எ.கொ. கட்டுலர எழுது  

 2. முழு லமயப்சபொருள் (holistic theme) 

 எ.கொ. ச ன்லைக்குப் சபொ. 

 3. மூை இட லமயப்சபொருள் (source theme) 

 எ.கொ. சகொப்லபக் குறுந்தகட்டில் நகசைடு. 

 டவுட்டி ச ய்பவலரயும் ச யலுக்குள்ளொகுபவலரயும் மூைப் பொத்திரங்களொகக் 

சகொண்டு அவற்லைப் பை  ிைப்புப் பண்புகளொல் விவரலண ச ய்கிைொர்: 

  (24) ச ய்பவர்:  

 +விருப்பச்ச யல் (ரொமன் சவலை ச ய்கிைொன்.) 

  +புைைணர்வு (ரொமனுக்கு அது சதொியும்.)  

 +ஒரு நிகழ்லவ நிகழச்ச ய்தல் (சதொலைசப ி மணி தலட ச ய்தது.)  

 + ைைம் (கொற்று கூலர பிய்ய வீ ியது.)  

குைிப்பிடப்படும் (referent) சபொருள் பயைிலையொல் விளக்கப்படும் ச யலிலிருந்து 

சுதந்திரமொக இருக்கும்.  

 ச லுக்கு ஆளொகுபவர்:  

 +நிலைமொற்ைம் (ரொமன் கதலவத் திைந்தொன்)  

 +கூடுதல் லமயப்சபொருள் (ரொமன் புத்தகம் எழுதுகிைொன்)  

 +கொரணத்தொக்க நிகழ்வு (புலகபிடிப்பது கொன் லர உருவொக்கும்.)  

 +நிலையொைது, மூை-ச ய்பவலர ஒப்பிடுலகயில் (சபருந்து நிறுத்துமிடத்துக்குள் 

 புகுந்தது.  

3.2.2.3. சதர்வு கட்டுப்பொடுகள் (Selectional restrictons)  

 சதர்வுக்கட்டுப்பொடுகள் பங்சகற்பொளர்களின் சபொருண்லமக் கூைில் கூடுதைொை 

பயன்வழியியல் அளலவலய அைிமுகப்படுத்தும். சதர்வுக்கட்டுப்பொடுகள் இயற்லக 

சமொழியியல் ஆய்வில் சபொிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. இலவ ச ற்லக அைிதிைன் அைிவு 

உருப்படுத்த நுண்லமலய அடிப்பலடயொக்சகொண்டது. ஒரு பயைிலையின் ஒவ்சவொரு 
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பங்சகடுப்பொளலரயும் ஒரு பட்டியல் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகசளொடு சதொடர்புபடுத்துவது 

இதன் அடிப்பலடக் சகொள்லகயொகும் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:14).  

(14)  

• [Fi] ஒரு தைிப்பட்ட சபொருண்லமக் கூறு.  

எ.கொ. மைிதவிைம், விைங்கிைம், உண்ணக்கூடியது சபொன்ைலவ. 

 • [F1^F2^...Fn] கட்டொயம் வரசவண்டிய கட்டுப்பொடுகளின் இலணப்லப சவளிப்படுத்தும் 

அைகுகளின் இலணப்பு.  

• [F1vF2...vFn] கட்டுப்பொடுகலள சவறுபடுத்தல். ஏதொவது ஒன்று கட்டொயம் வரசவண்டும்.  

• இலணப்புகள் மற்றும் சவறுபடுத்தல் என்பதன் கைலவ.  

எடுத்துக்கொட்டொக குடி என்ை விலை பின்வரும் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகலளக் சகொண்ட 

ச யப்படுசபொருலள சவண்டும்.  

(15) [திரவம்^உண்ணக்கூடியது  

சதர்வுக்கட்டுப்பொட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சபொருண்லமவலகலள வலக/துலணவலக 

உைவொல் அலமப்பொக்கம் ச ய்யைொம் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E.. 1995:14).  

 

(16)          உள்ளலவகள்  

 உயிருள்ளலவ          உயிரற்ைலவ  

மைிதவிைம்  விைங்கிைம்  தொவரவிைம்  திரவங்கள்  திடப்சபொருள்கள்  

 

3.2.2.4. ச ொற்சபொருண்லம உைவுகள்  

 இங்கு நொம் ச ொல் அலமப்பொக்கத்த்தின் அதிக உைகளொவிய நிலைலயயும் ச ொற்கலள 

அலமப்புச ய்யும் சவறுபட்ட மிக அைியப்பட்ட உைவுகலளயும் கருத்தில் சகொள்சவொம்.  

ச ொற்சபொருண்லம உைவுகள் ச ொற்சபொருண்லமயில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைது மற்றும் 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் இயற்லகசமொழிப் புொிந்து சகொள்லகயிலும் உருவொக்கத்திலும் பை 

நிலைகளில் ஊடொட்டம் ச ய்கின்ைது. ச ொற்சபொருண்லமயியல் அைிவு அடிப்பலடகளின் 

(lexical semantics knowledge bases) அலமப்பொக்கத்தில் லமயக்கூறுகளொகும்.  கீசழ 

தரப்பட்டுள்ளது குரூ ிடமிருந்து (Cruse, 1986) எடுத்தொளப்பட்டுள்ளது. 
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அடிப்பலட உைவுகள் (congruence relations) 

 E1, E2 என்ை இருப்பொன்கலள குைிப்பிடும் W1, W2 என்ை ச ொற்கள் பின்வரும் 

உைவுகளில் வரும்: 

 ஒத்தல் (Identity): E1 = E2 

 உள்ளடங்கல் (Iclusion): E2 என்பது E1 என்பதில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 

 சமலுைல் (Overlap):  E1, E2 என்பை ஒரு சவற்ைிடமற்ை சமலுைலைக் 

 சகொண்டிருக்கும்;  ஆைொல் ஒன்று மற்சைொன்ைில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கொது.  

 சவறுபடல் (Disjunction):  E1, E2 என்பை சபொதுவொை கூறுகலளக் சகொண்டிருக்கொது. 

இந்த உைவுகள் வலக/துலணவலக உைவு சபொன்ை சவறுபட்ட வலகயில்படும் ச ொல் ொர் 

கட்டலமப்லபக் சகொண்டிருக்கும்.  

படிநிலை உைவுகள் (Hierarchical relations) 

 மூன்று முக்கியமொை படிநிலை உைவுகள் உள்ளை: வலகபொடுகள் (Taxonomies), 

 ிலைமுலமகள் (meronomies) விகித வொில கள்.  

வலகபொடுகள் (Taxonomies), 

 வலகப்பொடு என்பது “ஆக இரு” (isa) என்ை மிக அைியப்பட்ட  உைவொகும்; இது ஒரு 

குைிப்பிட்ட வலகலய (உள்ளடங்குசமொழியம்/hyponym) ஒரு சபொதுவலகயுடன் 

சதொடர்புபடுத்தும்.  வலகப்பொடு பின்வரும் சமொழியியல் ச ொதலைகளொல் பண்பொக்கம் ச ய்ய 

இயலும் வலக/துலணவலக உைவுகலள உட்படுத்தும். 

பின்வரும் கூற்றுகள்  ொி என்ைொல்  X என்பது Y-இன் வலகயொகும் அல்ைது இைமொகும். 

 சபயர்களுக்கு X  என்பது Y என்பதன் வலகயொகும் 

 விலைகளுக்கு X என்பது Y என்பதன் ஒரு வழியொகும் 

 ிலை-முழுசமொழிகள் (meronomies) 

  ிலைமுழுசமொழிகள்  ிலை-முழு உலைலவ விளக்கும். இது முழுலமயுடன் பொகங்கள் 

கொட்டுகின்ை சவறுபொட்டின் அளபுலபயும் இப்பொகங்கள் பங்களிக்கின்ை பொத்திரத்லதயும் 

கணக்கில் எடுக்க முயலும் கைலவத்தன்லமயொை உைவொகும். எடுத்துக்கொட்டொக இடம் ொர் 

இலயபும் (spatial cohesion) இட வலகயீடும் (spatial differentiation) மற்றும் ச யல்பொட்டு 

வலகயீடும் (functional differentiation) பொகங்களுக்கு இலடசய உள்ள சதொடர்புகளின் 

இயல்பும் சபொன்ை கூறுகள்  ிலைசமொழியங்கலள நிர்ணயிக்கும் மிக முக்கியமொை 
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கூறுகளொகும். உண்லமயில் இந்த கூறுகளின் தரம் அடிப்பலடயில் நொம் சவறுபட்ட 

பண்புகலளக்சகொண்ட  ிலைமுழுசமொழிகளின் சவறுபட்ட வலககலளப் சபைைொம்.  

  ிலைமுழுலமசமொழிகலள சமொழியியல் பொிச ொதலைகலளப் பின்பற்ைி பண்பொக்கம் 

ச ய்ய இயலும். பின்வரும் வொக்கியங்களில் ஒன்று  ொி என்ைொல்தொன் A  என்பது B என்பதன் 

பகுதியொகும்.   

 B என்பது A ஐக் சகொண்டிருக்கும் (அல்ைது  B ஒரு Aஐக் சகொண்டிருக்கும்) 

 B என்பது Aயின் பொகமொகும். 

  ிலைமுழுலமசமொழி உைவு எந்த உண்லம மொதிொியிலும் கருதப்பட சவண்டிய  ிை 

பண்புகலளக் (அல்ைது அலடகலள) சகொண்டிருக்கும்: 

 பொகத்தியின் விருப்பு 

 முழுலம அடிப்பலடயில் பொகத்தின் முக்கியத்துவம். எ.கொ. மைிதனுக்கு இரண்டு 

 கொல்கள் உள்ளை;  ிற்றுந்துக்கு நொன்கு  க்கரங்கள் உள்ளை. 

வின்ஸ்டன்  ொபின் (Winston and Chaffin, 1987) ச யல்பொடுகள் (functionalities), இட இலயபு 

(spatial cohesion), பகுதிகளுக்கும் முழுலமகளுக்கும் இலடயிலுள்ள சவறுபொடுகளின் அளபு 

(degree of dissimilarity) என்பதன் அடிப்பலடயில் 6 வலகயொை 

 ிலைமுழுலமசமொழிகளகலள சவற்படுத்துகின்ைைர்; அலவ பின்வரும் வகுப்புகலளத் தரும்: 

 உட்கூறு/ஒருங்கிலணந்த சபொருள்: முழுலமக்கும் பகுதிகளுக்கும் இலடயில் 

 சதளிவொை அலமப்பு ொர் மற்றும் ச யல்பொடு ொர் உைவு உள்ளது. எ.கொ. 

 பிடி/சகொப்லப, ஒலியைியல்/சமொழியியல்; 

 உறுப்பிைர்/குழுமம் அல்ைது குழு: பொகங்களுக்கு அலமப்பு ொர் அல்ைது ச யல்பொட்டு 

 உைவு   இருக்கசவண்டும் பொகங்கள் ஒன்ைிலிருந்து ஒன்று  தைித்துவமொைதொக 

 இருக்கசவண்டும் என்பதும் என்பது சதலவயில்லை. இந்த வகுப்பில் மரங்கள்/கொடு, 

 மொணவர்கள்/வகுப்பு என்பை அடங்கும்.  

 பகுதி/திரள்: பகுதிகளுக்கு இலடயிலும் பகுதிகளுக்கும் முழுலமக்கும் இலடயிலும் 

 முழு  ஒற்றுலம  இருப்பதில்லை. பகுதிகளுக்கு இலடயிலுள்ள எல்லை 

 எல்லைகள்  தன்ைிச்ல யொைது;  மற்றும் முழுலமலயப் சபொறுத்தவலரயில் 

 பொகங்களுக்கு  முன்சைொடியொை குைிப்பிட்ட  ச யல்பொடு இல்லை. இந்த வகுப்பில் 

 துண்டு/சரொட்டி,  ச ண்டிமீட்டர்/மீட்டர். இந்த துலண உைவு  ிலை-முழுலம 

 ஆய்வு என்று  சபருப்பொலும்  அலழக்கப்படும்.  
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 சபொருள்/மூைப்சபொருள்: இந்த உைவு வலக ஒரு சபொருளுக்கும் அது கட்டுமொைம் 

 அல்ைது உருவொக்கம்  ச ய்யப்படுகின்ை மூைப்சபொருளுக்கும் அல்ைது ஒரு 

 சபொருளுக்கும் அதன் ஆக்ககூறுகளுக்கும் உள்ள உைலவ விளக்கும். எ.கொ. 

 மரம்/சமல , தங்கம்/நலக. 

 துலணச்ச யல்பொடு/ச யல்பொடு அல்ைது ச யற்பொங்கு: ஒரு அலமப்பொக்க வழியில் 

 ஒரு ச யல்பொட்லட ஆக்கும் துலண ச யல்பொடுகலள விளக்கும். எ.கொ. 

 சகொடு/வொங்கு,   

 துல்லியமொை இடம்/பரப்பு: பகுதிகள் முழுலமக்கு ச யல்பொட்டு அடிப்பலடயில் 

 உண்லமயில் பங்களிப்பு ச ய்யொது. இத்துலண உைவு இடத்லத சவளிபடுத்தும். எ.கொ. 

 இமயமலை: இந்தியொ. 

வலகப்பொடுகலளப் சபொன்று  ிலைமுழுசமொழிய உைவும் உண்லமயில் இரண்டு கூறுகளுக்கு 

இலடயில் மட்டும் கருத இயைொது; முழுலமயின் எல்ைொப் பொகங்களின் குழுமத்தின் 

அடிப்பலடயில் கருதப்படசவண்டும். இது ஒரு  ிலைசமொழிய விளக்கத்தில் ஒரு வலகயொை 

அணுகுமுலைலய அைிமுகப்படுத்த அனுமதிக்கும்.  ிலைமுழுசமொழியங்கள் சபொதுவொக தருக்க 

நிலையிலும் சமொழியியல் நிலையிலும் கடப்புத்திைத்லத (transitivity) அனுமதிக்கொது. 

இருப்பினும்  ிை அைிஞர்கள் முன்ைர் கூைிய  ிலைசமொழிய உைவின் அசத துலணவலகயொல் 

இலணக்கப்பட்ட ச ொல்தைிமங்களுக்கிலடயில் கடப்புத்திைத்லத அனுமதிக்கும் சபொக்லகக் 

கொட்டுகின்ைைர். இறுதியொக  ிலைமுழுசமொழியங்களுக்கு முழுலமயிலிருந்து பொகங்களுக்குப் 

பண்புகளின் கடப்புத்திைத்தின் மிகக்கூடுதைொகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வடிவம் இருக்கக்கூடும். 

இருப்பினும் இந்தக் கடப்புத்திைம் சபொதுவொை சகொள்லககளுக்குக் கீழ்படியொது மற்றும் 

ஒவ்சவொரு விளக்கத்திலும் குைிப்பிடப்படசவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு  ிற்றூர்தியின் 

உடலுடன் சதொடர்புலடய நிைப் பண்பு சபொதுவக முழுலமயொல், அதொவது  ிற்றூர்தியொல் 

மரபுொிலமயொகப் சபைப்படுகின்ைது. இந்த எடுத்துக்கொட்டு ஓரளவுக்குப் சபொதுவொைதொகும்; 

இது மிதிவண்டிகள், வொைவூர்திகள், சதொடர்வண்டிகள், சபருந்துகள் எல்ைொவற்ைிற்கும் 

சபொருந்தும். இருப்பினும் “முழுலம அதன் மிகப்சபொிய பொகத்தின் நிைத்லத மரபுொிலமயொகப் 

சபறும்” என்ை சபொதுவொை கூற்று எப்சபொழுதும் உண்லமயல்ை.  

கிலளகளல்ைொத படிநிலைகள்:  

 கிலளகளல்ைொத படிநிலைகள் ஒழுங்கலமப்பு அல்ைது பொிமொணத்தின் சவறுபட்ட 

மட்டங்களுடன் சதொடர்புலடய ச ொல்தைிமங்களின் நிரலை அனுமதிக்கும். அலமப்பு 
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வலக/துலணவலக ஒழுங்கலமப்புடன் சபொருந்தொது; ஆைொல்  ிை சநர்வுகளில் 

 ிலைமுழுசமொழிய உைவுடன் ஒற்றுலம சகொண்டிருக்கும். கிலளகளற்ை படிநிலைகள் 

பொிமொணத்தின் இடம் ொர், கொைம் ொர் அல்ைது அருவக் கருத்துச் ொயலுடன் 

உைவுசகொண்டிருக்கும்.  

 நொம் கிலளகளற்ை படிநிலைகளின் மூன்று வலகலய சவறுபடுத்தைொம்: 

 ச ொல்தைிமங்களுக்கிலடயில் உள்ள எல்லைகள் சதளிவில்ைொமல் இருக்கும் 

 சதொடர்ச் ியொை படிநிலை; எடுத்துக்கொட்டொக உலைநிலை – குளிர் –

 சவதுசவதுப்பு/நகச்சூடு – சூடு. 

 சதொடர்ச் ியில்ைொத மற்றும் தரப்படுத்த இயைொத படிநிலை; சபொதுவொக நிர்வகப் 

 படிநிலைகள் மற்றும்  சதொழில்நுட்பப் படிநிலைகள் சபொன்று ஏதொவது 

 அளக்கவியலும் பண்பு அடிப்பலடயில் அலமயொதலவ: வொக்கியம் -  சதற்ைக்கூற்று - 

 சதொடர் – ச ொல் – உருபன். 

படிநிலையைைொ உைவுகள் 

 படிநிலையைொ உைவுகளில் கீழ் நொம் ஒருசபொருள்பன்சமொழியங்கலளயும் எதிர்ப்புகளில் 

சவறுபட்ட வடிவங்கலளயும் சவறுபடுத்துகின்சைொம். இவ்வுைவுகள் ஈொிலணயொைதொகசவொ 

மூவிலணயொைதொகசவொ இருக்கும். மூவிலணயொை  ிைப்பியல்பு இவ்வுைவுகள்  ிைவற்ைின் 

சூழல் ொர்லபப் பிரதிபலிக்கும். 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள்: இரு ச ொற்களுக்கு குைிப்பிடத்தக்க ஒற்றுலமயொை சபொருண்லமப் 

சபொருளடக்கம் இருந்தொல் அலவ பல்சபொருசளொருசமொழிகள் ஆகும். 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் குைிப்பிடத்தக்க சமலுைலைக் சகொண்டிருக்கும்; ஆைொல் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிய அளவு அந்த சமலுைலுடன் சதொடர்புலடயதொக இருக்கத் 

சதலவயில்லை. சமொழியில்  ிை முழுலமயொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் இருக்கும்; ஆைொல் 

ச ொற்கள் தரப்பட்ட சூழல்களில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொக இருக்கவியலும். எைசவ நொம் 

நொம் ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உைலவ மூவிலண உைவு என்கின்சைொம்: W1, W2 என்பை C 

என்ை சூழலில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொகும். ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் சபரும்பொலும் 

சபொருண்லமயியல் விளக்கங்களின் துல்லியத்தின் அளலபச்  ொர்ந்திருப்பதில்லை; 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் அளபு நுணுக்கத்தின் சவறுபட்ட நிலைகளில் மொறும் (Spark 

Jones, 1986).  
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 எடுத்துக்கொட்டொக கணிைி அைிவியலில் சூழலுக்குள் directory, repertoire 

என்பைவற்லை எடுத்துக்சகொண்டொல் முந்லதயது யுைிக்ஸ் உைகத்லதயும் பிந்லதயது 

மக்கிண்சடொஷ் உைகத்லதயும்  ொரும் என்ைொலும் அலவ ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் ஆகும். 

இசதசபொன்று கூடுதல் state என்பதன் மிக அருவத்தன்லமயொை சூழலில் remember, 

memorize என்பை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொகும்.  

 ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் கருத்துச் ொய்லைச்  ீர்ச ய்ய  ிை அைிஞர்கள் ஒரு 

ச ொல்லுடன் சதொடர்புலடய முக்கியமொை பண்புக்கூறுகலளயும் இரண்டொம் நிலைப் 

பண்புக்கூறுகலளயும் சவறுபடுத்தும் சபொக்லகக் சவளிப்படுத்துகின்ைைர். இந்த சவறுபொடு 

நிச் யமொக அனுபவவொதத்தொல் தூண்டப்பட்டுள்ளது; இருப்பினும் இலத நலடமுலையில் 

பயன்படுத்துவது மிகக்கடிைமொகும்.  

 ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் என்பது ஒரு ச ொல் ொர் அைிவு அடிப்பலட (lexical 

knowledge base) ஆகும்; இது ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் எைக் கூைப்படும் இரு 

ச ொற்களுக்குத் தரப்படும் பண்புக்கூறு மதிப்பீடுகலளப் பற்ைிய ஒருங்கிலணப்பு 

கட்டுப்பொட்டின் ஒரு வலகப் பொத்திரத்லத (role) ச யல்படுத்தும். இது இயற்லகசமொழி 

உருவொக்கத்தில் ஒரு ஆர்வமூட்டும் பொத்திரத்லதச் (role) ச யல்படுத்தும்; இங்கு ச ொற்கலளச் 

 ிை சூழல்களில் அவற்ைின் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொல் இடம்சபயர்க்கைொம்.  

எதிர்சமொழிகளும் எதிர்ப்புகளும் (antonyms and opposites): எதிர்சமொழிகளும் (antonyms) 

எதிர்ப்புகளும் (opposites) ஏைக்குலைய சதளிவொக வலரயலைவிளக்கம் ச ய்யப்பட்ட மிகப் 

சபொிய பல்வலகக் கருத்துச் ொயல்கலள உட்படுத்தும். இதன் அடிப்பலடயொை 

வலரயலைவிளக்கம் W1, W2 என்பை அதிக அளவிைொை சபொதுப் சபொருண்லமயியல் 

 ிைப்புப்பண்புகலளயும் சகொண்டிருந்து குலைந்தது ஒரு மிகத்சதலவயொை சபொருண்லம 

பொிமொணத்தில் குைிப்பிடத்தக்க வழியில் சவறுபட்டொல் அலவ எதிர்சமொழிகளும் எதிர்ப்புகளும் 

ஆகும். ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலளப் சபொன்று எதிர்சமொழிகளும் எதிர்ப்புகளும் சூழல் 

அடிப்பலடயிைொைலவ; அதைொல் ஒரு மூம்லம உைலவ அைிமுகம் ச ய்கின்ைது.  ிை 

ச ொற்சபொருண்லமகளின் இலணகள் மூைமுன்வலக அடிப்பலடயில் (prototypically) 

பிைவற்லைவிட அதிக எதிர்ப்புகளொகும் என்பதொல் எதிர்ப்புகளின் சவறுபட்ட அளபுகள் 

உள்ளை. 

 எடுத்துக்கொட்டொக சதொடங்கு, சதொடர், நில் என்பை சூழல் அடிப்பலடயில் 

எதிர்ப்புகளொகும். இதுசபொன்று நல்ை, சகட்ட என்பை சபொதுவொக எதிர்சமொழிகளொக 
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ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டலவ; தொய், தந்லத என்பலவகளுக்கு இலடசய உள்ள எதிர்லமலயவிட 

கூடுதல் மூைமுன்வலகயொைலவ.   

 எதிர்சமொழிகள் முழு கருத்துருக் களத்லத (conceptual domain) உட்படுத்தும் கருத்துரு 

சவளிலய (Conceptual space) ஒன்லைசயொன்லை விைக்கிலவக்கும் தைிக்கூறுகளொக 

இருக்கத் சதலவயில்லை. நல்ை, சகட்ட என்பவவற்ைில் உள்ளது சபொன்று  சமலுைசைொ 

இலடசவளிசயொ  ொத்தியமொகும்; ஏசைன்ைொல் ஒன்று நல்ைதொகசவொ சகட்டதொகசவொ இல்லை 

என்று கூறுவசதொ அல்ைது ஒன்று நல்ைதும் சகட்டதும் ஆகும் என்று கூறுவசதொ 

 ொத்தியமொகும். எதிர்சமொழிகளின்  ிைப்பு வகுப்பு, முழுக் கருத்துரு சவளிலய இரண்டு 

சமலுைல் ச ய்யொத தைிக்கூறுகளொக பிொிக்கும் நிரப்பிகளொகும் (complementaries). குரூ ில் 

(Cruse 1986) தூண்டல்-விலளவு வலகயின் உைலவ உருப்படுத்தம் ச ய்யும் ஊட்டொடிகளின் 

(interactives) வகுப்பு சபொன்ை (எ.கொ. சவண்டு என்ை சூழலில் அனுமதி-மறு) நிரப்பிகளின் பை 

வகுப்புகள் வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ளை.   

 எதிர்ப்புகளுக்குள் மற்சைொரு ஆர்வமூட்டும் வகுப்பு தில  எதிர்ப்புகளொகும் (directional 

opposites). அலவ அடிப்பலடயொை இடவியல் ொர் அல்ைது கருத்து ொர் தில  

எதிர்லமகளொகும் (directional oppositions). இந்த வகுப்பில் கருத்து அடிப்பலடயில் ஒத்தைி 

அடிப்பலடயில் எளிதொை எடுத்துக்கொட்டுகள் வரும்: சதொடங்கு – முடி, சமசை – கீசழ, இைங்கு 

– ஏறு.  

 ச ொற்சபொருண்லமயியயல் அைிவு அடிப்பலடயில் (lexical semantics knowledge 

base) எதிர்ப்புகளின் பொத்திரம்/பங்கு  வலரயலை விளக்கம் தருவது ஓரளவுக்குக் கடிைமொகும். 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலளப் சபொன்று எதிர்ப்புகளும் எதிர்சமொழிகளும் சநர்லம 

கட்டுப்பொடுகளின் பொத்திரத்லத (role of integrity constraints) ச யல்படுத்தும். இயற்லக 

சமொழி உருவொக்கத்தில் அவற்ைின் பயன்பொடு, எடுத்துக்கொட்டொக அதிக அளவிைொை 

எதிர்மலைகலளத் தவிர்ப்பலத சவளிப்பலடயொகச் ச ய்வது ஓரளவுக்குக் கடிைமொகும்; 

ஏசைன்ைொல் எதிர்ப்புகள் அல்ைது எதிர்சமொழி இலணகளில் ச ொல்தைிமங்களின் 

துருவத்தன்லம பை பயன்வழியியல் ொர் கொரணிகலள ஊடொட்டம் ச ய்யைொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக நொம் இந்த புத்தகம் எவ்வளவு விலை மிகுந்தது? என்று சகட்கைொம், ஆைொல் 

இந்த புத்தகம் எவ்வளவு விலை மலிவொைது? என்று சகட்பதில்லை. இறுதியொக, இரண்டு 

ச ொல்தைிமங்கள் எந்த அளபில் எதிர்ப்புகள் அல்ைது எதிர்சமொழிகள் என்பலத வலரயலை 
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விளக்கம் ச ய்வதற்கு சமொழியியல் ச ொதலைகள் அல்ைது ஆய்வு சநைிமுலைகள் துல்லியமொக 

வலரயைவிளக்கம் ச ய்யப்படசவண்டும். 

2.2.2.5. மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் (ontologies) 

  மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் ச ொற்சபொருண்லமயியலிலும் (lexical semantics) 

ச யற்லக அைிவியலிலும் (artificial intelligence) சபொிய களமொகும்; அவற்ைின் எல்லை 

சதளிவில்ைொததொகும். அடிப்பலடயில், ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு குைிப்பிட்ட 

சபொருட்புைத்திற்கு அடிப்பலடத் தைிமங்கள், சவறுபட்ட கருத்துருக்கள் மற்றும் அவற்ைின் 

சதொடர்புள்ள சமொழியல் சமய் உருவொக்கங்கள் இவற்ைொல் உருப்படுத்தம் ச ய்யும் சநொக்கம் 

உள்ள ஒரு முலையொை ஒழுங்குமுலை ஆகும். மூைப்சபொருண்லமயியலின் மிகப் பரந்த பொர்லவ 

அந்தக் களத்லதப் பற்ைிய பட்டைிவு, அணி மற்றும் உருவக அைிவு சபொன்ை களஞ் ிய அைவின் 

பை வடிவுகலள உள்ளடக்கைொம்.  

  மூைப்சபொருண்லமயியல் ொர் விவரலணகள் பை சூழல்களிலும் பை வலகப் 

பயன்பொடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. பயன்பொட்லடப் சபொறுத்தவலரயில் பை 

ஒழுங்குமுலைகள் அவற்ைின் தரத்லதயும் மூைப்சபொருண்லமயியல் ொர் அைிவு இயற்லக 

சமொழயியலில், அைிவுள்ள பயன்பொட்டொளர் முன்முகம் மற்றும் ஆவணங்களின் தொைியங்கு 

மீட்பு சபொன்ை பயன்பொடுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  

 மூைப்சபொருண்லமயியல் விளக்கங்கள் பை ச யல்முலைகளிலும் பயன்பொடுகளின் பை 

வகுப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. பயன்பொட்லடப் சபொறுத்தவலரயில் பை 

ஒழுங்குமுலைகள் அவற்ைின் தரத்லதயும் சபொதுத்தன்லமலயயும் சமம்படச்ச ய்ய 

மூைப்சபொருண்லமயியல் அைிலவப் பயன்படுத்துகின்ைது. மூைப்சபொருண்லமயியல் அைிவு 

(ontological knowledge) இயற்லகசமொழி மற்றும் ஆணவங்களின் தொைியக்க மீட்பு இவற்ைின் 

அைிவுத்திைைவொய்ந்த பயன்பொட்டொளர் முகப்பு முலைகள் (intelligent user-front ends) 

சபொன்ை பயன்பொடுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும். நலடமுலை மற்றும் சகொட்பொடு 

 ொர்ந்த அணுகுமுலைகளிலும் உட்பலடயொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது: சபொருண்லம ொர் 

வலைகள் (semantic net works)   மற்றும் கருத்துரு வலரபடங்கள் (conceptual graph), ச ொல் 

கருத்துரு அலமப்புகள் (lexical conceptual structures), ஆக்கமுலை அகரொதிகள் (generative 

lexicons), கொட் ிகள் (scenarios), எழுத்துகள் (scripts), கருத்தொடல் சமைொண்லம ஒழுங்குமுலை 

(discourse management system). இடம், கொைம் சபொன்ை  ிை சபொதுவொை களங்கள் மிக 

விொிவொை மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒழுங்குமுலைகலள உருவொக்கிை.  
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 மூைப்சபொருள் ஆய்லவ விளக்க வலரயலை ச ய்வது  ிரமொை ஒன்ைொகும். ஒரு 

சபொருண்லமக்களத்துடன் சதொடர்புலடய உண்லமயொை அைிவின் மூைமுதல் அல்ைது 

அடிப்பலடக் தைிமங்கலள/கூறுகலள வலரயலைவிளக்கம் ச ய்ய இயலுவது தொன் 

முக்கியமொை விஷயம். இந்த விளக்க வலரயலை விளக்கம் பை கொரணிகலள அடிப்பலடயொகக் 

சகொண்டது. அவற்ைில்  ிை கீசழ தரப்பட்டுள்ளை (Saint-Dizoer, P and Viegas, E.. 

19951995:20): 

 • ஒழுங்கு முலையில் எந்த அளவுக்கு நுண்லமலய ஒருவர் விரும்புகிைொர் என்பதன் தரம்.  

• ஏற்கைசவ இருக்கிை இட மற்றும் கொை மூைப்சபொருண்லமயியல்கலள ஒழுங்குமுலையில் 

 ீரொக உட்படுத்துவலதக் குைிப்பிடுதல்.  

• ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு (Lexical Conceptual Structure) (LCS) (Jakendoff, 1990) அல்ைது 

கருத்துரு வலரபடச்  ட்டகம் (Conceptual Graph Framework) சபொன்ை சமொழியியல் ொர் 

அைிலவ உருப்படுத்ததின் (linguistic knowledge representation) சகொட்பொடுகலளக் 

குைிப்பிடுதல். 

 ஒரு மூைப்சபருண்லமயியல் பின்வருபலவகலள உள்ளடக்கும் ஒரு முலையொை சமொழி 

அடிப்பலடயில் அலமந்ததொகும் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E.1995:20): 

 •சபரும்பொலும் அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்பட்ட மற்றும் வலகப்படுத்தப்பட்ட 

இருப்புப்சபொருள்களின் (entities) குழுமம்.  

• ஒரு குழும உைவுகள் மற்றும் ச யல்பொடுகள் மற்றும் அவற்ைின் சதொடர்புள்ள பண்புகள்.  

• ஒரு சபொருண்லமக்களத்தின் மூைமுதல் நிலைகலளயும் ச யல்கலளயும் விவரலண ச ய்யும் 

அடிப்பலடயொை பயைிலைகளின் முற்றுக் குழுமம், அவற்ைின் முலையொை சபொருண்லமயில் 

முலைசய அவற்ைின் பயன்பொட்டுக்குட்பட்ட சபொருள்சகொளின் களங்களொல் 

விவரலணச ய்யபடுகிைது. 

 • இருப்புப்சபொருள்களின் சமல் ச யல்படும் ச யல்பொடுகளின் குழுமம். இச்ச யல்பொடுகள் 

எல்ைொம் தரவுத்சதொகுதி ஆய்வொல் (corpus analysis) வலரயலை விளக்கம் 

ச ய்யப்படுகின்ைை.  

இந்த அைிவு முதல் கிரமத் தர்க்கத்தின் துலணக் குழும் ஆகும். இது சபொதுலமயின் பை 

மட்டங்களில் சமொழியில் மற்றும் பயன்பொடு ொர் அைிலவ உருப்படுத்தம் ச ய்ய 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. கீழ் வருவது எளிதொை வங்கிக் களத்தின் (bank domain)  

மூைப்சபொருண்லமயியைொகும் (Saint-Dizoer and Viegas, 1995:20):  
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(17) I: 2 துலணவலககலளயும் உள்ளடக்கிய தைிநபர்கள் மைிதவிைம் (துலணவலகப்பொடு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது: வொடிக்லகயொளர் மற்றும் சவலையொள்) நிறுவைங்கள் 

(துலணவலகப்பொடு ச ய்யப்பட்டுள்ளது: வங்கி, சதொழில் நிறுவைங்கள் மற்றும் அரசு மற்றும் 

தைியொர் நிறுவைங்கள்) 

 A: பணத்தின் பருலமத் சதொலககள். இரண்டு த மங்கள் உள்ள சவரளலவயல்ைொ எண்கள் 

உள்ள வலகப்பொட்டு இடம் முழுலமயொை நிரல் உைவு உள்ளது <,  மன்பொடு மற்றும் கணிதச் 

ச யல்பொடுகள். 

 M: கொகிதம், பிளொஸ்டிக் மற்றும் உசைொகம் சபொன்ை பருலமப் சபொருள்கள். 

 S: அருவத்தன்லமயுள்ள துலணநிற்பலவகள், எ.கொ. கொச ொலை மற்றும்  ில்ைலைகள் 

பணத்திற்குத் துலணநிற்பலவகள்.  

T. நிகழ்வுகளின் குழுமம். சமற்கண்ட ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு அடிப்பலடயில் பணத்தின் 

 ைைத்லத பின்வருமொறு உருப்படுத்தம் ச ய்யைொம்.  

(18)  ைைம்(லகயிருப்பு_இன், i1, i2, சதொலக) = உொியது_க்கு (i1 சதொலக t1)^உொியது_க்கு (i2, 

சதொலக, t2)^சவறுபொடு (i1,i2)^ t2>t)  

3.2.2.6. ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு (Lexical Conceptual Structure (LCS))   

 ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு (Jakendoff, 1988, 1990) மூை கருத்துருச்  ொயல் 

அடிப்பலடயில் சவளி சமொழிக்கும் அகசமொழிக்கும் இலடசய முலையொை சபொருத்லத 

நிறுவுவலத சநொக்கமொகக் சகொள்கின்ைது. அடிப்பலடக் கருத்துருக்கள் ச ொல் ொர்ந்தலவ 

மற்றும் வொக்கியத்தின் சபொருண்லம ச ொற் சபொருண்லமயொல் உருவொக்கப்படுகின்ைது. LCS 

பின்வரும் அடிப்பலடயொை எடுசகொள்கலள நிறுவுகின்ைது (Saint-Dizoer and Viegas, 

1995:21).  

• எந்தத் சதொடொியல் உறுப்புக்கும் கருத்துரு உருப்படுத்தம் உண்டு.  

•எந்தக் கருத்துரு வலகப்பொடும் ஒன்சைொ அதற்குசமற்பட்ட சமொழியியல் அைகுகலள 

குைியொக்கம் ச ய்கின்ைது.  

• சபரும்பொைொை இந்த வலகப்பொடுகள் வலகக்கும் சபொருளுக்கும் ( ொதைத்திற்கும்) சவறுபொடு 

பொரொட்டுகின்ைது.  

• இந்த வலகப்பொடுகலள அளலவயொக்கம் ச ய்ய இயலும். 

 • ஒரு ச ொல்லின் கருத்துரு அலமப்பு பூஜிய அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட பங்சகடுப்பொளர்கள் 

உடன் கூடிய ஒரு உள்சபொருளொகும்.  
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3.2.2.7. நிகழ்வு அலமப்புகள் மற்றும் கொைச் ச ொல் ொர் தகவல் (event Structure and temporal 

lexical information)  

 அலமப்புகள் ஒரு ச ொல்சைொசடொ சதொடசரொசடொ சதொடர்புலடய ஒரு குைிப்பிட்ட 

வலகயிற்படும் நிகழ்லவ அலடயொளம் கொண அனுமதிக்கின்ைது (Vendler, 1967). 

அடிப்பலடயில், ஒரு ச ொல்சைொ சதொடசரொ ஒரு நிலைலமலயசயொ (state) ஒரு 

ச யற்பொங்லகசயொ (process) ஒரு மொற்ைநிலைலயசயொ (transition) குைிப்பிடுகின்ைது. ஒரு 

நிலை என்பது எந்தச் ச யலுடனும் ஒப்பீட்டு அடிப்பலடயில் முழுவதும் மதிப்பீடு 

ச ய்யப்படொததொகும். பின்வரும் ச ொற்கள் நிலைகலளக் குைிப்பிடும் (Saint-Dizoer, P and 

Viegas, E.:24): உைங்கு, நம்பு, சவண்லம.  

 ஒரு ச யற்பொங்லக ஒரு சதொடர்ச் ியொை ஒசரமொதிொியொை ச யல்களொக ஆயைொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஓடுதல் என்ை ச யலை  ிைிய தூரம் ஓடுதலுக்குச்  மமொை (எல்லையற்ைத்) 

துலண ச யல்களொகச்  ிலதக்கைொம். இறுதி எல்லையில் இந்தச் ச யலை ஓடுதலுடன் 

சதொடர்புலடய அடிப்பலடச் ல லககளொகச்  ிலதக்கைொம். இறுதியொக மொற்ைநிலைகள் 

என்பை ஒரு எதிர்மலையுடன் சதொடர்புலடய பயைிலைகளொகும். மொற்ைநிலைகள் ஒரு 

ச யற்பொங்கொல் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்சைொரு நிலைக்கு மொறுவலத விளக்கும் (Pustejovsky, 

1991, ‘The syntax of event structure, Cognition’). மொற்ைநிலைலய திை என்ை விலையொல் 

விளக்கைொம். அடிப்பலடயொை கருத்து என்ைசவன்ைொல் கதலவத் திைப்பதற்கு முன் கதவு 

அலடத்திருக்கும். திைக்கிை ச யல் நிகழ்த்தப்படும்சபொது, கதவு திைக்கிை துலணநிலைலய 

அலடயும்.  

3.2.2.8. குண மற்றும் மரபுொிலம அலமப்புகள் (The qualia and inheritance structure)  

 சஜம்ஸ் புஸ்சதொவ்ஸ்கி (James Pustejovsky, 1995) மிக முலைபடுத்தப்பட்ட 

அலமபப்பொக்கம் ச ய்யப்பட்ட ஆக்கமுலை அகரொதிலய உருவொக்குகிைொர் (Saint-Dizoer and 

Viegas, 1995:25).  

• பங்சகற்பொளர் அலமப்பு (Argument Structure): இது ஒரு ச ொல்லின் பயைியலை அலமப்லப 

உருப்படுத்தம் ச ய்கின்ைது. 

 • நிகழ்வு அலமப்பு (Event Structure): (நிலை, ச யற்பொங்கு அல்ைது மொற்ைம் என்ை) மூன்று 

சவறுபட்ட நிகழ்வுவகுப்புகளும் உள்ளடங்கிய குைிப்பிட்ட நிகழ்வு வலகலயக் 

கண்டுபிடிக்கின்ைது.  
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•பண்பு அலமப்பு (Qualia Structure): இது பின்வரும் பொத்திரங்கள் மூைம் சகொள்ளப்பட்ட 

ச ொற் சபொருண்லமயின் நொன்கு விஷயங்களுக்கிலடசய விைிசயொகிக்கப்பட்ட 

ஒருசபொருளின்/ ொதைத்தின் முக்கியமொை அலடசமொழிகலளத் தருகின்ைது.  

o ஒரு சபொிய களத்திற்குள் அதலை சவறுபடுத்திக் கொட்டுகின்ை முலையொை பொத்திரம் 

(formal role)  

o ச ொல்லுக்கும் அதன் உறுப்புகளுக்கும் அல்ைது  ொியொை பொகங்களுக்கும் இலடசயயுள்ள 

உைலவத் தரும் ஆக்கக்கூறு பொத்திரம் (constitutive role) 

o அதன் சதலவலயயும் இைக்லகயும் விளக்கும் சநொக்கப்பொத்திரம் (telic role) 

o எது அலத சவளிக்சகொணர்கின்ைது என்ை ச ய்திலயத் தருகின்ை ச யலி பொத்திரம் (agent 

role)  

• மரபுொிலம அலமப்பு (Inheritance structure): இது இரு அைிவுபூர்வ நுட்பத்லத உட்படுத்தும்.  

• பண்பு அலமப்பொல் வலுவூடப்பட்ட உைவும் மரபு ொர்ந்தது என்றும் கூைப்படுகின்ை நிரந்தர 

மரபுொிலம (fixed inheritance).  

• ஒரு கருத்துருவுக்கு இறுதி இடம்தருகிை அதொவது பட்டைிவுடன் சதொடர்புலடது என்று 

சபரும்பொலும் கூைப்படுகின்ை தைிப்பட்ட வலகப்பொடுகளுக்கு,  

கருத்துருக்களுக்கு அதன் உைவலமப்பு உருவொக்குகிை முற்சகொணர் மரபுொிலம (projection 

inheritance) பின்வருவது புத்தகம், அகரொதி என்பதன் பண்பு அலமப்புகளொகும்:  

(19)     புத்தகம் (*x *)  

 [முலையொை: புத்தக வடிவம் (*x *) ]  

 [ஆக்கக்கூறு: {பக்கங்கள், அட்லட,...}]  

 [சநொக்கம்: படி (T,y,*x*)]  

 [ச யலி:உருவொக்கப்பட்ட சபொருள் (*x *), எழுது (T,z,*x*)]  

(20)     அகரொதி  

 [முலையொை: புத்தகம், மின்தட்டு (*x *)] 

 [ஆக்கக்கூறு: அகரவொில ப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் (*x *)]  

 சநொக்கம்: சநொக்கீடு (P,y,*x*), தகவல் சதடுதல் (T,y,*x*)]  

 [ச யலி:உருவொக்கப்பட்ட சபொருள் (*x *), சதொகு (T,z,*x*)] 

 (21) நொவல்   ஒரு புத்தகம் அகரொதி ஒரு புத்தகம்  

      படி                ஆம்                   ?  
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     வொங்கு           ஆம்               ஆம்  

     தகவல்சதடு      ?                  ஆம்  

3.2.2.9. சபொருண்லம-பனுவல் சகொட்பொடு ச ொல் ச ல்பொடுகள் (Lexical functions in meaning-

text theory)  

 சபொருண்லம-பனுவல் சகொட்பொடு (Meaning-text theory =MTT)) என்பதன் மீதொை 

சமல்சுக் (Mel’čuk, 1988) என்பவொின் ச யல்பொடு கணிைிசமொழியியலில் 

எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளது. சபொருண்லம-பனுவல் சகொட்பொடு பனுவல்கலள அவற்ைின் 

சபொருண்லம உருப்படுதத்துடன் சதொடர்புபடுத்தி ஒரு குழும இயல் மொதிொிகலள 

(சபொருண்லம-பனுவல் மொதிொிகலள (சபொ.ப.மொ)) விளக்குகின்ைது. சபொ.ப.மொ. இயற்லக 

சமொழி பனுவல்களுக்கும் சபொருண்லமகளுக்கும் இலடசய உள்ள ஒப்புவலரலவ 

விளக்குகின்ைது (Saint-Dizoer, P and Viegas, E.1995:27).  

1. சபொருண்லம உருப்படுத்தங்கள் (semantic representations (SemR))  

2. அக சதொடொியல் உருப்படுத்தங்கள் (deep syntactic representations (DSyntR))  

3. புை சதொொியல் உருப்படுத்தங்கள் (surface syntactic representations SSyntR)  

4. அக உருபைியல் உருப்படுத்தங்கள் (deep mophological representations (DMorphR))  

5. புை உருபைியல் உருப்படுத்தங்கள் ((surface mophological representations (SMorphR))  

6. அக ஒலியைியல் உருப்படுத்தங்கள் (deep phonetic representations (DphonR))  

7. புை ஒலியைியல் உருப்படுத்தங்கள் (surface phonetic representations (SPhonR))  

சபொ.ப.மொ.-வில் உள்ள ச ய்திகள் விளக்க இலணப்பு அகரொதியில் (Explanatory 

Combinatorial Dictionary (ECD)) தரப்பட்டுள்ளது. ECD எல்ைொ சமொழியியல் அைிலவயும் 

(உைகஅைிவுக்கு எதிரொை) உள்ளடக்க முயற் ிக்கின்ைது. ச ொல் பதிவுகள் சபொருண்லமயியல் 

மண்டைம் (semantic zone), சதொடொியல் மண்டைம் (syntactic zone), ச ொல் இலணப்பு 

மண்டைம் (lexical combinatorial zone) என்ை மூன்று மண்டைங்களொகப் பிொிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 • சபொருண்லம மண்டைம் எளிலமயொை சபொருண்லமத்தன்லமவொய்ந்த கூறுகளொல் ச ொல் 

பதிவின் சபொருண்லமலய விளக்கும் சபொருண்லமப் பின்ைலை குைிப்பிடுகின்ைது. அதொவது 

ஒரு ச ொல்லின் சபொருண்லம மிகக்குலைந்த கைப்படமொை ச ொல்நலடயொல் சபயர்புலர 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக விைக்கு என்பது X Y-ஐ விைக்கு என்று விவரலண 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது.  
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• சதொடொியல் மண்டைம் ச ொல்பதிவின் சதொடொியல் வகுப்லபயும் ச ொல்ைலை ஏற்கும் 

குைிப்பிட்ட கட்டலமப்புகலள அலடயொளம் கொணும் சதொடொியல் பண்புக்கூறுகலளயும் 

எவ்வொறு ஒரு ச ொல்பதிவின் சபொருண்லம ச யலிகள் அகத்சதொடொியல் உருப்படுத்தம் மற்றும் 

புைத்சதொடொியல் உருப்படுத்தம் என்ை இரு சதொடொியல் மட்டத்திலும் 

சவளிப்படுத்தப்படுகின்ைது என்பலதக் கொட்டுகின்ை ஆளுலக அலமப்சபொழுங்லகயும் 

குைிப்பிடுகின்ைது.  

• ச ொல் இலணப்பு மண்டைம் சபொருண்லமயொல் உைவுபடுத்தப்பட்ட ச ொல்ைன்கலள ச ொல் 

ச யல்பொடுகளின் ((Lexical functions (LFs)) மதிப்பொக குைிப்பிடுகின்ைது.  

F என்ை ச ொல் ச யல்பொடு F -இன் முக்கிய ச ொல் என்று அலழக்கப்படுகின்ை L என்ை 

ச ொல்லை ஒரு குழும ச ொற்களுடன் F(L) சதொடர்புபடுத்துகின்ை சபொருத்தமொகும். இரண்டு 

வலகயிைொை ச ொல் ச யல்பொடுகள் உள்ளை.  

• அடுக்குைவு ச ொல் ச யல்பொடுகள் (paradigmatic LFs): இலவ ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள், 

உள்ளடக்குச்ச ொற்கள், மைதலைச் ச ொற்கள், இவற்லை கணிக்கின்ைை. இலவ ஒசர 

சதொடொியல் வகுப்லபச் ொர்ந்த சபொருண்லம அடிப்பலடயில் சதொடர்புள்ள ச ொற்கலள 

அலடயொளம் கொட்டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக Syn (விைக்கு):தலடச ய்.  

• உறுப்பலமவு ச ொல் ச யல்பொடுகள் (syntagmatic LFs): இலவ ஒசர வொக்கியத்தில் 

பதிவுச்ச ொற்களுடன் குைிப்பிட்ட சதொடொியல் உைவுகளில் ச ொ;ந்துவருகின்ை ச ொற்களின் 

(உடிடடடிஉயவiடிஇயட ைடி ைள) மதிப்லபக் கணிக்கின்ைது.  

3.3. மை அகரொதியும் இயந்திர அகரொதியும் (Mental lexicon and machine lexicon)  

ஜீன் பிரொன் ிஸ் சை நி (Jean-Francois Le Ny, 1995:50-67) மை அகரொதிலயயும் இயந்திர 

அகரொதிலயயும் ஒப்பிட்டுப் சபசுகிைொர். சமொழி புொிந்துசகொள்ளுதலும் அர்த்தங்சகொள்ளுதலும் 

(comprehension and interpretation) மைித உள்ளங்கலளயும் (human minds) அைிவுபூர்வமொை 

சபொைி அலமப்சபொழுங்கலளயும் (intelligent machine sytems) உள்ளடக்குகின்ைது. சபொதுப் 

புைைைிவு அைிவியல் பொர்லவயில் ‘எப்பண்புகள் இயந்திரங்களொலும் உளச்ச ொல் 

உருப்படுத்தத்தொலும் பங்கிடப்படுகின்ைது? எலவ பங்கிடப்படவில்லை?’ என்பது 

சகள்வியொகும்.  

3.3.1. இயற்லக மற்றும் ச யற்லக சபொருண்லம அைகுளின் சபொதுவொை பண்புகள்  

 கணிைி சபொருண்லமயியலில் சபொருண்லம அைகுகள் அல்ைது புைைைிவு உளவியலில் 

அைிவு உருப்படுத்தம் இவற்றுடன் அலடப்படுத்தப்பட்ட குணங்களின் குழுமங்கள் 
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பட்டியலிப்பட்டுள்ளை. இப்பட்டியல் மூன்று பொகங்களொகப் பிொிக்கப்பட்டுள்ளை. முதல் 

இருபொகங்கள் மிக அைியப்பட்ட பண்புகலளயும் மூன்ைொவது பொகம் மை உருப்படுத்தங்களின் 

கூடுதைொை பண்புகலளயும் உள்ளடக்கி இருக்கின்ைது (Jean-Francois Le Ny, 1995:52). 

அ. அடிப்பலட பண்புகள்  

1. குைிப்பீடு அல்ைது வலகப்பொடு (Denotation or categorization)  

2. உள்ளடக்கல்/உள்ளடங்கல் (Superordination/Subordination)  

3. அலடப்படுத்துலக (Attribution)  

4. சவற்றுலம பங்களிப்புகளில் இறுப்பொைின் சதலவ அல்ைது விலை அல்ைது விை 

சபயரொக்கங்களின் ச யபடுத்தம் (Filler requirement in case rolses or actanciation of verbs or 

verb nominalizations)  

5.சபொருண்லம அல்ைது கருத்துரு அலமப்புகள் (Semantic or   conceptual  structures)  

ஆ. இரண்டொம் நிரல், ஆக்கப் பண்புகள் (Second order, derived properties)  

6. உட்படுத்தல் மரபுொிலமக் கட்டுப்பொடுகள் (Entailments)  

7. மரபுொிலம (Inheritance)  

இ. மிகத் சதொிந்த உளவியல் பண்பகள் (Well know phsyhological properties)  

8. ஒற்றுலம (Similarity)  

9. தைித்சதகத் தன்லம (Typicality (representativity))  

10. படிநிலையில் அடிப்பலட மட்டங்கள் (Basic levels in hierarchies)  

3.3.2. நலடமுலைப்படுத்தும் நுட்பத்தில் உள்ள அடிப்பலட சவறுபொடுகள் (A basic difference 

in the processing mechanism)  

 புைைைிவு உளசமொழியியலில் தற்சபொது சமொழிப்புொிந்துசகொள்லகயின் மொதிொியில் இரு 

அகன்ை வகுப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. அலவ நலடமுலைப்படுத்தும் நுட்பங்களின் 

இரு சவறுபட்ட பொர்லவகலள அடிப்பலடயொகக் சகொண்டை: முதைொவது கணிைி 

உருவகத்லத (computer metaphor)  ொர்ந்திருப்பது. இரண்டொவது நரம்பு உயிொியலுக்கு 

(neurobiology) அண்லமப்படுவது. இரண்டும் புொிந்துசகொள்லகலயப் சபொறுத்தவலரயில் ஒசர 

சபொதுப்பொர்லவலயக் சகொண்டிருக்கின்ைை. இந்த இரு உளவியல் மொதிொிகளின் இரு 

வகுப்புகளுக்கு இலடயிைொை முக்கியமொை சவறுபொடு சபொருண்லம உருப்படுத்தத்தின் 

தன்லம மற்றும் இடத்தில் இருக்கின்ைது.  
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சமலும் பின்வரும் கருத்துக்களிலும் மை அகரொதியும் இயந்திர அகரொதியும் சவறுபடுகின்ைை 

(Jean-Francois Le Ny, 1995):  

• அகரொதி அைகுகளின் குைிப்பிடும்படியொை பண்புகள் (Specific properties in the units in 

lexicon)  

• மைித மற்றும் இயந்திரத்தில் தூண்டுலக மற்றும் அணுகுலக: மயக்கநீக்கம் (Activability and 

accessibility in man and machine: Disambiguation)  

• சூழல் தூண்டுலக மற்றும் முன்தூண்டுதல் (Contextual activability and pre-activiation)  

• சபொருண்லம பண்புக்கூறுகலள தூண்டுலக (Activability of semantic features)  

2.4. ச ொல் சபொருண்லமயியலிலிருந்து பனுவல் ஆய்வு (From Lexical Semantics To Text 

Analysis)  

  லபன் சபர்க்ைர் (Sabine Bergler, 1995: 98-124) ச ொற்சபொருண்லமயியலிலிருந்து 

பனுவல் ஆய்வுக்குச் ச ல்வலத பின்வருமொறு விளக்குகிைொர். இன்லைய முக்கியமொை 

அலைகூவல்களில் ஒன்று  ொத்தியமொை தகவல்களின் அளவுக்கு அதிகமொை தன்லம. 

பின்வரும் பகுதிகள் முக்கியமொைலவகள் ஆகும்:  

• ஊக்கம் (Motivation)  

• பத்திொிலகப் பனுவலில் கூற்றுப் சபச்சு (Reported Speech in newspaper texts)  

• வொதிடுலக அலமப்பு (Argumentative structure)  

• மூைம் (Source)  

• ச ொற்சபொருண்லமயியல் (Lexical Semantics)  

• அடுக்கு அகரொதி திட்டமுன்மொதிொி (Layered lexicon design) 

 • மூை உருப்படுத்தம் (Source Representation)  

 அலமப்பு (Profiles) 

 உதவும் குழுக்கள் (Supporting groups)  

• துலணபுொியும் குழு அலமப்புகலள ஆக்குதல் (Deriving supporting group structures) அடுக்கு 

அகரொதி திட்டவலரலவப் (Layered Lexicon Design) பின்வருவமொறு வலரபடமொகக் 

கொட்டைொம் (Jean-Francois Le Ny, 1995: 108).  
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 Lexcon with specialized knowledge 

Style sheet 1 Style sheet 2  

 

 
 

                  Conceputal Lexicon 

LCP 1 LCP3  LCP 4 LCP 2 

Word Lexicon 

Paradigmatic 

Information 
Paradigmatic 

Information 

 

(22) அகரொதியில் official, agent என்பதன் விவரலண பின்வருமொறு அலமகிைது.   

(23)      official n.1. One who holds an office or position 

office3. A positon of authority  given to a person, as in government or other organizaton. 

        agent n 1.One that acts or has the power to act. 

                       2.One that acts as the representative of another 

ச ொல்பதிவுகள் (Lexical Entries) பின்வருமொறு அலமயும்.  

(24)   

   official (x,y) 

 CONST: individual (x) 

 FORMAL: human (x), organization (y) 

    position (z), in (z,y), holds (x,z), 

           has – authority (z), trusty (y,z) 

         TELIC:IN (z) 

        AGENIVE:INH (y), 

 defalt: hire (y,x)  
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(25) 

 agent (x,y) 

 CONST: individual (x) 

 FORMAL: human (x) 

 TELIC: represent (x,y) 

 AGENTIVE: inh (Y) 

 default: hire (y,x) 

 

உள்ள கூற்றுப்சபச்சுக்குத் சதலவயொை உருப்படுத்தம் தர இயலும் என்பலத  லபன் சபர்க்ைர் 

நிறுவுகிைொர்.  

3.5. ச ொல் ச யல்பொடுகள், ஆக்கமுலை அகரொதிகள் மற்றும் உைகம்  

(Lexical Functions,  generative lexicons and the world)  

 டிர்க் சைலைன் (Dirk Helen, 1995:125-140) ச ொல் ச யல்பொடுகள், ஆக்கமுலை 

அகரொதிகள் மற்றும் உைகம் இவற்ைிற்கு இலடசய உள்ள உைலவ பின்வருமொறு 

விளக்குகிைொர். இயற்லகசமொழிப் சபொருண்லமயியலுக்கும் குைிப்பொக 

ச ொற்சபொருண்லமயியலுக்கும் அைிவு உருப்படுத்தத்திற்கும் (knowledge representation) 

இலடயில் உள்ள சதொர்புகள் பைவலகப்பட்டது. ச ொற்சபொருண்லமயியல் இந்த நிலைலயப் 

பிடித்துக்சகொண்டிருப்பதற்கும் கொரணத்லதப் சபொருண்லமயின் கூறு குைிப்பீட்டுக் 

சகொட்பொலடப் (compositional denotational theories of meaning) பொர்த்தொல் சதொியும். இங்கு 

சவளிப்பொடுகளின் சபொருண்லமலய சமொழி சவளிப்பொடுகளுக்கும் உைகத்திற்கும் 

இலடசயயுள்ள உைவொல் குைிப்பிட முயலுகின்ைைர். அகரொதி ஒவ்சவொரு அடிப்பலடயொை 

ச ொல்லும் உைகின் எந்தப் பகுதிலயக் குைிப்பிடுகிைது என்பலத சவளிப்படுத்துகின்ைது. 

ஆைொல் இைக்கண விதிகள் பகுதிகளின் சபொருண்லமகலள முழுலமகளின் 

சபொருண்லமகுளுடன் ச ொ;க்கும் சபொதுவொை கட்டலளகளுடன் சதொடர்புலடயதொய் 

இருக்கின்ைது. உண்லமயொை விளக்க அகரொதிகள் இயற்லகசமொழி 

சவளிப்பொடுகளுக்கிலடசய உள்ள கைலவத்தன்லமயொை உைவுகலள கூறுவதொகக் கருதைொம். 

அைிவு உருப்படுத்தச்  ிக்கல்கலளச் ச ொற்சபொருண்லமச்  ிக்கல்களுடன் முழுவதுமொகத் 
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சதொடர்புபடுத்த இயைொது என்ைொலும் பின்லையலதக் கூறுலகயில் பின்லையலதப் பொர்ப்து 

நல்ைது என்பதற்குத் தகுந்த கொரணங்கள் இருக்கிைது.  

3.6. ச ொற்சபொருண்லமயியல்: அகரொதியொ அல்ைது களஞ் ியமொ?  

(Lexical Semantics: Dictionary Or Encyclopaedia?) 

 மொர்க் கவொ ொ மற்றும் பியசர சவய்கன்பொம் (Marc Cavazza and Pierre Zweigenbaum, 

1995, 336-347) என்பவர்கள் சபொருண்லம அகரொதி (semantic lexion) ஒரு அகரொதி வடிவில் 

அலமயுமொ அல்ைது களஞ் ிய வடிவில் அலமயுமொ என்ை சகள்விலய எழுப்பி 

ச ொற்சபொருண்லமயியலுடன் சதொடர்புபடுத்தி பின்வருமொறு விளக்குகிைொர்கள். இயற்லக 

சமொழிலயப் புொிந்து சகொள்ளும் அலமப்சபொழுங்கில் உள்ள அடிப்பலடயொை வி யங்கள் 

வொக்கிய அலமப்லப நிர்ணயிக்கும் சதொடொியல் பகுப்பொய்வி (syntactic parser) மற்றும் 

இயற்லக சமொழி உள்ளீட்டிலிருந்து அலமப்சபொழுங்கின் உண்லம அைிலவ அணுகப் 

பயன்படும் சபொருண்லம அகரொதி (semantic lexion) என்பைவொகும். சபொருண்லம அகரொதி 

ச ொற்கலள உைக அைிவுடன் சதொடர்புபடுத்துவதில் முக்கியமொை பங்கு வகிக்கின்ைது. 

ஆைொல் சபொருண்லம அகரொதி வொக்கிய அலமப்லப நிர்ணயிக்லகயில் குைிப்பிட்ட 

சமொழியியல்  ிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகொணப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. அகரொதி-களஞ் ிய 

முரண்பொடு ச ொல்விளக்கத்தின் இரு தீவிரமொை கருத்துக்கலள எதிர்க்கிைது: அகரொதி 

அணுகுமுலை அடிப்பலடயில் ஒரு ச ொல் உைக அைிசவொடு சதொடர்புபடுத்தப்படொமல் 

சமொழிச்ச ொற்களொல் தொன் விளக்கபடசவண்டும். களஞ் ிய விவரலண ச ொல்ைொல் 

குைிப்பிடப்படும் சவறுபட்ட இைங்கள் அல்ைது ஒரு சபொருளின் சவறுபட்ட நிலைகள், இந்தப் 

சபொருளின் முக்கிய நடத்தலத வலககள் அல்ைது ச யற்பொங்கு இவற்லை உள்ளடக்கும்.  

 பின்வரும் படம் ச ொல் ச ய்தி ஈட்டத்தின் (lexical information acqusition) 

அணுகுமுலைகலள சுருக்கமொகக் கூறுகிைது.  

  

 (26)                                 ச ொல் அைிவு  

               (lexical knowdge)  

 

 

தன்னுணர்வுகலள எண்ணல் அகரொதியிலிருந்து சபறுதல்   சபருந்தரவு ஆய்விலிருந்து ஈட்டம்  

(introspection)                   (extraction form dictionaries)      (acquisition form corpus study)  
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கணிைி ச ொற் சபொருண்லமயியலின் முக்கிய வொதம் சபருந்தரவிலிருந்து சமொழி அைிலவ 

ஈட்டுவதொகும்.  

3.7. நிலைவுலர  

கணிைிலயப் பயன்படுத்திச் ச ொற்சபொருண்லம ஆய்லவ சமற்சகொள்ளும் ச யல்பொடுகள் 

கணிைி ச ொற்சபொருண்லமயியல் என்ை புதிய பொடக் கிலளலய உருவொகும் அளவுக்கு 

வளர்ந்துள்ளது. ச ொற்சபொருண்லம ஆய்வு என்ைொல் கணிைிலயப் பயன்படுத்திச் 

ச ய்யப்படும் ஆய்வு என்று கூறுகிை அளவிற்கு இக்கிலள இயற்லக சமொழி ஆய்வில் கொல் 

ஊன்ைியுள்ளது. இங்கு கூைப்பட்ட ச ய்திகள் கணிைி ச ொற்சபொருண்லமயியலின் பை 

பொிமொணங்கலள அைியத் துலணபுொியும். ஆக்கமுலை அகரொதி ஆய்வும் கணிைி 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் ஒரு வலகயொகும். 
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           இயல் 4 

      வலகப்பொட்டியலும் ச ொற்கைஞ் ியமும்  

4.1 முன்னுலே 

 ச ொல்வலைக்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயொகும் என்று அைிமுகத்தில் 

பொர்த்சதொம். மூைப்சபொருண்லமயலுக்கு அடிப்பலடயொக அலமவது வலகப்பொட்டியைொகும். 

ச ொல்வலை என்பது ச ொற்களஞ் ியமும் அகரொதியும் கைந்த ஒன்று என்று அைிமுகம் 

ச ய்யப்பட்டது. ச ொற்களஞ் ிய  உருவொக்கத்திற்கு இவ்வலகப்பொட்டியல் அடிப்பலடயொகும். 

இது பற்ைி இங்கு விொிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

 அொிஸ்டொட்டில் கொைத்திலிருந்வத அர்த்தங்களும் அவற்லைத் தொங்கும் ச ொற்களும் 

வலகப்பொட்டியல் அடிப்பலடயில் ஆயப்பட்டு வருகின்ைன. வலகப்பொட்டியல் தொன் தொவே 

இயலில் தொவேங்கைின் இருசபயொீட்டுப் சபயொிடல் (binominal nomenclature) 

வலகப்பொட்டிற்கும் விைங்கியலில் விைங்குகைின் வலகப்பொட்டிற்கும் அடிப்பலடயொக 

அலமகின்ைது. இவ்வலகப்பொட்டியலின் அடிப்பலடயில் தொன் ச ொற்கள் சபொருண்லமக் 

குழுமங்கைொக அல்ைது  சபொருண்லமக் கைங்கைொகப் பிொிக்கப்பட்டு ச ொற்கைஞ் ியங்கைொக 

அல்ைது சபொருட்புை அகேொதிகைொக சவைியிடப்பட்டன.  ச ொற்கைஞ் ியங்கள் அல்ைது 

சபொருட்புை அகேொதிகளுக்கு  ட்டமொக அலமவது வலகப்பொட்டியலின் ச யல்பொடொகத் 

திகழும் சபொருட்புைப் பொகுபொடொகும். இத்தலகய சபொருட்புைப் பொகுபொட்லட நிகண்டுகைில் 

கொணைொம். ேொஜஸ்ட்டின் சத ொே ிலும் (Roget’s thesaurus) ஒருவலகயிைொன சபொருட்புை 

வலகப்பொடு கொணப்படுகின்ைது. இத்தலகய வலகப்பொடுகைின் வைர்ச் ிலய இங்கு 

விவொிப்பது இவ்வியலின் வநொக்கமொகும். வமலும்  சபொருட்புை அகேொதி அலமப்லபப் பற்ைி 

ஐயமுைத் சதொிந்து சகொள்ை பயனுள்ைதொக அலமயும். வமலும் வலகப்பொட்டியலும் 

ச ொற்கைஞ் ியப் சபொருட்புை வலகப்பொடும் எவ்வொறு ஒன்ைிற்சகொன்று சதொடர்புசகொண்டுள்ை 

என்பதுதும் இங்கு விைக்கப்படும். வலகப்பட்டியல் பற்ைி இங்கு கூைப்பட்ட தகவல்களில்  ிை 

விக்கிபீடியொவிலிருந்தும் கலைக் களஞ் ியங்களிலிருந்தும் இரண்டொம் மூைமொக திரட்டப்பட்டு 

இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. எைசவ இதில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள சநொக்கீட்டு நூல்களின் பட்டியல் 

இறுதியில் தரப்படவில்லை. 

4.1. வலகப்பொட்டியல் 

 வலகப்பொடியல் (taxonomy) என்பது பண்லடய கிசரக்க வடிவு taxis, அதொவது 

'ஏற்பொடு', மற்றும் nomia, அதொவது 'முலை'  என்பதிலிருந்து உருவொைது. உயிொியலில், 

வலகப்பொட்டியல் என்பது உயிொியல் உயிொிைங்களின் குழுக்கலளப் சபயொிடுதல், வலரயலை 
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விளக்கம் ச ய்தல் மற்றும் பகிரப்பட்ட பண்புகள் அடிப்பலடயில் வலகப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்ைின் அைிவியைொகும். உயிொிைங்கள் ஒன்ைொக டொக்ஸொவொக 

வலகப்படுத்தப்படுகின்ைை (ஒருலம: டொக்ஸொன்) மற்றும் இந்த குழுக்களுக்கு வலகபிொித்தல் 

தரவொில  வழங்கப்படுகிைது; சகொடுக்கப்பட்ட தரவொில க் குழுக்கள் ஒன்ைிலணக்கப்பட்டு 

உயர் படித்தரதில் உள்ள ஒரு மிகப்சபொிய குழுலவ உருவொக்குகின்ைை, இவ்வொறு ஒரு 

வலகப்பொட்டியல் படிநிலை உருவொக்கப்படுகிைது. சடொலமன், கிங்டம், ஃலபைம் ( ிை 

 மயங்களில் லபைமுக்கு பதிைொக தொவரவியலில் பிொிவு பயன்படுத்தப்படுகிைது), வர்க்கம், 

ஒழுங்கு, குடும்பம், சபொிைம் மற்றும் இைங்கள் ஆகியலவ நவீை பயன்பொட்டில் முக்கிய 

அணிகளில் உள்ளை. ஸ்வீடிஷ் தொவரவியைொளர் கொர்ல் லின்சையஸ் தற்சபொலதய 

வலகபிொித்தல் முலையின் நிறுவைர் என்று கருதப்படுகிைொர், ஏசைைில் அவர் உயிொிைங்கலள 

வலகப்படுத்துவதற்கொக லின்சையன் வலகபிொித்தல் எைப்படும் ஒரு அலமப்லப 

உருவொக்கிைொர் மற்றும் உயிொிைங்களுக்குப் சபயொிடுவதற்கொை ஈருறுப்பு சபயொிடல் 

(binominal comenclature) முலைலய உருவொக்கிைொர்..  

4.1.1. உைகப் சபொதுசமொழிகளும் 17-ஆம் நூற்ைொண்டு வலகப்பொட்டியலும் 

 ஸ்ைொட்டர் (Slaughter, 1982) என்பொர் தனது Universal Languages and Scientific 

Taxonomy என்ை புத்தகத்தில் பதிவனழொம் நூற்ைொண்டில் உருவொன வலகப்பொட்டியல்கள் 

பற்ைியும் உைகப்சபொது சமொழிகைின் வைர்ச் ி குைித்தும் விொிவொகப் வபசுகிைொர். இந்தத் 

தலைப்பில் வப ப்படுகிை ச ய்தியொவும் அவர் தருகின்ை ச ய்திகைின்  ொேொம் ம் தொன். 

 பதிவனழொம் நூற்ைொண்டின் அைிவியல் உைகில் உைகப்சபொது சமொழி இயக்கம் 

உருவொனது. இது அைிவியல் வலகப்பொட்லடயும் இயற்லகத் தத்துவத்லதயும் 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது. ஆேம்பகொை உைகப்சபொது சமொழிக்கொன பங்கைிப்பு பிேொன் ில் 

சதொடங்கப்பட்டது. பின்னர் இங்கிைொந்திற்குப் பேவியது. ஆேம்பகொை உைகப்சபொது சமொழி 

அலமப்பு சமொழிலயப் பற்ைி சதைிவொன ஆய்லவவயொ சதைிவொன வகொட்பொட்லடவயொ 

தேவில்லை. 

4.1.1.1 முக்கியத்துவத்தொொின் வலகப்பொட்டியலின் சதொடக்கம் (Rise of essentialist taxonomy) 

 ஸ்ைொட்டர் (Slaughter, 1982) எழுதிய Universal Languages and Scientific Taxonomy 

in the Seventeenth Century என்ை புத்தகத்தில் பதிவனழொம் நூற்ைொண்டில் உருவொக்கப்பட்ட 

உைகப்சபொது சமொழி குைித்தும் அைிவியல் வலகப்பொட்டியல் பற்ைியும் விைக்கமொகக் 

கூைப்பட்டுள்ைது. ஆேம்ப கொைத்தில் சமொழிலயத் திட்டமிட்டவர்கள் ஒரு உைகப்சபொதுலம 

வயமொன எழுத்து ஒழுங்கலமப்லப உருவொக்க முயன்ைனர். சபொருட்கலையும் சபொருட்கைின் 
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கருத்துச் ொயலையும் வநேடியொக உணர்த்துகின்ை வடிவ ஒற்றுலமயுள்ை எழுத்துக்கலை 

அலமக்க முயன்ைனர். இந்த முயற் ி உைகப்சபொது அகேொதிலய உருவொக்குவதற்கும் 

அடிவகொலியது. அொிஸ்டொட்டில் வபொன்வைொர் உைகப்சபொதுப் பொர்லவக்கு வித்திட்டனர். 

4.1.1.1.1 அொிஸ்டொட்டிலியன் ஆேம்பங்கள்: (Aristotelian Origins) 

 பதிவனழொம் நூற்ைொண்டின் அைிவியல் வலகப்பொட்டியல் (Scientific Taxonomy) 

அொிஸ்டொட்டிலியன் மேபிலிருந்து வைர்ந்ததொகும். 

4.1.1.1.1.1  ொேங்கள், சபொதுவினம், இனம்  (Essences, genera and Species) 

 அைிவியல் பூர்வமொன வலகப்பொட்டியலின் வேைொறு அொிஸ்டொட்டிலிலிருந்து 

சதொடங்குகிைது. இது இருப்பின் முதல் தத்துவத்தில் (first Philosophy of existence)           

அலமந்தது. வலகப்பொட்டியல் சகொள்லககள் அொிஸ்டொட்டிலியன் இயற்லக மற்றும் தர்க்கம் 

அடிப்பலடயிைொனது. தர்க்கத்தில் வலகப்பொட்டியல் அல்ைது சபொருட்கலை 

சபொதுவினங்கைொகவும் (genera) இனங்கைொகவும் (Species) பகுப்பது பயனிலைகலை 

வலகப்பொடு ச ய்வதன் ஒரு வழியொகும். வவறுபட்ட வலகப்பொடுகைொகப் பகுப்பது 

எடுத்துக்கொட்டொக, சபொருைிலயப் (Substance) பகுப்பது, பை சபொதுவினங்கலையும் 

இனங்கலையும் (genera and Species)  கிலை அலமப்பில் குைிப்பிடும் வலகயில் வடிவம் 

சபற்ைது. அொிஸ்டொட்டிலின் இயற்லக வேைொற்ைில் (அவேது தர்க்கத்திற்கு எதிேொன) 

உயிருள்ைலவகளுக்கு இலடவய உள்ை சதொடர்புகலைக் லகயொை வலகப்பொட்டியல் 

கருத்துச் ொயல்கைொன சபொதுவினமும் (genus) இனங்களும் (Species) உருவொகப்பட்டன. 

 அொிஸ்டொட்டிலியன் இயற்லக அதன் அடிப்பலடயொன வடிவில் பண்பு 

வவறுபொடுகைொல் ஒன்ைிலிருந்து ஒன்று பிொிக்கப்படும் சபொருள்கைின்  ொேங்கள் அடங்கியது. 

அொிஸ்டொட்டிலியன் நுண்சபொருள் வகொட்பொட்டியலின் (metaphysics)    அடிப்பலட சமொழிபு 

எவ்வலகயில்படும் இருப்பொன்கள் (entities) இருக்கின்ைன மற்றும் எது அவற்லை 

வவறுபடுத்துகின்ைது என்றும் ஆய்கிைது. இதன் வவொில் தொன் அொிஸ்டொட்டில் உருவொக்கும் 

சபொருைி (Substance) என்பதற்கும்  ொர்புப்சபொருைி (accidents) என்பதற்கும் இலடயிைொன 

அடிப்பலட வவறுபொடு இருக்கிைது. முழுலமயுமொக இருக்கிை ( ொேொத அதொவது சுதந்திேமொன) 

சபொருள்கள் (things) சபொருைிகைொகும்.  ொர்புப்சபொருைிகள்  ொர்ந்திருப்பலவயொகும். அதொவது 

அவற்ைின் இருப்பு முன்னதொன இருப்லப வவண்டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, மனிதன் ஒரு 

சபொருைியொகும். அது பிை எந்த இருப்பொன்கைிலிருந்தும் சுதந்திேமொக இருக்கின்ைது. ஆனொல் 

சவண்லம ஒரு  ொர்புப்சபொருைியொகும். இதற்குத் தனியொன மற்றும் சுதந்திேமொன இருப்பு 
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இல்லை. நொம் சவண்லம என்ை நிைத்லத சவண்லமயொக இருக்கிை ஒரு சபொருலைக் கருத்தில் 

சகொள்ைொமல் கருத இயைொது. 

 சபொருைி (Substance) என்ை அொிஸ்டொட்டிலியன் கருத்துடன் சநருங்கிய 

சதொடர்புலடயது  ொேம் என்ை கருத்துச் ொயைொகும்.  ொேம் என்பது இருப்புப்சபொருள்கைின் 

கூடுதல் சபொதுவொன மற்றும் அருவத் தன்லமயொன வநொக்கு ஆகும். இதுதொன் நிேந்தேமொகப் 

சபொருட்கள் அலவகைொகவவ இருக்கவும் மற்சைொன்ைொக இல்ைொதிருக்கவும் ச ய்கின்ைது. 

 ொேமும் சபொருைியும் நிேந்தேமொன சபொருைின் பண்புகலைக் குைிப்பிடுவதொல் அலவ எைிதில் 

குழப்பத்திற்குள்ைொகின. சபொருைி என்ை வலகப்பொடு வமலும் அொிஸ்டொட்டிைொல் 

முதன்லமயொனது (primary), துலணயொனது (secondary) என்று பகுக்கப்பட்டுள்ைன. முதைொம் 

சபொருைிகள் தனித்த இருப்புப்சபொருள்கள் (individual entity) ஆகும். இேண்டொம் சபொருைிகள் 

சபொதுப்பலடயொனது (generic) ஆகும். அதொவது சபொதுவொன இயல்லப பங்கிட்டுக் 

சகொள்ளும் தனித்தலவகைின் குழுமத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட சபொருைிகைொகும் (எ.கொ, 

மனிதன், விைங்கு, நொய்). முதைொம் சபொருைிகள் எழுவொய்கைின் பயனிலைகள் அல்ை. ஆனொல் 

இேண்டொம் சபொருைிகள் எழுவொய்கைின் பயனிலைகள் ஆகும். இேண்டொம் சபொருைி என்ை 

வலகப்பொடு அொிஸ்டொட்டிலியன் நுண்சபொருள் வகொட்பொட்டியலில் முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ததொகும். 

4.1.1.1.1.2 ச ொற்களும் அவற்ைின் வர்ணலனகளும்  

 உைகப்சபொதுலமகள் உைகத்வதொடு வ ர்ந்து இருக்கிைது என்று அொிஸ்டொட்டில் 

கருதினொர்.  ஆனொல் அவலேப்பற்ைி குலை கூறுபவர்கள் வடிவுகளும் கருத்துக்களும் 

உைகப்சபொதுலமகளும் மனதொல் உருவொக்கப்பட்ட வநேடியொன கருத்துச் ொயல்கைொகும். 

அவற்ைின் உண்லமயொன இருப்பு (existence)         இல்லை. ஆனொல் அொிஸ்டொட்டில் 

(பிைொட்வடொவுடன் வ ர்ந்து) உைகப் சபொதுலமகளுக்கு சமய்லமயொன இருப்பு (real existence) 

இருக்கிைது என்று கருத்தில் சகொண்டொர். இந்த வவறுபட்ட பொர்லவ உண்லம வொதிகளுக்கும் 

(realists) சபயர் வொதிகளுக்கும் (nominalists) இலடயில் வொதங்களுக்குக் கொேணமொக 

அலமந்தது. சமய்லம வொதிகள் உைகப் சபொதுலமகைின் சமய்லமயில் 

அொிஸ்டொட்டியலுக்கிருந்த நம்பிக்லகலய வலியுறுத்தி உைகப் சபொதுலமகள் 

தனிப்பட்டலவகைின் குழுலவக் குைிப்பீடு ச ய்யும் ச ொற்கைொகத்தொன் இருக்கிைது என்று 

உொிலம சகொண்டொடினொர்கள். அொிஸ்டொட்டியலைப் சபொறுத்த மட்டில் சபொருட்களுக்கு 

முன்னர் உைகப் சபொதுலமகள் இருக்கவில்லை என்று ஒருவர் அைிந்திருப்பது 

முக்கியமொனதொகும். 
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 அொிஸ்டொட்டில் தர்க்க மேபின் அடிப்பலடயில் சபயர்கலை சமய்லமயொகவும் சபயர் 

தன்லம உலடயதொகவும் பகுக்க இயலும். அது வபொைவவ வர்ணலனகலையும் 

சமய்லமயொகவும் சபயர் தன்லம உலடயதொகவும் பகுக்க இயலும். சபயர்கைின் சபொருலை 

சவைிப்படுத்த அொிஸ்டொட்டில் ஒன்ைிற்கும் வமற்பட்ட வழிகலை ஒப்புக்சகொண்டதொகத் 

சதொிகின்ைது. நொம் அொிஸ்டொட்டிலியன் அைிவியல் தத்துவத்லத மூன்று பொகங்கைில் 

இயற்லகயின் விைக்கத்திற்கொன வழியலமப்பொகச் சுருக்கிக் கூைைொம். முதல் பொகம் 

 ொேங்களும் அவற்ைின் பொகுபொடும் அலத சவைிப்படுத்தும் சபொருட்களுமொகும். இேண்டொவது 

பொகம்  ொேங்கைின் சபயர்கைொகும். மூன்ைொவது பொகம்  ொேங்கைின் சமொழிபுகள் அல்ைது 

வர்ணலனகள். 

4.1.1.1.1.3 தர்க்கவியலிலும் அைிவியலிலும் பொகுபொடு (Classification in logic and science) 

 அொிஸ்டொட்டிலியன் ஆய்வொனது  ொேங்கைின் இருப்பு குைித்த ஊகங்கைில் சதொடங்கி 

விவேலணகைின் உருவொக்கத்தில் முடிவுற்ைொல், இவற்ைிற்கு இலடயில் பொகுபொடு 

(classification) வரும். அொிஸ்டொட்டிலியன் தத்துவமொனது சபொருட்கலை அைவுக்கு 

எதிொிலடயொன பண்புகைின் வவறுபொடுகைொகப் பொர்க்கின்ைது. அொிஸ்டொட்டிலியன் 

பொகுபொட்டிற்கு இரு மூைங்கள் இருக்கின்ைது. முதைொவது அொிஸ்டொட்டில் பொகுபொட்டின் 

சபொதுவொன வகொட்பொட்லட அைிமுகப்படுத்தும் தர்க்கவியல் ஆய்வுகள். இேண்டொவது 

விைங்குகைின் பொகுபொட்டின்  ிக்கல்கள் பற்ைி வொதிடும் உயிொியல் பற்ைிய எழுத்துப் 

பலடப்புகள். அொிஸ்டொட்டிலியன் சதொடக்கக் கொை உயிொியல் ஆய்வுகள் தொன் 

வலகப்பொட்டியல் கருத்துச் ொயல்கலைத் தர்க்க கருத்துருக்கைொக உருவொக்க கொேணமொய் 

அலமந்தது என்பதற்கு ஆதொேம் இருக்கின்ைது. அொிஸ்டொட்டிலில் பின்னர் எழுதிய உயிொியல் 

பற்ைிய பலடப்புகைில் பொகுபொட்டின் தர்க்கக் கருத்துச் ொயல்கலை உயிர்ப் சபொருள்களுக்கு 

நலடமுலைப்படுத்தச்  ிேமப்பட்டொர் என்பதும் சதைிவொகத் சதொிகின்ைது. எனவவ 

வகொட்பொட்டிற்கும் பொகுபொட்டின் பயன்பொட்டிற்கும் இலடயில் ஒருவித வபொேொட்டம் இருந்தது. 

 தர்க்க ஆய்வில் பொகுபொடொனது சபொதுவினம், இனம் மற்றும் குைிப்பிட்ட 

சபொருட்கைின் வவறுபொடுகள் இவற்லை நிர்ணயிப்பலத உள்ைடக்கும். சபொதுவினங்கலையும் 

இனங்கலையும் நிர்ணயிக்கும் அடிப்பலடயொன வவறுபொடுகலையும் பயனிலை வயமொக்க 

இயலும். கூற்றுகைின் வலககலை எழுவொய்கைின் பயனிலை வயமொக்க இயலும். எனவவ பை 

தனித்தலவகளுக்குப் சபொதுவொன கூற்றுகைொக அலமயும். சபொதுவினங்களும் இனங்களும் 

ஒத்தைிச் ச ொற்கைொகும். அதொவது அலவ ஒத்தைி அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்சகொன்று சபொிய 

மற்றும்  ிைிய குழுமங்கலை குைிப்பிடும். மிக உயர்வொன சபொதுவினம் உயர் சபொதுவினம் 

ஆகும் (summum genus). மிகத் தொழ்ந்த இனங்கள் தொழ் இனங்கைொகும் (infimas species) 
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இதற்கு இலடப்பட்டலவ துலண சபொதுவினங்கள் (subaltern genera) அல்ைது 

இனங்கைொகும் (species). இந்தச் ச ொற்கலை அொிஸ்டொட்டிலியன் தத்துவத்தில் 

பயன்படுத்துவதில் மிக வலுவொன குழப்பம் இருக்கிைது. 

 சபொதுவினங்கலை இனங்கைொக வவறுபடுத்தும் ச யற்பொங்கு தர்க்கப் பிொிவு (logical 

division) என்று கூைப்படும். இலத நலடமுலைப்படுத்தும் வபொது பை கட்டுப்பொடுகள் 

நிலைவவற்ைப்பட வவண்டும். முதைொவதொக பிொிவு வவறுபடுத்திகைின் (differentia) 

வவறுபொட்டொல் இருக்க வவண்டும். நொம் விைங்குகலை அலவகளுக்குக் கொல்கள் இருக்கிைதொ 

இல்லையொ என்பதன் அடிப்பலடயில் பிொித்தொல், அடுத்த பிொிவு இந்தப் பண்லப 

வவறுபடுத்துவதொக அலமய வவண்டும். இேண்டொவதொகப் பிொிவு முழுலமயொக 

அலமயவவண்டும். அதொவது வவறுபொடுகள் இல்ைொத இனங்கலை அலடவது வலே 

ச யற்பொங்கு சதொடேவவண்டும். இறுதியொகக் கலட ி விலைவு  ொேத்தின் விவேலணயொகும். 

அொிஸ்டொட்டிலியன் மேபில் பிொிவு விவேலணலய உருவொக்கும் வழியொகும். இது 

சபொருட்கைின் இயல்லபப் பற்ைியும் அவற்ைின் சபொதுவினங்கள் மற்றும் இனங்கள் பற்ைியும் 

ச ய்திகலைத் தருவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது. முன் அைிவியல் உைகிற்கும் முன் 

முழுலமயற்ை அைிவியல் உைகிற்கும் இது வலகப்பொட்டியைொகும். பின்வரும் கிலைப்படம் 

சபொருைிகைின் வலகப்பொட்டின் தர்க்கப் பொகுபொட்லடத் தருகின்ைது (Slaughter, 1982:29). 
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Genus            Substantia 

   

   Corporea     Incorporea 

Genus subalternum         Corpus    

 

   Animatum     Inanimatum 

 Genus subalternum     Vivens 

 

   Sensible     Insensible  

Genus subalternum    Animals   

 

   Rationale     Irrationale 

Species     Homo   

 

Individuum  Socretes     Plato   
 

 

 

 

 

படம் 1 
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சபொிைம்               சபொருள்கள் 

   உடலுள்ளலவ      உடலிைொதலவ 

சபொிைத் துலணவலக           உடலி 

  உயிருள்ளலவ         உயிரற்ைலவ 

சபொிைத் துலணவலக            உயிொி 

  உணர்வுள்ளலவ      உணர்வில்ைொதலவ 

சபொிைத் துலணவலக       விைங்குகள் 

            பகுத்தைிவுள்ளலவ      பகுத்தைிவில்ைொலத 

இைம்                மைிதன்    

தைிநபர்    க்கரடீஸ்        பிளொட்சடொ 

 

பதினொைொம் நூற்ைொண்டிலிருந்து பதிவனழொம் நூற்ைொண்டு வலே அொிஸ்டொட்டிலியன் தர்க்கப் 

புத்தகத்தில் ஒவ்சவொரு வலகப்பொட்டிலும் நொம் வமலும் கூடுதைொன பிொிவுகலைக் 

கொண்கிவைொம் மற்றும் இந்தப் பிொிவுகைிலும் அட்டவலணகைிலும் அக்கொைத்தின் தத்துவம் 

மற்றும் அைிவியல் மேபு அைிவு உட்படுத்தப்பட்டுள்ைன. ப்ைண்டவில்லி (Blundeville) (படம் 2) 

மற்றும் டு சமௌலின் (Du Moulin) (படம் 3) ஆகிவயொொின் வலகப்பொடு இந்தத் தர்க்கங்கைின் 

கலைக்கைஞ் ிய இயல்பின் மொதிொிகைொகும் (Slaughter, 1982: 30, 31). 
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     Substance 

 

 Without body   With body 

 An Angel 

 A sprit or soul 

separate from  

 the body 

    

Simple   Compound of body & soul 

    

Celestial as                         Elemental 

the eleven heavens &   Fire, Air, 

all the stars & planets        Water         

                          Earth                

        

                Living   Unliving  

           

 
 

Sensible                        Unsensible      Perfect        Unperfect 

   as a plant 

Reasonable  Unreasonable    A tree, as 

as a man     A bird     A shrub, or 

A foot beast    a herb   

A fish 

A creeping beast   

as a worm 

A snake, a viper      Metal,                 Liquor     Fiery         Watery   

                                 as                 wine       impression  

                                                         Gold or silver,etc.  honey     Thunder 

                                                          as  stone Natural,        Lightening  

                                                          as a precious                      

                                                          stone or flint  

                                                          Artificial, as a 

                                                           tile or brick  
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சபொருள் 

விண்சவைி ொர்ந்த பதிசனொன்று 

ச ொர்க்கங்கள், எல்ைொ 

நட் த்திேங்களும் கிேகங்களும்  

பகுத்தைிவில்ைொ

தலவ: பைலவ, 

நொலுகொல் 

விைங்கு, 

புழு, பொம்பு, 

 ொியன்பொம்பு 

ஊரும் விைங்கு 

மனிதலனப் 

வபொல் 

பகுத்தைி 

உள்ைலவ 

உயிருள்ைலவ 

உடலிைொத வதவலத, 

உடலிலிருந்து பிொிொிந்த ஆவி 

அல்ைது ஆன்மொ  

 

   எைியது 

உணர்வில்ைொதலவ: 

தொவேம், மேம், குற்றுச் 

ச டி, குறுஞ் ச டி 

உணர்வுள்ைலவ 

       

திேவம்: திேொட்ல  

ே ம், வதன் 
தீமயமொன 

இடி, 

மின்னல் 

உடலுள்ைது 

உடல் மற்றும் ஆன்மொவின் கூட்டு 

நீர்லமயொனது 
உவைொகம்: தங்கம் 

சவள்ைி 

கல்ைொக: 

இயற்லகயொனது: 

அருமணி 

ச யற்லகயனது:  

 டு அல்ைது 

ச ங்கல் 

நிலைவற்ைது 

மூைங்கள்: தீ, கொற்று, 

நீர், பூமி 

உயிொில்ைொதலவ 

நிலைவொனது 
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Substance 

 

Uncreadted-God   Created 

 

  Immatetial    Material 

 

Angels  Separated 

             soul     

  

 

Simple    Complex 

   

  Heaven  Elements   Perfectly Imperfectly 

     Earth 

     Air    

     Fire 

     Water 

 

      Living                           Not-living 

 

    Plants   Animals   

    Trees   

    Herbs  Man    Beast 

    Shrubs  

     

Perfect         Imperfect 

                   

      Air Earth Water    Oyster    Zoophyta 

                                         

   

     

      

 

  

       

Birds, Insects,  Creeping 

things, 4footed Amphybia 
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சபொருள் 

உருவொக்கப்படொத கடவுள் உருவொக்கப்பட்டலவ 

பிொிக்கப்பட்ட ஆன்மொ வதவலதகள் கல்லவத்தன்லமயொனலவ 

பூமி 

நிலைவொனலவ 

எைிலமயொனலவ 

அருவப்சபொருள் 

உயிொில்ைொதலவ 

ச ொர்க்கம் 

கொற்று 

பருப்சபொருள் 

மூைங்கள் 

பூமி,  

கொற்று, 

தீ,  

நீர் 

நிலைவற்ைலவ 

உயிருள்ைலவ 

மனிதன் 

விைங்குகள் 

நிலைவொனலவ நிலைவற்ைலவ 

விைங்கு 

தொவேங்கள் 

மேங்கள் 

குறுஞ்ச டிகள் 

குற்றுச்ச டிகள் 

 

நீர் கிைிஞ் ல் 

பைலவகள், பூச் ிகள், ஊர்வன, 

4 கொல் நீர்நிைம் வொழ்வன 

  லபட்டொ 

 பொகுபொட்டுக் வகொட்பொட்டில் பொகுபொடு ச ய்ய இயலும் அை டுகள் உள்ைன. 

அதொவது எந்தக் குணங்கள்/பண்புகள் பிொிவின் அடிப்பலடயொக ஏற்றுக்சகொள்ைப்பட 
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வவண்டும் மற்றும் எலவ முக்கியத்துவம் வொய்ந்தலவ என்ை கொொியங்கள் கருத்தில் 

சகொள்ைப்பட வவண்டும். அொிஸ்டொட்டிலியன்  ொேவொதத்தொர்  ட்டகத்தில் (Aristotelian 

Essentialist Framework) இது முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும். ஏசனன்ைொல் வவறுபொடுகள் 

 ொேமொன/முக்கியமொன வவறுபொடுகைொக இருக்க வவண்டும். குணங்கள் லகயிலுள்ை 

சபொருைின் குைிப்பிட்ட  ொேத்லத விவேலண ச ய்யும் சமய்லமயொனலவகைொக இருக்க 

வவண்டும். இனங்கைின் நிர்ணயத்லத நிலைவவற்றும் குணங்கைின் எண்ணிக்லகலயப் 

பற்ைிய வகள்வி முக்கியமொனதொகும். ஒரு இயற்லக வலகப்பொட்டியல் ஒரு தனிப்பட்ட 

குணத்தின் அல்ைது கைலவத் தன்லமயொன குணங்கைின் பகுப்பொல் அலடயப்படுகின்ைதொ 

என்பது வகள்வியொக அலமந்தது. இந்தச்  ிக்கல் அைிவியல் அடிப்பலடயிைொன 

வலகப்பொட்டியலின் ஆேம்பக் கொைத்தில் மிக முக்கியமொனதொகக் கருதப்பட்டது. 

             விைங்கியலின் பொகுபொட்டில் அொிஸ்டொட்டில் முக்கியமொக வடிவ அலமப்பியல் 

அை டுகலைப் (Morphological criteria) பயன்படுத்தினொர். அொிஸ்டொட்டிலியன் எண்ணத்தில் 

உயிருள்ை சபொருட்கைின் பொகங்களும் அலமப்பும் ஆத்மொ, வடிவு அல்ைது உயிர் சகொள்லக 

இவற்ைின் சவைிப்படுத்தைொகும். சபொருட்கைின் முக்கியமொன இயல்பொல் அலமப்புக் கட்டலை 

இடப்படுகின்ைது மற்றும் அலமப்பு சபொருட்கைின் நடத்லதலய உருவொக்கும் கருவியொகும். 

கவனித்தல் பொர்லவயின்படி (from an observational point of view) நடத்லத வடிவ 

அலமப்பியலுடன் (morphology) சதொடர்புலடயது. வடிவ அலமப்பியல் சபொதுவினத்திற்கும் 

இனத்திற்கும் இறுதியில்  ொேத்திற்கும் சகொண்டு ச ல்கின்ைது. உயிர்ப் சபொருட்கைின் 

வலகப்பொட்டில் அொிஸ்டொட்டில் மூன்று வகுப்புகலை வவறுபடுத்துகின்ைொர். தொவேங்கள், 

விைங்குகள், மனிதர்கள். தொவேங்கள்  த்துப்சபொருள்  க்திலயக் சகொண்டிருக்கும் ஒன்ைொக 

விவேலண ச ய்யப்படும். அதொவது அலவகள் கொட்டுகின்ை எல்ைொ உயிர்ப் சபொருட்களுக்கும் 

சபொதுவொன ச யல்பொடுகள் வைர்ச் ி, தன்மயமொதல், இனவிருத்தி ச ய்தல் என்பனவொகும். 

விைங்குகளும்  த்துப்சபொருள்  க்திலயக் சகொண்டிருக்கும். ஆனொல் அலவ உணர்வு  க்தியொல் 

வவறுபடும். மனிதர்கள்  த்துப்சபொருள்  க்தி, உணர்வு  க்தி என்பனவற்றுடன் 

பகுத்தைிலவயும் சகொண்டிருப்பர். 

4.1.1.1.2. வலகப்பொட்டியல்:  (Taxonomy) 

             அொிஸ்டொட்டில் விைங்கு மற்றும் விைங்கல்ைொ இயல்புகலை அடிப்பலடயில் 

வவறுபட்ட சபொருட்கைொக லவக்கிைொர். விொிவொகக் கூைினொல் பொகுபடுத்தல் எண்ணங்கைின் 

பகுதியொகும் மற்றும் பொகுபடுத்தல் இயற்லக சமொழியில் உள்ைொர்ந்ததொகும். எனவவ நொம் 

பொகுபடுத்தலையும் பொகுபடுத்தல் இல்ைொலமயும் பற்ைி வப  இயைொது. ஆனொல் 
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பொகுபடுத்தலின் வவறுபட்ட வலககலைப் பற்ைித்தொன் வப  இயலும். தர்க்கம் மற்றும் தர்க்கப் 

பொகுபொடு மற்றும் அவற்ைிலிருந்து சதொடரும் அைிவியல் என்பனவற்லைக் கற்ைைிந்த பண்பொடு 

அல்ைது எழுத்து சமொழியின் இருப்பு மற்றும் அவற்றுடன் இலணந்து வரும் விலைவுப் 

சபொருட்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இவற்றுடன் சதொடர்புபடுத்தைொம். எழுத்துத் தர்க்கத்தொல் 

முன்வனற்ைப்பட்ட ஆய்வு வலகலய ஊக்குவிக்கின்ைது மற்றும் தர்க்கவயமொன பொகுபொட்லட 

உருவொக்க இயலும் வழிகலைத் தருகின்ைது. நொம் தற்வபொது அலழக்கின்ை அைிவியலில் 

ஏற்பட்ட முன்வனற்ைங்கைின் முக்கியமொன நிலைகள் கருத்துப்பொிமொற்ை ஊடகத்தில் 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய மொற்ைங்கலைத் சதொடர்ந்து நிகழ்ந்தது என்பது 

எவதட்ல யொனதல்ை. எழுத்து சமொழிலயக் கொைச் சூழலிலிருந்து பிொிக்கின்ைது. வபச்ல க் 

கொட் ி வடிவில் மொற்றுவலத புைவநொக்கொக்கமும் (objectification) கருத்துவநொக்கமும் 

(abstraction) அனுமதித்தது. வபச்சு எழுத்துவடிவில் மொற்ைப்பட்டவபொது சமொழி அல்ைது 

ச ொற்கள் நிகழ்வுக்கொக இருப்பது முடிவுற்று அதற்கு மொைொக சபொருட்கைொக மொைின. 

          சூழல் இல்ைொத இயல்பு சபௌதீகப் சபொருள்கைின் சதொகுதியொக கருதப்பட்டது. இலத 

இயற்லக தத்துவப் பொடங்கலை தனியொன பருலமத் தன்லமயொன சபொருட்கைொக எடுக்கும் 

வபொக்கிலிருந்து அைியைொம். அைகுகைின் தனியொக்கம் மற்றும் புைவநொக்கொக்கம் இயற்லக 

இருப்புப்சபொருள்கலை மட்டுமின்ைி சமொழி இருப்புப்சபொருள்கலையும் பொதித்தது. எழுத்தும் 

அச்சும் நொம் வொய், சதொடு உணர்ச் ி வபொன்ைவற்ைொல் அல்ைொமல் கருத்துப்பொிமொற்ை உதவும் 

ஊடகங்கைொகும். 

4.1.1.1.2.1 அைிவியல் வலகப்பொட்டியலின் வைர்ச் ி: (Development of scientific (botanical) 

taxonomy) 

           நொம் அைிவியல் பொகுபொட்லடயும் வலகப்பொட்டியலையும் பற்ைிப் வபசுலகயில் 

முக்கியமொகத் தொவேங்கள் மற்றும் விைங்குகைின் பொகுபொட்லடப் பற்ைித்தொன் வபசுகின்வைொம். 

குைிப்பொக எைிய உயிொினங்கள் (simple organism) (அவற்ைின் உறுப்புகள் கூடுதல் 

சவைித்வதொற்ைம் உள்ைன) ஆய்வுக்குத் தயொேொக உள்ைது என்ை கொேணத்தொல் தொவேங்கைின் 

பொகுபொட்லட பற்ைித்தொன் வபசுகின்வைொம். சபொதுவொக அைிவியல் வலகப்பொட்டியலின் 

வேைொறுக் குைிப்பொகத் தொவே வலகப்பொட்டியல் சூழல் இல்ைொலம, புைவநொக்கம், கருத்து 

வநொக்கம், ஆய்வு, வொில  அலமப்பு இவற்லைப் பின்பற்ைியலவயொகும். 

 நொம் அொிஸ்டொட்டிலியன் பொகுபொட்டின் எச் த்லத மிகப்சபொிய இலடக்கொைத் 

சதொகுப்பில் கொணைொம். பொர்த்தவைொமொஸ் ஆங்கிலிகஸின் De proprietatibus rerum என்பதில் 

பின்வரும் பொகுபொட்லடக் கொணைொம். (Slaughter, 1982: 49): (I) God (2) angels (3) the soul 

(4) the elements and humors of the body (5) the part of the body (6) the general properties of 
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man: age, sex, etc. (7) infirmities and remedies (8) the world and the heavenly bodies (9) 

time (10) the elements (11) the air and weather (12) birds (13) water and fish (14) the earth 

and its physical features (15) provinces (16) stones and metals (17) herbs and plants (18) 

animals (19) accidents: color, taste, odor, etc. 

(1) கடவுள், (2) சதவலதகள், (3) ஆன்மொ, உடலின் மூைப்சபொருள்கள் மற்றும் ைுமர்ஸ் 

(கிசரக்க மருத்துவப்படி வளர் ிலத மொற்ைத்தின் நொன்கு கொரணிகளும் மூைப்சபொருளகளும் 

பின்வருவைவொகும்:  இரத்தம் – கொற்று, கபம்-நீர், மஞ் ள் பித்தம் – நீர், கருப்புப் பித்தம் – பூமி) 

(5) உடலின் பொகங்கள், (6) மைிதைின் சபொதுப் பண்புகள்: வயது, பொல் சவறுபொடு 

சபொன்ைலவ, நலிவுநிலைகளும் பொிகொரங்களும், (8) உைகமும் விண்சவளிப் சபொருட்களும், (9) 

கொைம், (10) மூைப்சபொருள்கள், (11) கொற்றும்  வொைிலையும், (12) பைலவகள், (13) நீரும் 

மீனும், (14) பூமியும் அதன் சபௌதிகப் பண்புக்கூறுகளும், (15) பிரசத ங்கள் (மொநிைங்கள்), 

(16) கற்களும் உசைொகங்களும், (17) குறுஞ்ச டிகளும் தொவரங்களும், (18) விைங்குகள், (19) 

குணங்கள்: நிைம், ரு ி, மணம் சபொன்ைை. 

4.1.1.1.2.2. 16 மற்றும் 17-ஆம் நூற்ைொண்டுகைில் தொவே வலகப்பொட்டியல் 

         மறுமைர்ச் ி கொைத்தில் தொவே மேபு முழுவதும் வைர்ச் ியுற்ை நொட்டுப்புை 

வலகப்பொட்டியைொகும். எனவவ நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியல் பின்பற்ைிய உைகப்சபொது 

விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டலவயொகும். இந்த ஆய்வுகள் பின்வரும் வலகப்பொடுகைின் நிலைகள் 

கொணப்படுகின்ைது என்று வலியுறுத்துகிைது. 

   Unique Beginner: e.g. plant, animal 

1. Life form: e.g. tree, bush, flower, weed, fern 

2. Intermediate: this is an unstable category that manifests itself during a period of 

adjustment in the taxonomic system and then disappears when a settled, adjusted 

system is re-established 

3. Genus: pine, oak, masterwort 

4. Species: ponderosa pine, black oak 

5. Variety: northern ponderosa pine, swamp white oak 

தைித்தன்லமயொை சதொடங்கிகள்: தொவரம், விைங்குகள் 

1. உயிர் வடிவம்: எ.கொ. மரம், குத்துச்ச டி, பூ, கலள, சபரணி 
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2. இலடப்பட்டலவ: இது ஒரு நிலையற்ை வலகயொகும், இது வலகப்பொட்டியல் 

ஒழுங்கலமப்பில்  ொிச ய்யும் கொைத்தில் தன்லை சவளிப்படுத்துகிைது, பின்ைர் ஒரு  ீரொை 

 ொிச ய்யப்பட்ட அலமப்பு மீண்டும் நிறுவப்படும்சபொது மலைந்துவிடும். 

4. சபொிைம்: சதவதொரு, கருவொலி, மொஸ்டர்சவொர்ட் (ஒருவலகப் பூவிைம்) 

5. இைம்:  பொண்சடசரொ ொ கருவொலி, கருங்கருவொலி 

6. வலக: வடக்கு :  பொண்சடசரொ ொ கருவொலி,  துப்புநிை சவண்கருவொலி 

சபர்லினின் நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியலை (Berlin’s folk taxonomy)  ிைப்பொன பொகுபொட்டின் 

முழுவதும் வைர்ச் ியுற்ை படிநிலை அலமப்புடன் ஒப்பிட்டொல் பின்லனயது  ிைப்பொனது என்று 

சதொியவரும். 

 

Folk taxonomy Scientific taxonomy  

Unique Beginner Kingdom  

Life Form Phylum  

 Class  

Specialized taxa  Order 

 Family 

(Intermediate)   

Genus Genus  

Species Species  

Sub-species  

Variety Variety  

 

நொட்டுப்புை 

வலகவலகப்பொட்டியல் 

அைிவியல் 

வலகப்பொட்டியல் 

 

தைித்துவமொை சதொடக்கி சபருந்சதொகுதி  

உயிர் வடிவம் சதொகுதி  

 வகுப்பு  ிைப்பொை 

வலகப்பொடு  துலணவகுப்பு/வொில  

 குடும்பம் 

(இலடநிலை)   
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சபொிைம் சபொிைம்  

இைங்கள் இைங்கள்  

துலண இைங்கள்  

வலக வலக  

தொவேங்கலை வலகப்பொட்டியலில் அலமப்பொக மொற்றுவது யவதட்ல யொனது அல்ை. 

இேண்டும் இலணவது அருவமொக்கலிலும் சூழல் அகற்றுவதிலும் உள்ை ச யன்லமயின் 

இறுதி நிலைலய அலடயொைப்படுத்துவதொக அலமகிைது. அலமப்புக் கருத்துச் ொயல் 

தனித்தன்லமயொனலவகலை எவ்வொறு ஆய இயலும் என்ை சகொள்லகலய 

நிலைநிறுத்துகின்ைது. 

4.1.1.2 உைகப்சபொது சமொழிகைின் வைர்ச் ி (Development of universal language) 

           அைிவியல் வலகப்பொடு தனித்தன்லமயொனதொய் அலமய இயற்லகயின் சூழைற்ை 

பொர்லவ வைேவவண்டும். இந்த பொர்லவயின்படி தொவே வலகப்பொட்டியல் வபொல் 

உைகப்சபொதுலமயொன வலகப்பொட்டியல் உருவொக வவண்டும். ஆேம்ப கொை ஆய்வுகளும் 

உைகப்சபொது வநொக்கும் இதற்கு வித்திட்டன. பொக்கன் (Bacon 1968) இயற்லகயின் 

சபொருள்களுக்கும் மனிதன் பயன்படுத்தும் ச ொற்களுக்கும் இலடயிைொன முேண்பொடுகைின் 

பல்வவறு வலககைின் ஆய்லவத் தந்தொர். பொகன் சமொழியும் அைிவியலும் வ ேவவண்டும் என்ை 

பொர்லவ உலடயவேொய் இருந்தொர். கமனியஸின் பொர்லவ உைகப்சபொது சமொழிலய வநொக்கி 

அலமந்தது. உைகப்சபொது சமொழி இயக்கத்தின் சபரும்பகுதி 17-ஆம் நூற்ைொண்டின் 

அைிவியல் உைகில் அலமயும். உைகப்சபொது சமொழிக்கொன ஆேம்பகொை நடவடிக்லககள் முதன் 

முதலில் பிேொன் ில் தொன் எடுக்கப்பட்டது. பின்னர் உைகப்சபொது சமொழி இயக்கம் 

இங்கிைொந்திற்குப் பேவியது. 

            ஆேம்பகொை உைகசமொழிக்கொன திட்டங்கள் சமொழிலயப்பற்ைிய சவைிப்பலடயொன 

ஆய்லவவயொ சமொழிலயத் சதொடர்புபடுத்தும் இயற்லகயின் சவைிப்பலடயொன 

வகொட்பொட்லடவயொ தேவில்லை. ஒரு தத்துவ சமொழி சவைிப்பலடயொன வகொட்பொடு மற்றும் 

இயற்லகயின் ஆய்வு அடிப்பலடயில் அலமய வவண்டும். சடஸ்கொர்டஸ் (Descartes 1931, 

1970) பழஞ்ச ொற்கள் என்ை கருத்லத விட்டுவிட்டொல் ஒரு உைகப்சபொது சமொழிலய 

உருவொக்க இயலும் என்று வொதிட்டொர். இருக்கிை சமொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ச ொற்கைின் 

அடிப்பலடயில் அல்ைொமல் எைிலமயொன கருத்துச் ொயல்கைொல் உைகப்சபொது சமொழிலய 

அலமக்க வற்புறுத்தினொர். சடஸ்கொர்ட ின் இயற்லக ஆய்வு வலகப்பொட்டியல் அல்ை, 

கணக்கியல் அணுக்கைொகும். 

4.1.2. வலகப்பொட்டியல் வகொட்பொடு 

http://www.languageinindia.com/


94 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

           வலகப்பொட்டியல் என்பது வலகப்பொட்டின் (classification) பயிற் ியும் பொகுபொடும் 

ஆகும். இச்ச ொல்லின் வவர்கள் taxis (சபொருள் ‘order’ அல்ைது ‘arragement’)  nomos (சபொருள் 

‘law’ அல்ைது ‘science’) என்ை கிவேக்கச் ச ொற்கைொகும். மட்டுமன்ைி இச்ச ொல் ஒரு 

எண்ணுப்சபயொகவும் (count noun) பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  ஒரு பயன்பொட்டியல்   (a 

taxonomy) அல்ைது வலகப்பொடியல் திட்டம் (taxonomic scheme).  என்பது படிநிலை 

அலமப்பில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு குைிப்பிட்ட வலகப்பொடொகும் (classification).  

மொதிொியொக இது ‘சபொதுலமயொக- ிைப்பொக்க உைவுகள்’ (‘generalization-specialization 

relationships’) அல்ைது குலைந்த முலையொன தன்லமயில் ‘சபற்வைொர்-குழந்லத உைவுகள்’ 

(‘parent-child relationships’) என்று அலழக்கப்படுகின்ை உயர்வலக-துலணவலக உைவுகைில் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ைது.  இம்மொதிொியொன மேபுொிலம உைவில் (inheritance relationship) 

வலேயலை விைக்க அடிப்பலடயில் துலணவலகயொனது உயர்வலகயின் அவத 

 ிைப்பியல்புகள், நடத்லதகள், கட்டுப்பொடுகள் என்பலதக் சகொண்டிருப்பதுடன் ஒன்வைொ 

இேண்வடொ கூடுதைொன  ிைப்பியல்புகள், நடலதகள், கட்டுப்பொடுகலைக்  சகொண்டிருக்கும்.  

எடுத்துகொட்டொக,  ிற்றூர்தி என்பது ஊர்தி என்பதன் துலணவலக;  ிற்றூர்தி என்பதும் ஒரு 

ஊர்திதொன், அனொல் எல்ைொ ஊர்திகளும்  ிற்றூர்திகள் அல்ை.  எனவவ ஒரு வலகயொனது 

 ிற்றூர்தி என்பலதத் திருப்தி ச ய்ய ஊர்தி என்பலத விடக் கூடுதைொன கட்டுபொடுகலைக் 

சகொண்டிருக்கும்.  மற்சைொரு எடுத்துக்கொட்டு:  ட்லட என்பது ஒரு துணி, ஆனொல் எல்ைொத் 

துணிகளும்  ட்லடயல்ை.  இதனொல் ஒரு வலகயொனது ஒரு துணி என்பலத விட கூடுதல் 

கொேணிகலைத் திருப்தி ச ய்யவவண்டும். 

4.1.3 வலகபொட்டியியலின் பயன்பொடு  

          மூைவியல்பொக வலகப்பொட்டியல் என்பது உயிர்சபொருைின் வலகப்பொலட ( ிை 

 லமயங்கைில் alpha taxonomy  என அைியப்படும்) அல்ைது உயிர்சபொருள்கைின் ஒரு 

குைிப்பிட்ட வலகப்பொட்லடக் குைிப்பிடும்.  இருப்பினும்   ிைர் இலத விொிந்த, கூடுதல் 

சபொதுவொன கருத்துருலவக் குைிப்பிட பயன்படுத்துவது புதுப்பொணியொகி விட்டது; 

இப்பொணியில் வலகப்பொட்டியல் என்பது  சபொருள்கலைவயொ கருத்துருக்கலைவயொ 

வலகப்படுத்துவலதக் குைிப்பிடுவதுடன் இவ்வலகப்படுத்தலின் பின்னணியிலுள்ை 

சகொள்லககலையும் குைிப்பிடும்.  

          உயிர்ப்சபொருள்கள், உயிொில்ைொப் சபொருள்கள், இடங்கள், கருத்துருக்கள், நிகழ்வுகள், 

 ிைப்பியல்புகள், உைவுகள் வபொன்ை எலதயும் வலகப்பொட்டியல் திட்டத்தின் அடிப்பலடயில் 

வலகப்படுதைொம்.  விக்கிபீடியொ (Wikipedia) வலகப்பொடுகள் ஒரு வலகப்பொட்டியியல் 
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திட்டத்லத எடுத்துக்கொட்டும்; மட்டுமின்ைி விக்கிபீடியொ வலகப்பொடுகைின் (Wikipedia 

catagories) முழு வலகப்பொட்டியலையும் தொனியக்கமொகப் பிொித்சதடுக்கைொம்.  அண்லமக் 

கொைத்தில் மனித முயற் ியொல் உருவொக்கப்பட்ட வலகப்பொட்டியைொன ச ொல்வலை (wordNet) 

வபொன்ை கணினி ொர் அகேொதிகள்  (computational lexicons)  விக்கிபீடியொ வலகப்பொட்டு 

வலகப்பொட்டியலை (Wikipedia category taxonomy)  வமம்படுத்தவும் மொற்ைியலமக்கவும் 

பயன்படுத்தவியலும் என்று கொட்டப்பட்டுள்ைது.  

          ிைவநேங்கைில் வலகப்பொட்டியல் என்பது பிை உைவு வலககலைக் சகொண்ட 

வலைப்பின்னல் அலமப்புகள் (network schemes) வபொன்ை சபற்வைொர்-குழந்லத 

படிநிலைகைிலிருந்து மொறுபட்ட உைவுத் திட்டங்கைிலும் பயன்படுத்தப்படும். 

எடுத்துக்கொட்டொக “ ிற்றூர்தி”  என்பது “ஊர்தி”, “இரும்பு இயந்திேநுட்பம்”  என்ை இேண்டு 

சபற்வைொர்களுடனும் வரும்.  நுட்பமொன நிலையில் இதன் அர்த்தம் ‘ ிற்றூர்தி’ என்பது பை 

வவறுபட்ட வலகப்பொட்டியல்கைின் பொகம் ஆகும். ஒரு வலகப்பொட்டியல் என்பது சபொருள் 

வலககலைக் குழுக்கைொக அல்ைது குலைந்தது அகேவொில ப் பட்டியைொக எைிலமயொக 

ஒழுங்குபடுத்துவதொகும். இருப்பினும் ச ொற்சைொலக (vocabulary) என்ை ச ொல் 

அம்மொதிொியொன பட்டியலுக்குப் சபொருத்தமொனதொகும். அைிவு நிர்வொகதிற்குள் (Knowledge 

Management) அதன் தற்வபொலதய பயன்பொட்டில் வலகப்பொடியல்கள் மூைசபொருண்லமயியல் 

ஆய்வுகலைக் கொட்டிலும் குறுகியதொகக் கருதப்படுகின்ைது; ஏசனன்ைொல் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் மிகப் சபொிய உைவு இனங்கைின் வலககைில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.   

           கணிதவியல் அடிப்பலடயில் படிநிலை வலகப்பொட்டியல் (hierarchical taxonomy) 

தேப்பட்டுள்ை ஒரு குழுமப் சபொருள்கைின் (set of objects) வலகபொடுகைின் ஒரு கிை 

அலமப்பொகும் (tree structure). இது உள்ைடக்கப் படிநிலை (containment hierarchy) என்றும் 

அலழக்கப்படும்.  இவ்வலமப்பின் உச் ியில் எல்ைொப் சபொருள்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் 

வவர்க்கணு (root node) என்ை ஒரு தனிநிலை வலகப்பொடு (single classification) இருக்கிைது. 

இவ்வவொின்  கீழ் உள்ை கணுக்கள் சமொத்த வலகப்படுத்தப்பட்ட சபொருள்கைின் குழுமத்தின் 

துலணக் குழுமத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல்  ிைப்பொன வலகப்பொடுகள் ஆகும். 

பகுத்தைிவின் முன்வனற்ைம் கூடுதல்  ிைப்புத் தன்லமயிலிருந்து சபொதுத் தன்லமக்கு 

ச ல்லுவதொகும். அைிவியல்  ொர் வலகப்பொட்டியல்கைில் ஒரு முேண்பொட்டுச் ச ொல் 

பல்சபொருண்லம (polyseme) ஆகும்.   
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           முேண்பொடொகச்  ட்டக் கலைச்ச ொற்கைின் சூழலில் ஒரு குைிப்பிட்ட சூழலுடன் 

சதொடர்பு சகொண்டிருக்கிை வலகப்பொட்டியைொன திைந்த-முடிவுள்ை (open-ended) சூழல் ொர் 

வலகப்பொட்டியல் (contextual taxonomy) உள்ைது.  ட்டப் சபொருண்லமக் கைத்திலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட கொட் ிக் குைிப்பில் (‘scenarios’)  ட்டச் ச ொற்கைின் திைந்த 

கலைவவலைப்பொட்டின் முலையொன விைக்கம் (open-texture of legal terms) 

மொதிொிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது; இது கருத்துருவின் சபொருண்லமகைின் “லமயம்” மற்றும் “ ேம்” 

என்பனவற்ைின் மொறுபடுகிை கருத்துச்  ொயல்கலைக் குைிப்பொய்த் சதொிவிக்கின்ைது.  

 4.1.4 வலகப்பொட்டியலும் உை வலகப்பொடும் (Taxonomy and Mental Classification) 

          வயதுக்குவந்த மனித உள்ைம் அதன் உைக அைிலவ இயற்லகயொகவவ அம்மொதிொியொன 

ஒழுங்குமுலையொக ஒழுங்குபடுத்தும். இக்கருத்து சபரும்பொன்லமயும் இம்மொனுவல் கந்த் 

(Immanuel Kant) என்பவொின் மனித அைிவியல் (epistemology) அடிப்பலடயிைொனது. 

மொனிடவியைொர்கைின் (Anthropologist) வலகப்பொட்டியல்கள் சபொதுவொக வட்டொேப் 

பண்பொட்டிலும்  மூக ஒழுங்கலமப்பிலும் உள்ளுலைந்துள்ைது மற்றும் அலவ வவறுபட்ட 

 மூகச் ச யற்பொடுகலைச் ச ய்யும். நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியல்கைின் மிக அைிமுகமொன 

மற்றும் ச ல்வொக்கொன ஆய்வு எமிலி டர்லகம் (Emile Durkheim) (Jones 1986) என்பவொின் 

The Elementary Forms of Religious Life ‘மத வொழ்க்லகயின் சதொடக்க வடிவம்’ என்பதொகும். 

நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியல்கைின் (பை ஆண்டு அனுபவவொத ஆய்வின் விலைவுகலை 

உள்ைடக்கிய) மிக அண்லமக்கொை நடத்துமுலைலயயும் அைிவியல் வலகப்பொட்டியலுடன் 

அவற்ைின் உைவின் விவொதத்லதயும் ஸ்கொட் அட்ேொனின் (Atran 1990) Cognitive Foundations 

of Natural History  என்பதில் கொணவியலும். 

4.1.5 பல்வவறுபட்ட உயிொியல் வலகப்பொட்டியல்கள் 

          கசரொைஸ் லின்சையஸ் (1754, 1960) வலகப்பொடியலின் தந்லத ஆவொர். இது 

உயிொிைங்கலள வலகப்படுத்தி சபயொிடும் முலையொகும். அவரது பங்களிப்புகளில் ஒன்று 

இயற்லகலய வலகப்படுத்துவதற்கொை ஒரு படிநிலை அலமப்பின் வளர்ச் ி ஆகும். இன்று, 

இந்த அலமப்பில் எட்டு வலகப்படுத்தல்கள் உள்ளை: களம், சபருந்சதொகுதி, சதொகுதி, 

வர்க்கம், ஒழுங்கு, குடும்பம், சபொிைம் மற்றும் இைங்கள். ‘லிவனயன் வலகப்பொட்டியல்’ 

(Linnaean taxonomy) என்று அைியப்படுகின்ை உயிொியல் வலகப்பொடு (biological 

classification) இன்றும் சபொதுவொக நன்ைொக அைியப்படுகின்ை வலகப்பொட்டியல் ஆகும். இது 

ச யற்பொங்கின் இறுதிப் படிலய மட்டும் வலகப்படுத்தும் மற்றும் இறுதி விலைவுகலைக் 

கருத்துப்பொிமொற்ைம் ச ய்யும் வழிலய மட்டும் வலகப்படுத்தும் அனுபவவொத அைிவியல் என்ை 
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நிலையில் முன்னர் கூைப்பட்டதிலிருந்து வவறுபடுகின்ைது.  இது பனிலையொக்கம் 

(predication), கண்டுபிடிப்பு (discovery), வருணலன (description) மற்றும் வலகப்பொட்டியலை 

(taxa)  (மறு)வலேயலைவிைக்கம் ச ய்தல் என்பனவற்லை உள்ைடக்கும். இது சபருந்சதொகுதி 

(kingdom), சதொகுதி (phylum), வகுப்பு (class), துலணவகுப்பு/வொில  (order), குடும்பம் 

(family), வபொினம் (genus), இனம் (species) என்பனவற்லை உள்ைடக்கிய தேவொில லயப்/ 

ஸ்தொனங்கலைப் பயன்படுத்தும். “லிவனயன்” தேவொில கைின்/ஸ்தொனங்கைின் பட்டியலை 

மக்கள் நிலனவுகூை உதவ வவண்டி பல்வவறுபட்ட  சபயொிடும் உபொயங்கள் (mnemonic 

devices) பயன்படுத்தப்பட்டன.  

           விைங்கியலில் தேவொில க்கு அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்லகலய உள்ைடக்கிய 

கூடுதல் முக்கியமொன தேவொில யின் (துலணக்குடும்பம் அல்ைது துலண இனம் (subfamily or 

sub species)) சபயர்கள்  ர்வசத  விைங்கியல் சபயொிடல் குைியம் (The International Code of 

Zoological Nomenclature (ICZN) என்ை குைியத்தொல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ைது; ( ர்வசத  

விைங்கியல் சபயொிடல் குைியீடு என்பது விைங்கியல் துலையில் பரவைொக 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட ஒரு மரபு ஆகும், இது விைங்குகளொகக் கருதப்படும் உயிொிைங்களின் 

முலையொை அைிவியல் சபயலர நிர்வகிக்கிைது.) இதில் உயர் தேவொில யில் கூடுதல் 

தொேொைமொன சபயர்கள் இருக்கின்ைன. வலகப்பொட்டியல் எப்வபொதும் 

ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதில்லை; ஆனொல் அைிவியல்  மூகத்தில் அது ஆய்வின் முடிவு ஆகும். 

எவ்வொறு ஆய்வொைர்கள் தமது பயன்பொட்டியலைப் அலடகின்ைனர் என்பது வவறுபடும்; 

கிலடக்கக்கூடிய தேவு மூைவைங்கள் அடிப்பலடயில் சநைிமுலைகள் எைிலமயொன அைவு ொர் 

அல்ைது பண்பு ொர்  (quantitative or qualitative)  ிைப்பொன பண்புக்கூறுகைின் 

ஒப்பீடுகைிலிருந்து (comparisions)  மிகக் கூடுதல் அைவுகைிைொன DNA வொில த் தேவின் 

விொிவொன கணினி ஆய்வுகள் வலே வவறுபடும்.   

            ர்வசத  தொவரவியல் சபயொிடல் குைியீடு (International Code of Botanical 

Nomenclature (ICBN ஐ ிபிஎன்) என்பது தொவரங்களுக்கு வழங்கப்படும் முலையொை 

தொவரவியல் சபயர்கலளக் லகயொளும் விதிகள் மற்றும் பொிந்துலரகளின் சதொகுப்பொகும். அதன் 

சநொக்கம் என்ைசவன்ைொல், தொவரங்களின் ஒவ்சவொரு வலகபிொித்தல் குழுவிற்கும் ("டொக்ஸன்", 

பன்லம "டொக்ஸொ") உைகளவில் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட ஒசர  ொியொை சபயர் மட்டுசம 

உள்ளது. 

4.1.5.1 உயிொிகைின் இனவைர்ச் ி (phylogenetics) 
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             லபசைொசஜசைடிக்ஸ் என்பது உயிொியல் நிறுவைங்களிலடசய பொிணொம 

உைவுகலளப் பற்ைிய ஆய்வு ஆகும் - சபரும்பொலும் இைங்கள், தைிநபர்கள் அல்ைது 

மரபணுக்கள் (அலவ டொக்ஸொ எை குைிப்பிடப்படைொம்). இன்று தேவொில  அடிப்பலடயிைொன 

மேபு உயிொி வலகப்பொட்டிற்குப் பதிைொன ஒன்று இனவைர்ச் ி ஒழுங்கு முலை (phylogenetics 

systematic) ஆகும்; இது எந்த வலகப்பொட்டியலை எல்லைப்படுத்துவது என்பதில் 

கவனக்குவிப்பு ச ய்யொது இனவைர்ச் ிக் கிலையலமப்புகலை (phylogenetic trees) 

(மேபுவழிவந்த கிலையலமப்புகள் (trees of descent)) அதிகொிக்கின்ைது. இதன் நன்ைொக  

அைியப்பட்ட வடிவம் கிைடிச்டிஸ்டிக்ஸ் (cladistics) என்பதொகும். கிளொடிஸ்டிக்ஸ் என்பது 

உயிொிைங்களுக்கிலடசயயொை உைவுகலள அனுமொைிக்கும் ஒரு முலையொகும் - 

சவறுவிதமொகக் கூைிைொல், பொிணொம கிலள அலமப்புகலளப் புைரலமக்கும் ஒரு முலை. ஒரு 

கிளொடிஸ்டிக் பகுப்பொய்வின் அடிப்பலடயொைது, நொம் ஆர்வமுள்ள உயிொிைங்களின் பண்புகள் 

அல்ைது பண்புகள் பற்ைிய தரவு. வலகப்பொட்டியல்கள் எப்வபொதும் கிைொடிஸ்டிக் ஆய்வொல் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவபொமொர்பீ ொல் (apomorphies) இலணக்கப்பட்ட கிைொட்சுடன் (clades) 

சபொருந்த வவண்டும் என கிைொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ் (caladists) கருதுகின்ைனர். அசபொமர்பி 

(apomorphy) (சபைப்பட்ட பண்பு) ஒரு குைிப்பிட்ட இைத்திற்கும் அதன் அலைத்து 

 ந்ததியிைருக்கும் தைித்துவமொை ஒரு புதிய பொிணொம பண்பு மற்றும் லபசைொசஜைடிக் 

ச ொற்களில் ஒரு இைம் அல்ைது குழுவிற்கு வலரயறுக்கும் பண்புகளொக 

பயன்படுத்தப்படைொம். எைசவ, இைகுகலள லவத்திருப்பது பைலவகளுக்கு தைித்துவமொைது 

மற்றும் பைலவகள் வகுப்பின் அலைத்து உறுப்பிைர்கலளயும் வலரயறுக்கிைது.  ிை 

கிைொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ் கிைொட்ஸ் தேவொில  அடிப்பலடயிைொன படிநிலைகைில் தேக்குலைவொக 

சவைிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது என்று கருதுகின்ைனர்; வமலும் அவர்கள் தேவொில  

அடிப்பலடயிைொன சபயொிடும் முலையில் (nomenclature) ICZN, ICBN வபொன்ைவற்ைின் மொதிொி 

அடிப்பலடயிைொன கிைொட்ஸ்கைின் முலையொன சபயொிடலுக்கு எடுத்துலேக்கப்பட்ட 

விதிகள்வவலைப்பொடொன (ruleswork) PhyloCode என்பதற்கு உதவியைிக்கின்ைது.  

2.1.5.2 எண் ொர் வலகப்பொட்டியல் (numerical taxonomy)  

 உயிொியலில், டொக்ஸிசமட்ொிக்ஸ் என்றும் அலழக்கப்படும் பிசைடிக்ஸ் (Phenetics) 

ஒட்டுசமொத்த ஒற்றுலமயின் அடிப்பலடயில், சபொதுவொக உருவவியல் (morphology) அல்ைது 

பிை கவைிக்கத்தக்க பண்புகளின் அடிப்பலடயில் அவற்ைின் லபசைொசஜைீ அல்ைது பொிணொம 

உைலவப் சபொருட்படுத்தொமல் உயிொிைங்கலள வலகப்படுத்துவதற்கொை ஒரு முயற் ியொகும். 

எண் ொர் பிசனடிக்ஸ் (numerical phenetics) அல்ைது டொக் ிசமட்ொிக்ஸ் (taximetrics) என்ை 
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எண் ொர்ந்த வலகப்பொட்டியலில் (numerical taxonomy) பை எண்ணிக்லகயிைொன உயிொிகைின் 

அைக்கவியலும் தனிக்கூறுகலைப் பண்பொக்கம் ச ய்யும் எண் ொர்  மன்பொடுகலை (numerical 

equvation) நற்சபொருத்தம் ச ய்ய வவண்டி சகொத்து ஆய்வு (cluster analysis) மற்றும் 

அண்லடவொ ி இலணப்பு (neighbor joining) அடிப்பலடயிைொனது. இது இனங்களுக்கு 

இலடயில் வதொற்றுவொய் (evolutionary)  ொர்ந்த தூேத்தின் அை ட்டில் விலையும். 

இந்சநைிமுலை இன்று கிைொடிஸ்டிக் பகுப்பொய்வுகைொல் முந்தப்பட்டுள்ைது; இது 

பிைி ிசயொமொர்பிக் தனிக்கூறுகைொல் (plesiomorphic traits) தவறுவதற்கு வொய்ப்பிருக்கின்ைது. 

4.1.6 அைிவியல் ொேொ வலகப்பொட்டியல் (Non-scientific taxonomy) 

               ிைவநேங்கைில் நொட்டுப்புைவியல் வலகப்பொட்டியல்கள் என்று அலழக்கப்படும் 

டர்லகம் மற்றும் சைவிஸ்ட்ேொஸ் (Durkheim and Lévi-Straus; இரண்டொவது மூைமொகப் 

சபைப்பட்டது)) என்பவர்கைொல் பகுத்தொயப்பட்டலவ வபொன்ை பிை வலகப்பொட்டியல்கள் 

வொழுமிடத்திலும் பழக்கவழக்கங்கைிலும் (habitus and habits) உள்ை ஒற்றுலமயில் 

கவனக்குவிப்பு ச ய்வதற்குப் பதிைொகத் வதொற்றுவொய் உைவுகைில் கவனக்குவிப்பு ச ய்யும் 

அைிவியல் ொர்ந்த வலகப்பொட்டியல்கைிலிருந்து வவறுபடும். பிசனட்டிக்ஸ் (phenetics) வொத 

அடிப்பலடயில் ஒட்டுசமொத்தமொன ஒற்றுலமயில் கூடுதல் அழுத்தம் தந்தொலும்  இது வடிவப் 

வலகப்பொட்டியல் (form taxa)  ஒற்றுலமகளுக்கு மைொகத் வதொற்ைவொய் வம் வழி உைவுகலை 

(evolutionary relationships of lineages) புதுப்பிக்க முயலும் ஒரு அைவு ொர் பகுப்பொய்வொகும்.  

            புதிய கலைச்ச ொல்ைொன சபொய் வலகப்பொட்டியல் (Fauxonomy) “நொட்டிப்புை 

வலகப்பொட்டியல் (folk taxonomy)” என்பதுடன் குழப்பிக்சகொள்ைப் படக்கூடொது;  இது இரு 

ச ொற்கைிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட ஈருபச் ச ொல்ைொகும் (portmenteau): “சபொய் 

வலகப்பொட்டியல்” (“Fauxonomy” from French faux ‘false”  and taxonomy) என்பது அைிவியல் 

கண்டுபிடிப்புகளுடன் சபொருந்தொத நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியல்கலை இழிவுபடுத்தும் புதிய 

ச ொல் ஆகும்.  பொேமினொைஜி (Baraminology) என்பது பலடப்பொக்க அைிவியலில் (creation 

science) பயன்படுத்தபடும் வலகப்பொட்டியைொகும்; இது வடிவ வலகப்பொட்டியலை 

வலகப்படுத்துலகயில் நொட்டுப்புை வலகப்பொட்டியல்கலை ஒக்கும்.  

           சதொழில் முயற் ி வலகப்பொட்டியல் (enterprise taxonomy) என்ை சதொடர் ஒரு 

நிறுவனதிற்குள் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் வலகப்பொட்டியலின் கூடுதல் வேம்பிற்குட்பட்ட 

வடிவத்லத விைக்க வியொபொேத்தில் பயன்பத்தப்படும். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு, மே விற்பலன 

நிறுவனம் கப்பலில் ஏற்ைி அனுப்பவவண்டி  மேங்கலை “வலக A“, “வலக B“, வலக C“ எனப் 

பொகுபடுத்துவதன் ஒரு சநைிமுலையொகும்.  
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 4.1.7 இேொணுவ வலகப்பொட்டியல் (Military taxonomy) 

           இேொணுவக் வகொட்பொட்டொைர் கொல் வொன் கிைொஸ்விஸ் (Carl von Clausewitz) என்பவர் 

“கண் இலமப்பில் (blink of an eye)” எந்த சூழலின் அடிப்பலடகலையும் புொிந்துசகொள்வதன் 

முக்கியத்துவத்லத வலியுறுத்தினொர். ஒரு இேொணுவச் சூழலில் கூர்மதியுலடய வல்லுநர் 

மலைமுகப் சபொருைின் ஒரு பேப்சபல்லைலய உடனடியொகப் புொிந்துசகொள்ைவும்  ொத்தியமொன 

மற்றும் சபொருத்தமொன ச யல்கலை எதிர்பொர்க்கத் சதொடங்கவும் இயலும். கிைொஸ்விஸ் ின் 

கருத்துருவொன “கண்ணிலமப்பு” ஒரு சபொருண்லமக் கைத்திற்குள் ஒரு குழுமக் கருத்துருக்கலை 

ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு தற்கொலிக மூைப்சபொருண்லமயி ஆய்லவ உருப்படுத்தம் ச ய்யும். 

            “இேொணுவ வலகப்பொட்டியல் (military taxonomy) ஆயுதங்கள், கருவிகள், 

அலமப்புமுலைகள், வபொர்த்திைன்கள், வபொர்த்திட்டங்கள் என்ை சபொருண்லமக் கைங்கலை 

உட்படுத்தும். இேொணுவத்தில் வலகப்பொட்டியல்கலைப் பயன்படுத்துவது அகேவொில  

அட்டவலணக் கருவியொக அல்ைது ஆவணப் பொதுகொப்பு  ட்டகமொக அதன் மதிப்லப 

நீட்டிப்பதொகும்.  எடுத்துகொட்டொக வலகப்பொட்டியல் மொதிொி பகுப்பொய்வு ஒரு அே ியல் சூழலில் 

இேொணுவப் பலடயின் பயன்பொட்டுக் கற்லையின் பயனுள்ை விைக்கமொகும்.    

            இேொணுவ நடவடிக்லககைின் பல்வவறு வலககலை விைக்கும் கலைச் ச ொற்கைின் ஒரு 

வலகப்பொட்டியல்  ட்டகமொக்கம் (framing) வபொை அல்ைொமல் எல்ைொத் தனிமங்களும் 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்படும் மற்றும் அலழக்கப்படும் வழியொல் அடிப்பலடயில் 

பொதிக்கப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு குைிப்பிட்ட இேொணுவ நடவடிக்லக அடிப்பலடயில், 

பங்கைிப்பு ச ய்யும் இருப்புப் சபொருள்கைின் வவறுபடுத்தம் மற்றும் வலகப்படுத்தம் 

அடிப்பலடயிைொன ஒரு வலகப்பொட்டியியல் அணுகுமுலையொனது ஒரு நடவடிக்லகயின் 

ச யல்பொட்டு வநொக்கு (functional objective) அடிப்பலடயிைொன அணுகுமுலையிலிருந்து 

முற்ைிலும் வவறுபட்ட பயலன விலைவிக்கும். 

4.1.8 சபொருைொதொே வலகப்பொட்டியல் (Economic taxonomy) 

           வலகப்பொட்டியல்கள் விலைவுப் சபொருள்கள், நிறுவங்கள், சதொழிற் ொலைகள் 

என்பனவற்லை உள்ைடக்கிய சபொருைொதொேச் ச யல்பொடுகலை பொகுபடுத்த அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. விொிவொகப் பயன்படுத்தப்படும் சதொழில் துலை 

வலகப்பொட்டியல்கள் International Standard Industrial Classification (ISIX) என்பலத 

உள்ைடக்கும்; United States Standard Industrial Classification (SIC),  North American 

Industry Classification System (NAICS), Statistical classification of economic activites in 

European Community (NACE), United Kingdom Standard Industrial Classification of 

Economic Activities, Russian Economic Activities Classification System (OKVED); மற்றும் 
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Industry Classifiction Benchmark and Global Industry Classification Standard வபொன்ை 

ச ொத்துொிலம வலகப்பொட்டியல்கள் (propriety taxonomies). ஒற்றுலமயுள்ை முதலீட்டு 

ஊடகத்லதக் (financial vehicles) குழுமுவதற்கும் துலை ொர்ந்த பங்கு  ந்லத அகேவொில  

அட்டவலணகலை (sectorial stock market indices) உருவொக்கவும் வவண்டி நிதி வ லவகள் 

சதொழில் துலையில் (financial services industry) ச ொத்துொிலம வலகப்பொட்டியல்கள் (propriety 

taxonomies) பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  Pivitt’s Taxonomy சதொழில்நிறுவனங்கலை 

அவற்ைின் புதுலமக் கருத்தின் முதன்லம மூைவைங்கைொல் வலகப்படுத்துகின்ைது. 

4.1.9 பொதுகொப்பு வலகப்பொட்டியல்கள் (Safety taxonomies) 

             பொதுகொப்பு வலகபிொித்தல் என்பது பொதுகொப்பு மற்றும் சுகொதொரப் பொதுகொப்புத் 

துலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்களஞ் ியமொகும். சதளிவொை 

தகவல்சதொடர்புகலள வளர்ப்பசத குைிக்சகொள், ஏசைைில் இந்த துலைகளுக்குள் 

பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்கள் நிபுணர்களுக்கு கூட மிகவும் குழப்பமொைதொக இருக்கும். 

பயனுள்ள வலகபிொிப்புகலள உருவொக்குவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது. பொதுகொப்பு 

அைிவியல் (safety science) வலகப்பொட்டியல்கலை உருவொக்குவது மிக முக்கியமொகும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக மனிதத் தவறுகலையும் (human errors) விபத்துக் கொேணங்கலையும் 

(accident causes) பொகுபடுத்தவும் பகுப்பொய்வு ச ய்யவும் பை வலகப்பொட்டியல்கள் உள்ைன.  

இவற்ைின் எடுத்துகொட்டுகள் Reason’s Swiss Cheese Model அடிப்பலடயிைொன Human 

Factors Analysis and Classification System, CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis 

Method),   யுவக சதொடர்வண்டி சதொழிற் துலை மற்றும் பிைவற்ைில் CIRAS (Confidential 

Incident Railway Analysis System) என்பதொல் பயன்படுத்தப்படும் வலகப்பொட்டியல்.  

4.2. சபொருள்புை அகேொதி அல்ைது ச ொற்கைஞ் ியம்  

4.2.1 ேொசஜஸ்ட் சத ொேஸ் அடிப்பலடயிைொன சபொருட்புை அகேொதி (ROGETS 

THESAURUS) 

 ேொசஜஸ்ட் என்பவர் தனது சத ொேஸ்ல  (சபொருள்புை அகேொதிலய) 1852–இல் 

சவைியிட்டொர். இன்லைய ஆங்கிை சமொழிக்கொன சத ொேஸில் சபரும்பொைனலவ ேொசஜஸ்ட் 

சத ொேஸ்ல  அடிப்பலடயொக  சகொண்டு உருவொக்கப்பட்டலவ. பின்வரும் வலகப்பொட்டுத் 

திட்டம் அவருலடய வலகப்பொட்டின் அடிப்பலடயொகும். 

லவலகப்பட்டுத் திட்டம் (Plan of Classification) 
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Class Section Sub section 

ABSTRACT RELATIONS I. Existence  

 II. Relation  

 III. Quantity  

 IV. Order  

 V. Number  

 VI. Time  

 VII. Change  

 VIII. Causation  

SPACE I. In General  

 II. Dimension  

  III. Form  

 IV. Motion  

MATTER I. In General  

 II. Inorganic 1. Solids 

  2. Fluids 

 III. Organic 1. Vitality 

  2. Sensation 

INTELLECT I. Formation of Ideas  

 II. Communication of ideas  

VOLITION I. Individual  

 II. Intersocial 1. In General 

  2. Possessive 

relations 

AFFECTIONS I. In General  

 II. Personal  

 III. Sympathetic  

 IV. Moral  
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 V. Religious  

 

வகுப்பு பிொிவு துலணப்பிொிவு 

அருவ உைவுகள் I. இருப்பு  

 II. உைவு  

 III. அளவு  

 IV. வொில   

 V. எண்  

 VI. கொைம்  

 VII. மொற்ைம்  

 VIII. கொரணம்  

இடம் I. சபொதுவில்  

 II. பொிமொணம்  

  III. வடிவம்  

 IV.  ைைம்  

பருப்சபொருள் I. சபொதுவில்  

 II. கைிமம் ொர் 1. திடப்சபொருள்கள் 

  2. திரவப்சபொருள்கள் 

 III. கொிமம் ொர் 1. வலு 

  2. உணர்வு 

அைிவு I. கருத்துக்களின் உருவொக்கம்  

 II. கருத்துக்கலளக் 

கருத்துப்பொிமொற்ைம் ச ய்தல் 

 

தன்ைிச்ல யொகச் 

ச யைொற்ைல் 

I. தைிநபர்  

 II.  மூகங்களுக்கிலடயில் 1. சபொதுவில் 

  2. ச ொந்த உைவுகள் 

AFFECTIONS I. சபொதுவில்  
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 II. தைிப்பட்ட  

 III. பொிவொை  

 IV. சநைிமுலை ொர்  

 V. மதம் ொர்  

 

4.2.2 நிகண்டுகைில் சபொருட்புை வலகப்பொடு 

 நிகண்டுகளுக்கு முன்வனொடியொக விைங்கும் திவொகேம் ச ொற்சைொலகலயப் 

பன்னிேண்டு சதொகுதிகைொக வலகப்படுத்தித் தருகின்ைது. இப்பன்னிேண்டு சதொகுதிகளும் 

அவற்ைில் அடங்கும் ச ொற்சபயர்களும் பின்வருமொறு அலமகின்ைன. 

திவொகேத்தின் சபொருட்புை வலகப்பொடு: 

1. சதய்வப்சபயர்த் சதொகுதி   

 ிவன், திருமொல் முதலிய சதய்வப் சபயர்கள், நொள் வகொள்கைின் சபயர், கொைப்சபயர், 

பருவசபயர், மலழ, வமகம் முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

2. மக்கட் சபயர்த் சதொகுதி  

அருந்தவர், அைிஞர், பொிவொேங்கள், சதொழிைொைர்கள், கீழ்மக்கள், சபண்கள், நொனிைமக்கள், 

உைவினர், பலடகள், உடலுறுப்புகள் முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

3. விைங்கினப் சபயர்த் சதொகுதி  

விைங்கு, பைலவ, ஊர்வன, நீர்வொழ்வன முதலியவற்ைின் சபயர்கள், அவற்ைின் உறுப்புப் 

சபயர்கள். 

4. மேப்சபயர்த் சதொகுதி  

மேம், ச டி, சகொடி, பூ, கொய், கனி, தொனியவலக முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

5. இடப்சபயர்த் சதொகுதி  

உைகம், நொடு, ஊர், மலன, மலை, ஆறு, நீர்நிலை, முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

6. பல்சபொருட் சபயர்த் சதொகுதி  

சபொன், மணி, விலேப்சபொருள், உணவுவலக முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

7. ச யற்லக வடிவப் சபயர்த் சதொகுதி 

 வபொர்க்கருவிகள், அணிகைன் வலக, உலடவலக, ஊர்திவலக, விலையொட்டுக் கருவிகள் 

முதலியவற்ைின் சபயர்கள். 

8. பண்பு பற்ைிய சபயர்த் சதொகுதி 
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 கொட் ிப் சபொருள், உணவிற்குப் புைப்படும் உண்லமப் சபொருள் இவற்ைின்  குணத்சதொடர்பு 

பற்ைிய சபயர்கள். 

9. ச யல் பற்ைிய சபயர்த் சதொகுதி விலனப்சபயர்கள். 

10. ஒலிப் பற்ைிய சபயர்த் சதொகுதி  

ச ொல்வலக, பொவலக, யொழ்வலக, இல வலக, முதலியன குைித்த சபயர்கள்.  

11. ஒருச ொல் பல்சபொருட் சபயர்த்சதொகுதி  

ஒரு ச ொல்லுக்குொிய பல்வவறு சபொருள்கள். 

12.  பல்சபொருட் கூட்டத்து ஒருசபயர்த் சதொகுதி  

இருசுடர் எண்குணம், என்ைொற் வபொன்ை சதொலகப் சபொருட்கள். 

 நிகண்டுகள் சபொதுவொகத் திவொகேத்தின் 12 வலகச் ச ொற்சைொலகப் பொகுபொட்லடத் 

தழுவிவய அலமகின்ைன. இப்பன்னிேண்டு சதொகுதிகைில் முதல் பத்துத் சதொகுதிகலையும் 

ஒன்ைொகத் சதொகுத்தொல், நிகண்டுகள் சபொதுவொக மூன்று சபருந்சதொகுதிகைொக அலமவது 

சதொியவரும்: 1. ஒருசபொருள் பல்சபயர்த்சதொகுதி  2. ஒருச ொல் பல்சபொருட் சபயர்த்சதொகுதி  

3. பல்சபொருட் கூட்டத்து ஒருசபயர்த் சதொகுதி. நிகண்டுகள் திவொகேம் வபொன்று மூன்று 

சதொகுதிகலைவயொ இம்மூன்ைில் ஒரு சதொகுதிலய மட்டுவமொ முதல் இரு சதொகுதிகலைவயொ 

இறுதி இரு சதொகுதிகலைவயொ சகொண்டிருக்கும். நிகண்டுகள் எழுதுவதற்கு நூற்பொ, சவண்பொ, 

கலித்துலை, ஆ ிொியவிருத்தம் முதலிய யொப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இச்ச ொற்சைொலகப் 

பொகுபொட்லட பின்வருமொறு கிலைப்படமொகத் தேைொம். 
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    ச ொற்சைொலக 

 

 

 

 ஒருசபொருள்  ஒருசபொருள்   பல்சபொருள் 

 பல்சபயர்த்சதொகுதி பல்சபொருட் சதொகுதி கூட்டத்து ஒருசபயர்த் 

        சதொகுதி 

சபொருள்   குணம் 

 

 

உயர்திலணப்    அ ைிலணப்   பண்பு             ச யல்                ஒலி   

சபொருள்               சபொருள் 

 

 

 

வதவர்        மக்கள்   உயிருள்ைலவ      உயிேற்ைலவ 

 

   

  விைங்கு             மேம் இடம்        பல்சபொருள்      ச யற்லக  

நிகண்டு ச ொற்சைொலக வலகப்பொடுகைில் நொமதீப நிகண்டில் கொணப்படும் ச ொற்சைொலக 

வலகப்பொடு குைிப்பிடத்தக்க விதத்தில் அலமந்துள்ைது, நொமதீப நிகண்டின் ச ொற்சைொலகப் 

பகுப்பு பின்வருமொறு அலமந்துள்ைது.  

நொமதீப நிகண்டின் சபொருட்புை வலகப்பொடு. 

1. உயர்திலணப்படைம் 

1.1. சதய்வ வர்க்கம் 

1.2. மொனிட வர்க்கம் 

2.      அ ைிலணயுயிர் படைம் 

2.1. நொலுகொலுயிர்ப் சபொருள் வர்க்கம் 

2.2. பைலவயுயிர்ப் சபொருள் வர்க்கம் 

2.3. ஊருயிர்ப் சபொருள் வர்க்கம் 

2.4. நீர்வொழுயிர்ப் சபொருள் வர்க்கம் 

2.5. தொவேவுயிர்ப் சபொருள் வர்க்கம் 
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3.      அ ைிலணயுயிொில் சபொருட்படைம். 

3.1. இயற்லகப் சபொருள் வர்க்கம் 

3.2. ச யற்லகப் சபொருள் வர்க்கம் 

3.3. இடவர்க்கம் 

3.4. கொைவர்க்கம் 

3.5.  ிலனவர்க்கம் 

4.      குணநொமப்படைம் 

4.1. உயிர்ப் சபொருள் மனக்குணவர்க்கம் 

4.2. உயிர்ப்சபொருள் வொக்குக் குணவர்க்கம் 

4.3. உயிப்சபொருள் ச யற்குணவர்க்கம் 

4.4. உயிொில் சபொருள் வர்க்கம் 

நொமதீப சபொருட்புை வலகப்பொட்லடப் பின்வரும் கிலைப்படமொக உருப்படுத்தம் ச ய்யைொம். 

    

    சபொருள் 

 

          குணி            குணம் 

 

     உயர்திலண         அ ைிலண   உயிர்ப்சபொருள்      உயிொில்சபொருள் 

       குணம்                   குணம் 

 

      மனம் வொக்கு ச யல்  இடம் கொைம்  ிலன 

சதய்வம்    மொனிடம் உயிர்ப்      உயிொில்   

              சபொருள்               சபொருள்              

 

 நொற்கொல் பைலவ ஊர்வன நீர்  தொவேம்  இயற்லக ச யற்லக 

 உயிர்                                வொழ்வன உயிர்  

4.2.4  லநடொவின் சபொருட்புை வலகப்பொடு 

 லநடொ (1975a) குைிப்புப்சபொருைின் (Referential meaning) சபொருைணுப் 

பகுப்பொய்விலன (componential analysis of meaning) ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொலகயின் 

சபொருண்லம அலமப்லபக் கொண்பதற்குப் பயன்படுத்துகிைொர். ச ொல்லுக்கும் அதன் 

குைிப்புக்கும் (referent) உள்ை சதொடர்புதொன் குைிப்புப் சபொருைொகும். குைிப்புப் சபொருள் 

இேண்டு கொேணிகலை அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது. அலவ (உணர்ச் ி சபொருளுக்கு 

எதிேொன) புைனைிவுப் சபொருளும் (இைக்கணப் சபொருளுக்கு எதிேொன) குைிப்பு சபொருளும் 

ஆகும். குைிப்புப் சபொருள் ஒரு ச ொல்லின் கட்டலமந்த ஒரு கூட்டம் புைன்கூறுகள் (cognitive 
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features) அடங்கியதொகும். இப்புைன் கூறுகள் ஒரு ச ொல் மற்சைொரு ச ொல்லிலிருந்து 

வவறுபடப் பயன்படுகின்ைன. ஒரு பேப்பில் (semantic domain) அடங்கும் ச ொற்கள் 

தங்களுக்குள் வவறுபட உதவும் இம்முக்கியமொன சபொருண்லமக் கூறுகலை நொம் கண்டுபிடிக்க 

வவண்டும். ஒத்த சபொருண்லமக் கூறுகலைக் சகொண்டிருக்கும் குைிப்புப் சபொருலை ஒன்ைொக 

ஒரு சபொருள் பேப்பில் அடக்கைொம். இப்சபொருள் பேப்பின் வதலவ (Relevancy), பருப்பம் 

(largeness), படிநிலை அலமப்பில் அதன் ச யற்பொட்டு நிலை மட்டம் (level of function) 

ஆகியன சமொழியின் சமொத்த சபொருண்லமக் கட்டலமப்லபப் சபொறுத்திருக்கின்ைன. 

 ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடய சபொருள் சதொலககைின் சபொருண்லமத் 

சதொடர்புகைின் விைக்கம் இேண்டு வவறுபட்ட வலகயொன உைவுகலை எடுத்துக் சகொள்ை 

வவண்டும். அலவயொவன சவவ்வவறு ச ொற்களுக்கு இலடவய உள்ை சதொடர்புலடய 

சபொருண்லமகள் மற்றும் ஒரு ச ொல்லின் சதொடர்புலடய சபொருண்லமகளுக்கு இலடவய 

உள்ை உைவு. ஒரு சபொருள் பேப்பில் அடங்கும் வவறுபட்ட ச ொற்கைின் சபொருண்லமகலை 

நொன்கு வழிகைில் உைவுபடுத்தைொம். அலவ உள்ைடங்கல் (inclusion), வமலுைல் (overlapping), 

துலணநிலைப்படுதல் (complementation), அண்லமப்படல் (contiguity) ஆகியன. 

உள்ைடங்கல் படிநிலைத் சதொடொில் தங்களுக்குள் சதொடர்புள்ை மற்றும் அலவ அடங்கியுள்ை 

சபொருண்லமயிலிருந்து குலைந்தது ஒரு வவறுபடுத்தும் சபொருைணு கூடுதைொக உள்ை 

சபொருண்லம அடங்கிய சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ. விைங்கு: பொலூட்டி). வமலுைல் ஒரு 

படிநிலை மட்டத்தில், மேபுப்படி ஒரு சபொருள் பன்சமொழிகள் என்று அைியப்படும் மற்றும் 

அவற்ைின் வமலுைல் சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ சகொடு: அைி, கொய்ச் ல்: சுகக்வகடு). 

துலணநிலைப் சபொருண்லமகைின் சதொகுதிகள் மூன்று முக்கிய வழிகைில் சதொடர்புலடயன. 

அலவ எதிர்நிலைச் ச ொற்கள் (opposites) (எ.கொ. சபொிது:  ிைிது) திருப்புப் சபொருள் நிலைச் 

ச ொற்கள் (reversies) (எ.கொ. கட்டு: அவிழ்) மறுதலைச் ச ொற்கள் (conversies) (எ.கொ. 

வொங்குதல்: விற்ைல்) ஆகியன. ஒரு படிமட்டத்தில் கூடுதல் சபொருண்லம ஒப்புலம உள்ை அவத 

 மயம் குலைந்தது ஒரு முக்கிய சபொருைணுவொல் குைிப்பிடத்தக்க விதத்தில் வவறுபடும் 

சபொருண்லமகள் ஒரு அண்லமப்பட்ட சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ நொற்கொலி: சபஞ்சு: 

ஸ்டூல்: வ ொபொ). 

 ஒரு ச ொல்லின் வவறுபட்ட சபொருண்லமகலை நொன்கு வழிகைில் சதொடர்புபடுத்தைொம்: 

ஆக்கம் (derivation) மொற்ைீடு (replacement) உருவகநீட் ி (figurative extension) மற்றும் புை 

எல்லைக் வகொலவ (peripheral clustering) அடிப்பலடப் சபொருைணுக்கலை அதனின்றும் 

சபைப்பட்ட வவறு சபொருண்லமப் பேப்லபச்  ொர்ந்த சபொருண்லமயில் அடங்குவது 

ஆக்கமொகும். (எ.கொ கொதல்: கொதைன்). அடிப்பலடப் சபொருண்லமயின் குலைந்தது ஒரு 
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சபொருைணுவொல் சபொருண்லமப் பேப்பில் சபொிய மொற்ைம் விலைவிக்கொமல் இடமொற்ைம் 

ச ய்வது மொற்ைீடொகும் (எ.கொ. ேொஜொ: ேொணி). சபொிதும் வவறுபட்ட சபொருண்லமப் பேப்புகைில் 

அடங்கும் அடிப்பலடப் சபொருண்லமக்கும் உருவகப்சபொருண்லமக்கும் உள்ை சதொடர்லபச் 

 ிை துலணப் சபொருைணுக்கள் (supplementaty components) அல்ைது திரும்பி சபொருண்லம 

சகொள்ைப்பட்ட சபொருைணுக்கள் (reinterpreted diagnostic components) வொயிைொக நிறுவது 

சபொருண்லமயின் உருவக நீட் ியொகும் (எ.கொ. நொி: தந்திே ொலி). சபொிதும் சவறுபட்ட 

சபொருண்லமப் பரப்புகளில் அடங்கும் அடிப்பலடப் சபொருண்லமக்கும் மத்தியப் 

சபொருண்லமயுடன் (central meaning) சதொடர்புலடய அல்ைது அத்துடன்  ிைப் சபொதுப் 

சபொருைணுக்கலைக் சகொண்டு தங்களுக்குள் சதொடர்புலடய புை எல்லைப் 

சபொருண்லமகலைக் வகொலவப்படுத்துதல் புை எல்லைக் வகொலவயொகும். (எ.கொ சகட்டியொன 

வதொல், சகட்டியொன பொல் இவற்ைில் வரும் சகட்டி). 

 லநடொ (1975b:152) பின்வருமொறு கூறுகிைொர்: சபொருண்லம உணர்த்தும் பைவலக 

ச ொற்வ ர்க்லகயின் ஆய்வு நம்லம நொன்கு அடிப்பலட சபொருண்லமக் குைியீடுகைின் 

வகுப்புகலை இனங்கண்டுசகொள்ைத் தூண்டும். இவ்வகுப்புகைில் அடங்குபலவ: 1. குதிலே, 

மேம், இலை, சூொியன், மலை, வபொன்ை ‘பருப்சபொருள்கள்’ (objects), 2. ஆடுதல், நடத்தல், 

சவட்டுதல், தள்ளுதல், வபொதல், இருத்தல், புேள்தல், வபொன்ை ‘நிகழ்வுகள்’ (events), 3. அ) 

 ிவப்பு, நீைம்,  ின்னது, பை, ஒன்று, இேண்டு, (பருப்சபொருள்கைின் அருவங்கள்), ஆ) விலேவு, 

சமல்ை, ஒருதடலவ, இேண்டு தடலவ, அடிக்கடி, (நிகழ்வுகைின் அருவங்கள்), இ) கடினம் 

(எ.கொ கடினமொன பொலை, கடினமொன வவலை) மிருது (எ.கொ மிருதுவொன வகொட்டு, மிருதுவொன 

வவலை) (பருப்சபொருள்கள் அல்ைது நிகழ்வுகள் என்பதன் அருவங்கள்) அல்ைது ஈ) மிக (எ.கொ 

மிகப்பை) சேொம்ப (எ.கொ சேொம்ப  ின்ன) சவகு (எ.கொ சவகு விலேவு) (அருவங்கைின் 

அருவங்கள்) இவற்லைத் சதொடர்புபடுத்த உதவும் ‘சதொடர்பொன்கள்’ (rationals), எ.கொ அ) 

பருப்சபொருளுடன் பருப்சபொருள்: ஜொனும் பில்லும் ,  ட்டுள்ை மனிதர்கள், வமலஜ வமலுள்ை 

புத்தகம்: ஆ) பருப்சபொருளுடன் நிகழ்வுகள்: பைக்கும் மனிதர்கள், வவட்லட நொய்கைின் 

குலேப்பு; இ) நிகழ்வுடன் நிகழ்வு:  ட்டமும் குதிலேயும், நீச் லில் சவற்ைி; ஈ) 

பருப்சபொருளுடன் அருவம்; சபொருைின் அழகு, வேொஜொவின் நிைம்; உ) அருவத்துடன் அருவம்: 

வமொ மும் வ ொம்பலும், பொிசுத்த அழகு. இந்த நொன்கு அடிப்பலடப் சபொருண்லம வகுப்புகளும் 

எல்ைொ சமொழிகைிலும் கொணப்படுவதுடன் எல்ைொ வலகயொன ச ொல்லுருக்களுக்கு இலடவய 

உள்ை சபொருள் சதொடர்லப ஆய்வதற்கும் அடிப்பலடயொக அலமயும் என்றும் 

வதொன்றுகின்ைது. 
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 லநடொ கிவேக்கப் புதிய வவதொகமத்திற்கு ஒரு புதிய அகேொதி உருவொக்க முலனந்து 

அலத நிலைவவற்ைியுள்ைொர். இது சபொருண்லமகலைச் ச ொல் அைகுகைின் அகே வொில  

நிேலில் அல்ைொமல் சபொருண்லமப் பேப்பின் அடிப்பலடயில் முலைப்படுத்தும். சவவ்வவறு 

சபொருண்லம அைகுகைின் சதொடர்பொன அர்த்தங்கைின் அடிப்பலடயில் சபொருண்லமப் 

பேப்புகள் பகுக்கப்பட்டுள்ைன. வதலவயொன சபொருணுக்கலைக் கொணுவதில் ஒரு 

சபொருண்லமப் பேப்புகள் பகுக்கப்பட்டுள்ைன. வதலவயொன சபொருண்லமகலைக் கொணுவதில் 

ஒரு சபொருண்லமப் பேப்பின் குைிப்பு நுட்பம் சபொதுவொக எந்த ஒரு சபொருண்லமத் சதொகுதியும் 

தம்முள் அடங்கியுள்ை சபொதுவொன சபொருைணுக்கைின் எண்ணிக்லகவயொடு தகவுப்சபொருத்தம் 

சகொண்டிருக்கும். இந்த அகேொதி முக்கியமொக சமொழிகளுக்கு இலடவய உள்ை சபொருைணு 

அடிப்பலடயிைொன வவறுபொடுகலை அைிந்த லபபிள் சமொழிசபயர்ப்பொைர்களுக்கொகத் 

திட்டமிடப்பட்டதொகும். நொம் முன்னர் கண்ட ச ொல் உைவுகைின் அடிப்பலடயில் சபொருைணு 

ஆய்லவப் பயன்படுத்தி அவர் கிவேக்க சமொழியின் ச ொற் கட்டலமப்லபத் தே முயன்றுள்ைொர். 

கீவழ தேப்பட்டுள்ைது லநடொ (1975a:176-186) தந்துள்ை வலகப்பொட்டின் சுருக்கமொகும். 

1.பருப்சபொருள் 

1.1. விைங்குகைல்ைொதலவ 

1.1.1.   இயற்லகயொனலவ 

1.1.1.1. பூவகொைம்  ம்பந்தப்பட்டலவ 

1.1.1. 2.இயற்லக  ொதனங்கள் 

1.1.1. 3. தொவேங்கள் மற்றும் தொவேப்சபொருட்கள் 

1.1.2. உருவொக்கிய அல்ைது கட்டப்பட்ட பருப்சபொருள்கள் 

1.1.2.1.  கலைப்சபொருள்  

1.1.2.2. பதம் ச ய்யப்பட்ட சபொருள்கள்: உணவுகள் மற்றும் வொ லன  சபொருள்கள் 

1.1.2.3. கட்டிடங்கள் 

1.2. விைங்குப்பருப்சபொருள்கள் 

1.2.1.விைங்குகள், பைலவகள், பூச் ிகள் 

1.2.2.மனிதர்கள் 

1.2.3.இயற்லகக்கு அப்பொற்பட்ட  க்திகள் அல்ைது உயிர்கள் 

2.நிகழ்வுகள் 

சபௌதீகம் சதொடர்பொனலவ, உடற்கூறு சதொடர்பொனலவ, உணர்வு சதொடர்பொனலவ, 

உணர்ச் ி சதொடர்பொனலவ, அைிவு சதொடர்பொனலவ, கருத்துப்பொிமொற்ைம், வ ர்க்லக, 

கட்டுப்பொடு,  ைனம், தொக்கம், லகமொற்ைம், சதொடர்ச் ியொன  ைனங்கள் அல்ைது ச யல்கள் 

உள்ைடங்கிய பல்கூட்டச் ச யல்கள். 
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3.அருவங்கள் 

கொைம், தூேம், பருலம, விலேவு, சூடு, நிைம், எண், நிலை, மதப்பண்பு, கவர்ச் ி, வயது, 

உண்லம-சபொய், நல்ைது-சகட்டது, பைம், ஆவேொக்கியம் நிலை. 

4.சதொடர்பொன்கள் 

இடம் சதொடர்பொனலவ, கொைம் சதொடர்பொனலவ, கட்டல், தர்க்கம், சதொடர்பொனலவ. 

வமற்ச ொன்ன வலகப்பொடு குைிப்புப் சபொருண்லமகலை அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது. 

ச ொற்பேப்பு வகுப்புகளுக்கும் இைக்கண வகுப்புகளுக்கும் ஒன்றுக்சகொன்று நிகேொன 

சபொருத்தம் இல்லை. இருப்பினும் அலவ தம்மில்  ிை இல வுகள் இருக்கத்தொன் ச ய்கின்ைன. 

ஏசனன்ைொல் ஏவதொ ஆழ்நிலை அலமப்பு மட்டத்தில் பருப்சபொருட்கள் சபயர்கைொலும் 

நிகழ்வுகள் விலனகைொலும் அருவங்கள் அலடகைொலும் சதொடர்பொன்கள் பை வவறுபட்ட 

கூறுகைொலும் (இலடச் ச ொற்கள், வவற்றுலம ஒட்டுகள், ச ொல் நிேல் வபொன்ைலவ) 

குைிக்கப்படுகின்ைன. வமற்கண்ட வலகப்பொடு நிச் யமொக ஒரு சதைிவொன தர்க்க வநொக்கொல் 

அலமந்ததொகும். இருப்பினும் இவத  ிந்லதலய அடிப்பலடயொகக் சகொண்டு  ிைிது வவறுபட்ட 

ஒரு வலகப்பொட்லடச் ச ய்ய இயலும். 

 லநடொ உைகப்சபொருண்லம வலகப்பொட்லட அதிகமொன மொற்ைங்கள் ச ய்யொமல் 

தமிழுக்கு ஏற்றுக் சகொள்ைைொம் என்ைொலும் இவ்வொறு ச ய்வதிலும் பை  ிக்கல்கள் வேத்தொன் 

ச ய்கின்ைன. லநடொவவ தன் வலகப்பொட்டின் குலைப்பொடுகள் பற்ைிக் குைிப்பிடுகிைொர் (Nida, 

1975:187): “இந்தச் ச ொற்பேப்புகைின் பட்டியல் தற்கொலிகமொனதொகும். அகேொதிச் 

ச ொற்கைஞ் ியத்லத (Dictionary-thesarus) உருவொக்கும் குழுக்கள் பதிப்புவவலைலயத் 

சதொடர்ந்து சகொண்டிருப்பதொல் இந்த வலகப்பொடு மொற்ைத்திற்கு உொியதொகும். வமலும், இதில் 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ை பட்டியல் முழுலமயொனதல்ை. ஏசனன்ைொல் இது ஒரு  ிை 

ச ொற்பேப்புகலைத்தொன் பட்டியல் படுத்தியுள்ைது. சபரும்பொலும் ஒரு  ிை மொதிொிக்கொன 

சபொருள்கள் தொம் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைன.” (லநடொவின் கிவேக்க அகேொதிச் ச ொற்கைஞ் ியம் 

சவைிவந்துவிட்டது.) லநடொவின் சபொருண்லமச்  ட்டகத்தில் சபொருந்தும் படி தமிழ்ச் 

ச ொற்கலை வலகப்பொடு ச ய்வது  ிை இடங்கைில் கடினமொக அலமகிைது. ஒரு குைிப்பிட்ட 

ச ொல் எந்தப் சபொருண்லமப் பேப்லபச்  ொர்ந்தது என்பலத முடிவு ச ய்வதில் அடிக்கடி 

சதைிவின்லம ஏற்படுகிைது. லநடொவவ பின்வருவனவற்லை முக்கியமொன  ிக்கல்கைொக 

கொட்டுகிைொர். 1. ச ொல்ைொக்கப் சபொருண்லமளுக்கும் அதன் அடிப்பலடக்கும் உள்ை உைவு, 2. 

ச ொற்திொிபு வவற்றுலமகலைக் லகயொளுதல், 3. ஒரு ச ொல்லின் வவறுபட்ட சபொருண்லமகள் 

வவறுபட்ட மட்டங்கைில் வருதல், 4. ச ொற்பேப்புகளுக்குப் சபொதுப்சபொருள் வருதல் அல்ைது 

வேொலம, 5. படிநிலை வலகப்பொட்டின் கட்டலமப்பு, 6. ச ொற்பேப்புகளுக்கு இலடவய உள்ை 
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எல்லைகள் இச் ிக்கல்கலை மனதில் சகொண்டு ச ொற்கைஞ் ியப் சபொருட்புை வலகப்பொடு 

ச ய்யப்படவவண்டும்.  

4.3 நிலைவுலே 

 மூைப்சபொருண்லமயியல், வலகப்பொட்டியல், ச ொற்கைஞ் ியப் சபொருட்புை 

வலகப்பொடு என்பன ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடயதொய் இருக்கிைது என்பது வமற்கண்ட 

விைக்கங்கைில் இருந்தும் சவைிப்படுகின்ைது. எவ்வொறு ச ொற்கைஞ் ியம் சபொருட்புை 

வலகப்பொட்டுடன் சதொடர்புலடயதொய் உள்ைது என்பது வமற்ச ொன்ன விைக்கங்கைிலிருந்து 

சதைிவொகும்.  இேொவ ந்திேைின் (2001) தற்கொைத் தமிழ்ச ொற்கைஞ் ியம் லநடொவின் 

வலகப்பொட்லடப் பின்பற்ைி அலமக்கப்பட்டிருந்தொலும் பிை வலகப்பொட்டின்  ொேொம் ங்கலைக் 

கருத்தில் சகொண்டு ச ொற்கள் வலகப்பொடு ச ய்யப்பட்டுள்ைன. குைிப்பொக அொிஸ்டொட்டிலியன் 

கருத்துச் ொயைொன சபொதுவினங்களுக்கும் (genus) இனங்களுக்கும் (species) இலடவய உள்ை 

வவறுபொடு கருத்தில் சகொள்ைப்பட்டுள்ைது. வலகப்பொட்டியல் அடிப்பலடயில் அலமந்த 

இப்சபொருட்புை வலகப்பொடு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுக்கு முன்வனொடியொக அலமயும். 
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இயல் 5 

                      மூைப்சபொருண்லமயியல்  

5.1 முன்னுலே 

 மூைப்சபொருண்லமயியல் (ontology) என்பது இருப்பது பற்ைிய தத்துவ ஆய்வு ஆகும். 

(தமிழ் அகரதி ஒன்ைில் ontology என்பதற்கு ’சமய்சபொருள் மூை ஆய்வு’ என்ை நிகரன் 

தரப்பட்டிருந்தது. அதற்குப் பதிைொக ’மூைப்சபொருண்லமயியல்’ என்ை கலைச்ச ொல் இங்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.) அொிஸ்டொட்டில் தைது சமட்டொபி ிக்ஸ் புத்தக IV-இல் இலத "முதல் 

தத்துவம்" என்று அலழத்தொர். ைத்தீன் ச ொல் ஒன்சடொசைொஜியொ (“இருப்பு அைிவியல்”) 

சஜர்மன் தத்துவஞொைி சஜக்கப் சைொைொர்ட் (சைொர்ைொர்டஸ்) என்பவரொல் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் முதன்முதலில் 1606ஆம் ஆண்டில் அவரது பலடப்பொை 

ஓக்சடொஸ் ஸ்சகொைஸ்டிகொ (1 வது பதிப்பு)-இல் சதொன்ைியது. இது சஜர்மன் 

பகுத்தைிவொளரொல் பிரபைப்படுத்தப்பட்ட பின்ைர் சபொதுப் புழக்கத்தில் நுலழந்தது. 

தத்துவஞொைி கிைிஸ்டியன் சவொல்ஃப் தைது ைத்தீன் பலடபுகளில், குைிப்பொக தத்துவஞொை 

ப்ொிமொ  ிவ் ஒன்சடொசைொஜியொ (1730; “முதல் தத்துவம் அல்ைது ஒன்டொைஜி”)   என்பதில் இது 

குைிப்பிடப்படுகிைது. 

 இன்னும் விொிவொக, இது இருப்பது, குைிப்பொக மொறுவது, இருப்பு, சமய்லம, அத்துடன் 

இருப்பது மற்றும் அவற்ைின் உைவுகள் ஆகியவற்ைின் அடிப்பலட வலககலள சநரடியொகத் 

சதொடர்புபடுத்தும் கருத்துக்கலள ஆய்வு ச ய்கிைது. சமட்டொபி ிக்ஸ் எைப்படும் தத்துவத்தின் 

முக்கிய கிலளயின் ஒரு பகுதியொக பொரம்பொியமொக பட்டியலிடப்பட்டுள்ள, 

மூைப்சபொருண்லமயியல் சபரும்பொலும் என்சைன்ை இருப்புப்சபொருள்கள் உள்ளை அல்ைது 

இருப்பதொகக் கூைப்படைொம் மற்றும் அத்தலகய இருப்புப்சபொருள்கள் எவ்வொறு 

சதொகுக்கப்படைொம், ஒரு படிநிலையில் சதொடர்புபடுத்தப்படைொம், மற்றும் ஒற்றுலமகள் 

மற்றும் சவறுபொடுகளுக்கு ஏற்ப பிொிக்கப்படைொம் என்ை சகள்விகலளக் லகயொளுகின்ைது. 

 அடிப்பலடயில், ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு ஒரு குைிப்பிட்ட 

சபொருட்புைத்திற்கு அடிப்பலடக் கூறுகள், வவறுபட்ட கருத்துருக்கள் மற்றும் அவற்ைின் 

சதொடர்புள்ை சமொழியியல் சமய் உருவொக்கங்கள் இவற்ைொல் உருப்படுத்தம் ச ய்யும் வநொக்கம் 

உள்ை ஒரு முலையொன ஒழுங்குமுலையொகும். சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வின் மிகப்பேந்த பொர்லவ 

அக்கைத்லதப் பற்ைிய பட்டைிவு, அணி மற்றும் உருவக அைிவு வபொன்ை கைஞ் ிய அைிவின் 

வடிவுகலை உள்ைடக்கைொம். 
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 மூைப்சபொருண்லமயியலின் வலேயலை விைக்கங்கள் பை சூழல்கைிலும் 

பயன்பொடுகைிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகைின் அைிவு 

இயற்லக சமொழியியலில் அைிவுள்ை பயன்பொட்டொைர் இலடமுகம் மற்றும் ஆவணங்கைின் 

தொனியங்கு மீட்பு வபொன்ை பயன்பொடுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு பை ச யல் முலை மற்றும் வகொட்பொடு  ொர்ந்த அணுகு 

முலைகைிலும் உட்பலடயொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

  ச ொல்வலைகள் மற்றும் கருத்துரு வலேபடங்கள் (semantic networks and 

conceptual graphs) 

 ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு (lexical conceptual structures) 

 ஆக்கமுலை அகேொதிகள் (generative lexicons) 

 கொட் ிகள் (scenarios) 

 கருத்தொடல் வமைொண்லம ஒழுங்குமுலை (discouse management system) 

இடம், கொைம் வபொன்ை  ிை சபொதுவொன கைங்கள்/சபொருட்புைங்கள் மிக விொிவொன 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு ஒழுங்கு முலைகலை உருவொக்கின.  

 மூைப்சபொருண்லமயியலை விைக்கவலேயலை ச ய்வது கடினமொன ஒன்ைொகும். 

சபொருட்புைத்துடன் சதொடர்புலடய உண்லமயொன அைிவின் மூை அல்ைது அடிப்பலடக் 

கூறுகள் தொன் முக்கியமொன விஷயம். இவ்விைக்க வலேயலை பை கொேணிகலை 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது, அவற்ைில்  ிை கீவழ தேப்பட்டுள்ைன. 

 ஒழுங்குமுலையில் எந்த அைவுக்கு நுண்லமலய ஒருவர் விரும்புகிைொர் என்பதன் 

தேம். 

 ஏற்கனவவ இருக்கிை இட மற்றும் கொை சமய்சபொருள் மூைொய்லவ 

ஒழுங்குமுலையில்  ீேொக உட்படுத்துவலதக் குைிப்பிடுதல். 

 ச ொல் கருத்துரு அலமப்பு (Lexical Conceptual Structure (LCS)) (Jakendoff, 1990) 

அல்ைது கருத்துரு வலேபடச்  ட்டம் (Conceputal Graph Framework) வபொன்ை 

சமொழியியல் அைிலவ உருப்படுத்தம் ச ய்தல்; வகொட்பொடுகலைக் குைிப்பிடுதல். 

 ஒரு முலையொன சமொழி (formal language) அடிப்பலடயிைொன 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு பின்வருபலவகலை உள்ைடக்கும்: 

 சபரும்பொலும் அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்பட்ட மற்றும்     வலகப்படுத்தப்பட்ட 

இருப்புப் சபொருள்கைின் குழுமம். 

 உைவுகள் மற்றும் ச யல்பொடுகள் மற்றும் அவற்ைின் சதொடர்புள்ை பண்புகள். 
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 கைத்தின் மூை நிலைகலையும் ச யல்கலையும் விவேலண ச ய்யும் 

அடிப்பலடயொன பயனிலைகைின் முற்றுக் குழுமம், அவற்ைின் முலையொன 

சபொருண்லமயியல் அவற்ைின் பயன்பொட்டுக்குட்பட்ட சபொருள்வகொைின் 

கைங்கைொல் முலைவய விவேலணச ய்யப்படுகின்ைது/ வலேயலைவிைக்கம் 

ச ய்யப்படுகின்ைது. 

 இருப்புப்சபொருள்கைின் வமல் ச ய்யப்படும் ச யல்பொடுகைின் குழுமம். 

இச்ச யல்பொடுகள் எல்ைொம் சபருந்தேவு ஆய்வொல் (corpus analysis) வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்யப்படுகின்ைன.  

 மூைப்சபொருண்லமயியலின் மேபு வலேயலைவிைக்கம் பின்வருதொகும்: இருப்பின் 

இயல்லப விைக்கும் மவனொதத்துவ இயலின் (metaphysics) கிலைப்பொடமொகும். இது 

அொிஸ்டொட்டில் உைகப்சபொருட்கலைப் பொகுபொடு ச ய்ததிலிருந்து சதொடங்கப்பட்டது. 

“மூைப்சபொருண்லமயியல் (ontology) என்ை கலைச் ச ொல் 1990கைில் தகவல் அைிவியலிலும் 

(information science) ஆய்வுக் கைங்கைிலும் (research fields) ச யற்லக அைிவுத்திைன் 

(Artificial Intelligence (AI)) ஆய்வுச்  மூகத்தொல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ச யற்லக 

அைிவுத்திைன் ஆய்வொைர்கள் மூைப்சபொருண்லமயியல் என்பலத (கணிப்பு வநொக்கத்தின் 

அடிப்பலடயில்) வழியலமப்பு குைியத்தில் (program code)  ொியொன உருப்படுத்தம் என 

எண்ணியலத விைக்க “மூைப்சபொருண்லமயியல்“ என்ை ச ொல்லை சு கொித்தனர்.  இது 

அைிவு ொர் தகவல் ஒருங்கிலணப்பு (information ingegration), இலணயதில் தகவல் மீட்பு 

(information retrieval) மற்றும் அைிவு நிருவொகம் (knowledge management) வபொன்ை பை 

தகவல் சதொழில் நுட்பக் கைங்கைில்  மீப கொைத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

            பை கைங்கைில் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் அடிப்பலட ஆர்வமொய் 

இருக்கின்ைது; இதற்கு முக்கிய கொேணம் அலவ தரும் வொக்குறுதியொகும்: மக்களுக்கும் 

கணிப்சபொைிகளுக்கும் இலடயிலுள்ை இலடசவைிகலைக் கடந்து 

கருத்துப்பொிமொற்ைத்திற்கொன அடித்தைத்திற்கு அடிப்பலடயொக இருக்கும்  ிை சபொருட்புைத்தின் 

(domain) பங்கிடப்பட்ட மற்றும் சபொதுவொன புொிந்துசகொள்ைலுக்கு அலவகள் 

(மூைப்சபொருண்லமயியல் அணுகுமுலைகள்) கணிப்பு வடிவில் (computational form) அைிவுத் 

சதொகுதிகைின் பங்கிடலுக்கும் மீள்பயன்பொட்டிற்கும் அனுமதிக்கின்ைது. உைக அைவிைொன 

வலையொல் (World-Wide-Web) சகொண்டுவேப்பட்ட தகவல்கைின் இருப்பொல் இன்லைய 

உைகில் பை மேபுச் ச யல்பொடுகள் தமது வழிமுலைலய மற்றுவதனொல், அைிவொனது 

இயந்திேம் படிக்கவியலும் வழியில் அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்படும் வபொதும், அது 
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சகொண்டிருக்கும் அருவக் கருத்துருக்கள் பங்கிடப்படும் வபொதும், மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 

கூடுதல் மொற்ைதிற்குள்ைொக வநொிடைொம். இவ்வியல் வல்லுனர்கள் எவ்வொறு 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவ வலேயலை விைக்கம் ச ய்கின்ைனர், பை  

சபொருட்பேப்புகளுக்குப் பயன்பொட்டிலுள்ை மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் வவறுபட்ட 

வலககள் மற்றும் அலவ எவ்வொறு வவறுபட்ட சபொருட்கைங்களுக்கு பயன்படுத்தவியலும் 

என்பது குைித்த சுருக்கமொன கண்வணொட்டத்லதத் தே முயற் ி எடுக்கப்பட்டுள்ைது. தகவல் 

மீட்பு வி யத்திலும்  எவ்வொறு தகவல் மீட்பு சநைிமுலைகள் தற்வபொது 

மூைப்சபொருண்லமயியல் கருத்துருகளுடன் ஊடொட்டம் ச ய்யும் என்பதிலும் கவனக்குைிப்பு 

ச ய்யப்பட்டுள்ைது.  

5.2. மூைப்சபொருண்லமயியலின் வலேயலை விைக்கம்  

            மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு பகிர்ந்துசகொள்ைப்பட்ட கருத்துருவொக்கத்தின் 

முலையொன, சவைிப்பலடயொன  ிைப்பீடொகும். கருத்துவொக்கம் என்பது ஒரு நடத்லதயின் 

வதலவயொன கருத்துருக்கைின் கண்டுபிடிப்பொல் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு அருவ மொதிொியொகும்.  

கருத்துருக்களும் அவற்ைிற்கிலடவயயுள்ை உைவுகளும் அவற்ைின் பயன்பொட்டின் 

கட்டுப்பொடுகளும் சவைிப்பலடயொக வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ைது.”முலையொனது” 

(formal) என்பது மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு இயந்திேத்தொல் படிக்க இயலுவது மற்றும் 

இயற்லக சமொழியின் பயன்பொட்லட விைக்கி லவக்கின்ைது. எடுத்துகொட்டொக, மருத்துவ 

சபொருட்புைத்தில், கருத்துருக்கள் யொவும் வநய்களும் அைிகுைிகளும் ஆகும்; 

அலவகளுக்கிலடவயயுள்ை உைவு இயல்பொனது மற்றும் வநொய் தொவன கொேணமொகொது என்பது 

கட்டுப்பொடொகும். மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு “பகிர்ந்துசகொள்ைபட்ட கருத்துருவொக்கம்” 

என்பது  ஒரு குழுவின் பயன்பொட்டிற்குொிய ஒருமித்த அைிலவ உருப்படுத்தம் ச ய்வலத 

வநொக்கமொகக் சகொண்டது என்று கூறும்.  இைட் ிய அைவில் மூைப்சபொருண்லமயியல் அதன் 

பயன்பொட்டிலிருந்து சுதந்திேமொகவும் உைகைவில் பகிர்ந்துசகொள்ை இயலும் வழியிலும் 

அைிலவக் லகசகொள்ளும்; ஆனொல் நலடமுலையில் வவறுபட்ட பணிகளும் பயன்பொடுகளும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் அைிவின் வவறுபட்ட உருப்படுத்தத்லத வவண்டும்.  

              மூைப்சபொருண்லமயியல்  ிை வவலைகைில் வலகப்பொட்டியலுடன் 

குழப்பிக்சகொள்ைப்படும். வலகப்பொட்டியல் என்பது ஒரு சபொருட்புைத்திலுள்ை தேவின் 

வலகப்படுத்தைொகும். இரு முக்கியமொன சூழல்கைில் அலவகள் வவறுபடும்: 

1. ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் கருத்துருக்களுக்கிலடவய உைவுகலையும் 

கட்டுப்பொடுகலையும் உட்படுத்தியுள்ைதொல் வைமொன அகவயமொன அலமப்லபக் 

சகொண்டிருக்கும். 
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2.  மூைப்சபொருண்லமயியல் சபொருட்புைத்தின் அைிலவப் பற்ைிய  ிை ஒருமித்த கருத்லத 

உருப்படுத்தம் ச ய்வலத வலியுறுத்தும். இந்த ஒருமித்த கருத்து அைிவின் 

திட்டமிடப்பட்ட (இைக்கு) பயன்பொட்டொைர்களுக்கிலடயில் ஆகும். எ.கொ.    ிை 

வநொய்களுக்கு வவண்டி ஒரு மருத்துவ மலனயின் மூைப்சபொருண்லமயியலை 

மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துவது; வேைொற்றுக் கலையுடன் சதொடர்புலடய 

மூைப்சபொருண்லமயியலை கலைஞர்கள் பயன்படுத்துவது. 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் அலவ உருப்படுத்தம் ச ய்யும் அைிலவப் பற்ைிய சபொதுவொன 

உடன்பொட்டின் ஒரு வடிவத்லத உருப்படுத்தம் ச ய்யவலத வநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ைதொல், 

அலவகள் சபருப்பொலும் வவறுபட்ட மக்கலை உட்படுத்தி கூட்டுைவு ச யல்முலையில் 

உருவொக்கப்படுகின்ைன. மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் அலவ சகொண்டிருக்கும் 

சகொள்லககைின் சபொதுலமத்தன்லமயின் தேம் (degree) அடிப்பலடயில் பிொிக்கப்பட்டுள்ைது. 

5.3 மூைப்சபொருண்லமயியலின் பங்கைிப்புகள் 

           முன்னர் கூைியபடி மூைப்சபொருண்லமயியல் வைர்கிை எண்ணிக்லகயில் வவறுபட்ட 

கைங்கைில் ஒரு அதிகொேமொன பங்கைிப்பு ச ய்கின்ைது.  ிை சபொதுவொன எடுத்துக்கொட்டுகள் 

இங்கு தேப்பட்டுள்ைன: 

           இயற்லக சமொழி ஆய்வுப் பயன்பொடுகைில் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு 

பின்வருமொறு பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 இயற்லக சமொழி ஆய்வு (Generalised Upper Model, SENSUS   Ontology)   

 அைிவியல் பனுவல்கைிலிருந்து தொனியக்கமொக அைிலவப் பிொித்சதடுத்தல் (Plinius 

Ontology-இல் முயற் ிக்கப்பட்டுள்ைது.) 

 ச ொல்வலை (Wordnet) என்பது மிகப்சபொிய ச ொல் ொர் மூைப்சபொருண்லமயியலில் 

ஒன்ைொகும். 

           தேவுலமயம் மற்றும் தகவல் மீட்புக் கைங்கைில், மூைப்சபொருண்லமயியல் பின்வருமொறு 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது: 

 மீட்புச் ச யல்பொட்லட முன்வனற்றுகின்ைது. இலதப்பற்ைிக் கூடுதல் தகவல்கள் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு மற்றும் சபொருண்லமயியல் தகவல் மீட்பில் 

கொணப்படுகின்ைது. 

 வவறுபட்ட உருப்படுத்தங்கலைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொத (வவறுபட்ட) தகவல் 

மூைங்கைின்  ிக்கல்கலைத் தீர்த்தல். ஒவ்சவொரு மூைங்கைின் தேவுத் திட்டவேலவ 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுடன் சபொருத்துவது, பயன்படுத்துபவருக்கு 

உண்லமயொன மூைத்லதப் பற்ைி அக்கலைசகொள்ைொமல் தகவலின் 
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ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட பொர்லவலய அனுமதிக்கிைது. HIDE hydrological tool 

இம்மொதிொியொன கருவிக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும்; மற்றும் InfoMaster ஒழுங்குமுலை 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் கட்டுண்ட வடிவொகக் கருதப்படுகின்ைது. 

SEMEDA என்பது மூைக்கூறு உயிொியல் (molecular biology) தேவுக்குப் 

பயன்பொடொகும் (application); இது லகயிலுள்ை அைிலவ நன்ைொக உருப்படுத்தம் 

ச ய்யும் மூைப்சபொருண்லமயியலைத் சதொிந்சதடுப்பதற்குப் பின்னொலுள்ை 

கருதலுக்கு நல்ை எடுத்துக்கொட்டொகும்.   

மூைப்சபொருண்லமயியலின்  ொதியமொன பயன்பொடு (application) நிறுவனத்திற்குள்வை 

கருத்துப் பொிமொற்ைம் (intra-organization communication) மற்றும் அைிவு நிர்வொகம் (knowledge 

management) என்பனவொகும். ச ொற்கலையும் உைவுகலையும் கட்டுப்பொடுகலையும் 

தருவதொல், மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு நிருவொக உறுப்பினர்களுக்கிலடவய கருத்துப் 

பொிமொற்ைத்தின் துல்லியமொன மற்றும் சபொதுவொன வழிலய அனுமதிக்கத் 

வதலவயொனவற்லைக் சகொண்டிருக்கின்ைது. இம்மொதிொியொன பின்னணி அலமப்பில் 

கம்சபனிகளும் நிறுவனங்களும்  லவத்திருக்கும் மற்றும்  ொியொன  தீர்மொனங்கலை அலடய 

நம்பும் மிக முக்கியமொன அைிவுத் சதொகுப்பொன (knowledge body) கூட்டுநிறுவன நிலனவகம் 

(coporate memory) ஒரு வவகமொக முன்வனறும் கைமொகும். அைிலவ அணுகுவதற்கும் 

வினிவயொகம் ச ய்வதற்கும் கடினமொகும் அைவுக்கு இந்நிலனவகங்கள் பல்வவறுபட்ட அைிவு 

அலமப்சபொழுங்குகைின் மிகப்சபொிய வ கொிப்புகலை உருவொக்கும். 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் அைிலவ கட்டலமப்பு ச ய்வதற்கும் வதலவயொனவற்லைப் 

பிொித்சதடுப்பதற்குத் துலணச ய்யவும் மிக உதவும். மருதுவமலனகளுக்கு வவண்டி 

வடிலமக்கப்பட்ட மருத்துவத் தேவு நிர்வொக ஒழுங்குமுலைலய சவைிபடுத்தும் Tool for Clinical 

Data  ஒரு நல்ை எடுத்துக்கொட்டொகும். பிை வணிக அடிப்பலடயிைொன சவற்ைிகேமொன 

நிலைவவற்ைல்கள் அைிவு நிர்வொகக் கைத்தின் வவறுபட்ட இடங்கைில் கொணப்படுகின்ைது.  

அைிவுத் சதொழில்நுட்பக் (Knowledge engineering) கைம் குலைந்தது இேண்டு அடிப்பலடக் 

கூறுகள் (சபொருட்புை அைிவு மற்றும்  ிக்கல் தீர்க்கும் அைிவு) உள்ை மிகப் சபொிய அைவிைொன 

அைிவு அடிப்பலட ஒழுங்குமுலைகைின் (Knowledge Based System) சநைியொன 

உருவொக்கத்துடன் சதொடர்புள்ைது. மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் முக்கியமொக சபொருட்புை 

அைிலவ ஆயவும் மொதிொிப்படுத்தவும் நலடமுலைபடுத்தவும் பயன்படுத்தப்படும்; மட்டுமன்ைி 

 ிக்கல் தீர்க்கும் அைிலவப் பொதிக்கும். எவ்வொறு வவறுபட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 
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சபொருட்புை மொதிொி உருவொக்கத்தில் பங்சகடுக்கின்ைது என்பது கீவழ Types of Ontologies 

என்பதில் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

5.4. மூைப்சபொருண்லமயியன் வலககள் 

              மூைப்சபொருண்லமயியலில் முதன்லமயொன இரு வகுப்புகள் உள்ைன: முதைொவது ஒரு 

சபொருட்புைத்லதப் பற்ைிய “நிலையொன அைிலவ (static knowledge) சவைிப்பலடயொக 

அைிந்துசகொள்ைப் பயன்படுத்தப்படுவது; இேண்டவது முந்லதய 

மூைப்சபொருண்லமயியல்களுடன் முேண்படும்  சபொருட்புை அைிலவப் பற்ைிய பகுத்தைிவொன 

கருத்லதத் தருவது ( ிக்கல் தீர்க்கும் அைிவு problem solveing knowledge). முதல் வகுப்பில் 

பின்வரும் அட்டவலணயில் சுருக்கப்படுத்தியுள்ைவொறு வலககளுக்குள்ை வவறுபொடு 

சபொதுலமத்தன்லம மட்டத்தின் அடிப்பலடயில் ச ய்யப்பட்டுள்ைது.  

1.சபொருட்புை 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள்  

குைிப்பிட்ட  ிை சபொருட்புை வலகக்குப் சபொருத்தமொன 

அைிலவ உருப்படுத்தம் ச ய்ய வடிவலமக்கப்பட்டது. 

எ.கொ. மருத்துவம்,  இயந்திேவியல் வபொன்ைலவ 

2.சபொதுவின 

மூைசபொருண்லமயியல்  

பை சபொருட்புைங்களுக்குப் பயன்படுத்தவியலும்.  ிலன-

முழு சமொழிய ( ிலன-முழுக் வகொட்பொடு (Part-Whole 

theory)  மூைப்சபொருண்லமயியல் பை சதொழிநுட்ப 

சபொருட்புைங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. வமலும் 

“வமன்லமக் வகொட்பொடு (super theory)” மற்றும் “லமயத் 

சதொழில்நுட்பம் (core technology)” என்பவற்ைிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. Core technology article. 

3.உருப்படுத்தம்  ொர் 

மூைசபொருண்லமயியல்  

இலவ எது உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படவவண்டும் 

என்பலத வலேயலைவிைக்கம் ச ய்யொமல் சபொது 

உருப்படுத்த இருப்புப்சபொருள்கலை வொய்ப்பொடு 

வடிவமொக்கும்.  ட்டக மூைப்சபொருண்லமயியல் (Frame 

Ontology) மிக அைியப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டொகும்.   

 ிக்கல் தீர்க்கும் அைிவு வகுப்பிற்கு,  இேண்டு வலககலைக் கொணைொம்: 

1.ச யல்பொட்டு 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 

குைிப்பிட்ட ச யல்பொடுகளுக்குச்  ிைப்பொன 

ச ொற்கலைத் தருவது. 

2.சநைிமுலை 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 

குைிப்பிட்ட  ிக்கல் தீர்க்கும் சநைிமுலைகளுக்குச்  

 ிைப்பொன ச ொற்கலைத் தருவது. 
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 சநைிமுலைகளும் ச யல்களும் அைிவுப் சபொைியியலில் இேண்டு வவறுபட்ட ச ொற்கைொகும்.  

ஒரு ச யல்  ிக்கலின் ஒரு வலகயொகும்; அவத மயம் சநைிமுலை  ிக்கல்கலைத் தீர்க்கும் 

வழியொகும். இவ்வொறு ஒரு ச யல் வவறுபட்ட சநைிமுலைகளுடன் சதொடர்புபடுத்தப்படைொம்; 

அலவ மறுபடியும் துலணச் ச யல்கலைக் சகொண்டிருக்கும்.   

 மற்சைொரு மூைப்சபொருண்லமயியலின் வலக, பயன்பொட்டு மூைப்சபொருண்லமயியல் 

(Application Ontology) ஆகும்.  ஒரு குைிப்பிட்ட சபொருட்புைத்தின் மொதிொிப்படுத்தலுக்குத் 

வதலவயொன எல்ைொ அைிவு-நிலை மற்றும்  ிக்கல் தீர்லவ உட்படுத்தும் பயன்பொட்டு 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு சபொருட்புை மற்றும் சநைிமுலை 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கைின் ஒன்றுவ ர்ப்பொகும். 

5.5 மூைப்சபொருண்லமயியலின் உருவொகமும் வடிவொக்கமும் 

           மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்க அடிப்பலடயில் இரு வழிகள் உள்ைன. 

முதைொவது மற்றும் மிக சவைிப்பலடயொன ஒன்று மிக அடிப்பலடகைிலிருந்து 

மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குவது; அதொவது வகுப்புகள், உைவுகள், வநர்வுகள் 

மற்றும் பிைவற்லை வலேயலை விைக்கம் ச ய்வது.  எடுத்துக்கொட்டுகலை Tools for Clinical 

Data, Cultural Knowledge Database  மற்றும் Creating a Protein Ontology என்பனவற்ைில் 

கொணைொம். 

           பகுதி-தொனியக்க மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கத்தின் ஆர்வமுள்ை முயற் ி 

Extracting Ontologies என்பதில் விைக்கப்பட்டுள்ைது.  அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுலை 

இலணயதை வ லவகள் உள்ளுலை சமன்சபொருள் (underlying software) வபொல் ஒப்பொன 

கட்டலமப்புகலையும் ச யல்பொடுகலையும் பகிர்ந்துசகொள்ளும் என்ை உண்லமயின் 

அடிப்பலடயிைொகும். அலவ உைவுள்ை ச யைொக ஒப்பொன சவைிப்பொடு உள்ைதொக 

 ந்வதகிக்கிை சமன்சபொருள் ஆணவப்படுத்தலில் விலன-சபயர் இலணகலைத் 

சதொிந்துசகொள்ை இைக்கண-உணர்வு கருவிலயப் பயன்படுத்தும்; மற்றும் இறுப்பொன்கலை 

பயன்படுத்திய பின்னர் மூைப்சபொருண்லமயியல் கருத்துருக்கள் மிகச்  ிைப்பொன 

இலணகளுக்குக் கற்பித்துக்கூைப்படும். இவ்வொறு மூைப்சபொருண்லமயியல் சபொைியிைொர் 

மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குவதில் பங்சகடுக்கின்ைனர்.  ிை சபொதுவொன ச ொற்கள் 

மீட்பு சவற்ைி மற்றும் மூைப்சபொருண்லம வமலூைல் என்பனவற்றுடன் சதொடர்பொன 

பகுதிகைில் விைக்கப்பட்டுள்ைது.   

            இேண்டொவது வழி பை வடிவுகைில் இருக்கின்ை மூைப்சபொருண்லமயியலை 

ஒன்றுவ ர்ப்பதொகும். மிகக் கூடுதைொக பயன்படுத்தப்படும் வடிவங்கள்  கீவழ தேப்பட்டுள்ைன: 
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ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலை மற்சைொன்ைில் உட்படுத்தல்: வகுப்புகள், உைவுகள் மற்றும் 

இரு சமய்சபொருள் மூைொய்வுகைின் சவைிப்பலட உண்லமகள் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியலில் கொணப்படுகின்ைது என்பது இதன் விலைவொகும். சபயர் 

வமொதல்கள் சவைிவேைொம்; அலவ மனித முயற் ியொவைொ மூைப்சபொருண்லமயியல் கருவிலயப் 

பயன்படுத்துவதொவைொ தீர்மொனிக்கப்படும்.  

கட்டுப்பொடு: ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் உண்லமயில் இதற்குக் கொேணமொன ஒரு கட்டுண்ட 

துலணக் குழுமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ஒரு எைிய எடுத்துக்கொட்டு, முழு எண் 

கணிதத்தின் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுடன் உண்லம எண்கலை லகயொை விதிகைின் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் ஒன்ைிலணப்பு ஆகும். முதல் மூைப்சபொருண்லமயியலில் 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்திருக்கவியலும் + என்ை விதி முழு எண்கைின் துலணக் குழுமத்தின் 

(subset) வமல் பயன்படுத்தப்படும்.  

வநர்த்தியொக்கல் (Refinement):  சபொது மூைப்சபொருண்லமயியல் குைிப்பிட்ட வதலவகளுக்கு 

பயன்படுத்தவவண்டி  ிைவவலைகைில் வநர்த்தியொக்கலை வவண்டும். KATUS திட்டம்  

(http://hcs.science.uva.nl/projects/NewKARUS/home.htmal) சபொதுவொன 

மூைப்சபொருண்லமயியலை சதொழில்நுட்ப மூைொய்வுகைொக அதிகொிக்கின்ை வநர்த்தியொக்கம் 

மூைம் சதொழிநுட்பக் கருவிகளுக்குப் சபொிய மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொகுவதுடன் 

சதொடர்புலடயது.  

          எவ்வழியில் மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கப்பட்டொலும் அதன் பயன்பொட்லட 

வமம்படுத்த வவண்டி  ிை வடிவொக்கக் சகொள்லககள் சதொடர்புள்ை பனுவல்கைில் 

கூைப்பட்டுள்ைன.  

தனிப்பகுதிகள் (Modularity):  ிைிய அைகுகள் கட்டலமப்லபப் புொிந்துசகொள்வலதயும் 

மீைப்பயன்படுத்துவலதயும் எைிதொக்குகின்ைது. 

அகவயமொன இல வு (Inernal Coherence): கட்டலமப்பொன கருத்துரு ஒழுங்கலமப்பின் 

தன்வய நிலைமொைொலம. 

விொிவொக்கம் (Extensibility): வதலவயொன வைர்ச் ியொக மூைப்சபொருண்லமயியல் தனிநிலைக் 

கருத்துகலைவயொ வகுப்புகலைவயொ வ ர்த்து வமம்படுத்தப்படுகின்ைது. இச்ச யல்பொட்லட 

எைிதொக்குவது வடிவொக்கத்தின் (design) வநக்கமொக இருக்கவவண்டும். 

இயற்லக வலகப்படுகைின் (natural categories) மீது லமய வலேயலை விைக்கங்கள்: இலத 

எைிதொக்கவும் பயன்படுத்துபவர்களுக்குச்  ொதகமொக்கவும் ச ய்யும். 

குலைந்த மூைப்சபொருண்லமயியல் உறுதியைிப்பு (Minimal Ontological commitment). 
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           குலைந்த உறுதியைிப்புக் சகொள்லக சபொதுத்தன்லம வி யத்லத                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

மீண்டும் சகொண்டுவரும்.  மூைப்சபொருண்லமயியல் உறுதியைிப்பு குலைவொய் இருந்தொல் அது 

கூடுதல் சபொது மூைப்சபொருண்லமயியைொக இருக்கும்; எனவவ மீைப்பயன்படுத்துவது 

எைிதொகும். இருப்பினும் பயன்படுத்துவது மீைப்பயன்படுத்துவது என்ை சகொடுக்கல் வொங்கல் 

இருக்கிைது; ஒரு எல்லைக்கு வமல் மூைப்சபொருண்லமயியலை சபொதுலமப்படுத்துவது அது 

உருப்படுத்தம் ச ய்ய விரும்புகிை அைிலவ மீள் உருப்படுத்துவம் ச ய்வதன் ச லூக்கத்லத 

குலைக்கும். இவ்வொறு எல்ைொ குழுவினரும் சபொதுலமப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவலத 

உணர்ந்துசகொண்டொல்  ொியொன ச ொல் “உகந்த மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு ஒப்பலடப்பு 

(Optiamal Ontological Commitment”). 

            மூைப்சபொருண்லமயியலின் வடிவலமப்பு/ திட்டவலமப்பின் அடிப்பலடலயப் பற்ைிய 

ஒரு விைக்கமொன வழிகொட்டி பின்வருவனவற்ைில் கொணைொம்: 

http:protégé.stanford.edu/publication/Ontology_development/Ontology 101-noy-

mcguiness.html. 

5.6 மூைப்சபொருண்லமயியலும் தகவல் மீட்பும் 

            டிஜிடல் ச யவதன் உந்தப்பட்ட ச யன்லம மற்றும்  மீபகொைத்தில் நிகழ்கிை 

உைகைவில் இலணக்கப்பட்ட தகவல்லமயத்தின் உயர்ந்த வைர்ச் ி தகவல்  ிக்கல்கைின் 

கவனக்குவிப்லப மொற்ைியுள்ைது. இவபொது தகவலைக் கண்டுசகொள்வதும்  ிை தலைப்புகலைப் 

பற்ைிய அைிலவப் சபறுவதும் கடினமொனதல்ை; மிகப் சபொிய தகவல் குவியலிலிருந்து 

வதலவயொனவற்லைத் சதொிந்சதடுப்பதுதொன் கடினமொனது. வதடல் சபொைி (search engine) 

மேபொக முக்கியச் ச ொற்கலைத் வதடுதல் மற்றும் தகவல் கூறுகலை வொில ப்படுத்த/ 

தேப்படுத்த வவண்டி அவற்ைின் மிகுதியின் மீது நடவடிக்லககலை எடுப்பது வபொன்ைவற்ைில் 

ஒரு சதொடொியல் அணுகுமுலைலயப் பயன்படுத்தியது. இந்சநைிமுலைகள் ச ொற்சதொகுதி 

 ீொின்லம வபன்ை  ிக்கல்கைொல் பொதிக்கப்பட்டது;  ிை தகவல் சபொருள் 

சபொருத்தமொன/வதலவயொன தகவலைக் சகொண்டிருக்கும், ஆனொல் வவறுபட்ட ச ொற்கலைப் 

பயன்படுத்துவதொல் அது மீட் ிக்கு உட்படொது; அவத மயம் ச ற்கைின் ஒற்றுலம கொேணமொகப் 

சபருத்தமற்ை தகவல் மீட் ிக்குள்ைொகும். இருப்பினும் கொை தொமதமொகப் சபொருண்லமயியல் 

அணுகுமுலை என்ை ஒரு புதிய அணுகுமுலை உருவொகின்ைது. இவ்வணுகுமுலை தேவு 

மீட்புக்கும் இலணயத்தில் வைம் வேவும் (Data Retrieval and navigation) ஒரு கூடுதல் 

திருத்திகேமொன வழியில் பயன்படுத்துபவொின் வதலவலயக் கருதி விலடயைிக்க வவண்டி 

கருவித் தேலவப் (தேலவப் பற்ைிய தேவு) பயன்படுத்துவலத வநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ைது.  
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            மூைப்சபொருண்லமயியல் இருவழிகைில் இச்ச யன்லமலய வமன்லமப்படுத்த 

பயன்படவியலும்: 

 இது கருத்துருக்கலையும் உைவுகலையும் நன்குப்புைப்படுத்தி அவற்லை விைக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்கலைப் புைப்படுத்தொது தகவலைச் சுருக்கம் ச ய்யவும் 

அலத சவைிப்பலடயொக உருப்படுத்தம் ச ய்யவும் அனுமதிக்கின்ைது. 

 கூடுதல் அைிவுபூர்வமொன மீட்லப அனுமதித்து மூைப்சபொருண்லமயியல் அனுமொனச் 

ச யல்பொடுகலைக் (inference functions) சகொண்டிருக்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

“கூலடப்பந்து விலையொட்டுபவர் (basketball player)” என்பது “சதொழில் ொர் 

உடற்பயிற் ியொைர் (professional athlete)” என்பதுமொகும்; இக்கருத்துருக்களுக்கு 

இலடவயயுள்ை உைவுகலை வலேயலைவிைக்கம் ச ய்யும் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஒன்லைக் வகட்கும் வபொது மற்சைொன்லை மீட்கைொம். 

மூைப்சபொருண்லமயியல் தகவல் மீட்பின் (information retrieval (IR)) வதலவகலைத் 

திருப்திப்படுத்தவவண்டுமொனொல், பை எண்ணிக்லகயிைொன விைக்கமொன 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள்  உருவொக்கப்படவவண்டும்; மற்றும் பகுதி-தொனியக்கமொன 

மற்றும் தொனியக்கமொன மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கத்தின் (semi-automatic and 

automatic ontology cretation) சநைிமுலைகள் ஆழமொக ஆயப்படவவண்டும்.  

          தகவல் மீட்பும் ச யற்லக அைிவும் (IR & AI) எவ்வொறு மூைப்சபொருண்லமயியலும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயிைொன சநைிமுலைகளும் மேபுத் தகவல் மீட்பு 

சநைிமுலைகளுடன் ஊடொட இயலும் என்ை சுருக்கத்லதத் தருகின்ைது. குைிப்பொக, 

லமயச்ச ொல் அடிப்பலடயிைொன வதடல்கைில் (keyword-based searches) 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை வ ர்ந்துவருலகக் வகொட்பொடு (Co-occurrence Theory) 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கைின் பகுதி-தொனியக்க உருவொக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படைொம். 

இக்வகொட்பொட்டின் பின்னணியிலுள்ை அடிப்பலடக் கருத்து  என்னசவன்ைொல் அடிக்கடி 

வ ர்ந்துவரும் ச ொற்கள் அவற்ைிற்கிலடவய வலுவொன உைலவக் சகொண்டிருக்கும் மற்றும் 

இச்ச ொற்கைில் உள்ளுலையும் இரு கருத்துருக்கள் அவற்ைின் வ ர்ந்துவருலகப் புள்ைியியைொல் 

அைவிடப்படைொம். Salton Index என்ை குைிப்பிட்ட எடுத்துக்கொட்டில்  ிை லமயச்ச ொற்கைின் 

இயல்பொன வ ர்ந்துவருலகயொல் ஒருபக்கமொகச்  ொயொத வ ர்ந்துவருலகயின் முக்கியமொன 

அை டு கருத்துருக்கைின் உைவுகைின் அை டொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

5.7. மூைப்சபொருண்லமயியலின் உருவொக்கம் (Extracting Ontologies) 

            முன்னர் கூைியதுவபொல் மூைப்சபொருண்லமயியல்கைின் உருவொக்கம் 

சபொருண்லமக்கை மூைப்சபொருண்லமயியல்கலை (domain ontologies) தொனியிக்கமொக 

உருவொக்க வவண்டி சமன்சபொருள் வழியலமப்பு இலடமுக (API) குைியங்கைில் (codes) 
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ஏற்கனவவ இருக்கிை பனுவல்/உலே ஆவணப்படுத்தலைப் பயன்படுத்த முயற் ிப்பலத 

விைக்கும். இங்கு உருவொக்கியவர்கள் கருதுவகொள் அடிப்பலடயில் ஒரு சமன்சபொருைொல் 

ச யல்படுத்தப்பட்ட ஒரு ச யலை ஒக்கும் ஆவணத்திலுள்ை விலன-சபயர் இலணகலை 

இடங்கொணவியலும் ஒரு இைக்கண உணர்வுள்ை ஒழுங்கலமப்லபப் பயன்படுத்துகின்ைனர். 

எடுத்துக்கொட்டொக “தேவு வ ர் (Add-Data)” மற்றும் “பயன்படுத்துபவர் சபயலேப் சபறு (Get-

Username)” என்பன இம்மொதிொியொன இரு விலன-சபயர் இலணகள்.  ிைப்பொன இலணகைின் 

இறுப்புக் பின் ஒரு சபொருண்லமக்கை மூைப்சபொருண்லமயியல் இச் ிைப்பொன இலணகலைக் 

கருத்துருக்கைொகசகொண்டு அதன் அடிப்பலடயில் கட்டப்படுகின்ைது. இம்மொதிொியொன மீட்புச் 

ச யன்லமயின் சவற்ைிலய மதிப்பிடுவதற்குச்  ிை அடிப்பலட அகேவொில  அட்டவலணகள் 

(basic indices) மற்றும் மிக சபொதுவொன எந்த மீட்புச் ச யன்லம என்பன சுருக்கவுலே 

ச ய்யப்பட்டுள்ைது.    

           நொணயத்தின் மற்சைொருபக்கம் தேவு, தகவல் மற்றும் அைிவு இவற்லை 

மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பயன்படுத்தி மீட்பது. இம்மொதிொியொன திட்டங்கைின் இேண்டு 

எடுத்துக்கொட்டுகள் SHOE மற்றும் Ontoborker திட்டங்கள்.  SHOE சநைிமுலை ஏற்கனவவ 

இருக்கிை வலைப் பக்கங்களுக்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலைச் 

வ ர்க்கின்ைது; பயன்படுத்துபவர் ஒரு வகள்விலய நிேப்பும் வபொது  வதடலைக் கூடுதல் 

 ிைப்பீடு ச ய்ய அவருக்கு இருக்கிை சூழல்கள் தேப்படும். Onbroker  என்பதும் பை 

சமொழிசபயர்ப்பு படிகளுக்குப் பின்னர் முலையொன சபொருண்லமயிலின் வமல் பயன்பொடுள்ை 

ச யன்லமகலைச் ச ய்ய ஒரு ஊக இயந்திேத்தொல் (inference engine) 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இம்மொதிொியொன ஊகம் வகட்கப்பட்ட கருத்துருக்கைின் துலண 

வகுப்புகலை மீட்பலத அனுமதிக்கிைது; வமலும் உட்பலடயொன தகவலை கூடுதல் 

சவைிப்பலடயொகவும் சபைவும்/அணுகவும் ச ய்கின்ைது.     

           ொியொன தகவலை மீட்க ஒவ்சவொரு மூைத்திலும் இருக்கிை தகவலின் வதலவலய 

நிேல்படுத்த ஒரு குைிப்பிட்ட வழி வதலவப்படும். சமய்ப்சபொருள் அடிப்பலடயிைொன தகவல் 

மீட்பு மொதிொி (Ontology-Based Information Retrieval Model) இச் ிக்கலைக் குலையுள்ை அைிவு 

அடிப்பலடகளுடன் (Knowledge Bases (KBs)) வ ர்த்துக் லகயொளுகின்ைது. இவ்வணுகுமுலை 

எந்தப் சபொருண்லமயியல் மீட்பு வழிமுலையும் (semantic retrieval algorithm)  அைிவு 

அடிப்பலடகைின் மற்றும் மூைப்சபொருண்லமயியகைின் நிலைவுைொலமலயக் 

லகயொளுவதற்குத் திைன் இருக்கவவண்டும் என்று நம்புகின்ைது; மற்றும் அலவ முழு 

ஒழுங்குமுலையில் ஒரு முக்கியச்ச ொல் அடிப்பலடயிைொன “Plan B” மீட்பு சநைிமுலைலய 
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உள்ைடக்குவலத ஆவைொ லனகூறுகின்ைது. இம்மொதிொியொன சநைிமுலைகளுக்கு இங்கு 

எடுத்துகொட்டுகைொகக் கொட்டப்படும் அவற்ைின் சபொருண்லமயியல் தேப்படுத்தல்  சபொதுவொக 

இேண்டு படிநிலைகைின் அடிப்பலடயிைொகும்: 

1.ஆவணங்கலை அைவிடப்பட்ட அலடயொைப்படுத்தைொல் அலடயொைப்படுத்துவது 

பனுவலுக்கு அலடயொைப்படுத்தப்பட்ட வநர்வுகைின் முக்கியத்துவத்தின் வருணலனயொகும். 

எனவவ ஒவ்சவொரு வநர்வும் பின்வருமொறு அைவிடப்படும்: 

   Freq d,i            N 

 di  =             x log 

    max k {freq d, k}   ni 

 

2. ஆவணங்கைின் வதலவ/சபொருத்தத்லத மதிப்பிடுலகயில், ஒரு ஒப்புலம அகேவொில  

அட்டவலண அலடயொைப்படுத்தங்கைின் அடிப்பலடயில் கணிக்கப்படுகின்ைது.  

5.8 நலடமுலைபடுத்தும் சமொழிகள் 

            மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் முதலில் ச யற்லக அைிவு ஆய்வொைர்கைொல் 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பலத நிலனவுபடுத்துவது மூைப்சபொருண்லமயியல்கலை 

வலேயலைவிைக்கம் ச ய்யப் பயன்படுத்தப்படும் சமொழிகள் ச யற்லக அைிவின் துலணக் 

கைமொன அைிவு உருப்படுத்தத்திலிருந்து சபரும்பொன்லமயும் ஆக்கப்பட்டது என்பது 

ஆச் ொியப்படத்தக்கதல்ை. அைிவு உருப்படுத்த சமொழிகள் முன்னர் கூைப்பட்ட 

வலகபொட்டியல்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்யும் முந்லதய முயற் ிகைின் பகுதியொகும்; மற்றும் 

மேபொக/பேம்பலேயொக வகுப்புகைின் வலேயலைவிைக்கங்கள், மேபுொிலம வபொன்ை உைவுகள் 

(“is-a” e.g. enzyme is-a protein…), பண்புகள் மற்றும் வநர்வுகள் என்பனவற்ைிற்கு 

ஆதேவைிக்கின்ைது. மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உருப்படுத்தத்திற்குப் சபொருத்தமொன 

அைிவு உருப்படுத்த சமொழிகைின் குழுமம் வருணலன தர்க்கங்கள் (description logics).  

மூைப்சபொருண்லமயியலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ை முதல் சமொழிகைில் ஒன்று 

Stanford’s Ontolingua. 

          தற்வபொது மூைப்சபொருண்லமயியல்களுக்கு அர்பணிக்கப்பட்டுள்ை சமொழிகள் மிகச் 

ச யைொற்றும் திைனுள்ைலவ.  வமற்புலடப்பொன எடுத்துக்கொட்டுகள் சபொருண்லமயியல் 

மற்றும் விவவக வ லவகள் சகொண்ட சமொழி முலையொன முன்னிருப்புள்ை WWW  ட்ட சமொழி 

RDF ஆன OIL (Ontology Interface Layer), வமம்படுத்தப்பட்ட முன்னிருப்புள்ை XML   ஆன 

XOL.  
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           மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்க சமொழிகைின் நிலைவபைொக்கம், அனுகூைமொக்கம் 

என்பனவற்ைில் கவனம் ச லுத்தப்பட்ட அவத வநேத்தில் பிை ஆய்வொைர்கள் தற்சபொது 

பயன்படுத்தப்படுகின்ை வகள்விசமொழிகள் கருவி-தேவு வகள்விவகட்டலின் ச யல்பொட்டிற்கு 

உகந்தலவயல்ை என்று நம்புகின்ைனர் மற்றும் அந்த வநொக்கத்திற்கு வவண்டி  ிை குைிப்பிட்ட 

கருவிகள் வடிவலமத்தொர்கள்.  ஒரு எடுத்துக்கொட்டு Xcerpt சமொழியொகும்; இது Xchange 

என்பதன் சநருக்கமொன ஒன்ைொகும்.  

          இம்சமொழிகைிலும் பிைவற்ைிலும் மிகப்சபொிய உள்ைடக்கத்லத/ சபொருைடக்கலதக் 

கொணவியலும்; எனவவ ஆர்வமும் முன்வனற்ைமும் விலேவொக வைர்கின்ைது.  இருக்கிை 

தைங்கலைப் பயன்படுத்தி அல்ைது வவறுபட்டலவகலை உருவொக்கி புதிய தீர்வுகள் 

 ீக்கிேத்தில் சவைிவேைொம்; இது முன்னர் விைக்கப்பட்ட கொட் ிலய மொற்றும். 

5.9 மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயிைொன மின்-கல்வி (ontology based E-Education) 

          மூைப்சபொருண்லமயியல் எதொர்த்தமொக இருப்பலவகலையும் (beings) இருப்புகலையும் 

(existings) பற்ைி ஆவலதக் குைிப்பிடும் தத்துவக் கருத்துவொகும்.  “என்ன இருக்கிைது?” என்ை 

அடிப்பலடயொன வகள்வியிலிருந்து எழும் ஒரு குழுமக் வகள்விகளுக்கு விலட கொண 

முயல்கின்ைது.  

          மீபத்தில் இது தத்துவதிற்கு சவைிவய ஒரு ஆய்வுக்கைத்லத அைிமுகப்படுத்தியது. ஒரு 

அைிவு அடிப்பலடக்குச் சுருக்கமொன அடித்தைமொக பயன்படுத்தவியலும் ஒரு 

சபொருண்லமக்கைத்லத விைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் படிநிலை அடிப்பலடயில் 

அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்பட்ட ஒரு குழுமக் கலைச்ச ொற்கைொகக் குைிப்பிடப்படுகின்ைது. 

இப்சபொருண்லமப் பேப்புகைில் மூைப்சபொருண்லமயியல் அைிவு உருபடுத்தத்லதப் 

பற்ைியதொகும்; வமலும் இது அைிலவ அலமப்பொக்கம் ச ய்யவும் ஒரு சபொருண்லமக் கைத்தின் 

சதைிவொன சுருக்கத்லத சவைிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  கணிப்சபொைி இயலில் 

ஆய்லவ வமம்படுத்த எவ்வொறு மூைப்சபொருணலமயியல் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது என்று 

கொட்டும் விொிவொன விைக்கங்களும் மொதிொிகளும் (samples) Wikipedia, Whatis வபொன்ைவற்ைில் 

கூைப்பட்டுள்ைன. 

5.9.1 கல்விக்கு மூைப்சபொருண்லம ஆய்வு 

            மூைப்சபொருண்லமயியைொனது கருத்துருக்கள் (concepts), உைவுகள் (relations), 

வலகப்பொடுகள்/பொகுபொடுகள் (classifications) மற்றும் பகுத்தைிவு (reasoning) என்பலவகலை 

உள்ைடக்கிய அைிவின்  ிைப்பொக்கலதச்  ொத்தியப் படுத்துவதொல் கல்வி  மூகத்தில் 

குைிப்பிடத்தக்க கவனத்லதப் சபற்றுள்ைது. மிவ ொகுச் ி (MIzoguchi)  என்பர் கல்விக்கு 
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மூைப்சபொருண்லம ஆய்லவப் பயன்படுத்துவது மூன்று முக்கியமொன 

நன்லமகலை/அனுகூைங்கலைத் தருகின்ைது என்று நம்புகிைொர். 

1. கல்வி ஒழுங்குமுலைலய திைலமமிக்கதொகவும்  ிந்தலன நிலைந்ததொகவும் 

ச ய்கின்ைது. 

2. சவைிப்பலடயொன அைிலவத் தருகின்ைது. 

3. ச ொற்சைொலகலய நிலைவபைொக்கம் ச ய்கின்ைது. 

4. கருத்துப்பொிமொற்ைத்லத எைிதொக்கின்ைது. 

5. அைிலவ மீைப்பயன்படுத்தச் ச ய்கின்ைது. 

ப்சேவ்கர் (Breuker) அைிவுப் சபொருண்லமகைத்திற்குள் பல்வவறுபட்ட உைவுகலையும் 

அலமப்புகலையும் அகேவொில  படுத்தவும்  ிைப்பீடு ச ய்யவும் கல்வியில் 

மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பயன்படுத்த ஆவைொ லன  கூறுகின்ைொர். 

             பின்வரும் அட்டவலண நொன்கு வவறுபட்ட அைிவு உருப்படுத்த வழிகலைச் 

சுருக்கமொக ஒப்பிடுகின்ைது. 

 

 Textbook  Google Search  Wikipedia Ontology 

System  

Outline Yes No Yes Yes 

Tutorial No No No Can have 

Accurate 

Infomation  

Yes Maybe Maybe Yes 

Environment Hard copy Internet Internet Computer 

Organized 

information 

(information 

organization)  

Yes Partial Yes Yes 

Graphical ontology 

(representation)  

Yes Yes Yes Yes 

Query / navigation keyword 

search, 

indexing  

Yes Yes Yes 

Question 

generation 

specified  only the 

specific 

No several kinds 

of question 
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question can 

be generated, 

can generate 

question for 

nearmiss, 

syntax not 

semantic 

பொடநூல்தொன் (Textbook) அைிவு பகிர்வுக்கும் உருப்படுத்ததிற்கும் மேபொன வழியொகும். 

இருப்பினும் இது பயன்படுத்துபவொின் ஊடொட்டம் (interaction),  ஊக்கமிக்க 

தனிப்பட்டமுலையில் மொற்ைியலமத்தல் என்ை வதலவகலைப் பூர்த்திச ய்யொது. Google மிகப் 

சபொிய அைிவு வைங்கலைக் சகொண்டிருக்கின்ைது. இருப்பினும் அது கல்விப் பயன்பொட்டிற்கு 

வவண்டி எனக் குைிப்பிடப்படொததன் கொேணமொக அைிவு மிகச் ீேொக 

ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. Wikipedia அைிவு உருப்படுத்ததிற்குச்  ிைந்தது. அது வலேபட 

அடிப்பலடயில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட (graphically organized) அைிவுச் சுருக்கத்லத 

ஆதொிக்கொவிட்டொலும் சதொடர்புள்ை கருத்துரு வலேயலைவிைக்கங்களுக்கு ஒரு பட்டியல் 

சதொடர்புகலை வழங்குகின்ைது.  மூைப்சபொருண்லமயியலுக்கு அவற்லைக் கொட்டிலும் கூடுதல் 

அனுகூைங்கள் இருக்கின்ைன:  

1. அது வலேபட அடிப்பலடயில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அைிவுச் சுருக்கத்லத 

ஆதொிக்கின்ைது. இது மொணவர்கள் “இத்தலைப்பு எலதப்பற்ைியது?”, “இத்தலைப்பில் 

எந்தத் துலணத்தலைப்புகள் உட்படுத்தப்பட்டுள்ைன? “அதன் லமயப்சபொருள் என்ன?” 

என்ை எல்ைொவற்லையும் உள்ைடக்கிய கருத்லதப் சபை உதவுகின்ைது.  

2. இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பகிர்ந்துசகொள்ைத் தயொர்நிலையில் இருகின்ைது. 

3. சபொருண்லமக்கை வல்லுனர்கைொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ைதொல் இது 

உருவொக்கப்பட்டுள்ைதொல் இது கூடுதல் திருத்தமொனதொகும் (ச ம்லமயொனதொகும்). 

4. தனிப்பட்டமுலையில் மொற்ைியலமக்கத்தக்கது 

5. தேவு ஆய்வும் அைிக்லக உருவொக்கம்  

5.9.2. கல்வியில் நடப்பிலுள்ை மூைப்சபொருண்லமயியலின் பயன்பொடு 

கல்வியில் மூைப்சபொருண்லமயியல்  ச யல்படுத்தும் ச யன்லம: 

   டிச வொ (Dicheva) என்பவேொல் நிகழ்த்தப்பட்ட கல்வியில்   

மூைப்சபொருண்லமயியலின் பயன்பொட்டின் திைனொய்வு இவ்வூக்கமொன ஆய்வுக் 
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கைத்தில் உள்ை ஆர்வம், முன்வனற்ைம் பற்ைிய விொிவொன வர்ணலனலயத் 

தருகின்ைது.   

   மூைப்சபொருண்லமயியலைத் தனிமுலைப் பயிற் ிகளுக்கும் (tutorials) 

அலமப்புமுலைக்கும் (organization) பயன்படுத்தல். 

   இது மூைப்சபொருண்லமயியலை அைிவு அடிப்பலடக்குப் பயன் 

படுத்துவதிலிருந்து வவறுபடுகின்ைது.  மற்சைொருவிதமொகக் கூைினொல், 

மூைப்சபொருண்லமயியலின் முக்கியமொன பயன்பொடு ஒரு அலமப்புமுலையொன 

அலமப்லபத் தருவதொகும். உண்லமயொன அைிவு வவறுபட்ட வடிவலமப்பில்  

வ கொிக்கப்பட்டிருக்கும். 

1. கல்வி மூைப்சபொருள்கலை அகேவொில  அட்டவலணப்படுத்த மூைப்சபொருண்லமயியலை 

பயன்படுத்தல் (Using Ontology to Index Education Materials): முர்வே (Murray) ஒரு 

இலணயவலை அடிப்பலடயிைொன தனிமுலைப் பயிற் ி மற்சைொரு தனிமுலைப் பயிற் ிக்கொன 

 ிைப்பீட்லட உட்படுத்த வவண்டி வினிவயொகிக்கப்பட்ட பொடத்திட்டத்திற்கொன மொதிொி (Model 

for Distributed Curriculum) என்ைலழக்கப்படுகின்ை  ட்டகத்லத முன்சமொழிந்தொர்.  தலைப்பு 

வவண்டப்படும் வபொது மூைப்சபொருண்லம ஆய்லவ பயன்படுத்தி தனிமுலைப் பயிற் ிகலை 

ஒழுங்குபடுத்த சபொருத்தமொன தனிமுலைப் பயிற் ி மட்டுமன்ைி சதொடர்புள்ைலவகளும் 

வேவலழக்கப்படும். ஷொபொஜி மற்றும் உடன் பணிபுொிவவொரும் (Shabajee and the colleagues)  

 ிங்கப்பூொில் கல்விலய வமம்படுத்த கற்கும் தலைப்புகலை வலகப்படுத்துவதற்கு 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவப் பயன்படுத்த ஆவைொ லன கூைினர். சபௌச க்வுப் 

(Bouzeghoub) மற்றும் உடன்பணிபுொிவவொர் மொற்ைியலமக்கத்தகப் படிப்புகலை (adaptive 

courses) உருவொக்க டிஜிட்டல் மூைவைங்களுக்கு வவண்டி வபொர்டல்கலை (portals) உருவொக்க 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவப் பயன்படுத்தினர்.  கல  மற்றும் உடன்பணிபுொிவவொர் 

(Kasai and the colleagues) தகவல் சதொழில் நுட்பத்திற்கு வவண்டி (Information Technology 

(IT)) கல்வி இைக்லக ஒழுங்குபடுத்த மூைப்சபொருண்லமயிலைப் பயன்படுத்தினர். வவறுபட்ட 

தனிமுலைப் பயிற் ியைர்கைிடமிருந்து கற்ைல் சபொருட்கலை (learning objects) அலமப்பொக்கம் 

ச ய்ய மூைப்சபொருண்லம ஆய்வு பயன்படுத்தப்பட்டது. மூைப்சபொருண்லமயில்கலை  கற்ைல் 

சபொருள்கலை  கண்டுபிடித்தலுக்கும் இலணத்தலுக்கும் வ திச ய்ய மூைப்சபொருண்லமயியல் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. எழுத்தைிலவக் கற்பிக்க அைிவுள்ை தனிமுலைப் பயிற் ி 

ஒழுங்குமுலைகைின் (intelligent tutoring system) உருவொக்கலை ஆதொிக்க ஆதொிங் கருவியில் 

(authoring tool) கைொவல்சகொ, சபயின் மற்றும் கொக்ஸ்  (Clavalho, Pain and Cox) என்வபொர் 
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பலடப்பொைிக் கருவியில் கற்பித்தல் நடவடிக்லக விதிகலை வலகப்படுத்த 

மூைப்சபொருண்லமயிலைப் பயன்படுத்தினர். 

2. பயன்படுத்துபவர் விவேக்குைிப்புகலைக் குைிப்பிடுதல் (specifying user profile):  

தகவல்கலை மற்சைொரு மூைத்துடன் பொிமொைிக்சகொள்ை இயைச் ச ய்ய வவண்டி 

பயன்படுத்துபர் விவேக்குைிப்புகலைக் குைிப்பிட RDF, OWL  வபொன்ை 

மூைப்சபொருண்லமயியல் சமொழிகள் அல்ைது கருவிகலைப் பயன்படுத்துவது மற்சைொரு 

பயன்பொடொகும். எடுத்துக்கொட்டொக பொல்மி ொவனொ மற்றும் உடன் பணிபுொிவவொர்கைொல் 

(Palmisano and the colleagues) எடுத்துலேக்கப்பட்ட பயன்படுத்துபவர் விவேக்குைிப்பு 

நிர்வொகத்திற்கொன  ட்டகம் பயன்படுத்துபவர் விவேக்குைிப்புகலைக் குைிப்பிட RDF-ஐப் 

பயன்படுத்துகின்ைது.  ொங்க் மற்றும் உடன்பணி புொிபவர்கைொல் (Song and the colleagues) 

எடுத்துலேக்கப்பட்ட இலணயவலை அடிப்பலடயிைொன கற்ைல் மூைவைக் கைஞ் ியத்திற்கு 

(web-based learning resource repository) மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பயன்படுத்தல் 

மற்சைொரு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

3. பயன்பொடுகலையும் அவற்ைின் இலடமுகங்கலையும் விைக்குதல் (Describing applications 

and their interfaces): சவைிப்பலட உண்லமகள் (axioms), பகுத்தைியும் இயக்கநுட்பம் 

(reasoning mechanism) மற்றும் ஊட்டொட்டம் (interaction) இவற்லை உள்ைடக்கிய 

பயன்பொடுகள் மற்றும் இலடமுகங்கலைக் குைிப்பிட மூைப்சபொருண்லமய் ஆய்வு 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. இதில் XML பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. ஹயொஷி மற்றும் 

உடன்பணிபுொிவவொர்கைொல் சவைியிடப்பட்ட வடிவலமப்புச் சூழல் (design environment) ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டொகும்.  

5.9.3 அைிவு உருப்படுத்தமும் மதிப்பீட்டு உருவொக்கமும் (Knowledge representation and 

assessment generation) 

           இங்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒழுங்கலமப்பு அைிலவ வ மிக்க 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது (இது அகேவொில  அட்டவலண அல்ை); வமலும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உள்ைலமப்பு கற்ைலுக்கு உதவப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.   

1.அைிவு உருப்படுத்தம் (Knowledge representation): வமொட்டொ மற்றும் உடன்பணிபுொிவவொர் 

(Motta and the colleagues) மூைப்சபொருண்லமயியலை மூன்று வலககைொக 

பொகுபடுத்துகின்ைனர்: தலைப்பு,  முதொயம்  ொர்ந்த அைிவு அலமப்பு, கற்ைல்  முதொயங்கள். 

 முதொயம்  ொர்ந்த அலமப்பில் மிக முக்கியமொன அல்ைது எதிர்வொதத்திற்குொிய 

ச யற்பொங்குகைின் அைிவு உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ைது. கற்கும்  முதொயங்கள் 
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விவேக்குைிப்பு மூைப்சபொருண்லமயியலுடன் (profile ontology) கூடுதல் ஒற்றுலமயுள்ை 

விருப்பவவலைச ய்பவொின் ஆர்வத்துடன் கூடிய  முதொயங்கள் ஆகும்.   

2. வகள்வி உருவொக்கம்: சஹொசைொஹன் மற்றும் பிைர் (Holohan and others) பகுதி-

தொனியக்கமொன வகள்வி உருவொக்கலதத் தரும் OntAware  ஒழுங்குமுலைலய 

எடுத்துலேத்தனர். உைவு ொர் தேவு அடிப்பலட நிர்வொக ஒழுங்குமுலை (relational database 

management system) அடிப்பலடயிைொன இந்த ஒழுங்குமுலை OWL-இல் குைிப்பிடப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு ஒழுங்குமுலைலய ஏற்கின்ைது; மற்றும் வகுப்பு-துலணவகுப்பு 

(class-subclass), வகுப்பு-வநர்வு உைவு (class-instance relationship) என்பனவற்றுடன் 

சதொடர்புலடய வகள்விகலை உருவொக்குகின்ைது. எடுத்துலேக்கப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒழுங்குமுலை கருத்துக்கள், ச யற்பொங்குகள் என்பனவற்ைில் 

உள்ைவற்லையும் உள்ைடக்கிய எல்ைொ உைவுகைின் அடிப்பலடயில் வகள்விகலை உருவொக்க 

இயலும்.  பயன்படுத்துபவர் அடிப்பலடச்  ிக்கலை மொற்ைிப் புதிய  ிக்கலைச் ச ய்லகயில் 

அவற்ைிற்கிலடயிைொன வவறுபொடுகள் பின்சதொடேப்பட வவண்டும் என ஹிேொஷிமொ 

(Hirashima) கூடுதைொக எடுத்துலேக்கிைொர். 

3. ஒரு சூழலில் ஒத்துப்வபொகும் கற்ைல் (Adaptive learning in a context): ஒத்துப்வபொகத்தக்க 

விதத்தில் கற்ைலை ஆதொிக்க  ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒழுங்குமுலை 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. சபர்கைங்கொவும் கொர் ியொவும் (Berlanga and Garcia) கற்கும் 

நலடகளும் (learning styles) வ ொதலனயும் (test) வலகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு  ட்டகத்லத 

(framework) எடுத்துலேத்தனர்.  ஒத்துப்வபொகும் விதிகளுடன் (adaptive rules) கற்கும் நலட 

சபொருத்தமுை (ஒத்தில வொக) மொறும்.  ஹுஆங்கும் அவேது உடன் பணிபுொிவவொரும் (Huang 

and his colleagues)  சபொருண்லம வலை (semantic web) உத்திகள் வ ர்க்கப்படுலகயில் மின்-

கற்ைல் வமம்படும் என்று நம்பினொர்கள். இது ஒரு சபொருண்லமயியல் சூழல் மொதிொி, 

அைிவுத்திைனுள்ை/ நுண்ணைிவுள்ை தனிப்பட்ட ச யலி, கருத்து ொர் கற்ைல் வகொட்பொடுகள் 

என்பனவற்ைில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. புதிய மின்-கற்ைல்  ட்டகத்தில் கற்ைல் வ லவகள் 

தேப்படுலகயில் தனிப்பட்டவொின்  ிைப்பியல்பும் ஆர்வங்களும் கருத்தில் சகொள்ைப்படும்.   

கல்விக்கு மூைப்சபொருண்லமகள் (Ontologies for Education (O4E)): வின்ஸ்டன்– ொசைம் 

மொனிைப் பல்கலைகழகம், பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகம், ச யிண்ட்-பீட்டஸ்பர்க் மனிை 

பல்சதொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் என்பனவற்ைொல் இணந்து உருவொக்கப்பட்ட O4E  

கல்வியில் மூைப்சபொருண்லமயியல் பயன்பொடுகளுக்கு வவண்டி ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ைது. 

வலைதைம் ஆய்வுக்கட்டுலேகள், கருவிகளுக்கு இணப்புகள், மூைப்சபொருண்லமயியல் 
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சதொடர்புள்ை தகவல்கள் என்பனவற்லைத் தருகின்ைன.  பை பணிப்பட்டலைக் கட்டுலேகள் 

குைிப்பிட்ட சதொழில்நுட்பங்கலையும் கல்வியில் அவற்ைின் வதலவலயயும் விைக்குகின்ைன.  

நடப்பிலுள்ை பயன்பொடுகள்:  

Topic Maps 4 E-learning (TM4L): டிச்ச வொ, டிச்ச வ் என்வபொேொல் உருவொக்கப்பட்ட TM4L 

என்பது ISO XTM Standard-ஐப் பயன்படுத்தி கல்வி ொர் சபொருள்கலை பகிர்ந்துசகொள்ை 

அனுமதிக்கின்ைது. 

மொதிொி மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒழுங்குமுலை 

வலேபடம் 1: ச ல் மூைப்சபொருண்லமயியல் (cell ontology) 

வலேபடம் 2: ச ல் வகொட்பொடு (cell theory) 

5.10 திைலமவொய்ந்த உயர் ச யல்திைனுள்ை கணிப்சபொைி அடிப்பலடயிைொன தகவல் 

அலமப்பொக மூைப் சபொருண்லமயியல்  

5.10.1 அடிப்பலடக் கருத்துரு 

        மூைசபொருண்லமயியல் கைலவத் தன்லமயொனது. நொம் இவ்சவைிப்பொட்லட இருமுலை 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்யவவண்டி வரும்:  முதலில் அடிப்பலடக் கருத்துருவொக வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்யப்படும்; பின்னர் இது முழுவதுமொக வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்படும். 

         வஜம்ஸ் சஹண்ட்ைர் (James Hendler)  மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பின்வருமொறு 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்கிைொர்: “ஒரு அைிவுத் சதொகுதியின் முலையொன வலேயலை விைக்கம்

” (“a formal definition of a body of knowledge”). இது கூடுதைொக கைலவத்தன்லமயுைொமல் 

எல்ைொவற்லையும் சதைிவொகக் கொட்டுவதொல்/கூறுவதொல் இது மிக நல்ை வலேயலைவிைக்கம் 

ஆகும்.  இருப்பினும் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு குைிப்பிட்ட அைிவுக்கைத்துடன் (particular 

field of knowledge) அல்ைது சபொருட்கைின் சதொகுப்புடன் சதொடர்புபடுத்தும் ஒரு 

சபொருள்விைக்கச் ச ொற்வகொலவ (glossary)  அல்ைது பிை கருத்துருக்கைின் குழும வடிலவ 

அலடயவியலும் ஒரு சுருக்கமொகும்.   

         இது வலகப்பொட்டியலின் நிலனவு எச் மொ? என்ை வகள்வி எழைொம்.  ஆம் இேண்டும் 

ஒற்றுலமயுள்ைலவ எனப் பதிைைிக்கைொம். முதலில் ஒரு பொடப்சபொருள் வலகப்பொட்டியலை 

உருவொக்கியபின்னர் அதில் கூடுதல் விைக்கங்கலைச் வ ர்த்து ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலை 

உருவொக்கவியலும். இதுதொன் விரும்பத்தக்கது என்பது  ொியல்ை. ஒருவர் ஒரு 

வலகப்பொட்டியலைப் பொர்க்கவியல்ைொது என்பது வபொன்று ஒருவர் 

மூைப்சபொருண்லமயியலையும் பொர்க்கவியைொது எனும் வபொது, அவர் ஒரு உருப்படுத்தலத 

அல்ைது மொதிொிலயப் பொர்த்து அலதக் கற்பலன ச ய்யவியலும்.     
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5.10.2 பின்னணி: கூடுதல் ச யல்திைனின் வதலவ 

          கடந்த பை ஆண்டுகைொக XML தேவின் திைலமயொன பொிமொற்ைத்திற்கு தன்முலனப்பு 

வொய்ந்த சதொழில் நுட்பமொக  உருவொகியுள்ைது. XML மற்றும் அதன் திட்டங்கைின் 

ஆதேவொைர்கள் வணிகம், அேசு, இேொணுவ நிறுவங்கள், உைகைவில் விொிந்த வலை (World 

Wide Web (WWW) என்பனவற்லை உள்ைடக்கும்.  

              இன்று மூைப்சபொருண்லமயிலின் தர்க்கம், மூைப்சபொருண்லமயியல் சமொழிகள் வழி 

நொம் அைிலவப் பகுப்பொயவும் பகிர்ந்துசகொள்ைவியலும்; மற்றும் பகுத்தைிவுச் ச யலிகள் 

(intelligent agents) மூைப்சபொருண்லமயியல்-உள்ளுலையும் சபொருண்லமயில் குைிபீட்டின் 

(semantic markup) சபொருண்லம துல்லியலதப் பயன்படுத்த ச ய்லூக்கம் ச ய்யப்படுள்ைது.  

             மூைப்சபொருண்லமயியல் அதன் உண்லமயொன வடிவத்தில் அொிஸ்டொட்டில் 

கொைத்திலிருந்வத உள்ைது.  மூைப்சபொருண்லமயியல் அதன் புேொதனத்தன்லமயில் “உள்ைது” 

அல்ைது “இருக்கிைது” என்ை ஆய்லவக் குைிப்பிட்டு நின்ைது. இன்று மூைப்சபொருண்லமயியல் 

தேவு வலகப்பொட்டுத் திட்டங்கள், சபொருட்புை அகேொதிகள் (ச ொற்கைஞ் ியங்கள்) 

(thesauruses) , ச ொற்சைொலககள் (vocabularies), முக்கியச் ச ொல் பட்டியல்கள் (key-word 

lists), வலகபொட்டியல்கள் (taxonomies) என்பனவற்லை உள்ைடக்கும். 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் தேவின் சபொருண்லமயியல் மற்றும் சதொடொியல் 

புொிந்துசகொள்ைலை ஊக்குவிக்கும். மூைப்சபொருண்லமயியலின் மேபொன வலேயலைவிைக்கம் 

குரூபேொல் (Gruber’s) தேப்பட்டுள்ைது: “… கருத்துருவொக்கத்தின்  ிைப்பீடு (…specification of 

conceptualization)”.  சநகிழ்ச் ியொகக் கூைினொல் அது “ஒரு சபொருண்லமக் கைத்திற்குள் 

இருக்கும் சபொருட்கலையும் விதிகலையும் (the things and rules that exist within a respective 

domain)” வலேயலை விைக்கம் ச ய்யும். பின்வருவன மூைப்சபொருண்லமயியலின் 

முக்கியமொன தனிமங்கலைக் சகொண்டிருக்கின்ைது:  

(1) இது ஒரு சுருக்கம், ஒரு தர்க்கவியல் கருத்துரு. 

(2) இதன் வநொக்கம் அைிவு, கருத்துருக்கள் அல்ைது சபொருட்கள் என்பதன் குைிப்பிட்ட 

பேப்பிற்குள் உள்ைது 

(3) மூைப்சபொருண்லமயியலில் சபொருட்கள் அல்ைது கருத்துருக்கள் அவற்ைிற்கிலடவய 

உைவுகள் சகொண்டிருக்கும்; இந்த உைவுகள் சபரும்பொலும் படிநிலையொக இருக்கும்; ஆனொல் 

எப்வபொதும் படிநிலையொக இருக்கும் என்ைில்லை. 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கள்: 
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 (1) தேப்பட்ட ஒழுங்குமுலை, பேப்பு அல்ைது கைத்தின் கூறுகலை விைக்கப்  

பயன்படுத்தல்ைொம். 

 (2) எவ்வொறு ஒரு அைிவு ஒழுங்குமுலையின் கூறுகள் ஒன்ைிற்சகொன்று உைவுசகொண்டுள்ைன 

(அதொவது அலவ எவ்வொறு ஊட்டொட்டம் ச ய்கின்ைன) என்பலத விைக்கப் பயன்படுத்தைொம்.  

(3) ஒன்ைொகத் சதொடர்புபடுத்தப்படுதல் அல்ைது  ங்கிலியொல் இலணத்தல். பை உறுப்பு 

மூைப்சபொருண்லம ஆய்வுகலை உள்ைடக்கிய ஒரு முதன்லமயொன மூைப்சபொருண்லமயியல் 

இருப்பது  ொத்தியமொகும். 

(4) அவற்லை விைக்கும் வழியொக ஒரு மொதிொியில் மொதிொிப்படுத்தல் அல்ைது உருப்படுத்தம் 

ச ய்தல். 

(5) ச யற்லகப் பட்டைிவின் வவறுபட்ட அைபுகலை அலடய அவற்ைின் தர்க்கத்லத 

சமன்சபொருைில் உள்ளுலையச் ச ய்யைொம்.  

5.10.3 மூைப்சபொருண்லமயியலை அகக்கொட் ியொய்க் கொணுதல் 

              மூைப்சபொருண்லமயிலை அகக்கொட் ியொய் கொண்பதன் நல்ை வழி மிக எைிதொன 

ஒன்லை மொதிொிப்படுத்துவதொகும். சமொஸ்ச ல்ைொவின் (Moschella’s) மூைப்சபொருண்லமயியல் 

வலேயலைவிைக்கம்: “…சபொருண்லமக் கைத்திற்குள் உள்ை சபொருள்களும் விதிகளும்”.  

“சபொருள்கள்” என்பதில் கருத்துருக்கள் அல்ைது உண்லம வொழ்க்லக சபொருள்கள் வபொன்ை 

அருவ அல்ைது பருலமப் சபொருள்கலை உட்படுத்தவியலும். “விதிகள்” என்பது 

சபொருள்களுக்கு அல்ைது சபொருள்கலைப் பற்ைியலவகளுக்கு இலடவய  உள்ை உைவுகலை 

ஆளும் விதிகள் என்பலதக் குைிக்கும். எ.கொ. “தொனியக்க வொகனங்களுக்குச்  க்கேங்கள் உண்டு

” – “ க்கேங்கள் இேண்டிற்குக் கூடுதல் ஐந்திற்குக் குலைந்த எண்ணிக்லகயில்ைனலவ”. 

“வபொட்டிச்  ிற்றூர்தி தொனியக்க ஊர்திகைின் ஒரு வலக”. “சபொருண்லமக் கைம்” என்பது ஒரு 

குைிப்பிட்ட மண்டைம் அல்ைது எல்ைொப் சபொருள்கைின் பிேபஞ் த்திலிருந்து 

பிொித்சதடுக்கப்பட்ட ஒரு குைிப்பிட்ட “உைகம்”.   

              மூைப்சபொருண்லமயியல் உண்லமயொக இருக்கிைவற்லை விைக்கப் சபொதுவொகப் 

பயன்படுத்தப்படும். விைங்குப் பேொமொிப்பு பற்ைிய அைிவின் உண்லமயொன சதொகுதி அல்ைது 

ஒரு குைிப்பிட்ட இேொணுவ ஆயுதப்பலடயொல் பயன்படுத்தப்பட்ட உண்லமயொன 

பலடக்கைச் ொலை.  

           கீவழ மொதிொியொக்கப்பட்ட எைிதொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் தொனியக்க 

ஊர்திகலை உருவொக்கும் சதொழிற் ொலையின் பகுதியொக அலமயும் இருப்சபொருள்கலையும் 

(entities) அவற்ைிற்கிலடவயயுள்ை உைவுகலையும் கொட்டும்.  
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 எைிலமயொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு 

  

        

     

துலணவலக              துலண வலக 

                  

         

 

எடுத்துக்கொட்டு                            எடுத்துக்கொட்டு 

          உற்பத்தியொைர்        

     

           உற்பத்திச ய் 

 

      வமொட்டொர் வண்டி 

வணிட 

தொனியக்க ஊர்தி 

மொருதி 700 

கொர்பவேஷன் 

தொனியியக்க ஊர்தி 

உற்பத்தி நிறுவனம் 

மொருதி வமொட்டொர் 

கம்பனி 

 

அம்புக்குைிகள் கருத்துருக்களுக்கு அல்ைது சபொருள்களுக்கு இலடவயயுள்ை உைவுகலை 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும். அம்புக்குைி “உொிலமயொைர்” என்ை உைவிலிருந்து சவைிவய 

சுட்டிகொட்டுகிைது; அவற்லை  அலவ சவைிப்படும் படங்களுடன் இலணக்கபட்டுள்ை 

 ிைப்புப்பண்புகைொகக் கொணவியலும்.  வபொர்டு வமொட்டொர் கம்சபனி “தொனியக்க ஊர்தி 

உற்பத்தியொைர்” வகுப்பின் துலணவகுப்பின் வநர்வொகும்;  “தொனியக்க ஊர்தி” என்பது 

“வமொட்டொர் ஊர்தி” என்பதன் துலணவகுப்பொகும். “டொேஸ் உற்பத்தியொைர்/Taurus’s 

manufacturer” என்பது வபொர்டு வமொட்டொர் கம்சபனி/Ford Motoar Co.  வபொர்டு வமொட்டொர் 

கம்சபனி/Ford Motoar Co  என்பது வபொர்டு டொேஸ்/Ford Taurus என்பலத உற்பத்தி 

ச ய்கின்ைது.   

         “வமொட்டொர் ஊர்தி/motor vehicle” என்பதும் “கொர்பவேஷன்/ corporation” என்பதும் 

அவமொிக்க தொனியங்கு ஊர்தி உற்பத்தி வகுப்புகைின் (American automobile manufacturing 

classes) சபொருண்லமக் கைத்தில் வகுப்புகைொகும்.  வகுப்புகள் என்பன தனிப்பட்ட 

குணங்கலைக் சகொண்டு குழுக்கள் அல்ைது வலகப்பொடுகள் ஆகும்.  “தொனியங்கு 

ஊர்தி/automobile” என்பது “வமொட்டொர் ஊர்தி/motor vehicle” வகுப்பின் துலண வகுப்பொகும். 

”motor vehicle/வமொட்டொர் ஊர்தி”  என்பதன் பிை துலண வகுப்புகள் படத்தில் 

கொட்டப்படவில்லை என்ைொலும் “டிேக்/truck” டிேொக்டர்/tractor”  வபொர்க்லிப்ட்/forklift” 
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என்பவலகலையும் உட்படுத்தவியலும்.  “தொனியக்க ஊர்தி உற்பத்தியொைர்/ automoblile” 

என்பது “உற்பத்தியொைர்/nanufacture” வகுப்பின் துலணவகுப்பொகும். இப்சபொருண்லமக் 

கைத்தில் “உற்பத்தியொைர்” வகுப்பின் பிை துலணவகுப்புகள்   “லடயர் உற்பத்தியொைர்/tire 

manufacturer” அல்ைது “கண்ணொடி உற்பத்தியொைர்/ glass manufacturer” என்பலத 

உள்ைடக்குவதொகக் கருதைொம்.   

         மூைப்சபொருண்லமயியலில் “சபொருள்/thing” அருவமொகவவொ (abstract) 

பருப்சபொருைொகவவொ (concrete) இருக்கைொம் என்பலத நிலனவில் சகொள்ைவும். வகுப்புகளும் 

துலணவகுப்புகளும் அருவங்கைொகும்; அலவ உண்லமயில் நமது உள்ைத்லதத் தவிே 

வவசைங்கும் சவைிவய இருப்பதொகத் சதேயவில்லை. அலவகள் நமது உள்ைங்கைில் ஏவதொ 

 ிைவற்ைின் உருப்படுத்தங்கைொக மட்டும் இருக்கின்ைன அல்ைது உண்லமயில் இருக்கும் 

சபொருள்கைொக இருக்கின்ைன.   

        Ford Taurus LX என்பது உண்லம இருப்புப்சபொருள்.  அலத  ஒருவர் பொர்க்கவும் 

சதொடவும் இயலும். அது தொனியக்க துலணவகுப்பின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகக்/வநர்வொகக் 

கொட்டப்படுகின்ைது. OOP கலைச் ச ொல் அடிப்பலடயில் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு/வநர்வு என்பது 

உண்லமப் சபொருைொகும். சபொதுவொக அது உண்லமயொய் உள்ை ஒன்ைொகும்; அலதப் பிை 

‘இயல்பு எதிர் கருத்துரு’ வழியில் சதொடவவொ கொணவவொ இயலும். OOP கலைச்ச ொல்லில் ஒரு 

சபொருள் என்பது ஒரு வகுப்பு அல்ைது ஒரு துலணவகுப்பு என்பதிலிருந்து சதொடங்கப்பட்டது 

அல்ைது என்பதன் எடுத்துக்கொட்டொகும். 

         இவ்வலேயலை விைக்கத்திற்கும் “… ஒரு கிைொ ொியின் வடிவத்லத எடுக்கும் ஒரு 

சுருக்கமொக்கம்/அருவமொக்கம் அல்ைது ஒரு குைிப்பிட்ட அைிவுக் கைத்தில் சதொடர்புள்ை 

கருத்துருக்கைின் அல்ைது சபொருள்கைின் பிை குழுமம்”  என்ை வலேயலை விைக்கத்திற்கும் 

உள்ை முேண்பொடின்லமலயக் கவனிக்கவும். 

           வகுப்புகள், எடுத்துக்கொட்டுகள், சபொருள்கள் என்பன பின்வரும் அடிப்பலடக் 

கருத்துருக்கலைப் புொிந்துசகொள்ை உதவும்: மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் உண்லம 

உைகின் ஒரு குைிப்பிட்ட பகுதிக்குள் வரும் உண்லமப் சபொருள் மற்றும் கருத்துருப் சபொருள் 

என்ை இரு சபொருள்கலையும் (things) அவற்ைிற்கிலடயிைொன உைவுகலையும் 

சகொண்டிருக்கும்.   

5.10.4 மூைப்சபொருண்லமயியல் சமன்சபொருைின் வநொக்கமும் பயன்பொடும் 

           பல்வவறுபட்ட இைக்குகலை அலடய உருவொக்கப்பட்ட சமன்சபொருைில் (software) 

மூைப்சபொருண்லமயியலின்  ிைப்பியல்புகள் (properties), பண்பியல்புகள் (characteristics), 
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தர்க்கம்  (logic) என்பனவற்லை அடக்கவியலும். இன்று மூைசபொருண்லமயியல் ஆய்வொல் 

இயக்கப்படும் சமன்சபொருைின் பயன்பொடுகைில் மிகப் புகழ்வொய்ந்தலவ அைிவு உருப்படுத்தம் 

(knowledge representation), ச யற்லக அைிவு (artificial intelligence), தகவல் சதொழில்நுட்பம் 

(information technology) என்ை கைங்கைில் உள்ைன. அைிலவ இடமொற்ைம் ச ய்யவியலும் 

நமது திைனில் கூைத்தக்க வமம்பொடுகலை விலைவிக்க  இப்பொடங்கள் (disciplines) 

வலைதைத்தின் மீது கவனக்குவிப்புடன் இணந்துள்ைது.  

          பின்வரும் விவொதங்கள் மூைப்சபொருண்லமயியல்கலையும் பகுத்தைிவுவுள்ை 

ச யைொண்லமகலையும் (intelligent agents) பயன்படுத்துவதில் வலைதைமும் 

வலைதைத்துடன் உைவுள்ை சதொழில்நுட்மும் ச ய்யும் மிகப்சபொிய பங்கைிப்லப 

அங்கீகொிக்கின்ைது/ஒப்புக்சகொள்கின்ைது. இருப்பினும் சதொழில் நுட்பத்தின் பயன்பொடு 

வலைதைத்துடன்  எல்லைப் படுத்தப்பட்டுள்ைது என்பது இதன் மலைசபொருள் அல்ை.  

சதொழில் நுட்பத்லத வலைதைத்திற்கு சவைியிலும் mainframe, networked environments 

என்பனவற்லை உள்ைடக்கிய எந்தச் சூழலிலும் பயன்படுத்தவியலும்.  வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டச் 

சூழல் jawa மற்றும் marked-up   உலேக் வகொப்புகளுடன் இலயபு சகொண்டிருந்தொல், இது 

சதொழிநுட்பத்துடன் இலயபுடன் இருக்கும். இப்பயன்பொடுகளுக்கு என்று 

சதொிந்சதடுக்கப்பட்ட சமொழியொக இருந்தொல் ஜொவொ  ிைப்பொகத் வதலவப்படொது.  

          World Wide Web Consortium, DARPA மற்றும் ஐவேொப்பிய ஐக்கியநொடுகைின் அைிவு 

உருப்படுத்தம்/ ச யற்லக அைிவு  முதொயங்கைின்  பல்வவறுபட்ட உறுப்பினர்கள் கொேணமொக 

சபொருண்லமயியல் வலை / Semantic Web வதொன்றுகின்ைது.  Semnatic Web  என்பது டிம் 

சபர்னர்ஸ்-லீ (Tim Berners-Lee) என்பவொின் பலடப்பொகும்; இவர்தொன் அ ல்/ஆதொே 

வலைதைத்லதயும்  (original Web) உருவொகியவேொவொர்.  ஆதொே வலைதைம் HTML markup 

(அல்ைது அலடயொைப்படுத்தல்/annotation) பக்கங்களுடன் ஆவணத்லத லமயமொய்க் 

(document-centric) சகொண்டது வபொன்று சபொருண்லம வலையும் சபொருண்லம அலடயொைப் 

பக்கங்களுடன் ஆவண-லமயம் சகொண்டதொய் இருக்கும்.  

           மேபொன HTML அலடயொைப்படுத்தல் என்பதற்கும் புதிய சபொருண்லமயியல் 

அலடயொைப்படுத்தல்  என்பதற்கும் இலடயில் உள்ை வவறுபொடு முதல் நிலையில் 

அலடயொைத்லத உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சமொழியில் உள்ைது. ஆேம்பத்தில் 

பயன்படுத்தபட்ட சமொழி Hypertext Markup Language (HTML)  என்பதொகும். இது ஒரு 

எல்லைக்குட்பட்ட சமொழியொகும்; இது ஆவணங்கள் ஒரு பிசேௌ ேொல் (browser) 
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பொர்லவயிடபடுலகயில் ஆவணங்கள்  எவ்வொறு வதொன்ைவவணும் என்று மட்டும் கூறுகின்ைது.  

இதில் தேவு  ம்பந்தப்படொது. 

           முேணொக சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தல் ஆவணங்கைி தேவுகலைக் 

சகொண்டிருப்பதற்கு அதிகொேம் தருவதுடன் முன்னொல்  ொத்தியமல்ைொத மிகக் கூடுதைொக 

வநர்த்தியொக்கப்பட்ட/சமருகிடப்பட்ட, அனுமொனிக்கவியலும் மற்றும் புொிந்துசகொள்ைவியலும் 

தேவுகலைக் சகொண்டிருக்கவும் அதிகொேம் தருகின்ைது. சபொருண்லமயியல் 

அலடயொைப்படுத்தல் (semantic markup), உள்ைர்ந்த சபொருண்லம சகொண்டிேொத 

எைிலமயொன எழுத்துக் வகொர்லவலயப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிைொகச் ச ொற்கைின் 

சபொருண்லமகள் அல்ைது சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில் (வலைதைத்திற்கு சவைிவய 

உள்ை உள்ைடகத்லதயும் உள்ைடக்கிய) உள்ைடக்கத்தில்/சபொருைடக்கத்தில் வதடுவதற்கும் 

பிை ச யற்பொங்குகலைச் ச ய்யவதற்கும் வவண்டிய திைலன அைிக்கின்ைது.  

எடுத்துக்கொட்டொக “நட் த்திேங்கள்”என்பலதத் வதடி நட் த்திேக் கூட்டங்கைிலிருந்து ஹொலிவுட் 

நட் த்திேங்கள் வலேப் சபறுவதற்குப் பதிைொக நொம் இப்வபொது ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டொன/ ிைப்பொன இயந்திேத்லதப் பயன்படுத்தி வதலவயொன நட் த்திேக் 

கூட்டங்கைின் நட் த்திேங்களுக்கு நமது வதடலைக் கட்டுப்படுத்திக்சகொள்ைைொம்.  

            இம்மூைப்சபொருண்லமயியல்தொன் அம்மொதிொியொன வமம்பட்ட துல்லியத்திற்குப் 

பின்னொல் உள்ை தர்க்கத்திற்குப் சபொறுப்பொனதொகும்; வமலும் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு 

அடிப்பலடயிைொன அலடயொைப்படுத்தப்பட்ட சமொழிகள் தொன் வநேடியொகவும் 

தனித்தன்லமயொகவும் அம்மொதிொியொன தர்க்கத்லத நிலைவவற்றுவதற்குப் சபொறுப்பொனதொகும். 

5.10.5. மூைப்சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலின் துல்லியம் 

          எவ்வொறு தகவல் அல்ைது அைிவின் பொிமொற்ைத்தில்  துல்லியலத வமம்படுத்த 

சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலில் உள்ை மூைசபொருண்லமயியலின் தர்க்கத்லத 

உள்ளுலை ச ய்வது என்பது விைக்கப்படவவண்டியதொகும். தகவலை நுகர்வவொர் 

வினிவயொகிப்பவர் எலதத் தருகின்ைனர் என்பலதத் துல்லியமொகப் புொிந்துசகொள்கின்ைனர் 

என்பலத உறுதி ச ய்ய மூைப்சபொருண்லமயியல்-இயக்கத் தர்க்கத்லத (ontology-driven logic) 

சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலுக்குள் உள்ளுலை ச ய்யும் விஷயம் 

முக்கியமொனதொகும்.   மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு அதன் உள்ைடக்கத்லத துல்லியமொக 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்துள்ைதொல் உள்ைொர்ந்த/ஆற்ைல்மிக்க சபொருண்லம மயக்கம் 

குலைக்கப்படுகின்ைது. மூைப்சபொருண்லமயியல் இச்ச யல்பொட்டிற்குத் துலணபுொிகின்ைது; 

ஏசனன்ைொல் அதன் பயன்பொட்டிற்கொன உடன்பொடுகள் மற்றும் அதன் துல்லியமொன 

சபொருண்லமகைின் விொிவொன புொிதல் என்பன தகவலின் பொிமொற்ைத்திற்கு முன்னவே 

சபைப்படுகின்ைது. அதொவது ஒவ்சவொருவரும் ஒரு பொிமொைத்திற்கு – வழங்கலின் மூைமொக 
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உதவி ச ய்யும் சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தல், விதி அடிப்பலடயிைொன 

அனுமொனிகும் பகுத்தைிலவ நலடமுைப்படுத்தும் நுகர்வவொேொகப் பகுத்தைிவுள்ை ச யலி –   

மற்ைவர் எலதப்பற்ைி வபசுகிைொர் என்று துல்லியமொக அைிவர்; எசனன்ைொல் ஒவே 

மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பயன்படுத்த அவர்கள் முன்கூட்டிவய சபொறுப்லப ஏற்றுள்ைனர்.   

             அந்த வநொக்கத்திற்கொக விவ  மொக எழுதப்பட்ட மூைசபொருண்லமயியல் ொர் தர்க்கமும் 

சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலில் உள்ளுலையும் அைிவும் ஒரு பகுத்தைிவுள்ை 

ச யலியொலும் பிசேௌ ேொலும் இயந்திேம்-படிக்கவியலுவதொகும்.“ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஆய்வு இயந்திேம்-படிக்கவியலுவதொகச் ச ய்யைொம் என்ைொல், அது கணிப்சபொைிலய 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை கலைச்ச ொற்கலை 

திைலமயொய்லகயொை அனுமதிக்கின்ைது; இக்கலைச் ச ொற்கள் இத்தகவலைப் 

புொிந்துசகொள்ளும் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அர்த்தத்லதத் தரும். கணிப்சபொைி இச்ச ொல்லின் 

எந்த ஆழமொன அர்த்தத்திலும் இத்தகவலைப் புொிந்துசகொள்ைொது; ஆனொல் பயன்படுத்துபவர் 

புொிந்துசகொள்ளும் கலைச் ச ொற்கலை அது திைலமயொகக் லகயொளுகின்ைது. இது 

பயன்படுத்துபவருக்கும் கணிப்சபொைிக்கும் இலடயில் ஒரு கருத்துப்பொிமொற்ை முலைலய 

அனுமதிக்கின்ைது; இது மறுபடியும் பயன்படுத்துபவர் வதலவகள், விருப்பங்கள், 

கட்டுப்பொடுகள் என்பனவற்லை உருப்படுத்தம் ச ய்யும் சமன்சபொருள் விலைசபொருள்கைின் 

உற்பத்திலய  ொத்தியமொக்குகின்ைது. “  

             அைிவின் பொிமொற்ைத்லத இேண்டு ச யற்பொங்குகைொகப் பொர்க்கவியலும்.  முதல் 

வநர்வில் அைிவு பொிமொைப் படுகின்ைது; அதொவது மூைசபொருண்லமயியலுக்கும் 

சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலுக்கும் உட்பலடயொனது. இது குைிப்பிடப்பட்ட 

அைிலவ அதொவது சபொருண்லமயியல் அலடயொைப்படுத்தலில் ஏற்கனவவ உள்ளுலைந்துள்ை 

சபொருண்லமக்கை அைிலவ  ம்பந்தப்படுத்தும்/உட்படுத்தும்.  இேண்டொவது வநர்வு ஒரு 

பகுத்தைிவுள்ை ச யலியொல் பயன்படுத்தப்படும் அனுமொன இயந்திேத்லத (inference engine) 

 ம்பந்தப்படுத்தும்/உட்படுத்தும். (ஏற்கனவவ) இருக்கின்ை சபொருட்புை அைிவு ச யலியொல் 

அணுகப்படும் சபொழுது புதிய அைிவு அனுமொனிக்கப்படும் அல்ைது விதிகலைப் பயன்படுத்திய 

பின்னர் அல்ைது இயந்திேத்தில் தங்கியிருக்கும் கட்லடவிேல் விதிகலைப் பயன்படுத்திய 

பின்னர் உய்த்துணேப்படும்.  

5.10.6 மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குவதில் உள்ை சகொள்லககள் அல்ைது படிகள் 

          மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்கும் ச யல்பொடு தற்சபொழுது 

“மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுப் சபொைியியல்/ ontology engineering” என்று 

அலழக்கப்படுகின்ைது. மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் சபொருத்தமொன பயிற் ிலயக் 
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சகொண்ட மற்றும் பொடப்சபொருள்-வல்லுனர்களுடன் இலணந்து தமது ச யலைச் ச ய்யும் 

ஆட்கைொல் உருவொக்கப்படும்.   

            பேவைொகக் கூைினொல், மூைப்சபொருண்லமயியல் அதன் வநொக்கத்லதயும் பயலனயும் 

விைக்குவதொலும் அதன் முக்கியமொன கூறுகலையும் (சபொருள்கள், கருத்துருக்கள், வகுப்புகள்) 

உைவுகலையும் அலடயொைங்கொண்பதொலும் மற்றும் சபொருள் மயக்கமில்ைொத 

வலேயலைவிைக்கங்கலை உருவொக்குவதொலும் சபைப்படும்.   

           சநொய் மற்றும் மக்கினஸ் (Noy and McGuiness) பின்வரும் படிகலைப் 

பொிதுலேகின்ைனர்: 

1.வநொக்கம், சபொருட்புைம், மூைப்சபொருண்லமயியலின் பயன்பொடு என்பனவற்லை 

அலடயொைம் கொணவும். 

2.இருந்தொல் முன்னவே உள்ை மூைப்சபொருண்லமயிலைப் பயன்படுத்தவும். 

3.மூைப்சபொருண்லமயியலின் முக்கியமொன கலைச்ச ொற்கலை அலடயொைம் கொணவும். 

4. வகுப்புகள், துலணவகுப்புகள் மற்றும் அலவகைின் படிநிலைகள் என்பனவற்லை 

அலடயொைம் கொணவும். 

5. வகுப்புகள், சபொருள்கள் அல்ைது கருத்துருக்கள் என்பனவற்ைின் தனித்தன்லமகலை 

அலடயொைம் கொணவும்.  

6.ஒவ்சவொரு தனித்தன்லமகைின் அனுமதிக்கபட்ட மதிப்புகள், மதிப்பு வலக வபொன்ைவற்லை 

அலடயொைம் கொணவும். 

7. சபொருள்கைின் அனுமதிக்கப்பட்ட தனித்தன்லமகளுடன் சபொருந்தும் மதிப்புகலைக் 

சகொண்ட உண்லமயொன சபொருள்கலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்து ஒவ்சவொரு வகுப்பின் 

அல்ைது துலணவகுப்பின் எடுத்துகொட்டுகலை உருவொக்கவும். 

3.10 நிலைவுலே  

            முன்னர் கொட்டியபடி மூைப்சபொருண்லமகள் பை நூற்ைொண்டுகளுக்கு முன்னர் 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டன;  அலவ இப்சபொழுது ஆர்வத்திற்கும் ஆேொய்ச் ிக்கும் கவனக்குவிப்பு 

இடமொகும். மூைப்சபொருண்லமயியல்கைிலிலிருந்து மிகக் கூடுதைொன எதிர்பொர்ப்புகள் அலவ 

சபொருண்லம வலை (Semantic Web) என்பதில் ச ய்யும் பங்கைிப்பிலிருந்து வருகின்ைது; இது 

மிக அைியப்பட்டுள்ை உைகைொவிய ச ொல்வலை (World Wide Web (WWW) என்பதன் அடுத்த 

தலைமுலையொகும்.  தற்வபொதுள்ை ச ொல்வலை பில்லியன் கணக்கொன மக்கைின் வொழ்லகத் 

தேத்லத மொற்ைியது வபொன்று Semantic Web என்பதும் இலத மீண்டும் ச ய்யும்; 

மூைப்சபொருண்லமயியல் இம்மொற்ைதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கவிருக்கின்ைது.  தட்லடயொன 

http://www.languageinindia.com/


141 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

பனுவல்கைொல் (உலேகள்) அல்ைது முக்கியச் ச ொற்கைொல் உதவப்படுதல் என்பலதக் 

கொட்டிலும் மூைப்சபொருண்லமயியல் வழியொக அருவக் கருத்துருக்கலைக் லகயொைவியலும் 

திைன் சூழல் சதொடர்பொன வதடலுக்கு ஊகத்திற்கொன (inference) திைன்கலையும் இறுதியில் 

இயந்திேத்தொல் ச யல்முலைப் படுத்தவியலும் அைிவின் மீைப்பயன்படுத்தலுக்கும் 

பங்கீட்டிற்கும் அனுமதிக்கின்ைது.  மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் மற்றும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கம்  (பகுதி-தொனியக்க மற்றும் முழு தொனியக்க 

சநைிமுலைகள்) இவற்றுடன் கூடிய சபொருண்லமயி ொர் தகவல் மீட்பின்  ொத்தியங்கள் முன்னர் 

கூைப்பட்டுள்ைது.  

             இருப்பினும் மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் உைகவமொன வலைப்பின்னல் அைிவு 

உருப்படுத்ததிற்கு மட்டும் எல்லைப்படுத்தப்படவில்லை; அலவ பங்கீட்டுப் பயன்பொட்லடக் 

கருத்திற்சகொண்ட எந்த அைிவு  அடிப்பலடக்கும் பயன்படும். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு மருத்துவ 

விடுதியின் முக்கியமொன/சநருக்கடியொன தேவு அடிப்பலடலய  ொியொக உருப்படுத்தம் 

ச ய்யவதற்கு மூைசபொருண்லமயியலின் பயன்பொடு ஆகும்; “கூட்டு நிறுவன நிலனவகதின் 

(Corporate Memory)” முக்கியத்துவலதப் புொிந்துசகொண்டதன் வைர்ச் ி பை நிறுவனங்கள் 

அைிவு நிர்வொகத்திற்கு ஒவே ஒழுங்குமுலைகைில் விருப்பம் கொட்டும் என்று உறுதியைிக்கின்ைது.  

              இறுதியொக, சபொிய வவறுபட்ட கருவிகளும் சநைிமுலைகளும்  வமம்படுத்தப்பட்ட 

அைிவு நிர்வொகத்திற்கு அல்ைது மீட்புக்கு மூைப்சபொருண்லமயியல்கலைப் பயன்படுத்தும் 

அல்ைது மூைப்சபொருண்லமயியல்கலைக் கூடுதல் எைிதொக மற்றும் சபொதுவொக உருவொக்க 

உதவும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ைது. இயந்திேங்கள் அடிப்பலடப் பகுத்தைிவுடன் 

ச யைொற்ை இயலும் என்பதன் கொேணமொக இலவ அைிவின் டிஜிட்டைொகத்தின் தில யில் 

மற்சைொரு அடிலய வநொக்கி உைகத்லத எடுத்துச் ச ல்லும். இப்புைத்தில் ஏற்படும் 

முன்வனற்ைங்கள் தற்கொை வொழ்க்லகயில் கூடுதல் தொக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 
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          இயல் 6 

    மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கம் 

6.1 முன்னுலே 

 ச ௌவொ (J.F. Sowa, 1996, 14) ) “Ontologies for knowledge sharing” என்ை தமது 

உலேயில் மூைசபருண்லமயியல், கலைச்ச ொல் ொர் மூைசபருண்லமயியல் ஆய்வு 

(terminological ontology), சவைிப்பலட உண்லமயொக்கப்பட்ட  மூைப்சபொருண்லமயியல் 

(axiomatized ontology) என்பலவகளுக்கு முலையல்ைொ விைக்கங்கள் தருகிைொர்: 

 மூைப்சபொருண்லமயியல் (ontology): எதொவது சபொருண்லமக்கைத்திவைொ (domain) 

சபொருள் பேப்பிவைொ (subject area) இருக்கிை அல்ைது இருக்கவியலும் இருப்புப்சபொருள்கைின் 

வலககைின்  ிைப்பொக்கம். முன்னர் மூைப்சபொருண்லமயியல் வலக-துலணவலக உைவொல் 

பகுதி நிேலில் ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட கருத்துருக்களுக்கும் உைவு வலககளுக்கும் சபயர்கைின் 

சதொகுப்பொல்  ிைப்பீடு ச ய்யப்பட்டுள்ைது. முலையொன சவைிப்பலட உண்லமயும் (formal 

axioms) வலேயலை விைக்கங்களும் மூைப்சபொருண்லமயியலில்  ிை அல்ைது எல்ைொக் 

கருத்துருக்களுடனும் உைவுகளுடனும் சதொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கைொம் 

 கலைச்ச ொல் ொர் மூைப்சபொருண்லமயியல் (terminological ontology): தமது 

பயன்பொட்டில் வதலவயொன மற்றும் வபொதுமொன கட்டுப்பொடுகலை நிர்ணயிக்கும் சவைிப்பலட 

உண்லம மற்றும் வலேயலை விைக்கங்கைொல் முழுவதும்  ிைப்பீடு ச ய்யப்படொத 

கருத்துருக்கலையும் உைவுகலையும் சகொண்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு. 

 சவைிப்பலட உண்லமயொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் (Axiomatized ontology):  

தொமொகவவ தர்க்கமொக சமொழிசபயர்க்கவியலும் தர்க்கத்தொவைொ எதொவது கணினி  ொர்ந்த 

சமொழியொவைொ கூைவியலும் சதொடர்புள்ை சவைிப்பலட உண்லமயுகலையும் வலேயலை 

விைக்கங்கலையும் சகொண்ட கருத்துருக்கலையுலடய மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு.  

 ச ௌவொ WordNet, Cyc என்பனவற்லை சபொிய மூைப்சபொருண்லமயியல்கைொகக் 

கூறுகின்ைொர். நொம் WordNet-ஐ கலைச்ச ொல் மூைப்சபொருண்லமயியைொகவும் Cyc-ஐ 

சவைிப்பலட  உண்லமயொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியைொகவும் வலகப்படுத்தைொம்.  

ச ௌவொ வமலும் பின்வருமொறு கூறுகிைொர் (Sowa 1996, 14): கலைச்ச ொல் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் தர்க்கவியலில் சவைிப்படுத்தவியலும் என்ைொலும், 

வதலவப்படுகின்ை தர்க்கவியல் மொதிொிகள் சபரும்பொன்லமயும் எைிலமயொனதும், குலைந்த 
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அைவு சவைிப்படுத்தும் தன்லம சகொண்டதும், முழு முதல் நிேல் பயனிலை கணிப்புமுலைலய 

விட கூடுதல் கணிப்பு ச ய்யவியலுவதுமொகும். கலைச்ச ொல் ொர் 

மூைப்சபொருண்லமயியலுக்கும் சவைிப்பலட உண்லமயொக்கப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியலுக்கும் இலடயில் உள்ை வவறுபொடு அைபு  ொர்ந்தவதயன்ைி 

வலக ொர்ந்ததல்ை. சவைிப்பலட உண்லமயொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் 

கலைச்ச ொல் ொர் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்லவ விடச்  ிைிதொகும்; ஆனொல் அவற்ைின் 

சவைிப்பலட உண்லமகளும் வலேயலை விைக்கங்களும் கூடுதல் கைலவத்தன்லமயொன 

ஊகத்லதயும் கணிப்புகலையும் ஆதொிக்கைொம்.  

 ச ொற்கள் முலையொன உள்ைடக்கத்தொவைொ பகுதி இலயபொவைொ ஒழுங்குமுலைகைின் 

சதொடர்புற்ைதன்லமயின் கருத்லத மட்டுமன்ைி வநொக்கம் மற்றும் பயன்பொட்டின் பேப்பு 

அடிப்பலடயில் முக்கியமொன வவறுபொடுகலையும் மனதிற்குக் சகொண்டுவருகின்ைது. 

ச ொற்கைஞ் ியங்கள் சபரும்பொன்லமயும் ஆவணங்கலைப் பற்ைியும் ஒருவலக 

சகொள்லககைில் எைிய சமய்யொன கூற்றுக்கைில் பயன்படுத்துகிை சமொழித் சதொிவலடவுகள் 

ஆகும்: d என்ை ஆவணம் (ஒரு கைத்தின் தனிநபர்) c என்ை தலைப்லபக் (சதொிவலடவின் 

சமொழித் தனிமமொன ஒரு கருத்துருலவக்) லகயொளும். ச ொற்கைஞ் ிய ஒருசபொருள் பன்சமொழி 

மற்றும் படிநிலை அலமப்பு ஆவணத்லத அணுகும் அலமப்பொகச் ச யைொற்றும் மற்றும் 

ஒருவலக அனுமொனமொகக் கருதப்படும்  ஒரு வகள்விலய விொிவு படுத்தவவொ சுருக்கவவொ 

ச ய்யும். மொைொக சவைிப்பலட உண்லமயொன சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்வுகள் பல்வவறு 

வலகப்பட்ட சபொருண்லமக் கைங்கைில் பல்வவறுபட்ட உண்லமகைின் சவைிப்பொட்லட 

அனுமதிக்கும் மற்றும் தொனியக்கமொக அவற்ைின் மொைொத்தன்லமலயயும் உட்சபொருள்கைின் 

ஊகத்லதயும் அனுமதிக்கும் சமொழித் சதொிவலடவுகைொகத் திட்டவலேவு ச ய்யப்பட்டுள்ைது. 

இதன்படி இருப்புப்சபொருள் அல்ைது கருத்துரு கைத்தொல் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்பட்ட 

விலன கருத்துருக்கள் அல்ைது உைவுகள் ச ொற்கைஞ் ியங்களுக்கு முேணொக சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்வில் லமயப்பங்கைிப்பு ச ய்கின்ைது.    

படிநிலை உைவு 

 நிலைவபறுசபற்ை  ிைப்பீடுகைிலும்  ம்பந்தப்பட்ட நூல்கைிலும் “படிநிலை” என்ை 

வலகயிைொன உைவு “இனப்சபொதுவியல் (generic)”, “பிொித்தல் (partitive)”, “ ந்தர்ப்பம் 

(instance)” எனப்பிொிக்கப்படுகின்ைது.  இருப்பினும் நிலைவபறுகள் கூடுதைொகவவொ 

குலைவொகவவொ இந்த வவறுபட்ட படிநிலை வலக உைவுகலை உண்லமயொன 

ச ொற்கைஞ் ியத்தில் ஒரு படிநிலை உைவொக இலணக்க உட்பலடயொக அனுமதிக்கின்ைது.  
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உள்ைடக்கலின் ஆணவ-மீட்பு வலேயலைவிைக்கம் 

 இந்த இல வைித்தலின் விவவகம் (கொேணம்) ச ொசயர்சகைல்ைொல் (Soergel, 1974, 78)  

தேப்பட்ட ஆணவ மீட்பு வலேயலை விைக்கதில் இருக்கிைது: 

 அ என்ை கருத்துரு ஆ என்ை கருத்துருலவவிட விொிவொனது என்பது எப்வபொசதல்ைொம் 

பின்வருது  ொியொக இருக்கின்ைது என்பலதப் சபொறுத்து அலமகின்ைது:  அ என்பதன் எந்த 

உட்படுநிலை வதடலிலும் ஆ என்பலதக் லகயொளும் எல்ைொ உருப்படிகளும் 

கண்டுபிடிக்கப்படவவண்டும். மறுதலையொக ஆ  என்பது அ என்பலதவிட குறுகியது.  

உள்ைடக்கலின் அகை வலேயலைவிைக்கம் 

  “விொிவொனது-குறுகியது” என்பதன் “சபொதுவினம்- ிைப்பினம்” அல்ைது “ஒரு வலக” 

வபொன்ை பிை விவேக்குைிப்புகள் இனப்சபொதுலமயொன படிநிலை உைலவப் (generic hierarchy 

relation) பண்பொக்கம் ச ய்யப் பயன்படுத்தப்படுலகயில்  ச ொசயர்சகைல்ைொல் கூைப்பட்ட 

“தர்க்கவியல் கருதல்கள்” என்பது பங்கைிப்பு ச ய்யும். முலை ொேொமல் கூைினொல் கருத்துருக்கள் 

உறுப்பினர்கள் சகொண்ட வகுப்புகைொகும் மற்றும் உண்லமயொன குறுகிய கருத்துவின் எல்ைொ 

உறுப்பினர்களும் விொிவொன கருத்துருவின் உறுப்பினர்கைொக இருக்கவவண்டும்; அவத  மயம் 

விொிவொன கருத்துருவின்  ிை உறுப்பினர்கள்தொன் குறுகிய கருத்துருவின் உறுப்பினர்கைொக 

இருக்கவவண்டும். இதன்படி ‘கிைிகள்’ என்பது ‘பைலவகள்’ என்பதன் துலணக் 

கருத்துருவொகும்,  ஆனொல் ‘ச ல்ைப்பிேொணிகள்’ என்பதன் துலணக் கருத்துரு அல்ை. 

 உள்ைடக்கலின் ஆழ வலேயலைவிைக்கம் 

 இனப்சபொதுலம உள்ைடக்கலின் மற்சைொரு வொய்ப்பொட்டு விைக்கம் கருத்துருலவச் 

 ிைப்பியல்புகைின் குழுமமொக அல்ைது அலட மதிப்புகைொக உருப்படுத்தம் ச ய்வதன் 

அடிப்பலடயில் அலமயும்.  குறுகிய கருதுரு விொிவொன கருத்துருவின் எல்ைொ அலட 

மதிப்புகலையும் அவற்றுடன் குலைந்தது ஒன்லை கூடுதல்ைொகக் சகொண்டிருக்கும்.  

  இந்த வொய்ப்பொட்டு விைக்கத்தில் நொம் உள்ைடக்கலின் ஆழ வலேயலை விைக்கத்தின் 

ஒரு வடிவத்லதத் சதொிந்து சகொள்கின்வைொம். சவைிப்பொடுகைின் சதொடொியல் ஊக 

சநைிமுலைலய உள்ைடக்கும் ஒரு முலையொன சமொழியில் கூடுதல் கைலவத்தன்லமயொன 

சவைிப்பொடுகளுக்கு அலட மதிப்புக் குழுமத்திலிருந்து கருத்துரு விைக்க சமொழிலயப் 

சபொதுலமயொக்கம் ச ய்யைொம். இதன்படி உள்ைடங்கல் உைலவ விதிவரு நிலையில் 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்யைொம்; வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்படொத அல்ைது பகுதி 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்பட்ட கருத்துருக்களுக்கு சவைிப்பலட உண்லம ொர்ந்த 
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உள்ைடக்கக் கூற்றுக்கைிலிருந்து விதிவருலக சதொடங்கும்; மற்றும் சவைிப்பொடுகலை 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்யும் கருத்துருக்கள் மீது சதொடொியல் அல்ைது அலமப்பியல் 

ஊகத்தொல் சதொடரும். கலைச்ச ொல் தர்க்கவியலில் உள்ைடக்கலின் அகை மற்றும் ஆழ 

வலேயலை விைக்கங்கள் சதொடொியல் வடிவவொதமும் அதன் சதொகு கணித  மொதிொியின் 

சபொருள்வகொளும் வபொன்று துலணநிலை வருலக சகொண்டதொகும்.  

இலடக்கொை சுருக்கமும் வொதமும் 

 சவைிப்பலட உண்லமயொக்கப்பட்ட மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் 

உள்ைடங்கலின் அகை மற்றும்/ அல்ைது ஆழ வலேயலை விைக்கத்தின் அடிப்பலடயில் 

அலமந்துள்ைது. ச ொற்கைஞ் ியம் உருவொக்குவர்கள் தர்க்கவியல் உள்ைடக்கலை 

பயன்படுத்தொமல் உள்ைடக்கலின் ஆவண மீட்பு வலேயலை விைக்கதின் “மிதக்கும்” 

பயன்வழியியலின் தொக்கத்தொல் அதிலிருந்து விைகிச் ச ன்ைனர் என்ை அைவில்  

ச ொற்கைஞ் ியத்தின் சபொதுவினப் படிநிலையொனது மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுடன் 

இலயபில்ைொது இருக்கின்ைது என்பது இதன் பின்விலைவொகும்.  

சநொய் மற்றும் சமக்கிசனஸ் (Noy  and McGuinness) என்வபொர் எழுதிய 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உருவொக்கம் என்ை கட்டுலேயின் அடிப்பலடயில் 

இவ்வியலில் வரும் ச ய்திகள் எழுதப்பட்டுள்ைன. 

6.2  மூைப்சபொருண்லமயியல் ஏன் உருவொக்கப்பட வவண்டும்?  

 இன்லைய கொைகட்டத்தில் மூைப்சபொருண்லமயியலின் (அதொவது 

சபொருண்லமக்கைங்கைில் ச ொற்கைின் சவைிப்பலடயொன  ிைப்பீடுகள் மற்றும் அவற்ைிற்கு 

இலடவய உள்ை உைவுகள்) உருவொக்கம் ச யற்லக அைிவுச் வ ொதலனக்கூடங்கைிலிருந்து 

சபொருண்லமக்கை நிபுணர்கைின் வமல க் கணினிக்கு நகர்ந்துள்ைது. 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உைக அகை வலையில் (World-Wide Web (WWW)) மிகச் 

 ொதொேொணமொன ஒன்ைொக மொைியுள்ைது. வலையில் மூைப்சபொருண்லமயியல் வலை 

தைங்கலை (யொகு வபொன்ை தைங்கலை) வலகப்பொடு ச ய்யும் சபொிய வலகப்பட்டியல்கள் 

முதல் விற்பலனக்கொன உற்பத்திப் சபொருள்கள் மற்றும் அவற்ைின் பண்புக்கூறுகைின் 

வலகப்பொடு வலே வியொபித்துள்ைது.  உைக அகை வலைக் குழு (WWW consortium) மூைவை 

வருணலன  ட்டகம் (Resource Description Framework) என்ை தகவலைத் வதடும் மின் 

ச யலிகளுக்கு புொியச்ச ய்ய வலைப் பக்கங்கைில் அைிலவ குைியொக்கம் ச ய்யும் ஒரு 

சமொழிலய உருவொக்குகின்ைனர். Defecence Advanced Research Projects Agency (DARPA)  
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என்பது W3C என்பதுடன் இலணந்து இலணயத்தில் ச யலி ஊட்டொட்டதிற்கு 

வ திச ய்வலத இைக்கொகக்சகொண்டு கூடுதல் சவைிப்பொட்டுக் கட்டலமப்புகளுடன் RDF-ஐ 

நீட் ி ச ய்து DARPA Agent Markup Language (DAML) உருவொக்குகிைது (Hendler and 

McGuinness 2000). நிபுணர்கள் அவர்கைின் சபொருண்லமக் கைத்தில் தகவல்கலைப் 

பங்கிட்டுக்சகொள்ைவும் விைக்கவும் பை துலைகள் நிலைவபைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகலை உருவொக்குகின்ைன. எடுத்துக்கொட்டொக, மருத்துவம் 

SOMED  (Price and Spakman 2000)  வபொன்ை மிகப்சபொிய நிலைவபைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட 

கட்டலமக்கபட்ட ச ொற்சைொகுதிகலை உருவொக்கியுள்ைது. விொிவொன சபொது வநொக்க 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகளும் சவைிவருகின்ைன. எடுத்துக்கொட்டொக, United Nations 

Development Program and Dun & Bradstreet என்பன உற்பத்திப் சபொருள்களுக்கும் 

வ லவகளுக்கும் கலைச் ச ொற்கலைத் தரும் UNSPSC மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்க 

தங்கள் முயற் ிகலை ஒருங்கிலணத்துள்ைன (www.unspsc.org).  

 மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு சபொருண்லமக்கைத்தில் தகவல்கலைப் 

பங்கிட்டுக்சகொள்ைத் வதலவப்படும்/விரும்பும் ஆய்வொைர்களுக்கு ஒரு சபொதுவொன 

ச ொற்சைொலகலய வலேயலை விைக்கம் ச ய்கிைது. ஏன் ஒருவர் மூைப்சபொருண்லமயியலை 

உருவொக்க வவண்டும் என்ை வகள்வி எழைொம்.  பின்வருவன  ிை கொேணங்கைொகும்: 

 மக்களுக்கும் அல்ைது சமன்சபொருள் ச யலிகளுக்கும் இலடயில் தகவலின் 

அலமப்பின் சபொதுவொன புொிதலை பங்கிட்டுக்சகொள்ை 

 சபொருண்லமக்கை அைிலவ மீைப்பயன்படுத்த இயைச்ச ய்ய 

 சபொருண்லமக்கை ஊகங்கலை சவைிப்பலடப்படுத்த 

 ச யற்படுத்தும் அைிவிலிருந்து சபொருண்லமக்கை அைிலவப் பிொிக்க 

 சபொருண்லமக்கை அைிலவ ஆய 

மக்களுக்கும் அல்ைது சமன்சபொருள் ச யலிகளுக்கும் இலடயில் தகவலின் அலமப்பின் 

சபொதுவொன புொிதலை பங்கிட்டுக்சகொள்ைவது மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்குவதன் 

சபொதுவொன வநொக்கங்கைில் ஒன்ைொகும். எடுத்துக்கொட்டொக வவறுபட்ட பை வலைத் தைங்கள் 

மருத்துவத் தகவலைக் சகொண்டிருப்பது அல்ைது மின் வணிகச் வ லவலயத் தருவது. வலைத் 

தைங்கள் அலவப் பயன்படுத்தும் ச ொற்கைின் ஒவே அகவயமொன மூைப்சபொருண்லமயியலைப் 

பங்கிட்டுக்சகொண்டொலும் சவைியிட்டொலும் கணினி ச யலிகள் இந்த வவறுபட்ட 
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தைங்கைிலிருந்து தகவலை பிொித்சதடுக்கவவொ ஒன்ைிலணக்கவவொ இயலும். ச யலிகள் இந்த 

ஒன்ைிலணக்கப்பட்ட தகவலை பயன்பொட்டொைர் வகள்விகளுக்கு விலடயைிக்கவும் பிை 

பயன்பொடுகளுக்கு உள்ைீட்டுத் தேவுகைொக பயன்படுத்தவும் இயலும். 

சபொருண்லமக்கை அைிலவ மீைப்பயன்படுத்த இயைச்ச ய்தல் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஆேொய்ச் ியில் தற்வபொலதய ஆர்வத்திற்குப் பின்னொல் இருக்கும் இயக்க உந்தைொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக பல் வவறுபட்ட சபொருண்லமக்கைங்கைின் மொதிொிகள் 

கொைக்கருத்துச் ொயலை உருப்படுத்தம் ச ய்ய வவண்டியது அவ ியமொகும். இந்த 

உருப்படுத்தம் கொை இலடவவலைகள், கொைத் தருணங்கள், கொை ஒத்தைி அைவுகள் 

வபொன்ைவற்லை உட்படுத்தும். ஒரு குழு ஆய்வொைர்கள் அம்மொதிொியொன ஒரு சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்லவ உருவொக்கினொல் பிைர் அலத அவர்கைின் சபொருண்லமக்கைங்களுக்கு 

மீைப்பயன்படுத்த இயலும்.  வமலும் நொம் ஒரு சபொிய மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்க 

விரும்பினொல் நொம் சபொிய சபொருண்லமக்கைத்தின் பகுதிகலை விைக்கும் பை நிைவிலுள்ை 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கலள இலணக்கவியலும். நொம் UNSPSC மூைப்சபொருண்லமயியல் 

வபொன்ை சபொது மூைப்சபொருண்லமயியலை மீைப்பயன்படுத்த இயலும்.  

ஒரு நலடமுலைப்படுத்தலை உள்ளுலை ச ய்யும் சபொருண்லமக்கை ஊகங்கலை 

சவைிப்பலடப் படுத்துதல்  கொேணமொகப் சபொருண்லமக்கை மொற்ைங்கலைப் பற்ைிய நமது 

அைிவு மொைினொல் நொம் இந்த ஊகங்கலை மொற்ைவியலும். வழியலமப்பு வலேவு சமொழி 

குைியத்தில் உைலகப் பற்ைிய கடினக்குைியொக்கம் ச ய்யும் ஊகங்கள் இந்த ஊகங்கலைக் 

கண்டுபிடிக்கவும் புொிந்துசகொள்ைவும் கடினப்படுத்துவவதொடு வழியலமப்பு வலேவு 

நிபுணத்துவம் இல்ைொத ஒருவருக்கு அலத மொற்றுவது கடினப்படுத்துகின்ைது. வமலும் 

சபொருண்லமக்கை அைிவின் சவைிப்பலடயொன  ிைப்பீடுகள் சபொருண்லமக்கைத்தில் எந்தச் 

ச ொல் எலதக் குைிப்பிடுகிைது என்று அைியவவண்டிய புதிய பயன்பொட்டொைர்களுக்கு 

உதவியொக இருக்கும். 

ச யற்படுத்தும் அைிவிலிருந்து சபொருண்லமக்கை அைிலவப் பிொித்தல் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகைின் மற்சைொரு சபொதுப் பயன்பொடொகும். நொம் 

வதலவப்படுகிை  ிைப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் ஒரு உற்பத்திப் சபொருலை அதன் 

உட்கூறுகைிலிருந்து வடிவலமப்பலதயும் உற்பத்திப்சபொருள்கள் மற்றும் அதன் 

உட்கூறுகைிலிருந்து சுதந்திேமொக இந்த வடிவலமப்லபச் ச ய்யும் வழியலமப்பு 

சமொழியிலிருந்து நலடமுலைப்படுத்துவலதயும் விைக்கவியலும். நொம் தனிநபர் கணினியின்  

உட்கூறுகைின் மற்றும்  ிைப்பியல்புகைின்  சமய்ப்சபொருள் மூைொய்லவ உருவொக்கவும் 

வொடிக்லகயொைர் வ திக்குத் தகுந்த தனிநபர் கணினிகலை வடிவலமக்க 
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வழியலமப்புமுலைகலை (algorithm) பயன்படுத்தவும்  இயலும். நொம் மின்தூக்கி உட்கூறு 

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்லவ அதில் அைிமுகப்படுத்தினொல் அவத வழியலமப்பு முலைகலை 

மின்தூக்கிகலை வடிவலமக்கவும் பயன்படுத்த இயலும்.  

ச ொற்கைின் கூற்றுச்  ிைப்பொக்கம் இருந்தொல் சபொருண்லமக்கை அைிலவ ஆயவியலும்.  

இருப்பிலுள்ை (பயன்பொட்டிலுள்ை) மூைப்சபொருண்லமயியல்கலை மீைப்பயன்படுத்தும் 

வபொதும்  அவற்லை விொிவுபடுத்தும் வபொதும் ச ொற்கைின் முந்லதய பகுப்பொய்வு மிகப் 

பயன்மதிப்புள்ைதொகும்.  

 சபரும்பொலும் சபொருண்லமக்கைத்தின் மூைப்சபொருண்லமயியல் அதன் குைிக்வகொைொக 

இருப்பதில்லை. மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குதல் பிை ச யல் திட்டங்கைின் 

பயன்பொட்டிற்கொக ஒரு குழும தேவுகலையும் அவற்ைின் அலமப்லபயும் வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்வலத ஒக்கும்.   ிக்கலைத் தீர்க்கும் சநைிமுலைகள், சபொருண்லமக்கைச் சுதந்திேமொன 

(கட்டுப்பொடற்ை) பயன்பொடுகள் மற்றும் சமன்சபொருள் பிேதிநிதிகள் என்பன 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகலையும் மூைப்சபொருண்லமயியலிலிருந்து  உருவொக்கப்பட்ட 

அைிவு அடித்தைங்கலையும் தேவொகப் பயன்படுத்துகின்ைன. எடுத்துக்கொட்டொக நொம் 

திேொட்ல ே ம் மற்றும் உணவுகைின் மற்றும் உணவுடன் திேொட்ல ேத்தின் சபொருத்தமொன 

கூட்டுச் வ ர்க்லககைின் மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்கைொம். இந்த சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்லவக் கருவிகலை நிர்வகிக்கும் தங்குமிடங்கைின் சதொகுதிக்குச்  ிை பயன்பொட்டிற்கு 

அடிப்பலடயொகப் பயன்படுத்தவியலும். ஒரு நொைில் பொிமொறுவதற்கொன திேொட்ல ே ங்கைின் 

வலகப் பட்டியலுக்கு ஆவைொ லனகலைவயொ பொிமொறுபர்கைின் மற்றும் 

வொடிக்லகயொைர்கைின் வகள்வி-விலடகலைவயொ உருவொக்க இயலுவது மற்சைொரு 

பயன்பொடொகும்.  திேொட்ல ே க் கிடங்குகைின் சதொிவலடவுப் பட்டிலை ஆய்ந்து எந்தத் 

திேொட்ல ே ம் வலககள் விொிவுபடுத்தப்பட்வவண்டும் எந்தக் குைிப்பிட்ட திேொட்ல ே ங்கள் 

வொங்கப்படவவண்டும் என்பதற்கொன ஆவைொ லனலயக் கூைவதும் மற்சைொரு பயன்பொடொகும்.  

6.3 மூைப்சபொருண்லமயியல் என்ைொல் என்ன? 

 ச யற்லக அைிவு நூல்கள் மூைப்சபொருண்லமயியலின் பை வலேயலை 

விைக்கங்கலைக் சகொண்டிருக்கிைது; இவற்ைில் பை ஒன்லைசயொன்று முேண்படுகின்ைது.  

இங்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் கருத்தொடல் சபொருண்லமக் கைத்தில் முலையொன 

சவைிப்பலடயிைொன வலேயலை விைக்கம், பல் வவறுபட்ட பண்புக்கூறுகலையும் 

கருத்துருவின் அலடகலையும் வருணலன ச ய்யும் ஒவ்சவொரு கருத்துருவின் பண்பியல்புகள்  

( ட்டம் ( ிை மயங்கைில் பங்கைிப்புகள் அல்ைது  ிைப்பியல்புகள்))  மற்றும்  ட்டத்தின் மீது 
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கட்டுப்பொடுகள் (முகப்புகள் ( ிை மயங்கைில் பங்கைிப்புக் கட்டுப்பொடுகள்). ஒரு 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு  வகுப்புகைின் தனிப்பட்ட நிகழ்வுகைின் ஒரு குழுமத்துடன் 

ஒரு அைிவு அடிப்பலடலய உருவொக்குகிைது. உண்லமயில், எங்கு மூைப்சபொருண்லமயியல் 

முடிகின்ைது அைிவு அடிப்பலட சதொடங்குகின்ைது என்பதற்கு துல்லியமொன வகொடு உள்ைது.   

 வகுப்புகள் பை மூைப்சபொருண்லமயியல்கைின் கவனக்குவிப்பொகும். வகுப்புகள் 

சபொருண்லமகைில் கருத்துருக்கலை விைக்கம். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு வகுப்பு 

திேொட்ல ே ங்கள் எல்ைொ திேொட்ல ே ங்கலையும் உருப்படுத்தம் ச ய்யும். குைிப்பிட்ட 

திேொட்ல ே ங்கள் இவ்வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டுகைொகும். ஒரு வகுப்புக்கு உயர்வகுப்புகலைக் 

கொட்டிலும் கூடுதல்  ிைப்பொன கருத்துக்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்யும்  துலண வகுப்புகள் 

இருக்கவியலும். எடுத்துக்கொட்டொக நொம் எல்ைொ திேொட்ல ே ங்கைின் வகுப்லப  ிவப்பு, 

சவண்லம, வேொஸ் திேொட்ல ே ம்கள் என பகுக்கவியலும். 

 ச யன்முலை  ொர்ந்த கருத்துப்படி ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குவது 

பின்வருவனத்லத உட்படுத்தும் (Noy  and McGuinness): 

 மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வில் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யும் வகுப்புகள் 

 வலகப்பொட்டியியல் படிநிலையில் (துலண வகுப்பு – உயர்வகுப்பு) வகுப்புகலை 

ஒழுங்குபடுத்துவது  

  ட்டங்கலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்வது மற்றும் இந்த  ட்டங்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்புகலை விைக்குவது 

 எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு  ட்டங்களுக்கு மதிப்புகலை நிேப்புவது 

6.4 ஒரு எைிய அைிவுத் சதொழில் நுட்ப வழிமுலை 

 மூைப்சபொருண்லமயியல்கலை உருவொக்க ஒரு  ொியொன வழிதொன் இருக்கிைது என்று 

கூைவியைொது.  இங்கு நொம் கருத்தில் சகொள்ைவவண்டிய சபொதுவொன கொொியங்களும் ஒரு 

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்லவ உருவொக்க ஒரு  ொத்தியமொன ச யன்முலைலயயும் 

தேப்படுகின்ைது.   

 முதைொவதொக மூைப்சபொருண்லமயியலின் திட்டவலேவில்  ிை அடிப்பலட விதிகள் 

வலியுறுத்தப்படும். அலவ பை வநர்வுகைில் திட்டவலேவு  ொர்ந்த தீர்மனங்கலை எடுக்கப் 

பயன்படும்.  
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1) ஒரு சபொருண்லமக்கைத்லத மொதிொியொக்கம் ச ய்ய ஒரு  ொியொன வழி என்பதில்லை. 

2) மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு மீள்நிகழ் ச யன்முலையொகும் (iterative process).  

நலடமுலை  ொத்தியமொன மொறுபட்ட ச யன்முலைகள் இருக்கின்ைன.  ொியொன 

தீர்வு நம் மனதிலுள்ை பயன்பொட்லடப் சபொறுத்து அலமயும்.  

3) மூைப்சபொருண்லமயியலிலுள்ை கருத்துருக்கள் சபொருள்களுடனும் (சபௌதிக 

அல்ைது தர்க்க) சபொருண்லமக்கை விருப்பத்துடனும்  சநருங்கி இருக்கவவண்டும். 

இலவ சபருன்பொன்லமயும் சபொருண்லமக்கைத்லத விைக்கும் சபயர்கள் 

(சபொருட்கள்) அல்ைது விலனகள் (உைவுகள்)  ஆக இருக்கைொம்.  

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவ உருவொக்குவது பின்வரும் படிநிலைகலை உட்படுத்தும்: 

படிநிலை1: மூைப்சபொருண்லமயியலின் சபொருண்லமக்கைத்லதயும் வநொக்கத்லதயும் 

நிர்ணயித்தல்:  

  பின்வரும் அடிப்பலடக் வகள்விகளுக்கு இதில் விலட கொணப்படும்: 

 மூைப்சபொருண்லமயியல் உட்படுத்தும் சபொருண்லமக்கைம் என்ன? 

 மூைப்சபொருண்லமயியலை எதற்குப் பயன்படுத்தப் வபொகிவைொம்? 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்விலுள்ை தகவல் எந்த வலகக் வகள்விகளுக்குப் பதில் 

தேவவண்டும்?  

எடுத்துக்கொட்டொக திேொட்ல ே ம் மற்றும் உணவுப் சபொருண்லமக்கைத்தில் பின்வரும் 

வகள்விகளுக்க  ொத்தியமொனதொகும்: 

திேொட்ல ேத்தின் எந்தச்  ிைப்பியல்புகள் திேொட்ல ே த்லதத் சதொிந்து எடுக்கும்வபொது 

கருதப்படும்? 

புவேொடொக்ஸ் என்பது ஒரு  ிவப்பு திேொட்ல ே மொ சவள்லை திேொட்ல ே மொ? 

சபொொித்த இைச் ிக்கு எந்த திேொட்ல ே ம்  ொியொன திேொட்ல ே ம்? 

திேொட்ல ேத்தின் எந்த  ிைப்பியல்புகள் உணவுவலகயின் சபொருத்தத்லத தொக்கும்? 

படிநிலை 2: இருப்பிலிருக்கும் மூைப்சபொருண்லமயியகலள மீைப் பயன்படுத்துலவலதக் 

கருதுதல் 

 யொேொவது ச ய்த வவலைலய நொம் விொிவொக்கி நமக்கு உகந்த சபொருண்லமக்கைத்தில் 

பயன்படுத்த இயலுமொ என்று பொர்ப்பது வேவவற்கத்தக்கதொகும். குைிப்பிட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியல்களுடன் அல்ைது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்சைொலககளுடன் 
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சதொடர்புலடய நமது ஒழுங்கலமப்பு முலை பிை பயன்பொடுகளுடன் இலடயீட்டுச் ச யல்பொடு 

ச ய்ய இருப்பிலிருக்கும் மூைப்சபொருண்லமயியல்கலைத் திரும்பப் பயன்படுத்துவது 

வதலவப்படும். பை மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் மின்வடிவில் இருக்கின்ைன; அவற்லை 

நொம் பயன்படுத்தும் மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கச் சூழலுக்கு ஏற்றுமதி ச ய்யவியலும். 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு சவைிப்படுத்தப்படுகிை வடிவொதம் சபரும்பொன்லமயும் 

கருதத்தக்கதல்ை; ஏசனன்ைொல் பை அைிவு உருப்படுத்த ஒழுங்குமுலைகள் 

மூைப்சபொருண்லமயியல்கலை இைக்குமதி ச ய்யவவொ ஏற்றுமதி ச ய்யவவொ இயலும். ஒரு 

அைிவு உருப்படுத்த ஒழுங்குமுலை ஒரு குைிப்பிட்ட வடிவொதத்துடன் வநேடியொக ச யல்பொடு 

ச ய்யொவிட்டொலும், ஒரு வடிவவொதத்லத மற்சைொரு வடிவவொதமொக மொற்றும் ச யல்பொடு 

கடினமொனதல்ை.  

படிநிலை 3: மூைப்சபொருண்லமயியலில் முக்கியமொன ச ொற்கலைக் கணக்கிடுதல்   

 சமொழிபுகலைச் ச ய்வதற்கும் பயன்பொட்டொைர்களுக்கு விைக்கவும் எல்ைொ 

ச ொற்கலையும் பட்டியலிடுவது பயனுள்ைதொகும். இந்தச் ச ொற்களுக்கு என்ன பண்பியல்புகள் 

இருக்கின்ைன? இச்ச ொற்கலைக் குைித்து நொம் என்ன ச ொல்ை விரும்புகிவைொம்? 

எடுத்துக்கொட்டொக, முக்கியமொன திேொட்ல ே ம் சதொடர்பொன ச ொற்கள் திேொட்ல ே ம், 

திேட்ல , திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை, இருப்பிடம், திேொட்ல ேத்தின் நிைம், மணம்,  ர்கலே 

என்பனவற்லை உட்படுத்தும். மீன், இலைச் ி வபொன்ை வவறுபட்ட உணவுகள்; சவள்லை 

திேொட்ல ே ம்,  ிவப்பு திேொட்ல ே ம் வபொன்ை திேொட்ல ே த் துலண வலக.  சதொடக்கத்தில் 

ச ொற்கலை அவலவ உருப்படுத்தம் ச ய்யும் கருத்துருக்களுக்கு இலடவய உள்ை வமலூைலை 

பற்ைிவயொ அவற்ைிற்கிலடவய உள்ை உைலவப்பற்ைிவயொ கருத்துருக்கள் சகொண்டிருக்கும் 

பண்பியல்புகலைப் பற்ைிவயொ கருத்துருக்கள் வகுப்புகைொ  ட்டங்கைொ என்வைொ கவலை 

சகொள்ைொமல் ச ொற்கைின் விொிவொன பட்டியலைப் சபைவவண்டும்.    

 அடுத்த இேண்டு படிகைொன வகுப்புப் படிநிலைலய உருவொக்குவதும் கருத்துருக்கலை 

( ட்டங்கலை) வலேயலை விைக்கம் ச ய்வதும் ஒன்றுக்சகொன்று சநருக்கமொகப் 

பின்னிக்கிடப்பலவ. மொதிொியொக, நொம் படிநிலையில் இந்தக் கருத்துருக்கைின் ஒரு  ிை 

வலேயலை விைக்கங்கலை உருவொக்குகிவைொம்; பின்னர் இக்கருத்துருக்கைின் 

பண்பியல்புகலை வருணலன ச ய்வலதத் சதொடர்கிவைொம். இவ்விரு படிகளும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் திட்டவலேவு ச யன்லமயில் மிகவும் முக்கியமொனலவ.  

படிநிலை 4: வகுப்புகலையும் வகுப்பு படிநிலைலயயும் வலேயைி விைக்கம் ச ய்தல் 
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 வகுப்பு படிநிலைலய உருவொக்குவதற்கு பை  ொத்தியமொன அணுகுமுலைகள் 

இருக்கின்ைன.  

வமலிருந்து கீவழ உருவொக்கும் ச யன்லம (top-down development process) 

சபொருண்லமக்கைத்தின் மிகப் சபொதுவொன கருத்துக்கைின் வலேயலைவிைக்கத்துடனும் 

கருத்துக்கைின் சதொடர்ந்த  ிைப்பொக்கதினொலும் சதொடங்குகிைது. எடுத்துக்கொட்டொகத் 

திேொட்ல ேத்தின் மற்றும் உணவின் சபொதுக் கருத்துருக்களுக்கு வகுப்புகலை 

உருவொக்குவதுடன் சதொடங்கைொம். பின்னர் நொம் திேொட்ல ே  வகுப்லப அதன்  ிை துலண 

வகுப்புகலை உருவொக்கி  ிைப்பொக்கம் ச ய்யைொம்:  ிவப்புத் திேொட்ல ே ம், சவள்லைத் 

திேொட்ல ே ம், வேொஸ் திேொட்ல ே ம்.  ிவப்புத் திேொட்ல ே  வகுப்லபயும் நொம் வமலும் 

வலகப்பொடு ச ய்யைொம்.  

கீழிருந்து வமவை ச ல்லும் ச யற்பொங்கு (bottom-up development process) மிகச் ிைப்பொன 

வகுப்பின் வலேயலை விைக்கத்தில் சதொடங்கி, இந்த வகுப்புகலை கூடுதல் சபொதுவொன 

வகுப்புகைொகக் குழுமி படிநிலையில் வமல் வநொக்கிச் ச ல்கிைது.  எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் 

திேொட்ல ேத்தின் மிகச்  ிைப்பொன வகுப்புகலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்து சதொடங்கைொம். 

பின்னர் இவற்ைிற்கு சபொதுவொன உயர்வகுப்புகலை உருவொக்கைொம்.  

ஒன்ைிலணந்த உருவொக்கச் ச யற்பொங்கு (combination development process) வமலிருந்து கீழ் 

அணுகுமுலைலயயும் கீழிருந்து வமல் அணுகுமுலைலயயும் ஒன்ைிலணத்ததொகும். நொம் மிக 

முக்கியமொன  கருத்துருக்கலை முதலில் வலேயலை  விைக்கம் ச ய்யைொம்; பின்னர் 

சபொருத்தமொகப் சபொதுலமயொக்கம் ச ய்யவவொ  ிைப்பொக்கம் ச ய்யவவொ ச ய்யைொம். நொம் 

திேொட்ல ே ம் வபொன்ை  ிை உயர்மட்டக் கருத்துருக்கைிலும்  ிை  ிைப்பொன கருத்துக்கைிலும் 

சதொடங்கைொம். பின்னர் இடம் அடிப்பலடயிைொன  ிை வகுப்புகலை இலடமட்ட அைவில் 

உருவொக்கைொம். (Noy  and McGuinness). 
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 இந்த மூன்று முலைகைிலும் எதுவும் மேபொக மற்சைொன்லைக்கொட்டிலும்  ிைந்தது என்று 

கூைவியைொது.  அணுகுமுலைலயப் பின்பற்றுவது ஒரு குைிப்பிட்ட  கைத்லதப் பற்ைிய 

தனிநபொின் பொர்லவலயச்  ொர்ந்தது.  உருவொக்குபவருக்கு அந்தக்கைத்லதப் பற்ைிய  ீேொன 

வமலிருந்து கீழ் பொர்லவ இருந்தொல் வமலிருந்து கீழ் அணுகுமுலைலயப் பயன்படுத்துவது 

எைிதொக அலமயும். பை மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உருவொக்குபவர்களுக்கு 

ஒன்ைிலணப்பு அணுகுமுலைதொன் எைிதொக இருக்கும்; எசனன்ைொல் ஒரு குைிப்பிட்ட 

சபொருண்லமக்கைத்தின் நடுவில் வரும் கருத்துருக்கள்  கூடுதல் வருணலன ச ய்யும் 

கருத்துருக்கைொக அலமயும். ஒருவர் திேொட்ல ேத்தின் சபொதுவொன வலகபொட்லட 

வவறுபடுத்துவலதப் பற்ைிச்  ிந்தித்தொல் அவருக்கு வமலிருந்து கீழ் அணுகுமுலை சபொருத்தமொக 

அலமயும்.  மொைொக ஒருவர்  ிைப்பொன எடுத்துக்கொட்டுகைில் சதொடங்கினொல் கீழிருந்து வமவை 

ச ல்லும் அணுகுமுலை சபொருத்தமொனதொக இருக்கும். எந்த அணுகுமுலைலய நொன் பின் 

பற்ைினொலும் நொம் வகுப்புகலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்வதிலிருந்து சதொடங்கவவண்டும்.  

நொம் உருவொக்கிய பட்டியலில் இருந்து நொம் ச ொற்கலை விைக்கும் ச ொற்கலை அல்ைொமல் 

சுதந்திேமொன இருப்பு உள்ை சபொருட்கலை விைக்கும் ச ொற்கலைத் வதர்ந்சதடுக்கவவண்டும். 

இச்ச ொற்கள் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வில் வகுப்புகைொகும்; அலவ வகுப்பு படிநிலையில் 

நங்கூேங்கைொக மொறும். நொம் குைிப்பிட்டசபொருள் ஒருவகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டொக இருந்து 
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வவறு வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டொக வருகிைதொ என்ை வகள்விலய எழுப்பி வகுப்புகலைப் 

படிநிலை வலகப்பொட்டியிைொக ஒழுங்கலமப்வபொம்.  

 அ என்ை வகுப்பு ஆ என்ை வகுப்பின் உயர்வகுப்பு என்ைொல் ஆ-வின் ஒவ்சவொரு 

எடுத்துக்கொட்டும் அ-வின் எடுத்துக்கொட்டொகும்.  அதொவது வகுப்பு ஆ ஒரு வலகயொன ஆ-லவ 

அ உருப்படுத்தம் ச ய்கின்ைது. (Noy  and McGuinness) 

 

  

படிநிலை 5: வகுப்புகைின் -  ட்டங்கைின் பண்பியல்புகலை வலே விைக்கம் ச ய் 

 வகுப்புகள் மட்டும் படிநிலை 1-இலிருந்து தகுதிக்கொன வகள்விகளுக்கு விலடயைிக்கத் 

வதலவயொன தகவல்கலைத் தருவதில்லை. நொம்  ிை வகுப்புகலை வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்துவிட்டொல்,  நொம் கருத்துருக்கைின் அகவயமொன அலமப்லப விைக்கவவண்டும். நொம் 

படிநிலை 3-இல் உருவொக்கிய ச ொற்கைின் பட்டியலிலிருந்து வகுப்புகலைத் 

சதொிந்சதடுத்துள்வைொம். இச்ச ொற்கள் எடுத்துக்கொட்டொகத் திேொட்ல ேத்தின் நிைம், உடல், 

மணம்,  ர்க்கலே மற்றும் திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலையின் இருப்பிடம். பட்டியலிலுள்ை 

ஒவ்சவொரு தனித்தன்லமகளுக்கும் நொம் அலவ எந்த வகுப்லப விைக்குகின்ைன எனத் 

தீர்மொனிக்க வவண்டும். தனித்தன்லமகள் வகுப்புகளுடன் இலணக்கப்பட்ட  ட்டங்கைகும். 

இவ்வொறு திேொட்ல ே  வகுப்புப் பின்வரும்  ட்டங்கலைக் சகொண்டிருக்கும்: நிைம், உடல், 

மணம்,  ர்க்கலே. திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை என்ை  ட்டம் இடம் என்ை  ட்டத்லதக் 

சகொண்டிருக்கும்.  

 சபொதுவொக மூைப்சபொருண்லமயியலில்  ட்டங்கைொக மொைவியலும் பை வலகயொன 

சபொருட் தனித்தன்லமகள் உள்ைன: 

 திேொட்ல ேத்தின்  நிைம் வபொன்ை உள்ைொர்ந்த தனித்தன்லமகள் 

http://www.languageinindia.com/


155 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

 திேொட்ல ேத்தின் சபயர் வபொன்ை சவைிவயமொன தனித்தன்லமகள் 

 சபொருள் அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்பட்டிருந்தொல் அதன் பொகங்கள்; அலவ இயற்பு 

(சபௌதிக) மற்றும் அருவத் தனித்தன்லமகைொக இருக்கைொம்.  

 பிை தனிப்பட்டலவகளுடன்/தனிநபர்களுடன் (individuals) உைவுகள்; இலவகள் 

வகுப்பின் தனி அங்கத்தினர்களுக்கும் பிைவற்ைிற்கும் உள்ை உைவுகைொகும் (எ.கொ. 

ஒயினுக்கும் திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைக்கும் உள்ை உைலவ உருப்படுத்தம் ச ய்யும் 

திேொட்ல ேத்தின் வணிகக் குைியீடு மற்றும் திேொட்ல ே ம் உருவொக்கப்படும் திேொட்ல .  

முன்னொல் நொம் ஒயினுக்கு கண்டுபிடித்த தனித்தன்லமகளுடன் திேொட்ல ே  வகுப்புக்குப் 

பின்வரும்  ட்டங்கலையும் வ ர்க்கவவண்டும்: சபயர், இருப்பிடம், திேொட்ல .  

 ஒரு வகுப்பின் எல்ைொத் துலண வகுப்புகளும் அவ்வகுப்பின்  ட்டத்லத 

மேபுொிலமயொகப் சபறும்.  எடுத்துக்கொட்டொகத் திேொட்ல ேத்தின் எல்ைச்  ட்டங்களும்  ிவப்பு 

திேொட்ல ே ம், சவள்லை திேொட்ல ே ம் என்ை திேொட்ல ேத்தின் துலண வகுப்புகலை 

உள்ைடக்கிய எல்ைொ திேொட்ல ேத்தின் எல்ைொத் துலண வகுப்புகளுக்கும் மேபுொிலமயொகக் 

கிலடக்கப்சபறும். நொம் பதனிடும் சபொருள்  மட்டம் (குலைவொன, மிதமொன, அதிகமொன) என்ை 

ஒரு கூடுதைொன   ட்டத்லதச் வ ர்ப்வபொம். பதனிடும் சபொருள்  மட்டம்  ிவப்பு 

திேொட்ல ே த்லத உருப்படுத்தம் ச ய்யும் எல்ைொ வகுப்புகைொலும் மேபுொிலமயொகப் 

சபைப்படும். ஒரு  ட்டம் அதன் தனித்தன்லமலயக் சகொண்ட மிகப் சபொதுவொன வகுப்பில் 

இலணக்கப்படவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக திேொட்ல ே த்தின் உடல், நிைம் என்பன 

திேொட்ல ே ம் வகுப்பில் இலணக்கப்படவவண்டும்; ஏசனன்ைொல் அது உடல், நிைம் என்ை 

எடுத்துக்கொட்டுகலைக் சகொண்ட மிகப் சபொதுவொன வகுப்பொகும்.  

படிநிலை 6:  ட்டங்கைின் முகப்புகலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்தல்  

  ட்டங்கள் மதிப்பு வலகலய விைக்கும் வவறுபட்ட முகப்புகள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

மதிப்புகள், மதிப்புகைின் எண்கள் மற்றும்  ட்டம் ஏற்கும் மதிப்புகைின் பிை பண்புக்கூறுகள் 

என்பனவற்லைக் சகொண்டிடருக்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொகப் சபயர்  ட்டம் ஒரு 

வகொர்லவயொகும். அதொவது சபயர் என்பது மதிப்பு வலக சகொண்ட வகொர்லவயொகும். 

உற்பத்திச ய் என்ை  ட்டம் (சதொழிற் ொலை திேொட்ல ே த்லத உற்பத்திச ய்கின்ைது) 

பன்மதிப்பு உலடயதொய் இருக்கைொம்; மதிப்புகள் திேொட்ல ே ம் வகுப்பின் 

எடுத்துக்கொட்டுகைொகும். அதொவது உற்பத்திச ய் என்ை  ட்டம் திேொட்ல ே ம் என்பலத 
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அனுமதிக்கப்பட்ட வகுப்பொகக் சகொண்ட எடுத்துக்கொட்டு என்பலத மதிப்பு வலகயொகக் 

சகொண்ட  ட்டம் ஆகும்.   

 ட்டம் அடிப்பலட 

  ட்டம் அடிப்பலட ஒரு  ட்டம் எத்தலன மதிப்புகலைக் சகொண்டிருக்கைொம் என்பலத 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்கின்ைது.  ிை ஒழுங்கலமப்புகள் ஒற்லை அடிப்பலடக்கும் (ஒரு 

மதிப்லப அனுமதிப்பது) பல்ைடிப்பலடக்கும் (எந்த எண்ணிக்லகயிலும் மதிப்புகலை 

அனுமதிப்படது) இலடயில் வவறுபொடு ச ய்கின்ைது. திேொட்ல ேத்தின் உடல் ஒற்லை 

அடிப்பலடச்  ட்டத்லதக் சகொண்டிருக்கும். ஒரு குைிப்பிட்ட உற்பத்திச்  ொலையில் உற்பத்தி 

ச ய்யப்படும் திேொட்ல ே ங்கள் திேொட்ல ே ம் என்ை வகுப்பின் உற்பத்திச ய் என்ை 

பல்ைடிபலடச்  ட்டத்தில் நிேப்பப்படும்.  

  ிை ஒழுங்கலமப்புகள் மிகத் துல்லியமொக  ட்ட மதிப்புகைின் எண்ணிக்லகலய விைக்க 

குலைவொன மற்றும் மிக அதிகமொன அடிப்பலடயின்  ிைப்பொக்கத்லத அனுமதிக்கும். N  என்ை 

குலைவொன அடிப்பலட ஒரு  ட்டம் குலைந்தது N மதிப்புகலைக் சகொண்டிருக்கும் என்று 

சபொருள்படும். எடுத்துக்கொட்டொக திேொட்ல ே த்தின் திேொட்ல   என்ை  ட்டம் 1 என்ை குலைந்த 

அடிப்பலடலயக் சகொண்டிருக்கும்: ஒவ்சவொரு திேொட்ல ே மும் குலைந்தது ஒருவலக 

திேொட்ல யொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ைது.  ிை  மயங்கைில் கூடுதைொன அடிப்பலடலய 0 எனக் 

சகொள்வது பயனுள்ைதொக அலமயும். இந்த அலமப்பு ஒரு துலணவகுப்பின் எந்த மதிப்லபயும் 

சகொண்டிருக்கைொம் என்பலதக் கொட்டும்.  

 ட்ட மதிப்பு வலக 

 ஒரு  ட்டத்தில் மதிப்புகைின் எவ்வலககலை நிேப்பவியலும் என்பலத மதிப்பு வலக 

முகப்பு விைக்குகின்ைது. பின்வருவது கூடுதல் சபொதுவொன மதிப்பு வலககைின் பட்டியல்.  

வகொர்லவ என்பது சபயர் வபொன்ை  ட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் எைிய மதிப்பு 

வலகயொகும்: மதிப்பு ஒரு எைிய வகொர்லவயொகும்.  

எண் ( ிை  மயங்கைில் மித மற்றும் முழுசவண் இவற்ைின் குைிப்பிட்ட மதிப்பு வலககள் 

பயன்படுத்தப்படும்) எண் ொர் மதிப்புகளுடன்  ட்டங்கலை விைக்கும்.  எடுத்துக்கொட்டொகத் 

திேொட்ல ே த்தின் விலை  என்பதற்கு மதிப்பு வலக மித இருக்கைொம். 
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பூலியன்  ட்டங்கள் எைிய ஆம்-இல்லை அலடயொைமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக நொம் 

திைங்குகிை திேொட்ல ே த்லத தனியொன வகுப்பொக உருப்படுத்தம் ச ய்ய விரும்பொவிட்டொல், 

திேொட்ல ே ம் திைங்குகிைதொ இல்லையொ என்பலத ஒரு பூலியன்  ட்டத்தின் மதிப்பொக 

உருப்படுத்தம் ச ய்யைொம்: மதிப்பு “உண்லம” (“ஆம்”) என்ைொல் திேொட்ல ே ம் திைங்குகிைது; 

மதிப்பு “சபொய்” (“இல்லை”) என்ைொல் திேொட்ல ே ம் திைங்கவில்லை.  

பட்டியலிடப்பட்ட  ட்டங்கள்  ட்டங்களுக்குக் குைிப்பிட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்புகைின் 

பட்டியலைக் குைிப்பிடுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக மணம் என்ை  ட்டம் பின்வரும் மூன்று 

மதிப்பில் ஒன்லை எடுக்கவியலும்: கடுலமயொனது, மிதமொனது, சமன்லமயொனது.  

எடுத்துக்கொட்டு வலகச்  ட்டங்கள் தனிப்பட்டலவகளுக்கு இலடயில் உைவுகைின் வலேயலை 

விைக்கங்கலை அனுமதிக்கும்.   மதிப்பு வலக எடுத்துக்கொட்டு சகொண்ட  ட்டங்கள் 

எடுத்துக்கொட்டு வேவியலும் அனுமதிக்கப்பட்ட வகுப்புகைின் பட்டியலை வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்யவவண்டும்.  எடுத்துக்கட்டொக வகுப்பு திேொட்ல ே  உற்பத்தி ொலை என்பதற்கு  ட்டம் 

உற்பத்திச ய் அதன் மதிப்புகைொக வகுப்பு திேொட்ல ே ம் என்ை எடுத்துகொட்டுகலைக் 

சகொண்டிடுக்கைொம். (Noy  and McGuinness) 

 

சபொருண்லமக்கைமும்  ட்டத்தின் பேப்சபல்லையும் 

 வலக எடுத்துக்கொட்டின்  ட்டங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுகிை வகுப்புகள் 

சபரும்பொன்லமயும் பேப்சபல்லை (range) என்று அலழக்கப்படுகின்ைது.  எடுத்துக்கட்டொக 

வகுப்பு திேொட்ல ே ம் உற்பத்திச ய்  ட்டத்தின் பேப்சபல்லையொகும்.  ிை ஒழுங்குமுலைகள் 

ஒரு குைிப்பிட்ட வகுப்புக்கு ஒரு  ட்டம் இலணக்கப்படுலகயில்  அச் ட்டத்தின் 

பேப்சபல்லைலயக் கட்டுப்படுத்துவலத அனுமதிக்கின்ைது.  ஒரு  ட்டம் இலணக்கப்பட்டுள்ை 
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வகுப்புகள் அல்ைது ஒரு  ட்டம் விைக்குகிை தனித்தன்லமகைின் வகுப்புகள் அச் ட்டத்தின் 

சபொருண்லமக்கைம் (domain) . 

  ஒரு  ட்டத்தின் சபொருண்லமக்கைத்லதயும் பேப்சபல்லையும் தீர்மொனிக்கும் 

அடிப்பலட விதிகள் ஒத்தலவ: 

ஒரு  ட்டத்திற்கு ஒரு சபொருண்லமக்கைலதவயொ ஒரு பேப்சபல்லைலயவயொ வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்லகயில் அச் ட்டங்களுக்கு முலைவய அப்சபொருண்லமக் கைத்திற்வகொ 

பேப்சபல்லைக்வகொ இருக்கவியலும் மிகப் சபொதுவொன வகுப்புகலைவயொ வகுப்லபவயொ 

கண்டுபிடிக்கவும். மொைொக சவைிப்பலடயொகப் சபொதுவொக இருக்கிை ஒரு 

சபொருண்லமக்கைத்லதயும் பேப்சபல்லைலயயும் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யவவண்டொம்: ஒரு 

 ட்டத்தின் சபொருண்லமக்கைத்தில் உள்ை எல்ைொ வகுப்புகளும் அச் ட்டத்தொல் 

விைக்கப்படவவண்டும்; மற்றும் ஒரு  ட்டத்தின் பேப்சபல்லையில் உள்ை எல்ைொ வகுப்புகைின் 

எடுத்துக்கொட்டுகளும் அச் ட்டத்திற்கு ஆற்ைல்மிக்க இறுப்பொன்கைொக இருக்கவவண்டும். ஒரு 

பேப்சபல்லைக்கு ஒரு சவைிப்பலடயொன சபொதுவொன வகுப்பு, ஆனொல் ஒருவர் எல்ைொ 

இறுப்பொன்கலையும் உட்படுத்தும் ஒரு வகுப்லபத் தொன் சதொிந்சதடுக்க விரும்புவொர் (அதொவது 

ஒருவர் பேப்சபல்லை சபொருள்  (THING) என்பலத சதொிவு ச ய்ய விரும்பமொட்டொர்.). 

உற்பத்திச ய்  ட்டத்தின் பேப்சபல்லைகளுக்கு திேொட்ல ே  வகுப்பின் எல்ைொச்  ொத்தியமொன 

துலண வகுப்புகலையும் பட்டியலிடுவதற்குப் பதிைொக, திேொல ே ம் என்பது வபொதுமொனது. 

அவத  மயம் நொம் அச் ட்டத்தின் பேசபல்லைலய சபொருள் (ஒரு சமய்சபொருள் மூைொய்வின் 

மிகப் சபொதுவொன வகுப்பு) என்று குைிப்பிட விரும்பவில்லை.   ிைப்புச் ச ொற்கைில் கூைினொல்: 

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு பேசபல்லைலயவயொ சபொருண்லமக்கைத்லதவயொ வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்யும் வகுப்புகைின் பட்டியல், ஒரு வகுப்லபயும் அதன் துலண வகுப்லபயும் 

உள்ைடக்கினொல் துலணவகுப்லப நீக்கிவிடவும். 

 ட்டத்தின் பேசபல்லை திேொட்ல ே  (WINE) வகுப்லபயும்  ிவப்புத் திேொல ே  (red wine) 

வகுப்லபயும் சகொண்டிருந்தொல் நொம்  ிவப்பு திேொட்ல ே  வகுப்லப நீக்கிவிடைொம்.  ிவப்புத் 

திேொட்ல ே ம்  (red wine) என்பது திேொட்ல ே  (wine) வகுப்பின் துலண வகுப்பொகும்; எனவவ 

 ட்ட பேப்சபல்லை அலதயும் திேொட்ல ே  வகுப்பின் பிை துலண வகுப்புலையும் 

உட்பலடயொக உட்படுத்தும்.   

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு பேப்சபல்லைலயவயொ ஒரு சபொருண்லமக்கைத்லதவயொ 

வலேயலைவிைக்கம் ச ய்யும் வகுப்புகைின் ஒரு பட்டியல், வகுப்பு A-யின் எல்ைொ துலண 
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வகுப்புகலையும் சகொண்டிருந்து, வகுப்பு A-ஐக் சகொண்டிருக்கொவிட்டொல் பேப்சபல்லை வகுப்பு 

A-ஐ மட்டும் சகொண்டிருக்க வவண்டும்; துலண வகுப்லபக் சகொண்டிருக்கொது.  

 ிவப்பு திேொட்ல ே ம் (RED WINE), சவள்லைத் திேொட்ல ே ம் (WHITE WINE) , வேொஸ் 

திேொட்ல ே ம் (ROSE WINE) என்பனவற்லை உட்படுத்த  ட்டத்தின் பேப்சபல்லைலய 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்வதற்குப் பதிைொக (திேொட்ல ே த்தின் எல்ைொ வநேடித் துலண 

வகுப்புகலைக் கணக்சகடுத்தல்), நொம் பேப்சபல்லைலய வகுப்பு திேொட்ல ே ம் என்பதற்குள் 

எல்லைபடுத்திக்சகொள்ைைொம்.  

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு பேப்சபல்லைலயவயொ சபொருண்லமக் கைத்லதவயொ வலேயலை  விைக்கம் 

ச ய்யும் ஒரு பட்டியல் வகுப்பு A-யின் எல்ைொ ஆனொல் ஒரு  ிை துலணவகுப்புகலை மட்டும் 

சகொண்டிருந்தொல், A  மிகப் சபொருத்தமொன பேப்சபல்லை வலேயலை விைக்கத்லதச் ச ய்யுமொ 

என்று கருதவும். 

ஒழுங்கலமப்புகைில் ஒரு  ட்டத்லத வகுப்புடன் இலணப்பது ஒரு  ட்டத்தின் 

சபொருண்லமக்கைத்துடன் ஒரு வகுப்லப வ ர்ப்பதற்குச்  மமொனது; ஒவே விதிகள்  ட்ட 

இலணப்புக்குப் பயன்படும்: மொைொக, நொம் அலத இயன்ைமட்டும் சபொதுலமயொனதொகச் ச ய்ய 

முயைவவண்டும். மொைொக, நொம்  ட்டத்லத இலணக்கும் ஒவ்சவொரு வகுப்பும்  ட்டம் 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும் தனித்தன்லமக் சகொண்டிருக்க இயலும் என்பலத உறுதி 

ச ய்யவவண்டும். நொம் பதனிடும்சபொருள் மட்டச்  ட்டத்லதச்  ிவப்புத் திேொட்ல ே ங்கலை 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும் ஒவ்சவொரு வகுப்புகளுடனும் இலணக்கைொம்.   இருப்பினும் எல்ைொச் 

 ிவப்பு திேொட்ல ே ங்களும் பதனிடும் சபொருள் மட்டத் தனித்தன்லமலயக் 

சகொண்டிருப்பதொல், நொம் மொைொக,  ட்டத்லத  ிவப்புத் திேொட்ல ே ங்கள் (RED WINES) 

என்பதன் மிகப் சபொதுவொன வகுப்புடன் இலணக்கவவண்டும். பதனிடும் சபொருள் மட்ட 

 ட்டத்தின் சபொருண்லமக்கைத்லத வமலும் சபொதுலமப்படுத்துவது (அலத மொைொக 

திேொட்ல ே  வகுப்புடன் இலணப்பதொல்)  ொியொனதல்ை; ஏசனன்ைொல் நொம் பதனிடும் சபொருள் 

மட்டத்லத சவள்லைத் திேொட்ல ே ங்கலை விைக்கப் பயன்படுத்துவதில்லை.  

படிநிலை 7: எடுத்துக்கொட்டுகலை உருவொக்கு 

 இறுதிப் படிநிலை, வகுப்புகைின் தனிப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகலை உருவொக்குவதொகும். 

ஒரு வகுப்பின் தனிப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்தல் (1) ஒரு 

வகுப்லப சதொிந்சதடுத்தல், (2) அவ்வகுப்பின் தனிப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகலை 
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உருவொக்குதல், (3)  ட்ட மதிப்புகலை நிேப்புதல் என்பனவற்லை வவண்டும். இந்த 

எடுத்துக்கொட்டு பின்வரும் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்பட்ட  ட்ட மதிப்புகலைக் 

சகொண்டிருக்கும்: 

 உடல்: இவைசு 

 நிைம்:  ிவப்பு 

 மணம்: சமன்லம 

 பதனிடும் சபொருள் மட்டம்: குலைவொனது 

 திேொட்ல : கொமி (திேொட்ல ே  திேொட்ல  வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டு) 

 குைியீடு:  ொதவ்-வமொர்கன் (திேொல ே  உற்பத்திச் ொலை வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டு) 

 இடம்: பியூசஜொைஸ் (திேொட்ல ே -இட வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டு) 

  ர்க்கலே: உைர்ந்தது 

6.5  வகுப்புகலையும் வகுப்பு படிநிலைலயயும் வலேயலை விைக்கம் ச ய்தல் 

 வகுப்புகலையும் வகுப்புப் படிநிலைலயயும் வலேயலை விைக்கம் ச ய்லகயில் எைிதில் 

கண்டுபிடிக்க இயலும் தவறுகலைத் வதடுவது பற்ைி இப்பகுதி விைக்குகிைது.  நொம் முன்னர் 

பொர்த்தபடி ஒரு தேப்பட்ட சபொருண்லமக்கைத்திற்கு தனிநிலையொன  ொியொன வகுப்பு படிநிலை 

இல்லை. படிநிலை மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின்  ொத்தியமொன பயன்பொடுகலைப் 

சபொறுத்து அலமயும்: பயன்பொட்டிற்கு வதலவயொன விைக்கத்தின் நிலை, தனிநபர் 

விருப்பங்கள்,  ிைவவலைகைில் பிை மொதிொிகளுடன் இலயயத் வதலவயொனலவகள். 

இருப்பினும் நொம் ஒரு வகுப்புப் படிநிலைலய உருவொக்குலகயில் பை வழிகொட்டல்கலைப் 

பற்ைி விவொதிக்கின்வைொம்.  வபொதுமொன எண்ணிக்லகயிைொன புதிய வகுப்புகலை வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்தபின், திருப்பிப்பொர்த்து சவைிவருகின்ை படிநிலை வழிகொட்டல்களுடன் 

சபொருந்துகின்ைதொ என்று  ொிபொர்க்கவவண்டும்.  

6.5.1 வகுப்புப் படிந்லை  ொியொனது என்று உறுதிப்படுத்துவது ஒரு “ஒரு-ஆகு” உைவு 

 வகுப்புப் படிநிலை ‘ஒரு-ஆகு’ உைவொகும்: B என்பதன் ஒவ்சவொரு எடுத்துக்கொட்டும் A 

என்பதன் எடுத்துக்கொட்டொய் இருந்தொல், A என்ை ஒரு வகுப்பு B-இன் துலண வகுப்பொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக  ொர்சடொனொய் சவள்லைத் திேொட்ல ே த்தின் வலகயொகும்.  

வலகப்பொட்டியல்  ொர் உைவின் மற்சைொரு வழி “ஒரு வலக” உைவொகும்:  ொர்சடொனொய் 

ஒருவலக சவள்லைத் திேொட்ல ே மொகும்.  ஒரு சஜட்லைனர் ஒருவலக விமொனமொகும். 

இலைச் ி ஒருவலக உணவொகும்.  
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ஒரு வகுப்பின் துலண வகுப்பு ஒரு கருத்துருலவ உருப்படுத்தம் ச ய்கிைது அதொவது உயர் 

வகுப்பு உருப்படுத்தம் ச ய்யும்கருத்துரு “ஒரு வலக” ஆகும்.   

ஒரு தனிபட்ட திேொட்ல ே ம் எல்ைொத் திேொட்ல ே ங்கைின் துலணவகுப்பல்ை  

 ஒரு சபொதுவொன மொதிொித் தவறு, படிநிலையில் ஒவே கருத்துருவின் ஒருலம, பன்லம 

மொற்றுக்கலை உட்படுத்துவதொகும் ஆகும்; இது முந்லதயலதப் பிந்லதயதின் 

துலணவகுப்பொகச் ச ய்யும். எடுத்துகொட்டொக ஒரு வகுப்பு திேொட்ல ே ங்கலை-யும் ஒரு 

வகுப்பு திேொட்ல ே த்லதயும் திேொட்ல ே ங்கைின் துலணவகுப்புக்கைொக வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்வது தவைொகும். நொம் படிநிலைலய “ஒரு வலக” உைலவ உருப்படுத்தம் 

ச ய்வதொக எண்ணும் வபொது, மொதிொித் தவறு சதைிவொகும்: ஒரு தனிப்பட்ட திேொட்ல ே ம் 

திேொட்ல ே ங்கள்-இன் ஒரு வலக அல்ை.  இம்மொதிொியொன தவலை விைக்குவதற்கு நல்ை வழி 

வகுப்புகலைப் சபயொிடுவதில் ஒருலமலயவயொ பன்லமலயவயொ பயன்படுத்துவதொகும்.  

படிநிலை உைவுகைின் கடவு 

 துலண வகுப்பு உைவு கடவு உைவொகும்.  

B என்பது A –இன் துலணவகுப்பும் C என்பது B-இன் துலண வகுப்பும்  என்ைொல்  C என்பது 

A-இன் துலணவகுப்பொகும்.   

 எடுத்துக்கொட்டொக நொம் ஒரு வகுப்பு திேொட்ல ே த்லத வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்யைொம்; பின்னர் ஒரு சவள்லைத் திேொட்ல ே ம் என்பலத திேொட்ல ே ம் என்பதன் 

துலணவகுப்பொக வலேயலை விைக்கம் ச ய்யைொம்.  பின்னர் வகுப்பு  ொர்சடொனொனி 

என்பலதயும் திேொட்ல ே ம் என்பதன் துலணவகுப்பொகக் சகொள்ைைொம்.  ிைவவலைகைில் 

நொம் வநேடி துலண வகுப்பு என்பதற்கும் வநேடியல்ைொ துலணவகுப்பு என்பதற்கும் வவறுபொடு 

கொணைொம். ஒரு வநேடி துலணவகுப்பு என்பது வகுப்பின் மிக அண்லமப்பட்ட துலண 

வகுப்பொகும்; படிநிலையில் ஒரு வகுப்புக்கும் அதன் வநேடி துலணவகுப்புக்கின் இலடயில் 

எந்த வகுப்பும் வேொது. அதொவது, படிநிலையில் ஒரு வகுப்புக்கும் அதன் வநேடி 

துலணவகுப்புக்கும் இலடயில் வகுப்புகள் வேொது.  நமது எடுத்துக்கொட்டில்  ர்சடொனொய் 

சவள்லைத் திேொட்ல ே ம் என்பதன் என்பதன் வநேடி துலணவகுப்பொகும்; திேொட்ல ே ம் 

என்பதன் வநேடி துலணவகுப்பல்ை.  

வகுப்புப் படிநிலையின் உருவொக்கும் 
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 ஒரு நிலையொன வகுப்புப் படிநிலைலயப் பேொமொிப்பது சபொருண்லமக்கைங்கள் 

உருவொகும் வபொது கடினமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக  ின்பொண்டல் (Zinfandel)  

திேொட்ல ே ங்கள்  ிவப்பொனலவ. இருப்பினும்  ிைவவலைகைில் திேொட்ல ே  

உற்பத்தியொைர்கள் திேொட்ல லயப் பிழிந்து திேொட்ல கைின் நிைம் தரும் பகுதிலய 

உடனடியொக நீக்கிவிடுவொர்; இதனொல் விலையும் திேொட்ல ே த்தின் நிைத்லத மொற்ைிவிடுவர். 

இவ்வொறு நமக்கு வேொஸ் நிைமுள்ை “சவள்லை  ின்பொண்டல்” கிலடக்கும். நொம் இப்வபொது 

 ின்பொண்டல் வகுப்லப இேண்டு வகுப்புகைொகப் பிொிக்கவவண்டி வரும்: சவள்லை 

 ின்பொண்டல்,  ிவப்பு  ின்பொண்டல்; வமலும் அவற்லை முலைவய வேொஸ் திேொட்ல ே ம் 

மற்றும்  ிவப்புத் திேொட்ல ே ம் என்பதன் துலணவகுப்புகைொகப் பிொிக்கைொம்.  

வகுப்புகளும் அவற்ைின் சபயர்களும் 

 ஒரு வகுப்லபயும் அதன் சபயலேயும் வவறுபடுத்துவது முக்கியமொனதொகும். வகுப்புகள் 

சபொருண்லமக்கைத்தில் கருத்துருக்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்யும்; இக்கருத்துருக்கலைக் 

குைிப்பிடும் ச ொற்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்யொது. ஒரு வவறுபட்ட ச ொல்லைத் 

சதொிந்சதடுத்தொல் ஒரு வகுப்பின் சபயர் மொறும்; ஆனொல் ச ொல்வை உைகில் சபொருள் 

உண்லமலய உருப்படுத்தம் ச ய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு வகுப்புப் புலிகலை 

உருவொக்கைொம்; பின்னர் அதற்கு வவங்லககள் என மொற்றுப் சபயர் தேைொம்; இருப்பினும் 

அவ்வகுப்பு அவத கருத்துருலவத்தொன் உருப்படுத்தம் ச ய்யும். புலி ொர்ந்த கூட்டுச் ச ொற்கள் 

வவங்லக ொர்ந்த கூட்டுச் ச ொற்கலைக் குைிப்பிடும்.  கூடுதல் நலடமுலைச் ச ொற்கள் 

அடிப்பலடயில், பின் வரும் விதி பின்பற்ைப்படவவண்டும்: 

ஒவே கருத்துருவின் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் வவற்பட்ட வகுப்புகலை உருப்படுத்தம் 

ச ய்யது.  

 ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் ஒரு கருத்துருவின் அல்ைது ச ொல்லின் வவறுபட்ட 

சபயர்கைொகும்.  என்வவ நொம் புலிகள் என்ை வகுப்பும்  வவங்லககள் என்ை வகுப்பும் 

லவத்திருக்கைொகொது. ஒரு வகுப்புப் வபொதுமொனது; அலத புலி என்வைொ வவங்லக என்வைொ 

குைிப்பிடவும்.  பை ஒழுங்குமுலைகள் ஒரு வகுப்புடன் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள், 

சமொழிசபயர்ப்புகள், அல்ைது அைிமுகப்சபயர்கள் இவற்ைின் பட்டியலை அனுமதிக்கும். ஒரு 

ஒழுங்குமுலை இச்வ ர்லககலை அனுமதிக்கொவிடில், ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலை வகுப்பு 

ஆவணத்தில் பட்டியலிடைொம்.  
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வகுப்புச் சுற்றுக்கலை விைக்குதல் 

 நொம் வகுப்பு படிநிலையில் சுற்றுக்கலை விைக்கவவண்டும்.  வகுப்பு அ என்பது ஆ 

என்ை துலண வகுப்லபக் சகொண்டுள்ைது, அவத வவலையில் ஆ என்பது அ என்பதன் உயர் 

வகுப்பொகும் என்ை நிலையில் ஒரு சுற்று இருக்கிைது. அம்மொதிொியொன சுற்றுக்கலை 

படிநிலையில் உருவொக்குவது வகுப்புகள் அ-லவயும் ஆ-லவயும் ஒன்று எனக் 

குைிப்பிடுவதற்குச்  மமொனது:  அ என்பதன் எல்ைொ எடுத்துக்கொட்டுகளும் ஆ என்பதன் 

எடுத்துக்கொட்டுகைொகும் மற்றும் ஆ என்பதன் எல்ைொ எடுத்துக்கொட்டுகளும் அ என்பதன் 

எடுத்துக்கொட்டுகைொகும்.   ஆ என்பது அ என்பதன் துலணவகுப்பு என்பதொல் அ என்பதன் 

எல்ைொ எடுத்துக்கொட்டுகளும் ஆ என்பதன் எடுத்துக்கொடுகைொகும். 

6.5.2 வகுப்புப் படிநிலையில் குழந்லதகலை ஆய்தல் 

 படிநிலையில் குழந்லதகள் ஒவே வகுப்பின் வநேடித் துலணவகுப்புகைொகும்.   

படிநிலையில் எல்ைொக் குழந்லதகளும் (வவொிலுள்ைலவ தவிே) சபொதுலமயின் ஒவே நிலையில் 

இருக்கவவண்டும். 

 எடுத்துக்கொட்டொக சவள்லைத் திேொட்ல ே ம் என்பதும்  ொர்சடொனொய் என்பதும் ஒவே 

வகுப்பின் துலண வகுப்புகைொய் இருக்கைொகொது. சவள்லைத் திேொட்ல ே ம்  ொர்சடொனொய் 

என்லபலத விட கூடுதல் சபொதுவொனதொகும். குழந்லதகள் ஒரு புத்தகத்தின் பகுதிகள் 

சபொதுலமயின் ஒவே மட்டத்தில் இருப்பது வபொன்று ஒவே வகொட்டில் இருக்கவவண்டும். 

இவ்வர்த்ததில் ஒரு வகுப்புப் படிநிலையின் வதலவகள் ஒரு புத்தகத்தின் சுருக்கவுலேயின் 

வதலவக்குச்  மமொனது. இருப்பினும் படிநிலையின் வவொிலுள்ை கருத்துருக்கள் 

(சபரும்பொன்லமயும் சபொருள் வபொன்ை சபொது வகுப்புபின் வநேடித் துலணவகுப்பொக 

உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ைலவ) சபொருண்லமக்கைத்தின் முதன்லமயொன பிொிவுகலை 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும், மற்றும் அலவ ஒத்தக் கருத்துருக்கலைக் சகொண்டிருபதில்லை.  

எவ்வைவு என்பது மிகக் கூடுதல், எவ்வைவு குலைவு என்பது மிகக்குலைவு 

 ஒரு வகுப்பு சகொண்டிருக்கும் வநேடித் துலணவகுப்புகைின் எண்ணிக்லகக்குக் கடும் 

விதி இல்லை. இருப்பினும் நன்ைொக வடிவலமக்கப்பட்ட பை மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 

இேண்டு முதல் பன்னிேண்டு வலேயிைொன வநேடித் துலணவகுப்புகலைக் சகொண்டிருக்கும். 

பின்வருவது வழிகொட்டும் சநைிமுலைகைொகும் (Noy  and McGuinness): 
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ஒரு வகுப்பு ஒவேசயொரு வநேடி துலணவகுப்லபக் சகொண்டிருந்தொல் மொதிொியொக்கச்  ிக்கல் 

வேைொம் அல்ைது மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு முழுலமயலடயொமல் வரும்.    

தேப்பட்டுள்ை ஒரு வகுப்புக்கு பன்னிேண்டு துலணவகுப்புகளுக்கு வமலிருந்தொல், அதிகமொக 

இலடப்பட்ட வலகப்பொடுகள் வதலவப்படூம். 

 

இருப்பினும் குழந்லதகைின் நீண்ட  பட்டியலில் உள்ை கருத்துருக்கலைக் குழுமு 

இயற்லகயொன வகுப்பு இல்லைசயன்ைொல் ச யற்லகயொன வகுப்புகலை உருவொக்கத் 

வதலவயில்லை; வகுப்புகலை அவ்வொவை விட்டுவிடைொம். மூைப்சபொருண்லமயியல் உண்லம 

உைகின் பிேதிபலிப்பொகும்; என்வவ சமய்சபொருள் மூைொய்வு அலதப் பிேதிபலிப்பதுதொன் 

நல்ைது. (Noy  and McGuinness) 
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6.5.3. பல்மேபுொிலம  

 சபரும்பொன்லமயொன அைிவு உருப்படுத்த ஒழுங்குமுலைகள் வகுப்புப் படிநிலையில் 

பல்மேபுொிலமலய அனுமதிக்கவவண்டும். நொம்  சட ர்ட் ஒயின் வகுப்பு என்ை சட ர்ட் 

ஒயின்கைின் தனி வகுப்லப உருவொக்க விரும்பைொம்.  வபொர்ட் ஒயின் என்பது சேட் ஒயினும் 

சட ர்ட் ஒயினுமொகும். எனவவ வபொர்ட் வகுப்பின் எல்ைொ எடுத்துக்கொட்டுகளும்  சேட் ஒயின் 

வகுப்பு மற்றும் சேட் ஒயின் வகுப்பு இலவகைின் எடுத்துக்கொட்டுகலைக் சகொண்டிருக்கும். 

வபொர்ட் வகுப்பு அதன் சபற்வைொர்கைிடமிருந்து  அதன்  ட்டங்கலையும் முகப்புகலையும் 

மேபுொிலமயொகப் சபறும்.  இவ்வொறு இது சட ர்ட் ஒயின் வகுப்பிலிருந்து  ட்டம்  ர்க்கலே 

என்பதற்கு  இனிப்பு என்ை மதிப்லபப் சபறும்; மற்றும் சேட் ஒயின் வகுப்பிலிருந்து பதனிடும் 

சபொருள் மட்டலதயும் அதன் நிை  ட்டத்திற்கு மதிப்லபயும் சபறும்.  
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6.5.4  எப்வபொது ஒரு புதிய வகுப்லப அைிமுகப்படுவவண்டும் (அல்ைது வவண்டொம்)  

 மொதிொியொக்கத்தின் வபொது ச ய்யவவண்டிய மிகக் கடினமொன தீர்மொனம் எப்வபொதுஒரு 

வகுப்லப அைிமுகப்படுத்தவவண்டும் அல்ைது எப்வபொது வவறுபட்ட தனித்தன்லம மதிப்புகள் 

வழி ஒரு வவறுபொட்லட உருப்படுத்தம் ச ய்யவவண்டும் என்பதொகும். பை அதிகப்படியொன 

வகுப்புகள் சகொண்ட சதொகுக்கப்பட படிநிலைலயயும் (nested hierarchy) மிகக் குலைவொன 

வகுப்புகள் சகொண்ட ஆனொல்  ட்டங்கைில் அதிகப்படியொன தகவல்கள் குைியொக்கம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ை தட்லடயொன படிநிலைலயயும் (flat hierarchy) கடந்து ச ல்லுதல் 

கடினமொகும்.  சபொருத்தமொன  மநிலைலயக் கண்டுபிடிப்பது எைிதல்ை. படிநிலையில் 

எப்வபொது புதிய வகுப்புகலை அைிமுகப்படுத்த வவண்டும் என்பலதத் தீர்மொனிப்பதற்கு உதவும் 

பை விேல் நுனி விதிகள் உள்ைன.  

ஒரு வகுப்பின் துலணவகுப்பு  ொதொேணமொக (1) உயர் வகுப்பு சகொண்டிேொத கூடுதைொன 

தனித்தன்லமகலைக் சகொண்டிருக்கும் அல்ைது (2) உயர் வகுப்புகைிலிருந்து வவறுபட்ட 

கட்டுப்பொடுகலைக் சகொண்டிருக்கும் அல்ைது (3) உயர் வகுப்புகலை விட வவறுபட்ட 

உைவுகைில் பங்சகடுக்கும். 

 சேட் ஒயின்கள் பதனிடும் சபொருைின் வவறுபட்ட மட்டங்கலைக் சகொண்டிருக்கைொம்; 

இருப்பினும் இந்தத் தனித்தன்லம சபொதுவொகத் திேொட்ல ே ங்கலை வருணலன ச ய்யப் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. சட ர்ட் ஒயினின்  ர்க்கலேச்  ட்டதின் மதிப்பு இனிப்பு ஆகும்;  

மொைொக சட ர்ட் ஒயினின் வகுப்பின் உயர் வகுப்புக்கு இது உண்லமயல்ை, லபசனொட் 

சநொயிர் ஒயின்கள் (Pinot Noir  Wines) ஒயின் கடல் உணவுடன் வ ரும்; மொைொக சேட் 

ஒயின்கள் வ ேொது. வவறுவிதமொகக் கூைினொல், நொம்  ொதொேணமொக உயர் வகுப்லபப் பற்ைிக் 

எதுவும் கூை இயைொமல் புதிய வகுப்லபப் பற்ைி எவதொ கூை இயலும் வபொது ஒரு படிநிலையில் 

அப்புதிய வகுப்லப அைிமுகம் ச ய்கிவைொம். நலடமுலை அடிப்பலடயில் கூைினொல் ஒவ்சவொரு 

துலண வகுப்பும் அதனுடன் புதிய  ட்டங்கள் வ ர்க்கப்பட்டிருக்கவவண்டும்; அல்ைது புதிய 

 ட்ட மதிப்புகள் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யப்பட்டிருக்கவவண்டும்; அல்ைது மேபுொிலமயொகப் 

சபற்ை  ட்டங்களுக்கு  ிை முகப்புகலை ஒதுக்கிலவக்கவவண்டும்.  ிை வவலைகைில் எந்த 

புதிய தனித்தன்லமயும் அைிமுகப்படுத்ப்படொவிடினும் புதிய வகுப்புகலை உருவொக்குவது 

நன்லம பயக்கும்.  

கலைச்ச ொல் படிநிலைகைிலுள்ை வகுப்புகள் புதிய தனித்தன்லமகலை அைிமுகப்படுத்த 

வதலவயில்லை. 
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எடுத்துக்கொட்டொக,  ிை மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் சபொருண்லமக் கைத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை சபொதுச் ச ொற்கைின் சபொிய குைிப்பிடு படிநிலைகலை உட்படுத்தும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு மின் மருத்துவ பதிவவட்டு (electronic medical-record system) 

ஒழுங்குமுலைலய உள்ளுலை ச ய்யும் மூைப்சபொருண்லமயியல் பல்வவறு வநொய்கைின் 

பகுப்லப உட்படுத்தல்ைொம். இப்பகுப்பு தனித்தன்லமகள் இல்ைொத (அல்ைது ஒவே 

தனித்தன்லமகைின் குழுமத்லதக் சகொண்ட) ச ொற்கைின் படிநிலையொகும். இந்வநர்வில் 

ச ொற்கலைத் தட்லடப் பட்டியைொகத் தருவலதவிடப் படிநிலையில் ஒழுங்குபடுத்துவது 

பயனுள்ைதொகும்; ஏசனன்ைொல், இது (1) ஆய்வலதயும் /வதடுவலதயும் (investigation) 

உைொவுவலதயும்/பயணிப்பலதயும் (navigation) அனுமதிக்கிைது (2) சூழலுக்குத் தகுந்த 

ச ொல்லின் சபொதுலமயின் மட்டத்லதத் வதர்ந்சதடுக்க மருத்துவலே இயைலவக்கின்ைது.   

 மொதிொி கருத்துருக்களுக்கு எந்த புதிய தனித்தன்லமகளுமின்ைி புதிய வகுப்புகலை 

அைிமுகம்ச ய்யக் மற்சைொரு கொேணம் கருத்துருக்கலை மொதிொிப்படுத்த வவண்டியொகும். நொம் 

சமய்சபொருள் மூைொய்வுகலை சபொருண்லமக்கை வல்லுநர்களுக்குள்ளும் சபொருண்லமக்கை 

வல்லுநர்களுக்கிலடவயயும் கருத்துப்பொிமொற்ைத்திற்கு வ தி ச ய்யப் பயன்படுதுகின்வைொம்; 

மற்றும் அைிவு அடிப்பலடயிைொன ஒழுங்குமுலைகள் சபொருண்லமக் கைத்லதப்பற்ைிய 

வல்லுநர்கைின் கருத்லத  சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வில் பிேதிபலிக்க நொம் விரும்புவவொம்.  

 இறுதியொக ஒவ்சவொரு கூடுதல் கட்டுப்பொட்டிற்கும் ஒரு வகுப்பின் துலண வகுப்புகலை 

உருவொக்கக் கூடொது.  எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் சேட் ஒயின், வயிட் ஒயின், வேொஸ் ஒயின் 

என்பனவற்லை அைிமுகம் ச ய்கின்வைொம்; ஏசனன்ைொல் இந்த வவறுபொடு திேொட்ல ே  

உைகில் இயற்லகயொன ஒன்ைொகும். நொம் சமன்லமயொன திேொட்ல ே ம், மிதமொன 

திேொட்ல ே ம் வபொன்ைலவகளுக்கு வகுப்புகலை அைிமுகம் ச ய்யவில்லை.  ஒரு வகுப்புப் 

படிநிலைலய வலேயலை விைக்கம் ச ய்லகயில், ஒரு வகுப்புப் படிநிலைலய வலேயலை 

விைக்கம் ச ய்யும் வபொது நமது இைக்கு வகுப்பு ஒழுங்குபடுத்துவதற்குப் புதிய வகுப்புகலை 

உருவொக்குவதற்கும் பை எண்ணிக்லகயிைொன வகுப்புகலை உருவொக்குவதற்கும் ஒரு 

 மநிலைலயக் கலடபிடிப்பதொகும். 

6.5.5  புதிய வகுப்பொ தனித்தன்லம மதிப்பொ? 

 ஒரு சபொருண்லமக்கைத்லத மொதிொிப்படுத்தும் முன், நொம் ஒரு குைிப்பிட்ட 

வவறுபொட்லட ( ிவப்பு அல்ைது சவள்லை அல்ைது வேொஸ் திேொட்ல ே ம்) தனித்தன்லமயின் 

மதிப்பொக அல்ைது வகுப்புகைின் குழுமமொக மொதிொிப்படுத்தவவண்டுமொ என்பது 
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சபொருண்லமகைத்தின் வநொக்கம், லகயிலிருக்கும் ச யற்பொடு இவற்லைப் சபொறுத்து 

அலமயும்.  நொம் ஒயிட் ஒயின்கைின் ஒரு வகுப்லப உருவொக்குகிவைொமொ அல்ைது ஒரு வகுப்பு 

ஒயிலன உருவொக்கி நிைம் என்ை  ட்டத்திற்கு வவறுபட்ட மதிப்புகலை நிேப்புகிவைொமொ என்பது 

வகள்வி. நமது சபொருண்லமக்கைத்திற்கு ஒயிட் ஒயினின் கருத்துரு எவ்வைவு முக்கியமொனது 

என்பது மற்சைொரு வகள்வி? சபொருண்லமக் கைத்தில் ஒயின்கள் குலைந்த முக்கியத்துவம் 

சகொண்டிருந்தொல் மற்றும் ஒயிட் ஒயின் என்பது பிை சபொருட்களுடன் அதன் உைவில் 

குைிப்பிட்ட எந்த உள்ைர்த்தலதயும்  சகொண்டிேொவிட்டொல், நொம் ஒயிட் ஒயின் என்பதற்குத் 

தனியொன வகுப்லப அைிமுகம்ச ய்யக் கூடொது. ஒயின் புைக்குைிப்புகலை உற்பத்திச ய்யும் 

சதொழிற் ொலையில் பயன்படுத்தும் ஒரு சபொருண்லமக்கை மொதிொிக்கு எந்த நிை ஒயின் 

புைக்குைிப்புகைின் விதிகளும் ஒன்ைொகும் மற்றும் வவறுபொடு மிக முக்கியமொனதல்ை. மொைொக 

ஒயின், உணவு மற்றும் அவற்ைின் சபொருத்தமொன வ ர்க்லககள் இவற்ைின் உருப்படுத்ததிற்கு 

ஒரு சேட் ஒயினொனது ஒரு ஒயிட் ஒயினிலிருந்து மிகவும் வவறுபட்டதொகும்: அது வவறுபட்ட 

உணவுகளுடன் இலண வ ர்க்கப்பட்டுள்ைது; அது வவறுபட்ட தனித்தன்லமகலைக் 

சகொண்டிருக்கும். இதுவபொன்று ஒயின் ரு ி நிேலை உறுதி ச ய்ய நொம் பயன்படுத்தும் ஒயினின் 

அைிவு அடிப்பலடக்கு ஒயினின் நிைம் முக்கியமொனதொகும். இவ்வொறு நொம் ஒயிட் ஒயினுக்கு 

ஒரு தனிவகுப்லப உருவொக்குகின்வைொம்.  

.    வவறுபட்ட  ட்ட மதிப்புகலைக் சகொண்ட கருத்துருக்கள் பிை வகுப்புகைில் வவறுபட்ட 

 ட்டங்களுக்குக் கட்டுப்படுகைொக மொைினொல், நொம் வவறுலமக்கு வவண்டி புதிய வகுப்லப 

உருவொக்கவவண்டும். இல்லைசயனில் நொம் வவற்றுலமலய ஒரு  ட்ட மதிப்பில் உருப்படுத்தம் 

ச ய்யவவண்டும்.  

 இதுப்வபொன்று நமது ஒயின் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு எல்ைொ சமர்ைொட்ஸ் 

ஒயின்கைின் (Merlots) ஒரு தனிநிலை வகுப்லபக் சகொண்டிேொமொல் சேட் ஒயின், ஒயிட் ஒயின் 

வபொன்ை வகுப்புகலைக் சகொண்டிருக்கும். சமர்ைொட்ஸ் உண்லமயில் வவறுபட்ட ஒயின்கள் 

(ஒவே திேொட்ல யிலிருந்து ச ய்யப்பட்ட)  ஆகும்.  நொம் ஒயின்கைின் விொிவொன சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்லவ உருவொக்கினொல் இவ்வவற்றுலம முக்கியமொகும்.  

சபொருண்லமக் கைத்தில் ஒரு வவற்றுலம முக்கியசமன்ைொல் மற்றும் நொம் வவறுபட்ட 

மதிப்புகள் சகொண்ட சபொருட்கலை (objects) சபொருட்கைின் வவறுபட்ட வலககைொக 

வவற்றுலமப் படுத்த எண்ணினொல், நொம் அவ்வவற்றுலமக்குப் புதிய வகுப்லப உருவொக்க 

வவண்டும்.   

http://www.languageinindia.com/


169 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

ஒருவகுப்பின் வலுவுள்ை தனியொன எடுத்துக்கொட்டுகலைக் கருத்தில் சகொள்வது ஒரு புது 

வகுப்லப அைிமுகம் ச ய்ய வவண்டுமொ வவண்டொமொ என்பலதத் தீர்மொனிக்க உதவைொம்.   

ஒரு தனியொன எடுத்துக்கொட்டு வ ரும் ஒருவகுப்பு அடிக்கடி மொைக்கூடொது.  

 சபரும்பொலும் வகுப்புகளுக்குள் வவற்றுலம பொேொட்ட கருத்துருக்கைின் அகவய 

தனித்தன்லமகலைப் பயன்படுத்தொது புைவயத் தனித்தன்லமகலைப் பயன்படுத்தும் வபொது 

அவ்வகுப்புகைின் எடுத்துக்கொட்டுகள் ஒருவகுப்பிலிருந்து மற்சைொரு வகுப்புக்குச் 

ச ல்ைவவண்டிவரும். எடுத்துக்கொட்டொக உணவகத்திலுள்ை திேொட்ல ே க் குப்பிகலை 

வருணலன ச ய்யும் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வில்  ில்டு ஒயின் (குைிேலவக்கப்பட்ட 

திேொட்ல ே ம்) ஒரு வகுப்பொக இருக்கக்கூடொது.  சபரும்பொலும் எண்ணிக்லககள், நிைங்கள், 

இருப்பிடங்கள் என்பன  ட்ட மதிப்புகள் ஆகும்; அலவ புதிய வகுப்புகைின் உருவொக்கத்லதச் 

ச ய்வதில்லை.  எடுத்துக்கொட்டொக, மனித உடற்கூலைக் கருத்தில் சகொள்ைவும்.  நொம் விைொ 

எலும்புகலை உருப்படுத்தம் ச ய்யும் வபொது, நொம் முதல் இடப்பக்க விைொ எலும்பு, இேண்டொம் 

இடப்பக்க விைொ எலும்பு என ஒவ்சவொன்றுக்கும் ஒரு வகுப்லப உருவொக்குவவொமொ? அல்ைது 

வொில க்கும் பக்கவொட்டிற்கும்  ட்டங்கள் சகொண்ட விைொ எலும்பு என்ை வகுப்லபக் 

சகொள்வவொமொ? சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வில் நொம் உருப்படுத்தம் ச ய்யும் ஒவ்சவொரு 

விைொசவலும்லபப் பற்ைிய தகவல்கள் வபொதுமொன அைவு வவற்றுலமலயக் கொட்டுகிைது 

என்ைொல் நொம் ஒவ்சவொரு விைொ எலும்புக்கும் ஒவ்சவொரு வகுப்லப உருவொக்கவவண்டும்.  

அதொவது, நொம் விொிவொன அண்லம மற்றும் இருப்பிடத் தகவலையும் (இலவ ஒவ்சவொரு விைொ 

எலும்பிற்கும் வவறுப்பொடொனது) மற்றும் ஒவ்சவொரு விைொ எலும்பும் பங்சகடுக்கும் குைிப்பிட்ட 

ச யல்பொலடயும் அது பொதுகொக்கும் உள்ளுறுப்புகலையும் உருப்படுத்தம் ச ய்ய 

விரும்பினொல், நொம் அவற்லை வகுப்புகைொகப் பிொிக்கவவண்டும். நமது வலுவொன 

பயன்பொடுகலைப் சபொறுத்தவலேயில் எல்ைொ விைொ எலும்புகளும் ஒற்றுலமயுள்ைலவ 

எனக்கருதி நொம் உடற்கூலை சபொதுலமயின்  ிைிது குலைந்த மட்டத்தில் மொதிொிப்படுத்தினொல், 

நொம் நமது படிநிலைலய எைிலமப்படுத்த இரு  ட்டங்கலைக் சகொண்ட (பக்கவொடு, வொில ) 

விைொ எலும்பு என்ை வகுப்லபக் ஏற்றுக்சகொள்ைல்ைொம்.  

6.5.6 எடுத்துக்கொட்டொ வகுப்பொ? 

 ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலில், ஒரு குைிப்பிட்ட கருத்துரு ஒரு வகுப்பொ அல்ைது ஒரு 

தனி எடுத்துக்கொட்டொ என்பலதத் தீர்மொனிப்பது, எலவ மூைப்சபொருண்லமயியலின் வலுவொன 

பயன்பொடுகள் என்பலதப் சபொறுத்து அலமயும். எங்கு ஒரு வகுப்பு முற்றுப்சபறும் மற்றும் 
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எங்கு தனி எடுத்துக்கொட்டுகள் சதொடங்கும் என்பலதத் தீர்மொனிப்பது உருப்படுத்தத்தில் 

நுண்லமயின் மிகக் குலைந்த மட்டம் என்ன என்பலத தீர்மொனிப்பதில் சதொடங்கும். 

நுண்லமயின் மட்டம் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வின் வலுவொன பயன்பொட்டொல் 

தீர்மொனிக்கப்படும்.  வவறுவிதமொகக் கூைினொல், எந்த நன்கு வலேயறுக்கப்பட்ட சபொருட்கள் 

அைிவொதொேத்தில் (அைிவு அடித்தைத்தில்) உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படப் வபொகின்ைன என்பதொல் 

தீர்மொனிக்கப்படும்.  நொம் படி 1-இலும் 3-இலும் கண்டைிந்த தகுதியொன வகள்விகலைத் 

திருப்பிப் பொர்த்தொல், அக்வகள்விகளுக்கு விலடகைொக வரும் குைிப்பிட்ட கருத்துருக்கள் 

அைிவொதொேத்தில் தனிப்பட்டலவகளுக்கு நல்ை எடுத்துக்கொட்டுகைொகும்.  

தனி எடுத்துக்கொட்டுகள் அைிவொதொேத்தில் உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ை நன்கு 

வலேயறுக்கப்பட்ட கருத்துருக்கைொகும். 

 எடுத்துக்கொட்டொக நொம் திேொட்ல ே த்லத உணவுடன் இலணவ ர்ப்பலதப் பற்ைி 

மட்டும் வப ப் வபொகிவைொம் என்ைொல் நொம் திேொட்ல ே த்தின் வலேயறுக்கப்பட்ட  சபௌதிக 

குப்பிகலைப் பற்ைி ஆர்வம் இல்ைமல் இருப்வபொம். எனவவ ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் 

சமர்ைொட் (Sterling Vineyards Merlot) வபொன்ை ச ொற்கள் நொம் பயன்படுத்தும் நன்கு 

வலேயறுக்கப்பட்ட ச ொற்கைொக இருக்கப்வபொகின்ைன. எனவவ ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் 

சமர்ைொட்  என்பது அைிவொதொேத்தில் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

 மொைொக, நொம் உணவகத்தில் நல்ை திேொட்ல ே ம்-உணவு இலணகைின் 

அைிவொதொேத்துடன் கூடவவ திேொட்ல ே த்தின் சதொிவலடலவயும் வபண விரும்பினொல்,  

ஒவ்சவொரு திேொட்ல ே த்தின் தனிக் குப்பிகளும் நமது  அைிவொதொேதில் தனி 

எடுத்துக்கொடுகைொக மொறும். 

 இதுவபொன்று, ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்ைொட் என்பதன் வலேயறுக்கப்பட்ட 

ஒவ்சவொரு அறுவலடக்கொைத் திேொட்ல ே த்தின் (vintage) வவறுபட்ட தனித்தன்லமகலைப் 

பதிவு ச ய்ய விரும்பினொல், திேொட்ல ே த்தின் வலேயறுக்கப்பட்ட அறுவலடக்கொை 

திேொட்ல ே மும் அைிவொதொேத்தில் எடுத்துக்கொட்டுகைொகும். மற்றும் ஸ்சடர்லிங் 

வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்ைொட் என்பது அதன் எல்ைொ அறுவலடக்கொைத் திேொட்ல ே ங்கைின் ஒரு 

வகுப்பொகும். 

 இதுவபொன்று, நொம் ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்ைொட் என்பதன் ஒவ்சவொரு 

வலேயறுக்கப்பட்ட அறுவலடக்கொைத் திேொட்ல ே த்தின் வவறுபட்ட தனித்தன்லமகலை 

பதிவு ச ய்ய விரும்பினொல், திேொட்ல ே த்தின் வலேயறுக்கப்பட்ட அறுவலடக்கொை 
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திேொட்ல ே ம் அைிவொதொேத்தில் ஒர் எடுத்துக்கொட்டொகும் மற்றும் ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் 

சமர்ைொட் என்பது அதன் எல்ைொ அறுவலடகொை திேொட்ல ே ங்கைின் எடுத்துக்கொட்டுகலைக் 

சகொண்ட ஒரு வகுப்பொகும்.    

   மற்சைொரு விதி  ிை தனி எடுத்துக்கொட்டுகலை ஒரு குழும வகுப்புகளுக்கு 

எடுத்துச்ச ல்லும்.  

ஒரு இயற்லக படிநிலையிலிருந்து கருத்துருக்கள் ச ன்ைொல் நொம் அவற்லை வகுப்புகைொக 

உருப்படுத்தம் ச ய்யவவண்டும். 

 திேொட்ல ே  நிைப்பேப்புகலைக் கருத்தில் சகொள்ைவும். சதொடக்கதில் நொம் பிேொன்ஸ், 

அசமொிக்க ஐக்கிய நொடுகள், சஜர்மனி வபொன்ை முக்கிய திேொட்ல ே  நிைப்பேப்புகலை 

வகுப்புகைொகவும் இப்பேந்த நிைப்பேப்புகளுக்குள் வரும் வலையறுக்கப்பட்ட திேொல ே  

நிைப்பேப்புகலை எடுத்துக்கொட்டுகைொகவும் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யைொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, வபொர்சகொகன் (Bourgogne) நிைப்பேப்பு பிேொன்ஸ் நிைப்பேப்பு வகுபின் ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டொகும். இருப்பினும் நொம் வகொட்ச்ஸ் வடொர் (Cotes d’Or) நிைப்பேப்பு 

வபொர்சகொகன் நிைப்பேப்பின் எடுத்துக்கொட்டு எனக் கூை விலழயைொம். எனவவ வபொர்சகொகன் 

நிைப்பேப்பு ஒரு வகுப்பொக (துலணவகுப்புகலையும் எடுத்துகொடுகலையும் சகொண்டிருக்க) 

இருக்கவவண்டும். இருப்பினும், வபொர்சகொகன் நிைப்பேப்லப ஒரு வகுப்பொகவும் வகொட்ச்ஸ் 

வடொர் நிைப்பேப்லப  வபொர்சகொகன் நிைப்பேப்பின் எடுத்துக்கொட்டகவும் சகொள்வது 

இடுகுைியொகவும் வதொன்றுகின்ைது: எந்த நிைப்பேப்புகள் வகுப்புகள் எலவ எடுத்துக்கொட்டுகள் 

என்று சதைிவொக வவறுபடுத்துவது மிகக் கடினமொகும். எனவவ, நொம் எல்ைொத் திேொட்ல ே  

நிைப்பேப்புகலையும் வகுப்புகைொக வலேயலை விைக்கம் ச ய்கின்வைொம். Protégé-2000  ிை 

வகுப்புகலை அருவம் என்று  ிைப்பீடு ச ய்ய அனுமதிக்கின்ைது. (Noy  and McGuinness). 
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படம் 8: திேொட்ல ே  நிைப்பேப்புகைின் படிநிலை. வகுப்புப் சபயர்களுக்கு அடுத்துள்ை “A” 

என்ை குைியீடு வகுப்புகள் அருவங்கைொகும் மற்றும் அலவகள் எந்த வநேடி 

எடுத்துக்கொட்டுகலையும் சகொண்டிருக்க இயைொது என்று கொட்டுகின்ைது.  

 நொம் வகுப்புப் சபயர்கைிலிருந்து “region (நிைப்பேப்பு)” என்ை ச ொல்லை 

விட்டுவிட்டொல் இவத வகுப்புப் படிநிலை தவைொனதொகும்.  அல் ொக்  (Alsace) என்பது 

ஒருவலக பிேொன்ஸ் அல்ை. இருப்பினும் அல் ொக் நிைப்பேப்பு ஒருவலக பிேஞ்சு 

நிைப்பேப்பொகும்.  

 வகுப்லப மட்டும்தொன் படிநிலையில் ஒழுங்குபடுத்தவியலும்; அைிவு உருப்படுத்த 

ஒழுங்குமுலைகள் துலண எடுத்துக்கொட்டு என்ை கருத்துச் ொயலைக் சகொண்டிருக்கவில்லை. 

எனவவ, ச ொற்களுக்கிலடவய (பகுதி 4.2-லிருந்து கலைச ொல் படிநிலைகலைப் வபொன்று) 

இயற்லகப் படிநிலை இருந்தொல், இச்ச ொற்கள் அவற்ைிற்குொிய எடுத்துக்கொட்டுகலைக் 

சகொண்டிேொவிட்டொலும் நொம் இச்ச ொற்கலை வகுப்புகள் என்று வலேயலை விைக்கம் 

ச ய்யவவண்டும். 

6.5.7 வநொக்கத்தின் எல்லை 

 ஒரு வகுப்புப் படிநிலைலய வலையலை விைக்கம் ச ய்வதன் இறுதிச்  ிறுகுைிப்பொகப் 

பின்வரும் விதிகைின் குழுமம் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் வலேயலை விைக்கம் 

எப்வபொது முற்றுப்சபறும் என்பலதத் தீர்மொனிப்பதில் எப்வபொதும் உதவும்:  
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மூைப்சபொருண்லமயியல் சபொருண்லமக்கைத்லதப் பற்ைி எல்ைொச்  ொத்தியமொன தகவல்கைியும் 

சகொண்டிருக்கக் கூடொது; உங்கள் பயன்பொட்டிற்குக் கூடுதைொகச் தனித்தன்லமப்படுத்தத் 

(அல்ைது சபொதுலமப்படுத்த) வதலவயில்லை (ஒவ்சவொரு வழியிலும் குலைந்தது ஒரு 

அதிகப்படியொன மட்டம்)  

 நமது திேொட்ல ே ம்-உணவு எடுத்துக்கொட்டில் விவேக்குைிப்புகளுக்கு எந்தக் கொகிதம் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது அல்ைது இேொல் கைிகள் எவ்வொறு  லமப்பது என அைியத் 

வதலவயில்லை.  அதுவபொன்று மூைப்சபொருண்லமயியல், படிநிலையில் வகுப்புகளுக்குள் 

எல்ைொச்  ொத்தியமொன தனித்தன்லமகலையும் வவற்றுலமகலையும் சகொண்டிருக்க வவண்டொம்.    

 நமது மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வில் நொம் ஒரு திேொட்ல ே வமொ அல்ைது உணவவொ 

சகொண்டிருக்கவியலும் எல்ைொத் தனிதன்லமகலையும் உட்படுத்தவில்லை. நொம் நமது 

மூைப்சபொருண்லமயியலில் ச ொற்கைின் வகுப்புகைின் மிகத் தனிச் ிைப்புவொய்ந்த 

தனித்தன்லமகலை உருப்படுத்தம் ச ய்துள்வைொம். திேொட்ல ே  புத்தகங்கள் திேொட்ல கைின் 

உருவ அைலவச் ச ொன்னொலும் நொம் இந்த அைிலவ உட்படுத்தவில்லை. இதுவபொன்று, நமது 

ஒழுங்குமுலையில் எல்ைொச் ச ொற்களுக்கும் இலடயில் ஊகிக்கவியலும் எல்ைொ உைவுகலையும் 

நொம் வ ர்க்கவில்லை. எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் வலேயலைவிைக்கம்ச ய்துள்ை ச ொற்களுக்கு 

இலடயிலுள்ை எல்ைொ இலடயீட்டு இலணப்புகைின் அதி முழுலமயொன உருப்படுத்லத 

அனுமதிக்கும் விருப்பத் திேொட்ல ே ம் (favourite wine) , விருப்ப உணவு (favourite food) 

வபொன்ைவற்லை உட்படுத்தவில்லை.  

 இறுதி விதிகள் நொம் மூைப்சபொருண்லமயியலில் ஏற்கனவவ உட்படுத்தியுள்ை 

கருத்துருக்களுக்குள் உைவுகலை நிறுவப் பயன்படும்.  உயிொியல் பொிவ ொதலனகலை விைக்கும் 

ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவக் கருத்தில் சகொள்ைவும். இந்த 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உயிொியல்  உயிர்ப்சபொருள்கள் (biological organisms) என்ை 

கருத்துருலவக் சகொண்டிருக்கும். அது பொிவ ொதலனலய நடத்தும் பொிவ ொதலனயொைர் 

(Experimenter) (அவர் சபயர்,  ொர்ந்திருக்கும் நிறுவனம் வபொன்ை தகவல்களுடன்) என்ை 

கருத்துலவயும் சகொண்டிருக்கும். இருப்பினும் நொம் இந்த வவற்றுலமலய 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வில் உட்படுத்த வவண்டியதில்லை; இவ்வுருப்படுத்தத்தின் 

வநொக்கங்களுக்கு பொிவ ொதலனயொைர் ஒரு உயிர்ப்சபொருைல்ை மற்றும் நொம் 

பொிவ ொதலனயொைர்கைின் வமல் பொிவ ொதலனகள் ச ய்யப் வபொவதில்லை. 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்விலுள்ை வகுப்புகலைப் பற்ைி நொம் கூைவியலும் 
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எல்ைொவற்லையும் உருப்படுத்தம் ச ய்வதொனொல், பொிவ ொதலனயொைர் என்பது உயிர்ப்சபொருள் 

என்பதன் துலண வகுப்பொக மொறும்.  இருப்பினும் எதிர்பொர்க்கும் பயன்பொட்டிற்கு வவண்டி 

இவ்வைிலவ உட்படுத்தத் வதலவயில்லை.  உண்லமயில், இம்மொதிொியொன இருப்பிலுள்ை 

வகுப்புகைின் அதிகப் பொகுபொடு வ தத்லத விலைவிக்கும்: இப்வபொது பொிவ ொதலனயொைர் 

என்பதன் எடுத்துக்கொட்டு எலட, வயது, இனம் மற்றும் உயிர்ப்சபொருளுடன் சதொடர்புலடய 

பிை தேவுகைின்  ட்டங்கலைக் சகொண்டிருக்கவவண்டும்; இலவ ஒரு பொிவ ொதலனலய 

விைக்கும் சூழலில்  ிைிதும் வதலவயில்ைொததொகும். இருப்பினும், நொம் இந்த சமய்சபொருள் 

மூைொய்லவ எதிர்பொர்க்கும் மற்றும் நம் மனதிலுள்ை பயன்பொடுகலைப்பற்ைி அைியொதிருக்கும் 

பயன்பொட்டொைர்கைின் நன்லமக்கொக ஆவணத்தில் இமொதிொியொன தீர்மொனங்கலை நொம் பதிவு 

ச ய்யவவண்டும்.  

6.5.8 பிொிந்திருக்கிை துலண வகுப்புகள் (Disjoint subclasses) 

 பை ஒழுங்குமுலைகள் பை வகுப்புகள் பிொிந்திருப்பன (disjoint) என சவைிப்பலடயொக 

வலேயறுத்துக் கூை நம்லம அனுமதிக்கின்ைன. வகுப்புகள் சபொதுவொன எடுத்துக்கொடுகலைக் 

சகொண்டிேொவிட்டொல் அலவ பிொிந்திருப்பனவொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, நம் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வில் சட ர்ட் ஒயின் வகுப்பும் ஒயிட் ஒயின் வகுப்பும் 

பிொிந்திருப்பனவல்ை: இவ்விேண்டின் எடுத்துக்கொடுகைொக வரும் திேொட்ல ே ங்கள் பை 

உள்ைன. Rothermel Trochenbierenauslese Riesling என்பது  Sweet Riesling  வகுப்பு 

என்பதன் எடுத்துக்கொட்டொக வருவது அம்மொதிொியொன ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகும்.  அவத மயம் 

சேட் ஒயின், ஒயிட் ஒயின் என்ை வகுப்புகள்  பிொிந்திருப்பனவொகும்: எந்த திேொட்ல ே மும் ஒவே 

வவலையில்  ிவப்பொகவும் சவண்லமயொகவும் இருக்கொது. வகுப்புகள் பிொிந்திருப்பன என்று 

வலேயறுப்பது ஒழுங்குமுலை மூைப்சபொருண்லமயியலைச்  ொியொக உறுதிப்படுத்த 

இயைச்ச ய்யும். நொம் சேட் ஒயின், ஒயிட் ஒயின் வகுப்புகள் பிொிந்திருப்பன எனக் கூைிப் 

பின்னொல் Riesling (ஒய்ட் ஒயினின் துலண வகுப்பு), Port  (சேட் ஒயினின் துலண வகுப்பு) 

என்ை இேண்டின் துலணவகுப்பொக ஒருவகுப்லப உருவொக்கினொல், ஒழுங்குமுலை ஒரு மொதிொித் 

தவறு ஏற்பட்டுள்ைது என்று கொட்டவியலும்.  

6.6  வலேயலைவிைக்கம் தரும் தனித்தன்லமகள் – அதிகமொன விவேங்கள் 

 இப்பகுதியில் மூைப்சபொருண்லமயியலில் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யும்  ட்டங்கலை 

மனதிலிருத்தி பை அதிக விவேங்கலை விவொதிக்க இருக்கிவைொம். முக்கியமொக, நொம் ஒரு 
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 ட்டத்திற்குத் தலைகீழ்  ட்டங்கலையும் (inverse slots) வழுநிலை  மதிப்புகலையும் (default 

values) விவொதிக்க இருக்கிவைொம்.  

6.6.1 தலைகீழ்  ட்டங்கள் 

 ஒரு  ட்டத்தின் மதிப்பு மற்சைொரு  ட்டத்தின் மதிப்லபச்  ொர்ந்து அலமயும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு திேொட்ல ே ம் ஒரு திேொல ே த் சதொழிற் ொலையில் உற்பத்தி 

ச ய்யப்பட்டொல், இதன்படி அத்திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை அந்த திேொட்ல ே த்லத 

உற்பத்திச ய்கின்ைது.  இந்த உருவொக்குபவர் (maker), உற்பத்திச ய் (produces) என்ை இரு 

உைவுகலையும் நொம் தலைகீழ் உைவுகள் என்று அலழக்கின்வைொம். “இரு தில கைிலும்” 

தகவல்கலை வலகப்படுத்துதல் மிலகயொகும். நொம் திேொட்ல ே ம் திேொட்ல ே த் 

சதொழிற் ொலையில் உற்பத்திச ய்யப்படுகின்ைது என்று அைியும் வபொது அைிவொதொேத்லதப் 

பயன்படுத்தி திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை திேொட்ல ே த்லத உற்பத்திச ய்யும் என்ை 

மறுதலை உைவின் மதிப்லப எப்வபொதும் ஊகம் ச ய்ய இயலும். இருப்பினும், அைிவுப் வபறு 

வநொக்கு அடிப்பலடயில் இவ்விரு தகவல்கலையும் சவைிபலடயொக கிலடக்கும்படி ச ய்தல் 

வ தியொனதொகும். இந்த அணுகுமுலை பயன்பொட்டொைர்கலை ஒரு வநர்வில் 

திேொட்ல ே த்லதயும் மற்சைொரு வநர்வில் திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைலயயும் நிேப்ப 

அனுமதிக்கும்.  அைிவுப் வபறு ஒழுங்குமுலை அைிவொதொேத்தின் நிேந்திேத்லதக் கொப்புறுதி 

ச ய்து தலைகீழ் உைவின் மதிப்லபத் தொனியக்கமொக நிேப்பும்.  

 நமது எடுத்துக்கொட்டில் தலைகீழ்  ட்டங்கைின் இரு இலணகள் உள்ைன: திேொட்ல ே  

வகுப்பின் குைியீடு  ட்டம் (marker slot) மற்றும் திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை வகுப்பின் 

உற்பத்திச ய்  ட்டம். பயன்படுத்துபவர் திேொட்ல ே  வகுப்பின் எடுத்துக்கொட்டுகலை 

உருவொக்கவும் குைியீடு  ட்டத்தில் மதிப்லப நிேப்பவும் ச ய்யும் வபொது ஒழுங்குமுலை 

தொனியக்கமொக சதொழிற் ொலை எடுத்துக்கொட்டுடன் சபொருத்தமுள்ை உற்பத்திச ய் 

 ட்டத்திற்குப் புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்லடச் வ ர்க்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

நொம் Sterling Melot ‘ஸ்சடர்லிங் சமர்ைொட்‘ என்பது Sterling Vinyard winery-ஆல் 

உற்பத்திச ய்யப்படுகிைது என்று கூறும் வபொது, ஒழுங்குமுலை தொனியக்கமொக  Sterling Melot 

என்பலத Sterling Vinyard winery-ஆல் உற்பத்திச ய்யப்பட்ட திேொட்ல ே ங்கைின் 

பட்டியலில் வ ர்க்கும். (படம் 9). (Noy  and McGuinness) 

http://www.languageinindia.com/


176 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

 

6.6.2 வழுநிலை மதிப்புகள் 

 பை  ட்டக-அடிப்பலடயிைொன ஒழுங்குமுலைகள்  ட்டங்களுக்கு வழுநிலை 

மதிப்புகைின்  வலேயலைலய அனுமதிக்கின்ைது. ஒரு குைிப்பிட்ட  ட்ட மதிப்பு வகுப்பின் 

சபரும்பொைொன எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு ஒன்ைொக இருந்தொல், நொம் இந்த மதிப்லப  ட்டத்தின் 

வழுநிலை மதிப்பு என வலேயலை விைக்கம் ச ய்யைொம். இதனொல், இச் ட்டத்லதக் சகொண்ட 

ஒரு வகுப்பின் ஒவ்சவொரு புது எடுத்துக்கொட்டும் உருவொக்கப்படும் வபொது ஒழுங்குமுலை 

வழுநிலை மதிப்லபத் தொனியக்கமொக நிேப்புகின்ைது. இதனொல், இம்மதிப்லப முகப்புகள் 

அனுமதிக்கிை மற்சைொரு மதிப்பொக மொற்ைைொம். அதொவது வழுநிலை மதிப்புகள் வ திக்கொக 

உள்ைது: அலவ மொதிொியின் வமல் எந்த புதிய கட்டுப்பொட்லடயும் திணிக்கொது அல்ைது எந்த 

விதத்திலும் மொதிொிலய மொற்ைொது.  

 எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் விைக்கப்வபொகும் சபரும்பொன்லமயொன திேொட்ல ே ங்களும் 

முழு உருவுள்ை திேொட்ல ே ங்கைொகும் (full-bodied wines) என்ைொல், நொம் திேொட்ல ே த்தின் 

உருவுக்கு  “முழு” என்பலத வழுநிலை மதிப்பொகக் சகொள்ைைொம். இதனொல், நொம் மொறுபட்டுக் 

கூைினொல் ஒழிய நொம் வலேயலை விைக்கம் ச ய்யும் திேொட்ல ே ங்கள் யொவும் முழு உரு 

உள்ைலவயொகும். இது  ட்ட மதிப்பிலிருந்து வவறுபட்டது என்பலதக் கவனத்தில் 

சகொள்ைவும்.  ட்ட மதிப்புகலை மொற்ைவியைொது. எடுத்துக்கொட்டொக, சட ர்ட் ஒயினுக்குச் 
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 ட்டம்  ர்க்கலே என்பது இனிப்பு என்ை மதிப்லபக் சகொண்டிருக்கும் எனக் கூைைொம். 

இதனொல், சட ர்ட் ஒயினின் வகுப்பின் எல்ைொத் துலணவகுப்புகளும் எடுத்துக்கொட்டுகளும் 

 ட்டச்  ர்க்கலே என்பதற்கு இனிப்பு மதிப்லபக் சகொண்டிருக்கும்.  இந்த மதிப்லப வகுப்பின் 

எந்த துலணவகுப்பிவைொ எடுத்துக்கட்டிவைொ மொற்ைவியைொது.  

 6.7  சபயர் என்ைொல் என்ன? 

 ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலில் கருத்துருக்களுக்குப் சபயொிடும் மேபுமுலைகலை 

வலேயலை விைக்கம் ச ய்வதும் இம்மேபுமுலைகலைத் கட்டொயமொகப் பின்பற்றுவதும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவப் புொிந்துசகொள்வலத எைிதொக்குவதுடன் சபொதுவொன 

மொதிொித் தவறுகலைத் தவிர்க்கவும் உதவும். கருத்துருக்கலைப் சபயொிடுவதில் பை 

மொற்றுவழிகள் உள்ைன. சபரும்பொலும் ஒன்ைிற்குப் பதிைொக மற்ைலதத் சதொிந்சதடுப்பதில் 

எந்தக் குைிப்பிட்ட கொேணமும் இல்லை. இருப்பினும், நொம் வகுப்புகளுக்கும்  ட்டங்களுக்கும் 

சபயொிடும் மேபுமுலைலய வலேயலை விைக்கம் ச ய்து அலதக் கட்டொயமொகப் பின்பற்ை 

வவண்டும்.   

 அைிவு உருப்படுத்த ஒழுங்குமுலையின் பின்வரும் பண்புக்கூறுகள் சபயொிடும் மேபு 

முலையின் வதர்லவப் பொதிக்கும்: 

 ஒழுங்குமுலை வகுப்புகள்,  ட்டங்கள், எடுத்துக்கொட்டுகள் என்பனவற்ைிற்கு ஒவே 

சபயொிடும் இடத்லதக் சகொண்டுள்ைதொ? அதொவது ஒரு வகுப்பும் ஒரு  ட்டமும் ஒவே 

சபயலேக் சகொண்டிருக்க (வகுப்பு திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலை,  ட்ட திேொட்ல ே த் 

சதொழிற் ொலை என) ஒழுங்குமுலை அனுமதிக்கிைதொ? 

 ஒழுங்கு முலை எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ைதொ? அதொவது, ஒழுங்குமுலை சபயர்கள் 

எழுத்துருவில் வவறுபட்டொல்தொன் வவறுபட்ட சபயர்கைொகக் லகயொளுமொ? 

 ஒழுங்குமுலை சபயர்கைில் எந்த எல்லைக் குைியீடுகலை (delimiters) அனுமதிக்கிைது? 

அதொவது, சபயர்கள் இலடசவைிகள், கொற்புள்ைிகள், நட் த்திேக் குைியீடுகள் 

வபொன்ைவற்லைக் சகொண்டிருக்கைொமொ? 

எடுத்துக்கொட்டொக Protégé-2000 அதன் எல்ைொச்  ட்டகங்களுக்கும் ஒரு தனிநிலை சபயர் 

இடத்லதப் பேொமொிக்கிைது. அது எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ைதல்ை. இதன்படி, நொம் ஒரு 

வகுப்புத் திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைலயயும் (class winery)  ட்ட திேொட்ல ே த் 
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சதொழிற் ொலைலயயும் (slot winery) சகொண்டிருக்க இயைொது. இருப்பினும், ஒரு வகுப்பு 

திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைலயயும் (Winery) (சபொிய எழுத்தல்ை) ஒரு  ட்ட திேொட்ல ே த் 

சதொழிற் ொலைலயயும் (winery) சகொண்டிருக்கைொம். மொைொக, CLASSIC வநர்வுக்கு 

ஆைொவதல்ை மற்றும் வகுப்புகளுக்கும்  ட்டங்களுக்கும் தனிப்பட்டலவகளுக்கும் வவறுபட்ட 

சபயர்கலை பேொமொிக்கின்ைது. இதன்படி, ஒழுங்குமுலை வநொக்கிலிருந்து ஒரு வகுப்பு 

திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைலயயும் ஒரு  ட்ட திேொட்ல ே த் சதொழிற் ொலைலயயும் 

சபயொிடுவதில் எந்தச்  ிக்கலுமில்லை. 

6.7.1 சபொிய எழுத்தொகமும் எல்லைக் குைியீடுகளும் 

   நொம் கருத்துப் சபயர்களுக்கு நிேந்தேமொகப் சபொிய எழுத்துக்கலைப் பயன்படுத்தினொல் 

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்லவப் படிக்க இயலும் தன்லம அதிகொிக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

வகுப்புப் சபயர்களுக்கு சபொிய எழுத்துக்கலையும்  ட்டப் சபயர்களுக்குச்  ிைிய 

எழுத்துக்கலையும் பயன்படுத்துவது (ஒழுங்குமுலை எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ைது என்று 

லவத்துக்சகொண்டொல்)  ொதொேணமொனது.  ஒரு கருத்துருப் சபயர் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட 

ச ொற்கலைக் (Meal course வபொன்ை) சகொண்டிருந்தொல் நொம் ச ொற்கலை எல்லைப் 

படுத்தவவண்டும். கீவழ  ிை  ொத்தியமொன சதொிவுகள் தேப்பட்டுள்ைன.  

இலடசவைிலயப் பயன்படுத்தவும்: Meal course (Protégé வபொன்ை பை ஒழுங்கலமப்புகள் 

கருத்துருப் சபயர்கைில் இலடசவைிலய அனுமதிக்கும்) 

ச ொற்கலை வ ர்த்து இடவும் மற்றும் ஒவ்சவொரு புதிய ச ொற்கலையும் சபொிய எழுத்தொக 

மொற்ைவும்: MealCourse 

கீழ்வகொட்லடவயொ டொலஷவயொ பிை எல்லைப் படுத்திலயவயொ பயன்படுத்தவும்: Meal_coures. 

Meal-course, Meal–course. (எல்லைப்படுத்திகலைப் பயன்படுத்தினொல் ஒவ்சவொரு புதிய 

ச ொற்களும் சபொிய எழுத்தொக்கம் ச ய்யப்படவவண்டுமொ என்பத்லதத் தீர்மொனிக்கவவண்டும்.) 

அைிவு உருப்படுத்த ஒழுங்குமுலை சபயர்கைில் இலடசவைிலய அனுமதித்தொல், அவற்லைப் 

பயன்படுத்துவது மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு உருவொக்கும் பைருக்கு உள்ளுணர்வு 

அடிப்பலடயிைொன தீர்வொக அலமயும். இருப்பினும் உங்களுலடய ஒழுங்குமுலையுடன் 

கருத்துப்பொிமொற்ைம் ச ய்யும் பிை ஒழுங்குமுலைகலையும் கருத்தில் சகொள்ைவவண்டும். 

அவ்சவொழுங்குமுலைகள் இலடசவைிகலைப் பயன்படுத்தொவிட்டொல் அல்ைது உங்களுலடய 

http://www.languageinindia.com/


179 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

இலடயீட்டுப்சபொருள் இலடசவைிகலைச்  ொியொகக் லகயொைொவிட்டொல், மற்சைொரு 

வழிமுலைலயப் பயன்படுத்துவது பயனுள்ைதொக அலமயும்.  

6.7.2 ஒருலம அல்ைது பன்லம 

 ஒரு வகுப்புப் சபயர் ஒரு கூட்டம் சபொருட்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்யும். 

எடுத்துக்கட்டொக, ஒரு வகுப்பு திேொட்ல ே ம் (class wine) எல்ைொத் திேொட்ல ே ங்கலையும் 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும். எனவவ  ிை திட்டவடிவலமப்பொர்களுக்கு அவ்வகுப்லபத் 

திேொட்ல ே ம் (wine) என்பதற்குப் பதிைொகத் திேொட்ல ே ங்கள் என அலழப்பது கூடுதல் 

இயற்லகயொக இருக்கிைது. எந்த மொற்றுத் தீர்மொனமும் மற்சைொன்லைக் கொட்டிலும் கூடுதல் 

 ொியொனது அல்ைது கூடுதல் தவைொனது என்று கூைவியைொது. (இருப்பினும் வகுப்புப் 

சபயர்களுக்கு ஒருலமலயப் பயன்படுத்துவது கூடுதல் நலடமுலையில் உள்ைது.) சதொிவு 

எப்படி இருந்தொலும் முழு சமய்ப்சபொருள் மூைொய்விலும் அது முேண்பொடின்ைி 

இருக்கவவண்டும்.  ிை ஒழுங்குமுலைகள் பயன்பொட்டொைர்கள் முன்னவே கருத்துருப் 

சபயர்களுக்கு ஒருலமலயப் பயன்படுத்தப் வபொகிைொர்கைொ அல்ைது பன்லமலயப் 

பயன்படுத்தப் வபொகிைொர்கைொ என்பலதக் கூைவவண்டும் என வவண்டும்; அந்தத் 

சதொிவிலிருந்து விைக அவர்கலை அனுமதிக்கொது. எப்வபொதும் ஒன்லைவய பயன்படுத்துவது 

ஒரு திட்டவடிவலமபொைலே ஒரு வகுப்பு Wines என்பலதயும் பின்னர் அதன் துலண வகுப்பொக 

ஒரு வகுப்பு Wine  என்பலதயும் உருவொக்கும் மதிொித் தவறுகலைச் ச ய்வதிலிருந்து 

தலடச ய்யும்.  

6.7.3 முன்சனொட்டு மற்றும் பின்சனொட்டு மேபு 

  ிை அைிவு-அடிப்பலட வழிமுலைகள் வகுப்புகலையும்  ட்டங்கலையும் 

வவறுபடுத்துவதற்கு வவண்டி பின்சனொட்டுகலையும் முன்சனொட்டுகலையும் பயன்படுத்தும் 

மேலபக் கூறுகின்ைது. இரு சபொதுவொன நலடமுலைகள்   ட்டப் சபயர்களுடன் has- என்ை 

முன்சனொட்லடயும் –of  என்ை பின்சனொட்லடயும் வ ர்ப்பதொகும். இதன்படி நொம் has- மேலபத் 

சதொிவு ச ய்தொல் நமது  ட்டங்கள் has-marker, has-winery  என மொறும். நொம்  of-  மேலபத் 

சதொிவு ச ய்தொல்  ட்டங்கள் marker-of, winery-of  என மொறும். இந்த அணுகுமுலை எவலேயும் 

பொர்த்த உடன் ஒரு ச ொல் ஒரு வகுப்பொ அல்ைது  ட்டமொ என உடனடியொகத் தீர்மொனிக்க 

அனுமதிக்கும். இதனொல் ச ொற்கள்  ிைிது நீைமொக வலகயுண்டு. 

6.7.4  பிை சபயொிடும் மேபுகள் 
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 சபயொிடும் மேபுகலை வலேயலை விைக்கம் ச ய்லகயில் கருத்தில் சகொள்ைவவண்டிய 

 ிை வி யங்கள் கீவழ தேப்பட்டுள்ைது. 

 “வகுப்பு class”, “தனிப்பண்பு property”, “ ட்டம் slot” வபொன்ை வகொலவகலை 

கருத்துருப் சபயர்களுடன் வ ர்க்கைொகொது. 

சுழலிலிருந்து கருத்துரு ஒரு வகுப்பொ அல்ைது  ட்டமொ என்பது சவைிப்படும்.   இதனுடன் 

வகுப்புகளுக்கும்  ட்டங்களுக்கும் வவறுபட்ட சபயர்கலைத் தரும் மேபுகலை பயன்படுத்தைொம்.  

 ஒரு வகுப்பின் வநேடி துலணவகுப்புகைின் சபயர்கள் யொவும் உயர்வகுப்பின் சபயலே 

உட்படுத்தவவொ உட்படுதொமவைொ இருக்கவவண்டும். எடுத்துக்கட்டொக நொம்  ிவப்பு 

மற்றும் சவள்லை திேொட்ல ே ங்கலை உருப்படுத்தம் ச ய்ய திேொட்ல ே  வகுப்பின் 

இரு துலணவகுப்புலை உருவொக்குவதனொல் இவ்விரு துலணவகுப்புப் சபயர்களும் 

Red Wine, White Wine என்பதொகவவொ அல்ைது  Red, White  என்பதொகவவொ 

இருக்கவவண்டும்;  Red Wine, White என இருக்கைொகொது.   

6.8 நிலைவுலே 

 இவ்வியலில் சநொய் மற்றும் மொக்கினஸ் என்பவர்கைின் கட்டுலேயின் அடிப்பலடயில் 

(Noy  and McGuinness) திேொட்ல  இே த்லத சபொருண்லமக்கைமொகக் சகொண்டு ஒரு 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்லவ எவ்வொறு ச ய்வது என்பது குைித்து விொிவொகக் 

கூைபட்டுள்ைது. ச ொற்கலைப் பை வகொணங்கைில் உைவுபடுத்தி வலகபொடு ச ய்யைொம். ஒரு 

சபொருண்லமக் கைத்திற்கு ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் உைவுதொன் உண்டு என்ை கட்டொயம் 

இல்லை. ச ொற்கலைப் பை நிலைகைில் அல்ைது பைவலககைில் உைவுபடுத்தி அவற்ைின் 

மூைப்சபொருண்லமயியலை சவைிப்படுத்தைொம். 
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       இயல் 7 

         மூைப்சபொருண்லமயியலும் ச ொல்வலையும் 

7.1 முன்னுலே 

 ச ொல்வலைகள் மூைப்சபொருண்லமயியல்கலைப் பயன்படுத்துகின்ைன.  

ச ொல்வலைகள்  ச ொற்கலை அவற்ைிற்கிலடவயயுள்ை சபொருண்லம உைவுகள் 

அடிப்பலடயில் இலணக்கின்ைன. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் தொன் ச ொல்வலைகைின் 

அடிப்பலட உைவொகும்.  உள்ைடங்கு சமொழிய-உள்ைடக்கு சமொழிய உைவு,   ிலனசமொழிய-

முழுசமொழிய, எதிர்மலை உைவு என்பன ச ொற்களுக்கிலடவய உள்ை பிை உைவுகைொகும். 

இவ்வலகப்படுத்தலின் பின்னணியில் ச ொல்வலை ச ொசைொலகலய மூைப்சபொருண்லமயியல் 

அடிப்பலடயில் ஒருவித பொகுபொடு ச ய்கின்ைது.   

 ச ொல்வலை என்பது ஆங்கிை சமொழிக்கொை ஒரு ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும். இது 

ஆங்கிை ச ொற்கலள ஒருசபொருள்பன்சமொழித் சதொகுப்புகள் (synsets) எைப்படும் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொகத் (synonyms) சதொகுக்கிைது, குறுகிய வலரயலை விளக்கங்கள் 

மற்றும் பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகலள வழங்குகிைது, சமலும் இந்த 

ஒருசபொருள்பன்சமொழித் சதொகுப்புகள் அல்ைது அவற்ைின் உறுப்பிைர்களிலடசய பை 

உைவுகலளப் பதிவு ச ய்கிைது. ச ொல்வலை அகரொதி மற்றும் ச ொற்களஞ் ியத்தின் 

(thesaurus) கைலவயொகக் கொணைொம். இது ஒரு வலை உைொவி (web browser) வழியொக  மைித 

பயைர்களுக்கு அணுகக்கூடியதொக இருந்தொலும், இதன் முதன்லமப் பயன்பொடு தொைியங்கி 

உலரப் பகுப்பொய்வு மற்றும் ச யற்லக நுண்ணைிவுப் பயன்பொடு என்பை ஆகும். தரவுத்தளம் 

மற்றும் சமன்சபொருள் கருவிகள் பி.எஸ்.டி பொணி உொிமத்தின் கீழ் சவளியிடப்பட்டுள்ளை; 

சமலும் அலவ ச ொல்வலை வலைத்தளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் ச ய்ய இைவ மொகக் 

கிலடக்கின்ைை. விநிசயொகிக்கப்பட்ட தரவுத்தளத்லத தயொொிப்பதற்கொை அகரொதியல் ொர் 

(அக்ரொதியைொர் சகொப்புகள்) மற்றும் (grind எை அலழக்கப்படுகிை) சதொகுபி (compiler) என்ை 

இரண்டும் உள்ளை. 

          இவ்வியலில் ச ொல்வலை பயன்படுத்தும் மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பற்ைி 

விைக்குகின்ைது. 

7.2 உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல்: (Top Ontology) 
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        ஒரு குழும அடிப்பலடக் கருத்துருக்கலைக் லகயிைடக்கவும் சபொருள்வகொள் மீது 

ஒருலமப்பொட்லட சபைவும் உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கப்பட்டுள்ைது. 

முன்னுலேயில் கூைியபடி சமொழிச்  ிைப்பொன சதொகுதிகள் (சமொழி அகவய உைவுகைின் 

தொனியங்கு ஒழுங்குமுலைகைொக) இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு வழி 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ைன. இது சமொழிச் சுதந்திேமொன அைிலவப் சபை உதவுகிைது. இதில் 

அடிப்பலட சபொருண்லம வவறுபொடுகைில் உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் அடங்கும். 

             சமொழி சுதந்திேமொன தகவல்கள் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிவவடுகள் வழி 

பொிமொற்ைப்படைொம். வமவை விைக்கப்பட்ட சபொது அடிப்பலட கருத்துருக்கள் இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவு பதிவவடுகள் வடிவில்  ிைப்பீடு ச ய்யப்பட்டுள்ைன. அலவ வட்டொேச் 

ச ொல்வலககைில் அடிப்பலட கருத்துருக்களுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ைன. 

          ச ொல்வலையின் உயர் மூைப்சபொருண்லமயியலின் வதலவலயப் பின்வருமொறு 

விைக்கைொம். 

அ. இது வவறுபட்ட ச ொல்வலைகைின் ஒற்றுலமலயயும் இயல்லபயும் வலியுறுத்துகிைது. 

உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆய்வு அடிப்பலடயில் அடிப்பலடக் கருத்துருக்கைின் 

வலகப்பொடுகள் உட்படுத்தப்பட்ட எல்ைொ சமொழிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். 

நலடமுலையில், எல்ைொத் தைங்களும் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிவவட்டுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ை வட்டொேச் ச ொல்வலையில் உள்ை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கு வவண்டி இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிவவட்டிற்கு உயர் கருத்துருவின் 

ஒதுக்கீட்லட  ொிப்பொர்த்துள்ைன என்பது இதன் சபொருைொகும் (அர்த்தமொகும்). 

எடுத்துக்கொட்டொக, உயர் கருத்துருவொன சபொருள் (object) என்பதுடன் 

இலணவ ர்க்கப்பட்டுள்ைன பண்புக்கூறுகள் நிகேன்கைொகச் ச ொல்ைலடவுப் பதிவவட்டுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ைன. டச் மற்றும் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுடனும் சபொருந்தும் 

வபொது தொன், இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிவவட்டுக்கும் சபொருந்த இயலும். வமலும் இந்த 

வவற்றுலம சமொழி அகவய உைவுகைிலிருந்து இந்த இயல்லப மேபுொிலமயொகப் சபற்ை 

எல்ைொப் பிை டச் மற்றும் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுக்கும் சபொருந்த வவண்டும். இம்மொதிொிப் 

பண்புக்கூறுகைின் சமொழி அகவய வினிவயொகம், தவைொன ஊகங்கள் ச ய்யப்படொதது வலே, 

ச ொல்வலைக்குச் ச ொல்வலை வவறுபடும். 

ஆ. உயர் கருத்துருக்கலைப் பயன்படுத்தி நொம் அடிப்பலட கருத்துருக்கலை இயல்பொன 

சதொகுதிகைொகப் பிொிக்கைொம். இதன் அர்த்தம், ச ொல்வலையின் உருவொக்கம் ஒவே 
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கருத்துருக்கள் அண்லமயொகக் லகயொைப்படும்படிக்குத் சதொகுதியிலிருந்து சதொகுதிக்கு 

நலடசபறும் என்பதொகும். ச ொல் சபொருண்லமகைின் முேண்பொட்டு ஆய்வுக்கு இது 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும் மற்றும் இது இவத வபொன்ை ச யல்பொட்லடத் தூண்டும். வமலும், 

சதொகுதிகள் தைங்கலைக் கடந்து கட்டுப்பொடு ச ய்யவும் சதொகுதி அடிப்பலடயில் 

 ிக்கல்கலையும் தீர்வுகலையும் விைக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

இ. உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொல்வலைகைில் உள்ை சமொழிகலைப் பற்ைிய 

அைிவில்ைொமவைவய பயன்படுத்துவவொர் தேவுலமயத்லத அணுகவும் கட்டுப்படுத்தவும் ச ய்ய 

அனுமதிக்கிைது. சமொழிச்  ிைப்பு அலமப்லபப் சபொருட்படுத்தொமல் உயர் கருத்துருக்களுக்குப் 

பண்புக்கூறுகலை ஒதுக்கீடு ச ய்து தேவு லமயத்லதப் பழக்கப்படுத்த இயலும். 

ஈ. ச ொல்வலையில் உள்ை ச ொல்வலைகலைத் தொனியக்க சமொழிச்  ிைப்பு அலமப்புகைொகப் 

பொர்க்க இயலும் என்ைொலும் அவற்லைப் சபொருத்தமொன இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு 

பதிவுகளுடன் சதொடர்புபடுத்தி சகொள்லக அடிப்பலடயில் தேவுலமயத்லத CYS, 

Mikrokosmos, the Upper-Model வபொன்ை சமொழிச்  ொர்பற்ை மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஆய்வுகளுக்கு விொிவுபடுத்த இயலும். இம்மொதிொியொன சதொடர்பு, ஒவே வபொன்ை 

கருத்துருக்கலை வநேடியொகப் சபொருந்தவியலும் உயர்-கருத்துரு மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஆய்வொல் தேப்படும். 

           இந்த வநொக்கங்கைிலிருந்து வதலவயொன வவற்றுலமகலை தீர்மொனிக்க  ிை கூடுதைொன 

 ிைப்புக் சகொள்லககலை ஆக்கவியலும். முன்னர் கூைியபடி, ச ொல்வலைகள் ச ொற்களுக்கு 

இலடவய உள்ை சமொழிச்  ிைப்புச்  ொர்புகலைப் பிேதிபலிக்கும். இதுவபொல், உைவுகைின் 

குைியனொக்கத்லத முக்கியமொக சமொழியியைொல் வழிப்படுத்தப்பட்ட உைவுகைொக விலையும் 

சமொழியியல் ச யற்பொடுகைொகப் பொர்க்கவியலும். எனவவ, உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

(புைனைிவு அல்ைது அைிவுத் சதொழில்நுட்ப நலடமுலைகளுக்குப் பதிைொக) சமொழியியல் 

அணுகுமுலைகைில் பங்கைிப்பு ச ய்யும் சபொருண்லமயியல் தனித்தன்லமகலை உள்ைடக்கும் 

என்பது முக்கியமொகும். 

         வகொட்பொட்டொல் வழிப்படுத்தப்பட்ட தனித் தன்லமகளுக்குக் கூடுதைொக 

மூைப்சபொருண்லமயியல் 8 சமொழிகலைக் கடந்த சபொதுவொன அடிப்பலட கருத்துருக்கைின் 

வவறுபொட்லட பிேதிபலிக்க இயைவவண்டும் என்ை நலடமுலைத் வதலவயும் உள்ைது. இந்த 

அர்த்தத்தில் உயர் கருத்துருக்கைின் அடிப்பலடயில் அடிப்பலட கருத்துருக்கைின் 

வலகப்படுத்தல் பின்வருவனவற்ைில் விலையவவண்டும். 
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 ஒருபடித்தொன அடிப்பலட சதொகுதிகள் (homogeneous Base Concept Clusters). 

 அடிப்பலடத் சதொகுதிகைின்  ேொ ொி அைவு (average size of Base Concept Clusters). 

    பின்வருவன முக்கிய இயல்புகைொகும்: 

 சபொருண்லம வவறுபொடுகள் சபயர்கள், விலனகள் மற்றும் சபயேலடகள் 

என்பனவற்ைிற்குப் பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். ஏசனன்ைொல் இவற்லை சமொழிச் 

 ிைப்பு ச ொல்வலைகைில் xpos_synonymy உைவு வழி உைவுபடுத்தவியலும் மற்றும் 

இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுப் பதிவவடுகள் வழி ச ொல்வலகப்பொட்டிற்கும் 

உைவுபடுத்தவியலும். 

 உள்ைடக்கும் உைவுக்குக் (subsumption relation) கூடுதைொக, உயர்-கருத்துருக்கள்  ிை 

வவறுபொடுகள் பிொிநிலை ஆகும் என்பலதக் கொட்ட எதிர்ப்பு-உைவுகலைக் 

சகொண்டிருக்கவியலும். ஆனொல் பிை வமலுைல் ச ய்யும். 

 இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிவவடுகைிலிருந்து உயர்-கருத்துருக்களுக்குப் 

பல்லுைவுகள் இருக்கைொம். இதன் அர்த்தம் அடிப்பலட கருத்துருக்கலைப் பல் உயர்-

கருத்துருக்கைின் அடிப்பலடயில் (அலவகளுக்கிலடயில் அலவ எதிர்ப்பு-உைவு 

சகொண்டிேொத வலேக்கும்) குறுக்குப் பொகுபொடு ச ய்யவியலும் (cross-classified): 

அதொவது, கருத்துருவிலிருந்து அடிப்பலட கருத்துருவுக்குப் பல் மேபுொிலம 

அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. 

சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்வு 4 சுற்றுக்கைின் விலைவொகும். இதில் ஒவ்சவொரு கருத்தும் 

வவறுபட்ட தைங்கைொல்  ொிபொர்க்கப்படுகின்ைன. மூைப்சபொருண்லமயியல் உயர் கருத்துரு 

தவிர்த்து 63 உயர்-நிலைக் கருத்துருக்கலைக் சகொண்டிருக்கின்ைது. ஜொன் லையொலனப் (Lyons 

1977) பின்பற்ைி இருசபொருள்கைின் மூன்று வலககள் முதல் நிலையில் 

வவறுபடுத்தப்படுகின்ைன.  

7.2.1. முதல் நிேல் இருப்புப்சபொருள் (1st order Entity) 

 ஒரு முப்பொிமொண இடத்தில் புைன்கைொல் அைியவியலும் மற்றும் எக்கொைத்திலும் 

இடத்லத நிர்ணயிக்கவியலும் எந்தப் பருப்சபொருளும். எ.கொ. vehicle, animal, substance, 

object. 
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 7.2.2. இேண்டொம் நிேல் இருப்புப்சபொருள் (2nd order Entity) 

 லகயொல் பற்ைவியைொத, வகட்கவியைொத, தனிப் சபௌதீகப்சபொருைொக சதொட்டைிய 

இயைொத நிலைச் சூழல் (இயல்பு, உைவு) அல்ைது இயக்கச் சூழல். அவற்லை கொைத்தொல் 

நிர்ணயிக்கவியலும், இருப்பதற்குப் பதிைொக நிகழவவொ  ம்பவிக்கவவொ ச ய்யைொம். எ.கொ. 

happen, be, have, begin, end, cause, result, continue, occur. 

7.2.3. மூன்ைொம் நிேல் இருப்புப்சபொருள் (3rd order Enitity) 

            கொைம், இடம் இவற்ைிலிருந்து சுதந்திேமொக இருக்கும் எந்தப் பொர்க்கவியைொத 

வதற்ைக்கூற்றும். அலவ உண்லமயொகவவொ சபொய்யொகவவொ இருக்கைொம், நிஜமொனதொக (real) 

இருக்கைொகொது. அவற்லை உறுதிப்படுத்தவவொ மறுக்கவவொ நிலனவு கூைவவொ மைக்கவவொ 

இயலும். அலவ நியொயங்கைொக (reasons) இருக்கைொம் கொேணங்கைொக (causes) 

இருக்கைொகொது. எ.கொ. idea, thought, information, theory, plan. 

           லையொனின் சகொள்லகப்படி முதல்நிேல் இருப்புப்சபொருள்கள் பொர்க்கவியலும் 

தனிநபர்கள், விைங்குகள், வவறுபடுத்தவியலும் சபௌதீகப் சபொருள்கள் மற்றும் சபௌதீகச் 

 ொதனங்கள் என்பனவொகும். அவற்லை முப்பொிமொணத்தில் கொைத்தொலும் இடத்தொலும் நிர்ணயம் 

ச ய்யவியலும். இேண்டொவது நிேல் இருப்புப்சபொருள் கொைத்தொல் நிர்ணயிக்கவியலும் 

இருப்புப்சபொருள், நிகழ்வுகள், ச யற்பொங்குகள், இருக்கும் நிலை அல்ைது சூழல்கள் ஆகும். 

முதல் நிேல் இருப்புப்சபொருள்கள் கொைத்தொலும் இடத்தொலும் இருக்கும் வபொது, இேண்டொவது 

நிேல் இருப்புப்சபொருள்கள் நிகழவவொ  ம்பவிக்கவவொ ச ய்யும்படி இருக்கொது. மூன்ைொவது 

நிேல் இருப்புப்சபொருள்கள் கொைத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பொற்பட்ட பொர்க்கவியொத, ideas, 

thoughts, theories, hypotheses என்பவனவொகும். அலவ கருத்துலர (proposition) 

நடத்லதகைின் சபொருள்கைொகச் ச யைொற்றுகின்ைன மற்றும் அலவ இடத்திவைொ கொைத்திவைொ 

நிகழ்வதொகவவொ இருப்பதொகவவொ கூைவியைொது. வமலும் அவற்லை உண்லமயொகவவொ (ture) 

சபொய்யொகவவொ (false) பயனிலையொக்கம் ச ய்யவியலுவமயன்ைி நிஜமொனது (real) என்று 

கூைவியைொது. அவற்லை உறுதிப்படுத்தவவொ மறுக்கவவொ நிலனவு கூைவவொ மைக்கவவொ 

இயலும். அலவகள் நியொயங்கைொக இருக்கைொம். ஆனொல் கொேணங்கைொக இருக்கைொகொது. 

7.3 முதல் நிேல் இருசபொருள்கைின் பொகுபொடு  
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          முதல் நிேல்- இருப்புப்சபொருள்கள், ஒரு பருலமப்சபொருலை (concrete entity) 

கருத்துருவொக்கம் ச ய்வதன் அல்ைது பொகுபொடு ச ய்வதன் நொன்கு முதன்லம வழிகைில் 

வவறுபடுத்தப்படுகின்ைன. 

அ) மூைம் (origin): இருப்புப்சபொருள் வந்த வழி. 

ஆ) வடிவம் (form): நிர்ணயிக்கப்பட்ட வடிவம் சகொண்ட ஒரு  ொதனமொக அல்ைது ஒரு 

சபொருைொக: எனவவ  ொதனம், சபொருள் என்ை துலணப்பொகுபொடுகள். 

இ) உள்ைடக்கம் (composition): தன்னிலைவுள்ை முழுலமகைின் ஒரு குழுவொக அல்ைது 

அம்மொதிொி முழுலமயின் ஒரு பகுதியொக; எனவவ பகுதி, குழு என்ை துலணப்பொகுபொடுகள். 

ஈ) ச யல்பொடு (function): ஒரு இருசபொருளுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ை மொதிொி 

ச யல்பொடு (activity) அல்ைது ச யல் (action). 

7.4. இேண்டொம் நிேல் இருப்புப்சபொருள்கைின் பொகுபொடு  

 முன்னர் விைக்கப்பட்டது வபொல் இேண்டொம் நிேல் இருசபொருள்கலை birth, live, life, 

love, die, death வபொன்ை நிலையொன அல்ைது இயக்கமொன சூழல்கலைக் குைிப்பிடும் 

சபயர்கள் மற்றும் விலனகள் (மற்றும் சபயேலடகள் அல்ைது விலனயலடகள்) 

என்பனவற்லைப் பயன்படுத்தி குைிப்பிடவியலும். எல்ைொ இேண்டொம் நிேல் 

இருசபொருள்கலையும் வவறுபட்ட பொகுபொட்டுத் திட்டங்கலைப் பயன்படுத்தி பொகுபொடு 

ச ய்யவியலும். 

 சூழல் வலக: கொை அடிப்பலடயில் ஒரு கருத்துரு அைகொக இயல்பொக்கம் 

ச ய்யவியலும் ஒரு சூழலுக்கு அடிப்பலடயொக அலமயும் நிகழ்வு-அலமப்பு. 

 சூழல் கூறு: ஒரு சூழலை இயல்பொக்கம் ச ய்யவியலும் முக்கியமொன சபொருண்லமக் 

கூறுகள். 

7.5. நிலைவுலே 

        இங்கு ச ொல்வலையின் மூைப்சபொருண்லமயியல் பற்ைி விொிவொகக் கூைப்பட்டுள்ைது.  
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         இயல் 8 

     ச ொல்வலை 

8.1.முன்னுலர 

 ச ொல்வலை (சவர்ட்சநட்) என்பது 200க்கும் சமற்பட்ட சமொழிகளில் உள்ள 

ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை ச ொற்சபொருள் உைவுகளின் ஒரு ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும் 

(lexical database). ச ொல்வலை ச ொற்கலளச் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் (synonyms), 

உள்ளடங்குசமொழிகள் (hyponyms) மற்றும்  ிலைசமொழிகள் (meronyms) என்பை 

உள்ளடங்கிய ச ொற்சபொருள் உைவுகளுடன் (semantic relations) இலணக்கிைது, குறுகிய 

வலரயலைகள் மற்றும் பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களொக சதொகுக்கப்பட்டுள்ளை. ச ொல்வலைலய ஒரு 

அகரொதி (dictionary) மற்றும் ச ொற்களஞ் ியத்தின் (thesaurus)  கைலவயொகவும் 

நீட்டிப்பொகவும் கொணைொம். இது ஒரு வலை உைொவி வழியொக மைித பயைர்களுக்கு 

அணுகக்கூடியதொக இருந்தொலும், அதன் முதன்லம பயன்பொடு தொைியங்கி உலரப் பகுப்பொய்வு 

(automatic text analysis) மற்றும் ச யற்லக நுண்ணைிவு (artificial intelligence) 

பயன்பொடுகளில் உள்ளது. ச ொல்வலை முதன்முதலில் ஆங்கிை சமொழியில் உருவொக்கப்பட்டது 

மற்றும் ஆங்கிை ச ொல்வலை தரவுத்தளம் மற்றும் சமன்சபொருள் கருவிகள் பி.எஸ்.டி பொணி 

உொிமத்தின் (BSD style license) கீழ் சவளியிடப்பட்டுள்ளை, சமலும் அலவ அந்த ச ொல்வலை 

வலைத்தளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் ச ய்ய இைவ மொகக் கிலடக்கின்ைை.    

8.2.வரைொறு மற்றும் குழு உறுப்பிைர்கள் 

 ச ொல்வலை முதன்முதலில் ஆங்கிைத்தில் பிொின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் புைைைிவு 

அைிவியல் ஆய்வகத்தில் (Cognitive Science Laboratory of Princeton University) மட்டுசம 

உருவொக்கப்பட்டது, இது உளவியல் சபரொ ிொியர் ஜொர்ஜ் ஆர்மிட்சடஜ் மில்ைொின் (George 

Armitage Miller) வழிகொட்டுதலின் கீழ் 1985ஆம் ஆண்டு சதொடங்கி  மீபத்திய ஆண்டுகளில் 

கிைிஸ்டியன் ஃசபல்பொம் இயக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்திற்கு ஆரம்பத்தில் யு.எஸ். 

கடற்பலட ஆரொய்ச் ி அலுவைகம் (U.S. Office of Naval Research) என்பதொலும் மற்றும் 

பின்ைர் தர்பொ (DARPA), சத ிய அைிவியல் அைக்கட்டலள (National Science Foundation), 

 ீர்குலைக்கும் சதொழில்நுட்ப அலுவைகம் (the Disruptive Technology) Office) (முன்ைர் 

சமம்பட்ட ஆரொய்ச் ி மற்றும் சமம்பொட்டு ச யல்பொடு (Advanced Research and Development 
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Activity)) மற்றும் சரஃப்சைக்ஸ் (REFLEX) உள்ளிட்ட பிை நிறுவங்களொலும் இந்த 

திட்டத்திற்கு நிதி வழங்கப்பட்டது. யு.எஸ். ஜொர்ஜ் மில்ைர் மற்றும் கிைிஸ்டியன் ஃசபல்பொம் 

ஆகிசயொருக்கு ச ொல்வலைப் பணிக்கொக 2006 அன்சடொைிசயொ ஜொம்சபொல்லி பொிசு (Antonio 

Zampolli Prize) வழங்கப்பட்டது. 

 உைகச் ச ொல்வலை கூட்டலமப்பு (குசளொபல் சவர்ட்சநட் அச ொ ிசயஷன் / Global 

WordNet Association) என்பது வணிக ொீதியற்ை அலமப்பொகும், இது உைகின் அலைத்து 

சமொழிகளுக்கும் ச ொல்வலைகலளப் பற்ைி விவொதிக்க, பகிர மற்றும் இலணக்க ஒரு தளத்லத 

வழங்குகிைது, சமலும் கிைிஸ்டியன் ஃசபல்பொம் (Christiane Fellbaum) மற்றும் பீக் தி.சஜ.எம். 

சவொ ன் (Piek Th.J.M. Vossen) என்சபொலர இலணத் தலைவர்களொகக் சகொண்டுள்ளது.   

8.3.தரவுத்தள உள்ளடக்கங்கள் 

ச ொல்வலையில் எடுத்துக்கொட்டு நுலழவு "ைொம்பர்கர்" 

 

தரவுத்தளத்தில் சமொத்தம் 207,016 ச ொல்-அர்த்த இலணகளுக்கு 175 979 ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக்குழுமங்களொல் ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட 155,327 ச ொற்கள் உள்ளை; சுருக்கப்பட்ட 

வடிவத்தில், இது சுமொர் 12 சமகொலபட் அளவு ஆகும்.  

 ச ொல்வலையில் சபயர்ச்ச ொற்கள், விலைச்ச ொற்கள், சபயரலடகள் மற்றும் 

விலையலடகள் உள்ளை; ஆைொல் பின்சைொட்டுகள் (prepositions), அலடசகொளி அலடகள் 

(determiners) மற்றும் பிை ச யல்பொட்டு ச ொற்கலள (function words) புைக்கணிக்கிைது. 
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சதொரொயமொக ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொக இருக்கும் ஒசர ச ொற்சபொருள் வலகலயச் ச ர்ந்த 

ச ொற்கள் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுக்களொகத் சதொகுக்கப்பட்டுள்ளை. ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ச ொற்கள் மற்றும் " eat out " மற்றும் "car pool" சபொன்ை ச ொல்ைலட 

வலகப்பொடுகளும் அடங்கும். பல்சபொருசமொழியச் ச ொல் வடிவத்தின் சவவ்சவறு அர்த்தங்கள் 

சவவ்சவறு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுக்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ைை. ஒரு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுவின் சபொருள் ஒரு குறுகிய வலரயறுக்கும் அர்த்தம் மற்றும் 

ஒன்று அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட பயன்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் சமலும் 

சதளிவுபடுத்தப்படுகிைது. ஒரு சபயரலட ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுவின் எடுத்துக்கொட்டு 

பின்வருமொறு அலமயும்: 

good, right, ripe – (most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant 

tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes") 

சபயர்ச்ச ொற்கள் 

உள்ளடக்குசமொழிகள் hypernyms: ஒவ்சவொரு Xஉம் ஒரு (வலகயொை) Y என்ைொல் Y என்பது X 

இன் உள்ளடக்குசமொழி ஆகும் (canine என்பது dog-இன்  உள்ளடக்குசமொழி ஆகும்) 

உள்ளடங்குசமொழிகள் hyponyms: ஒவ்சவொரு Yயுஉம் ஒரு (வலகயொை) X என்ைொல் Y என்பது 

X இன் உள்ளடங்குசமொழி ஆகும் (dog என்பது canine-இன் உள்ளடங்குசமொழி ஆகும்) 

ஒருங்கிலணப்பு ச ொற்கள் coordinate terms: எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஒரு லைப்பர்லநலமப் 

பகிர்ந்து சகொண்டொல் ஒய் என்பது எக்ஸ் இன் ஒருங்கிலணப்புச் ச ொல் (ஓநொய் என்பது நொயின் 

ஒருங்கிலணந்த ச ொல், மற்றும் நொய் என்பது ஓநொய் ஒரு ஒருங்கிலணந்த ச ொல்) 

 ிலைசமொழி: Y என்பது X-இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X-இன்  ிலைசமொழி  

ஆகும் (window என்பது building என்பதன்  ிலைசமொழி  ஆகும்) 

முழுசமொழி: X என்பது Y-இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X-இன் முழுசமொழி ஆகும் 

(building என்பது window என்பதன் முழுசமொழி ஆகும்) 

விலைச்ச ொற்கள் 

http://www.languageinindia.com/


190 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

உள்ளடக்குசமொழி (hypernym): X என்ை ச யல்பொடு ஒரு (வலகயொை) Y என்ைொல், 

விலைச்ச ொல் Y விலைச்ச ொல் X இன் உள்ளடக்குசமொழி ஆகும் (perceive என்பது listen 

என்பதன் உள்ளடக்குசமொழி ஆகும்) 

உள்ளுறுசமொழி (troponym): Y இன் ச யல்பொடு ஏசதனும் ஒரு விதத்தில் X ஐச் 

ச ய்கிைசதன்ைொல் Y என்ை விலைச்ச ொல் X இன் உள்ளுறுசமொழியொகும் (to lisp  என்பது to 

talk என்பதன் ) 

உட்படுசமொழி (entailment): X ச ய்வதன் மூைம் நீங்கள் Y ஐச் ச ய்ய சவண்டும் என்ைொல் Y 

என்ை விலை X க்கு உட்பட்டது (தூங்குவதற்கு குைட்லட விடுக்கப்படுகிைது)  

ச ொற்கலள ஒருங்கிலணத்தல்: சபொதுவொை விலைச்ச ொல்லைப் பகிரும் விலைச்ச ொற்கள் 

(உதடு மற்றும் கத்துவதற்கு) 

 இந்த சபொருண்லம உைவுகள் (semantic relations) இலணக்கப்பட்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் அலைத்து உறுப்பிைர்களிடமும் உள்ளை. தைிப்பட்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழி குழும உறுப்பிைர்கள் (ச ொற்கள்) ச ொல் ொர் உைவுகளொல் (lexical 

relations) இலணக்கப்படைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, " director/இயக்குைர்" என்ை சபயர்ச்ச ொல் 

"direct/இயக்கு" என்ை விலைச்ச ொல்லுடன் (ஒரு அர்த்தம்) இலணக்கப்பட்டுள்ளது, அதில் 

இருந்து இது "உருப-சபொருண்லமயியல் (morphosemantic)" இலணப்பு வழியொகப் 

சபைப்படுகிைது. 

 தரவுத்தளத்துடன் விநிசயொகிக்கப்பட்ட சமன்சபொருளின் உருபைியல் ச யல்பொடுகள் 

பயைொின் உள்ளீட்டிலிருந்து ஒரு ச ொல்லின் ச ொல்ைன் (lemma) அல்ைது பகுதி (stem) 

வடிவத்லதக் குலைக்க முயற் ிக்கின்ைை. ஒழுங்கற்ை வடிவங்கள் ஒரு பட்டியலில் 

ச மிக்கப்படுகின்ைை, சமலும் " ate " என்பது " eat" என்பலதத் திரும்பும். 

 சபயர்ச்ச ொற்கள் மற்றும் விலைச்ச ொற்கள் இரண்டுசம படிநிலைகளொக 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளை, அலவ உள்ளடங்குசமொழி அல்ைது  ’IS A’ உைவுகளொல் 

வலரயறுக்கப்படுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, உள்ளடங்குசமொழி வொில க்கு பின் dog என்ை 

ச ொல்லின் ஒரு அர்த்தம் கொணப்படுகிைது; அசத மட்டத்தில் உள்ள ச ொற்கள் 
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ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உறுப்பிைர்கலளக் குைிக்கும். ஒவ்சவொரு ஒத்த ச ொற்களும் 

தைித்துவமொை சுட்சடண்லணக் (unique index) சகொண்டுள்ளை. 

dog, domestic dog, Canis familiaris 

 canine, canid 

o carnivore 

 placental, placental mammal, eutherian, eutherian mammal 

 mammal 

 vertebrate, craniate 

 chordate 

 animal, animate being, beast, brute, 

creature, fauna 

 ... 

சமல் மட்டத்தில், இந்த வொில முலைகள் சபயர்ச்ச ொற்களுக்கு 25 15 சதொடக்க "கிலளகள்" 

மற்றும் விலைச்ச ொற்களுக்கு 15 சதொடக்க "கிலளகள்" (பரொமொிப்பு மட்டத்தில் அகரொதிக் 

சகொப்புகள் எை அலழக்கப்படுகின்ைை) எை ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளை. அலைத்தும் ஒரு 

தைித்துவமொை சதொடக்க ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமம், "இருப்புப்சபொருள்” (”entity") 

உடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. விலைச்ச ொல் படிநிலைகலள விட சபயர்ச்ச ொல் 

படிநிலைகள் மிகவும் ஆழமொைலவ  

 சபயரலடகள் படிநிலை கிலளகளொக ஒழுங்கலமக்கப்படவில்லை. அதற்குப் பதிைொக, 

"சூடொை"/"hot"  மற்றும் "குளிர்"/"cold"  சபொன்ை இரண்டு "லமய" எதிர்ச்ச ொற்கள் இரும 

துருவங்கலள (binary poles) உருவொக்குகின்ைை, அசத சநரத்தில் "ச யற்லகக்சகொள்" 

(’satellite') ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொை "நீரொவி"/"steaming" மற்றும் "மிளகொய்"/"chilly"  

ஆகியலவ அந்தந்த துருவங்களுடன் "ஒற்றுலம" உைவுகள் ("similarity" relations) வழியொக 
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இலணகின்ைை. சபயரலடகலள இந்த வழியில் "கிலளகள்" என்று இல்ைொமல் 

"டம்பல்ஸ்"/"dumbbells" என்று கொட் ிப்படுத்தைொம்.  

8.4.உளவியல் அம் ங்கள் 

 ச ொல்வலைத் திட்டத்தின் ஆரம்ப குைிக்சகொள் 1960களின் பிற்பகுதியில் 

உருவொக்கப்பட்ட மைித சபொருண்யியல் ொர் நிலைவகத்தின் (human semantic memory) 

சகொட்பொடுகளுடன் சபொருந்தக்கூடிய ஒரு ச ொல் ொர் தரவுத்தளத்லத உருவொக்குவதொகும். 

உளவியல் ச ொதலைகள் சபசுபவர் தங்கள் கருத்துக்கலளப் பற்ைிய அைிலவப் சபொருளொதொர, 

படிநிலை பொணியில் ஒழுங்கலமத்துள்ளை என்பலதக் குைிக்கின்ைை. கருத்தியல் அைிலவ 

அணுக சதலவயொை மீட்சடடுப்பு சநரம், அைிலவ அணுக சபசுபவர் "கடந்துச ல்ைத்" 

சதலவப்படும் வொில முலைகளின் எண்ணிக்லகயுடன் சநரடியொகத் சதொடர்புலடயதொகத் 

சதொன்றுகிது. எைசவ, சகைொிகள் (canaries) பொடைொம் என்பலத சபச் ொளர்கள் விலரவொக 

 ொிபொர்க்க முடியும், ஏசைைில் சகைொி ஒரு பொடும் பைலவ ஆகும்; ஆைொல் சகைொிகள் 

பைக்கக்கூடும் என்பலத  ொிபொர்க்க  ற்று அதிக சநரம் சதலவப்படுகிைது (அங்கு அவர்கள் 

"பைலவ" என்ை கருத்லத உயர் (சூப்பர் ஆர்டிசைட்/superordinate) மட்டத்தில் அணுக 

சவண்டியிருக்கிைது) சமலும் சகைொிகளுக்கு சதொல் இருப்பலத  ொிபொர்க்க அதிக சநரம் 

சதலவப்படும் ("விைங்கு" வலர உள்ளடங்குசமொழியங்களின் பன்நிலைகலளக் கடந்து கொண 

சவண்டும்). இத்தலகய உளவியல் சமொழியியல் ச ொதலைகள் மற்றும் அடிப்பலடக் 

சகொட்பொடுகள் விமர் ைங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தொலும், ச ொல்வலையின்  ிை அலமப்பு 

ச ொதலை ஆதொரங்களுடன் ஒத்துப்சபொகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ச ொல்வலை படிநிலையில் 

ஒரு குைிப்பிட்ட சபொருண்லம வலகப்பொட்டிலிருந்து ச ொற்கலள உருவொக்கும் சபசுபவர்களின் 

திைலை அசைொமிக் அஃபொ ியொ (anomic aphasia) குைிப்பொகப் பொதிக்கும். எதிர்சமொழியப் 

சபயரலடகள் (டம்பல் கட்டலமப்பில் ச ொல்வலையின் லமயப் சபயரலடகள்) வொய்ப்லப விட 

அடிக்கடி நிகழ்கிைது  என்ை உண்லம பை சமொழிகளில் இருப்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 

8.5.ஒரு ச ொல் ொர் மூைப்சபொண்லமயியல் 

 ச ொல்வலை  ிை சநரங்களில் மூைப்சபொண்லமயியல் (ஆன்டொைஜி/ontology) என்று 

அலழக்கப்படுகிைது; இது அதன் பலடப்பொளிகள் ச ய்யொத பிடிவொதமொை கூற்ைொகும். 

(ஆன்டொைஜி/ontology என்பது ’சபொருள்களின் சதொடக்கம் பற்ைிய ஆய்வு’ என்று 
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விளக்கப்படுவதொல் தமிழில் மூைப்சபொண்லமயியல் என்ை ச ொல் இங்கு இதற்கு இலணயொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.) சபயர்ச்ச ொல் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளுக்கு இலடயிைொை 

உள்ளடக்குசமொழி / உள்ளடங்குசமொழி உைவுகலளக் கருத்துரு வலகபொடுகளுக்கு (conceptual 

categories) இலடயிைொை  ிைப்பு உைவுகள் என்று சபொருள் சகொள்ளைொம். சவறு 

வொர்த்லதகளில் கூறுவதொைொல், கணிைி அைிவியல் அர்த்தத்தில் ச ொல்வலைலய ஒரு 

ச ொல் ொர் மூைப்சபொருண்லமயியைொக விளக்கிப்  பயன்படுத்தைொம். இருப்பினும், அத்தலகய 

மூைப்சபொண்லமயியல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு  ொிச ய்யப்பட சவண்டும்; ஏசைைில் 

இது நூற்றுக்கணக்கொை அடிப்பலட சபொருண்லமயியல் ொர் முரண்பொடுகலளக் 

சகொண்டுள்ளது; எடுத்துக்கொட்டொக, (i) தைிப்பட்ட வலகபொடுகளுக்கொை சபொதுச் 

 ிைப்பொக்கங்கள் மற்றும் (ii)  ிைப்பொக்கப் படிநிலையில் மிலகலமகள். ச ொல்வலை அைிவு 

உருப்படுத்தத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ச ொல் ொர் மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆக 

மொற்றுவது சபொதுவொக (i)  ிைப்பொக்க உைவுகலள துலண வலக உைவுகள் (subtypeOf relations) 

மற்றும் எடுத்துக்கொட்டு உைவுகள் (instanceOf relations) எை சவறுபடுத்துவது மற்றும் (ii) 

ஒவ்சவொரு வலகப்பொட்டிலும் உள்ளுணர்வு தைித்துவமொை அலடயொளங்கொட்டிகலள 

இலணப்பது ஆகியலவ அடங்கும். WebKB-2 இன் ஒத்துலழப்புடன் புதுப்பிக்கத்தக்க அைிவுத் 

தளமொக ச ொல்வலை 1.7-ஐ ஒருங்கிலணப்பதன் ஒரு பகுதியொக இத்தலகய திருத்தங்களும் 

மொற்ைங்களும் ச ய்யப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருந்தொலும், அைிவு  ொர்ந்த 

பயன்பொடுகளுக்கு (சபொதுவொக, அைிவு  ொர்ந்த தகவல் மீட்சடடுப்புக்கு) ச ொல்வலை மீண்டும் 

பயன்படுத்துவதொகக் கூறும் சபரும்பொைொை திட்டங்கள் அலத சநரடியொக மீண்டும் 

பயன்படுத்துகிைது.  

 ச ொல்வலையில் இருந்து கூட்டு உைவுகலள (association relations) தொைியக்கமொகசவ 

பிொித்சதடுப்பதற்கொை ஒரு கைப்பிை கீழிருந்து சமல், சமலிருந்து கீழ் (bottom-up top-down) 

சநைிமுலையின் மூைம் ச ொல்வலை முலையொை விவரக்குைிப்பொக மொற்ைப்பட்டுள்ளது, சமலும் 

இந்த கூட்டுைவுலள கருத்துரு உைவுகளின் சதொகுப்பின் அடிப்பலடயில் சபொருள்சகொள் 

ச ய்கிைது, இது முலையொக DOLCE அடித்தள மூைப்சபொருண்லமயியலில் 

வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ச ொல்வலை மூைப்சபொருண்லமயியலில் ஒருங்கிலணத்ததொகக் கூறும் சபரும்பொைொை 

பலடப்புகளில், ச ொல்வலையின் உள்ளடக்கம் அவ ியமொகத் சதொன்றும்சபொது அலத 
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 ொிச ய்யவில்லை; அதற்கு பதிைொக, ச ொல்வலை சபொிதும் மறு-விளக்கம் ச ய்யப்பட்டு 

சபொருத்தமொை சபொசதல்ைொம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒன்சடொக்ளீன் 

(OntoClean) அடிப்பலடயிைொை அணுகுமுலையின்படி ச ொல்வலையின் உயர்மட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயியல் மீண்டும் கட்டலமக்கப்பட்டசபொது அல்ைது ச ன் ஸ் 

மூைப்சபொருண்லமயியலின் (SENSUS ontology) கீழ் வகுப்புகலள உருவொக்குவதற்கு 

ச ொல்வலை முதன்லம ஆதொரமொக பயன்படுத்தப்பட்டசபொது, இதுதொன் நடந்தது.  

8.6.வரம்புகள் (Limitations) 

 ச ொல்வலையின் (மற்றும் இசமஜ்சநட் சபொன்ை சதொடர்புலடய வளங்கள்) மிகவும் 

பரவைொக விவொதிக்கப்பட்ட வரம்பு என்ைசவன்ைொல்,  ிை சபொருண்லம உைவுகள் (semantic 

relations) அருவக் கருத்துருக்கலளக் (abstract concepts) கொட்டிலும் பருலமக் கருத்துகளுக்கு 

(concrete concepts) மிகவும் சபொருத்தமொைலவ. எடுத்துக்கொட்டொக, "ஊ ிலைமரம்/conifer " 

என்பது ஒரு வலக "மரம்/tree ", "மரம்/ tree" என்பது ஒரு வலக "தொவரம்/plant ", மற்றும் 

"தவரம்/plant " என்பது ஒரு வலக "உயிொிைம்/organism " என்பலதக் கண்டைிய 

உள்ளடங்குசமொழிகள்/உள்ளடக்குசமொழி உைவுகலள (hyponyms/hypernym relationships) 

உருவொக்குவது எளிது. ஆைொல் "பயம்/fear”, அல்ைது “மகிழ்ச் ி/happiness” சபொன்ை 

உணர்ச் ிகலள  மமொக ஆழமொை மற்றும் நன்கு வலரயறுக்கப்பட்ட 

உள்ளடங்குசமொழிகள்/உள்ளடக்குசமொழி உைவுகளொக வலகப்படுத்துவது கடிைம்.  

 ச ொல்வலையில் உள்ள பை கருத்துக்கள்  ிை சமொழிகளுக்கு குைிப்பிட்டலவ மற்றும் 

சமொழிகளுக்கு இலடயில் மிகவும் துல்லியமொக அைிவிக்கப்பட்ட சபொருத்துதல் 94% ஆகும். 

ச ொல்வலை மூைம் எல்ைொ சமொழிகளிலும் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள், உள்ளடங்குசமொழிகள், 

 ிலைசமொழிகள் மற்றும் எதிர்சமொழிகள் இதுவலர நிகழ்கின்ைை; ஆைொல் பிை சபொருண்லம 

உைவுகள் சமொழி  ொர்ந்தலவ. இது சமொழிகலளக் கடந்த இயங்கக்கூடிய தன்லமலயக் 

கட்டுப்படுத்துகிைது. இருப்பினும், இது ச ொல்வலைலய சமொழிகளுக்கிலடசயயொை 

சவறுபொடுகலள முன்ைிலைப்படுத்துவதற்கும் படிப்பதற்கும் ஒரு ஆதொரமொக ஆக்குகிைது, 

எைசவ இது எல்ைொ பயன்பொட்டு நிகழ்வுகளுக்கும் ஒரு வரம்பு அல்ை. 

 ச ொல்வலையில் ச ொற்பிைப்பியல் அல்ைது ச ொற்களின் உச் ொிப்பு பற்ைிய தகவல்கள் 

இல்லை, சமலும் இது பயன்பொடு குைித்த வலரயறுக்கப்பட்ட தகவல்கலள மட்டுசம 
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சகொண்டுள்ளது. ச ொல்வலை சபரும்பொைொை அன்ைொட ச ொற்கலள உள்ளடக்குவலத 

சநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது மற்றும் குைிப்பிட்ட சபொருண்லமக்களம்  ொர்ந்த ச ொற்கலளக் 

சகொண்டிருக்கவில்லை.     

 ச ொல்வலை என்பது ஆங்கிைத்தில் சபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் கணிைி ொர் 

அகரொதி (computational lexicon) ஆகும், இது ச ொல் அர்த்த மயக்கநீக்கத்லத  (word sense 

disambiguation (WSD), அதொவது ஒரு உலரயில் உள்ள ச ொற்களுக்கு சூழல்-சபொருத்தமொை 

அர்த்தங்கலள (அதொவது ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழும உறுப்பிைர்கலள) ஒதுக்குவலத 

சநொக்கமொகக் சகொண்டது. இருப்பினும், ச ொல்வலை மிகச்  ிைந்ததொக இருக்கும் அர்த்த 

சவறுபொடுகலள குைியொக்கம்ச ய்கிைது என்று வொதிடப்பட்டது. இந்த  ிக்கல் ச ொல் அர்த்த 

மயக்கநீக்க  ஒழுங்குமுலைகள் மைிதர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ச யல்திைலை அலடவலதத் 

தடுக்கிைது; அவர்கள் ஒரு சூழலில் ஒரு ச ொல்லுடன் சபொருந்தக்கூடிய ஒரு அர்த்தத்லத ஒரு 

அகரொதியிலிருந்து சதர்ந்சதடுக்கும் பணிலய எதிர்சகொள்ளும்சபொது எப்சபொதும் 

உடன்படவில்லை. ஒசர ச ொல்லின் ஒத்த அர்த்தங்கலள தொைொக ஒன்ைிலணக்கும் சகொத்தொக்க 

முலைகலள (clustering methods) முன்சமொழிவதன் நுணுக்கப் பிரச் ிலை (granularity issue) 

லகயொளப்படுகிைது.   

8.7.இழிவொை உள்ளடக்கம் 

 ச ொல்வலையொைது இழிவொைலவ (pejorative) அல்ைது அவமொியொலதயொைலவ 

(offensive) என்று கருதப்படும் ச ொற்கலள அடக்கியிருக்கும். ஒரு ச ொல்லின் விளக்கம் 

கொைப்சபொக்கில் மற்றும்  மூகக் குழுக்களுக்கு இலடயில் மொைக்கூடும்; எைசவ ச ொல்வலை 

ஒரு ச ொல்லைத் தைித்தைியொக ’இழிவொைலவ’ அல்ைது " அவமொியொலதயொைலவ" என்று 

வலரயறுப்பது எப்சபொதும்  ொத்தியமில்லை. எைசவ, ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்தும் 

நபர்கள் எல்ைொ இழிவொை, அவமொியொலதயொை ச ொற்கலளயும் அலடயொளம் கொணத் தங்கள் 

ச ொந்த முலைகலளப் பயன்படுத்த சவண்டும்.    

 இருப்பினும், இந்த வரம்பு அகரொதிகள் மற்றும் ச ொற்களஞ் ியம் சபொன்ை பிை 

ச ொல் ொர் வளங்களுக்கும் (lexical resources) சபொருந்தும்; இவற்ைிலும் இழிவொை மற்றும் 

அவமொியொலதயொை/புண்படுத்தும் ச ொற்களும் உள்ளை.  ிை அகரொதிகள் அவமொியொலதயொை 

ச ொற்கலளக் சுட்டிக்கொட்டுகின்ைை; ஆைொல் சவவ்சவறு  மூகக் குழுக்களுக்கு ச ொற்களின் 
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ஏற்கத்தக்க அல்ைது புண்படுத்தக்கூடிய அலைத்து சூழல்கலளயும் உட்படுத்தவில்லை. 

எைசவ, அகரொதிகலளப் பயன்படுத்தும் நபர்கள் அலைத்து இழிவொை ச ொற்கலளயும் 

அலடயொளம் கொணத் தங்கள் ச ொந்த முலைகலளப் பயன்படுத்த சவண்டும். 

8.8.உொிமம் சபற்ை (மற்றும் திைந்த ச ொல்வலைகள் (Licensed vs. Open WordNets) 

  ிை ச ொல்வலைகள் பிை சமொழிகளுக்கொக உருவொக்கப்பட்டை. 2012 கணக்சகடுப்பு 

ச ொல்வலைகள் மற்றும் அவற்ைின் கிலடக்கும் தன்லமலய பட்டியலிடுகிைது. 

ச ொல்வலையின் பயன்பொட்லட பரப்புவதற்கொை முயற் ியொக, உைகளொவிய ச ொல்வலை 

 மூகம் (Global WordNet community) சமதுவொக தங்கள் ச ொல்வலைகலள ஒரு திைந்த 

களத்திற்கு மறு உொிமம் அளித்து வருகிைது, அங்கு ஆரொய்ச் ியொளர்கள் மற்றும் 

உருவொக்குபவர்கள் ச ொல்வலைகலள சமொழி வளங்களொக எளிதில் அணுகைொம் மற்றும் 

பயன்படுத்தைொம். . 

 திைந்த பன்சமொழி ச ொல்வலை பல்சவறு சமொழிகளில் திைந்த உொிமம் சபற்ை 

ச ொல்வலைகளுக்கொை அணுகலை வழங்குகிைது, இலவ அலைத்தும் பிொின்ஸ்டன் ஆங்கிைச் 

ச ொல்வலையுடன் (Princeton Wordnet of English (PWN)) இலணக்கப்பட்டுள்ளை. பை 

சமொழிகளில் ச ொல்வலைகலளப் பயன்படுத்துவலத எளிதொக்குவசத இதன் குைிக்சகொள் 

ஆகும்.   

8.9. பயன்பொடுகள் 

 ச ொல்வலை தகவல் அலமப்புகளில் பை சநொக்கங்களுக்கொக பயன்படுத்தப்படுகிைது, 

இதில் ச ொல்-அர்த்த மயக்கநீக்கம் (word-sense disambiguation), தகவல் மீட்சடடுப்பு 

(information retrieval), தொைியங்கி உலர வலகப்பொடு (automatic text classification), தொைியங்கி 

உலர சுருக்கம் (automatic text summarization), இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு (machine translation) 

மற்றும் தொைியங்கி குறுக்சகழுத்து புதிர் உருவொக்கம் (automatic crossword puzzle generation) 

என்பை அடங்கும்.  

 ச ொல்வலையின் சபொதுவொை பயன்பொடு ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை ஒற்றுலமலய 

தீர்மொைிப்பதொகும். ச ொல்வலையின் வலரபடக் கட்டலமப்பில் (graph structure) ச ொற்கள் 

மற்றும் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் இவற்ைிற்கு இலடயிைொை தூரத்லத அளவிடுவது 

உட்பட பல்சவறு வழிமுலைகள் (algorithms) முன்சமொழியப்பட்டுள்ளை, அதொவது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களில் விளிம்புகளின் எண்ணிக்லகலய கணக்கிடுவது. 
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உள்ளுணர்வு என்ைசவன்ைொல், இரண்டு ச ொற்கள் அல்ைது ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் 

குழுமங்கள் சநருக்கமொக இருந்தொல், அவற்ைின் சபொருள் சநருக்கமொக இருக்கும். ச ொல்வலை 

அடிப்பலடயிைொை பை ஒற்றுலம வழிமுலைகள் ச ொல்வலை::ஒற்றுலம (WordNet::Similarity) 

எைப்படும் சபர்ல் சதொகுப்பிலும் (Perl package), என்.எல்.டி.சக (NLTK).எைப்படும் லபதொன் 

சதொகுப்பிலும் ச யல்படுத்தப்படுகின்ைை. பிை அதிநவீை ச ொல்வலை அடிப்பலடயிைொை 

ஒற்றுலம நுட்பங்கள் ADW-ஐ அடக்கும்; இதன் ச யல்படுத்தல் ஜொவொவில் கிலடக்கிைது. 

ச ொல்வலை பிை ச ொற்சைொலககலள (ச ொற்களஞ் ியங்கலள) இலணக்கவும் 

பயன்படுத்தப்படைொம்.  

8.10.இலடமுகங்கள் (Interfaces) 

 பல்சவறு நிரைொக்க சமொழிகள் (programming languages) மற்றும் சூழல்கலளப் 

பயன்படுத்தி ச ொல்வலைலய அணுகுவதற்குப் பரவைொகப் பயன்படுத்தப்படும்  ிை 

பயன்பொட்டு நிரைொக்க இலடமுகங்களுக்கொை இலணப்புகலள உள்ளடக்கிய சதொடர்புலடய 

திட்டங்களின் பட்டியலை பிொின்ஸ்டன் பரொமொிக்கிைது. 

சதொடர்புலடய திட்டங்கள் மற்றும் நீட்டிப்புகள் (Related projects and extensions) 

 சபொருண்லம வலையின் (Semantic Web) பை தரவுத்தளங்களுடன் ச ொல்வலை 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. ச ொல்வலை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் மற்றும் 

மூைப்சபொருண்லமயிலிருந்து வரும் வலகபொடுகளுக்கு இலடயிைொை சபொருத்தல் வழியொக 

ச ொல்வலை சபொதுவொக மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. சபரும்பொலும், ச ொல்வலை 

உயர்மட்ட பிொிவுகள் மட்டுசம சபொருத்தம் ச ய்யப்படுகின்ைை.   

உைகளொவியச்ச ொல்வலைச்  ங்கம் 

 உைகளொவியச் ச ொல்வலைச்  ங்கம் [குசளொபல் சவர்ட்சநட் அச ொ ிசயஷன் (Global 

WordNet Association (GWA))] என்பது ஒரு சபொது மற்றும் வர்த்தகம்  ொரொ நிறுவைமொகும், இது 

உைகின் அலைத்து சமொழிகளுக்கும் ச ொல்வலைகலளப் பற்ைி விவொதிக்கவும், பகிரவும், 

இலணக்கவும் ஒரு தளத்லத வழங்குகிைது. மைித சமொழிகளில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் 

குழுமங்கலளக் கணக்கிடுவதில் அதன்  ீரொை தன்லமலய உறுதிப்படுத்த, GWA சமொழிகளில் 

ச ொல்வலைகளின் தரப்படுத்தலை ஊக்குவிக்கிைது. GWA உைகம் முழுவதும் 

உருவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலைகளின் பட்டியலை லவத்திருக்கிைது.   

8.11.பிை சமொழிகள் 

 அரபு ச ொல்வலை (Arabic WordNet):  அரபு சமொழிக்கொை ச ொல்வலை. 
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 அரபு மூைப்சபொருண்லமயியல், ஒரு சமொழியியல் மூைப்சபொருண்லமயியல், இது 

ச ொல்வலை அசத அலமப்லபக் சகொண்டுள்ளது, சமலும் அதனுடன் 

சபொருத்தப்பட்டுள்ளது.  

 பொல்கொசநட் திட்டம் (BalkaNet project) ஆறு ஐசரொப்பிய சமொழிகளுக்கு 

(பல்சகொிய, ச க், கிசரக்கம், சரொமொைியன், துருக்கிய மற்றும் ச ர்பியன்) 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்கியுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கொக, இைவ மொக 

கிலடக்கக்கூடிய எக்ஸ்எம்எல் (XML) அடிப்பலடயிைொை ச ொல்வலைத் திருத்தி 

(சவர்ட்சநட் எடிட்டர்/WordNet editor) உருவொக்கப்பட்டது. இந்தத் திருத்தி - 

விஸ்டிக் (VisDic) - இைி ச யலில் வளர்ச் ியில் இல்லை, ஆைொல் பல்சவறு 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்க இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. அதன் வொொி ொை 

DEBVisDic, கிலளயன்ட்- ர்வர் பயன்பொடு மற்றும் தற்சபொது பை 

ச ொல்வலைகளின் (டச்சு இன் கொர்சைட்சடொ திட்டம், சபொைந்து, ைங்சகொிய, பை 

ஆப்பிொிக்க சமொழிகள்,  ீைம்) திருத்தத்திற்கொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 புல்சநட் (BulNet) என்பது பல்சகொிய சமொழிக்கொை பல்சகொிய பதிப்பொகும், இது 

பல்சகொிய அைிவியல் அகொடமியின் பல்சகொிய சமொழிக்கொை நிறுவைத்தின் கணிைி 

சமொழியியல் துலையில் உருவொக்கப்பட்டது.  

 CWN ( ீைச் ச ொல்வலை) சத ிய லதவொன் பல்கலைக்கழகத்தொல் 

ஆதொிக்கப்படுகிைது.  

 யூசரொவொர்ட்சநட் திட்டம் பை ஐசரொப்பிய சமொழிகளுக்கு ச ொல்வலைகலள 

உருவொக்கி அவற்லை ஒன்ைொக இலணத்துள்ளது; இருப்பினும் இலவ இைவ மொக 

கிலடக்கொது. குசளொபல் சவர்ட்சநட் திட்டம் அலைத்து சமொழிகளுக்கும் 

"ச ொல்வலைகளின்" உற்பத்திலயயும் இலணப்லபயும் ஒருங்கிலணக்க 

முயற் ிக்கிைது. ஆக்ஸ்சபொர்டு ஆங்கிை அகரொதியின் சவளியீட்டொளரொை 

ஆக்ஸ்சபொர்டு யுைிவர் ிட்டி பிரஸ், சவர்ட்சநட்டுக்கு தங்கள் ச ொந்த ஆன்லைன் 

சபொட்டியொளலர உருவொக்க திட்டமிட்டுள்ளது.  

 ஃபின்வொர்ட்சநட் (FinnWordNet) என்பது ச ொல்வலையின் ஃபின்ைிஷ் பதிப்பொகும்; 

இதில் அ ல் ஆங்கிை ச ொல்வலையின் அலைத்து உள்ளீடுகளும் 

சமொழிசபயர்க்கப்பட்டை.  
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 சஜர்மொசநட் (GermaNet) என்பது டப்பிங்கன் பல்கலைக்கழகத்தொல் 

உருவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலையின் சஜர்மன் பதிப்பொகும்.  

 இந்சதொவொர்ட்சநட் (IndoWordNet) என்பது இந்தியொவின் 18 திட்டமிடப்பட்ட 

சமொழிகளின் அதொவது அ ொமி, பங்களொ, சபொசடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, கன்ைடம், 

கொஷ்மீொி, சகொங்கைி, மலையொளம், சமய்டி (மணிப்பூொி), மரொத்தி, சநபொளி, ஓடியொ, 

பஞ் ொபி,  மஸ்கிருதம், தமிழ், சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின் 

ச ொல்வலைகளின் இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் அைிவுத் தளமொகும். 

 JAWS (Just Another WordNet Subset/ஜஸ்ட் மற்சைொரு ச ொல்வலை துலணக்குழு) 

விக்டைொி (Wiktionary) மற்றும் சபொருண்லம ொர்  இடங்கலளப் பயன்படுத்தி 

(semantic spaces) கட்டப்பட்ட ச ொல்வலையின் மற்சைொரு பிசரஞ்சு பதிப்பு ஆகும். 

 சவர்ட்சநட் பொ ொ (WordNet Bahasa): மைொய் மற்றும் இந்சதொசை ியொ சமொழிக்கொை 

ச ொல்வலை, நொன்யொங் சதொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தொல் உருவொக்கப்பட்டது. 

 மலையொளச் ச ொல்வலை இந்சதொ ச ொல்வலையின் பொகமொக அமிர்தொ 

பல்கலைக்கழகம், சகொயம்புத்தூொில் உருவொக்கப்பட்டது. 

 பன்சமொழி மத்திய களஞ் ியம் (Multilingual Central Repository (MCR) ஸ்பொைிஷ், 

கற்ைைொன், பொஸ்க், கொலி ியன் மற்றும் சபொர்த்துகீ ியம் ஆகியவற்ைிலிருந்து அசத 

யூசரொச ொல்வலைக் கட்டலமப்பின் ச ொல்வலைகளில் ஒருங்கிலணக்கிைது.  

 பல்ச ொல்வலைத் திட்டம் (MultiWordNet project) பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் 

வலுவொக இலணந்த ஒரு இத்தொலியச் ச ொல்வலை உருவொக்குவலத சநொக்கமொகக் 

சகொண்ட ஒரு பன்சமொழி ச ொல்வலை. 

 திைந்த டச் ச ொல்வலை (OpenDutchWordNet), ஒரு டச்சு ச ொல் ொர் சபொருண்லமத் 

தரவுத்தளமொகும். 

 OpenWN-PT என்பது அ ல் ச ொல்வலையின் பிசர ிலிய சபொர்த்துகீ ிய 

பதிப்பொகும், இது CC-BY-SA உொிமத்தின் கீழ் பதிவிைக்கம் ச ய்ய இைவ மொகக் 

கிலடக்கிைது.  

 சபொைந்த்சமொழிச் ச ொல்வலை (plWordNet) என்பது சவக்சநட்டின் சபொைந்து 

சமொழி பதிப்பொகும், இது சரொசகொ சதொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தொல் 

உருவொக்கப்பட்டது. 
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 சபொைந்த்சமொழிவலை (PolNet/சபொல்சநட்) என்பது சபொஸ்ைொவில் உள்ள ஆடம் 

மிக்கிவிச் பல்கலைக்கழகத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலையின் சபொைந்து 

சமொழி பதிப்பொகும் (CC BY-NC-ND 3.0 உொிமத்தின் கீழ் விநிசயொகிக்கப்படுகிைது). 

 தமிழ்ச்ச ொல்வலை:  தமிழ்ச்ச ொல்வொலை உருவொக்கம் தமிழ்ச் ச ொல்வலை ஒரு 

ஆரொய்ச் ி திட்டமொக 2001இல் சதொடங்கப்பட்டது. தமிழ் சமய்நிகர் பல்கலைக்கழக 

(தற்சபொலதய இலணக் கல்விகழகம்) நிதியுதவியுடன் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துடன் 

இலணந்து ச ன்லை ஏயூ-சகபி ி ஆரொய்ச் ி லமயத்தில் சமற்சகொள்ளப்பட்டது. 

முதல் கட்டம் 2003 இல் நிலைவலடந்தது. மீண்டும் “ஆங்கிைத்திலிருந்து திரொவிட 

சமொழிகளுக்கு இயந்திர சமொழிசபயர்ப்புக்கொை கருவிகளும் மூைவளங்களும் 

உருவொக்குதல்” என்ை  சதொடக்கக்கட்டத் திட்டம் (pilot study) இந்திய அர ின் 

மைிதவள மற்றும் சமம்பொட்டு அலமச் ிடமிருந்து (Ministry of Human Resources 

and Development) சகொலவயிலுள்ள அமிர்தொ பல்கலைக் கழகத்தொல் சபைப்பட்டு 

அதன் ஒரு பகுதியொை “தமிழ்ச் ச ொல்வலை” உருவொக்கம் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக 

சமொழியியல் துலைக்கு வழங்கப்பட்டு ஏப்ரல் 2009 முதல்  னுவொி 2011 வலர 

நலடசபற்ைது. 35,000 ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் இந்தி 

ச ொல்வலையுடன் இலணக்கப்பட்டடுள்ளது.  

பொல்கொசநட் (BalkaNet) மற்றும் யூசரொவொர்ட்சநட் (EuroWordNet) சபொன்ை திட்டங்கள் 

அ ல் ஒன்சைொடு இலணக்கப்பட்ட முழுலமயொை ச ொல்வலைகலள உருவொக்குவலத 

 ொத்தியமொக்கியது. அத்தலகய திட்டங்களில் ஒன்று ரஷ்ய ச ொல்வலை; இது பீட்டர்ஸ்பர்க் 

ஸ்சடட் யுைிவர் ிட்டி ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூைிசகஷன், எஸ்.ஏ. யப்சைொன்ஸ்கி 

அல்ைது ச யிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் மொநிை பல்கலைக்கழகத்தின் ரஸ்சநட் என்பதொல் 

ஆதொிக்கப்பட்டது.   

 யு.டபிள்யூ.என் (UWN) என்பது ச ொல்வலைலயப் பை சமொழிகளில் ஒரு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமொை ச ொற்கலள உள்ளடக்குபடி நீட்டப்பட்ட தொைொகசவ 

கட்டலமக்கப்பட்ட பன்சமொழி ச ொல் ொர் அைிவுத் தளமொகும்,.  

 WOLF (WordNet Libre du Français/சவர்ட்சநட் லிப்சர டு ஃபிரொங்கொய்ஸ்), 

ச ொல்வலையின் பிசரஞ்சு பதிப்பு.  

8.12.இலணக்கப்பட்ட தரவு 
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 பொபல்வலை (பொபல்சநட்/BabelNet), தொைியங்கிப் சபொருத்தல் வழிமுலைலயப் 

பயன்படுத்தி ச ொல்வலை மற்றும் விக்கிபீடியொலவ ஒருங்கிலணப்பதன் மூைம் 

சபைப்பட்ட மில்லியன் கணக்கொை கருத்துருக்கலளக் சகொண்ட மிகப் சபொிய 

பன்சமொழி சபொருண்லம ொர் ச ொல்வலை (multilingual semantic network). 

 SUMO மூைப்சபொருண்லமயியல் அலைத்து ச ொல்வலை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளுக்கும் (சபயர்ச்ச ொற்கள், விலைச்ச ொற்கள், சபயரலடச் 

ச ொற்கள் மற்றும் விலையலடச் ச ொற்கள் உட்பட) மற்றும் SUMO வகுப்புகளுக்கு 

இலடயில் ஒரு சபொருத்தத்லத உருவொக்கியுள்ளது. சபொருத்தலின் மிகச்  மீபத்திய 

ச ர்த்தல், சுசமொவுக்கு நீட்டிக்கும் எம்ஐடி-சைவல் மூைப்சபொருண்லமயியலில் 

(MId-Level Ontology (MILO/மிசைொ)) உள்ள அலைத்து குைிப்பிட்ட ச ொற்களுக்கும் 

இலணப்புகலள வழங்குகிைது.  

 ஓபன் ல க் (OpenCyc), அன்ைொடப் சபொதுஅைிவு அைிவின் திைந்த 

மூைப்சபொருண்லமயியல் மற்றும் அைிவுத் தளம்; இது ச ொல்வலை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழி சதொகுப்புகளுடன்/குழுமங்களுடன் இலணக்கப்பட்ட 

12,000 ச ொற்கலளக் சகொண்டுள்ளது.  

 DOLCE, என்பது சவொண்டர்சவப் ஃபவுண்சடஷைல் ஒன்டொைஜிஸ் 

லைசபரொியின் (WonderWeb Foundational Ontologies Library (WFOL)) முதல் 

சதொகுதி ஆகும். சமொழி மற்றும் புைைைிவு குைித்த சதளிவொை சநொக்குநிலையுடன், 

தத்துவ மரபிைொல் ஈர்க்கப்பட்ட கடுலமயொை மூைப்சபொருண்லமயியல் ொர் 

(ஆன்டொைஜிக்கல்) சகொள்லககளின் சவளிச் த்தில் இந்த சமல்-

மூைப்சபொருண்லமயியல் (upper-ontology) உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒன்சடொவொர்ட்சநட் (OntoWordNet) என்பது ச ொல்வலையின் சமல் மட்டத்லத 

DOLCE-உடன் ஒரு ச ொதலை  ீரலமப்பின் விலளவொகும். இத்தலகய  ீரலமப்பு 

ஒரு "மூைப்சபொருண்லமயியல் இைிலமயொை" ("ontologically sweetened") 

ச ொல்வலைக்கு வழிவகுக்கும் என்று பொிந்துலரக்கப்படுகிைது, இது கருத்துரு 

அடிப்பலடயில் மிகவும் கடுலமயொைது, புைைைிவு அடிப்பலடயில் 

சவளிப்பலடயொைது மற்றும் பை பயன்பொடுகளில் திைலமயொகப் 

பயன்படுத்தப்படக்கூடியது. 
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 டிபிபீடியொ (DBpedia), கட்டலமக்கப்பட்ட தகவல்களின் தரவுத்தளம், 

ச ொல்வலையுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 விொிவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலை (eXtended WordNet) என்பது டல்ைொஸில் உள்ள 

சடக் ொஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு திட்டமொகும், இது அர்த்தங்கலள 

சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில் பொகுபடுத்துவதன் மூைம் ச ொல்வலைலய 

சமம்படுத்துவலத சநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது, இதைொல் இந்த வலரயலைகளில் 

உள்ள தகவல்கலள தொைியங்கி அைிவு ச யைொக்க அலமப்புகளுக்கு கிலடக்கச் 

ச ய்கிைது. இது ச ொல்வலை சபொன்ை உொிமத்தின் கீழ் இைவ மொகக் கிலடக்கிைது. 

 GCIDE திட்டம் 1913 முதல் ஒரு சபொது சபொருண்லமக்கள சவப்ஸ்டர் அகரொதிலய 

(Webster's Dictionary)  ிை ச ொல்வலை வலரயலைகள் மற்றும் தன்ைொர்வைர்களொல் 

வழங்கப்பட்ட சபொருள்களுடன் இலணப்பதன் மூைம் ஒரு அகரொதிலய 

உருவொக்கியது. இது கொப்பிசைஃப்ட் உொிமம் ஜி.பி.எல்.-இன் (copyleft license GPL) 

கீழ் சவளியிடப்பட்டது. 

 இசமஜ்சநட் (ImageNet) என்பது ச ொல்வலை வொில க்கு ஏற்ப (தற்சபொது 

சபயர்ச்ச ொற்கள் மட்டுசம) ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட ஒரு பட தரவுத்தளமொகும், இதில் 

படிநிலை அலமப்பின்  ஒவ்சவொரு கணுவும் நூற்றுக்கணக்கொை மற்றும் 

ஆயிரக்கணக்கொை படங்களொல்  ித்தொிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்சபொது, இது ஒரு 

கணுவுக்குச்  ரொ ொியொக 500-க்கும் சமற்பட்ட படங்கலளக் சகொண்டுள்ளது. 

 லபசயொச ொல்வலை (BioWordnet): பதிப்புகள் மீதொை ஸ்திரத்தன்லம குைித்த 

 ிக்கல்களொல் சவர்ட்சநட்டின் பசயொசமடிக்கல் நீட்டிப்பு லகவிடப்பட்டது.   

 விக்கிடொக்ஸ்2சவர்ட்சநட் (WikiTax2WordNet) ச ொல்வலை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் மற்றும் விக்கிபீடியொ வலகப்பொடுகளுக்கு 

இலடயிைொை சபொருத்தல் ஆகும்.   

 சவர்ட்சநட்++ (WordNet++), விக்கிபீடியொவிலிருந்து அறுவலட ச ய்யப்பட்ட 

மில்லியன் கணக்கொை சபொருண்லம விளிம்புகள் மற்றும் ச ொல்வலை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் இலணகலள இலணத்தல் உள்ளிட்ட வளமொகும்.  

 ச ன்டிசவர்ட்சநட் (SentiWordNet), அலைத்து ச ொல்வலை 3.0 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலளயும் அவற்ைின் சநர்மலை, எதிர்மலை மற்றும் நடுநிலை 

ஆகியவற்ைின் மதிப்பிடப்பட்ட அளபு அடிப்பலடயில் அலடயொளப்படுத்துவதன் 
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மூைம் சபைப்பட்ட கருத்து ஆழ்ந்சதடுப்புப் பயன்பொடுகலள (opinion mining 

applications) ஆதொிப்பதற்கொை வளமொகும். 

 ColorDict, என்பது ச ொல்வலைத் தரவுத்தளத்லதயும் விக்கிபீடியொ 

சபொன்ைவற்லையும் பயன்படுத்தும் சமொலபல்களுக்கொை ஆண்ட்ரொய்ட் (Android) 

பயன்பொடொகும். 

 UBY-LMF: ச ொல்வலை உட்பட 10 வளங்களின் தரவுத்தளம் ஆகும். 

8.13.சதொடர்புலடய திட்டங்கள் 

 ஃபிசரம்சநட் என்பது ச ொல்வலையுடன்  ிை ஒற்றுலமகலளப் பகிர்ந்து சகொள்ளும்  

மற்றும் அலதக் குைிப்பிடும் ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும். 

 சைக் ிகல் மொர்க்அப் ஃபிசரம்சவொர்க் (Lexical markup framework (LMF/ 

எல்எம்எஃப்)) என்பது ச ொல்வலைலயயும் உட்படுதிய அகரொதிகள் 

கட்டுமொைத்திற்கொை சபொதுவொை தரப்படுத்தப்பட்ட கட்டலமப்லப வலரயறுக்க 

சவண்டி ஐஎஸ்ஓ/டி ி37க்குள் (ISO/TC37) குைிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஐஎஸ்ஓ (ISO) 

தரமொகும். 

 யு.என்.எல் திட்டம் என்பது யு.என்.ஓவின் அனு ரலணயில் ஒரு திட்டமொகும், இது 

இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு மற்றும் தகவல் பிொித்சதடுத்தல் அலமப்புகளில் 

பயன்படுத்தப்பட சவண்டிய பை சமொழிகளின் சைக் ிச ொசமன்டிக் தரலவ 

ஒருங்கிலணப்பலத சநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 

8.14.விநிசயொகங்கள் (Distributions) 

 ச ொல்வலைத் தரவுத்தளம் பின்வரும் சமன்சபொருளுக்கு அகரொதி சதொகுப்பொக 

(சபொதுவொக ஒரு சகொப்பு) விநிசயொகிக்கப்படுகிைது: 

 பொபிசைொன் (Babylon) 

 சகொல்டன் டிக்ட் (GoldenDict) 

 லிங்சகொஸ் (Lingoes) 
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               இயல் 9 

    யூசரொச் ச ொல்வலை  

9.1. அைிமுகம்  

 இன்று இலணய தளங்களில் தரப்படும் தரவுகள் நொளுக்கு நொள் விொிவலடந்து 

வருகிைது. ஊைகளவு விொிந்த வலை (World Wide Web), இலணயதள தரவு லமயங்கள் மற்றும் 

நிர்வகிக்கப்பட்ட தகவல் ஒழுங்கலமப்புகள், ஆவணக் கொப்பகங்கள் (document archieves) 

மற்றும் உள்ளிலட இலணயங்களின் ((Intranet) வளர்ச் ி என்பை யொவும் தகவல்களின் 

மூைவளமொகச் ச லவ ச ய்கின்ைை. புதிய இலடமுகங்களொலும் கருவிகளொலும் தகவல் 

அணுகல் சமம்பட்டுள்ளது; ஆைொல் தகவைொைது இப்சபொதும் பயன்பொட்டொளரொல் 

தரப்படுகின்ை  ிை முக்கியச் ச ொற்களொல் (Keywords) இணக்கமொைதொக அல்ைது 

சபொருத்தமொைதொகப் சபொதுவொக அலடயொளம் கொணப்படுகிைது; தகவல் சதடல் ச ொல்ைலடவு 

ச ய்யப்பட்ட இந்தச் ச ொற்கள் மூைமொகசவொ இந்தச் ச ொற்கலளக் சகொண்ட தலைப்பு 

அடிப்பலடயிசைொ நலடசபறுகிைது. எதிர்கொைத்தில் இம்மூைங்களின் அளசவல்லை மற்றும் 

தகவலின் அளவு அதிகொிக்கும் சபொது  ொியொை தகவலை இடங்கொண  ொியொை 

கலைச்ச ொல்லைப் பயன்படுத்துவதற்குத் திைைற்ை பயன்பொட்டொளர் கூடுதல்  ிக்கலை 

சநொிடுவர். ஐசரொப்பொவில் பை சமொழிகள் தகவலை இடம் கொண்பதில்  ிக்கலை 

சநொிடுகின்ைை. யூசரொ ச ொல்வலை ச ொல் உைவுகளொல் சதொடர்புப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்களின் 

பன்சமொழி வலையலமப்லபத் தருகிைது. இது தகவல் சதடலில் பயன்படுத்தப்படும் 

பயன்பொட்டொளரொல் தரப்படும் ச ொற்களிலிருந்து பிை ச ொற்கலளக் கண்டுக்சகொள்ளத் சதடல் 

கருவிலயத் தருகிைது. இது குைிப்பொகச் ச ொற்சைொகுதியின் சபொதிய அைிவு இல்ைொத 

இரண்டொவது சமொழியில் பணி ச ய்யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்குப் பயன்படும். இந்தச் 

ச ொல்வலை பிை பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும் ஒரு அடிப்பலட மூைமொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. ச ொல்வலையில் உட்படுத்தப்படும் உள்ளுலையும் சபொருண்லம 

அைிவு வலுவொை ஒழுங்குமுலைகள், சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள், சமொழி கற்கும் 

ஒழுங்குமுலைகள் மற்றும் தொைியங்கி சுருக்கிகள் ஆகியவற்ைின் ஒரு பகுதியொகப் 

சபொருத்தமுைச் ச ய்கிைது.  

9.1.1. தற்சபொலதய மூைங்கள்  
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 உைகம் முழுவதிலும் பரவைொை தகவல் மீட்பு ஒழுங்குமுலைகளில் தற்சபொது 

பயன்படுத்தப்படும் அசமொிக்க ஆங்கிைத்தின் சபொருண்லம வலையலமப்பு பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலை (Princeton WordNet) ஆகும் . இந்த வலையலமப்பு எளிதில் கிலடக்கிைது மற்றும் 

சபொருண்லம உைவுகள் ச ொல் வகுப்புகள், தரவு லமயத்தின் ச யல்பொடு இவற்ைிற்கு 

வலரயலை விளக்கம் தருவதற்குத் சதொடக்க இடமொக அலமகிைது. ச ொல்வலை சபயர்கள், 

விலைகள், சபயரலடகள், விலையலடகள் பற்ைிய தகவல்கலளக் சகொண்டிருக்கிைது. இது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் (synset) என்ை கருத்துருலவச் சுற்ைி 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் ஒன்சைொ அதற்கு சமசைொ 

ச ொற்கலளக் சகொண்டிருக்கைொம்: அவற்ைின் வலரயலை விளக்கமும் அதனுடன் 

தரப்பட்டிருக்கும். ஒரு ச ொல்லுக்கு அதன் பயன்பொட்டு அடிப்பலடயில் பை அர்த்தங்கள் 

இருக்கவியலுமொதைொல் ஒவ்சவொரு பயன்பொடும் (ஒரு எண்ணொல்) சவறுபடுத்தப்படும். 

எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வருவலத எடுத்துக்சகொள்ளைொம்.  

file _ 2 data file ¬_ 1 (a set of records kept together)   

இது ச ொல் சகொப்பின் இரண்டொவது அர்த்தம் தரவுக் சகொப்பின் முதல் அர்த்தத்துடன் 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் ஒற்றுலமயுலடயது என்று சபொருள்படும்; இரண்டின் அர்த்தமும் 

ஒன்ைொக லவக்கப்படும் பதிசவடுகளின் ஒரு குழுமமொகும். இந்த விளக்கங்கள் பிை இைக்கு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு ஒரு குழும உைவுகளொல் சவளிப்பலடயொகத் 

சதொடர்புபடுத்தப்படும். இந்தச் ச ொல்வலையில் பயன்படுத்தப்படும்  ிை உைவுகள் பின் வரும் 

அட்டவலணயில் எடுத்துக்கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

உைவுகள் எடுத்துக்கொட்டு 

எதிர்சமொழிகள் 

(Opposite in meaning to the target synset) 

foe_1 ‘antonym of ‘friend_1’ 

 

உள்ளடக்கு சமொழிகள் 

(The target synset is a particular kind)  

Vertebrate_ 1 ‘hyperonym of ‘bird_4’ 

 

உள்ளடங்கு சமொழிகள் 

(A particular kind of the target synset) 

‘travel in a direction_1’ hyponym of ‘go_7’ 

 

முழுசமொழிகள் 

(the source is a part of the target) 

‘door_1’ is a part of house_2 

 

 ிலைசமொழிகள் ‘door_1‘ has part ‘lock_5’ 
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(The target is a part of the source)  

இலணயொை ச ொல் (ஒத்த ச ொல்) 

(Synsets share a common hyperonym) 

‘bitch_3’ is a coordinate of ‘dog_6 

 

உட்படுநிலை 

(The synset is entailed by the target synset) 

‘buy_3’ entails ‘pay_4’ 

 

சபொருள்கள் (things) 

(The synset is caused by the target synset) 

‘break_9 cause ‘fall apart_2’ 

தற்சபொது மிகப் பரந்த பன்சமொழியப் சபொருண்லம ச ொல்வலை இல்லை; இது ஐசரொப்பொவில் 

சபொட்டிப் பயன்பொடுகளின் சமொழி அடிப்பலடயிைொை உணர்வு பூர்வமொை வளர்ச் ிலயக் 

கூடுதைொகக் கட்டுப்படுத்துகிைது. பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை யூசரொ ச ொல்வலையில் 

பன்சமொழியச் ச ொல்வலைலய உருவொக்குவதற்கு அடிப்பலடயொகப் பயன்படும். அடிப்பலட 

ச ொல் தகவலின் மூைமொக இயந்திரம் படிக்கவியலும் ஒருசமொழிய மற்றும் பன்சமொழிய 

அகரொதிகள் உள்ளை.  

9.1.2. எதிர்கொை மூைங்கள்  

 இன்று இருக்கிை பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை தகவல் மீட்பு கருவிகளுடன் தற்சபொது 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் ச ொல்வலை எதிர்கொை விொிவொக்கத்திற்கு அடிப்பலடயொகப் 

பயன்படுத்த இயலும் அடிப்பலட சபொருளடக்க மற்றும் அலமப்புச் சுருக்க விளக்கத்லதத் 

தருகிைது. யூசரொ ச ொல்வலை இந்த அடிப்பலடலய உள்ளடக்கம், புதிய சபொருண்லமத் 

சதொடர்புகள், மற்றும் சமொழிகள் அடிப்பலடயில் விொிவுபடுத்தும்; சமலும் சபொது இயல்புள்ள 

ச ொற்களிலிருந்து ஒரு கருத்லதச்  ொர்ந்த  ிைப்பொை ச ொற்கள் சவறுபடுத்தப்படும்; இதன்படி 

ச ொல்வலைலய ஒரு குைிப்பிட்ட பயன்பொட்டுப் பரப்புக்குத் தகுந்தவொறு எளிதொக 

மீள்பயன்பொடு ச ய்யசவொ சுருக்கசவொ இயலும். இந்த மூைங்கள் சமொழி  ொர்ந்த வலையுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்படுகிை சமொழி கடந்த சமொழி சுதந்திரமொை சபொருண்லமக் கருத்துருக்களின் 

ஒரு குழுமத்லத உள்ளடக்கும். பன்சமொழி சநொக்குகளின் இந்த ஆய்வு சபொருத்தமொை 

சபொருண்லமப் சபொருளடக்கம் மற்றும் உைவுகளின் புொிந்துசகொள்ளலுக்குக் சகொண்டு 

ச ல்லும்; மற்றும் சபொருண்லம வலகப்பொட்டின் எதிர்கொை நிலைசபைொக்கத்திற்கு 

வழிவகுக்கும். இது தைித்தைியொை ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கத்திற்கும் அணுகலுக்கும் 

கூடுதல் கட்டுப்பொட்லடத் தருகிைது. உருவொக்கப்பட்ட மூைங்கள் எல்ைொ ஐசரொப்பிய 
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சமொழிகலளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு ச ொல்வலையின் உருவொக்கத்திற்கு முதல்கட்டமொக 

அலமயும்.  

9.1.3. சநொக்கங்கள்   

 யூசரொ ச ொல்வலையின் முக்கிய சநொக்கம்  ிக்கைமொக பை சமொழிகளின் 

ச ொல்வலைகலளக் சகொண்ட விொிந்த மற்றும் உயர்ந்த பண்புள்ள பன்சமொழியத் தரவு 

லமயத்லத (multilingual database) உருவொக்குவதொகும். இந்தத் திட்டம் சமொழி 

வலைப்பின்ைல்கலள ஒருங்சக சதொடர்புபடுத்தும் சபொருண்லமக் கருத்துருக்களின் ஒரு 

சமொழிச் சுதந்திரமொை குழுமத்லத உருவொக்கும். இந்த மூைவளங்கள் ஒரு தகவல்மீட்பு 

பயன்பொட்டில் அதன் சதலவக்கொகக் களப்பொிச ொதலைச் ச ய்யப்படும். இறுதியொை சநொக்கம், 

எல்ைொ சமொழிகளுக்கும் தகவலின் சபொருண்லம வலகப்பொட்டின் நிலைசபைொக்கத்திற்கு 

முலைவதும் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சமொழியில் அல்ைது ஒரு பயன்பொட்சடல்லைக்குட்பட்ட 

சமொழிகளில் இயங்கும் பயன்பொடுகளின் உருவொக்கத்திற்கு மூைங்கலளத் தருவதுமொகும்.  

9.1.4. நன்லமகள்  

 பயன்பொட்லட உருவொக்குபவர்க்குச் ச ொல்வலைகளின் பன்சமொழியக் குழுமச் 

ச ொல்வலைகள் பயன்பொடுகலள உருவொக்க அனுமதிக்கும். இது ஒரு சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

சமொழிக்சகொ ஒரு பயன்பொட்சடல்லைக்குட்பட்ட சமொழிகளுக்சகொ சவலைச ய்யும். இது 

பயன்பொட்டொளொின் ச ொந்த சமொழியில் சவலைச ய்யும் தீர்மொைங்கலளத் தந்து தற்சபொழுது 

சபரும்பொன்லமமிக்க அசமொிக்க ஆங்கிைச்  ந்லதயில் ஐசரொப்பிய முன்சைற்ைச் 

ச யைொளிகலள வலுவொகப் சபொட்டியிட அனுமதிக்கும். சமலும் பயன்பொட்டொளொின் ச ொந்த 

சமொழிலயத் தவிர பிை சமொழிகளில் தகவல்கலள அணுகவும் தகவல்கலளத் தரவும் 

பயன்பொடுகலள உருவொக்க இயலும். பயன்பொட்டொளர்கள் தமது ச ொந்த சமொழியில் 

பயன்படுத்தவியலும் திைலமவொய்ந்த மற்றும் வலுவொை கருவிகள் தரப்படும். தகவல் மீட்பு 

சபொன்ை பயன்பொடுகள், ச ொல்ைலடவுத் திட்டங்கள் மற்றும் கலைச்ச ொற்கள் இவற்ைில் 

அனுபவம் இல்ைொமசைசய தொங்கள் விரும்புகிை தகவலை அணுகுவதற்குத் திைலமயில்ைொத 

பயன்பொட்டொளர்கலளயும் அனுமதிக்கிைது. தகவலைப் சபறும் முன்சைற்ைமலடந்த வழி, 

ஐசரொப்பியத் சதொழில் நிறுவைத்திற்கும் நிர்வொகத்திற்கும் மக்களுக்கும் நன்லமலயத் தரும். 

சவறுபட்ட சமொழிகளுக்கொை ஆதரவு, தகவல்சபறும் சமொழித் தலடகலளக் குலைக்கும்; அசத 
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சநரத்தில் பயன்பொட்சடல்லைக்குட்பட்ட ஐசரொப்பிய சமொழிகள் சகொண்டிருக்கும் சவளிப்பொடு 

மற்றும் பண்பொட்டு சவறுபொட்டின் நன்லமகலளத் தக்கலவக்கும்.  

9.1.5.பயன்பொட்டொளர்கள்  

 யூசரொ ச ொல்வலையொல் உருவொக்கப்படும் மூைவளங்களுக்குப் பரந்துபட்ட 

பயன்பொட்டொளர்கள் இருக்கின்ைைர். இலடப்பட்ட திட்ட விலளவுகளின் கருத்லதத் தரும் 

தற்சபொலதய பயன்பொட்டொளர்களின் குழுமம் நூைகங்களின் உறுப்பிைர்கலளயும் 

சமன்சபொருள் உருவொக்குபவர்கலளயும், சமொழி கற்ைல், சமொழி உருவொக்கல், இயந்திர 

உதவியுடன் சமொழிசபயர்ப்பு ச ய்தல், சமொழிலயப் புொிந்துசகொள்ளுதல், தகவல் 

மீட்புச ய்தல், மின் சவளியீடுச ய்தல், கூடுதல் சமொழிகளுக்குச் ச ொல்வலை உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்ைில் ஆர்வமுள்ள பல்கலைக்கழகங்கலளயும் சவளியீட்டொளர்கலளயும் 

உள்ளடக்கும்.  

9.1.6. அடிப்பலட மூைவளங்கள்  

 லமய அடிப்பலட மூைவளம் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை ஆகும். இத்துடன் ஒவ்சவொரு 

தைிப்பட்ட ச ொல்வலைக்கும் சபொருளடக்கத்லத உருவொக்க சவண்டி பை பிை இயந்திரம் 

படிக்கவியலும் அகரொதி மூைவளங்கள் பயன்படுத்தப்படும். சமலும் மூைவளமொகச் 

ச யற்குழுமம் (consortium) பகுதி தொைியங்கு உற்பத்திக்கும் தரக் கட்டுப்பொட்டிற்கும் ச ொல் 

வலையின் பரொமொிப்புக்கும் சவண்டி பல்சவறுபட்ட கருவிகலளக் சகொண்டிருக்கும். 

மூைவளங்கள், கருவிகள் இவற்ைின் நன்ைொக நிறுவபட்ட அடிப்பலட சதொடர்பு, இலணப்பு, 

மூைவளங்களின் தரம் இவற்ைில் கவைம் ச லுத்தச் ச யற்குழுலவ அனுமதிக்கும்.  

9.1.7. உட்படுத்தப்பட்ட சமொழிகள்  

 ச ொல்வலை சதொடக்கத்தில் ஒரு சபொதுவொை உயர்நிலைக் கருத்துரு 

மூைப்சபொருண்லமயியைொல்  (top-level concept ontology) பிசரஞ்சு, சஜர்மன், இத்தொலியன், 

ஸ்பொைிஷ், ச க், எஸ்சதொைியன் மற்றும் ஆங்கிை சமொழிகளுக்கு சவண்டி 

உருவொக்கப்பட்டது.  

9.1.8 உருவொக்கப்பட்ட மூைவளங்கள்  
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 ச ொல்வலைகள் ஒவ்சவொரு சமொழிக்கும் 50 ஆயிரம் அர்த்தங்கலளக் (35 ஆயிரம் 

சபயர்கலளயும் 15 ஆயிரம் விலைகலளயும்) சகொண்டிருக்கும்; அலவ சபொதுமக்களுக்கு 

இருக்கிை தரவு லமயம் ஒழுங்குமுலையில் (யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயம்) பொர்க்கவும் 

எடுத்துச்ச ல்ைவும் இயலும் சுருக்கப்பட்ட அகரவொில  அட்டவலணகலளக் சகொண்ட ASCII 

சகொப்புகளொகத் தரப்பட்டுள்ளது. யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயம் உைவுகலளக் கடத்த 

இயலும், சதொpவுகள் ச ய்ய இயலும், தரலவ ஏற்ைி அனுப்பவியலும் சைர்ைவுட் மற்றும் 

ைொஸ்பி (Lernout and Hauspie) (Formally Novell Linguistic Development) என்பவர்களொல் 

உருவொக்கப்பட்ட பன்சமொழியத் தரவு லமயத்துடன் இலயபுலடயதொகும்.  

9.1.9. மூைவள உருவொக்கம்  

 ஐசரொப்பிய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் ஏற்கைசவ இருக்கின்ை கணிப்சபொைியொல் 

படிக்க இயலும் அகரொதிகளின் (Machine Readable Dictionaries) மூைவளத்லத இயன்ை 

அளவுக்குப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இந்த அகரொதிகள் ச ொற்களுக்கு இலடசய 

உள்ள சவளிப்பலடயொை உைவுகலளக் சகொண்டிருப்பதில்லை; ஆைொல் இந்தத் தகவல்கலளத் 

தொைியக்கமொகப் சபறுவதற்கொை சதொழில்நுட்பம் இருக்கிைது. Acquilex மற்றும் Sift சபொன்ை 

பிை திட்டங்களின் ச யல்பொடு, பைசமொழிகளின் அகரொதிகலள உட்படுத்தி எடுத்துள்ள 

வலரயலை விளக்க அலமப்புகளின் ச யல்பொடு  ிை சவளிப்பலடயொை சபொருண்லம 

உைவுகலளப் புொிந்துசகொள்ள சபொதுமொை அளவு தகவலைத் தருகின்ைை என்று 

கொட்டுகின்ைது. மூைவளங்களின் உருவொக்கம் பை முக்கியச் ச யல்பொடுகளொகப் 

பகுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 1. லமயப் பன்சமொழியத் தரவுலமய ஒழுங்குமுலையின் உருவொக்கம். 

 2. இயந்திரத்தொல் படிக்க இயலும் அகரொதிகளிலிருந்து தைிச் ச ொல்வலைகலளப் 

பிொித்சதடுத்தலும் உருவொக்கமும்.  

3. தரக் கட்டுப்பொட்டிற்கொகத் தரவு லமயத்தில் தைித்தைியொை ச ொல்வலைகலள ஏற்றுதல். 

 4. சமொழிச் சுதந்திரமொை கருத்துரு சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்லவ வடிவலமக்க தைித்தைியொை 

ச ொல்வலைகளின் சமல்நிலைகளின் (Tops) இலணப்பு.  

களப் பொிச ொதலையின் ஒரு கட்டத்திற்குப் பிைகு ச ொல்வளங்கள் பயன்பொட்டொளொின் 

கருத்துக்களுக்கு ஏற்ைவொறு விொிவு மற்றும் சதொடர்புகளின் அடிப்பலடயில் ச ப்பைிடப்படும்.   

9.1.10. தரத்தின் துல்லியம்  
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 சமொழிச்  ிைப்புலடய ச ொல்வலைகளின் நிரந்தரமும் தரக்கட்டுப்பொடும், சதொடர்லபயும் 

விொிலவயும் பொிச ொதிக்க இயலும் ஒரு தைித் தரவு லமயத்தில் ஏற்ைி நிச் யம் ச ய்யப்படும். 

ஒசர முலையில் ஒவ்சவொரு ச ொல்வலையுடனும் இலணக்கப்படும் சமல் நிலை 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கம் நிரந்தரத்லத உறுதி ச ய்யும். ச ொல்வலையின் 

தரத்திற்கு சவண்டிய குைிப்பிட்ட நடவடிக்லககளும் இலணப்புக்கொை பொிச ொதலைகளும் 

உருவொக்கப்படும்; இலவ மூைவளங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். மொதிொிகள் (samples) 

மீதொை பிை மைித முயற் ி அடிப்பலடயிைொை பொிச ொதலைகளும் பயன்பொட்டொளர்களின் 

மீதொை கருத்துகளும் ஒட்டுசமொத்தமொை தரத்லத நிர்ணயிக்கும்.  

9.1.11. நிரூபணங்கள் 

 சைர்ைவுட் மற்றும் ைொஸ்பி (Lerniut and Haspie), சபர்ட்டின் மற்றும் சரங்  ிரொக்ஸ் 

ஆய்வு (Bertin and Rank Xerox Research) என்பை பன்சமொழிய சபொருண்லம மொதிொிகளின் 

(Multilingual Semantic Modals) நன்லமகலளச்  ொிபொர்க்க சவண்டி ஒரு எல்லைலயத் தழுவிய 

தகவல் மீட்பு (Information Retrieval) மற்றும் சதடல் இயந்திரங்கள் (Search engines) இவற்ைில் 

யூசரொ ச ொல்வலையின் மூைவளங்கலள உட்படுத்தும். சமம்பட்ட தன்ைியல்பொை பனுவல் 

வடிகட்டலின் (Advance free text fitering) சதலவ அதிகொிக்கிைது; மற்றும் பொகங்கலள 

இலணயத் சதடுவொன் (Internet browser) மற்றும் மூைவள கண்டுபிடிப்பு சதடல் 

ஒழுங்குமுலைகள் (Resource discovery search systems), தன்ைியல்பொை பனுவல் சகொப்புகள் 

சகொண்ட உைவுபடுத்தப்பட்ட தரவுலமயங்கள் (Relational database containing free text fields), 

மின் ஆவண நிர்வொக ஒழுங்குமுலைகள் (Electronic document management systems) மற்றும் தரவு 

களஞ் ியம் (Data warehouse) மற்றும் தரலவப் பிொித்சதடுக்கும் ஒழுங்குமுலைகள் (Data mining 

system) என்பைவற்ைில் பயன்படுத்தைொம். 

9.1.12. பயன்பொட்டுக்குக் கிலடத்தல்  

 யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவுலமயம் ஐசரொப்பிய சமொழியியல் கட்டலமப்பு (European 

Linguistics Resources Association (ELRA)) வழியொகக் கட்டணமின்ைி கிலடப்பதற்கு வலக 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. நிர்வொகச் ச ைலவ ஒழித்து கல்விப் பயன்பொட்டிற்கு இைவ மொகத் 

தரப்படும். வணிகப் பயன்பொட்டிற்கு நிர்வொகச் ச ைவுகளும் மூைவளத்தில் 
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உட்படுத்தப்பட்டுள்ள பின்ைணி மூைப்சபொருள்;களுக்கொை ச ைவும் வசூலிக்கப்படும். 

சைொ;ைவுட் மற்றும் ைொஸ்பி தரவுலமயம் உொிமத்தின் கீழ்க் கிலடக்கப்சபறும்.  

9.1.13. இருப்பலதப் பயன்படுத்துதல்  

 குலைந்த கொைகட்டத்தில் சைர்ைவுட் மற்றும் ைொஸ்பி,  ிடி சரொமில் (CD ROM) யூசரொ 

ச ொல்வலையின் விலளவுகலள விைிசயொகிப்பதற்கொக அதன் வலைப்பின்ைல் 

வடிகொல்கலளப் பயன்படுத்தும். திட்டங்களின் இலணயதளம் சதொடர்புள்ள தகவல் மற்றும் 

பயன்பொட்டுக் குழுமத்தின் அங்கத்திைரொவதற்குப் பதிவுச ய்தல், மூைவளங்கலளயும் 

இலணயத்திலிருந்து சபை இயலும் தகவல் மொதிொிகலளயும் கருவிகலளயும் சபறுவதற்கு 

அனுமதி உத்தரவு தருதல் ஆகியவற்லை உள்ளடக்கிய ச லவகலளயும் தரும். திட்டத்திற்கு 

சவளிசய சைர்ைவுட் மற்றும் ைொஸ்பி, யூசரொ ச ொல்வலை மூைவளங்கலளப் பயன்படுத்தி 

உருவொக்கப்பட்ட தகவல் மீட்பு கருவிலய சமன்லமப்படுத்தும். நீண்ட கொை அளவில் 

மூைவளங்கலள முன்சைற்ைவும் மூைவளங்கலளப் பயன்படுத்தப் பயன்பொட்டொளருக்கு ஆதரவு 

தரவும், ச யற்பரப்பு மற்றும் கூடுதல் சமொழிகள் அடிப்பலடயில் மூைவளங்கலள 

முன்சைற்ைவும் கூட்டுைலவ உருவொக்கித் தருபவர்களொல் மூைவளம் 

நிலைநிறுத்தப்படுத்தப்படும். இத்துடன் ELRA மூைவளங்களின் அனுமதி உத்தரலவயும் 

விைிசயொக வ திலயயும் தந்து விற்பலையொளரொகவும் (Vendor) ச யல்படுகிைது.  

9.1.14. யூசரொ ச ொல்வலையின் பங்சகடுப்பொளர்கள் 

நிறுவைம் நொடு பங்களிப்பு 

University of Amsterda NL (Dutch Word net) Project coordinator 

Istituto Di Linguistica 

Computozionale Pisa  

IT (Italian Wordnet) 

 

Partner  

 

Fundacion Universidad 

Empresa 

ES (Spanish Wordnet) 

 

Partner 

 

Lernout and Hauspie NV BE Partner 

University of Sheffield UK Partner 

Universite’d’ des pays du 

vacduse  

FR (French Wordnet) 

 

Partner 

 

Memodata FR (French Wordnet) Partner 

Eberhard – Karls – Universitat 

Tubingen 

 

DE (German Wordnet) 

 

Partner 

 

Masaryk University CZ (Czech Wordnet) Partner 
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University of Tartu EE (Estonian Wordnet) Partner 

Bertin & Cie FR (French Wordnet) Associated Contractor 

Xerox Research Center FR (French Wordnet) Associated Contractor 

9.2. யூசரொ ச ொல்வலைக் குைித்த சபொதுவொை ஆவணம்  

 யூசரொ ச ொல்வலை பை ஐசரொப்பிய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகலளக் சகொண்ட 

பன்சமொழியச் ச ொல் தரவுதளம் ஆகும்; ச ொல்வலைகள் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை 

அடிப்பலடயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. ச ொல்வலை ஆங்கிைத்தில் உள்ள சபயர்கள், 

விலைகள், சபயரலடகள் மற்றும் விலையலடகள் பற்ைிய தகவல்கலளக் சகொண்டுள்ளது; 

இது ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் (synset) என்ை கருத்துச்  ொயலைச் சுற்ைி 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் என்பது  ிை சூழல்களில் 

ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயர்க்க இயலும் ஒசர ச ொல்வலகலயச்  ொர்ந்த ச ொற்களின் குழுமம் 

ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, {car, auto, automobile, machine, motorcar} என்பலவ ஒருசபொருள் 

ச ொற்குழுமத்லத உருவொக்கும்; ஏசைன்ைொல் அலவ ஒசர கருத்துருலவக் குைிப்புலர ச ய்யும். 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் ஒரு அர்த்தத்தொல் சமலும் விளக்கப்படும் “4-wheeled 

usually propelled by an internal combustion engine”. இறுதியொக ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்கலள உள்ளடங்குசமொழியம் (hyponymy) ( ிைப்பொை மற்றும் சபொது கருத்துருகளுக்கு 

இலடயில் உள்ள உைவு),  ிலைசமொழியம் (meronymy) (பகுதிகளுக்கும் முழுலமக்கும் உள்ள 

உைவு), கொரணம் (cause) சபொன்ை சபொருண்லம உைவுகளொல் ஒன்றுக்சகொன்று 

சதொடர்புபடுத்த இயலும். 
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Figure 1: Synsets related to “car” in its first sanse in WN  (Pike Vosson: 5) 

{Conveyance; transport}  

  

                   hyperonym 

 

     {Vehicle} 

 

 

                 hyperonym                                                                                   

                                                                                                                  {hinge; flexible; 

{Motor vehicle; automotive vehicle}                                 joint}  Meronym 

     {bumper} 

                  hyperonym 

  {Car door}              {door lock} 

(Car, auto, automobile, machine, motorcar)                                                    Meronym 

                                                                                          {Car window}     

   {armrest} 

                                                                                        {Car Mirror} 

 

hyperonym           hyperonym 

Cruiser; squad car;    {Cab; taxi; hack; taxicab} 

patrol car; 

Police car; Prowl car  
 

ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து எடுத்தொளப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டிலிருந்து synset {car; auto; 

automobile; machine; motorcar} என்ை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் 

பின்வருவைவற்றுடன் சதொடர்புறும்.  

• ஒரு கூடுதல் சபொதுக் கருத்துரு அல்ைது உள்ளடக்கு சமொழிய ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமம் {motor vehicle; automotive vehicles}. 

• கூடுதல்  ிைப்பொைக் கருத்துருக்கள் அல்ைது உள்ளடங்கு சமொழிய பன்சமொழியக் குழுமம் 

எ.கொ. {cruiser: squad car; patrol car; police car; prowl car} மற்றும் {cab; taxi; hack; taxicab}. 

• அது சகொண்டிருக்கும் பகுதிகள் எ.கொ bumper}, {car door}, {car mirror} and {car window}. 

இந்த ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ஒவ்சவொன்றும் பின்ைர் எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது 

சபொல் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடயதொய் இருக்கும்.  

 {motor vehicle; automotive vehicles}  என்பது vehicle–உடன் சதொடர்புலடயது. மற்றும் 

{car door} என்பது பிை பொகங்களுடன் சதொடர்புலடயது: {hinge; flexible joint}, {armrest}, {door 

locks}. இந்த வழிகளிலும் பிை சபொருண்லம ொர் மற்றும் கருத்துரு  ொர் உைவுகளொலும் ஒரு 
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சமொழியின் எல்ைொச் ச ொற்சபொருண்லமகலளயும் ஒரு சபொிய வலைப்பின்ைல் அல்ைது 

ச ொல்வலை உருவொகுமொறு ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புபடுத்த இயலும். இந்த மொதிொியொை 

ச ொல்வலைலயப் சபொருண்லம ொர் அனுமொைங்கலள உருவொக்கவும் (எந்த சபொருள்கலள 

vehicles-ஆகப் பயன்படுத்த இயலும்), சவறுபட்ட சவளிப்பொடுகலளசயொ ச ொற்கலளசயொ 

கண்டுபிடிக்கவும் (எந்த vehicles–ஐ குைிப்பிட இயலும்) அல்ைது ச ொற்கலளப் சபொருண்லம 

அடிப்பலடயில் சதொடர்புள்ள அல்ைது அலடப்பட்ட ச ொற்களின் குழுமங்களுக்குச் 

ச ொற்கலள விொிவுபடுத்தவும் (எ.கொ. தகவல் மீட்பில்) பயன்படுத்த இயலும். சமலும் 

சபொருண்லம ொர் வலைகள் சமொழிகளின் ச ொல்ைைொக்க (lexicalization) அலமப்சபொழுங்குகள் 

பற்ைியும் ச ொற்சைொலகயின் பரப்புகளின் கருத்துரு ொர் அடர்த்தி பற்ைியும் ச ொற்சைொலகயின் 

சவறுபட்ட பரப்புகள் குைித்த சபொருண்லம  ொர் சவறுபொடுகள் அல்ைது உைவுகளின் 

வருலகமுலை (distribution) பற்ைியும் தகவல்கலளத் தரும். ஃசபல்பொமின் (Fellbaum) 

பலடப்பில் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் வரைொறு, பின்ைணி மற்றும் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின்  ிைப்புப்பண்புகள் என்பைவற்ைின் விொிவொை விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்சவொரு ஐசரொப்பியச் ச ொல்வலையும் ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழியின் ச ொல் அர்த்தங்களுக்கு 

இலடசய உள்ள உைவுகளின் ஒசர மொதிொியொை ச ொல்வலையொகும். எைசவ ச ொல்லுைவுகள் 

சமொழிக்குட்பட்ட உைவுகளொகக் கருதப்படுகிைது. சமொழிக்கு உட்பட்ட உைவுகள் தவிர 

ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமமும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல் வலை 1.5–உடன் 

அண்லமப்படுகின்ை ச ொல் குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப்படும். ஒரு லமயத் தரவுலமயத்தில் 

ச ொல்வலைகலளச் ச கொிப்பதொல் ஒருபன்சமொழியத் தரவுலமயம் உருவொக்கப்படுகிைது. 

இங்கு ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் சமொழியிலட 

அகரவொில  அட்டவலணயொகச் ச யல்படுகிைது. இந்தத் தரவு லமயத்தில் ஒரு 

ச ொல்வலையிலுள்ள ச ொற்குழுமத்திலிருந்து ச ொல்வலை 1.5-இன் கருத்துருவுடன் 

சதொடர்புள்ள மற்சைொரு ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்திற்குச் ச ல்வது 

 ொத்தியமொகும். இம்மொதிொியொை பன்சமொழியத் தரவுலமயம் சமொழிகலளக் கடந்த தகவல் 

மீட்புக்கும் ஒரு மூைவளத்திலிருந்து மற்சைொரு மூைவளத்திற்குத் தகவல் மொற்ைத்திற்கும் 

அல்ைது சவறுபட்ட ச ொல் வலைகலள ஒப்பிடவும் பயன்படுகிைது. ஒப்பீடொைது 

ச ொல்வலைகலளக் கடந்த உைவுகளின் இல லமலயப் பற்ைித் சதொிவிக்கும்; இங்கு 

சவறுபொடுகள் இல லமயின்லமலயசயொ ச ொல் வளங்களின் சமொழிச்  ிைப்புப் 

பண்புகலளசயொ சமொழியின் பண்புகலளசயொ கொட்டைொம். இவ்வழியில் தரவு லமயம், 
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ச ொன்லம  ொர் சபொருண்லம மூைவளங்கலளயும் அவற்ைின் சமொழிச்  ிைப்பீட்லடயும் ஆய 

வலிலமயொை கருவியொகக் கருதப்படைொம். யூசரொ ச ொல்வலையில் சதொடக்கத்தில் நொன்கு 

சமொழிகள் மட்டும் எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டை. அலவ டச்சு, இத்தொலியன், ஸ்பொைிஷ் மற்றும் 

ஆங்கிைம் என்பைவொகும். இத் திட்டத்தின் நீட் ியொகத் தகவல் லமயம் சஜர்மன், பிசரஞ்சு, 

எஸ்சதொைியன் மற்றும் ச க் ஆகிய சமொழிகளுக்கு விொிவுபடுத்தப்பட்டது. ச ொல்வலையொைது 

சபயர்கள், விலைகள் என்ைளவில் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; சபயரலடயும் 

விலையலடயும் அலவ சபயர்களுடனும் விலைகளுடனும் சதொடர்புபடுத்த சவண்டும் என்ை 

அளவில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. ச ொற்சைொலக சமொழிகளின் எல்ைொப் சபொதுவொை (generic) 

மற்றும் அடிப்பலடயொைச் ச ொற்கலளக் சகொண்டுள்ளது; அதொவது இது கூடுதல்  ிைப்பொை 

அர்த்தங்களுடன் சதொடர்புபடுத்தத் சதலவயொை எல்ைொ அர்த்தங்கலளயும் கருத்துருக்கலளயும் 

மற்றும் சபொது விொிதரவில் கூடுதல் நிகழ்சவண் உள்ள எல்ைொச் ச ொற்கலளயும் உள்ளடக்கும். 

கணிப்சபொைிக் கலைச்ச ொல் சபொருண்லமக் களத்திற்கு இம்மொதிொியொை சபொது 

சநொக்கத்திற்கொை சபருஞ்ச ொல் அகரொதியில் கலைச்ச ொற்கலள இலணக்கும்  ொத்தியத்லத 

எடுத்துக்கொட்ட துலணச் ச ொற்சைொலகச் ச ர்க்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் நிறுவைங்கள் 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்கப் சபொறுப்புள்ளலவ. 

Dutch:   The University of Amsterdam (Co – ordinator of Euro Wordnet) .NL. 

Spanish :  The ‘Foundation Universidad Empresa’ a Co-operation of UNED Madrid, politecinca  

de Catalunya in Barcelona and the university of Barcelona) .ES. 

Italian:  Istituto di linguistica Computazionale, C.N.R., Pisa. IT. 

English: University of Sheffield (adapting the English wordnet). GB. 

French: Universite d’ Avignon and Memodata at Avignon. F. 

German: Universitat Tubingen. DE. 

Czech:  University of Masaryk at Brno. CZ. 

Estonian: University of Tartu, EE. 

இந்த ஒவ்சவொரு நிறுவைமும் அவர்களின் சத ிய ச ொல்வலையின் உருவொக்கத்திற்குப் 

சபொறுப்புள்ளலவயொகும்; அவற்ைில் சபரும்பொைொைலவ திட்டத்திற்கு சவளிசய 

உருவொக்கப்பட்ட  ொதைங்கலளயும் மூைவளங்கலளயும் பயன்படுத்திை. (இதற்குள் Van Dale 

சவளியீட்டொளர்களிலிருந்து டச்சுக்கும் Bibliograf  சவளியீட்டொளர்களிலிருந்து ஸ்பொைிசுக்கும் 

சபைப்பட்ட ச ொன்லம  ொர் மூைவளங்கள் உள்ளடக்கும்). ஆங்கிைத்திற்குச் ச ொல்வலை 

இருப்பதன் கொரணமொகச் ச ப்பீல்டு-இன் (Shaffield) சவலை சவறுபட்டதொகும். அவர்களின் 

பங்களிப்பு யூசரொ ச ொல்வலையில் ச ய்யப்பட்ட மொற்ைத்திற்கொகவும் ச ொல்வலைகலள 

இலணக்கும் இலடசமொழிலயக் கட்டுப்படுத்தவும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைலய 
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மொற்ைியலமப்பலத உள்ளடக்கும். ச ொல்வலை உருவொக்குபவருடன் மூன்று சதொழில் 

நிறுவைம் ொர் பயன்பொட்டொளர்களும் இந்த திட்டத்தில் உள்ளைர்.  

 Bertin & Cie, Plaisir, France 

 Xerox Research Centre, Meylan, France 

 Novell Linguistics Development (Change to Lernout & Hauspie during the project) Antwerp, 

Belgium 

அவர்கள் தமது (பன்சமொழிய) தகவல் மீட்பு பயன்பொடுகளில் தரவுலமயத்தின் பயன்பொட்லட 

நிரூபித்துள்ளைர். லமய யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவுலமயப் சபொைொொிஸ் மற்றும் தரவுலமயப் 

பொர்லவயொளர் சபொிஸ்சகொப் என்பைவற்ைின் உருவொக்குபவர்களொக சநொவலுக்குக் கூடுதல் 

பங்களிப்பு இருக்கின்ைது. நீண்ட கொை அளவில் யூசரொ ச ொல்வலை சத ங்கலளக் கடந்த 

மற்றும் பண்பொட்லடக் கடந்த நிலைகளில் ஐசரொப்பொவில் புதிய பயன்பொடுகலளயும் 

ச லவகலளயும் சதொடங்கும். இது இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமொழி கற்ைல் 

ஒழுங்குமுலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் வொய்ந்த சமொழிகலளக் கடந்த குைிப்பிடத்தக்க 

ச ொல்ைைொக்க ஒழுங்கலமப்புகலளப் பற்ைிய தகவலைத் தரும். இது தொய்சமொழி அல்ைொத 

பயன்பொட்டொளர்களுக்கும் திைலமயற்ை எழுத்தொளர்களுக்கும் மரபு  ொர்ந்த அகர 

வொில ப்படுத்தப்பட்ட மூைவளங்களில்  ொத்தியமில்ைொத சவளிப்பொட்டின் சுருக்கத்லதத் தந்து 

புதிய வழிகளில் சமொழியின் ச ொற்சைொலக வழி இலணயதளங்கலளப் பொர்லவயிடும் 

 ொத்தியத்லதத் தருகிைது. இறுதியொக, இது அடிப்பலடத் தகவல் மீட்பு 

ஒழுங்குமுலைகளிலிருந்து சகள்விப்பதில் ஒழுங்குமுலைகள், சமொழி புொிதல் மற்றும் 

 ொதுொியமொை ஒழுங்குமுலைகள் வலர, சுருக்கிக் கூறுவொன்களிலிருந்து (summarizers) 

தொைியக்க சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள் மற்றும் மூைவளங்கள் வலர எை விொியும் எதிர்கொைப் 

பயன்பொடுகளின் சமொத்தத்திற்கு முக்கியத்துவமொக அலமயும் நுட்பமொை ச ொல் அைிவுகளின் 

உருவொக்கத்லதத் தூண்டும்.  

 இங்குத் தரவுலமயத்தின் சபொதுவொை விளக்கம் அல்ைது வருணலை தரப்பட்டுள்ளது. 

தரவு தளத்தின் திட்ட வலரவு, சபொதுவொை வழிமுலை, முக்கியத் தரவு லமயச் ச யல்பொடு, CD 

ROM-இன் சபொருளடக்கம் என்பை நொன்கு பகுதிகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் 

சபொது ஆவணத்லதத் தவிர ஒவ்சவொரு ச ொல்வலையின் சபொருளடக்கத்லத விளக்கும் 

தைித்தைியொை ஆவணங்களும் ஒவ்சவொரு குழும ச ொல்வலைகலளக் கடந்த ஒப்பீடும் 

தரப்படும். 

EuroWordnet – 1: A Comparison of the Dutch, English, Italian and Spanish wordnets. 
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 EuroWordnet–2: A Comparison of the German, French, Czech and Estonian                                   

Wordnets. 

தைிச் ச ொல்வலை ஆவணங்களில் தரவின் வடிவத்லதயும் அளலவயும் பற்ைிய தகவல்களும் 

அவற்லை உருவொக்குவதன் வழிமுலைகலளப் பற்ைிய  ிைப்பொை விளக்கங்களும் 

தரப்பட்டுள்ளை. ச ொல்வலைகளின் அளவீட்டு இயல்புகளின் சபொதுப் பொர்லவலயயும் அலவ 

சதொடர்புபடுத்தப்படும் நிகரன்களின் அடிப்பலடயில் அளவிடப்படும் அவற்ைின் 

சபொருத்தத்லதயும் ஒப்பீடு சகொண்டிருக்கும். இந்த ஆவணங்கள் அவற்ைின் தரவுத் 

தளங்களுடன் சவளியிடப்பட்டுள்ளை. யூசரொ ச ொல்வலைலயப் பற்ைிய இந்தத் 

தகவல்கலளசயல்ைொம் http//www.hum/uva.n/~ewn என்ை இலணய தளத்திலிருந்து சபற்றுக் 

சகொள்ளைொம். 

 தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப்பு பற்ைிய அடுத்த பகுதியில் சவறுபட்ட சதொகுதிகள், 

சமொழி உள்ளலமப்புகள், பன்சமொழிய அலமப்பு, ச ொல் அர்த்த அல்ைது ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிய சவறுபடும் அலமப்பு மற்றும் தகவலின்  ொதொரண உலர உருப்படுத்தத்தின் 

விளக்கம் என்பைவற்ைின் சுருக்கம் தரப்பட்டுள்ளை.  

9.3. பன்சமொழியத் தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப்பு 

  யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப்பு பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் 

அலமப்பு அடிப்பலடயில் அலமயும்;  ிைப்பொை ச ொல்வலை 1.5 என்பதன் அடிப்பலடயில் 

அலமயும். யூசரொ ச ொல்வலையில் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்தின் கருத்துச்  ொயலும் 

முக்கியப் சபொருண்லம உைவுகளும் எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளை. இருப்பினும் 

தரவுலமயத்தின்  திட்ட அலமப்புக்குச்  ிை குைிப்பிட்ட மொற்ைங்கள் ச ய்யப்பட்டுள்ளை  

இலவ பின்வரும் சநொக்கங்களொல் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளை:  

1. பன்சமொழிய தரவுலமயத்லத உருவொக்குதல்  

2. ச ொல்வலையில் சமொழிச்  ிைப்பொை உைவுகலள நிலைநிறுத்தல்  

3. சவறுபட்ட மூைவளங்கலளக் கடந்து கூடுதல் சபொருத்தத்லதப் சபறுதல்  

4. பயன்பொட்டிலுள்ள மூைவளங்கலள மீளப்பயன்படுத்தி ஓரளவுக்குச் சுதந்திரமொக 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்குதல்.  

ச ொல்வலையுடன் ஒப்பிடும் சபொது யூசரொ ச ொல்வலையின் முக்கியமொை சவறுபொடு அதன் 

பன்சமொழியத் தன்லமயொகும்; இருப்பினும் இது ச ொல்வலைகளில் உள்ள ஒரு சமொழியத் 

தகவல்களின் நிலை பற்ைிய  ிை அடிப்பலட சகள்விகலள எழுப்புகின்ைது. சகொள்லக 

அடிப்பலடயில், பன்சமொழியத் தன்லமயொைது ச ொல்வலை 1.5–இல் உள்ள மிக சநருங்கிய 
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பன்சமொழிய குழுமத்திற்கு ஒரு சமொழியில் உள்ள ஒவ்சவொரு பன்சமொழிய குழுமத்திற்கும் நிகர 

உைவுகலளச் ச ர்ப்பதொல் சபைப்படுகிைது. ச ொல்வலை 1.5 என்பதன் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்கள் நிகரன்களொகசவொ சபொருண்லம அடிப்பலடயில் சநருங்கியலவயொகசவொ 

கருதப்படுகிைது; அவற்லை ஒப்பிட இயலும். இருப்பினும் ச ொல்வலைகலளக் கடந்த 

சவறுபொடுகளுக்கு என்ை ச ய்ய சவண்டும் என்பது சகள்வி. நிகரன் ச ொற்கள் சவறுபட்ட 

மூைவளங்களில் சவறுபட்ட வழிகளில் சதொடர்பு சகொண்டிருந்தொல் இந்த சவறுபொடுகளின் 

நியொயம் பற்ைி முடிசவடுக்க சவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, டச்சு (Dutch) ச ொல்வலையில் hond 

(dog) என்பது huisdier (pet) மற்றும் zoogdier (mammal) என்று இரண்டொகவும் 

பொகுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. இருப்பினும் இத்தொலிய சமொழியில் pet என்பதற்கு நிகரொை ச ொல் 

இல்லை; dog என்பதன் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப்படும் 

இத்தொலிய ‘cane’ என்பது இத்தொலிய ச ொல்வலையில் mammal என்பதொக வலகப்பொடு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது.  

 யூசரொ ச ொல்வலையில் ச ொல் ொர் சபொருண்லம உைவுகளில் உள்ள சவறுபொடுகலளப் 

பிரதிபலிக்க இயை சவண்டும் என்ை நிலைலய நொம் எடுத்துக்சகொள்சவொம்.  ச ொல்வலைகள், 

அனுமொைம் ச ய்ய சவண்டிய மூைப்சபொருண்லமயியல் (ontology) அல்ைொமல் சமொழியியல் 

மூைப்சபொருண்லமயியைொகப் பொர்க்கப்படுகிைது. அனுமொைம் அடிப்பலடயிைொை நல்ை 

கட்டுப்பொட்லட அல்ைது ச யல்பொட்லடப் சபை ஒரு குைிப்பிட்ட நிலை அல்ைது 

அலமப்பொக்கம் சதலவப்படும்; அல்ைது கூடுதல் சபொருத்தமொை மற்றும் இல வொை அலமப்பு 

சதலவப்படும். இந்த சநொக்கத்திற்கொக ஒரு சமொழியில் ச ொல்ைைொக்கம் (lexicalaization) 

சபைொத கருத்துருகளுக்கு ச யற்லக மட்டங்கலள உட்படுத்தத் சதலவப்படைொம். (eg. natural 

object, external body parts); அல்ைது ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட ஆைொல் சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்வு சநொக்கத்திற்கு சதலவயற்ை மட்டங்கலள (levels) விட்டுவிடத் சதலவப்படைொம் (e.g 

watchdog). மொைொக ஒரு சமொழியியல்  ொர்ந்த சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு ஒரு சமொழியில் 

ச ொல்ைைொக்கத்லதயும் ச ொற்களுக்கிலடசயயுள்ள  உைவுகலளயும்  ொியொகப் பிரதிபலிக்கும். 

ச ொல் என்பதின் உண்லமயொை அர்த்தத்தில் இது ஒரு ச ொல்வலையொகும்; எைசவ இது ஒரு 

சமொழியில் ச ொல்ைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட கருத்துருவொக்கங்கலளப் பற்ைிய முக்கியமொை 

தகவல்கலள எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது: ஒரு சமொழியில் ச ொற்கள் மற்றும் சவளிப்பொடுகளின் 

சதொலக எவ்வளவு இருக்கிைது. ச ொல்வலைகலளத் தொைியக்க வலைப்பின்ைல்களொகக் 
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கருதுவதற்கொை சகொட்பொடு அடிப்பலடயிைொை சநொக்கத்துடன் ச யல்பொடு 

அடிப்பலடயிைொை சநொக்கமும் இருக்கிைது. கூடுதல்  ிக்கைத்திற்கு சவண்டி அலவகள் 

இயன்ை அளவு ஏற்கைசவ இருக்கிை மூைவளங்கள், தரவுலமயங்கள் மற்றும் கருவிகள் 

இவற்ைிலிருந்து ஆக்கப்படுகின்ைை. எைசவ ஒவ்சவொரு தளமும் ச ொல்வலைகள் மற்றும் 

அலமப்புகலள உற்பத்தி ச ய்வதில் கூடுதல் இணக்கத்லத அனுமதிக்க சவண்டி அவற்ைின் 

இடத்துக்குொிய ச ொல்வலைலய உருவொக்க சவறுபட்ட சதொடக்க இடங்கலளக் 

சகொண்டிருக்கின்ைை.  

9.3.1. தரவுலமயத் சதொகுதிகள் (The database Modules)  

 சமொழி  ிைப்பொை அலமப்புகலளப் பொதுகொக்கவும் சுதந்திரமொை மூைவளங்களின் 

தைியொை உருவொக்கத்லத அனுமதிக்கவும் சவண்டி சமொழிச்  ிைப்புத் சதொகுதிகளுக்கு 

இலடயில் சவறுபொடு ச ய்யப்படுகிைது. ஒவ்சவொரு சமொழித் சதொகுதியும் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு இலடயில் சமொழி அக உைவுகளின் தொைியக்க மற்றும் 

தைிப்பட்ட சமொழிச்  ிைப்பு ஒழுங்குமுலைலய உருப்படுத்தம் ச ய்கிைது. சவறுபட்ட 

சமொழிகளில் உள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கும் ச ொல்வலை 1.5-க்கும் 

இலடயில் உள்ள நிகரன் உைவுகள், இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவொல் (Inter lingual Index (ILI)) 

சவளிப்படுத்தப்படுகிைது. ஒருசமொழியச் ச ொல்வலைகளில் உள்ள ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள்  

பன்சமொழியக் குழுமமும் இந்த இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவில் ஒரு பதிசவட்டுடன் 

சநரடியொகசவொ அல்ைது மலைமுகமொகசவொ பிை சதொடர்புள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழிய 

குழுமங்கள் வழி குலைந்தது ஒரு நிகரன் உைலவக் சகொண்டிருக்கும். ஒசர ILI பதிசவட்டுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர்ந்த ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் சமொழி 

கடந்து நிகரொைதொக இருக்க சவண்டும். (படம் 2-இல் ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர்ந்த  

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ILI பதிசவடு drive என்பதுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது).   

 படம்-2 சமலும் சவறுபட்ட சதொகுதிகளின் மற்றும் அவற்ைின் இலட-உைவுகளின் 

திட்டவலரலவத் தருகின்ைது. நடுவில் சமொழி புைவயமொை சதொகுதிகள் தரப்பட்டுள்ளை: 

இலட சமொழிச் ச ொல்ைலடவு, ஒரு சபொருண்லமக்கள மூைப்சபொருண்லமயியல் மற்றும் 

சமம்பட்ட கருத்துரு மூைப்சபொருண்லமயியல். இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவொைது 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிசவடுகளின் (ILIRs) ஒரு பட்டியலைக் சகொண்டிருக்கும். 

இலவ சமொழி அகத் சதொகுதிகளில் ச ொல் அர்த்தங்களுடனும் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கு 
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சமற்பட்ட உயர்மட்டக் கருத்துருக்களுடனும் சபொருண்லம களங்களுடனும் சதொடர்பு 

சகொண்டிருக்கும். சமொழி அகத் சதொகுதிகள் ச ொல் அக உைவுகள் சவளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 

குழும ச ொல் அர்த்தங்களுடன் ச ொல்ைலடவு ச ய்யப்பட்ட ச ொல் ொர் 

அட்டவலணலயக்சகொண்டிருக்கும். 

 

படம் 2: யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவு அலமப்பின் கட்டலமப்பு (Architecture of EuroWordNet Data Structure) 

   சமொழிசுதந்திரமொை சதொகுதி (Language Independent Module) 

 

 

     

    Domain Ontology Top-Ontology 
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Inter Lingaul Index 
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go 

ride drive 

English  
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trafic 

Air  
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2ndOrderEntity 

Locatio

n 
Dyna
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Spanish 

WordNet Italian  

WordNet 

 இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு 1.5-இலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சபொருண்லமகளின் 

அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்படொத பட்டியைொகும்; இதில் ஒவ்சவொரு சமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 
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பதிசவடும் ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்லதயும் சபொருண்லமலயக் குைிப்பிடும் ஒரு 

ஆங்கிை அர்த்தத்லதயும் அதன் மூைத்திற்கொை குைிப்புலரயும் சகொண்டிருக்கும். ILI-இன் ஒசர 

சநொக்கம் சமொழிச்  ிைப்புச் ச ொல்வலைகளின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கிலடயில் சதொடர்லப ஏற்படுத்துவதொகும். ILI பதிசவடுகளுக்கிலடயில் எந்த 

உைவும் நிலைநிறுத்தப்படவில்லை. சமொழிச் சுதந்திரமொை ஒரு முழுலமயொை 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கம், திட்டத்தின் வலரயலை எல்லைலயப் 

சபொறுத்தவலரயில் மிக கைலவத் தன்லமயுலடயதொகவும் கொைவிரயம் ச ய்வதொகவும் 

கருதப்படுகின்ைது. அலமப்பொக்கம் ச ய்யப்படொத ஒரு பட்டியைொகப் பைவற்ைிலிருந்து 

பைவற்ைிற்கொை பொர்லவயிலிருந்து ச ொல்ைலடவு மொற்ைங்கலளசயொ இன்லைய முன்சைற்ை 

நிலைகலளசயொ விளக்க எந்த சதலவயும் இல்லை. ILI பதிசவடுகளின் குழுமத்துடன் 

சதொடர்புள்ள சமொழி  ிைப்புக் கருத்துருக்களின் சமொழி அக உைவுகலள பொர்த்தொல் ILI 

பதிசவடுகளின் ஒரு  குழுமத்தின் அலமப்பொக்கத்லத மலைமுகமொகப் பொர்க்க இயலும். 

ச ொல்வலை 1.5 பிை எந்தச் ச ொல்வலைகலளப்சபொல் அசத வழியில் ச ொல்ைலடவுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளதொல், ச ொல்வலை 1.5–இல் சபொருண்லம உைவுகள் 

அடிப்பலடயில் ஒரு சபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களின் மூை அக ஒருங்கிலணப்லப 

மீளப்சபை இயலும்.  

இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பில் இலடசமொழி ச ொல்ைலடவு சபொன்ை இலடசமொழியின் நன்லம 

மிக அைிந்த ஒன்ைொகும்:  

• ஒவ்சவொரு சமொழி இலணகளுக்கிலடயில் பைவற்ைிலிருந்து பைவற்ைிற்கொை நிகர் 

உைவுகலளக் குைிப்பிடவும் நிகர் உைவுகளின் மீது எல்ைொக் குழுக்கலளயும் கடந்த சபொது 

உடன்பொடு கிலடக்கவும் சதலவயில்லை: ஒவ்சவொரு குழுவும் ச ொல்ைலடவுக்கு நிகர் 

உைவுகலள மட்டும் கருத்தில் சகொள்கின்ைை.  

• பிை சமொழிகளின் நிகர் உைவுகலளப் பற்ைி மீள்கருத்து சகொள்ளொமசைசய புதிய 

சமொழிகலளச் ச ர்க்க இயலும்.  

• சபொருத்தத்லத மிகக் கூடுதல் வலுவொய்ந்ததொகசவொ துல்லியமொைதொகசவொ ச ய்ய லமய 

மூைவளமொக இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடலவ மொற்ைியலமக்க இயலும்.  

பின்ைர் வரும் என்ை பகுதியில் ச ொல்வலைகலளக் கடந்து கூடுதல் வலிலம மிக்கப் 

சபொருத்தத்லத தர எவ்வொறு ILI-ஐ மொற்ைியலமக்கப்பட்டுள்ளது என்பது விவொிக்கப்படும்;. 

தற்சபொலதய மொற்ைங்கலள ஒத்தைி அடிப்பலடயில் எளிதொகச் ச ய்ய இயலும்; ஏசைன்ைொல் 
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 ILI சமலும் கூடுதல் அலமப்லபக் சகொண்டிருக்கவில்லை. ILI-இன் ஏதொவது சமொழிச் 

சுதந்திரமொை அலமப்பொக்கம் ILI பதிசவடுகளுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும் தைியொை இரு 

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வுகளொல் தரப்படும்:   

• முக்கியமொை சபொருண்லம சவறுபொடுகலளப் பிரதிபலிக்கும் சமொழிச் சுதந்திரமொை 

கருத்துருக்களின் படிநிலையொை உயர்நிலைக் கருத்துரு மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆகும். 

எ.கொ. Object and Substance, Location, Dynamic and Static; 

• தலைப்புகள் அல்ைது எழுத்துக்கள் அடிப்பலடயில் அர்த்தங்கலளக் குழுமும் அைிவு 

அலமப்புகளொை சபொருண்லமக்களப் புைக்குைிப்புகளின் படிநிலை. எ.கொ. Trafic, Road-Trafic, 

Air-Trafic, Sports, Hospital, Restaurant).  

 உயர்மட்ட கருத்துக்கலளயும் சபொருண்லமக்களப் புைக் குைிப்புகலளயும் படம் 2-இல் 

கொட்டியுள்ளதுசபொல் ILI பதிசவடுகளிலிருந்து சமொழிச்  ிைப்புப் சபொருண்லமகளுக்கு நிகழ்  

உைவுகள் வழி மொற்ைம் ச ய்யைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, உயர்மட்டக் கருத்துக்களொை Location 

and Dynamic என்பை ILI பதிசவடொை drive என்பதுடன் சநரடியொகத் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது; எைசவ இந்த ILI பதிசவட்டு சதொடர்புள்ள எல்ைொ சமொழிச் 

 ிைப்புக் கருத்துக்களுக்கும் மலைமுகமொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. உயர்மட்டக் கருத்துருலவ  

சமொழி அக உைவுகள் வழி பிை எல்ைொத் சதொடர்புலடய சமொழிச்  ிைப்புக் கருத்துக்களொலும்  

சமலும் மரபுொிலமயொகப் சபை இயலும். உயர்மட்ட மூைப்சபொருண்லமயியலின் முக்கியமொை 

சநொக்கம் எல்ைொச் ச ொல்வலைகளிலும் கூடுதல் முக்கியமொை கருத்துருகளுக்குப் சபொதுவொை 

 ட்டகத்லதத் தருவதொகும். இது சவறுபட்ட ச ொல்வலைகளில் மிக முக்கியமொை 

கருத்துருக்கலள உருப்படுத்தம் ச ய்யும் 1300 ILI பதிவுகளின் ஒரு குழுமத்லத 

வலகப்படுத்தும் 63 அடிப்பலடயொை சபொருண்லம சவறுபொடுகலளக் சகொண்டிருக்கும். எல்ைொ 

சமொழிச்  ிைப்பொை ச ொல்வலைகலள இது தொங்க சவண்டி சவறுபட்ட தளங்களொல் 

வலகப்பொடு (Classification)  ொிபொர்க்கப்பட்டுள்ளது. பின்ைர் வரும் பகுதியில் உயர்மட்ட 

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வும் அதன் சநொக்கமும் சமலும் விளக்கப்படும். சபொருண்லமக்களப் 

புைக்குைிப்புகலள (Domain Labels) வலகப்பொட்லட அடிப்பலடயொகக் சகொள்ளொமல் எழுத்லத 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டு ஒரு மொறுபட்ட வழியில் கருத்துருக்கலளக் குழும தகவல் மீட்பில்  

(மற்றும் சமொழி கற்கும் கருவிகள் மற்றும் அகரொதி சவளியீடு) சநரடியொகப் பயன்படுத்த 

இயலும். சபொருண்லமக்களச்  ிைப்புச் ச ொற்சதொகுப்புகளிலிருந்து சபொதுவொைலதப் 

பிொித்சதடுக்கப் சபொருண்லமக் களங்கலளப் பயன்படுத்த இயலும். இயற்லகசமொழி ஆய்வில் 
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சபொருள் மயக்கச்  ிக்கல்கலளக் கட்டுப்படுத்த இது முக்கியமொைதொகும். யூசரொ 

ச ொல்வலையில் கணிப்சபொைிக் கலைச்ச ொற்களுக்கு இதுவலர சபொருண்லமக்களப் 

புைக்குைிப்புகள் மட்டும் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. இருப்பினும் ஒவ்சவொரு ச ொல்வலையின் 

சமொழி அகவய உைவுகலள அணுகொமல் அல்ைது கருதொமல் தரவுலமயத்லதப் 

பயன்படுத்துசவொர் சுதந்திரமொக ILI-க்குப் சபொருண்லமக்களப் புைக்குைிப்புகலளச் 

ச ர்க்கசவொ அல்ைது உயர்மட்ட மூைப்சபொருண்லமயியலை  ொிச ய்யசவொ இயலும். இசத 

வழியில் மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் யூசரொ ச ொல்வலை வடிவலமப்பு அடிப்பலடயில் 

 ிைப்பீடு ச ய்யப்பட்டும் ILI-க்கு ஒரு  ொியொை சதொடர்லபயும் உட்படுத்தியிருந்தொல் 

தரவுலமயத்லதப் பிை மூைப்சபொருண்லமயியல்களுக்கு நீட் ி ச ய்ய இயலும்.  

 ச ொல்வலைகள் ILI-உடன் சபொருத்தமொக ஒரு தடலவ 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுவிட்டொல், யூசரொ ச ொல்வலையின் தரவுலமயம் ILI வழி 

ச ொல்வலையின் பொகங்கலள ஒப்பிடவும் ச ொல்ைைொக்கத்திலும் ச ொல் அகவய 

உைவுகளிலுமுள்ள சவறுபொடுகலளக் கண்டுபிடிக்கவும் வலகச ய்யும்.  

 சுருக்கமொக ஆங்கிைச் ச ொல்வலை தரவு லமயத்தின் தைித்தைி பகுதிகள் சகொண்ட 

பன்சமொழிய வலரவு திட்டம் (modular multilingual design) பின்வரும் நன்லமகலளக் 

சகொண்டிருக்கிைது. ILI வழி ஒரு சமொழியின் ச ொற்கலளத் சதொடர்புலடய ச ொற்களுக்கு 

விொிவலடயச் ச ய்து தரவுதளத்லதப் பன்சமொழிய தகவல் மீட்புக்குப் பயன்படுத்த இயலும்.  

• சவறுபட்ட ச ொல்வலைகலள சமொழிகலளக் கடந்து ஒப்பிடவும்  ொிபொர்க்கவும் ச ய்ய 

இயலும். இது அவற்லை இல லமயுள்ளதொகச் ச ய்யும்.  

• தைிச் ச ொல்வலைகளில் சமொழிச்  ொர்பு சவறுபொடுகலளப் பொதுகொக்க இயலும்.  

• ஒத்தைி அடிப்பலடயில் சுதந்திரமொக சவறுபட்ட ச ொல்வலைகலள உருவொக்க இயலும்.  

• அர்த்தங்கள் சபொருண்லமக் கள அைிவு மற்றும் பகுநிலை உயர் கருத்துருக்கள் சபொன்ை 

சமொழி சுதந்திரமொை தகவல்கலள ஒருமுலை மட்டும் ச மித்து லவக்க இயலும்; இலத 

சமொழியிலட உைவுகள் வழி எல்ைொ சமொழிச்  ிைப்பு சதொகுதிகளுக்கும் கிலடக்க லவக்க 

இயலும்.  

• சமொழிச்  ிைப்பு ச ொல்வலைகலள அணுகொமல் உயர் கருத்துருக்கள் சபொருண்லமக்களப் 

புைக்குைிப்புகள் அல்ைது சநர்வுகள் இவற்லை மொற்ைி தரவுதளத்லதப் பயன்பொட்டொளொின் 

சதலவக்சகற்ப மொற்ை இயலும்.  

9.3.2 சமொழி அகம் ொர் உைவுகள்  
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 யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயம் ஒரு உைவு அடிப்பலடயிைொை தரவுலமயமொகும். 

இதில் ஒவ்சவொரு ச ொல்லின் சபொருளும் அடிப்பலடயில் மற்சைொரு ச ொல்லின் சபொருளுடன் 

உள்ள சதொடர்பொல் விளக்கப்படும். ச ொல்வலை 1.5–இல் உள்ள சபொருண்லமயியலின் 

பல்சவறுபட்ட அணுகுமுலைகளில் சபொதுவொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட சபரும்பொைொை 

உைவுகள் யூசரொ ச ொல்வலையில் எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் 1.5 

ச ொல்வலையில்  ிை மொற்ைங்கள் ச ய்யப்பட்டுள்ளது.  

1. சபொருண்லம உட்படுத்தல்கலளக் கூடுதல் சவளிப்பலடயொகவும் துல்லியமொகவும் 

ச ய்வதற்கு உைவுகளுக்குப் புைக்குைிப்புகலளப் பயன்படுத்துதல். (a knife is either a weapon or 

a piece of cutlery, a spoon is both a container and a piece of cutlery)  

2. சமொழிகளுக்குள்சளயும் சமொழிகலளக் கடந்தும் ஒத்த சவறுபட்ட புை உைவுகலளப் 

சபொருத்துவதற்குக் கடப்புச் ச ொல் வலகப்பொட்டு உைவுகலள (cross parts-of-speech relations) 

அைிமுகப்படுத்துதல். (e.g. between the verb adorn and the noun adornment or the noun death and 

the adjective dead)  

3.  ிை ஆழமில்ைொத படிநிலை அலமப்புகலள சவறுபடுத்துவதற்குச்  ிைிது கூடுதல் 

உைவுகலளச் ச ர்த்தல். (e.g. between the verb adorn and the noun adornment or the noun death and 

the adjective dead)  

இங்கு முக்கியமொை சவறுபொடு ச ொல்வலகப்பொடுகலளக் கடந்த உைவுகளொகும். பிொின்ஸ்டன்  

ச ொல்வலையில் சவறுபட்ட ச ொல்வலகப்பொடுகளுக்கிலடயில் கட்டொயமொை சவறுபொடு 

பின்பற்ைப்பட்டொலும் யூசரொ ச ொல்வலையில் ச ொல்வலகப்பொடுகளுக்கிலடயில் பை உைவுகள் 

அனுமதிக்கப்படுகிைது. ச ொல்வலகப்பொட்டு சவறுபொடுகளுக்குப் பதிைொக யூசரொ ச ொல்வலை 

ையொன்ல ப் (Lyons:1977) பின்பற்ைி ச ொற்களுக்கிலடயில் மூன்று வலகயொை அடிப்பலட 

சவறுபொடுகலளச் ச ய்கிைது.  

முதல் கிரம இருப்புப்சபொருள் (First order entity)   

உணர்வொல் பொர்க்கப்படும் மற்றும் ஒரு முப்பொிமொண இடத்தில் எந்த சநரத்திலும் இடம் 

கொட்டப்படும் திடமொை இருப்புப்சபொருள். e.g. object, substance, animal, plant, man, woman, 

instrument. 

இரண்டொம் கிரம இருப்புப்சபொருள் (Second Order Entity)   

ஒரு சுதந்திரமொை சபளதிகப் சபொருளொகப் பிடிக்கசவொ சகட்கசவொ பொர்க்கசவொ உணரசவொ 

இயைொத நிலையொை சூழல் (proprety, relation) அல்ைது இயக்கச் சூழல் (dynamic situation). 
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இவற்லை ஒரு கொைத்தில் இடங்கொட்ட இயலும் மற்றும் இருப்பதற்குப் பதிைொக சநரசவொ 

நிகழசவொ ச ய்யும்; e.g. be, happen, cause, move, continue, occur, apply. 

மூன்ைொம் கிரம இருப்புப்சபொருள் (Third Order Entity)  

கொைத்திலிருந்தும் இடத்திலிருந்தும் சுதந்திரமொக இருக்கும் பொர்க்க இயைொத சதற்ைக் கூற்று. 

அலவ சமய்லமக்குப் பதிைொக உண்லமயொகசவொ சபொய்யொகசவொ இருக்கைொம். அவற்லை 

உறுதி ச ய்யசவொ மறுக்கசவொ நிலைவுபடுத்தசவொ மைக்கசவொ இயலும். e.g. idea, thought, 

information, theory, plan, intention. 

  ிை உைவுகள்  ிை இருப்புப்சபொருள் வலககளுக்கிலடயில் மட்டும் தொன் கொணப்படும்; 

ஆைொல் இந்த இருப்புப்சபொருள்கலள சவறுபட்ட ச ொல் வகுப்புகலளச்  ொர்ந்த ச ொற்களொல் 

சபயொிட இயலும். இந்த உைவுகலளச்  ொிபொர்க்க உதவும் ச ொதலைகள் சவறுபட்ட ச ொல் 

வகுப்புகளுக்குப் சபொருந்தும்படி மொற்ைப்படும்; ஆைொல் இருப்புப்சபொருள் வலககளுக்கொகக் 

கட்டுப்பொடுகள் உருவொக்கப்படும். பின்ைர்வரும் பகுதியில் இந்த மூன்று வலக 

இருப்புப்சபொருள்களின் நிலை கூடுதைொக விளக்கப்படும். யூசரொ ச ொல்வலை 

அகரொதிகளிலிருந்தும் (பிை மூைங்களிலிருந்தும்) பிொித்சதடுக்கப்படும் முக்கியப் சபொருண்லம 

உைவுகளின் சவறுபட்ட வலககலள உள்ளடக்கும் ஒரு கூடுதல் சபொதுவொை 

சபொருண்லமயியல் மொதிொிலய உருப்படுத்தம் ச ய்யும். இருப்பினும் இவ்வலகயிைொை விொிந்த 

மொதிொியின் வலரயலை விளக்கம் எல்ைொப் சபொருண்லமகளின்  ொத்தியமொை உைவுகள் 

தரப்பட்டுள்ளை என்று உணர்த்தவில்லை. கொைம் மற்றும் நிதியுதவி இலவ சதொடர்பொை 

திட்டத்தின் எல்லையின்படி மூைவளங்களிலிருந்து பகுதி அல்ைது முழு தொைியக்கமொக ஆக்க 

இயலும் சபொருண்லமகள் அல்ைது கூடுதல் அடிப்பலடயொை உைவுகளொல்  ொியொகத் 

சதொடர்புபடுத்த இயைொத சபொருண்லமகள் என்பதற்குள் கூடுதல் சபொருண்லம உைவுகளின் 

குைியொக்கம் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

9.3.2.1 ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கிலடயில் உைவுகலள அலடயொளம் 

கொண்பதற்கொை அளவீடு  

 குரூல ப் (Cruse:1986) பின்பற்ைி ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு 

இலடயில் உள்ள உைவுகலளப் பொிச ொதிக்கப் பதிலீட்டுத் சதர்வுகள் அல்ைது தீர்மொைச் 

 ட்டங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. பொிச ொதலைக்குொிய வொக்கியங்களில் இரண்டு 

ச ொற்கலளச் ச ருகுதல் ஒரு உறுதியொை இயல்பொை அல்ைது இயல்பற்ை தீர்மொைத்லதப் 

சபரும்பொலும் சவளிப்படுத்தும்; இதன்படி உைவுகலளத் தீர்மொைிக்க இயலும். 
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எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு குைிப்பிட்ட சூழலில் ஒரு ச ொல்லை மற்சைொரு ச ொல்ைொல் இடம் 

சபயர்க்கும்  ொத்தியத்தின் அடிப்பலடயில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ைை. வொக்கியம் a-இல் சபயர்களொலும் வொக்கியம் b-இல் 

விலைகளொலும் ஒன்றுக்சகொன்று இடம்சபயர்க்க இயலும்  ொத்தியத்தின் அடிப்பலடயில் 

இலதச்  ொிபொர்க்க இயலும்.  

a. X is a Noun1  therefore X is a Noun2 

b. Y Verb(-phrase)1 therefore Y Verb(-phrase)2 

எடுத்துக்கொட்டொக, fiddle மற்றும் violin என்பை 1. a-இன் இயல்பொை தன்லம அடிப்பலடயில் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொகும்; மொைொக 2-b-இல் dog மற்றும் animal என்பை இயல்பின்லம 

கொரணமொக ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் அல்ைொதைவொகும். இசதசபொல் enter மற்றும் go into 

என்பை ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொகும்; மொைொக walk மற்றும் move என்பை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழி அல்ைொதைவொகும். 

1a. It is fiddle therefore it is a violin 

2a. It is violin therefore it is a fiddle 

3a. It is a dog therefore it is an aimal 

4a. *It is an animal therefore it is a dog 

1b. John entered the room therefore John went into the room 

2b. John went into the room therefore John entered the room 

3b. The dog walked therefore the dog moved 

4b. *The dog moved therefore the dog walked 

சவறுபட்ட ஒரு சமொழிகளுக்கும் யூசரொ ச ொல்வலையில் ஒவ்சவொரு உைவுக்கும் இசத சபொன்ை 

ச ொதலைகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. இந்தச் ச ொதலைகள் சபொருண்லம உைவுகலளக் 

கண்டுபிடிக்கத்தொன் ஆக்கப்பட்டுள்ளை; ச ொற்களுக்கிலடயில் சமொழி (register) நலட (style) 

அல்ைது கிலளசமொழி (dialect) சவறுபொடுகலளச் ச ர்த்துக்சகொள்ள சவண்டி 

ஆக்கப்படவில்லை. ச ொதலைகள்  தந்திரமொகச் ச யல்பட சபொதுவொை வலரயலை 

விளக்கத்லதத் தருவதுடன் மட்டுமன்ைி பணியின் தரத்லதச்  ொிபொர்க்க சவளி மக்களொல் 

பயன்படுத்த இயைவும் சவண்டி தரப்பட்டுள்ளை.  

 ச ொதலைகளுடன் உைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்யப் பயன்படுத்த இயலும் சவறு  ிை 

சகொள்லககளும் உள்ளை. இவற்ைில் ஒன்று  ிக்கைக் சகொள்லகயொகும் (Economy principle); 

இதன்படி சதலவலயப் பூர்த்தி ச ய்ய சவண்டி கூடுதல்  ிைப்புச் ச ொற்கள் இருந்தொல் ஒரு 

http://www.languageinindia.com/


227 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

ச ொல் கூடுதல் சபொதுவொை ச ொல்ைொல் வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்படக்கூடொது. 

இம்முலைலய உள்ளடக்கு/உள்ளடங்கு சமொழியத்திற்குப் (hyporonymy/hyponymy) 

பயன்படுத்திைொல் இந்தக் சகொள்லகலயப் பின்வருமொறு வடிவலமக்கைொம்:  

W1 என்ை ச ொல் W2 என்ை ச ொல்லின் உள்ளடக்குச் ச ொல்ைொகவும் மற்றும் W2 என்ை 

ச ொல் W3 என்பதின் உள்ளடக்குச் ச ொல்ைொகவும் இருந்தொல் W3 என்பலத W1-உடன் 

சநரடியொக சதொடர்புபடுத்தக் கூடொது, மொைொக W2-உடன் சதொடர்புபடுத்த சவண்டும்.  

இந்தக் சகொள்லக இலடயில் வருகின்ை நிலைகள் விட்டுவிடப்படுவலதத் தலடச ய்ய 

சவண்டும்; அதொவது அர்த்தங்கள் படிநிலை அலமப்பில் உயர்ந்த இடத்தில் சநரடியொக 

சதொடர்புபடுத்தப்படுவது தலடச ய்யப்படும்.  

 இரண்டொவது சகொள்லக இலயபுசகொள்லகயொகும் (Compability Principle) இலத 

பின்வருமொறு வடிவலமக்கைொம்.  

R1 என்ை உைவின் வழி W1 என்ை ச ொல் W2 உடன் உைவு சகொண்டிருந்தொல் மற்றும் 

Rn என்ை உைவின் வழி W1–ஐயும் W2–ஐயும் சதொடர்புபடுத்த இயைொது என்ைொல் Rn 

என்பது R1 என்பதிலிருந்து சவறுபட்ட ஒரு உைவொக வலரயலை விளக்கம் 

ச ய்யப்படும்.    

சவறுவிதமொகச் ச ொன்ைொல் இரண்டு ச ொல் அர்த்தங்கள் ஒரு  குைிப்பிட்ட வலக உைவொல் 

(எ.கொ. ஒரு சபொருள் பன்சமொழிகளொக) சதொடர்புபடுத்தப்பட்டொல் அவற்லை சவறு எந்தப் பிை 

உைவொலும் (எ.கொ. எதிர்சமொழிகளொக) சதொடர்புபடுத்த இயைொது. உைவுகள் வலரயலை 

விளக்கம் ச ய்யப்படும் முலையிலிருந்து சநரடியொக இப்சபொது விதி வருகிைது என்ைொலும்,  ிை 

சநர்வுகளில் இலத நிறுத்துவது கடிைமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, cutlery மற்றும் furniture 

என்ை சதொலகப்சபயர்கலள அல்ைது சதொலககலள fork மற்றும் table என்ை குழுக்களில் 

உட்படுத்தப்பட்டுள்ள தைிச்ச ொற்கலள உருப்படுத்தம் ச ய்யும் ச ொற்களுடன் முலைசய 

உள்ளடங்குசமொழியம் மற்றும்  ிலைசமொழியம் என்பைவற்ைொல் எளிதொகத் சதொடர்புபடுத்த 

இயலும்.   

 இறுதியொகச்  ிை சநர்வுகளுக்குக் கூடுதல் சபொதுச் ச ொதலைகளுடன்  ிைப்புச் 

ச ொதலைகளும் தரப்பட்டுள்ளை. கூடுதல்  ிைப்புச் ச ொதலைகள் உைவுகளின் தகுதி சமல் 

வலுவொை உள்ளுணர்லவத் தருவதன் கொரணமொக இவ்வொறு ச ய்யப்படுகின்ைது. சபொதுச் 

ச ொதலைகலளவிடச்  ிைப்புச் ச ொதலைகளுடன் ஒத்துப்சபொவது எளிதொைது.  ிைப்புச் 
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ச ொதலை சதொற்ைொல் அல்ைது சகள்விக்கு உள்ளொக்கப்பட்டொல், கூடுதல் சபொதுச் 

ச ொதலைலயப் பயன்படுத்த இயலும்.  

9.3.2.2 உைவுப் புைக்குைிப்புகள்  

 யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயத்திற்கும் ச ொல்வலை 1.5-இன் அலமப்பிற்கும் 

இலடயிலுள்ள முக்கியமொை சவறுபொடு உைவுகளுக்குப் புைக்குைிப்புகலளச் ச ர்க்கும் 

 ொத்தியமொகும். இந்தப் புைக்குைிப்புகள் வலரயறுக்கப்பட்ட உைவுகளிலிருந்து கிலடக்கும் 

துல்லியமொை சபொருண்லமயியல் உட்கீலடகலள (semantic implications) 

சவறுபடுத்துவதற்குத் சதலவயொகும். பின்வரும் புைக்குைிப்பு வலககள் 

சவறுபடுத்தப்படுகின்ைை.  

1. ஒருசபொருள் பன்சமொழியுடன் சதொடர்புலடய ஒசர வலகயின் பல்கிய உைவுகளின் 

இலணப்புக் கிளவிசயொ பிொிநிலைக் கிளவிசயொ;  

2. கொரண உைவுகளின் உண்லமத் தன்லமயும் உண்லமத் தன்லம இல்ைொலமயும்; 

3. உைவுகளின் தலைகீழ் மொற்ைம்; 

4. உைவுகளின் எதிர்மலை.  

9.3.2.2.1 இலணப்புக்கிளவியும் பிொிநிலைக்கிளவியும் 

  இலணப்புக்கிளவியின் (conjunction) மற்றும் பிொிநிலைக்கிளவியின் (disjunction) 

புைக்குைிப்புகள் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்தொல் கொட்டப்படும் ஒசர வலகயின் பல்கிய 

உைவுகளின் நிலையொல் சவளிப்பலடயொக அலடயொளப்படுத்தப் பயன்பட்டுள்ளது. 

ச ொல்வலை 1.5-இல் சபொருள்சகொள் சவளிப்பலடயொைதல்ை. இது ஒரு வழக்கமொகும். எ.கொ. 

ஒசர வலக ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள பல்கிய 

 ிலைசமொழிகள் தொைியக்கமொக இலணப்புக்கிளவிகளொக எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளை. 

“எல்ைொப் பொகங்களும் ச ர்ந்து car என்ை முழுலமசமொழியத்லத உருவொக்கும்”. சமலும் 

சவறுபட்ட முழுலமசமொழியத்லதச்  ொர்ந்த பொகங்கலளக் குைிப்பிடும் ச ொற்களுக்கு 

சவறுபட்ட அர்த்தங்கள் தரப்பட்டுள்ளை.  

door1 – (a swinging or sliding barrier that will close the entrance to a room or building;  

“he knocked on the door”; “he slammed the door as he left”) PART OF: doorway,   

 door entree, entry, portal, room access 

door 6 – (a swinging of sliding barrier that will close off access into car; “she forgot to  

   lock the doors of her car”; PART OF: car, auto, automobile, machine, motorcar.  
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கூடுதல் மரபு மூைவளங்களில், ஒசர உைவுகள் ஒசர வலரயலை விளக்கத்தில் உள்ள 

ச ொற்களின் சவளிப்பலடயொை பிொிநிலைக் கிளவிகளொசைொ இலணப்புக் கிளவிகளொசைொ 

சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. ச ொல்வலை 1.5-இல் இது door என்பதன் முதல் அர்த்தத்தின் 

வலரயலை விளக்கத்திற்குச் ச ய்யப்பட்டுள்ளது; இங்கு room மற்றும் building என்பை 

சபொருளில் (gloss)  இலணக்கப்பட்டுள்ளை. யூசரொ ச ொல்வலையில் பிொிநிலைக்கிளவியும் 

இலணப்புக் கிளவியும் ஒரு உைவுப் புைக்குைிப்பொசைொ பண்புக்கூைொசைொ சவளிப்பலடயொகக் 

கொட்டப்பட்டுள்ளை. 

 {airplane}     {door} 

 HAS_MERONYM:c1       {door}  HAS_HOLONYM: d1  {car} 

 HAS_MERONYM: c2 d1 {jet engine} HAS_HOLONYM: d2  {room} 

 HAS_MERONYM: c2d2  {propeller} HAS_HOLONYM: d3  {airplane} 

இங்கு c1, c2  மற்றும் d1,d2, d3 என்பை முலைசய இலணப்புக் கிளவிலயயும் பிொிநிலைக் 

கிளவிலயயும் உருப்படுத்தம் ச ய்கின்ைை. இதில் ச ொல்ைலடவு அலடக்கப்பட்ட 

ச ர்க்லககளின் (nested combinations) சநொக்லகப் பின்பற்றுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

airplane என்ை சநர்வில் நொம் propeller அல்ைது jet engine door-உடன் இரண்டொவது உறுப்பொகச் 

ச ரும் ஒரு பொகத்லத உருவொக்குவலதப் பொர்க்கின்சைொம். உைவின் ஒரு தில  

இலணப்புக்கிளவி ச ொல்ைலடலவயும் மறுதில  பிொிநிலைக்கிளவி ச ொல்ைலடலவயும் 

சபைவியலும். இறுதியொக இலணப்புக்கிளவி மற்றும் பிொிநிலைக்கிளவி புைக்குைிப்புகள் 

இல்ைொமலிருந்தொல், ஒசரவலகயின் பல்கிய உைவுகள் விளக்கப்படொத பிொிநிலைக்கிளவிகளொக 

சபொருள்சகொள் ச ய்யப்படும்.  

 இலணப்புக்கிளவிகளும் பிொிநிலைக் கிளவிகளும்  ிலைசமொழியம் தவிர பிை 

உைவுகளொை உள்ளடக்கு சமொழியம் சபொன்ைவற்ைிற்கும் பயன்படுத்தப்படைொம்: ஒரு spoon 

ஒரு container ஆகவும் ஒரு piece of cutlery ஆகவும் ஒசர மயத்தில் இருக்கும். பிை சநர்வுகளில் 

உள்ளடக்குசமொழிகள் சதளிவொகப் பிொிநிலைக் கிளவிகளொகும்: ஒரு albin என்பது ஒரு animal, 

human அல்ைது plant ஆகும். threat என்பது person, idea அல்ைது  thing ஆகும்.    

9.3.2.2.2 உண்லமத்தன்லம  

 ையொன்ஸ் (Lyons::1977) விலளவின் உண்லமத்தன்லமயின் (factivity) அடிப்பலடயில் 

கொரணத்தின் சவறுபட்ட வலககலள சவறுபடுத்துகிைொர்.  

• உண்லமத்தன்லம (factive): E1 என்ை நிகழ்வு E2-இன் கொரணவொக்கத்லத உட்கீலட ச ய்யும் 

“to kill causes to die”.  

http://www.languageinindia.com/


230 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

• உண்லமயில்ைொத் தன்லம (non-factive): E1 என்ை நிகழ்வு  ொத்தியமொக அல்ைது 

அனுமொைமொக E2–ஐ உருவொக்கும்; அல்ைது E1 என்பது E2 என்ை ஏசதொ நிகழ்லவ உருவொக்க 

விரும்பும். “to search may to find”. 

உண்லமயில்ைொ தன்லம என்ை புைக்குைிப்பு கொரண உைவுடன் அந்த உைவு இருக்கத் 

சதலவயில்லை என்பலதக் குைிப்பிடுவதற்குச் ச ர்க்கப்படும். அந்தப் புைக்குைிப்பு இல்ைொலம 

வழுவொக உண்லமத் தன்லமலயக் குைிக்கும்.  

9.3.2.2.3 மறுதலை  

  ஒவ்சவொரு உைவுக்கும் அதன் மறுதலையொை (reverse) இலண இருக்க சவண்டும் 

என்பது தரவுலமயத்தின் சதலவயொகும். இருப்பினும்  ிை உைவுகள் கருத்துரு அடிப்பலடயில் 

இருதில  உைவுகளொக இருக்கும்; பிை உைவுகள் அவ்வொறு இருக்கொது. 

உள்ளடக்கு/உள்ளடங்கு சமொழிய சநர்வில் உைவு இரு தில களிலும் இருக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, hammer என்பது hand tool என்பதன் உள்ளடங்கு சமொழியொகும், hand tool 

என்பது hammer என்பதன் உள்ளடக்கு சமொழியொகும். மொைொகச்  ிலைசமொழிய ( ிலை முதல்) 

உைவில் உட்கீலடயொை தில  சவறுபடும். 

hand   HAS_MERONYM finger 

finger   HAS_HOLONYM hand 

car  HAS_MERONYM door 

door  HAS_HOLONYM car   reversed 

computer  HAS_MERONYM disk drive reversed 

diskdrive HAS_HOLONYM computer 

finger மற்றும் hand என்ை சநர்வில்  ொர்பு அல்ைது உட்கீலட இரு தில களிலும் சபொருந்தும். 

car மற்றும் door என்ை சநர்வில் car எப்சபொதும் door என்ை  ிலைசமொழிலய உட்கீலட 

ச ய்யும், ஆைொல் door என்பது car என்ை முழுசமொழியத்லத உட்கீலட ச ய்யத் 

சதலவயில்லை. computer மற்றும் disk drive என்பைவற்ைிற்கு எதிொிலடயொை  ொர்பு (opposite 

dependency) இருக்கின்ைது: disk drive என்பது computer என்பதன் பொகமொகும், ஆைொல் 

ஒவ்சவொரு computer-உம் disk drive -ஐ சகொண்டிருப்பதில்லை. ஒரு தில யில் கூைப்பட்டள்ள 

உைவுகள் தரவுலமயத்தில் தொைியக்கமொகத் தில திருப்பப்படுவதொல், புைக்குைிப்பு 

ச ய்யப்பட்டொல் ஒழிய உட்கீலடயின் இவ்சவறுபட்ட தில கலள சவறுபடுத்திக்கொண்பது 

இயைொததொகும். எைசவ reversed என்ை புைக்குைிப்பு உட்கீலட ச ய்யப்படத் 

சதலவயில்ைொதவற்ைிற்சகொ கருத்துரு அடிப்பலடயில்  ிைப்பில்ைொதவற்ைிற்சகொ அல்ைொமல் 

தொைியக்கமொை தில திருப்பத்தின் விலளவுக்கு மட்டும் ச ர்க்கப்பட்டுள்ளது.   
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9.3.2.2.4. எதிர்மலை  

 எதிர்மலை (negation) என்ை புைக்குைிப்பு ஒரு உைவு இல்லை என்று சவளிப்பலடயொகக் 

கூறும்.  

macaque HAS_MERONYM tail 

barbary ape HAS_MERONYM tail   negative 

இம்மொதிொியொை புைக்குைிப்புகலளச்  ிை உட்கீலடகலள சவளிப்பலடயொகத் தடுப்பதற்கொகப் 

பயன்படுத்த இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக, macaque என்பதற்கு வொல் உண்டு. இயல்பொக, 

பொகங்கள் வலகப்பொட்டியலுடன் மரபுொிலமயொகப் சபைப்படும். இதன் அடிப்பலடயில் Barbary 

ape என்பது ஒரு வலக macaque-ஆக ஒரு வொலைக் சகொண்டிருக்கும். இருப்பினும் Barbary ape -

க்கு வொல் இல்லை. எைசவ negative என்ை புைக்குைிப்லபப் பயன்படுத்தி இந்தக் குைிப்லபத் 

தலடச ய்யைொம். 

 9.3.2.3 சமொழி அக உைவுகளின் துலண வலககள்  

 ச ொல்வலை 1.5–இல் முக்கியமொை உைவு ஒரு சபொருள் பன்சமொழியொகும்; இது 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் என்ை கருத்துச் ொயலில் உட்கீடொக இருக்கிைது. 

ச ொல்வலை 1.5–இல் குைியொக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ள பிை உைவுகள், சவறுபட்ட 

ச ொல்வலகப்பொடுகளுடைொை (Parts of Speech (POS)) சதொடர்புகளின் எடுத்துக்கொட்டுடன் 

அட்டவலண 1–இல் தரப்பட்டுள்ளது. அட்டவலண 1: ச ொல்வலை 1.5–இன் உைவுகள்.  

உைவு ச ொல்வலகத் 

சதொடர்ப் 

எடுத்துக்கொட்டு யூசரொச ொல்வலை 

ANTONYMY 

 

noun/noun; verb/verb; 

adjective/adjective 

man/woman; Yes 

HYPONYMY noun/noun slicer/knife Yes 

MERONYMY noun/noun head/nose Yes 

ENTAILMENT verb/verb buy/pay SUBEVENT or CAUSE 

TROPONYM verb/verb walk/move HYPONYMY 

CAUSE verb/verb kill/die 

 

Yes 

ALSO SEE verb/adjective 

 

 No 

 

DERIVED 

FROM 

adjective/adverb 

 

beautiful/beatifuly 

 

Yes 

 

ANTONYM noun/noun; verb/verb heavy/light 

 

Yes 

ATTRIBUTE noun/adjective 

 

size/small XPOS_HYPONYM 
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RELATIONL adjective/noun atomic/ atomicbomb 

 

PERTAINS TO 

ADJ    

SIMILAR TO 

 

adjective/adjective ponderous/heavy 

 

No 

PARTICIPLE adjective/verb elapsed/elapes No 

 

இறுதி ச ங்குத்து வொில  எந்த உைவுகள் யூசரொ ச ொல்வலையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளை அல்ைது 

பிை உைவுகளொக மொற்ைப்பட்டுள்ளை என்று கொட்டுகின்ைது.  

9.3.2.3.1. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

 ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் தொன் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களிைொை 

தரவுலமயத்தின் அலமப்புக்கு அடிப்பலடயொகும். சகொள்லக அடிப்பலடயில் எல்ைொப் 

சபொருண்லம  ொர்ந்த நிகரொை ச ொற்களும் ஒசர ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்லதச் 

 ொரும். ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் என்பதற்கு முலையொை வலரயலை விளக்கம் சைய்பிைிஸ் 

(Leibniz) என்பவரொல் தரப்பட்டுள்ளது: இந்த மூைவளங்கள் ஒரு தகவல்மீட்பு பயன்பொட்டில் 

அதன் சதலவக்கொகக் களப்பொிச ொதலைச் ச ய்யப்படும். இறுதியொை சநொக்கம், எல்ைொ 

சமொழிகளுக்கும் தகவலின் சபொருண்லம வலகப்பொட்டின் நிலைசபைொக்கத்திற்கு முலைவதும் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சமொழியில் அல்ைது ஒரு பயன்பொட்சடல்லைக்குட்பட்ட சமொழிகளில் 

இயங்கும் பயன்பொடுகளின் உருவொக்கத்திற்கு மூைங்கலளத் தருவதுமொகும்.  

ஒரு சவளிப்பொட்டிற்குப் பதிைொக மற்சைொரு சவளிப்பொட்லட இடம்சபயர்க்கும் சபொது 

இடப்சபயர்ச் ி நிகழ்ந்துள்ள வொக்கியத்தின் உண்லம மதிப்பு மொைொவிட்டொல் அந்த 

இரு சவளிப்பொடுகளும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொகும்.  

இருப்பினும் உண்லமயொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலள ஒரு சமொழியில் கொண்பது 

அொிதொகும். எைசவ மில்ைர் மற்றும் சபல்பொம் (Miller and Fellbaum, 1990) “சபொருண்லம 

ஒற்றுலம” (semantic similarity) என்ை வலுவற்ை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் கருத்துச்  ொயலைப் 

பயன்படுத்தக் கூறுகின்ைைர். இது பின்றுமொறு வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்படுகிைது:  

C என்ை ஒரு சமொழியில் சூழலில் C-இல் ஒன்றுக்குப் பதிைொக மற்சைொன்லை 

இடம்சபயர்ப்பது உண்லம மதிப்லப மொற்ைவில்லை என்ைொல் அலவ ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகளொகும்.  

ச ொல் அர்த்தங்களுக்கிலடயில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைலவ அனுமதிக்க 

இம்மொதிொியொை சூழல் சபொதுமொைதொகும். மில்ைர் மற்றும் சபல்பொம் (Millar and Fellbaum:1990) 
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மற்றும் குரூஸ் (Cruse:1986) என்பவர்கலளப் பின்பற்ைிைொல் ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

என்பது  மன்பொட்டு உைவு என்று சதளிவொகத் சதொன்றுகிைது; அதொவது X என்பது 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் Y உடன்  மமொக இருக்கும்; உள்ளடக்கு/உள்ளடங்கு சமொழியம் 

 மைற்ைதொகும்.  

யூசரொ ச ொல்வலையில் உருப சதொடொியல் சவறுபொடுகள், அலடயொள வழக்கு, நலட, 

கிலடசமொழி சவறுபொடுகள் அல்ைது ச ொல்லின் பயன்வழி பயன்பொட்டின் சவறுபொடுகள் 

இலவசயொழிய ஒசர பரப்சபல்லைக்குட்பட்ட இருப்புப்சபொருள் குைிப்பிடும் இரண்டு 

ச ொற்கள் சபொருண்லம அடிப்பலடயில்  மமொைலவ என்று கருதப்படும். ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகளொக இருக்கும் இரண்டு ச ொற்கலள சவறு எந்த சபொருண்லம உைவொலும் 

சதொடர்புபடுத்த இயைொது என்பது சமற்ச ொன்ை ஒருபடித்தொை சகொள்லககளிலிருந்து 

கிலடக்கிை கூடுதல் நலடமுலை  ொர்ந்த அளவீடு ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக இதன்படி 

பின்வரும் மொைிகள் ஒசர ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்லதச்  ொரும். 

 {people, folks} 

 {cop, pig, policeman, police officer} 

ஆைொல் இது “person” மற்றும் “police force” என்பை (சமொழிப் பயன்பொட்டின் பை சநர்வுகளில் 

இலவ ஒன்லைசயொன்று இடம் சபயர்க்கும் என்ைொலும்) இந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் 

குழுமங்கலளச்  ொர இயைொதை என்று சபொருள்படும்: ஏசைன்ைொல் இவற்லை உைவுபடுத்தப் 

பயன்படுத்தப்படும் “அங்கத்திைர்-குழு (member – group)” என்ை மற்சைொரு சபொருண்லம உைவு 

இருக்கின்ைது.  

 உண்லமலயக் கூைிைொல் இந்த வலரயலை விளக்கம் ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்து 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்லத அனுமதிக்கின்ைது. எ.கொ. “shot N”, “shoot V”. இருப்பினும் 

ச ொல்வலகப்பொடுகளுக்கு இலடயிைொை சவறுபொடு ச ொல்வலை 1.5-ஐ பயன்படுத்தும் பை 

ஒழுங்குமுலைகளுக்கு முக்கியமொைதொலகயொல் ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியத்திற்கு (உள்ளடங்குசமொழியத்திற்கும்) தைியொை உைலவப் பயன்படுத்த முடிவு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது: XPOS_NEAR_SYNONYMY. 

 சமற்ச ொன்ை உொிலமக்கூற்லைப் சபயர்களுக்கும் விலைகளுக்கும் பின்வருமொறு 

வொய்பொடகக் கூைைொம்: 

 • சபயர்1-ஐ எந்த வொக்கியத்திலும் சபயர்1-இன் ஒருசபொருள் பன்சமொழியொகவரும் மற்சைொரு 

சபயர்2-ஐ ஒரு உலரக்சகொலவயில் ஒரு இருப்புப்சபொருலள அலடயொளம் கொணப் 
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பயன்படுத்தப்படும் சபயர்த்சதொடொின் தலையொக வரும் சபொருண்லம  ீொின்லமலய 

விலளவிக்கொமல் அசத சபயர்த்சதொடொின் தலையொகப் பயன்படுத்த இயலும்.  

•விலை1-இன் ஒருசபொருள் பன்சமொழியொக வரும் மற்சைொரு விலை2-ஐ ஒரு 

உலரக்சகொலவயில் ஒரு இருப்புப்சபொருலள அலடயொளம் கொணப் பயன்படுத்தப்படும் 

விலைத்சதொடொின் தலையொக வரும் விலை1-ஐ எந்த வொக்கியத்திலும் சபொருண்லம 

 ீொின்லமலய விலளவிக்கொமல் அசத விலைத் சதொடொின் தலையொகப் பயன்படுத்த இயலும்.  

இதிலிருந்து சபயர்களுக்கும் விலைகளுக்கும் முலைசய பின்வரும் ச ொதலைகள் 

ஆக்கப்படுகின்ைை.  

Test 1  Synonymy between nouns 

  If it is (a/an) X then it is also (a/an) Y 

  If it is (a/an) Y then it is also (a/an) X 

  If it is fiddle then it is a violin 

  If it is a violin then it is a fidle 

  Synset variants (fiddle, violin) 

Test 2  Synonym between verbs 

  If something/someone/it Xs then something/someone/it Ys 

  If something/someone/it Ys then something/someone/it Xs 

  If something/someone/it begins then something/someone/it starts 

  something/someone/it starts then something/someone/it begins 

  synset variants: {begin, start} 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்திற்கும் இடம்சபயர்க்கும் வொக்கியங்கள் உள்ளடங்குசமொழியத்லதப் 

சபொைொகும்; ஒரு சவறுபொடு என்ைசவன்ைொல் உள்ளடங்குசமொழிகள் ஒன்லைசயொன்று 

விைக்குவை, ஆைொல் உள்ளடங்குசமொழிய உைலவக் சகொண்ட ச ொற்கள் பகுதி 

ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயர்ப்பைவொகும். பை சநர்வுகளில் ச ொற்களுக்கிலடயில் சநருங்கிய 

உைவு கொணப்படும். இருப்பினும் அவற்லை ஒருசபொருள் பன்சமொழியின் குழுமத்தின் 

உறுப்பிைர்களொகக் சகொள்வதற்குப் சபொதுமொை சநருக்கம் இல்ைொதிருக்கும். அதொவது அலவ 

முந்லதய ஒருசபொருள் பன்சமொழியச் ச ொதலையில் சதளிவொை மதிப்சபண் சபைொதிருக்கும் 

அல்ைது அவற்ைின் உள்ளடங்கு சமொழிகள் (hyponyms) ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயர்க்க 

இயைொதிருக்கும். இந்த சநொ;வுகள் அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் (NEAR_SYNONYM) 

என்று கூைப்படும். 

Test 3  Near_synonymy between nouns that differ in range of hyponymys. 
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If it is a/an X then it is also a kind of Y but you usually do not call Zn Ys 

If it’ is a/an Y then it is also a kind of X but you usually do not call  

Zm Xs 

Zn are hyponyms of X, Zm are hyponyms of Y 

If it is a tool them it also an instrument but you usually do not call hammers, screw 

drivers, etc instruments 

If it is an instrument then it is also a tool but you usually do not call measure 

instruments, musical instruments, etc. tools 

tools NEAR_SNYNONYM instrument 

instrument NEAR_SYNONYM tools 

அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைலவப் பயன்படுத்தி நொம் உள்ளடங்கு ச ொற்களின் 

குழுமங்கலளத் தைியொக லவத்திருக்க இயலும்; அசத  மயத்தில் பிை துலண உள்ளடங்கு 

சமொழிகலளவிட இரண்டு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் சபொருண்லமயொல் 

அண்லமப்பட்டிருப்பதொகக் குைியொக்கம் ச ய்ய இயலும். எ.கொ. tool versus body, instrument 

versus fruit which are all subtypes of object.  

 ச ொல்வலை 1.5 சவறுபட்ட ச ொல்வலகப்பொடுகளுக்கிலடயில் கடுலமயொை பிளலவ 

நிலைநிறுத்தியுள்ளது; ஆைொல் யூசரொ ச ொல்வலையில் ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்து 

சவளிப்பலடயொை உைவுகள் சநர்கின்ைை. முதலில் விளக்கசவண்டிய உைவு 

ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த ஒருசபொருள் பன்சமொழியம், எ.கொ. “move” என்பதற்கும் 

“movement” என்பதற்கும் இலடசய உள்ள உைவு. ச ொல்வலகப்பொட்டு சவறுபொடு 

சபொருண்லமயில் குைிப்பிடத்தக்க சவறுபொடுகளுக்கு வழிவகுக்கின்ைது (சபயர்ச் 

ச ொல்ைொக்கங்களின் பங்சகடுப்பொளர் குலைப்பு சபொன்ைலவ); இருப்பினும் பை சநர்வுகளில் 

சமொழிகள் ஒசர சூழல் அல்ைது நிகழ்வு இவற்ைிற்குப் சபயொிட சபயர், விலை, அல்ைது 

சபயரலட என்பைவற்ைிற்கு இலடயில் சதொிவு ச ய்யும்  ொத்தியத்லதத் தருகின்ைது. 

சமொழிகலளக் கடந்து ச ொல்வலகப்பொட்டில் சபொருந்தொத பை சநர்வுகள் உள்ளை; இவற்லை 

சவறுபட்ட உருப-சதொடொியல் உைவுகளொல் தொன் சமொழிசபயர்க்க இயலும்.   

 சமொழி கடந்த ச ொல்வலகப்பொடு உைவுகள் சபரும்பொன்லமயும் ஆக்கம்  ொர்ந்ததொகும். 

ஆைொல் மிக சவறுபட்ட சபொருண்லமகலள இந்த ஆக்கங்களுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும். 

எ.கொ. cut என்பது நிகழ்வொகசவொ நிகழ்வின் விலளவொகசவொ வரைொம். இந்தத் தகவலை 

எப்சபொதும் ஊகம் ச ய்ய இயைொதொலகயொல் இந்த உைலவ சவளிப்படுத்துவது 

பயனுள்ளதொகும். இங்கு ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த அண்லம-ஒருசபொருள்பன்சமொழி 

உைவுகள் பற்ைிக் கூைப்படும். பின்ைர் வரும் பகுதிகளில் ச ொல்வலகப்பொடு கடந்த 
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உள்ளடங்கு சமொழியம், எதிர்சமொழியம் கொரண உைவுகள் விளக்கப்படும். இந்த எல்ைொ 

சநர்வுகளிலும் வலக மொற்ைம் இல்லை. சபயர்கள், விலைகள், சபயரலடகள் 

என்பைசவல்ைொம் சூழல் மற்ைம் நிகழ்வுகலள அல்ைது 2-ஆவது நிரல் இருப்பொன்கலளக் 

குைிப்பிடும். cutting event மற்றும் cuting instrument என்பைலவகளுக்கு இலடயிலுள்ள 

ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த உைவுகளின் வலக மொற்ைம் ROLEs எை விளக்கப்படும்.  

 ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த வலக-உறுதி உைவுகலளச் ச ொல் இலணகளுக்கு 

இலடயில் வரும் சதொடொியல் சவறுபொட்லட சவளிப்பலடயொக ஈடுச ய்யும்  ட்டங்கலளப் 

பயன்படுத்தி ச ொதலை ச ய்யைொம். பின்வரும் ச ொதலைகள் சபொதுவொகப் சபயர்களுக்கும் 

விலைகளுக்கும் இலடயில் வரும் ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உைலவ சவளிப்படுத்தும். 

 Test 4 XPOS_Near_Synonymy between nouns and verbs 

  If there is a case of a/an X then something/someone/it Ys 

  If something/someone/it Ys then there is a case of a/an X 

  movement N XPOS_NEAR_SYNONYM move V 

  move V XPOS_NEAR_SYNONYM movement N 

உள்ளடங்கு சமொழியத்திற்கும் ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்திற்கும் இலடயில் உள்ள சவறுபொடு 

சதளிவொைது அல்ை.  ிைசநரங்களில் கருத்துருக்கள் மிகக் குலைந்த  ிைப்புப்பண்லப கொட்டி 

அண்லமப்படுவைவொக இருக்கைொம். ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்த உைவுகளின் சநர்வுகளில் 

movement மற்றும் move என்பைவற்லைப் சபொல் ச ொற்களுக்கிலடயில் வலுவொை 

உருபைியல் ொர்ந்த சதொடர்பு விரும்பப்படும் என்ை கூடுதைொை நிபந்தலைகலள 

வடிவலமக்கைொம்.  

 முந்லதய ச ொதலை இயக்கமில்ைொ மற்றும் இயக்கமுள்ள நிகழ்வுகளுக்குப் 

சபொருந்துசமன்ைொலும், அடுத்த ச ொதலைகள் இயக்க மற்றும் நிலையொை நிகழ்வுகளுக்கு 

மட்டுதொன் பயன்படும்.  

Test 5 XPOS_Near_Synonymy between event-denoting nouns and verbs 

   If a(n) X takes place then something/somebody/it Ys 

   If something/somebody/it Ys then a/an X takes place 

   movement N X_POS_NEAR_SYNONYM move V 
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   move V X_POS_NEAR_SYNONYM movement N 

Test 6 XPOS_Near_Synonymy between event-denoting nouns and verbs 

 If there is a state of X then something/someone/it Ys 

 If something/someone/it  Ys then there is a state of a/an X  

   sleep N X_POS_NEAR_SYNONYM sleep V 

   sleep V X_POS_NEAR_SYNONYM sleep N 

   to exist (X) X_POS_NEAR_SYNONYM existence (Y) 

   existence (Y) X_POS_NEAR_SYNONYM to exist (X) 

அடுத்த ச ொதலைகள் முந்லதய ச ொதலைகலளப் சபொன்ைைலவயொகும்; ஆைொல் அலவகள் 

இயக்கமிைொ நிலைகலளக் குைிப்பிடும் சபயரலடகள்/விலையலடகள் மற்றும் சபயர்கள் 

அல்ைது விலைகளுக்குப் பயன்படும். சபயரலடகள்/விலையலடகள் ஒசர வொக்கியத்தில் 

இலணப்பு விலை (copula) வருவலத சவண்டும் என்ை அளவில் இந்தச் ச ொதலை சவறுபடும். 

Test 7 XPOS_Near_Synonymy between state_denoting nouns and 

adjectives/adverbs  

 If there is a state of X then something/someone/it is Y 

 If something/someone/it is Y then there is a state of a/an X 

 poverty N X_POS_NEAR_SYNONYM poor A 

 poor A X_POS_NEAR_SYNONYM poverty N 

Test 8  XPOS_Near_Synonymy between state_denoting verbs and 

adjectives/adverbs  

   If something/someone/it Xs then something/someone/it is Y 

   If something/someone/it is Y then something/someone/it Xs 

   to live (X) X_POS_NEAR_SYNONYM alive (Y) 

   alive (Y) X_POS_NEAR_SYNONYM to live (X) 

9.3.2.3.2 உள்ளடங்கு சமொழியம்  

 சபல்ஃபொம் (Fellbum:1998) என்பவர் விளக்குவது சபொல் உள்ளடங்கு சமொழியம் மிக 

அடிப்பலடயொை உைவொகும்; இலதச் சுற்ைிதொன் ச ொல்வலைகள் கட்டப்படுகின்ைை. 

பின்வருவது சபொன்ை உள்ளடங்கு சமொழியச்  ங்கிலி உைவுகள் அைிவு அடிப்பலடக்கு அல்ைது 

ச ொற்களஞ் ியத்திற்கு (அகரொதிக்கு) முதுசகலும்பு சபொன்று உள்ளை. இதன் வழியொக 1000-
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க்கும் சமற்பட்ட  ிைப்புக் கருத்துக்களுக்கு இயல்பொை வழியில் வளமொை சபொருண்லமச் 

 ிைப்பீடுகலளப் மரபுொிலமயொகப் சபை இயலும். 

Taxi HAS_HYPERONYM     car   HAS_HYPERONYM     motor vehicle 

HAS_HYPERONYM             vehicle   HAS_HYPERONYM      instrument  

HAS_HYPERONYM             object   HAS_ HYPERONYM      entity. 

 ச ொல்வலையில் பல் உள்ளடக்கு சமொழிகள் (multiple hyperonym)  ிை  மயங்களில் 

குைியொக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ளை. யூசரொ ச ொல்வலையில் பல் உள்ளடங்கு சமொழிய 

உைவுகலள மிக விொிவொகக் குைியொக்கம் ச ய்வதற்கு முயற் ிகள் ச ய்யப்பட்டுள்ளை. 

இருப்பினும் இது அனுமதிக்கப்படும் சபொது படிநிலை அலமப்புகள் விலரவில் மிகச் 

 ிக்கைொைதொக மொறும்; மரபுொிலமலயச் ச யல்படுத்தியும் பயன்படுத்தியும் இலயபுத் தன்லம 

 ொிபொர்க்கப்பட சவண்டும். எந்தப் படிநிலை அலமப்பும் அதன் பண்லபச்  ொிபொர்க்க சவண்டி 

ஒரு விொிதரவொல் அல்ைது ஏதொவது ச யைொல் பொிச ொதலை ச ய்ய இயலும் 

பண்புக்கூறுகளொல் சபருக்கம் ச ய்யப்பட சவண்டும்.    

 உள்ளடக்கு சமொழியமும் உள்ளடங்கு சமொழியமும் மறுதலையொை உைவொகும்; இலவ 

வகுப்பு உள்ளடக்கம் (class inclusion) என்ை கருத்துருச்  ொயலுடன் ஓரளவுக்குப் சபொருந்தும்; Y  

என்பது ஒருவலக X என்ைொல் X என்பது Y-இன் உள்ளடங்கு சமொழியொகும் மற்றும் Y என்பது 

X-இன் உள்ளடக்கு சமொழியொகும். இவ்விரு உைவுகளும்  மைற்ைதும் (asymmetric) கடலவத் 

தன்லமயுமொைதொகும் (transitives). ஒரு குைிப்புலர சூழலில் ஒரு உள்ளடக்குச் ச ொல் (கூடுதல் 

சபொதுவொை வகுப்பு) உள்ளடங்குச் ச ொல்லை ( ிைப்பொை துலண வலக) இடம்சபயர்க்கும் 

ஆைொல் சநர்மொைொக நிகழ்வதில்லை எை ஒரு உள்ளடங்குசமொழிய உைவு உட்சகொள் ச ய்யும். 

குைிப்புலரச் சூழல் என்பது குைிப்பீடு ச ய்யும் பரப்சபல்லை கருத்தில் சகொள்ளப்படும் 

சூழைொகும். கருத்திற்சகொள்ளப்பட்ட ச ொற்களின் அல்ைது சூழலின் இைக்கணம்  ொர்ந்த,  ிைப்பு 

வழக்கு  ொர்ந்த, பயன்வழியியல்  ொர்ந்த மற்றும் பிை சபொருண்லமலயச்  ொரொத பண்புகள் 

விட்டுவிடப்படும். இந்தக் கட்டுப்பொடுகளின் அடிப்பலடயில் உள்ளடக்கு சமொழியொல் 

குைிப்பிடப்படும் இருப்புப்சபொருள்களின் குழுமத்தில் உள்ளடங்கு சமொழியொல் குைிப்பிடப்படும் 

இருப்புப்சபொருள்களின் குழுமத்தின் முழு உட்படுத்தமும் இருக்க சவண்டும். உண்லமயொை 

உள்ளடங்கு சமொழிய உைவில் விலளவதற்குப் பல் துலண உள்ளடங்கு சமொழிகள் இருக்க 

சவண்டும் என்பது கூடுதைொைக் கட்டுப்பொடொகும். இதன் சபொருள் உள்ளடங்கு சமொழியின் 

குைிப்பீடு உள்ளடக்கு சமொழியின் குைிப்பீட்டிற்குச்  மமொைதொக இருக்கொது என்பதொகும்; 

அதொவது அது ஒரு சபொருத்தமொை துலணக் குழுமமொக இருக்கசவண்டும்.  
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 ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்திற்குக் கூைப்பட்ட அசத இடப்சபயர்ச் ிக் சகொள்லகலயத் 

தொன் உள்ளடங்கு சமொழிய உைவுகளுக்கும் பயன்படுத்த இயலும்; ஆைொல் இது ஒரு தில க்கு 

மட்டும் சபொருந்தும்; இருப்பினும் குைிப்பிடுவதில் சவறுபொடுகலளத் சதளிவொகப் சபை 

ச ொதலைகள் சபொதுச்  ிைப்புத் சதொடர்களொல் விொிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. முலையொை 

இடப்சபயர்ச் ி வொக்கியங்களுடன் கூடசவ பின்வருமொறும் கூை இயலும்:  

W1, W2என்ை இலணச்ச ொற்கள் ச ொதலை  ட்டத்திற்குப் சபொருத்தமொக இருந்தொல், 

W1, W3 என்பை துலண உள்ளடங்கு சமொழிகளொக இருக்கும்படி W2-வுடன் 

சதொடர்புள்ள இச் ட்டத்தில் சபொருந்தும் W3 என்ை மற்சைொரு ச ொல் இருக்க 

சவண்டும். துலண உள்ளடங்கு சமொழிகளின் இருப்பு ஒரு உண்லமயொை உள்ளடங்கு 

சமொழிய உைலவ நிறுவுவதற்குத் சதலவயொைதொகும்.   

அடுத்துவரும் பொிச ொதலையில் உள்ளடங்கு சமொழிக்கும் உள்ளடக்கு சமொழிக்கும் இலடயில் 

வரும் மூன்று உள்ளுலை உைலவ சவளிப்படுத்த சவறுபட்ட சபயர்ப்புலரகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. 

 Test 9  Hyponymy-relation between nouns 

   A/an X is a/an Y with certain properties 

   It is a X and therefore also a Y 

   It is a X thenit must be a Y 

     car N    HAS_HYPERONYM vehicle N 

           vehicle HAS_HYPONYM   car N 

 ிைப்பீடு ச ய்யும் சதொடர்கள் இல்ைொமல், இந்தச் ச ொதலைலய ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியத்திற்கும் பயன்படுத்த இயலும். அடுத்த ச ொதலை வலககள், பரம்பலரகள், 

இைங்கள் மற்றும்  ின்ைங்கள் (brands) இவற்ைிற்கு இலடயிலுள்ள ஒரு கூடுதல்  ிைப்பு வலக 

உள்ளடங்கு உைலவக் கொட்டுகின்ைது.  

Test 10  Hyponymy-relation between nouns of species and classes, which is 

reflected by the explicit hyponymy nouns such as sort/kind, type, race, 

species 

A/an X is a kind/type/race/species/brand of Y(s) 

the converse of the above   

     Mercedes N HAS_HYPERONYM  car N 

          car N   HAS_HYPONYM  Mercedes  N  

இந்தச் ச ொதலைலய ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்திற்குப் பயன்படுத்த இயைொது. 
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  பின்வருவது விலைகளுக்கிலடயில் உள்ளடங்கு சமொழியத்லதச் ச ொதலை ச ய்ய 

உதவும் சபொதுவொை அளவீடு ஆகும்.  

‘He is X-ing’ என்பது ‘He is Y-ing’ என்பலத உட்படுத்தி ஆைொல் அதைொல் 

உட்படுத்தப்படொதிருந்தொல் ஒரு விலை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் Y என்ை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்தின் ஒரு உள்ளடங்கு சமொழியொகும்.   

இந்தப் சபொதுவொை ச ொதலை சபொதுமொைதல்ை ஏசைன்ைொல் இது உள்ளடங்கு சமொழிய 

உைவுகளொல் (hyponymy relation) சதொடர்புபடுத்தப்படும் விலைகளுக்கும் கூடுதல் 

சபொதுலமயொை உட்படு உைவிைொல் (entailment relation) சதொடர்பு படுத்தப்படும் 

விலைகளுக்கும் இலடயில் சவறுபொட்லடத் தரவில்லை. இந்தச் ச ொதலையின்படி 

உள்ளடங்கு உைவொல் சதொடர்புபடுத்தப்படொத V1 என்பது ‘to snore’ என்றும் V2 என்பது ‘to 

sleep’ என்றும் இருக்கவியலும். He is snoring என்பது He is sleeping என்பலத உட்படுத்தும்; 

ஆைொல் ‘He is snoring என்பது ‘He is sleeping’ என்பதொல் உட்படுத்தப்படொது.  

 இந்தச் ச ொதலை கூடுதல்  ிைப்பொை சதொடரொக மறு உருவொக்கம் ச ய்யப்பட 

சவண்டும். ஓவ்சவொரு உள்ளடங்கு சமொழியும் அதன் உள்ளடக்கு சமொழி சதொடொியல் 

அடிப்பலடயில் அலடப்படுத்தப்பட்ட அதன் உள்ளடக்கு சமொழி சகொண்ட ஒரு 

சபயர்புலரயொக (paraphrase) இருப்பதொல், நொம் உள்ளடங்கு சமொழி/உள்ளடக்கு சமொழி 

என்பதற்கொை முலையொை அளவீட்லடப் பின்வருமொறு கூைைொம்:   

Test 11  Hyperonymy/Hyponymy between verb synsets 

   To X is to Y + AdvP/AdjP/AdjP/NP/PP 

   To Y is to X + AdvP/AdjP/NP/PP  

   {to run} (X)  AS_ HYPERONYM  {to go} (Y) 

   {to og} (Y)  AS_HYPONYM  {to run} (X) 

அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்லதப் சபொன்று சவறுபட்ட ச ொல் வகுப்புகலளச்  ொர்ந்த 

ச ொற்களுக்கு இலடயில் உள்ளடங்கு சமொழியம் நிறுவப்பட சவண்டும். இந்த உைவும் 

மறுதலை இலணகளொக வரும். முந்லதய பகுதியில் ச ொல் வகுப்லபக் கடந்து 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உைவுகளுக்குச்  ிை ச ொதலை வொக்கியங்கலளப் பொர்த்சதொம். 

சகொள்லக அடிப்பலடயில்  ிைப்பீட்டின் சவறுபொட்லட சவளிப்படுத்த  ிை ச ர்க்லககளுடன் 
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உள்ளடங்கு சமொழிய ச ொதலைகளுக்கு அடிப்பலடயொக இந்தச் ச ொதலைகலளயும் 

பயன்படுத்த இயலும். 

 Test 12  XPOS_HYPONYMY OF nouns and verbs denoting events 

If a/an X takes place then something/someone/it Ys + NP, PP (in a certain 

way) 

   If something/someone/it Ys then there is a/an X takes place 

   {election} N (X) HAS_XPOS_HYPERONYM {to vote} V (Y) 

   {to vote} V (Y) HAS_ XPOS_HYPONYM {election} (X) 

இந்த மதிப்சபண்களின் மறுதலை உள்ளடங்குசமொழியத்தின் திருத்தத்திற்குக் 

சகொண்டுச ல்லும்: சபயொிலிருந்து-உள்ளடக்குசமொழி-விலை அல்ைது விலையிலிருந்து-

உள்ளடக்குசமொழி-சபயர். ஒரு தில  சதளிவொை சநர்நிலை மதிப்சபண்லணயும் மறு தில  

சதளிவொை எதிர்நிலை மதிப்சபண்லணயும் சகொண்டிருப்பது வலர நொம் உள்ளடங்குசமொழிய 

உைலவக் லகயொளுசவொம். அடுத்த ச ொதலை இயக்கமற்ை சூழல் அல்ைது நிலைகலள 

சவளிப்படுத்தும்; சபயர்கள் மற்றும் விலைகள் என்பைவற்ைிற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும்: 

 Test 13    XPOS_Hyponymy between state denoting nouns and verbs  

If there is a state X then something/someone Ys + NP, PP (in a certain way) 

   If someone/something/it Ys then a state of a/an certain X applies  

              {paranoia} (Y) HAS_XPOS_ HYPERONYM to fear (X) 

   To fear  HAS_XPOS_HYPONYM paranoia (Y) 

அடுத்த ச ொதலை இயக்கமற்ை சூழல் அல்ைது நிலைகலளக் குைிப்பிடும் சபயரலடகளுக்கும் 

/விலையலடகளுக்கும் சபயர்களுக்கும் இலடயில் உள்ள உள்ளடங்கு உைலவ 

சவளிப்படுத்தும். 

 Test 14    XPOS_Hyponymy between state-denoting nouns and adjectives  

If there is a state X then something/someone/it is Y in a certain way 

If someone/something/it Ys then a state of a/an certain X applies  

   {brain-death}  (Y)  HAS_XPOS_ HYPERONYM {dead} (X) 

   {dead} (X) HAS_HYPONYM  {brain-death} (Y) 

XPOS_ HYPERONYM உைலவ ஓர் வகுப்பு சபயரலட மதிப்புகலளத் தலைலமச் ச ய்யும் 

சபயர்கலள உைவுபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்த இயலும். 

 size XPOS_ HYPERONYMs small, big, medium 
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 colour XPOS_ HYPERONYMs black, white, blue, green, yellow, red 

 taste XPOS_ HYPERONYMs sour, sweet, bitter 

 shape XPOS_ HYPERONYMs round, rectangular, cubie, triangular, oval  

ச ொல்வலை 1.5-இல் இந்சநர்வுகசளல்ைொம் சபயர்களுக்கும் சபயரலடகளுக்கும் இலடசய 

உள்ள அலட (ATTRIBUTE) உைவொகத் சதொடர்புபடுத்தப்படுகிைது. இறுதியொக அடுத்தச் 

ச ொதலை நிலை விலைகளுக்கும் (static verbs) சபயரலடகளுக்கும் இலடசய உள்ள 

உள்ளடங்கு சமொழிய உைலவப் சபறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.  

Test 15 Xpos_Hyonymy between state-denoting verbs and adjectives/ adverbs 

If something/someone/it is Y then something/someone/it Xs + 

AdvP/AdjP/NP/PP 

   horrified (Y) HAS_XPOS_HYPERONYM  to fear (X) 

   to fear    (X) HAS_ XPOS_HYPONYM horrified (Y) 

9.3.2.3.3 எதிர்சமொழியம் (Antonymy)  

 எதிர்சமொழியம் “to ascend” மற்றும் “to descend”, “good” மற்றும் “bad”, அல்ைது “justice” 

மற்றும் “injustice” என்ை ச ொல் எதிர்நிலைகலளத் சதொடர்புபடுத்தும். எதிர்சமொழியம் என்பது 

 மன்பொட்டு உைவொகும்; ஆைொல் இது எதிர்நிலைக் கருத்துச் ொயலின் சபொிய 

பரப்சபல்லைலயக் குைியொக்கம் ச ய்வதொல் இலதப் பற்ைிக் கூடுதைொகச் ச ொல்ை இயலும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, “rich” மற்றும் “poor” என்பை இறுதி எல்லைகளுக்கு இலடயில் பை 

மதிப்புகலளக் சகொண்ட அளவு ொர் எதிர்மலைகளொகும் (sclar opposites). “dead” மற்றும் “alive” 

என்பை துலணநிலை எதிர்மலைகளொகும் (complementary opposites) (Cruse,1987).  

 எதிர்சமொழியம் ச ொல் வடிவங்களுக்கு இலடயிைொ அல்ைது ச ொற்சபொருண்லமகளுக்கு 

இலடயிைொ இருக்கிைது என்பதில் சதளிவில்லை. எடுத்துக்கொட்டொக, appearance மற்றும் arrival 

என்பது சபொருத்தமொை அர்த்தங்களில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொகும்; ஆைொல் சமொழியியல் 

உள்ளுணர்வு ஒவ்சவொரு ச ொல்லுக்கும் சபொருத்தமொை எதிர்சமொழிகள் சவறுபட்டைவொகும் 

என்று சதொிவிக்கிைது (disappearance and departure). இலதப் சபொறுத்தவலரயில் யூசரொ 

ச ொல்வலை மில்ைொின் ச ொல்வலையில் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட தீர்லவ ஏற்றுக்சகொள்ளும்; 

அதொவது எதிர்சமொழியம் ச ொல் வடிவங்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவொகும். ச ொல் 

சபொருண்லமகளுக்கு அதொவது ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு இலடயில் 

உள்ளை அல்ை. எைசவ சமற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் எதிர்சமொழிய உைவு appearance மற்றும் 
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disappearance என்ை ச ொல் வடிவுகளுக்கும் arrival மற்றும் disparture என்ை ச ொல் 

வடிவுகளுக்கும் இலடசய உள்ள உைவொகக் கருதப்படும். ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமத்தின் பிை மொைிகளுக்குப் சபொருந்தும் எதிர்சமொழியத்தின் இந்சநர்வுகளுக்கு நொம் ஒரு 

தைி NEAR_ANTONYM உைலவப் பயன்படுத்துகின்சைொம். இறுதியொக சவறுபட்ட ச ொல் 

வகுப்புகலளச்  ொர்ந்த ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு இலடசய உள்ள எதிர்மலை 

சநர்வுகலள நொம் கொணைொம். ஒருசபொருள் பன்சமொழிய மற்றும் உள்ளடங்கு சமொழிய 

உைவுகலளப் சபொன்று இந்த உைவுகள் X_POS_NEAR_ANTONYM உைவுகளொகச் 

ச கொிக்கப்படுகின்ைை.  

  எதிர்சமொழிகள் ஒசர பொிமொணத்திற்குள் முரண்படும் வலகப்பொடுகலள உருவொக்கும். 

இது எதிர்சமொழிகள் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட பண்புக்கூறுகளில் மற்சைொரு 

எதிர்சமொழியுடன் முரண்படுவதுடன் (எ.கொ. animate/inanimate) அலவ ஒசர உள்ளடக்கு 

சமொழியத்லதப் பங்கிட்டுக் சகொள்ள சவண்டும் என்பலத உணர்த்தும்; அதொவது அலவ 

குைிப்பீடு ச ய்யும் பரப்சபல்லைக்குள் சபொட்டியிடுபலவகளொக இருக்க சவண்டும். இந்தப் 

பிந்லதய அளவீடு car மற்றும் love சபொன்ை சபொருத்தமற்ை இலணகலள 

முரண்படுத்துவதிலிருந்து தலட ச ய்யும். எைசவ எதிர்சமொழியச் ச ொதலை இரண்டு 

பகுதிகலளக் சகொண்டிருக்கும்; ஒரு பகுதி முரண்பொட்லட சவளிப்படுத்தும். மற்சைொரு பகுதி 

பங்கிடும் பொிமொணத்லத அல்ைது உள்ளடக்கு சமொழிலய சவளிப்படுத்தும்.   

Test 16  Antonymy beween nouns 

  X and Y are both a kind of Z but X  is the opposite of Y 

  the converse of the above 

  man-N ANTONYM woman-N 

   woman-N ANTONYM man-N 

விலை எதிர்மலை சபரும்பொலும் உருபைியல் அலமப்பொல் சவளிப்படுத்தப்படும்: 

appear/disappear, apporoved/disapproved. இருப்பினும் பிை சநொ;வுகளில் எதிர்சமொழியம் 

விலையின் சபொருண்லமக்குள் உட்படுத்தப்பட்டுள்ள சபயரலடகளுக்கு அல்ைது தில க்கு 

இலடயில் உள்ள எதிர்மலையொல் (தில  எதிர்சமொழியம், அலட எதிர்சமொழியம்) 

கிலடக்கப்சபறும். எடுத்துக்கொட்டொக, abbellire/imbruttire (prettify/uglify), dimagrire/ingrassare 

(slim/fat), entrare/uscire, to go in/to go out, salire/scendare – to go up/to go down. இறுதியொக 

ச ொல்வலை 1.5–இல் ஒரு  ிைப்பொை வகுப்லபச்  ொர்ந்த விலை எதிர்சமொழிகள் ஒசர 
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சபொருண்லம பரப்புக்குள் மற்றும் ஒசர ச யல்பொட்லட குைிப்புலர ச ய்தும் ஆைொல் 

சவறுபட்ட பங்சகடுப்பொளர்களின் பொர்லவயில் சவறுபட்டும் வரும் (Fellbaum 1990-51): 

lend/borrow, teach/learn, buy/sell, etc. 

Test 17  Antonymy between verb 

If something/someone/it Xs then something/someone/it does not Y 

If something/someone/it Ys then something/someone/it does not X  

{to get fat, to put on weight} NEAR_ ANTONTM {to get thin, to lose weight} 

{to sell, to exchance for money} NEAR_ANTONYM {to buy, to purchase, to take} 

   {to give} NEAR_ANTONYM {to take, to take away} 

எல்ைொ மொைிகளுக்கிலடயிலும் எதிர்சமொழிய உைவு இருந்தொல் அந்த உைவு NEAR_ANTONYM 

(அண்லம எதிர்சமொழியம்) ஆகும்; இல்லைசயன்ைொல் எதிர்சமொழியம் ஆகும். சவறுபட்ட 

ச ொல்வலகப்பொடுகளுக்கு இலடயில் எதிர்சமொழியமொைது ஒருசபொருள் பன்சமொழிய 

குழுமங்களுக்கிலடயில் அனுமதிக்கப்படும். (மொைிகளுக்கிலடயில் அனுமதிக்கப்படொது). 

 Test 18  XPOS_ Antonymy between dynamic verbs and nouns  

   If something/someone/it Xs then something/someone/it is not Y 

 If something/someone/it is Y then something/someone/it does not X 

   {to fall asleep} (X) XPOS_NEAR_ANTONYMY {awakening} (Y) 

  Test 19  XPOS_ Antonymy between static verbs and nouns 

 If something/someone/it Xs them something/someone/it is not  in a 

 state of Y 

 If  something/someone/it is in a state of  Y then something/someone/it 

 does not X 

    {to love} (X)  XPOS_ NEAR_ANTONYMY {hate} (Y) 

  Test 20  Antonymy between verbs and adjectives (or adverbs) 

    If something/someone/it Xs then something/someone/it does not Y 

If something/someone/it is Y then something/someone/it does not X  

    {to sleep} (X) XPOS_ NEAR_ANTONYMY {awake} (Y) 

9.3.2.3.4.  ிலைசமொழியம் (Meronymy)   

            பை ச ொற்சபொருண்லமயியல் அைிஞர்கள் (எ.கொ. Cruse, 1986) மற்றும் 

உளசமொழியியல் அைிஞர்கள் (எ.கொ. Winston et al.1987) பகுதி முழுலம என்று 
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அலழக்கப்படுகின்ை உைவு, உைவுகளின் ஒரு குடும்பம் ஆகும் என்று கூறுகின்ைைர். இதன் 

முக்கியமொை துலண வலககள் கீசழ தரப்பட்டுள்ளை:  

1. முழுலமக்கும் அவற்ைின் உறுப்புகளுக்கும் இலடயில் உள்ள உைவு (“part” e.g. “hand” – 

“finger”).  

2. ஒரு கூறுக்கும் (portion) அது பிொித்சதடுக்கப்படும் முழுலமக்கும் இலடயில் உள்ள உைவு 

(“portion” e.g. “ingot” – “meal”).  

3. இடத்திற்கும் அலத உள்ளடக்கும் விொிந்த இடத்திற்கும் இலடயில் உள்ள உைவு 

(“location”e.g. “oasis”- desert”)  

4. ஒரு குழுமத்திற்கும் அதன் உறுப்பிைர்களுக்கும் இலடசய உள்ள உைவு. (“fleet” – “ship”)  

5. ஒரு சபொருளுக்கும் அலத உருவொக்கப் பயன்படும் சபொருளுக்கும் இலடசய உள்ள உைவு, 

(“made-of e.g. “book” – “paper”)  

யூசரொ ச ொல்வலையில் பகுதி-முழுலம உைவுகள் சமற்ச ொன்ை 5 வலககசளொடு 

எல்லைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு சபொதுவொை  ிைப்பீடு ச ய்யப்படொத உைவு சதளிவில்ைொத 

சநொ;வுகலள உட்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும். சமலும் தைித்தன்லமயொை (uniqe) 

தைித்தன்லமயற்ை (non-uniqe) பொகங்களுக்கு இலடசயயும் சவறுபொடு பொரொட்டப்படும். 

தைித்தன்லமயொை பொகங்கள் ஒருவலகப்பட்ட முழுலமலயச்  ொர்ந்தைவொக இருக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, finger என்பது hand என்பதன் பொகமட்டுமொகும்; தைித்தன்லமயற்ை 

பொகங்கள் பைதரப்பட்ட பரப்சபல்லைலயச்  ொர்ந்த முழுலமகலளச்  ொரும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

window என்பது building, vehicle, container சபொன்ைவற்ைின் பொகமொகும். ஒரு பகுதி பல் 

முழுலமகளுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்ை உண்லமயின் அடிப்பலடயில் அது 

தைித்தன்லமயொைதொகும்.  

         சமலும் பகுதி முழுலம உைவுகள் மறுதலை இலணகளொக முழுசமொழி மற்றும் 

 ிலைசமொழி (holonym and meronym) இலணகளொக வருவதுண்டு. X என்பது Y–இன் 

முழுசமொழியொைொல் Y என்பது X –இன்  ிலைசமொழியொகும். இதுசபொை HAS_Holonym என்ை 

உைவு (இதன் மறுதலை HAS_Meronym) என்பது ஒரு சபொது உைலவயும் ஐந்து துலணவலக 

உைவுகலளயும் சகொண்டுள்ளது. 

  HAS_HOLO_PART and HAS_MERO_PART 

  HAS_HOLO_PORTION and HAS_MERO_PORTION 

  HAS_HOLO_LOCATION and HAS_MERO_LOCATION 
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  HAS_HOLO_MEMBER and HAS_MERO_MEMBER 

  HAS_HOLO_MADEOF and HAS_MERO_MADEOF 

முன்ைர் விளக்கியப்படி தொைியக்கமொக மறுதலை உைவுகள் மறுதலை (reversed) என்ை 

புைக்குைிப்லபப் சபறும். 

Test 21 Genteral meronymy for nouns  

   (a/an) X makes up a part of (a/an) Y 

   (a/an) Y has (a/an) Xs 

   X  HAS _HOLONYM Y 

   Y HAS_MERONYM X 

 Test 22   MEMBER/GROUP meronymy for nouns using a relational member noun 

     (a/an) X is a member of (a/an/the) Y 

     the converse of above 

      palyer HAS_HOLO_MEMBER team 

      team   HAS_MERO_MEMBER player 

பை ஆய்வுகள் protion-of உைவு  ிலைசமொழிய உைவுகளிலிருந்து பை சநொக்குகளில் சவறுபடும் 

என்று கொட்டுகின்ைை.  

1. முழுலம எப்சபொழுதும் கூறுக்கு முன்ைசர இருக்கும்  

2. சபொதுவொகக் கூறுகள் (கருத்துருக்களொக) தைிச் ச ொல்லைப் சபறுவதில்லை; ஆைொல் 

அலவகள் அர்த்த நீட் ியொல் சமய்ப்படுத்தம் ச ய்யப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக (portion of cake 

என்பதற்கு நிகரொை ச ொல் இல்லை).  

3. கூறுகளின் எல்லைகள் வலரயறுக்கப்பட்டை அல்ை.  

 ிை  மயங்களில் கூறுகள் (portions) ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழியில் ச ொல்ைைொக்கம் சபைதக்க 

விதத்தில் சபொதுமொை அளவிற்குப் சபொதுவொைதொக இருக்கும். இந்தச் ச ொற்கள் 

HAS_HOLO_PORTION என்பதொல் முழுலமயுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.   

 Test 23       PORTION meronymy for nouns using a relational amount-noun 

   (a/an) X is an (amount/piece/portion) of Y 

   the converse of above 

   drop HAS_MERO_PORTION liquid  
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   liquid HAS_HOLO_PORTION  drop 

         HAS_HOLO_MERO_PART உைவொைது கூறுகலள அதன் முழுலமயுடன் 

சதொடர்புபடுத்தும்: அதொவது ஒரு சபொிய இருப்புப்சபொருளில் வலகப்பொட்டியல் 

அடிப்பலடயில் அல்ைது தற்கொலிகமொக உட்படுத்தப்பட்டுள்ள மற்றும் முழுலமயுடன் 

ஒருவலகச் சுதந்திரத்தன்லமயும் (autonomy) (இடுகுைித் தன்லமயற்ை எல்லைகள்) ஒரு 

குைிப்பிட்ட ச யல்பொட்லடயும் சகொண்டிருக்கும் ஏதொவது ஒன்று ஆகும். 

  Test 24  PART Meronymy for nouns 

    a/an X is a component of a/anY 

    a/an Y is a whole/system/complex/network/arrangement/ construction  

   of parts/components among which a/an X 

    wheel HAS_HOLO_PART   car 

    car HAS_MERRO_PART  wheel 

(ஒசர வலகலயச்  ொர்ந்த) பல் கூறுகள் இருக்க சவண்டும் என்றும் முழுசமொழியும் 

 ிலைசமொழியும் பருப்சபொருளொக இருக்க சவண்டும் என்றும் கட்டுப்பொடு கூறுகிைது. 

கைலவத்தன்லமயொை முழுசமொழிகள் சபொருள்கலளக் (substances) சகொண்டிருக்கும்; 

இந்சநர்வில் MADE_OF உைவு பயன்படுத்தப்படும்.   

           உைகில் உள்ள இருப்புப்சபொருள் பொர்ப்பதற்கு இரண்டு அடிப்பலட வலககள் 

இருக்கின்ைை: தைிப்பட்டப் சபொருளொக அல்ைது அலவகள் உருவொக்கப்பட்ட  ொதைமொக. 

இந்த வழியில் எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு a book of paper என்று சபயொிடப்படைொம். 

சபொருள்களுக்கும்  ொதைங்களுக்கும் இலடயில் உள்ள உைலவ MADE_OF என்று 

அலழக்கைொம். இது பின்வரும் ச ொதலையொல் சபொருத்தமொக வலரயலைவிளக்கம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது.  

  Test 25  MADE OF meronymy for nouns 

    a/an X is made of Y 

    the converse of  above 

    stick HAS_MERO_MADEOF  wood 

                                    wood HAS_HOLO_MADEOF   stick 

  இடப்சபயர்கள் ச ொல் தரவுலமயத்தில் ஒரு முக்கியமொை குழுமமொக இருக்கிைது. இடம் 

(space) அதன் சபொதுவொை அர்த்தத்தில் அண்லமப்பட்டதொகும்; மற்றும் துலண வலகப்பொடு 
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இடம் என்பதன் கூடுதல் உட்படும் துண்டுகளொக சபரும்பொன்லமயும் ச ொல்ைைொக்கத்தின் 

வி யமொகத் சதொன்றுகின்ைது. இடங்களின் சபயர்ச்ச ொற்கள் அவற்லை உள்ளடக்கும் சபொிய 

இடங்களின் சபயர்ச்ச ொற்களுடன் ச ொற்சபொருண்லம உள்ளடக்கத்தின் உைவொக நிற்க 

சவண்டும்; சபயொிடப்பட்ட இடங்களுக்கு இலடயில் நிற்கும் வலகப்பொட்டியல் ொர் ‘உண்லம-

உைக’ உைவுகளுக்கு இலணயொக இருக்கும் உைவு.  

  Test 26 LOCATION meronymy for nouns 

    (a/an/the) X is a place located in (a/an/the) Y 

    center  HAS_HOLO_LOCATION city 

    city HAS_MERO_LOCATION centre 

9.3.2.3.5. பங்சகற்கும் முலை மற்றும் பங்சகற்கும் சபொருள் (Role and Involved)   

  இதுவலரயில் ஒசர அடுக்குமுலை வலகலயச்  ொர்ந்த இருப்புப்சபொருள்களுக்கு 

இலடயிலுள்ள உைவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளை. ஒருசபொருள் பன்சமொழி, உள்ளடங்கு 

சமொழியம், எதிர்சமொழியம் மற்றும்  ிலைசமொழியம் (ஒசர ச ொல் வலகப்பொட்டிற்குள்ளும் 

ச ொல்வலகப்பொட்லடக் கடந்தும்) என்பைவற்லை முலைசய முதைொவது இரண்டொவது மற்றும் 

மூன்ைொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள்களின் இலணகளுக்கிலடசயயுள்ள உைவுகளொக மட்டும் 

சவளிப்படுத்த இயலும். இந்த எல்ைொ உைவுகளும் வலக நிரந்தர (type-persistent) 

உைவுகளொகும். இப்பகுதியில் சவறுபட்ட சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்வியல் வலககலளக் கடந்து 

வலகப்படுத்த இயலும் உைவுகள் மட்டும் விளக்கப்படும்; கூடுதல்  ிைப்பொக முதைொவது மற்றும் 

இரண்டொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள் நிகழ்வுகளில் (இரண்டொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள்) 

சகொண்டிருக்கும் சவறுபட்ட பங்சகற்பு முலைகளும் ச யல்பொடுகளும் விளக்கப்படும்.  

  புைைைிவு அடிப்பலடயில் ச யல்பொடு என்பது மைித அைிலவ முலைப்படுத்தும் 

முக்கியமொை பண்புகூறுகளில் ஒன்ைொகும். இதுசபொைசவ ச யல்பொட்டுத் தன்லம 

(functionality) பரவைொக அகரொதியில் பிரதிபலிக்கும். சமொழிகள் விலையிலிருந்து சபயர்கலள 

உருவொக்கும் அல்ைது சபயொிலிருந்து விலைகலள உருவொக்கும் ஆக்க முலைகளின் 

வளமொைலவ. எ.கொ. run/runner, telephone/to telephone. இவ்வித சநர்வுகளில் சமொழியியல் 

உருவொக்கச் ச யல்பொடுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள இவ்விரு ச ொல் அைகுகளுக்கு இலடயில் 

வலுவொை சபொருண்லம உைவு இருக்கிைது. சபொருண்லமச் ச யல்பொடு  ொர் உைவுகள் 
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ச யல்பொட்டுத் தன்லமயுடன் சபரும்பொலும் உைவு சகொண்டிருக்கும்; சமலும் அலவ 

சபொருண்லம உட்படுத்தலின் பிை சநொக்குகலள உள்ளடக்குவதொல் அலவ கூடுதல் 

சபொதுலமயொகப் பங்சகற்கும்முலை உைவுகள் (involvement relations) என்று குைிப்பிடப்படும்.  

  பருலம அல்ைது உளம் ொர் இருப்புப்சபொருள்களிலிருந்து (முதல் அல்ைது இரண்டொம் 

நிரல் இருப்புப்சபொருள்கலளக் குைிக்கும் சபயர்கள் மட்டும்) விலைகள் அல்ைது நிகழ்லவக் 

குைிப்பிடும் சபயர்களுக்குச் (இரண்டொவது நிரல் இருப் புப்சபொருள்கள்) ச ன்ைொல் இது 

பங்களிப்பு (role) என்று அலழக்கப்சபறும். மறுதலையொக நிகழ்வுகளிலிருந்து (இரண்டொவது 

நிரல் இருப் புப்சபொருள்கள்) பருலம அல்ைது உளம் ொர் இருப்பொன்களுக்குச் (சபயர்கள்) 

ச ன்ைொல் அது பங்சகற்புப் சபொருள் (involved) என்று அலழக்கப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக, to 

hammer என்ை விலை INVOLVED_INSTRUMENT (பங்களிப்பு_கருவி) என்ை உைவொல் 

hயஅஅந  என்ை சபயருடன் சநரடியொகத் சதொடர்புபடுத்தப்படும்; அடுத்தது விலையுடன் 

சுடீடுநு_ஐஈளுகூசுருஆநுஈகூ (பங்களிப்பு_கருவி) என்ை உைவொல் சதொடர்புபடுத்தப்படும். 

இசதசபொல் carpenter என்ை சபயலர to hammer என்ை விலையுடன் ROLE_INSTRUMENT 

(பங்களிப்பு_ச யலி) உைவொல் சதொடர்புபடுத்த இயலும்; இலணயொை விலைக்கும் 

சபயருக்கும் உள்ள உைவு (to hammer  INVOLVED_AGENT  carpenter) தொைியக்கமொக 

ஆக்கப்படும். hammer என்ை விலை பை INVOLVED (பங்சகற்புப் சபொருள்) உைவுகலளக் 

சகொண்டிருக்கும்; அவற்ைில்  ிை மறுதலை (reversed) என்றும் பிை தள்ளிலவப்பு (disjunct) 

என்றும் புை உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படும் (எ.கொ. multiple agent connected to it).  

  ROLE/INVOLVED (பங்களிப்பு முலை/பங்சகற்கும் சபொருள்) உைவுகள் ஒரு விலை 

அதன் நிரப்பிகளொக சவண்டும் பங்சகடுப்பொளர்களின் வலகயுடன் சபொருத்தம் 

சகொண்டிருந்தொலும் அலவ அவற்றுடன் இணங்கத் சதலவயில்லை. எடுத்துக்கொட்டொக, to 

move என்ை விலை அதன் சதொடக்க அர்த்தத்தில் ச யலி மற்றும் பொதிப்பொளர் 

பங்சகடுப்பொளர்கலள (agent and patient arguments) அனுமதிக்கிைது; ஆைொல் பங்சகடுக்கும் 

சபொருள்-ச யலி (involved-agent) பங்சகடுக்கும் சபொருள்-பொதிப்பொளர் (involved-patient) 

என்பலத அதன் சபொருண்லமயில் சகொண்டிருக்கொது. அதொவது விலையின் சபொருள் எந்தச் 

 ிைப்பொை பங்சகற்கும் சபொருள்-பங்சகடுப்பொளலர ஆற்றுப்படுத்தொது. மொைொக, sgambettare (an 

Italian verb meaning to kick one’s legs about and only used to refer to a movement performed by 

babies) என்ை விலை  ிைப்பொை ச யலி–முக்கியர் என்பலத உள்ளடக்கும்; இது இலத பிை 
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இயக்கங்களிலிருந்தும் சவறுபடுத்தும். இது INVOLVED_AGENT  babies  என்ை உைவொல் 

குைியொக்கம் ச ய்யப்படும். 

  ROLE/INVOLVED உைவுகள் சதர்வுக்கட்டுப்பொடுகள் சபொன்ைதல்ை. to hammer 

என்பதன் கருவி எந்த ஒரு சபளதிகப் சபொருளொகவும் இருக்கைொம். இது hammer என்ை 

கருவிக்குக் கட்டுப்படத் சதலவயில்லை. எைினும் hammer என்ை கருவியின் உைவு கருத்துரு 

அடிப்பலடயில் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்; சூழ்நிலைக்குப் புைமொக உடைடியொக 

உந்தப்படுவதொகும்.  

  ROLE/INVOLVED என்ை சபொது உைவுடன் ச ர்ந்து நொம் பின்வரும் உைவுகலள 

சவறுபடுத்துகிசைொம்: ச யலி (agent), பொதிப்பொளர் (patient), கருவி (instrument), விலளவு 

(result), இடம் (location), தில  (direction), மூைம்/தில  (source_direction), இைக்குதில  

(target_direction); இந்த ஒவ்சவொரு உைவும் role மற்றும் involvement எை இரு தில யிலும் 

சவறுபடுத்தப்படும். இவ்வுைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்ய சவண்டுவதன் மற்றும் 

அகரொதிகளில் கருத்துருக்கலளத் சதளிவுபடுத்த சவண்டுவதன் அடிப்பலடயில் இந்த 

சவறுபடுத்தல் ச ய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் சதர்லவச் ச ய்வதற்சகொ அல்ைது கூடுதல் 

உைவுகலள சவறுபடுத்தொமல் இருப்பதற்சகொ எந்தக் கொரணமுமில்லை. ROLE/INVOLVED 

என்ை உைவின் சபொதுப்பொிச ொதலை பின்வருமொறு அலமயும்:  

  Test 27 INVOLVED/ROLE as general realation 

  Yes  (a/an) X is the one/that who/which is typically involved in Ying  

  Conditions X is a noun 

  Example A hammer is that whics is typically involved hammering 

  Effect  {hammer} (X) ROLE {to hammer} (Y) 

    {to hammer} (Y) INVOVELD {hammer} (X) 

அடுத்த ச ொதலைகள் கூடுதல்  ிைப்பொை பங்சகடுப்புகலளக் கண்டுபிடிக்க உதவும். 

   ச யலி (agent) மற்றும் பொதிப்பொளர் (patient) என்ை முதலிரண்டு உைவுகள் மூைச் 

ச யலி (proto-agent) மற்றும் மூைப் பொதிப்பொளர் (proto-patient) கருத்துச் ொயல் அடிப்பலடயில் 

அலமந்தது. டவுட்டி (Dowty:1988) கூைியபடி விலையின் சபொருண்லமயில் சவளிப்படுகின்ை 

பல்சவறு பண்புக்கூறுகள் மூைப் பங்களிப்புகளின் (proto-roles) வலரயலை விளக்கத்திற்கு 

உதவுகிைது.  
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1. ச யலி மூைப் பங்களிப்பின் தைிப்பட்ட பண்புக்கூறுகள் பின்வருமொறு  

(அ) தொைியக்கம்  

(ஆ) உணர்வு அல்ைது கட்புை உணர்வு  

(இ) நிகழ்வுக்குக் கொரணமொகும்  

(ஈ) இயக்கம்  

2. பொதிப்பொளர் மூைப் பங்களிப்பின் தைிப்பட்ட பண்புக்கூறுகள்  

(அ) நிலைமொற்ைம் (நிலைக்கு வருதல், உருவொக்குதல்)  

(ஆ) கூடுதைொை லமயக்கருத்து  

(இ) நிகழ்வொல் கொரணமொகப் பொதிக்கப்படுதல்  

(ஈ) நிலைநிற்பு  

மூைச் ச யலி சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ள எல்ைொ பண்புக்கூறுகலளயும் சகொண்டிருக்கத் 

சதலவயில்லை; ஆைொல் ஒரு விலையின் பங்சகடுப்பொளருக்குள் இதற்குத்தொன் கூடுதல் மூைச் 

ச யலி பண்புக்கூறுகள் இருக்கும். சபொதுவொக மொதிொிச் ச யலிகலளயும் பொதிப்பொளர்கலளயும் 

கண்டுபிடிக்கப் பின்வரும் பொிச ொதலைகலளப் பயன்படுத்தைொம்: 

 Test 28  Agent involvement 

(A/an) X is the  one/that who/which does the  Y, typically intentionally. 

    {to teach} (Y) INVOLVED_AGENT  {teacher} (X) 

 Test 29  Patient Invovlement 

    (a/an) Xis the one/that who/which undergoes the Y  

    {to learn} (Y) INVOLVED_PATIENT {learner} (X) 

விலளவுகள் (RESULTs) பொதிப்பொளர்களின் (PATIENTs)  ிைப்பு வலகயொகும். இந்சநர்வில் 

இருப்புப்சபொருள் மொற்ைப்படசவொ பொதிக்கப்படசவொ ச ய்யப்படவில்லை; ஆைொல் இது 

நிகழ்வின் விலளவொல் இருப்புக்கு வருகிைது. 

  Test 30  Result Involvement 

    (A/an) X is comes into  existence as a result of Y 

    (A/an) X is the result of Y 

    (A/an X is created by Y 

    {to crystallize} (Y) INVOLVED_RESULT  {crystal} (X) 

கருவி (INSTRUMENT) ஒரு சவறுபட்ட உைவு[ வலக ஆகும். இது  ிை பொதிப்பு அல்ைது 

விலளலவப் சபை விைங்கு இருப்புப்சபொருள்களொல் பயன்படுத்தப்படும் விைங்கல்ைொ 

இருப்புப்சபொருள்கலள உட்படுத்தும்: 
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  Test 31  Instrument Involevment 

 (A/an) X is either i) the instrument that or ii) what is used to Y (with) 

  An hammer is the instrument that is used to hammer 

 {hammer} (x) ROLE_INSTRUMENT {to hammer} (Y) 

 {to  hammer} (Y) INVOLVED_INSTRUMENT {hammer}(X) 

 A sailing boat is what is used to sail with 

 {sail} (X) ROLE_INSTRUMENT {to sail} (Y) 

 Pen/ink/paper is  what is to write 

    {pen} (X) ROLE_INSTRUMENT {to write} (X) 

    {ink}  (X) ROLE_INSTRUMENT {to write}  (X) 

    {paper} (X) ROLE_INSTRUMENT {to write}  (X) 

இரு வலகயொை இடப் பங்களிப்புகள் சவறுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. ஒன்று நிகழுமிடம் 

LOCATION என்று அலழக்கப்படும்; எவ்விடத்திலிருந்து அல்ைது எவ்விடத்லத சநொக்கி 

இயக்கம் நிகழுசமொ அது DIRECTION என்று அலழக்கப்படும். 

  Test 32 Location Involvment 

    (A/an) is the place where Y happens 

    A school is the place  where the teaching happens 

    {school} (X) ROLE_LOCATION         {to teach} (Y) 

    {to teach} (Y) INVOLVED_LOCATION {school} (X)  

தில  (DIRECTION) உைவு பின்வருமொறு சமலும் சவறுபடுத்தப்படும்: 

  Test 33  Direction Involvement 

    It is possible to Y from/to/over/across/through a place (X) 

    It is possible to pass through a place 

    {to pass} (Y)  INVOLVED_DIRECTION {PLACE} (X) 

  Test 34 Source-Direction Involvement 

    (A/an/the) X is the place from where Ying begins/starts/happens  

   /one Ys 

    {to race} (Y) INVOLVED_SOURCE  {the start} (X) 

  Test 35 Target-Direction Involvement 
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    The ground is the place to  which one collapses/falls heavily 

    {to collapse, to fall havily} (Y) 

    INVOLVED_TARGET_DIRECTION {ground} (X) 

  {ground} (X) 

பங்களிக்கும்சபொருள்_தில  (INVOLVED_DIRECTION) உைவு சமொழியில் சவறுபட்ட 

உட்படுத்தல்கலளயும் (எ.கொ. இத்தொலியன் விலை nuotare (to swim) என்பதற்கு 

INVOLVED_DIRECTION இல்லை) சமொழிகலளக் கடந்து ச ொல்ைைொக்கத்தின் 

சவறுபொடுகலளயும் (எ.கொ. to swim என்பதற்கு ஒரு சபொது INVOLVED_DIRECTION) 

சவறுபடுத்த முக்கியமொைதொகும்.  

9.3.2.3.6. துலணப் பங்களிப்பு (CO_ROLE) 

           சஜர்மொைிய சமொழிகளில் பை கூட்டுச் ச ொற்கள் அவற்ைின் அர்த்தங்களில், 

நிகழ்வின் சவறுபட்ட பங்சகடுப்பொளர்கலள உள்ளடக்கும் படி ச ொல்ைைொக்கம் சபற்றுள்ளை; 

ஆைொல் நிகழ்வு சவளிப்பலடயொக சவளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. எ.கொ. guitar player அல்ைது 

ice saw.  ிை சநர்வுகளில் நிகழ்வு ஒரு  ிைப்பு விலையொகச் ச ொல்ைைொக்கம் சபறும்; 

இருப்பினும் சபரும்பொலும் கூறுகளில் ஒன்றுதொன் விலைசயொடு சதொடர்புபடுத்தப்படும். 

அதொவது saw என்பது ஒரு கருவியொக to saw என்பதுடன் சதொடர்புபடுத்தப்படும்; ஆைொல் ice 

என்பது saw என்பதன் மொதிொி பொதிப்பொளர் அல்ை. ice என்ை கருத்துரு ice-saw வழியொக 

மட்டும்தொன் saw என்பதுடன் உைவுசகொண்டுள்ளது; ice-ஐயும் saw-ஐயும் சதொடர்புபடுத்த 

சவறு எந்த கொரணமும் இல்லை. இந்தக் கூட்டுச் ச ொற்கலளப் சபொருத்தமுை உைவுபடுத்த நொம் 

துலணப் பங்சகடுப்பொளர்கலள சநரடியொக சதொடர்புபடுத்த விரும்புகிசைொம். இது துலணப் 

பங்களிப்பு (CO_ROLE) என்ை உைலவப் பயன்படுத்தி ச ய்யப்படுகிைது. துலணப் 

பங்களிப்புகள் (CO_ROLES) பருலம மற்றும்/அல்ைது உள இருப்புப்சபொருள்களுக்கு 

இலடயிலுள்ள பங்களிப்பு உைவுகளின் இலணலய உருப்படுத்தம் ச ய்யும். அசத  மயம் 

நிகழ்லவ சவளிப்பலடயொகத் சதலவயில்லை. துலணப் பங்களிப்புகள் பகுதி வலக-நிரந்தரம் 

உள்ளலவ; முதைொவது மற்றும் இரண்டொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள்களுக்கு இலடயில் 

துலணப் பங்களிப்புகள் இருக்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொக (e.g. thinker CO_AGENT_RESULT 

thought); ஆைொல் முதல் மற்றும் இரண்டொவது அல்ைது மூன்ைொவது மற்றும் இரண்டொவது நிரல் 

இருப்புப்சபொருள்களுக்கிலடயில் இல்லை. சமசை ச ொன்ை பங்களிப்பு உைவுகள் 

அடிப்பலடயில் பின்வரும் துலணப் பங்களிப்புகள் CO_ROLEs கிலடக்கின்ைை: 
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  CO_ROLE (general relation that is bi-directional) 

  CO_AGENT_PATIENT & CO_PATIENT_AGENT 

  CO_AGENT_INSTUMENT & CO_INSTRUMENT_AGENT 

  CO_AGENT_RESULT & CO_RESULT_AGENT 

  CO_PATIENT_RESULT & CO_RESULT_PATIENT 

  CO_INSTRUMENT_RESULT & CO_RESULT_INSTRUMENT 

ROLE_LOCATION மற்றும் ROLE_DIRECTION-க்கு இலணயொை CO_ROLE  உைவு இல்லை. 

இதன் கொரணம் இந்த உைவு HAS_HOLO_LOCATION உைவுடன் கூடுதல் சமலுைல் ச ய்யும். 

ஏதொவது இருப்புப்சபொருள் ஏதொவது இடத்தில் நிகழ்வுடன் சதொடர்புசகொண்டிருந்தொல், இந்த 

இருப்புப்சபொருள் நிகழ்வின் கொைத்தில் அந்த இடத்தில் இடம்கொணப்படசவண்டும்; எைசவ 

HAS_HOLO_LOCATION உைவு இருப்புப்சபொருளுக்கும் இடத்திற்கும் இலடயில் கொணப்படும். 

சமற்ச ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகலளப் பின்வருமொறு குைியொக்கம் ச ய்யைொம்:  

  Guitar player 

   HAS_HYPONYM player 

   CO_AGENT_INSTRUMENT guitar 

  Player 

   HAS_HYPERONYM  person 

   ROLE_AGENT  to play music 

   CO_AGENT_INSTRUMENT  musical instrument 

  To play music 

   HAS_HYPERONYM  to make 

   ROLE_INSTRIUMENT  musical instrument 

  Guitar 

   HAS_HYPERONYM  musical instrument 

   CO_INSTRUMENT_AGENT guitar player 

  ice saw 

   HAS_HYPERONYM  saw 

   CO_INSTRUMENT_PATIENT ice 

  saw 

   HAS_HYPERONYM  saw 

   CO_INSTRUMENT_PATIENT ice 

  ice 

  CO_ PATIENT_INSTRUMENT ice saw   

  REVERSED 

பிை உைவுகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள் கீசழ தரப்பட்டுள்ளை. 

  criminal 
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   CO_AGENT_PATIENT vietim 

  novel writer/Poet 

   CO_AGENT_RESULT  novel/poem 

  pastry dough/bread dough 

   CO_PATIENT_RESULT  pastry/bread  

  photograpic Camera 

   CO_INSTRUMETN_RESULT photo 

9.3.2.3.7. விலளவி மற்றும் விலளவிக்கப்படு (CAUSES and IS_CAUSED _ BY) 

   கொரண உைவு ச ொல்வலை 1.5–இல் show/see, fell/fall, give/have சபொன்ை விலை 

இலணகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. சபல்பொஃம் (Fellbaum:1990:54) விலைகளுக்கு 

இலடயில் மட்டும் கொரண உைவு இருக்கிைது, சமலும் கொை அடிப்பலடயில் விைகியிருக்கின்ை 

விலைகளுக்கிலடயில் மட்டும் இருக்கிைது என்கிைொர். யூசரொ ச ொல்வலையில் கொரண உைவு 

இரண்டொவது நிரல் இருப்பொன்கலளத் சதொடர்புபடுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிைது; இலவ 

விலைகளொகசவொ சபயர்களொகசவொ சபயரலடகளொகசவொ இருக்கைொம். (இந்த உைவு வலக 

நிரந்தரமொைது ஆைொல் ச ொல்வலகப்பொடுகலளக் கடந்சத பயன்படுத்த இயலும்). கொரண 

உைவு இயங்கு தன்லம உலடயதொக இருக்க சவண்டும்; விலளயும் சூழல் நிலையொைதொகசவொ 

அல்ைது இயக்கத்தன்லமயொைதொகசவொ இருக்கும். சமலும் நொம் இந்த இயக்க அல்ைது 

இயக்கமற்ை சூழல்களுக்கிலடயில் மூன்று கொைம்  ொர் உைவுகலள சவறுபடுத்துகிசைொம்.  

1. கொை அடிப்பலடயில் விைகி இருக்கிை இரு சூழல்களுக்கு இலடயில் உள்ள கொரண உைவு 

(எ.கொ. shoot/to hit).  

2. கொை அடிப்பலடயில் சமலுைல் ச ய்யும் இரு சூழல்களுக்கிலடசய உள்ள கொரண உைவு 

(எ.கொ. to teach/to learn).  

3. கொை அடிப்பலடயில் இலணந்து இருக்கும் இரண்டு சூழல்களுக்கு இலடசய உள்ள கொரண 

உைவுகள் (எ.கொ. வடி to feed/to eat).  

பின்வருைவற்ைில் கொரண உைவின் வலரயலைவிளக்கத்திற்கு முலையொை அளவீடுகள் 

தரப்பட்டுள்ளை. 

  Test 36 Factive causation relation 

   (To/A/an) X causes (to/a/an) Y to take place 

   (To/A/an) X has (to/a/an) as consequence 
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   (To/A/an) X leads to (to/a/an) Y 

   The converse of above ones 

   {to kill} (X) CAUSES   {to die} (Y) factive 

   {to die} (Y) IS_ CAUSED_By {to kill} (X) reversed 

   {to kill} CAUSES  {death} factive 

{death}   IS_CAUSED_BY {to kill}  reversed 

{murder} CAUSES  {to die} factive 

{do die} CAUSED_BY  {murder} reversed 

{murder} CAUSES  {death} factive 

{death}  IS_CAUSED_BY    {murder}        reversed 

பின்வரும் ச ொதலை இயக்க விலைகளுக்கும்/சபயர்களுக்கும் நிலைப் 

சபயரலடகளுக்கும் /விலையலடகளுக்கும் இலடயில் சமய்லம கொரணவொக்கத்லத 

கண்டுபிடிக்கும். 

   Test 37 Factive causation relation between verbs and adjectives (or adverbs) 

    X causes to be Y 

    X has being Y as a consequence 

    X leads to be(ing) Y 

    {to kill} (X) CAUSES {dead} (Y) factive 

    {dead}  (Y) IS_CAUSED_By {to kill} (X) reversed 

சமய்லமயல்ைொலம விலைசநொக்குத் துலணவிலைகளுடன் கண்டுபிடிக்கப்படும். 

  Test 38 Non_ factive causation relation between verbs/nouns using a modal auxiliary 

    (A/an) X may cause (a/an) Y 

    (A/an) X may have (a/an) Y as a consequence 

    (A/an X may lead to (a/an) Y 

    {to search} (X)CAUSES {to find} non factive 

    {to find }  (X) IS_CAUSED_By  {to search} (Y) non factive 
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  Test 39  Causation relation between verbs/nouns referring to temporally disjoint 

situations 

If (a/an) X takes place it causes/may cause (a/an) Y to take place 

afterwards/later on 

  Converse of above one 

 {to send} (X) CAUSES {to receive} (Y) factive 

 {to receive} (Y) CAUSES {ti send}(X)   reversed 

அடுத்த ச ொதலை கொை அடிப்பலடயில் சமலுைல் ச ய்யும் சூழல்களுக்கிலடயில் ஒரு கொரண 

உைலவக் கண்டுபிடிக்கும். 

  Test 40  Causation relation between verbs/nouns referring to temporally non-

disjoint situations 

    {to pull}    (X) CAUSES {to open} (Y) non-factive 

    {to open}  (Y) IS_CAUSED_By  {to pull} (X) non-factive 

இறுதியொக, இயக்கச் சூழல்கள் பிை இயக்க அல்ைது இயக்கமற்ை சூழல்கலள விலளவிக்கும். 

விலளவின் இயக்கத்தன்லம இயக்க அல்ைது இயக்கமற்ை உள்ளடக்கு சமொழிகளின் உைவொல் 

புொிந்துசகொள்ளப்படும். 

  (i) fall asleep V CAUSES   sleep V,  sleep N, asleep A  

      fall asleep V HAS_HYPERONYM  change V 

  sleep V HAS_HYPERONYM   be V 

  sleep N,  asleep A XPOS_ NEAR_SYNONYM sleep V 

  (ii) addormentare (make sleep)  V CAUSES     addormentarsi   (fall asleep)  V 

           addormentarsi   (fall asleep)  V    HAS_HYPERONYM  combiare (change) V 

           addormentare (make sleep) V  HAS_HYPERONYM  fare (make,cause) V 

 (i)-இல் to sleep என்பதன் கொரணவிலை இயக்கமற்ைதொகும்; இது to be என்ை விலையுடன் 

அதன் உள்ளடங்கு சமொழிய உைவொல் சவளிப்படுத்தப்படுகிைது. asleep என்ை சபயரும் 

யளடநநி என்ை சபயரலடயும் அதனுடன் சநருங்கிய ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைவுகள் 

சகொண்டுள்ளன் எைசவ அலவயும் இயக்கமற்ைலவயொகும்.    
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9.3.2.3.8. துலண நிகழ்வு சகொண்டிரு மற்றும் துலண நிகழ்வொக இரு (HAS_SUBEVENT AND 

IS_SUBEVENT_OF 

  சபஃல்பொம் (Miller et al, 1990:45) கூைியவொறு உட்படுத்தும் உைவு (entailment relation) 

எல்ைொ விலை உைவுகலளக் சகொண்டிருக்கும். விலைகலள ஒழுங்குபடுத்தும் சவறுபட்ட 

உைவுகள் ச ொல் ொர் உட்படுத்தம் (lexical entailment) என்ை சபொதுலமயொை சகொள்லகயொல் 

ச ய்யப்படும். ச ொல் உட்படுத்தம் நிகழ்வுகளுக்கும் உட்படுத்தத்தின் தில க்கும் 

இலடயிலுள்ள கொை உைவின் அடிப்பலடயில் சவறுபடுத்தப்படும்.   

               a.  + Temporal inclusion (the two situations partially or totally overlap) 

          a.1.   Co extensiveness  (e,g. to limp/to walk) hyponymy/troponymy 

          a.2.    Proper inclusion  (e.g. to snore/to sleep) entailment 

          b.    -Temporal exclusion (the two situations are pemporally disjoint) 

          b.1.   backward presupposition (e.g. to succeed/to try) entailment 

          b.2.   cause (e.g.  to give/to have) 

யூசரொ ச ொல்வலையில் உட்படுத்தலின் தில சவறுபொடுகள் சமய்லம (factive) மற்றும் 

சமய்லமயின்லம (non-factive) புைக்குைிப்புகளொல் சவளிப்படுத்தப்படும். எடுத்துக்கொட்டொகப் 

பின்சநொக்கு முற்சகொலள (backward presuppotion) சமய்லமப் புைக்குைிப்புடன் 

இலணப்புக்கிளவியில் கொரண உைலவப் பயன்படுத்தி சவளிப்படுத்தைொம். 

        {to succeed}   IS_CAUSED_BY {to try} (Y) factive  

  {to try}  CAUSES {to succeed} non - factive 

snore மற்றும் sleep, buy மற்றும் pay இவற்ைிற்கிலடயில் உள்ள உட்படுத்து உைலவ 

HAS_SUBEVENT/IS_SUBEVENT_OF என்ை உைவொல் சதொடர்புபடுத்தைொம்.   

  {to snore}   IS_SUBEVENT_OF {to sleep} 

  {to sleep}   HAS_SUBEVENT {to snore} reversed 

  {to buy}     HAS_SUBEVENT {to pay} 

  {to pay}    IS_SUBEVENT_OF  {to buy}   reversed 

துலணநிகழ்வு உைவு பை மிக சநருக்கமொக உைவுசகொண்டுள்ள விலைகளுக்குப் 

பயனுள்ளதொகும்; மைித-உள்ளுணர்வுகலள சநரடியொக சவண்டும் (பருலம இருப்பொன்களின் 

பகுதி-முழுலம உைவுக்கு இலணயொைதொகும்).  

             பின்வரும் ச ொதலைகளில் விலைகளுக்கு இலடசயயுள்ள HAS_SUBEVENT உைவின் 

வலரயலை விளக்கத்திற்குப் சபொதுவைொ அளவீடு (நிகழ்வுகள் அல்ைது ச யற்பொங்குகள் 

இவற்லைக் குைிப்பிடும் சபயர்கள்) தரப்பட்டுள்ளை:  
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  Test 41  Has_Subevent/Is_subevent_or relation between verbs/ nouns  (a)   

Y takes place during or as a part of X, and  

whenever Y takes place, X takes place  

snoring takes place during or as part of sleeping, and  

whenever snoring takes place, sleeping takes place 

 *sleeping takes place during or as part of snoring 

*whenever sleeping takes place, snoring takes place  

{to snore} (X)     IS_SUBEVENT_OF      {to sleep} (Y) 

{to sleep}  (Y)    HAS_SUBEVENT        {to snore} (X)    reversed 

  Test 42             Has_Subevent/Is_subevent_or relation between verbs/ nouns  (b) 

    X consists of Y and other events or processes 

    the converse of a) 

    -Y is a verb in the gerundive from 

    -X is a verb in the gerundive from 

    buying consists of paying and other events or processes 

    *paying consists of buying and other processes 

{to buy} (Y)     IS_SUBEVENT_OF      {to pay} (X) 

    {to pay}  (X)   HAS_SUBEVENT        {to buy} (Y)    reversed 

9.3.2.3.9 முலையில் மற்றும் முலையின் (IN _MANNER and MANNER _OF)  

               முலை உட்படுத்து சமொழியக் (tropnymy) கருத்துச்  ொயல் ச ொல்வலை 1.5–இல் 

விலைகளொலும் (எ.கொ. இயக்கங்களின் முலைகள்) அவற்ைின் கூடுதல் சபொதுவொை 

துலணநிலைகளொலும் ஊக்கப்படுத்தபடபட்டுள்ளது: எடுத்துக்கொட்டொக “slurp” என்பலத “to eat 

noisily” என்று சபயர்ப்புலர ச ய்து “eat” என்பதன் முலை உட்படுத்து ச ொல்ைொகக் குைியொக்கம் 

ச ய்யைொம். முலை உட்படுத்து சமொழியத்லத உள்ளடங்கு சமொழியத்தின் துலணவலகயொகப் 

பொர்க்க இயலும்: அதொவது இது உள்ளடங்குச் ச ொல்லையும் ஒரு முலை ொர் பண்புக்கூலையும் 

அர்த்தங்சகொள்ளும். இருப்பினும் முலை உட்படுத்து சமொழிய உைவு தரவு லமயத்தில் எல்ைொ 

உள்ளடங்கு உைவுகலளயும் குைியொக்கம் ச ய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. யூசரொ 

ச ொல்வலையில் முலை உட்படுத்து சமொழியத்திற்கும் உள்ளடங்கு சமொழியத்திற்கும் 

இலடயில் சவறுபொடு கருதப்படவில்லை; ஆைொல் முலை உட்கூலை சவளிப்படுத்தம் ச ய்ய 

இயல்பொை உள்ளடங்கு சமொழியத்துடன் ‘முலையில்’ (IN_MANNER) மற்றும் ‘முலையின்’ 

(MANNER_OF) உைவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

  Test 43  to take place in certain manner 
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   to X is to Y in a Z manner/way 

   to slurp is to eat in a noisely manner 

   slurp V HAS_HYPERONYM eat  V 

   slurp V IN_MANNER noisely adverb 

   noisely Adverb MANNER_OF slurp V reversed 

9.3.2.3.10. நிலையில் இரு மற்றும் நிலையின் (BE_IN_STATE and  STATE_OF)  

 இந்த உைவு ஒரு சபயரலடயொல் சவளிப்படுத்தப்படுகிை ஒரு குைிப்பிட்ட நிலையில் 

இருக்கும் எலதயும் குைிப்பிடும் சபயர்களுக்கிலடயில் உள்ள சதொடர்புகலளக் குைியொக்கம் 

ச ய்வதற்குத் சதலவயொகும். இந்தப் சபயர்கள் சபரும்பொன்லமயும் ஒரு திைந்த 

குைிசபொருலளக் சகொண்டிருக்கும்; அதொவது அலவ அந்த நிலை பயன்படுத்தப்படும் எந்த 

இருப்புப்சபொருலளயும் (entity) குைிப்பிடும். எடுத்தக்கொட்டொக the poor என்பது poor என்ை 

நிலையிலுள்ள எல்ைொ இருப்புப்சபொருள்கலளயும் குைிப்பிடும். இந்தப் சபயர்கள் அந்த 

நிலைகளுக்கு நிகரொைலவ அல்ை என்பலதக் கருத்தில் சகொள்ளவும்: ‘poor’ என்ை பண்பு 

சகொண்ட இருப்புப்சபொருள்கள் நிலைகள் அல்ை: ஆைொல் அலவ இயல்பொை முதல் நிரல் 

நிலைசபொருள்களொகும் (1st order entities) இவ்வுைவு சவறுபட்ட சபொருண்லம வலககலளக் 

கடந்ததொகும். பின்வருவது சபொதுவொை ச ொதலையொகும்.   

  Test 44 be in a particular state 

   a/an/the X is the one/that to whom/which the state Y applies 

   the poor are the ones to whom the state poor applies 

   Poor N BE_IN_STATE poor A 

   Poor A STATE_OF poor N reversed 

9.3.2.3.11 ஆக்கம் ொர் உைவுகள் (Derivational relations)  

 ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து இரண்டு ஆக்கம் ொர் உைவுகள் 

எடுத்துக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளை: 

  DERIVED/DERIVED_FROM/HAS_DERIVED 

  PERTAINS_TO and IS_PERTAINED_TO  

ஆக்க உைவு கைப்படமில்ைொத ஒரு உருபைியல் உைவொகும். ஆக்க உைவுடன் பிை 

சபொருண்லம உைவுகளும் இருக்க சவண்டும். எ.கொ. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம், 
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எதிர்சமொழியம், பங்களிப்பு (role), கொரணம் (cause). எது அடிப்பலட வடிவம் எது ஆக்க வடிவம் 

என்பை சதளிவில்ைொதசபொது சபொது உைவொை ஆக்க உைவு பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

சதொடர்புைவு (PERTAIN relation) என்பது சதளிவற்ை சபொருண்லம விலளவுள்ள ஒரு  ிைப்பு 

வொய்ந்த உருபைியல் உைவொகும்; ஒரு வலகத் தலைப்புக் குைியீடொகப் சபயர்களுடன் மட்டும் 

சதொடர்புபடுத்த இயலுகிை பை சபயரலடகளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிைது. எ.கொ. 

atomic/atom, chemical/chemistry, greek/Greece.. இலணயொை சபயர்களுக்கு உள்ள இந்த 

உைலவ conscerning, related to எை சபயர்புலர ச ய்யைொம். சபயரலடசய சபொருண்லமயற்று 

இருப்பதொல் இந்த உைவு முந்லதய உைலவவிடத் சதளிவற்ைதொகும். இந்த உைவுக்கு சநர் 

பொிச ொதலை இல்லை; ஆைொல் பிை உைவுகள் (causal, IN_STATE) இல்ைொதக் கொரணத்தொலும் 

சபயரலடசய சவறுலமயொக இருக்கிை கொரணத்தொலும் இந்த உைலவப் சபொருள்சகொள் ச ய்ய 

இயலும். இந்த உைவு மொைிகளுக்கு இலடசய உள்ள உைவொகும்.   

9.3.2.3.12. சநர்வு மற்றும் வகுப்பு (Instance and class) 

  உள்ளடங்கு சமொழிய உைவு இருப்புப்சபொருள்களின் வகுப்புகளிலடயிலுள்ள 

உைவொகும். தைிநிலைப் சபொருள்கலளயும் ஏதொவது வகுப்லபச்  ொர்ந்தலவ எைக் கூை 

இயலும். ச ொல் தரவு லமயத்தில் பை சநர்வுகலள நொம் கொண இயைொவிட்டொலும், இந்த உைவு 

குைிப்பிட்ட சநர்வுகலளச் ச ர்க்க விரும்பும் மற்றும் ஒரு தைியொை தரவு லமயத்லதப் பொர்க்க 

விரும்பொத பயன்பொட்டொளர்களுக்குப் பயன்படும். உள்ளடங்கு சமொழியத்திலிருந்து இலத 

சவறுபடுத்த இது சநர்வு_சகொண்டிரு (HAS_INSTANCE) என்றும் இதன் மறுதலை வகுப்பு_ ொர் 

(belongs_to_class) என்றும் கூைப்படும். 

  Test 45 Individuals belonging to a class 

    X is one of the Ys 

    Y is one of the Xs 

    manchester is one of the cities 

    manchester BELONGS_TO_CLASS   city 

    city HAS_INSTANCE Manchester 

9.3.2.3.13.வலரயறுக்கப்படொத உைவுகள்: வலரயலையில்ைொ சமொழியம்  (Undefined relations: 

“fuzzynyms”)  
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               இறுதியொக ஒரு ச ொல் மற்சைொரு ச ொல்லுடன் வலுவொகத் சதொடர்பு சகொண்டுள்ள 

சநொ;வுகள் எல்ைொவற்லையும் உள்ளடக்கும்படி ஆைொல் எந்த உைவும்  ொியொை வலரயலை 

விளக்கம் ச ய்யப்படொமல் இருக்கும் ஒரு உைவு உள்ளது. சமற்ச ொன்ை எல்ைொச் 

ச ொதலைகளும் தவறும்; சபொது வலரயலையில்ைொ சமொழியம் வரும்; இருப்பினும் “X has some 

strong relation to Y” என்பது சபொருந்தும். ஒசர ச ொல்வலகப்பொட்லடச்  ொர்ந்த 

ச ொற்களுக்கிலடயில் வலரயலையில்ைொ சமொழியம் (FUZZYNYM) வரும்; X 

POS_FUZZYNYM என்பது ச ொல்வகுப்லபக் கடந்து வரும்.   

9.4. பன்சமொழியம் (Multilinguality)  

9.4.1 நிகரன் உைவுகள் (Equivalence Relation)  

              ஓவ்சவொரு சமொழிகளின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கிலடயில் உள்ள 

நிகரன் உைவுகளும் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவும் ((Inter-Lingual-Index) மிகக்கூடுதைொக 

சமொழிகளுக்கிலடசய உள்ள உைவுகளுக்கு (Language Internal Relation) இலணயொக அலமயும். 

அட்டவலண: யூசரொ ச ொல்வலையில் நிகரன் உைவுகள். 

EQ_RELATION Source Synsets Target ILIs 

EQ_SYNONYM diventare IT to become 

EQ_NEAR_SYNONYM Schoonmaken to clean in X senses 

EQ_HAS_HYPERONYM kunstproduct NL (artifact 

substance) 

artifact; product 

EQ_HAS_HYPONYM dedo ES (a finger or toe) toe; finger 

பிை உைவுகள் 

EQ_HAS_HOLONYM EQ_IN_MANNER EQ_BE_IN_STATE 

EQ_HAS_MERONYM EQ_CAUSES EQ_IS_STATE_OF 

EQ_INVOLVED EQ_IS_CAUSED_BY EQ_GENERALIZATION 

EQ_ROLE EQ_HAS_SUBEVENT EQ_METONYM 

EQ_CO_ROLE EQ_IS_SUBEVENT_OF EQ_DIATHESIS 

நிகரன் ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் (EQ_SYNONYM) என்ை உைவு மிக முக்கியமொை 

உைவொகும்; ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கிலடயில் ஒன்றுக்சகொன்று சபொருத்தம் 

இருந்தொல் இது வரும். சமலும் கைலவ நிகரன் உைவுகளுக்கு (Complex_Eqivalance  

Relations) உைவுகள் இருக்கின்ைை; இவற்றுள் முக்கியமொைலவ பின்வருவை.  
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1. அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழிய நிகரன் (EQ_NEAR_SYNONYM): ஒரு சபொருண்லம 

ஒசர சநரத்தில் பல்நிலை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளுடன் சபொருந்திைொல், 

பல்சபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் ஒசர இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பதிசவட்டுடன் 

சபொருந்திைொல், அல்ைது துல்லியகப் சபொருத்தம் குைித்து ஏதொவது ஐயம் சதொன்ைிைொல் இந்த 

உைவு வரும்.  

2. உள்ளடக்கு_சகொண்டிரு_நிகரன் (EQ_HAS_HYPRONYM): இருக்கிை இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்லடக் கொட்டிலும் ஒரு சபொருண்லம கூடுதல்  ிைப்பு வொய்ந்ததொக 

இருந்தொல் இது வரும்.  

3. உள்ளடங்கு_சகொண்டிரு_நிகரன் (EQ_HAS_HYPONYM): ஒரு சபொருண்லம, கூடுதல்  ிைப்பு 

வொய்ந்த இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டுடன் மட்டும் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டொல் 

இது வரும்.  

   யூசரொ ச ொல்வலையில் நிகரன் உைவுகள் ஒவ்சவொரு சமொழியிலிருந்தும் ஒரு தைிநிலை 

இலடசமொழிக்கு சமொழியிலடக்கு (Single Interlingua) சபொருள் பன்சமொழியக் குழும நிலையில் 

நிறுவப்படுகின்ைது. சமொழியிலிருந்து சமொழிக்குப் சபொருத்தங்கள் இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவு வழியொக மலைமுகமொக அைியப்படுகிைது.  

  உருவொக்கும் ச யற்பொட்டின்சபொது ஒரு சமொழியில் ச ொல்  ொர் இலடசவளி ((lexical 

gap) இருந்தொசைொ சபொருண்லமகள் சபொருந்தொவிட்டொசைொ உைவு தருவதற்கு உதவ யூசரொ 

ச ொல்வலையில் கைலவ உைவுகள் சதலவயொைதொகும். ஒரு தைிநிலை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியம் ஒசர சநரத்தில் பை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிவுடன் சபொருந்தும் முதல் 

சூழல் அடிக்கடி நிகழும். இதற்கு முக்கிய கொரணம் ச ொல்வலை 1.5–இல் அர்த்த சவறுபொடுகள் 

பிை ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப்பட்ட மரபு மூைவளங்களில் உள்ளலதவிடக் கூடுதல் 

நுட்பமொக்கப்பட்டதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, டச்சு மூைவளத்தில் scoonmaken (to clean) 

என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் தொன் உள்ளது இது ச ொல்வலை 1.5–இல் ஒசர  மயத்தில் to clean 

என்பதன் 4 அர்த்தங்களுடன் சபொருந்தும்:  

 -{make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from} 

 - {remove unwanted substances from, such as feathers or pits, as of chickens or fruit} 

 - {remove in making clean; “clean the spots off the rug”} 
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 - {remove unwanted substabces from – (as in chemistry}  

  டச்சு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் schoonmaken என்பது clean என்பதன் இந்த 

எல்ைொ அர்த்தங்களுடன் அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழிய நிகரன் உைவுடன் 

(EQ_NEAR_SYNONYM) சதொடர்புபடுத்தப்படும். இசத சபொன்ை சூழல் டச்சு ச ொல்வலையில் 

குலை சவறுபொடு (under-differentiation) இருக்லகயில் வரும். ச ொல்வலை 1.5–இல் அர்த்த 

சவறுபொடு மட்டுமின்ைி மறுதலைச் சூழலும் நிகழும். எடுத்துக்கொட்டொக versieral மற்றும் 

versiering என்பை டச்சு மூைவளத்தில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளொகக் குைியொக்கம் 

ச ய்யப்படவில்லை; ஆைொல் அலவ இரண்டும் ச ொல்வலை 1.5–இல் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமம் decarection என்பதுடன் சதொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளை. டச்சு ச ொற்கள் 

ஒரு தைிநிலை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமமொக இலணக்கப்பட சவண்டும்; ஆைொல் 

அவற்லை ஒரு வலுவற்ை அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழிய உைவொல் உைவுபடுத்த இயலும். 

பிந்லதய சநர்வில் அலவ இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடலவப் பங்கிட்டுக்சகொள்ள இயலும்; 

ஆைொல் நிகரன் உைவு அண்லம ஒருசபொருள் பன்சமொழிய நிகரன் உைவொக இருக்க சவண்டும்; 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிய நிகரைொக இருக்கைொகொது.  

  EQ_HAS_HYPERONYM ச ொல்வலை 1.5 அல்ைது ஆங்கிைத்தில் ச ொல்  ொர்ந்த 

இலடசவளிகளுக்கு சவண்டிப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. அம்மொதிொியொை இலடசவளிகள் 

பண்பொடு  ொர்ந்ததொகசவொ பயன்வழியியல் (pragmatics)  ொர்ந்ததொகசவொ இருக்கைொம். ஒரு 

பண்பொடு ொர் ச ொல் இலடசவளி ஆங்கிை அல்ைது அசமொிக்கப் பண்பொட்டில் அைியப்படொத 

ஒரு கருத்துருவொகும். எடுத்துக்கொட்டொக டச்சுப் சபயர்ச்ச ொல்ைொை citroenjenever 

(எலுமிச்ல த் சதொைொல் ச ய்யப்படும் ஒரு வலக ஜின்) அல்ைது klunen என்ை டச்சு விலை 

(நிைத்திலிருந்து ஒரு உலைந்த நீொிலிருந்து மற்சைொரு உலைந்த நீருக்குச்  ருக்கு சமல் நடத்தல்) 

பயன்வழியியல் ச ொல் இலட சவளிகள் சமொழிகளுக்கு இலடசய உள்ள ச ொல்ைைொக்க 

சவறுபொடுகளொல் ஏற்படுகிைது; அதொவது இந்சநர்வில் கருத்துரு சதொியும்; ஆைொல் இது 

ஆங்கிைத்தில் ஒரு தைிநிலை ச ொல்ைைொக்க வடிவொல் சவளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. 

  Dutch  :  doodshoppen (to kick to death) 

  Spanish :    alevin (young fish), 

  Italian  :      rincasare (to go back home) 
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  ிை சநர்வுகளில் சமொழியில் ச ொல்ைைொக்க அலமப்சபொழுங்குகள் ஆங்கிைத்திலிருந்து 

சவறுபட்டலவயொயிருக்கும்; ஆைொல் கருத்துருக்கள் எல்ைொ பண்பொடுகளிலும் 

அைியப்பட்டைவொக இருக்கும். குைிப்பொக “doodschoppen” (kick to death) சபொன்ை 

கருத்துருக்கள் சகொல் (to kill) மற்றும் உலத (to kick) என்ை இரண்டு நிகர் உள்ளடக்கு 

உைவுகலளப் சபறும். இது டச்சு சமொழியில் பல் உள்ளடக்கு சமொழிகளுக்கு இலணயொக 

அலமயும். இது சபொை ஸ்பொைிஷில் alevin ‘young fish’என்பது fish என்ை 

நிகர்_உள்ளடக்குசமொழிசயொடும் (eq_hyponym) young என்ை நிகர்_நிலையில்_இரு 

ச ொல்சைொடும் (eq_be_in_state) சதொடர்புபடுத்த இயலும். ஒருசபொருள் பன்சமொழிய 

குழுமங்களின் சபொருண்லமகளின் பல் நிகர உைவுகலளப் பயன்படுத்தி இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும்.  

 இந்த எல்ைொ சநர்வுகளிலும் ஆங்கிைமொத ச ொற்கள் கூடுதல்  ிைப்பொைலவயொக 

இருக்கும். நிகர்_சகொண்டிரு_உள்ளடக்குசமொழிய (EQ_HAS_HYPERONYM) உைலவ 

பயன்படுத்தி கூடுதல் சபொது ஆங்கிை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுக் கருத்துருக்களுடன் 

சதொடர்புபடுத்த இயலும். EQ_HAS_HYPERONYM (நிகர்_சகொண்டிரு_உள்ளடங்கு சமொழி) 

மறுதலையொை சூழலில் பயன்படுத்தப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக ஸ்பொைிஷ் சமொழியில் ‘dedo’ 

என்ை ச ொல் லகவிரலையும் (finger) கொல்விரலையும் (toe) குைிக்கப் பயன்படுத்தப்படும். இந்த 

சநர்வில் பயன்பொட்டியல் சவறுபொடு மட்டும்தொன் கொணப்படும்; ஒரு உண்லமயொை 

பண்பொட்டு இலடசவளி கொணப்படொது.    

 சமொழிகலளக் கடந்து ச ொல் வலகப்பொட்டில் சபொருத்தமின்லமகள் இலடசவளியின் 

ஒரு தைி வலக சநர்வொகும். எடுத்துக்கொட்டொக டச்சு சமொழியில் ‘aarding’ என்ை சபயரலட 

ஆங்கிை விலையொை ‘to like’ என்பதற்கு நிகரொைதொகும்” ஆைொல் டச்சு சமொழியில் அந்த 

சபொருண்லமலயத் தருகிை விலை இல்லை. இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுக்கு நிகரன் 

உைவுகள் ச ொல்வலகப்பொட்டிற்கு மொைக்கூடியை அல்ை. எைசவ ‘aarding’ என்ை 

சபயரலடக்கும் like என்ை விலைக்கும் இலடயில் EQ_NEAR_SYNONYM உைலவ சநரடியொக 

சவளிப்படுத்துவது  ொத்தியமொகும்.  

 கைலவத் தன்லமயொை நிகரன் உைவுகள் ஒவ்சவொரு சமொழியிலிருந்தும் இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுக்குத் தைியொக சவளிப்படுத்தப்படுகிைது. சபொருத்தத்லதப் பற்ைிய தீர்மொைங்கள் 

ஆங்கிை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடலவ சநொக்கி அவற்ைின் சமொழிக்குத் தைியொக ஒவ்சவொரு 
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தளத்தொலும் எடுத்துக்சகொள்ளப்படுகிைது. இத்துடன் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடலவப் 

பின்பற்ைிச் ச ொல்வலககலளக் கடந்த சபொருத்தத்லத சநர் ச ய்ய முயற் ி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடுத்த துலண பகுதியில் விவொதிக்கப்படும்.  

9.4.2. இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு (Inter lingual index)  

 முன்னுலரயில் விளக்கப்பட்டது சபொல் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு கருத்துருக்களின் 

ஒழுங்கலமக்கப்படொத களஞ் ியமொகும்; இதன் சநொக்கம் சமொழிகலளக் கடந்து ஒரு 

திைலமயொை சபொருத்தத்லதத் தருவதொகும். ஒவ்சவொரு கருத்துருவும் இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளொக உருப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது சகொள்லக அடிப்பலடயில் 

ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்லதயும் ஒரு ச ொல்வலகப்பொட்டு புைக்குைிப்லபயும்; 

ஒரு அர்த்தத்லதயும் அதன் மூைத்திற்கு ஒரு குைிப்லபயும் சகொண்டிருக்கும். ச ொல்வலை 1.5-

இல் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு ஒரு எளிய பட்டியைொகத் சதொடங்கப்பட்டது; இப்சபொழுது 

ச ொல்வலைகலளத் தொண்டி உகந்த சபொருத்தத்லதத் தருவதற்கு சவண்டி மொற்ைப்பட்டுள்ளது.  

 ச ொல்வலை 1.5 கருத்துருக்களின் பட்டியலிலிருந்து பை மொற்ைங்கள் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளை.  

• பிை ச ொல்வலைகளில் சநரும் விட்டுப் சபொை கருத்துருக்கலளச் ச ொ;த்தல். 

 • உைகளொவிய அர்த்தத் சதொகுப்புகலள உருவொக்குதல்.  

• கணிக்கும் ச ொற்களுக்குச் ச யற்களக் கலைச் ச ொற்கலளச் ச ொ;த்தல்.  

• சபொருள் விளக்கங்கலளச்  ீர்படுத்துதல்.  

425 சநர்வுகளில், ச ொல்வலை 1.5–இலிருந்து ஆக்கப்பட்ட இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடுகளுடன் ஒரு விடப்பட்ட சபொருள் விளக்கம் மைிதமுயற் ியொல் ச ர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

சபொருள் விளக்கங்கள் சபரும்பொலும்  ொியொை நிகரன் உைவுகலளத் தீர்மொைிக்க மிக 

முக்கியமொைதொகும். பிை மொற்ைங்கள் அடுத்த துலணப் பகுதிகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளை.  

9.4.2.1. இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவில் புதிய கருத்துருகளுக்கு விொிவொக்குதல்  

 முதைொவதொகச் ச ொல்வலை 1.5-இல் இடம்சபைொத கருத்துருக்கள் வட்டொர 

ச ொல்வலைகளில் உள்ளை. எ.கொ. a female cashier. பிை ச ொல்வலைகளில் உள்ள 

இம்மொதிொியொை கருத்துருக்கிலடயில் உள்ள நிகரன் உைவுகலள சவளிப்படுத்த சவண்டி 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு விொிவுபடுத்தப்பட சவண்டும். இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு 
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இரண்டு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட ச ொல்வலைகளில் சநரும் எல்ைொக் கருத்துருக்களின் 

உயர் குழுமமொக மொறும். இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடலவ விொிவுபடுத்தும் ச யற்பொங்கு 

பின்வருவைவொகும். எல்ைொத் தளங்களும் திைனுள்ள புதிய இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடுகள் வடிவில் இலடசவளிகளின் விளக்கங்கலள ஒரு களத்திற்கு அனுப்பும். 

ச ொற்கலள ஒப்பிடுவதற்கு ஏதுவொக முலைபடுத்தப்பட்ட சபொருண்லமச்  ிைப்பொக்கத்லதப் 

பயன்படுத்தி இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளை. குலைந்தது 

இரண்டு விளக்கங்களுக்கிலடசய சதலவயொை அளவு சமலுைல் இருந்தொல் ஒரு புதிய 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிவு ச ர்க்கப்படும்; இந்த இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவட்லடக் குைிப்பிடும் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் குலைந்தது பின்வரும் 

இரண்டு சவறுபட்ட நிகரன் உைவுகலளக் சகொண்டிருக்கும்: ச ொல்வலை 1.5-இற்கு மிக 

அண்லமப்படும் கைலவத் தன்லமயொை நிகரன் உைவு மற்றும் புதிய இலடசமொழி 

ச ொல்ைடலடவுப் பதிசவட்டிற்குொிய ஒரு தைி நிலை நிகர் உைவு. 

Spanish Wordnet       ILI               Dutch Wordnet 

Cajera eq_hyperonum     {cashier} eq_hyperonym  cassiere 

Eq_synonym      {female cashier} eq_synonym 

டச்சு சமொழி மற்றும் ஸ்பொைிஷ் சமொழிகளில் சநரடி நிகரன்கலளப் சபை இயலும் என்பலத 

இந்த எடுத்துக்கொட்டு கொட்டுகிைது; சமலும் ஆங்கிைத்துடன் மிக அண்லமயொகப் சபொருந்தும் 

ச ொற்கலளயும் கண்டுபிடிக்க முடியும்.  

9.4.2.2. இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு சவறுபொட்டின் ஒரு பண்படொ நிலைலய உருவொக்குதல்  

 இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு பை ச ொல் வலைகளில் சநரும் கருத்துக்களின் உயர் 

குழுமமொக இருந்தொலும் இது மொைொக மிக வலரயறுக்கப்படொத ஒன்ைொகும். மிக நுணுக்கமொை 

அர்த்தங்கள் சவறுபடுத்ததப்பட்டொல் ச ொல் வலைகலளக் கடந்து நிகரன்கலள நிறுவுவது மிக 

 ிக்கைொைொதொகும்; எடுத்துக்கொட்டொக “clean” என்ை சநர்வில் சவறுபட்டத் தளங்கள் நிகரன் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கலள சவறுபட்ட சபொருண்லமகளுடன் சதொடர்புபடுத்த 

இயலும்; இது சமொழிகலளக் கடந்த சபொருந்தொத் தன்லமலய விலளவிக்கும். இசத 

மொதிொியொை சபொருத்தமின்லம மூைவளங்கலளக் கடந்து  ீரொை பன்சமொழியத்தின்  ீரற்ை 

பட்டியைொல் உருவொக்கப்படைொம். இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவில் university என்பது ஒரு 
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கட்டிடமொகவும் ஒரு நிறுவைமொகவும் சவறுபட்ட ஒரு சபொருள் பன்சமொழிய குழுமங்கலளப் 

சபறும்; சமலும் பை insitute/building இலணகள் உள்ளை. இருப்பினும் பிை ச ொல்வலைகளில் 

ஒசர ஒரு அர்த்தம் மட்டும் குைிப்பிடப்படும் சூழல்கலள நொம் கொண இயலும். building 

என்பதற்சகொ institute என்பதற்சகொ சவறுபட்ட சதொிவுகள் ச ய்யப்பட்டொல் 

ச ொல்வலைகலளக் கடந்து ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கலளப் சபொருத்த இயைொது. 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுக்கு இரண்டொம் சபொருத்தமொற்ைம்  ீரொை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியத்தொல் சதொடர்புபடுத்த இயலும் அர்த்தங்கலளக் குழுமுவலத சநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளது.  

 எடுத்துக்கொட்டொக டச்சு, ஸ்பொைிஷ் மற்றும் இத்தொலிய சமொழிகளில் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்கள் “office” என்ை கருத்துருவின் 5 சவறுபட்ட அர்த்தங்கலள 

இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளுக்கு EQ_SYNONYM அல்ைது 

EQ_NEAR_SYNONYM உைவுகள் வழியொக உருப்படுத்தம் ச ய்யும்: place, action, carried out, 

job, organization and the group of people என்பை உைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக்குழுமங்கள் மீல  அலடப்புக்குைிகளொல் பிொிக்கப்பட்டுள்ளை.  

அட்டவலண 

ILI Record Dutch Synsets Spanish Synsets Italian Synsets 

{office}-1960921 

Where professional or 

clerical duties are 

performed; “he rented 

an office in the new 

building” 

{kantoor; werkkamer; 

werkruimte} 

 

{oficina} 

 

{ufficio; studio} 

 

{role; part; 

office;function]- 

399406 

{functie:rol} 

 

{function:officio} 

 

Papel: {ufficio: 

mansione } 

 

The actions and 

activities assigned to 

or required or 

expected of a person 

or group:”the function 

{emplooi} 
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of a teacher “:”the 

government must do 

its part” or “play its 

role”or do its duty”  

{situation; place; 

spot;office; slot; 

berth; post; position} 

– 344376 

{ampt; 

ambtsbediening; 

bedizening; officie; 

officium} 

{caro;puesto} 

 

{lavoro: impiego: 

occupazione} 

A job in an 

organization or 

hierarchy; “he 

occupied a post in the 

treasury” 

{betrekking; baan; 

d\ienstbetrekking; 

dienstverband; 

funcite; job; positie; 

werk; werlkkring} 

{arbeidsplaats; plaats} 

  

{authority; office; 

bureau; agency} – 

5301461 

{dienst } 

 

{agencia; oficina} {ispettorato} 

 

An administrative unit 

of government ; “the 

central intelligence 

Agency”; “the Census 

Bureau”; “office of 

management and 

Budget”; 

Kantoor; bureau; 

bureel; burelen} 

{bureau} 

 

  

{office staff; office} – 

5303509 

{Agentuur} 

 

  

Professional of 

clerical workers in an 

office; the whole 

office was late the 

morning of the 

blizzard” 

{kantoorpersoneel} 

 

  

http://www.languageinindia.com/


270 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

இந்த அட்டவலணயில் பைவற்லைக் கண்டுணரைொம். முதைொவதொக நொம் சமொழிகலளக் கடந்து 

பன்சமொழியம் இலணயொைதல்ை என்பலதக் கண்டுக்சகொள்ள இயலும். ஸ்பொைிஷ் 

ச ொல்வலையில் ‘oficina’ என்பது ‘office’ என்பதுடன் ஒத்தைி அடிப்பலடயில் 

பல்சபொருண்லமத் தன்லமயொைது; இத்தொலிய மற்றும் டச்சு ச ொல்வலைகளில் முலைசய 

‘ufficio’ மற்றும் ‘kantoor’ என்பை ஒத்தைி அடிப்பலடயில் பல்சபொருண்லமத் 

தன்லமயொைதொகும்; சமலும் இலவகள் ஒவ்சவொன்றும் ‘office’ என்பதன் சவறுபட்ட 

அர்த்தங்களுடன் பல்சபொருண்லம தன்லமயுலடயதொகும்; மற்றும் ஐந்து அர்த்தங்களில் 

இரண்டு மட்டும்தொன் சபொருத்தம் சபறுகிைது. பை சநர்வுகளில் கருத்துருக்கள் சவறுபட்ட 

வடிவுகளொலும் ஆக்கங்களொலும் கூட்டுச்ச ொற்களொலும் ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ளை.  

9.4.3. கைலவத் தன்லமயொை நிகரன் சபொருத்தங்கலளப் சபறுதல் 

   இதுவலரக் கூைியதிலிருந்து வட்டொர ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களிலிருந்து 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளுக்குச் ச ொல்வலையில் பைவற்ைிலிருந்து 

பைவற்ைிற்கொை சபொருத்தங்கள் கொணப்படும். இது பல் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களிலிருந்து மற்றும்/அல்ைது பல் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுவிற்கு 

EQ_NEAR_SYNONYM உைவொக அல்ைது EQ_NEAR_HYPONYM, EQ_HAS_HYPERONYM 

மற்றும் EQ_HAS_SYNONYM அல்ைது இவற்ைின் பை ச ர்ப்புகளொக இருக்கைொம். இறுதியொக, 

ச ொல்வலையில் ஒரு தைிநிலை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் EQ_METONYM, 

EQ_DIATHSIS, அல்ைது EQ_GLNERALIZATION சகொண்ட கைலவத் தன்லமயொை 

இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டுடனும் கைலவத் தன்லமயொை இலடசமொழி 

ச ொல்ைலடவொல் குழுமப்பட்ட கூடுதல்  ிைப்பு அர்த்தங்களில் ஒன்றுடனும் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்கும். 

Relation POS Source Synsets Target Example 

Eq_synonym Same 

 

1:1 

 

Auto: car 

 

Eq_near_synonym 

 

Any 

 

Many : Many  

 

Apparaat, machine, toestel: 

apparatus, machine, device: 

Eq_hyperonym 

 

Same Many: 1 (usually) citroenjenever: gin 

 

Eq_hyponym 

 

Same  

 

(usually) 1: many  dedo: toe, finger 

Eq_ metonym 

 

Same  

 

Many/1:1 

 

Universiteit,  universiteitsgebouw: 

University 

Eq_diathesis Same  Many/1:1 Raken (cause), raken: hit 
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Eq_generalization Same Many/1:1 Schoonmaken: clean 

பல் இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுப் பதிவுகள் மற்சைொரு ச ொல்வலையுடன் சபொருத்தம் 

ச ய்யப்பட்டொல், ஒரு ச ொல்வலையிலிருந்து இலடசமொழிச்ச ொல்ைலடவுக்குப் 

பைவற்ைிலிருந்து பைவற்ைிற்கொை சபொருத்தம் அலத சமலும் விொிவலடயச்ச ய்யும்.   

  நிகரன் உைவுகளின் மற்சைொரு முக்கியமொை பண்பு அலவ ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழும மட்டத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதொகும். இது தைிச் ச ொற்களுக்கும் அல்ைது ச ொல் 

அர்த்தங்களுக்கும் இலடயில் சவளிப்படுத்தப்படும் தைிச்  ிைப்பு உைவுகலளக் சகொண்ட மரபு 

இருசமொழி அகரொதியிலிருந்து சவறுபடும். எடுத்துக்கொட்டொக ‘idiot’ சபொன்ை இழிச்ச ொற்கள் 

இைக்கு சமொழியில் இழிச்ச ொல்ைொல் இருசமொழி அகரொதியில் சபொதுவொக 

சமொழிசபயர்க்கப்பட்டிருக்கும். யூசரொ ச ொல்வலையில் இழிச்ச ொல்லும் இயல்புச்ச ொல்லும் 

ஒசர ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்தின் உறுப்பிைர்களொகும். அலவகள் தைிநிலை 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிலவ நிகரைொகக் சகொண்டிருக்கும். இறுதியொக 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டின் ச ொல்வலகப்பொடு (POS) நிகரன் சதொடர்புகலள 

உருவொக்கப் சபொருத்தமொைதல்ை; எ.கொ. நிகரன் வலக EQ_NEAR_SYNONYM-ஆக இருக்க 

சவண்டுசமன்ைொலும் ஒரு சபயர் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் விலை மற்றும் 

சபயரலட இவற்ைின் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளுடன் நிகரன் சதொடர்பு 

சகொண்டிருக்கைொம்.  

  சபொதுவொக யூசரொ ச ொல்வலையில் பன்சமொழிய உைவுகளின் விலளவு, 

ச ொற்களுக்குப் பதிைொகக் கருத்துருக்கள் சபொருத்தப்படுகின்ைை, பல் கருத்துருக்கள் 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகலளப் பங்கிட்டு சகொள்ளைொம் அல்ைது ஒரு 

தைிநிலைக் கருத்துரு பல் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்லடத் தரைொம் 

என்பைவொகும் எை நொம் கூைவியலும். சமலும் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு EQ_SYNONYM 

உைவுகளொல் மட்டுசமொ அல்ைது பிை கைலவத் தன்லமயொை நிகரன் சபொருத்தங்கலளக் 

குைிப்பிடுவதொசைொ மிகக் குைிப்பொக அணுகப்படைொம். தரவுலமயம் குைிப்பொகசவொ மயக்க 

வழியிசைொ ஒரு தைிக் கருத்துருலவ அல்ைது ஒரு சதொகுதி கருத்துருக்கலள மற்சைொரு 

சமொழிக்குக் சகொண்டுவருவதற்குச்  ொத்தியத்லதத் தருகின்ைது.  

  முடிவொக, ஒரு இருசமொழிய அகரொதியில் உள்ள ஒன்று அல்ைது  ிை  ிைப்பொை மொற்றுச் 

ச ொற்களுக்குப் பதிைொக யூசரொ ச ொல்வலை தரவுலமயம் இைக்குசமொழியில் கருத்துருச் 
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ச ொல்ைைொக்கத்தின் விொிவொை பரந்த பொர்லவலயத் தருகின்ைது; இதிலிருந்து  ிைப்பொை 

ஒன்லைத் சதர்ந்சதடுக்க இயலும். இந்த அர்த்தத்தில் நொம் இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பில் 

‘குலுக்குதல் மற்றும் சுடுதல்’ (‘Shake and Bake) என்ை சநைிமுலைக்கு இலணயொை ஒன்லைச் 

ச ய்கின்சைொம். முதலில் மூைசமொழியின் அலமப்பு இயல்புகளிலிருந்து கூடுதல் நடுநிலையொை 

ஒரு சுருக்கம் ஆக்கப்படுகின்ைது (shake ‘குலுக்கு’). அடுத்தபடியொக இைக்குசமொழியில் புதிய 

( ொத்தியமொக ஒரு சவறுபட்ட) அலமப்பு உருவொக்கப்படுகின்ைது (bake ‘சுடு’). யூசரொ 

ச ொல்வலையில் ச ொல் ொர் குலுக்குதல் (lexical shake) பின்பற்ைப்படுகின்ைது: ஒரு சமொழிக்குச் 

 ிைப்பொை ச ொல்ைைொக்கத்திலிருந்து சுருக்கம் (Vossen 1999). இைக்குசமொழியில் 

ச ர்ந்துவருலக கட்டுப்பொடு அடிப்பலடயில் அல்ைது ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில் 

உறுப்பிைர்களின் பயன்வழியியல் மற்றும் உருப-சதொடொியல் இயல்புகள் அடிப்பலடயில் 

மிகப் சபொருத்தமொை ஒன்லைத் சதொிந்சதடுப்பதொல் சுடுதல் (Bake)  ொத்தியமொகும்.       

9.5. மொைிகளின் தகவல்  

  ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்தில் ஒவ்சவொரு மொைிகளுக்கும்  ிைப்பொை தகவல் 

தரவியலும். 

Usage 

Labels 

Features on register, style, sub-domains 

Features Morpho-syntactic properties for each part-of-speech 

Examples Example sentence 

Translations Whereas EuroWordNet provides equivalence links at the synset 

level, it is possible to specify here translations at the variant level 

Corpus Ref Corpus reference information for  the variant and corpus 

frequency 

Data Source 

Refs 

Data source reference information for the variant 

Definition A single definition per variant 

Status Any label providing a status indication 

Parole ID A reference to a specific Parole entry 
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சபரும்பொைொை தகவல் விருப்பொகும். ச ொல்வலை உருவொக்குபவர்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள், 

சமொழிசபயர்ப்புகள், விொிதரவு மற்றும் தரவு மூைக் குைிப்புலரகள், வலரயலை விளக்கங்கள் 

மற்றும் நிலைலம இவற்லைக் குைிப்பிடுவதில் சுதந்திரமொகச் ச யல்படைொம்.  

9.6. யூசரொ ச ொல்வலை இைக்குமதி/ஏற்றுமதி வடிவலமப்பு  

  யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவுகள், தரவுலமயங்களொகவும்  ொதொரண உலரக் 

சகொப்புகளொகவும் விைிசயொகம் ச ய்யப்பட்டுள்ளை. உலரக் சகொப்புகள் யூசரொ 

ச ொல்வலையின் ஏற்றுமதி இைக்குமதி வடிவலமப்பு அடிப்பலடயில் அலமப்பொக்கம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளை. இந்த வடிவலமப்லபப் சபொைொொிஸ் தரவுலமயம் படிக்க இயலும் மற்றும் 

ஏற்றுமதி ச ய்யப்படுலகயில் உருவொக்க இயலும். மூன்று சவறுபட்ட வடிவலமப்புகள் 

இருக்கின்ைை:  

• ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம்  

• இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுகள்  

• உயர்-கருத்துருக்கள் மற்றும் சபொருண்லமப் பரப்புகள்  

9.6.1. ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு ஏற்றுமதி இைக்குமதி வடிவலமப்பு  

  ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழும வடிவலமப்பு ஒரு சமொழிச் ிைப்புச் ச ொல்வலைக்குக் 

கருத்துருக்கலள இைக்குமதி ச ய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. விைிசயொகிக்கப்பட்ட 

எல்ைொச் ச ொல்வலைகளும் இந்த வடிவலமப்பிலிருந்து அனுப்பப்படுகின்ைது.  

  நிலை “0”-வில் சதொடங்கும் முதல் வொி (ச ொல்_சபொருண்லம என்று 

அலழக்கப்படுகின்ை) ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்லதக் கண்டுபிடிக்கின்ைது. அடுத்த 

நிலையில் (1) பின்வருவை பற்ைி தகவல் தரப்பட்டுள்ளது:  

• ச ொல்வலகப்பொடு: சபயர், விலை, சபயரலட, விலையலட அல்ைது இயற்சபயர்.  

•மொைிகள், ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உறுப்பிைர்கள் அல்ைது ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் 

• சமொழி அகவய உைவுகள்  

• நிகரன் உைவுகள்   
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  ஒவ்சவொரு மொைிகளுக்கும் சநரடி (literal) மற்றும் அர்த்தம் என்பை கட்டொயமொகும். 

விருப்பொக ஒவ்சவொரு மொைிகளுக்கும் தகவல் நிலை (3)-இல் தரப்பட்டுள்ளது. பின்ைொல் வரும் 

தகவல் நிலை, பயன்பொட்டுப் புைக்குைிப்புகள், அவற்ைின் மதிப்புகள், உருப-சதொடொியல் 

பண்புக்கூறுகள் (FEATURES), விொிதரவுகளுக்குக் குைிப்புலரகள் மற்றும் விொிதரவு நிகழ்சவண், 

மூைங்களுக்குச் சுட்டிக்கொட்டிகள், வொக்குறுதிப் (PAROLE) பதிசவட்டுக்குச்  ொத்தியமொை 

குைிப்புலரகள் என்பைவற்லை உள்ளடக்கும்.  

  சமொழி அகவய உைவுகள் (INTERNAL_LINKS) உைவின் வலக மற்றும் இைக்குக் 

கருத்துரு இவற்லைச் சுட்டிக்கொட்டி ஒவ்சவொன்ைொகச்  ிைப்பீடு ச ய்யப்படுகின்ைது. 

ச ொல்வலகப்பொட்டொல் இைக்குக் கருத்துரு அதன் மொைிகள் ஒன்ைின் சநரடி மற்றும் அர்த்த 

எண் சுட்டிக்கொட்டப்படுகின்ைை. நிகரன் உைவுகள் (EQ_LINKS) அசத சதொடொியலைப் 

பின்பற்றுகின்ைது; ஆைொல் இைக்கு இப்சபொது ஒரு இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடொகும்; இது மூைச் ச ொல்வலை 1.5 தரவுக் சகொப்பு அல்ைது (இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடு யூசரொ ச ொல்வலையின் ச ர்க்கப்பட்டொல்) ஒரு ADD_ON 

அலடயொள எண்ணிலிருந்து உற்பத்தியொகிை சகொப்பு குலைநிரப்பு இருப்பிடத்தொல் 

கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ைது.  

9.6.2. இலடசமொழிச் ச ொல்லடவுப் பதிவுகளுக்கு இைக்குமதி/ஏற்றுமதி வடிவலமப்பு 

   இலடசமொழிச் ச ொல்லடவுப் பதிசவடுகளுக்கு இைக்குமதி வடிவலமப்பு ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு அசத ஒழுங்கலமப்லபப் பின்பற்றுகின்ைது. முதல் வொி பதிலவக் 

கண்டுபிடிக்கின்ைது, அடுத்த நிலை தரலவக் சகொண்டிருக்கின்ைது. மூன்று துலணவலக 

இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள் இருக்கின்ைை:  

• ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து உற்பத்தியொகின்ை தைிநிலை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடுகள்.  

• ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து உற்பத்தியொகொத தைிநிலை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடுகள்.  

• பிை இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளின் ஒரு குழுமத்லத உருப்படுத்தம் 

ச ய்யும் ஒருங்கிலணந்த இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள்.  
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ச ொல்வலை 1.5-இலிருந்து உற்பத்தியொகிை இலடசமொழி ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள் 

ச ொல்வலகப்பொட்டின்  ிைப்பீடு, மூைச் ச ொல்வலை 1.5 தரவுலமயத்தில் சகொப்புக் குலைநிரப்பு 

இடத்திற்கு ஒரு குைிப்புலர, சபொருண்லம மற்றும் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்லத 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும் மொைிகளின் பட்டியல் இவற்லைக் சகொண்டிருக்கின்ைை.  

9.6.3. உயர்-கருத்துருக்கள் மற்றும் சபொருண்லமக்களங்கள்  

  இவற்ைின் இைக்குமதி வடிவலமப்பு உயர்-சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு அகவய அலமப்பு 

சகொண்டுள்ளது; இது இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எைசவ 

இைக்குமதிப் பதிசவடுகள் பின்வருவைவற்லைக் சகொண்டிருக்கும்:  

• மொைிகள் (ஒன்று மட்டும்)  

• சபொருண்லம  

• அகவயத் சதொடர்புகள்  

•இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுக்குத் சதடர்புகள் 

அகவயத் சதடர்புகள் SUPER_TOP_CONCEPT என்ை அளவில் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுள்ை. 

இது உள்ளடங்குசமொழியம், ISA அல்ைது உயர்நிலை, மற்றும் வகுப்புகளின் 

சவளிப்பலடயொை விைக்கலைக் கொட்ட OPPOSITE_TOP_CONCEPT என்பைவற்ைிற்கு 

சவண்டி நிற்கின்ைது.   

9.7. சநைிமுலை   

9.7.1. விொிவொக்க அல்ைது ஒருங்கிலணப்பு அணுகுமுலை  

  யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவுலமயம், கிலடக்கின்ை நிைவிலுள்ள மூைவளங்கள் மற்றும் 

பல்சவறு திட்டங்களிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட சபொருண்லமத் தகவல்கலளக் சகொண்ட 

தரவுலமயங்கள் இவற்ைொல் உருவொக்கப்பட்டதொகும். இது கொைம் மற்றும் ச ைவுதிட்ட எல்லை 

அடிப்பலடயில்  ிக்கைமொைது என்பது மட்டுமல்ைொமல் சுதந்திரமொக உருவொக்கப்பட்ட 

ச ொல்வலைகளிலிருந்து சபைப்படும் தகவல்கலள ஒன்ைிலணக்க இயலும்.  
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  சபொதுவொக, ச ொல்வலைகள் கீசழ தரப்பட்டுள்ள I&II -ஆல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

இரண்டு முக்கியச் சுற்றுகளில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை.  

1. ச ொல்வலைப் பகுதிலய உருவொக்குதல்  

1.1. சதொடக்கச் ச ொற்சைொலகயின்  ிைப்பீடு  

1.2. சமொழி உட்பலடயொை உைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்தல்  

1.3. நிகரன் உைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்தல் 2. ச ொல்வலைப் பகுதிகலள 

ஒப்பிடுதல்  

2.1. யூசரொ ச ொல்வலைத் தரவுலமயத்தில் ச ொல்வலைகலள ஏற்றுதல்  

2.2. பகுதிகலள ஒப்பிடுதல் மற்றும் மொற்ைியலமத்தல்  

2.3. பகுதிகலளக் கடந்து சமலுைலை அளத்தல்  

  வட்டொரக் கருவிகலளயும் கிலடக்கக்கூடிய மூைவளங்களின்  ிைப்பியல்பு மற்றும் 

 ொத்தியங்கள் என்பலவகலளப் சபொறுத்து ஆக்கப்பட்ட தரவுலமயங்கலளயும் பயன்படுத்தி 

ஒரு பகுதி உருவொக்கப்படுகிைது. தரவின் தரம் மற்றும் சவளிப்பலட அடிப்பலடயில், 

கிலடக்கக்கூடிய மூைவளங்கள் சவண்டியளவு சவறுபடும்.  ிை தளங்களுக்குச் ச ொல் 

அர்த்தங்களுக்கு இலடயில் பகுதி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வலைப் பின்ைல்கள் இருக்கிைது; பிை 

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் மயக்கம் நீக்கப்படசவண்டிய வலரமுலை விளக்கங்களிலிருந்து 

பிொித்சதடுக்கப்பட்ட சபொதுச்ச ொற்களொகும் (genus words).  

  ஒவ்சவொரு தளமும் ஒசர அளவீட்லடப் பயன்படுத்துகிை ச ொற்சைொலகயின் ஒரு 

பகுதியின்  ிைப்பீட்டுக்குப் பின் சபொருண்லம உைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்வதற்குப் 

சபொதுவொக இரண்டு அணுகுமுலைகள் பின்பற்ைப்படுகின்ைை:  

இலணப்பு மொதிொி (Merge Model): சதர்வொைது வட்டொர மூைவளங்களில் ச ய்யப்படுகிைது; 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் மற்றும் அவற்ைின் சமொழி உட்பலடயொை உைவுகள் 

முதலில் தைியொக உருவொக்கப்படுகின்ைை. அதன் பின்ைர் ச ொல்வலை 1.5-க்கொை நிகரன் 

உைவுகள் உருவொக்கப்படுகின்ைை.  
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விொிவு மொதிொி (Expand Model): சதர்வு ச ொல்வலை 1.5–இல் ச ய்யப்படுகிைது; மற்றும் 

ச ொல்வலை 1.5–இன் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் பிை சமொழியில் நிகரொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களொக (இருசமொழிய அகரொதிகலளப் பயன்படுத்தி) 

சமொழிசபயர்க்கப்படுகிைது. ச ொல்வலை உைவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளை மற்றும் எங்சகல்ைொம் 

சதலவசயொ யூசரொ ச ொல்வலைக்கு ஏற்ைவொறு மொற்ைியலமக்கப்பட்டுள்ளை. ஆங்கிைமல்ைொத 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட ச ொல்வலை உைவுகலளச் 

 ொிபொர்க்க ஒருசமொழிய மூைவளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  

  சபரும்பொைொை சமொழிகளுக்குப் பின்பற்ைப்படும் இலணப்பு மொதிொிச் ச ொல்வலை 1.5- 

இலிருந்து சுதந்திரமொை ஒரு ச ொல்வலைலய விலளவிக்கும்;  ொத்தியமொகச்  ிைப்பொை 

பண்புகூறுகலளத் தக்க லவக்கும். ஸ்பொைிஷ் மற்றும் பிசரஞ்சு சமொழிகளுக்குப் 

பின்பற்ைப்பட்ட விொிவு மொதிொி ச ொல்வலை 1.5–க்கு மிக அண்லமப்பட்ட ஒரு ச ொல்வலைலய 

விலளவிக்கும்; ஆைொல் அதைொல் பொதிக்கப்பட்டு ஒரு  ொர்புலடயதொய் இருக்கும். எந்த 

வழிமுலைலயப் பின்பற்ைசவண்டும் என்பது கிலடக்கும் மூைவளங்களின் தரத்லதப் சபொறுத்து 

அலமயும். முதல் வளர்ச் ிக்கட்டத்தின் உருவொக்கத்திற்குப் பிைகு விலளவுகள் யூசரொ 

ச ொல்வலையின் ஏற்றுமதி வடிவலமப்புக்கு மொற்ைப்படுகின்ைை மற்றும் சபொதுவொை தரவு 

லமயத்தில் ஏற்ைப்படுகின்ைை. 
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    யூசரொ ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் உைகவயமொை பரந்த பொர்லவ 

 

 

 

   

     Ib   

      

 Ia 

 

            

  

     Ia  

          II 

 

 

    Ic 

 

            III 

                                                                 

இயந்திரத்தொல் படிக்கப்சபறும் 

அகரொதிகள், ச ொல்வலைகள், 

வலகப்பொட்டியல்கள், 

விொிதரவுகள்  வட்டொரத் 

தரவுலமயத்தில் 

ஏற்ைப்பட்டுள்ளை 

ச ொற்சபொருண்லமயியலின் 

துலணக்குழுமங்கள் 

வட்டொரத் தரவுலமயத்தில் 

ச ொல்வலை 1.5 உடன் 

சதொடர்புகள் சகொண்ட 

ச ொல்வலைப்பகுதி 

யூசரொச ொல்வலைத் 

தரவுலமயத்தில் 

ச ொல்வலைப் பகுதி 

 ொிபொர்ப்பு 

அைிக்லக 

தகவல் மீட்பில் 

சவளிக்கொட்டல் 

ச ொல்வலைப் 

பகுதிகலள 

சமம்படுத்தல் 

மற்றும் 

விொிவுபடுத்தல் 

யூசரொச ொல்வலை 

தரவுதளத்தில் 

ச ொல்வலைலய 

ஏற்றுதல் 

ச ொல்வலைலய 

ஒப்பிடல் மற்றும் 

மொற்ைியலமத்தல் 

சதர்வு 

அளவீட்டில் 

 ிைப்பீடு 

சமொழி 

உட்பலடயொை 

மற்றும் நிகரன் 

உைவுகளின்  

குைியொக்கம் 

பயன்படுத்துவரொல் 

 ொிபொர்ப்பு 

உள்ளடக்கலைச் 

 ீர்படுத்தல் 

குைியொக்கத்லத 

முன்சைற்றுல் 

   ஒவ்சவொரு சுற்றுக்குப் பிைகும் ஒரு  ொிபொர்த்தல் நிலையிலிருந்து கிலடக்கும் எதிர் 

விலளவு அடுத்த சுற்லை உருவொக்குவதில் உட்படுத்தப்படுகிைது. திட்டத்தின் இறுதியில் 

விலளவுகள் தகவல் மீட்பு பயன்பொட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிைது (நிலை மூன்று) யூசரொ 

ச ொல்வலை தரவுதளத்தின் ஒட்டுசமொத்தமொை வடிவலமப்பு ஒத்தைி அடிப்பலடயில் தைியொை 

சமொழிச் ிைப்பொை ச ொல்வலைகலள உருவொக்க இயலுமொறு அலமக்கப்பட்டுள்ளது; அசத 

 மயம் குலைந்த நிலை ஒத்தியல்புக்கு உத்திரவொதமளிக்கிைது. இருப்பினும் சவறுபட்ட 

மூைவளங்களின் ஒத்தியல்லப விொிவுபடுத்த  ிை  ிைப்பொை நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளை.  

1. ச ொல்வலைகளின் லமயப்பகுதிலய உருவொக்க எல்ைொத் தளங்களின் சதொடக்க இடமொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் ஒரு சபொதுவொை குழுமத்தின் வலரயலை 
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விளக்கம். ச ொல்வலைகளில் முக்கியப் பங்களிப்பு ச ய்யும் அடிப்பலடக் கருத்துருக்கள் 

சபொருண்லமகளொகும்.  

2. உயர் சமய்ப்சபொருள் மூை ஆரொய்ச் ி அடிப்பலடயில் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் 

வலகப்பொடு.  

3. அடிப்பலடக் கருத்துருக்கு உைவுகலளக் குைியொக்கம் ச ய்வதற்குச்  ிக்கல்களின் பொிமொற்ைம் 

மற்றும்  ொத்தியமொை தீர்வுகள்.  

9.7.2. அடிப்பலடக் கருத்துருக்கள் (Basic concpets)  

  அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் முதன்லமச்  ிைப்பியல்பு ச ொல்வலையில் அவற்ைின் 

முக்கியத்துவமொகும். பயன்வழியியல் (pragmatics) பொர்லவயின்படி ஒரு கருத்துரு 

சநரடியொகசவொ அல்ைது பரவைொகப் பயன்படுத்தப்படும் பிை கருத்துருக்களுக்குக் 

குைிப்புலரயொகசவொ பரவைொகப் பயன்படுத்தப்பட்டொல் அக்கருத்துரு முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ததொகும். முக்கியத்துவம் இவ்வொறு பிை கருத்துருக்கலள இலணக்க நிறுவியொகச் 

ச யல்படும் அதன் ஆற்ைலில் பிரதிபலிக்கும். இந்த நிறுவும் ஆற்ைல் கிலடக்கின்ை 

மூைவளங்களுக்குத் தொைியக்கமொகப் பயன்பட இயலும் இரு ச யல்முலை அளவீடுகளொல் 

வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்படும்:  

• உைவுகளின் எண்ணிக்லக (சபொதுவொைது அல்ைது உள்ளடங்கு சமொழியத்தின் 

எல்லைக்குள் அடங்கும்).  

• படிநிலையில் கருத்துருவின் சமைொை இடம் (ச ொல்வலை 1.5-இல் அல்ைது ஏதொவது 

வட்டொர வலகப்பொட்டியலில்)   

  அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் கருத்துச்  ொயலை சரொச் (Rosc, 1977) என்பவரொல் 

விளக்கப்பட்ட அடிப்பலடநிலைக் கருத்துருக்களுடன் (Basic Level Concepts) 

குழப்பிக்சகொள்ளக்கூடொது. சரொச் ின் சகொள்லகப்படி இரு முரண்படும் சகொள்லககள்  மைொக 

இருக்கும் அடிப்பலட நிலை வலகப்பொட்டின் நிலையொகும்: 1) எவ்வளவு இயலுசமொ அவ்வளவு 

சநர்வுகளுக்குப் பண்புக்கூறுகலள ஊகிப்பது, 2) எவ்வளவு இயலுசமொ அவ்வளவு 

பண்புக்கூைகலள வருவதுலரப்பது. முன்மொதிொியொக, இந்தச்  மன்  ிைப்பீட்டின்  ரொ ொி 

நிலையில் நிகழ்கின்ைது (இங்கு நிலை அக்கலை மற்றும் அனுபவம் அடிப்பலடயில் 
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சவறுபடும்). அடிப்பலடக் கருத்துருக்கள் சபரும்பொைொை உைவுகள் சகொண்ட கருத்துருக்கள் 

என்று நுட்பமொக வலரயலை விளக்கம் ச ய்யப்படுகின்ைை. இது கூடுதல் வலுவொக முதல் 

சகொள்லகசயொடு சபருத்தமுறுகின்ைது. எைசவ அலவ சபரும்பொைொை சநர்வுகளில் 

அடிப்பலடநிலைக் கருத்துருக்கலளக் கொட்டிலும் சபொதுவொைதொகும்.  

  இந்தக் கருத்துருக்களின் சதொிவு ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழியொல் அல்ைது மூைவளத்தொல் 

ஒருபக்கச் ொய்லவக் சகொண்டிருக்கைொகொது என்பதொல், ஒவ்சவொரு தளமும் அவற்ைின் 

சமொழியில் சுதந்திரமொை சதொிலவச் ச ய்கின்ைது. சதொிவுகள் ச ொல்வலை 1.5-இல் கூடுதல் 

அண்லமப்படும் நிகரன்களொல் சமொழிசபயர்ப்பு ச ய்யப்பட்டுள்ளை மற்றும் 

சமொழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ள சதொிவுகள் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளை. 

  முதலில் ஆங்கிைம், டச், இத்தொலியன் மற்றும் ஸ்பொைிஷ் ச ொல்வலைகளில் சதொிவு 

ச ய்யப்பட்ட அடிப்பலடக் கருத்துருக்களுக்கு இலடயில் ஒப்பீடு ச ய்யப்படுகின்ைது. இந்தக் 

குழுமம் பின்ைர் சஜர்மன், எஸ்சடொைியன் மற்றும் ச க் ச ொல்வலைகளில் இசதசபொன்ை 

சதொிவுகலள எடுத்துக்சகொண்டு  ொிபொர்க்கப்பட்டுள்ளது. (பிரஞ்சு ச ொல்வலைக்கு 

சுதந்திரமொை சதொிவு ச ய்யப்படவில்லை.)  

  ஒவ்சவொரு குழுவும் அவற்ைின் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் வட்டொரக் குழுமத்லதத் 

சதொிவு ச ய்து அலதச் ச ொல்வலை 1.5-இன் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் 

சதொடர்புபடுத்திய பின்ைர் வட்டொர அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் சவறுபட்ட 

குறுக்கீட்டிடங்கள் (intersections) (ஈொிலணகள், மூவிலணகள், சபொன்ைை) 

கணிக்கப்பட்டுள்ளை. ஆங்கிைம் (GB), டச் (NL), ஸ்பொைிஷ் (ES), மற்றும் இத்தொலியன் (IT) 

என்பதன் குறுக்கீட்டிடங்கள் 30 அடிப்பலட கருத்துருக்கள் தொம் (24 சபயர் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்கள், 6 விலை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங்கள்). இந்த முழு 

குறுக்கீட்டிடம் நம்பிக்லகக்குொிய குழுமம் அல்ை. விைங்கு, சபொருள், இடம், இருப்பிடம் 

என்பை உட்படுத்தப்படவில்லை. எைசவ இரு குழுமங்களில் சநரும் எல்ைொக் கருத்துருக்களும் 

சதொிவுச ய்யப்பட்டுள்ளது: குறுக்கீட்டிட-இலணகள் (intersecton pairs).  
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யூசரொச ொல்வலையின் மூைச்சுருக்கம் 

 

     உயர் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு  

 

  

 

                      

                     

  

 

 

 

 

 

      

     இலடசமொழிச் 

     ச ொல்ைலடவு 

 

 

  

    

1310 சபொது 

அடிப்பலடக் 

கருத்துருக்கள் 

ச ொல்வலை 1.5 

மீதமிருக்கும் ஒரு 

சபொருள் 

பன்சமொழிக் 

குழுமங்கள் 

சபொது 

கருத்துரு 

உருப்படுத்தம் 

வட்டொர 

அடிப்பலடக் 

கருத்துருக்கள் 

முதல்நிலை உள்ளடங்கு சமொழிகள் முதல்நிலை உள்ளடங்கு சமொழிகள் 

  

சபொது 

அலடப்பலடக் 

கருத்துவு 

உருப்படுத்தங்

கள் 

வட்டொர 

அடிப்பலடக் 

கருத்துகள் 

உள்ளடக்கு 

சமொழிகள் 
63 

உயர்கருத்துகள் 

உள்ளடக்கு 

சமொழிகள் 

மீதமுள்ள 

உள்ளடங்கு 

சமொழிகள் 

மீதமுள்ள 

உள்ளடக்கு 

சமொழிகள் 

 

 

 

9.7.3. உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் (Top Ontology)  

  ஒரு குழும அடிப்பலடக் கருத்துருக்கலளக் லகயிைடக்கவும் சபொருள்சகொள் மீது 

ஒருலமப்பொட்லடப் சபைவும் உயர் மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னுலரயில் கூைியபடி சமொழிச்  ிைப்பொை சதொகுதிகள் (சமொழி அகவய உைவுகளின் 

தொைியங்கு ஒழுங்குமுலைகளொக) இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவு வழி 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளை இது சமொழிச் சுதந்திரமொை அைிலவப் சபை உதவுகிைது. 

இதில் அடிப்பலடப் சபொருண்லம சவறுபொடுகளில் உயர் சமய்சபொருள் மூைொய்வு அடங்கும். 
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சமொழிச் சுதந்திரமொை தகவல்கள் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள் வழி 

பொிமொற்ைப்படைொம். சமசை விளக்கப்பட்ட சபொது அடிப்பலடக் கருத்துருக்கள் இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகள் வடிவில்  ிைப்பீடு ச ய்யப்பட்டுள்ளை அலவ வட்டொரச் 

ச ொல்வலகளில் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளை.  

  யூசரொ ச ொல்வலையின் உயர் மூைப்சபொருண்லமயியலின் சதலவலயப் பின்வருமொறு 

விளக்கைொம்.  

அ. இது சவறுபட்ட ச ொல்வலைகளின் ஒற்றுலமலயயும் இலயலபயும் வலியுறுத்துகிைது. 

உயர் சமய்சபொருள் மூைொய்வு அடிப்பலடயில் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் வலகப்பொடுகள் 

உட்படுத்தப்பட்ட எல்ைொ சமொழிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட சவண்டும். நலடமுலையில், 

எல்ைொத் தளங்களும் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள வட்டொரச் ச ொல்வலையில் உள்ள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கு சவண்டி இலடசமொழிச் ச ல்ைலடவுப் பதிசவட்டிற்கு உயர் கருத்துருவின் 

ஒதுக்கீலடச்  ொிபொர்த்துள்ளை என்பது இதன் சபொருளொகும் (அர்த்தமொகும்). 

எடுத்துக்கொட்டொக, உயர் கருத்துருவொை சபொருள் (object) என்பதுடன் 

இலணச ர்க்கப்பட்டுள்ள பண்புக்கூறுகள் நிகரன்களொகச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டுடன் 

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள டச்சு மற்றும் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுடனும் சபொருந்தும்சபொது 

தொன், இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவட்டுக்கும் சபொருந்த இயலும். சமலும் இந்த 

சவற்றுலம சமொழி அகவய உைவுகளிலிருந்து இந்த இயல்லப மரபுொிலமயொகப் சபற்ை 

எல்ைொப் பிை டச்சு மற்றும் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுக்கும் சபொருந்தசவண்டும். இம்மொதிொிப் 

பண்புக்கூறுகளின் சமொழி அகவய விைிசயொகம், தவைொை ஊகங்கள் ச ய்யப்படொதது வலர, 

ச ொல்வலைக்குச் ச ொல்வலை சவறுபடும்.   

ஆ. உயர் கருத்துருக்கலளப் பயன்படுத்தி நொம் அடிப்பலடக் கருத்துருக்கலள இலயபொை 

சதொகுதிகளொகப் பிொிக்கைொம். இதன் அர்த்தம், ச ொல்வலையின் உருவொக்கம் ஒசர 

கருத்துருக்கள் அண்லமயொகக் லகயொளப்படும்படிக்குத் சதொகுதியிலிருந்து சதொகுதிக்கு 

நலடசபறும் என்பதொகும். ச ொல் சபொருண்லமகளின் முரண்பொட்டு ஆய்வுக்கு இது 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும் மற்றும் இது இசதசபொன்ை ச யல்பொட்லடத் தூண்டும். சமலும், 

சதொகுதிகள் தளங்கலளக் கடந்து கட்டுப்பொடு ச ய்யவும் சதொகுதி அடிப்பலடயில் 

 ிக்கல்கலளயும் தீர்வுகலளயும் விளக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  
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இ. உயர் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு ச ொல்வலைகளில் உள்ள சமொழிகலளப் பற்ைிய 

அைிவில்ைொமசைசய பயன்படுத்துசவொர் தரவுலமயத்லத அணுகவும் கட்டுப்படுத்தவும் ச ய்ய 

அனுமதிக்கிைது. சமொழிச் ிைப்பு அலமப்லபப் சபொருட்படுத்தொமல் உயர் கருத்துருக்களுக்குப் 

பண்புக்கூறுகலள ஒதுக்கீடுச ய்து தரவுலமயத்லதப் பழக்கப்படுத்த இயலும்.  

ஈ. யூசரொ ச ொல்வலையில் உள்ள ச ொல்வலைகலளத் தொைியக்க சமொழிச் ிைப்பு 

அலமப்புகளொகப் பொர்க்க இயலும் என்ைொலும் அவற்லைப் சபொருத்தமொை இலடசமொழிச் 

ச ொல்ைலடவுப் பதிவுகளுடன் சதொடர்புபடுத்திக் சகொள்லக அடிப்பலடயில் தரவுலமயத்லத 

CYS, Mikrokosmos, the Upper-Model சபொன்ை சமொழிச்  ொர்பற்ை சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்வுகளுக்கு விொிவுபடுத்த இயலும். இம்மொதிொியொை சதொடர்பு, ஒசரசபொன்ை 

கருத்துருக்கலள சநரடியொகப் சபொருத்தவியலும் உயர்-கருத்துரு சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வொல் 

தரப்படும்.  

இந்த சநொக்கங்களிலிருந்து சதலவயொை சவற்றுலமகலள தீர்மொைிக்கச்  ிை கூடுதைொை 

 ிைப்புக் சகொள்லககலள ஆக்கவியலும். முன்ைர் கூைியபடி, ச ொல்வலைகள் ச ொற்களுக்கு 

இலடசய உள்ள சமொழிச் ிைப்புச்  ொர்புகலளப் பிரதிபலிக்கும். இதுசபொல், உைவுகளின் 

குைியைொக்கத்லத முக்கியமொக சமொழியியைொல் வழிப்படுத்தப்பட்ட உைவுகளொக விலளயும் 

சமொழியியல் ச யற்பொடுகளொகப் பொர்க்கவியலும். எைசவ, உயர் சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு 

(புைைைிவு அல்ைது அைிவுத் சதொழில்நுட்ப நலடமுலைகளுக்குப் பதிைொக) சமொழியியல் 

அணுகுமுலைகளில் பங்களிப்பு ச ய்யும்; சபொருண்லமயியல் தைித்தன்லமகலள உள்ளடக்கும் 

என்பது முக்கியமொகும்.  

  சகொட்பொட்டொல் வழிப்படுத்தப்பட்ட தைித்தன்லமகளுக்குக் கூடுதைொக சமய்ப்சபொருள் 

மூைொய்வு 8 சமொழிகலளக் கடந்த சபொதுவொை அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் சவறுபொட்லடப் 

பிரதிபலிக்க இயைசவண்டும் என்ை நலடமுலைத் சதலவயும் உள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில் 

உயர் கருத்துருக்களின் அடிப்பலடயில் அடிப்பலடக் கருத்துருக்களின் வலகப்படுத்தல் 

பின்வருவைவற்ைில் விலளயசவண்டும்:  

• ஒருபடித்தொை அடிப்பலடத் சதொகுதிகள் (homogeneous Base Concept Clusters)  

• அடிப்பலடத் சதொகுதிகளின்  ரொ ொி அளவு (average size of Base Concept Clusters) 

பின்வருவை முக்கிய இயல்புகளொகும்:  

• சபொருண்லம சவறுபொடுகள் சபயர்கள், விலைகள் மற்றும் சபயரலடகள் என்பைவற்ைிற்குப் 

பயன்படுத்தப்படசவண்டும். ஏசைன்ைொல் இவற்லை சமொழிச் ிைப்புச் ச ொல்வலைகளில் 
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xpos_synonymy உைவு வழி உைவுபடுத்தவியலும் மற்றும் இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் 

பதிசவடுகள் வழி எந்தச் ச ொல்வலகப்பொட்டிற்கும் உைவுபடுத்தவியலும்.  

• உள்ளடக்கும் உைவுக்குக் (subsumption relation) கூடுதைொக, உயர்-கருத்துருக்கள்  ிை 

சவறுபொடுகள் பிொிநிலை ஆகும் என்பலதக் கொட்ட எதிர்நிலை-உைவுகலளக் 

சகொண்டிருக்கவியலும் ஆைொல் பிை சமலுைல் ச ய்யும்.   

• இலடசமொழிச் ச ொல்ைலடவுப் பதிசவடுகளிலிருந்து உயர்-கருத்துருக்களுக்குப் பல்லுைவுகள் 

இருக்கைொம். இதன் அர்த்தம் அடிப்பலடக் கருத்துருக்கலளப் பல் உயர்-கருத்துருக்களின் 

அடிப்பலடயில் (அலவகளுக்கிலடயில் அலவ எதிர்ப்பு-உைவு சகொண்டிரொத வலரக்கும்) 

குறுக்குப் பொகுபொடு ச ய்யவியலும் (cross-classified): அதொவது, உயர்-கருத்துருவிலிருந்து 

அடிப்பலடக் கருத்துருவுக்குப் பல் மரபுொிலம அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.  

 சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு 4 சுற்றுக்களின் விலளவொகும்; இதில் ஒவ்சவொரு கருத்தும் 

சவறுபட்ட தளங்களொல்  ொிபொர்க்கப்படுகின்ைை. சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு உயர் கருத்துரு 

தவிர்த்து 63 உயர்-நிலைக் கருத்துருக்கலளக் சகொண்டிருக்கின்ைது. ஜொன்லையொலைப் 

(Lyons,1977) பின்பற்ைி இருசபொருள்களின் மூன்று வலகககள் முதல் நிலையில் 

சவறுபடுத்தப்படுகின்ைை:  

முதல்நிரல் இருப்புப்சபொருள் (1st
 Order Entity)  

  ஒரு முப்பொிமொண இடத்தில் புைன்களொல் அைியவியலும் மற்றும் எக்கொைத்திலும் 

இடத்லத நிர்ணயிக்கவியலும் எந்தப் பருப்சபொருளும். எ.கொ. vehicle, animal, subtance. Object.  

இரண்டொம்நிரல் இருப்புப்சபொருள் (2nd
 order Entity)  

  லகயொல் பற்ைவியைொத, சகட்கவியைொத, தைிப் சபளதிகப்சபொருளொக சதொட்டைிய 

இயைொத நிலைச் சூழல் (இயல்பு, உைவு) அல்ைது இயக்கச் சூழல். அவற்லைக் கொைத்தொல் 

நிர்ணயிக்கவியலும், இருப்பதற்குப் பதிைொக நிகழசவொ  ம்பவிக்கசவொ ச ய்யைொம். எ.கொ. 

happen, be, have, begin, end, cause, result, continue, occur. 

மூன்ைொம் நிரல் இருசபொருள் (3rdorder Entity)  
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  கொைம், இடம் இவற்ைிலிருந்து சுதந்திரமொக இருக்கும் எந்தப் பொர்க்கவியைொத 

சதற்ைக்கூற்றும். அலவ உண்லமயொகசவொ சபொய்யொகசவொ இருக்கைொம்; நிஜமொைதொக (real) 

இருக்கைொகொது. அவற்லை உறுதிப்படுத்தசவொ மறுக்கசவொ நிலைவுகூரசவொ மைக்கசவொ 

இயலும்; அலவ நியொயங்களொக (reasons) இருக்கைொம்; கொரணங்களொக (causes) 

இருக்கைொகொது. எ.கொ. idea, thought, infomatin, theory, plan.  

  லையொைின் சகொள்லகப்படி முதல்நிரல் இருசபொருள்கள் பொர்க்கவியலும் தைி நபர்கள், 

விைங்குகள், சவறுபடுத்தவியலும் சபளதிகப் சபொருள்கள் மற்றும் சபளதிகச்  ொதைங்கள் 

என்பைவொகும். அவற்லை முப்பொிமொணத்தில் கொைத்தொலும் இடத்தொலும் நிர்ணயம் 

ச ய்யவியலும். இரண்டொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள்கள் கொைத்தொல் நிர்ணயிக்கவியலும் 

இருப்புப்சபொருள்கள் நிகழ்வுகள், ச யற்பொங்குகள், இருக்கும்நிலை அல்ைது சூழல்கள் ஆகும். 

முதல்நிரல் இருப்புப்சபொருள்கள் கொைத்தொலும் இடத்தொலும் இருக்கும் சபொது, 

இரண்டொவதுநிரல் இருப்புப்சபொருள்கள் நிகழசவொ  ம்பவிக்கசவொ ச ய்யும், இருக்கொது. 

மூன்ைொவது நிரல் இருப்புப்சபொருள்கள் கொைத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பொற்பட்ட 

பொர்க்கவியைொத, ideas, thoughts, theories, hypotheses என்பைவொகும். அலவ சதற்ைக்கூற்று 

நடத்லதகளின் சபொருள்களொகச் ச யைொற்றுகின்ைை மற்றும் அலவ இடத்திசைொ கொைத்திசைொ 

நிகழ்வதொகசவொ இருப்பதொகசவொ கூைவியைொது. சமலும் அவற்லை உண்லமயொகசவொ (true) 

சபொய்யொகசவொ (false) பயைிலையொக்கம் ச ய்யவியலுசமயன்ைி நிஜமொைது (real) என்று 

கூைவியைொது; அவற்லை உறுதிப்படுத்தசவொ மறுக்கசவொ நிலைவுகூரசவொ மைக்கசவொ 

இயலும்; அலவகள் நியொயங்களொக இருக்கைொம், ஆைொல் கொரணங்களொக இருக்கைொகொது.   

9.7.1. முதல்நிரல்-இருப்புப்சபொருள்களின் பொகுபொடு   

  முதல்நிரல்-இருப்புப்சபொருள்கள், ஒரு பருலமப்சபொருலளக் (concrete entity) 

கருத்துருவொக்கம் ச ய்வதன் அல்ைது பொகுபொடு ச ய்வதன் நொன்கு முதன்லம வழிகளில் 

சவறுபடுத்தப்படுகின்ைை.  

அ) மூைம் (origin): இருப்புப்சபொருள் வந்த வழி.  

ஆ) வடிவம் (form): நிர்ணயிக்கப்பட்ட வடிவம் சகொண்ட ஒரு  ொதைமொக அல்ைது ஒரு 

சபொருளொக எைசவ  ொதைம், சபொருள் என்ை துலணப்பொகுபொடுகள்.  
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இ) உள்ளடக்கம் (composition): தன்ைிலைவுள்ள முழுலமகளின் ஒரு குழுவொக அல்ைது 

அல்ைது அம்மொதிொி முபலமயின் ஒரு பகுதியொக; எைசவ பகுதி, குழு என்ை 

துலணப்பொகுபொடுகள்.  

ஈ) ச யல்பொடு (function): ஒரு இருசபொருளுடன் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள மொதிொி 

ச யல்பொடு (activity) அல்ைது ச யல் (action).   

9.7.2. இரண்டொம் நிரல் இருப்புப்சபொருள்களின் பொகுபொடு  

  முன்ைர் விளக்கப்பட்டது சபொல் இரண்டொம் நிரல் இருசபொருள்கலள birth, live, life, 

love, die, death சபொன்ை நிலையொை அல்ைது இயக்கமொை சூழல்கலளக் குைிப்பிடும் சபயர்கள் 

மற்றும் விலைகள் (மற்றும் சபயரலடகள் அல்ைது விலையலடகள்) என்பைவற்லைப் 

பயன்படுத்தி குைிப்பிடவியலும். எல்ைொ இரண்டொம் நிரல் இருப்புசபொருள்கலளயும் சவறுபட்ட 

பொகுபொட்டுத் திட்டங்கலளப் பயன்படுத்தி பொகுபொடு ச ய்யவியலும்.   

• சூழல் வலக: கொை அடிப்பலடயில் ஒரு கருத்துரு அைகொக இயல்பொக்கம் 

ச ய்யவியலும் ஒரு சூழலுக்கு அடிப்பலடயொக அலமயும் நிகழ்வு-அலமப்பு  

• சூழல் கூறு: ஒரு சூழலை இயல்பொக்கம் ச ய்யவியலும் முக்கியமொை சபொருண்லமக் 

கூறுகள்.  

9.8. நிலைவுலர 

   இவ்வியலில் யூசரொ ச ொல்வலைப்பற்ைி அைிமுகம் ச ய்யப்பட்டுள்ளது. யூசரொ 

ச ொல்வலைக் குைித்துப் லபக் வொ ன் (Piek Vossen, 2003.) தமது சபொது ஆவணத்தில் 

கூைியுள்ள ச ய்திகளின் அடிப்பலடயில் இவ்வியல் எழுதப்பட்டுள்ளது. யூசரொ ச ொல்வலை 

மற்றும் தைிச் ச ொல்வலைகளின் சநொக்கங்கள், நன்லமகள், பயன்பொட்டொளர்கள், அடிப்பலட 

மூைவளங்கள் என்பை விளக்கப்பட்டுள்ளை. யூசரொ ச ொல்வலையின் திட்ட வலரவும் 

அலமப்பும் தரவுலமயமும் விொிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளை.  
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இயல் 10 

             இந்சதொச ொல்வலை  

10.1.முன்னுலர 

 இந்சதொச ொல்வலை (இந்சதொவொர்ட்சநட் (IndoWordNet) என்பது இந்தியொவின் 18 

திட்டமிடப்பட்ட சமொழிகளின் அதொவது, அஸ்ஸொமி, பங்களொ, சபொசடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, 

கன்ைடம், கொஷ்மீொி, சகொங்கைி, மலையொளம், சமய்டி (மணிப்பூொி), மரொத்தி, சநபொளி, ஓடியொ , 

பஞ் ொபி,  மஸ்கிருதம், தமிழ், சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளின் 

இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் அைிவுத் தளமொகும்,  

10.2.பின்ைணி 

 90 களின் முற்பகுதியில், பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை எை அலழக்கப்படும் 

ஆங்கிைத்திற்கொை ச ொல்வலை பிொின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜொர்ஜ் மில்ைர் மற்றும் 

கிைிஸ்டியன் ஃசபல்பொம் ஆகிசயொரொல் உருவொக்கப்பட்டது, அவர் 2006இல் மதிப்புமிக்க 

ஜொம்சபொலி பொில ப் சபற்ைொர். பின்ைர் யூசரொச ொல்வலை - ஐசரொப்பிய சமொழி 

ச ொல்வலைகளின் கூட்டலமப்பு - 1998 இல் உருவொக்கப்பட்டது. ச ொல்வலைகள் இப்சபொது 

இயற்லக சமொழி ச யைொக்கம், தகவல் பிொித்சதடுத்தல், ச ொற்சபொருள் மயக்கம் மற்றும் உலர 

 ம்பந்தப்பட்ட பிை கணக்கீடுகளுக்கு அத்தியொவ ிய வளங்களொக இருக்கின்ைை. 

10.3.இந்திய சமொழிகளின் முக்கியத்துவம் 

 இந்திய சமொழிகள் உைகின் சமொழிகளின் நிைப்பரப்பில் மிக முக்கியமொை அங்கமொக 

அலமகின்ைை. இந்திய துலணக் கண்டத்தில் இந்சதொ ஐசரொப்பிய, திரொவிட, திசபசடொ பர்மன் 

மற்றும் ஆஸ்ட்சரொ ஆ ியடிக் சமொழிக்குடும்பங்கலளச்  ொர்ந்த சமொழிகள் சப ப்பட்டு 

வருகின்ைை. இடம் மற்றும் பை சமொழிகளின் பட்டியலின் படி தொய்சமொழி சபசுபவர்களின் 

எண்ணிக்லக மக்கள்சதொலகலயப் சபொறுத்தவலர உைகின் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இலவ 

உள்ளை: இந்தி-உருது 5வது இடம், பங்களொ 7வது இடம், மரொத்தி 12. எைசவ இந்திய 

சமொழிகளின் ச ொல்வலைகலள உருவொக்குவது மிகவும் முக்கியமொை சதொழில்நுட்ப-அைிவியல் 

மற்றும் சமொழியியல் திட்டமொகும்.  

10.4.இந்திய சமொழிச் ச ொல்வலைகளின் சதொடக்கம் 
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 ஐ.ஐ.டி பம்பொயில் at (IIT Bombay) உள்ள கணிைி அைிவியல் மற்றும் சபொைியியல் 

துலையில் இந்திய சமொழி சதொழில்நுட்ப லமயத்தில் (Center for Indian Language Technology 

(CFILT/ ி.எஃப்.ஐ.எல்.டி) இயற்லக சமொழி ச யைொக்க குழுவொல் இந்தி ச ொல்வலை 2000-

ஆம் ஆண்டில் உருவொக்கப்பட்டது. இது குனு உொிமத்தின் கீழ் 2006-இல் சபொதுவில் 

கிலடத்தது. இந்தியொவின் தகவல் சதொடர்பு மற்றும் தகவல் சதொழில்நுட்ப அலமச் கத்தின் 

(Ministry of Communication and Information Technology)  இந்திய சமொழிகளின் 

சதொழில்நுட்ப வளர்ச் ி (Technological Development of Indian Languages (TDIL/ டி.டி.ஐ.எல்) 

திட்டத்தின் ஆதரசவொடு இந்தி ச ொல்வலை உருவொக்கப்பட்டது, சமலும் ஓரளவு இந்திய 

மைிதவள சமம்பொட்டு அலமச் கத்தின் (Ministry of Human Resources Development, India) 

ஆதரவும் கிலடத்தது. 

 இந்தியொவின் பிை சமொழிகளின் வலைகளும் அலதப் பின்பற்ைிை. இந்திய சமொழிச் 

ச ொற்கலள உருவொக்கும் சபொிய நொடு தழுவிய திட்டம் இந்சதொ ச ொல்வலைத் திட்டம் என்று 

அலழக்கப்பட்டது. இந்சதொ ச ொல்வலை என்பது இந்தியொவின் 18 திட்டமிடப்பட்ட 

சமொழிகளின், அதொவது, அ ொமி, பங்களொ, சபொசடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, கன்ைடம், கொஷ்மீொி, 

சகொங்கைி, மலையொளம், சமய்டி, மரொத்தி, சநபொளி, ஒொியொ, பஞ் ொபி  மஸ்கிருதம், தமிழ், 

சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளொல் இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் 

அைிவுத் தளமொகும். இந்தி ச ொல்வலையிலிருந்து விொிவொக்க அணுகுமுலைலயப் பயன்படுத்தி 

ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப்பட்டை.  இந்தி ச ொல்வலை முதல் சகொள்லககளிலிருந்து 

உருவொக்கப்பட்டது  (கீசழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது) மற்றும் இது ஒரு இந்திய சமொழியின் முதல் 

ச ொல்வலையொகும். ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட முலை ஆங்கிைத்திற்கொை பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலை சபொைசவ இருந்தது.  

 இந்சதொச ொல்வலை பின்பற்ைிய மூசைொபொயத்தின் அடிப்பலடயில் சபொைந்து 

ச ொல்வலை, பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருத்தப்பட்டது/இலணக்கப்பட்டது.  

10.5.ச ொல்வலைக் கட்டுமொைத்தின் சகொட்பொடுகள் 

 ச ொல்வலைகள் குலைந்தபட் , உள்ளடக்கம் மற்றும் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கு மொற்ைக்கூடிய சகொள்லககலள பின்பற்றுகின்ைை. அதொவது, 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில், ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தொல் 
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(குலைந்தபட் ம்) உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படும் கருத்துருலவத் தரும் குலைந்தபட் ம் ஒரு 

'லமய/சகொர்' ச ொல்ைன் குழுமங்கள் (சைக்ஸிம்கள்/lexemes) இருக்க சவண்டும், எ.கொ., 

'குடும்பம்' என்பதற்கொக நிற்கும் {வீடு, குடும்பம்} ("அவள் ' ஒரு உன்ைத வீட்டில் இருந்து 

வருகிைொள்"). பின்ைர் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் சமொழியில் (உள்ளடக்கம்) உள்ள 

கருத்லத குைிக்கும் அலைத்து ச ொற்கலளயும் உள்ளடக்கியதொக இருக்க சவண்டும், எ.கொ., 

ஆங்கிைத்தில் ' menage ' என்ை ச ொல் ' family' ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில் சதொன்ை 

சவண்டும், இருப்பினும் அதன் பயன்பொடு அொிதொைது என்பதொல் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் 

குழுமத்தின் முடிவில் வரசவண்டும். இறுதியொக, ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் 

சதொடக்கத்லத சநொக்கிய ச ொற்கள் ஒன்றுக்சகொன்று நியொயமொை அளவு 

(இடம்சபயர்க்கும்தன்லம) விொிதரவில் இடம்சபயர்க்க இயைசவண்டும், எ.கொ., 'வீடு' மற்றும் 

'குடும்பம்' ஒன்றுக்சகொன்று "அவள் ஒரு உன்ைத வீட்டிலிருந்து வந்தவள்" என்ை வொக்கியத்தில் 

ஒன்றுக்சகொன்று மொற்ை முடியும்.  

10.5. நிலை சவற்ைப்பட்டலவ 

 பின்வரும் அட்டவலண ஒவ்சவொரு சமொழியிலும் இதுவலர முடித்துள்ள 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களின் எண்ணிக்லகலயயும் முடித்தளித்துள்ள 

நிறுவைத்லதயும் கொட்டும். 

சமொழி ஒருசபொருள்பன்

சமொழியக் 

குமுமங்கள் 

நிறுவைம் 

அ ொமீஸ் 

(Assamese) 

14958 சகௌகொத்திப் பல்கலைக்கழகம், அ ொம்.  

வங்கொளம் 

(Bengali) 

36346 இந்தியப் புள்ளிவிவர நிறுவைம், 

சகொல்கத்தொ, சமற்கு வங்கொளம்.  

சபொசடொ 

(Bodo) 

15785 சகௌகொத்திப் பல்கலைக்கழகம், அ ொம். 

குஜரொத்தி 

(Gujarati) 

35599 தரம் ிங்க் சத ொய்ப் பல்கலைக்கழகம், 

நதியொத், குஜரொத் 

இந்தி (Hindi) 38607 ஐஐடி, மும்லப, மைொரொஷ்ட்ரொ  

கன்ைடொ 20033 லமசூர் பல்கலைக்கழகம், லமசூர், 
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(Kannada) கர்நொடகொ. 

கஷ்மீொி 

(Kashmiri) 

29469 கஷ்மீர் பல்கலைக்கழகம், ஜம்மு கொஷ்மீர் 

சகொங்கணி 

(Konkani) 

32370 சகொவொ பல்கலைக்கழகம், தசைசகொவொ, 

சகொவொ  

மலையொளம் 

(Malayalam) 

30060 அமிர்தொப் பல்கலைக்கழகம், 

சகொயம்புத்தூர், தமிழ்நொடு.  

மரொத்தி 

(Marathi) 

29674 ஐஐடி, மும்லப, மைொரொஷ்ட்ரொ 

சமய்தி (Meitei) 16351 மணிப்பூர் பல்கலைக்கழகம், இம்பொல், 

மணிப்பூர்  

சநபொளி 

(Nepali) 

11713 அ ொம் பல்கலைக்கழகம்,  ில் ர், அ ொம்  

ஒொியொ (Oriya) 35284 லைதரொபொத் லமயப் பல்கலைக்கழகம், 

லைதரொபொத், ஆந்ரப்பிரசதஷ்  

பஞ் ொபி 

(Punjabi) 

32364 தர்பொர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பஞ் ொபி 

பல்கலைக்கழகம், பொட்டியொைொ, பஞ் ொப்  

 மஸ்கிருதம் 

(Sanskrit) 

23140 ஐஐடி, மும்லப, மைொரொஷ்ட்ரொ 

தமிழ் (Tamil) 25431 தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ் ொவூ, 

தமிழ்நொடு. 

சதலுங்கு 

(Telugu) 

21925 திரொவிடப் பல்கலைக்கழக, குப்பம், 

ஆந்திரபிரசதஷ்.  

உருது (Urdu) 34280 ஜவர்ைர்ைொல் சநரு பல்கலைக்கழகம், 

நியூதில்லி.  

10.6. சுருக்கம் 

 இந்சதொச ொல்வலை யூசரொச ொல்வலையுடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிைது. இருப்பினும், 

லமய சமொழி இந்தி, இது ஆங்கிை ச ொல்வலையுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது.  ிக்கைொை 

பயைிலைகள் மற்றும் கொரண விலைச்ச ொற்கள் சபொன்ை சபொதுவொை இந்திய சமொழி 

கருத்துச் ொயல்கள் இந்சதொச ொல்வலையில் லகயொளப்பட்டுள்ளை. இந்சதொச ொல்வலை 

சபொதுவில் உைொவக்கூடியது. இந்சதொச ொல்வலைத் திட்டத்தின் துலணக் கூறுகலள 

உருவொக்கும் இந்திய சமொழி ச ொல்வலைக் கட்டிட முயற் ிகள்: வட கிழக்கு ச ொல்வலைத் 
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திட்டம், திரொவிடச் ச ொல்வலைசத திட்டம் மற்றும் இந்திரதொனுஷ் திட்டம் இலவ அலைத்தும் 

டி.டி.ஐ.எல் திட்டத்தொல் நிதியளிக்கப்பட்டை. 
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இயல் 11 

              இந்தி ச ொல்வலை 

11.1.அைிமுகம்  

 இந்திய சமொழி ச ொல்வலைகளில், இந்தி ச ொல்வலை 2000 முதல் முதல் 

நலடமுலைக்கு வந்தது. இது ஆங்கிை சவர்ட்சநட்டொல் ஈர்க்கப்பட்டது, இதில் 

சபயர்ச்ச ொற்கள், விலைச்ச ொற்கள், சபயரலடச்ச ொற்கள் மற்றும் விலையலடச்ச ொற்கள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியத் சதொகுப்புகளொக ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளை; ஒவ்சவொன்றும் ஒரு 

அடிப்பலட ச ொல் ொர் கருத்துருலவக் குைிக்கும். உள்ளடக்குசமொழி, உள்ளடங்குசமொழி 

சபொன்ை பல்சவறு உைவுகள் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலள ஒன்றுக்சகொன்று 

இலணக்கின்ைை. தற்சபொது, பிை இந்திய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப் 

பட்டுள்ளை மரொத்தி மற்றும்  மஸ்கிருதத்திற்கொை ச ொல்வலைகள் இந்தி ச ொல்வலைலயப் 

பின்பற்ைிை. இந்த மூன்று முயற் ிகளும் ஐ.ஐ.டி பம்பொயில் நடந்து வந்தை. பிை இந்திய சமொழி 

ச ொல்வலைகள் இந்தி ச ொல்வலையுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. இவ்வொறு, இந்தி 

ச ொல்வலைலய ஆங்கிைச் ச ொல்வலையுடன் இலணப்பதும், பிை இந்திய சமொழி 

ச ொல்வலைகலள இந்தியுடன் இலணப்பதும், கருத்துருக்களின் இலணப்லப அதிகொிக்க 

உதவும், சமலும் பகிரப்பட்ட கருத்துருக்களின் பரந்த ச ொல்வலைக் கட்டத்லத உருவொக்கும். 

 இந்திரதொனுஷ் திட்டம் இந்திய சமொழிகளின் ச ொல்வலைகலள உருவொக்க 

உருவொக்கப்பட்டது, இது தற்சபொது இந்தியொ முழுவதும் சபங்கொலி, குஜரொத்தி, கொஷ்மீர், 

சகொங்கைி, பஞ் ொபி, ஒொியொ மற்றும் உருது என்ை 7 முக்கிய சமொழி ச ொல்வலைகலளக் 

சகொண்டுள்ளது.. தைிப்பட்ட ச ொல்வலைகளின் கட்டுமொைம் சபரும்பொலும் சவவ்சவறு 

இந்திய அலமப்புகளொல் சமற்சகொள்ளப்படுகிைது (பொர்க்க இந்சதொச ொல்வலை).  

11.2. இந்தி ச ொல்வலை உருவொக்குதல் 

 இந்தி ச ொல்வலை உருவொக்கம் 2000 ஆம் ஆண்டில்  ிைப்பொக வடிவலமக்கப்பட்ட 

தரவு உள்ளீட்டு கருவியின் உதவியுடன் சதொடங்கப்பட்டது. இந்தி அகரொதியிலிருந்து ஒரு 

சபொதுவொை ச ொல் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. பின்ைர் குைிப்பிட்ட கருத்துரு அர்த்தம் மற்றும் 

எடுத்துக்கொட்டு(கள்) உதவியுடன் சவளிப்பலடயொக ச ய்யப்படுகிைது. அந்த கருத்துருவின் 

படி பிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் எடுக்கப்பட்டு பின்ைர் வலரயலை, எடுத்துக்கொட்டு மற்றும் 
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மூைப்சபொருண்லமயியல் ஆகியலவ ச ர்க்கப்படுகின்ைை. ச ொல்வலகப்பொடு 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்பலடயில் உைவுகள் நிறுவப்பட்டை. 

11.2.1. இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் குழுமங்கலள உருவொக்குவதற்கொை சகொட்பொடுகள் 

 இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் குழுமங்கலள உருவொக்க மூன்று சகொள்லககள் 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டை. அலவ: குலைந்தபட் ம் (minimality), உள்ளடக்கம் (coverage) 

மற்றும் இடசபயர்க்கத்தக்க தன்லம (replaceability). 

 11.2.1.1. குலைந்தபட் ம் 

  கருத்ருலவ தைித்துவமொக்குவதற்கு குலைந்தபட்  ச ொற்களின் சதொகுப்புகள் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை. 

          எ.கொ. घर (கொரொ), गृह (கிொிைொ) என்பது ஒரு வீட்டின் கருத்ருலவக் குைிக்கும் 

 குலைந்தபட்   ச ொற்களின் சதொகுப்பொகும். 

11.2.1.2. உள்ளடக்கம் 

 ஒரு அர்த்தத்திற்கொக நிற்கும் மற்றும் தரவுத்சதொகுதியின் (corpus) அதிர்சவண் மூைம் 

வொில ப்படுத்தப்பட்ட அலைத்து  ொத்தியமொை ச ொற்களின் அதிகபட்  சதொகுப்பு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியச் ச ொற்களின் பட்டியலில் ச ர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

எ.கொ. मकान (மக்கொைொ), सदन ( தொன்), शाला (ஷொைொ), आलय (அையொ), धाम (தமொ), 

निकेतन (நிசகதொைொ), वास्तु (வொஸ்து), पण (பைொ) சபொன்ைலவ ’வீடு’ கருத்துருக்கு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் . 

11.21.3. இடம்சபயர்க்கக்கூடிய தன்லம 

 எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கள், ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமத்தில் அடிக்கடி வரும் 

ச ொற்கள் அர்த்தத்லத மொற்ைொமல் வொக்கியத்தில் ஒன்றுக்சகொன்று இடம்சபயர்க்கும்படி வரும். 

11.3. வலகப்படுத்தல் 

11.3.1. வலகப்படுத்தலுக்கொை சதலவ 
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 இந்சதொச ொல்வலைத் திட்டம் சதொடங்கியசபொது,  இந்தி ச ொல்வலையில் சுமொர் 

32000 ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுக்கள் இருந்தை. இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 

அந்தந்த சமொழிகளுக்கொை ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப்பட சவண்டிய சமொழி குழுக்களுக்கு 

அனுப்பப்பட சவண்டிய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுக்களின் சதொகுப்பு குைித்து சகள்வி 

எழுந்தது. இந்தச் ச யலுக்கொை கொரணம், இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுக்கள் அகர 

வொில ப்படி உருவொக்கப்பட்டை, அவற்ைின் சபொதுவொை பயன்பொடுகளின்படி அல்ை. முதல் 

ஐந்தொயிரம் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுக்களில் பை அ ொதொரண ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுக்கள் இருந்ததொல், திட்டத்தின் கீழ் வரும் பை சமொழிகளில்  மமொை ச ொல்ைன் 

இல்லை, இதைொல் அலடயொள எண்கலள (IDs/ஐடிகலள) சதொடர்ச் ியொக அனுப்புவது 

கடிைம். எைசவ, அவற்லை சவவ்சவறு வலககளில் அவற்ைின் பயன்பொடுகளுக்கு ஏற்ப 

வலகப்படுத்த முடிவு ச ய்யப்பட்டது. 

 ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுக்கள் வலகப்பொடு என்பது பல்சவறு வலகயொை 

வலகப்பொடுகளொக ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுக்கலள விநிசயொகிக்கும் ச யைொகும். பிை 

ச ொல்வலைகள் முதலில் சபொதுவொகப் பயன்படுத்த இயலும் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள உருவொக்கிப், பின்ைர் லமய (சகொர்/Core), சபொது 

(Common/கொமன்), இந்திய சமொழியில் சபொதுவொைது, இந்தி சமொழியில் சபொதுவொைது 

மற்றும் அ ொதொரணமொைது சபொன்ை பிை வலககளுக்குச் ச ல்ைக்கூடிய வலகயில் இது 

ச ய்யப்பட்டது; சநொக்கத்திற்கொக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அ ல் பிொிவுகள். 2009 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் 11 முதல் 14 ஆம் சததி வலர சகொயம்புத்தூொில் முதல் இந்சதொச ொல்வலைப் பட்டலை 

ஏற்பொடு ச ய்யப்படுவதற்கு முன்ைர் மொர்ச் மொதத்தில் ஐஐடி பம்பொயில் இந்த வலகப்படுத்தல் 

ச ய்யப்பட்டது.  

11.3.2. அ ல் வலகப்பொடு 

 அ ல் வலகப்படுத்தலில், லமய (சகொர்) மற்றும் சபொதுவொை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுக்கு மட்டுசம அதிக முக்கியத்துவம் சகொடுக்கப்பட்டது, 

ஏசைைில் அந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள முதலில் இலணக்க சவண்டும்.  

11.3.2.1. லமய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (Core synsets) 
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 அன்ைொட தகவல்சதொடர்புக்குத் சதலவயொை முக்கியக் கருத்துருக்கள் டி.என். 

நொரவசை (D.N. Naravane) சதொகுத்த பொரதிய வியவைொரொ சகொஷொவிலிருந்து (Bhaaratiya 

vyavahaara kosha) சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை. இது ஒரு பன்சமொழி அகரொதி (multilingual 

dictionary), இது ஒரு கருத்துருக்கு 16 இந்திய சமொழிகளில் நிகரொை ச ொற்கலளக் 

சகொண்டுள்ளது. இந்த சகொஷொவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 2000 கருத்துருக்கள் (concepts) லமய 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களொகத் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை. 

11.3.2.2. சபொதுவொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (Common synsets) 

 லமய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுக்குப் பிைகு, சபொதுவொை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுக்குக் கவைம் ச லுத்தப்பட்டது. இலவ இந்தி 

ச ொல்வலை அர்த்தங்களிலிருந்து பிொிக்கப்பட்டை; மீதமுள்ள 32000 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களிலிருந்து சபொதுவொை கருத்துருக்கள் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை.  ிைப்பொக வடிவலமக்கப்பட்ட தரவொில க் கருவியின் (ranking tool) 

உதவியுடன் (பிொிவு 8 இல் உள்ள விளக்கம் மற்றும் ஸ்ைொப்ஷொட்) உதவியுடன் 6 

நபர்களிலடசய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் விநிசயொகிக்கப்பட்டை: சபொது, இந்திய 

சமொழிகளில் சபொதுவொைது, இந்தியில் சபொதுவொைது, அ ொதொரணமொைது என்ை வழியில்.  

16000 ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்ககள் சபொதுவொை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்களொக வலகப்படுத்தப்பட்டை. மைித வொக்களிப்பின் மூைம் இலவ 

மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டை,  இறுதியொக 12000 ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் 

இந்த ச யல்பொட்டில் சபொதுவொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்களொக 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை.    

11.3.3. பிை இந்திய சமொழிகளுடன் இலணக்கப்பட சவண்டிய வலகப்படுத்தப்பட்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள்  

 பிை இந்திய சமொழிகளுடன் இலணக்க ஆஃப்லைன் கருவி (பிொிவு 8 இல் உள்ள 

விளக்கம் மற்றும் ஸ்ைொப்ஷொட்) உடன் இந்சதொச ொல்வலைக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்களில் ‘லமய’ மற்றும் ‘சபொது’ ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்கள் இருந்தை. இந்சதொச ொல்வலையில் அ ொமி, சபங்கொலி, சபொசடொ, 

குஜரொத்தி, கன்ைடம், கொஷ்மீர், சகொங்கணி, மணிப்பூொி, மலையொளம், மரொத்தி, சநபொளி, 
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ஒொியொ, பஞ் ொபி,  மஸ்கிருதம், தமிழ், சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமொழி குழுக்கள் 

உள்ளை.  

11.3.4. வலகப்படுத்தலில் உள்ள முரண்பொடுகள் 

  இந்சதொச ொல்வலை சமொழிக் குழுக்கள் 2010 ஏப்ரல் 12 முதல் 14 வலர நலடசபற்ை 

ஷில்ைொங்  ிம்சபொ ியத்தில்  ந்தித்து, ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் வலகப்பொடு 

குைித்து விவொதித்து. ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் மற்றும் அவற்ைின் வலககளில் 

உள்ள முரண்பொடுகள் குைித்த கவலைகலள எழுப்பிை. சவவ்சவறு சமொழி குழுக்களின் 

கருத்தின் படி, லமய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களொக வலகப்படுத்தப்பட்ட  ிை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் சபொதுவொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் 

வலகலயச் ச ர்ந்தலவ என்றும் மற்றும் சநர்மொைொகவும் கூைப்பட்டை. பின்வருபலவ 

லமயமொக வலகப்படுத்தப்பட்டை; அலவ சபொதுவொை வலகப்பொட்டில் இருந்திருக்க 

சவண்டும். 

எ.கொ.  अनुवाद (Anuvaada – சமொழிசபயர்ப்பு/translation) (சபயர்) 

अपराधी (Aparaadhii – குற்ைவொளி/criminal) (சபயரலட) 

பின்வருபலவ சபொதுவொைலவ எை வலகப்படுத்தப்பட்டை; அலவ லமய 

வலகப்பொட்டில் இருந்திருக்க சவண்டும். 

எ.கொ.  शेरनी (Sheranii – சபஞ் ிங்கம்/lioness) (சபயர்) 

सारंगी (Sarangii – ஒரு கம்பி இல க்கருவி/a string musical instrument) (சபயர்) 

11.3.5. புதிய வலகப்படுத்தல் 

 சமற்ச ொன்ை  ிக்கல்கலளத் தீர்ப்பதற்கொக வலகப்படுத்தலின் முயற் ி மீண்டும் 

ச ய்யப்பட்டது: புதிய வலகப்படுத்தல் சம 2010இல் ச ய்யப்பட்டது, இந்த முலை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் ஆரம்ப 4க்குப் பதிைொக 6 வலககளொக 

வலகப்படுத்தப்பட்டை. முதல் குழுவில் குஜரொத்தி மற்றும் சகொங்கணி குழுக்கள் இருந்தை, 

அவற்றுக்கு 1 முதல் 11400 வலர ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் வழங்கப்பட்டை; 

சநபொளி மற்றும் பஞ் ொபி குழுக்கள் இரண்டொவது குழுவில் இருந்தை, அலவகளுக்கு 11401 

முதல் 22800 வலர ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் வழங்கப்பட்டை, மூன்ைொவது 

குழுவில் சதலுங்கு மற்றும் ஐஐடிபி குழுக்கள் அடங்கும்.  ின்ச ட்டுகள் பிொிக்கப்பட்ட புதிய 6 

பிொிவுகள் பின்வருமொறு:   
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a. உைகளொவிய (யுைிவர் ல்./Universal): அலைத்து சமொழிகளிலும் (எ.கொ. சூொியன், பூமி) ஒரு 

உள்நொட்டு ச ொல்ைலைக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள்.   

b. பொன் இந்தியன்/Pan Indian: அலைத்து இந்திய சமொழிகளிலும் சுசத  ச ொல்ைலைக் 

சகொண்ட ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் ஆைொல் ஆங்கிைத்திற்கு  மமொைலவ இல்லை 

(எ.கொ. paapad /பொப்பொட்). 

c. குடும்பத்தில்/In-Family: குைிப்பிட்ட சமொழி குடும்பத்தில் பூர்வீக ச ொல்ைலைக் சகொண்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ. திரொவிட சமொழிகளில் . Bhatija/பொடிஜொ).    

d. குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர்ந்தது (/Language specific): ஒரு சமொழிக்கு தைித்துவமொை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ. அ ொமி சமொழியில் பிைு)  

e. அொிதொைது (Rare): சதொழில்நுட்ப ச ொற்கலள சவளிப்படுத்தும் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ. ngram).  

f. உருவொக்கப்பட்டலவ (Synthesized): சவசைொரு சமொழியின் ச ல்வொக்கின் கொரணமொக 

சமொழியில் உருவொக்கப்பட்ட ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ. பிஸ்ஸொ/Pizza). 

11.3.6. புதிய வலகப்படுத்தலில்  வொல்கள் 

a.  ிை மிக அடிப்பலடயொை கருத்துகளின் இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் 

ஆங்கிைத்தில் அவற்ைின் இலணகலளக் சகொண்டிருக்கவில்லை. ஆலகயொல், அவற்லை 

உைகளொவியது (யுைிவர் ல்) எை வலகப்படுத்த முடியொது, ஏசைைில் அதன் வலரயலை 

அலைத்து இந்திய சமொழிகளிலும் ஆங்கிைத்திலும் ஒரு பூர்வீக ச ொல்ைலைக் சகொண்டிருக்க 

சவண்டும் என்று கூறுகிைது. 

எ.கொ. लुहारी (லுைொொி) ‘கறுப்பைின் சவலை’ என்ை இந்தி கருத்துருக்கு ஆங்கிைச் ச ொல் 

இல்லை. 

b. மிகவும் லமயக் கருத்துருவலக சகொண்ட இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுக்கு 

ஆங்கிைச் ச ொல்வலையில் சதலவயொை  மமொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் இல்லை. 

எைசவ, இந்த கருத்துருக்கலள உைகமயமொைது (யுைிவர் ல்) என்று சதர்ந்சதடுக்க 

முடியவில்லை.  

எ.கொ. सोया हुआ (ச ொயொ ைுவொ) ச யைற்ை தூக்கம்/dormant, sleeping - ஆைொல் ஆங்கிைச் 

ச ொல்வலை ஒசர ஒரு அர்த்தத்லத மட்டுசம தருகிைது, அதொவது தூங்குவது சபொல் 

பொதங்களில் தலையுடன் படுத்துக் சகொள். இந்த அர்த்தத்லத மைிதர்களுக்குப் பயன்படுத்த 

இயைொது, எைசவ இந்தச் ச ொல்லை ஒரு லமயக் கருத்துருவொக வலகப்படுத்த இயைொது.  
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अनुवाद (அனுவொடொ) – சமொழிசபயர்ப்பு, இலடசமொழி சமொழிசபயர்ப்பு, பதவுலர, பதிப்பு 

(முதல் சமொழியில் எழுதப்பட்ட தகவல்சதொடர்புக்கு அசத சபொருலளக் சகொண்ட இரண்டொவது 

சமொழியில் எழுதப்பட்ட சதொடர்பு). இந்த அர்த்ததத்லத வொய்வழி சமொழிசபயர்ப்பிற்குப் 

பயன்படுத்த இயைொது, எைசவ இந்தச் ச ொல்லை ஒரு லமயக் கருத்துருவொக வலகப்படுத்த 

இயைொது. 

c. இந்தி சபயரலடக் கருத்துருக்களுக்கு ஆங்கிைப் சபயரலடகளில் சபரும்பொலும் ‘-ed’ மற்றும் 

‘-ing’ வடிவங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; இலவ ஆங்கிை அகரொதிகளில் கொணப்படவில்லை. 

எைசவ, இந்த கருத்துருக்கள் உைகவயமொை (யுைிவர் ல்) வலகப்பொடுகளிலிருந்தும் 

விைக்கப்பட்டை; இருப்பினும் அலவ இங்சக உள்ளை. 

எ.கொ. पिसा हुआ (பீ ொ ைுவொ) ‘அலரக்கப்பட்ட (‘milled’) என்பதற்குச்  மமொக இருக்க 

சவண்டும் 

d. சவறு பை இந்தி ச ொற்களுக்கு அவற்றுடன் சபொருந்தக்கூடிய ச ொற்கலள ஆங்கிை 

அகரொதியில் கொணவில்லை. எைசவ, இந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களும் 

உைகமயமொைலவ (யுைிவர் ல்) எைத் சதர்ந்சதடுக்கப்படவில்லை. 

எ.கொ. दानीय (டொைியொ) நன்சகொலடச்ச ய்ய இயல்வது/donatable  

सुलाना (sulaanaa) தூங்க லவ/ to make someone sleep  சபொன்ை கொரண விலைச்ச ொற்கள் 

e. சபயரலடகள் மற்றும் சபயர்ச்ச ொற்களொகப் பயன்படுத்தப்படும் பை இந்தி ச ொற்களுக்கு, 

சபயர்ச்ச ொல் வடிவங்கள் மட்டுசம சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை, ஆைொல் சபயர்ச்ச ொற்கள் 

ஆங்கிைச் ச ொல்வலையில் இல்லை. உைவயமொை (யுைிவர் ல்) என்ை வலகப்பொட்டிலிருந்து 

 ிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள விைக்குவதற்கு இது மற்சைொரு கொரணம்; ஆைொல் 

அலவ லமயக் கருத்துருக்கள் என்று உணரப்பட்டது.   

எ.கொ. दलबदलू (தைபொடலூ – குலைபொடுள்ளவர்/defector (சபயர்ச்ச ொல்) 

f. ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமதிற்குப் பிை அலைத்து இந்திய சமொழிகளிலும் அல்ைது 

ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழி குடும்பத்தில் ஒரு பூர்வீக ச ொல்ைன் (indigenous lexeme) இருக்கிைதொ 

என்ை அைிவின் பற்ைொக்குலை வலகப்படுத்தலுக்கு ஒரு தலடயொக இருந்தது. 

g. அகரொதி எழுத்தொளர்களிலடசய இருந்த கருத்து சவறுபொடு கொரணமொக அொிய மற்றும் 

உருவொக்கபட்ட வலகப்பொடுகளுக்கு இலடயில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள 

வலகப்பொடு ச ய்வவதும் எளிதொைது அல்ை.  

எ.கொ. निमोनिया (நிசமொைியொ Pneumonia), डिप्थिरिया (டிப்தீொியொ Diphtheria) 
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11.3.7. மற்சைொரு வலகப்பொடு 

 சமற்கண்ட தலடகலள கருத்தில் சகொண்டு, டி ம்பர் 8, 2010 அன்று நடத்தப்பட்ட 

ஐ.ஐ.டி-கரக்பூர் பட்டலையில், அலைத்து 34378 இந்தி ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்கலளயும் மீண்டும் வலகப்படுத்த முடிவு ச ய்யப்பட்டது. இந்த 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் அலைத்து இந்சதொ-ச ொல்வலைக் குழுக்களுக்கும், ஒரு 

வலகப்படுத்தல் கருவியுடன் (பிொிவு 8 இல் உள்ள விளக்கம் மற்றும் ஸ்ைொப்ஷொட்) 

அனுப்பப்பட்டை, அதில் அலவ ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள வலகப்படுத்த 

பின்வரும் விருப்பங்கலளக் சகொண்டிருந்தை: 

i. ஆம் - ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கக்கொை ஒரு உள்நொட்டு ச ொல்ைன் சமொழியில் 

இருந்தொல் 

ii. இல்லை - சமொழியில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமதிற்கு உள்நொட்டுச் ச ொல்ைன் இல்லை 

என்ைொல் 

iii. அலமக்கப்படவில்லை - இந்தியில் உள்ள கருத்துரு குழுவிற்குத் சதளிவொக இல்லை 

என்ைொல். 

அலைத்து சமொழி குழுக்களின் பதில்கலளப் சபொறுத்து, பின்வரும் 2 பிொிவுகள் மக்கள்சதொலக 

சபற்ைை: 

உைகவயமொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (Universal synsets) 

அலைத்து குழுக்களொலும் ‘ஆம்’ எை வலகப்படுத்தப்பட்ட ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்களும் மற்றும் அதற்குச்  மமொை ஆங்கிைச் ச ொற்கள் அல்ைது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் உள்ளலவகளும் இங்கு வலகப்படுத்தப்பட்டை. 

பொன்-இந்தியன் 

அலைத்து குழுக்களும் ‘ஆம்’ எை வலகப்படுத்தப்பட்ட, ஆைொல் அதற்கு  மமொை ஆங்கிை 

ச ொற்கள் அல்ைது ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் இல்ைொத ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்கள் இந்த வலகயின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டை.  

11.4. இலணப்பதில் உள்ள  வொல்கள் 

 இலணப்புப் பணி துல்லியத்லத பரொமொிப்பதற்கும் அதிகபட்  இலணப்புகலள 

வழங்குவதற்கும் இலடயில் ஒரு  ிைந்த  மநிலைலயச் ச ய்ய சவண்டும். இந்திச் ச ொல்வலை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்களுடன் இலணக்கும்சபொது, பிை சமொழிச் ச ொல்வலைகலள 

உருவொக்கியவர்கள் பை  வொல்கலள எதிர்சகொண்டைர். சமொழிகள் சவவ்சவறு சமொழி 
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குடும்பங்கலளச் ச ர்ந்தலவ என்பதொல் பிரச் ிலைகள் ஏற்பட்டுள்ளை. இத்தலகய 

பிரச் ிலைகள் ஏற்பட்ட குைிப்பிட்ட பகுதிகள் கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

11.4.1. சமொழிகளில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள இலணப்பதில் உள்ள  வொல்கள் 

 பின்வரும் கொரணங்களொல் பிை சமொழி குழுக்களுக்கு இந்திச் ச ொல்வலைச் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுடன் இலணப்பதில்  ிரமங்கள் இருந்தை.   

11.4.1.1. உைவுமுலை உைவு (Kinship relation) 

 இந்தியில் भतीजा (Bhatija) (பட்டிஜொ) ’ சகொதரைின் மகன்’ சபொன்ை ஒரு  சகொதர 

உைலவ திரொவிட சமொழிகளில் சநரடியொக இலணக்க முடியவில்லை, ஏசைைில் இந்த 

கருத்ருலவக் குைிக்க பை ச ொற்கள் உள்ளை, இது சபசுபவொின் பொலிைத்லதப் சபொறுத்து; 

குைிப்பிடுசவொர் அல்ைது சபசுபவர் அவருக்கு மூத்தவரொ அல்ைது இலளயவரொ என்பலதப் 

சபொறுத்து. மணிப்பூொியில்,  बेटा (பீட்டொ) ஒரு ‘ஆண் குழந்லத’ என்ை, இந்தி கருத்தருவுக்கு 

மூன்று சவவ்சவறு ச ொற்கள் உள்ளை: அதொவது नुपामचा (nupaamachaa) ‘ஒரு லபயன்/a boy’, 

इचानुपा (ichaanupaa) ‘எைது மகன்/my son’ and मचानुपा (machaanupaa) ‘அவன் மகன்/his 

son’; இது ஒரு சபொதுவொை ச ொல். माँ (Maan) விஷயத்தில் இசத வலகயொை பண்புக்கூறு 

சபொசடொவிலும் உள்ளது  

எ.கொ. இந்தியில் भतीजा (பட்டீஜொ)  ’ சகொதரைின் மகன்’ என்பதற்குத் சதலுங்கில்  மமொை 

ச ொல்ைன் இல்லை, ஆைொல் சதலுங்கில் இந்தக் கருத்துருவுக்கு சவவ்சவறு ச ொற்கள் 

உள்ளை, அவற்ைில் இரண்டு கீசழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ளை: 

తమ్ముడు  కుమారుడు  (சதலுங்கு) 

Tam'muDu kumāruDu 

�    भाई का बेटा (இந்தி) 

chhote bhaai kaa beta 

தம்பியின் மகன்  

అన్నయ్య  కుమారుడు  (Telugu) 

Annayya kumāruDu 

बडे़ भाई का बेटा (இந்தி) 

bade bhaai kaa beta 

மூத்த  சகொதரொின் மகன் 
 

11.4.1.2. ச ொல்வலகப்பொட்டு மொற்ைம் (Change in part of speech) 
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a. பயைிலைப் சபயசரச் ம் எப்சபொதும் மணிப்பூொி சமொழியில் விலைச்ச ொல்ைொகின்ைை. 

எைசவ, அவற்லை அப்படி இலணக்க இயைொது. 

எ.கொ. 

 nupi machhaa phajei (மணிப்புொி) 

लड़की सुन्दर है (இந்தி) 

 laDakii sundara hai 

 சபண் அழகொக இருக்கிைொள் 

b. சமொழியில் ச ொல்வலகப்பொட்டு மொற்ைம் கொரணமொக  ிை இந்தி கருத்துருக்கலள 

 மஸ்கிருதத்துடன் இலணக்க இயைொது, ஆைொல் இந்தச் ச ொற்கள் சபயரலடகள் / 

சபயர்ச்ச ொற்களின் கருவி சவற்றுலமகளில் (instrumental cases) அசத அர்த்தத்தில் 

கிலடக்கின்ைை. 

எ.கொ.: शांतिपूर्वक - के साथ या शांति से "आप सब शांतिपूर्वक मेरी बातों सुनें सुनें (இந்தியில் 

விலையலடச்ச ொல் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும்) 

shaantipoorvaka, shaantipoorvaka -Shaanti ke saatha yaa shaanti se ”aapa saba 

shaantipoorvaka merii baton ko sunen” 

’அலமதியொக/quietly or with quietness “நீங்கள் அலைவரும் அலமதியொக 

நொன்ச ொல்வலதக் சகளுங்கள் all of you listen to me quietly” 

11.4.1.3. இந்தி கருத்துருக்கொை ஒரு சமொழியில் சவவ்சவறு ச ொற்கள் 

  கொஷ்மீொி சமொழியில் தண்ணீர் (water) என்பதற்க்கு இரண்டு ச ொற்கள் உள்ளை, 

அசத மயம் இந்தியில் தண்ணீர் என்பதற்கு ஒசர ஒரு கருத்துரு மட்டுசம உள்ளது. எைசவ, 

இந்தி கருத்துருவுடன் எந்த ஒன்லை இலணக்க சவண்டும் என்ை சகள்வி எழுகிைது. 

எ.கொ.: தண்ணீர் (water) என்பதற்கொை இரண்டு ச ொற்கள்: 

நீொின் சபொதுவொை கருத்து: - आब (Aaba)  

குடிநீர்: - त्रेश (Tresh)  

11.4.1.4. குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர்ந்தது (Language specific) 

  கைொச் ொரம், உணவு சபொன்ை ஒரு சமொழிக்கு மிகவும் லமயத்தன்லம வொய்ந்த 

கருத்துருக்கள் இந்தி ச ொல்வலையில் இல்லை, எைசவ அலவ எவ்வொறு இலணக்கப்படைொம் 

என்பது பற்ைிய சகள்வி உள்ளது.  

  எ.கொ.: नऊवारी, - वार लांब असलेला "ती नऊवारी लुगडे नेसते (மரொத்தி) 
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  naoovaarii, navavaarii - naoo vaara laamba asalelaa “tii naoovaari lugaDe nesate” 

  naoovaarii, navavaarii - இது ஒன்பது சகஜம் நீளமொைது "அவள் naoovaari saarii  

  அணிந்திருக்கிைொள்" 

11.4.2. ஆங்கிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுடன் இலணப்பதில் உள்ள  வொல்கள் 

  இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் குழுமங்கலள ஆங்கிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் 

குழுமங்களுடன் இலணக்கும்சபொது பை  வொல்கலள எதிர்சகொள்ளப்பட்டது. இரு சமொழிகளும் 

பரவைொக சவறுபட்ட கைொச் ொரங்கள் மற்றும்  மூக நைன்கலளச் ச ர்ந்தலவ என்பதொல் 

 ிக்கல்கள் ஏற்பட்டை. இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களின் இல க்கருவிகள், 

 லமயைலை பொத்திரங்கள், கருவிகள், ம ொைொப் சபொருட்கள், தொைியங்கள், ஜொதி, சதொழில், 

ஊதியங்கள், சபண்கள், உணவு, கைொச் ொரம் சபொன்ைவற்லை ஆங்கிைச் ச ொல்வலையுடன் 

இலணக்க முடியவில்லை, ஏசைைில் ஆங்கிைத்திற்கு சவறுபட்ட ச ொற்கள் இல்லை.  

எ.கொ. तबला (tabalaa), ढोल (Dhola), मृदंग (Mridung), नगाड़ा (Nagadaa) 

ஆங்கிைத்தில் சமசை குைிப்பிட்டுள்ள அலைத்து இல க் கருவிகளுக்கும் ஒசர ஒரு ச ொல் 

மட்டுசம உள்ளது, இது ‘drum’.   

11.5. தீர்வுகள் 

  சமற்கூைிய பிரச் ிலைகளுக்கு தீர்வு கொண எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் இலவ: 

11.5.1. சமொழிகளில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள இலணப்பதில் உள்ள 

 வொல்களுக்கு 

 பிொிவு 5 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள  ிக்கல்களுக்கு பின்வரும் தீர்வுகள் 

பொிந்துலரக்கப்பட்டை.  

11.5.1.1. உைவுமுலை உைவுகள் (Kinship relations) 

  ‘Bhatija’ என்ை இந்தி கருத்துருலவச்  ிை இந்திய சமொழிகளுடன் சநரடியொக இலணக்க 

முடியொது என்று  வொல்கள் பிொிவில் சமசை குைிப்பிட்டுள்ளபடி, சபசுபவொின் பொலிைம் மற்றும் 

மூப்பு அல்ைது சபசுபவொின் இளலம அல்ைது குைிப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இந்த 

சநர்வில், குைிப்பிட்ட சமொழியின் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள ஒரு 

உள்ளடங்குசமொழிய உைசவொடு ‘Bhatija’ இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்துடன் 

இலணக்க முடிவு ச ய்யப்பட்டது  

 படம் 1: உைவுமுலை உைவுகளுக்கொை உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்புகள் 
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�                

Tam'muDu 
kumāruDu 

�                
chhote bhaai kaa 
beta 
younger brother’s 

               
Annayya kumāruDu 

                
bade bhaai kaa beta 
elder brother’s son 
 

 

11.5.1.2. ச ொல்வலகப்பொட்டு மொற்ைம் 

1. மணிப்பூொி சமொழியில், பயைிலைப் சபயரலடகலள அவ்வொறு இலணக்க முடியொது, 

ஏசைைில் பயைிலை நிலையில், சபயரலடகள் விலைச்ச ொல்ைொகின்ைை. எைசவ, அலவ 

பண்புக்கூறு சபயரலடகளொக மொற்ைப்பட்டு பின்ைர் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கள் 

உருவொகும் என்று முடிவு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 

   எ.கொ. Aada phajei nupii machaa eppii.   

                 वहाँ संुदर लड़की  खड़ी है। 

                vahaan sundar laDakii KhaDii hai.   

                  A beautiful girl is standing there.    

                  ஒரு அழகொை சபண் அங்சக நிற்கிைொள். 

2. ச ொல்வலகப்பொட்டு மொற்ைத்தொல்  மஸ்கிருதத்துடன் இலணக்க முடியொத இந்தி 

கருத்துக்கள் உள்ளை. இருப்பினும், இந்தச் ச ொற்கள் சபயரலடகளின் கருவி சவற்றுலமகள் / 

அசத அர்த்தத்தில் சபயர்ச்ச ொற்கள் எைக் கிலடப்பதொல், அவற்லை விலையலடச் 

ச ொற்களொகப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிைொக அர்த்தத்தின் கருவிசவற்றுலமயில் பயன்படுத்த 

முடிவு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 

எ.கொ. शान्तचेतसा (shaantachetasaa), शान्तचित्तेन (shaantachitten), शान्तमनसा 

(shaantamanasaa), शान्तहृदयेन (shaantahri) (இந்தி சமொழியில் शांतिपूर्वक 

(shaantipoorvaka) என்பதற்கொக  மஸ்கிருதத்தில் விலையலடச் ச ொல்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் சபயரலடகளின் கருவி சவற்றுலமகள்)    
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11.5.1.3. ஒரு சமொழியில் இந்தி கருத்துக்கொை சவவ்சவறு ச ொற்கள்  

   கொஷ்மீர் சமொழியில், தண்ணீருக்கு இரண்டு சவவ்சவறு ச ொற்கள் உள்ளை, ஒன்று 

சபொதுவொக தண்ணீருக்கொகவும், மற்சைொன்று குடிநீருக்கொகவும்; அசத சநரத்தில் இந்திக்கு ஒசர 

ஒரு கருத்துரு உள்ளது. கொஷ்மீொியில் தண்ணீருக்கொை சபொதுவொை ச ொல் आब (aaba) 

சநரடியொக இந்தி ச ொல்வலையின் நீருக்கொை पानी (paanii) 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுடன் இலணக்கப்படும்; மற்றும் கொஷ்மீொியில் 

குடிநீருக்கொை ஒரு ச ொல்ைொை त्रेश (tresh) தண்ணீருடன் पानी (paanii)) உள்ளடங்குசமொழிய 

உைசவொடு இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்தின் இலணக்கப்படும்.   

எ.கொ. நீொின் சபொதுவொை கருத்து: - आब (aaba)   

குடிநீர்: - त्रेश (tresh)  

முதல் கருத்துருலவ சநரடியொகத் पानी (paanii) தண்ணீருடன் இலணக்க முடியும் மற்றும் 

இரண்டொவது கருத்துருலவ உள்ளடங்குசமொழியம் மூைம் தண்ணீருடன் पानी (paanii) 

இலணக்க முடியும்   

11.5.1.4. குைிப்பிட்ட சமொழி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள்  

  குைிப்பிட்ட சமொழி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்லளத் தீர்க்க, ஒவ்சவொரு 

குழுவிற்கும் குைிப்பிட்ட ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும அலடயொள எண்கள் (IDs/ஐடிகள்) 

ஒதுக்கப்படுகின்ைை. சகொடுக்கப்பட்ட ஐடி வரம்பில் அலைத்து குழுக்களும் தங்கள் 

சமொழிகளுக்கும் கைொச் ொரத்திற்கும் குைிப்பிட்ட ஒத்தில வுகலள எளிய உலர சகொப்பில் 

உருவொக்கும். குழுக்கள் அந்த கருத்துக்கு இலணயொை இந்தி ஒத்தில வுகலளயும் அசத 

ஐடிகளில் உருவொக்கும். இது இந்தி சவர்ட்சநட் தரவு நுலழவு இலடமுகத்லதப் பயன்படுத்தி 

இந்தி ச ொல்வலையில் பதிசவற்ைப்படும் (பின்வரும் விளக்கம் மற்றும் ஸ்ைொப்ஷொட்). 

11.5.2. ஆங்கிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமகளுடன் இலணப்பதில் உள்ள  வொல்களுக்கு 

  இந்தி-ஆங்கிைம் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும இலணப்பின்  ிக்கலை  மொளிக்க 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லக இது. இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள இரண்டு 

வலகயொை இலணப்புகள் மூைம் ஆங்கிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுடன் இலணக்க 

முடியும், முதைொவது சநரடி இலணப்பு மற்றும் மற்சைொன்று உள்ளடக்குசமொழி இலணப்பு.  

11.5.2.1. சநரடி இலணப்பு 
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  படம் 2: உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்பு 

 

 

 

ஆங்கிைத்தில்  ொியொை  மமொை இந்தி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் சநரடி 

இலணப்புடன் அவற்றுடன் இலணக்கப்படும். 

  எ.கொ. पानी (paanii) என்பது water என்பதுடன்சநரடியொக  இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.5.2.2. உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்பு (Hypernymy Linkage)   

  ஆங்கிை கருத்துருக்களுடன் சநரடியொக இலணக்க முடியொத இந்தி 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் உள்ளடக்குசமொழி இலணப்சபொடு இலணக்கப்படும். 

 எ.கொ. Hindi (tabalaa), ढोल (Dhola), मृदंग (Mridung), नगाड़ा (Nagadaa) சபொன்ை இந்தி 

 ச ொல்வலையின் ஒரு பகுதியொக இருக்கும் இல க்கருவிகள், இலவ அலைத்தும் ‘drum’ 

 உடன் உள்ளடக்குசமொழிய உைசவொடு இலணக்கப்படும்.  

11.6. இந்தி ச ொல்வலைக்கொை கருவிகள் 

  ச ொல்வலை உருவொக்கம் மற்றும் பரொமொிப்புக்கொக ஐ.ஐ.டி பம்பொயில் உருவொக்கப்பட்ட 

கருவிகலள அவற்ைின்  ொர்புகளுடன் படம் 3 கொட்டுகிைது. வலரபடத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ள 

கருவிகளில், இந்தி மற்றும் பிை சமொழிகளில் ச ொல்வலை உருவொக்க உதவும் கருவிகள் கீசழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளை.   

11.6.1 இந்தி ச ொல்வலை தரவு உள்ளீட்டு இலடமுக கருவி 

  ஐ.ஐ.டி மும்லமயில் பணிபுொியும் சமொழியியைொளர்களுக்கு எளிய ஜியுஐ (graphical user 

interface (GUI)) அடிப்பலடயிைொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் ச ருகும் புள்ளிலய 

எளிதொக்க, இந்த தரவு நுலழவு இலடமுகம் உருவொக்கப்பட்டது. இந்தி 
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ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள எளிதில் ச ருக அல்ைது மொற்ை சமொழியியைொளர்கலள 

இலடமுகம் அனுமதிக்கிைது.   

இந்தக் கருவி குைிப்பிட்ட சமொழி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள உருவொக்க 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது, சமலும் இது முதலில் இந்தி சமொழிக்கொக மட்டுசம 

உருவொக்கப்பட்டது. இது தரவுத்தள அடிப்பலடயிைொை கருவி, இந்தக் கருவிலயப் 

பயன்படுத்தி உள்ளிடப்பட்ட தரவு சநரடியொக ஐ.ஐ.டி பம்பொயில் பரொமொிக்கப்படும் இந்தி 

ச ொல்வலை தரவுத்தளத்தில் புதுப்பிக்கப்படுகிைது. இந்த கொரணத்திற்கொக, இது இந்தி 

ச ொல்வலையின் உருவொக்கத்தில் பணிபுொியும் சமொழியியல் குழுவொல் ஐ.ஐ.டி பம்பொயிலிருந்து 

மட்டுசம பயன்படுத்தப்படுகிைது (படம் 4).   

  இசதசபொன்ை இலடமுகம் பின்ைர் மரொத்தி ச ொல்வலைக்கும் வடிவலமக்கப்பட்டது, 

ஏசைைில் மரொத்தி சமொழிக்கொை சமொழியியல் குழுவும் ஐ.ஐ.டி பம்பொய் என்.எல்.பி குழுவின் 

ஒரு பகுதியொகும். இந்த கருவி குைிப்பிட்ட வலகப்பொட்டுத் (சபயர்ச்ச ொற்கள், 

சபயரலடச்ச ொற்கள், விலைச்ச ொற்கள் சபொன்ைலவ) சதடலை விலரவொகப் பொர்ப்பதற்கொை 

வ திகலளக் சகொண்டுள்ளது மற்றும் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களுக்கு இலடயிைொை 

உைலவக் குைிப்பிடுவதற்கொை விருப்பங்கலளயும் சகொண்டுள்ளது. கருவி பயைர்கலள 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும அலடயொள எண்கள் (ஐடிகள்) அல்ைது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமச் ச ொற்கலளப் பயன்படுத்தி ஏற்கைசவ இருக்கும் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலளத் சதட அனுமதிக்கிைது. இது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்துடன் சதொடர்புலடய மூைப்சபொருண்லமயியல் அலடயொள 

எண் (ஐடி), வலகப்பொடு மற்றும் பிை துலைகலளயும் கண்கொணிக்கும். இது ஒரு குைிப்பிட்ட 

ச ொல் அல்ைது ஆலமப்சபொழுங்லகக் சகொண்டிருக்கும் அலைத்து 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலளயும் கண்டுபிடிக்கும் வ திலய வழங்குகிைது. ஒரு ச ொல் 

அல்ைது அலமப்சபொழுங்குடன் சதொடர்புலடய பை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் உள்ள 

 ந்தர்ப்பங்களில் இது பயனுள்ளதொக இருக்கும்; சமலும்  ொியொை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும அலடயொள எண் (ஐடி) கண்டுபிடிக்கப்பட சவண்டும். எழுத்துரு 

அளவு, உணர்வு மற்றும் சதொற்ைம் சபொன்ைவற்லை மொற்றுவதற்கொை பயைர் நட்பு 

விருப்பங்களும் இந்த கருவியில் அடங்கும். இந்த கருவி ஜொவொவில் இயங்குதள சுதந்திரமொகச் 

ச ய்வதற்கொக உருவொக்கப்பட்டது, சமலும் யூைிசகொலட ஆதொிக்கும் தளங்களில் இந்திய 

சமொழிகளுக்கு சவலை ச ய்கிைது. 
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படம் 3: எல்ைொ கருவிகளும் மற்றும் அவற்ைின்  ொர்புகளும் 
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படம் 4: இந்தி ச ொல்வலை தரவு உள்ளீட்டு இலடமுகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்தி ச ொல்வலை 

பிை ச ொல்வலைகள் 

ச ொல்வலை API 

இந்தி உருபனியல் ஆய்வி 

ஒருசபொருள்பன்சமொழி 

தேப்படுத்தி  

இந்திச்ச ொல்வலை 

தேவு உள்ைீட்டு 

இலடமுகக் கருவி 

அர்த்தக் குைியீடுக் கருவி 

அர்த்தம் 

அலடயொைப்படுத்தப்பட 

வகொப்புகள் 

ஆ ப்லைன் 

கருவி 
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11.6.2 ஆஃப்லைன் கருவி 

  ஆஃப்லைன் கருவி என்பது ஜொவொ அடிப்பலடயிைொை திைந்த மூை கருவியொகும், இது 

இந்தி ச ொல்வலைலய ஒரு முக்கிய சமொழியொகப் பயன்படுத்தி இன்டிக் ச ொல்வலைகலள 

விலரவொக உருவொக்க உருவொக்கப்பட்டது. இந்தக் கருவி இந்தி ச ொல்வலைக்கு 

கிலடக்கக்கூடிய ஆன்லைன் இலடமுகத்திற்கு மிகவும் ஒத்த உணர்லவ வழங்குகிைது மற்றும் 

சபொதுவில் தரவிைக்கம் ச ய்யப்படுகிைது. கருவி ஐ.ஐ.டி பம்பொயில் உருவொக்கப்பட்டது. 

முன்ைர் விளக்கப்பட்ட HWDEI கருவிக்கு மொற்ைியலமக்கப்பட்ட, ஆஃப்லைன் கருவி 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்குவதற்கொை சகொப்பு அடிப்பலடயிைொை கருவியொக 

உருவொக்கப்பட்டது. கருவி இந்தி ச ொல்வலைலய ஒரு லமயமொகப் பயன்படுத்துகிைது, சமலும் 

சமொழியியைொளர்களுக்கு எந்த சமொழிக்கும் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள 

உருவொக்குவதற்கொை விலரவொை வழிலய வழங்குகிைது.  

  ஸ்கிொீன்ஷொட்டில் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, கருவியின் இடது பைகம் இந்தி 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுகள் ஏற்ைப்படும் இடமொகும். இைக்கு சமொழியில் 
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ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்லத உருவொக்க வைது பக்க பைகம் பயைரொல் நிரப்பப்பட 

சவண்டும் (ஸ்கிொீன் ஷொட்  மஸ்கிருதத்லத இைக்கு சமொழியொகக் கொட்டுகிைது). 

  கருவி மூை மற்றும் இைக்கு சமொழிகலள அலமப்பதற்கொை எளிதொை உள்ளலமவு 

விருப்பங்கலள வழங்குகிைது. இயல்பொகசவ மூை சமொழி இந்தி (இது லமய சமொழி 

என்பதொல்), ஆைொல் பயைொின் விருப்பத்தின் படி எந்த சமொழிலயயும் பிரதிபலிக்கும் வலகயில் 

இலத மொற்ைைொம். கருவி, இயல்பொகசவ பயைர் ஆங்கிை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமக் 

சகொப்லப (குைிப்புக்கொக) வழங்க அனுமதிக்கிைது. இைக்கு சமொழிக்கு கருத்துரு, 

எடுத்துக்கொட்டு, ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் (ச ொற்கள்), இலணப்பு மற்றும் 

ச ொற்பிைப்பியல் புைங்கள் நிரப்பப்பட்டவுடன், ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் 

முழுலமயொைதொக கருதப்படுகிைது. இந்த எண்ணிக்லக இறுதி பயைருக்கு தரவு 

புள்ளிவிவரங்கலள ச கொிக்க உதவுகிைது மற்றும் முழுலமயற்ை ஒத்தில வுகளின் மூைம் 

எளிதொகச் ச ல்ைவும் உதவுகிைது.  

  கருவியின்  மீபத்திய பதிப்பு (v2.1) பொதுகொப்பொை சஷல் (SSH) ஒத்தில வுக்கொை 

விருப்பத்லத வழங்குகிைது. இது ஒசர சமொழியியல் குழுவில் இருந்து பை பயைர்கலள ஒசர 

இைக்கு சமொழிக்கு இலணயொக சவலை ச ய்ய அனுமதிக்கிைது, பின்ைர் SSH-ஐப் 

பயன்படுத்தி சதொடர்பு ச ய்யப்படும் ச லவயகத்தில் தங்கள் சவலைலய ஒன்ைிலணக்க 

உதவுகிைது. 

  இந்தக் கருவி எழுத்துரு அளலவ (font size) மொற்றுவதற்கொை நிலையொை 

விருப்பங்கலள வழங்குகிைது, வழிச லுத்தல் விருப்பங்கள் (navigation options), 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும நிலை கருத்துகளுக்கொை விருப்பங்கள் சபொன்ைலவ.  

படம் 5: ஆப்லைன் கருவி 
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11.6.3 ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் வலகப்படுத்தல் கருவி 

  2வது இந்சதொச ொல்வலைப் பட்டலையில் தீர்மொைிக்கப்பட்டபடி புதிய 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களின் விநிசயொகத்தின்படி, இந்திய சமொழிகளுக்கொை ஆறு 

வலகப்பொடுகள் (தரங்கள்) உள்ளை: உைகளொவிய (யுைிவர் ல்), பொன்-இந்தியன், குடும்பம் 

 ொர்ந்த, சமொழி  ொர்ந்த, அொிய மற்றும் உருவொக்கப்பட். ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும 

வலகப்படுத்தி அல்ைது சரங்கர் கருவி சமொழியியைொளர்கள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள சமற்கண்ட ஆறு வலககளில் ஒன்ைொக வலகப்படுத்த 

உதவுகிைது.   

  ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழும வலகப்படுத்தி கருவி இந்சதொ-ச ொல்வலைக்கு மிகவும் 

குைிப்பிடத்தக்க கருவியொகும், ஏசைைில், ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் தயொொித்தல் 

பின்வரும் வொில யில் முன்னுொிலம சபற்ை வழியில் நிகழ்கிைது: உைகளொவிய (யுைிவர் ல்) → 

பொன்-இந்தியன் →குடும்பம்  ொர்ந்த →சமொழி-குைிப்பிட்ட → அொிய → உருவொக்கப்பட்ட (படம் 6).  

தவிர, இது தொைொகசவ ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களில் ஒரு பூர்வொங்க 

மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்லபத் திணிக்கிைது மற்றும் இந்த வழியில் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் முடிக்கப்பட்டொல், சமொழியின் இயற்லகயொை 

ச ொல்ைள்கள் ஆரம்பத்திசைசய உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும், சமலும் பின்ைர் வரக்கூடிய 

சபொருண்லமமயக்கம் ஆரம்ப கட்டங்களில் குலைக்கப்படும். 
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  முந்லதய கருவிகளுடன் ஒப்பிடும்சபொது கருவிக்கொை வடிவலமப்பு மிகவும் எளிது. 

கருவி இடது பக்க பைகத்தில் சமொழி ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்லதக் கொட்டுகிைது. 

சமற்கூைிய வலகபொடுகளிலிருந்து இந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்திற்க்கொை 

வலகப்பொட்லடத் தீர்மொைிப்பதில் சமொழியியைொளொின் பணி மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

  ஆஃப்லைன் கருவிலயப் சபொைசவ, இது சகொப்பு அடிப்பலடயிைொை கருவியொகும், 

சமலும் இது ஜொவொவில் எழுதப்பட்டிருப்பதொல் புதியசூழலில் பயன்படுத்தத்தக்கது (portable). 

கருவி ஆஃப்லைன் கருவியின் உள்ளீட்டு சகொப்பிற்கொை அசத சதொடொியல் பின்பற்றுவதொல், 

ஆஃப்லைன் கருவி மூைம் உருவொக்கப்பட்ட சகொப்லப அந்த குைிப்பிட்ட சமொழியின் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கலள வலகப்படுத்த சநரடியொகப் பயன்படுத்தைொம். 

  இப்சபொலதக்கு, யுைிவர் ல் மற்றும் பொன்-இந்தியன் ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் 

குழுமங்கலள அலடயொளம் கொணும் பணிக்கொக, ஒரு குைிப்பிட்ட இந்தி 

ருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் குைிப்பிட்ட சமொழியில் கிலடக்கிைதொ என்பலத தீர்மொைிக்க 

கருவி மொற்ைியலமக்கப்பட்டது, சமலும் கருவி ஒரு முடிலவ எடுக்க இந்சதொ ச ொல்வலைக் 

குடும்பத்தின் கீழ் உள்ள அலைத்து சமொழியியல் குழுக்களுக்கும் விநிசயொகிக்கப்பட்டது.  

படம்: ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் குழுமம் வலகப்படுத்தல் கருவி 

 

11.6.4. மொர்ப் அைலை ர் கருவி 
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  பல்சவறு இயற்லகசமொழி ஆய்வுப் பயன்பொடுகளின் ச யல்பொட்டில் உருபைியல் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. நொம் எழுத்துப்பிலழ  ொிபொர்ப்லப இயக்கும் சபொசதல்ைொம், ஒரு 

வலை சதடுசபொைிக்கு விைவல் ச ொல்லை வழங்குதல், சமொழிசபயர்ப்பு அல்ைது ஒலிசபயர்ப்பு 

கருவிகலள ஆரொய்வது, ஆன்லைன் அகரொதிகள் அல்ைது ச ொற்களஞ் ியங்கலளப் 

பயன்படுத்துதல் அல்ைது உலர-க்கு-சபச்சு அல்ைது சபச்சு உருவொக்கப் பயன்பொடுகலளப் 

பயன்படுத்த முயற் ிக்கும் சபொது, இந்த பயன்பொடுகளின் பின்புைத்தில் உருபைியல் 

ச யல்படுகிைது . 

  இயற்லக சமொழி ச யைொக்கம் (என்.எல்.பி) அலமப்புகள் இயற்லகயொை சமொழி 

வொக்கியங்கலள பகுப்பொய்வு ச ய்வலதயும் உருவொக்குவலதயும் சநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளை, சமலும் கணி ொர் ஒழுங்குமுலைகள் மற்றும் மைித சமொழியுடைொை அவற்ைின் 

சதொடர்பு ஆகியவற்ைில் அக்கலை சகொண்டுள்ளை. ச ொற்கள் எவ்வொறு உருவொகின்ைை, 

அவற்ைின் கூறுகள் என்ை, அலவ எவ்வொறு சபொிய அைகுகலள உருவொக்க ஏற்பொடு 

ச ய்யப்படைொம், இதில் உள்ள சபொருண்லமயியல் ொர் மற்றும் இைக்கணக் கட்டுப்பொடுகள் 

என்ை, மற்றும் எவ்வொறு உருைியல் ச யல்முலைகள் சதொடொியல் மற்றும் ஒலியைியலுடன் 

சதொடர்பு சகொள்கின்ைை என்பலதப் புொிந்துசகொள்ள நமக்கு உதவுகிைது. ைொல் மற்றும் 

மரொண்ட்ஸ் (Halle and Marantz 1993, 1994) விளக்கும் விநிசயொகிக்கப்பட்ட உருபைியல் 

(Distributed Morphology) சகொட்பொட்டுக் கட்டலமப்பில் இந்தியின் திொிபு ொர் உருபைியல் 

பகுப்பொய்வு இங்சக வழங்கப்பட்டுள்ளது; ைொர்லி மற்றும் சநொயர் (Harley and Noyer 1999). 

இந்தி ச ொற்களின் பல்சவறு திொிபு வடிவங்கலள பகுப்பொய்வு ச ய்வதற்கும் விவொிப்பதற்கும் 

சதலவயொை விதிகலள உருவொக்க இந்த சகொட்பொடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நம் கருவி ஒரு 

திொிபுற்ை ச ொல்லை உள்ளீடொக எடுத்து, ஸ்சடம்மொின் சவளியீட்லடப் பயன்படுத்தி, அதன் 

சவர்களின் சதொகுப்லபயும் அதன் பல்சவறு உருபைியல் பண்புக்கூறுகளுடன் சவளியீடொகத் 

தருகிைது. ச ொல்லின்ன் பல்சவறு உருபைியல் பண்புகூறுகலளப் சபை ஸ்சடமரொல் 

பிொித்சதடுக்கப்பட்ட பின்சைொட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை: பொல், எண், மூவிடம், 

சவற்றுலம, கொைம், விலையொற்றுவலக மற்றும் விலைசநொக்கு. கருவி இரண்டு பகுதிகலளக் 

சகொண்டுள்ளது - ஸ்சடம்மர், இது திொிபுற்ை ச ொல்லை உள்ளீடொக எடுத்து, அலத சவர் மற்றும் 

பின்சைொட்டு எைப் பிொிக்கிைது மற்றும் உருபைியல் பகுப்பொய்வி சஜொடிலய உள்ளீடொக 

எடுத்து சவர்களின் குழுமத்சதொடு ஒரு குழுமப் பண்புக்கூறுகலள சவளியீடொகத் தரும் 

(Bahuguna et al. 2014). 
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11.6.5 அர்த்தம் குைித்தல் கருவி (Sense Marker Tool)  

  இன்லைய இயற்லகசமொழி ஆய்வு நலடமுலையில் குைிப்புலர (Annotation) முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிைது. சமலும், கடிைமொை குைிப்புலர பணிகளில் ஒன்று அர்த்தம் குைித்தல் ஆகும். 

சகொடுக்கப்பட்ட உலரயில், ஒரு குைிப்பிட்ட வொர்த்லதயின் நிகழ்வு ஒசர ஒரு அர்த்ததுக்கு 

ஒத்திருக்கும், சமலும் இந்தி ச ொல்வலையிலிருந்து (அல்ைது சவறு ஏசதனும் 

ச ொல்வலையிலிருந்து)  ொியொை அர்த்தத்துடன் ச ொல்லை ஒதுக்குவது உணர்வு குைிக்கும். 

  எந்தசவொரு  இந்திய சமொழியிலும் ஆங்கிைத்லத இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பதற்கு, 

ச ொல் அர்த்தத் சதளிவின்லம ஒரு முக்கிய பிரச் ிலை. ஒரு உண்லமயொை மற்றும் நிலையொை 

அகரொதிலயப் பயன்படுத்தி மைிதர்களொல் ஒரு சபொிய அளவிைொை தரவு துல்லியமொக 

குைிக்கப்பட சவண்டியது அவ ியம் (படம் 7). 

  அர்த்தம் குைித்தல் கருவி (sense marker tool) என்பது மைித முயற் ி 

அடிப்பலடயிைொை குைித்தலுக்கு ஜொவொலவப் பயன்படுத்தும் ஒரு வலரகலை பயைர் 

இலடமுக அடிப்பலடயிைொை கருவியொகும். ச ொந்த தரவு தளம் மற்றும் உருபைியல் 

பகுப்பொய்வி உள்ள எந்தசவொரு சமொழிக்கும் இலதப் பயன்படுத்தைொம். அதன். இந்தக் கருவி 

ஒரு ச ொல்  ொரும் ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்தின் சபொருள்விளக்கம் மற்றும் 

பதிவுடன் ச ொல்லின் சவவ்சவறு அர்த்தங்கலள கொட்டுகிைது. இது அலைத்து 

அர்த்தங்களிடமிருந்தும் ச ொல்லின்  ொியொை அர்த்தத்லதத் சதர்ந்சதடுக்க பயைலர 

அனுமதிக்கிைது.  ொியொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்தின் மீது ஒசர ச ொடுக்கில் 

ச ொல்லை அலடயொளப்படுத்த இயலும் (படம் 2.8). 

படம் 7: அர்த்தம் அலடயொளப்படுதும் கருவி   
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படம் 8: அர்த்தம் அலடயொளப்படுதும் கருவி 

 

 

11.7. வலை இலடமுகம் (Web Interface) 

  தற்சபொலதய இந்தி ச ொல்வலை இலடமுகம் வலைத் தரங்களுக்கும்  மீபத்திய UI/UX 

வடிவலமப்புகளுக்கும் ஒத்துப்சபொகிைது.. இலடமுகம் ஒரு ‘கொர்டு-எட்’ (‘card-ed’) 

இலடமுகத்லதக் சகொண்டுள்ளது, அங்கு ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமமும் அதன் 

அலைத்துப் பண்புகளுடன் வண்ண-குைியைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட அட்லடயின் வடிவத்தில் 

கொட்டப்படும். அட்லடகள் அவற்ைின் ச ொல்வலகப்பொட்டு வலகபொடுகளுக்கு ஏற்ப வண்ண 

குைியங்களொக உள்ளை. 

  இலடமுகம் அலைத்து லகயடக்க  ொதைங்கலளயும் ஆதொிக்கிைது மற்றும் மொறுபட்ட 

தீர்மொைங்களில் பொர்க்க முடியும். சமொலபல்  ொதைங்கள் மூைம் நிலைய இலணய உைொவல் 

ச ய்யப்படும் இந்த  கொப்தத்தில், சமொலபல் ஆதரவொக இருப்பது இலணய 
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அடிப்பலடயிைொை வடிவலமப்பின் ஆரம்ப சதலவ. எைசவ, இதுசபொன்ை எல்ைொ 

 ொதைங்கலளயும் ஆதொிப்பதற்கொக இலடமுகம் மொற்ைியலமக்கப்பட்டது; இதைொல், அலைத்து 

வலகயொை தீர்மொைங்களும் மொற்ைியலமக்கப்பட்டது. தற்சபொலதய இலடமுகம் அவற்ைின் 

அர்த்தங்கலள அடிப்பலடயொகக் சகொண்ட ச ொற்கலளத் சதடுவது மட்டுமல்ைொமல், 

உருபைியல் பகுப்பொய்வி, சவர் வடிவ பொிந்துலரகள், நுக்தொ இயல்பொக்கம் மற்றும் எளிதொை 

தட்டச்சுக்கொை ஒலிசபயர்ப்பு, பொரம்பொிய சதவநொகொி வில ப்பைலக மற்றும் சதொடர்புலடய 

ஒரு படிநிலை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் கொட் ி சபொன்ை பை வ திகலளயும் 

சகொண்டுள்ளது. ஒத்தில வுகள். பதிவிைக்கம் ச ய்யக்கூடிய ஆஃப்லைன் HWN உைொவி 

வழியொக ஆஃப்லைன் உைொவல் மற்றும் உள்ளடக்க சதடலுக்கும் இந்தி ச ொல்வலைக் 

கிலடக்கிைது. அதன் தரவுத்தளம் திை ொி புதுப்பிக்கப்படுகிைது, சமலும் இலத HWN 

வலைத்தளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் ச ய்யைொம் (படம். 9, 10 மற்றும் 11).  

 

படம் 9: HWN வலை இலடமுகம் 
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படம் 10: HWN வலை இலடமுகம் 

 

 

 

படம் 11: இந்சதொச ொல்வலை வலை இலடமுகம் 
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11.8. இலணப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

  இந்தி ச ொல்வலையுடன் பிை சமொழி ச ொல்வலைகளின் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களின் இலணப்பு நிலைலய அட்டவலண 

கொட்டுகிைது.முன்ைர் குைிப்பிட்டபடி, இந்த 17 சமொழிகளும் அந்தந்த சமொழியில் 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்குவதற்கொை லமயமொக இந்தி ச ொல்வலைலயப் 

பின்பற்றுகின்ைை. அட்டவலணயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலை ஜூன் 2019 நிைவரப்படி 

இந்தி சமொழியுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ள இந்த சமொழிகளிலிருந்து வரும் 

 ிஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கொட்டுகிைது. 
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இயல் 12 

              திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்ைவலைகள்  

12.1.அைிமுகம் 

  திரொவிட சமொழிகளில் ச ொல்வலை உருவொக்க நடவடிக்லககள் 2000-களிசைசய 

சதொடங்கப்பட்டு விட்டைை. ச ன்லை ஏ.யூ.-சக.பி. ி ஆரொய்ச் ி லமயத்தில் தஞ்ல த் தமிழ்ப் 

பல்கலைக்கழகத்துடன் இலணந்து தமிழ் இலணயப் பல்கலைக்கழகத்தின் (இன்லைய தமிழ் 

இலணயக் கல்விக்கழம்) நிதி நல்லகயுடன் (4 ைட் ம்) தமிழ்ச் ச ொல்வலை உருவொக்கப்  பணி 

சதொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் ஏப்ரல் 2002 முதல் அக்சடொபர் 2003 வலர (18 மொதங்கள்) 

குறுகிய கொைத்திற்கு மட்டுசம சமற்சகொள்ளப்பட்டது. இரொசஜந்திரைின் (2001) தமிழ்ச் 

ச ொற்களஞ் ியத்தின் மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்லபப் பயன்படுத்தி ஒரு ச ொல்வலை 

அலமப்பு உருவொக்கப்பட்டு நிதி நல்லக நிறுவைத்திற்குத் தரப்பட்டது.  

  ச ன்லையில் நலடசபற்ை ஒரு பட்டலையின் சபொது திரொவிடச் ச ொல்வலையின் 

உருவொக்கம் பற்ைி விவொதிக்கப்பட்டது. இதற்கொை ஒரு திட்டவலரவு தயொொிக்கப்பட்டது. 

"ஆங்கிைத்லத திரொவிட சமொழிகளில் சமொழிசபயர்ப்பதற்கொை இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு 

கருவிகலள உருவொக்குதல்" (“Developing Machine Translation tools for translating English 

into Dravidian Languages”) என்ை தலைப்பில் ஒரு திட்டம் மைிதவள அலமச் கம் 2009ஆல் 

அனுமதிக்கப்பட்டது. இதில் திரொவிட சமொழிகளுக்கொை உருவொக்கம் ஒரு பொகமொக 

அலமந்தது.  திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் நொன்கு நிறுவங்கள் 

பங்சகற்ைை. தமிழ் ச ொல்வலை உருவொக்கம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம், தஞ் ொவூர் 

ஏற்றுக்சகொண்டது. சதலுங்கு ச ொல்வலை  உருவொக்கம் திரொவிட பல்கலைக்கழகம், 

குப்பம் ஏற்றுக்சகொண்டது.  அமிர்த விஸ்வ வித்யொ பீடம், சகொயம்புத்தூர் மலையொளச் 

ச ொல்வலை உருவொக்கத்லதயும் லைதரொபொத் பல்கலைக்கழகம் கைடொ ச ொல்வலை 

உருவொக்கத்லதயும் ச ய்யத்சதொடங்கிை. அமிர்த் விஸ்வ வித்யொ பீடம் திரொவிட சமொழிகளின் 

ச ொல்வலை உருவொக்கப் பணிகலள ஒருங்கிலணப்பதற்கொை சநொடல் நிறுவைமொகச் 

ச யல்பட்டது. இந்த திட்டம் 2011இல் முடிவுக்கு வந்தது. கிட்டத்தட்ட 15000 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலள தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சமொழிகளுக்கொக ஒவ்சவொரு 

நிறுவைவும்  முடித்தளித்தை.  

  மீண்டும் திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கம் இந்திய அர ின் 

மின்ைணு மற்றும் தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட்பத் துலையின் நிதி நல்லகயில் ”திரொவிட 
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ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கம், ”சதலுங்கு, தமிழ், கன்ைடம் மற்றும் மலையொளத்திற்கொை 

ஒருங்கிலணந்த ச ொல்வலை வலை (Development of Dravidian WorldNet: An Integrated 

WordNet for Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam)” என்ை திட்டத்தின் கீழ்  2011 

தி ம்பொில் சதொடங்கப்பட்டது. சகொயம்புத்தூர் அமிர்தொ விஷ்வவித்யபீடப் பல்கைக்கழகத்தில் 

நலடசபற்ை பணிப்பட்டலையில் மொர்ச் 16-17 நொட்களில் நலடசபற்ை பணிப்படலையில் 

திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கத்லத சமலும் முன்சைற்றுவதற்கொை வழி 

முலைகள் விவொதிக்கப்பட்டை. திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கம் 

இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒருபொகமொக அலமந்தது.  திரொவிட ச ொல்வலை உருவொக்கப் பணி 

கன்ைடம், தமிழ்., சதலுங்கு, மலையொளம் ஆகிய நொன்கு முக்கிய திரொவிட சமொழிகளில் 

ச ொல்வலைகளின் உருவொக்கத்லத உள்ளடக்கியது. திரொவிட ச ொல்வலையின் உருவொக்கச் 

ச யல்பொடு லமசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் கன்ைடச் ச ொல்வலை, தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் 

தமிழ்ச் ச ொல்வலை, திரொவிடப் பல்கலைக்கழகத்தில் சதலுங்குச் ச ொல்வலை, அமிர்தொ விஷ்வ 

வித்யபீடம் பல்கலைக்கழகத்தில் மலையொளச் ச ொல்வலை எை சமற்சகொள்ளப்பட்டது. இது 

35000 ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலள இைக்கொக்கி இத்திட்டம் 2015 வலர நலடசபற்ைது. 

  மைிதவள சமம்பொட்டு அலமச் ின் நிதி நல்லகயில் தஞ்ல யிலுள்ள தமிழ்ப்பல்கலை 

கழகமும் சகொயம்புத்தூொில் உள்ள அமிர்தொ விஷ்வ வித்யொபீடமும் குப்பத்திலுள்ள திரொவிடப் 

பல்கலைக் கழகமும் லமசூொிலுள்ள லமசூர் பைகலைக்கழகமும் இலணந்து திரொவிட 

சமொழிகளின் ச ொல்வலைகலள உருவொக்கும் திட்டலதச் ச யல் படுத்திை. இச்ச ொல்வலைகள் 

இந்சதொ ச ொல்வலை உருவொக்கத் திட்டத்தின் பகுதியொக அலமந்து. திரொவிட சமொழிகளின் 

ச ொல்வலைகள் ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்டு இலணயதளத்தில் பயன்பொட்டில் 

விடப்பட்டுள்ள இந்தி ச ொல்வலைலய அடிப்பலடயொகக்சகொண்டு விொிவொக்க முலை 

அடிப்பலடயில் திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப்பட்டை. தமிழ்ப் 

பல்கலைகழகம் தமிச் ச ொல்வலைலயயும் திரொவிடப் பல்கலைக்கழகம் சதலுங்கு 

ச ொல்வலைலயயும் அமிர்தொ பல்கலைக்கழகம் மலையொளச் ச ொல்வலைலயயும் லமசூர் 

பல்கலைகழகம் கன்ைடச் ச ொல்வலைலயயும் உருவொக்கி வருகின்ைை. இந்தத் திட்டத்தின் 

முக்கியக் குைிசகொள்கள் பின்வருவைவொகும்: 

• திரொவிட சமொழிகளுக்கு விொிவொை உயர்ந்த  ிைப்புவொய்ந்த பன்சமொழியச் ச ொல் ொர் 

தரவுலமயம்   உருவொக்குதல் 
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• சமொழிச் ச ொல்வலைகலள ஒன்ைொக இலணக்கும் சமொழிச் சுதந்திரமொை சபொருண்லமக் 

கருத்துருக்கலள உருவொக்குதல்  

• எல்ைொத் திரொவிடசமொழிகளுக்கும் தகவலின் சபொருண்லமயியல் பொகுபொட்லட 

நிலைசபைொக்கம் ச ய்தல் மற்றும் பயன்பொடுகளின் உருவொக்கத்திற்கு  மூைவளங்கலளத் 

தருதல் 

• ஏற்கைசவ இருக்கும் மூைவளங்கலளப் பயன்படுத்திச் ச ொல்வலைகலள உருவொக்குதல் 

12.2. திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலைத் திட்டம் 

  ஆங்கிைத்திலிருந்து இந்திய சமொழிகளுக்கும் இந்திய சமொழிகளிலிருந்து 

ஆங்கிைதிற்கும் ச ய்யப்படும் தற்சபொலதய  இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு மிக வலுவொை 

ச ொல் ொர்ந்த அைிலவயும் மூைவளத்லதயும் எதிர்பொர்க்கிைது. ச ொல்வலை 

இச்ச யல்பொட்டிற்கு இயல்பொகவும் தவிர்க்க முடியொததொகவும் சவளிவந்துள்ளது. ச ொல்வலை 

அதன் இயல்பு கொரணமொகப் பல்சவறுவலகயிைொை சபொருண்லம உைவுகளொல் ஒரு 

கருத்துருலவ மற்சைொரு கருத்துருவுடன் இலணக்கும் ஒரு மொதிொிச் ச ொல் அணுகுமுலை 

ஒருங்கலமப்பொக மொைியுள்ளது.  ச ொல்வலை ஒரு கருத்துருலவ மற்சைொரு கருத்துருவுடன் 

இலணப்பதுடன் ஒரு ச ொல்லுக்கு வரவியலும் பல்சவறு சூழல் ொர்ந்த சபொருண்லமகலளயும் 

(பல்சபொருள் ஒருசமொழியத்லதலயயும்) தருகின்ைது.  

  யூசரொ ச ொல்வலைக்கு இலணயொக இந்சதொ ச ொல்வலைலய இந்தி ச ொல்வலையின் 

அடிப்பலடயில் உருவொக்க்குவதற்கு  ிைப்பொைதுதொன். ஆைொல் அவ்வலைலய இந்தி 

அடிப்படியில் நீட் ி முலையில் நிலைசவற்றுவது குலையுள்ளது. இதுகுைித்து இயல்  17 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்குப் பதிைொக திரொவிட சமொழிகளில் வளமுற்ை சமொழிகளொை தமிழ், 

சதலுங்கு, கன்ைடம், மலையொளம் என்பைவற்ைிற்குத் தைித்தைியொை ச ொல்வலைகள் 

உருவொக்கப்பட்டு அலவகள் இலணக்கப்படசவண்டும். திரொவிடசமொழிகளொை தமிழ், 

சதலுங்கு, கன்ைடம், மலையொளம் என்பை வலகப்பொட்டியல் மற்றும் பண்பொடு சதொடர்பொை 

பண்புக்கூறுகள் தவிர பை உருபைியல் மற்றும் சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில் 

ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட கருத்துருக்கலளயும் பங்கிட்டுக்சகொள்கின்ைை. 

திரொவிடசமொழிகளுக்கு என்று தைியொை ச ொல்வலை உருவொக்குவது இந்சதொ ச ொல்வலை 

உருவொக்குவலத எளிதொக்கும்.  

12.3.  திரொவிடச்ச ொல்வலை உருவொக்குவதன் சதலவ 

http://www.languageinindia.com/


323 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

  திரொவிடச்ச ொல்வலை இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒரு இயல்பொை பகுதியொகும்.  

விொிவொை இந்சதொ ச ொல்வலை உருவொக்குவதற்குமுன் திரொவிட சமொழிகளுக்கு 

இலடயிலுள்ள பொரம்பொியமொை உைலவப் பயன்படுத்தித் திரொவிடச் ச ொல்வலை 

உருவொக்குவது நன்லமபயக்கும்.  எடுத்துக்கொட்டொக இது பயன்பொட்டொளொரொல் தரப்படும் 

ச ொல்லுக்கு இலணயொை ச ொல்லைத் சதடுவதற்கும் குலைந்த அளவிைொை சதடைொல் 

தகவலைப் சபறுவதற்கும் அனுமதிக்கும்.  

  தற்சபொது இந்சதொ ச ொல்வலை இந்திச் ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்தி 

உருவொக்கப்படுகின்ைது. இது சவறுபட்ட இந்திய சமொழிகளின் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலள 

ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புபடுத்த உதவும் என்ை நிலையில் எளிலமயொைதும்   ிக்கைமொைதும் 

ஆகும். இருப்பினும் சவறுபட்ட சமொழிக்குடும்பத்லதச்  ொர்ந்த மூைசமொழிச் ச ொற்கலள 

அடிப்பலடயொகப் பயன்படுத்தி ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கலள உருவொக்குவது 

திரொவிட சமொழிகளின் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள சதொடொியல்  ொர்பொை ஒற்றுலமலயக் 

கட்டுப்படுத்தும்.  எைசவ திரொவிட சமொழிகளின் சபொருண்லமயியல், உருபைியல், 

ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட கருத்துருக்கள் என்ை நிலைகளிலுள்ள ஒற்றுலமகலள 

சவளிக்சகொணர திரொவிட சமொழிகளுக்சகன்று தைிச் ச ொல்வலை இங்கு 

முன்சமொழியப்படுகின்ைது.    

12.4.  திரொவிடச்ச ொல்வலையின் திட்டவலரவு 

  திரொவிட சமொழிச் ச ொல்வலை லபக்வொ ைொல் (Pike Vossen, 1999) விளக்கப்பட்ட 

யூசரொ ச ொல்வலையின் அடிப்பலடயில் உருவொக்கப்படுகின்ைது. பல்சவறு திட்டங்களிலும் 

ஆய்வுகளிலும் உருவொக்கப்பட்ட சபொருண்லமயியல் தகவல்கலளக்சகொண்ட தற்சபொது 

இருக்கிை மூைவளங்கள் மற்றும் தரவுமூைங்கள் அடிப்பலடயில் ச ொல்வலையின் தரவுமூைம் 

உருவொக்கப்படும். இது  ிக்கைமொைது மட்டுமல்ைொமல் தைித்தைியொக உருவொக்கப்பட்ட 

ச ொல்வலையின் தகவல்கலள ஒன்ைிலணக்கவும் உதவும்.  

  ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் இரண்டு மொதிொிகள் உள்ளை: இலணப்பு மொதிொி: சதர்வு 

வட்டொர மூைத்திலிருந்து ச ய்யப்படும்; ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளும் அவற்ைிற்கு இலடசய 

உள்ள உைவுகளும் தைியொக உருவொக்கப்படும்; அதன்பின்ைர் தமிழ்ச் ச ொல்வலையுடன் 

உள்ள நிகரன் உைவுகள் ஆக்கப்படும்.  

விொிவு மொதிொி: சதர்வு தமிழ்ச் ச ொல்வலையில் ச ய்யப்படும்; தமிழ்ச் ச ொல்வலையின் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங்கள் (இருசமொழியக் கருத்துரு அகரொதிகலளப் 
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பயன்படுத்தி) பிை சமொழிகளில் சமொழிசபயர்ப்பு ச ய்யப்படும். ச ொல்வலை உைவுகள் 

பின்ைர் சமொழிகலளக்கடந்து சமற்சகொள்ளப்படும்.  

இணப்பு மொதிொி தமிழ்ச்ச ொல்வலையிலிருந்து சுதந்திரமொை ஒரு ச ொல்வலையொக 

விலளயும்.  விொிவு மொதிொி தமிழ் ச ொல்வலையுடன் அண்லமப்பட்ட மற்றும் அதைொல் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ச ொல்வலைகலள உருவொக்கும்.   

திரொவிடச் சமொழிகளின் ச ொல்வலையொக்கத்தில் நொம் இங்கு இலணப்பு மொதிொிலய 

முன்சமொழிகின்சைொம். 

12.4.1. தமிழ்ச் ச ொல்வலையின் நீட்ச் ியொகத்  திரொவிடச் ச ொல்வலை 

  திரொவிடச் ச ொல்வலையின் தரவுத்தளம் இரொச ந்திரைொல் (இரொச ந்திரன், 2001) 

உருவொக்கப்பட்ட தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்த தமிழ்ச் 

ச ொல்வலையின் சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்வின் (ontology) அடிப்பலடயில் அலமயும்.   

தமிழ்ச்ச ொல்வலை சபொருண்லமக்கூைொய்வின் அடிப்பலடயிலும் (Nida, 1995a & 1995b) 

அலமப்புப் சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயிலும் (Lyons, 1977) தமிழ்ச் ச ொற்சைொலகலயப் 

பற்ைி நடத்தப்பட்டுள்ள மிக விொிவொை சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகளின் அடித்தளத்தில் 

உருவொக்கப்படும்.  இச்ச யல்பொட்டின் ஒரு பகுதி தமிழ் மின் ச ொற்களஞ் ியமொகத் 

சதொகுக்கப்பட்டுள்ளது (இரொச ந்திரன், பொஸ்கரன், 2006) .  மின் வடிவிலுள்ள தமிழ்ச் 

ச ொற்களஞ் ியம் தமிழ்ச் ச ொற்சைொலகயின்  சமய்ப்சபொருள் மூை ஆய்வு ொர்  அலமப்லப 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும்;  இது ச ொற்களுக்கு இலடயிலுள்ள சபொருண்லம மற்றும் ச ொல் 

உைவுகலள சவளிப்படுத்தும்.  ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமக் கருத்துச் ொயலும் 

முக்கியமொை சபொருண்லம உைவுகளும் திரொவிடச் ச ொல்வலையில் ஏற்றுக்சகொள்ளப்படும். 

இருப்பினும் தரவுத்தளத்தின் திட்டவலரவில் ஒரு  ிை குைிப்பிட்ட மொற்ைங்கள் பின்வரும் 

சநொக்கங்கள் அடிப்பலடயில் ச ய்யப்படும். 

•பன்சமொழியத் தரவுத்தளத்லத உருவொக்குதல்; 

•சமொழிச் ிைப்பொை உைவுகலளச் ச ொல்வலையில் தக்கலவத்தல்; 

•சவறுபட்ட மூைவளங்கலளக் கடந்து கூடுதல் இணக்கத்லதப் சபறுதல்; 

•இருப்பிலிருக்கும் மூைவளங்கலளப்  பயன்படுத்தி ஓரளவுக்குச் சுதந்திரமொகச் 

ச ொல்வலைகலள உருவொக்குதல். 

பன்சமொழியத் தன்லமதொன் திரொவிடச் ச ொல்வலைலயக் குைிப்பிட்ட சமொழிச் 

ச ொல்வலையிலிருந்து சவறுபடுத்தும்.  
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12.4.2. தைித்தைியொை ச ொல்வலைகள் உருவொக்கம் 

  சமற்கண்ட ச ொல்வலை  ிைப்பொைது என்ைொலும் தமிழ், சதலுங்கு, கன்ைடொ, 

மலையொள சமொழிகளுக்கு என்று அவற்ைில் ச ொற்சைொலக அடிப்பலடயில் தைித்தைியொக 

உருவொக்கி அவற்லை இலணப்பது  ொைச் ிைந்தொக இருக்கும். இவ்விலணப்பொக்கம் 

ச ய்யப்பட்ட திரொவிடச் ச ொல்வலைலய இந்சதொ ச ொல்வலையில் இலணப்பது பற்ைி 

பின்ைர் ஆயைொம்.  

12.4.2  முன்மொதிொியின் உருவொக்கம் 

  இங்கு முன்மொதிொி சமொழியப்படுகின்ைது.  இது திரொவிட சமொழிகள் ஒவ்சவொன்றுக்கும் 

சபொருந்தும். தைித்தைியொக உருவொக்கப்பட்ட திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் 

திரொவிடச் ச ொல்வலையொக இலணக்கப்படசவண்டும். இவ்வணுகுமுலையில் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களும் அவற்ைிற்கு இலடயிலுள்ள உைவுகளும் குழுமக் 

சகொட்பொட்லடயும் (set theory) முதைிலை தர்க்கவியலையும் (first-order logic) பயன்படுத்தி 

முலைப்படுத்தப்படும். ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் ஒரு தைித்தன்லமயொை 

சகொப்பொக கருதப்பட்டு பின்வரும் தகவல்கள் தரப்படும்: 

1. ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள்: சூழலை மொற்ைொமல் இடம்சபயர்க்கவியலும் ச ொற்கள். 

2. ச ொல்லவலகப்பொடு அலடயொளப்படுத்தல்: ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் சபயர்களொ 

விலைகளொ சபயரலடகளொ விலையலடகளொ என்பலதக் குைிப்பிடுதல். 

3. விளக்கம்  

4. எடுத்துக்கொட்டு 

கீசழ இச்ச ொல்வலையின் மொதிொி வலரபடம் தரப்பட்டுள்ளது. 
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     பயன்படுத்துபவொின் சகள்வி                                                                       விலட 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களின் உருவொக்கம் 

உருவொக்கம் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கிலடயில் சபொருண்லம 

உைவுகலள நிறுவுதல் 

அகரொதி உருவொக்குதல் உைவுகலள உருவொக்குதல் 

ச ொல்வலை மொதிொி 

12.5. முடிவுலர 

  திரொவிடச்ச ொல்வலை ச ொற்களின் பன்சமொழிய வலைப்பின்ைலைப் சபொருண்லம 

உைவுகளொல் சவளிப்படுத்தும்.  இது திரொவிட சமொழிகளுக்கிலடசய இலணயதளங்களில் 

உள்ள தகவல்கலள சபைவும் அவற்ைிற்கிலடசய இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு ச ய்யவும் 

பயனுள்ளதொக அலமயும். 
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இயல் 13 

தமிழ்ச் ச ொல்வலை 

13.1. அைிமுகம்  

  இங்கு தமிழ்ச் ச ொல்வலைலய இந்சதொச ொல்வலையின் ஒரு பகுதியொக இந்தி 

அடிப்பலடயில் உருவொக்கொமல் தைியொை தமிழ்ச ொல்வலை உருவொக்குவது பற்ைி 

விளக்கப்படுகின்ைது. அத்தலகய ச ொல்வலைதொன் முழுலமயொக அலமயும்.  தற்சபொலதய 

இந்தி அடிப்பலடயிைொை தமிழ்ச்ச ொல்வலை குலை உள்ளளதும் அலைகுலையொைதும் ஆகும் 

(பொர்க்க இயல் 17). தற்சபொலதய இந்தி-தமிழ்ச்ச ொல்வலை கிட்டத்தட்ட 25,000 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலளசய சகொண்டுள்ளது. இது தமிழின் சமொத்தச் 

ச ொற்சைொலகலயயும் கணக்கிடும் சபொது மிகக்குலைவொை உள்ளடக்கம் ஆகும். தமிழ்ச் 

ச ொற்சைொலகயின் ஐந்து  தவீதம் கூட இந்திதமிழ் ச ொல்வலையில் உட்படுத்தப்படவில்லை 

என்று கூை இயலும். இைி இணக்கப்படசவண்டிய கருத்துருக்களும் அலவ உருப்படுத்தம் 

ச ய்யும் ச ொற்களும் ஏரொளம்.   

   ச ொல்வலை என்பது ச ொற்கலளக் கருத்துருக்களொகக் கருதி அவற்லைச் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களொகப் (synset) பகுத்து அலவகளுக்கிலடசய உள்ள சபொருண்லம 

மற்றும் ச ொல் உைவுகலள நிறுவி ஒரு வலையலமப்பொக வடிவலமப்பதொகும். சுருக்கமொகச் 

ச ொல்வலை என்பலத விளக்கசவண்டுமொைொல் இது ஒரு அகரொதிப் பண்புக்கூறுகளும் 

சபொருட்புை அகரொதிப் (ச ொற்களஞ் ியம்) பண்புக்கூறுகளும் சகொண்ட ஒரு ச ொல் 

மூைவளமொகும். கொை வளர்ச் ிக்சகற்பச் ச ொல் விளக்க அகரொதிகளும் ச ொற்களஞ் ியங்களும் 

கணிைி மயமொக்கப்பட்டுச் ச ொல்வலை என்ை புதிய வடிலவப் சபற்றுள்ளை. ச ொல்வலை 

ச ொற்களுக்கிலடசய உள்ள சபொருண்லம உைவுகலளயும் ச ொல் உைவுகலளயும் 

கருத்திற்சகொண்டு அவற்லை உள்ளடக்கிப் பயன்படுத்துசவொர் சதலவயொை தகவல்கலளக் 

கணிைி வழி எளிதொகப் சபைசவண்டும் என்ை சநொக்கில் உருவொக்கப்படசவண்டும். இதன் 

அடிப்பலடயில் தொன் தமிழுக்கு ”கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம்”  

உருவொக்கப்பட்டடுள்ளது. இச்ச ொற்களஞ் ியம் தமிழ்ச் ச ொல்வலையொக 

விொிவுபடுத்தசவண்டும்.  ச ொற்கள் சபயர், விலை, சபயரலட, விலையலட சபொன்ை 

ச ொற்பொகுப்பொடுகளில் அடிப்பலடயில் பிொிக்கப்பட்படொமல் லநடொ முன்சமொழிவதுசபொல் 

பருப்சபொருள்கள், நிகழ்வுகள், அருவங்கள், உைவன்கள் எைப்பொகுபடுத்தப்பட்டு பின்ைர் 
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ச ொற்பொகுபொடுகளுடன் இலணப்பது சமொழிலயத்தொண்டிச் ச ொற்கலள இலணப்பது 

எளிலமயொைதும் சமம்பட்டதும் ஆகும். பயன்படுத்துசவொருக்கு எளிலமயொை முலையில் 

ச ொல் குைித்த சதலவயொை ச ய்திகலளப் சபைசவண்டி கணிைிமயமொக்கப்பட்டு ஒரு 

இலணயதளச் ச ொல் தரவுதளமொக இலத எளிதில் சமம்படுத்தைொம். .  

13.2. தமிழ்ச் ச ொல்வலைக்கொை மூைவளங்கள் 

  யூசரொ ச ொல்வலையின் பொகங்களொக அலமயும் தைித்தைிச் ச ொல்வலைகளின் 

அலமப்பொக்கம் அடிப்பலடயிலும் அதில் கூைப்பட்டுள்ள ச ொல்வலை உருவொக்கக் 

சகொள்லககள் மற்றும் சகொட்பொடுகள் அடிப்பலடயிலும் தொன் தமிழ்ச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் 

திட்டமிடப்படசவண்டும். இதற்கொை மூை வளங்களொகத் தமிழ்ப் பல்கலைகழக சமொழியியல் 

துலையில் இரொச ந்திரைின் சமற்பொர்லவயில்  மர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்சவடுகளும் 

இரொச ந்திரைொல் ச ய்யப்பட்ட தமிழ்ச் ச ொற்சபொருண்லம ஆய்வுகளும் ( க்திசவல் & 

இரொச ந்திரன் 1994,  இரொச ந்திரன் 2001, இரொச ந்திரன் & பொஸ்கரன் 2006, இரொச ந்திரன் 

& பொக்கியரொஜ் 2019) அலமயும். இரொச ந்திரன் (2001) தற்கொைத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியம் 

இச்ச ொல்வலையொக்கத்திற்குப் சபொிதும் உதவும். அவரது ச ொற்களஞ் ியத்தின் மூைம் 

சவளிப்படும் மூைப்சபொருண்லமயியலும் (ontology) அவர்தம் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ஆய்வுகளும் (இரொச ந்திரன் & அைிதொ 2019) தமிழ்ச் ச ொல்வலை உருவொக்கதிற்குப் சபொிதும் 

பயனுள்ளதொக அலமயும். சமலும் தமிழுக்சகன்ை ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் 

முன்சைொடியொக விளங்கும் சதொடக்கநிலையில் உள்ள தமிழ்ச் ச ொல்வலை அவரொல் 

உருவொக்கப்பட்டு இலணயதளத்தில் திைந்த மூைமொக (open source) இடப்பட்டுள்ளது. 

இதுவும் தமிழ்ச ொல்வலை உருவொக்கத்திற்கு முன்சைொடியொக அலமயும்.   

13.3. அகரொதியும் ச ொல்வலையும் 

   அகரொதியொைது ச ொல்லின் எழுத்துவடிவு, சபொருள், பயன்பொடு இவற்லைக் கொணப் 

சபொதுவொய்ப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. ஆைொல் ச ொல்வலை ஒரு சபொருண்லம 

அகரொதியொகும் (semantic dictionary). ச ொல்வலை ச ொற்களுக்கு வர்ணலையும் விளக்கமும் 

மொதிொி எடுத்துக்கொட்டுகளும் தரும். ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள சபொருண்லம உைவுகலள 

மிகத்சதளிவொகப் பயன்படுத்தக்க விதத்தில் கூறும். உச் ொிப்பு, ச ொல்ைொக்க உருபைியல் 

ச ய்திகள், ச ொல்மூைம் அல்ைது வரைொறு இவற்லைத் தரொது.  
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13.4. ச ொற்களஞ் ியமும் ச ொல்வலையும்  

  முதல் ச ொற்களஞ் ியம்/சபொருட்புை அகரொதி (thesaurus) ரொசஜஸ்ட் என்பரொல் 

உருவொக்கப்பட்டது. இது சபொருண்லம ஒழுங்கலமப்லபக் சகொள்லகயொகக்சகொண்டு 

உருவொக்கப்பட்டது. கருத்துரு அடிப்பலடயில் அலமக்கப்பட்டது. பயன்பொட்டொளர் தங்கள் 

மைதிலுள்ள கருத்துருலவக் சகொண்டு ச ொற்கலளக் கண்டுக்சகொள்ள இது உதவும். 

ச ொல்வலைகளும் ச ொற்களஞ் ியம் சபொை அலமயும். இதன் கட்டுமொை அைகு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமம் ஆகும். ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில் ஒரு 

கருத்துருலவ சவளிப்படுத்தும் எல்ைொச் ச ொற்களும் குழுமம் ச ய்யப்பட்டிருக்கும். 

ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்துபவர் மைதிலுள்ள கருத்துருலவக் சகொண்டு ச ொற்கலளக் 

கண்டு சகொள்ள இயலும். ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு 

சமொழியம் (hyponymy-hypernymy),  ிலைசமொழியம்-முழுசமொழியம் (meronymy-holonymy or 

part and hole), உட்படுத்து சமொழியம் (entailment) சபொன்ை உைவுகளொல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளை. ச ொல்வலை கருத்து நிலைலயயும் ச ொல் நிலைலயயும் சதளிவொகப் 

பிொிக்கின்ைது. இந்த சவறுபொடு ச ொல் உைவுகளுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் உள்ள 

சவறுபொட்டில் பிரதிலிபலிக்கின்ைது. ச ொற்களஞ் ியத்திற்கு அப்பொற்பட்டு ச ொல்வலையில் 

ச ொற்களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் உள்ள உைவுகள் சவளிப்பலடயொகக் கூைப்பட்டு 

அலடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. பயன்படுத்துபவர் உைவுகலளத் சதர்ந்சதடுத்து, ஒரு 

கருத்துருலிருந்து மற்சைொரு கருத்துருவுக்குச் ச ன்று கருத்துரு சவளியிடத்தில் வைம் வர 

இயலும். 

 13.5. ச ொல் வலையில் உைவுகள்  

  ச ொல்வலை கருத்துரு-சபொருண்லம உைவுகளுக்கும் ச ொற்கலள இலணக்கின்ை ச ொல் 

உைவுகளுக்கும் சவறுபொடு கொட்டுகின்ைது. ஆைொல் ச ொல் சநொக்கில் கவைம் ச லுத்துபவர் 

முதன்லமயொகச் ச ொல் உைவுகலளப் பயன்படுத்துவர். ச ொல்வலை சபொருண்லம உைவுகளொல் 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளது. ச ொல் உைவுகள் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு 

இலடசய உள்ள கொட்டிகளொகும். ச ொல்வலை சவறுபட்ட சதொடொியல் வலகப்பொடுகளில் 

அடங்கும் ச ொற்கலள இலணக்கும் அடுக்கு உைவுகலளக் சகொண்டிருக்கவில்லை. நொன்கு 

முக்கியத் சதொடொியல் வலகப்பொடுகளொை சபயர், விலை, சபயரலட, விலையலட என்பை 

தைித்தைியொகத் தரப்பட்டுள்ளை. சபயர்கள் படிநிலை அலமப்புகளொகவும் விலைகள் 
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சவறுபட்ட உட்படுத்து உைவுகளொலும்; (entailment relation) சபயரலடகளும் 

விலையலடகளும் இ-பொிமொண உயர்சவளியிடத்திலும் ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளை.  

13.6. சபயர்ச்ச ொல்வலை  

  சபயர்ச்ச ொல் வலையில் அடிப்பலட சபொருண்லம உைவு ஒருசபொருள்பன்சமொழிய 

உைவொகும். ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் அடிப்பலடக் கட்டுமொை அைகுகளொகும். 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் கருத்துச் ொயல் என்பது எல்ைொச் சூழல்களிலும் ஒன்லைசயொன்று 

இடம்சபயர்த்தல் என்பலத உட்படுத்தொது. இடம்சபயர்த்தல் என்ை அளவியொல் இயற்லக 

சமொழிகளுக்குக் குலைந்த எண்ணிக்லகயிைொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் மட்டுசம வரும். 

ச ொல்வலையில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலளக் குலைந்தது  ிை சூழல்களில் இடம் 

சபயர்க்கைொம். ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்திற்கு ஒரு சபொருள்தொன் உண்டு. எ.கொ. 

{நூல், புத்தகம், புஸ்தகம்} “படிப்பதற்கு ஏற்ைவலகயில் அட்லடப்சபொட்டு இலணத்த அச் டித்த 

தொள்களின் சதொகுப்பு“ ச ொல்வலையில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் சபொருண்லம 

உைவுகளொல் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. சபயர்கலள ஒழுங்குபடுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் மிக 

முக்கியமொை உைவு உள்ளடங்கு சமொழியமொகும் (hyponymy). இந்த உைவுதொன் ச ொற்கலளச் 

ச ொற்படிநிலை அலமப்பில் ஒழுங்குபடுத்துகின்ைது.  

13.6.1. ச ொற் படிநிலை அலமப்பு  

  உள்ளடங்கு உைவுகள் பற்ைிய ச ய்திகள் மரபு அகரொதிகளில் வலரயலை 

விளக்கங்களொகத் தரப்பட்டிருக்கும்.  

  எ.கொ.  

  குயில் –         இைிய குரலுலடய கொிய நிைப்பைலவ.  

  பைலவ –       இரு கொல்களும் அைகுகளும் உலடய, உடலில் இருபக்கங்களிலும்   

             பைப்பதற்கு ஏற்ைவலகயில்  ிைகுகளும் சகொண்ட விைங்கிைம்.  

  விைங்கிைம் – தொைொகசவ இயங்கும் உணர்வு உறுப்புகளும் ச ல்லுசைொஸ் இல்ைொத 

    ச ல் சுவர்களும் உள்ள உயிொிைம்.  

        உயிொிைம்   –  உயிர் வொழ்கின்ை ஒன்று.  

ஒவ்சவொரு உள்ளடக்குச் ச ொல்லும் மிகப்சபொதுவொை உள்ளடக்குச் ச ொல்லுக்குக் சகொண்டு 

ச ல்லும். உள்ளடக்கு சமொழியத்லதச் ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவொக உருப்படுத்தம் 
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ச ய்ய இயைொது. உள்ளடக்கு சமொழியம் அகரொதிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துருக்களுக்கு இலடசய 

உள்ள உைவொகும். ஒரு ச ொற்படிநிலை அலமப்லப உள்ளடக்கு உைவொல் இலணக்கப்பட்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களின் சதொடர்ச் ியொல் மீட்டுருவொக்கம் ச ய்யைொம்.  

  {குயில்}@  {பைலவ}@  {விைங்கிைம்}@  {உயிொிைம்}  

உள்ளடங்கு உைவுக்கு இலணயொை உள்ளடக்கு உைலவயும் தரைொம். உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு 

சமொழிய உைவுகளொல் ஒரு படிநிலை ஒழுங்குமுலை சவளிப்படும். இந்த வலகயில் வரும் 

படிநிலைகள் கணிைியியைொர்களொல் அைிலவ உருப்படுத்தம் (Knowledge representation) 

ச ய்யும் வழியொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

13.6.2. தைித்தன்லமயொை சதொடக்கிகள்  

  சபயர்கள் எல்ைொவற்லையும் ஒசர படிநிலை அலமப்பில் தரசவண்டி படிநிலைக் 

சகொள்லகலய நீட் ி ச ய்யைொம். ச ொல்வலை சபயர்கலளத் தைித் தன்லமயொை சதொடக்கிகள் 

(unique beginners) அலமயப் பை படிநிலை அலமப்புகளொகப் பகுத்துள்ளது. தைித்தன்லமயொை 

சதொடக்கிகள் ச ொற்சபொருண்லமயியல் சபொருண்லமக்கூைொய்வின் சபொருண்லமக் 

கூறுகளுடன் ஓரளவுக்குப் சபொருந்தும்.  

                             பருலமப்சபொருள்கள் 

 

 உயர்திலணப்சபொருள்கள்     அஃைிலணப்சபொருள்கள் 

 

மைிதர்கள்    இயற்லகக்கு   உயிருள்ளலவ     உயிொில்ைொதலவ  

    அப்பொற்பட்ட 

            உயிர்கள்                      

                                        தொவரங்கள்      விைங்குகள்   இயற்லகப்   உருவொக்கிய    

                                                                                                          சபொருள்கள்   மற்றும் பதைம்  

                       ச ய்த சபொருள்கள் 
                    
  

சமய்ப்சபொருள் மூைொய்வு அலமப்லபக் (ontological structure) கொட்டும் வலகயிைொை 

ச ொற்களின் உருப்படுத்தம் ச ொற்களின் சபொருண்லம மரபுொிலமச் ச யற்பொங்லக (Lexical 

inheritance) சவளிக்சகொணர்கின்ைது.  
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  எ.கொ. {ஊர்தி, வொகைம்}@  {நிைத்தில் ஓடும் ஊர்தி}@  {சபொைியொல் ஓடும்  

  ஊர்தி}@  {நொன்கு க்கர ஊர்தி}@  {பயணஊர்தி}@  {சபருந்து}} 

List of 25 unique beginners for noun source files of EuroWordNet 

 

{act, activity} {natural object} 

{animal, fauna} {natural phenomenon} 

{artifact} {person, human being} 

{attribute} {plant, flora} 

{body} {possession} 

{cognition, knowledge} {process} 

{communication} {quantity, amount} 

{event, happening} {relation} 

{feeling, emotion} {shape} 

{food} {state} 

{group, grouping} {substance} 

{location} {time} 

{motivation, motive}  

இரொச ந்திரைொல் உருவொக்கப்பட்ட தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியம் (இரொச ந்திரன் 2001) 

தமிழ்சபயர்ச்ச ொற்களின் ச ொற்சைொலகலய லநடொலவப் பின்பற்ைி (Nida 1976a) 

வகப்பொட்டியல் வடிவில் தருகின்ைது.  

13.6.3. சவறுபடுத்தும் சபொருண்லமக் கூறுகள்  

 சபயர்களின் படிநிலை அலமப்பு உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உைவொல் 

உருவொக்கப்பட்டொலும் விளக்கங்கள் ஒரு கருத்துருலவ மற்சைொரு கருத்துருவிலிருந்து பிொிக்கும் 

சபொருண்லமக் கூறுகளொல் தரப்படுகின்ைது.  

 எ.கொ. குயில் - பொடுகின்ை  ிைிய கொிய நிைப்பைலவ  

 குயில் என்பலத மூன்றுவலகப் பட்ட சவறுபடுத்தும் பண்புக்கூறுகளுடன் 

 சதொடர்புபடுத்தைொம்.  

 1. அலடகள்:  ிைிய, கொிய  

 2. பொகங்கள்: அைகு,  ிைிய  

 3. ச யல்பொடுகள்: பொடு, பை  

13.6.4.  ிலை-முழு சமொழியம்  
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 ச ொற்கலளப் படிநிiலை அலமப்பில் தருவதில்  ிலை-முழு உைவு முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்ைது.

1 
 

 

    உடம்பு 

 தலை கழுத்து  மொர்பு     வயிறு கொல்          லக 

     சதொலட முழங்கொல் கணுக்கொல் பொதம் 

 

 ிலை-முழு சமொழிய உைவு பின்வரும் துலண வலககலள உள்ளடக்கும்:  

1.முழுப் சபொருளுக்கும் அதன் உறுப்புகளுக்கும் இலடயிைொை உைலவ 

சவளிப்படுத்துவை (பொகம், எ.கொ. லக – விரல்)  

2.முழுலமக்கும் அதிலிருந்து பிொிந்த பகுதிக்கும் உள்ள உைலவ சவளிப்படுத்துவை 

(பகுதி, எ.கொ. துண்டு – உசைொகம்)  

3. இடங்களுக்கும் விொிந்த இடங்களுக்கும் உள்ள உைலவ சவளிப்படுத்துவை (இடம், 

எ.கொ. பொலைவைச்ச ொலை - பொலைவைம்)  

4. குழுமத்திற்கும் அதன் அங்கத்திைர்களுக்கும் உள்ள உைலவ சவளிப்படுத்துவை 

(எ.கொ. மந்லத – ஆடு)  

5. சபொருள்களுக்கும் அது உருவொக்கப்பட்ட உருப்சபொருள்களுக்கும் உள்ள உைலவ 

சவளிப்படுத்துவை (ஆை, எ.கொ. புத்தகம் - கொகிதம்)  

பின்வரும் அட்டவலணயில் சபயர்வலையில் கூைப்பட்டுள்ள சபொருண்லம-ச ொல் உைவுகள் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை: 

உைவுகள் துலண வலககள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்  புத்தகம், நூல் 

உள்ளடங்கு – உள்ளடக்கு 

சமொழியம் 

 விைங்கு-பொலுட்டி 

உள்ளடக்கு-உள்ளடங்கு 

சமொழியம் 

 பசு-பொலுட்டி 

முழு- ிலை சமொழியம் முழுலம-பொகங்கள் சமல -கொல் 

 பொகம்-ழுழுலம  க்கரம்-வண்டி 
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 அங்கத்திைர்கள்-குழு பலடத்தலைவர்-பலட 

 குழு-அங்கத்திைர்கள் துலை-சபரொ ிொியர் 

 பகுதி-முழுலம துளி-கண்ணீர் 

 இடம்-பரந்த இடம் பொலைவைச்ச ொலை-

பொலைவைம் 

 சபொருள்-உருப்சபொருள் புத்தகம்-தொள் 

ஈொிலண எதிர்நிலை நிரைொக்கம் ச ய்யத்தக்கது நல்ைவன்-சகட்டவன் 

 துலண எதிர்நிலை பகல்-இரவு 

 தைிப்பட்டலவ அஃைிலண-உயர்திலண 

 துருவ எதிர்நிலை ஆண்-சபண் 

 பரஸ்பர  மூகப்பொத்திரங்கள் மருத்துவர்-சநொயொளி 

 ச ொந்தங்கள் அம்மொ-மகள் 

 கொை உைவுகள் கொலை-மொலை 

 இட உைவுகள்:ச ங்சகொண 

எதிர்நிலை 

வடக்கு-கிழக்கு 

 வடக்கு–சமற்கு  

சமற்கு–சதற்கு  

கிழக்கு–சதற்கு 

 இட உைவுகள்: சநர் 

எதிர்நிலை 

வடக்கு-சதற்கு 

கிழக்கு–சமற்கு 

 பல்லிலண எதிர்நிலை: 

 ங்கிலி 

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று,… 

 சுற்று ஞொயிறு, திங்கள், ச வ்வொய், 

புதன், வியொழன், சவள்ளி, 

 ைி 

 13.7. விலைச் ச ொல்வலை  

 விலைகள் ஒரு சமொழியின் ச ொல் மற்றும் சதொடொியல் வலகப்பொட்டில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்ைது. இதன் பயைிலை-பங்சகடுப்பொளர் அலமப்பு (predicate argument structure) இது 

வரும் வொக்கியத்தின்  ொத்தியமொை அலமப்புகலளத் தீர்மொைிக்கின்ைது.  

எ.கொ. 

 கொற்று வீசுகின்ைது.  

அவன் ச ன்லையிலிருந்து தஞ் ொவூர் வந்தொன்.  
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அவள் மொம்பழம்  ொப்பிடுகிைொள்.  

அவர் அவளிடமிருந்து ஒரு ைட்  ரூபொய்க்கு  

ஒரு கொர் வொங்கிைொர். 

 13.7.1. விலைகலளச் சபொருண்லமக் களங்களொகப் பிொித்தல்  

 யூசரொ ச ொல்வலை விலைகலளச் 15 சபொருணலமக் களங்களொகப் பிொிக்கின்ைது 

(Vossen 1998).  

1. Verbs of bodily functions and care (Ex. sweat, shiver, faint, etc.) 

2. Verbs of change (Ex. change, etc.) 

3. Verbs of communication (Ex. stammer, appeal, bet, teach, creak, etc.) 

4. Competition Verbs (Ex. fight, etc.) 

5. Consumption Verbs (Ex. drink, etc.) 

6. Contact Verbs (Ex. hit, scrub, wipe, etc.) 

7. Cognition Verbs (Ex. infer, guess, assume, etc.) 

8. Creation Verbs (Ex. engrave, print, etc.) 

9. Motion Verbs (Ex. gallop, race, fly, swim, etc.) 

10. Emotion or Psych Verbs (Ex. amuse, charm, etc.) 

11. Stative Verbs (Ex. surround, cross, etc.) 

12. Perception Verbs (Ex. watch, spy, etc.) 

13. Verbs of Possession (Ex. have, rob, bestow, auction, etc.) 

14. Verbs of Social Interaction (Ex.  impeach, franchise, excommunicate, etc.) 

15. Weather Verbs (Ex. rain, thunder, snow, hail, etc.) 

இரொச ந்திரன் (2001) லநடொலவப்  (1975a) பின்பற்ைி விலைகலளப் சபளதிக விலைகள் 

(சபய், வீசு), உடல்கூறு விலைகள் (பிர வி, வியர்), புைனுணர்வு விலைகள் (க , குளிர்), 

உணர்ச் ி விலைகள் (சகொபப்படு, சவதலையலட), அைிவு ொர் விலைகள் (ஊகி, கணி), 

கருத்துப்பொற்ை விலைகள் (சபசு, இகழ்),  ைை விலைகள் (நகர், நட), தர்க்க விலைகள் (அடி, 

உலட), உலடலமமொற்ை விலைகள் (சகொடு, விடு), பல்கூட்ட விலைகள் ( லமயல் ச ய்) 

எைப்பிொித்துள்ளொர்.  

13.7.2. விலைகளுக்குத் தைித்தன்லமயொை சதொடக்கிகள் 
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  விலைச் ச ொற்களஞ்கியத்லதப் சபொருண்லமக் களங்களொகப் பிொிப்பது விலைத் 

தரவுகலள ஒழுங்கு முலைபடுத்துவசதொடு ச ொற்களஞ் ியத்திலுள்ள எல்ைொ விலைகளுக்கும் 

ஒரு சபொதுவொை சவர் அல்ைது தைித்தன்லமயொை சதொடங்கிகள் இல்ைொத குலைலயயும் 

நிவர்த்தி ச ய்கின்ைது.  

13.7.3. ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங்களொக விலைகள்  

 சபயர்கலளப் சபொை விலைகலளயும் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங்களொகக் குழும 

இயலும். ஆைொலும் நொம் ஒருசபொருள்பன்சமொழி என்பது ஒன்லைசயொன்று இடம் சபயர்க்கும் 

ச ொற்கள் என்று வலரயலை ச ய்தொல் விலையில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் இல்ைொமல் 

சபொகும் அல்ைது மிக அொிதொகத் தொன் இருக்கும்.  

13.7.4. விலைகளின் சபொருண்லமக்கூைொய்வு  

 விலைகலள அவற்ைின் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகளொல் வலரயலை விளக்கம் 

ச ய்ய இயலும். விலைகலளச்  ிறு சபொருண்லமக்கூறுகளொகப் பிொிக்க இயலும் தன்லம 

கொரணமொக எளிய ச யல்களொல் கைலவத் தன்லமயொை ச யல்கலள விளக்க இயலும்.  

சகொல் -  ொகச் ச ய்தல்  

எைி - ஒருவர் தன் லகயிலிருந்தப் சபொருலள வில யொல் சபொகச் ச ய்தல் 

 ஓட்டு - ஒருவர் ஒன்லை ஓடச் ச ய்தல்  

13.7.4. விலைகளுக்கிலடயிைொை ச ொல் மற்றும் சபொருண்லம உைவுகள்  

 நொம் நொன்கு வலகயொை உட்படுத்து உைவுகலள (entailment) சவளிப்படுத்தைொம்: 

 

               உட்படுத்து உைவு  

 +கொை உட்படுத்தம்         –கொை உட்படுத்தம்  

 + வலக                      – வலக           பிற்பலடயொைமுன்னூகம்     கொரணம்  

 (ஒன்ைொக இருத்தல்) ( ொியொை உட்படுத்தம்) சவல்-முயல்                உயர்த்து-உயர் 

 சநொண்டு-நட           குைட்லட விடு- தூங்கு  
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13.7.5. விலைகளுக்கிலடயிைொை பல்சபொருள் ஒருசமொழியம்  

 சபயர்கலள விட விலைகள் எண்ணிக்லகயில் குலைந்தலவ. விலைகளின் பல்சபொருள் 

ஒருசமொழியம் சபயர்களின் பல்சபொருள் ஒருசமொழியத்லதக் கொட்டிலும் அதிகம். விலைகளின் 

சபொருண்லம சநகிழ்ச் ி அதன் பகுப்பொய்லவக் கடிைப்படுத்துகின்ைது. விலைகள் அலவ 

எடுக்கும் பங்சகடுப்பவர் அலமப்பு (argument structure) அடிப்பலடயில் தங்கள் சபொருலள 

மொற்றும். ஆைொல் சபயர்களின் சபொருண்லம விலைகளின் சபொருண்லமகலளக் கொட்டிலும் 

நிரந்தரமொைது.  

13.7.6. சதொடொியல் பண்புகளும் சபொருண்லம உைவுகளும்  

 தற்சபொது அகரொதியில் ச ொற்களுக்கு அதன் சதொடொியல் பண்புக்கூறுகலளத் தரும் 

சபொக்குக் கொணப்படுகின்ைது. விலைகலளப் சபொருண்லம உைவுகளொக மட்டும் பொர்ப்பதும் 

சதொடொியல் பற்ைிய  ிை ச ய்திகலளத் தரும். விலைலயப்பற்ைி சதொிந்து சகொள்ள விலையின் 

சதொடொியல் பண்புகலளச் ச ொல்வலையில் தருவது குைித்த  ொத்தியம் ஆயப்படசவண்டும்.  

 

உைவுகள் விளக்கம்/துலண வலக எடுக்துக்கொட்டு 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் இடம்சபயர்க்க இயலும் 

ச யல்கள் 

தூங்கு-உைங்கு 

பகுதி-முழுலம சமொழியம் உட்படும்-உட்படுத்தும் 

ச யல் 

பை-பிரயொணி 

வலக உைவு ச யல்-துலணவலக நட-சநொண்டு 

உட்படுத்து உைவு ச யல்-கொரணச்ச யல் உயர்-உயர்த்து 

” ச யல்-முன்னூகச்ச யல் சவல்-முயல் 

எதிர்நிலை எதிர்மலை கூடு-குலை 

 மறுதலை வில்-வொங்கு 

 தில  எதிர்நிலை புைப்படு-வந்துச ர் 

 

13.8. சபயரலட மற்றும் விலையலடச் ச ொல்வலை  

 ச ொல்வலை சபயரலடகலள இரு முக்கியமொை வகுப்புகளொகப் பிொிக்கின்ைது: 

வர்ணலைப் சபயரலடகள் (descriptive adjectives) மற்றும் சதொடர்புப் சபயரலடகள் 

(relational adjectives). வர்ணலைப் சபயரலடகள் தலைப் சபயர்களுக்கு இருதுருவ 

அலடகளின் மதிப்பீட்லடத் (values of bipolar attributes) தருகின்ைது; எைசவ ஈொிலண 
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எதிர்நிலைகள் (binary oppositions) (எதிர்மலை- antonymy) மற்றும் சபொருண்லம 

ஒற்றுலமயொல் (similarity of meaning) ஒழுங்கலமக்கப்படுகின்ைது.  

வர்ணலைப் சபயரலட (descriptive adjective): சபொிய, கைமொை  

சதொடர்புப் சபயரலட (relational adjective): சபொருளொதொர,  சகொதர  

குைிப்பு அலடச ய்யும் சபயரலட (reference modifying adjectives): பலழய, 

முன்ைொள்  

 ஒரு வர்ணலை அலட ஒரு சபயருக்கு ஒரு மதிப்பு தரும். எடுத்துக்கொட்டொக, கைமொை, 

இசை ொை என்பது எலட என்பதன் அலடசமொழிகளொகும்; தொழ்ந்த, உயர்ந்த என்பை உயரம் 

என்பதன் அலடசமொழிகளொகும். எதிர்மலை (antonymy) தொன் வர்ணலைப் சபயரலடகளில் 

அடிப்பலடயொைதொகும். எதிர்மலை ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்லதப் சபொன்று 

ச ொல்வடிவுகளுக்கு இலடயிைொை உைவொகும். எதிர்மலைப் சபயரலடகள் அலடசமொழியின் 

எதிர்ச ய்யும் மதிப்புகலள சவளிப்படுத்துகின்ைது (எ.கொ. கைமொை, இசை ொை என்பை எலட 

அலடசமொழியின் எதிர் துருவங்களொகும்.) சநரடியொை எதிர்மலைகள் இல்ைொத சபயரலடகள் 

(எதிர்மலை ஆற்ைல் குலைவொய் உள்ள சபயரலடகள்) எதிர்மலைப் சபயரலடகளுடன் “சபொை” 

உைவு சகொண்டிருக்கும்:  

 

 வீதியொை       இடுங்கைொை  

 விஸ்தொரமொை         அகைமொை குறுகைொை            இடுக்கமொை  

 வி ொைமொை         ஒடுக்கமொை  
 

 

உைவுகள் சதொடர்புபடுத்தும் 

ச ொல்வலகப்பொடு   

எடுத்துக்கொட்டு  

எதிர்மலை (நிரைொக்கம் ச ய்ய 

இயலுவது) 

சபயரலட-சபயரலட அழகொை-குரூரமொை 

எதிர்மலை (நிரைொக்கம் ச ய்ய 

இயைொதது) 

சபயரலட-சபயரலட உயிருள்ள-ச த்த 

ஆக்கவடிவு சபயரலட-சபயர் அழகொை-அழகு 

அலடசமொழி சபயர்-சபயரலட வடிவம்- ின்ை 

சதொடர்பு சபயரலட-சபயர் சபொருளொதொர-

சபொருளொதொரம் 
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சபொை சபயரலட-சபயரலட பொரமொை-கைமொை 

 

13.9. ச ொல்வலைலய திட்டமிட்டு நலடமுலைப்படுத்தல் 

  ச ொல்வலைலய நொன்கு ஒழுங்கலமப்புகளொகப் பகுக்கைொம்.  

1. ச ொல்வள ஒழுங்குமுலை (Lexical resource system)  

2. ஒருங்கிலணக்கும் ஒழுங்குமுலை (Compiler system)  

3. ச கொிப்பு ஒழுங்குமுலை (Storage system)  

4. மீளப்சபறும் ஒழுங்குமுலை (Retrieval system)  

அகரொதியியைொர் ச ொல்வலையின் மூைக் சகொப்புகலள எழுதுகின்ைைர். இது ச ொல்வள 

ஒழுங்குமுலைலய அலமக்கும். ஒருங்கிலணக்கும் ஒழுங்குமுலை ச ொல்வளக் சகொப்புகலளத் 

தரவுலமய வடிவொக உருவொக்குகின்ைது. ச கொிப்பு ஒழுங்குமுலை ச ொல்வள 

ஒழுங்குமுலைக்கும் ஒருங்கிலணப்பு ஒழுங்குமுலைக்கும் இலடயில் ச யைொற்றுகின்ைது. 

மீளப்சபறும் ஒழுங்குமுலை பின்வரும் ச யல்பொடுகலள உள்ளடக்கும்:  

1.வலகப்பொட்டு மற்றும் வலைப்பின்ைல் திட்டத்லத மின்தட்டச்சு அலமப்பொக 

மொற்றுகின்ைது.  

2.வலகப்பொட்டு மற்றும் வலைப்பின்ைல் திட்டத்லதத் தகவல் மீட்பு ஒழுங்கலமப்பொக 

மொற்றுகின்ைது.  

3.இலணய மீளப்சபறுதல்: வலகப்பொட்டு மற்றும் வலைப்பின்ைல் திட்டத்லத குைி 

சதடலுடன் இலணப்பது.  

13.10. முடிவுலர  

 ச ொல்வலை என்பது ச ொற்கலளக் கருத்துருக்களில் அடக்கி அவற்லை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களொகப் (synsets) பகுத்து அலவகளுக்கிலடசய உள்ள சபொருண்லம 

மற்றும் ச ொல் உைவுகலள நிறுவி ஒரு வலையலமப்பொக வடிவலமப்பதொகும். சுருக்கமொகச் 

ச ொல்வலை என்பலத விளக்கசவண்டுமொைொல் அது ஒரு அகரொதிப் பண்புக்கூறுகளும் 

சபொருட்புை அகரொதிப் (ச ொற்களஞ் ியம்) பண்புக்கூறுகளும் சகொண்ட ஒரு ச ொல் 

மூைவளமொகும். கொை வளர்ச் ிக்சகற்பச் ச ொல் விளக்க அகரொதிகளும் ச ொற்களஞ் ியங்களும் 

கணிைிமயமொக்கப்பட்டுச் ச ொல்வலை என்ை புதிய வடிலவப் சபற்றுள்ளை. ச ொல்வலை 

ச ொற்களுக்கிலடசய உள்ள சபொருண்லம உைவுகலளயும் ச ொல் உைவுகலளயும் 
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கருத்திற்சகொண்டு அவற்லை உள்ளடக்கிப் பயன்படுத்துசவொர் சதலவயொை தகவல்கலளக் 

கணிைி வழி எளிதொகப் சபைசவண்டும் என்ை சநொக்கில் உருவொக்கப்படசவண்டும்.  

 இன்று இலணய தளங்களில் தரப்படும் தரவுகள் நொளுக்கு நொள் விொிவலடந்து 

வருகிைது. உைகளவு விொிந்த வலை (World Wide Web), இலணயதளத் தரவு லமயங்கள் 

மற்றும் நிர்வகிக்கப்பட்ட தகவல் ஒழுங்கலமப்புகள், ஆவணக் கொப்பகங்கள் (document 

archieves) மற்றும் உள்ளிலட இலணயங்களின் ((Intranet) வளர்ச் ி என்பை யொவும் 

தகவல்கைின் மூைவளமொகச் ச லவ ச ய்கின்ைை. புதிய இலடமுகங்களொலும் கருவிகளொலும் 

தகவல் அணுகல் சமம்பட்டுள்ளது; ஆைொல் தகவைொைது இப்சபொதும் பயன்பொட்டொளரொல் 

தரப்படுகின்ை  ிை முக்கியச் ச ொற்களொல் (Keywords) இணக்கமொைதொக அல்ைது 

சபொருத்தமொைதொகப் சபொதுவொக அலடயொளம் கொணப்படுகிைது; தகவல் சதடல் ச ொல்ைலடவு 

ச ய்யப்பட்ட இந்தச் ச ொற்கள் மூைமொகசவொ இந்தச் ச ொற்கலளக் சகொண்ட தலைப்பு 

அடிப்பலடயிசைொ நலடசபறுகிைது. எதிர்கொைத்தில் இம்மூைங்களின் அளசவல்லை மற்றும் 

தகவலின் அளவு அதிகொிக்கும் சபொது  ொியொை தகவலை இடங்கொண  ொியொை 

கலைச்ச ொல்லைப் பயன்படுத்துவதற்குத் திைைற்ை பயன்பொட்டொளர் கூடுதல்  ிக்கலை 

சநொிடுவர்.  

 ச ொல்வலை ஒரு ச ொல் தரவுலமயம் (Lexical database). இதன் முக்கியமொை பண்பு 

ச ொற்களின் அர்த்தங்களின் வலைப்பின்ைல். ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள சபொருண்லம 

ஒற்றுலமகலள அளந்து ச ொற்சபொருள் மயக்கம் தீர்க்கச் ச ொல்வலை பயன்படுகின்ைது. 

ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்தி படிநிலை அலமப்பில் தரப்பட்டுள்ள இரு ச ொற்களுக்கு 

இலடசள உள்ள சபொருண்லம உைலவ ஆய்ந்து அச்ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள 

ஒற்றுலமலய அளக்கைொம். சபொருண்லம மயக்கம் தவிர மீட்புச் ச யல்பொடுகளுக்கும் 

ச ொல்வலை பயன்படுகின்ைது. தகவல் தளங்களிலும் தகவல் லமயங்களிலும் இருந்து 

பயன்படுத்துபவொின் சகள்வியொல் சதலவயொை தகவல்கலளப் சபை இயலும். ச ொல்வலை 

இதற்குப் சபொிதும் உதவும். இயற்லக சமொழி ஆய்வுக்கும் உருவொக்கத்திற்கும் இது பை 

வழிகளில் லகசகொடுக்கும். ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்தி இயந்திரசமொழிசபயர்ப்பு 

ச ய்வதற்கொை முயற் ிகளும் நலடசபற்று வருகின்ைை. ச ொல்வலையில் 

உட்படுத்தப்பட்டுள்ள ச ொல் அைிவு அலதத் திைலமயொை ஒழுங்கு முலைகள் (expert systems), 

சமொழிசபயர்ப்புத் துலணக்கருவிகள், சதடல் இயந்திரங்கள், கற்ைல் ஒழுங்கலமப்புகள் மற்றும் 
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தொைியங்கு சுருக்கிகள் (automatic summarizers) சபன்ைவற்ைிற்குப் சபொருத்தமொைதொகச் 

ச ய்கின்ைது.  

 ஐசரொப்பொவில் பை சமொழிகள் தகவலை இடம் கொண்பதில்  ிக்கலை சநொிடுகின்ைை. 

யூசரொ ச ொல்வலை ச ொல் உைவுகளொல் சதொடர்புப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்களின் பன்சமொழி 

வலையலமப்லபத் தருகிைது. இது தகவல் சதடலில் பயன்படுத்தப்படும் பயன்பொட்டொளரொல் 

தரப்படும் ச ொற்களிலிருந்து பிை ச ொற்கலளக் கண்டுக்சகொள்ளத் சதடல் கருவிலயத் 

தருகிைது. இது குைிப்பொகச் ச ொற்சைொகுதியின் சபொதிய அைிவு இல்ைொத இரண்டொவது 

சமொழியில் பணி ச ய்யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்குப் பயன்படும். இந்தச் ச ொல்வலை பிை 

பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும் ஒரு அடிப்பலட மூைமொகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ச ொல்வலையில் உட்படுத்தப்படும் உள்ளுலையும் சபொருண்லம அைிவு வலுவொை 

ஒழுங்குமுலைகள், சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள், சமொழி கற்கும் ஒழுங்குமுலைகள் மற்றும் 

தொைியங்கி சுருக்கிகள் ஆகியவற்ைின் ஒரு பகுதியொகப் சபொருத்தமுைச் ச ய்கிைது. 

 யூசரொ ச ொல்வலை சபொைசவ திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலை (Dravidian wordnet) 

உருவொக்குவதற்கொை முயற் ிகள் சமற்சகொள்ளப்படசவண்டும்.  தமிழுக்கு என்று தைியொை 

ஒரு ச ொல்வலை உருவொக்கப்படசவண்டும் என்ை குைிக்சகொலள நிலைவு 

ச ய்யசவண்டுமொைொல் அதற்குொிய முன்சைொடி ஆய்வுகள் சதலவ. ச ொற்சபொருண்லமயியல் 

சகொட்பொட்லட முழுவதும் அைிந்து சகொண்டு பின்ைர் அக்சகொட்பொட்லட ஒட்டி பை 

ஆய்வுகலள சமற்சகொண்டு சதலவயொை மூைவளங்கலள உருவொக்கியப் பின்தொன் தமிழச் 

ச ொல்வலை உருவொக்கம் சதொடங்கப்படசவண்டும். அடிப்பலடயொக ஒரு அகரொதியும் 

சபொருட்புை அகரொதியும் (ச ொற்களஞ் ியமும்) சதலவ. கிொியொவின் தற்கொைத் தமிழகரொதியும் 

(சுப்பிரமணியம், 1992) தற்கொைத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியமும் (இரொச ந்திரன், 2001) இலதப் 

பூர்த்தி ச ய்கின்ைை. சமலும் பை  ிைப்பு அகரொதிகளும் நிகண்டுகளும் தமிழ் 

மூைப்சபொருண்பற்ைிய இரொச ந்திரைின் நூல்களும் தரவுலமய உருவொக்கத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படசவண்டும்.  

 தமிழ்ச் ச ொல்வலையில் அடங்கும் ச ொற்சைொலக ச ொற்கள் சபயர், விலை, சபயரலட, 

விலையலட சபொன்ை ச ொற்பொகுபொடுகளின் அடிப்பலடயில் பிொிக்கப்பட்டுப் 

பயன்படுத்துசவொருக்கு எளிலமயொை முலையில் ச ொல் குைித்த சதலவயொை ச ய்திகலளப் 

சபைசவண்டி கணிைிமயமொக்கப்பட்டு ஒரு இலணயதளச் ச ொல் தரவுதளமொகத் (online lexical 

database) தரப்படசவண்டும். இரொச ந்திரைின் (2001) தற்கொைத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியம் 
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தமிழ்ச் ச ொல்வலையொக்கத்திற்குப் சபொிதும் பயன்படும். அவரது ச ொற்களஞ் ியத்தின் மூைம் 

சவளிப்படும் மூைப்சபொருண்லமயியல் (Ontology) தமிழ் ச ொல்வலை உருவொக்கதிற்குப் 

சபொிதும் உதவும். சமலும் தமிழுக்சகன்ை ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் முன்சைொடியொக 

விளங்கும் சதொடக்கநிலையில் உள்ள தமிழ்ச் ச ொல்வலை அவரொல் உருவொக்கப்பட்டு 

இலணயதளத்தில் திைந்த மூைமொக (open source) இடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்ச் ச ொல்வலை 

சபொருண்லம உைவுகளுக்கும் ச ொற்களுக்கு  இலடயிைொை உைவுளுக்கும் முக்கியத்துவம் 

தரசவண்டும்.  சபயர், விலை, சபயரலட, விலையலட சபொன்ை வலகபொடுகளில் அடங்கும் 

ச ொற்களுக்கு  இலடசய உள்ள சபொருண்லம உைவுகலள சவளிப்படுத்தும் வலகயில் 

தரவுத்தளம் (database) உருவொக்கப்பட்டு பயன்படுத்துசவொர் சதலவயொை தகவல்கலளப் 

சபறும்படி ஒரு “முன் முகப்பு‘ உருவொக்கப்பட சவண்டும்.   

  அடுத்த படியொகச் ச ொற்சபொருண்லமயியல் ஆய்வுகள் சதலவ. இத்தலகய ஆய்வுகள் 

தமிழில் சமற்சகொள்ளப்பட்டு ஆய்சவடுகள் வடிவிலும் நூற்கள் வடிவிலும் உள்ளை. 

அலவகளும் தமிழ்ச் ச ொல்வலை ஆக்கத்திற்கு மூைவளமொக அலமயும். ச ொற்சபொருண்லமயில் 

கணிப்சபொைியியலுடன் உள்ள அதன் தற்சபொலதய சதொடர்புகொரணமொகக் கணிைிச் 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் என்ை புதிய ஆய்வுக்களமொக மைர்ந்துள்ளது. 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் கணிைிசமொழியியலில் சபொிய ஆய்வுக் களமொக மொைிவருகின்ைது. 

சமலும் இது இயற்லகசமொழிப் பகுப்பொய்வி (analyzer) மற்றும் ஆக்கிகள் (synthesizer) 

உள்ளடங்கிய பயன்பொட்டின் பல்சவறு வலககளுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது. 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் உளசமொழியியலில் இருந்து அைிவு உருப்படுத்தம் (Knowledge 

Representation-KR) மற்றும் கணிைி அலமப்பு வலர பரந்த  ிக்கல்கலள உட்படுத்தியுள்ளது. 

இத்தலகய கணிைிசமொழியியல் சகொட்பொடுகள் அடிப்பலடயில் அலமவதுதொன் ச ொல்வலை.  

 தமிழ்ச் ச ொற்களில் சபயர்ச்ச ொற்கள், விலைச்ச ொற்கள், சபயரலடச்ச ொற்கள், 

விலையலடச்ச ொற்கள் ஆகியலவ அடங்குகின்ைை. சபயரும் விலையும் தலைலம 

இைக்கணக்கூறுகள் என்றும் சபயரலடயும் விலையலடயும் துலணலம இைக்கணக்கூறுகள் 

என்றும் அலழக்கப்படுகின்ைை. இச்ச ொற்கலள ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங்களொகப் 

பகுத்து அவற்ைிற்கு இலடயில் வரும் ச ொல் மற்றும் சபொருண்லம உைவுகள் சவளிப்படும் 

வண்ணமும் அவற்ைின் பல்சபொருண்லம சவளிவரும் வண்ணமும் அலமத்துப் 

பயன்படுத்துசவொருக்குச் ச ொல் குைித்த சதலவயொை ச ய்திகலள எளிதொகப் சபை ஒரு 

சமன்சபொருளின் மொதிொி உருவொக்கப்படசவண்டும். ஒரு சமொழியில் அடங்கும் ச ொற்கள் 
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சவறுபட்ட ச ொல் மற்றும் சபொருண்லம உைவுகள் (அதொவது ஒருசபொருள் பன்சமொழியம், 

எதிர்சமொழியம், உள்ளடக்கு சமொழியம், உள்ளடங்கு சமொழியம்,  ிலை-முழுலம சமொழியம் 

சபொன்ை பல்சவறு உைவுகள்) வழி ஒரு ச ொல்வலையொக மிளிர்கின்ைது. இத்தலகய ஒரு 

அலமப்லப ஒரு இலணயதள ச ொல்வளமொகத் தந்துப் பயன்பொட்டொளர்களுக்கு உதவ 

இச்ச ொல்வலை உருவொக்கப்படசவண்டும்.  

 தமிழ்ச ொற்கலளப் சபொருண்லமக் களங்களொகப் பகுத்து அவற்ைில் வரும் ச ொற்கலளப் 

சபொருண்லம உைவுகளொல் சதொடர்பு படுத்தும் கடிைமொை ச யல்பொடு. இத்தலகய முயற் ி  

சமற்சகொள்ளப்படசவண்டும். இது ஒரு முழுலமயொை தமிழ்ச்ச ொல்வலை உருவொக்கத்திற்கு 

அடிப்பலடயொக அலமயும். பல்சவறு சமொழியியல் அைிஞர்கள் உருவொக்கிய 

சபொருண்லமயியல் சகொட்பொடு அடிப்பலடயில் உருவொக்கப்பட்ட இரொச ந்திரைின் 

(இரொச ந்திரன், 2001) தற்கொைத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சபயர், 

விலை, சபயரலட, விலையலடச் ச ொற்கள் ச ொல்வலைக்கு ஏற்பத் தரவுதளமொக 

மொற்ைப்படசவண்டும். இச்ச ொல்வலை துயஎய மற்றும் சதலவயொை சமன்சபொருள்கலளப் 

பயன்படுத்தி ஒரு மீளப்சபறும் ஒழுங்குமுலையொக உருவொக்கப்படசவண்டும்.    

 தமிழ்ச் ச ொல்வலை ஒரு ச ொல் தரவு லமயம் (Lexical database). இதன் முக்கியமொை 

பண்பு அதன் அர்த்தங்களின் வலைப்பின்ைல். ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள ஒற்றுலமலய 

அளந்து ச ொற்சபொருள் மயக்கம் தீர்க்கச் ச ொல்வலை பயன்படுகின்ைது. ச ொல்வலைலயப் 

பயன்படுத்தி படிநிலை அலமப்பில் தரப்பட்டுள்ள இரு ச ொற்களுக்கு இலடசள உள்ள 

சபொருண்லம உைலவ ஆய்ந்து அச்ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள ஒற்றுலமலய அளக்கைொம். 

சபொருண்லம மயக்கம் தவிர மீட்புச்ச யல்பொடுகளுக்கும் ச ொல்வலை பயன்படுகின்ைது. 

தகவல் தளங்களிலும் தகவல் லமயங்களிலும் இருந்து பயன்படுத்துபொின் சகள்வியொல் 

சதலவயொை தகவல்கலளப் சபை இயலும். ச ொல்வலை இதற்குப் சபொிதும் உதவும். இயற்லக 

சமொழி ஆய்வுக்கும் உருவொக்கத்திற்கும் இது பை வழிகளில் லகசகொடுக்கும். ச ொல்வலைலயப் 

பயன்படுத்தி இயந்திரசமொழிசபயர்ப்பு ச ய்வதற்கொை முயற் ிகளும் நலடசபற்று 

வருகின்ைை. ச ொல்வலையில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ள ச ொல் அைிவு அலதத் திைலமயொை 

ஒழுங்குமுலைகள் (expert systems), சமொழிசபயொப்;புத் துலணக்கருவிகள், சதடல் 

இயந்திரங்கள், கற்ைல் ஒழுங்கலமப்புகள் மற்றும் தொைியங்கு சுருக்கிகள் (automatic 

summarizers) சபன்ைவற்ைிற்குப் சபொருத்தமொைதொகச் ச ய்கின்ைது. யூசரொ ச ொல்வலை 

சபொைசவ திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலை (Dravidian wordnet) உருவொக்குவதற்கொை 
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முயற் ிகள் சதொடங்கப்பட்டுள்ளை. தமிழ்ச் ச ொல்வலையின் மொதிொிதொன் 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளது முழுச்ச ொல்வலை உருவொக்கப்படவில்லை. தற்சபொது மைிதவள 

சமம்பொட்டு அலமச் கத்தின் நிதி உதவியுடன் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக சமொழியியல் துலையில் 

நலடசபற்றுவரும் திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் என்ை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 

அலமயும் தமிழ்ச்ச ொல்வலை உருவொக்கத்திற்கு இது முன்சைொடியொக அலமயும்.  
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     இயல் 14 

       சதலுங்குச் ச ொல்வலை  

14.1.முன்னுலர 

  திரொவிடச் ச ொல்வலையின் கீழ் விவொித்தபடி சதலுங்குச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் 

சதொடங்கப்பட்டது. குப்பத்திலுள்ள திரவிடப் பல்கலைக்கழகம் இதன் உருவொக்கத்லத ஏற்று 

நடத்தியது. அன்று திரொவிடப் பல்கலைக்கழத்லதச்  ொர்ந்திருந்த முலைவர் எஸ். 

அருள்சமொழியும் முலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் முதன்லம ஆய்வொளர்களொக ச ொல்வலை 

உருவொக்கத்லத சமற்சகொண்டு நடத்திைர். அருள்சமொழி (Arulmozi) எழுதிய கட்டுலரயின்  

அடிப்பலடயில் இவ்வியல் எழுத்தப்பட்டுள்ளது.  

14.2.சதலுங்கு சமொழி 

 சதலுங்கு திரொவிட சமொழிகளின் குடும்பத்தின் சதன் மத்திய திரொவிட 

துலணக்குழுலவச் ச ர்ந்தது (கிருஷ்ணமூர்த்தி 2003). இது கிைிஸ்துவுக்குப்பின் ஆைொம் 

நூற்ைொண்டு. முதல் வரைொற்லையும், பதிசைொன்ைொம் நூற்ைொண்டு வலரயிைொை இைக்கிய 

வரைொற்லையும் பதிவு ச ய்துள்ளது. சதலுங்கு சமொழிக்கு 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு 

ச ம்சமொழி அந்தஸ்து வழங்கியது. இந்தியொவில் இந்திக்குப் பிைகு அதிகம் சப ப்படும் 

இரண்டொவது சமொழி இது. சதலுங்கு அதன் உயிசரழுத்து முடிவலடயும் ச ொற்களுக்கொை 

பொடல் சமொழியொகும், இது 'கிழக்கின் இத்தொலியன்' என்று அலழக்கப்படுகிைது. சதலுங்கின் 

ச ொற்களஞ் ியம் பொர ீக-அரபு கடன் /kaburu/ 'ச ய்தி,' 'தகவல்’, / javābu / ' answer ', உருது  

/tarāju / ‘ மநிலை.’ இது /புலி/ ‘புலி,’ /ūru / ‘கிரொமம்’ /tala/ ‘head’ (இந்த இைசமொழிச்ச ொற்கள் 

தமிழ் மற்றும் மலையொள சமொழிகளில் கிலடக்கின்ைை) சபொன்ை பிை திரொவிட சமொழிகளின் 

இைசமொழிச்ச ொற்கலளக் சகொண்டுள்ளது. திரொவிட சமொழிகளில், குைிப்பொக சதலுங்கில் 

உள்ள ச ொற்கள் நீண்ட மற்றும்  ிக்கைொைலவ; அதொவது, அதன் பின்சைொட்டு கொரணமொக, 

ச ொற்கள் ஒன்சைொடு ஒன்று இலணந்த பை இலணப்புகளிலிருந்து உருவொக்கப்படுகின்ைை. 

சதலுங்கு, பிை திரொவிட சமொழிகலளப் சபொைசவ, உருபைியலிலும் மிகவும் வளமொைது; 

எைசவ இயல்பொகசவ ஒட்டுநிலை சமொழியொகும்; இது பசைொட்டுநிலைலய 

(polyagglutination) அனுமதிக்கிைது. சதலுங்கில் அதிநவீை உருபைியல் பகுப்பொய்வி  மற்றும் 

சதலுங்கு-இந்தி, இந்தி-சதலுங்கு, சதலுங்கு-தமிழ், மற்றும் தமிழ்-சதலுங்கு இயந்திர 

சமொழிசபயர்ப்பு ஒழுங்குமுலைகள் உள்ளை. இலவ தவிர, இந்திய சமொழி சதொழில்நுட்ப 

தீர்வுகளுக்கொை வள லமயம்-சதலுங்கு (Regional Centre for Indian Language Technological 
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Solutions (RCILTS/ஆர். ி.ஐ.எல்.டி.எஸ்.)) தகவல் சதொடர்பு மற்றும் தகவல் சதொழில்நுட்ப 

அலமச் ிைொல் நிறுவப்பட்டது, இந்திய அரசு 2000-2003 ஆம் ஆண்டில் சதலுங்கு சமொழி 

சதொடர்பொை பை தயொொிப்புகள், ச லவகள் மற்றும் அைிவுத் தளங்கலள உருவொக்கியுள்ளது. 

அவற்ைில் த்ொிஷ்டி, சதலுங்கில் முதல் விொிவொை ஒலிவழி எழுத்துணொி (Optiacal Character 

Recogntion (OCR/ஓ. ி.ஆர்)) ஒழுங்குமுலை, சடல்-ஸ்சபல் (Tel-Spell), சதலுங்கிற்கொை 

எழுத்துப்பிலழத் திருத்தி (Spell checker), சதலுங்குத் தரவுத்சதொகுதி (Corpus) (9.2 மில்லியன் 

ச ொற்கள்), சபொன்ைலவ அடங்கும். இந்தி ச ொல்வலை அடிப்பலடயில் சதலுங்கிற்கு ஒரு 

ச ொல்வலைலய உருவொக்குவதற்கொை முயற் ி இது. 

14.3.சதலுங்கு ச ொல்வலை உருவொக்கம் 

 ச ொல்வலை உருவொக்கத்திற்கு, இரண்டு அடிப்பலட அணுகுமுலைகள் உள்ளை: 

ஒன்று இலணப்பு அணுகுமுலை (merger approach); மற்சைொன்று விொிவொக்க அணுகுமுலை 

(expansion approach) (Vossen 1998). இந்திய சமொழிகலளப் சபொறுத்தவலர, விொிவொக்க 

அணுகுமுலை மிகவும் பின்பற்ைப்படும் முலையொகும். இசதசபொல், சதலுங்கு ச ொல்வலையின் 

கட்டுமொைத்திலும், விொிவொக்க அணுகுமுலை பின்பற்ைப்படுகிைது; அதொவது, இந்தி 

ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் சதொடக்கப் புள்ளியொக எடுத்துக் 

சகொள்ளப்படுகின்ைை. இந்தி ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் வழங்கப்பட்ட 

கருத்துருக்கள் முதலில் கருத்தில்சகொள்ளப்பட்டு சதலுங்கில் சபொருத்தமொை கருத்துருக்கள் 

சமொழி நிபுணர்களொல் லகமுலையொக தரப்படுகின்ைை. சதலுங்கு ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக்குழுமங்கள் பின்ைர் குலைந்தபட் ம் (minimality), உட்படுத்தம் (coverage) மற்றும் 

இடம்சபயர்க்க இயலும் தன்லம (replaceability) (Bhattacharya 2010) என்ை மூன்று 

சகொள்லககலளக் கருத்தில் சகொண்டு உருவொக்கப்பட்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமங்களின் அடிப்பலடயில் கட்டலமக்கப்பட்டூள்ளை.     

14.3.1. ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களின் வலகப்பொடு 

(அ) ஆரம்பத்தில், இந்தியில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் இரண்டு பரந்த வலககளொக 

வலகப்படுத்தப்பட்டை:  

(i) லமய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் (core synsets) மற்றும் (ii) சபொதுவொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் (common synsets) என்ை வலகப்படுத்தலின் 
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அடிப்பலடயில் இந்திய சமொழிகளில் ச ொல்வலைகள் (குைிப்பொக ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமம் உருவொக்கம்) உருவொக்கப்பட்டை. லமய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் 

அன்ைொட தகவல்சதொடர்புகளிலிருந்து ச ொற்சைொலகலயக் சகொண்டிருந்தை; அசத  மயம் 

சபொதுவொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் முக்கிய இந்திய சமொழிகளின் சபொதுவொை 

ச ொற்சைொலகலயக் சகொண்டிருந்தை. சதலுங்கு உள்ளிட்ட சபரும்பொைொை நவீை இந்திய 

சமொழிகளில் ஆஃப்லைன் கருவிலய (முழுலமயொை இலடமுகம்) பயன்படுத்தி இந்த 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் உருவொக்கப்பட்டை.      

(ஆ) லமய மற்றும் சபொதுவொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களின் வலகப்படுத்தலில் 

இந்திய சமொழிகளில் உள்ள அலைத்து ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம் 

உருவொக்குபர்களிடமிருந்தும் உள்ளீடுகளின் அடிப்பலடயில்  ிை முரண்பொடுகள் இருந்தை 

ஆறு வழி வலகப்படுத்தல் கீசழ சகொடுக்கப்பட்டுள்ளது    

.(i) உைகளொவிய (யுைிவர் ல்) ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம்: உைகின் அலைத்து 

சமொழிகளிலும் (எ.கொ., சூொியன் மற்றும் பூமி) ஒரு பூர்வீக ச ொல்ைலைக் சகொண்ட ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்கள்.  

(ii) பொன்-இந்தியன் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம்: அலைத்து இந்திய சமொழிகளிலும் 

பூர்வீக ச ொல்ைலைக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள், ஆைொல் ஆங்கிை 

சபொருத்தங்கள் இல்லை (எ.கொ., paapad). 

(iii) சமொழிக்குடும்பத்திற்குள்ைொன ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் (In-family synset): 

குைிப்பிட்ட சமொழி குடும்பத்தில் பூர் க ச ொல்ைலனக் சகொண்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ., திேொவிட சமொழிகைின் குடும்பத்தில் 

bava/bavamariti வவறுபொடு).   

 (iv) குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர்ந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் (Language-specific synset): 

ஒரு சமொழிக்கு தைித்துவமொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் (எ.கொ., அ ொமியில் bihu, 

சதலுங்கில் puutareekulu).    

(v) அொிய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம்: சதொழில்நுட்ப ச ொற்கலள சவளிப்படுத்தும் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழி க்குழுமங்கள் (எ.கொ., ngram).   
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(vi) உருவொக்கப்பட்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம் (Synthesized synset): மற்சைொரு 

சமொழியின் ச ல்வொக்கின் கொரணமொக சமொழியில் உருவொக்கப்பட்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமங்கள் (எ.கொ., pizza).   

 (இ) ஆறு வழி வலகப்பொடு சபரும்பொைொை முரண்பொடுகலளத் தீர்த்திருந்தொலும், இந்திய 

சமொழிகளில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள இலணப்பதில்  ிக்கல் இருந்தது, எைசவ, 

2010 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இரு வழி வலகப்படுத்தலைக் சகொண்டு வர முடிவு 

ச ய்யப்பட்டது:  

(i) உைகளொவிய (யுைிவர் ல்) ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் (Universal synsets): 

அலைத்து முக்கிய இந்திய சமொழிகளிலும் ஆங்கிைத்திலும் ஒரு சுசத ி ச ொல்ைலைக் 

சகொண்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள்.   

(ii) இந்திய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் (Indian synsets): அலைத்து முக்கிய இந்திய 

சமொழிகளிலும் ஒரு பூர்வீக ச ொல்ைலைக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் 

ஆைொல் ஆங்கிைத்தில் நிகரொைது இல்லை.    

எைசவ, சதலுங்கில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களின் உருவொக்கம் ஒரு விலரவொை 

முன்சைற்ைத்லத எடுத்தது (முக்கிய அல்ைது சபொதுவொை வலகப்படுத்தல், ஆறு வழி 

வலகப்படுத்தல், உைகளொவிய மற்றும் இந்திய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் இவற்ைில்). 

 சமசை சுருக்கமொகக் கூைியபடி, சதலுங்கு ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள 

உருவொக்குவதற்கு, இந்தி ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் 

வழங்கப்பட்ட ஆஃப்லைன் கருவி பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த முழுலமயொை இலடமுகம்   

பயைர்கள் ஒசர சநரத்தில் ஒருபுைம் இந்தி ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள், கருத்துருகள், 

எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் இவற்லைக் கொணவும் மறுபுைம் இைக்கு சமொழி (இங்கு சதலுங்கு) 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள், கருத்துருக்கள் மற்றும் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கலளக் 

கொணவும் அனுமதிக்கிைது. இந்த கருவியில் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை ஆங்கிை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் ஒன்சைொசடொன்று இலணக்கப்பட்டுள்ளை. இது ஆங்கிை 

ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் குறுக்கு ச ொதலை ச ய்ய சமொழி 

நிபுணர்களுக்கு உதவுகிைது. இந்தியில் இருந்து சதலுங்கிற்கு ஒரு சபொருள்பன்சமொழிக் 
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குழுமங்கலள நிர்மொணிப்பதில் எதிர்சகொள்ளும்  வொல்கள்/ ிக்கல்கள் கீசழ 

முன்லவக்கப்படுகின்ைை.   

14.3.2 இந்தியில் இருந்து சதலுங்கில் விொிவொக்கம்   

 சதலுங்கு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்களின் உருவொக்கலின் சபொது, சதலுங்கில் 

சதொடர்புலடய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலளயும் கருத்துருக்கலளயும் தரும்சபொது 

 ிை  ிக்கல்கள் எதிர்சகொள்ளப்பட்டை.  ிக்கல்கள் சவவ்சவறு வலகயொைலவ: நிகரன்கலளத் 

தருவது, குைிப்பொக இந்தியில் இருந்து சதலுங்கிற்கு சமொழிசபயர்ப்பு நிகரன்கலளத் தருவது, 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள உருவொக்கும் சபொது ஏற்படும் ச ொல்வலகப்பொட்டு 

மொற்ைம், ச ொல் ொர் இலடசவளிகள், ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களில் குறுக்கு 

இலணப்புகள் மற்றும் குைிப்பிட்ட சமொழி  ொர் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள்.   

14.3.2.1 அகரொதியியல்  ொர் கவலைகள் (Lexicographical Concerns) 

 முன்ைர் குைிப்பிட்டபடி, இந்தி கருத்துருக்கள் முதலில் உருவொக்கப்படுகின்ைை மற்றும் 

இைக்கு சமொழிகளில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் சபொருத்தமொை கருத்துருக்கள் 

தரப்படுகின்ைை. ஆைொல் இந்தச் ச யல்பொட்டின் சபொது, சபொருத்தமொை நிகரன்கள் இல்ைொத 

கருத்துருக்கலள எதிர்சகொள்ளும்சபொது  ிக்கல்கள் ஏற்பட்டை. எடுத்துக்கொட்டொக 

பின்வருவைவற்லைக் கூைைொம். 

1. HWN ID: 7531 

கருத்துரு (Concept): /cAlIsa sera kI eka taula/which means ‘a measure of 40 kg’. 

 இந்தக் கருத்துருவுக்கு இலணயொை அல்ைது நிகரொை கருத்துரு சதலுங்கில் எதுவும் 

இல்லை. ஏசைன்ைொல், ஆந்திரொ மற்றும் சதலுங்கொைொவின் சவவ்சவறு சபச்சுவழக்குகளில் 

சவவ்சவறு பயன்பொடுச் ச ொற்கள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, குப்பத்தில் சப ப்படும் 

ரொயை ீமொ சபச்சுவழக்கில், இந்த நடவடிக்லக 10 கிசைொவுக்கு  மம், அசத  மயம் கடப்பொவில் 

(இது ரொயை ீமொ சபச்சுவழக்கின் ஒரு பகுதியொகும்) இது 14 கிசைொ ஆகும். எைசவ ஒசர 

சபச்சுவழக்கில் கூட நிகரொை பயன்பொடுகள் இல்லை. ஆைொல் ஒருவர் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்கலள விொிவுபடுத்த சவண்டுமொைொல் (உட்படுத்தல் சகொள்லகலய 

நியொயப்படுத்த) அலைத்து கிலளசமொழி மொறுபொடுகலளயும் ஒரு குைிப்பிட்ட ச ொல் ொர் 

சபொருளுக்கு ஒத்ததொக எடுத்துக்சகொள்ள சவண்டும். இந்த விஷயத்தில், சதலுங்கு 
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ச ொல்வலையில், சதலுங்கில் ஒரு நடவடிக்லகயொக அதன் அர்த்தத்லத ஒதுக்கி லவத்து /manu/ 

அதற்கு நிகரொக வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

2. HWN ID 24: 

கருத்துரு (Concept): /mAdA Sera/ which means ‘a female tiger’ 

 சமற்கண்ட கருத்துக்கு, நிகரொை கருத்துருக்கள் மற்றும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமங்கலள ஒதுக்குவதில் எந்தப்  ிக்கலும் இல்லை, ஆைொல் நிகரொை வொக்கியங்கலள 

தரும்சபொது (இலணயொை தரவுத்சதொகுதிலய உருவொக்குவதற்கொக சபரும்பொலும் 

சமொழிசபயர்க்கப்படுகிைது),  ிரமம் ஏற்படுகிைது. சபரும்பொைொை  ந்தர்ப்பங்களில், 

சமொழிசபயர்ப்புகலள தரும்சபொது பொலிைத்லதப் பயன்படுத்துவதில்லை. இந்தக் 

கருத்துருவில் மட்டுமன்ைி பொலிைம் சதொடர்பொை அலைத்து கருத்துருக்களிலும் இந்த  ிக்கள் 

உண்டு. எடுத்துக்கொட்டொக, சபண் எலி (HWN ID 335) மற்றும் சபண் கிளி (HWN ID 1278) 

சபொன்ை கருத்துருக்கள் உள்ளை. இலவ  ிக்கைொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் 

ஆகும்; ஏசைைில் சதலுங்கில் இதுசபொன்ை சவறுபொடு உடைடியொக கிலடக்கவில்லை; 

மொைொக சபண்லணக் குைிக்கும் ஒரு நிகரொை ஒன்லை கட்டொயமொக ஒருவர் பயன்படுத்த 

சவண்டும். 

14.3.2.2 சதலுங்கு ச ொல்வலையில் உைவுமுலை 

 இந்திய சமொழிகளில் ச ொல்வலை உருவொக்கும் நடவடிக்லககளுக்குச் ச ல்லும்சபொது,

முன்சைொடியொக இருக்கும் இந்தி ச ொல்வலை பிை ச ொல்வலைகலள உருவொக்குவதற்கொை 

மூை சமொழியொக எடுத்துக் சகொள்ளப்படுகிைது. முன்பு விவொதித்தபடி, இந்திச் ச ொல்வலையின் 

கருத்துருக்கள் ஒரு சதொடக்க புள்ளியொக எடுத்துக் சகொள்ளப்படுகின்ைை, சமலும் விொிவொக்க 

அணுகுமுலைலயப் பயன்படுத்தி ச ொல்வலைகள் உருவொக்கப்படுகின்ைை. ஆரம்பத்தில், இந்த 

அணுகுமுலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களின் இலணப்புகலள சவவ்சவறு 

சமொழிகளில் கருத்தில் சகொண்டு அற்பமொைதொகவும்  ிக்கைமொைதொகவும் சதொன்றுகிைது. 

இருப்பினும், உைவுமுலை உைவுகள் என்று வரும்சபொது, திரொவிட சமொழிகளில், குைிப்பொக 

சதலுங்கில் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலளத் தரும்சபொது இந்திக் கருத்துருக்கள் 

 ிக்கல்கலள உருவொக்குகின்ைை. பின்வரும் பக்கங்களில்  ிை ஆய்பப்பட்டுள்ளை. 

சமொத்தத்தில், இந்தி ச ொல்வலையில் 54 கருத்துருக்கள் உள்ளை, அலவ உைவுமுலை 

உைவுகலள உள்ளடக்கியது. இங்கு  ிக்கைொை கருத்துக்கள் மட்டுசம கவைத்தில் 

சகொள்ளப்படுகின்ைை; அவற்ைிற்குச்  ிைப்பு கவைம் சதலவ.     
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1. HWN ID 7379: 

கருத்துரு (Concept): /bhai ka ladka/ which means ‘brother’s son’/ சகொதொின் மகன் 

சதலுங்லகப் சபொறுத்தவலர, இதற்கு நிகரொை கருத்லத வழங்குவது ஒரு  ிக்கல் ஆகும். 

சநரொக, ஒருவர் /so-daruni koḍuku/-ஐ ஒதுக்கைொம். ஆைொல் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமங்கலள ஒதுக்கும்சபொது, ஒருவர் கருத்தில் சதளிவற்ை தன்லமலயக் கொணப்படுகிைது, 

அதொவது, யொருலடய (ஆண் / சபண்)  சகொதரைின் (இலளய / மூத்த) மகன்  என்ை  ிக்கல். 

2. HWN ID 1804. 

கருத்துரு/Concept: /bhai ki ladkhi/ which means ‘brother’s daughter’ ‘ சகொதொின் மகள்’ 

இது சமசை 1 இல் சகொடுக்கப்பட்டலதப் சபொன்ைது; ஒருவர் /anna kūturu/ -ஐ தரசவண்டுமொ 

அல்ைது /tammudu kūturu / என்பலதத் தரசவண்டுமொ அல்ைது இரண்லடயும் தரசவண்டுமொ 

என்ை  ிக்கல். 

3. HWN ID 683: 

கருத்துரு/Concept: /māmāki laDaki/ which means ‘uncle’s daughter’  

இந்தக் கருத்துருலவத் சதலுங்கில் /māma kūturu/ எைக் கூைைொம்; ஆைொல், ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்கள் தரும்சபொது, மூத்த-இலளய சவறுபொட்டில் உள்ளீடு ச ய்பவர் 

 ிக்கலை எதிர்சகொள்ள சநொிடும். சதலுங்கில், மூத்த மகள் என்ைொல் /vodhina/; இலளய மகள் 

என்ைொல் /maradalu/. 

5. HWN ID 6992: 

கருத்துரு: /phuphēra/ ‘தந்லதயின்  சகொதொியின் கணவர்’. 

சதலுங்கில் நிகரன்: /māma/ 

அசத மயம் / phūphı- / இந்தியில் குைிக்கிைது  

சதலுங்கு: / mēnatta / ‘தந்லதயின்  சகொதொி’. 

ஆண் குைிப்பிடும் பொர்லவ அடிப்பலடயில்  

இந்தி /phupherābhaī/-ஐ சதலுங்கில் / mēnatta koḍuku / ’தந்லதயின்  சகொதொியின் மகன் ’ எை 

சமொழிசபயர்க்கைொம். ஆைொல் இலதக் கூப்பிடும் வொர்த்லதயொக மட்டுசம பயன்படுத்த 

முடியும். 

/bāva/ அவர் மூத்தவரொக இருந்தொல் - கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்புச் ச ொல்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
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/bāvamaridi/ அவர் இளலமயொக இருந்தொல் – இது கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்புச் ச ொல்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

/bāmmardi/ அவர் இளலமயொக இருந்தொல் – இது கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்புச் ச ொல்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

சபண் குைிப்பிடும் பொர்லவ அடிப்பலடயில் 

/mēnatta kūturu / ‘தந்லதயின்  சகொதொியின் மகள்’   

/vadina/ ‘தந்லதயின்  சகொதொியின் மூத்த மகள் - இது கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்பு ச ொல்ைொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

/maradalu/ ‘தந்லதயின்  சகொதொியின் இலளய மகள்’ - இது ஒரு குைிப்பு ச ொல் மட்டுசம 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

உைவிைர் ச ொற்கள்  ிை திட்டவட்டமொை உைலவக் குைிக்கின்ைை மற்றும் கைொச் ொரம் 

 ொர்ந்தலவ. எைசவ இவற்லை ஒரு சமொழியிலிருந்து இன்சைொரு சமொழியில் 

சமொழிசபயர்ப்பது மிகவும் கடிைம்.  

/bhatija/ ‘ சகொதரைின் மகன்’ சபொன்ை இந்தி உைவிைர் உைவுகள் திரொவிட சமொழிகளில் 

சநரடியொக இலணக்க முடியவில்லை; குைிப்பொக சதலுங்கில் பை ச ொற்கள் உள்ளை. 

சபசுபவொின் பொலிைத்லதப் சபொறுத்து இந்த கருத்துருலவக் குைிக்க கொரணமொக இருக்கைொம். 

குைிப்பிடுவவர் அல்ைது சபச் ொளர் அவருக்கு மூத்தவர் அல்ைது இலளயவர் என்பது. 

6. HWN ID 7011:  

இந்தி: / mamērā/ ‘தொயின்  சகொதரருடன் உைவுசகொண்டது.’  

/ mamērābhāi / தொயின்  சகொதரைின் மகன்’ 

சதலுங்கு: / mēnamāma koḍuku / 

/bāvamaridi / - அவர் இளலமயொக இருந்தொல் கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்புச் ச ொல்ைொக (அல்ைது) 

/bāmmardi / - அவர் இளலமயொக இருந்தொல் கூப்பிடும் மற்றும் குைிப்புச் ச ொல்ைொக 

7. HWN ID: 7028  

இந்தி சமொழியில் / bhatı-ja/ ' சகொதரைின் மகன்' சபொன்ை உைவுகலள சநரடியொக சதலுங்கில் 

இலணக்க முடியவில்லை, ஏசைைில் இந்த கருத்லத குைிக்கும் இலணயொை பை ச ொற்கள் 

சதலுங்கில் கிலடக்கின்ைை. அலவ, சபச் ொளொின் பொலிைத்லதப் சபொறுத்தும் குைிப்பிடுவர் 

அல்ைது சபசுபவர் மூத்தவரொ அல்ைது இலளயவரொ என்பலதப் சபொறுத்தும் அலமயும். இந்தி 
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கருத்துருவுக்கு சதலுங்கில் சநரடியொை நிகரன் எதுவும் இல்லை; ஆைொல் இந்த கருத்துருவுக்கு 

சவறுபட்ட ச ொற்கள் உள்ளை; அவற்ைில் இரண்டு கீசழ தரப்பட்டுள்ளை: 

ஆண் பொர்லவ அடிப்பலடயில் 

/ tammuḍi koḍuku / ‘தம்பியின் மகன்’ 

/ cho-ṭe bhaī kābēṭā/ 

/ anna koḍuku / ‘மூத்த  சகொதரொின் மகன்’ 

/ badēbhāi kābēṭā/ 

இரண்டு சநர்வுகளுக்கும் சதலுங்கு நிகரன் /koḍuku/ குைிப்புப் பயன்பொடுக்கு மட்டுசம 

நிகரைொக இருக்கைொம்.  இது கூப்பிடும் ச ொல்ைொகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.  

சபண்ைின் பொர்லவ அடிப்பலடயில் 

/ tammuḍi koḍuku / ‘தம்பியின் மகன்’ 

/ cho-ṭe bhāi kā bēṭā / 

/ anna koḍuku / ‘மூத்த  சகொதரொின் மகன்’ 

/ badēbhāi kābēṭā/  

இரண்டு நிகழ்வுகளும் சதலுங்கு  மமொை பயன்பொடு /alluḍu/ முகவொி மற்றும் குைிப்பு கொைமொக 

 மமொக இருக்கைொம்.  

14.4. முடிவுலர 

 ச ொல்வலை கிட்டத்தட்ட அலைத்து முக்கிய இந்திய சமொழிகளுக்கும் 

உருவொக்கப்பட்டு வருகின்ை அசத சவலளயில், ச ொல்வலையின் லமயமொை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகலள உருவொக்கும் சபொது ஒருவர்  ிைப்பு கவைம் ச லுத்த சவண்டும். சமசை 

உள்ள எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து பொர்க்கும்சபொது, இந்சதொ-ஆொிய சமொழிகளின் 

அடிப்பலடயில் ச ொல்வ்லைலய சதலுங்கில் (அசத சபொல் திரொவிட சமொழிகளிலும்) 

உருவொக்குவது ஒரு  ிைிய பணி அல்ை என்பலத இது எடுத்துக்கொட்டுகிைது. இந்தி ச ொல்வலை 

உைவுமுலை உைவு ஆழமற்ைது என்பதும் சதளிவொகிைது, எைசவ, சவவ்சவறு கைொச் ொரக் 

கட்டுமொைங்கலள கவைத்தில் சகொள்ள சவண்டும். ச ொல்வலைலய நிர்மொணிப்பதில் இது  ிை 

சுவொரஸ்யமொை  வொல்களுக்கு நம்லம அலழத்துச் ச ல்கிைது:  

 இந்சதொச ொல்வலையில் சமொழி-சுதந்திரமொை கட்டுமொைங்கலள எவ்வொறு 

ஒருங்கிலணப்பது?  
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 இந்சதொச ொல்வலையில் ஆண்-சபண் சவறுபொடு சபொன்ை பிரச் ிலைகலள எவ்வொறு 

லகயொள்வது மற்றும் சநர்மொைொக?  

 மூத்த-இலளய, சவறுபொட்லட சதலுங்குச் ச ொல்வலையில் உைவிைர் வொில க்கு 

எவ்வொறு பிரதிநிதித்துவம் ச ய்வது?  

இந்த சநரத்தில் ஒசர தீர்வு ச ொல்வலைக் களங்களின் கட்டலமப்பிற்குள் 

சபொருண்லமக்கள மூைப்சபொருண்லமயியல் பற்ைி ஆரொய சவண்டும். 
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     இயல் 15 

    மலையொளச் ச ொல்வலை 

15.1.அைிமுகம் 

 மலையொளச் ச ொல்வலை உருவொக்கம் அமிர்தொ விஷ்வவித்யபீடத்தில் சபரொ ிொியர் 

இரொச ந்திரன் மற்றும் சபரொ ிொியர் ச ொமன் என்பவர்களின் சமற்பொர்லவயின் கீழ் 2009-இல் 

சதொடங்கி உருவொக்கப்பட்டது. சதொடக்கத்தில் மைிதவள நிதி நல்லகயின் கீழும் பின்ைர் 

2011இல் இருந்து மின்ைணு மற்றும் தகவல்சதொடர்பு அலமச் ின் நிதி நல்லகயின் கீழும் 

உருவொக்கப்பட்டது. 2015 வலர இதன் உருவொக்கம் நீண்டது. கிட்டத்தட்ட 35,000 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள் இதில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

 “ஆங்கிைத்லத திரொவிட சமொழிகளில் சமொழிசபயப்பதற்கொை இயந்திர 

சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகலள உருவொக்குதல்” (“Developing Machine Translation tools for 

translating English into Dravidian Languages”) என்ை தலைப்பில் ஒரு திட்டம் மைிதவள 

அலமச் கத்தொல் 2009-இல் அனுமதிக்கப்பட்டது. இதில் திரொவிட சமொழிகளுக்கொை 

ச ொல்வலைகள் உருவொக்கம் ஒரு பொகமொக அலமந்தது. அமிர்தொப் பல்கலைக்கழகம் 

மலையொள ச ொல்வலை உருவொக்கத்லத ஏற்சைடுத்து உருவொக்கத்சதொடங்கியது. இது 2010 

வலர நலடசபற்ைது.   

 மீண்டும் தகவல் சதொழில்நுட்பத் துலை, தகவல் சதொடர்பு மற்றும் தகவல் சதொழில்நுட்ப 

அலமச் கத்தின் (Ministry of Communicationj and Information Technology/MCIT). நிதி 

நல்கலகயின் கீழ் திரொவிட சமொழிகளின் உருவொக்கம் 2011 முதல் சதொடர்ந்தது. இந்தியொவின். 

இந்சதொச ொல்வலை என்ை திட்டத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்ட இந்தி 

ச ொவ்ைலைலயப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் திரொவிட சமொழிகளுக்கு ச ொல்வலைகலள 

உருவொக்குவசத இத்திட்டத்தின் முக்கிய சநொக்கமொக அலமந்தது.  

 யூசரொச ொல்வலையின் ஒரு அங்கமொை பிொின்ஸ்டன் ஆங்கிை ச ொல்வலைலய 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டு இந்தி ச ொல்வலை உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

யூசரொச ொல்வலையின் முக்கிய சநொக்கம் பை சமொழிகளுக்கு (முக்கியமொக பிசரஞ்சு, சஜர்மன், 

ச க், இத்தொலியன் சபொன்ை ஐசரொப்பிய சமொழிகள்) ச ைவு குலைந்த முலையில் 

ச ொல்வலைகலள விொிவொை மற்றும் உயர் தரமொை பன்சமொழி தரவுத்தளத்லத 

உருவொக்குவதொகும். இசதசபொன்ை வழியில் இந்சதொச ொல்வலை இந்திய சமொழிகளுக்கொக 

உருவொக்கப்பட்டு வருகிைது. மலையொள ச ொல்வலை என்பது திரொவிட ச ொல்வலையின் ஒரு 
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அங்கமொகும், இது இந்சதொச ொல்வலையின் அங்கமொகும். மலையொள ச ொல்வலை ஒரு 

ஆன்லைன் ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும். இயற்லக சமொழி ச யைொக்கத்தின் பை 

பயன்பொடுகளுக்கு இது பயனுள்ளதொக இருக்கும்.   

 மலையொளச் ச ொல்வலை மலையொளத்தில் உள்ள ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை 

உள்ளடங்குசமொழியம்-உள்ளடக்குசமொழியம்,   ிலைசமொழியம்-முழுசமொழியம் சபொன்ை 

உைவுகலளயும் வடிவ உைவுகளொை ஆக்கம் மற்றும் ச ொல்ைடி வலகப்பொடுகலளக் 

கொட்டுகின்ை தரவுதளம் உருவொக்கப்படசவண்டும். ச ொற்களுக்கு இலடசய உள்ள 

வலைப்பின்ைைொை உைவுகலள ச ொல்வலை சவளிப்படுத்துகின்ைது. இம்மொதிொியொை 

ச ொல்வலை இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு, ச ொற்சபொருள் மயக்கநீக்கம், மற்றும் இயந்திரம் 

அடிப்பலடயிைொை கற்ைல் மற்றும் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுகின்ைது.  

15.2.ச ொல்வலையின் உத்தி 

 மில்ைர் மற்றும் பைர் (Miller et al 1993) கருத்துப்படி, "ச ொல்வலை என்பது ஆன்-லைன் 

ச ொல் ொர் சநொக்கீட்டு ஒழுங்குமுலையொகும்; இதன் வடிவலமப்பு மைித ச ொல் ொர் 

நிலைவகத்தின் தற்சபொலதய உளவியல் சமொழியியல் சகொட்பொடுகளொல் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது." 

ச ொற்கள் கருத்துக் களங்கள்  அல்ைது சபொருண்லமக் களங்களின் கீழ் 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மை அகரொதி அல்ைது ச ொற்களஞ் ியம் உள்ளது என்ை 

அனுமொைத்தின் அடிப்பலடயில் ச ொல்வலையின் அலமப்பு அலமந்துள்ளது. ச ொல் 

வடிவங்கலள விட ச ொல் அர்த்தங்கள் அல்ைது கருத்துகளின் அடிப்பலடயில் ச ொல் ொர் 

தகவல்கலள ஒழுங்கலமப்பலத ச ொல்வலை சநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில் 

ச ொல்வலை ஒரு அகரொதிலய விட ஒரு ச ொற்களஞ் ியத்லத ஒத்திருக்கிைது. அதன் பரந்த 

 மகொை அர்த்தத்தில் ஒரு ச ொற்களஞ் ியம் என்பது கருத்துக்கள், தலைப்புகள் அல்ைது 

பொடங்களொல் ச ொற்கலள வலகப்படுத்துவதொகும். ஆைொல் ச ொல்வலை கொகித வடிவத்தில் 

இருந்தொலும் அல்ைது மின்ைணு வடிவத்தில் கிலடத்தொலும் ஆய்வைிக்லகலய விட மிகவும் 

திைலமயொை மற்றும் பல்துலை திைன் வொய்ந்தது. ஒரு சபொருளில் ச ொல்வலை ஒரு ஆன்-லைன் 

ச ொற்களஞ் ியம். ஆைொல் ச ொல் ொர் உைவுகலள சவளிக்சகொணர்வதில் அதன் ச யல்திைன் 

ச ொற்களஞ் ியத்லத மிஞ்சுகிைது. சமொழி கற்பித்தல் மற்றும் சமொழி கற்ைல், அகரொதி, 

சமொழிசபயர்ப்பு, இயந்திரம் மற்றும் மைித மற்றும் ச யற்லக நுண்ணைிவு (AI) ஆகிய 

துலைகளில் அதன் பயன்பொட்லட கணக்கில் எடுத்துக்சகொண்டு இயற்லக சமொழி ச யைொக்கம் 

(என்.எல்.பி) வழங்கும் அடித்தளத்தின் அடிப்பலடயில் மலையொளத்தின் தற்சபொலதய 
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ச ொல்வலைக் கட்டலமக்கப்படுகிைது. மில்ைர் (1991) மற்றும் மில்ைர் மற்றும் பைர் (1990) 

முன்லவத்த கருத்துக்கள் மலையொளத்திற்கொை ச ொல்வலைத் தயொொிப்பில் சபொிதும் 

பயன்படுத்தப்பட்டை. 

15.3.விொிவொக்க அணுகுமுலை 

 ச ொல்வலை உருவொக்கத்தில் இரண்டு அணுகுமுலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை: 

ஒன்று விொிவொக்க அணுகுமுலை அல்ைது நீட் ி அணுகுமுலை (expansion approach); 

மற்சைொன்று இலணப்பு அணுகுமுலை (merger approach). இலணப்பு அணுகுமுலை 

மலையொள ச ொல்வலைலய உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அணுகுமுலையொகும். 

இவ்வணுகுமுலையின் ஒரு சமொழியில் ச ொல்வலை உருவொக்க சவசைொரு சமொழியில் 

ஏற்கைசவ உருவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்திக் சகொள்கிைது. இந்த 

அணுகுமுலையில் ஐ.ஐ.டி பம்பொய் உருவொக்கிய இந்தி ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமம் அடிப்பலடயொக அலமகின்ைது. இந்தி ச ொல்வலை மூைத்திலிருந்து ஒவ்சவொரு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உள்ளீடும் கவைமொக ஆய்வு ச ய்யப்படுகிைது. ச ொல்வலை 

உருவொக்கப்படும் இைக்கு சமொழியில் அந்தக் கருத்துருக்களுக்கொை சதொடர்புலடய ச ொற்கள் 

ச கொிக்கப்படுகிைது. பின்ைர் அவர் அசத அர்த்தத்லத சவளிப்படுத்தும் இைக்கு சமொழியில் 

சதொடர்புலடய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுக்கள் உருவொக்கப்படுகிைது. இதைொல் இந்தி 

ச ொல்வலையும் மற்றும் இைக்கு சமொழி ச ொல்வலையும் ஒசர மொதிொியொை 

சபொருள்விளக்கங்கலளக் சகொண்டுள்ளை. அலடயொள எடுத்துக்கொட்டுகள் முடிந்தவலர 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை.   

15.4. ச ொல்வலை உருவொக்கம்  

 ச ொல்வலையில் உள்ள ஒவ்சவொரு உள்ளீடும் பின்வரும் கூறுகலளக் சகொண்டுள்ளது. 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் (Synset): இது ஒருசபொருள் பன்சமொழியச் ச ொற்களின் சதொகுப்பு 

ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக ’பைலவ/bird’  என்ை கருத்துரு பின்வரும் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகலளக் சகொண்டிருக்கும். ஒருசபொருள் பன்சமொழியின்  வொில  பயன்பொட்டின் 

அதிர்சவண் படி ச ய்யப்பட்டுள்ளது.  

{പറവ, പക്ഷി, പകഷ്ം, ഖഗം, വിഹംഗം, വുഹനം, വിഹംഗമം, വോമചാരി, രാടി, 

വിഹായസസ്ു, ശകുനി, ശകുന്തം, പതത്റി, പത്രീ, പതംഗം, പതഗം, പതൻ, പത്രൻ, 

പത്രരഥം, നഗൗകസസ്ു, അണ്ഡജം, വാജി, വികിരം, വിഷ്കിരം, നീഡോത്ഭവൻ, 

ഗുരുത്മാൻ, പിതസ്ത,് പ്ളാവി, ശുകം} [parava, pakshi, paksham, khagam, vihamgam, 

http://www.languageinindia.com/


358 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

vuhanam, vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham, paththaRi, pathrii, 

pathamgam, pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu, aNTajam, vaaji, 

vikiram, vishkiram, niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam] 

சபொருள்விளக்கம் : இது கருத்லத விவொிக்கிைது. இது இரண்டு பகுதிகலளக் சகொண்டுள்ளது: 

Text Definition (உலர வலரயலை): இது ஒருசபொருள்சமொழியொல் குைிக்கப்படும் கருத்லத 

விளக்குகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக ’பைலவ/bird’  என்ை கருத்துரு பின்வருமொறு வலரயலை 

ச யப்பட்டுள்ளது:  

{അണ്ടത്തിൽ നിന്ന ും ഉണ്ടായ ചിറക ും ച ണ്ട മ ള്ള ഉഷ്ണരക്തമ ള്ള ജീവി} [aNTaththil 

ninnum uNTaaya chiRakum chuNTumuLLa ushNarakthamuLLa jiivi] 

எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் (Example sentence): இது வொக்கியத்தில் உள்ள ச ொற்களின் 

பயன்பொட்லட அளிக்கிைது. சபொதுவொக ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில் உள்ள 

ச ொற்கள் வொக்கியத்தில் இடம்சபயர்க்கக் கூடியலவ. எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் பைலவலய குைிக்கும் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்தில் உள்ள 

ச ொற்களுக்கொை பயன்பொட்லட வழங்குகிைது: 

{തടാകതത്ിന്റെ തീരതത്് പല നിറത്തില ള്ള പക്ഷികൾ ഇരിക്ക ന്ന } [thaTaakaththinte 

thiirathth pala niRaththiluLLa pakshikaL irikkunnu]  

இடுலகக் சகொள்லககள் 

 ஒவ்சவொரு இடுலகயும் குலைந்தபட் ம் (minimality), உள்ளடக்கம் (coverage) மற்றும் 

இடம்சபயர்க்கும் தன்லம (replaceability) ஆகிய சகொள்லககலளப் பின்பற்றுகிைது 

குலைந்தபட் ம் (minimality): அர்த்தத்லத தைித்துவமொகக் குைிக்கும் குலைந்தபட்  சதொகுப்பு 

மட்டுசம முதலில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுலவ உருவொக்கப் பயன்படுகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டு: 

{പക്ഷി, പക്ഷം, ഖഗം, വിഹംഗം, വുഹനം, വിഹംഗമം, വോമചാരി, രാടി, വിഹായസസ്ു, 

ശകുനി, ശകുന്തം, പത്തറി, പത്രീ, പതംഗം, പതഗം, പതൻ, പത്രൻ, പത്രരഥം, 

നഗൗകസ്സു, അണ്ഡജം, വാജി, വികിരം, വിഷ്കിരം, നീഡോത്ഭവൻ, ഗുരുത്മാൻ, 

പിത്സത,് പ്ളാവി, ശുകം} [parava, pakshi, paksham, khagam, vihamgam, vuhanam, 

vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham, paththaRi, pathrii, pathamgam, 

pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu, aNTajam, vaaji, vikiram, vishkiram, 

niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam]  
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 ின்ச ட்டில் പക്ഷി/BIRD-ஐ ச ர்ப்பது இந்த அர்த்தத்லத தைித்துவமொக 

சவளிப்படுத்துகிைது 

உள்ளடக்கம் (Coverage): அடுத்து ஒருசபொருள்பன்சமொழியில் உள்ள ஒரு குைிப்பிட்ட 

சபொருலளக் குைிக்கும் அலைத்து ச ொற்களும் இருக்க சவண்டும். தரவுத்சதொகுதியில் (corpus) 

அலவ நிகழும் அதிர்சவண்ணின் இைங்குவொில யில் வொர்த்லதகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை: 

{ പക്ഷി, പക്ഷും, ഖഗും, വിഹുംഗും, വ ഹനും, വിഹുംഗമും, വോമചാരി, രാടി, വിഹായസസ് , 

ശക നി, ശക ന്തും, പത്തറി, പത്രീ, പതുംഗും, പതഗും, പതൻ, പത്രൻ, പത്രരഥും, 

നഗൗകസ്സ , അണ്ഡജും, വാജി, വികിരും, വിഷ്കിരും, നീഡോത്ഭവൻ, ഗ ര ത്മാൻ, 

പിത്സത,് പ്ളാവി, ശ കും} [parava, pakshi, paksham, khagam, vihamgam, vuhanam, 

vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham, paththaRi, pathrii, pathamgam, 

pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu, aNTajam, vaaji, vikiram, vishkiram, 

niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam]. 

இடம்சபயர்க்கக்  இயலுவது (Replaceability): ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுலவ உருவொக்கும் 

ச ொற்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட சூழலில் பரஸ்பரம் இடம்சபயர்க்கப்பட சவண்டும்.  

மூைப்சபொருண்லமயியலில் நிலை (Position in Ontology): ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியல் 

என்பது கருத்துருக்களின் படிநிலை அலமப்பொகும், சமலும் குைிப்பொக உள்ளலவகள் (entities) 

மற்றும் ச யல்களின் (actions) வலகப்படுத்தல். சபயர்ச்ச ொல், விலைச்ச ொல், சபயரலட, 

விலையலட ஆகிய ஒவ்சவொரு சதொடொியல் ொர் வலகப்பொட்டிற்கும் ஒரு தைி 

மூைப்சபொருண்லமயியல் படிநிலை உள்ளது. 

ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமமும் மூைப்சபொருண்லமயியலில் ஏசதொ ஒரு இடத்தில் 

சபருத்தம் ச ய்யப்படுகிைது. ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்தில் பை சபற்சைொர்கள் 

(parents/உயர்நிலைச்ச ொற்கள்) இருக்கைொம். {Awe} “பைலவ” என்ை கருத்லத குைிக்கும் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் மூைப்சபொருண்லமயியல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

15.5. முடிவுலர     

 சதலுங்குச் ச ொல்வலையில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது சபொன்ை  ிக்கல்கலள மலையொளச் 

ச ொல்வலை உருவொக்கமும் சநொிட்டது. இந்திச் ச ொல்வலையின் நீட் ியொக இது 

உருவொக்கப்பட்டதொல் இந்திச் ச ொல்வலையின் குலைபொடுகள் இதிலும் சநர்ந்தது. இந்தி 

சமொழிக்கும் மலையொளத்திற்கும் இலடயிைொை ச ொல் ொர் இலடசவளி (lexical gaps) 
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கொரணமொக  ிக்கல்கள் ஏற்பட்டை. இருப்பினும் இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒரு பகுதியொக 

மலையொளச் ச ொல்வலை இருப்பது  ிைப்பொை ச ய்தியொகும்.  

  மீபத்தில்  இத்தொலியிலுள்ள டிரண்சடொ பல்கலைக்கழத்துடன் இலணந்து 

ச ொல்வலை பற்ைிய ஆய்வு சமற்சகொள்ளப்பட்டது (2018-2019 கொை கட்டத்தில்). ”இந்சதொ 

ச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருத்துதல்” என்ை தலைப்பில் அலமந்த 

இயல் 16இல் இது பற்ைி விொிவொகக் கூைப்பட்டுள்ளது. மலையொளச் ச ொல்வலைலயயும் 

மற்றும் பிை இந்சதொ ச ொல்வலைகலளயும் உைகளொவிய அைிவு லமயத்துடன் (Universal 

Knowledge Core (UKC) இலணப்பது பற்ைிய ஆய்வு நலடசபற்று வருகிைது. நிதி நல்லக 

இல்ைொததொல் இது தற்சபொது ஆய்வு நிலையிசைசய உள்ளது.   
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             இயல் 16 

   இந்சதொச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருத்துதல் 

16.1.அைிமுகம் 

 இவ்வியல் 2018-2019 கொைகட்டங்களில் இத்தலியிலுள்ள டிரண்சடொ 

பல்கலைக்கழமும் சகொயம்புத்தூர் அமிர்தொ பல்கலைக்கழகமும் இலணந்து சமற்சகொண்ட 

ஆய்வின் அடிப்பலடயில் எழுத்தப்பட்டுள்ளது. இரொச ந்திரன், நந்து  ி. நொயர் ( டிரண்சடொ 

பல்கலைகழகம்) என்ை இருவரும் இலணந்து சவளியிட்ட ஆய்வுக் கட்டுலரயின் (Alighing 

IndoWordNet with the Princeton WordNet)  அடிப்பலடயில் இவ்வியல் அலமயும்.  

 சமொழி வள சமம்பொட்டு ச யல்முலைலய மலிவொகவும் விலரவொகவும் ச ய்ய 

ஆய்வுகள் நடந்து சகொண்டிருக்கின்ைை; ஆைொல் இப்சபொது கூட, இந்தச் ச யல்முலை 

கணி மொை வளங்கலளயும் மற்றும் நிபுணர் ஆதரலவயும் சவண்டுகிைது.  ஒரு சமொழி 

வளத்தின் உருவொக்கம் சபொிய உைகளொவிய சமொழிசபசுபவர் மக்கள் சதொலக, உயர் 

சபொருளொதொர  க்தி அல்ைது உயர் அர ியல் நைன்கள் சபொன்ை பை கொரணிகளொல் 

பொதிக்கப்படுகிைது (ஸ்சடொக்கர், Stüker, 2009). இதன் விலளவொகப் சபரும்பொன்லமயொை 

சமொழிகள் மூை வளம் அற்ைலவயொக உள்ளை (சப  ியர் மற்றும் பைர்., Besacier et al 2014). 

2019 ஆம் ஆண்டில் கூட, அதிகொரப்பூர்வ இந்திய சமொழிகளில் ஒன்ைொை மலையொளத்திற்கு 

கூகிள் சமொழிசபயர்ப்பொளலரப் பயன்படுத்திைொல், ஒரு  ிை ச ொற்கள் எவ்வொறு 

அைித்துசகொள்ளப்படொமல் இருக்கின்ைை என்பலதக் கொணைொம் (படம் 1). எடுத்துக்கொட்டொக 

கூகிளில் மலையொள வொக்கியத்தின் சமொழிசபயர்ப்லபக் கவைியுங்கள். Ramu chammanthy 

kazhikkilla  (“ரொமு  ம்மந்தி  ொப்பிட மொட்டொர்” என்பது “Ramu will not eat”. (“ரொமு 

 ொப்பிடமொட்டொன்”) என்று கூகிள் சமொழிசபயர்ப்பொளரொல் சமொழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இங்சக, “chammanthy/ ம்மந்தி” என்ை ஒரு இந்திய/மலையொள உணவுக்குச்  மொை ச ொல் 

இல்ைொததொல் சமொழிசபயர்ப்பு விடுபட்டுள்ளது. , ( படம் 1 ) 

 

ச ொல் விடுபட்டுவிட்டதொல் சமொழிசபயர்ப்பொளரொல் இந்தச் ச ொல்லுக்குப் சபொருத்தமொை 

சமொழிசபயர்ப்லபக் கண்டுபிடிக்க இயைவில்லை. கைொச் ொரச்  ிைப்பொை ச ொற்கலள 
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அனுமதிக்கும் சமொழி வளமொைது இைக்கு சமொழிசபயர்ப்பில் விடுபட்ட ச ொல்லைக் 

சகொண்டிருக்க சவண்டும். 

 2006 ஆம் ஆண்டில்  இந்தியொ முழுவதும் உள்ள பல்சவறு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் 

ஆரொய்ச் ி குழுக்களின் கூட்டு முயற் ியொல் இந்திய சமொழிகளுக்கொை முதல்  ச ொல்வலை 

(பட்டொச் ொர்யொ, Bhattacharyya et al., 2010) உருவொக்கம் சதொடங்கப்பட்டது. 22 

அதிகொரபூர்வமொை சமொழிகளில் 18 சமொழிகலளச் ச ர்ப்பதன் மூைம் இந்தியொவின் 

கைொச் ொரங்கலள நீளமொகவும் அகைமொகவும் லகக்சகொள்ள இசதொ ச ொல்வலை 

உருவொக்கப்பட்டது (பட்டொச் ொர்யொ மற்றும் பைர்/ Bhattacharyya et al 2010). இந்தி 

ச ொல்வலை (நொரொயண் மற்றும் பைர்/ Narayan et al 2002) ஐ.ஐ.டி மும்லபயில் 

உருவொக்கப்பட்டது, இந்சதொ ச ொல்வலை உருவொக்குவதற்கு மூை வளமொக இந்தி 

ச ொல்வலைப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்சதொ ச ொல்வலையில் உள்ள பிை ச ொல்வலைகள் 

இந்தி ச ொல்வலையிலிருந்து கைொச் ொரம்  ொர்ந்த மற்றும் சமொழி  ொர்ந்த ஒருசபொருள்  

பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் நீட்டிக்கப்பட்டை. இந்சதொச ொல்வலை அணி பிொின்ஸ்டன் 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை  (ஃசபல்பொம், Fellbaum  2012) சகொள்லககலள அதன் 

உருவொக்கத்தின் சபொது குலைந்தபட்  அளவில் பின்பற்ைியது. இந்சதொ ச ொல்வலை அணி 

இந்திய சமொழிகளுக்கிலடயிலும் ஆங்கிைத்திலிருந்தும் சமொழிசபயர்ப்பில் ( க்ரவர்த்தி மற்றும் 

பட்டொச் ொர்யொ, Chakrabarti and Bhattacharyya 2004) கவைம் ச லுத்தியது, சமலும் 

இந்திலய ஆங்கிைத்துடன் இலணப்பதற்கொை  வொல்கலள அவர்கள் அலடயொளம் கண்டைர் 

( ரஸ்வதி மற்றும் பைர்/ Saraswati et al.,  2010). இதன் அடிப்பலடயில், இந்சதொச ொல்வலை 

குழு சநரடி (ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்) மற்றும் உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்புகலள 

முன்சமொழிந்தது. இந்த வலகயொை இலணப்புகள் இறுதியில் இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமக்களுக்கு இலடயில் பல்சவறு 

வலகயொை சதொடர்புகலள ஏற்படுத்துகின்ைை. இந்சதொ ச ொல்வலைலயப்  பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையுடன் இலணப்பசத நமது  வொல். இது ச ொற்களுக்குக் குறுக்கொக  தொைியங்கி 

அகரொதிலய உருவொக்க அனுமதிக்கும்; சமலும் சமொழிகளிலடசய உள்ள 

பன்முகத்தன்லமலயயும் முன்ைிலைப்படுத்த இயலும் (ஜியுஞ் ிகிலியொ மற்றும் பைர் 

(Giunchiglia et al 2017).  

 நமது அணுகுமுலை யுைிவர் ல் அைிவு லமயம் (Universal Knowledge Core 

(UKC/யுசக ி) (தவ்ஃபிக் மற்றும் பைர்/ Tawfik et al., 2014) எைப்படும் சபொிய அளவிைொை 
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ச ொற்சபொருண்லம ொர் வளத்லதப் பயன்படுத்துவலத உள்ளடக்கியது. உைகளொவிய அைிவு 

லமயம், சபொருண்லம ொர் உைவுகளொல் இலணக்கப்பட்டுள்ள சமொழிச் சுதந்திரமொை 

கருத்துருக்களின் சபொருண்லம ொர் வலையலமப்லப உருவொக்குகிைது. நமது 

அணுகுமுலையில், நொம்  இந்சதொ ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள மூன்று 

குழுக்களொக சதொகுக்கிசைொம். ஒவ்சவொரு குழு ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலளயும் ஒசர 

குழுவில் அடக்குவதற்கு நொம் முயல்கிசைொம்; அதில் ஒரு இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமம் உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் ஒரு கருத்துலவக் சகொண்டிருக்கும். நொம் 

இந்சதொ ச ொல்வலை  ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் 

இலணத்துள்சளொம்; சமலும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கொக இருபதிைொயிரம் (20K) புதிய 

கருத்துருக்கலளக் கண்டைிந்துள்சளொம். சமலும், இந்சதொ ச ொல்வலையில் இருந்து சுமொர்  

மூவொயிரம் (3K)  ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள நொம் கண்டைிந்துள்சளொம்; அலவ 

பிை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் உள்ளடக்குசமொழிய உைலவக் 

சகொண்டிருக்கவில்லை. 

 அைிவு மக்களிலடசய பகிர்ந்து சகொள்ளப்பட சவண்டும், சமலும் சமொழிகள் அைிவு 

விநிசயொகத்லத கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அளவுருவொக இருக்கக்கூடொது. நம் அைிலவக் குவிக்கும் 

ஒரு வழி இலணயம். இலணய உள்ளடக்கம் மிகக் குலைந்த சமொழிகளில் மட்டுசம 

கிலடக்கிைது என்பலத யங் (Young 2016) சுட்டிக்கொட்டிைொர். ஏசைன்ைொல், சபரும்பொைொை 

சமொழிகளில் டிஜிட்டல் வளங்களும் இல்லை, அந்த சமொழிகளுக்கொை ஆரொய்ச் ித் துலையில் 

மிகக் குலைந்த கவைம் கூட இல்லை. இந்த சமொழிகலள மூைவளமற்ை சமொழிகளொக 

வலகப்படுத்தைொம். அந்த சமொழிக்கு குைிப்பிட்ட இயற்லகசமொழி ஆய்வுப் பயன்பொடுகலள 

நடத்துவதற்கு ஒருசமொழி வளங்கலள உருவொக்குவது மிகவும் சபொதுவொை அணுகுமுலை.  

 சமொழி வளங்கள் இயற்லக சமொழி ச யைொக்கத்தின் பை பயன்பொடுகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, அதொவது சபொருள் பிொித்சதடுத்தல் அல்ைது சபொருண்லம சதடல் 

பயன்பொடுகள். சபச்சுத்தரவு, எழுத்து சமொழித் தரவு மற்றும் இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய 

வடிவத்தில் விளக்கங்கள் எை பல்சவறு வலகயொை சமொழி வளங்கள் உள்ளை. சமொழி 

பன்முகத்தன்லம மற்றும் ஒற்றுலம ஆரொய்ச் ி ச ய்ய ச ொல்வலைகள் மிகவும் சபொருத்தமொை 

வள வலக ஆகும் (Giunchiglia et al. 2017). மில்ைர் மற்றும் பைர் (Miller et al 1990) ஆன்லைன் 

அகரொதியின் சயொ லையிலிருந்து ச ொல்வலை என்ை ச ொல் ொர் தரவுத்தளத்லத 

அைிமுகப்படுத்திைர். ச ொல்வலைக்கும் அகரொதிக்கும் உள்ள முக்கிய சவறுபொடு 
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என்ைசவன்ைொல், ச ொல்வலை அகரொதிகலளப் பின்வரும் வலககளொக ஒழுங்கலமக்கிைது: 

சபயர்ச்ச ொல், விலை, சபயரலடகள் மற்றும் விலையலடகள். ச ொல்வலை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்களொகச் ச ொற்களின் பை அர்த்தங்கலளக் சகொண்டுள்ளது, சமலும் 

ஒவ்சவொரு பன்சமொழிக்குழுமத்திற்கும் அர்த்தம் மற்றும் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் உள்ளது. 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமம் என்பது ஒருசபொருள் பன்சமொழிகளின் சதொகுப்பொகும். ஒரு 

ச ொல்வலையிலிருந்து ஒரு சதொகுப்பு ஒருசபொருள் பன்சமொழிகலள இைக்கு சமொழியில் 

சமொழிசபயர்ப்பதன் மூைம் ஒருசமொழி ச ொல்வலை உருவொக்கப்படுகின்ைது. ச ொல்வலைச் 

 மூகத்தின் சபரும்பகுதி ச ொல்வலைலயக் சநொக்கீட்டுச் ச ொல்வலையொக (reference 

WordNet) பயன்படுத்துகிைது. இந்த வளர்ச் ியின் நன்லம என்ைசவன்ைொல், அசத 

சகொள்லகலயப் பயன்படுத்தி கட்டலமக்கப்பட்ட பிை ச ொல்வலைகளுடன் அலடயொள 

எண்கலளப் (ஐடிகலள) பயன்படுத்தி இலணக்கச் ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்த இயலும். 

எைசவ சமொழிக்குத் சதலவயொை கருத்துருக்கலளச் ச ர்ப்பதற்கொை  ொத்தியக்கூறு 

அலவகளுக்கு இல்லை. 

 இவ்வியலின் அலமப்பு பின்வருமொறு அலமயும். முதலில் சுருக்கமொக இந்சதொ 

ச ொல்வலை, பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை மற்றும் யூசரொச ொல்வலை, உைகளொவிய ச ொல்வலை 

 ட்டம்  மற்றும் உைகளொவிய அைிவு லமயம் சபொன்ை பன்சமொழி வளங்கள் 

விவொிக்கப்படுகிைை. இரண்டொவதொகப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைலய இந்சதொ 

ச ொல்வலையுடன் சபொருத்துவதில் உள்ள  ிக்கல்கள் விவொிக்கப்படுகிைை. நமது 

அணுகுமுலையின் விொிவொை விளக்கம் மூன்ைொவதொக  வழங்கப்பட்டுள்ளது. நொன்கொவதொக  

திட்டத்திலிருந்து சபைப்பட்ட முடிவுகள் சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை. இறுதியொக, எதிர்கொை 

ச யல்பொடுகளுக்கொை முடிவுகளும் தில களும் வழங்கப்படுகின்ைை. 

16.2. பின்ைணி 

 யூசரொச ொல்வலை (சவொ ன்/Vossen 1998), பற்ச ொல்வலை (MultiWordNet) 

(பியொன்டொ மற்றும் பைர்/ Pianta et al, 2002), மற்றும் உைகளொவிய ச ொல்வலைச்  ட்டம் 

(குசளொபல் சவர்ட்சநட் கிொிட்) (Global WordNet Grid) (பீஸ் மற்றும் பைர்/ Pease et al., 2008) 

சபொன்ை பை பன்சமொழி ச ொல்வலைகள் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைலய அடிப்பலடயொகக் 

சகொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளை. யுசரொச ொல்வலை (EWN) சமொழிகள் கட்டலமக்கப்படொத 

ஆங்கிைச் ச ொல் சபொருளின் பட்டியலுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளை.  யுசரொச ொல்வலை, 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் அசத அலமப்லபக் சகொண்டது. பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் 
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இலிருந்து ச ொற்கலள சமொழிசபயர்ப்பதன் மூைம், பற்ச ொல்வலை பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின் படிநிலை அலமப்பு மற்றும் சமற்கத்திய கைொச் ொரத்தின் கருத்துருகலள 

ஏற்றுக்சகொண்டது. உைகளொவிய ச ொல்வலை  ட்டம் (Global WordNet Grid) 

ச ொல்வலைகலள ஒன்ைிலணத்து, “person நபர்” சபொன்ை பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் 

முக்கிய கருத்துருக்கலளக் சகொண்ட ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலுடன் இலணக்கிைது. 

எைசவ, பை சமொழிகளிலிருந்து வரும் கருத்துருக்கள் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் 

மூைப்சபொருண்லமயியலுடன் இலணந்த உைகளொவியச் ச ொல்வலைக்  ட்டத்தில் 

ஆங்கிைத்லதப் பயன்படுத்தி வலரயறுக்கப்படுகின்ைை;, சமலும் இந்த இயலியில், இந்திலய 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டு உருவொக்கப்பட்ட இந்சதொச ொல்வலையில் கவைம் 

ச லுத்துகிசைொம். 

 இந்தியொ பை வழிகளில் மிகவும் சவறுபட்டது: மதம், கைொச் ொரங்கள், சமொழிகள் 

சபொன்ைலவ. இந்தியொவில் 880 சமொழிகள் சப ப்படுகின்ைை, சமலும் 22 அதிகொரபூர்வ 

சமொழிகள் சவவ்சவறு மொநிைங்கள் மற்றும் யூைியன் பிரசத ங்களொல் 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டுள்ளை. இந்தியொவின் அதிகொரப்பூர்வ சமொழிகளில் இந்தி ஒன்ைொகும். 

இந்தி இந்சதொ-ஆொிய சமொழி குடும்பத்லதச் ச ர்ந்தது; இது இந்சதொ-ஐசரொப்பிய சமொழிக் 

குடும்பத்தின் துலணக் குழுவொகும். இந்தி, எந்த சமொழிலயயும் சபொைசவ, கைொச் ொர 

சவளிப்பொடுகளொை கருத்துருக்களொல் வளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருத்துருக்கள் 

இந்தியில்  ச ொற்களொகக் கிலடக்கின்ைை; ஆைொல் இச்ச ொற்கள் பிை சமொழிகளில் 

கிலடக்கொமல் சபொகைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிைத்தில் உைவிைர் ச ொற்களின் வழக்கு. 

தொய்வழி மற்றும் தந்லதவழி உைவுகளின் அடிப்பலடயில் “cousin” என்பதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் எட்டு வொர்த்லதகலள படம் 2 கொட்டுகிைது. 

படம் 2: ஆங்கிைம் மற்றும் இந்தியில் “cousin” 
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 இந்சதொ-ஆொிய, திரொவிட மற்றும்  ீை-திசபத்திய சமொழி குடும்பங்களிலிருந்து இந்திய 

சமொழிகளின் இலணக்கப்பட்ட ச ொல் ொர் அைிவுத் தளத்லத உருவொக்கும் திட்டம் ச ொல்வலை 

எை அலழக்கப்படுகிைது. இது இந்தியொவின் பல்சவறு பகுதிகலளச் ச ர்ந்த ஆரொய்ச் ி 

குழுக்களின் உதவியுடன் இந்தியொவின் ஐ.ஐ.டி மும்லமயொல் (IIT Bombay) 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சவொரு சமொழிச் ச ொல்வலையின் வளர்ச் ிக்கும்  

இந்தியொவின் பல்சவறு பகுதிகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள்/நிறுவங்கள் கொரணமொக 

இருந்தை. இந்சதொ ச ொல்வலையின் ச ொல்வலைகலள உருவொக்க பிை சமொழிகள் இந்தி 

ச ொல்வலையிலிருந்து சமொழிசபயர்க்கப்பட்டை. உள்ளடங்குசமொழியம் அல்ைது 

 ிலைசமொழியம் அல்ைது முலைசமொழியம் (ட்சரொசபொைிமி/ troponymy) சபொன்ை உைவுகளொல் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுக்கள் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. ஒசர ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழு அலடயொளங்கொட்டி (synset identifier) சமொழிகளுக்கிலடயில் பரொமொிக்கப்படுகிைது. 

இந்தியொவில் நடத்தப்பட்ட பின்வரும் திட்டங்களில் இந்சதொச ொல்வலை 

பயன்படுத்தப்பட்டது: இந்திய சமொழியிலிருந்து இந்திய சமொழி இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு 

(Indian Language to Indian Language Machine Translation (ILILMT), குறுக்கு சமொழி தகவல் 

அணுகல் (Cross-Lingual Information Access (CLIA) மற்றும் இந்திய சமொழி உணர்வு 

பகுப்பொய்வு (Indian language sentiment analysis) (டொஷ் மற்றும் பைர், Dash et al. 2017). 

 இந்சதொச ொல்வலை அணியின்  வொல்களில் ஒன்று இந்திய சமொழிகளில் இருந்து 

ஆங்கிைத்திற்கு சமொழிசபயர்ப்பது ( க்ரவர்த்தி மற்றும் பட்டொச் ொர்யொ, Chakrabarti and 

Bhattacharyya 2004). ஆய்வுகள் ( ரஸ்வதி மற்றும் பைர், Saraswati et al  2010) இந்சதொ 

ச ொல்வலை மற்றும் ஆங்கிை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள இலணக்கும்சபொது 

எதிர்சகொள்ளும்  வொல்கலள பட்டியலிடுகிைது. இந்சதொ ச ொல்வலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுமங்கலள ஆங்கிை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் இலணப்பதற்கொை இரண்டு 

வலகயொை இலணப்புகலள இந்தச் ச யல்பொடு முன்சமொழிந்தது: சநரடி மற்றும் 

உள்ளடக்குசமொழியம். இந்சதொ ச ொல்வலையில் இருந்து ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் 

ஆங்கிைத்தில் ஒத்த ச ொற்கலளக் சகொண்டிருந்தொல் சநரடி இலணப்பு ஏற்படுகிைது மற்றும் 

இந்சதொச ொல்வலையின்   ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுக்கு ஆங்கிை ச ொல்வலையில் 

 மமொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் இல்ைொமல் இருந்து, ஆைொல் சபொதுவொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் மட்டுசம இருந்தொல் உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்புகள் 

ஏற்படும். உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்புகளின்  ொத்தியமொை பகுதிகள் பின்வருமொறு: 
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உைவிைர் உைவுகள், இல க்கருவிகள்,  லமயைலை பொத்திரங்கள், கருவிகள், இைங்கள் 

மற்றும் தொைியங்கள் ( ரஸ்வதி மற்றும் பைர்/Saraswati et al 2010). எைசவ பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையும் இந்சதொ ச ொல்வலையும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுக்கு இலடயில் 

சவவ்சவறு படிநிலை அலமப்புகலளக் சகொண்டுள்ளை என்று நொம் வொதிடைொம். ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்களுக்கு இலடயில். படம் 3 பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில், 

"chair/நொற்கொலி" என்ை வொர்த்லதயின் சபற்சைொர் "seat/இருக்லக" மற்றும் "seat/இருக்லக"  

என்பதன் சபற்சைொர் "furniture / ொமொன்கள்" இருப்பலதக் கொட்டுகிைது. இந்சதொ 

ச ொல்வலையில், “chair/நொற்கொலி” என்பதற்கு நொன்கு சபற்சைொர்கள் உள்ளை, 

“artifact/கலைப்சபொருள்”, “thing/சபொருள்”, “being /இருப்பது” மற்றும் “seat/இருக்லக”. 

"seat/இருக்லக" என்பதற்கு சபற்சைொரொக "furniture/ ொமொன்கள்" இல்லை, ஆைொல் 

"artifact/கலைப்சபொருள்", "thing/சபொருள்" மற்றும் "being/இருப்பது" என்பை சபற்சைொர்களொக 

இருகின்ைை. 

படம் 3: பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையிலும் இந்சதொ ச ொல்வலியிலும் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

 

 ச ொல்வலைகலள உருவொக்க சபொதுவொக இரண்டு முலைகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை: ஒன்ைிலணத்தல் (ஸ்சைொ மற்றும் பைர், Snow et al  2007) மற்றும் 

விொிவொக்கம் (பொல்சகொவொ மற்றும் பைர்/Balkova, 2004). ஒன்ைிலணக்கும் அணுகுமுலை 

தைித்துவமொை சமொழி  ொர்ந்த ச ொல்வலைலய உருவொக்கத் தரவுத்சதொகுதி (corpora), அகரொதி 

அல்ைது ச ொல்வலை சபொன்ை கிலடக்கக்கூடிய சமொழி வளங்கலளப் பயன்படுத்துகிைது. 

ஒன்ைிலணக்கும் அணுகுமுலை முற்ைிலும் சமொழி வல்லுநர்கலள நம்பியுள்ளது, சமலும் 
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வளங்கள் கிலடக்கின்ைை. சமலும், ஒன்ைிலணக்கும் அணுகுமுலையின் விலளவொக வரும் 

ச ொல்வலைகள்  பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் இல்ைொத கருத்துக்கலளக் சகொண்டிருக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, யூசரொ ச ொல்வலையில் இருந்து டச்சு ச ொல்வலை உருவொக்கம். விொிவொக்க 

அணுகுமுலை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களின் சதொகுப்லப ச ொல்வலையில் இருந்து 

இைக்கு சமொழிக்கு சமொழிசபயர்க்கிைது. விொிவொக்கம் மூைச் ச ொல்வலையின் சபொருண்லம ொர் 

உைவுகலள விொிவொக்குவதன் நன்லமலயயும் இைக்குச் ச ொல்வலையின் புதிய 

கருத்துருக்கலளக் கண்டுபிடிப்பதில் குலைந்த அக்கலையுடன் மூைச் ச ொல்வலைலய சநொக்கிப் 

பக்கச் ொர்பொக இருப்பதன் தீலமலயயும் சகொண்டுள்ளது. இதன் சபொருள் என்ைசவன்ைொல், 

விொிவொக்க அணுகுமுலையின் விலளவொக வரும் ச ொல்வலை, பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை 

சமொழிசபயர்ப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டொல், பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையிலிந்து 

கருத்துருக்களின் விொிவொை பரப்சபல்லைலயக் சகொண்டிருக்கும். அத்தலகய ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு யூசரொச ொல்வலையில் இலிருந்து ஸ்பொைிஷ் ச ொல்வலையொகும். இங்சக நொம் 

மூன்ைொவது,  ற்சை வித்தியொ மொை அணுகுமுலைலயப் பின்பற்றுகிசைொம். கிலடக்கக்கூடிய 

இரண்டு ச ொல்வலைகலள நொம் எடுத்துக்சகொள்கிசைொம், அதொவது பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை 

மற்றும் இந்சதொ ச ொல்வலை; அவற்லை உைகளொவிய அைிவு லமயத்லதப் (Universal 

Knowledge Core (UKC/யுசக ி) பயன்படுத்தி ஒருங்கு  படுத்துகிசைொம். எைசவ ஒசர 

சபொருலளக் சகொண்ட இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் உள்ள 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் சபொருத்தமொக லவக்கப்படுகின்ைை. எைசவ நமது 

அணுகுமுலை எந்தசவொரு சமொழிலயயும், குைிப்பொக ஆங்கிைத்லத சநொக்கியச்  ொர்புகலளத் 

தவிர்க்கிைது; எைசவ விடுபட்ட கருத்துகலளக் கண்டைிவது யுசரொச ொல்வலைலய விட 

இைகுவொைது. சமலும், நொம் எற்கைசவ இருக்கும் ச ொல்வலைகலளப் பயன்படுத்துவதொல் நம் 

அணுகுமுலை முந்லதய அணுகுமுலைகளிலிருந்து சமம்பட்டு உள்ளது; சமலும் ச ொல்வலை 

உருவொக்குவதில் கவைம் ச லுத்தும் சநரத்லத மிச் ப்படுத்துகிைது. உைகளொவிய அைிவு 

லமயம் என்பது ச ொல்வலைக் சகொள்லககளின் அடிப்பலடயில் ஒரு பன்சமொழி ச ொல் ொர் 

தரவுத்தளமொகும்; ஆைொல் உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் சபொருண்லம ச ொல் ொர் 

கருத்துருக்கலளப் பயன்படுத்தி உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ளது.   

 உைகளொவிய அைிவு லமயம் ஒரு கருத்துருலவ ஒரு மை உருப்படுத்தமொகக் கருதுகிைது. 

இது சமொழி சுதந்திரமொைது (கியுஞ் ிகிலியொ மற்றும் பைர்./Giunchiglia et al., 2018). 

எந்தசவொரு சமொழிலயயும் கைொச் ொரத்லதயும் சநொக்கி எந்தவிதமொை  ொர்பும் இல்ைொத 
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வலகயில் உைகளொவிய அைிவு லமயம் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது; இது உைகளொவிய அைிவு 

லமயத்லத நீட்டிக்கக்கூடியதொகவும் திைந்ததொகவும் ஆக்குகிைது. உைகளொவிய அைிவு லமயம் 

338 சமொழிகளுக்கொை அகரொதி மற்றும் ச ொற்சபொருண்லம உைவுகலளக் (lexico-semantic 

relations) சகொண்டுள்ளது; இதில் 1,717,735 ச ொற்கள் மற்றும் 2,512,704 சமொழி  ொர்ந்த ச ொல் 

அர்த்தங்கள் உள்ளை; சமலும் சபயொிடப்பட்ட இருப்புகலளத் (named entities) தவிர 107,196 

ச ொைச் ொர் கருத்துக்கள் உள்ளை (பொட்சூரன் மற்றும் பைர், Batsuren et al 2019).  

 உைகளொவிய அைிவு லமயத்திற்கு இரண்டு கூறுகள் உள்ளை: சமொழி லமயம் 

(Language Core (LC)) மற்றும் கருத்துரு லமயம் (Concept Core (CC)).  சமொழி லமயத்தில், 

ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுக்களும் ஒரு சமொழியுடனும், அந்த சமொழியில் 

குலைந்தபட் ம் ஒரு ச ொல்லுடனும் சதொடர்புலடயது. ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் 

குழுகளுமங்கள் கருத்துக்களுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளை;, ஒவ்சவொரு பன்சமொழிக் குழுமமும் 

ஒசர ஒரு கருத்துருவுடன் மட்டுசம இலணக்கப்பட்டுள்ளை என்ை நிபந்தலைலய பூர்த்தி 

ச ய்கிைது. கருத்துரு லமயம் என்பது ஒரு சபொருண்லம ொர் வலையலமப்பொகும்; இதில் 

கணுக்கள் சமொழி-சுதந்திரமொை கருத்துக்கள் ஆகும். ஒவ்சவொரு கருத்துருவுக்கும் ஒரு 

தைித்துவமொை அலடயொள எண் (ஐடி) உள்ளது; இது பிை எந்தக் கருத்துருவிலிருந்தும் இலத 

சவறுபடுத்துகிைது. கருத்துரு லமயம் என்பது கருத்துருக்களின் அர்த்தங்கலள 

சதொடர்புபடுத்தும் கணுக்களுக்கு இலடயில் சபொருண்லம ொர் உைவுகளின் சதொகுப்லபக் 

சகொண்டுள்ளது.   

 இது தவிர, ஒரு சமொழிக்கு சபொருள் விளக்கத்துடன் ஒரு புதிய கருத்துலவச் ச ர்ப்பதன் 

மூைம் ஒரு சமொழிக்கொை ச ொல் ொர் இலடசவளிகள் எைப்படும் ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட 

விட்டுப் சபொை கருத்துருலவயும் உைகளொவிய அைிவு லமயம் லகயொளுகிைது. விட்டுப் சபொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமத்திற்கு இடம் ொர் சமொழி விளக்கத்லத இந்தப் சபொருள் 

விளக்கம் கருதுகிைது. உைகளொவிய அைிவு லமயம் சமொழிகலளச் சுதந்திரமொகக் 

லகயொளுகிைது மற்றும் சமொழி ஒற்றுலம மற்றும் பன்முகத்தன்லமகலள நிலைசவற்ை வல்ைது 

(கியுஞ் ிகிலியொ மற்றும் பைர். Giunchiglia et al, 2017). பன்சமொழிச் ச யல்பொட்டில் 

சமொழிகளுக்குக் குறுக்கொை வளங்கலளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொை முக்கிய வளமொக 

உைகளொவிய அைிவு லமயம் பயன்படுத்தப்படுகிது (Batsuren et al., 2019). ஆய்வுகள் 

(சபல்ைொ மற்றும் பைர், Bella et al. 2016, 2017) உைகளொவிய அைிவு லமயத்தின்  ிை 

பயன்பொடுகலள விளக்குகின்ைை. ஆங்கிைம் மற்றும் இத்தொலிய சமொழிகளின் ஒருசபொருள் 
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பன்சமொழிக் குழுக்கள் உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் எவ்வொறு ஒழுங்கலமக்கப்பட்டுள்ளை 

என்பலத படம் 4 கொட்டுகிைது. சமொழி லமயம்,  ஆங்கிைம் மற்றும் இத்தொலிய சமொழிகளில் 

“chair/நொற்கொலி”, “seat/இருக்லக” மற்றும் “furniture/ ொமொன்கள்” என்ை கருத்துக்களுக்குச் 

ச ொற்கலளக் சகொண்டுள்ளது.   

படம் 4: ஆங்கிைத்திற்கும்  இத்தொலிய சமொழிக்கும் இலடயிைொை உைகளொவிய அைிவு லமயக் 

கருத்துரு ொர் சபொருத்தங்கள் 

 

 உைகளொவிய அைிவு லமயம் (Universal Knowledge Core (UKC யுசக ி) (Tawfik et al.. 

2014) என்பது ட்சரண்சடொ பல்கலைக்கழகத்தில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு பன்சமொழி ச ொல் ொர் 

தரவுத்தளமொகும். உைகளொவிய அைிவு லமயம் என்பது ச ொல்வலைக் சகொள்லகலய 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது; ஆைொல் உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் சபொருண்லம 

ச ொல் ொர் கருத்துகலளப் பயன்படுத்தி குைிப்பிடப்படுகிைது. ஒவ்சவொரு சமொழியின் 

ச ொற்சைொலகலய லவத்திருக்க உைகளொவிய அைிவு லமயத்திற்கு சமொழி லமயமும், சமொழிச் 

http://www.languageinindia.com/


371 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

சுதந்திரமொை கருத்துக்கலள ஒழுங்கலமக்க லவப்பதற்கொை கருத்துரு லமயமும் (concept core) 

மற்றும் ச ொல் ொர் இலடசவளிகலள நிரப்புவதற்கொை கூடுதல் சதொகுதியும் உள்ளை. 

கருத்துரு லமயத்தின் இருப்பு எந்தசவொரு சமொழிலயயும் கைொச் ொரத்லதயும் சநொக்கிச் 

 ொயத்சதலவயில்லை என்று உைகளொவிய அைிவு லமயத்திற்கு மதிப்பு தருகின்ைது; 

விடுபட்டுப்சபொை கருத்துருக்கலள ஒரு சமொழியில் ச ர்க்க ஏற்பொடு ச ய்கின்ைது. 

இவ்வியலில், ச ொல்வலையிலிருந்து உைகளொவிய அைிவு லமயத்திற்கு ஊக்கமளித்த ஒரு 

ஒருசமொழி ச ொல்வலைலய இைக்குமதி ச ய்வதற்கொை ச யல்முலைலய விவொிக்கிசைொம். 

 இந்த அணுகுமுலை கிலடக்கக்கூடிய சமொழி வளங்கலளப் சபொிய அளவிைொை 

பன்சமொழி வளத்தில் உட்படுத்த உதவும்; சமலும் கணிைி அைிவியல் கண்சணொட்டத்தில் இந்த 

அணுகுமுலை சமொழியியலின் அடிப்பலடக் சகொட்பொடுகளுடன் ஒத்துப்சபொகிைது.  

16.3. சமொழிக் கருத்துரு ஒழுங்கலமப்பு 

 சமொழி கருத்துரு ஒழுங்கலமப்பு (conceptual alignment) என்பது மலைமுகமொக 

ச ொல் ொர் ஒழுங்கலமப்பு (lexical aliment) என்று சபொருள்படும். சமொழிகளின் ச ொல் ொர் 

ஒழுங்கலமப்பு ஒரு  வொைொை பணியொகும். கருத்துகளின் அடிப்பலடயில் நொம் நிலைத்தொல், 

கருத்துருக்கள் சமொழி சுதந்திரமொக இருப்பதொல் எந்த பிரச் லையும் இருக்கொது. கருத்துருக்கள் 

ச ொல் ொர் அைகுகள் அல்ைது ச ொற்களொகச் ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்படுவதொல்  ிக்கல்கள் 

எழுகின்ைை. சமொழிகள் அலவகள் பயன்படுத்தும் ச ொல்ைன்கள் அல்ைது ச ொற்களின் 

அடிப்பலடயில் சவறுபடுகின்ைை. சமொழி பன்முகத்தன்லம சமொழிகளின் ச ொற்சைொலகயின் 

கட்டலமப்புகளில் பிரதிபலிக்கிைது. கருத்துக்கலள ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்வதில் சமொழிகள் 

வலுவொக சவறுபடுகின்ைை. கருத்துக்கலள ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்வதில் அலவகளுக்கு 

அவற்ைின் ச ொந்த விருப்பத்சதர்வுகள் உள்ளை.  ிை கருத்துக்கள் கைொச் ொர சவளிப்பொடுகள் 

ஆகும் மற்றும் ஒரு சமொழியில் ச ொல்ைகுகளொக/ச ொற்களொகக் கிலடக்கும் இந்த 

சவளிப்பொடுகள் மற்சைொரு சமொழியில் கிலடக்கொமல் சபொகைொம். ஒருவர் ஒரு சமொழிலய 

மற்சைொரு சமொழியுடன் ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தொல், சமொழிகளின் ச ொற்சைொலகயின் 

கட்டலமப்புகளில் ச ொல் இலடசவளிகலளக் கொணைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு சமொழியில் 

கிலடக்கும் கைொச் ொர அடிப்பலடயிைொ விழொக்களின் சபயர்களுக்கு மற்சைொரு சமொழியில் 

ச ொல் நிகரன்கள் இருக்கொது. அைியப்பட்ட கருத்துருக்களின் விஷயத்தில் கூடப் சபொருந்தொத 

தன்லமகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிைம் சபசுபவர்கள் லகப்பத்தியின் இறுதி 

பொகத்லதயும் பொதத்தின் இறுதிப் பகுதிலயயும் முலைசய finger மற்றும் toe ஆகிய இரண்டு 
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தைித்தைிச் ச ொற்கலளக் சகொண்டு சவறுபடுத்துலகயில், மலையொளம் மற்றும் இந்தி சபொன்ை 

சமொழிகள் இரண்டு தைித்தைி ச ொற்கலளக் சகொண்டு வித்தியொ த்லத ஏற்படுத்தொது; அலவ 

இரண்டு கருத்துருக்களுக்கும் ஒசர ஒரு ச ொல் மட்டுசம பயன்படுத்துகின்ைை: 

വിരല ് ‘finger/toe’. (மலையொளம்), उंगली (இந்தி) ‘finger/toe’. நொம் உைவிைர் உைவுகலளயும் 

அதன் சவளிப்பொடுகலளயும் சவவ்சவறு சமொழிகளில் ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தொல், he/she (அவர்/ 

அவள்) உைவிைர் உைவுகளின் ச ொல்ைைொக்கத்தில் (lexicalization) ஏரொளமொை சபொருந்தொத 

தன்லமகலளக் கொணைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, uncle மற்றும் auntie என்பை முன்ைர் 

குைிப்பிட்ட சமொழிகளில் பை ச ொற்களுடன் சபொருத்தப்படுகின்ைை. எைசவ, சமொழிகளுக்கு 

இலடயில் ச ொல் ொர் ஒழுங்கலமப்பு கடிைமொகிைது. இந்த தவைொை ஒழுங்குமுலை அல்ைது 

சமொழிகளுக்கு இலடயிைொை ஒழுங்கலமப்பு இல்ைொலம ஆகியவற்லைக் கடக்க ஒரு அலமப்பு 

இருக்க சவண்டும். சமொழி சுதந்திரைமொை ஒரு கருத்துரு ொர் கட்டலமப்பிலிருந்து (conceptual 

structure) ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழிக்கு தைித்துவமொை ச ொல் ொர் கட்டலமப்லப ஒருவர் சபை 

முடியும் என்று இங்கு கருதப்படுகிைது. சமொழிகளிலிருந்து சுதந்திரமொை கருத்துரு 

கட்டலமப்பிலிருந்து ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழிக்கு தைித்துவமொை ச ொல் ொர் கட்டலமப்லபப் 

சபை முடியும். அதொவது சமொழி சுதந்திரமொை ஒரு கருத்துரு கட்டலமப்பிலிருந்து ஒரு 

குைிப்பிட்ட சமொழிக்குத் தைித்துவமொை கீழ்நிலை ச ொல் ொர் கட்டலமப்லப ஆக்க இயலும் 

எை வொதிடுவதற்கு மலையொளம் மற்றும் இந்தி என்ை இரண்டு சமொழிகளிலிருந்து தரலவ நொம் 

எடுத்துள்சளொம்.   

 சமொழிகளில் சபசுபவர்கள் தொங்கள் எதிர்சகொள்ளும் சமொழிலயப் சபொருட்படுத்தொமல் 

ஒருவருக்சகொருவர் புொிந்துசகொள்கிைொர்கள் என்பதில்  ந்சதகமில்லை. இலதச்  ொத்தியமொக்கும் 

சபொது அைிவு அவர்களுக்கு இருக்க சவண்டும். இந்த உைகளொவிய அைிவிலிருந்து மக்கள் 

தங்களுக்குத் சதொியொத ஒரு ச ொல்லின் சபொருலள எப்படிசயொ புொிந்துசகொள்கிைொர்கள். 

அவர்கள் எப்படியொவது தங்கள் ச ொந்தச் ச ொல்லை அவர்களுக்கு அன்ைியமொை ச ொல்லுடன் 

சபொருத்துகிைொர்கள் மற்றும் கருத்லத புொிந்துசகொள்கிைொர்கள். அவர்கள் தங்கள் சமொழிக்கும் 

அன்ைிய சமொழிக்கும் இலடயில் ஒரு வலகயொை ச ொல் ொர் ஒழுங்குபடுத்தலை 

உருவொக்குகிைொர்கள். இந்தப் புொிதலை நொம் முன்ைிலைக்கு சகொண்டு வந்து ஒரு உறுதியொை 

கருத்லத உருவொக்க இயலும். இந்தச் சூழ்நிலைலயக் லகயொள சமொழியியல் சகொட்பொடுகலளப் 

பயன்படுத்த இயலும். முந்லதய நொட்களில் (அொிஸ்டொட்டில் நொட்களில்) உைகளொவிய 

சமொழிக்கொை முயற் ி சமற்சகொள்ளப்பட்டது. பல்சவறு சமொழிகளில் தொவரங்கள் மற்றும் 
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விைங்குகளின் மொறுபட்ட சபயர்கலளக் கடக்கத் தொவர மற்றும் விைங்கிைங்களுக்கு ஈருறுப்பு 

சபயொிடல் (bi-nominal nomenclature) வழங்கப்பட்டது. ஆைொல் முழு ச ொற்சைொலகக்கும் 

இலதச் ச ய்ய இயைொது. சமொழிகளில் உள்ள ச ொற்களின் சவறுபொடுகலள  மொளிக்க 

இருசமொழி அகரொதிகள் தயொொிக்கப்படுகின்ைை. ஆைொல் அகரொதிகள் மற்றும் 

ச ொற்களஞ் ியங்கள் இந்த  ிக்கலை ஓரளவிற்கு மட்டுசம தீர்த்தை. சமொழி உலரலய  ொியொக 

சவறு சமொழி உலரயொக மொற்ை முயற் ிக்கும் சமொழிசபயர்ப்பொளொின் சதலவலய அலவகள் 

பூர்த்தி ச ய்யவில்லை. பை சமொழிகளின் ச ொல் ொர் மூைவளங்களுக்கு இலடயில் 

சபொருத்தங்கலள நிறுவுவதற்கு மிகவும் ைட் ியமொை ஒரு திட்டம் முயற் ிக்கப்பட்டது. இது 

பன்சமொழி ச ொல்வளங்கலளக் சகொண்ட ச ொல்வலை ஆகும். ச ொல்வலை சமொழிகளுக்கு 

இலடசய உள்ள ச ொல் ொர் சபொருந்தொலமயும் இலடசவளிகலளயும்  ொியொகக் கணக்கில் 

எடுத்துக்சகொள்ளொத கொரணத்தொல் அது சதொல்வியுற்ைது எைக் கூை இயலும். 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் இந்த ச ொல் சபொருந்தொலம மற்றும் ச ொல் ொர் இலடசவளிப் 

பிரச் ிலைகளுக்குத் தீர்வுகலளத் தர இயலும்.    

 ஆரொயப்பட சவண்டிய சகள்வி: மைித கருத்துரு அலமப்பு எந்த அளவுக்கு 

உைகளொவிது? மைித மூலளயில் கருத்துக்கள் ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட விதம் மைித 

புைைைிவுக்கொை உைகளொவிய பண்புகளுக்கு சமல், அதிகமொகக் கைொச் ொர, வரைொற்று மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் பின்ைணியின் தைித்துவமொை அம் ங்கலள பிரதிபலிக்கும். சபொருண்லமயியல் 

அல்ைது சமொழி மூைம் சவளிப்படுத்தப்படும் சபொருண்லம, அடிப்பலட கருத்துரு ொர் 

கட்டலமப்பிற்கு மலைமுக அணுகலை வழங்குகிைது. சமொழிகளுக்கிலடசயயொை ச ொல் ொர் 

ஒழுங்கலமப்லப  அலடவதற்கு  ஒரு சமொழியில் உள்ள ச ொற்கலள மற்சைொரு சமொழியில் 

உள்ள ச ொற்களுடன் சபொருத்துவதற்கு இந்த அடிப்பலட கருத்துரு ொர் கட்டலமப்லப நொம் 

லகயொளைொம். இந்த அடிப்பலட கருத்துரு ொர் கட்டலமப்பிலிருந்து நொம் ஒரு குைிப்பிட்ட 

சமொழியின் தைித்துவமொை ச ொல் ொர் கட்டலமப்லபப் சபைைொம். நம் வொதத்லத நிரூபிக்க, 

ஆங்கிைம், மலையொளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மூன்று சமொழிகளில் உைவிைர்களின் 

ச ொற்களின் ஒழுங்கலமப்லப நொம் எடுத்துக்சகொள்சவொம். விஷயத்லத எளிலமயொக்க, நொம் 

COUSIN என்ை ஒரு கருத்துருலவ எடுத்துக்சகொள்சவொம். சமொழியியல் ஆய்வின் சவளிச் த்தில் 

சமொழி ச ொல் ொர் ஒழுங்கலமப்லப விளக்க, நொம் உைவிைர் கருத்துக்களிலிருந்து COUSIN  

என்ை ஒரு கருத்லத வடிவம் எடுத்துக்சகொள்சவொம். சமொழியியல் சகொட்பொடுகளின் 

அடிப்பலடயில் உைவிைர் ச ொற்கள் குைித்த பல்சவறு ஆய்வுகள், உைவிைர் ச ொற்கள் 
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ஒழுங்கொகக் கட்டலமக்கப்பட்டுள்ளை என்பலதக் கொட்டுகின்ைை. உைவிைர் ச ொற்கலள 

ஒலியைியல் மற்றும் இைக்கண ஒழுங்குமுலைகளுக்குச்  மமொக   ிை குைிப்பிட்ட கூறுகள் 

மற்றும் உைவுகள் அடிப்பலடயில் விளக்க இயலும் என்பது  ந்சதகத்திற்கு இடமில்ைொமல் 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது.  சபொதுவொக COUSIN என்பது ஒரு வலக குடும்ப உைவொகும்; இதில் 

அைியப்பட்டும் சபொதுவொை மூதொலதயர் தங்களது மிகச்  மீபத்திய சபொதுவொை 

மூதொலதயொிடமிருந்து இரண்டு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட தலைமுலைகள் சதொலைவில் 

இருப்பர். இது COUSIN என்பலத மூதொலதயர் (ancestor), வழித்சதொன்ைல் (descendant), 

உடன்பிைப்பு (sibling), aunty/அத்லத, uncle/மொமொ, niece/மருமகள் அல்ைது மருமகன்/nephew 

என்பைவற்ைிருந்து சவறுபடுத்துகிைது. 

 பின்வரும் கருத்துரு ொர் அலமப்பு (கருத்துரு ொர் கட்டலமப்பு 1) COUSIN என்ை 

கருத்துருலவப் பதிைொறு கருத்துருக்களின் சவளிப்பொடுகளிலிருந்து ஆக்க இயலும் என்பலதக் 

கொட்டுகிைது. பதிைொறு கருத்துருக்கலள எட்டு கருத்துகளொகவும், எட்லட சமலும்  நொன்கு 

கருத்துகளொகவும் குலைக்க இயலும். நொன்கு கருத்துகலளயும் மிக உயர்ந்த கருத்தொகக் 

கருதைொம். சதலவப்பட்டொல், வயலதக் கொரணியொகக் கருதி பதிைொறு கருத்துக்கலள 

முப்பத்திரண்டு கருத்துகளொக மொற்ைைொம் (கருத்துரு அலமப்பு 2 ஐப் பொர்க்கவும்). 

படம் 5: கருத்துரு அலமப்பு 1 

 

மலையொள சமொழியின் எட்டு ச ொற்கலள ஆங்கிைச் ச ொல் அல்ைது உைகளொவிய கருத்து 

“cousin” என்பதுடன் எவ்வொறு ஒழுங்கலமக்க இயலும் என்பலத கருத்துரு அலமப்பு 2 

கொட்டுகிைது. இந்தி சமொழியில் உள்ள ச ொற்கலள எவ்வொறு எட்டு மலையொளச் ச ொற்களுடன் 

ஒழுங்கலமக்க இயலும் என்பலதயும் ஆங்கிை அல்ைது உைகளொவிய “cousin”ஆக மொற்ை 
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இயலும் என்பலதயும் கருத்துரு அலமப்பு 3 கொட்டுகிைது. "uncle" மற்றும் "auntie" என்ை 

கருத்துருக்களுக்கும் இசதசபொன்ை ச ொல் ொர் ஒழுங்கலமப்பு ச ய்ய இயலும். 

 படம் 5 COUSIN என்ை கருத்துருவின் சபொதுவொை கருத்துரு கட்டலமப்பொகும். 

COUSIN என்ை கருத்துரு கீசழ விொிவொக்கப்பட்ட உைவுமுலை உைவுகளின் அலைத்து துலணக் 

கருத்துருக்களின் கூட்டுத்சதொலகயொகும். ஆங்கிைத்தில் ஒரு ச ொல்சை உள்ளது, அதொவது 

COUSIN இன் கீழ் சகொடுக்கப்பட்ட அலைத்து உைவிைர் கருத்துருக்கள் அல்ைது 

உைவுகளுக்கொை ஒசர உைவிைர் ச ொல். மலையொளம் மற்றும் இந்தி ஆகியவற்றுக்கொை 

உைவிைர் ச ொற்கள் முலைசய படம் 6 மற்றும் 7 இவற்ைின் கிலள அலமப்பின் அடிப்பகுதியில் 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை. படம் 6-இல் உள்ள நொன்கொவது அடுக்கு மலையொளத்திற்கொை 

உைவிைர் ச ொற்கலள உைவிைர்களின் ச ொற்சைொலகயொகக் குைிக்கிைது. படம் 8 இன் 

மூன்ைொவது அடுக்கு இந்தி சமொழிக்கொை உைவிைர் ச ொற்களொக உைவிைர்களின் 

கருத்துருக்கலள ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்வலதக் குைிக்கிைது. உைவுகளின் விளக்கங்கள் 

சுருக்கச்ச ொற்களொகப் (acronyms) கொட்டப்பட்டுள்ளை; அவற்ைின் விொிவொக்கம் 

தைித்தைியொகத்  தரப்பட்டுள்ளை. "COUSIN" என்ை கருத்துருலவ நொன்கு நிலைகளில் அல்ைது 

கருத்துருக்களின் அடுக்குகளில் எவ்வொறு உணர இயலும் என்பலத வலரபட உருப்படுத்ததின் 

மூைம் சதளிவொகக் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 6: கருத்துரு அலமப்பு 2 
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படம்7: கருத்துரு அலமப்பு 3 

 

 

ஒவ்சவொரு மட்டத்திலும் ச ொற்களொல் இடம்சபயர்க்கப்படும் உைவிைர் கருத்துருக்கள் 

ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்படுவதற்கொை  ொத்தியக்கூறு இருப்பதொக வலரபடம் கொட்டுகிைது: 

முதல் மட்டத்தில் (சமசை இருந்து) A என்ை சமொழியொலும், இரண்டொவது மட்டத்தில் B  என்ை 

ஒரு சமொழியொலும், மூன்ைொம் மட்டத்தில் C என்ை சமொழியொலும் (இந்த சநர்வில் இந்தியொல்) 

மற்றும் நொன்கொம் மட்டத்தில் D என்ை சமொழியொலும்  (இந்த சநர்வில் மலையொளத்தொல்) 

ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்ய இயலும். இரண்டொவது படம் நொன்கொவது அடுக்கில் உைவிைர்களின் 

கருத்துக்கள் மலையொளத்திற்கொை உைவிைர் ச ொற்களொக ச ொல்ைைொக்கம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளை என்பலதக் கொட்டுகிைது (ஈசகொ சபொறுத்தவலரயிைொை முதுலம, aNNan  

என்ை ச ொல்ைொைொ அல்ைது  anujan என்ை ச ொல்ைொைொ ச ொல்ைைொக்ககம் ச ய்யசவண்டும் 

என்பலதத் தீர்மொைிக்கும்).  மூன்ைொம் படத்தில் கருத்துருக்கள் இந்திக்கு உைவிைர் 

ச ொற்களொகச் ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ளை என்பலதக் கொட்டுகிைது (ஈசகொலவப் 

சபொறுத்தவலரயிைொை முதுலம இந்திலயப் பொதிக்கவில்லை) . மலையொளமும் இந்தியும் இந்த 

வழியில் சவறுபட்டலவ. உைவிைர் கருத்துருகளின் ச ொல்ைைொக்கம் மலையொளத்திற்கும் 

இந்திக்கும் இலடயிைொை சவறுபொட்லடக் கொட்டுகிைது. கீழ்சநொக்கிய வலரபடம் கூடுதைொக 

உள்ளது; இது உைவிைர் கருத்துக்கள் எவ்வொறு ஒன்ைிலணக்கப்படுகின்ைை என்ை கருத்லத 
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அளிக்கிைது. சுருக்கச் ச ொற்கள் உைவிைர் கருத்துகளின் விளக்கங்கள் ஆகும்.  

கணுக்களுக்கிலடசயயொை சதொடர்பு ISA என்ை சபொருண்லம உைவு ஆகும்; அதொவது 

உள்ளடக்குசமொழிய-உள்ளடங்குசமொழிய  உைவு ஆகும். ஒவ்சவொரு கணுவியின் கீழும் ஒரு 

உைவிைர் ச ொல்லைச் ச ருகுவலதப் பற்ைி ஒருவர்  ிந்திக்கைொம். "COUSIN" இன் கருத்துரு 

கட்டலமப்பின் உருப்படுத்தம் உைவிைர் உைவுகளின் கருத்துருவொக்கத்லதக் கொட்டுகிைது; 

இது UKC இன் கருத்லத மலைமுகமொக அல்ைது சநரடியொக நிரூபிக்கிைது. 

 மூை வொர்த்லதக்கு  ொியொை சமொழிசபயர்ப்பு நிகரலைத் சதர்வுச ய்ய 

சமொழிசபயர்ப்பொளருக்கு ச ொல் ொர் ஒழுங்கலமப்பு உதவும். 

படம் 8: கருத்துருக் கட்டலமப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சுருக்கங்கள் 
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 படம் 6-ஐ படம் 7-உடன் ஒப்பிடுவது மலையொளத்தின் எட்டு உைவிைர் ச ொற்கலள 

இந்தியின் எட்டு உைவிைர் ச ொற்களுடன் இலணக்க முடியும் என்ைொலும், அவற்றுக்கிலடசய 

சவறுபொடு உள்ளது என்பலத சவளிப்படுத்துகிைது. மலையொளம் தொயின்  சகொதொியின் 

உடன்பிைப்புக்கும் தந்லதயின்  சகொதொியின் உடன்பிைப்புக்கும் இலடயில் சவறுபொட்லடக் 

கொட்டுகிைது. இசதசபொல் மலையொளம் தொயின்  சகொதரைின் உடன்பிைப்பு மற்றும் தந்லதயின் 

 சகொதரைின் உடன்பிைப்பு என்று சவறுபடுத்துகிைது. தொயின்  சகொதொியின் உடன்பிைப்பு 
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மற்றும் தந்லதயின்  சகொதரர்கள் மகன் aNNan மற்றும் anujan எை ச ொல்ைைொக்கம் 

ச ய்யப்படுகின்ைை (சதர்வு  ம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈசகொவிற்கு இலளயவரொ அல்ைது 

ஈசகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது). தொயின்  சகொதொிகள் மகள் 

மற்றும் தந்லதயின்  சகொதரொின் மகள் என்பை cEcci மற்றும் anujatti எைச்  ச ொல்ைைொக்கம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளை (சதர்வு  ம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈசகொவிற்கு இலளயவரொ அல்ைது 

ஈசகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது). அசத மயம், தொயின் 

 சகொதரைின் மகனும், தந்லதயின்  சகொதொியின் மகனும் maccunan மற்றும் aLiyan எை 

ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்படுகிைொர்கள் (சதர்வு  ம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈசகொவிற்கு இலளயவரொ 

அல்ைது ஈசகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது). இசதசபொல், தொயின் 

 சகொதரைின் மகள் மற்றும் தந்லதயின்  சகொதொியின் மகள் madini மற்றும் maini எை 

ச ொற்சபொழிவொற்ைப்படுகிைொர்கள் (சதர்வு  ம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈசகொவிற்கு இலளயவரொ 

அல்ைது ஈசகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது). ஆைொல் இந்தி 

விஷயத்தில் தொயின்  சகொதொியின் மகன், தொயின்  சகொதரைின் மகன், தந்லதயின் 

 சகொதரைின் மகன் மற்றும் தந்லதயின்  சகொதொியின் மகன் ஆகியவற்றுக்கு இலடசய எந்த 

சவறுபொடும் இல்லை. இசதசபொல் தொயின்  சகொதொியின் மகள், தொயின்  சகொதரைின் மகள், 

தந்லதயின்  சகொதரைின் மகள் மற்றும் தந்லதயின்  சகொதொியின் மகள் ஆகியவற்றுக்கு 

இலடசய எந்த சவறுபொடும் இல்லை. முதுலம மற்றும் இளலம ஆகியவற்ைின் அடிப்பலடயில் 

இந்தி இைக்கு மற்றும் ஈசகொ இலடசய சவறுபொட்லடக் கொட்டவில்லை. இரு சமொழிகளுக்கும் 

இலடயிைொை ச ொல்ைைொக்கம் இந்த உண்லமலய சதளிவொக சவளிப்படுத்தும். 

16.4. சபொது அணுகுமுலை 

 ச ொல்வலைலய உருவொக்க இரண்டு முலைகள் பயன்படுத்தப்படைொம். முதல் முலை 

ஒன்ைிலணப்பு (merge) எை அலழக்கப்படுகிைது; இந்த முலையின்படி ஒரு சமொழி வளத்லதப் 

பயன்படுத்தி தைித்துவமொை சமொழி  ொர்ந்த ச ொல்வலைலய உருவொக்கப்படுகிைது. இந்த 

முலையின் குலைபொடு என்ைசவன்ைொல், உருவொக்கம் என்பது நிதி மற்றும் சமொழி நிபுணர் 

மற்றும் வளங்களின் கிலடக்கும் தன்லமலய நம்பியுள்ளது. இரண்டொவது முலை 

என்ைசவன்ைொல், ஒரு ச ொல்வலையிலிருந்து ஒரு சதொகுப்பு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்கலள இைக்கு சமொழியில் சமொழிசபயர்ப்பது. ச ொல்வலைச்  மூகத்தின் சபரும்பகுதி 

ச ொல்வலைலய சநொக்கீட்டுச் ச ொல்வலையொகப் (reference wordnet) பயன்படுத்துகிைது. 

இந்த உருவொக்கத்தின் நன்லம என்ைசவன்ைொல், அசத சகொள்லகலயப் பயன்படுத்தி 
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கட்டலமக்கப்பட்ட பிை ச ொல்வலைகளுடன் இலணக்கச்  ம்பந்தப்பட்ட ச ொல்வலைலயப் 

பயன்படுத்தப்படைொம். உைகளொவியச் ச ொல்வலைச்  ட்டம் (Global wordnet grid) என்பது 

உைகளொவிய ச ொல்வலைச்  ங்கத்தின் ஒரு திட்டமொகும். சமொழி வளங்கலள ச கொிக்கும் 

சநொக்கத்துடன் அலவ சதொடங்கப்பட்டை; எைசவ எல்சைொரும் அலத ஆரொய்ச் ி 

சநொக்கங்களுக்கொகப் பயன்படுத்தைொம். இந்த அணுகுமுலையில், அலவ 

மூைப்சபொருண்லமயியலைப் பயன்படுத்தி சமொழியியல் அடிப்பலடயில் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிக் குழுமங்கலள இலணக்கின்ைை. மூைப்சபொருண்லமயியலில் உள்ள கணுக்கள் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உற்றுசநொக்குகளொகும். அலவ மூைப்சபொருண்லமயியலை ஆங்கிை 

ச ொல்வலைகளுடன் இலணக்கின்ைை; ஏசைைில் இது பிரபைமொைது மற்றும் சபொதுவொகப் 

பிை சமொழிகளுக்கு நீட்டிக்கப் பயன்படுகிைது. இந்த ச யல்முலை பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலைக்கு இருக்கும் SUMO சபொருத்தத்லதப் பயன்படுத்திச் ச ய்யப்பட்டது. பின்ைர் 

இைவ மொக கிலடக்கக்கூடிய பிை அலைத்து ச ொல்வலைகலளயும்  ட்டத்துடன் இலணத்தது. 

படம் 9 உைகளொவியச் ச ொல்வலைச்  ட்டத்தின் எடுத்துக்கொட்லடக் கொட்டுகிைது. 

உைகளொவியச் ச ொல்வலை  ட்டத்தில் உள்ள ச ொல்வலைகலள ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்பு 

சகொள்ள இயைொது. இதன் இலடசமொழிய மூைப்சபொருண்லமயியல் (inter lingual ontology) 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருத்தப்பட்டுள்ளதொல் இது ஆங்கிைம்  ொர்ந்ததொய் 

இருக்கும். சபரும்பொைொை ச ொல்வலைகள் ஆங்கிைத்லத சமொழிசபயர்ப்பதன் மூைம் 

உருவொக்கப்பட்டதொல் பை சமொழிகளின் ச ொல்வலைகள் ஆங்கிைச் ச ொல்வலையுடன் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளை,  

படம் 9: உைகளவியச் ச ொல்வலைச்  ட்டத்தில் ஒன்சைொசடொன்று இலணக்கப்பட்ட 

ச ொல்வலைகள் 
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  இந்தியொ சவவ்சவறு கைொச் ொரங்கள், மதங்கள் மற்றும் நம்பிக்லககலளக் சகொண்டது. 

இந்சதொ ஆொிய மற்றும் திரொவிட ஆகிய இரண்டு முக்கிய சமொழி குடும்பங்கலளச் ச ர்ந்த 

இந்தியொவில் உள்ள சமொழிகள் இந்திய மக்களில் 90  தவீதத்திற்கும் அதிகமொை மக்களொல் 

சப ப்படுகின்ைை. இந்தியொ முழுவதும் 880 சமொழிகள் சப ப்படுகின்ைை. 31 சமொழிகள் 

சவவ்சவறு மொநிைங்கள் மற்றும் யூைியன் பிரசத ங்களொல் அதிகொரபூர்வ சமொழிகளின் 

அந்தஸ்லதக் சகொண்டுள்ளை. இந்சதொச ொல்வலை (இந்சதொவொர்ட்சநட்) வணிக 

பயன்பொட்டிற்கு இைவ மொக கிலடக்கவில்லை. இந்சதொச ொல்வலையின் 18-இல் 11 சமொழி 

ச ொல்வலைகள் 20K-க்கும் சமற்பட்ட கருத்துருக்கலள உருவொக்கியுள்ளை. தற்சபொலதய 

நிைவரப்படி, இது அந்தந்த சமொழிகளின் அன்ைொட 40-50  தவிகித ச ொற்சைொலகலய 

உள்ளடக்கியது. இந்சதொச ொல்வலையில் ச ொல்வலைகளின் ஒன்சைொசடொன்று இலணப்பலத 

படம் 6 கொட்டுகிைது. ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுவிற்கு ஒரு அலடயொளம்/ஐடி 

உள்ளது, அலவ அலைத்தும் சவவ்சவறு சமொழிகளில் சமொழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

 

படம் 10: இந்சதொச ொல்வலையில் இலணக்கப்பட்ட ச ொல்வலைகள் 
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இந்சதொ ச ொல்வலையில் உள்ள ச ொல்வலைகள் இந்தி ச ொல்வலையிலிருந்து விொிவொக்க 

அணுகுமுலைலயப் பின்பற்றுவதன் மூைம் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. யூசரொச ொல்வலையில் 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட மற்றும் விொிவொக்கப்பட்ட ச ொல்வலை உருவொக்கத்தின் விொிவொக்க 

அணுகுமுலை இந்சதொச ொல்வலைக் கட்டுமொைத்திற்கொை முதன்லம வழிமுலையொகும். 

எைசவ, ச ொல்வலைகளில்  ிை ச ொற்களுக்கொை இலணப்புகள் உள்ளடக்குசமொழிய 

இலணப்புகள் (hypernymy linkages) ஆகும். எைசவ, ச ொல்வலையில்  ொியொை அர்த்தப் 

சபொருத்தத்லத நம்மொல் கண்டுபிடிக்க முடியொத சபொசதல்ைொம், அலவ அதற்கு பதிைொக 

உள்ளடக்குசமொழிய இலணப்லப வழங்குகின்ைை.  

 படம் 11 இல், "furniture" என்ை கருத்துரு இந்தி மற்றும் மலையொள சமொழிகளில் உள்ள 

சபொருள்விளக்கத்லதப் பயன்படுத்தி, அலவ ஒசர கருத்துருவொக இலணக்கப்பட்டிருந்தொலும் 

கூட, வித்தியொ மொகக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தி மற்றும் மலையொள சமொழிகளில், 

"furniture"  என்பது நொற்கொலி, படுக்லக சபொன்ைலவ மூங்கில், மரம் சபொன்ைவற்ைொல் ஆைது 
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எைக் குைிப்பிடப்படும். இது ஆங்கிைச் ச ொல்வலையில் உள்ள சபொருள்விளக்கத்திலிருந்து 

சவறுபட்டது ஆகும். சமலும் ச ய்துள்ள மற்சைொரு தவறு, இரு சமொழிகளிலும் "furniture"   

என்பதன் சமொழிசபயர்ப்பு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமமொகச் ச ர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

மலையொளத்தில், குலைந்தபட் ம் "furniture"  என்பதற்கு ஒரு ச ொல் குைிப்பிட்டுள்ளது; ஆைொல் 

இந்தியில், சமொழிசபயர்ப்பு மட்டுசம உள்ளது.  

படம் 11: இந்சதொச ொல்வலையில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் ஒன்றுக்கு ஒன்று 

சபொருத்துதல் 

 

 

 

படம் 12: இந்சதொச ொல்வலியில் பை-ஒன்று சபொருத்துதல் 
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படம் 13: இந்சதொச ொல்வலையில் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளின் ஒன்று- பூஜியப் சபொருத்துதல் 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


385 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

16.5. உைகளொவிய அைிவு லமயம் 

 உைகளொவிய அைிவு லமயம் (Universal Knowledge Core (UKC/யுசக ி) (Tawfik et al.  

2014) என்பது ட்சரண்சடொ பல்கலைக்கழகத்தில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு பன்சமொழி ச ொல் ொர் 

தரவுத்தளமொகும். உைகளொவிய அைிவு லமயம் என்பது ச ொல்வலைக் சகொள்லகலய 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது; ஆைொல் உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் சபொருண்லம 

(meaning) ச ொல் ொர் கருத்துருக்கலளப் பயன்படுத்தி உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்சவொரு சமொழியின் ச ொற்சைொலகயும் சமொழி லமயத்தில் இருக்கும். சமொழி சுதந்திரமொை 

கருத்துருக்கள் கருத்துரு லமயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளை. ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழிகளில் 

விடப்பட்டுள்ள கருத்துருக்கலள இைக்குமதி ச ய்வதற்கொக உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் 

கூடுதல் சதொகுதி உள்ளது; விடப்பட்ட கருத்துருக்கள், ச ொல் ொர் இலடசவளிகள் என்று 

அலழக்கப்படுகின்ைை.  

16.5.1 கருத்துரு லமயம்  

 மைிதைொல் உணரப்பட்ட உைலக உருப்படுத்தம் ச ய்யக் கருத்துரு லமயம் 

(கொன்ச ப்ட் சகொர் (Concept core (CC/ ி ி) சபொறுப்பொை பகுதியொகும். கருத்துரு லமயம் 

என்பது தில யுறு சுழற் ியற்ை வலரபடத்லத (directed acyclic graph (DAG)) உருவொக்கும் 

இலணக்கப்பட்ட கணுக்ககளின் சதொகுப்பொகும். இந்த DAG-இல் உள்ள ஒவ்சவொரு கணுவும் 

ஒரு கருத்துருவுடன் ஒத்திருக்கும். ஒரு கருத்துரு என்பது ஏதொவது ஒன்ைின் அல்ைது 

 ம்பவத்தின் (ச யல்முலை அல்ைது நிகழ்வு) ஒரு சமொழி சுதந்திரமொை உருப்படுத்தத்லதக் 

குைிக்கிைது. கருத்துரு லமயம், உள்ளடங்குசமொழியம் (IS-A), மற்றும்  ின்லைசமொழியம் 

(பகுதி/PART-OF) மற்றும் சநர்வுகளின் உைவுகள் (instance-of relations) சபொன்ை 

சபொருண்லம உைவுகள் மூைம் கருத்துக்கலள ஒழுங்குபடுத்துகிைது. சமொழி வளத்லத 

உருவொக்குவதில் கருத்துரு லமயத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. ஏசைைில், இந்தப் பகுதி 

அலைத்து சமொழிகலளயும் கைொச் ொரத்லதயும் ஆதொிக்கிைது, புதிய சமொழிகலளச் 

ச ர்ப்பதற்கொை ச யல்முலை மிகவும் எளிதொைது: ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமத்லதக் 

கருத்துரு லமயத்துடன் இலணக்கிைது, மற்றும் மிக முக்கியமொக இது புதிதொக அல்ைது 

இருக்கும் வளங்கலளப் பயன்படுத்துவது சபொன்ை சமொழி வளர்ச் ியின் பல்சவறு முலைகலள 

ஆதொிக்கிைது. 

16.5.2 சமொழி லமயம் 
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 சமொழி லமயம் (language core (LC)/எல். ி) ஒன்று அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட 

இயற்லக சமொழிகளில் கருத்துரு லமயத்தில் உள்ள கருத்துருக்களின் ச ொல்ைைொக்கத்துடன் 

ஒத்திருக்கும். ஒரு சமொழியில் கருத்துரு ச ொல்ைைொக்கம் (Concept lexicalization) என்பது நொம் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகுழுமங்கள் என்று அலழக்கப்படுவதன் மூைம் ச ய்யப்படுகிைது. ஒரு 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகுழுமம் என்பது ஒரு கருத்லத சவளிப்படுத்த சபொதுவொகப் 

பயன்படுத்தப்படும் ச ொல் அைகுகளின் (ஒருசபொருள்பன்சமொழிகள்) ஒரு குழு ஆகும். இது 

வழக்கமொக கருத்துரு (ச ொற்சபொருள் விளக்கம்) பற்ைிய இயல்பொை சமொழி விளக்கத்லதயும், 

அந்த சமொழியில் கருத்துருவின் பயன்பொட்லட சதளிவுபடுத்த உதவும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 

சமற்பட்ட (விரும்பிைொல்) எடுத்துக்கொட்டுகலளயும் சகொண்டுள்ளது.  ிை கைொச் ொரத்தில் 

அைியப்படொத அல்ைது அலத விவொிக்க ச ொல் அைகு இல்ைொத ஒரு கருத்துருக்கு, அந்த 

சமொழியில் அது இல்ைொதலதக் குைிக்க ஒரு ச ொல் ொர் இலடசவளிலயப் பயன்படுத்துகிசைொம். 

 சமொழி லமயம் ஒன்று அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட சமொழிகளின் ச ொல்ைைொக்கத்லதக் 

சகொண்டுள்ளது. இந்த சமொழிகள் ஒவ்சவொன்றும் இடம் ொர் சமொழி லமயத்துடன் 

ஒத்துப்சபொகின்ைை. (local language core. (LKC/எல்.சக. ி). சமொழி லமயம், ஒசர சமொழி 

இடம் ொர் சமொழி லமயத்தின் ஒருசபொருள்பன்சமொழிகுழுமங்களுக்கும் அர்த்தங்களுக்கும் 

இலடயிைொை உைவுகலள ச ொல் ொர் மற்றும் ச ொல் ொர் சபொருண்லம உைவுகள் மூைம் 

ஒழுங்கலமக்கிைது. அர்த்தங்களுக்கு இலடயில் ச ொல் ொர் உைவுகள் உள்ளை; அசத  மயம் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமங்களுக்கு இலடயில் ச ொல் ொர்  சபொருண்லம  உைவுகள் 

உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, எதிர்சமொழிய ச ொல் ொர் உைவு இரண்டு புைன்கள் அர்த்தத்தில் 

எதிர்மொைொக இருப்பலத சவளிப்படுத்துகிைது. மறுபுைம், இரண்டு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கு ஒத்த சபொருண்லமகள் இருப்பலத சவளிப்படுத்த, ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் 

குழுமங்களுக்கு இலடயில் ச ொல் ொர்-சபொருண்லம ொர் உைவுகள் உள்ளை.      

16.5.3. ச ொல் ொர் இலடசவளி சமைொண்லம (Lexical gap management) 

 ஒரு சமொழி ஒரு ச ொல் ொர் அைகொல் ஒரு கருத்துருலவ சவளிப்படுத்தும்சபொசதல்ைொம் 

ஒரு ச ொல் ொர் இலடசவளி ஏற்படுகிைது, அசத  மயம் பிை சமொழி அசத கருத்துருலவ 

ச ொற்களின் கட்டில்ைொப் பிலணப்புடன் (free combination) சவளிப்படுத்துகிைது. கருத்துரு 

லமயத்திற்குப் புதிய கருத்துக்கலளச் ச ர்ப்பதும் ஒரு ச ொல் ொர் இலடசவளிலய அலடயொளம் 

கொண்பதில் அடங்கும்.  
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 சமற்கண்ட பிொிவில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உைவிைர் எடுத்துக்கொட்டு யுசக ியில் 

கருத்துக்கலள ஒழுங்கலமக்கும் சயொ லையின் அடிப்பலடயிைொை படம் 6இல் 

 ித்தொிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 சவவ்சவறு கூட்டுைவுப் பல்கலைக்கழகங்களுடன் மைித முயற் ி ொர் சமொழி 

வளர்ச் ிலயப் பயன்படுத்தி சமலும் நல்ை தரமொை இைவ மொக கிலடக்கக்கூடிய வளங்கலள 

இைக்குமதி ச ய்வதன் மூைம் உைகளொவிய அைிவு லமயம் சமலும் வளர்ச் ியலடந்துள்ளது. 

இன்லைய நிைவரப்படி, உைகளொவிய அைிவு லமயம் 335 சமொழிகள், 1,333,869 ச ொற்கள், 

2,066,843 ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் மற்றும் 120,000 க்கும் சமற்பட்ட 

கருத்துருக்கலளக் சகொண்டுள்ளது.  

படம் 14: கருத்துகளின் சபொருண்லம ொர் வலையலமப்பின் ஒரு பகுதி மற்றும் அவற்ைின் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள்  

 

16.6. சபொருத்துதல் ச யல்முலை (Mapping process)  

 இந்தப் பிொிவு உைகளொவிய அைிவு லமயம் மற்றும் ச ொல்வலைகளுக்கு இலடயிைொை 

சபொருத்துதல் முடிவுகலள விவொிக்கிைது. இந்சதொ ச ொல்வலை என்பது இந்தியொவில் பரவைொக 

சப ப்படுகிை 18 இந்திய சமொழிகளின் பன்சமொழி ச ொல் ொர் வளமொகும். இந்சதொச ொல்வலை 

கட்டுமொைத்லதப் பற்ைி நமக்குத் சதொிந்தவலரயில் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் எந்த 

உைவும் இல்ைொமல் இந்தி ச ொல்வலை 2002இல் லகமுலையொக கட்டப்பட்டது. இந்சதொ 
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ச ொல்வலை திட்டத்தின் கீழ் இந்தி ச ொல்வலை பிை 17 இந்திய சமொழிகளுக்கு 

சமொழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்சதொ ச ொல்வலை 36,467 கருத்துருக்கலளக் 

சகொண்டுள்ளது, சமலும் 18 இந்திய சமொழிகளில் ச ொல்ைைொக்கம் ச ய்யப்பட்ட ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழுமங்களின் எண்ணிக்லக சவறுபடுகிைது. எைசவ, இந்சதொ ச ொல்வலை, 

ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்திற்கும் சபொருள்விளக்கம், உள்ளடக்கசமொழிகள் 

மற்றும் ச ொல்வலகப்பொடு உள்ளிட்ட சமட்டொசடட்டொலவ வழங்குகிைது.  மீபத்திய 

ஆண்டுகளில், இந்சதொ ச ொல்வலை ஆரொய்ச் ியொளர்கள்  இந்சதொ ச ொல்வலைக் 

கருத்துருக்கலள பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை  ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுடன் 

இலணக்க ஒரு பிரச் ொரத்லத நடத்திைர். இந்தப் சபொருத்தங்கலள மூன்று பிொிவுகளொக 

வலகப்படுத்தைொம்: 

(அ) (1க்கு 1) இந்சதொ ச ொல்வலையில் இருந்து ஒரு கருத்துரு மட்டுசம பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின் ஒரு கருத்துருவுடன் சபொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

(ஆ) (mக்கு 1) ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட இந்சதொ ச ொல்வலைக் கருத்துக்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின் ஒரு கருத்துருவுடன் சபொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

(இ) (1 க்கு 0) இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒரு கருத்துரு பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையின் எந்த 

கருத்துருவுடனும் சபொருத்தப்படவில்லை. 

16.7. ிக்கல் வலரயலை  

 இந்திய சமொழிகளும் ஆங்கிைமும் சவவ்சவறு கைொச் ொரங்களிலிருந்து சபைப்பட்டலவ 

மற்றும்  ிக்கைொை பயைிலை அலமப்பு (Chakrabarti et al., 2007) சபொன்ை குைிப்பிட்ட சமொழி 

நிகழ்வுகலளக் கொட்டுகின்ைை. சமசை குைிப்பிட்டுள்ள இந்சதொச ொல்வலை மற்றும் ஆங்கிைம் 

ஆகியவற்றுக்கு இலடசயயொை இலணப்புகள் இந்சதொச ொல்வலை மற்றும் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலை ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளுக்கு இலடயில் மூன்று வலகயொை சபொருத்தங்கலள 

ஏற்படுத்துகின்ைை: ஒன்றுக்கு ஒன்று சபொருத்தம், பைவற்ைிற்கு ஒன்று சபொருத்தம் மற்றும் 

ஒன்று பூஜ்ஜியப் சபொருத்தம்.  

 இங்கு  நொம் இந்சதொச ொல்வலையில்  உள்ள ஒவ்சவொரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் 

குழுமத்திற்கும் பிொின்ஸ்டன்  ச ொல்வலையில் மிக சநருங்கிய ஒருசபொருள்பன்சமொழிக் 

குழுமத்திற்கு  ஒரு  மமொை உைலவச் ச ர்ப்பலத சபொருத்தமொக எடுத்துக்சகொள்கின்சைொம்.   

இத்தலகய வலகயொை சபொருத்தங்கள் சமொழிகளில் சவறுபடுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, 

கிொிஸ்தி மற்றும் பிைர் (Cristea et al., 2004) சமற்சகொண்ட ஆய்வு பிொின்ஸ்டன் 
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ச ொல்வலைக்கும் ருசமைிய ச ொல்வலைக்கும் இலடயிைொை ஒழுங்கலமப்புச்  ிக்கல்கலள 

எடுத்துக்கொட்டுகிைது. நொம் அலடயொளம் கண்டுள்ள மூன்று குழு சபொருத்தங்கலளக் கருத்தில் 

சகொள்சவொம்.   

ஒன்றுக்கு ஒன்று சபொருத்தம்: 

 இந்சதொச ொல்வலைலிருந்து ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையில் சதொடர்புலடய ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமலதக் சகொண்டுள்ளது மற்றும் 

இந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமங்களுக்கு ஒசர அர்த்தம் உள்ளது. படம் 15 இல், இந்சதொ 

ச ொல்வலையில் “Who didn’t born yet” என்று சபொருள்படும் “�जसने जन्म न �लया हो ” (jisne 

janm na liya ho) என்ை சபொருள்விளக்கத்திற்கு பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் ”[unborn]” என்ை 

ஒசரசயொரு ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமம் சபொருத்தமொக வரும். இவ்வலகயிைொை 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் “chair”. என்பது சபொல் இரண்டு கைொச் ொரங்களிலும் 

சபொதுவொைதொகும். 

படம் 15: ஒன்ைிற்கு ஒன்று சபொருத்தத்திற்கொை எடுத்துக்கொட்டு 

 

பைவற்ைிற்கு ஒன்று சபொருத்தம் 

 இந்சதொச ொல்வலையில் பை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையில் ஒசர அர்த்ததத்லதக் சகொண்ட ஒற்லை ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுலவ 

சகொண்டுள்ளை. படம் 16 இல், சபொருள்விளக்கங்கள் “वह स्थान जो पिव- तर् माना (हो” (vah sthan 

joh pavitrh mana jatha ho) மற்றும் “देव स्थान या पुण्य स्थान” (dev sthan ya puny sthan) 

முலைசய “A place which is sacred ” மற்றும் “A place which is holy or divine” எைப் 

சபொருள்படுவை பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் “[holy place; sanctum; holy]” என்ை  ஒசர ஒரு 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமத்லத மட்டுசம சகொண்டுள்ளது. இதன் சபொருள் ஒரு 

சமொழியில் இரண்டு குைிப்பிட்ட கருத்துருக்கள் மற்சைொரு சமொழியில் ஒரு சபொதுவொை 

கருத்துருக்கு மொற்ைப்படுகின்ைை என்பதொகும். 
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படம் 16: பைவற்ைிற்கு ஒன்று சபொருத்தம் 

 

      

ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியப் சபொருத்தம்: 

 இந்சதொச ொல்வலையின் ஒரு ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமத்திற்கு பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையில் அதற்குப் சபொருத்தமொை  அசத சபொருலளக் சகொண்ட 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமம் இருப்பதில்லை.   படம் 17 இல் “मनुष्य के जीवन मे ंअलग-अलग 

गर्ह   के भोगकाल” (manushy ke jeevan mem alagu-alagu grahom ke nishchith fogkaal) 

என்பதற்கு நிகரொை அர்த்தங்சகொண்ட ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமம் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையில் இல்லை.. சபொருள்விளக்கம் “The period of definite companionship in many 

planets in human life” ("மைித வொழ்க்லகயில் பை கிரகங்களில் திட்டவட்டமொை 

சதொழலமயின் கொைம்") என்பதகும். யொசரொ ஒருவருக்கு வொழ்க்லகயில் சமொ மொை கொைம் 

நடக்கும் சபொது அது இந்திய சஜொதிடத்தில் உள்ள கிரகங்களுடன் சதொடர்புலடயதொகக் 

கருதப்படும் சபொது இந்தச் ச ொல் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

படம் 17: ஒன்றுக்குப் பூஜியப் சபொருத்தத்தின் எடுத்துக்கொட்டு 
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 இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுங்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுங்களுடன் சபொருத்தம் இன்ைி இருப்பது 

இந்சதொச ொல்வ்லைலய பன்சமொழி பன்சமொழியச் ச ொல்வலையின் ஒரு பகுதியொக 

இருப்பலதக் கட்டுப்படுத்துகிைது. ஒற்லை வளத்லத உருவொக்கும் சமொழிகலள சுதந்திரமொக 

இலணக்க அனுமதிக்கும் கருத்துருக்களில் கவைம் ச லுத்தும் அணுகுமுலை இங்கு 

முன்சமொழியப்படுகின்ைது.  

16.8.இந்சதொச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் ஒழுங்குபடுத்துதல் 

 கீசழ விவொிக்கப்பட்டுள்ள எங்கள் தீர்லவ எந்த சமொழியின் ச ொல்வலைகளுக்கும் 

பயன்படுத்தைொம். இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலை ஆகியவற்றுக்கு 

இலடசயயொை ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்கலள சபொருத்துவதற்கு உைகளொவிய அைிவு 

லமயத்லதலயப் பயன்படுத்துகிசைொம். இலதச் ச ய்யும்சபொது, இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் 

உைகளொவிலய அைிவு லமயத்தின் ஒருசபொருள் பன்சமொழிக் குழுமங்களுக்கு இலடயில் 

மூன்று வலகயொை சதொடர்புகலள வலரயறுக்கிசைொம். அலவ:  

• குழு A. 

இந்சதொச ொல்வலையில் ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் உைகளொவிய அைிவு 

லமயத்தில் ஒரு ஒற்லை கருத்லதக் சகொண்டிருக்கும். இலவ பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் 

ஒன்றுக்கு ஒன்று சபொருத்தத்லதக் சகொண்டிருக்கும் இந்சதொ ச ொல்வலையின்  

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ஆகும்.  

• குழு B. 

இந்சதொச ொல்வலையில் பை ஒருசபொருள்பன்சமொழியக்குழுமங்கள் உைகளொவிய அைிவு 

லமயத்தில் ஒரு ஒற்லை கருத்ருலவக் சகொண்டுள்ளை. இலவ பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் 

பைவற்ைிற்கு ஒன்று என்ை சபொருத்தத்லதக் சகொண்டுள்ள இந்சதொ ச ொல்வலையின் 

ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ஆகும்,    
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• குழு C  

 இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்திற்கு உைகளொவிலய 

அைிவு லமயத்தில் அதற்கு இண்லமயொை ஒரு கருத்துரு இல்ைொமல் இருக்கும். இந்த இந்சதொ 

ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமம் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன்  

ஒன்றுக்குப் பூஜ்ஜியப் சபொருத்தத்லதக் சகொண்டிருக்கும்.  

 இந்சதொச ொல்வலைலய பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் இலணப்பதற்கொை 

முன்சமொழியப்பட்ட அணுகுமுலை கீசழ விளக்கப்பட்டுள்ளது, 

1. யுசக ி அலமக்கவும் 

 இந்த நடவடிக்லக பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் இந்சதொ ச ொல்வலைலய 

ஒழுங்குபடுத்த உைகளொவிய அைிவு லமயயத்லத உருவொக்குவதில் கவைம் ச லுத்துகிைது. 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைப் படிநிலைலயச்  ொதகமொகப் பயன்படுத்த, உைகளொவிய அைிவு 

லமயம் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையிலிருந்து ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கலளப் 

பயன்படுத்துகின்ைது. இலதசயொட்டி யுசக ி கருத்துருகளுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இந்சதொ 

ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்துடன் சதொடர்புலடய பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையின் ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்லத இலணக்கும் என்பலத உறுதி 

ச ய்கிைது. சமலும், (எைசவ) யு.சக. ிக்கு பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் சபொருந்தொத 

இந்சதொச ொல்வலை ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு உைகளொவிய அைிவு லமயம் 

புதிய உைகளொவிய அைிவு லமய அலடயொள எண்கலள (ஐடிகலள) உருவொக்க உதவுகிைது.     

2. இந்சதொ ச ொல்வலை  ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலள வலகப்படுத்தவும் 

 சமசை குைிப்பிடப்பட்ட இலணப்பு வலககளின் (A, B மற்றும் C) அடிப்பலடயில் 

இந்சதொ ச ொல்வலையின் சமொத்த ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலள வலகப்படுத்தவும். 

இந்த படி இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கு இலடயிைொை 

கருத்துருக்களின் தன்லமலய அைிய அனுமதிக்கிைது.    

3. குழு A ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலளச் ச யல்முலைப் படுத்தவும் 

 இந்சதொ ச ொல்வலையின் குழு A ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளை. எைசவ இலத உைகளொவிய அைிவு 

லமயத்தியில் இைக்குமதி ச ய்யைொம். எைசவ இந்சதொ ச ொல்வலையின் மீதமுள்ள 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்குப் புதிய கருத்துருக்களொக 

இருக்கைொம்.  
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குழு B ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலளச் ச யல்முலைப் படுத்தவும்  

குழு B ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலள ஆய்ந்தசபொது, இது 454 துலணக் கிலளகளின் 

சதொகுப்பு என்பது கண்டைியப்பட்டது. ஒவ்சவொரு துலணக் கிலளயின் மூை உறுப்பு 

உைகளொவிலய அைிவு லமயத்திலும் சதொடர்புலடய கருத்லதக் சகொண்டுள்ளது. ஒரு 

சுவொரஸ்யமொை உற்றுசநொக்கு என்ைசவன்ைொல், இந்திய கிலளகளுக்கும் ஆங்கிைத்திற்கும் 

இலடயிைொை ச ொல் ொர் இலடசவளிகளின் தன்லமலய ஆயத் துலணக் கிலளகளின் 

அகைமுலதயும் ஆழத்லதயும் பயன்படுத்த இயலும்.  

5. குழு  ி ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கலளச் ச யல்முலைப் படுத்தவும் 

 குழு C-இலிருந்து எந்த ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமத்லதயும் குழு A 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியதிற்கு குழந்லதயொக இருக்க இயைம் என்பது ச ொதித்து 

கண்டைியப்பட்டது. எைசவ 9,174 ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையுக்குப் புதிய ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் என்றும் 3021 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கங்கள் இந்சதொ ச ொல்வலையின் பிை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கங்களுடன் எந்த சதொடர்பும் இல்லை என்றும் 

கண்டைியப்பட்டது. 

16.9. முடிவுகள் 

 A, B மற்றும் C குழுக்கைின் அடிப்பலடயில் உைகளொவிய அைிவு லமயத்லதப் 

பயன்படுத்தி இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கு இலடயிைொன 

கருத்துருப் சபொருத்தங்கலை அட்டவலண I முன்லவக்கிைது. இந்சதொ ச ொல்வலை மற்றும் 

பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கு இலடயிைொன இறுதி ஒழுங்கலமப்பு சமொழியியைொைர்கைொல் 

 ொிபொர்க்கப்பட்டது. முடிவுகலை கீவழ விொிவொகக் கருதுவவொம்.    

அட்டவலண 1: உைகளொவிலய அைிவு லமயத்லதப் பயன்படுத்தி இந்சதொச் ச ொல்வலை. 

மற்றும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைகளுக்கு இலடசய கருத்துருப் சபொருத்தங்கள் 

 இந்சதொச ொல்வலை யுசக ி பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலை 

குழுக்கள் #ஒருசபொருள்பன்சமொ

ழியக் குழுமங்கள் 

#கருத்துருக்கள் #புதிய 

கருத்துருக்கள் 

#புதிய 

ஒருசபொருள்பன்சமொ

ழியக் குழுமங்கள் 

A 11,212 11,212 0 0 

B 12,048 454 11,594 11,594 
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C 12,195 0 9,174 9,174 

சமொத்தம் 35,455 11,666 20,768 24,290 

 

• குழு A.  

இந்சதொ ச ொல்வலையில் 11,212 குழு A ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் உள்ைன 

மற்றும் உைகளொவிய அைிவு லமயம் சபொருத்தமொை 11,212 கருத்துக்கலைக் சகொண்டுள்ைது. 

எனவவ இந்தி என்ை புதிய சமொழியொக இந்வதொ ச ொல்வலை உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் 

இைக்குமதி ச ய்யப்படுகிைது. படம் 18 யுவக ியில் “unborn” என்ை கருத்துருவின் 

ஒழுங்கலமப்லபக் கொட்டுகிைது. இங்வக, ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமத்திற்கும் 

கருத்துருவுக்கும் இலடயில் ஒன்றுக்கு ஒன்று சபொருத்தம் உள்ைது. கருத்துரு ஒவ்சவொரு 

சமொழிகைின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ைது.      

படம் 18: குழு A ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்களின் ஒழுங்குபடுத்தம் 

 

குழு B    

 இந்சதொ ச ொல்வலையில் 12,048 குழு B ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் 

உள்ளை. உைகளொவிய அைிவு லமயம் 454 கருத்துருக்கலளக் சகொண்டுள்ளது. மீதமுள்ள 

11,594 கருத்துருக்கள் யு.சக. ிக்கு புதிய கருத்துருகள் ஆகும். சமலும் இந்த 11,594 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள்  பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையில் புதிய 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ஆகும். அலடயொளம் கொணப்பட்ட புதிய 
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ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ச ொல்வொர் இலடசவளிகளொ இல்லையொ என்பலத 

ஆரொய்வசத இங்குள்ள ஆரொய்ச் ி சகள்வி. 454 துலணக் கிலளகலள ஆய்வலதயும் ச ொல் ொர் 

இலடசவளிகளொக விலளயும் பகுதிகலள அலடயொளம் கொண்பதும் ச ய்யப்படும் என்று 

நம்பப்படுகிைது. படம் 19  உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் “holy place” என்ை கருத்துருவின் 

ஒழுங்கலமலபக் கொட்டுகிைது, கருத்துரு லமயத்தியில் ஒரு கருத்துரு ஒவ்சவொரு 

சமொழியிலிருந்தும் ஒரு ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

அலடயொள எண் (ஐடி)-11111ஐக் சகொண்ட புதிய கருத்துருலவச் ச ர்ப்பதன் மூைம் 

உைகளொவிய அைிவு லமயம் பைவற்ைிற்கு ஒன்று என்ை சபொருத்தத்திற்குத் தீர்வுகொண்கிைது.  

படம் 19: குழு B ஒருசபொருள்பன்சமொழியக் குழுமங்கள் ஒழுங்கலமப்பு 

 

 

.  குழு C 

 இந்சதொச ொல்வலையில் 12,195 குழு C ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங்கள் உள்ளை. 

யு.சக. ிக்குத் சதொடர்புலடய கருத்துக்கள் எதுவும் இல்லை. எைசவ 9,174 கருத்துருக்கள் 

உைகளொவிய அைிவு லமயத்திற்கு புதியலவ. இந்தக் கருத்துக்களில் 3021 கருத்துருக்கள் பிை 

32,434 இந்சதொச ொல்வலை கருத்துருக்களுடன் உள்ளடக்குசமொழிய உைலவக் 
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சகொண்டிருக்கவில்லை. எைசவ, 9,174 ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலைக்கு புதியலவ; சமலும் அலவ பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கொை ச ொல் ொர் 

இலடசவளிகளொ என்பலத ஆரொய சவண்டும். படம் 20 யுசக ியில் ஒரு கைொச் ொரச்  ிைப்புக் 

கருத்துருவின் ஒழுங்கலமப்லபக் கொட்டுகிைது. உள்ளங்குசமொழிய உைவு இல்ைொமல் யு.சக. ி, 

 ி. ி.யில் ஒரு புதிய கருத்லதச் ச ர்த்துள்ளது மற்றும் சமொழிகளுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம் 20: குழு C ஒருசபொருள்பன்சமொழிக்குழுமங்கள் ஒழுங்கலமப்பு 

 

 பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைலயப் சபொைசவ, இந்சதொச ொல்வலையில், பல்சபொருள் 

ஒருசமொழியத்தின் (polysemy) பல்சவறு சநர்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை (Peters and 

Peters, 2000). பல்சபொருசளொருசமொழிய 4906 ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்கள் 

ஒருச ொல்சபொலியியல் (homonymy),  ிைப்பு பல்சபொருசளொருசமொழியம் (specialization 

polysemy), ஆகுசபயர் (metonymy), உருவகப் பல்சபொருசளொருசமொழியம் (metaphoric 

polysemy) அல்ைது கூட்டுப் பல்சபொருசளொருசமொழியம் (compound polysemy) ஆகும் (Freihat 

et al.,. 2016). இருப்பினும், இது திட்டத்தின் எல்லைக்கு சவளிசய இருப்பதொல் இது சமலும் 

ச யல்படுத்தப்படவில்லை.    

16.10. முடிவு மற்றும் எதிர்கொை ஆய்வுகள் 

 இந்த இயல் பன்சமொழி வளங்கலள உருவொக்குவதற்கொை ஆரம்ப கட்டத்லத மலிவொை 

மற்றும் விலரவொை வழியில் விவொிக்கிைது. இந்திய சமொழிகளின் ச ொல் ொர் வளமொை 
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இந்சதொச் ச ொல்வலைலயப் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையிலிருந்து சவறுபடுத்தி இந்சதொ 

ச ொல்வலைக்கும் பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலைக்கும் இலடயில் தற்சபொது இருக்கிை ஒருசபொருள் 

பன்சமொழியக் குழும இலணப்புகளின் அனுகூைத்லத பயன்படுத்தும் அணுகுமுலை இங்கு 

முன் சமொழியப்பட்டுள்ளது. ஆைொல் இந்சதொ ச ொல்வலையின் ச ொல்ைைொக்கம் 

 ிக்கல்களுக்கும் பல்சபொருள் ஒருசமொழித்திற்கும் கவைக்குவிப்புச் ச ய்வதற்குப் பதிைொக 

இந்சதொ ச ொல்வலையிலிந்து ஒரு கருத்துருலவ உைகளொவிய அைிவு லமயத்தில் ஒரு 

கருத்துருவுக்குப் சபொருத்துவதில் முழு கவைம் ச லுத்தப்பட்டது. பிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்வலையுடன் இந்சதொ ச ொல்வலையின் ஒழுங்கலமப்பு சமலும் சமொழிகலள இலணக்க 

உதவுகிைது. ஒரு சமொழியின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுக்கு இலடயில் 

இல்ைொமல், கருத்துருக்களுக்கு இலடயில் ஒரு சபொருண்லம வலையலமப்லப (semantic 

network) உைகளொவிய அைிவு லமயம் உருவொக்குவதொல் நொம் பை சமொழிகலள 

ஒருங்கிலணக்க முடியும். இந்சதொ ச ொல்வலையில் அதிகமொை இந்திய சமொழிகலள 

ஒருங்கிலணக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. படம் 21 எதிர்பொர்த்த ஒழுங்கலமப்பின் மொதிொி 

வலரபடம். படம் 21இல், ஆங்கிைம் மற்றும் இரண்டு இந்திய சமொழிகளொை மலையொளம் 

மற்றும் இந்தி சமொழிகளின் ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் கருத்துருக்கள் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளை. 

படம் 21: யுசக ிலயப் பயன்படுத்தி பிொின்ஸ்டன் ச ொல்வலையுடன் இந்சதொச ொல்வலையின் 

ஒழுங்கலமப்பு  
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     இயல் 17 

    தமிழ்க் கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் 

17.1.. அைிமுகம் 

 தமிழ்க் கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் (Tamil Visual Onto-

thesaurus (TVOT or simply VOT) என்பது தமிழ்ச்ச ொற்சபொருண்லமயியல் துலையில் 

நீண்டகொைமொக நலடசபற்ை ஒரு விொிவொை ஆரொய்ச் ி நடவடிக்லகயின் விலளவொகும். 

இவ்வொரொய்ச் ி தமிழ்க் கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் என்ை நிலைலய 

அலடவதற்கு முன்பு பை கட்டங்கலள கடந்து வந்துள்ளது. இது தமிழ்ச் 

ச ொற்களஞ் ியத்திலிருந்து தமிழ்ச் ச ொல்வலைக்கொை  நமது பயணத்லத  ித்தொிக்கின்ைது. இது 

ஒரு அகரொதி, ச ொற்களஞ் ியம் மற்றும் ச ொல்வலை ஆகிய மூன்ைில் கிலடக்கும் அலைத்து 

வலகயொை தகவல்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் ஒரு ச ொல் ொர் வளமொகும். இந்சதொ 

ச ொல்வலைத் திட்டத்தின் கீழ் உருவொக்கப்பட்ட திரொவிட ச ொல்வலைகளின் ஒரு  பகுதியொக 

அலமயும் தமிழ்ச் ச ொல்வலை ஆங்கிைச் ச ொல்வலையில் கொணப்படும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் அடிப்பலடயில் அலமந்தது. இது நிகண்டு பொரம்பொியத்தில் 

 ித்தொிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியப் பொரம்பொிய கருத்தொக்கத்லத கவைத்தில் சகொள்ளவில்லை. 

எடுத்துக்கொட்டுகளொக ஆறு வலகயொை சுலவகள், ஒன்பது வலகயொை கிரகங்கள் 

(கிரகொம்கள்), ஏழு வலகயொை மண்டைங்கள் (ஒரு வலக பிொிவு), 15 திதிகள் ( ந்திரைின் 15 

கட்டங்கள்) சபொன்ைலவ இந்தியப் பொரம்பொிய கருத்துருவொக்கம் அடிப்பலடயிைொைலவ. 

ஆங்கிைச் ச ொல்வலை அடிப்பலடயிைொை ச ொல்வலையில் நிகண்டுகளில் 

 ித்தொிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துருக்களின் கொட் ிப்படுத்தலுக்கு வொய்ப்புகள் குலைவு. சமலும் 

இந்திச் ச ொல்வலையிலிருந்து நீட் ி சநைிமுலையில் உருவொக்கப்பட்ட தமிழ்ச் ச ொல்வலை பை 

ச ொல் ொர் இலடசவளிகலளக் சகொண்டுள்ளது. இலத சநர்ச ய்வதற்கொை முயற் ிகள் இந்சதொ 

ச ொல்வலையில் சமற்சகொள்ளப்பட்டொலும் அது திருப்திகரமொக அலமயவில்லை. 

இந்தியிலிருந்து இந்திய சமொழிகளுக்கு ச ொல்வலைலய நீடிப்பது  ொியொை சநைிமுலையல்ை. 

ஒவ்சவொரு இந்திய சமொழிக்கும் ச ொல்வலை தைித்தைியொக உருவொக்கப்பட்டு அலவ 

இலணக்கப்படசவண்டும். ச ொல்வலைகலள இலணக்கும் முலைதொன்  ொியொை சநைிமுலை; 

நீட் ி சநைிமுலை குலைப்படு உள்ளது. இதுவலர உருவொக்கப்பட்ட இந்சதொ ச ொல்வலைலய 

ஆய்ந்தசபொது குலைபொடுகள் சவளிப்பலடயொகத் சதொிந்தை. இந்தி ச ொல்வலைலய 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்ட ஒரு ச ொல்வலைலய தமிழுக்கு உருவொக்குவது குலைபொடு 
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உள்ளதும் கொை விலரயம் உள்ளதும்  ஆகும். இது தவிர இந்தி ச ொல்வலைலயப் பயன்படுத்தி 

தமிழ்ச் ச ொல்வலைலய உருவொக்குவதற்கொை நீட்டிப்பு அணுகுமுலை திரொவிடக் 

கருத்துருவொக்கத்லத நிலைசவற்ை இயைொது. தைித்தைிச் ச ொல்வலைகலள 

உருவொக்குவதற்கும் அவற்லை ஒன்ைொக இலைப்பதற்கும் இலணப்பு அணுகுமுலை 

விரும்பத்தக்க அணுகுமுலையொக இருந்திருக்கும். தற்சபொலதய தமிழ்க் கொட் ி 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் இந்திய மற்றும் திரொவிடக் கருத்துருவொக்கத்லத 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது மற்றும் இலத உருவொக்கும் ச யல்முலை ஒப்பீட்டளவில் 

மிகவும் எளிலமயொைது. அலைத்து திரொவிட சமொழிகலளயும் இலணக்கும் வலகயில் இலதப் 

சபொதுவொை ஒன்ைொக மொற்றும் திட்டம் லகயில் உள்ளது.  

17.2.மூைப்சபொருண்லமயியல் 

 ச ொல் ொர்  அைிவின் உருப்படுதத்தில் மூைப்சபொருண்லமயியல் மிகவும் பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். ச ொல் ொர் சபொருண்லமயியல் மற்றும் இயற்லக சமொழி ச யைொக்கம் (natural 

language processing (NLP/என்.எல்.பி) ஆகியவற்ைில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆர்வம் இத்தலகய 

ஆரொய்ச் ிகளுக்கு கொரணமொக இருக்கைொம். ஒரு ச ொல்லின் சபொருண்லம ஓரளவு அது 

சவளிப்படுத்தும் கருத்துரு அல்ைது கருத்துருவிைொல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 

மூைப்சபொருண்லமயின் நிலையொல் தீர்மொைிக்கப்படுகிைது. ஒரு ச ொல்லின் அர்த்தங்களில் 

ஒன்லை மிகக் குலைவொக உருப்படுத்தம் ச ய்வது (i) அலத அச்ச ொல்லின் பிை 

அர்த்தங்களிலிருந்து சவறுபடுத்துவது, (ii) அதிலிருந்து நிகழ்த்தக்கூடிய  ிை அனுமொைங்கலள 

அைிதல் மற்றும் (iii) பிை ச ொற்களின் சபொருளுடன் அதன் ஒற்றுலமலய உருப்படுத்தம் 

ச ய்தல் என்பைவற்லைக் குைிக்கும் (Busa, et al.. 2001: 31). இந்த சநொக்கத்திற்கொக 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உருப்படுத்தம் பயனுள்ளதொக இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

ஆங்கிைத்தில் mouse (மவுஸ்) என்ை ச ொல்லைப் சபொறுத்தவலர, அதன் சபொருளின் 

குலைந்தபட்  உருப்படுத்தம்  ' ிைிய சகொைிக்கும் பிரொணி' என்ை அர்த்தத்லத 

'கணிைிகளுக்கொை  ிைிய சுட்டிக்கொட்டும்  ொதைம்' என்ை அர்த்தத்திலிருந்து சவறுபடுத்த 

சவண்டும். சமலும், அசத உருப்படுத்தத்தொல் ஒரு சகொைித்துண்ணியொக இருப்பது 

பொலூட்டியொக இருப்பலதக் குைிப்பலதயும் ' ிைிய சகொைித்துண்ணி' என்ை அர்த்தம் 

சகொள்ளப்படும் mouse ஏன்பது பொலூட்டிகளின் துலண வலகயொக இருக்கிைது என்ை 

உண்லம அடிப்பலடயில் dog (’நொய்’), அல்ைது cat (’பூலை’) சபொன்ை பிை ச ொற்களின் 

அர்த்தத்துடன் பகிர்ந்து சகொள்கிைது என்பலதயும் அைிய முடியும்.. இவ்வொறு 
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முைப்சபொருண்லமயியல்கள் என்பது ச ொல் ொர் அைிலவச்  ொியொகக் குைிக்கும்  க்திவொய்ந்த 

முலையொை கருவிகள் ஆகும். ச ொல்லின் அர்த்தங்கள் உண்லமயில் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

வலககளின் அடிப்பலடயில் வலகப்படுத்த சவண்டிய உள்ளைலவகளொக (entities) கருதைொம். 

இந்தக் கண்சணொட்டத்தில், சகொடுக்கப்பட்ட அர்த்தத்லத ஒரு குைிப்பிட்ட வலகக்கு 

ஒதுக்குவதன் மூைம் விவொிக்க முடியும். மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்பொைது, அவற்ைின் 

வலககளுக்கிலடசயயொை உைவுகளின் அடிப்பலடயில் அர்த்தங்களுக்கு இலடயிைொை 

உட்படுத்தலைக் கணக்கிடும். ஒசர மூைப்சபொருண்லமயியல் வலகலயப் பகிர்வது ச ொல் 

அர்த்தங்களுக்கு இலடயிைொை ஒற்றுலமக்கு கொரணமொக இருக்கைொம் (Busa et al  2001: 31). 

17.3. மூைப்சபொருண்லமயியல் சகொட்பொடுகள் 

 உள்ளடங்குசமொழியம் மற்றும் அதன் விலளவொை வலகப்பொட்டியல் (taxonomy) 

ஆகியலவ மூைப்சபொருண்லமயியலின் அடிப்பலட கட்டுமொை சதொகுதிகள் ஆகும். 

உள்ளடங்கு சமொழியம் என்பது குைிப்பிட்ட மற்றும் சபொதுவொை ச ொற்களுக்கு இலடயில் 

உள்ள உைவொகும், அதொவது முந்லதயது பிந்லதயவற்ைில் அடக்கப்பட்டுள்ளது. ஒசர 

உள்ளடக்குசமொழியின் (hypernym) உள்ளடங்குசமொழிகளொக இருக்கும் ச ொற்களின் சதொகுப்பு 

இலண-உள்ளடங்குசமொழிகள் (co-hyponyms) ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, பசு ‘cow’ மற்றும் 

விைங்கு ‘animal’’ என்ை ச ொற்கலள எடுத்துக் சகொள்சவொம். அது ஒரு பசு 'that is a cow’ 

மற்றும் அது ஒரு எருலம ’ 'that is a buffalo'  என்ை கருத்துலரகள் (propositions) 

ஒருதலைப்பட் மொக அது ஓரு விைங்கு 'that is an animal' என்பலத உட்படுத்தும். விைங்கு 

‘animal’ என்பதுடன் பசு ‘cow’ மற்றும் எருலம ‘buffalo’ ஆகியவற்றுக்கு இலடயிைொை உைவு 

என்பது உள்ளடங்குசமொழியம் ஆகும்;  மற்றும் பசு ‘cow’ மற்றும் எருலம ‘buffalo’’ 

ஆகியலவகள் இலண-உள்ளடங்குசமொழிகள் ஆகும் மற்றும் அலவ விைங்கு ‘animal’ என்ை 

உள்ளடக்கு சமொழியின் உள்ளடங்கு சமொழிகளொகும். இலண-உள்ளடங்கு சமொழிகளுக்கு 

இலடயில் உள்ள உைவு இணக்கமின்லம (incompatibility) அல்ைது எதிர்ப்பு உைவு (opposition 

relation) என்று அலழக்கப்படுகிைது. உள்ளடங்கு சமொழியமும் மற்றும் அதன் இயல்பொை 

கூட்டொளி இணக்கமின்லமயும்  ச ொற்சைொலக கட்டலமக்கப்பட்டிருக்கும் அடிப்பலடயொை 

அடுக்கு உைவுகளொகும் எை லிசயொன்ஸ் (Lyons 1977), விவொிக்கிைொர். வலகப்பொட்டியல் 

ச ொல் ொர் படிநிலைகள் உள்ளடங்குசமொழி மற்றும் இணக்கமின்லம உைவுகளொல் 

கட்டலமக்கப்பட்டுள்ளை என்று லிசயொன்ஸ் (Lyons 1977) கருதுகிைொர். உள்ளடங்கு  உைவு 

ச ொற்சைொலகயின் மீதும் ச ொற்சைொலகக்குள் குைிப்பிட்ட களங்களுக்குள்ளும் ஒரு படிநிலை 
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கட்டலமப்லபத் திணிக்கிைது; மற்றும் ச ொல்ைன்களின் படிநிலை வொில முலைலய முலையொக 

ஒரு கிலள வலரபடமொக குைிப்பிடைொம் (Lyons, 1977: 295). எந்தசவொரு சமொழியும் 

எந்தசவொரு கைொச் ொரத்திலும், அதன் ச ொற்சைொலக உள்ளடங்குசமொழியம் மற்றும் முரண் 

ஆகியவற்ைின் நிரப்புக் சகொள்லககளின் அடிப்பலடயில் கட்டலமக்கப்படொமல் திருப்திகரமொக 

இயங்குவலதக் கருத்தில் சகொள்வது கடிைம் (Lyons, 1977: 300).   

 ச ொற்கள் லவத்திருக்கும் மற்சைொரு முக்கியமொை அடுக்குநிலைப் சபொருண்லம உைவு 

 ிலைசமொழியம் (meronymy) என்ை வொர்த்லதயொல் அைியப்படு பகுதி-முழு   உைவொகும் (part-

whole relation). இந்த உைவின் தலைகீழ் உைவு, முழுசமொழியம் (holonymy) என்ை 

வொர்த்லதயொல் அைியப்படுகிைது;  Wm என்பது Wh என்பதன்  ிலைசமொழி என்ைொல், Wh 

என்பது Wm என்பதன் முழுசமொழி ஆகும். அதொவது, லக என்பது உடல் என்பதன் 

 ிலைசமொழியொக இருந்தொல், உடல் என்பது லகயின் முழுசமொழியொகும். தலை, கழுத்து, 

மொர்பு, வயிறு, லககள் மற்றும் கொல்கள் சபொன்ை உடலின் பொகங்கள் உடல் என்பதன் இலண 

 ிலைசமொழிகளொகும். பருப்சபொருள்கள் மற்றும் கலைப்சபொருட்கள் சபொன்ை உறுதியொை 

சபொருள்கலள வலரயறுக்க  ிலைசமொழியம் உதவும். சமொழிகளின் ச ொற்சைொலகயில் 

ஏரொளமொை ச ொல்ைன்கள் உள்ளை; பைவற்ைின் அர்த்தங்கலள பகுதி-முழு சமொழிய 

உைவில்ைொமல் சுதந்திரமொகக் குைிப்பிட இயைொது (Lyons, 1977: 314).  ிலைசமொழிய 

(meronymic) அல்ைது பகுதிசமொழிய (partonomic) உைவுகள் என்பது வலகப்பொட்டியியல் 

துலண உைவு சபொல் எங்கும் நிலைந்த, அடிப்பலடயொகக் கருதப்படும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உைவுகள் ஆகும் (Pribbenow, 2002: 35).   

 வலகபொட்டியல் என்பது சபொதுவொக கருத்துருக்களின் வொில முலை மட்டுசம 

[அதொவது கருத்துகளுக்கு இலடயிைொை ஒசர உைவு சபற்சைொர்/குழந்லத (parent/child), 

அல்ைது சமல்வகுப்பு/துலணவகுப்பு (super-class/sub-class), அல்ைது பரந்த/குறுகைொை 

(broader/narrower)], ஆைொல் ஒரு மூைப்சபொருண்லமயியலில், கருத்துருக்களுக்கு 

இலடயிைொை தன்ைிச்ல யொை  ிக்கைொை உைவுகள் கூட சவளிப்படுத்தப்படைொம் (X, Y-ஐத் 

திருமணம் ச ய்து சகொண்டொர்; அல்ைது A, B-க்கு சவண்டி சவலைச ய்கிைொர்; அல்ைது C 

என்பது D-இல் இருக்கிைது). ஒரு ச ொற்சைொலகயின் ஒரு ச ொல்லின் 

ச ொற்சபொருண்லமயிலுக்கு வலகப்பொட்டியல் பங்களிப்பு ச ய்தொலும், 

மூைப்சபொருண்லமயியலில் ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை வளமொை உைவுகளும் அடங்கும். 

இந்த வளமொை உைவுகள் தொன் குைிப்பிட்ட சபொருண்லமக்களச் ச ொற்கலள உட்படுத்த 
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சவண்டிய அவ ியமின்ைி, குைிப்பிட்ட சபொருண்லமக்கள அைிலவ சவளிப்படுத்த 

உதவுகின்ைை.  

 மூைப்சபொருண்லமயியல் ஒரு வளமொை உள் கட்டலமப்லபக் சகொண்டுள்ளது, 

ஏசைைில் இது கருத்துருக்களுக்கு இலடயிைொை உைவுகள் மற்றும் கட்டுப்பொடுகலள 

உள்ளடக்கியது. ச ொற்சைொலக மற்றும் மூைப்சபொருண்லமயியல் என்ை ச ொற்கள் 

சபரும்பொலும் ஒன்றுக்சகொன்று மொற்ைொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. ஆைொல் இன்னும் 

கடுலமயொை வலரயலை என்ைசவன்ைொல், ஒரு ச ொற்சைொலக என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட 

களத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்களின் சதொகுப்பொகும்; இலத ஒரு வலகப்பொட்டியைொகக் 

(எ.கொ. படிநிலையொக) கட்டலமக்க இயலும். இந்த வலகப்பொடியல்,  ிை உைவுகள், 

கட்டுப்பொடுகள் மற்றும் விதிகளுடன் இலணந்தொல், மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொகிைது. 

வகுப்புகளின் நிகழ்வுகளின் குழுமத்துடன் மூைப்சபொருண்லமயியலின் ஒன்ைிலணப்பு கீசழ 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு அைிவுத் தளத்லத உருவொக்குகிைது (Breslin et al,, 2009: 58):    

ச ொற்சைொலக + அலமப்பு = வலகப்பொட்டியல்   

வலகப்பொட்டியல் + உைவுகள், கட்டுப்பொடுகள் மற்றும் விதிகள் = 

மூைப்சபொருண்லமயல்  

மூைப்சபொருண்லமயியல் + நிகழ்வுகள் = அைிவுத் தளம்  

17.4.அொிஸ்டொட்டிலியன் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

 அொிஸ்டொட்டில் அைிவியல் ொர் வலகப்பொட்டியலின் வரைொற்லைத் தூண்டிைொர். 

இன்ைியலமயொயின்/முக்கியத்துவத்தின் முதல் தத்துவத்தில் இது கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அொிஸ்டொட்டிலின் இயற்லக வரைொறு மற்றும் தர்க்கம் குைித்த பலடப்புகள் வலகப்பொட்டியல் 

சகொள்லககலள வகுத்தை. வலகப்பொட்டியல் அல்ைது சபொருட்கலள சபொது இைங்கள் 

(genera) மற்றும் இைங்களொகப் (species) பிொிப்பது என்பது தர்க்கத்தில் பயைிலைகலள 

(predicates) வலகப்படுத்துவதற்கொை ஒரு வழியொகும்;  இது பயைிலைகளின் பத்து 

அடிப்பலட வலககளின் சமம்படுத்தல் ஆகும். அொிஸ்டொட்டிலியன் தர்க்கத்தின் நீண்ட 

பொரம்பொியத்தில் அடிப்பலடக் கருத்து விொிவொக உருவொக்கப்பட்டது. (அொிஸ்டொடிலியின் 

பயன்பொட்டியலும் மூைப்சபொருண்லமயியலும் முந்திய இயல்களில் விொிவொக 

விளக்கப்பட்டுள்ைை.) 

17.5.லநடொவின் ச ொற்களஞ் ிய அகரொதியில் மூைப்சபொருலமயியல் 
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 கிசரக்க சமொழியில் ஒரு ச ொற்களஞ் ிய அகரொதி தயொொிப்பதில் அக்கலை 

சகொண்டிருந்த நிடொ (Naida 1975a) பின்வரும் ஒழுங்கலமப்லப குைிப்புப் சபொருண்லமகள் 

(referential meanings) அல்ைது ச ொல் ொர் கருத்துருக்களின் தற்கொலிக படிநிலை 

வலகப்பொடொகத் தருகிைொர் (Nida 1975a: 178-186). அவரது அணுகுமுலை சபொருண்லமக் கூறு 

ஆய்வு (componential  analysis of  meaning) ஆகும். அவர், "சபொருண்லமக்கூைொய்வு: 

சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்பிற்கு ஒரு அைிமுகம்" "Componential Analysis of Meaning: An 

Introduction to Semantic Structure"  (Nida 1975a) என்ை நூலில் கருத்துருக்களின் 

வலகப்பொடுக் சகொட்பொட்டின் அடித்தளத்லதப் பற்ைி விொிவொக விவொதித்துள்ளொர் அவர் 

ச ொல் ொர் கருத்துக்கலள நொன்கு பிொிவுகளின் கீழ் வலகப்படுத்தியுள்ளொர்: 

உள்ளலவகள்/பருலமகள், (entities) நிகழ்வுகள் (events), அருவங்கள் (abstracts) மற்றும் 

உைவுகள் (relationals).   

 லநடொ (1975a) குைிப்புப்சபொருளின் (Referential meaning) சபொருளணுப் 

பகுப்பொய்விலை ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொலகயின் சபொருண்லம அலமப்லபக் 

கொண்பதற்குப் பயன்படுத்துகிைொர். ச ொல்லுக்கும் அதன் குைிப்புக்கும் (referent) உள்ள 

சதொடர்புதொன் குைிப்புப் சபொருளொகும். குைிப்புப் சபொருள் இரண்டு கொரணிகலள 

அடிப்பலடயொகக் சகொண்டது. அலவ (உணர்ச் ிப் சபொருளுக்கு எதிரொை) புைைைிவுப் 

சபொருளும் (இைக்கணப்சபொருளுக்கு எதிரொை) குைிப்புப் சபொருளும் ஆகும். குைிப்புப் சபொருள் 

ஒரு ச ொல்லின் கட்டலமந்த ஒரு கூட்டம் புைன்கூறுகள் (cognitive features) அடங்கியதொகும். 

இப்புைன்கூறுகள் ஒரு ச ொல் மற்சைொரு ச ொல்லில் இருந்து சவறுபடப் பயன்படுகின்ைை. ஒரு 

சபொருள் பரப்பில் (semantic domain) அடங்கும் ச ொற்கள் தங்களுக்குள் சவறுபட உதவும் 

இம்முக்கியமொை சபொருண்லமக் கூறுகலள நொம் கண்டுபிடிக்கசவண்டும். ஒத்த சபொருண்லமக் 

கூறுகலளக் சகொண்டிருக்கும் குைிப்புப் சபொருள்கலள ஒன்ைொக ஒரு சபொருள் பரப்பில் 

அடக்கைொம். இப்சபொருள் பரப்பின் சதலவ (relevance), பருப்பம் (largeness), படிநிலை 

அலமப்பில் அதன் ச யற்பொட்டு நிலை மட்டம் (level of function) ஆகியை சமொழியின் சமொத்த 

சபொருண்லமக் கட்டலமப்லபப் சபொறுத்திருக்கின்ைை. ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடய 

சபொருள் சதொலககளின் சபொருண்லமத் சதொடர்புகளின் விளக்கம் இரண்டு சவறு பட்ட 

வலகயொை உைவுகலள எடுத்துக்சகொள்ளசவண்டும். அலவயொவை சவவ்சவறு ச ொற்களுக்கு 

இலடசய உள்ள சதொடர்புலடய சபொருள்கள் மற்றும் ஒரு ச ொல்லின் சதொடர்புலடய 

சபொருள்களுக்கு இலடசய உள்ள உைவு. ஒரு சபொருள் பரப்பில் அடங்கும் சவறுபட்ட 
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ச ொற்களின் சபொருள்கலள நொன்கு வழிகளில் உைவுபடுத்தைொம். அலவ உள்ளடங்கல் 

(inclusion), சமலுைல் (overlapping), துலணநிலைப்படுதல் (complementation) 

அண்லமப்படல் (contiguity) ஆகியை. உள்ளடங்கல் படிநிலைத் சதொடொில் தங்களுக்குள் 

சதொடர்புள்ள மற்றும் அலவ அடங்கியுள்ள சபொருளிலிருந்து குலைந்தது ஒரு சவறுபடுத்தும் 

சபொருளணு கூடுதைொக உள்ள சபொருள்கள் அடங்கிய சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ. 

விைங்கு:பொலூட்டி). சமலுைல் ஒரு படிநிலை மட்டத்தில், மரபுப்படி ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் 

என்று அைியப்படும் மற்றும் அவற்ைின் சமலுைல் சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ. 

சகொடு:அளி, கொய்ச் ல்:சுகக்சகடு). துலணநிலை சபொருள்களின் சதொகுதிகள் மூன்று முக்கிய 

வழிகளில் சதொடர்புலடயை. அலவ எதிர்நிலைச் ச ொற்கள் (opposites) (எ.கொ. சபொிது: ிைிது), 

திருப்புப்சபொருள் நிலைச் ச ொற்கள் (reversies) (எ.கொ. கட்டு:அவிழ்), மறுதலைச்ச ொற்கள் 

(conversies) (எ.கொ. வொங்குதல்: விற்ைல்) ஆகியை. ஒரு படிமட்டத்தில் கூடுதல் சபொருள் 

ஒப்புலம உள்ள அசத மயம் குலைந்தது ஒரு முக்கிய சபொருளணுவொல் குைிப்பிடத்தக்க 

விதத்தில் சவறுபடும் சபொருள்கள் ஒரு அண்லமப்பட்ட சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ. 

நொற்கொலி: சபஞ்சு:ஸ்டூல்:ச ொபொ).  

 ஒரு ச ொல்லின் சவறுபட்ட சபொருள்கலள நொன்கு வழிகளில் சதொடர்புபடுத்தைொம்: 

ஆக்கம் (derivation), மொற்ைீடு/இடப்சபயர்ச் ி (replacement), உருவகநீட் ி (figurative 

extension) மற்றும் புைஎல்லைக்சகொலவ (peripheral clustering). அடிப்பலடப் சபொருளின் 

சபொருளணுக்கலள அதைின்றும் சபைப்பட்ட சவறு சபொருள் பரப்லபச்  ொர்ந்த சபொருளில் 

அடக்குவது ஆக்கமொகும் (எ.கொ. கொதல்: கொதைன்). அடிப்பலடப் சபொருளின் குலைந்தது ஒரு 

சபொருளணுவொல் சபொருள் பரப்பில் சபொிய மொற்ைம் விலளவிக்கொமல் இடப்சபயர்ச் ி ச ய்வது 

மொற்ைீடொகும் (எ.கொ. ரொஜொ:ரொணி). சபொிதும் சவறுபட்ட சபொருள் பரப்புகளில் அடங்கும் 

அடிப்பலடப் சபொருளுக்கும் உருவகப்சபொருளுக்கும் உள்ள சதொடர்லபச்  ிை துலணப் 

சபொருளணுக்கள் (supplementary components) அல்ைது திருப்பிப் சபொருள் சகொள்ளப்பட்ட 

சபொருளணுக்கள் (reinterpreted diagnostic components) வொயிைொக நிறுவுவது சபொருளின் 

உருவக நீட் ியொகும் (எ.கொ. நொி:தந்திர ொலி). லமயப் சபொருளுடன் (central meaning) 

சதொடர்புலடய அல்ைது அத்துடன்  ிைப் சபொதுப் சபொருளணுக்கலளக் சகொண்டு தங்களுக்குள் 

சதொடர்புலடய புை எல்லைப் சபொருள்கலளக் சகொலவப்படுத்துதல் புை எல்லைக் 

சகொலவயொகும் (எ.கொ. சகட்டியொை சதொல், சகட்டியொை பொல் இவற்ைில் வரும் சகட்டி).  
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 லநடொ (1975b:152) பின்வருமொறு கூறுகிைொர்: சபொருள் உணர்த்தும் பைவலகச் 

ச ொற்ச ர்க்லகயின் ஆய்வு நம்லம நொன்கு அடிப்பலட சபொருண்லமக் குைியீடுகளின் 

வகுப்புகலள இைங்கண்டுசகொள்ளத் தூண்டும். இவ்வகுப்புகளில் அடங்குபலவ: 1. குதிலர, 

மரம், இலை, சூொியன், மலை சபொன்ை ‘பருப்சபொருள்கள் (objects)’, 2. ஆடுதல், நடத்தல், 

சவட்டுதல், தள்ளுதல், சபொதல், இருத்தல், புரள்தல், சபொன்ை ‘நிகழ்வுகள் (events)’, 3. அ) 

 ிவப்பு, நீைம்,  ின்ைது, பை, ஒன்று, இரண்டு (பருப்சபொருள்களின் அருவங்கள்), ஆ) விலரவு, 

சமல்ை, ஒருதடலவ, இரண்டுதடலவ, அடிக்கடி (நிகழ்வுகளின் அருவங்கள்), இ) கடிைம் 

(எ.கொ. கடிைமொை பொலை, கடிைமொை சவலை), மிருது (எ.கொ. மிருதுவொை சகொட்டு, 

மிருதுவொை சவலை) (பருப்சபொருள்கள் அல்ைது நிகழ்வுகள் என்பதன் அருவங்கள்) அல்ைது ஈ) 

மிக (எ.கொ.) மிகப்பை) சரம்ப (எ.கொ. சரம்ப  ின்ை), சவகு (எ.கொ. சவகு விலரவு) 

(அருவங்களின் அருவங்கள்) இவற்லைத் சதொடர்புபடுத்த உதவும் ‘சதொடர்பன்கள்’ (events)’, 

எ.கொ. அ) பருப்சபொருளுடன் பருப்சபொருள்: ஜொனும் பில்லும், வீட்டிலுள்ள மைிதர்கள், சமலஜ 

சமலுள்ள புத்தகம் ஆ) பருப்சபொருளுடன் நிகழ்வு: பைக்கும் மைிதர்கள், சவட்லட நொய்களின் 

குலரப்பு இ) நிகழ்வுடன் நிகழ்வு: ஓட்டமும் குதிலரயும், நீச் லில் சவற்ைி; ஈ) 

பருப்சபொருளுடன் அருவம்: சபொருளின் அழகு, சரொஜொவின் நிைம் உ) அருவத்துடன் அருவம்: 

சமொ மும் ச ொம்பலும், பொிசுத்தஅழகு. இந்த நொன்கு அடிப்பலடப் சபொருண்லம வகுப்புகளும் 

எல்ைொ சமொழிகளிலும் கொணப்படுவதுடன் எல்ைொ வலகயொை ச ொல்லுருக்களுக்கு இலடசய 

உள்ள சபொருள் சதொடர்லப ஆய்வதற்கும் அடிப்பலடயொக அலமயும் என்றும் 

சதொன்றுகின்ைது.”  

 லநடொ கிசரக்கப் புதிய சவதொகமத்திற்கு ஒரு புதிய அகரொதி உருவொக்க முலைந்து 

அலத நிலைசவற்ைியுள்ளொர். இது சபொருள்கலளச் ச ொல் அைகுகளின் அகர வொில  நிரக்கில் 

அல்ைொமல் சபொருள் பரப்பின் அடிப்பலடயில் முலைப்படுத்தும். சவவ்சவறு சபொருண்லம 

அைகுகளின் சதொடர்பொை அர்த்தங்களின் அடிப்பலடயில் சபொருள் பரப்புகள் 

பகுக்கப்பட்டுள்ளை. சதலவயொை சபொருளணுக்கலளக் கொணுவதில் ஒரு சபொருள் பரப்புகள் 

பகுக்கப்பட்டுள்ளை. சதலவயொை சபொருள்கலளக் கொணுவதில் ஒரு சபொருள் பரப்பின் குைிப்பு 

நுட்பம் சபொதுவொக எந்த ஒருசபொருள் சதொகுதியும் தம்முள் அடக்கியுள்ள சபொதுவொை 

சபொருளணுக்களின் எண்ணிக்லகசயொடு தகவுப்சபொருத்தம் சகொண்டிருக்கும். இந்த அகரொதி 

முக்கியமொக சமொழிகளுக்கு இலடசய உள்ள சபொருளணு அடிப்பலடயிைொை சவறுபொடுகலள 

அைிந்த லபபிள் சமொழிசபயர்ப்பொளர்களுக்கொகத் திட்டமிடப்பட்டதொகும். நொம் முன்ைர் கண்ட 

http://www.languageinindia.com/


407 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

ச ொல் உைவுகளிை அடிப்பலடயில் சபொருளணு ஆய்லவப் பயன்படுத்தி அவர் கிசரக்க 

சமொழியின் ச ொற் கட்டலமப்லபத் தர முயன்றுள்ளொர். கீசழ தரப்பட்டுள்ளது லநடொ (Nida 

1975a:176-186) தந்துள்ள வலகப்பொட்டின் சுருக்கமொகும். 

லநடொ (Nida 1975a) அண்லமப்படுதல் (contiguity), சமலூைல் (overlapping), உள்ளடங்கல் 

(inclusion), துலணநிலைப்படுதல் (complementation) ஆகிய உைவுகளொல் ச ொற்சைொலகலயப் 

பொகுபடுத்துகிைொர்.  லநடொ அண்லமப்படுதலை அடிப்பலட உைவொகக் கருதுகிைொர். 

 லநடொ குைிப்புப் சபொருளின் (referential meaning) சவறுபடல் சபொருள் கூறு ஆய்லவ 

(componential analysis of meaning) ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொலகயின் சபொருண்லம 

அலமப்லபக் கொண்பதற்குப் பயன்படுத்துகிைொர். ச ொல்லுக்கும் அதன் குைிப்புக்கும் உள்ள 

சதொடர்பு தொன் குைிப்புப் சபொருளொகும். 

லநடொ (Nida 1975:152) சபொருள் உணர்த்தும் பைவலகச் ச ொற்ச ர்க்லககள் ஆய்வு நம்லம 

நொன்கு அடிப்பலடப் சபொருண்லமக் குைியீடுகளின் வகுப்புகலள இைங்கண்டு சகொள்ளத் 

தூண்டும்.  

1.பருப்சபொருள்கள் 

எ.கொ. குதிலர, மரம், இலை. 

2.நிகழ்வுகள் (விலைகள்) 

எ.கொ. ஓடுதல், நடத்தல், சவட்டுதல். 

3.சபயரலடகள் (பருப்சபொருள்களின் அருவங்கள்) 

எ.கொ.  ிவப்பு, நீைம்,  ின்ைது. 

4.விலையலடகள் (நிகழ்வுகளின் அருவங்கள்) 

எ.கொ. விலரவு, சமல்ை. 

5.பருப்சபொருள், நிகழ்வுகள், அருவங்கள் இவற்லைத் சதொடர்புபடுத்த உதவும் 

சதொடர்பொன்கள். 

         எ.கொ வீட்டிலுள்ள மைிதர்கள் 

          பைக்கும் மைிதர்கள் 

          ஓட்டமும் குதியும் 

          சபொருளின் அழகு 
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இந்த நொன்கு சபொருண்லம அலமப்புகளும் எல்ைொ சமொழிகளிலும் கொணப்படுகிைது. இலவ 

எல்ைொ வலகயொை ச ொல்லுருக்களுக்கிலடசயயுள்ள சபொருள் அடிப்பலடயிைொை சதொடர்லப 

ஆய்வதற்கு அடிப்பலடயொக அலமகிைது. 

லநடொவின் சபொருண்லமயலமப்பு/சபொருட்புைப் பொகுபொடு 

1. பருப்சபொருள்  

 எ. விைங்குகளல்ைொதலவ  

  1. இயற்லகயொைலவ  

   எ. பூசகொளம்  ம்பந்தப்பட்டலவ  

   பி. இயற்லகச்  ொதைங்கள்  

    ி. தொவரங்கள் மற்றும் தொவரப்சபொருட்கள்  

   2. உருவொக்கிய அல்ைது கட்டப்பட்ட பருப்சபொருள்கள்  

   எ. கலைப் சபொருள்கள் 

    பி. பதன் ச ய்யப்பட்ட சபொருள்கள்: உணவுகள் மற்றும்   

      வொ லைப்சபொருள்கள்  

    ி. கட்டிடங்கள்  

 பி. விைங்குப்சபொருள்கள்  

  1. விைங்குகள், பைலவகள், பூச் ிகள்  

  2. மைிதர்கள்  

  3. இயற்லகக்கு அப்பொற்பட்ட  க்திகள் அல்ைது உயிர்கள் 

 2. நிகழ்வுகள்  

 சபளதிகம் சதொடர்பொைலவ, உடற்கூறு சதொடர்பொைலவ, உணர்வு சதொடர்பொைலவ, 

 உணர்ச் ி சதொடர்பொைலவ, அைிவு சதொடர்பொைலவ, கருத்துப்பொிமொற்ைம், ச ொ;க்லக, 

 கட்டுப்பொடு,  ைைம், தொக்கம், லகமொற்ைம், சதொடர்ச் ியொை  ைைங்கள் அல்ைது 

 ச யல்கள் உள்ளடங்கிய பல்கூட்டச்ச யல்கள்  

3. அருவங்கள்  

 கொைம், தூரம், பருலம,  விலரவு, சூடு, நிைம், எண், நிலை, மதப்பண்பு, கவர்ச் ி, 

 வயது, உண்லம-சபொய், நல்ைது-சகட்டது, பைம், ஆசரொக்கிய நிலை.  

1.சதொடர்பன்கள் இடம் சதொடர்பொைலவ, கொைம் சதொடர்பொைலவ, சுட்டல், தர்க்கம் 

சதொடர்பொைலவ. 
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17.6. பிை மூைப்சபொருண்லமயியல்கள் 

 சமசை குைிப்பிடப்பட்ட அொிஸ்டொட்டிலியன் மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்லபத் 

சதொடங்கி,  ம்பந்தப்பட்டவர்களின் சதலவகலளப் பூர்த்தி ச ய்ய பை 

மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்புகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. சவவ்சவறு 

சநொக்கங்களுக்கொக முன்சமொழியப்பட்ட பை வலகயொை மூைப்சபொருண்லமயியல் 

கட்டலமப்புகள் உள்ளை; அவற்ைில்  ிை ச ொற்களஞ் ியத்தில் மூைப்சபொருண்லமயியல், 

நிகண்டு பொரம்பொியத்தில் மூைப்சபொருண்லமயியல், சபொருண்லமயியல் களங்களில்  

மூைப்சபொருண்லமயியல், ச ொல்வலைகளில் மூைப்சபொருண்லமயியல் மற்றும் ஆக்கமுலை 

அகரொதியில் மூைப்சபொருண்லமயியல். இலவபற்ைி முன்ைர் வரும் மூைப்சபொருண்லமயியல் 

சதொடர்பொை இயல்களிலும் பிை இடங்களிலும் விொிவொக விளக்கப்பட்டுள்ளை. எைசவ 

மீளக்கூைலை தவிர்க்க அலவ பற்ைி இங்கு விளக்கப்படவில்லை. 

17.7. தமிழ்ச் ச ொற்சைொலகயின் மூைப்சபொருண்லமயியல் கட்டலமப்பு 

 லநடொலவத் (Nida 1975a) சதொடர்ந்து தமிழின் ச ொற்சைொகுதி ஆரம்பத்தில் நொன்கு 

களங்களொக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை: பருப்சபொருள்கள் (entities), முக்கியமொக 

விலைச்ச ொற்கலளக் சகொண்ட நிகழ்வுகள் (events), முக்கியமொக சபயரலடச் ச ொற்கள், 

விலையலடச் ச ொற்கள் சகொண்ட அருவப்சபொருள்கள் (abstracts) மற்றும் பின்னுருபுகள், 

இலணப்பிகள் மற்றும் இலணபுக்கிளவிகள் உள்ளிட்ட ச யல்பொட்டு ச ொற்கள் (functional 

words) சகொண்ட உைவுகள் (relationals). இந்த நொன்கு களங்களும் சமலும் படிநிலைப்படி 

துலண களங்களொக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை, அதன் கீழ் ச ொற்கள் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை.  ம்பந்தப்பட்ட ச ொற்களின் சபொருலள அது ஒரு படிநிலை 

பொணியில் ச ொந்தமொை களத்திலிருந்து லகப்பற்ை முடியும். ஒரு சமொழியின் 

ச ொற்களஞ் ியத்திற்கொை மூைப்சபொருண்லமயியலை உருவொக்குவதற்கொை முழு விவரம் 

லநடொவில் (Nida 1975 a) கிலடக்கிைது.      

17.7.1 ச ொல் ொர் உைவுகளொல் ச ொற்சைொகுதிலயக் கட்டலமத்தல் 

 ச ொற்சபொருண்லமயியல் அர்த்த உைவுகள் அல்ைது ச ொல் உைவுகளின் 

அடிப்பலடயில் ச ொற்சைொலகயக் கட்டலமப்பதற்கொை அடித்தளத்லத வழங்குகிைது (Lyons 

230-335, Cruse 1986, 2000). 

17.7.1.1 ச ொல் ொர் உைவுகள் 
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 மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியதில் ச ொற்கலள ஒன்சைொசடொன்று 

இலணக்கசவொ அல்ைது சதொடர்புபடுத்தசவொ குலைந்தது நொன்கு ச ொல் ொர் அல்ைது அர்த்த 

உைவுகள் உள்ளை. அலவ ஒருசபொருள்பன்சமொழியம், உள்ளடங்குசமொழியம், இணக்கம் 

மற்றும் இணக்கமின்லம (Lyons, 1977; Cruse, 1986: 84-111). ஒரு ச ொல் ஒரு ச ொற்சபொருள் 

சடொலமைில் உறுப்பிைரொக இருப்பதில் அந்த சடொலமைில் உள்ள மற்ை உறுப்பிைர்களுடன் 

பகிர்ந்து சகொள்ளும் சபொதுவொை அம் ங்களொல் அதன் குைிப்பு அர்த்தத்லதப் சபறுகிைது, 

சமலும் ஒரு சபொருண்லமக்களத்தின் பிை உறுப்பிைர்களிடமிருந்து அலதப் பிொிக்கும் 

சவறுபட்ட அம் ங்கலளக் சகொண்டுள்ளது. இது ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள், 

உள்ளடங்குசமொழிகள், இணக்கம் (சபொருந்தக்கூடிய தன்லம) மற்றும் இணக்கமின்லம 

(சபொருந்தொத தன்லம) சபொன்ை ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை ச ொற்சபொருள் உைவுகள் ஆகும், 

இது ஒரு கட்டலமப்பு பொணியில் ச ொற்சபொருள் களங்களின் அடிப்பலடயில் ச ொற்கலள 

வலகப்படுத்தவும் ஒழுங்கலமக்கவும் உதவுகிைது. 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் (Synonymy): எ.கொ. புத்தகம் 'book': நூல் 'book'; 

உள்ளடங்குசமொழியம்-உள்ளடங்குசமொழியம் (Hyponymy-hypernymy): எ.கொ. பசு 

‘cow’: விைங்கு 'animal ’; 

 ிலைசமொழியம்-முழுசமொழியம் (Meronymy-holonymy): எ.கொ. உடல் ‘body’: கொல் 

‘leg’; 

இணக்கம் (Compatibility): எ.கொ. ச ல்ைப்பிரொணி 'pet': நொய் 'dog' 

இணக்கமின்லம: மலை ‘hill’: மடு ‘water hole’; சபொருந்தொத தன்லம எதிர்நிலை 

எைப்படும் உைவுக்கு வழிவகுக்கிைது, இது கீசழ தரப்படும் பை வலககளொக 

சவளிப்படுகிைது.  

17.7.1.2 ச ொல் மரபுொிலம 

 உள்ளடங்குசமொழியம்-உள்ளடங்குசமொழியம் மற்றும்  ிலைசமொழியம்-முழுசமொழியம் 

ஆகியலவ சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகலள கீசழ எடுத்துக்கொட்டுவதற்கு ஒரு ச ொல்லுக்கு 

உறுதியளிக்கின்ைை:  

குயில் - 'இைிலமயொை குரலுடன் ஒரு கருப்பு பைலவ' 

பைலவ - 'பைப்பதற்கொக அதன் உடலின் பக்கங்களில் இரண்டு கொல்கள் மற்றும் ஒரு சகொக்கு 

மற்றும் இைக்லககள் சகொண்ட ஒரு விைங்கு' 
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விைங்கு - 'பொகங்கள் தொைொக ச யல்படும் உயிொிைங்கள் மற்றும் ச ல்லுசைொஸ் இல்ைொமல் 

ச ல் சுவர்கள்' 

உயிொிைம் - 'வொழும் ஒன்று' 

17.7.1.3 ச ொல் ொர் எதிர்நிலைகள் (Lexical Oppositions) 

 பை வலகயொை எதிர்நிலைகள் உள்ளை (Lyons, 1977: 270-290; Cruse, 1986: 197-

263, க்ரூஸ், 165-176). இரும முரண் (binary contrast) அல்ைது எதிர்நிலை (opposition) மற்றும் 

இருமம் அல்ைொத முரண் (non-binary contrast) அல்ைது இருமம் அல்ைொத எதிர்நிலை (non-

binary opposition): அலவ இரண்டு வலகயொை எதிர்நிலைகளொக அல்ைது முரண்பொடுகளொக 

வலகப்படுத்தப்படைொம். இரண்டு ச ொற்களுக்கு இலடயில் சவறுபொடு ச ய்யப்பட்டொல், அது 

இரும முரண் என்று அலழக்கப்படுகிைது; இரண்டுக்கும் சமற்பட்ட ச ொற்களுக்கு இலடயில் 

சவறுபொடு ஏற்பட்டொல், அது இருமம் அல்ைொத முரண் என்று அலழக்கப்படுகிைது. இரும-

முரண்பொடுகள் பின்வருமொறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை: தரப்படுத்தக்கூடிய எதிர் சமொழிகள், 

தரப்படுத்த இயைொத எதிர் சமொழிகள், நிரப்பு சமொழிகள், தைிநிலை எதிர்சமொழிகள், 

 மநிலை/நிகர்நிலை எதிர்சமொழிகள், மறுதலைகள், தில  எதிர்சமொழிகள், ச ங்குத்து 

எதிர்சமொழிகள், துருவ எதிர்சமொழிகள் மற்றும் இருமம் அல்ைொத எதிர்ப்புகள். கொட் ி 

முைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் இந்த வலகயொை ச ொல் ொர் எதிர்நிலைகலள 

சவளிப்படுத்த முயற் ிக்கிைது. (பொர்க்க Cruse 1986 மற்றும் Lyons 1977).  

17.7.1.4 படிநிலைகள் (Hierarchies) 

 படிநிலைகள் (Cruse 1986: 112-118) இரண்டு வலககளொகும்: கிலளயுள்ள 

படிநிலைகள் மற்றும் கிலளயில்ைொப் படிநிலைகள். கிலளயுள்ள  படிநிலைகள் (படம் 1) கிலள 

அலமப்லபக் கொட்டும்; ஆைொல், கிலளயற்ை படிநிலை (படம் 2) கிலள அலமப்லபக் 

கொட்டொது. 
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படம் 1: கிலளயுள்ள படிநிலைகள் 

சபருள்கள் 

 

                    பருப்சபொருள்கள்  அருவப்சபொருள்கள் 

 

          உயிருள்ளலவ           உயிொில்ைொதலவ   

 

மைிதன் விைங்கு  பைலவ             மீன்             இயற்லகயொைலவ  ச யற்லகயொைலவ 

                           

       யொலை  நொய் குயில் கிளி  வொலள      சகண்லட 

 

         படம் 2: கிலளயற்ை படிநிலைகள் 

வொக்கியம் 

எச் த்சதொடர்  

சதொடர் 

ச ொல்       

  உருபன் 

17.7.1.4.1 வலகப்பொட்டியல் படிநிலைகள் (Taxonomic Hierarchies) 

 ச ொல் ொர் படிநிலையின் முதல் சபொிய வலக ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை 

உள்ளடங்குசமொழிய-உள்ளடங்குசமொழிய உைவின் விலளவு ஆகும். உள்ளடங்குசமொழிய-

உள்ளடங்குசமொழிய வொில , இந்த இலண உைவுகலள தங்களுக்குள் கொண்பிக்கும் 

ச ொற்சைொகுதிச் ச ொற்களின் சதொகுப்பின் கிலள-படிநிலை கட்டலமப்பிற்கு வழிவகுக்கிைது. 

வலகப்பொட்டியல் படிநிலைகள் (படம் 3) (Cruse, 1986: 136-155) உள்ளடங்குசமொழியம்-

உள்ளடங்குசமொழியம் படிநிலைகலள விட தொரொளமயமொைலவ. பின்வருபலவ ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு ஆகும்.  
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         படம் 3: வலகப்பொட்டியல் படிநிலைகள் 

     உயிர்கள்                                                 

    

விைங்குகள்       பைலவகள்              மீன்கள்              பூச் ிகள் 

 

நொய்  யொலை           கிளி  கொகம்      சகண்லட வொலள   எறும்பு வண்ணத்துப்பூச் ி 

 

17.7.1.4.2  ிலைசமொழியப் படிநிலைகள் (Meronymic Hierarchies) 

 இரண்டொவது சபொிய வலக கிலள ச ொல் ொர் படிநிலை என்பது பகுதி-முழு 

வலகயொகும், இது  ிலைசமொழிகள் என்று அலழக்கப்படுகிைது (Cruse, 1986: 157-180). 

 ிலைசமொழிப் படிநிலைகள் என்பது ச ொற்கள் கொட்டும்  ிலைசமொழி-முழுசமொழி உைவின் 

விலளவொகும்.  ிலைசமொழிய-முழுசமொழிய உைவு ஒரு ச ொற்சைொலகயின் படிநிலை 

அலமப்லப (படம் 4) தருகிைது. பின்வருபலவ ஒரு எடுத்துக்கொட்டு.  

படம் 4  ிலமசமொழியப் படிநிலை 

                                            உடல்     

 

தலை கழுத்து    லக கொல்     மொர்பு  வயிறு   இலட    பிருட்டம்     

    

   சதொலட    முட்டு   முழங்கொல் பொதம் விரல்கள் 

     

17.7.1.4.3 கிலள அல்ைொத படிநிலைகள் Non-branching Hierarchies 

 இருலம அல்ைொத எதிர்ப்பு பை வலகயொை கிலள அல்ைொத படிநிலைகளுக்கு 

வழிவகுக்கிைது. அவற்லை இவ்வொறு பட்டியலிடைொம்: இருமுலைகள் (bipoles), இருமுலை 

 ங்கிலிகள் (bipolar chains), ஒருமுலைச்  ங்கிலிகள், அளபு, நிலைகள், அளலவகள், 

ஸ்தொைங்கள், வொில கள் மற்றும் சுழற் ித் சதொகுப்புகள் அல்ைது சுழற் ிகள். முன்சமொழிவு 

சதொடர் அல்ைது கட்டங்கள் மற்றும் சகொத்துகள் சபொன்ை அலமப்புகளும் உள்ளை. அலவகள் 

ச ொற்களஞ் ியத்தில் இடமளிக்கப்பட சவண்டும் (கிலளக்கொத படிநிலைகலளப் பற்ைிய 

கூடுதைொை விவரங்களுக்கு Cruse, 2000 ஐப் பொர்க்கவும்.)  

17.7.2 தரவுத்தளத்லத உருவொக்குதல் 
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 முன்ைர் குைிப்பிட்டபடி, லநடொ (Nida 1975a) தமது ச ொற்களஞ் ிய அகரொதிக்கு 

பயன்பட்டுத்தும் கருதுருக்களின் வலகப்பொடு அடிப்பலடயில் ச ொற்களொல் உருப்படுத்தம் 

ச ய்யப்பபடும் கருத்துருக்கள் பருப்சபொருள்கள், நிகழ்வுகள், அருவங்கள் மற்றும் உைவுகள் 

எை நொன்கு முக்கிய பிொிவுகளொகப் பிொிக்கப்பட்டுள்ளை. ஒவ்சவொரு பிொிவுக்கும் அவற்ைில் 

உள்ளடங்கும் ச ொற்களின் பண்புக்கூறுகள் கொரணமொக கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் 

சவவ்சவறு உருப்படுத்தம் சதலவப்படுகிைது.  இதன் அடிப்பலடயில் தரவு தளத்தில் ச ொற்கள்  

கட்டலமக்கப்படுகிைது. அலவ  கீசழ விொிக்கப்பட்டுள்ளது.  

17.7.2.1 பருலமகளின் கட்டலமப்பு 

 முன்ைர் தரப்பட்ட லநடொவின் (1975a) பருலமப்சபொருட்களின் வலகப்பொடு 

அடிப்பலடயில் கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்திலும் பருலமக் கருத்துருக்கலள உருப்படுத்தம் 

ச ய்யும் ச ொற்கள் வலகப்பத்தப்பட்டுக் கட்டலமக்கப்படுள்ளை. முன்ைர் கூைியபடி 

பருலமலயக் குைிப்பிடும் தமிழ்ப் சபயர்ச்ச ொற்கள் இப்சபொருண்லமக் களத்தில் 

வலகப்படுத்தப்பட்டு பருலமப்சபொருள்களுக்கொை தரவுத்தளம் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வலகப்பட்டின் சபொது முன்ைர் நொம்பொர்த்த ஒருசபொருள் பன்சமொழியம், உள்ளங்கு-

உள்ளடக்குசமொழியம்,  ிலை-முழுசமொழியம், இணக்கம், இணக்கமின்லம என்ை சபொருண்லம 

உைவுகள் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டு படிநிலை அலமப்பிலும் வொில  அலமப்பிலும் 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்டு தரவுத்தளமொகக் பருலமப்சபொருள்களின் ச ொற்சைொலகக் 

கட்டலமக்கப்பட்டுள்ளை.  

 கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் பருப்சபொருள்கலளக் குைிப்பிடும் கருத்துருக்கலள 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும் ச ொற்கள் இப்சபொருண்லமக் களத்தில் அடங்கும். எந்தசவொரு 

ச ொற்களஞ் ியத்லதயும் சபொைசவ, ஒத்த அர்த்தத்லதக் குைிக்கும் ச ொற்கள் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகளொகக் குழுமப்பட்டுள்ளை. ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொகச் ச ொற்கலளக் குழுமும் 

சபொது அதற்கொை சகொள்லககள் பின்பற்ைபட்டுள்ளது.  ‘ஒசர அர்த்தலதக் சகொண்ட ச ொற்கள்’. 

‘ஒன்லை ஒன்று இடம்சபயர்க்கும் ச ொற்கள்’  என்ை வலரயைகலள ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகலளக் குழுமப்  பயன்படுத்தைொம். ’ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயக்கும்’ என்ை  

வரன்முலை கவைமொகக் லகயொள சவண்டிய ஒன்று. இயற்லகசமொழியில் எல்ைொச் சூழலிலும் 

ஒன்லைசயொன்று இடம்சபயர்க்கும் ச ொற்கள் அொிதொகும்.  ிை சூழல்களில் ஒருசபொருள் 

பன்சமொழிகள் ஒன்லைசயொன்று இடம்சபர்யக்கும் என்று எடுத்துக்சகொள்ளைொம் முன்ைர் 

பொர்த்தது சபொல் ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை உைலவ 
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சவளிப்படுத்தும்; கருத்துருக்களுக்கு இலடயிைொை உைலவயல்ை. ஒருசபொருள் 

சபொன்சமொழிகள் வொில யொக அடுக்கப்படும். அலவச் ச ொற்களஞ் ியதிற்குப் படிலை 

அலமப்லப அளிக்கொது. ச ொற்கலள உருப்படுத்தம் ச ய்யும் கருத்துருக்கலள 

ஒழுங்கலமப்பதில் மிக முக்கியமொை ச ொற்சபொருள் உைவு என்பது கீழடங்குதல் (அல்ைது 

வகுப்பு உட்படுத்தம் அல்ைது உட்பிொிவு) உைவொகும்; இது உள்ளடங்குசமொழியம் எை 

அலழக்கப்படுகிைது. இந்தப் சபொருண்லம உைவுதொன் பருலமகலளப் படிநிலை அலமப்பொக  

ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிைது. ஒவ்சவொரு உள்ளடங்கு சமொழியும் சமலும் சபொதுவொை 

உள்ளடக்குசமொழிக்குக் சகொண்டுச ல்கின்ைது. உள்ளடங்குசமொழிய-உள்ளடக்குசமொழிய 

உைலவச் ச ொல் வடிவங்களுக்கிலடசயயொை எளிய உைவொகக் குைிப்பிட இயைொது. 

உள்ளடங்கு சமொழியம் என்பது ச ொல்ைைொக்கப்பட்ட  கருத்துருக்களுக்கு இலடயிைொை ஒரு 

உைவொகும்.  உள்ளடங்குசமொழிய-உள்ளடக்குசமொழிய உைவு ச ொற்சைொலகலய படிநிலை 

அலமப்பில் ஒழுங்கலமக்க உதவுகின்ைை.   

 பருலமகளின் உருப்படுத்தத்திற்கு உதவும் மற்சைொரு முக்கியமொை உைவு  ிலை-முழு 

சமொழிய உைவு (part-whole relation) ஆகும். பருலமகளுக்கிலடசயயொை  ிலை-முழு சமொழிய 

உைவு சபொதுவொக சபொருண்லம ொர் உைவொகக் கருதப்படுகிைது. இவ்வுைவு  ிலைசமொழியம் 

என்று அலழக்கப்படுகிைது. இது ஒருசபொருள்பன்சமொழியம், எதிர்சமொழியம் மற்றும் 

உள்ளடங்குசமொழியம் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடத்தக்கது. இந்த உைவுக்கு ஒரு தலைகீழ் உைவு 

உள்ளது: x என்பது y இன்    ிலைசமொழி  என்ைொல், y என்பது x இன் முழுசமொழியொகும். 

உடல்கள் மற்றும் கலைப்சபொருட்கள் சபொன்ை உறுதியொை சபொருட்களுக்கு அடிப்பலட 

நிலைலய வலரயறுக்க  ிலைசமொழியம் உதவும். உள்ளடங்குசமொழிகள் மரபுொிலமயொகப் 

சபைக்கூடிய பண்புக்கூறுகலள  ிலைசமொழிகள் சவறுபடுத்துகின்ைை. இதன் விலளவொக, 

 ிலைசமொழியும் உள்ளங்குசமொழியும்  ிக்கைொை வழிகளில் பின்ைிப் பிலணந்துள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, அைகு ‘beak’ மற்றும்  ிைகு ‘wing’ ஆகியலவ பைலவ ‘bird’ என்பதன் 

 ிலைசமொழிகளொக இருந்தொல், மற்றும் குயில் ‘koel’ என்பது பைலவயின் ஒரு சபயரொக 

இருந்தொல், மரபுொிலம மூைம், அைகு மற்றும்  ிைகு ஆகியலவ குயில் ‘koel’  என்பதன் 

 ிலைசமொழிகளொக இருக்க சவண்டும். சமசை குைிப்பிடப்பட்ட விளக்கம் (படம் 5) கொட் ிச் 

ச ொற்களஞ் ியத்தில் பின்வருமொறு  ித்தொிக்கப்பட்டுள்ளது:    
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   ிலைசமொழியம்    உள்ளடங்குசமொழியம் 

 

 

பைலவ 

 ிைகு அைகு குயில் கிளி 

 இரண்டு ச ொற்கள் எதிர்சமொழிகள் என்பதற்கொை வலுவொை உளவியல் அைிகுைி 

என்ைசவன்ைொல், ஒவ்சவொன்றும் ஒரு ச ொல் சதொடர்பு ச ொதலையில் மற்சைொன்றுக்கு மிகவும் 

சபொதுவொை பதிைொக வழங்கப்படுகின்ைை. ச ொல் ொர் எதிர்ப்பு என்பது சபயர்ச்ச ொற்களுக்கு 

இலடயிைொை ஒரு அடிப்பலட ஒழுங்குமுலை உைவு அல்ை, ஆைொல் அது உள்ளது. எைசவ 

கொட் ி ச ொற்களஞ் ியத்தில் அதன் ச ொந்த உருப்படுத்ததிற்குத் தகுதியொைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரும் தரவுக் கட்டலமப்லப எடுத்துக் சகொள்ளுங்கள்: நபர் 'person', 

ஆள் 'person' {ஆண் ' male person, <ஆடவர்  ‘male person’>} சபண் ’female person ', 

<சபண்மணி 'female person', சபண்டிர் 'female person'>}. சுருள் அலடப்புக்குைிகலள ({-}) 

பயன்படுத்துவதன் மூைம் உள்ளங்குசமொழிகள், உள்ளடங்கு சமொழியின் கீழ் 

அடக்கப்பட்டூள்ளது சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; கணுக்கொல் அலடப்புக்குைிகலள (<->) 

பயன்படுத்துவதன் மூைம் ச ொல் வடிவத்தின் கீழ் வரும் ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் 

சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பின்வரும் உருப்படுத்தத்லத அளிக்கிைது (படம் 6).  
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படம் 6 

     

   

  ஒசபொபசமொழியம்   உள்ளடங்குசமொழியம் 

 

         …              …  

      

    ஒசபொபசமொழியம்       ஒசபொபசமொழியம் 

     

     q                …. 

 

நபர் 

ஆள் ஆண் 

ஆடவர் 

சபண் 

சபண்மணி சபண்டிர் 

ஒசபொபசமொழியம் = ஒருசபொருள் பன்சமொழியம் 

 தமிழில்  ிை மைிதப் பருலமகள் மூன்று வடிவங்கலளக் சகொண்டுள்ளை;  ஒன்று 

உயர்நிலை வடிவம், மற்சைொன்று ஆண் வடிவம், மூன்ைொவது சபண் வடிவம்; உயர்நிலை 

வடிவம் மற்ை இரண்டு வடிவங்களுடன் ஒப்பிடும்சபொது ஒரு வலகயொை மொியொலதலயக் 

குைிக்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ‘servant’ என்ை கருத்துருவுக்கு தமிழில் மூன்று ச ொல் 

வடிவங்கள் உள்ளை: சவலைக்கொரர் ‘servant’ (உயர்நிலை வடிவம்), சவலைக்கொரன் ‘male 

servant’’ மற்றும் சவலைக்கொொி ‘female servant’. கிலள அலமப்பில் (படம் 7) பொலிை 

குைிக்கப்பட்ட வடிவங்கள் பொல்சமொழியம் ‘பொலிை குைிக்கப்பட்ட உைவு’ (gender marked 

relation) அல்ைது ‘gender-nymy’’ என்ை புைக்குைிப்புடன் உயர்நிலை வடிவத்தின் கீழ் 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை.    

படம் 7 

 

    

          பொல்சமொழியம் 

    

 

சவலைக்கொரர் 

சவலைக்கொரன் சவலைக்கொொி 
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 ிைப்புப் பிொிப்பொன்கலளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் உயர்நிலை வடிவத்தின் கீழ் பொலிைம் 

குைிக்கப்பட்ட வடிவங்கலளக் சகொடுப்பதன் மூைம் மூன்று வடிவங்களுக்கிலடயிைொை 

சதொடர்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

  எதிர்சமொழியம் என்பது கருத்துருகளுக்கு இலடயிைொை சபொருண்லம உைலவக் 

குைிப்பிடொது ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை ச ொல் உைலவக் குைிப்பிடுகின்ைை. ”% - *”  என்ை 

 ிைப்புப் பிொிப்பொன்கலளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் இவ்விரு பிொிப்பொன்களுக்குள்ளும் 

அடங்கும் எதிர்ச்ச ொற்கள் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடயலவ எைக் கொட்டப்படும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, சமற்கூைிய பிொிப்பொன்கலள பின்வருமொறு பயன்படுத்துவதன் மூைம் சபண் 

‘female person’ என்பது ஆண் ‘male person’ என்பதன் எதிர்சமொழி என்பது கொட்டப்படும்: 

பின்வரும் படம் 8 இலதத் சதளிவுபடுத்தும். 

படம் 8 

 

    

   எதிர்சமொழியம் 

   

 
ஆண் 

சபண் 

 

 ’ச யல்பொடு’ (function) என்ை ச ொல் உளவியல் மற்றும் சமொழியியலில் பை 

சநொக்கங்களுக்கு உதவியது. சபயர்க் கருத்துருக்கள் விலைச்ச ொற்களின் 

பங்சகடுப்பொளர்களொக பல்சவறு சபொருண்லமப் பங்குகலள ஒரு வொக்கியத்தில் இலணக்கும் 

(Miller et al 1990). எடுத்துக்கொட்டொக, கத்தி ‘knife’ - சவட்டு ‘cut ’; குழி ‘hole’ - சதொண்டு ‘dig’; 

படம் ‘picture’ - வலர ‘draw’. ஒரு சபொருளின் ச யல்பொடு அந்தப் சபொருளின் பண்புக்கூறு 

என்று கருதுவதற்கு சமொழியியல் கொரணங்களும் உள்ளை. புஸ்சதசஜொவ்ஸ்கி (Pustejovsky 

1995) தைது ஆக்கமுலை அகரொதியில் அவரது குவொலியொ கட்டலமப்பில் (qualia structure) 

ச யல் பங்கு (telic role) பற்ைி சபசுகிைொர் என்பலத இங்சக குைிப்பிட சவண்டும். தற்சபொது 

பருப்சபொருள்கள் அவற்ைின் ‘ச யல்பொடு’ அல்ைது ச யல் பங்குடன் சதொடர்புபடுத்தவில்லை. 

இது பின்ைர் கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் இலணக்கப்படும்.   

 பின்வரும் அட்டவலண (1) கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில்  உள்ள பருலமகளின் 

கட்டலமப்பின் சுருக்கத்லத அளிக்கிைது. 

அட்டவலண -1  
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உைவுகள் துலண வலககள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழி

யம் 

 புத்தகம் - நூல் 

உள்ளடக்குசமொழியம்-

உள்ளடங்குசமொழியம் 

 விைங்கும்- பொலூட்டி 

உள்ளடங்குசமொழியம்-

உள்ளடங்கு சமொழியம் 

 பசு -பொலூட்டி 

முழுசமொழியம் - 

 ிலைசமொழியம் 

முழுலம- பகுதி சமல  - கொல் 

,, குழு-அங்கத்திைர் துலை -சபரொ ிொியர் 

 ிலைசமொழியம்- 

முழுசமொழியம் 

பகுதி-முழுலம  க்கரம்-வண்டி 

,, அங்கத்திைர் -

குழு 

பலடத்தலைவர் -பலட 

இருலம எதிர்நிலை எதிர்சமொழி 

(நிரல்படுத்த 

இயலும்) 

நல்ைவன் -சகட்டவன் 

,, நிரப்பி ஆடவர் -மகளிர் 

 மறுதலை கணவன் - மலைவி 

,, தைிநிலை 

(எதிர்நிலைப் 

பண்புக்கூறுகள்) 

அஃைிலண -உயர்திலண     

,, நிகர்நிலை (சநர்ப் 

பண்புக்கூ’றுகள்) 

 ஆண் -சபண் 

,, பரஸ்பர  மூகப் 

பண்பு 

லவதியர் -சநொயொளி           

,, உைவிைர் 

உைவுகள்    

தொய் -மகள்                    

,, சநர் எதிர்நிலை  ிகரொம் – அடி, வடக்கு -சதற்கு  

 ச ங்குத்து 

எதிர்நிலை 

 ிறுமி,  ிறுவன் - சபண்டிர் 

“ அளபுகள் பொலை, குன்று, மலை, மொமலை 
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17.7.2.2  நிகழ்வுகளின் கட்டலமப்பு 

 நிகழ்வுகள் விலைச்ச ொற்கலளயும் அவற்ைிலிருந்து ஆக்கப்படச் அருவப் 

சபயர்ச்ச ொற்கலளயும் சகொண்டுள்ளது. லநடொவின் (Nida 1975b) பகுப்பொய்வின் 

அடிப்பலடயில் நிகழ்வுகலளப் பன்ைிரண்டு சபொருண்லமக் களங்களொகப் பிொித்துள்ளலம 

ஏற்கைசவ தரப்பட்டுள்ளது. நிகழ்வுகள் சபரும்பொலும் புை மட்டத்தில் விலை வடிவங்களொக 

சவளிப்படுகின்ைை. விலைச்ச ொற்கள் படிநிலை வொில முலைலயக் கொட்டவில்லை 

என்ைொலும்,  ிை குைிப்பிட்ட தைித்துவமொை சபொருண்லமக் கூறுகலளக் கணக்கில் 

எடுத்துக்சகொள்வதன் மூைம் ஒரு அலர-படிநிலை வொில ப்படுத்தல்  ொத்தியமொகும்.  

விலைச்ச ொற்களின் பல்சபொருள் ஒருசமொழிய இயல்பு 

 விலைச்ச ொற்கள் தமிழில் சபயர்ச்ச ொற்கலள விட குலைவொக உள்ளை, அசத 

சநரத்தில் விலைச்ச ொற்கள் சபயர்ச்ச ொற்கலள விட இயற்லகயில் பை பல்சபொருள் 

ஒருசமொழிகள் சகொண்டலவ. விலைச்ச ொற்களின் ச ொற்சபொருள் சநகிழ்வு 

விலைச்ச ொற்களின் சபொருண்லமப் பகுப்பொய்லவ கடிைமொக்குகிைது. தமிழ்த் 

தரவுத்சதொகுதிலய அல்ைது தமிழ் அகரொதிலயப் பொர்த்தொல் விலைச்ச ொற்களின் பல்சபொருள் 

ஒருசமொழிய நடத்லத சவளிப்படும். விலைச்ச ொல்லின் பல்சபொருள் ஒருசமொழியத்தின் 

பிரதிநிதித்துவம் பற்ைி லநடொ விொிவொக விவொதிக்கிைொர் (Nida 138-150). கொட் ி 

மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத்தில் நிடொவின்  (Nida 1975) விளக்கத்திற்கு 

இணங்க பல்சபொருள் ஒருசமொழியம் லகக்சகொள்ளப்படும்.  

17.7.2.2.2 விலைச்ச ொற்களின் சபொருண்லமக்கூறுகள்  

 விலைச்ச ொற்கலளச்  ிைந்த சபொருண்லமக்கூறுகளின் அடிப்பலடயில் சபொழிப்புலர 

ச ய்யைொம். எளிய நிகழ்வுகலளக் குைிக்கும் விலைச்ச ொற்களின் அடிப்பலடயில்  ிக்கைொை 

நிகழ்வுகலளக் குைிக்கும் விலைச்ச ொற்களின் விளக்கத்திற்கு விலைச்ச ொற்களின்  ிலதவு 

தன்லம பயன்படுத்தப்படைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, சகொல் ‘kill’ என்ை விலைச்ச ொல்லை 

‘உயிருடன் இருக்கக்கொமல் ச ய்’ என்று  ிலதக்கைொம். எைி ‘throw’ என்ை விலைச்ச ொல்லை 

,, ஸ்தொைங்கள் விொிவுலரயொளர் – முதன்நிலை 

விொிவுலரயொளர், 

இலணப்சபரொ ிொியர், 

சபரொ ிொியர் 

இணக்கம்  நொய் - ச ல்ைப்பிரொணி 
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‘ஒரு சபொருலள ஒருவொின் வ ம் இருந்து பைத்தொல் நகரச்ச ய்’ என்று  ிலதக்கைொம். 

விலைச்ச ொற்களின்  ிலதவுத் தன்லம விலைச்ச ொற்களுக்கு இலடயில் உள்ள உைலவ 

சவளிப்படுத்துகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, விலைச்ச ொற்களின்  ிலதவு தன்லமயொல் கொரண 

விலைச்ச ொல்லின் கீழ் எளிய விலைச்ச ொல் (எ.கொ. ஓடு ‘run’ vs. ஓட்டு ‘cause to run’) புொிந்து 

சகொள்ளப்படுகிைது. விலைச்ச ொற்களின்  ிலதவுப் பண்புக்கூறுகலள விலைச்ச ொற்களின் 

சபொருண்லமக்கூறுப் பகுப்பொய்வு மூைம்  ிைந்த சபொருண்லமக் கூறுகளொகப் பிொிக்கைொம் 

(Leech, 1974). விலைச்ச ொற்கலள சபொருண்லமக் கூறுகளொகச்  ிலதந்தொல், 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியம், உட்படுத்தம், உள்ளடங்குசமொழியம் மற்றும் முலைசமொழியம் 

(troponymy) மற்றும் முற்சகொள், நிலையில்ைொலம, கூைியதுகூைல், முரண்பொடு மற்றும் 

சபொருண்லம ஒழுங்கின்லம சபொன்ை அலைத்து வலகயொை ச ொல் உைவுகலளயும் சதளிவொக 

உருப்படுத்தம் ச ய்யைொம். விலைச்ச ொற்கள் அல்ைது நிகழ்வுகள் சதொடர்பொை  ிலதவு 

வழிமுலைகள் கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் கருத்தில் சகொள்ளப்பட்டுள்ளது.    

17.7.2.2.3 விலைச்ச ொற்களில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் 

 ஒருசபொருள்பைசமொழியம் என்பது விலைப் சபொருண்லமக்களத்தில் ஒரு அொிய 

நிகழ்வு. விலைப் சபொருண்லமக்களம்  ிை உண்லமயொை ஒருசபொருள்பன்சமொழிய 

விலைச்ச ொற்கலள மட்டுசம சவளிப்படுத்துகிைது. படி 'read' மற்றும் வொ ி 'read' என்ை 

ச ொற்கலள எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு எடுத்துக் சகொள்ளுங்கள். அவன் புத்தகம் படிக்கிைொன்  

என்பது அவன் புத்தகம் வொ ிக்கிைொன் என்பலத  உட்படுத்தும். படி மற்றும் வொ ி 

என்பைலவகளுக்கு இலடயில் உள்ள சதொடர்பு ஒருசபொருள்பன்சமொழிய உைவொக உள்ளது 

மற்றும் குலைந்தபட் ம் இந்தச் சூழலில் படி மற்றும் வொ ி என்பை 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகளொக இருக்கின்ைை. உண்லமயிசைசய ஒருசபொருள்பன்சமொழிய 

விலைச்ச ொற்கலளக் கண்டுபிடிப்பது கடிைம்; சபரும்பொலும் அலர ஒருசபொருள்பன்சமொழிய 

விலைச்ச ொற்கள் (quasi synonymous verbs) தமிழில் கொணப்படுகின்ைை. ஒரு எளிய மற்றும் 

இலணயொை கைலவ வடிவங்களின் இருப்பு (சபயர்ச்ச ொல் + விலையொக்கி) தமிழின் விலை 

ஒழுங்கலமப்பில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்லதத்  (அலர ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்லத) 

தூண்டுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, சகொல்-சகொலை ச ய்,  வி ொொி-வி ொரலணச ய் என்ை 

இலணகலளக் கூைைொம். கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியம் ஒரு விலைச்ச ொல்லை (விலைக் 

கருத்துரு) மற்சைொரு விலைச்ச ொல்லுடன் (விலைக் கருத்துரு) சதொடர்புபடுத்த 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிலயப் பயன்படுத்துகிைது.   
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17.7.2.2.4 ச ொல் ொர் உட்படுத்தல் மற்றும்  ிலைசமொழியம் 

 ச ொல் ொர் உட்படுத்தல் (lexical entailment) என்பது இரண்டு விலைச்ச ொற்களுக்கு 

இலடயில் உள்ள உைலவக் குைிக்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, குைட்லடவிடு என்பது துங்கு 

என்பலத உட்படுத்தும். ஏசைன்ைொல் அவன் குைட்லட விடுகிைொன் என்ை வொக்கியம் 'அவன் 

தூங்குகிைொன் என்பலத உட்படுத்தும்; முதல் வொக்கியம் உண்லமயொக இருந்தொல் 

இரண்டொவது வொக்கியம் உண்லம ஆகும். ச ொல் ொர் உட்படுத்தல் ஒருதலைப்பட்  உைவு 

ஆகும்: வி1 என்பது வி2 என்பலத உட்படுத்திைொல், வி2  என்பது வி1 என்பலத 

உட்பட்டுத்தொது. எடுத்துக்கொட்டொக, கைவுகொண் என்பது உைங்கு என்பலத உட்படுத்தொது. 

 விலைச்ச ொற்கலள விலைச்ச ொற்களொல் மட்டுசம ஆை சபொருண்லமக் கூறுகளொல் 

பிொிக்க இயைொது என்பலதப் சபொருண்லமக்கூறு பகுப்பொய்வுகள் கொட்டுகின்ைை.  ிை 

ச யல்பொடுகலளத் சதொடர்ச் ியொக வொில ப்படுத்தப்பட்ட துலண நடவடிக்லககளொக பிொிக்க 

இயலும் என்பது உண்லமதொன். எடுத்துக்கொட்டொக,  லம  என்பது பை துலண 

ச யல்பொடுகலள உள்ளடக்கிய ஒரு  ிக்கைொை ச யல்பொடு என்று கூைைொம். வொங்கு , சகொடு 

ஆகிய விலைச்ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை உைலவக் கவைியுங்கள். எந்தசவொரு ச யலும் 

மற்சைொன்ைின் தைித்துவமொை பகுதியொக இல்லை என்ைொலும், நீங்கள் எலதயொவது 

வொங்கும்சபொது யொசரொ உங்களுக்குத் தருகிைொர்கள்; இவ்வொறு இரண்டும் இலணக்கிைை. 

எந்தசவொரு ச யல்பொலடயும் மற்சைொன்ைின் துலண ச யல்பொடொக கருத இயைொது. 

குைட்லடவிடு, கைவுகொண் மற்றும் தூங்கு ஆகிய விலைச்ச ொற்களொல் குைிக்கப்பட்ட 

ச யல்பொடுகளுக்கிலடசயயொை உைவுகலளக் கவைியுங்கள். குைட்லடவிடு அல்ைது 

கைவுகொண் என்பது தூக்கத்தின் ஒரு பகுதியொக இருக்கைொம்; அதொவது இந்த இரண்டு 

நடவடிக்லககளும் குலைந்தபட் ம், ஓரளவுக்கு தற்கொலிகமொகச் ச ர்ந்திருப்பலவ; நீங்கள் 

குைட்லடவிடும் அல்ைது கைவு கொணும் சநரம் நீங்கள் தூங்குவதற்கொை சநரத்தின்  ொியொை 

பகுதியொகும். நீங்கள் தூங்குவலத நிறுத்தும்சபொது, குைட்லடவிடுவலத அல்ைது 

கைவுகொண்பலத நிறுத்துவதும் அவ ியம் ஆகும். வொங்கு-சகொடு  மற்றும் குைட்லடவிடு- 

தூங்கு சபொன்ை இலணகளுக்கு இலடயிைொை சதொடர்பு ஒவ்சவொரு இலணகளின் 

உறுப்பிைர்களுக்கும் இலடயிைொை கொை உைவின் கொரணமொக ஏற்படுகின்ைது. ச யல்பொடுகள் 

ஒசர சநரத்தில் இருக்கக்கூடும் (வொங்கு மற்றும் சகொடு )  அல்ைது ஒன்று மற்சைொன்லையும் 

உட்படுத்தைொம் (குைட்லடவிடு மற்றும் தூங்கு). கொட் ி ச ொற்களஞ் ியம் உட்படுத்தல் உைலவ 

ச ொற்கலள உைவுபடுத்தப் பயன்படுத்துகின்ைது.  
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17.7.2.2.5 விலைச்ச ொற்களில் உள்ளடக்குசமொழியம் 

  ிை விலைச்ச ொற்கள் மற்ைலவகலள விட சபொதுவொைதொகத் சதொிகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, சகொடு என்பது விநிசயொகி என்பலத விட பரந்த அளவிைொை 

ச யல்பொடுகலள விவொிக்கிைது. சபயர்ச்ச ொற்களில் கொணப்படும் வலகயொை 

உள்ளடங்குசமொழிய உைலவ விலைச்ச ொற்களில் உணர இயைொது. சபயர்ச்ச ொற்களுக்கு 

இலடயில் உள்ளடங்குசமொழிய உைலவ நிறுவப் பயன்படும், வொக்கியச்  ட்டகம் ’x என்பது 

ஒரு y ஆகும்’ என்பது விலைச்ச ொற்களுக்கு ஏற்ைதல்ை; ஏசைைில் இதற்கு x மற்றும் y என்பை 

சபயர்ச்ச ொற்களொக  இருக்கத் சதலவ உண்டு. உள்ளடங்குசமொழிகள் மற்றும் அவற்ைின் 

சமநிலைச் ச ொற்களின்  ஆய்வு, ச ொல்ைைொக்கம் (lexicalization) என்பது பல்சவறு 

சபொருண்லமக் களங்களில் பல்சவறு வலகயொை சபொருண்லம விொிவொக்கங்கலள 

உள்ளடக்கியது என்பலத சவளிப்படுத்துகிைது (Miller 1990, Felbaum, 1998). மில்ைர் (1991) 

விலைச்ச ொற்களுக்கு இலடயில் இருக்கும் இந்த வலக உைலவ நிறுவுவதற்கு ட்சரொசபொைிம் 

(troponymy) என்ை வொர்த்லதலயப் பயன்படுத்துகிைொர் (தமிழில் இலத முலைசமொழியம் என்று 

குைிப்பிடைொம்): "இரண்டு விலைச்ச ொற்கலள வொக்கியச்  ட்டத்திற்குள் 

மொற்ைியலமக்கும்சபொது வி1-க்கு வி2 என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட முலையில் விலை ஆகும் 

என்ைொல் வி1 என்பது வி2 -இன் முலைசமொழி  (ட்சரொசபொைிம்) ஆகும் (மில்ைர், 1991: 228). 

எடுத்துக்கொட்டொக, சநொண்டு  என்பது நட என்பதன் முலைசமொழியம் ஆகும் ஏசைன்ைொல் 

முந்லதயது பிந்லதயலத உட்படுத்தும்.    

17.7.2.2.6 முலைசமொழியம் மற்றும் உள்படுத்தல் (Troponymy and Entailment) 

            முலைசமொழியம் என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட வலகயொை உள்படுத்தல் ஆகும்; இதில் X 

என்ை சபொதுவொை விலைச்ச ொல்லின் ஒவ்சவொரு முலைசமொழியும் Y என்பலத உள்படுத்தும் 

Miller 1990, Felbaum, 1998) என்பதொகும். எடுத்துகொட்டொக சநொண்டு 'limp' - நட 'walk' 

இலணயலயக் கவைிக்கவும். இந்த இலணயிலுள்ள விலைச்ச ொற்கள் முலைசமொழியொல் 

சதொடர்புலடயலவ: சநொண்டு ஒரு குைிப்பிட்ட முலையில் நட ஆகும். எைசவ சநொண்டு 

என்பது நட என்பதன் முலைசமொழியொகும். விலைச்ச ொற்கள் முலைசமொழிய உைவில் 

உள்ளை: அவன் சநொண்டுகிைொன் 'he is limping' என்ை கூற்று அவன் நடக்கிைொன்  'he is 

walking' என்பலத உட்படுத்தும்.   

 சநொண்டு 'limp' மற்றும் நட 'walk' சபொன்ை இலணகளுக்கு மொைொக, குைட்லடவிடு 

என்பது சபொன்ை ஒரு விலைச்ச ொல் தூங்கு என்பலத உட்படுத்தும் மற்றும் அதில் 
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அடக்கப்பட்டுள்ளது, ஆைொல் குைட்லடவிடு என்பது தூங்கு என்ை விலையின் முலைசமொழி 

அல்ை. இசதசபொல் வொங்கு ' buy' என்பது சகொடு ' give' என்பலத உட்படுத்தும், ஆைொல் 

வொங்கு என்பது சகொடு என்பதன் முலைசமொழி அல்ை. குைட்லடவிடு 'snore' மற்றும் தூங்கு 

'sleep' சபொன்ை இலணகள் உட்படுத்தல் மற்றும்  ொியொை கொை உள்ளடக்கத்தொல் (temporal 

inclusion) சதொடர்புலடயலவ ஆகும். உட்படுத்தைொலும்  ொியொை கொை உள்ளடக்கத்தொலும் 

சதொடர்புலடய விலைச்ச ொற்கலள முலைசமொழியத்தொல் சதொடர்புபடுத்த இயைொது என்பலத 

சபொதுலமப்படுத்தைொம். இரண்டு விலைச்ச ொற்களொல் குைிப்பிடப்பட்ட ச யல்பொடுகள் கொை 

அடிப்பலடயில் விொிவொைதொக இருந்தொல், அலவ முலைசமொழியத்தொல் இலணக்கப்படைொம். 

முலைசமொழியம் ஒரு  ிைப்பு வலகயொை உட்படுத்தலைக் குைிக்கிைது. கொட் ி 

ச ொற்களஞ் ியத்தில், முலைசமொழியத்தொல் இலணக்கப்பட்ட ச ொற்கள் கிலள அலமப்பில் 

கீசழ சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை. நட மற்றும் சநொண்டு என்பைவற்ைிற்கு இலடயிைொை சதொடர்பு 

வலக-முலைசமொழி  (‘type-troponymy)’ என்றும், தூங்கு  என்பதற்கும் குைட்லட விடு 

என்பதற்கும் உள்ள சதொடர்பு பகுதி-முலைசமொழியம்  (‘part-troponymy) என்றும், 

குைிப்பிடப்படுகிைது (படம் 9). 

 படம் 9     

 

 

  வலக முலைசமொழியம்      பகுதி முலைசமொழியம் 

 

நட 

சநொண்டு 

தூங்கு’ 

குைட்லடவிடு 

 

17.7.2.2.7 எதிர்நிலை உைவுகள் மற்றும் உட்படுத்தல் 

 எதிர்நிலை உைவுகள் சபயரலடகளுக்கு மட்டுமல்ை, விலைச்ச ொற்களுக்கும் 

உளவியல் ொீதியொக முக்கியத்துவம் வொய்ந்தலவ. விலைச்ச ொற்களுக்கொை தரவுத்தளத்லத 

உருவொக்குவதில் ஒருசபொருள்பன்சமொழியம், முலைசமொழியம் என்பைவற்ைிகுப் பின்ைர், 

விலைகளின் தரவுதளத்லத கட்டலமக்க சபரும்பொலும் குைியமொக்கம் ச ய்யப்பட்ட  

சபொருண்லம உைவுகள் எதிர்நிலை உைவுகள் என்று கண்டைியப்பட்டுள்ளது (Miller 1990, 

Felbaum, 1998). விலைச்ச ொற்களிலடசய எதிர்நிலை உைவுகளின் சபொருண்லமயியல் 
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 ிக்கைொைது. தமிலழப் சபொருத்தவலர, உருபைியல் ொீதியொக சபைப்பட்ட எதிர் 

விலைச்ச ொற்கள் எதுவும் இல்லை. சபயர்ச்ச ொற்களில் கொணப்படும்  ிை எதிர்நிலைகள் 

விலைச்ச ொற்களில் இல்லை. பை இரும எதிர்நிலைகள் விலைச்ச ொற்களொல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளை; அலவ மறுதலை எதிர்நிலை, தில  ொர் எதிர்நிலை, ச ங்சகொண 

(orthogonal) எதிர்நிலை மற்றும் எதிர்துருவ (antipodal) எதிர்நிலை என்பைவற்லை அடக்கும். 

ச யப்படுசபொருள் குன்ைொவிலைகளின் ச ய்விலை, ச யப்பொட்டு விலை வடிவங்கள் 

தலைகீழ் எதிர்நிலைலயக் கொட்டும். அவன் அவலளக் சகொன்ைொன் என்பது அவள் அவைொல் 

சகொல்ைப்பட்டொள் என்ை சவளிப்பொட்டுடன் தலைகீழ் உைவில் உள்ளது. ஆகசவ, தமிழில் 

ச யப்படுசபொருள்குன்ைொவிலைகளின் ச ய்விலை-ச யப்பொட்டுவிலை இலண தலைகீழ் 

எதிர்நிலைலயக் கொட்டுகின்ைை. வொங்கு ' buy', வில் 'sell' என்ை விலைச்ச ொற்களுக்கு 

இலடயிைொை சதொடர்பு மிகவும்  ிக்கைொைது. தில  அடிப்பலடயில் எதிர்மொைொை ச ொற்கள் 

தில  எதிர்நிலைலயக் கொட்டும். வந்துச ர்-புைப்படு, வொ-சபொ சபொன்ை இலணகளுக்கு 

இலடயிைொை உைவு தில  எதிர்நிலையொகும். இந்தப் பிொிவின் கீழ் விலை இலணகளொை 

உயர்-தொழ், ஏறு-இைங்கு என்ை விலை இலணகள் அடங்கும். பின்வரும் இலணகள் 

எடுத்துக்கொட்டுகளொல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி நிலை, முலை, சவகம் சபொன்ைவற்லைக் 

குைிப்பிடும் பிை எதிர்நிலைகளும் உள்ளை: கட்டு-இடி, கட்டு-அவிழ், ஒப்புக்சகொள்-மறு, 

உள்ளிழு-சவளிவிடு, நட-ஓடு. கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத்தில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி விலைச்ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை எதிர்நிலைலய வலரபடம் (படம் 

10) கொட்டுகிைது: 

படம் 10  

 

        

    

   எதிர்சமொழியம் 

 

  

கட்டு 

அவிழ் 

 

 

எதிர்க்கும் பண்புக்கூறுகள் மட்டுமல்ை, ஒரு பண்புக்கூைின் இருப்பு அல்ைது இல்ைொலம கூட 

இரண்டு ச ொற்கலள எதிர்நிலை உைவில் லவத்திருக்க இயலும். விலைச்ச ொற்களின் 

http://www.languageinindia.com/


426 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

சபொருண்லமக்கூறு ஆய்வு (componential analysis of meaning) மூைம் இந்த மொறுபட்ட 

அல்ைது சவறுபட்ட பண்புக்கூகலள அலடயைொம் (Rajendran, 1978). விலைச்ச ொற்களின் 

சபொருண்லமக்கூறு ஆய்வு ஒரு எதிர்நிலை உைவில் பை விலை இலணகளும் ஒரு 

உட்படுத்தப்பட்ட விலைச்ச ொல்லைப் (entailed verb) பகிர்ந்து சகொள்கின்ைை என்பலதக் 

கொட்டுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, இலண சஜயி/சவல் ' succeed' மற்றும் சதொல் 'fail' ஆகியலவ 

முயல் 'try'' என்பலதக் குைிக்கின்ைை. முதொைொவதற்கு இரண்டொவதற்கும் இலடயிைொை 

சதொடர்பு முற்சகொள்_முலைசமொழியம் ‘presuppposed-troponymy’ எை குைிப்பிடப்படுகிைது. 

17.7.2.2.8 கொரணமும் ஈடுபொடும் 

 இரண்டு விலைக் கருத்துருக்களுக்கு இலடயில் கொரண உைவு உள்ளது (causative 

relation): ஒன்று கொரணமொவது (எ.கொ. சகொடு ' give’) மற்சைொன்று விலளவு (எ.கொ. சபறு 'get'). 

பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளொல் (Miller 1990, Felbaum, 1998) குைிக்கப்படுவது சபொன்ை 

கொரணத்லத ஒரு குைிப்பிட்ட வலக எைக் கருதைொம். சவளிசயற்று 'expel' என்பது சவளிசயறு 

'சவளிசயசபொ’ என்பதன் கொரண விலையொகும்; உயர்த்து என்பது உயர் என்பதன் கொரண 

விலையொகும்.  

 கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் உருப்படுத்தம் ச ய்யப்பட்ட சபொருண்லம 

உைவுகளுடன் முலையொகத் சதொடர்பு சகொள்ளும் நொன்கு சவவ்சவறு வலகயொை ச ொல் ொர் 

உட்படுத்தலை நொம் சவறுபடுத்தியுள்சளொம்.  ம்பந்தப்பட்ட இலண, கொரண உட்படுசமொழியம் 

எை அலழக்கப்படும் உைவொல் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. பின்வரும் வலரபடங்கள் (படம்11) 

கொரண உட்படுசமொழி உைலவக் கொட்டுகின்ைை. 

  

படம் 11 

  

            

         கொரண உட்படுசமொழியம்                  கொரண உட்படுசமொழியம்               

 

 

சவைிவயறு 

சவைிவயற்று     உயர்த்து 

உயர் 

 

17.7.2.2.9 சதொடொியல் பண்புகள் மற்றும் சபொருண்லம உைவுகள் 
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  மீப கொைத்தில், ச ொற்களஞ் ியத்தில்/அகரொதியில் சதொடொியல் பண்புகலள 

இலணக்கும் சபொக்கு உள்ளது. சபொருண்லம உைவுகளின் அடிப்பலடயில் 

விலைச்ச ொற்கலளப் பொர்ப்பது விலைச்ச ொற்களின் நடத்லத பற்ைிய புொிதலுக்கொை 

தடயங்கலளயும் அளிக்கும். கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் விலை கருத்துருக்கள் அல்ைது 

நிகழ்வுகலள நன்கு புொிந்துசகொள்ள விலைச்ச ொற்களின் சதொடொியல் பண்புகலள 

இலணப்பது பற்ைி ஆரொயப்பட சவண்டும்.  

17.7.2.2.10  நிகழ்வுகளின் உைவுகளின் சுருக்கம் 

 பின்வரும் அட்டவலண (2) விலை வலையில் உட்படுத்தப்பட்ட ச ொல் ொர் 

உைவுகலளத் சதொகுத்துத்தருக்கிைது 

ச ொல் ொர் உைவுகளின் அட்டவலண -2 சுருக்கம்  

 

உைவுகள் வரயலைவிளக்கம்/துலணவ

லக 

எடுத்துக்கொட்டு 

ஒருசபொருள்பன்

சமொழி 

இடம்சபயர்க்கவியலும் 

நிகழ்வுகள் 

தூங்கு ‘sleep’  

உைங்கு‘sleep’ 

உள்ளடங்குசமொழி

யம்-

உள்ளடக்குசமொழி

யம் 

நிகழ்விலிருந்து உயர்நிலை 

நிகழ்வு 

பை 'fly'  பிரயொணி 'travel' 

முலைசமொழியம் நிகழ்விலிருந்து அவற்ைின் 

துலண வலக 

 நட’walk’  சநொண்டு 'limp' 

உட்படுசமொழியம் நிகழ்விலிருந்து அது 

உட்படுத்தும் நிகழ்வு 

குைட்லடவிடு 'snore' 

முயல் ‘try’ tuungku 'sleep' 

“ நிகழ்விலிருந்து 

கொரணநிகழ்வு 

உயர் ‘rise’  

உயர்த்து‘raise’ 

“ நிகழ்விலிருந்து முற்சகொள் 

ச ய்யப்பட்ட நிகழ்வு 

சவல் ‘succeed’  முயல்‘try’ 
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“ நிகழ்விலிருந்து உணர்த்தும் 

நிகழ்வு 

சகொல் ‘murder’  இை‘die’ 

எதிர்சமொழியம் எதிர்நிலைகள் கூடு 'increase'  

குலை'decrease'; கட்டு 'build' 

 இடி'demolish' 

“ தலைகீழ்சமொழியம் வில் ‘sell’  வொங்கு ‘buy’ 

“ தில  எதிர்நிலைகள் புைப்படு ‘start’  வந்துச ர் 

‘reach’ 

ஆக்கம் விலையிலிருந்து 

விலைப்சபயர் 

படி 'study'  paTippu 

'education' 

17.7.2.3 அருவங்ககளின் கட்டலமப்பு 

 லநடொ (1976) அருவங்கலள சபயரலடகள் மற்றும் விலையலடகளொக உருப்படுத்தம் 

ச ய்யப்படும் கருத்துருக்களொகக் கருதுகிைொர். கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் அருவங்களின் கீழ் 

சபயரலடகள் மற்றும் விலையலடகள் தவிர (பருப்சபயர்களுக்கு எதிரொை) அருவப் 

சபயர்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை. சபயர்ச்ச ொலை  அலடச ய்வது முதன்லமயொக 

‘சபயரலட’ என்ை சதொடொியல் வலகப்பொட்டுடன் சதொடர்புலடயது. இசதசபொல் விலைகலள 

அலடச ய்வது ‘விலையலடகள்’ என்ை சதொடொியல் வலகப்பொடுடன் சதொடர்புலடயது. 

சபயரலடகள்; சபயர்கலள அலடச ய்வது என்ை அவற்ைின் ஒசர ச யல்பொட்லடக் 

சகொண்டுள்ளை, அசத மயம் அலடச ய்வது  என்பது சபயர்ச்ச ொல், விலைச்ச ொல், 

முன்னுருபுகள், பின்னுருபுகள்  இவற்ைின் முதன்லம ச யல்பொடு அல்ை. சபயரலடகளின் 

ச ொல் ொர் அலமப்பு அலவகளுக்கு என்று தைித்துவமொைது; சமலும் பிை முக்கிய சதொடொியல் 

வலகபொடுகளொை சபயர்ச்ச ொல் மற்றும் விலைச்ச ொற்களிலிருந்து சவறுபடுகிைது. மூன்று 

வலகயொை சபயரலடகலள சவறுபடுத்தி அைியைொம்: விளக்கப் சபயரலடகள் (Descriptive 

adjectives) (எ.கொ. சபொிய ’big’, கைமைொ ' heavy '), சதொடர்புப் சபயரலடகள் (Relational 

adjectives) (எ.க. சபொருளொதொர ’economic’,  சகொதர  ‘fraternal’,  குைிப்பீடு மொற்ைம்ச ய்யம் 

சபயரலட (Reference modifying adjectives) (எ.கொ. பலழய ’old’, முன்ைொள் ‘former’) (Miller, 

1998b).  
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17.7.2.3.1.சபயரலடகள் 

17.7.2.3.1.1 விளக்கப் சபயரலடகள் 

 ஒரு விளக்கப் சபயரலட என்பது ஒரு சபயர்ச்ச ொல்லின் பண்புக்கூைின் மதிப்லபக் 

குைிக்கும் ஒன்ைொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, அது கைமொை சுலம  என்பதில் கைமொை ’heavy’ 

என்பது ’எலட’  (WEIGHT) என்ை பண்புக்கூறு இருப்பதொக முற்சகொள் ச ய்கின்ைது;  அதொவது 

எலட (சுலம) = கைம். அசத சபொல்  தொழ்ந்த ‘low’ மற்றும் உயர்ந்த ‘high’ ஆகியலவ  ‘உயரம்’ 

(HEIGHT) என்பதன் மதிப்புகள் ஆகும் ((Miller, 1998b). விளக்கப் சபயரலடகலள அலவ 

குைிப்பிடும் மதிப்பீட்டுப் சபயர்ச்ச ொல்லுடன் சதொடர்புபடுத்துவது (pertainymy) என்ை 

ச ொல்ைொல் அைியப்படுகிைது. விளக்கப் சபயரலடகலள சபொருத்தமொை பண்புகளுடன் 

இலணக்க சவண்டும்.    நொம் pertainymy என்பலதச்  ொர்புசமொழியம் என்கின்சைொம். கொட் ிச் 

ச ொற்களஞ் ியம் விளக்கப் சபயரலடகலள அவற்ைின் சபொருத்தமொை பண்புகளுடன் 

( ொர்புசமொழியத்துடன்) இலணக்கின்ைது.  

17.7.2.3.1.2 சபயரலடகளில் எதிர்சமொழியம் 

 விளக்கப் சபயரலடகளின் மத்தியில் இருக்கும் அடிப்பலட சபொருண்லம உைவு 

எதிர்சமொழியம் ஆகும். ச ர்க்லகப் பொிச ொதலைகள் (association testes) சபயரலடகளில் 

எதிர்சமொழியத்தின் முக்கியத்துவத்லத சவளிப்படுத்துகிைது (Miller, 1998: 48-52). விளக்கப் 

சபயரலடகளின் ச யல்பொட்டுப் பண்புகளின் மதிப்புகலள சவளிப்படுத்துவது ஆகும், 

கிட்டத்தட்ட எல்ைொ பண்புகளும் இருமுலை (bipolar) என்பதொல், விளக்கப் சபயரலடகளின் 

அலமப்பில் எதிர்சமொழியம் முக்கியமொைது. எதிர்சமொழியப் சபயரலடகள் ஒரு 

பண்புக்கூறுக்கு எதிரொை மதிப்புகலள சவளிப்படுத்துகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக,  கைமொை 

‘heavy’ என்பதன் எதிர்சமொழியொை இசை ொை ‘light’ எதிர் துருவத்தில் கைம் ‘WEIGHT’ என்ை 

பண்புக்கூைின் ஒரு மதிப்லப சவளிப்படுத்துகிைது (Miller, 1998). எதிர்சமொழியம் என்பது 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் சபொை ச ொல் வடிவங்களுக்கு இலடயிைொை சபொருண்லம உைவு 

ஆகும்.  ிக்கல் என்ைசவன்ைொல், கீசழ விளக்கப்பட்டுள்ளபடி ச ொல் 

வடிவங்களுக்கிலடசயயொை எதிர்சமொழிய உைவு (படம் 12) ச ொல் அர்த்தங்களுக்கு 

இலடயிைொை கருத்துரு ொர் எதிர்நிலைக்குச்  மமொைதல்ை.   
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படம் 12 

 

 

        ஆக்கசமொழியம் 

 

               

         எதிர்சமொழியம் 

 

     

கைம் 

கைமொை 

இசை ொை 

 

17.7.2.3.1.3 சபயரலடயில் ஒற்றுலம ((Similarity in Adjective) 

 சபயரலடகள் இருமுலை (இருதுருவ) அலமப்லபக் கொட்டுகின்ைை (Miller, 1998: 50-

52). சபயரலடச் ச ொற்களின் ஒரு குழுமம், ஒரு சபயரலடச் ச ொல்லுடன் சபொருண்லம 

ஒற்றுலமலயக் கொட்டும்; இச்ச ொல் மற்சைொரு சபயரலடக் குழுமத்துடன் சபொருண்லம 

ஒற்றுலமலயக் கொட்டும்  மற்சைொரு சபயரலடச் ச ொல்லுடன் எதிசமொழிய உைலவக் கொட்டும். 

பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு குளிர்ச் ிலயக் குைிக்கும் சபயரலடகளின் ஒரு குழுமத்திற்கு எதிரொக 

சவப்பத்லத குைிக்கும் ஒரு குழும சபயரலடகள் இருப்பலதக் கொட்டுகின்ைது. கீசழ 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி அவர்களின் வழக்கமொை உருப்படுத்தங்கள் மூைம் அவற்லை நொம் 

இலணக்க இயலும். ஒற்றுலம உைவு கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் ’ஒத்தசமொழியம்‘ என்று 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒத்த சமொழியம் என்பது ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் என்பதிலிருந்து 

சவறுபட்டடதொகும். கீசழ தரப்பட்டுள்ள படம் (படம் 13) இலதத் சதளிவுபடுத்தும்.    
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படம்13 

 

எதிர்சமொழியம்     ஒத்தசமொழியம் 

 

      

       ஒத்தசமொழியம் 

 

   

 

சூடொை 

குளிர்ச் ியொை கதகதப்பொை சவதுசவதுப்பொை நகச்சூடொை 

ஜில்லிட்ட தணுப்பொை 

சபொிய ‘big’ மற்றும்  ிைிய ‘small’ ஒரு எதிர்சமொழிய இலணலய  உருவொக்குகின்ைை என்றும், 

நீண்ட ‘long’ மற்றும் குட்லடயொை ‘short’ ஆகியலவ மற்சைொரு எதிர்சமொழிய இலணலய 

உருவொக்குகின்ைை என்றும் ஊகிக்க முடியும். இந்த இலணகள் எதிர்சமொழியம் என்பது 

கருத்துக்களுக்கு இலடயிைொை உைவல்ை, மொைொகச் ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை சபொருண்லம 

உைவு என்பலத நிரூபிக்கிைது.  

17.7.2.3.1.4 சபயரலடகளில் தரம் (Gradation in Adjectives) 

  தரம் (Miller,, 1998: 52-53) என்பது சபயரலடகளில் கொணப்படும் முக்கியமொை 

பண்புகளில் ஒன்ைொகும். எதிர்சமொழியம் பற்ைிய சபரும்பொைொை விவரங்கள் முரண்பொடொை 

(contradictory) மற்றும் மொறுபட்ட (contrary) ச ொற்கலள சவறுபடுத்துகின்ைை. இந்தக் 

கலைச்ச ொல் தர்க்கத்தில் சதொன்ைியது; அதில்  ஒன்ைின் உண்லம மற்சைொன்ைின் சபொய்லயக் 

குைிக்கிைது என்ைொல் அந்த இரண்டு கருத்துலரகளும் (propositions) முரண்பொடொகக் 

கருதப்படும்;  மொைொக ஒரு கருத்துலர மட்டுசம உண்லமயொக இருக்க முடியும்; ஆைொல் 

இரண்டுசம சபொய்யொக இருக்கைொம் என்ைொல் அது மொறுபட்டதொகக் கருத்தப்படும். எ.கொ. 

 உயிருள்ள ‘alive’: இைந்த ‘dead’  (முரண்பொடொை ச ொற்கள்)  

 குண்டொை ‘fat’: சமலிந்த ‘thin’ (மொறுபட்ட ச ொற்கள்) 
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மொறுபட்ட சபயரலடகள் தரப்படுத்தக்கூடிய சபயரலடகள், முரண்பொடுகள் தரப்படுத்த 

இயைொதலவ. எைசவ தரம் என்பது சபயரலடகளுக்குச் ச ொல் ொர் நிலைவகத்லத 

ஒழுங்கலமக்கும் சபொருண்லம உைவொகவும் கருதப்பட சவண்டும்.   

அட்டவலண -3: சபயரலடகளுக்கொை ச ொல் ொர் நிலைவகம் 

சூடு ‘warmth’ வயது ‘age’ 

சகொதிக்கிை ‘very hot’  

சூடொை ‘ hot’ 

சவத்சவதுப்பொை ‘warm’ 

இளஞ்சூடொை ’slightly warm’ 

குளிர்ந்த ‘cold’ 

வயதொை ‘old’ 

நடுத்தர வயதொை ’middle aged’ 

இளம்வயதொை ‘young’ 

 

தரநிலையின்  ிை பண்புக்கூறுகலள வொில ப்படுத்தப்பட சபயரலடகளொல் 

சவளிப்படுத்தைொம்; இலவ அலைத்தும் கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் ஒசர பண்புக்கூறு 

உள்ள சபயர்ச்ச ொல்லை சுட்டிக்கொட்டும்.  

17.7.2.3.1.5 சபயரலடகளில் குைிக்கப்பட்ட தன்லம (markedness in adjectives) 

 குைிக்கப்பட்ட தன்லம (markedness) (Miller, 1998: 53-54) என்பது சபயரலடகளில் 

கொணப்படும் ஒரு முக்கியமொை பண்பொகும். இருலம எதிர்நிலைகள் அடிக்கடி குைிக்கப்பட்ட 

ச ொல் மற்றும் குைிக்கப்படொத ச ொல் என்பைவற்லைக் சகொண்டுள்ளது. அதொவது, ச ொற்கள் 

முற்ைிலும்  மமொை மதிப்பு உலடயை அல்ை; ஒன்று (குைிக்கப்படொதது) நடுநிலையொைது 

(neutral), மற்சைொன்றுக்கு மொைொக சநர்மலையொைது (positive). குைிக்கப்பட்டதற்கு எதிரொை 

குைிக்கப்படொத சவறுபொடு பின்வருவைவற்லைப் சபொன்ை துருவ எதிர்நிலைகளில் 

கொணப்படுகிைது:  

 உயர்ந்த 'high': தொழ்ந்த 'low'  

 வயதொை 'old': இ்ளலமயொை 'young' 

  நீளமொை 'long': குட்லடயொை 'short' 

 அகைமொை 'wide': குறுகைொை 'குறுகிய'  

நொம் குட்லட ‘shot’ என்பலத விட உயரம் ‘height’ அடிப்பலடயில் ’உயரம்’ ’height’ என்ை 

கருத்லதப் பற்ைி சபசுகிசைொம். எைசவ, முதன்லம உறுப்பிைர் உயரமொை ‘high’ என்பது 

http://www.languageinindia.com/


433 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021 

Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi 

ச ொல்வலையும் அதன் பொிமொணங்களும் WordNet and its dimensions –  

A Textbook in Tamil       

குைிக்கப்படொத ச ொல்ைொகக் கருதப்படுகிைது; இரண்டொம்நிலை உறுப்பிைர், குட்லடயொை 

‘short’ என்பது குைிக்கப்பட்ட ஒன்ைொகும். அலவ உயரம் என்ை சபயர்ச்ச ொல்லுடன் 

சதொடர்புலடயலவ. பின்வரும் வலரபடத்தில் (படம் 14) கொட்டப்பட்டுள்ளபடி குைிக்கப்பட்ட 

மற்றும் குைிக்கப்படொத ச ொற்களுக்கும் அவற்ைின் மொைி பண்பின் (variable property) குறுக்குக் 

குைிப்பிற்கும் (cross reference) இலடயிைொை சதொடர்லபக் கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியம் 

பின்வருமொறு கொட்டுகிைது.  

படம் 14 

    

 

 

    

        

 

உயரம் 

  உயரமொை குட்லடயொை 

அகைம் 

அகைமொை குறுகைொை 

17.7.2.3.1.6. சபயரலடகளில் பல்சபொருள் ஒருசமொழியம் 

 பல்சபொருள் ஒருசமொழியம் (பொலிச மி/Polysemy) என்பது சபயரலடகளில் 

கொணப்படுகிைது (Miller, 1998: 54-56); ஏசைன்ைொல் ஒரு குைிப்பிட்ட எண்ணிக்லகயிைொை 

சபயரலடகள் கணி மொை எண்ணிக்லகயிைொை சபயர்ச்ச ொற்கலளக் அலடச ய்யப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, பின்வரும் ச ொற்சைொடர்களில் நல்ை என்பதன் 

பயன்பொடு அதன் பல்சபொருள் ஒருசமொழியத் தன்லமலய விளக்குகிைது. சபயரலடகளின் 

சபொருள்சகொள் அலவ அலடச ய்யும் தலைப் சபயர்ச்ச ொல்லைப் சபொறுத்தது. சபயரலடகள் 

சவவ்சவறு சபயர்ச்ச ொற்கலள அலட ச ய்யும்சபொது சவவ்சவறு அர்த்தங்கலளப் 

சபறுகின்ைை. பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இந்த உண்லமலய எடுத்துக்கொட்டுகிைது. 

 நல்ை கொைம், நல்ை நொணயம்,  நல்ை நண்பன், நல்ை ச ருப்பு 

 சபயரலடகள் அலவ அலடச ய்யும் சபயர்ச்ச ொற்கலளத் சதொிவு ச ய்யத்தக்கலவ. 

சபொதுவொை விதி என்ைசவன்ைொல், குைிப்பீடு ச ய்யப்படும் சபயர்ச்ச ொல்லில் அதன் 

சபயரலடயொல் சவளிப்படுத்தப்படும் மதிப்புப் பண்பு இல்லை என்ைொல் சபயரலட-

சபயர்ச்ச ொல் ச ர்க்லக உருவகப் சபொருள்சகொலளசயொ அல்ைது மரபுத்சதொடர் 
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சபொருள்சகொலளசயொ சவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ொலைகள் நீளமொக இருக்கைொம்; 

ஏசைன்ைொல்  ொலைகள் “நீளம்” என்ை பண்புக்கூலை சகொண்டுள்ளது. ஆைொல் கலதகளுக்கு 

”நீளம்” இல்லை; எைசவ நீண்ட கலத என்ை சவளிப்பொட்டில் நீண்ட என்பதற்கு  சநரடிப் 

சபொருள்சகொள் ச ய்ய இயைொது. எைசவ எைசவ அது மரபுத்சதொடர் சபொருள்சகொலள 

அனுமதிக்கும் (Miller, 1998). சபயரலடகளின் விருப்பத்சதர்வுகள் அவற்லைப் சபொருத்தமொக 

ஒழுங்கலமப்பதன் மூைம் கொட் ி ச ொற்களஞ் ியத்தில்  உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படுகின்ைை.   

17.7.2.3.2 விலையலடச் ச ொற்கள் 

 சபரும்பொைொை விலையலடச் ச ொற்கள், சபயரலடச் ச ொற்கள் 

சபயர்ச்ச ொற்களிலிருந்து சபயரலட ஆக்கப் பின்சைொட்டொல் ஆக்கப்படுவது சபொல் ஆகப் 

பின்சைொட்டு ச ர்ப்பதன் மூைம் சபயர்ச்ச ொற்களிலிருந்து விலையலடச் ச ொற்கள் 

ஆக்கப்படுகின்ைை. ஆக்கப்பட்ட சபயரலடகளும் விலையலடகளும் அலவ ஆக்கப்பட்ட 

சபயர்ச்ச ொற்களின் வடிவத்துடன் இலணக்கப்பட சவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக அழகொை 

(அழகு-ஆை) என்ை சபயரலடயும் அழகொக (அழகு-ஆக) என்ை விலையலடயும் அழகு என்ை 

சபயர்ச்ச ொல்லிலிருந்து ஆக்கப்படுகின்ைை. இசதசபொல் சவகமொை (சவகம்-ஆை)’ என்ை 

சபயரலடயும் சவகமொக (சவகம்-ஆக) என்ை விலையலடயும் சவகம் என்ை 

சபயர்ச்ச ொல்லிலிருந்து ஆக்கப்படுகின்ைை. பின்வரும் கிலளப் படங்களில் (படம் 15) 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆக்கப்பட்டட வடிவங்கலள சபயர்ச்ச ொல்லுடன் இலணப்பதன் மூைம் 

இது கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படுகிைது. 

படம் 15 

    

 

          ஆக்கசமொழியம்     ஆக்கசமொழியம் 

  

 

     

அழகு 

அழகொை அழகொக 

சவகம் 

சவகமொை சவகமொக 

 

சபயரலடச்ச ொற்களும் விலையலடச் ச ொற்களும் அலவ ஆக்கப்பட்ட சபயர்ச்ச ொல் 

வடிவத்தின் சபொருன்லமப் பண்லப மரபுொிலமயொகப் சபறும். விலையலடச்ச ொற்களின் 
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சபொருண்லம அலமப்பு எளிலமயொைது மற்றும் சநரொைது; கிலள அலமப்பு இல்லை (Miller, 

1998: 61).  

17.7.2.3.3 அருவகங்களில் உள்ள உைவுகளின் சுருக்கம் 

 பின்வரும் அட்டவலண (4) அருவங்களில் உள்ள உைவுகலளச் சுருக்கமொகக் 

கூறுகிைது. 

அட்டவலண -4: அருவங்களில் உள்ள உைவுகளின் சுருக்கம் 

உைவுகள்  துலண வலககள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழி

யம் 

 துக்கம், துன்பம், 

 ங்கடம், துயரம்  

உள்ளடக்குசமொழியம்-

உள்ளடங்குசமொழியம் 

 உணர்ச் ி - மகிழ்ச் ி 

உள்ளடங்குசமொழியம்-

உள்ளடக்குசமொழியம் 

 பச்ல  - நிைம் 

முழுசமொழியம்-

 ிலைசமொழியம் 

முழுலமயிலிருந்து 

பகுதிக்கு 

வொரம் -நொள் 

 ிலைசமொழியம்-

முழுசமொழியம் 

பகுதியிலிருந்து 

முழுலமக்கு 

இஞ்சு –அடி 

 

இரும எதிர்நிலைகள் எதிர்சமொழியம் 

(நிரைொக்கம் ச ய்ய 

இயலுபலவ) 

நல்ை - சகட்ட 

,, கொைம் ொர் எதிர்நிலைகள் முன்ைர் - பின்ைர் 

,, ச ங்சகொண எதிர்லைகள் வடக்கு – சமற்கு, கிழக்கு  

,, எதிர்துருவ எதிர்நிலைகள்  வடக்கு –சதற்கு, சமற்கு - 

கிழக்கு 

பல் எதிர்நிலைகள் வொில  எதிர்நிலைகள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, 

நொன்கு,… 

,, சுற்று எதிர்நிலைகள் ஞொயிறு, திங்கள், 

ச வ்வொய், புதன், 

வியொழன், சவள்ளி,  ைி 

 

இலணக்கப்பட வலகபொடுகள் அடிப்பலடயில் 
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17.7.3. கொட் ிச் மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத்தின் சதொகுப்பு (Compilation of 

VOT) 

 இதுவலர கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியம் ஒரு பரந்த பொர்லவயில் 

விளக்கப்பட்டது. ஆைொல் தற்சபொது உருவொக்கப்பட்ட கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ச ொற்களஞ் ியத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சநொக்கசம உள்ளது. நிதி மற்றும் பிை வளங்களின் 

சதலவ கொரணமொக சமசை விவொிக்கப்பட்டபடி கொட் ி ச ொற்களஞ் ியம் முழுலம 

அலடயவில்லை. சமசை விளக்கப்பட்டுள்ளபடி ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை அலைத்து 

சபொருண்லம அல்ைது ச ொல் ொர் உைவுகளும் தற்சபொலதய கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ியத்தில் 

உருப்படுத்தம் ச ய்யப்படவில்லை. பின்வரும் அட்டவலண (அட்டவலண 5) 

வலரயறுக்கப்பட்ட சநொக்கத்துடன் கூடிய கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் 

ச ொற்களஞ் ியத்தின் சதொகுப்லப உருப்படுத்தம் ச ய்கிைது..  

உைவுகள் இலணக்கப்பட்ட 

வலகப்பொடுகள் 

எடுத்துக்கொடுகல் 

எதிர்சமொழியம் 

(நிரைொக்கச் ச ய்ய 

இயலுபலவ) முரண் 

சபயரலட-சபயரலட அழகொை -

குரூரமொை 

எதிர்சமொழி (நிரைொக்கச் 

ச ய்ய இயைொதலவ) 

மொறுபட்டலவ 

சபயரலட-சபயரலட உயிருள்ள -இைந்த 

ஆக்கப்பட்டலவ சபயரலட - சபயர் அழ்கொை - அழகு 

அலடசமொழி சபயர் - சபயரலட வடிவம் -  ிைிய 

சதொடர்பு சபயரலட - சபயர் சபொருளொதொர - 

சபொருளொதொரம் 

ஒற்றுலம சபயரலட-சபயரலட பருமைொை -

கைமொை 

ஆக்கம் சபயர் – சபயரலட/ 

விலையலட 

அழகு – அழகொை, 

அழகொக  

ஒற்றுலம விலையலட - 

விலையலட 

சவகமொக -

விலரவொக 
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அட்டவலண 5: கொட் ி மூைப்சபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத் சதொகுப்பின் சுருக்கம் 

 

17.7.3.1 கொட் ி மூைப்சபொருண்லமச் ச ொற்களஞ் ியத்தின் தரவுதள அலமப்பு 

 ச ொற்களுக்கு இலடயில் நிறுவப்பட்ட வலரயறுக்கப்பட்ட அர்த்த உைவுகலளயும் 

மூைப்சபொருண்லமயியல் உருவொக்கத்திற்கொை தரவுத்தள கட்டலமப்பில் அவற்லை 

உருப்படுத்தம் ச ய்யும் தைித்துவமொை வழியும் இங்கு விளக்கப்படுகிைது. சமற்ச ொன்ை 

ச ொற்களுக்கு இலடயிைொை வலரயறுக்கப்பட்ட உைவுகலள சவளிப்படுத்தும் கொட் ி 

மூைப்சபொருண்லமச் ச ொற்களஞ் ியத்தின் தரவுதள அலமப்பு மொதிொிகளொகக் கீசழ 

விளக்கப்பட்டுள்ளை.   

சபொருண்லம உைவுகள் ச ொற்களஞ் ியத்தில் 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ள  

நிகரன்கள் 

தரவு லமயத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 

உைவு சவறுபடுத்தும் 

குைியீடுகள் 

ஒருசபொருள்பன்சமொழியம் இலணசமொழியம் < > 

உள்ளடங்குசமொழியம் வலகசமொழியம் { } 

 ிலைசமொழியம் பகுதிசமொழியம் /  | 

உயர்நிலைப் சபயருக்கும் 

பொல் குைிப்பிடப்பட 

சபயர்களுக்கும் இலடயில் 

உள்ள உைவு  

பொல்சமொழியம் $ # 

எதிர்சமொழியம் எதிர்சமொழியம் %* 

விைகளுக்கும் 

அவற்ைிலிருந்து ஆக்கப்பட்ட 

விலைப் சபயர்களுக்கும் 

உள்ள உைவு 

சபயரொக்கசமொழியம் ~ ` 

 

சபயருக்கும் அதிலிருந்து 

ஆக்கப்பட்ட 

சபயரலடகளுக்கும் 

விலையலடகளுக்கும் உள்ள 

உைவு  

அலடசமொழியம் ^ ! 
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17.7.3.1.1 ஒருசபொருள்பன்சமொழியத்திற்கொை தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 கொட் ிச் ச ொற்களஞ் ிய தரவுதள கட்டலமப்பில் சகொண அலடப்புக்குைிக்குள் (<>) 

ஒருசபொருள் பன்சமொழிகள் சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை. குொியன் என்பதன் இலண 

ஒருசபொருள்பன்சமொழிகலள ச ொற்களஞ் ியத்தில்  ித்தொிக்கும் மொதிொி பின்வருமொறு அலமயும்: 

சூொியன், <ஞொயிறு, ஆதவன், பகைவன், திவொகரன், ஆதவன், கதிரவன், கதிசரொன், 

கிரணன், ச ங்கதிசரொன், ச ங்கதிர், சவங்கதிசரொன், சவங்கதிர், சவஞ்சுடர், 

ஆயிரங்கதிசரொன், ஆயிரங்கிரணன், உைகசநந்திரன், உைகப்பொந்தவன்> {எழுஞொயிறு, 

ஏறுஞொயிறு,  ொய்ஞொயிறு, இைங்குஞொயிறு, இளஞ்சூொியன் <பொைசூொியன்>} 

17.7.3.1.2 உள்ளடக்குசமொழிய-உள்ளடங்குசமொழியத்  தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 ச ொற்களஞ் ியத் தரவுத்தள கட்டலமப்பில் சுருள் அலடப்புக்குைிக்குள் ({ }) ஒரு 

உள்ளடக்குசமொழியின் இலண உள்ளடங்குசமொழிகள் சகொடுக்கப்பட்டுள்ளை. பின்வருவது, 

நகவகிரகம் என்ை உள்ளடக்குசமொழியின் இலண உள்ளடங்குசமொழிகளின் தரவுத்தள 

கட்டலமப்பின் மொதிொி பின்வருமொறு அலமயும்: 

 நவகிரகம் {ஞொயிறு <சூொியன்>; திங்கள் < ந்திரன்>; ச வ்வொய், புதன்; வியொழன்; 

 சவள்ளி <சுக்கிரன்>;  ைி; ரொகு; சகது  } 

17.7.3.1.3  ிலைசமொழிய-முழுசமொழியத் தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 ச ொற்களன் ியத்தில் ”/-|” என்ை குைியீடுகள் முழுசமொழிய- ிலைசமொழிய 

இலணகலளத் சதொடர்புபடுத்த பயன்படுத்தப்படும் பிொிப்பொன்களொகும். ச ொற்களஞ் ியத்தின் 

தரவுத்தள கட்டலமப்பில். முழுசமொழியம் முதலில் தரப்பட்டு அதன் இலணச்  ிலைசமொழிகள்  

”/-|” என்ை குைியீடுகளுக்குள் தரப்பட்டுள்ளை.  பின்வரும் மொதிொி எடுத்துக்கொட்டு இலத 

சதளிவுபடுத்தும்: 

 உடல் / தலை; கழுத்து; மொர்பு; வயறு; பிருட்டம்; லக; கொல் | 

17.7.3.1.4 எதிர்சமொழியத் தரவு அலமப்பின் மொதிொி 
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 ச ொற்களஞ் ியத்தில் எதிர்சமொழிகளின் சதொடர்பு  ”%-*” என்ை இலணக் 

குைியீடுகலளப் பயன்படுத்தி நிறுவப்படும். இருலம எதிர்சமொழிகளில் ஒன்று முதலில் 

தரப்பட்டு இரண்டொவது ”%-*” என்ை குைியீடுகளுக்கு இலடயில் தரப்படும். பின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும்: ‘ 

 இருட்டொை%சவளிச் மொை*; குட்லடயொை% நீளமொை*; சூடொை% குளிர்ச் ியொை* 

17.7.3.1.5 பொல்சமொழியத் தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 தமிழில் பைச ொற்கள் மும்லம உைவில் வரும். இம்மும்லமச் ச ொற்கலளப் பொலிைம் 

குைிக்கப்பட்ட சபயர்ச்ச ொற்கள் என்றும் அவற்றுடன் சதொடர்புலடய  பொலிைம் குைிக்கபடொத 

உயர்நிலை வடிவம் என்றும் பிொிக்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிைத்தில் ‘servant’ என்ை 

சபயர்ச் ச ொல்லுக்கு நிகரொக சவலைக்கொரன் என்ை ஆண் பொலிைம் குைிக்கப்பட்ட வடிவம், 

சபண் பொலிைம் குைிக்கப்பட்ட சவலைக்கொொி என்ை வடிவம், பொலிைம் குைிக்கப்படொத 

சவலைக்கொரர் வடிவம் எை மூன்று வடிவங்கள் வரும். பொலிைம் குைிக்கப்பட்ட ச ொற்கள் 

பொலிைம் குைிக்கப்படொத ச ொல்லுடன் பொல்சமொழியம் என்ை உைவொல் ச ொற்களஞ் ியத்தில் 

சதொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளை. பொலிைம் குைிப்பிடப்படொத ச ொல் அதனுடன் சதொடர்புலடய 

பொலிைம் குைிக்கப்பட்ட ச ொற்களுடன் ”$ - #” என்ை குைியீடுகலளப் பயன்படுத்தி 

இணக்கப்படும். முதலில் பொலிைம் குைிக்கபடொத ச ொல் தரப்படும் அலதத்சதொடர்ந்து 

அதனுடன் சதொடர்புலடய பொலிைம் குைிக்கப்பட்ட ச ொற்கள் ”$ - #”  என்ை இலண 

குைியீடுகளுக்குள்  தரப்படும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இலதத் சதளிவுபடுத்தும்.  

  ிறுவர் $  ிறுவன்;  ிறுமி# ; நடிகர் $ நடிகர்;  நடிலக; மொணவர் $மொணவன்; மொணவி#; 

 #புைவர் $புைவன்#; ஆடவர் $ ஆடவன் #;   

17.7.3.1.6. ஆகப்பட்ட விலைப்சபயர்களுக்கொை தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 அந்தந்த விலைச்ச ொற்களின் ஆக்கங்களொகக் கருதக்கூடிய பை சபயர்ச்ச ொற்கள் 

(விலைப்சபயர்கள்) உள்ளை. விலைச்ச ொல்லிருந்து ஆக்கப்பட்ட விலைப்சபயர்கள் 

அவ்விலையுடன் சபயரொக்கசமொழியம் என்ை உைவொல் சதொடர்புபத்தப்பட்டுள்ளது. ”~ - `” 

என்ை இணக் குைியீடுகலளப் பயன்படுத்தி விலைசபயர்கள் அவற்றுடன் சதொடர்புலடய 
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விலைச்ச ொல்லுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இலதத் 

சதளிவுபடுத்தும். 

 நட ~ நடத்தல்; நடக்கல்; நடக்லக; நடக்கொலம;  நடப்பு, நலட, நடத்லத` 

17.7.3.1.7. ஆக்கப்பட அலடகளுக்கொை தரவு அலமப்பின் மொதிொி 

 பை சபயரலடகளும் விலையலடகளும் சபயர்ச்ச ொற்களிலிருந்து ஆக்கப்பட்டுள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக அழகொை என்ை சபயரலடயும் அழகொக என்ை விலையலடயும்  அழகு என்ை 

சபயர்ச்ச ொல்லிலிருந்து முலைசய சபயரலடயொக்க ஒட்டு (–ஆை) விலையலடயொக்க ஒட்டு (-

ஆக) என்பைவற்லைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பட்டுள்ளை. ஆக்கப்பட்ட சபயரலடகளும் 

விலையலடகளும் அவற்றுடன் சதொடர்புலடய சபயருடன்  ”^-!” என்ை இலணக் 

குைியீடுகளொல் சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளை. சபயர் முதலில் தரப்படும்; அவற்ைிலிருந்து 

ஆக்கப்பட்ட சபயரலடகளும் விலையலடகளும்  ”^-!” என்ை குைியீடுகளுக்கு இடயில் 

தரப்படும்.  பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும்’ 

 அழகு ^அழகொை; அழகொக!”; விலரவு ^விலரவொை; விலரவொக!”;   

17.7.3.2. கொட் ி மூைபசபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத்தின் பயைர் இலடமுகம் 

 ஒரு பயைொின் விைவலுக்கொக சகொடுக்கப்பட்ட மிகப்சபொிய தரவுத்தள 

கட்டலமப்பிலிருந்து மூைப்சபொருண்லமயியல் கிலளயலமப்லப உருவொக்குவது கொட் ி 

மூைபசபொருண்லமயியல் ச ொற்களஞ் ியத்தின் இைக்கொகும், இது ஒரு  ிைப்பொை தகவல் 

மீட்சடடுப்பு மற்றும் கொட் ிப்படுத்தல் அலமப்பு ஆகும். இந்த வலக கருவி தரவு உருப்படுத்தம் 

மற்றும் தகவல் பிொித்சதடுத்தல் என்ை ச யல்முலைகளுக்கு ஒரு  க்திவொய்ந்த வழிலய 

வழங்குகிைது. பயைர் கணிைியில் சவண்டிய ச ொல்லை உள்ளீடு ச ய்து தரவுத்தளத்திலிருந்து 

உருவொக்கி சதொடர்புலடய தகவல்கலளப் சபைைொம் (ஸ்கிொீன் ஷொட் 1).  
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17.8. முடிவுலர 

 இந்த நவீை கணிைிமயமொக்கப்பட்ட  கொப்தத்தில், அைிலவயும் 

அலமப்சபொழுங்குகலளயும் சதடுவதும் பிொித்சதடுப்பதும் மிக முக்கியமொை ஆரொய்ச் ி ஆகும். 

கல்வி மற்றும் பிை அலைத்து சதொழில் நிறுவைக்களிலும் நம்பகமொை மற்றும் அைி ொர்ந்த 

நிலையொை ஒழுங்கலமப்பு எப்சபொதும் சகொரப்படுகிைது. தகவல்கலள மீட்சடடுப்பதற்கொை 

ஒரு கருவியும், மூைப்சபொருண்லமயியல் முலையின் அடிப்பலடயில் ஒரு கொட் ிப்படுத்தல் 

முலையும் இங்கு உருவொக்கப்பட்டு தரப்படும், இது சதடல் ச யல்பொட்டின் சபொது 

பயைருக்கொை தகவலுடன் சதொடர்புலடய உருப்படுத்தத்லத வழங்குகிைது. ஒரு சபொிய அளவு 

தரவுத்சதொகுப்பு தரவுத்தளத்தில் ச கொிக்கப்பட்டு ச மிக்கப்பட்டுள்ளது. பயைர் இலடமுகம் 

இந்த தரவுத்சதொகுப்புகளிலிருந்து விைொவுக்கொை மூைப்சபொருண்லமயியல் கிலளயலமப்லப 

உருவொக்கி, உருவொக்கப்பட்ட கிலளயலமப்லபப் பயைருக்குக் கொட்டுகிைது.  
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     இயல் 18 

     முடிவுலர 

  ச ொற்கலளப் பற்ைிய ஆய்வு சதொடக்க கொைத்திலிருந்சத சமொழி அைிஞர்கலளக் 

கவர்ந்திழுதுள்ளது. இதைொல்தொன் ஒருசமொழியில் இைக்கணங்கலளவிட அகரொதிகள் 

எண்ணிக்லகயில் அதிகமொக உருவொக்கப்பட்டுள்ளை. நிகண்டுகள் உருவொக்கப்பட்டை; 

அகரொதிகள் உருவொக்கப்பட்டை; ச ொற்களஞ் ியங்கள் உருவொக்கப்பட்டை. அகரொதிகலளயும் 

ச ொற்களஞ் ியங்கலளயும் இலணத்து ஒரு சமொழிக்கருவி உருவொக்கசவண்டும் என்ை 

எண்ணத்தின் அடிப்பலடயில் தொன் ச ொல்வலை உருவொக்கப்பட்டது.    

 சூழல் இல்ைொமல் சபொருண்லம இல்லை என்ை சூழல் வொத்தத்தொர் கூறுவர்; 

சூழலின்ைியும் ச ொற்களுக்குப் சபொருள் உண்டு எைத் தைிநிலை வொத்ததொர் கூறுவர். 

எப்படியொயினும் ஒரு ச ொல்லின் சபொருண்லமலய சவறு ஒரு ச ொல்லுடன் 

சதொடர்புபடுத்தித்தொன் உணர இயலும் என்பது உண்லம. கறுப்பு என்ை ச ொல்லின் 

சபொருண்லமலய உணர சவள்லள என்ை ச ொல்லுடன் ஒப்பிட்டுத்தொன் அைிய இயலும். 

அகரொதிகளும் இவ்வொறு சதொடர்புபடுத்தித்தொன் அர்த்தங்கலள விளக்குகின்ைை, வலரயலை 

விளக்கம் தருகின்ைை. பசு என்பதன் அர்த்தத்லத அகரொதியில் பொர்த்தொல் ‘அது ஒரு விைங்கு’ 

என்றுதொன் இருக்கும்; தலை என்பதன் சபொருலள அகரொதியில் சநொக்கிைொல் ‘அது உடலின் 

ஒரு பொகம்’ என்றுதொன் விளக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வொறு ச ொற்களின் சபொருண்லமகலள 

ஒன்சைொசடொன்று சதொடர்புபடுத்தித்தொன் அைிய இயலும். எைசவ ச ொற்கள் 

ஒன்சைொசடொன்று சதொடர்புபட்டு நின்று சபொருண்லமகலள உணர்த்துவது தவிர்க்க இயைொது.  

 முன்ைர் கூைியதுசபொல் இந்நூல் நொன்கு பதின்ம ஆண்டுகளில் ச ய்யப்பட்ட 

ச ொற்சபொருண்லமயியல் ஆய்வின் விலளவொகும்.  
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