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Abstract
The present monograph entitled “Computational Linguistics” written in Tamil deals mainly with
four aspects: computational linguistics in general, the processing of language at different levelvels of
analysis such as phonology, morphology, syntax and semantics, applications of computational linguistics
and technological development of Tamil. This book is not written at a stretch by me. It is the outcome of
my association with computational linguistics for the last twenty five years. So it may read like a
compilation.
The book is divided into 13 chapters.
Chapter 1 Introduction: The introduction first introduces the topic of the book ‘computational
linguistics’. It just explains the importance of studying language though computer and their problems, the
handling of language in computer, the tools for language study, the skills needed for linguists to involve
themselves in computational linguistics, the skills needed for computer scientist to involve themselves in
computational linguistics, natural language processing in Tamil, language technology and development
of language technology.
Chapter 2 Natural language Processing: Computer and language processing and the regular
expressions and automata are discussed elaborately in this chapter.
Chapter 3 Computational phonology: This chapter describes about four aspects of computational
phonology: computer phonology in general, certain important information about acoustic phonetics,
linguistics issues in text to speech mechanism and speech to text mechanism.
Chapter 4 Computational morphology: This chapter describes about the computer analysis of
morphology. It talks further about the computational modeling of morphology. This is followed by a
brief description about morphology of Tamil. The attempts to develop morphological analyzer and
morphological generator for Tamil.
Chapter 5 Computational Syntax: This chapter talks about the computational analysis of sentences.
Different grammatical formalisms for computational analysis of sentences have been introduced. Shallow
parsing is also briefly explained. The aspects of POS tagging, chunking and parsing have been discussed.
Chapter 6 Computational semantics: This chapter talks about linking computational syntax with
computational semantics. It also takes about different aspect of computational lexical semantics.
Chapter 7 Spell and grammar checking: This chapter is divided into two sections. The first section
talks about the spell checking and the second section talks about grammar checking. In the first section on
spell checking, the reasons for the spelling mistakes are discussed first. Then it elaborates on finding and
classifying spelling mistakes. This is followed by a discussion on methods of correcting spelling mistakes
such as Bayesian rules and Noisy channel models. In the second section on grammar checking, three
types of methods are discussed: syntax-based checking, statistics-based checking and rule-based
checking.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

2
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
Chapter 8 Creation of lexical resources: This chapter elaborates on the creation of lexical resources like
word indexing, concordance dictionary, machine readable dictionaries, electronic thesaurus, word Net and
visual-onto-thesaurus.
Chapter 9 Word sense disambiguation: This chapter discusses at first about lexical ambiguity, different
types of lexical ambiguity, a computational model for word sense disambiguation, and different types of
word sense disambiguation. This is followed by a discussion on attempts for word sense disambiguation
in Tamil language.
Chapter 10 Machine translation: Three major types of machine translation such as human aided
machine translation, machine aided human translation and automatic machine translation. This is
followed by a discussion on limitation on machine translation and pros and cones of machine translation.
After this an elaborate discussion on development of machine translation in India is made.
Chapter 11 Developing computational tools: This chapter briefly talks about developing tools such as
machine translation systems, optical character recognition (OCR) and tools for language teaching.
Chapter 12 Technological development of Tamil.
Tamil has initiated its technological development well in advance. It has made use of all the
opportunities given to it for making it suitable for digitalization and computerization. The references
listed below stand to establish its efforts in fulfilling the need of the day i.e. technological development.
Governments, both state and central, funded liberally for the technological development of Tamil. This
helped it to develop MT systems, word Net and other NLP systems. Private organizations also contributed
for this mission. Many individuals, both from inside and abroad, literally worked for Tamil computing.
The organizations such as CIIL, AUKBCRC, Anna University, Amrita University, Tamil Virtual
Academy, Tamil University, and Madras University need to appreciated for their efforts in uplifting
Tamil in the era of Information Technology. Tamil has switched over to Unicode abandoning other
systems. Tamil has comparatively commendable resources and tools for NLP applications. Sumptuous
amount of text corpora, speech corpora and parallel corpora are available for Tamil. A good number of
speech recognition systems and text to speech systems are developed for Tamil. Reliable morphological
analyzers, morphological generators, syntactic parsers, chunkers, shallow parsers, named entity
recognition systems optical character recognition system are available for Tamil. Computational
semantics also improved in Tamil. There are attempts to develop word sense disambiguation system,
question answering system, relationship extraction system, sentiment analysis systems, automatic
summarization systems, and co reference resolution systems. Efforts are made to develop text generation
systems too for Tamil. Tamil shows only positive symptoms in the technological development.
Chapter 13: Conclusion
Key words: computational linguistics, natural language processing, computational phonology,
computational morphology, computational syntax, computational semantics, parsing, analysis, generation,
morphological analysis, morphological generation, syntactic parsing, POS tagging, chunking, text-tospeech synthesis, speech to text recognition, spell checking, grammar checking, word sense
disambiguation, machine translation, lexical resources, machine readable dictionaries, WordNet, word
sense disambiguation, machine translation, computer aided language teaching.
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என்னுரை
இது என்னால் ஒகை ால ட்டத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல. இதன் ததாடக் ம் 1995இல்
என்று எண்ணு ின்கேன். அக் ால ட்டத்தில் தான் கபைாசிாியர் சங் ல், கபைாசிாியர் வினித்
ரசத்தன்யா கபைாசிாிரய அம்பாகுல் ர்னி என்பவர் ளின் ததாடர்பு எனக்குக்
அச்சமயத்தில்

ான்பூாில்

உள்ள இந்திய

ததாழில்நுட்ப

நிறுவனத்தில்

ிரடத்தது.

ஆசிாியர் ளுக்கும்

ஆய்வாளர் ளுக்கும் இயற்ர தமாழியியல் ஆய்வில் பயிற்சி அளித்து வந்தனர். அத்தர ய
பயிற்சியில் தான் நான் கமற் தசான்ன கபைாசிாியர் ரளச் சந்திக்
முதல் முதலா

ணிப்தபாேிரயக்

ண்ணால்

எனக்கு வாய்பு

ிரடத்தது.

ண்டதும் ர யால் ததாட்டதும் அங்குதான்.

அவர் ள் தந்த பயிற்சிதான் என்ரன இன்ரேய நிரலக்கு ஆளாக் ியது. இந்தி-தமிழ் அனுசாை ா
என்ே ஒழுக் ரமப்பு அவர் ள் உதவியால் நான் உருவாக் ி அதன் தவளியீடு
ணினிதமாழியியரல என் முன்கனற்ேத்தின்

ண்டு வியந்து

ருவியா த் கதர்ந்ததடுத்கதன். இந்த அேிமு ம்

தான் எனக்கு இந்திய அைசின் நிதி நல்ர ரயப் தபற்றுத் தந்து இந்திய தமாழி ளுக் ிரடயிலான
தமாழிதபயர்ப்பு

(தமிழ்-மரலயாளம்

தமாழிதபயர்பு),

இந்திய

தமாழிக் ான

தசால்வரல

உருவாக் ம் (தமிழ்ச் தசால்வரல), இந்திய தமாழி ளுக் ான தைவுத்ததாகுதி உருவாக் ம் (இந்திதமிழ்) என்ே மூன்று ஆய்வுத்திட்டங் ரள தமிழ்ப் பல் ரலக் ழ
வாய்பு ரள வாங் ித்தந்தது.
2012

சூரலயில்

பல் ரலக் ழ ம்)

2011 சூனில் தமிழ் பல் ரலக் ழ த்திலிருந்து ஓய்வு தபற்ேபின்

க ாயம்பத்தூாில்
என்ே

தமாழியியல் துரேயில் நடத்த

உள்ள

நிறுவத்தில்

அமிர்தா

வருர தரு

விஷ்வ

விஷ்வவித்யபீடம்

கபைாசிாியைா ப்

பணியாற்ே

(அமிர்தா
வாய்ப்பு

ிரடத்தது. அங்கு நரடதபற்ே இந்திய அைசின் நிதி நல்ர யில் நடந்த ஆங் ில-தமிழ்
தமாழிதபயர்ப்புத் திட்டத்திலும் திைாவிடம் தமாழி ளின் தசால்வரல என்பதன் ஒரு பகுதியான
மரலயாளச் தசால்வரல உருவாக்கும் ஆய்வுத்திட்டத்திலும் என் பங் ளிப்ரபச் தசய்ய முடிந்தது.
அரதத் ததாடர்ந்து தசன்ரனயிலுள்ள தமிழ் இரணய
நரடதபற்ே “தமிழ் தமாழிக் ான
ீழ் தமிழுக் ான

ற்ேல்

ற்பித்தல்

ல்விக் ழ த்தின் நிதி நல்ர யின்

ீழ்

ருவி ள் உருவாக்குதல்” என்ே திட்டத்தின்

ாட்சி-மூலப்தபாருண்ரமயியல் தசாற் ளஞ்சியத்ரத உருவாக்குவதில் தபரும்

பங் ாற்ேிகனன். தற்கபாது இத்தாலியிலுள்ள டிைண்கடா பல் ரலக் ழ த்துடன் இரணந்து
தசால்வரலயின் நீட்சியா உல அளவிலான அேிவு ரமயம் (Universal Knowledge core) என்ே
ஆய்வுத்திட்டதில் ஈடுபட்டுள்களன்.
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தமிழ்ப்

பல் ரலக்

தமாழியியல் ததாடர்பா

ழத்தில்

நான்

பணியாற்ேியகபாது

நான் நடத்திய பாடங் ரளக்

மாணவர் ளுக்கு

ணினி

ணினியில் உள்ளீடு தசய்துவந்கதன்

( ணினி தமாழியியல், இயற்ர தமாழியியல் ஆய்வு, தசால்வரல, தைவுத்ததாகுதி/விாிதைவு
தமாழியியல், ஒலியியக் வியலும் கபச்சாய்வும், எழுத்துபிரழ மற்றும் இலக் ணப் பிரழ திருத்தி
என்பன

சில).

இரவதயல்லாம்

எனது

மடிக் ணினியில்

கச ாித்து

ரவத்து

அமிர்தாப்

பல் ரலக் ழ த்திற்கு வந்தபின் அவற்ரே கமம்படுத்தி academia.edu மற்றும் Research Gate
என்ே இரணய தளங் ளில் பதிகவற்ேி வந்கதன். சில மாதங் ளுக்கு முன் கபைாசிாியர்
திருமரலயுடன் மின்னஞ்சல் மூலம் ததாடர்புத ாண்டு உரையாடிய கபாது அவாிடம் என்னிடம்
தமாழியியல் மற்றும்

ணினி தமாழியியல் ததாடர்பான இருபதுக்கும் கமற்பட்ட நூல் வரைவு ள்

தவளியிடப்படாமல் இருப்பரதக் கூேிகனன். அவர் என்னிடன் அவற்ரே நூல் ளா தவளியிடக்
க ாாியகதாடு அல்லாமல் தமது Language in India என்ே மின் திங் ளாய்விதழில் தவளியிடவும்
உதவிக் ைம் நீட்டினார். இதுவரை அவர் உதவியால் மாதம் ஒரு நூல் என்ே

ணக் ில் ஏழு

நூல் ள் Language in India-வில் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. இது எட்டாவது நூலாகும்.
இது யாருக் ாவது பயன்படுமா என்று ததாியவில்ரல. சமீபத்தில் கபைாசிாியர் சங் ல்
அவர் ள் தசன்ரனயில் அண்ணா ததாழிநுட்பப் பல் ரலக்

ழ த்தில் நரடகபற்ே உலத் தமிழ்

இரணய ம ாநாட்டில் உரையாற்ேியகபாது இரணயத்தில் இந்திய தமாழி ளின் டிஜிட்டல்
ஆவணங் ள் மி அாிதாகும் என்றும் மிக் குரேந்த விழுக் ாகட இந்திய தமாழி ளின் பங் ளிப்பு
என்றும் இந்திய தமாழியில் ஏைாளம் எழுதி இரணயத்தில் பதிகவற்ேம் தசய்யகவண்டும் என்று
அேிவுரை கூேினார். எனகவ அரத நிரேகவற்றும் மு மா வாவது இரத தவளியிடலாம் என்று
எண்ணு ின்கேன்.
இந்த நூல் பயனுள்ளதா

இருந்தால் எனக்கு rajushush@gmail.com என்ே மின்னஞ்சல்

மு விாிக்கு எழுதுங் ள். குரே நிரே இருந்தால் சுட்டிக் ாட்டுங் ள்
அன்புடன்
இைாகசந்திைன் சங் ைகவலாயுதன்
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இயல் 1
அறிமுகம்
1.1. நூலின் ப ொக்கம்
"கணினி ம ொழியியல்“ என்ற தசலப்பில் அச ந்த இந்நூல் கணினி ம ொழியியல்

ற்றும்

இயற்சக ம ொழி ஆய்வின் அடிப்பசடயொன தகவல்கசளக் கணினி ஒலியனியல், கணினி
உருபனியல்,

கணினித்

மதொடொியல்,

கணினிப்

மபொருண்ச யியல்

என்ற

தசலப்புகளில்

தருவதுடன் இவ்வொய்வினொல் ஏற்பட்ட ம ொழித் மதொழிநுட்ப முன்பனற்றங்கள் குறித்தும்
விவொிக்கின்றது. த ிழ்த் மதொடர்பொன கணினி ம ொழியியல்

ற்றும் இயற்சக ம ொழி ஆய்வு

குறித்து இதுவசர மவளிவந்துள்ள ஆய்பவடுகள், கட்டுசரகள், நூல்கள்

ற்றும் இசணய

தளங்களில் உள்ள தகவல்கள் இவற்றின் அடிப்பசடயில் மசய்திகசளத் திரட்டித் த ிழ் ம ொழியின்
மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பற்றி விளக்கம் தர முயற்சி எடுக்கப்பட்டள்ளது.
1.2. முன்பனொடியொன நூல்கள்
இந்நூலின் முன்கனாடியா த் த ிழில் கணினியியல் குறித்து மவளிவந்துள்ள நூல் ளா
சுப்ரபயா பிள்ரள (2000) எழுதிய ”இயற்ர தமாழி ஆய்வு” என்ே நூரலயும் பாஸ் ைன் (2004)
எழுதிய ”தமிழில்

ணிப்தபாேியியல்,

ணிப்தபாேியில் தமிழ்” என்பனவரேக் குேிப்பிடலாம்.

சுந்தைம் (2015) எழுதிய ணினித்தமிழும் ஒரு முன்கனாடியான நூலாகும்.
வாசு

அைங் நாதனின்

”தமிழ்தமாழியியலுக் ான

ணினிசார்

அணுகுமுரே ள்”

(Computational Approaches To Tamil Linguistics) மி வும் வைகவற் த்தகுந்த பங் ளிப்பாகும்
(Ranganathan 2016b).
ணினி

ணினி ஒலியியல்,

தபாருண்ரமயியல்

ணினி உருபனியயல்,

ஆ ியவற்ேில்

ணக் ிடக்கூடிய மற்றும் தமாழியியல்

தமிழின்

ணினி ததாடாியல் மற்றும்

தமாழியியல்

த ாள்ர

ண்கணாட்டத்தில் தபாருத்தமான

ரளக்

ணினியியல்சார்

வழிமுரே ரள வரையறுக் க்கூடிய நூலாசிாியைால் வடிவரமக் ப்பட்ட ஒரு விாிவான இயற்ர
தமாழி

புாிதல்

(Natural

Language

Understanding

முன்ரவக் ிேது. இயற்ர தமாழி ஆய்வு மற்றும்

(NLU)

முரேரய

இந்தப்

ணினி ளால் இயற்ர

பரடப்பு

தமாழி ரளப்

புாிந்துத ாள்வது ஆ ியவற்ேில் நூலாசிாியர் ஒரு பல்துரே ளின் ஒழுங்குமுரேயில்
தசலுத்து ிோர்.

வனம்

ணினி ரளப் பயன்படுத்தி புதிய வழி ளில் தமாழிரய எவ்வாறு வடிவரமக்

முடியும் மற்றும் தானியக் ப்படுத்த முடியும் என்பரத விளக்குவதற்கு சமீபத்திய

ணினிசார்

க ாட்பாடு ளும் தமாழியியல் க ாட்பாடு ளும் மி வும் முரேயான மற்றும் விாிவான முரேயில்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
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இைாகசந்திைன் தாம் தமிழில் எழுதிய இயற்ர தமாழி ஆய்வு,

ணினிதமாழியியல்,

விாிதைவுதமாழியியல், தமிழில் ஒலியியக் வியலும் உரையிலிருந்து கபச்சும், தமிழ் விரன ளின்
உருபனியல் பகுப்பாய்வி, த ிழில் எழுத்துப்பிசழத் திருத்தியும் இலக்கணப்பிசழத் திருத்தியும்,
தமிழ்ச்தசால்வரல, தமிழில் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பும் அதற் ான
என்ே தமிழ் இயற்ர தமாழி ஆய்வு மற்றும்

ருவி ள் உருவாக் மும்

ணினி தமாழிதமாழியியல்சார்

நூல் ரள

academia.edu மற்றும் Reseach Gate என்ே இரணய தளங் ளி பதிகவற்ேம் தசய்துள்ளார்
1.3. நூலில் அச ப்பு
இந்நூல் பதிமூன்று இயல்களொகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் இயல் அறிமுகம் ஆகும்.
இரண்டொவது இயலில் இயற்சக ம ொழி ஆய்வு பற்றிய சுருக்கமும் இயற்சக ம ொழி ஆய்வுக்கு
அடிப்பசடயொக

அச யும்

தரப்பட்டுள்ளன.

சீரொன

மூன்றொவது

மவளிப்பொடும்

இயல்

கணினி

தொனியங்கிகளும்
ஒலியனியல்

குறித்தும்

ஆய்வொகும்.

விளக்கம்

இவ்வியலில்

ஒலியியக் வியல் ஆய்வு, உரையிலிருந்து கபச்சாய்வு, கபச்சிலிருந்து உரை ஆய்வு என்பன
பற்ேியும் தமிழில் இரவ குேித்து கமற்த ாள்ளப்பட்ட ஆய்வு ள் குேித்தும் விளக் ப்பட்டுள்ளன.
நான் ாவது இயல்

ணினி உருபனியல் ஆய்வொகும். உருபனியல் பகுப்பொய்வு, உருபனியல்

உருவொக்கம் என்பன குறித்தும் தமிழில் இரவ குேித்து கமற்த ாள்ளப்பட்ட ஆய்வு ள் குேித்தும்
இவ்வியலில் விளக் ப்பட்டுள்ளன. ஐந்தொவது இயல் கணினித் மதொடொியல் ஆய்வொகும். இதில்
வொக்கியங்கசளப் பகுப்பொய்வது குறித்தும், பலவித ொன பகுப்பொய்வுகள் குறித்தும், தமிழில்
வாக் ியங் ரளப் பகுப்பாய்வது குேித்து கமற்த ாள்ளப்பட்ட ஆய்வு ள் குேித்தும் விளக்கம்
தரப்பட்டுள்ளது. ஆறொவது இயல் கணினி மபொருண்ச யியல் ஆய்வொகும். ஏழொவது இயல்
எழுத்துப் பிசழ திருத்தமும் இலக்கணப் பிசழ திருத்தம் பற்றியதொகும். இவ்வியலில் எழுத்துப்
பிசழ திருத்தம், இலக்கணப் பிசழ திருத்தம் குறித்த அடிப்பசட தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
ப லும் த ிழில் ப ற்மகொள்ளப்பட்ட எழுத்துப் பிசழ திருத்த முயற்சிகள், இலக்கணப் பிசழ
திருத்த முயற்சிகள் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. எட்டொவது இயல் மசொல் மூலங்கசள
உருவொக்குவது பற்றி விளக்குகின்றது. இதில் மசொல் மூலங்களொன இயந்திரம் படிக்கவியலும்
அகரொதி உருவொக்கம், கணினி மசொற்களஞ்சிய உருவொக்கம், மசொல்வசல உருவொக்கம் என்பன
குறித்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதொவது இயல் மசொற்மபொருள்
இதில் மசொற்மபொருள்

யக்கம் பற்றியும், மசொற்மபொருள்

யக்கம் பற்றியதொகும்.

யக்க வசககள் பற்றியும், மசொற்மபொருள்

யக்க ீக்க வசககள் பற்றியும் த ிழில் ப ற்மகொள்ளப்பட்ட மசொற்மபொருள்

யக்க

ீக்க

முயற்சிகள் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பத்தாவது இயல் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு குேித்து
விளக்கு ின்ேது. இதில் கவறுபட்ட இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு வர

ள் பற்ேியும், இந்தியாவில்

கமற்த ாள்ளப்பட்ட இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு முயற்சி ள் பற்ேியும் தமிழ் ததாடர்பான இயந்திை
தமாழிதபயர்ப்பு ள் பற்ேியும் விளக் ப்பட்டுள்ளன.
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1.4. நூலின் பயன்பொடு
இது ஒரு மதொகுப்பு நூல் என்றொலும் இத்தசகய ஆய்வு அடுத்த கட்ட ஆய்வுகளுக்குப்
பயனுள்ளதொய்

அச யும்.

த ிழில்

இயற்சக

ம ொழி

குறித்த

பல

ஆய்வுகள்

ப ற்மகொள்ளப்பட்டொலும் வளந்து வரும் இவ்வொய்வுக்களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்பனற்றம்
குறித்து

ொணவர் சமுதொயம் அறியபவண்டும் அவர்கள் இதன் அடிப்பசடயில் அடுத்த கட்ட

உயர் ிசல ஆய்வுகசள ப ற்மகொள்ள பவண்டும் என்ற ஆர்வத்சதப் தூண்டும் வித ொக இந்நூல்
அச ந்துள்ளது. த ிழில் மவளிவந்துள்ள இயற்சக ம ொழி ஆய்வுகளின்
ஆய்ந்து

திப்பீடு மசய்யும் ஒரு ஆய்வு

ிசறகுசறகசள

ிகவும் பதசவப்பட்டொலும் அத்தசகய முயற்சி இங்கு

எடுக்கப்படவில்சல.
1.5. கணிப்மபொறி வழி ம ொழி ஆய்வின் பதசவகளும் சிக்கல்களும்
கணிப்மபொறியில் ஆங்கிலத்சதத் தவிர பிற ம ொழிகசளயும் சகயொளும் சூழ் ிசல
வளர்ந்துள்ளது. குறிப்பொகக் கணிப்மபொறிசயத் த ிழில் சகயொளுதல் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு
முன் மதொடங்கப் மபற்று வளர்ச்சி அசடந்து வருகிறது. மபொதுவொன பயன்பொடுகளுக்குத் த ிசழக்
சகயொளுதல் கணிப்மபொறியில் சமூக ப ம்பொட்சட எய்த உதவுகிறது. இது தவிர ம ொழி ஆய்வுப்
பணிகளுக்கொகவும் கணிப்மபொறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
1.6. கணிப்மபொறியில் ம ொழிகசளக் சகயொளுதல்
கணிப்மபொறியில் ம ொழிகள் இரு வித ொகக் சகயொளப் படுகின்றன:
1. அன்றொடப் பணிகளுக்கொகக் கணிப்மபொறியில் ம ொழிசயக் சகயொளுதல்
2. ம ொழி ஆய்வுக்கொகக் கணிப்மபொறிசயக் சகயொளுதல்
முதல் வசகப் பயன்பொட்டில் கணிப்மபொறியில் ம ொழிகள் சகயொளுவது கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு
உதவுகின்றன:
1. த ிழ்ச் மசொல்லொய்விகசள உருவொக்குவதன் மூலம் கணிப்மபொறிசய ஒரு உயர்ரக
ின் த் தட்டச்சு பபொன்று த ிழுக்குப் பயன்படுத்துதல்
2.

டி.டி.பி

(Desk

Top

Printing

(DTP))

அதொவது

ப சேப ல்

அச்சிடுதல்

பபொன்றசவகளுக்கொன ம ன்மபொருள்கசளத் த ிழுக்கு உருவொக்கி அச்சுப் பணிகளுக்குக்
கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தல்
3.

ிறுவனங்களில் பணியொளர்கள் பட்டியல்கள், ஊதியப்பட்டியல்கள்

ற்றும் வரவு

மசலவு அறிக்சககசளத் த ிழில் தயொொித்தல்
4.

வணிக

ிறுவனங்களில்

மபொருள்

வொங்கும்

ற்றும்

விற்கும்

பட்டியல்கசளக்

கணிப்மபொறி வழி த ிழில் தயொொித்தல்
5. பலவித மசய்தி மதொடர்புக்குத் த ிசழக் சகயொளுதல்
6.

ம ொழிமபயர்ப்புக்

கருவியொகவும்

தகவல்

பொி ொற்றக்கருவியொகவும்

தகவல்

பிொித்மதடுத்தல் தகவல் மபறுதல் கருவியொகவும் பயன்படுத்தல்
ப ற்கண்ட

பணிகளுக்கொகக்

விொிவசடந்துள்ளது.

இத்தசகய

கணிப்மபொறிசயக்
வசதிகள்

சகயயொளுவது

மபொது க்களுக்குப்
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அச ந்துள்ளன. எனபவ இத்தசகய ம ன்மபொருள்கசள வடிவச ப்பதற்கு வணிக ொீதியில்
மசயல்படும்

ிறுவனங்கள்

முன்

வருகின்றன.

அரசும்

ஆதரவு

தருகிறது.

இத்தசகய

பணிகளுக்கொன ம ன்மபொருள் வடிவச ப்பதற்குத் தற்பபொது கணிப்மபொறிகளில் உள்ள வசதிகள்
பபொது ொனதொகும். ப லும் சொதொரண ம ொழி அறிபவ வடிவச ப்பொளருக்குப் பபொது ொனதொகும்.
ஆனொல் கணிப்மபொறிசய ம ொழி ஆய்விற்குப் பயன்படுத்தும்பபொது ம ொழியில் புலச யும்
மசறிவும்

பதசவப்படுகின்றன.

ம ொழயியலொளர்களும்

இத்தசகய

பணிகசளக்

இலக்கியவொதிகளும்

கணிப்மபொறி

இசணந்து

மசயல்பட்டு

வல்லு ர்களும்
வடிவச க்கப்பட

பவண்டும். கணிப்மபொறியில் த ிழில் உள்ளீடு மசய்வதற்கும் வசதிகள் உள்ளன. அதுபபொல்
மவளியீட்சடப்

மபறுவதற்கு

உயர்ரக

அச்சுப்மபொறிகள்

உள்ளன.

ஆனொல்

ம ொழி

ஆய்வுப்பணிகசளச் மசய்வதற்குப் பபொது ொன ம ன்மபொருள்கள் இல்சல. இதற்கொன முயற்சிகள்
மதொடங்கப்பட்டு ப ம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
1.7. ம ொழி ஆய்விற்குத் பதசவப்படும் கருவிகள்
ம ொழியொய்விற்குத் பதசவப்படும் கருவிகளொகப் பின்வருவனவற்சறப் பட்டியலிடலொம்:
அகரொதிகள், மசொற்களஞ்சியங்கள், தசால்வரல, மசொல்வங்கி, தகவல்தளம், கிசளப்பட வங்கி,
மபருந்தரவு.

ஒரு

பனுவலின்

அல்லது

உசரயின்

மசொல்லசடசவக்

தயொொிக்கலொம். மசொல்லசடவில் மசொற்கள் மசொல்வடிவம் என்ற
அகரொதிச்

மசொற்கசளத்

தயொொிப்பதற்கு

உருபனியல்

கணிப்மபொறியில்

ிசலயில் உள்ளன. இதிலிருந்து

பகுப்பொய்வு

பதசவப்படுகிறது.

இப்பகுப்பொய்விசனச் மசய்வதற்குச் மசயல்முசறகள் கணிதக் கூறுகளொக வடிவச க்கப்பட
பவண்டும். இது எளிய பணியல்ல. இருப்பினும் இப்பணி ம ொழியொய்வின் மதொடக்கப் பணியொக
அச கிறது. த ிழில் அச ந்துள்ள மசய்திகசளக் கணப்மபொறியில் உள்ளீடு மசய்வதற்கு
விசசப்பலசக

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

த ிழ்

கணிப்மபொறியில் தட்டச்சு மசய்து உள்ளீடு மசய்ய

இலக்கிங்கசளயும்

பிற

பசடப்புகசளயும்

ிசறய மபொருட் மசலவும் கொல விசரயமும்

ஆகும். எனபவ அச்சு வடிவில் அச ந்த த ிழ்ச் மசய்திகசளயும் சகமயழுத்து மசய்திகசளயும்
கணிப்மபொறி படித்து மசொல் வடிவங்களொக

ொற்ற ஒளிவருடி (Optical Character Recognizer

(OCR)) என்ற மதொழில் நுட்பம் பயனபடுத்தப்பட்டு ஒளி வருடிக்கொன ம ன்மபொருள்கள்
உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்மதொழில் நுட்பம் மவற்றிசய எட்டிவிட்டது. இக்கருவியிசயப்
பயன்படுத்தி த ிழ்ச் மசய்திகசள, உசரகசள, பனுவல்கசள உள்ளீடு மசய்வது
பணியொக அச யும். கணிப்மபொறிக்குத் தரபவண்டிய கட்டசளகள்
முயற்சிகள் ப ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒரு

னிதன்

ிக எளிய

னித ம ொழியில் தருவதற்கு

ற்மறொருவொிடம் பபசுவது பபொன்றும்

உசரயொடுவது பபொன்றும் கணிப்மபொறியுடன் உசரயொடுவதற்கு ம ன்மபொருள் உருவொக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இப்பணிகமளல்லொம் ம ொழியியலொளர்களின்

ற்றும் கணிப்மபொறியொளர்களின்

கூட்டு முயற்சியொல் சடமபறுகின்றன. தொனியங்கி ம ொழி மபயர்ப்பிற்கு (automatic translation)
ஒரு ம ொழியின் இலக்கண கூறுகள் அசனத்சதயும் கணிப்மபொறிக்குத் தர பவண்டி உள்ளது.
அதொவது

கணிப்மபொறிக்கு

மூலம ொழி

ற்றும்

இலக்கும ொழி

இரண்டிலும்

பதசவயொன

அறிவிசன ஊட்டபவண்டும். இப்பணியும் கணிப்மபொறி தயொொிப்பொளொின் கூட்டுமுயற்சியிபல
சடமபறுகின்றன.
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1.8. ம ொழியொய்வில் ம ொழியியலொளர்களுக்குத் பதசவப்படும் திறச கள்
ம ொழி ஆய்வில் ம ொழியியலொளர்களுக்குப் பின்வரும் திறச கள் பதசவப்படுகின்றன:
•

கணிப்மபொறிசயப் பற்றிய அடிப்பசட அறிவு

•

ம ொழியின் இலக்கணத்சதயும் ம ொழி அலகுகசளயும் கணினிப் படுத்துவதில் திறன்

•

ஒரு திட்டத்தில் எப்பணிகசளக் கணிப்மபொறி வழி மசய்ய இயலும், எவ்வொறு மசய்ய
இயலும் என்பது குறித்த அறிவு

•

ஒன்றிசணந்து

பணிபுொியும்

கணிப்மபொறியொளொிடம்

ம ொழி

சிக்கல்

பற்றி

எடுத்துசரக்கும் திறன்
•

கலந்துசரயொடி முடிவுகள் எடுக்கும் திறன்

•

சிக்கலுக்கொன

தீர்விசனப்

படிப்படியொகப்

பல்பவறு

ிசலகளில்

மசயல்படுத்துவதற்கொன திறன்
•

கணிப்மபொறிசய ம ொழி ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தும் பபொது பதொன்றும் சிக்கல்கசளச்
சகம ொழியொளர்களிடம் கலந்துசரயொடி அதற்குத் தீர்வு கொணும் திறன்

1.9. ம ொழியொய்வில் கணிப்மபொறியொளர்க்குத் பதசவப்படும் திறச கள்
ம ொழியொய்வில் கணிப்மபொறியொளர்களுக்குப் பின்வரும் திறச கள் பதசவப்படுகின்றன:
•

ம ொழியிலும் ம ொழி இலக்கணத்திலும் அடிப்பசட அறிவு மபற்றிருத்தல்

•

ம ொழியொய்வுப் பணிசயப் பல்பவறு சிறு சிறு பணிகளொகப் பிொித்துக் கணிப்மபொறி
வழி மசயல்படுத்துவதற்கொன ம ன்மபொருள்கசள உருவொக்கும் திறன்

•

ம ொழியொய்வுப்

பணிகளுக்கு

உதவும்

கணிப்மபொறி

வழியச ப்புகளில்

பதர்ச்சி

மபற்றிருத்தல்
•

ம ொழியொளருக்குத்

பதசவப்படும்

ொதிொி

வழியச ப்புகசள

உருவொக்கி

ம ொழியொளருக்குச் மசயல் விளக்கம் தந்து அவர்களின் ஒத்துசழப்சபப் மபறுதல்
•

சிக்கல்களுக்கொன

தீர்வுகசள

ம ொழியொளர்களிடம்

இருந்து

உடனுக்குடன்

எதிர்பொரொ ல் மபொறுச யுடன் கொத்திருத்தல்.
•

ம ொழியொளர்களுக்குக்

கணிதப்படுத்துவதில்

பயிற்சியின்ச யொல்

உடனுக்குடன்

தீர்விசனத் தர இயலொது. இந் ிசலயில் அவர்களுடன் ஒத்துசழத்து தீர்வு மபற
முயற்சித்தல்
•

ம ொழியொய்வுப் பணிகளுக்கொன அவ்வப்மபொழுது மவளிவரும் ம ன்மபொருள்

ற்றும்

கணிப்மபொறி வசதிகசளத் மதொிந்து மகொள்ளுதல்
ப ற்கூறியவொறு ம ொழியியல் ஆய்வுப் பணிகளுக்கு ம ொழியொளரும் கணிப்மபொறியொளரும்
பசர்ந்து ஒத்துசழக்கபவண்டும். கணிப்மபொறி வழி ம ொழியொய்வுப் பணியிசன ப ற்மகொள்வதற்கு
பதசவப்படும்

ம ன்மபொருள்கசள

உருவொக்க

கணிப்மபொறியொளர்கள்,

இலக்கியவொதிகள் ஆகிபயொொின் கூட்டு முயற்சி பதசவயொகும்.
1.10. இயற்சக ம ொழி ஆய்வுகொன முன்பனற்பொடுகள்
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இந்திய

ம ொழிகள்

மபறுவதற்கொக

டுவண்

அசனத்தும்
அரசும்

கணிப்மபொறி

ொ ில

அரசும்

அறிவியலில்

பல்கசலக்

உொிய

இடத்சதப்

கழகங்களும்

ஆரொய்ச்சி

ிறுவனங்களும் தனியொர் ிறுவனங்களும் பல்பவறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுவருகின்றன. டுவண்
அரசின் தகவல் மதொழில்நுட்ப அச ச்சரக ொனது இதற்மகன்பற ஒரு தனித் திட்டத்சத – இந்திய
ம ொழிகளின் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சி (Technology Development of Indian Languages (TDIL))
என்ற

திட்டத்சத

உருவொக்கிச்

பல்கசலக்கழகங்கள்

மசயல்பட்டுவருகிறது.

ற்றும் ஆய்வு

இதற்மகன்று

ொமடங்கும்

13

ிறுவனங்கசளத் பதர்ந்மதடுத்து, பல பகொடி ரூபொய்

ிதி

உதவி அளித்துச் மசயல்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பல இந்திய ம ொழிகளின் மதொழில்நுட்ப
வளர்ச்சிக்கொன

பல்பவறு

ஆய்வுகள்

சடமபற்று

வருகின்றன.

கடந்த

ஆண்டுகளில்

த ிழகத்திலும்

ொ ில அரசொனது த ிழ்ம ொழியின் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கொகப் பல்பவறு

திட்டங்கசளச் மசயல்படுத்தியுள்ளது. த ிழ் ம ன்மபொருள் வளர்ச்சிக்கொன பல்பவறு திட்டங்கசள
அறிவித்துச்

மசயல்படுத்தி

பல்கசலக்கழகமும்
த ிழ் இசணய
ொனிய

வருகிறது.

இதன்

அடிப்பசடயில்தொன்

த ிழ்

இசணயப்

ிறுவப்பட்டது. இது பின்னர் இசணயக் கல்விக்கழக ொக உருமவடுத்தது.

ொ ொடுகள்

உதவிசயப்

பலர்

சடமபற்று வருகின்றன. த ிழ் ம ன்மபொருள் உருவொக்கத்திற்கொக
மபற்று

மசயல்படுத்தியுள்ளனர்.

மசன்சனப்

பல்கசலக்கழக

ம ொழியியல் ஆய்வுப் பிொிவு, அண்ணொப்பல்கசலக்கழகக் கணிப்மபொறியியல் துசற, மசன்சன
குபரொம்பபட்சடயில்

அச ந்துள்ள

AU–KBC

ததாழில்நுட்பக் ல்லூாி, தசன்ரன, தமிழ் இரணய

ஆய்வுச யம்,

எஸ்.எஸ்.என்.

ல்விக் ழ ம், தசன்ரன, அண்ணொ சலப்

பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசற, தஞ்சசத் த ிழ்ப்பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசற, பகொசவ
பொரதியொர் பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசற பபொன்ற பல்பவறு பல்கசலக்கழகத் துசறகளில்
த ிழ் ம ொழியின் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கொன பல்பவறு ஆய்வுகள் ிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன.
த ிழில் ம ன்மபொருள் தயொொிப்பொளர்கள் இசணந்து, கணித் த ிழ்ச்சங்கம் என்ற ஒரு அச ப்சபத்
மதொடங்கி பல்பவறு திட்டங்கசள ப ற்மகொண்டு வருகின்றனர்.
1.11. ம ொழித்மதொழில் நுட்பம்
ததாழில்நுட்பம் என்பது மனித வாழ்க்ர யின் நரடமுரே கநாக் ங் ளுக்கு அேிவியல்
அேிரவப் பயன்படுத்துதல் ஆகும். இது உயிொித்மதொழில்நுட்பம் (bio-technology), பவதியியல்
மதொழில்நுட்பம் (chemical technology), பதொல் மதொழில்நுட்பம் (leather technology), தகவல்
மதொழில்நுட்பம் (information technology) எனப் பலவசகப் படும். அந்த வொிசசயில் தற்பபொது
ம ொழித்மதொழில்நுட்பம் (language technology)

என்பதும் பசர்ந்துள்ளது. கணினித்துசறயில்

னித ம ொழிகளின் பல்பவறு மசயல்பொடுகளுக்கொக ம ன்மபொருள்
உருவொக்கும்

மதொழில்நுட்பப

ம ொழித்மதொழில்நுட்பம்

என

ற்றும் வன்மபொருள்கசள
அசழக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக, கணினியில் த ிசழத் தட்டச்சு மசய்து, அசதச் மசொல் திருத்தி, இலக்கணத்
திருத்தி பபொன்றவற்றின் மூலம் மசம்ச மசய்யும் மசொல்லொளர் ம ன்மபொருள் (word processor)
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ம ொழித்மதொழில்நுட்பத்தின் ஒரு விசளமபொருளொகும். அது பபொன்பற ொம் கணினியில் தட்டச்சுச்
மசய்வசதப் பபச்சொக

ொற்றிக் மகொடுக்கும் ம ன்மபொருள் (text-to-speech synthesizer), தட்டச்சு

மசய்வதற்குப் பதிலொக

ொம் கணினியில் பபசினொல் அசத எழுத்து வடிவில் தட்டச்சு மசய்து

மகொடுக்கும் ம ன்மபொருள் (automatic speech recognizer), இசணய தளத்தில்
பதசவயொனவற்சறத்

பதடி

எடுத்துக்

மகொடுக்கும்

ம ன்மபொருள்

(search

க்குத்
engine),

இசவமயல்லொம் ம ொழித் மதொழில்நுட்பத்தின் விசளமபொருட்கபளயொகும். இசவ பபொன்ற
இயற்சக ம ொழிகளுக்கொன ம ன்மபொருள்
மதொழில்நுட்பத்

துசறயொனது

பல்துசற

ற்றும் வன்மபொருட்கசள உருவொக்கும் ம ொழித்
சொர்ந்த

ஒன்றொகும்.

மதொடர்புத்துசற, உளவியல் துசற, ம ொழியியல் துசற ஆகிய

கணினித்

துசற,

தகவல்

ொன்கு துசறகசளச் பசர்ந்த

வல்லு ர்களும் இசணந்து மசயல்படும் ஒரு துசற இந்தத் ம ொழித்மதொழில்நுட்பத் துசறயொகும்.
ப ற்கூறிய ஒவ்மவொரு துசறயினருக்கும் ம ொழித் மதொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கொன
ப ொக்கங்கள் பவறுபட்டிருக்கலொம். கணிப்மபொறித்துசற வல்லு ர்கள் (computer scientists)
கணிப்மபொறிசயச் மசயற்சக அறிவுத் திறனுள்ள ஒரு கருவியொக (artificial intelligent machine)
ொற்றும் ப ொக்கத்தில் ம ொழித் மதொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபடலொம். ஏமனன்றொல்

னிதனின் அறிவுத்

திறனுக்கு அடிப்பசடயொக அவனது இயற்சக ம ொழி அச வதொல், கணிப்மபொறிக்குச் மசயற்சக
அறிவுத்

திறசனக்

மகொடுக்க

முயற்சிக்கும்

கணிப்மபொறித்

கணிப்மபொறிக்கு இயற்சக ம ொழிகசளப் புொிந்து மகொள்ளும்

துசற

வல்லு ர்கள்

ற்றும் பயன்படுத்தும் திறசனக்

மகொடுக்க முயலுகின்றனர். அதற்கொக அவர்கள் இயற்சக ம ொழிகளின் பண்பு
என்ன,

து

முதலில்

ற்றும் அச ப்பு

னித மூசளயொனது எவ்வொறு இயற்சக ம ொழிகசளக் கற்றுக் மகொள்கிறது,

பயன்படுத்துகிறது

பபொன்றவற்சறக்

கண்டறிவதற்கொக

ம ொழித்

மதொழில்நுட்பம்

ற்றும்

ம ொழியியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
தகவல்மதொடர்புத்துசற வல்லு ர்கள் (communication engineers)
இயற்சக

ம ொழிகள்

வழியொகப்

பபசும்

பபொது

அல்லது

ொம் ஒரு முசனயில்

எழுதும்பபொது,

அசத

ின்னணுச்சொதனங்கள் எவ்வொறு எவ்விதச் மசொற் பசதமும் மதொடர்ச் பசதமும் கருத்துச் பசதமும்
இன்றிக் மகொண்டுமசல்கிறது அல்லது மகொண்டுமசல்லொம் என்பசத ஆய்வதற்கொக ம ொழித்
மதொழில்நுட்ப ஆய்வில் ஈடுபடுகின்றனர்.
உளவியல்

ிபுணர்கபளொ (psychologists)

ொம் ம ொழி வொயிலொக

ற்றவர்கபளொடு

கலந்துசரயொடும்பபொது என்மனன்ன உத்திகசளக் சகயொளுகின்பறொம். இந்த உத்திகசளக்
கணிப்மபொறி

வொயிலொக

பயன்படுத்தலொம்

இயற்சக

என்பசதக்

ம ொழிகசளப்

பயன்படுத்தும்

கண்டறிவதற்கொகத்

பபொது

ம ொழித்மதொழில்நுட்ப

எவ்வொறு
ஆய்வில்

ஈடுபடுகின்றனர்.
ம ொழியியல் வல்லு ர்கள் (linguists) ம ொழிகளின் அச ப்பு என்ன, பண்பு என்ன,
எவ்வொறு பபச்மசொலிகபளொ எழுத்துக்கபளொ

கருத்து அல்லது மபொருசள மவளிப்படுத்துகிறது

என்பவற்சறமயல்லொம் கண்டறிந்து, பின்னர் இதனடிப்பசடயில்
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இயற்சக

ம ொழிப்

பயன்பொட்சட

ப ற்மகொள்வதற்கொக

ம ொழித்மதொழில்நுட்ப

ஈடுபடுகின்றனர். அடிப்பசடயில் ம ொழித் மதொழில்நுட்பத்தின் ஆய்வுப் மபொருள்

ஆய்வில்

து இயற்சக

ம ொழிகபளயொகும். எனபவ ம ொழி அல்லது ம ொழியியல் ஆய்வின் ஒரு பிொிபவ ம ொழித்
மதொழில்நுட்ப ொகும். எனபவ தொன் ம ொழியியலொளர்கள் கணினி ம ொழியியல் (Computational
Linguistics) என்ற ஒரு ம ொழியியல் ஆய்வுப் பிொிசவ உருவொக்கி வளர்த்து வருகின்றனர். அதன்
ஒரு

உட்பிொிபவ

ம ொழித்

மதொழில்நுட்ப ொகும்.

வளர்ச்சியில் ம ொழி ஆய்வொளர்களுக்கு
கணினி ம ொழியியல்

ம ொழித்மதொழில்நுட்ப

ஆய்வில்

அல்லது

ிக முக்கியப் மபரும் பங்கு உண்டு. உலக அளவில்

ற்றும் அதன் உட்பிொிவொன ம ொழித் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பயனொகப்

பல்பவறு ம ொழி ம ன்மபொருள்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. மேர் னியில் ஆச்சிொியப்படத்தக்க
ஒரு ம ொழித் மதொழில் நுட்ப வளர்ச்சி அண்ச க் கொலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு ஆங்கிலம்
ட்டுப

மதொிந்த ஒருவர் மசன்றொல், அவர் தனது மசல்பபொனில் ஆங்கிலத்திபலபய பபசலொம்.

றுமுசனயில் ஆங்கிலம் மதொியொத ஒரு மேர் ொனியர் அசத மேர் ொனிய ம ொழியில் பகட்கலொம்.
ஒரு ேப்பொனியர் தனது ேப்பொனிய ம ொழியில் பகட்கலொம். அதுபபொன்று ஒரு மேர் ொனியர்
அல்லது ேப்பொனியர் தங்களது ம ொழியில் பபசினொல்,

றுமுசனயில் ஆங்கிலம்

ட்டும்

மதொிந்தவர் அசத ஆங்கிலத்தில் பகட்கலொம். அதொவது உடனடிக் கணினி ம ொழிமபயர்ப்பு என்ற
ஒரு ம ொழித் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது. கனடொ

ொட்டில் வொனிசலசயக்

கண்டறியும் கருவிகள் தரும் வொனிசல விவரங்கசள ஆங்கிலத்தில் தொனொக மதொகுத்துத் தரும் ஒரு
ம ொழித்

மதொழில்நுட்பம்

அதுபபொன்று

வி ொனம்

உருவொக்கப்பட்டு,
ற்றும்

மசய்யப்பபொகின்றவர்களிடம்

ரயில்

தற்பபொது

மசயல்படுத்தப்பட்டு

பயணத்திற்கொன

பதிவுச்

வருகிறது.

சீட்டுகசளப்

பதிவு

னித உதவியொளர்களுக்குப் பதிலொகக் கணிப்மபொறிபய உசரயொடி

அவர்களுக்குத் பதசவயொன பதிவுச் சீட்சடப் பதிவு மசய்துதரும் ம ொழித் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சி
ஐபரொப்பிய ொடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளது.
1.12. த ிழ்ம ொழித் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் இன்சறய ிசல
த ிழ்

ம ொழித்

மதொழில்நுட்பம்

ொம்

எண்ணிப்

பொர்க்கொத

அளவுக்கு

வளர்ச்சி

அசடந்துள்ளது. கணிப்மபொறியில் த ிசழப் பொர்க்கபவ இயலொத ஒரு கொல கட்டம் இருந்தது.
கணிப்மபொறியில் ஆங்கிலம் பபொன்ற ம ொழிகளில்

ட்டுப

தட்டச்சு மசய்யபவொ அல்லது பிற

கணிப்மபொறிப் பயன்பொடுகசள ப ற்மகொள்ளபவொ முடிந்தது. பின்னர் த ிழ் எழுத்துருக்கசள
(Tamil fonts) கணிப்மபொறியில் மகொண்டு வரும் முயற்சி மவற்றிமபற்றது. அதன் பயனொகக்
கணிப்மபொறியில் த ிசழத் தட்டச்சு மசய்யும் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. அதிலும் பல சிக்கல்கள்
ீடித்தன. த ிழுக்குப் பல பவறுப்பட்ட கணினித் தட்டச்சுப் பலசககள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
ப லும் குறிப்பிட்ட ஒரு த ிழ் ம ன்மபொருளில் தட்டச்சு மசய்தசல
மகொண்டு திருத்தபவொ
உதவியுடன்

ொற்றபவொ மசய்ய இயலொத

சடப்மபற்ற த ிழ் இசணயம்

ிசல

ற்மறொரு ம ன்மபொருள்

ீடித்தது. பின்னர் த ிழக அரசின்

ொ ொடு ஓரளவுக்கு இச்சிக்கல்கசளத் தீர்த்து

சவத்தது. த ிழுக்மகன யுனிக்பகொட் உருவொக்கப்பட்டு பயன்பொட்டில் உள்ளது. இதுபபொன்ற
முயற்சிகளினொல் கணிப்மபொறிக்கும்

க்கும் இசடயில் த ிழ் பயன்படத் மதொடங்கியது. த ிசழக்
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கணிப்மபொறியில் பொர்க்கத் மதொடங்கிபனொம். அதொவது பயன்பொட்டொளர் இசடயூடகம் (user
interface) என்ற அடிப்பசடயில் த ிழ் பயன்படத் மதொடங்கியது. பல கணினி ம ன்மபொருள்களில்
த ிழ்

எழுத்துக்கள்

சடபபொடத்

மதொடங்கின.

இந்த

கணிப்மபொறியின் பயன்பொடு என்று அசழக்கலொம்.

வளர்ச்சிசயத்

த ிழ்

வொயிலொகக்

த ிழுக்கு என்று மசொல்லொளர்கள் (word

processor) பல உருவாக் ப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன. பபச்சறிவொன் (speech recognizer),
எழுத்து-பபச்சு

ொற்றி (text-to-speech transferer), இசணயத் பதடுவொன் (search engine) பபொன்ற

பலம ொழிசொர் ம ன்மபொருள்கள் த ிழுக்கு உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன. மசொற்பிசழ அல்லது
இலக்கணப்

பிசழ

ஏற்பட்டொல்

தொனொக

அவற்சறத்

திருத்தித்தரும்

மசொல்லொளர்கள்

உருவொக்கப்படு வருகின்றன. இதுபபொன்ற த ிழ் ம ன்மபொருள்கசளத் (software) த ிழுக்கொன
ம ன்மபொருட்கள் என்று அசழக்கலொம். இவ்வசக ம ன்மபொருட்கள் உருவொக்கப்படுவதில்
இருந்த

தசடகள்

தற்பபொது

உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன.
என்றொல், முதலில் குறிப்பிட்ட
ப ற்மகொண்டு,

ருத்துவ

அடிப்பசடயொகக் மகொண்டு,

ப ர்

மசய்யப்பட்டுள்ளன.

துசறசொர்

ம ன்மபொருட்கள்

ருத்துவத்துசற ம ன்மபொருட்கள் உருவொக்கப்பட பவண்டும்
ருத்துவத்துசறயில் அறிவு உசடபயொர் அத்துசறயில் ஆரொய்ச்சி

உண்ச கசளத்

மதளிவுப்படுத்தும்

பபொதுதொன்

அவற்சற

ருத்துவர்களின் உதவிபயொடு கணிப்மபொறித்துசற வல்லு ர்கள்

ருத்துவ ம ன்மபொருட்கசள உருவொக்க இயலும். அதுபபொல ஒரு ம ொழிக்கொன ம ன்மபொருசள
உருவொக்கபவண்டும் என்றொல், ம ொழி அறிஞர்கள் அக்குறிப்பிட்ட ம ொழியின் அச ப்பு, பண்பு,
மசயல்பொடு பபொன்றவற்சற ஆரொய்ந்து மவளிப்படுத்தும்பபொது தொன், அவற்சற அடிப்பசடயொகக்
மகொண்டு கணிப்மபொறித்துசற வல்லு ர்கள் அம்ம ொழிக்கு ம ன்மபொருட்கசள உருவொக்க
இயலும். அவ்வொறு இல்லொ ல் அம்ம ொழி பபசும் கணிப்மபொறித்துசற வல்லு ர்கள் தொங்கபள
அம்ம ன்மபொருட்கசள உருவொக்க முயன்றொல் அது அவ்வளவு மவற்றி மபறொது. ம ொழி
வல்லுனர்களின் துசணயின்றி கணிப்மபொறி வல்லுனர்கள் ம ொழிசொர் ம ன்மபொருள்கசளச்
மசம்ச யொக உருவொக்கவியலொது என்பது தொன் உண்ச .
த ிழுக்கு ஒரு

ல்ல மசொல்திருத்தி (spell checker) உருவொக்கப்படபவண்டும் என்றொல்,

த ிழ்ச் மசொற்களின் பண்பு

ற்றும் அச ப்சபப் பற்றி உண்ச கசளத் மதளிவொகத் த ிழ்ம ொழி

அறிஞர்கள் முன்சவக்கும்பபொதுதொன், அசத அடிப்பசடயொகக் மகொண்டு, கணிப்மபொறித்துசற
வல்லு ர்கள்

மசொல்திருத்தி

ம ன்மபொருசளத்

த ிழுக்கு

உருவொக்க

முடியும்.

த ிழில்

மபயர்ச்மசொற்கள் எந்மதந்த விகுதிகசள எடுக்கும், எந்த வொிசசயில் எடுக்கும், எவ்வொறு அவற்சற
இசணத்து ஒரு முழுச் மசொல்சல உருவொக்குவது, எவ்வொறு த ிழ்ச் மசொற்கசளப் பகுபத
உறுப்புகளொகப் பிொிப்பது பபொன்ற உண்ச கசள எல்லொம் மதள்ளத்மதளிவொக, அறிவியல்
பூர்வ ொகத் த ிழ் ம ொழி அறிஞர்கள் எடுத்துச்மசொன்னொல், கணிப்மபொறித்துசற வல்லு ர்கள்
அவற்சற அடிப்பசடயொகக் மகொண்டு மசொல்திருத்தி ம ன்மபொருட்கசள உருவொக்க இயலும்.
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இந்த இடத்தில் ஓர் உண்ச சயத் மதளிவுப்படுத்த பவண்டியது அவசியம்.

னித மூசள

ம ொழிசயப் புொிந்துமகொள்ளும் முசற பவறு, கணிப்மபொறி புொிந்துமகொள்ளும்முசற பவறு.
அதற்குக் கொரணம்,

னித மூசள ஒரு உயிர் பவதியியல் மபொருள்; ஆனொல் கணிப்மபொறியில்

உள்ள சிப் (chip) ஒரு

ின்னணுப்மபொருள். எனபவ எந்த ஒரு அறிசவயும்

மகொடுக்கும் முசற பவறு,

னித மூசளக்குக்

ின்னணுச் சிப்புக்குக் மகொடுக்கும் முசற பவறு. இவ்பவறுபொட்சட

னதில் மகொண்டு ம ொழி அறிஞர்கள் தொங்கள் கண்டறிந்த உண்ச கசளக் கணிப்மபொறிக்குப்
புொியும் வசகயில்

ொற்றி அச த்துமகொடுத்தொல் தொன் கணிப்மபொறி வல்லு ர்களின் பவசல

எளிதொகும். இதுபபொன்ற இலக்கணங்கசளக் கணினி இலக்கணம் (computational grammar)
என்று அசழப்பொர்கள். த ிழில் இத்தர ய முயற்சி கமற்த ாள்ளப்பட்டு தவற்ேி அரடந்துள்ளன.
தற்பபொது பல்பவறு ப ொக்கில் பல்பவறு கணினி இலக்கணங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்
கொரண ொக

ல்ல மசொல்லொளர்கள், பபச்சறிவொன்கள், எழுத்து-பபச்சு

ொற்றிகள், இசணயத்

பதடுவொன்கள், இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பிகள் பபொன்ற ம ன்மபொருட்கள் உருவொக்கப்பட்டு
மசயல்படுத்தப்பட்டு

வருகின்றன.

இவ்வொறு

கணிப்மபொறி

ப ொக்கில்

ம ொழியொய்வு

ப ற்மகொள்ளப்படுவதுதொன் கணினி ம ொழியியல் என்று அசழக்கப்படுகிறது. அதன் உட்பிொிபவ
ம ொழித் மதொழில்நுட்பம் ஆகும். த ிழ்க் கணினி ம ொழியியல் வளர்ச்சி அசடந்து த ிழுக்கொன பல
ம ன்மபொருட்கள்

உருவொக்கப்பட்டு

வருகின்றன.

இதுபவ

கணிப்மபொறியில்

உயர் ிசலத்

த ிழ்ம ொழிப் பயன்பொடொகும். த ிழ் எழுத்துருக்கசள (fonts) உருவொக்கி, கணிப்மபொறியில் பிற
ம ன்மபொருட்கபளொடு உறவொடும் ிசலயிலிருந்து (user interface) அடுத்தக் கட்ட ிசலக்கு ொம்
மசன்றுமகொண்டிருக்கின்பறொம்.

ஆங்கிலம்

உருவொக்கப்பட்டு

வருகின்றன.

கணினி

மதொழில்நுட்பமும்

இன்று

உலகளவில்

பபொன்று

உயர் ிசல

ம ன்மபொருட்கள்

ம ொழியியலும்

அதன்

ன்கு

அசடந்துள்ளன.

வளர்ச்சி

உட்பிொிவொன

ம ொழித்

இதற்மகன்று

தனித்துசறகள் பல்பவறு பல்கசலக்கழகங்களில் உருவொக்கப்பட்டுச் மசயல்பட்டுவருகின்றன.
த ிழ் ம ொழியிலும் கணினிம ொழியியல் பகொட்பொடுகளின் அடிப்பசடயில் பல ஆய்வுகள்
ப ற்மகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. த ிழுக்குச் மசொற்பகுப்பொன் (morphological parser), மசொல்
உருவொக்கி (word generator), மதொடர் பகுப்பொன் (syntactic parser), மதொடர் உருவொக்கி
(sentence generator) பபொன்ற அடிப்பசட ம ொழித் மதொழில்நுட்ப ம ன்மபொருள் கருவிகள்
உருவொக்கப்படுவதும்

மபளதிக

ஒலியியல்

அடிப்பசடயிலொன

த ிழ்ப்பபச்மசொலி

ஆய்வு,

மபொருண்ச யியல் (semantics) அடிப்பசடயிலொன ஆய்வு, விொிதரவு ம ொழியியல் ஆய்வு (corpus
linguistics) பபொன்றசவ ப ற்மகொள்ளப்படுவதும் கணினித் த ிழ் வளர்ச்சிக்கு இன்றியச யொதன.
இசவ

இல்லொ ல்

த ிழுக்கு

உயர் ிசலயில்

ம ன்மபொருட்கள்

உருவொக்க

இயலொது.

கணிப்மபொறி ய ொக உள்ள இன்சறய உலகில், உயர் ிசலத் த ிழ்ம ன்மபொருட்கள் த ிழுக்கு
உருவொக்கப்படொ ல் உலக அளவில்

ற்ற ம ொழிகளுக்கு இசணயொகத் த ிழ் அடுத்த கட்ட
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வளர்ச்சிசய எட்டவியலொது. அச்சு இயந்திரம் பதொன்றியபபொது, த ிழ் அதில் இடம் மபற்ற
கொரணத்தொல்தொன் இன்று த ிழ் எழுத்துலகில்

ீடித்து வளர்ந்து வந்துள்ளது என்பசத

ொம்

றந்துவிடலொகொது. அதுபபொன்று கணிப்மபொறியில் உொிய இடத்சதத் த ிழ் மபற்றொல்தொன்
அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்குத் த ிழ் மசல்லும் என்பசத

ொம்

ிசனவில்மகொள்ள பவண்டும்.

த ிழுக்கு எழுத்துருசவ உருவொக்கிக் கணிப்மபொறியில் பொர்ப்பபதொடு
பல்பவறு உயர் ிசலத் த ிழ்ம ன்மபொருள் உருவொக்கத்தில்
எனபவ, த ிழ் ஆசிொியர்களும் ஆய்வொளர்களும்

ிறுத்திக்மகொள்ளொ ல்,

ொம் கவனம் மசலுத்தபவண்டும்.

ொணவர்களும் கணினிம ொழியியல்

ற்றும்

ம ொழித் மதொழில்நுட்பம் அடிப்பசடயில் த ிழ் ஆய்சவ ப ற்மகொள்ளபவண்டும். உயர் ிசலத்
த ிழ் ம ன்மபொருட்கள் உருவொக்கத்திற்குத் பதசவயொன த ிழுக்கொன அடிப்பசட ம ொழித்
மதொழில்நுட்ப ம ன்மபொருள் கருவிகள் உருவொக்கப்படபவண்டும்.
1.13. உல ளவில் ணினி தமாழியியலின் ததாடக் ம் வளர்ச்சியும்
உல ளவில்

ணினி தமாழியியலின் ததாடக் ம் வளர்ச்சியும் குேித்து மி ச்சுருக் மான

த வல் ள் ீகழ தைப்பட்டுள்ளன (Ruth Camburn. 2013).


1940 ள்:

ணினி தமாழியியல் பிேந்தது; ததாடக்

ாலத்

திட்டங் ள்

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பில் வனம் தசலுத்தின.


1954: ைஷ்ய-ஆங் ில இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு முரேயின் முதல் தபாதுச் தசயல்
விளக் ம் (அது கதால்வியரடந்தாலும் கூட)



1962: பிைபல

ணினி அேிவியலாரும் தானியங் ி தமாழிச் தசயலாக்

ஆகலாசரனக்

குழுவின் (ஆல்பாக்) உறுப்பினருமான கடவிட் கைஸ் “ ணினி தமாழியியல்” என்ே
வார்த்ரதரய உருவாக் ினார்


1964: எம்ஐடி கபைாசிாியர் கஜாசப் வீசன்பாம் மனித உரையாடரலப் பிைதிபலிக்கும்
முதல் உரையாடலான எலிசாரவ உருவாக் ினார்



1980 ள்:

ணினி

தமாழியியல்

பற்ேிய

ஆைாய்ச்சியின்

முதல்

நரடமுரே

வணி மயமாக் ல் மற்றும் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்புக்குத் திரும்புதல்


1990 ள்: தபாிய நிறுவனங் ளின் சிேந்த வளர்ச்சி மற்றும் இயந்திை ற்ேலின் பயன்பாடு



2000 ள்: இயற்ர தமாழி ஆய்வுக் ருவி ள் மற்றும் இரடமு ங் ளின் திடீர் எழுச்சி.
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இயல் 2
கணிப்மபொறி மூலம் ம ொழி ஆய்வு
2.1 இயற்சக ம ொழி ஆய்வு
கணிப்மபொறி ஒரு ம ொழியொய்வுக் கருவி. மசய்திகசள 1,0 என்ற எண்களொல் ஆய்வது
தொன் கணிப்மபொறி.
ம ொழி

மூலம்

னித மூசள 0,1 என்ற அடிப்பசட எண்கசள சவத்துக் மகொண்டு எந்திர

சிக்கலொன

கணிப்மபொறிசய

உருவொக்கியது.

எழுத்துக்களும்

எண்களும்

தனித்தன்ச யொன குறியீடுகளும் (special symbols) 0,1 என்பசவகளொல் தொன் உருப்படுத்தம்
மசய்யப்படுகின்றன. உயர் ிசல ம ொழிகள், மபொருள்பகொளி (interpreters), ஒன்று கூட்டிகள்
(assemblers) என்பன ம ொழியியலொல் பயன்மபற்றன. இப்மபொழுது ம ொழியியலொர் கணினிசய
அவர்களின் கடின ொன மசயல்பொடுகசளச் மசய்யும் உண்ச யொன கருவியொகப் பயன்படுத்தும்
கொலம் வந்துவிட்டது. ம ொழியியல் சொர் கணிப்மபொறி ஆய்சவக் கணினி ம ொழியியல் ஆய்வு
அல்லது இயற்சக ம ொழி ஆய்வு என்பர். இது பபச்சசத் மதொிந்துமகொள்ளுதல், பபச்சச
உருவொக்குதல், பனுவல்கசள/உசரகசளப் பபசொக்குதல், பபச்சுக்கசளப் உசர ஆக்குதல்,
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு, விொிதரவுகசள ஆய்தல், உசரகசள ஆய்தல், ம ொழி அலகுகசளக்
பகுப்பொய்வு

மசய்தல்

மகொள்ளுதல்

என்பனவற்சற

என்பதுடன்

உள்ளடக்கும்.

பின்வருவனவற்சறயும்

ம ொழியொய்வு

உள்ளடக்கும்:

ம ொழிசயப்

உசர

அல்லது

புொிந்துக்
பபச்சுச்

மசய்திகசள மபொருள் மகொண்டுப் புொிந்துக் மகொள்ளுதல். ம ொழிமபயர்த்தல், உசரகள் அல்லது
பபச்சுச் மசய்திகசள உருவொக்குதல்.
2.2 இயற்சக ம ொழியும் மசயற்சகம ொழியும்
னிதர்கள் இயற்சகயொகப் பயன்படுத்தும் எந்த ம ொழியும் இயற்சக ம ொழியொகும்.
மசயற்சகயொக

னிதனொல்

பவறுபட்டசவ.

எடுத்துக்கொட்டொக,

ம ொழிகளொன

உருவொக்கப்பட்ட

ம ொழிகள்

கணிப்மபொறியில்

இயற்சக

ம ொழியில்

பயன்படுத்தும்

இருந்து

வழிமுசறவசரவு

(programming languages) பபொர்ட்ரொன் (Fortran), பபசிக் (Basic), சி (C),

புபரொலொக் (Prolog), லிஸ்ப் (Lisp), மபர்ல் (Perl) என்பசவகமளல்லொம் மசயற்சக ம ொழிகளொகும்.
இயற்சக ம ொழியொய்வு (Natural Language Processing (NLP)) கணிப்மபொறிசயக் மகொண்டு
ம ொழிசய ஆய்வு மசய்யும் எல்லொ

டவடிக்சககசளயும் உள்ளடக்கும். பபச்சசயும் (speech)

எழுத்து ம ொழிசயயும் ஆயும் கணினி நுட்பங்கள் இதில் அடங்கும். பபச்சு உருவொக்கம் (speech
synthesis) இயற்சக ஒலியொன பபச்சச உருவொக்குவது நுட்ப அடிப்பசடயில் சிக்கலொனதொகும்.
என்ன பபசப்படுகிறது என்பசதப் புொிந்து மகொள்ள சொியொன இசசபயொட்டம் பபொன்றசவ பதசவ.
2.3 ம ொழி ஆய்வும் கணிப்மபொறியும்
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இன்சறய அறிவியல் உலகத்தின்

ொயகன் கணிப்மபொறி. இருபதொம் நூற்றொண்டில்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல்பவறு பயன்பொட்டுச் சொதனங்கசளப் பின் தள்ளிவிட்டு
இன்றியச யொத பங்கொளியொய்

க்கு

ொறியுள்ளது கணிப்மபொறி. மவறும் கணிக்கும் மபொருளொக இருந்த

கணிப்மபொறி தரவுகள் பச ித்து சவக்கும் கருவியொக, தகவல் மதொடர்பு கருவியொக, தரவுகசள
தொபன

ஆய்ந்து

க்கு

முடிவுகசள

மவளிப்படுத்தும்

கருவியொக

பயன்படுகிறது. ம ொழி மசயல்பொட்டிற்கும் கணிப்மபொறியின் பங்கு

ற்றும்
ம்ச

மசய்யும் விதத்தில் வளர்ந்துள்ளது. தற்கொலக் கணிப்மபொறியின் ிசனவகம்
உள்ளது. துசண

ிசனவகங்களும்

பகொடிக்கணக்கொனச்

மசொற்களொல்

பலவழிகளில்
வியப்பசடயச்

ிகப்மபொிய அளவில்

ிகப்மபொிய பசகொிப்பு இடத்சதக் மகொண்டுள்ளன. பல
அச ந்த

தரவுகசளக்

கணிப்மபொறியில்

( ிசனவகம்,

பதிவுத்தட்டு, பதிவு ொடொ பபொன்றவற்றில்) பசகொித்து சவத்துத் பதசவயொனபபொது பயன்படுத்திக்
மகொள்ள

இயலும்.

ம ொழிக்கொன

தரவுகள்

பலவசககளில்

அச யலொம்.

மசொற்களின்

மதொகுப்பொகபவொ வொக்கியங்களின் மதொகுப்பொகபவொ அச யலொம். இசவகள் உள்ளடங்கிய ஒரு
பனுவலொகவும்

(text)

பதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட

அச யலொம்.
பகுதிகளின்

மவவ்பவறு

மதொகுப்பொக

மபருந்தரவு/விொிதரவு/தரவுத்மதொகுதி

(corpus)

வசகப்பட்ட
அச யலொம்.

என்று

உசரகளிலிருந்து
இத்தசகய

அசழக்கப்மபறும்.

தரவு

த ிழுக்கொன

மபருந்தரசவச் பசகொித்து சவப்பது

ிக இன்றியச யொதப் பணியொகும். பல இலக்கியக்

கூறுகசள உள்ளடக்கிய உசரகள், பல

சடயியல் கூறுகசள உள்ளடக்கிய உசரகள், வட்டொர

வழக்கு, கிசள ம ொழி வழக்கு, சமுதொயம ொழி வழக்கு, பபச்சு வழக்கு, இலக்கிய வழக்கு பபொன்ற
பல்பவறு ம ொழி வழக்குகசள உள்ளடக்கிய உசரகள் எல்லொம் ஒருபசரப் மபருந்தரவொக
அச யும். இத்தசகய மபருந்தரசவ இருவசகயொகப் பிொிக்கலொம்:
1. எழுத்து வடிவில் அச யும் மபருந்தரவு (written corpus)
2.

பபச்சு வடிவில் அச யும் மபருந்தரவு (speech corpus)

இத்தசகய

மபருந்தரவுகள்

ம ொழியொய்வுக்கும்

ம ொழிக்கொன

பயன்பொட்டுக்

கருவிகள்

தயொொிக்கவும் பபருதவிப் புொிகின்றன. தரவுகள் கணிப்மபொறியொல் ஆயப்பட்டு தகவல்களொகத்
தரப்படும். ம ொழித்மதொடர்பொன தகவல்கசளப் பல வசகப்பட்ட

ிசனவகத்தில் (வன்தட்டு,

குறுந்தட்டு, பதிவு ொடொ பபொன்றவற்றில்) பச ித்து சவத்துத் பதசவப்படும்பபொது பயன்படுத்திக்
மகொள்ளலொம்.
கிடக்கின்றன.

பல்பவறு

வித ொன

இத்தகவல்கசளப்

தகவல்கள் இசணயத்தளத்தில் மபரு ளவில்
மபறுவதில்

முக்கிய ொன

அம்சம்

ிரம்பிக்

என்னமவன்றொல்

இயல்ம ொழிசயப் பயன்படுத்தி பதசவயொன தகவல்கசளப் மபறுதலொகும். இதற்கு பதசவ
இயல்ம ொழி

இசடமுகப்பு

(Natural

language

Interface).

இதனொல்

இயல்ம ொழி

அடிப்பசடயிலொன குறியீடுகசளக் மகொண்டு பதசவயொன தகவல்கசளப் மபற இயலும். த ிழ்
ம ொழியின் கட்டச ப்சபக் கணிப்மபொறி வழி ம ொழியின் எல்லொ
ிசல, உருபனியல்
ஆய்ந்து

ிசல, மதொடொியல்

சவத்திருந்தொல்

த ிழ்

ிசல, மபொருண்ச யியல்

ம ொழிசயப்

பயன்படுத்தி
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ிசலகளிலும் (ஒலியனியல்
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தகவல்கசளப்

மபற

ிசல)
உதவும்
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இயல்ம ொழி இசடமுகப்புகசள ிறுவ இயலும். இத்தசகய இசடமுகப்பு பல்பவறு வடிவுகசளக்
மகொண்டிருக்கும். தகவல்பதடும் மபொறி (search engine) தகவல்கசளப் மபற உதவும் முக்கியக்
கருவியொகும். த ிழுக்கு இத்தசகய தகவல்பதடும் மபொறி உருவொக்குவதற்கொன முயற்சிகள்
ப ற்மகொள்ளப்பட்டு மபரு ளவில் மவற்றியும் அசடந்துள்ளது. பகள்வி-பதில் அச ப்புகள்,
கணிப்மபொறியுடன்

உசரயொடும்

அச ப்புகள்

பபொன்றசவ

இயல்ம ொழி

இசடமுகப்சப

அடிப்பசடயொகக் மகொண்டு அச க்கப்பட்டிருந்தொல் தொன் பொ ரரும் பயன்படுத்தி தகவல்கசளப்
மபற இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக, த ிழ் இலக்கிய நூல் ஒன்சற விடுவிரலொக தந்து இயல்ம ொழி
முகப்பு மூலம் பதசவயொன பதில்கசள அல்லது தகவல்கசள மபறும்படியொக கணிப்மபொறியின்
பயன்பொடு அச யலொம். விவசொயிகளுக்கொன தரவு ச யங்களிலிருந்து இயல்ம ொழியின் வழி
பவண்டிய தகவல்கசளப் மபறுதலும் இத்தசகய பயன்பொடொகும். ம ொழி உசரகசளப் படி ிசல
(ஒலியனியல்

ிசல, உருபனியல்

ிசல, மதொடொியல்

ிசல, மபொருண்ச யியல்

ிசல)

அச ப்பில் வரும் ம ொழி அலகுகளொக பிொித்தொய்ந்து ம ொழியின் கட்டச ப்சபப் புொிந்துக்
மகொள்ள

கணிப்மபொறிசயப்

மகொள்பவொம்: பள்ளி

பறித்தொன். பள்ளி

பயன்படுத்தலொம்.

ொணவன் ரகு ொன்

பின்வரும்

த ிழ்

வொக்கியத்சத

எடுத்துக்

ரத்திலிருந்து மபொிய பலொப்பழத்சதக் கவன ொகப்

ொணவன் ரகு ொன் என்பது மபயர்த்மதொடர் என்றும், பலொப்பழத்சதக்

கவன ொகப் பறித்தொன் என்பது விசனத்மதொடர் என்றும், ப லும் பள்ளி

ொணவன்,

ரம்,

பலொப்பழம், ரகு ொன் என்பன மபயர்கள் என்றும், பறி என்பது விசன என்றும், மபொிய என்பது
மபயரசட என்றும், கவன ொக என்பது விசனயசட என்றும், இலிருந்து பின்னுருபு என்றும், ஐ
என்பது பவற்றுச யுருபு என்றும், -த்- என்பது இறந்தகொல இசட ிசல என்றும், ஆன் என்பது
படர்க்சக ஆண்பொல் விசனமுற்று விகுதி என்றும் பகுப்பொய்வு மசய்யலொம். ம ொழியின்
கட்டச ப்சபப் பற்றிய தகவல்கசளச் மசயற்சக அறிவொகக் கணிமபொறிக்கு ஊட்டினொல்
கணிப்மபொறி ப ற்கண்டது பபொன்ற வொக்கியங்கசளப் பகுப்பொய்வு மசய்து தந்துவிடும். ஒரு
கொலகட்டத்தில் ம ொழியலொர் கள ஆய்வு மசய்து தகவலொளிகளின் உதவியொல் ஆயப்படொத
ம ொழிகளின்

தரவுகசளச்

பசகொித்து

அதன்

ீது

சில

ம ொழியியல்

மகொள்சககசளயும்

பகொட்பொடுகசளயும் பயன்படுத்தி சில கருதுபகொள்களின் அடிப்பசடயிலும் உற்றுப ொக்கல்
மூலமும் அம்ம ொழிகளின் ஒலியனியல், உருபனியல், மதொடொியல் அச ப்புகசளக் கண்டபிடிக்க
முயலுவர்.

இது

பண்புசொர்

ம ொழியியல்

கணிப்மபொறியின் வரவொல் அத்தசகய

ிசல

(qualitative

linguistics)

எனப்படும்.

இப்பபொது

ொறி ம ொழிகளின் விொிதரவுகள் உருவொக்கப்பட்டு

அதன் ீது புள்ளியில் ம றிமுசறகளின் அடிப்பசடயில் ப ற்மசொன்ன ம ொழி அச ப்புகள்
கண்டுபிடிக்கப்படும். இசத அளவுசொர் ம ொழியியல் (quantitative linguistics) என்பர். தற்பபொது
ம ொழி

ஆய்வுகள்

ஆய்வுகளொக

எல்லொம்

கணினிசயப்

பயன்படுத்தி

விொிதரவுகள்

ீது

மசய்யப்படும்

ொறியுள்ளன. ம ொழி உசரசய இடு வரலொகத் (input) தந்து தக்க வழியச ப்புகளும்

(programs) கட்டசளகளும் (instructions) தந்தொல் ம ொழியின் கட்டச ப்பு குறித்த தகவல்கசள
விடுவரலொகப்

(output)

மபறலொம்.

கணிப்மபொறிசயக்
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வொக்கியங்களொகவும்

வொக்கியங்கசளத்

மதொடர்களொகவும்

மதொடர்கசளச்

மசொற்களொகவும்

மசொற்கசள ஒலியன்களொகவும் ஒலியன்கசள ஒலிக்கூறுகளொகவும் பிொித்து ஆயலொம். ப லும்
ம ொழி அலகுகளுக்கு இசடபய உள்ள மபொருண்ச

உறவுகசளயும் ஆயலொம். இதற்கொகத்

மதொடொியல் ஆய்வி (syntactic analyzer), உருபனியல் ஆய்வி (morphological analyzer),
ஒலியனியல் ஆய்வி (phonological analyzer), மபொருண்ச யியல் ஆய்வி (semantic anayazer)
என்ற ஆய்விகசளத் தயொொிக்க பவண்டும். த ிழில் இத்தசகய ஆய்விகள் தயொொிக்கப்பட்டுப்
பயன்பொட்டில் உள்ளது. இவ்வொறு ம ொழிக் கூறுகசளக் கணிப்மபொறி வழி பகுப்பொய்வது
குறித்தும் த ிழில் இதற்கொன முயற்சிகள் குறித்தும் இவ்வொய்விகள் அடிப்பசடயிலொன ம ொழிசொர்
ம ன்மபொருள்கள்

அல்லது

ம ொழிக்

கருவிகள்

உருவொக்குவது

குறித்தும்

இந்நூலில்

விளக்கப்படும்.
ம ொழித் மதொடர்பொன கணிப்மபொறியின் பயன்பொட்சட ஆறு முக்கியக் கூறுகளொகப்
பகுக்கலொம்.
படம் 1
ம ொழித்மதொடர்பொன கணிப்மபொறியின் பயன்பொடு

தரவுகசளச்

தகவல்

ம ொழியின்கட்ட

ம ொழி

ம ொழி

பசகொித்தல்

கசளப்

ச ப்சப

பயன்பொட்டுக்

மபயர்த்தல்

மபறுதல்

ற்றும் ம ொழி

கருவிகள்

சடசய

தயொொித்தல்

கற்றல்
கற்பித்தல்

ஆய்தல்

முதல் இரண்டும் ம ொழி அல்லொத பிற ம றிகளுக்கும் மபொருந்தும். மூன்றொவது பயன்பொடு
பின்னர்வரும் மூன்று பயன்பொட்டிற்கும் அடிப்பசடயொக அச யும்.
2.3.1 தரவுகசள பசகொித்தல்
தற்கொலக் கணிப்மபொறியின்
ிசனவகங்களும்

ிசனவகம்

ிகப் மபொிய அளவில் உள்ளது. துசண

ிகப் மபொிய பசகொிப்பு இடத்சதக் மகொண்டுள்ளன. பல பகொடிக்கணக்கொன

மசொற்களொல் அச ந்த தரவுகசளக் கணிப்மபொறியில் ( ிசனவகம், பதிவுத் தட்டு, பதிவு

ொடொ

பபொன்றவற்றில்) பசகொிப்பு சவத்துத் பதசவயொன பபொது பயன்படுத்திக்மகொள்ள இயலும்.
ம ொழிக்கொன தரவுகள் பல வசககளில் அச யலொம். மசொற்களின் மதொகுப்பொகமவொ
வொக்கியங்களின் மதொகுப்பொகபவொ அச யலொம். ஒரு பனுவலொக (text) அச யலொம். (எந்த ஒரு
ம ொழி

உடலும்

பனுவலொகும்.)

மவவ்பவறு

வசகப்பட்ட

பனுவல்களில்

இருந்து

மதொிந்மதடுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் மதொகுப்பொக அச யலொம். இத்தசகய தரவு மபருந்தரவு
(corpus) என்று அசழக்கப்மபறும். த ிழுக்கொன மபருந்தரசவச் பசகொித்து சவப்பது
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இன்றியச யொத பணியொகும். பல இலக்கியக் கூறுகசள உள்ளடக்கிய பனுவல்கள், பல
சடயியல் கூறுகசள உள்ளடக்கிய பனுவல்கள், வட்டொர வழக்கு, கிசளம ொழி வழக்கு, சமுதொய
ம ொழி வழக்கு, பபச்சு வழக்கு, இலக்கிய வழக்கு பபொன்ற பல்பவறு ம ொழி வழக்குகசள
உள்ளடக்கிய பனுவல்கள் எல்லொம் ஒரு பசரப் மபருந்தரவொக அச யும். இத்தசகய மபருந்தரசவ
இருவசகயொகப் பிொிக்கலொம். ஒன்று எழுத்து வடிவில் அச யும் மபருந்தரவு (written corpus)
ற்மறொன்று பபச்சு வடிவில் அச யும் மபருந்தரவு (speech corpus). இத்தசகய மபருந்தரவுகள்
ம ொழி ஆய்வுக்கும் ம ொழிக்கொன பயன்பொட்டுக் கருவிகள் தயொொிக்கவும் பபருதவி புொியும்.
2.3.2 தகவல்கசளப் மபறுதல்
தரவுகள் கணிப்மபொறியொல் ஆயப்பட்டுத் தகவல்களொகத் தரப்படும். ம ொழித்மதொடர்பொன
தகவல்கசளப் பல வசகப்பட்ட

ிசனவகத்தில் (வன் தட்டு, குறுந்தட்டு, பதிவு

ொடொ

பபொன்றவற்றில்) பச ித்து சவத்துத் பதசவப்படும் பபொது பயன்படுத்திக்மகொள்ளலொம். பல்பவறு
வித ொன தகவல்கள் இசணயதளத்தில் மபரு ளவில்

ிரம்பிக் கிடக்கின்றன. இத்தகவல்கசளப்

மபறுவதில் முக்கிய ொன அம்சம் என்னமவன்றொல் இயல் ம ொழிசயப் பயன்படுத்தித் பதசவயொன
தகவல்கசளப் மபறுதலொகும். இதற்குத் பதசவ இயல் ம ொழி இசடமுகப்பு (Natural Language
Interface (NLI). இதனொல் இயல் ம ொழி அடிப்பசடயிலொன குறியீடுகசளக் மகொண்பட
பதசவயொன தகவல்கசளப் மபற இயலும். த ிழ் ம ொழியின் கட்டச ப்சபக் கணிப்மபொறி வழி
ம ொழியின் எல்லொ
மபொருண்ச யியல்

ிசலகளிலும் (ஒலியனியல்
ிசல)

ஆய்ந்து

ிசல, உருபனியல்

சவத்திருந்தொல்

ிசல, மதொடொியல்

த ிழ்ம ொழிசயப்

தகவல்கசளப் மபற உதவும் இயல்ம ொழி இசடமுகப்புகசள

ிசல,

பயன்படுத்தித்

ிறுவ இயலும். இத்தசகய

இசடமுகப்பு பல்பவறு வடிவுகசளக் மகொண்டிருக்கும். தகவல் பதடும் மபொறி (search engine)
தகவல்கசளப் மபற உதவும் முக்கிய கருவியொகும். த ிழுக்கு இத்தசகய தகவல் பதடும் மபொறி
உருவொக்குவதற்கொன

முயற்சிகள்

ப ற்மகொள்ளப்பட்டும்

அசவ

மபரு ளவில்

மவற்றியும்

அசடந்துள்ளன.
2.3.3 ம ொழியின் கட்டச ப்சப ஆய்தல்
ம ொழிப் பனுவல்கசள ஒலியனியல்
மபொருண்ச யியல்

ிசல

ஆ ியப்

ிசல, உருபனியல்

படி ிசல

அச ப்பில்

ிசல, மதொடொியல்

வரும்

(ஒலியன் ள், உருபன் ள், தசாற் ள், ததாடர் ள், வாக் ியங் ள்,

ம ொழி

ிசல,

அலகுகளொகப்

ருத்துரை, தர்க் க் கூற்று)

பிொித்தொய்ந்து ம ொழியின் கட்டச ப்சபப் புொிந்துமகொள்ளக் கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தலொம்;
மறுதரலயா ச் சிேிய தமாழிக் கூறு ளிலிருந்து தபாிய தமாழிக் கூறு ரள ஆக் லாம்.
முதலொவசதப்

ம ொழிப்

பகுப்பொய்வு

என்றும்

இரண்டொவசத
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அசழக்கலொம். சிக்கலொன ம ொழி அச ப்சபப் பின்வரு ொறு ஆறு பவறுபட்ட ஆய்வுகளொகப்
பகுக்கலொம்:


ஒலியனியல் ஆய்வு



உருபனியல் ஆய்வு



மதொடொியல் ஆய்வு



மபொருண்ச யியல் ஆய்வு



பயன்வழியியல் ஆய்வு



கருத்தொடல் ஆய்வு

ம ொழிசய இம் ட்டங்களில் பகுப்பசதக் கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப் பகுப்பொய்வு என்பர்.
றுதசலசய ம ொழி ஆக்கம் என்பர். இசவ கணினி ம ொழியியலுக்கு அடிப்பசட ஆய்வுகளொகும்.
ஒலியனியல் ஆய்வு: ஒலியனியல் ஆய்வு மசொற்கசள அல்லது உருபன்கசள ஒலியன்களொகப்
பகுப்பொய்வு மசய்யும்; ஒலி அசடயொளக் குறிகளிட ிருந்து அல்லது பகட்பு அசடயொளக்
குறிகளிட ிருந்து ஒலியன்கசளப் பிொித்மதடுக்கும்; ப லும் பபச்சசத் மதொிந்து மகொள்ளும்

ற்றும்

ஆக்கம் மசய்யும்.
ஒலிகள்  மசொற்கள்
/b/+/ɔ:/ +/t /  /bɔ:t/ ‘boat’
க்+ஆ+க்+அ+ம்  கொலம்
உருபனியல்

ஆய்வு:

இது

மசொற்கசள

உருபன்பகளொகப்

பகுத்தல்,

உருபன்களிலிருந்து

மசொற்கசளப் மபறல் என்பனவற்சற உள்ளடக்கும்.
உருபன்கள்  மசொற்கள்
ரம்+கள் 
மதொடொியல்
மசொற்களின்

ஆய்வு:
வொிசச

ரங்கள்
இது

வொக்கியங்கசளத்

அச ப்பிலிருந்து

மதொடர்களொகவும்

வொக்கிய

அச ப்சபப்

மசொற்களொகவும்
மபறல்

பிொித்தல்,

என்பனவற்சற

உள்ளடக்கும்.
மசொல்வொிசச  வொக்கிய அச ப்பு
‘இரொ ன் சீசதசய

ணந்தொன்’ என்ற மசொல் வொிசசயிலிருந்து பின் வரும் பகுத்தொயப் பட்ட

கிசள அச ப்சபப் மபறலொம்.
படம் 2:
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வொ
மபமதொ

விமதொ

மப

பவமதொ

இரொ ன் மபமதொ
மப

வி

பவஉ

ணந்தொன்

ஐ

சீசத

வா = வாக் ியம், தபததா = தபயர்த் ததாடர், விததா = விரனத் ததாடர், கவததா = கவற்றுரமத்
ததாடர், தப = தபயர், வி = விரன, கவஉ = கவற்றுரம உருபு.
மபொருண்ச யியல் ஆய்வு: இது வொக்கிய அச ப்பு, மசொற்மபொருண்ச

இவற்றிலிருந்து

வொக்கியப் மபொருண்ச சயப் மபறுவசத உட்படுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொக, இரொ ன் சீசதசய

ணந்தொன் என்று பகுத்தொயப்பட்ட கிசள அச ப்பிலிருந்து பின்வரும் தர்க்கக் கூற்சறப்
மபறலொம்:

ணந்தொன் (இரொ ன், சீசத).
பயன்வழியியல் ஆய்வு: வொக்கியப்மபொருள்

ற்றும் சூழல் இவற்றிலிருந்து சொியொன மபொருசளப்

மபறுவசத உட்படுத்தும். இது மபொது அறிசவயும் முன்னர் வந்த கூற்றின் அறிசவயும்
உள்ளடக்கும். அவன் சீசதசய

ணந்தொன் என்ற வொக்கியத்தில் வரும் பதிலீடுப் மபயர் (அவன்)

முன்னர் வந்த வொக்கியத்தின் அறிவொல் அவன் = ரொ ன் என்று புொிந்துமகொள்ளப்படும்.
பின்வரும் த ிழ் வொக்கியத்சத எடுத்துக்மகொள்ளவும்.
பள்ளி ொணவன் ரகு ொன் ரத்திலிருந்து மபொிய பலொப்பழத்சதக் கவன ொகப் பறித்தொன்.

பள்ளி ொணவன் ரகு ொன் என்பது மபயர்த்மதொடர் என்றும் ரத்திலிருந்து மபொிய பலொப்பழத்சதக்
கவன ொகப் பறித்தொன் என்பது விசனத் மதொடர் என்றும் ப லும் பள்ளி,

ொணவன்,

ரம்,

பலொப்பழம், ரகு ொன் என்பன மபயர்கள் என்றும் பறி என்பது விசன என்றும் மபொிய என்பது
மபயரசட என்றும் கவன ொக என்பது விசனயசட என்றும் இலிருந்து, ஐ என்பன பவற்றுச
உருபுகள் என்றும் த் என்பது இறந்த கொல இசட ிசல என்றும், ஆன் என்பது படர்க்சக
ஆண்பொல் விசனமுற்று விகுதி என்றும் பகுப்பொய்வு மசய்யலொம். ம ொழியின் கட்டச ப்சபப்
பற்றிய

தகவல்கசளச்

மசயற்சக

அறிவொகக்

கணிப்மபொறிக்கு

ஊட்டினொல்

கணிப்மபொறி

ப ற்கண்டது பபொன்ற வொக்கியங்கசளப் பகுத்தொய்வு மசய்து தந்து விடும்.
ம ொழிப் பனுவசல இடுவரொலொகத் (input) தந்து தக்க வழியச ப்புகளும் (programs)
கட்டசளகளும் தந்தொல், ம ொழியின் கட்டச ப்பு குறித்த தகவல்கசள விடுவரலொகப் (output)
மபறலொம்.

கணிப்மபொறிசயக்

மகொண்டு

ம ொழிப்பனுவல்கசள

வொக்கியங்களொகவும்

வொக்கியங்சளத் மதொடர்களொகவும் மதொடர்கசளச் மசொற்களொகவும் மசொற்கசள ஒலியன்களொகவும்
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ஒலியன்கசள ஒலிக் கூறுகளொகவும் பிொித்து ஆயலொம். ப லும் ம ொழி அலகுகளுக்கு இசடபய
உள்ள மபொருண்ச

உறவுகசளயும் ஆயலொம். இதற்கொகத் மதொடொியல் பகுப்பொய்வி (syntactic

analyzer/parser), உருபனியல் பகுப்பொய்வி (morphological analyzer/parser), ஒலியனியல்
பகுபொய்வி (phonological analyzer), மபொருண்ச யியல் பகுப்பொய்வி (semantic analyzer/parser)
என்ற

பகுப்பொய்விகசளத்

உருவொக்க

பவண்டும்.

த ிழில்

இத்தசகய

ஆய்விகள்

உருவொக்கப்பட்டுப் பயன்பொட்டில் உள்ளன. இதற்கு மறுதரலயா ச் தசயல்படும்

ருவி ரள

ஆக் ி ள் எனலாம்; ததாடாியல் ஆக் ி, உருபனியல் ஆக் ி என்பன ஆக் ி ளாகும்.
2.3.4 ம ொழி சடசய ஆய்தல்
ம ொழியின் கட்டச ப்சபக் கருத்தொடல், வொக்கியம், மதொடர் மசொல் என்ற அலகுகளின்
அடிப்பசடயில் கணிப்மபொறி மூலம் ஆய இயலும் என்று கண்படொம். ம ொழி அலகுகள்
சடயியல்

அடிப்பசடயிலொன

சிறப்புப்

பண்புக்

கூறுகசள

மவளிப்படுத்தி

பவறுபொட்சட உணர்த்தும். கணிப்மபொறியின் உதவியொல் பவறுபட்ட

ம ொழி சட

சடயில் அச ந்த

பனுவல்கசள அல்லது ம ொழி வழக்குகசள ஆய்ந்து ஒப்பீடு மசய்து அவற்றின்

சடயியல்

சிறப்புப் பண்புகசளத் மதொிந்து மகொள்ளலொம். இத்தசகய ஆய்வு பசடப்பொளிசய இனங்கண்டு
மகொள்ளவும்

பசடப்பிலக்கியத்தின்

உதவியுடன்

இத்தசகய

இத்தசகய,

கணினி

ஆய்சவ

வழி

த ிழ்

கொலத்சதக்

கணிக்கவும்

நுணுக்க ொகவும்
ம ொழி

பயன்படும்.

விசரவொகவும்

சட ஆய்வுகள் பல

மசய்து

கணிப்மபொறி
முடிக்கலொம்.

மவற்றிகர ொகச் மசய்து

முடிக்கப்பட்டுள்ளன. புள்ளியல் ம ொழியியல் (Statistical Linguistics), அளவீட்டு ம ொழியியல்
(Quantitative Linguistics) பபொன்ற பயன்பொட்டு ம ொழியியல் பொடங்களின் பகொட்பொடுகளும்
மகொள்சககளும் ம ொழியியல்

சட ஆய்வுக்கு உறுதுசண புொிகின்றன. ம ொழி சடசய ஆய

உதவும் ம ன்மபொருள்கள் பல கண்டு பிடிக்கப்பட்டு ம ொழிப் பயன்பொட்டில் உள்ளன.
2.3.5. பபச்சசத் மதொிந்து மகொள்ளல்
இது அடிப்பசடயில் மதொடர்ச்சியொன ஒலி அசலகசள பவறுபட்ட மசொற்களொகப்
பகுத்தல், இயற்சகம ொழிசயப் புொிந்துக் மகொள்ளுதல் (Natural Language Understanding),
தனித்தனிச் மசொற்களிலிருந்து மபொருண்ச க்குச் மசல்லுதல், இயற்சக ம ொழிசய உருவொக்குதல்,
(Natural Language Generation), அனு ொனிக்க இயலொத உள்ளீடுகளுக்குப் மபொருத்த ொன
பதில்கசள உருவொக்குதல் என்பனவற்சற உள்ளடக்கும்.
2.3.6 இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு
இது
குறிப்பிடும்.

ஒரு

இயற்சக

மபொதுவொக

ம ொழிசய
இயற்சக

இன்மனொன்றொக
ம ொழியொய்வு

ம ொழிப்மபயர்ப்பு

பபச்சச
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பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பபச்சு

ற்றும் இயற்சக ம ொழியொய்வு என்பசதப் பபச்சசயும் பிற

இயற்சக ம ொழியொய்வுகசளயும் உள்ளடக்கப் பயன்படுத்தலொம்.
2.4 சீரொன மவளிப்பொடுகளும் தொனியங்கிகளும்
கணினியின்

வழி

ம ொழி

ஆய்வுகள்

மசய்ய

தொனியங்கிகசளயும் (Regular expressions and Automata) பற்றி

சீரொன

மவளிப்பொடுகசளயும்

க்கு அடிப்பசடயொன அறிவு

பதசவ.
2.4.1 சீரொன மவளிப்பொடுகள் (Regular expressions)
பனுவல் மதொடர் வொிசசகசளப் (text strings) பண்பொக்கம் மசய்யும் தர ொன குறி ொனம்
(standard notation) சீரொன மவளிப்பொடொகும் (regular expressions). சீரொன மவளிப்பொடு
வசலயில் பதடல் பபொன்ற சூழல்களில் பனுவல் பகொர்சவகசள (text strings) குறிப்பிட்டுக்
கூறவும் பிற தகவல்

ீட்பு (information retrieval) பயன்பொடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுவபதொடு

மசொல் ஆய்விலும், விொிதரவுகளிலிருந்து (corpora) வருசக எண்ணிக்சககசளக் கணக்கிடல்
பபொன்ற மசயல்பொடுகளிலும் முக்கிய ொன பங்கு வகிக்கின்றது. கணிப்மபொறி அறிவியலில்
தரப்படுத்தல்களின் ஒரு மவற்றி சீரொனமவளிப்பொடுகளொகும்; இது உசரபதடல் பகொர்சவகசளக்
குறிப்பிட உதவும் ஒரு ம ொழியொகும்.
சீரொன மவளிப்பொடு முதலில் க்லின் (Kleen 1956) என்பவரொல் உருவொக்கப்பட்டது. இது
பகொர்சவகளின் எளிய வகுப்புகசள குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் ஒறி தனித்தன்ச யொன
ம ொழியில் உள்ள வொய்பொடொகும் (formula). ஒரு பகொர்சவ என்பது குறியீடுகளின் வொிசசயொகும்.
பனுவல்

அடிப்பசடயிலொன

பதடல்

நுட்பங்களுக்கு

ஒரு

பகொர்சவ

என்பது

எண்மணழுத்துக்களின் (alphanumeric characters) (எழுத்துக்கள், எண்கள், இசடமவளிகள்,
தொவல்கள்,

ிறுத்தற்குறியீடுகள்) ஒரு வொிசசயொகும். இந்த ப ொக்கத்திற்கு ஒரு இசடமவளி

என்பது ஒரு எழுத்தொகும்; ொம் இசத ‘ ̺ ‘ என்ற குறியீட்டொல் உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
முசறயொக ஒரு சீரொன மவளிப்பொடு ஒரு குழு

பகொர்சவகசள பண்பொக்கம் மசய்யும் ஒரு

இயல்கணித குறிமுசறயொகும் (algebraic notation). இவ்வொறு அவற்சற பதடல் பகொர்சவகசளக்
குறிப்பிடவும் ஒரு ம ொழிசய வொய்ப்பொட்டு வழியில் வசரயறுக்கவும் பயன்படுத்த இயலும்.
பகொர்சவகசளப் பண்பொக்கம் மசய்ய மூன்று சீரொன மவளிப்பொட்டு விசனக்குறிகள் (regular
expression operators) பபொது ொனதொசகயொல் மபர்ல் ம ொழியின் வசதியொன
பயன்படுத்தப்படும்

சீரொன

மவளிப்பொட்டுத்

மதொடொியசல

(regular

ற்றும் மபொதுவொகப்
expression

syntax)

பயன்படுத்த இயலும். பனுவல் மசயற்பொங்கு திட்டவசரவுகள் (text-processing programs)
மபரும்பொலொன சீரொன மவளிப்பொட்டுத் மதொடொியலுடன் உடன்படும் ஆசகயொல் ொம் குறிப்பிடும்
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மபரும்பொலொனசவ

UNIX,

Microsoft

Word,

WordPerect

ஆகியவற்றின்

சீரொன

மவளிப்பொடுகளுக்கு ீட்சிமசய்யும் (Jurafsky and Martin 2000: 22).
சீரொன மவளிபொட்டுத் பதடல் (regular expression search)
அச ப்மபொழுங்சகயும்

பதடுவதற்கு

பனுவல்களின்

ொம் பதட விரும்பும்

விொிதரசவயும்

பவண்டும்.

சீரொன

மவளிப்பொட்டு பதடல் மசயல்பொடு விொிதரவு முழுவதும் பதடி அந்த அச ப்மபொழுங்கு இருக்கும்
எல்லொ உசரகசளயும் எடுத்துத் தரும். வசலத் பதடல் மபொறி (Web search engine) பபொன்ற
தகவல்

ீட்பு (information retrieval (IR) ஒழுங்குமுசறயில்

(system) பனுவல்/உசர முழு

ஆவண ொகபவொ வசலப் பக்கங்களொகபவொ இருக்கக்கூடும். ஒரு மசொல் ஆய்வியில் (word
processor),

பனுவல்/உசர

தனிச்

மசொல்லொகபவொ

ஒரு

ஆவணத்தின்

வொிகளொகபவொ

இருக்கக்கூடும். UNIX-இன் greb என்ற கட்டசள இசதத்தொன் மசய்கின்றது. ஒரு பதடசல ஒரு
சீரொன

மவளிப்பொட்டுடன்

மபொருந்துபசவகசள

எடுத்துத்தரும்படிபயொ

அல்லது

முதல்

மபொருத்தத்சத எடுத்துத் தரும்படிபயொ வடிவச க்கலொம்.
2.4.1.1.

ிக அடிப்பசடயொன சீரொன மவளிப்பொட்டு அச ப்மபொழுங்கு
ிக எளிதொன சீரொன மவளிப்பொட்டு வசக தனி எழுத்துக்களின் ஒரு மதொடர்வொிசசயொகும்.

எடுத்துக்கொட்டொக, Wood Chuck என்பசதத் பதட

ொம் /Wood Chuck/ என்று தட்டச்சு

மசய்கின்பறொம். எனபவ /Butter cup/ என்ற சீரொன மவளிப்பொடு Buttercup என்ற துசணக்
பகொர்சவசய (substring) உள்ளடக்கும் எந்த பகொசவயுடனும் மபொருத்தம் மபறும். பதடல்
பகொர்சவ (search string) ஒரு எழுத்சதபயொ (எடுத்துக்கொட்டு: / ! /)அல்லது ஒரு மதொடர்
வொிசசயொன

எழுத்துக்கசளக்

மகொண்டிருக்கலொம்

மவளிப்பொட்டுடன் ஒவ்மவொரு மபொருத்தத்தின் முதல்

(எடுத்துக்கொட்டு:

/urgl/).

சீரொன

ிகழ்வும் பின்வரும் அட்டவசணயில்

பகொடிடப்பட்டு தரப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin 2000: 23).
சீரொன மவளிப்பொடுகள்

மபொருந்தும்

அச ப்மபொழுங்குகளின்

எடுத்துக்கொட்டு
/woodchuks/

“Intersting links to woodchucks and lemurs”

/a/

“Mary Ann stoped by Mona’s”

/Claire ̺ says,/

“Dagmor my gift please“, Claire says,”

/song/

“all our pretty songs”

/!/

“You’ve left the burgular behind again! said
Nori
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சீரொன மவளிப்பொடுகள் எழுத்துகள் சின்ன வடிவ வசகசயச் சொர்ந்தனவொ மபொிய வடிவ
வசகசயச் சொர்ந்தனவொ என்ற உணர்வு உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டக சின்ன மபொிய வடிவ
வசகசயச் சொர்ந்தனவொ என்ற உணர்வு உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டொக சின்ன வடிவ வசகசயச்
சொர்ந்த /s/

/S/

/woodchuk/ / Woodchuk/ (disjunction)

(Ww) . சீரொன மவளிப்பொடுகள்

மபொருத்தம் மபொருந்தும் அச ப்மபொழுங்குகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வரும் அட்டவசணயில்
தரப்பட்டுள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 24).
மபொருந்தும்
மபொருத்தம்

அச ப்மபொழுங்குகளின்

/(Ww)oodchuk/

woodchucks அல்லது Woodchuck

“woodchuck”

/[abc]/

‘a’, ‘b’, or ‘c’

“Near the pond”

/[123456789]/

ஏதொவது ஒரு எண்

planty of 7 to 5

சீரொன மவளிப்பொடுகள்

எடுத்துக்கொட்டு

சீரொன மவளிப்பொடொன /[1234567890]/ என்பது எந்த ஒரு ஒற்சற எண்சணயும் குறிப்பிடும்.
எழுத்துக்கசள பின்வருவொறு குறிப்பிடுவது ன்றொக இரொது.
[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]
இங்கு எழுத்துக்கசள ‘_‘ என்ற குறியுடன் பயன்படுத்தலொம். எடுத்துக்கொட்டொக /[b-g]/என்பது b,c,
d,e,f,g, என்ற எதொவது எழுத்சதக் குறிப்பிடும். இது பபொல /[2-5] / என்ற அச ப்மபொழுங்கு
2,3,4,5 என்ற எதொவது ஒற்சற ஸ்தொன எண்சண குறிப்பிடும். சில எடுத்துக் ாட்டு ள் பின்வரும்
அட்டவரணயில் தைப்பட்டுள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 24).
மபொருந்தும்
மபொருத்தம்

அச ப்மபொழுங்குகளின்

/[A-Z]/

மபொிய வடிவ வசக எழுத்து

“We met Ramasamy’

/[a-z]/

சின்ன வடிவ வசக எழுத்து

“my book”

/[0-9]/

ஒரு இலக்க எண்

“Chapter1”

சீரொன மவளிப்பொடுகள்

எடுத்துக்கொட்டு

‘^’ (‘கொரட் ‘caret’) என்ற குறியீட்டின் துசணயுடன் மசவ்வக அசடப்புக் குறிசய எந்த ஒரு எழுத்து
இல்சல என்பசதக் குறிப்பிடவும் பயன்படுத்தலொம். எடுத்துக்கொட்டொக /[^a]/ என்பது a - ஐத் தவிர
பவறு எந்த எழுத்துடனும் மபொருத்தமுறும் ‘^’ என்பது முதல் குறியீடொக இருக்கும் பபொது தொன் இது
உண்ச யொகும். சில எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வரும் அட்டவசணயில் தரப்பட்டுள்ளன (Jurafsky
and Martin 2000: 24)
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மபொருந்தும்
சீரொன மவளிப்பொடுகள்

அச ப்மபொழுங்குகளின்

மபொருத்தம்

எடுத்துக்கொட்டு

/[^A-Z]/

மபொிய வடிவ வசக எழுத்து “Online service”
அல்ல

[^Ss]

‘S’- ஓ ‘s’-ஓ அல்ல

“I have a pen.”

[^\.]

முற்றுப்புள்ளி அல்ல

“our book”

[e^]

‘e’ அல்லது ‘^’

“look for ^ now”

a^b

‘a^b’

என்ற “look for a^b now”

அச ப்மபொழுங்கு
எவ்வொறு

ொம் woodchuck என்பசதயும் woodchucks என்பசதயும் குறிப்பிட இயலும்? என்பது

தற்பபொசதய பிரச்சிசன. இதற்கு
முன்வரும்

எழுத்சதபயொ

ஒன்றும்

ொம் பகள்விக்குறிசய /?/ பயன்படுத்தலொம்; பகள்விக்குறி
இல்லொச பயொ

(பூேியத்சதபயொ)

குறிப்பிடும்.

சில

எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வரும் அட்டவசணயில் தரப்பட்டுள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 25)
மபொருந்தும்
மபொருத்தம்

அச ப்மபொழுங்குகளின்

Woodchucks

woodchuck அல்லது woodchucks

“woodchuck”

Colou?r

color அல்லது colour

“colour”

சீரொன மவளிப்பொடுகள்

எடுத்துக்கொட்டு

எத்தசன தடசவ எழுத்து வர பவண்டும் என்பசத எவ்வொறு குறிப்பிடுவது என்பது

து அடுத்த

பிரச்சசன. சில பவசளகளில் சீரொன மவளிப்பொடு திரும்பத்திரும்ப வருதசலயும் அனு திக்க
பவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஆட்டின் ம ொழிசய எடுத்துக் மகொண்டொல் பின்வரும் பகொர்சவகள்
அச ந்திருக்கும்.
baa!
baaa!
baaaa!
baaaaa!
baaaaaa!
b என்பசதத் மதொடர்ந்து குசறந்தது இரண்டும் ‘a’ வர இறுதியில் ஆச்சொியக்குறி வரும் பகொர்சவ
இம்ம ொழியில் அச ந்திருக்கும். திரும்பத்திரும்ப வருவசதக் குறிப்பிட
(Kleene Star *) என்று மபொதுவொக அசழக்கப்படும்
அடிப்பசடயில் அச ந்த ஒரு குழு

ொம் க்ளீன் ஸ்டொர் *

ட்சத்திரக் குறியீட்டின் (asterisk அல்லது *)

(set of operators) இயக்கிகசளப் பயன்படுத்தலொம். க்ளீன்
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ஸ்டொர் “முன்வரும் எழுத்து பூேியத் தடசவபயொ பலதடசவபயொ வருதல்” என்பசத உணர்த்தும்.
எடுத்துக்கொட்டொக /a*/ என்பது ‘a’ பூேிய தடசவபயொ பல தடசவபயொ வரும் பகொர்சவ” என்று
மபொருள்படும். இது a என்பபதொடும் aaaa என்பபதொடும் மபொருத்தமுறும்.

ட்டு ன்றி பூேிய

தடசவ a வரும் “Often” என்பபதொடும் மபொருத்தமுறும். எனபவ ஒரு தடசவபயொ பல தடசவபயொ
a

வருவசதக்

குறிப்பிடும்

சீரொன

மவளிப்பொடு

/aa*/

என்பதொகும்.

ிகச்

சிக்கலொன

அச ப்மபொழுங்சகயும் திரும்பக்கூற இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக /[ab]*/ என்பது “பூேியம்
அல்லது பல தடசவ a-க்கள் அல்லது b-க்கள் வரும் என்று மபொருள்படும். இது aaaa அல்லது
ababab அல்லது bbbb என்ற பகொர்சவகளுடன் மபொருத்தமுறும். இன்டிேர் (integer) (ஸ்தொன
எண்களின் பகொர்சவ) என்பதன் சீரொன மவளிப்பொடு /(0-9) (0-9)*/ என அச யும். சீரொன
மவளிப்பொட்டில் குசறந்தது ஒரு தடசவ என்று குறிப்பிட பவண்டி வரும். க்ளிமனட் (Klneenet)
என்பசதப் பயன்படுத்தினொல் முந்திய எழுத்து ஒரு தடசவபயொ பல தடசவபயொ” என்று
மபொருள்படும். எடுத்துக்கொட்டொக /(0-9)+/ என்பது “ஸ்தொன எண்களின் பகொர்சவ என்பசதக்
குறிப்பிடும் சொதொரண வழியொகும். இவ்வொறு ஆட்டின் ம ொழிசய இரு வசககளில் குறிப்பிடலொம்.
/baaa*!/ அல்லது /baa+!/

ிக முக்கிய ொன பிரத்பதக ொன எழுத்து முற்றுப்புள்ளி (/. /) ஆகும். இது

எந்த ஒரு எழுத்துடனும் மபொருத்தமுறும் ஏபகொபித்த ஒன்றொகும் (wild card). பின்வரும்
அட்டவசணயில் எடுத்துக்கொட்டு தரப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin 2000: 26).
மபொருந்தும்
சீரொன மவளிப்பொடுகள்
/beg.n/

அச ப்மபொழுங்குகளின்

மபொருத்தம்

எடுத்துக்கொட்டு

Any character between beg begin, beg’n, began, begun
after and n

ஏபகொபித்த எழுத்து (.) கிளின் ஸ்டொருடன் “ஏதொவது எழுத்துகளின் பகொர்சவ” என்ற மபொருளில்
பயன்படுத்தப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக

ொம் aardvak என்ே தசால் இைண்டுதடரவ வரும் ஒரு

வாிரயக் ண்டுபிடிக் கவண்டுமானால் நாம் இரதச் சீைான தவளிப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தலாம்:
/aardvark.* aardvark/ (Jurafsky and Martin 2000: 26).
ங்கூரங்கள் (anchors) ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களில் ங்கூரங்கள் சீரொன மவளிப்பொட்சட
ஒரு பகொர்சவயின் குறிப்பிட இடங்களில்
(caret=^) டொலர்குறியும் (dolorsign $)
ஆரம்பத்துடன்

மபொருத்தமுறும்.

ிறுவும் தனிப்பட்ட எழுத்துகளொகும். கொரட்டும்

ிகப் மபொதுவொன
எடுத்துக்கொட்டொக

ங்கூரங்களொகும். கொரட் ^ ஒரு வொியின்
/^The/
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மபொருத்தமுறும். கொரட்டுக்கு இவ்வொறு மூன்று பயன்பொடுகள் உண்டு (Jurafsky and Martin 2000:
26)..
1. வொியின் மதொடக்கத்துடன் மபொருத்தமுறும்.
2. மசவ்வக அசடப்புக்குறிக்குள் றுதலிக்கும்.
3. கொரட் என்பசதக் குறிப்பிடும்.
டொலர் குறி ($) ஒரு வொியின் இறுதியுடன் மபொருத்தமுறும். எடுத்துக்கொட்டொக $ என்ற
அச ப்மபொழுங்கு வொியின் இறுதியில் வரும் இசடமவளியுடன் மபொருத்தமுற பயன்படும். /^The
dog\.$/ என்பது The dog என்ற மதொடர் உள்ள வொியுடன்

ட்டுப

மபொருத்தமுறும். (.) என்பது

முற்றுப்புள்ளி தொன் ஏபகொபித்த எழுத்தல்ல என்பசதக் குறிப்பிட இடச் சொய்பகொடு (Slash)
பயன்படுத்தப்படுகின்றது (Jurafsky and Martin 2000: 26).
ப லும் இரண்டு ங்கூரங்கள் உண்டு. \b என்பது மசொல் எல்சலயுடன் மபொருத்தமுறும். \B
மசொல் எல்சல அல்லொச யுடன் மபொருத்தமுறும். எடுத்துக்கொட்டொக/\b The \b/என்பது The என்ற
மசொல்லுடன் மபொருத்தமுறும்; Other என்ற மசொல்லுடன் மபொருத்தமுறொது. நுணுக்க ொக மபர்ல்
ஒரு மசொல்சல இலக்க ஸ்தொன எண்கள் (Digits) அல்லது கீழ்க்குறியீடுகள் (underscores) அல்லது
எழுத்துகள் (letters) என்பதன் வொிசச என்று விளக்குகின்றது. இது மபர்ல், ‘சி’ என்ற வழியச ப்பு
ம ொழிகளில் (programing Language) ‘word’ என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளசத அடிப்பசடயொகக்
மகொண்டது. எடுத்துக்கொட்டொக /\b99/ என்பது There are 99 bottles என்ற வொக்கியத்திலுள்ள 99
என்ற பகொர்சவயுடன் மதொடர்புறும்; ஆனொல் There are 299 bottles என்ற வொக்கியத்திலுள்ள 99
என்ற பகொர்சவயுடன் மதொடர்புறொது; ஆனொல் $99 என்பதிலுள்ள 99-உடன் மதொடர்புறும். (& ஒரு
ஸ்தொன எண்பணொ அடிக் குறியீபடொ எழுத்பதொ அல்ல) (Jurafsky and Martin 2000: 26)..
2.4.1.2. பிொித்தல் (disjunction) குழுமுதல் (grouping)

ற்றும் முன் ிசல (Precedence)

பிொித்தலுக்கு சபப் குறியீடு (pipe symbol “|” ) என்ற பிொித்தல் இயக்கி பயன்படுகின்றது.
எடுத்துக்கொட்டொக /cat |dog/ என்ற அச ப்மபொழுங்கு cat அல்லது dog என்ற பகொர்சவயுடன்
மபொருத்தமுறும். பிொித்தல் குறியீடு ஒரு குறிப்பிட்ட அச ப்மபொழுங்கில்

ட்டும் மசயலுற பிசற

(வில்) அசடப்புக்குறி இயக்கிகசளப் பயன்படுத்த பவண்டிவரும். எடுத்துக்கொட்டொக /gupp (y|ies)/
என்ற அச ப்மபொழுங்கு பிொித்தல். y-க்கும் ies -க்கும் இசடபய தொன் மசயல்படும் என்பசதக்
குறிப்பிடும். ஒரு இயக்கி பவறு ஒரு இயக்கிக்கு முன்னர் மசயல்படும் என்பது சீரொன
மவளிப்பொட்டின் இயக்கி முன்னிசலப்படுசக படி ிசல அச ப்பு என்பதொல் குறிப்பிடப்படும்.
பின்வரும் அட்டவசண கூடுதல் முன்னிசலப்படுசகயிலிருந்து குசறந்த முன்னிசல படுசக
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வசர சீரொன மவளிப்பொட்டு இயக்கி முன்னிசலப் படுசகயின்

ிரக்சகத் தரும் (Jurafsky and

Martin 2000: 28).
பிரே அரடப்புக் குேி ள்

()

எண்ணி ள்

* + ? {}

வாிரச ளும் நங்கூைங் ளும்

The ^ my end $

பிாிதல்

|

எடுத்துக்கொட்டொக எண்ணிகளுக்கு வொிசசகசள விட கூடுதல் முன்னிசலப்படுசக இருப்பதொல்,
/The*/ என்பது ‘theeeee’ என்பதுடன் மபொருத்தமுறும்; The the என்பதுடன் மபொருத்தமுறொது.
2.4.1.3.எளிதொன எடுத்துக்கொட்டுகள் (Jurafsky and Martin 2000: 28).
நாம் ஆங் ிலச் தசால் the என்பரத சீைான தவளிப்பட்டில் எழுதகவண்டுதமன்ோல் மி
எழுரமயான அரமப்தபாழுங்கு ீழ்வருவதாகும்:
/the/
ஒரு சிக் ல் என்னதவன்ோல் ஆங் ிலத்தில் தசால்லானது வாக் ியத் ததாடக் த்தில் தபாிய
வடிவில் வரும். இதற்கு கவண்டி நாம் பின்வரும் அரமப்தபாழுங்ர ப் பயன்படுத்தலாம்.
/[tT]he/
சில கவரள ளில் the என்பது

other, theology என்ே தசாற் ளுக்குள் வைலாம். எனகவ the

என்பதன் முன்னும் பின்னும் எழுத்துக்கள் வரவில்சல என்பசதக் குறிப்பிட

ொம் இருபக்கமும்

மசொல் எல்சலசய பின்வரு ொறு குறிப்பிட பவண்டும்:
/ \b [Th] he \b/
/(^a-zA,Z) (tT) he (^a-z A-Z)/
/(^a-zA,Z) (tT) he (^a-z A-Z)/
2.4.1.4. லரவத்தன்ரமயான எடுத்துக் ாட்டு ள்
நாம்

சீைானதவளிப்பாடு ளின்

எடுத்துக் ாட்ரடக்

திேன்

ாைணியின்

(power

of

REs)

சிேப்பான

ாண்கபாம். விரல ளுக் ான சீைான தவளிப்பட்ரட எடுத்துக்த ாள்கவாம்.

இங்கு ஒரு சீைான தவளிப்பாடா ஒரு டாலர் குேியீட்ரடத் ததாடர்ந்து இலக் ங் ளின் க ார்ரவ
வரும். தபர்லில் $ வாியின் இறுதிரயக் குேிப்பிடது என்பரதக் குேித்துக்த ாள்ளவும்; இரத
பின்வருமாறு அேியலாம் (Jurafsky and Martin 2000: 29).
/$[0-9]+/
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இப்கபாது நாம் டாலர் ளின் பின்னங் ரளக் ர யாளகவண்டும். இதற்கு நாம் ஒரு தசமப்
புள்ளிரயயும் அதன் பின் இைண்டு இலக் ங் ரளயும் கசர்க் லாம் (Jurafsky and Martin 2000:
29).
/$[0–9]+\. [0–9][0–9]/
இந்த

அரமப்தபாழுங்கு

அனுமதிக் ாது.

$199.99

என்பரத

நாம் தசண்ட் ரளக்

அனுமதிக்கும்

ஆனால்

$199

என்பரத

ட்டாயமற்ேதா ச் தசய்யகவண்டும் மற்றும் நாம்

தசால்லின் எல்ரலயில் இருப்பதா நிச்சயிக் கவண்டும் (Jurafsky and Martin 2000: 29).
/ \b $ [ 0 – 9 ] + \ . ( [ 0 – 9 ] [ 0 – 9 ] ) ? \ b /
எவ்வாறு நாம் தசயலியின் கவ த்ரதக் (processor speed) குேிப்பிடலாம், megahertz = MHz
அல்லது gigahertz = GHz என்ே க ள்வி எழலாம். இதற் ான அரமப்தபாழுங்கு

ீகழ

தைப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin 2000: 29):
/ \ b [0 – 9] + ̺ * (MHz | [Mm] egahertz | GHz | [Gg] igahertz ) \ b /
நாம் / ̺ * / என்பரத “பூஜியம் அல்லது கூடுதல் இரடதவளி ள்” என்பரதக் குேிப்பிடப்
பயன்படுத்தலாம்; ஏதனன்ோல் அதி ப்படியான இரடதவளி ள் சுற்ேி இருக் ாலாம். தட்டு
இரடதவளிரய(disk space) (Gb = gigabytesஇல்) அல்லது நிரனவ அளரவக் (memory size)
(Mb = megabytesஇல் அல்லது Gb = gibabytesஇல்) ர யாளுர யில் நாம்
(optional)

ி ாரபட்

பின்னங் ரள

அனுமதிக்

ட்டாயமல்லா

கவண்டிவரும்.

இறுதி

$

ட்டாயமில்லாரமரயக் குேிப்பிட ? ஐப் பயன்படுத்துவரதக் குேித்துக்த ாள்ளவும் (Jurafsky
and Martin 2000: 30).
/ \ b [ 0 – 9 ] + ̺ * (Mb | [Mm] egabytes ? ) \ b/
/ \ b 0 – 9 ( \ . [ 0 – 9 ] + ) ? ̺ * (Gb | [Gg] igabytes? ) \ b/
இறுதியா

நாம் இயக்

ஒழுங்குமுரே ள் (operating systems) மற்றும் தவண்டர் ள் (vendors)

இவற்ரேக் குேிப்பிடும் எளிய அரமதபாழுங்ர கவண்டுகவாம்:
/ \ b (Win95 | Win98 | WinNT | Windows ̺ * (NT | 95 | 98 | 2000) ? ) \ b /
2.3.1.5. உயர் ிசல இயக்கிகள் (Advanced Operators)
சில
உள்ளன.

பயனுள்ள

ிகழ

ப ம்பட்ட

தைப்பட்டுள்ள

ொற்றுப்மபயர்கரளக்
பயனுள்ளரவ. க்ளீன் *

வழக்க ொன

அட்டவரண

ாட்டு ின்ேது.

இரவ

மவளிப்பொடு

மபொதுவொன

இயக்கிகள்/ஆபபரட்டர்கள்

வரம்புகளுக்கு

முக்கிய ொகத்

தட்டச்சு

சில

பயனுள்ள

சிக் ானத்திற்குப்

ற்றும் க்ளீன் + தவிர, நாம் மவளிப்பசடயொன எண்கசளச் சுருள்

அசடப்புக்குள் (curly brackets) தந்து எண்ணி ளா ப் (counters) பயன்படுத்தலாம். வழக்க ொன
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மவளிப்பொடு /{3}/ என்பது "முந்சதய எழுத்துக் ளின் சொியொன 3 ிகழ்வுகள் அல்லது மவளிப்பொடு
". எனபவ /a \.{24 }z / என்பது a-ஐத் ததாடர்ந்து z-ஆல்

மதொடைப்பட்ட 24 புள்ளிகளுடன்

மபொருந்துகிறது (ஆனொல் a-ஐத் மதொடர்ந்து z-ஆல் மதொடைப்பட்ட 23 அல்லது 25 புள்ளிகளுடன்
தபாருந்தாது) (Jurafsky and Martin 2000: 30)..
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்சகயிலொன எண்கசளயும் குறிப்பிடலொம்; எனபவ / {n, m} /
என்பது முன்வரும் எழுத்கதா தவளிப்பாகடா n முதல் m தடரவ ள் வருவரதக் குேிப்பிடும். {n}
என்பது முன்வரும் எழுத்கதா தவளிப்பாகடா n தடரவ ள் வருரதக் குேிப்பிடும்.
இறுதியொக, குறிப்பிட்ட சிறப்பு எழுத்துக்கள் பின்சொய்வு (\) அடிப்பசடயிலொன சிறப்பு
குறிப்பொல் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவற்றில்
character) \n

ிகவும் மபொதுவொனது புதியவாி எழுத்து (new line

ற்றும் தொவலின் எழுத்து \t. (., *, [, \ பபொன்ற) சிறப்பான எழுத்துக்கரளக் குேிப்பிட

அவற்ேின் முன்பு ஒரு பின்சொய்வுக்பகொடு பயன்படுத்தப்படு ின்ேது (அதொவது / \. /, / \ * /, / \ [/,
ற்றும் / \\ /) (Jurafsky and Martin 2000: 30).
2.3.1.6. தபாதுவான எழுத்து ளின் குழுமங் ளின் மறுகுேியீடு ள்

தபாதுவான எழுத்து ளின் குழுமங் ளின் மறுகுேியீடு ள் பின்வரும் அட்டவரணயில்
தைப்பட்டுள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 30):
சீரொன

விொிவு

மபொருத்தம்

மபொருந்தும்

மவளிப்பொடுகள்

அச ப்மபொழுங்குகளின்
எடுத்துக்கொட்டு

\d

[0-9]

எந்த ஸ்தொன எண்

Party ̺ of ̺ 5

\D

[^0-9]

எந்த ஸ்தொன எண் அல்ல

Blue ̺ moon

[a-zA-Z0-9˽ ]

எந்த எழுத்து-எண் அல்லது Daiyu

\w

இசடமவளி
\W

[^\W]

எந்த

எழுத்து-எண்ணும் !!!!

அல்ல
\s

[˽\r\t\n\f]

மவள்சள

இசடமவளி

(இசடமவளி, தாவல்)
\S

[^\S]

மவள்சள

இசடமவளி

அல்ல
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2.3.1.7. எண்ணுவதற் ான சீைான தவளிப்பாட்டு இயக் ி ள்
பின்வரும்

அட்டவரணயில்

எண்ணுவதற் ான

இயக் ி ளும்

எடுத்துக் ாட்டு ளும்

தைப்பட்டுள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 31):
சீரொன மவளிப்பொடு

மபொருத்தம்
முன்வரும் எழுத்து பூேியப ொ அதற்கு ப ொபலொ தடசவகள்

*

வருதல்
+

முன்வரும் எழுத்து ஒன்பறொ அதற்கு ப பலொ தடசவகள் வருதல்

?

முன்வரும் எழுத்த சொியொக பூேியப ொ ஒரு தடசவபயொ வருதல்

{n}

முன்வரும் எழுத்து n தடசவகள் வருதல்

{n,m}

முன்வரும் எழுத்து n முதல் m தடசவகள் வருதல்

{n,}

முன்வரும் எழுத்து குசறந்தது n தடசவகள் வருதல்

2.3.1.8. இடச்சாய்க ாடு கதரவயான சில எழுத்து ள்
இடச்சாய்க ாடு கதரவயான சில எழுத்து ள் ீழ்வரும் அட்டவரணயில் தைப்பட்டுள்ளன
(Jurafsky and Martin 2000: 31):
சீரொன மவளிப்பொடு

மபொருத்தம்

மபொருந்தும்
அச ப்மபொழுங்குகளின்
எடுத்துக்கொட்டு

ஆஸ்டொிக்ஸ்

\*

ட்சத்திரக் “K*A*P*L*A*N”

குறியீடு ‘*’
\.

முழுப்புள்ளி “.”

“Dr. Livingston”

\?

பகள்விக்குறி “?”

“Should you light my coedle?”

\n

புது வொி

\t

ஒரு தட்டு

2.3.1.9. சீைான தவளிப்பாட்டு இடப்தபயர்ப்பு, நிரனவ ம், மற்றும் எலிசா
இடப்தபயர்ப்பு ள் (substitution) சீைான தவளிப்பாடு ளின் முக் ியப் பயன்பாடாகும்.
எடுத்துக் ாட்டா ப் தபர்ல் இடப்தபயர்ப்ப்பு இயக் ி (Perl substitution operator) s / regexp1 /
regexp2 / என்பது ஒரு சீைான தவளிப்பாட்டால் பண்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட எழுத்துக் ளின் ஒரு
க ார்ரவரய கவறு ஒரு

சீைான தவளிப்பாட்டால் பண்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட க ார்ரவயால்

இடம்தபயர்ப்பதாகும் (Jurafsky and Martin 2000: 31):
s / colour / color /
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ஒரு க ார்ரவயின் ஒரு குேிப்பிட்ட துரணப் பகுதிரயக் குேிப்பிட இயலுவது பயனுள்ளதாகும்.
எடுத்துக் ாட்டா

நாம் க ாண அரடப்புக் குேி ரளப் (angle brackets) பயன்படுத்தி முழு

எண் ரள உட்படுத்தலாம்: எ. ா. the 35 boxes

-

the <35> boxes. முழு எண்ரணப் பின்

குேிப்புரை தசய்ய ஒரு வழிரய விரும்பலாம்; இதற்குப் பிரே அரடப்புக் குேி ரளச்
(parenthesis) கசர்க் லாம். நாம் முதல் அரமப்தபாழுங்ர ச் சுற்ேி பிரே அரடப்புக் குேி ரள
’( )’ இடு ின்கோம்; பின் குேிப்புரை தசய்ய எண் இயக் ி \1 ஐ இைண்டாம் அரமப்தபாழுங் ில்
பயன்படுத்து ின்கோம்.
s/ ( [ 0 – 9 ] + ) / < \ 1>/
பிரே அரடப்புக் குேி ரளயும் எண் இயக் ி ரளயும் ஒரு உரையில் இரு தடரவ வரும்
குேிப்பிட்ட க ார்ரவரய அல்லது கூற்ரேக் குேிப்பிட பயன்படுத்த இயலும். எடுத்துக் ாட்டா ,
நாம் கதடும் இைண்டு X உரடய என்பரத ஒகை க ார்ரவக்குக் ட்டுப்படுத்த விரும்பும் “the Xer
they were, the Xer they will be” என்ே அரமப்தபாழுங்ர

எடுத்துக்த ாள்கவாம். நாம் இரதப்

பின்வருமாறு முதல் Xஐச் சுற்ேி பிரே அரடப்புக்குேி இயக் ிரய இட்டு மற்றும் இைண்டாவது
Xஐ எண் இயக் ி \1 ஆல் இடம்தபயர்த்து தசய் ின்கோம்:
/ the ( .* ) er they were, the \ 1 er they will be /
இங்கு \ 1 என்பது பிரே அரடப்புக்குேிக்குள் இருக்கும் முதல் உருப்படியுடன் தபாருந்தும் எந்தக்
க ார்ரவயாலும் இடம்தபயர்க் ப்படும். எனகவ இது The bigger they were, the bigger they will

be

என்பதுடன் தபாருந்தும்; The bigger they were, the faster they will be என்பதுடன்

தபாருந்தாது.
எண் இயக் ிரயப் பிே எண் ளுடன் பயன்படுத்தலாம்: நான் இைண்டு கவறுபட்ட

ண

அரடபுக்குேி ரளப் தபாருத்தினால், \ 2 என்பது என்பது இைண்டாவது ணத்துடன் தபாருந்தும்
எதுவும் என்று தபாருள்படும். எடுத்துக் ாட்டா ,
/ the ( .* ) er they ( .* ) , the \1 er they \ 2 /
என்பது The bigger they were, the bigger they were என்பதுடன் தபாருந்தும்; The bigger they

were, the bigger they will be என்பதுடன் தபாருந்தாது. இந்த எண்ணிடப்பட்ட நிரனவ ங் ள்
பதிவு ள் (registers) (எ. ா. பதிவு 1, பதிவு 2, பதிவு 3 கபான்ேன) என்று அரழக் ப்படு ின்ேன.
இந்த நிரனவ ப் பண்புக்கூறு ஒவ்தவாரு சீைான தவளிப்பாட்டு தமாழியின் பகுதி அல்ல; இது
தபரும்பான்ரமயும்

சீைான

தவளிப்பாடு ளின்

“நீட்சிதசய்யப்பட்ட”

ருதப்படு ின்ேது.
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நிரனவ த்ரதப் பயன்படுத்திய இடப்தபயர்தபயர்ப்பு ள் எலிசா (ELIZA) (Weizembaum,
1966) கபான்ே எளிய இயற்ர

தமாழி புாிதல் வழிமுரே வரைரவப் (natural-language

understanding program) பிைகயா ிப்பதற்குப் மி வும் பயனுள்ளதாகும் (Jurafsky and Martin
2000: 33)
. கைாத ாியன் உளவியலார் ELIZAஆல் தூண்டப்பட்ட பின்வரும் உரையாடரல நிரனவூட்டிக்
த ாள்ளவும்.
User1: Men are all alike.
ELIZA1: IN WHAT WAY.
User2: They’re always bugging us about something or other.
ELIZA2: CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE.
User3: Well, my boyfriend made me come here.
EIZA3: YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE
User4: He says I’am depressed much of the time.
ELIZA4: I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED.
உள்ளீடு தசய்யப்பட்ட சீைான தவளிப்பாட்டு இடப்தபயர்ப்பு ளின் அடுக்கு ரளக் த ாண்டு
உள்ளீடு தசய்யப்பட்ட வாி ளின் எதாவது பகுதிரய தபாருத்தம் தசய்து மாற்ேி (இடம்தபயர்த்து)
எலிசா தசயல்படும்.

எடுத்துக் ாட்டா

கநர்வு ரளயும் YOUR
தசய்துள்ளது.

அடுத்த

அரமப்தபாழுங்கு ரளத்

முதலாவது இடப்தபயப்பு ள் my என்பதன் எல்லா

என்பதாலும் I’am என்பரத YOU ARE என்பதாலும் மாற்ேம்
ணங் ளின்
கதடி

இடப்தபயர்ப்பு ள்

தபாருத்தமான

உள்ளீட்டில்

தவளியீட்ரட

ததாடர்புரடய

உருவாக்கும்.

ீ கழ

சில

எடுத்துக் ாட்டு ள் தைப்பட்டுள்ளன:
s /.* YOU ARE (depressed | sad) .* / I AM SORRYTO HEAR YOU ARE \1 /
s /.* YOU ARE (depressed | sad) .* / WHY DO THINK YOU ARE \1 /
s/ .* all .* / IN WHAT WAY /
s / .* always .* / CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE /
சில பன்மடங் ான இடப்தபயர்ப்பு ரளத் தைப்பட்ட உள்ளீட்டுக்குப் பிைகயா ிக்

இயலும்

என்பதால் இடப்தபயர்ப்பு ளுக்குத் தை எண் ள் தைப்பட்டுள்ளன; அந்த நிைலில் அரவ
பிைகயா ிக் ப்படும்.
2.4.2. முற்று ிசலத் தொனியங்கி (Finite State Automata FSA)
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சீரொன

மவளிப்பொடு

ப ற்பட்டதொகும்.

பனுவல்

முதலொவதொகச்

பதடலுக்கு

சீரொன

வசதியொன

மவளிப்பொடு

ஒரு

கருவிம ொழி

முற்று ிசலத்

என்பதிலும்

தொனியங்கிசய

விளக்குவதற்கொன ஒரு வழியொகும் (Jurafsky and Martin 2000: 33-53). இறுதி ிசலத்
தொனியங்கிகள் கணிக்கும் பவசலயின் முக்கிய கொொியங்களின் பகொட்பொடு அடித்தள ொகும்.
( ிசனவுப்

பண்புக்கூசறப்

பயன்படுத்தும்

சீரொன

மவளிப்பொட்சடயும் இறுதி ிசலத் தொனியங்கிகளொக

மவளிப்பொடு

தவிர)

எந்த

சீரொன

ிசறபவற்றலொம். அபத பபொல் எந்த

முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயயும் சீரொன மவளிப்பொட்டொல் விளக்கலொம். இரண்டொவதொக சீரொன
மவளிப்பொடு என்பது சீரொன ம ொழி (Regular Language) என்று அசழக்கப்படுகின்ற ஒரு வசகக்
குறிப்பிட்ட முசறயொன ம ொழிசயப் (Formal Language) பண்பொக்கம் மசய்யும் ஒரு வழியொகும்.
சீரொன மவளிப்பொடுகசளயும் இறுதி ிசல தொனியங்கிகசளயும் முசறயொன ம ொழிசய விளக்கப்
பயன்படுத்தலொம்.

இந்த

மூன்று

பகொட்பொட்டுக்

கட்டச ப்புகளுக்கு

(three

theoretical

constructions) இசடபய உள்ள மதொடர்சபப் பின்வரும் படத்தொல் கொட்டலொம் (Jurafsky and
Martin 2000: 33).
படம் 3:
சீரொன மவளிப்பொடுகள்

முற்று ிசலத்

முசறயொன

தொனியங்கிகள்

ம ொழிகள்

முற்று ிசலத் தொனியங்கி சீரொன மவளிப்பொடுகசள ிசறபவற்றப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணித
உபொயம் (device)

ட்டு ன்றி கணித ம ொழியியலின் முக்கியக் கருவிகளில் ஒன்றொகும்.

தொனியங்கிகளின் பவறுபொடுகளொன முற்று ிசல
ஹிடன்

ொர்க்கவ்

ொறிகள் (Finite State transducers (FST)),

ொதிொிகள் (Hidden Markov Models (HMM))

ற்றும் N கிரொம் இலக்கணங்கள்

(N.Gram grammers) என்பன பபச்சசத் மதொிந்து மகொள்ளுதல் (speech recognition), பபச்சு
உருவொக்கம் (speech synthesis), எழுத்துத் திருத்தம் (spell checking), மசய்திப் பிொித்மதடுப்புப்
பயன்பொடுகள் (Information Extraction Applications) என்பனவற்றின் முக்கிய ொன பகுதிகளொகும்.
2.4.2.1. முற்று

ிசலத் தொனியங்கிகசளக் மகொண்டு ஆட்டும ொழிசயப் (Sheep talk) புொிந்து

மகொள்ளுதல்
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முற்று ிசலத்

தொனியங்கிகளின்

மசயல்பொட்சட

விளக்க

ஆட்டும ொழியின்

உருப்படுத்தத்சதப் பயன்படுத்தலொம் (Jurafsky and Martin 2000: 34-37). ஆட்டு ம ொழியில்
பின்வரும் குழு த்தில் உள்ள ஏதொவது ஒரு பகொர்சவ இருப்பதொகக் கருதலொம்.
ba!
baa!
baaa!
baaaa!
baaaaa!
இம் ொதிொியொன ஆட்டும ொழியின் சீரொன மவளிப்பொடு /baa+!/ என்று அச யும். பின்வரும் படம்
இந்த சீரொன மவளிப்பொட்டின் முற்று ிசல தொனியங்கி

ொதிொியொக அச யும்.

படம் 4:
a
b

a

q0

முற்று

a

q1

!

q2

q3

Q4

ிசலத் தொனியங்கி ஒரு குழு ம் பகொர்சவகசளப் புொிந்துக் மகொள்கிறது. இங்குச் சீரொன

மவளிப்பொடு மசய்வது பபொன்று ஆட்டும ொழிசயப் பண்பொக்கம் மசய்யும் பகொர்சவகசளப்
புொிந்து மகொள்கிறது. கணுக்களின் முற்றுக் குழு ங்கள் (finite vertices/nodes)
கணுக்கசள இசணக்கும் விற்கள் மூலமும்

ற்றும் இரு

ொம் தொனியங்கிசயத் திசசப ொக்கு வசரபட ொக

(directed graph) உருப்படுத்தம் மசய்கிபறொம்.

ொம் கணுக்கசள வட்டங்களொகவும் விற்கசள

அம்புக் குறிகளொலும் உருப்படுத்தம் மசயகிபறொம். தொனியங்கிக்கு ஐந்து ிசலகள் உண்டு. அசவ
வசரப்படத்தில் கணுக்களொக உருப்படுத்தம் மசய்யப்பட்டுடள்ளன. பூேிய ிசல மதொடக்க
ிசலயொகும். இது உள்வரு அம்புக்குறியொக உருப்படுத்தம் மசய்யயப்பட்டுள்ளது.

ொலொவது

ிசல இறுதி ிசல அல்லது ஏற்கும் ிசல (accepting strate) ஆகும். இது இரட்சட வட்டத்தொல்
(double cricle) உருப்படுத்தம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ொன்கு
வசரப்படத்தில்

விற்களொல்

பகொர்சவகசளப்

புொிந்து

பிொிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு
மகொள்ளலொம்.

உருப்படுத்தம்
மகொள்ள

ீள ொன

தொனியங்கி

ொற்றங்கள் உண்டு. அசத ொம்

மசய்துள்பளொம்.

பின்வரு ொறு

இறுதித்

பயன்படுத்தலொம்.

தொனியங்கிசயக்
கட்டங்களொகப்

ொடொவில் கட்டத்திற்கு ஒரு குறியீடொக எழுதப்படுவதொகக்

q0 என்ற

மதொடக்க

ிசலயில்

மதொடங்குகின்றது.

பின்வரும்

மசயல்பொட்சடத் திரும்பத்திரும்பச் மசய்கின்றது. உள்ளீட்டின் அடுத்த எழுத்சதப் பொிபசொதசன
மசய்கின்றது. அது வில் குறியின் ப லுள்ள குறியீட்டுடன் மபொருத்த முற்றொல் தற்பபொசதய
ிசலயிலிருந்து வில்சலத் தொண்டி அடுத்த

ிசலக்குச் மசல்கிறது.
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இல்லொத ஏற்பு ிசலயில் (acceping state q4) இருந்தொல் மபொறி மவற்றிகர ொக ஆட்டும ொழியின்
ஒரு

ிகழ்சவப் புொிந்துவிட்டது என்று அர்த்தம். உள்ளீடு இல்லொ பலொ வில்லின் ப லுள்ள

குறியீட்டுடன்

மபொருத்தமுறொ பலொ

இறுதிக்கு முன்பொன

மபொறி

இறுதி ிசலக்குச்

மசல்லவில்சல

ிசலயில் தடங்கல் ஏற்பட்டது என்றொபலொ

என்றொபலொ

ொம் மபொறி உள்ளீட்சட

தள்ளிவிட்டது என்பறொ ஏற்றுக் மகொள்ளவில்சல என்பறொ கூறலொம்.

ொம் தொனியங்கிசய

ிசல ொற்றச வு அட்டவசணயொலும் (state-transition table) உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
பின்வருவது ப ற்கண்ட இறுதி ிசலத் தொனியங்கியின் ிசல ொற்ற அட்டவசணயொகும்.
உள்ளீடு

c
ிசல

ba !

0

1Ø Ø

1

Ø 2 Ø

2

Ø 3Ø

3

Ø 3 4

4

Ø Ø Ø

முக்கொற் புள்ளியுடன் (:) கூடிய 4-வது
விட்டுப்பபொன

ிசல இறுதி ிசலசயக் குறிக்கும். Ø தவறொன அல்லது

ொற்றத்சதக் குறிக்கும். ஒரு இறுதி ிசலத் தொனியங்கிசயப் பின்வரும் 5

அளவுகளொல் (parameters) விளக்கலொம் (Jurafsky and Martin 2000: 36).
Q: N ிசலகளின் முற்றுக் குழு ம், q0, q1, … qN
: குறியீடுகளின் முற்று உள்ளீட்டு அகர எழுத்து
q0 : மதொடக்க ிசல
F : இறுதி ிசலகளின் குழு ம் F Q
(q,i): ிசலகளுக்கு இசடபயயுள்ள
வொர்ப்புரு (Matrix) qE

ொற்றச வுச் மசயல்பொடு அல்லது

ற்றும் உள்ளீட்டுக்குறியீடு i,  (q,i)

ொற்றச வு

என்று தரப்பட  (q,i)

என்பது q’Q என்ற புதிய ிசலக்குத் திரும்பும். இவ்வொறு  என்பது Q X  இலிருந்து Q
–உக்கு உள்ள மதொடர்பு.
ப ற்கண்ட படத்தில் உள்ள ஆட்டு ம ொழித் தொனியங்கிக்கு
Q= { q0, q1, q2, q3, q4 }
= {a, b, !}
F= {q4}
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 (q, i) ப ற்கண்ட

ொற்றச வு அட்டவசணயொல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கீபழ தரப்பட்டுள்ள

ிசல ொற்றச வு அட்டவசணசயப் பயன்படுத்திய ஒரு பகொர்சவசயப் புொிந்துமகொள்வதற்கொன
வழிமுசற வசரவு (Jurafsky and Martin 2000: 37).
மசயல்பொடு உறுதிமசய்யப்பட்ட புொிந்துமகொள்சக ( ொடொ, மபொறி) ஏற்றுக்மகொள் அல்லது
விட்டுவிடு
வொிசசகிர ம் (index)  ொடொவின் மதொடக்கம்
ிகழ் ிசல  மபொறியின் ஆரம்ப ிசல
கண்ணி (Loop)
உள்ளீட்டின் இறுதி ிசல எட்டிவிட்டொல் பின்னர்
ிகழ் ிசல ஏற்பு ிசல என்றொல் பின்னர்
ஏற்றுக் மகொள்.
விட்டு விடு
இல்சல என்றொல் (elsif)

ொற்றச வு அட்டவசண [ ிகழ்

ிசல,

ொடொ [வொிசச] கொலி என்றொல்

பின்னர்
விட்டு விடு.
ொறொக
ிகழ் ிசல  ொற்றச வு அட்டவசண [ ிகழ் ிசல, ொடொ[ வொிசச கிர ம்]]
வொிசச கிர ம்  வொிசச கிர ம் +1
முடிவு
உறுதி மசய்யப்பட்ட புொிந்துமகொள்சக (D-RECOGNIZE) ஒரு ொடொசவயும் ஒரு தொனியங்கிசயயும்
உள்ளீடொக

ஏற்கிறது.

மகொள்ளப்பட்டொல்

அது

அது

ொடொவில்

ஏற்புக்குத்

மசய்யப்பட்ட புொிந்துமகொள்சகயொனது

சுட்டுகிற

திரும்புகிறது.

பகொர்சவ
இல்லொவிடில்

தொனியங்கியொல்

ஏற்றுக்

தள்ளிவிடுகிறது.

உறுதி

ொடொவின் மதொடக்கத்தில் உள்ள

ற்றும் மபொறியின் மதொடக்க ிசலயின் தற்பபொசதய

ொறி வொிசசக்கிர ம்

ிசலசயத் தூண்டித் மதொடங்குகிறது.

உறுதிமசய்யப்பட்ட புொிந்துமகொள்சக பின்னர் வழிமுசற வரவின்

ீதமுள்ளசதச் மசயல்படுத்தும்

கண்ணிக்குள் மசல்கிறது. அது முதலில் அதன் உள்ளீட்டின் இறுதிசய அசடந்து விட்டதொ என்று
பொிசீலிக்கின்றது. அப்படி என்றொல் ( ிகழ் ிசல ஒரு ஏற்பு ிசல என்றொல்) அது உள்ளீட்சட ஏற்றுக்
மகொள்ளும்

அல்லொவிடில்

உறுதிமசய்யப்பட்ட

உள்ளீட்சடத்

மதொிசக எந்த

தள்ளிவிடும்.

ிசலக்குச்

ொற்றச வு அட்டவசணசயப் பொர்க்கிறது.

ொடொவில்

மசல்ல

ொறியொன

உள்ளீடு

பவண்டும் என்பசதத்

ீத ிருந்தொல்
தீர் ொனிக்க

ிகழ் ிசல அட்டவசணயிலுள்ள எந்தச்

மசங்குத்து வொிசசசயப் பொர்க்க பவண்டும் என்று கொட்டும்.

ொடொவிலுள்ள

ிகழ் குறியீடு (current

symbol) அட்டவசணயிலுள்ள எந்த கிடக்சக வொிசசசய பொர்க்க பவண்டும் என்பசதக் கொட்டும்.
விசளயும்
புதுப்பிக்கப்

ொற்றச வு அட்டவசணக் கட்டம்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது;

ொறியொன தற்பபொசதய

வொிசசக்

கிர ம்
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உந்தப்படுகின்றது.

ொற்றச வு அட்டவசணக் கட்டம் கொலியொக இருந்தொல் மபொறிக்கு எங்கும்

பபொக இயலொதொசகயொல் அது உள்ளீட்சடத் தள்ளிவிடுகின்றது. பின்வரும் படம் தரப்பட்ட baaa!
என்ற உள்ளீட்டுக் பகொர்சவயொன ஆட்டின் ம ொழி முற்று ிசல தொனியங்கி ப ல் ப ற்மசொன்ன
வழிமுசற வசரயின் ிசறபவற்றசலக் கொட்டுகின்றது (Jurafsky and Martin 2000: 37).
படம் 6:

q0

q1

b

q2

a

a

q4

q3

q3

a

!

ொடொவின் மதொடக்கத்சதப் பொிபசொதிப்பதற்கு முன் மபொறி q0 என்ற
உள்ளீட்டு

ொடொவில்

b-ஐ

கண்டுமகொண்டதும்

உள்ளடக்கத்தில் [q0,b] சுட்டப்பட்டது பபொல் q1
கண்டுமகொண்டு q2

ிசலக்கு

ொறுகின்றது.

மசல்கின்றது. முன்றொவது a அசத q3

அது

ிசலக்கு

ிசலயில் இருக்கிறது.

ொற்றச வு

அட்டவசணயின்

ொறுகின்றது. அது பின்னர் a-ஐக்

ற்மறொரு a அசத q3

ிசலக்குக் மகொண்டு

ிசலயில் விட்டுவிடுகின்றது. அங்கு அது “!” என்பசதக்

கண்டுமகொண்டு q4 ிசலக்குச் மசல்கின்றது. பவறு உள்ளீடு இல்லொத கொரணத்தொல் கண்ணியின்
மதொடக்கத்தில் வரும் “உள்ளீட்டின் இறுதி (end of input)” என்ற

ிபந்தசன முதல் தடசவயொக

பூர்த்தியொக்கப்பட்டு மபொறி q4

ிசல ஏற்பு

மபொறியொனது

baaa!

என்ற

ிசலயில்

ிற்கும். q4 என்ற

பகொர்சவசய

ஆட்டும ொழியில்

உள்ள

ிசல எனபவ

ஒரு

வொக்கிய ொக

ஏற்றுக்மகொண்டது.
2.4.2.2. முசறயொன ம ொழிகள் (Formal Languages) (Jurafsky and Martin 2000: 38-39)
பின்வரும் வசரபடத்சத ஆட்டின் ம ொழிசய ஆக்கும் தொனியங்கியொகப் பயன்படுத்தலொம்.
இதற்கு

ொம் தொனியங்கி q0

ிசலயில் மதொடங்கி விற்கசளத் தொண்டி புதிய

ிசலகசள அசடந்து

ஒவ்மவொரு வில்லிலும் உள்ள குறியீடுகசள அச்சிடுவதொகக் மகொள்ள பவண்டும். தொனியங்கி இறுதி
ிசலசய அசடந்ததும்

ிற்கும்.

ிசல 3-இல் தொனியங்கி a ! என்பசத அச்சிட்டு

ிசல 4-க்கு

மசல்வசதபயொ அல்லது a-ஐ அச்சிட்டு விட்டு ிசல 3-க்கு திரும்புவசத மதொிந்மதடுக்க பவண்டும்.
பகொர்சவ முசறயொன மவளிப்பொட்டொல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆட்டும ொழிக்கொன பகொர்சவயொக
இருப்பது

வசர,

தற்பபொது

மபொறி

எவ்வொறு

இந்தத்

தீர் ொனத்சதச்
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ஆட்டும ொழியின் எந்த பகொர்சவசய ஆக்குகின்றது என்பது குறித்தும் கவனத்தில் மகொள்ள
பவண்டியதில்சல.
ஒரு முசறயொன ம ொழியின் எல்லொ
மசய்யும்

ற்றும் மதொிந்துமகொள்ளும்

ற்றும் அதற்குொிய பகொர்சவகசள

ட்டும் ஆக்கம்

ொதிொிதொன் முசறயொன ம ொழியின் விளக்க ொகச் மசயல்படும்.

ஒரு முசறயொன ம ொழி என்பது பகொர்சவகளின் ஒரு

ணம் ஆகும்; ஒவ்மவொரு பகொர்சவகளும்

அகரவொிசச எழுத்து என்று அசழக்கப்படுகின்ற ஒரு முற்று குறியீட்டு கணத்திலிருந்து வரும்
குறியீடுகளொல் ஆனது. ஆட்டின் ம ொழியின் அகர வொிசச எழுத்து  ={ a,b,!} என்ற கணம் ஆகும்.
m என்ற

ொதிொி தரப்படுசகயில்

ொம் L(m) என்பசத “m என்பதொல் பண்பொக்கம் மசய்யப்பட்ட

முசறயொன ம ொழி” என்று மபொருள்பட பயன்படுத்தலொம். எனபவ

ொம் முன்னர்பொர்த்த ஆட்டின்

ம ொழி தொனியங்கியொல் விளக்கப்பட்ட முசறயொன ம ொழிசய பின் வரு ொறு முற்றுக் கண ொகக்
மகொள்ளலொம்.
L(m) = {baa!, baaa!, baaaa!, baaaaa!,...}
ஒரு மூடப்பட்ட வடிவில் முற்றிலொக கணத்சத மவளியிடலொம் என்பதுதொன் ஒரு ம ொழிசய விளக்க
தொனியங்கியின் பயன்பொடொகும். முசறயொன ம ொழிகள்

க்கள் பபசும் இயற்சக ம ொழிகள் (natural

language) அல்ல. முசறயொன ம ொழி எந்த வசகயிலும் உண்ச யொன ம ொழியின் ஒப்புச
மகொள்ளொ லிருக்கலொம் (எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு முசறயொன ம ொழிசய ஒரு பசொடொ இயந்திரத்தின்
பவறுபட்ட

ிசலகசள

ொதிொிப்படுத்தப் பயன்படுத்த இயலும்). இருப்பினும்

ொம் முசறயொன

ம ொழிசய ஒலியனியல், உருபனியல், மதொடொியல் பபொன்ற இயற்சக ம ொழியின் பகுதிகசள
ொதிொிப்படுத்தப் பயன்படுத்துகின்பறொம். ஆக்கமுசற இலக்கணம் (generative grammar) என்ற
கசலச்மசொல்

ஒரு

முசறயொன

ம ொழியின்

இலக்கணத்சதக்

குறிப்பிடு ொறு

பயன்படுத்தப்படுகின்றது: எல்லொ இயலக்கூடிய பகொர்சவகசள ஆக்கி ஒரு ம ொழிசய விளக்க ஒரு
தொனியங்கியொகப் பயன்படுவது இந்தக் கசலச் மசொல்லின் மூல ொகும்.
2.4.2.3 ற்மறொரு எடுத்துக்கொட்டு
முன்னர்

கூறிய

எடுத்துக்கொட்டுகளில்

முசறயொன

அகரவொிசச/ம டுங்கணக்கு

எழுத்துக்களொல் ஆனது. ஆனொல் மசொற்களொல் ஆன உயர் ிசலயிலும் இசத அ ல்படுத்தலொம்.
இவ்வழியில்

ொம் மசொற்பசர்க்சகசயப் பற்றிய உண்ச கசள

ொதிொிப்படுத்திய முற்று ிசல

தொனியங்கிகசள எழுதலொம். அம் ொதிொியொன முசறயொன ம ொழி பத்துசபசொ, மூன்று ரூபொய்,
ஒருரூபொய் முப்பது சபசொ பபொன்ற மதொடர்களொல் ஆன த ிழ்த் துசணக்
ொதிொிப்படுத்தும்.
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படம் 7:

ஒன்று

ஆறு

பதிமனொன்று

பதினொறு

இருபது

எழுபது

இரண்டு

ஏழு

பதுமூன்று

பதிபனழு

முப்பது

எண்பது

மூன்று

எட்டு

பதி ொன்கு

பதிமனட்டு

ஒன்பது

பதிசனந்து

பத்மதொன்பது

ொன்கு
ஐந்து

ொற்பது

பத்து

ஐம்பது

q2

q1

இருபது

அறுபது

ஒன்று

ஆறு

முப்பது

எழுபது

இரண்டு

ஏழு

எண்பது

மூன்று

எட்டு

ஐம்பது

று

அறுபது

q0

ொற்பது

மதொண்

மதொண்

று

ொன்கு
ஐந்து
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படம் 8:
ஒன்று/
ஒரு
இரண்டு
மூன்று
ொன்கு
ஐந்து
ஆறு
ஏழு

பதிமனொன்று

இருபது

பதுமூன்று

முப்பது

பதி ொன்கு

ொற்பது

பதிசனந்து

ஐம்பது

பதினொறு

அறுபது

பதிபனழு

எழுபது

பதிமனட்டு

எண்பது

பத்மதொன்பது

மதொண்

ஒன்று/ஒரு
இரண்டு
மூன்று
ொன்கு
ஐந்து
ஆறு
ஏழு
று

எட்டு

எட்டு

பதிமனொன்று

இருபது

பதுமூன்று

முப்பது

பதி ொன்கு

ொற்பது

பதிசனந்து

ஐம்பது

பதினொறு

அறுபது

பதிபனழு

எழுபது

பதிமனட்டு

எண்பது

பத்மதொன்பது

மதொண்

று

ஒன்பது

ஒன்பது

பத்து

பத்து

q3
சபசொ

சபசொ
ரூபொய்

q0

q1
இருபது
முப்பது
ொற்பது
ஐம்பது
அறுபது
எழுபது
எண்பது
மதொண்

q2
ஒன்று/ஒரு

று

இரண்டு
மூன்று
ொன்கு
ஐந்து
ஆறு
ஏழு
எட்டு
ஒன்பது

q4

q5
இருபது
முப்பது
ொற்பது
ஐம்பது
அறுபது
எழுபது
எண்பது
மதொண்

q6

q7

ஒன்று/ஒரு

று

இரண்டு
மூன்று
ொன்கு
ஐந்து
ஆறு
ஏழு
எட்டு
ஒன்பது

ொம் ரூபொயின் பவறுபட்ட (நூறு, ஆயிரம், பபொன்ற) எண்ணிக்சககளுக்கு இலக்கணத்தில் ப லும்
சில மசொற்கூறுகசளச் பசர்க்க பவண்டி வரும்.
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2.4.2.4 . உறுதி மசய்யப்படொத முற்று ிசலத் தொனியங்கிகள் (Non-determinisitic Finite State
Automatas (NFSAs))
ொம்

முன்பு

பொர்த்த

உறுதி

மசய்யப்பட்ட

முற்று ிசலத்

தொனியங்கிக்கும்

உறுதி

மசய்யப்படொத தொனியங்கிக்கும் உள்ள பவறுபொடு என்னமவன்றொல் முதல் வசகத் தொனியங்கியில்
கண்ணி (node)

ிசல 2-இலும் தற்பபொசதயத் தொனியங்கியில் கண்ணி ிசல 3- இலும் உள்ளது

(Jurafsky and Martin 2000: 41).
b
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q0

ொம் 2-ஆம்
அல்லது

a

a

a

q2

q1

!

q4

q3

ிசலசய அசடந்து ஒரு ‘a’ ஐப் பொர்த்ததும்

3-ஆம்

ிசலக்கு

மசல்ல

பவண்டு ொ

ிசல 2-இல் இருக்க பவண்டு ொ

என்று

மதொியவில்சல.

இம் ொதிொியொன

ிச்சயிக்கப்பட பவண்டிய முசறகள் உள்ள தொனியங்கிகள் உறுதி மசய்யப்படொத முற்று ிசலத்
தொனியங்கி (Non- determinisitic Finite State Automate (NFSA)) என்று அசழக்கப்படும்.
குறியீடு

இல்லொத

விற்களொல்

ஆன



ொற்றச வு

(-transition)

என்று

அசழக்கப்படுகின்ற பவறு ஒரு மபொது வசக உறுதிமசய்யப்படொத தன்ச யும் இருக்கிறது.
பின்வரும் படத்திலுள்ள தொனியங்கி முன்பு பொர்த்த அபத ம ொழிசய இறுதியொன ஒன்றொகபவொ
து முதலொவதொன ஒன்றொகபவொ விளக்குகிறது; ஆனொல் இது அசத - ொற்றச வு மூலம்
மசய்கிறது (Jurafsky and Martin 2000: 41).
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படம் 10
b
q0

a

a

!
q3

q2

q1

q4


இந்தப் புதியவில்சல பின்வரு ொறு மபொருள் மகொள்ளலொம்:
உள்ளீட்சடப் பொர்க்கொ ொல் அல்லது

து உள்ளீட்டுச்

ொம்

ிசல 3-இல் இருந்தொல்

சுட்சட முன்பனறொ ல்

ொம்

ிசல 2-க்கு

மசல்ல அனு தி உண்டு.
2.4.2.5. உறுதிமசய்யப்படொத முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயக் பகொர்சவசய ஏற்கப் பயன்படுத்தல்
(using an NFSA to accept strings)
ொம் உறுதிமசய்யப்படொத முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயப் பயன்படுத்தி ஒரு பகொர்சவ
ஆட்டின் ம ொழியொ அல்லவொ என்பசத கண்டுமகொள்ள,

ொம் தவறொன வில்சலப் பயன்படுத்தி

பின்னர் ஏற்கும் பபொது விட்டுவிட பவண்டும். ஒரு இடத்தில் ஒன்றிற்கும் ப ல் மதொிவு மசய்யச்
சந்தர்ப்பம் இருப்பதொல்,
முற்று ிசலத் தொனியங்கி

ொம் தவறொனசத பதர்ந்மதடுக்க இயலும். இந்த உறுதி மசய்யப்படொத
ொதிொிகளின் சிக்கல்கசள

ொம் கணினி

ொதிொி உருவொக்குசகயில்

எல்லொம் திரும்பத் திரும்ப ப ொிடக்கூடும். இந்தச் சிக்கலுக்கு மூன்று

ிசலமபறு தீர்வுகள்

இருக்கின்றன (Jurafsky and Martin 2000: 42):
1. கொப்பு (backup): எப்மபொழுமதல்லொம் மதொிவு இடத்திற்கு (choice point) வருகின்பறொப ொ
உள்ளீட்டில் எங்கிருக்கின்பறொம் எந்த
அசடயொளம் இட இயலும். பின்னர்

ிசலயில் தொனியங்கி

ம்

ிற்கிறது என்பசதக் குறிக்க ஒரு

ொம் மதொிவு மசய்தது தவறொன வழி என்று புொிந்து

மகொண்டொல் ொம் திரும்பி வந்து பவறு ஒரு பொசதசய எடுக்க இயலும்.
2. முன்பனொக்கிப் பொர்த்தல் (look ahead):

ொம் உள்ளீட்டில் முன்பனொக்கிப் பொர்த்து எந்தப்

பொசதசய எடுப்பது என்பசதத் தீர் ொனிக்க உதவிசய ொடலொம்.
3. இசணப்பபொக்கு (parallelism): எப்மபொழுமதல்லொம்

ொம் மதொிவு இடத்திற்கு (choice point)

வருகின்பறொப ொ ொம் இசணயொக இருக்கிற ஒவ்மவொரு

ொற்றுப் பொசதயும் பொர்க்கலொம்.

கீழ்வருவது ஆட்டின் ம ொழிக்கொன உறுதிமசய்யப்படொத

ொற்றச வு அட்டவசண (Jurafsky and

Martin 2000: 43).
ஆயப்படாத மாற்று விருப்பத்கதர்வு ளுக்கு நாம் எப்கபாதும் திரும்ப இயலும் என்பரத
அேிந்துத ாண்டு இறுதிமுரனரயக்குக் த ாண்டுதசல்லும் விருப்பத்கதர்வு ரள ம ிழ்ச்சியுடன்
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நாம் தசய்யகவண்டும் என்பரத

ாப்பு அணுகுமுரே பாிந்துரைக் ின்ேது. இதற்கு இைண்டு

முக் ியக்குேிப்பு ள் இருக் ின்ேது: ஒவ்தவாரு விருப்பத்கதர்வு புள்ளியிடங் ளுக்கும் உாிய எல்லா
மாற்று ரளயும் நாம் நிரனவுகூைகவண்டும் மற்றும் நாம் திரும்ப வை இயலுவதற் ா ஒவ்தவாரு
மாற்று

பற்ேியும்

கபாதுமான

த வல் ரள

நாம்

கச ாித்து

ரவக் கவண்டும்.

ாப்பு

வழிமுரேயானது அதன் தசயலாக் முன்கனற்ேத்தில் (உள்ளீடு தீர்ந்துகபாவதன் ாைணத்தாகலா
விதிப்படியான நிரலமாற்ேங் ள் இல்லாததினாகலா) முன்கனற்ேத்ரத கமற்த ாள்ள இயலாத
ஒரு புள்ளியிடத்ரத அரடயும் கபாது அது முந்ரதய விருப்பத்கதர்வுப் புள்ளியிடத்திற்குத்
திரும்பு ின்ேது. இந்தக்

ருத்துச்சாயரல உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்வொனுக்குப் (non-

diterministic recognizer) பிைகயா ிக்ர யில் நாம் ஒவ்தவாரு விருப்பகதர்வுப் புள்ளியிடத்திற்கும்
இைண்டு விஷயங் ரள நாம் நிரனவில்த ாள்ளகவண்டும்: நாம் தசல்ல இயலும் இயந்திைத்தின்
நிரல அல்லது

ணு மற்றும் நாடாவின் மீது அதன் ததாடர்புரடய இருப்பிடம்.

ணு மற்றும்

இருப்பிடம் இவற்ேின் இரணப்ரப நாம் ததாிந்துத ாள்ளும் வழிமுரேயின் கதடல்-நிரல என்று
அரழக் ின்கோம். குழப்பத்ரதத் தவிர்ப்பதற் ா , நாம் தானியங் ியின் நிரலரயக்

ணு (node)

அல்லது இயந்திை-நிரல (machine state) என்று குேிப்பிடு ின்கோம். இந்த அணுகுமுரே
அடிப்பரடயிலான

ததாிந்துத ாள்ர

வழிமுரேவரைரவப்

பின்வருவது

அேிமு ப்படுத்து ின்ேது (Jurafsky and Martin 2000: 44)
வழிமுரேவரைவு 1
தசயல்பாடு

உறுதிதசய்யப்படாத

ததாிந்துத ாள்ர

(நாடா,

இயந்திைம்)

திருப்பு ிேது

ஏற்றுத ாள் அல்லது நிைா ாி
நி ழ்ச்சிநிைல் {(இயந்திைத்தின் ததாடக் நிரல, நாடாவின் ததாடக் ம்)}
தற்கபாரதய-கதடல்-நிரலஅடுத்தது (நி ழ்ச்சிநிைல்)
ண்ணி
ஏற்றுக்த ாள்-நிரல என்ோல்?

(தற்கபாரதய-கதடல்-நிரல)

திருப்பு ிேது உண்ரம

பின்னர்
திருப்பு ிேது ஏற்றுக்த ாள்
இல்லாவிடில்
நி ழ்ச்சிநிைல் நி ழ்ச்சிநிைல்  உருவாக்கு-புதிய-நிரல ள் (தற்கபாரதய-கதடல்-நிரல)
நி ழ்ச்சிநிைல் ாலி என்ோல் பின்னர்
திருப்பு ிேது நிைா ாி
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இல்லாவிடில்
தற்கபாரதய-கதடல்- நிரல அடுத்தது (நி ழ்ச்சிநிைல்)
இறுதி
தசயல்பாடு உருவாக்கு-புதிய-நிரல ள்(தற்கபாரதய-நிரல) திருப்பு ிேது கதடல் நிரல ளின்
ணம்
தற்கபாரதய- ணு  தற்கபாரதய கதடல்-நிரல இருக் ிே ண்ணி
அ ைவாிரச  தற்கபாரதய கதடல்-நிரல எதிர்பார்க் ிே நாடாவின் மீது புள்ளியிடம்
திருப்பு ிேது பின்வருமாறு மாற்று அட்டவரண ளிலிருந்து ஒரு பட்டியல் கதடல்
நிரல ள்:
(மாற்று-அட்டவரண [தற்கபாரதய- ணு,] அ ைவாிரச)

மாற்று-அட்டவரன[தற்கபாரதய- ணு, நாடா[அ ைவாிரச]] , அ ைவாிரச +1)
தசயல்பாடு ஏற்புநிரல ? (கதடல்-நிரல) திருப்பு ிேது உண்ரம அல்லது தபாய்
தற்கபாரதய- ணு  கதடல் நிரல இருக் ிே ணு
அ ைவாிரச  கதடல்-நிரல எதிர்பார்க் ிே நாடாவின் மீது புள்ளியிடம்
அ ைவாிரச

நாடாவின்

இறுதியில்

மற்றும்

தற்கபாரதய- ணு

இயந்திைத்தின்

ஏற்றுக்த ாள் நிரல என்ோல்
பின்னர்
திருப்பு ிேது உண்ரம
இல்லாவிடில்
திருப்பு ிேது தபாய்
இந்த வழிமுரேவரைவின் (algorithm) முக் ியப் பகுதிரய விளக்கும் முன்னர் அரத
ஊக்குவிக்கும்

நிரலமாற்ே

அட்டவரணயின்

(transition

table)

வனிக் கவண்டும். முதலாவது, தவளிவரும்  நிரலமாற்ேங் ள்
உருப்படுத்தம்

தசய்வதற் ா ,

நாம்

வாிரசரயச் (-column) கசர்க் ின்கோம்.
ணுவின்

ிரட வாிரசக்கு (row)

நிரலமாற்ே

இைண்டு

உள்ள

அட்டவரணயில்

மாற்ேங் ரளக்

ணுக் ரள (nodes)
புதிய

-தசங்குத்து

ணுவுக்கு -நிரலமாற்ேம் (-transition) இருந்தால்

-தசங்குத்து வாிரசயில் இலக்குக்

ணுரவப் பட்டியல்

இடு ிகோம். இைண்டாவது கசர்ப்பு, ஒகை உள்ளீட்டுக் குேியீட்டிலிருந்து (input symbol) கவறு
ணுக் ளுக்கு

பன்மு

நிரலமாற்ேங் ளுக்கு

(multiple
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தைகவண்டும். நாம் ஒவ்தவாரு சிற்ேரேயும் (cell) ஒரு தனி

ணுவிற்குப் பதிலா

இலக்குக்

ணுக் ளின் (destination node) பட்டியரலக் த ாண்டிருக்குமாறு தசய் ின்கோம். பின்வரும்
அட்டவரண படம் 9-இல் உள்ள இயந்திைத்திற்கு நிரலமாற்ே அட்டவரணரயக் ாட்டு ின்ேது.
அதற்கு -நிரலமாற்ேங் ள் இல்லாதிருக்ர யில், இயந்திை-நிரல q2 இல் உள்ளீடு a ஆனது
q2க்பகொ q3க்பகொ திரும்பக் மகொண்டுமசல்வசத அது கொட்டும்.
வழிமுசறவசரவு 1 ஒரு உள்ளீட்டுக் பகொர்சவசயப் புொிந்துமகொள்ள உறுதிதசய்யப்படாத
முற்று ிசல

தொனியங்கிசயப்

பயன்படுத்துவதற்கொன

வழிமுசறவசரசவக்

உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்சக என்ற மசயல்பொடு தசயலாக்

கொட்டுகின்றது.

நடத்ரதயின் கபாது

உருவாக் ப்பட்ட எல்லா தற்கபாரதய ஆயப்படாத விருப்பத்கதர்வு ரளயும்
ண் ாணிக்

மாேி

நி ழ்ச்சிநிைரலப்

(variable

விருப்பத்கதர்வும் (கதடல் நிரல) இயந்திைத்தின்

agenda)

ததாடர்ந்து

பயன்படுத்து ின்து.

ஒவ்தவாரு

ண்ணிரயயும் (நிரல) நாடாவின் மீது

இருப்பிடத்ரதயும் த ாண்டிருக்கும் பட்டியலாகும். மாேி தற்கபாரதய-கதடல்-நிரல தற்கபாது
ஆயப்பட்ட ிரள விருப்பத்கதர்ரவ உருப்படுத்தம் தசய் ின்ேது.
உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்சக, ஒரு மதொடக்கத் பதடல்- ிசலசய உருவொக்கியும்
ிகழ்ச்சி ிரலில் (agenda) அசத சவத்தும் மதொடங்குகின்றது. இதுவசர

ொம்

ிகழ்ச்சி ிரலில்

பதடல்- ிசலகள் எந்த ஒழுங்கில் சவக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிபிடவில்சல. இந்தத் பதடல்ிசல, (search-state) எந்திரத்தின் மதொடக்க எந்திர- ிசலசயயும் (machine-state)

ொடொவின்

மதொடக்கத்திற்கொன சுட்டியும் (pointer) மகொண்டிருக்கும். ’அடுத்தது’ (NEXT) என்ற மசயல்பொடு
ிகழ்ச்சி ிரலிலிருந்து ஒரு உருப்படிரய (item) மீட்தடடுக் வும் அரத மாேி தற் ால-கதடல்நிரலக்கு (variable current-search-state) ஒதுக் வும் அரழக் ப்படும்.
உறுதிதசய்யப்பட்ட ததாிந்துத ாள்ர ரயப் (D-RECOGNIZE) தபாறுத்தவரை முக் ிய
ண்ணியின்

முதல்

தசயல்பாடு

நாடாவின்

முழு

தபாருளடக் மும்

தவற்ேி ைமா ப்

ததாிந்துத ாள்ளப்படும் கபாது உறுதிதசய்யகவண்டும். இது ஏற்றுத ாள்-நிரல? (ACCEPTSTATE?) என்பதன் வழி அரழத்துச் தசய்யப்படும்; தற்கபாரதய கதடல்-நிரல (current searchstate), ஏற்றுக்த ாள்ளும் எந்திை நிரலரயயும் நாடாவின் இறுதிக்குச் சுட்டிக் ாட்டிரயயும்
த ாண்டிருந்தால் இது ஏற்றுக்த ாள் (accept) என்பரதத் திருப்பும். நாம் தசய்துமுடிக் வில்ரல
என்ோல்

உருவாக்கு-புதிய-நிரல ள்

சாத்தியமான ஒரு

(GENERATE-NEW-STATES)

ண அடுத்த நடவடிக்ர

ரள

என்பரத

அரழத்துச்

எந்திைம் உருவாக்கும்; இது நிரலமாற்ே

அட்டவரணயிலிருந்து எந்த -நிரலமாற்ேங் ளுக்கும் எந்த இயல்பான உள்ளீட்டுக் குேியீட்டு
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நிரலமாற்ேங் ளுக்கும்

கதடல்-நிரல ரள

உருவாக்கும்.

இந்த

எல்லா

கதடல்-நிரலப்

பட்டியல் ளும் (tuples) தற்கபாரதய நி ழ்ச்சிநிைலில் கசர்க் ப்படும்.
இறுதியா , நாம் நி ழ்ச்சிநிைலிலிருந்து தசயலாக் த்திற்குப் புதிய கதடல்-நிரலரயப் தபே
முயற்சிக் ின்கோம்.
மற்றும் உள்ளீட்ரட

நி ழ்ச்சிநிைல் தவற்ேிடம் என்ோல் நமக்கு விருப்பு ள் இல்லாது கபாகும்
நிைா ாிக்

கவண்டி

வரும்.

இல்ரலதயனில்,

ஆயப்படாத விருப்பு

ததாிந்ததடுக் ப்பட்டுக் ண்ணி ததாடரும்.
ஏன்

உறுதிமசய்யப்படொத

கொணப்பட்டொல்

ட்டுப

மதொிந்துமகொள்சக

ிரொகொிக்கும்

ிகழ்ச்சி ிரல்

மவற்றிட ொகக்

திபீட்சட திருப்புகிறது என்பசதப் புொிந்துமகொள்வது

முக்கிய ொகும். உறுதிதசய்யப்பட்ட ததாிந்துத ாள்ர ரயப் கபால் அல்லாமல் அது ஒரு
ஏற்றுத ாள்ளாத எந்திை நிரலயிகலா அல்லது அதால் எதாவது எந்திை நிரலயிலிருந்து நாடாரவ
முன்கனற்ே

இயலவில்ரல

என்ோகலா

அது

நிை ாி

என்பரத

திருப்பும்.

ஏதனன்ோல்

உறுதிதசய்யப்படாத கநர்வில் இம்மாதிாியான தரட ள் தைப்பட்ட வழியில் கதால்விரயச்
சுட்டிக் ாடுகமயன்ேி

முற்ேிலும்

கதால்விரயச்

சுட்டிக் ாட்டாது.

எல்லா

சாத்தியமான

விருப்பத்கதர்வு ளும் ஆயப்பட்டு இல்லாதிருந்தால் மட்டுகம நாம் நிைா ாிப்ரப உறுதி தசய்ய
இயலும்.
உள்ளீடு
ிசல
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புொிந்துமகொள்சகயின் எடுத்துக்கொட்டொகும் (Jurafsky and Martin 2000: 45).
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என்ே

உள்ளீட்ரடக்

ர யாள

முயற்சிப்பதால்

உறுதி

மசய்யப்படொத

புொிந்துமகொள்சகயின் முன்பனற்றத்சதப் படம் 11 எடுத்துக்கொட்டுகின்றது. ஒவ்மவொரு
முன்பனற்றத்தில் தரப்பட்ட புள்ளியிடத்தில் வழிமுசறயின்
தற்பபொசதய-பதடல்- ிசல

(current-search-state)

உருப்படுத்தம் மசய்யும் அம்புக்குறியுடன் எந்திர

ொடொவும்

ிசலசய எடுத்துக்கொட்டுகின்றது.

ொறி

ொடொவில்

முன்பனற்றத்சத

ிசலசய உருப்படுத்தம் மசய்யும் மகட்டியொன

கு ிழிகளொல் தீர் ொனிக்கப்படுகின்றது. படத்தில் தொழும் ஒவ்மவொரு

ொடொவும் தற்பபொசதய

பதடல் ிசலயிலிருந்து அடுத்ததற்கு முன்பனறுவசத உருப்படுத்தம் மசய்கின்றது.
ொடொவின்
கூறத்தக்க ஒன்றும்

ீது இரண்டொவதில் ப ொக்கும் பபொது வழிமுசற q2ஐ
ிகழ்வதில்சல.

ிசல ொற்ற அட்டவசண

கண்டுபிடிப்பது வசர

[q2,a]க்கு பவண்டி பதிசவப்

பொிபசொதிப்பது q2, q3 என்ற இரண்சடயும் திருப்பும். பதடல்

ிசலகள் இந்த ஒவ்மவொரு

விருப்பபதர்வுகளுக்கு பவண்டியும் உருவொக்கப்படுகின்றது. எதிர்பொரதவித ொக
q3

ிசலக்கு

கர்வசதத் மதொிவுமசய்யும்;

கொலியொக இருப்பதொல்

இந்த

இடத்தில் வழிமுசற புதிய
திரும்பும்

ிசல ொற்ற அட்டவசண [q2,a]க்கு பவண்டிய பதிவு

கர்வு ஏற்பு

ிசலயிபலொ புதிய ிசலயிபலொ விசளயொது. இந்த

ிசலசயத் மதொடர

விருப்பத்கதர்வு

து வழிமுசற

நி ழ்ச்சிநிைலில்

ிகழ்ச்சி ிரசலக் பகட்கும். q2 விலிருந்து q2 க்கு
பாிகசாதரன

தசய்யப்படாத

விருப்பத்கதர்வு

ஆர யால் இது அடுத்த a-க்கு முன்பனற்றம்மசய்யப்பட்ட ொடொ சுட்டியொல் திருப்பப்படுகின்றது.
எப்படிபயொ

ப ொச ொக

ப ொிடுகின்றது.
சொியொன

உறுதிமசய்யப்படொத

மதொிந்துமகொள்சக

அபத

விருப்பத்பதர்சவ

ொற்றச வு அட்டவசண [q2,a] q2வுக்குத் திரும்புவபதொ q3வுக்கு முன்பனறுவபதொ

விருப்பத்பதர்வுகள்

என்பசத

இரண்சடயும் உருப்படுத்தம் மசய்யும்

இன்னும்

ிசலகள்

சுட்டிக்கொட்டுகின்றது.

முன்புபபொல்

ிகழ்ச்சி ிரலில் சவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த

பதடல் ிசலகள் முந்தயசவ பபொன்றசவ அல்ல; ஏமனன்றொல் அவற்றின் ொடொ அகரவொிசசயின்
திப்புகள் முன்பனற்றப்பட்டுள்ளன. தற்பபொது ிகழ்ச்சி ிரல் அடுத்த கர்வொக q3க்கு கர்வசதத்
தருகின்றது.

q4 க்கு ந ர்தலும்

தவற்ேியும் நாடாவாலும் நிரலமாற்ே அட்டவரணயாலும்

தனித்தன்ரமயுடன் தீர்மானிக் ப்படு ின்ேது.
2.4.2.6. பதடலொகத் மதொிந்துமகொள்சக (Reconition as search)
உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்சக ஒரு மபொறிவழியொக எல்லொச் சொத்திய ொன
வழிகசளயும்

முசறயொக ஆய்வதற்கு ஒரு வழிசயத் தந்து சீரொன ம ொழியின் பகொசவகசளப்

புொிந்துமகொள்ளும் மசயசல

ிசறபவற்றுகின்றது. இந்த ஆய்வு ஒரு ஏற்றுக்மகொள்ளும்

இறுதியுறும் ஒரு வழிசயத் தந்தொல் அது பகொசவசய ஏற்கும்; இசலமயன்றொல்

ிசலயில்

றுத்து விடும்.

இந்த முசறயொன ஆய்வு ிகழ்ச்சி ிரல் உபொயத்தொல் சாத்தியமாக் ப்படு ின்ேது; இது ஒவ்தவாரு
மறு தசய்ர யிலும் ஒரு ஆைாய்வதற் ான பகுதி பாரதரயத் கதர்ந்ததடுக் ிேது, இன்னும்
மீதமுள்ளவற்ரேக் ண்டுபிடிக் ப்படாத பகுதி பாரத ளா க் ண் ாணிக்கும்.
தீர்வு ரளத்

திட்டமிட்டு

கதடுவதன்

மூலம்

தசயல்படும்

உறுதிமசய்யப்படொத

மதொிந்துமகொள்சக கபான்ே வழிமுரே ள் நிரல-இட-கதடல் வழிமுரே ள் (state-space-search
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algorithms)

என

அரழக் ப்படு ின்ேன.

அத்தர ய

வழிமுரே ளில்

சிக் ல்

வரையரே

சாத்தியமான தீர்வு ளின் இடத்ரத உருவாக்கு ிேது; இந்த இடத்ரத ஆைாய்வகத குேிக்க ாள்;
இடம்

முழுரமயா

ஆைாயப்படும்

கபாது

ஒன்று

உள்ளீட்ரடக்

ண்டேிகவாஅல்லது

நிைா ாிக் கவா இருக்கும்கபாது பதிரலத் தரு ிேது. உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்சகயில்,
கதடல்

நிரல ள்

உள்ளீட்டு

நாடாவில்

உள்ள

நிரல ளுடன்

இயந்திை

நிரல ளின்

இரணப்பு ரளக் த ாண்டுள்ளன. க ள்விக்குாிய இயந்திைம் த ாடுக் ப்பட்டால் நிரல-இடம்
அரனத்து சாத்தியமான

இயந்திை

நிரல

மற்றும்

நாடா

நிரல ளின்

இரண

ரளயும்

த ாண்டிருக்கும். கதடலின் குேிக்க ாள் நாடா நிரலயின் இறுதியுடன் ஏற்றுக்த ாள்ளும்
நிரலயின் இரணவரதத் கதடிக்த ாண்டு ஒரு நிரலயிலிருந்து மற்தோரு நிரலக்கு இந்த
இடத்தின் வழியா ச் தசல்ல கவண்டும்.
இம்மாதிாியான வழிமுரே ளின் திேன் நிரல ள் இடத்தில் நிரல ளின்
ஒழுங்கு ஆகும். நிரல ளின் கமாசமான ஒழுங்கு தவேி ைமான தீர்வு

ருதப்படும்

ண்டுபிடிக் ப்படுவதற்கு

முன் பல எண்ணிக்ர யிலான தவற்ேிதைாத நிரல ளின் பாிகசாதரனக்குக் த ாண்டு தசல்லும்.
துைதிஷ்டவசமா

தபாதுவா

ஒரு

நல்ல

விருப்பத்கதர்ரவ

கமாசமான

ஒன்ேிலிருந்து

கவறுபடுத்திக் கூே இயலாது; தபரும்பாலும் நாம் தசய்ய இயலுவது ஒவ்தவாரு சாத்தியமான
தீர்வு ரளயும் ருதுவதுதான்.
உறுதிமசய்யப்படொத
குேிப்பிடப்படவில்ரல.

மதொிந்துமகொள்சகயில்

உருவாக் ப்படுவதால்

நிரல ளின்

ஆயப்படாத

ஒழுங்கு
நிரல ள்

இதுவரைக்
மட்டும்தான்

நி ழ்ச்சிநிைலுடன் கசர்க் ப்படு ின்ேது; நாம் க ட்கும் கபாது ’அடுத்தது’ (NEXT)

என்ே

தசயல்பாடு ஆயப்படாத நி ழ்ச்சிநிைரலத்தான் திருப்பித்தரு ின்ேது. எவ்வாறு ‘அடுத்தது’ என்ே
தசயல்பாடு வரையரே விளக் ம் தசய்யப்படு ின்ேது என்பது க ள்வி.
உருவாக் ப்பட்டரவதான் அடுத்ததா க்

மி

சமீபத்தில்

ருதப்படு ின்ே நிரல ள் என்ே ஒழுங்கு உபாயத்ரதக்

ருத்தில் த ாள்ளவும். இவ்வர யிலான த ாள்ர ரயப் புதிதா

உருவாக் ப்பட்ட நிரல ரள

நி ழ்ச்சிநிைலில் முன்னிலிருக்கும் படி ரவத்தும் அரழக்கும் கபாது நி ழ்ச்சிநிைலின் முன்பில்
‘அடுத்தது’ திரும்பும்படிக்கும் தசயல்படுத்தலாம்.

இவ்வாறு நி ழ்ச்சிநிைல் ஆழம்-முதல் கதடல்

அல்லது இறுதி உள் முதல் தவளி (Last In First Out (LIFO) உபாயம் என்று கூேப்படு ின்ேது.
இம்மாதிாியான்

உபாயம்

உருவாக் ப்

படுர யில்

புதிதா

உருவாக் ப்படும்

முன்னணி ரளப் பின்பற்ேி கதடல் தவளி ளா ப் பிாி ின்ேது. தற்கபாரதய முன்னணி வழியான
முன்கனற்ேம் தரடதசய்யப்படும் கபாது அது முந்ரதய விருப்பு ரளக் ருதும் படிக்குத் திரும்பும்.
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படம்

11-இல்

ாட்டியுள்ளபடி

baaa!

என்ே

க ார்ரவயின்

மீது

உறுதிமசய்யப்படொத

மதொிந்துமகொள்சகயின் மசயல்படுத்தலின் சுவடு ஆழம்-முதல் கதடரல எடுத்துக் ாட்டு ின்ேது.
q2 வில் ிற்கபவண்டு ொ அல்லது q3 வுக்கு முன்கனேகவண்டுமா என்று தீர்மானிக்

கநரும்கபாது

ba என்பரதப் பார்த்தபின் வழிமுரே முதல் விருப்பத்கதர்வு புள்ளியிடத்ரத கநாிடு ின்ேது.
இந்தப் புள்ளியிடத்தில் அது ஒரு மாற்ரேத் ததாிவு தசய் ின்ேது; அது தவறு என்பரதத்
ததாிந்துத ாள்வது வரை அரதப் பின்பற்று ின்ேது.

வழிமுரே திரும்பிச் தசன்று கவறு ஒரு

பரழய மாற்ரே முயல் ின்ேது.
ஆழம் முதல் உபாயங் ள் ஒரு முக் ியமான ஆபத்ரதக் த ாண்டிருக் ின்ேது: சில
சூழல் ளில் அரவ ஒரு எல்ரலயற்ே ண்ணியில் நுரழயக்கூடும். ஒரு கதடல் நிரல தற்தசயலா
மீள்நி ழலாம் எனும்படி கதடல் தவளி/இடம் அரமக் ப்படிருந்தால் அல்லது எரலயற்ே கதடல்
நிரல ள் இருந்தால் இது சத்தியமாகும்.
கதடல் தவளியில்/இடத்தில் நிரல ரள ஒழுங்கு தசய்யும் இைண்டாவது வழி நிரல ரள
அரவ உருவாக் ப்படும் ஒழுங் ில்

ருதுவதாகும். நி ழ்ச்சிநிைலின் பின்பகுதியில் புதிதா

உருவாக் ப்பட்ட நிரல ரள ரவத்தும் நி ழ்ச்சிநிைலின் முன்பகுதியில் ‘அடுத்தது’ திருபும்படி
தசய்தும்

அவ்விதமான த ாள்ர ரய நிரேகவற்ேலாம். இவ்வாறு நி ழ்ச்சிநிைல் வாிரச வழி

நிரேகவற்ேப்படு ின்ேது. இது தபாதுவா
முதல்

உள்

முதல்

தவளி

(First

குேிப்பிடப்படு ின்ேது. படம் 12இல்

In

அ லம்-முதல் கதடல் (breadth-first search) அல்லது
First

Out

(FIFO)

உபாயம்

என்று

தபாதுவா க்

ாட்டியுள்ளது கபான்று baaa! என்ே க ார்ரவயின் மீது

உறுதிமசய்யப்படொத மதொிந்துமகொள்சகயின் மசயல்படுத்தலின் பவறு சுவட்ரடக்
த ாள்ளவும். மீண்டும் வழிமுரே ba என்பரதப் பார்த்தபின் q2 வில்
q3வுக்கு முன்கனேகவண்டுமா என்று தீர்மானிக்
புள்ளியிடத்ரத

கநாிடு ின்ேது.

பின்பற்றுவதற்குப் பதிலா

இப்கபாது

ருத்தில்

ிற்கபவண்டு ொ அல்லது

கநரும்கபாது வழிமுரே முதல் விருப்பத்கதர்வு
ஒரு

நாம் ஒரு கநைத்தில் கதடல்

விருப்பத்கதர்ரவத்

கதர்ந்ததடுத்து

ிரளயரமப்பின் ஒரு பகுதிரய விாித்து

எல்லா சாத்தியமான விருப்பத்கதர்வு ரளயும் பாிகசாதிப்பரதக் ற்பரன தசய் ின்கோம்.
ஆழம்-முதல் கதடல் கபான்று, அ லம்-முதல் கதடலும் குரே ரளக் த ாண்டுள்ளன.
ஆழம்-முதல் கபான்று நிரல-இடம்/தவளி (state-space) எல்ரலயற்ேது என்ோல் கதடல்
இறுதியுோது. மி

முக் ியமா

நி ழ்ச்சிநிைலின் அளவின் வளர்ச்சி

ாைணமா

நிரல-இடம்

மிதமான அளவு தபாிது என்ோலும் கதடல் தபாிய அளவு நிரனவ த்ரத கவண்டும்.

சிேிய

சிக் ல் ளுக்கு ஆழம் முதல் அல்லது அ லம் முதல் கதடல் உபாயங் ள் கபாதுமானதாகும்;

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

74
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
இருப்பினும் நிரனவ த்தின் பயன்பாட்டில் அதன்
ஆழம் முதல்

விரும்பப்படு ின்ேது.

கூடுதல் திேரம

ாைணமா

தபாதுவா

தபாிய சிக் ல் ளுக்கு சக்திவாய்ந்த நிைல் (programming)

அல்லது A* பயன்படுத்தப்பட கவண்டும்.
படம் 12:
q0

b

1
q0
2

a

a

a

!

a

a

a

!

a

!

q1
b
q1

3

q2

b

q2

a

a

q2

q3

q2
4

b

a

a

a

!

b

a

q2

a

a

!

4

q3

q3

X
5

b

a

a

a

!

5

b

a

a

a

b

!

a

a

a

q4

b

a

a

a

!

2.4.2.7. நிர்ணயிக் ப்பட்ட மற்றும் நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ி ரள உேவுபடுத்துதல்
நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ி -மாற்ேங் ள் கபான்ே நிர்ணயிக் ாத அம்சங் ரளக்
த ாண்டிருக்
சக்திவாய்ந்ததா

அனுமதிப்பது
ஆக்குவது

அவற்ரே
கபால்

நிர்ணயிக் ப்பட்ட

கதான்ேலாம்.

நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ிக்கும் சாியா

இது

தானியங் ி ரள

உண்ரம

இல்ரல.

விட
எந்த

சமமான நிர்ணயிக் ப்பட்ட தானியங் ி உள்ளது.
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உண்ரமயில்,

ஒரு

தானியங் ியா

நிர்ணயிக் ப்படாத

மாற்றுவதற் ான

நிர்ணயிக் ப்பட்ட

எளிய

தானியங் ிரயச்
வழிமுரே

சமமான

உள்ளது;

நிர்ணயிக் ப்பட்ட

ஆனால்

தானியங் ியில் உள்ள நிரல ளின் எண்ணிக்ர

இந்த

அதி மா

சமமான

இருக் லாம்.

இரயபு ளின் நிரூபணத்திற்கு லூயிஸ் மற்றும் பாப்பாடிமிட்ாிகயா (Lewis and Papadimitriou
1981) அல்லது ைாப் ிைாஃப்ட் மற்றும் உல்கமன்-ஐப் (Hopcroft and Ullman 1979) பார்க் வும்).
இருப்பினும், நிரூபணத்தின் அடிப்பரட உள்ளுணர்வு எவ்வாறு நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ி
வழியில்

அதன்

உள்ளீட்ரடப்

பகுப்பாய்வு

தசய் ிேது

என்பது

குேிப்பிடத்தக் தாகும்.

நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ி ளுக்கும் நிர்ணயிக் ப்பட்ட தானியங் ி ளுக்கும் இரடயிலான
கவறுபாடு

என்னதவன்ோல்,

ஒரு

உள்ளீடு

i

தைப்படுர யில்

ஒரு

நிர்ணயிக் ப்படாத

தானியங் ியில் ஒரு நிரல ஒரு உள்ளீடு qi ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட சாத்தியமான அடுத்த
நிரல ரளக் த ாண்டிருக் லாம் (எடுத்துக் ாட்டா

qa மற்றும் qb) என்பரத நிரனவுகூைவும்.

படம் 2.21 இல் உள்ள வழிமுரே qa அல்லது qb மற்றும் கதர்ந்ததடுத்தும் கதர்வு தவோ
மாேிவிட்டால் பின்கநாக் ிச்தசன்றும் கதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் இந்த சிக் ரலக் ர யாண்டது.
வழிமுரேயின் இரணயான பதிப்பு பாரத ள் இைண்ரடயும் ஒகை கநைத்தில் பின்பற்றும் என்று
நாம்குேிப்பிட்கடாம் (qa மற்றும் qb கநாக் ி).
2.4.3. சீைான தமாழி ளும் முற்றுநிரலத் தானியங் ி ளும்
கமகல பாிந்துரைத்தபடி, முரேயான தவளிப்பாடு ளால் வழக் மா

வரையறுக் ப்பட்ட

தமாழி ளின் வகுப்பு முற்றுநிரலத் தானியங் ியால் (நிர்ணயிக் ப்படாத தானியங் ி அல்லது
நிர்ணயிக் ப்பட்ட தானியங் ி) பண்பாக் ம் தசய்ய இயலும் தமாழி ளின் வகுப்ரப ஒத்திருக்கும்.
இதன்

ாைணமா , இந்த தமாழி ரளச் சீைான தமாழி ள் (regular languages) என்று

அரழக் ிகோம். சீைான தமாழி ளின் வகுப்பிற்கு முரேயான வரையரேரய த ாடுப்பதற் ா ,
நாம் முந்ரதய இைண்டு

ருத்துரு ரளத் திரும்பக் குேிப்பிட கவண்டும்: இது அரனத்து

குேியீடு ளின் ததாகுப்பான  என்ே எழுத்து,  இல் வழக் மா ச் கசர்க் ப்படாத தவற்று
க ார்ரவ .

இத்துடன் தவற்று

ணம் வுக்கு

குேிப்பு தசய் ின்கோம் (இது

கவறுபட்டது). முரேயான தமாழி ளின் வகுப்பு (அல்லது முரேயான
பின்னர் முரேயா பின்வருமாறு அரமயும்:
1.  ஒரு முரேயான தமாழியாகும்.
2, ɑ    , {a} என்பது முரேயான தமாழியாகும்.
3. L1, L2 என்பன முரேயான தமாழி ளானால், பின்னர்
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(அ) L1. L2 - {xy x  L1. y  L2} L1, L2 என்பதன் சங் ிலி இரணப்பு
(ஆ) L1  L2, L1, L2 என்பதன் இரணப்பு அல்லது பிாிப்பு
(இ) L1* , L1இன் க்ளீன் மூடல்
கமகல உள்ள பண்பு ரள பூர்த்தி தசய்யும் தமாழி ளின் ததாகுப்பு ள் அரனத்தும் முரேயான
தமாழி ள் ஆகும். முரேயான தமாழி ள் முரேயான தவளிப்பாடு ளால் பண்பாக் ம் தசய்ய
இயலும் முரேயான தமாழி ளின் ததாகுப்பு என்பதால் எல்லா வழக் மான விஷயங் ளும்
இருக்

கவண்டும். இந்த இயலில் அேிமு ப்படுத்தப்பட்ட தவளிப்பாடு இயக் ி ள் (expression

operators) (நிரனவ ம் தவிை) இருக் லாம் முரேயான தமாழி ரள வரையறுக்கும் மூன்று
தசயல்பாடு ளால்
பிாிப்பு/கசர்ப்பு

தசயல்படுத்தப்படுத்த

இரணப்புச்

சங் ிலி

(concatenation),

(disjunction/union) ('|' என்றும் அரழக் ப்படும்) மற்றும் க்ளீன் மூடல் (Kleen

closure). எடுத்துக் ாட்டா
(repetition)

இயலும்:

கூட்டல்

அரனத்து எண்ணி ளும் (counters) (*, +, {n, m})

க்ளீன்

*

என்பதன்

ஒரு

சிேப்பு

மீள்கநர்வு

கநர்வாகும்.

அரனத்து

நங்கூைங் ரளயும்/நிறுவி ரளயும் (anchors) தனிப்பட்ட சிேப்பு அரடயாளங் ளா

ருதலாம்.

சதுை அரடப்புகுேி ள் [ ] ஒரு வர யான வில ல் (அதாவது [ab] என்ோல் “a அல்லது b”, அல்லது
a மற்றும் b இன் வில ல்) ஆகும். எனகவ எந்ததவாரு முரேயான தவளிப்பாடும் மூன்று
பழரமயான தசயல்பாடு ரள மட்டுகம பயன்படுத்தக்கூடிய (ஒருகவரள தபாிய) தவளிப்பாடா
மாற்ே இயலும் என்பது உண்ரமதான்.
முரேயான தமாழி ளும் பின்வரும் தசயல்பாடு ளின்

ீழ் மூடப்படு ின்ேன (இங்கு 

என்பது  என்ே எழுத்துக் ளிலிருந்து உருவாகும் அரனத்து க ார்ரவ ளின் எல்ரலயற்ே
ததாகுப்பு):
குறுக்குதவட்டு (intersection): L1உம் L2உம் முரேயான தமாழி ள் என்ோல் L1  L2 என்பதும்
முரேயான

தமாழிதான்;

இது

L1

மற்றும்

L1

இைண்டிலும்

இருக்கும்

க ார்ரவ ளின்

ததாகுப்ரபக்/ ணத்ரதக் த ாண்ட தமாழி.
கவறுபாடு (difference): L1உம் L2உம் முரேயான தமாழி ள் என்ோல், L1 முரேயான தமாழிதான்; இது L1இல்

L2 என்பதும்

இருக் ிே ஆனால் L2இல் இல்லாத க ார்ரவ ளின்

ததாகுப்ரபக்/ ணத்ரதக் த ாண்ட தமாழி.
நிரேவு (complementation): L1 ஒரு முரேயான தமாழி என்ோல் *- L1 என்பதும் முரேயான
தமாழி ஆகும்; இது L1இல் இல்லாத அரனத்துக் க ார்ரவ ளின் ததாகுப்பு/ ணம் ஆகும்.
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தரல ீழ் (reversal): L1 ஒரு முரேயான தமாழி என்ோல் L1R என்பதும் முரேயான தமாழி ஆகும்;
இது L1 இல் உள்ள அரனத்து க ார்ரவ ளின் தரல ீழ் ததாகுப்ரபக் த ாண்ட தமாழி ஆகும்.
முரேயான தவளிப்பாடு ள் முற்று-நிரல தானியங் ிக்கு சமமானரவ என்பதற் ான
ஆதாைத்ரத ைாப் ிைாஃப்ட் மற்றும் உல்கமன்-இல் (Hopcroft and Ullman 1979)

ாணலாம்;

கமலும் இது இைண்டு பகுதி ரளக் த ாண்டுள்ளது: ஒவ்தவாரு முரேயான தமாழிக்கும் ஒரு
தானியங் ிரய உருவாக்

முடியும் என்பரதயும், மறுதரலயா

முரேயான தமாழிரய உருவாக்

முடியும் என்பரதயும்

ஒவ்தவாரு தானியங் ிக்கும் ஒரு
ாட்டு ிேது. நாம் ஆதாைத்ரத

த ாடுக் மாட்கடாம்; ஆனால் முதல் பகுதிரய எவ்வாறு தசய்வது என்பரதக் ாட்டுவதன் மூலம்
உள்ளுணர்ரவக் த ாடுக் ிகோம்: எந்த ஒரு முரேயான தவளிப்பாட்ரடயும் எடுத்து அதிலிருந்து
ஒரு தானியங் ிரய உருவாக் லாம். உள்ளுணர்வு தூண்டல் ஆகும்: அடிப்பரட கநர்வுக்கு நாம் a
என்று புலக்குேிப்பு தசய்யபட்ட ததாடக்

நிரலரயயும் ஏற்கும் இறுதி நிரலரயயும் உருவக் ி

ஒரு தனிக் குேியீட்டின் முரேயான தவளிப்பாடு ளுடன் (எ. ா. தவளிப்பாடு a) தபாருந்தும் ஒரு
தானியங் ிரய உருவாக்கு ிகோம். தூண்டக்கூடிய

ட்டத்தில் ஒரு முரேயான தவளிப்பாட்டின்

பழரமயான தசயல்பாடு ரளயும் (இரணத்தல், ஒருங் ிரணத்தல், மூடல்) ஒரு தானியங் ியலால்
கபாலச்தசய்ய இயலும் என்று ாட்டு ிகோம்.
இரணத்தல் (concatenation): முற்றுநிரலத் தானியங் ி 1-இன் அரனத்து இறுதி நிரல ரளயும்
முற்றுநிரலத் தானியங் ி 2 இன் ஆைம்ப நிரலயுடன் ஒரு -நிரலமாற்ேத்தால் இரணப்பதன்
மூலம்

ஒன்றுக்த ான்று

அடுத்ததா

வரும்

இைண்டு

முற்றுநிரலத்

தானியங் ி ரள

இரணக் ின்கோம்
மூடல் (closure): நாம் முற்றுநிரலத் தானியங் ியின் அரனத்து இறுதி நிரல ரளயும் நிரலமாற்ேத்தால் மீண்டும் ஆைம்ப நிரல ளுடன் இரணக் ிகோம் (இது க்ளீனின் ஸ்டாாின்
திரும்பநி ழும் பகுதிரய தசயல்படுத்து ிேது); பின்னர் - நிரலமாற்ேத்தால் ஆைம்ப மற்றும்
இறுதி

நிரல ளுக்கு

இரடகய

கநைடி

இரணப்பு ரளச்

தசய் ிகோம்

(இது

பூஜ்ஜிய

நி ழ்வு ரளக் த ாண்டிருப்பதற் ான சாத்தியத்ரத தசயல்படுத்து ிேது). அதற்கு பதிலா க்ளீன்பிளரை தசயல்படுத்த இந்தக் ரடசி பகுதிரய விட்டு விடு ிகோம்.
கூட்டுேவு: நாம் ஒரு புதிய ஆைம்ப நிரல q'0-ஐச் கசர்க் ிகோம்; பின்னர் அதிலிருந்து புதிய
நிரலமாற்ேங் ரள கசை கவண்டிய இைண்டு இயந்திைங் ளின் எல்லா முந்ரதய ஆைம்ப
நிரல ளுடன் கசர்க் ிகோம்.
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2.4.4. சுருக்கம்
இவ்வியலில்

ணினிசார் ம ொழியொய்வின்

ிக முக்கிய ொன அடிப்பசடக் கருத்துருவொன

முற்றுத் தொனியங்கி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சீரொன மவளிப்பொடு ம ொழி அச ப்மபொழுங்கு
மபொருத்தத்திற்கு (pattern matching) சக்தி வொய்ந்த கருவி ஆகும். சீரொன மவளிப்பொடுகளில்
அடிப்பசடயொன மசயல்பொடுகள் குறியீடுகசள இசணத்தல் (concatenation of symbols),
குறியீடுகசள பிொித்தல் (disjunction of symbols) ( [ ] ), /, and .), எண்ணிகள் (counters) (*,+, { nm},

ிறுவிகள்/ ங்கூரங்கள் (anchors) ^, $)

ற்றும் முன்வருசக இயக்கிகள் (precedence

operators) ( (, ) ) என் அடிப்பசடச் மசயல்பொடுகள்/இயக்கங்கள் சீரொன மவளிப்பொட்டில்
அடங்கும். எந்த சீரொன மவளிப்பொட்சடயும் ஒரு முற்று ிசலத் தொனியங்கியொக உருப்படுத்தம்
மசய்யலொம்.

சீரொன மவளிப்பொட்டின் பொக ொகக் கருதப்படுகின்ற (\1, உடன்கூடிய ( ) )

ிசனவகம் (memory) உயர்ந்த (முன்பனற்ற ொன) இயக்க ொகும்; ஆனொல் அசத முற்று ிசலத்
தொனியங்கியொக உருப்படுத்தம் மசய்ய இயலொது. ஒரு தொனியங்கி உட்பசடயொக (implicity) ஒரு
முசறயொன ம ொழிசய (formal language) தொனியங்கி ஏற்றுக் மகொள்கின்ற பகொர்சவகளின்
ணம்/குழு ம்

என்று

வசரபடச்சொயல்கள்

விளக்குகின்றது.

(graphic

images)

ஒரு
என்பன

தொனியங்கி

எழுத்துக்கள்,

உள்ளடக்கிய

எந்தக்

மசொற்கள்

குறியீடுகளின்

கணங்கசளயும்/குழு ங்கசளயும் மசொற்மறொகுதியொகப் (vocabulary) பயன்படுத்தலொம். உறுதி
மசய்யப்பட்ட

தொனியங்கி

(DFSA)

அது

இருக்கிற

ிசலயொல்

முழுவது ொகத்

தீர் ொனிக்கப்படுகின்றது. உறுதி மசய்யப்படொத தொனியங்கி (NFSA) ிகழ் ிசலயும் (current state)
அடுத்த உள்ளீடு (Next input) தரப்படும் பபொது அது எடுக்க பவண்டிய பல் வழிகளில் (multiple
paths) ஒன்சறத் பதர்ந்மதடுக்க பவண்டும். உறுதி மசய்யப்படொத தொனியங்கிசயயும் உறுதி
மசய்யப்பட்ட

தொனியங்கியொக

ொற்ற

இயலும்.

ிகழ்ச்சி ிரலில்

மசய்யப்படொத தொனியங்கிசயத் மதொிந்மதடுக்க பவண்டும் என்ற
(explore) அதன் பதடல்

(agenda)

எந்த

உறுதி

ிரக்சகப் பொிபசொதிப்பது

டவடிக்சகசய/ தந்திரத்சத (search strategy) விளக்குகின்றது. ஆழம்

முதல் என்ற பதடல் (depth-firsrt search) அல்லது Last-in-First-Out (LIFO))

ிகழ்ச்சி ிரல் ஒரு

குவியல் (agenda–as-stack) என்பதுடன் மபொருத்தமுசடயது (corresponds); அகலம் முதல் என்ற
பதடல் (Breadth-first-search அல்லது First-in-First-Out (FIFO)) என்ற பதடல்

ிகழச்சி ிரல் ஒரு

வொிசச (agenda–as–gueue) என்பதுடன் மபொருத்தமுசடயது. எந்த சீரொன மவளிப்பொட்சடயும்
தொனொகபவ உறுதி மசய்யப்படொத தொனியங்கியொகவும் உறுதி மசய்யப்பட்ட தொனியங்கியொகவும்
மதொகுக்க இயலும்.
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இயல் 3
கணினிசொர் ஒலியனியல்
3.1. அறிமுகம்
பபச்சு

மசொல்

பபச்சின்

சிறு

அலகுகளொல்

ஒருங்கிசணக்கப்பட்டது

என்ற

ஒலி

அடிப்பசடயிலொன எழுதும் ஒழுங்குமுசறயில் உள்ளுசறயும் கருத்து ஒலியனியலின் எல்லொத்
தற்கொலக் பகொட்பொடுகசளயும் உள்ளடக்கும் யுஆர்-பகொட்பொடு ஆகும்.

ொம் இங்கு தற்கொலப்

பபச்சறிதல்

ற்றும் பபச்சுருவொக்கத் மதொழில்நுட்பத்சதயும் கணினி ஒலியனியல் (computational

phonology)

என்ற மதொடர்புள்ள ம ொழியியலின் கிசளசயயும் அறிந்துமகொள்ள அடிப்பசட

உள்ளறிசவயும் வழிமுசற வசரவுகசளயும் அறிமுகப்படுத்தப் பபொகின்பறொம்.
தொனியங்கு பபச்சறியும் முக்கிய ொன மசயல்பொடு ஒலியியக்க அசலவடிசவ உள்ளீடொக
ஏற்றுச்

மசொற்களின்

பகொர்சவசய

மவளியீடொக

உற்பத்தி

மசய்யும்.

எதிொிசடயொக

உசரயிலிலிருந்து பபச்சுருவொக்கம் என்ற முக்கியச் மசயல்பொடு உசரச் மசொற்களின் பகொர்சவசய
உள்ளீடொக ஏற்று ஒலியியக்க அசலகசள மவளியீடொகப் மபறுவதொகும். பபச்சசப் புொிந்து
மகொள்ளுதல்

ற்றும் உருவொக்குதல் இவற்றின் பயன்பொடு பல்வசகப்பட்டதொகும்: தொனியங்கு

பகட்மடழுத்துதல்

(automatic

அடிப்பசடயிலொன இசடமுகங்கள்

dictation),

ஒலிமபயர்ப்பு,

கணிப்மபொறிக்குப்

பபச்சு

ற்றும் மதொசல பபசிகள், பபச்சுக் குசறயுள்ளவர்களுக்குக்

குரல்சொர்ந்த உள்ளீடு ற்றும் மவளியீடு என்பனவொகும்.
இங்கு

ொம் பபச்சறிவொன் (speech recognizer)

ற்றும் உசரயிலிருந்து பபச்சு (text-to-

speech) ஒழுங்குமுசறகள் என்பனவற்றில் கவனம் மசலுத்துபவொம்: எவ்வொறு மசொற்கள் ஒலிகள்
(phones) என்ற தனிப்பட்ட பபச்சு அலகின் அடிப்பசடயில் உச்சொிக்கப்படுகிறது? பபச்சறியும்
ஒழுங்குமுசற அது புொிந்துமகொள்ள இயலும் ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் உச்சொிப்சப பவண்டும்.
உசரயிலிருந்து பபச்சு ஒழுங்குமுசற ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் ஒரு உச்சொிப்சப பவண்டும்.

ொம்

இங்கு உச்சொிப்சப விளக்க ஒலி ம டுங்கணக்குகசள (phonetic alphabets) ஒலியியல் (phonetics)
களத்தின் பகுதியொக அறிமுகப்படுத்த பவண்டி வரும். ப லும்
(articulatory phonetics)

ொம் ஒலிப்புமுசற ஒலியியல்

என்பசதயும் அறிய பவண்டி வரும். இது எவ்வொறு வொயிலுள்ள

ஒலிப்பொன்களொல் பபச்மசொலிகள் உருவொக்கப்படுகிறது என்பசத ஆயும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலி எப்மபொழுதும் ஒவ்மவொரு சூழலிலும் ஒபர ொதிொி உச்சொிக்கப்படுகிறது
என்றிருக்கு ொனொல் உச்சொிப்சப

ொதிொிப்படுத்துவது எளிதொகும். ஆனொல் இது அவ்வொறில்சல.

எடுத்துக்கொட்டொக, த ிழில் [த்] என்ற ஒலி பவறுப்பட்ட ஒலிச் சூழல்களில்

ிக பவறுபட்டு

ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யப்படுகிறது. ம ொழியியலில் ஒலியனியல் (phonology) களம் பவறுபட்ட
சூழலில் ஒலிகள் பவறுபட்டு ம ய்படுத்தம் மசய்யப்படுகின்றது என்பசதயும் எவ்வொறு ஒலிகளின்
இவ்மவொழுங்குமுசற

ீதி இலக்கணத்துடன் மதொடர்புசடயது என்பசதயும் விளக்குகிறது.

ொம்

இவ்பவறுப்பட்ட ம ய்ப்படுத்தங்கசள விளக்க ஒலியனியல் விதிகசள (phonological rules) எழுத
பவண்டும்.
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கணினி வழி ஒலியனியல் ஆய்வு கணினி ஒலியனியல் (computational phonology) என்று
அறியப்படும்.

கணினி

ஒலியனியலின்

முக்கிய ொன

பகுதி

ொதிொிப்படுத்தும் கணினி இயங்குமுசறகளின் ஆய்வொகும்.
ொற்றிகள் (spelling-rule transducers) ஒலியனியசல

ஒலியனியல்

விதிகசள

ொம் எவ்வொறு எழுத்துக்கூட்டல்

ொதிொிப்படுத்த இயலும் என்று கொட்ட

பவண்டும். பின்னர் ஒலியனியல் கற்றலின் (phonological learning) கணினி

ொதிொிகசள விளக்க

பவண்டும்: எவ்வொறு ஒலியனியல் விதிகள் இயந்திரக் கற்றல் வழிமுசறவசரவுகளொல் தொனொக
ஊக்கப்படுத்த இயலும். இறுதியொக

ொம் உசரயிலிருந்து பபச்சு ஒழுங்குமுசறகளில் ஒரு

முக்கிய ொன சிக்கலுக்கு பவண்டி ஒலியனியலின்
transducer-based
ஒலிகளின்

model)

பிரபயொகிக்க

பகொர்சவகசளப்

உருவொக்குவதில்

உள்ள

அடிப்பசடயிலொன

பவண்டும்:

மபொருத்துதல்.

சிக்கல்கசள

ொற்றி அடிப்பசடயிலொன

ொம்

அளவிட

மசொற்களஞ்சியங்களும்

எழுத்துக்களின்

முதலில்
பவண்டும்.

எழுத்துக்கூட்டல்

மபொிய

ொதிொிசயப்

பகொர்சவகளிலிருந்து
ஒலிப்பு

பின்னர்

அகரொதிசய

எவ்வொறு

அலகுகளும்

ொற்றி

எழுத்திலிருந்து

உச்சொிப்புக்குப் மபொருத்துவதற்கு உச்சொிப்புகளொல் மபொிதுபடுத்தப்பட பவண்டும் என்று கொட்ட
பவண்டும்.
ணினிசார் ஒலியனியல் என்ே தரலப்பு ‘ஒலியனியல்’ என்ே பாட எல்ரலரயத்தாண்டி
ஒலியியரலயும்

கசர்த்து

இங்கு

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒலியியக் வியலுடன் ததாடர்புள்ளது என்ே

கபச்சாய்வு

ஒலிப்பியலுடனும்

ாைணத்தால் ஒலிப்பியல் மற்றும் ஒலியியக் வியல்

குேித்த சுருக் ம் இங்கு தைப்பட்டுள்ளது.
3.2. ஒலியியல் ஆய்வு
தமாழி ளின் ஒலி ரளப் பிேப்பித்தல், ாற்ேில் பைவுதல், ாதால் க ட்டு உணர்தல் என்ே
அடிப்பரடயில் வர ப்படுத்தி ஆய்வது ஒலியியல் (phonetics) எனப்படும். ஒலியியல் என்ோல்
ஒலி ரளப் பற்ேி படிப்பது என்று தபாதுவா க் கூேலாம். தமாழியியலில் கபச்தசாலி ள் மட்டும்
ஆயப்படு ின்ேன என்பதால் ஒலியியல் என்பரதப் கபச்தசாலி ரளப் பற்ேி ஆய்தல் அல்லது
படித்தல் என விளக் ம் தைலாம்.
எண்ணும்

த வலானது

ருத்துப்பாிமாற்ே மாதிாியில் த வரல அனுப்புவர் மூரளயில்

நைம்பணுக் ளின்

ஒலி ளா க் குேியாக் ம் தசய்யப்பட்டு,
ாது ரள

அரடந்து

அவைது

புாிந்துத ாள்ளப்படு ின்ேது.

உதவியால்

ஒலியுறுப்பு ளால்

ாற்று ஊட த்தின் வழியா ச் தசன்று தபறுபவர்

மூரளயால்

இதன்

இயக் ப்படும்

குேியத்

அடிப்பரடயில்

திேவு

ஒலியியரல

தசய்யயப்பட்டு
மூன்று

வர

த வல்
ளா ப்

பிாிக் லாம்.
மூவர ஒலியியல் (three types of phonetics or branches of phonetics): ஒலி ரள அதன்
பிேப்பு, ாற்ேில் பைவுதல், ாதால் உணர்தல் அடிப்பரடயில் மூன்ோ ப் பகுக் லாம்:

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

81
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
•

ஒலிப்பியல் (articulatory phonetics)

•

ஒலியியக் வியல் (acoustic phonetics)

•

ஒலியுணர்வியல் (auditory phonetics)

ஒலிப்பியல் (articulatory phonetics)
ஒலி ரள அவற்ேின் பிேப்பு அல்லது உச்சாிப்பு அடிப்பரடயில் வர ப்படுத்தி ஆய்தல்
ஒலிப்பியல் எனப்படும். இதனால் இது உச்சாிப்பு ஒலியியல் என்றும் ஒலி பிேப்பியல் என்றும்
அேியப்படும். இவ்வாய்வுமுரே கபச்சுறுப்புக் ளின் அரமப்ரபயும் ததாழிரலயும் ஆதாைமா க்
த ாண்டு

உடற்கூற்ேியல்

கநாக் ில்

ஒலி ளின்

ஒலி ள்

அவற்ேின்

ஒலிப்பிடம், ஒலிப்புமுரே அடிப்பரடயில் வர ப்படுத்தப்படும். ஒலிப்பியரலக்

ாலத்தால்

முந்திய ஒலியாய்வு முரே என்பர். அகன மா

பிேப்ரப

ஆைாயும்.

எல்லா தமாழி ளிலுள்ள மைபிலக் ணங் ளிலும்

ஒலி ள் இவ்வாய்வு முரேயில்தான் ஆைாயப்படு ின்ேன. இந்திய தமாழி ளில் மி ப் பரழய
தமாழி ளா க்

ருதப்படு ின்ே சமஸ் ிருதத்திலும் தமிழிலும் ஒலிப்பியல் முரேயில் ஒலி ள்

ஆைாயப்படு ின்ேன. இன்ரேய ஒலிப்பியல் வளர்ச்சிக்கு ஆதாைமா வும் அடிப்பரடயா வும்
அரமந்தது பாணினியின் ஒலிப்பியல் விளக் கம என்பர். மைபிலக் ணங் ளில் எழுத்து ளுக்கும்
ஒலி ளுக்கும் இரடகயயும் எழுத்துக் ளின் எண்ணிக்ர க்கும் ஒலி ளின் எண்ணிக்ர க்கும்
இரடகயயும் நிலவி வந்த மயக் நிரல இவ்வாய்வு முரேயால் ததளிந்தது. மனிதனுரடய
வாயரேயில் உள்ள பல், நாக்கு, அண்ணம் கபான்ே பல்கவறு இடங் ளில் இருந்து பல்கவறு
கபச்தசாலி ள் பிேக் ின்ேன. ஒரு ஒலி பிேக்கும் இடங் ரளயும் வர
ஒலியியல்

பிாிவு

ஆ ியவற்ரேப்

ஒலிப்பியல்
பற்ேி

எனப்படும்.

விளக்குவது

ஒரு

ஒலிப்பியல்

தமாழியின்
அல்லது

ரளயும் விளக் ி ஆைாயும்

ஒலிப்பிடம்,

ஒலிப்பு

கபச்தசாலியியல்

முரே

எனப்படும்.

கபச்தசாலி ரள உயிதைாலி ள் (vowels), தமய்தயாலி ள் (consonants) எனப்பிாிப்பர். தமிழ்
மைபிலக் ணம் தமிழுக்கு அ, ஆ, இ, ஈ கபான்ே 12 உயிதைழுத்துக் ள் இருப்பதாயும் 18
தமய்தயழுத்துக் ள் இருப்பதாயும் கூறும். ஒலி ரள முதலாவதா

அவற்ேின் ஒலிப்பு முரே

அடிப்பரடயில் உயிதைாலி ள் மற்றும் தமய்தயாலி ள் எனப் பகுக் லாம்.
ஒலியியக் வியல் (acoustic phonetics)
ாற்ேில் பைவும் ஒலி ளின் இயக் த்ரதப் பற்ேி ஆயும் படிப்பு ஒலியக் வியல் ஆகும். இது
ஒலி ளின் ஒலியியக்

அரமப்ரப ஆைாய் ிேது. ஓர் ஒலிரய மற்தோரு ஒலியிலிருந்து கவோ

நாம் க ட்டுணர்வதற்கு முக் ிய
ஒலி ளின்

பல்கவறு

ாைணமா

ஒலியியக் க்

அரமவது அதன் ஒலியியக் க் கூறு ளாகும்.

கூறு ரள

ஆைாய
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ருவி/ஒலிநிேமாரல
ர யாளுவர்.

வரைவி

(spectrograph)

கபச்தசாலி ளின்

பண்பு

என்ே

நலன் ரள

ருவிரய

ஒலியியல்

ஒலியாைாய்ச்சி

அேிஞர் ள்

ருவி ளின்

மூலம்

ண்டேிவகத ஒலியியக் வியலின் தசயலாகும்.
ஒலியுணர்வியல் (auditory phonetics)
ஒலி ரள ாதால் க ட்டு உணர்வரத ஆயும் படிப்பு ஒலியுணர்வியல் எனப்படும். இரதக்
க ட்தபாலியல், தசவிப்புலவியல் என்றும் கூறுவர். ஒலியுணர்வியல் என்பது ஒரு ஒலி தசவியால்
உணைப்படும் தன்ரமரய விவாித்தல் ஆகும். ஒலியாைாய்ச்சியில் மூன்ோவது ஆய்வு முரேயா
எண்ணப்படுவது

ஒலியுணர்வியலாகும்.

இவ்வாய்வு

முரேயில்

ஒலி ள்

அவற்ரே

ஒலியாைாய்ச்சியாளன் க ட்கும் நிரலரயயும் அேிந்துணரும் வர ரயயும் ஆதாைமா க் த ாண்டு
ஆைாயப்படு ின்ேன. ஒலியாைாய்ச்சியில் ஒலிப்பியல் வைகவற் ப்பட்ட அளவிற்கு ஒலியுணர்வியல்
வைகவற் ப்படவில்ரல.

தபரும்பாலான

தமாழி

ஆைாய்ச்சி ளில்

ஒலிப்பியரலகயா

ஒலியியக் வியரலகயா அடிப்பரடயா க் த ாண்ட ஒலியாைாய்ச்சிரயகய பார்க் முடி ிேது.
3.3. ஒலிப்பியல் ஆய்வு
ஒலி ளின் ஒலியியக் வியல் ஆய்வு தான் நமது தரலயாய கநாக் ம் என்ோலும் தமிழ்
ஒலி ளின்

ஒலிப்பியல்

ஆய்வின்

பின்னணி

இல்லாமல்

தமிழ்

ஒலி ளின்

ஒலியியக் ப்

பண்புக்கூறு ள் பற்ேி புாிந்துத ாள்வது டினம். எனகவதான் தமிழ் ஒலி ளின் ஒலிப்பியல் ஆய்வு
பற்ேியும்

இங்கு

விளக் ப்பட்டுள்ளது.

இரணப்பாக் த்திற்கும்

தமிழ்

மட்டுமன்ேி

ஒலி ளின்

ஒலிப்பியல்

தமிழ்
குேித்த

உரையிலிருந்து
த வல் ள்

கபச்சு

கதரவப்படும்.

குேிப்பா ச் சூழல் அல்லது இலக் ண அடிப்பரடயில் தமிழ் ஒலி ள் மாறுவது பற்ேிய விதி ள்
உரையிலிருந்து கபச்சு இரணப்பாக் த்திற்கு மி த் கதரவயாகும். இத்தர ய கதரவரயத் தமிழ்
ஒலி ளின் ஒலிப்பியல் ஆய்வு ருத்திற் த ாண்டு விளக் ம் தரு ின்ேது.
முன்னர் கூேியபடி கபச்தசாலி ளின் பிேப்பு பற்ேி ஆய்வது ஒலிப்பியல் ஆய்வாகும். இதில்
ஒலியுறுப்பு ள் பற்ேியும் அரவ எவ்வாறு கவறுபட்ட ஒலி ரள உருவாக்கு ின்ேன என்பது
பற்ேியும் அவற்ரே ஒலிப்பிடம் அடிப்பரடயிலும் ஒலிப்புமுரே அடிப்பரடயிலும் எவ்வாறு
கவறுபடுத்தலாம் என்பது பற்ேியும் இங்கு விளக் ப்படும். குேிப்பா த் தமிழ் ஒலி ளின் பிேப்பியல்
பற்ேி

இங்கு

விாிவா ப்

கபசப்படும்.

ஒலிப்பியல்

ஆய்வு

ஒலியியக் வியல்

ஆய்வுக்கும்

உரையிலிருந்து கபச்சாய்வுக்கும் கபச்சிலிருந்து உரையாய்விற்கும் அடிப்பரடயாய் அரமயும்.
3.3.1. ஒலியுறுப்பு ள் (organs of speech)
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கபச்தசாலி ரள

ஒலிப்பதற்குப்

பயன்படும்

உடல்

உறுப்பு கள

ஒலியுறுப்பு ள்

எனப்படு ின்ேன. தமாழியில் உண்டாக் ப் படு ின்ே ஒலி ள் கபச்தசாலி ள் எனப்படும்.
இவ்தவாலி ரள ஒலிப்பதற்கு பயன்படும் உடல் உறுப்பு ள் கபச்சு உறுப்பு ள் எனப்படும்.
இதழ், நுரையீைல், ததாண்ரட, வாய், மூக்கு, பல், நாக்கு, அண்ணம் கபான்ேரவ இதில்
அடங்கும். இவற்ேிற்குப் பிே தசயல் ள் முதன்ரமச் தசயல் ளா

இருந்தாலும் கபச்தசாலி ரள

உருவாக்குவதில் இரவ தபரும் பங்கு வ ிக் ின்ேன. இவ்வுறுப்பு ரள மூன்று பிாிவு ளா
பிாிக் லாம். 1. தநஞ்சுப் பகுதி 2. ததாண்ரடப் பகுதி 3. தரலப் பகுதி. இந்தப் பகுதி ளில்
முரேகய உயிர்த்தல் (respiration), குைல் எழுப்புதல் (voicing), ஒலித்தல் (articulation) என்ே மூன்று
தசயல் ள் நரடதபறு ின்ேன. நுரையீைல் (lungs) முதல் உதடு ள்

(lips) வரை உள்ள

உறுப்பு ளின் இயக் ங் கள கபச்தசாலி ரளப் பிேப்பிக் ின்ேன. ஒலியுறுப்பு ள் என்னும் தபயர்
நுரையீைல் முதல் உதடு ள் வரையுள்ள உறுப்பு ரளயும் அவற்ரே இயக்கும் தரச ரளயும்
குேிக் ின்ேது.

இவ்வுடற்

பகுதிரயப்

கபச்சுப்பாரத

(speech

tract)

என்று

அரழப்பர்.

ஒலியுறுப்பு ரள எல்லாம் ீழ்வரும் கபச்சுப்பாரதயின் படம் ாட்டும்: படம் 4

வன்னண்ணம்

மூக் ரே

தமல்லண்ணம்
மூக்குத்துரள
முந்ததாண்ரடயரே

உதடு ள்

நாக்கு
குைல்வரள

பல்
வாயரே

உணவுக்குழல்

தாரட

ாற்றுக்குழல்

நுரையீைல்

உதைவிதானம்
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கபச்சு உறுப்பு ள் பின்வருவனவற்ரே உள்ளடக்கும்: 1. இதழ் (உதடு) (lips), 2. பல் (teeth), 3.
நுனியண்ணம் (alveolar ridge/alveolum), 4. இரடயண்ணம் (dome), 5.

ரடயண்ணம் (velum),

6. உள்நாக்கு (uvula), 7. நுனிநா (tip of the tongue), 8.இரடநா (blade of the tongue), 9. ரடநா
(dorsum), 10. அடிநா (root of the tongue), 11. மூக் ரே (nasal cavity), 12. மூக் ரே வாயில்
(velic), 13. முன்ததாண்ரட (pharnx), 14. ாற்றுக்குழல் மூடி (epiglottis), 15. குைல்வரள மடல் ள்
(vocal chords), 16. ாற்றுக் குழல் (trachea), 17. குைல் வரள (larynx/adams apple).
மூக்கு (Nose)
சுவாசிப்பதற்கும் வாசரனரய அேிவதற்கும் பயன்படு ிே ஒரு உடல் உறுப்பு மூக்கு
எனப்படும். ஒரு வாயரே ஒலிரய எழுப்பும் கபாது பின்னண்ணத்ரதச் சற்றுத் தாழ்த்தி மூக் ரே
வழியா வும்

ாற்ரே தவளியிட்டு வாயரே ஒலிரய ஓைளவு மூக்த ாலியா

மாற்ேி உச்சாித்தல்

நி ழும். அவன் என்ே தசால்ரலப் கபச்சுத் தமிழில் அவ(ன்) என வ என்ே ஒலிரய மூக்த ாலி
இரணத்து உச்சாித்தல் எடுத்துக் ாட்டு ஆகும்.
நா (tongue)
தமாழியில்

ாணப்படு ின்ே பல ஒலி ரள உச்சாிப்பதற்கு பயன்படும் ஓர் உறுப்பு நா.

கபச்சுறுப்பு ளில் அண்ணத்ரத கநாக் ி வரளயவும் குறு வும் தசய்வது நா வரள எனப்படும்.
குைல்வரள மடல் ளின் அதிர்கவாடு ஆனால் ஒலிபாரதயில் எவ்விதத் தடுப்பும் உைசலும் இன்ேித்
கதான்றுவது உயிர் ள் எனப்படும். நாவானது நுனிநா (tip of the tongue), இரடநா (blade of the
tongue), ரடநா (dorsum), அடிநா (root of the tongue) என நான் ா ப் பகுக் ப்படும்.
விளிம்பு (Blade)
நுனி

நாவின்

முரனரயச்

சுற்ேியும்,

அதரனதயாட்டி

பின்னால்

ததாடர்ந்தும்

முக் ியமான

உறுப்பா க்

அரமந்துள்ள நாவின் ஓைம் விளிம்பு ஆகும்.
இதழ் (lip)
கபசுவதற்குப்

பயன்படு ின்ே

உறுப்பு ளில்

இதழ்

ருதப்படு ிேது. தமாழியில் உள்ள ஒலி ளான உயிதைாலி ரளயும் தமய்தயாலி ரளயும்
உச்சாிக்கும் கபாது இதழின் பங்கு முக் ியமானதா

உள்ளது. கபச்சுறுப்பு ளில் இதழ் அரசயும்

உறுப்பாகும் (active articulator). இதரன கமலிதழ் (upper lip),

ீழிதழ் (lower lip) என்று

இைண்டா

ீழிதழும்

வர ப்படுத்தலாம்.

சில

ஒலி ரள

உச்சாிப்பதில்

உச்சாிப்பதில் கமழிதழும் தசயல்படுவதால் ஒலி வர
முக் ியமானது எனலாம்.

சில

ஒலி ரள

ளின் அடிப்பரடயில் இவ்கவற்றுரம

ீழிதழ் கபால் கமலிதழ் எந்த ஒலிரயயும் ஒலிப்பதில் தனியா ச்
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தசயற்படுவதில்ரல.

உயிதைாலி ரளப்

தபாறுத்தவரையில்

இதழ் ளின்

பங்கு

மி வும்

முக் ியமானது. சில உயிதைாலி ள் உச்சாிக் ப்படும் கபாது இதழ் ள் குவிந்தும் கவறு சில
உயிதைாலி ள் உச்சாிக் ப்படும் கபாது விாிந்தும் தசயற்படு ின்ேன.
பல் (tooth)
கபச்சுறுப்புக் ளுள் மற்தோரு முக் ியமான உறுப்பு பல் ஆகும். பல் ஒரு நிரலதயாலிப்பி
அல்லது அரசயா உறுப்பு (passive articulator) ஆகும். பல்தலாலி ளின் பிேப்பிடம் பல்லாகும்.
பல்

வாயில்

தசாற் ரள

உச்சாிக்

ஏற்ே

வர யில்

இரு

தாரட ளிலும்

வாிரசயா

அரமந்திருக்கும் தட்ரடயான அல்லது கூாிய முரன த ாண்ட உறுதியான தவண்ணிே உறுப்பு
ஆகும். ஒலியியலில் பல் என்பது கமற்பல் வாிரசரயயும்

ீழ்ப்பல் வாிரசரயயும் குேிக் ிேது.

இது அண்பல்ரலயும் (alveolar) அண்ணத்ரதயும் (palate) சுற்ேி அரமந்திருக் ிேது. சில
ஒலி ளின் பிேப்பாக் த்தின் கபாது கமற்பல் வாிரசயும்

ீழ்பல் வாிரசயும் ஒலிப்பிடங் ளா

அரம ின்ேன. இருந்தாலும் கமற்பல் வாிரசகய பல ஒலி ள் ஒலிப்பதற்கு ஒலிப்பிடமா
அரம ிேது எனலாம்.
அண்பல் (alveolar)
அண்பல் கபச்சுறுப்புக் ளில் ஓர் அரசயா உறுப்பு (passive articulator) ஆகும். இது
வாயில் கமற்பல் வாிரசரய அடுத்திருக் ிேது. நுனி நா அண்பல்ரலப் தபாருந்த பல ஒலி ள்
பிேக் ின்ேன. இவ்தவாலி ரள அண்பல் ஒலி ள் எனலாம்.
அண்ணம் (palate)
அண்ணம்

கமற்பல்

வாிரசயின்

அடியிலிருந்து

உள்நாக்கு

வரை

பைந்திருக்கும்

டினமானப் பகுதி. கமற்பல் வாிரசரய அடுத்திருக்கும் பகுதிரய அண்பல்/ நுனியண்ணம்
(alveolar) என்றும் அண்பல்ரல அடுத்திருக்கும் கமற்பைப்ரப இரடயண்ணம் (hard palate)
என்றும் இரடயண்ணத்ரத அடுத்திருக்கும் பகுதிரய

ரடயண்ணம் (soft palate) என்றும்

அண்ணத்ரதப் பிாிக் லாம். இவற்றுள் அண்பல்லிற்கும் இரடயண்ணத்திற்கும் இல்லாத ஒரு
சிேப்பு

ரடயண்ணத்திற்கு உண்டு. கமலும் அண்ணத்தின் கமற்பைப்ரப முதல் நா அண்ணம்

என்றும் நுனிநா அண்ணம் என்றும்
கபாது இயங் ாமல் நிரலயா

ரட நா அண்ணம் என்றும் பிாிக் லாம். இரவ ஒலிப்பின்

இருப்பதால் இரவ நிரலதயாலிப்பி (passive articulator)

எனப்படும்.
உள்நா (uvula)
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உள்நா வாயரேரயயும் (vocal cavity) மூக் ரேரயயும் (nasal cavity) பிாிக்

உதவும்.

வாதயாலி ளின் (vocal sounds) உச்சாிப்பின் கபாது இது மூக் ரே வாயிரல அரடத்து

ாற்று

மூக் ரேக்குச் தசல்வரத தரடதசய்யும். மூக்த ாலி ளின் உச்சாிப்பின் கபாது இது மூக் ரே
வாயிரலத் திேந்து
(vocal

chords)

ாற்று மூக் ரே வழியா ச் தசல்வரத அனுமதிக்கும். குைல்வரள மடல் ள்
ததாண்ரட

குருத்ததலும்பு ளால்

ஆன

தபட்டியாகும்.

இப்தபட்டியில்

ஒட்டிக்த ாண்டிருக்கும் இைண்டு தமல்லிய சவ்வு ளாலான கபச்சுறுப்ரப குைல்வரள மடல் ள்
என்பர். குைல்வரள மடல் ள் அரடப்பு நிரலயில் இருக்கும்கபாது பிேக்கும் ஒலிரய குைல்வரள
அரடப்தபாலி (glottal stop)

என்பர்.

குைல்வரள மடல் ள் அ ன்று

விாிந்திருக்ர யில்

தவளிகயறும் மூச்சு அதிர்வின்ேி தவளிகயறும். இவ்தவாலி ஓரச குன்ேி இருக்கும். இவ்வாறு
உச்சாிக் ப்படும் ஒலி ள் குைலிலா ஒலி ள் (voiceless sounds) எனப்படும். குைல்வரள மடல் ள்
அண்ரமப்பட்டு

இருக்ர யில்

தவளிகயறும்

ாற்று

அதிர்ரவப்தபறுவதால்

அப்கபாது

உச்சாிக் ப்படும் ஒலி ஓரசயுடனிருக்கும். அது குைதலாலி (voiced sounds) எனப்படும்.
குைல் வரள மூடி (Epiglottis)
குைல் வரள மூடி கபச்சுறுப்பு ளில் ஒன்று. இது கமற் ததாண்ரடயில் அரமந்துள்ளது.
சுவாசிக்கும் குைல் வரள மூடி திேந்கத இருக்கும். இதனால் மூச்சு இதன் வழிகய தங்குதரடயின்ேி
தசன்று வரும்.
வாயரே (Mouth Cavity)
வாய் கபசுவதற் ான ஒரு உறுப்பு. நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறும் மூச்ரச பல்கவறு
ஒலியரல ளா

மாற்றும் பல கபச்சுறுப்பு ள் அடங் ிய பகுதி வாயரேயாகும். வாயரேயில்

உருவாகும் ஒலி ரள எல்லாம் வாதயாலி ள் எனலாம். உயிதைாலி ளும் தபரும்பாலான
தமய்தயாலி ளும்

வாதயாலி ளாகும்.

உயிதைாலி ள்

பிேக்கும்

கபாது

நுரையீைலிலிருந்து

தவளிவரும் மூச்சு வாயில் எவ்வித தரடயுமின்ேி தவளிகயறும். மாோ தமய்தயாலி ள் பிேக்கும்
கபாது மூச்சு வாயின் பல இடங் ளில் தரடப்பட்டும் மாற்ேமரடந்தும் தவளிகயறும். இவ்வாறு
மூச்சு வாயில் தரடப்பட்டும் தரடபடாமலும் வரும் இயல்ரப அடிப்பரடயா

த ாண்கட

ஒலி ரள எல்லாம் இவ்விரு வர யா வர ப்படுத்தலாம்.
மூக் ரே (nasal cavity)
மூக்கு துவாைங் ளுக்கும் உள்நாவுக்கும் இரடப்பட்ட பகுதி மூக் ரேயாகும். உள்நா
வாயரேரயயும் (vocal cavity) மூக் ரேரயயும் (nasal cavity) பிாிக்

உதவும். வாதயாலி ளின்

(vocal sounds) உச்சாிப்பின் கபாது இது மூக் ரே வாயிரல அரடத்து
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தசல்வரதத் தரடதசய்யும். மூக்த ாலி ளின் உச்சாிப்பின் கபாது இது மூக் ரே வாயிரலத்
திேந்து

ாற்று மூக் ரே வழியா ச் தசல்வரத அனுமதிக்கும். மூக் ரேவழியா

ாற்று

தசல்லுர யில் உச்சாிக் ப்படும் ஒலி ள் மூக்த ாலி ள் (nasal sounds) எனப்படும்.
குைல்வரளக் ாற்ேரே (Glottalic Chamber)
ததாண்ரடயில் இைண்டு தமல்லிய சவ்வு ளாலான கபச்சுறுப்ரபக் குைல்வரள எனலாம்.
நுரையீைலிலலிருந்து

வரும்

ாற்று

குைல்வரள

மடல் ளின்

இரடதவளியா ச்

தசல்லும்.

இவ்விரடதவளிரயக் ாற்ேரே என்று கூேலாம். குைல்வரள மடல் ள் அ லமா விாிந்திருக்கும்
கபாது நுரையீைலிலிருந்து தவளிவரும் மூச்சுக் ாற்று தங்குதரடயின்ேி தவளிகயறும். அப்கபாது
தமன்ரமயான

சவ்வு ளாலான

இக்குைல்வரள

மடல் ளில்

எந்த

விதமான

அதிர்வும்

இருப்பதில்ரல. இதுகவ குைல்வரளக் ாற்ேரே எனப்படும்.
3.3.2. மூச்கசாட்ட இயக் ம் (air-stream process)
மூச்சுக் ாற்ோனது மூக்கு மற்றும் வாய் வழியா

விரைந்து நுரையீைலுக்குச் தசன்று

வருதரல மூச்கசாட்டம் எனலாம். நுரையீைல் முதல் குைல்வரளயுள்ள உறுப்பு ளின் இயக் த்ரத
மூச்கசாட்ட இயக் ம் (air-stram process) என்றும் குைல்வரளயில் நி ழ்வரத ஒலிப்புடரம
இயக் ம் (phonation process) என்றும் குைல்வரள முதல் உதடுவரை நி ழ்வரத ஒலிப்பு இயக் ம்
(articulatry process) என்றும் மூக் ரேயில் நி ழ்வரத வாய்மூக்கு இயக் ம் (oral-nasla proeess)
என்றும் அரழக் ப்படு ின்ேன. ஒலிப்பு ள் மூச்கசாட்ட இயக் த்ரத மாற்ேி பலவித ஒலி ரள
எழுப்பு ின்ேது எனலாம்.
நுரையீைல் ாற்று (Pulnmonic air)
மூச்சுக்

ாற்று நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறு ின்ே நிரலரயகய நுரையீைல்

ாற்று

எனலாம். நுரையீைல் மனித உடல் உறுப்பு ளில் ஒன்று. மனிதனின் மார்புக் கூட்டினுள்கள
சவ்விலான ரப ரளப் கபான்ே அரமப்கபாடு கூடிய இரு சுவாச உறுப்புக் ரள நுரையீைல் ள்
என்று கூேலாம். நுரையீைல் ள் தபரும்பாலான ஒலி ள் பிேக்கும் கபாது மூச்ரச தவளிகய
தள்ளு ிே தசயரல மி வும் சுறுசுறுப்கபாடு தசய் ின்ேன. மூச்சுக் குழல் வழிகய இம்மூச்சு கமல்
கநாக் ி வந்து வாயின் பல்கவறு இடங் ளில் தரடபட்டும் தரடபடாதும் பல ஒலி ளா ப்
பிேக் ின்ேன.
அ வுயிர்புக் ாற்று (Ingressive)
சுவாசிக்கும் கபாது தவளிகயயுள்ள ாற்று வாய் அல்லது மூக்கு வழியா த் ததாண்ரடரய
வந்தரடந்து

பின்னர்

நுரையீைரல

வந்தரட ிேது.

இவ்வாறு
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அ வுயிர்ப்புக் ாற்று எனலாம். தபாதுவா

ாற்று நுரையீைல் ளுக்குள்கள தசல் ின்ே நிரலயில்

அதி மான ஒலி ள் பிேப்பதில்ரல. மி அபூர்வமா சில ஒலி ள் ஒலிக் ப்படலாம். ஆங் ிலத்தில்

yeah என்ே தசால்ரல ாற்று நுரையீைல் ளுக்குள்கள தசல்லும் நிரலயில் சில ஆங் ிகலயர் ள்
உச்சாிப்பரத இதற்கு எடுத்துக் ாட்டா க் கூேலாம்.
புேவுயிர்ப்புக் ாற்று (Egressives)
ாற்று சுவாசிக்கும்கபாது அ வுயிர்பினால் நுரையீைரல வந்தரடந்து
ததாண்ரடரடய
தவளிகயறும்

அரடந்து

வாய்

அல்லது

ாற்ரேப் புேவுயிர்ப்புக்

மூக்கு

வழிகய

ாற்று மீண்டும்

தவளிகயறு ிேது.

ாற்று எனலாம். தபாதுவா

இவ்வாறு

எல்லா ஒலி ளும்

ாற்று

நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறும் நிரலயிரலகய பிேக் ின்ேன. நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறும்
ாற்ேின் துரணயின்ேியும் சில ஒலி ரள ஒலிக்
கபான்ே

தசாட்ரடதயாலி ரள

ஒலிக்கும்கபாது

முடியும். எடுத்துக் ாட்டா

tut-tut, tsk-tsk

இக் ாற்ேின்

கதரவயின்ரமரய

உணை

எனப்படும்.

எடுத்துக் ாட்டா ,

நாக்கு,

முடியும்.
3.3.3. ஒலிப்பி ள் (Articulators)
கபச்தசாலி

எழுப்பும்

உறுப்பு ள்

ஒலிப்பி

அண்ணம், பல், உதடு கபான்ேரவ. ஒலிப்பி ள் நிரல ஒலிப்பி ள் (fixed articulator), இயங்கு
ஒலிப்பி ள் (active articulator) என இருவர ப்படும். ஒலி ள் ஒலிக்கும் கபாது இயங் ாதிருப்பன
நிரல ஒலிப்பி ளாகும். எடுத்துக் ாட்டா

அண்ணம் நிரல ஒலிப்பியாகும். ஒலி ள் ஒலிக்கும்

கபாது இயங்குவன இயக் ஒலிப்பி ளாகும். எடுத்துக் ாட்டா நா இயக் ஒலிப்பியாகும்.
இயங்கு ஒலிப்பி (active articulator)
ஒலிப்பாரதயில் ஒலி ள் எழுப்பப்படும் கபாது நிரல ஒலிப்பி ளுடன் இயங் ி ஒலி ரள
எழுப்பும் ஒலிப்பாரத உறுப்பு இயங்கு ஒலிப்பி எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டு நாக்கு; இது நிரல
ஒலிப்பியமான அண்ணத்ரதத் ததாட்டு ன், ண், ட், ள் கபான்ேரவ ஒலி ரள எழுப்பு ிேது.
நிரல ஒலிப்பி (passive articulator)
ஒலிப்பாரதயில் ஒரு ஒலி எழும் கபாது இயங் ா நிரலயில் உள்ள ஒரு ஒலிப்பாரத
உறுப்பு நிரல ஒலிப்பி எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

அண்ணம் நிரல ஒலிப்பி ஆகும். நாக்கு

அண்ணத்ரதத் ததாட்டு ன், ண், ட் கபான்ே ஒலி ரள எழுப்பும் கபாது நாக்கு மட்டுகம
இயங்கு ிேது. அண்ணம் இயங்குவதில்ரல.
3.3.4. ஒலிப்பிடம் (Point of articulation)
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ஒலிப் பாரதயின் பல்கவறு பகுதியில் பல்கவறு உறுப்பு ளால் ஒலிரயத் தடுத்து நிறுத்தி
பல்கவறு

ஒலி ள்

உண்டாக் ப்படு ின்ேன.

எடுத்துக் ாட்டு இரு இதழ் ள் இரணந்து

இந்த

உறுப்பு ள்

ஒலிப்பிடம்

எனப்படும்.

ாற்ரேத் தடுத்து நிறுத்துவதால் ப் என்ே ஒலி

பிேக் ிேது. இது ஒரு ஒலிப்பிடம். ஒலி பிேக்கும் இடத்ரத குேிப்பது ஒலிப்பிடம் எனப்படும்.
ஒலிப்பு என்பது தமாழியில் தசாற் ள் உச்சாிக் ப்படும் முரே அல்ல. தமாழிக்கு உாிய ஒலி ரள
தவளிப்படுத்தும் முரேயாகும்.
இதழ் ஒலி ள் (Labial Sounds) - ப், ம் [p, m]
பல்தலாலி ள் (Dental sounds) - த், ந் [t, n]
அண்பல்தலாலி ள் (Alveolar sounds) – ற், ர், ன் [r, ɾ, n]
இரடயண்ண ஒலி ள் (Palatal Sounds) – ச், ஞ், ய் [c, ɲ, y]
ரடயண்ண ஒலி ள் (Velar Sounds) - க், ங் [k, ŋ]
நாமடி ஒலி (Refroflex Sounds) - ட், ண், ள், ழ் [ʈ, ɳ, ɭ, ட]
3.3.5. ஒலிப்பு முரே (manner of articulation)
ஒலிப்பு முரே அடிப்பரடயில் ஒலி ரள தவடிப்தபாலி, உைதசாலி, மருங்த ாலி,
ஆதடாலி, மூக்த ாலி, வருதடாலி எனப் பகுக் லாம். (பார்க் தமய்தயாலி ள்).
நுனி நா ஒலிப்பு (Apical Articulation)
நுனி நாவினால் நிரல உறுப்பு ரளத் ததாட்டு உண்டாக்கும் ஒலிப்பு நுனி நா ஒலிப்பு
எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா ன், த் என்பரதக் கூேலாம்.
3.3.6. ஒலிப்பு வருணரன (Articulatory Description)
ஒலி ள் பிேக்கும் இடத்ரதயும் பிேக்கும் முரேரயயும் வர்ணிப்பது ஒலிப்பு வருணரன
எனப்படும். மனிதனுரடய வாயரேயில் உள்ள பல், நாக்கு, அண்ணம் கபான்ே பல்கவறு
இடங் ளிலிருந்து

பல்கவறு

வர யாலும்/முரேயாலும்

கபச்தசாலி ள்

கவறுபடும்.

ஒரு

பிேக் ின்ேன.
ஒலி

பிேக்கும்

கபச்தசாலி ள்
இடத்ரதயும்

பிேக்கும்

வர ரயயும்

(முரேரயயும்) விவாித்தல் ஒலிப்பு வருணரன ஆகும். எடுத்துக் ாட்டு ப் என்ே ஒலி இரு இதழ் ள்
இரணந்து பிேக்கும் ஒலி;. இது பிேக்கும் முரேயால் அரடப்தபாலியாகும். இவ்வாறு ப் ஈாிதழ்
அரடப்தபாலி என வருணரன தபறும்.
உயிதைாலி (vowel)
மூச்சுக் ாற்ோனது வாயரேயில் எவ்விதத் தங்கு தரடயுமின்ேி அதாவது, இயங்கு
ஒலிப்பான் ளுக்கும் இயங் ா ஒலிப்பான் ளுக்கும் இரடகய தரடயின்ேிச் தசல்லும்கபாது
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உயிதைாலி ள் பிேக் ின்ேன. தமய்தயாலி ள் பிேக்கும் கபாது முழுத்தரடகயா சிேிதளவு
தரடகயா

நிச்சயம்

இருக்கும்.

உயிதைாலி ள்

மூன்று

முதன்ரமயான

பாிமாணங் ள்

அடிப்பரடயில் வர ப்படுத்தப்படு ின்ேன:
• வாய் திேந்திருக்கும் அளபு (கமல், கமலிரட,

ீழிரட,

ீழ் அல்லது திேந்த, பகுதிதிேந்த,

பகுதி மூடிய, மூடிய)
• நாவின் உயர்ந்த பகுதியின் இருப்பிடம் (முன், நடு, பின்)
• இதழ் ளின் இருப்பு (குவி, விாி)
கமற் ண்ட

பாிமாணங் ளின்

அடிப்பரடயில்

தமிழ்

உயிர் ரளப்

பின்வருமாறு

வர ப்படுத்தலாம்:
இ [i] - கமல் முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஈ [i:] - கமல் முன் இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
எ [e] - கமலிரட முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஏ [e:] - கமலிரட முன் இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
அ [a] - ீழ் நடு இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஆ [a:] - ீழ் நடு இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
ஒ [டி] - கமலிரட பின் இதழ் குவி குற்றுயிதைாலி
ஓ [o:] - கமலிரட பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதைாலி
உ [u] - கமல் பின் இதழ் குவி குற்றுயிதைாலி
ஊ [u:] - கமல் பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதைாலி
தமிழில் பத்து உயிதைாலி ளும் இைண்டு ஈருயிர் ளும் உள்ளன.
பின் உயிதைாலி (Back Vowel)
நாவின் பின்பகுதிரய உயர்த்தி ஒலிக்கும் உயிதைாலி பின் உயிதைாலி எனப்படும்.
எடுத்துக் ாட்டா உ, ஒ. ஆ ியரவ பின்னுயிதைாலி ள் ஆகும்.
முன் உயிதைாலி (front Vowel)
நாவின் முன் பகுதிரயத் உயர்த்தி ஒலிக்கும் உயிதைாலி முன் உயிதைாலி எனப்படும்.
நாவின் முன்பகுதி முன் எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

இ, எ ஆ ியரவ முன் உயிதைாலி ள்

ஆகும்.
ஈருயிர் (dipthongs)
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ஓர் உயிர் ஒலியின் உச்சாிப்கபாடு ததாடங் ி மற்தோரு உயிதைாலியின் உச்சாிப்கபாடு
முடிவரடயும்

உயிதைாலியின்

தநட்டுயிைா

ஒலிக் ப்படு ிேது.

ஒலிப்கப

ஈருயிர்

இைண்டு

(dipthongs)

உயிதைாலி ளின்

எனப்படு ிேது.
சாயலும்

இது

ஒரு

இந்தநட்தடாலியில்

ாணப்படும். தமிழ் ஐ, ஔ ஆ ிய இைண்டும் இவ்வாறு ஒலிக் ப்படும் ஈருயிர் ளாகும். எ. ா. அ +
இ = ஐ [ai] அ + உ = ஔ [au]
அரையுயிர் (semi vowels)
இது உயிதைாலி கபான்று உச்சாிக் ப்பட்டாலும் தமய்தயாலி கபான்று ஒலிப்பிடம்
உரடயதா

அரமயும்.

எனகவ

தமய்தயாலியின்

தன்ரமகய

ருதப்படும். கமலும் உயிதைாலி கபான்று இது அரசயா
இைண்டும் தமிழில் அரை உயிர் ளா க்

அதி ம்

தபற்ேிருப்பதா க்

(syllable) அரமயாது. அதனால் ய், வ்

ருதப்படு ின்ேன. அரவ முரேகய இ, உ என்ே

உயிர் ளின் தன்ரமரயப் தபற்று விளங்கு ின்ேன.
குற்றுயிர் ள் (short vowel) தநட்டுயிர் ள் (long vowels)
ஒவ்தவாரு ஒலியும் அவ்தவாலிக்க உாிய ால அளகவாடு உச்சாிக் ப்படு ிேது. இக் ால
அளவு மாத்திரை எனப்படும். சில ஒலி ரள உச்சாிக்கும்

ால அளவு குறு ியும் சில ஒலி ரள

உச்சாிக்கும் ால அளவு நீண்டு இருக்கும். ஒரு மாத்திரை ால அளவில் பிேக்கும் ஒலி ரள குேில்
(short vowel) என்றும் இைண்டு மாத்திரை

ால அளவில் பிேக்கும் ஒலி ரள தநடில் (long vowel)

என்றும் வர ப்படுத்தலாம்.
விரேப்புயிர் ள் (tense vowels)
கபச்சுறுப்பு ளின் தரசயில் அதி மான விரேப்ரப ஏற்ேி எழுப்பப்படும் உயிர் ளுக்கு
விரேப்புயிர் ள் என்று தபயர். உயிதைாலி ளில் குேடில், தநடில் பாகுபாடில்லாத தமாழி ளில்
இரவ விரேப்புயிர் ளா

உச்சாிக் ப்படும் இயல்ரபக்

ாணலாம். எடுத்துக் ாட்டா

இந்தி

தமாழியில் [e, o, a] ஆ ிய ஒலி ள் விரேப்புயிர் ளாகும். தமிழ் தமாழியில் தநட்டுயிர் ரள
விரேப்பா

உச்சாிக்கும் இயல்பு உண்டு. பிதைஞ்சு தமாழியில் இவ்வர

உயிர் ள் மி ச்

சாதாைணமா க் ாணப்படு ிேன.
நாவரள உயிர் ள் (Retroflex vowels)
உயிதைாலி ளின் பிேப்பாக் த்தில் இரடநா இரடயண்ணத்ரத கநாக் ி எழும் கபாது
முன்னுயிர் ளும் இரடநாவிற்கும்

ரடநாவிற்கும் இரடகய உள்ள அண்ணப்பகுதிரய கநாக் ி

எழும் கபாது நடுவுயிர் ளும் பிேக் ின்ேன. நா இவ்வாறு தசயற்படும் கபாது நுனி நா கமற்பல்
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வாிரசரய கநாக் ிகயா அல்லது அண்பல்ரல கநாக் ி வரளந்கதா அல்லது இரடயண்ணத்ரத
அடுத்து வரளந்கதா இருக்கும். இவ்வுயிர் ள் நாவரள உயிர் ள் எனப்படும்.
தந ிழ்வுயிர் ள் (Lax Vowels)
கபச்சுறுப்பு ளின் தரசப்பகுதி தளர்ந்திருக்

எழுப்பப்படும் உயிர் ரள தந ிழ்வுயிர் ள்

எனலாம்.
குைதலாலி (voiced sound)
குைதலாலி என்பது குைல்வரள மடல் ளனின் அதிர்வுடன் எழுப்பப்படும் ஒலி எனப்
தபாருள்படும். நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறும் மூச்சு குைல்வரள மடல் ரளக்

டந்த பின்னகை

பல்கவறு ஒலி ள் பிேக் ின்ேன. இக் குைல்வரள மடல் ள் ஓர் ஒலிரய ஒலிக்

தநருக் மா க்

த ாணரும் கபாது அரவ அதிர் ின்ேன. இவ்வதிர்கவாடு பிேக்கும் ஒலிரயக் குைதலாலி என்று
கூேலாம்.
குைலிலா ஒலி (voiceless sound)
குைல்வரள மடல் ளின் அதிர்கவாடும் அதிர்வில்லாமலும் பிேக்கும் ஒலி ரள எளிதில்
இனங் ண்டு த ாள்ள முடியும். இைண்டு

ாது ரளயும் நன்ோ ப் தபாத்திக் த ாண்டு ஆங் ில

தமாழியில் உள்ள pack, bag என்ே வார்த்ரத ரள ஒன்ேன் பின் ஒன்ோ
இைண்டாவது வார்த்ரதயில் ததாடர்ச்சியா

வார்த்ரதரய

உச்சாிக்கும்

உச்சாித்தால்

ஒரு விதமான அதிர்வு இருப்பரத உணை முடியும்.

இவ்வதிர்ரவ விைல் ளால் குைல்வரளரய தமன்ரமயா
என்ே

உைக்

கபாது

இவ்வதிர்வு

அழுத்திப் பார்த்தும் உணைலாம். pack
இருப்பதில்ரல.

தமய்தயாலி ளில்

அதிர்தவாலி ளில் அதிர்விலா ஒலி ளுக்கு இரணயா அதிர்தவாலி ள் உள்ளன.
தமய்தயாலி ள் (consonants)
மூச்சுக் ாற்று

ஒலியுறுப்பால்

தடுத்து

நிறுத்தப்படுவதாகலா

கவறுவர யில்

மாற்ேப்படுவதகலா தமய்தயாலி ள் பிேக் ின்ேன. அதாவது நுரையீைலிலிருந்து தவளிகயறும்
மூச்சு வாயரேயில் அரடபடகவா அல்லது சிேிய இடுக் ின் வழியா ச் தசல்லகவா அல்லது
நாவின் இருமருங்கு வழியா ச் தசல்லகவா அல்லது

ரடயண்ணம் மூக் ரே வாயிரலத் திேக்

மூக் ரேயில் ஒலியூக் ம் தபற்று நாசி துவாைங் ள் வழியா

தவளிகயேகவா தசய்ர யில்

தமய்தயாலி ள் பிேக் ின்ேன. ஒலிப்பிடத்ரதயும் (இயங்கும் ஒலிப்பானும் இயங் ா ஒலிப்பானும்
ததாடர்பு த ாள்ளுமிடம்) ஒலிப்பு முரேரயயும் அடிப்பரடயா க் த ாண்டு தமய்தயாலி ரளத்
ததளிவா

விளக் லாம்.

இருப்பிடத்ரத

அடிப்பரடயா க்

பின்வருமாறு பகுக் லாம்.
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இதழ் ஒலி ள் (Labial Sounds) - ப், ம் [p, m]
பல்தலாலி ள் (Dental Sounds) - த், ந் [t, n]
அண்பல்தலாலி ள் (Alveolar sounds) – ற், ர், ன் [r, r, n]
இரடயண்ண ஒலி ள் (Palatal Sounds) – ச், ஞ், ய் [c, ɲ, y]
ரடயண்ண ஒலி ள் (Velar Sounds) - க், ங் [k, ŋ]
நாமடி ஒலி (Refroflex Sounds) - ட், ண், ள், ழ் [t, ɳ, l, λ]
ஒலிப்பு முரே அடிப்பரடயில் ஒலி ரள தவடிப்தபாலி, உைதசாலி, மருங்த ாலி, ஆதடாலி,
மூக்த ாலி, வருதடாலி எனப் பகுக் லாம். இவ்தவாலி ளின் கவறுபட்ட ஒலிப்பிடங் ரளயும்
ஒலிப்பு முரே ரளயும் அேிந்துத ாள்கவாம்.
அரடப்தபாலி (stop or plosive)
இவற்ரே

தவடிப்தபாலி

(plosive)

என்றும்

கூறுவர்.

வாயரேயின்

ஒாிடத்தில்

மூச்சுக் ாற்று முழுவதும் தரட தசய்யப்பட்டு திடீதைன்று தவடிப்கபாடு தவளிகயேினால் அதற்கு
அரடப்தபாலி என்று தபயர். இவ்தவாலிப்பின் கபாது

ரடயண்ணம் மூக் ரேயினுள் மூச்சு

தசல்லாதவாறு அரடக் ின்ேது. குைல்வரள மடல் ள் அதிைகவா அதிைாமகலா இருக் லாம்.
தமிழில் வல்லின தமய் ள் அரடப்தபாலி ளாகும். எ. ா. க், ச், ட், த், ப் [k, c, t, t, p].
மூக்த ாலி (nasal)
அரடப்தபாலி

கபாலகவ

அரமந்து

அண்ணக் ரட

திேந்து

மூக் ரே

வழிகய

மூச்சுக் ாற்று தவளிகய தசல்லும் கபாது மூக்த ாலி கதான்றும். தபரும்பாலும் மூக்த ாலி
உண்டாகும்கபாது

குைல்வரள

மடல் ள்

அதிர் ின்ேன.

தமிழில்

தமல்லின

தமய் ள்

மூக்த ாலி ளாகும்: ங், ஞ், ண், ந், ம் , ன் [ŋ, ɲ, ɳ , m, n].
உைதசாலி (affricate)
வாயரேயில் மூச்சுக் ாற்று வரும்கபாது முழுவதும் தடுக் ாமால் மூச்சு தவளிகயறும்
பாரதரய ஒலிப்பானால் குறுக் ி அந்த இடுக் ின் வழிகய தசலுத்தினால் உைாய்வுத்தன்ரம
(friction)

ஏற்படும்.

இப்படி

உைாய்வுத்

தன்ரமகயாடு

பிேக்கும்

ஒலி கள

உைதசாலி ள்

எனப்படு ின்ேன. தமிழில் ச ைம் /c/ பாண்டி நாட்டுத் தமிரழத்தவிை பிே மாவட்டங் ளில் /s/
என்று உைதசாலியா கவ உச்சாிக் ப்படு ிேது. உைதசாலி உண்டாகும் கபாது குைல்வரள
மடல் ள் அதிர்ந்தும் அதிைாமலும் இருக் லாம். அப்கபாது அண்ணக் ரட அரடப்பும் ஏற்படும்.
பின்வருவன உைதசாலி ளாகும்: [β, f, s, y, h].
மருங்த ாலி (lateral)
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மூச்சுக் ாற்று

வாயரேயில்

ஓர்

இடத்ரத

அரடத்து

நாக் ின்

இரு

மருங் ிலும்

தவளிகயறும் கபாது பிேக்கும் ஒலி மருங்த ாலி எனப்படு ிேது. ல், ள், ழ் [l, ɭ, λ) மூன்றும்
மருங்த ாலி ளாகும். வருதடாலி (flap) நாக் ின் நுனி கமகல எழுந்து உள்கநாக் ி வரளந்து பின்
கவ மா க்

ீகழ வரும்கபாது அண்ணத்தில் கமாதுவதால் எழு ிே ஒலிகய வருதடாலி. ஆதடாலி

(trill) மூச்சுக் ாற்று தவளிகயறும் கபாது இதழ் களா நுனி நாக்க ா உள்நாக்க ா கவ மா
அதிர்ந்து ஆடும்படி அரம ிே ஒலிகய ஆதடாலி எனப்படு ின்ேது. இன்று குமாி மாவட்ட
மக் ளால் மட்டுகம தமிழ் வழக் ில் ற் [r] என்ே ஆதடாலி உச்சாிக் ப்பட்டு வரு ிேது.
நுனி நா ஒலிப்பு (Apical Articulation)
நுனி நாவினால் அண்ணத்ரதத் ததாட்டு உண்டாக்கும் ஒலி நுனி நா அண்ணதவாலி எனப்படும்.
3.3.7. தமிழ் ஒலி ளின் ஒலிப்பியல் ஆய்வு
தமிழ் ஒலி ரள ஒலிப்பு அடிப்பரடயில் உயிதைாலி ள், தமய்தயாலி ள் எனப்பகுத்து
ஆயலாம்.
3.3,7.1. உயிதைாலி ளின் ஒலிப்பியல் ஆய்வு
மூச்சு ாற்ோனது

வாயரேயில்

எவ்வித

தங்கு

தரடயுமின்ேி

அதாவது,

இயங்கு

ஒலிப்பான் ளுக்கும் இயங் ா ஒலிப்பான் ளுக்கும் இரடகய தரடயின்ேி தசல்லும் கபாது
உயிதைாலி ள் பிேக் ின்ேன. தமய்தயாலி ள் பிேக்கும் கபாது முழுத்தரடகயா சிேிதளவு
தரடகயா

நிச்சயம்

இருக்கும்.

உயிதைாலி ள்

மூன்று

முதன்ரமயான

பாிமாணங் ள்

அடிப்பரடயில் வர ப்படுத்தப்படு ின்ேன.
1.வாய் திேந்திருக்கும் அளபு (கமல், கமலிரட, ீழிரட, ீழ் அல்லது திேந்த, பகுதி திேந்த,
பகுதி மூடிய, மூடிய)
2. நாவின் உயர்ந்த பகுதியின் இருப்பிடம் (முன், நடு, பின்)
3. இதழ் ளின் இருப்புநிரல (குவி,விாி)
கமற் ண்ட பாிமாணங் ளின் அடிப்பரடயில் தமிழ் உயிர் ரள பின்வருமாறு பகுத்தாயலாம்.
இ – கமல் முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஈ – கமல் முன் இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
எ – கமலிரட முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஏ – கமலிரட முன் இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
அ – ீழ் நடு இதழ் விாி குற்றுயிதைாலி
ஆ – ீழ் நடு இதழ் விாி தநட்டுயிதைாலி
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ஒ – கமலிரட பின் இதழ் குவி குற்றுயிதைாலி
ஓ – கமலிரட பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதைாலி
உ – கமல் பின் இதழ் குவி குற்றுயிதைாலி
ஊ – கமல் பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதைாலி
தமிழில் பத்து உயிதைாலி ளும் இைண்டு ஈருயிதைாலி ளும் உள்ளன.
ஈருயிர்
ஓர் உயிதைாலியின் உச்சாிப்கபாடு ததாடங் ி மற்தோரு உயிதைாலியின் உச்சாிப்கபாடு
முடிவரடயும் உயிதைாலியின் ஒலிப்கப ஈருயிர் எனப்படு ின்ேது.

இது ஓர் தநட்டுயிைா

ஒலிக் ப்படு ின்ேது. இைண்டு உயிதைாலி ளின் சாயலும் இந்தநட்தடாலியில்

ாணப்படும்.

தமிழ் ஐ, ஔ ஆ ிய இைண்டும் இவ்வாறு ஒலிக் ப்படும் ஈருயிர் ளாகும்.
அ+இ=ஐ
அ+உ=ஔ
3.3.7.2. தமய்தயாலி ளின் ஒலிப்பியல் ஆய்வு
ஒலிப்பிடத்ரதயும் (இயங்கும் ஒலிப்பானும் இயங் ா ஒலிப்பானும் ததாடர்புத ாள்ளும்
இடம்) ஒலிப்பு முரேரயயும் அடிப்பரடயா க் த ாண்டு தமிழ் தமய்தயாலி ரள பகுத்தாயலாம்.
இருப்பிடத்ரத அடிப்பரடயா க் த ாண்டு தமிழ் தமய்தயாலி ரளப் பின்வருமாறு பகுக் லாம்.
இதழ் ஒலி ள் – ப், ம்,
பல்தலாலி ள் – த், ந்
அண்பல்தலாலி ள் – ற், ர், ன்
இரடயண்ண ஒலி ள் – ச், ஞ், ய்
ரடயண்ண ஒலி ள் – க், ங்
நாமடி ஒலி ள் – ட், ண், ள், ழ்
ஒலிப்பு முரே அடிப்பரடயில் தமிழ் தமய்தயாலி ரள தவடிப்தபாலி, உைதசாலி, ஆதடாலி,
மூக்த ாலி, வருதடாலி எனப் பகுத்தாயலாம்.
தவடிப்தபாலி
வாயரேயின் ஓாிடத்தில் மூச்சுக்

ாற்று முழுவது தரட தசய்யப்பட்டு திடீதைன்று

தவடிப்கபாடு தவளிகயேினால் அதற்கு தவடிப்தபாலி என்று தபயர். அப்கபாது அண்ணக் ரட
அரடப்பு ஏற்படும். தமிழில் வல்லின ஒலி கள தவடிப்தபாலி ளாகும்: க், ச், ட், ட், த், ப்.
மூக்த ாலி
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அரடப்தபாலி
மூச்சுக் ாற்று

கபாலகவ

தவளிகய

அரமந்து

தசல்லும்

கபாது

அண்ணக் ரட
மூக்த ாலி

திேந்து

அல்லது

மூக் ரே

தமல்லினம்

வழிகய

கதான்றும்.

தபரும்பாலும் மூக்த ாலி உண்டாகும் கபாது குைல் வரள மடல் ள் அதிர் ின்ேன. பின்வரும்
தமிழ் தமய்தயாலி ள் மூக்த ாலி ளாகும்: ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்.
உைதசாலி
வாயரேயில் மூச்சுக் ாற்று வரும்கபாது முழுவதும் தடுக் ாமல் தவளிகயறும் பாரதரய
ஒலிப்பானால் குறுக் ி அந்த இடுக் ின் வழிகய தசலுத்தினால் உைாய்வுத் தன்ரம ஏற்படும்.
இப்படி உைாய்வுத்தன்ரமயுடன் பிேக்கும் ஒலி கள உைதசாலி ள் எனப்படு ின்ேன.

தமிழில்

ச ைம் (ச்) பாண்டிநாடுத் தமிரழத் தவிர் பிே மாவட்டங் ளில் ஸ் என்று உைதசாலியா கவ
உச்சாிக் ப்படு ின்ேது.

உைதசாலி

உண்டாகும்

கபாது

குைல்வரள

மடல் ள்

அதிர்ந்கதா

அதிைாமகலா இருக் லாகும்.
மருங்த ாலி
மூச்சுக் ாற்று
தவளிகயறும்

கபாது

வாயரேயில்
பிேக்கும்

ஓர்

ஒலி

இடத்ரத

அரடத்து

மருங்த ாலியாகும்.

நாக் ின்

தமிழில்

ல்,

இரு
ள்,

மருங் ிலும்
ழ்

என்பன

மருங்த ாலி ளாகும்.
வருதடாலி
நாக் ின் நுனி கமகல எழுந்து உள்கநாக் ி வரளந்து பின் கவ மா

ீகழ வரும்கபாது

அண்ணத்தில் கமாதுவதால் எழு ிே ஒலிகய வருதடாலி எனப்படும். தமிழில் [ர்] வருதடாலியின்
ண் படும்.
ஆதடாலி
மூச்சுக் ாற்று தவளிகயறும் கபாது இதழ் களா நுனி நாக்க ா உள்நாக்க ா கவ மா
அதிர்ந்து ஆடும்படி அரம ிே ஒலிகய ஆதடாலி எனப்படு ின்ேது. இன்று குமாிமாவட்ட
மக் ளால் மட்டுகம [ற்] என்ே ஆதடாலி உச்சாிக் ப்படு ின்ேது.
3.4. ஒலியியக் வியல் ஆய்வு
ஒலியியக் வியல் ஆய்வு என்பது கபச்சின் இயற்பியல் பண்பு ரளப் (physical properties
of speech) பற்ேிய ஆய்வு ஆகும்; கமலும் கபச்சுக்குள் நி ழும் ஒலி அரல சமிக்ரஞ ரள (sound
wave signals) மாறுபட்ட நி ழ்தவண் ள் (frequencies), வீச்சு ள் (amplitudes) மற்றும்

ால

அளவு ள் (durations) மூலம் பகுப்பாய்வு தசய்வரத கநாக் மா க் த ாண்டுள்ளது. இது முன்னர்
கூேியது கபால் ஒலியியல் என்பதன் துரணப் புலமாகும். இது கபச்சு ஒலி ளின் ஒலி
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அம்சங் ரளக் ர யாளு ிேது. அரலவடிவத்தின் சைாசாி சதுை அரலவீச்சு, அதன்
அடிப்பரட அதிர்தவண் கபான்ே

ாலக்

(ஸ்தபக்ட்ைம்) கபான்ே அதிர்தவண்

ளப் பண்புக்கூறு ள் அல்லது அதிர்தவண் நிேமாரல

ளப் பண்புக்கூறு ள் அல்லது ஒருங் ிரணந்த நிேமாரல-

ாலம்சார் பண்புக்கூறு ள் மற்றும் ஒலிப்பியலின் பிே
க ட்பியல்)

மற்றும்

ாலம், அதன்

ஒலியன் ள்,

அருவத்தன்ரமயான தமாழியியல்

ிரள ளுடன் (ஒலிப்பியல் அல்லது

தசாற்தோடர் ள்

அல்லது

கூற்று ள்

கபான்ே

ருத்துக் ளுடன் இந்தப் பண்பு ளின் உேவு இவற்ரே

ஒலிப்பியல் ஆைாய் ிேது.
19ஆம் நூற்ோண்டின் பிற்பகுதியில் எடிசன் ஒலிப்பதிவு ருவி/ஃகபாகனா ிைாஃப் (Edison
phonograph)

ண்டுபிடிப்பால் ஒலியியக்

ஒலியியல் ஆய்வு தபாிதும் கமம்படுத்தப்பட்டது.

ஒலிப்பதிவு ருவி கபச்சு சமிக்ரஞரய/குேிர ரயப் பதிவு தசய்ய அனுமதித்தது, பின்னர்
தசயலாக்

மற்றும்

பகுப்பாய்வு

(ஃகபாகனா ிைாஃபிலிருந்து)

ஒகை

தசய்யப்பட்டது.

கபச்சு

ஒலிப்பதிவுக் ருவியிலிருந்து/

சமிக்ரஞரய/குேிர ரய

மீண்டும்

மீண்டும்

இயக்குவதன் மூலம், ஒவ்தவாரு முரேயும் தவவ்கவறு கபண்ட்-பாஸ் வடிப்பான் மூலம்
வடி ட்டுவதன் மூலம், கபச்சு உரையின் ஸ்தபக்ட்கைா ிைாம்
நூற்ோண்டின்

ரடசி இைண்டு தசாப்தங் ளில் பிஃப்தலஜர்ஸ்

லுடிமர் தைர்மனின் ததாடர்
பயன்படுத்தி

ட்டரமக் ப்படலாம். 19 ஆம்
ாப்ப த்தில் தவளியிடப்பட்ட

ட்டுரை ள் எடிசன் ஒலிப்பதிவு ருவிரயப்/ஃகபாகனா ிைாப்ரபப்

உயிதைழுத்துக் ள்

மற்றும்

தமய்

எழுத்துக் ளின்

நிேமாரல

பண்பு ரள

ஆைாய்ந்தன, கமலும் இந்த ஆவணங் ளில் தான் ஒலிச்தசேிவு (formant/ஃபார்மண்ட்) என்ே தசால்
முதலில்

அேிமு ப்படுத்தப்பட்டது.

வில்லிஸ்

மற்றும்

வீட்ஸ்கடானின்

உயிர்

உற்பத்தி

க ாட்பாடு ளுக்கு இரடயில் கவறுபடுவதற்கு எடிசன் ஃகபாகனா ிைாஃப் மூலம் தசய்யப்பட்ட
உயிதைழுத்து பதிவு ரளயும் தைர்மன் மீண்டும் இயக் ினார்.
ததாரலகபசித்

துரேயின்

வளர்ச்சியால்

ஒலியியக் வியலின்

அதி

முன்கனற்ேம்

சாத்தியமானது. (அதலக்சாண்டர் தபல்லின் தந்ரத அதலக்சண்டர் தமல்விதல தபல் ஒரு ஒலியல்
ஆய்வாளர்

ஆவார்).

இைண்டாம்

உல ப்கபாாில்

ததாரலப்கபசிப் பாிகசாதரனக் கூடங் ள்
(periodic) மற்றும்

(நிேமாரலரயக்

ண்டுபிடித்த)

(Bell Telephone Laborataries)

தபல்

ாலநீட்சி மாோத

ாலநீட்சி மாறும் (aperiodic) கபச்சு ஒலி ளின் நிேமாரலசார் பண்பு ள்,

கபச்சுக்குழல் ஒலியூக் ங் ள் மற்றும் உயிர் ஒலிச்தசேிவு ள், குைல் தைம், மீக்கூறு கபான்ேவற்ேின்
முரேயான ஆய்வுக்கு வசதிதசய்தது.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

98
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ஒருங் ிரணந்த கநாியல் முன் ணிப்பு எச்சங் ள் (Integrated linear prediction residuals
(ILPR/ஐ.எல்.பி.ஆர்) 1995ஆம் ஆண்டில் டி வி அனந்தபத்மநாபாவால் (Ananthapadmanabha
1995) முன்தமாழியப்பட்ட ஒரு சிேந்த அம்சமாகும். இது குைல் மூல சமிக்ரஞரய/குேிர ரய
தநருக் மா

மதிப்பிடு ிேது. இது ச ாப்தங் ளின் அல்லது ததாண்ரட மூடல் கநர்வின்

துல்லியமான மதிப்பீட்டில் (Prathosh et al 2013) மி வும் பயனுள்ளதா

இருந்தது. எ.ஜி

ைாம ிருஷ்ணன் மற்றும் பலர் (Ramakrihshna et al 2015) ஐ.எல்.பி.ஆாின் தனித்துவமான
த ாரசன் உருமாற்ேக் குண ங் ளில் (cosine transform coefficients) தமல் அதிர்தவண்
தசப்ஸ்ட்ைல் குண ங் ளுக்கு (ceptral coefficients) துரணபுாியும் கபசுபவர் த வல் ள் உள்ளன
என்பரத 2015இல்
தசய்வதற் ா

ாட்டினர். நிறுத்த தமய்யின் மூடல்-தவடிப்பு மாற்ேத்ரதப் பண்பாக் ம்

டி

வி

அனந்தபத்மநாபா

மற்றும்

பலர்

(Ananthapadmanabha

2015)

அேிமு ப்படுத்திய மற்தோரு அளவீட்டு, கநை- ள அம்சமாகும்.
க ாட்பாடு

மட்டத்தில்,

கபச்சு

ஒலியிக் வியல்

மின்

சுற்று ளுக்கு

ஒத்ததா

வடிவரமக் ப்படலாம். புதிய மின்சாைக் க ாட்பாட்ரட (electric theory) ஒலியியக் வியலில்
பயன்படுத்த முடியும் என்பரத முதன்முதலில் அங் ீ ாித்தவர் ளில் லார்ட் கைகலயும் (Lord
Rayleigh) இருந்தார்; ஆனால் 1941ஆம் ஆண்டு வரை சுற்று மாதிாி (circuit model) திேம்பட
பயன்படுத்தப்படவில்ரல என்று சிபா மற்றும்

ஜியாமா (Chiba and Kajiyama) எழுதிய

"உயிதைாலி: அதன் இயல்பு மற்றும் அரமப்பு"

(The Vowel: Its Nature and Structure)

நூலிலிருந்து

ததாி ிேது.

(இந்த

நூல்

ஆங் ிலத்தில்

ஜப்பானில்

பணியாற்ேிய

ஜப்பான்

நூலாசிாியர் ளால் உல ப்கபாாின் உச்சத்தில் தவளியிடப்பட்டது,) 1952இல் கைாமன் ஜா ப்சன்,
குன்னார் ஃபாண்ட் மற்றும் கமாாிஸ் ைல்கல ஆ ிகயார் “கபச்சு ஆய்வின் முதனிரல ஏற்பாடு ள்)
(Preliminaries to Speech Analysis) ஒன்ோ

க ாட்பாடு என்ே நூரல எழுதினர்; இது

ஒலியியக் வியரலயும் ஒலியனியல் க ாட்பாட்ரடயும் ஒன்றுகசர்க்

முயற்சித்தது. இந்தச் சிேிய

புத்த த்ரதத் ததாடர்ந்து 1960ஆம் ஆண்டில் ஃபான்ட் (Fant) "கபச்சு உற்பத்தியின் ஒலியியக்
க ாட்பாடு" (Acoustic Theory of Speech Production) என்ே நூரல எழுதினார்; இது ல்வித்துரே
மற்றும் ததாழில் துரே இைண்டிலும் கபச்சு ஒலியியக்
அடித்தளமா

இருந்து

வரு ிேது.

ஆைாய்ச்சிக் ான முக் ிய க ாட்பாட்டு

(ததாரலகபசித் துரேயில்

ஃபான்ட்

மி வும்

ஈடுபாடு

த ாண்டிருந்தார்.) இந்தத் துரேயில் பிே முக் ியமான பங் ளிப்பாளர் ள் "ஒலியியக் வியல்",
(Acoustic Phonetics) எழுதிய த ன்னத் என். ஸ்டீவன்ஸ் (Kenneth N. Stevens, 2000) மற்றும்
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ஒசாமு புஜிமுைா மற்றும் பீட்டர் கலட்ஃகபாத ட் (Osamu Fujimura, and Ladefoged) ஆ ிகயார்
ஆவர்.
ஒலியியக் வியல் என்பது கபச்சின் இயற்பியல் பண்பு ரளப் பற்ேிய ஆய்வு ஆகும்,
கமலும் கபச்சுக்குள் நி ழும் ஒலி அரல சமிக்ரஞ ரள மாறுபட்ட அதிர்தவண் ள், வீச்சுக் ள்
மற்றும்

ால அளவு ள் மூலம் பகுப்பாய்வு தசய்வரத கநாக் மா க் த ாண்டுள்ளது. கபச்சு

ஒலி ளின் ஒலியியல் பண்பு ரள நாம் பகுப்பாய்வு தசய்ய ஒரு வழி அரலவடிவத்ரதப் பார்ப்பது.
அழுத்த மாற்ேங் ரள (pressure changes) ஒரு அரலவடிவத்தில் வரையாலாம்; இது

ாற்று

து ள் ள் சுருக் ப்படுவரதயும் மற்றும் அடர்த்தி குரேவரதயும் எடுத்துக் ாட்டு ிேது; இது
தவளிப்புேமா

பைவும் ஒலி அரல ரள உருவாக்கு ிேது. ஒரு இரசக் வடி (ட்யூனிங் ஃகபார்க்,

tuning fork) தாக் ப்படுவது
உணரும்கபாது

ாற்ேில் உள்ள அழுத்தம் ஏற்ே இேக் ங் ளுக்கும், ஒலிரய நாம்

ாற்று து ள் ள் எவ்வாறு ஊசலாடு ின்ேன (ஒரு திரசயில் தாளமா

ந ரும்)

என்பதற்கும் ஒரு எடுத்துக் ாட்டு ஆகும்.
அரலவடிவு (waveform)
கபச்சு

ஒலி ளின்

ஒலியியக் ப்

பண்பு ரள நாம்

பகுப்பாய்வு தசய்ய

ஒரு

வழி

அரலவடிவத்ரதப் பார்ப்பது ஆகும். அழுத்த மாற்ேங் ரள ஒரு அரலவடிவத்தில் வரையலாம்;
இது

தவளிப்புேமா ப்

பைவும்

ஒலி

அரல ரள

உருவாக்கும்

ாற்று

து ள் ள்

சுருக் ப்படுவரதயும் அடர்த்திகுரேவரதயும் எடுத்துக் ாட்டு ிேது. இது ஒரு இரசக் வடி
தாக் ப்படும்கபாது

ாற்ேில் உள்ள அழுத்தத்தின் ஏற்ே இேக் ங் ரளயும்

உணரும்கபாது (ஒரு திரசயில் தாளமா

ந ரும்)

ஒலிரய நாம்

ாற்று து ள் ள் எவ்வாறு ஊசலாடு ின்ேன

என்பதற்கும் எடுத்துக் ாட்ரடத் தரும்.

உயிதைாலியின் அரலவடிவம்: Ogden 2009: 30
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அதிர்தவண், அரலவீச்சு (Frequency vs Amplitude)
ஒரு ஒலியின் அதிர்தவண் (இரசரம/pitch) மற்றும் வீச்சு (‘சத்தம்’/loudness அல்லது
தீவிைம்/intensity) ஒரு அரலவடிவத்தில் பகுப்பாய்வு தசய்யலாம். மீண்டும் மீண்டும் நி ழும்
அரமப்தபாழுங்குடன்
அதிர்தவண்ரணக்

ாலம் மாோ அரலவடிவத்தில் சுழற்சி ளின் எண்ணிக்ர யின் மூலம்

ணக் ிடலாம். வினாடிக்கு அதி

சுழற்சி ளின் எண்ணிக்ர யானது அதி

நி ழ்தவண்ரணயும் உணைப்படும் இரசரமரயயும் த ாண்டிருக்கும். நி ழ்தவண் தபாதுவா
தைர்ட்ஸ்-இல் (Hertz- Hz) தவளிப்படுத்தப்படு ிேது.
ஒரு

அரலவடிவத்தின்

வீச்சு ரளப்

பகுப்பாய்வு

தசய்வது

ஒரு

தீவிைமானது/ டுரமயானது அல்லது ‘சத்தமா ’ இருக் ிேது என்பரதயு
எவ்வளவு விலகும்

என்பரதயும்

கூறு ிேது.

இது

வழக் மா

ஒலி

எவ்வளவு

ாற்று து ள் ள்

தடசிபல் ளில்

(dB/டி.பி.)

தவளிப்படுத்தப்படு ிேது. அரலவடிவத்தில் உள்ள எக்ஸ்-அச்சு ஒலி உருவாக் ப்பட்ட

ால

எல்ரலக்கு ஒத்திருக் ிேது (வழக் மா விநாடி ள் அல்லது மில்லி விநாடி ளில்), மற்றும் y- அச்சு
வீச்சு ரளக் குேிக் ிேது.
ரசன் அரல ள்,

லரவ அரல ள் (sine waves and complex waves)

ரசன் அரல ள் (sine waves) மி வும் எளிரமயான, வழக் மா

மீண்டும் மீண்டும் வரும்

வடிவங் ரளக் த ாண்ட அரலவடிவங் ள் ஆகும். அரலவடிவத்தில் உள்ள ‘சுழற்சி ளின்’
எண்ணிக்ர ( ால அரலவடிவத்தின் முழுரமயான மீள்நி ழ்வு எண்ணிக்ர ) ாட்டப்படும் ால
எல்ரலக்குள்

குைல்வள

மடல் ள்

எத்தரன

முரே

திேக் ப்பட்டுள்ளன

என்பரதப்

பிைதிபலிக் ிேது. இது அடிப்பரட அதிர்தவண் (f0) என அரழக் ப்படு ிேது; இது தைர்ட்ஸ்
(Hz)இல் அளவிடப்படு ிேது. 200 தைர்ட்ஸ் அதிர்தவண் என்ோல் அரலவடிவத்திற்குள்
வினாடிக்கு 200 நூறு முழுரமயான சுழற்சி ள் உள்ளன; எனகவ குைல்வரள மடல் ள் 200
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தடரவ ள் திேக் ப்பட்டுள்ளன. உண்ரமயில், தபரும்பாலான கபச்சு ஒலி அரல ள் மி வும்
லரவத்தன்ரமயான வடிவத்ரதக் த ாண்டுள்ளன, கமலும் அரவ

லரவத்தன்ரமயான

அரல ள் (complex waves) என்று அரழக் ப்படு ின்ேன. இரவ இைண்டு அல்லது அதற்கு
கமற்பட்ட எளிய ரசன் அரல ளால் ஆனரவ; கமலும் ஒரு அரலவடிவத்தில் வினாடிக்குச்
சுழற்சி ளின்

எண்ணிக்ர ரயக்

ணக் ிடுவதன்

மூலம்

அடிப்பரட

நி ழ்தவண்ரண

லரவத்தன்ரமயான அரலவடிவங் ளிலும் ணக் ிடப்படலாம்.
ால நீட்சி மாோ ஒலி அரல ள்,

ால்நீட்சி மாறும் ஒலி அரல ள் (Periodic vs Aperiodic sound

wave)
ரசன் மற்றும்

லரவத்தன்ரமயான அரலவடிவங் ள்

ாலநீட்சிமாோ அரல ளாகும்

(periodic waves); அதாவது அவற்ேின் சுழற்சி ள் ஒழுங் ானரவ மற்றும் மீண்டும் மீண்டும்
நி ழ் ின்ேரவ.

ாலநீட்சிமாோ

அரலயா த்

கதான்றும்

கபச்சு

ஒலி ளின்

வர

ள்

உயிதைழுத்துக் ள் அல்லது மூக்த ாலி ள் கபான்ே குைல் ஒலி ள் ஆகும். இத்தர ய ஒலி ள்
ஒழுங் ா

மீண்டும் மீண்டும் கநரும் அரலவடிவங் ரளக் த ாண்டிருப்பதால், அரவ ரசன்

அரல ரள உரடக்கும் ‘ஃகபாாியர் பகுப்பாய்வு’ (‘Fourier analysis) மூலமா வும் குேியத்திேவு
தசய்யலாம். இந்த வர

வரைபடம் நிேமாரல/ஸ்தபக்ட்ைம் என்று அரழக் ப்படு ிேது, இது

கநைத்ரத அளவிடாது. அதற்கு பதிலா , x-அச்சு நி ழ்தவண்ரண அளவிடும், மற்றும் y-அச்சு ஒலி
அழுத்த அளரவக் உருப்படுத்தம் தசய்யும்.
இந்த

வர

அரல ளின்

குரேந்த

அதிர்தவண்/நி ழ்தவண்

கூறு ரளத்

கதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் இந்த வர

வரைபடத்தின் அடிப்பரட அதிர்தவண்/நி ழ்தவண்

உருவாக் ப்படலாம்.

நிேமாரலயின்/ஸ்தபக்ட்ைமின் முதல் முழுரமயான

இது வழக் மா

உச்சமாகும். இந்த அடிப்பரட அதிர்தவண் உச்சத்திலிருந்து, ஒலிரயபு ள்/ைார்கமானிக்ஸ்
(harmonics)

சம

இரடதவளியில்

ஒலியிரயபு ள்/ைார்கமானிக்ஸ்
resonance)

என

உள்ள

குைல்வரளயில்

அரழக் ப்படு ிேது;

அரவ

முழு

எண்

உள்ள

தபருக் ங் ளில்

‘இயற்ர

தபருக் ப்பட்ட

நி ழ் ிேது.

ஒலியூக் ம்’
அதிர்தவண் ள்

(natural
ஆகும்.

நிேமாரலயில்/ஸ்தபக்ட்ைமில், இரவ ஒவ்தவாரு உச்சத்ரதயும் ஒத்திருக்கும்.
மாோ , கபச்சு ஒலி ரள ஒலியியல் ாீதியா

பகுப்பாய்வு தசய்யும் கபாது அரவ

ாலநீட்சி மாறுபரவ ஆ வும் இருக்கும். இதன் தபாருள் என்னதவன்ோல், அரவ ஒழுங் ான
ததாடர்ச்சியான முரேரயக் த ாண்டிருக் வில்ரல; மாோ , அரவ மி வும் சீைற்ே வடிவத்ரதக்
த ாண்டிருக் ின்ேன; அதாவது ஒரு அடிப்பரட அதிர்தவண்ரணக்
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தபாருள்,

ாலநீட்சி மாறும் கபச்சு ஒலி ள் குைலற்ேரவ; அதாவது குைலற்ே உைதசாலி

கபான்ேரவ.
நிேமாரல ள் (Spectrograms)
ஒரு ஒலிரய ஒலியியக் வியல் ாீதியா

பகுப்பாய்வு தசய்வதற் ான மற்தோரு வழி

நிேமாரல/ஸ்தபக்ட்கைா ிைாம் பார்ப்பதன் மூலம் ஆகும். அரலவடிவத்தில் நாம் ாணக்கூடியரத
விட அரவ மி வும் சிக் லான த வல் ரள வழங்கு ின்ேன. அரலவடிவங் ரளப் கபாலகவ,
கநைம் x- அச்சில்
ஒலியியக்

ாட்டப்படும், ஆனால் y-அச்சு ஒலியின் அதிர்தவண்ரண அளவிடு ிேது.

ஆற்ேலில்

ருரமயால்/இருளினால் வீச்சு குேிப்பிடப்படு ிேது. சத்தமா

இருந்தால் நிேமாரலயில்/ஸ்தபக்ட்கைா ிைாமில் அதி

ஒலி

ருரமயுடன் கதான்று ிேது, எனகவ இது

மி வும் தீவிைமானது/ டுரமயானது. நிேமாரல ள்/ஸ்தபக்ட்கைா ிைாம் ள்

ாலநீட்சி மாறும்

ஒலி ளுடன் வரும் அதி அதிர்தவண் ஆற்ேரலக் ாண அனுமதிக் ின்ேன.
படம்: ஒரு தசால்லின் நிேமாரல;

ாலநீட்சி மாோ,

ாலநீட்சி மாறும்,

டத்தல் ஓரச ள்

அரடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (Ogden 2009: 32)

நிரலமாற்ே ஒலி ள், ததாடர்ச்சியான ஒலி ள் (Transients vs Continuous sounds)
நிரலமாற்ேங் ள் என்பது

ாலநீட்சி மாறும் ஒலியின் ஒரு வடிவம். இந்த ஒலி ஒரு

மூடலின் பின்னால் அழுத்தத்ரத உருவாக்கும் பின்னர் அரலவடிவத்தில் ஒரு கூர்ரமயான
முரனயா

கதான்று ின்ே திடீர் தவடிப்ரப/தவளியீரடக் த ாண்டிருக்கும். ஒரு நிேமாரலயில்,
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தவளியீட்ரடக் குேிக்

ஒலியியக்

ஒரு தவற்று இடமா க்

ஆற்ேலின்

ருரமயான தசங்குத்து பட்ரடக்கு முன் மூடல்

ாட்டப்படு ிேது. ஒரு வழக் மான நிரலமாற்ே ஒலி ஆங் ில ஒலி

ஒழுங்குமுரேயில் [p] அல்லது [b] கபான்ே ஒரு தவடிப்பு ஒலி ளாகும்.
ததாடர்ச்சியான ஒலி ள்

ாலநீட்சி மாறும் ஒலியின் மற்தோரு வடிவம். குைல் உயிர்

ஒலிரயப் கபாலன்ேி, இது அரலவடிவத்தில் ஒழுங் ற்ே, சீைற்ே வடிவமா க்
நிேமாரலயில், இது இது
குேிக் ப்படும்; எனகவ அதி

ருரமயான மற்றும்

ாண்பிக் ப்படும்.

டுரமயான உயர் அதிர்தவண் ஒலி ஆற்ேலால்

வீச்சு உள்ளது. இது ஆங் ில ஒலி ஒழுங்குமுரேயில் [f] மற்றும் [s]

கபான்ே குைலற்ே உைதசாலி ள் ஆகும்.
நிேமாரலயில் குைல்
முன்னர் நிறுவப்பட்டபடி, குைல் ஒலி

ாலநீட்சிமாோ குேிர

குைல்வரள மடல் ள் அதிர்வுறும் கபாது ஒழுங் ான திேப்பு ளின்
அதிர்தவண்ரணக்

ள்/சமிக்ரஞ ள் ஆகும்.

ாைணமா

ணக் ிட முடியும். ஒரு அரலவடிவத்தில், இது ஒரு

மூலம் முன்னிரலப்படுத்தப்படும். ஒரு நிேமாரலயில்,

வனிக்

ஒரு அடிப்பரட

ாலநீட்சிமாோ அரல

இைண்டு குேிப்பிட்ட

ாட்சி

கூறு ள் (visual elements) உள்ளன; அரவ குைல் ஒலிரய ஒத்திருக் ின்ேன. முதலாவது
தசங்குத்தான வாி ள் (vertical striations) (அரவ நிேமாரலயில் தசங்குத்து அரல அரலயான
க ாடு ள் கபால இருக்கும்); இது ஒவ்தவாரு முரேயும் ாற்று குைல்வரள மடல் ளின் வழியா ப்
பாயும் கபாது குைல்வரள மடல் ளின் திேப்புடன் தபாருந்தும்; கமலும் மற்ே

ாட்சி துப்பு/குேிப்பு

(visual clue) உயிதைழுத்துக் ள், அரை உயிர் ள் மற்றும் மூக்த ாலி ளின் தபாதுவான
ருரமயான

ிரடமட்ட

பட்ரட ள்

ஆகும்.

இரவ

ஒலிச்தசேிவு ள்

(formants)

என்று

அரழக் ப்படு ின்ேன; அரவ கபச்சுக்குழலின் இயல்பான அதிர்வு ளாகும் (முன்பு, அரவ
ஒலிரயபு ள் என விவாிக் ப்பட்டன). ஒலிச்தசேிவு மாறுவரத அனுமதிக்கும்படி கபச்சுக் குழலின்
பருமரனயும்

வடிவத்ரதயும்

மாற்ேியரமக் லாம்.

நாவின்

நிரல,

உதட்டின்

நிரல

கபான்ேவற்ரே மாற்றுவதன் மூலமும் இரதச் தசய்யலாம்.
3.4.1. தமிழ் ஒலியியக் வியல் ஆய்வு ள்
இப்பகுதியில் தமிழ் ஒலி ளின் ஒலியியக் வியல் ஆய்வு ஒலிவர்ணரனப் படத்தின்
உதவியுடன் விளக் ப்படும். தமிழ் ஒலியியக் வியல் குேித்த முருர யன் மற்றும் இைவிசங் ாின்
ஆய்வு ள் மி

முக் ியமானரவயும் அடிப்பரடயானரவயும் ஆகும். இைவிசங் ாின் தமிழ்

இரசகயாட்டம் குேித்த ஆய்வு (Ravisankar 1980, 1988, 1994) உரையிலிருந்து கபச்சா த்திற்கு
இயற்ர த்

தன்ரமரய

நல் ப்

பனுள்ளதாய்

அரமயும்.
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அடிப்பரடயிலான யக்யநாைாயணா, கைமா மூர்த்தி, ைாகஜந்திைன் ஆ ிகயாாின் ஆய்வு ளும்
நல்ல கநாக் ீடு ளா அரமயும்.
தமிழ் ஒலி ளின் ஒலியியக் வியல் ஆய்வு ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டு
தவளிவந்துள்ளன (பார்க்
ஒலியியக் வியல்

ட்டுரை ள் பல

கநாக் ீட்டுநூல் ள்). சில ஆய்வு ள் குேிப்பிட்ட தமிழ் ஒலி ளின்

குேித்து

ஆய்ந்தன.

எடுத்துக் ாட்டா

[ழ்],

[ள்]

என்ே

ஒலி ளின்

ஒலியியக் வியல் ஆய்வு ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டு பல உண்ரம ள் தவளிவந்துள்ளன (Narayan et
al 1999). நடனசபாபதியின் தமிழ் ஒலியிக் வியல் ஆய்வு ளும் (Natanasapapathy 1974, 2002)
நல்ல கநாக் ீடு ளா
ஆய்வு

ஒரு

அரமயும்.

ஆய்வுத்திட்டமா

ார்த்தி ா என்பவைால் தமிழ் ஒலி ளின் ஒலியியக் வியல்
கமற்த ாள்ளப்பட்டு

வருவதா

இரணயதளம்

மூலம்

அேியமுடி ின்ேது. ஸ்ரீநாத் மற்றும் பிேர் (Srinatha et al 1999) தமிழ் ல், ள், ர், ற், ழ் ஆ ிய
ஒழுத ாலி ள்

பற்ேி

ஒலியியக் வியல்

ஒழுத ாலி ளின் ஒலிப்பு-ஒலியிக்

அடிப்பரடயில்

ஆய்வு

தசய்துள்ளனர்.

அவர் ள்

உேவு ள் பற்ேி ஆய்ந்துள்ளனர். யக்யநாைாயணா, கைமா

மூர்த்தி ஆ ிகயாாின் ஆய்வு ளும் (Hema Murthy and Yegnanarayana 1991) இங்கு குேிப்பிடத்
தகுந்தன.
3.4.2. தமிழ் ஒலியியக் வியல் பற்ேிய ஒரு எடுத்துக் ாட்டான ஆய்வு
த ிழ் ஒலியன்களின் ஒலியியக்கப் பண்புக்கூறுகள் இவ்வொய்வில் ஆயப்படுகின்றன
(EEN540-Project1- The Acoustic Features of Speech Sounds & Frequency Domain Filtering).
த ிழில்

45

ஒலியன்கள்

ஒன்றிசணப்புகசளயும்

உள்ளன;

உட்படுத்தும்.

இசவ

உயிர்கசளயும்,

இவ்மவொலியன்கசளக்

ம ய்கசளயும்
மகொண்டிருக்கும்

உயிர்
எல்லொ

மசொற்களும் 3D Sound Blaster Pro in G-60 Hewlett Packard-இல் இரணக் ப்பட்டுள்ள
லாப்தடக்

ஒலிதபருக் ிரயப்

(Labtech

தசய்யப்பட்டுள்ளன. க ட்ரப பிடிக்

Microphone)

பயன்படுத்தி

ஒலிப்பதிவு

துடுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் எல்லா தசாற் ளும்

ஓதைாலியா 16KHz மாதிாி வி ிதத்துடன் மற்றும் 16 ரபட் ஆழத்துடன் பதிவு தசய்யப்பட்டன.
.wav க ாப்ரப மட்லாபுக்குள் (MATLAB) படித்தவுடன் பிளாட்

ட்டரள ஆயப்பட்டுள்ள

தசால்லின் ாலப் தபாருண்ரமக் ள அரலவடிரவப் படம் வரைய பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
ஒலிநிேமாரல வரைவு/ஒலியியக்

வர்ணரனப்படம் (spectrogram) எவ்வாறு

அடிப்பரடயில் குேிர யின் வண்ணப்பட்ரட அடர்த்தி கவறுபடு ின்ேது என்பரதக்
கதாற்ேமாகும்.
ஆயப்பட்டு
spectrograms)

ால
ாட்டும்

தசாற் ளின் குறு ிய மற்றும் அ ன்ே வண்ணப்பட்ரடப் பதிவு நிழற்படங் ள்
ாட்டப்படு ின்ேது.

குறு ிய

பட்ரட

நிேமாரல

வரைவு ள்

(narrow

band

ிரடமட்டமான ஒத்திரச ளும் அ ன்ே பட்ரட நிேமாரல (wide band
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spectrograms) வரைவு ள் தசங்குத்து ஒத்திரச ளும் (vertical harmonics) உள்ளன என்பது
வனத்தில்

த ாள்ளப்படு ின்ேது.

முப்பாிமாண

நிேமாரல

ஒலிநிேமாரல

வரைபடமும்

(three

வரைவின்/ஒலியியக்

dimensional

plot

வர்ணரனப்படம்

of

the

spectrogram)

ாட்டப்படு ின்ேது.
ஒலியரனக் த ாண்டிருக்கும் தசால்லின் பகுதி

ருத்தில் த ாள்ளப்படு ின்ேது மற்றும்

இப்பகுதியின் பரும அளவு நிேமாரல (magnitude spectrum) தடசிதபல்லில் வரையப்படு ின்ேது.
பரும நிேமாரல வரைவு/ஒலியியக் வர்ணரனப்படம் கநர்க ாடான ஊ நிேமாரலசார்
உரேயுடன் கமல் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்தவாரு தசால்லின் பகுதியின் நீளம் கவோகும்.

எனகவ தசால்லில் ஒலியன் வரும் இடங் ள் குேிக் ப்பட்டுள்ளன மற்றும் பரும நிேமாரல
கநர்க ாடான

ஊ

நிேமாரலசார்

உரே

(Linear

Prediction

Spectral

Envelope)

வரையப்படு ின்ேது.
பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாளைம் ஒரு ைமினிங் சாளைம் (hamming window)
மற்றும் ஃபாஸ்ட் ஃகபாாியர் உருமாற்ேத்ரதக் (Fast Fourier Transform)

ணக் ிடுவதற் ான

பின் ளின் (bins) எண்ணிக்ர 1024 ஆகும்.
இவ்வாய்வில்
ஒவ்தவாரு தசால்லும்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள

தசாற் ள்

ீகழ

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ால அரலவடிவம், குறு ிய பட்ரட நிேமாரல வரைவு, அ ன்ே பட்ரட

நிேமாரல வரைவு/ஒலியியக்

வர்ணரனப்படம், நிேமாரலயின்/ஒலியியக்

வர்ணரனப்படம்

முப்பாிமாண வரைவு, ஆய்வுக்குள்ளாகும் ஒலியனின் பரும வரைவு மற்றும் ஒன்ேின் கமல் ஒன்று
வரும் பருமம் மற்றும் கநர்க ாடான ஊ
வரளவு வரைபடத்தில்

நிேமாரல உரேரயக்

றுப்பு நிேத்தில்

ாட்டும் வரைவு.

சீைான

ாட்டப்பட்டுள்ளது. கமலும் தசால் ஒவ்தவாரு

பக் த்திலும் ஒன்ேிரணக் ப்பட்டுள்ளரவ ரளச் சுட்டுவதால் தசால்ரலக் க ட் இயலும்.
தமிழ்

ஒலி ரள

பிைாத்

கபான்ே

தமன்தபாருரளப்

பயன்படுத்தி

ஒலியியக் ப்

பின்னணியில் ஆய இயலும். பிைாத் தமிழ் ஒலி ளின் ஒலியியக் க் பண்புக்கூறு ரள நிேமாரல
நிழற்படங் ளா த் தைவல்லது. இந்நிேமாரல நிழற்படங் ள் மூலம் தமிழ் உயிதைாலி ள் மற்றும்
தமய்தயாலி ள் ஒலியியக் அடிப்பரடயில் ஆயப்பட்டு ஆய்வு முடிவு ள் தைப்பட்டுள்ளன.
ஒலிப்பு

முரேயில்

ஏற்படும்

கவறுபாடு ரள

கவறுபாடு ளுடன் ததாடர்புபடுத்திப் பார்க்

ஒலியியக் ப்

பண்புக்கூறு ளின்

இயலு ின்ேது. தமிழ் உயிதைழுத்துக் ள் அவற்ேில்

ஒலிச்தசேிவு அரமப்பால் கவறுபடுவரத அேிய முடி ின்ேது. உயிதைழுத்து ளின் ஒலிச்தசேிவு
அரமப்பு

அரவ

வரும்

சூழல்

அடிப்பரடயில்

மாறுவரதயும்
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தமய்தயழுத்துக் ள் அவற்ேின் ஒலிப்பிடம் மற்றும் ஒலிப்பு முரே அடிப்பரடயில் கவறுபடுவதன்
ாைணமா

அவ்கவறுபாடு

கவறுபடு ின்ேன.

அவற்ேின்

ஒலியியக் ப்பண்புக்கூறு ள்

ஒலிப்பிடங் ரளயும்

பண்புக்கூறு ரளயும்

அவற்றுடன்

ஒலிப்புமுரே ரளயும்

அவற்றுடன்

அடிப்பரடயிலும்

ததாடர்புள்ள

ஒலியியக் ப்

ததாடர்புள்ள

ஒலியிய க் ப்

பண்புக்கூறு ரளயும் ததாடர்புபடுத்திப் பார்க் இயலு ின்ேது.
3.4.2.1 தமிழ் உயிர் ளின் ஒலியியக் வியல் ஆய்வு
தமிழில் இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, அ, ஆ, ஐ, ஔ என்ே உயிதைாலி ள் உள்ளன. இதில்

இ என்பது கமல் முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலியாகும்; ஈ என்பது கமல் முன் இதழ் விாி
தநட்டுயிைாகும். உ என்பது கமல் பின் இதழ்குவி குற்றுயிதைாலியாகும். ஊ என்பது கமல் பின்
இதழ் குவி தநட்டுயிைாகும்.

எ

என்பது கமலிரட முன் இதழ் விாி குற்றுயிதைாலியாகும். ஏ

என்பது கமலிரட முன் இதழ்விாி தநட்டுயிதைாலியாகும். ஒ என்பது கமலிரட பின் இதழ் குவி
குற்றுயிதைாலியாகும். ஓ என்பது கமலிரட பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதைாலியாகும். அ என்பது ீழ்
நடு இதழ்விாி தநட்டுயிைாகும். ஆ என்பது ீழ் நடு இதழ் விாி தநட்டுயிைாகும்.
உயிதைாலி ளின் ஓரச குைல்வரள மடல் ளின் அதிர்வு மற்றும் கபச்சுக்குழாயின் நீளம்
இவற்ேின் இரணப்பு அடிப்பரடயில் தீர்மானிக் ப்படு ின்ேது. குைல்வரள மடல் ளின் அதிர்வு
எல்லா உயிதைாலி ளுக்கும் குேிர யின் அதிர்தவண் உருப்படுத்தத்தில் பார்க்

இயலும்

இரயபுடன் (harmonics) ாலப்புலத்தில் நிரேவற்ே ாலம்மாோ அரலவடிரவத் (quasi-periodic
waveform) தரு ின்ேது. அதிர்தவண் புலத்தில் இந்த இரயபு ளுக்கு இரடயிலான இரடதவளி
அல்லது ாலப் புலத்தில் ஒரு ாலப்பகுதியின் நீளத்தின் பைஸ்பைம் ஓரசயின் இரசரம (அல்லது
அடிப்பரட) நி ழ்தவண் ஆகும். இது தபண் குைலில் தபரும்பான்ரமயும் அதி மா
ஒவ்தவாரு

தசால்லின்

நிேமாரல

நிழற்பட

திட்டங் ளில்

குைல்

ஒலியன் ளின்

இருக்கும்.
இரயபு

ிரடமட்டமான (குறு ிய பட்ரட) (horizontal (narrowband)) அல்லது தசங்குத்தான (அ ன்ே
பட்ரட) வாி ளா /க ாடு ளா க் (vertical (wideband) striations))

ாணப்படும் .

எல்லா

குைதலாலி ளும் உயிதைாலி ள் அல்ல மற்றும் எல்லா உயிதைாலி ளும் குைதலாலி ள் என்பரதக்
ருத்தில் த ாள்ளவும். நிேமாரல நிழற்படத்தில் ஒலிச்தசேிவின் இருப்பிட கவறுபாடு ள்
(அல்லது தூைங் ள்) இவ்வுயிதைாலி ளுக்கு இரடயிலான கவறுபாட்ரட தவளிப்படுத்தும்.
தமிழில்

எல்லா

உயிதைாலி ளும்

குைதலாலி ளாகும்.

கபச்சுக்குழல் இைண்டு அல்லது மூன்று நன்ோ
அதாவது உயிதைாலிச் தசேிவு ரளக் (F1, F2, F3)

அவற்ேின்

உருவாக் த்தில்

அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட ஒலியூக் ங் ரள
ாட்டும். ஒலிச்தசேிவு ள் மனிதப் கபச்சின்
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கவறுபடுத்து ின்ே மற்றும் தபாருள்வாய்ந்த நி ழ்தவண் கூறு ள் ஆகும். வரையரே விளக் ப்படி
உயிதைாலி ளுக் ிரடயில் கவறுபடுத்த மனிதர் ள் கதரவப்படும் த வல் உயிதைாலி ளின்
நி ழ்தவண் தபாருளடக் த்தால் அளவு அடிப்பரடயில் உருப்படுத்தம் தசய்யவியலும். கபச்சில்
இந்தச்

சிேப்புப்பண்புப் பகுதி ள் தான் க ட்பவர் ளுக்கு உயிதைாலி ரள

அரடயாளம்

ாட்டு ின்ேது. தபரும்பாலான இந்த ஒலிச்தசேிவு ள் குழாய் மற்றும் அரே ஒலியூக் த்தால் (tube
and chamber resonance) உருவாக் ப்படு ின்ேது. குரேந்த அதிர்தவண் த ாண்ட ஒலிச்தசேிவு
F1 எனப்படும்; இைண்டாவது F2 ஆகும்; மூன்ோவது F3 ஆகும். தபரும்பான்ரமயும் முதல் இரு
ஒலிச்தசேிவு ளும், F1, F2 என்பன உயிதைாலி ளின் மயக் ம் தீர்க் ப் கபாதுமனதாகும். இந்த
இரு

ஒலிச்தசேிவு ள்

திேந்த/மூடிய

மற்றும்

முன்/பின்

உயிதைாலி ளின் பண்ரப தீர்மானிக் ின்ேது.

பாிமாணங் ள்

அடிப்பரடயில்

இப்பாிமாணங் ள் மைபு ஒலிப்பு விளக்

அடிப்பரடயில் நாக் ின் இருப்புநிரலரயச் சார்ந்து அரமயும். முதல் ஒலிச்தசேிவு F1 திேந்த
உயிதைாலி ளுக்கு (அ) உயர்ந்த அதிர்தவண்ரணயும் மூடிய உயிதைாலி ளுக்கு (இ, உ) குரேந்த
அதிர்தவண்ரணயும் த ாண்டிருக்கும். இைண்டாவது ஒலிச்தசேிவு F2 முன்னுயிர் ளுக்கு (இ, எ)
உயர்ந்த

அதிர்வண்ரணயும்

பின்னுயிர் ளுக்கு

(உ,

ஒ)

குரேந்த

அதிர்வண்ரணயும்

த ாண்டிருக்கும். உயிதைாலி ள் தபரும்பான்ரமயும் நான்க ா அதற்கு கமகலா கவறுபடுத்தி
அேியும்

ஒலிச்தசேிவு ரளக்

த ாண்டிருக்கும்;

சில

கவரள ளில்

ஆறுக்கும்

ஒலிச்தசேிவு ள் இருக்கும். இருப்பினும் உயிதைாலியின் பண்ரபத் தீர்மானிக்
ஒலிச்தசேிவு ள்

முக் ியமாகும்;

இது

முதல்

ஒலிச்தசேிவின் வரைவு அடிப்பரடயில்

ஒலிச்தசேிவுக்கு

கமற்பட்ட

முதல் இைண்டு

எதிைான

இைண்டாவது

ாட்சிப்படுத்தப்படு ின்ேது; இருப்பினும் இதழ்குவி

கபான்ே உயிதைாலி ளின் பண்பு ளின் சில கநாக்கு ரளக் ண்டுபிடிக் கபாதுமானதல்ல.
உயிதைாலி ரளப்

தபாறுத்தவரையில்

கவறுபடுத்தும் ஒலியியக் க் குேிப்பு ளா
ஒலிகசள

f1-f2

ஒலியியக்கக்

ஒலிச்தசேிவு

உள்ளன.

குறிப்பு

அரமப்பு ள்

அவற்ரே

ொம் இந்த ஒழுங்கு முசறக்கு உட்படுகின்ற

அடிப்பசடயில்

அறிந்து

மகொள்கிபறொம்.

ம ட்டுயிமரொலிகளுக்கு குற்றுயிமரொலிகசளவிடக் கூடுதல் கொல அளவு இருக்கிறது என்பது
ஒலியியக்கக் குறிப்புகளொல் மவளிப்படும் உண்ச . ஈருயிர்கள்

ீண்ட உயிர்களின் வகுப்பில்

அடங்கும். இறுதியொக திறந்த உயிமரொமலொலிகசள மூடிய உயிமரொலிகளிட ிருந்து பவறுபடுத்த
உதவும் கடுச

ஒலியியக்கக் குறிப்பும் இருக்கிறது. பவறுபடுதலின் ம ொத்த

ீட்சி எல்சல 7dB

ஆகும். ஆனொல் இந்த ஒலியியக்கக் குறிப்பு உயிமரொலிகசள அறிந்து மகொள்வதில் பங்கு
மகொள்கின்றது. இந்த இடங்களில் குரல் ஒலி

ற்றும் குரலிலொ ஒலி இவற்றின் பவறுபொட்டிற்கொன
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ஒலியியக்கக் குறிப்பு குரல் ஒலியில், மதொண்சட அதிர்வொல் ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட எல்சலயில்
தொழ்ந்த

ிகழ்மவண்ணின்

கொல ீட்சி ொறொச யின்

உள்ளச யும்

மதொடர்ச்சியும்

மதொண்சட

ஆகும்.

அதிர்வுடன்

குரலிலொ

ஒலிக்கு

மதொடர்பு
ஒலியியக்கக்

ப ற்மசொன்னசவ இல்லொதிருப்பதொகும்.
3.4.2.1.1. அ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமரலவரைவு
அக் ா
அக் ா
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3.4.2.1.2. ஆ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஆமாம்
ஆமாம்
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3.4.2.1.3. இ-யின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ரள தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
இைங்கு
இைங்கு
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3.4.2.1.4. ஈ-யின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஈைம்
ஈைம்
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3.4.2.1.5. உ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
உள்கள
உள்கள
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3.4.2.1.6. ஊ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஊக் ம்
ஊக் ம்
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3.4.2.1.7. எ-யின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
எத்தி
எத்தி
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3.4.2.1.8. ஏ-யின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஏக் ம்
ஏக் ம்
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3.4.2.1.9. ஒ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஒட்ட ம்
ஒட்ட ம்
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3.4.2.1.10. ஓ-வின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமாரலவரைவு
ஓட்டம்
ஓட்டம்

3.4.2.2. தமய்தயாலி ளின் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள்
தமிழில்

உள்ள

தமய்தயாலி ரள

ஒலிப்பிடத்ரதயும் ஒலிப்புமுரேரயயும்

ஒலிப்பியல்

அடிப்பரடயில்

அவற்ேில்

ருத்தில் த ாண்டு பகுத்தாயலாம் என்று முன்னர்

பார்த்கதாம். ஒலிப்பிடம் அடிப்பரடயில் ப்,ம் என்பரவ ரள இதழ் ஒலி ளா வும் த், ந்
என்பரவ ரள பல்தலாலி ளா வும் ற், ர், ன் என்பரவ ரள அண்பல்தலாலி ளா வும் ச், ஞ், ய்
என்பரவ ரள இரடயண்ண ஒலி ளா வும் க், ங் என்பரவ ரள

ரடயண்ண ஒலி ளா வும்

ட், ண், ள், ழ் என்பரவ ரள நாமடி ஒலி ளா வும் பகுத்தாயலாம் எனவும் ஒலிப்பு முரே
அடிப்பரடயில் க், ச், ட், த், ப் என்பரவ ரள தவடிப்தபாலி ளா வும்

ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்

என்பரவ ரள மூக்த ாலி ளா வும் ல், ள், ழ் என்பரவ ரள மருங்த ாலி ளா வும் ற் என்பரத
ஆதடாலியா வும் பகுத்தாயலாம் என்று முன்னர் பார்த்கதாம்.

க், ச், ட், த், ப் தவடிப்தபாலி ள் சுற்ேி இருக் ிே உயிதைாலி ளின் ஒலிச்தசேிவு ளின்
இருப்பிடத்ரத மாற்றும். ப் கபான்ே ஈாிதழ் ஒலி ள் ஒலிச்தசேிவு ளின் இருப்பிடத்ரத தாழ்த்தும்;

க் கபான்ே

ரடயண்ண ஒலி ள் F1, F2 தபரும்பாலும் எப்தபாழுதும் கசர்ந்துவருவரத
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அனுமதிக்கும். ற், ர், ன் கபான்ே அண்பல்தலாலி ள் எந்த உயிதைாலி இருக் ிேது என்பரதப்
தபாறுத்து

அடுத்துவரும்

உயிதைாலி ளின்

ஒலிச்தசேிவு ளில்

குரேந்த

அளவு

சீைான

மாற்ேங் ரள ஏற்படுத்தும். உயிதைாலி ஒலிச்தசேிவு நி ழ்தவண் ளில் இந்த மாற்ேங் ளின்

ால

ஓட்டம் ‘ஒலிச்தசேிவு நிரலமாற்ேங் ள்’ (formant transitions) என்று அரழக் ப்படும்.
கவவ்கவறு

இடங் ளில்

ாற்தோழுக்கு

அரடக் ப்பட்டு

விடுவிக் ப்படுவதால்

தவடிப்தபாலி ள் உருவாக் ப்படு ின்ேன. குைல்வரள மடல் ள் அதிர்வுறுவதால் அரவ ள்
குைதலாலி ளா

தவளிப்படு ின்ேன.

அரடக் ப்படுவதன்

ாைணமா

கபச்சுக்குழாயானது

தவவ்கவறு

இடங் ளில்

அவற்ேின் ஒலியூக் ளில் மாற்ேங் ள் விரளவிக் ப்படு ின்ேன.

இது அவற்ேின் அதிர்தவண் அரமப்பு வடிவிலும் நிேமாரல நிழற்படங் ளிலும் மாற்ேங் ரள
தவளிப்படுத்து ின்ேன. தவடிப்தபாலி ள் சுற்ேியிருக்கும் உயிர் ளின் ஒலிச்தசேிவு ளின் (F1,
F2, F3) இருப்பிடத்தில் மாற்ேங் ரள விரளவிக் ின்ேது. ஈாிதழ் ஒலி ள் (ப்) ஒலிச்தசேிவு ள்
தாழ்வரத விரளவிக் ின்ேது.

ரடயண்ண ஒலி ள் (க்) F2-உம் F3-உம் தபரும்பாலும்

எப்தபாழுதும் கசர்ந்துவருவரத விரளவிக் ின்ேது. அண்பல் ஒலி ள் உயிதைாலி ஒலிச்தசேிவில்
அடுத்துவரும் உயிதைாலி லின் ஒலிச்தசேிவு ளில் குரேந்த அளவிகலகய சீைான மாற்ேங் ரள
ஏற்படுத்தும்; இது எந்த உயிர் ள் வரு ின்ேன என்பரதப் தபாறுத்து அரமயும்.
தவடிப்தபாலி ளின் ஒலிப்பின் கபாது
கபச்சுக்குழல் சில

ாற்தோழுக் ானது தரடபடுவதால் அதாவது

ணங் ள் மூடப்படுவதால் அது தமௌனத்ரத உருவாக்கும். இது நிேமாரல

நிழற்படத்தில் ாலியிடமா த்ததாியும். ஏதனன்ோல் இங்கு பதிவு தசய்வதற்கு ஒலி சக்தி இல்ரல.
அரடப்பு விடுவிக் ப் படும்கபாது ஓரசயின் குறு ிய தவடிப்பு வருவதால் அது ால அச்சில் மி க்
குறு ிய ஒழுங் ற்ே சுவட்ரட உருவாக்கும். தவடிப்தபாலி ளின் ஒலிப்பிடம் அடிப்பரடயில்
தமௌனம் அல்லது அரடப்பின்
தசய்யப்படும். சில
ததாடர்புரடய

ால அளவு கவறுபடும். இது நிேமாரல நிழற்படத்தில் பதிவு

தவடிப்தபாலி ளின்

ால அளவு

ால

அளவு

மி க் குறு ி

இருக்கும்.

த் உடன்

ிட்டத்தட்ட 20 மில்லி தச ண்ட் ஆகும்; க் உடன் ததாடர்புரடய

ால அளவு ிட்டத்தட்ட 115 மில்லி தச ண்ட் ஆகும்.
வாய் பாரத அரடபட்டு
குழாய்

வழி

திரச

ரடயண்ணம்

திருப்பப்படுர யில்

ீழிேங்கும் தபாழுது

மூத ாலி ள்

ாற்தோழுக்கு மூக்குக்

விரளவிக் ப்படும்.

அரடப்ரபப்

தபாறுத்தமட்டில் ங் ,ஞ், ண், ந், ம்,ன் என்ே மூக்த ாலி ள் முரேகய க், ச், ட், த், ப், ற் என்ே
தவடிப்தபாலி ளுடன் தபாருத்தமுரடயன. ஆனால் கபச்சுக்குழாயின் நீளமும் பாிமாண அளவும்
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ாற்று

வழியும்

கவறுபடு ின்ேன.

இதன்

ாைணமா

மூக்த ாலி ள்

ததாடர்புரடய

தவடிப்தபாலி ளிலிருந்து ஒலியியக் அடிப்பரடயில் கவறுபடுவரத உணைலாம்.
ஒலியிக்

இயலில் ஒலியியக் க் குேிப்பு ரள அேியும் ஆய்வு மி வும் பயன் உள்ளதாகும்.

கபச்தசாலி பற்ேிய பல தசய்தி ரள ஒலியிக் க் குேிப்பு ள் நமக்குத் ததாிவிக் ின்ேன. மசற்கள்
ஒலியன்களின் பகொர்சவயொல் ஆனதொக அறியப்படுகின்றது. பபச்சச ஏற்கும் முதல் மசயல்முசற
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலியனின் வசகப்பொட்சட உருப்படுத்தம் மசய்வதொக உள்வரும் ஒலிகசளக்
கண்டுப்பிடிப்பதொகும்.
தன்னிசறவொன

ஒரு

ம ொழியின்

ஒழுங்குமுசறயொக

முழு

ஒலியனியல்

சடமபறுகின்றது.

ஒழுங்குமுசற

அதொவது

ஒரு

உறவுகளின்

ஒலிசயப்

புொிந்து

மகொள்ளுதல் அசத ஒரு ஒலியன் வசகப்பொட்சட சொர்ந்த ஒன்றொகக் கண்டு மகொள்வது ட்டு ல்ல,
அது பிற ஒலியன் வசகப்பொட்சடச் சொர்ந்ததல்ல என்பசதத் தீர் ொனிப்பது ஆகும். ஒரு ஒலி ஒரு
குேிப்பிட்ட

வர ப்பாட்ரடச்

சார்ந்தது

என்பது

அரவ ளுக் ிரடயில்

பல

தபாதுவான

ஒலியியக் க் குேிப்பு ரள தவளிப்படுத்தும். மட்டுமன்ேி ஒரு வர ப்பாட்ரடச் சார்ந்த ஒலி ள்
தம்மில் எவ்வாறு கவற்படு ின்ேன என்பரதயும் ஒலியியக் க் குேிப்பு ள் தவளிப்படுத்தும்.
பபச்சின் அச ப்மபொழுங்சகக் கொட்சியொக

ொற்றுவதொல் அதன் மூலம் ஒலிகசள அறிந்து

மகொள்வதற்கொன முக்கியப் பண்புக்கூறுகசளக் கண்டுமகொள்ள இயலும் என்று ம்பப்படுகின்றது.
ஒலிவர்ணசனப்பட ஆய்வு குறிப்பிட்ட ஒலியில் இருக்கிற சில பண்புக்கூறுகசளக் கூறுகின்றது.
ப லும் அந்த பண்புக்கூறு ஒபர வித ொன ஒலிகளில்

ீண்டும்

ீண்டும் வருவசதயும் கூறுகின்றது.

இருப்பினும் இந்த பண்புக்கூசறத்தொன் பகட்பவர்கள் உண்ச யிபலபய ஒலியியக்கக் குறிப்பொகப்
பயன்படுத்துகின்றனர் என்பசதத் தீர் ொன ொக ஒலிவர்ணசனக் கூறவில்சல.
மபரும்பொலும் ஒலியியக்க

வர்ணசனப்படங்கசள

ஆய்ந்து

ொம்

பவறுப்படுத்துகிற

ஒலியியக்கக் குறிப்புகசளக் கண்டுபிடிக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு மவடிப்பு ம ய்மயொலி
(plosive consonant) அதன் அரடப்பு நிரலயிலிருந்து விடுவிக்கப்படும் பபொது அதனொல்
விசளகிற இரைச்சலின் மவடிப்புக்கு ிகழ்மவண் அளசவயில் ஏதொவது ஒரு இடத்தில் சக்தியின்
முக்கிய உச்சம் இருக்கும். இந்த உச்சத்தின் இடம் ஒலியின் ஒலிப்பிடம் அடிப்பசடயில்

ிகச்சீரொக

ொறுபடும். அதொவது ஈொிதழ் அல்லது அண்பல் ஒலி அல்லது கசடயண்ண ஒலி என்பதன்
அடிப்பசடயில்
வாிரச ரளயும்

ொறுபடும். ஒரு பபச்சு உருவொக்கியின் உதவியொல் நாம்
நிறுவ

அதிர்தவணிலிருந்து
ஒலிகளின்

இயலும்;

கவறுபடச்

இதில்

தசய்யலாம்.

ததாடக்
ம்முசடய

இரைச்சல்

அரச ளின் முழு
தவடிப்பு

ஆய்வுத்தரவு

குரேந்த

உருவொக்கப்பட்ட

ொறுபொடுகளின் எல்சல /b/, /d/, /g/ என்ற மூன்று வகுப்புகசளயும் உட்படுத்துவதொக

எதிர்பொர்க்கலொம் என்று கூறுகின்றது.
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த ிழில்

ஒலியனியல்

அடிப்பசடயில்

அல்லது

எழுத்தியல்

அடிபசடயில்

மவடிப்மபொலிகளுக்கு/அசடப்மபொலிகளுக்கு இசடயில் பவறுபொடுகள் இல்சல என்றொலும்,
ஒலியியல்

ிசலயில்

ொற்மறொலிகளொக

பவறுபடுகின்ற

வருகின்றன.

ஒலிகள்

அசவ

வரும்

எழுத்துக்களின்
இடங்கள்

அல்லது

முரண்படொ ல்

ஒலியன்களின்
துசண ிசல

வருசகமுசறயில் வரும். இவ்வொறு க், ச், ட், த், ப், ற் என்ற எழுதுக்களுக்கு அல்லது
ஒலியன்களுக்கு

குரமலொலி-குரலிலொ

ஒலி

ொற்மறொலிகள் உள்ளன. ஒலிப்பு முசற

என்பதன்

அடிப்பசடயில்

இரண்டிரண்டு

ற்றும் ஒலிப்பு இடம் என்பன பவறுபொட்டொலும்

குரமலொலி குரலிலொ ஒலி பவறுபொட்டிற்கொன ஒலியியக்கக் குறிப்பு எல்லொ இசணகளுக்கும்
மபொதுவொனதொகும். குரமலொலி
குரல்வசள

ற்றும் குரலிலொ ஒலி என்பன ஒலியின் ஒலிப்பின் பபொது

டல்களின் அதிர்சவபயொ அதிர்வு இல்லொச பயொ குறித்து ிற்கும். சில சூழல்களில்

இந்த முரண்பொடு தக்க சவக்கப்படுகின்றது. பல தமிழ்

பபசுபவர்களுக்கு ம ய்மயொலிகள்

உயிொிசடயில் வரும்பபொதும் மூக்மகொலிகளுக்கு முன்னர் வரும் பபொது தொன் இது சொத்திய ொனது.

ற் என்ே எழுத்து உயிதைாலி ளுக் ிரடயில் அதிதைாலியா வரும்.
தவடிப்தபாலி ள் அரவ ரளத் ததாடர்ந்து உயிர்வரு ிேதா தமய்வரு ிேதா என்பதன்
அடிப்பரடயிலும் கவறுபடும். ஒலிப்பின் பபொது ஒரு கணத்தில் மவடிப்மபொலியின் விடுதசலசய
அசடயொளப்படுத்தும் பபொது ஓசசயின் மவடிப்பு (burst of noise) ஏற்படும் அபத கணத்தில்
குரல்வசள

டல்களின் அதிர்வுகள் கொல

குரலிலொ ஒலிகளின் பவறுபொட்டிற்கொன
ம ய்மயொலியின் உருவொக்கலின்
ஒலியில்

கூடுதல்

ீட்சி

ொறொத ஒலிகளுக்கொகத் மதொடங்கும். குரல்

ற்மறொரு ஒலியியக்கக் குறிப்பு பின்வரு ொறு அச யும்.

ீதொன எந்த இரைச்சலும் (noise) குரல் ஒலிசயவிட குரலிலொ

கருச சயக்

மகொண்டிருக்கும்.

எவ்வளவு

குசறவொக

சக்தி

பயன்படுத்தப்படுகின்றபதொ அசதப்மபொறுத்து ஓசச உற்பத்தியில் மசலவழிக்கப்படும். இதன்
கொரண ொக குரலிலொ ஒலியில் ஓசச உயர்ந்த கடுச யில் இருப்பதுடன் ீண்ட ப ரம் ிகழும்.
மூக்மகொலிகள்,
இரைச்சலின்

(noise)

ருங்மகொலிகள்

ற்றும் அசரயுயிர்கள் முந்சதய வகுப்புகளிலிருந்து

இல்லொச யொலும்

மதொடர்ந்த

சுரத்தின்

உள்ளச யொலும்

பவறுபடுத்தப்படும். மூக்மகொலிகள் யொவும் தொழ்ந்த ிகழ்மவண் ஒலியூகத்தொலும் இந்த ிகழ்மவண்
பட்சடக்கும் 2000 hz இடத்தில் மதொடங்கும் பட்சடக்கும் இசடயில் சக்தியின் இல்லொச யொலும்
ஒலியியக்கக் குறிப்பு மசய்யப்பட்டிருக்கும்.
பபொன்ற

ஒலிச்மசறிவுகளொல்

ஒலிச்மசறிவு

ிகழ்மவண்ணில்

ருங்மகொலிகளும் அசரயுயிர்களும் உயிமரொலி

அசடயொளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
ஒத்தறி

அடிப்பசடயில்

இந்த

ம துவொன

ஒலிச்மசறிவுகள்
பவறுபொடுகசளக்

மகொண்டிருக்கும். இருப்பினும் கடப்புகள்/ ிசல ொற்றங்கள் (transitions) அசரயுயிர்கசளவிட
ருங்மகொலிகளில் கூடுதல் பவக ொக இருக்கும்.
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ஒலியிக் க் குேிப்பு ள் ஒலி ள் ஒலிக்கும் இடம் அடிப்பரடயிலும் கவறுபடும். இதழ்
ஒலி ள் (ப், ம்), பல்தலாலி ள் (த், ந்), அண்பல்தலாலி ள் (ற், ர், ன்), இரடயண்ண ஒலி ள் ( ச்,

ஞ், ய்), ரடயண்ண ஒலி ள் (க், ங்), நாமடி ஒலி ள் (ட், ண், ள், ழ்) என்பன ஒலிக்கும் இடம்
அடிப்படியில் கவறுபடும். இவ்கவறுபாடு ரள உணர்த்தும் ஒலியியக் க் குேிப்பு ரளயும் நாம்
ண்டுபிடிக் இயலும்.
ஒலிப்பதில் அல்லது க ட்டுணர்வதில் சிக் ரல விரளவிக்கும் ல், ள், ழ் என்ே ஒலி ள்
ஒலிப்பிடம் அடிப்பரடயிலும் ஒலிப்பு முரே அடிப்பரடயிலும் கவறுபடுவரத நாம் அேிகவாம்.
இவற்ரே கவறுபடுத்தும் ஒலியியக் க் குேிப்பு ரள நம்மால் நிேமாரல நிழற்படங் ளிலிருந்து
ண்டேியலாம். இது கபால் ன், ண் என்பனவும் கவறுபடுவரத நிேமாரல நிழல் படங் ளிலிருந்து
ண்டேியலாம். அதிர்தவாலியான ற் என்பரதயும் வருதடாலியான ர் என்பரதயும் கவறுபடுத்தும்
ஒலியியக் க் குேிப்பு ரளயும் நாம் நிேமாரல நிழற்படங் ள் மூலம் அேிந்து த ாள்ளலாம்.
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யாகைா
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3.4.2.2.18. ள்-இன் ஒலியியக் ப் பண்புக்கூறு ள் தவளிப்படுத்தும் நிேமரலவரைவு
அவள்
அவள்

3.5. உசரயிலிருந்து பபச்சொக்கம்
பபச்சு

மசொல்

பபச்சின்

சிறு

அலகுகளொல்

ஒருங்கிசணக்கப்பட்டது

என்ற

ஒலி

அடிப்பசடயிலொன எழுதும் ஒழுங்குமுசறயில் உள்ளுசறயும் கருத்து ஒலியனியலின் எல்லொத்
தற்கொலக் பகொட்பொடுகசளயும் உள்ளடக்கும் யுஆர்-பகொட்பொடு ஆகும்.

ொம் இங்கு தற்கொலப்

பபச்சறிதல்

ற்றும் பபச்சுருவொக்கத் மதொழில்நுட்பத்சதயும் கணினி ஒலியனியல் (computational

phonology)

என்ற மதொடர்புள்ள ம ொழியியலின் கிசளசளயும் அறிந்துமகொள்ள அடிப்பசட

உள்ளறிசவயும் வழிமுசற வசரவுகசளயும் அறிமுகப்படுத்த பவண்டும்.
தொனியங்கு பபச்சறியும் முக்கிய ொன மசயல்பொடு ஒலியியக்க அசலவடிசவ உள்ளீடொக
ஏற்றுச்

மசொற்களின்

பகொர்சவசய

மவளியீடொக

உற்பத்தி

மசய்யும்.

எதிொிசடயொக

உசரயிலிலிருந்து பபச்சுருவொக்கம் என்ற முக்கியச் மசயல்பொடு உசரச் மசொற்களின் பகொர்சவசய
உள்ளீடொக ஏற்று ஒலியியக்க அசலகசள மவளியீடொகப் மபறுவதொகும். பபச்சசப் புொிந்து
மகொள்ளுதல்

ற்றும் உருவொக்குதல் இவற்றின் பயன்பொடு பல்வசகப்பட்டதொகும்: தொனியங்கு

பகட்மடழுத்துதல்

(automatic

அடிப்பசடயிலொன இசடமுகங்கள்

dictation),

ஒலிமபயர்ப்பு,

கணிப்மபொறிக்குப்

பபச்சு

ற்றும் மதொசல பபசிகள், பபச்சுக் குசறயுள்ளவர்களுக்குக்

குரல்சொர்ந்த உள்ளீடு ற்றும் மவளியீடு என்பனவொகும்.
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இங்கு

ொம் பபச்சறிவொன் (speech recognizer)

ற்றும் உசரயிலிருந்து பபச்சு (text-to-

speech) ஒழுங்குமுசறகள் என்பனவற்றில் கவனம் மசலுத்துபவொம்: எவ்வொறு மசொற்கள் ஒலிகள்
(phones) என்ற தனிப்பட்ட பபச்சு அலகின் அடிப்பசடயில் உச்சொிக்கப்படுகிறது? பபச்சறியும்
ஒழுங்குமுசற அது புொிந்துமகொள்ள இயலும் ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் உச்சொிப்சப பவண்டும்.
உசரயிலிருந்து பபச்சு ஒழுங்குமுசற ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் ஒரு உச்சொிப்சப பவண்டும்.

ொம்

இங்கு உச்சொிப்சப விளக்க ஒலி ம டுங்கணக்குகசள (phonetic alphabets) ஒலியியல் (phonetics)
களத்தின் பகுதியொக அறிமுகப்படுத்த பவண்டி வரும். ப லும்
(articulatory phonetics)

ொம் ஒலிப்புமுசற ஒலியியல்

என்பசதயும் அறிய பவண்டி வரும். இது எவ்வொறு வொயிலுள்ள

ஒலிப்பொன்களொல் பபச்மசொலிகள் உருவொக்கப்படுகிறது என்பசத ஆயும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலி எப்மபொழுதும் ஒவ்மவொரு சூழலிலும் ஒபர ொதிொி உச்சொிக்கப்படுகிறது
என்றிருக்கு ொனொல் உச்சொிப்சப

ொதிொிப்படுத்துவது எளிதொகும். ஆனொல் இது அவ்வொறில்சல.

எடுத்துக்கொட்டொக, த ிழில் [த்] என்ற ஒலி பவறுப்பட்ட ஒலிச் சூழல்களில்

ிக பவறுபட்டு

ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யப்படுகிறது. ம ொழியியலில் ஒலியனியல் (phonology) களம் பவறுபட்ட
சூழலில் ஒலிகள் பவறுபட்டு ம ய்படுத்தம் மசய்யப்படுகின்றது என்பசதயும் எவ்வொறு ஒலிகளின்
இவ்மவொழுங்குமுசற

ீதி இலக்கணத்துடன் மதொடர்புசடயது என்பசதயும் விளக்குகிறது.

ொம்

இவ்பவறுப்பட்ட ம ய்ப்படுத்தங்கசள விளக்க ஒலியனியல் விதிகசள (phonological rules) எழுத
பவண்டும்.
கணினி வழி ஒலியனியல் ஆய்வு கணினி ஒலியனியல் (computational phonology) என்று
அறியப்படும்.

கணினி

ஒலியனியலின்

முக்கிய ொன

பகுதி

ொதிொிப்படுத்தும் கணினி இயங்குமுசறகளின் ஆய்வொகும்.
ொற்றிகள் (spelling-rule transducers) ஒலியனியசல

ஒலியனியல்

விதிகசள

ொம் எவ்வொறு எழுத்துக்கூட்டல்

ொதிொிப்படுத்த இயலும் என்று கொட்ட

பவண்டும். பின்னர் ஒலியனியல் கற்றலின் (phonological learning) கணினி

ொதிொிகசள விளக்க

பவண்டும்: எவ்வொறு ஒலியனியல் விதிகள் இயந்திரக் கற்றல் வழிமுசறவசரவுகளொல் தொனொக
ஊக்கப்படுத்த இயலும். இறுதியொக

ொம் உசரயிலிருந்து பபச்சு ஒழுங்குமுசறகளில் ஒரு

முக்கிய ொன சிக்கலுக்கு பவண்டி ஒலியனியலின்
(transducer-based
ஒலிகளின்

model)

பிரபயொகிக்க

பகொர்சவகசளப்

உருவொக்குவதில்
அடிப்பசடயிலொன

உள்ள

பவண்டும்:

மபொருத்துதல்.

சிக்கல்கசள

ொற்றி அடிப்பசடயிலொன

ொம்

அளவிட

மசொற்களஞ்சியங்களும்

எழுத்துக்களின்

முதலில்
பவண்டும்.

எழுத்துக்கூட்டல்

மபொிய

ொதிொிசயப்

பகொர்சவகளிலிருந்து
ஒலிப்பு

பின்னர்

அகரொதிசய

எவ்வொறு

அலகுகளும்

ொற்றி

எழுத்திலிருந்து

உச்சொிப்புக்குப் மபொருத்துவதற்கு உச்சொிப்புகளொல் மபொிதுபடுத்தப்பட பவண்டும் என்று கொட்ட
பவண்டும்.
3.5.1. உசரயிலிருந்து பபச்சு
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உரையிலிருந்து கபச்சு என்ே

ரலச் தசால் உள்ளீட்டு உரைரயப் கபச்சு கூற்ோ

மாற்றுவரதக் குேிக் ிேது. உள்ளீட்டு உரையில் தசாற் ள், வாக் ியங் ள், பத்தி ள், எண் ள்
மற்றும் சுருக் ங் ள் கூட உட்படுத்தப்படும். உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்று தசயல்முரே
உரைரய அரடயாளம்

ாண கவண்டும். எந்த ததளிவற்ே தன்ரமயும் இல்லாமல், அதனுடன்

ததாடர்புரடய ஒலி தவளியீட்ரட ஏற்றுக்த ாள்ளத்தக்

வர யில் உருவாக் கவண்டும். இதன்

தபாருள் உரையிலிருந்து கபச்சு இயந்திைத்தின் தவளியீட்டின் தைம் இயற்ர யான கபச்சுக்கு
முடிந்தவரை தநருக் மா இருக்கும்படி தசய்யப்பட கவண்டும்.
3.5.2. ஒலியனியல்
கபச்தசாலி ளின்

அலகு ரள

அரச ளா வும்

பிே

தபாிய

அலகு ளா வும்

ஒழுங்குபடுத்துவரத ஆய்வது ஒலியனியலாகும். ஒரு தமாழியின் ஒலியனியல் அம்தமாழியில்
நி ழும் ஒலி ளின் ஒழுங்குமுரே ள் மற்றும் அரமப்தபாழுங்கு ள் இவற்ேின் வர்ணரனயாகும்.
எவ்வாறு ஒலி ள் எல்லாம் ஒருங் ிரணந்து ஒலியன் ளா க்
எவ்வாோன வாிரசக்

ருதப்படு ின்ேன, ஒலியன் ள்

ிைமத்தில் வந்து உருபன் ளா கவா தசாற் ளா கவா உருவாக் ம்

தபறு ின்ேன என்பரத ஒலியனியல் விவாிக் ின்ேது. ஒரு தமாழியின் ஒலி ஒழுங்குமுரேரய
ஆயும்

தமாழியியலின்

ஒலியன் ரளக்
தசய்தி ரள

ஒரு

ிரளப்பாடம்

ஒலியனியலாகும்.

அதாவது

ஒரு

தமாழியின்

ண்டுபிடித்து அவற்ேின் வைன்முரே, அரமப்தபாழுங்கு, தசயற்பாடு கபான்ே

விளக்குவது

ஒலியனியலாகும்

(phonology).

ஒரு

தமாழியின்

கூற்று ரள

கவறுபடுத்தும் குரேந்த தசயற்பாட்டு அலகு ஒலியனாகும் (phonemes). மனித கபச்சு உறுப்பு ள்
உற்பத்தி தசய்ய இயலும் ஒலி ளின் விாிந்த பைப்தபல்ரலயில் ஒத்தேி அடிப்பரடயில் குரேந்த
எண்ணிக்ர யிலான ஒலி ள் தான் எந்த ஒரு தமாழியிலும் பயன்படுதப்படும். ஒலி ள் முைண்படும்
ஒழுங்கு முரே ளா

அரமக் ப்படுர யில் அரவ ஒலியன் ள் எனப்படும். ஒரு தமாழியின்

ஒலியன் ரள நிறுவி அவற்ேின் மாற்தோலி ரளக் ண்டுபிடித்து வருணரன விளக் ம் தருவதும்
ஒலியன் ளின் வைன்முரேரய விளக்குவதும் ஒலியனியலியலின் முக் ிய கநாக் ங் ளாகும். ஒலி,
ஒலியன்,

மாற்தோலி

ண்டுபிடிப்பதற்த ன்று
குேிப்பிட்ட

வைன்

இவற்ேிற் ிரடயில்
வழிமுரே ள்

முரே

கவறுபபாடு ள்

இருக் ின்ேன.

அரமப்ரபக்

ஒரு

த ாண்டிருக்கும்.

உள்ளன.
தமாழியின்

ஒலியன் ரளக்
ஒலியன் ள்

ஒலியன் ரள

விளக்

ஒரு
பல

க ாட்பாட்டு ள் உள்ளன. ஒலி (phone), ஒலியன் (phoneme), மாற்தோலி (allophone) இவற்ேின்
கவறுபாடு ள் பற்ேி அேித்திருத்தல் அவசியம் ஆகும். எந்த ஒலியும் (அது தமாழிசார்ந்ததாய்
இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்) ஒலிதான். அரத ஒலியன் என்று குேிப்பிட இயலாது. ஒலியன்
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என்பது ஒரு தமாழி சார்ந்த ஒலி. இந்த ஒலி கூற்றுக் ரள கவறுபடுத்தும் தசயல்பாட்ரட
தமாழியில் தசய்யும். எடுத்துக் ாட்டா

பல் என்பது

ல் என்பதிலிருந்து ப்-க் என்ே ஒலி

கவறுபாட்டால் கவறுபடும் தசாற் ளாகும். எனகவ ப் என்பதும் க் என்பதும் ஒலியன் ள் ஆகும்.
ஒரு தமாழிக்கு எழுத்து வடிவமும் ஒலியன் ளால் தான் தீர்மானிக் ப்படும். ஒலியன் ரளப் பற்ேி
படிப்பது

தான்

ஒலியனியல்.

கபச்தசாலி ரள

தசயல்பாட்டின் அடிப்பரடயில் ஒலியன் ளா
கசர்க்ர

அரவ

கூற்றுக் ரள

கவறுபடுத்தும்

இனங் ண்டு அவற்ேின் வருர யிடங் ள்,

ள், அதனால் அரமயும் அரச ளின் ஒழுங்குமுரே ள் இவற்ரே ஆய்ந்து விளக்குவகத

ஒலியனியல் எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

பின்வரும் தசாற் ரள அவற்ேின் உச்சாிப்பின்

அடிப்பரடயில் எழுதுவது பின்வருமாறு அரமயும்.
1. பல் [pal] - [p]
2. ல் [kal] - [k]
3. பத்து [pattu] - [p]
4. தம்பி [tambi] - [b]
முதல் இைண்டு எடுத்துக் ாட்டு ளில் [p], [k] என்பன முைண்பட்டு கூற்று ரள அதாவது இைண்டு
தபாருள்த ாண்ட தசாற் ரள கவறுபடுத்து ின்ேன. எனகவ இரவ இைண்டும் ஒலியன் ளாகும்.
3-ஆவது மற்றும் 4-ஆவது எடுத்துக் ாட்டு ளில் [p], [b] என்பன முைண்பட்டு வருவதில்ரல. [p]
என்பது தசால்லின் முதலிலும் [b] என்பது [அ] என்ே ஒலிரய அடுத்தும் வரு ின்ேன. [m] என்ே
மூக்த ாலி குைதலாலியாகும். இவ்தவாலியானது தன்ரன அடுத்து வரும் [p] என்ே குைலிலா
ஒலிரய குைதலாலியா அதாவது [b] ஆ மாற்ேியது என நாம் விளங் ிக் த ாள்ளலாம். அதாவது
[b] என்பதும் [p] என்பதும் /p/ என்ே ஒலியனின் மாற்தோலி ள் எனலாம். [b], [p] என்பன இரு
கவறுபட்ட (முைண்படாத) இடங் ளில் வரு ின்ேன. இவ்வாறு இரு ஒலி ள் கவறுபட்ட
இடங் ளில் வருவது துரணநிரல வருர

முரே எனப்படும். [p], [k] என்பன ஒன்ரேதயான்று

இடம்தபயர்ப்பதுகபால் ஒகை இடத்தில் வருவது கவற்றுநிரல வருர
distribution) எனப்படும். மாோ
வைாமல்

கவறுபட்ட

முரே (contrastive

ஒரு ஒலியனின் மாற்தோலி ள் ஒன்ேின் சூழலில் மற்தோன்று

சூழல் ளில்

வருதல்

துரணநிரல

வருர

முரே

எனப்படும்.

எடுத்துக் ாட்டா , தமிழில் ந் என்ே ஒலி தசால் முதலிலும் த ைத்திற்கு முன்னரும் மட்டுகம வரும்.
இதன் இரணயான ன் என்ே ஒலி இவ்விரு சூழல் ரளத் தவிர்த்து பிே சூழல் ளில் வரும். என்கவ

ந், ன் என்பரவ ரள ஒரு ஒலியனின் மாற்தோலி ளா க் த ாள்ள இயலும். இருப்பினும் கவறு
ாைணங் ளால் அரவ இைண்டு எழுத்துக் ளால் தமிழில் தமய்ப்படுத்தம் தசய்யப்பட்டுள்ளன.
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ஒலியன் என்பது ஒலி ரள எழுத்து வடிவத்திற்கு த ாண்டு வருவதற்கு கதரவப்படும்
அலகு ஆகும். ஒரு தமாழியில் ஒலியன் ரளத் தவிை இரசரம (pitch), அழுத்தம் (stess),
இரசகயாட்டம்

(intonation),

சுைம்

(tone)

கபான்ே

ஒலிக்

கூறு ளும்

முைண்பாடு ரள

உருவாக் லாம். இரவ மீக் கூற்று ஒலியன் ள் (supresegmental phonemes) எனப்படும்.
ஒலியன் ரளக்

ண்டுபிடிக்கும் முரே (method of finding phonemse) ஒலியன் ரளப்

பற்ேிய ஆய்வுக்கு வாிவடிவாக் ம் அல்லது எழுத்துப் தபயர்ப்பு தசய்யபட்ட தமாழித்தைவு கதரவ.
எழுதப்படாத பழங்குடி மக் ளின் தமாழி ரள அல்லது ிரள தமாழி ரள ஆயும் தமாழியியலார்
தாங் ள் தபற்ே ஒலியியல் பயிற்சியின் பயனாய்த் த வலாளி தரும் கூற்று ரள எழுத்துப் தபயர்பு
(transcription தசய்வர்). எழுத்துப்தபயர்ப்பு தசய்பவாின் குரேபாடு

ாைணமா

தைவின் பதிவில்

பிரழ ள் ஏற்படலாம். இத்தர ய பிரழ ள் ஒலியியல் பயிற்சியின் குரேபாடு
தசேிவு

எழுத்துப்தபயர்ப்பு

(narrow

எழுத்துப்தபயர்ப்பு (broad transcription)
ஏற்படலாம்.

ஒலியனியல்

நீக் ப்படகவண்டும்.

ஆய்வுக்கு

அதன்

பின்னர்

transcription)

ாைணமா கவா

ாைணமா கவா
தசேிவல்லாத

ாைணமா கவா ஒலி ரளத் தவோ ப் பிாிப்பதனாகலா
முன்னர்

இக்குரேபாடு ள்

ஒலியனியல்

ஆய்வு

தமாழித்தைவிலிருந்து

அதாவது

ஒலியன் ரளக்

ண்டுபிடிக்கும் தசயல்முரே ள் ரடபிடிக் ப்படும்.
3.5.3. ஒலியன்களும் ஒலியன் விதிகளும்
உரையிலிருந்து கபச்சாக் த்தில் எழுத்துக் ளால் அல்லது எழுத்துக் ளின் க ாரவ ளால்
ஆன உரையானது ஒலிவடிவில் அல்லது ஒலி ளின் க ாரவயா
எழுத்துக் ள் ஒலியன் ளா

மாற்ேப்படகவண்டும். முதலில்

(phonemes) மாற்ேப்படகவண்டும். தமிழ் கபான்ே தமாழி ளில் இது

எளிது ஏதனன்ோல் தமிழ் எழுத்துக் ள் தமிழ் ஒலியன் ளின் கநைடி வடிவம் தான். ஆனால்
ஆங் ிலம் கபான்ே தமாழி ளில் எழுத்துவடிவமும் ஒலியன் வடிவமும் கவோகும். எழுத்துக் ளின்
க ாரவ ளுக்கும் ஒலியன் ளின் க ாரவ ளுக்கும் உள்ள ததாடர்பு கநைடியானதல்ல. எனகவ
ஆங் ிலம் கபான்ே தமாழி ளில் எழுத்து வடிவம் அல்லது எழுத்து ளின் க ாரவ ஒலியன் ளின்
க ாரவயா

மாற்ேப்படகவண்டும். எனகவ எழுத்து ளிலிருந்து ஒலியன் ளா

மாற்றும் விதி ள்

ஆங் ிலத்தில் கதரவ. தமிழில் இது எளிதாகும்.
ஒலியன் ளின்
மாற்ேப்படகவண்டும்.

க ாரவ ளா
ஒலியன்கள்

மாற்ேப்பட்ட
பவறுபட்ட

ஒலியன்கள் த க்குள் சூழல் அடிப்பசடயில்

உரை

சூழல்களில்

ஒலி ளின்
பவறுபட்டு

க ாரவ ளா
உருவொக்கப்படும்.

ொற்மறொலிகளின் (allophones) ஒரு குழு த்தொல்

உருப்படுத்தம் மசய்யப்படும். ஒலியனுக்கும் அதன்

ொற்மறொலியன்களுக்கும் இசடயில் உள்ள
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உறவு ஒலியன்களின் விதியொல் மபறப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக, த ிழில் /க்/ என்ற ஒலியசன
உருப்படுத்தம் மசய்யப்படும் மூன்று

ொற்மறொலியன்கசளப் பின்வரு ொறு ஒலியனியல் விதியொல்

விளக்கலொம்:
k

g/N

k

x/V-V

k

k/ பிற சூழல்களில்

அதொவது மூக்மகொலி முன் கசடயண்ணக் குரலிலொ ஒலியொனது கசடயண்ணக் குரல் ஒலியொகவும்
இரு

உயிர்களுக்கிசடயில்

அசடப்மபொலியொகவும்

கசடயண்ண

உருப்படுத்தம்

உரமசொலியொகவும்

மபறும்.

த ிழில்

பிற

/ப்/

சுழல்களில்

என்ற

ஒலியனுக்கு

ொற்மறொலிகள் உள்ளன. இம் ொற்மறொலிகள் உச்சொிப்பொல் பவறுபடும்
வருசகயொல்/வினிபயொகத்தொல்

அல்லது

கூற்றில்

அசவ

வரும்

இதுபபொன்று /த்/, /ட்/, /ச்/, /க்/ என்ற ஒலியன்களுக்கு முசறபய
/ற்/ என்பதற்கு மூன்று

ொன்கு

இடத்தொல்

மகொண்டது;

/எ/

பவறுபடும்.

ொற்மறொலிகள் உள்ளன.

மகொண்டுள்ளன. ம ய்மயொலியன்கசளப் பபொலபவ உயிமரொலியன்களும்
ொற்மறொலி

ொன்கு

ற்றும் இசவ த து

ொற்மறொலிகள் உள்ளன. பிற ம ய்மயொலிகள் ஒபரமயொரு

மகொண்டுள்ளன: /இ/ என்பது மூன்று

குரலிலொ

ொற்மறொலிசயக்
ொற்மறொலிகசளக்

ொற்மறொலிகசள மகொண்டுள்ளது; /ஈ/ ஒபரமயொரு

இரண்டு

ொற்மறொலிகசளக்

மகொண்டது;

/ஏ/

ஒபரமயொரு

ொற்மறொலிசயக் மகொண்டது; /அ/ இரண்டு

ொற்மறொலிகசளக் மகொண்டது; /ஆ/ ஒபரமயொரு

ொற்மறொலிசயக் மகொண்டது; /உ/ இரண்டு

ொற்மறொலிகசளக் மகொண்டது; /ஊ/ ஒமரமயொரு

ொற்மறொலிசயக் மகொண்டது; /ஒ/ இரண்டு

ொற்மறொலிசயக் மகொண்டது. /ஓ/ ஒபரமயொரு

ொற்மறொலிசயக் மகொண்டது.
உசரயிலிருந்து

பபச்சொக்கத்தில்

ஒலியன்களின்

ொற்மறொலிகள்

கவனத்தில்

மகொள்ளப்படபவண்டும். அவ்வொறு மசய்யும் பபொது தொன் பபச்சொக்கம் இயற்சகயொனதொக
இருக்கும்.
3.5.4. ஒலியனியல் விதிகளும் முற்று ிசல
ஒலியனியல் விதிகசள முற்று ிசல

ொற்றிகளும்
ொற்றிகளொல்

சடமுசற படுத்தலொம். ஒலியனியல்

விதிகசள ம ய்ப்படுத்தம் மசய்ய முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயப் பலவழிகளில் பயன்படுத்தும்
கணினி ஒலியனியலின் பவறுப்பட்ட

ொதிொிகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் ஒன்று

ொம் கணினி

உருபனியலில் பொர்க்க இருக்கும் மகொஸ்மகன்னியின் இரு ட்ட உருபனியலொகும் (two-level
morphology of Koskenniemi (1983)). இரு ட்ட உருபனியல் மசொல் வடிவுக்கும் புற வடிவுக்கும்
இசடபய உள்ள மபொருத்தத்தின்
மசய்யும்

ீது முற்று ிசல

உருபனியல்/ஒலியனியல்

ல்லுருவொக்கக் கட்டுப்பொடுகளொக

பகொட்பொடொகும்.

கணினி

சிக்கல்கசள ப ொிட ஒலியனியலின் இரு ட்ட அல்லது முற்று ிசல

ஒலியனியலின்

ொதிொி

உயர்வொன

ொதிொியின் கூடுதல் சிறப்பொன

உபொயம் பயன்படுத்தப்படும். ஒலியனியல் விதிகசளப் மபொறியொல் கற்கச் மசய்யலொம். ஒரு
பரப்பிலிருந்து சிறிது தரவும் பிற தகவல்களும் தரப்படுசகயில் அது அப்பரப்பிற்குத் தொனொக ஒரு
ொதிொிசயத் தூண்டுவது மபொறி கற்றல் ஒழுங்குமுசறயின் பவசலயொகும். இவ்வொறு ஒலியனியல்
விதிகசளக்

கற்கபவண்டி

ஒரு

ஒழுங்குமுசறக்கு

அதிலிருந்து
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வடிவங்களின்)

குசறந்தது

ஒரு

குழு

விதிகள்

தரப்படும்.

ஒரு

கண்கொணிக்கப்பட்ட

வழிமுசறவசரவு (supervised algorithm) இத்தரவின் சிறுபகுதிக்கு விசடகள் தரப்படுசகயில்
இவ்விசடகசளப் பயன்படுத்தி அது முன்னர் பொர்க்கொத புதிய தரசவப் மபொதுச யொக்கம்
மசய்யவியலும்

ஒரு

(unsupervised

ொதிொிசயத்

algorithm)

தூண்டும்.

இசதத்

கண்கொணிக்கப்படொத

தரவிலிருந்பத

மசய்கின்றது.

வழிமுசறவசரவு

கண்கொணிக்கப்படொத

வழியச ப்புகள் வகுப்புகளுக்குச் சொியொன புலக்குறிகசளப் பொர்க்கொ ல் இருந்தொலும், அசவகள்
உருவொக்க பவண்டிய விதிகளின் அல்லது
எடுத்துக்கொட்டொக,
குறிப்பொகும்.

தொனியங்கி

இம் ொதிொியொன

ொதிொிகளின் இயல்சபப் பற்றி குறிப்சபத் தர இயலும்.

வடிவில்

ொதிொிகள்

குறிப்புகள்

கற்றல்சொர்

இருக்கும்

என்ற

அறிவு

தவறொனகருத்துகள்

ஒருவசகக்

(learning

bias)

எனப்படும்.
3.5.5. உசரயிலிருந்து பபச்சுக்குபவண்டி உசரசய ஒலியன்களுக்குப் மபொருத்துதல்
ொம்

ஒரு

ஒலியனியல்

ம ொழியின்

விதிகசள

ஒலிகளின்

ொதிொிப்

பட்டியசலத்

படுத்துவது

மதொிந்துக்

என்பசத

மகொள்ளவும்

எவ்வொறு

அறிந்துமகொள்ளவும்

மசய்தொல்

எழுத்திலிருந்து அல்லது உசரச் மசொல்லிருந்து அதன் உச்சொிப்புக்குப் மபொருத்தும் சிக்கசல ஆயத்
தயொர் என்பதொகும்.
3.5.5.1. உச்சொிப்பு அகரொதிகள்
உச்சொிப்பு
கருவியொகும்.

அகரொதிகள்

எளிய

உசரயிலிருந்து

உச்சொிப்பு

அகரொதிகள்

பபச்சுக்குப்

மபொருத்த

மசொற்களின்

ிகப்

பட்டியசலயும்

பயனுள்ள
அவற்றின்

உச்சொிப்சபயும் தரும் (Jurafsky and Martin, 2000: 120).
Word

Pronunciation

Word

Pronunciation

cat

[kæt]

goose

[gus]

cats

[kæts]

geese

[gis]

pig

[pιg]

hedgehog

[‘hεʤ.hכg]

pigs

[pιgz]

hedgehogs [‘hεʤ.hכgz]

fox

[fax]

foxes

[‘fak.sιz]

PRONLEX, CMUdict,

ற்றும் CELEX என்ற இசணயத்தள உச்சொிப்பு அகரொதிகள் மபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இசவ பபச்சசத் மதொிந்து மகொள்சகக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இவற்சறப் பபச்சு கூட்டிசணப்புக்கும் பயன்படுத்த பவண்டி சுவீகொித்துக் மகொள்ளலொம்.
3.5.5.2. அகரொதிசய ப ொக்குவதற்கு அப்பொற்பட்ட உசர ஆய்வு
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ஆரம்பகொல உசரகளிலிருந்து பபச்சொய்வுகள் உசரயிலிருந்து ஒலிகளுக்குப் மபொருத்த
உச்சொிப்பு அகரொதிகசளச் சொர்ந்திருந்தன. முன்னர் கூறியபடி உசரகளிலிருந்து ஒலிகளொகப்
மபொருத்த ொற்றம் மசய்யும் ஒரு வழி ஒவ்மவொரு மசொற்களின் உச்சொிப்சபயும் உச்சொிப்பு
அகரொதிசயப் பொர்த்தறிந்து ஒலிகளின் பகொர்சவசய அகரொதியிலிருந்து படிப்பதொகும். இந்த
ம றிமுசற

ஏற்மகனபவ

அகரொதியில்

தரப்பட்ட

மசொற்களுக்குப்

மபொருத்தும்.

ஆனொல்

பலச்மசொற்கள் முன்னபர அகரொதியில் தரப்படொததற்கொன சூழல் சொத்தியம் இருக்கின்றன.
இத்தசகய ிசலயில் ொம் அகரொதியில் தரப்படொத மசொற்களின் உச்சொிப்சபத் ததாிந்துக்மகொள்ள
ிகழ்வுசொத்திய நுட்பங்கசளப் (probabilistic techniques) பயன்படுத்த பவண்டிவரும்.
3.5.5.3 முற்று ிசல ொற்றி அடிப்பசடயில் உச்சொிப்பு அகரொதி
உசரயிலிருந்து

பபச்சு

ஒழுங்குமுசறகளின்

மதொடக்கக்கொல

உச்சொிப்பு

ொதிொி

எழுத்திலிருந்து ஒவ்மவொரு விதியும் எவ்வொறு ஒரு எழுத்து அல்லது எழுத்துக்களின் இசணப்பு
ஒலிகளொக மபொருத்த ொற்றம் மசய்யப்பட்டன என்று குறிப்பிட்டுக் கொட்டியது. கீபழ விற்றன்
(Witten, 1982) என்பவொின் விதி அடிப்பசட வடிவு தரப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin, 2000:
125):
Fragment

Pronunciation

-p-

[p]

- ph -

[f]

- phe -

[fi]

- phes -

[fiz]

- place -

[pleιs]

-placi -

[pleιsi]

-plement -

[plιmεnt]

ஸ்ஃப்பரொட் (Sproat)
பயன்படுத்தினொர்கள்.

ற்றும் அவருடன் பசர்ந்த பிறரும் உசரயிலிருந்து பபச்சுக்கு
ொம்

அவர்களின்

ொற்றி

அணுகுமுசறசய

ஐந்து

ொற்றிகசளப்
பிொிவுகளொகப்

பிொிக்கலொம்:
1. அகரொதியிலுள்ள தனிச் மசொற்களுக்கும் உருபன்களுக்கும் உச்சொிப்சப உருப்படுத்தம்
மசய்யும் முற்று ிசல

ொற்றி

2. உருபன்களின் சொத்திய ொனத் மதொடர்ச்சிசய உருப்படுத்தம் மசய்யும் முற்று ிசலத்
தொனியங்கிகள்
3. ஒவ்மவொரு உச்சொிப்பு விதிகளுக்கும் தனியொன முற்று ிசல
4.

மபயர்களின்

ற்றும்

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளுணர்வு

சுருக்கப்மபயர்களின்

ொற்றி

உச்சொிப்சப

ற்றும் எழுத்திலிருந்து-ஒலி விதிகள்/
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5. எந்த பிற அறியொத மசொற்களுக்கும் வழு ிசல எழுத்திலிருந்து-ஒலி விதிகள்/ ொற்றிகள்
உசரயிலிருந்துப் பபச்சுக்கொன உசரயிலிருந்து ஒலிக்குப் மபொருத்த ொற்றம் (Jurafsky and
Martin, 2000:127):
Orthographic

Lexicon

Lexicon
Regular Nouns
cat

c/k a|æ t|t

fox

f|f o|ɑ x/ks

dog

d|d o|ɑ g|g
Irregular Singular Nouns

goose

g|g oo|u s|s e|ε
Irregular Plural Nouns

go:e o:e se

g| g oo|u: ee|i s|s e|ε

ப ற்மசொன்னப் படத்தில் அகரொதிக்கு இரண்டு

ிசலகள் இருக்கின்றன. ஒன்று உள்ளுசறயும்

மசொல்சொர்

ட்டம். இதில் இசடப்பட்ட

ட்டம்;

ற்மறொன்று இசடப்பட்ட

ட்டத்சதப் புற

ட்டத்திற்கு மபொருத்த ொற்றம் மசய்ய எழுத்துக்கூட்டல் விதிகசளயும் உச்சொிப்பு விதிகசளயும்
பயன்படுத்தும்

ொற்றிகசளச் பசர்க்க பவண்டும். இது பவறுபட்ட எழுத்துகூட்டல் விதிகசளயும்

ஒலியன் விதிகசளயும் உள்ளடக்கும். மசொற்களஞ்சியம்

ற்றும் ஒலியனியல் விதிகள்

ற்றும்

வொிவடிவ விதிகள் என்பனவற்சறச் மசொல் உருப்படுத்தத்திற்கும் புற உருப்படுத்தத்திற்கும்
இசடயில் மபொருத்த
அடிகள்
எளிய

ொற்றம் மசய்யப் பயன்படுத்தலொம். மசொற்களஞ்சிய முற்று ிசல

ற்றும் ஒலியனியல் பண்புக் கூறுகசளக் மகொண்ட மசொல்
இசணப்சப

உருப்படுத்தம்

மசய்யும்

ொற்றிகள்,

ட்டத்திற்கும் உருபன்களின்

இசடப்பட்ட

ட்டத்திற்கும்

இசடயில்

மபொருத்த ொற்றம் மசய்கிறது. பின்னர் ஒரு தனி எழுத்து விதிக் கட்டுப்பொடு அல்லது தனி
ஒலியனியல் கட்டுப்பொடு இவற்றில் ஒன்சற உருப்படுத்தம் மசய்யும் ஒருகுழு
ொற்றிகள் இசட

ட்டம்

முற்று ிசல

ற்றும் புற ட்டம் இவற்றிற்கிசடயில் மபொருத்த ொற்றம் மசய்ய

இசணயொகச் மசயல்படுகின்றது. ஒவ்மவொரு

ட்டத்திற்கும் வொிவடிவ

ற்றும் ஒலியனியல்

உருப்படுத்தங்கள் இருக்கின்றன. உள்ளீடு மசொல் வடிவில் இருக்கும் உசரயிலிருந்து-பபச்சு
பயன்பொடுகளுக்கு

(எ.கொ.

ஒழுங்குமுசற

மசொல்லின்

மசொல்சொர்

அசடயொளம்,

மசொல்வசகப்பொடு, அதன் திொிபு இவற்சற அறியும் உசர ஆக்கத்திற்கு) முற்று ிசல
மசொல் வடிவிலிருந்து புற உச்சொிப்புக்குப் மபொருத்த

அதன்
ொற்றிகள்

ொற்றம் மசய்ய இயலும். உள்ளீடு புற

எழுத்துக்கூட்டலொக இருக்கும் உசரயிலிருந்து-பபச்சுப் பயன்பொடுகளுக்கு (எ.கொ. “உசரசய
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உரக்கப் படிக்கும்” பயன்பொடுகளுக்கு) முற்று ிசல

ொற்றிகள் உள்ளுசறயும் மசொல் வடிவு வழி

புற வொிவடிவத்திலிருந்து புற உச்சொிப்சப மபொருத்த ொற்றம் மசய்யவியலும்.
இறுதிச்

சிக்கல்

தசலப்மபழுத்தன்கசளப்

தசலப்மபழுத்தன்கசளக்

முற்றுப்புள்ளிகளுடன்

இல்லொ ல்

IRS)

(எ.கொ.

தசலப்மபழுத்தன்கசள

(எ.கொ.

(acronyms)
I.R.S.)

எழுத்துக்கூட்டலொம்.

எழுத்துக்கூட்டி

பற்றியதொகும்.

அல்லது

முற்றுப்புள்ளிகள்

முற்றுப்புள்ளிகளுடன்

உச்சொிக்கலொம்

(எ.கொ

[aɪɑrεs]).

உள்ள
மபொதுவொக

முற்றுப்புள்ளிகள் இல்லொ ல் பதொன்றும் தசலப்மபழுத்தன்கசளச் (எ.கொ. AIDS, ANSI, ASCAP)
மசொல்லொக எழுத்துக்கூட்டபவொ உச்சொிக்கபவொ மசய்யலொம். எனபவ AIDS எனசத aid என்ற
விசனயின் படர்க்சக இட வடிவு பபொன்பற உச்சொிக்கலொம். லிபர் ொன்

ற்றும் சர்ச் (Liberman

and Church, 1992) மசொற்களொக உச்சொிக்கப்படும் தசலப்மபழுத்தன்களின் ஒரு சிறிய அகரொதிசய
சவத்திருக்கவும்

ீதமுள்ளவற்சற எழுத்துக்கூட்டவும் பயொசசன கூறுகின்றொர்.

3.5.6. உசரயிலிருந்து-பபச்சில்

ீக்கூறு

முன்னர் கூறிய வொிவடிவிலிருந்து ஒலிக்குச் மசல்லும்

ற்றிச் மசயல்பொங்கு பபச்சச

உருவொக்கும் உசரயிலிருந்து-பபச்சு ஒழுங்குமுசறயின் பகுதிக்கு உள்ளீட்டின் முக்கியக் கூசற
உருவொக்கும். உள்ளீட்டின்

ற்மறொரு முக்கிய பொகம்

ீக்கூறின் குறிப்பீடொகும்.

ீக்கூறு என்ற

கசலச்மசொல் மபொதுவொகச் மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்து ஆக்கப்பட்ட ஒலிகளின் மதொடர்ச்சியொல்
விளக்கப்படொத ஒரு வொக்கியத்தின் உச்சொிப்பின் ப ொக்குகசளக் குறிப்பிடப் பயன்படும்.

ீக்கூறு

ஒலிகசளக் கொட்டிலும்

ீக்கூறு

ீண்ட ம ொழி அலகுகளின்

ீது மசயல்படும். எனபவ இது

டப்பின் ஆய்வு என்று சிலப ரங்களில் அசழக்கப்படும்.
ப ொக்குகள் இருக்கின்றன: ப ன்ச

ீக்கூறுக்கு மூன்று முக்கிய ஒலியனியல்

(prominence), அச ப்பு (structure)

ற்றும் சுரம் (tone).

ப ன்ச

அசசயழுத்தத்சதயும் (stress) ஒலியழுத்தத்சதயும் (accent) உள்ளடக்கும். ப ன்ச

என்பது

அசசகளின்

ப ன்ச யுசடயது

தன்ச யொகும்.
என்று

ஒத்தறி

இது

ஒரு

அசச

அடிப்பசடயில்

ற்மறொரு

அசசசயக்கொட்டிலும்

விளக்கப்படும்.

உச்சொிப்புச்

மசொற்களஞ்சியங்கள் மசொல்சொர் அசசயழுத்தத்சதக் குறியீடுமசய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக table
என்பது அசசயழுத்தத்சத அதன் முதல் அசசயிலும் machine என்பது அதன் அசசயழுத்தத்சத
இரண்டொவது அசசயிலும் மகொண்டிருக்கும். there, the அல்லது a பபொன்ற மசயல்பொட்டுச்
மசொற்கள்

மபொதுவொக

இசணக்கப்படுசகயில்,
வொக்கியத்திற்கும்

ஒரு

ஒலியழுத்தசதக்
அவற்றின்
மபொிய

மகொண்டிருக்கொது.

ஒலியழுத்த

ஒலியழுத்த

மசொற்கள்

அச ப்மபொழுங்கு

அச ப்மபொழுங்சக

ஒன்றொக

இசணந்து

உருவொக்கும்.

முழு

எவ்வொறு

ஒலியழுத்தங்கள் இசணகின்றன என்பதில் சீரொனதன்ச கள் இருக்கின்றன. ஒலியழுத்தத்தின்
இடம் கருத்தொடல் கொரணிகளொல்

ிக வலுவொகப் பொதிக்கப்படும்.

சில மசொற்கள் இயல்பொகபவ ஒன்றொகக் குழுமுவதொகத் மதொிகின்றது என்ற அளவில்
வொக்கியங்களுக்கு

ீக்கூறு அச ப்பு இருக்கின்றது. சில மசொற்களுக்கு அவற்றிற்கிசடயில்
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கொணத்தக்க இசடமவளி அல்லது பிொி ிசல இருக்கின்றது. மபரும்பொலும்

ீக்கூறு அச ப்பு

ீக்கூறு மதொடரொக்கம் (prosodic phrasing) அடிப்பசடயில் விளக்கப்படும். இப்மபொிய

ீக்கூறு

அலகுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கசலச்மசொற்கள் இசசபயொட்டத் மதொடர் (intonational phrase
or IP) இசசபயொட்ட அலகு (intonational unit)

ற்றும் சுர அலகு (tone unit) என்பனவற்சற

உள்ளடக்கும்.
3.5.6.1.

ீக்கூறின் ஒலியல் அல்லது ஒலியியக்கவியல் ப ொக்குகள்

மூன்று ஒலியனியல் கொரணிகள் ஊடொட்டம் மசய்யும்
ஒலியியல்

ற்றும் ஒலியக்கவியல்

ற்றும் அசவ பல பவறுபட்ட

டப்புகளொல் ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யப்படும். ப ன்ச யொன

அசசகள் ப ன்ச யற்ற அசசகசளவிட மபொதுவொக ஓசசயுசடயதொகவும்
இருக்கும்.

ீண்டதொகவும்

ீக்கூறுத் மதொடர் எல்சலகள் மபரும்பொலும் விட்டிசசயொலும் எல்சலக்கு முன்னர்

அசசயின்

ீட்சியொலும்

மதொடொப்படும்.

சில

சந்தர்ப்பங்களில்

இசசபயொட்டச்

சுரம்

எல்சலயில்

அடிப்பசட

இசசச யின்

ிகழ்மவண்

(F0)

குசறப்பொலும்
மவளிவரம்பில்

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றது.
3.5.6.2. பபச்சு உருவொக்கத்தில்
உசரயிலிருந்து-பபச்சு

ீக்கூறு
ஒழுங்குமுசறயின்

ஒரு

முக்கிய ொன

பவசல

ீக்கூறின்

மபொருத்த ொன ம ொழி உருப்படுத்தத்சத உருவொக்குவொதொகும். அவற்றிலிருந்து மவளியீட்டு
பபச்சு

அசலவடிவில்

மவளிப்படுத்தப்படும்

உருவொக்குவதொகும். இத்தசகய

மபொருத்த ொன

ஒலியிக்க

அச ப்மபொழுங்சக

ீக்கூறுப் பகுதிசயக்மகொண்ட ஒரு உசரயிலிருந்து-பபச்சு

ஒழுங்குமுசறயின் மவளியீடு ஒரு கொல அளவும் F0 (இசசச )

திப்பும் உள்ள ஒலிகளின்

மதொடச்சியொகும். ஒவ்மவொரு ஒலியின் கொல அளவுவும் ஒலியியல் சொர் சூழசலப் மபொறுத்து
அச யும். F0 மதிப்பு தசால்சார் அரச அழுத்தம், வாக் ியத்தில் ஒலியழுத்தம் தசய்யப்பட்ட
அல்லது

வனக்குவிப்பு தசய்யப்பட்ட கூறு, கூற்ேின் இரசகயாட்டச் சுைம்

உள்ளடக் ிய முன்னர் விளக் ிய

இவற்ரேயும்

ாைணி ளால் பாதிக் ப்படுள்ளது. பின்வரும் படம் FESTIVAL-

இலிருந்து (Black et al, 1999) Do you really want to see all of it?
உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங்குமுரேயின் மாதிாி தவளியீட்ரடக்

என்ே வாக் ியத்தின்

ாட்டும். படம் இைண்டில்

ாட்டப்பட்ட F0 மதிப்பு ளுடன் கூடிய இந்த தவளியீடு அரலவடிவ உருவாக்
உள்ளீடாகும்.

ால அளவு CART-நரட தீர்மானக்

ிரளயரமப்பால்

கூறுக் ான

ணக் ிடப்பட்டுள்ளது

(Jurafsky and Martin, 2000:133).
படம் 1: Do you really want to see all of it? என்ே வாக் ியத்தின் FESTIVAL (Black et al., 1999)
தவளியீடு. படம் 2-இல் சாியான இரசகயாட்ட வடிவத்கதாற்ேம் தர்ப்பட்டுள்ளது Jurafsky and
Martin, 2000:133).
H*
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மாதிாி வக் ியத்திற்கு FESTIVAL-ஆல் இரணப்பாக்

ஒழுங் ரமப்பால் உருவாக் ப்பட்ட F0

வடிவத்கதாற்ேம் (Jurafsky and Martin, 2000:133).
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முன்னர் பாிந்துரைக் ப்பட்டது கபால், எந்த அரசரய ஒலியழுத்தம் தசய்யகவண்டும்
எந்த அரசக்குச் சுைத்ரதப் பயன்படுத்தகவண்டும் கபான்ே உண்ரம உல
தபாருண்ரமயியல் சார் த வல் கதரவ ஆர யால் மீக்கூறு அரமப்தபாழுங்ர

அேிவு மற்றும்
தீர்மானிப்பது

டினமானதாகும். இவ்வர யிலான த வல் ரள உரையிலிருந்து பிாித்ததடுப்பது

டினம்

எனகவ மீக்கூறு ததாகுதி ள் உள்ளீடு தசய்யப்பட்ட பனுவலில் ஒரு “நடுநிரல அேிவிப்பு”
பதிப்ரப விரளவிக் கநாக் ம் த ாண்டுள்ளது.
3.5.7. உசரயிலிருந்து பபச்சுக் கூட்டிசணப்பொக்கம்
கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ம் மனிதப் கபச்சின் தசயற்ர த்தன்ரமயான உற்பத்தி; இது
படத்தில்

ாட்டியுள்ளது கபான்று கபச்சு குேிர ரய எழுத்துவடிவப் பனுவலா

மாற்றும்

தசயல்பாடாகும். கமலும் நாம் தமிழ் பனுவல்-கபச்சு ஒழுங்குமுரே உருவாக்குவதாய் இருந்தால்
இவ்தவாழுங்குமுரே
ருத்திற்த ாண்டு
ஏதாவது

கபச்ரச

எந்த

எழுத்துவடிவ

உள்ளீட்ரடயும்

ஏற் கவண்டும்.

இரதக்

ணினி கபச்ரசப் பற்ேி ஒரு சில கவறுபடுத்தல் ள் தசய்வது கதரவயாகும்.
ஒலிப்பதிவு

தசய்து

ணிப்தபாேியில்
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க ட் லாம். பல ஒழுங்குமுரே ள் இரதத்தான் தசய் ின்ேன; விரட எந்திைம் (answer machine)
பதிவு தசய்யப்பட்ட தசய்தி ரளத் திரும்ப ஒலிக் ின்ேது; வாதனாலிப்தபட்டி ஏற் னகவ
பதிவுதசய்யப்பட்ட கநர் ாணரலத் திரும்ப ஒலிக் ின்ேது; இவ்வாறு பல ஒழுங்குமுரே ள்
உள்ளன.

உரை-கபச்சுக்குப்

பின்னணியா

வரும்

ருத்து

என்னதவன்ோல்

"திரும்ப

ஒலிக் ப்படும்” தசய்தி ள் உண்ரமயிகலகய ஒலிப்பதிவு தசய்யப்பட்டரவ அல்ல.

திரும்ப

ஒலிக் ச் தசய்யும் நடத்ரதயிலிருந்து அடுத்தபடியான நடவடிக்ர

தபாதுவான தசாற் ரள

ஒலிப்பதிவு தசய்து திரும்பச் கசர்ப்பதாகும்; இந்த நுட்பம் ததாரலகபசி உரையாடல் கசரவ ளில்
அடிக் டி பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. சில கவரள ளில் பயன்விரளவு ஏற்றுக்த ாள்ளக்கூடியதாய்
இருக்கும்;

சில

கவரள ளில்

ஏற்றுக்த ாள்ள

ஒன்றுகசர்க் ப்பட்டப் கபச்சு தசயற்ர யா

இயலாததாய்

இருக்கும்.

மாோ

இருக்கும்;

தசயற்ர யா

உரை-கபச்சு விரும்பப்படு ிே

தசய்தி உண்ரமயிகலகய கபசப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் எரதயும் கபச்சும் இலக்ர க்
த ாண்டது.

உள்ளீட்டு உரை

க ட்தபாலி

கபச்சு எந்திைம்

ந்திைம்

குைல் ள்
ஆங் ிலம்

தஜர்மன்

தமிழ்

3.5.7.1. கபச்சு
கபச்சுக் குேிர

(speech signal) ஒலி மூலத்திற்கும் க ட்பவருக்கும் இரடயிலுள்ள

ஊட த்தில் ஏற்படும் அழுத்த மாற்ேங் ளின் வாிரசயாகும். கபச்சுக் குேிர யின் மி ப்
தபாதுவான உருப்படுத்தம் தபரும்பாலும் அரலவடிவம் (wave form) என்று அரழக் ப்படும்
ஆசிகலா ிைாம் (ocillogram) ஆகும். கபச்சு மனித முன் ததாண்ரட, ததாண்ரட, வாய், நாக்கு
இவற்ேின்

வழியா ச்

தசய்யப்படு ின்ேது.

தசல்லும்

உயிதைாலி ரள

அரமப்தபாழுங்ர க்
த ாண்டிருக் ின்ேது;

ாற்ேின்

ாட்டு ின்ேன.

ஸ்

கபான்ே

கபாக் ில்

உள்ளடக் ிய

ஏற்படும்
குைல்

குைதலாலி ள்
குைலிலா

ஒலி ள்

தரட ளால்

ஒலி ள்

இயல்பா
சீைற்ே

உற்பத்தி

ஓைளவு
அதி

சீைான

சக்திரயக்

அரமப்தபாழுங்ர க்

த ாண்டிருக்கும். ஒரு கபச்சு குேிர ரய ஒலியன் ளின் அல்லது கநாட்டங் ளின் வாிரசயா ப்
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புாிந்துத ாள்ளப்படலாம்.
பயன்படுத்தப்படு ின்ே

தபாதுவா க்
ஐ.பி.எ.

கூற்று

ஒலியியல்

அதி

அளவில்

தநடுங் ணக் ால்

(IPA

வழக் மா ப்

Phoneic

Alphabet)

இரசரம

ஆய்வால்

ஒலிதபயர்க் ப்படு ின்ேது.
கபச்சு

குேிர ரய

உருப்படுத்தம்

தசய்யும்

மற்தோருவழி

உற்பத்திதசய்யபடும் ஒன்று. கபச்சு இரு பா ங் ரளக் த ாண்ட இயற்பியல் தசயற்பாங்கு ஆகும்:
ஒலி மூலத்தின்

(குைல்வரள

மடல் ள்)

மற்றும் வடி ட்டுதலின்

(நாக்கு, உதடு ள்,

பல்

கபான்ேவற்ோல்) உற்பத்திப் தபாருள். இரசரம ஆய்வு இறுதி கபச்சுக் கூற்ரே ஆய்வதால் ஒலி
மூலத்தின் அடிப்பரட நி ழ்தவண்ரணக்

ண்டுபிடிக்

முயலு ின்ேது. அடிப்பரட நி ழ்தவண்

குைல்வரள மடல் ளால் உற்பத்தி தசய்யப்படும் ஒலியின் முரனப்பான நி ழ்தவண்ணாகும்.
எவ்வாறு

க ட்பவர் ள்

கபசுபவர் ளின்

இரசகயாட்டரதயும்

அரச

அழுத்தத்ரதயும்

க ட் ின்ேனர் என்பதற்கு வலுவான ததாடர்புப்தபாருத்தம் அடிப்பரட நி ழ்தவண்ணாகும்.
ஆணின் இயல்பு F0 நி ழ்தவல்ரல 80-200 Hz ஆகும்; தபண் ளுக்கு 150-350 Hz ஆகும்.
3.5.7.2 கபச்சு உற்பத்தி
கபச்சு நுரையீைலிலிருந்து
ாற்தோழுக் ால்

குைல்வரள,

உருவாக் ப்படு ின்ேது.

இது

வாயரே,

மூக் ரே

மூன்று

வழியா ச்

தசயற்பாங்கு ரள

தசல்லும்

உட்படுத்தும்:

ததாடக் ம் (initiation), இழுரம (phonation), வாய்-மூக்குச் தசயற்பாங்கு (oral-nasal process),
ஒலிப்பு

(articulation).

நுரையீைல் ளிலிருந்து

ாற்று

தவளிகயற்ேப்படுவது

ததாடக் ச்

தசயற்பாங்கு ஆகும். ததாண்ரடயில் நி ழும் தசயற்பாங்கு இழுரம ஆகும்.
ததாண்ரடக்

ாற்று வழியில் இைண்டு தசங்குத்தான மடல் ரளக் த ாண்டிருக் ின்ேது;

அரவ குைல்வரள மடல் ளாகும் (vocal folds). மடல் ளுக்கு இரடயிலுள்ள இரடதவளி
குைல்வரளயாகும் (glottis).

குைல்வரளரய அதன்வழிகய

ாற்று கபா ாதபடி மூட இயலும்

அல்லது குைல் ஒலி ரள ஒலிக்கும் விதத்தில் குைல்வரள மடல் ரள அதிைச்தசய்ய இயலும் படி
குறு ிய திேப்ரபக் த ாண்டிருக் ச் தசய்யவியலும். இறுதியா
அரத அதி மா த் திேக்

இயல்பான மூச்சுவிடும் கபாது

இயலும்; இதனால் குைல்வரள மடல் ளின் அதிர்வு குரேக் ப்பட்டு

குைலிலா ஒலி ள் உற்பத்தி தசய்யப்படும்.
ததாண்ரட, கமல்ததாண்ரட வழியா ச் தசன்ே பின்னர்
மூக் ரே

வழியா ச்

தசல்ல

இயலும்.

ாற்று வாயரே அல்லது

பின்னண்ணம்/ ரடயண்ணம்

இந்தத்

கதர்வுக்குப்

தபாறுப்பான பகுதியாகும். வாய்-மூக்குச் தசயற்பாங்கு மூக்கு தமய்தயாலி ள் மற்றும் பிே
ஒலி ரளத் தீர்மானிப்பதற்கு உதவும். இறுதிச் தசயற்பாங்கு வாயரேயில் நி ழும் ஒலிப்புச்
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தசயற்பாங்கு ஆகும்; இந்தச் தசயற்பாங்கு தபரும்பாலான கபச்தசாலி ரள கவறுபடுத்த
மனிதனுக்கு உதவு ின்ேது. கபச்சு உற்பத்தியின் உடலியங் ியல்/உடற்கூேியல்

ீகழ படத்தில்

தைப்பட்டுள்ளது. கபச்சு உற்பத்தி பற்ேி இயல் 3இல் விாிவா க் கூேப்பட்டுள்ளது.

Hard palate

‘வல்லண்ணம்’, trachea ‘முச்சுகுழல், teeth ’பல், Soft palate ‘தமல்லண்ணம்’, nasal

cavity ‘மூக் ரே,

oral cavity ‘வாயரே’ Pharangeal cavity

nostril ‘மூக்குத் துரள, jaw ‘தாரட, Larynx ‘ததாண்ரட’
Esophagus

lip

‘கமல்ததாண்ரடஅரே,
‘இதழ்’,

lung

‘நுரையீைல்’,

‘உணவுகுழல்’, tongue ‘நா’, diapharam ‘உந்தி/உதைவிதானம்’.

3.5.7.3 கபச்சு க ட்புணர்வு
க ட்புணர்வு

ஒழுங் ரமப்பில்

இைண்டு

முக் ியமான

கூறு ள்/பகுதி ள்

உள்ளன:

தவளிப்பரடயான க ட்பு உறுப்பு ள் ( ாது ள்) மற்றும் க ட்பு நைம்பு ஒழுங்குமுரே (மூரள).
ாது ஒலிப்பு அழுத்த குேிர ரய ஆய் ின்ேது; முதலில் அரதப் கபசிலியார் கதால்/ஜவ்வு மீது
எந்திைத்தன்ரமயான அதிர்வு அரமப்தபாழுங்கு ளா

மாற்று ின்ேது; பின்னர் க ட்பு நைம்பால்
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டத்தப்பட்ட துடிப்பு ளின் வாிரச ளால் உருப்படுத்தம் தசய் ின்ேது. க ட்புணர்வுத் த வல்
க ட்பு நைம்பு ஒழுங் ரமப்பின் பல்கவறு நிரல ளில் பிாித்ததடுக் ப்படு ின்ேது.
மனிதக்
தவளி ாது

ாது மூன்று பகுதி ரளக் த ாண்டது: தவளிக் ாது, நடுக் ாது, அ க் ாது.

ாணக்கூடிய தவளிப்பகுதி, ஒலி பயணிக்கும் குழாய் வடிவ தவளி க ட்புக் குழாய்

(external auditory canal) இவற்ரேக் த ாண்டிருக்கும். குழாய் அதன் ஒரு முரனயில் ாதுமுைசால்
(ear drum) மூடப்பட்டிருக்கும்.

ாற்று அழுத்த கவறுபாடு ள்

ாதுமுைரச அரடந்தது அரத

அதிைச்தசய்யும்; இந்த அதிர்வு ரள அதன் எதிர் பக் ம் இருக்கும் எழும்பு ளுக்குக்

டத்தும்.

உள்வரும் ஒலி அழுத்த அரல கபான்ே அகத நி ழ்தவண்ணில் (சுருங்குதல், விாிதல் இரவ
மாேிமாேி நி ழ்தல்)

ாதுமுைசின் அதிர்தவண் இருக்கும். நடுக் ாது

இரடதவளி

அரே

அல்லது

இரணக்கும் குழாய்வழி

ஆகும்.

இந்த

அரேயுடன்

ாற்று நிைப்பப்பட்ட

மூக்ர யும்

ததாண்ரடரயயும்

ாற்று நடுக் ாது அரேக்குப் பயணிக்கும். அ க்

ாதுக்கு ( ாக்ளியா)

(cochlea) எலும்பு இரடமு த்தில் இருக்கும் சிேிய கதால் ஓ வடிவச் சாளைம் (oval window) ஆகும்.
ாக்ளியாவின்
எலும்பு ளின்

சுவர் ள்

எலும்பா

(stapes)

எந்திைம்சார்

இருப்பதால்

சக்தியானது

தசயல்பாட்டல்

ஸ்கடப் ளின்/உட்தசவி

ஓ-வடிவ

கபார்த்தப்பட்டுள்ள/இழுக் ப்பட்டுள்ள கதால்/ஜவ்வுமீது ஒரு பதிப்பா க்

சாளைத்தின்

கமல்

டத்தப்படு ின்ேது.

ாதின் அரமப்பு படத்தில் ாட்டப்பட்டுள்ளது.

Hammer ‘சுத்தி’, Auricle ‘ ாதுமடல்’, Outer ear canal ‘தவளிக் ாது குழாய், Anvil ‘பட்டரே
எலும்பு’, Stirrup ‘அங் வடி எலும்பு, Cochlea ‘அ க் ாது, Ear drum ‘ ாது முைசு, Eustachian tube
‘நடுச்தசவிக் குழல்’
ஒலி க ட்புணர்வுக்கு அ க் ாதின்/உட் ாதின் கதரவயான அரமப்பு/பகுதி
ஆகும்; இது ஒலியின் உருப்படுத்தத்ரத மூரளக்கு

ாக்ளியா

டத்தும் க ட்பு நைம்புடன் கநைடியா த்

ததாடர்புத ாள் ின்ேது. சுருள் பகுக் ப்பட்டுள்ளது; முதன்ரமயா

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

நீளவாக் ில் ஓடும் பாசிலார்

155
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ஜவ்வாலும்/கதாலாலும் இைண்டு திைவம் நிைப்பப்பட்ட அரே ளாலும் பகுக் ப்பட்டுள்ளது.
ாக்ளியாரவ ஏேக்குரேய வடி ட்டும் வங் ியாயக்

ருத இயலும்; இதன் தவளியீடு ள்

அதிர்தவண்-இட மாற்ேம் நிரேகவற்ேப்பட கவண்டி இடத்தால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
ாக்ளியாவின்

அடிக்கு

அண்ரமயிலிருக்கும்

வடி ட்டி ள்

உயர்ந்த

நி ழ்தவண் ளுக்கு

பதிலளிப்பு தசய் ின்ேது; உச்சிக்கு அண்ரமயில் இருப்பரவ ள் குரேந்த நி ழ்தவண் ளுக்குப்
பதிலளிப்பு தசய் ின்ேது. நைம்புக்
ஸ்தபக்ட்ைல்

குேிர ரயக்

டத்தல் தசயற்பாங்கு இரதத் ததாடர் ின்ேது மற்றும்

(spectral

signal)

ிட்டத்தட்ட

பண்புக்கூறு

பிாித்ததடுக்கும்

கூறு/பகுதிக்கு தபாருத்தமுறும் க ட்பு நைம்பின் (auditory nerve) தசயல்பாட்டு குேிர

ளா

மாற்று ின்ேது.
3.5.7.4 கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் த்தின் வைலாறு
பல நூற்ோண்டு ளா மனித இனத்தின் னவா ச் தசயற்ர ப் கபச்சு இருந்தது. குேிர
ஆய்ரவக்

ண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னர் மனிதப் கபச்ரச உருவாக்

இயலும் சில எந்திைங் ரள

உருவாக்குவதற்கு முயற்சி ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன. கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ம் (speech
synthesis) இயந்திைச்சார்பிலிருந்து மின்சாைம்சார் கூட்டிரணப்பா

மாேியது; இயந்திைம்சார்

கூட்டிரணப்பாக் ம்

ைஷ்யப்

ிேிஸ்டியன்

1779-இல்

ததாடங் ப்பட்டது.

1779-இல்

கபைாசிாியைான

ிைாட்தசண்ரடன் (Christian Kratzenstein) ஐந்து தநட்டுயிர் ளுக்கு (அ, எ, இ, ஒ)

இரடகயயுள்ள உறுப்பியல்சார் கவறுபாடு ரள விளக் ினார்; அவர் அவற்ரேச் தசயற்ர யா
உற்பத்திதசய்யக் ருவிரய உருவாக் ினார். ிைாட்தசண்ரடன் படத்தில் ாட்டியுள்ளது கபான்று
மனிதப் கபச்சுக்குழாயுடன் ஒற்றுரமயுள்ள ஒலியியக்
உருவாக் ினார்;

இரசக் ருவி ள்

கபான்று

ஒலியூக் ி ரள (acoustic resonators)

அதிர்வுறும்

நாக் ால்

தசயற்படுத்தினார்.
ிைாட்தசண்ரடனின் ஒலியூக் ி ள் (Kratzenstein’s resonators)
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அ

எ

இ

ஒ

உ

1791-இல் கவால்ஃப் ாங்க் கவான் த ம்ப்தளன் (Wolfgang von Kempelen) “ஒலியியக்
எந்திைப் கபச்சு எந்திைம்” (Acoustic-Mechanical Speech Machine) என்பரத அேிமு ப்படுத்தினார்.
அது சில தனி ஒலி ரளயும் ஒலிச் கசர்க்ர

ரளயும் உற்பத்தி தசய்ய முடிந்தது.

கவால்ஃப் ாங்க் கவான் த ம்ப்தளன் ஒலியியக் எந்திை கபச்சு எந்திைம்

அதன்பின்னர் 1837-இல் சார்லஸ் வீட்ஸ்கடான் (Charles Wheatstone) என்பவர் வான்
த ம்ப்தளனின் மாதிாி அடிப்பரடயில் ஒரு கபசும் எந்திைத்ரத உருவாக் ினார். இந்தப் கபச்சு
எந்திை வர

உயிதைாலி ரளயும் தபரும்பாலான தமய்தயாலி ரளயும்

முடிந்தது; இது ஒலிச்கசர்க்ர

உற்பத்திதசய்ய

ரளயும் முழுச் தசாற் ரளயும் உற்பத்தி தசய்ய முடிந்தது.
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வீட்ஸ்கடானின் கபசும் எந்திைம் (Wheatstone’s speaking machine)

மின்னியல்சார் கூட்டிரணப்பாக் க்
உருவாக் ப்பட்டது. முதல்

ருவி (Electrical synthesis device) 1922-இல்

மின்னியல்சார் கூட்டிரணப்புக்

ருவி

ஸ்கடவார்ட் (Stewart)

என்பவைால் அேிமு ப்படுத்தப்பட்டது. இந்த எந்திைம் தனி நிரலயான உயிதைாலி ரள உற்பத்தி
தசய்தது; ஆனால் தமய்தயாலி ரளயும் கூற்றுக் ரளயும் உற்பத்தி தசய்யவில்ரல. 1932-இல்
ஒபாட்டா (Obata),

தடஷிமா (Teshima) என்ே ஜப்பனிய ஆய்வாளர் ள் உயிதைாலி ளில்

மூன்ோவது ஒலிச்தசேிரவக்

ண்டுபிடித்தனர். முதல் மூன்று ஒலிதசேிவு ளும் தபாதுவா ப்

புாியத்தக் ப் கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் த்திற்குப் கபாதுமானதா க் ருதப்பட்டது.
இருப்பினும் கபச்சுக் கூட்டிரணப்பானா க் (speech synthesizer)

ருத்தப்பட்ட முதல்

ருவி 1939-இல் கைாமர் டட்கல (Homer Dudley) என்பவைால் அேிமு ப்படுத்தப்பட்டது. இந்தக்
ருவி கவாடர் (VODER – Voice
படத்தில்

Operating Demonstrator) என்று தபயாிடப்பட்டது. இது

ாட்டப்பட்டுள்ளது. இது விரசப்பலர யால் இயக் ப்படும் மின்னணுசார் கபச்சு

ஆய்வியாகும்;

கூட்டிரணப்பான்

1930 ளின்

உருவாக் ப்பட்டது. கவாடரைப் பயன்படுத்துவது

ரமயத்தில்

தபல்

லாபால்

(Bell

lab)

டினம். மட்டுமன்ேி இந்த இயந்திைத்தால்

உற்பத்திதசய்யப்பட்ட கபச்சின் பண்பும் புாிதிேனும் நல்லதல்ல. இந்த ஒழுங்குமுரே தசயற்ர ப்
கபச்ரச உற்பத்தி தசய்வதில் அதன் திேன் ாைணமா ப் பு ழ்தபற்ேது.
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கவாடர் கபச்சுக் கூட்டிரணப்பான் (VODER speech synthesizer)

மூலக் ட்டுப்பாடு
குைலிலா மூலம்

ஒலிதபருக் ி

ஒலியூக் க் ட்டுப்பாடு

ஒலியூக் ி

குைல் மூலம்

1 2

3 4

6 7 8 9

1

5

“தமௌனம்”

“நிற் ிேது”

கவாடர்
ன்கசால்

சக்தி தசாடுக் ி

விரசப்பலர

மணிக் ட்டு பார்

இரசரமக் ட்டுப்பாடு

கவாடாின் தசய்முரே விளக் த்திற்குப் பின்னர் அேிவியல் உல ம் கபச்சு கூட்டிணப்பாக் த்தில்
அதி

விருப்பத்ரதக்

ாட்டியது. கவாடாின் அடிப்பரட அரமப்பும்

வடி ட்டுவான்–மாதிாி

(source-filter-model)

பிைாங் ிளின்

(Franklin

கூப்பர்

Cooper)

தற்கபாரதய
மற்றும்

ருத்தும் கபச்சின் மூலம்-

ஒழுங்குமுரே ள்

அவர்தம்

உதவியாளர் ள்

கபான்ேகத.
1951-இல்

ைாஸ் ின்ஸ் ஆய்வுக்கூடத்தில் (Haskins laboratory) அரமப்தபாழுங்கு திருப்பி ஒலிக்கும்
கூட்டிரணப்பாரன (pattern playback synthesizer) உருவாக் ினர்.

இது பதிவுதசய்யப்பட்ட

நிேமாரல நிழற்பட/ஒலிவர்ணரனப்பட அரமப்தபாழுங்ர மூல அல்லது மாற்ேப்பட்ட வடிவில்
ஒலி ளா த் திரும்ப மாற்ேியது. நிேமாரல நிழற்பட/ஒலிவர்ணரனப்பட அரமப்தபாழுங்கு
ஒளிப்பு வல்ல தபல்ட் மீது ஒளிசார்ந்ததா /ஆப்டிக் லா ப் பதிவிக் ப்படு ின்ேது.
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PAT (Pragmatic Artificial Talker) முதல் ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் ி ஆகும்; இது
வால்டர் லாைன்சால் (Walter Lawrence) 1953-இல் அேிமு ப்படுத்தப்பட்டது. பாட் இரணயா
இரணக் ப்பட்ட மின்னணு ஒலிச்தசேிவு ஒலியூக் ி ரளக் த ாண்டிருக் ின்ேது. உள்ளீட்டு
குேிர

பஸ்-ஆ கவா இரைச்சலா கவா (buzz or noise) இருக்கும். ந ைக்கூடிய

ண்ணாடி

ஸ்ரலடு (moving glass slide) மூன்று ஒலிச்தசேிவு நி ழ்தவண் ரள (formant frequencies), குைல்,
அரலவீச்ச்சு, அடிப்பரட அதிர்தவண் (fundamental frequency), இரைச்சல் அரலவீச்சு (noise
amplitude)

இவற்ரேக்

ட்டுப்படுத்த

ஆறு

ாலச்

தசயல்பாடு ளா

வர்ணம்பூசிய

அரமப்தபாழுங்கு ரள மாற்ேப் பயன்படுத்தினர். குன்னார் ஃபண்ட் (Kunnar Fant) 1950-இல்
முதலில் ஒழுக்கு ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணபாக் ி (cascade formant synthesizer) ஓவ் 1 (OVE I)
(OVE- Orator Verbis Elecris) அேிமு ப்படுத்தினார்; இது ஒழுக் ில் இரணக் ப்பட்ட ஒலிச்தசேிவு
ஒலியூக் ி ரளக் த ாண்டது. 1962-இல் ஃபாண்டும் மார்ட்கடானியும் (Fant and Martony)
கமம்படுத்தப்பட்ட

ஓவ்

2

(OVE

II)

கூட்டிரணப்பாக் ிரய

அேிமு ப்படுத்தினார்;

உயிதைாலி ள், மூக்த ாலி ள், தரடதமய்தயாலி ள் இவற்ேிற்குப் கபச்சுக்குழலின்
தசயல்பாட்ரட மாதிாிப்படுத்தத் தனிப் பகுதி ரளக் த ாண்டிருக் ின்ேது.

இது
டத்தல்

குைல், உயிர்ப்பு

இரைச்சல், உைாய்வு இரைச்சல் என்பன சாத்தியமான துண்டல் ள் ஆகும்.
பாட் மற்றும் ஓவ் (PAT and OVE) இவற்ரே ஆய்ந்த பின்னர் ஜாண் கைால்ம்ஸ் (John
Holmes) 1972-இல் இரண ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் ிரய (paralle formant synthesizer)
அேிமு ப்படுத்தினார். 1978-இல் ாிச்சர்ட்

ாக்னான் (Richard Gagnon) மலிவான கவாட்ைாக்ஸ்

அடிப்பரடயிலான ரடப்-என்–டாக் ஒழுங்குமுரேரய (Votrax-based Type-n-Talak system)
அேிமு ப்படுத்தினார். 1982-இல் ஸ்ட்ாீட் எலக்ட்ைானிக்ஸ் (Street Electronics) எதிதைாலி மலிவு
ஒலியிருரம கூட்டிரணப்பாக் ிரய (Echo low-cost diaphone synthesizer) அேிமு ப்படுத்தினார்.
தற் ாலப்

கபச்சுக்

கூட்டிரணப்பாக் த்

ததாழில்நுட்பங் ள்

மி ச்

சிக் லான

நவீனமான

தநேிமுரே ரளயும் வழிமுரேவரைவு ரளயும் உள்ளடக் ியது. ஒன்ேிரணப்பாக் ப் கபச்சுக்
கூட்டிரணப்பாக் ம், ைிட்டன் மார்க்க ாவ் மாதிாி ள் (HMM models) அடிப்பரடயிலான
கூட்டிரணப்பாக் ம் என்பன அண்ரமயில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தற் ால தநேிமுரே ள்
ஆகும்.
3.5.7.5. கபச்சுக் கூட்டிரணப்பா அணுகுமுரே ள்
கபச்சு
இயற்ர யான

மனிதவினம்

ஒருவருக்த ாருவர்

முரேயாகும்.

கபச்சுக்

ருத்துக் ரளப்

கூட்டிரணப்பாக் ம்
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ணினிரயப்

பயன்படுத்திப்

கபச்ரசக் கூட்டிரணப்பாக் ம்

மனிதப் கபச்ரச பாவிக்கும்/கபாலச்தசய்யும் ஒலி உருவாக் ம்

தசய்யும்

தசயல்முரேயாகும்.

ீழ் மட்டக் கூட்டிரணப்பாக் ம்

என்று கூேப்படு ின்ேது. கமல்மட்ட கூட்டிரணப்பாக் ம் எழுதப்பட்ட உரைரய/பனுவரல
அல்லது குேியீடு ரளக்

ீழ்மட்ட உருவாக்

ஒழுங்குமுரேரய இயக் ப் தபாருத்தமான

விருப்பப்பட்ட ஒலியியக் க் குேியீடு ளின் அருவ உருப்படுத்தமா மாற்றுவரத விளக்கு ின்ேது.
உற்பத்தியின்

தநேிமுரே ளின்

அடிப்பரடயில்

கபச்சு

கூட்டிரணப்பாக் த்ரத

நான்கு

முக் ியமான வர ப்பாடு ளா வர ப்படுத்தலாம்.
1 ஒலிப்பியல் கூட்டிரணப்பாக் ம் (Articulatory synthesis)
2. ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் ம் (Forman snynthesis)
3. இரணப்பு கூட்டிரணப்பாக் ம் (Concatenative synthesis)
4. எச்.எம்.எம். அடிப்பரடயிலான கூட்டிரணப்பாக் ம் (HMM based synthesis)
3.5.7.5.1. ஒலிப்பியல்சார் கூட்டிரணப்பாக் ம்
கபச்சுக்

குழாயின்

மாதிாிரயப்

பயன்படுத்தி

கபச்சு

ஒலி ரள

உற்பத்திதசய்வது

ஒலிப்பியல் சார் கூட்டிரணப்பாக் ம் (articulatory synthesis) ஆகும்; இது கநைடியா கவா
மரேமு மா கவா கபச்சு ஒலிப்பி ளின் இயக் த்ரத ஊக்குவிக் ின்ேது. கபச்சுக்குழாயின்
வடிவத்ரதப் பல வழி ளில் ட்டுப்படுத்த இயலும்; இது நாக்கு, தாரட, உதடு ள் கபான்ே கபச்சு
ஒலிப்பி ளின் இருப்ரப மாற்றுவரத உட்படுத்தும். கபசுக்குழாயின் உருப்படுத்தம் வழி
ஓட்டத்ரத டிஜிட்டலா

கபாலச்தசய்வதால்/பாவிப்பதால் கபச்சு உருவாக் ப் படு ின்ேது.

ஒலிப்பியல்சார் கூட்டிரணப்பா த்தில் இரண ஒலிப்பு விரளவு ள் இயற்ர யா
குைல்வரளசார்

ாற்ேின்

மூலப்

பண்புக்கூறு ள்,

கபச்சுக்குழாய்

மற்றும்

வரு ின்ேது.

குைல்வரள

மடல் ள்

இவற்ேிற் ிரடகயயுள்ள ஊடாட்டம், துரண குைல்வரளசார் ஒழுங்குமுரேயின் பங் ளிப்பு
மற்றும் மூக்குக் குழாய் மற்றும் மூக்குத் துரள ள் (sinus cavities) இவற்றுடன் இரதச் சாியா க்
ர யாள இயலும்.
ஒலிப்பியல்சார்
இரணக் ின்ேது.

உருவாக் ம்

ஒலிப்பியல்

படத்தில்

மாதிாியில்

ாட்டியுள்ளது
கபச்சுக்

குழல்

கபான்று
பல

இரு

சிேிய

மதிாி ரள
பகுதி ளா ப்

பகுக் ப்பட்டுள்ளது மற்றும் ததாடர்புரடய குறுக்கு தவட்டுப் பகுதி ள் (cross-sectional areas)
கபச்சுக்

குழாய்ப்

சிேப்புப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

பண்பு ரள

உருப்படுத்தம்

தசய்வதற்கு

அளவீடு ளா ப்

ஒலியியக் வியல் மாதிாியில் ஒவ்தவாரு குறுக் ீடான பைப்பு ளும்
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மின்சாை

அனலாக்

டத்து

ரலனால்

(electrical

analog

transmission

line)

கதாைாயமாக் ப்பட்டுள்ளது.
ீகழ தைப்பட்டுள்ள ஒலிப்பியல் சார் மாதிாி கபச்சு உற்பத்தியின் முக் ியமான கூறு ரள
உருப்படுத்தம் தசய் ின்ேது; இது தனது எல்ரல ரள முரேகய குைல்வரளயிலும் வாயிலும்
இடமா க்

த ாண்ட

ஒலியியக் க்

குழாயின்

குறுக்குதவட்டுப்

பைப்பின்

கவறுபாட்ரடப்

பிைதிபலிக்கும் பைப்புச் தசயல்பாட்டின் ணிப்பு அதன்முக் ிய கநாக் மாகும்.

மூல அளவீடு

கூட்டிரணப்பா ப் கபச்சு

ஒலியியக் மாதிாி

ஒலிப்பியல் மாதிாி
ஒலிப்பி ளின் இருப்பிடம்

கபச்சுக்குழாயின்

ஜியாமண்டாிக்

புாிந்துத ாள்ளலுக்கு

பைப்பு

முக் ியமாகும்

(geomenteric

மற்றும்

அது

area)

கபச்சு

ஒலிப்ரபப்

பற்ேிய

உருவாக் த்திற்கு

நமது

முக் ியக்

ாைணியாகும். கபச்சு உருவாக் த்தின் ஒலியியக் க் க ாட்பாடு அடிப்பரடயில் சீைற்ே மற்றும்
ால மாறுபாட்டுரடய குறுக்குதவட்டுப் பைப்பு ள் மனிதப் கபச்சுக் குழாரய ஒரு ஒலியக் க்
குழாயா

(acoustic tube) மாதிாியாக் ம் தசய்ய இயலும். கவறுபட்ட தமாழி ஒலி ரள உற்பத்தி

தசய்ய அது

ிளர்ச்சி மூலத்ரத (excitation source) ஒழுங்குபடுத்து ிேது. ஒலிப்பு இடங் ள்

குேிப்பிடப்பட்டுவிட்டால் குறுக்குதவட்டுப் பைப்பு ள் கபச்சுக்குழாய் எல்ரலக்க ாட்டின் மீது ஒரு
சல்லரட அரமப்ரப (grid structure) ஒன்ேின் கமல் ஒன்ோ ரவப்பதால் ணிக் ப்படு ின்ேது.
இந்த

சல்லரடக்

கவறுபடு ின்ேது

க ாடு ள்
(அரவ ள்

(grid

lines)

ஒலிப்பி ளின்

தமர்தமல்ஸ்தடன்

இருப்பிடம்

மாதிாியில்

அடிப்பரடயில்

(Mermelstein’s

model)

நிறுவப்படு ின்ேது). தமாத்தம் 60 பகுதி ள், கபச்சுகுழாய்க்கு 59 பகுதி ள் மற்றும் நமது
மாதிாியில் பயன்படுத்தப்படும் குைல்வரளயின் தவளிகயற்றும் வழிக்கு ஒரு பகுதி (நிரலயான
நீளம் மற்றும் பைப்பு) நமது மாதிாியில் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
distance)

பின்வய-கமல்வய

மற்றும்

முன்வய- ீழ்வய

அம்புவடிவ தூைம் (sagittal

தவளிஎல்ரலக்

க ாடு ளுக்கு

இரடகயயுள்ள சல்லரடக் க ாடுப் பகுதியா வரையரே விளக் ம் தசய்யப்படு ின்ேது.
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கபச்சுக்குழாயின்

ரமயக்க ாடு

பக் த்திலுள்ள

சல்லரடக்

க ாடு ளின்

ரமயப்

புள்ளி ரள இரணப்பதால் உருவாக் ப்படு ின்ேது. ரமயக் க ாட்டின் நீளம் கபச்சுக்குழாயின்
நீளத்திற்குச்

சமமானதா க்

ருதப்படு ின்ேது.

அம்புவடிவ

தூைம்

சூத்திைங் ளால் (empiric formulas) குறுக்குதவட்டு பைப்பு ளா
உற்பத்தியின்

ஒலியியக் க்

க ாட்பாடு

அடிப்பரடயில்

அனுபவாத

மாற்ேப்படு ின்ேது. கபச்சு

நாம்

குறுக்குதவட்டுப் பைப்பிலிருந்து ஒலிச்தசேிவு நி ழ்தவண் ரளக்
கபச்சுக்குழலின் ஒலியியக் வியல் மாற்ேச் தசயல்பாட்ரடக்

இறுதியில்

தைப்பட்ட
ணிக்

கபச்சுக்குழல்

இயலும். தைப்பட்ட

ணிப்பதிலிருந்து ஒலிச்தசேிவு

நி ழ்தவண் ரள ஆக் க்கூறு ளா ப் பிாிப்பது எளிது. கபச்சுக்குழல் குறுக்குதவட்டுப் பைப்பு
கபச்சுக் குேி ரளப் பற்ேிய ஒலியியக் வியல் த வல் ரளத் (ஒலிச்தசேிவு நி ழ்தவண் ரள)
தரு ின்ேது. இறுதியா

நாம் அரதக்

ட்டுப்பாடு ளுடன் கூடிய பல்பாிமாண வாிரசயல்லாத

உத்தமமாக் ச் சிக் லா க் (multi dimensional nonlinear optimization problem)

ருது ின்கோம்

மற்றும் உத்தம ஒலிப்பு தவக்டாைா க் (optimum articulatory vector) ணிக் ின்கோம்.
மனிதப்

கபச்சு

த ாண்டுள்ளது.
models)

இந்தக்

கபச்சுக்குழலுக்கு

ஒழுங் ரமப்பின்

ஒலியியக்

மாதிாி

பல

துரணமாதிாி ரளக்

கபச்சுக்குழல் மற்றும் மூக்குக்குழல் மாதிாி ள் (vocal tract and nasal tract
குழல் ளில்
குைல்

ஓரச

பைவரலப்

ிளர்வுேல்

பாவிக் ின்ேது.

அரலவடிவு ரள

(voice

ிளர்வுேல்

மூல

மாதிாி

excitation

waveforms)

உருவாக்கு ின்ேது. உைதசாலி ள் மற்றும் அரடப்தபாலி ளுக்குாிய இடுக்கு ளில்

ிளர்ந்ததழும்

ாற்தோழுக்கு ஓரச மூலத்தால் உருவாக் ப்படு ின்ேது. பைவல் மாதிாி (radiation model)
உதடு ளிலிருந்தும் மூக்குத்துவாைங் ளிலிருந்தும் பைவும் ஒலியியக் ச் சக்திரயப் பாவிக் ின்ேது.
கபச்சுக்குழல், எலும்பு உட்புரழ ளுடன் கூடிய
குைல்வரள குழல்,

ிளர்தல் மூலம், மற்றும்

கபச்சு ஒழுங்குமுரேயின்

மூக்குக் குழல், குைல்வரள தரட, துரணக்

ிளர்தல் இரைச்சல் மூலம் இவற்ரே உட்படுத்தும்

டத்தல்-க ாடு சுற்று மாதிாி (transmission-line circuit model)

உருவாக் ப்படு ிேது. ஒவ்தவாரு கபச்சுக் குழல் துரண ஒழுங் ரமப்பின் ஒலியியக்

மாதிாியும்

ஆயப்படு ிேது.
ஒரு

நரடமுரே

ஒலிப்பு

கூட்டிரணப்பாக் ி

(practical

articulatory

synthesizer)

கபாச்சுக்குழல், எலும்பு உட்புரழ ளுடன் கூடிய மூக்குக் குழல், குைல்வரளத் தரட ள், துரண
குைல்வரள ஒழுங்குமுரே,
கபச்சு

ஒழுங்குமுரேயின்

ிளர்வுேல் மூலம்,
ஒலியியக்

ிளர்தல் ஓரச மூலம் இவற்ரே உட்படுத்தும்.
சமன்பாடு ள்

கூட்டிரணப்பாக் ிக்கு கவண்டி உருவாக் ப்படு ின்ேது.

பாிந்துரைக் ப்பட்ட

ஒலிப்பு

ாலப்புல அணுகுமுரே (time-domain
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approach)

கபச்சு

ஒழுங்குமுரேயின்

இயக் ப்

பண்புக்கூறு ரளப்

பாவிக் ப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. கபச்சுக் குழல் குறுக்குதவட்டுப் பைப்பு அல்லது ஒலிப்பு அளர

ள்

(articulatory parameters), கநர்க ாட்டு அல்லது ஆர்க் டான் தசயல்பாட்ரடப் (arc tan function)
பயன்படுத்தி இரு அடுத்தடுத்த சட்டங் ளுக்கு இரடயில் தசரு ப்படு ின்ேது. முரேயா த்
திட்டமிடப்பட்ட ஒலிப்பு உருவாக் ி ள் உைதசாலி ள் மற்றும் அரடப்தபாலி ளின் எல்லா
இயல்பான கதரவயான விரளவு ரள மீள்ளுருவாக் ம் தசய்யவும் உண்ரமயான கபச்சு
உருவாக் த்தில்

நி ழும்

தபௌதி ச்

தசயல்பாடு ரள

ஒக்கும்

விதத்தில்

இரண

ஒலிப்பு

மாற்ேங் ரளயும் மூலக் குழாய் ஊடாட்டத்ரதயும் மாதிாிப்படுத்த இயலும்.
3.5.7.5.2 ஒலிச்தசேிவுக் கூட்டிரணப்பாக் ம்
ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் ம் (formant synthesis) ஓட்டகநைத்தில் மனிதப் கபச்சு
மாதிாி ரளப் பயன்படுத்துவதில்ரல. மாோ ஒலியியக் மாதிாி ரளப் பயன்படுத்தி தவளியீடு
கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட கபச்சு (output synthesized speech) உருவாக் ப்படு ின்ேது.
அடிப்பரட நி ழ்தவண், குைல்படுத்தல் (voicing), இரைச்சல் நிரல ள் (noise levesl) கபான்ே
அளர

ள்

தசயற்ர ப்கபசின்

அரலவடிரவ

உருவாக்கும்

படி

ால

அடிப்பரடயில்

மாற்ேப்படு ின்ேது. இந்த அணுகுமுரே சிலகவரள ளில் விதி அடிப்பரடயிலான உருவாக் ம்
(rule-based synthesis) என்று அரழக் ப்படு ின்ேது; இருப்பினும் சிலர் பல ஒன்ேிரணக்கும்
ஒழுங்குமுரே ள்

ஒழுங்குமுரேயின்

சில

பகுதி ளுக்கு

விதி

அடிப்பரடயிலான

உட்கூறு ரள/பகுதி ரள பயன்படுத்து ின்ேன என்று வாதிடு ின்ேனர்,
ஒலிச்தசேிவு உருவாக் த் ததாழில்நுட்பம் அடிப்பரடயிலான பல ஒழுங்குமுரே ள்
ீழ்வரும் படத்தில்
தவளியீட்ரட

ாட்டியுள்ளது கபால் தசயற்ர யான, ைகபாட்டிக் ஓரசப் கபச்சு மற்றும்

உருவாக்கு ின்ேது;

இருப்பினும்

அதி

இயற்ர த்தன்ரம

கபச்சு

கூட்டிரணப்பாக்

ஒழுங்குமுரேயின் (speech synthesis system) இலக்கு அல்ல; ஒலிச்தசேிவு

ஒழுங்குமுரே ள்

(formant

synthesis

systems)

ஒன்ேிரணக்கும்

ஒழுங்குமுரே ரளவிட

(concatenative systems) சில அனுகூலங் ரளக் த ாண்டுள்ளன.
ஒலிச்தசேிவு

கூட்டிரணப்பாக் ம்

தசய்யப்பட்ட

கபச்சு

மி

அதி

கவ த்திலும்

ஒன்ேிரணப்பு ஒழுங்குமுரே ரளச் சிரதக்கும் ஒலியியக் த் தடுமாற்ேத்ரத விலக்குவதால்
நம்ப மான அளவில்

புாியக்கூடியது.

இைண்டாவது

ஒலிச்தசேிவுக் கூட்டிரணப்பாக் ி ள்

ஒன்ேிரணப்பு ஒழுங்குமுரே ரளவிட தபரும்பான்ரமயும் குரேந்த வழியரமப்புவரைவு ள்
த ாண்டது; ஏதனன்ோல் அரவ கபச்சு மாதிாி ளின் தைவு அடிதளத்ரதக் த ாண்டிருக் வில்ரல.
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நிரனவ

இடம், ஆய்வு ஆற்ேல் தபரும்பான்ரமயும் அாிதா

இருக் ிே உட்படு

ணிப்புச்

சூழல் ளிலும் (embedded computing situations) அவற்ரேப் பயன்படுத்த இயலும். இறுதியா
ஒலிச்தசேிவு அடிப்பரட ஒழுங்குமுரே ள் தவளியீட்டுப் கபச்சின் எல்லா கநாக்கு ளுடனும்
முழுக்

ட்டுப்பாடு

த ாண்டிருப்பதன்

மட்டுமல்லாமல் பலவர

ாைணமா க்

க ள்வி ரளயும்

கூற்று ரளயும்

உணர்ச்சி ரளயும் கபச்சின் சுைங் ரளயும் தவளிப்படுத்தும் மீக்கூறு

அல்லது இரசகயாட்டத்தின் அதி வர

ள் தவளியீடா இருக் வியலும்.

கபச்சு மூலம்
திர்வீச்சுப்

இரணயா /ததாடர்ச்சி

+

பண்பு ள்

யா உள்ள ஒலியூக் ி

ஓரச உருவாக் ி

கபச்சு

3.5.7.5.3 ஒன்ேிரணப்பு கூட்டிரணப்பாக் ம்
ஒன்ேிரணப்புப் கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ம் (concatenative synthesis) இயல்பான
கபச்சிலிருந்து
அலகு ரளப்

ஆக் ப்பட்ட

கவறுபட்ட

பயன்படுத்தும்

முன்பதிவுதசய்யப்பட்ட
ஒன்ேிரணக் ப்படும்.

நீளமுள்ள

ஏற் னகவ

தசயல்பாடாகும்.

கபச்சின்

ஒன்ேிரணப்பு

தைவுதளத்திலிருந்து

ஒன்ேிரணப்பு

கபச்சுக்

பதிவுதசய்யப்பட்ட

உள்ள

கூட்டிரணப்பாக்

கபச்சு

உருவாக் த்தில்
கபச்சுக்

நுட்பங் ள்

கூறு ள்
மூலம்

பல

தவற்ேி ைமான ஒழுங்குமுரே ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் ஒன்ேிரணப்பாக் த்தில்
பல சிக் ல் உள்ளன. அதி

அளபு இயற்ர த்தன்ரமயான ஒலி ரள உருவாக் கவண்டி

அரவ ள் வனத்தில் த ாள்ளப்படகவண்டும். சில சிக் ல் ள் ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1. உருவாக் ப்பட்ட கபச்சில் இரணக் ப்படும் இடங் ளில் ததாடர்ச்சி இல்லாரம.
2. குேிப்பா

அரச ள்,

தசாற் ள்

கபான்ே

நீண்ட

ஒன்ேிரணப்பு

அலகு ள்

பயன்படுத்தப்படும்கபாது நிரனவ த் கதரவ தபரும்பான்ரமயும் அதி மாகும்.
3. தைரவச் கச ாிப்பதற்கும் அரடயாளப்படுத்துவதற்கும் தபரும்பான்ரமயும்

ாலம்

அதி மா த் கதரவப்படும்.
4. தவளியீட்டுப் கபச்சு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட தைவு அடித்தளத்ரத அதி மா ச் சார்ந்து
அரமயும்.
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க ாட்பாட்டு அடிப்பரடயில் எல்லா சாத்தியமான மாற்தோலி ளும் உட்படுத்தப்படகவண்டும்;
இருப்பினும்

தைத்திற்கும்

மாதிாி ளின்

எண்ணிக்ர

ளுக்கும்

இரடயில்

சலுர

ள்

தசய்துத ாள்ளகவண்டும். ஒன்ேிரணக் ப்படகவண்டிய கபச்சு அலகு ள் பதிவுதசய்யப்பட்ட
ஒலியின் கவறுபட்ட இடங் ளிலிருந்து பிாித்ததடுக் ப்படுவதால் ஒலிரயப் பதிவு தசய்யும் கபாது
எப்கபாதும் இரசரம ஒன்றுகபால் இருக்
இரசம ரளக்

த ாண்டிருப்பதாலும்

ஏற்படு ின்ேது.

இயல்பான

அ ற்ேப்படகவண்டும்;

இயலாததாலும் கவறுபட்ட தசாற் ள் கவறுபட்ட

ஒன்ேிரணக்கும்

ஒலிரயப்

இரணக் ப்படும்

இடங் ளில்

தபறுவதற் ா
இைண்டு

ததாடர்ச்சி

இரணக் ப்படும்

கபச்சு

அலகு ளின்

இன்ரம
இடங் ள்

இரசரமரயச்

சமன்படுத்தி இரதச் தசய்யவியலும்.
இந்தச்

தசயல்பாட்டில்

நாம்

கதரவப்படும்

கூற்றுக் ரள

உருவாக்குவதற் ா

முன்ஒலிப்பதிவு தசய்யப்பட்ட தைவு அடித்தளத்திலிருந்து கபச்சின் கூறு ரளத் ததாிந்ததடுத்து
ஒன்கோடு

ஒன்று

இரணக் ின்ே

ாைணத்தால்

பின்வரும்

படத்தில்

ாட்டப்பட்டுள்ள

ஒன்ேிரணப்பு உருவாக் ம் தவட்டி ஒட்டும் கூட்டிரணப்பாக் ம் (cut and paste synthesis)
என்றும் அரழக் ப்படு ின்ேது. இந்தச் தசயல்பாட்டில் நாம் கதரவப்படும் கூற்றுக் ரள
உருவாக்குவதற் ா

முன்ஒலிப்பதிவு

தசய்யப்பட்ட

தைவு

அடித்தளத்திலிருந்து

கபச்சின்

கூறு ரளத் ததாிந்ததடுத்து ஒன்கோடு ஒன்று இரணக் ின்கோம்.

u-#1

t-u1

#-t1
#

#

u-#2
#-t2

#-t3

t-u2

u-#3

t-u3

ஒலிப்பதிவு தசய்வதற்குப் தபாதுவான கதர்வு ஒலியன் ளும் ஒலியிருரம ளும் (diphones) ஆகும்;
ஏதனன்ோல்

அரவ ள்

கதரவ ரளப் கபாதுமான

கபாதுமான

தந ிழ்வு

அளவுக்கு ரவப்பதற்கு

தபறுவதற்கு
கவண்டியும்
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ாைணங் ளால் அரச ள் அல்லது தசாற் ள் கபான்ே நீண்ட அலகு ரளப் பயன்படுத்துவது
சாத்தியமில்லாதது

மற்றும்

நரடமுரேப்

படுத்த

இயலாதது

ஆகும்.

ஒன்ேிரணப்பு ளில்

ஒலியிருரம ரளப் (diaphones) பயன்படுத்துவது ஒலிப்பு ரளக் ர யாள நல்ல சாத்தியங் ரளத்
தரு ின்ேது;

ஏதனன்ோல்

ஒலியிருரம ள்

ஒரு

ஒலியனிலிருந்து

மற்தோரு

ஒலியனுக்கு

மாறுவரதயும் மற்றும் முதல் ஒலியனின் பின் பகுதிரயயும் இைண்டாம் ஒலியனின் முன்
பகுதிரயயும்

த ாண்டிருக் ின்ேது. இதன் விரளவா

ஒன்ேிரணப்பு இடம் ஒவ்தவாரு

ஒலியனின் ரமயத்திலும் இடங் ாணப்படும் மற்றும் இது ஒலியனின் நிரலயான இடமா
இருப்பதன்
இயலும்.

ாைணமா

எல்ரல ளில் ஏற்படும் கவறுபாட்டின் அளவு குரேவரத எதிர்பார்க்

ஒரு தைவு அடித்தளத்தின் கவறுபட்ட ஒலியன் ளின் எண்ணிக்ர

ிட்டத்தட்ட 40-

இலிருந்து 50-க்குள் இருக்ர யில் தபாருத்தமுள்ள ஒலியிருரம ளின் எண்ணிக்ர

இயல்பா

1500-இலிருந்து 2000 வரைக்கும் இருக்கும்; இருப்பினும் இந்த அளவு தைவு அடித்தளத்ரதக்
த ாண்ட கூட்டிரணப்பாக் ி தபாதுவா ச் தசயல்முரேப்படுத்தத் தக் தாகும்.
தபாதுவா
உருவாக்கும்.

ஒருங் ிரணப்பாக் ம்
இருப்பினும்

மி

கபச்சில்

இயற்ர யான

உள்ள

உருவாக் ப்பட்ட

இயற்ர யான

கபச்ரச

கவறுபாடு ளுக்கும்

அரலவடிவு ரளக் கூேிடுவதற் ான தானியக் மான நுட்பங் ளின் இயல்புக்கும் இரடயிலான
கவறுபாடு ள் தவளியீட்டில் க ட் த்தக்
மூன்று முக் ியத் துரண வர

தடுமாற்ேத்தில் விரளயும். ஒன்ேிரணப்பா த்தின்

ள் உள்ளன.

3.5.7.5.4 அலகுத் கதர்வு கூட்டிரணப்பாக் ம்
அலகுத் கதர்வு கூட்டிரணப்பாக் ம் (unit-selection synthesis) பதிவு தசய்யப்பட்ட
கபச்சின் தபாிய தைவு அடித்தளங் ரளப் பயன்படுத்து ின்ேது. தைவு அடித்தள உருவாக் த்தின்
கபாது

ஒவ்தவாரு

பதிவுதசய்யப்பட்ட

கூற்றும்

பின்வருவனவற்ேின்

சிலவா

அல்லது

எல்லாமா க் கூேிடப்படும்: தனிப்பட்ட ஒலி ள், ஒலியிருரம ள், அரைதயாலி ள், அரச ள்,
உருபன் ள், ததாடர் ள், மற்றும் வாக் ியங் ள்.

இயல்பா க் கூறு ளாக்கும் பகுப்பு சிேப்பா

மாற்ேப்பட்ட ஒரு கபச்சுப் புாிவான் குழுமத்ரதப் பயன்படுத்தி அரலவடிவம், நிேமாரல
நிழற்படம்/ஒலியியக்
பின்னர்

சில

வர்ணரனப்படம் கபான்ே

ர யாலான

திருத்தங் ளுடன்

ஒரு

ாட்சி உருப்படுத்தங் ரளப் பயன்படுத்தி
“ ட்டாயப்படுத்தப்பட்ட

வாிரசயாக் ”

முரேக்குச் தசய்யப்படு ின்ேது. கபச்சு தைவு அடித்தளத்தில் அலகு ளின் தசால்லரடவு, பகுப்பு
மற்றும் அடிப்பரட நி ழ்தவண் (இரசரம), ாலம், அரசயில் இருப்பிடம், அடுத்துவரும் ஒலி ள்
கபான்ே ஒலியியக்

அளர

ளின் அடிப்பரடயில் உருவாக் ப்படு ின்ேது. வழிமுரேவரைவு
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இயக் க்

ால ட்டத்தில் (runtime) விரும்பப்பட்ட இலக்குக் கூற்று தைவு அடித்தளத்திலிருந்து

கதர்ரவ நாடும் அலகு ளின் நற் ததாடர்ச்சியிரய உறுதிதசய்வதால் உருவாக் ப்படு ின்ேது.
இந்தச் தசயல்பாடு சிேப்பா

மதிப்பீடுதசய்யப்பட்ட தீர்மானக்

ிரளயரமப்ரபப் பயன்படுத்தி

வழக் மா ச் சாதித்துக் ாட்டப்படு ின்ேது.
அலகுத்

கதர்வு

குேிர /சமிக்ர ப்

பதிவுதசய்யப்பட்ட

பகுப்பாய்வின்

பயன்படுத்துவதன்

(digital

ாைணமா

கபச்சுக்கு
signal

அதி

இலக் தவண்ணியல்/டிஜிட்டல்

processing)

குரேந்த

இயற்ர த்தன்ரமரய

அளரவகய

வழங்கு ின்ேது.

இலக் தவண்ணியல் குேிர ப் பகுப்பாய்வு தபரும்பான்ரமயும் பதிவுதசய்யப்பட்ட கபச்ரச
குரேந்த

அளவு

இயல்பானதா ச்

தசய் ின்ேது;

சில

ஒழுங்குமுரே ள்

அரலவடிரவ

கநர்த்திதசய்ய ஒன்ேிரணக்கும் இடத்தில் குேிர ப் பகுப்பாய்வின் குரேந்த அளரவகய
பயன்படுத்து ின்ேன. நல் அலகுத்கதர்வு ஒழுங்குமுரே ளின் (best unit

selection systems)

தவளியீடு

முக் ியமா ப் பனுவலிலிருந்து கபச்சு ஒழுங்குமுரே ஒத்திரசவு தசய்யப்பட்ட

சூழல் ளில்

தபரும்பான்ரமயும்

உண்ரமயான

மனிதக்

குைல் ளிலிருந்து

கவறுபடுத்த

இயலாதனவாய் உள்ளன. இருப்பினும் அதி ப்படியான இயற்ர த்தன்ரம இயல்பா
கதர்வு

கபச்சுத்

ஒழுங்குமுரே ளில்

தைவு

அடித்தளத்தளங் ரள

கபசின்

நீண்ட

மி ப்

மணிகநைங் ரள

தபாிதா

அலகுத்

கவண்டு ின்ேது;

உருப்படுத்தம்

தசய்யும்

சில

ி ாரபட்

அளவிலான பதிவு தசய்யப்பட்ட தைரவ கவண்டும். கமலும் தைவு அடித்தளத்தில் நற் கதர்வு
சாத்தியம்

இருந்தகபாதிலும்

குரேந்த

கபச்சு

கூட்டிரணப்பாக் த்ரத

விரளவிக்கும்

கூறு ரளகய கதர்வுதசய்யும் வழக் த்திற்கு அலகுத் கதர்வு வழிமுரே வரைவு ள் (unit selection
algorithms) அேியப்படுவன ஆகும்.
3.5.7.5.5 ஒலியிருரம கூட்டிரணப்பாக் ம் (Diaphone synthesis)
ஒலியிருரமக் கூட்டிரணப்பாக் ம் (Diaphone synthesis) தமாழியில் கநரும் எல்லா
ஒலியிருரம ரளயும் த ாண்டிருக்கும் குரேந்த அளவிலான கபச்சுத் தைவு அடித்தளத்ரதப்
பயன்படுத்து ின்ேது. ஒலியிருரம ளின் எண்ணிக்ர
(phonotactics) தபாறுத்து அரமயும்.

தமாழியின் ஒலியன் வைன்முரேரய

ஒலியிருரமக் கூட்டிரணப்பு உருவாக் த்தில் ஒவ்தவாரு

ஒலியிருரமக்கும் ஒகைதயாரு எடுத்துக் ாட்டுதான் கபச்சுத் தைவு அடித்தளத்தில் இருக்கும்.
வழியரமப்பு இயக் க்
குேிர

ால ட்டத்தில் ஒரு வாக் ியத்தின் இலக்கு மீக்கூறு இலக் தவண்ணியல்

பகுப்பாய்வு நுட்பங் ளின் மூலம் இந்தக் குரேந்த அலகு ள் மீது சுமத்தப்படும்.

விரளவிக் ப்படும்

கபச்சு

அலகுத்கதர்வு

ஒழுங்குமுரே ரளக்
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கமாசமானதா

இருக்கும்; ஆனால் ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் ி ளின் தவளியீட்ரடக்

ாட்டிலும் அதி

இயல்பானதா

இருக்கும். ஒலியிருரம கூட்டிரணப்பா ம் ஒன்ேிரணப்பு

கூட்டிரணப்பா த்தின் ஒலிசார் தடுமாற்ேங் ளாலும் ஒலிச்தசேிவு கூட்டிரணப்பாக் த்தின்
தசயற்ர

ஒலிப்பு இயல்பாலும் குரேயுற்ேிருக்கும்; சிேிய அளவு என்பரதத் தவிை இவ்விரு

அணுகுமுரே ளிலிருந்தும் குரேந்த அளவு அனுகூலங் ரளகய த ாண்டுள்ளது. எனகவ இதன்
வணி வயமான

பயன்பாடு ள்

குரே ின்ேன;

நரடமுரேப்படுத்தல் ள் இலவசமா க்

இருப்பினும்

ிரடப்பதன்

ாைணமா

பல

தமன்தபாருள்

இது ததாடர்ந்து ஆய்வில்

பயன்படுத்தப்பட்டு வரு ின்ேது.
3.5.7.5.6 தபாருண்ரமக் ளச் சிேப்புக் கூட்டிரணப்பாக் ம் (Domain-specific synthesis)
தபாருண்ரமக் ளச் சிேப்புக் கூட்டிரணப்பாக் ம் (Domain-specific synthesis) முழு
கூற்ரேயும்

உருவாக்

முன்

ஒலிப்பதிவு

ஒன்ேிரணக் ின்ேது. இது பயணக்
அேிக்ர

ள்

கபான்ே

ஒரு

தசய்யப்பட்ட

தசாற் ரளயும்

ததாடர் ரளயும்

ால அட்டவரண அேிவிப்பு ள் அல்லது வானிரல

குேிப்பிட்ட

தபாருண்ரமக்

ளத்ரத

எல்ரலப்படுத்தும்

தவளியீடு ளின் பயன்பாடு ளில் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. இத்ததாழில் நுட்பம் நரடமுரே
படுத்துவதற்கு எளியது மற்றும் கபசும்
நீண்ட ால

வணி ப்

பயன்பாடு

டி ாைங் ள்

த ாண்டுள்ளது.

ணிப்பான் ள் கபான்ே

வாக் ிய

வர

ள்

ருவி ளில்

எல்ரலக்குட்பட்டு

இருப்பதாலும் மற்றும் அரவ மூல ஒலிப்பதிவு ளின் மீக்கூறு மற்றும் இரசகயாட்டத்துடன்
தநருக் மா ப் தபாருந்துவதாலும் இவ்தவாழுங் ரமப்பு ளின் இயற்ர த்தன்ரம நிரல மி வும்
உயர்ந்ததாய் இருக் இயலும்.
இவ்தவாழுங் ரமப்பு ள்

அவற்ேின்

தைவு

அடித்தளங் ளில்

தசாற் ள்

மற்றும்

ததாடர் ளால் எல்ரலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாலும் அரவ தபாது கநாக் த்திற்கு உ ந்ததல்ல
மற்றும்

அரவ

முன்

வழியரமப்பு

தசய்யப்பட்ட

தசாற் ள்

மற்றும்

ததாடர் ளின்

ஒன்ேிரணப்பு ரள மட்டுகம கூட்டிரணப்பு உருவாக் ம் தசய்ய இயலும்.
3.5.7.5.7 எச்.எம்.எம். அடிப்பரடயிலான கூட்டிரணப்பு உருவாக் ம் (HMM based synthesis)
எச்.எம்.எம். அடிப்பரடயிலான கூட்டிரணப்பாக் அணுகுமுரே (HMM based synthesis)
ைிட்டன் மார்க்க ாவ் மாதிாி ள் அடிப்பரடயிலானது. இந்த ஒழுங்குமுரேயில் நி ழ்தவண்
நிேமாரல/அரலமாரல (கபச்சுக் குழாய்), அடிப்பரட நி ழ்தவண் (கபசு மூலம்), கபச்சின்

ால

அளவு (மீக்கூறு) என்பன எச்.எம்.எம். ளால் ஒகை கநைத்தில் மாதிாிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கபச்சு
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அரல ள்

கூடுதல்

சாத்திய

அளவீடு

(maximum

likelihood

criterion)

அடிப்பரடயில்

உருவாக் ப்படு ின்ேது.
இவ்தவாழுங் ரமப்பு இைண்டு நிரல ரளக் த ாண்டுள்ளது: பயிற்சி நிரல, (training
stage) கூட்டிணப்பாக் ம் (கசாதரன) (testing).

பயிற்சி நிரலயில் ஒலியன் எச்.எம்.எம். ள்

கபச்சு தைவு அடித்தளத்ரதப் பயன்படுத்திப் பயிற்சி தசய்யப்படு ின்ேது. நிேமாரல/அரலமாரல
(spectrum),

அடிப்பரட

நி ழ்தவண்

மாதிாிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன;

இதில்

(F0)

என்பன

பல்தலாழுக்கு

நிேமாரல/அரலமாரல

மற்றும்

எச்.எம்.எம். ளால்
F0

பகுதி ளுக்கு

தவளியீட்டு வினிகயா ங் ள் (output distributions) முரேகய ததாடர்ச்சியான நி ழ்வுத்த வு
வினிகயா ம் (continuous probability distribution) மற்றும் பல் இரடதவளி நி ழ்வுத்த வு
விநிகயா ம்

(multi-space

probability

distribution)

இவற்ரேப்

பயன்படுத்தி

மாதிாிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
நிேமாரல/அரலமாரல மற்றும் F0 இவற்ேின் கவறுபாடு ரள மாதிாிப்படுத்த ஒலியியல்,
மீக்கூறு, ஒலியன் அரடயாளக்

ாைணி ள், அழுத்தம் ததாடர்பான

ாைணி ள் கபான்ே தமாழிச் சூழல்
தீர்மானக்

ாைணி ள்

ாைணி ள், இடம்சார்

ருத்தில் த ாள்ளப்படு ின்ேன. பின்னர்

ிரள அடிப்பரடயிலான சூழல் த ாத்தாக்

நுட்பம் (decision tree based context

clustering technique) சூழல் சார் ஒலியன் எச்.எச்.எம். ளின் நிேமாரல/அரலமாரல மற்றும் F0
பகுதி ளுக்குத் தனித்தனியா ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. இறுதியா
பல்பாிமாண

ாசியன்

வினிகயா ங் ளால்

(multi-dimensional

நிரல
Gaussian

ால அளவு ள்
distributions)

மாதிாிப்படுத்தப்படு ின்ேது மற்றும் நிரலக் த ாத்தாக் நுட்பம் (state clustering technique) ால
அளவு மாதிாி ளுக்குப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. எச்.எம்.எம்.இன்

ட்டு வரைபடம்

ீகழ

தைப்பட்டுள்ளது.
கூட்டிரணப்பாக்

(பாிகசாதரன) நிரலயில் தைப்பட்ட ஒரு பனுவல் சூழல் சார் ஒலியன்

புலக்குேிப்பு ததாடர்ச்சியா

மாற்ேப்படு ின்ேது. புலக்குேிப்புத் ததாடர்ச்சி அடிப்பரடயில் ஒரு

வக் ியம்

சூழல்சார்

எச்.எம்.எம்.

ஒலியன்

எச்.எச்.எம். ரள

உருவாக் ப்படு ின்ேது. ஒலியன்

ால அளவு ள் நிரல

பயன்படுத்திப்

பின்னர்

ததாடர்ச்சி ள்

தபேப்படு ின்ேது;
வாக் ிய

தபேப்படு ின்ேது.

இறுதியா

ால அளவு வினிகயா ங் ரளப்

நிேமாரல/அரலமாரல

எச்.எம்.எம்.-இலிருந்து
எம்.எல்.எஸ்.எ.-ஐப்

எம்.எல்.
பயன்படுத்தி
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அளவீடு

F0

அளர

அடிப்பரடயில்

உருவாக் ப்பட்ட
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தசப்ட்ைல் (Mel-septral) மற்றும் F0 அளர ததாடர்ச்சி ள் இவற்ேிலிருந்து இறுப்புப் கபச்சு (filter
speech) கூட்டிரணப்பாக் ப்படு ின்ேது.
இந்த

அணுகுமுரேயில்

மாதிாிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:
மாதிாியாக் ம்”.

நரடசார்

மாதிாிப்படுத்தப்படு ின்ேன.

கபசும்

“நரட/பாணி

பாணி ள்/நரட ள்
சார்

மாதிாியாக் த்தில்
மாோ

மாதிாியாக் ம்”

அல்லது

ஒவ்தவாரு

நரடயும்

நரடக்

லரவ

பாணி ளும்/நரட ளும் உணர்ச்சி தவளியீடு ளும் சூழல்
தமாழியியல்
கநைத்தில்
மாதிாியாக்

ாைணி ளா

ஒரு

தனியான

இைண்டு
“நரட

வழி ளில்
லரவ

தனித்தனியா

மாதிாியாக் த்தில்

கபசும்

ாைணி ளா வும் ஒலியியல் மற்றும்

எடுத்துக்த ாள்ளப்படு ின்ேது; மற்றும் எல்லா நரட ளும் ஒகை
ஒலியியக்

மாதிாியால்

மாதிாிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இவ்விரு

அணுகுமுரே ளுக்கும் ஒகை நிரேகவற்ேத்ரதக் த ாண்டிருக்கும் மற்றும் பதிவு

தசய்யப்பட்ட கபச்சுடன் ஒற்றுரமயுள்ள கபச்ரசச் கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்வது சாத்தியமாகும்.
நம்மிடம் கவறுபட்ட இரு நபர் ளின் இரு கபச்சு நரட மாதிாி ள் இருந்தால் இரு
நபர் ளின் மாதிாி ரள இரடச் தசருகுவதால் இரு கபசுபவர் ளுக்கு இரடயில் இரடப்பட்ட
குைல் சிேப்புப்பண்பு ரளக் த ாண்ட கபச்ரசக் கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்ய இயலும். இதற்கு
நாம்

வனக் ணிப்பு ளுக்கு (observation) இரடச்தசாரு ல் எனப்படும் எளிய இரடச்தசாரு ல்

தநேிமுரேரயப் (interpolation method) பயன்படுத்து ின்கோம்.
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கபச்சுக் குேிர

பயிற்சி

கபச்சுத் தைவுத்தளம்

நிேமாரலசார் அளவீடு ள் பிாித்ததடுப்பு

துடிப்பு அளவீடு ள் பிாித்ததடுப்பு

துடிப்பு அளர

ள்

நிேமாரல அளர

ள்

எச்.எம்.எம். பயிற்சி

பாிகசாதரன

உரை

சூழல் சார் எச்.எம்.எம்
பிாித்ததடுப்பு மற்றும்

உரை ஆய்வு

நிேமாரல அளவீடு ள்
புலக்குேிப்பு
உருவாக் ப்பட்ட கபச்சு

துடிப்பு அளர

ள் உருவாக் ப்பட்டது

கூட்டிரணப்பாக் இறுப்பி

3.5.7.5.8. கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் தநேிமுரே ளின் நிரே ளும் குரே ளும்
கூட்டிரணப்பாக் வர

நிரே

ஒலிப்பு கூட்டிரணப்பாக் ம்

கபச்சின் தபௌதி ப் பாவரன; இயல்புத்தன்ரம/
ைகபாட்டிக்
பயன்பாடு ளுக்குப்
தபாருத்தமானது.
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ஒலிச்தசேிவு

கவறுபட்ட

கபச்சு அளர

கூட்டிரணப்பாக் ம்

நரட ளு ரள

ளின்

ர யிலான

உட்படுத்தும் இரசவிப்பு

தந ிழ்வுத்தன்ரம.
ஒன்ேிரணப்பு

நல்ல இயற்ர த் தன்ரம.

குரேவான புாிந்துத ாள்ர ;

கூட்டிரணப்பாக் ம்

அதி

நிரனவ ம்

கதரவப்

படுதல்.
எச்.எம்.எம்.

நல்ல பண்புள்ள புாியவியலும் அலகுத்

கதர்வுடன்

அடிப்பரடயிலான

கபச்ரசப்

இயற்ர த்

கூட்டிரணப்பாக் ம்

அளவிலான

தபே

குரேந்த ஒப்பிடுர யில்

நிரனவ த் தன்ரமயின் தைக்குரேவு.

கதரவ ள்
3.5.7.5.6. உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே ளின் பயன்பாடு ள்
உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங்குமுரே இயல்பான தமாழிரய (உரைரய) கபச்சா
மாற்று ின்ேது. தற் ாலத்தில் உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங்குமுரே பல கநாக் ங் ளுக் ா ப்
பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

உரையிலிருந்து

கபச்சு

ஒழுங்குமுரே

சில

பயன்பாடு ளுக்குப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. இதன் சில பயன்பாடு ள் ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1.இலக் தவண்சார் நூல் படிப்பான் (digital reader)
2.ர கபசி தசய்தி படிப்பான் (mobile news reader)
3.கபச்சு ஒழுங்குமுரே (speech system)
4. க ளிக்ர /தபாழுதுகபாக்குத் ததாழில் (entertainment industry)
3.5.7.5.6.1. இலக் தவண்சார் நூல்படிப்பான்
ணிப்தபாேி திரையில் உரை ரளப் படிப்பதற்கு நிரேய
பயன்படுத்துபவர்

மின்

அஞ்சரலப்

படிப்பர்,

ாலம் எடுத்துத ாள் ின்ேது.

ஸ்ப்தைட்ஷீட் ரள

தளத்திலிருந்து த வல் ரளச் கச ாிப்பர், தசால்லாய்வியில்

நிைப்புவர்,

இரணய

ட்டுரை ரளத் திருத்துவர்; இது

கபான்று பல தசயல் ரளச் தசய்வர். தபரும்பாலும் எல்கலாரும்

ண்

ரளபுக்கு ஆளாயிருப்பர்.

உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங்குமுரே இச்தசயல் ரள எளிதாக்கு ின்ேது. அது

ணியில் உள்ள

உரை ரள க ட் க்கூடிய வடிவில் மாற்ேித் தரு ின்ேது.
3.5.7.5.6.2 ர கபசி தசய்தி படிப்பான்
எல்கலாருக்கும் பல கவரல ள் இருக்கும். அவர் ள் தங் ள் இயல்பான கவரல ளில்
ஈடுபடுவதற்கு இரடயில் தசய்தி ரள அேிய விரும்புவர். இன்ரேய
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ர யிலும்

ர

கபசி உள்ளது.

உரையிலிருந்து

கபச்சு

ஒழுங்குமுரேரயக் ர கபசியில்

நிறுவினால் தசய்தி ரள உரை-கபச்சு ஒழுக்குமுரே படிக் க் க ட் லாம்.
3.5.7.5.6.3. கபச்சு ஒழுங்குமுரே
உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே கபச்சு ஒழுங்குமுரேயின் பகுதியாகும். இது ஒரு தமாழியில்
எழுதப்பட்டுள்ள உரை ரள இலக்கு தமாழியா

மாற்று ின்ேது. இறுதியில் கபச்சு-உரை

ஒழுங்குமுரே எழுத்து உரைரய கபச்சு உரையா மாற்ேித் தரும்.
3.5.7.5.6.4 மருத்துவப் புலம்
உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே ததாழிநுட்பத்திற்கு உதவும்
மி ப்

தபாிய

பயன்படுவது.
ாட்டும்;

பயன்பாடு
உரை-கபச்சு

பார்ரவ

குரேபாடு

ஒழுங்குமுரே

மின்னஞ்சல் ரளப்

முயற்சிக்கும் குழந்ரத ளுக்கு படித்துக்

உள்ளவர் ளுக்குத்

பார்ரவயற்ேவர் ளுக்கு

படித்துக் ாட்டும்;

தசய்தி ரளயும் த வல் ரளயும் படித்துக்

ருவி ளா ப் பயன்படு ின்ேது.

இரணய

திரை

படிப்பானா ப்

நூல் ரளப்

தளத்திலிருந்து

படித்துக்
கவண்டிய

ாட்டும். மட்டுமன்ேி படி வியலாத அல்லது படிக்

ாட்டும் பயிற்சியாளைா வும் பயன்படு ின்ேது. கபச்சுக்

குரேபாடு உள்ளவர் ளுக்கும் பயிற்சியாளைா ப் பயன்படுத்த இயலும்.
3.5.7.5.6.5. க ளிக்ர த் ததாழில்
இன்ரேய

ால

ட்டத்தில் உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே பல்லூட

பயன்படு ின்ேது. உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே

ததாழிலுக்குப் தபாிதும்

ணினி விரளயாட்டு, வீடிகயா விரளயாட்டு

மற்றும் பிே பல க ளிக்ர த் ததாழில் ளில் பயன்படு ின்ேது. ஒட்டுதமாத்த பயன்பாட்டு மாதிாி
ீகழ ாட்டப்பட்டுள்ளது.
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படம் 10

ர கபசி எஸ்.எம்.எஸ்.

இலக் தவண்சார் நூல்
கபச்சுக் கூட்டிரணபாக் ம்

எழுத்துரை
தசய்தித்தாள், மின்னஞ்சல்

கபச்சு தவளியீடு
இலக் தவண்சார் டி ாைம்

3.5.8. த ிழில் உசரயிலிருந்து பபச்சொக்கம்
கபச்சு மற்றும்
தசயற்ர

ட்புலன் கபான்ே மனித வசதி ரள இயந்திைத்தில் உட்படுத்துவது

அேிவு ஆய்வின் அடிப்பரட விசயமாகும். கபச்சு தவளியீட்ரட உருவாக்கும்

ணிப்தபாேியின் திேன் கபச்சுக் கூட்டிரணப்பு உருவாக் ம் என அரழக் ப்படு ின்ேது. இது
கபச்சு

உற்பத்தி

ணிப்தபாேிக்கு

மற்றும்

புலனுணர்வின்

மனித

இரடமு த்தின்

ஆழமான

புாிந்துத ாள்ளரல

முன்கனற்ேத்ரதப்பற்ேிப்

கவண்டு ின்ேது.

பைவலான

கபச்சு

இருக் ின்ேது. மக் ள் கதரவயான தைரவ உட் ார்ந்து தட்டச்சு தசய்ய விரும்பவில்ரல அல்லது
ணினித்

திரையிலிருந்து

தைரவப்

கூட்டிரணப்பு உருவாக் ம்

படிக்

விரும்பவில்ரல.

இந்கநாக் த்தில்

கபச்சு

ணிப்தபாேிக்கு மனித இரடமு த்ரத கமம்படுத்த முக் ியமான

படி ளில் ஒன்ோ அரம ின்ேது. இவ்வியலில் தமிழுக்கு உரையிலிருந்து/பனுவலிலிருந்து கபச்சு
கூட்டிரணப்பாக் த்ரத (speech synthesis) நரடமுரேப்படுத்துவது பற்ேி கூேப்படும்.
3.5.8.1. தமிழில் உரையிலிருந்து கபச்சாக் த்தின் பின்னரடவு
தமிழில்

உரையிலிருந்து/பனுவலிலிருந்து

கபச்ரச

உருவாக்கும்

முயற்சி

பின்வரும்

ாைணங் ளால் பின்னரடவு ாட்டு ின்ேது.
1. தமிழ் தமாழியின் லரவத் தன்ரம
2. தமிழ்

தமாழி

இலக் ணத்தின்

லரவத்

தன்ரம

தமய்மயக் ங் ளின் அரமப்பு, புணர்ச்சி மாற்ேங் ள்)
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3. தூயதமிழ்ச் சிக் ல் (கபச்சுத் தமிழுக்கும் தூய எழுத்துத் தமிழுக்கும் உள்ள கவறுபாடு ள்)
4. ஏற் னகவ

உருவாக் ப்பட்ட

தமிழ்

உரையிலிருந்து/பனுவலிலிருந்து

கபச்சு

ஒழுங் ரமப்பு ளின் தசயற்ர த் தன்ரம.
3.5.8.2. தமிழில் உரையிலிருந்து கபச்சாக் த்தின் முயற்சி ள்
தமிழில்

உரையிலிருந்து

கபச்சாக் த்தின்

முயற்சி ளில்

முதன்ரமயா

குேிப்பிடத்தகுந்தவர் ள் யக்ஞநாைாயணாவும் (Yegnanarayana et al., 1994) கைமா மூர்த்தியும்
ஆவர். தமிழ் தமாழி ளுக் ான கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் த்திற் ா
ட்டுரை ளா

ஆய்வு ள் கமற்த ாண்டு

தவளியிட்டுள்ளனர். கைமா மூர்த்தி பல ஆய்வுத்திட்டங் ரள கமற்த ாண்டு

தமிழில் உரையிலிருந்து கபச்சாக் த்திற் ான ஒழுங்குமுரேரய உருவாக் ியுள்ளார்.
தமிழ்

உரையிலிருந்து

கபச்சாய்வில்

இந்திய

அேிவியல்

நிறுவனத்ரதச்

சர்ந்த

ைாம ிருஷ்ணாவின் பங் ளிப்பு இங்கு ட்டாயம் குேிப்பிட கவண்டிய ஒன்ோகும். உரையிலிருந்து
கபச்சு உருவாக் த்தில் அவர் தபரும் பங் ளிப்பு தசய்துள்ளார். பிைதிபாவும் அவரும் எழுதிய
“தமிழுக் ான இரணயச் சாத்தியமான கபச்சு உருவாக் ி (Prathibha and Ramakrishana 2002),
அவரும் பிேரும் (Ramakrishnan, Kaushik, Laxmi Narayana 2007) எழுதிய ”தமிழ் உரையிலிருந்து
கபச்சுக்கு

இயற்ர தமாழி

ஆய்வு”

மற்றும்

அவர்

எழுதிய

கபச்சு

நுட்பமும்

தமிழும்

(Ramakrishana 2014) என்பன சான்று ளாகும்.
தஜயவர்த்தனா மற்றும் பிேர் (Jayavardhana Rama et al 2001) திருக்குேளுக்கு ஒரு
உரையிலிருந்து கபச்சு கூட்டிரணப்பாக்

ஒழுங்குமுரே உருவாக் ியுள்ளனர். அவர் ள் தமிழ்

தமாழியில் உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேத்திற்கு ஒரு புதிய தநேிமுரேரய விளக்கு ின்ேனர்.
இது இைண்டு நிரல ரள உள்ளடக் ியது: கநைடித்ததாடர்பில்லா நிரல/ஆப்ரலன் நிரல (offline
phase) மற்றும் கநைடித்ததாடர்பு நிரல/ஆன்ரலன் நிரல (online phase). கநைடித்ததாடர்பில்லா
நிரல

முன்தசயற்பாங்கு

(preprocessing),

கூறுபடுத்தல்

(segmentation),

அரடயாளப்படுத்தல் (patch marking) இவற்ரே உட்படுத்தும்.
தவளிப்பாட்டிற்குப்

பயன்படுத்தப்படும்

தபௌதீ ,

இரசரம

மீக்கூறு (prosody) கூற்று

ஒலியியல்

விரளவு ளின்

லரவத்தன்ரமயான அரலயாகும். மீக்கூறு இரசரம (pitch), விட்டிரச (pause), மாத்திரை
(duration),

ஒலிவன்ரம/ஒலிமிர ப்பு (loudness) இவற்ரே உள்ளடக்கும். இரசரம கபச்சு

குேிர யின் அதி

தவளிப்படுத்தும் பகுதி ஆகும். கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட கபச்சின்

இயல்புத்தன்ரமரயப் பாதிக்கும் முக் ியக்

ாைணி மாத்திரை ஆகும்.

ஒரு தசாலின் அல்லது

வாக் ியத்தின் கவறுபட்ட இடங் ளில் வரும் ஒகை உயிதைாலி கவறுபட்ட மாத்திரை ரளக்
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இதற்குப் பின்வரும் எடுத்துக் ாட்டு தைப்பட்டுள்ளது: நான் ஆறு மணிக்கு

த ாண்டிருக்கும்.

வைலாமா. இந்த வாக் ியத்தில் உயிதைாலி /ஆ/ கவறுபட்ட இடங் ளில் கவறுபட்ட மாத்திரையில்
வரு ின்ேன.

இரசரம

அரடயாளத்தில்

அரலவடிவங் ள்

இரசரமரய அரடயாளப்படுத்தல் முக் ியமானதாகும்.

ஒன்ேிரணக் ப்படுவதால்

இரசரமரய மதிப்பீடு தசய்யத்

தானியக் ப் தபாருத்த தநேிமுரே (auto-correlation method) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அளவின் நீட்சி தந்துள்ள கூேில் அதி பட்ச தானியக் ப் தபாருத்தத்ரதக்
ணிக் ப்படு ின்ேது.
க ார்ரவ ளா ப்
உட்படுத்தும்.

உரை/பனுவல்

பகுப்பாய்வு

நிரல

தசய்வரதயும்

கூட்டிரணப்பாக்

அரலவடிவு ளின்

ஆய்வு

நிரல

ஒன்ேிரணப்ரப

கபச்சின்

தமிழ்

சாியான

உட்படுத்தும்.

ண்டுபிடிப்பதால்

அடிப்பரட

விதி ரளப்

அலகு ளின்

பயன்படுத்துவரதயும்

வாிரச ிைமத்தில்
இயற்ர த்

ால

இவ்வலகு ளின்

தன்ரம

அடிப்பரடயில்

இத்திட்டம் விாிவுபடுத்தபட்டுள்ளது.
கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ம் மற்றும் அவற்ேின் உயர்ந்த நிரலப் பயன்பாடு ததாடர்பா த்
தமிழ் உரை-கபச்சு இயந்திைத்தின் நரடமுரேயாக் ம், முன்கனற்ேம், நரடமுரேப்படுத்தலின்
சவால் ள் இவற்ேின் பல்கவறு தநேிமுரே ள் சுருக் மா க் கூேப்பட்டுள்ளது. பனுவலிலிருந்துகபச்சு ஒழுங்குமுரேயின் நரடமுரேயாக் ம் ஒன்ேிரணப்பு தநேிமுரேரயப் பயன்படுத்தி
தசய்யப்படு ின்ேது; பனுவலிலிருந்து கபச்சு இயந்திைத்தின் கதரவயான பகுதி ளான தசால்
பகுப்பாய்வி (lexical analyzer), ஒலியன்

ண்டுபிடிப்பி (phoneme identifier), குைல் தபாருத்துதல்

(voice mapping), கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ி (speech synthesizer), குைல்
modulation)

இரவபற்ேி

விளக் ப்பட்டுள்ளது.

வழக் மான தசால்லாய்வியுடன் ஒற்றுரம

இங்குப்

சீைாக் ம் (voice

பயன்படுத்தப்படும்

தசால்லாய்வி

ாட்டு ின்ேது; அரவ தமிழ் எழுத்துருக் ரள

உட்படுத்த இயலும் (எ. ா. முைசு அஞ்சல்); பனுவரல/உரைரய ஒலியியல் அடிப்பரடயில்
உள்ளீடு

தசய்யும்

அல்லது

தமிழ்

விரசப்பலர ரயப்

த ாண்டிருக் ின்ேது. இது தைவு கபச்சா

பயன்படுத்தும்

தவளிப்படுத்தப்பட கவண்டும்

விருப்பத்கதர்வு

என்று விரும்பு ிே

பயன்படுத்துபவாிடமிருந்து உரை/பனுவல் பதிரவப் தபறும். ஒவ்தவாரு தசால்லுக்கும் பின்
கவ ம், ன அளவு கபான்ே மதிப்பு ள் வழுநிரலயா ரவக் ப்படும்.
எ. ா.
/s[75]/v[75]அ/tன்ரனs/[75]ஒ/tரு/s[75]/v[75]தத/tய்வம்
இது தசாற் ரள 75% கவ த்திலும் 75%

ன அளவிலும் தபாருத்தமான அரச அழுத்தத்திலும்

இரசக்கும். தசால்சார் அரச அழுத்த ஆய்வி சுரவயற்ே விரளரவ நீக்
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வாக் ியத்தின் பல்கவறு பா ங் ளுக்கு தவளிப்பரடயா க் கூேப்படாதரவ தவிை பிேவற்ேிற்குச்
சாியான அரச அழுத்தத்ரதச் கசர்ப்பதற் ா த் தந்துள்ள பனுவரல தமிழ் இலக் ணத்திற் ா ப்
ண்டுபிடிப்பியால் அன்ரன என்ே தசால்

பாிகசாதிக்கும். ஒலியன் அரடயாளம்

Aது NதுNAI

என்று பகுப்பாய்வு தசய்யப்படும்; இதில் ஒவ்தவான்றும் அவற்ேின் ததாடர்புள்ள ஒலி ரளக்
த ாண்டிருக்கும். இதுகபான்று எல்லா தசால்ரலயும் பகுத்தாயலாம்.
ிகஷார்

மற்றும்

ஒன்ேிரணப்புக்கு

பிேர்

அரச ரள

அணுகுமுரே/தநேிமுரே
உரையிலிருந்து
அலகுத்கதர்வு

(Kishore,

method)

மீக்கூறு

and

Rajeev

Sangal

பயன்படுத்தி

அடிப்பரடயில்

கூட்டிரணப்பாக் த்திற்கு

வழிமுரேவரைவு

Kumar

அடிப்பரடயா ப்

(data-drivan

கபச்சுக்

Rohit

தபாருத்தச்

தைவு-இயக்

இந்திய

முயன்றுள்ளனர்.

2002)

தமாழி ளுக்கு

இந்தநேிமுரேயின்

தசயற்பாட்ரடக்

ர யாளும்

அனுகூலத்ரதக் த ாண்டுள்ளது; இது தசாற் ள், ததாடர் ள், வாக் ியங் ள் கபான்ே தபாிய
வாிரச ரள உட்பரடயா த் கதர்ந்ததடுக்

இயலும். முன்தமாழியப்பட்ட இந்த அணுகுமுரே

இந்திய தமாழி ளுக்கு உயர்ந்த சிேப்புப்பண்புள்ள கபச்ரசத் தருவதா க் கூறு ின்ேனர்.
ிருதி ா,

ீதா

ஆ ிகயார்

(Krithiga

M.V.

and

Geetha

T.V.

2004)

அடிப்பரடயிலான ஒலியிருரம தைவு அடித்தளம் (diaphone database) மற்றும்

எல்.பி.சி.

ால அளரவ

மாற்ேம் வழி அரச இரசரமயின் மாற்ேம் இவற்ரேப் பயன்படுத்தி தமிழ் பனுவலிலிருந்து கபச்சு
உருவாக் த்தின் பண்பில் முன்தனற்ேத்ரதப் பற்ேி விளக்கு ின்ேனர்.

ஒன்ேிரணக்கும் கபச்சு

கூட்டிரணப்பாக் ியால் (concatenative speech synthesizer) கபச்சு உருவாக் ப்படு ின்ேது.
அரச

அலகு ள்

அவற்ேின்

பண்ரபக்

குரேக் ாமல்

அலகு

எல்ரல ளில்

ஸ்தபக்டைல்

ததாடர்ச்சியின்ரமரயக் குரேகும் படி ஒன்ேிரணக் ப்படகவண்டும். ஒன்ேிரணப்பு எல்ரலயில்
தபாருத்தமான ஈதைாலிரய தசருகுவதாலும்

ால அளரவ மற்ேத்ரத நிரேகவற்றுவதாலும்

கநர்த்தி ஏற்படுத்தப்படு ின்ேது.
இந்திய தமாழி ளின் ததாழிநுட்ப முன்தனற்ேம் (Technological Development of Indian
Languages) என்ே இந்திய அைசின் ஆய்வித்திட்டத்தின்

ீழ் தமிழ் தமாழிக் ா

‘எதிதைாலி’ என்ே

ஒழுங்குமுரே தசன்ரன அண்ணாப் பல் ரலக் ழத்தால் உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.
சாமுவல் தாமஸ் மற்றும் பிேர் (Samuvel Thomas, Nageshwara Rao, Hema A. Murthy,
Ramalingam) ‘Natural Sounding Tts Based On Syllable-Like Units’ என்ே தமது
ஒன்ேிரணப்பாக் ப்

கபச்சுக்

கூட்டிரணப்பாக் த்திற்குப்

பயன்படுத்துவது பற்ேி விளக்கு ின்ேனர்.

புதிய

அரசகபான்ே

ட்டுரையில்
அலர ப்

இந்த அலகு ள் குழும தாமத அடிப்பரடயிலான
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பிாிப்பு

வழிமுரேவரைவு

(delay

based

segmentation

algorithm)

மற்றும்

ஒலியியக்

அடிப்பரடயில் C*VC* (C: consonant, V: vowel) வடிவுக்குப் தபாருந்த்துதல் இவற்ரேப்
பயன்படுத்தி தனியக் மா
இயல்பா

உருவாக் ப்படு ின்ேன. இந்த ஒழுங்குமுரேயின் திேன் தமிழில்

ஒலிக்கும் கபச்ரசக் கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்து நிரூபிக் ப்பட்டுள்ளது. ஓைரச

அலகு ளுக்குப் பதிலா

ஈைரச அலகு ரளப் பயன்படுத்தியகபாது கூேத்தக்

தை முன்கனற்ேம்

ிரடக் ப்தபற்ேது; இதன் விரளவு மைபு ஒலியிருரம அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரேரயவிடச்
மி ச் சிேந்ததா

அரமந்தது. இந்த அணுகுமுரேயின் முக் ியமான சாத நிரல மீக்கூறு

விதி ரள நீக் ிவிடுவதாகும். தபேப்பட்ட கபச்சு இயல்பா

அரமவது இந்த அணுகுமுரேயின்

சிேப்பாகும். (என்பன இவர் ளின் வாதம்).
கவணு க ாபால ிருஷ்ணா மற்றும் பிேர் (Venugopalakrishna Y R, மற்றும் பிேர் 2008)
‘Design and Development of a Text-To-Speech Synthesizer for Indian Languages’ என்ே தமது
ட்டுரையில் ஒன்ேிரணப்பாக் த்தின் அலகு ளா

அரச ரளயும் பல்லரச ரளயும் த ாண்டு

அலகுத் கதர்வு அரடப்பரடயிலான உரை-கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ியின் திட்டவரைவு மற்றும்
நரடமுரேப் படுத்தல் பற்ேி விளக்கு ின்ேனர். இந்திய தமாழி ள் அரசரய ரமயமா க்
த ாண்டரவ

ஆதலால்

தபாருத்தமானதாகும்.

இந்திய

அரச

தமாழி ளுக்கு

அடிப்பரடயிலான

அரசரய

அல ா த்

கூட்டிரணப்பாக் ம்

ததாிவு

கூேத்தக்

தசய்தது
மீக்கூறு

மாற்ேத்ரத கவண்டாவிட்டாலும் அரசயின் சூழலில் நிரேகவற்ேப்படகவண்டிய மீக்கூறு
மாற்ேம் மைபு ஒலியிருரம அடிப்பரடயிலான கூட்டிரணப்பாக் ரதவிட கூேத்தக்

விதத்தில்

கவறுபட்டதாகும். (என்பன இவர் ளின் வாதம்).
விகனாத் மற்றும் பிேர் (Vinodh M.V., Bellur A., Narayan, B.K., Thakare D. M., Susan A.,
Suthakar N.M. and Murthy H.A.) ‘Using polysyllabic units for text to speech synthesis in Indian
languages’ என்ே தமது

ட்டுரையில் பல்லரச அலகு ரளப் (polysyllabic units) பயன்படுத்தி

இந்திய தமாழி ளுக்கு உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரேரய திட்டமிடுவது மற்றும் உருவாக்குவது
குேித்து விளக்கு ின்ேனர். முதலில் ஒலியன் அடிப்பரடயிலான உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே
உருவாக் ப்பட்டது. பின்னர் உரை-கபச்சுக்கு ஓைரச த ாத்து அலகு (monosyllable cluster unit)
உருவாக் ப்பட்டது.

(தபாருத்தமான

அலகு ள்

பயன்படுத்தப்படும் கபாது கூட்டிரணப்பாக்

ிரடத்தால்)

பல்லரச

வாக் ியத்தின் தைம் அதி ாிக்

அலகு ள்

இயலும் என்பது

ண்டுணைப்பட்டது; ஏதனன்ோல் இம்மாதிாியான கநர்வு ளில் சாதைாலிப்பின் (co-articulation)
விரளவு தக் ரவக் ப்படும். எனகவ இந்தி மற்றும் தமிழுக்கு ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ட வர மயக்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

179
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
அலகு ள் த ாண்ட பல்லரச அலகு ள் உருவாக் ப்பட்டன. ஒழுங்குமுரே அலகுத் கதர்வு
தசயற்பாங் ின் கபாது அலகு ளில் சிேந்தரதத் ததாிந்ததடுக்கும்; இதன் ாைணமா ச் கசர்க்கும்
கபாதும் ஒன்ேிரணக்கும் கபாதும் விரள ின்ே இழப்ரபக் குரேக்

இயலும். ஆைம்பக் ட்ட

க ட்டல் பாிகசாதரன பல்லரச உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே சிேந்த தைம் உள்ளது என்பரதச்
சுட்டிக் ாட்டு ின்ேது. (என்பன இவர் ளது வாதம்).
வாசுைங் நாதனின்

தமிழ்

தழுவிய

ணினிசார்

ஒலியனியலும்,

உரையிலிருந்து

கபச்சாய்வும் (Ranganathan 2014, 2016) நல்ல கநாக் ீடு ளா அரமயும்.
த ிழில் உசரயிலிருந்து பபச்சு உருவொக்கத்திற்கொன முன்பனற்பொடுகள் பல டந்துள்ளன.
குறிப்பொக மசன்சனயிலுள்ள IIT-யில் இது மதொடர்பொன ஆய்வுகள் ப ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அந் ிறுவனத்தில் பணிபுொிந்த யக்ங ொரொயணொ, கைமா மூர்த்தி, இரொபசந்திரன் பபொன்பறொர்
உசரயிலிருந்து பபச்சுத்மதொடர்பொன
மவற்றிமபற்றுள்ளனர்.

கருவிகசளச்

மசய்வதற்கு முயற்சிகள்

அண்ணொப்பல்கசலக்கழகத்தில்

சடமபற்ற

ப ற்மகொண்டு

RCTDIL-T

என்ற

ஆய்வுத்திட்டத்திலும் இதற்கொன முயற்சிகள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. திருவனந்தபுரத்திலுள்ள உலகத்
திரொவிட ம ொழிகளின் பள்ளி (ISDL)

சலயொளத்திற்கு உருவொக்கிய

பபச்சு ஒழுங்குமுசற த ிழ் உசரக்கும்
கல்லூொிசயச் சொர்ந்த

சலயொள உசரயிலிருந்து

ல்ல பபச்சு மவளியீட்சடத் தருகின்றது. எஸ் எஸ் என்

ொகரொேன் அவர்களும் உசரயிலிருந்து பபசு உருவொக்கத்தில் தனது

முத்திசரசயப் பதித்துள்ளொர்.
எதிகைாலி

என்பது

தமிழிற் ான

ஒரு

உரையிலிருந்து

கபச்சு

இயந்திைம்

உரையிலிருந்து கபச்சு கூறு கதரவப்படு ின்ே எந்ததவாரு பயன்பாட்டிலும் தசரு
இயந்திைம் வடிவரமக் ப்பட்டுள்ளது. தமிழ் உரை உள்ளீடா
தசயற்பாங்கு

தசய்யப்பட்டு,

மயக் த்ரத/ததளிவின்ரம ரள

தமாழியியல்

இயலுமாறு

வழங் ப்படும்கபாது, அது முன்

விதி ரளப்

அ ற்றுவதற் ா

ஆகும்.

பயன்படுத்தி

ஒலியியல்சார்

ஒப்புருவுசார்
உருப்படுத்தம்

தசய்யப்படு ிேது. ஒகை எழுத்து அது நி ழும் நிரலரயப் தபாறுத்து தவவ்கவறு ஒலி ரளக்
த ாண்டிருக் க்கூடும்

என்பதால்

ஒப்புருவுசார்

மயக் ம்/ததளிவின்ரம

தமிழில்

எழு ிேது.

எடுத்துக் ாட்டா , தமிழில் உள்ள வல்லினம் எழுத்துக் ள் (க், ச், ட், த், ப், ற்,) ஒரு தசால்லுக்குள்
நி ழும் நிரலயின் அடிப்பரடயில் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட ஒலி ரளக் த ாண்டுள்ளன. இந்த
ஒலிதபயர்ப்பு உரையில் உள்ள ஒவ்தவாரு வார்த்ரதயும் CVCV மாதிாிரயப் பயன்படுத்தி
அதனுடன்

ததாடர்புரடய

ஒலியன் ளா ப்

பிாிக் ப்படு ிேது.

ஒலியன் ள்

அரடயாளம்

ாணப்பட்டவுடன், ஒலியன் ளுடன் ததாடர்புரடய ஒலிக் க ாப்பு ள் ஒன்ேிரணக் ப்பட்டு
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கபச்சு தவளியீட்ரடக் த ாடுக்கும் வர யில் வாிரசப்படுத்தப்படு ின்ேன. தற்கபாது, இந்த
முரேரயப் பயன்படுத்தி தமிழ் கபச்ரச உருவாக் 4000 அரச ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.
கமற் ண்ட உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ே ஒழுங்குமுரே ளில் ஒருசில விாிவா த்

ீ கழ

தைப்பட்டுள்ளன.
3.5.8.2.1. பிலிப்ஸ் மற்றும் கூட்டாளி ளின் உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேம்
பிலிப்ஸ் மற்றும் பிேர் (Pilips et al 2005) ’உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேம்’ என்ே
ட்டுரையில் தாம் உருவாக் ியுள்ள உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ே ஒழுங்குமுரேரயப் பற்ேி
விளக்கு ின்ேனர்.

தபாதுவா

உரையிலிருந்து

கபச்சு

மாற்ேம்

மூன்று

வழி ளில்

தசய்யப்படு ின்ேது; அரவ ஃபர்மண்ட்/ஒலிச்தசேிவு அடிப்பரட (formant based), அளவீடு
அடிப்பரட (parameter based), ஒன்ேிரணப்பு அடிப்பரட (concatenation based).
தற்கபாரதய

உரையிலிருந்து

கபச்சு

மாற்ே

ஒழுங்குமுரே

இரணப்பாக் ம்

அடிப்பரடயிலானதாகும். இரணப்பாக் ம் இைண்டு நிரல ரள உள்ளடக்கும்: இரணயா நிரல
(offline), இரண நிரல (online phase). இரணயா நிரல அடிப்பரட அலகு ததாிவு, தமாழி
விதி ரளக்

ண்டேிதல் (ஒலியியல்சார் விதி ள் மற்றும் மீக்கூறுசார் விதி ள்) மற்றும் ஒலி

தைவுத்தளத்தின் ததாிவு இவற்ரே உட்படுத்தும். இரணநிரல உள்ளீட்டு உரைரய அடிப்பரட
அலகு ளா ப் பிாித்தல் மற்றும் தமிழ் தமாழி விதி ரளப் பிைகயா ித்த பின்னர் அவற்ரேப்
கபச்சா

மாற்றுதல் இவற்ரே உட்படுத்தும். இந்த ஒழுங்குமுரே ஒரு இடுகுேித்தன்ரமயான

உரைக்க ாப்ரப ஏற்றுத ாண்டு தபாருளடக் ங் ரள எழுத்துக் ளா ப் பகுத்து உரை ஆய்வின்
நிரல ளுக்கும் பகுபாய்வுக்கும் (அதாவது அடிப்பரட அலகு ளின்

ண்டேிதலுக்கு), தமாழி

விதி ளின் பிைகயா த்திற்கும் இறுதியா ப் கபச்சு தவளியீட்ரட உருவாக்
உருவாக் த்திற்கும் டத்து ின்ேது.
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படம்: உரையிலிருந்து கபச்சு எந்திைத்தின் ததாகுதிப் படம்

இரணயா நிரல

உள்ளீடு

ஒலியியல்சார்

மீக்கூறுசார்

ஒலி

விதி ள்

விதி ள்

தைவுதளம்

விதி ளின் பிைகயா ம்

பகுப்பாய்வு

ஒன்ேிரணப்பு

இரணயா நிரல

தமாழி விதி ள் (Language Rules)
தமிழ் எழுத்துக் ள்
தற் ாலத் தமிழ் எழுத்து முரே 12 உயிதைழுத்துக் ள், 18 தமய் எழுத்துக் ள், 216
உயிர்தமய் எழுத்துக் ள் (அதாவது 18 × 12 = 216) மற்றும் “ஆய்தம்” எனப்படும் ஒரு எழுத்து
ஆ ியவற்ரேக் த ாண்டுள்ளது. ஆ தமாத்தம் தமிழில் 247 தமாத்தம் எழுத்துக் ள் உள்ளன.
உயிர் ள்
உயிர் ள் அவற்ேின் உச்சாிப்பு ளுடன் ீழ்வருமாறு தைப்பட்டுள்ளது.
உயிர் ள்

உச்சாிப்பு ள்

அ

a

ஆ

aa/A

இ

i

ஈ

ii/I

உ

u

ஊ

uu/U

எ

e

ஏ

ee/E

ஐ

ai

ஒ

o

ஓ

ao/O
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ஔ

au

தமய் ள் (Consonants)
தமய் ள் அவற்ேின் உச்சாிப்பு ளுடன் ீழ்வருமாறு தைப்பட்டுள்ளது.
தமய் ள்

உச்சாிப்பு ள்

க்

k

ங்

ng

ச்

ch

ஞ்

nj

ட்

t

ண்

N

த்

th

ந்

nth

ப்

p

ம்

m

ய்

y

ர்

r

ல்

l

வ்

v

ழ்

zh

ள்

L

ற்

tR

ன்

n

இந்த தமய் ள் மூன்ோ ப் பகுக் ப்பட்டுள்ளன.
வல்லினம்: க், ச், ட், த், ப், ற்
தமல்லினம்: ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்
இரடயினம்: ய், ர், ல், வ், ழ், ள்
ஆயுதம்: ஆயுத எழுத்து ஃ என்று எழுதப்படும்; h என்று உச்சாிக் ப்படும். இது தமிழில் குரேவான
தசாற் ளிகலகய பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
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உயிர்தமய் எழுத்துக் ள்: 18 தமய் எழுத்துக் ள் 12 உயிர் எழுத்துக் ளுடன் கசர்ந்து வருர யில்
18x12 = 216 உயிர்தமய் எழுத்துக் ள் விரள ின்ேன.
தமிழ் ஒலியியல் சார் விதி ள் (Tamil phonetic rules)
தமிழ் எழுத்து ள் தனித்தன்ரமயான ஒலி ளுள்ள வடிவங் ரளக் த ாண்டுள்ளன. சில
எழுத்துக் ள் அரவ வரும் இடம் அடிப்பரடயில் கவறுபட்ட ஒலி ரளக் த ாண்ட ஒகை வடிரவக்
த ாண்டிருக் ின்ேன.

எனகவ

இந்த

விளக் ப்படகவண்டும். எடுத்துக் ாட்டா

இடம்

அடிப்பரடயிலான

ஒலிப்பு

கவறுபாடு

என்ே எழுத்து அரவ வரும் இடம் அடிப்பரடயில்

[ka], [ha], [ga] என்ே ஒலிப்பு கவறுபாடு ரளக் த ாண்டுள்ளது.

( ka)

(ha)

(ga)

தமிழ் வல்லின எழுத்து ள் க், ச், ட், த், ப், ற் என்பன அரவ வரும் இடம் அடிப்பரடயில்
கவறுபட்டு ஒலிக்கும்.
இயல்பு ஒலி (Normal sound): வல்லின தமய் ளின் முன் அரவ கள வரும்கபாதும் மற்றும்
தசால்லின் ததாடக் த்திலும் மாற்ேமின்ேி இயல்பு ஒலி ளா

(குைலிலா ஒலி ளா /voiceless

sounds) வரும்.
தமிழ் எழுத்து

உச்சாிப்பு
ka

ச

cha

ட

ta

த

tha

ப

pa

ே

tRa

டின ஒலி ள் (Hard Sounds): வல்லின தமய் ள் முன் தமல்லினங் ள் ங், ஞ், ண், ந், ம்,
வருர யில் அரவ டின ஒலி ளா (குைல் ஒலி ளா /voiced sounds) வரும்.
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தமிழ் எழுத்து

உச்சாிப்பு

முன்னர்வரும் ஒலி

ga

ங்

ச

cha

ஞ்

ட

da

ண்

த

dha

ந்

ப

bha

ம், ன், ண்

ே

dRa

ன்

தமல் ஒலி (Soft Sound): தமல் ஒலி தசால்லின் மத்தியில் அவற்ேின் தமய் ள் முன்னர் வைாத
நிரலயில் வரும்.
தமிழ் எழுத்து

உச்சாிப்பு
ha

ச

sa

ட

da

த

dha

ப

bha

ே

Ra

தமிழ் மீக்கூறு விதி ள் (Tamil Prosodic rules)
மீக்கூறு என்பது தவளிப்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படு ிே ஒரு தபௌதி

ஒலியனியல்சார்

விரளவு ஆகும். இந்த இயற்ர யான ஒலி உரைரய உருவாக் ப் பயன்படு ிேது. மீக்கூறு
முரேயான புலணர்ரவக் த ாண்டுள்ளது; மற்றும் இரடநிறுத்தங் ள், இரசரம,

ாலம் மற்றும்

சத்தத்தின் அடிப்பரடயில் கபச்சாளாின் கநாக் ங் ரள மீட்தடடுப்பரதயும் த ாண்டுள்ளது.
கபச்சு சமிக்ரஞயின் மி
மாறுபாடு ள்

மூலம்

தவளிப்பரடயான பகுதி இரசரம ஆகும். மக் ள் தங் ள் இரசரம
தங் ள்

உணர்ச்சி ரள

தவளிப்படுத்த

இயற்ர யான ஒலிப் கபச்ரசப் தபே இரசரம மற்றும்
பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட கவண்டும். இது பல மறு தசய்ர
பணி

என்பதால்,

இந்தச்

தசயல்பாட்டின்

முயற்சிக் ிோர் ள்.

எனகவ

ால அளவு பற்ேிய விாிவான
ளுடன் கூடிய மி வும்

ஒவ்தவாரு

அல ின்

ாலமும்

டினமான
மட்டுகம

ருதப்பட்டுள்ளது. கதரவப்படும்கபாது சாியான அளவு தமௌனத்ரத (silence) தசருகுவதும் ஒரு
முக் ியமான பணியாகும். நிறுத்தற்குேி/முழுப்புள்ளி (full-stop),
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(semicolon), முக் ாற்புள்ளி (colon) கபான்ே இடங் ளில் அேிமு ப்படுத்தப்பட கவண்டிய
மாறுபாடு ள் ணக் ில் எடுத்துக்த ாள்ளப்பட்டது.
நரடமுரேப் படுத்துதல்/தசயல்படுத்துதல் (Implementation)
இரணயா

(ஆஃப்ரலன்)

ட்டம்,

இரண

(ஆன்ரலன்)

ட்டம்

மற்றும்

பயனர்

இரடமு த்தின் உருவாக் ம் இவற்ரே உள்ளடக் ிய உரையிலிருந்து கபச்சு இயந்திைத்ரத
தசயல்படுத்துவது இந்த பிாிவில் விவாிக் ப்படு ிேது.
இரணயாக் (ஆஃப்ரலன்) ட்டம்
ணினியின்

இரணயா

(ஆஃப்ரலன்)

தசயல்பாட்டில்

அடிப்பரட

அலகு ரளத்

கதர்ந்ததடுப்பது மற்றும் ஒலி தைவுத்தளம் உருவாக்குவது ஆ ியரவ அடங்கும்
அடிப்பரட அல ின் ததாிவு (Selection of basic unit)
அடிப்பரட அலகு ளின் ததாகுப்பில் தமிழில் உள்ள அரனத்து ஒலி ளும் / தசாற் ளும்
இருக்

கவண்டும். கபச்சின் இந்த அலகு அரச ள், ஒலியன் ள், ஈதைாலி ள், தசாற் ள்,

தசாற்தோடர் ள் அல்லது வாக் ியங் ளா

இருக் லாம். இவற்ேில் மி

நீளமான அலகு

வாக் ியம் ஆகும்; மற்றும் குறு ிய அலகு ஒலியன்/ஈதைாலி ஆகும்.
நாம்

வாக் ியத்ரத

(sentence)

ஒன்ேிரணப்பு ளின் எண்ணிக்ர
ஆனால் அலகு ளின் எண்ணிக்ர

அடிப்பரட

குரேவா

அலகு

எனத்

கதர்வுதசய்தால்,

இருக்கும். எனகவ தைம் அதி மா

எல்ரலயற்ேதா

இருக்கும்.

இருக்கும், அது இருக்கும் எந்ததவாரு

ஸ் ிாிப்டுடனும் கவரல தசய்ய அத்தர ய அரமப்ரப வடிவரமக் இயலாது.
Diphone
நாம்

ஒலியரன

(phoneme)

ஒன்ேிரணப்பு ளின் எண்ணிக்ர

அடிப்பரட

அதி மா

அலகு

எனத்

ததாிவுதசய்தால்,

இருக்கும். எனகவ தைம் குரேவா

இருப்பினும், தைவுத்தளத்தின் அளவும் ஒரு முக் ியமான

இருக்கும்.

ருத்தில் த ாள்ள கவண்டிய

ாைணி

ஆகும்.
அரச

(syllable) அடிப்பரட அலகு எனத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டால், அரச தவவ்கவறு

இடங் ளில் வரும்கபாது அரவ ஒவ்தவான்ேின் ஒலி மாறுபாடு ரளயும் தசயல்படுத்த கவண்டும்;
அது சாத்தியமில்ரல; ஏதனன்ோல் ஒரு அரச தமிழ் எழுத்துக் ரள மட்டுகம த ாண்டுள்ளது.
ஈதைாலி ள் (டிஃகபான்/diphone) என்பது இைண்டு அரு ிலுள்ள இைண்டு அரச ளுக்கு
நடுவில் கதான்றும் ஒலி ஆகும். என்ோல் இது அடிப்பரட அலகு எனத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டால்
ஒன்ேிரணப்பு உருக்குரலவு குரேவா

இருக்கும். ஆனால் தைவுத்தளத்தில் கசமிக்
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அலகு ள் எண்ணிக்ர

அதி ம் ஆகும்; ஏதனன்ோல் ஒவ்தவாரு அரு ிலுள்ள அரச ளின்

ஒலி ரள கசமிக் கவண்டியது அவசியம் ஆகும்.
இந்த உண்ரம ள் அரனத்ரதயும் பாிசீலித்தபின், ஒலியன் இதற் ான அடிப்பரட அலகு
எனத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு தமாழியின் அடிப்பரட ஒலி அலகு ஆகும்.
ஆங் ிலத்ரதப் தபாறுத்தவரை, 26 எழுத்துக் ள் உள்ளன; ஆனால் ஆங் ிலத்தில் நிரேய
மயக் ங் ள்/ததளிவற்ே

தன்ரம ள்

உள்ளன.

தமிழில்

மி வும்

குரேவான

மயக் கம/ததளிவின்ரம உள்ளது அவற்ேில் மி வும் தனித்துவமான உச்சாிப்பு ளுடன் 247
உள்ளன உள்ளன என்பகத உண்ரம. தி பல்கவறு எழுத்து ள் தமிழில் சுமார் 343 ஒலியன் ளின்
தபாிய பட்டியரல உருவாக்கு ின்ேன, இது தமிழ் கபச்சுக்கு அடிப்பரடயா அரம ிேது.
ஒலி தைவுத்தளத்ரத உருவாக்குதல் (Creation of sound database)
ஒலியன் ள் அடிப்பரட அலகு எனத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டதால், எல்லா ஒலியன் ளும்
பதிவு

தசய்யப்பட்டு

முக் ியமான

தைவுத்தளத்தில்

கசமிக் ப்படு ிேது.

ஒலி

தைவுத்தளத்தின்

தைம்

ஒரு

ாைணியாகும் உரையிலிருந்து கபச்ரசப் தபாருத்தவரையில் தவளியீட்டின் தைம்

முக் ியமானதாகும்.
கபச்ரசப் பதிவுதசய்யும்கபாது, குரேந்தது 8
வீதமும் 8-பிட்டும் பதமாதிாியும் இருக்

ிகலாதைர்ட்ஸ் பதமாதிாி (sampling)

கவண்டும். இது கமாசமான தைமான கபச்ரச

உருவாக்கு ிேது, ஆனால் அரதப் புாிந்து த ாள்ள முடியும். தைத்ரத மாதிாியில் உள்ள பிட் ளின்
எண்ணிக்ர ரய 12 பிட் ள் அல்லது 16 பிட் ளா
டிஜிட்டலாக்

நிரல ரள

அதி ாிப்பது

ஒலி

அதி ாிப்பதன் மூலம் கமம்படுத்தலாம்.

அரடயாளக்குேிரய

சத்த

வி ிதத்திற்கு

அதி ாிக்கும். பதமாதிாி வி ிதரத 8 kHz க்கு கமல், அதாவது 10 kHz, 16 kHz அல்லது 20 kHz
வரை அதி ாிப்பது அதிர்தவண் உள்ளடக் த்ரத கமம்படுத்து ிேது. அதி பதமாதிாி அதிர்தவண்
அதி தைத்ரதத் தரும். உயர்தைப் கபச்சு பதிவுக்குக்கும் திரும்பி க ட்பதற்கும் 16 ிகலாதைர்ட்ஸ்
பதமாதிாி வீதம் நியாமானதாகும்.
ஒலி தைவுத்தளத்ரத தசயல்படுத்துவது 4 ட்டங் ளில் கமற்த ாள்ளப்பட்டது.
1. ஒலி ரளப் பதிவுதசய்தல் (Recording sounds): ஒலி ரளப் பதிவு தசய்வது ஒரு இயல்பு
தமிழ்தமாழி கபசுபவரைப் பயன்படுத்தி கமற்த ாள்ளப்பட்டது. 30-16000 தைர்ட்ஸ் அதிர்தவண்
பதில் த ாண்ட ரமக்கைாஃகபான் மூலம் சத்தம் இல்லாத அரேயில் இது தசய்யப்பட்டது. 16
பிட் ள் பதமாதிாி அளவுடனும் 8 kHz பதமாதிாி அதிர்தவண்ணுடனும் பதிவு தசய்யப்பட்டது.
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பதமாதிாி அதிர்தவண் சிேியது என்ோலும் புாிந்துத ாள்ளக்கூடிய குைல் தவளியீட்ரட உருவாக்
இது கபாதுமானதா இருந்தது.
2. ஒலியன் ரளப் பிாித்ததடுத்தல் (Extracting phonemes): பதிவுதசய்யப்பட்ட ஒலி க ாப்பு
அரனத்து அலகு ளும் (உயிதைழுத்து ள், தமய் மற்றும் தமய்-உயிர் பிாிவு ள்) ததாடர்ச்சியான
க ாப்பாகும்.

ஒவ்தவாரு

ஒலியனுக்கும்

பிாித்ததடுக் ப்பட்டு ஒரு தனி

தபாருந்தும்

*.wav க ாப்பா

பகுதி

இந்த

க ாப்பிலிருந்து

கசமிக் ப்பட்டது. இது ஒலி எடிட்டிங்

தமன்தபாருளான “Sound Forge”ஐப் பயன்படுத்தி தசய்யப்பட்டது.
3. இரசரம குேித்தல் (Pitch marking): இதன் தபாருள் ஒவ்தவாரு ஒலியனின் உண்ரமயான
ததாடக்

மற்றும்

அரலவடிவங் ள்

இறுதி

புள்ளிரயக்

ஒன்ேிரணக் ப்படுவதால்

ஒலியனின் ததாடக் மும் முடிவும்

ண்டேிதல்
இது

ஆகும்.

அவசியம்

இரசரம
ஆகும்.

வனமா க் க ட்பதன் மூலமும்

குேித்தல் ளில்

எனகவ

ஒவ்தவாரு

ண்டேியப்பட்டது மற்றும்

அந்த இைண்டிற்கும் இரடகய உள்ள பகுதி கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டு ஒரு தனி *.wav க ாப்பா
கசமிக் ப்பட்டது. அதன்பிேகு தி ஒவ்தவாரு ஒலியனின் உண்ரமயான

ால அளவும் “கசாதரன

மற்றும் பிரழ” (“trial and error”) மூலம் தீர்மானிக் ப்பட்டது.
4. ஒலி க ாப்பு ரளத் திருத்துதல் (Editing sound files): இரசரம குேிக் ப்பட்ட ஒலி க ாப்பு ள்
தபரும்பாலான

சந்தர்ப்பங் ளில்

ஏற்றுக்த ாள்ளக்கூடிய

தைத்தில்

இருபதில்ரல.

எனகவ

இரணத்தால் அரவ ஒரு நல்ல தைமான தவளியீட்ரட உருவாக்கும்படி அவற்ேின் தைத்ரத
கமம்படுத்த திருத்த கவண்டும். இந்த ட்டத்தின் கபாது சத்தம் குரேப்பு வசதி ள் உள்ள “சவுண்ட்
ஃகபார்ஜ்” என்பதும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
இரணப்புக் (ஆன்ரலன்) ட்டம்
இரணப்பு/ஆன்ரலன்

ட்டத்தில்

நிைல்

இருக்கும்

கபாது

பின்னணியில்

கமற்த ாள்ளப்படும் பணி ள் அடங்கும் இயங்கு ிேது. இது மூன்று முக் ியமான

ட்டங் ரள

உள்ளடக் ியது, அதாவது உரை பகுப்பாய்வு மற்றும் பாகுபடுத்தல் (text analysis & parsing),
தமாழி விதி ளின் பிைகயா ம் மற்றும் உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேம் உருவாக்

தமாழி

அலகு ளின் ஒருங் ிரணப்பு என்பன.
உரை பகுப்பாய்வு மற்றும் பாகுப்பாய்வு: இந்த

ட்டம் உள்ளீட்டு உரைரய பகுப்பாய்வு தசய்து

ஒற்ரே

ிளிஃப் எழுத்துக் ள் மற்றும் மூன்று

ிளிஃரபக் எழுத்துக் ள், இைட்ரட

எழுத்துக் ள்

ிளிஃப்

ாண்டுபிடிக் ின்ேது. பின்னர் அது உள்ளீட்டு உரைரயப் கபச்சின் அடிப்பரட

அலகு ளின் வாிரசயா ப் பிாிக் ின்ேது.
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தமாழி விதியின் பிைகயா ம்/பயன்பாடு: உள்ளீட்டு உரைரய அதன் அடிப்பரட அலகு ளா ப்
பிாித்த பிேகு, தைவுத்தளத்திலிருந்து சாியான ஒலியரனப் பிாித்ததடுக்
பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.

இந்த

ட்டத்தில்

ஒருங் ிரணப்பதற் ா /உருவாக்குவதற் ா

இயற்ர யான

தமாழி

தமாழி விதி ள்

ஒலிப்புப்

திட்டவட்டமான

கபச்ரச

ஒலிப்பு

விதி ள்

இரணத்துக்த ாள்ளப்பட்டன.
ஒன்ேிரணப்பு: இறுதி
அரலவடிவங் ளின்

ட்டத்தின் கபாது, சாியான வாிரசயில் அடிப்பரட அலகு ளின்
ஒன்ேிரணப்பு

கதரவயான

ஒலி

அரலவடிவத்ரத

உருவாக்

கமற்த ாள்ளப்படு ின்ேது. அடிப்பரட அலகு ளின் அரல வடிவங் ள் தைவுத்தளத்திலிருந்து
பிாித்ததடுக் ப்பட்டு ஒன்ேிரணக் ப்படு ின்ேன.
பயனர் இரடமு ம் (User Interface)
விஷுவல் கபசிக் 6.0-ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு எளிய வரை ரல பயனர் இரடமு ம்
graphical user interface (GUI) உரையிலிருந்து கபசு இயந்திைம் உருவாக் ப்பட்டது. இரடமு ம்
தமிழில் உரைரய உள்ளிட உரைப் தபட்டிரயயும் கபச்சு ஒலிரய இயக்
த ாண்டுள்ளது.

உள்ளீட்டு

உரை

தமிழ்

வார்த்ரதயா கவா

தபாத்தாரனயும்

ஒரு

எண்ணா கவா

வாக் ியமா கவா இருக் லாம். உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேத்ரத உருவாக்

உள்ளிடப்பட்ட

உரைரய கசமித்துரவக்

அல்லது முன் கசமித்துரவத்த உரைரயத் திேக்

இரடமு ம் பயனருக்கு

வழங்கு ிேது.

“TSC_Avarangal”

என்ே

தமிழ்

ஒரு விருப்பத்ரத
எழுத்துரு

பயனர்

இரடமு த்தின் உருவாக் த்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. “eKalappai 1.0” என்ே தமன்தபாருள்
தமிழ் உரைரய உள்ளீடு தசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது.
இரதப்பற்ேி பின்வருமாறு முடிவுரை தைப்பட்டுள்ளது:
எந்ததவாரு தன்னிச்ரசயான தமிழ் உரைரயயும் கபச்சுக் கூற்ோ
உரையிலிருந்து கபசு மாற்று இயந்திைத்ரத தமிழ் தமாழிக்கு தவற்ேி ைமா
என்பரத

இந்தச் தசயல்பாடு

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட

343

ஒழுங் ரமப்பின் இதயமா

மாற்ேக்கூடிய ஒரு
உருவா

இயலும்

ாட்டு ிேது. தமிழ் தமாழியின் அடிப்பரட அலகு ளா த்

ஒலியன் ளால்

உருவாக் ப்பட்ட

இயந்திைத்தின்

பின்தளம்

தசயல்படு ிேது. “Sound Forge” என்ே ஒலி எடிட்டிங் தமன்தபாருள்

ஒலியன் ரள சாியான இரசரமயுடன் தயாாிக்கும் கபாது பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒலியன் ரளப்
பதிவுதசய்ய 8 kHzஐ விட சிேந்த பதமாதிாி கவ த்ரதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒலி
தவளியீட்டின் தைம் கமலும் அதி ாிக்

முடியும். உருவாக் ப்பட்ட உரையிலிருந்து-கபச்சு

இயந்திைம்

அடிப்பரட

த ாடுக் ப்பட்ட

உரைரய

அலகு ளா ப்
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ஒலியன் ரளப் பிாித்ததடுப்பது, தைவுத்தளத்துடன் தபாருந்துவது மற்றும் கதரவயான ஒலி
அரலவடிவத்ரத

உருவாக்குவதற் ா ச்

சாியான

வாிரசயில்

அடிப்பரட

அலகு

அரலவடிவங் ரள ஒன்ேிரணப்பது என்பனவற்ரே தவற்ேி ைமா ச் தசய்தது. என்ஜினின் முன்
இறுதியில் விஷுவல் கபசிக் மூலம் உருவாக் ப்பட்ட ஒரு வரை ரல பயனர் ள் இரடமு ம்
ஆகும்.

இது

பயனர் ள்

தமிழ்

உரைரய

எழுத்துக் ளில்

அல்லது

எண் ளில்

உள்ளிட

அனுமதிக் ிேது. இந்த இரடமு ம் பயனர் ரள உரைரய பின்னர் கசமித்து மீண்டும் இயக்
அனுமதிக் ிேது. பயனர் இரடமு த்ரத உருவாக்

எழுத்துருவா

“TSC_Avarangal” தமிழ்

எழுத்துரு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டது.
இந்த ஆய்வில் சாியான ஒன்ேிரணப்பிற் ா
ாலத்ரதச்

சாிதசய்ய

முக் ியத்துவம்

இயற்ர யான கபச்சுக்கு தநருக் மா

அடிப்பரட ஒலி அல ின் ஒலிப்பு

த ாடுக் ப்பட்டது.

இருப்பினும்,

தவளியீட்ரட

மாற்றுவதற் ான இரசரமரயச் சாிதசய்தல் மூலம்

கமலும் கமம்பாடு ள் கமற்த ாள்ளப்பட கவண்டும்.
3.5.8.2.2. உதயகுமார் மற்றும் கூட்டாளி ளின் தமிழிற் ான எழுத்திலிருந்து ஒலியனா
தீர்மானக்

ிரளயரமப்புக்

மாற்றும்

ற்ேல் (Decision Tree Learning for Automatic Grapheme to

Phoneme Conversion for Tamil)
’தமிழிற் ான எழுத்திலிருந்து ஒலியனா

மாற்றும் தீர்மானக்

உதயகுமாரும் கூட்டாளி ளும் (Udhyakumar et la 2004) தீர்மானக்
பயன்படுத்தி தமிழ் எழுத்ரத

ஒலியனா

ிரளயரமப்புக்
ிரளயரமப்பு

ற்ேல்’

ற்ேரலப்

ஒரு புதிய அணுகுமுரேரய விளக்கு ின்ேனர்.

முன்தமாழியப்பட்ட இந்த அணுகுமுரே, விதி அடிப்பரடயிலான அண்குமுரே கபாலன்ேி பைந்த
அளவிலான சூழல் விதி ரள உருவாக் முடியும்; இதனால் மாற்ேத்திற்குச் சிேந்த துல்லியத்ரதத்
தரும்.
எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ேம் (Grapheme to phoneme conversion) உரையிலிருந்து
கபச்சு

மாற்ே

அரமப்புக்கும்

தமாழியியலாளர் ளால்

கபச்சு

தயாாிக் ப்பட்ட

அேிதல்

அரமப்புக்கும்

அ ைாதி ள்

மி வும்

முக் ியமானது
நம்ப மான

ஆகும்.

ஆதாைமா

இருந்தாலும், அரவ எந்த தமாழியிலும் உள்ள தசாற் ளின் முழுரமயான பட்டியரல உட்படுத்த
முடியாததால் அரவ ஒருகபாதும் முழுரமயானரவ அல்ல. ஒரு விாிவான அ ைாதி நிரேய
கசமிப்பு இடத்ரதயும் பயன்படுத்து ிேது. இது கபச்சு ததாழில்நுட்பங் ரள மாறும் தசால்ல ைாதி
சூழல் ளுக்கு

பயன்படுத்துவரத

ட்டுப்படுத்து ிேது.

எனகவ

உச்சாிப்ரபக் ணிக்கும் மாற்று நரடமுரே அவசியம் ஆகும்.
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தானியக் மா

எழுத்ரத

ஒலியனா

மாற்றுவதற் ான

பல

அணுகுமுரே ள்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒலிப்பு தமாழி ளால் ஈர்க் ப்பட்டு, எழுத்ரத ஒலியனா
தபாதுவா

மாற்றுவது

ஒரு குழும விதி ளால் கமற்த ாள்ளப்படு ிேது. அரவ ரள உருவாக்

நிரேய

நிபுணத்துவம் கதரவப்படு ிேது மற்றும் சில கநைங் ளில் விதி குறுக் ீடு மற்றும் மிர ரயச்
சாிபார்க்

டினமா

உள்ளது. ஆங் ிலம், பிைஞ்சு மற்றும் தஜர்மன் கபான்ே பல தமாழி ளில்

எழுத்ரத ஒலியனா

மாற்றும் விதி ளுக்கு புள்ளிவிவை மாதிாியரமத்தல் (Statistical modeling)

தவற்ேி ைமா

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எழுத்ரத

ஒலியனா

மாற்றுவதற்கு

நைம்பியல்

வரலப்பின்னலின் (neural networks) பயன்பாடு ஆைாயப்படு ிேது. இந்த அணுகுமுரே ள் விதி
எழுதும் கநைத்ரதத் தவிர்க்கும்; எனகவ பயிற்சிச் தசயல்முரேரயரய முழுவதும் தானியக் மா ச்
தசய்ய இயலும். எழுத்திலிருந்து ஒலியன் தபாருத்தத்திற் ான ஒரு தீர்மானக்
தானியங் ி

இக் ட்டுரையில்

ஆய்வு

தசய்யப்படு ிேது.

இதன்

முக் ிய

ிரள சார்ந்த

கநாக் ம்,

தமிழ்

உரையிலிருந்து கபச்சு மாற்ேம் மற்றும் கபச்சு அேிதல் (கபசிலிருந்து உரைக்கு மாற்ேம்) ஆ ிய
பயன்பாடு ளுக் ா

தீர்மானக்

ிரள

அணுகுமுரேரயப்

பயன்படுத்தி

ஒரு

தானியங் ி

ஒழுங்குமுரேய உருவாக்குவது ஆகும்.
பிே இந்திய தமாழி ரளப் கபாலகவ தமிழும் எழுத்துக்கும் ஒலியனுக்கும் இரடயில்
ிட்டத்தட்ட ஒன்றுக்கு தபாருத்தத்ரதக்

ாட்டு ின்ேது. இருப்பினும் கநைடியான எழுத்திலிருந்து

ஒலியன் தபாருத்தம் சாத்தியம் இல்ரல; ஏதனன்ோல் தமிழ் எழுதுக் ள் சில சூழல் ளில்
கவறுபட்ட ஒலிரய உருவாக்கும். எடுத்துக் ாட்டா க் என்பது டல் என்பதில் k எனவும் தங் ம்
என்பதில் g எனவும் ப ல் என்பதில் h எனவும் உச்சாிக் ப்படும். தமிழில் உருபனியல் மற்றும்
ஒலியியல் ஆய்வு ள் இந்த கவறுபாடு ள் சில சிக் லான தமாழிச் சீர்ரம ரளப் (complex
language regularities) பின்பற்ேி அரம ின்ேன என நிரூபிக் ின்ேன. இந்த சீைான தன்ரம
தீர்மான

ிரளயரமப்பு ள் கபான்ே (decision trees) தைவு-இயக்

technique) பயன்படுத்தத் தூண்டு ிேது.

நுட்பங் ரளப் (data-driven

ிரளயரமபு ள் மனித முயற்சியால் ஒலிதபயர்ப்பு

தசய்யப்பட்ட மி ப் தபாிய அ ைாதியால் பயிற்சி தசய்யப்படகவண்டும். தமிழுக்கு அத்தர ய
உச்சாிப்பு அ ைாதி இல்ரல. எனகவ உச்சாிப்பு அ ைாதிரய உருவாக்

விதி அடிப்பரடயிலான

ஒழுங்குமுரே இங்கு பயன்படுத்தப் படு ின்ேது; இது பின்னர் ர யால் திருத்தப்படும்.
ட்டுரை பின்வருமாறு அரமயும். பிாிவு 1 அேிமு ம் ஆகும்; பிாிவு 2 தமிழ் எழுத்துமுரே
ஒலியன் ததாகுப்பு பற்ேி விவாிக் ிேது. விதி அடிப்பரடயிலான மற்றும் தீர்மான

ிரளயரமப்பு

அணுகுமுரே ள் பிாிவு 3 மற்றும் 4இல் முரேகய விளக் ப்பட்டுள்ளது. பிாிவு 5 தீர்மானக்
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ிரளயமப்ரப பயன்படுத்தி தானியமா

எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்றுவதன் முடிவு ரள

வழங்கு ிேது. இறுதி பிாிவு 6 முடிவுரையாகும்.
தமிழ் எழுத்துமுரேயும் ஒலித் ததாகுதியும்
தமிழ் எழுத்து முரே 12 உயிதைழுத்துக் ரளக் ரளயும் 18 தமய் எழுத்துக் ரளயும்
த ாண்டுள்ளது. தமய் எழுத்துக் ள் தனித்தனியா உயிதைழுத்துக் ளுடன் இரணந்து உயிர்தமய்
என்ே 216 கூடுதல் எழுத்துக் ளின் புதிய ததாகுப்ரப உருவாக்கும். ஃ என்ே எழுத்துக்கு ஆயுதம்
என்ே

தனித்துவமான

தபயர்

உண்டு.

தமிழ்

ஒலி ள்

43

ஒலியன் ளா

வர ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அட்டவரண 1 தமிழ் ஒலியன் குழுமத்தின் விவைங் ரள அளிக் ிேது.
எழுத்து

ஒலி

எடுத்துக் ாட்டு

அ

ax

அம்மா

ஆ

aa

ஆடு

இ

ih

இரல

ஈ

iy

ஈர

உ

uh

உணவு

U
ஊ

uw

தப்பு

எ

ae

எட்டு

ஏ

ey

ஏணி

ஒ

ao

ஒன்று

ஓ

ow

ஓம்

ஔ

aw

ஔ

ஷ்

sh

விஷம்

ஜ்

jh

ஜாதி

க்

k

ல்வி

g

பங்கு

hh

ப ல்

ங்

ng

தங் ம்

ச்

ch

ாட்சி
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s

சங்கு

ஞ்

ny

ஞானம்

ட்

t

அட்ரட

d

வண்டி

nn

ண்

tx

தட்டு

dh

பந்தம்

T

மதி

nd

பந்து

n

நான்

p

பாடம்

b

அம்பு

P

லாபம்

ம்

m

ரும்பு

ய்

y

யமுரன

ர்

r

மைம்

ல்

l

மாரல

வ்

v

வயது

ழ்

lzh

பழம்

ள்

ll

உள்ளம்

ற்

tr

ஒற்ேன்

dr

ன்று

rr

அேம்

n

அன்ரன

ண்

ந்

ப்

ன்

3.5.8.2.2.3. விதி அடிப்பரடயிலான எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ேம் (Rule-based Grapheme to
phoneme conversion)
அட்டவரண

1இல்

உள்ள

எடுத்துக் ாட்டு ளிலிருந்து

தமிழ்

எழுத்துக் ளுக்கும்

ஒலியன் ளுக்கும் இரடகய ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு சிேிய வரைபடம் இல்ரல அது ததளிவா ிேது..

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

193
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
இருப்பினும்,

தபரும்பாலான

கநர்வு ளில்

இந்த

மாறுபாடு ள்

சூழலின்

அடிப்பரடயில்

குேியத்திேவு தசய்யப்படலாம். எனகவ வலுவுள்ள சூழல் சார் விதி ள் உச்சாிப்ரபத் துல்லியமா
ணிக்

வடிவரமக் ப்பட்டுள்ளது. விதி ள் பார்ரவ, சூழல் மற்றும் இலக்கு ஒலியன் குேித்த

குேிப்பிட்ட மைபு ரளக் த ாண்டுள்ளன. எ. ா. விதி மூச்தசாலி k (*)  g என்பது k முன்னர்
மூச்தசாலியும் (எ. ா. ng (ங்)) கவறு ஏது ஒலியாலும் ததாடர்ப்படுர யில் பங்கு என்பதில்
உள்ளது கபால் g ஆ

மாறும். எந்த வல்லுநர் அரமப்கபாலவும் எல்லாத் ததாடர்புரடய

கநர்வு ரள எதிர்பார்ப்பது

டினமாகும். எடுத்துக் ாட்டா

ிைாமம் என்பதில் உள்ள k என்பது

மூக்த ாலி முன் வைாமகலகய g என உச்சாிக் ப்படும். இதுகபான்று பந்தம் என்பதிலுள்ள p
என்பது மூக்த ாலி முன் வைாமகலகய b என உச்சாிக் ப்படும். இந்த விதிவிலக்கு ள் தனியா
விதிவிலக்கு அ ைாதியில் கச ாிக் ப்படகவண்டும். தபாதுவா
விதி ளின்

விதிவிலக்கு அ ைாதிக்கும்

லரவத்தன்ரமக்கும் இரடயில் ஈடு ட்டல் இருக்கும். இது எழுத்திலுருந்து ஒலியன்

தபாருத்தம் மி ச் சிக் லானது என்பரத நிரூபிக்கும்; இது தீர்மான

ிரளயரமப்பு கபான்ே

எந்திைம் ற்ேல் வழிமுரே ளுக்கு (machine learning algorithms) இந்த புலத்ரதக் வர்சி ைமாய்
ஆக்கு ின்ேது.
3.5.8.2.3. தீர்மானக்

ிரளயரமப்பு அடிப்பரடயிலான எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ேம்

(Decision tree based Grapheme to phoneme conversion)
அண்ரட ஒலி ளின் இயல்பு அடிப்பரடயில் ஒரு ஒலியனின் ஒலியியல் மாறுபாடு ரளக்
ண்டுபிடிக்

தீர்மான

ிரளயரமப்பு ள் பயன்படுத்தப்படலாம். இரத எழுத்து வடிவில்

அடுத்துவரு ிே எழுது ளுக்கு ஏற்ப விளக் லாம்; இரததயாட்டி இந்த ஒழுங்குமுரே எழுத்து ரள
ஒலிதபயர்ப்ரப உருவாக் இந்த ஒலியியல் கவறுபாடு ரள பயன்படுத்த இயலும்.
தீர்மானக்

ிரளயரமப்பு ள் விதி ரளயும்

முரன ரளயும் த ாண்ட

ணுக் ரளக்

த ாண்டிருக்கும்; அரவ இலக்கு வகுப்பு ளுடன் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டிருக்கும். ஒவ்தவாரு
ணுக் ளிலும்

ஒரு

தீர்மான

அடிப்பரட

தபாருரள

இடது

அல்லது

வலது

துரணக்

ிரளயரமப்புக்கு ஒதுக்கும். தபாருள் ஒரு இரலரய அரடயும் கபாது, இந்த இரலயின் வகுப்பு
புலக்குேிப்பு குேிப்பிட்ட எழுதுப்தபயர்ப்புக்குப் பதிலா ப் பயன்படுத்தப்படு ிேது.
வாிரசப்படுத்தும் தசயல்முரே
பயிற்சிக்கு

முன்,

ஒவ்தவாரு

எழுத்தும்

அதனுடன்

ததாடர்புரடய

ஒலியுடன்

வாிரசப்படுத்தப்படகவண்டும். தமிழில் எழுத்துக் ளுக்கும் ஒலி ளுக்கும் இரடகய உள்ள
வலுவான உேவு

ாைணமா , சிக் லான வாிரசப்படுத்தும் நரடமுரே ள் கதரவயில்ரல.
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தமிழில் எழுத்துக் க ார்ரவ ள் ஒலி வாிரச ளுக்குச் சமமா கவா அரதவிட நீளமா கவா
இருக்கும். ஒலி வாிரச ளுடன் ஒன்றுக்த ான்ோன வாிரசப் தபாருத்தத்ரதக் த ாண்டிருக்
கவண்டி)

தபாருத்தமான

இடங் ளில்

தசரு ப்படு ின்ேன. எடுத்துக் ாட்டா

ஒலியனியல்சார்

எப்சிகலான் ள்

(பூஜ்யங் ள்

தசன்ரன என்பதிலுள்ள எழுத்து ச் /ch/ எனகவா /s/

எனகவா உச்சாிக் ப்படலாம். நாம் ஒலிக் குழுமத்தில் /ch*s/ என்ே புதிய நுரழரவச் கசர்ப்பதன்
மூலம் இந்த கநர்ரவச் சமாளிக் லாம். ததாடர்புரடய ஒலியுடன் தபாருத்த அனுமதிக் ப்பட்ட
ஒலி ளின் ததாகுப்பு ஒவ்தவாரு எழுத்துக்கும் குேிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தீர்மானக் ிரளயரமப்பு ளின் பயிற்சி (Training of decision trees)
அடிப்பரட தீர்மானக்

ிரளயரமப்பு ஆம்-இல்ரல என்ே க ள்வி ளின் ததாகுப்ரபயும்

மற்றும் கவாிலிருந்து ிரளயரமப்ரப வளர்க் ஒவ்தவாரு ணுப் பிளவிலும் த வல் ஆதாயத்ரத
அதி ாிக்

சிேந்த க ள்விரயத் கதர்ந்ததடுப்பதற் ான நரடமுரேரயயும் த ாண்டுள்ளது. இந்த

த வல் என்ட்கைாபி என அளவிடப்பட கவண்டும் (சமன்பாடு 1). த வல் அதி ாிக்கும் வரையும் என்ட்கைாபியில்

குரேயும்

வரையும்

ஒரு

ததாடக்

நிரலயிலிருந்து

விழும்

வரைபிளவு

ததாடர் ிேது (சமன்பாடு 2).
தீர்மானக் ளுக் ான க ள்வி ள் (Questions for decision trees)
எழுத்திலிருந்து ஒலி மாற்ேத்திற் ான அடிப்பரட ஆம்-இல்ரல க ள்வி பின்வருமாறு
அரமயும்:

“முதல் இடது எழுத்து ‘m’ என்பதா?”. தமிழில் எழுத்துக் ளுக் ான க ள்வி ள்

ஒலி ளுக் ான க ள்வி ரள மி வும் ஒத்திருப்பதால் அரவ கசர்க் ப்படவில்ரல. க ள்வி
நிரல ளின் வீச்சு நீண்ட தூை ஒலியனியல் மாறுபாடு ரள உட்படுத்தப் கபாதுமானதா

இருக்

கவண்டும். 5 எழுத்து சாளைம் (இடது சூழலுக்கு 2 மற்றும் வலது சூழலுக்கு 2) தபாதுவா
கபாதுமானது என்று

ண்டேியப்பட்டுள்ளது. ஒரு பழரமயான ததாகுப்பு என்பது அரனத்து

சிங் ிள்டன் க ள்வி ளின் (ஒற்ரே எழுத்து/தநடுங் ணக்கு பற்ேிய க ள்வி)

ணம /ததாகுப்பா

(set) இருக்கும். எளிரமயான க ள்வி ரள மட்டுகம அனுமதிப்பதில் ஒரு சிக் ல் இதன்
விரளவா

தவவ்கவறு இடங் ளில் ஒகை இரல ள் விரளயும் படி தைவு அதி மா த் துண்டு

படுத்தப்படலாம்.

தவவ்கவறு

ணுக் ளில்

தைரவப்

பிாிப்பது

மிர /கதரவயற்ே

த ாத்து ளுக்கும் குரேக் ப்பட்ட பயிற்சிக்கும் குரேந்த துல்லியம் என்ட்கைாபி குரேப்புக்கும்
வழிவகுக்கும்.
ஒலிப்புடன் ததாடர்புரடய க ள்வி ளுடன் "இடது எழுத்து ஒரு மூக்த ாலியா?" கபான்ே
சிக் லான க ள்விக்

ணுரவ அனுமதித்தால்

ிரளயரமப்பின் ஆழம் தபாிதும் குரேக் ப்பட்டு
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தசயல்திேன் கமம்படுத்தப்படும் என்பது உற்றுகநாக் ப்பட்டது. சிக் லான க ள்வி ள் தீர்மான
ிரளயரமப்பு வழிமுரே கபைாரசத் தன்ரமயால் ஏற்படும் தைரவத் துண்டுபடுத்தும் சிக் ரலத்
தணிக்கும்.

உயிதைாலி ள்,

தமய்தயாலி ள்,

மூக்த ாதலா ள்,

அரடப்தபாலி ள்,

உடன்படுத்தி ள் மற்றும் வரளநா ஒலி ள் ஆ ியரவ ஒலிக் த ாத்து ளின் சில

லப்பு

க ள்வி ரள உருவாக் பயன்படு ிேது.
ஒலி வாிரச ளின் உருவாக் ம் Generation of phone sequences
தீர்மானக்

ிரளயரமப்பு ள்

பயிற்சி

தபற்ே

பிேகு,

தசாற்தோர யில்

உள்ள

தசாற் ளுக் ான ஒலி வாிரச ரள உருவாக்குவதற்கு அவற்ரேப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்தவாரு
வார்த்ரதக்கும், ஒகை கநைத்தி தசால்லின் இடமிருந்து வலமா ச் தசல்வதன் மூலம் ஒரு ஒலியன்
வாிரச உருவாக் ப்படு ிேது. சூழல் த வல் அடிப்பரடயில் கவர்க்
ிரளயரமப்பு

ணுவிலிருந்து ததாடங் ி

டந்துதசல்லப்படு ிேது. ஒரு இரலரய (இறுதிநிரல) அரட ிேது வரை நிைல்

(program) ிரளயரமப்பு வழியா ச் தசல் ிேது; இரலரய அரடயாளம் ாணுதல் தற்கபாரதய
எழுத்தின் ஒலிதபயர்ப்பாகும். பின்னர் தசயல்முரே இகதகபான்று அடுத்த எழுத்துக்கு ந ர் ிேது.
ஒரு கவரள கபாலி ஒலியனா

இருந்தால் இறுதி ஒலிதபயர்ப்ரப அரடய மாற்று உச்சாிப்பு ள்

உருவாக் ப்படு ின்ேது. எ. ா. தசன்ரன /ch*s ae n h ax y / என்பது /ch ae n h ax y / மற்றும் / s
ae n h ax y / ஆ விாிவாக் ப்படு ிேது.
கசாதரன ள்
கசாதரன ளுக்கு EMILLE விாிதைவு/தைவுத்ததாகுதி (corpus) பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த
தைவுத்ததாகுதி யூனிக ாடால் உருப்படுத்தம் தசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் தமன்தபாருளால்
எளிதா க்

ர யாளப்படுவதற் ா

தைவுத்ததாகுதியிலிருந்து

85,000

ிரளயரமப்புக்கு பயிற்சி த ாடுக்

ஆஸ் ி

கபான்ே

தசாற் ள்

உருப்படுத்ததிற்கு

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டது

மாற்ேப்பட்டது.

மற்றும்

அ ைாதி உருவாக் ப்பட்டது. தீர்மானக்

தீர்மானக்

ிரளயரமப்பு ள்

நியூசிலாந்திலுள்ள ரவ ாகடா பல் ரலக் ழ த்தால் (University of Waikato, New Zealand)
உருவாக் ப்பட்ட இயந்திை

ற்ேல் வழிமுரே ளுடன் கசாதரனக் ான ருவியான தவக் ாரவப்

(Weka) பயன்படுத்தி தசயல்படுத்தப்பட்டது.
விதி அடிப்பரடயிலான எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ே ஒழுங் ரமப்பு
எளிய எழுத்து-ஒலியன் சார்பு ரளக்

ண்டுபிடிக்

தமாழியியல் விதி ள் அடிப்பரடயில்

ஒன்று வலது ஒன்று இடது சூழரலப் பயன்படுத்தி விதி அடிப்பரடயிலான அரமப்பு
தயாாிக் ப்பட்டது. ஒரு எழுத்து இரடதவளிரயத் தாண்டி விதி ரளக்
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அடிப்பரடயிலான ஒழுங் ரமப்பில் மி வும்

டினம். ஒழுங்குமுரே அதன் துல்லியதிற்குப்

பாிகசாதிக் ப்பட்டு அட்டவரண 2 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
தீர்மானக் ிரளயரமப்பு அடிப்பரடயிலான எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ே ஒழுங் ரமப்பு
ஒலிதபயர்ப்ரபத் உருவாக்குவதற் ா க் ர முரேயா

உருவாக் ப்பட்ட அ ைாதிரயப்

பயன்படுத்தி தீர்மானக் ிரளயரமப்பு ளுக்குப் பயிற்சி அளிக் ப்படு ின்ேன. ஆைம்பத்தில் விதி
அடிப்பரடயிலான அரமப்ரபப் பயன்படுத்திப் பூட்ஸ்ட்ைாப் தசய்யப்பட்டது மற்றும் ஒரு
வல்லுன

தமாழியியலாளைால்

ிரள ரள

உருவாக்

பயன்படுத்தப்பட்டது.

ர முரேயா ச்

எழுத்து

சீர்படுத்தப்பட்டது.

அரடயாளத்ரதப்

ஒழுங் ரமப்பு

பற்ேிய

பாிகசாதிக் ப்பட்டது

முதலில்,
சிங் ிள்டன்

மற்றும்

தீர்மானக்
க ள்வி ள்

துல்லியம்

விதி

அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரேயுடன் ஒப்பிடப்பட்டது.
கமலும், துல்லியத்ரத அதி ாிக் , மூக்த ாலி ள் முன் உயிதைாலி ள், பின் உயிதைாலி ள்,
தமய்தயாலி ள், அரடப்தபாலி ள் கபான்ே ஒலியன்
உருவா ப்பட்டது
(சிக் லான

மற்றும் அரவ

க ள்வி ள்)

ளின் ஒலிப்பு ஊக் மளிக்கும் த ாத்து ள்

ிரளயரமப்பு ளுக்குப் பயிற்சியளிக் க் க ள்வி ளா ப்

பயன்படுத்தப்பட்டன.

அட்டவரண

2

இந்த

கசாதரனக் ான

தசயல்திேன் முடிவு ரள பட்டியலிடு ிேது.
எழுத்திலிருந்து ஒலியன் மாற்ே தசால் நிரல

ஒலி நிரல

ஒழுங் ரமப்பு
விதி அடிப்பரடயிலானது

94%

95.5%

தீர்மானக் ிரளயரமப்பு

96.5%

98%

98%

98.5%

சிங் ிள்டன் க ளிவி ள்
தீர்மானக் ிரளயரமப்பு
லரவத்தன்ரமயான
க ள்வி ள்
3.5.8.2.4. அருண்குமாாின் தமிழ் உரை-கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ஒழுங்குமுரே
அருண்குமார் (2010) ’தமிழ் உரை-கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ஒழுங்குமுரே’ (Text to speeh
for Tamil)’ என்ே அவைது ஆய்கவட்டில் ஆய்வில் தமிழ் உரை-கபச்சு கூட்டிரணப்பாக்
ஒழுங்குமுரே பற்ேி விாிவா ப் கபசு ின்ோர். தற்கபாரதய உரை-கபச்சு கூட்டிரணப்பாக்
ஒழுங்குமுரே ஆய்வு இதற்கு முன் தசய்யப்பட்ட உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே ரளக்

ருத்தில்

த ாண்டு அவற்ரேவிட கமம்பட்ட ஒழுங்குமுரேரய உருவாக்கும் எண்ணத்தில் திட்டமிடப்பட்டு
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நரடமுரே படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறு ின்ோர். இது

ணிதபாேி திரையில்

படிப்பரதவிடக் க ட்பரத விரும்புபவர் ளுக்கும் டிஜிட்டல் நூல் ரளப் படிக்
க ட்

விரும்புபவர் ளுக்கும்

ணிதபாேி

திரையில்

படிக்

விரும்பாமல்

இயலாக்

குரேபாடு

உரடயவர் ளுக்கும் உதவும் கநாக் த்துடன் கமற்த ாள்ளப்பட்டது. இது குேித்து இப்பகுதியில்
விளக் ப்பட்டுள்ளது.
ஒழுங்குமுரேத் திட்டவரைவு (system design)
ஒழுங்குமுரே திட்டவரைவு ஒழுங்குமுரேயின் கமகலாட்டப் பார்ரவ, ஒழுங்குமுரே
ட்டரமப்பு இவற்ரே உட்படுத்தும்
ஒழுங்குமுரேயின் கமகலாட்டப் பார்ரவ
இந்த ஒழுங்குமுரே தட்டச்சு தசய்யப்பட்ட தமிழ் தசாற் ரளகயா புாிந்துத ாள்ளும்
மற்றும் அதற்குப் தபாருத்தமான கபச்ரச உருவாகும். இவ்தவாழுங்குமுரேயின் அரமப்பு
பின்னர் தைப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒழுங்குமுரே இைண்டு நிரல ரளக் த ாண்டது.


உரைப் பகுப்பாய்வு நிரல (Text processing)



இரணப்பாக் நிரல (Concatenative phase)

ீகழ தைப்பட்ட ஒழுங்குமுரேக்கு உள்ளீடு கநைடியா த் தை இயலாது; சில உரை பகுப்பாய்வு
தசய்யப்படகவண்டும். பின்னர் இந்தப் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட உள்ளிடப்பட்ட உரை கபச்சு
தசயற்பாங் ிற்கு
தசயற்பாங்கு
தபாருத்தமான

உள்ளீடா த்

தசய்யப்பட்ட
கபச்சுக்

தைப்படும்.

உள்ளீடு

க ாப்பு

தசயற்பாங்கு

உரை

முழுவரதயும்

அடிப்பரடயில்

எடுக் ப்படகவண்டும்.

தைவு

ஒவ்தவாரு

முடித்த

பின்னர்

அடித்தளத்திலிருந்து
ஒலியன்

அல்லது

ஒலியிருரமயும் ஒரு தனி கபச்சு க ாப்பு தரும்படி இரணக் ப்பட கவண்டும். கபச்சுக் க ாப்பின்
இந்த ஒன்ேிரணப்புச் தசயற்பாங்கு ஒன்ேிரணப்பு நிரலயில் தசய்யப்படு ின்ேது.
ஒழுங்குமுரேக் ட்டரமப்பு (system architecture)
உரையின் தசயற்பாங்கு தபர்ல் வழிமுரே திட்டத்ரதப் பயன்படுத்தி (Per program)
நிரேகவற்ேப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்தவாரு

தசயற்பாங் ிற்கும்

அடிப்பரடயான

ஒழுங்குமுரேக்கு ஒரு ட்டரமப்ரப உருவாக்குவதாகும்; ஏதனன்ோல் அது ஒரு
வரைபடம் கபான்ேது.

உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரேயின்

நரடமுரே
ட்டடத்தின்

ட்டரமப்பு படம் 1-இலும் 2-இலும்

ாட்டப்பட்டுள்ளது.
படம் 1: உரை-கபச்சு ஒழுங் ரமப்பின் அடிப்பரடஅரமப்பு
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உரை உள்ளீடு
உரை தசயற்பாங்கு

கபச்சு மாதிாி

கூட்டிரணப்பாக் ம்
இந்தப் கபச்சு கூட்டிரணப்பாக் ஒழுங்குமுரே பலவர ப் பயன்பாடு ரளக் த ாண்டது. கபச்சு
கூட்டிரணப்பாக் ி ள் கபச்சுப் புாிவான் ளிலும் ததாரலகபசி அடிப்பரடயிலான மக் ளுடன்
ருத்தாடல் தசய்யும்

ருத்தாடல் தசயலர் ளிரடகயயும் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

கூட்டிரணப்பாக் ி ள் மக் ளிடம் கபசும்
குரேபாடுள்ளவர் ளுக்கு

உைக் ப்

கூட்டிரணப்பாக் ி நைம்பு க ாளாறு

ருத்தாடல் அல்லாத பயன்பாடு ளான பார்ரவ

படித்தல்,

குழந்ரத ளின் தபாம்ரம ள் இவற்ேில்

கபச்சு

வீடிகயா/ ாட்சி

விரளயாட்டு ள்

அல்லது

முக் ியத்துவம் வாய்ந்தது. இறுதியா ப் கபச்சு

ாைணமா ப் படிக்

இயலும்.
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படம் 2: உரை-கபச்சு ஒழுங் ரமப்பில் உள்ள தசயற்பாங்கு ள்
உள்ளீட்டு உரை
உரைப் பகுப்பாய்வு

இலக் ண விதி ள்

அலகுத் கதர்வு

ஒன்ேிரணப்பாக் ம்

கபச்சு தவளியீடு

கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ச் தசயற்பாங்கு
உரை-கபச்சு ஒழுங் ரமப்பின் முக் ியமான தசயற்பாங்கு உள்ளீட்டு உரைரயப் கபச்சுக்
க ாப்பு ளா மாற்றுவதாகும். இந்த ஒழுங்குமுரேயில் தமிழ் உரைரய தமிழ்ப் கபச்சா மாற்றும்
தசயற்பாங்கு நிரேகவற்ேப்படு ின்ேது. இரத

ீகழ தைப்பட்டுள்ள எடுத்துக் ாட்டிலிருந்து

புாிந்துத ாள்ள இயலும். கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ியின் தசயற்பாடு பின்வருமாறு உரைரய
அரலவடிவில் மாற்றுவதாகும்.
தமிழ் தமாழி இனிரமயானது.

கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் ஒழுங்குமுரே இைண்டு நடவடிக்ர

ரள உள்ளடக்கும்:

1. முதலில் உள்ளீட்டு உரைரய ஒலியனியல் அ

உருப்படுத்தத்தமா

internal representation) மாற்றுவது.
2. பின்னர் இந்த அ உருப்படுத்தரத அரலவடிவமா மாற்றுவது.
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முதல் நடவடிக்ர

உரை ஆய்வு (text analysis) என்றும் இைண்டாம் நடவடிக்ர

அரலவடிவ

கூட்டிரணப்பாக் ம் (wave synthesis) என்றும் அரழக் ப்படும்.
உரைச் தசயற்பாங்கு (text processing)
ஒலியனியல்

அ

பக்குவப்படுத்தப்படாத

உருப்படுத்தத்ரத
உரை

இயல்பாக் ப்படகவண்டும்.

உருவாக்

தசயற்பாங் ிற்கு
உரை

கவண்டி

உட்படுத்தப்பட

இயல்பாக் த்தில்

முதல்

பல

வழி ளில்

கவண்டும்

தசயல்பாடு

அல்லது

வாக் ியத்ரத

கடாக் ன் ளா ப்/கூறு ளா ப் பிாித்தல். கூட்டிரணப்பக் த்திற்கு கவண்டி பத்திரய தனி
கூற்று ளா ப்

பிாிப்பதற்கு

வாக் ியம்

முழுப்புள்ளிக்குப்

பிேகு

முடி ின்ேது

என்று

அேியகவண்டும்; ரூ. என்ே கூற்ேில் வரும் ரூ-வுக்குப் பிேகு வரும் புள்ளிக்குப் பிே ல்ல. ஒரு
முழுபுள்ளிக்கு மாோ

ாற்புள்ளி நிறுத்தற்குேியா

வந்தாலும் கச ாிக் ப்பட்ட தசாற் ளின்

இறுதியில் வாக் ியம் முடி ின்ேது என்றும் அேிய கவண்டும். இைண்டாவது இயல்பாக் ச்
தசயற்பாடு நிரலகபேற்ே தசாற் ரளக் ர யாளுதல் ஆகும். நிரலகபேற்ே தசாற் ள் எண் ள்,
தரலப்தபழுத்தன் ள், சுருக் ச்தசாற் ள் கபான்ேனவற்ரே உட்படுத்தும். எடுத்துக் ாட்டா
‘மார்ச் 31’ என்பது ‘மார்ச் மூன்று ஒன்று’ என்ேல்லாமல் மார்ச் முப்பதி ஒன்று என்று
மாற்ேப்படகவண்டும். ‘ரூ. 1’ என்ே சுருக் ம் ‘ரூ ஒன்று’ என்ேல்லாமல் ‘ரூபாய் ஒன்று’ என்று
மாற்ேப்படகவண்டும். உரை இயல்பாக் த்தில் இைண்டாவது நடவடிக்ர

நிரலகபேல்லாத

தசாற் ரள இயல்பாக்குதல் ஆகும். எண் ள் அல்லது சுருக் ச் தசாற் ள் அரவ கபச்சா
மாற்ேப்படும் முன்னர் விாிவாக் ப்படகவண்டும்.
எனகவ
எழுத்துக் ளின்

நாம்

தமிழின்

அதாவது

தனி

எழுத்துக் ரள

ஒலியிருரம ளின்

ஒலிப்பதிவு

தசய்வதற்குப்

ஒன்ேிரணப்பு ரளப்

பதிலா

பதிவுதசய் ின்கோம்.

இவ்வாறு தசய்வது ஒழுங்குமுரேயின் இயல்புத் தன்ரமரய கமம்படுத்தும்.
இலக் ண விதி ள்
உரைச் தசயற்பாங் ிற்குப் பின்னர் நமக்கு தசயற்பாங் ிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட தமிழ் உரை
ிரடக் ப்தபறும். அரத கநைடியா

மாற்ேச் தசயற்பாங் ிற்குத் தை இயலாது. தமிழ் உரை

கைாமன் வடிவுக்கு மாற்ேப்படகவண்டும். ஏதனன்ோல்
தசயற்பாங்கு தசய்ய இயலாது; எனகவ மாற்ேம்

ணிப்தபாேி தமிழ் தைரவ அப்படிகய

ட்டாயம் தசய்யப்படகவண்டும்.

தமிழில்

எழுத்துக் ள் தவவ்கவறு இடங் ளில் கவகவறுவிதமா உச்சாிக் ப்படு ின்ேன.
மயக் ம் அடிப்பரடயில் தமிழ் ஒழுங்குமுரேரய அரமப்பது ஆங் ில ஒழுங்குமுரேரய
அரமப்பரதக்

ாட்டிலும்

எளியதாகும்.

ஆங் ில
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அடிப்பரடயிலானது; எழுத்துக்கும் உச்சாிக்கும் கநைடித் ததாடர்பு இல்ரல; பல எழுத்துக் ளுக்கு
உச்சாிப்பு

இல்ரல.

எடுத்துக் ாட்டா

ஆங் ிலத்தில்

thought

என்ே

தசால்ரல

எடுத்துக்த ாண்டால் சில எழுத்துக் ளுக்கு கநைடி உச்சாிப்பு இல்லாதரத அேிய இயலும். தமிழ்
எழுத்துக் ள் அரச அடிப்பரடயிலானரவ; எழுத்துக் ளுக்கு கநைடி உச்சாிப்பு இருக் ின்ேது.
தமிழில் உள்ள எல்லா தசாற் ரளயும் உச்சாிக் த் தமிழுக்குக் குரேவான எழுத்துக் கள
கதரவப்படும்; ஆனால் எழுத்துக் ளின் உச்சாிப்பு அரவ வரும் இடம் அடிப்பரடயில் மாறும்.
இரத ஒலியனியல் விதி ளால் அல்லது இலக் ண விதி ளால் ர யாளலாம். இந்த விதி ரளக்
த ாண்டு நம்மால் வரும் இடம் அடிப்பரடயில் தமிழ் எழுத்துக் ளின் உச்சாிப்ரப ஊ ிக்
இயலும். இந்த தசயற்பாங்கு இலக் ணத் ததாகுதியில் தசய்யப்படும்.
கபச்சு தைவு அடிப்பரடத்தளம்
தமிழில் உள்ள எல்லா எழுதுக் ளும் ஒலிப்பதிவு தசய்யப்பட்டு தனிகய ஒரு தைவு
அடிப்பரடத் தளத்தில் ரவக் ப்படகவண்டும். உரை/பனுவல் தசயற்பாங்கு, இலக் ண மாற்ேம்,
கைாமன் எழுத்துக்கு மாற்ேம் இவற்ேிற்குப் பிேகு ஒழுங்குமுரே கபச்சு தைவு அடித்தளத்திலிருந்து
தபாருத்தமுள்ள கபச்சுக் க ாப்ரப எடுக் கவண்டும்.

தமிழ் எழுத்துக் ளின் கபச்சு ஒலி ளின்

ஒலிப்பதிவு கூடுதல் குேிர தசயற்பாங் ிற்குகவண்டி சில கதரவ ரள அவசியப்படும்.
ஒலிப்பதிப்பு ஒலிப் பாது ாப்பு அரேயில் தசய்யப்படகவண்டும்; தமிழ் எழுத்துக் ளின்
உச்சாிப்பு சிேப்பா
ஒலிவாங் ி

இருக் கவண்டும்; கபச்சுக் க ாப்பில் இரைச்சரலத் தவிர்க்

பயன்பத்தப்படகவண்டும்.

கபச்சுக்

கூட்டிரணப்பா த்தில்

துல்லியம்

நல்ல
கபச்சு

தவளியீட்ரடன் இயற்ர த் தன்ரம அடிப்பரடயில் ணிக் ப்படு ின்ேது. எனகவ தமிழின் தனி
எழுத்துக் ரள ஒலிப்பதிவு தசயவதற்குப் பதிலா நாம் எழுத்துக் ளின் ஒன்ேிரணப்ரப அதாவது
ஒலியிருரமரய ஒலிப்பதிவு தசய் ின்கோம். இது உரை-கபச்சு ஒழுங் ரமப்பின் தைத்ரத
உயர்த்தும்.
ஒன்ேிரணப்பாக் ம்
உரை-கபச்சு

ஒழுங்குமுரேயின்

இறுதி

நிரல

ஒன்ேிரணப்பாக் ம்

ஆகும்.

இது

இயல்பான வடிரவப் தபற்ே பின் தைவு அடித்தளத்திலிருந்து தபாருத்தமான கபச்சு க ாப்ரபப்
ததாிந்ததடுப்பரதயும்

இந்த

எல்லா

ஒன்ேிரணப்பரதயும் உட்படுத்தும்.
திட்டத்தின்

உதவியால்

கபச்சுக்

க ாப்பு ரளயும்

ஒகை

க ாப்பா

ஒன்ேிரணப்பக் ச் தசயற்பாங்கு கமட்லாபின் வழிமுரே

நரடமுரே

படுத்தப்படும்.

இைண்டு

கபச்சுக்

க ாப்பு ரள

ஒன்ேிரணக்கும் கபாது ஏற்படும் தடுமாற்ேத்ரதத் தவிர்க் கமட்லப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
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நரடமுரேப்படுத்தல்
தமிழில் உரைலிருந்து கபச்சு கூட்டிரணப்பு உருவாக் த்ரத ஒன்ேிரணப்பு
தநேிமுரேரயப்

பயன்படுத்தி

நரடமுரேப்

படுத்தும்

முரே

பின்வரும்

படத்தில்

ாட்டப்பட்டுள்ளது.
உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரேயின் ததாகுதிப் படம்

தமிழ்
உரை உள்ளீடு
பனுவல் பகுப்பாய்வு
அரச வாிரசமுரே
இலக் ண விதி ள்
அரச வாிரசமுரே
கபச்சு அடிப்பரட

அலகுத் கதர்வு

தைவு தளம்

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட அலகு ள்
ஒன்ேிரணப்பாக் ம்
கபச்சு தவளியீடு
கபச்சு

உரைப் பகுப்பாய்வு
உள்ளீடு

தசய்யப்பட்ட

தமிரழ

அலகுத்

கதர்வுக்கு

கநைடியா த்

தை

இயலாது;

பதப்படுத்தப்படாத உரை/பனுவல் தசயல்முரே படுத்தப்படகவண்டும் மற்றும் அது கமலும்
தசயல்முரேப்

படுத்தலுக்குத்

தைப்படும்.

உரையிலிருந்து/பனுவலிலிருந்து

ஒழுங் ரமப்புக்கு நாம் உள்ளீட்ரட அரச ளா

அவசியப்படு ின்கோம்.

வாிரசயா த் தைப்படும் கபாது இந்த ஒழுங் ரமப்பு எங்க
எனகவ

இந்த

வாிரச

அரசயாக் த்ரத

தசய்ய

நாம்
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தசால் அரச ளின்

பிாிக் கவண்டும் என்று அேியாது;
இயந்திைத்திற்கு

வாக் ியத்ரதகயா எங்க பிாிக் கவண்டும் என்று தசால்ல கவண்டும்.
முன்தசயல்முரேப் படுத்தம்

கபச்சு

தசால்ரலகயா
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அரசபிாிப்பு

தசயல்முரே

முன்தசயல்முரேப்படுத்தம்
தசய்யப்படகவண்டும்.

பனுவல்

கூற்று ளா ப்

முடிவரடயும் என்றும்

தருவதற்கும்

தசய்யப்படகவண்டும்.

தசாற் ளா ப் பிாிப்பதாகும்.
தனித்தனிக்

படுத்தத்திற்குத்

இயல்பாக் த்திற்கு

அதாவது
முதல்

முன்
தசாற்

தசயல்பாடு

சில
பிாிப்பு

வாக் ியத்ரதச்

கூட்டிரணப்பு உருவாக் த்திற்கு கவண்டி தமிழ் பத்தி ரளத்
பிாிப்பதற்கு

முதல்

வாக் ியம்

முற்றுப்

புள்ளிக்குப்

பின்னர்

முற்றுப்புள்ளி அல்லாத தா.நா… கபான்ேவற்ேில் உள்ள புள்ளி ளில்

முடிவுோது எனவும் ததாிந்துத ாள்வது அவசியம். தசால்ரலப் பிாித்ததடுப்பது ஓைவுக்கு எளிது;
அதாவது தபரும்பாலான வாக் ியங் ள் முற்றுப் புள்ளியில் முடிவுறும். இருப்பினும் இது சுருக் க்
குேியீடு ளாலும் அரைப்புள்ளி ளாலும் அல்லது முந்ரதய கநர்ரவப் கபான்று பிே நிறுத்தற்
குேி ளாலும் முடிவுறும் சில கநர்வு ள் உள்ளன.
சுருக் க்குேியீடு ரள
இச்சிக் லுக்குத்

விாிவாக் ியும்

கதரவயற்ே

இயலும்.

எடுத்துக் ாட்டா

தீர்வு ாண

நிறுத்தற்

குேி ரள

பின்வரும்

நீக் ியும்

வாக் ியத்ரத

எடுத்துக்த ாள்கவாம்.
அவன் வீடு தசன்ோன்.
இவ்வாக் ியத்ரத

முழுப்புள்ளி/முற்றுப்புள்ளியுடன்

தனித்தனியா ப் பிாிக்

இயலும்; எனகவ

ததாடர்புபடுத்திச்

தசாற் ரளத்

இவ்வாக் ியத்தில் தசாற் ரளப் தனித்தனியா ப்

பிாிப்பதில் சிக் ல் இல்ரல. ஆனால் பின்வரும் வாக் ியம் சிக் ல் உள்ளதாகும்.
அவன் தா.நா. தசன்ோன்.
இவ்வாக் ியத்தில் சுருக் க் குேியீடு ள் வரு ின்ேன; அவற்ேின் பின் முழுப்புள்ளி வரு ின்ேன.
சுருக் க்குேியீடு ரள விாிவாக் ி இச்சிக் ரலத் தீர்க் லாம். இதனால் இரத முந்ரதய கநர்ரவப்
கபான்று தசாற் ளா ப் பிாிக்

இயலும். எல்லா தமிழ் சுருக் க் குேியீடு ரளயும் விாிவாக்

இயலாது; ஏதனன்ோல் சில அதி மா ப் பயன்படுத்தப்படும் சுருக் க்குேியீடு ள் தனி தைவு
அடித்தளத்தில் கச ாிக் பட்டிருக்கும். அந்த சுருக் க் குேியீடு இருந்தால் ஒழுங் ரமப்பு பனுவரல
இடம்தபயர்க்கும்; இல்லாவிடில் அது மூலப் பனுவரல அவ்வாகே விட்டுவிடும்.
சுருக் க்குேியீடு ரளயும் தைவு அடித்தளத்தில் கசர்ப்பது
பயன்படுத்தப்படும்

சுருக் க்

குேியீடு ள்

தா.நா.
ரூ.

டினம்; எனகவ சில அதி மா ப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.

எடுத்து ாட்டு ளாகும்.
தமிழ் நாடு
ரூபாய்
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குழப்பத்ரதத் தவிர்க் வும் கபச்சில் இயற்ர த்தன்ரம த டாதிருக் வும்

தைப்பட்டுள்ள

தமிழ் பத்தியிலிருந்து கதரவயற்ே நிறுத்தற் குேியீடு ள் (:, ;, “, ‘ கபான்ேன) நீக் ப்படகவண்டும்.
உள்ளீட்டின் ஒவ்தவாரு பனுவலும் ஒன்ேிரணப்புக்கு கவண்டி எதாவது ஒலி க ாப்புக்கு
ஒதுக் ப்படகவண்டும். நாம் இந்த நிறுத்தற்குேி ரள ரவத்திருந்து அவற்ேிற்கு ஏதாவது கபச்சுப்
பனுவல்

ஒதுக் ினால்

அது

இறுதி

தவளியீட்டுப்

கபசுக்

க ாப்பின்

இயல்பின்ரமக்குக்

த ாண்டுதசல்லும். தைப்பட்ட வழிமுரேவரைவு இவற்ரேதயல்லாம் தசய்யும் மற்றும் அது
உள்ளீட்டுப் பனுவலில் உள்ள இரடதவளி ளுக்கு @ குேியீட்ரட ஒதுக்கும்.

சில பத்தி ளில்

கூடுதல் இரடதவளி இருக்கும் மற்றும் அதி ப்படியான நிறுத்தற்குேி ள் இருக்கும்; நிறுத்தற்குேி
தவற்று

இரடதவளியா

ஆக் ப்படும்

மற்றும்

ஒரு

தனி

இரடதவளியா க்

கூடுதல்

இரடதவளி ள் ஆக் ப்படும். இறுதியா இரடதவளி ளுக்கு @ குேியீடு ஒதுக் ப்படும்; இந்த @
குேியீடு மாட்லாபில் தமௌனமா

ஒதுக் ப்படும்.

இது கமலும் வரும் தசயல்முரேயில்

உதவியா ா இருக்கும்.
பனுவல்

வழரமயாக்குவதில்

அடுத்த

நடவடிக்ர

தைமற்ே

தசாற் ரள

வழரமயாக்குவதாகும். எண் ள் அல்லது சுருக் க் குேியீடு ள் கபான்று தைமற்ே தசாற் ள்
கடாக் ன் ளாகும்; அரவ ள் உச்சாிக் ப்படுவதற்கு முன்னர் தமிழ்ச் தசாற் ளின் வாிரசயா
விாிவாக் ப்பட கவண்டும். இந்த தைமற்ே தசாற் ரளப் பற்ேிய சிக் ல் என்னதவன்ோல் அரவ
தபரும்பான்ரமயும்

மயக் ம்

உள்ளரவ.

எடுத்துக் ாட்டா

1750

என்ே

எண்

சூழல்

அடிப்பரடயில் குரேந்தது மூன்று கவறுபட்ட வழி ளில் கபசப்பட இயலும்.
பதிகனழு ஐம்பது.
ஆயிைத்து எழுநூற்ேி ஐம்பது.
மூன்று ஏழு ஐந்து பூஜியம்.
இவ்தவல்லா கநர்வு ளுக்கும் ஒரு தனியான தநேிமுரேரயக்
ர யாளலாம்.

தமிழுக்கு

எண்

ஒழுங் ரமப்பு

ருத்திற்த ாண்டு இச்சிக் ரலக்

ரபத்தான்

குேியனில்

ஏற் னகவ

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. இது நூற்றுக்கு நூறு துல்லியத்ரதத் தரும்; இரதப் பனுவலிலிருந்து
கபச்சு ஒழுங்குமுரேயில் உட்படுத்த இயலும்; அனால் இது ஒழுங்குமுரேரயத் தாமதப்படுத்தும்.
அரச பிாித்தல் (Syllabification)
இரதப்
வழிமுரேவரைவு

பல
ஒரு

வழி ளில்
தசால்ரலக்

தசய்ய

இயலும்;

குரேந்த

எடுத்துக் ாட்டா

எண்ணிக்ர யிலான

அரசப்பிாித்தல்

பிாிப்பு ள்

வரும்படி

தசால்ரலப் பிாிக்கும்; ஏதனன்ோல் குரேந்த எண்ணிக்ர யிலான ஒன்றுகசர்ப்பு ள் குரேந்த
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தசயற்ர

விரளவு ரளக் த ாண்டிருக்கும். வழிமுரேவரைவு தசால்ரல உருவாக்கும் பல்லரச

அலகு ளுக்கு கவண்டி கதடும்; அலகு ளின்

ண்டுபிடிப்புக்கு கவண்டி தைவு அடித்தளத்ரத

மீண்டும்

அதன்படி

சாிபார்க்கும்;

பின்னர்

தசால்ரல

பிாிக்கும்.

பல்லரச

அலகு ள்

ிரடக் ாவிடில் வழிமுரேவரைவு இயல்பா ச் சிேிய அலகு ரள எடுக்கும். இதன் அர்த்தம்
அரச அலகு ளுடன் தமாழியின் எல்லா ஒலி ளாலும் தைவு அடித்தளம் நிரேக் ப்பட்டால்
வழிமுரேவரைவு தபாிய அலகு ள் ிரடக் ாவிடில் ஒலி ரளத் ததாிவுதசய்யும்.
ஆனால் தற்கபாரதய ஒழுங் ரமப்பில் இந்த தநேிமுரே பின்பற்ேப்படவில்ரல; மாோ
தமிழ்

எழுத்துக் ரளக்

த ாண்டிருக்கும்

தபாருத்தக்

க ாப்பு

(mapping

file)

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. உள்ளீடு தசய்யப்பட்ட தமிழ் எழுத்துக் ளுக்குப் பதில் ததாடர்புள்ள
உகைாமன் எழுத்துக் ள் எடுக் ப்பட்டு அரச ளா

மாற்ேப்படு ின்ேன.

இந்தப் தபாருத்தக்

க ாப்பில் முக் ிய தசய்தி எழுத்துக் ளின் வாிரச தமிழ் எழுத்துக் ளின் நீளம் அடிப்பரடயில்
அரமய

கவண்டும்.

எழுத்துக் ள்

கதரவப்படும்

முரேயில்

வாிரசப்படுத்தப்படாவிடில்

ஒழுங் ரமப்புத் தவறு நி ழும் மற்றும் தவளியீடு ிரடக் ப்தபோது.
எடுத்துக் ாட்டா உள்ளீடா அம்மா என்ே தமிழ்ச் தசால் இருந்தால் அ மற்றும் ம் என்பன
சிக் ல் வாய்ந்தன அல்ல. ம என்பது மா முன் வந்தால் தபாிய சிக் ல் வரும். வழிமுரேவரைவு மக்கு

கவண்டி

கதடும்;

பின்னர்

மா-ஐ

ம-ஆ

இடம்

தபயர்க்கும்.

இதனால்

ஒரு

புாிந்துத ாள்ளப்படாத எழுத்து வரும்; எனகவ ஒழுங் ரமப்பு அலகுத் கதர்வுக்கு கவண்டி இரதச்
தசயற்பாங்கு தசய்ய இயலாது; எனகவதான் எழுத்துக் ளின் வாிரச முரே ட்டாயம் ஆகும்.
ாமைாஜர் என்ே தசால்லின் அரச பிாிப்பு
உள்ளீட்டு உரை

ாமைாஜர்

தபாருத்தக் க ாப்பு
அரச
kA\ma\rA\ja\r
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தமிழ் எழுத்து-உகைாமன் எழுத்துப் தபாருத்தம்
தமிழ் எழுத்து

உகைாமன் எழுத்து

இ

i

ஈ

I

உ

u

ஊ

U

எ

e

ஏ

E

ஐ

ai

ஒ

o

ஓ

O

ஔ

au

ஃ

q
ka

ங

nga

ச

sa

ஞ

nja

ட

da

ண

Na

த

tha

ந

wa

ப

pa

ம

ma

ய

ya

ை

ra

ல

la

சா

sA

சி

si
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சீ

sI

சு

su

சூ

sU

தச

se

கச

sE

ரச

sai

தசா

so

கசா

sO

தசௌ

sau

ததாடர்புள்ள உகைாமன் எழுத்துடன் தபாருத்தப்பட்டுள்ள தமிழ் எழுத்து தபாருத்தக் க ாப்பின்
பா மாகும். இதில் எழுத்துக் ள் எல்லாம் நீளம் அடிப்பரடயில் வாிரசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இலக் ண விதி ள்
தமிழில் பனுவல் வடிவரமப்பில் உள்ள ஒகை எழுத்து அரவ வரும் கவறுபட்ட இடங் ள்
அடிப்பரடயில் கவறுபட்ட உச்சாிப்பு ரளக் த ாண்டிருக்கும்.

இரதப் பல வழி ளில் தீர்வு

ாணலாம்: விதி ரள எழுதிகயா அல்லது எஸ்.வி.எம். வழிமுரேவரைவு, எச்.எம்.எம் கபான்ே
இயந்திைம்

ற்ேல்

அணுகுமுரே ளில்

ஒன்ோகலா

தீர்வு ணாலாம்.

இயந்திைம்

ற்ேல்

அணுகுமுரேரயப் பயன்படுத்தும் முந்ரதய பல அணுகுமுரே ள் கபாலல்லாமல் இங்கு
ஒலியியல் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.
எல்லா எழுத்துக் ரளயும் உச்சாிப்பரத நிரேகவற்ே தமிழ் எழுத்துக் ள் கபாதுமானரவ
அல்ல என்று கூே இயலும். மரலயாளம், ன்னடா கபான்ே ததன் திைாவிட தமாழி ள் உச்சாிப்பு
மாற்ேங் ரளக் ர யாள அதி

எழுத்துக் ரளக் த ாண்டுள்ளன. எனகவ தமிழில் உச்சாிப்பு

மாற்ேங் ரளக் ர யாள முழு இலக் ண, ஒலி-ஒலியனியல் அரமப்பு ரள அேிந்திருப்பது
அவசியம். ஆங் ிலத்தில் எழுத்துக் ள் உச்சாிப்பு மயக் ம்

ாட்டு ின்ேன. தமிழில் அத்தர ய

நிரல இல்ரல.
பின்வரும் வாக் ிய எடுத்துக் ாட்டு ரள கநாக்குகவாம்.
டவுள் பூமிக்குச் தசன்ோர்.
ணபதி பள்ளிக்குச் தசன்ோன்.
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முதல் வாக் ியதில் முதல் எழுத்து
எழுத்து

என்பது [ka]

எனவும் இைண்டாவது வாக் ியத்தில் முதல்

எனபது [ga] எனவும் உச்சாிக் ப்படு ின்ேது. இவ்விதமான உச்சாிப்பு கவறுபாடு ள்

உள்ள எழுத்துக் ள் தமிழில் கமலும் உள்ளன. பின்வரும் எடுத்துக் ாட்டு ரள கநாக் வும்.
வீட்ரடப் பூட்டிச் தசன்ோர்.
டவுள் பூமிக்கு வந்தார்.
முதல் வாக் ியத்தில் பூ என்பது [pU] என்றும் இைண்டாம் வாக் ியத்தில் பூ என்பது [bU] என்றும்
உச்சாிக் ப்படு ின்ேன. இது கபான்று ச என்ே எழுத்தும் கவறுபட்டு உச்சாிக் ப்படும். பின்வரும்
எடுத்துக் ாட்டு ள் இரத ததளிவுபடுத்தும்.
அவன் திரச ாட்டினான்.
தசடி பச்ரசயா இருக்கும்.
முதல் வாக் ியத்தில் ரச என்பது [sai]

எனவும் இைண்டாவது வாக் ியத்தில் [cai] எனவும்

உச்சாிக் ப்படு ின்ேது. இந்த உச்சாிப்பு மாற்ேத்ரத விதி ளால் தை இயலும். ச் என்பது
உயிர் ளுக் ிரடயில் [s] எனவும் ச் என்பதற்க்குப் பிேகு [c] எனவும் உச்சாிக் ப்படு ின்ேது என
விதி தைலாம். ச என்பது தமாழி முதலில் சில கபச்சு நரட ளில் [sa] எனவும் கவறு சில கபச்சு
நரட ளில் [ca] எனவும் உச்சாிக் ப்படும்.
சங் ம் [sanggam] / [canggam]
சாதி

[saadi] /[caadi] /[jaadi]

பின்வரும் வாக் ியங் ரள எடுத்துக்த ாள்கவாம்.
ைாமன் பாடம் படித்தான்.
அருண் பட்டம் விட்டான்.
முதல் வாக் ியத்தில் ட என்பது [da] என்றும் இைண்டாவது வாக் ியத்தில் [ta] எனவும்
உச்சாிக் ப்படுவரத உணைலாம். இந்த உச்சாிப்பு மாற்ேத்ரத விதி ளால் தை இயலும். என்பது
உயிர் ளுக் ிரடயில் [d]

எனவும் ட்-க்குப் பிேகு [t] எனவும் உச்சாிக் ப்படு ின்ேது என விதி

தைலாம்.
இரவ மட்டுமன்ேி சில தமிழ் எழுத்துக் ள் ஒத்தேி அடிப்பரடயில் நீண்ட, குறு ிய, மித
உச்சாிப்பு அளதவல்ரல ரள அரவ வரும் இடத்திற்குத் தகுந்தாற் கபால் த ாண்டிருக்கும்.
எடுத்துக் ாட்டா

து என்பது அது வரும் இடத்திற்குத் தகுந்தாற்கபால் ஒத்தேி அடிப்பரடயில்

நீண்ட, குறு ிய, மித உச்சாிப்ரபக் த ாண்டிருக்கும்.
எ. ா.
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பந்து (து நீண்ட உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது.)
துவங் ினான் (து குறு ிய உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது)
பாது ாப்பு (து மித உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது)
இதுகபான்று பு என்பதும் பின்வருமாறு மூன்று உச்சாிப்பு ரளக் த ாண்டிருக்கும்.
பருப்பு (பு நீண்ட உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது.)
புலவர் (பு குறு ிய உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது)
அன்புரடயார் (பு மித உச்சாிப்ரபக் த ாண்டுள்ளது)
60% எழுத்துக் ள் இந்தப் பண்ரபக் த ாண்டிருக் ின்ேன. எனகவ பனுவலிலிருந்து கபச்சு
கூட்டிரணப்பாக் த்திற்கு

இவ்வர யிலான

த வல் ள்

கதரவ.

நமது

வழிமுரேவரைவு

எழுத்துக் ளின் இடம் அல்லது சூழல் அடிப்பரடயிலான உச்சாிப்பு மாற்ேங் ரளக் ர யாளும்
வர யில்

அரமந்துள்ளது.

பின்வரும்

ஒழுக்குப்படம்

பனுவலிலிருந்து

கபச்ரச

கூட்டிரணப்பாக் ம் தசய்யும் தசயற்பாட்ரட ஒரு எடுத்துக் ாட்டால் விளக்கும்.

உரை உள்ளீடு

அவனுக்குப் பாது ாப்பு வழங் ப்பட்டது
உரைச் தசயற்பாங்கு
அவனுக்குப் பாது ாப்பு வழங் ப்பட்டது
உகைாமன் வடிவம்
avanukku paathukAppu vazangkappattathu
இலக் ண விதி ள்
avanukku paathu(M)kAppu vazangkappattathu(L)

கபச்சுத் தைவு அடித்தளம்
இந்த ஆய்வின் முக் ியமான பகுதி தமிழின் எல்லா எழுத்துக் ரளயும் அதாவது 247
எழுத்து ரளயும் கதரவயான ஒரு சில வடதமாழி எழுத்துக் ரளயும் ஒலிப்பதிவு தசய்வதாகும்.
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இறுதியில் தைவு அடித்தளம் 350 வரை கபச்சுக் க ாப்புக் ரளக் த ாண்டுள்ளது. இலக் ண
அடிப்பரடயில் அதாவது சூழல் அடிப்பரடயில் உச்சாிப்பில் கவறுபடும் எழுத்துக் ள் அவற்ேின்
ததாடர்புள்ள கபச்சுக் க ாப்பில் ரவக் ப்படகவண்டும்; எனகவ அரவ ளும் க ாப்பு ளில்
ஒலிப்பதிவு தசய்யப்பட்டிருப்பது அவசியமாகும். தபரும்பாலான தமிழ் எழுத்துக் ள் மூன்று
வர யான உச்சாிப்புக் ரளக் த ாண்டிருக்கும். இத்த வல் கபச்சு தவளியிட்டுக்கு முக் ியமாகும்.
இயல்பான

எழுத்துக் ளிலிருந்து

ஒகை

எழுத்தின்

மூன்று

கவறுபட்ட

வடிவங் ள்

ஒலிப்பதிவு தசய்யப்பட்டு தைவு அடித்தளத்தில் கச ாிக் ப்படகவண்டும். ஒகை எழுத்து கவறுபட்ட
இடங் ளில் கவறுபட்டு உச்சாிக் ப்படுவதால் அடிப்பரட தநடுங் ணக் ிலிருந்து தனியா
இலக் ண அடிப்பரடயில் அல்லது சுழல் அடிப்பரடயில் கவறுபடும் எழுத்துக் ள் தனியா
ஒலிப்பதிவு

தசய்யப்படகவண்டும்.

இந்த

தைவு

அடிப்பரடயால்

நாம்

மி

துல்லியமான

உச்சாிப்ரபப் தபே இயலாது; அதாவது இயல்பான அல்லது இயற்ர யான உச்சாிப்ரபப் தபே
இயலாது.
நாம் எல்லா தமிழ் தசாற் ரளயும் ஒலிப்பதிவு தசய்ய இயலும்; இதனால் நாம் மி உயர்ந்த
இயல்பான உச்சாிப்ரபப் தபே இயலும்; ஆனால் எல்லாத் தமிழ்ச் தசாற் ரளயும் ஒலிப்பதிவு
தசய்ய இயலாது.

குரேந்தது அடிக் டி பயன்படுத்தப்படும் தசாற் ரளத் தைவு அடித்தளத்தில்

ஒலிப்பதிவு தசய்து ரவத்திருப்பது நல்ல இயல்புத்தன்ரமக்கு வழி வகுக்கும். தைவு அடித்தளத்தில்
இரதச் கசர்ப்பது அதி

அளவு இடம் கதரவபடாது; மட்டுமன்ேி; முந்ரதய தநேிமுரேகயாடு

ஒப்பிடுர யில் தசயற்பாங்கு ாலமும் குரேவாகும்.
இருப்பினும் இது முழுச்தசால்ரலப் பதிவு தசய்வது கபான்று தவளியீட்டுப் கபச்சு
இயல்புத்தன்ரமரயத் தரும். அடிக் டி பயன்படுத்தப்படும் தசாற் ள் உருபனியல் அடிப்பரடயில்
திாிபுற்று வைலாம். எனகவ இது அதி

ாலத்ரத எடுக்கும் தசயல்பாடாகும். உயிர் ள் மற்றும்

தமய் ளின் ஒன்ேிரணப்பு பனுவல்-கபச்சு ஒழுங்குமுரேயில் நல்ல விரளரவத் தரும். இந்த
ஒன்ேிரணப்பு 4457 க ாப்பு ரளக் த ாண்டிருக்கும்; இது தைவு அடித்தளத்தில் கசர்க் ப்படும்.
எடுத்துக் ாட்டா ஒன்ேிரணப்பு அட்டவரண பின்வருமாறு அரமயும்.
உயிதைா

அ

ஆ

இ

ா

ி

ஈ

உ

ஊ

எ

ஏ

ஐ

ஒ

ஓ

ஔ

கு

கூ

த

க

ர

த ா

க ா

த ௌ

லி ள்
தமய்தயா
லி ள்
க்

ீ
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ங்

ங

ச்

ச

சா

சி

சீ

சு

சூ

தச

கச

ரச

ஞ்

ஞ

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

தஞ

கஞ

ட்

ட

டா

டி

டீ

டு

டூ

தட

கட

ண்

ண

ணா

ணி

ணீ

ணு

ணூ

த்

த

தா

தி

தீ

து

ந்

ந

நா

நி

நீ

ப்

ப

பா

பி

ம்

ம

மா

ய்

ய

ர்

தசா

கசா

தசௌ

ரஞ தஞா

கஞா

தஞௌ

ரட

கடா

தடௌ

தண கண ரண தணா

கணா

தணௌ

தூ

தத

கத

ரத

ததா

கதா

ததௌ

நு

நூ

தந

கந

ரந

தநா

கநா

தநௌ

பீ

பு

பூ

தப

கப

ரப

தபா

கபா

தபௌ

மி

மீ

மு

மூ

தம

கம

ரம

தமா

கமா

தமௌ

யா

யி

யீ

யு

யூ

தய

கய

ரய

தயா

கயா

தயௌ

ை

ைா

ாி

ாீ

ரு

ரூ

தை

கை

ரை

தைா

கைா

தைௌ

ல்

ல

லா

லி

லீ

லு

லூ

தல

கல

ரல

தலா

கலா

தவௌ

வ்

வ

வா

வி

வீ

வு

வூ

தவ

கவ

ரவ

தவா

கவா

தவௌ

ழ்

ழ

ழா

ழி

ழீ

ழு

ழூ

தழ

கழ

ரழ

தழா

கழா

தழௌ

ள்

ள

ளா

ளி

ளீ

ளு

ளூ

தள

கள

ரள

தளா

களா

தளௌ

ற்

ே

ோ

ேி

ேீ

று

றூ

தே

கே

ரே

தோ

கோ

தேௌ

ன்

ன

னா

னி

னீ

னு

னூ

தன

கன

ரன தனா

கனா

தனௌ

தடா

தைவு அடித்தளப் பகுதி முடிந்துவிட்டால் இலக் ண விதி ளிலிருந்தான தவளியீடு
உகைாமன் வடிவில் இருக்கும்; இது ஏற் னகவ அரசபிாிக்கும் தசயற்பாங் ிற்கு உள்ளா ி
இருக்கும்.

எனகவ

அலகுத்

கதர்வுப்

பகுதி

சாியான

கபச்சுக்

க ாப்ரப

ஏற் னகவ

உருவாக் ப்பட்ட கபச்சு அடித்தளத்திலிருந்து எடுக்கும். இந்த அலகுத் கதர்வில் தசய்யப்படும்
முக் ியச் தசயற்பாங்கு ததாடர்புள்ள அரசபிாிக் ப்பட்ட வாக் ியத்தின் கபச்சுக் க ாப்ரப
எடுக்கும் மற்றும் இந்தப் கபச்சு அலகு ரள குழுமும் அரமப்ரப உருவாக்கும்.
ஒன்ேிரணப்பாக் ம் (Synthesis)
இறுதியான

மற்றும்

முடிவான

தசயற்பாங்கு

ஒன்ேிரணக்கும்

தசயற்பாங் ாகும்.

வாிரசப்படுத்தப்பட்ட கபச்சு அலகு ள் ஒன்ேிரணப்பு வழிமுரேவரைரவப் பயன்படுத்தி
ஒன்ேிரணக் ப்படும்.

கபச்சுக்

க ாப்பு ளின்

ஒன்ேிரணப்பு
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தசய்யப்படு ின்ேது. ஒன்ேிரணக்கும் தசயற்பாங் ின் முக் ியமான சிக் ல் கசரும் இடங் ளில்
தடுமாற்ேங் ள் ஏற்படுவதாகும். இவ்வாய்வில் தடுமாற்ேங் ள் கநர்த்தியான ஒலிப்பதிவால்
தவிர்க் ப்பட்டுள்ளது.

ஒன்ேிரணப்புச்

தசயற்பாங்கு

அலகுத்

கதர்வுச்

தசயற்பாங் ின்

தவளியீடா த் தைப்படும் எல்லாப் கபச்சுக் க ாப்பு ரளயும் ஒன்ேிரணக்கும் மற்றும் ஒரு தனிப்
கபச்சுக் க ாப்பா

மாற்றும். இரத எப்கபாது கவண்டுமானாலும் இயக் கவா நிறுத்தகவா

இயலும். இவ்வாய்வின் முக் ியமான கநாக் ம் கபச்சு தவளியீட்டில் இயற்ர த்தன்ரமரய/
இயல்புத்தன்ரமரயப் தபறுவதாகும்.
முடிவு
உரை-கபச்சு ஒழுங் ரமப்பின் தவளியீட்ரடக்

ாட்டுவதற்கு வரைபட பயன்பாட்டாளர்

இரடமு ம் (Graphical User Interface (GUI) தயார் தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஜி.யு.ஐ.-க்குப் பின்னால்
பனுவல்

தசயற்பாங் ிற்கு

வழிமுரேவரைவும்

ஒரு

வழிமுரேவரைவும்

ஆக் ப்பட்டுள்ளன.

வழியரமப்பால் ஆக் ப்பட்டுள்ளது.

பனுவல்

ஒன்ேிரணப்பாக் த்திற்கு

தசயற்பாங்கு

மற்தோரு

வழிமுரேவரைவு

தபர்ல்

ஒன்ேிரணப்பு வழிமுரேவரைவு கமட்லாப் (Mat Lab)

வழியரமப்பால் ஆக் ப்பட்டுள்ளது. தமிழ் வாக் ியத்ரதப் பனுவல் தபட்டியில் தட்டச்சு தசய்து
பனுவல்-குைல் தபாத்தாரனச் சுட்டினால் இறுதிப் கபச்சு தவளியீடு க ட்கும். கபச்சுக் க ாப்ரப
நிறுத்தல் தபாத்தாரனச் சுட்டி எந்தக் ாலத்திலும் நிறுத்த இயலும்.
3.6. கபச்சிலிருந்து உரையாக் ம் (speech to text)
கபச்சு அேிதல் (speech recognition) என்பது
துரணத் துரேயாகும்; இது

ணினி தமாழியியலின் ஒரு இரடநிரல

ணினி ள் மூலம் கபசும் தமாழிரய உரையா

மாற்ேவும்

தமாழிதபயர்க் வும் உதவும் முரே ள் மற்றும் ததாழில்நுட்பங் ரள உருவாக்கு ிேது. இது
தானியங் ிப் கபச்சு அேிதல் (Automatic Speech Recognition-ASR),

ணினிப் கபச்சு அேிதல்

அல்லது கபச்சிலிருந்து உரை (Speech to text - STT) என்றும் அரழக் ப்படு ிேது. இது
தமாழியியல்,

ணினி அேிவியல் மற்றும் மின் தபாேியியல் துரே ளில் அேிவு மற்றும்

ஆைாய்ச்சிரய ஒருங் ிரணக் ிேது.
சில கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ளுக்கு "பயிற்சி" ("பதிவு" என்றும் அரழக் ப்படு ிேது)
கதரவப்படு ிேது, அங்கு ஒரு தனிப்பட்ட கபச்சாளர் உரை அல்லது தனிரமப்படுத்தப்பட்ட
தசாற்தோர ரயக்

ணினியில் படிக் ிோர்.

ணினி நபாின் குேிப்பிட்ட குைரலப் பகுப்பாய்வு

தசய்து, அந்த நபாின் கபச்சு அேிதலில் நன்ோ ப் பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்து ிேது, இதன்
விரளவா த் துல்லியம் அதி ாிக்கும். பயிற்சிரயப் பயன்படுத்தாத அரமப்பு ள் "கபச்சுபவர்
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சுதந்திைமான”
பயிற்சிரயப்

(speaker

independent)

பயன்படுத்தும்

ஒழுங்குமுரே ள்

ஒழுங்குமுரே ள்

"கபசுபவர்

என்று

அரழக் ப்படு ின்ேன.

சார்பு"

(speaker

dependent)

ஒழுங்குமுரே ள் என்று அரழக் ப்படு ின்ேன.
குைல்

அேிதல்

indentification)

(voice

identification)

அல்லது

ாணல் என்பது அவர் ள் தசால்வரதக்

ாண்பரதக்

குேிக் ிேது.

கபச்சாளரை

அேிதல்

கபச்சாளர்

அரடயாளம்

(speaker

ாட்டிலும் கபச்சாளரை அரடயாளம்
ஒரு

குேிப்பிட்ட

நபாின்

குைலில்

பயிற்சியளிக் ப்பட்ட அரமப்பு ளில் கபச்ரச தமாழிதபயர்க்கும் பணிரய எளிதாக்கு ிேது
அல்லது பாது ாப்புச் தசயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியா

கபச்சாளாின் அரடயாளத்ரத அேிய

அல்லது சாிபார்க் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
ததாழில்நுட்ப

ண்கணாட்டத்தில், கபச்சு அேிதல் பல தபாிய

ண்டுபிடிப்பு ளுடன்

நீண்ட வைலாற்ரேக் த ாண்டுள்ளது. மி ச் சமீபத்தில், ஆழ்ந்த ற்ேல் மற்றும் தபாிய தைவு ளின்
முன்கனற்ேங் ளால் இந்தத் துரே பயனரடந்துள்ளது. இத்துரேயின் முன்கனற்ேம் இந்த
துரேயில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வுக் ட்டுரை ள் மட்டுமல்லாமல், மி

முக் ியமா

உல ளாவிய

ததாழில்துரே கபச்சு அேிதல் முரே ரள வடிவரமப்பதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் பல்கவறு
ஆழமான ற்ேல் முரே ரளப் பின்பற்றுவதன் மூலமும் அேியப்படு ின்ேது
3.6.1. பபச்சு ஒலிகளும் எழுத்துப்மபயர்ப்பும்
கபச்சிலிருந்து உரையாக் ம் தசய்வது ஒலிவடிவில் இருக்கும் கபச்ரச எழுத்து வடிவில்
மாற்றுவதாகும்.

ஒலி ள்

முதலில்

ஒலியன் ளா

மாற்ேப்படகவண்டும்.

ஒலியன் ள்

எழுத்துக் ளா மாற்ேப்படகவண்டும். கபச்சு என்பது ததாடர்ச்சியான ஒலி ளின் க ாரவயாகும்.
இவ்தவாலிக்

க ாரவ

ஒலியன் ளின்

க ாரவயா

மாற்ேப்படகவண்டும்.

ஒலியன் ளின்

க ாரவ உருபன் ளின் அல்லது தசாற் ளின் க ாரவயா உருப்படுத்தம் தசய்யப்படகவண்டும்.
தசாற் ளின் க ாரவ, தசாற்தோடர் ளின் க ாரவயா கவா வாக் ியங் ளின் க ாரவயா கவா
உருப்படுத்தம் தசய்யப்படகவண்டும்.
ஒலியன் என்பது ஒரு
ஒலியனா

ண/குழு ஒலி ளின் குழுமம் ஆகும். ஒரு

ண/குழு ஒலி ரள

உருப்படுத்தம் தசய்வது சவாலான தசயல்பாடாகும். தமாழியியலாளர் ள் அேியாத

தமாழிரய ஆவணப்படுத்த முயலுர யில் அவர் ள் இலக்கு தமாழி கபசுபாின் கபச்ரசப்
புாிந்துத ாண்டு தமக்கு இருக்கும் பயிற்சிரயப் பயன்படுத்தி அரத எழுத்து வடிவில் எழுதுவர்.
இது எழுத்துப்தபயர்ப்பு எனப்படும் (transcription). இந்த எழுத்துப்தபயர்ப்பு தசய்யப்பட்ட
ஆவணத்ரதப் பயன்படுத்தி அவர் ள் இலக்கு தமாழியின் ஒலியன் ரளக்
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ஒலியன்

க ாரவ ள்

முன்னர்

தசான்னதுகபால்

தசாற்க ாரவ ளா

உருப்படுத்தம்

தசய்யப்படகவண்டும். இச்தசயல்பாடும் கபச்சிலிருந்து உரையாக்குவரத ஒக்கும்
மசொற்களின் உச்சொிப்சப ஆய்வது ஒலியியலின் ஒரு பகுதியொகும். ஒலியனியல் உலக
ம ொழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பபச்சு ஒலிகளின் ஆய்வொகும்.

ொம் ஒரு மசொல்லின் உச்சொிப்சப

ஒலிகள் அல்லது கூறுகள் இவற்சற உருப்படுத்தம் மசய்யும் குறியீடுகளின் பகொர்சவயொகும்
என்று

ொதிொிப்படுத்தலொம்.

எழுத்துக்களுடன்

ொம் ஒலிகசள ஆங்கிலம் பபொன்ற ம டுங்கணக்கு ம ொழியிலுள்ள

ஒற்றுச யுள்ள

ஒலிக்

குறியீடுகளொல்

உருப்படுத்தம்

மசய்பவொம்.

எடுத்துக்கொட்டொக, [ல்] என்பதொல் உருப்படுத்தப்படும் ஒலி ல் என்ற எழுத்துடன் மபொருந்தும்.
அபதபபொல ப் என்பதொல் உருப்படுத்தப்படும் ஒலி [ப்] என்ற ஒலியுடன் மபொருந்தும். ஒலிகளுக்கு
எழுத்துக்கசளக் கொட்டிலும் கூடுதல் பவறுபொடு இருக்கும்.

ீக்கூறு (prosody) இசசச

(pitch)

ற்றும் ொத்திசர (duration) என்பனவற்சற உள்ளடக்கும்.
கபச்ரச எழுத்துப்தபயர்ப்பு தசய்ய கவண்டி உல
தநடுங் ணக்ர த் தந்துள்ளனர். இது உல

ஒலியியல்

ஒலியியல்

ழ த்தார் ஒலி ளின்

ழ த்தார் தநடுங் ணக்கு (International

Phonetic Association Alphabets) என்று அரழக் ப்படு ின்ேது. பின்வரும் அட்டவரண ள்
தமய்தயாலி ள் மற்றும் உயிர் ஒலி ளின் உல ஒலியியல் ழ த்தார் தநடுங் ணக்கு ள்ளாகும்.
உல ஒலியியல் ழ த்தார் தநடுங் ணக்கு (International Phonetic Association Alphabets)
bilabial labio-

dental alveolar retroflex palato-

dental
plosives

palatal velar uvular glottal

alveolar

uv. p

t

ʈ

c

k

q

v.

d

ɖ

ɟ

g

ɢ

b

fricatives uv. Φ

ʔ

f

θ

s

ʂ

ʃ

ç

x

χ

h

β

v

ð

z

ʐ

ʒ

ʝ

γ

ʁ

ɦ

nasals

m

ɱ

n

ɳ

ɲ

ŋ

ɴ

Semi-

uv. ʍ

vowels

v.

ʋ

ɹ

ɻ

j

v.

Rolled /

w
в

r

ʀ

trilled
Tapped /

ɾ

ɽ

l

ɭ

flapped
laterals
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lateral-

uv.

ł

fricatives v.

ɮ

கமற் ண்ட அட்டவரணயில் உல

ஒலியியல்

ழ த்தார் தநடுங் ணக்கு (International Phonetic

Association Alphabet) சாத்தியமான இடங் ளில் தமிழ்தமாழிக் குேியீடு ளும் தைப்பட்டுள்ளன.
கு=குைதலாலி, குஇ=குைலிலா ஒலி.
தமய்தயாலி ள் (Consonants)
ஈாிதழ்

குஇ

பல்லிதழ்

கு

குஇ

கு

பல்

குஇ

கு

நுனியண்

நுனிய

ணம்/

ண்ணம்

அண்பல்

பின்புேம்

குஇ

குஇ

கு

நாவரள

இரட

ரட

யண்ணம்

கு

குஇ கு

குஇ கு

முன்

குைல்வ

யண்ண

ததாண்

ரள

ம்

ரட

குஇ கு

குஇ கு

மூக்

ம்

ந்

ன்

ண்

ஞ்

ங்

த ாலி

m

n

n

ɳ

ɲ

ŋ

அரடப்

ப்

தபாலி

p

த்
b

t

உைதசா

ட்

d

ʈ

ɖ

ஜ்

க்

c

j

k

g
ஹ்

z

ʂ

h

மருங்

ல்

ள்

ழ்

த ாலி

l

ɭ

λ

ஆதடா

ற்

லி

r

f

ஸ்

ச்

ஷ்

லி

வ்

ற்

குஇ கு

v

s

வரு

ர்

தடாலி

ɾ

உயிதைாலி ள் (Vowels)
front
high

central

i y

ɨ

back

ʉ

ɯ u

ɪ ʏ
middle

e ø
ɛ œ

low

ʊ
ɜ

ə
ɐ

ɵ
ʌ

æ a

ɤ o
ɔ
α ɒ

உயிர்தநடில் ள் முக் ால் புள்ளி ளால் அரடயாளப் படுத்தப்படும் (எ. ா. i:). மூக்த ாலி
உயிதைாலி ள் உயிர்கமல் டில்கடயால் அரடயாளப் படுத்தப்படும் (எ. ா. ã)
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front
high

middle

central

back

இi

உ u

ஈ i:

ஊ u:

எe

ஒ o

ஏ e:

ஓ o:

low

அα
ஆ α:

3.6.2. தொனியங்கு பபச்சுப் புொிதல் (automatic speech recognition (ASR)
தொனியங்கு பபச்சுப் புொிதல் (automatic speech recognition (ASR) ஆய்வு ஒலியிக்கவியல்
குறிப்புடன் ஒரு பகொர்சவச் மசொல்சலப் மபொருத்தும் ஒழுங்கச ப்புகசள உருவொக்கி கணினி
அடிப்பசடயில் சிக்கசல அணுகுவதொகும். தொனியங்கு பபச்சு அறிதல் (automatic speech
understanding

(ASU)

இந்த

ப ொக்சகச்

மசொல்

அளவில்

அல்லொ ல்

வொக்கியத்தின்

ஒருவசகயிலொன அறிதசல உருவொக்குவதொகும்.
எந்தச்

சூழலிலும்

எந்தப்

பபசுபவரொலும்

பபச்சின்

தொனியங்கு

ஒலிமபயர்ப்பின்

மபொதுவொன சிக்கல் இதுவசர தீர்வுக்கு அப்பொற்பட்டிருக்கின்றது. அண்ச க் கொலங்களில்
தொனியங்குப் பபச்சுப் புொிதல் மதொழில்நுட்பம் சில எல்சலக்குட்பட்ட களங்களில்
முதிர்ந்துள்ளது.

னித-கணினி

ஊடொட்டம்

(human-computer

interaction)

மதொியும்படி
ஒரு

முக்கிய

பயன்பொடொகும். பல மசயல்பொடுகள் கொட்சி அல்லது சுட்டு இசடமுகத்தொல் (visual or pointing
interface)

தீர்க்கப்படுசகயில்

ம ொழிக்

கருத்துப்

பொி ொற்றம்

பயனுள்ளதொக

அச யும்

மசயல்பொடுகளில் அல்லது தட்டச்சுப் பலசக மபொருத்த ொக இரொத மசயல்பொடுகளில் தட்டச்சுப்
பலசகசயவிட
பயன்படுத்துபவர்

பபச்சு

சிறந்த

இசடமுக ொக

சகயொளுவதற்குப்

இருப்பதற்கு

மபொருபளொ

திறன்

மகொண்டுள்ளது.

கட்டுப்படுத்துவதற்குக்

இது

கருவிபயொ

சவத்திருக்கும் சககள் அல்லது கண்கள் ஓய்வில்லொதிருக்கும் பயன்பொடுகசளயும் உட்படுத்தும்.
ற்மறொரு பயன்பொடுக் களம் மதொசலபபசியொகும்; இங்குப் பபச்சுப் பயன்பொடு அசழப்புகசள
ஏற்கும் “ஆ ொம்” என்பசத

அறியும் இலக்கங்கசளப் பதிப்பதற்கும் அல்லது அசழப்சப

வழிபடுத்தவும் உதவும் சில பயன்பொடுகளில் பபச்சிலொத வசரபட பயனொளி இசடமுகத்சதவிட
(graphical user interface) பபச்சும்
interace)

திறச யொனதொக

சுட்டும் இசணந்த பல் ொதிொி இசடமுகம் (multi model

இருக்கும்.

இறுதியொகத்

கூறுவமதழுதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது;

தொனியக்கப்

பபச்சுப்

அதொவது ஒரு தனிப் பபசுபொின்

தன்னுசரயின் ஒலிமபயர்ப்பு
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பபச்சுத்

மதொழில்

கட்டுப்பொடுகசள

நுட்பத்தின்

முன்சவக்கின்றது

மசல்கின்றது. இங்கு

ொம்

பவறுபட்ட
ற்றும்

பயன்பொடுகள்

பவறுபட்ட

சிக்கல்களில்

பவற்பட்ட

வழிமுசறகளுக்குக்

மகொண்டு

ீண்ட மசொற்மறொசக மதொடர்ச்சியொன பபச்சுப் புொிதல் (Large-

vocabulary Continuous Speech Recognition (LVRSR)

என்பதில் கவனம் மசலுத்துபவொம்.

“ ீண்ட மசொற்மறொசக” என்பது ஒழுங்குமுசறகள் கிட்டத்தட்ட 5,000-இலிருந்து 60,000 வசர
மசொற்கசள

மகொண்டிருக்கும்

எனப்

மபொருள்படும்.

“மதொடர்ச்சியொன”

என்பது

மசொற்கள்

இயற்சகயொக ஒன்றிசணந்து மசல்லும் என்பதொகும். இது மசொற்கள் இசடமவளியொல் பின்
மதொடரப்படும் தன்ச ப்படுத்தப்பட்ட மசொல் பபச்சு புொிதல் (isolated-word speech recognition)
என்பதுடன் முரண்படும்.
பபச்சுப் புொிதல் என்பது பபச்சுக் குறிகசளச் மசொற்களின் வொிசசகளொக ஒலிமபயர்ப்பு
மசய்யும்

சிக்கலுடன்

ஒழுங்குமுசறகள்

மதொடர்புசடயுது.

பபச்சின்

இன்சறய

புள்ளியியல்

அடிப்பசடயில் பபச்சு, ம ொழி

சூழலில்

ொதிொிகசளப்

ன்றொகச்

மசயலொற்றும்

பயன்படுத்துகின்றது.

இதன்

ொதிொியொல் உருவொக்கப்படுவதொகக் கருதப்படுகின்றது; இது

எல்லொ w மசொல் பகொர்சவகளுக்கும் உற்றுப ொக்கப்பட்ட குறிகளிலிருந்து தன்னிச்சசயொக Pr(w)
என்ற

திப்பீடுகசளயும் f(x|w) என்ற

ிகழ்வுத்தகவு அடர்த்திச் மசயல்பொட்டொல் உருப்படுத்தம்

மசய்யப்படும் x என்ற குறியில் w மசய்திசயக் குறிய ொக்கம் (encoding) மசய்யும் ஒலியியக்க
ொதிொிசயயும் தருகின்றது. உற்றுப ொக்கப்பட்ட ஒலியியக்கக் குறி (observed acoustic signal)
தரப்படுசகயில்

ிகவும் சொத்திய ொன மசொல் பகொர்சவசயக் கண்டுபிடிப்பது பபச்சுப் புொிதலின்

ப ொக்கம் ஆகும். பபச்சுக் குறியவிளக்கம்/குறியத்திறவு (decoding) சிக்கலொனது x என்ற பபச்சுக்
குறி தடப்படுசகயில் w என்ற சொத்தியத்சத அதிகொிப்பசதபயொ அதற்கு ஒப்பொக Pr(w) f(x|w)
மபருக்கல் பலசன அதிகொிப்பசத உள்ளடக்குகின்றது.
இந்த

ஒழுங்குமுசறகள்

அடிப்பசடயொகக்

மகொண்டிருக்கின்ற

மகொள்சககள்

பல

ஆண்டுகளொக அறியப்பட்டதொகும்; இது பபச்சுப் புொிதலுக்குத் தகவல் பகொட்பொட்டின் (information
theory) பயன்பொட்சடயும் (application) பபச்சு அசடயொளக்குறியின் (speech signal)

ிற ொசல

உருப்படுத்தத்தின் (spectral representation) பயசனயும் (use) குறியத்திறவுக்குச் சக்திவொய்ந்த
ிரலொக்கத்தின் (dynamic programming) பயசனயும் சூழல் கட்டுண்ட ஒலியியக்க

ொதிொிகளின்

(context dependent acoustic models) பயசனயும் உட்படுத்தும். இந்த உத்திகள்/நுட்பங்கள் பத்து
ஆண்டுகளுக்கு முன்பப முன்ம ொழியப்பட்டொலும் அண்ச க்கொலத்தில் விொிவொன பபச்சு
உசரத்

தரவுத்மதொகுதி

கிசடப்பதன்

கொரண ொகவும்

மசயல்படுத்துவதற்குச்

ற்றும்

சிக்கலொன

ொதிொிகசளயும் வழிமுசறகசளயும் அனு திக்கும் ப ம்படுத்தப்பட்ட மசய்முசற கொரண ொகவும்
கூறத்தக்கவிதத்தில்

முன்பனற்றம்

ஏற்பட்டுள்ளது.

பத்தொண்டுகளுக்கும்
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மதொழிநுட்பத்தின் முன்பனற்ற

ிசலயுடன் ஒப்பிடுசகயில்

முன்பனற்றங்கள் பவறுபட்ட தரவு வசககள்

ஒலியியக்க

ற்றும் ஒலியியக்க

ொதிொியொகத்தின்

ிசலச கள் (கட்டுப்பொடுகள்)

பற்றி கிசடக்கப்மபறபவண்டிய ியொய ொன மசயலொக்கத்சதச் சொத்தியப்படுத்தியுள்ளது.
3.6.3. கபச்சுத் ததாழில் நுட்பத்தின் ரமல் ற் ள்
கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே தபல் லாபில் 1950 ளில் முதலில் உருவாக் ப்பட்டது. இந்த
ஒழுங்குமுரேயில்

கவரல

ஒரு

கபசுபவாிலிருந்து

இரடநிறுத்தங் ளால்

பிாிக் ப்பட்ட

இலக் ங் ரள (டிஜிட்டல் ரள) அேிவதாகும். இந்த ஒழுங்குமுரே அனலாக் எலக்ட்ைானிக்ரச
பயன்படுத்தி

உருவாக் ப்பட்டது;

இது

கூேப்பட்ட

இலக் த்தின்

ஃபார்தமண்ட் ள்/

ஒலிச்தசேிவு ள் என்று அரழக் ப்படு ின்ே ஒத்ததிர்வு நி ழ்தவண் உச்சி ரளக்

ண்டுபிடித்து

(resonant frequency peaks) அேிதரலச் தசய் ின்ேது. இதன் முைட்டுத்தன்ரமக்கு விலக் ா
இந்த ஒழுங்குமுரே 98% துல்லியத்ரத எய்த முடிந்தது. இது எந்திைம் மனிதப் கபச்ரசப்
புாியமுடியும் என்ே ருத்துருரவ நிரூபித்தது.
ஆய்வு

1960 ளிலும்

1970 ளிலும்

ததாடர்ந்து

நடந்தது;

இது

குேிர ச்

தசயல்முரேரயயும் (signal processing) மற்றும் கபச்சு அேிதரல (speech recognition)
உருவாக்குவரதயும் (அரமப்தபாழுங்கு அேிதல் (patten recognition)
டிஜிட்டல்

வனக்குேிப்பு தசய்யும்

ணித்தல் ததாழிநுட்பத்தால் ஊக் ப்படுத்தப்பட்டது. கபச்சு ஆய்வின் முக் ியமான

பங் ளிப்பு ள் விரைவான ஃபூயர் மாற்ேம் (fast fourier transform (FFT)), தசப்ட்ைல் ஆய்வு,
கநாியல் முன்னேிவிக்கும் குேியமாக் ம் (Linear Predictive Coding (LPC) இவற்ரே உட்படுத்தும்;
இது முன்னர் பயன்படுத்தப்பட வடி ட்டி வங் ி ரள (filter banks) இடம்தபயர்த்தது. தசயற்ர
நைம்பு வரலப்பின்னல் ள் (Artificial Neural Net-works) , ரடனமிக் ரடம் வார்பிங் (Dynamic
Time Warping) மற்றும் ைிட்டன் மார்த ாவ் மாதிாி ள் (Hidden Markov Models) என்பன
தவற்ேி ைமா ப்

கபச்சாய்வில்

பயன்படுத்தப்பட்டன.

இந்த

வழிமுரே ள்

பல்கவறு

பயன்பாடு ளின் பல தசயல்பாடு மற்றும் பயனுள்ள ஒழுங்குமுரேயா விரளந்தது.
1980 ளிலும் 1990 ளிலும் ஆய்வு ள் தனியக் ப் கபசு ஒழுங்குமுரே ரளப் (Automatic
Speech Recognition Systems (ASR) கபசுபவர் சுதந்திைமான தைவுக்

ணங் ள்/குழுமங் ள்

(speaker independent data sets), தபாிய தசாற்தோகுதி ள் (larger vocabularies) மற்றும்
இரைச்சல் வலுவான அேிதல் (noise robust recognition) இவற்ரே உட்படுத்திய அதி
லரவத்தன்ரமயான/ டினமான தசயல் ளுக்கு விாிவுபடுத்தக்

வனக்குவிப்பு தசய்தது. தமல்

நி ழ்தவண் தசப்ஸ்ட்ைல் க ாஎஃபிஷியண்ட் ள் (Mel frequency cepstal coefficients (MFCC))
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கபான்ே பண்புக்கூறு பிாித்ததடுப்புக்குப் கபச்சுக்கு ஏற்ப உருவாக் ப்பட்ட குேிர

தசயலாக்

தநேிமுரே ரள (speech-tailored signal processing methods) உட்படுத்தி முன்கனற்ேம்
தசய்யப்பட்டது. எச்.எம்.எம். தநேிமுரே ள் (HMM methods) என்பன கமலும் சீைாக் ப்பட்டுத்
தனியக் ப் கபச்சு அேிதல் நிரலநிற்கும் ததாழிநுட்பமா

மாேியது. கமலும் ஆய்வுச் சமூ ம்

ஆய்வாளர் ளுக் ிரடகய ஒப்பீடு தசய்ய கவண்டி தைவு வசதிதசய்வதற்கும் தமன்தபாருள்
பங் ிடவும் கூடுதல் ஏற்புரடயதாக் ப்பட்டது.
TIMIT
Management

தைவுத்ததாகுதி
Corpus)

மற்றும்

கபான்ே

மூலவள

கமலாண்ரம

தைமான

கபச்சுத்

தைவுத்ததாகுதி
தைவு ள்

(Resource

ததாகுக் ப்பட்டு

வினிகயா ிக் ப்பட்டன. கமலும் திேந்த மூலக் குேியங் ரளக் த ாண்ட கபச்சு தமன்தபாருள்
ருவித்ததாகுதி ள்

ிரடக் த்தக் னவா ச் தசய்யப்பட்டது; ைிட்டன் மார்த ாவ் மாதிாிக்

ருவிப்தபட்டி (Hidden Markov Toolkit (HTK) என்பது ஒரு எடுத்துக் ாட்டாகும். இந்தக்

ாலம்

பல வணி த் தயாாிப்பு ளின் தவளியீடு ளால் முக் ியத்துவம் தபற்ேது. ஐபிஎம் வழி குைல் (IBM
Via Voice) மற்றும் இயற்ர யா ப் கபசு ின்ே டிைா ன் ஒழுங்குமுரே ள் (Dragon Systems
Naturally Speaking) உள்ளடக் ிய தசால்வததழுதுதல் ணினி ஒழுங்குமுரே (personal computer
dictation systems) என்பன மி ப் பு ழ்வாந்தரவ.
2000 ளின் முற்பகுதியில், மீள்நி ழும் தசயற்ர

நைம்பியல் வரலப்பின்னல் ளுடன்

(recurrent neural networks) இரணந்த மரேக் ப்பட்ட மார்க்க ாவ் மாதிாி ள் கபான்ே
பாைம்பாிய அணுகுமுரே ளால் கபச்சு அேிதல் ஆதிக் ம் தசலுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், இன்று,
கபச்சு அேிதலின் பல அம்சங் ள் 1997 இல் தசப் கைாக்ாீட்டர் & ஜூர் ன் ஷ்மிதூபைால் (Sepp
Hochreiter & Jürgen Schmidhuber, 1997) தவளியிடப்பட்ட ததாடர்ச்சியான நைம்பியல்
வரலயரமப்பான நீண்ட குறு ிய- ால எல்ரல நிரனவ ம் [லாங் ஷார்ட்-தடர்ம் தமமாி
(எல்எஸ்டிஎம்) Long short-term memory (LSTM)] என்று அரழக் ப்படும் ஆழமான ற்ேல் (deep
learning) முரேயால் ர ய ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எல்.எஸ்.டி.எம் ஆர்.என்.என்.- ள் (LSTM
RNNs) மரேந்துகபாகும் சாய்வு அளபுச் சிக் ரலத் (vanishing gradient problem) தவிர்க் ின்ேன;

கமலும் இது இது கபச்சுக்கு முக் ியமான ஆயிைக் ணக் ான தனித்துவமான கநை நடபடி ளுக்கு
முன்பு

நடந்த

நி ழ்வு ளின்

தசயல்பாடு ரளக்

நிரனவு ள்

கதரவப்படு ிே

"மி

ஆழமான

ற்ேல்"

ற்றுக் த ாள்ள இயலும். 2007ஆம் ஆண்டில், இரணப்பாளர்

ாலசார்

வர ப்பாட்டால் (Connectionist Temporal Classification (CTC) (சி.டி.சி)) பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
எல்.எஸ்.டி.எம் சில பயன்பாடு ளில் பாைம்பாிய கபச்சு அேிதரல விஞ்சத் ததாடங் ியது.
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2015ஆம் ஆண்டில், கூ ிளின் கபச்சு அேிதல் சி.டி.சி-பயிற்சி தபற்ே எல்.எஸ்.டி.எம் மூலம் 49%
வியத்தகு தசயல்திேன் அதி ாித்ததா

கூேப்படு ிேது, இது இப்கபாது கூ ிள் குைல் (Google

voice) மூலம் அரனத்து ஸ்மார்ட்கபான் பயனர் ளுக்கும்

ிரடக் ிேது (Wikipedia on Speech

Recognition).
2010 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில், குைல் அேிதல்

(voice recognition) என்றும்

அரழக் ப்பட்ட கபச்சு அேிதல் (speech recognition), கபச்சாளர் அேிதலிலிருந்து (speaker
recognition) ததளிவா

கவறுபடுத்தப்பட்டது, கமலும் கபச்சாளர் சுதந்திைம் ஒரு தபாிய

திருப்புமுரனயா க் ருதப்பட்டது. அதுவரை, அரமப்பு ளுக்கு "பயிற்சி" ாலம் கதரவப்பட்டது.
1987ஆம் ஆண்டு ஒரு தபாம்ரமக் ான விளம்பைம் "இறுதியா , உங் ரளப் புாிந்துத ாள்ளும்
தபாம்ரம" என்ே க ாஷத்ரதக் த ாண்டிருந்தது (Melanie Pinola. 2011); இருப்பினும் இது
”எந்தக்

குழந்ரத ள்

தங் ள்

குைலுக்கு

பதிலளிக்

பயிற்சி

அளிக்

முடியும்"

என்று

விவாிக் ப்பட்டது (Wikipedia on Speech Recognition).
2017ஆம் ஆண்டில், ரமக்கைாசாப்ட் ஆைாய்ச்சியாளர் ள் பைவலா

நன்மதிப்பிடப்பட்ட

சுவிட்ச்கபார்டு தசயல்பாட்டில் உரையாடல் ததாரலகபசி உரைரய எழுத்துப்தபயர்க்கும்
வைலாற்று மனித சமநிரல ரமல் ல்ரல எட்டினர். கபச்சு அேிதல் துல்லியத்ரத கமம்படுத்த
பன்முரனப்பான

ஆழமான

ற்ேல்

மாதிாி ள்

(multiple

deep

learning

models)

பயன்படுத்தப்பட்டன. கபச்சு அேிதல் தசால் பிரழ வீதம் ஒகை அளவுக ாலில் ஒன்ோ
தசயல்பட்ட

4 ததாழில்முரே மனித எழுத்துப்தபயர்பாளர் ரளக்

(professional human

transcribers) ாட்டிலும் குரேவா இருந்தது (Wikipedia on Speech Recognition).
3.6.4. கபச்சுச் தசயலாக் த்தின் வர

ள்

கபச்சு தசயலாக் ம் பின்வரும் ஆறு வர

ளா ப் பிாிக் ப்பட்டுள்ளன:

1. கபச்சுக் குேிர யின் தமாழிசார் தபாருளடக் த்தின் பகுப்பாய்ரவக் ர யாளும் கபச்சு
அேிதல்
2. கபசுபவரை அரடயாளம் ாணுவரதக் குேிக்க ாளா க் த ாண்ட கபச்சாளர் அேிதல்
3. கபச்சு குேிர

ளின் விாிவாக் ம், எ. ா. இரைச்சல் குரேப்பு

4. கபச்சின் சுருக் மும் பைப்புதலும்
5. மருத்துவ கநாக் த்திற் ா க் குைல் பகுப்பாய்வு
6. கபச்சு இரணப்பாக் ம்: கபச்சின் தசயற்ர உருவாக் ம்
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கபச்சுப் புாிதல் என்பது ஒலிவாங் ியால் அல்லது ததாரலகபசியால் ஏற் ப்படும் ஒலியியக் க்
குேிர ரயச் தசாற் ளின் ணங் ளா மாற்றும் தசயற்பாங்கு ஆகும்.
3.6.5. கபச்சு அேிதலின் வர

ள்

கபசுபவாின் கபச்சு அேிதல் அடிப்பரடயில் கபச்ரசப் கபசுபவர் சார்ந்தது (speaker
dependent) மற்றும் கபசுபவர் சாைாதது (speaker independent) என்று வர ப்படுத்தலாம்.
கபசுபவர் சார்ந்தது
இவ்வர யிலான

மாதிாி ள்

அேியும்/புாிந்துத ாள்ளும்.

ஒகைஒரு

கபச்சுபவர்சார்

நபாின்

தமன்தபாருள்

கபச்சு

வழக் மா ச்

அரமப்தபாழுங்ர
தசால்வது

எழுதும்

தமன்தபாருளில் (dictation software) பயன்படுத்தப்படு ின்ேது; கபசுபவர் சாைா தமன்தபாருள்
வழக் மா

ததாரலகபசிப்

பயன்பாடு ளில்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

தமன்தபாருள் ஒரு தனி நபாின் கபச்சின் தனித்தன்ரமயான பண்பு ரளக்

கபச்சுபவர்சார்
ற்றுக்த ாண்டுச்

தசயலாற்று ின்ேது. புதிய பயன்பாட்டாளர் ள் தமன்தபாருளுடன் கபசி அரதப் பயிற்றுவிக்
கவண்டும்; இதன்படி

ணிப்தபாேி அந்த நபர் எவ்வாறு கபசு ின்ோர் என்று

ற்றுக்த ாள்ளும்.

இதன் தபாருள் கபச்சுப் புாிந்துத ாள்ளும் தமன்தபாருரளப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் பயனர் ள்
ணிப்தபாேிக்கு அதாவது தமன்தபாருளுக்குச் சில பக் ங் ரளப் படித்துத் தமது கபச்ரசக்
ணினிக்கு அேிமு ப்படுத்தகவண்டும்.
கபசுபவர் சாைாதது
கபசுபவர் சாைா மாதிாி ள் ஒரு தபாிய குழுரவச் சார்ந்த கபசுபவர் ளின் கபச்சு
அரமப்தபாழுங்ர புாிந்துத ாள் ின்ேன/அேிந்துத ாள் ின்ேன. இரவ எந்த நபாின் குைரலயும்
புாிந்துத ாள்ளும்படி

வடிவரமக் ப்பட்டுள்ளன;

எனகவ

பயிற்சி

கதரவயில்ரல.

எதிர்மரேயான த வல் என்னதவன்ோல் கபசுபர் சாைா தமன்தபாருள் தபரும்பாலும் கபசுபவர்
சார்ந்த தமன்தபாருரளவிட குரேந்த துல்லியம் உள்ளதாய் இருக்கும்.
கபச்சு

அேியும்

ஒழுங்குமுரே ரள

அேியகவண்டிய

கூற்றுக் ளின்

வர யின்

விளக் த்தால் பல வகுப்பு ளா ப் பிாிக் லாம். இந்த வகுப்பு ள் எப்கபாது கபசுபவர் ஒரு
கூற்ரேத் ததாடங் ி முடிக் ிேர் என்பரதப் புாிந்துத ாள்ளும் கபச்சுப்புாியும் ஒழுங்குமுரேயின்
திேன் அடிப்பரடயில் அரமயும். பின்வருவன சில வர

ளாகும்.

தனிச் தசாற் ள் புாிவான் ள்
தனிச்தசாற் ள் புாிவான் ள் (isolated word recognizers) வழக் மா ப் பதமாதிாியின்
(sample) இருபக் ங் ளிலும் தமௌனத்ரத (க ட்புக் குேிர
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அர்த்தம் இது தனிச் தசாற் ரள மட்டும் ஏற்கும் என்பதல்ல; இது ஒருகநைத்தில் ஒரு கூற்ரே
கவண்டும் என்பதாகும். தபரும்பாலும் இந்த ஒழுங்குமுரே ள் ‘க ள்/க ட் ாகத’ நிரல ரளக்
த ாண்டிருக்கும்; அரவ கூற்றுக் ளுக் ிரடயில் கபசுபவர் ாத்திருப்பரத கவண்டும்.
இரணக் ப்பட்ட தசாற் ளுக் ான கபச்சு ஒழுங்குமுரே ள்
இரணக் ப்பட்ட தசாற் ளுக் ான கபச்சு ஒழுங்குமுரே ள் (connected word recognition
system)

தனிச்தசாற் ள்

ஒழுங்குமுரேரயப்

கபான்ேரவ;

ஆனால்

தனிக்

கூற்றுக் ரள

அவற்ேிற் ிரடகய குரேந்த இரடநிறுத்தத்துடன் கசர்ந்து கபா அனுமதிக் ின்ேது.
ததாடர்ச்சியான கபச்சுக் ான கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ள்
ததாடர்ச்சியான கபச்சுக் ான கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ள் (Continuous speech
recognition system) சிக் லானது; ஏதனன்ோல் கூற்று எல்ரல ரள நிர்ணயிக் ச் சிேப்பான
தநேிமுரே ரளப் பயன்படுத்தகவண்டும். ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேிவான் ள் (continuous
speech

recognizers)

கபசுபவரை

இயற்ர யா ப்

கபச

அனுமதிக் ின்ேது;

ணினி

தபாருளடக் த்ரத நிர்ணயிக்கும்.
தன்னியல்பான கபச்சு கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ள்
தன்னியல்பான கபச்சுக் ான கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ள் (spontaneous speech
recognition systems) தசாற் ள் கமலூர்வது, ’உம்’, ’ஆைா’ கபான்ே உணர்வுக்குேி ள் மற்றும்
சிேிய விக் ல் ள் கபான்ே பலவிதமான இயற்ர யான கபச்சுப் பண்புக்கூறு ரளக் ர யாளத்
திேன் த ாண்டிருக் கவண்டும். இந்த ஒழுங்குமுரே ள் கபச்ரச இயற்ர யான/இயல்பான
சூழலில் அேியகவண்டும்; கபச்சு ஒத்திர ப் பார்த்துகபான்று தசயற்ர யா இருக் ாது.
குைல் சாிபார்பு அல்லது அரடயாளம் ாணுதல்
இவ்வர யிலான கபச்சு அேிவான் குேிப்பிட்ட கபசுபவரை அரடயாளம்

ாணும் திேன்

த ாண்டிருக் கவண்டும்.
3.6.6. கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ளின் பயன் ளும் பயன்பாடு ளும்
கபச்சு அேிதல் ஒழுங்குமுரே ளின் பயன் ளும் பயன்பாடு ளும் பலவாகும். பின்வருவன
மி ப் தபாதுவானரவ ளாகும்.
தசால்வததழுதுதல் (dictation)
தசால்வரத எழுதும் கபச்சு அேியும் ஒழுங்குமுரே மி ப் தபாதுவான பயன்பாடாகும். இது
மருத்துவம்சார்

ஒலிதபயர்த்தல்

(medical

transcription)

சட்டம்சார்

மற்றும்

வணி ச்

தசால்வததழுதுதல் மற்றும் தபாதுவான தசால் பகுப்பாய்வு இவற்ரே உள்ளடக்கும். சில
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கநர்வு ளில்

ஒழுங்குமுரேயின்

துல்லியத்ரத

அதி ாிக் ச்

சிேப்புச்

தசாற்தோகுதி ள்

பயன்படுத்தப்படும்.
ட்டரளயும் ட்டுப்பாடும்
தசயல்பாடு ரளயும் தசயல் ரளயும் நி ழ்த்த கவண்டி வடிவரமக் ப்பட்ட ஒலியியக் ப்
கபச்சுப் புாிதல் (Acoustic Speec Recognition (ASR)) ஒழுங்குமுரே ள்

ட்டரள மற்றும்

ட்டுப்பாடு ஒழுங்குமுரே ள் (Command and control systems) என்று விளக் ம் தபறும். “Open
Netscape”, “Start a new xterm” கபான்ே கூற்று ள் இரதச் தசய்யும்.
ததாரலகபசி
PBX அல்லது குைல் அஞ்சல் (Voice Mail) ஒழுங்குமுரே ள் குேிப்பிட்ட சுைத்ரத அனுப்ப
கவண்டி தபாத்தாரன அழுத்துவதற்குப் பதிலா

அரழப்பவர் ள்

ட்டரள ரளப் கபச

அனுமதிக் ின்ேது.
மருத்துவ ஊனங் ள்
திரும்பகநரும் மிர முயற்சிக்
(muscular

dystrophy)

தட்டச்சுதசய்வது

டினமா

பயன்படுத்து ின்ேனர்.
இரணக் ப்பட்ட

மற்றும்

ாயங் ள் (repetitive strain injuries (RSI), தரசத் கதய்வு

பிே

உடல்சார்ந்த

இருக்கும்;

கபரசக்

இவர் ள்

க ட்பதில்

ஒழுங்குமுரேரயப்

எல்ரல ள்
கபச்சு

சிைமம்

பயன்படுத்தலாம்;

ாைணமா ப்

பலருக்கும்

புாிதல்

ஒழுங்குமுரேரயப்

உள்ளவர் ள்

ததாரலகபசியுடன்

அது

அரழப்பவர் ளின்

கபச்ரச

உரையா மாற்ேித்தரும்.
3.6.7. தபாதுவான கபச்சுப்புாிதல் ஒழுங்குமுரே
ஒரு மபொதுவொன பபச்சுப் புொிதல் ஒழுங்குமுசறயின் (generic specch recognition system)
முக்கிய உட்கூறுகள் பின்வரும் படத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ளது (Lamel and Gauvain, 2003: 306).
முக்கிய அறிவு மூலங்கள் (பபச்சு
பண்புகூறு

ஆய்வு

(அல்லது

திப்பிடப்படும் ஒலியியக்க

ற்றும் உசர பயிற்சிப் மபொருட்கள்
அளபுருவொக்கம்
ற்றும் ம ொழி

ற்றும் உச்சொிப்பு அகரொதி),

(parameterization)),
ொதிொிகள்

பயிற்சிக்

கட்டத்தில்

ற்றும் குறியத்திறபொன்கள்/குறிய

விளக்கிகள் (decoders) என்ற தனி ங்கள் கொட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் விளக்கம் கீபழ
தரப்பட்டுள்ளது (Lamel and Gauvain, 2003: 306).
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பயிற்சி
பபச்சுத்

உசரத் தரவுத்

தரவுத்மதொகுதி

மதொகுதி

பண்புக்கூறு பிொித்மதடுப்பு

சக ஒலிமபயர்ப்பு

இயல்பொக்கல்

என் – கிரொம்

பயிற்சி அகரொதி

எச்.எம்.எம் பயிற்சி

திப்பீடு

குறியத் திறவு
புொிவொன் அகரொதி

ஒலியியக்க ொதிொிகள்

பண்புக்கூறு

பபச்சு சொம்பிள்

ம ொழி ொதிொி

குறியத் திறப்பொன்

பபச்சு ஒலிமபயர்ப்பு

பிொித்மதடுப்பு

3.6.8. ஒலியியக்க அளபுருவொக்கமும்
ஒலியியக்க

ொதிொியொக்கமும்

அளபுருவொக்கமும்

ொதிொியொக்கமும்

(acoustic

parameterizagtion

and

modelling) பபச்சுப் புொிதலுக்கொன ம ொழியியல் தகவல்கசளப் பரொ ொிக்க முயலுசகயில்

ொதிொிச்

சிக்கசலக்

ற்றும்

குசறப்பதற்கொக

உகப்பொக்கத்துடன்
ொதிொியொக்கம்

ஒலியியக்கப்

( ிசகயொக்கம்)

பபச்சு

பண்புக்கூறுகளின்

(optimization)

அசடயொளக்குறியில்

பதர்வு

(choice)

அக்கசறமகொண்டுள்ளது.

இருக்கும்

ஒலியியக்க

ொறுபடும்தன்ச யின்

பவறுபட்ட

மூலங்கசளக் கணக்கில் எடுத்துக்மகொள்ளபவண்டும்: ம ொழியியல் சூழலில் பதொன்றுபசவ
பபசுபவர்

ற்றும்

ற்றும் ஒலியியக்கச் சூழல் (எ.கொ. பின்னணி இசரச்சல், இசச) பபொன்ற ம ொழியியல்

அல்லொத சூழல்
மதொசலபபசி)

ற்றும் பதிவு அசலவொிசச (recording channel) (எ.கொ. ப ரடியொன ஒலிமபருக்கி,
இவற்றுடன்

மதொடர்புசடயசவ.
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ஒழுங்குமுசறகளொனது

(state-of-art

systems)

(acoustic feature vectors) ஒரு பகொர்சவயின்
density function)
சறக்கப்பட்ட

ஒலியியக்கப்

பண்புக்கூறு

திசசயன்களின்

ிகழ்தகவு அடர்த்திச் மசயற்பொட்சட (probability

ொதிொியொக்கம் மசய்வசதக் மகொண்டிருக்கும் ஒலியியக்க
ொர்க்பகொவ்

ொதிொிகசளப்

(Hidden

Markov

ொதிொியொக்கதிற்கு
Models

(HMM))

பயன்படுத்துகின்றது. இங்கு மபொதுவொன அளபுருவொக்கங்கள் விளக்கப்படுவதுடன் ஒலியியக்க
ொதிொி

திப்பீடு/கணக்கீடு (acoustic model estimation)

ற்றும் ஏற்றுக்மகொள்சக (adaptation)

விவொதிக்கப்படும் (Lamel and Gauvain, 2003: 307-312).
3.6.8.1. ஒலியியக்கப் பண்புக்கூறு ஆய்வு
ஒலியியக்கப் பண்புக்கூறிகளின் ஆய்வின் முதல் படி இலக்க ொக்கல் (digitization) ஆகும்;
இதில் மதொடர்ச்சியொன பபச்சு அசடயொளக்குறி மவவ்பவறொன
ிகப்

மபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப்படும்

ொதிொிக்கூறு

ொதிொிக்கூறுகளொக

வீதங்கள்

ப ரடியொன

ொற்றப்படும்.
ஒலிவொங்கி

உள்ளீட்டிற்கு 16 கி.மஹட்சும் 10 கி.மஹட்சும் ஆகும்; மதொசலபபசி அசடயொளக்குறிகளுக்கு 8
கி.மஹட்ஸ் ஆகும். அடுத்த படி பண்புக்கூறு பிொித்மதடுப்பொகும் (அளபுருவொக்கம்அல்லது
முன்னிறுதி

ஆய்வு);

ிசகச சய
கச்சித ொன

ீக்கவும்
வழியில்

முக்கிய ொன

ம ொழியியல்

தகவல்கசளத்

தக்கசவத்துமகொண்டு

ொறுபடும்தன்ச சய குசறக்கவும் முயற்சிமசய்துமகொண்டு கூடுதல்
பகட்மபொலி

அசடயொளக்குறிகசள

உருப்படுத்தம்

ப ொக்க ொகும். மபரும்பொலொன புொிதல் ஒழுங்குமுசறகள் ஃபூயர்
அல்லது ப ொியல் முன்கணிப்பு

மசய்வது

அதன்

ொற்றம் (Fourier transform)

ொதிொி (linear prediction model) அடிப்பசடயிலொன குறுகிய கொல

மசப்டரல் பண்புக்கூறுகசளப் (short-time spectral features) பயன்படுத்துகின்றன. கச்சித ொன
உருப்படுத்தம் என்பதொலும் ப ரடி மசப்டரல் கூறுகசளக்கொட்டிலும் (direct spectral components)
குசறவொகபவ

இசயபுபடுத்தப்பட்டுள்ளது

என்ற

கொரணத்தொலும்

மசப்டரல்

பிரபல ொனசவ ஆகும். இது பண்புக்கூறு சொர்சப (feature dependency)

அளசககள்
ொதிொிப்படுத்த

பவண்டிய பதசவசய குசறத்து எச்.எம்.எம். அளசககளின் (HMM parameters) கணக்கீட்சட
எளிச ப்

படுத்துகின்றது.

பபச்சுக்

குறிகள்

மதொடர்ச்சியொக

பபச்மசொலிப்பொன்கள் இயங்கவியலும் விகிதத்தின்

ொறிக்மகொண்டிருந்தொலும்

ீதொன இயற்பியல்சொர் கட்டுப்பொடுகள்

கொரண ொகக் குறிகசளக் குசறந்த கொல அளவுகளில் பகுதி

ிசலயொனசவ (quasi-stationary)

என்று கருத இயலும் என்பது இயல்பொன ஊகம் ஆகும்.
ிகப் பிரபல ொன இரண்டு குழு ப் பண்புக்கூறுகள் ம ல்

ிகழ்மவண் மசப்ட்ரல் (Mel

Frequency Ceptral (MFC) பகுப்பொய்வொல் அல்லது மபர்-மசப்ட்ரல் ப ொியல் முன்கணிப்பு (Perceptral Linear Prediction (PLP) பகுப்பொய்வொல் கிசடக்கப்மபறும் மசப்ட்ரம் குணகங்கள் (ceptrum
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coefficients) ஆகும். இந்த இரண்டு ப ர்வுகளிலும் ம ல் அளவு குசறந்தகொல திறன் அசல ொசல
(short-term power spectrum) ஒரு குறிப்பிட்ட சொளரத்தில் (மபரும்பொன்ச யும் 20 முதல் 30
ில்லிமசகண்ட்)

கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒலிக்குறியின்

சொளர ொகத்தொல்

மதொடர்பின்ச கள் கொரண ொக அசல ொசலயில் பபொலியொன

ிக உயர்ந்த

ஏற்பட்ட

ிகழ்மவண்சணத்

தவிர்க்க ஹொ ிங் சொளரம் (Hamming window) பபொன்ற ஒடுங்கிய சொளரத்சதப் பயன்படுத்துவது
மபொதுவொனதொகும்.

சொளரம்

பின்னர்

இடம்மபயர்க்கப்படும்

பொி ொணத்தின் முக்கொல் அல்லது அசர)
கணிக்கப்படும்.

(மபரும்பொன்ச யும்

ற்றும் அடுத்த பண்புக்கூறு திசசயன்

சொளர

(மவக்டர்)

ிகப் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆப்மசட் ( ஷ்ட ஈடு/பக்கக்கிசள) 10

ில்லி மசகண்ட் ஆகும். குசறந்த

ிகழ்மவண் பரப்மபல்சலயில் (1000 மஹட்ஸ்க்கும் கீழ்)

ற்றும் 1000க்கும் ப ல் லொக்கிரத ிக்கொகவும் ப ொியலொக இருப்பதொல் ம ல் அளவு
மசவிப்புலன் ஒழுங்கச ப்சப

(human auditory system) கிட்டத்தட்ட ஒத்திருக்கின்றது.

வடிகட்டிவங்கி அளசககளின் லொக்கின்

றுதசல

ொற்றத்சத எடுத்துக்மகொண்டு மசப்டல்

அளசககள் மபறப்படுகின்றது. எம்.எஃப்.சி. குணகத்தின் ப ர்வில் ஒரு மகொசசன்
பவர் அசல ொசலக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது;
குறியனொக்கம்

(root-Linear

குணகங்கசளப்

னித

Predictive

மபறுவதற்கொகப்

Coding

ொற்றம் லொக்

ஆனொல் ஒரு ரூட்-லினியொர் முன்கணிப்பு
(LPC)

பகுப்பொய்வு

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

பி.எல்.பி.

LVCAR-க்கு

இரு

மசப்ட்ரம்
குழு ப்

பண்புக்கூறுகளும் மவற்றிகர ொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது; ஆனொல் பி.எல்.பி. பகுப்பொய்வு
பின்னணி

இசரச்சலின்

இருப்பில்

சில

ஒழுங்குமுசறகள்

கூடுதல்

பல ொனதொகக்

கொணப்படுகின்றது. ஒலிக் குறியின் சொளரப் பகுதியுடன் மதொடர்புசடய மசப்டல் குணகத்தின்
குழு ம் சட்டகம் அல்லது பொர ீட்டர் மவக்டர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. மசப்டரல்
சரொசொிசயக்

கணிப்பது

மசயற்பொங்கிற்கு

முன்னபர

ஒலிக்குறிகள்

எல்லொம்

கிசடப்பசத

பவண்டும்; மசயற்பொங்கு பதிவுமசய்வதுடன் ஒத்திசசயபவண்டி வருகிற ஒருசில பயன்பொட்டில்
இது அப்படியல்ல. இந்ப ர்வில் மசப்ட்ரல் குசறத்தலில்

ொற்றியச க்கப்பட்ட வடிவசத

ிசறபவற்ற இயலும்; இதில் இறுதி n சட்டகங்களிலிருந்து (n என்பது பபச்சின் 1sக்கு
இசணயொக/மபொருத்த ொகக் கிட்டத்தட்ட 100 எனத் மதொிந்மதடுக்கப்படும்)

டப்பு சரொசொி

கணக்கிடப்படுகின்றது. பபச்சுக் குறிகளின் இயக்க இயல்சபப் மபறுவதற்கொக ‘மடல்டொ’ அளசக
மகொண்ட பண்புக்கூறு திசசயசன அதிகொிப்பது மபொதுவொனதொகும். அடுத்தடுத்த சட்டகங்களில்
அளசககளின்

முதல்

ற்றும்

இரண்டொவது

பவறுபொடுகசள

அளசககள் கணக்கிடப்படுகின்றது.
3.6.8.2. ஒலியியக்க ொதிொிகள்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

எடுத்துக்மகொண்டு

மடல்டொ

227
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
சறக்கப்பட்ட
feature

vectors)

ொர்பகொவ்

ொதிொிகள் ஒலியியக்கப் பண்புக்கூறு திசசயன்களின் (acoustic

பகொர்சவகசள

இம் ொதிொிகள் அசவ

ொதிொிப்படுத்தப்

மசயல்திறன் ிக்கசவ

பரவலொகப்

ற்றும்

பயன்படுத்தி அவற்றின் அளசககசளத் திறச யொக

ன்றொக

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
ிறுவப்பட்ட நுட்பங்கசளப்

திப்பிட இயலும் என்ற கொரணங்களொல்

பிரபல ொனசவ. இரண்டு கட்டங்களில் பபச்சுப் பண்புக்கூறு திசசயன்களின் (speech feature
vector) உற்பத்திசய

ொதிொிப்படுத்த அசவ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதலொவது

சங்கலி ஒரு பகொர்சவ
ஒவ்மவொரு

ொர்பகொவ்

ிசலகசள உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது; இரண்டொவது

ிசலயுடன் மதொடர்புசடய

ிகழ்தகவு அடர்த்திச் மசயல்பொட்சடப் (probability

density function) பயன்படுத்திப் பபச்சுத் திசசயன்கள் மபறப்படுகின்றன.
ிசலகளின் எண்ணிக்சகயொலும்

ிசலகளுக்கு இசடயிலுள்ள

ிசல ொற்ற

ொர்க்பகொவ் சங்கலி
ிகழ்தகவுகளொலும்

விளக்கப்படுகின்றது.
எல்.வி.சி.எஸ்.ஆர் (LVCSR) ஒழுங்குமுசறகளில்

ிகப்பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படும்

மதொடக்க ிசல ஒலியியக்க அலகுகள் ஒலி அடிப்பசடயிலொனதொகும்; இதில் ஒவ்மவொரு ஒலியும்
குசறந்த

எண்ணிக்சகயிலொன

ிசலகள்மகொண்ட

ொர்பகொவ்

சங்கிலியொல்

உருப்படுத்தம்

மசய்யப்பட்டுள்ளது. பவறுபட்ட கட்டச ப்பியல்கள் முன்ம ொழியப்பட்டொலும் கொலக்குறுக்கொக
அசல ொசல
sequences)

ொற்றத்சதப் மபறுவதற்கு இட ிருந்து வல ொன
பயன்படுத்துகின்றது

(Lamel

and Gauvain,

பயன்படுத்தப்படுகின்ற கட்டச ப்பு ஒவ்மவொரு

ிசலக் பகொர்சவகசளப் (state
2003:

ொதிொிக்கும் உ ிழும்

ஐந்திற்கும் இசடயில் மகொண்டிருப்பதொகும்; இங்கு

309).

ிக அதிக ொகப்

ிசலகசள மூன்றிற்கும்

ிசலகளின் எண்ணிக்சக அலகிற்கு ஒரு

குசறந்த கொல அளசவ வற்புறுத்துகிறது. சில கட்டச ப்புகள் பதசவப்படுகின்ற கொல அளசவ
குசறப்பதற்கொகச் சில

ிசலகசளத் தவிர்க்க அனு திக்கின்றது. கவனித்தலின்

(அதொவது பபச்சு திசசயன்) முதல் ஒழுங்குமுசற
assumption) என்று அசழக்கப்படுகின்ற

ொர்க்பகொவ்

ிகழ்தகவு

கருதுபகொள் (firs-order Markov

ிசலசயச் சொர்ந்திருப்பதொகக் கருதப்படுகின்றது.

சொியொகச் மசொன்னொல்  அளசக திசசயன் மகொண்ட n ிசல எச்.எம்.எம். தரப்படுசகயில்,
எச்.எம்.எம். வொய்ப்பியல் மசயல்பொடு பின்வரும் இசணந்த ிகழ்தகவு அடர்த்தி மசயல்பொடு (x,s|
) x=(x1,….,x)

என்ற கவனிக்கப்பட்ட ஒலிக்குறி

s = (s0,….s) என்ற கவனிக்கப்படொத

பகொர்சவ,
T

(x,s| ) x=so  ɑs-s  xt|st)
t=11
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இதில் i ததாடக் சாத்திய நிரல i, ɑij i நிரலயிலிருந்து j நிரலக்கு நிரலமாற்ே சாத்தியம் மற்றும்
(.|s) என்பது ஒவ்தவாரு s நிரலயுடன் ததாடர்புரடய உமிழும் PDF. பின்வரும் படம்
ிசல ொற்ற

ிகழ்தகவுகள்

ற்றும் பி.டி.எஃப்கள் கவனித்தல் மதொடர்புசடய மூன்று எச்.எம்.எம்.

மூன்று ிசலசயக் கொட்டுகின்றது (Lamel and Gauvain 2003:309).
பபச்சு கூறுகசள உருப்படுத்தம் மசய்யும் (x1…x2) திசசயன்கசள உருவொக்கும் தவிர்ப்பு

ிசல

மகொண்ட எச்.எம்.எம். ஒரு எடுத்துக்கொட்டொன இடவல 3- ிசல ஒலி
a22

a11

a33

a12

a0

a23
2

1

3

f(/s1)

f(/s3)

f(/s2)

x1

x2

ஒலி அடிப்பசடயொன

x3

x4

x5

x6

x7

x8

ொதிொிகள் (phone based models) ஒரு தரப்பட்ட ம ொழியின் மதொடக்க

அலகுகசளப் (elementary units) பயன்படுத்தி அறிதல் அகரொதிகசள (recognition dictionaries)
விளக்க இயலும் என்ற அனுகூலத்சதத் தருகின்றது;
ன்ச சயப்
ொதிொிகள்”

ற்றும் பல ம ொழியியல் ஆய்வுகளிலிருந்து

மபறுகின்றது. ஒரு ஒலியனியல் அகரொதிசயப் பயன்படுத்தொ பலபய “மசொல்
(“word

models”)

அல்லது

ஃமபபனொன்கள்

(fenones)

பபொன்ற

பவறுபட்ட

மபொருத்தத்தொல் பபச்சு அறிதசலச் மசய்ய இயலும். (மசொற்கள், அசசகள், உப அசசகள் பபொன்ற)
மபொிய

அலகுகளுடன்

ஒப்பிடுசகயில்

சிறிய

எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கின்றது; குறுக்குச்மசொல்

துசணச்மசொல்

அலகுகள்

அளசககளின்

திொியொக்கத்சத இயலச்மசய்கின்றது; புதிய

மசொற்மறொசகசய எடுத்துச்மசல்ல வசதிமசய்கின்றது;

ிக முக்கிய ொக அொிதொன சூழல்கசள

ொதிொிப்படுத்த பின்வொங்கும் நுட்பங்களுடன் (back-off mechanisms) மதொடர்புபடுத்த இயலும்.
ஃமபமனொன் தொனியங்கு பயிற்சிக்குக் கூடுதல் அனுகூலத்சதத் ( ன்ச சய) தர இயலும்;
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இருப்பினும் கொரணகொொிய ொன ம ொழியியல் அறிசவ (a priori linguistic knowledge) உட்படுத்த
திறனில்சல.
ஒரு தரப்பட்ட எச்.எம்.எம். ஒரு ஒலியின் அண்ச யிலுள்ளசவகசள (சூழல்-சொரொ அல்லது
ஒற்சறமயொலி

ொதிொி (context-independent or monophone model) அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட

சூழலில் ஒரு ஒலிசயக் (context-dependent model) கருத்தில் மகொள்ளொ ல்

ஒரு ஒலிசய

உருப்படுத்தம் மசய்ய இயலும். சூழல் ஒரு மசொல்லுக்குள் (மசொல்-இருப்பிடச் சொர்பு) ஒரு ஒலியின்
இருப்பிடத்சத உட்படுத்தபவொ உட்படுத்தொதிருக்கபவொ மசய்யலொம்
குறுக்குச்

மசொல்

சூழல்கள்

ஒன்றிசணக்கப்படபவொ

அல்லது

ற்றும் மசொல் அக
தனியொன

ற்றும்

ொதிொிகளொகக்

கருதப்படபவொ மசய்யலொம். மசொல் குறுக்கொன சூழல்கசளப் பயன்படுத்துவது குறித்திறசவச்
சிக்கலொக்கும்.

ிகழ்மவண் அடிப்பசடயில் அல்லது மகொத்தொக்க நுட்பங்கசள (clustering

techniques) அல்லது தீர் ொனக் கிசள அச ப்புகசளப் (decision trees) பயன்படுத்தி சூழல்
அலகுகசளத் பதர்ந்மதடுக்க பவறுபட்ட அணுகு முசறகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன;

ற்றும்

பவறுபட்ட சூழல் வசககள் துருவி ஆயப்பட்டுள்ளன: (உள்ளுக்குள் அல்லது குறுக்குச் மசொல்)
இருப்பிடச் சொர்பு மகொண்ட
மூமவொலிகள்

(triphones),

ற்றும் சொர்பில்லொத தனி ஒலிச் சூழல்கள் (single phone contexts),
மபொதுச யொக்கப்பட்ட

மூமவொலிகள்

ொமலொலிகள் (quadphones), ஐந்மதொலிகள் (quinphones).
ொதிொி

(generalilzied

triphones),

ொதிொி அளசவக் குசறக்கும் படி

ிசலகள் மகொத்தொக்கம் மசய்யப்பட்டன; இது ‘கட்டப்பட்ட

ிசல’

ொதிொிகள் (‘tied state

ொதிொிப் பயிற்சி ஒவ்மவொரு எச்.எம்.எம். அளசககசள

திப்பீடு மசய்வசதக்

models) என்று குறிப்பிடும்படி விசளசவ ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒலியியக்க
மகொண்டிருக்கும்.

மதொடர்ச்சியொன

அடர்த்திக்கு

எச்.எம்.எம்.களுக்கு இது சரொசிொிகசள/வழிகசள
எசடகள்

ற்றும்

அணுகுமுசறகள்

ிசல ொற்ற

ிகழ்தகவுகள்

ொதிொிக்கும் பயிற்சித் தரவுக்கும்

கொசியன்

கலசவ

(Gaussian

mixture)

ற்றும் இசண ொறுபொட்டு அணிகள், கலசவ
இவற்சற

பவண்டும்.

ிக

பிரபல ொன

ல்ல மபொருத்தத்சத உறுதிமசய்கின்ற அதிகச்

சொத்திய அளவுபகொசலப் (maximum likelihood criterion) பயன்படுத்துகின்றன.
ொதிொி

அளசககளின்

திப்பீடு

எதிர்பொர்ப்பு

உச்ச சடயச்மசய்தல்

maximization (EM)) வழிமுசறயுடன் மசய்யப்படுகின்றது; இது

ொதிொி அளசககளின் மதொடக்கக்

குழு த்துடன் மதொடங்குகிற பன்முசற ிகழும் மசயல்முசறயொகும்.
தரவுக் பகொர்சவகளுடன் வொிசசப் படுத்தப்படுகின்றது;

(expectation-

ொதிொி

ிசலகள்

பயிற்சித்

ற்றும் இந்த அளசககள் பொம்-மவல்ச்

ீள் திப்பீட்டு வொய்ப்படுகசளப் (Baum-Welch re-estimation formulas) (Baum et al 1970;
Liporace

1982;

Juang

1985)

பயன்படுத்தி

இப்புதிய
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ீள் திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றது. இவ்வழிமுசற
ிகழ்வியல்பு ஒவ்மவொரு

தரப்பட்ட பயிற்சித் தரவு

ொதிொிகளின்

றுமசய்சகயிலும் அதிகொிப்பசத உறுதி மசய்கின்றது. வொிசசப்

படுத்தும் கட்டத்தில் தரப்பட்ட பபசு சட்டகம் முன்பனொக்கிய-பின்பனொக்கிய வழிமுசறகசளப்
(forward-backward algorithm) பயன்படுத்தி பல் ிசலகளுக்கு அல்லது விட்டர்பி வழிமுசறசயப்
(Viterbi algorithm) பயன்படுத்தி ஒரு தனி ிலக்கு ஒதுக்கீட்டு மசய்ய இயலும். இந்த இரண்டொவது
அணுகுமுசற சிறிது

குசறந்த

ிகழ்வியல்புகசளத் தருகின்றது;

ஆனொல்

சடமுசறயில்

குறிப்பொக அதிக அளவிலொன தரவு கிசடக்சகயில் துல்லியத்தில் அவ்வளவொக பவறுபொடு
இருக்கொது.

எதிர்பொர்ப்பு

உச்ச சடயமசய்தல்

அதிகபட்ச

ிகழ்வியல்பு அளசக

வழிமுசற

(EM

algorithm)

உண்ச யொன

திப்புகசளக் (true maximum likelihood parameter values)

கண்டறிவசத உறுதி மசய்யொது;

ற்றும் உண்ச யொன அதிகபட்ச

ிகழ்வியல்பு அளசக

திப்பீடுகள் (true maximum likelihood estimates) மபறப்பட்டொலும் பபச்சு அறிதலுக்கு
சிறந்தசவகளொக இருக்கொது. எனபவ சொியொன மதொடக்கச் மசயல்முசறகள்
திப்புகளின்

ீது கட்டுப்பொடுகசளப் பயன்படுத்தல் பபொன்ற

ிகச்

ற்றும் அளசக

சடமுசறபடுத்தும் விளக்கங்கள்

ிக முக்கிய ொனதொக இருக்கவியலும்.
பயிற்சியின் ப ொக்கம் கவனிக்கப்பட்ட தரவுக்கு விளக்க ளிக்க

ல்ல

ொதிொிசயக்

கண்டுபிடிப்பது என்பதொல் பபச்சு அறிவொனின் (speech recognizer) மசயல்திறன் பயிற்சித்
தரவின் பிரதி ிதித்துவத்சத முற்றிலும் சொர்ந்து இருக்கின்றது. இந்தச் சொர்சபக் குசறப்பதற்கொன
சில

முசறகள்

அடுத்தபகுதியில்

கூறப்பட்டுள்ளன.

மபொிய

மபறப்பட்ட தரசவக் மகொண்ட மபொிய பபச்சு விொிதரவுகள்
அளசககசள

பபச்சொளர்

மதொசகயிலிருந்து

ீதொன ஒலியியக்க

ொதிொிகளின்

திப்பீடுமசய்து பபச்சொளர் சுதந்திரம் மபறப்பட்டுள்ளது. உடற்கூறியியல்

ற்றும்

சமூக பவறுபொடுகளின் கொரண ொக ஆண் பபச்சொளர்களுக்கும் மபண் பபச்சொளர்களுக்கும்
இசடயில் பபச்சு வடிவில் கணிச ொன பவறுபொடுகள் உள்ளன. (சரொசிொியொகப் மபண்களுக்குப்
பபச்சுக்

குழலின்

ிகழ்மவண்கசளயும்
டல்கள்

(vocal

ீளம்
அதிக
folds)

குசறவொக
அடிப்பசட
முழுச யொக

உள்ளதொல்

இது

அதிக

ிகழ்மவண்கசளயும்
மூடொததன்

ஒலிச்மசறிவு

விசளவிக்கும்;

கொரண ொகப்

(formant)
குரல்வசள

மபண்களின்

குரல்

மபரும்பொன்ச யும் மூச்சிசரப்புடன் இருக்கும்). இதன் கொரண ொகப் பபச்சு அறிதல் திறசன
ப ம்படுத்த ஆண்களுக்கும் மபண்களுக்கும் தனித்தனியொன
மபொதுவொன

ொதிொிகசளப் பயன்படுத்துவது

சடமுசறயொகும்; இது முசறப்படியொகத் தொனியங்கு பொல் அசடயொளங்கொணசல

பவண்டும்.
3.6.8.3. தழுவல் (adaptation)
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இப்பகுதியில் மதொடர்ச்சியொன அடர்த்தி எச்.எம்.எம். மகொண்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ற
நுட்பங்கள் பற்றி விளக்கப்படும் (Lamel and Gauvain 2003:311-312).
பயிற்சி

ிசலச களுக்கும் (training conditions) பசொதசன

conditions) இசடயில் மபொருத்த ின்ச

ிசலச களுக்கும் (test

(mismatch) இருக்கு ொனொல் பபச்சு அறிவொன்களின்

(speech recognizers) திறன்கள் குசறயும். மபொருத்த ின்ச சயக் குசறக்க மபொருத்த ொன
ிசலச களில்

கிசடக்கும்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(microphone)

துல்லியத்சதப்

ஒலியியக்கவியல்

மபறுவதற்குப்

சூழல்

(acoustic

பல

அணுகுமுசறகள்

environment),

ஒலிவொங்கி

ற்றும் ஒலிபரப்பு அசலவொிசசகள் (transmission channels), அல்லது ஒரு

குறிப்பிட்ட பபசுபவொின் சிறப்பியல்புகள் இவற்றில் உள்ள பவறுபொடுகள் பபொன்ற பயிற்சி

ற்றும்

பசொதசன கட்டுப்பொடுகளுக்கு இசடபய உள்ள மபொருத்த ின்ச கசள ஈடுமசய்ய ஒலியியக்க
ொதிொித் தழுவசலப் பயன்படுத்த இயலும். இந்த நுட்பங்கள் இசரச்சல் ஈடொக்கம் (noise
compensation), அசலவொிசசத் தழுவல் (channel adaptation), பபசுபவர் தழுவல் (speaker
adaptation) என முசறபய மபொதுவொக அசழக்கப்படுகின்றன. மபொதுவொக அசலவொிசச வசக
(channel type), பின்னணி இசரச்சல் சிறப்பியல்புகள் (background noise characteristics) அல்லது
பபசுபவர் இவற்றின் முன்னறிவு இல்லொததன் கொரண ொக கண்கொணிக்கப்படொத முசறயில்
(unsupervised

mode)

பசொதசனத்

தரசவ

(test

data)

ட்டும்

பயன்படுத்தி

தழுவல்

ிசறபவற்றப்படுகின்றது.
பல ப ர்வுகளில் பிரதி ிதித்துவத் தரவுகள் குசறந்த அளவிபலபய கிசடப்பதொல் குசறந்த
அளவிலொன தரசவ ஈடுமசய்ய பவண்டி ஒலியியக்க

ொதிொிப் பயிற்சியில் (acoustic model training)

ஒபர கருவிகசளப் பயன்படுத்த இயலும். பிற மபொிய அளவிலொன மூலத் தரவின்
பயிற்சிமசய்யப்பட்ட

ீது

ொதிொிகசளத் தழுவச்மசய்ய பிரதி ித்துவத் தரவின் சிறிய அளசவப்

பயன்படுத்துவது அடிப்பசடயொன கருத்தொகும். பொல் சொர்ந்த (gender-dependent), பபசுபவர்
வசரயறுக்கப்பட்ட (speaker-specific), அல்லது மசய்பொடு வசரயறுக்கப்பட்ட (task-specific)
ொதிொிகசள

உருவொக்குவது

அல்லது

மசயல்திறசன

ப ம்படுத்த

பபச்சுபவர்

தழுவிய

பயிற்சிசயப் (speaker adaptive training (SAP)) பயன்படுத்துவது என்பன சில எடுத்துக்கொட்டொன
பயன்பொடுகள் ஆகும்.
எச்.எம்.எம்.-இன்

அளசககசளத்

தழுவ

மூன்று

மபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப்படும்

திட்டங்கசள பவறுபடுத்த இயலும்: மபய்சியன் தழுவல் (Bayesian adaptation), ப ொியலொன
ொற்றங்கள் (linear transformation) அடிப்பசடயிலொன தழுவல்,
(model composition techniques).
பசர்த்துப்

பயிற்சி

மசயல்முசறயில்

ொதிொி அளசககள்
முன்னறிசவ

ீது

ொதிொி இசணப்பொக்க நுட்பங்கள்
ிகழ்தகவுக் கட்டுப்பொடுகசளச்

உட்படுத்தும்
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கணக்கீட்சட கொணவியலும். எதிர்பொர்ப்பு உச்ச சடயமசய்தல் வழிமுசறசயக் (EM algorithm)
மகொண்டு,

ஆனொல்

அதிகபட்ச

விதிவரு

முசறயிலொன

(maximum

a

posteriori

(MAP)

ீள்கணக்கீட்டு வொய்பொடுகசளப் (re-estimation formulas) பயன்படுத்தி எச்.எம்.எம். அளசககள்
இன்னும் கணக்கிடப்படுகின்றது. இது அதிகபட்ச விதிவரு முசற (MAP) தழுவல் நுட்பத்திற்குக்
மகொண்டுமசல்கின்றது; இதில் எச்.எம்.எம். அளசககள்

ீதொன கட்டுப்பொடுகள்

ிலவிலிருக்கின்ற

ொதிொியின் அளசககளின் அடிப்பசடயில் கணக்கிடப்படுகின்றது. பபசுபவர் சுதந்தர ொன
ஒலியியக்க

ொதிொிகள் பொல் சிறப்பீட்டு தரசவப் பயன்படுத்திப் பொல் தழுவலுக்குத் மதொடக்க

ொதிொிகளொகச் மசயல்பட இயலும். அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சித் தரவுகள் கிசடக்கின்ற
அதிகபட்ச விதிவரு முசறயிலொன (maximum a posteriori (MAP) தழுவல் எந்த விருப்படுகின்ற
ிசலச சயயும்
ிகழ்வியல்பு

தழுவுவதற்குப்

பயிற்சிமசய்யப்பட்டசவ

பயன்படுத்தப்படுகின்றது;
இயலும்.

பயன்படுத்த

அதிகபட்ச

இயலும்.

ற்றும்

எச்.எம்.எம்.

ட்டு ன்றி கொசியன்
ிகழ்வியல்பு

ப ொியல்

ப ொியல்

ொற்றங்கள்

கொசியன்

அதிகபட்ச

சரொசிொிகளுக்குப்

ொறுபொட்டு அளசககளுக்கும் பயன்படுத்த
பின்னசடவு

நுட்பம்

தழுவலுக்குப் மபொருத்த ொனதொகும்; ஏமனன்றொல் தழுவல் அளசககள்

கண்கொணிக்கப்படொத
ிகக்குசறவொனசவ

ஆகும். எம்.எல்.எல்.ஆர். தழுவல் பொிபசொதசனத் தரவுக்கும் பயிற்சித் தரவுக்கும் பயன்படுத்த
இயலும். பின்னணி இசரச்சசல மவளிப்பசடயொக
சுத்த ொன பபச்சு
இசணப்பொக்கம்

ொதிொிப்படுத்தி

ற்றும் இந்த

ொதிொிசயச்

ொதிொியுடன் இசணத்துக் கூட்டத்தக்க இசரச்சலுக்கு ஈடுமசய்ய
மபரும்பொலும்

அசலவொிசசசய ப ரடியொக

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இந்த

அணுகுமுசற

ொதிொி

இசரச்சல்

ொதிொிப்படுத்தும் அனுகூலம் உள்ளது; இது ஒபர சிக்கலுக்கு

எம்.எல்.எல்.ஆர். நுட்பத்தொல் ிசறபவற்றப்படும் கண்மூடித்தன ொன தழுவலுக்கு எதிரொனது.
மதொிந்மதடுக்கப்பட்ட

தழுவல்

முசற

மபொருத்த ின்ச யின்

வசகப்

மபொறுத்தும்

கிசடக்கின்ற தழுவல் தரவின் அளசவப் மபொறுத்தும் அச யும். ஒலியியக்கத் மதொடக்க
ொதிொிகளின் தழுவல் புதிய விொிதரவுக்பகொ அல்லது பயிற்சித் தரவின் துசணகுழு த்திற்பகொ
இருப்பது பபொன்று தழுவல் தரவு பயிற்சித் தரவின் (பொல், கிசளம ொழி, பபசுபவர், அல்லது
ஒலியியக்க ிசலச

திட்டவட்டம்) பகுதியொக இருக்கலொம் அல்லது பயிற்சித் தரவொக (அதொவது

ஒலிமபயர்தல் மசய்யபவண்டிய தரவு) இருக்கலொம். தழுவல் தரவுக்கு ப ொக்கீட்டு ஒலிமபயர்ப்பு
கிசடக்கக்கூடும் என்பதொல் முந்சதய ப ர்வில்

கண்கொணிக்கப்பட்ட தழுவல் நுட்பங்கசளப்

பயன்படுத்த இயலும். பிந்சதய ப ர்வில் கண்கொணிக்கப்படொத நுட்பங்கசளப் பயன்படுத்த
இயலும்.
3.6.9.மசொல்சொர் ற்றும் உச்சொிப்பு

ொதிொியொக்கம்
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ஒலியியக்க ிசல உருப்படுத்ததிற்கும் (acoustic-level representation) பபச்சு அறிவொனில்
மசொற்பகொர்சவ மவளியீட்டிற்கும் (word sequence output) இசடயில் இருக்கும் மதொடர்பு
அகரொதி (lexicon) ஆகும் (Lamel and Gauvain 2003:311-313). மசொல் வடிவச ப்பு (lexical
design) இரண்டு முக்கியப் பகுதிகசளத் தற்பகொள் மசய்யும்: மசொற்மறொசகச் மசொற்களின்
வசரயசறவிளக்கமும் பதர்வும்

ற்றும் அறிவொனின் அடிப்பசட ஒலியியக்க அலகுகசளப்

பயன்படுத்தி ஒவ்மவொரு உச்சொிப்பு பதிவின் உருப்படுத்தம். அறிதல் திறன் மவளிப்பசடயொக
மசொல்சொர் உள்ளடக்கப் பரப்புடன் மதொடர்புசடயது மற்றும் ஒலியியக்க
ஒவ்மவொரு

மசொல்

பதிவுடன்

மதொடர்புசடய

ொதிொிகளின் துல்லியம்

உச்சொிப்பின்

உறுதிப்பொட்டுடன்

மதொடர்புமகொண்டிருக்கும்.
அறிதல் மசொற்மறொசக ஒரு தரப்பட்ட அளவிலொன அகரொதியின் மசொல்சொர் உள்ளடக்கப்
பரப்சப

ிகுதியொக்கப்

மசொற்மறொசகயில்

இல்லொத

மபரும்பொலும்
மசொல்

ஒரு

பதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றது.
தனிப்

விசளவிப்பதொல் அறிதல் மசொற்மறொசகசய

பிசழசய

விடக்

சரொசொியொகச்

கூடுதல்

பிசழசய

திநுட்பத்துடன் பதர்ந்மதடுப்பது முக்கிய ொகும்.

மசொற்பட்டியல் பதர்வு அடுத்த தசலப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மதொிந்மதடுக்கபட்ட மதொடக்க
அலகுகசளப் (மபருபொலும் ஒலியன்கள் அல்லது ஒலி பபொன்ற அலகுகசள) பயன்படுத்தி
விளக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பறொ அதற்கு ப பலொ உள்ள உச்சொிப்புகள் ஒவ்மவொரு மசொற்பதிவுடன்
மதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இக்குழு அலகுகள்

மதளிவொக

ம ொழிச்

சுதந்திர ொனசவ.

எடுத்துக்கொட்டொகப் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிக் ணம்/குழு ம் ஆங்கில ம ொழிக்கு 45,
மேர் ன் ம ொழிக்கு 49 , பிரஞ்சு ம ொழிக்கு 35, ஸ்பொனிஷ் ம ொழிக்கு 26 ஆகும். உச்சொிப்பு
அடிப்பசட வடிவங்கசள உருவொக்குவதில் மபரும்பொலொன அகரொதிகள் தர ொன உச்சொிப்புகசள
உட்படுத்தும்

ற்றும் மவளிப்பசடயொக

இந்த உருப்படுத்தங்கள் மபரும்பொலொன
இயலும்

ொற்மறொலிகசள (allophones) உருப்படுத்தம் மசய்யொது.
ொற்மறொலி பபதங்களொக விதிகளொல்

ற்றும் அவற்றின் பயன்பொடு விருப்பொகும்.

பவறுபட்ட

வருவதுசரக்க

ிகமுக்கிய ொக ஒரு தரப்பட்ட ஒலியனின்

ொற்மறொலிகளுக்கு இசடபய மபரும்பொலும் ஒரு மதொடர்ச்சி கொணப்படும்; எது ஒரு

தரப்பட்ட கூற்றில் வருகின்றது என்பது அகவய ொனதொகும். ஒலியன்சொர் உருப்படுத்தத்சதப்
பயன்படுத்தி

எந்த

கவனிக்கப்பட்ட
விடப்பட்டுள்ளது.
னிதமுயற்சியொல

உறுதியொன

தீர் ொனமும்

ொற்றுருக்கசள
உச்சொிப்பு

உருப்படுத்தம்

அகரொதிகள்

உருவொக்கப்படும்

திணிக்கப்படுவதில்சல;
மசய்வது

மபரும்பொலும்

பபொது

ஒலியியக்க

(அல்லது

தொனியக்க ொகச்

பகுதி

மசொல்

கற்பதற்கும் உருவொக்குவதற்கும் பல அணுகுமுசறகள் ஆயப்பட்டுள்ளன.
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ொற்று உச்சொிப்ப்பு
இந்த

ொற்றுருக்கள் கவனிக்கப்பட்டுள்ள

பலவசகச் மசொற்கள் உள்ளன;

ொற்றுருக்கள் ஈருயிருடன் உச்சொிக்கப்படும் (/ɑi/ அல்லது ஸ்வொ /ə/) ization என்ற

பின்மனொட்டில் கொணப்படுவது பபொன்று

ொற்மறொலி பவறுபொடுகள் அல்ல. excuse, record,

produce பபொன்ற பவறுபட்ட மசொல்வசகபொடுகசளச் (விசனசய அல்லது மபயசர) சொர்ந்த
ஒப்மபழுத்துச் மசொற்களுக்கும் (homographs) (ஒபர எழுத்துக்கசள உசடய ஆனொல் மவவ்பவறு
உச்சொிப்புகசளக் மகொண்ட மசொற்கள்)
மூன்று

அசசகசளக்

மகொண்ட

ொற்று உச்சொிப்புகள் பதசவ. interest, company பபொன்ற
மசொற்கள்

மபரும்பொன்ச யும்

இரண்டு

அசசகளொக

உச்சொிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக interest என்ற மசொல் பவறுபட்ட பபசுபவர்களொல்
பவறுபட்டு உச்சொிக்கபடுகின்றன. ஒரு ப ர்வில் interest /IntrIst/ என்பது t ீக்கப்பட்டும் n மூக்கு
வருமடொலியொகவும் /InɝIs/ என்றும்

ற்மறொரு ப ர்வில் இரு அசசகளொக விருப்பு உயிர் இன்றி tr

யக்க ொக /IntrIs/ என்றும் உச்சொிக்கப்படுகின்றது. பதசவப்பட்ட

ொற்றுருக்கசள உள்ளடக்கிய

உச்சொிப்பு அகரொதியுடன் கூடிய உகந்த வொிசசயொக்கம் /intrist/, /intris/, /InɝIs/ என்பசவகசளக்
மகொண்டிருக்கபவண்டும். சொியொன வொிசசயொக்கம் கூடுதல் துல்லிய ொன ஒலியியக்க ஒலி
ொதிொியில் விசளயும். கவன ொன மசொல்சொர் வடிவச ப்பு பபச்சு அறிதல் திறசன ப ம்படுத்தும்.
விசரவொகப் பபசுபவொின் அல்லது தளர்ந்து பபசும் சடகள் உள்ள பபசுபவர்களின் பபச்சு
வடிவில் அழுத்த ில்லொத அசசகள், குறிப்பொக அழுத்த ில்லொத அசசகளின் வொிசசகள் மகொண்ட
ீண்ட மசொற்களில், மதளிவற்று உச்சொிக்கப்படுவது (அல்லது உச்சொிக்கொ ல் விடப்படுவது)
மபொதுவொன ப ர்வொகும்.
மபரும்பொலும்

ீண்ட மசொற்கள் எடுத்துக்கொட்டொக

அடுத்துவரும்

மசயல்பொட்டுச்

மசொல்

ன்றொக அறியப்பட்டொலும்

ீக்கப்படுகின்றது.

தவறுகசள குசறக்க positioning (/pəzɪʃənɨŋ/ அல்லது(/pəzɪʃənɨŋ/) பபொன்ற
ொற்று உச்சொிப்புகசள ஸ்வொ

இவ்வசகயிலொன
ீண்ட மசொற்களுக்கு

ீக்கம் அல்லது அழுத்த ில்லொத அசசகளில் அசச ம ய்கள்

இவற்சற அனு தித்து அகரொதியில் உட்படுத்தப்படபவண்டும். ‘dija’ என்று உச்சொிக்கப்படும் ‘did
you’ அல்லது ‘gonna’ என்று உச்சொிக்கப்படும் ‘going to’ பபொன்ற மபொதுவொன மசொல்
பகொர்சவகளுக்குக் குசறக்கப்பட வடிவுகசள உருப்படுத்தம் மசய்யும் வழியொகக் கூட்டுச்
மசொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ொறொக அம் ொதிொியொன சரள ொன பபச்சு விசளவுகசள

ஒலியனியல் விதிகசளப் பயன்படுத்தி

ொதிொியொக்கம் தசய்ய இயலும். இந்த ஒலியனியல்

விதிகளுக்குப் பின்னொல் வரும் மகொள்சககள் இம்மாதிாியான கவறுபாடு ரளக் ணக் ில் எடுக்
அனு திக்க இயலும் ஒலிக்பகொர்சவகசள

ொற்றுவதற்கு ஆகும். இவ்விதி ள் பயிற்சியின்

கபாதும் அேிதலின் கபாதும் விருப்பா ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. ஒலியன் விதி ள் தவோன
ஒலிதபயர்ப்பால்

மாசுபடுத்தப்படுவது

குரேவு

ஆர யால்
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விதி ரளப் பயன்படுத்துவது சிேந்த மாதிாி ளில் விரளயும். அேிதலின் கபாது அவற்ரேப்
பயன்படுத்துவது தவறு ளின் எண்ணிக்ர ரயக் குரேக்கும் (Lamel and Gauvain 2003:311313).
3.6.10. தமிழில் கபச்சிலிருந்து உரையாக் ம்
கபச்சிலிருந்து உரை (Speech to text (STT) அதாவது கபச்ரச உரையா
இயற்ர தமாழி
பார்த்கதாம்.

ஆய்வின்

தமிழில்

ஒரு

சவாலான

கபச்சிலிருந்து

உரை

பணியாகும்.
உருவாக்

இரதப்பற்ேி
முயற்சி ள்

மாற்றுவது

விாிவா

பற்ேி

முன்னர்

இத்தரலப்பில்

விளக் ப்படு ின்ேது.
3.6.10.1. தமிழில் கபச்சிலிருந்து உரை உருவாக் முயற்சி ள்
தயக்னநாைாயணா (Nayeemulla Khan and Yegnanarayana 2001.), கைமா ஏ.மூர்த்தி
(Lakshmi A. and Hema A. Murthy. 2006), ஏ.ஜி.ைாம ிருஷ்ணன் மற்றும் டி.நா ைாஜன் ஆ ிகயார்
கபச்ரச உரையா

மாற்றுவதற் ான அடித்தளத்ரத அரமத்துள்ளனர். ஏ.ஜி.ைாம ிருஹ்னன் ஒரு

தபாிய தசாற்தோர ரய உள்ளடக் ிய தமிழ் தவளிப்பாடு ரள அேிய நைம்பியல் பின்னல்
மற்றும் முற்றுநிரல மாேி ரளப் பயன்படுத்தி ஒரு தானியங் ி கபச்சு அேிதல் முரேரய
உருவாக் ினார். டி. நா ைாஜன் DST-TIDE- நிதி உதவியுடன் "தபருமூரள வாதம் த ாண்ட
கபச்சாளர் ளுக் ான

கபச்சு-உள்ளீட்டு

கபச்சு-தவளியீட்டு

ருத்துப்பாிமாற்ே

ததாடர்பு

உதவிக் ருவி’ (Speech-Input Speech-Output Communicatin Aid (SISOCA) for speakers of
Cerebral Palasy) என்ே தமான்தபாருரள உருவாக் ினார். ’கபச்சிலிருந்து உரை’க் ா
ஆட்தமாப் (Google AdMob) ஒரு தமன்தபாருரளக் த ாண்டுள்ளது.
கபசப்படும் குைரல அரடயாளம்

கூ ிள்

இது ஒலிவாங் ி மூலம்

ண்டு தமிழ் உரைரயத் தானா த் தட்டச்சு தசய்யும். இந்தத்

தட்டச்சு தசய்த உரைரய ஒருவர் கசமித்து எங்கும் பயன்படுத்தலாம். இந்த தமன்தபாருள் Google
Chrome (பதிப்பு 25 அல்லது அதற்கு கமற்பட்டது) உலாவியில் (browser) மட்டுகம தசயல்படும்.
கூ ிள்பிகள தமிழ் கபசிலிருந்து உரை மாற்ேிரய வழங்கு ிேது. அழ ி ஆண்ட்ைாய்டு பயன்பாடுகுைல் உள்ளீடு என்பது 100+ தமாழி ளுக் ான கபசிலிருந்து உரை மாேியாகும். அழ ி
ஆண்ட்ைாய்டு பயன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தும் கபாது, தட்டச்சு தசய்வரதத் தவிை, ஒருவர் தமிழ்
உட்பட பல தமாழி ளில் கபசலாம் மற்றும் ஒருவாின் உரை ரள உருவாக் லாம். க ாயம்புத்தூர்
த ாங்கு தபாேியியல்

ல்லூாியின் தங் ைாஜன் தமிழிற் ான கபசிலிருந்து உரை அரமப்பின்

வளர்ச்சிக்கும் பங் ளித்துள்ளார் (Thankarajan et al 2008 a, 2008 b). அ ிலா மற்றும் பிேர் (Akila
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and et al 2013, 2015)

தமிழில் கபச்சிலிருந்து உரை உருவாக் த்திற் ான முயற்சி ள்

கமற்த ாண்டுள்ளனர்.
3.6.10.2. கபச்சுத்தைவு ள்
கபச்சிலிருந்து

உரையாக் த்திற்குப்

கபச்சுத்தைவு

முக் ியமானதாகும்.

ரமசூாிலுள்ள

இந்திய தமாழி ளின் ரமய நிறுவனம் தமிழ்ப் கபச்சுத்தைரவ உருவாக் ியுள்ளது. இதன் விவைம்
ீகழ தைப்பட்டுள்ளது.
தமாத்தம் கபசுபவர் ள் = 453
தமாத்த மணி ள்
குேிப்பு:

=

213:37:27

கபச்சுத் தைவின் தமாத்த மணி ள் தைமான பாிகசாதரன முழுரமயரடயும் கபாது

மாறும்.
கபச்சுத்தைவு

அரச ளா ப்

பிாிக் ப்படகவண்டும்.

அரடயாளப் படுத்தகவண்டும்.

அரச ளும்

ஒலி ளும்/ஒலியன் ளும்

இந்த அரடயாளபபடுத்தப்பட்ட கபச்சுத்தைரவப் பயிற்சி

ட்டதிலும் பாிகசாதரனக் ட்டத்திலும் பயன்படுத்தலாம்.
3.6.10.3.தமிழுக் ான அரச அடிப்பரடயிலான ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேிவான் (A Syllable
Based Continuous Speech Recognizer for Tamil)
லக்ஷ்மி மற்றும் கைம எ. மூர்த்தி என்கபாாின் (Lakshmi A. and Hema A. Murthy. 2006) A
Syllable based continuous speech recognizer for Tamil (தமிழுக் ான அரச அடிப்பரடயிலான
ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேிவான்) குேிப்பிட தகுந்த ஆய்வாகும். லக்ஷ்மி மற்றும் கைம எ. மூர்த்தி
என்கபார் தமது ட்டுரையில் அரடயாளப்படுத்தப்படாத ஒலிதபயர்ப்ப்பு தசய்யப்பட்ட பயிற்சித்
தைவு இருக்கும் கபாது அரசரய அடிப்பரடயா க் த ாண்ட கபசு அேிவாரன உருவாக்கும் ஒரு
புதிய நுட்பத்ரத முன்ரவக் ிேனர். அவர் ள் கபச்ரசயும் மற்றும் தபாருத்தமுள்ள உரைரயயும்
ஒப்பிடத்தக்

அரசகபான்ே

வழிமுரே ரள
தைவிலிருந்து

(two

அலகு ளா ப்

different

துல்லியமா

கூேிடவும்

segmentation

அரசகபான்ே

இைண்டு

algorithms)

அலகு ரளக்

தவவ்கவறு

கூேிடும்

முன்ரவக் ின்ேனர்.

கூேிட

ஒரு

குழு

கபச்சுத்

தாமதத்ரத

அடிப்பரடயா க் த ாண்ட இரு நிரல கூேிடல் வழிமுரேரய (group delay based two level
segmentation algorithm) முன்தமாழி ின்ேனர். ஒரு விதி அடிப்பரடயிலான உரை கூேிடல்
வழிமுரே

கபச்சுடன்

அரடயாளப்படுத்தப்

ததாடர்புரடய

உரைரயத்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

தானியக் மா

அரச

அரடயாளப்படுத்தப்பட

அலகு ளா
கபச்சிலிருந்து

எடுத்துக் ாட்டு ரளச் கச ாிப்பதன் மூலம் எல்லாத் தனித்துவமான அரச ளுக்கும் பன்மு சட்ட
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அளரவயும் (multiple frame size (MFS)) மற்றும் பன்மு ச் சட்ட வீதத்ரதயும் (multiple frame rate
(MFR)) பயன்படுத்தி ததாடர்பற்ே பாணி அரச மாதிாி ள் (isolated style syllable models)
உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. தமிழ் தமாழியில் நி ழ்த்தப்பட்ட கசாதரன ள் கபச்சேியும் தசயல்திேன்
ர முரேரயப் பயன்படுத்தி கூேிடப்பட்ட பயிற்சித் தைரவப் பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்ட
அேிவானுடன் ஒப்பிடத்தக் து என்று
வாக் ிய நிரல ஒலிதபயைாக் ம்

ாட்டு ின்ேது. இந்தச் கசாதரன ள் கபச்சுத் தைவின்

ிரடத்தால் கபசு அேியும் ஒழுங்குமுரேரய உருவாக்கும்

தசலரவக் குரேக் இயலும் என்று பாிந்துரைக் ின்ேன.
ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேியும் ஒழுங்குமுரேரய உருவாக்குவதில் இன்ரேய சவால்
கதரவயான அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட ஒலிதபயர்க் ப்பட்ட பயிற்சித் தைரவப் தபறுவதற் ான
தசலவு ஆகும்; இது மனித சக்தி மற்றும் கநைம் என்ே இைண்டின் அடிப்பரடயில் ஒரு
விரலயுயர்ந்த

தசயல்முரேயாகும்.

ண் ாணிக் படாத

பயிற்சி

ஒலிதபயர்ப்பு
நுட்பங் ள்

தசய்யப்படாத

தைரவப்

அடிப்பரடயில்

பயன்படுத்தி

பல

ஆைாய்ச்சி ள்

கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த உத்தி ள் தபருமளவில் நம்ப மான கபச்சு அேிவான் (trusted
recognizer), தபாிய அளவிலான ஒலியியக் வியல்சார் தைவு (acoustic data) மற்றும் ஒரு நல்ல
தமாழி

மாதிாிரயப்

(language

model)

தபாிதும்

நம்பியுள்ளது.

அரச ள்

ஒலியியக்

அடிப்பரடயிலும் க ட்பு அடிப்பரடயிலும் நிரலயான அலகு ள் என்று அேியப்படுவதால்
டந்த

பத்தாண்டு ளா

அரச

அடிப்பரடயிலான

கபச்சு

அேிதல்

ஒழுங் ரமப்பு ளின்

முக் ியத்துவம் உணைப்பட்டுள்ளன. அரச அடிப்பரடயிலான கபச்சு அேிவானுக்குப் பயிற்சி
அளிக் க்

ண் ாணிக் ப்படாத அதி ாிப்புசார் நுட்பங் ள் (unsupervised incremental clustering

techniques) முயற்சிக் ப்பட்டன (Sarada, Nagarajan Hemalatha and Hema A. Murthy 2004).
இந்த

நுட்பங் ள்

அதி ாிப்பு

அடிப்பரடயில்

உருவாக் ப்பட்ட

கபச்சு

அேிவாரனப்

(incrementally built recognizer) பயன்படுத்தி அரசக் த ாத்துக் ரள/திைள் ரளத் தானியக் மா
உருவாக் ப்பட

அனுமதிக் ின்ேது

மற்றும்

பின்னர்

த ாத்துக் ள்/திைள் ள்

ர முரேயா

புலக்குேிப்பு தசய்யப்படு ின்ேன. இந்த அணுகுமுரேயின் குரேபாடு கவறுபட்ட ஒன்றுகபால்
ஒலிக்கும் அரச ள் தபரும்பாலும் ஒன்ோ க் த ாத்தா ி த ாத்துக் ரளப் புலக்குேிப்பு தசய்வதில்
சிக் ரள ஏற்படுத்து ின்ேன.

குரேவான துல்லியமா க் த ாத்தா த் தைவு (clustered data)

மற்றும் த ாத்துக் ரளப் புலக்குேிப்பு தசய்வதற் ான மனித உரழப்பு என்பன இந்த நுட்பங் ள்
குரேவா விரும்பத்தக் ரவயா ச் தசய் ின்ேன.
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தற்கபாது சாைதா மற்றும் கூட்டாளி ள் (Sarada, Nagarajan Hemalatha and Hema A.
Murthy 2004) கபச்சு குேிர க்கு (speech signal) வாக் ிய நிரல ஒலிதபயர்ப்பு ள் இருக் ின்ேன
என்று அனுமானிக் ின்ேனர். அரச நிரல கூேிடல் வழிமுரே ஒலியியக்
பிைகயா ிக் ப்படு ின்ேது. இந்த அலகு ள் தானியக்

குேிர

மீது

அரடயாளப்படுத்தரல உருவாக் ப்

தபாருத்தப்படு ின்ேன.
முந்ரதய தசயல்பாடு (Kamashi Prasad et al 2004) குழு தாமத அடிப்பரடயிலான
கூேிடல் வழிமுரே கூறு எல்ரல ரளச் சாியா

அரடயாளம்

ாட்டினாலும் துல்லியமா , 30%

அரச எல்ரல ள் தவேப்பட்டன. நா ைாஜன் கூட்டாளி ள் (Nagarajan and Hema A Murthy
2004) எல்ரலக் ண்டேிதலின் வழிமுரே மாற்ேி 10% முன்கனற்ேத்திற்கு வழிவகுத்தனர். எல்ரல
ண்டேிதல் வழிமுரே ளின் வைம்பு எல்ரல ளின் கபச்சு குேிர ப் பண்பு ளின் துல்லியம்
குேிப்பா க் கூற்ரேத் தாண்டி மாேி அரச வி ிதம் சார்ந்தது என்ே உண்ரமயாகும்.

சாைதா

மற்றும் கூட்டாளி ள் இைண்டு நிரல கூேிடல் வழிமுரேரய முன்தமாழி ின்ேனர்; இது
கதரவப்பட்டால் அரச

ாலத் த வல் ரள அலகு ரள மறு கூேிடலுக்கு பயன்படுத்து ிேது.

சார்ல்ஸ்

தமிழ்

மற்றும்

பிேர்

கபச்சு

அேிவான்

உருவாக்

முயற்சித்ததா

அவர் ளது

ட்டுரையிலிருந்து ததாியவரு ின்ேது (Charales A.P.H. and Devaraj G. 2004).
உரை

கூேிடல்

என்பது

தமாழியிலிருந்து

தபேப்பட்ட

தமாழியியல்

விதி ரள

அடிப்பரடயா க் த ாண்டது. எந்த அரச அடிப்பரடயிலான தமாழிரயயும் தபாதுவான
விதி ரளப் பயன்படுத்தி அரச ளா ப் பிாிக் லாம். உரைக் கூறு ரளப் கபச்சு அலகு ளுக்கு
சமமா

சாியா

உருவாக் ச் சில தமாழிச் சிேப்பு விதி ள் பயனுள்ளதா

இருக்கும். உரை

கூேிடப்பட்ட பிேகு கூேிடப்பட்ட அரலவடிவமும் கூேிடப்பட்ட உரையும் தபாருத்தப்படும்.
ஒவ்தவாரு தனித்துவமான அரசயின் பன்மு

தமய்ப்படுத்தங் ள் பிாித்ததடுக் ப்படு ின்ேன

மற்றும் HMM ள் ஒவ்தவாரு அரசக்கும் பயிற்சி அளிக் ப்படு ின்ேன. ஒலியியக்

மாதிாி ள்

பன்மு ச் சட்ட அளவு ள் (multiple frame sizes (MFS)) மற்றும் பன்மு ச் சட்ட வி ிதங் ள்
(multiple

frame

rates

(MFR))

பண்புக்கூறு

பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. இது
பயிற்சித் தைவின் குரேவுக்கும்

பிாித்ததடுத்தல்

அடிப்பரடயிலான

நுட்பம்

ாலப்கபாக் ில் நிேமாரல மாறுபாடு ளுக்கும்

ாைணமா ிேது. தானியக் மா

அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட கபசு

அேிவானின் தசயல்திேன் (automatically annotated recognizer (AAR)) வழக் மான HMM
அடிப்பரடயிலான ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேிவானுடன் (conventional HMM based continuous
speech

recognizer

CCSR)

ஒப்பிடப்படு ின்ேது.

AAR
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கூேிடப்பட்ட உரைரயயும் கூறு எல்ரலத் த வல்த ாண்ட ததாடர்ச்சியான கபச்ரசயும்
ததாடர்ச்சியான கபச்சு அேிவானுக் ா
சி.சி.எஸ்.ஆர்.

எல்ரல ரளத்

அரச மாதிாி ரள உருவாக் ப் பயன்படுத்து ிேது;

தானியக் மா க்

ண்டேிந்து

வாிரசப்படுத்துவதன்

மூலம்

ததாடர்ச்சியான கபச்ரச ஒலிதபயர்ர்பு தசய் ின்ேது.
AAR அடிப்பரடயிலான ஒழுங் ரமப்பு

ஒலியியக் க் கூறு ள்
அரச மாதிாி ள்

AAR பயிர்ச்சியாளர்

தவளியீட்டு ஒலிதபயர்ப்பு

கூேிடப்பட்ட உரை
கூேிடப்பட்ட பாிகசாதரன குேிரம

CCSR அடிப்பரடயிலான ஒழுங் ரமப்பு

ததாடாிச்சியான குேிரம
அரச மாதிாி ள்

CCSR பயிர்ச்சியாளர்

தவளியீட்டு ஒலிதபயர்ப்பு

கூேிடப்பட்ட உரை
அ ைாதி

ததாடாிச்சியான கசாதரனக் குேிரம

3.7. சுருக் வுரை
ணினி ஒலியனியல் என்ே தரலப்பில் அரமயும் இவ்வியல் மூன்று முக் ிய பகுதி ளா ப்
பிாிக் ப்பட்டு

த வல் ள்

தைப்பட்டுள்ளன.

முதல்

பகுதியில்

ஒலியியல்,

ஒலிப்பியல்,

ஒலியியக் வியல் குேித்தும் இைண்டாம் பகுதியில் உரையிலிருந்து கபச்சாய்வு குேித்தும் மூன்ோம்
பகுதியில் கபச்சிலிருந்து உரையாக் ம் குேித்தும் விளக் ம் தைப்பட்டுள்ளன.
ததாடக் த்தில் ஒலியியல் ஆய்வு, ஒலிப்பியல் ஆய்வு, ஒலியியக் வியல் ஆய்வு குேித்த
தபாதுவான

தசய்தி ள்

தைப்பட்டுள்ளன.

பகுத்தாயப்பட்டு விளக் ம் தைப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்

ஒலி ள்

ஒலிப்பியல்

அடிப்பரடயில்

தமிழ் உயிதைாலி ள் மற்றும் தமய்தயாலி ளின்

ஒலிப்பியல் அடிப்பரடயிலான விளக் ங் ள் தைப்பட்டுள்ளன. தமிழ் ஒலியியக் வியல் குேித்து
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பல

ஆய்வு ள்

கமற்த ாள்ளப்பட்டு

அடிப்பரடயில்

தமிழ்

தைப்பட்டுள்ளன.

ஒலி ள்

தமிழ்

தவளிவந்துள்ளன.

ஒலியிக் வியல்

உயிதைாலி ளின்

ஒரு

எடுத்துக் ாட்டான

அடிப்பரடயில்

ஒலிச்தசாேிவு

ஆயப்பட்டு

அரமப்பு

பற்ேி

ஆய்வு

விளக் ம்
விாிவா

விளக் ப்பட்டுள்ளது. தமிழ் தமய்தயாலி ளும் ஒலியியக் வியல் அடிப்பரடயில் ஆயப்பட்டு
விளக் ப்பட்டுள்ளன. தமிழ் உயிதைாலி ள், தமய்தயாலி ள் இவற்ேின் நிேமாரல நிழற்படங் ள்/
ஒலிவர்ணரனப்

படங் ள்

தைப்பட்டுள்ளன.

ிற ொசல

ிழற்படங்கசள/ஒலிவர்ணசனப்

படங்கசள ஒலிகளின் பல பொி ொணங்கள் அடிப்பசடயில் தர இயலும் என்றொலும் பக்கங்களின்
எண்ணிக்சக கருதி எடுத்துக்கொட்டக ஒரு சில ஒலிவர்ணசனப் படங்கபள இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
இரண்டொவது
மதொடக்கத்தில்

பகுதி

உசரசயப்

உரையிலிருந்து

பபச்சொக

கபச்சாக் ம்

ொற்றும்

அேிமு ம்

மசயல்பொடு

குறித்ததொகும்.

தசய்யப்படு ின்ேது.

அடுத்ததா ப்

கபச்தசாலி ளின் ஒலிதபயர்ப்பு, ஒலியன் விதி ளும் முற்றுநிரல மாேி ளும், உரையிலிருந்து
கபச்சுக்குகவண்டி உரைரய ஒலியன் ளுக்குப் தபாருத்துதல், உரையிலிருந்து கபச்சில் மீக்கூறு
என்பன பற்ேி விளக் ப்பட்டுள்ளன. கமலும் கபச்சுக் கூட்டிரணப்பாக் த்தின் வைலாறு, கபச்சுக்
கூட்டிரணப்பாக்
பற்ேியும்

விாிவா

அணுகுமுரே ள், உரை-கபச்சு ஒழுங்குமுரே ளின் பயன்பாடு ள் இரவ
விளக் ப்பட்டுள்ளன.

இதன்

பின்னர்

த ிழில்

ப ற்மகொள்ளப்பட்ட

உசரயிலிருந்து பபச்சொக்க முயற்சிகள் குறித்தும் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
மூன்ோவது பகுதி கபச்சிலிருந்து உரையாக் ம் அதாவது கபச்சு புாிதல் குேித்ததாகும்.
கபச்ரச உரையா
முதலில்

மாற்றும் தசயல்பாட்டிற் ான க ாட்பாடு ள் மற்றும் த ாள்ர

விளக் ப்பட்டுள்ளன.

பின்னர்

தமிழில்

கபச்சிலிருந்து

கமற்த ாள்ளப்பட்டு வரு ின்ே ஆய்வு ள் குேித்தும் விளக் ம் தைப்பட்டுள்ளன.
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இயல் 4
கணினிசொர் உருபனியல்
4.1. அறிமுகம்
மசொற்கசளக்

கணியொல்

பகுத்து

அதன்

மபொருள்தரும்

கூறுகசள

(உருபன்கசள)

ஆய்வதும் அத்தசகய மபொருள்தரும் சிறு கூறுகசளக்மகொண்டு மசொற்கசள ஆக்குவதும் கணினி
உருபனியல் ஆய்வொகும். முதலொவது உருபனியல் பகுப்பொய்வு (morphological analysis) என்றும்
இரண்டொவது உருபனியல் ஆக்கம் (morphological generation) என்றும் அறியப்படும். மசொற்கசள
எல்லொம் அகரொதில் தந்து அதன் மபொருள்கசளத் தருவது சொத்திய ொனதல்ல

ட்டு ன்றி

சிக் மானதல்ல. ஆங் ிலம் கபான்ே எளிய உருபனியல் அரமப்பு த ாண்ட தமாழி ளுக்கு இது
ஒருகவரள சாத்தியப்படலாம்; ஆனால் தமிழ் கபான்ே

லரவத்தன்ரமயான உருபனியல்

அரமப்பு த ாண்ட தமாழி ளுக்கு இது சாத்தியமல்ல. பின்வரும் தசயல்பாடு ளுக்குச்
உருபனியல் பகுப்பாவும் உருபனியல் உருவாக் மும் முக் ியமானதாகும்:








இயற்ர தமாழிப் பயன்பாடு ள் (natural languge applications)
•

பகுப்பாய்வு (parsing)

•

உரை/பனுவல் ஆக் ம் (text generation)

•

இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு (translation)

•

அ ைாதி உருவாக் ம் (dictionary/lexicon making)

•

தசால்லனாக் ம் (lemmatization)

•

உருபனியல் ஆய்வு (morphological analysis)

•

உருபனியல் ஆக் ம் (morphological] generation)

•

அடி உருபன் அல்லது கவர் உருபன் ரள ஆய்தல் (stemming)

கபச்சுப் பயன்பாடு ள்
•

உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங் ரமப்பு ள்

•

கபச்சு அேிதல்

தசால் ஆய்வுப் பயன்பாடு ள்
•

எழுத்துப்பிரழ திருத்தி

•

உரை உள்ளீடு

ஆவண மீட்பு
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4.2. உருபனியல் அேிமு ம்
ஒரு தமாழியின் உருபன் ரளக்
உருபு ரள

உருபன் ளின்

ீழ்

ண்டு பிடித்து அவற்ேின் பட்டியரல உருவாக்குவதும்

மாற்றுருபு ளா

அரடயாளங்

ண்டு

உருபனியலின் கநாக் மாகும். தமாழி அரமப்பின் இைண்டாவது மட்டமா
ஆகும். தசாற் ளின் அ
தசால்

வடிவு ரள

ஒவ்தவான்ேின்

அவற்ேின்

ஆக் க்கூறு ளா ப்

அரமப்தபாழுங்ர க்

ஒலியன் ளின் அடுக் ா

கூே

(உருபன் ளா ப்)

முயல்வர்.

பிாித்து

தசால்வர ப்பாட்டிற்கு

அரவ
ஏற்ப

முரே ளும் கவறுபடும். ஒருவைது கபச்சு

மட்டுகம அரமயுமானால் அவர் கபசுவதும் அப்கபச்சிரன மற்ேவர் ள்

வீண்கவரலயாகும்.

கபசுவதாலும்

க ட்பதாலும்

நி ழ்வதனாகலகய கபச்சிரன ஆைாய்வது கதரவயா ின்ேது.
என்ோல், அதற்குக்

வருவது உருபனியல்

அரமப்ரபப் பற்ேிக் கூறுவது உருபனியலாகும். உருபனியல் ஆய்ஞர்

உருபன் ளின் இரணப்பு முரே ளும் வருர

க ட்பதும்

பட்டியலிடுவதும்

ருத்துப்பாிமாற்ேம்

ருத்துக் ரளப் பாிமாே முடி ிேது

ாைணம் உருபனரமப்பு ஆகும். கவறுவர யில் தசான்னால் உருபன் கள

தபாருரள தவளிப்படுத்து ின்ேன. தபாருளுக்கும் ஒலியனுக்கும் கநைடித் ததாடர்பில்ரல. ஓர்
ஒலியன் தனித்கதா கவறு ஒலியன் களாடு கசர்ந்கதா ஓர் ஒலியக்கூறு ஆ ின்ேது. இந்த
ஒலியக்கூற்ரேகய உருபன் என் ின்கோம். இது தபாருளுரடயது. சான்ோ த் தமிழில் ஆ
என்னும் ஒலியனுக்குப் தபாருள் இல்ரல. அதுகவ தனித்து ஒரு உருபனாய் (ஓதைழுத்து ஒரு
தமாழியாய்) வரும்கபாது இலக் ியத்தில் ‘பசு’ என்பரதக் குேிக் ின்ேது. இவ்வாகே ஆ என்பதும்
ண் என்பதும் கசர்ந்து ஆண் என்னும் உருபனா

வரும்கபாதுதான் ‘ஆண் தன்ரமயுரடயவன்’

என்னும் தபாருள் கதான்று ின்ேது. இவ்வாறு தபாருள் தரு ின்ே மி ச்சிேிய ஒலியக்கூகே
உருபன் எனப்படு ின்ேது. இங்கு ‘மி ச்சிேிய’ என்பது ‘கமலும் பிாிக் வியலாத’ என்னும் ருத்தில்
வழங் ப்படு ின்ேது. நாய் ள் என்னும் தசால்ரல நாய் +
த ாள்ளலாம். ஆனால் நாய் என்பரதகயா

ள் என்று பிாித்து தபாருள்

ள் என்பரதகயா கமலும் பாித்துப் தபாருள்

த ாள்ளவியலாது. எனகவ நாய், ள் ஆ ிய இைண்டும் உருபன் ளாகும்.
கமகல

கூேிய

எடுத்துக் ாட்கட

உருபனியலின்

மற்தோரு

விளக்கு ின்ேது. நாய் என்பது ஒரு விலங் ிரனயக் குேிக் ின்ேது.
குேிக் ின்ேது. அதாவது

பயன்பாட்ரடயும்

ள் என்பது பன்ரமரயக்

ள் என்ே தசால்லுக்குச் தசாற்தபாருள் (lexical meaning) இல்ரல,

இலக் ணப் தபாருள்தான் (grammatical meaning) இருக் ின்ேது. கவறுவர யில் தசான்னால்
உருபன் ள் தான் இலக் ண உேவு ரளயும் தவளிப்படுத்து ின்ேன. இவ்வாறு ஒரு புேம்
ஒலியனியலுக்கும்

தபாருண்ரமயியலுக்கும்

பாலமா வும்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

மறுபுேம்

ஒலியனியலுக்கும்

243
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
இலக் ணத்திற்கும் பாலமா வும் உருபனியல் அரம ின்ேது. தசாற் ளின் அ

அரமப்ரபப்

பற்ேிக் கூறுவது உருபனியலாகும். உருபனியல் ஆய்ஞர் தசால்வடிவு ரள அவற்ேின் ஆக் க்
கூறு ளா ப் பிாித்து அரவ ஒவ்தவான்ேின் வருர முரேரயக் கூே முயல்வர்.
திாிபும் ஆக் மும் (Inflection and derivation)
தசால் திாிபு (Inflection)
ஓர் அடிச் தசால் பல்கவறு உருபனியல் அரமப்பு ளில் இடம் தபற்று அதகனாடு பல்கவறு
உருபன் ள் கசர்ந்து வரும் நிரலயில் அதன் மூலம் தபேப்பட்ட இறுதி வடிவமானது அது எந்த
வர

அடிச் தசால்லிலிருந்து தபேப்பட்டகதா அவ்வடிச் தசால் சார்ந்துள்ள இலக் ணப் தபரும்

பிாிரவச் சார்ந்கத எந்தவித மாற்ேமும் தபோமல் அரமயும். பின்வரும் எடுத்துக் ாட்டில் படி
என்பது

விரனயா ச்

தசயல்படுவதால்

அதனுடன்

விரனக்குாிய

பின்தனாட்டுக் ள்

கசர்க் ப்பட்டும். அத்தர ய ஒட்டுக் ள் திாிபு ஒட்டுட் ள் எனப்படும்; இச்தசால்லாக் ம் தசால்
திாிபு அல்லது திாிபு எனக்கூேப்படும்: படி, படி + த்த் + உ > படித்து, படி +த்த் +அ > படித்த, படி
+க்க் +ஆ+மல் > படிக் ாமல், படி+த்த்+ஆன் > படித்தான்.
தசால்லாக் ம் (Derivation)
தசாற் ரள புதிதா

உருவாக்குதரலத் தான் ஆக் ம் என் ிகோம். ஓர் அடிச் தசால் சில

உருபனியல் அரமப்பு ளில் இடம் தபற்று அதகனாடு சில உருபன் ள் கசர்ந்து வரும் நிரலயில்
தபேப்படும் இறுதி வடிவமானது, அது எந்த வர

அடிச் தசால்லிலிருந்து தபேப்பட்டகதா

அதிலிருந்து மாறுபட்டு கவறு இலக் ணப் தபரும் பிாிரவச் சார்ந்ததா
அரமப்பில் முழு மாற்ேம்

அரமயும். இத்தர ய

ாணப்படு ிேது. அதாவது அடிச் தசால் ஓர் இலக் ணப் பிாிரவச்

சார்ந்தா வும் தபேப்படும் உருபனியல் அரமப்பானது மற்தோரு வர

இலக் ணப் பிாிரவச்

சார்ந்ததா வும் அரம ிேது. எடுத்துக் ாட்டா , தமிழில், விரன + தபயைாக் ஒட்டு > தபயர் என
ஆக் ம் தபறும்: பார் + ரவ > பார்ரவ, வாழ் + க்ர
ரவ, க்ர , ப்பு என்பன தசால்லாக் /ஆக்

> வாழ்க்ர , படி + ப்பு > படிப்பு. எனகவ

ஒட்டு ள் எனப்படும். இச்தசயல்பாடு தசால்லாக் ம்

எனப்படும்.
உருபனியலின் ிரள ள் (branches of morphology)
உருபனியரலச் தசால் திாிபு உருபனியல், தசால்லாக் ம் (தசால்வழி உருபனியல்) என்று
இரு

ிரளயியல் ளா ப் பகுக் லாம். தசால் திாிபு உருபனியல் தசால்லன் ளின் (lexemes)

பலவடிவங் ரளப் பற்ேிக் கூறு ின்ேது. ஆனால் தசால்லாக் ம் தந்துள்ள அடியிலிருந்து புதிய
தசாற் ரள ஆக்குவது பற்ேிக் கூறு ின்ேது. தசால்லாக் த்ரத ஆக் ப்பாடு (derivation) என்றும்
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கூட்டாக் ம் (compounding) என்றும் வர ப்படுத்தலாம். ஆக் ப்பாடு ஒட்டாக் த்தால் புதிய
தசால்லன் ரள

உருவாக்குவரதப்

பற்ேிக்

கூறு ின்ேது.

கூட்டாக் ம்

இைண்டு

அல்லது

இைண்டிற்கு கமற்பட்ட தகுதி வாய்ந்த பகுதி ள் கசர்ந்து புதிய தசால்லன் ரள உருவாக்குவது
பற்ேிக் கூறு ின்ேது. ஆக் ப்பாட்ரட வகுப்பு மாோ ஆக் ப்பாடு, வகுப்பு மாறும் ஆக் ப்பாடு என
இரு வகுப்பு ளா ப் பிாிக் லாம். அடியிலிருந்து அகத வகுப்ரபச் சார்ந்த தசால்லன் ரள
ஆக்குவது வகுப்பு மாற்ோஆக் ப்பாடாகும் (எ. ா. கவரல + ஆள் > கவரலயாள்); அடியிலிருந்து
கவறுபட்ட

தசால்

வகுப்ரபச்

சார்ந்த

தசால்லன் ரள

ஆக்குவது

வகுப்பு

மாற்றும்

ஆக் ப்பாடாகும் (அன்பு + ஆ > அன்பா , வாழ்+ர > வாழ்க்ர ). கூட்டாக் த்ரதயும்
ஆக் ப்பட்ட கூட்டு ளின் வடிவ வகுப்பு அடிப்பரடயில் கூட்டுப் தபயர், கூட்டுவிரன எனப்
பிாிக் லாம். ஆக் ப்பாடு ரளப் தபாருண்ரமயியல் அடிப்பரடயில் உள்வட்டக்கூட்டு (எ. ா.
மாம்பழம், மாமைம்), தவளிவட்டக்கூட்டு (எ. ா.

ால்நரட), கநாிரயபுக் கூட்டு, உம்ரமத்

ததார க் கூட்டு எனப் பிாிக் லாம் (எ. ா. தசடி த ாடி ள்). ீகழ தந்துள்ள படம் உருபனியலின்
அடிப்பரடயான பாகுபாடு ரளக் ாட்டும்.
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உருபனியல்

திாிபு

ஆக் ம்

(தனிச்தசால்லன் ளிலிருந்தது

(புதிய

பல வடிவு ள் தபேப் படுரதக்

உருவாக் த்ரதப்பற்ேிக் கூறு ின்ேது)

தசால்லன் ளின்

கூறு ின்ேது)

கூட்டாக் ம்

ஆக் ப்பாடு

வகுப்புமாோ

வகுப்புமாறும்

ஆக் ப்பாடு

ஆக் ப்பாடு

கூட்டுப்

கூட்டு

கூட்டுப்

கூட்டு

தபயைாக் ம்

விரனயாக் ம்

தபயைரடயாக் ம்

விரனயரடயாக் ம்

உருபு, உருபன், மாற்றுருபன் (Morph, morpheme, and allomorph
ஒலி ள்

தனித்து

நின்கோ

பல

கசர்ந்து

நின்கோ

தசாற்தபாருரளகயா

அல்லது

இலக் ணப்தபாருரளகயா தருமாயின் அதரன உருபன் எனலாம். உருபன் என்பது தமாழியில்
ாணப்படும் ஒரு தபாருள் தரும் சிேிய அலகு ஆகும். தசால் என்பது ஒரு உருபரனகயா அல்லது
ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட உருபன் ரளகயா த ாண்டிருக்கும். உருபனியலின் அடிப்பரடக்கூறு
உருபன் ஆகும். ஒரு கூற்ரே அல்லது தசால்ரல தபாருள் தரும் அலகு ளா ப் பிாிப்பது
உருபனியல் ஆய்வாகும். இவ்வலர
இயலாத

தபாருண்ரம

தரும்

கமலும் பிாிக்

அலகு ரள

இயலாது. இத்தர ய கமலும் பிாிக்

உருபன் ள்
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ஒலியன் ளுக்கு மாற்தோலி ள் உள்ளனகவா அது கபாலகவ உருபனுக்கும் மாற்றுருபு ள்
உள்ளன. எடுத்துக் ாட்டா

பின்வரும் தசாற் ரள எடுத்துக்த ாண்டால் மைம், மைங்- ள். மைம்

என்பதும் மைங் என்பதும் மைம் என்ே உருபனின் மாற்றுருபு ள் எனலாம். ஒரு தசால்ரல
தபாருண்ரம தரும் கூறு ளா ப் பிாிக்ர யில் அவற்ரே உருபு ள் என்றுதான் அரழக்
கவண்டும்.

இவ்வுருபு ள்

அவற்ேின்

தசயல்பாடு

மற்றும்

வருர முரே

அடிப்பரடயில்

உருபன் ளா க் குழுமப்படும்.
உருபனியல் ஆய்வு (Morphological Analysis)
ஒரு தமாழியின் உருபு ரளயும் உருபன் ரளயும் உள்ளடக் ியப் பகுதி உருபனியல்
எனப்படும். ஒரு உரையில் ர யாளப்பட்டுள்ள தமாழியின் உருபன் ள், உருபு ள், மாற்றுருபு ள்
ஆ ியவற்ரே ஆய்வு தசய்தல் உருபனியல் ஆய்வு எனப்படும்.
உருபனியல் மாற்ேம் (Morphological Change)
ாலப்கபாக் ில் ஒரு தமாழியில் கதான்றும் மாற்ேம் உருபனியல் மாற்ேம் எனப்படும்.
எடுத்துக் ாட்டா பழந்தமிழில் வழக் ில் இருந்த தன்ரம விரனமுற்று விகுதி ளான -என், -அல்,

அன் கபான்ேரவத் தற் ாலத் தமிழில் இல்லாமல் இருப்பரதக் கூேலாம்.
உருபனியல் ட்டுப்பாடு (Morphological Condition)
உருபு ளால்

விதிக் ப்படும்

ட்டுப்பாடு

உருபனியல்

ட்டப்பாடு

எனப்படும்.

எடுத்துக் ட்டா தமிழ் தமாழியில் ஒரு என்ே அரட தமய்தயழுத்தில் ததாடங்கும் தசால்லுடனும்
(ஒரு தபண்), ஓர் என்ே அரட உயிதைழுத்தில் ததாடங்கும் தசால்லுடனும் (ஓர் அரச) வருதல்
விகுதி ளில் அர் விகுதிக்கு முன்னர் வரும் -அன் - சாாிரயரய குேிக்கும். எடுத்துக் ாட்டா

தசய்தனர்.
உருபனியல் வர ப்பாட்டுக் கூறு (Morphological Cateory)
இலக் ண கூறு ள் த ாண்ட உருபன் ரள வர

வர யா ப் பிாித்தரலத் தான்

வர ப்பாடு எனலாம். உருபனியல் வர ப்பாட்டுக் கூறு என்பது தசாற்தபாருள் அற்ே,
இலக் ணப் தபாருள் த ாண்ட உருபன் ள் எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

தமிழ் தமாழியில்

பன்ரம விகுதி - ள். கவற்றுரம உருபு ள் -ஐ-, கு கபன்ேரவ ரளக் கூேலாம்.
உருபனியல் பாகுபாடு (Morphological Classification)
பாகுபாடு என்பது கவறுபாடு ததாியும் வர யில் பிாிக்கும் பிாிவு ஆகும். உருபனியல்
பாகுபாடு

என்பது

தசாற் ரள

அரவ

ஏற்று

வைக்கூடிய

கவறுபடுத்திக் ாட்டிப் பாகுபடுத்துவது என்று தபாருள்படும்.
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அடிச்தசால் (stem)
அடிச்தசால் என்பதன் ஆங் ில நி ைன் stem ஆகும்.

அடிச்தசால் கவர்ச்தசால்லா வும்

(எ. ா. தமிழில் வினயடி ளான படி, வா என்பன) இருக் லாம் கவர்ச்தசால்லும் கவறு உருபனும்
கசர்ந்த ஒன்ோ வும் இருக் லாம் (தமிழில் விரனயடி ளான எ. ா. படிப்பி, வருவி என்பன).
உருபன் ளின் வர

ள் (types of morpheme)

மைபு உருபனியில் உருபன் ரள அவற்ேின் இரணயும் முரேயின் அடிப்பரடயில்
கசர்க்ர உருபன் ள் (additive morphme), குரேப்பு உருபன் ள் (substrative morpheme), பதிலி
உருபன் ள் (replacive morpheme) என மூன்று வர

ளா ப் பிாிக்கும். இரவ முரேகய கூடுதல்,

குரேதல், பதிலாய் வருதல் என்ே மூன்று இரணப்புச் தசயல்பாடு ரளக் குேிப்பிடும்.
கசர்க்ர உருபன் (Additive Morpheme)
தமாழியில் வழங்கு ின்ே ஒட்டு ள் அரனத்தும் கசர்க்ர உருபன் கள. அடிச்தசால்லுக்கு
முன்னகைா

பின்னகைா

அல்லது

அடிச்தசால்லிகலா

எடுத்துக் ாட்டா , அ + நீதி > அநீதி, வாழ் + க்ர

இரவ

கசர்க் ப்படு ின்ேன.

> வாழ்க்ர , im + possible

>

impossible,

Arabic example: ktb + (i-a) > kitab (book) .
ஒன்கோதடான்று கூடும் நிரலரய உரடய உருபன்ப ள், கவர் உருபன் ள் (roots,
முன்தனாட்டு ள் (prefixes), பின்தனாட்டு ள் (suffixes), உள்தளாட்டு ள் (infixes), அடுக்கு ள்
(reduplicatives) முதலியரவ கூடுநிரல உருபன் ளாகும். இவற்ேில் நால்வர
ட்டுண்ட உருபன் ள் (bound morphmes) ஆகும்.

ஒட்டு ளும்

ட்டுண்ட உருபன் ள் தனிச்தசால்லா

வைவியலாத உருபன் ளாகும். தனிச்தசால்லா வைவியலும் உருபன் ள் (எ. ா. தமிழில் ர , ால்
என்பன) தனி உருபன் ளாகும் (free morphemes),
முன்தனாட்டு ள் எ. ா. அ-நீதி என்பதிள்ள அ-, un-happy என்பதிலுள்ள unபின்தனாட்டு ள் எ. ா.: ால்- ள் என்பதிலுள்ள - ள், வாள்-ஐ என்பதிலுள்ள ஐ.
உள்தளாட்டு ள் எ. ா. ீகழ தைப்பட்டுள்ளது.
முன்தனாட்டு (Prefix)
அடிச் தசால்லுக்கு முன்னால் இரணக் ப்படும் ஒட்டுக்கு முன்தனாட்டு என்று தபயர்.
faith-ful ‘நம்பிக்ர யான’ un-faithful ‘நம்பிக்ர யற்ே’ possible ‘முடியும்: im-possible ‘முடியாது’
necessary ‘கதரவ’: unnessary ‘கதரவயற்ே’; இவற்ேில் un-, im- என்ே எதிர்மரே ஒட்டுக் ள்
அடிச் தசால்லுக்கு முன்னால் கசர்க் ப்பட்டுள்ளதால் அரவ முன்தனாட்டு ள் எனப்படு ின்ேன.
தமிழில் முன் ஒட்டுக் ள் இல்ரல. ஆனால்

டன் தசாற் ளில் முன்தனாட்டு ள் கசர்ந்து இன்று
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தமிழில் வழங் ப்படு ின்ேன. எடுத்துக் ாட்டா

நீதி > அநீதி, நாற்ேம் > துர்நாற்ேம், நியாயம் >

அநியாயம், மலா > அமலா இவற்ேில் ‘அ’ என்ே எதிர்மரே ஒட்டா வும் துர்- என்பது 'த ட்ட'
என்ே தபாருளுரடய முன்தனாட்டா வும் அரமந்துள்ளன.
பின்தனாட்டு (Suffix)
அடிச் தசால்லுக்குப் பின்னால் கசர்க் ப்படும் ஒட்டுக்குப் பின்தனாட்டு என்று தபயர்.
இன்ரேய தமிழில் தபரும்பான்ரமயான ஒட்டு ள் பின்தனாட்டு ளா கவ அரமந்துள்ளன.
கவற்றுரம உருபன் ள், பால் உருபன் ள், எச்ச உருபன் ள்,

ால உருபன் ள் எல்லாம் தமிழில்

பின்தனாட்டு ளா கவ அரமந்துள்ளன. எடுத்துக் ாட்டு, படி+த்த்+ஆன்> படித்தான், வ+ந்த்+உ>
வந்து, பார்+ரவ > பார்ரவ, நட+ ந்த்+ஆல் > நடந்தால்.
ஓைஒட்டு ள் (circumfixes)
முன்தனாட்டும் பின்தனாட்டும் இரணந்து ஒரு அடியுருபரன சூழ்ந்து ஒரு உருபனா ச்
தசயல்படும். இவ்தவாட்டு ள் ஓைஒட்டு ள் (circumfixes) எனப்படும். ஓைஒட்டு ள் என்பதன்
ஆங் ில நி ைன் circumfixes ஆகும். எடுத்துக் ாட்டா

தஜர்மன் தமாழியில் உள்ள பின்வரும் ஓை

ஒட்டு ரளக் கூேலாம்:
film-en ‘to film’
frag-en ‘ to ask

ge-film-t ‘filmed
ge-frag-t ‘asked’

lob-en ‘to praise’

ge-lob-t ‘parised’

zeig-en ‘to snow’

ge-zeig-t ‘shown’

ge- என்பதும் - t என்பதும் இரணந்து இேந்த ாலத்ரதக் குேிப்பிடும். இரவ ஓை ஒட்டுக் ளுக்கு
எடுத்துக் ாட்டாகும்.
உள்தளாட்டு ள் (Infixes)
உள்தளாட்டு ள் ஒரு ததாடைா அடிரய (ததாடைா உருபரன= discontinous morpheme)
உருவாக்கும்.

வியட்நாமில்

கபசப்படும்

சைவ்

என்ே

ாணப்படு ின்ேன.
(Charau, a language of Vietnam)
sulat ‘write’
s-um-ulat ‘wrote
s-in-ulat ‘was written’
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-um-,

-in-

என்ே

ஒட்டு ள்

sulat

என்ே

உருபரன

இைண்டா ப்

பிாித்து

உள்கள

தசரு ப்பட்டுள்ளன. இரவ உள்தளாட்டுக் ளுக்கு எடுத்துக் ாட்டாகும்.
தசருகு ஒட்டு ள் (interfixes)
ததாடைா ஒட்டு ரளயும் ததாடைா அடி ரளயும் உள்ளடக் ிய ஒரு தனித்தன்ரமயான
உள்தளாட்டு ள் தசருகு ஒட்டு ள் (interfixes) எனப்படும். இஜிப்சியன்-அகைபிய (Egyptian
Arabic) தமாழியில் இவ்வர யிலான ஒட்டு ள் ாணப்படும். இதில் அடி ள் தமய்தயழுத்து ளின்
சட்ட ங் ள் கபால இருக்கும். இதில் உயிதைழுத்து ள் ஒட்டு ளா ச் தசரு ப்படும்.
Egyptian Arabic
ktb ‘write’
‘katab ‘he wrote’
‘jiktib ‘he will write’
mak’taba ‘bookshop
ma’kaatib ‘book shops’
kaatib ‘clerk’
இரடதயாட்டு (Infix)
அடிச் தசால்லுக்கு உள்கள அதாவது அதனுரடய வடிவத்திற்கு இரடயில் கசர்க் ப்படும்
ஒட்டுக்கு இரடதயாட்டு என்று தபயர். தமிழில் இரடதயாட்டு

ிரடயாது, அைாபிக் தமாழியில்

இரடதயாட்டு உண்டு. எடுத்துக் ாட்டு: ktb ‘to write’: katab ‘to write ‘kitab ‘book’.
தமய்தயழுத்துக் ளுக் ிரடயில் தசரு ப்படும் உயிதைழுத்துக் ள் இரடதயாட்டு ள் எனப்படும்.
இைட்ரடயுருபன் (reduplicative morpheme)
அடியின் ஒரு பகுதி இைட்டுவதால் விரளயும் உருபன் இைட்ரடயுருபன் (reduplicative
morpheme) எனப்படும். முழு அடியும் இைட்டித்தால் அது கூட்டாக் த்ரத ஒக்கும்.
எ. ா. Afrikaans தமாழியிலிருந்து
sumulat ‘to write

su-sulat ‘will write’

bumasa ‘to read’

ba-basa ‘will read’

?umaral ‘ to teach

?a-?aral ‘will teach’

இரணதயாட்டு (Suprafix or Simulfix)
அழுத்தம் (stress, சுைம் (pitch) கபான்ேவற்ரே உருபனா க் த ாள்ளும் கபாது அரவ
இரணதயாட்டு என்று வழங் ப்படும்.

ண்ணன் என்ே தசால்ரல எந்தவித அழுத்தமும்
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இல்லாமல் கூறும் கபாது இயல்பான தபாருரளயும்
கூறும்

கபாது

' ண்ணனா'

என்ே

தபாருரளயும்

ண்ணன் என்று ஒரு வித அழுத்தத்கதாடு
தரு ிேது.

இந்த

அழுத்தம்

தபாருள்

கவறுபாட்டிற்குக் ாைணமா அரமவதால் இது இரணதயாட்டு என்று வழங் ப்படு ிேது.
ஆக் ஒட்டு (Derivational Affix)
விவைண தமாழியியலில் ஒரு விகுதி இரணந்து ஒரு தசால்லிலிருந்து மற்தோரு தசால்ரல
உருவாக்குதல் ஆக் ம் எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

பாடு என்ே அடிச் தசால்லுடன் தல் என்ே

ஒட்டு இரணந்து பாடுதல் என்ே தசால் உருவா ிேது. இங்கு ஒரு தசால் வர யிலிருந்து
மற்தோரு தசால் வர ரய ஆக் ப் படு ின்ேது; இவ்விதம் புதிய தசால்ரல ஆ ப் பயன்படும்
ஒட்டு ஆக்

ஒட்டு எனப்படும். தசய் என்ே விரனயிலிருந்து தசய்ர

என்ே தபயரை

ஆக்குவதற்கு ர என்ே ஒட்டு பயன்படு ிேது.
குரேப்பு உருபன் (Subtractive Morpheme)
சில தமாழி ளில் அடிச்தசால்லில் உள்ள சில ஒலியன் ள் குரேக் ப்படுவதன் மூலமும்
தபாருள் கவறுபாடு த ாண்ட புதிய உருபன் ள் உருவாக் ப்படலாம். குரேப்பு உருபன் ள்
தமாழியில் மி

அரு ிகய

ாணப்படு ின்ேன. தபாதுவா

வைலாற்று ாீதியில் தபாருரள

கவறுபடுத்து ின்ே ஒலி மாற்ேம் ஏற்படுவதின் மூலம் இக்குரேப்பு உருபன் ள் நிலவு ின்ேன.
பின்வரும் எடுத்துக் ாட்டில் ஆண்பால் உருபரன தபண்பால் உருபனிலிருந்து இறுதி ஒலியன்
அலகு

குரேக் ப்பட்டு

ஆக் ப்படதாகும்.

எனகவ

ஆண்பால்

உருபன் ரள

தபண்பால்

உருபன் ளின் குரேப்பு உருபன் எனலாம். பிைஞ்சு தமாழியில் தபயைரட ஒவ்தவான்ேிற்கும்
ஆண்பால் தபண்பால் என இரு படிவங் ள் உண்டு. ‘த ட்ட’ என்னும் தபாருளில் வரும்
ஆண்பாலில் / movez / என்பதும் தபண்பாலில் /movε / என்பதும் வரு ினேன. இவ்வாகே
ீழ்வருவனவும் உள்ளன:
ஆண்பால்

தபண்பால்

/movεz/

/move/ ‘த ட்ட’

/cerФz/

/cerФ/ ‘ம ிழ்ச்சியான’

/šod/

/šo/ ‘சூடான’

/gras/

/gra/ ‘த ாழுத்த’

/frεš/

/frε/ ‘புதிய’

பதிலி உருபன் (replacive morpheme)
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பதிலி உருபன் என்பது அடிச்தசால்லின் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலாய் வரும் உருபனாகும்.
எடுத்துக் ாட்டா

ஆங் ிலத்தில் ஒருரம-பன்ரம வடிவு

ளான foot [fut]-feet [fi:t] என்பதிலுள்ள

u -> i: பதிலி உருபனாகும்.
ட்டில்லா அல்லது தனி உருபன் (Free Morpgheme)
ட்டில்லா அல்லது தனி உருபன் என்பது அதற்கு முன்னகைா பின்னகைா வரும்
உருபன் ரளச் சார்ந்து வைாமல் தனித்து வரும். அதாவது இதன் வருர
ட்டுபடுத்தப்படாமல் தனிச் தசால்லா
இயங் ி வருவதால்

பிே உருபன் ளால்

வரும். இது பிே உருபன் ளின் துரனயின்ேி தனித்து

ட்டில்லா அல்லது தனி உருபன் எனப்படும்.. எடுத்துக் ாட்டா

வா, தசல், மைம், தசடி, மண், பூ கபான்ே தசாற் ள்

நட, கபா,

ட்டில்லா உருபன் ளாகும். இவ்வுருபன் ள்

தனித்து தமாழியில் பயின்று வரும்.
ட்டுருபன் (Bound Morpheme)
ட்டுருபன்

என்பது

தனித்து

இயங் ாமல்

அதற்கு

முன்னகைா

உருபன் ரளச் சார்ந்கத தமாழியில் வரும். அதாவது இதன் வருர

பின்னகைா

வரும்

பிே உருபன் ளால்

ட்டுபடுத்தப்படும். எடுத்துக் ாட்டா , இேந் ாலத்ரதக் குேிப்பிடும் -த்த்-, -ந்த்- (படி-த்த்-ஆன், வந்த்-ஆன்) என்ே ஒட்டுக் ளும் நி ழ் ாலத்ரதக் குேிப்பிடும் - ிற்-, - ின்ற்- (படி-க் ிற்-ஆன், படி-

க் ின்ற்-ஆன்) என்ே ஒட்டுக் ளும் எதிர் ாலத்ரதக் குேிப்பிடும் -வ், -உம் (வரு-வ்-ஆன், வர்-உம்)
என்ே ஒட்டுக் ளும், அ என்ே தபயதைச்ச ஒட்டும் (எ. ா. ஓடிய (குதிரை)) தனியா

வைாது; ஒரு

விரனயுடன் கசர்ந்கத வரும். எனகவ அரவ ட்டுருபன் ள் எனப்படும்.
கபார்ட்தமன்தடா உருபன் (portmanteau morpheme)
ஒன்றுக்கு
கபார்ட்தமன்தடா

கமற்பட்ட
உருபன்

தபாருளுணர்த்தும்

ஒரு

லரவத்தன்ரமயான

(portmanteau morpheme) என்று கூேவர்.

உருபரன

எடுத்துக் ாட்டா

இலத்தீன் தமாழியில் ஒருரம, பன்ரம தபருண்ரம ளும் கவற்றுரம தபாருண்ரம ளும்
ஒரு

லந்த

லரவத்தன்ரமயான உருபன் ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன. இவற்ரே கபார்ட்தமனகடா

உருபன் என்பர். எடுத்துக் ாட்டா

இலத்தீன் தமாழியிலுள்ள ANNUS ‘year’

என்பதன் திாிபு

பின்வருமாறு அரமயும்:
ஒருரம

பன்ரம

எழுவாய் கவற்றுரம (Nominative)

ann-us

விளிகவற்றுரம (Vocative )

ann-e

ann-i:

தசயப்படுதபாருள் கவற்றுரம (Accusative)

ann-um

ann-o:s
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உரடரம கவற்றுரம (Genitive)

ann-i:

கு-கவற்றுரம (Dative)

ann-o:

நீங் ல் கவற்றுரம (Ablative )

ann-o:

ann-o:rum
ann-i:s
ann-i:s

கமற் ண்ட எடுத்துக் ாடு ளில் வரும் பின்தனாட்டு ள் யாவும் ஒருரம அல்லது பன்ரமரயயும்
கவற்றுரமரயயும் ஒகை சமயத்தில் குேிப்பிட்டு நிற்பரத உணைலாம்.
கமற்பட்ட

இலக் ணக்

கூறு ரள

அல்லது

தசயல்பாடு ரள

உருபன் ரள கபார்ட்தமன்தடா உருபன் எனலாம். இதுகபான்று

இவ்வாறு ஒன்றுக்கும்
தவளிப்படுத்தி

நிற்கும்

படித்தான் = படி-த்த்-ஆன்,

படித்தாள் = படி-த்த்-ஆள் என்ே தசாற் ளில் வரும் ஆன், ஆள் என்பன பால் (ஆண்பால்
தபண்பால்)

கவறுபாட்ரடயும்

ஒருரமரயயும்

குேித்து

நிற் ின்ேன.

இவ்வுருபன் ரள

கபார்ட்தமன்தடா உருபன் ள் எனலாம்.
ட்டாயமில்லா உருபன் (Optional Morpheme)
சில அரமப்பு ளில் இத்தர ய உருபன் ள் வந்தரமந்தாலும் வந்தரமயாவிட்டாலும்
தபாருள் மாறுபாடு எதுவும் கதான்றுவதில்ரல. எனகவ இதரன
கூேலாம். எடுத்துக் ாட்டா

ட்டாயமில்லா உருபன் என்று

நான் மைம் தவட்டிகனன், நான் மைத்ரத தவட்டிகனன் என்ே

வாக் ியங் ரள எடுத்துக்த ாண்டால், முதலாவது வாக் ியம் இைண்டாம் கவற்றுரம (-ஐ)
இல்லாது வரு ின்ேது. இவ்வாறு

ட்டாயம் வைாமல் இருக்கும் உருபன்

ட்டாயமில்லா உருபன்

எனப்படும். இது கபான்று உரடய/அது என்ே உரடரம கவற்றுரம உருபும்
வைல்லாம். எனகவ அரவயும் உருபன் ள்

ட்டாயமின்ேி

ட்டாயமில்லா உருபன் எனப்படும்: அது எனது

புத்த ம், அது என்னுரடய புத்த ம், அது என் புத்த ம்.
ட்டாய உருபன் (Obligatory Morpheme)
ஓர் உருபனியல் அரமப்பில்

ட்டாயமா

அரமய கவண்டிய உருபன்

ட்டாய உருபன்

எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா , நான் படித்கதன் (படி+த்த்+ஏன் + படித்கதன்) என்ே வாக் ியத்தில்

ஏன் என்ே உருபன்
அரழக் ப்படும்.

ட்டாயமா

இது

கபான்று

வைகவண்டும். எனகவ ஏன் என்பது
நாங் ள்

தசய்கதாம்

ட்டாய உருபன் என

(தசய்+த்+ஓம்=

தசய்கதாம்)

என்ே

வாக் ியதில் ஓம் என்பது ட்டாய உருபனாகும்.
ததாடைா உருபன் (Discontinuous Morpheme)
உருபனானது இரடதவளி விட்டு இைண்டு, மூன்று பிாிவா

அரமயுமானால் அது

ததாடைா உருபன் என்று வழங் ப்படு ிேது. எடுத்துக் ாட்டா , இைாமனும்
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ததாடாில் -உம்…-உம் என்பன ததாடைா உருபனாகும். இது கபான்று சீதாகவா இைாமகனா என்ே
ததாடாில் -ஓ…-ஓ என்பன ததாடைா உருபனாகும்.
உருபன் ட்டு மாற்றுருபு (morphologically conditioned allmorph)
ஒரு உருபனின் தபாருள் கவறுபாடில்லாத உருபு ள் மாற்றுருபு ள் எனப்படும். இரவ
துரணநிரல வருர முரேயில் வரும். ஒரு தமாழியில் ஒரு உருபன் வந்தால் மட்டுகம வைக்கூடிய
ஒரு மாற்றுருபு உருபன் ட்டு மாற்றுருபு எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா , பழந் தமிழில் தமாழியில்
ஆண்பால் ஒருரம விகுதியான அன், ஆன் ஆ ியரவ மாற்றுருபு ள். இவற்றுள் அன் விகுதி அன்
சாாிரய வந்தால் மட்டுகம வரும். வந்தனன் (வந் + அன் + அன்); ஆன் பிே இடங் ளீல் வரும் (வந்
+ ஆன்). அன் என்ே விகுதி அன் எனே சாாிரயயுடன் மட்டும் வருவதால் இது உருபன்

ட்டு

மாற்றுருபு எனப்படும்.
நிரேவு தசய்யா உருபன் (Non-completive Morpheme)
உருபன் நிரேவு தபோமல் வந்தால் அதாவது அது வரும் அரமப்பில் முழுரம தபோமல்
வந்தால் அது நிரேவு தசய்யா உருபன் எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா , வ-ந்த் > வந்த்-, தசய்-ஆ >
தசய்யா- என்பன நிரேவு தசய்யா உருபன் ளாகும்.
நிரேவு தசய்யும் உருபன் completive Morpheme)
ஓர்

உருபனியல்

அரமப்பில்

சில

உருபன் ள்

நிரேவு

தசய்யும்

உருபன் ளா

அரம ின்ேன. அப்தபாழுது தான் அவ்வரமப்பு முழுரம தபற்று விளங்கும். அதரனகய நிரேவு
தசய்யும் உருபன் ள் என்று கூறு ின்கோம். எடுத்துக் ாட்டா , வ-ந்த்-ஆன் > வந்தான், தசல்ன்ற்-ஆர் > தசன்ோர், நட–ந்த்-அது > நடந்தது என்பனவற்ேில் ஆன், ஆர், அது என்பன நிரேவு
தசய்யும் உருபன் ளாகும். தமிழ் மைபிலக் ணம் இவற்ரே விரனமுற்று விகுதி எனக் கூறும்.
இைட்ரடக் ிளவி (Reduplicative Morpheme)
மைபிலக் ணத்தில்

ிளவி என்பது தசால் என்பரதக் குேிப்பிடும். பிாித்தால் தபாருள்

தைாததுமான ஒலிக் குேிப்பு கபான்ே தசால்
அல்லது ஒலியன் கசர்க்ர

ிளவி எனப்படும். ஒரு குேிப்பிட்ட ஒலியன் வடிவம்

இருமுரேகயா அல்லது அதற்கு கமகலா வந்து ஒரு குேிப்பிட்ட

தபாருரள தவளிப்படுத்துமாயின் அது இைட்ரடக் ிளவி எனப்படும். இவ்வாறு இைட்டித்து வரும்
உருபனின் ஒரு பகுதிரய அதிலிருந்து பிாித்தால் அவ்வடிவம் தபாருளற்ேதா ி விடு ிேது.
எடுத்துக் ாட்டா , தமிழில் சலசல (சலசலத்தது), பளபள (பளபளத்தது), படபட (படபடதவன்று

தவடித்தது
4.3. கணினி சொர் உருபனியல் ஆய்வு
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ணினிரயப் பயன்படுத்தி தசய்யப்படும் உருபனியல் ஆய்வு

ணினிசார் உருபனியல்

ஆய்வு எனப்படும். ணினி தமாழியியலின் முக் ியமான அடிப்பரடச் தசயல்பாடு எழுத்துக் ளின்
அல்லது ஒலியன் ளின் க ார்ரவரய உள்ளீடா

எடுத்துக்த ாண்டு ஒரு ஆய்ரவ/பகுப்பாய்ரவ

தவளியீடா த் தருவதாகும் (Trost, 2003: 25-47). உள்ளீடு தசய்யும் க ார்ரவரய உள்ளுரேயும்
உருபன் ளா

(undelying morphemes) அல்லது உருபனியல்-ததாடாியல் தபாருள்க ாளா க்

(morphosyntactic interpretation) ண்டேிய (தபாருத்த) இயலும்
எ. ா.
அ.Incompatiblities
ஆ. in+con+partible+ity+s
இ. incompatibility+NounPlural
அ-ரவ இ-ஆ க் ண்டேியும் எளிய வழி அ ைாதியில் முழு வடிவத்ரதயும் தருவதாகும். அதாவது
இடது

பக் ம்

தசால்ரலயும்

வலது

பக் ம்

அதன்

தபாருள்க ாரளயும்

தரும்

விதமா

இரண ளின் பட்டியரலத் தருவதாகும். இதன் நன்ரம எளிரமயும் எல்லாச் சாத்தியமான
நி ழ்வு ளின் பிைகயா மும் ஆகும். இதன் பாத ம் மிர

ளும் (redundancy) அ ைாதியில்

தைவியலாத வடிவு ரளக் ர யாள இயலாத நிரலயும் ஆகும்.
4.3.1. உருபனியசல

ொதிொிப்படுத்தல்

ணிதம், இயற்பியல் மற்றும் ணினி அேிவியல் ஆ ியவற்ரேப் பயன்படுத்திச் சிக் லான
அரமப்பு ளின் நடத்ரதரய உருவ ப்படுத்தவும் படிக் வும்
ணக் ீட்டு/ ணினி

மாதிாியாக் ம்/மாடலிங்

ணினி ரளப் பயன்படுத்துவது

(computational

modeling)

ஆகும்.

ஒரு

ணக் ீட்டு/ ணினி மாதிாியில் ஏைாளமான மாேி ள் உள்ளன, அரவ ஆய்வு தசய்யப்படும்
அரமப்ரப வர ப்படுத்து ின்ேன (Wikipedia on computational model). உருபனியரலக்
ணினிசார் மாதிாிப்படுத்துதல் (computational modeling of morpholgy) என்பது தமாழியின்
உருபனியல்

அரமப்ரபயும்

(morphological

structure)

உருபன் ள்

வருமுரேரயயும்

(morphotactis) உருபனியல் (morphology) மற்றும் உருதபாலியனியல் (morphophonemics)
விதி ரளயும் ணிரயப் பயன்படுத்தி மாதிாிப்படுத்துவதாகும்.
4.3.1.1. ம ொழியியல் பகொட்பொடுகள்
ம ொழியியல்
அடிப்பசட

பகொட்பொடுகள்

அலகொக

உருபன்

உருபனியல்
உருபனியல்

ஆய்வின்

கட்டு ொன

பகொட்பொடுகளின்

அலகொக

அல்லது

பொர்சவயில்

ிகவும்

பவறுபடுகின்றன. உருபனியல் ஆய்வின் முக்கிய ொன மசய்தி அடிப்பசட உருபனியல் அலகின்
தனிப்பட்ட

ற்றும் ஒருங்கிசணக்கப்பட்ட மசயன்ச

ப ொக்குகளின் அசடயொளம் கொணலும்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

255
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
உருப்படுத்தமும் ஆகும். ஹொக்மகட்டின் (Hockett, 1958) உருபனியலின் இரண்டு
மசொல்லும் வொிசசமுசறயும் (Item and Arrangement (IA))
and

Process

(IP))

என்பன

உருபனியலில்

தனி ம் ஆகும். மசொல்லும் வொிசசமுசறயும்

ற்றும் மசொல்லும் மசயற்பொங்கும் (Item

அச ப்பியல்

இவ்வர்த்தத்தில் ஒரு உருபன் ஒரு ம ொழியின் கூற்றின்

ொதிொிகளொன

ப ொக்சக

உட்படுத்துகிறது.

ிகச்சிறிய தனிப்பட்ட மபொருள் தருகிற

ொதிொி இரவ ஒன்று பசர்க்கப்படும் அணுகுமுசற

(concatenative approach) ஆகும். இதில் உருபன்கள் மசொல் அலகுகளொகும் (lexical units);
உருபனியல்

இம் ொதிொியொன

அலகுகளின்

ஒட்டு ிசலயொகும்

(agglutination);

மசொற்கள்

உருபன்களின் கிசட ிசல வொிசசத் மதொடர்ச்சிகளொகக் கருதப்படுகின்றன. சில வடிவங்கள் பிற
வடிவங்களுடன் பகுதி ஒலியியல் மபொருண்ச யியல் (partial phonetic-semantic resemblance)
ஒற்றுச சயப் பிரதிபலிக்கும் என்பது இம் ொதிொியின் ச யப் பொர்சவயொகும். ஒரு ம ொழியின்
உருமபொலியனியல் அச ப்மபொழுங்சக விளக்குவது உருபன்களின் மதொிவசடவுகள் (items),
இவ்வுருபன்கள் வரும் சொத்திய ொன மதொடர்ச்சிகள் (arrangement)

ற்றும் ம ொழியின் ஒவ்மவொரு

உருபனும் ம ய்ப்படுத்தப்படும் உருபுகளின் விளக்கம் (morphological link) என்பனவற்சற
உள்ளடக்கும்.

மசொல்லொனது

எச்மசயற்பொங்சகயும்

உட்படுத்தொததொக

உருபன்களின்

அனு திக்கப்பட்ட மதொடர்ச்சியொக ஆயப்படுகிறது. இவ்வொறு மசொல்லும் வொிசசமுசறயும்

ொதிொி

உருபன்சொர்ந்த ஆனொல் மசயற்பொங்கு சொரொத ொதிொியொகும்.
4.3.1.1.1. மசொல்லும் மசயற்பொங்கும் ொதிொி
இம் ொதிொி மசொல் வடிவுகள் அச ப்பு
அல்லது

வடிவம்

ற்றும்

மபொருண்ச

பண்புக்கூறுகசளக் மகொண்டிருக்கிறது

(form

உருபன்கள்

மசயல்படுகின்றது.

ீபதொ மசொற்கள்

and

meaning)

ற்றும் அத்தனி ங்கள்

புதிய வடிவங்கசள விசளவிக்க பவறுபட்ட
கருத்துருவொக்கத்தில்

ற்றும் மசயல்பொடு (structure and function)
இவற்றின்

ொற்றங்கள் (transformations) வழி

ொறுதல்கசள (modifications) அசடகிறது என்ற

புதிய

மசொல்

வடிவங்கசள

ீபதொ பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குழு

உருவொக்க

உள்ளுசறயும்

அடிப்பசட

இருக்கிறது. இது சூழல் அடிப்பசடயில்
4.3.1.1.2. மசொல்லும் அடுக்கும்
மசொல்லும் அடுக்கும்

ொற்றுருபு (underlying

பவண்டி

ஆக்கச் மசயற்பொங்குகள்

உருபனியல் என்று கருதப்படுகின்றது. எனபவ மசொல்லும் மசயற்பொங்கும்
அறியப்பட்ட

இசணப்

basic

ொதிொியில் ஒபர ஒரு
allomorph) தொன்

ொற்றுருபின் வடிசவ எடுக்கும்.

ொதிொி
ொதிொி (word and paradigm model)

ொறிகளின் அடுக்கிற்குள்

(paradigm of variables) மசயல்படும் மசொல்சல அடிப்பசடயொக ஏற்கிறது. மசொல்லும் அடுக்கும்
ொதிொி ஒவ்மவொரு மசொல்சலயும் முழுச யொகவும் அது மவளிப்படுத்தும் பண்புகளின் (characters)
தனிப்பட்ட குழு த்திற்கு அதன் ஒட்டும ொத்த ொன விசளசவயும் கவனக்குவிப்பு மசய்கிறது
என்ற அளவில் பவறுபட்டது. இம் ொதிொி கலசவத்தன்ச சய விலக்குகிறது; ஏமனன்றொல் இது
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ஒரு மசொல்சல இரண்டு இசணயொன ப லுறல் மசய்யொத அலகுகளொகப் பகுக்கிறது: ஒன்று
வடிவத் தன் ங்களுக்கொக (formal units)

ற்மறொன்று மசயல்பொட்டுக் குணங்களுக்கொக (functional

properties). மசொல் அடுக்குச் சட்டகத்தில் இது உருப ஒலியனியல் (morphophonemic) விதியொகும்.
ஒரு

மசொல்லுடன்

மதொடர்புசடய

உருபனியல்-மதொடொியல்

உருபனியல்-மபொருண்ச யியல் (morphosemantic)

(morphosyntactic)

ற்றும்

மசயன்ச களின் ஒன்றுபசர்ந்த குழு ம்

ஆகும்; ஒலியனியல் (phonemics) விதியல்ல. பகுப்பொய்வு ஒலியனியல் ப ர்வுகளுக்கு இசணயொக
உருபனியல் பண்புகளுக்கும் உருபனியல் வடிவங்களுக்கும் இசடயிலொன மபொருத்தங்களின்
இயல்பு அல்லது எண்ணிக்சகசய எல்சலப்படுத்தும் முழுச யொன கட்டுப்பொடுகள் இல்சல.
ஸ்டம்ப் (Stump 1998) திொிபுக்குச் மசொல்

ற்றும் அடுக்கு அணுகுமுசறசயப் பின்வரு ொறு

விளக்குகிறொர்: X என்ற ஒரு பகுதிக்குப் (stem) பயன்படுத்த இயலும். ஒரு விதி X-உடன்
மதொடர்புசடய ஒரு குழு

உருபனியல் - மதொடொியல் பண்புகளொபலொ X-இன் ஒலியனியல்

வடிவொபலொ ஒரு குறிப்பிட்ட உருபனியல் வகுப்பில் X-இன் உறுப்பினர்

ிசலயொபலொ அல்லது

இம் ொதிொியொன கொரணங்களின் ஏதொவது ஒன்றுசகயொபலொ கட்டுப்படுத்தப்படும். இங்கு திொிபின்
விதிகள் குழு ங்களொகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒவ்மவொரு குழு மும் அதன் வசகயும் ஒன்றிற்கு
ட்டுப

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆக்கமுசற

இலக்கணம்

இலக்கணக்

பகொட்பொட்டில்

எடுத்துக்கூறத்தக்கச் சக்தி வொய்ந்த உபொயத்சத (device) உருவொக்கியது. அதொவது பவறுபட்ட
ம ொழி

ட்டங்கசள இசணக்கும் கணிக்கும் கருவியொன

உருவொக்கியது.

உருபனியல்

மசயற்பொங்குகள்

ொற்றச்

ொற்றங்கசள (transformations)
மசயன்ச கள்

(transformational

operations) என்பசதவிட ஆக்க இயக்க ம றிகளொகக் (derivational mechanism) கருதப்மபற்றன.
இது

ஆக்கமுசற

இலக்கணத்தில்

உருபனியலின்

தொனியங்கு

உட்கூறின்

(autonomous

component) பதசவசய மவளிப்படுத்திய மசொல்லியலொர் கருதுபகொளுக்கு (lexicalist hypothesis)
முன்ம ொழிந்தது. இக்பகொட்பொடு ஒரு ம ொழியின் இலக்கணத்தின் ஒழுங்குப்படுத்துதசலப் பற்றி
இரண்டு ச ய வொதங்கசள முன்சவக்கிறது:
1. எல்லொ உருபனியல் மசயற்பொங்குகளும் மசொல் உட்கூறொல் (lexical component)
ஆளுச

மசய்யப்படும்

2. எல்லொ உருபனியல் உண்ச களும் மசொல்லொக்க விதிகள் (word formation rules) என்ற
சிறப்பொன விதிகளொல் கூறப்படும்.
ஹல்பலயினுசடய (Halle,
Hypothesis)

இசயந்த

உள்ளுணர்வுக்கும்

1973) ஆய்வுசர மசொல்லியலொொின் கருதுபகொளுடன் (Lexical
முதல் ொதிொியொகும்.

இசடயிலுள்ள

உருபனியலுக்கும்

மதொடர்சபக்

கொட்ட

ம ொழி

ஹல்பல

பபசுபவொின்
உருபன்களின்

மதொிவசடசயயும், ஒரு குழு மசொல்லொக்க விதிகசளயும் (Word Formation Rules (WFR),
மசொல்லொக்க விதிகளொல் ஆயப்பட்ட சொத்திய ொன ஆனொல் இல்லொத மசொற்கசளத் தள்ளி
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சவக்கும் வடி ட்டிரயயும் (filter), எல்லொ அடுக்கு வடிவங்களுடன் (paradigmatic form)
மசொற்மசொருகலுக்குத் தயொரொக இருக்கும் ம ொழியின் எல்லொ ஆனொல் உண்ச யொன மசொற்கசள
ட்டும் மகொண்ட அகரொதிசயயும் மகொண்டிருக்கும்
இதனுடன் பவறுபட்ட மசொல் அடிப்பசட
ொதிொி,

ஆரபனொப்

கருதுபகொள்

(Aronoff,

1985)

பின்வருவனவற்சற

மசயற்பொங்கும்

மசொல்

ொதிொிசய உருவொக்கினொர். இதற்கு எதிரொக

ொதிொி (word based model) என்று அசழக்கப்பட்ட
என்பவரொல்

முன்ம ொழியப்பட்டது.

எடுத்துசரக்கின்றது:

அடிப்பசடயிலொனது;

2)

ஆரபனொப்பின்

1)

எல்லொ

சீரொன

மசொல்லொக்கச்

புதிய

மசொல்

ஏற்கனபவ

இருக்கும்

தனிச்மசொல்லுடன் சீரொனவிதிசய பயன்படுத்தி உருவொக்கப்படும்; 3)புதிய மசொற்களும் ஏற்கனபவ
இருக்கும்

மசொற்களும்

முக்கிய

மசொல்

வசகப்பொடுகளின்

(major

lexical

categories)

அங்கத்தினர்களொக வரும்.
மசல் வசலப் பின்னல்

ொதிொி (word network model) (Sing and Ford, 1984)

உருபனியலுக்கு ஒரு உறவுசொர் அணுகுமுசறசயப் (relational approach) பின்பற்றி அகரொதியின்
ீது

உருபனியலின்

சொர்சவ

ிறுவுகின்றது.

இவ்வணுகுமுசற

உருபனியசல

இரண்டு

முதன்ச யொன மகொள்சககளொல் விவரசண மசய்கின்றது: 1) உருபனியல் பகுப்பொய்வின்
அடிப்பசட உருபன் அல்ல, மசொல்லொகும் 2) மசொற்கள் அலகுகளொக ஒவ்மவொன்றுடனும் கலசவத்
தன்ச யொன வசலப்பின்னலொல் மதொடர்பு மகொண்டுள்ளன. மசொல் வசலப்பின்னல்
உருபனியலின்

இயல்பு

என்ன

என்பசதப்

பற்றிச்

சில

குறிப்பிட்ட

ொதிொி

அடிப்பசடயொன

அனு ொனங்கசளக் மகொண்டிருக்கின்றது:
1) பன்மு

உருபனியல்களின் (multiple morphologies) விலக்கல்; ஈொிசண வசககயொன

திொிபுக்கும் ஆக்கத்திற்கும் (inflection vs derivation), ஒன்றுபசர்த்தலுக்கும் பிொித்தலுக்கும்
(concatenative vs non-concatenative)

அல்லது மதொடர்ச்சியற்றதற்கும் (non-linear)

இசடயில் எந்தவித பவறுபொடும் மசய்யப்படவில்சல.
2) உருபனியல் மசயன்ச

மசய்யும் அடிப்பசட அலகொகச் மசொல்சலத் தீர் ொனித்தல்.

பவர் (root), பகுதி (stem), மசொல்லன் (lexeme) பபொன்றசவகளுக்கு எந்த உருபனியல்
அந்தஸ்தும் தரப்படவில்சல.
3) ஒருங்கிசணந்த (unified) உருபனியல் மசயன்ச
ஒலியனியலுக்கும்

இசடயில்

ீது ிசல ிற்றல். உருபனியலுக்கும்

உருப்படுத்தத்தின்

இசடப்பட்ட

ட்டம்

அனு திக்கப்படவில்சல. எந்த உருபனியல் மசயன்ச களுக்கும் ‘அடிப்பசட’ (basic)
அல்லது ‘ஆக்கப்பட்ட” (derived) வடிவங்களின் கருத்துருக்கசளத் தருவது பபொன்ற
சிறப்பொன திசச இல்சல.
5)

எந்த

வசகப்பொடும்

உருபனியலொல்

ட்டும்

வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
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6)

மசொல்லின்

உருபனியல்

சீொிய ிசலயின்

ஆதொரம்

எந்த

கட்டுப்பொடுகபளொ

வசரயசறகபளொ எடுத்துக்மகொள்ளப்படவில்சல (எ.கொ. பக்க இசணப்புக் கட்டுப்பொடு
(adjacency condition) பபொன்றவற்றிற்கு இட ில்சல). உருபனியல் இங்கு வடிவ
அடிப்பசடயிலும் மபொருண்ச யியல் அடிப்பசடயிலும் உறவுமகொண்ட மசொற்களின்
ஆய்வொகக் கருதப்படுகின்றது. மசொல் என்பசதக் கருத்தில் மகொள்ள ஒரு மவளிப்பொடு
மூன்று பண்புக் கூறுகள் மகொண்டிருப்பதொய் பண்பொக்கம் மசய்யப்படுகின்றது:
ஒலியனியல் வடிவு, 2) வசகப்பொடு
ொதிொி

ம ொழிகசளக்

ஒருங்கிசணந்த

கடந்த

பகொட்பொட்சட

1)

ற்றும் 3) மபொருண்ச . மசொல் வசலப்பின்னல்

மபொதுச கசளக்
(single

unified

சகக்மகொள்ளும்
theory)

ஒரு

தனியொன

முன்ம ொழிகிறது.

இது

உருபனியலில் உலகப் மபொதுச கசள முற்பகொள் மசய்கின்றது. உருபனியல் திட்டம்
(Morphological strategy (MS)) அல்லது மசொல்லொக்கத் திட்டம் (Word Formation Stategy
(WFS)) மசொற்களுக்கு இசடபய உள்ள உருபனியல் உறவுகசள விவரசண மசய்கின்றது.
4.3.1.2. உளம ொழியியல் பகொட்பொடு
4.3.1.2.1 னச்மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்து உருபனியல் அச ப்பின் பசகொிப்பும்

ீளப்மபறுதலும்

உருபனியலின் மபொதுவொன பொர்சவ ஒரு ம ொழியின் கலசவத் தன்ச யொன மசொற்களின்
அக

அச ப்சப

இல்லொதிருக்கலொம்;

விளக்குவதொகும்.
ஆனொல்

அச ப்மபொழுங்கொல் ஆளுச

இவ்மவல்லொச்

இசவ

மசொற்களும்

உருபனியல்

உண்ச யிபலபய

மசயன்ச களின்

ஒரு

குழு

மசய்யப்படுகின்றன. மசொற்களஞ்சியத்சதப் பற்றி பல பொர்சவகள்

சகக்மகொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு ம ொழியின் அகரொதி குறித்த மபொதுக் கருத்துக்கு
அகரொதி தனிப்பட்ட சுதந்திர ொன உள்ளுசறயும் ம ொழி உட்கூறொக

ொறொக,

டத்தப்படுகிறது. இரு

வழியிலும் மசொற்களஞ்சியத்சத ஒரு ம ொழியில் இருக்கிற மசொல் அடுக்குகளின் பட்டியல் என
விவரசண மசய்யலொம்; இசவ பபசுபவரொல் அறியப்பட்டிருக்க பவண்டும்; ஏமனன்றொல் அசவ
இடுகுறித்தன்ச யொன குறிகள்; சில வழியில் அனு ொனிக்க இயலொதசவ (Aronoff and Ashen,
1998).
கொரண

கொொிய

மசொற்களஞ்சியத்திலும்

அடிப்பசடயில்

மசயல்படுவதொல்

உருபனியல்

உண்ச யில்

சொத்திய ொன

உள்ளதொயிருக்கும்

மசொற்களிலும்
மசொற்களில்தொன்

இரண்சடயும் ஒன்சறமயொன்று இசணக்கும் மபொதுவொன பண்புகள் இல்சல என்று ஒருவர்
அனு ொனிக்கலொம். உண்ச யிபலபய இரண்டு முக்கிய கொரணங்களுக்கொக இசதத் தவறொன
கருத்தொக ிரூபிக்க இயலும்:
1. உருபனியலும் அகரொதியும் முதன்ச யொகச் மசொற்கசளக் சகயொள்கின்றன. ப லும்
ஒபர ம ொழிச் மசயற்பொடுகசளச் மசய்கின்றன.
2. உருபனியலும் அகரொதியும் அடிப்பசடயில் சுதந்திர ொன உறசவப் பங்கிட்டுக்
மகொள்கின்றன.
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ஆன்பனொப்
கூறுகின்றனர்:

ற்றும் ஆன்சன் (Aronoff and Anshen 1968) என்பவர்கள் பின்வரு ொறு

எச்மசொற்கள்

இருக்கிறது

ற்றும்

எசவ

இசடயிலொன பவறுபொடுகள் தனிப்பட்டவொின் அகரொதி

சொத்திய ொனசவ

என்பதற்கு

ற்றும் உருபனியல் இவற்றினொல்

ட்டும் விவரசண மசய்யப்படுகின்றது. உருபனியலும் அகரொதியும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று
மதொடங்குகின்றது என்பது உருபனியல் அடிப்பசடயில் கலசவத் தன்ச யொன மசொற்களின்
உருவொக்கலொல்

சறமுக ொகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது மபரும்பொலும் பபசுபவொின்

அகரொதியில் பசகொிக்கப்பட்டுள்ள உண்ச யில் வரும் அடிப்பசடச் மசொற்களின்

ன

ீது உருபனியல்

விதிகளின் பயன்பொட்டொல் மசய்யப்படுகின்றது. உருபனியல் விதிகளொல் மசொற்கள் ஆளுச
மசய்யப்படும்
இதில்

ற்மறொரு

ிகழ்வு ஒழுங்கின்ச யின்

ரபுொிச யொகும் (inheritance of irregulaity).

ரபுப் மபொருண்ச யியசல உசடய கலசவத் தன்ச யொன மசொற்கள் அவற்றின்

ஊகிக்கப்பட்ட

அர்த்தத்திலிருந்து

சிறிது

ொறுபொட்சட

மவளிப்படுத்துகிறது.

உருபனியல்

அகரொதிசயச் சொர்ந்திருக்கிறது. இருப்பினும் உருபனியல் அடிப்பசடயில் கலசவத் தன்ச யொன
அடிகள் இயல்பொகச் மசொல் பதிவுகளொகும். உருபனியல் பகொட்பொட்டில் மசொல் புொிந்து மகொள்சக
மசயற்பொங்குகளின் பல பொர்சவகள் ச ய அகரொதியில் எவ்வொறு உருபனியல் அச ப்புகள்
உருப்படுத்தம்

மசய்யப்பட்டுள்ளன

என்ற

பகள்விக்குச்

சொத்திய ொன

தீர்வுகளொக

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. இசதப் பற்றி பல பகள்விகள் எழுகின்றன.
ப க்குவீன்
பகட்கின்றனர்:

ற்றும் கட்லர் (McQueen and Cutler, 1998) என்பபொர் பின்வரு ொறு
ன

அகரொதி

ஒழுங்கச க்கப்பட்டுள்ளதொ?

உருபனியல்

எடுத்துக்கொட்டொக,

உறவுகசளக்
இரண்டு

குறியொக்கம்

மசொற்கள்

மசய்யு ொறு

மசொற்களஞ்சியத்தில்

குறியொக்கம் மசய்யபட்டுள்ள ஒபர பகுதிசய அல்லது ஒபர ஒட்சட பங்கிட்டுக் மகொள்கின்றன
என்பது உண்ச யொ? இது முதன்ச யொக உருப்படுத்தம் பற்றிய பகள்வியொகும்:
ிசனவில்

(long-term

memory)

மசொற்களின்

அக

அச ப்பு

ீண்ட

பற்றிய

பசகொிக்கபட்டுள்ளது? எவ்வொறு? பபச்சு அல்லது எழுத்து உள்ளீட்டிலிருந்து

ொள்

எத்தகவல்

ன அகரொதிக்குப்

புலனறித் தகவலின் மபொருத்தவசரவின் (mapping) மசயற்பொங்கில் உருபனியல் அச ப்பு
எப்பங்களிப்சபச் மசய்கின்றது? ப லும் ஆய்வு

ற்றும் உருப்படுத்தம் இவற்சறப் பற்றிய

பகள்விகளும் இருக்கின்றன. எவ்வசகயிலொன உருபனியல் பகுப்பொய்வு

டக்க பவண்டும்;

ற்றும் அணுகுதல் உருப்படுத்தங்களின் (access representation) எவ்வடிவம் இம் ொதிொியொன
மசயற்பொங்கின் விசளவொக இருக்க பவண்டும்?
மசொற்கசளப்
அப்படிமயன்றொல்

மபறுசகயில்

எக்பகொட்பொடு

னிதன்

அடிப்பசடயிலொன,

மசொற்கசளப்
தர்க்க

பகுத்தொய்கின்றொனொ?

அடிப்பசடயிலொன

அல்லது

புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன அனு ொனங்கள் இவ்வொய்வுகசள உள்ளுசற மசய்யும்? இசவ
ற்மறொரு

குழு க்

பகள்விகளொக

அச கின்றன.

எசவ

இவற்றிற்குத்

தீர் ொன ொக

விசடயளிக்கும் அல்லது பகள்விப் பற்றிய தீர் ொன ொக எசத ிறுவ இயலும், எத்தசன பபசுபவர்
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இருக்கிறொர்கபளொ அத்தசன உருபனியல்கள் இருக்கின்றனவொ என்பனவற்சறக் கவனத்தில்
மகொள்ளொ ல், விதி அச ப்மபொழுங்குகள் விதிவிலக்கு இல்லொதசவயொக இருப்பதன் கொரண ொக,
உருபனியல்

பல

உலகப்மபொது

எண்ணிக்சகயிலொன

சட்டகத்சதத்

மசொற்களஞ்சியங்கசளக்

தருகின்றது.

ஒரு

பவறுபட்ட

ஒரு

மசொற்களஞ்சியத்சதத்

கருத்துருவொக்க ொகக் (individualized conception)
மசயற்பொங்குகள்

கடந்த

மபொதுவொன

தனிப்படுத்தப்பட்ட

கருத இயலும் என்றொலும், உருபனியல்

மசொற்களஞ்சியங்கசளக்

கடந்து

மவளிப்படும்

மபொதுச யொக்கங்கசளக் கண்டுமகொள்ளும். மசொற்களஞ்சியத்தில் கொணப்படும் பவறுபொடுகள்
உருபனியலில் கொணப்படும் பவறுபொடுகளொகக் கருதப்படத் பதசவயில்சல.
மசொல்சல
அணுகுமுசறகசள

அணுகுதலில்
ஆய

உருபனியலின்

பின்வரும்

பங்களிப்சபப்

உருபனியலின்

உளவியல்

பற்றிய

பவறுபட்ட

ொதிொிகசளக்

கருத்தில்

மகொள்ளலொம்.
4.3.1.2.2. ொதிொிகளின் வசககள்
உருபனியலின் உள ம ொழியியல்

ொதிொிகள் மதொடர்பொகப் பல பகள்விகசள எழுப்ப

இயலும். மபறுதலில் (access) உருபனியல் அச ப்பின் புலனறிவு ஏதொவது பங்களிப்பு
மசய்கிறதொ அல்லது அதிலிருந்து வருகிறதொ? பகுதிகளும் (stem) ஒட்டுகளும் (affixes) ஒபர
அகரொதியில் ஒன்றுடன் ஒன்று இசணந்து பசகொிக்கப்பட்டு
பவறுபட்ட
அகரொதியின்

பதிபவடுகளும்
இயல்பு

(records)

ற்றும்

ற்றும்

அதில்

ீளப்மபறப்படுகிறதொ அல்லது

மசயற்பொங்குகளும்

மசொல்

வடிவுகளின்

உட்படுத்தப்படுகிறதொ?

உருப்படுத்தம்

மபொருத்தவசரயில் மசொற்களின் எழுதப்பட்ட பபசப்பட்ட, படிக்கப்பட்ட

இவற்சறப்

ற்றும் பகட்கப்பட்ட

வடிவங்களுக்கு இசடபய உள்ள பவறுபொடுகசள இல்லொ ல் மசய்யும் படிக்குச் பசகொிப்பு அருவத்
தன்ச யொனதொ? அல்லது அசதத் தனித்தனியொன மதொகுப்புகளொக ஆனொல் ஒன்றுக்மகொன்று
இசணக்கப்பட்ட வல்லுனொின் மசொற்களஞ்சியங்களொகக் கருதலொ ொ?
இசவகள்

எல்லொம்

மசொல்

மபறுசகயில்

உருபனியல்

அச ப்பின்

அந்தஸ்துடன்

(படி ிசலயுடன்) மதொடர்புபடுத்தும் முக்கிய ொன பகள்விகளொகும். மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்து
எவ்வொறு ஒரு ம ொழியின் மசொற்கமளல்லொம் மபறப்படுகிறது என்ற பகள்வி எவ்வொறு

னித

னம்

கலசவத் தன்ச யொன மசொற்கசளப் பகுக்கிறது என்பசதத் தீர் ொனிக்கும் ஆற்றலுள்ளதொகும்.
ன

உருபனியசலப்

பொிபசொதிக்கும்

முக்கிய ொன உளம ொழியியல்

முயற்சியில்

மசொல்

புொிந்து

மகொள்சகயின்

ஒருசில

ொதிொிகள் ஆரொயப்பட்டன. மசொல் மபறுதலின் பவறுபட்ட

பகொட்பொடுகள் முன்ம ொழியப்பட்டன. கீபழ இவற்சறப் பற்றி விளக்கப்படுகிறது.
பகொர்சவ வருடும் ொதிொிகள் (String-Scan Models)
ொற்ற வசலப்பின்னல் ொதிொி (Transition Network Model)
ஃபொஸ்டர் (Forstor, 1976) பதசவப்படுகிற பகொர்சவக்கு
பதடலின் மகொள்சக அடிப்பசடயில் அச ந்த
ீட்மடடுப்பதற்கு முயலும் மசொல் அணுகலின் ப ரடி

னித முயற்சி சொர் அகரொதித்

ன அகரொதியிலிலிருந்து ஒரு மசொல்சல
ொதிொிசயப் பொிந்துசரக்கிறொர். இவ்வியக்க
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ம றி

ொற்ற வசலப்பின்னலொகும் (Forstor, 1976). இது இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கத்திற்கு

பகொர்சவசய வருடுகிறது (ஆய்கிறது). பகொர்சவ தீர்வது வசர ஒரு ப ரத்திற்கு ஒரு எழுத்து
என்ற

விகிதத்தில்

மதொடர்ச்சியொக

முன்பனறும்.

ஒவ்மவொரு

ிசலயிலும்

மபொருத்தம்

கொணப்பட்டொல்

ொற்றம் (transition) முன்பனறும். பதசவப்படும் ப ரங்களில் பின்மசல்லுசக

(back tracking)

ிகழும். பகொர்சவக்கொன பதடல் அகரொதித் பதடலின் (dictionary search)

அடிப்பசடயில் அச ந்தது; இதில் சொத்திய ில்லொத மவளியீடு ஒலியனியல் கட்டுப்பொட்டொல்
ீக்கப்படும்.

முன்பனற்றம்

சொியொன

வழியில்

இருந்தொல்

மசொல்லிற்கொன

முற்று ிசல

வசலப்பின்னல் தீர் ொனிக்கும். சிக்கனம் பின்வருவனவற்றில் கொணப்படுகிறது.
1. வழிகளின் ஒன்றிசணப்பு (Merging of pathways): வழிகளின் ஒன்றிசணப்பு மசொல்லில்
ஒவ்மவொரு இடத்திற்கும் ஒரு எழுத்தின் ஒரு தனி ப ர்சவக் கூறுவதொல் மபறப்படும்
எழுத்துத் தனி ங்களின் அச ப்பு இருப்பிடம், குறிப்பிட்ட பதிவுகளின் இருப்சப
விவரசண மசய்யத் பதடல் வழிகசள அனு திக்கும்.
2.வழிகளின்

எண்ணிக்சக

குறிப்பிடப்பட்ட

(Number

வழிகளின்

of

ப ர்வுகள்

pathways):
எல்லொச்

வசலப்பின்னல்

சொத்திய ொன

வழியிலொன

ொற்றங்கசளவிடக்

குசறவொகும்.
3. வழிகளின் அச ப்பு (structure of pathways) வழிகளின் அச ப்பு வருடல் முடிவுக்கு
வருவதற்கு முன்னபர மசொல் வடிசவச் சொியொகக் கணிக்கும்.
பின்வருவன ஃபொஸ்டர் கண்டறியும் இம் ொதிொி ப ொிடும் அனுகூல ின்ச கள் ஆகும்:
1. இல்லொத மசொற்கள் (non-words) ிக எளிதில் கண்டுமகொள்ளக் கூடியசவ.
2. ீண்ட மசொற்கசள அசடயக் கூடுதல் கொலம் எடுக்கும்.
இம் ொதிொி மசொல்

ிகழ்மவண் கொரணிசய கணக்கிமலடுக்கும் மசொல் அணுகலின் ஒரு ப ொக்சக

விளக்கத் தவறிவிட்டதொகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இம் ொதிொி மசொல்சலக் கண்டுபிடிக்கும்
ொதிொியொக இல்லொ ல் ஒலியசன கண்டுபிடிக்கும்

ொதிொியொகத் மதொpகிறது. ப லும் கொர்ம ன்

(Garman, 1990:262) என்பவர் இவ்வியக்க ம றியின் குசறபொடொகக் குறிப்பிடும் அவர்
பொர்சவசயக்

கருத்தில்

மகொள்ளொ ல்

விட்டுவிடலொகொது:

அகரொதி

தனியொகப்

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எல்லொ அலகுகளும் முழுவது ொக உச்சொிக்கப்பட்டு தரப்படும் ஒரு புத்தக
வடிவு ஆகும்; இது பக்கங்கசளப் புரட்டுவதும் அவற்றின் மபொருளடக்கத்சத வருடுவதும்
எனப்படும் பயன்பொட்டின் எளிச

அடிப்பசடயில் கூடுதல்

ிசகசயக் மகொண்டிருக்கிறது;

மசொற்களஞ்சியத்சதப் மபொறுத்தவசர இம் ொதிொியொன ஒழுங்குமுசற பதசவயில்சல

னச்
ற்றும்

கூடுதல் விசல திப்புள்ளது.
4.3.1.2.2.1 தனித்தியங்கும் பதடல்
ப ரடி
இரு ிசல

ொதிொி (Autonomous Search Model)

ொதிொியின் பதொல்விக்குப்பின்னர் ஃபொஸ்டொின் (1979)

ஆய்வு

ொதிொியொகும்

(two

stage

processing
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மதொடர்ச்சியொன பொங்சகக் மகொண்டது; இதில் முதல் ிசல இரண்டொவது ிசல மதொடங்குவதற்கு
முன்

முடிந்துவிடும்.

முதல்

ிசலயில்

ிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னர் கூறிய

பதடல்

மசொல்

அலகுகளின்

ிகழ்மவண்ணொல்

ொதிொி பபொல் இல்லொ ல் இது மபளதிக அச ப்சபவிட

ிகழ்மவண் தர ிரலில் (frequency rank ordering) கவனக்குவிப்பு மசய்கிறது. உள்ளீட்டுக்
பகொர்சவயின் வருடசலவிட மசயன்ச யின் இரண்டொவது ிசலயில் அருவ இடக்குறி (abstract
location marker) முதல்

ிசலயில் மபறப்பட்ட குறிப்பு அடிப்பசடயில் மசொல் அலகின்

அணுகசலப் மபற உதவுகிறது. இந்ம றிமுசற பட்டியல் வொிசச (cataloguing) பபொன்றதொகும்.
ஒரு முக்கிய பகொப்பு (master file) வொிசசப்படுத்தப்பட்ட தகவசலக் மகொண்டிருக்கிறது; இது
கூடுதலொன அணுகலுக்கும் மபறுசகக்கும் உதவுகிறது. தனித்தியங்கும் பதடல்

ொதிொி பின்வரும்

குறிப்புகசளக் மகொண்டிருக்கிறது:
1. கூடுதல்

ிகழ்மவண் உள்ள மசொற்கள் குசறந்த

ிகழ்மவண் உள்ள மசொற்கசளக்

கொட்டிலும் விசரவொக அணுகப்படும்.
2. இல்லொத மசொற்கசள விட்டுவிடுதல் உண்ச யொன மசொற்கசள ஏற்றுக்மகொள்வசதக்
கொட்டிலும் கூடுதல் கொலம் எடுக்கும்.
இருப்பினும் இரு ட்ட

ொதிொியின் பகொட்பொடு

ற்றும் தர்க்கக் மகொள்சககள் ப ம்பட்டசவகள்

அல்ல என்று பொிபசொதசனகள் கொட்டுகின்றன.
4.3.1.2.2.2 பலொபகொகன் ொதிொி (Logogen Model)
ொர்ட்டனின் (Morton, 1969) ஆய்வி ஒலியனியல் ஆய்வு
இவற்றிற்கிசடபய
உள்ளீட்டுக்

உள்ள

பகொர்சவயின்

மதொடர்பின்
மசொல்

உதவியுடன்

அசடயொளம்

ஒவ்மவொரு

கொணுகசயப்

ற்றும் மசொல் அணுகல்
ிசலயிலும்
பற்றிய

பதொன்றும்

முன்பனற்ற ொன

அனு ொனங்கசளச் மசய்கிறது. பதர்வு அடிப்பசடயில் ஒத்திசசயுள்ள பதில் குணங்களின்
(selectively

tuned

மசய்யப்படுகின்றன.

response

characteristics)

இவ்மவொழுங்குமுசற

அடிப்பசடயில்
குறிப்பிட்ட

மசொற்கள்

ம ய்ப்படுத்தம்

ம ொழியியல்

பண்புகசளச்

சொர்ந்திருப்பதுடன் ம ொழிக்கு மவளிபய உள்ள குறியீடுகளிலிருந்தும் மசொற்களின் இருப்புக்கு
குறியீடுகசள எடுக்க இயலும். இசவகள்தொன் பலொபகொமகன்ஸ் (Logogens) ஆகும்; அதொவது
புலனுணர்வு

ற்றும் மபொருண்ச

உள்ளீட்டிற்குப் பதிலளிக்கும் ஒத்திசசக்கப்பட்ட புலனுணர்வு

சொர் உபொயங்கள் ஆகும். புலனறிவு

ற்றும் சூழல் உள்ளீடுகள் ஊடொட்டம் மசய்து புலனறி

ஒழுங்குமுசறக்கு (cogniative system) மவளியீடுகசளத் தருகின்றன.
பலொமகொமகன்

ொதிொி கூடுதல்

ிகழ்மவண் உள்ள மசொற்களுக்குக் குசறந்த எல்சல

இருக்கிறது, எனபவ அணுகசலப் மபறுவதற்கு குசறந்த மசயற்பொங்கு பபொது ொனது என்று
குறித்துக்கொட்டுகின்றது. ஃபொஸ்டர் இம் ொதிொியில் வடி ட்டல் நுட்பத்தின் திறசன வினவுகிறொர்.
அதொவது உயர்ந்த

ிகழ்மவண் உள்ள அலகுகள் சொியொன

ற்றும் தவறொன பதில்களொகக்

கூடுதலொகக் கிசடக்கக் கூடியதொய் இருக்கின்றன. மசொற்களின் மசவிப்புல
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பண்புகளின்

ீது குவியம் மசய்யும் உண்ச யொன மசொல் கண்டுபிடிப்பு

detection model) இது கொணப்பட்டிருந்தொலும் அவற்றின் சூழல்கள்
ிகழ்மவண் தரம், தவறொன ஆய்வுகசள விட்டுவிடும் திற ின்ச
கூடுதல்

ொதிொியொக (wordற்றும் மசொற்களின்

என்பன இம் ொதிொிசயக்

திப்புள்ளதொகச் மசய்யவில்சல.

4.3.1.2.2.3 பகொபகொர்ட்
இது

ொதிொி (Cohort Model)

ொர்ஸலன்-வில்மசன்

என்பவர்களொல்

ற்றும்

உருவொக்கப்பட்டது.

இ வறடிச )

ற்றும்

ஊக்கப்படுத்தும்

(Morslen-Wilson

&

ொற்ற

வசலப்பின்னல்

(வசயஇளசவiடிஇ

இது

பலொபகொமகன்

ட்டங்கசள

மவல்ஷ்

ொதிொிகளின்

ிகச்சொியொகக்

கூற

ீதொன
இயலும்

Welsh,

முன்பனற்ற ொகும்.
அறியப்படொத

1978)

இதில்

விகிதங்களில்

பலொபகொமகன்சின் பகுதி (முழுச யற்ற) ஊக்கத்திற்குப் பதிலொக ஊக்கப்படுத்தலின் இரண்டு
அளவுகளின் இருப்பு

ட்டும்தொன் கூறப்பட்டுள்ளது (பூேியம் அல்லது முழுச ) பகொபகொர்டின் ;

(Cohort) எல்லொ உறுப்பினர்களின் முழு விளக்கமும் உள்ளீட்டுத் மதொடர்ச்சியின் முதல் அலகின்
அடிப்பசடயில்

ிகழ்கிறது; அதன் பின்னர் தனியொன உயர் எல்சல

திப்புகளுக்குப் பகுதி

ஊக்கங்களின் மதொகுப்புக்குப் பதிலொகத் மதொடர்ச்சியின் இட ிருந்து வல ொன பகுப்பொய்வு
மதொடரும்பபொது முழு ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளின் முன்பனற்ற ொன
elimination

இருக்கும்.

புொிதலின்

பகொபகொர்ட்டிலிருந்து இறுதி

இடம்

பகொர்சவயின்

ொறுபட்ட எழுத்தின்

ீக்கம் (progressive

இறுதியொல்

அல்லொ ல்

ீக்கலொல் உறுதி மசய்யப்படும் முந்சதய

ொதிொிகளின் கலப்புப் பண்புக்கூறுகுள் (hybrid features)

முக்கிய மதொடர்புபடுத்தல்கசள

விசளவிக்கும்.
1. இது மசவிப்புலக் குறியீட்டின் மதொடர்ச்சியொன இயல்சபச் மசொல் புொிந்து மகொள்ளலின்
இயல்புக்குள் ப ரடியொக உள்ளடக்குகின்றது.
2. ம ொழியின் எல்லொப் பிற மசொற்களிலிருந்தும் ( ற்றும் பகொபகொர்ட்) மதொடர்ச்சியொன
அச ப்புகளில் அவ்வலகு விலகும் தனிப்பட்ட இடம் இருக்கிறது.
பகொபகொர்ட்

ொதிொி

குனுத்தில்

(Kunuth,

1973)

விளக்கப்பட்டுள்ளது

பபொல்

எழுத்து-

கிசளயச ப்புக் பகொட்பொட்சட (letter-tree theory) பின்பற்றுகிறது. இருப்பினும் பகொட்பொடு
அடிப்பசடயில் இம் ொதிொியின் இயக்க நுட்பமும் அனு ொனங்களும் பகட்ஸ் (Katz, et al, 1987)
பபொன்ற பகொட்பொட்டொளர்களொல் தீர் ொனிக்கப்பட இயலவில்சல.
4.3.1.2.2.4. வசகப்பொடு-பிளவு
டொஃப்ட்

ொதிொிகள் (Category-Split Models)

ற்றும் ஃபொஸ்டர்

உளம ொழியியல்
குறிப்பொக டொஃப்ட்

ொதிொியின் ஹண்டர்சனின் திறனொய்வு முதல்முசறயொக ஒரு

ொதிொி மசொல் புொிதலில் உருபனில் பகுப்பொய்வின் பங்சக மவளிப்படுத்தியது;
ற்றும் ஃபொஸ்டர் (Taft and Forster, 1975) என்பவர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட

எழுதப்பட்ட மசொல்லின் புொிந்துமகொள்ளலுக்கொன

ொதிொி இங்கு கருத்தில் மகொள்ளப்பட பவண்டும்.
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இப்பகுப்பொய்வு மசொல்

அணுகலுக்கு முன்னபர

பகுதிகளிலிருந்து ஒட்டுகசள

ீக்குவசத

உட்படுத்தும். இதன் மசயல்பொட்டில் முக்கிய ொனது மசொற்களின் எல்சலகசளக் கண்டுமகொள்வது
ஆகும். பின்வரும் ஒழுக்கு வசரபடம் (Flow chart) இம் ொதிொியின் மசயல்பொட்சட எடுத்துக்
கொட்டும்.

எழுத்துக்களின் பகொர்சவ
இல்சல

ஆம்

மசொற்களஞ்சியத்தில்

மசொல்சல முன்மனொட்டொகவும்
பகுதியொகவும் பிொிக்க இயலு ொ?

முழுச்மசொல்சலயும் பதடு. மசொல்லுடன்
மதொடர்புசடய பதிவு
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதொ?

ஆம்

இல்சல

ஆம்

மசொல்சல உருவொக்க

இல்சல

அலகு ஒரு சுதந்திர ொன

முன்மனொட்சடசயச் பசர்க்க

வடிவ ொ?

இயலு ொ?

பதில்

பதில்

ஆம்

இல்சல

எழுத்துக்களின் பகொர்சவ ஆம் இல்சல ஆம் இல்சல ஆம் இல்சல இல்சல மசொல் புொிந்து
மகொள்சகயில் உருபனியல் பகுப்பொய்வு (டொஃப்ட்

ற்றும் ஃபொஸ்டர் (1975:644) இலிருந்து

கொர்னொல் எடுத்தொளப்பட்டது. இம் ொதிொி மதொடர்ச்சியொன ஒன்று; இது
முசறயில் ஒரு குழு

ட்டங்களின்

ிரல்படுத்தப்பட்ட

ீது மசயல்படுகிறது. ஒரு பகுதி (stem) அதன் ஒரு தனி

ிகழ்வொல் உருப்படுத்தம் மசய்யப்பட பவண்டியிருப்பதொல் இவ்வித ொன கூறிடல்
பசகொிக்கப்பட்ட உருப்படுத்தங்களின் சிக்கனத்சத அனு திக்கிறது. ஒவ்மவொரு
ீக்கம் மசயல்படுகிறது;
ஒரு குழு

ொதிொி

ட்டத்திலும்

ீதிப் பகுதியின் அடிப்பசடயில் மசொல் பதடல் மதொடர்கிறது. இம் ொதிொி

பகுதி – உருபன் பதிவுகள் (stem-morpheme entries)

மசயலூக்கம் மசய்யப்பட்ட ஒரு குழு

ற்றும் ீக்கப்பட்ட ஒட்டுகளொல்

இசணப்பு விதிகள் (composition rules) இவற்சற

பவண்டுகிறது. இது றுபடியும் குறிப்பிட்ட மசொல் ஆக்கங்களின் பண்புகசளத் தீர் ொனிக்கிறது.
4.3.1.2.2.5 மபொிதொக்கப்பட்ட பவண்டப்பட்ட உருபனியல் (augmented addressed morphology)
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இம் ொதிொி உருபனியல் கூறிடல் மூலம் மசொல் அணுகசலச் மசய்வசத
ற்றும் ஃபொஸ்டர் என்பபொொின்

ம்பும் டொஃப்ட்

ொதிொிக்கு எதிொிசடயொது. கொர ொஸொ (Caramazza, et al, 1998)

என்பபொர் மபொிதொக்கப்பட்ட பவண்டப்பட்ட உருபனியல் பகொட்பொட்சட ஆதொிக்கின்றனர். இது
உருபனியல் அடிப்பசடயில் கலசவத் தன்ச யுசடய மசொற்கள்

ன அகரொதியில் ஒபர ப ரத்தில்

முழுச் மசொல்சலயும் அதன் உறுப்பு உருபன்கசளயும் தூண்டும் என்ற பொர்சவசய ஆதொிக்கும்.
மசொல் அணுகல் முதலில் எதிர்மகொள்ளப்படும் எந்த வடிவொலும் மபறப்படும். இது உருபனியல்
கூறிடல் வழி மசொல் அணுகசல

ம்பும் டொஃப்ட்

ற்றும் ஃபொஸ்டர்

ொதிொிக்கு எதிொிசடயொக

இருக்கிறது. பொிபசொதசனகள், மசய்யப்பட்ட அனு ொனங்கள் விசளவுடன் ஒத்திருக்கவில்சல
என்று கொட்டுகின்றன.
4.3.1.2.2.6. துசணக்பகொள் பதிவுகள் ொதிொி (Satellite Entries Model)
லுக்கொட்படலொ பபொன்பறொர் (Lukatela et al, 1988) துசணக்பகொள் பதிவுகள்
சகக்மகொள்கின்றனர். மதொடர்பு முசறயில் (relational manner) எல்லொப் பிற
ஒன்றுபசர்க்கும் ஒரு அடிப்பசட
மசொல்லடுக்கு

ொதிொிசயக்

ொற்றுருபுகசளயும்

ொற்றுருசப இதன் கருதுபகொள் கூறுகிறது. இது உருபனியலின்

பகொட்பொட்டிலிருந்து

சிறிது

பவறுபடுகிறது.

அதொவது

அடிவடிவிலிருந்து

ொற்றுருபன்கசள ஆக்குவதற்குப் பதிலொகச் மசொல் வசல அச ப்பு பபொல ஒவ்மவொன்றும் உறவு
அடிப்பசடயில் இசணக்கப்படுகிறது.
ஸ்ப்பரொட் (Sproat 1992) என்பவர் லுகொட்மட

ொதிொிசய உருபனியல் பகுப்பொய்வு

ொதிொிக்குள் அடக்கலொம் என்ற கருத்சதக் மகொண்டிருக்கிறொர். அடிப்பசட
முக்கியத்துவம் தரப்பட்டு அதிலிருந்து எல்லொப் பிற

ொற்றுருபுக்கு

ொற்றுருபுகளும் உறவுப்படுத்தப்படுகின்றன.

4.3.1.2.2.7 தனி-பதிவுகள் ொதிொி (Separate- Entries Model)
ற்மறொரு தனி-பதிவுகள்

ொதிொி (Andrews 1986; Fowler 1985; Grainger et al 1991;

Schreuders et al 1990; Schriefers et al 1991, 1992)) ஒரு மசொல்லின் பவறுபட்ட வடிவுகள்
அவற்றின் புற வடிவம் வழி மபற்ப்பட பவண்டும் என்று

ம்புகிறது. இது பவறுபட்ட புற

வடிவுகளின் ிகழ்மவண்சண அடிப்பசடயொகக் மகொண்டது.
4.3.1.2.2.8 எளிய கூறிடப்பட்ட
எளிய கூறிடப்பட்ட
டொஃப்ட்

ொதிொி (Naïve Decompositional Model)

ொதிொி பகுதிகள்

ற்றும் ஒட்டுகள் வழி மசொல் அணுகசலச்மசய்யும்

ொதிொி வழியில் அச ந்தது.

4.3.1.3 உளம ொழியியல் கண்டுபிடித்தங்களின் குறிப்புகள் (Implications of Psycholoinguistics
Findings)
தொய்ம ொழி பபசுபவொர் ம ொழியின் உருபனியல் அச ப்பின் உள்ளுசற அறிசவ (internal
knowledge)

மகொண்டிருக்கிறொர்கள்

மசொற்களஞ்சியத்சத

அணுகுகிறொர்கள்

ற்றும்
என்ற

அவர்கள்
உண்ச

உருபனியல்
உளவியல்

கூறிடல்

வழி

சொன்றுகளொல்

ிறுவப்பட்டுள்ளது (Caramazza 1988; Taft & Forster 1975; Tyler & Nagy 1990; Holmes & O’
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Regan 1992; Laudanna et al 1992, Marslen Wilson 1994) பகொர்சவ வருடல்
(String-Scan Models) வசகப்பொடு-பிளவு

ொதிொிகசளவிட

ொதிொிகளுக்குக் (Category-Split Models) கூடுதல்

முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது என்பதில் ஐய ில்சல.
ஃபொஸ்டொின்
representation)

ொதிொிசய

சிறு

(Foster’s

அட்டவசண

Model)

மசொல்தகவல்

உருப்படுத்த ொக

ச யத்தின்

(Hash-table

(Hash-table

representation)

கணிப்மபொறியியல் அடிப்பசடயில் பொர்க்கலொம். முதல் சில எழுத்துக்களின் அடிப்பசடயில்
உருவொக்கப்பட ஹொஷ் குறியங்கள் (Hash codes) முதன்ச ச் மசொற்களஞ்சியத்திற்குக் (Main
lexicon) மகொண்டு மசல்லும் மசொல்சல அதன் உருப்படுத்தற்கு முன்னபர வருவதுசரக்கும்
வசலப்பின்னல்

ொற்ற

ொதிொிசயப் பற்றிய பொஸ்டொின் அனு ொனம் கருதப்பட்ட மசொல் தூண்டத்

தவறிய பதில்மசயல் கொலத்சதப் மபொறுத்தவசரயில் தவறொகப் பபொவதொகத் பதொன்றுகின்றது.
மசொற்கள் உளச்மசொற்களஞ்சியத்தில்
உள்ளுணர்வு

சொர்ந்ததொகும்.

ிகழ்மவண் தரத்தொல்

இம் ொதிொியொன

இயலொதசகயொல்

இதன்

அடிப்பசடயிலொன

சொத்திய ில்லொது

வரும்.

இபத

வழியில்

ிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது

கருத்துருசவ

முழுவது ொக

ஏற்றுக்மகொள்ள

ொதிொிசய

உருவொக்குவது

கணிப்மபொறி
தொனியக்க

பதடல்

ொதிொியும்

பரவலொகப்

பயன்படுத்தவில்சல என்று பதொன்றுகிறது.
4.3.1.4 கணிப்மபொறி வழி ஆய்வுக்கொன மபொருத்த ொன

ொதிொி

ஸ்ப்பரொட் பின்வரும் பகள்விகசளக் பகட்கிறொர்:
1. ஒழுங்குமுசறயில் பயன்படுத்தப்படும் மசொல்
உண்ச யிபலபய

ீட்பு

ொதிொி (Lexical Retrieval Model)

னிதர்கள் என்ன மசய்கிறொர்கள் என்பதுடன் ஒத்திருக்கிறதொ?

2. கருதத்தக்கத் திறனுள்ள மபரும்பொன்ச யொன கணிப்மபொறி

ொதிொிகள் உருபனியல்

கூறியடலின் கூடுதல் அளசவபயொ குசறந்த அளசவபயொ உட்படுத்துகிறது. வழிமுசற
வசரவுகளும் (Algorithms) உருப்படுத்தங்களும்

னிதன் மசய்யும் முசறயின்

ியொய ொன

ொதிொிகசளப் பயன்படுத்துகிறதொ?
உருபனியல் ஆய்வில் உளவியல் உண்ச

உணர்வுபூர்வ ொன வழியில் இயற்சக ம ொழியின்

பகுப்பொய்வில்

ஒழுங்கச ப்புக்கு

ம்பிக்சக

சவக்கும்

முன்பதசவயொகும்.

னச்

மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்து மசொற்கசள அணுகுவது முன்-மசொல் சொர்ந்ததொகபவொ (pre-lexical
(முசறமுக ொனது) பின்-மசொல் சொர்ந்ததொகபவொ (post-lexical (ப ரடியொனது) இருக்கலொம் முன்மசொல் அணுகல் மசொற்களஞ்சியத்திற்குள் பதிவின் இடம் வசர உள்ளீட்டின் பகுப்பொய்சவ
உட்படுத்தும். அதொவது மசொற்கள்

னச்மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்து மதொிந்து மகொள்வதற்பகொ

திரும்பப் மபறுவதற்பகொ முன்னர் அவற்றின் உறுப்பு உருபன்களொகப் பிொிக்கப்படும். பின்-மசொல்
பகுப்பொய்வு மசொல் பதிவு அணுகப்பட்டபின்னர்

ிகழ்கிறது. அதன் ஒலியனியல்

எழுத்தியல் வடிவக் குறிப்பீடுகள் ஆய்வுக்கொக ஒபர ப ரத்தில் கிசடக்கும்.
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டொஃப்ட்

ற்றும் ஃபொஸ்டர் (Taft and Forster)

ொதிொி

ீதொன ஆய்வுகள் எப ொபர

(Emmorey, 1998) என்பவரொல் மவற்றியசடயொதது என்று கருதப்பட்டொலும் பொிபசொதசனகள்
உண்ச யொன பகுதிகசளயும் ஒட்டுகசளயும் பபொலி அடிகள்

ற்றும் பபொலி ஒட்டுகசள விட

எளிதில் இல்லொத மசொற்களொகத் (non-words) தள்ளிசவக்கலொம் என்று கொட்டின. அனு ொனங்கள்
எப்படியிருந்தொலும் திொிபு வகுப்பு உருபனியல் கூறிடலின் மசயற்பொங்சக

ிர்ணயிக்கிறிது என்ற

கூற்றுதொன் இங்கு பலன் தருவதொகும். ப க்வீன் ற்றும் கட்லர் (McQueen & Cutler) பின்வரு ொறு
கூறுகின்றனர்:

உருபனியல்

உருப்படுத்தங்களின்

அணுகல்

அடிப்பசடயில்
மவளிப்பசடயொக

அச ப்பொக்கம்
உருபனியல்

மசய்யப்பட்ட
அச ப்சப

மசொல்

உட்படுத்தத்

பதசவயில்சல; ஆக்க வடிவுகளின் கூறிடல் முழுச்மசொல் அணுகல் ம றிமுசற பதொல்வியுறும்
பபொது இருக்கும் விருப்பு ம றிமுசற ஆகும்.
பொிபசொதசனகள், ஆங்கில ம ொழிக்குச் மசொற்களின் பகுப்பொய்வு முன்மனொட்டுகசள
ஒக்கும்

அலகுகளின்

பொித்மதடுக்சகயில்

பின்மனொட்டுகளுக்குச் மசல்கின்றது என்று

மதொடங்கி

பகுதிகளுக்கு

முன்பனறிப்

பின்னர்

ிறுவுகின்றது. இம் ொதிொிகளில் ஒரு பதிவுக்கொன

ஒத்தறி அணுகல் ப ரம் தர்க்கத்திற்கு விஷய ொகும். உருபனியலின் எக்கணினி உருப்படுத்தமும்
னித

னதில் இயற்சக ம ொழி ஆய்வின் இயல்சப விவொிக்க உளவியல் சொன்றின் சில

ப ொக்குகசளச் சொர்ந்திருக்கத் பதசவயொகும்.

ொதிொிகளின் பயன்கசளயும் குசறபொடுகசளயும்

னதில் சவத்துக்மகொண்டு மசொல்லும் வொிசசமுசறயும் (IA) அல்லது மசொல்லும் மசயற்பொங்கும்
(IP) அல்லது இரண்டின் பண்புக் கூறுகளும் இசணந்த

ொதிொிசய அடிப்பசடயொகக் மகொண்ட

உருபனியல் ஆய்சவப் பபொது ொன அளவுக்குக் கணிக்கும் எந்த வசகப்பொடு-பிளவு

ொதிொிசயயும்

(Category-split model) பயன்படுத்துவதற்குச் சொதக ொனதொகக் மகொள்ளலொம். எந்த ஒட்டு எந்தப்
பகுதியுடன் பசரும் என்று விவரசண மசய்யும் கட்டுப்பொடுகளுடன் பகுதிகள்
பட்டியசலத்

தனித்தன்ச யொக

மதொடர்ச்சியொன

ஆம்பிள்

அச ப்மபொழுங்குகளொகப்

உட்படுத்தும்.

இசவ

பயன்படுத்தப்படும்.

இது

ற்றும் ஒட்டுகளின்

கிம்ப ொ
ஒலியனியல்

ொதிொியில்
ற்றும்

உருபனியல் இவற்றின் முக்கிய ொன விதிகளுடன் அடிப்பசட உருபன் வடிவங்களின் பச ிப்சப
முற்பகொள் மசய்யும். மபர்ல் (PERL) வழியச ப்பு ம ொழியில் உருவொக்கப்பட்ட பகுப்பொய்வி
எளிச

கொரண ொக உருபனியல் அடுக்குகள் அடிப்பசடயில் அச ந்த பகுப்பொய்வு இயக்க

நுட்பத்துடன் மசொல்லும் வொிசச முசறயும்
ொதிொிகளின் பண்புக்கூறுகசள உள்ளடக்கிய

ற்றும் மசொல்லும் மசயற்பொங்கும் என்ற இரண்டு
ொதிொியொகும் (Vaishnavi Ramaswamy, 2003:48).

4.3.2. த ிழ் உருபனியல் (Tamil Morphology)
த ிழ் உருபனியல் முழுவது ொன/ ிசறவொன பிசணப்பு உருபனியல் (Concatenative
Morphology) எனலொம். இதன்படி உருபுகள் எல்லொம் மதொடர்ச்சியொக ஒட்டப்பட்டுள்ளன. த ிழ்
பிசணப்பு உருபனியல் பின்மனொட்டுகளொக பகுதிக்குப் பின்னர் பசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இசதப்
பின்வரு ொறு உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
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பகுதி (+ ஒட்டு)n
இதில் n பின்மனொட்டுகள் ஒன்பறொ பல தடசவபயொ வருவசதக் குறிப்பிடும். உருபனியல்

ற்றும்

மதொடொியல் அடிப்பசடயில் த ிழ்ச் மசொற்கசள பின்வரு ொறு எட்டு மசொல் வகுப்புகளொகப்
பகுக்கலொம்.
1. மபயர்கள் (Nouns)
2. விசனகள் (Verb)
3. பின்னுருபுகள் (Post Position)
4. மபயரசடகள் (Adjectives)
5. விசனயசடகள் (Adverbs)
6. அளசவ அசடகள் (ழுஇடிஇவசகச சள)
7. அசடமகொளி அசடகள் (Determiners)
8. இசணப்பிகள் (Conjanction)
4.3.2.1.மபயரும் திொிபும் (Nouns and Inflection)
மபயர்கள் பவற்றுச க்கும் எண்ணிற்கும் திொிபுறும் எனப் பொர்த்பதொம். திொிபுற்ற ஒரு
மபயர்ச்மசொல் மபயர்ப்பகுதி, எண்

ற்றும் பவற்றுச

என்ற மூன்று உருபன்களின் ஒலியனியல்

உட்படுத்தம் ஆகும். இசதப் பின்வரு ொறு மவளிப்படுத்தலொம்:
மபயர் (+ எண்) (+ பவற்றுச )
ஒலியனியல்

ிசலயில் திொிபுற்ற மபயர் வடிவம் ப ற்மசொன்ன மூன்று உருபன்கசளயும்

ம ய்ப்படுத்தும் மசய்யும் மூன்று உருபுகசள

ட்டும் எப்மபொழுதும் மகொண்டிருப்பதில்சல.

ஏமனன்றொல் மபயர்த் திொிபுன் பபொது இலக்கண உருபன்கசள ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யும் எண்
ற்றும் பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகள் தவிர மசொல் அல்லது இலக்கணச் மசயல்பொடில்லொத சில
ஒலியனியல் ஒட்டுக்களும் வரலொம். இவ்மவொலியனியல் பின்மனொட்டுகள் மவற்றுருபன்கள்
(empty morpheme) எனப்படும். அதொவது அசவ ஒரு உருபசன உருப்படுத்தம் மசய்யொது.
இலக்கண நூல்களில் இவ்வுருபனியல் பின்மனொட்டுகள் சொொிசயகள் (inflectional increments)
எனப்படும்.

கட்டொய

ற்றும்

விருப்பு

இவற்றுக்கிசடயில் பவறுபொட்சடக் கருதலொம்.

ஒலியனியல்

பின்மனொட்டுகள்/சொொிசயகள்

ொம் கட்டொயத் திொிபு சொொிசயக்சளத் திொிபு

(oblique) சொொிசயகள் அல்லது திொிபு ஒட்டுகள் என்றும் கூறலொம். விருப்புத் திொிபு சொொிசயகசள
ஒலி ிரவல் (euphonic) சொொிசய அல்லது ஒலி ிரவல் பின்மனொட்டுகள் என்றும் குறிப்பிடலொம்.
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உள்ளுசற அச ப்பில் இரு இலக்கண உருபன்கள் (ஒன்று எண் ஆகவும்

ற்மறொன்று

பவற்றுச யொகவும் வரும்) மபயர் உருபனுடன் வரும். ஒலியனியல் ிசலயில் ொன்கு வசகயொன
உருபுகள் (பின்மனொட்டுகள்) மபயர்ப் பகுதியுடன் பசர்ந்து வரும். அசவ பின்வருவனவொகும்.
1. பன்ச ப் பின்மனொட்டு
2. திொிபு பின்மனொட்டு (சொொிசய)
3. ஒலி ிரவல் பின்மனொட்டு (சொொிசய)
4. பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு
இந் ொன்கு பின்மனொட்டுகளும் மபயர்ப்பகுதியுடன் பின்வரு ொறு வரும்:
1.

மபயர் எண்ணுக்கொகத் திொிபுறும்பபொது பன்ச ப் பின்மனொட்டு மபயர்ப் பகுதியில்
பசர்க்கப்படும்.
மபயர்ப் பகுதி + பன்ச ப் பின்மனொட்டு
எ.கொ.
வீடு- கள், எலி- கள்

2. மபயர் பவற்றுச க்கொகத் திொிபுறும்பபொது பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு மபயர்ப் பகுதியுடன்
ப ொிசடயகபவொ திொிபுப் பகுதியுடபனொ பசர்க்கப்படும்.
மபயொின் திொிபுப் பகுதி மபயருடன் திொிபு ஒட்சடச் பசர்ப்பதனொபலொ
இறுதி ம ய்மயொலிசய இரட்டுவதொபலொ உருவொக்கப்படும். ஒலி

ிசல ம ொழியின்

ிரவல் சொொிசய இன் (சில

ப ர்வுகளில் –அன்) மபயர் அல்லது திொிபுப் பகுதிக்கும் பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கும்
இசடயில் விருப்பொக வரும். இவ்வுருபன் அச ப்மபொழுங்சகப் (morphotactics) பின்வரு ொறு
தரலொம்:
மபயர்ப்பகுதி / திொிபுப்பகுதி + (ஒலி ிரவல் சொொிசய) + பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு
வீடு- கள்(-இன்)- ஐ > வீடுகசள/வீடுகளிசன
சக-கள்(-இன்)- ஐ > சககசள/சககளிசன
மபயர் அல்லது திொிபுப் பகுதியுடன் பன்ச , பவற்றுச
பசர்க்கும்பபொது

பல

உருமபொலியனியல்

விதிகள்

ற்றும் ஒலியன் ஒட்டுகசளச்
மசயல்படும்.

எடுத்துக்கொட்டொக

இசடமவளிசயத் (hiatus) தவிர்க்க வ் அல்லது ய் என்ற ஒலியன் வடிவு உடன்படுத்தியொகச் (glide)
மசொருகப்படும். இசதப்பற்றி பின்னொல் விொிவொகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
4.3.2.2 மபயர்ப் பகுதி
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மபயர்ப்பகுதி என்பது திொிபுப் பின்மனொட்டுகள் பசர்க்கப்படொத மபயர் வடிவ ொகும்.
இவ்வடிவில்தொன் மபயர்கள் அகரொதியில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன. இசவ எழுவொய் வடிவிலும்
வரும். மபயர்ப்பகுதி தனியொகபவொ கலப்பொகபவொ வரலொம். மபயர்ப்பகுதி ஒரு மபயர் பவசரக்
மகொண்டிருக்கும் (எ.கொ. கல்); ஒரு கலசவப் மபயர்ப்பகுதி ஒரு பவசரயும் (எ.கொ. ஒரு விசனப்
பகுதியும்) ஒரு ஆக்க ஒட்சடயும் (எ.கொ. மபயரொக்கப் பின்மனொட்டு ப்பு) மகொண்டிருக்கலொம்.
[மப[வி படி] -ப்பு]
அல்லது அது ஒரு பவசரயும் பொல் பின்மனொட்சடயும் மகொண்டிருக்கலொம்.
ொண-வ்-அன்> ொணவன்,
தசல-வ்-அன்> தசலவன்,

ொண-வ்+இ > ொணவி,

ொண-வ்-அர்>

ொணவர்

தசல-வ்-இ> தசலவி, தசல-வ்-அர் > தசலவர்

இதில் -அன் என்பது ஆண்பொல் பின்மனொட்டொகும். -இ என்பது மபண்பொல் பின்மனொட்டொகும். -

அர் என்பது பலர்பொல் (உயர்வுப் பன்ச ) பின்மனொட்டொகும். பல மபயர்ப்பகுதிகள் அ என்பதில்
முடியும் பவசரயும் பகுதிசய உருவொக்கும் (stem forming)

பின்மனொட்டொன ம் என்பசதயும்

மகொண்டிருக்கும்.
ர-ம் > ரம், பழ-ம் > பழம், ில-ம்> ிலம், திட்ட-ம்> திட்டம்
4.3.2.3 திொிபுப் பகுதி
சில மபயர்கள் மபயர்ப்பகுதியுடன் திொிபுப்பகுதி (oblique stem) என்று

அசழக்கப்படும்

திொிபுப் மபயர் வடிவத்சதயும் மகொண்டிருக்கும். சில திொிபுப் பகுதிசயக் மகொண்டிருக்கொது.
திொிபுப்பகுதிக்கு

ொன்கு

டங்கு மசயல்பொடும் சூழல் வருசகயும் இருக்கும். ப ற்மசொன்ன

எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுள்ளது பபொல் முதலொவது, இப்மபயர் வடிவத்துடன் தொன் பவற்றுச ப்
பிமனொட்டுகள்

பசர்க்கப்படுகின்றன;

இரண்டொவது

மபயொின்

வடிவம்தொன்

மபயர்

ஒரு

அசடயொகக் கிழச ச் மசயல்பொட்டுடன் தசலச ப் மபயருக்கு முன்னொல் வரும் வடிவ ொகும்;
மூன்றொவது இப்மபயர் வடிவம்தொன் சுட்டுப்மபயர் கட்டு ொனத்தில் முதல் மபயர்த் தனி
வரும் வடிவ ொகும்.

ொக

ொன்கொவது இப்மபயர் வடிவம்தொன் பல பின்னுருபுகளுக்கு முன்வரும்

வடிவ ொகும். திொிபுப்பகுதியொக வரும். மபயர்கள் திொிபுப் பகுதியொக வரு ொ வரொதொ என்பதன்
அடிப்பசடயிலும் திொிபு அடியொக வந்தொல் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவம் அடிப்படியிலும்
மபயர்கசள ொன்கு வகுப்புகளொக பவறுபடுத்திக் கொட்டலொம்.
1) த்து என்ற திொிபு ஒட்டு உசடய திொிபுப் பகுதி
2) அற்று என்ற திொிபு ஒட்டுசடய திொிபுப் பகுதி
3) ம ய்மயொலிகள் இரட்டிப்பொல் உருவொக்கப்படும் திொிபுப் பகுதி
4)

ொற்றுப் மபயர்களின் திொிபுப் பகுதி
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4.3.2.3.1. த்து என்ற திொிபு ஒட்டு உசடய திொிபுப் பகுதி
இவ்வகுப்பில் வரும் மபயர்கள் அம் என்ற இறுதி அசசசயக் மகொண்டிருக்கும் (எ.கொ.
ரம்,

ிலம், பழம்). இப்மபயர்கள் அவற்றின் இறுதி ஒலியனொன ம் என்பசத த்து என்ற திொிபு

ஒட்டொல் இடம்மபயர்த்துத் திொிபுப் பகுதிசய உருவொக்கும்.
ர-த்து >

ரத்து, பழ-த்து>பழத்து, ில-த்து> ிலத்து, பதொட்ட-

த்து>பதொட்டத்து

இத்திொிபுப்பகுதியின் வருசகயின் ொன்கு சூழல்கள் கீபழ எடுத்துக் கொட்டப்பட்டுள்ளன.
1.

திொிபுப் பகுதி + பவற்றுச ஒட்டு
பதொட்ட-த்த்-இல் > பதொட்டத்தில்

2.

திொிபுப்பகுதி + தசலச ப் மபயர்
பதொட்ட-த்து-க் கதவு > பதொட்டத்துக் கதவு

3.

திொிபுப் பகுதி + மபயர் (மபயர்-மபயர் கூட்டில்)
பதொட்ட- த்து- ப் பூ > பதொட்டத்துப் பூ

4.

திொிபுப் பகுதி- பின்னுருபு
பதொட்ட-த்து-ப் பக்கம் > பதொட்டத்துப் பக்கம்

திொிபு வடிவுகசளத் மதொடர்ந்து வரும் மபயர்களின் அல்லது பின்னுருபுகளின் மதொடக்க அசடப்பு
ஒலிகளொக

க், ச், த், ப்

என்பனவற்றின் அடிப்பசடயில் முன்னர் வரும் திொிபுப் பகுதி

சம்பந்தப்பட்ட அசடப்மபொலிக்கு இரட்டித்த ஒலிசயக் மகொண்டிருப்பசத உணரொலொம்.
4.3.2.3.2. அற்று என்ற திொிபு ஒட்டுசடய திொிபுப் பகுதி
இவ்வகுப்பு ஐந்து மபயர்கசளக் ( ொற்றுப் மபயர்கசள) மகொண்டிருக்கும். இசவ ஒபர
திொிபு ஒட்சட ஏற்கும் என்பதன் அடிப்பசடயில் மபொதுவொன பண்சபக் மகொண்டிருக்கின்றன.
இசவ பல, சில,அசவ

ற்றும் எல்லொம் என்பனவொகும். இப்மபயர்கள் அவற்றின் திொிபுப்

பகுதிசய அற்று என்ற திொிபு ஒட்டு பசர்க்கப்படும்பபொது உருவொக்கும். எல்லொம் என்பதில் ம்
என்பது ீக்கப்படும். இசவ, அசவ என்பனவற்றில் ஐ என்பது அ என சுருக்கப்படும்.
பல-வ்-அற்று > பலவற்று
அ-வ்-அற்று > அவற்று
எல்லொ-வ்-அற்று > எல்லொவற்று
இந்த வசகயில் படும் திொிபுப் பகுதி வரும் சூழல்கள் கீபழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1.

திொிபுப் பகுதி + பவற்றுச ஒட்டு
பல-வ்-அற்-ஓடு > பலவற்பறொடு
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2.

திொிபுப் பகுதி + தசலச ப் மபயர்
பல- வ்- அற்-இன் விசல > பலவற்றின் விசல

3.

திொிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் மதொடர்
பல-வ்- ற்-இன் பக்கம் > பலவற்றின் பக்கம்

இவ்வசகயிற்படும் மபயர்களுடன் ( ொற்றுப்மபயர்களுடன்) இன் என்ற ஒலி ிரவல் சொொிசய
கட்டொய ொக

அற்று

என்ற

திொிபு

ஒட்டுக்குப்

பின்னொல்

அசவ

மபயர்

விபசடண ொக

வரும்பபொமதொ அல்லது பின்னுருபொல் மதொடரப்படும்பபொபதொ வரும்.
4.3.2.3.3 ம ய்மயொலிகள் இரட்டிப்பொல் உருவொக்கப்படும் திொிபுப் பகுதி

டு அல்லது று என்ற அசசகளொல் இறுதியுறும் எல்லொப் மபயர்களும் இவ்வகுப்பில்
அடங்கும் (எ.கொ. வீடு,

ொடு, ஆறு, கிணறு). இவ்வகுப்சபச் சொர்ந்த மபயர்கள் இறூதி அசசயின்

ம ய்மயழுத்துக்கள் இரட்ட திொிபு அடிசய உருவொக்கும்.
வீடு

> வீட்டு, ொடு > ொட்டு, ஆறு > ஆற்று, கிணறு > கிணற்று

இவ்வசகயிற்படும் திொிபு அடியின் வருசகச் சூழல் கீபழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1.

திொிபுப் பகுதி + பவற்றுச ஒட்டு
வீட்- ட்-இல்> வீட்டில்
கிணற்- ற்- இல்>கிணற்றில்

2.

திொிபுப் பகுதி + தசலச ப் மபயர்
வீட்-டு-க் கதவு>வீட்டுக் கதவு
கிணற்- று-ச் சுவர்>

3.

திொிபுப் பகுதி + மபயர்
வீட்-டு பவசல > வீட்டுபவசல
கிணற்-று-த் தண்ணீர் > கிணற்றுத் தண்ணிர்

4.

திொிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் மதொடர்
வீட்-டு-ப் பக்கம் >வீட்டுப் பக்கம்
கிணற்-று-ப் பக்கம் >கிணற்றுப் பக்கம்

ப ற்மசொன்ன மூன்று வகுப்பில் படொத மபயர்ச் மசொற்கள் யொவும் மபயொின் ொன்கொவது வகுப்படிச்
சொரும். இசவகள்தொம் மபயர்களில் மபரும்பொன்ச யொகும் பிற வகுப்சபச் சொர்ந்த மபயர்கள்
அவற்றின் திொிபுப் பகுதியொக வரு ிடங்களில் இசவ அவற்றின் மபயர்ப் பகுதியொக வரும்.
1.

திொிபுப் பகுதி + பவற்றுச ஒட்டு
தசல-ய்-இல் > தசலயில்
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2.

திொிபுப் பகுதி + தசலச ப் மபயர்
தசல யிர்

3.

திொிபுப் பகுதி + மபயர்
தசல வலி

4.

திொிபுப் பகுதி + பின்னுருபு
தசல ப ல்

4.3.2.3.4.

ொற்றுப் மபயர்களின் திொிபுப் பகுதி

ொற்றுப் மபயர்கள் மபயர்ச்மசொல்லின் வசகப்பொட்டின் ஒரு அசடப்பட்ட துசணக்
குழு

ொகும்.

ொற்றுப் மபயர்கள் மபயர்களின் துசணக்குழு

மபரும்பொலும்

மதொடொியல்

சொர்ந்ததொகும்.

எனபவ

ொகக் குழு ப்படுவதின் கொரணம்
ொற்றுப்

மபயர்கள்

வசகப்பொட்சடச் சொர்ந்ததொகக் கருதப்படிகின்றன. ஐந்து வசகப்படும்
வசகக்கு அதொவது மூவிட
இரண்டொவது
அஃறிசண

ற்றும்

மதொடொியல்

ொற்றுப் மபயர்களின் ஒரு

ொற்றுப் மபயர்களுக்குத் திொிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. முதலொவது,

ொன்கொவது

இட ொற்றுப்

மபயர்களும்,

மூன்றொவது

இடப்பன்ச

ொற்றுப் மபயர்களுக்கும் திொிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. முதலொவது, இரண்டொவது

ற்றும் ொன்கொவது

ொற்றுப் மபயர்கள் அவற்றின் திொிபுப் பகுதிசய அவற்றின்

வடிவின் ஒலியனியல்
ொற்றுப்மபயர்களுக்கு

ொற்றுப்மபயர்கள்

ொற்றத்தொல் உருவொக்கின்றது. படர்க்சக இடப் பன்ச
அற்று

திொிபு

ஒட்டுமபற்ற

திொிபுப்பகுதி

இருக்கின்றது.

அட்டவசண ொற்றுப் மபயர்கசளயும் அவற்றின் திொிபு வடிவங்கசளயும் கொட்டும்.
இடம்

ொற்றுப்மபயர்

திொிபு வடிவம்

தன்ச ஒருச

ொன்

என் (ன்), என

முன்னிசல ஒருச

ீ

உன் (ன்), உன்

படர்க்சக ஒருச

ஆண்பொல்

இவன்/அவன்

இவன்/அவன்

படர்க்சக ஒருச

மபண்பொல்

இவள்/அவள்

இவள்/அவள்

படர்க்சக ஒருச

அஃறிசண

இது/அது

இது/அது

படர்க்சக ஒருச

ஆண்பொல் / இவர்/அவர்

இவர்/அவர்

மபண்பொல்
தற்சுட்டு ஒருச

தொன்

தன்/தன

தன்ச ப் பன்ச

ொங்கள்/ ொம்

எங்கள்/ ம்(ம்),

முன்னிசலப் பன்ச

ீங்கள்

உங்கள்

படர்க்சகப் பன்ச

ஆண்பொல்/ இவர்கள்/அவர்கள்

மபண்பொல்
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படர்க்சக பன்ச / அஃறிசண

தற்சுட்டுப் பன்ச

இசவ/அசவ

இவற்று/அவற்று

இசவகள்/அசவகள்

இசவகள்/அசவகள்

தொங்கள்

தங்கள்

ப ற்மசொன்ன அட்டவசணப்படி

ொன் என்ற தன்ச ப் மபயருக்கு மூன்று திொிபுப் பகுதி

வடிவங்கள் இருக்கின்றன: என், என்ன், என. என
முன்னும்,

ொன்கொவது பவற்றூச ப் பின்மனொட்டுக்கு

என்ன் என்பது இடம் என்ற பின்னுருபுக்கு முன்னும், என் தசலச ப் மபயருக்கு

முன்னும் பிற பின்னுருபுகளுக்கு முன்னும் வரும்.
1.

திொிபுப் பகுதி + பவற்றுச ஒட்டு
என-க்கு > எனக்கு, என்ன்-இடம் > என்னிடம்

2.

திொிபுப் பகுதி + தசலச ப் மபயர்
என் வீடு

3.

திொிபுப் பகுதி + பின்னுருபு
என் பக்கம்

4.3.2.3.5. ஒலி ிரவல் சொொிசயகள் இன், அன்
முன்னர் த்து, அற்று என்ற திொிபுச் சொொிசயகசளப் பற்றிப் பொர்த்பதொம். இசவ தவிர இன்,

அன் என்ற ஒலியனியல் பின்மனொட்டுக்கள் வடிவத்திலிருக்கும் விருப்புத் திொிபுச் சொொிசயகளும்
இருக்கின்றன. இசவ ஒலி

ிரவல் முன்மனொட்டுக்கள் என்று அசழக்கப்மபறும். இன் என்பது

எல்லொப்

ட்டும்

மபயர்களுடன்

ொற்றுப்மபயர்களுடன்

வரும்.

அன்

ட்டும் வரும். இவ்மவொலி

என்பது

இது

ற்றும்

அது

என்ற

ிரவல் ஒட்டுக்களொன இன் என்பதும் அன்

என்பதும் வரும் சூழல்கள் கீபழ தரப்பட்டுள்ளன:
1.

பவற்றுச க்கொகத் திொிபுற்ற மபயர்களில் ஒலி ிரவல் பின்மனொட்டு மபயர்ப்பகுதிக்கும்

அல்லது திொிபுப் பகுதிக்கும் அல்லது பன்ச

ஒட்டுக்கும் பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கும்

இசடயில் வரும்.
சக(-இன்)-ஆல் > சகயொல்/சகயினொல்
அத்(-அன்)-ஆல் > அதொல்/அதனொல்
யுத்த-த்த்(-இன்)-ஆல் > யுத்தத்தொல்/யுத்தத்தினொல்
கற்-கள்(-இன்)-ஆல் >கற்களொல்/கற்களினொல்
2.

அசடயொக வரும் மபயர்களுடன் உசடச

பவற்றுச ச் மசயல்பொட்டில் தன்ச ப்

மபயருக்கு முன் வரும்.
சக(-ய்-இன்) புத்தகம் > சகயின் புத்தகம்
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ர(-த்த்-இன்) கிசள > ரத்தின் கிசள
சபயன்-கள்(-இன்) சட்சட > சபயன்களின் சட்சட
3.

ஒரு கிளச ப் பின்மனொட்டுக்கு முன் விருப்பொக, சில மபயர்களுடன் கட்டொய ொகப்

மபயர்ப்பகுதிக்கு அல்லது திொிபுப்பகுதிக்கு அல்லது பன்ச

ஒட்டுக்குப் பின் வரும்.

சொவி(ய்-இன்) மூலம் > சொவியின் மூலம்
அத்(-அன்) மூலம் > அதன் மூலம்
ர(-த்த்(-இன்) மூலம் > ரத்தின் மூலம்
ஆணி-கள்(-இன்) மூலம் >ஆணிகளின் மூலம்
4.3.2.4. எண் குறிப்பு
த ிழில் ஒருச , பன்ச

என்ற இரண்டு எண்கள் இருக்கின்றன. பன்ச

ஒட்டு -கள்/-

க்கள் என்பதொல் உருப-ஒலியனியல் அடிப்பசடயில் குறிப்பீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னர்
கூறியபடி பன்ச

ஒட்டு மபயர்ப்பகுதியுடன் பசர்க்கப்படுகிறது; மபயொின் திொிபு அடியுடன்

பசர்க்கப்படுவதில்சல. பன்ச

ஒட்டிற்கு கள், க்கள் என்ற இரு ொற்ருருபுகள் இருக்கின்றன.

அவற்றின் வருசக பின்வரு ொறு அச யும்: க்கள் ம ட்டுயிர் இறுதியில் வரும் எல்லொப்
மபயர்களுடனும் இரண்டு குற்றுயிர் உள்ள அசசகசளக் மகொண்ட உ என்ற குற்றுயிரொல்
இறுதியுறும் மபயர்களுடனும் பசர்ந்து வரும்; பிற இடங்களில் கள் வரும்.
ஒருச ப் மபயர் - பன்ச ப் மபயர்

ஒருச ப்மபயர் - பன்ச ப் மபயர்

பூ

-

பூ- க்கள்

கண்

-

கண்- கள்

ஈ

-

ஈ- க்கள்

ரம்

-

ரங்- கள்

பசு

-

பசு- க்கள்

வீடு

-

வீடு-கள்

மதரு

-

மதரு- க்கள்

கல்

-

கற்- கள்

4.3.2.5. பவற்றுச க் குறியீடு/உருபு
மபயர் அல்லது மபயர்த்மதொடருக்கும் விசனக்கும் அல்லது இரண்டு மபயருகளுக்கும்
அல்லது மபயர்த்மதொடர்களுக்கும் இசடயில் வரும் மதொடொியல்
உறவுகசள பவற்றுச

ற்றும் மபொருண்ச யியல்

மவளிப்படுத்தும். விசனப் பயனிசலகள் ஒரு வொக்கியத்தில் கட்டொய

ற்றும் விருப்புப் பங்மகடுப்பொளர்கசள எடுக்கும் (எ.கொ. எழுவொய்ப் மபயர்த் மதொடர்கள்,
மசயப்படுமபொருள், மபயர்த்மதொடர்கள், விசனயசடகள்). இவ்வொறு பவற்றுச க் குறியீடுகள்
(உருபுகள்) மபயர்த்மதொடருக்கும் விசனப் பயனிசலக்கும் இசடயிலுள்ள மதொடொியல்

ற்றும்

மபொருண்ச யியல் உறசவ மவளிப்படுத்துகிறது. அதொவது அசவ ஒரு பங்மகடுப்பொளர் மபயர்த்
மதொடொின் இலக்கணச் மசயன்ச சயக் கொட்டும் (எ.கொ. எழுவொய் மசயல்படு மபொருள்). ப லும்
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அசவ

பயனிசலயொக்கத்தில்

பங்மகடுப்பொளர்

மபயர்த்மதொடொின்

மபொருண்ச யியல்

பங்களிப்சப மவளிப்படுத்தும் (எ.கொ. ஒரு மசயலின் அல்லது ிகழ்வின் கொரணம், ிகழ்வு அல்லது
ிசலயின் இடம், இயக்கத்தின் மூலம் அல்லது இலக்கு). உசடச

பவற்றுச

இரண்டு

மபயர்த்மதொடருக்கு இசடயில் உள்ள உறசவ மவளிப்படுத்தும்.
உருபனியல்,

மதொடொியல்

அடிப்பசடயில்

பவற்றுச க்

குறியீடு

இரு

வழிகளில்

உருப்படுத்தம் மசய்யப்படுகிறது.
1.

பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகளொல்

2.

பின்னுருபுகளொல் (இவற்றில் சில கட்டுண்ட வடிவுகள்)

பின்மனொட்டுக்கசளப் மபொறுத்தசவசரயில் பவற்றுச க் குறிப்பு பவற்றுச
ற்றும்

பின்னுருபு

இவற்றின்

ஒன்றுபசர்க்சகயொல்

உருப்படுத்தம்

பின்மனொட்டு

மசய்யப்படுகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொகக் கருவியின் மபொருணச ப் பங்களிப்பு ஆல் என்ற பின்மனொட்டொலும் (எ.கொ.

சொவியொல்) மூலம் என்ற பின்னுருபொலும் (எ.கொ. சொவி மூலம்) மவளிப்படுத்தலொம் இறுதியொகக்
கருவியின்

மபொருண்ச யியல்

பங்களிப்சப

ஒரு

பவற்றுச ப்

பின்மனொட்சட

பின்னுருபொல் மவளிப்படுத்தலொம். மகொண்டு என்ற பின்னுருபு இரண்டொம் பவற்றுச

ஆளும்

உருவொன

ஐ-சய ஆளுசக மசய்யும் (எ.கொ. சொவிசயக் மகொண்டு). தற்கொலத் த ிழில் ஆறு பவற்றுச ப்
பின்மனொட்டுகள் இருக்கின்றன.
பவற்றுச

பின்மனொட்டுகள்

மசயப்படுமபொருள்

ஐ

மகொசடபவற்றுச

(உ)க்கு

கருவி பவற்றுச

ஆல்

உடன் ிகழ்ச்சி பவற்றுச

ஓடு

இட பவற்றுச

இல்

பவற்றுச

அது

ஐந்து கட்டுண்ட பின்னுருபுகள் இருக்கின்றன.
கட்டுண்ட பவற்றுச

கட்டுண்ட பின்னுருபுகள்

இடபவற்றுச

இடம்

உடன் ிகழ்ச்சி பவற்றுச

உடன்

மூல பவற்றுச

இருந்து

பயனசட பவற்றுச

ஆக

ரபு இலக்கணவியலொர் பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகசளயும் ஆக தவிர பிற கட்டுண்ட
பின்னுருபுகசளயும் பல இடப் பின்னுருபுகசளயும் பவற்றுச

குறிகளொக எடுத்தொண்டனர்.

இக்குறிகளின் அடிப்பசடயில் அவர்கள் எட்டு பவற்றுச கசள பவறுபடுத்தினர். இசவகள்
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அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவத்தொபலொ வொிசச எண்ணொபலொ அசடயொளப்படுத்தப்பட்டன.
பவற்றுச க்

குறியீட்டொல்

குறிப்பிடப்படொத

விளி

பவற்றுச யும்

அவர்கள்

பசர்த்துக்மகொண்டனர். பின்னர் ப னொட்டு இலக்கணத்தொர்கள் இலத்தின் அல்லது ச ஸ்கிருத
இலக்கணக் கசலச்மசொற்கசளப் பயன்படுத்தி பவற்றுச

குறியின் மசயல்பொடு அடிப்பசடயில்

எட்டு பவற்றுச கசள புலக்குறிப்பு மசய்தனர்
1.

எழுவொய் பவற்றுச

2.

மசயல்பொடு மபொருள் பவற்றுச

3.

மகொசட பவற்றுச

4.

கருவி பவற்றுச

5.

உடன் ிகழ்ச்சி பவற்றுச

6.

இட பவற்றுச

7.

ீங்கல் பவற்றுச

8.

உசடச பவற்றுச

9.

விளி பவற்றுச

பவற்றுச க் குறிகளின் ப ற்மசொன்ன புலக்குறிப்புகள் ஒரு பவற்றுச க் குறியின்
மபொருண்ச சய முழுவது ொக உருப்படுத்தம் மசய்யவில்சல; ஏமனன்றொல் அசவ அவற்றின்
மசயல்பொடுகளில் ஒன்சறத்தொன் மவளிப்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொகக் கருவி பவற்றுச ப்
பின்மனொட்டு என்று புலக்குறிப்பு மசய்யப்பட்ட ஆல் என்ற பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு கருவிச்
மசயல்பொட்சட மவளிப்படுத்துவதுடன் பிற கருத்துக்கசளயும் மவளிப்படுத்துகின்றன.
பவற்றுச க் குறிகளின் ப ற்மசொன்ன புலக்குறிப்புகள் ஒரு பவற்றுச க் குறியின்
மபொருண்ச சய முழுவது ொக உருப்படுத்தம் மசய்யவில்சல; ஏமனன்றொல் அசவ அவற்றின்
மசயல்பொடுகளில் ஒன்சறத்தொன் மவளிப்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொகக் கருவி பவற்றுச ப்
பின்மனொட்டு என்று புலக்குறிப்பு மசய்யப்பட்ட ஆல் என்ற பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு கருவிச்
மசயல்பொட்சட மவளிப்படுத்துவதுடன் பிற கருத்துக்கசளயும் மவளிப்படுத்துகின்றன.
பவற்றுச

அசடயொளக்

குறியீட்சடப்

மபொருத்தவசரயில்

பின்வரும்

பொகுபொட்டு

அடிப்பசடயில் விளக்கலொம்:
1.

பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு

2.

கட்டுண்ட பின்னுருபுகள்

3.

பின்னுருபுகள் (சுதந்திர ொன வடிவுகள்)

பின்வரும்

அட்டவசண

பவற்றுச

உருபுகசளயும் அவற்றின்

அவற்றின் மவறுபட்ட மசயல்பொடுகசளயும் தரும்:
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பவற்றுச

பின்மனொட்டு/

வருசக முசற

மபொருள்/ மசயல்பொடு

பின்னுருபு
1. எழுவொய்

-Ø

1. எழுவொய்

பவற்றுச

எ.கொ. ரொ ன் வந்தொன்
2. பயனிசல
எ.கொ. கு ரன் ொணவன்
3. எழுவொய் ிரப்பி
எ.கொ.

ொணவன்

கு ரன்

ஆவொன்
4. மசயப்படுமபொருள்
எ.கொ.

கு ரன்

ிரப்பி

ரொ சனத்

தசலவன் ஆக்கினொன்
5. மசயப்படுமபொருள்

எ.கொ.

கு ொர் தண்ணீர் பகட்டொன்
2. மசயப்படு

-ஐ

1. மசயப்படு மபொருள்

மபொருள்

எ.கொ.

பவற்றுச

பொர்த்தொன்

3. மகொசட
பவற்றுச

-க்கு~ -உக்கு~-கு

1. மபயர்களின்

ரொ ன்

சபயசன

1. அயற்மசயப்படு மபொருள்

ற்றும்

ொற்றுப் எ.கொ. கு ொர் அப்பொவுக்கு ஒரு
மபயர்களின் திொிபுப் படத்சதக் கொட்டினொன்
-க்கு

பகுதியுடன்
வரும்.

எ.கொ. கு ொர் அப்பொவுக்கு ஒரு

எ.கொ.

ரத்து-க்கு கடிதம் மகொடுத்தொன்

பலவற்று-க்கு,

ஆற்று-

2. இ/ஈ/ஐ/அய் என்று
முடியும்
மபயரடிகளுடன்

பவசல மசய்கிறொன்
4. அனுபவிப்பவர்
எ.கொ. கு ொருக்கு ஒரு புத்தகம்
இருக்கிறது.

க்கு வரும்
ஈக்கு,

3. கொர்ணம்
எ.கொ. கு ொர் பணத்துக்குத்தொன்

க்கு, என-க்கு

எ.கொ.

2. இயக்கத்தின் இலக்கு

தம்பிக்கு,

5. கொலத்தின் கூறு

சட்சடக்கு எ.கொ.

ொய்க்கு, படிப்புக்கு
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3. பிற

எல்லொப்

6. விகிதம்

மபயரடிகளுக்குப்

எ.கொ.

பின் உக்கு வரும்.

மூன்று பவசள சொப்பிடு

எ.கொ.

அம் ொ-உக்கு,

ருந்து ஒரு

ொசளக்கு

7. பகிர்ந்தளிப்புச் மசயல்பொடு

பொல்- உக்கு, மதரு-வ்- எ.கொ. ஆளுக்கு ஒரு டீ பபொடு
உக்கு,

சபயன்-உக்கு,

ஒலி ிரவல்

சொொிசய இன், அன்
என்பனவற்சறத்
மதொடர்ந்து

வரும்

ொதிொி

கு ொருக்கு

எ.கொ.

மபண்ண்-உக்கு
4. கு

8. ஒப்புச

இவன்

ல்லவன்
9. குறிப்பிடும் இடம்
எ.கொ.

தரொசுக்கு நூறு ச ல்

பின்னொல்

எ.கொ. பசு+இன்+கு>
பசுவிற்கு,
அது+அன்+கு
அதற்கு
4. பயனசட
பவற்றுச

-க்கு-ஆக

~

-

1. க்கு-ஆக

1. பயனசடவு

உக்கு-ஆக ~

எ.கொ. ொய்-க்கு-ஆக

எ.கொ. ரொேொ தன் சபயனுக்கொகப்

-கு-ஆக

2. உக்கு-ஆக

பணம் பசர்த்தொன்

எ.கொ.அவன்-உக்குஆக
3. கு- ஆக

2. கொரணம்
எ.கொ. ரொேொ தன் அப்பொவுக்கொகச்
சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வொந்தொன்

எ.கொ.பசுவிற்-கு-ஆக
5. கருவி

-ஆல்

பவற்றுச

1. கருவி
எ.கொ. கு ொர் கத்தியொல் பழத்சத
மவட்டினொன்
2. வழி
எ.கொ.

கு ொர்

தன்

அனுபவத்தொல்

கண்ட
இசதக்

துசளக்கக் கற்றுக்மகொண்டொன்.
3. மூலம்/ உருமபொருள்
எ.கொ. கு ொர்
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பந்சதச் மசய்தொன்.
4. கொரணம்-1

மவயிலொல்

எ.கொ.

கு ொர்

வரவில்சல.
5. கொரணம் -2
எ.கொ.

சழயொல் பயிர்

ன்றொக

வளர்ந்தது
6. உடனிகழ்ச்

-ஓடு/ -உடன்

சி பவற்றுச

1. உடனிகழ்ச்சி
எ.கொ. கு ொர் தன்

சனவி-ய் -

ஓடு/-உடன் வந்தொன்
2. முசற எ.கொ. கு ொர் அன் ப்-

ஓடு/-உடன் சிொித்தொன்.
3. வழி
எ.கொ கு ொர் அப்பொவின் உதவி-

ய்-ஓடு/-உடன்

இசதப்

படித்தொன்.
4. அதிகப்படி
எ.கொ. ரொேொ ொன்கு இட்லிபயொடு
இரண்டு

பதொசசயும்

சொப்பிட்டொன்.
5. இடம்
எ.கொ.

கு ொர்

வீட்படொடு

இருக்கிறொன்.
6. திசச
எ.கொ.

கு ொர்

மதருபவொடு

டந்தொன்
7. உட்படுதல்
எ.கொ. சித்திசர

ொசத்பதொடு த ிழ்

வருஷம் ஆரம்பிக்கிறது.
8. வசரயசற
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எ.கொ.

இந்த

ஊொில்

ஒரு

பகொயிபலொடு சொி
7. இட

-இல்

1. இடத்தில் இடம்

பவற்றுச

குருவி

எ.கொ.

ரத்தில்

உட்கொந்திருக்கிறது.
2. கொலத்தின்

புள்ளியிடம்

(எதிர்கொலத்துடன்)
எ.கொ.

ஒரு

வொரத்தில்

அளவு

(இறந்த

ரொேொ

வருவொன்.
3. கொல

கொலத்துடன்)
எ.கொ. ரொே ஒருவொரத்தில் இந்த
புத்தகத்சதப் படித்தொன்.
4. பொங்கு
எ.கொ.

கு ொர்

த ிழில்

பபசினொன்
5. இசடபடு உறவு
எ.கொ. அந்த

ொம்பழங்களில் சில்

ல்பகொவொ. அந்த

ொணவர்களில்

சிலர் ன்றொக படிப்பவர்கள்.
-இடம்

1. இயக்கத்தின் இலக்கு
எ.கொ.

அப்பொவிடம்

ரொேொ

வந்தொன்.
2. சக ொற்றத்தின் மூலம்
எ.கொ. ரொேொ

ந்திொியிடம் ஒரு

பொிசு வொங்கினொன்.
3. உணர்ச்சியின் இலக்கு
எ.கொ.

ரொேொ

அப்பொவிடம்

பகொபப்பட்டொன்.
8.

ீக்கல்
பவற்றுச

-இல்/-இடம்–

1. இட
பவற்றுச க்குத்
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இருந்து, இருந்து

திொிபுற்ற மபயசரத் எ.கொ.

பகொவிலிலிருந்து

ரொேொ

மதொடர்ந்து வரும் . வந்தொன்.
எ.கொ.

ரத்தில்

–

2. உள்ளத்திலிருந்து பிொிதல்

இருந்து சபயனிடம் எ.கொ.
– இருந்து

ரொேொ

தன்

ம ருப்பிலிருந்து/

2. ப ரடியொக
இடப்பகுதியுடன்
வரும்.
எ.கொ. அங்க்- இருந்து
ப ல்- இருந்து
என்ற

இடபவற்றுச ப்
பின்மனொட்டிற்குத்
விலங்கினப்

மபயர்களுடன்
வருசகயிலும்

ஒரு

புலியிட ிருந்து கொப்பொற்றினொன்.
3. பதர்வின் மூலம்
எ.கொ. ரொேொ

ொணவர்களிலிருந்து

ஒரு

ல்லவசனத்

பதர்ந்மதடுத்தொன்.

-இல்

திொிபுற்ற

அப்பொசவ

4. மதொடர்ச்சியின் மதொடக்கம்
எ.கொ.

ந்திொியிலிருந்து

எல்பலொரும்

லஞ்சம்

வொங்குகிறொர்.

-இடம்

என்ற இட பவற்றுச ப்
பின்மனொட்டிற்குத் திொிபு
விலங்கினப்
மபயர்களுடன்
வருசகயிலும் -இருந்து
அதன் மசயல்பொடுகளில்
(மபொருள்களில்)
பவறுபடும்

(பொர்க்க

அடுத்தப்பக்கத்தில்)
9. உசடச
பவறுச

-இன், -உசடய, - 1. திொிபு வடிவில் மபயர்
அது, மபயர்திொிபு

எ.கொ.

ரத்துக்கிசள

அடி

2. மபயர் + ஒலி ிரவல்
– இன்
எ.கொ. அரசனின் முடி
3. மபயர் + உசடச
பவற்றுச அது
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எ.கொ.அரசனது முடி
4. மபயர்

+

இசட ிசல
சொொிசய

+

உசடச ப்
பின்மனொட்டு
எ.கொ. ொயினது வொல்
5. மபயரசடப்
பின்மனொட்டு
உசடய
எ.கொ.

ொயினுசடய

வொல்
4.3.2.6. மபயர் அடுக்குகள்
மபயர்கள் பவற்றுச களுக்கொக திொிபுறுவசதக் கருத்தில் மகொண்டு இரண்டு மபயர்களின்
பவற்றுச

சொர் அடுக்குகள் கீபழ தரப்பட்டுள்ளன, ஒன்று அஃறிசணப் கொல் என்பதற்கொகவும்

ற்மறொன்று பன்ச ப் மபயர் சபயன் என்பதற்கொகவும் பவற்றுச அடுக்குகள் தரப்பட்டுள்ளன.
பவற்றுச

ஒருச

பன்ச

எழுவொய்பவற்றுச

கொல்

கொல்-கள்

மசயப்படுமபொருள்பவற்றுச

கொல்-ஐ

கொல்-கள்-ஐ

மகொசட பவற்றுச

கொல்-உக்கு

கொல்-கள்-உக்கு

கொல்-உக்கு-ஆக

கொல்-கள்-உக்கு-ஆக

கருவி பவற்றுச

கொல்-ஆல்

கொல்-கள்-ஆல்

உடனிகழ்சி பவற்றுச

கொல்-ஓடு, கொல்-உடன்

கொல்-கள்-ஓடு, கொல்கள்-உடன்

இட பவற்றுச

கொல்-இல்

கொல்-கள்-இல்

கொல்-இல்-இருந்து

கொல்-கள்-இல்-இருந்து

உசடச பவற்றுச

கொல்-இன் –அது

கொல்-கள்-அது

பவற்றுச

ஒருச

பன்ச

எழுவொய்பவற்றுச

சபயன்

சபயன்-கள்

மசயப்படுமபொருள்பவற்றுச

சபயன்-ஐ

சபயன்-கள்-ஐ

மகொசட பவற்றுச

சபயன்-உக்கு

சபயன்-கள்-உக்கு

ன்ச பவற்றுச

ீங்கல் பவற்றுச
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ன்ச பவற்றுச

சபயன்-உக்கு-ஆக

சபயன்-கள்-உக்கு-ஆக

கருவி பவற்றுச

சபயன்-ஆல்

சபயன்-கள்-ஆல்

உடனிகழ்சி பவற்றுச

சபயன்-ஓடு,

சபயன்- சபயன்-கள்-ஓடு,

இட பவற்றுச
ீங்கல் பவற்றுச
உசடச பவற்றுச

சபயன்கள்-

உடன்

உடன்

சபயன்-இடம்

சபயன்-கள்-இடம்

சபயன்-இல்-இருந்து

சபயன்-கள்-இல்-இருந்து

சபயன்-இன் –அது

சபயன்-கள்-அது

4.3.2.6.1. பவற்றுச உருபுகளும் சந்தி விதிகளும்
இரொபசந்திரன் (Rajendran, 1999) த து த ிழ் உருபனியல் ஆய்வி உருவொக்கதிற்கு (Tamil
Morphological

Analyzer)

பவண்டி

த ிழ்ப்

மபயர்ச்மசொற்கசளச்

சந்திவிதிகசளக்

கருத்திற்மகொண்டு பொகுபொடு மசய்சகயில் பின்வரும் சந்திவிதிகசளப் பட்டியலிடுகின்றொர்
(இரொபசந்திரன், 1994:47-56). இது மபயர்கசள அவற்றின் எண்

ற்றும் பவற்றுச த் திொிபின்

அடிப்பசடயில் வசகபடுத்த உதவும்.
1.

ஆ, ஓ, ஊ என முடியும் மபயர்கசளத் மதொடர்ந்து உயிர்த் மதொடக்க பவற்றுச ப்

பின்மனொட்டுகள் (உ.பவ.பி.) வரும்பபொது வ் என்ற உடன்படுத்தி இசடயில் வரும்.
-ஆ/ஓ/ஊ + உ.பவ.பி-ஆ/ஓ/ஊ- வ்- உ.பவ.பி.
எ.கொ.
கடொ + ஐ

> கடொசவ

கடொ + ஆல்

> கடொவொல்

கடொ + ஓடு

>கடொபவொடு

கடொ + உடன் > கடொவுடன்
கடொ + உக்கு >கடொவுக்கு

2.

கடொ + இன்

> கடொவின்

கடொ + இல்

> கடொவில்

இ, ஈ, ஐ என்று முடியும் மபயர்கள் -உக்கு தவிர்த்த பிற பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகசள

ஏற்கும்பபொது ய் என்ற உடன்படுத்தி ஒலி இசடயில் வரும்.
-இ/ஈ/ஐ + உக்கு தவிர்த்த உ.பவ.பி. இ/ஈ/ஐ–ய்-உ.பவ.பி
எ.கொ.
எலி + ஐ

> எலிசய

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

285
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
எலி + ஆல்

> எலியொல்

எலி + ஓடு

> எலிபயொடு

எலி + உடன் > எலியுடன்

3.

எலி + இன்

> எலியின்

எலி + இல்

> எலியில்

இ, ஈ, ஐ, ய் என்று முடியும் மபயர்கள் முவரும் பவற்றுச ப் பின்மனொட்டு -உக்கு என்பதன்

உ மகடும்
-இ/ஈ/ஐ/ய் + உக்குஇ/ஈ/ஐ/ய்-க்கு
எ.கொ.
எலி + உக்கு > எலிக்கு
ஈ + உக்கு

> ஈக்கு

யொசன + உக்கு > யொசனக்கு
ம ய்
4.

+ உக்கு > ம ய்க்கு

உ-வில் முடியும் மபயர்கசள அவற்றின் சந்திச் மசயல்பொடு அடிப்பசடயில்

ொன்கு

வசககளொகப் பிொிக்கலொம்
4.1. (C)VV-ட்-உ என்ற அசச அச ப்பக் மகொண்ட மசொற்கசளத் மதொடர்ந்து உயிர்த் மதொடக்க
பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கள் வரும்பபொது உ மகட, ட் இரட்டிக்கும்.
(C)VV ட் – உ + உ.பவ.பி (C)VVட்ட் – உ.பவ.பி
எ.கொ.
கொடு+ஐ > கொட்சட
கொடு+ஆல் > கொட்டொல்
கொடு+ஓடு > கொபடொடு
கொடு+உடன் > கொட்டுடன்
கொடு+உக்கு > கொட்டுக்கு
கொடு+இன் > கொட்டின்
கொடு+இல் > கொட்டில்
4.2.

று-வில்

முடியும்

மபயர்கசளத்

மதொடர்ந்து

பின்மனொட்டுக்கள் வரும்பபொது உ மகட ற் இரட்டும்.
-று + உ.பவ.பி  ற்ற் – உ.பவ.பி.
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4.3.

(C)VCC-உ அல்லது (C)VVC-உ என்ற அசச அச ப்புசடய மபயர்கசளத் மதொடர்ந்து

உயிர்த்மதொடக்க பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகள் வருசகயில் உ மகடும்
(C)VCC-உ + உ.பவ.பி. 

CVCC-உ.பவ.பி

எ.கொ.
வண்டு+ஐ > வண்சட
வண்டு+ஆல் > வண்டொல்
வண்டு+ஓடு

> வண்படொடு

வண்டு+உடன் > வண்டுடன்
வண்டு+உக்கு > வண்டுக்கு
வண்டு+இன் > வண்டின்
வண்டு+இல்

>வண்டில்

கொது+ ஐ > கொசத
கொது+ ஆல் > கொதொல்
கொது+ ஓடு > கொபதொபடொடு
கொது+ உடன் > கொதுடன்
கொது+ உக்கு > கொதுக்கு
கொது+ இன் > கொதின்
கொது+ இல் > கொதில்
4.4 (C)VCV என்ற அசசயச ப்சபக் மகொண்டு உ-வில் முடியும்
உயிர்த் மதொடக்க பவற்றுச

ஒட்டுகள்

வரும்பபொது வ்

இசடயில் வரும்.
(C)VC-உ + உ.பவ.பி. (C)VC-உ-வ்-உ.பவ.பி.
பசு+ ஐ > பசுசவ
பசு+ஆல் > பசுவொல்
பசு+உக்கு > பசுவுக்கு
பசு+

ஓடு > பசுபவொடு

பசு+உடன் > பசுவுடன்
பசு+இன் > பசுவின்
பசு +இல் > பசுவில்
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5.

(C)VC என்ற அசச அச ப்புசடய ண், ல், ள், ன் என முடியும் மபயர்கசளத் (ஓரசசச்

மபயர்கசள) மதொடர்ந்து உயிர் மதொடக்க பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுகள் வர முசறபய ண், ய், ல்,

ள், ன் என்பன இரட்டும். (விதிவிலக்கு ய் + உக்கு > ய்க்கு. எ.கொ. ம ய் + உக்கு > ம ய்க்கு)
(C)Vண்/ய்/ல்/ள்/ன் + உ.பவ.பி

(C)Vண்ண்/ய்ய்/ல்ல்/ள்ள்/ன்ன். உ.பவ.பி.

கண்+ ஐ > கண்சண
கண்+ஆல் >கண்ணொல்
கண்+உக்கு > கண்ணுக்கு
கண்+ஓடு > கண்பணொடு
கண்+உடன் > கண்ணுடன்
கண்+இன் > கண்ணின்
கண்+உசடய > கண்ணுசடய
கண்+அது > கண்ணது
கண்+இல் > கண்ணில்
ம ய்+ ஐ > ம ய்சய
ம ய்+ஆல் > ம ய்யொல்
ம ய்+உக்கு > ம ய்க்கு
ம ய்+ஓடு > ம ய்பயொடு
ம ய்+உடன் > ம ய்யுடன்
ம ய்+இன் > ம ய்யின்
ம ய் +உசடய > ம ய்யுசடய
ம ய்+அது > ம ய்யது
ம ய்+இல் > ம ய்யில்
கல்+ ஐ > கல்சல
கல்+ஆல் > கல்லொல்
கல்+உக்கு > கல்லுக்கு
கல்+ஓடு > கல்பலொடு
கல்+உடன் > கல்லுடன்
கல்+இன் > கல்லின்
கல்+உசடய > கல்லுசடய
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கல்+அது > கல்லது
கல்+இல் > கல்லில்
முள்+ ஐ > முள்சள
முள்+ஆல் >முள்ளொல்
முள்+உக்கு >முள்ளுக்கு
முள்+ஓடு >முள்பளொடு
முள்+உடன் > முள்ளுடன்
முள்+இன் > முள்ளின்
முள் + உசடய > முள்ளுசடய
முள்+அது > முள்ளது
முள்+இல் >முள்ளில்
மபொன்+ ஐ > மபொன்சன
மபொன்+ ஆல் > மபொன்னொல்
மபொன்+உக்கு > மபொன்னுக்கு
மபொன்+ஓடு > மபொன்பனொடு
மபொன்+உடன் > மபொன்னுடன்
மபொன்+இன் > மபொன்னின்
மபொன்+உசடய > மபொன்னுசடய

6.

மபொன்+அது

> மபொன்னது

மபொன்+இல்

> மபொன்னில்

அம் ஈற்றுப் மபயர்கசளத் மதொடர்ந்து உயிர்த்மதொடக்க பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கள்

வரும்பபொது ம் மகட த்த் என்ற சொொிசய இசடயில் வரும்.
-அம் + உ.பவ.பி.-அ-த்த்-உ.பவ.பி.
ரம்+ஐ >

ரத்சத

ரம்+ஆல் > ரத்தொல்
ரம்+உக்கு >

ரத்துக்கு

ரம்+ஓடு > மபொன்பனொடு
ரம்+உடன்

>

ரத்துடன்

ரம்+இன் > ரத்தின்
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ரம்+உசடய >

ரத்துசடய

ரம்+அது > ரத்தினது
ரம்+இல் >

ரத்தில்

6. அ ஈற்றுப் மபயர்களொன பல, சில என்பனவற்சறத் மதொடர்ந்து உயிர்த்மதொடக்க பவற்றுச ப்
பின்மனொட்டுகள் வரும்பபொது அற்ற் என்ற சொொிசய இசடயில் வரும்.
பல + உ.பவ.பி.(பல-வ்-அற்ற்-உ.பவ.பி.
பல+ ஐ > பலவற்சற
பல+ஆல் > பலவற்றொல்
பல+உக்கு > பலவற்றுக்கு
பல+ஓடு>பலவற்பறொடு
பல+உடன் > பலவற்றுடன்
பல+இன் > பலவற்றின்
பல + உசடய > பலவற்றுசடய
பல + அது > பலவற்றினது
பல + இல் >பலவற்றில்
8.

எல்லொம் என்ற மபயசரத் மதொடர்ந்து உயிர்த்மதொடக்க பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கள்

வரும்பபொது ம் மகட அற்ற் என்ற சொொிசய இசடயில் வரும்.
எல்லொம் + உ.பவ.பி.எல்லொ-வ்-அற்ற் – உ.பவ.பி.
எல்லொம் + ஐ > எல்லொவற்சற
எல்லொம் +ஆல் > எல்லொவற்றொல்
எல்லொம் +உக்கு > எல்லொவற்றுக்கு
எல்லொம் +ஓடு>எல்லொவற்பறொடு
எல்லொம் +உடன் > எல்லொவற்றுடன்
எல்லொம் +இன் > எல்லொவற்றின்
எல்லொம் +உசடய > எல்லொவற்றுசடய
எல்லொம் +அது > எல்லொவற்றினது
9.

5.ஆம் 6- ஆம் விதிகளுக்கு உட்படொத ண், ல், ள், ன்

ற்றும் ர், ழ்

என முடியும்

மபயர்கசளத் மதொடர்ந்து உயிர்த்மதொடக்க பவற்றுச ப் பின்மனொட்டுக்கள் வரும்பபொது அசவ
எந்தவித ொற்றமு ின்றி இசணயும் (விதிவிலக்கு: ய் + உக்கு > ய்க்கு).
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(5-ஆம், 6-ஆம் விதிக்கு உட்படொத) -ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் + உ.பவ.பி. ( ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் +
உ.பவ.பி.
எ.கொ
தூண்+ ஐ > தூசண
தூண்+ஆல் >துணொல்
தூண்+உக்கு > தூணுக்கு
தூண் +ஓடு >தூபணொடு
தூண் + உடன் > தூணுடன்
தூண்+இன் > தூணின்
தூண்+உசடய >தூணுசடய
தூண்+அது > தூணது
தூண்+இல் > தூணில்
ொய்+ ஐ > ொசய
ொய்+ஆல்> ொயொல்
ொய்+உக்கு> ொய்க்கு
ொய்+ஓடு> ொபயொடு
ொய்+உடன் > ொயுடன்
ொய்+இன் > ொயின்
ொய் + உசடய > ொயுசடய
ொய் + அது > ொயது
ொய் + இல் > ொயில்
கொல் + ஐ > கொசல
கொல் + ஆல் > கொலொல்
கொல் + உக்கு > கொலுக்கு
கொல் + ஓடு > கொபலொடு
கொல் + உடன் > கொலுடன்
கொல் + இன் > கொலின்
கொல்+உசடய > கொலுசடய
கொல்+அது > கொலது
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கொல்+இல் > கொலில்.
வொள்+ ஐ > வொசள
வொள்+ஆல்>வொளொல்
வொள்+ உக்கு > வொளுக்கு
வொள்+ ஓடு >வொபளொடு
வொள்+ உடன் > வொளுடன்
வொள்+ இன் >வொளின்
வொள்+ உசடய > வொளுசடய
வொள்+ அது>வொளது
வொள்+ இல்>வொளில்
ொன்+ ஐ >

ொசன

ொன்+ ஆல்> ொனொல்
ொன்+ உக்கு > ொனுக்கு
ொன்+ ஓடு> ொபனொடு
ொன்+ உடன் > ொனுடன்
ொன்+ இன்> ொனின்
ொன்+ உசடய > ொனுசடய
ொன்+ அது> ொனது
ொன்+ இல் >

ொனில்.

சுவர்+ ஐ > சுவசர
சுவர்+ ஆல் > சுவரொல்
சுவர்+உக்கு > சுவருக்கு
சுவர்+ஓடு > சுவபரொடு
சுவர்+ உடன் > சுவருடன்
சுவர்+ இன் > சுவொின்
சுவர்+ உசடய > சுவருசடய
சுவர்+ அது > சுவரது
சுவர்+இல்>சுவொில்.
இதழ்+ ஐ > இதசழ
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இதழ்+ ஆல்>இதழொல்
இதழ்+ உக்கு >இதழுக்கு
இதழ்+ ஓடு >இதபழொடு
இதழ்+ உடன் >இதழுடன்
இதழ்+ இன் >இதழின்
இதழ்+ உசடய >இதழுசடய
இதழ்+ அது>இதழது
இதழ்+ இல்>இதழில்.
10.

இன் என்ற சொொிசய ஒருச ப்பன்ச ப் மபயர்ப்பகுதிகசளத் மதொடர்ந்து பவற்றுச

உருபுகளுக்கு முன்னர் விருப்பொக வரும்.
எ.கொ.
பசு

+

ஐ

>பசுவிசன

பசு

+

ஆல்

>பசுவினொல்

பசு

+

உக்கு >பசுவினுக்கு

பசு

+

ஓடு

பசு

+

உடன் >பசுவினுடன்

பசு

+

உசடய >பசுவினுசடய

பசு

+

அது

>பசுவினது

பசு

+

இல்

>பசுவினில்.

>பசுவிபனொடு

கமற் ண்ட உருதபாலியனியல் விதி ள் அடிப்பரடயில் தான் இைாகசந்திைன் (Rajendran 1999)
தன்

உருபனியல்

பிாித்துள்ளார்.

பகுப்பாய்வியின்

இவ்வாறு

தசால்

உருவாக் த்திற் ா ப்

அடுக்கு ரளப்

தபயர்

தபயர் ரள
அடுக்கு ள்

23

வர

(nouns

ளா ப்

pardigms)

விரனயடுக்கு ள் (verb paradigms), தபயைரட அடுக்கு ள் (adjective pardigms) விரனயரட
அடுக்கு ள் (verb paradigms), எண்ணடுக்கு ள் (numeral paradigms) வர ப்படுத்தி உருபனியல்
மாற்ேங் ரளக்

ணினிக்கு அேியச்தசய்து தசாற் ரள உருபன் ளா ப் பிாிக்கும் அணுகுமுரே

தசால்லடுக்கு

அணுகுமுரே

உருபனியல்

பகுப்பாய்விதான்

தமாழி ளுக் ிரடயிலான

(paradigm
இந்திய

இயந்திை

approach)
அைசின்

அடிப்பரடயிலானதாகும்.

நிதி

நல்ர யில்

தமாழிதபயர்ப்புக் ான

நரடதபற்ே

உருபனியல்

பயன்பத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தர ய ஆய்வி குேித்து (Rajendran 1999) தனது
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ரவஷணவி (2003) தனது ஆய்கவட்டில் விாிவா த் தந்துள்ளனர். இத்தர ய அணுகுமுரேதான்
ததய்வசுந்தைமும் சந்தி பிாிப்பான், உருபனியல் ஆய்வி, பிரழதிருத்தி ஆ ிய

ருவி ள் த ாண்ட

‘தமன்தமிழ்” என்று அரழக் ப்படு ின்ே தமது தசால்லாளர் (word processor) உருவாக் த்திற்குப்
பயன்படுத்து ின்ோர்.
4.3.2.7. விசன அடுக்குகள்
விசனகசள அசவ ஏற்கும் இறந்தகொல– ிகழ்கொல–எதிர்கொல ஒட்டுகளின் அடிப்பசடயில்
ஏழு மபரும் பிொிவுகளொகவும் உருபனியல் விதிகளின் அடிப்பசடயில் ப லும் சிறு பிொிவுகளொகப்
பிொித்து சீரற்றுத் திொிபுறும் விசனகசளயும் கருத்திற்மகொண்டு 27 பிொிவுகளொகப் பிொிக்கலொம்.
அசவயொவன: மசய் - பிொிவு, அழு – பிொிவு, சொகு – பிொிவு, விடு – பிொிவு, மபறு – பிொிவு, பவ –பிொிவு,
புகழ்; - பிொிவு, ப ொ – பிொிவு, அறி – பிொிவு, அகல் - பிொிவு, மகொல் - பிொிவு, ஆள் - பிொிவு, மகொள் பிொிவு, ஓடு – பிொிவு, மசொல் - பிொிவு, பபொ – பிொிவு, கல் - பிொிவு, பகள் - பிொிவு, உண் - பிொிவு, பூண் பிொிவு, கொண் - பிொிவு, தின் - பிொிவு,

ில் - பிொிவு, படி - பிொிவு,

ட – பிொிவு. இத்தர ய விரன

அடுக்கு ள் தான் தசால் அடுக்குமுரே உருபனியல் க ாட்பாடு அடிப்பரடயிலான அடுக்கு
அணுமுரேக்கு

அடிப்பரடயா

விரனயடுக்கு ளா க்

குழுமி

அரம ின்ேது.
ணிப்தபாேிக்கு

முன்னர்

கூேியப்டி

உருதபாலியனியல்

விரன ரள

விதி ரள

ற்பித்து

உருபனியல் ஆய்வு தசய்யும் உருபனியல் ஆய்வி உருவாக் ப்படு ின்ேது.
த்/கிற்/வ் பிொிவு
இதில் அடங்கும் விசனகசள ஐந்து உட்பிொிவுகளொகப் பொகுபொடு மசய்யலொம்.
வ.எண்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

ிகழ்கொல

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்

1

மசய்

மசய்தொன்

மசய்கிறொன்

மசய்வொன்

மசய்யும்

2

அழு

அழுதொன்

அழுகிறொன்

அழுவொன்

அழும்

3

சொகு

மசத்தொன்

சொகிறொன்

சொவொன்

சொகும்

4

விடு

விட்டொன்

விடுகிறொன்

விடுவொன்

விடும்

5

மபறு

மபற்றொன்

மபறுகிறொன்

மபறுவொன்

மபறும்

ந்த்/கிற்/வ் பிொிவு
இதில் 10 உட்பிொிவுகள் வரும்.
வ.எண்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

ிகழ்கொல

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்
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1.

புகழ்

புகழ்ந்தொன்

புகழ்கிறொன்

புகழ்வொன்

புகழும்

2.

விழு

விழுந்தொன்

விழுகிறொன்

விழுவொன்

விழும்

3.

அறி

அறிந்தொன்

அறிகிறொன்

அறிவொன்

அறியும்

4.

ப ொ

ம ொந்தொன்

ப ொகிறொன்

ப ொவொன்

ப ொகும்

5.

பவ

மவந்தொன்

பவகிறொன்

பவவொன்

பவகும்

6.

வொ

வந்தொன்

வருகிறொன்

வருவொன்

வரும்

7.

அகல்

அகன்றொன்

அகல்கிறொன்

அகல்வொன்

அகலும்

8.

மகொல்

மகொன்றொன்

மகொல்கிறொன்

மகொல்வொன்

மகொல்லும்

9.

ஆள்

ஆண்டொன்

ஆள்கிறொன்

ஆள்வொன்

ஆளும்

10.

மகொள்

மகொண்டொன்

மகொள்கிறொன்

மகொள்வொன்

மகொள்ளும்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

த்/கிற்/ப்/ பிொிவு
வ.எண்

ிகழ்கொல

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்

1.

ஓடு

ஓடினொன்

ஓடுகிறொன்

ஓடுவொன்

ஓடும்

2.

மசொல்

மசொன்னொன்

மசொல்கிறொன்

மசொல்வொன்

மசொல்லும்

3.

பபொ

பபொனொன்

பபொகிறொன்

பபொவொன்

பபொகும்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

ிகழ்கொல

த்/கிற்/ப்/பிொிவு
வ.எண்

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்

1.

கல்

கற்றொன்

கற்கிறொன்

கற்பொன்

கற்கும்

2.

பகள்

பகட்பொன்

பகட்கிறொன்

பகட்பொன்

பகட்கும்

3.

உண்

உண்டொன்

உண்கிறொன்

உண்பொன்

உண்ணும்

4.

பூண்

பூண்டொன்

பூணுகிறொன்

பூண்பொன்

பூணும்

5.

கொண்

கண்டொன்

கொண்கிறொன்

கொண்பொன்

கொணும்

6.

தின்

தின்பொன்

தின்கிறொன்

தின்பொன்

தின்னும்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

ந்த்/கிற்/ப்/ பிொிவு
வ.எண்

ிகழ்கொல

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்
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ில்

1.

ின்றொன்

ிற்கிறொன்

இறந்தகொல

ிகழ்கொல

ிற்பொன்

ிற்கும்

த்த்/க்கிற்/ப்ப்/ பிொிவு
வ.எண்

விசனபகுதி

படி

1.

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்

படித்தொன்

படிக்கிறொன்

படிப்பொன்

படிக்கும்

ந்த்/ க்கிற்/ ப்ப்/ பிொிவு
வ.எண்

விசனபகுதி

இறந்தகொல

எதிர்கொல வி. எதிர்கொல

வி.மு.

வி.மு.

மு.

வி.மு.

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஆண்பொல்

ஒன்றன்பொல்

ட

1.

ிகழ்கொல

டந்தொன்

டக்கிறொன்

டப்பொன்

டக்கும்

இைாகசந்திைன் உருவாக் ிய உருபனியல் ஆய்வி அதன் உருவாக் திற் ா
வர

தபயர் ரள 23

ளா ப் பிாிக் ிோர். இப்பிாிவு ளின் அடிபரடயில் தான் அவருரடய உருபனியல்

உருவாக் ிச் தசயல்படு ின்ேது.
4.4 த ிழில் உருபனியல் ஆய்விகள்
த ிழ்ம ொழி ஒரு திரொவிட ம ொழி. இம்ம ொழி விசனச்மசொல்சல இறுதியொகக் மகொண்ட
வொக்கியங்கசள

உசடயதொகும்.

இம்ம ொழி

இலக்கணச்

இலக்கணப் மபொருண்ச கசள) உருபனியலில்

மசயற்பொங்குகசள

(அதொவது

ிசலயில் மவளப்படுத்தும் ஒட்டுக்கள்

ிசறந்த

ம ொழியொக விளங்குகிறது. இம்ம ொழியில் உள்ள ஒவ்மவொரு பவர் உருபனும் ஆயிரக்கணக்கொன
மசொற்களின் உருவொக்கத்திற்கு (அதொவது திொிபு

ற்றும் ஆக்க வடிவுகளின் உருவொக்கத்திற்கு)

அடிப்பசடயொக அச கிறது. த ிழ் வொக்கியங்கள் எழுவொய்மதொடசரயும் விசனசயயும் மகொண்ட
அச ப்பொகபவொ எழுவொய்த்மதொடசரயும் மசயப்படுமபொருள் மதொடசரயும் விசனயும் மகொண்ட
அச ப்பொகபவொ

எழுவொய்த்மதொடசரயும்

மபயர்த்மதொடசரயும்

(அதொவது

பயனிசலத்

மதொடசரயும்) மகொண்ட அச ப்பொகபவொ வரும். இதன் கொரண ொகத் த ிழ் ம ொழி ஒரு SOV
ம ொழி என்பர். த ிழ் ம ொழி ஒரு முன்
மபற்றுள்ளது. மபயர்கள் பவற்றுச
விசனகளுக்கும்

உள்ள

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

ொதிொி SOV ம ொழிக்குள்ள எல்லொப் பண்புக்கூறுகசளயும்

உருபுகளுக்கொகத் திொிபுறுகின்றன. மபயர்த்மதொடர்களுக்கும்

உறவுகள்

பவற்றுச

விசனகள்

உருபுகளொபலொ

கொல

பின்னுருபுகளொபலொ

இசட ிசலகசள

ஏற்பதொகவும்

எழுவொய்த்மதொடருக்கு உடன்பொடொக விசனமுற்று விகுதிகசள ஏற்பதொகவும் வருகின்றன. இதன்
கொரண ொக எந்தக் கணிப்மபொறி மதொடர்பொன ம ொழி ஆய்விற்கும் உருபனியல் பகுப்பொய்வு
இன்றியச யொததொகவும் அடிப்பசடயொகவும் அச கின்றது. ப லும் எழுத்துப்பிசழ திருத்தி
உருவொக்கத்திற்கும் இலக்கணப்பிசழ திருத்தி உருவொக்கத்திற்கும் உருபனியல் பகுப்பொய்வு
அடிப்பசடயொகும்.
உருபனியல் ஆய்வியின் உருவொக்கம் எந்த இயற்சக ம ொழி ஆய்வின் மசயல்பொட்டிற்கும்
ிக

முக்கிய ொன

முதற்படியொகும்.

பவறுபட்ட

ம ொழி
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ம றிமுசறகள் இருக்கின்றன. எளிய இசணப்பு உருபனியல் உள்ள (simple concatinative
morphology) ம ொழிகள் மசொல்லும் மசயற்பொங்கும் (item and process)
வொிசசமுசறயும் (item and arrangement) என்ற ம ொழி
ஆய்விகளொல்

த து

பதசவசயப்

பூர்த்தி

ற்றும் மசொல்லும்

ொதிொிகளொல் உருவொக்கப்பட்ட

மசய்துமகொண்டுள்ளன.

பண்புக்கூறுகள்

அடிப்பசடயிலொன ஒருச ப்படுத்தும் பகொட்பொடுகள் (unification theories) ஸ்பொனிஷ் பபொன்ற
ம ொழிகளுக்குப்

பயன்படுத்தப்பட்டது.

இக்கொலத்சதய

ிகப்

புகழ்வொய்ந்த

கணினிசொர்

இலக்கண ொன தசலச யொல் இயக்கப்படும் மதொடரச ப்பு இலக்கணம் (Head-Driven Phrase
Structure Grammar (HDPSG) பண்புக்கூறு அடிப்பசடயிலொன உருபனியசலப் (Feature Basecd
Morphology)

பயன்படுத்துகின்றது.

பயன்படுத்தப்பட்ட

இங்கு

த ிழ்ம ொழியின்

உருபனியல்

ொதிொிகளும் பவறு முன்னணி ொதிொிகளும் விளக்கப்படும்.

கணிப்மபொறி வழி ஆய்சவப் மபொறுத்தவசரயில் இரு ட்ட
உருபனியலின்

ஆய்வுக்குப்

முக்கிய

பகொட்பொடுகளில்

ஒன்றொகும்.

இது

பரந்த

ொதிொி (two level model)
பரப்மபல்சலயில்படும்

ம ொழிகளுக்குச் மசயல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. முற்று ிசல தொனியங்கி (Finite State Automata
(FSA))

ொதிொி மசன்சனயிலுள்ள AUKBC ஆய்வு ச யத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட உருபனியல்

பகுப்பொய்வி முற்று ிசலத் தொனியங்கி அட்டவசணசயப் (finite automata state table) பயன்படுத்தி
மசயல்படுகின்றது. தசலச த் மதொடொில் அச ப்பு இலக்கணம் (Head Phrase Structure
Grammar (HPSC)) த ிழுக்கு உ ொரொணியொல் (Umarani, 2001) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆம்பிள் என்ற

ற்மறொரு

ொதிொி மசொல்லும் வொிசசயும் என்ற

ொதிொியுடன் மதொடர்புசடயது.

பகுத்துலும் உருவொக்கலும் (Parsing and Generation) இயற்சக ம ொழிகளின் உருபனியல்
ஆய்வின் இரு முக்கிய ொன ப ர்வுகள் ஆகும். பகுப்பொய்வு என்பது பகுப்பொய்வி தரப்பட்ட
உள்ளீட்சட புொிந்து மகொள்ளவும் ஆயவும் மசய்து மபரும்பொலும் அவற்சறப் மபொருண்ச
இலக்கணப் பண்புக் கூறுகளுடன் மவளியீடொகத் திருப்பித்தரும் மசயல்பொடொகும். பல உசர

ற்றும்
ீட்பு

ஒழுங்குமுசறகளுக்கும் (Text Retrieval Systems (TRS)) இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புச் (Machine
Translation (MT)) மசயல்பொடுகளுக்கும் பகுப்பொய்வு முக்கிய ொனது ஆகும். அதொவது இந்த
இரண்டு மசயல்பொடுகளுக்கும் மதொடக்க இடம் பகுப்பொய்வொகும். ஒரு உணொி (recognizer)
உள்ளீட்டுச் மசொல்சல பவறுபட்ட

உருபன்களொகப்

பகுப்பொய்வு மசய்கின்றது. ஆங்கிலச்

மசொல்லொன reads என்பது பின்வரு ொறு புொிந்து மகொள்ளப்படும்: read என்ற விசனயில்
படர்க்சக இட ஒருச

எண் குறிப்பிடப்பட்ட

ிகழ்கொல வடிவம். பகுப்பொய்வி உணொியிலிருந்து

அது புொிந்து மகொள்ளும் மசொற்களுக்குப் மபொருத்த ொன அச ப்சபத் தருகிறது என்ற அளவில்
பவறுபடுகின்றது. இவ்வொறு ஒரு உருபனியல் பகுப்பொய்வி உள்ளீடு மசய்யப்பட்ட மசொல்சல
அதன் உறுப்பு உருபன்களொகப் பிொித்து அதசனப் படி ிசல அச ப்பொகப் பகுப்பொய்வு
மசய்கிறது. இது மசொல்லொக்கத்தில் உருபன்கசள இசணப்பதற்கு ம ொழியில் குறிப்பிட்ட இயக்க
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ம றியின் ஒரு ப ொக்சக மவளிப்படுத்துகிறது. இவ்விக்கம றி ஒரு பவருடன் கட்டுண்ட
உருபுகசள முன்மனொட்டொகபவொ உள்மளொட்டொகபவொ பின்மனொட்டொகபவொ பவருடன் பசர்க்கும்.
த ிழ்ம ொழியில் இது கூடுதலொகப் பின்மனொட்டொக்கம் ஆகும். முன்மனொட்டுக்கள் ச ஸ்கிருதத்தில்
இருந்து வந்த சில கடன் மசொற்களில் இருக்கின்றன.

ொறொக, உருபனியல் உருவொக்கி

(Morphological Generator) உருபன்கசள இசணத்துச் மசொற்கசள உருவொக்கும் ப ொக்சகப்
பயன்படுத்துகிறது. இவ்வொறு உருபனியல் உருவொக்கி பகுப்பொய்வதன்
உள்ளீடு ஒரு குழு

றுதசலயொகும். இதன்

உருபன்கபளொ அதன் இலக்கண அச ப்புகபளொ ஆகும். இது அவற்சற

ஒன்றிசணத்து ஒரு ம ொழியில்

ல்வடிவொக்கமுள்ள மசொற்கசள உருவொக்குகிறது. உருபனியல்

பகுப்பொய்வி இச்மசயல்பொடுகளில் ஒன்சறபயொ அதற்கு ப லொனவற்சறபயொ மசய்கின்றது.
பவறுபட்ட உருபனியல் ஆய்விகள் அசவ விளக்கும் ம ொழிகளின் அடிப்பசடயில் பவறுபட்ட
பகொட்பொடு அணுகுமுசறகசளப் பயன்படுத்துகிறது. அதொவது பவறுபட்ட ம ொழிகளின் இயல்பும்
கலசவத்தன்ச யும்

அவற்சற

ஆயப்மபொருத்த ொன

பகொட்பொடு

அணுகுமுசறகசளத்

தீர் ொனிக்கிறது. பவறுபட்ட சட்டங்களின் அடிப்பசடயில் பவறுபட்ட உருபனியல் ஆய்விகள்
உருவொக்கப்படுகின்றன.

பவறுபட்ட

சட்டகங்களின்

பதொ;வும்

அவற்றின்

பவறுபட்ட

சடமுசறபடுத்தல்களும் ஒப்பீடு மசய்யும் ஆய்வுக்கு அவசிய ொகிறது.
இப்பகுதியில் இரு ட்ட உருபனியசலப் பயன்படுத்தும் பிசிகிம்ப ொ (PCKimmo), ஆம்பிள்
(Ample) என்பனவும் மசொல்லும் வொிசசமுசறயும் என்ற

ொதிொியின் அடிப்பசடயில் அச ந்த

ேிஎஸ் ொர்ஃபும் (GSMorph) மசொல்லும் மசயற்பொங்கும்

ொதிொியின் அடிப்பசடயில் அச ந்த

இரொ சொ ியின் (Ramaswamy, 2000) த ிழ் உருவொக்கியும் (Generator for Tamil) மசொல்
ஒலியனியல் (Lexical Phonology) அணுகுமுசற அடிப்பசடயில் அச ந்த இரங்க ொதனின்
(Renganathan,1997) படக் த ிழும் (Tag Tamil) மசொல்லும் வொிசசமுசறயும்
மசயற்பொங்கும் என்ற இரு

ற்றம் மசொல்லும்

ொதிொிகசளயும் பயன்படுத்தும் சவஷ்ணவியின் த ிழ்; உருபனியல்

பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும் இரொபசந்திரனின் உருபனியல் ஆய்வியும் விளக்கப்படுகின்றன.
இசவ

தவிர

த ிழில்

முயற்சிக்கப்பட்டுள்ள

பிற

உருபனியல்

ஆய்விகளும்

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
த ிழில் கணிப்மபொறி மதொடர்பொன மசயல்பொடுகளுக்கு அடிப்பசடயொக அச வது
உருபனியல் பகுப்பொய்வும் உருவொக்கமும் ஆகும். பலர் இதில் பங்களிப்பு மசய்துள்ளனர். பல
உருபனியல்

ஆய்விகள்

த ிழில்

உருவொக்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றில்

முக்கிய ொனசவகசளப்பற்றிய சிறு குறிப்பு கீபழ தரப்பட்டுள்ளன.
4.4.1. இரொபேந்திரனின் த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்வி
முதல் முதலில் இந்திய ம ொழிகளுக்கிசடயில் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்சப ப ற்மகொள்ள
பவண்டி

அனுசொரொகொ

(anusaraka

‘language

acessor’)

என்ற

ம ொழிமபயர்புக்

கருவி

உருவொக்கத்திற்கொகப் பொணினி வடிவவொதம் அடிப்பசடயில் ஆய்வு ப ற்மகொண்ட குழுசவச்
சொர்ந்த ஆய்வொளர்களொல் DOE

ிதி

ல்சகயில் மதொடங்கிய ஆய்வுதொன் இந்தியொவில் இயற்சக
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ம ொழி

ஆய்விற்கு

வித்திட்டது

எனலொம்.

இந்திய

ம ொழிகளுக்கிசடயிலொன

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பு ஆய்வுக்கொக உருவொக்கப்பட்ட உருபனியல் பகுப்பொய்விகள் அடிப்பசடயில்
த ிழ்-இந்தி

ம ொழி

மபயர்ப்புக்கொகத்

த ிழ்

உருபனியல்

உதவியுன் உருவொக்கப்பட்டது. AUKBC ஆய்வு
உருபனியல்

பகுப்பொய்வியும்

பகுப்பொய்வியும்

இரொபசந்திரன்

ிறுவனக் குழுவினரொல் உருவொக்கப்பட்ட அபி

இரொபசந்திரனின்

ப ற்பொர்சவயில்

த ிழ்ப் பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசறயில் பல்கசலக்கழக

உருவொக்கப்பட்டதுதொன்.

ொனியக் குழுவின் ிதி ல்சகயில்

கீழ் ப ற்மகொள்ளப்பட்ட “Spell and Grammar Checher for Tamil” என்ற உயரொய்வுக்கொக
PROLOG

வழியச ப்பு

ம ொழிசயப்

பயன்படுத்தி

ஒரு

உருபனியல்

இரொபசந்திரனொல் உருவொக்கப்பட்டது. இப்பகுப்பொய்வி இந்திய ம ொழிகளின்
விொிதரவில் பயன்படுத்தப்பட்டு

பகுப்பொய்வி

டுவண்

ிறுவன

திப்பீடு மசய்தபபொது 95% மவற்றிகர ொக பகுத்துக்குறித்தல்

மவளியீடு கிசடத்தது.
முன்னர்

குேிப்பிட்டது

கபான்று

இந்த

உருபனியல்

பகுப்பாய்வி

தசால்லடுக்கு

அணுகுமுரேரய (word and paradigm) அடித்தளமா க் த ாண்ட அடுக்கு அணுகுமுரே
(paradigm approach) அடிப்பரடயில் உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.
4.4.2. கபணசனின் உருபனியல் பகுப்பொய்வி
கபணசன்

(Ganesan,

1994,

ச ய ிறுவனம் உருவொக்கிய மூன்று

2003)

அவர்கள்

த ிழுக்கொக

இந்திய

ம ொழிகளின்

ில்லியன் மசொற்கள் அடங்கிய விொிதரசவ (CIIL Corpus)

ஆய பவண்டி ஒரு உருபனியல் பகுப்பொய்விசய உருவொக்கினொர். இவர் ஒலியனியல்

ற்றும்

உருபனியல் விதிகசளக் சகயொண்டு இப்பகுப்பொய்விசய உருவொக்கினொர். ச ீபத்தில் சிறந்த
த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்விசய உருவொக்கியுள்ளொர்.
4.4.3. கபிலனின் த ிழ் விசனகளுக்கொன உருபனியல் பகுப்பொய்வி
கபிலன்

(Kabilan,

1994)

அவர்கள்

த ிழ்

விசனகளுக்கொன

ஒரு

உருபனியல்

பகுப்பொய்விசய உருவொக்கினொர். இது பபரொசிொியர் மதய்வசுந்தரத்தின் (ம ொழியியல் பகுதி,
த ிழ்ம ொழித் துசற, மசன்சனப் பல்கசலக்கழகம்) ப ற்பொர்சவயின் கீழ்

டந்த த ிழ்சொர்

இயற்சக ம ொழி ஆய்வின் விசளவொகும்.
4.4.4. மதய்வசுந்தரத்தின் உருபனியல் பகுத்துக் குறிப்பொன்
மதய்வசுந்தரம் த ிழுக்மகன ஒரு மசொல்லொய்விசயத் (Word Processor) தயொொித்துள்ளொர்.
இது

ிக

ன்றொகச் மசயல்பொடு மசய்கின்றது. இது இரு ிசல

ொதிொிசய (two-level-model)

அடிப்பசடயொகக் மகொண்டது. புணர்ச்சி விதிகள் பகுப்பொய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இவர் ஆய்வி (Deivasundaram and Gopal 2003) உருமபொலியனியல்

ற்றும் உருபனியல் என்ற

இரு ிசலகளில் மசயல்படுகின்றது. இது ஒலியன் பசர்ப்சபயும் (phonemic addition), ஒலியன்
ொற்றத்சதயும்

(phonemic

change)

கணக்கிமலடுக்கின்றது.
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அச ப்மபொழுங்கு (mophotactics) அடிப்பசடயில் ஒட்டுகள் பகுதியுடன் இசணக்கப்படும்
ிரசலக் கணக்கிமலடுத்துக் மகொண்டு பகுப்பொய்வு மசய்யும். இது ஒரு எடுத்துக்கொட்டொன
உருபனியல் பகுப்பொய்வியொகும். முற்றிலும் ம ொழியல் விதிகசளப் பயன்படுத்தி மவற்றிகர ொக
முடிக்கப்பட்டு த ிழுக்கொன தசலச் சிறந்த மசொல்லொய்வியொக (மசொல்லொளரகொக/ம ன் த ிழொக)
வளர்து இது த ிழ் உலசக வலம் வருகின்றது. அரசுப்பணிகளுக்கொக இச்மசொலொய்வி த ிழக
அரசொல் பொிந்துசரக்கப்பட்டுப் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
4.4.5. AUKBC ிறுவனத் த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்வி
AUKBC ஆய்வு

ிறுவனம் (த ிழ்ப் பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசறயுடன் இசணந்து)

உருவொக்கிய API உருபனியல் மசொல்லொய்வி தரவுக்பகொப்பு,

ிசல

ொற்றச வு அட்டவசண

(State table.dat) என்பனவற்றில் தந்துள்ள தொனியங்கி அட்டவசணசயச் சொர்ந்து இருக்கிறது.
API

உருபனியல்

மசொல்லொய்வி

மசொற்கசள

அதன்

திொிபுகளிலிருந்து

பிொித்மதடுக்கும்படி

வடிவச க்கப்பட்டுள்ளது.
4.4.6. சவஷ்ணவியின் த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும்
சவஷ்ணவி (Vaishnavi Ramaswamy, 2003) முசனவர் பட்ட ஆய்வுக்கொகத் த ிழ்
உருபனியல்

பகுப்பொய்சவ

எடுத்துக்மகொண்டு

ஆய்பவட்டிசனச்

சவஷ்ணவி (Vaishnavi Ramaswamy, 2002) த து ஆய்வியல்

மசய்துள்ளொர்.

ப லும்

ிசறஞர் ஆய்பவட்டிற்கொக

த ிழுக்கு ஒரு உருபனியல் உருவொக்கிசய உருவொக்கி விளக்க ொகத் தந்துள்ளொர். அவருசடய
உருபனியல்

உருவொக்கி

மசொல்லும்

வொிசசமுசறயும்

ொதிொிசயயும் மசொல்லும் மசயற்பொங்கும்

(word

and

arrangement

model)

ொதிொிசயயும் (word and process model) தசால்லும்

அடுக்கும் (word and paradigm model) ஆ ிய மூன்று க ாட்பாடு ரளயும் பயன்படுத்தி
ப ற்மகொள்ளப்பட்ட ஒரு லப்பு அணுகுமுரே ாகும். இந்த உருவொக்கி பிசிகிப ொவின் (Pckimmo)
கூட்டிசணப்பு ம றிமுசறயொல் மசயல்படுகின்றது. சவஷ்ணவி இசதக் கலப்பு

ொதிொி (hybrid

model) என்று அசழக்கின்றொர்.
PERL–இல் உருவொக்கப்பட்ட

ற்றும் மசயல்படுத்தப்பட்ட கலப்பு

ொதிொி (hybrid model)

உள்ளுருவொக்கப்பட்ட மசொற்களஞ்சியத்தின் சட்டகத்சதயும் ம ொழியின் பவறுபட்ட ஒவ்மவொரு
மசொல்

வகுப்பிற்கும்

மசொல்லும்

என்பனவற்றின் ஒரு குழு

வொிசசமுசறயும்

ற்றும்

பவண்டுவதன்

மசயற்பொங்கும்

விதிகசளயும் மகொண்டிருக்கிறது. தரப்பட்ட உருமபொலியனியல்

விதிகளின் அடிப்பசடயில் மசயல்படும் இசணயொன துசண
subroutines)

மசொல்லும்

மூலம்

இதன்

ஆய்வு

சடமுசறகசள (corresponding

ிரூபிக்கப்படுகிறது.

இது

ஒவ்மவொரு

வசகப்பொட்டின் மசொல் வடிவுகசளக் சகயொளும்படி வடிவச க்கப் பட்டுள்ளது. இது முதன்ச
அச ப்பின் பகொப்புகளொல் கட்டசளயிட்ட படி மசயல்படுகிறது. வழியச ப்பு ம ொழியில்
ம ொழித் தகவலின்

ரபுொிச

குறியொக்கம் இருக்கிறது. திறந்த இறுதியுள்ள உருமபொலியனியல்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

300
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ற்றும்

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

தகவலின் பகுப்பொய்வொல் இது சடப்மபறுகிறது (Vaishnavi Ramaswamy, 2003:101-110).
இம் ொதிொி உருபனியல் மசொல்லும்வொிசசமுசறயும்
ொதிொிகளின்

கலசவயில்

அதன்

பகொட்பொட்டு

மசயற்பொட்சடச் மசொற்பகுதியில் (word stem)
ொற்றத்சத (transformation)
(inflectional

stripping)

அடிப்பசடசய

அச த்துக்

மகொள்கிறது.

உருபனியல் இயல்சபப் மபொறுத்து ஒரு

விவரசண மசய்வதொக

ஒவ்வமவொரு

ற்றும் மசொல்லும் மசயற்பொங்கும்

ிசலயிலும்

விளக்க

இயலும்.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

திொிபு

ீக்கத்தின்

கட்டுப்பொடுகளின்

முழுத்மதொடர்சிகளின் வழி கடந்த பின்னர் ஒரு மசொல் பகுப்பொய்வு மசய்யப்படுகிறது. ஒரு
பகுப்பொய்வுத் மதொகுதி (analysis module) வல ிருந்து இட ொகக் பகொர்சவ அச வசத வருடிச்
(scanning) மசய்கிறது. ஒரு ப ரத்தில் ஒரு பின்மனொட்சட வருடி அறிந்து பிொித்மதடுக்கிறது.
ற்றும் ஒவ்மவொரு ப ர்விலும் எடுத்துக்கொட்டப்பட்ட ஒலியனியல்
விதிகளின் உதவியுடன்

ீதிச்மசொல்சல

ற்றும் உருமபொலியனியல்

ீட்டுருவொக்கம் மசய்கிறது. பகொர்சவ தீர்வது வசர இது

சடமபறும். மவளியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருபன்களின் வடிவில் இருக்கும். பின்னர் அசவ
உறுதி மசய்யப்படும்.
இவர் த து உருபனியல் ஆய்வி உருவொக்கத்திற்கொக உருமபொலியனியல் விதிகள்
அடிப்பசடயில் மபயர்கசள 24 குழுக்களொகவும்

ொற்றுப்மபயர்கசள 15 குழுக்களொகவும்

விசனகசள 24 குழுக்களொகவும் மபயரசடகசள இரண்டு குழுக்களொகவும் பகுப்பொய்வு மசய்து
கணினிக்கு உருமபொலியனியல் விதிகசள அறியச்மசய்து த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்விசய
உருவக்கியுள்ளொர்.
4.4.7. வின்ஸ்டன் குருசின் ேி.எஸ்.
ேி.எஸ்.

ொர்ஃப்

(GS

ொர்ஃப் பகுப்பொய்வியும் உருவொக்கியும்
Morph)

என்று

சுருக்க ொகக்

குறிப்பிடபப்படும்

எழுத்து

அடிப்பசடயிலொன அச ப்பு ம ொழியியலொர் உருபனியல் பகுப்பொய்வி (Grapheme Oriented
Structuralist Morphological Processor (GS Morph)) (Sengupta 1999)
மசொல்லும் வொிசச முசறயும்

ஆம்பிள் பபொன்று

ொதிொியின் அடிப்பசடயில் அச ந்தது. இது ஒவ்மவொரு உருபனின்

விொிவொன புற ம ய்ப்படுத்தத்சத பவண்டும் அல்லது ஏற்படுத்தும். ஆம்பிள் ஒட்டுக்கசள அசவ
பின்மனொட்டுக்களொ உள்மளொட்டுக்களொ என்பதன் அடிப்பசடயில் பவறுப்பட்ட பகொப்புகளில்
பசகொிக்க இயலும். ஆனொல் ேிஎஸ்

ொர்ஃபின் பகுப்பொய்வு ஒரு பவர்ச் மசொற்களஞ்சியத்சதயும்

(Root Lexicon) பின்மனொட்டுக்களின் மசொற்களஞ்சியத்சதயும் (Suffix Lexicon) உட்படுத்தும்.
ேிஎஸ்

ொர்ஃப் மசொல்லசடசவப் மபொருத்துவதொல் மசயல்படுகிறது. அதன் உள்ளீடு

எழுத்து உருப்படுத்தத்தின் வடிவில் இருக்கிறது. அது வலது எல்சலயிலிருந்து இடது எல்சலக்குப்
பகுப்பொய்சவத்

மதொடங்குகிறது.

பின்மனொட்டொல்

மதொடரப்படும்

முதலொவது
பவரொகக்

அது

தரப்பட்ட

கருதுகிறது.

இதன்படி

உள்ளீட்சடப்
இது

பூேிய

பின்மனொட்டுச்

மசொற்களஞ்சியத்தில் பின்மனொட்டுக்கொகப் பொிபசொதிக்கும். பின்னர் அது பவொ;க்பகொப்பில் பூேிய
ஒட்டிற்கு ப ரொக இருக்கும் மசொல்லசடவுகசளப் (concordance) பொர்க்கும். அது உள்ளீட்சடப்
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மபொருத்துவதில் பதொல்வியுற்றொல் அது மசொல் வடிவத்சதப் பற்றிய அதன் ஆரம்ப அனு ொனத்சத
ீளப்மபறும். அது உள்ளீட்டின் எழுத்துக்கசள மவட்டி எடுக்கத் மதொடங்கும். ஒவ்மவொரு
தடசவயும்

ஒரு

எழுத்துக்களும்
பொர்க்கும்.

எழுத்சத
பசர்ந்த

மவட்டி

மவட்டி

ஒன்சறப்

எடுக்கும்

எடுக்கும்பபொது
பின்மனொட்டுச்

மசயற்பொங்கு

அது

எல்லொ

மவட்டி

மசொற்களஞ்சித்தில்

முழுபகொர்சவயும்

தீருவது

எடுக்கப்பட்ட

மபொருத்தத்திற்கொகப்
வசர

மதொடர்ந்து

சடமபறும். பின்மனொட்டுச் மசொற்களஞ்சியத்தில் பதடல் மவற்றி மபற்றொல் உள்ளீட்டின்
ீதிப்பகுதி பவரொக முன்ம ொழியப்பட்டு பவர்க்பகொப்பில் பொர்க்கப்படும். முன்ம ொழியப்பட்ட
பவர்ச் மசொற்களஞ்சியத்தில் கொணப்பட்டொல் பின்மனொட்டு

ற்றும் பவர்க் பகொப்புகளில் இருந்து

அவற்றின் மதொடர்புசடய மபொருள் தரப்படும். இது பவர்

ற்றும் பின்மனொட்டுக் பகொப்புகசளச்

மசொல்லசடவு மசய்வதன் மூலமும் மசய்யப்படும். மசொல்லசடவு மசய்யப்படும் ச யத்தில் பவர்
ற்றும்

பின்மனொட்டுச்

மசொற்களஞ்சியங்களுக்குச்

சிறு

அட்டவசணகள்

(hash

tables)

உருவொக்கப்படும். வழிமுசற வசரவுகள் (algorithms) மதொடர்புசடய சிறு அட்டவசணகளில்
மதொடர்புசடய மசொல்லசடவுகசளப் மபொருத்திப் பொர்க்க பவண்டி பொிபசொதிக்கும். முழு உள்ளீடும்
தீர்க்கப்படுவது

வசர

இச்மசயற்பொங்கு

ிற்பதில்சல

என்பசத

முக்கிய ொகக்

கவனிக்க

பவண்டும். இப்படி அது ஒரு மபொருத்தத்சதக் கண்டுபிடித்து மவளியீட்சடத் தந்தொலும், சொத்தியம்
என்றொல் பகுப்பொய்வி கூடுதலொன பகுப்புகசளக் கண்டு பிடிக்க இயலும் என்பதொகும். இது பவர்
ற்றும்

ொற்றுருபுகளுக்கு ஒபர ஒலியனியல் வடிவு இருந்தொல் பகுப்பொய்வு இரண்டிற்கும் எல்லொச்

சொத்திய ொன பகுப்பொய்சவயும் தரும். தற்பபொசதய

சடமுசறப்படுத்தலில் விசளவு (effective)

பவறுபொட்சடக் கொலப் பின்மனொட்டில் பொர்க்கப்படும் ிசலயில் த ிழில் விசனகளுக்கு ஒரு தனி
பவர் உள்ளீட்சடத் தருவது, ேி.எஸ்.

ொர்ஃபில் பவர்

ற்றும் பின்மனொட்டுக் பகொப்புகள்

அச க்கப்படும் முசறயின் கொரண ொக இது சொத்திய ொகிறது. இது பகுப்பொய்வின் பபொது ஒபர
டப்சப ிக எளிதொகப் மபொருண்ச
ேி.எஸ்

ொர்ஃப்

பகுப்பொய்வி

யக்கம் தீர்க்க உதவுகிறது.
மசொல்லின்

வொிவடிவ

உருபடுத்தத்சத

உள்ளீடொக

ஏற்கின்றது. மசொற்கள் இடது எல்சலயிலிருந்து பகுப்பொயப்படுகின்றன. முன்னர் விளக்கப்
பட்டதுபபொல் பவர்
மவற்றிகர ொக

ற்றும் பின்மனொட்டு மசொற்களஞ்சியங்களின் பயன்பொட்டொல் பகுப்பொய்வு

சடமபறும். ேி.எஸ்.

ொர்ஃபின் உருவொக்கி உட்கூறு பகுப்பொய்வுக்கொன அபத

மசொற்களஞ்சியங்கசளப் பயன்படுத்துகின்றது. உள்ளீடு தரப்படும்பபொது உருவொக்கி அசத பவர்ச்
மசொற்களஞ்சியத்தில் பொிபசொதித்து அதற்குத் தரப்பட்ட மசொல்லசடசவ எடுக்கும். அது பின்னர்
அபத மசொல்;லசடசவக் மகொண்ட பகொர்சவகசளப் பின்மனொட்டு அகரொதியில் பதடும். ஏதொவது
பகொர்சவ அபத மசொல்லசடவுடன் இருந்தொல் பவொ; ொற்றுரு அப்பின்மனொட்டுக் பகொர்சவயுடன்
பசரும். இது பின்மனொட்டில் உள்ள உருபன்களின் அர்த்தங்களுடன் திருப்பி அனுப்பப்படும்.
பகுப்பொய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அபத பகொப்புகள் பயன்படுத்தப்படுவதொல் உருவொக்குதலும்
துல்லிய ொக இருக்கின்றது (Winston Cruz, 2002:127)..
வின்ஸ்டன் குருஸ் (Winston Cruz, 2000) த ிழ் விசனச்மசொற்கசளப் பகுப்பொய்வு
மசய்வதற்கு ேி.எஸ்.

ொர்ஃப் முசறசயக் சகயொண்டொர். ேி.எஸ்
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அச ப்மபொழுங்கு குறியீட்டொல் ஆனது. வழிமுசற வசரவு (algorithm) இரண்டு பகொப்புகசள
மபொருத்த ொனதொ இல்சலயொ என்று
வடிவங்கசள ட்டுப

ட்டுப

ஆய்வு மசய்கிறது. மசொல்லொய்வி இரண்டு

பயன்படுத்தி இரண்டு பகொப்புகள் பசடக்கப்பட்டுள்ளது.

4.4.8. துசரபொண்டியின் உருபனியல் பகுப்பொய்வு
தற்கொல த ிழில் விசனச்மசொல் வடிவத்திசன உருவொக்கும் பகுப்பொய்வு இயந்திரத்சத
முழுச யொக உருவொக்கியுள்ளொர். இது இவர் உருவொக்கிய மசொல்லொய்வியில்/மசொல்லொளொில்
பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது.
4.4.9. RCILTS-T-இன் த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்வி
RCILTS-T (Resource Centre for Indian Language Technological Solutions-Tamil) என்ற
அச ப்பின் த ிழ் உருபனியல் பகுப்பொய்வி அட்சரம் (atcharam) என அசழக்கப்படுகின்து.
அட்சரம் கவர்ச் மசொல்லிலிருந்து ஆக்கச் மசொல்சலத் தனியொகப் பகுப்பொய்வு மசய்து உருபனுடன்
மதொடர்புபடுத்துகிறது. இதசனப் பயன்படுத்தி 15 வசககசள அடிப்பசடயொகக் மகொண்டு
இருபதொயிரம் பவர்ச்மசொற்கள் த ிழ் அகரொதியில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. இது இரண்டு
மதொகுதிகசள உசடயது. அதொவது மபயர்

ற்றும் விசனச் மசொல்சல அடிப்பசடயொகக்

மகொண்டது. இது ஊக விதிகளுடன் (heuristic rules) மபொருண்ச

யக்கம் உசடயதொகும்.

அதற்கு விசன ற்றும் மபயர் திொிபுகசளக் சகயொண்டுள்ளனர்.
4.4.10. RCILTS-T-இன் உருபனியல் உருவொக்கி
இந் ிறுவனம் த ிழ்ம ொழியலும் உருபனியல் உருவொக்கிசயத் தயொர் மசய்துள்ளது.
அதற்கு அட்சயம் (Atchayam) எனப் மபயொிடப்பட்டுள்ளது. அட்சயம் என்பது மபயர்

ற்றும்

விசனச்மசொற்கசளக் மகொண்டு இரண்டு முக்கிய உள்ளீடுகசளப் பசடத்துள்ளது. இதில்
மபயர்ச்மசொல் பிொிவில் பின்மனொட்டு இடம்மபறும். எடுத்துக்கொட்டொக, பன்ச
திொிபு வடிவங்கசளயும் பவற்றுச

ஒட்டுக்கசளயும்

உருபுகசளயும் பின்னுருபுகசளயும் உருவொக்கியுள்ளனர்.

இபத பபொல் விசனப்பிொிவில் கொலங்கசளயும் இடம்-எண்-பொல் உருவொக்கிகசளயும் மபயரச்சம்,
விசனமயச்சம், பின்மனொட்டு
விதிகள்

ற்றும் துசண விசனச்மசொற்கசளயும் மகொண்டுள்ளது. இது சந்தி

ற்றும் 125 உருபனியல் விதிகசளயும் பயன்படுத்தி உள்ளது. இது மபயரசட

விசனயசடசயயும் சகயொண்டுள்ளது. இதில் மசொல்

ற்றும்

ற்றும் வொக்கிய உருவொக்கிசயக் மகொண்டு

ஆய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது.
4.4.11. மபொருண்ச

யக்கம் அல்லொத த ிழ் உருபனியல்

மசொல் வடிவில் மபொருண்ச

யக்கம் இருக்கும். இதற்கு

ொறொக ஒப்புருச் மசொல்லின்

(homonymy) வசகப்பொடுகளில் எதிர் பொரொத குறுக்கீடுகள் உருவொவதொல் உருபனியல் பிறழ்ச்சி,
ஒட்டுக்களின் பல்வசகச் மசயல்பொடுகள் அல்லது ிச்சய ற்ற பின்மனொட்டுச் மசொற்கட்டுகசளயும்
(word bounding) உருவொக்குகிறது. இவ்விதம் வொக்கிய அச ப்புச் சூழல்கசள இயல்பொகத்
தீர் ொனிக்கின்ற பகுப்பொய்வு ஆகும். இதசனபய மபொருண்ச
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என்கிபறொம். இரண்டு அடிப்பசட அணுகுமுசறகள் ச வொய்ப்பு (probability) உசடயது. விதிசய
அடிப்பசடயொகக் மகொண்ட அணுகுமுசறயில் சில மபொருண்ச
முடியொ ல் உள்ளது. ஆனொல்

ிகச் சில தவறுகசளக் மகொண்டுள்ளது. மபொதுவொகப் புள்ளியியல்

அசடயொளப்படுத்திகள் முழுவதும் மபொருண்ச
ஆனொல் அவற்றறுள்

யக்க ற்ற மவளியீடுகசளத் தருகின்றன.

ிசறய தவறுகள் கொணப்படுகின்றன. ச வொய்ப்புள்ள முசறயில் 1980-

இருந்து உருபனியலில் மபொருண்ச
ிசலயொன

யக்கம் தீர்வு கொணப்பட

புள்ளியியல்

யக்க ற்ற பகுப்பொய்பவ அதிகம் இடம் பிடித்துள்ளது.

முசறகளின்

பயன்பொடு

முழுவதும்

மபொருண்ச

யக்க ற்ற

மவளியீடுகளொக உள்ளது. ‘Influence of Morphology in Word Sense Disambiguation for Tamil’
(த ிழ்

உருபனியலில்

பொிபசொதசனகசள

மபொருண்ச

யக்கம்

ப ற்மகொள்ளும்மபொழுது

அல்லொத
ப ற்பொர்சவ

மசொல்

மசல்வொக்கு

ற்றும்

பகுதி

உசடயது).
ப ற்பொர்சவ

அணுகுமுசறசய ப ற்மகொண்டு உருபனியல் திொிபுகளின் பொதிப்புமுசறகசள பற்றியும் திட ொன
தீர்வொன உருபனியலில் மபொருண்ச

யக்கம் ற்ற பகுப்பொய்சவ த ிழ்ம ொழியிலும் பிற திொிபு

ம ொழிகளிலும் பயன்படுத்தலொம் எனத் தீர்வு கண்டுள்ளனர்.
4.5. உருபனியலும் முற்று ிசல

ொற்றிகளும் (Morphology and Finite State Transducers)

ஒரு மசொல்லின் கூறுகசள ஆயும் மசயல்பொடுதொன் உருபனியல் பகுத்துக்குறித்தல்
(Morpholocal Parsing) எனப்படும். எடுத்துக்கொட்டு
ரம்

ரங்கள் ( ரம்) N + (கள்) PL

ரங்கள் என்பது

ற்றும் கள் என்ற இரு உருபன்களொகப் பிொியும் என்பசதத் மதொிந்து மகொள்ளும்

மசயல்பொடுதொன் உருபனியல் பகுத்துக் குறித்தல் எனப்படும். ஒன்சற உள்ளீடொக எடுத்துக்
மகொண்டு ஒரு வித அச ப்சப அதற்குத் தருவசதப் மபொதுவொகப் பகுத்துக் குறித்தல் (parsing)
எனலொம். ஆட்சி மசய்தி (information retriveal)

ீட்பு பரப்பில் (domain)

ரம் என்பசதப் மபொருத்திப் பொர்க்கும் (mapping)
என்பொர்கள்.
ஒட்டுகளுக்கு

உருபனியல்

பொகுப்பொய்வு

மசய்தபலொ

ரங்கள் என்பதிலிருந்து

சிக்கசல பகுதியொக்கம் (stemming)
பகுதியொக்கம்

மசய்தொபலொ

பன்ச

ட்டு ன்றி பவறு பல ஒட்டுகளுக்கும் பயன்படும். எடுத்துக்கொட்டொக வந்தொன்

என்பசத வ + ந்த் + ஆன் என்று பகுக்கலொம் வ என்பது விசனப் பகுதி; ந்த் என்பது இறந்ததொல
ஒட்டு ஆன் என்பது ஆண்பொல் ஒருச

விசனமுற்று விகுதி என்று அசடயொளம் கொணப்படும்.

ொம் த ிழ்ப் மபயர்களின் எல்லொம் திொிபு

ற்றும் ஆக்க வடிவுகசளயும் அகரொதியல் பட்டியலிட்டுத்

தருவதில்சல. அவ்வாறு தசய்வது சிக் னமான முரேயல்ல. ஏமனன்றொல் கள் என்ற பன்ச ப்
பின் ஒட்டு விசளவொக்கமுள்ளது (productive). இது எல்லொப் மபயர்களுடனும் பசர்ந்து பன்ச ப்
மபயர் வடிவங்கசள உருவொக்கும் தன்ச

உசடயது. எனபவ விசனகள்

ற்றும் மபயர்களின்

எல்லொத் திொிபு வடிவுகசளயும் பட்டியலிடுவது திறச யற்ற மசயல் (அதொவது சிக்கன ொனதல்ல);
ப லும் விசளவொக்கம் உள்ள பின்மனொட்டுகள் புதிய மசொற்களுடனும் பயன்படுத்தப்படும்.
(எடுத்துக்கொட்டொக கணினி – கணினிகள்) புதிய மசொற்கள் ொள்பதொறும் உருவொக்கப்படுகின்றன.
இவற்றிற்மகல்லொம் பன்ச

வடிவுகசளப் பட்டியலிட்டுக் மகொண்பட மசல்ல இயலொது. ப லும்

துருக்கிய ம ொழி (Turkish language) பபொன்ற சிக்கலொன உருபனியல் அச ப்புள்ள ம ொழிகளின்
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மசொற்களின் எல்லொ வடிவுகசளயும் அகரொதியில் பசகொித்து சவக்க இயலொது. உருபனியல்
குசறந்த

மபொருள்தருகின்ற

உருவொக்கப்படுகிறது

அலகுகளொன

என்ற

பொடம்

உருபன்களொல்

உருபனியலொகும்.

மசொற்கள்

உருபன்

எவ்வொறு

மபொருண்ச சயக்

மகொண்டிருக்கின்ற குசறந்த ம ொழி அலகொகும். எடுத்துக்கொட்டொக கொல் என்ற மசொல்லில் ஒரு
உருபன் உள்ளது. கொல்கள் என்ற மசொல்லில் கொல், கள் என்ற இரு உருபன்கள் உள்ளன.
உருபன்கசளப் பகுதிகள் (stems) ஒட்டுகள் (affxes) என்ற இரண்டு மபொிய உருபுகளொகப்
பிொிக்கலொம். இவற்றிற்கு இசடபய உள்ள பவறுபொடு ம ொழிக்கு ம ொழி பவறுபொடும் உள்
உணர்வின் அடிப்பசடயில் பகுதி என்பது முக்கியப் மபொருள் தரும் மசொல்லின் முக்கிய ொன
உருபன் என்றும் ஒட்டுகள் என்பது பவறுபட்ட வசகயிலொன கூடுதல் மபொருள் ஊட்டும்
உருபன்கள் என்றும் கூறலொம். ஒட்டுகள் முன்மனொட்டுகள் (prefixes) பின்மனொட்டுகள் (suffixes)
இசடமயொட்டுகள்
முன்மனொட்டுகள்

(infixes)
பகுதிக்கு

ற்றும்

ஓர

முன்வரும்

ஒட்டுகள்

(circumfixes)

பின்மனொட்டுகள்

பகுதிக்கு

என்று

பின்னு ொக

இசடமயொட்டுகள் பகுதிக்குள் மசொருகப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக த ிழில்
மசொல்லில் வரும் பன்ச

பகுக்கலொம்.
வரும்.

ொன்கள் என்ற

ஒட்டொன (உருபன்) கள் பின்மனொட்டொகும். அ ீதி முன்மனொட்டொகும்.

அ ியொயம் என்ற மசொற்களில் வரும் அ என்பது முன்மனொட்டொகும். த ிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஓர
ஒட்டுகள் இல்சல. மேர் ன் ம ொழியில் ஓர ஒட்டுகள் உண்டு என்று பொர்த்பதொம்.
எடுத்துக்கொட்டு:
film- en

‘ to film’

– ge-film-t ‘ filemed’

frag-en ‘to ask’

_ ge-frag-t ‘asked’

lob-en ‘to praise’

_ ge-lob-t ‘Praisd’

Zeig-en

to ‘Show’ _

ge-zeig-en ‘Shown’

ge-யும் to-யும் இசணந்து Past Participle (இறந்தகொல எச்சம்) வடிசவ உருவொக்கும். பிலிப்சபன்
ம ொழியொன டொகலொக் (Tagalog) வியட் ொம் ம ொழியொன சரவ் (Charau) பபொன்ற ம ொழிகளில்
இசட ஒட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சரவ் ம ொழியிலிருந்து எடுத்துக்கொட்டு:
sulat ‘Write’ – s-um-ulat ‘wrote’
s- in-ulat ‘written’
டொகலொக் ம ொழியிலிருந்து எடுத்துக்கொட்டு:
hingi ‘borrow’ – h-um-ingi
ஒரு மசொல் பல உருபன்களின் பிசணக்கப்பட்டுக் உருவொக்கப்படுவதொல் முன் ஒட்டுகளும்,
பின்மனொட்டுகளும் பிசணப்பு உருபனியல் (concatenative morphology) எனப்படும். பல
வழிகளில் உருபன்கள்

ிகச் சிக்கலொன வழியின் இசணயும் பிசணப்பில்லொத உருபனியல் (non-
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concutenative morphology) பரவலொக இருக்கும். ப ற்மசொன்ன டொகலொக் ம ொழி பிசணப்பு
உருபனியலுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். பவறு ஒருவசகயொன பிசணப்பில்லொத உருபனியல்
வொர்ப்புச் சட்ட உருபனியல் (templatic morphology) அல்லது பவர் அச ப்மபொழுங்கு உருபனியல்
(root-pattern morphology) எனப்படும். அபரபிய ம ொழி (Arabic Language) ஹீப்ரூ ம ொழி பிற
மச ிட்டிக் ம ொழிகளில் (Semitic Language) சொதொரண ொக வொர்ப்புச் சட்ட உருபனியல்
கொணப்படுகிறது. ஹீப்ரூ ம ொழியில் விசன இரண்டு உட்கூறுகளொல் உருவொக்கப்படுகின்றது.
ஒன்று அடிப்பசடப் மபொருசளக் மகொண்டிருக்கும் மூன்று ம ய்களொல் (CCC) ஆன பவர் (வொர்புச்
சட்டம் இரண்டு மபொதுவொக விசனப்பொட்டுப் (voice) மபொருசள மவளிப்படுத்தும் உயிர்கள்
எடுத்துக்கொட்டொக மூன்று ம ய்யொல் ஆன ‘learn’ அல்லது ‘study’ என்று மபொருள் தருகின்ற Lnad
என்ற பவர் மசய்விசனசயக் (active voice) குறிக்கும் CaCaC என்ற வொர்புச் சட்டத்துடன் பசர்ந்து

lamad ‘he studied’ ‘அவன் படித்தொன்’ என்ற மசொல்சல உருவொக்கும் அல்லது வலியுறுத்தசலக்
குறிக்கும். CiCeC என்ற வொர்புச் சட்டத்துடன் பசர்ந்து limed ‘he taught’ ‘அவன் கற்பித்தொன்’ என்ற
மசொல்சல உருவொக்கும் அல்லது வலியுறுத்தல் மசயப்பொட்டு விசனசயக் குறிக்கும். CuCaC
என்ற வொர்புச் சட்டத்துடன் பசர்ந்து lumad ‘he was taught’ அவன் கற்பிக்கப்பட்டொன் என்ற
மசொல்சல

உருவொக்கும்.

ஒரு

மசொல்லில்

ஒன்றுக்கு

ப ற்பட்ட

ஒட்டுக்கள்

வரலொம்.

எடுத்துக்கொட்டொக பொசனகசள என்ற மசொல்லில் பொசன என்ற பகுதியும் கள் என்ற பன்ச
விகுதியும் ஐ என்ற 2-ஆம் பவற்றுச

உருபும் உள்ளன. rewrites என்ற மசொல்லல் re

முன்மனொட்டும் write என்ற பகுதியும் s என்ற பின்மனொட்டும் உள்ளன. unbelievably என்ற
ஆங்கிலச் மசொல்லில் un என்ற முன்மனொட்டும் believe என்ற பகுதியும் able, ly, என்ற
பின்மனொட்டுக்களும் உள்ளன. த ிழ் பபொன்ற ம ொழிகளில் மூன்பறொ

ொன்பகொ ஒட்டுக்கசள

மகொண்டிருக்கும். ஆனொல் துருக்கிய ம ொழி பபொன்ற ம ொழிகளில் மசொற்கள் ஒன்பபதொ பத்பதொ
ஒட்டுக்கசளக் மகொண்டிருக்கும். இம் ொதிொியொன ம ொழிகள் ஒட்டுக்கள்
(agglutinative

language)

என்று

அசழக்கப்படும்.

ிசறந்த ம ொழிகள்

உருபன்களிலிருந்து

மசொற்கள்

உருவொக்கப்படுவசத இரண்டு மபரும் வகுப்புகளொகப் பகுக்கலொம். அசவகள் திொிபுகள் (inflection)
ஆக்கங்கள் (derivation) என்பன. ஒரு மசொல் பகுதி ஒரு இலக்கண உருபனுடன் இசணந்து அபத
மசொல்வகுப்சபச் பசர்ந்த மசொல்வடிசவ விசளவிப்பது திொிபு எனப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக
பன்ச

ஒட்டொன கள் ஒருச ப் மபயர்ப்பகுதியுடன் இசணந்து பன்ச

இலக்கண உருபனுடன்

இசணந்து மபொதுவொக பவறு ஒரு வகுப்சபச் சொர்ந்த மபரும்பொலும் மபொருசளச் சிக்கலொன
மசொல்வடிசவ உருவொக்குவது ஆக்கம் (derivation) எனப்படும்.
4.5.1 முற்று ிசல உருபனியல் பகுத்துக்குறித்தல் (Finite State Morphological Parsing)
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முற்று ிசலத் தொனியங்யின் உருபனியல் பகுத்திக்குறித்தசலப் பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு
மூலம் விளக்கலொம்.

து ப ொக்கம் முதல் மசங்குத்துப் பத்தியில் மகொடுத்துள்ள உள்ளீட்டுச்

மசொற்களுக்கு இரண்டொவது பத்தியில் தரப்பட்டுள்ள மவளியீட்சடப் மபறுவதொகும்.
உள்ளீடு

உருபனியல் பகுத்துக்குறித்தல் மவளியீடு

கொல்கள்

கொல் + மபயர் + பன்ச

கொல்

கொல் + மபயர் + ஒருச

கடொக்கள்

கடொ + மபயர் + பன்ச

கடொ

கடொ +மபயர் + ஒருச

ரங்கள்

ரம் + மபயர் + பன்ச

ரம்

ரம்+மபயர் + ஒருச

கற்கள்

கல் + மபயர் + பன்ச

கல்

கல்+ மபயர் + ஒருச

முட்கள்

முள் + மபயர் + பன்ச

முள்

முள்+ மபயர் + ஒருச

முதல் குத்து ிசல வொிசசயில் தரப்பட்ட வடிவங்களுக்கு இரண்டொவது குத்து ிசல வொிசசயில்
தரப்பட்டவொறு மவளியீட்சடப் மபறுதல்

து ப ொக்க ொகும். இரண்டொவது வொிசசயில்

ஒவ்மவொரு மசொல்லின் பகுதியும் உருபனியல் பண்பு கூறுகளொகும். எடுத்துக்கொட்டொக +மபயர்
என்பது அந்த மசொல் ஒரு மபயர் என்பசதயும் +ஒருச

என்பது ஒருச

எண் என்பசதயும்

+பன்ச என்பது பன்ச எண் என்பசதயும் குறிப்பிடும்.
உருபனியல் பகுப்பொன் (Morphological Parser) உருவொக்குவதற்கு பின்வருவன பதசவ.
1. அகரொதி (Lexicon): பகுதிகள்

ற்றும் ஒட்டுகள் இவற்றின் அடிப்பசடச் மசய்திகளுடன் கூடிய

(அதொவது பத்தி மபயரொ விசனயொ பபொன்ற மசய்திகள்) அடங்கிய பட்டியல்
2. உருபன் அச ப்மபொழுங்கு: ஒரு மசொல்லுக்குள்ள எந்த வசகசயச் சொர்ந்த உருபன்கள் பிற
வகுப்புகசளத் மதொடர்;ந்து வரும் என்பசத விளக்குகின்றது. உருபன் வருசக முசறயின்
எடுத்துக்கொட்டொக த ிழில் பன்ச

ொதிொி

உருபு பகுதிசயத் மதொடர்ந்து வரும். பகுதிக்கு முன்னர் வரொது

பபொன்ற மசய்திகசளக் கூறலொம்.
ரம் + கள் +ஐ
• கள் -

ரம் - ஐ

• ஐ – கள் -

ரம்

• கள் - ஐ – ரம்
•

ரம் - ஐ – கள்

3. சந்திவிதிகள்/உருபஒலியனியல் விதிகள் அல்லது எழுத்தலகு விதிகள் (Morphophonemic Rules
அல்லது

Orthographic

Rules)

த ிழில்

சந்தி

விதிகள்
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இசணசகயில் ஏற்படும்

ொற்றங்கசள

ொதிொிப்படுத்ததப் பயன்படுகின்றன. ஆங்கிலம் பபொன்ற

ம ொழிகளில் எழுத்துக்கூட்டல் (Spellers) விதிகள் சொதொரண ொய் இரு உருபன்கள் இசணசகயில்
ஏற்படும்

ொற்றங்கசள ொதிொிப்படுத்தும்.
ரம் + பன்ச >
ரம் + ஐ >

ரங்கள்

ரத்சத

city + s > cities
box + s > boxes
உருபன்

அச ப்மபொழுங்கு

பற்றிய

அறிசவ

ொதிொிப்படுத்த

எவ்வொறு

முற்று ிசலத்

தொனியங்கிசயப் பயன்படுத்துவது உருபன்கசளத் மதொிந்து மகொள்ளலின் துசணச் சிக்கல்கசள
அகரொதியில் எவ்வொறு எளிச யொக உருப்படுத்தம் மசய்வது என்பது அடுத்து எதிர் மகொள்ள
பவண்டிய பிரச்சசனகள் ஆகும். இதற்கு ொம் முற்று ிசல
அகரொதியில் உருபனியல் பண்புக் கூறுகசள

ொற்றிகள் (Finite State Transducers)

ொதிொிப்படுத்த அறிமுகப்படுத்த பவண்டி வரும்.

இறுதியில் எவ்வொறு எழுத்தலகு விதிகசள அல்லது உருமபொலியனியல் விதிகசள
முற்று ிசல

ொதிொிப்படுத்த

ொறிகசள பயன்படுத்தலொம் என்பசதயும் தர பவண்டும்.

4. 5.2 அகரொதியும் உருபன் அச ப்மபொழுபங்கும் (Lexicon and Morphotactics)
அகரொதி மசொற்கசள சவப்பதற்கொன ஒரு களஞ்சியம் எளிய அகரொதி ம ொழியின் எல்லொ
மசொற்கசளயும்

இயற்மபயர்கசளயும்

மகொண்டிருக்கும்.

ஒரு

ம ொழியில்

உள்ள

எல்லொச்

மசொற்கசளயும் பட்டியலிடுவது வசதியொனதொகபவொ இயலொ பலொ இருப்பதொல் கணினி அகரொதி
சொதொரண ொக ம ொழியின் ஒவ்மவொரு பகுதிசயயும் ஒட்டுகசளயும் அசவ எவ்வொறு இசணயும்
என்ற மசய்திசயத் தருகின்ற உருபன் அச ப்மபொழுங்கின் உருப்படுத்தத்துடன் பட்டியலிட்டு
கட்டச ப்பு மசய்து தரும். உருபன் அச ப்மபொழுங்சக பல வசககளில்
ிகப் மபொதுவொன ஒரு
திொிபின் முற்று ிசல

ொதிொி முற்று ிசலத் தொனியங்கியொகும். பின் வருவது த ிழ்ப் பன்ச

ொதிொியொகும்.

q0

மபயர் (கொல்)

q1

கள் (பன்ச

பின்வருவது த ிழ் விசனத்திொிபின் முற்று ிசல
மசய்-

படி-

வகுப்பு

வகுப்பு

விசனக
ள்
மசய்

ொதிொிப்படுத்தலொம்.

q2

ொதிொியொகும்

மசய்-வகுப்பு

படி-வகுப்பு

ட-வகுப்பு

வகுப்பு

விசனகளி

விசனகளி

விசனகளி

விசனக

விசனக

ன்

ன்

ன்

ள்

ள்

இறந்தகொல

இறந்தகொல

இறந்தகொல

ஒட்டு

ஒட்டு

ஒட்டு

த்

த்த்

ந்த்

படி

ட-

உருபு

ற
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மபய்

பிடி

ட

குடி

அள

q1

மசய்

த்
ஆன்

த்

படி

q2

q4

q0

ட

q3

ந்த்

q5

முற்று ிசலத்

தொனியங்கிசய

பயன்படுத்தி

உருபனியல்

மதொிந்துமகொள்வதின்

சிக்கசல

தீர்க்கலொம். அதொவது உள்ளீடு மசய்கின்ற எழுத்து சொியொன த ிழ்ச் மசொல்லொ இல்சலயொ என்று
உறுதிமசய்து மகொள்ளலொம்.
4.5.3 முற்று ிசல

ொறிகளின் உதவியொல் உருபனியல் பகுப்பொய்வு

மகொஸ்மகனி ி (Koskenniemi) எடுத்துச் மசொன்ன இரு ிசல உருபனியல் (Two Level
Morphological) உருபனியல் பகுப்பொய்சவச் மசய்யலொம். இரு ிசல உருபனியல் ஒரு மசொல்சல
உருவொக்குகின்ற

உருபன்களின்

எளிய

இசணப்சப

உருப்படுத்தம்

மசய்யும்

மசொல்சொர்

ிசலக்கும் (Lexical Level) (அக அச ப்புக்கும்) இறுதிச் மசொல் வடிவின் உண்ச யொன எழுத்துக்
கூட்டசல

உருப்படுத்தம்

மசய்யும்

புற

அச ப்புக்கும்

இசடபய

உருப்படுத்தம் மசய்கின்றது. எழுத்துக் பகொர்சவகளொல் ஆன
ிசலசய

ரம் + மபயர் + பன்ச

உள்ள

மபொருத்தத்சத

ரங்கள் பபொன்ற புற அச ப்பு

என்ற உருபன் பண்புக்கூறுகளொல் ஆன மதொடர்ச்சியொக

மசொல்சொர் ிசலசய (அக அச ப்சப) அறிவது உருபனியல் பகுப்பொய்வொகும்.

மசொல் ிசல

புற ிசல

மசொன்ச

ற்றும் புற

வ

வ

ண்

ண்

டு

டு

N

க

PL

ள்

ொடொக்களின் எடுத்துக்கொட்டு இவ்வொறு இரு ிசலக்களுக்கிசடபய

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

309
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
உருபடுத்தத்சதச் மசயல்படுத்த ொம் பயன்படுத்தும் தொனியங்கி முற்று ிசல
ொற்றிகள்

ஓரு

குமு க்குறியீடுகளுக்கும்

உருப்படுத்தம் மசய்கின்றது. முற்று ிசல
மசய்கின்றது. இவ்வொறு

ற்மறொரு

குழு க்குறியீடுகளுக்கும்

இசடபய

ொற்றி இசத முற்று ிசலத் தொனியங்கி வழியொகச்

ொம் ஒரு முற்று ிசல

ொற்றிசயக் பகொர்சவகளின் இசணகசள

மதொிந்துமகொள்கின்ற அல்லது உருவொக்குகின்ற இரு
கொணலொம். இவ்வொறு முற்று ிசல

ொற்றியொகும் (FST)

ொடொ முற்று ிசல தொனியங்கிசயக்

ொற்றிக்கு முற்று ிசல தொனியங்கிசய விட கூடுதல்

மபொதுச ச் மசயொல்பொடு இருக்கின்றது. முற்று ிசல தொனியங்கி ஒரு முசறயொன ம ொழிசயக்
பகொர்சவகளின் ஒரு குழு

ொக விவரசண மசய்கின்றது. ஆனொல் முற்று ிசல

ொற்றி ஒரு

முசறயொன ம ொழிசயக் பகொர்சவகளின் குழு ங்களுக்கு இசடபய உள்ள உறவொக விவரசண
மசய்கின்றது. இது முற்று ிசல
கொட்டுகின்றது.

ஒரு

ொறிசய ஒரு பகொர்சவசய உருவொக்கும் ஒரு மபொறியொகக்

உள்ளீட்டொலும்

மவளிட்டொலும்

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட முற்று ிசலப்மபொறி முற்று ிசல

ஒவ்மவொரு

வில்லும்

ொற்றியொகும். ஒரு மதொடர்சப

முற்று ிசல ொற்றியொக உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.

a:b

a:b
b:c

q0

q1

a:b
q2

q3

11
இசணகளின் ஒரு முற்று ிசல அல்லது எச்ச ிசலக் குழு ம் ஒரு உறவொகும்.
R = (1,1), (2,4), (3,9), (4,16), (5,25)
S

= (a, A), (b, B), (c, C), (d, D), (e, E).…

U = (பகள்வி i, பதில் i)
V = (ரொ ன் வீட்டுக்குப் பபொய்க்மகொண்டிருக்கிறொன் Raman is going home)
W = (a,b), (aaa,bbb), (aaaa,bbbb).....
ஒரு உறசவ பொர்சவ அட்டவசணயொக (look up table) (உள்ளீடு, மவளியீடு) உருப்படுத்தம்
மசய்யலொம். அந்த அட்டவசண எல்சலயற்ற அளவு மபொிதொய் இருக்கலொம்; பின் தரப்பட்டுள்ளது
ொற்றிகளின் ொன்கு டங்கு வழிகளின் சுருக்க ொகும்.
1. அறிவொனொக முற்று ிசல ொற்றி (FST as recognizers)
பகொர்சவகளின்

பேொடிசய/இசணசய

எடுத்துக்மகொண்டு

பகொர்சவ

இசணம ொழியின்

ஏற்றுக்மகொள்ளவும்

இல்லொவிட்டொல்

விட்டுவிடவும்

உள்ளீடொகவும்

மவளியீடொகவும்

பகொர்சவ

இசணயொக

மசய்யும்

ொற்றி

அறிவொனொகும்.
2. உருவொக்கியொக முற்று ிசல ொற்றி (FST as generator)
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ம ொழியின் பகொர்சவகளின் இசணகசள மவளியீடு மசய்கிற மபொறி முற்று ிசல
உருவொக்கியொகும் இவ்வொறு மவளியீடு “ஆம்“ அல்லது இல்சல என்பொதம்

ொற்றி

ற்றும் மவளியீட்டுக்

பகொர்சவகளின் இசணயொகும்.
3. ம ொழிமபயர்ப்பியொக முற்று ிசல
ஒரு பகொர்சவசயப் படித்து

ொற்றி ( FST as translator)
ற்மறொரு பகொர்சவசய மவளியீடு மசய்கிற மபொறி

முற்று ிசல ொற்றி ம ொழிமபயர்ப்பியொகும்.
4. உறவுபடுத்தியொக முற்று ிசல ொற்றி (FST as realtor)
குழு ங்களுக்கு

இசடபய

உறவுகசளக்

கணிக்கிற

மபொறி

முற்று ிசல ொற்றி

உறவுப்படுத்தியொகும். எங்கு முற்று ிசலத்தொனியங்கிகள் முசறயொன ம ொழிகளுடன் ச
மகொண்டிருக்கிறபதொ
மகொண்டிருக்கும்.

அங்கு

முற்று ிசல ொற்றிகள்

பகொர்சவகளின்

முசறயொன

குழு ங்களொக

உறவுகளுடன்

இருக்கிற

முசறயொன

உருவம்

ச உருவம்
ம ொழிகளின்

இயற்சகயின் ீ;ட்சியொன பகொர்சவகளின் இசணகளின் குழு ங்கள் முசறயொன உறவுகளொகும்.
எ.கொ ஆங்கில பன்ச த் திொிபு அகரொதியில் கலசவ ிசலயில் அச யும்.
reg – noun

irreg – pl – noun

irreg –sg -noun

fox

g o:e o:e s e

goose

cat

sheep

sheep

dog

m o:i u: s:c e

mouse

+N : 
+ PL: ^S#

Reg-noun-stem

q0

q0

+ sg :#

+N : 

Reg-noun-stem

q0

q0

q0

+N : 

q0

q0

Reg-noun-stem

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

q0

+ pl : #

311
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ஆங்கில மபயர்திொிபின்

ொற்றி q1, q2 என்பன ஏற்றுக்மகொள்ளும்

ிசலகள் ஆசகயொல்,

சீரொன/முசறயொன மபயர்கள் பன்ச ப் பின்மனொட்டு மபறபவொ மபறொ பலொ இருக்கலொம். ^
என்பது உருபன் - எல்சலக் குறியீடு:  என்பது மசொல் எல்சலக் குறியீடு

மசொல் ிசல

இசடப்பட்ட ிசல

F

O

f

o

X

+N

x

4.5.4 எழுத்தலகு விதிகளும் முற்று ிசல

^

+PL

s



ொற்றிகளும்

ஆங்கிலத்திற்கு உருபன் எல்சலயில் எழுத்துக் கூட்டல்

ொற்றங்கள் பதசவ. அதற்கொக

ொம் எழுத்துக் கூட்டல் விதிகள் அல்லது எழுத்தலகு விதிகசள அறிமுகம் மசய்ய பவண்டிவரும்.
ொம் எழுத்துக் கூட்டல்
மகொஞ்சம்

ொற்றங்கசள எளிய உருபன்களின் இசணப்பின் உள்ளீட்டொகவும்

ொறுபட்ட உருபன்களின் இசணப்பின் மவளியீடொகவும் எடுத்துக்மகொள்ளலொம்.

பின்வருவது மூன்று ிசலகசளக் கொட்டுகின்றது: மசொல் ிசல, இசட ிசல, புற ிசல.

f

மசொல் ிசல

இசடப்பட்ட ிசல

புற ிசல

4.5.5 .முற்று ிசல

o

x

+N

+pl

f

o

x

^

s



f

o

x

e

s



ொற்றியின் அகரொதிசயயும் விதிகசளயும் பசர்த்தல் (Combining FST Lexicon

and rules)
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ொம் பகுத்துக்குறிக்கவும் உருவொக்கவும் அகரொதிசயயும் விதி

ொற்றிகசளயும் இசணக்க

தயொரொகிவிட்படொம். பின்வரும் படம் பகுத்துக் குறிக்கபவொ உருவொக்கபவொ பயன்படும் இரு ிசல
உருபன் ஒழுங்குமுசறயின் அச சவக் கொட்டுகின்றது.

f

மசொல் ிசல

o

x

+N

+PL

அகரொதி- முற்று ிசல ொற்றி

இசடப்பட்ட ிசல

f

o

x

^

s

எழுத்தலகு விதிகள்
…
முற்று ிசல ொற்றி n

முற்று ிசல ொற்றி 1

f

புற ிசல

அகரொதி

ொற்றி அதன் பகுதிகள்

o

x

e

s

ற்றும் உருபன் பண்புக்கூறுகள் இவற்சறக் மகொண்டு மசொல்

ிசலக்கும் உருபன்கசள இசணவசத உருப்படுத்தம் மசய்யும் இசட ிசலக்கும் இசடபய
மபொருத்தம்

மசய்கின்றது.

ஒவ்மவொரு

உருப்படுத்தம் மசய்கின்ற ஒரு கூட்டம்

தனி

எழுத்துக்

கூட்டல்

விதிக்கட்டுப்பொட்சடயும்

ொற்றிகள் இசட ிசலக்கும் புற ிசலக்கும் இசடபய

மபொருத்தம் மசய்கின்றது.
4.5.6. பிசிகிப ொ (Pckimmo)
மகொமசொமகன்னி ியின்

(Kosekenniemi)

இரு ிசல

உருபனியல்

பரவலொகப்;

பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறிப்பொக ஐபரொப்பிய ம ொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒன்று.
பிசிகிப ொ உருபனியல் ஆய்வியொக இரண்டு மசயல்கசளச் மசய்ய இயலும்.
1. மதொிந்துக்மகொள்ளுதல் (recognition)
2. உருவொக்குதல் (generation)
பிசிகிப ொவின் உருவொக்கும் பகுதி பவொின் மசொல்வடிசவ உள்ளீடொக ஏற்கும். மதொிவொன்/உணொி
புற

அச ப்சப

உள்ளீடொக

ஏற்கும்

விதிகசள

பயன்படுத்தும்:

அகரதிசயப்

பொர்க்கும்

மதொடர்புள்ள மசொல்வடிசவயும் மபொருள் பகொர்சவயும் தரும். இசதப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள
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எளிச யும் இம் ொதிொியின் சிக்கனம் அடிப்பசடயிலொன முக்கியத்துவமும் என்னமவன்றொல் ஒபர
குழு

விதிகசள

மதொிந்துமகொள்ளும்

மசயல்பொட்டிற்கும்

உருவொக்கும்

மசயல்பொட்டிற்கும்

பயன்படுத்தலொம். விதிகசள இருதிசசகளிலும் பயன்படுத்தலொம். சில ஒலியன் விதிகபளொ
உருபன் விதிகபளொ எழுத்தலகு விதிகபளொ புற அச ப்பிலிருந்து, அக அச ப்சபத் தரும்
ொற்ற ொகக்

மகொள்ளப்பட்டொல்

pசடிஉ ளள)

அவற்சறத்

திருப்பிச்

மசயல்பொட்டிற்கொக

(சு எ சள

ீண்டும் எழுதத் பதசவயில்சல. திரும்புசகயில் அது புற அச ப்பிலிருந்து

அகஅச ப்சப ஆய்கிறது. இசதப் பின்வரும் படத்தில் கொட்டலொம்.

விதிகள்

அகரொதி

புறவடிவு

அக அச ப்பு/மசொல்வடிவு

மதொிவொன்

மசன்பறன்

மசல்+ந்த்+ஏன்

உருவொக்கி

மசன்பறன்

மசல்+ந்த்+ஏன்

இம் ொதிொியில் பயன்படுத்தப்படும் இரு ிசலகள் எல்லொம் ம ொழியியல் விவரசணகளொகும். இந்த
விவரசணகள்

ொற்மறொலியன் பிறழ்ச்சிகள் (allophonic alternations) உருப ஒலியன் பிறழ்ச்சிகள்

(morphophonemic alternations)அல்லது எழுத்தலகு பவறுபொடுகள் (orthographic variations)
இவற்சற சகயொள இயலும். பிசிகிப ொ இரு ிசல ம ொழியியல் விவரசணகசள முற்று ிசல
அட்டவசணகளொக

ொற்றும். விொிவொகக்கூறப் புகுந்தொல் விதிக்பகொப்பில் விதிகள் முற்று ிசல

ொற்றிகளொக (FST) உருபடுத்தம் மசய்யப்படும் உருபன் அச ப்மபொழுங்குக் கட்டுப்பொடு
(Morphotatic Constraints) அகரொதிக் பகொப்பில் முற்ற ிசலத் தொனியங்கியொகக் (FST)கூறப்படும்.
அகரொதிப் பகுதி (Lexical Component)
பிசிகிப ொவின் அகரொதிப் பகுதி மதொிந்துமகொள்ளும் மசயல்பொட்டின் பபொது

ட்டும்தொன்

ப ொக்கப்படும்; உருவொக்கும் மசயல்பொட்டில் ப ொக்கப்பட ொட்டொது. அகரொதி ஒரு மசொல்லின்
உருப்படுத்தத்சதக் கொட்டும் அதன் உருபன் அச ப்மபொழுங்குக் கட்டுப்பொட்சடக் குறிப்பிடும்.
ஒவ்மவொரு மசொல்லிற்குப் மபொருள் தரும் பிசிகிப ொவின் ஒவ்மவொரு அகரொதியும் துசண
அகரொதிகளொகப்
அச ப்மபொழுங்கில்

பகுக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஒபர

ொதிொி

ஒவ்மவொரு

மசயலொற்றுகிற

துசண

ஒரு

அகரொதியும்

வகுப்சபச்

சொர்;ந்த

உருபன்
மசொற்கசள

உருப்படுத்தம் மசய்யும். ஒவ்மவொரு மசொற்பதிவும் (lexical entry) ஒரு மசொல்சலயும் அதன்
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மதொடர்ச்சி வகுப்சபயும் அதன் மபொருசளயும் மகொண்டிருக்கும். மதொடர்ச்சி வகுப்பு அசதத்
மதொடர்ந்து

வரும்

பவறுபட்ட

உருபன்கசளயும்

இலக்கணத்

தன்ச யின்

உருபன்

அச ப்மபொழுங்கு விதிகள் எங்கு கூறப்பட பவண்டும் என்பசதக் கொட்டும். ஒரு மசொல்சலத்
மதொடர்ந்து வரும் துசண அகரொதிக் குழுசவ விவொிக்கும் பிறழ்ச்சியின் பட்டியல் இருக்கும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, கொல் என்ற மசொல்சல எடுத்துக் மகொள்பவொம் அது ஐ என்ற இரண்டொம்
உருசபயும் உக்கு என்ற

பவற்றுச
பவற்றுச

உருசபயும் இல் என்ற இட

ொன்கொம் பவற்றுச

உருருசபயும் இலிருந்து என்ற

ீக்கல் பவற்றுச

உருசபயும் கள் என்ற பன்ச

உருசபயும் ஆ என்ற வினொ பின்மனொட்சடயும் ஏற்கும். பசய்ச

கட்டு அசடயில் அ என்பது

அந்த என்பதன் ொற்று உருபொகும்.
4.6. சுருக் ம்
இவ்வியல்
மாேி ளும்

என

ணினி

உருபனியல்,

நன்கு

தரலப்பு ளில்

அேிமு ப்படுத்தப்பட்டு

உருபனியரல

விளக் ப்பட்டுள்ளது. இைண்டாவதா
மூன்ோவது தமிழுக் ா

தமிழ்

உருபனியல்,

அரம ின்ேது.

மாதிாிப்படுத்தலில்

உருபனியலும்

முதலில்
சில

ணினி

உருபனியல்

தமிழ் உருபனியல் சுருக் மா

முற்றுநிரல
உருபனியல்
மாதிாி ள்

விளக் ப்பட்டுள்ளது.

உருவாக் ப்பட்ட சில முக் ியமான உருபனியல் பகுப்பாய்வி ள்

பட்டியலிடிப்பட்டு அவற்ரேப் பற்ேி சுருக் மான த வல் ள் தைப்பட்டுள்ளன. நான் ாவதா
முற்றுநிரல மாற்ேி ள் அேிமு ப்படுத்தப்பட்டு அவற்ரேப் பயன்படுதி உருபனியல் பகுப்பாய்வும்
உருவாக் மும் தசய்யும் தசயலாக் ம் விளக் ப்பட்டுள்ளது. இறுதியில் உருபனியல் ஆய்வு,
உருவாக் ம் என்ே இைண்ரடயும் நரடமுரேபடுத்தும் பிசி ிதமாவின் அரமப்பும் தசயல்பாடும்
விளக் ப்பட்டுள்ளது.
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இயல் 5
கணினித் மதொடொியல்
5.1. அேிமு ம்
கணினி மதொடொியல் (computational syntax) ஆய்வு வொக்கியங்கசளத் மதொடர்களொகவும்
மசொற்களொகவும் பகுத்து அவற்றின் மதொடொியல்
அசடயொளப்படுத்தித்

தரும்

ற்றும் மசொல்வசகப்பொட்டுப் பண்புக்கூறுகசள

மசயல்பொடொகும்.

மதொடொியல் கூறுகளொகப் பகுப்பது

வொக்கியங்கள்

தரப்படுசகயில்

அவற்சற

ற்றும் மதொடொியல் கூறுகள் தரப்படும் பபொது வொக்கியங்கசள

உருவொக்குவது என்ற இரு மசயல்பொடுகள் இதில் அடங்கும்.
5.2. கணிப்மபொறி வழி ம ொழி ஆய்வுக்கொன இலக்கண வடிவச ப்புகள்
ஒரு கூற்றின் மபொருத்த ொன மபொருசளத் தரு ொறு மசொற்களுக்கு இசடபய உள்ள
உறவுகசளப் பிொித்மதடுக்கும் நுட்பத்சதத் தருவது இந்த இலக்கண வடிவச ப்பின் முக்கிய ொன
மசயல்பொடொகும்.

வொக்கியங்கசள

பகுப்பொய்வு

மசயல்முசறயிலிருந்து தனியொக ஒரு குழு
விரும்புகிபறொம். அம் ொதிொியொன குழு
இலக்கணம் ஒரு குழு

விதிகளொல்

மசய்வதற்குப்

பயன்படுத்துகின்ற

ொம் ம ொழிசய பண்பொக்கம் மசய்ய

விதிகள் முசறயொன இலக்கணம் எனப்படும். முசறயொன

இலக்கண வொக்கியங்கசள வசரயறுக்கிறது. அவ்வொக்கியங்களுக்கு

அச ப்சபத் தருகின்றது. ம ொழிசயப் பபசுகின்றவர்களின் இலக்கணம் குறித்த உள்ளுணர்வுடன்
மபொருத்துகின்ற

வொக்கியத்தின்

மபொருசள

வசரயறுக்கின்ற

முசறயொன

இலக்கணத்சத

உருவொக்குகிறதுதொன்

து மசயல். மதொடக்ககொல கட்டத்தில் சூழல்வசரயசற இல்லொத

இலக்கண

பயன்படுத்தப்பட்டது.

வடிவவொதம்

தற்பபொது

கட்டுப்பொடு

அடிப்பசடயிலொன

இலக்கண முன் ொதிொிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அசவ கீபழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:


மசயல்பொட்டு ஒருங்கிசணக்கப்பட்ட இலக்கணம் (Functional Unification Grammar)



தசல இயக்கத் மதொடரச ப்பு இலக்கணம் (Head-driven phrase Structure Grmmar)

•

மசயல்பொட்டு இலக்கணம் (Fuctional Grammar)



மசொல் மசயல்பொட்டு இலக்கணம் (Lexical Functional Grammar)



வசகப்பொட்டு ஒன்றிசணக்கப்பட்ட இலக்கணம் (Categorical Unification Grammar)



கிசள பசர்க்கப்படும் இலக்கணம் (Tree adjoining Grammar)



சார்பு இலக் ணம் (Dependency grammar)

முசறயொன இலக்கணம் (Formal Grammar)
வொக்கியங்கசளப் பகுப்பொய்வு மசய்வதற்குப் பயன்படுத்துகின்ற மசயல்முசறயிலிருந்து
தனியொக ஒரு குழு
அம் ொதிொியொன குழு
வசரயறுக்கிறது;

விதிகளொல்

ொம் ம ொழிசய பண்பொக்கம் மசய்ய

விதிகள் முசறயொன இலக்கணம் ஒரு குழு
அந்த

வொக்கியங்களுக்கு

அச ப்சபத்

விரும்புகிபறொம்.

இலக்கண வொக்கியங்கசள
தருகின்றது.

ம ொழிசயப்

பபசுகின்றவர்களின் இலக்கணம் குறித்த உள்ளுணர்வுடன் மபொருத்துகின்ற வொக்கியத்தின்
மபொருசள வசரயறுக்கின்ற முசறயொன இலக்கணத்சத உருவொக்குகிறதுதொன்
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5.2.1 சூழல் வசரயசற இல்லொத இலக்கணம் (Context Free Grammar)
சூழல் வசரயசற இல்லொத இலக்கணம்

ரபு ம ொழியியலரொல் அண்ச

உறுப்பு

இலக்கணங்கள் என்றும் வழியச ப்பு ம ொழித் திட்ட ிடுபவர்களொல் பபக்ஸ் இயல்பொன வடிவு
(Bgackes Normal Form) என்றும் சில கணினி பயன்பொட்டில்

றுதரவு அச ப்மபொழுங்கு

(Recursive Pattern) என்றும் அசழக்கப்படுகின்றது. இசவகசளப் மபொதுவொகத் மதொடரச ப்பு
இலக்கணம் (Pharse Structare Grammar) என்பதன் குறிப்பிட்ட வசக எனலொம்; இசவதொன்
ஆக்கமுசற

இலக்கணத்திற்கு

(Generative

Grammar)

அடிப்பசடயொக

அச ந்தது.

அச ப்புக்கொன மூன்று அணுகுமுசறகள்: புசடப்மபயர்வு பின்னல் (Transition Network),
தட்சடயொன அச ப்பு (flat structure) உசடயசவ, கிசளயச ப்பு (hierarchical structure)
உசடயசவ.

ம்முசடய உள்ளுணர்வு உறுப்பச சவ எதிர்பொர்க்கின்றது. இசத வொக்கியம்

என்பது பின்னலொல் விற்களின் மதொடர்ச்சியொகப் மபொருந்துவதொக மகொள்ள இயலொது. வொக்கியம்
துண்டுகளொல் அல்லது மதொடர்களொல் ஆனது. மதொடர்களின் அச ப்பு, மபொருள் எவ்வொறு
மபறப்படுகின்றது என்று கூறுவதொல் இவ்வசகயிலொன அச ப்பொக்கம் முக்கிய ொனதொகும்.
ம ொழி அச ப்சப விளக்க பல வசகப்பட்ட விதிகளின் வடிவச ப்புகள் (formulations)
இருக்கின்றன. எவ்வொறு ம ொழி அச ப்சப

ன்றொக விளக்கலொம் என்ற அணுகுமுசறயின்

அடிப்பசடயில் அவற்றின் விளக்கங்கள் பவறுபடுகின்றன. தசல
(head and modifier approach), இலக்கணத்தின்

ற்றும் அசட அணுகுமுசற

ரபுத்தன்ச யிலொன பல அறிமுகங்கங்கள்

அச ப்புகசள அடிப்பசட அச ப்மபொழுங்கிலிருந்து

ீட்சி மசய்யப்பட்ட அசட மசய்யப்பட்ட

அச ப்பொக விவரசண மசய்கின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, வொக்கியத்தின் அக அச ப்புப் மபயர்த்
மதொடசரத் மதொடர்ந்து வரும் விரன என்று மகொள்ளலொம். மபயர் அசடகள், சுட்டசடகள்
(அசடமகொளி அசடகள்) என்பன மபயசர அசட மசய்வதொகவும் விசனயசட பபொன்றசவ
விசனசய அசட மசய்வதொகவும் கருதலொம்; அசடகசளயும் அசடகளொல் விவொிக்கலொம்.
ஒவ்மவொறு

ிசலயிலும் தனிச்மசொல்லொக ஒரு தசல இருக்கும். அதற்கு ஒன்பறொ அதற்கு ப பலொ

அசடகள் வரலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, சூொியன் பகொசடயில் கடுச யொகப் பிரகொசிக்கும் என்ற
வொக்கியத்சதப் பின்வரு ொறு ஆயலொம்.

பிரகொசி
சூொியன்

மபொருசளயும்

உம்

மதொடொியசலயும்

இல்

கடுச யொக

பகொசட
உள்ளடக்கிய

கொரணத்தொல்

தசல

அசட

அணுகுமுசற

ம ொழியியலில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. ஒரு மபொருள் (சொதனம்) எப்படி இருக்கிறது என்று
கூறும் மபயரசட, மபயருக்குக் கூடுதலொன விவரசணசயத்/விளக்கத்சதத் தரும். விசனசய
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விவொிக்கும்

விசனயசட

முசற,

கொலம்,

இடம்

ற்றும்

பிற

மசய்திகசளத்

தரும்.

இவ்வசகயிலொன மசொல் அச ப்பிற்கும் கருத்துரு அச ப்பிற்கும் இசடயிலொன மபொருத்தம்
ம ொழிசயப்

மபொருசள

மவளிப்படுத்துகிற

ஒரு ித்த

ஒழுங்குமுசறயொகப்

பொர்ப்பதொல்

பயனுள்ளதொய் இருக்கின்றது. தசல-அசட இலக்கணம் சொர்பு இலக்கண ொக வடிவச க்கப்பட்டு
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
ிசலயொன

அறிவு

மசய்யப்படுகின்றது

சொர்பு

இலக்கணக்

அச ப்பொக்கம்
என்று

மகொள்சக

மசய்யப்படுகின்றது.

கூறொ ல்

எவ்வொறு
அல்லது

அச ப்புகசள

அச ப்மபொழுங்கின்
வொக்கியம்

விளக்குவதின்

ஆய்வு

வழிகசள

வலியுறுத்துகின்றன.
5.2.1.1.அண்ச

உறுப்பு அணுகுமுசற மதொடரச ப்புச் சட்டகம் (Phrase Structure Formwork)

ததாடைரமப்புச் சட்ட ம் அண்ரம உறுப்பு ஆய்வு அடிப்பரடயிலானது. அண்ரம
உறுப்பாய்வு ஒரு வாக் ியத்ரத அண்ரம உறுப்பு ளா ப் பகுக்கும்.
அண்ரம உறுப்பாய்வின் மாதிாி ள் (Models of IC analysis)
அண்ரம உறுப்பாய்வு ததாடாியல், உருபனியல், ஒலியனியல் என்ே எல்லா நிரல ளிலும்
தசய்யப்படு ின்ேது. அண்ரம உறுப்பாய்வில் பல மாதிாி ள் உள்ளன. அவற்ேில் மூன்று வர
மாதிாி ள் ீகழ தைப்பட்டுள்ளன.
1. அரடயாளப்படுத்தாதப் தபட்டிப்படம்
பின்வரும் எடுத்துக் ாட்டில் தைப்பட்ட வாக் ியத்தின் அண்ரம உறுப்பு ள் பகுக் ப்பட்டு
அரடயாளப் படுத்தாமல் தபட்டிப்படமா த் தைப்பட்டுள்ளது:
glk; 6
என்

வீட்டுக்

குப்;

பக் த்

இல்

வசிக்கும்

என் வீட்டுக்

வயதான

மனிதர்

வயதான மனிதர்

தபாிய

விஞர்

தபாிய விஞர்

என் வீட்டுக்குப்
என் வீட்டுக்குப் பக் த்
என் வீட்டுக்குப் பக் த்தில்
என் வீட்டுக்குப் பக் த்தில் வசிக்கும்
என் வீட்டுக்குப் பக் த்தில் வசிக்கும் வயதான மனிதர்
என் வீட்டுக்குப் பக் த்தில் வசிக்கும் வயதான மனிதர் தபாிய விஞர்

1. அரடப்புக்குேிப் படம்
2.

[[[[என்] [வீட்டிற்]] [குப்]] [பக் த்]] [இல்]] [வசிக்கும்]] [[வயதான] [மனிதர்]]] [[தபாிய]
[ விஞர்]]

3.

ிரளப்படம்

வாக் ியப் பகுத்தாய்ரவப் பின்வருமாறு படிநிரல அரமப்பில் அண்ரம உறுப்பு ள் ட்டுக் ரள
ஒன்றுக்குள் ஒன்ோ அரமவரதப் பின்வருமாறு ிரளப்படத்தில் ாட்டலாடம்.
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வாக் ியம்
[என்வீட்டிற்குப் பக் த்தில் வசிக்கும் வயதான மனிதர்] [தபாிய விஞர்]
[என் வீட்டிற்குப் பக் த்தில் வசிக்கும்] [வயதான மனிதர்] [தபாிய] [ விஞர்]
[என் வீட்டுக்குப் பக் த்தில்] [வசிக்கும்] [வயதான] [மனிதர்]
[என் வீட்டுக்குப் பக் த்] [இல்]
[என் வீட்டுக்குப்] [பக் த்]
[என் வீட்டுக்] [குப்]
[என்] [வீட்டுக்]

4. அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட படம்
இறுதி நிரலயில் வரும் அண்ரம உறுப்பு ரளச் தசால்வர ப்பாட்டிற் ா வும் அவற்ோல்
விரளயும்;

ட்டு ரளத்

ததாடர் ளா க்

த ாண்டும்

குேிப்பீடு

அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட படம் விரளயும்.
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வாக் ியம்
தபயர்த்ததாடர்

தபயர்த்ததாடர்

தபயதைச்சத்ததாடர்

தபயர்த்ததாடர்

கவற்றுரமத்ததாடர்

தபயதைச்சம்

பின்னுருபுத்ததாடர் கவற்றுரம உருபு

வசிக்கும்

கவற்றுரமத்ததாடர் பின்னுருபு
தபயர்த்ததாடர் கவற்றுரமயுருபு
அரட தபயர்
என்

தபயைரட

தபயைரட

தபயர் தபாிய

வயதான

தபயர்
விஞர்

மனிதர்

இல்
பக் ம்

உக்கு

வீடு

அண்ரம உறுப்புப் பகுப்பாய்வு குேித்த சில தசய்தி ள் ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1. அண்ச

உறுப்பு பகு ிசல (analytic) அடிப்பசடயிலொனது.

2. அடிப்பசட ம ொழி அலகுகசளக் கொண்பதற்கொக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புச் மசயல்முசற
(discovery procedures) மசயல்பொட்டொல் உருவொனது.
3. வொக்கியங்கசள இரண்டு அண்ச

உறுப்புப் பொகங்களொகவும் ஒவ்மவொரு சிறு பொகத்சதயும்

ப லும் சிறு அலகுகளொகவும் (உருபன் வசக) பகுப்பது இக்பகொட்பொட்டின் மகொள்சகயொகும்.
4. சில ம ொழியியலொர் வொக்கியத்சத மபொிய அலகுகளொகக் மகொண்டு ப லிருந்து கீழ் ப ொக்கி
(top-down) ஆய்வொளர்கள் சிலர் கீழிருந்து ப ல்ப ொக்கி (bottom-up)ஆய்வொர்கள்.
5. அண்ச

உறுப்பு ஆய்வு அசடயொளப்படுத்தப்பட்டொல்

ரபிலக்கணப் பகுப்பொய்வு (Parsing)

பபொலபவ அச யும். அதொவது வொக்கியத்சத இலக்கண வசகப்படுகளொக பகுத்தல் ிகழும்.
6.

ரபு

அடிப்பசடயிலொன

வொக்கியப்

பகுப்பொயவும்

மதொடரச ப்பு

இலக்கணம்

அடிப்பசடயிலொனதொகும். இவ்விலக்கணம் பின்வரும் பகள்விகளுக்கு விசட தருகின்றது.
1. ஒரு வொக்கியத்;தின் உருப்புகள் யொசவ?
2. அசவ எவ்வொறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன
7.

ரபிலக்கணங்கள் வொக்கியங்கசளயும் மதொடர்கசளயும் விளக்கப் பின்வரும் கூற்றுகசளத்

தருகின்றன.
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1. ஒரு வொக்கியத்தில் மபயர்த்மதொடரும் (Noun Phrase) விசனத்மதொடரும் அடங்கும். 2.
ஒரு

மபயர்த்மதொடொில்

ஒரு

மபயர்

ட்டுப ொ

அசடமகொளி

அசட

+

மபயபரொ

அசடமகொளி அசட + மபயரசட + மபயபரொ வரும்.
எடுத்துக்கொட்டொக,
1. அந்தப் சபயன்
2. அந்த ல்லப் சபயன்.
3. ஒரு விசனத்மதொடொில் மபயர்
விசனபயொ

பின்வுருபுத்

மதொடர்

ட்டுப ொ விசன
+

பவற்றுச த்

ட்டுப ொ விசன + துசண

மதொடர்

+

விசனபயொ

வரும்.

எடுத்துக்கொட்டு,
வந்தொன்
வந்துக்மகொண்டிருந்தொன்
வீட்டிலிருந்து வந்துக்மகொண்டிருந்தொன் பழத்சதச் சொப்பிட்டொன்
4. பின்னுருபுத் மதொடொில் பவற்றுச த் மதொடரும் பின்னுருபும் வரும்.
எடுத்துக்கொட்டு, வீட்டிலிருந்து
5. பவற்றுச த் மதொடொில் மபயர்த்மதொடரும் பவற்றுச

உருபும் வரும்.

எடுத்துக்கொட்டு,
வீட்சட, வீட்டின்
திட்டவட்ட ற்ற சிக்கன ில்லொத இம் ொதிொியொன விளக்கக்கூறுகள் தருவதற்குப்பதிலொக சில

ரபு

ற்றும் கருத்துச் சொயல் அடிப்பசடயில் ஒரு குழு ஆக்கவிதிகள் (Generation rules) அல்லது
விொித்மதழுது விதிகள் (rewrite rules) தரலொம். அம் ொதிொியொன விதிகசளத் மதொடரச ப்பு விதிகள்
(phrase structure rules) எனலொம். மதொடரச ப்பு விதிகள் பின்

ொதிொியொன மபொது விதிச்

சுருக்கத்சதக் (rules-schema) மகொண்டிருக்கும்.
அ ஆ
அதொவது ‘அ’ என்ற குறியீட்சடத் மதொடக்ககுறியீடு என்ற குறியீடொக விொித்மதழுதலொம்.
விொித்மதழுதும்

மசயல்பொட்சடத்

மதொடங்கிசவப்பதற்குப்

பயன்படுத்தும்

குறியீட்சடத்

மதொடக்ககுறியீடு எனலொம்.
எ.கொ
வொ  மப.மதொ + வி.மதொ.
என்ற விொித்மதழுது விதியில் ‘வொ’ என்பது மதொடக்கக்குறியீடு. ப ற்மசொன்ன விதி ஒரு
வொக்கியத்தில் மபயர்த்மதொடரும் விசனத்மதொடரும் வரும் என்று மதொிவிக்கின்றது. ’+’ என்ற குறி
பிசணப்சபக்

(concatenation)

குறிப்பிடப்

பயன்படுகின்றது.

புலக்குறிகசள (labels) விொித்மதழுதலொம்.
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எ.கொ.
மப.மதொ  அசடமகொளி அசட + மபயர்
என்ற விதி மப.மதொ. கணுசவ விொித்மதழுதுகின்றது. (அசடமகொளி அசடயில் அந்த, இந்த, என்,

உன், அவனது, அவளது, அதன், அவற்றின் என்பன அடங்கும்). சபயன், சிறு ி பபொன்றன
மபயர்ச்மசொல்லில்

அடங்கும்.

கணு

என்பது கிசளப்படத்தில்

ஒன்பறொ

அல்லது

அதற்கு

ப ற்பட்டகிசளகபளொ மவளிவரும் மதொடக்கவிட ொகும். த ிழில் வி.மதொ என்பசத பி.உ.மதொ +
பவ.மதொ + வி.மதொ + து.வி என விொித்து எழுதலொம்.
வி.மதொ  பி.உ.மதொ + பவ.மதொ + வி + து.வி.
பி.உ.மதொ என்ற கணுசவப் பின்வரு ொறு விொித்து எழுதலொம்.
பி.உ.மதொ  மப.மதொ + பி.உ.
(வா = வாக் ியம், தபததா = தபயர்த்ததாடர், விததா = விரனத் ததாடர், பிஉததா =
பின்னுருபுத்ததாடர், கவததா = கவற்றுரமத் ததாடர்; துவி = துரணவிரன, கவஉ = கவற்றுரம
உருபு, பிஉ = பின்னுருபு, அ அஅ = அரடத ாளி அரட, விஅ =விரன அரட, தபஅ =
தபயைரட, எஅ = எண்ணரட, மிஅ =மிர அரட)
இதுவசர தந்த விதிகசளப் பின்வரு ொறு கிசளபட ொகத் தரலொம்.

வொ
மப.மதொ
அ.அ

வி.மதொ

மப

பி.உ.மதொ. பவ.மதொ
பவ.மதொ.

பி.உ

மப.மதொ பவ.உ

ப ற்கண்ட

கருத்துச்

அ.அ மப
சொயல்கசளப் பயன்படுத்தி

து.வி.

மப.மதொ. பவ.உ
அ.அ

த ிழ்

மதொடரச ப்பு விதிகள் உருவொக்கலொம்.
வொ மப.மதொ + வி.மதொ.
வி.மதொ  பவ.மதொ + (பி.உ.மதொ + வி +து.வி
து.வி  மகொண்டிரு, இரு, பவண்டு, பொர், பபொ
வி  மகொல், மவட்டு, ட, பொர், ஒடி
மப.மதொ  அ.அ + (மப.அ) + மப
மப  சபயன், பொம்பு,

வி

ரம், ப சே, சிறு ி, மபண்.
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அ.அ  அந்த, ஒரு, ஓர், தன்
மப.அ  வயதொன, இளச யொன, அழகொன
பி.உ.மதொ  பவ.மதொ + பி.உ
பவ.மதொ  மப.மதொ + பவ.உ
பி.உ  பக்கத்தில், ப பல, கீபழ, ப ொக்கி, அருகில், அடியில்
பவ.உ  ஐ, இல், .ஆல், உக்கு, ஓடு
ப ற்கண்ட மதொடரச ப்பு இலக்கணம் (Phrase sturcture grammar) பின் வரும் த ிழ்
வொக்கியங்கசள உருவொக்கும்.
அந்தப் சபயன் ஒரு பொம்சபப் மகொல்லப் பொர்த்தொன் (மப.மதொ + பவ.மதொ + வி + து.வி )
அந்த அழகொன மபண் தன் வீட்சட ப ொக்கி டந்தொள் (மப.மதொ + பி.உ.மதொ + வி)
அந்த வயதொன னிதர் ரத்சத மவட்டப்பபொனொர். (மப.மதொ + பவ.மதொ + வி + து.வி)
ஆனொல் ப ற்மசொன்ன விதிகள் பின்வரும் மபொருளற்ற வொக்கியங்கசளயும் உருவொக்கும்.
* ப சே அந்தப் மபண்சண
*

ரத்திற்கு அருகில் மகொன்றது.

ரம் அந்தப் சபயசனப் பபொகும்

* அந்தச் சிறுவன் அந்தச் சிறு ிசய ஒடிக்க முடியும்
* ப சே அந்த வயதொன னிதசரப் பொர்க்கும்
ப ற்மசொன்ன விதிகள் சுழல் வசரயசறயில்லொத விதிகளொகும். அவற்சறச் சுழல் கட்டுண்ட
விதிகளொக (Contex sensitive rules)

ொற்றினொல் ப ற்மசொன்ன வொக்கியங்களின் உருவொக்கத்சதத்

தசட மசய்யலொம். சூழல் வசலயசர இல்லொத இலக்கணத்சதப் பயன்படுத்தி வொக்கியத்சதப்
பகுத்தல், பகுப்பொய்வு/பகுத்தொய்தல் (parsing) எனப்படும். உள்ளீடு மசய்யப்படும் பகொர்சவசயத்
(input string) மதொிந்து மகொள்வதும் அதற்கு அச ப்சபத் தருகிறதும் ஆன இரண்டும் இசணந்த
மசயல்பொடுதொன் பகுத்தொய்தலொகும். வொக்கியத்சத மதொிந்து மகொள்வதும் அதற்கு அச ப்சபத்
தருகிறதும்
பகுத்தாயும்

ஆன

மசயல்பொடு

ருவி

மதொடொியல்

பகுத்தாய்வான்

(parser)

பகுத்தொய்தல்

(syntactic

parsing)

எனப்படும்.

எனப்படும்.

இவ்வொறு

பகுத்தொய்வொன்

இரு

மசயல்கசளச் மசய்ய பவண்டும். ஒன்று ஒரு பகொர்சவத் தரப்படும் பபொது பகுத்தொய்வொன் முதலில்
அசதப் பகுத்தொய பவண்டிய ம ொழியின் வொக்கியம் என்பசதத் மதொிந்து மகொள்ள பவண்டும்.
இந் ிசலயில் பகுத்தொய்வொனுக்கு உள்ளடங்கிய மதொிந்துமகொள்வொன்கள் (built-in recognizers)
இருக்க பவண்டும். இரண்டொவது அது மவளியீடு மசய்கிற அச ப்சப வொக்கியத்திற்கு தர
பவண்டும். இலக்கணத்தில் இருக்கிற ம ொழியியல் மசய்திகசள பகுத்தொய்வொன்கள் சொர்ந்திருக்க
பவண்டும்

என்பது

இதன்

மதொிந்துமகொள்வொன்கசளப்

மூலம்

மதொிகின்றது.

(recognizers)

மவளியீட்டு

மபொறுத்த

வசதிகளுடன்

வசரயில்

கூடிய

இலக்கணங்களும்

பகுத்தொய்வொன்களும் பகுத்தொயும் பண்பு வொய்ந்தசவ. xy என்ற விதி ஒரு உருவொக்க ொகத்
தரப்பட்ட கலசவ ிசல கட்டசளயொகக் கருதப்பட பவண்டும்.
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x
y

z

பகுத்தொய்வொன் மபரும்பொலும் குறியீடுகளின் பகொர்சவசய ஏற்கும்: அதற்கு ஒரு விதிகசயப்
பயன்படுத்தும் அது ஒரு பகொர்சவயின் விொித்மதழுது விதி பபொல் வரும். எடுத்துக்கொட்டொக b  d
என்ற விதிசயப் பயன்படுத்தி abc என்பசத adc என்று விொித்மதழுதலொம்; adc என்பசத adc
என்றும் விொித்மதழுதலொம். ‘ABC’ ‘ADC’,

ற்றும் ‘Adc’ என்பன வொக்கிய வடிவுகள் (Sententical

forms) அல்லது ஆக்கங்கள் எனப்படும். ‘ADC’ என்ற பகொர்சவ ‘ABC’-யில் இருந்து ஒரு விதிசயப்
பயன்படுத்தி மபறப்படுவதொல் ADC-ஆனது ABC-யிலிருந்து ப ரடியொகப் மபறப்பட்டது ஆகும்.
‘ADC’ என்ற பகொர்சவ ‘ABC’-யில் இருந்து ஒரு விதிசயப் பயன்படுத்தி மபறப்படுவதொல் ADCஆனது

ABC-யிலிருந்து

சறமுக ொகப்

மபறப்பட்டது

ஆகும்.

பகுத்தொய்வொன்கள் ஏபதொ ஒரு அச ப்சப மவளியிடும். ஒரு குழு

ஒவ்மவொரு

படியிலும்

விதிகளின்படி வரக்கூடிய

எல்லொ அச ப்புகசளயும் ொம் மதொிந்தொல் ஒருவொக்கியத்சதப் பகுத்தொயலொம்.
5.2.1.2. பகுத்தொயும் சடமுசறத்திறன் ( parsing strategies)
ம ொழியியல் அறிசவப் பிரதிபலிக்கின்ற விதிகளின் அடிப்பசடயில் பகுத்தொய்வொன்
மசயல்படும். வொக்கியங்களுக்கு அச ப்புத் தருசகயில் ஒரு குழு
ிசறபவற்றலொம்.
திறத்துடன்

ஒவ்மவொரு

பவறுபட்ட

மதொடர்புசடயது.

ிரலும்

பவறுபட்ட

பகுத்தொய்வொன்கசள

விதிகசளப் பல
பகுத்தொய்தல்

அவற்பறொடு

சடமுசறத்திறன் அடிப்பசடயில் வசகப்பொடு மசய்யலொம். பகுத்தொயும்
இரண்டு அளவீடுகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றனவும்

ிரல்களில்
சடமுசறத்

மதொடர்புசடய

சடமுசறத் திறனொக

ிசலபபறு மபற்றவனவும் ஆகும்.

முதலொவது அது பகுத்தொயும் பகொர்சவக்கு மவளியீடுகளின் ம ொழியியல் அச ப்சபக் கவனக்
குவிப்பு மசய்கிறது. உள்ளீட்டுக் பகொர்சவயிலிருந்து மதொடங்கி அச ப்பு கட்டப்படுவதனொல்
அந்த பகுத்தொய்வொன் கீழிருந்து ப ல் (bottom-up) மசயல்படுவதொகக் கூறலொம். அல்லது
மதொடக்கக் குறியீட்டிலிருந்து (கிசள அச ப்பின் பவர்) மதொடங்குவதனொல் பகுத்தொயவொன்
ப லிருந்து கீழ் (top-town) மசயல்படுவதொகக் கூறலொம். பகுத்தொயும்

சடமுசறத் திறன்கசள

வசகப்படுத்தும் அளவீடுகசள ஒரு எடுத்துக்கொட்டு மூலம் விளக்கலொம். பின்வரும் ஒரு குழு
விொித்மதழுது விதிகசள எடுத்துக்மகொள்பவொம்.
1a.

s AB

1b.

s cd

1c.

A a

1d.

B b

1e.

C C
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1f.

Dd

தரப்பட்டுள்ள ஒரு குழு

விதிகளிலிருந்து அவற்றொல் மபறப்படும் எல்லொ ஆக்கங்களின்

திட்டத்சதக் கட்ட முடியும். மதொடக்க குறியீடொன S-இல் இருந்து இரண்டு விதிகசளச்
மசயல்படுத்தலொம். விதி 1a AB-இன் ஆக்கத்சதயும் விதி 1b

CD-இன் ஆக்கத்சதயும்

விசளவிக்கும். AB-யில் விதி 1c -ஐயும் விதி 1d-ஐயும் பயன்படுத்தி முசறபய aB
பகொர்சவகசளப் மபறலொம். இந்த எண்ணத்சதப் பின்பற்றி தரப்பட்ட ஒரு குழு

ற்றும் Ab என்ற
விொித்மதழுது

விதிகள் அனு திக்கும் ஆக்கங்கங்களின் எல்லொ பகொர்சவகசளயும் கண்டுமகொள்ளலொம். விசளவு
மபரும்பொலும் கிசள வடிவொக உருப்படுத்தம் மசய்யப்படும்.
S
AB

CD

aB

AB

CD

Cd

ab

Ab

Cd

cd

ப பல தரப்பட்ட கிசள அச ப்பு 1 இல் தரப்பட்ட விதிகளொல் விசளயும் ஆக்கங்களின் எல்லொ
பகொர்சவகசளயும் கொட்டுகின்றது. கிசளயில் வரும் ஒவ்மவொரு கணுவும் (AB,CD, aB, ab, Ab,
CD, Cd, cd) வொக்கிய வடிவில்

சடமுசறப்படுத்தக் கூடிய பவறுபட்ட விதிகளின் கதர்சவ

உருப்படுத்தம் மசய்யும். கிசள அச ப்பின் கிசளகள் (ab, cd) அதொவது அடியில் வரும் கணுக்கள்
ப லும் விதிகளின் பயன்படுத்த இயலொத வொக்கிய வடிவுகசள உருப்படுத்தம் மசய்யும். இந்த
கிசள அச ப்சப ம ொழியியலொர் எவ்வொறு ஒரு வொக்கியத்தின் பொகங்கள் இசணகின்றன
என்பசதக் கொட்டுகின்ற ம ொழியியல் அச ப்சப உருப்படுத்தம் மசய்யப் பயன்படுத்துகின்ற
கிசளயுடன் ஒப்பிட்டு குழப்பிக்மகொள்ளக்கூடொது. ப ல் மசொன்ன விதிகள், கிசள அச ப்சபக்
கொட்ட இயலும் ஆக்கங்களின் எல்லொக் பகொர்சவகசளயும் தருகின்றன. இந்த வசகயொன கிசள
அச ப்பின் அடிப்பசடயில் ஆழம் முதல் (depth-first) அல்லது அகலம் முதல் (breadth- first) என்ற
பகுத்தொயும் சடமுசறத்திறன்களின் பொகுபொடு அச யும்.
5.2.1.2.1. ப லிருந்து கீழ்

ற்றும் கீழிருந்து ப ல் பகுத்தொய்தல் (Top- Down ) Versus bottom-up

Parsing)
பின்வரும் இரு எடுத்துக்கொட்டுகள் எவ்வொறு ப லிருந்து கீழ்

ற்றும் கீழிருந்து ப ல்

பகுத்தொய்வொன்கள் பின்வரும் வொக்கியத்திற்கு அச ப்பு தருகின்றது என்பசத விளக்கும்.
1. ஒரு பூசன எலிசயப் பிடித்தது.
இரண்டும் பின்வரும் விொித்மதழுதும் விதிகசளப் பயன் படுத்தப்படுவதொக சவத்துக்மகொள்பவொம்.
2.a. வொ மப.மதொ + வி.மதொ
2. b. மப.மதொ அ.அ + மப
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2. c. வி.மதொ பவ.மதொ + வி
2. d. வி.மதொ வி
2. e. பவ.மதொ மப.மதொ + பவ உ
2. f. வி பிடித்தது
2. g. மப பூசன
2. h. மப எலி
2. i. அ.அ ஒரு
2. j. பவ.உ ஐ
5.2.1.2.2. ப லிருந்து கீழ் பகுத்தொய்தல் (ப ல்-கீழ் பகுத்தொய்த்தல் ) (Top- Down parsing)
ப லிருந்து

கீழ்

பகுத்தொய்வொன்கள்

எப்மபழுதும்

மதொடக்கக்

குறியீடொன

‘வொ’

என்பதிலிருந்து மதொடங்கும் அதில் பயன்படுத்த விதிகசளக் கண்டு மகொள்ளும் அசத விொிக்கும்
எடுத்துக்கொட்டில் 2.a என்ற விதிதொன் இருக்கிறது. அசதப்பயன்படுத்தி விசளயும் விசளவு
பின்வரும் அச ப்சபத் தரும்.
வொ
மப.மதொ

வி.மதொ

இரு புதிய கணுக்கள் பதொன்றும். இந்த கணுக்கள் இறுதிக் குறியீடுகளொ (terminal symbols) என்று
முதலில் பகுத்தொய்வொன் பொர்க்கும். அப்படியொனொல் அந்தக் குறியீடுகள் பகுத்தொயப்படுகின்ற
பகொர்சவயுடன் மபொருத்திப்பொர்க்கப்படும். இல்லொவிடில் பகுத்தொய்வொன் முதல் இறுதியுறொ
குறியீட்டுக் கணுசவ விொிக்கும். ப ற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் மபமதொ வில் 2.b என்ற விதி
பயன்படுத்தப்பட்டு பின்வரும் அச ப்பு விசளயும்.
வா
தபததா
அஅ

விததா
தப

புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட இந்தக் கணுக்களும் இறுதிக் கணுக்கள் அல்ல.
கீழிருந்து ப ல் பகுத்தொய்தல் (Bottam-up parsing)
கீழ்-ப ல் பகுத்தொய்தல் உள்ளீடு மசய்யப்பட்ட பகொர்சவசயத் மதொடக்க ொகக் மகொண்டு
மசயல்படத் மதொடங்கி அசத பவரொன ‘வொ’ என்று சுருக்கும். அது ஒரு வொக்கியத்சத உள்ளீடொக
ஏற்கும் மசொற்கசள (இறுதியுற்ற குறியிடுகசள) அவற்றின் வசகப்பொட்டொல் இடம்மபயர்க்கும்.
இதற்கொக அது விொித்மதழுது விதிகளின் வலப்பக்கம் பொர்த்து அவற்சற இடப்பக்கம் உள்ள
வசகப்பொடொகச் சுருக்க பவண்டும்.

ீண்டும் ஒரு பூசன எலிசயப் பிடித்தது என்ற வொக்கியம் 2a-j
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என்ற விதிகளொல் கூறப்பட்டுள்ள இலக்கணத்தொல் அச ப்பு மபறும். எடுத்துக்கொட்டொக முதலில்
2f. என்ற விதிசயப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்.
வி
ஒரு பூசன ஒரு எலி ஐ பிடித்தது
2.j.-ஐப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்
பவ.உ வி
ஒரு பூசன ஒரு எலி - ஐ பிடித்தது
2.h.-ஐ பயன்படுத்தி பின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்
மப

மப பவ.உ வி

ஒரு பூசன ஒரு எலி ஐ பிடித்தது
2 .i.-ஐப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அச ப்பு கிசடக்கும்
அஅ மப அஅ மப பவ.உ வி
ஒரு பூசன ஒரு எலி ஐ பிடித்தது
இந்த இடத்தில் 2b என்ற விதி ‘அ.அ’ என்பசதயும் ‘மப’ என்பசதயும் இசணந்து அவற்சற
மப.மதொ எனக் குறிக்கும்.

தபததா
அஅ தப

மபமதொ
அஅ மப பவஉ வி

ஒரு பூசன ஒரு

எலி

ஐ

பிடித்தது

இந்த இடத்தில் 2e என்ற விதி பவஉ என்பசதயும் மபமதொ என்பசதயும் இசணத்து அவற்சற
பவமதொ என சுருக்கும்.

பவ.மதொ
தபததா
அஅ
ஒரு

தப
பூசன

மப.மதொ
அ.அ

மப

பவ.உ

ஒரு

எலி

ஐ

வி
பிடித்தது

விதி 2c ஐ-பவமதொ ஐயும் வி-ஐயும் இசணத்து வி.மதொ. எனச் சுருக்கும்.
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விமதொ
பவமதொ
மபமதொ

தபததா

அஅ மப
ஒரு பூசன

பவஉ

அஅ

மப

ஒரு

எலி

வி

ஐ

பிடித்தது

விதி 2a மப.மதொ ஐயும் வி.மதொ ஐயும் இசணத்து வொ ஆகச் சுருக்கும்.

வொ
மபமதொ

அஅ

விமதொ

மப

பவமதொ

மபமதொ

ஒரு

பூசன

வி

பவஉ

அஅ

மப

ஒரு

எலி

ஐ

பிடித்தது

பகுத்தொய்வொன் வொக்கியத்தின் வலப்பக்கத்திலிருந்து மதொடங்கி பகொசவயின் முன்பனொக்கிச்
மசயல்படுவதொகக் மகொள்வது அவ்வளவு சொியொனதல்ல. மதளிவொகக் கூறினொல் ம ொழி இம் ொதிொி
மசயல்படுவதில்சல. இதன் அடிப்பசடயில் கீழ்-ப ல் பகுத்தொய்வொன் உளவியல் அடிப்பசடயில்
சொியொனது

அல்ல

என்று

வொதிடலொம்.

பவறுபட்ட

ஆக்கங்களின்

மதொடர்ச்சிசயப்

பின்பற்றினொலும் ஒபர இலக்கணத்சதப் பின்பற்றுவதனொல் இடது பக்கத்திலிருந்து மதொடங்கும்
பகுத்தொய்வொனும்

வலது

பக்கத்திலிருந்து

மதொடங்கும்

பகுத்தொய்வொனும்

பகுத்தொய்தல்

அடிப்பசடயிலும் மபற்ற விசளவின் அடிப்பசடயிலும் ஒன்றொகும். இந்த வல ிருந்து இடம் என்ற
பவறுபடலுக்கும்

வலது

பகுத்துத்தொய்தல்

அல்லது

இடது

பகுத்தொய்தல்

என்பதற்கும்

மதொடர்பில்சல. வலது பகுத்தொய்தலொனது கீழ்-ப ல் பகுத்தொய்தலின் விசளவொகும். இது
விதிகளின் வலப்பக்கத்தில் கொணப்படும் குறியீடுகசளப் பொர்த்து வொக்கிய வடிவுகசளச் சுருக்கும்.
ஒரு ப ல்-கீழ் பகுத்தொய்வொன் இடது பகுத்தொய்தசல

சடமுசறப்படுத்தும். இது விதிகளின்

இடப்பக்கத்தில் கொணப்படும் குறியீடுகசள விொித்து வொக்கிய வடிவுகசள ஆக்கும். இதுபபொல்
ஒபர ம ொழியியல் மசய்திகளின் படி ஒபர வொக்கியங்களுக்கு ஒபர அச ப்புகசளத் தருவதொல்
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ஒபர இலக்கணத்சத ப ொக்கீடு மசய்யும் ப ல்-கீழ் பகுப்பொனும் கீழ்-ப ல் பகுப்பொனும் ஒன்றொகும்.
அசவகள் பவறுபட்ட ஆக்கங்களின் மதொடர்ச்சிசயப் பின்பற்றுகிறது என்ற உண்ச யுடன்
எவ்வளவு

ிசனவகம் பதசவ எவ்வளவு கணிப்பு ப ரத்சத உட்படுத்துகிறது என்பதொலும்

பவறுபடும்.
5.2.1.2.2. ஆழம் முதல்

ற்றும் அகலம் முதல் பகுத்தொய்தல் (Depth first Versus breath first

Parsing)
பின்வரும் ஒரு குழு விொித்மதழுது விதிகசள எடுத்துக் மகொள்பவொம்.
3 a.

S

AB

3 b.

S

CD

3 c.

S

a

3 d.

B

b

3e.

C

c

3 f.

D

d

இவற்பறொடு மதொடர்புசடய பின்வரும் ஆக்கக் கிசளயச ப்சபயும் எடுத்துக் மகொள்பவொம்.

S
AB
aB

CD
Ab

ab

ab

CD

Cd

cd

cd

இந்த கிசள அச ப்சப இருவித ொக அணுகலொம்: ஒன்று அதன் மசங்குத்து

ிசலயில் கவனம்

மசலுத்திப் மபறலொம்; இரண்டு அதன் இசட ிசலயில் கவனம் மசலுத்திப் மபறலொம். இந்த இரு
பவறுபட்ட ப ொக்கும் பகுத்தொயும்
முதல் பகுத்துக்குறித்தல்

சடமுசறத்திறனின் பவறுபொட்சட விசளவிக்கும். ஆழம்

ொம் கமகல தரப்பட்டுள்ள கிசள அச ப்பின் மசங்குத்து வழிசய

எடுத்துக் மகொள்பவொம். பவசர வொக்கியத்துடன் இசணக்கும் ஒரு தனி மசங்குத்து விதிசயத்
பதர்ந்மதடுப்பபொம். எடுத்துக்கொட்டொக கிசளக் கணுவில் அடங்கும் ab என்ற வொக்கியத்திற்கு
பின்வரு ொறு வழிசயத் பதர்ந்மதடுக்கலொம்.
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S
AB
Ab
ab

இந்த வழி கிசள அச ப்பில் வரும் எந்தச் மசங்குத்தொன வழிசயப் பபொல வொக்கிய வடிவுகளின்
ஒரு மதொடர்ச்சிசயத் தரும். ஒவ்மவொரு வொக்கிய வடிவும் பவருடபனொ அல்லது பவறு தனி
விதியொல்

விசளந்த

வொக்கிய

வடிவுடபனொ

ஒரு

தனி

விதிசயப்

பயன்படுத்துவதொல்

விசளவதொகும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்கத்திற்கு பல விதிகசளப் பயன்படுத்தலொம் என்றொலும் ஒபர
ஒரு விொித்மதழுது விதிதொன் தக்கசவக்கப்படும் பிற விருப்புகள் கிசளயின் பிற வழிகளில்
மவளிப்படுத்தப்படும். ஒரு தனிச் மசங்குத்தொன வழியொகப் பின்பற்ற இயலொது. ஒரு கிசள
அச ப்பில் ஒரு தனி மசங்குத்தொன வழியிபல உருப்படுத்தம் மசய்யத்தக்க வொக்கிய வடிவுகசளப்
பின்பற்றும் பகுத்தொய்வொன் ஆழம்-முதல் பகுத்தொய்வொன் என்று அசழக்கப்மபறும். ப ல்-கீழ்
ற்றும் கீழ்-ப ல் பகுத்தொய்வொன்கள் இவ்வசகசயச் சொரும். ப ற்கண்ட கிசளப்படம் ஒபர
வொக்கியத்சத ஒன்றுக்கும் ப ற்பட்ட வழிகளில் மதொடக்கக் குறியீடொன ‘வொ’ என்பதுடன்
இசணக்கலொம் எனக் கொட்டும். ஆழம் முதல் பகுத்தொய்வொன் ஒரு ச யத்தில் ஒரு வழிசய
ஆய்வதொல் மதொடக்கத்தில் பதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட பொசத தவறொகப் பபொகலொம். இந்த இடங்களில்
பகுத்தொய்வொன் சொிமசய்து தவறிலிருந்து விடுபட பவண்டியது அவசியம் இதன் கொரண ொக ஆழம்
முதல் பகுப்பொன்கள் பின்னழுவல் வசதியுடன்

ிசறபவற்றப்பட பவண்டும். ஆழம் முதல்

பகுத்தொய்வொன் ொம் ஒரு ஆக்கக்கிசள அச ப்சப இசட ிசலப் பொி ொணத்திற்கு முக்கியத்துவம்
மகொடுத்து கிசள அச ப்பின் ஒரு

ிசலயில் எல்லொக் கணுக்கசளயும் எடுத்துக் மகொண்டு

பொர்க்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக ஆக்கக்கிசள அச ப்பின் பவர் ‘S’ என்ற வொக்கிய வடிசவத்
தொங்கும் கணுசவக் மகொண்டிருக்கும். AB
இரண்டு

ற்றும் AD என்ற வொக்கிய வடிவுகசளக் மகொண்ட

கள் கணுக்கள் ‘S’ என்பதிலிருந்து பவறுபட்ட விதிகளொல் விசளந்தனவொகும்.

இம் ொதிொியொன ிகழ்வில் பகுத்தொய்வொன் ஒபர ப ரத்தில் பவறுபட்ட ஆக்கங்கசள உருவொக்கும்.
அடுத்த அடியில் இரண்டின் விசளவுகளின் ப ல் இயலும் எல்லொ விதிகளும் மசயல்படுத்தப்படும்.
இவ்வசகயிலொன பகுத்தொய்வொன் அகலம் முதல் பகுத்தொய்வொன் எனப்படும்.
S
B

AD
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S
AB

AD

Ab

CD

Cd

S
AB
aB

AD
Ab

ab

ab

CD

Cd

cd

cd

வீதி முதல் பகுத்தொய்வொன்கள் உருவொக்கப்பட்ட எல்லொ வொக்கிய வடிவிலும் இயலும் எல்லொ
விதிகசளச் மசயல்படுத்தும் அசவ ஆக்கக் கிசள அச ப்பின் இசட ிசலப் பொி ொணத்சத
ஆயும். ஒபர ப ரத்தில் வரும் எல்லொத் பதர்வுகசளயும் தீர்த்து விட்டு பதொல்வி அல்லது மவற்றி
என்ற முடிவுக்கு எடுத்துச் மசல்லும். இவ்வசகயிலொன மசயல்முசற பதொல்வியின் பபொது
பின்னழுவசல அதிக பட்ச ொகும். தவறொன பதர்வொல் விசளயும் ஆக்கத் மதொடர்ச்சி இல்லொது
பபொனொலும் ஒபர ச யத்தில் உருவொன எல்லொ மவற்றிப் பிறழ்ச்சிகளும் எஞ்சும்.
வசகப்பொடு (Classification)
ஆழம் முதல்

அகலம் முதல்

ப ல்-கீழ்

ப ல்-கீழ் ஆழம்-முதல்;

ப ல்-கீழ் அகலம்-முதல்

கீழ்-ப ல்

கீழ்-ப ல் ஆழம்-முதல்

கீழ்-ப ல் அகலம்-முதல்

5.2.1.2.3. ிசல ொற்ற வசலப்பின்னல்களொல் பகுத்தொய்தல் (Parsing with Transition Network)
ிசல ொற்றப் பின்னல் இலக்கணங்கள் கணினி ம ொழியியலில்
சடமுசறப்படுத்தப்படுகின்றது.

இதன்

அடிப்பசடக்

மகொள்சகயில்

விொிவொக்கப்பட்ட

ிசல ொற்றப் பின்னலொகும் (Augmented Transition Network (ATN)). இது

ஒன்று

ொதிொியொகும். இது ATN என சுருக்கி அசழக்கப்படும்.

இலக்கணங்களும் தொனியங்கிகளும்: ஒரு குழு
எடுத்துக்மகொள்வபதொடு

மபற்ற

பல

ிசல ொற்றபின்னல்கள்

விளக்க ொக

ிசலபபறு

அச ந்த

வித்தியொச ொன

உட்ஸ் (Woods, 1970) என்பவொின்

இருக்கின்றன.

ிகவும் மவற்றிகர ொக

அந்த

விதிகள் ஒரு ம ொழியின் வொக்கியங்களின்

ம ொழியின்

பகொர்சவகசள

ஏற்கும்

அல்லது

உருவொக்கும். அருவப்மபொறியின் (abstract machine) விளக்க ொகவும் எடுத்துக்மகொள்ளலொம்.
இம் ொதிொியொன மபொறிகள் தொனியங்கி என்று அசழக்கப்படும். இவற்றின் சொத்திய ொன டத்சத
இசவகள்

மபொருத்தப்படுகின்ற

இலக்கணத்தின்

விதிகள்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

உட்கலசவ

ிசலயில்

331
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ிர்ணயிக்கப்பபடுகின்றது. இம் ொதிொியொன எல்லொப் மபொறிகசளயும் ஒரு குழு

ிசலகளொலும்

(set of states) ஒரு ப ரத்தில் ஒரு குறியீட்சட எடுக்கும் உள்ளீட்டுத்திட்டத்தொலும் (input device)
உள்ளீட்சடப் பொிபசொதித்துப் படித்து மபொறிசய ஒரு
மசய்யும்.

ஒரு

கட்டுப்பொட்டுத்

மதொகுதியொலும்

ிசலயிலிருந்து அடுத்த

(control

unit)

ிசலக்கு

பண்பொக்கம்

ொறச்

மசய்யலொம்.

குறியீடுகசளச் பசகொிக்கவும் பொிபசொதிக்கவும் இசதக் கட்டுப்பொட்டுத் மதொகுதியில் அசடய
இயலும். மபொறியின் கணிப்புத்திறன் அதன்
ிசறபவற்றக்கூடிய

ிசனவகத்தின் கூட்டு ிசலயொலும்

மசயன்ச களொலும்

ிர்ணயிக்கப்படும்.

ிசனவகத்தில்

எளிச யொன

தொனியங்கி

முற்று ிசலப் மபொறிகள் (Finite State Machines (FSM) முற்று ிசலத் தொனியங்கிகள் (Finite state
Automata)

எனப்படும்.

அசவகள்

ஏற்கும்

ம ொழிசயச்

சீரொன

ம ொழிகள்

என்பர்.

சீரொனம ொழிகளுக்கு சூழல் வசரயசற இல்லொத ம ொழிகளின் ( த்திய, உட்பசட/ உட்படுத்தம்,
தவிர்த்த) எல்லொ பண்புகளும் இருக்கும். இதனொல் இசத முற்று எண்ணிக்சக
number

of

states)

மபொறிகளுக்கு அக

உள்ள

தொனியங்கியொல்

மதொிந்துமகொள்ள

ிசலகள் (finite

இயலும்.

முற்று ிசலப்

ிசனவகம் (Internal memory) இல்சல. இதன் கொரண ொய் அதன்

அப்பபொது படிக்கப்படுகிற குறியீட்டொலும் அப்பபொசதய மபொறி
இம் ொதிொியொன மபொறியின்

ிசலயிலும்

டத்சத

ிர்ணயிக்கப்படும்.

டத்சதசய எடுத்துக்கொட்ட பின்வரும் எளிய இலக்கணத்சத

எடுத்துக்மகொள்பவொம்.
S

aB

B

bB

B

c

இது ab*c என்ற சீரொன ம ொழிசய உருவொக்கும். இதற்கு ச

ொன தொனியங்கிசய

ரபு

அடிப்பசடயில் ஒரு ிசலப்படம் (State diagram) மூலம் உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
b
S

a

B

c

ப பல உள்ள படத்தில் கணுக்கள் ிசலகசளக் குறிப்பிடும். விற்கள் (படத்தில் அம்பு வடிவத்தில்
தரப்பட்டுள்ளது) ிசல ொற்றங்கசளக் குறிப்பிடும். விற்களில் உள்ள புலக்குறிப்புகள் (labels) ஒரு
ிசல ொற்றம்

சம்பவிப்பதற்கொன

கட்டுப்பொடுகசளத்

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட கணுவுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட
எனப்படும். விொித்மதொழுது விதிகளிலிருந்து

தரும்.

ிசல உண்டு. அது இறுதி ிசல

ிசல வசரபடத்திற்கு மபயர்ப்பு மசய்வது இந்த

தொனியங்கிக்கு ப ொிசடயொனது. இறிதியுறொ குறியீடுகள் (non-terminal symbols)
(states) மசல்லும். இறுதியுற்ற குறியீடுகள் (terminal Symbols) ிசல
மசல்லும். இந்த தொனியங்கியின்

குறுக்குபகொடு

ிசலகளுக்குச்

ொற்றத்திற்குச் (transition)

டத்சதசயப் பின்வரு ொறு விளக்கலொம். கணித்தலொனது
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(computation) மதொடக்க ிசல (initial satate) என்று குறிப்பிடப்பட்ட
(இங்கு

S

மதொடக்க ிசலயொகும்).

உள்ளீடுகளில்

உள்ள

ிசலயில் மதொடங்குகிறது.

முதலொவது

குறியீடு

அபதொடு

மபொருந்துகிற ிசல ொற்றம் இருக்கிறதொ என்று பொிபசொதசன மசய்யும். அவ்வொறு மபொருந்தினொல்
மபொறி ிசல

ொற்றத்சதத் மதொடர்ந்து அடுத்த ிசலக்குச் மசல்லும்

ஏற்றுக்மகொள்ளும்.

அதொவது

அது

தனது

கவனத்சதத்

குறியீட்டிற்குத் திரும்பும். இந்தச் மசயற்பொங்கு மபொறி

ற்றும் உள்ளீட்டுக் குறிசய

மதொடர்ச்சியிலுள்ள

அழுத்தக்

ிறுத்துவது வசர மதொடர்ந்து

டக்கும்.

அதொவது கூடுதல் ிசல ொற்றங்கள் இல்லொதது வசர டக்கும். மபொறி இறுதி ிசலயில் ிறுத்தும்
பபொது

ம்பகொர்சவசய ஏற்க்கப்பட்டது எனலொம். இபத தொனியங்கிசய உள்ளீட்டிலிருந்து

மவளியீட்டு

ிசல ொற்றச் மசயலின் பண்சப

ொற்றி பகொர்சவகசள உருவொக்கச் மசய்யலொம்.

ொம் இறுதி-உள்பள-முதல்-மவளிபய (Last-in-First-Out) பட்டியலுக்குக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
ிசனவகத்சதயும் (FSA Memory) அசத திறச யொகக் சகயொள (manipulate) கட்டுப்பொடு
ரபுகசளயும் (control convention) பசர்த்தொல் தொனியங்கிசயக் கீபழ தள்ளு தொனியங்கியொக
(Push Down Automata)

ொற்றலொம். அது கூடுதலொன ிசனவகத்தின் ன்ச

கொரண ொக

த்திய

உட்மபொதித்தசலக் (centre embedding) சகயொளலொம். கீபழ தள்ளு தொனியங்கிகள் சூழல்
வசரயசறயற்ற ம ொழிகளின் (Context Free Language(CFL) வகுப்புகசள ஏற்க இயலும்.
5.2.1.2.3.1.

றுதரவு ிசல ொற்ற வசலப்பின்னல்கள் (Recursive Transition Network (RTNS))

மபொிதொக்கப்பட்ட
ிசல ொற்ற

ிசல ொற்றப் பின்னல் (Augmended transition Network) என்பது

றுதரவு வசலப்பின்னல் (Transition recursive network) என்று அசழக்கப்படுகின்ற

அபூர்வ ொன சூழல் வசரயசறயற்ற மதொிந்துமகொள்ளும் திட்டத்தின் (Ingenious Context Free
Recognition

Device)

இலக்கணங்களின்
அச கின்றது. இது

விொிவொக்க ொகும்.

விொித்மதொழுது
றுதரவு

விதி

மபொிதொக்கப்பட்ட
உருப்படுத்தத்திலிருந்து

ிசல ொற்றப்

பின்னல்கள்

விரும்பத்தக்க

ொற்ற ொக

ிசல ொற்ற வசலப்பின்னல்களின் அடிப்பசடக்கொரணம் ஆகும்.

பின்வரும் எளிதொன இலக்கணத்சத எடுத்துக்மகொள்பவொம்.
விதி 1. அ: வொ  மப.மதொ + பவ.மதொ * + வி + (து.வி)
விதி 1. ஆ: வொ  மப.மதொ + மப.மதொ + (து.வி)
விதி 2. மப.மதொ  (அ.அ) (அளவசட) மப.அ * மப*
விதி 3 : பவ.மதொ மப. மதொ + பவ.உ
இசவ சூழல் இல்லொத ம ொழிசய {து.வி, வி, அ.அ, அளவசட, மப.அ, பவ.மதொ.} என்ற
எழுத்துக்கூட்டலொல்

விளக்குகின்றது.

இந்த

இலக்கணத்திற்கு

குசறந்த

இருக்கின்றது. பிசற அசடப்புக்குறிக்குள் விருப்பத்சத மவளிப்படுத்தும்;
குறியீடு பூேியத்சதபயொ

ீண்டும்

ஆக்க

சொத்தியம்

ட்சத்திர குறி உள்ள

ீண்டும் வருவசதபய குறிக்கும். இந்த விதிகளின் வலது பக்க

சீரொன ம ொழிகசள விவொிப்பதொக எடுத்துக்மகொள்ளலொம்.
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{மப.மதொ, பவ.மதொ, வி, து.வி
{(அ.அ), (அளவசட), மப.அ * மப
{மப.மதொ- பவ.உ}
விதி

1-இன்

இரு

பகுதிகளுடன் மதொடர்புசடய

தொனியங்கியின்

ிசல

வசரப்படங்கள்

பின்வரு ொறு அச யும்.
அ.

மப.மதொ.

பவ,மதொ..

வொ

து.வி.

வி.

JUMP

து.வி.

ஆ.

மப.மதொ.

மப,மதொ.

வொ
JUMP

அ-சவயும் ஆ-சவயும் இசணத்து பின்வரும் 1. என்ற வசரபடம் கிசடக்கும். ஆக ப ற்கண்ட
ொன்கு விதிகளுக்கு இசணயொக பின்வரும் மூன்று ிசல ொற்ற வசரபடங்கள் கிசடக்கும்.
1.
மப,மதொ.

பவ,மதொ.

து.வி.

வி.

வொ

அ,அ.

2.

அளவசட

JUMP

மப.அ.

மப,மதொ

வொ

.

JUMP
3.

மப,மதொ.

JUMP

JUMP

பவ.உ.

பவ.
மதொ

Jumb என்பது எடிஎன் வடிவவொதத்தில் (ATN formalism) உள்ள எந்த உள்ளீட்சடயும் ஏற்கொத
கட்டற்ற

ிசல ொற்றத்சதக் (Unconditional transition) குறிப்பதற்கொன இயல்பொன

எளிய FSA-க்கு வசகயொன

ரபொகும்.

றுதரவு மசயல்பொட்சடக் சகயொள இயலொது; ஏமனன்றொல் அது

எங்பக இருந்து வந்தது எவ்வொறு உட்பட்சட கணித்தலுக்குப் பின் எங்குபபொவது என்பசத
ிசனவு கூர்வதற்கு வழியில்சல. FSA-ஐ கீழ்தள்ளு அடுக்சக (Push down Stack) பசர்த்து கீழ்
தள்ளு தொனியங்கியொக (Pushdown Automata (PDA))

ொற்றினொல் இது சொத்திய ொனதொகும்.
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அப்மபொழுது இத்திட்டத்தில் கணித்தலின் பச ித்தல்

ற்றும்

ீட்டல் துசணச் மசயன்ச கசளக்

சகயொளுவதற்குத் பதசவயொன மூலதனம் அச யும். கட்டுப்பொடு தற்கொலிக ொக
ீண்டும்

மதொடர்வதொல்

அடிப்பசடயில்

ிகழும்.

அடிப்பசடயில்

இது

இறுதி

குறியீடுகசள

விளக்குதல்

பிரதிபலிக்கின்றது.

உள்பள–முதல்-மவளிபய
(symbols)

ிசலமபறு

உட்படுத்தும்

எடிஎன்

மசயற்பொங்கிற்கு

(last-in-first-out)

புலக்குறிப்புகளொகச்
(standard
கட்டசள

ிறுத்தப்பட்டு

ATN)

(Labels)

என்ற
மசயல்

கருத்துச்சொயலில்

தரப்பட்டொல்

அப்பபொசதய

மபொறி ிசல அடுக்கில் தள்ளப்படும். இவ்வொறு கட்டசளத் திரும்பும்பபொது கணித்தல் அபத
இடத்திலிருந்து திரும்பத் மதொடங்கப் மபறலொம். எடிஎன்வடிவவொதம் (ATN formalism) ஒரு
ிசலக்கு கட்டுப்பொட்டின் மபயர்ச்சி எடுத்துக்கொட்டொக PUSHNP (மபயர்த்மதொடசரத் தள்ளு)
என்ற அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட
இறுதி ிசல

ிசல ொற்றத்தொல் எழுப்பப்படும். இதற்குப் மபொருத்த ொன

ரபு POP என்று அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட மபொய்யொன வில்சல (arc) மசயல்பொடு

ிற்கும் பபொது மூலப் மபொறி ிசல அடுக்கிலிருந்து திரும்பவும் மதொடக்க ிசல ிறுத்தப்படும். ொம்
இன்னும்

பிற

ிசல ொற்றங்களின் (து.வி,

ிர்ணயிக்க பவண்டும்.

வி, அ.அ

பபொன்றவற்றின்)

திப்பு ிசலசய

து விருப்பம் இலக்கண வசகப்பொட்டின் மபயர்கசளப் பகுத்தொய்தலொக

இருந்தொல் ஒழிய அசவ உண்ச யொன உள்ளீட்டுக் குறிகளொக இருப்பது அொிது.
ொம்

ிசல ொற்ற வசலப்பின்னல் (Transition Network) இலக்கணங்கள் எவ்வொறு

அகரொதிகசளக் சகயொளுகின்றன என்பசத குறிப்பிட பவண்டும். ஒரு சொத்தியம் அகரொதிசய
விொித்மதொழுது விதிகளின் (rewriting rules) மதொகுதியொக மவளிப்படுத்த இயலும்.
வி. 4. அ அ.அ ‘ஒரு’
வி. 4. ஆ அ.அ  ‘அந்த’
வி. 4. இ அ.அ  ‘மகொஞ்சம்’
ொம் சில நுணுக்கங்கசளப் பயன்படுத்தி விொித்மதழுது விதிகசள வடிவில் பின்வரு ொறு

ொற்றிக்

கூறலொம்

.

POP

POP

அ.அ

POP

ொறொக ஏடிஎனில் எப்பபொதும்

டப்பது பபொல்

ொம்

ிசல
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மசயல்பொடுகசள விவொிக்கலொம். அது முன் விவொிகொப்பட்ட அகரொதிசயப் பொர்க்கும். அகரொதியின்
வடிவ அச ப்பு

ிசல ொற்ற இலக்கணம் உள்ளடக்கம் கூடுதல் ம ொழிச் மசயல்பொடொக

ொறுகிறது. பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படும் அகரொதிசயப் பொர்க்கும் மசயல்பொடுகள் (மபொதுவொக
CAT என்று அசழக்கப்படும்) முன் விளக்கம் மபற்ற வசகப்பொட்சட (Predifined category)
அப்பபொசதய உள்ளீட்டுச் மசொல்லுக்கொன (Current input word) அகரொதி மசொல்லுடன் (மபொருத்தி)
பொிபசொதிக்கின்றது.

ொம்

வசலப்பின்னல்

இலக்கணத்சத

மசொல்வசகப்பொட்டுச் பசொதசனகளுக்கிசடயில் (CAT)

(Network

grammar)

(A1-A3)

ொற்றங்கசள பவறுபடுத்துகின்ற

ற்றும்

(Push, தள்ளு) என்ற துசணச் மசயல்பொடுகசள அசழக்கின்ற

ற்றும் மபொய் POP விற்களொல்

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட

ஆர்டிஎன்-க்கு

இறுதி ிசலகளுடன்

கூடிய

ிசலமபறு

கருத்துச்சொயலுடன் கூடுதல் ம ருக்க ொகப் மபொருத்தமுறுகின்ற ஒரு வடிவில் உருப்படுத்தம்
மசய்யும் ிசலயில் ொம் இருக்கிபறொம்.
A1
து.வி.
PUSH

வொ

CAT

மப.மதொ
PUSH

JUMP

மப.மதொ

A2:

CAT

CAT

CAT

CAT

மப.அ.

மப.

வொ
அளவசட

அ.அ.

POP

A3:
PUSH

CAT

பிஉ
மதொ
மப,மதொ.

ப ற்மசொன்னது

ச

ொன

அருவ ிசலயொகும். அதொவது சூழல் வசரயசற இல்லொத இலக்கணத்சத அதற்குச் ச

ொன

ஆர்டிஎன்-ஆக

சூழல்

POP

பவ.உ.

வசரயசற

இல்லொத

விொித்மதொழுது

விதிகளுக்குச்

ொறலொம். இருப்பினும் விொித்மதொழுது விதி இல்லொத முக்கிய ொன ஆர்டிஎன்

பண்புக்கூறு ‘மசயற்பொங்கு’ (process) என்ற கருத்து சொயலொகும்.
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மகொள்ளும் மசயல்முசறசய (recognition Process) உருவொக்க ஒரு இலக்கணத்சதப் பயன்படுத்த
விரும்பினொல் விொித்மதொழுது விதி என்ன மசய்ய பவண்டும் என்று கூறுகின்றது. ஆர்டிஎனில்
அடங்கும் தொனியங்கியும் எவ்வொறு மசய்ய பவண்டும் என்று கூறுகின்றது. எ.கொ. விொித்மதழுது
விதி

அடிப்பசடயிலொன

ஒழுங்குமுசறயும்

சூழல்

வசரயசறயில்லொத

(Production

System)

அபத

‘மதொிந்துமகொள்ளலுக்கு’

ம ொழிக்கு

‘மதொிந்து

உருவொக்கு

மகொள்வொனொக’

சடமுசறப்படுத்தப்பட்ட ஆர்டிஎசனயும் ஒப்பிட்டுப்பொர்க்கவும். ஆர்டிஎன் வடிவவொதம் (RTN
Formalism) கணினி உள்ளீடுகளின் சில வொிசசயொன உருபடுத்தம் மசய்யும் பபொது
மசயல்முசற

ிரலொக்க ம ொழிகளின் (Conventional Procedured Programming Languages)

பண்புகசள மவளிப்படுத்துகின்றது: கட்டுண்டசவகள்
‘go to’

ிசல

கட்டசளகள்

ரபு

ற்றும் கட்டுப்படொதசவகள் இவற்றின்

ொற்றங்களும் ம ொழிபு அசடயொள குறிகள் ( ிசலயின்மபயர்கள்), மசயற்பொங்கு
(Procedurce

calls)

(Push:

POP).

இந்தக்

கருத்து

சொயலில்

முக்கிய ொன

மவளிப்பசடயொக இல்லொத மசயற்பொங்கு ‘விளங்கிக்மகொள்வொன்’ (Interpreter) அதிலிருந்து
ஒன்றுக்கும் ப ற்பட்ட ிசல ொற்றம் வரும் ிசலசய அசடசகயில் அதன் டத்சத ஆகும்.
5.2.1.2.3.2. நிரலதபறு தபாிதாக் ப்பட்ட நிரலமாற்ே வரலப்பின்னல் ள் (Standard ATNS)
ஆர்டிஎன்

(RTN)

பகுத்தாய்வுக்கு

வசரயசறயில்லொத ம ொழிகசள

ிகப்

பயனுள்ள

மபொறி

அல்ல.

இது

சூழல்

ட்டும் தொன் மதொிந்துமகொள்ளும். அச ப்பொக்கம் மசய்யப்பட்ட

மவளியீட்சடத் தருவதற்கொன வழிமுசற இல்சல. உறுப்பச ப்பு இலக்கணங்கள் என்று
அறியப்படுகின்ற விொித்மதொழுது விதி ஒழுங்குமுசறகளின் ஓரளவுக்குப் மபொிய துசணவகுப்புக்கு
விொித்மதழுது அசடயொளக் குறிகசளப் படி ிசல ஆதிக்க இயக்கியொக (Hierachical dominece
operator)

ீட்டுருவொக்கம் மசய்து ஒரு புொிந்து மகொள்ளுதல் மசயல்பொட்டிலிருந்து மவளியீடொக ஒரு

பகுத்துக்குறித்தல் கிசள அச ப்சப உருவொக்க இயலும்.

A

XYZ
A

X

Y

Z

ஆர்டிஎன்சன (RTN) சூழல் கட்டுண்ட பகுத்துக்குறித்தலொகப் பயன்படுத்த கடுச யொகத்
திட்ட ிடல் பவண்டும். வடிவவொதம் ஒபர ப ரத்தில் ஒன்றுக்கும் ப ற்பட்ட குறியீடுகசளப்
(Symbols) பொிபசொதிக்க வழி தரொத கொரணத்தொல் கட்டுண்ட மதொடரச ப்பு விதிகளின் (Context
Sensitive Phrase Structure rules) பின்வரும்

ிசலபபறு வடிவங்களில் ஒன்சற
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வசல அச ப்பு (Transition Network) உருப்படுத்த ொகப் பதிலீடு மசய்ய ப ரடியொன வழி
இல்சல.
XAY

X BC Y

அல்லது
A

BC/XY

முற்று ிசல மதொிந்து மகொள்வொனின் (Finite State Recognizer (FSR)) கரடுமுரடொன
கட்டச ப்பிலிருந்தொன

(crude

arctitecture)

ொதிொி

விளக்கங்களின் பரம்பசர ப ல்-கீழ் (top-down)
நுணுக்கங்களின் இவ்வசகயிலொன விதிகசள

வடிவில்

பரம்பசரயொகப்

மபற்ற

இட ிருந்து வலம் (left-right மதொடர்ச்சி

ிசனத்துப்பொர்ப்பசதக் கூட

ிசல ொற்ற வசல

அச ப்புச் சட்டகத்தில் விகொர ொகச் மசய்கிறது. சூழல் கட்டுண்டச யின் ப ல்-கீழ் இட ிருந்து
வலம்

சடமுசற எது பின்னொல் வருகிறது என்று அறியும் சந்தர்ப்பம் கிசடப்பது வசர

ிச்சயங்கசளப் பின்தள்ளிசவக்கச் சொத்தியப்பட பவண்டும்.

ிசல ொற்ற வசல அச ப்பின்

இயந்திரத்தன்ச யொன பொி ொணம் அடிப்பசடயில் பின்னொல் வரும் சில ிசல
(transition) கட்டுப்பொடுகசளக் கூடுதலொகத் தர முந்திய
பச ித்துசவக்கவும்

ீட்கவும் கூடுதலொன

அச ப்பின் ஒவ்மவொரு

ிசல ொற்றங்களின் விவரசணகசளச்

ிசனவகம் பதசவ. எடிஎன்னில் (ATN) வசல

ிசலயிலும் ஒரு குழு ப்பதிவுகசள அவற்சற பயன்படுத்தும் வண்ணம்

சில முன்விளக்கப்பட்ட மசயல்பொடுகளுடன் பசர்க்கின்பறொம்.
பதிவுகளில்

ொற்றங்களுக்குக்

தரப்பட்டுள்ள

ிக

முக்கிய ொன

ிசலபபறு எடிஎன்னில் (ATN)

மசயன்ச கள்

ஒப்பசடக்கும் மசயல்பொடும் ஒரு பதிவுக்கு தற்பபொசதய

(operations)

SETR

என்ற

திப்சபத் தரும் GETR என்ற

மசயல்பொடும் ஆகும். பதிவுகசளயும் (registers) அது மதொடர்பொன மசயன்ச கசளயும் பசர்த்து
ஆர்டிஎன்சன சூழல் கட்டுண்ட ம ொழிகசளத் மதொிந்துமகொள்ளச் மசய்யலொம். இருப்பினும்
இலக்கணம் வழியொகப் பயணத்தின் தடத்திலிருந்து தொனொகபவ பகுத்தொய்ந்த கிசள அச ப்சப
(parse tree) உருவொக்கும் முக்கிய ொன பண்சப இழந்துவிடலொம். இருப்பினும் ATN literals
ற்றும்

பதிவுப்மபொருளடக்கத்திலிருந்து

எந்த

பட்டியல்

அச ப்சப

உருவொக்குவசத

அனு திக்கும் அச ப்பு-உருவொக்குச் மசயல்பொடொன (structure bullding fundion) BUILD 2-ஐத்
தருகிறது.

ப லும்

இந்த

இடுகுறித்தன்ச யொன

பட்டியல்

கிசள

அச ப்புகளொகப்

புொிந்துமகொள்ளப்படுகின்றன. கிசள அச ப்பின் எந்த வசகசயயும் கொட்டவும் பசகொிக்கவும்
BUILD 2-இன் பயன்பொட்டொல் சொத்திய ொகும். இசத மவளியீடு மசய்யவும் வசதி பவண்டும்.
எடிஎன் கட்டசளச் மசயல்பொட்டிற்கு (calling process) ஒரு
அனு தித்து

மவளியீட்சடத்

பசொதசனகளொல்

தருகிறது.

பதிவுகள்

திப்சபத் திருப்பித் தர POP-ஐ

மவளியீடு

ற்றும்

பதிவுகளின்

ப ல்

ிசல ொற்றங்கசளக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இவற்றில் ஆர்டிஎன் (RTN)

எடிஎன் (ATN) ஆக ொறுகிறது. மசொற்களின் மதொடர்ச்சிசய கிசள அச ப்பொக
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மசயல்முசறக் கட்டசளகள்
1. (.CAT.): வசகப்பொட்டுப் பொிபசொதசனசயச் மசயல்படுத்தும் கொொியக் கிர ம்.
2. (.PUSH.): தள்ளுப் பொிபசொதசனசயச் மசயல்படுத்தும் கொொியக் கிர ம்.
3. (.TST.) :

ிசல ொற்ற அட்டவசணப் பொிபசொதசனசயச் மசயல்படுத்தும் கொொியக்

கிர ம்
4. (.POP.): இறுதிசயத் தீர் ொனித்து Bருடுனு ஐக் கூப்பிடும் கொொியக் கிர ம்.
5. (.SETR.): பதிவின் திப்சப ிறுவும் கொொியக் கிர ம்.
6. (.SENDR.): கீழ் ிசலக்கு பதிவு திப்சப அனுப்பும் கொொியக் கிர ம்.
7. (.CIFTER.): ப ல் ிசலக்கு பதிவு திப்சபத் திருப்பும் கொொியக் கிர ம்.
8. (.TO.): உள்ளீட்டுக் கொட்டிசய முன்பனற்றி

சடமுசறபடுத்த பவண்டிய அடுத்த

கணுசவ ிர்ணயிக்கும் கொொியக்கிர ம்.
9. (.JUMP.):

சடமுசறப்படுத்த பவண்டிய அடுத்த கணுசவ

ிர்ணயிக்கும் கொொியக்

கிர ம்.
10. (.GETR.): பதிவின் திப்சப மபறும் கொொியக் கிர ம்.
11. (ooo):

ட்சத்திரப் பதிவின்

திப்சப மபறும் கொொியக்கிர ம்.

12. (.GETF.): அகரொதியிலிருந்து பண்புக்கூசற ீட்டும் கொொியக் கிர ம்.
13. (.APPEND.): ஒரு தரவு சொதனத்சதப் பதிவில் பசர்க்கும் கொொியக் கிர ம்
14. (.BUILD.): புதிய அச ப்சப உருவொக்க பவண்டி பல பதிவுகளில் இருக்கும்
திப்புகசள இசணக்கும் கொொியக் கிர ம்.
5.2.2. பொணினி இலக்கண வடிவவொதம்
பொணினி இலக்கண வடிவவொதம் இந்திய ம ொழிகசளப் பகுப்பொய்வு மசய்வதற்கொக
அறிமுகப்

படுத்தப்பட்ட

வடிவவொதம்

ஆகும்

(Akshar

Bharathi

மற்றும்

பிேர்

1995).

இவ்வடிவவொதம் மதொடரச ப்பு இலக்கணம் (phrase structure grammar), சூழல் கட்டில்லொ
இலக்கணம் (Contex free grammar), சூழல் கட்டுண்ட இலக்கணம் (context sensitive grammar),
ஆக்கமுசற இலக்கணம் (generative grammar), டொக் இலக்கணம் (Tag Grammar), மசொல்சொர்
மசயல்பொட்டு

இலக்கணம்

(Lexical

Functional

Grammar

(LFG))

கபான்ே

இலக் ண

வடிவவாதங் ள் ஆங் ிலம் கபான்ே SOV அரமப்புள்ள தமாழி ளுக்குத்தான் தபாருந்தும் என்ே
வாத்தத்ரத முன்ரவத்து இந்திய தமாழி ளுக் ா முன்தமாழியப்பட்டது.
இலக்கண வடிவவொதம்
இந்திய
வடிவவொதம்

ம ொழிகளின்
ிகப்

பரவலொகப்

பகுப்பொய்வுக்கும்

பகுத்துக்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்தலுக்கும்
இவ்வடிவ

பொணினியின்

வொதத்தொர்

இந்திய

ம ொழிகளுக்குப் பிற வடிவவொதங்கசள விட பொணினியின் வடிவவொதம் மபொருத்த ொனது என
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வொதிடுகின்றனர். கூற்றுக்கும் பகட்பவர் எடுத்துக் மகொள்கிற மபொருண்ச க்கும் இசடபய உள்ள
உறசவ

ிசல ிறுத்தும் விதிகளின் ஒழுங்குமுசற (இயற்சக ம ொழியின்) இலக்கண ொகும்.

எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரும் வொக்கியத்சத எடுத்துக்மகொள்பவொம்.
அந்தப் சபயன் ஒரு ொம்பழம் தின்றொன்
வழி 1

வொ
மபமதொ
அஅ

விமதொ
மப

மபமதொ
அஅ

அந்த

சபயன் ஒரு

வி
மப

ொம்பழம் தின்றொன்

தின்
எழுவொய்

மசயப்படுமபொருள்

சபயன்

ொம்பழம்

தின்
எழுவொய்

மசயப்படுமபொருள்

சபயன்

ொம்பழம்
தின்

கர்த்தொ
சபயன்

கர் ொ
ொம்பழம்
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தின்
கர்த்தொ

கர் ொ

சபயன்

ொம்பழம்

தின்
Agent

Theme

சபயன்

ொம்பழம்

தின்
Agent

Theme

சபயன்

ொம்பழம்

இலக்கண வடிவவொதம் 2
விரும்புகிற மபொருசளத் தருகிற மசொற்குழுக்களுக்கு இசடபய உறசவப் பிொித்மதடுக்கும்
நுணுக்கத்சத தருவது இந்த இலக்கண வடிவவொதத்தின் பவசலயொகும். பொணினி இலக்கண
வடிவவொதம்

பின்வரும்

மபொருண்ச சயக்

முக்கிய ொன

பகட்பவர்

பகள்விசய

எவ்வொறு

எழுப்பபுகின்றது:

மபறுகிறொர்?

அல்லது

கூற்றிலிருந்து

எவ்வொறு

ம ொழி

மபொருண்ச சயக் குறியொக்கம் மசய்கின்றது?
- எந்த வடிவில்?
- எங்பக?
– எவ்வளவு?
பொணினி இலக்கணத்தின் மபொருண்ச
மசயசலச்

மசய்சகயொகவும்

பொணினியின் மபொருண்ச
மசயலுக்கும்

அதில்

பங்கு

ொதிொி பொணினி இலக்கணத்தின் மபொருண்ச

விசளவொகவும்

பகுக்கின்றது.

மசயல்

மசய்சக

ொதிொி
விசளவு

ொதிொியில் முக்கிய ொன கருத்துச்சொயல் கொரகம் ஆகும். கொரகம்
மபறுபவொர்க்கும் இசடபய

உள்ள

உறசவ

இம் ொதிொியில் மசய்சகயொனது பல துசணச் மசய்சககளொகப் பிொிக்கப்படும்.
மசய்சக:
துசணச் மசய்சக 1
துசணச் மசய்சக 2
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துசணச் மசய்சக 3
துசணச் மசய்சக 4
பபசுபவொின் விருப்பம் இம் ொதிொியில் மவளிப்படும். இம் ொதிொி பின்வரும் பண்புக் கூறுகளொல்
இந்திய ம ொழிகளுக்குப் மபொருத்த ொக அச கின்றது.
1. சுத்த ொன மசொல் வருசக முசற
2. பவற்றுச

உருபுகள் கொரண ொக இருத்தல்

மபயருடனொன விசனயின் உறவு பவற்றுச

உருபுகளொகும். வொக்கியத்திலிருந்து எவ்வொறு கொரக

உறவுகசளப் பிொித்மதடுப்பது? என்ற பகள்விகளுக்கு விசட இரண்டு சிக்கல்கசள ப ொிடும்.
முதல் சிக்கல்
பவற்றுச

உருபு-கொரகம் பல-ஒன்று மபொருத்தம் கொட்டும்

எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வரும் வொக்கியங்கசளக் கருத்தில் மகொள்ளவும்.
1. இரொ ன்

ொங்கொய் தின்கிறொன்

2. இரொ ன்

ொங்கொசயத் தின்கிறொன்

3. இரொ னுக்கு ொங்கொய் தின்ன பவண்டும்
4. இரொ னொல்

ொங்கொய் தின்னப்பட்டது

5. இரொ னொல்/ இரொ னுக்கு

ொங்கொய் தின்னமுடியவில்சல

ப ற்மசொன்ன எல்லொ வொக்கியங்களிலும் இரொ ன் - கர்த்தொ (எழுவொய்) ஆனொல் பவற்றுச கள்
பவறுபட்டசவ. தீர் ொனம் பவற்றுச
ப ொக்கு

சொர்ந்தது.

சுதந்திர ொனது

குறிப்பொக

உருபுகள் மசயல்பொடு (விசனயின் கொலம், ஆற்றல்)

பவற்றுச

உருபு-கொரகப்

மபொருத்தம்

விசனயிலிருந்து

ற்றும் விசனயின் கொலம், ஆற்றல், ப ொக்கு இவற்சறச் சொர்ந்தது. உருப்படுத்தம்

முன்னர் தரப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டு அடிப்பசடயில் தின் என்ற விசனக்கொன கொரக அட்டவசண
பின்வரு ொறு அச யும்.
எடுத்துக்கொட்டு
அ) தின் என்ற விசனக்கொன கொரக அட்டவசண

(ஆ)

கொரகம்

பதசவ

பவற்றுச உருபு

கர்த்தொ

கட்டொயம்

0

கர் ொ

கட்டொயம்

0/ஐ

கொரணம்

விருப்பம்

ஆல்

ொற்று விதிகள் விசனயின் கொலம், ஆற்றல், ப ொக்கு அதன் அடிப்பசடயில்

ஏற்படும்

ொற்றங்கள்

அ - பவண்டும் கர்த்தொ : 0 > உக்கு
அ - பட்டது கர்த்தொ : 0 > ஆல்
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அ - முடியவில்சல/ முடியும் கர்த்தொ : 0 > உக்கு/ ஆல்
இரண்டொவது சிக்கல் பவற்றுச

உருபுக்கும் கொரகத்திற்கும் இசடயில் ஒன்று பல மபொருத்தம்

வரும்.
எ.கொ.
ரொ ன் சொவியொல் பூட்சடத் திறந்தொன்
சொவி பூட்சடத் திறந்தது
பூட்டு திறந்தது
பவற்றுச

உருபு + 0 ப ற்மசொன்ன எடுத்துக்கொட்டில் எழுவொயின் கொரகம், கர்த்தொ, கொரணம்,

கர் ொ என்ற மூன்று

ிசலகளில் வருகின்றது. எந்தச் மசயலின் கொரகம் என்பது இச்சிக்கலுக்குத்

தீர்சவத் தரும். தீர் ொனம் அகப் மபொருண்ச

ொதிொி பின்வரு ொறு பகுத்தொயப்பட பவண்டும்.

பூட்டுத் திறத்தல் (முக்கிய மசயல்)
1. சொவிசயச் மசருகித் திருப்புதல்
2. சொவிசய ம ம்புபகொலில் அழுத்தி அசத கரச் மசய்வது
3. தொழ் பின் வொங்குதல் ற்றும் பூட்டுத் திறத்தல்
ரொ ன் : மதொடக்கச் மசயல்பொடு ஒன்றின் கொரகம்
சொவி : மதொடக்கச் மசயல்பொடு இரண்டின் கொரகம்
பூட்டு : மதொடக்கச் மசயல்பொடு மூன்றின் கொரகம்
கொரகப் பங்களிப்புகசளத் தருவதில் வொக்கிய கட்டுப்பொடுகள் பின்வரு ொறு அச யும்:
1. ஒரு விசனக் குழுவின் ஒவ்மவொரு கட்டொயக் கொரகமும் சொியொக ஒரு மூலச்மசொல்
குழுவுக்குத் தரப்பட பவண்டும்.
2. ஒரு விசனக் குழுவின் ஒவ்மவொரு விருப்புக் கொரகமும் சொியொக குசறந்தது ஒரு மூலச்
மசொல் குழுவுக்குத் தரப்பட பவண்டும்.
3. ஒவ்மவொரு மூலச் மசொல் குழுவும் சில விசனக்குழுவில் சொியொக ஒரு கொரகத்திற்குத்
தரப்பட பவண்டும்.
பில்ப ொர்

(Fillmore,

1968)

கொரகக்

பகொட்பொட்சடப்

பின்வரும்

ொன்கு

குறிப்பிடுகிறொர். அசவயொவன:
மபொருண்ச

ிசல (பபசுபவர் னதில்)

கொரக ிசல பவற்றுச
உருபு ிசல (பவற்றுச உருபு)
புற ிசல (வொக்கியம்)
எடுத்துக்கொட்டு, மபொருண்ச
தின் : மசயல் ரொ ன் R1,

ிசல

ொங்கொய்: R2, சக : R3

கொரக ிசல தின் - இறந்தகொலம், ரொ ன் : K1,
பவற்றுச

ிசல (பவற்றுச

ொங்கொய் K2, சக : K3

உருபு)
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தின் : த் ரொ ன் :

ொங்கொய் : சக: ஆல்

புற ிசல (வொக்கியம்)
5.2.2.1.பொணினி பகுத்தொய்வொன் (Paninian Parser)
பொணினியின் பகுத்தொய்வொன் அடிப்பசடயில் ஒரு ம ொழியின் மசொற்குழு ங்கசளயும்
இலக்கணத்சதயும் பயன்படுத்தி முக்கியப் பகுத்தொய்வொன் வொக்கியத்தின் பகுத்தொய்சவச் மசய்யும்
இசதப் பின்வரு ொறு உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
ம ொழி L-இலிருந்து மசொற்குழுக்கள்
ம ொழி L-இன் இலக்கம்
முக்கியப் பகுத்தொய்வொன் வொக்கியத்தின் பகுத்தொய்வுக்கு பின்வருவனவற்சற பவண்டும்.
1.(அ) விசன பவர்களுக்கொன கொரக அட்டவசண
(ஆ)

ொற்று விதிகளின் கொரக அட்டவசண

2.கொரகப் பங்களிப்பு தரப்படுவதன் ப லொன வொக்கிய கட்டுப்பொடுகள் ஆகியசவயொகும்.
கொரக அட்டவசணசயப் பயன்படுத்தி ொம் பின்வரும் கட்டுப்பொடு வசரபடம் மபறுகின்பறொம்.

K1

K3

குழந்சத சக-ஆல்

வொக்கிய

கட்டுப்பொடுகசளப்

K2
பழம் சொப்பிட்டது

பயன்படுத்தி

ொம்

இரண்டு

தீர் ொன

மபறுகின்பறொம்.

K1

K3

K2

குழந்சத சக-ஆல் பழம் சொப்பிட்டது
K1

கர்த்தொ

K2

கர் ொ

K3

கொரணம்

5.2.2.1.1. முக்கியப் பகுத்தொய்வொன் (Core Parser)
முக்கியப் பகுத்தொய்வொன் பின்வரும் மசயல்பொடுகசளச் மசய்யும்:
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1) மசொற்களுக்கு இசடயில் கொரக உறசவ அசடயொளம் கொணும் (எழுவொய்க்கும்,
விசனக்கும் இசடபய உள்ள உறவு)
2) மசொற்களின் மபொருண்ச கசள அசடயொளம் கொணும்
1. கொரக- பவற்றுச உருபு மபொருத்தம்
2. கொரகத்தின் விருப்பம்
3.

ொற்று விதிகள்

5.2.2.1.2. குறிப்பிட்ட இடம் சொர்ந்த மசொற்கசளக் குழுமுதல் (Local Word Grouping)
இது பொணினி பகுத்தொய்வொனில் முக்கிய ொன கருத்துச் சொயலொகும். இதன் படி மசொற்கள்
பகுத்தொய்தலுக்கொக

ஒன்றொகக்

குழு ப்படும்.

ஆனொல்,

இச்மசயல்பொடு

மதொடரச ப்பு

இலக்கணங்களில் மசய்யப்படும் ‘வொக்கியங்கசளத் மதொடர்களொகப் பிொித்தல்’ என்பதிலிருந்து
பின்வரும் உண்ச களின் அடிப்பசடயில் பவறுபடும்.


இந்திய ம ொழிகளில் விசனத்மதொடர் இயற்சகயொக அச யத் பதசவயில்சல.



கணித்தல் அடிப்பசடயில் மபயர்த் மதொடர்கசளயும் விசனத் மதொடர்கசளயும் மதொிந்து
மகொள்ளுதல் அவ்வளவு எளிதொனபதொ வலுவொனபதொ அல்ல.



எனபவ

மபயர்க்குழுக்களும்

விசனக்

குழுக்களும்

புறச்

மசய்திகசளக்

மகொண்டு

மசயல்படுகின்றது.


முக்கிய ொனது விசனக் குழுக்களின் மபொருண்ச ச் சொயல்களின் மதொிதலொகும்.

பின்வருவன முக்கிய ொன தகவல்களொகும்.
1. விசன பவர்களின் சொத்திய ொன மதொடர்ச்சி
2. பொல்-எண்-இட உடன்பொடு
இதுவசரச் மசொன்ன மசய்திகளின் அடிப்பசடயில் பொணினி பகுத்தொய்வொசனப் பின்வரு ொறு
உருப்படுத்தம் மசய்யலொம்.
வொக்கியம்
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அகரொதி

உருபனியல் பகுப்பொய்வி
இலக்கணச்மசய்திகளுடன் மசொற்கள்

விசனவடிவ
அட்டவசண

குேிப்பிட்ட இடம்சார் மசொல் குழு ி

கொரக
அட்டவசண
ல
ண
அட்டவசண

முக்கியப் பகுப்பொய்வி
பகுத்தொய்ந்த அச ப்பு
கொரக ிசல

5.2.2.2.பகுத்தாய்வின் முக்கியத்துவம்
பகுத்தொய்தல் கொரகங்களின் முக்கியத்துவம் பின்வரு ொறு அச யும்:


கர்த்தொவுக்கு கீழ்ப ொக்கு வொிசசயில் பின்வரு ொறு முக்கியத்துவம் அச யும்:

னிதன்,

னிதன் அல்லொ உயிர்கள், உயிொில்லொதசவ


மூலக் குழு ம் அது விரும்புகிற குழு த்துடன் பசர்ந்து வரும்



கர்த்தொ கர் ொவுக்கு முன்வரும்.

மபொருள்

யக்கத்சதப் பபொக்க ல

ண அட்டவசண வொக்கியத்தில் உள்ள விசனயின்

மபொருண்ச சயக் கொண விசனகளின் கொரகத்சதப் பயன்படுத்துகின்றது.
எ.கொ.
அவன் அவளிடம்

ன்னிப்புக் பகொொினொன்

அவன் கிணற்றிலிருந்த தண்ணீர் ம ொண்டொன்
அவன் அவளிடம் பணம் பகட்டொன்
அவன் அவள் மசொல்வசதக் பகட்டொன்
விசன

ல

ண

உருவொக்கப்படும்
மபொருண்ச

அட்டவசண
மபயர்

ல

அகரொதிகசளப்

ண

அட்டவசண

பயன்படுத்தி
ஒரு

ம ொழியியலொளர்களொல்

வொக்கியத்தில்

வரும்

மபயர்களின்

வாக் ியத்தின்

இலக் ணக்

யக்கங்கசளப் பபொக்க உதவும்.

எடுத்துக்கொட்டு
அவன் வயசல உழுகிறொன்
அவன் வயசல அறுக்கிறொன்
5.2.3. சார்புப் பகுப்பாய்வு (dependency parsing)
ஒரு

சார்பு

பாகுபடுத்தி

(dependency

parser)

ஒரு

ட்டரமப்ரபப் பகுப்பாய்வு தசய்து, "தரல" தசாற் ளுக்கும் அந்தத் தரல ரள அரடதசய்யும்
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தசாற் ளுக்கும் இரடயிலான உேவு ரள நிறுவு ிேது.
வாக் ியத்தின் சார்பு பாகுபாட்ரடக்

ீகழ உள்ள படம் ஒரு குறு ிய

ாட்டு ிேது. moving என்ே வார்த்ரதயில் இருந்து faster

என்ே வார்த்ரதக்கு ந ரும் அம்புக்குேி moving என்பரத faster அரட தசய் ின்ேது என்று
ாட்டு ின்ேது. கமலும் அம்புக்கு ஒதுக் ப்பட்ட advmod என்ே புலக்குேிப்பு சார்புநிரலயின்
சாியான தன்ரமரய விவாிக் ிேது.

moving என்பது கவைா க் (root)
என்பது

ருதப்பட்டு root எனப் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது; this

time என்பதன் அரடத ாளி அரடயா க்

ருதப்பட்டு

det என புலக்குேிப்பு

தசய்யப்பட்டுள்ளது; around என்பது time என்பதன் விரனயரடயா க்
எனப்

புலக்குேிப்பு

தசய்யப்பட்டுள்ளது;

they

என்பது

moving

ருதப்பட்டு advmod

என்பதன்

எழுவாயா க்

ருத்தப்பட்டு nsub எனப் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. faster என்பது moving என்பதன்
விரனயரடயா க்

ருதப்பட்டு அதனுடன் அம்புக்குேியால் இரணக் ப்பட்டு advmod எனப்

புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது; even என்பது faster என்பதன் விரனயரடயா க்

ருதப்பட்டு

அதனுடன் அம்புக்குேியால் இரணக் ப்பட்டு advmod எனப் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது;
‘re

(are)

என்பது

moving

என்பதன்

அம்புக்குேியால் இரணக் ப்பட்டு aux
moving என்பதன்

ால அரடயா க்

துரணவிரனயா க்

ருத்தப்பட்டு

அதனுடன்

எனப் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. time என்பது

ருத்தப்பட்டு அதனுடன் அம்புகுேியால் இரணக் ப்பட்டு

tmod என அரடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நிறுத்தற்குேி (.) moving என்பதுடன் அம்புக்குேியால்
இரணக் ப்பட்டு punct எனப் புலக்குேிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இயற்ர யான தமாழி வாக் ியங் ளின் வர ப்படுத்தப்பட்ட சார்புப் பகுப்பாய்வு ரள
உருவாக்கும் மி
இயற்ர

விரைவான நிரலமாற்ேம்-அடிப்பரடயிலான பாகுபடுத்தி ஸ்டன்கபார்டு

தமாழி ஆய்வுக் குழுவால் (Standford Natural Language Processing Group)

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. ஒரு நைம்பியல் வரலப்பின்னலால் (neural network) இயக் ப்படும் இந்த
பகுப்பாய்வி உட்தபாதித்தல் (word embedding) உள்ளீடு ரள (inputs) ஏற்றுக்த ாள்ளும்.
இந்த பாகுபடுத்தி (உல ப்தபாது சார்புநிரல ள், ஸ்டான்கபார்ட் சார்புநிரல ள் மற்றும்
க ாஎன்எல்எல்

சார்பு ளுடன்)

ஆங் ிலத்ரதயும்

சீன
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சார்பு ளுடன்)

ஆதாிக் ிேது.

தமன்தபாருளின்

எதிர் ாலப்

பதிப்பு ள்

பிே

தமாழி ரள

ஆதாிக்கும்.
5.3. ஆழ ில்லொப் பகுப்பொய்வு
ொம் ஆழ ில்லொப் பகுப்பொய்வு (shallow parsing) என்ே
பகுப்பாய்விலிருந்து

ரலச்தசால்ரல மைபுப்

ிரடக்கும் தவளிப்யீட்ரட விடக் குரேவான நிரேவுரடய ஆய்ரவக்

குேிக்கும் தபாதுவான தசால்லா ப் பயன்படுத்து ிகோம். ஆய்விலிருந்து

ிரடக்கும் தவளிப்யீடு

ததாடைரமப்புக் ிரளப்படம் அல்ல. ஒரு பகுப்பாய்வி தபயர்த்ததாடர் ள் கபான்ே பகுக் ப்பட்ட
உறுப்பு ரள வாக் ியத்தில் அவற்ேின் அ
அரடயாளம்

அரமப்ரபயும் தசயல்பாட்ரடயும் குேிப்பிடாமல்

ாணும். மற்தோரு வர யான ஆய்வு முதன்ரம விரன மற்றும் அவற்ேின்

கநைடியான பங்த டுப்பாளர் கபான்ே தசாற் ளின் சில தசயல்பாட்டுப் பங் ளிப்ரப அரடயாளம்
ாணும். பகுப்பாய்வு ஒழுங்குமுரே உருபயனியல் ஆய்வின் மீதும் தபாருண்ரம மயக் நீக் லின்
மீதும் இயல்பா ச் தசயல்படும். இதன் அடிப்பரட கநாக் ம் தரலச்தசால் (Head word)
உருபனியல் த வல் மற்றும் தசால்வாிரச அரமப்பு இவற்ேில் இருந்து சாத்தியமான ததாடாியல்
அரமப்ரபப் (Syntantic structure) தபறுவதாகும். முன்மாதிாியா பகுப்பாய்வுத் ததாடர் ரளயும்
தரல-அரட (head-medifier) உேவு ரளயும் ண்டுபிடிப்பரத கநாக் மா க் த ாள் ிேது. தபாிய
உரை

தைவுத்ததாகுதி ளின்

பயன்படுத்தப்படு ிேது.

(corpus)

தபரும்பாலும்

பயன்பாட்டில்

பகுப்பாய்விற்கு

ஆழமில்லாப்

எல்லாச்

பகுப்பாய்வி

சிக் ல் ளுக்கும்

தீர்வு

ாண்பதற்கு கபாதிய திேன் இல்லாவிட்டால் பகுதியான ஆய்வு ள் அனுமதிக் ப்படும். சர்ச்
(Church.1988)
அரடயாளம்

தபாருத்தமான அரடப்புக் குேி ரளச் தசரு ி எளிய தபயர்த் ததாடர் ரள
ாணும் புள்ளியல் (Stochastic) வழியரமப்ரப வடிவரமத்துள்ளார். ஒப்தனய்

(Obney, 1991) உளதமாழியியல் சான்று ள் அடிப்பரடயிலும் நரடமுரே பயன்பாடு ள்
அடிப்பரடயிலும் ஆழமில்லாப் பகுப்பாய்வின் முக் ியத்துவத்ரத முதலில் விவாதித்தவர் என்று
மதிக் த்தக் வர்
தபறுவதற் ா

ஆவார்.

அவர்

முற்றுநிரல

தமது

அணுகுமுரேயில்

மாேி ரளப்

ஆழமில்லாப்

பயன்படுத்தினார்.

பகுப்பாய்ரவப்

ஆழமில்லாப்

பகுப்பாய்வி

தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தல், ததாடர் உறுப்பு வரையறுத்தல், ததாடர் உேவு ரளக்
ண்டுபிடித்தல் என்ே முன்மாதிாி ததாகுப்பு ரள உள்ளடக் ியது.
5.3.1 தசால்வர அரடயாளப்படுத்தல்
ஒரு

தசால்லும்

அதன்

சூழலும்

தைப்படுர யில்

தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி

அச்தசால்லின் சாியான உருபனியல்-ததாடாியல் வகுப்ரப (தபயர், விரன த ாண்ட பகுப்ரப)
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உறுதிதசய்யும் தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தல் (Parts of

Speech tagging) இயற்ர தமாழி ஆய்வில் மி அேியப்பட்ட சிக் லாகும். இதில் இயந்திை ற்ேல்
அணுகுமுரே ள் (machine language approaches) தபாதுவா ப் பயன்படுத்தப்படு ிேது.
5.3.2. ததாடர் பகுத்தல்
தசாற் ளும் அவற்ேின் உருபனியல்-ததாடாியல் வகுப்பு ளும் தைப்படுர யில் எந்தச்
தசாற் ள்

ததாடர் ளா க்

(தபயர்த்ததாடர்,

விரனத்ததாடர்,

நிைப்பியத்ததாடர்

கபான்ேரவ ளா ) குழுமப்பட கவண்டும் என்று ததாடர் பகுத்தல் (Chunking) தசயல்பாட்டால்
தீர்மானிக் ப்படு ிேது.
ததாடர்

பகுத்தலுடன்

பின்வரும்

க ள்வி

ததாடர்புள்ளது.

ததாடர்

எரதக்

த ாண்டிருக்கும்? ஒரு மாதிாித் ததாடர் ஒரு தனி நிரலப் தபாருளடக் ச் தசால்ரலச் சுற்ேி ஒரு
கூட்டம் தசயல் பாட்டுச் தசாற் ரளக் த ாண்டிருக்கும் (Abney, 1991). ததாடர் ள் இயல்பா
ஒன்றுக்த ான்று இரயபுள்ள தசாற் ளின் குழுமமா எடுத்துக்த ாள்ளப்படு ின்ேது.
அடுத்த க ள்வி ‘நம்முரடய கதரவக் ா

இந்த இரயபுள்ள தசாற் ளின் குழுவின்

எல்ரல ரள எவ்வாறு வரையரே விளக் ம் தசய்யவியலும்?‘ என்பதாகும். எடுத்துக் ாட்டா ,
பின்வரும் இரண ளில் எது சாியான ததாடர்? என்ே ஐயம்.
1.

((கமரசயின் கமல்)) அல்லது

2. ((கமரசயின்)) ((கமல்))
5.3.3. ததாடர் உேரவக் ண்டுபிடித்தல்
ஒரு

வாக் ியத்தில்

உள்ள

ததாடர் ள்

தைப்படுர யில்

முக் ிய

விரனயுடன்

அவற்ேிற்குள்ள உேவு ள் (எழுவாய், பயனிரல, இடம் கபான்ேரவ) தீர்மானிக் ப்பட கவண்டும்
என்ே நிரலயில் உேரவக் ண்டுபிடித்தல் (relation finding) முக் ியமான தசயல்பாடாகும்.
ஆழமில்லாப்
இருப்பதால்

பகுப்பாய்வி ள்

அரவ

இயற்ர

தபாிதா வும்

தமாழி

தபரும்பாலும்

முழுவரதயும்

ர யாள

ஆயிைக் ணக் ான

கவண்டி

விதி ரளயும்

த ாண்டிருக் ின்ேன. இவ்விதி ளில் பல விதிவிலக் ானரவ என்பதன் அடிப்பரடயில் இரவ
வலிரம குரேந்தரவயா
அடிப்பரடயிலான

இருக் ின்ேன. ஆழமில்லாப் பகுப்பாய்வி ள் இயந்திை

ததாழில்நுட்பங் ரளப்

(techniques)

பயன்படுத்தித்

ற்ேல்

தானியக் மா

உருவாக் ப்படு ின்ேன.
5.4. மசொல் வசகப்பொட்டுக் குழு ங்களும் மசொல் வசகப்பொடு அசடயொளம் படுத்துசகயும் (Parts
of speeches and Part of Speech Tagging)
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ம ொழி

ஆய்வில்

மசொல்

வசகப்பொட்டின்

முக்கியத்துவம்

என்னமவன்றொல்

அது

மசொல்சலப்பற்றியும் அவற்சற அடுத்து வரும் மசொற்கள் பற்றியும் மசய்திகசள ஏரொள ொகத்
தருகின்றது. இசவ முக்கிய வசகப்பொடுகளுக்கு (விசன, மபயர்)

ட்டு ின்றி பல நுட்ப ொன

பவறுபொடுகளுக்கும் உண்ச யொகும். எடுத்துக்கொட்டொக இந்த அசடயொளக் குழு ங்கள் உடச
ொற்றுப் மபயர்களுக்கும் (என்னுசடய, உன்னுசடய, அவனுசடய, அவளுசடய, அவருசடய,
அதனுசடய) உசடச யல்லொ

ொற்றுப் மபயர்களுக்கும் ( ொன்,

பவறுபொட்சடக் கொட்டுகின்றன. ஒரு மசொல் உடச

ீ, அவன், அவள், அது)

ொற்றுப்மபயரொ அல்லது உடச யலொ

ொற்றுப்மபயரொ என்பசத அறிந்து மகொண்டு எந்தச் மசொற்கள் அவற்றின் அருகில் வர இயலும்
என்பசதக் கூற இயலும். இசதப் பபச்சு மதொிந்துமகொள்ளுதல் (speech recognition) என்பதற்கொன
ம ொழி

ொதிொிகளில்

ீட்டலுக்கொன

(language

(Information

models)

reterival)

பயன்படுத்தலொம்.

பவர்ச்மசொல்சலக்

மசொல்வசகப்பொடு,

கண்டுபிடிப்பதற்குப்

தகவல்

(stemming)

பயன்படுகின்றது. ஏமனன்றொல் மசொல் வசகப்பொட்சட (part of speech) அறிவதொல் அசவ எந்த
உருபனியல் ஒட்டுகசள ஏற்கும் என்பசத அறியலொம். அசவ பனுவலிருந்து மபயர்கசளபயொ
முக்கிய மசொற்கசளபயொ அறிய உதவுவதொல் தகவல்
தொனியங்கு

மசொல்வசகபொட்டு

ீட்டல் பயன்பொட்டிலும் பயன்படலொம்.

அசடயொளப்படுத்திகள்

மசொல்மபொருள்

யக்கம்

ீக்கி

வழியச ப்பு முசறகள் (Word Sense disambiguation algorithms),

மசொல் வசகப்பொட்டு

அசடயொளப்படுத்திகள்

taggers)),

(Part-of-Speech

Taggers

(POS

வகுப்பு

அசடயொளப்படுத்திகள் பபொன்றன முன்பனறிய தொனியக்க பபச்சு அறியும் (Automatic Speech
Recognition

(ASR))

ம ொழி ொதிொிகளில்

பயன்படுத்தப்படுகிறன.

தகவல்

பிொித்மதடுப்பு

பயன்பொடுகளிலும் (Information Extraction Applications) தசால் வகுப்பு அசடயொளப்படுத்திகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
முன்னர்
முக்கிய ொன

கூறியபடி

விொிதரவுகசளச்

மசயல்பொடொகும்.

மசொல்வசகப்பொட்டுக்கு

மசொல்வசகப்பொடு

அசடயொளப்படுத்தல்

அசடயொளப்படுத்தப்படொத

விொிதரவுகள்

இயற்சக ம ொழி ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்த முடியொதசவ. குறிப்பொக இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புக்குச்
மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தல்

ிக முக்கிய ொனதொகும்..

5.4.1.மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கசளக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள்
தசால்வர

அரடயாளப்

அரடயாளக் குழுமங் ரளக்

படுத்தலில்

முக் ியமான

ட்டம்

தசால்வர ப்பாட்டு

ண்டுபிடிப்பதாகும். இக்குழும உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்ர

தசால்லவர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தலின் கநாக் த்திற்கு ஏற்ப கவறுபடும். இது சிேிய
எண்ணிக்ர யிலான தசால்வர
தசால்வர

அரடயாளக் குழுமங் ளிலிருந்து தபாிய எண்ணிக்ர யிலான

அரடயாளக் குழும் வரையிலான கவறுபாட்ரடக்

அடிப்பரடயிலும்

நுணுக் ம்

அடிப்பரடயிலும்

அரமப்பு
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அரமப்ரபத் தரும் அரடயாளக் குழுமம், படிநிரலயான அரமப்பு தரும் அரடயாளக் குழுமம்)
என கவறுபடும்.
ஆரம்பக்கட்ட மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்களின் உருவொக்கம் (1980-க்கு முன்)
1960-களிலும்
அசடயொளக்

1970-களிலும்

குழு ங்கசள

ஆங்கில

உருவொக்கும்

ம ொழிக்கு

பவண்டி

மசயல்பொடு

மசொல்

ஐக்கிய

வசகபொட்டு

அப ொிக்கொவில்

மதொடங்கப்பட்டுவிட்டது. ஆரம்பக் கொலத்தின் முக்கிய ொன மசொல்வசகபொட்டு அசடயொளக்
குழு ங்கள் க்சளன்–சிம்ம ொன்ஸ் (Klein-simmons 1963)
1971) என்பவர்களொல் உருவொக்கப்பட்டது.

ற்றும் க்ொீன் ரூபின் (Green-Rubin

ற்மறொரு முயற்சி மபன்சிலியொ பல்கசலக்கழகத்தில்

ப ற்மகொள்ளப்பட்டது.
மதொடர்ச்சியொன ஆங்கில மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் (1980க்குப் பிறகு)
1980-1990-களில்
மதொடர்ச்சியொன

லங்கொஸ்டர்

மசொல்வசகபொட்டு

பல்கசலக்கழகத்தில்
குழு ங்கள்

CLAWS

ஆங்கிலத்திற்கு
என்ற

மசொல்

பவண்டி

ஒரு

வசகப்பொட்சட

அசடயொளப்படுத்தும் ம ன்மபொருசளப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்டது. CLAWS என்ற
மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம் LOB விொிதரவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர்
CLAWS-இன் C5

ற்றும் C7 மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் Bஈஊ விொிதரசவ

அசடயொளப்படுத்த

பயன்ப்படுத்தப்பட்டது.

இசதத்

மதொடர்ந்து

பல

ஆங்கில

மசொல்

வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அசவயொவன:
1. The TOSCA Scheme
2. The ICE Tagset
3. The PENN Tagset
4. The LUND Tagset
5. The Eng CG Tagset
ஆங்கிலத்தில் புகழ்மபற்ற POS Taggers Brown Corpus-இல் பயன்படுத்தப்பட்ட 87
அசடயொளக் குழு ங்களிலிருந்து (tagsets) உருவொக்கப்பட்டசவ. மூன்று

ிகப் மபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றசவ:
1. 45 – Tag penn treebank tagset
2. The Mediurn size 61 tag C5 Tagset used by Lancaster VCREL Projects

CLAWS

(Constituent Liksihood Automatic word – tagging system) tagger to tag British National
Corpus (BNC)
3. The Larger 146 – tag C7 tagset

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

351
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
Ex
Penn tree bank version of brown corpus ASCII flat file
Tag represented after each eord following a slash

The/ DT grand /JJ/ jury/NN

Commented/ VBD on/ IN a/DT number/ NN of?IN others/ JJ topies/ NNs/
DT

- Determiners

JJ

- Adjective

NN

- Noun, sing, or mass

VBD

- Verb, Past tense

IN

- Prepossition

NNS

- Noun, Plural

5.4.2.மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளப்படுத்தலுக்கு ஒரு தர ொன அச ப்பு (The EAGLES –
Guidelines)
ஆங்கில தவிர பிற ம ொழிகளுக்குச் மசொல் வசகப்பொடு அசடயொளம் மசய்யும் பபொது
மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கசளத் தரப்படுத்தும் பதசவ மவளிப்பட்டது. மசொல்
வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்களின்

ிகச் ச ீபக்கொலத்திய தர ொன ஒன்று EAGLES–

வழிகொட்டல்களொகும் (Leeach and Wilson). இதனுசடய ப ொக்கம் பலவித ொன திட்டங்களுக்கும்
பல ம ொழிகளுக்கும் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொக் குழு ங்கசளத் தரப்படுத்துதவதொகும்.
EAGLES வழிகொட்டல்கள் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் உள்ளடக்கும் அல்லது
உள்ளடக்க பவண்டிய ஒரு குழு ப் பண்புக்கூறுகசளத் தருகிறது. இதனுடன் இந்த எல்லொப்
பண்புக்கூறுகசளயும்

குறியொக்கம்

மசய்து

இசட ிசலப்பட்ட

குறியொக்கத்தின்

பதசவ

என்னமவன்றொல் EAGLES வழிகொட்டல்களின் உதவியுடன் உருவொக்கப்பட்ட இரண்டு மசொல்
வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்களுக்கு இசடயில் ம ொழிமபயர்ப்சப அனு திப்பொதொகும்.
இதனொல்

அவற்றிற்கிசடயில்

மபொருத்தசத

உறுதி

மசய்வதொகும்.

உருப-மதொடொியல்

அசடயொளப்படுத்தலுக்கு EAGLES வழிகொட்டல்களில் மூன்று கட்டங்களில் அச ப்பொக்கம்
மசய்யப்பட்டுள்ளது.
1. எசவ எவற்சறக் கட்டொய ொகக் கருதப்படுகிறது.
2. எசவ பொிந்துசரக்கப்படுகின்றது.
3. எசவ உருப-மதொடொியல் அசடயொளப்படுத்தலுக்கு ம ொழிசொர் சிறப்புள்ளது அல்லது
சிறப்பற்றது என அச யும் பண்புகளுக்கு விருப்பு ீட்சிகள்
ஒவ்மவொரு

ட்டத்திலும்

அசடயொளங்கள்

உருப-மதொடொியல்

சின்னம்- திப்பிசணகளொக

வசரயசற விளக்கம் மசய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக ‘பொல்’ என்ற சின்னத்திற்கு EAGLES-
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இன் பொிந்துசரகளில் ஆண், மபண் அல்லது பொல் சொரொதசவகள் என்ற

திப்புகள் இருக்கும்.

சின்னம்- திப்பிசணகள் படி ிசலகளொக அச க்கப்படபவொ அச க்கப்படொ பலொ இருக்கலொம்.
EAGLES வழிகொட்டல்களொல் எந்தச் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்களுக்கும்
கட்டொய ொகப் பதிமூன்று பொிந்துசரக்கப்படுகிறது.
1. Noun (மபயர்)
2. Verb (விசன)
3. Adjective (மபயரசட)
4. Pronoun/determiner (பதிலீடுமபயர்)
5. Article (சுட்டிசடச்மசொல்)
6. Adverb (விசனயசட)
7. Ad position (உருபு)
8. Conjunction (இசணப்பொன்)
9. Numeral (எண்)
10. Interjection (வியப்பிசடச்மசொல்)
11. Unassigned/Unique (இசணயற்ற/தனிப்பட்ட)
12. Residual ( ீதியொன)
13. Punctuation ( ிறுத்தற்குறிகள்)
பொிந்துசரக்கப்பட்ட

ற்றும் இருப்புச் சின்னங்கள் இந்த முக்கிய ொன மசொல் வசகப்பொடுகளொல்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது; மசொல் வசககசளக் கடந்து மபொருத்தமுறத் பதசவயில்சல.
EAGLES

வழிகொட்டல்கள்

திட்ட ிடுபவொின்

சுதந்திரத்சதக்

அடிப்பசடயொன

மசய்திகசளயும்

மசொல்வசகப்பொட்டு

கட்டுப்படுத்தொ ல்
உள்ளடக்கிய

அவர்

அசடயொளக்
குறிப்பிட்ட

அசடயொளக்

குழு த்சதத்

எண்ணும்

குழு ங்கசள

எல்லொ

EAGLES

வழிகொகட்டல்களில் எளிதில் மபொருந்தொத பண்புக் கூறுகசள உள்ளடக்கலொம். இருப்பினும்
இசவகள்

ற்மறொரு அசடயொளக் குழு த்திற்கு ம ொழிமபயர்க்க இயலொத பண்புக்கூறுகளொகும்.

ஏமனன்றொல் எந்த அசடயொளக் குழு மும் அவற்சற உள்ளடக்கவில்சல. எனபவ அவற்சற
EAGLES இசடப்பட்ட அசடயொளக் குழு த்தில் அடக்குவது பதசவயில்லொததொகும். இந்தச்
சட்டகத்தின் திண்ச சயயும் திரும்பப் பயன்படுத்தசலயும் ஊக்குவிக்கிறது.

ற்றும் சுழலொன

திரும்பக் கண்டுபிடித்தசல ஊக்க ிழக்கச் மசய்கிறது.
EAGLES வழிகொட்டலின் முக்கிய ொன குசற இது. உலக ம ொழிகளின்

ிகக் குறுகிய

பகுதிசயதொன் அடக்குகிறது. ஐபரொப்பிய ஒருங்கிசணப்பின் திட்ட ொக இது ஆங்கிலம், டச்சு
மேொ; னி,

படனிஷ்,

பிமரஞ்சு,

ஸ்பபனிஷ்,

பபொர்த்துகீசு,
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வசகபொட்டியல் அடிப்பசடயில் ஒற்றுச யுள்ள ஒன்பது ம ொழிகசளத்தொன் உள்ளடக்குகிறது.
எனபவ

இசவ

அல்லொத

பிற

ம ொழிகளுக்கு

EAGLES

வழிகொட்டல்களின்

பயன்பொடு

மபொருத்த ொகபவொ மபொருத்த ற்பறொ இருக்கலொம்.
EAGLES வழிகொட்டல்களின் அடிப்பசடயில் உருவொக்கப்பட்ட சில ச ீபக் கொலத்திய மசொல்
வசகப்பொட்டு அசடயொக் குழு ங்கள்
EAGLES

வழிகொட்டலின்

மவளியீட்டிற்குப்

பிறகு

அவற்சறப்

பயன்படுத்தி

பலவித ொன

ம ொழிகளுக்குச் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் உருவொக்கப்பட்டன. அசவ
பின்வரு ொறு:
1. The MULTEXT20 Project
2. The GRACE Project
3. The CRATER Project
EAGLES வழிகொட்டல்களொல் அடக்கப்படொத ம ொழிகளின் ச ீப கொலத்திய மசொல்வசகப்பொட்டு
அசடயொளக் குழு ங்களில் பின்வரு ொறு அடங்கும்:
1. Tagset Design for Arabic
2. Tagset Design for Chinese
3. Tagset Design for Korean
4. Tagset Design in the Paninjan Tradition
5.4.3. இந்தியதமாழி ளின் ரமயநிறுவனத்தின் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள்
இந்திய ம ொழிகளுக்கு விொிதரவுகள் உருவொக்குவதில் முன்பனொடியொக விளங்கிய இந்திய
ம ொழிகளின்

டுவண்

குழு ங்கசள

உருவொக்கி

விொிதரவுக்குச்

ிறுவனம் இந்திய ம ொழிகளுக்கு மசொல் வசகப்பொட்டு அசடயொளக்
விொிதரவுகசள

மசொல்வசகப்பொட்டு

அசடயொளப்படுத்தியுள்ளது.

அசடயொளக்

குழு

ொக

மசொல்வசகப்பொட்டு குழு த்தின் பட்டியல் கீபழ தரப்பட்டுள்ளது.
CIIL Hindi Corpora Tag set Finalized, August 29, 2006
NOUN
1.

NN

Common Noun

2.

NNP

proper Noun (place, person, etc)

3.

NC

Noun compound

4.

NAB

Noun Abstract

5.

CRD

Cardinal number

6.

ORD

Ordinal number
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PRONOUN
7.

PRP

Personal Pronoun

8.

PRI

Indefinite pronoun

9.

PRR

Pronoun Reflexive

10.

PRL

Relative Pronoun

11.

PDP

Demonstrative pronoun
VERB

12.

VF

Verb Finite Main

13.

VNF

Verb non-finite adjectival
Verb non-finite Adverbial

14.

VAX

Verb Causative

15.

VNN

Gerund/Verb non-finite nominal

16.

VINF

Verb infinitive

17.

VCC

Verb Causative

18.

VCD

Verb Double Causative
ADJECTIVE

19.

ADD

Adjective-declinable

20.

ADI

Adjective-indeclinable
ADVERB

21.

ADV

Adverb

22.

ADL

Adverb of location
OTHERS

23.

QWO

Question Words

24.

PPO

Post Position

25.

INT

Intensifier

26.

QTE

Quantifier

27.

CNJ

Conjunction

28.

INJ

Interjection

29.

IND

Indeclinable
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30.

QOT

Quotative

31.

PRT

Particle

32.

NEG

Negative

33.

RDP

Reduplication

34.

FWD

Loan Word (non-notarized words)

35.

IMD

Idiom

36.

PRO

Proverb

5.4.4.எயுக பிசி ஆய்வுரமயத்தின் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம்
AUKBC

ிறுவனம் த ிழுக்கொக ஒரு மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு த்சத

உருவொக்கியுள்ளது. இது எல்லொ இலக்கண

ற்றும் மசொல்சொர் உறுப்புகசளயும் உள்ளடக்கிய

முழுச யொன மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம் ஆகும். இது த ிழ்ப் பல்கசலக்கழக
ம ொழியியல்

வல்லு ர்கள்

உதவியொல்

AUKBC

யின்

திட்ட ிடப்பட்ட மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு
மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு

NLP

குழுவினரொல்

ொகும். பின்வரும் பட்டியல் த ிழின்

ொகும்.

TAMIL TAGSET
No

Description

TAG

1.

Noun Singular

N. Sg

mar am (tree)

2.

Noun Plural

N.Pl

marafkal Y(trees),

3.

Pronoun

Pr.Obl.Sg.

eVnY (mine)

4.

Pronoun Oblige

Pr.Obl.Sg.

eVnY (mine)

Examples

Suffixes

From
5.

Pronoun Plural

Pro.Pl.

avarkalY (they)

6.

Pronoun Plural

Pro.Obl.Pl.

eVfkalY (ours),

Oblige
7.

#Euphonic

ufkaly (yours)
Eu

increment
8.

Acusative

Pacuvin Y (of the
cow)

Acc

2001-இல்

Avan Y Ei (him

E

accusative)
9.

Dative

Dat

avan Y ukku (to)

Ukku, ku, kku

10.

Instrumental

Inst

cAviyAL (by the

Al
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key)
11.

Sociative

Soc

avan yotu (with
him), Avan Yutan
Y (with him)

12.

Locative

Loc

pUfkAvil (in the

il

park)
13.

Ablative

Abl

Urilirunwu (from

ilirunwu

city/town
14.

Benefactive

Ben

aval YukkAka (for

ukkAka

her
15.

Genetive

Gen

Pacuvin (of the

In Y, uEya, awu

cow), utEya (of),
avan Yawu (his)
16.

Vocative

Voc

Ata, ivalYe

17.

Clitics

Cl

A,o,e,um,wAnY

18.

Verb

V

Pati (read)

19.

#Transitive Verb

VT

wiruppu(turn)

20.

#Intransitive Verb

Vl

Wirumpu (turn sth)

21.

#Causative

VC

Werivi(inform)

22.

Infinitive

Inf

Ceyya (to do)

a

23.

Singular Negative

Neg

ceyAwe (you)don’t

Awe

(imperative)
24.

Plural Imperative

do)
V.Pl

ceyyufkalY ((you)

Ufkal Y

do-hon or plu)
25.

Plural Negative

Pl.Neg

(imperative)
26.

Imperative +

Ceyyufkal Y ((you)
do-hon or plu)

Imp

vAta, ammA

suffixes
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27.

Present Tense

Pre

kirY,kkirY.

28.

Past Tense

Pst

W,nw,in,ww,I,t,rY

29.

Future Tense

Fut

V,p,pp,um

30.

First Person

IS

enY

IPI

om

2S

Ay

2PI

Ir,Irkal Y

3MS

AnY

3FS

AIY

3FS

Ar,ar,anYar

3HPI

ArkalY

3HPI

ArkalY

3NPL

anYa,um

Singular
31.

First Peprson
Plural

32.

Second Person
Singular

33.

Second Person
Plural/Honorific

34.

Third Person
Masculine Singular

35.

Third Person
Feminine Singular

36.

Third Person
Honorific Singular

37.

Third Person
Singular Neuter
(non-human)

38.

Third Person
Honorific Plural

39.

Third Person
Plural Neuter (nonhuman)

40.

Third Person

HumFutNe

Neuter Future

g

mAttenY((I) won’t)

mAtt

varavollE (didn’t

illE

Negative
41.

Future Negative

HumFut
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42.

Human

Neg

come)

Present/Past

Nfut Neg

varavillE (didn’t

Negative (non-

illE

come)

future)
43.

#Optative

Opt

vAIYYka(long live)

Ka,kka

44.

Verbal Participle

Vbp

ceVywu (done)

wu,nwu,etc.

45.

Verbal Participle

Vbp Neg

ceVyyAmal (not

Amal,Awu

Negative
46.

Conditional

done)
Cnd

ceVywAl(if done)

Ai

Cnd Neg

ceVyy AvittAl (if

AvittAl

Positive
47.

Conditional
Negative

48.

Adjectival

not done)
Adjp

ceVywa (do

Participle

pre/pst sth),

Present/Past

ceVykiYa (do

wa, kir Ya

pre/pst.th)
49.

Adjectival

AdjPfut

Participle Future
50.

Adjectival

Verbal Noun

um

future sth)
AdjpNeg

participle Negative
51.

ceVyyum (do

ceVyAwa (don’t do

Awa

sth)
VbnUnt

Untensed

ceVyyal (doing),

al,wal,kkal,wwal,kai,kkai

ceVywal (doing),
patikkal (reading),
patiwwal
(Reading), ceVykal
(doing), patikkai
(reading)

52.

Verbal Noun
Tensed Positive

Vbn

ceVywawu (have
done)
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53.

Verbal Noun

VbnNeg

Tensed Negative
54.

55.

56.

Participal Noun

Adjectival Noun

Selective

ceVyAwawu (have

Awawu

not done)
PpIn

AdjN

Sel

(Concessive?)

ceVywavanY (one

anY,alY, wu, ar, arkal Y,

who did)

ai

Nallavan Y (good

anY, alY, wu, ar, arkal Y,

man)

ai

avanyAvaWu (at

Avawu

least him)

57.

Oridinal Suffix

Ord

muwalAvawu (first)

Avawu

58.

Reportative Suffix

Rep

Am

59.

Complementizer

Cmp

eVnYrYu, eVnYpawu,
Aka

60.

Auxiliary

Aux

61.

Conjuntion

CnJ

62.

Adjectives

Adj

AnYAI,illEyeVnYrYAI,
AlYYakAnYa

AnYa

(beautiful-with adj
suffix)
63.

Adverbs

Adv

alYYakAka
(beautiful-with adj
suffix)

64.

Postpositions

PSP

Mel (above), kllYY
(below)

65.

Quantifiers

Q

oVnYrYu (one),
cila (few), koFcam
(some)

66.

Determiners

Det

Anwa (that), inwa
(this)

67.

Wh Words

INT

eVnYnYa (what),
eVvai (which),

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

AnYa

360
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
eVppati (how)
68.

Unknown

ரமய

UNK

அைசின்

நிதி

உதவியுடன்

நரடதபற்ே

இந்திய

தமாழி ளின்

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்புக் ா ப் பயன்படுத்தப்பட்ட WXT என்ே கைாமன் எழுத்துமுரேரயப் பயன்படுத்தி
தமிழ்

எடுத்துக் ாட்டு ள்

தைப்பட்டுள்ளன.

இரத

படிப்பது

டினம்.

இயந்திைம்

புாிந்துத ாள்வதற் ா இம்முரே பயன்படுத்தப்பட்டது.
5.4.5. சஹதரொபொத் IIIT-ஆல் உருவொக்கப்பட்ட இந்திய ம ொழிகளுக்கொன மசொல் வசகப்பொட்டு
அசடயொளக் குழு ம்
இந்திய ம ொழிகளுக்கிசடயிலொன ம ொழிமபயர்ப்பிலும் ஆங்கில ம ொழியிலிருந்து இந்திய
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ள சஹதரொபொத்தில் உள்ள IIIT ிறுவனம் இந்தியொவில்
இயற்சகம ொழி ஆய்வுக்கு முன்பனொடியொக உள்ளது. இந் ிறுவனம் உருவொக்கிய இந்திய
ம ொழிகளுக்கொன (குறிப்பொக இந்திக்கொன) மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம் பரவலொகப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் பட்டியல் கீபழ தரப்பட்டுள்ளது.
NN

(Common noun)

NNP

(Proper Noun)

*C

(for all compounds)

QC

(Cardinal No.)

QO

(Ordinal No.)

PRP

(Pronoun)

VF

(Verb Auxiliary)

VNF

(Verb Non-Finite adverbial and adjectival)

VAUX (Verb Auxiliary)
VNN

(Gerund/Verb non-finite nominal)

VINF (Verb Infinitive)
JJ

(Adjectives)

RB

(Adverbs)

PSP

(Postposition)

QF

(Question words)

WQ

(Question words)

CC

(Conjunct)
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INT

(Intensifier)

NEG

(Negative)

INJ

(Interjection)

RP

(Particle)

CL

(Classifier)

SVM

(Special)

AUKBC, CIIL, IIIT-H இந் ிறுவனங்களின மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்களின்
ஒப்பீடு
AUKBC,

CIIL,

IIIT-H

இந் ிறுவனங்களில்

உருவொக்கப்பட்ட

மசொல்வசகப்பொட்டு

அசடயொளக் குழு ங்களின் ஒப்பீட்டுப் பட்டியல்கள் கீபழ தரப்பட்டுள்ளன. (இப்பட்டியல் AUKBC
ிறுவன அறிவியலொளர் பஷொபொ என்பவரொல் உருவொக்கப்பட்டது).
NOUNS
AU_KBC

CIIL

IIT-H

NNP (Proper Noun)

NNP (Proper Nopun)

NC (Noun Compound)

*C (for all compounds)

NAB (abstract noun)

Ord (ordinal suffix)

CRD (Cardinal No.)

QC (Cardinal No.)

ORD (Ordinal No.)

QO (Ordinal No.)

N.Sg (Noun Sg)
N.PI (Noun Plural
PRP (Indefinite Pronoun)
PRI (Indefinite Pronoun)
PRR (Reflexive Pronoun)
PDP (Demonstrative)
Pr.Sg. (Pronoun Sg)
Pr.PI. (Pronoun Plural)
Pr.Obl.Sg. (Pronoun Oblique
Sg.)
Pr. Obl.PI (Pronoun Oblique
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Plural)
V(Verb)

VF (Verb Finite Main)

VF (Verb Finite Main)

VNF (Verb Non-Finite

VNF (Verb Non-Finite

adverbial and adjectival

adverbial and adjectival

VAX (Verb Auxiliary)

VAUS (Verb Auxiliary)

VbnUnt

Vbn

VbnNeg

VNN (gerund/Verb non-

VNN (Gerund/Verb non-

(Verbal

(Vbn

(Vbn

finite nominal)

finite nominal)

Noun

Tensed

Tensed

VINF (Verb Infinitive)

VINF (Verb Infinitieve)

Untensed Positive Negative
Inf (Infinitive)
VC (Verb Transitive)
VT (Verb Transitive)
VI (Verb Intransitive)
ADJECTIVES
AU-KBC

CIIL

IIIT_H

Adj (Adjectives)

JJ (Adjectives)
ADD (Adjective Declinable)
ADI (Adjective Indeclinable)
ADVERBS

AU-KBC

CIIL

IIIT-H

Adv (Adverbs)

ADV (Adverbs)

RB (Adverbs)

ADL (Adverb of location)
OTHERS
AU-KBC

CIIL

IIIT-H

PSP (Postposition)

PPO (Postposition)

PSP (Postposition)

Q (Quantifiers)

QTF (Quantifiers)

QF (Quantifiers)

Cnj (Conjunction)

CNJ (Conjunction)

CC (Conjunct)

INT (Intersifier0

INT (Intensifier)
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NEG (Negative)

NEG (Negative)

INJ (Interjection)

INJ (Interjection)

PRT (Particle)

RP (Particle)

OTHERS
CIIL
IND (Indeclinable)
QOT (Quotative)
RDP (Reduplication)
LWD (Loan Word)
IDM (Idion)
PRO (Proverb)
5.4.6.அமிர்தா பல் ரலக் ழத்தின் தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளக்குழுமம்
அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம் தமிழ் தழுவிய இயற்ர தமாழியியல் ஆய்வுக் ா ப் பின்வரும்
அரடயாளகுழுமத்ரத நிறுவியுள்ளது.

5.4.7. தமிழுக் ான பிே தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தி ள்
தமிழுக்கு கவண்டி பல தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

அவற்ேில் சில முக் ியமானரவ ீகழ தைப்பட்டுள்ளன.
5.4.7.1 வாசு அைங் நாதனின் கடக் தமிழ்
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வாசு அைங் நாதனால் உருவாக் ப்பட்ட கடக் தமிழ்ச் (Vasu Ranganathan's Tag Tamil)
தசால்-ஒலியனியல் (Lexical-phonology) அணுகுமுரே அடிப்பரடயில் உருவாக் ப்பட்டது. கடக்
தமிழ் விரன ளின் உருபனியல் பகுப்பாய்ரவ உருபன் ளின் வருர
அட்டவரணரயப்

பயன்படுத்தி

தசய் ின்ேது.

கடக்

தமிழ்

முரேரய வாிரச
தசால்

வர

அரடயாளப்படுத்தரலயும் உருவாக் ரலயும் தசய் ிேது.
5.4.7.2 கணசனின் தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தி
கணசன்

தமிழுக்கு

கவண்டி

ஒரு

தசால்

வர

அரடயாளப்படுத்திரய

உருவாக் ியுள்ளார். அவருரடய அரடயாளப்படுத்தி இந்திய தமாழி ளின் ரமய நிறுவன தமிழ்
விாிதைவில் நன்கு கவரல தசய் ின்ேது. பிே தைவுத்ததாகுதி ளின் இதன் திேன் மதிப்பீடு
தசய்யப்பட

கவண்டும்.

இவர்

தமிழுக்கு

கவண்டி

விாிவான

தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி ளின் குழுமத்ரத ரவத்திருக் ின்ோர். இவர் இந்திய தமாழி ளின் ரமய
நிறுவன தைவுத்ததாகுதியின் ஒரு பகுதிரய அ ைாதியாலும் உருபனியல் பகுப்பாய்வியாலும்
தசால் வர க் ா

அரடயாளப்படுத்தி உள்ளார். பின்னர் இரவ அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட

விாிதைரவ மனிதசக்தியால் திருத்தி மீதியுள்ள தபருந்தைவுக்கு பயிற்சி தந்துள்ளார். இவருரடய
தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தியில்

தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தல்

ஒவ்தவாரு

உருபன் ளுக்கும் தைப்படு ின்ேது.
5.4.7.3 RCILTS-இன் தமிழ் தம்பம்
தம்பம்

ஆவணத்தில்

தைப்பட்டுள்ள

தசால்லுக்குச்

தரு ிேது. இது தமிழ்தமாழியியல் அடிப்பரடயிலான ஊ
அ ைாதிரயகயா

உருபனியல்

பகுப்பாய்விரயகயா

தசால்வர

அரடயாளத்ரதத்

விதி ரளப் பயன்படுத்து ின்ேது.

பயன்படுத்துவதில்ரல.

இது

தபாிய

ஆவணங் ளில் 80% திேரனத் தரு ிேது. இது பன்னிைண்டு ஊ விதி ரளப் பயன்படுத்து ிேது.
இது இட-எண்-பால்,
அரடயாளங் ரள

ாலம் மற்றும் கவற்றுரம குேியீடு ளின் அடிப்பரடயில் தசால்வர
அரடயாளம்

ாண் ிேது.

தனியா

நிற்கும்

தசாற் ள்

தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தியில் கச ாிக் ப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து பாிகசாதிக் ப்படு ிேது. இது
அேியப்படாத தசாற் ளுக்கு (unknown words) நிைப்பு விதிரயப் பயன்படுத்து ிேது. இது
bரபசயஅ மாதிாி ரளப் பயன்படுத்தி முன்வரும் தசால்லின் தசால்வர ப்பாட்ரடக் த ாண்டு
அேியப்படாத தசால்ரல அரடயாளம் ாண் ிேது.
5.4.7.4. பாஸ் ைன் மற்றும் பிோின் இந்திய தமாழி ளுக் ான தபாது தசால்வர ப்பாட்டு
அரடயாளக்குழுமச் சட்ட ம்
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பாஸ் ைன் மற்றும் பிே தமாழியியல் வல்லுனர் ளும் (Baskaran et al 2007, 2008)
தமாழியியல்

வல்லுனர் ளும்

இரணந்து

தபங் ளூாிலுள்ள

ரமக்கைாசாஃப்ட்

நிறுவனத்தின் முயற்சியால் இந்திய தமாழி ளுக் ான தபாது தசால்வர

ஆய்வு

அரடயாளக் குழுமச்

சட்ட த்ரத உருவாக் ினர். இது படிநிரல அரமப்பு அடிப்பரடயிலான தசால்வர
ஆகும். இந்த அரடயாளக் குழுமம் வர ப்பாடு ள், வர

ணினி

குழுமம்

ள், பண்பு ள் என பிாிக் ப்பட்டு

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் அட்டவரண இந்திய தமாழி ளுக் ான தபாது தசால்வர
அரடயாளக்குழுமச் சட்ட ம் ஆகும்.
Level-0

Level-1

Lexical

Types

Level 2
Attributes

Values

categories
[N] Nouns

Types
Applicable

[1] Common

Gender

[1] Masculine

[2] Proper

[2] Feminine

[3] Verbal

[3] Neuter

[4] Spatial/

Number

temporal

[1] Common

[1] Singular

[1] Common

[2] Plural

[2] Proper

[3] Plural/
Adjectival
nouns such

honourific
Case*

as ல்லவன்

[1] Direct

[1] Common

[2] Oblique

will be tagged

Case-

[2] Accusative

[1] Common

as common

markers

(E)

[2] Proper

[3]

[3] Verbal

Instrumental

[4] Spatial/

(Al)

termporal

nouns

[4] Dative (kku
or ukku)
[5] Genitive (in
| utEya | athu)
[6] Sociative
(otu | utan)
[7] Locative (il
| itam)
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[8] Ablative
(irunthu)
[9]
Benefactive
(ukkAka)
Negative

[1] Yes

[1] Common
[2] Proper
[4] Spatial/
termporal

Emphatic*

[1] Yes

[1] Common
[2] Proper
[4] Spatial/
termporal

Definitenes

[1] Yes

s*

[1] Common
[2] Proper
[4] Spatial/
termporal

[V] Verbs

[1] Finite

[1] Masculine

[1] Finite

[2] Auxiliary

[2] Feminine

[2] Auxiliary

[3] Infinitive

[3] Neuter

[4] Nonfinite

Gender

Number

[1] Singular

[1] Finite

[2] Plural

[2] Auxiliary

Non-finites

[3] Plural/

forms will

honourific

betagged as

Person

participles

[1] First

[1] Finite

[2] Second

[2] Auxiliary

[3] Third
Tense

[1] Past

[1] Finite

[2] Present

[2] Auxiliary

[3] Future
Aspect*

[1] Simple
[2] Continuous
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Mood*

(progressive)

auxiliaries

[3] Perfect

for aspect

[1] Declarative

[2] Auxiliary

and mood.

[2]

However,

Subjunctive

many a

[3] Conditional

times these

[4] Imperative

are

[5]

agglutinated

Presumptive

with the
main verb.
Here it is
recommend
ed that the
word be
segmented
first before
being
tagged.

Negative

[1] Yes

[1] Finite
[2] Auxiliary
[3] Nonfinite

Emphatic*

[1] Yes

[1] Finite
[2] Auxiliary
[3] Infinitive

[PR] Pronouns

[1] Personal

[1] Masculine

[1] Personal

[2]

[2] Feminine

[2]

Possessive

[3] Neuter

Possessive

[1] Singular

[1] Personal

[4]

[2] Plural

[2]

Reciprocals

[3]

Possessive

[5] Spatial/

Plural/honourif

temporal

ic

[3] Reflexives

Gender

Number
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Person

Case

[1] First

[1] Personal

[2] Second

[2]

[3] Third

Possessive

[1] Direct

[1] Personal

[2] Oblique

[2]
Possessive

Case-

[2] Accusative

[1] Personal

markers

(E)

[2]

[3]

Possessive

Instrumental

[3] Reflexive

(Al)

[5] Spatial/

[4] Dative (kku

temporal

or ukku)
[5] Genitive (in
| utEya | athu)
[6] Sociative
(otu | utan)
[7] Locative (il
| itam)
[8] Ablative
(irunthu)
[9]
Benefactive
(ukkAka)
Referential

Negative

[1] Absolute

[1] Personal

[2] Relative

[2]

[3] Wh-words

Possessive

[1] Yes

[1] Personal
[2]
Possessive
[5] Spatial/
temporal

Emphatic*

[1] Yes

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

[1] Personal

369
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
[2]
Possessive
[5] Spatial/
temporal
Definitenes

[1] Yes

s*

[1] Personal
[2]
Possessive
[5] Spatial/
temporal

Incl/ Excl.*

[1] Yes

[1] Personal

Referential

[1] Absolute

[2]

[NM] Nominal

[1] Adjectives

modifiers

[2]

[2] Relative

Demonstrativ

Demonstrativ

[3] Wh-words

es

[1] Non-

[3] Quantifier

es

Numeral

[3] Quantifiers

numeral
[2] Cardinal
number
[3] Ordinal
number
Negative

[1] Yes

[1] Adjectives
[3] Quantifiers

Emphatic*

[1] Yes

[2]
Demonstrativ
es
[3] Quantifiers

[RB] Adverbs

-

Negative

[1] Yes

-

[PL] Participles

[1] Relative

Gender

[1] Masculine

[3] Nominal

ceykiRavan,

[2] Verbal

[2] Feminine

ceythathu,

[3] Nominal

[3] Neuter

ceythavarka

[4]

Number

[1] Singular
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Conditional

[2] Plural
[3] Plural/

Should

honourific

these words
be tagged as
nominal
participles?

Case-

[2] Accusative

markers

(E)

[3] Nominal

[3]
Instrumental
(Al)
[4] Dative (kku
or ukku)
[5] Genitive (in
| utEya | athu)
[6] Sociative
(otu | utan)
[7] Locative (il
| itam)
[8] Ablative
(irunthu)
[9]
Benefactive
(ukkAka)
Tense

[1] Past

[1] Relative

[2] Present

[3] Nominal

[3] Future
Aspect*

[1] Simple

[3] Nominal

[2] Continuous
[3] Perfect
Negative

[1] Yes

[2] Relative
[3] Nominal
[4]
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Conditional
Emphatic*

[1] Yes

[3] Nominal
[4]
Conditional

Realis*

[1] Realis

[4]

Marks if the

[2] Irrealis

Conditional

event is real
or
hypothesise
d one. Eg.
வந்ததொல் vs.
வந்தொல்

[PP]

-

Emphatic*

[1] Yes

-

[1]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Postpositions
[RP] Particles

Coordinating
[2]
Subordinating
[3] Interjection
[4] Others
[PU]
Punctuation
[RD] Residual

5.4.7.5. இந்திய தமாழி ளுக் ான பிஸ் தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளக் குழுமம் (Bis tagset for
Indian Languages)
இந்திய
தைவுத்ததாகுதி

அைசின்

நிதி

உருவாக் ம்

நல்ர யின்
என்ே

ீழ்

நரடதபற்ே

ஆய்வுத்திட்டங் ளுக்குத்

அரடயாளப் படுத்தப்பட்ட உரை ரள உருவாக்

இயந்திை

தமாழி

கதரவயான

தபயர்பு,

தசால்வர

இத்திட்டங் ளில் பங்க ற்ே நிறுவனங் ளின்

கூட்டு முயற்சியால் Bis (Bureau of Indian Standards) tagset for Indian Languages
உருவாக் பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது ஒரு படிநிரல தசால் அரடயாளக் குழுமமாகு.
இவ்வரடயாளக் குழுமம் ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
S.No.

English

1

Noun

N

தமிழ் நி ைன் ள்

எடுத்துக் ாட்டு ள்

தபயர்

மாம்பழம்
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common

N_NN

தபாதுப்தபயர்

Proper

N_NNP

இயற்தபயர்

Verbal

மாம்பழம்
ண்ணன்

ததாழிதபயர்

படித்தல்

Nloc

N_NST

இட ாலப்தபயர்

பின்னால், பிேகு

Pronoun

PRP

மாற்றுப் தபயர்

நான், நீ,அவன்

Personal

PR_PRP

மூவிடப்தபயர்

நான், நீ, அவன்

Reflexive

PR_PRF

தற்சிட்டுப்தபயர்

தான்

Reciprocal

PR_PRC

பாிமாற்ேப்தபயர்

ஒருவரைதயாருவர்

Relative

PR_PRL

சார்பு மாற்றுப்தபயர்

Wh-words

PR_PRQ

வினா மாற்றுப்தபயர்

யார்

Demonstrative

DM

சுட்டு

அந்த

Deictic

DM_DMD

சுட்டு

அந்த

Relative

DM_DMR

சார்பு

Wh-words

DM_DMQ

வினாச்தசால்

எது

Verb

V

விரன

பாடு, தசய்

Auxiliary Verb

V_VAUX

துரணவிரன

இரு, த ாண்டிரு

Main Verb

V_VM

முதன்ரமவிரன

நட, ஓடு

Finite

V_VM_VF

முற்றுவிரன

ஓடினான்

Infinitive

V_VM_VNF

விரன எச்சம்

ஓட, பாட

Gerund

V_VM_VNG விரனப் தபயர்

ஓடுதல், பாடுதல்

Non-Finite

V_VM_VNF

எச்சவிரன

வந்து, வந்த

5

Adjective

JJ

தபயைரட

நல்ல, தபாிய

6

Adverb

RB

விரனயரட

தமல்ல, விரைவா

7

Post Position

PSP

பின்னுருபு

த ாண்டு,

2

3

4

விட,

ாட்டிலும்
8

Conjunction
Co-ordinator

இரணப்புக் ிளவி
CCD

சமநிரல

மற்றும்

இரணப்புக்

ிளவி
Subordinator

CCS

துரணநிரல

அனால், ஏதனன்ோல்

இரணப்புக் ிளவி
Quotative
9

கமற்க ாள்

என்று
உம், ஓ, ஆ

Particles

RP

இரடச்தசால்

Default

RP_RPD

வழுநிரல
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Classifier

10

பாகுபடுத்தி

Interjection

RP_INJ

வியப்பிரடச்தசால்

ஆ ா, ஐகயா

Negation

RP_NEG

எதிர்மரே

Intensifier

RP_INTF

மி ப்பான்

மி

Quantifiers

QT

அளரவயரட

சிேிது, த ாஞ்சம்

General

QT_QTF

தபாது

Cardinals

QT_QTC

ஆதாை எண்

ஒன்று, இைண்டு

Ordinals

QT_QTO

முரேரம எண்

ஒன்ோவது,
இைண்டாவது,
இைண்டாம், மூன்ோம்

11

Residuals

RD

மீதி

Foreign word

RD_RDF

அயல் தமாழிச்தசால்

Symbol

RD_SYM

குேியீடு

Unknown

RD_UNK

ததாியாதது

Punctuation

RD_PUNC

நிறுத்தற்குேி

., ; : ?

Echowords

RD_ECH

எதிதைாலிச்தசால்

( ாப்பி) ீப்பீ

புக், மினிட்

5.4.7.6. சர்கவஸ்வைன் மற்றும் மக சன் என்கபாாின் விதி அடிப்பரடயிலான படிநிரல
அரடயாளக் குழு
சர்கவசைன் மற்றும் மக சன் என்கபார் விதி அடிப்பரடயிலான படிநிரல அரடயாளக்
குழு (Hierarchical Tag-set for Rule-based Processing of Tamil Language) முன் தமாழி ின்ேனர்
(Sarveswaran and Mahesan 2014. இவர் ள் தபயர்ச்தசால், விரனச்தசால், முற்றுச்தசால்,
பகுக் வியலும் தசால், கூட்டுச்தசால்,

டன்தசால், குேியீடு, நிறுத்தற்குேி, பிே, ததாியாதன என

பத்து தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளக் குழுரவ முன்தமாழி ின்ேனர்.
5.4.8. மூவர ச் தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தும் வழிமுரேவரைவு ள்
மூன்று

தசால்வர ப்பாடு

அரடயாளப்படுத்தும்

வழிமுரேவரை ள்

(algorithms)

பயன்பொட்டில் உள்ளன (Jurafsky and Martin 2000:289).
1. விதி அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தல் (Rule-based tagging)
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2. புள்ளியல் அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசக அசடயொளப்படுத்தல் (Stochastic tagging)
3. ொற்றம் அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தல் (Transformation
based tagging)
5.4.8.1.விதி அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுதல்
விதி அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசக அசடயொளப்படுத்திகள்

யக்கம் தருகின்ற மசொல்

மபயரொ விசனயொ என்று குறிப்பிடுகின்ற சகயொல் எழுதிய மபொிய தரவுதளங்கசள (Database)
உள்ளடக்கியது. ஆரம்பக்கட்டத்தில் தொனொகபவ மசொல்வசகப்பொட்சட அசடயொளப்பபடுத்தப்
பயன்படுத்தப்பட்ட வழிமுசற வசரவு (algoritham) இரண்டு ிசல அச ப்பொல் ஆனது (Jurafsky
and Martin 2000:300).
1. அகரொதி ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் சொத்திய ொன மசொல் வசகப்பொட்சடத் தரும்.
2. இரண்டொம்

ிசல சகயொல் எழுதப்பட்ட

யக்கம்

ீக்கும் விதிகசள ஒரு மசொல்லுக்கு

ஒரு மசொல் வசகப்பொட்சடத் தரு ொறு பயன்படுத்தும்.
ENGTWOL இரண்டு

ிசல அச ப்பொல் ஆனது. ENGTWOL அகரொதி இரு ிசல உருபனியல்

(Two level Morphology) அடிப்பசடயில் அச ந்தது. மசொல்வசக அசடயொளப்படுத்துசக (Parts
of Speech Tagging) ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் ஒரு மசொல் வசகப்பொட்சட அல்லது பிற மசொல்
வசக

அசடயொளத்சதத்

ிறுத்தற்குறிகளுகட்கும்

தருவதொகும்.

பயன்படுத்தப்படும்.

அசடயொளப்படுத்துசக
கணினிம ொழியில்

மபொதுவொன

அசடயொளப்படுத்துசக

(tokenization) பபொல்தொன் இயற்சக ம ொழியிலும் மசொல்சல அசடயொளப்படுத்தும் மசயல்பொடு
அச யும்.

மசொல்

வசக

அசடயொளப்படுத்துசக

‘பபச்சு

புொிந்து

மகொள்ளுதல்’

recognition), இயற்சக ம ொழிப் பகுத்தொய்தல் (Natural Language Parsing)
ீட்டுப்மபறல்
மசொல்வசக

(information

retrieval)

அசடயொளப்படுத்துதலின்

என்பனவற்றில்
உள்ளீடு

முக்கிய ொன

(input)

வழிமுசற

பங்கு
வசரவு

(speech

ற்றும் தகவல்
வகிக்கின்றது.
(Algoritham)

மசொற்களின் பகொர்சவகளும் குறிப்பிட்ட மசொல் வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம் (Part of
Speech tagset)

ஆகும். மவளியீடு (output) ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் ஒவ்மவொரு

ல்ல

அசடயொளத்சதத் தருவதுதொன்.
எ.கொ. அந்த <அ.அ>

ல்ல <மபஅ> உயர் ிசலப் <மப> பள்ளியில் <மப> படிக்கிறொன்

<ஒன்றன்பொல் ிகழ்கொல விசனமுற்று>
எளிய எடுத்துக்கொட்டுகளுக்குக் கூட ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் அசடயொளம் தருவது அவ்வளவு
எளிதல்ல.
எ.கொ. அவன் < ொமப> என் <வி,

ொமப> மசொல் <வி, மப> படி <வி, மப, பிஉ> பகட்டொன்
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(அஅ – அசடமகொளி அசட,

ொமப =

ொற்றுப்மபயர், வி = விசன, மப = மபயர், பி = பின்னுருபு,

இ.மசொல் = இசடச்மசொல்)
POS

அசடயொளப்படுத்தியின்

அசடயொளத்சதத் பதர்ந்மதடுத்து
எல்லொம்

முக்கிய ொன

பவசல

சூழலுக்குத்

தக்கவொறு

சொியொன

யக்கத்சதத் தீர்ப்பது தொன். மபரும்பொலொன த ிழ்ச்மசொற்கள்

யக்கம் இல்லொதசவ. இருப்பினும் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் மசொற்கள்

யக்கம்

உள்ளசவ.
5.4.8.2.புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன தசால்வர ப்பாடு அசடயொளப்படுத்தல் (Stochastic Part
of Speech Tagging)
சொத்தியங்கசள அசடயொளப்படுத்துவதில் பயன்படுத்துவது

ிகப்பழச யொனது. பல

சொத்திய அடிப்பசடயிலொன அசடயொளப்படுத்திகள் வழக்கில் உள்ளன. எ.கொ. Hidden Markov
Moddel or HMM tagget (Jurafsky and Martin 2000:303). இந்தப் புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன
அசடயொளப்படுத்தியில்

பயன்படுத்தப்படும்

உள்ளுணர்வு

’ஒரு

மசொல்லின்

கூடுதலொன

சொத்திய ொன அசடயொளத்சத எடு’ (Pick up the most likely tag for the word) என்பதாகும்.
தரப்பட்ட வொக்கியத்திற்கு அல்லது மசொல் பகொர்சவக்கு HMM அசடயொளப்படுத்திகள்
பின்வரும் வொய்ப்பொடு கூடுதலொன சொத்தியத்தியத்சதத் தரும் அசடயொளக் பகொர்சவசயத்
மதொிந்மதடுக்கும்.
P(word/ tag)* P (Tag/ previous n tags)
தபாதுவா

HMM அசடயொளப்படுத்திகள் ஒரு மசொல்சலக் கொட்டிலும் ஒரு முழு வொக்கியத்திற்கு

அசடயொளக்

பகொர்சவசயத்

மதொிந்மதடுக்கும்.

ொம்

முதலில்

எவ்வொறு

HMM

அசடயொளப்படுத்தி ஒரு தனிச்மசொல்லுக்கு அசடயொளத்சத ஒதுக்குகிறது என்று பொர்ப்பபொம்.
இவ்வசகயொன ஒரு Bigram-HMM அசடயொளப் படுத்தி முந்சதய அசடயொளம் ti-1
தற்பபொசதய மசொல் wi என்று தரப்படுசகயில் wi என்ற மசொல்லுக்கு

ற்றும்

ிகச் சொத்திய ொன ti என்ற

அசடயொளத்சதத் பதர்ந்மதடுக்கும்.
Ti = argmax p (tj/ti-1,wi)
j
ஒரு அசடயொளப்படுத்தலுக்கு அடிப்பசடயொன HMM ச ன்பொடு ti = argmax p( ts/ti –I) p (wi/ti
எ.கொ. (Brown Corpus)
Secretariat/ NNP is/ VBZ expected/ XBN to/To race/ VB tomorrow/ NN
People/NNS continue/ VBP to/TO inguire/ VB the/DT reason/NN for/IN the/ DT race/NN
for/in Outer/ JJ speace/NN
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முதல் எடுத்துக்கொட்டில் ‘race’ ஒரு விசன (VB). 2 வது எடுத்துக்கொட்டில் ‘race’ ஒரு மபயர் (NN)
Bigram HMM அசடயொளப்படுத்தி அசடயொள சிக்கசல அண்ச யிலுள்ள மசொற்கசளயும்
அசடயொளங்கசளயும் பொர்த்துத் தீர் ொனிக்கலொம் என்று ஊகம் மசய்கிறது.
To/ TO race/???
The/ DT race/???
எவ்வொறு ‘race’ என்ற

து எடுத்துக்கொட்டு பயன்படுகின்றது என்று பொர்ப்பபொம். ொம் NN-க்கும்

VB-க்கும் இசடயில் ஒன்சறத் பதொ;ந்மதடுக்க பவண்டும்.

ொம் எதற்குக் கூடுதல் சொத்தியம்

இருக்கிறபதொ அசதத் மதொிந்மதடுக்க பவண்டும்.
P(VB/To) P (race/VB
P (NN/ To P (race/NN)
பின்வரும் சொத்தியங்களொகும்
P (NN/ To) = :021
P (VB/TO) = .34
5.4.8.3. ொற்றம் அடிப்பசடயிலொன மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தல் (Transformational
based tagging)
ொற்றம்

அடிப்பசடயிலொன

அசழக்கப்படுகிறது.

இது

அசடயொளப்படுத்தல்

மபொறிகற்றலுக்கொன

ொற்றம்

‘Bill

tagging’

என்று

அடிப்பசடயிலொன

கற்றல்

(Transformational- based learning = TBL) அணுகுமுசறயொகும் (Jurafsky and Martin 2000:307).
இது விதி அடிப்பசடயிலிருந்தும் புள்ளியல் அடிப்பசடயில் இருந்தும் விஷயங்கசள எடுக்கிறது.
விதி அடிப்பசடயிலொன அசடயொளப்படுத்திகசளப் பபொல் TBL-உம் எச்தச் மசொற்களுக்கு எந்த
அசடயொளத்சதத்

தரபவண்டும்

என்று

குறிப்பிடுகின்றது.

ஆனொல்

புள்ளியியல்

அடிப்பசடயிலொன அசடயொளப்படுத்திகசளப் பபொல், TBL ஒரு ம ொழி கற்றல் நுணுக்க ொகும்.
இதில் தரவிலிருந்து விதிகள் தொனொகபவ ஊகிக்கப்படுகின்றது. சில HMM Taggers-ஐ பபொல், TBL
ஒரு கண்கொணிக்கப்பட்ட கற்றல் நுணுக்க ொகும் (supervised learning technique). இது ஏற்கனபவ
அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட

பயிற்சி

எதிர்பொர்க்கின்றது/ஊகிக்கின்றது.

மபற்ற
TBL-உக்கு

மபொருந்தரசவ
ஒரு

(pre-tagged

குழு ம்

learning

corpus)

அசடயொளபடுத்தும்

விதிகள்

இருக்கின்றது. முதலில் மபருந்தரவு மபரும்பொலும் பயன்படுத்தப்படும் விொிந்த விதிகசள சவத்து
அசடயொளப்படுத்தப்படும். பின்னர் சில முன்னதொன (orignal) அசடயொளங்கசள
ப லும்

திட்ட

எண்ணிக்சகயிலொன

வட்ட ொன

விதிகள்

அசடயொளங்கசள

மதொிந்மதடுக்கப்படும்.
ொற்றும்

ப லும்

பயன்படுத்தப்படும்.
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5.4.8.3.1.எவ்வொறு
ொம்

Brill’s

ொற்றம் அடிப்பசடயிலொன கற்றல் விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

tagger

பயன்படுத்தும் ஒரு

விதிசயப்பொர்ப்பபொம்.

விதிகள்

சடமுசறப்

பயன்படுத்துவதற்கு முன் அசடயொளப்படுத்தி ஒவ்மவொரு மசொல்சலயும் கூடுதல் உகந்ததொன
அசடயொளத்தொல்
அசடயொளங்கசள

(mostly

likely

tag)

அசடயொளப்படுத்தும்.

இந்த கூடுதல்

உகந்ததொன

ொம் அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட மபொருந்தரவிலிருந்து மபறுபவொம்.

எ.கொ.

Brown corpus-இல் race என்பதற்கு கூடுதல் உகந்தது மபயர் என்பதொகும்.
P (NN/race) = .98
P (VB/ race = .02
ொம்

முன்னர்

பொர்த்த

‘race’

என்பதன்

இரு

எடுத்துக்கொட்டுகளும்

NN

என்று

அசடயொளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். முதல் எடுத்துக்கொட்டில் NN என்பது தவறொன அசடயொளம்.
/is/VBZ expected/VBN to/To race/NN tomorrow/NN
2-வது எடுத்துக்கொட்டில் ‘race’ என்பது சொியொக NN என்று அசடயொளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
The/DT race/NN for/IN outer/JJ space/NN
கூடுதல் உகந்த அசடயொளத்சதத் மதொிந்மதடுத்தபின் Brill’s tagger அதன்
சடமுசறப்படுத்தும். இது

ொற்ற விதிகசள

டக்சகயில் ‘race’ என்பதன் தவறொன அசடயொளப்படுத்தலில்

சடமுசறப்படுத்தப்படும் விதிசயக் கற்றிருக்கும். முன்வரும் Tag To என்றொல் NN என்பசத VB
என்றும்

ொற்றுவதற்கு முன் to/TO என்று வந்தொல் இந்த விதி race/NN என்பசத race/VB என்று

ொற்றும்.
expected/VBN to/TO race/NN  expected/vbn to/To race/VB
5.4.8.3.2.எவ்வொறு

ொற்றம் அடிப்பசடயிலொன கற்றல் விதிகள் கற்கப்படுகின்றன

Brillis TBL வழிமுசற வசரவுக்கு (algorithm) மூன்று முக்கிய
இது

முதலில்

ஒவ்மவொரு

அசடயொளப்படுத்தும். பின்னர்

மசொல்சலயும்
இது

ஒவ்மவொரு

கூடுதல்

ிசலகள் இருக்கின்றன.

உகந்ததொன

சொத்திய ொன

அசடயொளத்தொல்

ொற்றத்சதயும்

(possiable

transformation) பொிபசொதிக்கும். கூடுதல் ப ம்பொட்டொல் அசடயொளப்படுத்தலொல் விசளந்த
ஒன்சற பதர்ந்மதடுக்கும், இறுதியில் இந்த விதிப்படி தரசவ

ீள்-அசடயொளபடுத்தல் மசய்யும்.

முன்னொல் வரும் அசடயொளப்படுத்தசல விட குசறந்த ப ம்பொடுசடய அசடயொளப்படுத்தலொன
ிறுத்தல் அளவீடு வருவது வசர இந்த மூன்று ிசலகளும் திரும்பித்திரும்பி ிகழும். 2-வது ிசல
TBL-க்கு சொியொன ஒவ்மவொரு மசொல்லின் சொியொன அசடயொளம் மதொியும் என்பசத பவண்டுகிறது.
அதொவது TBL ஒரு கண்கொணிக்கப்பட்ட கற்றல் வழிமுசறவசரவு (supervised learning
algorithm).

TBL மசயல்பொட்டின் மவளியீடு (outbut)

முசறப்படுத்தப்பட்ட
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பட்டியலொகும் (ordered list of transformation)
பயன்படுத்தத்தக்க/ சடமுசறப்படுத்ததக்க

இசவ புதிய மபருந்தரவுக்கு (corpus)

அசடயொளப்படுத்தல்

மசயல்முசறசய

procedure) உருவொக்கும். மகொள்சக அடிப்பசடயில் சொத்திய ொன
எல்சலயற்றதொகும். ஆனொல்

ொற்றத்சதயும் எடுத்துக்மகொள்ள

ொற்றங்களின் குழு த்சத எல்சலப்படுத்த வழிமுசற வசரவுக்கு ஒரு வழி

பதசவ. இது சிறிய வொர்ப்புக்களின் (templates) குழு த்சத (அரு ொன
மசய்யப்படுகின்றது.

ொற்றங்களின் குழு ம்

ொற்றங்கள் ஒவ்மவொன்றும் வழிமுசற வசரசவக் கடக்கும் பபொது

ிகப்மபொருத்த ொன ஒன்சற மதொிந்மதடுக்க TBL ஒவ்மவொரு
பவண்டும். இவ்வொறு

(tagging

பின்வருவன

பிொில்

வொர்புருக்களின்

(Brills

ொற்றங்கள்) உருவொக்கிச்
templates)

குழு த்தின்

பட்டியலொகும். முன்னர் வருகிற (மதொடர்ந்து வருகிற) மசொல் ணு ஆக அசடயொளப்படுத்தப்படும்.
இரண்டு மசொற்களுக்கு முன்னொல் (பின்னொல்) வருகிற மசொல் Z-ஆக அசடயொளப்படுத்தப்படும்.
முன்னர் வருகிற இரு மசொற்களில் ஒன்று Z-ஆக அசடயொளப்படுத்தப்படும். முன்னர் வருகிற
மசொல்

Z-ஆகவும்

இரு

மசொற்களுக்கு

முன்னொல்

(பின்னொல்)

வரும்

மசொல்

W-ஆகவும்

அசடயொளப்படுத்தப்படும்.
5.5. ததாடாியல் பகுப்பான் ள்
முந்ரதய பகுத்தாய்வு அணுகுமுரே ள் தபரும்பாலும் அ ைாதியால் இயக் ப்பட்டன.
இதில் அ ைாதி உருபனியல் தைரவயும், தபாருண்ரமயியல் வர்ணரன ரளயும், ததாடாியல்
அேிரவயும் த ாண்டிருக்கும். பின்னர் இலக் ண வடிவ வாதங் ளின் ததாடக் ம் பல கவறுபட்ட
த ாள்ர

ள் அடிப்பரடயிலான பகுத்தாய்வனான் ரளத் தந்தது.

ாஷ்த ட் (Kashket,1986)

என்பவர் வார்ல்பிாி என்ே தமாழிக்கு சாம்ஸ் ிலின் (Chomsky) ஆளுர - ட்டுேவுக் க ாட்பாடு
(government

and

binding)

அடிப்பரடயில்

இவ்வணுகுமுரேயில் ததாடர் ள், கதர்வுக் த ாள்ர
கவற்றுரம

தருர ,

உருவாக் ப்பட்டன.

பங்த டுப்பாளர்

பகுத்தாய்வாரன

உருவாக் ினார்.

ள், கவற்றுரம அரடயாளப்படுத்துர ,

ததாடர்பு

படுத்துர

என்பனவற்ேின்

வழி

பங்த டுப்பாளர் த வல் அ ைாதியில் கச ாிக் ப்பட்டன. தசன்குப்தா

(Sengupta, et al., 1997) கபான்கோர்

ப்லன் மற்றும் பிைஸ்ரனன் என்கபாாின் தசால்

தசயல்பாட்டு இலக் ணத்ரத (Lexical Fuhnctional Grammar) வங் ாள தமாழிக்குத் தகுந்தவாறு
மாற்ேி ஒரு பகுத்தாய்வாரன உருவாக் ினார். தசால் தசயல்பாட்டு இலக் ணம் ஆங் ிலம்
கபான்ே இடம்சார் தமாழி ளுக்கு (positional languages) வலுவான வடிவவாதம் ஆ ம். இது
உறுப்பரமப்ரபயும்

இலக் ண

பகுத்தாய்வான் தசய்விரனப்பாடா
வினிவார்ட்டர்

உேவு ரளயும்

ண்டுத ாள் ிேது.

தசங்குப்தாவின்

உள்ள எளிய வாக் ியங் ளுக்கு நல்ல விளரவத் தந்தது.

(Winiwarter,1995)ஒன்ேிரணப்பு

இலக் ணத்ரத
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விாிவாக் ி தஜாமன் தமாழிக்குப் பயன்படுத்தினார். சினிவார்ட்டாின் ஒழுங் ரமப்பில் இலக் ண
விதி ள்

அருவமாக் லின்

பங்த டுப்பாளைா ச் கசர்

தபாருத்தமான

மட்டத்தில்

இலக் ண

விதி ள்

அதைாதிக்கு

ப்ப்பட்டன. தபக் ா கபான்கோர் (Becker et.al, 1994) V_TAG என்ே

ிரள இரணப்பு இலக் ணத்திலிருந்து (TREE adjoining) மாறுபட்ட ஒன்ோன பலதபயர்
பகுத்தாய்வு வழிமுரே வரைரவ உருவாக் ினார். இப்பகுத்தாய்வாரன

ால

ிரள இரணப்பு

இலக் ண வடிவவாதம் முற்ேிலும் உருவாக் ப்பட்ட தமாழி ளுக்கு மட்டுகம பயன்படுத்த
இயலும்.
பல பகுப்பான் ள் சார்புக் த ாள்ர
உருவாக்

ப்பட்டன.

ள் (dependency principles) அடிப்பரடயில்

விங்டன் (Covington, 2003) உரு சுற்று வரைபடத்தால் இயக் ப்பட்ட

தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள சார்பு ரள உருவாக் ி வாக் ியங் ளுக்கு அரமப்ரபத் தரும் ஒரு
பகுப்பாரன உருவாக் ினார். இதில் ஒவ்தவாரு வில்லும் தசாற் ளின் சார்புநிரல உேரவ
உருப்படுத்தம் தசய்யும்.

ாை

உேவு ள் கவற்றுரமக் குேி ளுடன் தபாருத்தப்படும் பாணினி

இலக் ண அடிப்பரடயில் பாைதி கபான்கோர் Gharti, et,

al,1993,

2003)

ட்டுப்பாடு

அடிப்பரடயிலான பகுப்பான் ளின் ஒரு குழுமத்ரத உருவாக் ினார். பாைதி ஒழுங்குமுரே
பகுக்கும் சிக் ரல முழுஎண் வழியரமப்புச் சிக் லா
மூர்த்தி (Murthy,1997) இந்திய தமாழி ளுக்கு உை
(Universal Clause Structure Grammar)

தமாழி தபயர்த்துத் தீர்வு

ாண் ிேது.

எச்சத்ததாடர் அரமப்பு இலக் ணம்

என்ே இலக் ண வடிவ வாதத்ரத உருவாக் ினார்.

இவ்வடிவவாதத்தில் மூன்று மட்ட பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படு ிேது. ததாடர் அரடயாளம்
ாணல், எச்சத்ததாடர் அரமப்பு நிர்ணயம் மற்றும் பங் ளிப்பு தருதல். ஒவ்தவாரு மட்டத்திற்கும்
அதன் பகுப்பாய்வுக்குத் ததாடர்புள்ள விதி ள் இருக் ின்ேன. உல

எச்சத்ததாடர் அரமப்பு

இலக் ணத்தில் இத்ததாகுதியாக் ம் (modularization) இரதப் பிே தமாழி ளுக்கு எளிதா ப்
பயன்படுத்த தசய்தது. தசால்நிைல் சிக் ரலக் ர யாளுவதற் ான ஒரு தீர்மாங் ளில் ஒன்று
வாிரச மாற்று இலக் ணமாகும் (Permutational Grammar (PG)). (Geg. Ikifssib, et, al., 2001)
வாிரச மாற்று இலக் ணம் அடிப்பரட ததாடைரமப்பு விதி ரள அவற்ேின் தசயல்பாட்டு
உருப்படுத்தங் ளுடன் குேிப்பிட்டு பின்னர் ஒகை தபாருண்ரமரயத் தரும் பிே எல்லாத்
ததாடர்ச்சி ரளயும் தபேகவண்டி உறுப்பு ரள வாிரசமாற்ேம் தசய்யும். குமாைசண்மு ம் கமகல
குேிப்பிட்ட கவறுபட்ட அணுகுமுரே ளின் ஒரு ஒன்ேிரணப்ரபப் பயன்படுத்து ின்ோர். அவர்
ததாடர் ரளயும் வாக் ியங் ரளயும் எச்சத்ததாடர் ரளயும்

ண்டுபிடிக்

எச்சத்ததாடர்

நுட்பங் ரளப்

அரமப்பு

இலக் ணத்ரதப்

கபான்று
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பயனபடுத்து ின்ோர். சுதந்திை தசால்நிைல் சிக் ரலக் ர யாள வாிரசமாற்று இலக் ணத்ரதப்
கபான்று

உறுப்பு ரள

வாிரச

மாற்றுவதில்ரல.

அதற்குப்

பதிலா

வாக் ியங் ளின்

உறுப்பு ரள ஒரு குேிப்பிட்ட நிைலில் வாிரசமாற்ேம் தசய் ிோர். பாைதியின் ஒழுங் ரமப்பில்
(Bharati, 2000) உள்ளது கபான்று வாக் ியத்தின் எழுவாரயயும் தசயப்படுதபாருரளயும்
ண்டுபிடிக்

கவற்றுரம உருபு ரளப் பயன்படுத்து ிோர். தமிழின் ததாடாியரல விளக்

தபாதுவான ததாடைரமப்பு இலக் ணதரதப் பயன்படுத்து ிோர்.
5.5.1.த ிழில் மதொடொியல் பகுத்தாய்வான்கள்
தமிழ் வாக் ியங் ரளப் பகுத்தாய்வதற்கு கவண்டி ஒரு

ணினியியல்சார் சட்ட த்ரத

உருவாக் ி பயன்படுத்துவதாகும். இதற்கு கவண்டி தமிழ்த்ததாடாியரல உருப்படுத்தம் தசய்ய
ததாடைரமப்பு

விதி ள்

விரன ளுக்குப்

பங்த டுப்பாளர்

வாக் ியங் ளின்

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

ததாடாியல்

தசய்யப்பட்டுளளன.

நாற்பது

அரமப்பு

ண்டுபிடிக் ப்

அரமப்பு ள்

பகுக் ப்பட்ட

இவ்வடிவில்

அவற்ரே

இயந்திை

மி க்

கூடதலா

பட்டுள்ளது.

பகுத்தாயப்பட்ட

ிரள ளில்

தமாழிதபயர்ப்பு

நி ழும்

உருப்படுத்தம்
மற்றும்

த வல்

பிாித்ததடுப்பு இவற்ரே உள்ளடக் ிய பயன்பாடு ளில் கநைடியா ப் பயன்படுத்த இயலும்.
உள்ளீட்டுத்
பகுப்பாய்வின்

பல

தமிழ்

வாக் ியத்ரத

மட்டங் ரளக்

முக் ியப்

டந்துதசல்ல

பகுப்பான்

பகுப்பதற்கு

கவண்டும்.

ீ கழ

முன்

தந்துள்ள

அது

படத்தில்

தசவ்வ ங் ள் பகுப்பாய்வு தசய்யும் பகுப்பாய்வுத் ததாகுதி ரளயும் (analyzer modules)
வட்டங் ள் அரவ பயன்படுத்தும் தபாருத்தமான மூலப்தபாருள் ரளயும் உருப்படுத்தம் தசய்யும்.
தமிழுக்கு கவண்டி சில தபயர்த்ததாடர் பகுப்பான் ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. அரவ
ீகழ விளக் ப்பட்டுள்ளன.
5.5.1.1. பொஸ்கரனின் மதொடொியல் பகுத்தாய்வான்
முற்று ிசலத் தொனியங்கி ம ொழியச ப்பு

ட்டத்தில் பகுத்தொய்வதற்க்கு முக்கிய ொன

மதொழில் நுட்பங்களில் ஒன்றொகும். பொஸ்கரன் (Baskaran, 1984)
பகுத்துக்குறித்தலுக்கு

பவண்டி

த ிழ்ப்பல்கசலகழகத்தில்

முற்று ிசல

உருவொக்கப்பட்ட

தொனியங்கசயப்
ருசியன்-த ிழ்

த ிழ் வொக்கியங்களில்
பயன்படுத்தினொர்.

இயந்திர

இது

ம ொழிமபயர்ப்பு

ஒழுங்குமுசறக்கு பவண்டி இவரொல் உருவொக்கபட்டது.
5.5.1.2.எயுக பிசி ஆய்வுரமயத்தின் தபயர்த்ததாடர் பகுப்பான்
இவ்வணுகுமுரே விதி அடிப்பரடயிலானது. இந்தநேிமுரேயில் ஒரு தைவுத்ததாகுதி
எடுக் ப்பட்டு இைண்கடா அதற்கு அதி மான குழுமங் ளா ப் பிாிக் ப்படும். இப்பிாிக் ப்பட்ட
குழுமத்தில் ஒன்று பயிற்சித் தைவா ப் பயன்படுத்தப்படும். பயிற்சித் தைவுக் குழுமம் எடுக் ப்பட்டு
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தபயர்த்ததாடருக் ா

மனித முயற்சியால் பகுக் ப்படும். இவ்வாறு ஒரு வாக் ியத்தில் உள்ள

தபயர்த் ததாடர் ரளப் பிாிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதி ள் உருவாக் ப்படும். இவ்விதி ள்
ததாடர் பகுப்பிற்கு அடிப்பரடயா
பயன்படுத்தி

பாிகசாதரனத்

இத்தைவுக்குழுமத்தில்

அரமயும். ததாடர் பகுப்பான் வழியரமப்பு இவ்விதி ரளப்

தைரவ

பகுக்கும்.

பாிகசாதிக் ப்படும்.

இவ்விதி ளின்

துல்லியமும்

மீள

பயன்பாட்டுப்
அரழத்தலும்

பைப்பு
இதற்குக்

ணிக் ப்படும். விரளவு ஒழுங்குமுரேயின் பயன்பாட்டுப் பைப்ரப விருத்தி தசய்ய கூடதல்
விதி ள்

கதரவயா

என்று

பாிகசாதிக் ப்படும்.

பின்னர்

ஒழுங்குமுரே

கவறுபட்ட

பிே

பயன்பாடு ளுக்குப் பாிகசாதிக் ப்படும்.
5.5.1.3.RCILTS-இன் வானவில்
வானவில் இந்திய தமாழி ளின் ததாழில்நுட்ப முன்கனற்ேம் என்ே திட்டத்தின்
தமிழுக் ா ச்

தசய்யப்பட்ட

இயற்ர தமாழி

ஆய்வு ளில்

வாக் ியத்தின் ததாடாியல் உறுப்பு ரள அரடயாளம்
பகுப்புக்

ஒன்ோகும்.

இது

ஒரு

ீழ்

தமிழ்

ாண் ிேது. இது பட்டியல் வடிவில்

ிரளப் படத்ரத (parse tree) தவளிப்யிடு ின்ேது. இது தனிநிரல வாக் ியங் ரளயும்

கூட்டு வாக் ியங் ரளயும் ர யாளு ின்ேது. தனிநிரல வாக் ியங் ள் ஒரு விரனரயயும் பல
தபயர்த் ததாடர் ரளயும் தனிநிரல விரனயரட ரளயும் தபயைரட ரளயும் த ாண்டிருக்கும்.
பல எச்சத் ததாடர் ள் உள்ள வாக் ியங் ளின் கதர்வு ளில் வானவில் துப்புச்தசாற் ள் மற்றும்
ததாடர் ள்

அடிப்பரடயில்

ததாடாியல்

அரமப்பு

எச்சத்

ததாடர் ரளத்

இலக் ணத்ரத

ததாடர்

உருவாக்கும்.

குழுக் ளா க்

வானவில்

குழுமும்.

தசால்நிைரலக்

இது

ர யாள

முன்கநாக்குதரலப் பயன்படுத்தும்.
பகுத்தல் என்பது ஒரு வாக் ியத்ரத அேிந்துத ாண்டு அதற்குத் ததாடாியல் அரமப்ரபத்
தருவதாகும். இது ததாடாியல் ஆய்வில் மி ப்தபாிய சிக் லாகும். இதன்

ாைணமா

இது

இயற்ர தமாழி ஆய்வின் ஒரு தபரும்பகுதியா அரம ிேது.
நிர்ணயிக் ப்பட்ட பகுப்பானின் உள்ளீடு (input) அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட தசாற் ளின்
நிைலான ததாடர்ச்சியும் ததாடைரமப்பு விதி ளின் ஒரு குழுமமும் ஆகும். இதன் தவளிப்யீடு
(output) வாக் ியத்தின் பகுக் ப்பட்ட அரமப்பாகும். ஒரு வாக் ியத்தின் பகுக் ப்பட்ட அரமப்பு
அதன் எழுவாய், தசயப்படுதபாருள் மற்றும் பயனிரல ரள அேிந்துத ாள்ள உதவு ிேது.
கமலும், பகுத்துக் குேிக் ப்பட்ட

ிரள அரமப்பு பிே ததாடர் ரளயும் அரட தசய்யும்

ததாடர் ரளயும் அரடயாளம் ாணப்படு ிேது.
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ஒரு தமாழிக்கு ஒரு மாதிாிப் பகுப்பான் ஒரு அரடயாளப்படுத்திரயப் பயன்படுத்தி
வாக் ியங் ளின் தசால் வர ரய அரடயாளப் படுத்து ிேது. பின்னர் பகுத்துக்குேித்தும்
வழிமுரே வரைவு (algorithm) வாக் ியத்ரதப் பகுத்தாய்ந்து அம்தமாழி இலக் ணத்திற்குத்
தைப்பட்ட

ததாடைரமப்பு

பகுத்தாய்வின்

கபாது

விதி ளின் அடிப்பரடயில் தபாருத்தமான
வழிமுரே

வரைவு

உறுப்பு ளுக்கு

அரமப்ரபத் தரும்.

இரடகயயுள்ள

இலக் ண

உடன்பாட்ரடயும் முக் ிய விரனக் ம் தசயப்படுதபாருள் ததாடர் ளுக்கும் இரடகய உள்ள
சார்பு உேரவயும் பாிகசாதிக்கும்.
5.5.1.4.கு ொர சண்முகத்தின் மதொடொியல் பகுத்தொய்வொன்
கு ொர சண்முகம் த து எம்.எஸ். பட்டப்படிப்புக்கொக ‘Parse Representaton of Tamil
Syntax’ என்ற தசலப்பில் ஒரு ஆய்பவட்சடச் ச ர்பித்துள்ளொர். இவ்வொய்பவட்டில் இவர் த ிழ்த்
மதொடொியல் பகுப்பொய்வு பற்றி வொிவொன விளக்கம் தந்துள்ளொர். சொர்பு இலக்கண வடிவவொதம்
அடிப்பசடயில் இவர் த ிழுக்கு ஒரு மதொடொியல் பகுத்துக்குறின்பொசனயும் வடிவச த்துள்ளொர்.
5.5.2. இந்தியதமாழி ளுக் ிரடயியலன தமாழிதபயர்ப்புக் ான ததாடாியல் பகுப்பான்
இதில் ததாடர் ளின் (chunks) வரையரே விளக் மும் ததாடர் ளின் வர
தனித்துவம்

வாய்ந்த

கநர்வு ளும்

கபசப்படும்.

இந்திய

தமாழி ளுக்கு

ளும் சில

இரடயிலான

தமாழிதபயர்ப்புத் திட்டத்தில் 11 ததாடர் ள் ததாிந்ததடுக் ப்பட்டு அரவ ததாடர் உறுப்பு
அரடயாளப் படுத்தலுக்குப் பயன் படுத்தபடு ின்ேன.
முக் ியத் ததாடர் ளின் குழுமம் அவற்ேின் உருப்படுத்தமும்
முக் ிய ததாடர் குழுமம்

உருப்படுத்தம்

1

தபயர்த் ததாடர்

NP

2

விரனமுற்றுத் ததாடர்

VGF

3

விரனமுற்ோத் ததாடர்

VGNF

4

விரனப்தபயர்த் ததாடர்

VGNN

5

விரன எச்சத்ததாடர்

VGINF

6

தபயரைரடத் ததாடர்

JJP

7

விரனயரடத் ததாடர்

RBP

8

இரணப்புத் ததாடர்

CCP

9

வியப்புத் ததாடர்

INTJ

10

எதிர்மரேத் ததாடர்

NEGP

11

தவற்ேிடத் ததாடர்

BLK
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த ிழில்

மதொடொியல்

பகுத்துக்குறிப்பொன்கள்

உருவொக்கும்

முயற்சிகள்

பல

ப ற்மகொள்ளப்பட்டன. அவற்றில் சில இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
5.6. த ிழில் ம ொழி சட ஆய்வி
ம ொழியின் கட்டச ப்சபக் கருத்தொடல், வொக்கியம், மதொடர், மசொல் என்ற அலகுகளின்
அடிப்பசடயில்

கணிப்மபொறி

அடிப்பசடயிலொன

சிறப்பு

மூலம்

அறிய

பண்புக்கூறுகசள

இயலும்.

ம ொழி

மவளிப்படுத்தி

உணர்த்தும். கணிப்மபொறியின் உதவியொல் பவறுபட்ட

அலகுகள்

ம ொழி சட

சடயியல்

பவறுபொட்சட

சடயில் அச ந்த உசரகசள அல்லது

ம ொழி வழக்குகசள ஆய்ந்து ஒப்பீடு மசய்து அவற்றின்

சடயியல் சிறப்புப் பண்புகசளத்

மதொிந்து மகொள்ளலொம். இத்தசகய ஆய்வு பசடப்பொளிசய இனம் கண்டுக் மகொள்ளவும்
பசடப்பிலக்கியத்தின் கொலத்சதக் கணிக்கவும் பயன்படும். கணிப்மபொறி உதவியுடன் இத்தசகய
ஆய்சவ நுணுக்க ொகவும்
த ிழ்ம ொழி

விசரவொகவும்

மசய்து

முடிக்கலொம்.

இத்தசகய

கணினி

வழி

சட ஆய்வுகள் பல மவற்றிகர ொகச் மசய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன. புள்ளியியல்

ம ொழியியல் (Statistical linguistics), அளவீட்டு ம ொழியியல் (Quantitative linguistics) பபொன்ற
பயன்பொட்டு ம ொழியியல் பொடங்களின் பகொட்பொடுகளும் மகொள்சககளும் ம ொழியியல்
ஆய்வுக்கு உறுதுசணப்புொிகின்றன. ம ொழி

சட

சடசய ஆய உதவும் ம ன்மபொருள்கள் பல

கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு பயன்பொட்டில் உள்ளன.
5.7. சுருக்கவுசர
இவ்வியலில் முதலில் வாக் ியங் ரளயும் ததாடர் ரளயும் பகுப்பாய்வு தசய்வதற் ான
இலக் ணவடிவாக் ங் ள் பற்ேி விாிவா க் கூேப்பட்டுள்ளது. அண்ரமயுறுப்பு பகுப்பாய்வு,
ததாடைரமப்பு இலக் ணம், சூழல்

ட்டுப்பாடில்லா இலக் ணம், சூழல்

ட்டுண்ட இலக் ணம்,

மாற்றுநிரல வரலப்பின்னல், பாணினி இலக் ணம், சார்பு இலக் ணம் இவற்ரேப் பயன்படுத்தி
பகுப்பாய்வு தசய்வது பற்ேி விளக் ப்பட்டுள்ளது. ஆழமில்லாப் பகுப்பாய்வு குேித்தும் விளக் ம்
தைப்பட்டுள்ளது. இைண்டாவதா

வாக் ியங் ரளச் தசால் வர ப்பாட்டிற்கு அரடயாளப்

படுத்துவது குேித்து விளக் ப்பட்டுள்ளது. மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள் பற்றிய
முந்சதய முயற்சிகள், மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தலுக்கு ஒரு தர ொன அச ப்பு, pen
மசொல்வசகப்பொட்டு

அசடயொளக்

குழு ங்கள்,

எயுக பிசி

ஆய்வுரமயத்தின்

த ழுக்கொன

மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ம், IIIT சஹதொரபொத்தில் உருவொக்கப்பட்ட அசடயொளக்
குழு ம், AUKBC, CIIL, IIIT-H

ிறுவனங்களின் மசொல்வசகப்பொட்டு அசடயொளக் குழு ங்கள்

ற்றும் அவற்றின் ஒப்பீடு, இந்திய ம ொழிகளுக்கொன BITS மசொல் வசகப்பொட்டு அசடயொளக்
குழு ம்
பற்றியும்

என்பன குறித்து விளக்கப்பட்டது. த ிழுக்கொன மசொல்வசக அசடயொளப் படுத்திகள்
கூறப்பட்டது.

மூன்றொவதொக

த ிழுக்கொன

மதொடொியல்

பகுப்பொய்வொன்கள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
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இயல் 6
கணினிப் மபொருண்ச யியல்
6.1. அறிமுகம்
கணினிப்மபருண்ச யில் (Computational semantics) என்பது ம ொழிக் கூற்றுகளின்
மபொருண்ச சய ஆய்வதொகும்.

ொம் இங்கு மபொருண்ச சயக் கண்டுபிடிக்க முசறயொன

உருப்படுத்தங்கசளயும் கூற்றுக்களிலிருந்து இப்மபொருண்ச

உருப்படுத்தங்களுக்கு பவண்டி

வழிமுசற வசரவுகளிலும் கவனக்குவிப்பு மசய்யபவண்டும்.
மபொருண்ச

மதொடர்களின்,

மதொடர்புசடயசவ

என்று

மசொற்களின்

ற்றும்

அறிந்திருக்கபவண்டும்.

ொம் எவ்வொறு கூற்றுக்களின்

உருபன்களின்
பபசுபவர்கள்

மபொருண்ச களுடன்
பகட்பவர்கள்

ற்றும்

கூற்றுக்கள் கொணப்படும் சூழல்கள் இவற்றுடன் மதொடர்புசடய சிக்கல்கள் பயன்வழியியலில்
தீர் ொனிக்கப்படும்.
6.2. மபொருண்ச சய உருப்படுத்தம் மசய்தல்
ம ொழிக் கூற்றுக்களின் மபொருண்ச
இசத ம ொழிகளின் மபொருண்ச
ஒலியனியல், உருபனியல்

முசறயொன அச ப்புகளில் மவளிப்படுத்தப்படும்.

உருப்படுத்தம் என்பர். இப்மபொருண்ச

உருப்படுத்தங்கள்

ற்றும் மதொடொியல் உருப்படுத்தங்கசளப் பபொன்று பங்களிப்புச்

மசய்கின்றது.
6.3. மபொருண்ச யியல் ஆய்வு
இங்கு

மபொருண்ச

மகொள்ளப்படும்.

முதல்

ஆய்வின்

அணுகுமுசற

சிக்கல்களுக்கு
மதொடொியலொல்

கணினி

அணுகுமுசற

இயக்கப்படும்

கருத்தில்

மபொருண்ச யியல்

ஆய்வொகும் (Syntax-Driven Semantic Analysis). இதற்குக் குசறந்த அளவொன பயன்பொடுதொன்
இருக்கின்றது. இது மசொற்களஞ்சியத்திலிருந்தும் இலக்கணத்திலிருந்தும்

ிசலயொன அறிவின்

அடிப்பசடயில் உள்ளீடுகளுக்குப் மபொருண்ச உருப்படுத்தங்கசளத் தரும்.
6.4. மதொடொியலொல் இயக்கப்படும் மபொருண்ச யியல்
இது இசணப்பொக்கத்தின் மகொள்சக அடிப்பசடயில் (principle of compostitionality)
அச ந்தது.
மபொருண்ச
வொக்கியத்தின்
அச யொ ல்

இவ்வணுகுமுசறயில்
அதன்

பகுதிகளின்

மபொருண்ச

மபொருண்ச

வரும்

மதொடர்புகள்
அதன்

முக்கிய

மபொருண்ச களொல்

முழுவதும்

வொக்கியத்தில்

மசொற்களுக்கிசடபயயுள்ள
வொக்கியத்தின்

உள்ளுசறயும்
அதில்

இவற்றின்

மதொடொியல்

ஒரு

இசணக்கப்பட்டது

அடங்கும்

மசொற்களின்

கருத்து

மசொற்களின்
ிரல்,

என்பதொகும்.
அடிப்பசடயில்

குழுமுதல்

ற்றும்

அச யும்.

அதொவது

அடிப்பசடயில்

அச யும்

அடிப்பசடயில்
அச ப்பின்

வொக்கியத்தின்

என்பதொகும். எனபவ மதொடொியலொல் இயக்கப்படும் மபொருண்ச யியல் ஆய்வில் மபொருண்ச
உருப்படுத்தங்களின் இசணப்பு ஒருவசக இலக்கணத்தொல் தரப்படும் மதொடொியல் கூறுகளொலும்
உறவுகளொலும் வழிக்கொட்டப்படும். உள்ளீடு மசய்யப்படும் வொக்கியத்தின் மதொடொியல் ஆய்வு
மபொருண்ச யியல் ஆய்வின் உள்ளீடொக அச யும். கீபழத் தரப்பட்டுள்ளப்படம் இக்கருதலில்
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இருந்து ப ரடியொகப் மபறப்படும் சபப்சலன் அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசறசய (pipelineoriented approach) எடுத்துக்கொட்டும்:

உள்ளீடு

மபொருண்ச யியல்
ஆய்வி

பகுப்பொன்

மவளியீடு
மபொருண்ச
உருப்படுத்தங்கள்

இவ்வொய்வு மபொருண்ச

ஆய்வின் உள்ளீடொகத் தரப்பட்டு மபொருண்ச

உருப்படுத்தத்சத

உருவொக்கும்.
6.5. சூழல் கட்டுப்பொடில்லொத விதிகளில் மபொருண்ச யின் விொிவொக்கங்கள்
சூழல் இக்கட்டுப்பொடில்லொத இலக்கண விதிகள் (Context Free Grammatical rules)
மபொருண்ச யியல்

இசணப்புகளொல்

விொிவுப்படுத்தப்படும்.

இவ்விசணப்புகசள

கட்டு ொனத்தின் உறுப்புகளின் மபொருண்ச யிலிருந்து அதன் மபொருண்ச

ஒரு

உருப்படுத்தம்

கணிக்கப்படுகிறது என்பசதக் குறிப்பிடும் கற்றல் விதிகளொகக் கருத இயலும். விொிதொக்கப்பட்ட
விதிகளுக்குப் பின்வரும் அச ப்பு இருக்கும்.
6.6. முந்சதயப் பகுப்பொனில் மபொருண்ச யியல் ஆய்சவ ஒருங்கிசணத்தல்
முந்சதய பத்திகளில்
கட்டச ப்சபப்

பொர்த்பதொம்.

மபொருண்ச யியல்
இசணப்பொக்க

ஆய்வுக்கு

அணுகுமுசற

ொம் மபொருண்ச யியல் ஆய்விகளின் எளிய சபப் சலன்
இதில்

முழு

மதொடொியல்

மசலுத்தப்படுகிறது.
அது

இதன்

மதொடர்புப்படுத்தும்

பகுப்பொய்வின்
ப ொக்கம்

கிசளகள்

என்னமவன்றொல்

மதொடொியல்

பகுப்பொய்சவ

பவண்டுகின்றது என்ற கருத்துச்சொயலிலிருந்து வந்ததொகும். இருப்பினும் மபொருண்ச யியல்
ஆய்சவ மதொடொியல் ஆய்வுக்கு இசணயொகச் மசய்ய இயலும். முந்சதயப் பகுப்பொய்வுடன்
மபொருண்ச
மதொடர்களின்

ஆய்வின் இசணப்பு ப ொிசடயொனதொகும். இசணப்பொக்கக் மகொள்சக
(idioms)

பயன்பொட்டொல்

சிக்கசல

ப ொிடும்.

ரபுத்மதொடர்கள்

ரபுத்
பிொித்து

மபொருண்ச சய ஆய இயலொத ம ொழி அலகுகளொகும். இது இசணப்புக் மகொள்சகக்கு
ப ொிசடயொன விசளசவத்தரும்.
6.7. ணினிச் மசொற்மபொருண்ச யியல்
மசொற்களஞ்சியம் (மபொருட்புல அகரொதி) மசொற்களின் மபொருண்ச

அச ப்பு

ற்றும்

அசவகளுக்கிசடபய உள்ள உறவுகள் எவ்வொறு அச ந்துள்ளன என்பசத விளக்கும். இந்த
ஒழுங்குமுசறயொன மபொருண்ச யியலில் மதொடர்புசடய அச ப்சபப்பற்றிக் விளொக்குவது
மசொற்மபொருண்ச யியல்

ஆகும்.

மசொற்மபொருண்ச யியல்

மசொற்களுக்கிசடபயயுள்ள

உறவுகசள மதொடர் உறவுகளொகவும் அடுக்குறவுகளொகவும் ஆயும். மசொற்களுக்கிசடபயயுள்ள
அடுக்குறவுகள் ஒருமபொருள்பன்ம ொழி, உள்ளடங்கு ம ொழி, உள்ளடக்கு ம ொழி, எதிர்ம ொழி
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பபொன்றசவயொகும்.

ின்மசொற்களஞ்சியங்களும்

மசொல்வசலயும்

மசொற்களுக்கிசடபயயுள்ள

மசொல்லுறவுகள் ற்றும் மபொருண்ச யுறவுகள் அடிப்பசடயில் அச ந்தசவ.
தசாற்தபாருண்ரமயியல்

ணினிதமாழியியலில்

தபாிய

ஆய்வுக்

ளமா

மாேிவரு ின்ேது. மட்டுமன்ேி இது இயற்ர தமாழிப் பகுப்பாய்வி மற்றும் ஆக் ி ள் (analyzer
and

synthesizer)

உள்ளடங் ிய

பயன்பாட்டின்

பல்கவறு

வர

ளில்

முக் ியப்

பங்கு

வ ிக் ின்ேது. தசாற்தபாருண்ரமயியல் உளதமாழியியலில் இருந்து அேிவு உருப்படுத்தம்
(Knowledge Representation (KR)) மற்றும்
உட்படுத்தியுள்ளது.
ணினிதமாழியியல்,

இப்பகுதியில்
பயன்பாட்டு

ணினி அரமப்பு வரைப் பைந்த சிக் ல் ரள

உளதமாழியியல்,
வளர்ச்சி

பயன்பாட்டுதமாழியல்,

கபான்ேரவ

தமாழியியல்,

தசாற்தபாருண்ரமயியலுடன்

ததாடர்புபடுத்தி விவாிக் ப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் ருத்துக் ள் விாிவா ப் கபசப்பட்டுள்ளன:
• உளதமாழியியல் (psycholinguistics): மன அ ைாதி ள், தசால் அலகு ரள அணுகுதல், தசால்
அலகு ளின் வடிவு, தசாற் ளுக்கும்

ருத்துருக் ளுக்கும் உள்ள ததாடர்பு ள், அ ைாதிப்படுத்தல்

தசயற்பாடு.
• தமாழியியல் மற்றும் தசாற்தபாருண்ரமயியலின் முரேயான கநாக்கு ள் (linguistics and formal
aspects of lexical linguistics): தசாற் தபாருண்ரமயியலின் உேவு ள், மூலவர

ள்,

ருத்துரு

உருப்படுத்தங் ள், நி ழ்வு அரமப்பு ள், பங்க ற்பாளர் அரமப்பு, தசால்மிர ரம.
• அேிவு உருப்படுத்தங் ள் (knowledge reresentaion): விதி ளின் ஒழுங்குமுரே ள், வர க்ீழ்படிவு

நடத்துமுரே

(type-coercion),

மைபுாிரம

கநாக்கு

(aspects

of

inheritance),

அ ைாதி ரள

உருவாக் ிப்

தமாழியியலுக்கும் உல அேிவுக்கும் இரடகயயுள்ள உேவு ள்.
•

பயன்பாடு ள்

(applications):

தபாிய

வடிவிலான

பைாமாித்தல், பகுத்துக்குேித்தல் மற்றும் உருவாக் த்தில் அ ைாதியின் பங்கு, தசால்லேிவு
அடிப்பரட ள், தசாற்தைவின் ஈட்டம்
• நடவடிக்ர கநாக்கு ள் (operational aspects): மாதிாி ரள வழிமுரேப்படுத்தல் மற்றும்
அ ைாதி ஒழுங்குமுரே ளின் ட்டுர .
6.7.1. தமாழியியல் மற்றும் உளதமாழியியல் பார்ரவயில் தசாற்தபாருண்ரமயியல்
உளதமாழியியல்
தசாற்தபாருண்ரமயிலில்
தசாற்தபாருண்ரமயியல்

மற்றும்

தமாழியில்

பங்குவ ிக் ின்ேன.
பகுபாய்வுக்கும்

இவற்ேின்
இலக் ண

உருவாக் த்திற்கும்

பல

வடிவவாதம்
மற்றும்

ருத்தாடல் தபாருண்ரம உருப்படுத்தம் மற்றும் உருவாக் ம் இவற்ேில்
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முக் ியப் பங்கு வ ிக் ின்ேது.
பங்ர

ணினிதமாழியியலில் தசாற்தபாருண்ரமயியலின் முக் ியப்

தசால் அலகு ள் அரவ உருப்படுத்தம் தசய் ின்ே தசாற்தபாருகளாடு ததாடர்புரடய

தசய்தியின்

தபரும்பான்ரமயான

பா த்ரதக்

த ாண்டிருக் ின்ேது

என்ே

உண்ரமயால்

விளக் லாம். இந்தத் தரலப்பின் முதல் பகுதி தசாற்தபாருண்ரமயியலில் உளதமாழியியல்
ருத்துச்சாயல் ளின் விருப்ரப அேிமு ம் தசய் ின்ேது. பின்னர் தமாழியியல்

ருத்துச்சாயல் ள்

ஆழமா ப் கபசப்படு ிேது.
6.7.1.1. தசாற்தபாருள் ஆய்வில் உளதமாழியியலாாின் பங்கு
உளதமாழியியல்

ஆய்வு

எவ்வாறு

ருத்துருக் ள்

நிரனவ த்தில்

ஒழுங்கு

படுத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் மன அ ைாதியில் எவ்வாறு இந்தச் தசய்தி ள் ததாடர்புத ாள்ளப்
படு ின்ேன

என்பன

குேித்து

நல்ல

ருத்துக் ரள

நமக்குத்

தரு ின்ேன.

கமலும்

புாிந்துத ாள்வதிலும் உருவாக் த்திலும் மன அ ைாதியிலிருந்து மீட் ப்படும் உ ந்த தசய்தி ளின்
ஆய்வு

ணினி அ ைாதி ளில்

ாணப்படும் தசய்திரயப் பற்ேித் துப்புக் ரளத் தரு ின்ேது.

உளதமாழியியலின் ருத்துக் ளின் முக் ியத்துவத்ரதச் தசயற்ர அேிவில் (artificial intelligence)
(குேிப்பா

அேிவு உருப்படுத்தத்தில்) அதன் தாக் த்தால் எடுத்துக் ாட்டலாம். உளதமாழியியல்

அேிவு உருப்படுத்தத்தின் (knowledge representation) மாதிாி ளின் திட்டத்தில் முன்னணியான
பங்கு ஏற் ின்ேது. உளதமாழியியல் புலனேிவு உளவியலில் (cognitive psychology) (குேிப்பா
புலனேிவு அேிவியிலில்; (cognitive science)) தபருமளவு ஒன்று கசர்ந்துள்ளது.
ஒரு மன அ ைாதி நம் மூரளயில் கசசாித்துரவத்துள்ள தசால்லன் ளின் பட்டியலிலிருந்து
அவற்ரே எடுத்துத் தைகவண்டும். இதனால் பின்வருவன சாத்தியமாகும்:


நபர், தபாருட் ள், இடங் ள், நி ழ்ச்சி ள், மற்றும் உணர்ச்சி ள் என்பனவற்ரேப்
தபயாிட்டு விளக்குதல்



நம் எண்ணங் ரள தசால்லாக் ம் மற்றும் இலக் வாக் ம் வழி தவளிப்படுத்தல்



நாம் க ட்கும் படிக்கும் அல்லது உச்சாிக்கும் தசாற் ரளப் புாிதல் அல்லது உருவாக்குதல்

நாம்

முதலில்

மன

அரமப்பின்

மாதிாிரயத்

தந்து

மன

அணு லின்

கவறுபட்ட

அணுகுமுரே ரளக் ாண்கபாம்.
6.7.1.1.1. ாலின் மற்றும் குல்லியன் மாதிாி (Models of Collins and Quillian)
ாலின் குல்லியன் மாதிாிரயப் பின்வரும் பகுதி ரள உள்ளடக் ிய ஒரு வரலகபான்ே
அரமப்பில் தைலாம் (Saint-Dizoer and Viegas 1995: 3):
• வர க் ணுக் ள் (type nodes) (தாவைம்)
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• வருர க் ணுக் ள்; (occurrence nodes) (அரமப்பு, உயிருள்ளரவ)
• ணுக் ரள ஒன்றுடன் ஒன்ரே இரணக்கும் ததாடர்பு உேவு ள் (மற்றும், அல்லது)
அடிப்பரடயில் தசால் வரலயானது

ருத்துருக் ரள உட்படுத்தம் தசய்யும்

ணுக் ள் மற்றும்

ணுக் ளுக் ிரடகயயுள்ள ஈாிரண உேவு ளான விளிம்பு ள் உள்ள வரைபடங் ளின் (graphs)
ருத்துச் சாயலால் ஆனது. இந்த மாதிாியில் தசாற் ள் மூலமானதல்ல. பின்வரும் படத்தில்
தாவைம் என்பதன் தபாருள் உருப்படுத்தம் தசய்யப்பட்டுள்ளது: தபரும்பாலும் இரல ள் உள்ள
ாற்று, தண்ணீர், பூமி இவற்ேிலிருந்து உணரவப் தபறு ின்ே விலங் ல்லாத உயிர் அரமப்பு
(Saint-Dizoer and Viegas 1995:3).
இம்மாதிாியான மாதிாி

ளஞ்சிய அேிவில்

வனம் தசலுத்து ின்ேது. பிே மாதிாி ள்

பின்வருவனவற்ரே கவறுபடுத்து ின்ேன:
1. நீண்ட ால நிரனவ ம் (long term memory)
2.

தற்கபாரதய

நிரனவ ம்

(கவரலக் ான

நிரனவ ம்

அல்லது

குறு ிய ால

நிரனவ ம்) (Current memory/working memory or short term memory)
(1)
தொவரம்
அரமப்பு = அ
மற்றும்
உயிருள்ளரவ

மற்றும்
விலங் ல்

மற்றும்
உள்ள

வரு ிே

லாதரவ
= அ

= அ

இரல ள்

இன்
உணவு

அல்லது
ாற்று

ாலின் குல்லியன் மாதிாி சிக் னத்ரதக்

அல்லது

தண்ணீர்

பூமி

ரடபிடிப்பது. நிரனவ

ஒழுங்குத் திேரமரயப்

தபாறுத்து அரம ின்ேதல்லாமல் சிக் னத்ரதப் தபாறுத்து அரமயாது என்ே நிரலயில்

ாலின்

குல்லியன் மாதிாி குரேயுள்ளது.
6.7.1.1.2. மில்லர் மற்றும் ஜாண்சன்-ரலர்ட் மாதிாி (The model of Miller and Johnson-Laird)
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இவர் ள்

புலனுணர்வுக்கும்

(perception)

தமாழிக்கும்

உள்ள

உேவில்

விருப்பம்

ாட்டினார் ள். தபாருள் ரளயும் நி ழ்வு ரளயும் தசால்-புலக்குேி ளுடன் (lexical labels)
இரணப்பரத

அனுமதிக்கும்

தசயற்பாங்ர க்

ாண

முயற்சித்தார் ள்.

அவர் ரளப்

தபாறுத்தமட்டில் புலனுணர்வு என்பது அரமப்புமுரேயில் அரமந்த தசயல்பாடு. அதன் விரளவு
ஒரு தபாருளிலிருந்து கவறுபடுத்தும் குணங் ரளப் (வடிவம், நிேம், பாிமாணம், இருப்பு)
பிாித்ததடுக்

உதவும்.

புலனுணர்வு

ருத்துருவாக் ச் தசயல்பாட க்

திட்டவரைவு ரளக்

(schemas)

குேிப்பிட்டதால்

ருதப்பட்டது. (திட்டவரைவு என்பது ஒரு

ருத்துருவுடன்

கசர்க் ப்பட்ட கதரவயான புலன் உணர்வுச் தசய்தி ள் ஆகும்.) (Saint-Dizoer and Viegas
1995:3).
(2)

ருத்துரு
திட்டவரைவு

பிே ருத்துருக் ளுடன் ததாடர்பு

புலக்குேிப்பு ததாடாியல் தசய்தி

புலன்உணர்வு
வடிவு ள் மற்றும்
தசயல்பாட்டுச் தசய்தி ள்

ருத்துரு

மட்டம்

திட்டவரைவு ளுக்கும்

தசயல்படு ின்ேது. ஒருதசால்

தசாற் ளுக்கும்

இரடகய

இரணப்பானா ச்

ருத்துரு பின்வருவனற்ரேக் த ாண்டிருக்கும் (Saint-Dizoer and

Viegas 1995:4):
1. புலக்குேிப்பு (label)
2. திட்டவரைவு (Schema)
3. புலக்குேிப்பின் ததாடாியல் நடத்ரதரய ஆளும் விதி ள் (rules governing the syntactic
behaviour of the label)
திட்டவரைவு தசயல்பாடு மற்றும் புலன்உணர்வுச் தசய்தி ரள இரணக் ின்ேது. திட்டவரைவு
கநைடியான

புலனுணர்வு

தசாற் ளின்

தமாழியியல்

தாக் மில்லாத
தபாருள்

நிரனவ ச்

தசய்தி ரளயும்

அரவ ளுக் ிரடயிலான

கவறுபட்ட

ஆக் ப்படு ின்ேது. ஒரு மனஅ ைாதி இைண்டு கூறு ள் உரடயதா இருக்கும்:
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1. வகுப்பு உள்ளடங் ல், முழுரம-பகுதி உேவு ள், உறுப்பரமவு மற்றும் அடக்குேவு ள்
ஆ ிய தசால்லன் ளுக் ிரடகய உள்ள உேவு ள் அடங் ிய தசால் கூறு (lexical
component).
2. பல புலனுணர்வுக் கூறு ள், குரேந்த ததாடாியல் தசய்தி, நிரனவுசார் தசய்தி
(உணர்ச்சி,

தசயல்பாடு)

அடங் ியன

அடங் ிய

புலனுணர்வுக்

கூறு

(perceptual

component)).
சமீப ால ஆய்வு ள் நீண்ட ால நிரனவுக்கும் குரேந்த ால நிரனவுக்கும் கவறுபாடு இல்ரல
என்பரதக் ாட்டு ின்ேன.
6.7.1.1.3. புாிதலில் தசால்சார் அணு ல் (Lexical access in recognition)
புாிதலில் தசால் அணு ல் சிக் ரலப் பின்வருமாறு சுருங் க் கூேலாம் (Saint-Dizoer and
Viegas 1995:4):
1. எவ்வாறு நாம் தனிச்தசால்லா கவா கூட்டுச்தசால்லா கவா வரும் தசால்ரலப்
படிக் கவா க ட் கவா தசய்யலாம்?
2. எவ்வாறு நாம் அவற்ரே மனச் தசாற் ளஞ்சியத்திலிருந்து மீட் லாம்?
நாம் பல்தசால் கூற்றுக் ரளப் புாிந்துத ாள்ர யில் தனிச்தசாற் ரள அரடவது மட்டுமன்ேி
தசால் தபாருண்ரமயியல் மற்றும் வாக் ியப் தபாருண்ரம அடிப்பரடயில் அவற்ேிற்கு இரடகய
உள்ள உேவு ரளயும் ணக் ில் எடுத்துக்த ாள்ள கவண்டும்.
6.7.1.1.4. உருவாக் லில் தசால்சார் அணு ல் (Lexical access in production)
உருவாக் லில் தசால்சார் அணு ல் சிக் ரலப் பின்வருமாறு சுருங் க் கூேலாம் (SaintDizoer and Viegas 1995:4):
1. எவ்வாறு நாம் தைப்பட்ட ஒரு தபாருரளகயா நி ழ்ரவகயா சாியான தசால்
புலக்குேிப்புடன் ததாடர்பு படுத்தலாம்.
2. எவ்வாறு கூற்று உருவாக் கவரலச் சூழலுக்குள் தசால் மீட்பு நடக் ிேது?
திட்ட நிரலயில் இைண்டு மட்டங் ள்:
1. தசயல்பாட்டு மட்டம் (functional level): இங்கு தசாற் ள் இலக் ண மற்றும்
தபாருண்ரமச் தசய்தி ரளக் த ாண்டிருக்கும் அருவ வடிவில் ாணப்தபறும்.
2. இருப்பு மட்டம் (position level): இங்கு இலக் ண உருபன் ள் மற்றும் ஒலியனியல்
வடிவு ள் தசாரு ப்படு ின்ேது மற்றும் உருவாக் த்தின் நிைல் தைப்படு ன்ேது.
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6.7.1.1.5. தானியக் அல்லது ட்டுப்பட்ட தசயற்பாங் ா? இரணயான

அல்லது

ததாடைான

நரடமுரேயா? (Automatic or controlled process? Parallel or serial treatment)?
உளதமாழியியலார் நாம் தசால் அணு லில்
கவண்டுமா தானியக்

ட்டுண்ட தசயற்பாங்ர க் ர க்த ாள்ள

தசயற்பாங்ர க் ர க்த ாள்ள கவண்டுமா என்ே க ள்விக்கு இறுதியான

விரட அளிக் வில்ரல. மன அ ைாதி தன்வயமானது. மிகுந்த வரளவுசுழிவு ரள அனுமதிக் ிே
பல்லணு ல் வழி ள் மற்றும் நல்ல தசயல்பாட்டின் சீர்ரமயுடன் சிக் ன அடிப்பரடயில்
அல்லாமல்

திேரமக்

தசய்ப்பட்டும்

ஒழுங்கு

த ாள்ர யால்
தசய்யப்பட்டும்

ர யாளப்படு ின்ேது.
இருக் ின்ே

அ ைாதி ள்

வழிமுரே ள்

அரமப்பாக் ம்

அரவ ள்

எவ்வாறு

அணு ப்படு ின்ேன என்பதில் பாதிப்ரப ஏற்படுத்து ின்ேன.
6.7.1.1.6. கூோய்வுப் தபாருண்ரமயில் (Componential Semantics)
கூோய்வில் ஒரு தசால்லின் புலன்/தபாருள் அம்தமாழியலுள்ள பிே தசாற் ளிடமிருந்து
அரத கவறுபடுத்தும் ஒரு குழுமப் பண்புக்கூறு ள் என்று வரையரே தசய்யப்படு ின்ேது. இது
தஜம்ஸ்தலவ்

என்பவைால்

முன்கனற்ேப்பட்டது.

ததாடங் ப்பட்டு

ீழ்வரும்

ாட்ஸ்

எடுத்துக் ாட்டில்

வாத்து,

மற்றும்

பாடர்

ததாடாியல்

என்பர் ளால்

அரடயாளங் ள்,

(தபாருண்ரமயியல்; அரடயாளங் ள்), [தபாருண்ரமயியல் கவறுபடுத்தி ள் ], <ததாடாியல்
அல்லது தபாருண்ரமயில் வரையரே> கபான்ே

ருத்துச்சாயல் ளால் ஆயப்படு ின்ேது (Saint-

Dizoer and Viegas 1995:8).
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(3)

க ாழி
தபயர் தசால்
இயற்ர ப் தபாருள்
(உயிருள்ளரவ)

(உயிாில்லாதரவ)

(விலங் ினம்)

(உண்ணக்கூடியது)

(மனிதவினம்) (பேரவயினம்)
(ஆணினம்) [ பேக் இயலாதது]

(பேரவயினம்)
[இரேச்சி]

[ பலதபண் ளிடம் உடலுேவு ரவத்துக் த ாள்பவன்]

கவறுசில ஆய்வு ள் மூலவர க்

ருத்துச்சாயரல அடிப்பரடயா க் த ாண்டது. பின்வரும்

அட்டவரண ள் க ாபுைம் மற்றும் வீரண என்பரவ ளுக் ான மூலவர
ாட்டு ின்ேது (Saint-Dizoer and Viegas 1995:8).
(4)
க ாபுைம்
உயைம்
ாலம்
அழகு
வலிரம
விரல
இலாபம்
....
எரட
....
இைசாயனப்தபாருள் ள்
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(5)
வீரண
ஒலி
வடிவு
நிேம்
அழகு
விரல
தசய்தபாருள்
...
எரட
...
6.7.1.1.7. தசயல்முரேப் தபாருண்ரமயில் (Procedural semantics)
தசயல்முரேப் தபாருண்ரமயில் மில்லர் (Miller) மற்றும் ஜாண்சன் ரலர்ட் (Johnson Laird
(1976) என்கபாைால் உருவாக் ப்;பட்டது. இதில் ஒரு தசால்லின் தபாருள் அதன் பயன்பாட்டில்
அடங்கும் தசயல்முரே ளால் வரையரே விளக் ம் தசய்யப்படு ின்ேது. தசால் ஒரு நிரலயான
இருப்புப்தபாருட் ளா க் (entities) (ஒரு குழுமப்ப பண்புக்கூறு ள் அல்லது கதற்ேக்கூற்று ள்)
ருதப்தபோமல் துரண-நரடமுரே ஒழுங்குமுரேயாக் (sub-routine)
வாக் ியத்தின் புலப்தபாருள்

ருதப் தபறு ின்ேது. ஒரு

ணினி வழியரமப்புக்கு இரணயானதா க்

ருதப்படும். மில்லரும்

ஜாண்சன் ரலர்டும் did Lucy bring the desert? ? என்ே க ள்விரய ஆய ஒரு குழும ட்டரள ள்
தரு ின்ோர் ள் (Saint-Dizoer and Viegas 1995:9)
(6)
F(x,y) என வரும் ஒரு நி ழ்ச்சிரயக் ண்டுபிடிக் வும்.
F என்பதற்கு << F(x,y) >> என்ே மதிப்ரபத் தைவும்,
x என்பதற்கு << bring >> என்ே மதிப்ரபத் தைவும்,
y என்பதற்கு << desert >> என்ே மதிப்ரபத் தைவும்.
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விவைரண

ிரடத்தால், விரட << yes >> என்பதாகும், ஒன்றும்

ிரடக் விரல

என்ோல், விரட << I don’t know >> விவைரணரய மறுக்கும் தசய்தி

ிரடத்தால்,

விரட << no >> .
6.7.1.2. தமாழியலில் தசாற்தபாருண்ரமயில் (Lexical semantics in Linguistics)
பின்வருவன தமாழியிலில் தசாற்தபாருண்ரமயிலின் முக் ியமான பைப்பு ளாகும் (SaintDizoer and Viegas 1995:9-25).
1. பங்த டுப்பாளர் அரமப்பு (Argument structure)
2. ரமயப்தபாருள் பாத்திைங் ள் (Thematic roles)
3. கதர்வுக் ட்டுப்பாடு ள் (Selectional restrictions)
4.

தசாற்தபாருண்ரமயியலின்

முக் ிய

உேவு ள்

(Lexical

semantics

essential

relations)
5. மூலப்தபாருள் ஆய்வு ள் (Ontologies)
6. தசால் ருத்துரு உருப்படுத்தங் ள் (Lexical semantics essential relations)
7. நி ழ்வு அரமப்பு (event structure)
8. தகுதி அரமப்பு (qualia structure)
6.7.1.2.1. பங்க ற்பாளர் அரமப்பு (Argument structure)
ஒவ்தவாரு பயனிரலயும் அது கதரவப்படும் பங்த டுப்பாளர் ரளக் குேிப்பிடும் ஒரு
பங்க ற்பாளர்

அரமப்ரபக்

த ாண்டிருக்கும்

(Grimshaw,

பயனிரலயால் விளக் ப்படும் தசயலிகலா நிரலயிகலா

1990).

ட்டாயமா

பங்க ற்பாளர் ள்

ஒரு

உட்படுத்தப்படகவண்டிய

அலகு ரள உருப்படுத்தம் தசய்யும். அரட ள் (Adjuncts) தசயல் அல்லது நிரல விளக் ங் ளில்
கூேத்தக்

விதத்தில்

பங்கு

உட்படுத்தப்படுவதில்ரல.

த ாண்டாலும்

விரன ளுக்கும்

முன்னுருபு ளுக்கும்/பின்னுருபு ளுக்கும்

பங்க ற்பாளர்

சில

பங்க ற்பாளர்

விளக்

தபயர் ளுக்கும்
அரமப்பு

அரமப்பில்

தபயைரட ளுக்கும்

உண்டு.

பங்க ற்பாளர்

அரமப்பு உள்வர ப்பாட்டுச் சட்ட ம் மற்றும் ரமயப்தபாருள் பங் ளிப்பு ள் (thematic roles)
என்ே

ருத்துச்சாயல் ளுடன் ததாடர்புபடுத்தப்படு ின்ேது என்ோலும் பங்க ற்பாளர் அரமப்பு

பங்க ற்பாளர் ளின் ததாடாியல் வர ப்பாட்ரடப்பற்ேி ஒன்றும் கூறுவதில்ரல. ஒரு விரனயின்
பங்க ற்பாளர்

அரமப்பு

அவ்விரனவரும்

ததாடாியல்

பங்க ற்பாளர் ள் இருக் கவண்டும் என்பரத விளக்கும்.
(7)
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த ாடு: 3 (அல்லது, மாோ : த ாடு: X,Y,Z)
நிரன: 2
வாதிடு: 2
தூங்கு: 1
விரன ளுடன் ததாடர்புரடய அரட ளான

ாலம், இடம் அல்லது முரேரம கபான்ேரவ

கூடுதல் தசய்தி ரளப் பயனிரலக்குத் தரும். ஆனால் அரவ ள் பங்க ற்பாளர் அரமப்பில்
வருவதில்ரல. சில சமயங் ளில் பங்க ற்பாளர் விடப்படலாம்.
(9) ைாமன் புத்த ம் த ாடுத்தான்.
விரன ரளப் கபால் பல தபயர் ளுக்கும் அரட ளுக்கும் பின்உருபு ளுக்கும் பங்க ற்பாளர்
விளக்

அரமப்பு உண்டு. அவற்ேின் பங்க ற்பாளர் ள் விருப்பா

வருவகதாடு வாக் ியத்தில்

உருப்படுத்தம் தசய்யப்படாதும் வைலாம். எடுத்துக் ாட்டு:
(10) அழிவு: தபயர், 1 (ந ைத்தின் அழிவு)
முயற்சி: தபயர், 2, (கபாவதற்கு X -இன் முயற்சி)
வைவு: தபயர், 1 (X -இன் வைவு)
திேரமயான: தபயைரட, 1 (திேரமயான X)
தவளிகய: பின்உருபு, 2 (X Y -க்கு தவளிகய)
இரடயில்: பின்உருபு, 3 (X Y-க்கும் ணு-க்கும் இரடயில்)
6.7.1.2.2. ரமயப்தபாருள் பங் ளிப்பு ள் (Thematic roles)
பங்க ற்பாளர் ளுக்கும்

பயனியரலக்கும்

உள்ள

பங் ளிப்பு ளால் உருப்படுத்தம் தசய்யலாம். எடுத்துக் ாட்டா

உேரவ

ரமயப்தபாருள்

மூன்று ஏற்பு ள் தபறும் த ாடு

என்பதன் முதல் பங்க ற்பாளர் தசய்பவர் என்ே பங் ளிப்ரபயும் இைண்டாவது பங்க ற்பாளர்
தசயலுக்குள்ளாகுபவர்
வரையரே

விளக் ம்

என்ே

பங் ளிப்ரபயும்

தபரும்பாலும்

தபறும்.

முழுரமயா

ரமயப்தபாருள்

பங் ளிப்பு ளின்

அரமவதில்ரல.

மி முக் ியமான

ரமயப்தபாருள் பங் ளிப்பு ளின் வரையரே விளக் ங் ள் ீகழ தைப்பட்டுள்ளன.
1.தசய்பவர்

(agent):

தசயரலச்

தசய்வதா கவா

தசயல்படுத்துவதா கவா

பயனிரலயால் நிர்ணயிக் ப்படு ின்ே பங்த டுப்பாளர். எ. ா.
(12) உண், இடி, வனி, த ாடு என்பதன் முதனிரல பங்க ற்பாளர்.
2.தசயலுக்குள்ளாபவர்

(patient):

தசயலுக்கு

உள்ளாகும்

பாதிக் ப்படும் பங்க ற்பாளர்.எ. ா.
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(13) த ால், உண் என்பதன் இைண்டாம்நிரலப் பங்க ற்பாளர்.
3. ருப்தபாருள் (theme): இடம், நிரலரம அல்லது நிரல மாற்று ின்ே அல்லது

ஒரு

நிரலயில் அல்லது இருப்பில் இருக் ின்ே பங்த டுப்பாளர்.எ. ா.
(14) த ாடு என்பதன் முதல்நிரல பங்க ற்பாளர், நட, இே என்பதன்
4.

அனுபவிப்பவர்

பயனிரலயால்

(experiencer):

ஒன்ரேப்பற்ேி

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

ஒரு

பங்க ற்பாளர்.

ததாிவிக் ப்படும்

உளநிரலரய

அல்லது

அனுபவிக்கும்

பங்த டுப்பாளர். எ. ா.
(15) ாதலி என்பதன் முதனிரலப் பங்க ற்பாளர், தவறுபூட்டு என்பதன்

இைண்டாம்

நிரலப் பங்க ற்பாளர்.
5. மூல இடம் (source) : ந ர்வு எங் ிருந்து நி ழு ிேகதா அது. எ. ா.
(16) நீங்கு என்பதன் இைண்டாம் நிரலப் பங்க ற்பாளர்.
6. இலக்கு இடம் (Goal)(: ந ர்வு எரதகநாக் ி நி ழ் ிேகதா அது. எ. ா.
(17) வந்துகசர் என்பதன் இைண்டாம் நிரலப் பங்க ற்பாளர்.
7.இடம் (Location) : பயனிரலயால் விளக் ப்படும் தசயகலா நிரலகயா

நி ழுமிடம்.

எ. ா.
(18)விழு என்பதன் இைண்டாம் நிரலப் பங்க ற்பாளர்.
8.

பயன்தபறுபவர்

(Benefactory):

விரனயால்

தவளிப்படுத்தப்படும்

தசயலால்

பயன்தபறும் பங்க ற்பாளர். எ. ா.
(19)

த ாடு

பாத்திைங் ளின்

என்பதன்

இைண்டாம்நிரலப்

படிநிரல

ஒழுங்கு

பங்க ற்பாளர்.

ரமயப்தபாருள்

(தசய்பவர்

(அனுபவிப்பவர்

(குேியிடம்/மூலவிடம்/இடம் (ரமயப்தபாருள்/தசயலுக்குள்ளாபவர்)
(20) த ாடு (தசய்பவர் (குேியிடம்( ருப்தபாருள்)))
(21) சந்தி: (தசய்பவர் ( ருப்தபாருள்))
(22) பயப்படு: (அனுபவிப்பவர் (ரமயப்தபாருள்)
ரமயப்தபாருள் மூலப்பங் ளிப்பு ரள கநாக் ி (Toward thematic proto-role)
குரூஸ் (Cruse, 1986) தசயலி என்பதற்குப் பின்வரும் சிரதத்தரலச் தசய் ின்ோர்:
(23) தசய்பவர்: +விருப்பச்தசயல், +தசயன்ரம, +தசயலூக் ம் +முதன்முயற்சி
டவுத்தி (Dowty , 1991) ரமயப்தபாருள்

ருத்துச்சாயரலப் பின்வருமாறு மூன்று வர

குேிப்பிடு ின்ோர்:
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1. கூடுதல் ரமயப்தபாருள் (increment theme)
எ. ா. ட்டுரை எழுது
2. முழு ரமயப்தபாருள் (holistic theme)
எ. ா. தசன்ரனக்குப் கபா.
3. மூல இட ரமயப்தபாருள் (source theme)
எ. ா. க ாப்ரபக் குறுந்த ட்டில் நக்தலடு.
டவுத்தி

தசய்பவரையும்

தசயலுக்குள்ளாகுபவரையும்

மூலப்

பாத்திைங் ளா க்

த ாண்டு

அவற்ரேப் பல சிேப்புப் பண்பு ளால் விவைரண தசய் ிோர்:
(24) தசய்பவர்:
+விருப்பச்தசயல் (ைாமன் கவரல தசய் ிோன்.)
+புலனணர்வு (ைாமனுக்கு அது ததாியும்.)
+ஒரு நி ழ்ரவ நி ழச்தசய்தல் (ததாரலகபசி மணி தரட தசய்தது.)
+சலனம் ( ாற்று கூரை பிய்ய வீசியது.)
குேிப்பிடப்படும் (referent) தபாருள் பயனிரலயால் விளக் ப்படும் தசயலிலிருந்து சுதந்திைமா
இருக்கும்.
தசலுக்கு ஆளாகுபவர்:
+நிரலமாற்ேம் (ைாமன் தரவத் திேந்தான்)
+கூடுதல் ரமயப்தபாருள் (ைாமன் புத்த ம் எழுது ிோன்)
+ ாைணத்தாக் நி ழ்வு (புர பிடிப்பது ான்சரை உருவாக்கும்.)
+நிரலயானது,

மூல-தசய்பவரை

ஒப்பிடுர யில்

(கபருந்து

நிறுத்துமிடத்துக்குள்

புகுந்தது.
6.7.1.2.3. கதர்வுக் ட்டுப்பாடு ள் (Selectional restrictons)
கதர்வுக் ட்டுப்பாடு ள்

பங்க ற்பாளர் ளின்

தபாருண்ரமக்

கூேில்

கூடுதலான

பயன்வழியியல் அளரவரய அேிமு ப்படுத்தும். கதா;வுக் ட்டுப்பாடு ள் இயற்ர

தமாழியியல்

ஆய்வில் தபாிதும் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன. இரவ தசற்ர

அேிதிேன் அேிவு உருப்படுத்த

நுண்ரமரய அடிப்பரடயாக்த ாண்டது. ஒரு பயனிரலயின் ஒவ்தவாரு பங்த டுப்பாளரையும்
ஒரு பட்டியல் தபாருண்ரமப் பண்புக்கூறு களாடு ததாடர்புபடுத்துவது இதன் அடிப்பரடக்
த ாள்ர யாகும் (Saint-Dizoer and Viegas 1995:14).
(14)
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• [Fi] ஒரு தனிப்பட்ட தபாருண்ரமக் கூறு.
எ. ா. மனிதவினம், விலங் ினம், உண்ணக்கூடியது கபான்ேரவ.
• [F1^F2^...Fn] ட்டாயம் வைகவண்டிய ட்டுப்பாடு ளின் இரணப்ரப தவளிப்படுத்தும்
அலகு ளின் இரணப்பு.
• [F1vF2...vFn] ட்டுப்பாடு ரள கவறுபடுத்தல். ஏதாவது ஒன்று ட்டாயம் வைகவண்டும்.
• இரணப்பு ள் மற்றும் கவறுபடுத்தல் என்பதன் லரவ.
எடுத்துக் ாட்டா

குடி என்ே விரன பின்வரும் தபாருண்ரமப் பண்புக்கூறு ரளக் த ாண்ட

தசயப்படுதபாருரள கவண்டும்.
(15) [திைவம்^உண்ணக்கூடியது
கதர்வுக் ட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் தபாருண்ரமவர ரள வர /துரணவர

உேவால்

அரமப்பாக் ம் தசய்யலாம் (Saint-Dizoer and Viegas 1995:14).

(16)

உள்ளரவ ள்
உயிருள்ளரவ

மனிதவினம்

விலங் ினம்

உயிைற்ேரவ
தாவைவினம்

திைவங் ள்

திடப்தபாருள் ள்

6.7.1.2.4. தசாற்தபாருண்ரம உேவு ள்
இங்கு நாம் தசால் அரமப்பாக் த்த்தின் அதி
அரமப்புதசய்யும்

கவறுபட்ட

மி

அேியப்பட்ட

உல ளாவிய நிரலரயயும் தசாற் ரள
உேவு ரளயும்

ருத்தில்

த ாள்கவாம்.

தசாற்தபாருண்ரம உேவு ள் தசாற்தபாருண்ரமயில் முக் ிய பங்கு வ ிக் ின்ேது மற்றும்
தசாற்தபாருண்ரமயியல் இயற்ர தமாழிப் புாிந்து த ாள்ர யிலும் உருவாக் த்திலும் பல
நிரல ளில் ஊடாட்டம் தசய் ின்ேது. தசாற்தபாருண்ரமயியல் அேிவு அடிப்பரட ளின் (lexical
semantics knowledge bases) அரமப்பாக் த்தில் ரமயக்கூறு ளாகும்.

ீகழ தைப்பட்டுள்ளது

குரூசிடமிருந்து (Cruse, 1986) எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
அடிப்பரட உேவு ள் (congruence relations)
E1, E2 என்ே இருப்பான் ரள குேிப்பிடும் W1, W2 என்ே தசாற் ள் பின்வரும்
உேவு ளில் வரும்:
ஒத்தல் (Identity): E1 = E2
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உள்ளடங் ல் (Iclusion): E2 என்பது E1 என்பதில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும்
கமலுேல்

(Overlap):

E1,

E2

என்பன

ஒரு

தவற்ேிடமற்ே

கமலுேரலக்

த ாண்டிருக்கும்; ஆனால் ஒன்று மற்தோன்ேில் உட்படுத்தப்பட்டிருக் ாது.
கவறுபடல் (Disjunction): E1, E2 என்பன தபாதுவான கூறு ரளக் த ாண்டிருக் ாது.
இந்த உேவு ள் வர /துரணவர

உேவு கபான்ே கவறுபட்ட வர யில்படும் தசால்சார்

ட்டரமப்ரபக் த ாண்டிருக்கும்.
படிநிரல உேவு ள் (Hierarchical relations)
மூன்று முக் ியமான படிநிரல உேவு ள் உள்ளன: வர பாடு ள்

(Taxonomies),

சிரனமுரம ள் (meronomies) வி ித வாிரச ள்.
வர ப்பாடு ள் (Taxonomies),
வர ப்பாடு என்பது “ஆ
குேிப்பிட்ட

வர ரய

ததாடர்புபடுத்தும்.

இரு” (isa) என்ே மி

அேியப்பட்ட

(உள்ளடங்குதமாழியம்/hyponym)

ஒரு

உேவாகும்; இது ஒரு
தபாதுவர யுடன்

வர ப்பாடு பின்வரும் தமாழியியல் கசாதரன ளால் பண்பாக் ம் தசய்ய

இயலும் வர /துரணவர உேவு ரள உட்படுத்தும்.
பின்வரும் கூற்று ள் சாி என்ோல் X என்பது Y-இன் வர யாகும் அல்லது இனமாகும்.


தபயர் ளுக்கு X என்பது Y என்பதன் வர யாகும்



விரன ளுக்கு X என்பது Y என்பதன் ஒரு வழியாகும்

சிரன-முழுதமாழி ள் (meronomies)
சிரனமுழுதமாழி ள் சிரன-முழு உரேரவ விளக்கும். இது முழுரமயுடன் பா ங் ள்
ாட்டு ின்ே கவறுபாட்டின் அளபுரபயும் இப்பா ங் ள் பங் ளிக் ின்ே பங்க ற்பாளர் ணக் ில்
எடுக் முயலும் லரவத்தன்ரமயான உேவாகும். எடுத்துக் ாட்டா இடம்சார் இரயபும் (spatial
cohesion) இட வர யீடும் (spatial differentiation) மற்றும் தசயல்பாட்டு வர யீடும் (functional
differentiation) பா ங் ளுக்கு இரடகய உள்ள ததாடர்பு ளின் இயல்பும் கபான்ே கூறு ள்
சிரனதமாழியங் ரள நிர்ணயிக்கும் மி

முக் ியமான கூறு ளாகும். உண்ரமயில் இந்த

கூறு ளின் தைம் அடிப்பரடயில் நாம் கவறுபட்ட பண்பு ரளக்த ாண்ட சிரனமுழுதமாழி ளின்
கவறுபட்ட வர

ரளப் தபேலாம்.

சிரனமுழுரமதமாழி ரள தமாழியியல் பாிகசாதரன ரளப் பின்பற்ேி பண்பாக் ம்
தசய்ய இயலும். பின்வரும் வாக் ியங் ளில் ஒன்று சாி என்ோல்தான் A
பகுதியாகும்.
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B என்பது A ஐக் த ாண்டிருக்கும் (அல்லது B ஒரு Aஐக் த ாண்டிருக்கும்)
B என்பது Aயின் பா மாகும்.
சிரனமுழுரமதமாழி உேவு எந்த உண்ரம மாதிாியிலும்

ருதப்பட கவண்டிய சில பண்பு ரளக்

(அல்லது அரட ரள) த ாண்டிருக்கும்:
பா த்தியின் விருப்பு
முழுரம

அடிப்பரடயில்

பா த்தின்

முக் ியத்துவம்.

எ. ா.

மனிதனுக்கு

இைண்டு

ால் ள் உள்ளன; சிற்றுந்துக்கு நான்கு சக் ைங் ள் உள்ளன.
வின்ஸ்டன் சாபின் (Winston and Chaffin, 1987) தசயல்பாடு ள் (functionalities), இட இரயபு
(spatial cohesion), பகுதி ளுக்கும் முழுரம ளுக்கும் இரடயிலுள்ள கவறுபாடு ளின் அளபு
(degree of dissimilarity) என்பதன் அடிப்பரடயில் 6 வர யான சிரனமுழுரமதமாழி ள ரள
கவற்படுத்து ின்ேனர்; அரவ பின்வரும் வகுப்பு ரளத் தரும்:
உட்கூறு/ஒருங் ிரணந்த

தபாருள்:

முழுரமக்கும்

பகுதி ளுக்கும்

ததளிவான அரமப்புசார் மற்றும் தசயல்பாடுசார் உேவு உள்ளது. எ. ா.

இரடயில்

பிடி/க ாப்ரப,

ஒலியனியல்/தமாழியியல்;
உறுப்பினர்/குழுமம் அல்லது குழு: பா ங் ளுக்கு அரமப்புசார் அல்லது தசயல்பாட்டு
உேவு இருக் கவண்டும் பா ங் ள் ஒன்ேிலிருந்து ஒன்று

தனித்துவமானதா

இருக் கவண்டும் என்பதும் என்பது கதரவயில்ரல. இந்த வகுப்பில் மைங் ள்/ ாடு,
மாணவர் ள்/வகுப்பு என்பன அடங்கும்.
பகுதி/திைள்: பகுதி ளுக்கு இரடயிலும் பகுதி ளுக்கும் முழுரமக்கும் இரடயிலும் முழு
ஒற்றுரம

இருப்பதில்ரல.

தன்னிச்ரசயானது;

மற்றும்

பகுதி ளுக்கு
முழுரமரயப்

இரடயிலுள்ள

எல்ரல/எல்ரல ள்

தபாறுத்தவரையில்

முன்கனாடியான குேிப்பிட்ட தசயல்பாடு இல்ரல. இந்த

வகுப்பில்

பா ங் ளுக்கு
துண்டு/தைாட்டி,

தசண்டிமீட்டர்/மீட்டர். இந்த துரண உேவு சிரன-முழுரம ஆய்வு என்று தபருப்பாலும்
அரழக் ப்படும்.
தபாருள்/மூலப்தபாருள்: இந்த உேவு வர

ஒரு தபாருளுக்கும் அது

ட்டுமானம்

அல்லது உருவாக் ம் தசய்யப்படு ின்ே மூலப்தபாருளுக்கும் அல்லது ஒரு தபாருளுக்கும்
அதன் ஆக் கூறு ளுக்கும் உள்ள உேரவ விளக்கும். எ. ா. மைம்/கமரச, தங் ம்/நர .
துரணச்தசயல்பாடு/தசயல்பாடு அல்லது தசயற்பாங்கு: ஒரு அரமப்பாக்

வழியில்

தசயல்பாட்ரட ஆக்கும் துரண தசயல்பாடு ரள விளக்கும். எ. ா.த ாடு/வாங்கு,
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இடம்/பைப்பு:

பகுதி ள்

முழுரமக்கு

தசயல்பாட்டு

அடிப்பரடயில்

உண்ரமயில் பங் ளிப்பு தசய்யாது. இத்துரண உேவு இடத்ரத தவளிபடுத்தும். எ. ா.
இமயமரல: இந்தியா.
வர ப்பாடு ரளப் கபான்று சிரனமுழுதமாழிய உேவும் உண்ரமயில் இைண்டு கூறு ளுக்கு
இரடயில்

மட்டும்

அடிப்பரடயில்

ருத

இயலாது;

முழுரமயின்

எல்லாப்

பா ங் ளின்

குழுமத்தின்

ருதப்படகவண்டும். இது ஒரு சிரனதமாழிய விளக் த்தில் ஒரு வர யான

அணுகுமுரேரய அேிமு ப்படுத்த அனுமதிக்கும். சிரனமுழுதமாழியங் ள் தபாதுவா

தருக்

நிரலயிலும் தமாழியியல் நிரலயிலும் டப்புத்திேத்ரத (transitivity) அனுமதிக் ாது. இருப்பினும்
சில

அேிஞர் ள்

முன்னர்

கூேிய

சிரனதமாழிய

இரணக் ப்பட்ட தசால்தனிமங் ளுக் ிரடயில்
ாட்டு ின்ேனர். இறுதியா
பண்பு ளின்
இருப்பினும்

அகத

துரணவர யால்

டப்புத்திேத்ரத அனுமதிக்கும் கபாக்ர க்

சிரனமுழுதமாழியங் ளுக்கு முழுரமயிலிருந்து பா ங் ளுக்குப்

டப்புத்திேத்தின் மி க்கூடுதலா க்
இந்தக்

உேவின்

டப்புத்திேம்

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட வடிவம் இருக் க்கூடும்.

தபாதுவான

த ாள்ர

ளுக்குக்

ஒவ்தவாரு விளக் த்திலும் குேிப்பிடப்படகவண்டும். எடுத்துக் ாட்டா
உடலுடன் ததாடர்புரடய நிேப் பண்பு தபாதுவா

ீழ்படியாது

மற்றும்

ஒரு சிற்றூர்தியியின்

முழுரமயால், அதாவது சிற்றூர்தியால்

மைபுாிரமயா ப் தபேப்படு ின்ேது. இந்த எடுத்துக் ாட்டு ஓைளவுக்குப் தபாதுவானதாகும்; இது
மிதிவண்டி ள், வானவூர்தி ள், ததாடர்வண்டி ள், கபருந்து ள் எல்லாவற்ேிற்கும் தபாருந்தும்.
இருப்பினும் “முழுரம அதன் மி ப்தபாிய பா த்தின் நிேத்ரத மைபுாிரமயா ப் தபறும்” என்ே
தபாதுவான கூற்று எப்தபாழுதும் உண்ரமயல்ல.
ிரள ளல்லாத படிநிரல ள்
ிரள ளல்லாத
மட்டங் ளுடன்

படிநிரல ள்

ததாடர்புரடய

வர /துரணவர
சிரனமுழுதமாழிய

ஒழுங் ரமப்பு

தசால்தனிமங் ளின்

ஒழுங் ரமப்புடன்
உேவுடன்

அல்லது
நிைரல

தபாருந்தாது;

ஒற்றுரம

பாிமாணத்தின்
அனுமதிக்கும்.

ஆனால்

த ாண்டிருக்கும்.

கவறுபட்ட
அரமப்பு

சில

கநர்வு ளில்

ிரள ளற்ே

படிநிரல ள்

பாிமாணத்தின் இடம்சார், ாலம்சார் அல்லது அருவக் ருத்துச்சாயலுடன் உேவுத ாண்டிருக்கும்.
நாம் ிரள ளற்ே படிநிரல ளின் மூன்று வர ரய கவறுபடுத்தலாம்:
தசால்தனிமங் ளுக் ிரடயில்
ததாடர்ச்சியான

உள்ள

படிநிரல;

தவதுதவதுப்பு/ந ச்சூடு –

எல்ரல ள்

எடுத்துக் ாட்டா

சூடு.
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மற்றும்

தைப்படுத்த

படிநிரல ள் மற்றும் ததாழில்நுட்பப்

இயலாத

படிநிரல;

படிநிரல ள்

தபாதுவா

கபான்று

அளக் வியலும் பண்பு அடிப்பரடயில் அரமயாதரவ: வாக் ியம் -

நிர்வ ப்
ஏதாவது

கதற்ேக்கூற்று -

ததாடர் – தசால் – உருபன்.
படிநிரலயலலா உேவு ள்
படிநிரலயலா உேவு ளில்
கவறுபட்ட

வடிவங் ரளயும்

ீழ் நாம் ஒருதபாருள்பன்தமாழியங் ரளயும் எதிர்ப்பு ளில்

கவறுபடுத்து ின்கோம்.

இவ்வுேவு ள்

ஈாிரணயானதா கவா

மூவிரணயானதா கவா இருக்கும். மூவிரணயான சிேப்பியல்பு இவ்வுேவு ள் சிலவற்ேின்
சூழல்சார்ரபப் பிைதிபலிக்கும்.
ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள்:
தபாருண்ரமப்

இரு

தபாருளடக் ம்

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள்
ஒருதபாருள்பன்தமாழிய

தசாற் ளுக்கு

இருந்தால்

குேிப்பிடத்தக்
அளவு

அந்த

அரவ

குேிப்பிடத்தக்

ஒற்றுரமயான

பல்தபாருதளாருதமாழி ள்

கமலுேரலக்
கமலுேலுடன்

த ாண்டிருக்கும்;
ததாடர்புரடயதா

ஆகும்.
ஆனால்
இருக் த்

கதரவயில்ரல. தமாழியில் சில முழுரமயான ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள் இருக்கும்; ஆனால்
தசாற் ள் தைப்பட்ட சூழல் ளில் ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளா இருக் வியலும். எனகவ நாம் நாம்
ஒருதபாருள்பன்தமாழிய உேரவ மூவிரண உேவு என் ின்கோம்: W1, W2 என்பன C என்ே
சூழலில்

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளாகும்.

தபாருண்ரமயியல்

விளக் ங் ளின்

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள்

துல்லியத்தின்

அளரபச்

தபரும்பாலும்

சார்ந்திருப்பதில்ரல;

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளின் அளபு நுணுக் த்தின் கவறுபட்ட நிரல ளில் மாறும் (Spark Jones,
1986).
எடுத்துக் ாட்டா ,
எடுத்துக்த ாண்டால்

ணினி அேிவியலில் சூழலுக்குள் directory, repertoire என்பனவற்ரே

முந்ரதயது

யுனிக்ஸ்

உல த்ரதயும்

பிந்ரதயது

மக் ிண்கடாஷ்

உல த்ரதயும் சாரும் என்ோலும் அரவ ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள் ஆகும். இகதகபான்று
கூடுதல் state என்பதன் மி

அருவத்தன்ரமயான சூழலில் remember, memorize என்பன

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளாகும்.
ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளின்
தசால்லுடன்

ததாடர்புரடய

ருத்துச்சாய்ரலச்

முக் ியமான

சீர்தசய்ய

பண்புக்கூறு ரளயும்

சில

அேிஞர் ள்

இைண்டாம்

ஒரு

நிரலப்

பண்புக்கூறு ரளயும் கவறுபடுத்தும் கபாக்ர க் தவளிப்படுத்து ின்ேனர். இந்த கவறுபாடு
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அனுபவவாதத்தால்

தூண்டப்பட்டுள்ளது;

இருப்பினும்

இரத

நரடமுரேயில்

பயன்படுத்துவது மி க் டினமாகும்.
ஒருதபாருள்பன்தமாழியம் என்பது ஒரு தசால்சார் அேிவு அடிப்பரட (lexical knowledge
base) ஆகும்; இது ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள் எனக் கூேப்படும் இரு தசாற் ளுக்குத் தைப்படும்
பண்புக்கூறு மதிப்பீடு ரளப் பற்ேிய ஒருங் ிரணப்பு

ட்டுப்பாட்டின் ஒரு வர ப் பாத்திைத்ரத

(role) தசயல்படுத்தும். இது இயற்ர தமாழி உருவாக் த்தில் ஒரு ஆர்வமூட்டும் பாத்திைத்ரதச்
(role)

தசயல்படுத்தும்;

இங்கு

தசாற் ரள

சில

சூழல் ளில்

அவற்ேின்

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ளால் இடம்தபயர்க் லாம்.
எதிர்தமாழி ளும் எதிர்ப்பு ளும் (antonyms and opposites)
எதிர்தமாழி ளும்

(antonyms)

எதிர்ப்பு ளும்

(opposites)

வரையரேவிளக் ம் தசய்யப்பட்ட மி ப் தபாிய பல்வர க்

ஏேக்குரேய

ததளிவா

ருத்துச்சாயல் ரள உட்படுத்தும்.

இதன் அடிப்பரடயான வரையரேவிளக் ம் W1, W2 என்பன அதி

அளவிலான தபாதுப்

தபாருண்ரமயியல் சிேப்புப்பண்பு ரளயும் த ாண்டிருந்து குரேந்தது ஒரு மி த்கதரவயான
தபாருண்ரம பாிமாணத்தில் குேிப்பிடத்தக்

வழியில் கவறுபட்டால் அரவ எதிர்தமாழி ளும்

எதிர்ப்பு ளும் ஆகும். ஒருதபாருள்பன்தமாழி ரளப் கபான்று எதிர்தமாழி ளும் எதிர்ப்பு ளும்
சூழல் அடிப்பரடயிலானரவ; அதனால் ஒரு மூவிரணயான உேரவ அேிமு ம் தசய் ின்ேது.
சில

தசாற்தபாருண்ரம ளின்

இரண ள்

மூலமுன்வர

அடிப்பரடயில்

(prototypically)

பிேவற்ரேவிட அதி எதிர்ப்பு ளாகும் என்பதால் எதிர்ப்பு ளின் கவறுபட்ட அளபு ள் உள்ளன.
எடுத்துக் ாட்டா
எதிர்ப்பு ளாகும்.

ததாடங்கு,

இதுகபான்று

நல்ல,

ததாடர்,
த ட்ட

நில்

என்பன

என்பன

சூழல்

தபாதுவா

அடிப்பரடயில்
எதிர்தமாழி ளா

ஏற்றுக்த ாள்ளப்பட்டரவ; தாய், தந்ரத என்பரவ ளுக்கு இரடகய உள்ள எதிர்ரமரயவிட
கூடுதல் மூலமுன்வர யானரவ.
எதிர்தமாழி ள் முழு

ருத்துருக்

ளத்ரத (conceptual domain) உட்படுத்தும்

தவளிரய (Conceptual space) ஒன்ரேதயான்ரே விலக் ிரவக்கும் தனிப்கூறு ளா

ருத்துரு
இருக் த்

கதரவயில்ரல. நல்ல, த ட்ட என்பவவற்ேில் உள்ளது கபான்று கமலுேகலா இரடதவளிகயா
சாத்தியமாகும்; ஏதனன்ோல் ஒன்று நல்லதா கவா த ட்டதா கவா இல்ரல என்று கூறுவகதா
அல்லது ஒன்று நல்லதும் த ட்டதும் ஆகும் என்று கூறுவகதா சாத்தியமாகும். எதிர்தமாழி ளின்
சிேப்பு வகுப்பு, முழுக் ருத்துரு தவளிரய இைண்டு கமலுேல் தசய்யாத தனிக்கூறு ளா பிாிக்கும்
நிைப்பி ளாகும் (complementaries). குரூசில் (Cruse 1986) தூண்டல்-விரளவு வர யின் உேரவ
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உருப்படுத்தம் தசய்யும் ஊட்டாடி ளின் வகுப்பு கபான்ே (interactives) (எ. ா. கவண்டு என்ே
சூழலில் அனுமதி-மறு) நிைப்பி ளின் பல வகுப்பு ள் வரையரே விளக் ம் தசய்யப்பட்டுள்ளன
எதிர்ப்பு ளுக்குள் மற்தோரு ஆர்வமூட்டும் வகுப்பு திரச எதிர்ப்பு ளாகும் (directional
opposites). அரவ அடிப்பரடயான இடவியல்சார் அல்லது
(directional oppositions). இந்த வகுப்பில்

ருத்துசார் திரச எதிர்ரம ளாகும்

ருத்து அடிப்பரடயில் ஒத்தேி அடிப்பரடயில்

எளிதான எடுத்துக் ாட்டு ள் வரும்: ததாடங்கு – முடி, கமதல – ீகழ, இேங்கு – ஏறு.
தசாற்தபாருண்ரமயியயல் அேிவு அடிப்பரடயில் (lexical semantics knowledge base)
எதிர்ப்பு ளின்

பங் ளிப்ரப

ஒருதபாருள்பன்தமாழி ரளப்

வரையரே

விளக் ம்

தருவது

கபான்று

எதிர்ப்பு ளும்

ஓைளவுக்குக்

டினமாகும்.

எதிர்தமாழி ளும்

கநர்ரம

ட்டுப்பாடு ளின் பங் ளிப்ரப (role of integrity constraints) தசயல்படுத்தும். இயற்ர

தமாழி

உருவாக் த்தில் அவற்ேின் பயன்பாடு; எடுத்துக் ாட்டா

அதி

அளவிலான எதிர்மரே ரளத்

தவிர்ப்பரத தவளிப்பரடயா ச் தசய்வது ஓைளவுக்குக்

டினமாகும்; ஏதனன்ோல் எதிர்ப்பு ள்

அல்லது எதிர்தமாழி இரண ளில் தசால்தனிமங் ளின் துருவத்தன்ரம பல பயன்வழியியல்சார்
ாைணி ரள ஊடாட்டம் தசய்யலாம். எடுத்துக் ாட்டா

நாம் இந்த புத்த ம் எவ்வளவு விரல

மிகுந்தது? என்று க ட் லாம், ஆனால் இந்த புத்த ம் எவ்வளவு விரல மலிவானது? என்று
க ட்பதில்ரல. இறுதியா , இைண்டு தசால்தனிமங் ள் எந்த அளபில் எதிர்ப்பு ள் அல்லது
எதிர்தமாழி ள் என்பரத வரையரே விளக் ம் தசய்வதற்கு தமாழியியல் கசாதரன ள் அல்லது
ஆய்வு தநேிமுரே ள் துல்லியமா வரையேவிளக் ம் தசய்யப்படகவண்டும்.
6.7.1.2.5. மூலப்தபாருண்ரமயியல் ள் (ontologies)
மூலப்தபாருண்ரமயியல் ள் தசாற்தபாருண்ரமயியலிலும் (lexical semantics) தசயற்ர
அேிவியலிலும் (artificial intelligence) தபாிய ளமாகும்; அவற்ேின் எல்ரல ததளிவில்லாததாகும்.
அடிப்பரடயில், ஒரு மூலப்தபாருண்ரமயியல் ஒரு குேிப்பிட்ட தபாருட்புலத்திற்கு அடிப்பரடத்
தனிமங் ள், கவறுபட்ட
உருவாக் ங் ள்

ருத்துருக் ள் மற்றும் அவற்ேின் ததாடர்புள்ள தமாழியல் தமய்

இவற்ோல்

உருப்படுத்தம்

தசய்யும்

கநாக் ம்

உள்ள

ஒரு

முரேயான

ஒழுங்குமுரே ஆகும். மூலப்தபாருண்ரமயியலின் மி ப் பைந்த பார்ரவ அந்தக் ளத்ரதப் பற்ேிய
பட்டேிவு, அணி மற்றும் உருவ

அேிவு கபான்ே

ளஞ்சிய அேவின் பல வடிவு ரள

உள்ளடக் லாம்.
மூலப்தபாருண்ரமயியல்சார்
பயன்பாடு ளிலும்

விவைரண ள்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.

பல

சூழல் ளிலும்

பயன்பாட்ரடப்
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ஒழுங்குமுரே ள்

அவற்ேின்

தைத்ரதயும்

மூலப்தபாருண்ரமயியல்சார்

அேிவு

இயற்ர

தமாழயியலில், அேிவுள்ள பயன்பாட்டாளர் முன்மு ம் மற்றும் ஆவணங் ளின் தானியங்கு மீட்பு
கபான்ே பயன்பாடு ளுக்கு மி முக் ியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.
மூலப்தபாருண்ரமயியல் விளக் ங் ள் பல தசயல்முரே ளிலும் பயன்பாடு ளின் பல
வகுப்பு ளிலும்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

ஒழுங்குமுரே ள்

அவற்ேின்

பயன்பாட்ரடப்

தைத்ரதயும்

தபாறுத்தவரையில்

தபாதுத்தன்ரமரயயும்

பல

கமம்படச்தசய்ய

மூலப்தபாருண்ரமயியரலப் அேிரவப் பயன்படுத்து ின்ேது. மூலப்தபாருண்ரமயியல் அேிவு
(ontological knowledge) இயற்ர தமாழி மற்றும் ஆணவங் ளின் தானியக்

மீட்பு இவற்ேின்

அேிவுத்திேனவாய்ந்த பயன்பாட்டாளர் மு ப்பு முரன ள் (intelligent user-front ends) கபான்ே
பயன்பாடு ளுக்கு மி

முக் ியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். நரடமுரே மற்றும் க ாட்பாடு சார்ந்த

அணுகுமுரே ளிலும் உட்பரடயா ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது: தபாருண்ரமசார் வரல ள்
(semantic net works)

மற்றும்

ருத்துரு வரைபடங் ள் (conceptual graph), தசால்

ருத்துரு

அரமப்பு ள் (lexical conceptual structures), ஆக் முரே அ ைாதி ள் (generative lexicons),
ாட்சி ள் (scenarios), எழுத்து ள் (scripts),
management system). இடம்,

ருத்தாடல் கமலாண்ரம ஒழுங்குமுரே (discourse

ாலம் கபான்ே சில தபாதுவான

ளங் ள் மி

விாிவான

மூலப்தபாருண்ரமயியல் ஒழுங்குமுரே ரள உருவாக் ின.
மூலப்தபாருள்

ஆய்ரவ

தபாருண்ரமக் ளத்துடன்

விளக்

ததாடர்புரடய

வரையரே

தசய்வது

உண்ரமயான

சிைமான

அேிவின்

ஒன்ோகும்.

மூலமுதல்

ஒரு

அல்லது

அடிப்பரடக் தனிமங் ரள/கூறு ரள வரையரேவிளக் ம் தசய்ய இயலுவது தான் முக் ியமான
விஷயம். இந்த விளக்

வரையரே விளக் ம் பல

ாைணி ரள அடிப்பரடயா க் த ாண்டது.

அவற்ேில் சில ீகழ தைப்பட்டுள்ளன (Saint-Dizoer and Viegas19951995:20):
• ஒழுங்கு முரேயில் எந்த அளவுக்கு நுண்ரமரய ஒருவர் விரும்பு ிோர் என்பதன் தைம்.
• ஏற் னகவ இருக் ிே இட மற்றும்

ால மூலப்தபாருண்ரமயியல் ரள ஒழுங்குமுரேயில் சீைா

உட்படுத்துவரதக் குேிப்பிடுதல்.
• தசால்

ருத்துரு அரமப்பு (Lexical Conceptual Structure) (LCS) (Jakendoff, 1990) அல்லது

ருத்துரு வரைபடச் சட்ட ம் (Conceptual Graph Framework) கபான்ே தமாழியியல்சார் அேிரவ
உருப்படுத்ததின் (linguistic knowledge representation) க ாட்பாடு ரள குேிப்பிடுதல்.
ஒரு

மூலப்தபருண்ரமயியல்

பின்வருபரவ ரள

உள்ளடக்கும்

அடிப்பரடயில் அரமந்ததாகும் (Saint-Dizoer and Viegas 1995:20):
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•

தபரும்பாலும்

அரமப்பாக் ம்

தசய்யப்பட்ட

மற்றும்

வர ப்படுத்தப்பட்ட

இருப்புப்தபாருள் ளின் (entities) குழுமம்.
• ஒரு குழும உேவு ள் மற்றும் தசயல்பாடு ள் மற்றும் அவற்ேின் ததாடர்புள்ள பண்பு ள்.
• ஒரு தபாருண்ரமக் ளத்தின் மூலமுதல் நிரல ரளயும் தசயல் ரளயும் விவைரண தசய்யும்
அடிப்பரடயான பயனிரல ளின் முற்றுக் குழுமம்; அவற்ேின் முரேயான தபாருண்ரமயில்
முரேகய

அவற்ேின்

பயன்பாட்டுக்குட்பட்ட

தபாருள்க ாளின்

ளங் ளால்

விவைரணதசய்யபடு ிேது.
• இருப்புப்தபாருள் ளின் கமல் தசயல்படும் தசயல்பாடு ளின் குழுமம். இச்தசயல்பாடு ள்
எல்லாம் தைவுத்ததாகுதி ஆய்வால் (corpus analysis) வரையரே விளக் ம் தசய்யப்படு ின்ேன.
இந்த அேிவு முதல்
மட்டங் ளில்

ிைமத் தர்க் த்தின் துரணக் குழும் ஆகும். இது தபாதுரமயின் பல

தமாழியில்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.

மற்றும்
ீழ்

பயன்பாடுசார்

வருவது

எளிதான

அேிரவ
வங் ிக்

உருப்படுத்தம்
ளத்தின்

(bank

தசய்ய
domain)

மூலப்தபாருண்ரமயியலாகும் (Saint-Dizoer and Viegas, 1995:20):
(17) I: 2 துரணவர

ரளயும் உள்ளடக் ிய தனிநபர் ள் மனிதவினம் (துரணவர ப்பாடு

தசய்யப்பட்டுள்ளது: வாடிக்ர யாளர் மற்றும் கவரலயாள்) நிறுவனங் ள் (துரணவர ப்பாடு
தசய்யப்பட்டுள்ளது: வங் ி, ததாழில் நிறுவனங் ள் மற்றும் அைசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங் ள்)
A: பணத்தின் பருரமத் ததார

ள். இைண்டு தசமங் ள் உள்ள கவைளரவயல்லா எண் ள் உள்ள

வர ப்;பாட்டு இடம் முழுரமயான நிைல் உேவு உள்ளது <, சமன்பாடு மற்றும்

ணிதச்

தசயல்பாடு ள்.
M: ா ிதம், பிளாஸ்டிக் மற்றும் உகலா ம் கபான்ே பருரமப் தபாருள் ள்.
S:

அருவத்தன்ரமயுள்ள

துரணநிற்பரவ ள்,

எ. ா.

ாகசாரல

மற்றும்

சில்லரே ள்

பணத்திற்குத் துரணநிற்பரவ ள்.
T. நி ழ்வு ளின் குழுமம். கமற் ண்ட தசால்

ருத்துரு அரமப்பு அடிப்பரடயில் பணத்தின்

சலனத்ரத பின்வருமாறு உருப்படுத்தம் தசய்யலாம்.
(18) சலனம்(ர யிருப்பு_இன், i1, i2, ததார ) = உாியது_க்கு (i1 ததார

t1)^உாியது_க்கு (i2,

ததார , t2)^கவறுபாடு (i1,i2)^ t2>t)
6.7.1.2.6. தசால்சார் ருத்துரு அரமப்பு (Lexical Conceptual Structure (LCS))
தசால் ருத்துரு அரமப்பு (Jakendoff, 1988, 1990) மூல ருத்துருச் சாயல் அடிப்பரடயில்
தவளி தமாழிக்கும் அ தமாழிக்கும் இரடகய முரேயான தபாருத்ரத நிறுவுவரத கநாக் மா க்
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த ாள் ின்ேது.

அடிப்பரடக்

ருத்துருக் ள்

தசால்சார்ந்தரவ

மற்றும்

வாக் ியத்தின்

தபாருண்ரம தசாற் தபாருண்ரமயால் உருவாக் ப்படு ின்ேது. LCS பின்வரும் அடிப்பரடயான
எடுக ாள் ரள நிறுவு ின்ேது (Saint-Dizoer and Viegas, 1995:21).
• எந்தத் ததாடாியல் உறுப்புக்கும் ருத்துரு உருப்படுத்தம் உண்டு.
• எந்தக்

ருத்துரு வர ப்பாடும் ஒன்கோ அதற்குகமற்பட்ட தமாழியியல் அலகு ரள

குேியாக் ம் தசய் ின்ேது.
• தபரும்பாலான இந்த வர ப்பாடு ள் வர க்கும் தபாருளுக்கும் (சாதனத்திற்கும்)
கவறுபாடு பாைாட்டு ின்ேது.
• இந்த வர ப்பாடு ரள அளரவயாக் ம் தசய்ய இயலும்.
•

ஒரு

தசால்லின்

ருத்துரு

அரமப்பு

பூஜிய

அல்லது

அதற்கு

கமற்பட்ட

பங்த டுப்பாளர் ள் உடன் கூடிய ஒரு உள்தபாருளாகும்.
6.7.1.2.7. நி ழ்வு அரமப்பு ள் மற்றும்

ாலச் தசால்சார் த வல் (event Structure and temporal

lexical information)
அரமப்பு ள் ஒரு தசால்கலாகடா ததாடகைாகடா ததாடர்புரடய ஒரு குேிப்பிட்ட வர யிற்படும்
நி ழ்ரவ அரடயாளம்

ாண அனுமதிக் ின்ேது (Vendler, 1967). அடிப்பரடயில், ஒரு

தசால்கலா ததாடகைா ஒரு நிரலரமரயகயா (ளவயவந) ஒரு தசயற்பாங்ர கயா (process) ஒரு
மாற்ேநிரலரயகயா (transition) குேிப்பிடு ின்ேது. ஒரு நிரல என்பது எந்த தசயலுடனும்
ஒப்பீட்டு அடிப்பரடயில் முழுவதும் மதிப்பீடு தசய்யப்படாததாகும். பின்வரும் தசாற் ள்
நிரல ரளக் குேிப்பிடும் (Saint-Dizoer and Viegas 24): உேங்கு, நம்பு, தவண்ரம.
ஒரு தசயற்பாங்ர
எடுத்துக் ாட்டா
துரண

ஒரு ததாடர்ச்சியான ஒகைமாதிாியான தசயல் ளா

ஆயலாம்.

ஓடுதல் என்ே தசயரல சிேிய தூைம் ஓடுதலுக்குச் சமமான (எல்ரலயற்ேத்)

தசயல் ளா ச்

சிரதக் லாம்.

ததாடர்புரடய அடிப்பரடச் ரசர

இறுதி

எல்ரலயில்

இந்தச்

ளா ச் சிரதக் லாம். இறுதியா

தசயரல

ஓடுதலுடன்

மாற்ேநிரல ள் என்பன

ஒரு எதிர்மரேயுடன் ததாடர்புரடய பயனிரல ளாகும். மாற்ேநிரல ள் ஒரு தசயற்பாங் ால் ஒரு
நிரலயிலிருந்து மற்தோரு நிரலக்கு மாறுவரத விளக்கும் (Pustejovsky, 1991, ‘The syntax of
event

structure,

அடிப்பரடயான

Cognition’).

மாற்ேநிரலரய

ருத்து என்னதவன்ோல்

திே

என்ே

விரனயால்

தரவத் திேப்பதற்கு முன்

விளக் லாம்.

தவு அரடத்திருக்கும்.

திேக் ிே தசயல் நி ழ்த்தப்படும்கபாது, தவு திேக் ிே துரணநிரலரய அரடயும்.
6.7.1.2.8. குண மற்றும் மைபுாிரம அரமப்பு ள் (The qualia and inheritance structure)
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கஜம்ஸ்

புஸ்கதாவ்ஸ் ி

(James

Pustejovsky,

1995)

மி

முரேபடுத்தப்பட்ட

அரமபப்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட ஆக் முரே அ ைாதிரய உருவாக்கு ிோர் (Saint-Dizoer and
Viegas, 1995:25).
• பங்க ற்பாளர் அரமப்பு (Argument Structure): இது ஒரு தசால்லின் பயனியரல அரமப்ரப
உருப்படுத்தம் தசய் ின்ேது.
• நி ழ்வு அரமப்பு (Event Structure): (நிரல, தசயற்பாங்கு அல்லது மாற்ேம் என்ே) மூன்று
கவறுபட்ட

நி ழ்வுவகுப்பு ளும்

உள்ளடங் ிய

குேிப்பிட்ட

நி ழ்வு

வர ரயக்

ண்டுபிடிக் ின்ேது.
• பண்பு அரமப்பு (Qualia Structure): இது பின்வரும் பாத்திைங் ள் மூலம் த ாள்ளப்பட்ட தசாற்
தபாருண்ரமயின்

நான்கு

விஷயங் ளுக் ிரடகய

வினிகயா ிக் ப்பட்ட

ஒருதபாருளின்/சாதனத்தின் முக் ியமான அரடதமாழி ரளத் தரு ின்ேது.
o

ஒரு தபாிய

ளத்திற்குள் அதரன கவறுபடுத்திக்

ாண்பிக் ின்ே முரேயான பங் ளிப்பு

(formal role)
o

தசால்லுக்கும் அதன் உறுப்பு ளுக்கும் அல்லது சாியான பா ங் ளுக்கும் இரடகயயுள்ள
உேரவத் தரும் ஆக் க்கூறு பங் ளிப்பு (constitutive role), அதன் கதரவரயயும் இலக்ர யும்
விளக்கும் கநாக் ப்பங் ளிப்பு (telic role)

o

எது அரத தவளிக்த ாணர் ின்ேது என்ே தசய்திரயத் தரு ின்ே தசயலி பங் ளிப்பு (agent
role)

• மைபுாிரம அரமப்பு (Inheritance structure): இது இரு அேிவுபூர்வ நுட்பத்ரத உட்படுத்தும்.
• பண்பு அரமப்பால் வலுவூடப்பட்ட உேவும் மைபுசார்ந்தது என்றும் கூேப்படு ின்ே நிைந்தை
மைபுாிரம (fixed inheritance).
• ஒரு

ருத்துருவுக்கு இறுதி இடம்தரு ிே அதாவது பட்டேிவுடன் ததாடர்புரடது என்று

தபரும்பாலும் கூேப்படு ின்ே தனிப்பட்ட வர ப்பாடு ளுக்கு,
ருத்துருக் ளுக்கு அதன் உேவரமப்பு உருவாக்கு ிே முற்த ாணர் மைபுாிரம (projection
inheritance) பின்வருவது புத்த ம், அ ைாதி என்பதன் பண்பு அரமப்பு ளாகும்:
(19)

புத்த ம் (*x *)
[முரேயான: புத்த வடிவம் (*x *) ]
[ஆக் க்கூறு: {பக் ங் ள், அட்ரட,...}]
[கநாக் ம்: படி (T,y,*x*)]
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[தசயலி:உருவாக் ப்பட்ட தபாருள் (*x *), எழுது (T,z,*x*)]
(20)

அ ைாதி
[முரேயான: புத்த ம், மின்தட்டு (*x *)]
[ஆக் க்கூறு: அ ைவாிரசப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் (*x *)]
கநாக் ம்: கநாக் ீடு (P,y,*x*), த வல் கதடுதல் (T,y,*x*)]
[தசயலி:உருவாக் ப்பட்ட தபாருள் (*x *), ததாகு (T,z,*x*)]

(21) நாவல் ஒரு புத்த ம் அ ைாதி ஒரு புத்த ம்
படி

ஆம்

?

வாங்கு

ஆம்

ஆம்

?

ஆம்

த வல்கதடு

6.7.1.2.9. தபாருண்ரம-பனுவல் க ாட்பாடு தசால்சார் தசல்பாடு ள் (Lexical functions in
meaning-text theory)
தமல்சுக் (Mel’čuk, 1988) எனதபாருண்ரம-பனுவல் க ாட்பாடு (Meaning-text theory
=MTT))

ணினிதமாழியியலில் எடுத்துக்த ாள்ளப்பட்டுள்ளது. தபாருண்ரம-பனுவல் க ாட்பாடு

பனுவல் ரள அவற்ேின் தபாருண்ரம உருப்படுதத்துடன் ததாடர்புபடுத்தி ஒரு குழும இயல்
மாதிாி ரள (தபாருண்ரம-பனுவல் மாதிாி ரள (தபா.ப.மா)) விளக்கு ின்ேது. தபா.ப.மா.
இயற்ர

தமாழி பனுவல் ளுக்கும் தபாருண்ரம ளுக்கும் இரடகய உள்ள ஒப்புவரைரவ

விளக்கு ின்ேது (Saint-Dizoer and Viegas.1995:27).
1. தபாருண்ரம உருப்படுத்தங் ள் (semantic representations (SemR))
2. அ ததாடாியல் உருப்படுத்தங் ள் (deep syntactic representations (DSyntR))
3. புே ததாாியல் உருப்படுத்தங் ள் (surface syntactic representations SSyntR)
4. அ உருபனியல் உருப்படுத்தங் ள் (deep mophological representations (DMorphR))
5. புே உருபனியல் உருப்படுத்தங் ள் ((surface mophological representations (SMorphR))
6. அ ஒலியனியல் உருப்படுத்தங் ள் (deep phonetic representations (DphonR))
7. புே ஒலியனியல் உருப்படுத்தங் ள் (surface phonetic representations (SPhonR))
தபா.ப.மா.-வில் உள்ள தசய்தி ள் விளக்

இரணப்பு அ ைாதியில் (Explanatory Combinatorial

Dictionary (ECD)) தைப்பட்டுள்ளது. ECD எல்லா தமாழியியல் அேிரவயும் (உல அேிவுக்கு
எதிைான) உள்ளடக் முயற்சிக் ின்ேது. தசால் பதிவு ள் தபாருண்ரமயியல் மண்டலம் (semantic
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zone), ததாடாியல் மண்டலம் (syntactic zone), தசால் இரணப்பு மண்டலம் (lexical combinatorial
zone) என்ே மூன்று மண்டலங் ளா ப் பிாிக் ப்பட்டுள்ளன.
• தபாருண்ரம மண்டலம் எளிரமயான தபாருண்ரமத்தன்ரமவாய்ந்த கூறு ளால் தசால்
பதிவின் தபாருண்ரமரய விளக்கும் தபாருண்ரமப் பின்னரல குேிப்பிடு ின்ேது. அதாவது ஒரு
தசால்லின்

தபாருண்ரம

மி க்குரேந்த

தசய்யப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக் ாட்டா

லப்படமான

தசால்நரடயால்

தபயர்புரை

விலக்கு என்பது X Y-ஐ விலக்கு என்று விவைரண

தசய்யப்பட்டுள்ளது.
• ததாடாியல் மண்டலம் தசால்பதிவின் ததாடாியல் வகுப்ரபயும் தசால்லரன ஏற்கும் குேிப்பிட்ட
ட்டரமப்பு ரள அரடயாளம்

ாணும் ததாடாியல் பண்புக்கூறு ரளயும் எவ்வாறு ஒரு

தசால்பதிவின் தபாருண்ரம தசயலி ள் அ த்ததாடாியல் உருப்படுத்தம் மற்றும் புேத்ததாடாியல்
உருப்படுத்தம் என்ே இரு ததாடாியல் மட்டத்திலும் தவளிப்படுத்தப்படு ின்ேது என்பரதக்
ாட்டு ின்ே ஆளுர அரமப்தபாழுங்ர யும் குேிப்பிடு ின்ேது.
• தசால் இரணப்பு மண்டலம் தபாருண்ரமயால் உேவுபடுத்தப்பட்ட தசால்லன் ரள தசால்
தசயல்பாடு ளின் (Lexical functions (LFs)) மதிப்பா குேிப்பிடு ின்ேது.
F என்ே தசால் தசயல்பாடு F -இன் முக் ிய தசால் என்று அரழக் ப்படு ின்ே L என்ே தசால்ரல
ஒரு குழும தசாற் ளுடன் F(L) ததாடர்புபடுத்து ின்ே தபாருத்தமாகும். இைண்டு வர யிலான
தசால் தசயல்பாடு ள் உள்ளன.
• அடுக்குேவு தசால் தசயல்பாடு ள் (paradigmatic LFs): இரவ ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள்,
உள்ளடக்குச்தசாற் ள், மேதரலச் தசாற் ள், இவற்ரே
வகுப்ரபச்சார்ந்த

தபாருண்ரம

அடிப்பரடயில்

ணிக் ின்ேன. இரவ ஒகை ததாடாியல்

ததாடர்புள்ள

தசாற் ரள

அரடயாளம்

ாட்டு ின்ேது. எடுத்துக் ாட்டா Syn (விலக்கு):தரடதசய்.
•

உறுப்பரமவு

தசால்

தசயல்பாடு ள்

(syntagmatic

LFs):

இரவ

ஒகை

பதிவுச்தசாற் ளுடன் குேிப்பிட்ட ததாடாியல் உேவு ளில் கசா;ந்துவரு ின்ே

வாக் ியத்தில்
தசாற் ளின்

(உடிடடடிஉயவiடிஇயட ேடிசனள) மதிப்ரபக் ணிக் ின்ேது.
6.7.2. மன அ ைாதியும் இயந்திை அ ைாதியும் (Mental lexicon and machine lexicon)
ஜீன் பிைான்சிஸ் கல நி (Jean-Francois Le Ny, 1995:50-67) மன அ ைாதிரயயும்; இயந்திை
அ ைாதிரயயும் ஒப்பிட்டுப் கபசு ிோர். தமாழி புாிந்துத ாள்ளுதலும் அர்த்தங்த ாள்ளுதலும்
(comprehension and interpretation) மனித உள்ளங் ரளயும் (human minds) அேிவுபூர்வமான
தபாேி அரமப்தபாழுங் ரளயும் (intelligent machine sytems) உள்ளடக்கு ின்ேது. தபாதுப்
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புலனேிவு

அேிவியல்

பார்ரவயில்

‘எப்பண்பு ள்

இயந்திைங் ளாலும்

உளச்தசால்

உருப்படுத்தத்தாலும் பங் ிடப்படு ின்ேது? எரவ பங் ிடப்படவில்ரல?’ என்பது க ள்வியாகும்.
6.7.2.1. இயற்ர மற்றும் தசயற்ர தபாருண்ரம அலகுளின் தபாதுவான பண்பு ள்
ணினி தபாருண்ரமயியலில் தபாருண்ரம அலகு ள் அல்லது புலனேிவு உளவியலில்
அேிவு

உருப்படுத்தம்

பட்டியலிப்பட்டுள்ளன.
இருபா ங் ள் மி

இவற்றுடன்
இப்பட்டியல்

அரடப்படுத்தப்பட்ட
மூன்று

பா ங் ளா

குணங் ளின்

குழுமங் ள்

பிாிக் ப்பட்டுள்ளன.

முதல்

அேியப்பட்ட பண்பு ரளயும் மூன்ோவது பா ம் மனஉருப்படுத்தங் ளின்

கூடுதலான பண்பு ரளயும் உள்ளடக் ி இருக் ின்ேது (Jean-Francois Le Ny, 1995:52).
அ. அடிப்பரட பண்பு ள்
1. குேிப்பீடு அல்லது வர ப்பாடு (Denotation or categorization)
2. உள்ளடக் ல்/உள்ளடங் ல் (Superordination/Subordination)
3. அரடப்படுத்துர (Attribution)
4. கவற்றுரம பங் ளிப்பு ளில் இறுப்பானின் கதரவ அல்லது விரன அல்லது வின
தபயைாக் ங் ளின் தசயபடுத்தம் (Filler requirement in case rolses or actanciation of
verbs or verb nominalizations)
5.தபாருண்ரம அல்லது ருத்துரு அரமப்பு ள் (Semantic or conceptual structures)
ஆ. இைண்டாம் நிைல், ஆக் ப் பண்பு ள் (Second order, derived properties)
6. உட்படுத்தல் மைபுாிரமக் ட்டுப்பாடு ள் (Entailments)
7. மைபுாிரம (Inheritance)
இ. மி த் ததாிந்த உளவியல் பண்ப ள் (Well know phsyhological properties)
8. ஒற்றுரம (Similarity)
9. தனித்கத த் தன்ரம (Typicality (representativity))
10. படிநிரலயில் அடிப்பரட மட்டங் ள் (Basic levels in hierarchies)
6.7.2.2. நரடமுரேப்படுத்தும் நுட்பத்தில் உள்ள அடிப்பரட கவறுபாடு ள் (A basic difference in
the processing mechanism)
புலனேிவு உளதமாழியியலில் தற்கபாது தமாழிப்புாிந்துத ாள்ர யின் மாதிாியில் இரு
அ ன்ே வகுப்பு ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன. அரவ நரடமுரேப்படுத்தும் நுட்பங் ளின் இரு
கவறுபட்ட பார்ரவ ரள அடிப்பரடயா க் த ாண்டன: முதலாவது

ணினி உருவ த்ரத

(computer metaphor) சார்ந்திருப்பது. இைண்டாவது நைம்பு உயிாியலுக்கு
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அண்ரமப்படுவது.

இைண்டும்

புாிந்துத ாள்ர ரயப்

தபாதுப்பார்ரவரயக்

த ாண்டிருக் ின்ேன.

இந்த

இரு

தபாறுத்தவரையில்
உளவியல்

மாதிாி ளின்

ஒகை
இரு

வகுப்பு ளுக்கு இரடயிலான முக் ியமான கவறுபாடு தபாருண்ரம உருப்படுத்தத்தின் தன்ரம
மற்றும் இடத்தில் இருக் ின்ேது.
கமலும் பின்வரும்

ருத்துக் ளிலும் மன அ ைாதியும் இயந்திை அ ைாதியும் கவறுபடு ின்ேன

(Jean-Francois Le Ny, 1995):
• அ ைாதி அலகு ளின் குேிப்பிடும்படியான பண்பு ள் (Specific properties in the units in
lexicon)
• மனித மற்றும் இயந்திைத்தில் தூண்டுர

மற்றும் அணுகுர : மயக் நீக் ம் (Activability

and accessibility in man and machine: Disambiguation)
• சூழல் தூண்டுர மற்றும் முன்தூண்டுதல் (Contextual activability and pre-activiation)
• தபாருண்ரம பண்புக்கூறு ரள தூண்டுர (Activability of semantic features)
6.7.3.. தசால் தபாருண்ரமயியலிலிருந்து பனுவல் ஆய்வு (From Lexical Semantics To Text
Analysis)
சரபன் தபர்க்லர் (Sabine Bergler, 1995: 98-124) தசாற்தபாருண்ரமயியலிலிருந்து
பனுவல்

ஆய்வுக்குச்

தசல்வரத

பின்வருமாறு

விளக்கு ிோர்.

இன்ரேய

முக் ியமான

அரேகூவல் ளில் ஒன்று சாத்தியமான த வல் ளின் அளவுக்கு அதி மான தன்ரம. பின்வரும்
பகுதி ள் முக் ியமானரவ ள் ஆகும்:
• ஊக் ம் (Motivation)
• பத்திாிர ப் பனுவலில் கூற்றுப் கபச்சு (Reported Speech in newspaper texts)
• வாதிடுர அரமப்பு (Argumentative structure)
• மூலம் (Source)
• தசாற்தபாருண்ரமயியல் (Lexical Semantics)
• அடுக்கு அ ைாதி திட்டமுன்மாதிாி (Layered lexicon design)
• மூல உருப்படுத்தம் (Source Representation)


அரமப்பு (Profiles)



உதவும் குழுக் ள் (Supporting groups)
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• துரணபுாியும் குழு அரமப்பு ரள ஆக்குதல் (Deriving supporting group structures) அடுக்கு
அ ைாதி திட்டவரைரவப் (Layered Lexicon Design) பின்வருவமாறு வரைபடமா க்

ாட்டலாம்

(Jean-Francois Le Ny, 1995: 108).
(22)

Style sheet 1

LCP 1
Paradigmatic

Style sheet 2

LCP 2

LCP3

LCP 4

Conceptual lexicon

Information

Word Lexicon

Paradigmatic
Information

Lexcon with specialized knowledge

அ ைாதியில் official, agent என்பதன் விவைரண பின்வருமாறு அரம ிேது.
(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

தசால்பதிவு ள் (Lexical Entries) பின்வருமாறு அரமயும்.
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(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)

(25)
agent (x,y)
CONST: individual (x)
FORMAL: human (x)
TELIC: represent (x,y)
AGENTIVE: inh (Y)
default: hire (y,x)

பத்திாிக்ர

ட்டுரை ளில் உள்ள கூற்றுப்கபச்சுக்குத் கதரவயான உருப்படுத்தம் தை இயலும்

என்பரத சரபன் தபர்க்லர் நிறுவு ிோர்.
2.5. தசால் தசயல்பாடு ள், ஆக் முரே அ ைாதி ள் மற்றும் உல ம் (Lexical Functions,
generative lexicons and the world)
டிர்க் தைரலன் (Dirk Helen, 1995:125-140) தசால் தசயல்பாடு ள், ஆக் முரே
அ ைாதி ள் மற்றும் உல ம் இவற்ேிற்கு இரடகய உள்ள உேரவ பின்வருமாறு விளக்கு ிோர்.
இயற்ர தமாழிப் தபாருண்ரமயியலுக்கும் குேிப்பா
உருப்படுத்தத்திற்கும்

(knowledge

representation)

தசாற்தபாருண்ரமயியலுக்கும் அேிவு
இரடயில்

உள்ள

ததார்பு ள்

பலவர ப்பட்டது. தசாற்தபாருண்ரமயியல் இந்த நிரலரயப் பிடித்துக்த ாண்டிருப்பதற்கும்
ாைணத்ரதப் தபாருண்ரமயின் கூறு குேிப்பீட்டுக் க ாட்பாரடப் (compositional denotational
theories of meaning) பார்த்தால் ததாியும். இங்கு தவளிப்பாடு ளின் தபாருண்ரமரய தமாழி
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தவளிப்பாடு ளுக்கும் உல த்திற்கும் இரடகயயுள்ள உேவால் குேிப்பிட முயலு ின்ேனர்.
அ ைாதி ஒவ்தவாரு அடிப்பரடயான தசால்லும் உல ின் எந்தப் பகுதிரயக் குேிப்பிடு ிேது
என்பரத தவளிப்படுத்து ின்ேது. ஆனால் இலக் ண விதி ள் பகுதி ளின் தபாருண்ரம ரள
முழுரம ளின்

தபாருண்ரமகுளுடன்

ததாடர்புரடயதாய்

இருக் ின்ேது.

தவளிப்பாடு ளுக் ிரடகய உள்ள
அேிவு

உருப்படுத்தச்

கசா;க்கும்

உண்ரமயான

தபாதுவான

விளக்

ட்டரள ளுடன்

அ ைாதி ள்

இயற்ர தமாழி

லரவத்தன்ரமயான உேவு ரள கூறுவதா க்

சிக் ல் ரளச்

தசாற்தபாருண்ரமச்

சிக் ல் ளுடன்

ருதலாம்.

முழுவதுமா த்

ததாடர்புபடுத்த இயலாது என்ோலும் பின்ரனயரதக் கூறுர யில் பின்ரனயரதப் பார்ப்து
நல்லது என்பதற்குத் தகுந்த ாைணங் ள் இருக் ிேது.
6.7.4. தசாற்தபாருண்ரமயியல்: அ ைாதியா அல்லது

ளஞ்சியமா? (Lexical Semantics: Dictionary

Or Encyclopaedia?)
மார்க்

வாசா மற்றும் பியகை தவய் ன்பாம் (Marc Cavazza and Pierre Zweigenbaum, 1995,

336-347) என்பவர் ள் தபாருண்ரம அ ைாதி (semantic lexion) ஒரு அ ைாதி வடிவில் அரமயுமா
அல்லது

ளஞ்சிய வடிவில் அரமயுமா என்ே க ள்விரய எழுப்பி தசாற்தபாருண்ரமயியலுடன்

ததாடர்புபடுத்தி பின்வருமாறு விளக்கு ிோர் ள். இயற்ர

தமாழிரயப் புாிந்து த ாள்ளும்

அரமப்தபாழுங் ில் உள்ள அடிப்பரடயான விசயங் ள் வாக் ிய அரமப்ரப நிர்ணயிக்கும்
ததாடாியல் பகுப்பாய்வி (syntactic parser) மற்றும் இயற்ர

தமாழி உள்ளீட்டிலிருந்து

அரமப்தபாழுங் ின் உண்ரம அேிரவ அணு ப் பயன்படும் தபாருண்ரம அ ைாதி (semantic
lexion)

என்பனவாகும்.

தபாருண்ரம

அ ைாதி

தசாற் ரள

உல

அேிவுடன்

ததாடர்புபடுத்துவதில் முக் ியமான பங்கு வ ிக் ின்ேது. ஆனால் தபாருண்ரம அ ைாதி வாக் ிய
அரமப்ரப

நிர்ணயிக்ர யில்

குேிப்பிட்ட

தமாழியியல்

சிக் ல் ளுக்குத்

தீர்வு ாணப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. அ ைாதி- ளஞ்சிய முைண்பாடு தசால்விளக் த்தின் இரு தீவிைமான
ருத்துக் ரள எதிர்க் ிேது: அ ைாதி அணுகுமுரே அடிப்பரடயில் ஒரு தசால் உல
ததாடர்புபடுத்தப்படாமல் தமாழிச்தசாற் ளால் தான் விளக் படகவண்டும்.

அேிகவாடு

ளஞ்சிய விவைரண

தசால்லால் குேிப்பிடப்படும் கவறுபட்ட இனங் ள் அல்லது ஒரு தபாருளின் கவறுபட்ட
நிரல ள், இந்தப் தபாருளின் முக் ிய நடத்தரத வர

ள் அல்லது தசயற்பாங்கு இவற்ரே

உள்ளடக்கும்.
பின்வரும்

படம்

தசால்

தசய்தி

ஈட்டத்தின்

(lexical

அணுகுமுரே ரள சுருக் மா க் கூறு ிேது.
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(26)

தசால் அேிவு (lexical knowdge)

தன்னுணர்வு ரள எண்ணல் அ ைாதியிலிருந்து தபறுதல் தபருந்தைவு ஆய்விலிருந்து ஈட்டம்
(introspection)

(extraction form dictionaries)

(acquisition form corpus study)

ணினி தசாற் தபாருண்ரமயியலின் முக் ிய வாதம் தபருந்தைவிலிருந்து தமாழி அேிரவ
ஈட்டுவதாகும்.
6.8. சுருக் வுரை
இவ்வியலின் ததாடக் த்தில்

ணினி தபாருண்ரமயியல் குேித்த ஒரு சுருக் மான

அேிமு ம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர்
விளக் ம்

தைப்பட்டுள்ளது.

கமற்த ாள்ளும் தசயல்பாடு ள்

ணினிரயப்

ணினி தசாற்தபாருண்ரமயியல் குேித்து

பயன்படுத்திச்

தசாற்தபாருண்ரம

ஆய்ரவ

ணினி தசாற்தபாருண்ரமயியல் என்ே புதிய பாடக் ிரளரய

உருவாகும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது. தசாற்தபாருண்ரம ஆய்வு என்ோல்

ணினிரயப்

பயன்படுத்திச் தசய்யப்படும் ஆய்வு என்று கூறு ிே அளவிற்கு இக் ிரள இயற்ர
ஆய்வில்
பல

தமாழி

ால் ஊன்ேியுள்ளது. இங்கு கூேப்பட்ட தசய்தி ள் ணினி தசாற்தபாருண்ரமயியலின்

பாிமாணங் ரள

அேியத்

துரணபுாியும்.

ஆக் முரே

தசாற்தபாருண்ரமயியல் ஆய்வின் ஒரு வர யாகும்.
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இயல் 7
எழுத்துப்பிசழ திருத்தமும் இலக்கணப்பிசழ திருத்தமும்
7.1. அேிமு ம்
த ிசழத் த ிழ் எழுத்துருக்களின் உதவியொல் கணிப்மபொறியில் எழுத இயலும். இக்கொலக்
கட்டத்தில், கணிப்மபொறியில் எழுதப்பட்ட த ிழ்ப்பனுவல்களில் வரும் எழுத்துப் பிசழகசளயும்
இலக்கணப்பிசழகசளயும் கணிப்மபொறிபய கண்டுபிடித்துத் திருத்தம் மசய்வது இன்றியச யொத
பதசவயொகின்றது.

எழுத்து

ற்றும்

இலக்கணப்

பிசழ

திருத்தித்

தயொொிக்கப்

பின்வரும்

உட்கருவிகள் பதசவயொகுகின்றன.
1. கணினித் மதொடொியல் ஆய்வி
2. கணினி உருபனியல் ஆய்வி
3. கணினி ஒலியனியல்/எழுத்து ஆய்வி
4. இயந்திரம் படிக்கவியலும் அகரொதி
த ிழ்ப்பல்கசலக் கழக ம ொழியியல் துசறயில் இவ்வொய்வு ப ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. த ிழுக்கு
எழுத்துப்பிசழ திருத்தி ஓரளவுக்குச் மசம்ச யொக பவசல மசய்யும் வசகயில் உருவொக்கப்பட்டது.
இலக்கணப்

பிசழதிருத்தி

முழுவது ொக

உருவொக்கப்மபறவில்சல.

அதற்கொன

ஆய்வுகள்

ப ற்மகொள்ளப்பட்டு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மசொல்லொய்வியின் வழி ஆவணங்கள் (documents) உருவொக்கப் படுகின்றன. ஆவணம் ஒரு
கடித ொகபவொ சிறுகுறிப்பொகபவொ கட்டுசரயொகபவொ நூலொகபவொ இருக்கலொம். மசொல்லொய்வியில்
ஆவணத்சத உருவொக்கப் மபொதுவொகப் பின்வரும் மூன்று முசறகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
1. கணிப்மபொறியின் விசசப்பலசக (keyboard) வழி உள்ளீடு மசய்தல்
2. பபச்சுணொி ஒழுங்கு முசறசயப் (Voice Recognition System (VRS)) பயன்படுத்தி
உசரசய உள்ளீடு மசய்தல்: இவ்வொறு மசய்யும் மபொழுது ஒலிவடிவில் பபசப்படும்
மசய்திகள் உசரவடிவிற்கு

ொற்றப்படுகின்றன. இதற்குப் பபச்சிலிருந்து உசர (Speech

to Text (STT)) என்ற மதொழில் நுட்பம் உதவுகிறது.
3. தட்டச்சு மசய்தல் அல்லது அச்சடிக்கப்பட்ட உசரசய ஒளிவழி எழுத்துணர்தல் (Optical
Character Recognition (ORC)) என்ற மதொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கணிப்மபொறிக்கு
உள்ளீடு மசய்து மசொல்லொய்விற்கு ஆவண ொக ொற்றுவது.
உசரசய

உள்ளீடு

மசய்ய

ப ற்கண்ட

மூன்று

முசறகளுள்

ஏபதனும்

ஒன்சறப்

பின்பற்றலொம். பின்னர் மசொல்லொய்வியின் மூலம் அசவகசளக் சகயொளலொம். உசரக்குள்
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எழுத்துப் பிசழகளும் இலக்கணப் பிசழகளும் இருப்பதற்கொன வொய்ப்புகள் உள்ளன. ஆங்கில
உசரகளில்

உள்ள

எழுத்துப்

பிசழகசளக்

கணிப்மபொறிதொனொகபவ

புொிந்துக்மகொண்டு

ொற்றுவதற்குச் மசொல்லொய்வியில் வசதிகள் உள்ளன. இதற்கு எழுத்துப் பிசழகசளக் கண்டறிந்து
திருத்துதல் என்று மபயர். இத்தசகய பிசழத்திருத்தி த ிழ் மசொல்லொய்விகளில் உருவொக்க
முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எழுத்துப் பிசழகள் ிகழ்வதற்கொன வொய்ப்புகள், எழுத்துப்
பிசழகளின் வசககள், பிசழகசளக் கண்டறிந்து திருத்துவதற்கொன மசயல்பொட்டு வழிமுசறகள்
பபொன்றசவமயல்லொம் விொிவொக ஆரொய்ந்து மசயல்படபவண்டி உள்ளது.
பிசழகசள

எழுத்துப்பிசழகள்,

கவனக்குவிப்பு

மசய்வதற்கு

மசயல்பொடுகள்

என்று

இலக்கணப்பிசழகள்

எளிச யொக

கூறுவது

கடினம்.

அச ந்தொலும்

என்று

வசரயறுப்பது

இரண்சடயும்

எழுத்துப்பிசழகள்

மவபவறொன

இலக்கணப்பிசழகளுக்கு

வழிவகுக்கலொம் அல்லது இலக்கணப்பிசழகள் எழுத்துப்பிசழகளொகத் பதொன்றலொம். குறிப்பொகத்
த ிழ் பபொன்ற திொிபு ஒட்டுகள்

ிகுந்த ம ொழியில் எழுத்துப்பிசழ இலக்கணப்பிசழக்கும்

இலக்கணப்பிசழ எழுத்துப்பிசழக்கும் வழிவகுக்கும்.

சந்திப் பிசழகசள அல்லது புணர்ச்சிப்

பிசழகசள எழுத்துப்பிசழகளொகவும் இலக்கணப்பிசழகளொகவும் கருதலொம்.
7.2. எழுத்துப்பிசழ திருத்தி
எழுத்துப் பிசழகசளக் கண்டுபிடிப்பதும் திருத்துவதும் தற்கொல மசொல்லொய்விகளின்
ஒருங்கிசணந்த பகுதியொக அச கின்றது. எழுத்துப்பிசழ திருத்தம் எழுத்துப்பிசழ ிகழ்வதற்கொன
வொய்ப்புகசளக் கண்டறிதல், எழுத்துப்பிசழகளக் கண்டறிதல், பிசழ
கண்டறிதல், பிசழ

ீக்கும் வழிமுசறகசளக்

ீக்குவதில் உள்ள சிக்கல்கசள அறிதல் என்பன பபொன்ற மசயல்பொடுகசள

உட்படுத்தும்.
7.2.1. எழுத்துபிசழகள் ிகழ்வதற்கொன வொய்ப்புகள்
உசரச்

மசய்திகசளக்

கீழ்கண்ட

ஏபதனும்

ஒருங்குமுசறகளில்

உள்ளீடு

மசய்யப்படும்பபொது எழுத்துப்பிசழகள் ிகழ்வதற்கு வொய்ப்புகள் உள்ளன.


விசசப்பலசக வழி உள்ளீடு மசய்யும்மபொழுது தட்டச்சுப் பிசழகள் (typographical errors)
ஏற்படுகின்றன.



பபச்சுணொி ஒழுங்குமுசற மூலம் உள்ளீடு மசய்கின்றமபொழுது மசொல்லின் உச்சொிப்பு
ொற்றங்களினொல்

பிசழகள்

ஏற்படுகின்றன.

இத்தசகய

பிசழகளுக்கு

உச்சொிப்பு

பவறுபொடு (pronunciation variation) என்று மபயர்.


ஒளி

எழுத்துணொி

குசறபொடுகளினொபலொ

(ORC)
அல்லது

வழி

உள்ளீடு

எழுத்துக்கசளச்

மசய்கின்றமபொழுது
சொியொகக்

கருவிகள்

கருவிகளின்
படித்தறிய

இயலொததொபலொ பிசழகள் பதொன்றுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் I என்ற
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எழுத்திற்கும் 1 என்ற எழுத்திற்கும் பவறுபொடு மதொியொததொல் பிசழ ஏற்படுகின்றன.
பின்வரும் அட்டவசணயில் சில சொியொன எழுத்துக்களும் அவற்றிற்கிசணயொன தவறொகப்
புொிந்துமகொள்ளப்படும் எழுத்துக்களும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
சொியொன எழுத்து

தவறொகப்
புொிந்துமகொள்ளப்பட்ட
எழுத்து

I

ப ற்கண்டவொறு

1

D

O

ri

n

0



மூன்றுவசகயொன

உள்ளீட்டு

முசறகளிலும்

அதற்கொன

கருவிகசளப்

பயன்படுத்தும் மபொழுது பிசழகள் பதொன்றுகின்றன. பபச்சறிதல் ஒழுங்குமுசற மூலம் உள்ளீடு
மசய்கின்றமபொழுது ஒபர வொர்த்சதசய அதன் இலக்கணக் கூறு

ற்றும் தன்ச களுக்கு ஏற்ப

மவவ்பவறு வித ொக உச்சொிக்க பவண்டியுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் object என்ற
மசொல் மபயர்ச் மசொல்லொகவும் விசனச் மசொல்லொகவும் பயன்படுகின்றது. மபயர்ச்மசொல்லொக
பயன்படும்பபொது ‘ஆப்ேிக்ட்’ என்றும் விசனச் மசொல்லொகப் பயன்படுத்தும்பபொது ‘அப்மேக்ட்’
என்றும் உச்சொிப்பு மசய்யபவண்டியுள்ளது. அசதப்பபொல் the என்ற மசொல்சலச் சூழலுக்கு ஏற்ப
[ðә] என்றும் என்றும் [ði]

ொறுப்பட்ட இருவசககளில் உச்சொிக்க பவண்டியுள்ளது. இவ்வொறொக,

ஒபர மசொல்லிற்கொன உச்சொிப்பு
விதிமுசறகள்

உள்ளன.

ொற்றங்களுக்குத் திட்டவட்ட ொக

அவ்விதி

முசறகசளக்

ன்கு வசரயறுக்கப்பட்ட

கணிப்மபொறிக்கு

ஏற்ற

வண்ணம்

வடிவச ப்புகளொக வடிவச த்து இத்தசகய பிசழகள் ீக்கப்படுகின்றன.
7.2.2 எழுத்துப் பிசழகசளக் கண்டறிதல்-சொிமசய்தல் சிக்கல்களின் வசககள்
குகிச் (Kukich, 1992) த து

திப்பீட்டொய்வு கட்டுசரயில் எழுத்துப்பிி்சழ திருத்தத்சதப்

பரந்த அளவில் மூன்றொகப் பிொிகின்றொர். இதன் படி எழுத்துப்பிசழகசளக் கண்டறிதல்-சொிமசய்தல்
மதொடர்பொன சிக்கல்கள் பின்வரும் மசயல்பொடுகசள உள்ளடக்கும்:


ம ொழியில் இல்லொத மசொற்கசளக் கண்டறிதல் (Non-Word Error Detection)



எழுத்துப்பிசழ உள்ள மசய்திகசள

ட்டும் தனிச ப்படுத்தி ஆரொய்தல் (Isolated-word

error correction)


எழுத்துப்பிசழ உள்ள மசொல்லின் முன்பின் உள்ள அல்லது அச்மசொல் இடம்மபற்ற
மதொடொின் மபொருசளய ொகக் மகொண்டு பிசழ ீக்கி சொிமசய்தல் (context-dependent error
detection and correction)
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குகிச் (Kukich 1992)

னிதர்களின் தட்டச்சுப் பிசழகசள இரு பிொிவுகளொகப் பிொிக்கிறொர்:

1. தட்டச்சுப் பிசழகள் (typographic errors)
2. புொிதல் பிசழகள் (cognitive errors) மசொல்லின் எழுத்து வடிவம் உசரயொளருக்குத்
மதொியொததொல் ஏற்படும் பிசழகள்
ட ரு (Dameraru, 1964) தவறொக எழுதப்பட்ட மசொற்களில் 80% தனி ிசலத் தவறொல் ஏற்பட்ட
பிசழககளொகக் கொண்கிறொர். இதன் படி தட்டச்சுப் பிசழகசளப் பின்வரும்

ொன்கு வசககளொகப்

பிொிக்கலொம்:
1. விடுபடு

பிசழ

(Deletion

Error):

இப்பிசழயில்

ஒரு

எழுத்து

விடுபட்டிருக்கும்.

எடுத்துக்கொட்டொக, சட்டம் என்ற மசொல்லில் ‘ட்’ என்ற எழுத்தில்லொ ல் ‘சடம்’ என
இருப்பது விடுபடு பிசழயொகும்.
2.

மசருகல் பிசழ (Insertion Error): இப்பிசழயில் ஒரு எழுத்து கூடுதலொக இருக்கும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, சட்டடம் என்ற பிசழயொன மசொல்லில் ‘ட’ என்ற எழுத்துக் கூடுதலொக
இருப்பது மசருகல் பிசழயொகும்.

3. பதிலீட்டுப் பிசழ (Substitution Error): இப்பிசழயில் ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலொக பவமறொரு
எழுத்சத

ொற்றி அச த்து விடும். எடுத்துக்கொட்டொக, சட்டம் என்ற மசொல்லில் முதல்

எழுத்து ‘ச’ தவறொக அடிக்கப்படும்பபொது அத்தவறொன எழுத்து ‘ச’ ஆகபவொ ‘க’ ஆகபவொ ‘ப’
ஆகபவொ இருக்கலொம். இம் ொதிொியொன பிசழகசளப் பதிலீட்டுப் பிசழகள் எனலொம்.
4. இட ொற்றுப்

பிசழ

எழுத்துக்கள் இடம்

(Transposition

Error):

இப்பிசழயில்

அடுத்தடுத்த

இரண்டு

ொற்றி இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, சட்டம் என்ற மசொல்லில்

பிசழயொக ‘ட’ என்ற எழுத்தும் ‘ட்’ என்ற எழுத்தும் இடம்

ொறி சடட்ம் என்று

ொற்றி

அடிக்கப்படுவது இட ொற்றுப் பிசழயொகும்.
7.2.3 ம ொழியில் இல்லொத மசொற்கசளக் கண்டறிந்து
ஒரு

ம ொழியில்

உள்ள

மசொல்லிசனக்

ொற்றுதலுக்கொன மசயல் திட்டம்
கண்டறிந்து

சொிமசய்வதற்கு

அகரொதி

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மகொடுக்கப்பட்ட மசொல் அகரொதியில் இல்சல எனில் அச்மசொல்சல
ம ொழியில் இல்லொத மசொல் எனக் கருதலொம். இதற்குத் தகுந்த கணிப்மபொறிக்கொன அகரொதி
சிறியதொக இருத்தல்

லம்.

ிகப் மபொிய அகரொதியொக இருந்தொல் அதிக ொகப் புழக்கத்தில் உள்ள

எழுத்துப்பிசழச் மசொற்கள் கூட அொிதொகப் பயன்படுத்தும் சொியொன மசொல்லொக இருக்கும்.
7.2.4. பிசழ ீக்கும் வழிமுசறகள்
உசரச் மசய்திகளில் உள்ள எழுத்துப் பிசழகசளக் கண்டறிந்து
இரு ிகழ்தகவு ொதிொிகள் (probalistic models) பயன்படுத்தபடுகின்றன:
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1. மபய்சியன் விதிகள் (Bayesian Rules)
2. ஓசச ஊடக ொதிொி (Noisy Channel Model)
மபய்சியன்

விதிமுசறகசளப்

பின்பற்றும்

மபொழுது

எழுத்துப்

பிசழகசளக்

கண்டறிவதற்கொன வொய்ப்புகசள ஆரொய்வதற்குக் கணித முசறயில் அச ந்த

ிகழ்தகவுக்

பகொட்பொடு (Probability Theory) பயன்படுத்தப்படுகிறது. மபறும்பொலும் இம்முசறகள் தட்டச்சு
மசய்த உசரகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இம்முசறசய ஒளிவழி எழுத்துணொி (OCR)
முசறயிலும் பபச்சுப் புொிந்துமகொள்ளல் ஒழுங்குமுசறகளிலும் (Voice Recognition System)
உள்ளீடு மசய்யப்படும் உசரகளுக்கும் பயன்படுத்தலொம்.
இரண்டொவது ஓசச ஊடக
மசய்யப்படுகின்ற உசரகள் எவ்வொறு

ொதிொி (Noisy Channel Model) முசறயில் உள்ளீடு
ொற்ற சடகின்றன,

யொசவ பபொன்றசவகள் ஆரொயப்பட்டு ஒரு

ொற்ற சடவதற்கொன கொரணங்கள்

ொதிொி வடிவம் (model) தயொொிக்கப்படுகின்றது.

பின்னர் இம் ொதிொி வடிவத்திற்கொன எதிர் சறச் மசயல்பொடுகள் (reverse process) ஒரு ொதிொிப்
படிவ ொக உருவொக்கப்பட்டுப் பிசழகள் ீக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, மதொசலபபசியில்
பபசுகின்றமபொழுதும் ஒலிவொங்கி வழி பபசுகின்றமபொழுதும் ஒருவர் பபசும் குரல் அச ப்புகள்
ொறுபடுகின்றன. இத்தசகய கருவிகள் மூலம் கிசடக்கப்மபறுகின்ற முடிவுகள் ஒலி அச ப்சபப்
மபொறுத்துள்ளது; உள்ளபடியொகபவ அச யொது. இந் ிசலயில் அம் ொறுபொடுகள்

ிகழ்வதற்கொன

கொரணங்கசள ஆரொய்ந்து அதற்கு எதிர் சறயொன திட்டங்கசள வடிவச க்கின்ற மபொழுது
இசவகள் மூலம் ிகழும் பிசழகசள ீக்கலொம்.
7.2.4.1 மபசியன் முசற (Bayesian Medhod)
ஒரு உசரயிலுள்ள எழுத்துப்பிசழகசளக் கண்டறிந்து திருத்துவதற்குப் பல மசயல் திட்ட
முசறகள் வடிவச க்கப்படுகின்றன. அவற்றில் மபசியன் முசற

ிகழ்தகவு அடிப்பசடயில்

(Probability Thories) அச ந்ததொகும். இம்முசறயின் அடிப்பசடத் தத்துவம் ேுரொஸ்கி

ற்றும்

ொர்டினிலிருந்து எடுத்தொளப்பட்ட பின்வரும் படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin
2000: 147).

மூலம்

சொியொன
மசொல்

குசறபொடுள்ள

சிசதந்த

கடத்தி

மசொல்

று உருவொக்கம்

உண்ச யொன
மசொல்சல
ஊகித்தல்

உசரக்கொன மசொற்கள் தகுந்த உள்ளீட்டுக் கருவிகள் மூலம் உள்ளீடு மசய்யப்படுகின்றன.
உள்ளீட்டுக் கருவி கணிப்மபொறியின் விசசப்பலசகயொகபவொ ஒலியுணொி ஒழுங்குமுசறயின்
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ஒலிவொங்கியொகபவொ

இருக்கலொம்.

தட்டச்சு

மசய்யும்மபொழுது

எழுத்துக்களின்

சிசதபவொ

ஒலியுணொி ஒழுங்குமுசறயில் ஒலிச் மசய்தியின் சிசதபவொ ஏற்பட வொய்ப்புகள் உள்ளன.
மூலக்கருவிகள்

மூலம்

உருவொக்கப்படும்

மசொல்

உொிய

கடத்திகள்

(channels)

மூலம்

கடத்தப்படுகிறது. கடத்திகளில் உள்ள குசறபொடுகள் கொரண ொகவும் கடத்தும் மசய்திகளில்
சிசதவு ஏற்படலொம். இவ்வொறொகச் சிசதந்த மசொல்

று உருவொக்கம் (decode) மசய்யப்படுகிறது.

இச்மசொல்

மசொல்லுக்கு

மூலக்கருவி

மூலம்

உருவொக்கப்பட்ட

வொய்ப்புள்ள

மசொல்லொகபவ

அச யும். இவ்வொறு சிசதந்த மசொல்லுக்கு வொய்ப்புள்ள மசொற்களின் பட்டியல் உருவொக்கப்படும்.
இப்பட்டியலிலிருந்து சிசதந்த மசொற்கூறு திருத்தம் மசய்யப்மபற்றுப் பிசழ

ீக்கிய சொியொன

மசொல் அசடயொளம் கொணப்படுகிறது.
பபசியன் முசறயில் எழுத்துத் திருத்திக்கொன வழிமுசறகள் இருமபரும் கட்டங்களொகச்
மசய்யப்படுகின்றன:
1. பிசழ ீங்கிச் சொியொன மசொல்லுக்கு வொய்ப்புள்ள மசொற்பட்டியல் தயொொித்தல்
2. இச்மசொற்பட்டியலில் உள்ள ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும்

திப்மபண் அளித்து அதிக

திப்மபண் மபறும் மசொல்சலப் பிசழத் திருத்தம் மசய்யப்பட்ட மசொல்லொகக் கருத
வழிவசக மசய்தல்.
இம்முசறயில் பிசழத்திருத்தம் என்பது மசொல்லில் ஏபதனும் ஒரு எழுத்து
பிசழயொக

இருக்கலொம்

ப ற்மகொள்ளப்படுகின்றன.

என்ற
எனபவ

வொதத்தின்
பின்வரும்

அடிப்பசடயில்

வசகயிலொன

எழுத்து

ட்டும்

மசயல்முசறகள்
பிசழகள்

ட்டும்

இம்முசறயில் எடுத்துக் மகொள்ளப்படுகின்றன:


மசொல்லின் ஒரு எழுத்து விடுபட்டு இருத்தல்



மசொல்லில் ஒரு எழுத்து அதிக ொக இருத்தல்



மசொல்லில் ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலொக ற்மறொரு எழுத்து தவறொக இருத்தல்



மசொல்லில் அடுத்தடுத்த இரு எழுத்துக்கள் இடம்

பபசியன் முசறயில் எழுத்துத் திருத்தி

ொறி இருத்தல்

உருவொக்குவதற்கு

முதலில்

மபருந்தரவு (Corpus)

ஒன்றிசனக் கணிப்மபொறியில் உருவொக்கிக்மகொள்ள பவண்டும். இந்தப் மபருந்தரவில் ம ொத்தம்
‘N’ மசொற்கள் இருப்பதொகக் மகொள்பவொம். பிசழயொனச் மசொல்லுக்கு வொய்ப்புள்ள மசொற்பட்டியல்
ஒன்சற உருவொக்க பவண்டும். இப்பட்டியசல உருவொக்கும் ஒரு மசொல்லில் ஒரு எழுத்தினொல்
ட்டும் பிசழ

ிகழ்வதொக எடுத்துக்மகொள்ளப்படுகிறது. எனபவ மசொல்லில் (அ) ஒரு எழுத்து

விடுபட்டு இருத்தல், (ஆ) ஒரு எழுத்து கூடுதலொக இருத்தல், (இ) ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலொக
ற்மறொரு எழுத்து இருத்தல், (ஈ) அடுத்தடுத்த இரு எழுத்துக்கள் தவறொக இடம்
ஆகிய

ொன்கு

ொறியிருத்தல்

ட்டும் கருத்தில் மகொள்ளப்படுகின்றன. ப ற்கண்ட முசறகளின்படி பிசழயொன
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மசொல்லிற்கு

வொய்ப்புள்ள

மசொற்பட்டியலில்

‘V’

மசொற்கள்

இருப்பதொகக்

மகொள்பவொம்.

இப்பட்டியலில் ‘c’ என்ற மசொல்லொக இருப்பதற்கொன முன் ிகழ்வு எண்ணிக்சக பின்வரும்
சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது (Jurafsky and Martin 2000: 151):
C(c)+0.5
P (c)

=
N+0.5V

(V = வொய்ப்புள்ள மசொல், C = விொிதரவு ‘Corpus’)
ப ற்கண்ட சூத்திரம் ஒரு மசொல்
திப்சபத்

தருகிறது.

மசொற்களுக்கு

ட்டும் மபருந்தரவில் இடம்மபற்றுள்ள முன் ிகழ்வு (Prior)

இரண்டொவது

கட்ட ிசலயில்

திப்புகள் கண்டறியப்படுகின்றன. இதற்கு

தவறொன

மசொல்லுக்கு

வொய்ப்புள்ள

ொதிொி உசரகள் ஒரு தட்டச்சர் அல்லது

பல தட்டச்சர்கசளக் மகொண்டு உள்ளீடு மசய்யப்படுகின்றன. மகர்னிகன்
(Kernighan et al 1990) ஒவ்மவொரு வசகத் தனி ிசலப் பிசழக்கும்

ற்றும் பிறர்

ொன்கு குழப்ப அணிகசளப்

(confusion matrices) பயன்படுத்தினர்.
1.

Del (x, y) என்பது xy என்ற இரு எழுத்துகளுக்குப் பதிலொக x

ட்டும் எத்தசன முசற

தவொற அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பசதக் குறிக்கிறது.
2.

Ins (x, y) என்பது x என்ற எழுத்துக்களுக்குப் பதிலொக xy என்று தட்டச்சு மசய்துள்ள
எண்ணிக்சகசயக் குறிக்கிறது.

3.

Sub (x, y) என்பது x என்ற எழுத்திற்குப் பதிலொக எத்தசன முசற y என்ற எழுத்து
தட்டச்சு மசய்யப்பட்டுள்ளது என்பசதக் குறிக்கிறது.

4.

Trans (x, y) என்பது xy என்ற எழுத்துக்களுக்குப் பதிலொக yx என இட ொறி
அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பசதக் குறிக்கிறது.

தவறொன மசொல்லுக்கு வொய்ப்புள்ள மசொற்பட்டியலில் இருந்து ஏதொவது ஒரு மசொல் ‘c’ என்பசத
எடுத்துக்மகொள்பவொம். ‘cp’ என்பது ‘c’ என்ற மசொல்லில் P- இடத்தில் உள்ள எழுத்சதக்
குறிப்பதொகக் மகொள்பவொம். இந் ிசலயி ‘c’ என்ற மசொல் வொய்ப்பொன மசொல்லொக இருப்பதற்கொன
திப்பு பின்வரு ொறு கணக்கிடப்படுகிறது (Jurafsky and Martin 2000: 152):
1.

ஒரு எழுத்து விடப்பட்டிருக்கும் ிசலயில்:
del[cp -1,cp]
P(t/c) =
count [cp – 1cp]
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2.

ஒரு எழுத்து கூடுதலொக இருக்கும் ிசலயில்
ins [cp-1,tp]
P(t/c) =
count [cp- 1]

3.

ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலொக ற்மறொரு எழுத்து இருக்கும் ிசலயில்
trans [tp,cp]
P(t/c) =
count [cp]

4.

இரு எழுத்துக்கள் இடம்

ொறி இருக்கும் ிசலயில்

trans[cp,cp+1]
P(t/c) =
count [cp,cp+1]
தவறொன மசொல் வொய்ப்புள்ள மசொற்பட்டியலில் உள்ள ‘c’ என்ற மசொல்லொக இருப்பதற்கொன
திப்பு பின்வரு ொறு கணக்கிடப்படுகிறது (Jurafsky and Martin 2000: 150):
W= P (t/c)*P(c)
இந்த சூத்திரத்தில் P(c) என்பது c என்ற மசொல் மபருந்தரவில் உள்ள முன்

ிகழ்வு

திப்சபத்

தருகிறது. P(t/c) என்பது தவறொகத் தட்டச்சு மசய்யப்பட்ட மசொல் ‘c’ என்ற மசொல்லொக இருப்பதற்கு
எவ்வளவு வொய்ப்புகள் உள்ளன என்ற

திப்சபத் தருகின்றது. இவ்விரு எண்களின் மபருக்கல்

மதொசக, அதொவது P(t/c)*P(c) என்பது இச்மசொல்லிற்கொன

திப்மபண்சணத் தருகிறது.

ப ற்கண்டவொறு தவறொன மசொல்லுக்கு வொய்ப்புள்ள மசொற்பட்டியலில் உள்ள ஒவ்மவொரு
மசொல்லிற்கும் ப ற்கண்ட

திப்பிசனக் கண்டறிய பவண்டும். எந்தச் மசொல் அதிக

மபற்றிருக்கிறபதொ அந்தச் மசொல்

ிகச் சொியொன மசொல் என கருதப்படுகிறது. அதிக

திப்மபண்
திப்மபண்

மபற்றிருக்கும் மசொல் பின்வரும் சூத்திரத்தின் மூலம் கூறப்பட்டுள்ளது (Jurafsky and Martin 2000:
150).
P(t/c)P(c)
W= argmax
cV

P(t)
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ப ற்கண்டவொறு அதிக

திப்மபண் மபற்ற மசொல் இடம் மபற்ற வொக்கியத்தின் மபொருளுடன்

ஒப்பிடுப் பொர்க்கப்படும். அது வொர்த்சதயின் மபொருளுக்பகற்ற மசொல் இல்சலமயனில் அடுத்த
திப்மபண்

மபற்ற

மசொல்

மபொருத்திப்பொர்க்கப்படும்.

மசய்யப்பட்டுள்ள மசொற்கசளச் சொியொன மசொற்களொக
இவ்வொறொக

உசரகள்

எழுதும்பபொது

இவ்வொறொகத்

தவறொகத்

தட்டச்சு

ொற்றச் மசயல் திட்டங்கள் உள்ளன.

பிசழகசளக்

கண்டறிந்து

கணிப்மபொறியில் பல மசயல்திட்டங்கள் உருவொக்கப்படுகின்றன. அதில்

திருத்துவதற்குக்

ிகவும் பிரபல ொனது

ப ற்கண்ட பபசியன் முசறயொகும். இதுபபொல் குசறந்த திருத்த தூரம் (minimum edit distance)
என்ற ற்மறொரு முசறயும் பயன்படுகிறது.
7.2.4.2. குசறந்த திருத்து தூரம்
முந்சதய பகுதியில் பபசியன் வழிமுசறவசரவு எவ்வொறு திருத்தங்கசளச் மசய்ய
முடிந்தது என்று பொர்த்பதொம். இருப்பினும் மகர்னிகன்
மசொல் ஒரு எழுத்துப்பிசழ

ற்றும் பிறர் (Kernighan et al 1990) ஒரு

ட்டும் மகொண்டிருக்கும் என்ற எளிய ஊகத்சதச் சொர்ந்திருந்தனர். ொம்

பன்முகப் பிசழகசளக் சகயொளுவதற்குக் கூடுதல் ஆற்றலுள்ள வழிமுசற வசரசவ விருப்பலொம்.
அம் ொதிொியொன வழிமுசறவசரசவக் பகொர்சவ தூரத்தின் சிக்கலுக்குொிய மபொதுவொன தீர்வொகக்
கருதலொம். ‘பகொர்சவ தூரம்’

என்பது

எந்த அளவுக்கு இரண்டு பகொர்சவகள் ஒன்றுபபொல்

இருக்கின்றன என்பதன் ஒரு அணியொகும். பபசியன் முசறசயப் பிசழதிருத்தச் சிக்கலுக்கு
அம் ொதிொியொன வழிமுசறவசரசவப் பயன்படுத்தும் வழியொகப் பொர்க்க இயலும் ; ொம் தரப்பட்ட
பிசழக்கு

ிக உயர்ந்த

ிகழ்தகவு மகொண்டது என்ற அர்த்தத்தில் தவறுக்கு

ிக அண்ச யில்

உள்ள மசொல்சலத் பதர்வுச் மசொல்லொக எடுக்கின்பறொம்.
பகொர்சவ

தூரத்சதக்

வகுப்புகளில் ஒன்று வொக்னர்

கண்டுபிடிப்பதற்கு

வழிமுசறவசரவுகளின்

பிரபல ொன

ற்றும் ஃபிஷர் (Wagner and Fischer 1974) என்பவர்களொல்

குசறந்த திருத்து தூரம் (minimum edit distance) என்று மபயொிடப்பட்ட (ஆனொல் தனித்தனியொகப்
பலரொல் கண்டுபிடிக்கப்பட) ஒரு பதிப்பொகும். இரு பகொர்சவகளுக்கு இசடபய உள்ள குசறந்த
திருத்து தூரம் என்பது ஒரு பகொர்சவசய
டவடிக்சககளின்/மசயன்ச களின்
எண்ணிக்சகயொகும்.

ற்மறொரு பகொர்சவயொக

(மசருகல்,

எடுத்துக்கொட்டொக intension

ீக்குதல்,
ற்றும்

ொற்றத் பதசவப்படும் திருத்து
பதிலீடுமசய்தல்)

குசறந்த

extension என்ற மசொற்களுக்கு

இசடபய உள்ள இசடமவளி ஐந்து மசயன்ச களொகும்/ டசவக்சககளொகும்; இசத

மூன்று

வழிகளில் உருப்படுத்தம் மசய்யவியலும் ; கீபழ கொட்டியுள்ளது பபொன்ற சுவடு/தடம் (trace),
வொிசசயொக்கம் (alignment) அல்லது மசயன்ச ப் பட்டியல் (operation list) என்ற மூன்று வழிகள்
உள்ளன (Jurafsky and Martin 2000: 154).
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வொிசசயொக்கம்
I n t

e n

 e x e c

டவடிக்சகப் பட்டியல்
I n t e n

t i o n

I-ஐ ீக்கவும்
n t

e n t i o n

n-ஐ e-ஆல் பதிலீடு மசய்யவும்.
e t e n t i o n
t-ஐ x-ஆல் பதிலீடு மசய்யவும்.
e x e n t i o n
u-ஐ மசருகவும்
e x e n u t i o n
n-ஐ c-ஆல் பதிலீடு மசய்யவும்
e x e c u t i o n
ொம் ஒவ்மவொரு

டவடிக்சகக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட

திப்சபபயொ (cost) சுச சயபயொ (weight)

ஒதுக்கலொம். இரு வொிசசகளுக்கு இசடயிலொன மலமவன்ஷ்சடன் தூரம் தொன்
அளவிடும் கொரணி; இதில் ஒவ்மவொரு
இதன்படி intension

ிக எளிய

டவடிக்சகக்கும் விசல 1 (Levenshtein 1966) ஆகும்.

என்பதற்கும் execution என்பதற்கும் இசடயில் உள்ள தூரம்

மலமவன்ஷ்சடன் தன்னுசடய அளவுமுசறக்கு

ற்மறொரு

இதில் ஒவ்மவொரு மசருக்கலுக்கும் அல்லது

ீக்கலுக்கும்

5 ஆகும்.

ொற்று பதிப்சப முன்ம ொழிகின்றொர்;
திப்பு ஒன்று ஆகும்; பதிலீடு

அனு திக்கப்பட ொட்டொது (பதிலீட்சட ஒரு மசருகலொலும் ஒரு ீக்கலொலும் உருப்படுத்தம் மசய்ய
இயலும் ஆசகயொல் ஒவ்மவொரு பதிலீட்டுக்கும்
பயன்பொட்டின் படி

intension

திப்பு 2 தரப்படுகின்றது).

இந்தப் பதிப்பின்

என்பதற்கும் execution என்பதற்கும் இசடயிலுள்ள தூரம் 8
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ஆகும்.

ொம்

கூடுதல்

எடுத்துக்கொட்டொக
பயன்படுத்தி ஒரு

கலசவத்தன்ச யொன

ஒவ்மவொரு

மசயல்பொடுகளொல்

சுச பயற்றலொம்;

டவடிக்சகக்கும் முன்னர் கூறிய குழப்ப அணிகசளப்

ிகழ்தகசவ தருவது. இந்ப ர்வில் இரண்டு பகொர்சவகளுக்கு இசடயிலுள்ள

குசறந்த திருத்து தூரத்சதப் பற்றி பபசுவதற்குப் பதிலொக

ொம் ஒரு பகொர்சவக்கும்

பகொர்சவக்கும் அதிக

ிகழ்தகவு வொிசசயொக்கம் பற்றி பபசுபவொம்.

ஒவ்மவொரு

ிகழ்தகவுகசளப் மபருக்கும் மபொிதொக்கப்பட்ட குசறந்த திருத்து தூர

ொற்றத்தின்

இசத

ற்மறொரு

ொம் மசய்தொல்

வழிமுசறவசரசவ ஒரு பதர்வுப் பிசழ தரப்படுசகயில் பல் தவறு தட்டச்சின் பபசியன்
சொத்தியத்தியத்சத திப்பிட பயன்படுத்த இயலும்.
ஆற்றலுள்ள வழிமுசற அச ப்பொல் (dynamic programming) குசறந்த திருத்து தூரம்
கணக்கிடப்படுகின்றது.
வகுப்பின்

ஆற்றலுள்ள வழிமுசற அச ப்பு

மபயரொகும்;

இது

முதலில்

மபல் ொன்

வழியச ப்பு வசரவுகளின் ஒரு
(Bellman

1957)

என்பவரொல்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது; இது துசணச் சிக்கல்களின் திர்வுகசள ஒன்றிசணத்து சிக்கல்கசளத்
தீர்க்க அட்டவசண-இயக்க முசறசயப் (table-driven method) பயன்படுத்துகின்றது.
வழியச ப்பு வசரவுகளின் வகுப்பு பபச்சு

இந்த

ற்றும் ம ொழி ஆய்வுகளில் கூடுதல் மபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்ற வழியச ப்பு வசரவுகசள உட்படுத்தும்; எழுத்துப் பிசழ திருத்ததிற்கொன
குசறந்த

திருத்து

தூர

வழியச ப்பு

வசரவு,

பபச்சு

புொிந்துமகொள்வதிலும்

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பிலும் பயன்படுத்தப்படும் மவட்டர்பி வழியச ப்பு வசரவு (Veterbi algorithm)
ற்றும் பகுத்துக்குறிக்கப் பயன்பத்தப்படும் CYK

ற்றும் Early வழியச ப்பு வசரவு என்பன

இசவயொகும்.
7.3. இலக்கணப்பிசழத் திருத்தி
இலக்கணத் திருத்தி ஒரு வொக்கியத்தின் மதொடொியல் மசம்ச சய

ிர்ணயிக்கும் அல்லது

தீர் ொனிக்கு இலக்கணத் திருத்தம் மசொல் ஆய்விகளிலும் (word processor) மதொகுப்பிகளிலும்
(compilers)

மபரும்பொலும்

இலக்கணத்

திருத்தம்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

எளிச யொனதொகும்.

மதொகுப்பி

எமனன்றொல்

பபொன்ற

பயன்பொடுகளில்

மசொற்மறொசக

அவற்றில்

எல்சலக்குப்பட்டதொகும்; ஆனொல் இயற்சக ம ொழிகளில் இது சவொலுக்குொியதொகும்; ஏமனன்றொல்
அதன் மசொற்மறொசக எல்சலக்கு உட்பட்டதல்ல.
ம ொழிகளில் இலக்கணத் திருத்தத்திற்கு மூன்று ம றிமுசறகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன;
அசவயொவன:
(1) மதொடொியல் அடிப்பசடயிலொன இலக்கணத்திருத்தம் (syntax-based checking)
(2) புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன இலக்கணத்திருத்தம் (Statistics-based checking)
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(3) விதி அடிப்பசடயிலொன இலக்கணத்திருத்தம் (Rule-based checking)
7.3.1 மதொடொியல் அடிப்பசடயிலொன திருத்தம் (Syntax based checking)
மதொடொியல்

அடிப்பசடயிலொன

இலக்கணத்

திருத்தத்தில்

ஒவ்மவொரு

வொக்கியமும்

அவற்றின் இலக்கணச் மசம்ச க்கொக முழுச யொகப் பகுத்தாயப்படும் (parsed). மதொடொியல்
பகுத்துக்குறித்தல் பிசழயொனொல் பனுவல்/உசர தவறொனதொகக் கருத்தப்படும். மேன்சன் (Jensan
1993)

என்பவரொல்

உருவொக்கப்பட்ட

அணுகுமுசறயயில்

ஒரு

உசர

முழுவதும்

பகுத்துக்குறிக்கப்படும். அதொவது வொக்கியங்கள் ஆயப்பட்டு ஒவ்மவொரு வொக்கியத்திற்கும் ஒரு
கிசள அச ப்பு தரப்படும். பகுத்துக்குறித்தல் மவற்றிகர ொக

சடமபறொவிட்டொல் உசரயொனது

தவறொனதொகக் கருதப்படும்.
மதொடொியியல் அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசறயின் சிறப்பு என்னமவன்றொல் இலக்கணம்
முழுச யொக இருந்தொல் இலக்கணத் திருத்தலும் முழுச யொக அச யும். அதொவது இலக்கணத்
திருத்தி

தவறு

எவ்வளவு

மதளிவற்று

இருந்தொலும்

எந்தத்

தவறொன

வொக்கியத்சதயும்

கண்டுபிடிக்கும். துரதிஷ்ட வச ொக இலக்கணத் திருத்தி தவறொன வொக்கியங்கசள

ட்டும்

மதொிந்துமகொள்ளும்; அது பயன்படுத்துபவொருக்குச் சொியொக என்ன சிக்கல் என்பசதக் கூற
இயலொது. இதற்கொகக் கூடுதல் விதிகள் பதசவப்படும்; அதுவும் தவறொன வொக்கியங்கசளப்
பகுத்துக்குறிக்கும். ஒரு வொக்கியத்சத அம் ொதிொியொன கூடுதல் விதியொல்

ட்டும் பகுத்துக்குறிக்க

இயலும ன்றொல் அவ்வொக்கியம் தவறொனதொகும். இந்த நுட்பம் கட்டுப்பொடு ம கிழ்வு (Constraint
Relaxation) எனப்படும்.
எனினும், மதொடொியல் சொர்ந்த அணுகுமுசறயில் ஒரு முக்கிய பிரச்சசன உள்ளது: அதற்கு
ஒருவர் சொிபொர்க்க விரும்பும்

அசனத்து வசகயொன பனுவல்கசளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு

முழுச யொன இலக்கணம் பதசவ. பல இலக்கண பகொட்பொடுகள் இருந்தொலும் இன்னும்
வலுவொன பரந்த உள்ளடக்கப்பரப்புப் பொகுபடுத்தி (robust broad-coverage parser) பலரறிய
எதுவும் கிசடக்கவில்சல. ப லும் பொகுபடுத்திகள் இயற்சகயொன மபொருண்ச

யக்கத்தொல்

பொதிக்கப்படுகின்றன; இதன் கொரண ொகச் சொியன வொக்கியங்களுக்கும் வழக்க ொக ஒன்றுக்கும்
ப ற்பட்ட விசளவுகள் திரும்பக்கிசடக்கின்றன.
7.3.2. புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன திருத்தம் (Statistical based checking)
புள்ளியியல் அடிப்பசடயிலொன இலக்கணத்திருத்தத்தில் மசொல்வசகப்பொடு அசடயொள
(POS tag) வொிசசகள் ஒரு அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்மதொகுதியிலிருந்து உருவொக்கப்படும்;
இவ்வொிசசகளின்

ிகழ்மவண்

குறித்துக்மகொள்ளப்படும்.

அதொவது

மசொல்வசக

ிகழ்தகவு/சொத்தியக்கூறு

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட
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ிகழ்மவண்சணக் கொட்டிலும் குசறவொன
மகொண்டிருந்தொல்

அப்பனுவல்

ிகழ்மவண்ணில் மசொல்வசகப்பொடு வொிசசகசளக்

பிசழயொனதொகக்

கருத்தப்படும்.

புள்ளியியல்

அடிப்பசட

அணுகுமுசற முக்கிய ொக அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி தரவுத்மதொகுதியிலிருந்து (tagged
training corpus) விதிகசளக் கற்றுக்மகொள்ளும்.

விதி அடிப்பசட அணுகுமுசறயில் விதிகள்

சகயொல் எழுத்தப்படபவண்டும் என்பது தவிர அணுகுமுசற புள்ளியியல் அணுகுமுசறயுடன்
ஒற்றுச உசடயதொகும்.
இருப்பினும் ஆங்கிலத்திற்கு

ிகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இலக்கணத்திருத்திகளில்

ஒன்றொன ச கிபரொசொஃப்ட் ஆபீஸ் சூட் (Microsoft Office Suit) இலக்கணத் திருத்தியும்
எதிர்கருத்திற்கு (controversy) அப்பொற்பட்டதல்ல. தற்பபொது இலக்கணத் திருத்தி உருவொக்கம்
ிகவும் எளிச யொன மசயல் அல்ல என்பசத ிரூபிக்கின்றது.
இது

அட்வல்

மசொல்வசகப்பொட்டுக்கு

(Attwell1987)

என்பவரொல்

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட

உருவொக்கப்பட்ட
தரவுத்

மதொகுதி

அணுகுமுசறயில்
மசொல்வசகப்பொடு

அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட பகொர்சவகளின் பட்டியசல உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படும். சில
பகொர்சவகள் மபொதுவொனதொகும்.
எ.கொ.
அசடமகொளி அசட + மபயரசட+ மபயர் = The old man.
பிற எல்லொவற்றிலும் ப ர்வதில்சல.
எ.கொ.
அசடமகொளி அசட + மபயரசட
தரவுத் மதொகுதியில் அடிக்கடி ப ரும் பகொர்சவகசளப் பிற உசரகளில் சொியொனதொகக் கருத
இயலும்; அொிதொக ப ரும் பகொர்சவகள் தவறொனதொகக் கருதப்படும்.
புள்ளியியல் அணுகுமுசறயில் என்கிரொம் பகுப்பொய்சவ (n-gram analysis) பயன்படுத்தி
ஒரு வொக்கியத்தின் சொத்தியக்கூசற அளக்கவியலும். எடுத்துக்கொட்டொக, He is playing என்ற
வொக்கியத்தின் சபகிரொம் சத்தியக்கூறு பின்வரு ொறு அச யும்.
P(“He is playing.”) = P(He|<start>)*P(is|he)*P(playing|is)*P(.|playing)
இம்மூன்று

மசொற்களில்

ஏபதனும்

ஒன்று

பயிற்சித்

தரவுத்மதொகுதியில்

வொக்கியத்தின் சொத்தியக்கூறு, மபருக்குத்மதொசகயின் கொரண ொகப் பூேிய ொக
இப்புள்ளியியல்

ம றிமுசறயில்

மசொற்கசளக்

மசொற்கசளயும் மகொண்டுள்ள மபொிய தரவுத்மதொகுதி
இச்சிக்கசலத் தீர்ப்பதற்கொக

கருத்திற்மகொண்டொல்

இல்லொவிடில்,
ொறும்.

ம ொழியின்

ொம்

எல்லொச்

க்குத் பதசவப்படும்.

ொம் தனிச்மசொற்களுக்குப் பதிலொகச் மசொல்வசகப்பொட்டு

அசடயொளங்கசளப் (POS tags) பயன்படுத்த இயலும். பவறுபொடு என்னமவன்றொல், முன்னர்
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ொம் எச்மசொற்கள் ஒரு மசொல்லுக்குப்பின் வரும் கூடுதல் சொத்தியக்கூசறக் மகொண்டிருக்கின்றன
என்பசதப் பொிபசொதித்பதொம்; தற்பபொது எச்மசொல்வசக அசடயொளங்கள் ஒரு மசொல்வசகப்பொட்டு
அசடயொளத்திற்குப்பின்
பொிபசொதிப்பபொம்.

வரும்

கூடுதல்

சொத்தியக்கூசறக்

மகொண்டிருக்கின்றன

என்று

ொம் மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளங்கசளப் பயன்படுத்தினொல், மசொற்கள்

ொறிகளொகும் (variables).
“He is playing.” என்ற முந்சதய எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியத்சத எடுத்துக்மகொள்ளவும்.
மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தலுக்குப் பிறகு அவ்வொக்கியம் He/pps is/bez playing/vbg./.”
என

ொறும். இப்பபொது வொக்கியத்தின் சொத்தியக்கூசற கணக்கிட

ொம் மசொல்வசகப்பொட்டு

வொிசசசயப் பயன்படுத்த இயலும்.
P(pps bez vbg.) = P(pps|<start>)*P(bez|pps)*P(vbg|bez)*P(.|vbg)
ொம் கூறுகிற இலக்கண திருத்தி பின்வரு ொறு மசயலொற்றுகின்றது.
1. வொக்கியத்தின் ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும் ஒரு அசடயொளம் தரவும்.
2. அசடயொள வொிசசயின் (tag sequence) சொத்தியக்கூசற தீர் ொனிக்க என்கிரொம்
பகுப்பொய்சவ பயன்படுத்தவும் (இதில் என்=3 அதொவது டிசர கிரொம்)
3. சொத்தியக்கூறு

சில

ிகழ்மவண்ணிற்கு

ப ல்

இருந்தொல்

அடிப்பசடயில் சொியொனது என்று கருதப்படும்.

து

வொக்கியம்

இலக்கண

ொதிொியில் சொத்தியக்கூறு

பூேியத்திற்கு அதிக ொக இருந்தொல் வொக்கியம் சொியொனது என்று கருதப்படும்.
இரண்படொ

அதற்கு

ப ற்பட்ட

அடுத்துவருகிற

அசடயொளங்கள்

மபொருந்த

இயலவில்சல என்றொல் (அதொவது இசயபின்றி இருந்தொல்) வொிசசயின் சொத்தியக்கூறு
பூேிய ொகும்.
முதலில்

க்கு ஒரு மசொல்வசக அசடயொளப்படுத்தி (POS tagger) பதசவ. அது தொனியக்க ொகச்

மசொற்கசள

அசடயொளப்படுத்தும்;

அல்லது

ொம்

வொக்கியத்தின்

மசொற்கசளக்

சகயொல்

அசடயொளப்படுத்தபவண்டும். பின்னர் அசடயொள வொிசசயின் சொத்தியக்கூசறத் தீர் ொனிக்க
(இரண்டு முந்சதய அசடயொளங்கசளப் பொர்க்கும்) டிசர கிரொம்
இறுதியொக

அவ்வசடயொள

வொிசசயின்

சொத்தியக்கூறின்

மசம்ச யின் தீர் ொனத்சதச் மசய்யவும்/எடுக்கவும்.
(Brown Corpus)

ொதிொிசயப் பயன்படுத்தவும்;
அடிப்பசடயில்

இலக்கணச்

எடுத்துக்கொட்டொக பிரவுண் தரவுத்மதொகுதி

ற்றும் பிொில்லின் மசொல்வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்திசய (Brill’s tagger),

“He saw the book on the table” என்ற வொக்கியத்தின் கணக்கீடுகள் பின்வருவனவொகும்:
He/pps saw/vbd the/at book/nn on/in the/at table/nn ./.
P(pps|None None) = 0.0635486169593
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P(vbd|None pps) = 0.213047910296
P(at|pps vbd) = 0.166456494352
P(nn|vbd at) = 0.48308668061
P(in|at nn) = 0.362738953306
P(at|nn in) = 0.350967938144
P(nn| in at = 0.44004695623
P(.|at nn) = 0.0847696646819
அசடயொள வொிசசயின் சொத்தியக்கூறு = 5.16478478489e-09
இலக்கணத்திருத்தியின் முடிவு = இவ்வொக்கியம் சொத்திய அடிபசடயில் சொியொனதொகும்.
ொம் உடன்பொட்டு இசயபு இல்லொத “He have the book I want” என்ற வொக்கியத்சத ட்சரகிரொம்
அடிப்பசடயில் ஆய்ந்தொல் இலக்கணத் திருத்தி பின்வரும் கணக்கீடுகசளத் தரும்.
He/pps have/hv the/at book/nn I/ppss want/vb./.
P(pps|none none) = 0.0635486169593
P(hv|none pps) = 0.0
P(at|pps hv)

= 0.0

P(nn|hv at) = 0.0491712707182
P(ppss|at nn) = 0.00493575681605
P(vb|nn ppss) = 0.293785310734
P(.|ppss vb) = 0.0361445783133
அசடயொள வொிசசயின் சொத்தியக்கூறு =0.0
இலக்கணத்திருத்தியின் முடிவு = தவறொனது அல்லது கண்டுபிடிப்பது சொத்திய ில்சல
புள்ளியியல் சொர்ந்த பொகுபடுத்திகள் அவற்றின் முடிவுகசள விளக்குவது கடினம் என்ற இடசரக்
மகொண்டிருக்கின்றது: ஒரு தவறொன எச்சொிக்சகப் பிசழ இருந்தொல் பயன்பொட்டொளர் குறிப்பிட்ட
பிசழச் மசய்தி இல்லொத கொரணத்தொல் ஏன் அவரது உள்ளீடு தவறொகக் கருதப்படுகிறது என்று
ஆச்சொியப்படுவர்.

உருவொக்குபவர்

கூட

ஒழுங்குமுசறயின்

தீர்ப்சபப்

புொிந்துமகொள்ள

ஒழுங்குமுசறக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட தரவுத்மதொகுதிசய அணுக பவண்டிவரும்.
சிக்கல் யொரொவது ஒருவர் மபொதுவல்லொத

ற்றும் தவறொன கட்டுகசளப் மபொதுவல்லொத ஆனொல்

சொியொன கட்டுகளிலிி்ருந்து பிொிக்கும் மதொடக்க
வுக்கும்

100-க்கும்

தரப்படபவண்டும்.

இசடயில்
மதொடக்க

ற்மறொரு

ஏதொவது

ிசலசய

ிறுவபவண்டும்.

திப்சப

ிசலயின் கருத்து ( சட

ிறுவும்

இந்தச் மசயல் 0-

பயன்பொட்டொளருக்குத்

ற்றும் கட்டப்பட்ட இறுதி ப ர்வுகள்
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தவிர) வொக்கியங்கள் வழக்க ொகச் சொி அல்லது தவறு என்ற புலனுணர்வுடன் உண்ச யில்
இணங்கபவண்டும் என்பதில்சல.
7.3.3. விதி அடிப்பசடயிலொன திருத்தம் (Rule based checking)
இது படனியன் ரொபர்

ற்றும் பிறரொல் (Denial Naber et al) பயன்படுத்தப்பட்ட

அணுகுமுசறயில் குசறந்தது மசொல்வசகப்பொட்டுக்கொக அசடயொளப் படுத்தப்பட்ட உசர ஒரு
குழு

விதிகளொகப்

அடிப்பசடயிலொன

மபொருத்தம்

பொர்க்கப்படும்.

அணுகுமுசறக்கு

இந்த

ஒற்றுச யுள்ளது;

அணுகுமுசற

ஆனொல்

புள்ளியியல்

உசரகள்

னிதனொல்

உருவொக்கப்பட்டதொகும்.
பிற

அணுகுமுசறகளில்

கூறப்பட்ட

சிக்கல்கள்

கொரண ொகக்

கண்டிப்பொன

விதி

அடிப்பசடயிலொன ஒழுங்குமுசற இங்கு உருவொக்கப்படும். மதொடொியல் அடிப்பசடயிலொன பிசழ
திருத்திகசளப் பபொல அல்லொ ல் விதி அடிப்பசடயிலொன பிசழ திருத்தி ஒரு பபொதும்
முழுச யொக

இருப்பதில்சல;

அதொவது

அதில்

கண்டுபிடிக்க

இயலொத

பிசழகள்

இருந்துமகொண்பட இருக்கும். இருப்பினும் அதற்கு பல அனுகூலங்கள் உண்டு:


ஒரு வொக்கியம் சொிபொர்க்க முழுச யொக இருக்கத் பதசவயில்சல;

ொறொக ம ன்மபொருள்

பனுவசல அது தட்டச்சு மசய்யப்படும் பபொபத சொிபொர்த்து உடனடியொன பதில் கருத்சதத்
தரவியலும்.


ஒவ்மவொரு

விதியும்

மவளிப்பொட்டு

விளக்கம்

மகொண்டிருப்பதொல்

அதற்கு

உருவங்மகொடுப்பது எளிது ற்றும் தனித்தனியொக முடுக்கபவொ அசணக்கபவொ இயலும்.


அது பயனுள்ள கருத்துசரகளுடன் இலக்கண விதிகசள விளக்கிபய விளக்க ொன பிசழச்
மசய்திகசளத் தர இயலும்.



விதி ஒழுங்கச ப்பு குசறந்தது பல எளிய ஆனொல் மபொதுவொன பிசழ ப ர்வுகசள
எளிதில் புொிந்துமகொள்ள இயலு ொசகயொல் அசத அதன் பயன்பொட்டொளர்களுக்கு எளிதொக
ீட்சி மசய்யவியலும்



அசதப் படிப்படியொக ஒரு விதியில் மதொடங்கி பின்னர் விதிக்கு விதி

ீட்சி மசய்து

உருவொக்கவியலும்.
7.4. சட ற்றும் இலக்கணத்திருத்தி
சட

ற்றும் இலக்கண திருத்தி (style and grammar checker) ஒரு பனுவசல/உசரசய

ஏற்கும் பின்னர் சொத்திய ொன தவறுகசளத் திருப்பி அனுப்பும். தவறுகசள/பிசழகசளக்
கண்டுபிடிப்பதற்கொக

பனுவலின்

ஒவ்மவொரு

மசொல்லுக்கும்

அதன்

மசொல்வசகப்பொடு

திப்பிடப்படும்/தரப்படும்; ஒவ்மவொரு வொக்கியமும் மதொடர் உறுப்புகளொக/ மதொடர்பன்களொகப்
(chunkers) பிொிக்கப்படும். எடுத்துகொட்டொகப் மபயர்த்மதொடர்கள் பின்னர் பனுவல் பிசழ
திருத்தியின் முன்வசரயசற மசய்யப்பட்ட பிசழ விதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப்பொர்க்கப்படும்.
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விதி

மபொருந்தினொல்

மபொருந்தும்

ஊகிக்கப்படும்/கருதப்படும்.

விதிகள்

இடத்தில்

உசரயில்

பிசழகசளச்

பிசழ

மசொற்கள்,

இருப்பதொகக்

மசொல்வசகப்பொட்டு

அசடயொளங்கள், மதொடர்பன்கள்/மதொடர் உறுப்புகள் இவற்றின் ஒருங்கச ப்பொக (pattern)
விளக்கும். ஒவ்மவொரு விதியும் பிசழக்கு விளக்கத்சத உட்படுத்தும்; அது பயன்படுத்துபவர்க்குக்
கொட்டப்படும்.
அச ப்மபொழுங்கின்

விதி

அடிப்பசடயிலொன

அணுகுமுசற

பயன்படுத்துபவர்கள்

தங்களது விதிகசள உருவொக்கிக்மகொள்ள இயலச்மசய்கின்ற அளவுக்கு எளிச யொனதொகும்; பல
எடுத்துக்கொட்டொன பிசழகசளக் கண்டுமகொள்வதற்குப் பபொது ொன அளவு திறன் வொய்ந்ததொகும்.
விதிகள்

எளிய

XML

வடிவச ப்பில்

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றது;

இது

பிசழகசள

விளக்குவதுடன் பயன்படக்கூடிய பிசழச் மசய்திகசளயும் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங்கசளயும்
மகொண்டிருக்கின்றது.
7.4.1. பகொட்பொட்டுப்பின்னணி
எழுத்துப்பிசழ திருத்தம் பயனுள்ளதொகக் கருதப்பட்ட அபத கொரணத்திற்கொக சட
இலக்கணப்பிசழ திருத்தமும் பயனுள்ளதொகும்.
எழுதுவதற்குப் பயன்படுகின்றது.

சட

இது

ற்றும்

க்கள் பிசழயில்லொ ல் ஆவணங்கசள

ற்றும் இலக்கணப்பிசழ திருத்தி பயனுள்ளதொக

அச யச் சில பதசவகசளப் பூர்த்திமசய்யபவண்டும்.


அது விசரவொக இருக்கபவண்டும்; அதொவது இசடயீடுப் பயன்பொட்டிற்குப் பபொது ொன
அளவு விசரவொக இருக்கபவண்டும்.



அது இருக்கின்ற மசொல்லொய்வியுடன் ன்றொக இசணக்கப் பட்டிருக்கபவண்டும்.



சொியொன வொக்கியங்கசளப் மபரும்பொன்ச யும் தவறொகக் கொட்டக்கூடொது.



மசொந்தத் பதசவகளுக்கொக அசத ொற்றிக்மகொள்வது சொத்தியப்படபவண்டும்.



இறுதியொக அது முழுச யொக இருக்கபவண்டும்; அதொவது அது பனுவலில் உள்ள
மபரும்பொன்ச யொன பிசழகசளக் கண்டுபிடிக்கபவணடும்.

எழுத்துப்பனுவலில் பதொன்றும் பிசழகசளப் பல்பவறு பட்ட வழிகளில் வசகப்படுத்த இயலும்.
எழுத்துப் பிசழகள்: இது எழுத்துப்பிி்சழ திருத்தியொல் கண்டுபிடிக்க இயலும் பிசழயொகும் என
வசரயசற

விளக்கம்

மசய்யப்படுகின்றது.

இலக்கணப்

பிசழதிருத்திகள்

அறியப்பட்ட

மசொற்களின் மபொிய பட்டியலுடன் மசொற்கசள ஒப்பிட்டுப்பொர்க்கும். மசொல் அந்தப் பட்டியலில்
இல்லொவிட்டொல் அது பிசழயொனது என்று கருதப்படும்.

ஒற்றுச யுள்ள (சொியொன) மசொற்கள்

பதில் மசொற்களொகத் தரப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக *Gemran என்பது German எனத் திருத்தப்படும்.
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இலக்கணப் பிசழகள்: ஒரு ம ொழியின் இலக்கண விதிகளுடன் ஒத்துப்பபொகொத ஒரு வொக்கியத்சத
விசளவிக்கும் பிசழ இலக்கணப் பிசழயொகும்.

எழுத்துப்பிசழ திருத்தம் பபொல அல்லொ ல்

இலக்கணப்பிசழ திருத்தம் சூழல் ததகவசலப் பயன்படுத்த பவண்டியது அவசிய ொகும்.
*Harry Potter bigger then than Titanic?
இப்பிசழ தட்டச்சொல் ஏற்பட்டதொ, எழுதுபவொின்
இசடயில்

ஏற்பட்ட

தவறொன

னதில் then என்பதற்கும் than என்பதற்கும்

புொிந்துமகொள்சகயொல்

ஏற்பட்டதொ

என்பசதத்

தீர் ொனிக்க

இயலொது. then என்பசதப் பயன்படுத்துவது தவறு என்று மதளிவொகத் மதொிவதொல் இது
இலக்கணப் பிசழயொகும்.
இலக்கணப் பிசழகசள அச ப்புசொர் பிசழ
பகுக்கலொம்.

ற்றும் அச ப்புசொரொ பிசழ என்று

அச ப்பு சொர்ந்த பிசழகசளச் மசொற்கசளச் மசருகிபயொ

இரண்படொ மசொற்கசள

கர்த்திபயொ

ட்டுப

திருத்த இயலும்.

ீக்கிபயொ ஒன்பறொ

அச ப்புசொரொத பிசழகசள

இருக்கிற மசொல்சல பவற்று மசொல்லொல் இடம்மபயர்த்து திருத்தம் மசய்ய இயலும்.
சடப்பிசழகள்: இயல்பற்ற/அசொதொரொண மசொற்களும் சிக்கலொன வொக்கிய அச ப்புகளும்
உசரசய/பனுவசலப்
விரும்பப்படுவதில்சல.

புொிந்துமகொள்வசதக்
இந்ப ர்வுகள்

சடப்

இலக்கணப்பிசழகசளப் பபொல் அல்லொ ல்
பனுவல்/உசர

வசகசயச்

ண்பர்களுக்கிசடயிலொன

பிசழகள்

இது
என்று

யொரொலும்
கருதப்படும்.

சடப் பிசழகள் அதிக ொகச் சூழசலச் சொர்ந்தும்

சொர்ந்தும்
ின்னஞ்சல்

கடின ொக்குகின்றது;

அச யும்.

எடுத்துக்கொட்டொக,

கருதுப்பொி ொற்றம்

ம ொழியின்

மசொந்த

பசடப்பொக்கப்

பயன்பொட்சட அனு திக்கின்றது; அனொல் மதொழில் நுட்ப ஆணவப்படுத்தல் மபொருண்ச
யக்கத்தொல் பொதிக்கலொகொது. அச ப்பு உறுதிப்பொடு (configurability) இலக்கணப் பிசழ
திருத்தங்கசள விட சட பிசழ திருத்தத்திற்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, பினவரும் வொக்கியத்சத எடுத்துக்மகொள்ளவும்.
But it [a human reason] quickly discover that, in this way, its labours must remain ever
incomplete, because new questions never cease to present themselves, and thus it finds
itself compelled to have recourse to principles which transcend the region of
experiences, while they are regarded by common sense without distrust.
இவ்வொக்கியம் உண்ச யொன கொரணத்தொல் கொந்தின் வி ர்சனத் திறனொய்விலிருந்து (Kant’s
Critique) விசளந்ததொகும். இது 48 மசொல்

ீளமுள்ளதொகும்; பலரும் இது புொிந்துமகொள்வதற்குக்

கடின ொனது என்று ஒத்துக்மகொள்வர். இதற்குக் கொரணம் அதன்
கடின ொன

மசொற்மறொசக,

இரட்சட

எதிர் சறயின்
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இக்கொலகட்டத்தில் புொிந்துமகொள்வதற்கு எளிச யொன ஆணவத்தின் பதசவயுள்ள சூழலில்,
இவ்வொக்கியத்தில் சடச் சிக்கல் உள்ளதொகக் கருதலொம்.
மபொருண்ச ப் பிசழகள்: சடப் பிசழபயொ இலக்கணப்பிசழபயொ எழுத்துப் பிசழபயொ இல்லொத
தவறொன தகவல் உள்ள ஒரு வொக்கியத்தில் மபொருண்ச ப் பிசழ உள்ளதொகக் கருதலொம்.
மபொருண்ச ப்

பிசழகசளக்

கண்டுபிடிக்க

ிகப்

பரந்த

உலகறிவு

(world

பதசவயொதலொல், இப்பிசழகசள வழக்க ொகக் கண்டுபிடிக்க இயலொது.

knowledge)

எடுத்துக்கொட்டொக,

“MySQL is a great editor for programming!” என்ற வொக்கியம் உண்ச பயொ மபொய்பயொ அல்ல;
MySQL என்பது ஒரு எடிட்டர் அல்ல ஒரு படட்டொ பபஸ் ஆகும் என்பதொல் இது மபொருசளத்
தரவில்சல. பரந்த உலகறிவு இல்லொ ல் இசதத் மதொிந்துமகொள்ள இயலொது. உலகறிவு சூழலின்
ஒரு வடிவொகும்; ஆனொல் இன்சறய கொலகட்டத்தில் இது ம ன்மபொருளின் புொிந்துமகொள்ளலுக்கு
அப்பொற்பட்டதொகும்.
பிசழகளுக்கும் (errors) தவறுகளுக்கும் (mistakes) பவறுபொடு பொரொட்டபவண்டியதில்சல.
தவறொகப் கருதப்படுபசவகளும் ப ொச ொக எழுதப்படுபசவகளும் பிசழகளொகும். இலக்கணம்
(அல்லது மதொடொியல்) சொியொன வொக்கியங்கள் எவ்வொறு இருக்கபவண்டும் என்பசத விளக்கும்
விதிகளின் ஒழுங்கச ப்பொகும் (system of rules). எவ்வொபறொ விதிகள்
இருக்கின்றது; இதன் கொரண ொகப் மபரும்பொலொன

க்கள்

னதில்

க்கள் ஒரு வொக்கியம் தவறொனதொ இல்சலயொ

என்பசத எளிதில் தீர் ொனிக்க இயலும். உள்ளுணர்வு /

ன உணர்வு (intuition) அடிப்பசடயில்

சொியொனது/தவறொனது என்ற தீர் ொனத்சதக் கடின ொக்கும் எல்சலசய ஒட்டிவரும் ப ர்வுகசளக்
கொண்பது சொத்திய ொகும். பிசழயொன மசய்திக்குப் பதிலொக விளக்க எச்சொிக்சகச் மசய்திசயக்
(descriptive warning message) கொட்டி ஒரு ம ன்மபொருள் இந்ப ர்வுகசளக் சகயொளும்.
இலக்கண விதி சில சொியொன வொக்கியங்களுக்கும் மபொருந்துவது மதொிந்தொல், எச்சொிக்சகச்
மசய்திகளும் சடப் பிசழகளுக்கும் இலக்கணப் பிசழகளுக்கும் பயனுள்ளசவயொக அச யும்.
7.5. த ிழில் எழுத்துப்பிசழ ற்றும் இலக்கணப்பிசழத் திருத்தி உருவொக்கம்
இங்கு த ிழுக்மகன்று உருவொக்கப்பட்ட எழத்துப் பிசழ
திருத்திகளின்

சுருக்க ொன

தகவல்கள்

உருவொக்கப்பட்ட எழுத்துப் பிசழ

தரப்படும்.

ப லும்

ற்றும் இலக்கணப் பிசழ
இவ்வொய்வின்

ற்றும் இலக்கணப் பிசழ திருத்தியின்

விசளவொக

ொதிொி விளக்கப்படும்.

த ிழுக்மகன்று எழுத்துப்பிசழ திருத்தி உவொக்கும் முயற்சிகள் பல ப ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. சில
மசொல்லொய்விகளில்

இத்தசகய

எழுத்துப்பிசழ

திருத்திகள்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இருப்பினும் முழுச யொன எழுத்துப் பிசழ திருத்தி இதுவசர உருவொக்கப் படவில்சல என்பற
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கூறலொம்.

இதுவசர உருவொக்கப்பட்ட எழுத்துப் பிசழ திருத்திகள் பற்றி இங்குச் சுருக்க ொக

விளக்கப்பட்டுள்ளது.
7.5.1 த ிழ்ப் பல்கசலக்கழகப் பிசழத் திருத்தி
த ிழ்ப் பல்கசலக் கழக ம ொழியியல் துசறயில் இரொபசந்திரன் அவர்களொல் 1999-2001
கொலகட்டத்தில் த ிழுக்கு எழுத்துப் பிசழ திருத்தியும் இலக்கணப்பிசழ திருத்தியும் உருவொக்கும்
முயற்சி பல்கசலக்கழக

ொன்யக்குழுவின்

ிதி ல்சகயொல் ப ற்மகொள்ளப்பட்டது (Rajendran

1999). இது உருபனியல் பகுப்பொய்வி அடிப்பசடயில் அச ந்திருந்தது. உருபனியல் பகுப்பொய்வி
அனுசொரகொ

திட்டம்

அடிப்பசடயில்

அச ந்திருந்தது.

இது

ஒரு

அடுக்குமுசற

அணுகுமுசறயொகும் (paradigmatic approach). இதில் விசனகளும் மபயர்களும் அசவகளின்
ஒலியனியல்-உருபனியல்

டத்சத

அடிப்பசடயில்

குழுக்களொகப்

பிொிக்கப்பட்டு

அதன்

அடிப்பசடயில் விசனவடிவங்களும் மபயர்வடிவங்களும் ஆயப்பட்டன. தவறொன உருபனியல்
பகுப்பொய்வு விசளந்தொல் அச்மசொல் தவறு என்று சுட்டிக்கொட்டப்படும். சொியன உருபனியல்
பகுப்பொய்வு விசளந்தொல் மசொற்கள் சொியொனசவ என்று சுட்டிக்கொட்டப்படும். இந்த அளவில் தொன்
இவ்வொய்வு அச ந்தது. இதற்கு ப ல் இவ்வொய்வு ப ற்மகொள்ளப்படவில்சல. இருப்பினும்
த ிழின் ஒலியனியல் அச ப்பும் உருபனியல் அச ப்பும் ஆயப்பட்டு தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன.
ஒலியன் வருசகமுசற விதிகள், உருபன் வருசக முசற விதிகள், மசொற்கள்
வருசக

முசற

விதிகள்

யொவும்

திரட்டப்பட்டு

கணினி

ற்றும் மதொடர்கள்

ம ொழியியல்

பட்டியலிடப்பட்டன. மசொற்களின் வசகப்பொடு அசடயொளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு

ஆய்வுக்கொக
ின் அகரொதியும்

உருவொக்கப்பட்டது.
7.5. 2. தனபொலன் ற்றும் பிறொின் த ிழ் எழுத்துப்பிசழத் திருத்தி
தனபொலன்

ற்றும் பிறர் த ிழுக்கு என்று உருவொக்கிய எழுத்துப் பிசழ திருத்தி

(Dhanabalan, Ranjani Parthasarathi and Geetha) அகரொதிகசளப் பயன்படுத்துகின்றது.
உருபனியல்

ற்றும் மதொடொியல் தகவல்கசளக் மகொண்ட அகரொதிகள் மசொல் ஆய்விகளில்

ஒருங்கிசணக்க

இயலும்

த ிழ்

எழுத்துப்பிசழ

திருத்தி

உருவொக்கவும்

அதிக

கலசவத்

தன்ச யொன இயற்சகம ொழி ஆய்வுப் பயன்பொடுகளில் பயன்படுத்த இயலும் உருபனியல்
ற்றும் மதொடொியல் ஆய்விகளின் உருவொக்கத்திற்கும் பதசவப்படுகின்றது.
7.5.2.1. த ிழ்ப் பிசழத்திருத்தத்தின் சிக்கல்கள்
இவர்கள்

பிசழ

திருத்தத்தின்

முக்கியச்

சிக்கல்களொகப்

பின்வருவனவற்சறப்

பட்டியலிடுகின்றனர்.
1. பவற்றுச

உருபுகசளக் சகயொளுதல்: ஆங்கிலத்தில் தனிச் மசொல்லொக வரும் முன்னுருபுகள்

த ிழில் பவற்றுச உருபுகளொகவும் (பின்மனொட்டுகளொகவும்) முன்னுருபுகளொகவும் வரும்.
எ.கொ. ரொ ன் கிருஷ்ணசனப் பற்றிச் மசொல்கின்றொன்.
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2.

பவற்றுச

உருபுகளொல்

பவர்ச்மசொல்சலப்

மபயரொகபவொ

விசனயொகபவொ

வசகப்படுத்துதல்.
3. குற்றுயிர்-ம ட்டுயிர் பிசழகசளக் சகயொளுதல்.
கிணறு - பகணறு
4. இரு மசொற்களுக்கு இசடயில் வரும் புணர்ச்சி விதிகசளக் சகயொளுதல்.
அவனுக்குப் பிறகு
7.5.2.2 த ிழ்ப் பிசழத்திருத்தியின் மதொகுதிகள்
த ிழ் பிசழ திருத்தியின் மபொதுவொன அச ப்பு ஒழுக்குப் படத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.
மதொடக்கத்தில் பிசழதிருத்தி ஆவணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மசொற்கசள ஒரு பவசளக்கு ஒன்று
என்று படிக்கின்றது.

அகரொதி பின்னர் கிசடத்த மசொல்சல பொிபசொதிக்கின்றது.

அகரொதியில் கொணப்பட்டொல் அது ஒரு சொியொன மசொல்லொகக் கருதப்படும்.
கொணப்படொவிட்டொல் அது பிசழதிருத்தத்திற்கு அனுப்பப்படும்.

மசொல்

மசொல் அகரதியில்

பிசழ திருத்தி பின்வரும்

பகுதிகசளக் மகொண்டது:


பனுவல் பகுத்துக் குறித்தல்



எழுத்துக் கூட்டல் பொிபசொதசன ற்றும் திருத்தல்



பொிந்துசரப் பட்டியல் உருவொக்கம்

இப்பகுதிகளுக்கு உதவப் பிி்சழ திருத்தி பின்வருவனவற்சறப பயன்படுத்தும்.


தரப்பட்ட மசொல்சல ஆயும் உருபனியல் ஆய்வி



பொிந்துசரகசள உருவொக்கும் உருபனியல் உருவொக்கி

பனுவல் பகுத்துக் குறித்தல் உள்ளீடு மசய்யப்பட்ட ஆவணத்தில் பிசழ திருத்துவதற்குப்
மபொருத்த ொன ஒரு மசொல்சல அசதச் சுற்றியுள்ள பனுவலிலிருந்து தனியொகப் பிொிக்கின்றது.
கண்டுபிடிக்கப் பட்ட மசொல் பிசழயொனது என்றொல்
பகுதிக்கும்

அது பின்னர் எழுத்துப்பிசழ திருத்தப்

பொிந்துசரகள் உருவொக்கப் பகுதிக்கு அனுப்பபடும்.

ஆவணங்களச் மசொற்களின்

பட்டியலொகப் பகுத்துக்குறித்த பின்னர் ஒவ்மவொரு மசொல்லும் உருபனியல் பகுப்பொய்விக்கு
(morphological analyzer) அனுப்பப்படும். உருபனியல் பகுப்பொய்வி பின்மனொட்சடப் பிொிக்க
முயலும்.

அது சொியொன மசொற்கசள

ட்டும் பகுத்தொயும் படிக்கு திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.

எழுத்துப்பிசழ கொரண ொக அது பின்மனொட்சடப் பிொிக்க இயலவில்சல என்றொல் அது
அச்மசொல்சல எழுத்துக் கூட்டல் பொிி்பசொதசன

ற்றும் திருத்தப் பகுதிக்கு அனுப்பும். மசொல்சல

பவர்களொகவும் பின்மனொட்டுக்களொகவும் பிொித்த பின்னர் அகரொதியுடன் ஒப்பிடப்பட்டு அதன்
மசல்லுபடி சொிபொர்க்கப்படும். அச்மசொல் அகரொதியில் இல்சல என்றொல் அண்ச
மபொருந்துகிற பொிந்துசரகள் மதொிந்மதடுக்கப்படும்.
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த ிழில்

மபயர்

ஒரு

மசொல்லொகும்.

இது

பவற்றுச

உருபுகசளயும்

பன்ச

உருபுகசளயும் பின்னுருபுகசளயும் குசறமசொல் (clitics) பின்மனொட்டுக்கசளயும் எடுக்க வல்லன.
மபயர் மசொல்பகுதிகசள ஓருபன் மசொற்கள் (எ.கொ. கல்,
(எ.கொ. கல்வி, கொட்சி) என்றும்
ஒட்டுக்களொகவும்

பிொிக்க

ஒட்டுக்களொகவும்

பிொிக்க

பகுக்க இயலும். ஓருபன் மசொற்கசள பவர்களொகவும்

இயலொது;
இயலும்.

ஆனொல்
பவற்றுச

பயனிசலக்கும் இசடபய உள்ள மதொடொியல்
த ிழில்

மபரும்பொலொன

லர்) என்றும் பல்லுருபன் மசொற்கள்

பல்லுருபன்
உருபுகள்

மசொற்கசள

மபயர்த்மதொடருக்கும்

ற்றும் மபொருண்ச

பவற்றுச கள்

பவர்களொகவும்
விசனப்

உறவுகசள மவளிப்படுத்தும்.

பின்மனொட்டுக்களொலும்

சில

பவற்றுச

பின்மனொட்டுக்களுடன் இசணந்த பின்னுருபுகளொலும் ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யப்படும்.

இங்கு

பத்து பவற்றுச கள் கருத்தில் மகொள்ளப்பட்டுள்ளன; அவற்றின் பட்டியல் பின்மனொடுக்களுடன்
அட்டவசண 1-இல் தரப்பட்டுள்ளன.
வ.எண்

பவற்றுச

பின்மனொட்டு

1

எழுவொய் பவற்றுச

0

2

மசயப்படுமபொருள் பவற்றுச

ஐ

3

மகொசட பவற்றுச

கு

4

பயன் பவற்றுச

உக்கொக

5

கருவி பவற்றுச

ஆல்

6

உடனிகழ்ச்சி பவற்றுச

ஆல்

7

இட பவற்றுச

இல்

8

ீங்கல் பவற்றுச

9

கிழச பவற்றுச

இல்லிருந்து, இட ிருந்து
அது

பிசழதிருத்தச் மசயல்பொடு பவற்றுச

உருபு சொிபொர்த்தல், பின்னுரு சொிபொர்த்தல், மபயரசட

சொிபொர்த்தல் என்று ப லும் பகுக்கப்படும்.

இல், ஆல், இடம், உடன், ஆக, கல், உக்கு, ஓடு,

இருந்து, உசடய, அது பபொன்ற பவறுபட்ட பவற்றுச
பிொித்மதடுக்கப்படுகின்றன.
தீர் ொனிக்க ஒரு சொிபொர்ப்பு

இக்கட்டத்திற்குப்

உருபுகள் உருபனியல் பகுப்பொய்வியொல்

பின்னர்

இறுதி

ஒட்டின்

மசல்லுபடிசயச்

டத்தப்மபறும். பின்வருவன மபயர்களில் பவற்றுச

விசளயும் சில பிசழகளொகும்.
எ.கொ.

ரத்தில் என்பதற்குப் பதிலொக ரத்தல் என வருதல்
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அவனிடம் என்பதற்குப் பதிலொக அவபனடம் என வருதல்
அவனுக்கொக என்பதற்குப் பதிலொக அவனுக்க என வருதல்
ரங்கள் என்பதற்குப் பதிலொக ரங்கொள் என வருதல்
ரத்திலிருந்து என்பதற்குப் பதிலொக ரத்திலருந்து என வருதல்
ரத்துக்கு என்பதற்குப் பதிலொக ரத்தக்கு என வருதல்
ரத்திலருந்து என்ற மசொல்சல எழுத்துப்பிசழ சொிபொர்க்க எடுத்துக்மகொள்ளவும். இச்மசொல்
பகுப்பொய்வுக்கொக உருபனியல் பகுப்பொய்விக்கு அனுப்பப்படும்.

மசொல்லின் பின்மனொட்டு

இலருந்து என்று இருப்பதன் கொரண ொக உருபனியல் பகுப்பொய்வியொல் இச்மசொல்சலப் பிொிக்க
இயலவில்சல. எழுத்துக்கூட்டல் சொிபொர்ப்பும் பிசழதிருத்தக் கட்டமும் இறுதி பின்மனொட்சட
(இலருந்து என்பசத)

இலிருந்து எனத் திருத்தி மசொல்சலப் பிொிப்பதற்கொக உருபனியல்

பகுப்பொய்விக்கு அனுப்பும்.

இறுதியில் அது பவர்ச்மசொல்சலயும் பிமனொட்சடயும் பொிந்துசர

உருவொக்கக் கட்டத்திற்கு அனுப்பும்.
7.5.2.2.2 விசனச் மசொற்கசளச் சொிபொர்த்தல்
கொல ஒட்டுக்கசள ஏற்கவல்ல மசொல் விசனயொகும். விசனச் மசொல் விசனயசடயொல்
அல்லது

விி்சனமயச்சத்

ஒட்டுக்களொல் திொிபுறலொம்

மதொடரொல்

அசடமசய்யப்படலொம்;

விி்சன

இடம்-எண்-பொல்

ற்றும் மபயமரச்ச ொகபவொ விசன எச்ச ொகபவொ

விசனகள் இரு குழு ங்களொகப் பகுக்கப்படும்: ஒன்று முற்று வடிவம்;

ொற்றப்படலொம்.

ற்மறொன்று எச்சவடிவம்.

முற்றுவடிவம்
விசனயின்

முற்றுவடிவம்

தனி ிசல

வடிவொகபவொ

கூட்டு ிசல

வடிவொகபவொ

இருக்கலொம். தனி ிசல முற்று வடிவங்கள் அச ப்பு வகுப்புகளின் படி மூன்று குழு ங்களொகப்
பகுக்கப்படும்.
1. பின்மனொட்டுகள் எடுக்கொத விசனகள். எ.கொ. சொி, தனி.
2. இடம்-எண்-பொல் ஒட்டு ஏற்கொத கொல ில்லொ விசனகள். எ.கொ. இல்சல, உண்டு
3. இடம்-எண்-பொல் ஒட்டுக்களொல் திொிபுறும்

ற்று

பிற ஒட்டுக்கசளயும் ஏற்கும்

விசனகள். எ.கொ. சொப்பிடு
விசனயடிகள் அசவகள் ஏற்கும் கொல ஒட்டுகள் அடிப்பசடயயில் வசகப்படுத்தப் படபவண்டும்.
தனி ிசல முற்றுவிசனகள்
கொல ஒட்டுகசளயும் இடம்-எண்-பொல் ஒட்டுக்கசளயும்

ஏற்கும் விசனகள் தனி ிசல

விசனகள் என அசழக்கப்மபறும். இதில் பவர்கசளத் மதொடர்ந்து கொல ஒட்டுகளும் அதசனத்
மதொடர்ந்து இடம்-எண்-பொல் ஒட்டுக்களும் பசர்க்கப்படும்.

னித எழுவொய்களுக்கும்

னிதரல்லொத

எழுவொய்க்களுக்கும் கொல ஒட்டுகள் எப்மபொழுதும் ஒன்றொக இருப்தில்சல. ப லும்

னிதரல்லொத
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ஒருச

எழுவொய்க்கும்

னிதரல்லொத பன்ச

எழுவொய்க்கும் எப்மபொழுதும் கொல ஒட்டுகள்

ஒன்றொக இருப்பதில்சல. இடம்-எண்-பொல் ஒட்டுக்கள் எழுவொயுடன் உடன்பொடு மகொண்டிருக்கும்.
கொல ஒட்டுக்குப் பதிலொக எதிர் சற ஒட்டொன ஆ என்பசதயும் விசனபவருடன் ப ரடியொகச்
பசர்த்து எதிர் சற விசனவடிசவப் மபறவியலும்.
எ.கொ.
மசய்-கிற்-ஆன் ( ிகழ்கொலம்)
மசய்-த்-ஆன் (இறந்தகொலம்)
மசய்-வ்.ஆன் (எதிர்கொலம்)
மசய்ய்-ஆ-து (எதிர் சற வடிவம்)
கூட்டு ிசல முற்று விசனகள்
கூடு ிசல விசன விசனயடி, விசனயொறுவசக, விசனப்பொடு, விசனப ொக்கு, கொலம்,
இடம்-எண்-பொல்
மதொடரும்

ற்றும் குசறச்மசொல் இவற்சறக் மகொண்டிருக்கும்.

ஒட்டுகள்

விருப்பொகும்.

கூட்டு ிசல

விசனகள்

இவற்றில் விசனயடிசயத்
ஒன்பறொ

அதற்கு

ப பலொ

துசணவிசனகசளக் மகொண்டிருக்கும். மபொதுவொக ஒருவசகத் துசணவினசன அபதபபொன்ற
துசணவிசனசயத் மதொடரொது.
விசனயின் எச்ச வடிவங்கள்
விசன

எச்ச

வடிவங்கசளப்

மபயமரச்ச

வடிவம்,

விசனமயச்ச

வடிவம்

என்று

வசகப்படுத்தலொம். மபயமரச்ச வடிசவக் கொல ஒட்டுடன் அ என்ற ஒட்சடச் பசர்த்துப் மபறலொம்.
எ.கொ.
படி-த்த்-அ > படித்த
பதி-க்கின்ற்-அ > படிக்கின்ற
படி-உம் > படிக்கும்
விசனயுடன் அ அல்லது து அல்லது ஆல் என்ற ஒட்சட ப ரடியொகச் பசர்த்து விசனமயச்ச
வடிசவப் மபறலொம்.
எ.கொ.
பபொ-க > பபொக (மசய்ய விசனமயச்சம்)
படி-க்க > படிக்க (மசய்ய விசனஎச்சம்)
பொர்-த்து > பொர்த்து (மசய்து விசனமயச்சம்)
மசய்-த்-ஆல் > மசய்தொல் ( ிபந்தசன விசனமயச்சம்)
படி-த்-ஆல் > படித்தொல் ( ிபந்தசன விசனமயச்சம்)
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விசன

சொிபொர்ப்பு

இடம்-எண்-பொல்

வசகபடுத்தப்படும்.

விசனயின்

பிொித்மதடுக்கப்படும்.

சொிபொர்ப்பு,
பவறுபட்ட

கொல

ஒட்டு

ஒட்டுகள்

சொிபொர்ப்பு

என

உருபனியல்

ப லும்

ஆய்வியொல்

கொல ஒட்டுகள் கிற், கின்று, ஆனின்று, ப், வ், த், ட், ற் என்பனவற்சற

உட்படுத்தும். இசவ விசனகசள ிகழ்கொலம் அல்லது இறந்தகொலம் அல்லது எதிர்கொலம் என்று
அசடயொளப்படுத்தும். இடம்-எண்-பொல் ஒட்டுகள் அன், ஆன், அள், ஆள், அர், ஆர், து, அ, சவ,

கள் என்பனவற்சற உட்படுத்தும்.

விசனயின் ஒட்டுகளில் மசொல் பிசழயொக எழுதப்பட்டொல்

பிசழ திருத்தப்பட்டு சொத்திய ொன பொிந்துசரகள் உருவொக்கப்படும்.
எ.கொ.

மசய்கிறொர்கள் என்பதற்குப் பதிலொகச் மசய்கிறர்கள் என வருதல்
மசய்தது என்பதற்குப் பதிலொகச் மசய்தத என வருதல்
மசய்வொன் என்பதற்குப் பதிலொகச் மசய்வன் என வருதல்
பதொன்றுகின்றன் என்ற மசொல்சலக் கருத்தில் மகொள்ளவும். இச்மசொல் பகுத்தொயப்படுவதற்கொக
உருபனியல் பகுப்பொய்வியிடம் அனுப்பப்படுகின்றது. எழுத்துக்கூட்டல் சொிபொர்ப்பு, திருத்தம்
என்ற கட்டங்கள் பதொன்றுகின்றன் என்ற மசொல்லின் இறுதி ஒட்டொன அன் என்பசத ஆன் என
திருத்துகின்றது.

பகுப்பொய்வி

பவர்ச்

மசொல்சலயும்

பின்மனொட்டுக்கசளயும்

பொிந்துசர

உருவொகக்கட்டத்திற்கு அனுப்புகின்றது. உருபனியல் பகுப்பொய்வியொல் அனுப்பப்பட்ட பவர்ச்
மசொல்சலயும்

பின்மனொட்டுகசளயும்

பொிந்துசர

உருவக்கக்

கட்டம்

பொிந்துசர

உருவொக்கத்திற்கொக உருபனியல் உருவொக்கியிடம் அனுப்புகின்றது.
7.5.2.2.3 பின்னுருபுகசளச் சொிபொர்த்தல்
பவற்றுச

உருபின் மசயல்பொட்சடச் மசய்யும் மசொல் பின்னுருபு என அசழக்கப்படும்.

மபொதுவொக பின்னுருபு பவற்றுச

பின்மனொட்டிற்குப் பின்னர் வரும். சில இடங்களில் பவற்றுச

பின்மனொட்டு விருப்பொக வரும். பின்னுருபுகள் அவற்றின் முன்வரும் பவற்றுச

உருபுகளின்

அடிப்பசடயில் ஐந்து வகுப்புகளொக வசகபடுத்தப்படுகின்றன.
மசயப்படுமபொருள் பவற்றுச யின் பின்னர் வரும் பின்மனொட்டுகள்:

விட, பபொல, மகொண்டு, பற்றி, குறித்து, சுற்றி, விட்டு, தவிர, முன்னிட்டு, பவண்டி, ஒட்டி,
மபொறுத்து, மபொறுத்தவசர, …
உசடச பவற்றுச யின் பின்னர் வரும் பின்மனொட்டுகள்:

ீது, ப ல், வழியொக, மூல ொக, வொயிலொக, கீழ், …
இட பவற்றுச யின் பின்னர் வரும் பின்மனொட்டுகள்:

இருந்து, உள்ள
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மகொசட பவற்றுச யின் பின்னர் வரும் பின்மனொட்டுகள்:

ஆக, என்று, முன், பின், உொிய, உசடய,

த்தியில், எதிொில், அருகில், பதில், தகுந்த,

ொறொக, ப ரொக, …
உள்ளீட்டுச் மசொல் ஒரு பின்மனொட்டொக இருந்தொல் அது சொியொ தவறொ என்று சொிபொர்க்கும். மசொல்
தவறு என்றொல் ப ரொக்கப்படும் ற்றும் பொிந்துசரகள்/ஆபலொசசனகள் உருவொக்கப்படும்.
7.5.2.2.4. ஒன்றுபபொல் உச்சொிக்கப்படும் எழுத்துக்கள்
ஒன்றுபபொல்

உச்சொிக்கப்படும்

எழுத்து

மசொல்லின்

எழுத்துமுசறயில்

தவசற

விசளவிக்கக்கூடும். எடுத்துக்கொட்டொகத் தொளம் என்ற மசொசல எடுத்துக்மகொள்வும். ள என்ற
எழுத்து ல எனத் தவறொக (தொலம்) எழுதப்படலொம். த ிழில் மூன்று எழுத்துக்களுக்கு அவற்சறப்
பபொலபவ உச்சொிக்கப்படும் எழுத்துக்கள் உள்ளன. தவறொன மசொல்லுக்குச்

சொத்திய ொன

ஒன்றுபபொல் உச்சொிக்கப்படும் எழத்துக்கசளப் பொிபசொதித்து அகரொதியில் உள்ள பொிந்துசரகள்
பயன்படுத்துபவொருக்குக் கொட்டப்படும். த ிழில் ஒன்றுபபொல் உச்சொிக்கப்படுகின்ற சொத்திய ொன
எழுத்துக்கள் பின்வருவனவொகும்.
ல, ள, ழ
ர, ற
ண, , ன
7.5.2.2.5 அண்ச விசசப் பிசழகள்
தட்டச்சு மசய்யும் பபொது பயன்படுத்துபவொர் சொியொன ஒன்றிற்குப் பதிலொகத் தவறொன
ஒன்சறத் தட்டச்சு மசய்யலொம். எனபவ தவறொகத் தட்டச்சு மசய்யப்பட்ட எழுத்தின் அடுத்துவரும்
விசசகசளக் கருத்தில் மகொள்வது முக்கிய ொன பங்களிப்பு மசய்கின்றது. தவறொகத் தட்டச்சு
மசய்யப்பட்ட எழுத்து ஏதொவது அண்ச

விசசயுடன் மபொருந்தினொல் தவறொன எழுத்துக்குப்

பதிலொகச் சொியொனசத இடம்மபயர்க்கவும். அதன்பின்னர் திருத்தப்பட்ட மசொல்சலச் சொத்திய ொன
பொிந்துசரகசள உருவொக்க அகரொதியில் அல்லது பவற்றுச

விதிகளொல் சொிபொர்க்கவும். அண்ச

விசச திருத்தங்கள் த ிழ் 99 என்ற பண்பட்ட விசசப்பலசக அடிப்பசடயில் அச யும்.
எடுத்துக்கொட்டொக ’அவனுசடய’ என்ற மசொல் அவனுடஎய அல்லது அவனுபடொய என்று
தவறொகத் தட்டச்சு மசய்யப்படக்கூடும். இசவகள் சட என்ற எழுத்திற்குச் சொத்திய ொன அண்ச
விசசத் தவறுகளொகும். எல்லொ சொத்திய ொன அண்ச

விசசகளும் இடம்மபயர்க்கப்பட்டு

அகரொதியில் சொிபொர்க்கப்பட்டு தவறு திருத்தம் மசயல்படுகின்றது.
எ.கொ. அ -ஆ, ஏ, எ, அஒவ்
க -ள, ற, ப, ல ங
எ அ, ஆ, ஏ, உ, அஒவ், ஓ
ப ற, , க, , ல, ர
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பவர்மசொல்லில்

உள்ள

தவறுகளின்

திருத்தம்

முடிவுற்றொல்

மதொடர்புள்ள

ஒட்டுக்களுடன்

திருத்தப்பட்டசவகள் பொிந்துசர உருவக்க ிசலக்கு அனுப்பப்படும்.
7.5.2.2.6 எழுத்து ிசல ிறுத்து விதிகள்
ஒரு த ிழ்ச் மசொல் 12 உயிர்களில் ஒன்றொபலொ 10 உயிர்ம ய்களில் (க, ச, த, , ப,
ய, ஞ) ஒன்றொபலொ மதொடங்கப்படபவண்டும்.

, ய, வ,

இதுபபொல் த ிழ்ச் மசொல் 12 உயிர்களில்

ஒன்றொபலொ 9 ம ய்களில் (ண், ம், ன், ய், ர், ல், ழ், ள், ன்) ஒன்றொபலொ இறுதியுறபவண்டும். மசொல்
இந்த

குழு த்திலிருந்து

மதொடங்கொவிட்டொல்,

பிசழதிருத்தி

சொத்திய ொன

திருத்தங்கசளச்

மசய்யும்; அகரொதியிலிருந்து அண்ச யிலுள்ள மபொருத்த ொன பவர்மசொற்கசளப் மபறும். இது
பபொல் ஒரு மசொல் முன்னர் கூறின எழுத்துகளொல் இறுதியுறொவிட்டொல் பவற்றுச

விதிகசளப்

பயன்படுத்தி பிசழதிருத்தி அசதத் திருத்தும்.
7.5.2.2.7அகரொதிசயப் பொர்த்தல்
ற்மறொரு முக்கிய ொன விசயம் அகரொதியின் வடிவம், திொிபு

ற்றும் ஆக்கத்தின் சிக்கல்,

அகரொதி பகொப்பு ஒழுங்கச ப்பு, அகரொதி பிொிப்பு, மசொல் மபறும் உபொயம்/மதொழில்நுட்பம்
பிறவற்றுடன் மதொடர்புசடய கணினி அகரொதி.

ற்றும்

இங்குப் பயன்படுத்தப்படும் த ிழ் அகரொதி

மபயர், விசன, மபயரசட, விசனயசட, குசறச்மசொற்கள் என்ற எல்லொ பவர்ச்மசொற்கசளயும்
மகொண்டிருக்கும். பவர்ச்மசொல்லில் ஏதொவது பிசழ இருந்தொல் மசொல்லின் திருத்தம் மசய்யப்படும்
ற்றும் அண்ச ப்படும் மபொருத்த ொன அகரொதி மசொற்கள் பசகொிக்கப்படும். இந்த உருவொக்கம்
பொிந்துசர உருவொக்க ிசலக்கு (suggestion generation phase) அனுப்பப்படும்.
7.5.2.2.8 பொிந்துசர உருவொக்கம்
பிசழதிருத்தி

எல்லொச்

சொத்திய ொன

பொிந்துசரகசளயும்

உருவொக்க

உருபனியல்

உருவொக்கிசயப் பயன்படுத்தும். த ிழுக்குத் திட்டவசரவு மசய்யப்பட்ட உருபனியல் உருவொக்கி
மபயர்கள், விசனகள், பின்னுருபுகள், மபயரசடகள், விசனயசடகள்

ற்றும் பிற மதொடொியல்

வசகப்பொடுகசளத் தனித்தனியொகக் சகயொள்வது அவசியொ ொகும்; ஏமனன்றொல் இந்த ஒவ்மவொரு
மதொடொியல் வசகப்பொட்டிற்கும் உருபனியல் கூறுகளின் பசர்க்சக பவறுபட்ட தகவல் வசக
அடிப்பசடயிலொனது.
பவர்களிலிருந்து மபயர்த் திி்ொிபு ஆக்கங்கசள உருவொக்கும் பபொது பன்ச

ஒட்டின்

வடிசவத் தீர் ொனிக்கும் ம ொழியியல் விதிகள் கருத்தில் மகொள்ளப்படபவண்டும். மபயர்களுக்கு
பவற்றுச

உருபுகசள இணப்பது உருபனியல் உருவொக்கியின் முக்கிய ொன பவசலயொகும்.

ப லும் மபயர்கள் பவற்றுச

உருபுகசளத் திொிபடியொகத்தொன் ஏற்க இயலும் என்பசதயும்

கருத்தில் மகொள்ளபவண்டும். ஒலி ிரவல் ஒட்டுகள் சில ப ர்வுகளில் திொிபடிசொர் ஒட்டுகளுடபனொ
(oblique suffix)

பன்ச

ஒட்டுகளுடபனொ இசணந்து வரும். மபயர் பவர்களுடன் முன்னர்

மசொன்ன ஒட்டுகளின் பசர்க்சகயின் பபொது புணர்ச்சி விதிகள் கருத்தில் மகொள்ளப்படபவண்டும்.
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த ிழ்

விசனயின்

உருபனியல்

அச ப்பு

இடம்,

பொல்,

எண்

பபொன்றவற்சற

உருப்பபடுத்தம் மசய்யும் ஒட்டுகசளக் சகயொளுவதொலும் விசனயொற்றுவசக, விசனப ொக்கு,
கொரணவொக்கம்,
இசணவதொலும்

விசனப்பொங்கு
அதிக

அளவில்

பபொன்றவற்சறக்
கலசவ ிசல

கொட்டும்

அசடந்துள்ளது.

துசணவிசனகளுடன்
விசனசய

உருபனியல்

அடிப்பசடயில் உருவொக்கும் பபொது மதொிந்மதடுக்கப்பட்ட எழுவொயின் பொல், எண், இடம்
என்பனவற்றிகு ஏற்ப மபொருத்த ொன உடன்பொட்டு விகுதிசயத் (விசனமுற்று விகுதிசய)
மதொிந்மதடுக்க பவண்டியது பதசவயொகும்.
பிசழ திருத்தியின் மசயல்திறன் வழு ிசல பொிந்துசரயொகத் தரப்படும் சொியொன பொிந்துசர
அடிப்பசடயில் அச யும். இந்ப ர்வுகளில் பயன்படுத்துபவர் வழு ிசல பொிந்துசரசய உறுதி
மசய்வது

அவசியம்;

பின்னர்

அடுத்த

தவறுக்கு

முன்பனறலொம்.

இல்சலமயனில்

பயன்படுத்துபவர் பொிந்துசரகளின் பட்டியசலப் பொர்த்து ஒன்சற பதர்ந்மதடுக்கபவண்டும்.
எல்லொ பொிந்துசரகளும் அகரொதியிலுள்ள மசொற்களுடன் ஒப்பிடப்படபவண்டும். அகரொதியிலுள்ள
பொிந்துசரகள் பயன்படுத்துபவருக்குக் கொட்டப்படும்.
7.5.2.3 முடிவுசர
த ிழுக்கொன பிசழதிருத்தி தட்டச்சு மசய்யும் பபொது ஏற்படும் மபருப்பொலொன தவறுகசள
அசடயொளம்

கொண

பயனொளிக்கு உதவுகின்றது.

இந்தப் பிசழ

மசய்யப்பட்ட மசயல்பொடுகள் மபயர்களின் பவற்றுச

திருத்தியில்

சடமுசற

உருபுகசளயும் பின்மனொட்டுகசளயும்

பிசழ திருத்துதல், மபயர்களுக்குப் மபயரசடகசள திருத்துதல், விசனகளின் விசனமுற்று
விகுதிகசளப் பிசழதிருத்துதல், விசனயசட திருத்தம்

ற்றும் அண்ச

விசச பிசழ திருத்தம்

என்பனவொகும். த ிழ் பிசழதிருத்தியின் பயன்பொடு மசொல் ஆய்விகள், பதடல் இயந்திரங்கள்,
தகவல் இறுப்பு

ற்றும் தகவல் பிொித்மதடுப்பு ஒழுங்குமுசறகள், இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு

ஒழுங்குமுசறகள் என்பனவொகும்.
7.5.3 விேய் சங்கர் ரொ ின் த ிழ் பிசழதிருத்தி உருவொக்குதல்
த ிழ் பிசழ திருத்தி உருவக்குதல் குறித்து விேய் சுந்தர் ரொம் (Vija Sundar Ram 2012)
த து ஆய்வுக்கட்டுசரயில் விளக்குகின்றொர். பிசழ திருத்தி பனுவல்களில் உள்ள தவறொன
மசொற்கசளக் கண்டுபிடிக்க

உதவும்

ற்றும்

தவறொன

மசொற்களுக்குச்

சொியொன

ொற்றுச்

மசொற்கசளத் தரும். முதல் மசயல்பொடு “பிசழ கண்டுபிடித்தல் (error detection)” எனப்படும்;
இரண்டொவது மசயல்பொடு “பிசழதிருத்தல் அல்லது பொிந்துசர உருவொக்குதல்” (error correction or
suggestion generation) எனப்படும்.
7.5.3.1 எழுத்துப்பிசழதிருத்தலின் பலபவறு அணுகுமுசறகள்
விேய் பின்வருவனவற்சற எழுத்துப்பிசழ திருத்தலின் பல்பவறு அணுகுமுசறகளொகப்
பட்டியலிடுகின்றொர்.
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ஒலியல் அடிப்பசடயில் ஒன்றுபபொல் இருக்கும் எழுத்துகளின் பிசழதிருத்தம்



பிசழசயக் கண்டுபிடித்தல்



ஓசச ஊடக ொதிொி (noise channel model)



ஒட்டு ிசல ம ொழிகளின் எழுத்துப்பிசழ திருத்தம் (ஒஃபல்ஸர், பக 1994)



எழுத்துப்பிசழ திருத்த அணுகுமுசறக்குச் சொளர அடிப்பசட அணுகுமுசற (Window

ற்றும் இருப்பிடம் கண்டுபிடித்தல்

based approach)


எழுத்துப்பிசழ திருத்தத்தில் ிகழ்தகழ்வு திப்மபண்

7.5.3.2 இந்திய ம ொழிகளுக்கு இருக்கின்ற எழுத்துப் பிசழ திருத்திகள்
பின்வரும்

அட்டவசணயில்

இந்திய

ம ொழிகளுக்கு

இருக்கின்ற

எழுத்துப்

பிசழ

திருத்திகசள விேய் பட்டியலிடுகின்றொர்.
ம ொழிகள்

உருவொக்கப்பட்ட இடம்

பயன்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுசற

அசொம் ம ொழி

RICILTS, மகௌகொத்தி

அகரொதி

அடிப்பசட

அணுகுமுசற
வங்கொள ம ொழி

இந்தியப்
ிறுவனம்,

புள்ளியியல்
மகொல்மகொத்தொ

(பி.பி. மசௌத்ொி)
மதலுங்கு
ம ொழிகள்

கன்னட மதலுங்கு மூலவள ச யம், உருபனியல் ஆய்வி அடிப்பசட
சஹதரொபொத்
பல்கசலக் அணுகுமுசற
கழகம்

சலயொளம்

RICILTS, திருவனந்தபுரம்

விதி

ற்றும் அகரொதி அடிப்பசட

அணுகுமுசற
ரொத்தி

RICILTS, ஐஐடி பொம்பப

அகரொதி

ற்றும்

சபகிரொம்

ற்றும் டிசரகிரொம் அணுகுமுசற
த ிழ்

தனபொலன்,
பல்கசலக்
எயுபகபிசி,
பல்கசலக் கழகம்

பகுப்பொய்விசயப்
அண்ணொ உருபனியல்
பயன்படுத்தி
கழகம்,
தரவுத்மதொகுதிஅடிப்பசட
+
மசன்சனப்
உருபனியல்
பகுப்பொய்வி
விதிகள்

7.5.3.3 பிசழ கண்டுபிடித்தல்
இசத இருவழிகளில் மசய்ய இயலும்
1. மசொல்சல அகரொதியில் ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தல் (அகரொதி அணுகுமுசற)
2. மசொல்சல உருபனியல் ஆய்வியொல் ஆய்ந்து பிசழ கண்டுபிடித்தல்
அணுகுமுசற)
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இரண்டு அணுகுமுசறகள் உள்ளன :
1. தரவுத்மதொகுதி அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசற (முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயப்
பயன்படுத்தி)
2. ம ொழியியல்

அடிப்பசடயிலொன

அணுகுமுசற

(உருபனியல்

ஆய்விசயப்

பயன்படுத்தி;
7.5.3.3.1 தரவுத்மதொகுதி அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசற
தரவுத்மதொகுதி முற்று ிசலத் தொனியங்கியொல் (Finite State Automata) உருப்படுத்தம்
மசய்யப்படும். இது விசரவக

திப்பீடு மசய்யும். ஒரு கச்சித ொன உருப்படுத்தத்சதச் மசய்யும்.

மசொல்லின் ஒவ்மவொரு எழுத்தும் முற்று ிசலத் தொனியியங்கியில்

ிசல ொற்றக் குறியீடொக

(transition symbol) இருக்கும்.
முற்று ிசலத் தொனியங்கி
முற்று ிசலத் தொனியங்கி பனுவல் பகொர்சவயில் எளிதொன மதொடொியல் அச ப்புகசள
அல்லது ஒழுங்கு அச ப்புகசள புொிந்துமகொள்வதற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும் அருவ உபொயம்
ஆகும். ஒரு தனியிங்கி ிசல படம் (state diagram) என்று அசழக்கப்படுகின்ற வழிகொட்டப்பட்ட
வசரபடத்தொல் (directed graph) வழக்க ொக விவொிக்கப்படும்.

முற்று ிசலத் தொனியங்கி ஒரு

பகொர்சவ ஆய்வு உபொயம் (string processing device) ஆகும்; அது ஒரு பனுவல் பகொர்சவசய
உள்ளீடொக ஏற்கும்

ற்றும் பகொர்சவசய ஏற்கபவொ

இசத ஒரு குழு த்திற்கு {ஏல்,

றுக்கபவொ மசய்யும். கணித அடிப்பசடயில்

று} ஒரு குழு க் பகொர்சவகசளப் மபொருத்தும் ஒரு மசயல்பொடொகக்

கருதலொம்.
ிசலகள்

வட்டங்களொல்

உருப்படுத்தம்

உபொயத்தொல் மபறப்பட்டொல் ப ர்கின்ற

மசய்யப்படும்.

உள்ளீடொக

ஒரு

குறியீடு

ிசல ொற்றங்கசள (transitions) அம்புக்குறிகள்

உருப்படுத்தம் மசய்யும். மதொடக்கத்தில் தீர் ொனிக்கப்படொத (non-diterministic) முற்று ிசலத்
தொனியங்கி உருவொக்கப்பட்டது; இது பின்னர் முற்று ிசலத் தொனியங்கி கருவித்மதொகுதிசயப்
(tool kit) பயன்படுத்தித் தீர் ொனிக்கப்பட்ட (diterministic)
முற்று ிசலத் தொனியங்கியொக ஆக்கப்பட்டது.
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தீர் ொனிக்கப்படொத முற்று ிசலத்தொனியங்கி

ஒபர குறியீடுகள் பல

ிசலகளுக்குத் தூண்ட இயலும்.

பல வழிகள் சொத்திய ொகும். கணினிச்

மசயல்பொடுகளுக்கு மபொருந்தொது.
தீர் ொனிக்கப்பட்ட முற்று ிசலத் தொனியங்கி

ஒரு குறியீடு ஒரு

ிசலயிலிருந்து

ற்மறொரு

ிசலக்கு

ட்டுப

தூண்ட இயலும். பல வழிகள்

இல்சல. இதன் அனுகூலம் முசனப்பொன உருப்படுத்தமும் விசரவொன மசயற்பொங்கும் ஆகும்.
ிசல அட்டவசண உருப்படுத்தம்
I
ஆரம்ப ிசல

அடுத்த ிசல

ிசல ொற்றக் குறியீடு

0

1

ப

1

2

டி

2

3

த்

3

4

தொ

3

7

த

7

இறுதி ிசல
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4

5

ன்

4

6

ள்

5

இறுதி ிசல

6

இறுதி ிசல

7.5.3.3.2. ம ொழியியல் அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசற
உருபனியல் பகுப்பொய்வி
உருபனியல் பகுப்பொய்வு என்பது மசொல்சல அதில் உள்ளடங்கும் உருபன்களொகப் பிொிதல்
ஆகும். இச்மசயலில் உருபன்களின் அசடயொளங்கள் பதசவயில்சல.
பகுப்பொய்வு இருந்தொல் அது ஏற்கத்தக்கச் மசொல்லொகக் கருதப்படும்.
படித்தொன் = படி + த்த் + ஆன்
பின்மனொட்டு ீக்கி (suffix stripper) இச்மசயன்ச க்குப் பபொது ொனதொ?
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பிசழ திருத்தியின் கட்டச ப்பு

திப்பீட்டு வட்டொரம்

மசொல் சொியொனது

தரவுத்மதொகுதி

உள்ளீடுச் மசொல்

அடிப்பசடயிலன

திப்பீடு
மசொல் தவறொனது என்றொல்

உருபனியல் பகுப்பொய்வி
அடிப்பசடயிலொன

பொிந்துசரகளின் பட்டியல்

திப்பீடு

தவறொன மசொல்
பொிந்துசர

உடனடியொன மசொல்

உருவொக்கும்

பிசழ திருத்தம்

உருவொக்க வட்டொரம்

வட்டொரம்

அடிப்பசடயிலொன
மலவன்ஸ்சடன் தூரம்

பிசழ

ிகழ்மவண்

என்-கிரொம் மதொழில்

வட்டொர ொக்கம்

அடிப்பசடயிலொன

நுட்பம்

தரப்படுத்தல்

பிசழ திருத்தல்
பிசழ திருத்துவதற்குப் சவுண்மடக்ஸ் மகொள்சக (soundex principle) பபொன்ற பல
அணுகுமுசறகள்

பின்பற்றப்

படுகின்றன.

மசொல்

தவறு

இன்று

கண்டுபிடிக்கப்பட்டொல்

பின்வருவனவற்சறப் பயன்படுத்தி பொித்துசரகள் உருவொக்கப்படுகின்றன.


பிசழசய வட்டொர எல்சலக்கு உட்படுத்தல்



திருத்த

தூரத்சதயும்

என்கிரொச யும்

பயன்படுத்தி

உருவொக்குதல்


அசத திப்பிடுதல்



தரப்படுத்துதல்

பிசழ திருத்தம்
இது பின்வரும் மதொழில் நுட்பங்கசள உள்ளடக்கும்
1. மலவன்ஸ்சடன் தூரம்
2. பிசழசய எல்சலக்குட்படுத்தல்
3. என்-கிரொம் மதொழில் நுட்பம்
4.

ிகழ்மவண் அடிப்பசடயிலொன தரப்படுத்தும் படிமுசற
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மலவன்ஸ்சடன் தூரம்
மலவன்ஸ்சடன் தூரம் (Levenstein distance) என்பது வலொடி ிர் மலவன்ஸ்சடன் என்ற
ரஷ்ய அறிவியல் அறிஞொின்

ிசனவொகப் மபயொிடப்பட்டுள்ளது.

பதின்

அளவுமுசறயும்

சிலபவசளகளில் திருத்து தூரம் (edit distance) என்று அசழக்கப்படும். மலவன்ஸ்சடன் தூரம்
(LD) என்பது இரு பகொர்சவகளுக்கு இசடயிலுள்ள ஒற்றுச

ஆகும்; இதில்

ொம் மூலக்

பகொர்சவசய s என்றும் இலக்குக் பகொர்சவசய t என்றும் குறிப்பிடுகின்பறொம்.
t

ஆக

ொற்றத்

பதசவப்படும்

பதிலீடுமசய்தல் (substitution) என்ற
மவளிப்படுத்தப்படுகின்றது.

ீக்கல்

(deletion),

டவடிக்சகயின்

மசருகல்

எண்ணிக்சகயின்

எடுத்துக்கொட்டொக, s என்பது “test”

என்றொல் LD (s,t) = 0, ஏமனன்றொல் எந்த
ஒன்றொக இருக்கின்றன.

(insertion)

ற்றும்

வடிவில்

அல்லது
தூரம்

t என்பது “test”

ொற்றமும் பதசவயில்சல. இரண்டு பகொர்சவகளும்

s என்பது “test”

ற்றும் t என்பது “tent” என்றொல் LD (s,t) = 1,

ஏமனன்றொல் s-ஐ t-ஆக ொற்ற ஒரு பதிலீடு முசற (“s”-ஐ “n”–ஆக ொற்ற) பபொது ொனது.
மூலச் மசொல்: படித்த
இலக்குச்மசொல்: படித்தொன்
மலவன்ஸ்சடன் தூரம் 2
மூலச் மசொல்: படித்தொன்
இலக்குச் மசொல்: படித்தொள்
மலவன்ஸ்சடன் தூரம் 1
பிசழ எல்சலப்படுத்தல்
பிசழ மசய்யப்பட்ட மசொல்லின்

பிசழ பரப்சபக் (error zone) கண்டுபிி்டிக்கும் நுட்பம்

பிசழ எல்சலப்படுத்தல் எனப்படும். கட்டுப்பொட்டிற்குட்பட்ட மசயற்பொங்சக
எதிர்பொர்க்கப்பட்ட

ொற்றுப்

பொிந்துசரகசள

உருவொக்கவும்

பிசழ

ிசறபவற்றவும்
எல்சலப்படுத்தம்

பதசவயொகும்.
ொம்

து மசயல்பொட்டில் பின்வரும் ஊகங்கசளச் மசய்கின்பறொம்:

1. மசொல்லில் மசருகல்,

ீக்கல், பதிலீடு மசய்தல், இடம்

ொறுதல் என்பனவற்றுள் ஒரு

தவறு தொன் இருக்கக்கூடும்.
2. சொியொன

மசொல்

இரு

அகரொதிகளிலும்

( ரபு

ற்றும்

திருப்பப்பட்ட

மசொல்)

பகொப்புகளிலும் இருக்கும்.
Dc என்ற

ரபு அகரொதியும் Rc என்ற

x1x2..xk என்ற மசொல்லின்

ொற்றப்பட்ட அகரொதியும் பயன்படுத்தப்படுி்கின்றன. W =

ொற்றப்பட்ட மசொல் Wr = xkxk-1…x2x1 ஆகும், இதில் x1 என்பது
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ஏற்கத்தக்க த ிழ் எழுத்தொகும். Rc என்ற

ொற்றப்பட்ட அகரொதியில்

ரபு அகரொதி Dc-யின் எல்லொச்

மசொற்களின் திருப்பப்பட்ட பதிப்புருவும் சவத்திருக்கப்படும்.

ரபு

ற்றும் ொற்ற அகரொதி அடிப்பசடயில் பிசழ எல்சலப்படுதல்
இது மூன்று வித ொகச் மசய்யப்படுகின்றது.
(அ)

ரபு அகரொதி மூலம் பிசழ எல்சலப்படுத்தல்

(ஆ) திருப்பு அகரொதி மூலம் பிசழ எல்சலப்படுத்தம்
(இ) இரு அகரொதியும் பயன்படுத்தப்படுசகயில் பிசழ எல்சலப்படுத்தம்
சொியொன மசொல்: குதிசரகள்
தவறொன உள்ளீட்டுச் மசொல்: குதரகள்
திருப்புப் பகுப்பு
கு த

சர

க

ள்

சர

க

ள்

சர

க

ள்

முன்பனொக்கிய பகுப்பு
கு

த

பிசழ பரப்பு

கு

த

தவறு பரப்பில் திருத்தம்
இது என்-கிரொம் நுட்பத்சதப் பயன்படுத்திச் மசய்யப்படுகின்றது. என்-கிரொம் இலக்கணம்
என்-ஆவது ிரல்

ொர்க்மகொவ் ம ொழி

ொதிொியின் உருப்படுத்தம் ஆகும்; இதில் ஒரு குறியீட்டின்

ப ர்வு சொத்தியம் பிற குறியீட்டின் N -1-ஆவதன் முந்சதய ப ர்வொல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரு

W

என்ற

தரப்பட்ட

புொிந்துமகொள்வொசனத்

மசொல்

தருவதற்கு

வொிசசயின்
என்-கிரொம்

கொரணகொொிய
ொதிொிகள்
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புொிந்துமகொள்ளல் ஒழுங்கச ப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. என்–கிரொம் ம ொழி

ொதிொிகள்

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட உள்ளீடொக ம ொழியின் ஒபர பண்புகசளப் பங்கிட்டுக்மகொள்ளும் மபொிய
பயிற்சி பனுவல்களிலிருந்து வழக்க ொக ஆக்கப்படுகின்றது. இந்தத் தகவல் பபசுபவர்களின் பபசு
உருவொக்கிகளின் பண்புக்கூறுகசள

ொதிொிமசய்யும் ஒலியியக்கவியல்

ொதிொி P(W|O) என்பசத

குசற ிறவொக்கம் மசய்யும். இக்கூறுகள் இரண்டும் இசணந்து W’ = armaxw P(W|O) என்ற
மபரும்பொன்ச

சொத்திய ொன

அனு திக்கும்; இதில்
ொம் என்-கிரொச

உள்ளீட்டு

வொிசசசய

கணிக்க

ஒரு

ஒழுங்குமுசறசய

W’ = armaxw P(W|O) P (W) ஆக O என்பது உள்ளீட்டு ச ிக்சகயொகும்.

மசொல் ிசலயில் அல்லொ ல் எழுத்து ிசலயில் பயன்படுத்துகின்பறொம்;

N= 1,2,3 என்று எடுத்துக்மகொள்கின்பறொம்.

ொம்

சபகிரொம் நுட்பத்தில் முதலில் வரும் எழுதுக்கு

எல்லொச் சொத்திய ொன அடுத்த எழுத்சதக் கண்டுபிடிக்க முயலுகின்பறொம். டிசரகிரொம் நுட்பத்தில்
ஒரு குறிப்பிட்ட முதல்

ற்றும் மூன்றொவது எழுத்துக்குச் சொத்திய ொன எல்லொ ச ய எழுத்சத

கண்டுபிடிக்க முயலுகின்பறொம்.
ஆக்கப்பட்ட மசொற்களுக்களின்
பிசழ

திப்பீடு

எல்சலப்படுத்தல் நுட்பங்கசளப் பயன்படுத்தி பிசழ பரப்புகள் அசடயொளம்

கொணப்படும். என் கிரொம் நுட்பத்சதப் பயன்படுத்தி இசட ிசலச் மசொற்கள் உருவொக்கப்படும்.
இந்த இசட ிசலச் மசொற்கள் பின்வருவனவற்சறப் பயன்படுத்தி

திப்பீடு மசய்யப்படும்:



முற்று ிசலத் தொனியங்கி அடிப்பசடயிலொன தரவுத்மதொகுதி அணுகுமுசற



உருபனியல் பகுப்பொய்வி

உருவொக்கப்பட்ட மசொற்களின் முன்னிசலப்படுத்தல்
உருவொக்கப்பட்ட மசொற்கள் தரப்படுத்தப்படபவண்டும். தரப்படுத்தம் பின்வரும் மூன்று
அடிப்பசடயில் அச யும்:


ிகழ்மவண் அடிப்பசடயில்



பயன்பொட்டொளர் அடிப்பசடயில்



மபொரு`ண்ச க்களம் அடிப்பசடயில்

பிசழ திருத்தியின் பயன்பொடு
பனுவல்

மசம்ச யொக்கிகளில்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

பதடல்

இயந்திரங்களிலும்

பபொர்டல்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது
7.5.4 மதய்வசுந்தரத்தின் ம ன் த ிழ் மசொல்லொளர்
மதய்வசுந்தரம் த து ம ொழியியல் அறிசவயும் கணிப்மபொறி ம ொழியியல் அறிசவயும்
பயன்படுத்தி பல்லொண்டு முயற்சிகளுக்குப் பின்

ிக சிறப்பொன ஒரு த ிழ் மசொல்லொய்விசய

உருவொக்கியுள்ளொர். இது மசொற்பிசழ திருத்தி, சந்திப்பிசழ திருத்தி, ம ொழி ொற்றி என்ற
பகுதிகசளக்

மகொண்டது.

இது

இயல்ம ொழி

ஆய்வு,

கணினி

ம ொழியியல்

ஆய்வு,

ம ொழித்மதொழில் நுட்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு ம ன் ம் ஆகும்.
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இதில்

த ிசழ

உள்ளீடு

மசய்ய

பலவசகயொன

எழுத்துருக்கசளப் பயன்படுத்தும் வசதி உள்ளது.
ொறொ ல் எந்த குறியீட்டுக்கும்

விசசப்பலசககள்

உள்ளன.

ஒருங்குறி

எந்த வசகக் குறியீட்சடயும் வடிவச ப்பு

ொற்றலொம். அகரொதிச் மசொற்கள்

ட்டு ல்லொ ல் விகுதிகள் ஏற்ற

மசொற்கசளயும் ஆங்கிலச் மசொற்கசளயும் திருத்தித்தரும். ஒற்று (சந்தி) இடொத இடங்களில் இடும்.
பதசவயில்லொத இடங்களில் ஒற்றிசன
எழுதினொலும் அவற்றுக்கு

ீக்கியும் தரும். ஆங்கிலச் மசொற்கசள ஒலிமபயர்த்து

ிகரொன த ிழ்ச் மசொற்களொக

ொறித்தரும். ஆறுவசகயொன அகரதிகள்

உள்ளன: 45 ஆயிரம் தற்கொலத் த ிழ்ச் மசொற்கசளக் மகொண்ட த ிழ்-ஆங்கிலம், ஆங்கிலம்த ிழகரொதி,

இசணச் மசொல் அகரொதி (இது ஒரு மசொல்லுக்கு இசணயொன பல மசொற்கசள

வழங்கும்), எதிர்மசொல் அகரொதி (இது ஒரு மசொல்லுக்குொிய எதிர்ச்மசொற்கசள வழங்கும்),
யங்மகொலிச்மசொல் அகரொதி (த ிழில் ஏற்படும் ல, ள, ழ
யக்கங்கள்

ஆகியவற்சறத்

அடங்கியது),

த ிழ் ொட்டு

தவிர்க்கப்
அரசு

மசொல்லசடவு, எண்-எழுத்து

பயன்படும்

ஆட்சிச்மசொல்

யக்கங்கள், , ண, ன
மபொருள்

அகரொதி.

யக்கங்கள், ர, ற

பவறுபொட்டுக்

ப லும்

குறிப்புகள்

அகரவொிசசப்படுத்தி,

ொற்றி (பயன்பொட்டில் இருக்கும் எத்தசகய எண்கசளயும் த ிப்

புணர்ச்சி விதிப்படி த ிழ்மசொற்களொக

ொற்றித்தரும், பகொப்பு ொற்றி பபொன்ற பலவித வசதிகசளக்

மகொண்டு இயங்குவது.
இது

முற்ேிலும்

ஆண்டு ளின்

தமாழியியல்

க ாட்பாடு ரளப்

பயன்படுத்தி

இைண்டு

டின உரழப்பால் உருவாக் ப்பட்ட தசால்லாளைாகும். இது தமிழ

ஏற்றுக்த ாள்ளப்பட்டு

தமிழ்நாட்டில்

அலுவலங் ளிலும்

பிே

பதின்ம
அைசால்

இடங் ளிலும்

பயன்படுத்தப்படும்படி தமிழ அைசால் ஊக்குவிக் ப்பட்டுள்ளது.
7.5.5. எடுத்துக்கொட்டொன பிசழ திருத்தி
இங்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டொன எழுத்து

ற்றும் இலக்கணத் திருத்தி உருவொக்குவது குறித்த

மதொழில் நுட்பம் கூறப்பட்டுள்ளது. இது தரவுத்மதொகுதி அடிப்பசடயிலொன பிசழதிருத்தி.
தரப்பட்டுள்ள தரவுத்மதொகுதி அடிப்பசடயில் இது இயங்கும்.
பிசழதிருத்தியின் வழிமுசற அச ப்பு
மசொல் தரப்படுசகயில்

ொம் அச்மசொல்லின் சொத்திய ொன எழுத்துப் பிசழ திருத்தத்சதத்

பதர்ந்மதடுக்க முயலுபவொம். (அந்தச் சொியொன மசொல் மூலச்மசொல்லொகபவ இருக்கலொம்.) இசத
உறுதியொக அறிவதற்கு வழியில்சல; எனபவ

ொம் சொத்தியங்கசளப் பொிந்துசரக்கின்பறொம்.

எடுத்துக்கொட்டொக சொத்திய ொன எல்லொ திருத்தங்களிலிருந்தும் சொியொன c

என்ற திருத்தத்சதக்

கண்டுபிடிப்பதற்கு முயலுபவொம்; இது மூலச்மசொல் தரப்படுசகயில் c-யின் சொத்தியங்கசள
ப ம்படுத்தும்:
argmaxc P(c|w)
By Bayes' Theorem this is equivalent to:
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argmaxc P(w|c) P(c) / P(w)
Since P(w) is the same for every possible c, we can ignore it, giving:
argmaxc P(w|c) P(c)
இந்த மவளிப்படுத்தத்தின் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. வல ிருந்து இட ொக

க்குப் பின்வருவது

இருக்கின்றது:
1.P (c), பொிந்துசரக்கப்பட்ட திருத்தம் c தொனொகபவ
ம ொழி

ிசலத்து ிற்கும் என்ற சொத்தியம்.

இது

ொதிொி என்று அசழக்கப்படும்: “த ிழ்ப் பனுவலில் c பதொன்றுவது எந்த அளவுக்குச்

சொத்தியம்?” என்ற பகள்விக்கு விசட அளிப்பதொக எண்ணிக்மகொள்ளவும்; P("zxzxzxzyyy") என்பது
பூேியத்திற்கு அண்ச ப்படும்.
2. P(w|c), ஒருவர் c-ஐ குறிப்பிட எண்ணும் பபொது w என்பது தட்டச்சு மசய்யப்படும் சொத்தியம்.
இது

பிசழ

மசய்யவது

ொதிொியொகும்:
எந்த

”ஒருவர் c-ஐ குறிப்பிட விரும்புசகயில் தவறொக w-ஐத் தட்டச்சு

அளவுக்குச்

சொத்திய ொனது?”

என்ற

பகள்விக்கு

விசடயளிப்பதொக

எண்ணிக்மகொள்ளவும்.
3. கட்டுப்பொடு உபொயம், argmaxc, c-யின் எல்லொச் சொத்திய ொன
ற்றும்

ிகச் சொியொன ஒருங்கிசணந்த சொத்திய

திப்புகசளப் பட்டியலிடவும்

திப்மபண்சண மதொிந்மதடுக்கவும் கூறும்

கட்டுப்பொட்டு உபொயம்.
மவளிப்பசடயொன

பகள்வி

பின்வருவதொகும்:

மவளிப்படுத்தத்சத எடுத்துக்மகொண்டு ஒரு

ொம்

P(c/w)

ொதிொிக்குப் பதிலொக இரு

என்ற

எளிய

ொதிொிகசள உட்படுத்தும்

கூடுதல் கலசவத் தன்ச யொன மவளிப்பொட்டொல் இடம்மபயர்க்கின்பறொம்? இதன் விசட (P(c/w)
ஏற்கனபவ இரு கொரணிகசள ஒருங்கிசணக்கின்றது
மவளிப்பசடயொகக் சகயொளுவதும் எளிது.

ற்றும் இரண்சடயும் பிொிப்பதும் அவற்சற

w= “பட்தம்” என்ற தவறொன மசொல்சலக் கருத்தில்

மகொள்ளவும்; இதற்கு குசறந்தது இரண்டு திருத்தங்கள் இருக்கலொம்:
இவற்றில் எதற்குக் கூடுதல் P(c/w)
பபொது ொனது என்ற சிறிய
ொறொக, “படம்” என்பது
விசசப் அண்ச

என்ற

c= படம், c =

திப்பு இருக்கின்றது? ”த” என்பசத “ட” என

பட்டம்.

ொற்றினொல்

ொற்றம் என்ற அளவில் “பட்டம்” சொியொனதொகத் பதொன்றுகின்றது.
ிகப் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மசொல் என்ற

ிசலயிலும்

ிசலயிலும் படம் என்பசதத் தவறொக தட்டச்சு மசய்ய வொய்ப்பு

இருக்கின்றது. முக்கிய ொத விசயம்

ொம் c என்பதன் சொத்தியத்சதயும்

c என்பது

w என

ொறுவதன் சொத்தியத்சதயும் கருத்தில் மகொள்ளபவண்டும்; எனபவ இவ்விரு கொரணிகசளப்
முசறயொகப் பிொிப்பது மதளிவொனது. இபபொது

ொம் எவ்வொறு வழிமுசற வசரவு பவசல

மசய்கின்றது என்பசதக் கொட்டுவதற்குத் தயொரொய் உள்பளொம்.
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ொம் ஒரு மபொிய பனுவல் பகொப்சபப் (big.txt) படிப்பபொம்; இது ஒரு

ில்லியன் மசொற்கசளக்

மகொண்டிருக்கும். இது பல வித தரவுகள் பசர்ந்த மதொகுதியொகும்.
பின்னர்

ொம் பகொப்பிலிருந்து தனிச் மசொற்கசளப் பிொித்மதடுப்பபொம் (இதன் படி ‘படம்’, ‘பட்டம்’

என்ற மசொற்கள் ஒன்றொகும்
சொத்திய

ற்றும் மசொற்கள் எழுத்துக்களின் பகொர்சவயொகும்.) அடுத்தபடியொக

ொதிொிசயப் பயிற்சிமசய்யவும்; இது மசயல்பொட்டுப் பயிற்சிசயப் பயன்படுத்தி எவ்வளவு

தடசவ ஒவ்மவொரு மசொல்லும் வருகின்றது என்பசதக் கூறுவதொகும். பின்வருசதப் பொர்க்கவும்:
def words(text): return re.findall('[a-z]+', text.lower())
def train(features):
model = collections.defaultdict(lambda: 1)
for f in features:
model[f] += 1
return model
NWORDS = train(words(file('big.txt').read()))
இந்த இடத்தில் NWORDS[w] என்பது w எத்தசன தடசவ கொணப்படுகின்றது என்ற கணக்சகக்
மகொண்டிருக்கின்றது.

ஒரு மதொகுப்பு இருக்கின்றது: புதிய மசொற்கள். த ிழில்

ல்ல மசொல்

பயிற்சித் தரவில் இல்லொவிடில் என்ன டக்கும் என்பது பகொள்வி. இச்சிக்கலுக்குப் பல தர ொன
அணுகுமுசறகள் உள்ளன;

ொம் எளிதொன ஒன்சற எடுக்கின்பறொம்; இது புதிய மசொற்கசள

ொம்

அவற்சற ஒருதடசவப் பொர்த்திருப்தொகக் சகயொளும். இந்த மபொதுவொன மசயல்முசற சீரொக்கம்
(smoothing) எனப்படும்; ஏமனன்றொல் ொம் பூேிய ொக இருக்க இயலும் சொத்திய வினிபயொகத்தின்
பகுதிகசள

ிகக் குசறவொன சொத்திய எண்ணிக்சகக்கு

ொறும் படிக்கு சீர்ச

மசய்பவொம். இது

வகுப்புச் பசகொிப்புகள், defaultdict வழியொக எய்தப்படுத்துகின்றது; இது சபத்தொன் dict (பிற
ம ொழிகள் இசத hash table என்று அசழக்கும்) பபொன்று சீரொனது;
வழு ிசல

ொம் எந்த விசசயின்

திப்சபயும் குறிப்பிட இயலும் என்பது விதிவிலக்கொகும்; இங்கு

ொம் 1-ஐப்

பயன்படுத்துகின்பறொம்.
இப்பபொது

ொம்

w

என்ற மசொல்லின் சொத்திய ொன திருத்தங்கள்

c-ஐப் பட்டியலிடும்

சிக்கசலப் பொர்ப்பபொம். இரு மசொற்களுக்கு இசடயிலுள்ள திருத்து தூரத்சத (edit distance) பற்றி
பபசுவது மபொதுவொனதொகும்: ஒன்சற
எண்ணிக்சக.

ற்மறொன்றொக

ிக்குவது (ஒரு எழுத்சத

எழுத்துக்கசள இடம்

ொற்றுவது),

ொற்றுவதற்கு அது எடுக்கும் திருத்தங்களின்

ீக்குவது), இடம் ொற்றுவது (அண்ச யில் வரும்

ொற்றுவது (ஒரு எழுத்சத ற்மறொரு எழுத்தொக

ொற்றுவது) என

திருத்தம் அச யலொம். கீபழ வருவது w என்பதிலிருந்து ஒரு திருத்த தூரத்தில் உள்ள எல்லொ c
மசொற்களின் குழு த்சத திருப்பி அனுப்பும் மசயல்பொடொகும்.
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def edits1(word):
splits = [(word[:i], word[i:]) for i in range(len(word) + 1)]
deletes = [a + b[1:] for a, b in splits if b]
transposes = [a + b[1] + b[0] + b[2:] for a, b in splits if len(b)>1]
replaces = [a + c + b[1:] for a, b in splits for c in alphabet if b]
inserts = [a + c + b for a, b in splits for c in alphabet]
return set(deletes + transposes + replaces + inserts)
இது ஒரு மபொிய குழு ம் ஆகும். n
இட ொற்றங்கள், 26n

ீளம் உள்ள ஒரு மசொல்லுக்கு n

ீக்கங்கள், n-1

ொற்றங்கள், 26(n+1) மசருகல்கள் இருக்கும்; ம ொத்தம் 54n+25 ஆகும்

(இவற்றில் சில இரட்டிப்புகளொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, len(edits1 ('something'))--, அதொவது
edits1('something') என்பதன் தனி ங்களின் எண்ணிக்சக 494 ஆகும்.
பிசழ திருத்தம் பற்றிய இலக்கியங்கள் எழுத்துப் பிசழகளின் 80%-இலிருந்து 90% வசர
இலக்கிலிருந்து 1 திருத்து தூரத்தில் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றன. ொம் 2 திருத்து தூரத்சதக்
கருத்தில் மகொள்ளவது பதசவயொகும்.

அது எளிதொகும்: எல்லொ edits1-இன் விசளவுகளுக்கும்

edits1-ஐப் பிரபயொகிக்கவும்.
def edits2(word):
return set(e2 for e1 in edits1(word) for e2 in edits1(e1))
இது எழுதுவதற்கு எளிதொகும், ஆனொல்

ொம் சில ஆபத்தொன சிக்கல்களில் சிக்கிக்மகொள்வதற்குத்

மதொடங்குகின்பறொம்: len(edits2('something')) is 114,324. இருப்பினும்

க்கு

ல்ல மசயமலல்சல

கிசடக்கின்றது; 270 பொிபசொதசன ப ர்வுகளில் 3 தொன் 2-ஐவிட கூடுதல் திருத்து தூரத்சதக்
மகொண்டுள்ளன. அதொவது edits2 ப ர்வுகளின் 98%-ஐ உட்படுத்துகின்றது; அதொவது அது
பபொது ொனதொகும்.

ொம் திருத்து தூரம் 2-ஐத் தொண்டி மசல்ல ொட்படொம் என்பதொல்

உகப்பொக்கத்சதச்

மசய்ய

கருதத்தக்கசவகசள

இயலும்:

(candidates)

மசொற்கள்

ட்டும்

என்று

சவத்திருக்கவும்;

சொத்தியங்கசளயும் கருத்தில் மகொள்ளபவண்டும்; ஆனொல்

ொம் சிறிய

உண்ச யில்
ொம்

கூறப்படும்

இன்னும்

எல்லொச்

ொம் அவற்றின் மபொிய குழு த்சதக்

கட்டத் பதசவ இல்சல. known_edits2 என்ற மசயல்பொடு பின்வருவசதச் மசய்யும்:
def known_edits2(word):
return set(e2 for e1 in edits1(word) for e2 in edits1(e1) if e2 in NWORDS)
எடுத்துக்கொட்டொக இப்பபொது known_edits2(‘something’) 4 மசொற்களின் குழு

ொகும்: edits2-ஆல்

உருவொக்கப்பட்ட 114,324 மசொற்களின் குழு த்திற்குப் பதிலொக {'smoothing', 'seething', 'something',
'soothing'}ஆகும். இது கொொியங்கசள கிட்டத்தட்ட 10% வசர விசரவுபடுத்தும்.
இப்மபொழுது விடுபட்ட ஒபர ஒரு பகுதி பிசழ

ொதிொி P(w/c) ஆகும்.

இங்கு

ொம்

சிக்கலில் அகப்படுபவொம். திருத்து தூரம் 1-இன் எல்லொ மதொிந்த மசொற்களும் திருத்து தூரம் 2-இன்
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மதொிந்த மசொற்கசள விட முடிவற்ற கூடுதல் சொத்திய ொகும்.

ற்றும் திருத்து தூரம் 0-இன் மதொிந்த

மசொற்கசள விட குசறத்த சொத்திய ொகும். ‘மதொிந்த மசொல்’ என்பது ம ொழி
ொம் கண்டிருப்பசவ -- அகரொதியில் உள்ள ஒரு மசொல்.

ொதிொி பயிற்சி தரவில்

ொம் இந்த

டவடிக்சகசயப்

பின்வரு ொரு மசயல்படுத்தலொம்:
def known(words): return set(w for w in words if w in NWORDS)
def correct(word):
candidates = known([word]) or known(edits1(word)) or known_edits2(word) or [word]
return max(candidates, key=NWORDS.get)
திருத்து என்ற மசயல்பொடு (function correct) மூலச் மசொல்லுக்கு குசறந்த திருத்து தூரம் இருக்கிற
கருதத்தக்கச் மசொற்களின் (candidate words) குழு த்சத மதொிந்மதடுக்கின்றது; அந்த குழு த்தில்
சில மதொிந்த மசொற்கள் (known words) இருப்பதுவசர இது

சடமபறும். இது கருத்தில்

மகொள்ளத்தக்க குழு த்சத அசடயொளம் அசடயொளம் கண்டுமகொண்டொல் அது NWORDS
ொதிொியொல்

திப்பிடப்பட்ட

ப ற்கூறியவொறு

ிகக்கூடுதல் P(c)
த ிழ்

திப்புள்ள தனி த்சதத் மதர்ந்மதடுக்கும்.

எழுத்துப்பிசழ

ற்றும்

இலக்கணப்

பிசழ

திருத்தி

உருவொக்கப்பட்டு தட்டச்சு மசய்யபட்ட பனுவல்கசள திருத்தப் பயன்படுத்தப்படும். இத்தசகய
முயற்சி இங்கு ஒரு

ொதிொிக்கொக ப ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

முன்னர் கூறியது பபொன்று

இவ்வொய்வு ஒரு பொிபசொதசன என்ற ிசலயிபலமய அச கின்றது.
7.6. சுருக் ம்
த ிழில்
பல்பவறுபட்ட

மவளிவந்த

எழுத்துப்

பொி ொணங்கள்

மசொல்லொளர்களும்
நுட்பவியலொர்களும்
ிசலகளில் எழுத்து

பிசழ

பிசழ

குறித்து

திருத்திகசள

ற்றும்

இங்கு
உள்ளடக்கி

ம ொழியியலொளர்களும்

இலக்கணப்

விளக்கப்பட்டது.
மவளிவரத்

இதற்மகன்று

பிசழ

திருத்திகளின்

மசொல்லொய்விகளும்

மதொடங்கின.

முக்கியத்துவம்

மதொழில்

மகொடுத்து

ற்றும் இலக்கணத் திருத்திகசள உருவொக்க முயன்றனர்.

பல

ம ொழியியல்

விதிகசள உள்ளடக்கி திருத்திகசள உருவொக்கச் சிலர் முயன்றனர். இதில் குறிப்பிடத் தகுந்தவர்
மதய்வசுந்தரம் அவர்கள்.

இந்த விதிகசள அறியொத அல்லது விதிகசளப் பற்றி கவனம்

மசலுத்தொது உடனடியொன எழுத்துப் பிசழ திருத்தியும் இலக்கணப் பிசழ திருத்தியும் உருவொக்க
முயன்றவர்களில் பலர் தரவுத்மதொகுதிசயப் பயன்படுத்தி இத்தசகய பிசழ திருத்திகசள
உருவொக்க முயன்றனர். எல்லொ முயற்சிகளும் முன்பனற்றத்திற்கும் இத்மதொழில் நுட்பத்சதப் பற்றி
ன்கு புொிந்துமகொள்ளவும் வழிவகுத்தன.
த ிழில் எழுத்துப் பிசழ திருத்தியும் இலக்கணப் பிசழத் திருத்தியும் உருவொக்குவதற்கொன
வழிமுசறகசள ஆய்வதற்கொக மசய்யப்பட்ட ஆய்வு இது ஆகும். இத்தசகய திருத்திகளின் பதசவ
எப்பபொபதொ உணரப்பட்டு இதற்கொண முயற்சிகள் பல ப ற்மகொள்ளப்பட்டன.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

இத்தசகய

459
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
முயற்சிகள் பல சொியொன திசசயில் மசல்லொததன் கொரண ொகக் சகவிடப்பட்டன அல்லது சொியொன
விசளவுகசள

ஏற்படுத்தவில்சல.

ம ொழியியல்

அடிப்பசடயில்

இத்தசகய

ஆய்வுகள்

அச யொதது இதற்கு முக்கியகொரண ொகும். எந்த ஆய்வும் அடிப்பசடயொன தகவலகசள
மதொிந்த பின்னர்தொன் ப ற்மகொள்ளப்படபவண்டும். எழுத்துப் பிசழ

ன்கு

ற்றும் இலக்கணப் பிசழ

திருத்தி உருவொக்க ஆய்வும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. எவ்வொறு ப ொசயப் ன்கு புொிந்துமகொண்டு
சிகிச்சச ஆரம்பிக்கப் படுகின்றபதொ அதுபபொல் தொன் ம ொழியியல் நுட்பங்கசள ன்கு புொிந்தபின்
தொன் இத்தசகய ஆய்வுகள் ப ற்மகொள்ளப்படபவண்டும்.

கணினியின் திறசன

ட்டும்

ம்பிக்மகொண்டு மசய்யப்படும் இத்தசகய ஆய்வுகள் குசற உசடயதொகவும் பயனின்றியும் தொன்
அச யும். ம ொழியியல் ம ொழியின் இலக்கணத்சத

ன்கு ஆய்ந்து பதசவயொன தகவலகசளத்

தருகின்றது. அத்தசகய தகவல்கள் பிசழ திருத்த ஆய்வுக்கு முக்கிய ொனதொகும்.
ஆய்வு அடிப்பசடகள் தொன் திறச

இத்தசகய

ிக்க திருத்திகசள உருவொக்கத் துசண புொிய இயலும்.

த ிழில் பிசழ திருத்திகள் பல உருவொக்கப்பட்டுள்ளன என்பதில் ஐயம் இல்சல.
இசவகள் யொவும் எழுத்துப் பிசழ திருத்திகள் என்ற ிசலயில் தொன் அச கின்றன. இலக்கணப்
பிசழ திருத்தி என்று கூறத்தக்க கருவிகள் இல்சல என்று கூறலொம். எழுத்துப் பிசழ திருத்திகபள
இலக்கணப்

பிசழ

உருவொக்கம்

ிகப்மபொிய மசலொகும். கணிப்மபொறிக்கு த ிழ் இலக்கணத்தின் ம ளிவு சுழிவுகசளக்

கற்றுத்

திருத்திகளொகவும்

தந்தொல்தொன்

இலக்கணத்

உொிச

பகொரப்படுகின்றன.

திருத்தியொகக்

கணினி

இலக்கணத்

மசயலொற்ற்

திருத்தி

இயலும்.

தரவுத்மதொகுதிகசளக் மகொண்டு கணிப்மபொறி கற்றல் அணுகுமுசற அடிப்பசடயில் (machine
learning approach) இத்தசகய மசயல்பொட்சட எளிதொக இயலும்.

இசத தரவுத்மதொகுதி இயக்க

அணுகுமுசற (corpus driven approach) என்றும் புள்ளியியல் அணுகு முசற (statistical approach)
என்றும் கூறலொம்.
இரண்டுவித ொன அணுகுமுசறகள் உள்ளதொக முன்னர் பொர்த்பதொம்: (1) தரவுத்மதொகுதி
அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசற (முற்று ிசலத் தொனியங்கிசயப் பயன்படுத்தி)

ற்றும் (2)

ம ொழியியல் அடிப்பசடயிலொன அணுகுமுசற (உருபனியல் ஆய்விசயப் பயன்படுத்தி). முதல்
அணுகுமுசறயில் தவறொன மசொல் தரவுத்மதொகுதியின் மூலம் சொிபொர்க்கப்பட்டு சொியொன மசொல்
பொிந்துசரக்கப்படும். இரண்டொவது அணுகு முசறயில் தவரொன உருபனியல் பகுப்பொய்வு
மசொல்லின் தவசற மவளிப்படுத்தி சொியொன மசொல்சலப் பொிந்துசர மசய்யும். பொிந்துசரயில்
முக்கிய ொகத் திருத்து தூரம் கணக்கில் மகொள்ளப்படும். முன்னர் கூறியது பபொன்று பிசழகசள
விடுபடு பிசழ, மசருகல் பிசழ, பதிலீட்டுப் பிசழ, இட ொற்றுப் பிசழ என்று
பகுத்தொயலொம் என்று கண்படொம்.

இந் ொன்கில் ஒரு பிசழ
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மசொல்லில் இருந்தொல் இதற்கொன பொிந்துசர எளிதொக அச யும். அனொல் ஒன்றிற்கும் ப ற்பட்ட
வசக பிசழகள் இருந்தொல் பொிந்துசரகள் சிக்கலொக அச யும்.
பிசழ ஆய்சவ பின்பல ொக சவத்துக்மகொண்டு பிசழ திருத்தி உருவொக்குவது
பலசன

அளிக்கும்.

இலக்கண

விதிகசள

சவத்துக்மகொண்டு

இவ்விதிகள்

ிகுந்த

எவ்வொறு

ீறப்படுகின்றன என்ற அடிப்பசடயில் இலக்கணத்திருத்திகள் உருவொக்குவது சொியொன அணுகு
முசறயொகும். எழுத்துப் பிசழ திருத்திகசளப் மபொறுத்தவொியில் த ிழ் ம ொழியின் ஒலியனியல்
அச ப்சபயும்

உருமபொலியனியல்

விதிகசளயும்

ன்றொக

அடிப்பசடயில் எழுத்துப் பிசழ திருத்திசய உருவொக்குவது

ன்ச

விளங்கிக்மகொண்டு

அதன்

பயக்கும். இதில் சிக்கலொன

தகவல் என்னமவன்றொல் எல்லொ விதிகளுக்கும் விதி விலக்குகள் கொணப்படும். ம ொழி பிற
ம ொழிகளிலிருந்து கடன் வொங்குவதன் கொரண ொக அதன் தனித்தன்ச யொன ஒலியனியல்
அச ப்பு சிசதவுற வொய்ப்புண்டு.

த ிழில் சில எழத்துக்கள் ம ொழி முதலில் வரும், சில

எழுத்துக்கள் ம ொழி இசடயில் வரும், சில எழுத்துக்கள் ம ொழி இறுதியில் வரும் என்பன பபொன்ற
ஒலியசனயல்

கட்டுப்பொடுகள்

உண்டு.

விதிகளுக்குக் கட்டுண்டு வரும்.

ப லும்

ம ய் யக்கங்களின்

வருசக

இத்தசகய ம ொழி மதொடர்பொன தகவல்கள்

உருவொக்கத்திற்குக் சகமகொடுக்கும்.
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இயல் 8
தசால் மூலங் ரள உருவாக்குதல்
8.1அேிமு ம்
தசால்வளங் ள்

தசால்லரடவு,

தசால்லாட்சி

அ ைாதி,

தபாருளரடவு,

அ ைாதி,

தசாற் ளஞ்சியம், தசால்லவரல என்பனவற்ரே உள்ளடக்கும். இச் தசால்வளங் ரள எவ்வாறு
ணினியின் உதவியால் உருவாக் இயலும் என்று இங்கு விாிவா க் கூேப்படு ின்ேது.
8.2.மசொல்லசடவு உருவொக்குதல்
மசொல்லசடவு தயொொிப்பசதயும் கணிப்மபொறி மூலம் விசரவில் மசய்துவிட இயலும்.
மசொற்கசளயும் அவற்பறொடு மதொடர்பொன மசய்திகசளயும் தந்தொல் குசறந்த கொல ப ரத்தில்
கணிப்மபொறியின் உதவியொல் மசொல்லசடவு தயொொித்து விடலொம்.
எடுத்துக்கொட்டொகச் சங்க இலக்கியங்களுக்குச் மசொல்லசடவு தயொொிப்பசத எடுத்துக்
மகொள்பவொம். பின்வரும் அடிகள் சங்க இலக்கிய ொன புற ொனூற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டசவ.
1. இவனியொமரன்குசவ யொயி னிவபன (புறம் 83.1)
2. தூங்குசகயொ பனொங்க் சடய (புறம் 22.1)
இவ்வடிகள் மசொற்களொகப் பின்வரு ொறு பிொித்துத் தரப்படபவண்டும். வழியச ப்புகள் மூலம்
இச்மசொற்கசள அகரவொிசசப்படுத்தி அசவ ஒவ்மவொன்றும் வரும் இடங்கசளக் குறிப்பிட்டுத்தர
இயலும்.
ஆயின் (புறம் 83.1)
இயொர் (புறம் 83.1)
இவன் (புறம் 83.1)
என்குசவ (புறம் 83.1)
ஏ (புறம் 83.1)
ஓங்கு (புறம் 22.1)
சகயொல் (புறம் 22.1)
தூங்கு (புறம் 22.1)
சடய (புறம் 22.1)
ஒரு மசொல் சங்க இலக்கியத்தில் எத்தசன முசற சகயொளப் மபறுகின்றது அல்லது
குறிப்பிட்ட ஒரு நூலில் எத்த்சன முசற சகயொளப் மபறுகின்றது என்பன பபொன்ற தகவல்கசள
வழியச ப்புகள் மூலம் மபறலொம். த ிழ்ப்பல்கசலக்கழக அகரொதியியல் துசறயும் கணிப்மபொறி
அறிவியல் துசறயும் இசணந்து கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்திச் சங்க இலக்கியங்களுக்கொன
ஒரு மசொல்லசடசவத் தயொொித்துள்ளன.
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8.3.மசொல்லொட்சி அகரொதி

ற்றும் மசொற்மபொருளசடவு உருவொக்குதல்

மசொல்லொட்சி அகரொதி (Concordance) ஒரு பனுவலில் இடம் மபறும் மசொற்கசள
அகரவொிசசப்படுத்தித் தருவபதொடு அச்மசொற்கள் நூலில் இடம்மபறும் இடங்கள், எத்தசன முசற
இடம்மபறுகின்றன என்ற கணக்கீடு, எந்மதந்தச் சூழலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பன
பபொன்ற

மசய்திகசளத்

தரும்.

மசொற்மபொருளசடவு

(Compendium)

மசொல்லொட்சி

அகரொதிகளினின்றும் ஒருபடி ப ற்மசன்று மசொற்கள் வரும் இடங்கசளயும் சூழல்கசளயும்
மபொருள் அடிப்பசடயில் பிொித்துத் தரும். கணிப்மபொறிசயப் மபொறுத்தவசரயில் இரண்சடயும்
ஒன்றில் அடக்கித் தந்துவிடலொம்.
புற ொனூற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு மசொல்லின் மசொற்மபொருளசடவின்

ொதிொி கீபழ

தரப்பட்டுள்ளது.
அணி
1. அழகு
1.1

அழகு தொழ்ந்த அணி (புறம் 57.1)

1.2

அணிமகொள் பதர் (புறம் 68.14)

...
...
...
2.

அணிகலன்

2.1.

இசழயணிமபொலிந்த . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(புற, 81.1)

...
...
...
3.

ஒப்பசன
3.1.

ஆடு பகொட்பொட்டுச் பசரலொதன் பபொந்சதப் மபொழியின் கண் அணியல் (படி 51.9)

4. அணிச
5. வொிசச
6. திரட்சி
7. ஆசட
8. ஒப்புச
9. சூழ்தல்
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10. பக்கசர (பசணம்)
மசொல்லசடவு தயொொிக்க முன்னர்க் கூறியது பபொல் மசய்யுளின் அடிகசளச் மசொற்களொகப்
பிொித்துத் தரபவண்டும். இத்துடன் சூழல் அசடயொளப் படுத்தப்பட பவண்டும். வழியச ப்புகள்
மூலம்

ொம்

மசொல்லொட்சி

அகரொதிசயபயொ

மசொற்மபொருசடசவபயொ

தயொொிக்க

இயலும்.

த ிழ்ப்பல்கசலக்கழக் அகரொதியியல் துசறயும் கணிப்மபொறி அறிவியல் துசறயும் இசணந்து
கணிப்மபொறிசயப்

பயன்படுத்திச்

சங்ககொல

இலக்கியங்களுக்கு

இத்தசகய

மசொல்லொட்சி

அகரொதியும் மசொற்மபொருளசடவும் தயொொித்துள்ளன.
8.4. அகரொதி உருவொக்குதல்
கணினிசயப் பயன்படுத்தி, பலர் உசழப்பொல் பல்லொண்டுகொலம் மசய்யப்படும் அகரொதித்
தயொொித்தசல

ிகக் குறுகிய கொலத்தில் குசறந்த ஆட்களின் சக்தியொல் மசய்து முடித்துவிடலொம்.

கணிப்மபொறியில் பயன்படுத்தத்தக்க விதத்தில்

ின் அகரொதிகசளயும் தயொொிக்கலொம். இத்தசகய

அகரொதி கணிப்மபொறி வழி ம ொழி கற்பித்தல், ம ொழிமபயர்த்தல் பபொன்ற மசயற்பொடுகளுக்குப்
மபொிதும் பயன்படும்.
8.4.1.தமிழில் ணிப்தபாேி வழி அ ைாதி உருவாக்குதல்
தமாழி
இலக் ணக்

ற்ேலில்
கூறு,

ணிப்தபாேியின் பங்கு ம த்தானது. ஒரு தமாழியின் தசால் அதன்

தபாருள்,

பயன்பாடு

மற்றும்

வாக் ியத்தில்

அதன்

உபகயா ம்

கபான்ேரவ ரள அ ைாதி விளக்கு ிேது. கமலும் ஒரு தசால்லுக்கு நி ைான பிேதமாழி
பதங் ரளயும்

இருதமாழி

அ ைாதி ள்

எளிதானதல்ல. மிகுந்த கநைமும், அதி
அ ைாதிரய

உருவாக்

நீண்ட ாலம்

விளங்கு ின்ேன.

அ ைாதி

தயாாிக்கும்

பணி

உடல் உரழப்பும் தபாருட்தசல்வம் ஆகும். ஒரு
கதரவப்படும்.

எனகவ

அ ைாதி

உருவாக்

ணிப்தபாேி ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.
8.4.2. அ ைாதி உருவாக்கும் படிநிரல ள்
தபாதுவா அ ைாதி ஒன்ரே தயாாிப்பதற்கு கதரவப்படும் படிநிரல ள்:
1. தசய்தி ரள கச ாித்தல், ஆைாய்ந்து வர ப்படுத்துதல் அ ை வாிரசப் படுத்துதல்
என்பது முதற் ட்ட நிரல ளாகும்.
2. தசால்லுக் ான இலக் ணக்கூறு ஆைாய்தல், தபாருள் எழுதுதல், பிேதமாழி தசாற் ரள
எழுதுதல், தசால்லின் உபகயா த்ரத விளக்குதல் இரவ ரள இைண்டாம் நிரலப்
பணியாகும்.
இதில் முதல்

ட்ட பணி எளிரமயா

ணிப்தபாேி படுத்த இயலும். இைண்டாம்

மனித முயற்ச்சியாகலகய தசய்ய இயலும்.
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8.4.3. ணிப்தபாேி வழி அ ைாதி: வைலாற்றுச் சுருக் ம்
மாத்தூஸ் அர்னால் (Mathews Arnald) என்ே ஆங் ில
தசால்லரடரவ முதன் முதலா
என்ே

விஞர் தன்

விரத ளுக் ான

ணிப்தபாேி வழி உருவாக் ம் தசய்தார். இதற்கு IBM-704

ணிப்தபாேி பயன்படுத்தப்பட்டது.

ணிப்தபாேி வழி தசால்லரடவிரன முதன் முதலா

கபைாசிாியர் ஸ்டிபன் (Stephen) உருவாக் ினார். இதனால் ததாடர்ந்து Oxford அ ைாதி
உருவாக்

தசால்லரடவு (Concordance)

ணிப்தபாேி வழி உருவாக் ப்பட்டது. இரதத்

ததாடர்ந்து ஆங் ிலம் மற்றும் பிே தமாழி ளில் அ ைாதி உருவாக்
பயன்படுத்தப்பட்டன. தமிழ்ப்பல் ரலக் ழ த்தில் சங்

ணிப்தபாேி ள் ஆங் ாங்க

இலக் ியத்திற் ான’ அ ைாதி உருவாக்

ணிப்தபாேி பயன்படுத்தப்பட்டது. இதுகவ முதல் முயற்சி ஆகும்.
அ ைாதி

ணிப்தபாேி

வழி

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

இந்த

ிாியா என்னும் தற் ால

அ ைாதி

அச்சு

வடிவிலும்,

குறுந்த டு ளிலும் ிரடக் ப் தபறு ின்ேன.
8.4.4. ணிப்தபாேி வழி அ ைாதி: முரேரம ள்
ணிப்தபாேி

வழி

அ ைாதி

உருவாக்குவதற்கு

ீழ் ண்ட

முரேரம ள்

பின்பற்ேப்படு ின்ேன.
1. தசய்தி ரள உள்ளீடு தசய்தல்
2. தசய்தி ரள வார்த்ரத ளா ப் பிாித்தல்
இந்நிரலயில் ஒரு வாக் ியத்திலிருந்து தசாற் ள் தனியா

பிாிக் ப்பட்டு பின்வரும் பட்டியல்

உருவாக் ப்படு ிேது.
தசால்

வாி எண்

WORD

LINE NUMBER

1. கமற் ண்ட பட்டியலில் தசாற் ள் அரவ ள் இடம் தபறும் வாிரசயில் இடம் தபறு ின்ேன.
கமலும் ஒரு தசால் உரையில் பல இடங் ளில் பயனபடுத்தப்பட்டிருந்தால் அத்தரன முரே
அச்தசால் இப்பட்டியலில் இடம்தபறும்.
2. கமற் ண்ட பட்டியல் அ ைவாிரசப் படுத்தப்படு ிேது. இது கமற் ண்ட பட்டியலில் தசாற் ள்
இடம்தபறும் வாிரச முரேரய மாற்று ிேது. ஒரு தசால் பல முரே இடம் தபற்ேிருப்பினும் அது
அடுத்தடுத்து வாிரசமுரே தபறு ிேது.
3. இவ்வாறு அ ைவாிரசப் படுத்தப் பட்டுள்ள பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து
உருவாக் ப்படு ிேது.
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தசால் (WORD)

நி ழ்தவண்ணிக்ர

தசால் இடம்தபறும் இடம்;

FREQUENCY

LIST OF LINE NUMBER

இப்பட்டியலின் உதவிக் த ாண்டு பின்வரும் பட்டியல் உருவாக் ப்படு ின்ேது.
தசால்

நி ழ்தவண்ணிக்ர

தசால்

இடம்தபறும் இடம்

WORD

FREQUENCY

வாிரச எண்

தபறும்

வாி

CITATION

LIST OF LINE NUMBER
கமற் ண்ட பட்டியலிலிருந்து ஒரு தசால் உரையில் எத்தரன முரே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது
என்பரத அேியலாம். அச்தசால் இடம்தபறும் வாி ததாிவதால் அதரனக்த ாண்டு அச்தசால்லின்
இலக் ணக்கூறு தபாருள் உபகயா ம் கபான்ேரவ ரள ஆைாய்ந்து எழுதலாம். இதன்மூலம்
விவைங் ள் துல்லியமா வும் விரைவா வும் ிரடக் ப்தபறு ின்ேன.
8.4.5. அ ைாதி உருவாக்குவதில் இயற்ர தமாழியாய்வு
ணிப்தபாேி வழி அ ைாதி தயாாிக் ப்படும்கபாது

ிரடக் ப்படும் இறுதி படிவம்

தசால்லரடவு படிவம் கபான்று இருக்கும். இதில் தபயர் தசாற் ள் மற்றும் கவற்றுரம
உருபு ளுடன் கூடிய தபயர் தசாற் ள் மற்றும் கவற்றுரம உருபு ளுடன் கூடிய தபயர் தசாற் ள்
தனித்தனி

தசாற் ளா கவ

ணிப்தபாேியில்,

இடம்தபறும்.

ணிப்தபாேியால்,

உதாைணமா

ணிப்தபாேி,

ணிப்தபாேிரய,

ணிப்தபாேிக்கு கபான்ே தசாற் ள் தனிச்தசாற் ளா கவ

இடம்தபறும். இரவ ரள தசால் வடிவங் ள் என தமாழியியலாளர் ள் கூறு ின்ேனர். ஆனால்
அ ைாதியில் இரவ ள் தனிச்தசாற் ளா

இடம்தபறும் (அல்லது) இடம்தபோது.

ணிப்தபாேி

என்ே தபயர்ச்தசால் மட்டுகம அ ைாதியில் இடம்தபறும். இது கபான்ே அ ைாதி தசாற் ரள
தமாழியியலாளர் ள் lexmes என் ின்ேனர். இது கபான்று படி என்ே விரனச் தசால்லுக்கு
படித்தான், படித்தார், படித்தது கபான்ே எண்ணற்ே தசால் வடிவங் ள் இருப்பினும் படி என்பகத
அ ைாதிச் தசால்லாகும்.

ணிப்தபாேி வழி தசால்லரடவு தயாாிக்கும்கபாது தசால் வடிவங் கள

இடம்தபறும். இதிலிருந்து அ ைாதிச் தசாற் ரள மனித முயற்சியினாகலகய கமற்த ாள்ள
கவண்டும். இப்பணிரயயும் முழுரமயா
கவண்டும். இவ்வாோ

ணிப்தபாேிப்படுத்த உருபனியல் ஆய்வு கமற்;த ாள்ள

தசால் வடிவத்திலிருந்து (word forms) உருபனியல் பகுப்பாய்வு மூலம்

அ ைாதி தசாற் ரள (lexems/dictionary words) உருவாக்கும் முரேரய தமாழியியலாளர் ள்
lemmantisation

என்று

அரழக் ின்ேனர்.

இம்முரேரய

ணிப்தபாேிப்படுத்த

கமற்த ாள்ளப்பட்டு வரு ிேது. இதற்கு இயற்ர தமாழி ஆய்வு உதவு ிேது.
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8.4.6. முடிவுரை
ணிப்தபாேி வழி அ ைாதி தயாாிக்கும் படிநிரல ளில்

ணிப்தபாேி படுத்த இயலும்

நிரல ரளயும், முரே ரளயும் சுருக் மா ப் பார்த்கதாம். இம்முரே ளில் அ ைாதியில் தமாழி
ஒரு தரடயில்ரல. தமிழ் அ ைாதிகயா, ஆங் ில அ ைாதிகயா, பிேதமாழி அ ைாதி ரளகயா
கமற் ண்ட முரே ரளப் பின்பற்ேி உருவாக் லாம். அந்தந்த தமாழி ளில் அ ை வாிரசப்படுத்தப்
படும் தமன்தபாருள் ரள வடிவரமக் கவண்டும்.
அகரொதி தயொொிப்பதற்கொன சில ம ன்மபொருள்கள் மவளிவந்துள்ளன. (எடுத்துக்கொட்டொக
Tool Box என்ற ம ன்மபொருள் அகரொதி தயொொிக்கப் மபொிதும் உதவும்.) அவற்சறப் பயன்படுத்தி
அகரொதிகள் தயொொிக்கலொம். DATA BASE, DATE BASE MANAGEMENT SYSTEMS பபொன்றசவ
அகரொதி தயொொித்தலுக்குப் மபொிதும் உதவும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு ஃபொக்ஸ்புபரொ பபொன்ற
வழிமுசறகசளப் பயன்படுத்தி அகரொதி தயொொித்தலின் எளிய விளக்க ொகும்.
அகரொதியின் ஒவ்மவொரு மசொற்பதிவிலும் தசலப்புச் மசொல், எழுத்துப்மபயர்ப்பு, மசொல்
வசகப்பொடு,

பல்மபொருண்ச கள்

அடிப்பசடயில்

தரவு

பபொன்ற

ச யத்சத

தகவல்கள்

உருவொக்க

அடங்க

பவண்டும்.

பவண்டும்

கீழ்வரும்

என்பதன்

எடுத்துக்கொட்டில்

முக்கொற்புள்ளிக்கு இடப் பக்கம் வருவனவற்சறப் பீல்டுகளின் மபயர்களொகவும் முக்கொற்புள்ளிக்கு
வலப்பக்கம்

வருவனவற்சற

அவற்றில்

ிரப்பப்பட

பவண்டிய

மசய்திகளொகவும்

எடுத்துக்மகொள்ளலொம். ஒவ்மவொரு மசொற்பதிவும் ஒரு பதிவொக அச யும்.
தசலப்புச் மசொல்:ஏவு
எழுத்துப்மபயர்ப்பு: eevu
மசொல் வசகப்பொடு: மச.மபொ.குன்றொ.வி.
மபொருள் 1:

(மசயப்படுமபொருள் குன்றொ விசன)

தூண்டுதல்

எடுத்துக்கொட்டு 1: குண்டர்கசள ஏவி எங்கசளப் பயமுறுத்தினொன்.
மபொருள் 2 : 2. கட்டவிழ்த்துவிடல்
எடுத்துக்கொட்டு 2 : அடக்கு முசறசய ஏவிவிட்டு

க்களின் பபொரொட்டத்சத அடக்கி விட

இயலொது.
மபொருள் 3 : அனுப்புதல், மசலுத்துதல்
எடுத்துக்கொட்டு 3 : ஏவுகசணகசள ஏவிப் பலத்த பசதம் விசளவித்தனர்.
வழியச ப்புகசளப் பயன்படுத்திச் மசொற்பதிசவப் பின்வரு ொறு அகரொதி வடிவில் தரலொம்.
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ஏவு.

eevu

மச. மபொ. குன்ற.வி. 1. தூண்டுதல்; குண்டர்கசள ஏவி எங்கசளப்

பயமுறுத்தினொன். 2. கட்டவிழ்த்துவிடல்; அடக்கு முசறசய ஏவிவிட்டு

க்களின் பபொரொட்டத்சத

அடக்கிவிட இயலொது. 3. அனுப்புதல், மசலுத்துதல்; ஏவுகசணகசள ஏவிப்பலத்த பசதம்
விசளவித்தனர்.
8.5.மசொற்களஞ்சியம் உருவொக்குதல்
மசொற்களஞ்சியம் (thesaurus) தயொொிப்பதற்குக் கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தலொம்.
ஒத்தல் (similarity), உள்ளடங்கல் (Inclusion), ப லுறல் (Overlapping), பவறுபடல் (Disjunction)
என்ற தர்க்கப் மபொருண்ச

உறவுகளின் அடிப்பசடயில் மசொற்கசள அவற்றின் படி ிசல

அச ப்பும் மபொருண்ச யும் மவளிப்படும் விதத்தில் மபொருண்ச க் களங்களொகப் பகுத்துத்
தருவது மசொற்களஞ்சிய ொகும். கணிப்மபொறி உதவியுடன் இச்மசொற்களஞ்சியத்சதக் குசறந்த
உசழப்பில் குறுகிய கொலக் கட்டத்தில் உருவொக்கிவிடலொம். கணிப்மபொறியில் பயன்படுத்தத்தக்க
விதத்தில்

ின்

மசொற்களஞ்சியத்சத

உருவொக்கலொம்.

ம ொழிமபயர்த்தல், ம ொழி கற்பித்தல், மசொற்மபொருண்ச
மசயற்பொடுகளுக்குப் மபொிதும் பயன்படும். த ிழுக்கொன
பல்கசலக்கழக

ம ொழியியல்

உருவொக்கியுள்ளன
இைாகசந்திைனின்

துசறயும்

(இரொபசந்திரன்
(2001)

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

கணிப்மபொறி
ற்றும்

தற் ாலத்

இத்தசகய
யக்க

ின்மசொற்களஞ்சியம்

ீக்கம், தகவல்

ின் மசொற்களஞ்சியம் ஒன்சறத் த ிழ்ப்
அறிவியல்

பொஸ்கரன்

(2006).

துசறயும்

இசணந்து

இதன்

தைவுத்தளம்

தமிழ்தசாற் ளஞ்சியத்ரதப்

இச்தசாற் ளஞ்சியத்தின்

ீட்பு பபொன்ற

தைவுதளம்

பயன்படுத்தி

ரநடாவின்

(1975)

தபாருண்ரமக்கூோய்வு அடிப்பரடயில் உருவாக் ப்பட்டது. அவர் ரபபிள் தமாழிதபயப்புக் ா
தசாற் ரள தமய்படுத்தம் தசய்யும்

ருத்துருக் ரளப் படிநிரல அரமப்பா

தபாருட்புல

வர ப்பாடு தசய்து தந்துள்ளார். (இதில் தைப்பட்டுள்ள தசாற்தோர ப் தபாருண்ரம அரமப்பு
ாட்சி மூலப்தபாருண்ரமயியல் உருவாக் த்தின் ீழ் விளக் மா த் தைப்பட்டுள்ளது.)
இதன் சுருக் மான ிரளப்படமாகும்.
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மசொற்மறொசக
பருச

ள்

ிகழ்வுகள்

அஃறிசணப் மபயர்கள்

மதொடர்பிகள்

உயர்திசணப் மபயர்கள்

உயிருள்ளசவ உயிொில்லொதசவ
இயற்சகப்
மபொருட்கள்

அருவங்கள்

னிதர்கள்

இயற்சகயிறந்த உயிர்கள்

உருவொக்கிய ற்றும்
பதனம் மசய்த மபொருட்கள்

ரநடாரவப் (1975) பின்பற்ேி தசாற் ளால் தமய்படுத்தம் தசய்யப்படும் ருத்துருக் ள் (concepts)
பருரம ள் (entities), நி ழ்வு ள் (events), அருவங் ள் (abstracts), ததாடர்பி ள் (relationals) என
நன் ா ப் பகுக் ப்பட்டுள்ளன. பருரம ள் அருவமல்லாப் பருரமப்தபயர் ரள உள்ளடக்கும்.
நி ழ்வு ள்

விரன ரளயும்

விரனப்தபயர் ரளயும்

உள்ளடக்கும்;

அருவங் ள்

அருவப்தபயர் ரளயும் தபயைரட ரளயும் விரனயரட ரளயும் தமய்ப்படுத்தம் தசய்யும்;
ததாடர்பி ள் பின்னுருபு ரளயும்
தமய்ப்படுத்தம்

தசய்யும்.

பிே

தசயற்பாட்டுச்

இப்தபாருண்ரமக்

தசாற் ரளயும்

ளங் ளில்

(functional

உட்படுத்தப்படும்

words)

தசாற் ள்

ஒருதபாருதபாருள் பன்தமாழியம்(synonymy), உள்ளடங்கு தமாழியம்-உள்ளடக்கு தமாழியம்
(hyponymy-hypernymy), சிரனதமாழியம்-முழுதமாழியம் (meronymy-holonymy), எதிர்தமாழியம்
(antonymy)

கபான்ே

தபாருண்ரம

அல்லது

தசால்சார்

உேவு ளால்

ததாடர்பு

படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயனர் இரடமு த்தின் மூலம் கவண்டிய தசால்ரல அதில் உள்ளீடு தசய்து
அதன் ஒருதபாருள் பன்தமாழி ரளகயா உள்ளடங்கு தமாழிரயகயா உள்ளடக்கு தமாழிரயகயா
சிரன தமாழிரயகயா முழுதமாழிரயகயா எதிர்தமாழிரயகயா தைவுத்தளத்திலிருது தபேலாம்.
8.6.மசொல்வசல உருவொக்குதல்
இது ஒரு இசணயதளத் தரவு ச ய ொகும் (Online Data Base). இது மசொற்களஞ்சியம்
ற்றும் அகரொதி என்ற இரண்டின் பண்புகசளயும் மகொண்டு
அச ந்துள்ளது. மசொற்கள் த க்கிசடபய உள்ள மபொருண்ச

ிகுந்த திறன் உசடயதொய்
உறவுகளொல் வசல பபொல்

பின்னப்பட்டிருப்பசத மவளிப்படுத்துவதொய் இது அச யும். மசொல்வசலயின்

ிகப் பரந்த

ப ொக்கம் மசொல் தகவல்கசளச் மசொல்வடிவுகள் அடிப்பசடயில் அல்லொ ல் மசொற்மபொருண்ச
அடிப்பசடயில் ஒழுங்குபடுத்துவதொகும். இந்த அடிப்பசடயில் மசொல்வசல அகரொதியிலிருந்து
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பவறுபட்டுச்

மசொற்களஞ்சியத்சதயும்

மசொற்களஞ்சியங்களும்

த ிழுக்கு

உள்ளடக்கும்.

இரொபசந்திரனொல்

மரொேஸ்ட்
(2001)

மதசொரஸ்

பபொன்ற

உருவொக்கப்பட்ட

த ிழ்ச்

மசொற்களஞ்சியமும் மசொல்வசல பின்னுவதற்கு முன்பனொடியொய் அச யும். இசவமயல்லொம்
புத்தக

வடிவில்

அச ந்தசவ.

அகரவொிசசயில்

அச ந்த

மசொற்களஞ்சியங்களில்

சிக்கல்

என்னமவன்றொல் அவற்றில் பதசவக்கு அதிக ொன பதிவுகள் கொணப்மபறும். இரு மசொற்கள்
ஒருமபொருள்

பன்ம ொழிகள்

என்றொல்

கூட

மசய்துதொன்

பதசவயொன

தகவல்கசளப்

அகரவொிசசக்கொக
மபரும்பொலும்

இரண்டுமுசற

மபற

இயலும்.

ப ொக்கீடு
முதல்முசற

அகரவொிசசயில் அச ந்த மசொல்லசடவு மூலம் குறிப்பிட்ட மசொல் எப்மபொருண்ச த் தசலப்பில்
வருகிறது என்பசதத் மதொிந்துமகொண்டு இரண்டொவது முசற ப ொக்கீடு மசய்துதொன் பவண்டிய
தகவசலப் மபற இயலுகின்றது. இதனொல் பதடும் ப ரம் இரண்டு
கணிப்மபொறியின்

வழி

பதடசல

விசரவொகச்

மசய்ய

டங்கொக உயரும். ஆனொல்
இயலும்.

மசொல்

வசல

ின்மசொற்களஞ்சியத்சதவிட ஒரு படி ப லொனது. த ிழ்ப் பல்கசலக்கழக ம ொழியியல் துசறயில்
இரொபசந்திரசன முதன்ச
ின்னணு அச ச்சின்

ஆய்வொளரொகக் மகொண்டு இந்திய அரசின் தகவல்மதொடர்பு
ிதி

ற்றும்

ல்சகயின் கீழ் 2006-2009 என்ற கொலகட்டடத்தில் திரொவிடச்

மசொல்வசல உருவொகத்தின் ஒருபகுதியொகத் த ிழ்ச் மசொல்வசல உருவொக்கம் மதொடங்கப்பட்டது
முதல் கட்டத்தில் 15000 ஒருமபொருள் பன்ம ொழியக் குழுங்களும் இரண்டொம் கட்டத்தில் 15000
ஒருமபொருள் பன்ம ொழியக் குழு ங்களும் உருவொக்கப்பட்டு TDIL இரணய தளத்தில் பதிகவற்ேம்
தசய்யப்பட்டுள்ளன.
சுருக் மா , தசாற் ரள அவற்ேிற்கு இரடகய

ாணப்படும் உேவு ள் அடிப்பரடயில்

பிரணக்கும் ஒரு ஒழுங்குமுரே தசால்வரல (wordNet) என வரையரே விளக் ம் தசய்யலாம்.
தசால்வரலயின் அடிப்பரட உருவாக் க் கூறு ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமங் ளாகும்
(synsets).

ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்

குழுமங் ள்தாம்

தசால்

உேவு ளாலும்

தபாருண்ரம

உேவு ளாலும் ததாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. தசால்வரலயின் பின்னணியில் மூலப்தபாருண்ரம
ஆய்வு (ontology) அரமயும்.
தமாழி ஒரு ஒருங் ிரணந்த, ஒன்ேிரணக் ப்பட்ட ஒழுங்குமுரேயா ச் தசயல்படு ின்ேது.
அடிப்பரடயில் தமாழி உலர
ருத்துருவாக் ம்

தமாழியின்

அடிப்பரட

அலகு ளான தசாற் ள்

உருவாக் ப்பட்டன. அரவ மூரளக்கு உள்ளீடு ளா

அரமந்து

ருத்துப் பாிமாற்ேத்தின்

தவளியீடா

தசய்ததன்

மனித மூரளயுடன் ததாடர்புபடுத்து ின்ேது. புலனால் உலர க்
விரளவா

அரமந்தது. எனகவ தசால்வரலரய ஒரு மன/உள அ ைாதி (Mental dictionary)

எனக் கூேலாம்.
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தசால்வரலயின் முக் ியப் பயன்பாடு தசாற் ள் வழியா த் த வல் ரளப் தபே உதவும்
ஒழுங்குமுரேயா

(Information Access system) அரமவதாகும். தசால்வரல பல தபாருண்ரம

உேவு ளில் ஒரு

ருத்துருரவ மற்தோரு

ருத்துருவுடன் இரணப்பதன்

இயல்பா கவ ஒரு எடுத்துக் ாட்டான தசால் தபறும் ஒழுங்குமுரேயா
மாேியுள்ளது.

ாைணமா

அது

(Word access system)

தசால்வரல பல நரடமுரேப் பயன்பாடு ள் த ாண்ட ஒரு தசால் தைவு

ரமயமாகும் (lexical database).
தசால்வரலயின்

பயன்பாடு ளில்

ருத்துருரவ (concept) மற்தோரு

ஒன்று

தமாழிதபயர்ப்பாகும்.

தசால்வரல

ஒரு

ருத்துருவுடன் தசால் உேவு ளாலும் (lexical relations)

தபாருண்ரம உேவு ளாலும் (semantic relations) ததாடர்புபடுத்துவகதாடு மட்டுமல்லாமல், ஒரு
தசால்லின் சூழல் அடிப்பரடயிலான தபாருண்ரம கவறுபாடு ரளயும் தரு ின்ேது. தசால்வரல
தபாருண்ரமரயச் சூழலுடன் ததாடர்புபடுத்தும் தன்ரம த ாண்டிருப்பதன் ாைணமா அது ஒரு
தசால்லின் தபாருண்ரம ரளச் சூழல் அடிப்பரடயில் கவறுபடுத்த இயலும்.
8.6.1. இந்கதாதசால்வரல
தசால்வரல ள்
எடுத்துக் ாட்டா

உல முழுவதும்

பல

தமாழி ளுக் ா

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

ஆங் ிலம், தசருமன், பிைஞ்சு, இத்தாலி கபான்ே ஐகைாப்பிய தமாழி ளுக்குச்

தசால்வரல ள் உருவாக் ப்பட்டுப் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இரவ ரள ஒன்ேிரணக்கும்
பன்தமாழிய

யூகைா

தசால்வரலயும்

(Euro

WordNet)

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

யூகைா

தசால்வரலரயப் பின்பற்ேி இந்திய தமாழி ளுக்கும் இந்கதா தசால்வரல (Indowordnet)
உருவாக்கும் தசயல்பாடு ததாடங் ப்பட்டுச் தசயல்பட்டு வரு ின்ேது. இந்திக் ான தசால்வரல
தான் இந்தியாவில் உருவாக் ப்பட்ட முதல் தசால்வரலயாகும். தற்கபாது மைாத்தி, குஜைாத்தி,
ஒாியா, தபங் ாளி, அசாமீஸ், த ாங் ணி, பஞ்சாபி, கபாகடா, மணிப்புாி, சமஸ் ிருதம் ஆ ிய
தமாழி ளுக்குச் தசால்வரல ள் உருவாக்கும் தசயல்பாடு நரடதபற்றுவரு ின்ேது.
8.6.2. திைாவிடச் தசால்வரல
இந்திய அைசின் மின்னணு மற்றும் த வல் ததாழில் நுட்ப நிறுவனத்தின் (Department of
Electronics and Information Technology) நிதி நல்ர யின்

ீழ் திைாவிட தமாழி ளுக் ான

தசால்வரல ள் உருவாக்கும் தசயல்பாடும் ததாடங் ப்பட்டு தசயல்பட்டு வரு ின்ேது. தமிழ்
(தமிழ்ப் பல் ரலக்
பல் ரலக்

ழ ம்),

ழ ம்), மரலயாளம் (அமிர்தா பல் ரலக்
ன்னடம் (ரமசூர் பல் ரலக்

தசால்வரல ள் உருவாக்கும் தசயல்பாடு

ழ ம்ஆ), ததலுங்கு (திைாவிடப்

ழ ம்) ஆ ிய திைாவிட தமாழி ளுக்குச்

டந்த சில ஆண்டு ளா
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திைாவிட தமாழி ள் இலக் ண அடிப்பரடயிலும் தசாற்தோகுதி ள் அடிப்பரடயிலும் இந்கதா
ஆாிய தமாழி ளிலிருந்து கவறுபடுவதன்
முக் ியமானதா க்

ாைணமா த் திைாவிடச் தசால்வரல உருவாக் ம்

ருதப்படு ின்ேது. தற்கபாது இந்தி தசால்வரலரய

அடிப்பரடயா க்

த ாண்கட பிே இந்திய தமாழி ளுக்குச் தசால்வரல உருவாக்கும் தசயல்பாடு நரடதபற்று
வரு ின்ேது. பின்வருவன திைாவிடச் தசால்வரல உருவாக்குவதன் கநாக் ங் ளாகும்


திைாவிடதமாழி ளுக்கு மி

விாிவான, மி ச் சிேந்த பன்தமாழிய தபாருண்ரமசார்

தசால் தைவுரமயம் உருவாக்குவது.


தமாழி வரலயரமப்ரபத் ததாடர்புபடுத்தி தமாழிச் சுதந்திைமான

தபாருண்ரம

ருத்துருக் ரள உருவாக்குவது.


எல்லாத்

திைாவிட

தமாழி ளுக்கும்

வர ப்படுத்துவரதத் தைப்படுத்துவது மற்றும்

தபாருண்ரமசார்

த வல் ரள

பயன்பாடு ளுக்கு மூலவளங் ரள

உருவாக்குவது.
8.6.3. யூகைா தசால்வரல
தசால்வரலரயப்பற்ேிக் கூறுர யில் யூகைா தசால்வரலரயப் பற்ேிக் கூோது தசல்ல
இயலாது. ஏதனன்ோல் இது தான் முதன் முதலில் நரட முரேப்படுத்தப்பட்டு இரணயத்தில்
பயன்பாட்டில் உள்ளது. யூகைா தசால்வரலயானது தசால் உேவு ளால் ததாடர்புபடுத்தப்பட்ட
தசாற் ளின் பன்தமாழியச் தசால் வரலரயத் (multi lingual wordtnet) தரு ின்ேது. இது
தமாழி ளுக்கு இரடயிலான கதடரலச் சாத்தியமாக்கு ின்ேது. தசால்வரலயானது தபயர் ள்,
விரன ள், விரனயரட ள், தபயைரட ள் இரவ பற்ேிய தசய்தி ரளக் த ாண்டிருக் ின்ேது.
கமலும்

இரவ

ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்

குழுமக்

(synset)

ருத்துருரவச்

சுற்ேி

ஒழுங் ரமக் ப்பட்டுள்ளது. யூகைா வரலயின் முக் ிய கநாக் ம் என்னதவன்ோல் சிக் னமான
முரேயில் பலதமாழி ளுக் ிரடகய (English, Dutch, Italian, Spanish, German, French,
Estoninan, Czech) மி

விாிவான மற்றும் தைம் வாய்ந்த பன்தமாழியத் தைவு ரமயத்ரத (Data

base) உருவாக்குவதாகும். யூகைாதநட்டினால் உருவாக் ப்பட்ட அேிவுவளம் பல தைப்பட்ட
எல்ரலக்குட்பட்ட பயன்பாட்டாளாைால் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
8.6.4. தமிழ்ச் தசால்வரல
தமிழ்ச் தசால்வரலரய (Rajendran 2009, 2010, 2016) ரமயமா க்த ாண்டு தசால்வரல
உருவாக்குவது பற்ேியும் அதன் பாிமாணங் ள் பற்ேியும் இங்கு விளக் ப்பட்டுள்ளது.
8.6.4.1 அ ைாதியும் தசால் வரலயும்
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அ ைாதியானது தசால்லின் எழுத்துவடிவு, தபாருள், பயன்பாடு இவற்ரேக்

ாணப்

தபாதுவாய்ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. ஆனால் தசால் வரல ஒரு தபாருண்ரம அ ைாதியாகும்
(semantic

lexicon).

எடுத்துக் ாட்டு ளும்
மி த்ததளிவா ப்

தசால்வரல
தருமும்.

தசாற் ளுக்கு

தசாற் ளுக்கு

பயன்படுத்தக்

வர்ணரனயும்

இரடகய

விதத்தில் கூறும்.

உள்ள

உச்சாிப்பு,

விளக் மும்

மாதிாி

தபாருண்ரம

உேவு ரள

தசால்லாக்

உருபனியல்

தசய்தி ள், தசால்மூலம் அல்லது வைலாறு இவற்ரேத் தைாது.
8.6.4.2 தசாற் ளஞ்சியமும் தசால் வரலயும்
முதல்

தசாற் ளஞ்சியம்/தபாருட்புல

உருவாக் ப்பட்டது.

இது

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

தபாருண்ரம

அ ைாதி

(Thesaurus)

ஒழுங் ரமப்ரபக்

ைாதஜஸ்ட்

என்பைால்

த ாள்ர யா க்

த ாண்டு

ருத்துரு அடிப்பரடயில் அரமக் ப்பட்டது. பயன்பாட்டாளர் தங் ள்

மனதிலுள்ள ருத்துருரவக் த ாண்டு தசாற் ரளக் ண்டுத ாள்ள இது உதவும். தசால்வரலயும்
தசாற் ளஞ்சியம் கபால அரமயும். இதன்

ட்டுமான அலகு ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமம்

ஆகும். ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமத்தில் ஒரு

ருத்துருரவ தவளிப்படுத்தும் எல்லாச்

தசாற் ளும் குழுமம் தசய்யப்பட்டிருக்கும். தசால்வரலரயப் பயன்படுத்துபவர் மனதிலுள்ள
ருத்துருரவக் த ாண்டு தசாற் ரளக்

ண்டு த ாள்ள இயலும். ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்

குழுமங் ள் உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உேவு (honymy-hypernymy), சிரன-முதல் உேவு (part-whole
or

meronymy-holonymy),

உட்படுத்து

இரணக் ப்பட்டுள்ளன. தசால்வரல

உேவு

(entailment)

தசாற் ளஞ்சியத்திற்கு

ருத்துருக் ளுக்கும்

உள்ள

அரடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ருத்துருவிலிருந்து மற்தோரு

உேவு ளால்

ருத்து நிரலரயயும் தசால் நிரலரயயும் ததளிவா ப்

பிாிக் ின்ேது. இந்த கவறுபாடு தசால் உேவு ளுக்கும்
பிைதிபலிக் ின்ேது.

கபான்ே

ருத்துக் ளுக்கும் உள்ள கவறுபாட்டில்

அப்பாற்பட்டு

உேவு ள்

தசால்வரலயில்

தவளிப்பரடயா க்

பயன்படுத்துபவுபவர்

உளவு ரளத்

ருத்ருத்துருவுக்குச் தசன்று

தசாற் ளுக்கும்
கூேப்பட்டு

ததாிந்ததடுத்து,

ஒரு

ருத்துரு தவளியிடத்தில் வலம் வை

இயலும்.
8.6.4.3 தசால் வரலயில் உேவு ள்
தசால்வரல

ருத்துரு-தபாருண்ரம உேவு ளுக்கும் தசாற் ரள இரணக் ின்ே தசால்

உேவு ளுக்கும் கவறுபாடு

ாட்டு ின்ேது. ஆனால் தசால் கநாக் ில்

வனம் தசலுத்துபவர்

முதன்ரமயா ச் தசால் உேவு ரளப் பயன்படுத்துவர். தசால்வரல தபாருண்ரம உேவு ளால்
ஒழுங் ரமக் ப்பட்டுள்ளது.

தசால்

உேவு ள்

ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்
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இரடகய உள்ள

ாட்டி ளாகும். தசால்வரல கவறுபட்ட ததாடாியல் வர ப்பாடு ளில்

அடங்கும் தசாற் ரள இரணக்கும் அடுக்கு உேவு ரளக் த ாண்டிருக் வில்ரல. நான்கு
முக் ியத் ததாடாியல் வர ப்பாடு ளான தபயர், விரன, தபயைரட, விரனயரட என்பன
தனித்தனியா த் தைப்பட்டுள்ளன. தபயர் ள் படிநிரல அரமப்பு ளா வும் விரன ள் கவறுபட்ட
உட்படுத்து உேவு ளாலும் (entailment relation) தபயைரட ளும் விரனயரட ளும் N-பாிமாண
உயர்தவளியிடத்திலும் ஒழுங் ரமக் ப்பட்டுள்ளன.
8.6.4.4 தபயர்ச்தசால்வரல
தபயர்ச்தசால் வரலயில் அடிப்பரட தபாருண்ரம உேவு ஒருதபாருள்பன்தமாழிய
உேவாகும். ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமங் ள் அடிப்பரடக்
ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்

ட்டுமான அலகு ளாகும்.

ருத்துச்சாயல் என்பது எல்லாச் சூழல் ளிலும் ஒன்ரேதயான்று

இடம்தபயர்த்தல் என்பரத உட்படுத்தாது. இடம்தபயர்த்தல் என்ே அளவியால் இயற்ர
தமாழி ளுக்குக் குரேந்த எண்ணிக்ர யிலான ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள் மட்டுகம வரும்.
தசால்வரலயில் ஒருதபாருள்பன்தமாழி ரளக் குரேந்தது சில சூழல் ளில் இடம் தபயர்க் லாம்.
ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமத்திற்கு ஒரு தபாருள்தான் உண்டு.
எ. ா.
(நூல், புத்த ம், புஸ்த ம்) “படிப்பதற்கு ஏற்ேவர யில் அட்ரடப்கபாட்டு இரணத்த
அச்சடித்த தாள் ளின் ததாகுப்பு”
தசால்வரலயில்

ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்

குழுமங் ள்

தபாருண்ரம

இரணக் ப்பட்டுள்ளன. தபயர் ரள ஒழுங்குபடுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் மி

உேவு ளால்
முக் ியமான

உேவு உள்ளடங்கு உேவாகும் (hyponymy). இந்த உேவுதான் தசாற் ரளச் தசால்படிநிரல
அரமப்பில் ஒழுங்குபடுத்து ின்ேது.
8.6.4.4.1 தசாற் ளின் படிநிரல அரமப்பு
உள்ளடங்கு

உேவு ள்

பற்ேிய

தசய்தி ள் மைபு

அ ைாதி ளில்

விவைரண ளா த்

தைப்பட்டிருக்கும். எ. ா.
குயில்

இனிய குைலுரடய ாிய நிேப்பேரவ.

பேரவ

இரு

ால் ளும் அலகு ளும் உரடய, உடலில்

பேப்பதற்கு ஏற்ேவர யில்
விலங் ினம்

இருபக் ங் ளிலும்

சிேகு ளும் த ாண்ட விலங் ினம்

தானா கவ இயங்கும் உணர்வு உறுப்பு ளும்
இல்லாத தசல் சுவர் ளும் உள்ள உயிாினம்.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

தசல்லுகலாஸ்

474
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
உயிாினம்

உயிர் வாழ் ின்ே ஒன்று.

ஒவ்தவாரு உள்ளடக்குச் தசால்லும் மி ப்தபாதுவான உள்ளடக்குச் தசால்லுக்கு த ாண்டு
தசல்லும். உள்ளடக்கு உேரவச் தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள உேவா
இயலாது.
உேவாகும்.

உள்ளடக்கு
ஒரு

உேவு

அ ைாதிப்படுத்தப்பட்ட

தசாற்படிநிரல

அரமப்ரப

உருப்படத்தம் தசய்ய

ருத்துக் ளுக்கு

உள்ளடக்கு

உேவால்

இரடகய

உள்ள

இரணக் ப்பட்ட

ஒருதபாருள்பன்தமாழியக் குழுமங் ளின் ததாடர்ச்சியால் மீட்டுருவாக் ம் தசய்யலாம்.
{குயில்}@->{பேரவ} @ -> {விலங் ினம்}@ -> {உயிாினம்}
உள்ளடக்கு உேவுக்கு இரணயான உள்ளடக்கு உேரவயும் தைலாம். உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு
உேவு ளால் ஒரு படிநிரல ஒழுங்குமுரே தவளிப்படும். இந்த வர யில் படும் படிநிரல ள்
ணியியலார் ளால் அேிரவ உருப்படுத்தம் (knowledge representation) தசய்யும் வழியா ப்
பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
8.6.4.4.2 தனித்தன்ரமயான ததாடக் ி ள்
தபயர் ள்

எல்லாவற்ரேயும்

ஒகை

படிநிரல

அரமப்பில்

தைகவண்டி

படிநிரலக்

த ாள்ர ரய நீட்சி தசய்யலாம். தசால்வரல தபயர் ரளத் தனித்தன்ரமயான ததாடக் ி ள்
(unique beginners) அரமயப் படிநிரல அரமப்பு ளா ப் பகுத்துள்ளது. தனித்தன்ரமயான
ததாடக் ி ள் தசாற்தபாருண்ரமயியல் தபாருண்ரமக்கூோய்வின் தபாருண்ரமக் கூறு ளுடன்
ஓைளவுக்குப் தபாருந்தும்.

பருரமப் தபாருள் ள்

உயர்திரணப் தபாருள் ள்

மனிதர் ள்

இயற்ர க்கு

அஃேிரணப்தபாருட் ள்

உயிருள்ளரவ

உயிாில்லாதரவ

அப்பாற்பட்ட
உயிர் ள்
இயற்ர ப்
தபாருட் ள்
தாவைங் ள்

விலங்கு ள்

உருவாக் ிய
மற்றும் பதனம்
தசய்த தபாருட் ள்
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மூலப்தபாருண்ரம அரமப்ரபக் (ontological structure)

ாட்டும் வர யிலான தசாற் ளின்

உருப்படுத்தம் தசாற் ளின் தபாருண்ரம மைபுாிரமச் தசயற்பாங்ர

(Lexical inheritance)

தவளிக்த ாணர் ின்ேது.
எ. ா.
{ஊர்தி, வா னம்}@ -> {நிலத்தில் ஓடும் ஊர்தி}@ -> {தபாேியால் ஓடும் ஊர்தி}
@ -> நான்குசக் ை ஊர்தி}@ -> {பயண ஊர்தி} @ -> {கபருந்து}
யுகைா தசால்வரலயின் தபயர் மூலக் க ாப்பு ளுக்கு 25 தனித்தன்ரமயான ததாடக் ி ளின்
பட்டியல் (List of 25 unique beginners for noun source files of Euro WordNet)
{act, activity}

{natural object}

{animal, fauna}

{natual 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}
8.6.4.4.3 கவறுபடுத்தும் தபாருண்ரமக் கூறு ள்
தபயர் ளின்

படிநிரல

அரமப்பு

உருவாக் ப்பட்டாலும் விளக் ங் ள் ஒரு

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு

ருத்துருரவ மற்தோரு

உேவால்

ருத்துருவிலிருந்து பிாிக்கும்

தபாருண்ரமக் கூறு ளால் தைப்படு ின்ேது.
எ. ா.
குயில் – ஒரு பாடு ின்ே சிேிய ாிய நிேப்பேரவ
குயில்

என்பரத

மூன்றுவர ப்

பட்ட

கவறுபடுத்தும்

ததாடர்புபடுத்தலாம்.
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1. அரட ள்: சிேிய, ாிய
2. பா ங் ள்: அலகு, சிேிய
3. தசயல்பாடு ள்: பாடு, பே
8.6.4.4.4 சிரன-முழு உேவு
தசாற் ரளப் படிநிரல அரமப்பில் தருவதில் சிரன-முழு உேவு முக் ியப் பங்கு
வ ிக் ின்ேது.

உடம்பு

தரல

ர
ழுத்து

மார்பு

வயிறு

ததாரட
சிரன-முழூஉேவு பின்வரும் துரண வர

ால்

முழங் ால்

ணுக் ால் பாதம்

ரள உள்ளடக்கும்:

1. முழுப் தபாருளுக்கும் அதன் உறுப்பு ளுக்கும் இரடயிலான உேரவ தவளிப்படுத்துவன
(பா ம், எ. ா. ர – விைல்)
2. முழுரமக்கும் அதிலிருந்து பிாிந்த பகுதிக்கும் உள்ள உேரவ தவளிப்படுத்துவன ( பகுதி,
எ. ா. துண்டு – உகலா ம்)
3. இடங் ளுக்கும் விாிந்த இடங் ளுக்கும் உள்ள உேரவ தவளிப்படுத்துவன (இடம், எ. ா.
பாரலவனச்கசாரல: பாரலவனம்)
4. குழுமத்திற்கும் அதன் அங் த்தினர் ளுக்கும் உள்ள உேரவ தவளிப்படுத்துவன ( எ. ா.
மந்ரத - ஆடு)
5. தபாருள் ளுக்கும்

அது

உருவாக் ப்பட்ட

உருப்தபாருள் ளுக்கும்

தவளிப்படுத்துவன (ஆன, எ. ா. புத்த ம் – ா ிதம்)
8.6.4.4.5. தபயர்ச் தசால்வரலயின் தபாருண்ரம உேவு ளின் சுருக் ம்
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பின்வரும் அட்டவரணயில் தபயர் தசால்வரலயில் கூேப்பட்டுள்ள தபாருண்ரம-தசால்
உேவு ள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
உேவு ள்

துரண வர

ள்

எடுத்துக் ாட்டு ள்

ஒருதபாருள் பன்தமாழி

புத்த ம், நூல்

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு

விலங்கு-பலூட்டி

உள்ளடக்கு-உள்ளடங்கு

பசு-பாலூட்டி

முழு-சிரன

முழுரம-பா ங் ள்

கமரச- ால்

“

பா ம்-முழுரம

சக் ைம்-வண்டி

“

அங் த்தினர் ள்-குழு

பரடத்தரலவர்-பரட

“

குழு-அங் த்தினர் ள்

துரே-கபைாசிாியர்

“

பகுதி-முழுரம

துளி- ண்ணீர்

“

இடம்-பைந்த இடம்

பாரலவனச்கசாரலபாரலவனம்

“

தபாருள்-உருப்தபாருள்

புத்த ம்-தாள்

ஈாிரண எதிர்நிரல

நிைலாக் ம் தசய்யத்தக் து

நல்லவன் – த ட்டவன்

“

துரண எதிர்நிரல

ப ல் – இைவு

“

தனிப்பட்டரவ

அஃேிரண– உயர்திரண

“

துருவ எதிாிநிரல

ஆண் – தபண்

“

பைஸ்பை சமூ ப்பாத்திைங் ள்

மருத்துவர் – கநாயாளி

“

தசாந்தங் ள்

அம்மா – ம ள்

“

ால உேவு ள்

ாரல – மாரல

“

இட உேவு ள:தசங்க ாண

“

உேவு ள்

“

இட

உேவு ள்:

வடக்கு- ிழக்கு, கமற்கு

கநர் வடக்கு –ததற்கு

எதிர்நிரல
“

பல்லிரண

எதிர்நிரல: ஒன்று, இைண்டு, மூன்று

சங் ிலி
“

சுற்று

ஞாயிறு,
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தசவ்வாய், புதன், வியாழன்,
தவள்ளி, சனி
8.6.5. விரனச் தசால் வரல
ஒரு குேிப்பிட்ட தசயரல அல்லது ததாிரவக் குேிக்கும் தசால் விரன ள் ஒரு தமாழியின்
தசால் மற்றும் ததாடாியல் வர ப்பாட்டில் முக் ிய பங்கு வ ிக் ின்ேது. இதன் பயனிரல –
பங்த டுப்பாளர்

அரமப்பு

(predicate

argument

structure)

இது

வரும்

வாக் ியத்தின்

சாத்தியமான அரமப்பு ரளத் தீர்மானிக் ின்ேது.
எ. ா.
ாற்று வீசு ின்ேது.
அவன் தசன்ரனயிலிருந்து தஞ்சாவூர் வந்தான்.
அவள் மாம்பழம் சாப்பிடு ிோள்.
அவர் அவளிடமிருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ார் வாங் ினார்.
8.6.5.1 விரன ரளச் தசாற் ளங் ளா ப் பிாித்தல்
யூகைா தசால்வரல விரன ரள 15 தசாற் ளங் ளா ப் பிாிக் ின்ேது. தமிழ்ச் தசால்வரல
விரன ரளத் தற் ாலி மா

(இைாகஜந்திைன், 2001) தபௌதி

விரன ள் (தபய், வீசு),

உடல்கூறு விரன ள் (பிைசவி, வியர்), புலனுணர்வு விரன ள் ( ச, குளிர்), உணர்ச்சி விரன ள்
(க ாபப்படு, கவதரனயரட), அேிவுசார் விரன ள் (ஊ ி,
(கபசு, இ ழ்), சலன விரன ள் (ந ர், நட), தாக்

ணி),

ருத்துப்பாற்ே விரன ள்

விரன ள் (அடி, உரட), உரடரமமாற்ே

விரன ள் (த ாடு, விடு), பல்கூட்ட விரன ள் (சரமயல் தசய்) எனப்பிாித்துள்ளது.
8.6.5.2 விரன ளுக்குத் தனித்தன்ரமயான ததாடக் ி ள்
விரனச் தசாற் ளஞ்சியத்ரதப் தபாருண்ரமக் ளங் ளா ப் பிாிப்பது விரனத் தைவு ரள
ஒழுங்கு முரே படுத்துவகதாடு தசாற் ளஞ்சியத்திலுள்ள எல்லா விரன ளுக்கும் ஒரு தபாதுவான
கவர் அல்லது தனித்தன்ரமயான ததாடங் ி ள் இல்லாத குரேரயயும் நிவர்த்தி தசய் ின்ேது.
8.6.5.3 ஒருதபாருள்பன்தமாழியக்குழுமங் ளா விரன ள்
தபயர் ரளப் கபால விரன ரளயும் ஒருதபாருள் பன்தமாழியக் குழுமங் ளா க் குழும
இயலும். ஆனாலும் நாம் ஒருதபாருள்பன்தமாழி என்பது ஒன்ரேதயான்று இடம் தபயர்க்கும்
தசாற் ள் என்று வரையரே தசய்தால் விரனயில் ஒருதபாருள்பன்தமாழி ள் இல்லாமல் கபாகும்
அல்லது மி அாிதா த் தான் இருக்கும்.
8.6.5.4 விரன ளின் தபாருண்ரமக் கூோய்வு
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விரன ரள அவற்ேின் தபாருண்ரமப் பண்புக்கூறு ளால் விவைரண தசய்ய இயலும்.
விரன ரளச் சிறு தபாருண்ரமக்கூறு ளா ப் பிாிக்

இயலும் தன்ரம

ாைணமா

எளிய

தசயல் ளால் லரவத் தன்ரமயான தசயல் ரள விளக் இயலும்.
த ால் – சா ச் தசய்தல்
எேி

- ஒருவர் தன் ர யிலிருந்து தபாருரள விரசயால் கபா ச் தசய்தல்

ஒட்டு - ஒருவர் ஒன்ரே ஓடச் தசய்தல்
8.6.5.5 விரன ளுக் ிரடயிலான தசால் மற்றும் தபாருண்ரம உேவு ள்
நாம் நான்கு வர யான உட்படுத்து உேவு ரள (entailment) தவளிப்படுத்தலாம்:

உட்படுத்து உேவு

+ ால உட்படுத்தம்
+வ ர
(ஒன்ோ
இருத்தல்)
தநாண்டு – நட

- ால உட்படுத்தும்

- வர

பிற்பரடயான

(சைியான

ாைணம்

முன்னூ ம்

உட்படுத்தம்)
குேட்ரட விடு – தூங்கு

தவல் முயல்

உயர்த்து -உயர்

8.6.5.6 விரன ளுக் ிரடயிலான பல்தபாருள் ஒருதமாழியம்
தபயர் ரள விட விரன ளின் எண்ணிக்ர

குரேந்தரவ. விரன ளின் பல்தபாருள்

ஒருதமாழியம் தபயர் ளின் (polysemy) பல்தபாருள் ஒருதமாழியத்ரதக்
விரன ளின் தபாருண்ரம தந ழ்ச்சி அதன் பகுத்தாய்ரவக்

ாட்டிலும் அதி ம்.

டினப்படுத்து ின்ேது. விரன ள்

அரவ எடுக்கும் பங்த டுப்பவர் அரமப்பு அடிப்பரடயில் (argument structure) தங் ள்
தபாருரள மாற்றும். ஆனால் தபயர் ளின் தபாருண்ரம விரன ளின் தபாருண்ரம ரளக்
ாட்டிலும் நிைந்தைமானது.
8.6.5.7 ததாடாியல் பண்பு ளும் தபாருண்ரம உேவு ளும்
தற்கபாது அ ைாதியில் தசாற் ளுக்கு அதன் ததாடாியல் பண்புக்கூறு ரளத் தரும்
கபாக்கு

ாணப்படு ின்ேது. விரன ரளப் தபாருண்ரம உேவு ளா

மட்டும் பார்ப்பதும்

ததாடாியல் பற்ேிய சில தசய்தி ரளத் தரும். விரனரயப்பற்ேி ததாிந்து த ாள்ள விரனயின்
ததாடாியல் பண்பு ரளச் தசால் வரலயில் தருவது குேித்த சாத்தியம் ஆயப்பட கவண்டும்.
8.6.5.8 விரனச் தசால்வரலயின் தபாருண்ரம உேவு ளின் சுருக் ம்
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பின்வரும் அட்டவரணயில் விரனச் தசால்வரலயில் கூேப்பட்டுள்ள தபாருண்ரமதசால் உேவு ள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
உேவு ள்

விளக் ம்/துரண வர

எடுத்துக் ாட்டு

ஒருதபாருள்

இடம்தபயர்க் இயலும் தசயல் ள்

தூங்கு – உேங்கு

பகுதி – முழுரம

உட்படும் – உட்படுத்தம் தசயல்

பே – பிையாணி

வர உேவு

தசயல் – துரண வர

நட – தநாண்டு

உட்படுத்து உேவு

தசயல் – ாைணச்தசயல்

உயர் – உயர்த்து

“

தசயல் – முன்னூ ச் தசயல்

எதிர்நிரல

எதிர்நிரல

கூடு – குரே

மறுதரல

வில் – வாங்கு

திரச எதிர்நிரல

புேப்படு – வந்துகசர்

பன்தமாழியம்

8.6.6 தபயைரட மற்றும் விரனயரடச் தசால் வரல
தசால்

வரல

தபயைரட ரள

இரு

முக் ியமான

வகுப்பு ளா ப்

பிாிக் ின்ேது:

வர்ணரனப் தபயைரட ள் (descriptive adjectives) மற்றும் ததாடர்புப் தபயைரட ள் (relational
adjectives).

வர்ணரனப்

தபயைரட ள்

தரலப்

தபயர் ளுக்கு

இருதுருவ

அரட ளின்

மதிப்பீட்ரடத் (values of bipolar attributes) தரு ின்ேது; எனகவ ஈாிரண எதிர்நிரல ள் (binary
oppositions) (எதிர்மரே-antonymay) தரு ின்ேது; மற்றும் தபாருண்ரம ஒற்றுரமயால் (similarity
of meaning) ஒழுங் ரமக் ப்படு ின்ேது.
வர்ணரனப் தபயைரட (descriptive adjective): தபாிய, னமான
ததாடர்பப் தபயைரட (relational adjective): தபாருளாதாை, சக ாதை
குேிப்பு அரடதசய்யும் தபயைரட (referemce modifying adjectives): பரழய, முன்னாள்
ஒரு வர்ணரன அரட ஒரு தபயருக்கு ஒரு மதிப்பு தரும். எடுத்துக் ாட்டா ,

னமான,

இகலசான என்பது எரட என்பதன் அரடதமாழி ளாகும்; தாழ்ந்த உயர்ந்த என்பன உயைம்
என்பதன் அரடதமாழி ளாகும். எதிர்மரே (antonymy) தான் வர்ணரனப் தபயைரட ளில்
அடிப்பரடயானதாகும். எதிர்மரே () தான் வர்ணரனப் தபயைரட ளில் அடிப்பரடயானதாகும்.
எதிர்மரே
உேவாகும்.

ஒருதபாருள்பன்தமாழியத்ரதப்
எதிர்மரேப்

தபயைரட ள்

தவளிப்படுத்து ின்ேது (எ. ா.

கபான்று

தசால்வடிவு ளுக்கு

அரடதமாழியின்

எதிர்தசய்யும்

இரடயிலான
மதிப்பு ரள

னமான, இகலசான என்பன எரட அரடதமாழியின் எதிர்
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துருவங் ளாகும்.) கநைடியான எதிர்மரே ள் இல்லாத தபயைரட ள் (எதிர்மரே ஆற்ேல்
குரேவாய்

உள்ள

தபயைரட ள்)

எதிர்மரேப்

தபயைரட ளுடன்

“கபால”

உேவு

த ாண்டிருக்கும்:

வீதியான

இடுங் லான

விஸ்தாைமான

அ லமான <-> ுேு லான

இடு ் மான

விசாலமான

ஒடுக் மான

உேவு ள்

ததாடர்புபடுத்தும்

எடுத்துக் ாட்டு

தசால்வர ப்பாடு
எதிர்மரே

(நிைலாக் ம் தபயைரட/தபயைரட

அழ ான/குரூைமான

தசய்ய இயலுவது)
எதிர்மரே

(நிைலாக் ம் தபயைரட/தபயைரட

உயிருள்ள/தசத்த

தசய்ய இயலாதது)
ஆக் வடிவு

தபயைரட/தபயர்

அழ ான/அழகு

அரடதமாழி

தபயர்/தபயைரட

வடிவம்/சின்ன

ததாடர்பு

தபயைரட/தபயர்

தபாருளாதாை/தபாருளாதாைம்

கபால

தபயைரட/தபயைரட

பாைமான/ னமான

8.6.7 தசால்வரலரய திட்டமிட்டு நரடமுரேப்படுத்தல்
தசால்வரலரய நான்கு ஒழுங் ரமப்பு ளா ப் பகுக் லாம்.
1. தசால்வள ஒழுங்குமுரே (Lexial resource system)
2. ஒருங் ிரணக்கும் ஒழுங்கு முரே (Compiler system)
3. கச ாிப்பு ஒழுங்கு முரே (Storage system)
4. மீளப்தபறும் ஒழுங்கு முரே (Retrieval system)
அ ைாதியியலார்
ஒழுங்குமுரேரய
தைவுரமய வடிவா

தசால்வரலயின்
அரமக்கும்.

மூலக்

க ாப்பு ரள

ஒருங் ிரணக்கும்

எழுது ின்ேனர்.

ஒழுங்குமுரே

இது

தசால்வள

தசால்வள

க ாப்பு ரள

உருவாக்கு ின்ேது. கச ாிப்பு ஒழுங்குமுரே தசால்வள ஒழுங்குமுரேக்கும்

ஒருங் ிரணப்பு ஒழுங்குமுரேக்கும் இரடயில் தசயலாற்று ின்ேது. மீளப்தபறும் ஒழுங்குமுரே
பின்வரும் தசயல்பாடு ரள உள்ளடக்கும்:
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1. வர ப்பாட்டு

மற்றும்

வரலப்பின்னல்

திட்டத்ரத

மின்

தட்டச்சு

அரமப்பா

மாற்று ின்ேது.
2. வர ப்பாட்டு மற்றும் வரலப்பின்னல் திட்டத்ரத த வல் மீட்பு ஒழுங் ரமப்பா
மாற்று ின்ேது.
3. இரணய

மீளப்தபறுதல்:

வர ப்பாட்டு

மற்றும்

வரலப்பின்னல்

திட்டத்ரத

குேிகதடலுடன் இரணப்பது.
8.6.8.. முடிவுரை
தசால்வரல ஒரு தசால் தைவு ரமயம் (Lexical database). இதன் முக் ியமான பண்பு
அதன் அர்த்தங் ளின் வரலப்பின்னல். தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள ஒருப்தபாருண்ரமரய
அளந்து தசாற்தபாருள் மயக் ம் தீர்க்

தசால்வரல பயன்படு ின்ேது. தசால்வரலரயப்

பயன்படுத்தி படிநிரல அரமப்பில் தைப்படுள்ள ஒரு தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள தபாருண்ரம
உேரவ ஆய்ந்து அச்தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள ஒற்றுரமரய அளக் லாம். தபாருண்ரம
மயக் ம் தவிை மீட்புச்தசயல்பாடு ளுக்கும் தசால்வரல பயன்படு ின்ேது. த வல் தளங் ளிலும்
த வல் ரமயங் ளிலும் இருந்து பயன்படுத்துபவாின் க ள்வியால் கதரவயான த வல் ரளப்
தபே இயலும். தசால்வரல இதற்குப் தபாிதும் உதவும். இயற்ர
உருவாக் த்திற்கும்

இது

இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு

பல

வழி ளில்

தசய்வதற் ான

ர த ாடுக்கும்.

தமாழி ஆய்வுக்கும்

தசால்வரலரயப்

பயன்படுத்தி

நரடதபற்று

வரு ின்ேன.

முயற்சி ளும்

தசால்வரலயில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ள தசால் அேிவு அரதத் திேரமயான ஒழுங்குமுரே ள்
(expert

systems),

தமாழிதபயர்ப்புத்

துரணக் ருவி ள்,

கதடல்

இயந்திைங் ள்,

ற்ேல்

ஒழுங் ரமப்பு ள் மற்றும் தானியங்கு சுருக் ி ள் (antomatic summarizers) கபான்ேவற்ேிற்குப்
தபாருத்தமானதா ச்
தசால்வரல

தசய் ின்ேது.

(Dravidian

யூகைா

wordNet)

தசால்வரல

கபாலகவ

உருவாக்குவதற் ான

திைாவிடதமாழி ளின்

முயற்சி ள்

ததாடங் ப்பட்டு

நரடமுரேப் படுத்தப்பட்டு வரு ின்ேன.
8.7. ாட்சி மூலப்தபாருண்ரமயியல் தசாற் ளஞ்சியம்
ரநடா (1975) முன்ரவத்த தபாருளின் தபாருண்ரமப் பகுப்பாய்வின் க ாட்பாடு ள், மைபு
அடிப்பாரடயிலான நி ண்டு மற்றும் அாிஸ்டாட்டிலியன் வர
த ாள்ர

ளின்

இைாகசந்திைனால்

அடிப்பரடயில்

1990ஆம்

ஆண்டில்

மற்றும் இனங் ள் பற்ேிய

தமிழிற் ான

ஒரு

தசாற் ளஞ்சியம்

உருவாக் ப்பட்டு 2001இல் தவளியிடப்பட்டது (இைாகஜந்திைன், 2001).

அரதத் ததாடர்ந்து, தமிழிற் ான ஒரு மின்னணு தசாற் ளஞ்சியம் முயற்சிக் ப்பட்டு 2006ஆம்
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ஆண்டில் தமிழ் மின்னணு தசாற் ளஞ்சியம் என்ே புத்த ம் தவளியிடப்பட்டது (இைாகஜந்திைன்
மற்றும் பாஸ் ைன், 2006). தமிழிற் ான தசால்வரல தயாாித்தல் (2001-2003; 2007-2015)
திைாவிடச்

தசால்வரல

உருவாக் த்தின்

ஒரு

பகுதியா

இைாகசந்திைரன

முதன்ரம

ஆய்வாளைா க் த ாண்டு அவைது கமற்பார்ரவயில் தமிழ்ப் பல் ரலக் ழ த்தின் இந்திய அைசின்
மனிதவள கமம்பாட்டுத் துரே மற்றும் மின்னணு மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்பத் துரேயிலிருந்து
தபேப்பட்ட நிதி உதவியுடன்

ட்டரமக் ப்பட்டு ஒரு நிரலரய அரடந்துள்ளது. இதன் பின்னர்

இைண்டாயிைது பதிரனந்து பதினாறு ளில் தசன்ரனயிலுள்ள தமிழ் இரணயக்

ல்விக் ழக்தின்

நிதி நல்ர யில் இைாகஜந்திைன் (இைாகஜந்திைன், 2001) உருவாக் ிய தசாற் ளஞ்சியத்தில்
தைப்பட்டுள்ள

மூலப்தபாருண்ரமயியல்

அடிப்பரடயில்

அமிர்தா

பல் ரலக் ழ த்தில்

ணினிசார் ததாழில்நுட்டபம் மற்றும் வரலப்பின்னல் ரமயத்தில் (Centre for Computational
Engineering and Networking) நரடதபற்ே
ணினி

“தமிழ் தமாழி

ற்பித்தல் மற்றும்

ருவி ள்” ஆய்வுதிட்டத்தின் ஒரு பகுதியா த் தமிழ்

ற்ேலுக் ான

ாட்சி மூலப்தபாருண்ரமயியல்

தசாற் ளஞ்சியம் (Rajendran 2016, 2018) உருவாக் ப்பட்டு அந்நிறுவனத்தின் இரணயத்தில்
பதிகவற்ேம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. இச்தசாற் ளஞ்சியம் கமற்தசான்ன மின்தசாற் ளஞ்சியம்,
தசால்வரல இவற்ேின் அடிப்பரடயில் அரமயும்.
ம ய்மபொருள் மூலொய்வின் வசரயசற விளக்கம்
மூலப்மபொருண்ச யியல்

ஆய்வு

ஒரு

பகிர்ந்துமகொள்ளப்பட்ட

கருத்துருவொக்கத்தின்

முசறயொன, மவளிப்பசடயொன சிறப்பீடொகும். கருத்துவொக்கம் என்பது ஒரு

டத்சதயின்

பதசவயொன கருத்துருக்களின் கண்டுபிடிப்பொல் உருவொககப்பட்ட ஒரு அருவ

ொதிொியொகும்.

கருத்துருக்களும்

அவற்றிற்கிசடபயயுள்ள

உறவுகளும்

அவற்றின்

பயன்பொட்டின்

கட்டுப்பொடுகளும் மவளிப்பசடயொக வசரயசற விளக்கம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. ‘”முசறயொனது”
(formal) என்பது மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்வு இயந்திரத்தொல் படிக்க இயலுவது
இயற்சக

ம ொழியின்

மபொருட்புலத்தில்,

பயன்பொட்சட
கருத்துருக்கள்

விலக்கி
யொவும்

அசவகளுக்கிசடபயயுள்ள உறவு இயல்பொனது

சவக்கின்றது.
ப ய்களும்

ற்றும்

எடுத்துகொட்டொக,

ருத்துவ

அறிகுறிகளும்

ஆகும்;

ற்றும் ப ொய் தொபன கொரண ொகொது என்பது

கட்டுப்பொடொகும். மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்வு ஒரு “பகிர்ந்துமகொள்ளபட்ட கருத்துருவொக்கம்”
என்பது

ஒரு குழுவின் பயன்பொட்டிற்குொிய ஒரு ித்த அறிசவ உருப்படுத்தம் மசய்வசத

ப ொக்க ொகக் மகொண்டது என்று கூறும்.

இலட்சிய அளவில் மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்வு

அதன் பயன்பொட்டிலிருந்து சுதந்திர ொகவும் உலகளவில் பகிர்ந்துமகொள்ள இயலும் வழியிலும்
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அறிசவக் சகமகொள்ளும்; ஆனொல்

சடமுசறயில் பவறுபட்ட பணிகளும் பயன்பொடுகளும்

ம ய்ப்மபொருள் மூலொய்வில் அறிவின் பவறுபட்ட உருப்படுத்தத்சத பவண்டும்.
மூலப்மபொருண்ச யியல்
குழப்பிக்மகொள்ளப்படும்.

ஆய்வு

வசகப்பொட்டியல்

சில

பவசளகளில்

என்பது

ஒரு

வசகப்பொட்டியலுடன்

மபொருட்புலத்திலுள்ள

தரவின்

வசகப்படுத்தலொகும். இரு முக்கிய ொன சூழல்களில் அசவகள் பவறுபடும்:
1.

ஒரு

மூலப்மபொருண்ச யியல்

கட்டுப்பொடுகசளயும்

ஆய்வு

கருத்துருக்களுக்கிசடபய

உட்படுத்தியுள்ளதொல்

வள ொன

உறவுகசளயும்

அகவய ொன

அச ப்சபக்

மகொண்டிருக்கும்.
2.

மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்வு மபொருட்புலத்தின் அறிசவப் பற்றிய சில ஒரு ித்த கருத்சத
உருப்படுத்தம் மசய்வதொக வலியுறுத்தும். இந்த ஒரு ித்த கருத்து அறிவின் திட்ட ிடப்பட்ட
(இலக்கு) பயன்பொட்டொளர்களுக்கிசடயில் ஆகும். எ.கொ.
ருத்துவ

சனயின் மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்சவ

சில ப ொய்களுக்கு பவண்டி ஒரு
ருத்துவர்கள் பயன்படுத்துவது;

வரலொற்றுக் கசலயுடன் மதொடர்புசடய மூலப்மபொருண்ச யியல் ஆய்சவ கசலஞர்கள்
பயன்படுத்துவது.
மூலப்மபொருண்ச யியல்
மபொதுவொன

ஆய்வுகள்

உடன்பொட்டின்

மகொண்டுள்ளதொல்,
மசயல்முசறயில்
மகொண்டிருக்கும்

அசவகள்

ஒரு

அசவ

வடிவத்சத

மபருப்பொலும்

உருவொக்கப்படுகின்றன.
மகொள்சககளின்

உருப்படுத்தம்

மசய்யும்

உருப்படுத்தம்

பவறுபட்ட

மசய்யவசத

க்கசள

தரம்

கூட்டுறவு

ஆய்வுகள்

(degree)

பற்றிய

ப ொக்க ொகக்

உட்படுத்தி

மூலப்மபொருண்ச யியல்

மபொதுச த்தன்ச யின்

அறிசவப்

அசவ

அடிப்பசடயில்

பிொிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரநடாவின் தசாற்தோர வர பாட்டு அடிப்படியில் மூலப்தபாருண்ரமயியல் உருவாக் ம்
ச டொவின் மபொருண்ச யச ப்பு/ மபொருட்புலப் பொகுபொடு அடிப்பசடயில் த ிழ்ச் (Nidat
1975a)

மசொற்மறொசக

மூலப்மபொருண்ச யியல்

பகொட்பொடு

அடிப்பசடயில்

ாட்சி

மூலப்தபாருண்ரமயியல் தசாற் ளஞ்சியத்திற் ா அரமப்பாக் ம் தசய்யப்பட்டுள்ளது.
ச டொ (1975a) குறிப்புப்மபொருளின் (Referential meaning) மபொருளணுப் பகுப்பொய்விசன
ஒரு ம ொழியின் மசொற்மறொசகயின் மபொருண்ச

அச ப்சபக் கொண்பதற்குப் பயன்படுத்துகிறொர்.

மசொல்லுக்கும் அதன் குறிப்புக்கும் (referent) உள்ள மதொடர்புதொன் குறிப்புப் மபொருளொகும். குறிப்பு
மபொருள் இரண்டு கொரணிகசள அடிப்பசடயொகக் மகொண்டது. அசவ (உணர்ச்சி மபொருளுக்கு
எதிரொன) புலனறிவுப் மபொருளும் (இலக்கணப் மபொருளுக்கு எதிரொன) குறிப்பு மபொருளும் ஆகும்.
குறிப்புப் மபொருள் ஒரு மசொல்லின் கட்டச ந்த ஒரு கூட்டம் புலன்கூறுகள் (cognitive features)
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அடங்கியதொகும்.

இப்புலன்

கூறுகள்

ஒரு

மசொல்

ற்மறொரு

மசொல்லிலிருந்து

பவறுபடப்

பயன்படுகின்றன. ஒரு பரப்பில் (semantic domain) அடங்கும் மசொற்கள் தங்களுக்குள் பவறுபட
உதவும் இம்முக்கிய ொன மபொருண்ச க் கூறுகசள

ொம் கண்டுபிடிக்க பவண்டும். ஒத்த

மபொருண்ச க் கூறுகசளக் மகொண்டிருக்கும் குறிப்புப் மபொருசள ஒன்றொக ஒரு மபொருள் பரப்பில்
அடக்கலொம். இப்மபொருள் பரப்பின் பதசவ (Relevancy), பருப்பம் (largeness), படி ிசல
அச ப்பில் (கொண்க பக்கம்:) அதன் மசயற்பொட்டு

ிசல

ட்டம் (level of function) ஆகியன

ம ொழியின் ம ொத்த மபொருண்ச க் கட்டச ப்சபப் மபொறுத்திருக்கின்றன.
ஒன்றுக்மகொன்று மதொடர்புசடய மபொருள் மதொசககளின் மபொருண்ச த் மதொடர்புகளின்
விளக்கம்

இரண்டு

பவறுபட்ட

வசகயொன

உறவுகசள

எடுத்துக்

மகொள்ள

பவண்டும்.

அசவயொவன மவவ்பவறு மசொற்களுக்கு இசடபய உள்ள மதொடர்புசடய மபொருள்கள்

ற்றும்

ஒரு மசொல்லின் மதொடர்புசடய மபொருள்களுக்கு இசடபய உள்ள உறவு. ஒரு மபொருள் பரப்பில்
அடங்கும் பவறுபட்ட மசொற்களின் மபொருள்கசள

ொன்கு வழிகளில் உறவுபடுத்தலொம். அசவ

உள்ளடங்கல் (inclusion), ப லுறல் (overlapping), துசண ிசலப்படுதல் (complementation),
அண்ச ப்படல் (contiguity), ஆகியன. உள்ளடங்கல் படி ிசலத் மதொடொில் தங்களுக்குள்
மதொடர்புள்ள

ற்றும் அசவ அடங்கியுள்ள மபொருளிலிருந்து குசறந்தது ஒரு பவறுபடுத்தும்

மபொருளணு கூடுதலொக உள்ள மபொருள்கள் அடங்கிய மதொகுதிசய உருவொக்கும் (எ.கொ. விலங்கு:
பொலூட்டி). ப லுறல் ஒரு படி ிசல
அறியப்படும்

ட்டத்தில்,

ரபுப்படி ஒரு மபொருள் பன்ம ொழிகள் என்று

ற்றும் அவற்றின் ப லுறல் மதொகுதிசய உருவொக்கும் (எ.கொ மகொடு: அளி,

கொய்ச்சல்: சுகக்பகடு). துசண ிசல மபொருள்களின் மதொகுதிகள் மூன்று முக்கிய வழிகளில்
மதொடர்புசடயன. அசவ எதிர் ிசலச் மசொற்கள் (opposites) (எ.கொ. மபொிது: சிறிது) திருப்புப்
மபொருள்

ிசலச் மசொற்கள் (reversies) (எ.கொ. கட்டு: அவிழ்)

றுதசலச் மசொற்கள் (conversies)

(எ.கொ. வொங்குதல்: விற்றல்) ஆகியன. ஒரு படி ட்டத்தில் கூடுதல் மபொருள் ஒப்புச
ச யம்

குசறந்தது

ஒரு

முக்கிய

மபொருளணுவொல்

குறிப்பிடத்தக்க

மபொருள்கள் ஒரு அண்ச ப்பட்ட மதொகுதிசய உருவொக்கும் (எ.கொ

விதத்தில்

உள்ள அபத
பவறுபடும்

ொற்கொலி: மபஞ்சு: ஸ்டூல்:

பசொபொ).
ஒரு மசொல்லின் பவறுபட்ட மபொருள்கசள ொன்கு வழிகளில் மதொடர்புபடுத்தலொம்: ஆக்கம்
(derivation)

ொற்றீடு (replacement) உருவக ீட்சி (figurative extension)

ற்றும் புற எல்சலக்

பகொசவ (peripheral clustering) அடிப்பசடப் மபொருளணுக்கசள அதனின்றும் மபறப்பட்ட பவறு
மபொருள் பரப்சபச் சொர்ந்த மபொருளில் அடங்குவது ஆக்க ொகும். (எ.கொ கொதல்: கொதலன்).
அடிப்பசடப் மபொருளின் குசறந்தது ஒரு மபொருளணுவொல் மபொருள் பரப்பில் மபொிய
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விசளவிக்கொ ல் இட ொற்றம் மசய்வது

ொற்றீடொகும் (எ.கொ. ரொேொ: ரொணி). மபொிதும் பவறுபட்ட

மபொருள் பரப்புகளுல் அடங்கும். அடிப்பசடப் மபொருளுக்கும் உருவகப்மபொருளுக்கும் உள்ள
மதொடர்சபச் சில துசணப் மபொருளணுக்கள் (supplementaty components) அல்லது திரும்பி
மபொருள் மகொள்ளப்பட்ட மபொருளணுக்கள் (reinterpreted diagnostic components) வொயிலொக
ிறுவது மபொருளின் உருவக ீட்சியொகும் (எ.கொ. ொி: தந்திரசொலி)

த்தியப் மபொருளுடன் (central

meaning) மதொடர்புசடய அல்லது அத்துடன் சிலப் மபொதுப் மபொருளணுக்கசளக் மகொண்டு
தங்களுக்குள் மதொடர்புசடய புற எல்சலப் மபொருள்கசளக் பகொசவப்படுத்துதல் புற எல்சலக்
பகொசவயொகும். (எ.கொ மகட்டியொன பதொல், மகட்டியொன பொல் இவற்றில் வரும் மகட்டி).
ச டொ

(1975b:152)

மசொற்பசர்க்சகயின்

பின்வரு ொறு

ஆய்வு

ம்ச

கூறுகிறொர்:

ொன்கு

மபொருள்

அடிப்பசட

உணர்த்தும்

மபொருண்ச க்

பலவசக

குறியீடுகளின்

வகுப்புகசள இனங்கண்டுமகொள்ளத் தூண்டும். இவ்வகுப்புகளில் அடங்குபசவ: 1. குதிசர,
இசல, சூொியன்,

சல, பபொன்ற ‘பருப்மபொருள்கள்’ (objects), 2. ஆடுதல்,

ரம்,

டத்தல், மவட்டுதல்,

தள்ளுதல், பபொதல், இருத்தல், புரள்தல், பபொன்ற ‘ ிகழ்வுகள்’ (events), 3. அ) சிவப்பு,

ீலம்,

சின்னது, பல, ஒன்று, இரண்டு, (பருப்மபொருள்களின் அருவங்கள்), ஆ) விசரவு, ம ல்ல,
ஒருதடசவ, இரண்டு தடசவ, அடிக்கடி, ( ிகழ்வுகளின் அருவங்கள்), இ) கடினம் (எ.கொ
கடின ொன பொசற, கடின ொன பவசல)
(பருப்மபொருள்கள் அல்லது

ிருது (எ.கொ

ிருதுவொன பகொட்டு,

ிருதுவொன பவசல)

ிகழ்வுகள் என்பதன் அருவங்கள்) அல்லது ஈ)

ிக (எ.கொ

ிகப்பல)

மரொம்ப (எ.கொ மரொம்ப சின்ன) மவகு (எ.கொ மவகு விசரவு) (அருவங்களின் அருவங்கள்)
இவற்சறத் மதொடர்புபடுத்த உதவும் ‘மதொடர்பொன்கள்’ (rationals), எ.கொ அ) பருப்மபொருளுடன்
பருப்மபொருள்: ேொனும் பில்லும் , வீட்டுள்ள
பருப்மபொருளுடன்
ிகழ்வுடன்

ிகழ்வுகள்: பறக்கும்

னிதர்கள், ப சே ப லுள்ள புத்தகம்: ஆ)

னிதர்கள், பவட்சட

ிகழ்வு: ஓட்டமும் குதிசரயும்,

ொய்களின் குசரப்பு ; இ)

ீச்சலில் மவற்றி; ஈ) பருப்மபொருளுடன் அருவம்;

மபொருளின் அழகு, பரொேொவின் ிறம்; உ) அருவத்துடன் அருவம்: ப ொசமும் பசொம்பலும், பொிசுத்த
அழகு.

இந்த

ொன்கு

அடிப்பசடப்

மபொருண்ச

வகுப்புகளும்

எல்லொ

ம ொழிகளிலும்

கொணப்படுவதுடன் எல்லொ வசகயொன மசொல்லுருக்களுக்கு இசடபய உள்ள மபொருள் மதொடர்சப
ஆய்வதற்கும் அடிப்பசடயொக அச யும் என்றும் பதொன்றுகின்றது.
ச டொ கிபரக்கப் புதிய பவதொக த்திற்கு ஒரு புதிய அகரொதி உருவொக்க முசனந்து அசத
ிசறபவற்றியுள்ளொர். இது மபொருள்கசளச் மசொல் அலகுகளின் அகர வொிசச

ிரலில் அல்லொ ல்

மபொருள் பரப்பின் அடிப்பசடயில் முசறப்படுத்தும். மவவ்பவறு மபொருண்ச
மதொடர்பொன

அர்த்தங்களின்

அடிப்பசடயில்

மபொருள்
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அலகுகளின்
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பதசவயொன மபொருணுக்கசளக் கொணுவதில் ஒரு மபொருள் பரப்புகள் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.
பதசவயொன மபொருள்கசளக் கொணுவதில் ஒரு மபொருள் பரப்பின் குறிப்பு நுட்பம் மபொதுவொக எந்த
ஒரு

மபொருள்

மதொகுதியும்

எண்ணிக்சகபயொடு

தம்முள்

தகவுப்மபொருத்தம்

அடங்கியுள்ள

மபொதுவொன

மகொண்டிருக்கும்.

இந்த

மபொருளணுக்களின்

அகரொதி

முக்கிய ொக

ம ொழிகளுக்கு இசடபய உள்ள மபொருளணு அடிப்பசடயிலொன பவறுபொடுகசள அறிந்த சபபிள்
ம ொழிமபயர்ப்பொளர்களுக்கொகத் திட்ட ிடப்பட்டதொகும். ொம் முன்னர் கண்ட மசொல் உறவுகளின்
அடிப்பசடயில்

மபொருளணு

ஆய்சவப்

பயன்படுத்தி

அவர்

கிபரக்க

ம ொழியின்

மசொற்

கட்டச ப்சபத் தர முயன்றுள்ளொர். கீபழ தரப்பட்டுள்ளது ச டொ (1975a:176-186) தந்துள்ள
வசகப்பொட்டின் சுருக்க ொகும்.
1. பருப்மபொருள்
எ. விலங்குகளல்லொதசவ
1. இயற்சகயொனசவ
எ. பூபகொளம் சம்பந்தப்பட்டசவ
பி. இயற்சக சொதனங்கள்
சி. தொவரங்கள்

ற்றும் தொவரப்மபொருட்கள்

2. உருவொக்கிய அல்லது கட்டப்பட்ட பருப்மபொருள்கள்
எ. கசலப்மபொருள்
பி. பதம் மசய்யப்பட்ட மபொருள்கள்: உணவுகள் ற்றும் வொசசன

மபொருள்கள்

சி. கட்டிடங்கள்
பி. விலங்குப்மபொருள்கள்
1. விலங்குகள், பறசவகள், பூச்சிகள்
2.

னிதர்கள்

3. இயற்சகக்கு அப்பொற்பட்ட சக்திகள் அல்லது உயிர்கள்
ிகழ்வுகள்
மபௌதீகம் மதொடர்பொனசவ, உடற்கூறு மதொடர்பொனசவ, உணர்வு மதொடர்பொனசவ, உணர்ச்சி
மதொடர்பொனசவ, அறிவு மதொடர்பொனசவ, கருத்துப்பொி ொற்றம், பசர்க்சக, கட்டுப்பொடு, சலனம்,
தொக்கம், சக ொற்றம், மதொடர்ச்சியொன சலனங்கள் அல்லது மசயல்கள் உள்ளடங்கிய பல்கூட்டச்
மசயல்கள்.
அருவங்கள்
கொலம், தூரம், பருச , விசரவு, சூடு, ிறம், எண், ிசல,

தப்பண்பு, கவர்ச்சி, வயது, உண்ச -

மபொய், ல்லது-மகட்டது, பலம், ஆபரொக்கியம் ிசல.
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மதொடர்பொன்கள்
இடம் மதொடர்பொனசவ, கொலம் மதொடர்பொனசவ, கட்டல், தர்க்கம், மதொடர்பொனசவ.
ப ற்மசொன்ன

வசகப்பொடு

குறிப்புப்

மபொருள்கசள

அடிப்பசடயொகக்

மசொற்பரப்பு வகுப்புகளுக்கும் இலக்கண வகுப்புகளுக்கும் ஒன்றுக்மகொன்று

மகொண்டது.

ிகரொன மபொருத்தம்

இல்சல. இருப்பினும் அசவ தம் ில் சில இசசவுகள் இருக்கத்தொன் மசய்கின்றன. ஏமனன்றொல்
ஏபதொ

ஆழ் ிசல

அச ப்பு

ட்டத்தில்

பருப்மபொருட்கள்

மபயர்களொலும்

ிகழ்வுகள்

விசனகளொலும் அருவங்கள் அசடகளொலும் மதொடர்பொன்கள் பல பவறுபட்ட கூறுகளொலும்
(இசடச் மசொற்கள், பவற்றுச
ப ற்கண்ட

வசகப்பொடு

இருப்பினும்

இபத

ஒட்டுகள், மசொல்

ிச்சய ொக ஒரு

சிந்சதசய

ிரல் பபொன்றசவ) குறிக்கப்படுகின்றன.

மதளிவொன தர்க்க

அடிப்பசடயொகக்

ப ொக்கொல்

மகொண்டு

சிறிது

அச ந்ததொகும்.
பவறுபட்ட

ஒரு

வசகப்பொட்சடச் மசய்ய இயலும்.
ச டொ

உலகப்மபொருண்ச

வசகப்பொட்சட

அதிக ொன

ொற்றங்கள்

மசய்யொ ல்

த ிழுக்கு ஏற்றுக் மகொள்ளலொம் என்றொலும் இவ்வொறு மசய்வதிலும் பல சிக்கல்கள் வரத்தொன்
மசய்கின்றன. ச டொபவ தன் வசகப்பொட்டின் குசறப்பொடுகள் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறொர் (Nida,
1975:187):

“இந்தச்

மசொற்களஞ்சியத்சத

மசொற்பரப்புகளின்
(Dictionary-thesarus)

பட்டியல்
உருவொக்கும்

மதொடர்ந்து மகொண்டிருப்பதொல் இந்த வசகப்பொடு
மகொடுக்கப்பட்டுள்ள
மசொற்பரப்புகசளத்தொன்

பட்டியல்
பட்டியல்

தற்கொலிக ொனதொகும்.
குழுக்கள்

அகரொதிச்

பதிப்புபவசலசயத்

ொற்றத்திற்கு உொியதொகும். ப லும், இதில்

முழுச யொனதல்ல.
படுத்தியுள்ளது.

ஏமனன்றொல்

மபரும்பொலும்

ஒரு

இது

ஒரு

சில

சில

ொதிொிக்கொன

மபொருள்கள் தொம் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.” (ச டொவின் கிபரக்க அகரொதிச் மசொற்களஞ்சியம்
மவளிவந்துவிட்டது.) ச டொவின் மபொருண்ச ச் சட்டகத்தில் மபொருந்தும் படி த ிழ்ச் மசொற்கசள
வசகப்பொடு மசய்வது சில இடங்களில் கடின ொக அச கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மசொல் எந்தப்
மபொருள் பரப்சபச் சொர்ந்தது என்பசத முடிவு மசய்வதில் அடிக்கடி மதளிவின்ச

ஏற்படுகிறது.

ச டொபவ பின்வருவனவற்சற முக்கிய ொன சிக்கல்களொக கொட்டுகிறொர். 1. மசொல்லொக்கப்
மபொருளுக்கும்

அதன்

அடிப்பசடக்கும்

உள்ள

உறவு,

2.

மசொற்திொிபு

சகயொளுதல், 3. ஒரு மசொல்லின் பவறுபட்ட மபொருள்கள் பவறுபட்ட

பவற்றுச கசளக்

ட்டங்களில் வருதல்,4.

மசொற்பரப்புகளுக்குப் மபொதுப்மபொருள் வருதல் அல்லது வரொச , 5. படி ிசல வசகப்பொட்டின்
கட்டச ப்பு, 6. மசொற்பரப்புகளுக்கு இசடபய உள்ள எல்சலகள் இச்சிக்கல்கசள
மகொண்டு மசொற்களஞ்சியப் மபொருட்புல வசகப்பொடு மசய்யப்படபவண்டும்.
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நடாவின் தசாற்தோர ப் பாகுபாடுஅடிப்பரடயில் தமிழ்ச்தசாற்தோர

பகுக் ப்பட்டு

தசால்வரலயில் விளக் ப்பட்டுள்டுள்ள தசால்சார் உேவு ள் மற்றும் தபாருண்ரம உேவு ள்
அடிப்பரடயில் உேவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுதான் இச்தசாற் ளஞ்சியத்தின் தைவுதளமாகும்.
ாட்சி மூலப்தபாருண்ரமயியல் தசாற் ளஞ்சிய உருவாக் ம்
ஒரு

பயனாின்

வினவலுக் ா

மூலப்தபாருண்ரமயியல்

த ாடுக் ப்பட்ட

மி ப்தபாிய

தைவுத்தளத்திலிருந்து

ிரளயரமப்ரப உருவாக்குவது என்பது ஒரு புத்திசாலித்தனமான

த வல் மீட்தடடுப்பு மற்றும்

ாட்சிப்படுத்தல் ஒழுங் ரமப்பாகும். இந்த வர க்

ருவி தைவு

உருப்பதுத்தம் மற்றும் அேிவுப் பிாித்ததடுத்தல் (தபறுதல்) தசயல்முரேக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த
வழிரய வழங்கு ிேது. பயனர்
தைவுத்தளத்திலிருந்து

ணினியில் கதடகவண்டிய வார்த்ரதரய உள்ளீடு தசய்து

த வல் ரளப்

தபேலாம்.

த ாடுக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த கநாக் த்திற் ா

த வல்

நன்கு

ஒரு

ாட்சி

உருப்பத்தமா க்

ட்டரமக் ப்பட்ட தைவு தளம் கதரவ.

பின்வரும் அட்டவரண தசாற் ள் அல்லது தசாற்தபாருள் இரவ ளுக்கு இரடயில் நிறுவப்பட்ட
பல்கவறு

வர யான

அர்த்த

உேவு ரளயும்

மூலப்தபாருண்ரமயியல்

ிரள

அரமப்பு

உருவாக்குவதற்குத் தைவுத்தளத்தில் அவற்ரேக் குேிக்கும் தனித்துவமான வழிரய விளக்கு ிேது.
தற்கபாரதய

ாட்சிச் தசாற் ளஞ்ச்யத்தில் பின்வரும் எழு உேவு கள நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவ்

உேவு ளின் எண்ணிக்ர எதிர் ாலத்தில் அதி ாிக் ப்படும்.

தபாருண்ரம

மற்றும் விளக் மும் எடுத்துக் ாட்டும்

தசால்சார் உேவு ள்

உேரவ
குேிப்பான் ள்

இரணதமாழியம்

ஒகை

(ஒருதபாருள்பன்தமாழியம்)

குேிக்கும்

தபாருண்ரமரயக் < >
தசாற் ளுக்கு

இரடகய உள்ள உேவு. எ. ா.
புத்த ம், நூல் என்பரவ ளுக்கு
இரடகய உள்ள உேவு.
வர தமாழியம்

உள்ளடங்கு

தமாழிக்கும் { }

உள்ளடக்கு

தமாழிக்கும்

இரடகய உள்ள உேவு. நாய்,
பூரன

கபான்ே

உள்ளடங்கு

தமாழி ளுக்கும் விலங்கு என்ே
உள்ளடக்கு

தமாழிக்கும்

இரடயில் உள்ள உேவு.
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பகுதிதமாழியம்

சிரனதமாழிக்கும்

/ |

முழுதமாழிக்கும் உள்ள உேவு.
ர , ால்,

தரல

என்ே

சிரனதமாழி ளுக்கும்

உடல்

என்ே சிரன தமாழிக்கும் உள்ள
உேவு.
எதிர்தமாழியம்

எதிர்தமாழியம்

%*

பால்தமாழியம்

பலர்பால் ஒருரம வடிவிற்கும் $ #
ஆண்பால் ஒன்ேன்பால் மற்றும்
தபாண்பால்
வடிவிற்கும்

ஒன்ேன்பால்
உள்ள

ததாடர்பு.

எடுத்துக் ாட்டா
கவரலக் ாைர்
கவரலக் ாைன்,

என்பதற்கும்
கவரலக் ாாி

என்பதற்கும் உள்ள உேவு
விரனப்தபயைாக் தமாழியம் விரனக்கும்

அதிலிருந்து ~ `

உருவாக் ப்பட்ட
தபயர்ச்தசாற் ளுக்கும்
இரடயிலுள்ள

ஆக்

உேவு

விரனப்தபயைாக் தமாழிய
உேவு என்று அரழக் ப்படும்.
எடுத்துக் ாட்டா

படி

என்ே

விரனக்கும் படிப்பு, படித்தம்,
படித்தல்

என்ே

விரனப்தபயர் ளுக்கும் உள்ள
உேவு.
அரடதமாழியம்

தபயருக்கும்

அதிலிருந்து ^ !

ஆக் ப்பட்ட
தபயைரட ளுக்கும்
விரனயரட ளுக்கும் இரடகய
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உள்ள உேவு. எத்துக் ாட்டா

அழகு

என்ே

அதிலிருந்து

தபயருக்கும்

உருவாக் ப்பட்ட

அழ ான

என்ே

மற்றும்

அழ ா

தபயைரட
என்ே

விரனயரட இரடகய உள்ள
உேவு.
ஒருதபாருள் பன்தமாழியம்
ஒகை தபாருரளக் த ாண்ட அல்லது தபாருளின் ஒகை தபாருண்ரமக்கூறு ரளப் ப ிர்ந்து
த ாள்ளும் தசாற் ளுக்கு இரடகய உள்ள உேவு ஒருதபாருள் பன்தமாழியம் எனப்படும்; இவ்
உேரவக்

ாட்டும் தசாற் ள் ஒழுதபாருள் பன்தமாழி ள் எனப்படும். ஒத்த தபாருள் என்பது

சம்பந்தப்பட்ட தசாற் ள் அர்த்த தவளிப்படுத்தத்தில் ஒகை மாதிாியா

இருக்

கவண்டும் என்று

அர்த்தமல்ல; ருத்தப்பட்ட சூழல் ளில் வாக் ியத்தின் அர்த்தத்தில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல்
ஒன்றுக்த ான்று

இடம்தபயர்க்

இயலும்

தசாற் ள்

ஒருதபாருள்

உதாைணமா , தசாற் ரள எடுத்துக் த ாள்ளுங் ள். எடுத்துக் ாட்டா

பன்தமாழி ளாகும்.

நான் புத்த ம் படித்கதன்

என்பதும் நான் நூல் படித்கதன் என்பதும் ஒகை தபாருண்ரமரயத் தருவதால் புத்த ம் என்பதும்

நூல்

என்பதும்

தைவுத்தளத்தில்

ஒருதபாருள்
’<

>’

என்ே

பன்தமாழி ளாகும்.
அரடப்புக்

குேிக்குள்

ஒருதபாருள்

பன்தமாழியச்தசாற் ள்

தைப்பட்டிருக்கும்.

பின்வருவது

ஒரு

எடுத்துக் ாட்டாகும்.

சூாியன் < ஞாயிறு, ஆதவன், ப லவன், திவா ைன், ஆதித்தன்,
திகைான்,

திைவன்,

ிைணன், தசங் திகைான், தசங் திர், தவங் திகைான், தவங் திர்,

தவஞ்சுடர் ஆயிைங் திகைான், ஆயிைங் ிைணன், உல கநந்திைன், உல ப்பாந்தவன்
>; { எழுஞாயிறு, ஏறுஞாயிறு; சாய்ஞாயிறு, இேங்குஞாயிறு; இளஞ்சூாியன், <
பாலசூாியன் >; }.
உள்ளடங்குதமாழியம்-உள்ளடக்குதமாழியம் (Hyponymy and Hypernymy)
உள்ளடங்கு

தமாழி

என்பது

ஒருதசால்

மற்தோருதசால்லின்

ீழ்

தபாருண்ரம

அடிப்பரடயில் உட்படுத்தப்படுவதாகும். உட்படும் தசால் உள்ளடங்கு தமாழியம் என்றும்
உட்படுத்தும் தசால் உள்ளடக்கு தமாழியம் என்றும் அரழக் ப்படும். எடுத்துக் ாட்டா
பூரன என்ே உள்ள்டங்குதமாழி ள் விலங்கு என்ே உள்ள்டக்கு தமாழியின்
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அடிப்பரடயில் உட்படுத்தப்படும். நாய், பூரன என்பன விலங்கு என்பதன் இரண உள்ளடங்கு
தமாழி ளாகும். தைவுதளத்தில் இரண உள்ளடங்கு தமாழி ள் உள்ளடக்கு தமாழி ளுக் ீழ் மீரச
அரடபுக்குேி ளுக்குள் தைப்பட்டுள்ளன. ”{ }”. பின்வருவது எடுத்துக் ாட்டாகும்.
சப்தமண்டலம்: {வாயுமண்டலம்; வருணமண்டலம்;

சந்திைமண்டலம்; சூாியமண்டலம்;

நட்சத்திைமண்டலம்; அக் ினிமண்டலம்; திாிசங்குமண்டலம்; }
நவ ிை ம்: {சூாியன்; சந்திைன்; தசவ்வாய்; புதன்; வியாழன்; சுக் ிைன்; சனி, ைாகு, க து}
சிரனதமாழியம்-முழுதமாழியம் (Meronymy-Holonymy)
சில தசாற் ள் அரவ மற்தோரு தசால்லின் உறுப்பா
விளக் ப்பட்டுள்ளரதக்

ாணலாம்.

உறுப்பாய்

வரும் தசால் என அ ைாதியில்

வரும்

தசாற் ள்

சிரனதமாழி

என்றும்

முழுரமயாய் (உடலாய்) வரும் தசால் முழுதமாழி என்றும் அரழக் ப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

ர ,

ால் என்ே சிரனதமாழி ள் உடல் என்ே முழுதமாழியுடன் உேவு படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

தைவுதளத்தில் சிரனதமாழி ள் அவற்ேின் முழுதமாழிக்குக்

ீழ் “/ |” என்ே குேியீடு ளுக்குள்

தைப்பட்டிருக்கும். பின்வருவது எடுத்துக் ாட்டாகும்.
உடல்: /தரல; ழுத்து; ர , ால்; மார்பு; வயிறு; புருடம்|
ாற்றுமண்டலம்:

/தவளிமண்டலம்;

தவப்பமண்டலம்,

உஷ்ணமண்டலம்;

படலம்:

அயனிப்படலம்; ஓகசான்படலம்; |
எதிர்தமாழியம்
இைண்டுதசாற் ள்
அரவ ளுக்கு

இரடகய

எதிாிரடயான

தபாருள் ள்

தருவதா க்

உள்ள

எதிர்தமாழிய

உேவு

உேவு

ருதப்படுமானால்

எனப்படும்.

அரவ ள்

ஒன்றுக்த ான்று எதிர்தமாழி ளா அரமயும். தபாிய என்பது சிேிய என்பதன் எதிர்தமாழியாகும்
அல்லது தபாிய, சிேிய என்பன எதிர்தமாழி ளாகும். எதிர்தமாழி ள் தைவுதளத்தில் ”% *” என்ே
குேியீடு ளால் இரணக் ப்பட்டிருக்கும். பின்வருவது எடுத்துக் ாட்டாகும்.

இருட்டான %தவளிச்சமான*; குட்டியான %நீளமான*; சூடான %குளிர்ச்சியான*
பால்தமாழியம்

சில

ஆண்பாலுக்கும்

தபண்பாலுக்கும்

அரடயாளப்

படுத்தப்பட்ட

சில

தசாற் ளுக்கும் அவற்ேின் பலர்பாரலக் குேிக்கும் தசாற் ளுக்கும் இரடகய உள்ள
உேவு

பால்தமாழியம்

என

இங்கு

குேிப்பிடப்

படு ின்ேது.

எடுத்துக் ாட்டா

கவரலக் ாைர் என்பதற்கும் கவரலக் ாைன், கவரலக் ாாி என்பதற்கும்
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பால்தமாழியம்

எனப்படும்.

அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட
எனப்படும்.

தைவுதளத்தில்

தசாற் ளுக்கும்

இரவ ளுக்கு

இரடகய

பலர்பால்

இரடகய

உள்ள

உேவு

தசால்லுக்கும்

உள்ள

உேவு

பால்

தைவுத்தளத்தில்

பால்
உேவு

பின்வரும்

குேியீட்டால் உேவுபடுத்தப்படும்: ”$ #”. பின்வருவது எடுத்துக் ாடாகும்.
இரளஞர் ள்:

{இரளஞர்

$

இரளஞன்

#,

வாலிபர்

$

வாலிபன்

வாலிபப்ரபயன், இளவல், இளந்தாாி, இரளகஞார் $ இரளகஞான் #,

#,

ாரள,

விடரல, இளவட்டம், வயசுப்ரபயன், வயசுப்பிள்ரள, வயசுப்பிள்ரளயாண்டன்,
இளம்வயதினர், $இளம்வயதினன்#, இளம்பருவத்தார் $ இளம்பருவத்தான்#,
இளம்பிைாயத்தார் $ இளம்பியாயத்தான்#, பதின்பருவத்தினர் $ பதின்பருவத்தினன்
#, பதின்வயதினர் $ பதின்வயதினன் #, வயதுவந்கதார், <வயதுவந்தவர்> $
வயதுவந்தவன் #, இளந்ரத, இளந்தாாி, வாலியன், பாலியன்; இளைத்தம்> }
விரனப்தபயைாக் தமாழியம்
விரனக்கும் அதிலிருந்து உருவாக் ப்பட்ட தபயர்ச்தசாற் ளுக்கும் இரடயிலுள்ள
ஆக்

உேவு

விரனப்தபயைாக் தமாழிய

படி

என்ே

விரனப்தபயர் ளுக்கும்

உள்ள

எடுத்துக் ாட்டா

விரனக்கும்
உேவு

உேவு

படிப்பு,

என்று

படித்தம்,

அரழக் ப்படும்.

படித்தல்

விரனப்தபயைாக் தமாழியம்

என்ே

எனப்படும்.

விரனக்கும் அதனுடன் ததாடர்புள்ள விரனப் தபயர் ளும் தைவுத்தளத்தில் பின்வரும்
குேியீடு ளால் உேவுப்படுத்தப்படும்: ”~ `”.
நி ழ்வு ள்குேித்தரவ: { நி ழ்; ~ நி ழ்தல்;

நி ழ்ச்சி; நி ழ்வு; ` < சம்பவி; ~

சம்பவித்தல்; சம்பவம்; ` விரள; > ~ விரளதல்; விரளவு; ` >கநர்; ~ கநர்தல்; `
பலி; ~ பலித்தல்; ` ஈகடறு; ~ ஈகடறுதல்; ஈகடற்ேம்; ` நிலவு; ~ நிலவுதல்; ` }
அரடதமாழியம்

தபயருக்கும் அதிலிருந்து ஆக் ப்பட்ட தபயைரட ளுக்கும் விரனயரட ளுக்கும்
இரடகய உள்ள உேவு அரடதமாழியம் எனப்படும். எத்துக் ாட்டா

அழகு என்ே

தபயருக்கும் அதிலிருந்து உருவாக் ப்பட்ட அழ ான என்ே தபயைரட மற்றும் அழ ா
என்ே விரனயரட

இரடகய உள்ள உேவு அரடதமாழியம் ஆகும். தபயர் ள்
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அதிலிருந்து

உருவாக் ப்பட்ட

அரடதமாழி ளுடன்

பின்வரும்

குேியீடு ளால்

உேவுபடுத்தப்படும்: ”^ !”. பின்வருவனது எடுத்துக் ாட்டாகும்:
நீண்ட ாலம்ததாடர்பானரவ: { நீண்ட ாலம்; ^ நீண்ட ாலமா

!: நீடூழி, <

தநடுங் ாலம் ^ தநடுங் ாலமா ; ! தைம்ப ாலம்; ^ தைம்ப ாலமா ; ! நீண்டகநைம்,
< தநடுகநைம், தைம்பகநைம், நிரேயகநைம்; > நீண்டநாள், < தநடுநாள்; தைம்பநாள்,
நிரேயநாள் >; பல்லாண்டு;நூோண்டு, < நூற்ோண்டு > }
பயனர் இரடமு ம்
பின்வரும்

இரடமு த்தில்

மூலப்தபாருண்ரமயியல்

சார்

பயனர் ள்
ிரளக்

கவண்டிய

ாட்சிரயப்

தசால்ரல

தபேலாம்.

உள்ளீடு

பின்வரும்

தசய்து

இரடமு

எடுத்துக் ாட்டில் தமிழ் என்ே தசால் உள்ளீடு தசய்யப்பட்டு அது ததாடர்பான த வல் ள்
ிரளப்படமா த் தைப்பட்டுள்ளன.

8.8.சுருக் உரை
இவ்வியலில் தசால்சார் மூலவளங் ரள உருவாக்குவதற் ான

ணினிச் தசயல்பாடு ளும்

தமாழியியல் தசயல்பாடு ளும் விாிவா த் தைப்பட்டுள்ளன. குேிப்பா
உருவாக் ம், இயந்திைம் படிக் வியலும் அ ைாதி ள் உருவாக் ம்,
மூலப்தபாருண்ரமயியல்

தசாற் ளஞ்சியம்

என்பனவற்ேின்

விளக் ப்பட்டுள்ளது.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)
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இயல் 9
தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
9.1.முன்னுரை
க்கள் மபொருண்ச

யக்கம் கொட்டுகின்றொர்கள் என்று கூறுவது அவர்கள் எவ்வொறு

ம ொழிசயப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பரதக் குறிக்கும் என்றொலும், மபொருண்ச
என்பது ம ொழி மவளிப்பொடுகளின் பண்பொகும்.

ஒரு மசொல்பலொ மதொடபரொ வொக்கியப ொ

ஒன்றிற்கும் ப ற்பட்ட மபொருண்ரம சளக் மகொண்டிருந்தொல் அசவ மபொருண்ச
மகொண்டுள்ளன என்று மபொருள்படும்.

யக்கம்

யக்கம்

மவளிப்பசடயொக இந்த வசரயசற விளக்கம் எந்தப்

மபொருள்கள் அல்லது ஒரு மவளிப்பொடு ஒன்சறக் மகொண்டிருக்கும் என்பது என்ன என்று
கூறவில்சல. ஒரு குறிப்பிட்ட ம ொழிக்கு இந்தத் தகவல் இலக்கணத்தொல் தரப்படும்; இது
முசறயொக வடிவங்கசளப் மபொருண்ச களுடன் மபொருத்தும்

ற்றும் மபொருண்ச

யக்கம்

உள்ள வடிவங்கசள ஒன்றிற்கும் ப ற்பட்ட மபொருண்ச களுடன் மபொருத்தும்.
மசொற்மபொருண்ரம
உருவொக்கும்.

யக்கம்

மதொடொிலும் வொக்கியத்திலும் மபொருண்ரம

கொல்

எடுத்துக்கொட்டொக,

மசொற்மபொருண்ரம

யக்கம்

உள்ள

பகுதி.

மசொல்

இருப்பினும்

இல்லொவிடினும்

மதொடரும்

யக்கத்சத
வொக்கியமும்

மபொருள்

யக்கம்

தரலொம்.

‘மவள்சள

ருந்துள்ள குப்பி’

எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வரும் மதொடர்கசள எடுத்துக்மகொள்ளவும்.
(1) மவள்சள ருந்துக் குப்பி
(2) பசழய ொணவர் விடுதி
முதல் வொக்கியம் ‘ ருந்துள்ள மவள்சள
என்றும்

மபொருள்

யக்கம்

கொட்டும்.

ிறக் குப்பி’ என்றும்
இதுபபொன்று

இரண்டொவது

வொக்கியமும்

‘பசழய

ொணவர்கள் வசிக்கும் விடுதி’ என்றும் ‘ ொணவர்கள் வசிக்கும் பசழய விடுதி’ என்றும் மபொருள்
யக்கம் தரும். இத்தர ய தபாருண்ரம மயக் ம் அரமப்புப் தபாருண்ரம மயக் ம் எனப்படும்.
இருவசகயொன மபொருண்ச
மசொற்மபொருண்ச

யக்கம்

யக்கங்கள் முக்கிய ொகப் பபசப்படுகின்றன. அசவயொவன

ற்றும் அச ப்புப் மபொருண்ச

யக்கம். இக் ட்டுரையில்

தசாற்தபாருண்ரம மயக் ம் குேித்கத ஆய இருக் ின்கோம்.
9.2.மசொற்மபொருண்ச
மசொற்மபொருண்ச

யக்கம்
யக்கம்

ிகப் மபொதுவொனதொகும். எடுத்துக்கொட்டுகள் படி, குடி,

என்ற மபயர்கசளயும் பிடி, அசற, முடி, சுடு என்ற விசனகசளயும்

மவளுத்த, கறுத்த என்ற மபயரசடகசளயும் உள்ளடக்கும்.
பசொதசனகள் உள்ளன.

ீண்ட, விொிந்த, குசறந்த,

மபொருண்ச

ஒரு பசொதசன கடின ொன என்பதற்கு ம துவொன,

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)
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இரண்டும் எதிர்மசொற்கள் ஆகும். பின்வரும் வொக்கியத்சதக் கருத்தில் மகொள்ளவும். கடின ொன

ிட்டொசயக் கடிக்க முடியொது, கடின ொன மசொல்லுக்குப் மபொருள் கூற இயலொது. முன்னர் தந்த
மபொருள்

யக்கத்திற்கொன எடுத்துக்கொட்டு ஒரு மசொல்லுக்கு ஒன்றுக்கும் ப ற்பட்ட மபொருண்ச

கொரண ொக விசளந்தது. இருப்பினும் எப்பபொது

க்கு ஒரு மசொல்

ட்டும் இருக்கும் என்பதில்

மதளிவில்சல. படி என்ற விசனயும் படி என்ற மபயரும் ஒபர உச்சொிப்சபக் மகொண்டிருந்தொலும்
இரண்டு மசொற்கள் ஆகும்.

இசவ ஒப்புருச் மசொல்லுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும்.

கடி என்ற

விசனயும் கடி என்ற மபயரும் ஒப்புருச் மசொற்களொ? முதல்

ொணவனில் வரும் முதல் என்பதும்

ஐந்து முதல் என்பதில் வரும் முதல் என்பதும் ஒன்றொ?

என்ற பகள்விகள் எப்மபொழுதும்

எழுப்பப்படும். ஒன்று மபொருள்

யக்கம் கொட்டுவது

ற்மறொன்று ஒப்புருச் மசொற்கள் என்று

கூறுவதில் ஒரு ித்த கருத்து இல்சல. ஒரு பவசள இந்த பவறுபொடு தன்னிச்சசயொனதொகும்.
சில பவசளகளில் ஒரு மசொல்லின் மபொருள் பிற மசொல்லிலிருந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.

கொண்

எடுத்துக்கொட்டொக

என்ற

விரனச்

மசொலின்

கண்

மபொருள்

என்ற

மசொல்லின்

மபொருளிலிருந்து உருவொகி இருக்கக்கூடும். இபத பபொன்று எொி, உசட, ஒடி என்ற மசொற்களின்
மசயப்படுமபொருள்

குன்றொவிரனப்

விரனப்மபொருண்ச

ளிலிருந்து

மபொருண்ச

ள்

மசயப்படுமபொருள்

ஆக்கப்பட்டிருக்கலொம்.

ஒவ்மவொன்றிலும் ஆக்கப்பட்ட மபொருண்ச

இப்பபொது

முசறயொனது

இந்த

ிகழ்வு

குறிப்பிட்ட

மசொற்களுக்குச்

ீதொன மசொல்லியல்சொர்

சிறப்பொனது

ற்றும் மபொதுவொனது என்ற அளவில் இந்த வொதம்

மசொற்மபொருண்ச

ப ர்வுகள்

அச்மசொல்லின் இரண்டொவது மபொருண்ச யொகத்

தகுதி மபொறொது; ஆனொல் இது ஆக்கப்படொத மபொருண்ச யின்
மசயற்பொடொகும்.

இந்த

குன்ேிய

இயலுக்கு இம் ொதிொியொன மபொருண்ச

என்றில்லொ ல்

சொத்திய ொனதொகும்.

ிகழ்வுகசள அசடயொளம் கொணும்

ற்றும் பண்பொக்கம் மசய்யும் மபொறுப்பு உள்ளது. ப லும் மசய், பபொடு என்ற விசனகளும் ப ல்,

கீழ் என்ற பின்னுருபுகளும் கொட்டும் மபொதுவொன

ற்றும்

ிக ம கிழ்வொன மபொருண்ச

டத்சதசய விளக்கும் மபொறுப்பும் உள்ளது.
9.3.மசொற்மபொருண்ச

யக்கத்தின் வசககள்

மசொற்மபொருண்ச
மசொல்வசகப்பொட்டுப்

யக்கங்கள்

மபொருண்ச

மூன்று
யக்கம்

அடிப்பசட

(parts-of-speech

வசககளில்
or

கவறு

category

படும்:

ambiguity),

ஒப்புருச்மசொன்ரமசார் (தசாற்கபாலி) தபாருண்ரம மயக் ம் (ambiguity due to homography),
பல்மபொருள் ஒரும ொழியம்சார் (பல்மபொருண்ச ) தபாருண்ரம மயக் ம் (ambiguity due to
polysemy),

ொற்றப் மபொருண்ச

யக்கம் (ambiguity due to transfer or transfer ambiguity).

9.3.1 மசொல்வசகப்பொட்டுப் மபொருண்ச

யக்கம்
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மசொற்மபொருண்ச
யக்கம்

ஆகும்:

ஒரு

யக்கத்தின் ப ரடியொன வசக மசொல்வசகப்பொட்டுப் மபொருண்ச
மசொல்

ஒன்றிற்கும்

ப ற்பட்ட

இலக்கண

அல்லது

மதொடொியல்

வசகப்பொட்டிற்கு ஒதுக்கப்படும். த ிழில் இத்தசகய பல எடுத்துகொட்டுகள் உள்ளன. பச்சச
என்பது மபயரொகவும் மபயரசடயொகவும் வரும்; சுடு என்பது விசனயொகவும் மபயரசடயொகவும்
வரும்;

கடி என்து விசனயொகவும் மபயரொகவும் வரும்.

ப பல, கீபழ என்ற மசொற்கள்

மபயரொகவும் விசனயசடகளொகவும் பின்னுருபுகளொகவும் வரும்.
(3) அவன் ப பல இருக்கிறொன். (மபயர்)
(4) அவன் ப பல மசன்றொன். (விசனயசட)
(5) அவன் ப சச ப பல ிற்கின்றொன். (பின்னுருபு)
9.3.2 ஒப்புருச்மசொன்ச சார், பல்மபொருள் ஒரும ொழியம் சார் தபாருண்ரம மயக் ம்
ஒரு மசொல்லுக்கு இரண்படொ அதற்கு ப பலொ மபொருண்ச கள் இருந்தொல் இரண்டொவது
வசகச் மசொற்மபொருண்ச
பவறுபட்ட

யக்கம் ஏற்படும். இரண்படொ அதற்கு ப ற்பட்ட மசொற்கள் முற்றிலும்

மபொருண்ச சயக் மகொண்டிருப்பது ஒப்புருச்மசொன்ரம (homography) ஆகும்.

எடுத்துகொட்டொகப் படி என்பது ொடிப்படிசயயும் கற்பசதயும் குறிப்பிடும்.
(6) அவன் தந்சத அவனிடம் ீ ன்றொகப் படி என்று கூறினொர்.
(7) அவன் படி வழியொக டியில் ஏறினொன்.

அட்சட என்பது புத்தக அட்சடசயயும் அட்சடப் பூச்சிசயயும் குறிப்பிடும்.
(8) அவன் புத்தகத்தின் அட்சடசயக் கிழித்து எறிந்தொன்.
(9) அவன் அந்த அட்சடசயக் மகொன்றொன்.
பல்மபொருள்

ஒரும ொழிகள்

(polysememes)

மதொடர்புள்ள

மபொருண்ச கசள மவளிப்படுத்தும். மசொற்கள் த து உருவக

ஒரு

ீட்சியொலும்

மபொருண்ச கசள மவளிப்படுத்தும்.

எடுத்துக்கொட்டொகக் கிசள என்பது

வங்கிக் கிசளசயயும் குறிப்பிடும்;

ட எனபது

மதொடர்ச்சியொன
ொற்றத்தொலும் புதிய
ரக்கிசளசயயும்

டக்கும் இயக்கத்சதயும்

மசயல்பொட்சடயும் குறிப்பிடும்.
(10) தினமும் கொசலயில் பள்ளிக்கு டந்து மசல்கின்றொன்.
(11) அந்த ிறுவனம் ன்றொக டந்து மகொண்டிருக்கின்றது.

ஓடு என்பது னித இயக்கத்சதயும் ஆறு ஒழுகுவசதயும் குறிப்பிடும்.
(12) அவன் விசரவொக ஓடுகிறொன்.
(13) ாவிாி ஆறு தஞ்சொவூர் வழியொக ஓடுகின்றது.
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கண் என்பது விலங்கினங்களின் கண்சணயும் பதங்கொய் கண்சணயும் குறிப்பிடும்.
(14) அவன் தன் கண்கசள மூடினொன்.
(15) பதங்கொய்க்கு மூன்று கண்கள் உண்டு.
பின்வரும் வொக்கியதில் பகள் என்ற மசொல் மசவிப்புலத்சதயும் வினவுதசலயும் குறித்து
மசொற்மபொருண்ச

ின்று

யக்கம் கொட்டும்.

(16) ரொசத ரொேொ பகட்டசத அவனிடம் கூறினொள்.
இது மசொற்மபொருண்ச அடிப்பசடயில் இரு மபொருள்கசளத் தந்து மசொற்மபொருண்ச

யக்கம்

கொட்டும்.
(17) ரொசத ரொேொ தன் கொதொல் பகட்டசத அவனிடம் கூறினொள்.
(18) ரொசத ரொேொ வினவியசத அவனிடம் கூறினொள்.
சில பவசளகளில் ஒப்புருச் மசொல்லிசணகளில் ஒன்றின் பயன்பொடு
கூடுதலொக இருக்கக்கூடும். இந்ப ர்வில் ஒப்புருச்மசொற்களின் மபொருண்ச

ற்றசதவிட

யக்கத்சத பனுவல்

வசக அடிப்பசடயில்

ீக்க இயலும்; எனபவ வழக்க ில்லொத பயன்பொடு ம ொழிமபயர்க்க

பவண்டிய

விசயத்திற்குப்

பனுவலின்

மபொருந்தினொல்

ஒழிய

அகரொதியிலிருந்து

விலக்கி

சவக்கப்படும்.
இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பில்

ஒப்புருச்மசொன்ச சயயும்

(homography)

ஒரும ொழியத்சதயும் (polysemy) மபரும்பொலும் ஒன்றுப்பபொல் சகயொள இயலும்.
இங்கு

ப ொக்கம்

எழுத்தப்பட்ட

மசொல்லுக்குச்

சூழல்

அடிப்பசடயில்

பல்மபொருள்
ஏமனன்றொல்

மபொருண்ச சயக்

கண்டுபிடிப்பது ஆகும். ப ற் மசொன்ன வழியில் பவறுபட்ட மசொல்வசகப்பொட்சடச் சொர்ந்த
ஒப்புருச் மசொற்களின் மபொருண்ச

யக்கத்சதத் ீக்க இயலும்; ஆனொல் ஒப்புருச் மசொற்கள் ஒபர

மசொல்வசகப்பொட்சடச் சொர்ந்திருந்தொல் மதொடொியல் பகுப்பொய்வு

ட்டும் பபொது ொனதல்ல.

மபொதுவொன ஒரு அணுகுமுசற ‘ னிதவினம்’, ‘மபண்ணினம்’, ‘திரவம்’ பபொன்ற மபொருண்ச ப்
பண்புக்கூறுகசளத் தந்து பதர்வுக்கட்டுப்பொடு அடிப்பசடயில் எந்தப் பண்புக்கூறு தரப்பட்ட
மதொடொியல் கட்டு ொனத்துடன் இணங்கும் என்று குறிப்பிடுவதொகும்.

எடுத்துக்கொட்டொக குடி

என்ற விசன ஒரு ‘விலங்கின’ எழுவொசயக் மகொண்டிருக்கபவண்டும்.
மதொடர்ந்து
உருவொக்குவதுதிலும்

பயன்படுத்த

இயலும்

இப்பண்புக்கூறுகள்

மபொருண்ச ப்
அடிப்பசடயில்

பண்புகூறுகளின்
மபயர்கள்

ற்றும்

இவற்றின் பதர்வுக் கட்டுப்பொடுகசளக் குறிப்பிடுவதிலும் சிக்கல்கள் உள்ளன.

குழு த்சத
விசனகள்
இருப்பினும்

அசவகள் ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்கு முசறகளில் மபரும்பொலும் பவற்றுச ப் பங்மகடுப்பொளர்கள்
(case roles) தகவலுடன் பசர்த்துப் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எடுத்துக்கொட்டொக

அட்சட என்ற ஒப்புருச் மசொல்சல எடுத்துக்மகொள்ளவும்; இதற்கு முன்னர் கூறியபடி ‘(புத்தக)
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அட்சட’

ற்றும் ‘( ர) அட்சட’ என்ற இரு மபொருண்ச கள் உண்டு. இந்த இரண்டு

மபொருண்ச கசளயும் பின்வரும் வொக்கியங்களில் உள்ள மபொருத்த ொன பசர்ந்துவருசகக்
கட்டுப்பொட்டுப் பண்புக்கூறுகசள (selection restriction features) விளக்கி பவறுபடுத்தலொம்.
(19) புத்தகத்தின் அட்சட கிழிந்து விட்டது.
(20) அந்த அட்சட தசரயில் ஊர்ந்து மகொண்டிருந்தது.

கிழி என்ற விசன அட்சட பபொன்ற கிழியக்கூடிய மபொருசள எழுவொயொக ஏற்கும். ஊர் என்ற
விசன ஊர்ந்து மசல்லக்கூடிய அட்சடப் பூச்சிசய எழுவொயொக ஏற்கும்.
ஒப்புருச்தசான்ரம
அடிப்ரபயிலும்

மயக் ம்

தவளிப்படும்

இலக் ண

ஆய்வு

(இலக் ணப்கபாலி).

அடிப்பரடயிலான

பின்வரும்

கவறுபாடு

எடுத்துக் ாட்டு ள்

இரத

உணர்த்தும்.
(21) அவன் டரல தின்று ம ிழ்ந்தான்
(22) அவன் டரலக் ண்டு ம ிழ்ந்தான்.
21-ஆவது

வாக் ியத்தில்

டரல

டரல என்ே

என்பது

தனிச்தசால்லாகும். 9-ஆவது வாக் ியத்தில்

டரல என்பது

தின்பண்டத்ரதக்

குேிப்பிடும்

டல்+ஐ எனப் பகுத்தாய இயலும்

சமுத்திைத்ரதக் குேிப்பிடும் திாிபுற்ே தசால்லாகும்.
பின்வரும்

வாக் ியங் ளில்

இரு

ஒன்றுப்கபால் அரமந்து ஒப்புருச்தசான்ரம

தசாற் ளின்

கவறுபட்ட

ாட்டுவதன்

இலக் ண

வடிவு ள்

ாைணமா ப் தபாருண்ரம மயக் ம்

ாட்டு ின்ேன.
(23) அவன் (துணி) தநய்தான்.
(24) அவன் தநய்தான் விருப்பு ிோன்
23-ஆவது வாக் ியத்திலுள்ள தநய்தான் என்பதும் 24-ஆம் வாக் ியத்திலுள்ள தநய்தான் என்பதும்
இருகவறு தசாற் ளின் இருகவறு இலக் ண வடிவங் ள். முதல் வாக் ியம் ‘he weaved (a cloth)’
என்றும் இைண்டாவது வாக் ியம் ‘he likes only ghee’ என்றும் தபாருள்பட்டு கவறுபடும்.
வைலாற்று தமாழியியல் அடிப்பரடயில் தசாற் ளின் திாிபு வடிவங் ள் கவற்பட்ட
இலக் ணச் தசயல்பாடு ரளப் தபற்று கவறுபட்ட தசால்வர ப்பாடு ரளக் குேித்துநிற்கும்
அதாவது கவறுபட்ட தபாருண்ரம ரளக் குேித்துநிற்கும். இருப்பினும் அரவ ஒகை வடிவில்
இருப்பதால் அவற்ரே ஒப்புருதசாற் ளின் வர யா க்
திாிபுற்ே

வடிவங் ளிலிருந்து

உருவாக் ப்பட்ட

ருத இயலும். குேிப்பா

அல்லது

மாற்றுச்

முன்னுருபு ள் (post postions) இத்தர ய தபாருண்ரம மயக் ம்
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இருந்து, பற்ேி, குேித்து, ஒட்டி, த ாண்டு, ரவத்து, சுற்ேி, கநாக் ி, முந்தி, விட, கூட என்ே
முன்னுருபு ள் அவற்ேின் மூல விரன ளின் திாிபுற்ே ஆனால் வர ப்பாடு (தசயல்பாடு) மாோத
வடிவங் ளுடன் தபாருண்ரம மயக் ம் ாட்டும்.
25அ. அவன் வீட்டில் இருந்து தவளிகயேினான். (முன்னுருபு)
25ஆ. அவன் வீட்டில் இருந்து வந்தான் (விரனத்திாிபு வடிவம்)
26அ. அவன் அவரளப் பற்ேி கபசினான். (முன்னுருபு)
26ஆ. அவன் அவள் ர ரயப் பற்ேி முத்தமிட்டான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
27அ. அவன் அவரளக் குேித்து கபசினான். (முன்னுருபு)
27ஆ. அவன் அவள் தசால்வரதக் குேித்து வந்தான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
28அ. அவன் அந்த தரலப்ரப ஒட்டி கபசினான். (முன்னுருபு)
28ஆ. அவன் கபாஸ்டர் ஒட்டி பிரழக் ின்ோன். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
29அ. அவன் த்தி த ாண்டு அரத தவட்டினான். (முன்னுருபு)
29ஆ. அவன் த்தியால் தவட்டிக் த ாண்டு கபசினான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
30அ. அவன் த்தி ரவத்துப் பழம் தவட்டினான். (முன்னுருபு)
30ஆ. அவன் பணம் ரவத்துக் த ாண்டு சூதாடினான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
31.அ அவன் வீட்ரடச் சுற்ேி மைங் ள் நிற் ின்ேன. (முன்னுருபு)
31ஆ. அவன் அவரளகய சுற்ேி வரு ின்ோன். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
32அ. அவன் அவரள கநாக் ி நடந்தான். (முன்னுருபு)
32ஆ. அவள் மு த்ரத கநாக் ிச் சிாித்தான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
33அ. அவன் அவளுக்கு முந்தி அங்கு வந்தான். (முன்னுருபு)
33ஆ. அவன் அவரள முந்தி நடந்துத ாண்டிருந்தான். (விரனத்திாிபு வடிவம்)
34அ. அவன் அவரள விட நல்லவன். (முன்னுருபு)
34ஆ. அவன் அவரள விட விருப்பவில்ரல. (விரனத்திாிபு வடிவம்)
35அ. அவன் அவள் கூட வந்தான். (முன்னுருபு)
35ஆ. அவனது ம ிழ்ச்சி கூட ஆர்ப்பாித்தான்.
திாிபுற்ே என்று என்ே வடிவம் மூன்று கவற்பட்ட இலக் ணச் தசயல்பாடு ளில் வந்து
(இலக் ணப்கபாலி) தபாருண்ரம மயக் ம் ாட்டும்.
36அ. அவள் நல்லவள் என்று நிரனத்கதன். (என்று நிைப்பானா வரு ின்ேது)
36ஆ. அவள் திடீர் என்று வந்தாள் (என்று விரனயரடயாக் ியா வரு ின்ேது)
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36இ. அவள் என்று வரு ிோள்.

(என்று ாலத்ரதக் குேிந்து வரு ின்ேது)

-உம் என்ே எதிர் ால வடிவம் விரன முற்ோ வும் தபயதைச்சாமா வும் வரும்.
37அ. அது நாரள வரும்.
37ஆ. அது வரும் நாள் எனக்குத் ததாியாது.
-அது ஒட்டப்பட்ட விரனவடிவம் மூன்று கவறுபட்ட இலக் ணச் தசயல்பாடு ளில் வந்து
(இலக் ணப் கபாலி) தபாருண்ரம மயக் ம் ாட்டும்.
38அ. அது கநற்று வந்தது (வந்தது விரனமுற்று வடிவம்)
38ஆ. அவன் வந்தது எனக்குத் ததாியாது (வந்தது விரனயாலரணயும் தபயர்)
38இ. அந்த தசய்தித்தாள் கநற்று வந்தது (வந்தது அது மாற்றுப் தபயைா விரன)
கதர்வுக்

ட்டுப்பாடு, சூழல்

ட்டுப்பாடு, சூழல் அரமப்பு, கசர்ந்துவருர

என்பதன்

அடிப்பரடயில் இத்தர ய தசாற் ளின் தபாருண்ரம மயக் த்ரத நீக் லாம்.
9.3.3. ொற்றப் மபொருண்ச

யக்கம்

வசகப்பொட்டு மபொருண்ச
என்பன மசொற்மபொருண்ச

யக்கம், ஒப்புருச்மசொன்ச , பல்மபொருள் ஒரும ொழியம்

யக்கங்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். அசவ முதன்ச யொக மூல

ம ொழிப் பனுவல்களின் பகுப்பொய்வில் சிக்கசல விசளவிக்கின்றன. இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பில்
ொற்றப் மபொருண்ச

யக்கங்கள் (ம ொழிமபயர்ப்பு மபொருண்ச

யக்கங்கள்) உள்ளன. ஒரு

மூல ம ொழிச் மசொல்சல இலக்கு ம ொழியில் பல மசொற்களொபலொ மவளிப்பொடுகளொபலொ ம ொழி
மபயர்க்க இயலும். மூல ம ொழிச் மசொல் மபொருண்ச

யக்கம் கொட்டொது அல்லது மபொருண்ச

யக்கம் இயல்ம ொழி பபசுபவர்களொல் உணர்ந்து மகொள்ளப்படொது இருக்கலொம். இச்மசொல் பிற
ம ொழி

பபசுபவொின்

புொிந்துமகொள்ளலின்

அடிப்பசடயில்

தொன்

மபொருண்ச

யக்கம்

கொட்டுகின்றது. எனபவ இது ம ொழிமபயர்ப்பின் சிக்கலொகும்.
9.3.தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்: ஒரு ணினிசார் அணுகுமுரே
தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் என்பது ஒரு
தபாருரளக்

ணினிசார் வழி சூழலில் தசாற் ளின்

ண்டுத ாள்ளும் ஒரு திேனாகும். தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் ஒரு தசயற்ர

அேிவு-முழுரமச் சிக் லா க் (AI-complete problem)
அேிவில் மி க்

ருதப்படு ின்ேது; அதாவது, தசயற்ர

டினமான சிக் ல் ளுக்குச் சமமான தசயல்பாடாகும்.

இங்க

தசாற் ளின்

மயக் த்ரத நீக்குவதற் ான தசயலூக் ங் ளும் இச்தசயலின் விளக் மும் தைப்படும்.
ண் ாணிக் ப்பட்ட,

இங்கு

ண் ாணிக் ப்படாத மற்றும் அேிவு அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரே ள்

சுருக் மா க் கூேப்படும்.
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9.3.1 புே அேிவு மூலங் ள்
தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் த்தின் அடிப்பரடக் கூறு/பகுதி அேிவு ஆகும். அேிவு
மூலங் ள் தசாற் ளுடன் தபாருண்ரம ரளத் ததாடர்புபடுத்தத் கதரவயான தைவு ரளத்
தரு ின்ேன. அரவ புலக்குேிப்பு தசய்யப்படாத (unlabeled) அல்லது அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட
(annotated)

பனுவல் ளின்

தைவுத்ததாகுதி ளிலிருந்து

(corpora

of

texts)

இயந்திைத்தால்

படிக் வியலும் அ ைாதி ள் (machine readable dictionaries (MRDs)), தபாருட்புல அ ைாதி ள்
(thesauri),

தபாருள்விளக் ச்

தசாற்க ாரவ

(glossaries),

மூலப்தபாருண்ரமயியல்

ஆய்வு ள்/தமய்ப்தபாருள் மூலாய்வு (ontologies) மற்றும் பிே என கவறுபடலாம்.
அரமப்பாக் ம் தசய்யப்பட்ட மூலவளங் ள் (structured resources):


தபாருட்புல அ ைாதி ள்



இயந்திைத்தால் படிக் வியலும் அ ைாதி ள்



மூலப்தபாருண்ரமயியல் ஆய்வு ள் (Ontologies):

அரமப்பாக் ம் தசய்யப்படாத மூலவளங் ள் (unstructured resources):


தைவுத்ததாகுதி ள் (corpora):
ச்சாத் தைவுத்ததாகுதி ள் (raw corpora)




தபாருண்ரம அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட தைவுத்ததாகுதி ள் (sense-annotated corpus)



கசர்ந்துவருர மூலவளம் (collocational resources)



பிே மூலவளங் ள்



தசால்வரல


தபாருள்விளக் ம் (gloss)



தசால்லன்சார் மற்றும் தபாருண்ரமசார் உேவு ள் (Lexical and semantic relations)
o

எதிர்தமாழியம் (antonymy):

o

சார்பு தமாழியம் (Pertainymy):

o

தபயைாக் ம் (Nominalization):

o

உள்ளடக்கு தமாழியம் (hypernymy)

o

உள்ளடங்கு தமாழியம் மற்றும் உட்படு தமாழியம் (Hyponymy and troponymy):

9.3.2 ணினிசார் தபாருண்ரம மயக் நீக் த்தின் வர

ள்

ணினிசார் தபாருண்ரம மயக் நீக் ரத மூன்ோ ப் பிாிக் லாம்.
1. ண் ாணிக் ப்பட்ட தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
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2. ண் ாணிக் ப்படாத தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
3. அேிவு அடிப்பரடயிலான தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
9.3.2.1. ண் ாணிக் ப்பட்ட தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
ண் ாணிக் ப்பட்ட தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் பின்வருவனவற்ரே உள்ளடக்கும்.
1. தீர்மான பட்டியல் ள்
2. தீர்மானக் ிரள ள்
3. தநய்வ் தபய்ஸ்
4. நைம்புசார் வரலயரமப்பு
5. முன்மாதிாி அடிப்பரடயிலான அல்லது எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடயிலான ற்ேல்
6. சப்கபார்ட் தவக்டார் தமஷியன் ல்
7. ஒருங் ிரணந்த தநேிமுரே ள்


தபரும்பான்ரம வாக் ளிப்பு



நி ழ்தர ரமக் லப்பு



தை அடிப்பரடயிலான ஒருங் ிரணப்பு



அடாபூஸ்ட்

8.மி க்குரேவான மற்றும் பகுதி ண் ாணிக் ப்பட்ட தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
9.3.2.2 ண் ாணிக் ப்படாத தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
ண் ாணிக் ப்படாத தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் பின்வருவனவற்ரே உட்படுத்தும்.
1. சூழல் த ாத்தாக் ம்
2. தசால் த ாத்தாக் ம்
3. கசர்ந்துவருர வரைபடங் ள்
9.3.2.3 அேிவு அடிப்பரடயிலான தபாருன்ரம மயக் நீக் ம்
அேிவு அடிப்பரடயிலான தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் பின்வருவனவற்ரே உட்படுத்தும்.
1. தபாருண்ரம மயக் நீக் ங் ளின் கமலுேல்
2. விருப்பத்கதர்வு ள்
3. அரமப்புமுரே அணுகுமுரே ள்


ஒற்றுரம அளவீடு ள்



வரைபட அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரே ள்

9.3.2.4 பிே அணுகுமுரே ள்
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9.4. தமிழில் தசாற்தபாருள் மயக் நீக் த்திற் ான தநேிமுரே ள்
ஒரு பனுவலில் உள்ள தசால் மயக் ங் ரள நீக் ஒரு தபாருண்ரம ஆய்வி கதரவயாகும்.
இந்த ஒழுங்குமுரேத் தமிரழ மூலதமாழியா க்த ாண்ட இயந்திை தமாழிதபயர்ப்புக்கும் தமிழ்
தைவு ளின்

அேிவாற்ேல்

எடுத்துக் ாட்டா த்

உள்ள

தமிழ்-ஆங் ில

த வல்

மீட்பு

இயந்திை

ஒழுங்குமுரேக்கும்

தமாழிதபயர்ப்பு

கதரவயானதாகும்.

ஒழுங்குமுரே

பின்வரும்

வாக் ியத்ரத உள்ளீடா க் த ாள் ின்ேது என்று த ாள்கவாம்.
39. நீல ிாி ாடு ளில் அாிய வர விலங்கு ள் ாணப்படு ின்ேன.
கமற் ண்ட வாக் ியத்தில் விலங்கு ள் என்பது விலங்கு என்பதன் பன்ரம வடிவமாகும். விலங்கு
என்பதற்கு இைண்டு கவறுபட்ட அர்த்தங் ள் உள்ளன:
1. மிரு ம்
2. ர யில் கபாடும் விலங்கு
‘விலங்கு’

அர்த்தம்

‘(ர )விலங்கு’

அர்த்தத்ரதவிட

அதி

நி ழ்தவண்ணில்

வரு ின்ேது.

ஆங் ிலத்தில் இந்த இரு அர்த்தங் ளுக்கும் தனித்தனியான வடிவச் தசாற் ள் உள்ளன: விலங்கு1
’animal’, விலங்கு2 ‘hand-cufs’. எனகவ தபாருண்ரமயியல் ஆய்வி இப்தபாருண்ரம மயக் த்ரத
நீக்

கவண்டும்; இதன் படி கமற்தசான்ன தமிழ் வாக் ியம் பின்வருமாறு தமாழிதபயர்க் ப்பட

கவண்டும்.
40. Rare animal species are found in Nilgiris forests.
ீகழ எடுத்துக் ாட்டா இரு அணுகுமுரே ள் விவாிக் ப்பட்டுள்ளன.
9.4.1 த ாத்தாக் ச் கசர்ந்துவருர அணுகுமுரே
இவ்வாய்வில் தபாருண்ரம மயக்
மற்றும்

அேிவு

மூலவளங் ளா ச்

குேியீடு ரளயும்

பயன்படுத்துவது

நீக் ம் த ாத்தாக்

கசர்ந்துவருர
அடிப்பரடயில்

உபாயம் (clustering technique)

ரளயும்

(collocations)

நரடமுரே

ஒழுங்குமுரேயின் தசயல்பாடு படத்தில் தைப்பட்டுள்ள ஒழுங்குமுரே

கவற்றுரம

படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒழுக்குப் படத்தில்

ாட்டப்பட்டுள்ளது.
இவ்வணுகுமுரே

இைண்டு

ட்டங் ளில்

தசயல்படு ின்ேது.

ததாடக் த்தில் ஒழுங்குமுரே தபாருண்ரம மயக் ம் உள்ள தசாற் ரளக்

பயிற்சி

ட்டத்தின்

ண்டுபிடிக் ின்ேது.

கவறுபட்ட ஆய்வாளர் ள் கவறுபட்ட அளவு ளில் சூழல் ரளப் (அதாவது கவறுபட்ட சாளை
அளவு ளில் (different window size)) பயன்படுத்தியுள்ளனர். சாளை அளவு ஒழுங்குமுரேயின்
தசயல்பாட்ரடக்

ணிசமான அளவில் பாதிக் ின்ேது.

ஒரு தபாிய சாளைம் சூழலுக்கு அதி
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அளவில் ததாடர்பில்லாத தசாற் ரளக் த ாண்டுவரு ின்ேது; ஆனால் சிேிய சாளைம் சில
முக் ியமான கசர்ந்துவருபரவ ரள இழக் ின்ேது. யதைாவ்ஸ் ி (Yarowsky 1995) உட்பட பல
தசாற்தபாருண்ரம

மயக் நீக் ி ளில்

ாணப்படும்

தபாதுவான

நடமுரேரயப்

பின்பற்ேி

இவ்வாய்வில் இருபது-தசால் சாளைம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிறுத்தல்-தசாற் ள் (stop-words) என்று அரழக் ப்படு ின்ே அதி
தசாற் ள் சாளைத்திலிருந்து நீக் ப்படும்.

நி ழ்தவண் உள்ள

பின்னர் திைட்டுவதில் பயன்படுத்தப்படும் சூழல்

தசாற் ளின் கவர்வடிரவப் தபே உருபனியல் அடிப்பரடயில் ஆயப்படும். ஒவ்தவாரு சூழலும்
சூழல் அல்லது நி ழ்வு தவக்டைா ப் உருப்படுத்தம் தசய்யப்படும்.

கசர்ந்துவருபரவ ள்

தானியக் மா

அர்த்தங் ள்

இந்தத்

திைட்டு ளிலிருந்து

கச ாிக் ப்படும்

மற்றும்

மனித-

அரடயாளப்படுத்தி ளால் (human-annotators) ஒதுக் ப்படும்/தைப்படும்; இதன்படி ஒரு அர்த்தஅ ைாதி உருவாக் ப்படும்.
ாணப்படும்

மற்றும்

கவற்றுரம-குேியீடு ள் ஒவ்தவாரு திைட்டுக்கும் அரடயாளம்

அர்த்த-கசர்ந்துவருபரவ

கவற்றுரம-குேியீடு

அ ைாதிரய

(sense-

collocation case-marker dictionary) உருவாக் கவண்டி கசர்க் ப்படும்.
இைண்டாவது

ட்டத்தில் ஒழுங்குமுரே தபாருண்ரம மயக் நீக் த்திற்குத் தயாைா

இருக்கும். தபாருண்ரம மயக் ச் தசாற் ள் த ாண்ட எந்தப் பனுவலும் ஒழுங்குமுரேக்குத்
தைப்படலாம். படத்தில் ாட்டியுள்ளது கபான்று ஒழுங்குமுரே தபாருண்ரம மயக் ச் தசாற் ளின்
பார்க் ப்படாத

நி ழ்வு ரள

கவற்றுரம-குேியீட்டு

தபாருண்ரம

அ ைாதிரயப்

மயக் நீக் ம்

தசய்ய

(Sense-Collocation-Case

அர்த்த-கசர்ந்துவருர
marker

dictionary)

பயன்படுத்து ின்ேது. ஒவ்தவாரு தபாருண்ரம மயக் ம் உள்ள தசாற் ளுக்கும் பயிற்சி ஒருகநைச்
தசயல்பாடாகும். ஒழுங்குமுரே ஒரு குேிப்பிட்ட தசால்லுக் ா ப் பயிற்சி தபற்றுவிட்டால் அரத
ஒரு தைப்பட்ட சூழலில் அச்தசால்லின் தபாருண்ரம மயக் த்ரத நீக் ப் பயன்படுத்த இயலும்.
இந்த தநேிமுரேயில் கசர்துவருபரவ ளும் கவற்றுரமக் குேியீடு ளும் ஒரு முக் ியமான
பங் ளிப்பு தசய் ின்ேது என்பரதக் ாணலாம்.
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ஒழுங்குமுரே ஒழுக்குப் படம்

பயிற்சிக் ட்டம்

தபாிய தைவுத்ததாகுதியில் கநர்வு ள்

உருபனியல் பகுப்பாய்வி

நிறுத்தல் தசாற் ள் பட்டியல்

கநர்வு அல்லது சூழல் தவக்டார்

K-means திைட்டுச்
தசயல்பாடு

கசர்ந்துவருபரவ ரள

கவற்றுரமக் குேியீடு ரளப்

பிாித்ததடுத்தல்

பிாித்ததடுத்தல்

அர்த்தங் ரளத் தருதல்
அர்த்த-கசர்ந்துவருபரவஅ ைாதி

அர்த்த-கசர்ந்துவருபரவகவற்றுரமக் குேியீடு அ ைாதி

கசாதரனக் ட்டம்
தபாருண்ரம மயக் கசாதரன

தபாருண்ரம மயக் நீக் ப்பட்ட

ஆவணம்

கசாதரன ஆவணம்
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9.4.1.1 கசர்ந்துவருபரவ ளின் முக் ியத்துவம்
கசர்ந்துவருபரவ ள் தந்துள்ள ஒரு வாக் ியத்தில் தபாருண்ரம மயக் ச் தசாற் ளின்
அர்த்தத்ரத

உறுதியா

அனுமானிக்கும்

அடுத்துவரும்

தசாற் ள்

கசர்ந்துவருபரவ இைண்டு தசாற் ளுக்கு இரடயில் அளக்
குேிப்பிடு ின்ேது.

கசர்ந்துவருபரவ ள்

தபாருண்ரமயியல் அடிப்பரடயில் மி
தசய்யப்பட்ட த வலாகும்.

ஆகும்.

தபாதுவா ச்

இயலும் இட-சிேப்பு உேவு ரளக்

தபாருண்ரம

மயக் முள்ள

தசாற் ளுக்குப்

அண்ரமயில் வரும் தசாற் ரளப் பற்ேிய குேியாக் ம்

எடுத்துக் ாட்டா ப் பின்வருமாறு இரு அர்த்தங் ள் உள்ள plant

என்ே தசால்ரலக் ருத்தில் த ாள்ளவும்.
plant1 – a living organism
plant2 – a manufacturing place

plant

என்ே

கசர்ந்துவரும்

தசால்லின்

கசர்ந்துவருபரவ ள்

தசாற் ரள

உட்படுத்தும்.

பனுவலில்

plant

என்பதன்

plant

என்பதுடன்

கமற் ண்ட

அடிக் டிச்

அர்த்தங் ளுக்கு

எடுத்துக் ாட்டான கசர்ந்துவருபரவ ள் ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
plant1 – growth, height, flower, fruit, species, leaves
plant2 – car, union, equipment, assembly, nuclear, job, worker
தபரும்பாலும் கசர்ந்துவருபரவ ள் தபாருண்ரம மயக் முள்ள தசாற் ளிருந்து உள்ள தூைத்திற்கு
உணர்வுள்ளரவ ளாகும். தபாருண்ரம மயக் ச் தசாற் ளிலிருந்து குரேந்த தூைத்தில் உள்ள
தசாற் ள்

வலுவா

அதன்

அர்த்தத்ரதச்

சுட்டிக் ாட்டும்.

தூைம்

அதி ாிக்கும்

கபாது

தபாருண்ரமமயக் ச் தசாற் ளுடன் உள்ள அதன் சம்பந்தம் குரேயும். தூைம் தபாதுவா ச் சாளை
அளவு என்று குேிப்பிடப்படும்.

இருப்பினும் கசர்ந்துவருவது என்று

ருதுவதற்கு ஒரு தசால்

தபாருண்ரமமயக் ம் உள்ள தசால்லிலிருந்து இருக் கவண்டிய அறுதியான தூைம் இல்ரல. சில
கவரள ளில் கசந்துவருபரவ ள் தபாருண்ரமமயக் ச் தசாற் ளிலிருந்து மிகுந்த தூைத்தில்
வைலாம். தற்கபாரதய அணுகு முரேயில் கசர்ந்துவரும் தசாற் ள் யாவும் தானியக் மா த்
திைட்டப்பட்ட கநர்வு ளிலிருந்து பிாித்ததடுக் ப்படும். இது விரத கசர்ந்துவருபரவ ரளக் (seed
collocations) ர யால் தரும் கதரவரய நீக்கு ின்ேது; ஒரு தமாழியில் வரும் தபாருண்ரம
மயக் முள்ள தசாற் ரளக் ருத்தில் த ாள்ளும்கபாது இது சிைமமான கவரலயாகும்.
9.4.1.2 கவற்றுரம குேியீடு ளின் முக் ியத்துவம்
ஆங் ிலத்தில் தபயருக்கும் விரனக்கும் உள்ள உேவு ள் in, on. at, by, with கபான்ே
முன்னுருபு ளால் தவளிப்படுத்தப்படும். தமிழில் இது பின்னுருபு ளால் தவளிப்படுத்தப்படும்.
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வர்ணம் என்ே தமிழ்ச் தசால்ரல எடுத்துக்த ாள்கவாம். இதற்கு குரேந்தது மூன்று கவறுபட்ட
அர்த்தங் ள் உள்ளன.
1. நிேம்
2. இந்திய மைபு இரசயில் ஒரு குேிப்பிட்ட பாடல் வர
3. பண்ரட இந்தியாவில் பிேப்பு அடிப்பரடயிலான பகுப்பு
இவ்வர்த்தங் ள் வாக் ியங் ளில் வருர யில் கவற்றுரம உருபு ளின் கதர்வு சில கவரள ளில்
இப்தபாருண்ரம

கவறுபாடு ரள

எடுத்துக்த ாள்கவாம்.
குேிப்பிட்டுப்

இது

தபாருண்ரம

மாரலக்
மயக் ம்

மாரல

தவளிப்படுத்தலாம்.
ாலத்ரதயும்
ாட்டும்.

ழுத்தில்

இரவ

என்ே

அணியும்

பின்வருமாறு

தசால்ரல
மாரலரயயும்

வாக் ியங் ளில்

பயன்படுத்தப்படலாம்.
மாரலயில் பள்ளி ஆண்டுவிழா த ாண்டாடப்பட்டது.
அவன் ழுத்தில் மாரல அணிவித்தார் ள்.
கமற் ண்ட வாக் ிய கநர்வு ளில் கவற்றுரம உருபு ள் அர்த்தங் ரள கவறுபடுத்த உதவக்கூடும்.
9.4.1.3

ற்ேல் ட்டம்
த ாத்தாக் ல்/திைட்டல் தசயற்பாங்கு (clustering process) இங்கு விளக் ப்பட்டுள்ளது.

சூழல் ளும் சூழல் இரடதவளியும்
ஒரு ஆவணத்தில் தசாற்தபாருள் மயக் முள்ள தசால்லின் ஒவ்தவாரு கநர்வும் அதன் சூழல்
என்று அரழக் ப்படும். ஒரு தபாிய தைவுத்ததாகுதியில் தசாற்தபாருண்ரம மயக் ம் உள்ள
தசால்லின் எல்லா சூழல ளும் S என்ே ருத்துச்சாயலால் குேிப்பிடப்பட்ட சூழல் இரடதவளியில்
(context space) உருப்படுத்தம் தசய்யப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

மாரல என்ே தசால்ரலக்

ருத்தில் த ாள்கவாம். ‘மாரல ( ாலம்)’ என்ே அர்த்தம் S1 என்றும் ‘( ழுத்திலிடும்) மாரல’ என்ே
அர்த்தம் S2 என்றும் த ாள்கவாம். ரமசூாிலுள்ள இந்திய தமாழி ளின் ரமய நிறுவனத்தால்
உருவாக் ப்பட்ட மூன்று மில்லியன் தமிழ்த் தைவுத்ததாகுதியிலிருந்து பிாித்து எடுக் ப்பட்ட
வாக் ியங் ளில் வரும் மாரல என்பரத இரு அர்த்தங் ளும் அரடயாளப்படுத்தப்பட்டு

ீகழ

தைப்பட்டுள்ளன.
ததைசாவின் அேப்பணி ளுக்கு நி ாில்லாத பு ழ் மாரல ளா அரமந்து ம ிழ்வித்தன. S2
…தினந்கதாறும் ாரல மாரல ஆ ிய இரு கவரள ளிலும்
ாரலயில் சூாியம் கதான்ேிய கநைத்தில் இருந்து மாரலயில் மரேயும் கநைம் வரை
சூாிய ாந்திப்பூ ாரல, மாரல கவரள ளில் திரச
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சுற்றுலாப் கபருந்து அடுத்த தவள்ளிக் ிழரம மாரல தசன்ரனக்குத் திரும்பு ிேது

S1

ாரலயில் 5 மணிக்கும், பிேகு 9:30 மணிக்கும், மரலயில் 6:30 மணிக்கும்

S1

அைசு தூக் ிலிட முடிவு தசய்த நாளின் முதல் நாள் மரலகய, தூக் ிலிட்டுக்

S1

தத்தும் வீசிய துண்டேிக்ர

S1

நடவடிக்ர

ள் அன்று மாரலகய “இந்துஸ்தான் ரடம்ஸ்”

ளின் ாைணமா கநற்று மாரலயிகலகய வந்த தசய்தியின்படி

S1

“குைங்கு ர யிகல பூமாரல” என்று அரதப்கபால ஊைாட்சி

S2

சிலர், ‘நான் மரலரயகய மலர் ஆக்குகவன்

S2

அழகு, இளரம, ருவிழி, தசல்லம், வா னம், மாரல, த ாடி முதலியரவ

S2

அல்லது திருநீறு ாணப்படும் சரபகயார் கபாடும் மாரல ரளப் ழற்ோமகல

S2

நானும் அந்தச் தசய்திரய கநற்று மாரல அரமச்சைரவக் கூட்டம்

S1

உணவுப் தபாருள் ரள உட்த ாள்ளும் தபாழுதும், மாரலயில் கமய்ச்சலுக்குப் பிேகும் S1
‘மாரல ( ாலம்)’ S1என்ே அர்த்தத்தில் வந்த எல்லா சூழல் ளும் படத்தின் கமல்பா த்திலும்
‘( ழுத்தில் அணியும்) மாரல’ S2 என்ே அர்த்தத்தில் வந்த எல்லா சூழல் ளும் படத்தின்
பகுதியிலும்
தவளிரயக்

ீழ்ப்

ாட்டப்பட்டுள்ளன. பிாிக் க்கூடிய புள்ளிக் க ாடு இவ்விரு அர்த்தங் ளின் சூழல்
ாட்டுவதற் ா

இடப்பட்டுள்ளது.

த ாத்தாக் ல்/திைட்டுச்

தசயற்பாங்கு ள்

கவறுபட்ட சுழல் ளின் உண்ரமயான பிாிரவ எய்து ின்ேது.
தசாற்தபாருண்ரம

மயக் ம்

உள்ள

தசால்லின்

ஒவ்தவாரு

சூழலும்

சூழல்

தவக்டார் ளா க் ர யாள இயலும்; அரவ சூழல் தவளியில் உருப்படுத்தம் தசய்யப்படும். சூழல்
தவக்டாாின் தனிமங் ள் தபாருள்மயக் ம் உள்ள தசால்லின் எல்லா சூழல் ளிலும் கதான்றும்
எல்லா தசாற் ரளயும் உட்படுத்தும். சூழல் ரள சூழல் தவக்டார் ளா
தநேிமுரே ஒரு எடுத்துக் ாட்டால் ீகழ ாட்டப்பட்டுள்ளது.
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சூழல் தவளி S

கநர்வு
தவக்டார் ள்

இப்கபாது தபாருள்டக் ச் தசாற் ரள அரடயாளம் ாண்பதன் தசயற்பாங்ர விளக் மூன்று
சூழல் ரளக் ருத்தில் த ாள்ளவும்.
C1 – மாரலயில் நரடதபற்ே விழாவில் மாணவர் ளுக்குப் பாிசு வழங் ப்பட்டது
C2 – வைகவற்பு விழா மாரல சாியா

ஆறு மணிக்குத் துவங் ியது.

C3 – கைாஜாப்பூ மாரல இருபது ரூபாயில் ிரடக் ிேது
சூழல் சாளைத்தில் வரும் எல்லாச் தசாற் ளும் உருபனியல் அடிப்பரடயில் ஆயப்பட்டது மற்றும்
விரளயும் கவர்வடிவு ள் திேனுள்ள தபாருளட்டக் ச் தசாற் ளா க்

ருதப்படும்.

இரவ

நிறுத்தல் தசாற் ரள நீக் ி கமலும் குரேக் ப்படும். C1-க்கு ஆறு தபாருளடக் ச் தசாற் ரளக்
ண்டுபிடிக் இயலும்.
மாரல, நரடதபற்ே, விழா, மாணவர், பாிசு, வழங்கு
இகத வழியில் தைவுத்ததாகுதியில் வரும் எல்லா கநர்வு ளுக்கும் தபாருளடக் ச் தசாற் ரளக்
ண்டுபிடிக்

இயலும். இவ்வாறு நமது குரேந்த மூன்று கநர்வு ளுக்கு 5 தபாருளடக் ச்

தசாற் ரளக் ண்டுபிடிக் இயலும்.
மரல, நரடதபற்ே, விழா, மாணவர், பாிசு, வழங்கு, வைகவற்பு, ஆறு, மணி, துவங்கு,
கைாஜாப்பூ, இருபது, ருபாய், ிரடக் ிேது
ஒவ்தவாரும் கநர்வும் ஒரு சூழல் தவக்ட்டைா
சூழல் தவளியில் ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தில்

இப்கபாது உருப்படுத்தம் தசய்யப்படும்; இரதச்
ாட்ட இயலும்.

தைவுத்ததாகுதியில் எல்லா கநர்வு ளுக்கும் அரடயாளம்
தசாற் ளின் எண்ணிக்ர

ஆகும்.

சூழல் தவக்டாாின் நீளம்

ண்டுபிடிக் க்கூடிய தபாருளடக் ச்

இவ்வாறு எடுத்துக் ாட்டா
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சூழல் ளுக்கு ஒவ்தவாரு சூழல் தவக்டாாின் நீளம் 14 ஆகும். சூழல் தவக்டாாில் உள்ள ஒவ்தவாரு
தனிமமும் அந்த குேிப்பிட்ட தசால் அச்சூழலில் இருக் ிேதா அல்லது இல்ரலயா என்பரதப்
தபாறுத்து

பூஜியத்ரதகயாஅல்லது

ஒன்ரேகயா

எடுக்கும்.

திைட்டும்

வழிமுரே

வரைவு

தபாருண்ரம மயக் ம் உள்ள தசால்லின் கநர்வு ரள கவறுபட்ட திைட்டு ளா க் குழுமும்;
ஒவ்தவாரு த ாத்தும்/திைட்டும் சூழல் தவளியில் ஒரு குேிப்பிட்ட இடத்தில் தசேிவா
த ாத்தாக் த்தின்/திைட்டுவதன்
அடிப்பரடயில்

அடிப்பரடக்

ஒற்றுரமயுள்ள

ருத்து

கநர்வு ரளக்

ஒரு

இருக்கும்.

த ாத்தில்/திைட்டில்

குழுமுவதாகும்.

பின்வரும்

சூழல்
படம்

இவ்வணுகுமுரேயில் த ாத்தாக் த்தின்/திைட்டும் தசயற்பாங் ின் தசயல்பாட்ரடத் ததளிவா க்
ாட்டு ின்ேது. இது தபாருண்ரம மயக் நீக் திற்கு கவண்டி இங்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள
திைட்டும் உபாயத்ரத எடுத்துக் ாட்டு ின்ேது.
தைவுத்ததாகுதியிலிருந்து தபாருண்ரம மயக் ச்தசாற் ளின் எல்லாச் சூழல் ளும் முதலில்
சூழல் தவக்டார் ளா

உருப்படுத்தம் தசய்யப்படும்.

பின்னர் சூழல் தவக்டார் ள் எல்லாம் K-

மீன்ஸ் வழிமுரேவரைரவப் பயன்படுத்தித் திைட்டப்படும்.

த ாத்தின்/திைட்டின்
குழுக் ள்

திைட்டுதல்/

சூழல்

பயிற்சி

த ாத்தாக் ம்

இறுதியில்

தபேப்படும்.

சூழல்

அடிப்பரடயில்

ஒத்திருக் ின்ே

த ாத்துக் ளிலிருந்து/திைட்டு ளிலிருந்து

பிாித்ததடுத்தபின் அடுத்த நடவடிக்ர
அரடயாளப்படுத்துபவர் ள்

சூழல் தவளி S

உயர்ந்த

த ாத்துக்/திைட்டுக்

கசர்ந்துவருபரவ ரளப்

அர்த்தம் அரடயாளப்படுத்துவது ஆகும். இங்கு மனித
பத்து

கசர்ந்துவருர

ளும்

தபாருண்ரம

மயக் ச்

தசாற் ளின் அர்த்தங் ளும் தைப்படுவார் ள். தசாற் ள் கவறுபட்ட குழுமங் ளா ப் பிாிக் ப்படும்
மற்றும்

ஒவ்தவாரு

குழுமமும்

கவறுபட்ட

அரடயாளப்படுத்துபவாிடம்

த ாடுக் ப்படும்.

ஒவ்தவாரு கசர்ந்துவரும் குழுமத்திற்கும் கூடுதல் தபாருத்தமான அர்த்தத்ரதத் ததாடர்புபடுத்தி
ஒரு அர்த்தம்-கசர்ந்துவருர

அ ைாதி உருவாக்குவதாகுவது அரடயாளப்படுத்துபவர் ளின்

கவரலயாகும்.
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தசால்

அர்த்தம்

கசர்த்துவரும் தசால்

மாரல

மாரலப் தபாழுது

ாரல, ப ல், சூாியன், மரே, கநைம், நாள்,
மாதம், மதியம், இைவு

மாரல

( ழுத்திலிடும்) மாரல

பூ, மணம், கைாஜா, மல்லிர , மலர், பூரஜ,
ம ளிர், த ான்ரே

நூல்

நூல் (இரழ)

இரழ, தேி, சாயம், தநய்,

தர், தநசவு, ஊடு,

பாவு, துணி, ஊசி
நூல்

புத்த ம்

விலங்கு

மிரு ம்

ஆசிாியர், பதிப்ப ம், அச்சு, பக் ம், தாள்
ாடு, சிங் ம், புலி, கதால், யாரன, தந்தம், நாய்,
பூரன

விலங்கு

(ர ) விலங்கு

குற்ேவாளி,

க ார்ட்,

கபாலீஸ்,

ர தி,

விசாைரண, தண்டரன
9.4.1.4 பாிகசாதரனக் ட்டம்
இப்கபாது ஒழுங்குமுரே பயன்பத்துபவர் பயன்படுத்துவதற்குத் தயாைா

உள்ளது. இதில்

ஒருவர் தபாருண்ரம மயக் ச் தசாற் ள் உள்ள தமிழ்ப் பனுவரல உள்ளீடா க் த ாடுக் இயலும்
மற்றும் முழுவதும் அல்லது பகுதி தபாருண்ரம மயக் ம் நீக் ப்பட்ட பனுவரல தவளியீடா ப்
தபே இயலும். பாிகசாதரனக் ட்டத்தில் அர்த்தம்-கசர்ந்துவருர கவற்றுரம குேியீட்டு அ ைாதி
பார்க் ப்படாத கநர்வு ரளப் தபாருண்ரம மயக் ம் நீக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
பாிகசாதரனக்

ட்டத்தில்

ண்டுபிடிக் ப்படும் கசர்ந்துவருவனவும் கவற்றுரமக் குேியீடு ளும்

தைப்பட்ட பனுவலில் உள்ள தபாருண்ரம மயக் ங் ரள நீக் ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது.
இருப்பினும் வழிமுரே வரைவு தைப்பட்ட பனுவலில் கதான்றும் தபாருண்ரம மயக் முள்ள
தசாற் ளுக்கும் முன்னகை பயிற்சிதசய்யப்பட்டிருக் கவண்டும்.
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பார்க் ாத பனுவலில் கநர்வு ள்

நிறுத்தல் தசாற் ள் நீக் ி மற்றும் தபாருண்ரம
மயக் ச் தசாற் ள் ண்டுபிடிப்பி

உருபனியல் பகுப்பாய்வி

சூழல் தசாற் ள் பிாித்தல்

சூழல் தசாற் ரளப்

அர்த்தம்-கசர்ந்துவருவன

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள

கவற்றுரமக்குேியீடு அ ைதி

கசர்ந்துவருவனவற்று
டன் ஒப்பிடு

கவற்றுரமக் குேியீடு

ப்கபாஓ

பிாித்ததடுப்பு

தபாருண்ரமமயக் ம்
நீக் ப்பட்ட கநர்வு ள்
அ ைாதியில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
கவற்றுரமக்
குேியீடு ளுடன்

தபாருத்தம்

ஒப்பிடு

ாணப்பட்டது

தபாருத்தம் ாணப்படவில்ரல,

தீர்மானிக் ப்பட்டது

தீர்மானிக் ப்படவில்ரல

தபாருண்ரம மயக் ம்

முழுவது / பகுதி தபாருண்ரம மயக் ம்

நீக் படாத கநர்வு

நீக் ப்பட்ட பனுவல்
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9.4.2. ருத்துரு வரைபட அ ைாதி அடிப்பரடயில் தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
இவ்வாய்வில் தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் த்திற்கு கவண்டி ருத்துரு வரைபட அ ைாதி/
ருத்துரு

அ ைாதி

உருவாக் ப்பட்டுப்

பயன்படுத்தப்பட்டு ின்ேது.

ருத்துரு

வரைபட

அ ைாதியின் உருவக் ம் பற்ேியும் அரதப் பயன்படுத்திச் தசாற்தபாருண்ரம மயக்
எவ்வாறு கமற்த ாள்ளப்படு ின்ேது என்றும் இங்கு விாிவா
அடிப்பரடயா

நீக் ம்

விளக் பட்டுள்ளது. இதற்கு

அரமயும் தசாற்தபாருண்ரம ஆய்வு (lexical semantics study) பற்ேி முன்னர்

விளக் ப்பட்டுள்ளது. இது அேிவு அடிப்பரடயிலான தநேிமுரேரய/அணுகுமுரேரயச் சாரும்.
இந்தநேிமுரேயில்

ருத்துரு வரைபட அ ைாதி தசாற் ளின் தபாருண்ரம மயக் நீக் த்திற்குப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. இது ஒரு மாதிாி (model) நிரலயிகலகய அரமந்துள்ளது. தபாருண்ரம
மயக் ம் தரு ின்ே சில தசாற் ள் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுத் தைவுத்ததாகுதியிலிருந்து அச்தசாற் ள்
வரும்

வாக் ியங் ள்

எடுக் ப்பட்டுள்ளது.

பிாித்ததடுக் ப்பட்டு
இதற்கு

என்று

தபாருண்ரம

அமிர்தாப்

மயக் நீக் ம்

பல் ரலக் ழ த்தின்

தசய்ய

முயற்சி

தைவுத்ததாகுதி

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது முழுச் தசாற்தோர க்கும் தற்கபாது இரதப் பயன்படுத்த இயலாது.
இருப்பினும் ஒரு முழுரமயான ருத்துரு வரைபட அ ைாதி உருவாக் ப்பட்டால் இது ஓைளவுக்குச்
சாத்தியமாகும்.
இது இரு ட்டங் ரளக் த ாண்டது: (1)

ற்ேல்

ட்டம் (2) பாிகசாதரனக் ட்டம். முதல்

ட்டத்தில் ருத்துரு வரைபட அ ைாதிரயப் பயன்படுத்தி தைவுத்ததாகுதியில் வரும் தபாருண்ரம
மயக் முள்ள

தசாற் ள்

கவறுபட்ட

ருத்துருக் ளுக் ா

(அதாவது

தபாருண்ரம ளுக் ா /அர்த்தங் ளுக் ா ) அரடயாளப் படுத்தப்படும். இைண்டாம்

ட்டத்தில்

அரடயாளப்படுத்தப்படாத தைவுத்ததாகுதியில் உள்ள தசற் ளின் தபாருண்ரம மயக் ங் ரள
நீக் ப் பாிகசாதரன தசய்யபடும்.
9.4.2.1 ருத்துரு வரைபடம்
தசயற்ர

அேிவு தவளிப்படுத்தத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும்

ருத்துரு சார்ந்த அரமப்பு

அடிப்பரடயிலான க ாட்பாடு தசௌவா (Sowa, 1984) என்பவைால் விளக் ப்பட்டுள்ளது. இது
மூரளயிலும்

இயந்திைத்திலும்

அடிப்பரடயில் அரமந்தது.

( ணிப்தபாேியிலும்)

த வரல

ஆய்வதற் ான

ருத்துரு வரைபடம் நபர் ளுக்கும் (persons) தபாருளுக்கும் (things)

நி ழ்வு ளுக்கும் (events) இரடயிலுள்ள உேவு ரளக் கூறும் தர்க்
மாற்ேிலக் ணம்
க ாட்பாடா க்

சாத்தியம்

அேிதிேனின்

ஒரு

ருதப்படக்கூடாது

அருவக்

க ாட்பாடு

என்பார்.

என்றும்

ஆனால்
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வழியரமப்பாளர் ள்

மக் ளுக்கும்

ணிப்தபாேிக்கும்

இரடயில்

நடக்கும்

ருத்துப்பாிமாற்ேத்திற்கு உதவிபுாியும் தசயல்திேன் க ாட்பாட்ரட கவண்டுவர். தசயற்ர
அேிதிேனில்

ருத்துரு வரைபடம் பைவலா ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ேது. பின்வரும்

ருத்துரு

வரைபடம் எடுத்துக் ாட்டா த் தைப்பட்டுள்ளது.
ரபயன் நாரயக் டித்தான்.
பின்வரும்

ருத்துரு வரைபடம் இந்த வாக் ியத்தின் அடிப்பரடப் தபாருரள உருப்படுத்தம்

தசய்யும்.
[ரபயன்] (தசயலி) [ டி] (தச.தபா) [நாய்]
தபட்டி ள்

ருத்துருக் ள்

வட்டங் ள்

(பிரே

அரழக் ப்படும்.

(தசவ்வ

அரடப்புக்

அரடப்புக்குேிக்குள்

குேி ளுக்குள்

தைப்பட்டுள்ளது)

தைப்பட்டுள்ளது)

ருத்துரு

உேவு ள்

என்றும்
என்றும்

ருத்துரு எந்த ஒரு தமாழியில் வரும் எந்த இருப்புப் தபாருரளயும் (அதாவது

தசயரலகயா நிரலரயகயா) உருப்படுத்தம் தசய்யும்.

ருத்துரு உேவு ள் ஒவ்தவாரு இருப்புப்

தபாருளும் பங் ாற்று ிே பாத்திைத்ரதக் குேிக்கும். கமற் ண்ட எடுத்துக் ாட்டில் [ரபயன்]
என்பது [ டி] என்ே தசயலின் (தசயலி)-ஆ ச் தசயல்படும்
[ரபயன்] என்ே

ருத்துருரவ உருப்படுத்தம் தசய்யும்.

ருத்துரு [ டி] என்பதன் (தசயப்படுதபாருள்)-ஆ ப் பங்த டுக்கும் இருப்புப்

தபாருரள உருப்படுத்தம் தசய்யும்.

ருத்துரு வரைபடத்தார் எல்லா தபாருண்ரம குேித்த

தசய்தி ரளயும் ஒரு அடி அரமப்பில் இருப்பதா க் த ாள்ளாமல் ஆறு கவறுபட்ட வர யிலான
தசய்தி ளிலிருந்து

வாக் ியங் ள்

இேந்த ாலமும் உள்ளது

ஆக் ப்படுவதா க்

த ாள் ின்ேனர்.

அரவயாவன:

ிளத்தல் விரன கநாக்கும் (indicative mood) தசயல் குேிப்பிட்ட

கநைத்திற்கு முன்னர் நி ழ்ந்தரதக் குேிப்பிடும். ரபயன் ஒரு சூழலில் ஒரு குேிப்பிட்ட நபாின்
முன்வரு

ிளவியா

வரு ிேது

என்பது

முற்க ாளாகும்.

அவன்

குேிப்பிடப்பட்டிருக் லாம் அல்லது அந்த ாட்சியில் இருக் லாம். நாய்
தசய்தி

சிேிது

டிப்பரதப் பற்ேிய புதிய

வனக்குவிப்பாகும். ரபயன் முன்னர் கூேப்பட்ட ஒருவரைக் குேிப்பதன்

உடனிரலக்

குேிப்பு

ததாடர்புபடுத்து ின்ேது.
வார்த்ரத ளாகலா

முன்னர்

வரும்

ஆோவதான

ரபயரன

உணர்ச்சி

வரைபடத்திலுள்ள

ரபயன்

உணர்தபாருள் ள்

முன்னர்

என்ே

ாைணமா

ருத்துருவுடன்

வாக் ியத்தில்

ருத்துருக் ளாகலா

ஒரு

உள்ள

கநைடியா

தவளிப்படுத்தப்படவில்ரல. ஆனால் அது மக் ளுக்குள் கவறுபடும் முந்ரதய அனுபவங் ளின்
கசர்க்ர

ளால் நிறுவப்தபறும்.

9.4.2.2 ருத்துரு வரைபட அ ைாதிரயப் பயன்படுத்தி தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் தசய்தல்
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இவ்வாய்வில் தமாழியியல் த வல் ரளப் பயன்படுத்தி தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக்
தசய்வதற் ான முயற்சி எடுக் ப்பட்டுள்ளது. இதற்த ன்று
மாதிாியா

ருத்துரு வரைபட அ ைாதி

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. தசாற் ள் அரவ உணர்த்தும் தபாருண்ரம அடிப்பரடயில்

ருத்துருக் ளா ப் பிாிக் ப்படும்.

ஒரு

ருத்துரு வரைபடத்தில் அக் ருத்துரு குேித்த எல்லா

த ல் ளும் தவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

இதற்கு புஸ்தததஜாவ்ஸ் ியின் ஆக் முரே அ ைாதி

க ாட்பாட்டிலிருந்து சில தசய்தி ள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ருத்துருவரைபட அ ைாதி

ருத்துருக் ளுக் ான விளக் ம் மட்டுமன்ேி அக் ருத்துகுேித்த எல்லாச் தசய்தி ரளயும் தரும். ஒரு
விதத்தில் கூேினால் இது ஒரு ளஞ்சியச் தசய்தி ரள உள்ளடக்கும்.
புஸ்ததாஸ் ி க ாட்பாடு அடிபரடயில் ஒரு தசாலுக்குச் பின்வரும் தசாற்தபாருண்ரம
த வல் ள் தைப்படகவண்டும்.


உறுப்பு உறவு (constitutive relation):

ஒரு மபொருளுக்கும் (object) அதன் உறுப்புப்

பொகங்களுக்கும் (constituent parts) இசடயில் உள்ள உறவு.


வடிவ/முரே உறவு (formal relation): மபொருசள (object) மபொொிய மசொற்களத்திற்குள்
பவறுபடுத்தம் மசய்கிறது.



ப ொக்க உறவு (telic relation): மபொருளின் பதசவசயயும் மசயல்பொட்சடயும் தருகிறது.



மசயலி உறவு (agentive relation): மபொருளின் மூலம் அல்லது அசதக் மகொண்டு
வருசகயில் உட்படும் கொரணிகசளத் தருகின்றது.

எடுத்துக் ாட்டா ப்

புதினம்

என்ே

ருத்துருரவ

எடுத்துக்த ாள்கவாம்.

அதன்

தசாற்தபாருண்ரமத் த வல் ள் பின்வருவனவற்ரே உள்ளடக்கும்.

புதினம்

உறுப்புப்பங்களிப்பு=கசத

......

வடிவப் பங்களிப்பு=புத்தகம்
குண அச ப்பு =

ப ொக்கப் பங்களிப்பு=படிப்பது
மசயலிப் பங்களிப்பு=எழுவது

புத்த ம் என்ே

ருத்துருரவ எடுத்துக்த ாண்டால் அது குரேந்தது பின்வரும் தசய்தி ளால்

விளக் ப்படகவண்டும்.
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அதன் உறுப்புப் பங் ளிப்பு

= அது படிப்பதற் ான ஒரு தபாருள்

அதன் வடிவப் பங் ளிப்பு = அது தாள் ளால் ஆனது, அட்ரட கபாடப்பட்டது,
படிப்பதற் ான தசய்தி ள் அடங் ியது
கநாக் ப் பங் ளிப்பு = படிப்பது
தசயலி பங் ளிப்பு = எழுதுவது
இதன் படி புத்த ம் என்பது பின்வரும் விளக் த்ரதப் தபறும்: படிப்பதற்குப் பயன்படும்
எழுதப்பட்ட,

தவளியிடப்பட்ட

தாள ளால்

ஆன,

அட்ரட

கபாடப்பட்ட,

தசய்தி ள் அடங் ிய ஒரு திடப்தபாருள். இரதப் பின்வருமாறு

படிப்பதற் ான

ருத்துரு வரைபடமா த்

தைல்லாம். ருத்துருக் ளுக்கு இரடகய உள்ள உேவு ள்தைப்படவில்ரல.

நூல்

அட்ரட

உயிைற்ேது

தாள் ள்
பருப்தபாருள்

படிப்பவர்

நூல்/

தசய்தி ள்

புத்த ம்

பரடப்பாளி

எழுதப்பட்டது
உடஹு
அச்சடிக் ப்பட்டது

தவளியிட்டவர்

இதுகபால் குதிரை என்ே

ருத்துருரவ எடுத்துக்த ாண்டால் அது பின்வருமாறு த வல் ரள

கவண்டும்
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ஆண்குதிரை

தபண்குதிரை

குட்டி

பந்தயத்தில் ஓடும்

குளம்பு ள்
உள்ள ால் ள்: 4

சவாாிதசய்யலாம்
சவாாிதசய்பர்/

பிடாிமயிர்

குதிரை

ஓட்டுபவர்/ஜாக் ி

வால்:1

லாயம்

நிேம்:

கசணம்

{ றுப்பு,தவள்ரள, …}
கசணம்

இங்கு முன்தமாழி ின்ே

ருத்துரு வரைபட அ ைாதி குரேந்தது கமற் ண்ட த வல் ரளக்

த ாண்டிருக் கவண்டும்.
இக் ருத்துரு

வரைபட

அ ைாதிரயக்

த ாண்டு

முந்ரதய

அணுகுமுரேயில்

சுட்டிக் ாட்டிய தசாற்தபாருள் மயக் ம் உள்ள தசாற் ளின் தபாருண்ரம மயக் த்ரதயும் பிே
தசாற் ளின்

தபாருள்மயக் ங் ரளயும்

( ழுத்தில் கபாடும்) மாரல2 என்ே

நீக் லாம்.
ருத்துருவின்

எடுத்துக் ாட்டா

மாரல1 (தபாழுது),

ருத்துரு வரைபட அ ைாதி ஒைளவுகுப்

பின்வருமாறு அரமயும்.
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மாரல1
அடிவானம்

ப ல்

தபாழுது

இைவு

சாயங் ாலம்
ாரல

ாலம்

மாரல

சந்திைன்
சூாியன் மரே

சந்திைன் உதி
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மாரல2

மண

நார்
பூ, மலர்: {மல்லி, …}

ட்டுபவர்/
ததாடுப்பவர்

ழுத்து
வில்

மாரல

விற்பவர்

அணி

அணிபவர்: { டவுள்,…}

வாங்கு

ததாடு, ட்டு

வாங்குபவர்

மணம்

பூரஜ

கமற் ண்ட மாரல1, மாரல2 என்ே ருத்துரு வரைபட அ ைாதி விளக் ம் அடிப்பரடயில் தைரவ
பின்வருமாறு தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் தசயலாம்.
எண்

வாக் ியம்

ருத்துரு

1

ததைசாவின் அேப்பணி ளுக்கு நி ாில்லாத பு ழ் மாரல ளா

மாரல2

அரமந்து ம ிழ்வித்தன.
2

3

…தினந்கதாறும் ாரல மாரல ஆ ிய இரு கவரள ளிலும்

மாரல1

ாரலயில் சூாியன் கதான்ேிய கநைத்தில் இருந்து மாரலயில் மாரல1
மரேயும் கநைம் வரை

4

சூாிய ாந்திப்பூ ாரல, மாரல கவரள ளில் திரச

5

சுற்றுலாப்

கபருந்து

அடுத்த

தவள்ளிக் ிழரம

மாரல1
மாரல மாரல1

தசன்ரனக்குத் திரும்பு ிேது
6

ாரலயில் 5 மணிக்கும், பிேகு 9:30 மணிக்கும், மரலயில் 6:30 மாரல1
மணிக்கும் S1
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அைசு தூக் ிலிட முடிவு தசய்த நாளின் முதல் நாள் மரலகய, மாரல1
தூக் ிலிட்டுக் S1

8

தத்தும்

வீசிய

துண்டேிக்ர

ள்

அன்று

மாரலகய மாரல1

“இந்துஸ்தான் ரடம்ஸ்” S1
9

நடவடிக்ர

ளின்

ாைணமா

கநற்று மாரலயிகலகய வந்த மாரல1

தசய்தியின்படி S1
10

“குைங்கு ர யிகல பூமாரல” என்று அரதப்கபால ஊைாட்சி மாரல2
S2

11

சிலர், ‘நான் மாரலரயகய மலர் ஆக்குகவன்

12

அழகு, இளரம,

மாரல2

ருவிழி, தசல்லம், வா னம், மாரல, த ாடி (மாரல2)

முதலியரவ
13

அல்லது

திருநீறு

ாணப்படும்

சரபகயார்

கபாடும் மாரல2

மாரல ரளப் ழற்ோமகல
14

நானும் அந்தச் தசய்திரய கநற்று மாரல அரமச்சைரவக் மாரல1
கூட்டம்

15

உணவுப் தபாருள் ரள உட்த ாள்ளும் தபாழுதும், மாரலயில் மாரல1
கமய்ச்சலுக்குப் பிேகும்

முந்ரதய அணுகுமுரேயில் கூேப்பட்ட தபாருண்ரம மயக் ம் உள்ள நூல்1 (இரழ), நூல்2
(புத்த ம்) என்ே
மயக் ம்

ருத்துருக் ரளக்

நீக்குவரதக்

ருதுகவாம்.

ருத்துரு வரைபட அ ைாதி அடிப்பரடயில் தபாருண்ரம

நூல்2இன்

ருத்துரு

தைப்பட்டுள்ளது; இது மீண்டும் இங்கு ஒப்புரமக் ா க்
ருத்துரு வரைபட அ ைாதி பின்வருமாறு அரமயும்.
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நூல்1

நிேம்:{ றுப்பு,…}
ஊடு

ண்டு
இரழ

ஊசி

ரதயல்
ரதயல் இயந்திைம்

தேி ட்ரட

நூல்1

தநசவு

பாவு

சாயம்

தநய்

பஞ்சு

தேி

பருத்தி, …

நூல்2

ஆரட, உரட

நூல்

அட்ரட

உயிைற்ேது

தாள் ள்
பருப்தபாருள்

படிப்பவர்

நூல்/

தசய்தி ள்

புத்த ம்

பரடப்பாளி

எழுதப்பட்டது
உடஹு
அச்சடிக் ப்பட்டது

தவளியிட்டவர்
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எண் வாக் ியம்

ருத்துரு

1

… சட்ரடயின் நூல் இரழ….

நூல்1

2

தேியில் நூல் சிக் ி துணி தநய்ய..

நூல்1

3

…நூலில் சாயம் ஏற்ேி…

நூல்1

4

தர் துணி தநய்ய நூல் கதரவ…

நூல்1

5

தேியில் ஊடு…நூல்

நூல்1

6

ஊசியில் நூல் க ார்க் இயல…

நூல்1

7

நூல் ஆசிாியர் தபயர் ததாிவில்ரல

நூல்2

8

பழனியப்பா நூல் பதிப்ப த்தில்

நூல்2

அச்சடிக் பட்ட…
9

நூல் 1000 பக் ங் ரளக் த ாண்டு ….

நூல்2

10

நூல் 1/8 தடம்மி அளவு தாள் த ாண்டு …

நூல்2

அடுத்ததா ப்

முந்ரதய

அணுகுமுரேயில்

தபாருண்ரம

மயக் ம்

எடுத்துக்த ாண்ட விலங்கு (மிரு ம்), விலங்கு (ர விலங்கு) என்ே

உள்ளரவ

என்று

ருத்துருக் ரளக்

ருத்துரு

வரைபட அ ைாதி அடிப்பரடயில் தபாருண்ரம மயக் ம் நீக்குவரதக்

விலங்கு2 இவற்ேின் ருத்துரு வரைபட அ ைாதி பின்வருமாறு அரமயும்.
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விலங்கு1

நிேம்:{ றுப்பு,…}
தசயல்: {உண்ணு, கவட்ரடயாடு,…}

மிரு ம், பிைாணி
வீட்டு விலங்கு

வீட்டில் வளர்

ாட்டு விலங்கு
ாட்டில் வசி

இரேச்சி

விலங்கு1

ாடு

{சிங் ம், புலி…}

{குட்டி,..}

உறுப்பு: {கதால்,..}

ஆண்

தபண்

வர :{பாலூட்டி,..}
சப்தம்: { ர்ஜி,..},
…

விலங்கு2
{ர தி, குற்ேவாளி}
இரும்பு

{க ார்ட், நீதிமன்ேம்}
{கபாலீஸ், ாவலர், …}

பூட்டு

ாவல் நிரலயம்
விலங்கு

சாவி

ர

விலங்கு2

விசாைரண

ால்

{சிரே, தஜயில்...}

சங் ிலி

தண்டரன

{இன்ஸ்தபக்டர், ..}

{ ழற்று, கபாடு…}
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எண்

தைவு வாக் ியங் ள்

ருத்துரு

1

விலங்கு ள் ாட்டில் அரலந்து திாிந்து…

விலங்கு1

2

ாட்டு விலங் ான சிங் ம்…

விலங்கு1

3

ாட்டில் சிங் ம், புலி, யாரன,…ஆ ிய விலங்கு ள்..

விலங்கு1

4

விலங்கு ளில் தபாிதான யாரனயின் தந்தங் ள்

விலங்கு1

விரலமிக் ரவ என…
5

நாய், பூரன, பசு, குதிரை கபான்ே வீட்டு விலங்கு ரள…

விலங்கு1

6

கபாலீஸ் குற்ேவாளி ரளக் ர து தசய்ய…

விலங்கு2

7

ர திரய க ார்ட்டில் த ாண்டுகபா …

விலங்கு2

8

ர தி ரள விசாைரண தசய்து தண்டரன அளிக் …

விலங்கு2

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு தமாழி உேவு ள், எதிர்தமாழி ள் உேவு ள், முழு-சிரன தமாழி
உேவு ள், வர

உேவு ள், உறுப்பினர் உேவு ள், தசாந்த பந்த உேவு ள், சமூ

உேவு ள்

கபான்ே எல்லா உேவு ரளயும் ருத்துரு வரைபட அ ைாதியா த் தை இயலும்.
9.4.3. தசம்தமாழிப் பனுவல் ளில் தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
கமற்தசான்ன இரு அணுகுமுரே ரளயும் தசம்தமாழிப் பனுவல் ளில் இடம்தபறும்
தசாற் ளின் தசாற்தபாருண்ரம மயக் ங் ரள நீக் ப் பயன்படுத்த இயலும்.

பின்வருவன

இதற்கு அேிவு மூலவளங் ளா அரமயும்.
1.சங் இலக் ியப் தபாருட் ளஞ்சியம். தமிழ்ப் பல் ரலக் ழ ம் தஞ்சாவூர்.
2. தபருஞ்தசால் அ ைாதி. தமிழ்ப் பல் ரலக் ழ ம் தஞ்சாவூர்.
4. சங் இலக் ியச் தசால்லரடவு
5. சங் இலக் ிய தசால்லாட்சி அ ைாதி மற்றும் தபாருளரடவு
எடுத்துக் ாட்டா ப்

புேநானூற்ேிலிருந்து

எடுக் ப்பட்ட

அணி

என்ே

தசால்லின்

தசாற்தபாருளரடவின் மாதிாி பின்வருமாறு பத்து தபாருண்ரம ரள கவறுபடுத்தி அரமயும்.
அணி
3. அழகு
அழகு தாழ்ந்த அணி (புேம் 57.1)
3.1

அணித ாள் கதர் (புேம் 68.14)

3.2

….
4. அணி லன்
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இரழயணிதபாலிந்த (புே, 81.1)
5. ஒப்பரன
ஆடு க ாட்பாட்டுச் கசைலாதன் கபாந்ரதப் தபாழியின் ண் அணியல் (படி 51.9)
6. அணிரம
7. வாிரச
8. திைட்சி
9. ஆரட
10. ஒப்புரம
11. சூழ்தல்
12. பக் ரை (கசணம்)
முன்னர் விளக் ிய கசர்ந்துவருர

அணுகுமுரேரயப் பயன்படுத்தி அணி என்பதன் பத்து

தபாருண்ரம ரளயும் கவற்படுத்தி அேியலாம்.
சங்

இலக் ியப் தபாருட் ளஞ்சியத்ரதப் பயன்படுத்தியும் கமற்தசான்ன அணுகுமுரே

அடிப்பரடயில் தசாற் ளின் தபாருண்ரம மயக் ங் ரள நீக் லாம். எடுத்துக் ாட்டா ,
என்ே தசால்ரல எடுத்துக்த ாண்டால், சங்

ளவு

இலக் ியப் தபாருட் ளஞ்சியம் அதற்கு மூன்று

தபாருண்ரம ரள கவறுபடுத்தி அரவ வரும் இடங் ரளயும் பட்டியலிட்டுள்ளது.
1.

ளதவாழுக் ம்

தித்தனின் உரேயூரைச் சூழ்ந்த புேங் ாடு கபால நம்

ளவும் பல இரடயூறு ரளக் த ாண்டது

(அ ம்122:21-23)
நள்ளிைவில் தரலவனுடன் புணர்குேி வாய்த்த

ளவும் எல்ரல

டந்து நீண்டுவிட்டது (அ ம்

325:3,4)
….
2. திருட்டு
த ாரலத்ததாழிரல நீக் ியும்

ளரவ நீக் ியும் உழவு வாழ்க்ர ரய விரும்பிய கவளாண்ரம

மாந்தர் வாழ்ந்தனர். (பட்.199, 205)
ளவா ிய உழவிரனச் தசய்யும்

டுங் ண் மழவர் தம் ததாழிலுக்கு ஒடுங் ாடு தசல்வர்.(அ ம்

91:11,12).
….
3.

ளாச்தசடி
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ளவு புளிப்புப்கபால விரளந்த ள் புளிப்கபேியிருந்தது (புேம் 328:8)
ளவும் பழுத்து ரநந்து புளிப்கபேின (அ ம் 394:1)
9.5.முடிவுரை
தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் த்திற்குப் பல வழிமுரே ள் உள்ளன.
அணுகுமுரே ரளக்
அடிப்பரடயிலான

ாட்டிலும்

ண் ாணிக் பட்ட

ண் ாணிக் ப்படாத அணுகுமுரே ள் சிக் னமானது. அேிவு

அணுகுமுரே ள்

வைகவற் ப்படகவண்டியரவ

ஆகும்.

தமாழியியல்

அடிப்பரடயில், குேிப்பா ச் தசாற்தபாருண்ரமயியல் அடிப்பரடயில் தபாருண்ரமமயக் ச்
சிக் லுக்குத் தீர்வு ாண முயல்கவண்டும். தபாருண்ரமமயக் ச் சிக் ல் தசாற்தபாருண்ரம
தமாழியியல் அடிட்பரடயில் அணு ப்பட்டால் தான் தீர்வு ாண்பதற் ான வழிமுரே ரள
நிரேவா /தீர்மானமா க்

ாண இயலும்.

த ாத்து/திைட்டு தநேிமுரே

ண் ாணிக் ப்படாத

அணுகு முரே ளாகும். இம்முரே ஓைளவுக்குப் பலன் விரளவிப்பதாகும். அவர்தம் கவற்றுரமக்
குேியீட்டு முரே அவ்வளவு நம்பத்தகுந்தது அல்ல. தற்கபாது தசால்வரல ரளப் பயன்படுத்தி
தபாருண்ரம மயக் நீக் ம் தசய்யும் முயற்சி ள் நடந்து வரு ின்ேன.

ருத்துரு வரைபடம்

அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரே தமாழியில் மற்றும் தசாற்தபாருண்ரமயியல் க ாட்பாடு ளின்
அடிப்பரடயில் அரம ிேது. கமற்தசான்ன
சவாலுக்கு

உாியதாகும்.

வைகவற் த்தகுந்தாகும்.

இம்முரே

ருத்துரு வரைபட அ ைாதிரய உருவாக்குவது
சிக் மானதல்ல.

ண் ாணிக் ப்படாத

இருப்பினும்

அணுகுமுரே ரள

அல்லது

இந்தநேிமுரே
புள்ளியியல்சார்

அணுகுமுரே ரளப் பின்பற்றும் முன்னர் அேிவு அடிப்பரடயிலான தசாற்தபாருண்ரமயியல்
சார் அணுகுமுரே ளுக் ான ஆயத்தங் ள் கமற்த ாள்ளப்படகவண்டும். ஒரு
அதாவது

ண் ாணிக் ப்பட்ட,

அணுகுமுரே ரள

இரணத்துச்

ண் ாணிக் ப்படாத
தசய்யப்படும்

மற்றும்

அேிவு

அணுகுமுரே

லப்படமான,

அடிப்பரடயிலான
நம்பத்தகுந்ததாயும்

தீர்வு ாண்பதாயும் சிேப்பா வும் அரமய இயலும். தமிழில் தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக்
இைாகசந்திைனால் தசய்யப்பட்டு நல்ல விரளரவ எய்தியுள்ளது (Rajendran et al 2013).

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

528
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
இயல் 10
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு
10.1. அேிமு ம்
ஒரு ம ொழியிலுள்ள மசய்திகசளப் பிற ம ொழிக்கு
என்று சுருக்க ொய்க் கூறலொம். ம ொழி மபயர்ப்பு மசய்வதற்கு
கருவி என்றொலும்,

னித மூசளதொன் தசலசிறந்த

னித ம ொழிமபயர்ப்பில் ஏற்படும் கொல தொ தத்சதத் தவிர்க்க இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்சபக் சகக்மகொள்ளலொம். இயந்திர
கணிப்மபொறிதொன்.

ொற்றித்தருவசத ம ொழிமபயர்ப்பு

த ிழிலிருந்து

பிற

ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்வதற்கொன இயந்திரம்

ம ொழிகளுக்கு

ம ொழிமபய்ர்ப்பதற்கும்

பிற

ம ொழிகளிலிருந்து த ிழ்ம ொழிக்கு ம ொழிமபயர்ப்பதற்கும் ஒரு இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புப் பொலம்
அச த்தொல் அது ம ொழிப் பொி ொற்றத் தடங்கசல உசடத்மதறியும்.

த ிழ்

பிற ம ொழிகள்
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புப் பொலம்

த ிழ்
மூல ம ொழி

பிற ம ொழிகள்
ற்றும் குறிக்பகொள் ம ொழி இவற்றின் கட்டச ப்புக்குத் தகுந்தவொறு இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பின் தன்ச
உருபனியல்

ொறும். அதிக ஒற்றுச யுள்ள இரு ம ொழிகசளச் மசொல் அல்லது

ிசலயிபலபய ப ரடியொக ம ொழி மபயர்க்கலொம். ம ொழிகளின் கட்டச ப்பு

பவறுபொட்டிற்குத்

தகுந்தவொறு,

புறத்மதொடர்

ிசலயிபலொ

அகத்மதொடொியல்

ிசலயிபலொ

மபொருண்ச யியல் ிசலயிபலொ ம ொழிமபயர்க்கலொம்.
எந்த அளவிற்கு இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பில்

னித உசழப்புப் பயன்படுகிறது என்பதன்

அடிப்பசடயில் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்சபப் பின்வரு ொறு பகுக்கலொம்.
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ப ற்பட்ட ிசல ம ொழிமபயர்ப்பு

மபொருண்ச யியல் ிசல ம ொழிமபயர்ப்பு

அகத்மதொடொியல் ிசல ம ொழிமபயர்ப்பு

மூலம ொழித்

புறத்மதொடொியல் ிசலம ொழிமபயர்ப்பு

குறிக்பகொள் ம ொழித்

மதொடொியல்

மதொடொியல்

மூலம ொழி

குறிக்பகொள் ம ொழி

உருபனியல்

உருபனியல்

எந்த அளவிற்கு இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பில்

னித உசழப்பு பயன்படுகிறது என்பதன்

அடிப்பசடயில் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்சபப் பின்வரு ொறு பகுக்கலொம்.
1.
2.

னித உதவியுடன் சடமபறும் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு
கணிப்மபொறி உதவியுடன் சடமபறும் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்பு

3. கணிப்மபொறி தொபன ம ொழிமபயர்க்கும் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்பு
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புக்குப் மபொருண்ச யியல் ஆய்வி

ற்றும் ஆக்கி, மதொடொியல் ஆய்வி

ற்றும் ஆக்கி, ம ொழிமபயர்ப்பு அகரொதி என்பன பபொன்ற துசணக்கருவிகசளத் தயொொித்தல்
பவண்டும்.
10.2. கணிப்மபொறி வழி ம ொழி மபயர்ப்பின் பதசவ
ஒரு ம ொழியில் உள்ள தகவசல அதன் கருத்து

ொறொ ல்

ற்மறொரு ம ொழியில்

ொற்றுவசதபய ம ொழிமபயர்ப்பு என்கிபறொம். இத்தசகய ம ொழி மபயர்ப்பில் தகவல் எந்த
ம ொழிக்கு

ொற்றம் மசய்யப்படுகிறபதொ அந்த ம ொழியின் இயல்புத் தன்ச

ொறொது பொதுகொத்தல்

பவண்டும். தகவல் எந்த ம ொழியில் உள்ளபதொ அசத மூலம ொழி (Source Language)
என்கிபறொம்.

தகவல்

எந்த

ம ொழிக்கு

ொற்றம்

மசய்யப்படுகின்றபதொ
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இலக்கும ொழி (Target Language) என்கிபறொம். இத்தசகய ம ொழி மபயர்ப்புகசள
முயற்சியொல்

னித

ட்டும் ப ற்மகொள்வது என்பது கடின ொனப் பணியொகும்.

எனபவ

ம ொழிமபயர்ப்புப்

பணிகசளக்

கணிப்மபொறி

வழி

ப ற்மகொள்வதற்கொன

கட்டொயம் ஏற்படுள்ளது. கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பின் பதசவகளும் கட்டொயங்களும்
கீபழப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.


உலகளவில்

தகவல்கள்

அன்றொடம்

சலமயனக்

குவிகின்றன.

அசவகசள

உடனுக்குடன் ம ொழிமபயர்த்தல் அவசிய ொகிறது.


கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பு னித உசழப்சபக் குசறக்கிறது.



குசறந்த ப ரத்தில் ிசறய ம ொழி மபயர்ப்புப் பணிகசளச் மசய்ய இயலுகிறது. இதனொல்
கொலவிரயம் தவிர்க்கப்படுகிறது.



தற்பபொசதய ம ொழி மபயர்ப்புப் பணிகளுக்கு ஏற்ற வசகயில் ம ொழிப் மபயர்ப்பொளர்கள்
இல்சல.



னித

முயற்சியில்

ம ொழிமபயர்கின்ற

மபொழுது

மூலம ொழியிலும் இலக்கு ம ொழியிலும் புலச

ம ொழி

மபயர்ப்பொளர்கள்

உள்ளவர்களிடம் கருத்துக்கசளப் மபற்று

அசத வழியச ப்பு ம ொழயில் எழுதி ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்யலொம்.
10.3. கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பின் வசககள்
ம ொழிமபயர்ப்பில்

கணிப்மபொறி

எவ்வித ொகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது

என்பதன்

அடிப்பசடயில் ம ொழிமபயர்ப்சபப் பின்வரு ொறு பகுக்கலொம்:
1. கணிப்மபொறி உதவியுடன் னித ம ொழிமபயர்ப்பு
(CAMT – Computer Assisted Human Translation)
2.

னித உதவியின் கணிப்மபொறி ம ொழிமபயர்ப்பு

(HAMT-Human Assisted Machine Translation)
3. முற்றிலும் தொனியங்கி ம ொழிமபயர்ப்பு
(Automatic Machine Translation)
கணிப்மபொறி உதவியுடன்

னித ம ொழிமபயர்ப்பு

இதில் கணிப்மபொறி உதவியுடன்

சடமபறும்

னிதம ொழி மபயர்ப்பில்

னித ம ொழிப்

மபயர்ப்பொளர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகின்றது. அவர்கள் ம ொழிப்மபயர்ப்பபுப் பணியில்
ஈடுபடும் மபொழுது ஒரு ம ொழியில் உள்ள மசொற்களுக்கு
மதொிந்துமகொள்ளவும்

அச்மசொற்களின்

மபொருள்

ிகரொன பிறம ொழிச் மசொற்கசளத்

பயன்பொடு

ஆகியவற்சற

எளிச யொகத்

மதொிந்துமகொள்ளவும் கணிப்மபொறி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ப லும் ஒரு ம ொழியின் வொக்கிய
அச ப்பு, மதொடரச ப்பு பபொன்றசவகளுக்கு

ிகரொன பிறம ொழி அச ப்புகசள விசரவொகத்
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தயொர்

ிசலயில் மபறுவதற்கும் கணிப்மபொறி

ம ொழிப்மபயர்பொளர்கள் தொன் முதல்

உதவுகிறது.

இவ்வசக ம ொழிமபயர்ப்பில்

ிசலயில் மசயலொற்றுவர்; அவர்களுக்கு உதவும்

ிசலயில்

கணிப்மபொறி மசயலொற்றும்.
னித உதவியுடன் கணிப்மபொறி ம ொழிப்மபயர்ப்பு
னித உதவியுடன்

சடமபறும் இயந்திர ம ொழிப்மபயர்ப்பில் கணிப்மபொறி முதன்ச

ிசலசய வகிக்கிறது. கணிப்மபொறி ம ொழிப்மபயர்ப்புப் பணிகசளச் மசய்கின்ற மபொழுது
முன்னர் பதிவு
அந் ிசலயில்

மசய்யப்பட்டுள்ள
னித உதவிசய

கலுக்கு

ப லொக ஏதொவது

மசய்திகள்

பதசவப்படின்

ொடுகிறது. ப ற்கண்ட மூவசக ம ொழிப்மபயர்ப்பு வசககளில்

னித உதவியுடன் மசயல்படும் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்பு தொன்

சடமுசறயில் பரவலொக

உள்ளது.
முற்றிலும் தொனியங்கி ம ொழிமபயர்ப்பு
முற்றிலும் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு என்பது தற்பபொசதய
இதற்கு

எண்ணற்ற

ம ொழியில்

மசயல்பொடுகளும்

ிசலயில் சொத்திய ொனதல்ல

ம ொழிமபயர்ப்பு

முசறச களும்

வடிவச க்கப்பட்ட பவண்டி உள்ளது. இருப்பினும் கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பில்
முற்றிலும் தொனியங்கப்படுத்தும் முயற்சி இலக்கொகக் மகொள்ளப்பட்டுள்ளது.
10.4.கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்பின் சில முயற்சிகள்
கணிப்மபொறி வழி ம ொழி மபயர்ப்பிசனத் தொனியங்கி ம ொழிப்மபயர்ப்பு (Automatic
Translation)

என்றும் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு (Machine Translation) என்றும் கணிப்மபொறி

உதவியுடன்

சடமபறும்

ிசனவகத்திறன்,
வடிவச ப்பில்

பதிவு

ம ொழிமபயர்ப்பு
மசய்துள்ள

ிக விசரவொக

என்றும்

மசய்திகசளத்

கூறலொம்.

கணிப்மபொறியின்

பதசவயொன

மபொழுது

பவகம்,

பதசவயொன

ீளப்மபறக்கூடிய வசதி (Retrievel System) பபொன்றசவக்

கணிப்மபொறி வழி ம ொழி மபயர்ப்புப் பணிசய ஊக்குவிக்க உதவின.
கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்புப் பணி 1950-ஆம் ஆண்டு வொரன் வீவர் (Warren
Waiver ) என்ற அறிஞரொல் மதொடங்கப்பட்டது. இசதத் மதொடர்ந்து பூபொர் ஹில்லல் என்ற அறிஞர்
கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்புப் பணிசயத் மதொடங்கினொர். 1954-ஆம் ஆண்டு ேொர்ஜ் டவுன்
பல்கசலக்கழகம் கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்புப் பணிசயத் மதொடங்கியது. இசதத்
மதொடர்ந்து 1956-ஆம் ஆண்டு

ொஸ்பகொவில் பிமரஞ்சு ம ொழியிலிருந்து ரஷ்ய ம ொழிக்குக்

கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்பு மசய்யும் பணி

சடமபற்றது. இப்பணிசய ப ல் சங் (Mel

Chunk) என்ற அறிஞர் ப ற்மகொண்டொர்.
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1973-ஆம் ஆண்டு அம ொிக்கொவில் உள்ள Logos Incoration Limited என்ற ிறுவனம் ஒரு
ம ன்மபொருசள வடிவச த்து. இம்ம ன் மபொருசளக் மகொண்டு ஆங்கிலத்தில் அச ந்துள்ள
மசய்திகசள

வியட் ொம்

ம ொழியில்

கொலக்கட்டத்தில் Tertils என்ற

ம ொழிப்மபயர்ப்பு

மசய்தது.

ம ொழியில் உள்ள மசய்திகள் ஒன்றிலிருந்து
மதொடர்ந்து

இபத

ிறுவனம் TUTUS என்ற ம ன்மபொருசள வடிவச த்தது.

இம்ம ன் மபொருசளக் மகொண்டு ஆங்கிலம், ஸ்பொனிஷ், பிமரஞ்சு

இசதத்

ஏறக்குசறய

CUTD-Chinese

ற்றும் மேர் ன் ஆகிய

ற்றசவகளுக்கு ம ொழி ொற்றம் மசய்யப்பட்டது.

University

Translator)

என்ற

ம ன்மபொருள்

உருவொக்கப்பட்டது. இசதக்மகொண்டு சீனம ொழியில் உள்ள மசய்தித்தொள்கள் ஆங்கில ம ொழிக்கு
ம ொழி ொற்றம் மசய்யப்பட்டன.
1974-ஆம் ஆண்டு

SYSTRAN என்ற ம ன்மபொருள் உருவொக்கப்பட்டது.

SYSTRAN

என்பதன் விொிவு System Translation என்பதொகும். இம்ம ன்மபொருள் ரஷ்ய ம ொழியிலிருந்து
பிரஞ்சு ம ொழிக்கு ம ொழி

ொற்றம் மசய்யப்பயன்பட்டது. இதற்கொனத் திட்டத்சத

P.Toma

என்பவர் ப ற்மகொண்டொர். வணிக ொீதியில் முதன்முதலில் மவளிப்யிடப்பட்ட கணிப்மபொறி வழி
ம ொழிமபயர்ப்புக்கொன ம ன்மபொருள் இதுபவயொகும்.
1975-ஆம் ஆண்டு TAUM என்ற ம ன்மபொருள் உருவொக்கப்பட்டது. இம்ம ன் மபொருள்
ரஷ்ய ம ொழியில்

ொற்றம் மசய்யப்பட்டது. இபத கொலக்கட்டத்தில் GETA என்ற ம ன்மபொருள்

ஆங்கில ம ொழியிலிருந்து பிமரஞ்சு ம ொழிக்கு வழியச க்க உருவொக்கப்பட்டது. இது பபொன்று
உலகளொவிய

ிசலயில் ஆங்கொங்பக பசொதசனக்கட்ட முயற்சியொலும் வணிக ப ொக்கத்தொலும்

கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்க்க ம ன்மபொருள்கசள உருவொக்கும் திட்டங்கள் மதொடர்ந்து
சடமபற்று வருகின்றன.
1985-ல் த ிழ்ப்பல்கசலக் கழகத்தில் TUMTS (Tamil University Mechine Translation
System) என்ற திட்டப்பணி உருவொக்கப்பட்டது. ரஷ்ய ம ொழியில் உள்ள மசய்திகசளத் த ிழில்
ம ொழி மபயர்க்க ஒரு ம ன்மபொருள் உருவொக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் த ிழ்ப் பல்கசலக்கழகக்
கணிப்மபொறி அறிவியல் துசற, ம ொழியியல் துசற, ம ொழிப்மபயர்ப்புத்துசற ஆகியசவகளின்
கூட்டு முயற்சியில்
மதொழில்நுட்ப

சடமுசறப்படுத்தப்பட்டது. இதற்குப்பின்னொல் கொன்பூொில் உள்ள இந்திய

ிறுவனம் Indian Institute of Technology இந்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கும்

ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்திக்கும் ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்வதற்கும் இந்திய ம ொழிகசள இந்திக்கும்
இந்திசய பிற இந்திய ம ொழிகளுக்கும் ம ொழிமபயர்ப்பதற்கொன ஆரம்ப கட்ட பவசலகசள
ப ற்மகொண்டு மசயலொற்றியது.

அனுசொரகொ (anusaraka) என்ற இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு

ம ன்மபொருள் இதன் விசளவொகும்.
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10.5. கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பின் எல்சலகள்
ஒரு ம ொழியிலிருந்து பிற ம ொழிக்கு ம ொழி ொற்றம் மசய்வதற்கொன ம ன்மபொருள்கள் பல
உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன. மபரும்பொலும் இத்தசதய கணிப்மபொறி வழி ம ொழி மபயர்ப்புப்
பணிகளில் எல்சலகள் இரண்டொக வசரயறுத்து உள்ளன.
1. ம ொழி என்பது பல வட்டொரங்களில்

க்கள் பபசும்

ற்றும் எழுதும் அச ப்புகளின்

மதொகுப்பொகும். ஒரு வட்டொரத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மசொற்கள் பிற வட்டொரங்களில்
பயன்படுத்தக்கூடிய

உறுதியில்சல.

த ிழ்

பபொன்ற

ம ொழிகளில்

ம ொழி

சட

இலக்கியம ொழி, பபச்சும ொழி என இருவசகயொகப் பிொிக்கப்படுகிறது. பபச்சும ொழிசயக்
கணிப்

மபொறியொக்கம்

மசய்வது

ம ொழிப்மபயர்ப்புப்

என்பது

பணியில்

சுலப ொன

இலக்கிய

பணியன்று.

எனபவ,

ம ொழிகள்

ட்டுப

எடுத்துக்மகொள்ளப்படுகின்றன.
2. மசய்யுள், கவிசத பபொன்றசவகளில் மபொருளுக்குத் தரும் முக்கியதுவத்சதவிட கருத்சதப்
புலப்படுத்தும்

உத்தி,

தரப்படுகின்றன.

உணர்ச்சி,

இசவகள்

பவகம்

னித

கூறுகசளக்

கணிப்மபொறி

வழி

இபதபபொல்

இலக்கியங்களிலும்

பபொன்ற

உளவியசலப்

மவளிப்படுத்துவது
மபொருசளவிட

கூறுகளுக்கு

பிரதிப்பலிப்பன.
என்பது

முக்கியத்துவம்
இவ்வுளவியல்

இயலொத

உளவியல்

ஒன்றொகும்.

கூறுகளுக்கு

தொன்

முக்கியத்துவம் தரப்படுகின்றது. எனபவ, மசய்யுள்கள், கவிசதகள், பொடல்கள்

ற்றும்

இலக்கியச் மசய்திகள் ஆகியசவகசளக் கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பதற்குத்
மதொடக்க ிசலயில் பயிற்சி எடுத்துக்மகொள்ளப்படவில்சல. அறிவியல் மதொழில்நுட்ப
சொர்ந்த பசடப்புகளில் மபொருள்களுக்பக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. இங்கு பகொபம்,
வீரம், தொபம்,

கிழ்ச்சி பபொன்ற உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுவதில்சல.

எனபவ கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்புப் பணிகளுக்குப் மபொதுவொக அறிவியல்
ற்றும் மதொழில்நுட்பத்சதச் சொர்ந்த பசடப்புகபள எடுத்துக்மகொள்ளப்படுகின்றன.
இபதப் பபொன்று ம ொழிகளின் தன்ச சயப் மபொறுத்துக் கணிப்மபொறி ம ொழிமபயர்ப்பிசன
இருமபரும் பிொிவுகளொகப் பிொிக்கலொம்:
1. இருமதொடர்புசடய ம ொழிகளுக்கிசடபய அச ந்த கணிப்மபொறி ம ொழிப்மபயர்ப்பு
(Interlingual Method of Machine Translation): இலக்கண அச ப்பிலும் மபொருள்
அச ப்பிலும் மதொடர்பும் ம ருக்கமும் உசடய இரும ொழிகளுக்கிசடபய மசய்யப்படும்
கணிப்மபொறி ம ொழிப்மபயர்ப்பு இவ்வசகசயச் சொர்ந்தொகும்.
2. இசட ிசல
(Intermediate

ம ொழி

அடிப்பசடயில்

Language

Based

அச ந்த

Machine

கணிப்மபொறி

Translation)
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ம ொழியச ப்பில் முற்றிலும் பவறுபட்ட இரும ொழிகளுக்கிசடபய கணிப்மபொறி வழி
ம ொழிமபயர்ப்சப

சடமுசறப்படுத்த

இம்முசற

உதவுகிறது.

இம்முசறயில்

மூலம ொழியில் உள்ள மசொற்மறொடர்கள் இசட ிசல ம ொழி வழி இலக்கு ம ொழிக்கு
ொற்றம் மசய்யப்படுகின்றது.
10.6. கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்பின் ிசறகளும் குசறகளும்
ம ொழிமபயர்ப்புப்

பணிசயக்

கணிப்மபொறி

கணிப்மபொறியின் சிறப்புத் தன்ச , துல்லியம், பவகம்,

வழி

ப ற்மகொள்கின்ற

ிசனவகக் மகொள்திறன், தகவல் தளம்

உருவொக்கும் வசதிகள் பபொன்றசவ ம ொழிமபயர்ப்புத் திறசன

ிர்ணயம் மசய்யும். ஒரு

ம ொழியிலிருந்து பிற ம ொழிக்கு ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்யும் பபொது பன்ம ொழித் திறச
என்ற

மபொழுது

அவசியம்

ிசல இல்சல. அந்தந்த ம ொழியின் வல்லு ர்களின் ம ொழித்திறன் கணிப்மபொறி

வழியச ப்பொக வழியச க்கப்படுகிறது.

னித ம ொழிமபயர்ப்புப் பணிக்குக் கூட ஒருவருக்கு

இரும ொழியிலும் திறச இருக்கபவண்டும் என்ற அவசியம் இல்சல.
ஒரு

ம ொழியின்

வளம்,

தன்ச

ஆகியவற்சறக்

கணிப்மபொறிக்கு

ஏற்றொற்பபொல்

கணிதப்படுத்துவது என்பது எளிச யொன பணி அல்ல. எனபவ, கணிப்மபொறி வழி ம ொழி
மபயர்ப்புத் திட்டங்கள் சு ொர் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மதொடங்கப்பட்டிருப்பினும் இன்னும்
முழுச மபறவில்சல. ப லும் கணிப்மபொறி அறிவியலில் மதொழில் நுட்ப வளர்ச்சி கணிப்மபொறி
வழி ம ொழிப்மபயர்ப்பு பணிக்கு

கிவும் பயனுள்ளதொக அச கின்றது. இத்தசகய பணிகளின்

ிசற குசறகசளக் கீபழக் கொணலொம்.
ம ொழிக்கு இசடபட உள்ள மசொல் வளம் இலக்கணம் கருத்தொடல் பபொன்றசவகளின்
ஒற்றுச கசள ஆரொய பவண்டும். இசவகளில் ம ொழிக்கு இசடபய உள்ள ஒற்றுச

அதிகொிக்க

அதிகொிக்க ம ொழிமபயர்ப்புப் பணியின் சிக்கல்கள் குசறயும்.
உருப்பனியல்
திசசகளில்

அச ப்சப

மபொறுத்தவசரயில்

ம ொழிகளின்

பண்புகள்

இருபவறு

ொறுகின்றன:

அ. ஒரு மசொல்லில் எத்தசன உருபன்கள் உள்ளன என்பசதப் மபொறுத்து.
ஆ. ஒரு மசொல்லில் ஒபர ஒரு உருபன்

ட்டும் இருந்தொலும் அதற்கு ப பல இருந்தொலும்

அசவகசளத் துல்லிய ொகப் பிொிக்க இயலும் என்பசதப் மபொறுத்து.
ஒரு மசொல்லில் ஒபர ஒரு உருபன்
உருபன்கட்டு ம ொழி (isolating

ட்டும் இந்தொல் அந்த ம ொழிசயத் தனி ிசல

Language ) ம ொழி என்கிபறொம். ஒரு ம ொழியில் உள்ள

மசொற்களில் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட உருபன்கள் இருந்தொல் அசத பன் ிசல உருபன் கட்டும ொழி
(Poly Synthetic ) என்கிபறொம். சிபபொியன் ம ொழி பன் ிசல உருபன் கட்டும ொழிக்குச் சிறந்த
உதொரண ொகும். வியட் ொ ிஸ்

ற்றும் பகண்டுனஸ் ஆகிய ம ொழிகள் தனி ிசல உருபன்கட்டு
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(isolating ) ம ொழிக்குச் சிறந்த உதொணரங்களகும். எனபவ இத்தசகய ம ொழிக்குச் ம ொழி

ொற்றம்

மசய்ய கணிப்மபொறி வழி திட்டங்கள் வகுக்கின்ற மபொழுது ம ொழியின் உருபனியல் பற்றிய
விொிவொன தகவல் அவசியம் ஆகும்.
ம ொழியின்

மதொடொியல்

அச ப்புகள்

(Syntactic

Structure)

மூன்று

வசககளொய்

பிொிக்கப்படுகின்றன.
1. SVO அச ப்பு
மேர் ன், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம் பபொன்றசவ SVO அச ப்பில் உள்ள ம ொழிகளொகும்.
2. SOV அச ப்பு
த ிழ், இந்தி, ேப்பொன் ம ொழிகள் SOV அச ப்பில் உள்ள ம ொழிகளொகும்.
3. VSO அச ப்பு
இர்ொீஸ், அபரபி, ஷிபிபரொ பபொன்ற ம ொழிகள் VSO அச ப்பில் அச ந்துள்ளன.
SVO அச ப்பில் உள்ள ம ொழிகளில் முன்னுருப்புகள் (Preposition) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எனபவ கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்புத் திட்டங்களுக்கு ம ொழிகளுக்கு இசடபய உள்ள
மதொடொியல் அச ப்பு வசககள், உறவுகள் பபொன்றசவ ஆரொயப்பட பவண்டும்.

இரொ னின் வீடு என்ற மதொடொில் வீடு என்பது தசலச்மசொல் (Head Word) ஆகும்.
இரொ ன் என்பது சொர்புச் மசொல் (Dependent Word) ஆகும். தசலச்மசொல்லுக்கும் சொர்புச்
மசொல்லுக்கும் இசடயில் உள்ள உறசவ -இன் என்ற ஒட்டு விளக்குகிறது. இது பபொன்று தசலச்
மசொல்லுக்கும் சொர்புச் மசொல்லுக்கும் இசடயிலொன முசறசயப் மபொறுத்து ம ொழி தசலக்குறித்தல்
ம ொழி, சொர்புக்குறிதல் ம ொழி எனப் பிொிக்கப்படும். சொர்பு குறித்தல் ம ொழியில் ஒட்டு சொர்புச்
மசொல்லுடனும் தசலக்குறித்தல் ம ொழியில் ஒட்டு தசலச் மசல்லுடனும் தரப்படுகின்றன. ஆங்கில
ம ொழி

தசலக்குறித்தல்

ம ொழிசயச்

சொர்ந்ததொகும்.

ஹங்பகொிய

ம ொழிசயச் சொர்ந்ததொகும். பின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு விளக்கும்.
English

:

The Man’s house

Hungarion

:

The man house his

House

:

Head word (தசலச்மசல்)

The Man

:

Dependent word (சொர்புச்மசொல்)

-s

:

Affix (ஒட்டு)
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எனபவ

கணிப்மபொறி

வழி

ம ொழிப்மபயர்ப்புப்

பணிசய

ப ற்மகொள்கின்ற

பபொது

தசலச்மசொல்லுக்கும், சொர்பு மசொல்லுக்கும் இசடபய உறவு முசறகள் எவ்வொறு குறிக்கப்
மபறுகின்றன என்பது பற்றிமயல்லொம் ஆரொயபவண்டும்.
மூலம ொழியில் உள்ள ஒரு மசொல்லின் வசகப்பொடும் இலக்கு ம ொழியிலுள்ள அதற்கு
ிகரொன

மசொல்லின்

எடுத்துக்கொட்டொக
மசய்யப்படும்

ஒரு

பபொது

வசகப்பொடும்

ஒன்றொக

ம ொழியிலுள்ள

விசனச்மசொல்

ம ொழிப்மபயர்ப்புச்

மசொல்

இருக்கபவண்டியத்
பிறம ொழிக்கு

விசனச்மசொல்லொக

பதசவயில்சல.
ம ொழி

மபயர்ப்பு

இருக்கபவண்டிய

பதசவயில்சல. இசவகள் எல்லொம் ம ொழிமபயர்ப்புப் பணியில் உள்ள சிக்கல்களொகும்.
ஒவ்மவொரு

ம ொழியிலும்

கருத்தொடல்களுக்கொனச்

மசொல்

விளக்க ொனதொகபவொ

கருக்க ொனதொகபவொ இருக்கலொம். எடுத்துக்கட்டொக சபகொதரன் என்ற உறசவக் குறித்து
ஆங்கிலத்தில் brother என்ற மசொல் உள்ளது. மூத்த சபகொதரசன ஆங்கிலத்தில் elder brother
என்று மசொல்லுகிபறொம். இவ்வொறு வயது மூத்தவர் இசளயவர் என்பசதக் குறிக்க elder, younger
என்ற அசடச் மசொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனொல் த ிழில் அண்ணன் என்றும் தம்பி
என்றும் தனித்தனிச்மசொற்கள் உள்ளன. சொபகொதரன் என்ற உறசவ ப லும் வசகப்படுத்த
முதியவர், இசளயவர் என்ற ிசலயில் அண்ணன், தம்பி என்ற இருச்மசொற்கள் உள்ளன. ஆனொல்
ஆங்கிலத்தில் இவ்வசகயிலொன பவறுபொடு என்பது இல்லொதொல் உறசவ பவறுப்படுத்த elder,

younger என்ற மசொற்கசளப் பயன்படுத்த ப ர்கிறது.
மூலம ொழியில் உள்ள மசய்திகளில் கலொசொரப் பின்னணி ம ொழிப்மபயர்ப்பிற்கு ஒரு
முக்கிய ொன

கொரணியொகும்.

பண்புகளுக்கு ஏற்ப

அபத

கலொச்சொரப்

பண்பு

இலக்கு

ம ொழியின்

கலொச்சொரப்

ொற்றித்தரத்தக்க அளவு இருத்தல்பவண்டும். இரும ொழிகளுக்கு இசடபய

உள்ள கலொச்சொர மதொடர்புகள் ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்ய இயலு ொ? இயலொதொ?

என்பசதக்

மதளிவுபடுத்த உதவும். ப லும் சபீர்-ஊர்ஃப் மகொள்சகயின் படி ஒருவர் பபசும் ம ொழி சிந்திக்கும்
திறசனக் கூட்டுவதொகபவொ குசறப்பதொகபவொ உள்ளது. எனபவ ம ொழிமபயர்ப்பில் இத்தசகய
உளவியல் அடிப்பசடயிலொனச் சிக்கல்கள் உள்ளன.
மதொடொியல் பகுப்பொய்வி பல பணிகளுக்கொக உருவொக்கப்படுகின்றன. ஆனொல் இயந்திர
ம ொழிமபயர்ப்பிற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பொய்வு

ற்ற பகுப்பொய்சவ விட சிறிது

பவறுபடுகிறது. இங்குத் மதொடொின் அல்லது வொக்கியத்தின் மபொருசள அடிப்பசடயொகக்
மகொண்டு பகுப்பொய்வு மசய்யப்படுகிறது. எனபவ இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பிற்கு உருவொக்கப்படும்
பகுப்பொய்வு மதொடொியல் அச ப்சப
இத்தசகய

பகுப்பொய்வுகசள

ட்டும் சொரொது மபொருசளக் சொர்ந்ததொகவும் அச கிறது.

உருவொக்க

அறிவு

அடிப்பசட

பதசவப்படுகின்றது.
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இயந்திரம் வழி ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்கின்ற மபொழுது ஏபதனும் சிக்கல்கள் இருந்தொபலொ
அல்லது

கணிப்மபொறிக்குக்

கூடுதல்

கதவல்

பதசவப்பட்டொபலொ

னித

உதவிசய

எதிர்ப ொக்குகின்றது. இத்தசகய சூழல்களில் சிக்கசலப் புொிந்துக்மகொண்டு அதற்பகற்றத் தீர்வு
உொிய முசறயில் வழங்கப்பட்டபவண்டும். எனபவ இயந்திர ம ொழிப்மபயர்ப்புத் திட்டத்தசத
இயந்திர

னித உசரயொடலுக்கு ஏற்றொற்பபொல் வடிவச க்கபவண்டியது அவசியம் ஆகும்.

மபரும்பொலும்

பசடப்பொற்றல்

திறசனச்

மசய்திகளில்

மவளிப்ப்படுத்தும்

மபொழுது

கணிப்மபொறிக்குக் கூடுதல் மசய்திகள் பதசவப்படுகிறன்றன.
மபரும்பொலொன கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்புகளிலும் உள்ளீடு மசய்யும் மசய்திகசள
முன்திருத்தம் மசய்யும் மபொழுது மூலம ொழியின் தன்ச யும் இலக்கு ம ொழியின் தன்ச யும்
கருத்தில் மகொள்ளப்படுகின்றன. மூலம ொழியில் உள்ள மசய்திசய முதலில் இலக்கு ம ொழிக்கு
ம ொழிமபயர்ப்பது,

பின்னர்

ம ொழி

மபயர்ப்சபப்

படித்தறிந்து

அது

சொியொன

கருத்சத

மவளிப்படுத்துகின்றதொ என்பசத ஆரொய்வது, அப்படி இல்சலமயனில் மூலம ொழி மசய்திசய
முன்திருத்தம் மசய்து

றுபடியும் ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்வது, சொியொன கருத்து மவளிப்படுவதுவசர

இத்தசகய ஆய்சவ

ீண்டும் ப ற்மகொண்டு ம ொழி மபயர்ப்பிற்கு முன்னொல் முன்திருத்தப்

பணிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து பதசவயொன திருத்தங்கசளச் மசம்ச யொக ப ற்மகொள்வது.
இம்முசற கணிப்மபொறியின் ப ரத்சத

ிச்சப்படுத்துகிறது;

ம ொழிமபயர்ப்பின் பவகத்சத

அதிகப்படுத்துகிறது. ப லும் ஒரு ம ொழியிலிருந்து பல ம ொழிகளுக்கு ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்ய
பவண்டிய சூழல்களில் முன்திருத்தப்பணித் திறச யொனதொக அச கிறது.
ம ொழிமபயர்ப்புப் பணிகளுக்கொக உருவொக்கப்படுகின்ற அகரொதிகள் சொதொரண முசறயில்
அல்லொது பல கூடுதல் மசய்திகசளக் மகொண்டதொக இருத்தல் பவண்டும். பிறவசக அகரொதிகசள
விட

துசற

சொர்ந்த

மூலம ொழியில்

உள்ள

அகரொதிகள்

ம ொழிமபயர்ப்புப்

மசய்திகசளப்

மபொறுத்து

பணிசய

அது

எளிச ப்படுத்துகிறது.

மதொடர்புசடய

அகரொதிசயப்

பயன்படுத்திக்மகொள்ளலொம்.
ம ொழிமபயர்ப்புக்கொக உருவொக்கப்படும் அகரொதியில் மசொற்கள், மதொடர்கள்,
மதொடர்கள்

ப லும்

அடிக்கடி

பயன்படுத்தக்கூடிய

வொக்கியங்கள்

பபொன்றசவகள்

ரபுத்
உொிய

விளக்கத்துடன் தரப்படபவண்டும்.
கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்புப் பணி என்பது ஒபர மூச்சில் ஒட்டு ம ொத்த ொகச்
மசய்யக்கூடிய

பணியொகும்.

முதலில்

கணிப்மபொறி

வழியச ப்பிற்கொன

ம ன்மபொருள்

வடிவச க்கப்படபவண்டும். அதன் மசயல் திறசன அறியபவண்டும். பணியின் தன்ச சய
திப்பிடபவண்டும்.

இதற்கு

ஏற்றொர்

பபொல்

பதசவப்படின்
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வசதிகளுடன்

ப ம்படுத்தப்பட

பவண்டும்.

இம்முசறகசள

னிதனுக்கு

ிசறவழிக்கும்

மகொள்திறன் கிசடக்கின்ற வசரயில் திரும்பத் திரும்பச் மசய்ய பவண்டும்.
கணிப்மபொறி வழி ம ொழிமபயர்ப்புக் கடுச யொனப் பணியொகும். இதற்கு

னிதம ொழி

மபயர்ப்பில் ப ற்மகொள்ளப்படும் திட்ட

ொதிொிகளும் (Model) வழிமுசறகளும் அவசிய ொகும்.

கணிப்மபொறி

எண்ணற்ற

வழி

ம ொழிமபயர்ப்பு

முயற்சிகளொல்

ஆக்கப்பூர்வ ொன பணியொகும். இதற்கு அறிவியல் திறன்

உருவொக்கப்படுகின்ற

ட்டு ல்லொது ம ொழிமபயர்ப்பிற்குத்

பதசவயொன கசலத்திறனும் அவசிய ொகும்.
தற்மபொழுது
ிசறவழிக்கக்கூடிய

உலகளவில்
வசகயில்

சடமபற்றுள்ள
உள்ளன.

ம ொழிமபயர்ப்புப்

இசவகள்

ஓரளவுக்கு

பணிகள்

னதுக்கு

ம ொழிமபயர்ப்பிற்கு

உதவுகின்றன. இசவகள் ஓரளவுக்கு ம ொழிமபயர்ப்பிற்குப் பபொது ொனதொகும்.
னிதனின் பசடப்பொற்றல் கற்பசனத்திறன், உளவியல்பொங்கு பபொன்ற மசய்திகளொல்
மபொதிந்துள்ளதொல் கணிப்மபொறி வழி ம ொழிப்மபயர்ப்புப் பணியில் இத்தசகயக் கூறுகசளச்
பசர்க்கபவண்டி

உள்ளது.

அதற்கு

னித

நுண்ணிறிவுடன்

கூடிய

கணிப்மபொறிகள்

உருவொக்கப்படுகின்றன.
10.7. இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பின் வளர்ச்சி
இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பின் வளர்ச்சிசய

ொன்கு கொலகட்ட ொகப் பிொித்து பகுத்து

ஆயலொம் (Hutchins ,1986). அசவ முதல் கொலக்கட்டம், இரண்டொவது கொலகட்டம், மூன்றொவது
கொலகட்டம், ொன்கொவது கொலகட்டம், இன்சறய கொலகட்டம் எனக் கூறப்படும்.
முதல் கட்டம் (1946லிருந்து 1982 வசர)
இக்கொலகட்டத்தில்

மசய்யப்பட்ட

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்புகள்

மூல

ம ொழிச்

மசொற்களுக்கு இசணயொன மசொற்கசள இரும ொழி அகரொதி பொர்த்துக் கண்டுபிடித்து மூல ம ொழி
பபொலபவ வொிசசப்படுத்தித் தருவசதச் மசயல்முசறயொகக் மகொண்டிருந்தது. இச்மசயல்முசற
மதொடொியல் பகுப்பொசன பயன்படுத்தவில்சல.
இரண்டொவது கொலகட்டம் (1954-1966)
1954-இல் ேொர்ஜ்டவுன் பல்கசலக்கழகம் 880 ரஷ்ய மசொற்கசளயும் இலக்கணத்தின் ஆறு
விதிகசளயும் மகொண்டு ஒரு இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறசய
கொட்டியது. அடிப்பசடச் சிக்கல் மபொறியியல் தன்ச

சடமுசறப்படுத்திக்

அடிப்பசடயிலொன சிக்கல் என்று

ம்பப்பட்டது. அடுத்த பத்தொண்டுகளில் யு.எஸ்.ஏயில் (USA) இத்தசகய ஆய்வுகள் மபரு ளவில்
ஊக்குவிக்கப்பட்டன. கடின ொன ம ொழியியல் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகொித்தது.
திருப்தியில்லொத முன்பனற்றம் கொரண ொக ALTPA இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பிற்கொன பண

உதவிசயக் குசறக்கப் பொிந்துசரத்தது. இக்கொலகட்டத்தில் மதொடொியல் ஆய்வு மதொடக்க
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ிசலயில் இருந்தது. இலக்கண விதிகள் (grammatical Rules)

ற்றும்

மதொடொியல் அச ப்பு

(syntactic structure) ஆகிய கருத்துச்சொயல்கள் இல்லொதிருந்தது. ஆங்கிலம்

ற்றும் ருஷ்ய

இலக்கணங்கள் வழியச ப்பின் (program) ஒரு பகுதியொக இருந்தன.

பகுப்பாய்வும் உருவாக் மும்

மூலதமாழியில் உரை

இலக்கு தமாழி உரை

மூலதமாழி –இலக்கு தமாழி
அ ைாதி ள் மற்றும் இலக் ணம்

மூன்றொவது கொலகட்டம் (1966-1975)
ப ரடியொன ம ொழிமபயர்ப்பு அடிப்பசடயில் இயங்கும் இரு ஒழுங்கச ப்புகள் Systran
ற்றும் Logos. இக்கொலகட்டத்தில் ம ொழியியல் பகொட்பொட்டின் முன்பனற்றத்தில்

ிகுந்த ொற்றம்

ஏற்பட்டது. ம ொழியியல் தரவு கணிப்மபொறியின் மசயல்பொட்டிலிருந்து பிொிக்கப்பட்டது. இயந்திர
ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறகள் இசடம ொழி அணுகுமுசறசயப்
பயன்படுத்தியது; இதன் மசயல்பொட்டில் இரண்டு

(Interlingual Approach)

ிசலகள் இருந்தன: மூல ம ொழியிலிருந்து

இசடம ொழிக்கு ற்றும் இசடம ொழியிலிருந்து இலக்கு ம ொழிக்கு.

மூலதமாழி

பகுப்பாய்வு

ற்றும்

உருவாக் ம்

உருப்படுத்தம்

உரை

Metal

இரடதமாழி

இலக்குதமாழி
உரை

மூலதமாழி

மூலதமாழி

இலக்கு தமாழி

அ ைாதியும்

இலக்குதமாழி

அ ைாதியும்

இலக் ணமும்

அ ைாதி

இலக் ணமும்

Ceta என்ற இரண்டு ஒழுங்குமுசறகள் இசடம ொழி அணுகுமுசறயின்

(Interlingual Approach) அடிப்பரடயில் உருவாக் ப்பட்டரவ. இவ்வணுகுமுசறயில் மூல
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ம ொழிக்கும் இலக்கு ம ொழிக்கும் அசவகளுசடய தனித்தன்ச யொன அக அச ப்புகளின்
உருப்படுத்தம் (Deep Structure Representation) இருக்கும்.

ம ொழிமபயர்ப்பு

மூன்று

ட்டச்

மசயல்முசறயொகும்.
1. உசரகசள மூல ம ொழியின் உருப்படுத்த ொகச் மசய்தல்
2. அசத இலக்கு ம ொழி உருப்படுத்த ொக

ொற்றுதல்

3. இலக்கு ம ொழியின் உசரகசள உருவொக்குதல்

மூலதமாழி

பகுப்பாய்வு மூலதமாழி

மாற்ேம்

உருப்படுத்தம்

உரை

உருவாக் ம்

இலக்கு
தமாழி

தமாழி

உருப்படுத்தம்

உரை

மூலதமாழி

மூலதமாழி

இலக்கு தமாழி

அ ைாதியும்

இலக்குதமாழி

அ ைாதியும்

இலக் ணமும்

அ ைாதி

இலக் ணமும்

ொற்ற ஒழுங்குமுசறயின்

ிக

இலக்கு

அறியப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டு

ொண்ட்ொிஸ் பல்கசலக்கழகத்தில்

மசய்யப்பட்ட ஆங்கில பிமரஞ்சு ம ொழி ஒழுங்குமுசறயொன TAUM திட்டம் ஆகும்.
ொன்கொவது கொலகட்டம் (1975-1985)
இந்த கொலகட்டத்தில் உருவொக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுசற குவிதல் அணுகுமுசறகசளப்
(convergence approach) பயன்படுத்தியது.

இசவகள் கட்டுப்படுத்தப்படொத உசர உள்ளீடு

மகொண்ட முழு தொனியங்கு ஒழுங்குமுசறகளின் திட்ட அச ப்பிற்கு எல்சலப்படுத்தப்பட்டன.
இந்தக்

கொலகட்டத்தில்

ஒழுங்குமுசறகளும்

எல்சலக்குட்பட்ட

உருவொக்கப்பட்டன.

ம ொழி

மதொடொியல்

ஒழுங்குமுசறகளும்
ற்றும்

ஊடொடும்

மபொருண்ச யியலுக்கு

எல்சலப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்குமுசறயின் எடுத்துக்கொட்டு TAUM என்பதன் அனுபவத்தின்
அடிப்பசடயில்

ொண்டொியஸ் பல்கசலக்கழகத்தொல் உருவொக்கப்பட்ட Meteo என்பதொகும். இது

ஆங்கிலத்தில் உள்ள வொனிசல அறிக்சககசளப் பிமரஞ்சு ம ொழிக்கு ம ொழிமபயர்க்கும்.
ஊடொட்டம் மசய்யும் இயந்திர ம ொழி மபயர்ப்பின் கவர்ச்சி

னித ம ொழிமபயர்ப்பொளர்கள்

ற்றும் கணினி இவற்றின் ஒத்துசழப்சபச் சிறப்பொகப் பயன்படுத்துவதில் உள்ளது.
இன்சறய கொல கட்டம் (1985-இல் இருந்து)
ஆளுசகக் கட்டுறவுக் பகொட்பொடு (Government and Binding (GB) Theory) , மசொல்
மசயல்பொட்டு இலக்கணம் (Lexical Functional Grammar (LFG)), கிசள இசணக்கும் இலக்கணம்
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(Tree Adjoining Grammar (TAG)), மபொிதொக்கப்பட்ட

ொற்ற வசலப்பின்னல் (Augmented

Transition Network (ATN)) பபொன்ற புதிய இலக்கண வடிவங்களின் வருசக இயற்சக ம ொழி
ஆய்வுப்

பரப்பில்

புதிய

பொர்சவசய

உருவொக்கியது.

பகுத்துக்குறிக்கும் வழிமுசறகளில் மதொடொியல்
மபொருத்தத்திற்கு
மதொழில்நுட்ப

ஆபலொசசனக்குொியது.

முன்பனற்றம்

இயந்திர

இம்ம ொழியியல்

வடிவச ப்புகள்

ற்றும் மபொருண்ச யியல் பண்புக்கூறுகளின்
ப லும்

கணிப்மபொறி

ம ொழிமபயர்ப்பு

ஆய்வின்

அறிவியலில்

ஏற்பட்ட

வளர்ச்சிக்குச்

சொத ொக

அச ந்தது. மசொல்-மபொருண்ச யியல் பகுப்பொய்சவ உள்ளடக்கிய இயற்சக ம ொழியின் புொிதல்
(Natural Language Understanding) பதசவயொன உலக அறிசவ அசடயொளம் கொணுவசத
உள்ளடக்கியது. அறிவு உருப்படுத்தம்

ற்றும் ம ொழியியல் அறிவில் உள்ளடக்குவது பபொன்றசவ

இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு ஆய்வுகளின் பரப்பில் ப லும் கூடுதல் வளர்ச்சிக்கு உதவி புொிந்தது.
தற்கொல

ஒழுங்குமுசறகள்

இந்த

மூன்று

பயன்படுத்துகின்றன.

முழு

ஒழுங்குமுசறகளொகப்

பிொிக்கப்பட்டுச்

அணுகுமுசறகளின்

ஒழுங்குமுசறயும்
சொியொக

பல

ப ம்பொடுகசளப்

எண்ணிக்சகயிலொன

துசண

இசடமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பின் இவ்பவறுபட்ட கட்டங்கசள மூன்று ிசலகளொக் கூறலொம்.
1. ஆய்வு ிசல
ஒழுங்குமுசறயின்

உள்ளீடொக

மூல

ம ொழி

உசர

முதலில்

மசொல்

ிசலயில்

ஆயப்படுகிறது. உருபனியல் ஆய்வு, உருபனியல் விதிகள், சந்தி விதிகள், அடிச்மசொல், இயந்திரம்
படிக்கவியலும் அகரொதி
பயன்படுத்திச்

ற்றும் முன்மனொட்டு அகரொதி பபொன்ற பலதரப்பட்ட அகரொதிகசளப்

மசொற்கசள

பகுப்பொய்வியில் ஒரு இலக்கண
உறுப்புக்கொன

மதொடர்கள்

அவற்றின்

உருபன்களுக்கொகப்

பிொிக்கின்றது.

வொக்கியப்

ொதிொிசயப் பயன்படுத்தி ஒவ்மவொரு வொக்கியத்சதயும் அவற்றின்
ற்றும்

எச்சத்

மதொடர்களுக்கொகப்

பகுப்பொய்வு

மசய்கிறது;

பயனிசலகளுக்கும் அவற்றின் பங்மகடுப்பொளர்களுக்கும் இசடயில் உள்ள மதொடொியல்

ற்றும்

மபொருண்ச யியல் உறவுகள் குறியொக்கம் மசய்யப்படுகின்றன.
2.

ொற்ற ிசல
இந் ிசலயில் இரண்டு

ொற்றம். மசொல்சொர்
மபொருண்ச யியல்

ொற்ற

ிசலகள் உள்ளன: 1. மசொல்சொர்
ிசலயில்

குறியொக்கத்தின்

உசர

ற்றும்

உதவியுடன்

ொற்றம் 2. அச ப்புசொர்

அகரொதியின் மதொடொியல்

ஒவ்மவொரு

மசொல்லின்

ற்றும்

மசொல்சொர்

மபொருண்ச யின் ம ய்ப்படுத்தம் மசய்யப்படும்; இலக்கு ம ொழியிலிருந்து மபொருத்த ொன மசொல்
பதர்ந்மதடுக்கப்படும். அச ப்பு

ொற்ற

ிசலயில்

இலக்கு ம ொழி, மூல ம ொழி விதிகசளப்

பயன்படுத்தி மூல ம ொழி அச ப்பு இலக்கு ம ொழி அச ப்பிற்கு ொற்றப்படும்.
3. உருவொக்க ிசல
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இந்த

ிசலயில் வொக்கிய உருவொக்கும் பகுதி (Sentence Generator Module)

இலக்கு

ம ொழி இலக்கணத்தின் உதவியொல் மபறப்படும் அச ப்புகளுக்கு இலக்கண அடிப்பசடயில்
சொியொன வொக்கியங்கசள உருவொக்கும். பின்னர் உருபனியல் விதிகள் அல்லது புணர்ச்சி விதிகள்,
இயந்திரம் படிக்கவியலும் முன்மனொட்டு அகரொதி இவற்சறப் பயன்படுத்தி உருபனியல் சொர்
குறியொக்கம் இலக்கு ம ொழியின் மபொருத்த ொன ஒட்டுகளொல் இடம் மபயர்க்கப்படும். மவளியீடு
இலக்கு

ம ொழியில்

ஒரு

உசரயொக

ஒழுங்குமுசறகளும் பவறுபட்ட

உற்பத்தி

மசய்யப்படும்.

இம்ம ொழிமபயர்ப்பு

ிசலகளும் அவற்றின் துசண ஒழுங்குமுசறகளும் கீபழ

தரப்பட்டுள்ளன.

இலக்கு
தமாழி
இலக் ணம்

தசால்சார்

அரமப்புசார்

மாற்ேம்

மாற்ேம்

வாக் ியப்

வாக் ிய

இலக்கு

பகுப்பாய்வு

உருவாக் ி

தமாழி
இலக் ணம்

இலக்கு

உருபனியல்

உருபனியல்

தமாழி

பகுப்பாய்வி

உருவாக் ி

உருபனியல்

`

மூலதமாழி உரை

இலக்கு
தமாழி
உருபனியல்

இலக்கு தமாழி
உரை

10.7.1. இந்தியொவில் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பின் வளர்ச்சி
ஆரம்பக்கட்டத்தில் இந்தியொவில் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புகள் இதற்கொன சொத்தியத்சத
மவளிப்படுத்தும் மபொம்ச

ஒழுங்குமுசறகளொக (toy systems) இருந்தன. 1978 வசர இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பிற்கொன எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்சல. 1978-இல் ஐ.ஐ.டி.கொன்பூொில்
உள்ள

ின்னியல் மதொழில் நுட்பத் துசறயின் முயற்சியொல் ம ொழியியல் அடிப்பசடயொலன

தகவல் ஒழுங்குமுசறகள் பற்றிய பதசியக் கருத்தரங்கு (National Symbosium on Linguistic Based
Information

System)

முதன்

முதலில்
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ஆரொய்ச்சியொளர்களிசடபயயும்
ம ொழிமபயர்ப்பு

குறித்த

அரசொங்கத்திலும்

விளிப்புணர்ச்சிசய

மதொழில்நுட்ப

துசறகளிலும்

இயந்திர

ஏற்படுத்தியது.

இருப்பினும்

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பு 80-களின் ஆரம்பகட்டத்தில் இந்திய ம ொழிகளுக்குச் மசல்லொய்விகளும் பிற
கணிமபொறி வசதிகளும் வரத் மதொடங்கிய பின்னர்தொன் மதொடங்கப்பட்டது. ஐ.ஐ.டி.கொன்பூர் GIST
என்ற மதொழில் நுட்பத்தின் உருவொக்கத்திற்கு முயன்றது. இது இயந்திர ம ொழிமபயர்பிற்கு
விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துவதுடன். இதில் ஆய்வு

ற்றும் வளர்ச்சி குறித்த பல திட்டங்கசள

ஊக்குவித்தது. இந்தியொவில் பல ச யங்களில் பலவித ொன முயற்சிகள் ப ற்மகொள்ளப்பட்டொலும்
மூன்றும் அணுகுமுசறகசளப் பட்டியலிட இயலும்.
இடம ொழி அணுகுமுசற (Interlingual Approach )
ப ரடி மசொல்சொர் ொற்றம் (Direct lexical Transfer Approach)
கணிப்மபொறி உதவியுடன் ம ொழிப்மபயர்ப்பு முயற்சிகள்

(Machine Aided Translation

Effort)
10.7.1.1.அனுசொரக் இயந்திர உதவியிலொன ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசற
ச ஸ்கிருதத்சத

இசடப்பட்ட

அடிப்பசட

ம ொழியொகக்

மகொண்டு

இந்திய

ம ொழிகளுக்கிசடயில் ம ொழிமபயர்ப்ப்பு மசய்யும் இசடம ொழி ஆய்வு அணுகுமுசற சின்ஹொ
என்பவரொல் 1984-இல் முயற்சிக்கப்பட்டு 1989-இல் விொிவொக்கப்பட்டது. இது மூல ம ொழியின்
ஆய்வுக்குக் கொரக அடிப்பசடயிலொன அக உருப்படுத்தத்சத முன்ம ொழிந்தது. 1986-1988-களில்
எல்சலகுட்பட்ட

மசொற்கசளக்

மகொண்ட

ிக

எளிய

வொக்கியங்கசள

மதலுங்கிற்கு ம ொழிமபயர்க்கும் மூலமுன் ொதிொி (prototype) சசத்தன்யொ

இந்தியிலிருந்து

ற்றும் ரொேீவ்சங்கல்

என்பவர்களொல் உருவொக்கப்பட்டது. இது கொரக அடிப்பசடயிலொன கருத்துவசரபடத்சத அக
உருப்படுத்த்திற்கும் மபொருண்ச
இருப்பொனில்

உள்ள

யக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தியது. ஒரு தனி ிசல மதொடொியல்

ிகக்கூடுதலொகத்

மதொடர்புள்ள

மசொற்கள்

ஒரு

மசொல்

குழுவொகப்

பயன்படுத்தப்பட்டது. மூல ம ொழியில் உள்ள உசர உருவொக்கி இச்மசொற் குழு ங்களிலிருந்து
மபொருத்தத்சதச் சொியொன உருபனியல் உருவொக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தியது.
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அடுக்குச் மசொற்கள்

உருபன்

புணர்ச்சிக்

மசொல்வழி ிசல பதர்வுகள்

கட்டுக்பகொப்பு

கொல ஆற்றல் ப ொக்குகள்

வட்டொரச் மசொல்

பவற்றுச
குழு

குழு ம்

பின்னுருபு தரவு

விதிகள்

இரும ொழி அகரொதி

மபொருத்தல் பகுதி

பவற்றுச

அகரொதி

கொல-ஆற்றல் ப ொக்கு
அகரொதி

வட்டொரச் மசொல்

இலக்கும ொழி கொல-

பிொிப்பொன்

ஆற்றல்ப ொக்கு விளக்கங்கள்

அனு ொன
விதிகள்

உருவொக்கல்

மசொல்லடுக்குகள்

உருபு உருவொக்கி

மதொடொியல்

அணுசொரொ ப ரடி

மதொிவுகள்

உதவி

மவளியீடு

இசடம ொழி

அடிப்பசடயிலொன

இயந்திர

ம ொழிமபயொிப்பு

அதற்குப்பின்

முயற்சிக்கப்படவில்சல. இவ்வணுகுமுசற இந்திய ம ொழிகளின் பன்ச த்தன்ச க்குக் கூடுதல்
அனுகூல ொய் இருந்தொலும் அக உருப்படுத்ததிலிருந்து புற அச ப்சப மபறுவது கடின ொன
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மசயல்பொடொக அச ந்து குசறயுசடயதொய் இருந்தது. இவ்வணுகுமுசற மூலம ொழியின் சீரொன
புொிதசல முன்கருதலொகக் மகொண்டதொல் இன்சறய ஆய்வு ிசலயில் ஏற்றதொக அச யவில்சல.
ப லும்

அச ப்பு

அடிப்பசடயில்

அண்ச ப்படுகின்ற

இந்திய

ம ொழிகளுக்கிசடயில்

ம ொழிமபயர்ப்பின் பபொது ப ொிசடயொன மசொல் பதிலீடு மசய்வது எளிச யொக அச ந்தது.
இதன் கொரண ொக இவர்களொல் அனுசொரகொ என்ற அணுகுமுசற உருவொக்கப்பட்டது.
இந்திய

ம ொழிகளுக்கிசடபய

உள்ள

அச ப்பு

மூலம ொழியிலிருந்து இலக்கு ம ொழிக்குப் பல மபொருண்ச

ஒற்றுச

கொரண ொக

யக்கங்கசளக் மகொண்டு மசல்ல

இயலும் என்ற கொரணத்தொல் இந்த இசடம ொழி அணுகுமுசற இந்திய ம ொழிகளுக்கிசடபய
ம ொழிமபயர்ப்பிற்கு

ல்லமதொரு அணுகுமுசறயொக அச யும். இருப்பினும் ஆங்கிலத்திலிருந்து

இந்திய ம ொழிகளுக்கும் இந்திய ம ொழிகளிலிருந்து ஆங்கில ம ொழிகளுக்கும் ம ொழிமபயர்க்க
இசடம ொழி அணுகுமுசற மபொருத்த ொன அணுகுமுசற அல்ல.
இயந்திை உதவியிலான தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேயான அனுசாை
சசத்தன்யொ

(ANUSAARAKA)

ற்றும் ரொேீவ்சங்கல் என்பவர்களொல் மூலம ொழியிலிருந்து இலக்கு ம ொழிக்கு ப ரடி

மசொல்சொர்

ொற்ற அணுகுமுசறயொக உருவொக்கப்பட்டது. இங்கு மூல ம ொழிக்கும் இலக்கு

ம ொழிக்கும் இசடயில் உள்ள வொக்கிய அச ப்பின் மபொதுச ப் பண்புகள், இரண்டும் இந்திய
ம ொழிகள்

என்ற

கொரணத்தொல்

இவ்வணுகுமுசறயின்

படி

ஒரு

கருதப்பட்டு
தனி ிசல

முழு

அளவிலும்

மதொடொியல்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உறுப்பொக

ந்டத்சத

மசய்யும்

மூலம ொழியிலுள்ள மசொற்கள் குழு ப்பட்டு மூலம ொழிக்குப் மபொருந்தும்படி அது மசொற்களொல்
பதிலீடு மசய்யப்படும் பீன்னுருசப

ிர்ணயிக்க சில் விதிகள் உருவொக்கப்பட்டன. மசொற்களின்

ிரல் வருசக மபரும்பொலூம் தக்க சவக்கப்பட்டு சில ச யங்களில் புதிய இசணப்பொன்களின்
பயன்பொட்டொல்
தவறுகளுக்கு
இருப்பினும்

ிசறவு மசய்யப்படும். சில ச யங்களில் இம்முசற மவளியீட்டில் மதொடொியல்
வழிவக்கும்;

குசறந்த

இது

அளவு

பற்றி

இசத

மபொருள்

உருவொக்கியவர்கள்

மபரும்பொலும்

கவசலப்படவில்சல.

மவளிப்படுத்தப்படும்.

ப லும்

அனுசொரக்கொவின் பொகங்கள் அல்லது உறுப்புத் மதொகுதிகள் எந்த இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்பிற்கும்
அல்லது இயந்திர உதவியுடன் மசய்யப்படும் ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறகளுக்கும் பகுதியொக
அச யும்.
இவ்வொறு அனுசொரகொவின் மவளியீடு இசடப்பட்ட ஒரு ிசலக்கு முக்கிய மவளியீடொகும்
ற்றும் அனுசொரகொ பபொன்ற மவளியீடு ஒரு இரண்டொம்
சீரற்ற

ம ொழிமபயர்ப்பிற்கு

மகொண்டுமசல்லொததொல்

ிசல விசளவொகும் (by product). இது
ம ொழிகளின்

இசணயின்

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பிற்கும் பயனுள்ள உபொய ொகும். இசத உருவொக்கியவர்கள் இசத ஒரு ம ொழி
அணுகி(language acessor)

என்று அசழகின்றனர்; இதிலிருந்து முழு

ன்ச

அசடய

பயன்படுத்துபவர்களிடம் சில பயிற்சிசய எதிர்பொர்க்கின்றனர். மதொடக்கத்தில் கன்னடொ, இந்தி
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ம ொழிகளுக்கு ஒரு அனுசொரக் ஒழுங்குமுசற அச க்கப்பட்டு கொட்டப்படது. இதன் பின்னர்
மதலுங்கு-இந்தி, பஞ்சொபி-இந்தி,
இசணகளுக்கு

அனுசொரக்

ரொட்டி-இந்தி, ச ஸ்கிருதம்-இந்தி, த ிழ்-இந்தி ஆகிய ம ொழி

ஒழுங்குமுசறகள்

உருவொக்கப்பட்டு

பொர்சவயொளர்களுக்கு

எடுத்துக்கொட்டப்பட்டது.

ச ய அனுசொரகொ

பயன்படுத்துபவொர்
பயன்படுத்துபவொர்
இசடமுகம்
இசடமுகம்

Ti

அறிவுள்ள
அறிவுள்ள

னித
உதவியுடன்

பயன்படுத்துபவொர்
பயன்படுத்துபவொர்
இசடமுகம்
இசடமுகம்

ம ொ.மப.

இலக்கு
இலக்கு
ம
ொழி
ம ொழி

இலக்கு
இலக்கு
ம ொழி
ம ொழி
ம ொழி
ம ொழி
T

Tiii

Tii

தொனியங்கி
தொனியங்கி
திருத்தி
திருத்தி

T

னித உதவியுடன்

னிதப் படிப்பவர்

இலக்கு

ம ொ.மப.

ம ொ.மப.

அனுசொரகொ மவளியீட்டில் பல

ட்டங்கள்

(http:/iiit.net/ltrc/Anusaaraka/anu_home.html).
10.7.1.2.சிவ மற்றும் சக்தி ஒழுங்குமுரே (SHIVA and SHAKTI MT System)
யு.எஸ்.எ.இல் உள்ள

ார்தன ி தமல்தலான் பல் ரல ழ மும்

தபங் ளூாில் உள்ள

இந்திய அேிவியல் நிறுவனமும் தைதைாபாத்திலுள்ள உல த் த வல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனமும்
இரணந்து ஆங் ிலத்திலிருந்து இந்திக்கு தமாழிதபயர்ப்பதற் ா

சிவ (SHIVA) மற்றும் சக்தி

(SHAKTI) என்ே இைண்டு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ரள உருவாக் ியது. இவ்விரு
தமாழிதபயர்ப்பு

ஒழுங்குமுரே ளும்

பயன்படுத்துபவாின்
எடுத்துக் ாட்டு

பாிகசாதரனக் ா வும்

தவள்களாட்டமா வும்

ருத்தேியவும் தவளியிடப்பட்டன. சிவ என்ே தமாழிதபயர்பு ஒழுங்குமுரே

அடிப்பரடயிலான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு
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ஒழுங்குமுரேரய

பின்வரும்

வரல

(http://ebmt.serc.iisc.ernet.in/mt/login.html

மற்றும்

தளத்தில்
சக்தி

இயந்திை

தபேலாம்:
தமாழிதபயர்ப்பு

ஒழுங்குமுரேரய பின்வரும் வரல தளத்தில் தபேலாம்: http://shakti.iiit.net). 2006 ஏப்ைலில்
சக்தியின் 0.81 மாதிாி தவளியிடப்பட்டது. இது இந்தி, மைாத்தி, ததலுங்கும் என்ே மூன்று இலக்கு
தமாழி ளுக்குச் தசயல்புாியும். பயன்பாட்டாளர் ஆங் ில வாக் ியங் ரள தமாழிதபயர்க்
முதலில் இந்த இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேயுடன் இரணய கவண்டும். ஒழுங்குமுரே
பட்டியலிருந்து எழுத்துருரவ ததாிந்ததடுக் க் க ட்கும்; தமாழிதபயர்க் ப்பட்ட தவளியீட்ரட
ததாிந்ததடுக் ப்பட்ட
ஒழுங்குமுரேயால்

எழுத்துருவில்

உருவாக் ப்பட்ட

ாட்டும்.

பயன்பாட்டாளர்

தமாழிதபயர்ப்பில்

திருப்தி

தமாழிதபயர்ப்பு

தபேவில்ரல

என்ோல்

ஒழுங்குமுரே பயன்பாட்டாளாிலிருந்து மூலதமாழியின் பல்கவறு கூறு ளின் (தசால், ததாடர்,
வாக் ிய நிரல ளில்) தபாருள் ரளக் க ட்டு உள்ளீட்டுப் பனுவரல மீள் தமாழிதபயர்ப்பு
தசய்யும்.
10.7.1.3 ஆங்கிலபொரதி (ANGLABHARATI)
ஐ.ஐ.டி.கொன்பூொில் ப ற்மகொள்ளப்பட்ட ஆங்கில பொரதி (ANGLABHARATI) திட்டத்சத
ிறுவுதில் ொன்கு முக்கிய கருதல்கள் இருந்தன. முதலொவது அன்சறய கொலகட்டத்தின் ிசலயில்
சீரொன

இயந்திர

ம ொழி

மபயர்ப்பு

சொத்திய ில்சல.

எனபவ

இயந்திர

உதவியுடன்

ம ொழிப்மபயர்ப்பு முயற்சிக்கப்பட பவண்டும்; இங்கு இயந்திரம் மபரும்பொலொன மசயல்கசளச்
மசய்கின்றது. கடின ொன பவசலககள் முந்சதய

ற்றும் பிந்சதய திருத்தங்களொல் (Pre and Post

editings) சகயொளப்படுகின்றது. இதன்படி ஒவ்மவொரு மூலம ொழி வொக்கியத்தசதயும் தனியொகப்
பொிபசொதிப்பது

ற்றும் முற்கட்டு

ற்றும் (anaphora) வொக்கியங்களுக்கிசடயிலொன குறிப்புகள்

(Intersentential References) பபொன்ற சிக்கல்கசள
என்பன

எளிச க்கு

பயனப்படுத்துபவொர்

வழி

வகுக்கிறது.

னிதத் திருத்துனருக்கு விட்டுவிடுவது

இரண்டொவது

இயந்திர

ம ொழி

மபயர்ப்பு,

ற்றும் பயன்பொட்டு அடிப்பசடயில் இருக்கபவண்டும் என்ற உணர்வு,

ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்திய ம ொழிகளுக்கு உள்ள ம ொழிமபயர்ப்சப ப ற்மகொள்ளுவது இந்திய
ம ொழிகளுக்கு இசடயிலொன இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்சப ப ற்மகொள்வசதக் கொட்டிலும் சிறந்தது
என்ற தீர் ொனத்திற்கு வழிவகுத்தது. மூன்றொவது ஒரு குறிப்பிட்ட மபொருண்ச க்களத்சத
அடிப்பசடயொகக்

மகொண்ட

ஒழுங்குமுசறகள்

(domain

specitic

systems)

ஒழுங்குமுசறகசளக் கொட்டிலும் (open ended systems) உருவொக்குவதற்கு எளியது
மபரும்பொலொன

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பு

பயன்படுத்துபவொர்க்கு
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இருக்கிறது. இறுதியொக பவறுப்பட்ட ம ொழிகள் ஒற்றுச யுள்ள ம ொழிகசளக் கொட்டிலும் ஆய்வு
அடிப்பசடயில் கூடுதல் அசற கூவல்கசள எதிர்மகொள்ளும்.
சில முக்கியத்திட்டக் கருத்தல்கள் 90 விழுக்கொடு பவசலசய இயந்திரத்தொலும் பவசலசய
னித முன் திருத்தத்தொலும் (post editing) ப ற்மகொள்ளும் படிக்கு ம ொழிப் மபயர்ப்பிற்கு ஒரு
பயன்பொட்டு

கருவிசயத்

தருவது

என்ற

ப ொக்கம்

அடிப்பசடயில்

அச ந்தது,

இந்த

அச ப்மபொழுங்கு படிப்படியொகச் சிக்கலொன சூழல்கசளக் சகயொளும்படிக்கு வளர இயலும்,
மபொத்து ொன

உசர

உருவொக்கும்

பகுதிகளின்

(text

generator

modules)

இசணப்பொல்

ஆங்கிலத்திலிருந்து மபரும்பொலொன இந்திய ம ொழிகளுக்கு ம ொழிப்மபயர்ப்பு ஒரு சீரொன இயங்கு
முசறசயக் மகொண்டிருந்தது. ப லும் அதன் பயன்பொட்டிற்கும் விொிவொகத்திற்கும் வசதி மசய்ய
னிதனொல் இயக்கப்பட்ட
இது ஒரு குழு

னிதன் - இயந்திர இசடமுகம் மகொண்டிருந்தது.
இந்திய ம ொழிகளுக்கு (target languages) பயன்படு ொறு பபொலி

இலக்கும ொழிசய உருவொக்கும் (Pseudo target language) சூழல் வசரயசறயற்ற இலக்கணம்
பபொன்ற அச ப்புடன் கூடிய அச ப்மபொழுங்சக இலக்கொகக் மகொண்ட விதி அடிப்பசடயிலொன
ஒழுங்குமுசறயொகும். மபருந்தரவு ஆய்வின் மூலம் கிசடக்கப்மபற்ற ஒரு குழு
மூலம ொழிக்கு

கர்வு

விதிகசளப்

பயன்படுத்தும்

சொத்திய ொன

விதிகள் பபொலி

உறுப்புகசளக்

கண்டு

மகொள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பபொலி இலக்கும ொழிசயப் பயன்படுத்தும் கருத்து,
இசடம ொழி அணுகுமுசறசயப் பயன்படுத்துவதற்குச் ச
ஒற்றுச சய

முதன்ச யொகப்

அணுகுமுசறயில்

பயன்படுத்துவதொகும்.

பயன்படுத்தப்படும்

இசடப்பட்ட

ொன ன்ச சயப் மபற அச ப்புசொர்
பபொலி இலக்கும ொழி,

இசடம ொழி

ம ொழி

மபொருண்ச

அல்ல

இங்கு

உருப்படுத்தத்சத உருவொக்க எந்த முயற்சியும் ப ற்மகொள்ளப்படவில்சல.
இந்திய ம ொழிகள் சுதந்திர

மசொல்குழு

ிரசலக் மகொண்டு

விசனயில் முடியும்

பண்புசடயனவொகும். அச ப்பு ஒற்றுச யின் வழி இந்திய ம ொழிகசள அவற்றின் மூலம்
அடிப்பசடயில் ொன்கு மபொிய குழு ங்களொக வசகப்படுத்தலொம்:
1.

இந்திய

–

ஆொிய

அஸ்ஸொ ிஸ், பஞ்சொபி,

ம ொழிக்குடும்பம்

(Indo-Aryan

family)

(இந்தி,

வங்கொளம்

ரொத்தி, ஒொியொ குேொத்தி பபொன்றன )

2. திரொவிட ம ொழிக் குடும்பம் (Dravidian Family) (த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,
சலயொளம் பபொன்ற )
3. ஆஸ்ட்பரொ – ஆசிய ம ொழிக் குடும்பம் (Astro-Asian family),
4. திமபத்திய பர் ிய ம ொழிக் குடும்பம் (Tibato-Burman Family).
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ஒவ்மவொரு குழு ங்களுக்குள்ளும் ம ொழிகள் உயர்ந்த அளவு அச ப்புப் மபொருத்தத்சதக்
கொட்டுக்கின்றன. ஆங்கில பொரதி திட்டம் இந்த ஒற்றுச சயக் கூடுதல் அளவு இயந்திர
ம ொழிப்மபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறசய உருவொக்கப்பயன்படுத்துகிறது.
இலக்கும ொழியில்

அர்த்த

யக்கத்சதத்

தீர்ப்பதற்கு

பவண்டி

அசடயொளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தீர்க்கப்படொத மபொருண்ச

பல

மபொருண்ச

யக்கங்களின்

ொற்றுப்

மபொருள்கள் பபொலி இலக்கும ொழியில் தக்க சவக்கப்படுகிறது. ஒவ்மவொரு இலக்கும ொழிக்கும்
உசர உருவொக்கப் பகுதி பபொலி இலக்கும ொழிசய இலக்கும ொழிக்கு
இலக்கும ொழிக்கும்

இறுதியொக

னித

package)

இறுதி

திருத்தங்கசளச் மசய்வத்றகுப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்திருத்தி இலக்கும ொழிசய

ட்டும்

இயக்கத்தொல்

திருத்துவொன்

தூண்டப்பட்டபின்

(corrector)

ொற்றுகிறது. ஓவ்மவொரு

திருத்தும்

பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மதொகுதி

(Post

editing

அறிந்தொல் பபொது ொனது.
ஆங்கில பொரதி திட்டம் சின்ஹொ (Sinha, 1993) என்பவரொல் 1991-ல் உருவொக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில் ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்தி

ற்றும் மதலுங்கு ம ொழிகளுக்குச் மசயல்படக்கூடிய

மூலமுன் ொதிொி ம ொழிமபயர்ப்பு (Functional Prototype)

ஒழுங்குமுசற உருவொக்கப்பட்டது.

பின்வரும் திட்டவசரபடம் இந்த ம ொழி மபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறசய விளக்கும். பின்வருவன
ஆங்கில பொரதி ம ொழிமபயர்ப்புத் திட்டத்தின் முக்கியக்கூறுகளொகும்.
1. விதி அடிப்பசட
விதி அடிப்பசட (Rule base) ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்திய ம ொழிகளுக்கு வொக்கியங்களின்
அச ப்புகசளப் மபொருத்துவதற்கொன விதிகசளக் மகொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஆங்கிலத்திலிருந்து
இந்திய ம ொழிகளுக்கு அச ப்பு ஒழுங்கு
அச ப்பு ஒழுங்கு

ொற்றங்களின் தரவு ச யம் ம ொழிமபயர்களுக்கு

ொற்றங்கள் தரவு ச யம் ம ொழிமபயர்க்கபவண்டிய வொக்கியத்திற்குகொகக்

கிசள அச ப்சபப் மபறும் பவசலசயப் புறக்கணித்து புறக்கிசளகளிலிருந்து புறக்கிசள
ொற்றத்சத மசய்யும் பவசலக்குப் பணிக்கப்படுகிறது. வொக்கியங்கள் மபொருண்ச சயக் கண்டு
பிடிக்க

புற

அச ப்மபொழுங்சகப்

பயன்படுத்தும்

கருத்து,

ம ொழியியலில்

ிகப்

பழச யொனதொகும். இந்த அணுகுமுசற எளிதொனது என்றொலும் இத்திட்டம் ஒரு ம ொழியின் புற
அச ப்பு ஒழுங்களின் தனிப்பட்ட தன்ச கசளக் கண்டுபிடிக்கச் மசயலூக்கமுசடயதொகும்.
ஆங்கில

பொரதியில்

இலக்கணத்திலிருந்தும்

பயன்படுத்தப்படும்
மசொல்சொர்-

அணுகுமுசற

மசயல்பொடு

சொர்

சொம்ஸகியின்

இலக்கணத்தின்

மதொடரச ப்பு

(Lexical

functional

Grammer) அச ப்பிலிருந்தும் (C-structure) அதிக ொக எடுத்தொண்டுள்ளது. விதி அடிப்பசட (rule
base) என்று கூறப்படும் ஆங்கிலத்திலிருந்து இந்திய ம ொழிகளுக்கொன அச ப்பு

ொற்ற

விதிகளின் தரவு மூலம் ஆங்கில பொரதி ஒழுங்குமுசறயில் ச யப் பகுதியொக அச கிறது. இது
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ஆங்கிலத்திலிருந்து ம ொழிமபயர்கும் பபொது மதொடொியலில் ஏற்படும் முக்கிய

ொற்றங்கசளக்

கவனித்துக்மகொள்கிறது.

மபொது

முன்னர்

கூறியப்படி

இந்திய

ம ொழிகளுக்குப்

விதி

அடிப்பசடசய உருவொக்கி ஆங்கில பொரதி ஆங்கிலத்திலிருந்து ம ொழிமபயர்க்கும் பபொது சிறந்த
ன்ச சய மவளிப்படுத்துகிறது.
2. அர்த்த யக்க ீக்கி
அர்த்த

யக்க ீக்கி (Sense disambiguator) மூல ம ொழியின் ஒவ்மவொரு மசொல்லுக்கும்

சொியொன அர்த்தசத பதர்ந்மதடுக்கப் மபொறுப்புள்ளதொகும். இங்கு அர்த்த
ம ொழியின் உசரயில்

ட்டுப

யக்கங்க

ிக்கம் மூல

ிகழ்த்தப் மபறுகின்றது. ஆங்கில பொரதியில் பயன்படுத்தப்படும்

இவ்வணுகுமுசறசய விதியொல் விதி-மபொருபகொள் (Rule-by-rule Semantic Interpretation) எனக்
கூறலொம். ஒரு மதொடொியல் விதி பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்மவொரு ப ரத்திலும் மபொருள்பகொளி
(Semantic Intepreter) பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
3. இலக்கு உசர உருவொக்கி
இலக்கு உசர உருவொக்கி (Target text generator) ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறயின்
இறுதியொக

அச கின்றது.

இதன்

மசயல்பொடு

மபொறுத்தமுறும்

மூல

ம ொழிகளிலிருந்து

ம ொழிமபயர்க்கப்பட்ட மவளியீட்சட உருவொக்குவது ஆகும். இது ஆங்கில பொரதியின் முந்சதய
ிசலகளின் உருவொக்கப்பட்ட இசடப்பட்ட வடிவத்சத உள்ளீடொக ஏற்றுக் மகொள்கின்றது.
இவ்பவசலசய

இயற்சக

ம ொழி

உருவொக்கம்

(Natural

Language

Generation)

என்று

அசழக்கப்படும் பவசலயிலிருந்து பவறுபட்டசவயொகும்; இவ்வர்த்ததில் பிந்சதயது எனக்
கூறபவண்டும் என்பதுடன் திட்ட

ிசல (Strategic level) எவ்வொறு கூற பவண்டும் என்பசதயும்

டவடிக்சக ிசல (Tactical Level) தீர் ொனிக்க பவண்டும். ஒரு விதி அடிப்பசட
யக்க

ற்றும் அர்த்த

ீக்கி இவற்சறப் பயன்படுத்தும் பவறுபட்ட உசர உருவொக்கிகசளக் மகொண்டு பல

இலக்கு

ம ொழிகளுக்கும்

மபொது

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பு

ஒழுங்குமுசற

அச ப்பு

கிசடக்கப்மபறுகின்றது.
4. பன்ம ொழி அகரொதி
பன்ம ொழி அகரொதி (Multilingual Dictionary) மதொடொியல் வசகப்பொடுகள், சொத்திய ொன
அர்த்தங்கள், அர்த்தங்களின்

யக்கத்சத ீக்கும் முக்கிய கூறுகள் (Keys) இவற்சற உள்ளடக்கிய

ஆங்கிலச் மசொற்களுக்கும் இசணயொக மூல ம ொழிச் மசொற்களுக்குப் பல விளக்கங்கசளக்
மகொண்டிருக்கும்.
5. விதி அடிப்பசட ஈட்டி
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விதி அடிப்பசட ஈட்டி (rule base acquirer) ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறக்கு விதி
அடிப்பசடசய உருவொக்குகிறது.
அரமப்தபாழுங்கு

விதி ஈட்டு

தைவுத்

தபறுதலுக்கும்

ஒழுங்குமுரே

ததாகுதி

மாற்ேத்திற்கும் விதி
அடிப்பரட

ஆங் ில

உருபு ஆய்வு

வாக் ியம்

அரமப்தபாழுங் ால்

அர்த்த மயக்

இயக் ப்படும்

நீக் ி

இலக் ணப் பகுப்பான்

பன்தமாழி தசால்

மின் இரணப்பு

தைவு மூலம்

அ ைதி

....

இந்திய ஆாிய

இந்தி உரை

தமாழிக் குடும்பதிற்கு

உருவாக் ி

கபாலி இலக்கு தமாழி

குடும்பதிற்கு
கபாலி இலக்கு தமாழி
தமாழி

இந்தி
உரை

.
.

திைாவிட தமாழிக்

பின் சீைாக் ி

திருத்தி

.

.

.

.

.

.

தமிழ் உரை
உருவாக் ி

திருத்தி

பின் சீைாக் ி

இந்தி
உரை

ழி
திபத்கதா பர்மிய

ததலுங்கு

தமாழிக் குடும்பதிற்கு

உரை

கபாலி இலக்கு தமாழி

உருவாக் ி

திருத்தி

பின் சீைாக் ி

ஆஸ்ட்கைா ஆசிய

பின்

தமாழிக் குடும்பதிற்கு

சீைரமப்புக்

கபாலி இலக்கு தமாழி

ருவி ள்
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10.7.1.4.அனுபாைதி
1995-இல் சின்ைா அனுபாைதி வழிமுரேரய உருவாக் ினார். இது எடுத்துக் ாட்டு
அடிப்பரடயிலான இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு உபாயத்ரதப்
இந்தியிலிருந்து

ஆங் ிலத்திற்கு

தமாழிதபயர்க் ப்

பின்பற்ேியது. இந்த வழிமுரே

பயன்படுத்தப்பட்டது.

அணுகுமுரே ஒற்றுரமயுள்ள தமாழி ளுக் ிரடயில், எடுத்துக் ாட்டா

அனுபாைதியின்

இந்திய தமாழி ளுக்கு

இரடயில் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யத் திேரமயா ச் தசயல்பட்டது. அம்மாதிாியான
கநர்வு ளில்

தசால்வாிரச

ஒன்ோ

இருக்கும்

மற்றும்

தபாருத்தங் ரள

நிறுவதற்கு

சுட்டிக் ாட்டி ள் கதரவயில்ரல.
ஆங் ிலபாைதி, அனுபாைதி ஆ ிய இைண்டு இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ளும்
அதன் ததாடக்

ருத்துருவாக் த்திலிருந்து

ணிசமான மாற்ேங் ள் அரடந்தன. 2004-இல்

தமாழிதபயப்பு ஒழுங்குமுரேயின் முன்கனற்ேத்தின் இைண்டாவது
இது முந்ரதய
அனுபாைதி
கவறுபட்ட

ட்டம் தவளியிடப்பட்டது.

ட்டரமப்பின் குரே ரள நிவர்த்தி தசய்தது. இரவ ஆங் ிலபாைதி II என்றும்
II என்றும் தபயாிடப்பட்டன. இவ்விரு இயந்திைதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ளும்

முன்னுதாைணங் ளின்

லப்பாக் த்தின்

மாறுபடும்

அளபு ளில்

லப்பாக் ம்

தசய்யப்பட்டுள்ளன.
10.7.1.5.ஆங் ிலபாைதி II (2004)
ஆங் ிலபாைதி-II

(Sinha,

2004)

முந்ரதய

தமாழிதபயர்ப்பு

ட்டரமப்பின் பல குரேபாடு ரள நீக் ியுள்ளது. இது

ஒழுங்குமுரேயின்

லப்பிற் ா ப் தபாது எடுத்துக் ாட்டு

அடிப்பரடரயயும் (Generalized Eample-base (GEB)) மூல எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடரயயும்
(Raw Example-base (REB)) பயன்படுத்து ின்ேது. உருவாக்கும்
மாற்றுவது

சிக் லானது

ததாியவந்தகபாது

என்றும்

ஊ ிக்

எடுத்துக் ாட்டு

இயலாத

அடிப்பரட

ட்டத்தில் விதி-அடிப்பரடயில்

விரளவு ரளத்

தரும்

கமம்படுத்தப்பட்டு

என்றும்

ஊடாட்டமா

முன்கனற்ேமரடந்தது. உண்ரமயான பயன்பாட்டின் கபாது, ஒழுங்குமுரே விதி அடிப்பரடரய
தருவிப்பதற்குமுன் முதலில் தபாது எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடக்கும் மூல எடுத்துக் ாட்டு
அடிப்பரடக்கும்

தபாருத்தத்ரத

முயற் ிக்கும்.

ஆங் ிலபாைதி-

II-இல்

தானியக்

முன்

திருத்ததிற்கும் (pre-editiong) தபாழிப்புரைக்கும் (paraphrasing) தபாதுரமப்படுத்தப்பட்ட மற்றும்
ட்டுப்பட்ட பல்தசால் தவளிபடுத்தங் ளுக்கும் (generalized and conditional expressions),
தபயாிடப்பட்ட

தபாருள் ரள

(named

entities)

அேிந்துத ாள்வதற்கும்,

தனிப்பயனாக்

ருவி ளுக்கும் (domain customization tools), உட்படுத்தப்பட்ட பிரழயாய்வுத்
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ததாகுதிக்கும் தானியக் ப் பின் திருத்தத்திற் ான புள்ளியியல்சார் தமாழி மாதிாிக்கும் (statistical
language model) ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது.
அனுபாைதி

உத்தி

பிேதமாழி ளுக்கு

அனுபாைதி

தமாழிதபயப்பதற்கு

II-இல்

இந்திரய

ஏதுவா

மூலதமாழியா க்த ாண்டு

எடுத்துக் ாட்டு

அடிப்பரடயின்

தபாதுரமயாக் ம் மூலதமாழிரயச் சாதிருக்கும் படி தபாதுரமப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அனுபாைதிII-இன்

ட்டரமப்பின் ரமயம் ஒரு தபாதுரமயாக் ப்பட்ட படிநிரலசார் எடுத்துக் ாட்டு

அடிப்பரடயாகும். இந்தியிலிருந்து பிே இந்திய தமாழி ளுக்கு எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடயின்
உருவாக் ம்

ஒற்றுரமயிலாத

தமாழி ளுடன்

ஒப்பிடும்

கபாது

மி

எளிரமயானதாகும்.

ஒப்பீட்டளவில் இந்தி பிே எல்லா இந்திய தமாழி ரளப் கபான்று சுதந்திைமான தசால்
வாிரசயுள்ள

தமாழியாகும்.

உள்ளீடு

கவறுபாடு ரளக் ர யளுவதற் ா
வடிவா

தசய்யப்படும்

இந்தி

வாக் ியம்

தசால்வாிரச

ஆழமில்லா இலக் ணப் பகுப்பாய்வால் தைப்படுத்தப்பட்ட

மாற்ேப்படு ின்ேது. தைப்படுத்தப்பட்ட இந்தி வாக் ியம் கமல்நிரல தைப்படுத்தப்பட்ட

எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடயுடன் தபாருத்தப்படும். தபாருத்தம்

ண்டுபிடிக் படாவிட்டால் ஒரு

ஆழமில்லா ததாடர்பகுப்பான் (shallow chunker) உள்ளீட்டு வாக் ியத்ரத அலகு ளா த்
துண்டுபடுத்தப்

பயன்படுத்தப்படும்;

இத்துண்டு ள்

படிநிரலசார்

எடுத்துக் ாட்டு-

அடிப்பரடயுடன் தபாருத்தப்படும். தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்ட ததாடர் ள் (chunks) வாக் ிய
நிரல எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடயுடன் தபாருத்தத்தால் நிரலபடுத்தப்படும். பிரழஆய்வு
ததாகுதியும் புள்ளியியல் தமாழி மாதிாியும் ஆங் ிலபாைதி II கபான்று உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மனிதப் பின்திருத்தம் முக் ியமா இந்தியில் இருக் ிே அல்லது மதிப்பிட சிக் லான அரடத ாளி
அரட ரளப் புகுத்த கவண்டி தசய்யப்படு ின்ேது.
10.7.1.6.மந்ைா இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே (MANTRA MT System)
மந்த்ைா (MAchiNe assisted TRAnslation tool (MANTRA)) ஆங் ிலப் பனுவரல இந்தியில்
தமாழிதபயர்க்கும். இது தனிப்பட்ட நிர்வா ம். அைசிதழ் அேிவிப்பு ள், அலுவல க் ட்டரள ள்,
அலுவல

அேிக்ர

ள் மற்றும் சுற்றுக் ள் கபான்ே குேிப்பிட்ட தபாருண்ரம ளங் ளில்

தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யும். ஆங் ில மற்றும் இந்தி இலக் ணத்ரத உருப்படுத்தம் தசய்ய மந்ைா
தசால்லாக் ப்பட்ட

ிரளயரமப்பு இரணயும் இலக் ணத்ரதப் (Lexicalized Tree Ajoining

Grammar (LTAG)) பயன்பத்து ின்ேது. இது

ிரளயரமப்பு இரணயும் இலக் ணத்ரத (Tree

Ajoining Grammar (TAG)) பகுப்பாய்வு தசய்யவும் ஆக் ம் தசய்யவும் பயன்படுத்தும். மந்த்ைா

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

554
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ஒழுங்குமுரேக்கு பனுவல் ஆவணங் ள், கபச்சு அேிதல் நிைல் அல்லது ஒளிஎழுத்துணாி
ததாகுப்புக் ள் வழியா உள்ளீடு தசய்யலாம்.
ததாடக் த்தில்
தவளியிடப்படும்

மந்த்ைா

சுற்ேேிக்ர

ஒழுங்குமுரே
கபான்ே

நியமனக் டிதம்,

நிர்வா

அேிவிப்பு,

ஆவணங் ளின்

ரமய

அைசால்

தமாழிதபயர்ப்புக் ா த்

ததாடங் ப்பட்டது. பின்னர் இவ்தவாழுங்குமுரே நிதி, விவசாயம், உடல்நலப்பைாமாிப்பு, த வல்
ததாழில்நுட்பம்,
தபாதுவான

ல்வி ஆ ியப் தபாருண்ரமக் ளத்திற்கும் அைசாங் ப் தபாருண்ரமக் ளத்தில்

கநாக் ச்

தசயல்பாட்டிற்கும்

நீட்சிதசய்யப்பட்டது.

மந்த்ைா

ததாழில்நுட்பரத

அடிப்பரடயா க் த ாண்ட மந்த்ைா-ைாஷ்ட்ைபாஷா என்ே திட்டம் சி-டாக் ால் உருவக் ப்பட்டது.
(http://www.cdac.in/html/aai/mantra.asp).
பணித்துரே

தபாருண்ரமக் ளத்தில்

பகுத்தாய்வுதசய்து

உருவாக் ம்

வாக் ியக்

தசய்வதற்கு

கவண்டி

வடிவரமக் ப்பட்டது. இதுகபான்று அதன் தபாருண்ரமக்
ஆங் ிலச்

தசாற் ளின்

தபாருள் ரளக்

ர யாளுவதற் ா

ட்டுமானங் ரள
இலக் ணம்

ஏற்று
சிேப்பா

ளங் ளில் பயன்படுத்தப்படும்
அ ைாதி

தபாருத்தமா க்

ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மந்த்ைா-ைாஷ்ட்ைபாஷா என்ே ஒழுங்குமுரே இந்தியப் பாைாளுமன்ேத்தின் கமல்சரபயில்
ைாஜ்யசபா

தசயலத்திற் ா

உருவாக் ப்பட்டது.

இது

பாைாளுமன்ே

நடரவக்ர

ரள

தமாழிதபயர் ின்ேது. தற்கபாது ஆங் ிலம்-தபங் ாளி, ஆங் ிலம்-ததலுங்கு, ஆங் ிலம்-குஜைாத்தி,
இந்தி-ஆங் ிலம்,

இந்தி-தபங் ாளி,

இந்தி-மைாத்தி

ஆ ிய

தமாழி

இரண ளுக்குத்

ததாடங் ப்பட்டுள்ளது.
10.7.1.7.அனுவாதக் தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே
சூப்பர் இன்ஃகபாசாஃப்ட் ப்ரைகவட் லிமிதடட்(Super Infosoft Private Limited), தில்லி
அனுவாதக் 5.0 என்ே ஆங் ிலம்-இந்தி இயந்திை தமாழிதபயர்புக்

ருவிரய உருவாக் ியது. இது

முன் திருத்தத்திற்கு ஆதைவு தரும். இது அதி ாைம், முரேசார்ந்தரவ, விவசாயம், தமாழியியல்,
ததாழிநுட்பம், நிருவா ம் கபான்ே சிேப்பான தபாருண்ரம ளங் ளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட
அ ைாதிரயக் த ாண்டுள்ளது.

ஆங் ிலச்தசால்லுக்கு இந்திப் தபாருள் இல்ரல என்ோல்

ஒலிதபயர்ப்பு வசதி தைப்பட்டுள்ளது. தமன்தபாருள் எந்த விண்கடா குடும்பத்தின் எந்த
இயக் முரேயிலும் (operating system) கவரலதசய்யும்.
10.7.1.8.உல ளாவிய வரலப்பின்னல் தமாழி அடிபரடயிலான ஆங் ில இந்தி தமாழிதபயர்ப்பு
ஒழுங்குமுரே (UNL-based English-Hindi MT system)
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பாம்கபயிலுள்ள
தமாழிரயப்

இந்திய

பயன்படுத்தி

ததாழில்நுட்ப

(Universal

நிறுவனம்

Networking

உல ளாவிய

Language

வரலப்பின்னல்

(UNL)

ஆங் ிலம்-இந்தி

தமாழிதபயர்ப்புக் ா ஒரு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேரய உருவாக் ியது. யுஎன்எல்
ஐக் ிய நாடு ளின் பல் ரலக் ழ த்தின் உல த்திட்டம் ஆகும். இதன் கநாக் ம் எல்லா முக் ிய
மனித தமாழி ளுக்கும் ஒரு இரடதமாழிரய உருவாக்குவதாகும். பாம்கபயிலுள்ள இந்திய
ததாழில்நுட்ப

நிறுவனம்

தமாழிதபயர்ப்பு

யுஎன்எல்-இன்

ஒழுங்குமுரேரய

இந்திய

பின்வரும்

உறுப்பினைாகும்.

(இந்த

வரலதளத்தில்

பயன்படுத்தலாம்:

http://www.cfilt.iitb.ac.in/machine-translation/eng-hindi-mt.

கமலும்

இைண்டு

இயந்திை

தசய்து ாட்டும்

ஒழுக்குமுரே ரளயும் இந்த வரலதளத்திலிருந்து பயன்படுத்தலாம்: ஒன்று இந்தி-யுஎன்எல்
மற்தோன்று

யுஎன்எல்-இந்தி

ஆங் ிலம்-தபங் ாளி

மாற்ேம்.

இயந்திை

யுஎன்எல்

தமாழிதபயர்ப்பு

அடிப்பரடயிலான

ஆங் ிலம்-மைாத்தி,

ஒழுங்குமுரே ளும்

முயற்சிக் ப்பட்டு

வரு ின்ேன.
10.7.1.9.மாத்ைா இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே
கதசிய தமன்தபாருள் ததாழிநுட்ப ரமயத்தின் (National Centre for Software Technology
(NCST),

மும்ரபயிலுள்ள

(தற்கபாது

சிடாக்,

மும்ரப)

அேிவு

அடிப்பரட

ணினி

ஒழுங்குமுரே ளின் (Knowledge Based Computer Systems) பிாிவின் இயற்ர தமாழி ஆய்வுக்
குழு

மாத்ைாரவ உருவாக் ியது. இது ஆங் ிலத்திலிருந்து இந்திக்கு மனித உதவியுடனான

மற்ேல்-அடிப்பரட தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேயாகும். இது டிடியல்-ஆல் ஆதாிக் ப்பட்ட
ஆய்வாகும். மாத்ைா அ ைாதி மற்றும் அணுகுமுரே தபாது கநாக் த்திற் ானதாகும். இந்த
ஒழுங்குமுரே

தசய்தி,

ஆண்டேிக்ர

ள்,

ததாழில்நுட்ப

ததாடர் ள்

ஆ ிய

தபாருண்ரம ளங் ரள தமாழிதபயர்க் ப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஆங் ிலச் தசய்திக் ரத ரள இந்தியில் தமாழிதபயர்ப்பதற் ா வாக்யா (Vaakya) என்ே
லப்பு அணுகுமுரே ஒழுங்குமுரே என்சிஎஸ்டி, பாம்கப-இல் உருவாக் ப்பட்டது. இந்த
ஒழுங்குமுரே ஒரு தனி விரன வாக் ியத்ரதக் ர யாள இயலும். மூலமுன்மாதிாி வாக் ியா
(Protype

Vaakya)

ஒழுங்குமுரே

பின்னர்

ஆங் ிலச்

தசய்திக்

ரத ரள

இந்திக்கு

தமாழிதபயர்க்கும் கசரவரயக் த ாடுக்கும்படி கமம்படுத்தப்பட்டு மாற்ேியரமக் ப்பட்டுள்ளது.
10.7.1.10.ஆங் ில- ன்னடா இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே
ரைதைாபாத் பல் ரல ழ த்தின்
and Information Sciences)

ணினி மற்றும் த வல் அேிவியல் துரே (Computer

உல லளாவிய எச்சத்ததாடர் அரமப்பு இலக் ணம் (Universal
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Clause Structure Grammar (UCSG)) வடிவவாதரதப் பயன்படுத்தி ஆங் ிலம்- னடா இயந்திை
தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேரய உருவாக் ியது. இது மாற்ேல் அடிப்பரடயில் அரமந்த
அணுகுமுரேயாகும்.

இது

அைசு

பயன்படுத்தப்படும் இந்த ஒழுங்குமுரே

சுற்று ள்
ர்நாட

தபாருண்ரமக் ளத்ரத

தமாழிதபயர்க்

அைசின் நிதியுதவியால் கமற்த ாள்ளப்பட்டது.

(http://www.languagetechnolies.ac.in/lerc/mat/mat.htm). இது ஆங் ிலம்-ததலுங்கு தமாழிதபயர்பு
ஒழுங்குமுரேயாய வும் நீட்சி தசய்யப்பட்டுள்ளது.
10.7.1.11. இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ளின் ஒப்பீடு
சில இந்திய இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ளின் ஒருவர யான ஒப்பீட்ரடப்
பின்வரும் அட்டவரண தவளிப்படுத்தும்.
இயந்திை

அணுகுமுரே

தமாழி இரண ள்

பண்புக்கூறு ள்

கநைடி

தபங் ாளி,

ன்னடா, பாணினிய

மைாத்தி,

பஞ்சாபி, பயன்படுது ின்ேது;

தமாழிதபயர்ப்பு
ஒழுங்குமுரே ள்
அனுசாை

ததலுங்கு

மூலதமாழிக்கும்

இவற்ேிலிருந்து இந்தி

இலக்குதமாழிக்கும்
இடஞ்சார்

இலக் ணரதப்

இரடயில்
தசாற் ரளப்

தபாருந்து ின்ேது
இந்தியிலிருந்து

கநைடி

பஞ்சாபி

இந்தியிலிருந்து

தசால்லிலிருந்து

பஞ்சாபி

தமாழிதபயர்ப்பு;

இயந்திைதமாழி

பகுப்பாய்வு,

தபயர்ப்பு

மயக் நீக் ம்,

தசால்

கநைடி

உருபனியல்
தசாற்தபாருள்

ஒழுங்குமுரே
மந்த்ைா

மாற்ேல்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

அடிப்பரட

இந்தி,

ிரளயரமப்பு

குஜைாத்தி, இலக் ண வடிவரமப்பு

ததலுகு;
இந்தியிலிருந்து
ஆங் ிலம், தபங் ாளி,
மைாத்தி
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மாத்ைா

மாற்ேல்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

மனித

உதவியுடன்

அடிப்பரட

இந்தி

தமாழிதபயர்ப்பு;

கூடிய
விதி

அடிப்பரடரயயும் பட்டேிரவயும்
பயன்பத்து ின்ேது
சக்தி

மாற்ேல்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

அடிப்பரட

இந்தி,

அடிப்பரடரயயும்

மைாத்தி, புள்ளியியல்

ததலுகு
அனுபாத்

விதி

அணுகுமுரேரயயும்

இரணத்துச் தசயல்படு ின்ேது

மாற்ேல்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

அடிப்பரட

தபங் ாளி

லப்பு

ஒழுங்குமுரே;

தசால்வர ப்பாடு
அரடயாளப்படுத்தலுக்கு
ிைாம்

என்-

அணுகுமுரேரயப்

பயன்படுத்து ின்ேது;

வாக் ிய

நிரலயில் கவரல தசய் ின்ேது
ஆங் ிலம்ன்னடா

மாற்ேல்
அடிப்பரட

ஆங் ிலத்திலிருந்து
ன்னடா

உல ளாவிய

எச்சத்ததாடர்

அரமப்பு

இலக் ண

இயந்திைதமாழி

வடிவரமப்ரப

தபயர்ப்பு

பயன்படுத்து ின்ேது.

ஒழுங்குமுரே
சம்பர்க்

மாற்ேல்

பஞ்சாபி-இந்தி,

அடிப்பரட

ததலுங்கு-தமிழ்,
இந்தி-உருது,
ததலுங்கு

தமாழிப்
ணினிசார்

பகுப்பாய்விற்கு
பாணினி

இலக் ண

இந்தி- அணுகுமுரேரயப்
பயன்படுத்து ின்ேது;
இயந்திைம்

இரத
ற்ேலுடன்

இணக் ின்ேது
ஆங் ிலபாைதி

இரடதமாழி
சார்

ஆங் ிலம்-இந்தி

அடிக் டி

கநாிடும்

தபயர்த்ததாடர் ளுக்கும்
விரனத்ததாடர் ளுக்கும்
தமாழிதபயர்ப்ரபப் தபறுவதற் ா
விதி அடிப்பரட, எடுத்துக் ாட்டு
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அடிப்பரட,

புள்ளியியல்

இவற்ரேப் பயன்பத்து ிேது
உல ளாவிய
இயற்ர
ஆங் ில

இரடதமாழி

ஆங் ிலம்-இந்தி

தமாழி சார்

உல ளாவிய இயற்ர

தமாழிரய

இரடதமாழியா ப்

இந்தி

பயன்படுத்து ின்ேது

தமாழிதபயர்ப்பு
ஒழுங்குமுரே
ஆங் ிலம்

இந்தி புள்ளியியல்

ஆங் ிலம்-இந்தி

விதி அடிப்பரடயிலான இயந்திை

இயந்திை

சார் இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்ரபயும்

தமாழிதபயர்ப்பு

தமாழிதபயர்

அடிப்பரடயிலான

ஒழுங்குமுரே

ப்பு

இயந்திை

ததாடர்
புள்ளியியல்

தமாழிதபயர்ப்ரபயும்

இரணக் ின்ேதும்
ஆங் ிலம்

புள்ளியியல்

ஆங் ிலம்-

மரலயாளம்

சார் இயந்திை மரலயாளம்

தைவுத்ததாகுதிரயயும்

இயந்திை

தமாழிதபயர்

புள்ளியியல்சார்

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு

ப்பு

தமாழிதபயர்ப்பு

இருதமாழிய

ஒழுங்குமுரே

ஒருதமாழிய

மரலயளத்

ஆங் ிலம்/மரலயாளம்
தைவுத்ததாகுதிரயயும்
பயன்படுத்து ின்ேது.

வாசானுபாத

அனுபாைதி

எடுத்துக் ாட்

இருதமாழிய

முன்

டுசார்

தபங் ாளி அசாமீஸ்

பின்தசயற்பாங்கு

தசயற்பாங்கும்
தசயல்பாடு,

இயந்திை

நீண்ட

தமாழிதபயர்

நிறுத்தற்குேி ள்

ப்பு

துண்டுபடுத்தப்படும்;

ஒழுங்குமுரே

விரளவு ளுக்குப் பின்தடம்பற்றும்

எடுத்துக் ாட்

ஆங் ிலம்-இந்தி

வாக் ியங் ள்
வரும்

லப்பு

டுசார்

அடிப்பரடயிலான

இயந்திை

ஒழுங்குமுரேயான

தமாழிதபயர்

அரமப்தபாழுங்கு

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

இடத்தில்

தபாருந்தாத

எடுத்துக் ாட்டு

இது

559
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ப்பு

அடிப்பரடரயயும் எடுத்துக் ாட்டு

ஒழுங்குமுரே

அடிப்பரட

அணுகுமுரேரயயும்

தன்னுடன் இரணத்துக்த ாள்ளும்.
சிவா

எடுத்துக் ாட்

ஆங் ிலம்-இந்தி

தமாழியியல்

த வல் ரள

டுசார்

ஊ ிப்பதற் ா

தமாழியியல்

இயந்திை

விதி ரளயும்

புள்ளியியல்

தமாழிதபயர்

அணுகுமுரேயும் பயன்படுத்தும்.

ப்பு
ஒழுங்குமுரே
10.7.2.த ிழ் சொர் இயந்திர ம ொழிப்மபயர்ப்பு ள்
த ிழ்சொர் இயந்திர ம ொழிமபயர்ப்புகள் பல ப ற்மகொள்ளப்பட்டு த ிழ்

ொட்டில் இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன.
10.7.2.1 த ிழ் உருஷ்யன் ம ொழிப் மபயர்ப்புத்திட்டம்
1985-ஆம் த ிழ் பல்கசலக்கழகத்தில் (Tumtst Tamil University Machine Inaslation
System) என்ற திட்டப்பணி உருவொக்கப்பட்டது (Chellammuthu et al 1984, Chellemuthu 2002).
இதன் மூலம் ரு

ய ம ொழியில் உள்ள மசய்திகசளத் த ிழில் ம ொழிப்மபயர்க்க ஒரு

ம ன்மபொருள் உருவொக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் த ிழ்ப்பல்கசலக்கழகம் கண்ணி அறிவியல்துசற,
ம ொழியியல் துசற

ற்றும் ம ொழிப் மபொயர்ப்புத் துசற ஆகியசவகளின் கூட்டு முயற்சியில்

உருவொனதொகும்.
உருசியன் தமிழ் தமாழிதபயர்ப்பிற் ான படிநிரல ளின் விளக் ம்
மூலதமாழி

உருசியரன

முதற் ட்டமா

L1

என்றும்

தமிழ்

தமாழிரய

L2

ீகழ தைப்பட்டுள்ளன.

என்றும்

குேிப்பிடு ின்ேன.

மூலதமாழியில் உள்ள ஒரு தசய்தி ஒலிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்டு

உள்ளீடு தசய் ின்ேன. இைண்டாம்

ணிப்தபாேிக்கு

ட்ட நிரலயில் மூல தமாழியில் உள்ள தசய்தி பகுப்பாய்வு

தசய்யப்படு ிேது. இந்நிரலயில் தசாற் ளின் இலக் ண கூறு ள்

ண்டேியப்படு ின்ேன.

இதற்கு ருஷ்யன் - தமிழ் அ ைாதி ள் உதவு ிேது. இப்பகுப்பாய்வு மூலம் ருஷ்ய தமாழியில் உள்ள
தசய்தி ள் NP,

VP,

NN,

ADF

என பாகுபடுத்தப்படு ின்ேன. மூன்ோம்

ட்ட நிரலயில்

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ள மூலதமாழியின் வார்த்ரதயில் உள்ள தசாற் ளின் படிவம்,
வாக் ிய அரமப்பு கபான்ேரவ ளுக்கு இலக்கு தமாழியில் நி ைா
வாக் ிய அரமப்பு ஆ ியன மாற்ேம்

உள்ள தசாற் ளின் வடிவம்,

(Transfer) என்ே அரமப்பின் மூலம்

ண்டேியப்பட்டு

தமாழி மாற்ேம் தசய்யப்படு ின்ேன. இந்நிரலயில் இவ்விரு தமாழி ளு ட்கும் இரடகய உள்ள
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முைண்பாட்டு

அேிவு

(Contrast

Knoweldge)

பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.

ருத்தாடரலப்

தபாருத்தவரை இவ்விரு தமாழி ளுக்கு இரடகய ஒன்றுக்கு பல (One–to–Many) உேவு உள்ளது.
தபயைரடச்தசால்ரல

தபாறுத்தவரையில்

One)உேவு உள்ளது. இவ்வுேவிரன

உருசியன்

இவ்விரு

தமாழி ளுக்கு

இரடகய

(many–to–

ீழ் ண்ட படம் விளக்கு ிேது.

தமிழ்

ADJ
SN

ADJ

PL
CASES

கமலும் இவ்விரு தமாழி ளுக்கு இரடகய உள்ள கவற்றுரம உருபு ள் ஒன்றுகுப் பல (one–to–
many) என்ே உேரவக் ாட்டு ின்ேன.
உருசியன்

தமிழ்
KIRAL

ON

KIRAAN
KIRAAR

இதுகபான்ே இவ்விரு தமாழி ளுக்கு இரடகய உள்ள கவறுபாடு ள் விதிமுரே ளா வும்
வழிமுரே ளா வும் மாற்ேம் ((Transfer)) என்ே அரமப்பின்
தசய்யப்பட்ட மூலதமாழி தசய்தி ள் மாற்ே (Transfer)

ீழ் உள்ளன. பகுப்பாய்வு

அரமப்பில் உள்ளீடா ச் தசல் ிேது.

இந்நிரலயில் மூலதமாழி அரமப்பிற்கு நி ைான இலக்கு தமாழி அரமப்பிற்குச் தசய்தி
தமாழிமாற்ேம் தசய்யப்படு ிேது. நான் ாவது
இலக்கு தமாழி

ட்ட நிரலயில் தமாழி மாற்ேம் தசய்யப்பட்டுள்ள

ட்டரமப்பு ள் இலக்கு தமாழியின் தன்ரமக்க ற்ப அரமவதில்ரல. இவ்வாறு

ிரடக் ப்தபற்ே இரடநிரல தமாழிமாற்ே அரமப்பு ரள இலக்கு தமாழியில் தன்ரமக்க ற்ப
உருவாக் ித்

தருவது

தான்

உருவாக் ம்

(Genaration)

என்ே

பகுதியின்

பணியாகும்.

இந்நிரலயில் தமாழிமாற்ேம் தசய்யப்பட்ட தசய்தி ள் உள்ளன. இச்தசய்திரய மூலதமாழியின்
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வாிவடிவத்திகல அல்லது ஒலிதபயாப்பு வடிவத்திகல தரும் பணிரய தவளியீடு (Output) என்ே
அரமப்பு தரு ிேது. தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்ட தசய்திரயக்

ாட்சித் திரையில்

ாணலாம்.

கதரவப்படின் அச்சுப்தபாேி வழி அச்சிட்டுக்த ாள்ளலாம். உருசியன்-தமிழ் தமாழிதபயர்ப்ரபப்
தபாருத்தவரையில் தவளியீட்ரட தமிழ் எழுத்துக் ளில் ாண்பதற்கும், அச்சிட்டுக் த ாள்வதற்கும்
வசதி ள் உள்ளன. அதுகபால் ஒலிதபயர்ப்பு முரேயிலும் விரடரயப் தபேலாம்.
10.7.2..2.உலக வசலப்பின்னல் ம ொழி – த ிழுக்கொன இசடம ொழி இயந்திர ம ொழிப்மபயர்ப்பு
இந்த அணுகுமுசற மசன்சனயில் உள்ள அண்ணொ பல்கசலக்கழகத்தில் கணிப்மபொறி
ம ொழியியல் துசறயில் ப ற்மகொள்ளப்பட்டது. (Dhanabalan & Geetha, 2004). இந்த அணுகு
முசறயில்

இசடயீட்டு

அகரொதிசயயும்

ம ொழியின்

இலக்கணத்

மூலம ொழியிலிருந்து

இலக்கு

உருப்படுத்தம்

தகவல்கசளயும்
ம ொழிக்கு

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்படுத்தி

இசடம ொழி

ம ொழிப்மபயர்ப்பு

மசய்ய

மூலம ொழி

உருப்படுத்தம்

பயன்படுத்தப்படும்

இசடம ொழி அச ப்பு உலகளொவிய வசலப்பின்னல் ம ொழி (Universal Networking Language
(UNL)) ஆகும்.
இலக்கு

இம்ம ொழி இசடம ொழி அச ப்பொகத் திட்ட ிடப்பட்டு மூலம ொழியிலிருந்து

ம ொழிக்கும்

ம ொழிமபயர்ப்புசயச்

இலக்கு

ம ொழியிலிருந்து

சொத்திய ொக்குகின்றது.

ஒழுங்குமுசற மூலம ொழியிலிருந்து UNL-க்கு
ம ொழிக்கு

மூலம ொழிக்கும்

UNL-ஐ

தொனியங்கி

பயன்படுத்திய

இயந்திர

ம ொழிமபயர்ப்பு

ொற Encoverter-ஐயும் UNL-இலிருந்து இலக்கு

ொற Deconverter பயன்படுத்துகின்றது.

இந்த அணுகுமுசறயின் திட்டவடிவம் கீபழ தரப்பட்டுள்ளது.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

562
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019

மூல ம ொழி உசரகள்
மூலம ொழியிலிருந்து
பொட அகரொதி
மூலம ொழியிலிருந்து
UNL ENCONVERTER

UNL ENCONVERTER
இலக்கணம்

UNL அறிவு அடிப்பசட
UNL ஆவணம்

UNL இலக்கும ொழி
அகரொதி
UNL DECONVERTER

UNL-இலிருந்து
இலக்கும ொழி இலக்கணம்

மூல இலக்கு ம ொழி
இசண ிகழ்வுகள்
அகரொதி
இலக்கும ொழி
ஆவணம்

ப ற்கண்டவொறு படத்தில் கொட்டியவொறு UNL அச ப்பு பவசல மசய்து UNL ம ொழியிலிருந்து
த ிழுக்கு ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்யும்.
10.7.2.3 ஆங்கிலத்திலிருந்து ம ொழியியல் புத்தகங்கசளத் த ிழில் ம ொழிப்மபயர்க்கும் திட்டம்
ஆங்கிலத்திலிருந்து ம ொழியியல் புத்தகங்கசளத் த ிழில் ம ொழிமபயர்க்க ஒரு இயந்திர
ம ொழி மபயர்ப்புக் கருவி உருவொக்க, கொ ொட்சி
ஒரு

திட்டத்சத

உருவொக்கி

மசயல்படுத்த

ற்றும் ரொபேந்திரன் (Kamachi Rajendran, 2004)
முயன்றனர்.

த ிழில்

முதுகசல

ம ொழியியல்

பொடத்திட்டத்திற்கு பவண்டிய ம ொழியியல் புத்தகங்கசளத் த ிழில் ம ொழிப்மபயர்க்க பவண்டிய
கட்டொயம் ஏற்பட்டதொல் இத்தசகய ஆய்வு ப ற்மகொள்ளப்பட்டது. இவ்வொய்வு ம ொழியியல்
புத்தகங்கசள ஆங்கிலத்திலிருந்து த ிழுக்கு ம ொழிமபயர்க்க உதவும் ஒரு கருவி தயொொிப்பசத
ப ொக்க ொக மகொண்டது. இக்கருவி பின்வரும் ொன்கு பகுதிகசளக் மகொண்டது.
1. த ிழ் ம ொழி அச ப்புப் பகுத்தொய்வு
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2. ஆங்கில ம ொழி அச ப்புப் பகுத்தொய்வு
3. ஆங்கில - த ிழ் ம ொழிமபயர்ப்பு அகரொதி
4. ஆங்கில – த ிழ்ம ொழி ொற்றச ப்பு விதிகள்
5. ஆங்கில ம ொழியச ப்பு உருவொக்கி
இந்த ம ொழிப்மபயர்ப்பு கருவியின் மசயல்பொட்சட விளக்கும்
மூலம ொழி பகுப்பொய்வு

இலக்கும ொழி

கிசளயச ப்பு

பகுப்பொய்வு
கிசளயச ப்பு

மூலம ொழி

இலக்கும ொழி

அச ப்பு

அச ப்பு

ஒரு ஒழுங்குமுசறசய உருவொக்குவதில் ஏற்படும் சிக்கலின் ிசல ம ொழி மபயர்க்கப்படும்
இரு ம ொழிகளின் ஒற்றுச

ற்றும் பவற்றுச கசள மபொறுத்து அச யும். இவ்மவொற்றுச

பவற்றுச கள் மசொல் ிசலயில் ம ொழி

ொற்றம் மசய்யப்பட பவண்டு ொ? மதொடர்

ொற்றம் மசய்யப்பட பவண்டு ொ? மபொருண்ச

ிசலயில்

ொற்றம் மசய்யப்பட பவண்டு ொ

என்பசதத் தீர் ொனிக்கும் பின்வரும் படம் இச்சொத்தியங்கசள மவளிப்படுத்தும்.
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இசடம ொழி

மபொருண்ச யியல் அச ப்பு

மாற்ேம்

மதொடொியல் அச ப்பு

மபொருண்ச யியல் அச ப்பு

ொற்றம்

மதொடொியல் அச ப்பு

ப ரடி
மசொல் அச ப்பு

மசொல் அச ப்பு

மூலம ொழி

இலக்கும ொழி

த ிழிலிருந்து பிற ம ொழிகளுக்கும் பிற ம ொழிகளிலிருந்து த ிழ்ம ொழிக்கும் இயந்திர உதவி
ம ொழிமபயர்ப்பு ஒழுங்குமுசறகள் த ிழ்ம ொழியின்

ீது பல

ிசலகளிலொன ஆய்வுகசள

உள்ளடக்கும். ஒவ்மவொரு ிசலக்கும் அதற்கொன சிக்கல்கள் கொணப்படும்.
10.7.2.4. ஏயுக பிசி ஆய்வு நிறுவனத்தின் தமிழ்-இந்தி தமாழிதபயர்ப்பு திட்டம்
ஐஐடி

ான்பூாில்

அனுசாை

இயந்திைதமாழிதபயர்ப்புத்திட்டத்தின்

ஒரு

பகுதியாய்

ஆயிைத்தித் ததாள்ளாயிைத்தித் ததாண்ணுறு ளில் இைகசந்திைனால் கமற்த ாள்ளப்பட்ட இந்திதமிழ் தமாழிதபயப்புத் திட்டம் இைண்டாயிைத்தின் ததாடக் த்தில் ஏயுக பிசி ஆய்வு ரமயத்தால்
ஏற்தேடுக் ப்பட்டு இைாகசந்திைனின் கமற்பார்ரவயில் ஓைளவுக்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு
தவளியீடு தைத்தக் விதத்தில் கமம்படுத்தப்பட்டது.
10.7.2.5.

இந்திய

தமாழி ளிலிருந்து

இந்திய

தமாழி ளுக் ான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்புத் திட்டம்
இந்திய தமாழி ளிலிருந்து இந்திய தமாழி ளுக் ான இயந்திை தமாழிதபயர்ப்புத்
திட்டம் இரணயம் அடிப்பரடயிலான தமாழிதபயர்ப்பு திட்டம் 2006 அக்கடாபாில்
ரமய அைசின் ருத்துப் பாிமாற்ேம் மற்றும் த வல் ததாழில் நுட்ப அரமச்சின் ீழ் த வல்
ததாழில் நுட்பத் துரேயின் நிதி நல்ர யால் ததாடங் ப்பட்டது.
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தமிழ்-மரலயாளம்

இயந்திை

ஒப்பரடக் ப்பட்டு

தமாழிதபயர்பு

முதன்ரம

ஆய்வாளர்

தஞ்சாவூர்
என்ே

தமிழ்ப்

பல் ரலத்திற்கு

நிரலயில்

இைாகசந்திைனின்

கமற்பார்ரவயில் நரடதபற்ேது. இதன் முதல் நிரல 2006 அக்கடாபர் 30-ஆம் நாள்
ததாடங் ப்பட்டு

2010

ஏப்பிைலில்

முடிவுேது.

இைண்டாவது

நிரல

IIITKM,

நிருவனந்தபுைத்தில் கமற்த ாள்ளப்பட்டது. இந்திய தமாழியிலிருந்து மற்தோரு இந்திய
தமாழிக்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்ரப உருவாக்கும் இரணயம் அடிப்பரடயிலான
தமாழிதபயர்ப்புத் திட்டமாகும். இந்த ஒழுங்குமுரே இரு திரசயில் தசயல்படும் மற்றும்
தபாதுவான ளத்தில் பின்வரும் தமாழி ளுக் ிரடயில் தசயலாற்ேியது.
தமிழ்

-

இந்தி

ததலுங்கு

-

இந்தி

மைாத்தி

-

இந்தி

தபங் ாளி

-

இந்தி

தமிழ்

-

ததலுங்கு

உருது

-

இந்தி

-

இந்தி

-

இந்தி

மரலயாளம் -

தமிழ்

ன்னடா
பஞ்சாபி

இந்திய தமாழி கபசுபவர் ள் இந்த ஒழுங்குமுரேரயப் பயன்படுத்துவார் ள். இந்த
ஒழுங்குமுரேரயக்

ற்ேல் நுட்பங் ரளப் (Machine learning teachiques) பயன்படுத்தி

கமலும் இயலும். இந்த ஒழுங்குமுரே இைண்டு குேிப்பிட்ட

ளங் ளுக்கு இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்ரப தசய்யும்.
1. சுற்றுலொ
2.

ற்றும் புனிதப்பயணம் (Tourism and Pilgrimage)

லவொழ்வு (Health)
பின்வரும்

அடிப்பரடக்

ருவி ள்

இந்திய

தமாழி

ஒழுங்குமுரேயின் பகுதியா உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.
1. தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தி (POS Tagger)
2. ததாடர் பகுப்பான் (Chunker)
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3. உருபனியல் பகுப்பாய்வி (Morph Analyser)
4. குேிப்பிட்ட இடம் சார்ந்த குழும் (Local word Grouper)
5. மாற்ேரமவுப் பகுதி (Transfer Module)
6. இருதமாழியப் தபாருத்தம் (Billingual Mapping )
7. வாக் ிய நிரல உருவாக் ம் ( Sentence Level Generation )
8. வட்டாைச் தசால் குழுமப் பிாிப்பான் ( Local Word Group Splitter )
9. உருபனியல் உருவாக் ம் (Morphological Generation )
வாய்ப்பு (scope)
இந்த ஒழுங்குமுரே நிரலப்கபறு தபற்ே தமாழியில் எழுதப்பட்ட இரணய
பக் ங் ள் அல்லது

ால இதழ் ள், நாளிதழ் ள் மீது கவரல தசய்யும். சாியான தன்ரம

பயன்படுத்துகவார் திருப்தி (accuracy / user satisfaction ) 85 % - 90 % விழுக் ாடு
திேரமயுடன்

ளம் சிேப்பிக் ப்பட்ட இயந்திை தமாழிப்தபயர்ப்பின் முழுரமயான

அரமப்பு உருவாக் ப்பட்டுள்ளது மற்றும் 80– 85 % திேரமயுடன் தபாதுப் பயன்பாடு
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு உருவாக் ப்படுள்ளது.
சாியான தன்ரம/ பயன்படுதுகவார் திருப்தி (Accuracy/user Satisfaction)
85-90

விழுக் ாடு

திேரமயுடன்

ளம்

சிேப்பிக் ப்பட்ட

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பின் முழுரமயான அரமப்பு உருவாக் ப்படும். மற்றும் 80-85 விழுக் ாடு
திேரமயுடன் தபாதுப்பயன்பாடு இயந்திை தமாழிதபயப்பு உருவாக் ப்படும்.
ஒழுங்குமுரேச் சிேப்பு (System Specification)
இந்திய

தமாழிதபயர்ப்புத்

பயன்படுத்துகவாருக்குத் தானியக்

திட்டம்

இரணயத்துடன்

ததாடர்பு

த ாண்டு

தமாழிதபயர்ப்பு கசரவஇரயத் தைகவண்டி ஒரு

பாிமாேி (Server) இயங்கும். பின்வருவன தமன்தபாருள் சிேப்பீடு ளாகும்.
Plat form

:

Fedora Core 4 ( Kernel – 2.6.11 )

Web server

:

Apache – 2.0

Data base

:

GDBM – 1.8

Compiler

:

gcc 4.0

தநேிமுரே (Methodology)
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இந்திய தமாழி இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்கு முரே பல இயற்ர தமாழி
ஆய்வு ஆய்வுக் குழுவினர் பங் ளிப்பால் உருவாக் ப்பட்டுளது. இந்திய தமாழி தபயர்ப்பு
ஒழுங்குமுரேரய

உருவாக் ம்

தபாிய

தசயல்பாடு

சிேிய

தசல்பாடு ளாப்

பகுக் ப்பட்டுள்ளது. பங் ளிக்கும் ஒவ்தவாரு குழுவினரும் ஒன்கோ அதற்கு கமகலா
கவரள ரள எடுத்துக்த ாண்டு இரணயா

கவரல தசய்துள்ளனர். தபரும்பாலான

பகுதி ள் தமாழிச் சுதந்திைமான (language independent engine) இயந்திைமா வும்
தமாழிச் சிேப்பான தைவா வும் (language specific data) பகுக் ப்பட்டுள்ளது. இது கபால்
ஒரு தமாழிக் குழுவினர் ஒரு குேிப்பிட்ட தமாழிக்குத் தைரவத் தருவர். ஒகை இயந்திைம் பல
தமாழி ளுக்கு கவரல தசய்யும்.
பகுதி ளா அரமத்தல் (Modularity)
இந்திய தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே பல பகுதி ரளக் த ாண்டது. ஒவ்தவாரு
பகுதியும்

ஒரு

தர்க் ம்சார்

சிேியதாகும். இதன்

ாைணமா

கவரலரயச்

தசய்யும்,

தபரும்பாலும்

இந்த

கவரல

ஏதாவது மாற்ேம் ஏற்பட்டால் சிேிய பகுதியில் அரத

எளிதா ச் தசய்யவியலும்.
சக்தியின் தைமான அரமப்பு (Shakthi Standard Format (SSF)
எல்லாப் பா ங் ளும் (modules)வடிவ அரமப்பு நிர்ணயிக் ப்பட்ட தைவின்
ஒழுக் ில் தசயல்படும். ஒரு பகுதி அதன் கவரலயில் தவற்ேி தபற்ோல் அது தவளிPயீடு
ஒழுங்குப் புதிய சின்னத்ரதகயா ஆய்ரவகயா கசர்க்கும். தபரும்பாலான பகுதி ளுக்குத்
தனிப்பகுதி ளின் வட்டாைச் சிக் ல் ரள உறுதியான

ட்டுப்பாட்டில் ரவக்

இந்த

அணுகுமுரே உதவும்.
கதால்வி ரள கநர்தசய்தல் (Dealing with failure)
(SSF) வடிவரமப்பு பகுதியின் ஒவ்தவாரு நிரலயில் ஏற்படும் கதால்வி ரள
கநர்தசய்ய வசதி தசய்யும். எடுத்துக் ாட்டா
மதிப்ரப விரளவிக் த் தவேினால்

அகத SSF -இன் மீது அதன் சின்னத்தின்

ீழ் ஒழுங்குப் பகுதி ள் (Down Stream Modules)

தைவின் ஒழுங் ின் மீது ததாடர்ந்து தசயல்படும்.
ததளிவு (Transparency)

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

568
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019

இந்தியதமாழி இயந்திை தமாழிப்தபயர்ப்பில் SSF வடிவரமப்பின் பயன்பாடு
ஒவ்தவாரு

பகுதியின்

உள்ளீட்டிற்கும்

தவளிப்யீட்டிற்கும்

முன்

நி ழ்ந்திைாதத்

ததௌப்ரவப் தபே உதவு ிேது. ஒரு பகுதியின் உரை சார் தவளிப்யீடு மனிதப்
பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமல்லாமல் அதன் உள்ளீடா

தைவு ஒழுக் ில் அடுத்து வரு ிே

பகுதியிலும் பயன்படுத்தப்படும்.
டாஷ்கபார்டு (Dashboard)
இந்திய தமாழி தமாழிதபயர்ப்பின் எல்லாப் பகுதி ளும் டாஷ்கபார்டின் (dash
board) உதவியால் இயங்கு ிேது. இது குேிப்பிட்டபடி தைவு ஒழுக் ின் ரபப்ரலன் ரள
உருவரமப்பு

தசய் ிேது.

இருப்பினும்

ரபப்

ரலன் ளுக்குப்

பதிலா

எல்லாப்

பகுதி ளும் தசயல்படும் பங் ிடப்பட்ட நிரனவ த்ரதகயா பிளாக் கபார்ரடகயா (Black
Board) நிறுவுவதால் ஒங்குமுரேரய விரைவுப்படுத்த இயலும். இருப்பினும் இது
பங் ிடப்பட்ட

நிரனவா த்தில்

(அல்லது

நிரனவ

உருப்படுத்தத்தில்

SSF)

இயங்குவதற்கு கவண்டி பகுதி ள் எழுதப்பட்டிருக் கவண்டும் என்று அவசியப்படும்.
முழுவிளக் ம் (Overall Description)
இந்திய தமாழியிலிருந்து இந்திய தமாழிக் ான தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே
ஆய்தல்

-

மாற்ேியரமத்தல்

-

உருவாக்குதல்

என்ே

கமற்க ாள்

வாய்ப்பாடு

அடிப்பரடயில் தசயல்படும். முதலாவது மூலதமாழியின் ஆய்வு தசய்யப்படும். பின்னர்
இலக்குதமாழிக்குச் தசாற்தோர யும் ஆயப்பட்ட அரமப்பும் மாற்ேம் தசய்யப்படும்.
இறுதியா இலக்கு தமாழி உருவாக் ப்படும்.
இந்திய தமாழி ள் ஒற்றுரமயுள்ளதா

இருப்பதாலும் இலக் ண அரமப்பு ரளப்

பங் ீட்டுக் த ாள்வதாலும் ஆழமற்ே பகுத்துக் குேித்தல் தசய்யப்படும். மாற்ேரமவு
இலக் ணப்

பகுதி

எளிரமயா

ரவக் ப்படும்.

தபாருண்ரம

ளச்

சிேப்புப்

தபயாிடப்பட்ட தசாற் ளின் புாிந்து த ாள்வான் ளாலும் தபாருத்தமான அ ைாதி
கபான்ேவற்ோலும் ர யாளப்படும். ஆழமற்ே பகுத்துக் குேித்தலானது, உருபனியல்
ஆய்வு, தசால் வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தல் மற்றும் ததாடர்பகுத்தல் என்பனவற்ரே
உள்ளடக்கும். முதலாவது (உருபனியல் பகுத்தாய்வு ) விதி அடிப்பரடயிலானது,
இைண்டாவது

(தசால்

வர ப்பாடு

அரடயாளப்படுத்தல்)

புள்ளியியல்

அடிப்பரடயிலானது, மூன்ோவது (ததாடர்ப்பு) விதி அடிப்பரட மற்றும் புள்ளியியல்
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அடிப்பரட

இைண்டும்

இரணந்தது.

முழு ஆய்வு கவரலயும்

பிாிக்க்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவாரு பா மும் சிேிய தர்க்

பல பா ங் ரளப்

கவரலரயச் தசய்யும். இந்த

ஒழுங்குமுரேயின் முழு அரமப்பும் ீகழ தைப்பட்டிருக்கும் படத்தில் ாட்டப்பட்டுள்ளது.
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மூலதமாழி

இலக்குதமாழி

எழுத்துப்தபயர்ப்பு

இரணயதள மூலம்

தமாழிதபயர்ப்பு

DOC HTML…

தவளியீடு

பனுவல் கச ாிப்பான்
பகுக் ப்படாத உரை
உரை சுத்தி ாிப்பவர்

உரை முன்பகுப்பாய்வி
மாற்றுதைவுடன் தைம்
தசாற் ளா ப் பிாிப்பான்

SSF

புணர்ச்சி பிாிப்பான்
உருபனியல் பகுப்பாய்வி

தசால்வர அரடயாளப்படுத்தி

தசால் உருவாக் ி இயந்திைம்

தசால்வர அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட தைவு

உருபன் தைவு

தசால்வர பாடு அரடயாளப்படுத்தும் இயந்திைம்
ததாடர் பகுப்பான்

வாக் ிய உருவாக் ி இயந்திைம்


அரடயாளப்படுத்தப் பட்ட தைவு ததாடர்பகுக்கும் இயந்திைம்

உடன்பாட்டு விதி ள்

ததாடர் வட்டாைச்
பகுத்தல் தசால் குழுமி
தபயாிடப்பட்ட தசால் அேிவான்
தைவு ரமய விதி ள் தபாருத்தி மற்றும் அேிவான்
எளிய பகுப்பான்
மூலதமாழியிலிருந்து இலக்கு
தசால் அர்த்தமயக் நீக் ல்

மாற்ேல்

மூல தமாழி

மூலதமாழி

எழுத்துப்

இலக்கு தமாழி

இலக்குதமாழி

தபயர்ப்பு

அ ைாதி

தபாருத்தம்/நிைல்

இந்தியதமாழியிலிருந்து இந்தியதமாழிக்கு இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேயின் படம்
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ஒவ்தவாரு முக் ியமான பகுதியும் ீகழ விளக் ப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவாரு பகுதியும் அதற்கு கநகை
தைப்பட்டுள்ள முக் ிய கவரலரயச் தசய் ின்ேன. இருப்பினும் முக் ிய கவரல தவிை அரவ சில
முன்னாய்ரவயும்

(Preprocetsins)

பின்னாய்ரவயும்

(Post

எடுத்துக் ாட்டா த் ததாடர்பகுப்பான் பகுது ததாடர்

processing)

பகுதி ரளக்

தசய் ின்ேன.

ண்டுபிடிக் ின்ேன.

இவ்வாறு ததாடர்பகுப்பான் பகுது முக் ிய கவரலயான ததாடர் பகுத்தரலச் தசய் ின்ேது.
இருப்பினும் ததாடர் பகுதியின் தரலரமரயக்

ண்டுபிடிக்கும் பின்னாய்ரவச் தசய் ின்ேது.

கமலும் தரலரமப் பண்புக் கூறு ரளத் ததாடர்பகுதியின் பண்புக்கூறு ளா ந ல் தசய் ின்ேது.
உருபனியல் பகுப்பாய்வி (Morphological Analyzer)
ஒரு தசால் தைப்படும் கபாது உருபனியல் ஆய்வி அதன் கவரையும் தசால்லின் இலக் ணப்
பண்புக்கூறு ரளயும் அரடயாளங் ண்டு த ாள் ிேது.

திாிபு வள்ம் இல்லாத தமாழி ளுக்கு

எல்லாச் தசால் வடிவு ரளயும் த ாண்ட எளிய அ ைாதி கநாக் ீடு கபாதுமானது.

தமிழ்,

ததலுங்கு கபான்ே திாிபு வளமுள்ள தமாழி ளுக்கு அ ைாதிரய உருவாக்குவது எளிதல்ல. இது
தபாிய கச ாிப்ரபயும் உயர்ந்த தசயல்பாட்டுக்

ணிப்ரபயும் கவண்டும். இதற்கு நல்ல மாற்று

வழி கவர்ச்தசாற் ளின் அ ைாதிரய ரவத்துக் த ாண்டு உருபனியல் ஆய்விரயப் பயன்படுத்தி
தசா வடிரவ கவைா வும் இலக் ணப் பின்னுருபு ளா வும் பிாிப்பதாகும்.
கமற்க ாள்

வாய்ப்பாடு

அடிப்பரடயிலான

அணுகுமுரே ள்

(Paradigm

based

approaches) இந்திய தமாழி ளுக்கு நல்ல தவற்ேி மதிப்பீட்ரடத் தரு ிேது.
தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தி (POS Tagger)
தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தல் வாக் ியத்தில் உள்ள ஒவ்தவாரு தசால்லுக்கும் ஒரு

தசால் வர ப்பாட்ரடத் தருவதாகும். வாக் ியத்தில் உள்ள ஒவ்தவாரு தசால்லுக்கும் தபயர் ள்,
விரன ள், தபயைரட ள், விரனயரட ள் என்று அரடயாளம் தருவது ஒரு வாக் ியத்தில்
ஒவ்தவாரு உறுப்பு பின் ஒரு பங் ளிப்ரப ஆய்வதற்கு உதவும். தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்
படுத்துவதற்கு விதி அடிப்பரட, புள்ளியியல் அடிப்பரட கபான்ே பல அணுகுமுரே ள்
இருக் ின்ேது. இங்கு புள்ளியல் அணுகுமுரே பின்பற்ேப்படு ின்ேது.
ததாடர் பகுப்பான் (Chunker)
ததாடர்பகுத்தல் (Chunking) ஒரு வாக் ியத்தில் உள்ள எளிய தபயர்த்ததாடர் ள்,
விரனக்குழுமங் ள், தபயைரட ததாடர் மற்றும் விரனயரட ததாடர் ரள அரடயாளம்
ாண்பது

ஆகும்.

இது

ததாடர்

பகுது

மற்றும்

புலக்குேிப்பு

அரடயாளங் ாண்பரத உட்படுத்தும்.
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குேிப்பிட்ட இடம்சார் குழுமி (Local Word Grouper)
வட்டாைச் தசால் குழுமி விபக்தி
கவரலரயச்

தசய்யும்

தசாற் ளா க்

ணினியக் த்தின் (Vibhakti Computation) ததாழில்நுட்ப

தனிச்தசாற் ளா

ருதப்படுவதில்ரல.

வரும்

துரண விரன ள்

தனி

தபாருளடக் ச்

ஏதனன்ோல் அரவ முதன்ரம விரனயின் தரலரமயா

இருக்கும் ததாடர்பகுதியின் இலக் ணப் பண்புக் கூறு ரளச் சிேப்பீடு தசய்யும். இது இந்தியில்
தனிச் தசாற் ளா
உண்ரமயாகும்.

வரு ின்ே தபயர்விபக்தி என்று அரழக் ப்தபேி ின்ே பின்னுருபு ளுக்கும்
வட்டாைச் தசால் குழுமி தபாருத்தமான

தசால் குழும ஆக்

லரவ நிரல மாறும் கூட்டுநிரல

விதி ரளத் திேரமயா க் ர யாளும்.

முக் ியமான கவரல வட்டாைத்

த வல் அடிப்பரடயில் தசயல்பாட்டுச் தசாற் ரளப் (Functional Words) தபாருளடக் ச்
தசாற் ளுடன்

(Content

Words)

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தசயல்முரே
பயன்படுத்துவதாகும்.

இந்த

குழுமுவதாகும்.

இந்த

கவரலரய

நிரேகவற்ே

ிாியரூப்பா அட்டவரண ரளப் (Kiya rupa Charts)

அட்டவரண ள்

ஒரு

தனி

தசயல்பாட்ரடக்

குேிக்கும்

ததாடர்ச்சியான விரன ளிலிருந்து உருவாக் கவண்டிய குழுமங் ரளச் சிேப்பீடு தசய்யும்.
மாற்ேம் பகுதி (Transfer Module)
தமாழியாய்வில் வாக் ியங் ள் அவற்ேின் ததாடைரமப்ரப அரடயாளம் ாண்பதற் ா ப்
பகுத்துக் குேிக் ப்தபறும்.

இந்திய தமாழி ளுக்குள் கவறுபாடு ரள விட ஒற்றுரம ள்தான்

அதி ம். எடுத்துக் ாட்டா த் தமிழ், இந்தி தமாழியிரன முழு பகுத்துக் குேித்தரல கவண்டாது.
இத்திட்டத்தில் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு முழு வாக் ியப் பகுத்துக் குேிப்பான் இல்லாது
நிரேகவற்ேப்படும். மூலதமாழியின் அரமப்பிற்கு இலக்குதமாழி அரமப்பில் நி ைான அரமப்பு
இல்லாவிட்டால் அரமப்பு சார் மாற்ேம் கதரவப்படும். ஒரு பகுதி பகுத்துக் குேித்தல் அல்லது
ஆழமற்ே பகுத்துக் குேித்தல் மாற்ோத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் வாக் ியங் ளின் குேிப்பிட்ட
உறுப்பு ரள அரடயாளம் ண்டால் கபாதுமானது.
தமாழி ளுக் ிரடயில் உள்ள ததாடாியல் கவறுபாடு லரவ வாக் ிய ட்டுமானங் ளில்,
குேிப்பா எச்சத்ததாடர் ளில் ாணப்படும். இது மாற்ேரமவு இலக் ணத்தால் இரணக் ப்படும்.
இந்தப் பகுது எழுத்துருவாக் த்தின் கவரலரயயும் உட்படுத்தும்.

இந்திய தமாழி ளுக்குள்

(உருது தமாழிரய உள்ளடக் ி) எழுத்துருவாக் த்ரத நிரேகவற்றும் ஒரு பகுதி உருவாக் ப்பட
கவண்டும்.

எழுத்துருவாக் ம்

தசால்ரலகயா

மாற்று ிேது.

எடுத்துக் ாட்டா

ஒருவருக்கு இந்து ததாிந்திருந்தால் கதவந ாியில் வங் ாள

உரைரயப் படிக்

தசாற் ரளகயா

படிப்பவாின்

எழுத்துக்கு

இயலும் என்ோல் அதன் தபாருளின் சில பா ங் ரள அவைால் புாிந்து
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த ாள்ள

முடியும்.

தமாழிதபயர்ப்பு

ஒரு

தசால்லுக்க ா

ஒரு

ததாடர்

பகுதிக்க ா

கதாற்றுப்கபானால் எழுத்துருவாக் ம் படிப்பவரை படிக் வும் புாிந்து த ாள்ளவும் அனுமதிக்கும்.
இந்திய தமாழி ள் பல எண்ணிக்ர யிலான தசாற் ரளப் பங் ிட்டுக் த ாண்டுள்ளன. எனகவ
படிப்பவருக்கு

ஏற்ேவாறு

எழுத்துருமாற்ேம்

தசய்தால்

அவைால்

மூலதமாழியில்

உள்ள

உரையிலிருந்து சிலவற்ரேப் புாிந்து த ாள்ள இயலும்.
இருதமாழிய அ ைாதி தபாருத்தம் (Bilingual Mapping)
உருபனியல் பகுப்பாய்வால் அரடயாளம்

ாணப்பட்ட கவர்ச்தசால் இலக்குதமாழி

நி ைன் ளுக்கு கவண்டி இருதமாழி அ ைாதியில் பார்க் ப்படும்.
இலக்கு

தமாழியின்

கவர்ச்தசால்

நி ைன் ரளயும்

அதன்

இந்த இருதமாழி அ ைாதி

வர ப்பாடு

(தபயர்,

விரன

கபான்ேரவ) கமற்க ாள் வாய்ப்பாடு மற்றும் பிே கதரவயான த வல் ரளக் த ாண்டிருக்கும்.
இந்த நிரல மூலதமாழி இலக் ண மின்னுருபு ளுக்கு இலக்கு தமாழி நி ைன் ரள அரடயாளம்
ாண அ ைாதிரயப் பயன்படுத்து ிேது.
வாக் ியநிரல உருவாக் ம் (Sentence Level Generation)
இந்தச்

தசயல்பாடு

மாற்ேியரமக்கும்.

கதரவயானால்

ததாடர்பான் ரள

முதன்ரமயா

நிைல்

சில வாக் ியநிரல கநாக்கு ளும் இந்தப் பகுதியால் ர யாளப்படும்.

எடுத்துக் ாட்டா தபயர், விரன உடன்பாடு கபான்ேரவ இங்கு ர யாளப்படும். இந்த மட்டம்
ததாடர்பகுதி மட்ட ஆய்வாகும். வட்டாைச்தசால் வகுப்பு ரளக் த ாண்ட ததாடர் பகுதி ளுக்கு
தபாருத்தமான தசாற் ள்

(அப்படியிருந்தால்) உருவாக் ப்படும்.

முதன்ரம விரன, துரண

விரன உடன்பாடு கபான்ே உள் ததாடர் பகுதி உடன்பாடு இங்கு ாணப்படும்.
குேிப்பிட்ட இடம்சார் குழு பிாிப்பான் (Local Word Group Splitter)
இந்தப் பகுதி ஒரு தசால்லுக்கு விபக்தி மற்றும் பிே த வல் ரளக்

ணிக்கும் மற்றும்

அவற்ரேத் தனிச்தசாற் ளா த் திருப்பி அனுப்பும்.
உருபனியல் உருவாக் ம் (Morphological generation)
ஒரு குேிப்பிட்ட இலக் ண வர க் ா
தபாருத்தமான

பின்தனாட்டு ள்

ஒரு தசால்ரல உருவாக்

இரணக் ப்பட

கவண்டும்.

கவர்ச்தசால்லுடன்

உருவாக் ி

தமாழியின்

உருபனியலுக்குத் தக் வாறு கவர்ச்தசால்ரல திாிபுே தசய்யும் மற்றும் இலக்குதமாழி தசால்
வடிரவ தவளியிடும். இவ்வாறு உருவாக் ப்பட்ட தசாற் ள் முழு இலக்குதமாழி வாக் ியத்ரத
உருவாக் இரணக் ப்படும்.
மதிப்பீடு தசய்தல் (Evaluation)
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மதிப்பீடு தசய்யும் இயக்
இறுதி

நுட்பம் தனி வாக் ியங் ளுக்கும் உரை ளுக்கும் கவண்டி

பயன்பாட்டாளர் ளுக் ா

நிறுவப்படும்.

இது

புாிந்து

த ாள்ளுதல்

மற்றும்

தமாழிதபயர்ப்பு தைம் இவற்ேிற் ா மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இைண்டாவது

நிரலயில்

மதிப்பீடு

ஒழுங்குமுரேயின்

கவ த்திற் ா வும்

பயன்பாட்டிற் ா வும் கமம்படுத்தப்பட்டு மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
10.7.2.6.. கூகுளின் தமாழிதபயர்ப்பி
கூகுள்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

தமிழுக்கும்

தமிழிலிருந்து

ஆங் ிலத்திற்கும்

தமாழிதபயர்ப்பதற்கு ஒரு தமாழிதபயர்ப்பிரய இரணய தள ஆன்லினில் தரு ின்ேது. ஆங் ிலதமிழ் தமாழிதபயர்ப்பி சிேப்பா

தமாழிதபயர்ப்புச் தசய் ின்ேது. இது புள்ளியியல் தநேிமுரே

அடிப்பரடயில் இரணயான ஆங் ில-தமிழ் விாிதைவு ரளப் பயன்படுத்தி தமாழிதபயர்ப்பு
தசய்வதாய்த் ததாி ின்ேது.
10.8. சுருக் உரை
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு இன்ரேய
தசயல்பாடா

ால ட்டத்தில் முக் ியமான ஒரு நரடமுரே

மாறும் நிரலரய கநாக் ி வளர்ந்து த ாண்டிருக் ிேது.

இரணய தளத்தில்

ஏைாளமான த வல் ள் தமிழிலும் பிேதமாழி ளிலும் இருக் ின்ேன. குேிப்பா ஆங் ிலத்தில் பல
முக் ியமான த வல் ள் இரணய் தளத்தில் வலம் வரு ின்ேன. இத்த வல் ரள தமிழ் மட்டும்
அேிந்த நம்மால் புாிந்து த ாள்ள இயலாது. இதற்கு கவண்டி உடனடி தமாழிதபயர்ப்பு கதரவ.
இணணய தளத்தில் இருக்கும் ஆங் ிலத் த வல் ரள உடனடியா
தமிழில் தமாழிதபயர்ப்பு தசய்து
அத்தர ய

திரச

நரடதபற்று

கநாக் ித்தான்

வரு ிேது.

இயந்திைத்தினாகலகய

ிரடக் ப் தபற்மானால் அது மிகுந்த வைபிைசாதமாகும்.
தமிழில்

தமிழிலிருந்து

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பிற் ான

ஆங் ிலத்திற்கும்

முயற்சி ள்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

தமிழுக்கும்

தமிழிலிருந்து பிே தமாழி ளுக்கும் தமிழ்தமாழிக்கும் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பிற் ான முயற்சி ள்
நரடதபற்று வரு ின்ேன.

தமிழ்ப் பல் ரலக் ழ ம், அண்ணா பல் ரலக் ழ ம், தசன்ரனப்

பல் ரலக் ழ ம், AUKBC ஆய்வு நிறுவனம், அமிர்தாப் பல் ரலக் ழ ம் என்பன தமிழில்
இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பிற் ான

முயற்சி ளில்

ஈடுபட்டுள்ளன.

இந்திய

தமாழி ளின்

ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி (Technological Development Indian Languages) என்ே திட்டத்தின்
இந்திய ரமய அைசின்

ருத்துப் பாிமாற்ேம் மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்ப அரமச்சின் (Ministry

Communication and Information Technology)
தபாருளாதாை

ீழ்

உதவிப்தபற்று

பல

ீழ்வரும் த வல் ததாழில்நுட்ப துரேயால்

நிறுவனங் ளும்
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தமாழி ளுக் ான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு

இந்திய-இந்திய

தமாழி ளுக் ான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு என்பனவற்ேில் முழுமூச்சுடன் ஈடுபட்டுள்ளன. இம்முயற்சி ள் யாவும் இரணயத்
தளத்திலிருந்து தமாழிதபயர்ப்ரப இலக் ா க் த ாண்டு அரம ிேது. இந்திய தமாழி ளின் ரமய
நிறுவனம் இந்திய தமாழி ளின் கபச்சு மற்றும் எழுத்து விாிதைவு ரள திைட்டும் திட்டத்ரத
தபற்று தசயல்படுத்தி வரு ிேது.
முற்ேிலும் தானியக்
வர யால்
தமாழிக்கு

தமாழியியல் தபயர்ப்பு இன்ரேய

ால ட்டத்தில் இயலாத

ணிப்தபாேி உதவியுடன் மனித தமாழிதபயர்ப்ரப ஊக்குவிக் ிேது.

தபாதுவான

அதாவது தபாதுவான தமாழி உரைக்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரேரய

உருவாக்குவது

டினமார யால் ஒரு குேிப்பிட்ட தபாருண்ரம ரள ரவத்துக் த ாண்டு

இயந்திை தமாழிதபயர்ப்புச் தசய்யும் முயற்சி ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டு வரு ின்ேன. ஆங் ிலஇந்திய தமாழி ள், இந்திய தமாழி ள்-இந்திய தமாழி ள் தமாழிதபயர்ப்பு திட்டத்தில் சுற்றுலா
மற்றும் உடல் நலம் (Health) என்பன தபாருண்ரம

ளங் ளா

ஏற் ப்பட்டு தமாழிதபயர்ப்பு

தசய்யும் முயற்சி கமற்த ாள்ளப்பட்டு வரு ின்ேன.
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு என்பது

ாலத்தின்

ட்டாயமாகும்.

தமாழிதபயர்ப்பிற் ான முயற்சி ளில் நாம் ஈடுபட்கட ஆ

கவண்டும்.

தமிழுக் ான தமிழில் இயந்திை
இல்லாவிட்டால் இருதமாழிய

(Bilingual) (ஆங் ிலம், தமிழ்) நிரலயிலிருந்து ஒரு தமாழிய நிரலக்கு (Mondingual)மாேிவரு ின்ே நம்
மாணவ சமுதாயத்ரதக்

ாப்பாற்ே இயலாது கபாய்விடும்.

மூலங் ரளத் தமிழர் ளாய நாம் தபோது கபாய் விடுகவாம்.
த வல் ள் பிே தமாழியினவர் ளுக்குப் கபாய்ச் கசைாது.

இரணய தளத்தில்
இதுகபால தமிழில்

ிரடக்கும் அேிவு
ிரடக்கும் அாிய

த வல் பன்மடங் ா ப் தபரு ிவரும் இக் ால

ட்டத்தில் த வல் பாிமாற்ேத்திற்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்ரப விரடயாகும்
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இயல் 11
ம ொழிக் கருவிகள் உருவொக்குதல்
11.1.அறிமுகம்
இவ்வியலில் இதுவரை கூேப்பாத தமாழிக் ருவி ள் உருவாக்குவது பற்ேிச் சுருக் மா
விளக் ப்படும். ம ொழிக் கருவிகசளப் பின்வரு ொறு பிொித்து அறியலொம்:
1. ஒலிததாடர்பான பயன்பாட்டுக் ருவி ள்
2. எழுத்து ததாடர்பான பயன்பாட்டுக் ருவி ள்
3. தசால்ததாடர்பான பயன்பாட்டுக் ருவி ள்
4. தமாழிதபயர்ப்புக் ருவி ள்
5.

ற்ேல் ற்பித்தல் ருவி ள்

மசொற்கள்

மதொடர்பொன

பயன்பொட்டுக்

கருவிகசளத்

உருவொக்குவதற்குக்

கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தலொம். பின்வருவன இதில் அடங்கும்.
1. மசொற்கசள அகரவொிசசப்படுத்தல்
2. மசொல்லசடவு தயொொித்தல்
3. மசொல்லொட்சி அகரொதி

ற்றும் மபொருளசடவு தயொொித்தல்

4. அகரொதி தயொொித்தல்
5. மசொற்களஞ்சியம் தயொொித்தல்
6. எழுத்து ற்றும் இலக்கணப் பிசழ திருத்தி தயொொித்தல்
7. மசொல் ஆய்வி தயொொித்தல்
11.2.ஒலிமபயர்ப்பி உருவொக்குதல்
கணிப்மபொறியில் எழுதப்பட்ட பனுவசல ஒலிப்பு வடிவில் வரும்படி மசய்தலும் முக்கிய ொன
ஒரு ஆய்வொகும். இத்தசகய ஒலிமபயர்ப்பிகசளப் பனுவலிலிருந்து பபச்சொகப் புொிந்துமகொள்ள
உதவும் கருவிசய Text to Speech Recognizer என்பர். த ிழில் இதற்கொன முயற்சிகள்
மதொடங்கப்பட்டு ஓரளவுக்கு மவற்றியும் கிட்டியுள்ளது.
11.2.எழுத்துப் மபயர்ப்ப்பி உருவொக்குதல்
ஒரு

ம ொழியின்

எழுத்துக்களொல்

எழுதப்பட்ட

பிற

ம ொழிகளின்

எழுத்துக்கசளப்

பயன்படுத்திப் படிக்கத்தக்க முசறயில் மபயர்ப்பு மசய்யும் வசதிமுசறகள் கணிப்மபொறியில்
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வந்துவிட்டன.

இதனொல்

த ிழ்

எழுத்தில் எழுதப்பட்ட

பனுவல்கசள

பரொ ன்

எழுத்தில்

படிக்கபவொ பரொ ன் எழுத்தில் எழுதப்பட்ட பனுவல்கசளத் த ிழ் எழுத்தில் படிக்கபவொ இயலும்.
11.4.எழுத்துணொி உருவொக்குதல்
அச்சிடப்பட்ட

பனுவல்கசள

அப்படிபய

கணினிக்கு

எழுத்துக்களொகத்

தொனொகபவ

உள்ளீடு மசய்ய இயலும் கருவிசயப் எழுத்துணாி (பொர்சவ எழுத்தறிவொன்) (Optical Character
Recognitior) என்பர். இக்கருவி தட்டச்சு முசறப்படி சொவிப்பலசக வழி பனுவல்கசள உள்ளீடு
மசய்ய ஆகும் கொல விசரயத்சத இல்லொ ல் மசய்கின்றது. ஆங்கிலத்திற்கு இத்தசகய கருவி
உருவொக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனொல் த ிழுக்கு அதன் எழுத்துக்களின் கலசவத்
தன்ச

கொரண ொக இத்தசகய கருவிசய உருவொக்குவது கடின ொன மசயலொகும். இருப்பினும்

த ிழுக்கு இத்தசகய பொர்சவ எழுத்தறிவொன் உருவொக்கும் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு ஒரளவுக்கு
மவற்றியும் கிட்டியுள்ளது.
11.5.மசொற்கசள அகரவொிசசப் படுத்தல்
த ிழ்ம ொழியின்

அகரவொிசச

மதொடர்பொன

மசய்திகசளயும்

வழியச ப்பு

ஆசணகசளயும் (Program Instructions) கணிப்மபொறிக்குத் தந்தொல் கணிப்மபொறி

ிகக் குசறந்த

ப ரத்தில் பவண்டிய மசொற்கசள அகர வொிசசப் படுத்தித் தந்துவிடும். ஆங்கிலத்திற்கு இது

ிகச்

சொதொரண ஒன்று. த ிசழப் மபொறுத்தவசரயில் பலவித ொன எழுத்துருக்களும் (Fonts) அதற்குப்
பின்னணியொய் அச யும் பவறுபட்ட குறியன்களும் (Codes) குறியன் எண்களும் (Code Numbers)
பயன்படுத்தப்படுவதொல் அகரவொிசசப் படுத்தல் எளிய மசயலொக அச யவில்சல. இருப்பினும்
பவறுபட்ட

எழுத்துருக்கசள

வழியச ப்புகள்

மூலம்

இசணத்து

அகரவொிசசப்படுத்தும்

ம ன்மபொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பயன்பொட்டில் உள்ளன.
11.6.த ிழ்ச் மசொல்லொய்வி/மசொல்லொளர் உருவக்குதல்
த ிழுக்கொன மசொல்லொய்விகள் பல இன்று மவளி வந்துள்ளன. அசவ த ிழ்ப்பனுவல்கசள
உள்ளீடு மசய்து வடிவச த்து மவளியீடொகப் மபறும் நுட்பங்கசளக் மகொண்டுள்ளன. Word,
Word Star பபொன்ற ம ன்மபொருள்களில் கிசடக்கும் எல்லொ வசதிகளும் இவற்றிலும் உள்ளன.
மசொற்களஞ்சியம்,

எழுத்து

ற்றும்

இலக்கணப்

பிசழதிருத்தி

என்பன

ப லும்

ப ம்படுத்தப்படபவண்டும். பல த ிழ்ச் மசொல் மசொல்லொய்விகளில் இவ்வசதிகள் இல்சல.
11.7.ம ொழிகற்றல்/கற்பித்தல் கருவிகள் உருவொக்கல்
ம ொழிசயக் கற்பதற்கும் கற்பிப்பதற்கும் கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தலொம். மவறும்
எண், எழுத்து இவற்சற

ட்டும் சகயொண்டு வந்த கணிப்மபொறி எண், எழுத்து, படம் (graphics),

ஒலி

(video)

(audio),

ஒளி

அசசயும்

உருவங்கள்

(animation)

எனப்பலவற்சற

ஏற்றுக்மகொண்டுள்ளது. இப்படி பவறுபட்ட பன்முகத் மதொடர்புகள் மகொண்ட ஒருங்கிசணப்பு
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ல்டி ீடியொ (Multimedia) எனப்படும்.

ல்டி ீடியொசவப் பயன்படுத்தித் த ிழ்க்கற்றசலயும்

கற்பித்தசலயும் ஆர்வத்சதத் தூண்டும் மசயலொக ொற்றலொம்.
கணிப்மபொறி அடிப்பசடயிலொன கணிப்புச் மசயல்கசளக் கல்வி

ற்றும் உளவியல்

அடிப்பசடயிலொன கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் பயன்படும் படி மசய்வதுதொன் கணிப்மபொறி
மூலம்

கற்றல்/கற்பித்தல்

ம ன்மபொருள்கசளத்

தயொொித்தலின்

ப ொக்க ொகும்.

இங்குக்

கணிப்மபொறி, கற்றல் அடிப்பசடயிலொன ம ொழிச்மசயல்பொடுகசளச் மசய்வதற்குப் பல பங்குகள்
வகிக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக குவிஸ் ொஸ்டர், பகம் சடரக்டர், சிமுபலட்டர், ஒர்க் ஹவுஸ், தகவல்
மூலம் கட்டுப்படுத்தி பபொன்ற பல பங்குகசளக் கணிப்மபொறி வகிக்கும். பின்வரும் வசரபடம்
கணிப்மபொறியின் உதவியுடன் கூடிய கற்றல்/கற்பித்தல் மசயற்பொட்சடத் மதளிவுபடுத்தும்.

கணிப்மபொறி

ஆசிொியர்

கற்பதில் கணிப்மபொறியின் பங்குகள்: குவிஸ்

ொஸ்டர், பகம் சடரக்டர், சிமுபலட்டர்,

தகவல் மூலம், ஒர்க் ஹவுஸ், அறிவுள்ள பதிவுத்தட்டு/ ொடொக்கள் கட்டுப்படுத்தி

ம ன்மபொருள்கசளப் பயன்படுத்திப் படித்தல், எழுதுதல், பபசுதல், பகட்டல்
பபொன்ற ம ொழித் திறன்கசள வளர்த்தல்

ம ன்மபொருள்கசளப் பன்படுத்திக் குறிக்மகொள் திறன்கசள ப லும்
வளர்ப்பதற்கொன கணிப்மபொறி வழிப் பயிற்சிகள்

கற்பவர்

ப ற்கண்டவொறு கணிப்மபொறிசயப் பயன்படுத்தி ம ொழித்மதொடர்பொன மசயற்பொடுகசளச்
மசய்ய

ம ொழியியலொரும்

ஒருவருசடய மசயற்பொட்சட

கணிப்மபொறியியலொரும்

இசணந்து

மசயலொற்ற

பவண்டும்.

ற்றவர் புொிந்துமகொண்டு மசயலொற்றினொல் ம ொழித்மதொடர்பொன

கணிப்மபொறிக் கருவிகசள, ம ன்மபொருள்கசள எளிதில் உருவொக்கிப் பயன்படுத்தலொம்.
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ணிப்தபாேி வழி தமாழி

ற்ேல்,

ற்பித்தல் மக் ள் முன்கனற்ேத்திற்கு

ணிப்தபாேி பல வர யலி உதவு ிேது. ததாடக் க் ாலங் ளில் ணிப்தபாேி நல்ல ணக் ீட்டு
ருவியா
வழக் மா

(calculating device) பயன்பட்டது. அன்ோட பணி ளுக்கு அல்லது பணி ளிலும்
தசய்ய கநாிடும் பணி ளிலும்

ணிப்தபாேி பயன்படுத்தப்பட்டது.

ணிப்தபாேியின்

கவ ம், துல்லியம், தசய்தி ரள மீளத்தரும் கவ ம் மற்றும் நிரனவ த் திேன் கபான்ேரவ
அதி ாித்தன. ஆனால் அதற்கு எதிர் மாோ விரல குரேந்தது. அதன் விரளவா க் ணிப்தபாேி
பயன்பாடு அதி ாித்தது. ஆக் ப் பூர்வமான (creative) பணி ளுக்கும் ணிப்தபாேி ள் பயன்படும்
வண்ணம் உருவாக் ப்படு ின்ேன. குேிப்பா க்
ருவியா

ல்விக் கூடங் ளில் பயிற்றுவிப்பதற்கு உதவும்

ணிப்தபாேி ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.

உாிய திட்டங் ரள தசயல்படுத்தி மாணவர் ளுக்கு

ணிப்தபாேி வழி பாடங் ரள தயாாித்து
ற்பிக் லாம். பாடங் ரளக்

ற்பதற்கும்

ற்பிப்பதற்கும் ணிப்தபாேி உதவு ிேது.
11.7.1. ற்ேல், ற்பித்தலில் ணிப்தபாேி
அடிப்பரடயில் ணிப்தபாேி தானா சிந்திக்கும் திேன் அற்ேது. கதரவயான பணிக் ான
வழியரமப்பு அல்லது தமன்தபாருள் த ாண்டு அது இயக் ப்படு ிேது. இருப்பினும் தசய்தி ரள
கச ாித்தல், ஆைாய்தல், தவளியிடுதல் மற்றும் பைப்புதல் கபான்ே தசயல்பாடு ளில் மி
அதிகவ முரடயது. கமலும்

மி

ணிப்தபாேியில் உரைச் தசய்தி ள், வரைபடங் ள் புர ப்படங் ள்

ஒலிச்தசய்தி ள் மற்றும் சலனப்படங் ள் (animation) கபான்ே பலவர யான தசய்தி ரள
உள்ளீடு

தசய்து

தசய்தி ரளயும்

ஆைாய்ந்து
லந்த

முடிவு

தபறுவதற் ான

வசதி ள்

உள்ளன.

எல்லா

வர

லரவயா வும் தசய்தி ள் அரமயப்தபேலாம். இது கபான்று எல்லா

வர தசய்தி ரளயும லந்த லரவரய பல்லூட ம் (multimedia) என் ிகோம்.
மற்தோரு பக் த்தில் பயிற்றுவிப்கபார் அல்லது ஆசிாியர் ளுக்கு இருக்

கவண்டிய

அடிப்பரட இயல்பு ள் மூன்று அரவயாவன:
1. தசய்தி ரளத் திைட்டுதல்
2. தசய்தி ரள ஆைாய்தல்
3. பயில்கவாருக்கு ஏற்ேவாறு தசய்தி ரள எடுத்துரைத்தல்
இத்தர ய குணங் ரளக்
சாதனமா ப்

ணிப்தபாேி தபற்ேிருப்பதால்

பயன்படுத்தப்படு ிேது.

ற்பித்தலுக்கும்

ணிப்தபாேியால்

ற்பதற்கும் சிேந்த

தசாந்தமா ப்

பாடங் ரள

உருவாக் கவா பாடங் ரள நல்ல முரேயில் வடிவரமப்பதற்க ா இயலாது. இவ்வாோன
ணிப்தபாேிரய ஒரு ஆசிாியரைப் கபான்று தசயல்பட ரவப்பதற்கு தமன்தபாருள் (soft ware)
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உருவாக் ப்படும் தமன்தபாருள்

தபாதுவா பாட தமன்தபாருள் (course ware) எனப்படு ிேது.
ணிப்தபாேி வழி ற்பித்தரல ஆங் ிலத்தில் CAI (Computer Assisted/ Aided Instruction)
என்று கூறுவர். இங்கு assisted அல்லது
உதவும் என்ே

aided என்ே தசாற் ல்

ருத்ரத வலியுறுத்தும். அதுகபால்

ஆங் ிலத்தில் CAL

(Computer Aided Learning)

தசாற் ளுக்கு நி ைா

ற்பித்தலுக்கு

ணிப்தபாேி

ணிப்தபாேி மூலம் பயிலும் முரேரய

என்று கூறுவர். CAL மற்றும் CAI கபான்ே

பல ததாடர் ள் பயன்படுத்தப் படு ின்ேன. CMI (Computer Managed

Instruction), CML (Computer Managed Learning), CDL (Computer Directed Learning) என்பன
சிலவாகும்.
11.7.2. ணிப்தபாேி வழி ற்ேல்- ற்பித்தலின் சிேப்பியல்பு ள்
ணிப்தபாேி வழி

ற்ேல்,

ற்பித்தலில் எண்ணற்ே பயன் ளும், சிேப்பியல்பு ளும்

உள்ளன. தபாதுவா இச்சிேப்பியல்பு ரள மூன்று வர

ளா ப் பிாிக் லாம். அரவயாவன,

1. ணிப்தபாேியில் இயல்பா இருக் ின்ே சிேப்பு குணங் ள்.
2. பயில்கவாருக்கு ிரடக் ின்ே பயன் ள்.
3. பயிற்றுவிப்கபாருக்கு உதவும் சிேப்பு ள்.
ணிப்தபாேியின் தசயல், கவ ம், துல்லியம், கசார்வின்ரம, ச ிப்புத்தன்ரம, தந ிழ்வுத் தன்ரம,
ஒகை கநைத்தில் பல தசயல் ரள புாியம் திேரம கபான்ேரவ
அரமந்துள்ள பண்பு நலன் ளாகும்.

ணிப்தபாேியில் இயல்பா

ணிப்தபாேி ள் மனிதரனப் கபால் கசார்வரடவதில்ரல.

எனகவ எப்தபாழுது கவண்டுமானாலும் எவ்வளவு கநைம் கவண்டுதமன்ோலும் ததாடர்நது
பயன்படுத்தலாம். எனகவ,

ணிப்தபாேி ள்

வரு ின்ேன. கமலும் கவறு எந்த ஒரு

ல்வி

ற்ேல்

ற்பித்தலில் பயன்படுத்தப் பட்டு

ருவியிலும் இல்லாத பல்லூட

சாதன அரமப்புக்

த ாண்டது. எனகவ உரைநரடச் தசய்தி ள் மட்டுமல்லாது வரைப்படங் ள், புர ப்படங் ள்
மற்றும் ஒலிச் தசய்தி ள் கபான்ேரவ ரள ஆைாய்வதற்கும், ர யாளவதற்கும் எண்ணற்ே
வசதி ரளப் தபற்றுள்ளது. இதனால்

ல்வி

ற்பிப்பதற்கும்

ற்பதற்கும் கதரவயான அரனத்து

அடிப்பரட வசதி ரளயும் தபற்றுள்ளது.
பட வில்ரல ள் (slides) புர ப்படங் ள் மற்ேம்
ற்ேலுக்கும்,
இரவ ரள

ற்பித்தலுக்கும்
ருவியா

சிேந்த

ல்வித் ததாடர்பான சினிமா படங் ள்

சாதனங் ளா

பயன்படுத்தப்பட்டு

வரு ின்ேன.

பயன்படுத்திக் த ாள்ள இயலுதமனினும் அந்த நி ழ்ச்சி ளுடன்

உரையாடுவதற்க ா, ற்கபாாின் தன்ரமக்க ற்ப ட்டுப்படுத்தகவா இயலாது. அந்நி ழ்ச்சி ரள
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ிைம முரேயில் மட்டுகம பார்க் லாம்.

ற்கபாாின் மனநிரலக்கு ஏற்ப

கதரவயான தசய்தி ரள கூடுதலா கவா அல்லது குரேவா
ணிப்தபாேி வழி இத்தர ய

தபேகவா இயலாது. ஆனால்

ல்வி நி ழ்ச்சி ள் அல்லது பாடங் ரளப் பதிவு தசய்யும் தபாழுது

அதனுடன் உரையாட இயலும். கதரவயான தசய்தி ரள கதரவயான வண்ணம் க ட்டுப்
தபேலாம். இது ணிப்தபாேி ருவியின் மி ப் தபாிய சிேப்பம்சமாகும்.
ணிப்தபாேிரய எந்கநைமும் எப்தபாழுதும் பயன்படுத்தலாம் என்பதால் பயில்கவார்
விருப்பமான கநைத்தில் விருப்பமான பாடத்ரதப் பயிலலாம்.

ணிப்தபாேி வழி பயில்கவாாின்

சுைந்திைம் கதரவ. இங்கு பயில்கவார் தனித் தனியா பயில வாய்ப்பு ள் உண்டு. 1.பயில்கவாாின்
ஈடுபாடு, 2.

ற்கும் திேன், 3.

ற்கும் கவ ம் ஆ ிய தன்ரம ரளப் தபாறுத்து பாடங் ரளக்

ற்றுக் த ாள்ளலாம். சாதாைண வகுப்பு ளில் இத்தர ய சாத்தியங் ள் இல்ரல. பாடங் ரள
விரைவா

ற்றுக் த ா;ளபவர் ள் தமதுவா

கவண்டும். இதனால் கவ மா

ற்கு த ாள்பவாின் கவ த்திற்கு ஒத்துப்கபா

ற்றுக் த ாள்பவாின் கநைம் வீணா ி கபாகும். வகுப்பில் கூச்ச

சுபாவத்தால் ஐயப்பாடு ரள ரளவதற் ான க ள்வி ரள க ட்பதற்கு மாணவர் ள் தயங்குவர்.
ஆனால்

ணிப்தபாேி வழி

ற் ின்ே தபாழுது மனநிரலரயப் தபாருத்து ஒரு பாடத்தில் அதி

தசய்திரயகயா, தபாருரளகயா, முக் ிய தசய்திரயகயா படித்து அேிவதற் ான பாிமாணங் ரள
அல்லது சிேப்பு ரளப் பயில்கவாகை நிர்மானித்துக் த ாள்ளலாம். கமற்கூேியரவ ள் எல்லாம்
ணிப்தபாேி வழி பயில்கவாருக்கு உள்ள சிேப்புத் தன்ரம ள் ஆகும்.
ணிப்தபாேி
மாணவர் ளின்

வழி

ற்பிப்பதற் ான

ல்வி நிரலக்கு ஏற்ப,

பாடங் ரள

உருவாக்கும்

ற்கும் திேனுக்கு ஏற்ப வடிவரமக்

ஆசிாியர் ள்
கவண்டடும்

என்பதில்;ரல. ஒரு தபாதுவான பாடங் ரளத் தயாாித்து பயில்கவாாின் திேரமக்கு ஏற்ப
அரவ ரள உருவாக் ித் தை இயலும். உரைநரடச் தசய்தி ள், விளக் ப் படங் ள் அரனத்தும்
இதில் உள்ளதால் பாடக்
திட்டங் ரள

வகுத்து

கவண்டுமானாலும்

ருத்து ரள எளிதா
தசம்ரமயா த்

பயன்படுத்தலாம்.

புாிய ரவக்

தயாாித்து

இயலும். ஒருமுரே பாடத்

ணிப்தபாேியில்

ஆயிைக் ணக் ானவர்க்கு

எத்தரன

இத்தர ய

முரே

பாடங் ள்

பயன்படுத்துவதற்கு அரமயும். இத்தர ய பாடங் ரள ஒரு துரே நிபுணத்துவம் தபற்ே
ஆசிாியர் ள் உருவாக்கு ின்ேனர். அரவ ளில் திேரமயானது ஆயிைக்

ணக் ாகனாருக்கு

உல ம் முழுவதும் பயன்படும்.
11.7.3.

ணிப்தபாேி வழி

ற்ேல்- ற்பிப்பித்தல்

ருவி உருவாக்குவதற் ான

தமாழி ள்
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ணிப்தபாேி வழி

ற்பித்தல் மற்றும்

ற்ேல் பயன்பாடு ளுக் ான தமன்தபாருள் ரள

உருவாக்குவதற்கு என்கே ணிப்தபாேி அரமப்பு தமாழி ள் உள்ளன. IBM – (Internet Bussiness
Machine) என்ே நிறுவனம் ஊடிைசளந றுசரவநச என்ே வழியரமப்பு தமாழிரய இதுகபால்
Control Data Corporation என்ே நிறுவனமும் TW என்ே தமாழிரய ளுவயசமேநயடவாநச என்ே
நிறுவனமும் Course Writer என்ே தமாழிரய Starkwealther என்ே நிறுவனமும் தயாாித்து
தவளியிட்டுள்ளன.
ணிப்தபாேி

வழி

ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான

பாடங் ரள

ணிப்தபாேி தமாழி ள் உதவு ின்ேன. இரவ ள் ஏரனய
எளிரமயானரவ.

இருப்பினும்

ஒரு

ணிப்தபாேி

உருவாக்

கமற்கூாிய

ணிப்தபாேி தமாழி ரள விட
தமாழி

ற்பதற் ான

அரத

பயன்படுத்துபவர் ளுக் ான திேன் தபற்ேவர்க்ள மட்டுகம இரவ ரள பயன்படுத்த இயலும்.
எனகவ இரவ ரளக் த ாண்டு பாடங் ரள உருவாக்குபவர் ள் இக் ணிப்தபாேி தமாழியில்
கதா;ச்சி தபறுவது அவசியம் ஆகும். கமலும் வழியரமப்பு திேன் த ாண்டவர் ளா வும் இருத்தல்
அவசியம்.
11.7.4.

ணிப்தபாேி வழி

ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான

ருவி ள் உருவாக்குவதற் ான பயனீட்டு

தமன்தபாருள் ள் (packeges)
தபாதுவா

வழியரமப்பு

உருவாக்கு ின்ேதபாழுது
தபற்ேிருக்

திட்டங் ரள

கவண்டும். உதாைணமா

பயன்படுத்துவதற் ா

தமாழி ரள

பயன்படுத்தி

தசயல்படுத்துவதற் ான

பத்து தசாற் ரள

ஒரு

திட்டங் ரள

முரேரம ளில்

கதா;ச்சி

ணிப்தபாேிக்கு தந்து அ ைவாிரச

த ாள்கவாம். இப்பணிரய தசய்ய வழியரமப்பு தமாழியில் கதா;ச்சி

மட்டும் கபாதாது. அ ைவாிரசப் படுத்துவதற் ான முரே ரள ததாந்தவைா வும் இருத்தல்
கவண்டும்.

அவ்வாறு

இருந்தால்

தான்

அந்த

முரே ரளயும்,

தசயல்பாடு ரளயும்

ணிப்தபாேிக்கு ட்டரள ளா தசயல் படுத்த இயலும். ஆனால் பயனீட்டு தமன்தபாருள் ளில்
இதுகபான்ே தசயல்பாடு ளுக்கு கதரவயானரவ தயார் நிரலயில் உள்ளன. அரவ ரளப்
பயன்படுத்தி
ணிப்தபாேி

த ாள்வதற் ான
வழி

ற்ேல்

சாதாைண

திேரம ள்

ற்பிப்பதற் ான

இருந்தால்

தமன்தபாருள் ள்

கபாதுமானது.
உருவாக்

தமாழி ரள பயன்படுத்த முரனகவார் பாடத் திட்டங் ரள மட்டுமல்லாது
தமாழியிலும் கதர்ச்சிப் தபற்ேவைா

எனகவ,

ணிப்தபாேி
ணிப்தபாேி

இருத்தல் கவண்டும். இது ஒரு மி ப்தபாpய தரடயாகும்.

இத்தரட ரள அ ற்ேவும், இப்பணி ரள எளிரமப் படுத்தவும் பல பயனீட்டு தமன்தபாருள்
(Utility

Soft

Ware)

தவளிவரு ின்ேன.

இரவ ளில்
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தயார்பபதற் ான அரனத்து வசதி ளும் தயார் நிரலயில் உள்ளன. இத்தர ய பயனீட்டு
தமன்தபாருள் ரள எப்படி பயன்படுத்திக் த ாள்வது என்ே பயிற்சி மட்டுகம கபாதுமானது.
இரவ ரள

எளிதா க்

ற்றுக்

த ாள்ளலாம்.

ணிப்தபாேி

பயிற்சி

இல்லாதவா ள்

எளிரமயா வும், விரைவா வும் ற்றுக் த ாள்ள வசதி உள்ளது. Story Board மற்றும் ; Copy Write
கபான்ேன

ணிப்தபாேி

வழி

ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான

ருவி ள்

உருவாக்குவதற்கு

பயன்படுத்தப்படும் பயனீட்டு தமன்தபாருள் ள் ஆகும். இரவ ள் தவிை Light Source என்ே
தமன்தபாருள் ளும் உள்ளது.
11.7.5. ணிப்தபாேி வழி ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான ருவியில் ந ரும் படங் ள் (animation)
ஊஞஐ தமன்தபாருள் உருவாக் த்தில் ந ரும் படங் ள் அல்லது சலனப்படங் ள் மற்றும் வீடிகயா
ாட்சி ள் கபான்ேரவ ரள அரமப்பது தமன்தபாருளின் தைத்ரத கமம்படுத்தும். இதற் ா
தமன்தபாருள் ள்

உள்ளன.

அவற்றுள்

ஏஐனுநுடீ

றுடீசுமுளு

என்பது

சில

ஒன்ோகும்.

இம்தமன்தபாருளில் சலனப்படங் ரள உருவாக் வும் ர யாளவும் கதரவயான வசதி ள்
உள்ளன.
2.17.6.

ணிப்தபாேி வழி

ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான

ருவி உருவாக் த்தில் மனித நுண்ணேிவின்

பங்கு
ணிப்தபாேி தானா
தசயல்படக்

கூடிய

சிந்திக்கும் திேன் அற்ேது. மனிதரனப் கபான்று சிந்தித்து

ணிப்தபாேி ரள

உருவாக்

அேிஙர் ள்

முரனற்துள்ளனர்.

ணிப்தபாேிரய மனிதரைப் கபால் உருவாக் வும், சூழலுக்கு ஏற்ப பணியாற்ேவும் அனுபவத்தில்
புதிய தசய்தி ரள சுயமா

ற் வும் கதரவயான திேரம ரள உருவாக் ி தசயல்படுமாறு

உருவாக்கு ின்ேன. இத்துரேக்கு தசயற்ர
இரத ஞஐ என்று சுருக் மா

நுண்ணேிவு (artificial intelligence) என்று தபயர்.

அரழப்பர். இத்துரேயின் ஒரு அங் மா

இயற்ர

தமாழியாய்வு

(Natural Language Processing (NLP) என்ே துரே உள்ளது. ஒரு மனிதன் மற்ேவர் ளிடம்
உரையாடுவது கபால் மனித தமாழியில்

ணிப்தபாேியுடன் உரையாட கதரவயான வசதி ரள

இத்துரே தசய் ிேது. இந்த ஆய்வு தவற்ேி தபறுகமயானால்

ணிப்தபாேிக்கு

ணிப்தபாேி தமாழி என்ே ஒன்று கதரவயில்ரல. மனித தமாழியில்
தைலாம். அரத

ட்டரளயிட

ணிப்தபாேிக்கு

ணிப்தபாேி புாிந்துக் த ாண்டு தசயலாற்றும். அதுகபால்

ட்டரள

ணிப்தபாேியின்

விரடரய மனித தமாழியில் விளக் மா த் தரும். இத்தர ய அரமப்பு ள் மனிதனுக்கும்,
ணிப்தபாேிக்கும் இருக் ின்ே உேரவ எளிரமப்படுத்தும். கமலும் துரே ஒருங்கு (Expert System)
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(ES)) என்பது

ணிப்தபாேி எழுதியுள்ள மி ப்தபாிய பிாிவாகும்.

ணிப்தபாேிரய ஒரு துரேயின்

வல்லுநரைப் கபான்று பயன்படுத்த இவ்வாய்வு ள் உதவும்.
ணிப்தபாேி வழி தமாழி

ற்ேல்

ற்பித்தலுக் ான தமன்தபாருள் ரள உருவாக்கும்

தபாழுது கமற்கூேிய தமாழி நுட்பங் ள் மனித நுண்ணேிவு இயற்ர
ஒருங்கு கபான்ேன கசர்க் ப்படு ின்ேன. தசயற்ர
தமாழி

ற்ேல்

தமாழி ஆய்வு துரே

நுண்ணேிவுடன் கூடிய

ணிப்தபாேி வழி

ற்பித்தலுக் ான தமன்தபாருரள ACAI என்று அரழக் ிோர் ள். இரத ITS

(Intelligence Tutorial System) என்றும் அரழப்பர்.
11.7.7. ணிப்தபாேி வழி தமாழி ற்ேல், ற்பித்தலின் எல்ரல ள்
ணிப்தபாேி வழி தமாழி
தமாழி

ற்ேல்

ற்ேல்

ற்பித்தலில்

ணிப்தபாேி சிேந்து பங் ாற்று ிேது. ஆனால்

ற்பித்தல் கபான்ே தசயல் ளில் எண்ணற்ே நுணுக் ங் ள் கதரவப்படு ின்ேன.

இதில் ணிப்தபாேி ஓைளவுதான் பங் ாற்ே முடியுகம தவிை பயிற்று விக்கும் ஆசிாியருக்கு நி ைா
அரமயும் அல்லது அரமயாது. தமாழி

ற்பிப்பதற்கு

ணிப்தபாேி துரண

ருவியா

மட்டும்

பயன்படும். இருப்பினும் இத்தர ய தமன்தபாருள் உருவாக்கு ின்ே தபாழுது எது இயலுகமா
அதில் உறுதியும், திடமான சிந்தரனயும் கவண்டும். தமாழி ற்ேல் ற்பித்தலில் ணிப்தபாேியில்
தசய்யத் தரும் பயிற்சி ள் ீகழப் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன:
• ணிப்தபாேி வழி உரையாடல் பயிற்சி அளித்தல்.
• தமாழியில் க ாடியிட்ட இடங் ரள நிைப்புதல் கபான்ே வினாத்தாள் ளின் பயிற்சி.
• ஒரு தசால்ரலத் தந்து அதற் ான உச்சாிப்பு.
• வாக் ிய வர ரள மாற்ேி அரமத்தல்.
• இரு சிறு வாக் ியங் ரள இரணத்து ஒரு வாக் ியமா உருவாக்குதல்.
• தசால்லின் ஒருரம, பன்ரம, எதிர்பதங் ள் கபான்ேவற்ரே

ற்று த ாள்வதற் ான

பயிற்சி ள்.
• தசாற் ரள பிாித்து எழுதுதல்
• தசாற் ரள கசா;த்து எழுதுதல்
• ஒரு தசால்லின் இலக் ணக் கூேிரனக் த ாடுத்து மற்ே இலக் ணக் கூறு ரளக்
க ட்டல்.
கமற்கூேிய

பட்டியலில்

ணிப்தபாேி

வழி

ற்ேல்

ற்பித்தலுக் ான

சில

வாய்ப்பு ள்

த ாடுக் ப்பட்டுள்ளன. இதுகபான்று எளிரமயான பயிற்சி ரள தருவதற்கு தமன்தபாருள் ரள
உருவாக் ி பயன்படுத்தலாம்.
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11.7.8. ணிப்தபாேி வழி தமிழ் ற்ேல்- ற்பித்தலுக் ான தமன்தபாருள் ள்
ணிப்தபாேி வழி

ற்pபத்தலுக்கு எண்ணற்ே தமன்தபாருள் ள் உள்ளன. அேிவியல்

ததாழில் நுட்பம் கபான்ே பாடங் ரள பயிற்றுவிப்பதற்கு உல ளவில் பல்லாயிைக்

ணக் ான

தமன்தபாருள் ள் உருவாக் ப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வரு ின்ேன. அதுகபால் தமாழி
ற்பித்தலுக்குப் பல தமன்தபாருள் ள் உள்ளன.

ணிப்தபாேி வழி தமிழ்

ற்ேல்

ற்ேல்

ற்பித்தலுக்கு

தமன்தபாருள் உருவாக் ம் ததாடங் ப்பட்டு நி ழ்ந்துவரு ின்ேது.
தசன்ரனரயச் சார்ந்த Learn Fun என்ே நிறுவனம் தமிழுக் ா

தமன்தபாருள் ஒன்ரே

உருவாக் ி உள்ளது. இம்தமன்தபாருளில் தமிழ் எழுத்துக் ரள எழுத, பழ

வசதி ள் உள்ளன.

இம்தமன்தபாருள் தமாழி விரளயாட்டு தமன்தபாருள் வர ரயச் கசர்ந்தது. தமிரழ ஆைம்ப
நிரலயில்

ற்பவர் ள் வல்லினம், தமல்லினம், குேில், தநடில் கபான்ே அடிப்பரடக் கூறு ரள

ற்றுக் த ாள்வதற்கு இம்தமன்தபாருள் மி வும் உதவு ிேது. தசன்ரனரயச் சார்ந்த Soft View
என்ே

நிறுவனம்

அமுதம்

என்ே

தமனதபாருரள

உருவாக் ியுள்ளது.

திருக்குேள், ஆத்திச் சூடி கபான்ேரவ ரள எளிரமயா க்
ல்விக்

ழ ம் தமிழில் பயிற்றுவிப்பதற் ா

பன்ரம, எதிர்ப்பதம் கபான்ேரவ ரள
சிங் ப்பூரைச் சார்ந்த தமிழாசிாியர்

இம்தமன்தபாருள்,

ற்று தரு ிேது. சிங் ப்பூர் கதசிய

தமன்தபாருள் ஒன்ரே உருவாக் ியுள்ளது. ஒருரம,
ற்றுக் த ாள்வதற்கு இம்தமன்தபாருள் உதவு ிேது.

ழ ம் தமிரழப் பயிற்றுவிப்பதற் ா

சில தமன்தபாருரள

தவளியிட்டுள்ளன. அரவ ரளக் த ாண்டு தமிழில் உள்ள இைண்டு எழுத்துச் தசாற் ள், மூன்று
எழுத்துச்

தசாற் ள்

கபான்ேரவ ரள

எளிரமயா

ற் லாம்.

கமலும்;

தவளிப்படும்

படத்திலிருந்து அப்படத்தில் உள்ள தபாருரள அரடயாளம் ாண்டு பயிற்சிப் தபே சில வசதி ள்
இம்தமன்தபாருளில் உள்ளன. கமலும் ஒன்ேியிலிருந்து ஆயிைம் வரை எண் ள் எழுதவும்,
படிக் வும் தசால்லித் தரு ிேது. கமற் ண்ட தமன்தபாருள் தயாாிக்கும் பணி அமைர் கபைாசிாியார்
க ாவிந்தசாமி

தரலரமயில்

சிங் ப்பூாில்

நரடப்தபற்ேது.

அதமாிக் ாரவச்

லிண்ட்கைாம் என்பவர் தமிழ்ச் தசாற்க ாரவ ரள பயிற்றுவிப்பதற் ா
தவளியிட்டுள்ளார்.
பயிற்றுவிப்பதற் ா

தபன்சில்கலனியா

பல் ரலக்

தமன்தபாருள் உருவாக்

ழ த்தில்

முரனந்துள்ளனர்.

சார்நத

தமன்தபாருள் ஒன்ரே
கபச்சுத்

தமிரழப்

அதமாிக் ாவில்

உள்ள

சிக் ாக்க ா ந ாிலுள்ள நிறுவனம் ஒன்று Visual Tamil என்ே தமன்தபாருரள உருவாக் ியுள்ளது.
இம்தமன்தபாருள்
ஆங் ாங்க

தமிழ்

ணிப்தபாேி

ரல,

பண்பாடு

ஆ ியவற்ரேக்

வழி

தமிழில்

ற்பித்தல்

ற்பிக் ிேது.

ற்ேலுக்கு

உருவாக் ப்படு ின்ேன.
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11.7.9. ணிப்தபாேி வழி தமாழி ற்ேல் ற்பித்தலில் இரணயத்தின் பங்கு
ஒன்றுக்கு

கமற்பட்ட

இத்தர ய அரமப்பிற்கு
இதனால் ஒரு

ணிப்தபாேி ள்

ஒன்கோடு

ஒன்று

இரணக் ப்படு ின்ேன.

ணிப்தபாேி வரலப்பின்னல் (Computer Net work) என்று தபயர்.

ணிப்தபாேியில் பதிவு தசய்யப் பட்டுள்ள தமன்தபாருள் மற்றும் பதிவு ரள

ணிப்தபாேி ளில் தபேலாம். இது கபான்று உல ளாவிய நிரலயில் உள்ள

ணிப்தபாேி ரள

ஒன்ேிரணத்து த வல் பாிமாற்ேம் தசய்து த ாள்ள உதவும் அரமப்பிற்கு இரணயம் என்று
தபயர். இதன் பயனாய் இரணயத்தில் உள்ள ஒரு
தசய்தி ரள உல ில் உள்ள எந்த
ற்ேல்

ற்பித்தலுக் ான

ணிப்தபாேியில் பதிவு தசய்யப்படும்

ணிப்தபாேியிலிருந்தும் தபேலாம்.

தமன்தபாருள்

இரணயம்

இம்தமன்தபாருள் ரள தசயல்படுத்தி தமாழி ரள

ணிப்தபாேி வழி தமாழி

ஏற்ேம்

தசய்யப்பட்டுள்ளன.

ற்பிக் லாம். தபன்சில்கலனியா பல் ரலக்

ழ த்தில் WALTT – Web Aided Language Teaching and Learning அல்லது Training என்ே
திட்டம் தசயல்படுத்தப் பட்டுள்ளது.
இரணயத்தின் வழி கபச்சு தமிரழ பயிற்றுவிப்பதற்கு இது உதவு ிேது. கமலும் தமிழ்
தமாழிரய

ற்பிப்பதற்கு

தசம்ரமயா

உள்ளன.

சிங் ப்பூாில்

உருவாக் ப்பட்டுள்ள

தமிழ்ப்பல் ரலக்

ழ த்தின்

பல

இரணயத்

அங் மா

தமிழ்

தளங் ள்
இரணயப்

பல் ரலக் ழ ம் தசயல்படு ிேது. இரணயப் பல் ரலக் ழ ம் தமிழ் பாடத்தில் சான்ேிதழ்
வகுப்பு ரளயும், பட்டய வகுப்பு ரளயும், ததாரலத்தூை

ல்வி திட்டத்தின்

ீழ் இரணயம் வழி

நடத்து ிேது. அயல் நாட்டில் உள்ள தமிழர் ள் மற்றும் இந்திய மாநிலங் ளில் உள்ள தமிழர் ள்
தமிழ் தமாழிரய இதன் வழி ற் லாம். இப்பல் ரலக் ழ ம் தமிழ் தமாழி லாச்சாைம், பண்பாடு
கபான்ேவற்ரே இரணயம் வழி
உறுதுரணயா

ற்பிக் ிேது. கமலும் தமிழ் தமாழிரய

ற்றுக் த ாள்வதற்கு

அரமயும் அ ைாதி ள், இலக் ியங் ள் கபான்ேரவ ரள இந்த இரணயத்தின்

மூலம் இலவசமா

ற் லாம். இது கபான்று தமிழ்தமாழி

ற்ேலுக்கும்,

ற்பித்தலுக்கும்

இரணயத்தில் பல வாய்ப்பு ள் உள்ளன.
11.7.10. தமாழி ற்ேல் தமன்தபாருள் உருவாக் த்தில் பிே துரேயினாின் பங்கு
இத்தர ய தமன்தபாருரள உருவாக்
(Psycho-linguistics experts)

தமாழி வல்லுநர் உளவியல் தமாழியியாளர் ள்

ணினி தமாழியியல் வல்லுநர் ள் (Computational Linguistics

experts) ஆ ிகயாாின் ஒத்துரழப்பு அவசியமாகும். தமாழியியல் வல்லுநர் ள்

ணிப்தபாேிக்கும்,

தமாழிக்கும் உள்ள உேரவ ஆைாய் ின்ேனர். உளவியல் தமாழியாளர் ள் பயில்கவாருக்கும்,
தமாழிக்கும் உள்ள உேரவ ஆைாய் ின்ேனர். கமலும்

ணிப்தபாேிக்கும், பயில்கவாருக்கும்
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உள்ள உேரவ ERGNOMICS என்ே துரேயினர் ஆைாய் ின்ேனர். இத்ததாடர்பு

ீ கழ

ண்ட

ட்டப்படம் விளக்கு ிேது.

Ergnomics
பயிலுகவார்

ணிப்தபாேி

உளவியல் தமாழியியலாளர் ள்
ணிப்தபாேி வழி

ற்ேல்,

ணினிதமாழியியலாளர் ள்

தமாழி

ற்பித்தலில் கமற்கூேியவாறு

ணிப்தபாேி

பல வர

ளில்

பயன்படு ிேது.
11.8. சுருக் உரை
முன்னர் கூேப்படாத சில தமாழிக் ருவி ள் இங்குச் சுருக் மா

விளக் ப்பட்டுள்ளன.

ஒலிதபயர்ப்பி உருவாக்குதல், எழுத்துப் தபயர்ப்பி உருவாக்குதல், எழுத்துணாி உருவாக்குதல்,
தசாற் ரள அ ைவாிரசப் படுத்துதல், தசால்லாய்வி அல்லது தசால்லாளர் உருவாக்குதல்,
தமாழிக் ற்ேல்
தசால்லாய்வி

ற்பித்தல் உருவாக்குதல் என்பன இதில் அடங்கும். எல்லா வசதி ளும் த ாண்ட
உருவாக்குவதும்

உருவாக்குவதும்

ற்ேல்- ற்பித்தல்

ருவி ள்

உருவாக்குவதும்

எழுத்துணாி

டின மான தசயல் ள். தசால்லாய்வி தமிழுக்குப் பலைால் உருவாக் ப்

பட்டுள்ளது. ததய்வசுந்தைம் அவர் ளின் தசால்லாளர் தமன் தமிழ் சிேப்பானதாகும்.
ற்பித்தல்
சிங் ப்பூர்

ற்ேல்-

ருவி ள் பலைால் உருவாக் ப் பட்டுள்ளது. தவளிநாட்டுத் தமிழர் ளால் குேிப்பா ச்
தமிழர் ளால்

சிேந்த

ற்ேல்- ற்பித்தல்

தமாழியியலார் இைாசாைாம் அவர் ளின்

ருவி ள்

ற்ேல்- ற்பித்தல்

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

ருவி குேிப்பிடத் தகுந்ததாகும்.

ிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் ள் தமிழ் எழுத்துணாி உருவாக்குவதில் தரலசிேந்தவர் ஆவார். கூ ிள்
தமிழுகு ஓர் எழுத்துணாிரய உருவாக் ித் தந்துள்ளது.
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இயல் 12
தமிழின் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி
12.1. அேிமு ம்
ணினி ம ொழியியல் என்பது ஒரு

ணினிசார் கண்பணொட்டத்தில் இயற்சகயொன

ம ொழியின் புள்ளிவிவர அல்லது விதி அடிப்பசடயிலொன மாதிாி, அத்துடன் ம ொழியியல்
பகள்விகளுக்குப் மபொருத்த ொன

ணினி அணுகுமுசறகசளப் பற்றிய ஆய்வு ஆகியவற்றுடன்

மதொடர்புசடய ஒரு இசட ிசல துசறயொகும். பொரம்பொிய ொக,

ணினி ம ொழியியல் இயற்சக

ம ொழியின் ஆய்விற்குக் கணினிகசளப் பயன்படுத்துவதில்

ிபுணத்துவம் மபற்ற கணினி

அேிவியலாளர்களொல்
இரடநிரலக்

குழுக் ளின்

தமாழியியலாளர் ள்,
உள்ளனர். தபாதுவா
வல்லுநர் ள்,

ிகழ்த்தப்பட்டது. இன்று,

ணினி தமாழியியலாளர் ள் தபரும்பாலும்

உறுப்பினர் ளா ப்

இலக்கு

தமாழியில்

வல்லுநர் ள்

தமாழியியலாளர் ள்,

ணிதவியலாளர் ள்,

பணியாற்று ிோர் ள்;
மற்றும்

இதில்

ணினி

அேிவியலார் ள்

ணினி அேிவியலார் ள், தசயற்ர

தர்க் வியலாளர் ள்,

வழக் மா

நுண்ணேிவு

தத்துவவாதி ள்,

புலனேிவு

அேிவியலாளர் ள், புலனேிவு உளவியலாளர் ள், உளவியலாளர் ள், மானுடவியலாளர் ள்
மற்றும் நைம்பியல் அேிவியலார் ள் ஆ ிகயாாின் ஈடுபாட்ரட
ணினி

தமாழியியல்

க ாட்பாட்டு

மற்றும்

ணினி தமாழியியல் ஈர்க் ிேது.

பயன்பாட்டுக்

கூறு ரளக்

த ாண்டுள்ளது.

க ாட்பாடுக் ணினி தமாழியியல் க ாட்பாட்டு தமாழியியல் மற்றும் புலனேி அேிவியலில் உள்ள
சிக் ல் ரள ரமயமா க் த ாண்டுள்ளது, கமலும் பயன்பாட்டுக்
தமாழிப்

பயன்பாட்ரட

த ாண்டுள்ளது.

மாதிாியாக்குவதன்

நரடமுரே

ணினி தமாழியியல் மனித
விரளவு ரள

ரமயமா க்

ணினி தமாழியியல் சங் ம் (Association for Computational Linguistics)

தமாழியியரல இவ்வாறு வரையறுக் ிேது:

ஒரு

தமாழியியல் தமாழியின் அேிவியல் ஆய்வு ஆகும்.

ணக் ீட்டு

ண்கணாட்டத்தில்

ணினி
ணினி

ணினி தமாழியியலாளர் ள் பல்கவறு

வர யான தமாழியியல் நி ழ்வு ளின் ணினிசார் மாதிாி ரள வழங் ஆர்வமா உள்ளனர்.
இயற்ர

தமாழி ஆய்வு (Natural Language Processing (NLP/என்.எல்.பி.) மற்றும்

ணிதமாழியியல் (computational Linguistics) ஆய்வின் வளர்ச்சிரயக் குேிப்பிடும் கபாது நாம்
கநாிடுவது

இவ்வளர்ச்சியின்

தவளிப்பாடாய்

வளர்ச்சி ளும் ஆகும்; குேிப்பா
ாைணமா

தமாழி

ஆய்வில்

இயற்ர தமாழி ஆய்வு மற்றும்

ஏற்பட்ட

மாற்ேங் ளும்

ணினி தமாழியியலின்

தமிழ் தமாழி தபற்ே ததாழில் நுட்பவளர்ச்சிரய தான் நாம் இங்கு

த ாள்ளகவண்டியது.
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இயற்ர

தமாழி ஆய்வுக்கும்

சிலர் இைண்ரடயும் ஒன்ோ க்

ணினி தமாழியியலுக்கும் சிலர் கவற்றுரம பாைாட்டுவர்.

ருதுவர். இைண்டிற்குமான கவறுபாட்ரடக்

ணக் ிடுவது நமது

கநாக் மல்ல. இைண்டும் தமிழுக்குச் தசய்த பங் ளிப்புதான் முக் ியம்.
”Technological Development of Tamil” (Rajendarn 2017) என்ே
ஆய்வு மற்றும்

வளர்ச்சியின்

சவால் ரளயும்

தமாழி

ணிதமாழியியல் பின்னணியி தமிழ் அரடந்த ததாழில் நுட்ப வளர்ச்சி குேித்து

விளக்கு ின்ேது. இதன் அடிப்பரடயில் இயற்ர
ஆய்வின்

ட்டுரை இயற்ர

தவளிப்பாடா

இக் ட்டுரை

தமாழி ஆய்வு மற்றும்

தமிழ்

விளக்கு ின்ேது.

தபற்ே

ததாழில்

இக் ட்டுரை

நுட்ப

எழுத

ணிதமாழியியல்
வளர்ச்சி ரளயும்

287

கநாக்க் ீடு ள்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது முழுரமயல்ல. கமலும் கமப்படுத்தப்படகவண்டும்.
12.2. சவால் ள் ளும் இரடயூ ளும்
தமிழ் தமாழியின் ததாழி நுட்ப வளர்ச்சி டிஜிட்டல்/இலக்
எழுத்துருக் ளுக்கு மாறுதல், ஏற் னகவ

மயமாக் ல், யூனிக ாட்

ிரடத்துள்ள டிஜிட்டல் மயமாக் ப்பட்ட பனுவ ரள

அல்லது உரை ளின் எழுத்துரு மாற்ேி மூலம் யூனிக ாட் வடிவத்தில் மாற்றுதல், தமிழ்
ணிப்பீட்டிற்கும் தமிழ்த் ததாழில்நுட்ப கமம்பாட்டுக் ான பிே முயற்சி ளுக்கும் கவண்டி
தமாழியியல் அல்லது தமாழித் ததாழில்நுட்ப வளங் ரள உருவாக்குதல் என்பன தமிழ்
கநாிடு ின்ே சவால் ளும் இரடயூறு ளில் சிலவாகும். இரடயூறு அல்லது இழப்பு மட்டத்தில்
தமிழும் ஆங் ிலம் கபான்ே தமாழி லந்த

லப்பு குேியீட்டு முரே (mixed coding), துய்ரமயற்ே

மற்றும் இலக் ணப் பிரழயான தமாழி தவளிப்பாடு ள், த ாச்ரச தமாழிப் பயன்பாடு ள்
கபான்ே

பல்கவறு

வர யான

சிரதவு ரள

டிஜிட்டல்/இலக்

ஊட ங் ளில்

தமிழ்

எதிர்த ாள் ிேது. இந்த நரடமுரே தமிழ் தமாழியில் பண்பாடு மற்றும் பல்கவறு தனித்துவமான
அம்சங் ரள இழக் வழிவகுக்கும்.
டிஜிட்டல்மயமாக் ல்

என்பது

த வல் ரள

தசயல்முரேயாகும். இந்த வடிவரமப்பில், த வல் தனியா
ரபட்டு ள் என்று அரழக் ப்படு ின்ே பன்மு
அரழக் ப்படு ிே) தனித்தனி அலகு ளா

டிஜிட்டல்

வடிவமா

மாற்றும்

மு வாித்தை இயலும் (தபரும்பாலும்

பிட் ளில் இருக்கும்) தைவின் (பிட் ள் என

ஒழுங் ரமக் ப்பட்டுள்ளது.

ணினி ள் மற்றும்

ணினி திேன் த ாண்ட பல சாதனங் ள் (டிஜிட்டல் க மைாக் ள் மற்றும் டிஜிட்டல் க ட்டல்
ருவி கபான்ேரவ) தசயலாக் க்கூடிய இருமத் தைவு இது. டிஜிட்டல் இந்தியா முயற்சி சில
அற்புதமான திட்டங் ரள அேிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
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உரை மற்றும் படங் ரள இகதகபால் டிஜிட்டல் மயமாக் லாம்: ஒரு ஒளிவருடி (ஸ்க னர்)
ஒரு படத்ரதப் பிடிக் ிேது (இது உரையின் படமா இருக் லாம்) மற்றும் அரத பிட்கமப் கபான்ே
படக் க ாப்பா

மாற்று ிேது. ஒளி எழுத்துணாி (Optical Chracter Recognizer (OCR)) நிைல்

ஒவ்தவாரு ஒரு உரை படத்ரதயும் தநடுங் ணக்கு எழுத்து அல்லது எண் இலக் த்ரத
அரடயாளம்

ாணும் தபாருட்டு ஒளியுள்ள மற்றும் இருண்ட பைப்பு ளுக் ான பகுப்பாய்வு

தசய் ிேது, கமலும் ஒவ்தவாரு எழுத்ரதயும் ASCII குேியீடா மாற்று ிேது.
க ட்டல்

மற்றும்

ாண்டல்

(ஆடிகயா

மற்றும்

வீடிகயா)

டிஜிட்டல்

மயமாக் ல்

அனலா ிலிருந்து டிஜிட்டலா

மாற்றும் தசயல்முரே ளில் ஒன்ரேப் பயன்படுத்து ிேது, இதில்

ததாடர்ச்சியா

(அனலாக்)

மாேக்கூடிய

சமிக்ரஞ,

மாற்ோமல், பல நிரல (டிஜிட்டல்) சமிக்ரஞயா

அதன்

கதரவயான

உள்ளடக் த்ரத

மாற்ேப்படு ிேது. மாதிாி தசயல்முரே ஒரு

அனலாக் அரலவடிவத்தின் வீச்ரச (சமிக்ரஞ வலிரம) சம இரடதவளியில் உள்ள கநைக்
குேிப்பான் ளில் அளவிடும் மற்றும் மாதிாி ரள டிஜிட்டல் தைவு ளா

உள்ளீடு தசய்வதற் ான

எண் மதிப்பு ளா உருப்படுத்தம் தசய்யும்.
த வரல

டிஜிட்டல்

தசய்வது

பாது ாப்பரதயும்

அணுகுவரதயும்

ப ிர்வரதயும்

எளிதாக்கு ிேது. எடுத்துக் ாட்டா , ஒரு அசல் வைலாற்று ஆவணம் அதன் இருப்பிடத்ரதப்
பார்ரவயிடும்
உள்ளடக் ம்

நபர் ளுக்கு
டிஜிட்டல்

மட்டுகம

அணு க்கூடியதா

மயமாக் ப்பட்டால்,

அரத

இருக் லாம்,

உல ளவில்

ஆனால்

மக் ளுக்கு

ஆவண
ிரடக் ச்

தசய்யலாம். வைலாற்று ாீதியா வும் பண்பாட்டு ாீதியா வும் குேிப்பிடத்தக் தைவு ரள டிஜிட்டல்
மயமாக்குவதற் ான கபாக்கு அதி ாித்து வரு ிேது. தமிழ் இரணயக்

ல்விக் ழ ம், மதுரை

திட்டம் (project Maduai) மற்றும் பிே நிறுவனங் ள் தமிழ் இலக் ியப் பரடப்பு ரள (சங் த் தமிழ்
இலக் ிய நூல் ள், இரடக் ால மற்றும் நவீன ால தமிழ் இலக் ியப் பரடப்பு ள் மற்றும் பிே
முக் ிய பரடப்பு ரள) டிஜிட்டல் மயமாக் ியுள்ளன.
தமிழ் உள்ளீட்டு முரே ள் தட்டச்சுப்தபாேி அல்லது

ணினி விரசப்பலர ரயப்

பயன்படுத்தி தமிழ் தமாழி எழுத்துக் ரள உள்ளீடு தசய்ய உருவாக் ப்பட்ட தவவ்கவறு
ஒழுங் ரமப்பு ரளக் குேிக் ின்ேன. அழ ி மற்றும் என்.எச்.எம் (New Horizon Meida NHM))
எழுத்தாளர் கபான்ே பல நிைல் ள் தட்டச்சு தசய்வதற் ான நிரலயான மற்றும் ஒலிப்பு வர
தளவரமப்பு ரள வழங்கு ின்ேன.
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தமிழ் தமாழிக் ான தற்கபாரதய யூனிக ாடில் பல சிக் ல் ள் உள்ளன. தமிழிற் ான
தற்கபாரதய யூனிக ாட் தைநிரல பின்வரும் ாைணங் ளால் ணினி ளில் தமிழின் திேரமயான
மற்றும் பயனுள்ள பயன்பாட்டிற்கு கபாதுமானதா இல்ரல என்று ருதப்படு ிேது:
(1)

247 தமிழ் எழுத்துக் ளில் 31 மட்டுகம யூனிக ாட் குேியீடு நிரல ரளக் த ாண்டுள்ளன.
இந்த 31 எழுத்துக் ளில் 12 உயிதைழுத்துக் ள், 18 உயிர்-தமய் ள் மற்றும் ஒரு ஆய்தம்
ஆ ியரவ அடங்கும். ஐந்து
தமிழில்

குேியீடு

இடம்

ிைந்த உயிதைழுத்து-தமய் கசர்க்ர
வழங் ப்படவில்ரல.

பிே

ளுக்கு யூனிக ாட்

தமிழ்

எழுத்துக் ள்

தனி

தமன்தபாருரளப் பயன்படுத்தி தபேப்பட கவண்டும். தற்கபாரதய யூனிக ாட் தமிழில்,
10% தமிழ் எழுத்துக் ளுக்கு மட்டுகம குேியீடு இடம் வழங் ப்பட்டுள்ளது. தபாதுவான
உரை பாிமாற்ேத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 90% தமிழ் எழுத்துக் ளுக்கு குேியீடு இடம்
வழங் ப்படவில்ரல.
(2)

தற்கபாரதய யூனிக ாட் தமிழில் விடப்பட்டிருக்கும் உயிதைழுத்து-தமய் எழுத்து ள் ஏ,
பி, சி, டி கபான்ே ஆங் ிலத்திற் ான எழுத்துக் ள் கபான்று எளிய எழுத்துக் ள் ஆகும்.
உயிதைழுத்து-தமய் எழுத்து ள்
யூனிக ாடில்

ிளிஃப் ள், அல்லது பிரணப்பு ள் (ligatures) அல்லது

ருதப்படும் இரணந்த எழுத்துக் ள் அல்ல.

,

ா,

ி,

ீ கபான்ேரவ

தமிழின் எழுத்துக் ள்.
(3)

எந்ததவாரு

எளிய

தமிழ்

உரையிலும்,

உயிர்-தமய்

64

முதல்

70%

வரை

உருவாக் ப்படு ிேது; உயிதைழுத்து ள் 5 முதல் 6% வரையிலும், தமய் 25 முதல் 30%
வரையிலும்

உருவாக் ப்படுன்ேன.

உயிர்-தமய்

கபான்ே

உயர்

நி ழ்தவண்

எழுத்துக் ரள ிளிஃப் ளா உரடப்பது மி வும் திேரமயற்ேது.
(4)

இந்த வர

குேியமாக் த்திற்கு ஒரு எழுத்ரத உணை ஒழுங் ரமப்பு (rendering)

இயந்திைம் கதரவப்படு ிேது. இந்த வர க் ணினியாக் ம் (computing) தமிழில் ணினி
தமன்தபாருள் கமம்பாடு ள், கதடல் மற்றும் வாிரசயாக் ம் மற்றும் தமிழில் இயற்ர
தமாழி ஆய்வு கபான்ே பயன்பாடு ளுக்கு ஏற்ேதல்ல. இது கூடுதல் கநைத்ரதயும்
இடத்ரதயும்

பயன்படுத்து ிேது.

திேரமயற்ேதா
தமாழியின்

இது

ணினிச்

தசயல்முரேரய

மி வும்

ஆக்கு ிேது. அத்தர ய பயன்பாடு ளுக்கு ஆங் ிலம் கபான்று ஒரு

அரனத்து

எழுத்துக் ளும்

குேியமாக் த்தில்

த ாண்டுள்ள நிரல-1 (Level-1) தசயல்படுத்தம் கதரவ.

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

குேியீட்டு

நிரல ரளக்

592
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
(5)

இந்தக் குேியமாக் ம் இஸ் ீ/ஐ.எஸ்.சி.ஐ.ஐ. (Indian Script Code for Information
Interchange (ISCII) (1988) அடிப்பரடயா க் த ாண்டது. எழுத்துக் ள் இயற்ர யான
வாிரசயில்

இல்ரல.

இயற்ர யான

வாிரசயில்

அவற்ரே

ஒழுங் ரமக்

ஒரு

சிக் லான கசர்ந்துவருர வழிமுரே (collocational algorithm) கதரவப்படு ிேது.
(6)

பல குேியீட்டுப் புள்ளி ரள பயன்படுத்தி
தபேப்படு ின்ேன.

பல்குேியீடுப்

தபாருள்மயக் மான கசர்க்ர

தனி எழுத்து ள் (characters) எழுத்துக் ள்
புள்ளி ள்

பாது ாப்புப்

பாதிப்பு ள்,

ளுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் இயல்பாக் லின் பயன்பாடு

கதரவப்படும்.
12.3. வளங் ள் மற்றும் ருவி ள் (Resources and tools)
12.3.1. தமாழி வளங் ள்: வளங் ள், தைவு மற்றும் அேிவுத் தளம்
இயற்ர தமாழி ஆய்வுச் சூழலில், தைவுத்ததாகுதி (corpus) என்பது உரையின் தபாிய
ததாகுப்பாகும். உரைத் தைவுத்ததாகுதி, கபச்சுத் தைவுத்ததாகுதி, படத் தைவுத்ததாகுதி கபான்ே
பல்கவறு வர யான தைவுத்ததாகுதி ள் உள்ளன.
12.3.1.1. உரை தைவுத்ததாகுதி ள் (Text corpora)
த வல் ததாடர்பு மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்ப அரமச்ச த்தின் இந்திய தமாழி ளுக் ான
ததாழில்நுட்ப கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (Technological Development of Indina Lanaguages
(TDIL) திட்டத்தின்

ீழ், பட்டியலிடப்பட்ட தமாழி ளுக்கு 45 மில்லியனுக்கும் அதி மான தசால்

தைவுத்ததாகுரதரய உருவாக்

மத்திய இந்திய தமாழி ள் நிறுவனம் ஒருங் ிரணத்துள்ளது.

இந்தத் தைவுத்ததாகுதி ள் மாதிாி முரே ரளப் பின்பற்ேி உருவாக் ப்பட்டுள்ளன, எனகவ இரவ
சீைான தைவுத்ததாகுதிக் ள் ஆகும். அரவ த வல் பாிமாற்ேத்திற் ா

இந்தியத் தைநிரல குேியம்

(Indian Standard code) அல்லது த வல் பாிமாற்ேத்திற் ான இந்திய எழுத்துக் குேியம் (Indian
Script

Code

for

Information

Interchange

(ISCII)

வடிவத்தில்

தைவுத்ததாகுதி ரள ஒவ்தவாரு தமாழியிலும் இருபது மில்லியனா

ிரடக் ின்ேன.

இந்த

உயர்த்தவும் நிறுவனம்

விரும்பு ிேது.
லான் ாஸ்டர் பல் ரலக் ழ த்துடன் இரணந்து, இந்திய தமாழி ளின் ரமயநிறுவனம்
இரத யுனிக ாட் வடிவமா மாற்ேியுள்ளது. லான் ாஸ்டர் பல் ரலக் ழ த் தைவுத்ததாகுதியுடன்
இந்த

வடிவரமப்பில்

உள்ள

தைவுத்ததாகுதியும்

http://www.emille.lancs.ac.uk/home.htm
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தமிழ் இரணயக்

ல்விக் ழ ம் உல ளாவிய தைத்துடன் தமிழ் தைவுததாகுதி வங் ிரய

உருவாக்குவரத கநாக் மா க் த ாண்டுள்ளது. தற்கபாது, சங்

ால, இரடக் ால மற்றும்

நவீன ாலத் தமிழிலிருந்து 150 மில்லியன் தசாற் ளின் தைவுத்ததாகுதி உருவாக் ியுள்ளது.
இந்திய தமாழி ள் தைவுத்ததாகுதி முன்முயற்சி
Intitiative-Phase II) திட்டத்தின்

ட்டம்- II (Indian Languages Copora

ீழ், இந்திய அைசின் மின்னணு மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்ப

அரமச்ச த்தால் (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ஊக்குவிக் ப்பட்டு,
புது தில்லி ஜவைர்லால் கநரு பல் ரலக் ழ ம் தமிழில் ஒருதமாழி தைவுத்ததாகுதிரயச்
கச ாித்துள்ளது. இது திட்டத்தின் இறுதி விரளவாகும்; கதாைாயமா
வாக் ியங் ள்

உள்ளன..

தமாழிதபயர்க் ப்பட்ட

வாக் ியங் ள்

தபாதுக்

ளத்தின் 30,000

இந்திய

தைநிரல ளின்

பணிய த்தின் (பிஓஎஸ்) (Bureau of Indian Standards (BIS) அரடயாள ததாகுதியின் படி
தசால்வர ப்படு ளுக் ா

அரடயாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. இந்தத் தைவுத்ததாகுதி பின்வரும்

அம்சங் ரளக் த ாண்டுள்ளது: தனிப்பட்ட அரடயாளம், யுடிஎஃப்-8 குேியமாக் ம் மற்றும் உரை
க ாப்பு வடிவம்.
இந்திய தமாழி ததாழில்நுட்பப் தபருக் ம் மற்றும் பயன்படுத்தல் ரமயம் (Indian Language
Technology Proliferation & Deployment Centre (ILTPDC/ஐ.எல்.டி.பி.டி.சி) தைவிேக் ம் தசய்யக்கூடிய
தமிழ்-ததலுங்கு தபாது உரை தைவுத்ததாகுதிரயக் த ாண்டுள்ளது. இந்திய தமாழியிலிருந்து
இந்திய தமாழி தமாழிதபயர்ப்பு திட்டத்தின்

ீழ் தமிழ்-ததலுங்கு இரணத் தைவுத்ததாகுதி மனித

தமாழிதபயர்ப்பாளர் ளால் தயாாிக் ப்பட்டுள்ளது. இதில் 3:1 என்ே வி ிதத்தில் சுற்றுலா/பயணம்
மற்றும் பிேவற்ரே உள்ளடக் ிய தைவுத்ததாகுதி இரணயத்திலிருந்து எடுக் ப்பட்டுளது. மி வும்
எளிரமயான, எளிய, சிக் லான மற்றும் கூட்டு வாக் ிய
1000 வாக் ியங் ள் உள்ளன. வாக் ிய

ட்டரமப்பு ரளக் த ாண்ட தமாத்தம்

ட்டரமப்பு ளில் தபயதைச்சத்ததாடர் ள், நிைப்பு

எச்சத்ததாடர் ள், முற்று எச்சத்ததாடர் ள், குரேநிரல எச்சத்ததாடர் ள் இரணப்பு ள் என்பன
அடங்கும். உரை குேியாக் ம் UTF-8 ஆகும் (ILTPDC இரணயதளத்தில் ததாிவிக் ப்பட்டுள்ளது).
ஒரு தபாிய அளவு மனிதமுயற்சியால் தசால்வர பாட்டிற் ா
தைவுத்ததாகுதி (515 க

அரடயாளப்படுத்தப்பட

கடாக் ன் ள்) தசன்ரன ஏ.யூ.க .பி.சி.ஆர்.சி. (Anna University

K.B.Chandrsekhar Research Centre (AUKBCRC/எயூக பிசிஆர்சி) மூலம் தமிழ்க்குக்

ிரடக் ிேது.

தைவுத்ததாகுதி ல் ி ிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய 20 ஆம் நூற்ோண்டின் பு ழ்தபற்ே தமிழ் நாவலான
"தபான்னியன் தசல்வன்" என்பரத அடிப்பரடயா க் த ாண்டதாகும். தைவுத்ததாகுதி பிஸ்
அரடயாளத் ததாகுதியால் அரடயாளப்படுத்தப்பதாகும். பிஸ் அரடயாளத் ததாகுதி இந்திய
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தைநிரல ள் பணிய ம் மற்றும் தமிழ் இரணயக் ல்விக் ழ ம் இவற்ோல் அங் ீ ாிக் ப்பட்டுள்ள
ஒரு படிநிரல அரடயாளத்ததாகுதியாகும். தைவுத்ததாகுதியின் புள்ளிவிவைம்: வாக் ியங் ளின்
தமாத்த எண்ணிக்ர

50,876; தசாற் ளின் எண்ணிக்ர 5,15,283.

12.3.1.2. கபச்சுத் தைவுத்ததாகுதி ள் (Speech corpora)
ஐ.எல்.டி.பி.டி.சி பதிவிேக் ம் தசய்ய இயலும் தமிழ் கபச்சு தைவின் (ASR) இருப்ரப
அேிவிக் ின்ேது. இந்த தைவுத்ததாகுதி 1000 கபச்சாளர் ளின் தமிழ் தமாழியின் 62000க்கும்
கமற்பட்ட க ட்பு க ாப்பு ள் உள்ளன. இந்தத் தைவு கவளாண் தபாருட் ள்

ளத்திற் ா த்

தயாாிக் ப்பட்டது மற்றும் இந்தத் தைவுத்ததாகுதியின் அளவு 5.7 ஜிபி ஆகும்.
இந்தத் தமிழ் கபச்சு அேிதல் தைவுத்தளம் (Speech Recognition Database) தமிழ்நாட்டில்
கச ாிக் ப்பட்டது; இது வயது கவறுபாடு (16-20, 21-50, 51+), பாலினம், ிரளதமாழிப் பகுதி ள்
மற்றும்

சுற்றுச்சூழல்

(வீடு,

அலுவல ம்

மற்றும்

தபாது

இடம்)

ஆ ியவற்ேின்

படி

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட 450 தவவ்கவறு இயல்புப் கபச்சாளர் ளின் குைல் ரளக் த ாண்டுள்ளது.
ஒவ்தவாரு கபச்சாளரும் ஓரச இல்லாத சூழலில் ஒரு தசய்தி உரைரய ஒலிப்பதிவுக் ருவி மூலம்
உள்ளடங் ிய ஒலிவாங் ி (ரமக்கைாஃகபான்) மூலம் பதிவு தசய்தனர். பதிவு ள் ஒலிதபருக் ிப்
பதிவில் (ஸ்டீாிகயா ாி ார்டிங்க்) உள்ளன மற்றும் பிாித்ததடுக் ப்பட்ட கசனலும் குேிப்பிட்ட
க ாப்பு ளில் கசர்க் ப்பட்டுள்ளன. இதில் ZIP க ாப்பு ளா

கசமிக் ப்பட்ட க ட்பு (ஆடிகயா)

க ாப்பு, உரை க ாப்பு, என்ஐஎஸ்டி க ாப்பு ள் ஆ ியரவ அடங்கும். அரனத்து கபச்சுத் தைவும்
எழுத்துவடிவமாக் ப்பட்டு வாக் ிய மட்டத்தில் அரடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புள்ளிவிவைம்:
வடிவம் மற்றும் தசயல்பாட்டு தசாற் ள்,

ட்டரள மற்றும்

ட்டுப்பாட்டு தசாற் ள், ஒலிப்பு

சீைான தசாற்தோகுதி, சாியான தபயர் ள், அடிக் டி 1000 தசாற் ள்.
12.3.1.3. இரணத் தைவுத்ததாகுதி ள் (Parallel corpora)
“என்டாம்: ஆங் ிலம்-தமிழ் இரண தைவுத்ததாகுதி’ (EnTam: An English-Tamil Parallel Corpus)
என்ே திட்டத்தின்
ிரடக்கும்

சில

ீழ் ஒரு தமிழ் ததாடர்பான இயற்ர தமாழி ஆய்வுக் ா ப் தபாதுவில்
வரலத்தளங் ளிலிருந்து

ஆங் ிலம்-தமிழ்

இருதமாழியத்

தைவு

கச ாிக் ப்பட்டுள்ளது. சீைரமக் ப்படாத வரலத் தைவின்மீது தைமான தசயலாக் த் ததாகுப்பு ள்
பிைகயா ிக் ப்பட்டு பல்கவறு இயற்ர தமாழி ஆய்வுப் பணி ளுக்கு ஏற்ேவாறு வாக் ியங் ள்
இரணயா

வாிரசப்படுத்தப்பட ஆங் ில-தமிழ் இரணத் தைவுத்ததாகுதி

இரணத் தைவுத்ததாகுதி ள் ரபபிள், சினிமா மற்றும் தசய்தி
உள்ளடக் ியது.
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ைாமமூர்த்தி அேிவித்தபடி சிஐஎல்-இல் (Central Institute of Indian Languages (CIIL))
உள்ள தமிழ் உரை மற்றும் கபச்சு தைவுததாகுதி ளின் விவைங் ள் பின்வருமாறு அரமயும்:
உரைத் தைவுத்ததாகுதி:
தமிழ் சிஐஐஎல் தைவுத்ததாகுதி - தசால் எண்ணிக்ர : 8068759
தமிழ் இதழ் தைவுத்ததாகுதி - தசால் எண்ணிக்ர : 1805164
தமிழ் தசய்தித்தாள் தைவுத்ததாகுதி (வரல வலம்) - தசால் எண்ணிக்ர : 1059561
தமாத்த மூல உரை தசால் எண்ணிக்ர – 10933484
அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட தைவுத்ததாகுதி
தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தப்பட்டது:
BIS அரடயாளத் ததாகுதியால் அரடயாளப்படுத்தப்பட்டது - 1881646
LDC-IL அரடயாளத் ததாகுதியால் அரடயாளப்படுத்தப்பட்டது: 58557
கூோய்வு (chunking):
வாக் ிய எண்ணிக்ர : 20972
கூறு ளின் (chunk) எண்ணிக்ர : 160386
கபச்சுத் தைவுத்ததாகுதி:
தமாத்த கபச்சாளர் ள்: 453
தமாத்த கநைம்: 213: 37: 27
குேிப்பு: தை கசாதரன முடிந்ததும் கபச்சு தைவுத்ததாகுதியின் தமாத்த கநைமும் மாறும்.
12.3.1.4. தசால்சார் மூலவளங் ள் (Lexical resouces)
சுருங் கூேினால் ஒரு தசால்சார் மூலவளம் என்பது ஒன்று அல்லது பல அ ைாதி ரளக்
த ாண்ட ஒரு தைவுத்தளமாகும். குேிப்பிடப்படும் தமாழி ளின் வர ரயப் தபாறுத்து, தசால்சார்
மூலவளம் ஒரு தமாழி, இருதமாழி அல்லது பன்தமாழி எனத் தகுதி தபேலாம். இருதமாழி மற்றும்
பன்தமாழி தசால்சார் மூலவளங் ளில், தசாற் ள் ஒரு தமாழியிலிருந்து மற்தோரு தமாழிக்கு
இரணக் ப்படலாம் அல்லது இரணக் ப்படாமல் இருக் லாம். இரணக் ப்படும்கபாது, ஒரு
தமாழியிலிருந்து

மற்ேதமாழிக் ான

சமன்பாடு,

(இருதமாழி

தசால்சார்

மூலவளங் ளுக்கு)

இருதமாழிய இரணப்பு அல்லது (பன்தமாழி தசால்சார் மூலவளங் ளுக்கு) பன்தமாழியக்
குேிமானங் ள் மூலம் தசய்யப்படு ிேது. ஒகை தமாழியின் தவவ்கவறு அ ைாதி ரளக் த ாண்ட
ஒரு

தசால்சார்

மூலவளத்ரத

உருவாக் வும்

நிர்வ ிக் வும்
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தபாதுவான தசாற் ளுக்கு ஒரு அ ைாதி மற்றும் தவவ்கவறு சிேப்பு

ளங் ளுக்கு ஒன்று அல்லது

பல அ ைாதி ள்.
ஒரு தசால்சார் தைவுத்தளம் (lexical database) என்பது ஒரு தசால்சார் மூலவளமாகும், இது
அதன் உள்ளடக் ங் ரள அணு

அனுமதிக் கவண்டி ததாடர்புரடய தமன்தபாருள் சூழல்

தைவுத்தளத்ரதக்

தைவுத்தளமானது

த ாண்டுள்ளது.

வடிவரமக் ப்பட்டதா

(custom-designed)

தசால்சார்

இருக் லாம்

உள்ளிடப்பட்ட தபாது கநாக் த்திற் ான தைவுத்தளமா
தைவுத்தளத்தில்

கசமிக் ப்படும்

த வல் ள்

த வலுக் ா

அல்லது

தசால்சார்

இருக் லாம். தபாதுவா

தசால்வர ப்பாடு,

தனிப்பயன்
த வல்

ஒரு தசால்சார்

தசாற் ளின்

ஒருதபாருள்

பன்தமாழி ள் மற்றும் தவவ்கவறு தசாற் ளுக்கு அல்லது தசாற் ளின் ததாகுப்பு ளுக்கு
இரடயிலான தபாருண்ரம மற்றும் ஒலியனியல் உேவு ள் ஆ ியவற்ரே உள்ளடக்கும்.
ரடட்டி

(Deparment

of

Electronics

and

நிதியளிக்கும் திைாவிட தசால்வரலத் திட்டத்தின்

Information

Technology

(DeitY/ரடடி)

ீழ் இந்தி தசால்வரல அடிப்பரடயில் தமிழ்

தசால்வரல உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. ஏேக்குரேய 30000 ஒருதபாருள் பன்தமாழித் ததாகுதி ள்
உருவாக் ப்பட்டு நான்கு முக் ிய திைாவிட தமாழி ளுடன் இரணக் ப்பட்டுள்ளது (Rajendran
2002, Rajendran et al 2002). திைாவிடச் தசால்வரல இந்கதாதசால்வரலத் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாகும். த வல் பிாித்ததடுத்தல், இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு மற்றும் பிே இயற்ர தமாழி
ஆய்வுப் பயன்பாடு ளுக் ா

தமாழிரயக்

டந்து பவனிவை நி ழ்நிரல (ஆன்ரலன்) தசால்சார்

தைவுத்தளங் ளா தசால்வரல ள் உள்ளன.
தசன்ரனயிலுள்ள தமிழ் இரணயக்
த ாண்ட தமிழ்

ல்விக் ழ ம் நிதி உதவியால் 50000 தசாற் ரளக்

ாட்சி மூலப்தபாருண்ரம-தசாற் ளஞ்சியம் (Tamil visual onto-thesaurus)

(Rajendran 2018) க ாயம்புத்தூர் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடத்தால் உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்ச்

தசாற்தோர

வர ப்பாடியல்

வர ப்பாடு

தசய்யப்பட்டு

பல்கவறு

வர யான

தசாற்தபாருண்ரம அல்லது தசால் உேவு ளால் ததாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
12.3.1.5. இலக் ணங் ள் (Grammars)
இலக் ணத்தின்

வளமான

வளம்

தமிழில்

உள்ளது.

மைபுசார்

த ாள்ர

அடிப்பரடயா க் த ாண்டரவ முதல் சாம்ஸ் ியன் ஆக் முரே மாற்ேிலக் ண த ாள்ர
உள்ளிட்ட நவீன த ாள்ர
பயன்பாட்டில். தசாற்தோடர்

ரள
ள்

ள் வரையிலான அரனத்து வர யான இலக் ணங் ளும் தமிழின்
ட்டரமப்பு இலக் ணம் (Phrase strucuture grammar), சூழல்

ட்டில்லா இலக் ணம் (Contex Free Grammar (CFG)), சூழல்
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Sensitive Grammar (CSG)),

டாக் இலக் ணம் (Tag grammar),

தசால்சார் தசயல்பாட்டு

இலக் ணம் (Lexical Functional Grammar (LFG)), சார்பு இலக் ணம் (Dependency Grammar),
பாணினி இலக் ணம் மற்றும் ததால் ாப்பியம் ஆ ியவற்ரே அடிப்பரடயா க் த ாண்ட
தசயல்முரே ள்

தமிரழக்

ணினிச்தசயல்

முரேக்குப்

பயன்படுத்படு ின்ேன.

இந்தியதமாழியிலிருந்து இந்தியதமாழி தமாழிதபயர்ப்பு (Indian Language to Indian Language
Machine Translation (ILILMT) திட்டத்தில் பாணிசார் வடிவவாதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது
மற்றும் புகன சிடாக் (CDAC) ஊக்குவித்த ஆங் ிலத்திலிருந்து இந்தியதமாழி தமாழிதபயர்பு
(Englsih to Indina Language (EILMT) திட்டத்திற்கு கடக் வடிவவாதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம் ஆங் ிலத்திற்கும் தமிழுக்கும் இரடயில் தமாழிதபயர்ப்பு முரேரய
உருவாக்குவதற்கும்

தமிழிற் ான

ஆழமற்ே

பகுப்பாய்ரவ

உருவாக்குவதற்கும்

சார்பு

இலக் ணத்ரதப் பயன்படுத்தியுள்ளது.
12.3.2. தமாழி ததாழில்நுட்பம்: ருவி ள், ததாழில்நுட்பங் ள் மற்றும் பயன்பாடு ள்
12.3.2.1. கபச்சு அேிதல் (Speech recognition)
கபச்சிலிருந்து உரை (Speech to text (STT) அதாவது உரை கபச்சா
Speech) (TST)
(நயீமுல்லா
மற்றும்

மாற்றுவது (Text to

இயற்ர தமாழ் ஆய்வின் ஒரு சவாலான பணியாகும். தயக்னநாைாயணா

ான் மற்றும் தயக்னநாைாயணா 2001), கைமா ஏ.மூர்த்தி, ஏ.ஜி.ைாம ிருஷ்ணன்

டி.நா ைாஜன்

ஆ ிகயார்

கபச்ரச

உரையா

மாற்றுவதற் ான

அடித்தளத்ரத

அரமத்துள்ளனர். ஏ.ஜி.ைாம ிருஹ்னன் ஒரு தபாிய தசாற்தோர ரய உள்ளடக் ிய தமிழ்
தவளிப்பாடு ரள அேிய நைம்பியல் பின்னல் மற்றும் முற்றுநிரல மாேி ரளப் பயன்படுத்தி ஒரு
தானியங் ி கபச்சு அேிதல் முரேரய உருவாக் ினார். டி. நா ைாஜன் DST-TIDE- நிதி உதவியுடன்
"தபருமூரள

வாதம்

த ாண்ட

கபச்சாளர் ளுக் ான

கபச்சு-உள்ளீட்டு

கபச்சு-தவளியீட்டு

ருத்துப்பாிமாற்ே ததாடர்பு உதவிக் ருவி’ (Speech-Input Speech-Output Communicatin Aid (SISOCA)
for speakers of Cerebral Palasy) என்ே தமான்தபாருரள உருவாக் ினார். ’கபச்சிலிருந்து
உரை’க் ா

கூ ிள் ஆட்தமாப் (Google AdMob) ஒரு தமன்தபாருரளக் த ாண்டுள்ளது.

ஒலிவாங் ி மூலம் கபசப்படும் குைரல அரடயாளம்

இது

ண்டு தமிழ் உரைரயத் தானா த் தட்டச்சு

தசய்யும். இந்த தட்டச்சு தசய்த உரைரய ஒருவர் கசமித்து எங்கும் பயன்படுத்தலாம். இந்த
தமன்தபாருள் Google Chrome (பதிப்பு 25 அல்லது அதற்கு கமற்பட்டது) உலாவியில் (browser)
மட்டுகம தசயல்படும். கூ ிள்பிகள தமிழ் கபசிலிருந்து உரை மாற்ேிரய வழங்கு ிேது. அழ ி
ஆண்ட்ைாய்டு பயன்பாடு-குைல் உள்ளீடு என்பது 100+ தமாழி ளுக் ான கபசிலிருந்து உரை
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மாேியாகும். அழ ி ஆண்ட்ைாய்டு பயன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தும் கபாது, தட்டச்சு தசய்வரதத்
தவிை, ஒருவர் தமிழ் உட்பட பல தமாழி ளில் கபசலாம் மற்றும் ஒருவாின் உரை ரள
உருவாக் லாம். க ாயம்புத்தூர் த ாங்கு தபாேியியல்

ல்லூாியின் தங் ைாஜன் தமிழிற் ான

கபசிலிருந்து உரை அரமப்பின் வளர்ச்சிக்கும் பங் ளித்தார் (Thankarajan et al 2008 a, 2008 b).
12.3.2.2. கபச்சு உருவாக் ம் (Speech synthesis)
கபச்சு அேிதல், அதாவது கபசிலிருந்து உரை மாற்ேம் இன்னும் பாைாட்டத்தக்

அளரவ

எட்டவில்ரல என்ோலும், கபச்சு ததாகுப்பு அதாவது உரையிலிருந்து கபச்சு (Text-to-speech)
பாைாட்டத்தக்

நிரலரய எட்டியுள்ளது. ஐ.ஐ.டி. (Indian Institue of Technology (IIT/ஐ.ஐ.டி.)

தசன்ரன தமிழின் இந்தத் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முக் ிய பங் ளிப்ரப தசய்துள்ளது.
தபங் ளூாிலுள்ள ஐ.ஐ.எஸ்.சி. (Indian Institue of Science (IISC/ஐ.ஐ.எஸ்.சி.) நிறுவனமும் கபச்சு
பகுப்பாய்விற்குப் தபரும்

பங் ளிப்பு

தைவுத்ததாகுதிரய உருவாக்

தசய்துள்ளது.

இந்தச்

சூழலில் தமிழுக் ான

கபச்சு

ரமசூாிலுள்ள சி.ஐ.ஐ.எல். நிறுவனம் கமற்த ாண்ட முயற்சி ளும்

பாைாட்டப்பட கவண்டும்.
எழுதப்பட்ட உரைரய கபச்சு வடிவமா மாற்ே பல முயற்சி ள் உள்ளன. உரையிலிருந்து
கபச்சு உருவாக்

ஒழுங் ரமப்பு ரள கமம்படுத்த முன்கனாடியா ச் தசயல்பட்ட நிறுவனங் ள்

ஐ.ஐ.டி தசன்ரன, சர்வகதச திைாவிட தமாழியியல் பள்ளி (International Institute of Dravidian
Linguistics (ISDL), திருவனந்தபுைம் மற்றும் ஐ.ஐ.எஸ்.சி,, தபங் ளூர், எஸ்.எஸ்.என். தபாேியியல்
ல்லூாி, தசன்ரன என்பன ஆகும். ஐ.எஸ்.டி.எல் தமிழுக்கு மி வும் திேரமயான உரையிலிருந்து
கபச்சு

உருவாக்

ஒழுங் ரமப்ரப

உருவாக் ியுள்ளது

(Subramoniyam

2001).

ஐ.ஐ.டி

தசன்ரனயில் இருந்த தயக்னநாைாயணனால் தமிழ் உரையிலிருந்து கபச்சு உருவாக்

முயற்சி

ததாடங் ப்பட்டது. அவைது மாணவி கைமா ஏ. மூர்த்தி அவரைப் பின்ததாடர்ந்து இந்த
ஆைாய்ச்சியில் நிரேய பங் ளித்தார். அவர் தமிழிற் ா

ஒரு பாைாட்டத்தக்

உரையிலிருந்து

கபச்சுத் ஒழுங் ரமப்ரப உருவாக் ியுள்ளார். உரையிலிருந்து

கபச்சு ஒழுங் ரமப்பிற் ான

உள்ளீடு

சில

எப்கபாதும்

தூய்ரமயான

உரை

சுருக் தசாற் ள் மற்றும் தைமற்ே தசாற் ளா

அல்ல;

அதில்

தரலப்தபாழுத்தன் ள்,

இருக் லாம், அரவ முதலில் ததாடர்புரடய

முரேயான தமிழ் எழுத்து வடிவத்திற்கு மாற்ேப்பட கவண்டும். இந்த பணிரய நிரேகவற்ே உரை
இயல்பாக் ம்

ததாகுதி

தமாழி ளுக் ான

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

உரையிலிருந்து

கபச்சு

டி.

நா ைாஜன்

உருவாக் ம்

–

ஊன

(Nagarajan)

’இந்திய

உதவிக் ருவி ளுடன்

ஒருங் ிரணந்த உயர்தை கபச்சிலிருந்து உரை’ (Development of Text-to-Speech synthesis for
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Indian Languages – High Quality TTS Integrated with Disability Aids) என்ே ஆய்த்திட்டடத்ரத
கமற்த ாண்டார். கமலும் அவர் தசன்ரனயிலுள்ள தமிழ் இரணயக்
உதவியுடன்
மகலசிய

ல்விக் ழத்தின் நிதி

’Speech enabled interactive enquiry system in Tamil’ என்பரத

முைசு

ஒழுங்குமுரே ள்

என்ே

நிறுவனத்தின்

நிதி

உருவாக் ினார்.

உதவியுடன்

எச்.எம்.எம்

அடிப்பரடயில் ’மகலசிய தமிழர் ளுக் ான உரையிலிருந்து கபச்சு ஒழுங் ரமப்ரப’ அவர்
உருவாக் ினார். ‘ ட்புல ஊனம் உள்ளவர் ளுக் ா ப் கபச்சு உதவிக்

ருவி ரள’ (Speech

Assistive Aids for Visually Challenged People) என்பதும் அவைால் உருவாக் ப்பட்டது.
ஏ.ஜி.ைாம ிருஷ்ணன்

தமிழிற் ான

உரையிலிருந்து

கபச்சு

உருவாக் த்திற் ா

ஒரு

ஒழுங் ரமப்ரப உருவாக் ினார் (Ramakrishnan 2007).
ஐ.ஐ.டி. தசன்ரனயின் தரலரமயில் கூட்டரமப்பு முரே திட்டத்தின்

ீழ் இயந்திை

வாசிப்பு உரைரய மனித குைலில் வழங் க்கூடிய ஒரு உரையிலிருந்து கபசு தமன்தபாருள்
உருவாக் ப்பட்டது. உரையிலிருந்து கபசு தமன்தபாருள் தமன்தபாருள் பார்ரவக் குரேபாடு ள்
அல்லது

வாசிப்பு

எழுதப்பட்ட

குரேபாடு ள்

பரடப்பு ரளக்

ஒழுங்குமுரேரயத்
பயனர் ளுக்கு

உள்ளவர் ள்

க ட்

அல்லது

அனுமதிக் ிேது.

திரை

வாசிப்பானுடன்

ஒலியுணர்

இரடமு த்தின்

புாிந்துத ாள்ளவும் தசயல்படுத்தவும்

ணினி

இந்த

தமாரபல்

உரையிலிருந்து

ஒருங் ிரணக்கும்கபாது
உதவியுடன்

சாதனத்தில்

ட்புல

ணினிச்

கபச்சு

ஊனமுள்ள

தசயல்பாடு ரளப்

உதவும். இவ்வாறு திரை வாசிப்பான்ன் ஒருங் ிரணந்த

உரையிலிருந்து கபசு ஒழுங் ரமப்பு ஒரு திேனுள்ள உதவி ததாழில்நுட்பமா
பார்ரவ-சவால் உள்ள பிாிவினருக்கும் சமூ த்தின்

இருக்கும். இது

ற்ேல் குரேபாடுள்ள பிாிவினருக்கும் ஐ.சி.டி

(Information and communications technology (ICT)) மற்றும் அேிவுப் ப ிர்வின் நன்ரம ரளப்
பயன்படுத்த உதவும்.
12.3.2.3. இலக் ண பகுப்பாய்வு (Grammatical analysis)
இயற்ர யான

தமாழியின்

முக் ியமான

இலக் ணப்

பகுப்பாய்வு

ஒலியனியல்

பகுப்பாய்வு, உருபனியல் பகுப்பாய்வு, ததாடாியல் பகுப்பாய்வு ஆ ியவற்ரே உள்ளடக்கும்.
தமிழ் ஒப்பீட்டளவில் தசால்வாிரசக்

ட்டுப்பாடு இல்லாத, விரன இறுதி மற்றும்

திாிபுறும் தசாற் ள் த ாண்ட தமாழி ஆகும். படர்க்ர
தபயர் ள்)

ஒற்ரே-பன்ரம

ாட்டு ின்ேன.

தமிழ்

கவறுபாடு

தமாழியில்,

மற்றும்

இடப் மாற்றுப் தபயர் ள் (பதிலீடு

ஆண்பால்-தபண்பால்

விரனச்தசால்ரலப்

தபாறுத்து

கவறுபாட்ரடக்

ஒரு

பங்க ற்பாளர் ள் (எழுவாய், தசயப்படுதபாருள், மரேமு ச் தசயப்படுதபாருள்,
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இருப்பிடம் கபான்ேரவ) அரவ ஏற்கும் கவற்றுரம உருபு ளால் அரடயாளம்

ாணப்படும்.

தமிழ் ஒரு ஒட்டுநிரல தமாழி என்பதால், தசாற் ள் பல உருபன் ரள இரணப்பதன் மூலம்
உருவா ின்ேன. ஒரு தமிழ் தசால் என்பது பிே இலக் ணச் கசர்க்ர
கவரைக் த ாண்ட ஒரு

ளுடன் இரணந்த ஒரு

லரவயாகும். தமிழ்ச் தசாற் ளின் நீளம், சிக் லான தன்ரம மற்றும்

வர ரயப் தபாருட்படுத்தாமல், அடுத்தடுத்த கசர்க்ர
கவர் ரள ஓர்ரச நிரல வரை அரடயாளம்

ரளக்

வனமா

அ ற்றுவதன் மூலம்

ாணலாம். பாைம்பாியமா , ஒரு தமிழ் தசால் அதி

அளவில் ஆறு பகுதி ளா ப் பிாிக் ப்பட்டுள்ளது, அதாவது பகுதி (முதன்ரமப் பகுதி), சந்தி
(சந்தி), வி ாைம் (மாறுபாடு), இரடநிரல (நடுப் பகுதி), சாாிரய (ஒலி இரசவி) மற்றும் விகுதி
(முற்றுருபு) . எடுத்துக் ாட்டா , நடந்தனன் என்ே தசால் பின்வரும் உருபன் ளால் ஆனது: நட+
(த்) ந் + த் + அன் + அன். நடுப் பகுதியும் மற்றும் விகுதியும் முதன்ரமப் பகுதிக்கு இலக் ணம்
கசர்க்கும். நடுப் பகுதி

ாலத்ரதயும் விகுதி பாலினத்ரதயும் குேிக் ிேது. வழக் மா , முதன்ரமப்

பகுதி என்பது அதன் தபாருளுக்குப் தபாறுப்பான தசால்லின் முக் ிய பகுதியாகும்.
12.3.2.3.1. கடா ன் ளா ப் பிாித்தல் (Tokenization)
கடாக் ன் ளா ப்

பிாித்தல்

(Tokenization)

என்பது

த ாடுக் ப்பட்ட

உரைரய

கடாக் ன் ள் (tokens) எனப்படும் அலகு ளா ப் பிாிக்கும் தசயல்முரேயாகும். கடாக் ன்
தசால்லா கவா எண்ணா கவா
அலகு ளின் எல்ரல ரளக்

நிறுத்தற்குேியா கவா

இருக் லாம்.

தசால்

அல்லது

பிே

ண்டேிவதன் மூலம் கடாக் ன் ளா ப் பிாித்தல் இந்த பணிரய

தசய் ிேது. ஒரு தசால்லின் இறுதியும் அடுத்த தசால்லின் ததாடக் மும் தசால் எல்ரல என்று
அரழக் ப்படு ிேது. கடாக் ரனகசஷன் என்பரத நரடமுரேப் பயன்பாட்டிற் ா ச் தசால்
பிாித்தல் என எளிரமயா ப் புாிந்துத ாள்ளலம். எடுத்துக் ாட்டா , கடாக் ன் பிாிப்பான்

’இைாமன் ஒரு பழம் தின்ோன்.‘ என்ே வாக் ியரத இைாமன், ஒரு, பழம், தின்ோன், . (நிறுத்தற்குேி)
என கடாக் ன் ளா ப் பிாிக்கும். கடாக் ன் ளா ப் பிாிக்கும் தசயல்பாட்ரடச் தசய்யும்

ணினி

ஒழுங் ரமப்பு கடாக் ன் பிாிப்பான் (Tokenizer) எனப்படும்.
கடாக் ரனகசஷன் ததாடர்ச்சியான உரையின் ஒரு பகுதிரயத் தனித்தனிச் தசாற் ளா ப்
பிாிக்கும். ஆங் ிலம் கபான்ே தமாழிரயப் தபாறுத்தவரை இது மி வும் சுலபமானது; ஏதனனில்
தசாற் ள் தபாதுவா

இரடதவளி ளால் பிாிக் ப்படு ின்ேன. இருப்பினும், தமிழ் கபான்ே

ஒட்டுநிரல தமாழி ள் அத்தர ய முரேயில் தசால் எல்ரல ரளக் குேிக் வில்ரல; கமலும் அந்த
தமாழி ளில் உரைரயப் பிாிப்பது ஒரு முக் ியமான பணியாகும். அதற்கு அம்தமாழியில் உள்ள
தசாற்தோர

மற்றும் தசாற் ளின் உருபனியல் பற்ேிய அேிவு கதரவப்படும். சில கநைங் ளில்
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இந்தச் தசயல்முரே தைவு அ ழ்ந்ததடுப்பில் (data mining) தசாற்ரப (Bag of Words (BOW)
உருவாக் ம் மற்றும் தசாற்தபாருள் மயக் நீக் ம் (Word Sense Disambiguation (WSD) கபான்ே
நி ழ்வு ளிலும் பயன்படுத்தப்படு ிேது.
தமிரழ கநாக் ிய அரனத்து எந்திைதமாழிதபயர்பு அரமப்பு ளும் கடாக் ரனகசஷனில்
ததாடங் ப்பட கவண்டும்.
12.3.2.3.2. பகுதி ஆய்தல் (Stemming)
தமாழியியல் உருபனியல் மற்றும் த வல் மீட்தடடுப்பில், பகுதிரயப் பிாித்தல் என்பது
திாிபுற்ே (அல்லது சில கநைங் ளில் ஆக் ப்பட்ட) தசாற் ரள அவற்ேின் தசால் பகுதியா
அல்லது அடிப்பரட அல்லது கவர் வடிவமா க் குரேக்கும் தசயல்முரேயாகும். பகுதி என்பது
தபாதுவா
ஒத்ததா

எழுதப்பட்ட ஒரு தசால் வடிவம் ஆகும். பகுதி தசால்லின் உருபனியல் கவருக்கு
இருக்

ததாடர்புரடய

கவண்டியதில்ரல; இந்த பகுதி ஒரு சாியான கவைா
தசாற் ள்

ஒகை

பகுதியுடன்

ததாடர்புரடயதா

இல்லாவிட்டாலும்,

இருப்பது

கபாதுமானது.

எடுத்துக் ாட்டா , வா, வந்தான், வரு ிோன், வருவான் என்ே தசாற் ரள ஆய்ந்து வா, வ, வரு
என்ே ஒகை தபாருரளத் தரும் பகுதி ரள அரடயாளம்

ாண்பது பகுதி ஆய்தல் எனப்படும்.

தசாற் ரள உருபன் ளா ப் பிாித்து பகுதிரய அரடயாளம் ாணும் ணினி ஒழுங்குமுரே பகுதி
ஆய்வி (stemmer) எனப்படும்.
பகுதி ஆய்தல் அல்லது பிாித்தலுக் ான வழிமுரே ள் 1960 ளில் இருந்து

ணினி

அேிவியலில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. பல கதடுதபாேி ள் ஒகை மாதிாியான பகுதி தசாற் ரள
ஒரு

வர யான

வினவல்

விாிவாக் மா க்

ருது ின்ேன,

இது

கவறுபட்டரவ ரள

ஒருங் ிணக்கும் (conflation) ஒரு தசயல்முரே ஆகும். ஒரு தசால்லின் பகுதிரயப் பிாிக்கும்/ஆயும்
ஒரு

ணினி நிைல் அல்லது துரணநிைல், ஒரு பகுதி ஆய்வு நிைல், பகுதி ஆய்வு வழிமுரே என்று

அரழக் ப்படலாம்.
தமிழிற் ா

ஏைாளமான பகுதி ஆய்வி ஒழுங் ரமப்பு ள் உருவாக் ப் (Thkarasu and

Manavalan 2013). அரவ தைவுத்ததாகுதி அல்லது உரை ரள கடாக் ன் ளா ப் பிாிக் ப்பட்ட
தசாற் ளிலிருந்து பகுதிரயப் பிாிக் ப்படுப் பயன்படு ின்ேன.
12.3.2.3.3. தசால்லன் ஆய்தல் (Lemmatization)
தமாழியியலில் தசால்லன் ஆய்தல் (Lemmatization) என்பது ஒரு தசால்லின் திாிபுற்ே
வடிவங் ரள ஒன்ேிரணக்கும் தசயல்முரேயாகும்; இதன்படி திாிபுற்ே வடிவங் ரள ஒரு
தபாதுவான வடிவத்திலிருந்து விரளந்ததா க் ருத் இயலும். இது தசால்லின் தசால்லன் அல்லது
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அ ைாதி வடிவத்தால் அரடயாளம்

ாணப்படு ிேது.

என்பது ஒரு தசால்லின் தசால்லரன அதன்
தீர்மானிக்கும்

வழிமுரேயாகும்.

பகுதி

ணினி தமாழியியலில் தசால்லன் ஆய்தல்

ருதப்பட்ட தபாருண்ரமயின் அடிப்பரடயில்

ஆய்வு

கபாலல்லாமல்

தசால்லன்

ஆய்வு,

ஒரு

வாக் ியத்தில் மட்டுமன்ேி அண்ரட வாக் ியங் ள் அல்லது ஒரு முழு ஆவணம் கபான்ே அந்த
வாக் ியத்ரதச்

சுற்ேியுள்ள

தபாிய

சூழலுக்குள்ளும்

தசால்வர ப்பாடு மற்றும் தபாருண்ரமச் சாியா

ஒரு

தசால்லின்

அரடயாளம்

ருத்தப்பட்ட

ாணப்படுவரதச் தசால்லன்

ஆய்தல் சார்ந்துள்ளது. இதன் விரளவா , திேரமயான தசால்லன் ஆய்வு வழிமுரே ரள
உருவாக்குவது ஆைாய்ச்சியின் திேந்த பகுதி ஆகும். எடுத்துக் ாட்டா

வா, வந்தான், வரு ிோன்,

வருவான் என்பரத உருபன் ளா ப் பிாிக்ர யில் வா, வ, வரு என்ே பகுதி ள் விரளயும்.
இப்பகுதி ள் எல்லாம் ஒகை தபாருரள உணர்த்துவதன்
தசால்லனின் (அ ைாதிப் பதிவின்) கவறுபட்ட வடிவங் ளா க்

ாைணமா

அரவ வா என்ே

ருதப்படகவண்டும். தசால்லன்

ஆய்ரவ தசயல்படுத்தும் ணினி ஒழுங் ரமப்பு தசால்லன் ஆய்வி என்று அரழக் ப்படு ிேது.
அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம், ஏ.யூ.க .பி.சி.ஆர்.சி. மற்றும் அண்ணா பல் ரலக் ழ ம்
ஆ ியநிறுவனங் ளாலும் சில தனிநபர் ளாலும் தசால்லன் ஆய்வி ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.
12.3.2.3.4. உருபனியல் பகுப்பாய்வு (Morphological analysis)
உருபனியல் பகுப்பாய்வு என்பது தசாற் ரளத் தனித்தனி உருபன் ளா ப் பிாித்து
உருபன் ளின் வகுப்ரப அரடயாளம்
டினம்

ாணும் தசயல்முரேயாகும். இந்தச் தசயல்பாட்டின்

ருதப்படும் தமாழியின் உருபனியல் (அதாவது தசாற் ளின் அரமப்பு) சிக் ரலப்

தபாறுத்தது. ஆங் ிலத்தில் மி வும் எளிரமயான உருபனியல் உள்ளது, குேிப்பா

திாிபுசார்

உருபனியல்; எனகவ இந்தச் தசயல்பாட்ரட முற்ேிலுமா ப் புேக் ணித்து, ஒரு தசால்லின்
சாத்தியமான அரனத்து வடிவங் ரளயும்
தசாற் ளா

ணிக்

(எ. ா.open, opens, opened, opening) தனித்தனிச்

இயலும் எளிய மாதிாி கபாதுமானது. தமிழ் மி வும் கமம்பட்ட ஒட்டுநிரல

ஒருங் ிரணந்த இந்திய தமாழியாகும்; எனகவ, அத்தர ய அணுகுமுரே சாத்தியமில்ரல;
ஏதனனில் ஒவ்தவாரு அ ைாதி பதிவும் ஆயிைக் ணக் ான தசால் வடிவங் ரளக் த ாண்டிருக்
கவண்டிவரும். எனகவ தமிழுக்கு உருபனியல் ஆய்வி மி த் கதரவயானதாகும். உபனியல்
பகுப்பாய்வு

தசய்யும்

அரழக் ப்படு ிேது.

ணினி

இப்பகுப்பாய்வி

உருபன் ளா ப் பகுப்பாய்வு தசய்யும்.

ஒழுங் ரமப்பு

வந்தான்

உருபனியல்
என்ே

தசால்ரல

மட்டுமன்ேி வ என்பது ‘come’
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பகுப்பாய்வி
வ+ந்த்+ஆன்

என்று
என

என்று தபாருள்படும்
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என்றும், ந்த் என்பது இேந்த ாலம் உணர்த்தும் என்றும் ஆன் என்பது ஆண்பால் ஒருரமரயக்
குேிக்கும் என்ே த வல் ரளயும் தரும்.
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு (Machine Translation (MT)) உள்ளிட்ட பல என்எல்பி
பயன்பாடு ளுக்கு

உருபனியல்

பகுப்பாய்வி

உருவாக்குவது

முக் ியமானது.

தமிழுக் ான

தற்கபாரதய உருபனியல் பகுப்பாய்வி ள் பிாிப்பரத முக் ியமா ச் சாத்தியமான அரனத்து
உருபு ரளயும் உருவாக் ச் தசயல்படுத்தும்; பின்னர் இலக் ண விதி ள் அல்லது கடக் ிங்
தபாருந்தாத

தன்ரமரயப்

பயன்படுத்தி

பின்

ஆய்வின்

கபாது

சாியானரவ ரளத்

கதர்ந்ததடுக்கும்.
ஐ.ஐ.டி.

ான்பூாில் கமற்த ாள்ளப்பட்ட அனுசாை

திட்டத்தின்

ீழ் தமிழுக் ான முதல்

உருபனியல் பகுப்பாய்வி உருவாக் ப்பட்டது. அனுசாை ா திட்டத்தில் உருபனியல் பகுப்பாய்வுத்
ததாகுதிக் ா

உருவாக் ப்பட்ட சட்ட த்தின் அடிப்பரடயில் ைாகஜந்திைன் தமிழிற் ான முதல்

உருபனியல் பகுப்பாய்விரய உருவாக் ினார். பின்னர் அரத AUKBCRC கமம்படுத்தியது.
தமிழுக் ான உருபனியல் பகுப்பாய்விரய உருவாக்குவதில் பின்வரும் நிறுவனங் ள் குேிப்பிடத்
தகுந்தன: இந்திய தமாழி ளின் ரமய நிறுவனம் (Ganesan 1994; Ganesan and Francis Ekka
(1994), ஏ.யூ.க .பி.சி.ஆர்.சி (Viswanathan 2000; Viswanathan et al 2003; Vijay Sundar Ram et
al 2010; Marimuthu et al 2013), அண்ணா பல் ரலக் ழ ம் (Anandan et al 2002), அமிர்தா
விஷ்வ வித்யபீடம், க ாயம்பத்தூர் (Dhanlakshmi et al 2009a. 2009b; Menon 2009; Anand
Kumar et al 2009; Anand Kumar et al 2010a;
பல் ரலக் ழ ம்

Anand Kumar et al 2010b), தமிழ்ப்

(Rajendran 1999; Rajendran et al 2003, Rajendran 2006), மத்தியப்

பல் ரலக் ழ ம், ரைதைாபாத் (Arulmozi 1998; Winston Cruz 2002; Ramaswami 2003),
தசன்ரனப்

பல் ரலக் ழ ம்

(Deivasundaram

and

Gopal

2003),

அண்ணாமரலப்

பல் ரலக் ழ ம் (Ganesan 2003). சில தனிப்பட்ட முயற்சி ளும் கமற்த ாள்ளப்பட்டன.
எடுத்துக் ாட்டா , ததய்வசுந்திைத்தின் தமிழ்ச் தசால்லாய்வி/தசால்லாளர் மற்றும்

கணசனின்

உருபனியல் பகுப்பாய்வி இவற்ரேக் கூேலாம். அ ிலன் மற்றும் பங் ாளி ள் (Ahilan et al 2015)
விதிமுரே அணுகுமுரே அடிப்பரடயில் தசம்தமாழி உரைக்கு ஒரு உருபனியல் பகுப்பாய்விரய
உருவாக் ியுள்ளனர்.
தசய்யப்பட்டுள்ளன

தவளிநாட்டிலிருந்தும்
(Vasu

Ranganathan

1997,

சில

குேிப்பிடத்தக்

Loganathan

Mokanarangan et al 2016, Ranganathan 2016 b).
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et

al

பங் ளிப்பு ள்
Lushanthan

2014;
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பல்கவறு

வர யான

உருனியல்

பகுப்பாய்வி ள்

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

விதி

அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரே, வாிரச புலக்குேிப்புதசய்யும் அணுகுமுரே மற்றும் இயந்திை
ற்ேல் அணுகுமுரே கபான்ே தவவ்கவறு அணுகுமுரே ள் ர யாளப்பட்டுள்ளன.
12.3.2.3.5. உருபனியல் உருவாக் ம் (Morphological Generation)
உருபனியல் உருவாக் ம் உருபனியல் ஆய்வின் மறுதரலயாகும். ஒரு தசால்லின்
உள்ளரமப்பு உருப்படுத்தத்ரத புே அரமப்பு வடிவமா

மாற்றும் தசயல்பாடு உருபனியல்

உருவாக் ம் எனப்படும். உருபனியல் உருவாக் த்ரத தசயல்படுத்தும்
உருபனியல் உருவாக் ி எனப்படும். எடுத்துக் ாட்டா

ணினி ஒழுங் ரமப்பு

உருபனியல் உருவாக் ி வ, ந்த், ஆன்

என்ே உருபன் ரள இரணத்து வந்த்தான் என்ே தசால் வடிரவ உருவாக்கும்.
தபரும்பாலான இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு அரமப்பில் இறுதி ததாகுதி உருபனியல்
உருவாக் ி ஆகும்.

ஒரு குேிப்பிட்ட இலக் ண வர க்கு ஒரு தசால் வடிவத்ரத உருவாக் ,

அதனுடன் ததாடர்புரடய ஒட்டு ள் கவர்ச் தசால்லுடன் இரணக் ப்பட கவண்டும். உருபனியல்
உருவாக் ி முந்ரதய ததாகுதியிலிருந்து அதன் உள்ளீட்ரட எடுக் ிேது. உள்ளீடு தசால்லின்
கவரையும் அதன் இலக் ணக் கூறு ரளயும் த ாண்டிருக்கும். உருபனியல் உருவாக் ி பின்னர்
இலக்கு தமாழியின் உருபனியல் விதி ளின் அடிப்பரடயில் கவர்ச்தசால்லுடன் ததாடர்புரடய
இலக் ணக்கூறு ரள தவளிப்படுத்தும் ஒட்டுக் ரள இரணத்து இலக்கு தமாழிச் தசால்
வடிவத்ரத உருவாக் ி தவளியீடு தசய்யும். இவ்வாறு உருவாக் ப்படும் தசாற் ள் முழுரமயான
இலக்கு தமாழி வாக் ியத்ரத உருவாக்குவதற்கு கவண்டி ஒன்ேிரணக் ப்படு ின்ேன. தமிரழக்
குேிரவக்கும் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரமப்பு ள் உருபனியல் உருவாக் ி ரள அல்லது
தசால் உருவாக் ி ரள உருவாக் ின. ILILMT cosortitum project மற்றும் EILMT consortitum
project ஆ ியரவ தமிழிற் ான உருபனியல் உருவாக் ியின் ஆ த்திற்குப் பங் ளிப்பு தசய்தன.
சி.ஐ.ஐ.எல்., ரைதைாபாத் மத்திய பல் ரலக் ழ ம், (Winston Cruz 2002; Ramasway 2000)
ஏ.யூ.க .பி.சி.ஆர்.சி (Menaka et al 2018), அமிர்தா விஷ்வ வித்யபீடம் (Manon 2009;
Anandkumar et al 2010) மற்றும் அண்ணா பல் ரலக் ழ ம் (Anandan et al 2001) அவற்ேின்
இயற்ர

தமாழி ஆய்வுத் திட்டங் ளுக் ான கதரவ ரளப் பூர்த்தி தசய்ய கவண்டி தமிழுக் ான

உருபனியல் உருவாக் ிரய ஆக் ின. தனிநபர் ளும் வணி
உருபனியல்

உருவாக் ிரய

ஆக்

முயன்ேன.

நிறுவனங் ளும் கூட தமிழ்

எடுத்துக் ாட்டா

அல்டிகமட்

சாப்ட்கவர்

தசால்யூஷன், திண்டுக் ல் என்ே நிறுவனத்ரதச் சார்ந்த துரைபாண்டி உருவாக் ிய ‘தமிழ் விரன
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வடிவங் ளுக் ான

உருபனியல்

உருவாக் ி

மற்றும்

பகுப்பாய்வு

இயந்திைதிைம்’

என்ே

தமன்தபாருரளக் கூேலாம் (துரைபாண்டி 2006).
12.3.2.3.6. தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தல்
தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தல் (Parts of Speech tagging (POS tagging)) தசயல்பாடு

ஒரு வாக் ியத்ரதக் த ாடுத்தால், ஒவ்தவாரு தசால்லின் தசால்வர ப்பாட்ரடயும் தீர்மானிக்கும்.
தசால்வர ரய அரடயாளப்படுத்தும்

ணினி ஒழுங் ரமப்பு தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி

(Parts of Speech tagger (POS tagger)) எனப்படும். எடுத்து ாட்டா

இைாமன் மாம்பழம்

தின்ோன் என்ே வாக் ியம் தைப்படுர யில் தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தி இைாமன் என்பரத

தபயர் எனவும் மாம்பழம் என்பரத தபயர் எனவும் தின்ோன் என்பரத விரன எனவும்
அரடயாளப்படுத்தும்.

பல

தசாற் ள்,

குேிப்பா ப்

தபாதுவானரவ,

தசால்வர ப்பாடு ளா ச் தசயல்படக்கூடும். சில தமாழி ள் பிே தமாழி ரள

பல

விட

அதி

அளவில் தசால்வர ப்பாட்டு மயக் ம் ாட்டும். குேிப்பா ஆங் ிலம் கபான்ே குரேந்த அளவில்
திாிபுறும் தமாழி ள் இத்தர ய தசால்வர ப்பாட்டு மயக் த்திற்கு ஆளா ின்ேன. சீன தமாழி
இத்தர ய தசால்வர ப்பாட்டு மயக் த்திற்கு ஆளா ின்ேது; ஏதனனில் இது கபசப்படுர யில்
கபாது ஒரு சுைம்சார் தமாழி (tonal language) ஆகும். தமிழ் திாிபு அடிப்பரடயில் தசழுரமயான
தமாழி. தசால்வர

அரடயாளப்படுத்தல் இலக் ண வர ப்பாடு மயக் ரத அ ற்ேலாம். (இரு

தசால்வர ப்பாடு ரளச்

சார்ந்த

ஒருதசால்

கபாலி ள்

ஒகை

வடிவில்

இருப்பதால்

தசால்வர ப்பாட்டு மயக் ம் ஏற்படும்).
ஒவ்தவாரு

தசால்லின்

தசால்வர ப்பாட்ரட

தீர்மானிக்கும்

ஒழுங் ரமப்பு

தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தி (POS tagger) என்று அரழக் ப்படு ிேது. தமிழுக் ான
தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளத் ததாகுதி ள் (POS tag set)

பல நிறுவனங் ளாலும்

தனிநபர் ளாலும் உருவாக் ப்பட்டன. இந்திய தமாழி ளின் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சித் திட்டம்
(Technological Development of Indian Languages (TDIL/டி.டி.ஐ.எல்) தமிழ் உள்ளிட்ட எல்லா
இந்திய தமாழி ளுக் ா பி.ஐ.எஸ்./பிஸ் (Bureau of Indian Standards (BIS)) தசால்வர ப்பாட்டு
அரடயாளத்ததாகுதிரய

அேிமு ப்படுத்தியது.

இந்திய

தமாழி ளின்

தைவுத்ததாகுதி ள்

முன்முயற்சி (Indian Languages Corpora Initiative (ILCI/ஐ.எல்.சி.ஐ.) திட்டம் உட்பட அரனத்து
இந்திய அைசின் நிதியுதவி திட்டங் ளும் இரதப் பின்பற்று ின்ேது. ரமக்கைாசாஃப்ட், இந்தியா
‘இந்திய தமாழி ளுக் ான தபாதுவான தசால்வர ப்பாடு அரடயாளத்ததாகுதி’ சட்ட த்ரத
உருவாக்

முயற்சித்தது

(Sanakaran

Baskaran

et

al
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அரடயாளத்ததாகுதி (hierarchical tagset) ஆகும். தமிழுக்குக்

ிரடக்கும் மற்தோரு வர

அரடயாளத்ததாகுதி தட்ரடயான அரடயாளத்ததாகுதி (flat tagset) ஆகும்.
இந்தியதமாழி ளின் ரமயநிறுவனம் தமிழ் தைவுத்ததாகுதிரயச் தசால்வர ப்பாட்டிற்கு
அரடயாளப் படுத்த கவண்டி தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளத் ததாகுதிரய உருவாக் ியது.
அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம் அதன் இயற்ர தமாழி ஆய்வுத்திட்டங் ளுக் ா

ஒரு தசால்வர

அரடயாளத்ததாகுதிரய உருவாக் ிப் பயன்படுத்தியது (Dhanlakshmi et al 2009). தவளிநாட்டு
நிறுவனங் ளும் தனிநபர் ளும் தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளத் ததாகுதி உருவாக் த்திற்கு
குேிப்பிடத்தக்

பங் ளிப்பு

தசால்வர ப்பாட்டு

தசய்தன

(Ranganathan

அரடயாளப்படுத்தரல

2001;

Thyaparan

கமம்படுத்துவதற் ான

et

al

2018).

முயற்சி ளும்

கமற்த ாள்ளப்பட்டன (Selvam et al 2009). தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தலுக்கு
இைண்டு முக் ிய வர யான அணுகுமுரே ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ேன: விதி அடிப்பரடயிலான
அணுகுமுரே மற்றும் இயந்திை

ற்ேல் அணுகுமுரே (ஆனந்தகுமார் மற்றும் பலர், தனலட்சுமி

மற்றும் பலர்). ைாகஜந்திைன் (2007) தமிழில் தசால்வர ப்பாட்டு அரடயாளப்படுத்தலின்
சிக் ரலப் பற்ேி விவாதிக் ிோர்.
12.3.2.3.7. ததாடாியல் பகுப்பாய்வு (Syntactic parsing)
ததாடாியல் பகுபாய்வு த ாடுக் ப்பட்ட வாக் ியத்தின் படிநிரல அரமப்ரபத் (இலக் ண
பகுப்பாய்வு) தீர்மானிக் ிேது. இயற்ர யான தமாழி ளுக் ான இலக் ணம் ததளிவற்ேது மற்றும்
வழக் மான வாக் ியங் ள் பல சாத்தியமான பகுப்பாய்வு ரளக் த ாண்டுள்ளன. உண்ரமயில்,
ஒருகவரள ஆச்சாியப்படும் விதமா , ஒரு தபாதுவான வாக் ியத்திற்கு ஆயிைக் ணக் ான
சாத்தியமான பகுப்பாய்வு ள் இருக் லாம் (அவற்ேில் தபரும்பாலானரவ ஒரு மனிதனுக்கு
முற்ேிலும் முட்டாள்தனமா த் கதான்றும்). பகுப்பாய்வில் இைண்டு முதன்ரமயான வர

ள்

உள்ளன: அண்ரம உறுப்புப் பகுப்பாய்வு மற்றும் சார்புப் பகுப்பாய்வு. அண்ரம உறுப்புப்
பகுப்பாய்வு (சூழல்

ட்டில்லா இலக் ணம் கபான்று) வாக் ியங் ரள அண்ரம உறுப்பு ளா ப்

(ததாடர் ளா வும் தசாற் ளா வும்) பகுத்து ஒரு படிநிரல அரமப்ரப உருவாக்குவதில்
தசலுத்து ிேது.
ததாடர் ளுக்கு

சார்புப்

பாகுப்பாய்வு

இரடயிலான

அயல்தசயப்படுதபாருள்)

ஒரு

உேவில்

வாக் ியத்தில்
(பயனிரல,

வனம் தசலுத்து ிேது.

உள்ள

தசாற் ளுக்கு

எழுவாய்,

வனம்
அல்லது

தசயப்படுதபாருள்,

வாக் ியங் ரளப் பகுப்பாய்வு தசய்யும்

ணினி ஒழுங்குமுரே ததாடாியல் பகுப்பாய்வி ஆகும் (syntactic parser)
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AUKBCRC தமிழிற் ான ஒரு ததாடாியல் பகுப்பாய்வு உருப்படுத்தத்ரத உருவாக் ியது
(Kumar Shanmugam 2004). தமிழுக்கு பல்கவறு வர யான ததாடாியல் பகுப்பாய்வி ள்
முயற்சிக் ப்பட்டுள்ளன. அரவ தசால்சார் மற்றும் புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு, சார்புப் பகுப்பாய்வு,
டாக் வடிவவாதம் அடிப்பரடயிலான பகுப்பாய்வு (Menon et al 2014), ஆழமில்லாப் பகுப்பாய்வு
(Arirathnam

et

al

2015),

ததாடைரமப்புக்

ததாடைரமப்புப்

பகுப்பாய்வு

(Selvan

ததாடைரமப்புப்

பகுப்பாய்வு

(Selvam

et
et

லப்பின
al
al

தமாழி

மாதிாிரயப் பயன்படுத்தி

சார்பு

மாதிாிரயப்

2009),

2008),

தபன்

பயன்படுத்தி

ிரளயரமப்பு

வங் ி

அடிப்பரடயிலான ததாடாியல் பகுப்பாய்வு (Antony et al 2010), விதி அடிப்பரடயிலான மற்றும்
தைவுத்ததாகுதி

அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரே ரளப் பயன்படுத்தி

(Ramaswamy et al

சார்புப்

பகுப்பாய்வு

2011) என்பனவாகும். தவளிநாட்டிலிருந்து வந்த பங் ளிப்பு ளில் வாசு

ைங் நாதனின் தமிழுக் ான ததாடாியல் பகுப்பாய்வி குேிப்பிடத்தகுந்த ஒன்ோகும் (Ranganathan
2016b).
12.3.2.3.8. கூோய்வு (chunking)
முழுரமயான ததாடாியல் பகுப்பாய்விற்குப் பதிலா

கூோய்வு (chunking) இயற்ர

தமாழி ஆய்வில் பாிந்துரை தசய்யப்படு ின்ேது. முழுரமயான ததாடாியல் பகுப்பாய்வு அதி
ாலம் எடுக்கும் மற்றும் தபாருளாதாீதியா
இயற்ர

உ ந்தது அல்ல. இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு கபான்ே

தமாழி ஆய்வுச் தசயல்பாடு ளின் வாக் ியங் ரளத் தகுந்த கூறு ளா ப் (chunks)

பகுத்தால் கபாதுமானது. இத்தர ய தசயல்பாட்ரடச் தசய்யும்

ணினி ஒழுங்குமுரே கூோய்வி

(chunker) எனப்படும்.
கூோய்வி ஒரு வாக் ியத்ரத கமலுேல் தசய்யாத ததாடர் ளா ப் பிாித்து அரவ
ஒவ்தவான்ேிற்கும் ஒரு புலக்குேிப்பு (label) தரும். கூோக் ி ள் அவற்ேின் துல்லியமான தவளியீடு
மற்றும் கூறு வரையறுக் ப்பட்டும் விதம் இவற்ேில் கவறுபடு ிேது. பலர் கூறு ளா ப் பிாிப்பரத
விட

அதி மா ச்

தசயல்படுவர்.

பிேர்

தபயர்த்ததாடர் ரள

மட்டும்

ண்டுபிடிப்பார் ள்.

தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தலுக்கும் முழு பகுப்பாய்வுக்கும் இரடயில் கூோய்வு வரும்.
தனிப்பட்ட கூறு ளின்
கூறு ளளுக்கு

ட்டரமப்ரப விளக்குவது மி வும் எளிதானது; அகத கநைத்தில்

இரடயிலான

உேவு ரள

விளக்குவது

டினமானது

தசால்சார் பண்பு ரளச் சார்ந்துள்ளது. கூோய்வி வாக் ியத்ரதக் கூறு ளா

மற்றும்

தனிப்பட்ட

ஆய்ந்து கூறு ரள

அவற்ேின் தசயல்பாடு அடிப்பரடயில் அரடயாளப் படுத்து ின்ேது. ஒரு எடுத்துக் ாட்டான கூறு
ஒரு தபாருளக் ச் தசால்ரலயும் அரதச் சுற்ேி ஒரு குழுமச் தசயல்பாட்டுச் தசாற் ரளயும்
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த ாண்டிருக்கும். கூறு ள் தபாதுவா
தசாற் ளா க்

மறுநி ழ்வு இல்லாத ஒன்கோதடான்று ததாடர்புரடய

ருதப்படு ின்ேன. தமிழ் ஒரு ஒட்டுநிரல தமாழியா

உருபனியல் மற்றும் ததாடாியல்

இருப்பதால் ஒரு சிக் லான

ட்டரமப்ரபக் த ாண்டுள்ளது. இது ஒப்பீட்டளவில் தசால்

வாிரசக் ட்டுப்பாடில்லாத தமாழி; ஆனால் தசாற்தோடர் மற்றும் எச்சத்ததாடர் ட்டுமானத்தில்
இது ஒரு நிரலயான தசால் தசால்வாிரச உள்ள தமாழியா ச் தசயல்படு ிேது. எனகவ
தசால்வர ப்பாடு அரடயாளப்படுத்தும் தசயல்முரேயுடன் ஒப்பிடும்கபாது தமிழில் கூோய்வுச்
தசயல்முரே குரேவான சிக் லானது.
AUKBCRC தமிழுக்கு ஒரு தபயர்ச்தசால் கூோய்விரய உருவாக் ியுள்ளது (Sobha & Vijay
Sundar Ram 2006). தமிழில் கூோய்வு

குேித்த விாிவான தசயல்பாடு

அமிர்தா விஷ்வ

விதியப்பீடம் நிறுவனத்தால் கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளது Dhanalakshmi (2010; Dhanalakshmi et
al 2019).
12.3.2.3.9. ஆழமற்ே பகுப்பாய்வு
தமிழில் ஆழமற்ே பகுப்பாய்வு குேித்த ஒரு முன்கனாடியான ஆைாய்ச்சி அமிர்தா விஷ்வ
விதியப்பீடம்

நிறுவனத்தால்

கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளது

(Dhanalakshmi

2010)

ஆழமற்ே

பகுப்பாய்வு பின்வரும் நான்கு ததாகுதி ரளக் (modules) த ாண்டுள்ளது: (i) தசால்வர ப்பாட்டு
அரடயாளங் ளால் வாக் ியங் ளில் வரும் தசாற் ரள அரடயாளப்படுத்தும் தசால்வர
அரடயாளப்படுத்தி (ii) ஆங் ில அர்த்தங் ரளத் தந்து தசாற் ரள உருபன் ளா ப் பகுப்பாய்வு
தசய்யும் உருபனியல் பகுப்பாய்வி, (iii) வாக் ியத்ரத

கமலுேல் தசய்யாத (தபயர்த்ததாடர்,

விரனத்ததாடர் முதலிய) ததாடர் ளா ப் பகுத்து புலக்குேிப்பு தசய்யும் கூோய்வி (iv) உேரவக்
ண்டுபிடிப்பதற் ான

சார்பு

பகுப்பாய்வி:

ஒரு

வாக் ியத்தில்

வரும்

தசாற் ளின்

தசால்வர ப்பாடு மற்றும் கூோய்வுக் கூறு ள் தைப்படுர யில், இது விரனச்தசால்லுடன்
கூோய்வுக்

கூறு ள்

தசயப்படுதபாருள்
இயந்திை

த ாண்டுள்ள

கபான்ேவற்ரே)

உேவு ரள

(எழுவாய்,

தீர்மானிக் ிேது.

தசயப்படுதபாருள்,

தமிழுக் ான

ற்ேல் அணுகுமுரேரயப் பயன்படுத்தி தசால்வர

ஆழமற்ே

அயற்

பகுப்பாய்வி

அரடயாளப்படுத்தரலயும்

கூோய்வு தசய்வரதயும் கூறு ளுக்கு இரடயிலான உேவு ரள நிறுவரதயு தசய் ின்ேது.
அதற் ா

உருவாக் ப்பட்ட ததாகுதி ள் நம்ப மான முடிவு ரளக்

ாட்டு ின்ேன. 10,000

தசாற் ளின் நி ழ்கநை தசாற்தோகுதியில் மதிப்பீடு கசாதரன தசய்யும் கபாது உருபனியல்
ஆய்வி 95% துல்லியத்ரதயும் எஸ்.வி.எம்.டூரலப் பயன்படுத்தும் தசால்வர அரடயாளப்படுத்தி
94.12% துல்லியத்ரத தந்தது. மால்ட்பார்சர் மற்றும் எம்எஸ்டிபார்சர் கபான்ே சார்பு பகுப்பாய்வு
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ருவி ள் 25, 000 தசாற் ள் த ாண்ட அகத தைவுத்ததாகுதியில் பயிற்சி அளிக் ப்பட்டகபாது,
மால்ட்பார்சாின் மதிப்பீடுச் கசாதரன துல்லியம் 90.19% ஆ வும் MSTParser MSTParse-இன்
மதிப்பீட்டுச் கசாதரன துல்லியம் 81.13% ஆ வும் இருந்தது. தசால் அரடயாளப்படுத்தி மற்றும்
கூோய்வியின் விரளவு

சார்புப் பகுப்பாய்வு ஒழுங்குமுரேயின் ஒட்டுதமாத்த துல்லியத்ரத

பாதிக் ின்ேன.
அாியைத்னமும் அவைது பங் ாளி ளும் (Ariyarathnam et al 2014) இலங்ர -தமிழ்
வாக் ியங் ளிலிருந்து பயனுள்ள வாக் ியத் த வல் ரள மீட்தடடுப்பதற் ா
வாக் ியங் ளுக்கு
பகுப்பாய்விரய
வார்த்ரதரயயும்

ஒரு

பகுதி

உருவாக்

ட்டரமப்ரப

ஒதுக்

முயற்சித்துள்ளனர்.

இது

தானா கவ

தபாருத்தமான

இயற்ர

வடிவரமக் ப்பட்ட
ஒரு

வாக் ியத்தில்

தசால்வர ப்பாட்டு

தமாழி
ஆழமற்ே

ஒவ்தவாரு

அரடயாளத்துடன்

புலக்குேிப்பு தசய்யும் தசால்வர அரடயாளப்படுத்தி மற்றும் அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட தபாிய
தைவுத்ததாகுதியின் கதரவயின்ேி வாக் ியங் ரளத் ததாடர்புபடுத்தப்பட்ட தசால் குழுக் ளா
பிாிக்கும்

விதி

அடிப்பரடயிலான
பயன்படுத்தி

20

அடிப்பரடயிலான

கூோய்வி

இவற்ேின்

அதி பட்ச

என்ட்கைாபி

லரவரயப் பயன்படுத்து ிேது. இரதச் தசய்ய, அவர் ள் உள்ளீட்ரடப்
தசால்வர ப்பாடு

அரடயாளங் ரளக்

த ாண்ட

தசால்வர ப்பாட்டு

அரடயாளத் ததாகுதிரய உருவாக் ி, ஏேக்குரேய 12500 தசாற் ரளக் த ாண்ட ஒரு
தைவுததாகுதிரய மனித முயற்சியால் அரடயாளப்படுத்தி கூறு ரளப் பிாித்ததடுக்
அரமதபாழுங்கு ரள

அரடயாளம்

ண்டனர்.

தசால்வர

390 கூறு

அரடயாளப்படுத்தியும்

கூோய்வியும் முரேகய 81.72% மற்றும் 78.3% f-அளவு ரள உறுதிப்படுத்தின. ஒருங் ிரணந்த
ஆழமில்லாப் பகுப்பாய்வி 66.6% f-அளரவ அளிக் ிேது.
12.3.2.3.10. எச்சத்ததாடர் எல்ரலரய அரடயாளம் ாணல்
எச்சத்ததாடர் என்பது ஒரு

ருத்துரைரய தவளிப்படுத்தக்கூடிய குரேந்தபட்ச இலக் ண

அலகு ஆகும். இது தவளிப்பரடயான அல்லது மரேமு மான இயல்புரடய ஒரு விரனச்தசால்
அல்லது விரன குழு (விரன மற்றும் அதன் துரண விரன) மற்றும் அதன் பங்த டுப்பாளர் ள்
ஆ ியவற்ரேக் த ாண்ட ததாடர்ச்சியான தசாற் ளின் குழு ஆகும் (Vijay Sundar Ram and
Sobha 2008). இது தமாழி இலக் ணங் ளில் ஒரு எச்சத்ததாடரை ஒரு முக் ிய அல ா க்
ாண் ின்ேது மற்றும் தமாழியியல் ஆய்வு ளின் ஒரு பகுதியா

அவற்ரே அரடயாளம்

ண்டு

வர ப்படுத்த கவண்டியதன் அவசியத்ரத வலியுறுத்து ிேது. ஒரு எளிய வாக் ியத்துடன்
ஒப்பிடும்கபாது சிக் லான வாக் ியங் ளின் பகுப்பாய்வும் தசயற்பாங்கும் மி வும் சவாலான
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தசயல்பாடாகும். வாக் ியத்தின் சிக் லானது அதி ாிக்கும்கபாது இயற்ர
பயன்பாடு ள் தபரும்பாலும் கமாசமா

தமாழி ஆய்வுப்

தசயல்படு ின்ேன. ஒரு சிக் லான வாக் ியத்தின்

எச்சத்ததாடர் ள் வாக் ியத்தில் அவற்ேின் ததாடாியல் தசயல்பாடு அடிப்பரடயில் சாியா
அரடயாளம்

ாணப்பட்டு வர ப்படுத்தப்பட்டால் அவ்வாக் ியத்ரத ஆய்வது சாத்தியமற்ேது

ஆகும். இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு, இரணத் தைவுத்ததாகுதி ஒழுங்குபடுத்தல் (சீைரமப்பு), த வல்
பிாித்ததடுத்தல், ததாடாியல் பகுப்பாய்வு, தானியங் ிச் சுருக் ம் மற்றும் கபச்சுப் பயன்பாடு ள்
கபான்ே பல இயற்ர

தமாழி ஆய்வு ஒழுங் ரமப்பு ளின் தசயல்திேன் ஒரு வாக் ியத்தில்

எச்சத்ததாடர் எல்ரல ரள அேிமு ப்படுத்துவதன் மூலம் கமம்படு ிேது. AUKBCRC தமிழில்
எச்சத்ததாடர்

எல்ரல

அரடயாளம்

ாணும்

ஒரு

முன்கனாடியான

தசயல்பாட்ரட

கமற்த ாண்டுள்ளது (Vijay Sundar Ram and Sobha 2008; Vijay Sundar Ram et al 2012).
அமிர்தா பல் ரலக் ழ

த்தினர் சார்பு பகுப்பாய்ரவப் பயன்படுத்தி தமிழ் தமாழிக் ான

எச்சத்ததாடர் எல்ரலரய அரடயாளம் ாண முயற்சித்தனர் (Divya et al (2011).
12.3.2.3.11. ஒளிவழி எழுத்து உணர்தல் (Optical Character Recongizaton)
ஒளி எழுத்துணாி (Optical Character Recognition - OCR) என்பது எழுதப்பட்ட அல்லது
பதிக் ப்பட்ட எழுத்துக் ரள இயந்திை மூலமா க்

ணினிக்கு புாியும்படி மாற்றும் ஒரு நுட்பம்

ஆகும். முதலில் ஆவணங் ரள வருட கவண்டும் (scanning). இதற்கு நுண்ரமயான உணர் திேன்
வாய்ந்த வருடி (scanner) கதரவப்படும். பின்னர் இரத தமன்தபாருள் மூலம்

ணினிக்கும்

புாியும்படி ஆக் லாம்.
அச்சிடப்பட்ட உரைரய குேிக்கும் ஒரு படத்ரதக் த ாடுத்தால், ஒளிவழி எழுத்துணாி
ததாடர்புரடய

உரைரயத்

ஒழுங் ரமப்பு ள்

தீர்மானிக் ிேது.

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

தமிழிற் ா
பலவர யான

பல

ஒளிவழி

ஒளிவழி

எழுத்துணாி

எழுத்துணாி ள்

முயற்சிக் ப்படன: அச்சிடப்பட உரை ரள உணர்தல், ர தயழுத்து உரை ரள அல்லது
பிைதி ரள உணர்தல், சுவடி உரை ரள உணர்தல், பரழய ஆணவங் ளின் உரை ரள
உணர்தல்

என்பன

சிலவாகும்.

எழுத்துணாி

உருவாக் ம்

பற்ேி

பல

ட்டுரை ள்

தவளிவந்துள்ளன. இடங் ருதி இவற்ரே இக் ட்டுரையில் தைவில்ரல.
வி.

ிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழிற் ான ஒளி எழுத்துணாியின் உருவாக் த்திற்குப் தபயர்

தபற்ேவர். அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம் சைாசாி தைமுள்ள தமிழிற் ான ஒழிவழி எழுத்துணாிரய
உருவாக்

முயற்சித்தது. இந்திய தமாழி ததாழில்நுட்ப தபருக் ம் மற்றும் கமம்பாட்டு ரமயம்

(Indian Language Technology Proliferation and Deployment Centre (ILTPDC)
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தசய்ய இயலும் e -அக்ஷாைாயன்-தமிழ் என்ே ஒளி எழுத்துணாிரய உருவாக் ியுள்ளது. eஅக்ஷாைாயன்-தமிழ் என்பது ஸ்க ன் தசய்யப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட இந்திய தமாழி ஆவணங் ரள
யூனிக ாட் குேியாக் த்தில் முழுரமயா

திருத்தக்கூடிய உரை வடிவமா

மாற்றுவதற் ான

தடஸ்க்டாப் தமன்தபாருளாகும். இது விண்கடாஸ் 7, 8 மற்றும் 10இல் தசயல்பாடு தசய் ிேது
(டி.டி.ஐ.எல் வரலத்தளம்).
இந்திய அேிவியல் நிறுவனம் (Indian Institue of Science), தபங் ளூர் தமிழுக்கு ஒரு
முழுரமயான ஒளி எழுத்துணாிரய உருவாக் ி உள்ளது (Aparna and Ramakrishnan). இந்த தமிழ்
ஒளி எழுத்துணாி ஒழுங் ரமப்பு எழுத்துரு (font) சுதந்திைமான மற்றும் அளவு (size) சுதந்திைமான
சூழ்நிரலயில் தசயல்படு ிேது. துல்லியமான சாய்ரவக் (skew)

ண்டேிதல் அணுகுமுரே

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது உண்ரமயான மதிப்ரபப் பற்ேி ± 0.06 வைம்பிற்குள் சாய்வு
க ாணத்ரதக்

ண்டேிய உதவு ிேது. அளவீட்டு விரளவு ரளத் தவிர்ப்பதற்கும், எழுத்தில்

(character) இருக்கும் சிரதவு ரளக் குரேப்பதற்கும் சாம்பல் நிரல படத்தில் சாய்வு சுழற்சி
தசய்யப்படு ிேது. வடிவியல் தருணங் ள் மற்றும் தனித்துவமான த ாரசன் உருமாற்ேங் ள்
ஆ ியரவ பயன்படுத்தப்படும் அம்சங் ள் ஆகும்; மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் வர ப்படுத்தி
அரு ிலுள்ள அண்ரமயம் ஆகும். ஒட்டுதமாத்த அேிதல் துல்லியம் சுமார் 98% ஆகும்.
கூ ிள் தமிழிற் ா

ஒப்பீட்டளவில் திேரமயான ஆன்ரலன் ஒளி எழுத்துணாி முரேரய

உருவாக் ியுள்ளது. இது மி வும் நன்ோ கவரல தசய் ிேது.
12.3.2.4. தபாருண்ரமயியல் பகுப்பாய்வு
தபாருண்ரமயியல் பகுப்பாய்வு தபாருண்ரமரய ஆய்தல் மற்றும் புாிதல் என்பரதக்
குேிப்பிடும்.

இது

பின்வரும்

சிக் லான

தசயல்பாடு ரள

உள்ளடக் ியது:

ஒருதபாருள்

பன்தமாழி ரளக் ண்டேிதல், தசால்மயக் நீக் ம், க ள்வி-பதில் அரமப்பு ரள உருவாக்குதல்,
ஒரு

இயற்ர

தமாழியில்

இருந்து

மற்தோரு

தமாழிக்கு

தமாழிதபயர்ப்பது,

அடிப்பரடரய தபருக்குதல். எந்ததவாரு தபாருண்ரமயியல் சிக் ரலயும் தீர்க்

அேிவின்

முயற்சிக்கும்

முன், ஒருவர் உருபனியல் மற்றும் ததாடாியல் பகுப்பாய்ரவ முடிக்

கவண்டும். வாசு

அைங் நாதனின்

குேிப்பிடத்தகுந்த

(2016ப்)

ணினிசார்

தபாருண்ரமயியல்

தமிழுக் ான

பங் ளிப்பாகும்.
12.3.2.4.1. தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக் ம்
தசாற் ளுக்கு பல்கவறு அர்த்தங் ள் உள்ளன. த ாடுக் ப்பட்ட சூழலில் சாியான
அர்த்தத்ரதத் கதர்வுதசய்ய தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக்
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இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரமப்பு ள், த வல் மீட்தடடுப்பு ஒழுங் ரமப்பு ள் மற்றும்
க ள்விக்குப் பதிலளிக்கும் ஒழுங் ரமப்பு ள் கபான்ே பயன்பாடு ளுக்கு தசாற்தபாருண்ரம
மயக் நீக் ம் மி வும் முக் ியமானது. எடுத்துக் ாட்டா , ஆங் ிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ஒரு
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு தசய்ர யில் ‘bank’ கபான்ே பல்தபாருள் ஒழுதமாழிச் தசாற் ளின்
தசாற்தபாருண்ரம மயக் த்ரத நீக் கவண்டும். அவ்வாறு தசய்தால் தான் மூலதமாழிரய
இலக்கு தமாழியில் சாியா

தமாழிதபயர்க்

இயலும் (நி ைான சாியான தமிழ்ச் தசால்ரலத்

கதர்ந்ததடுக் இயலும்).
தமிழிற் ான

தசாற்தபாருண்ரம

முயற்சித்துள்ளனர். பாைாட்டத்தக்

மயக் நீக்

ஒழுங் ரமப்பு ரள

தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக்

உருவாக்

பலர்

ஒழுங் ரமப்பு உருவாக் ம்

AUKBCRCஇல் தசயல்படுத்தப்பட்டது. இது தமிழுக் ான ஒரு முழுரமயான தசாற்தபாருண்ரம
மயக் நீக்

ஒழுங்குமுரேரய உருவாக்கும் முயற்சியா அரமந்தது (Baskaran, 2001). அமிர்தாப்

பல் ரல ழ த்திலும் தசாற்தபாருண்ரம மயக் நீக்
முயற்சி ள்

தவகவறு

அணுகுமுரே ளில்

ஒழுங்குமுரேரய ரள உருவாக்கும்

கமற்த ாள்ளப்பட்டன:

1.

Tamil

Word

Sense

Disambiguation using Support Vector Machines with rich features (Anand Kumar et al 2014a), 2.
Supervised Cross-lingual Preposition Disambiguation for Machine Translation (Anand Kumar et al
2014b), 3. Computational approach to Word Sense disambiguation in Tamil (Rajendran et al 2013),
3.

Corpus based approach for resolving verbal polysemy in Tamil (Rajendran et al 2014).

சந்கதாஷ்குமார் (2016) தமிழிலிருந்து ஆங் ில புள்ளியியல்சார் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்புக்குப்
தபாருண்ரம

வரலரயப்

முன்தமாழிந்தார்.

பயன்படுத்தி

தபாருண்ரம

வரலத்

தசாற்தபாருண்ரம

மயக் நீக் ம்

ததாழில்நுட்பத்ரதப்

தசய்வரத

பயன்படுத்துவதன்

மூலம்

தற்கபாதுள்ள புள்ளியியல்சார் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு முரே ரள கமம்படுத்துவதற் ான ஒரு
நுட்பத்ரத அவர் முன்தமாழிந்தார்.
12.3.2.4.2. க ள்விப்பதில் ஒழுங் ரமப்பு (Question-answer system)
க ள்விப்பதில் ஒழுங் ரமப்பு என்பது த வல் மீட்தடடுப்பு மற்றும் இயற்ர
ஆய்வு

இவற்றுடன் ததாடர்புரடய ஒரு

தமாழி

ணினி தமாழியியல் சார் முயற்சியாகும். இது

இயற்ர யான தமாழியில் மனிதர் ள் எழுப்பும் க ள்வி ளுக்குத் தானா கவ பதிலளிக்கும்
அரமப்பு ளில் அக் ரே த ாண்டுள்ளது. க ள்விப்பதில் தநேிமுரே, தபாதுவா
நிைல், அேிவு அல்லது த வலின்

ஒரு

ட்ட
ணினி

ட்டரமக் ப்பட்ட தைவுத்தளத்ரத வினவுவதன் மூலம் அதன்

பதில் ரள உருவாக் லாம். க ள்விப்பதில் அரமப்பு ள் இயற்ர யான தமாழி ஆவணங் ளின்

Prof. Rajendran S. Computational Linguistics (Monograph in Tamil)

613
Language in India www.languageinindia.com Vol. 19 Issue 11, Nov 2019
ட்டரமக் ப்படாத
அரமப்பு ளுக்குப்

ததாகுப்பிலிருந்தும்
பயன்படுத்தப்படும்

பதில் ரள

இயற்ர

தமாழி

எடுக் லாம்.
ஆவணச்

க ள்விப்பதில்

கச ாிப்பு ளின்

சில

எடுத்துக் ாட்டு ள் பின்வருமாறு:


குேிப்பு நூல் ளின் உள்ளூர் ததாகுப்பு



உள் அரமப்பு ஆவணங் ள் மற்றும் வரலப்பக் ங் ள்



ததாகுக் ப்பட்ட நியூஸ்ரவர் அேிக்ர



விக் ிபீடியா பக் ங் ளின் ததாகுப்பு



உல ளாவிய வரலப்பக் ங் ளின் துரணத்ததாகுதி

ள்

க ள்வி பதில் ஒழுங்குமுரே பல வர யான க ள்வி வர

ரளச் சமாளிக்

முயற்சிக் ிேது:

உண்ரம, பட்டியல், வரையரே விளக் ம், ’எப்படி’, ஏன்’,

ற்பரன ள், தபாருண்ரமயியல்

ட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட தசய்தி மற்றும் குறுக்கு-தமாழி (தமாழி டந்த) க ள்வி ள்.
இந்த ஒழுங் ரமப்பு ஒரு மனித தமாழி க ள்விக்கு அதன் பதிரலத் தீர்மானிக்கும்.
வழக் மான க ள்வி ளுக்கு ஒரு குேிப்பிட்ட சாியான பதில் இருக்கும் ("இந்தியாவின் தரலந ைம்
என்ோல் என்ன?" கபான்ேரவ); ஆனால் சில கநைங் ளில் திேந்தநிரலக் க ள்வி ளும்
க ட் ப்படு ின்ேன ("வாழ்க்ர யின் தபாருள் என்ன?" கபான்ேரவ). சமீபத்திய க ள்விப்பதில்
ஒழுங் ரமப்பு ள் இன்னும் சிக் லான க ள்வி ரள கநாிடு ின்ேன.
தமிழிற் ா

ஒரு சில க ள்வி பதில் ஒழுங் ரமப்பு ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. இவற்ேில்

குேிப்பிடத்தகுந்தரவ
”உருபனியல்

அண்ணாப்

பண்புக்கூறு ரளப்

பல் ரலக் ழ ம்,
பயன்படுத்தி

தமிழ்

தசன்ரனயிலிருந்து
க ள்வி

உருவாக் ப்பட

வர ப்பாடு”

(Lakshmana

Pandiyan & Geetha), வித கனஷ் மற்றும் தசௌவிமியாவின் “தமிழிற் ான தானியங் ி க ள்வி
உருவாக் ி” (.Vignesh & Sowmya 2013) என்பனவாகும். கமலும் பலர் இத்தர ய க ள்விபதில்
ஒழுங்கு முரே ரள உருவாக் ி இருக் லாம்.

ாலம் மற்றும் இடம்

ாைணமா

அரவ இங்கு

விடுபட்டுள்ளன.
12.3.2.4.3. உேவு பிாித்ததடுத்தல்
உேவு

பிாித்ததடுத்தல்

என்பது

ஒரு

உரையிலிருந்து

தபாருண்ரம

பிாித்ததடுக்கும் தசயல்பாடாகும். பிாித்ததடுக் ப்பட்ட உேவு ள் வழக் மா

உேவு ரளப்

ஒரு குேிப்பிட்ட

வர யின் இைண்டு அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட இருப்புப்தபாருள் ளுக்கு (entities) இரடயில்
நி ழ் ின்ேன (எ. ா. நபர், அரமப்பு, இருப்பிடம்) மற்றும் பல தபாருண்ரம வர

ளில் (எ. ா.

திருமணம், கவரல, கவரல, வாழ் ின்ேன) வரு ின்ேன. உரையின் ஒரு பகுதிரயக் த ாடுத்தால்,
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உேவு பிாித்ததடுத்தல் தபயாிடப்பட்ட இருப்புப்தபாருள் ளுக்கு இரடயிலான் உேவு ரள
அரடயாளம்

ாட்டு ிேது (எ. ா. யார் யாரை மணந்தார்). AUKBCRC இதற் ான முயற்சியில்

ஈடுபட்டிருந்தது (Menaka et al 2014).
12.3.2.4.4. உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment analysis)
உணர்வுப் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு உரையில் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
ணக் ீட்டு
குேிப்பா

ாீதியா

அரடயாளம்

ண்டு

வர ப்படுத்துவதற் ான

ருத்துக் ரள

தசயல்முரேயாகும்;

ஒரு குேிப்பிட்ட தரலப்பு, பரடப்பு கபான்ேவற்ேில் எழுத்தாளாின் அணுகுமுரே

கநர்மரேயா எதிர்மரேயா நடுநிரலயா என்பரத தீர்மானிக்
உணர்வுப் பகுப்பாய்வு என்பது தபாதுவா

உணர்வுப் பகுப்பாய்வு உதவும்.

ஆவணங் ளின் ததாகுப்பிலிருந்து அ நிரலத்

த வல் ரளப் பிாித்ததடுப்பது ஆகும். தபரும்பாலும் நி ழ்நிரல (online) மதிப்புரை ரளப்
பயன்படுத்தி குேிப்பிட்ட தபாருள் ரளப் பற்ேிய "துருவமுரனப்ரப" (polarity) தீர்மானிக் ிேது.
சந்ரதப்படுத்தல் கநாக் த்திற் ா , சமூ

ஊட ங் ளில் தபாதுக்

ருத்தின் கபாக்கு ரள

அரடயாளம் ாண இது மி வும் பயனுள்ளதா இருக்கும்.
உணர்வுப்

பகுப்பாய்வு

தமிழில்

பைவலா

கமற்த ாள்ளப்படு ிேது.

தவவ்கவறு

இலக்கு ரள இலக் ா க் த ாண்ட உணர்வுப் பகுப்பாய்வு கமற்த ாள்ளப்படு ிேது. தமிழில்
உணர்வுப்

பகுப்பாய்வு

கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளன.

அடிப்பரடயில்
அமிர்த்தா

பல்கவறு

விஷ்வவித்யபீடம்

வர யான
இதற் ான

முயற்சி ள்
முயற்சி ரள

கமற்த ாண்டது. அருணும் பங் ாளி ளும் (Arun et al 2015) ‘பண்புக்கூறு நி ழ்தவண்
எண்ணிக்ர வழியா தமிழ் திரைப்பட மதிப்புரை ளின் உணர்வுப் பகுப்பாய்வு’ என்ே உணர்வுப்
பகுப்பாய்பாய்ரவ கமற்த ாண்டனர். பத்மமாலாவும் பங் ாளி ளும் (Padmamala 2017) ‘தமிழ்
தமாழிக் ான

சுழல்நிரல

நைம்பியல்பிரணய

மாதிாி ள்

அணுகுமுரேரயப்

பயன்படுத்தி

ஆன்ரலன் தமிழ் உள்ளடக் ங் ளின் உணர்வுப் பகுப்பாய்வு’ என்ே உணர்வுப் பகுப்பாய்பாய்ரவ
கமற்த ாண்டனர். த ௌசி ாவும் உமாவும்
உணர்வுப் பகுப்பாய்வு’

(2016) ‘ஆங் ிலம் மற்றும் தமிழ் ட்வீட் ளின்

என்ே உணர்வுப் பகுப்பாய்பாய்ரவ கமற்த ாண்டனர். இரவ தவிை

கமலும் பல உணர்வுப் பகுப்பாய்பாய்வு ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன.

ாலம் இடம்

ருதி

அவற்ரேப் பற்ேிய விவைங் ள் இங்கு தவிர்க் ப்படு ின்ேது.
12.3.2.4.5. தானியங் ி உரைச் சுருக் ம் (Automatic Text Summarization)
மூல ஆவணத்தின் முக் ிய விஷங் ரள மட்டும் த ாண்ட ஒரு சுருக் த்ரத உருவாக் ,
தமன்தபாருள் மூலம் உரை ஆவணத்ரத சுருக்கும் தசயல்முரேகய தானியங் ி சுருக் ம் ஆகும்.
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ஒரு ஒத்திரசவான சுருக் த்ரத உருவாக் க்கூடிய ததாழில்நுட்பங் ள் நீளம், எழுதும் நரட
மற்றும் ததாடாியல் கபான்ே மாேி ரளக் ணக் ில் எடுத்துக்த ாள் ின்ேன. தானியங் ித் தைவுச்
சுருக் ம் இயந்திை

ற்ேல் மற்றும் தைவு அ ழ்வாய்வு (data mining) இவற்ேின் ஒரு பகுதியாகும்.

சுருக் த்தின் முக் ியக்
ததாகுதிரயக்

ருத்து முழுத் ததாகுப்பின் "த வரல" த ாண்ட தைவின் துரணத்

ண்டுபிடிப்பதாகும். இத்தர ய நுட்பங் ள் இன்று ததாழில்துரேயில் பைவலா ப்

பயன்படுத்தப்படு ின்ேன. கதடுதபாேி ள் ஒரு எடுத்துக் ாட்டாகும். சுருக் ச் தசயல்பாட்டில்
ஆவணங் ள், படச் கச ாிப்பு ள் மற்றும் வீடிகயாக் ளின் சுருக் மும் அடங்கும். ஆவணச்
சுருக் மானது

முழுத்

த வல்ததாடர்பு

வாக் ியங் ரளக்

ண்டுபிடிப்பதன்

ஆவணத்தின் பிைதிநிதித்துவ சுருக் த்ரத அல்லது சுருக் த்ரத உருவாக்
கநைத்தில் படச் சுருக் த்தில்
முக் ிய) படங் ரள

மூலம்

முழு

முயற்சிக் ிேது; அகத

ணினி மி வும் பிைதிநிதித்துவமான மற்றும் முக் ியமான (அதாவது

ண்டுபிடிக்கும்.

ண் ாணிப்பு வீடிகயாக் ள் மூலம் ஒருவர் நி ழ்வில்லாத

சூழலிலிருந்து முக் ியமான நி ழ்வு ரளப் பிாித்ததடுக் விரும்பலாம்.
தானியங் ி சுருக் த்திற்கு இைண்டு தபாதுவான அணுகுமுரே ள் உள்ளன: பிாித்ததடுப்பு
(extraction) மற்றும் சுருக் மாக் ம் (abstraction). சுருக் த்ரத உருவாக்குவதற்கு அசல் உரையில்
இருக்கும்

தசாற் ள்,

தசாற்தோடர் ள்

அல்லது

வாக் ியங் ளின்

துரணக்குழுரவத்

கதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் பிாித்ததடுப்பு முரே ள் தசயல்படு ின்ேன. இதற்கு கநர்மாோ ,
சுருக் மா

முரே ள் அ ம்சார்ந்த தபாருண்ரமசார் பிைதிநிதித்துவத்ரத உருவாக்கும்; பின்னர்

இயற்ர யான

தமாழி

உருவாக்கும்

தவளிப்படுத்தக்கூடியவற்றுடன் தநருக் மா

நுட்பங் ரளப்

பயன்படுத்தி

ஒரு

மனிதன்

இருக்கும் சுருக் த்ரத உருவாக்கும். அத்தர ய

சுருக் த்தில் வாய்தமாழிக் ண்டுபிடிப்பு ள் இருக் லாம். இன்றுவரை ஆைாய்ச்சி முதன்ரமயா ப்
பிாித்ததடுப்பு முரே ளில்

வனம் தசலுத்தியுள்ளது. அது படச் கச ாிப்புச் சுருக் ம் மற்றும்

வீடிகயா சுருக் த்திற்கும் தபாருந்தும்.
தானியங்கு உரைச் சுருக் மயமாக் ல் வழிமுரே உரையின் ஒரு பகுதியின் படிக் க்கூடிய
சுருக் த்ரத உருவாக்கு ிேது. ஒரு தசய்தித்தாளின் நிதிப் பிாிவில் உள்ள

ட்டுரை ள் கபான்ே

அேியப்பட்ட வர உரையின் சுருக் ங் ரள வழங் இது தபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படு ிேது.
பல்கவறு முரே ரளப் பயன்படுத்தி தவவ்கவறு வர யான தமிழ் உரை ரளத் தானா ச்
சுருக் மா

உருவாக்

ஒரு சில ஒழுங் ரமப்பு ள் உருவாக் ப்பட்டுள்ளன. தசன்ரனயிலுள்ள

அண்ணாப் பல் ரலக் ழ ம் (Banu et al 2007, AUKBCRC (Pattabi and Sobha 2017)., அமிர்தா
விஷ்வவித்யபீடம் கபான்ே நிறுவங் ள் இச்தசயல்முரேயில் ஈடுபட்டுள்ளன .
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12.3.2.4.6. ஒத்தரதக் குேிப்பிடும் தீர்மானம் (Co-reference resolution)
ஒத்தரதக் குேிப்பிடும் தீர்மானம் என்பது ஒரு உரையில் ஒகை அரமப்ரபக் குேிக்கும்
அரனத்து தவளிப்பாடு ரளயும்

ண்டுபிடிக்கும் தசயல்பாடாகும். ஆவணச் சுருக் ம், க ள்வி

பதில் மற்றும் த வல் பிாித்ததடுத்தல் கபான்ே இயற்ர யான தமாழி புாிதரல உள்ளடக் ிய பல
உயர் நிரல இயற்ர தமாழி ஆய்வுச் தசயற்பாடு ளுக்கு இது ஒரு முக் ியமான படியாகும்.
த ாடுக் ப்பட்ட வாக் ியத்திலிருந்து அல்லது தபாிய உரையின் எந்ததந்த தசாற் ள்
(இருப்புப்தபாருள் ள்) ஒகை தபாருள் ரளக் குேிக் ின்ேன என்பரத ஒத்தரதக் குேிப்பிடும்
அல் ாாிதம் தீர்மானிக் ிேது. முற்சுட்டுத் தீர்மானம் (anaphora resolution) இந்தச் தசயல்பாட்டு
நரடமுரேயின்

ஒரு

குேிப்பிட்ட

எடுத்துக் ாட்டாகும்.

கமலும்

அரவ

குேிப்பிடும்

தபயர்ச்தசாற் ள் அல்லது தபயர் ளுடன் பதிலீடுதபயர் ரளப் தபாருத்துவதில் குேிப்பா
அக் ரே த ாண்டுள்ளது. ஒத்தரதக் குேிப்பிடும் தீர்மானத்தின் மி வும் தபாதுவான பணி,
தவளிப்பாடு ரளக்

குேிக்கும்

"உேவு ரள

இரணத்தல்"

என்று

அரழக் ப்படுவரதயும்

அரடயாளம் ாண்பது.
AUKBCRC இந்தச் தசயல்பாட்டில் முன்னணி வ ிக் ின்ேது. கசாபா ஒத்தரதக் குேிப்பிடும்
தீர்மன ஒழுங் ரமப்பு உருவா த்தின் முன்னணி ஆர்வலர் ஆவார். அவைது கமற்பார்ரவயின் ீழ்
AUKBCRCஇல்

இதுகுேித்த

பல

தசயல்பாடு ள்

கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளன.

தீர்மானம், மாற்றுப்தபயர் தீர்மானம் (pronominal resolution) கபான்ே

முற்சுட்டுத்

பாிமாணங் ளில்

ஆய்வு ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன (Sobha et al 2014a, Sobha et al 2014b; Ahilandeswari and
Sobha 2013, 2014 and 2015; Viajay Sanaka Ram and Sobha 2012, 2013 and 2016).
தமாழி ரளக்

டந்து ஒத்தரதக் குேிப்பிடும் ஆவணங் ரள அரடயாளம்

ாணவும் முயற்சி

கமற்த ாள்ளப்பட்டது (Pttabi and Sobha (2008).
12.3.2.3.7. தபயாிடப்பட்ட இருப்புப்தபாருள் ண்டுபிடிப்பு (Named Entity Recognition (NER))
தபயாிடப்பட்ட இருப்புப்தபாருள்

ண்டுபிடிப்பு (Named Entity Recognition (NER)) என்பது

சில குேிப்பிட்ட பண்புக்கூறு ள் த ாண்ட இருப்புப்தபாருள் ரள அரடயாளம்
இது

இருப்புதபாருள்

கூோய்வு

மற்றும்

இருப்புப்தபாருள்

ாண்பதாகும்.

பிாித்ததடுத்தல்

என்றும்

அரழக் ப்படு ிேது. இது த வல் பிாித்ததடுத்தலின் (Information Extraction) ஒரு துரணச்
தசயல்படாகும். இது

ட்டரமக் ப்படாத உரையில் உள்ள தபயாிடப்பட்ட இருப்புதபாருள்

குேிப்பீடு ரள நபாின் தபயர் ள், நிறுவனங் ள் இருப்பிடங் ள், மருத்துவக் குேியீடு ள், கநை
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தவளிப்பாடு ள், அளவு ள், பண மதிப்பு ள், சதவீதங் ள் கபான்ே முன் வரையறுக் ப்பட்ட
வர

ளா க் ண்டேிந்து வர ப்படுத்த முயல் ிேது.
முழு

தபயாிடப்பட்ட

தசயல்படுத்தல் ளிலும்

இருப்புதபாருள்

தபரும்பாலும்

ண்டுபிடிப்பு

இைண்டு

ருத்தியல்

தனித்துவமான

ாீதியா வும்
சிக் ல் ளா க்

ாணப்படு ின்ேது: தபயர் ரளக் ண்டேிதல் மற்றும் அரவ குேிப்பிடும் இருப்புப்தபாருள் ளின்
வர

மூலம் தபயர் ரள வர ப்பாடு தசயதல் (எ. ா. நபர், அரமப்பு, இருப்பிடம் மற்றும் பிே).

தபயாிப்பட்ட

இருப்தபாருள்

ண்டுபிடிப்பு

ஒழுங்குமுரே,

ஒரு

உரையில்

இருக்கும்

தபயாிடப்பட்ட இருப்புப்தபாருள் ரள "தனிநபர் ள்", "நிறுவனங் ள்", "இடங் ள்", "அரமப்பு",
"ந ைங் ள்",

"கததி ள்",

"தயாாிப்பு"

கபான்ே

முன்

வர ப்படுத்து ிேது. இது ஒருவாின் உள்ளடக்
அேிரவச்

கசர்க் ிேது

மற்றும்

எந்ததவாரு

வரையறுக் ப்பட்ட

அேிவில்
உரையின்

ளா

குேிபிட்ட தபாருண்ரமயியல்
விஷயத்ரதயும்

புாிந்துத ாள்ள உதவு ிேது. தபயாிடப்பட்ட இருப்புப்தபாருள்
உரைரயயும் தானா கவ ஒளிவருடல்

வர

உடனடியா ப்

ண்டுபிடித்தல் மூலம் முழு

தசய்து, அவற்ேில் விவாதிக் ப்பட்ட முக் ிய நபர் ள்,

நிறுவனங் ள் மற்றும் இடங் ள் எது என்பரத தவளிப்படுத்தலாம். ஒவ்தவாரு உரைக்கும்
தபாருத்தமான அரடயாளங் ரள அேிந்துத ாள்வது வரையறுக் ப்பட்ட படிநிரல ளில் உள்ள
உரை ரளத் தானா வர ப்படுத்த உதவு ிேது மற்றும் எளிதான உள்ளடக் க் ண்டுபிடிப்ரபச்
தசயல்படுத்த உதவு ிேது.
தமாழியியல் இலக் ண அடிப்பரடயிலான நுட்பங் ரளயும் இயந்திை

ற்ேல் கபான்ே

புள்ளியியல்சார் மாதிாி ரளயும் பயன்படுத்தும் தபயாிப்பட்ட இருப்தபாருள்

ண்டுபிடிக்கும்

ஒழுங் ரமப்பு ள்

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

அடிப்பரடயிலான ஒழுங் ரமப்பு ள் தபாதுவா

ர யால்

இலக் ண

சிேந்த துல்லியத்ரதப் தபறு ின்ேன; ஆனால்

அனுபவம் வாய்ந்த

ணினி தமாழியியலாளர் ளின்

குரேபாடாகும்.

புள்ளியியல்சார்

தபாதுவா

வடிவரமக் ப்பட்ட

ாலவிரையமும்

இருப்புப்தபாருள்

குரேந்த மீட்பும் இதன்

ண்டுபிடிக்கும்

அரமப்பு ளுக்குப்

ர யால் அரடயாளப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சித் தைவு கதரவப்படு ிேது. ர யால்

அரடயாளப்படுத்தும்

முயற்சிரயத்

தவிர்க் ப்

பகுதிகமற்பார்ரவ

(semisupervised approaches) பாிந்துரைக் ப்பட்டு ின்ேன. எந்திைக்
அடிப்பரடயிலான இருப்தபாருள்
வர ப்படுத்தி வர

அணுகுமுரே ள்

ற்ேல் அணுகுமுரே

ண்டுபிடிக்கும் ஒழுங் ரமப்ரப உருவாக் ப் பல் கவறுபட்ட

ள் (classifier types) பயன்படுத்தப்படு ின்ேன.
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இயற்ர

தமாழி ஆய்வு மற்றும் இயந்திை

(Artificial Intelligence (AI))

பல துரே ளில்

ற்ேல் உள்ளிட்ட தசயற்ர
தபயாிடப்பட

இருப்தபாருள்

நுண்ணேிவின்
ண்டுபிடிப்பு

பயன்படுத்தப்படு ிேது. உரை வரைபடத்தில் எரவ மக் ள் அல்லது இடங் ள் கபான்ே
இயற்தபயர் ளுக்குப் தபாருந்தும் என்பரதயும் கமலும் தைப்பட்ட உரையின் ஒழுக் ிலிருந்து
அத்தர ய ஒவ்தவாரு தபயாின் வர

என்ன (எ. ா. நபர், இருப்பிடம், அரமப்பு) என்பரதயும்

இருப்தபாருள் ண்டுபிடிப்பு ஒழுங் ரமப்பு தீர்மானிக் ிேது.
தமிழ் தமாழிக் ான தபாதுவான இருப்தபாருள்

ண்டுபிடிப்பு ஒழுங் ரமப்பு ரள

உருவாக்குவதற்கு சில முயற்சி ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த முயற்சி ள் இயந்திை

ற்ேல்

அணுகுமுரே ளான ைிட்டன் மார்க்க ாவ் மாடல் (Hidden Markov Model (HMM)), மாக்சிமம்
என்ட்கைாபி மார்க ாவ் மாடல் (Maximun Entoropy Makov Models), சப்கபார்ட் தவக்டர் தமஷின்
(Support Vector Machine) மற்றும்

ண்டிஷனல் ைாண்டம் ஃபீல்ட் (Conditional Radom Fields

(CRF)) கபான்ேவற்ரேப் பயன்படுத்து ின்ேது.
தமிழில் தபயாிடப்பட்ட இருப்தபாருள்

ண்டுபிடிப்பு

ஒழுங் ரமப்பின் உருவாக் ம்

குேித்த ஒரு முன்கனாடியான தசயல்பாட்ரட ஏ.யூ.க .பி.சி.ஆர்.சி கமற்த ாண்டது (Vijaykrishana
and Sobha 2008, Malarkodi et al 2016; Malarkodi and Sobha 2018; Vijaykrishna and Sobha
2008). அமிர்தா பல் ரலக் ழ மும் தமிழிற் ான இருப்தபாருள்

ண்டுபிடிப்பு ஒழுங் ரமப்ரப

உருவாக் ப் பங் ளிப்பு தசய்துள்ளது (Abinaya et al 2014).
12.3.2.3.8.பிே ணினிப் தபாருண்ரமயியல் ஆய்வு ள்
ணினிப்தபாருண்ரமயியல் மி
அடிப்பரடயில்

சில

ஆய்வு ள்

விாிவான புலமாகும்.

ணினிப் தபாருண்ரமயியல்

கமற்த ாள்ளப்பட்டன.

ணினிப்தபாருண்ரமயியல்

ஏ.யூ,க .பி.சி.ஆர்.சி. கமற்த ாண்த ாண்ட ஆய்வு ள் இங்குக் குேிப்பிடத்தக் ன. இதில் தமாழி
ஆய்வுக் ான
மற்தோன்று

தபாருண்ரமயியல்சார்

அரடயாளப்படுத்தல்

(Arulmozhi,

ாைண உேவு ள் மற்றும் அதன் தானியங் ி அரடயாளம்

Sobha.

2006).

ாணல் (Menaka et al

(2014).
12.3.2.4. உரை உருவாக் ம்
ணினி தைவுத்தளங் ள் அல்லது தபாருண்ரம கநாக் ங் ளிலிருந்து த வல் ரளப்
படிக் க்கூடிய மனித தமாழியா

மாற்றுவது உரை உருவாக் ம் என்று அரழக் ப்படு ிேது.

உரைரய உருவாக்கும் ஒழுங் ரமப்பு அல்லது வழிமுரே உரை உருவாக் ி (text generatore)
என்று அரழக் ப்படு ிேது. ஒரு தபாதுவான உரை உருவாக்
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முன்னகை கூேப்பட்ட சில குேிக்க ாள் ரளத் திருப்திப்படுத்தும் உரைரய உருவாக்குவதாகும்.
இத்தர ய அரமப்பு ள் ஒரு அேிவுத் தளம் மற்றும் குேிக்க ாள் ளின் ததாகுப்பு இவற்றுடன்
வழங் ப்படு ின்ேன. அேிவுத் தளத்தில் தவளிப்படுத்தப்பட கவண்டிய த வல் ள் உள்ளன.
ணினி பின்னர் இந்தத் த வரல வாக் ிய நீளக் கூறு ளா

ஒழுங் ரமக் ிேது, இந்தக்

கூறு ரள வாக் ியங் ளா உணர்ந்து உரைரய அச்சிடு ிேது அல்லது கபசு ிேது.
உரை

உருவாக்கும்

குேிப்பிடத்தகுந்தது.

ஒழுங் ரமப்புச்

ஆனந்

ைாம ிருஷ்ணன்

தசயல்பாட்டில்

AUKBCRCயின்

"தமல்லிரச ளுக் ான

தமிழ்

முயற்சி

பாடல் ளின்

தானியங் ி உருவாக் ம்" என்பரத முயன்ோர் (Anand Ramakrishnan et al 2009; Anand
Ramakrishnan

and

Sobha

உருவாக் த்தில் ஈடுபட்டது.
தானியங் ி தமிழ் உள்ளடக்
உள்ளடக்

உருவாக்

உருவாக்குவரத

2010).

தசன்ரன

அண்ணாப்

பல் ரலக் ழ மும்

உரை

க ாைிலவாணியும் பங் ாளி ளும் (Kohialavani et al 2009) ஒரு
உருவாக்

அரமப்பு

கநாக் மா க்

ஒழுங் ரமப்ரப அரமக்

தமிழ்

தமாழியில்

த ாண்டுள்ளது.

முயன்ேனர். தானியங் ி

அேிவார்ந்த

இந்த

அரமப்பு

பயிற்சி

முரேரய

தமிழ்

தமாழியில்

தனிப்பயனாக் ப்பட்ட உள்ளடக் த்ரத ஒரு தனிப்பட்ட பயனர் கதரவ ளுக்கு அவர் ளின்
ற்ேல் திேன் ள் மற்றும் ஆர்வங் ளின் அடிப்பரடயில் வழங்குவதில்
ைாகஜஸ்வாியும்

பங் ாளி ளும்

(2017)

‘குேிப்பு ளிலிருந்து

தமிழ்

வனம் தசலுத்து ிேது.
ரத ரளத்

தானா

உருவாக்குவதற் ான தமாழி உேவு மாதிாிரய’ உருவாக்குவரதப் பற்ேி கூறு ின்ேனர்.
12.3.2.5. இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு
இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு

என்பது

உரைரய

அல்லது

கபச்ரச

தமாழிதபயர்க்

தமன்தபாருரளப் பயன்படுத்துவரத ஆைாயும் ணினி தமாழியியலின் துரணத் துரேயாகும்.
இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங்குமுரே ஒரு மனித தமாழியிலிருந்து மற்தோரு தமாழிக்கு
உரைரயத் தானா

தமாழிதபயர்க்கும். இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு, சில கநைங் ளில் எம்டி

(Machine Translation (MT)என்ே சுருக் த்தால் குேிப்பிடப்படு ிேது. இது
தமாழிதபயர்ப்பு,

இயந்திை

உதவியுடன்

மனித

தமாழிதபயர்ப்பு,

ணினி உதவி

தானியங் ி

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு, ஊடாடும் தமாழிதபயர்ப்பு என கவறுபடும்.
ஒரு அடிப்பரட மட்டத்தில், இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒரு தமாழியின் தசாற் ளுக்கு
மற்தோரு தமாழியில் எளிரமயான மாற்ேீட்ரடச் தசய் ிேது, ஆனால் அது வழக் மா
உரையின் நல்ல தமாழிதபயர்ப்ரப உருவாக்

ஒரு

இயலாது; ஏதனனில் இலக்கு தமாழியில் முழு

தசாற்தோடர் ளின் புாிதலும் அவற்ேின் இரண ளும் கதரவ. தைவுத்ததாகுதி (விாிதைவு)
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புள்ளியியல் மற்றும் நைம்பியல் நுட்பங் ளுடன் இந்தச் சிக் ரலத் தீர்ப்பது கவ மா

வளர்ந்து

வரும் ஒரு துரேயாகும். இது சிேந்த தமாழிதபயர்ப்பு ளுக்கு வழிவகுக் ிேது.
ஒரு தமாழியின் அலகு ளுக்கு (வாக் ியம், எச்சத்ததாடர் ள், ததாடர் ள் தசாற் ள்,
கபான்ே அலகு ளுக்கு) நி ைான அலகு ரள மற்தோரு தமாழியில்
டினமான

சிக் ல் ளில்

ஒன்ோகும்.

இதற்கு

மனிதர் ள்

ண்டுபிடிப்பது மி வும்

ரவத்திருக்கும்

(இலக் ணம்,

தசாற்தபாருள், உண்ரமயான உல த்ரதப் பற்ேிய உண்ரம ள் கபான்ே) பல்கவறு வர யான
அேிவு கதரவப்படு ிேது.
12.3.2.6.1. தமிழுக்கு அனுசாை ா
அனுசாை ா சட்ட த்தின் தசயல்முரேரய அடிப்பரடயா க் த ாண்ட இந்தி-தமிழ்
தமாழிதபயர்ப்பிற் ா

ஐ.ஐ.டி

ான்பூாில் ைாகஜந்திைன் அனுசாை ா என்ே தமாழிதபயர்ப்புக்

ருவிரய உருவாக் ினார். பின்னர் இந்தச் தசயல்பாடு AUKBCRC ஆல் கமற்த ாள்ளப்பட்டு
முடிக் ப்பட்டது.
12.3.2.6.2. அனுவாதக்–ஆங் ிலத்திலிருந்து இந்திய தமாழிதமாழிக்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு
தசய்யும் ஒரு வலுவான ஒழுங்குமுரே
இது

ிரளயரமப்பு இரணக்கும் இலக் ணம் (Tree Adjoing Grammar (TAG/டாக்)

அடிப்பரடயிலான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு,

புள்ளியியல்

அடிப்பரடயிலான

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு (Statistical Machine Translation (SMT), விதி ள் அடிப்பரடயிலான இயந்திை
தமாழிதபயர்ப்பு (AnalGen/அனல்தஜன்), மற்றும் எடுத்துக் ாட்டு அடிப்பரடயிலான இயந்திை
தமாழிதபயர்ப்பு (Example Based Machine Translation (EBMT/ஈபிஎம்டி) ஆ ியவ இது நான்கு
இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு

ததாழில்நுட்பங் ளின்

ஒருங் ிரணப்ரப

முன்ரவத்துள்ள

கூட்டரமப்பு நிறுவனங் ளின் கூட்டு முயற்சி ஆகும். ஒரு நிபுணத்துவமான ஆங் ிலத்திலிருந்து
இந்திய தமாழி ளின் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு அரமப்பு (English to Indian Language Machine
Translation (EILMT)) என்பது ஒரு அதிநவீன தீர்வாகும், இது உரைரய ஆங் ிலத்திலிருந்து
இந்திய தமாழி ளுக்கு தமாழிதபயர்க் அனுமதிக் ிேது.
அனுவாதக்ஷ் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு சி.டி.ஐ.சி./சிடாக் புகன தரலரமயிலான 10
இந்திய

ல்வி மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிறுவனங் ளின் கூட்டரமப்பால் உருவாக் ப்பட்டது. இந்திய

அைசின் மின்னணு மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்பத் துரேயின் (Departmet of Electronic and
Communication

(DeitY/டீடி)

ீழ்

’இந்திய

தமாழி ளுக் ான

ததாழில்நுட்ப

கமம்பாடு’

(Technological Development of Indian Languges (TDIL/டி.டி.ஐ.எல்) என்ே திட்டத்தின்
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ஆங் ிலத்திலிருந்து

இந்திய

தமாழி ளுக்கு

இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்பு

ஒழுங் ரமப்பு ள் 6 தமாழி கஜாடி ளுக்கு அதாவது ஆங் ிலத்திலிருந்து இந்தி, தபங் ாலி,
மைாத்தி,

உருது,

தமிழ்

மற்றும்

ஒாியா

ஆ ிய

தமாழி ளுக்கு

ஒழுங் ரமப்பு ள்

உருவாக் ப்படு ிேன. ஆைம்பத்தில் சுற்றுலா மறும் உடல்நிலப் தபாருண்ரமக்

ளங் ள்

எடுத்துக்த ாள்ளப்பட்டன. பின்னர் படிப்பரடயா பிே தபாருண்ரமக் ளத்திற்கு விாிவுபடுத்தும்
கநாக் ம் த ாண்டுள்ளது.
12.3.2.6.3. இந்திய தமாழியிலிருந்து

இந்திய தமாழி ளுக்கு இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு

ஒழுங் ரமப்பு (ILILMT Systems)
DeitYஆல் (Departmet of Electronic and Communication (DeitY/டீடி) நிதியளிக் ப்பட்ட
கூட்டரமப்புத் திட்டம் இந்திய தமாழி ளுக் ான இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு அரமப்பு ரள
உருவாக் ியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின்

ீழ் ஒரு சில தமிழ் சார்ந்த இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு

அரமப்பு ள்

அரவ

உருவாக் ப்பட்டுள்ளன.

அரமப்பு, ததலுங்கு-தமிழ், தமிழ்-ததலுங்கு

இந்தி-தமிழ்,

தமிழ்-இந்தி

தமாழிதபயர்ப்பு

தமாழிதபயர்ப்பு மற்றும் மரலயாள-தமிழ், தமிழ்-

மரலயாளம் மற்றும் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு அரமப்பு என்பனவாகும். இந்த ஒழுங் ரமப்பு ள்
கமலும் கமம்படுத்தப்படகவண்டும். நீதியின்ரம

ாைணமா

இம்முயற்சி ள் தற் ாலி மா க்

ர விடப்பட்டுள்ளன.
12.3.2.6.4. இயந்திை தமாழிதபயர்ப்ரப கமம்படுத்துவதில் அமிர்தா விஷ்வ வித்யபீடத்தின்
பங் ளிப்பு ள்
க ாயம்புத்தூர்

அமிர்தா

பல் ரலக் ழ ம்

தமிழ்

சார்ந்த

எம்டி

அரமப்பு ரள

உருவாக்குவதற் ான பல திட்டங் ரள முன்ரவத்துள்ளது. இது CDAC, புகனயின் தரலரமயில்
நரடதபற்ே EILMT கூட்டரமப்பு திட்டத்தின்

ீழ் ஆங் ிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு இயந்திை

தமாழிதபயர்ப்ரப கமற்த ாண்டு முடித்தளித்தது. இது TAG இலக் ணத்ரத அடிப்பரடயா க்
த ாண்டது.
ஆனந்த் குமார் (Anand Kumar 2015) தனது முரனவர் பட்ட ஆய்வின் ஒரு பகுதியா க்
ணினி

தமாழியியலின்

அடிப்பரடயில்

ஆங் ிலம்-தமிழ்

ருத்துப்

பாிமாற்ேத்திற் ான

புள்ளியியல் அடிப்பரடயிலான இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரமப்ரப (Stastical Machine
Translation

System)

உருவாக் ினார்.

கமலும்

ஆங் ிலத்திலிருந்து

தமிழ்

தமாழிக்கு

ாைணியாலான புள்ளியியல் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரமப்ரப (Factored Statisticsl
Machine Translaton System) முன்தமாழிந்தார் (Anand Kumar et al 2010). கமலும் தமிழ்
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ல்விநிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன் "தமிழ்

ற்பிப்பதற் ான

ணினிக்

ருவி ள்"

(Computational Tools for Teaching Tamil) திட்டத்தின் ீழ், அமிர்தா பல் ரலக் ழ ம் ஆங் ிலம்தமிழ் இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பிற் ான விதி அடிப்பரடயிலான தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரம
உருவாக் ியுள்ளது (Rajendran and Anand Kumar 2018). இதில் ஆங் ிலத்தின் ஸ்டான்கபார்ட்
பல் ரலக் ழ

சார்பு பகுப்பாய்வியின்

தவளியீடு தமிழ் சார்பு பகுப்பாய்வு தவளியீடா

மாற்ேப்பட்டு மற்றும் உருபனியல்-ததாடாியல் உருவாக் ிரயப் பயன்படுத்தி தமிழ் உரை
உருவாக் ப்படு ிேது. இந்த அரமப்பு அதன் ததாடக்

நிரலயில் உள்ளது. அது கமலும்

கமம்படுத்தப்பட கவண்டும்.
12.3.2.6.5. இயந்திை தமாழிதபயர்ப்ரப கமம்படுத்துவதில் AUKBCRC இன் பங் ளிப்பு
இந்தி-தமிழ்

இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு

உதவிக் ருவி

உருவாக்

ஐஐடி

ான்பூாில்

ததாடங் ப்பட்ட அனுசை ா திட்டத்ரத AUKBCRC நிரேவு தசய்தது. இந்தியதமாழியிலிருந்து
இந்தியதமாழி இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு கூட்டரமப்பு திட்டத்தின்

(consortium project)

ீழ்

இந்தி-தமிழ், தமிழ்-இந்தி இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு ஒழுங் ரமப்ரப உருவா ியது. இது தவிை,
AUKBCRC

ஆங் ிலம்-தமிழ்

தமாழிதபயர்ப்பிற் ான

ஒரு

இயந்திைதமாழிதபயர்ப்பு

ஒழுங் ரமப்ரபயும் உருவாக் ியுள்ளது. இது ஒரு விதி அடிப்பரடயிலான ஒழுங் ரமப்பு ஆகும்,
12.3.2.6.6. இயந்திை தமாழிதபயர்ப்ரப கமம்படுத்துவதில் தமிழ் பல் ரலக் ழ த்தின் பங் ளிப்பு
தமிழ்ப் பல் ரலக் ழம் தான் முதன் முதலில் ஒரு ஒழுங் ான இயந்திை தமாழிதபயர்பில்
ஈடுபட்டது. இதற்கு முக் ிய
சுப்பிைமணியம்

ஆவார்.

ாைணமா
இவர்

இருந்தவர் அன்ரேய துரணகவந்தர் கபைாசிாியர் வி.ஐ.

கமற்பார்ரவயில்

ைஷ்ய-தமிழ்

தமாழிதபயர்ப்பு

முயற்சி

கமற்த ாள்ளப்பட்டது (Chellamuthu et al 1984). கமலும் ஆங் ில தமாழியியல் பாட நூல் ரள
தமிழில் தமாழிதபயர்க்

ஒரு இயந்திை உதவிக் ருவிரயத் தயாாிக்

முயற்சி எடுக் ப்பட்டது

(Rajendran and Kamashi 2004).
12.3.2.6.7. உத்தமத்தின் பங் ளிப்பு
தமிழ் ததாடர்பான ’இயற்ர
வளர்ச்சியும்

சவால் ளும்’

பற்ேி

தமாழி ஆய்வு மற்றும்

கூறுர யில்

உத்தமத்திம்

ணிதமாழியியல் ஆய்வின்
பங் ளிப்பு

பற்ேி

கூோமல்

தசல்லவியலாது. பின்வரும் த வல் ள் அவர் ளின் இரணயதளத்திலிருந்து எடுக் ப்பட்டதாகும்:
உத்தமம் (International Forum for Information Technology in Tamil (INFITT) என்பது
உல ளாவிய இலாப கநாக் ற்ே அைசு சார்பற்ே நிருவனம். தமிழ்
அர்ப்பணிப்பணிக் ப்பட்ட அரமப்பு. அதமாிக் ாவின்

ம்ப்யூட்டிங்ர

ஊக்குவிக்

லிகபார்னியாவில் அதி ாைப்பூர்வமா
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பதிவு

தசய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தமத்தின்

(INFITT)

கநாக் ம்

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புரடய தைங் ரள உருவாக்
தடவலப்பர்

சமூ த்திற் ா

ததாழில்நுட்ப

மன்ேங் ள்

மற்றும்

“தமிழ்

த வல்

உதவுதல்”, “தமிழ் ஐடி

வருடாந்திை

சந்திப்பு ள்

/மாநாடு ள் வழங்குதல்.”, “பிைாந்திய விருப்பமுள்ள குழுக் ள், கதசிய அைசு நிறுவனங் ள்
இரடகய

ஒரு

முக் ிய

இரணப்பா

தசயல்படுதல்”,

”எம்.என்.சி

மற்றும்

தைப்படுத்தல்

நிறுவனங் ளுக்கு ததாழில்நுட்ப நிபுணத்துவ ஆதைரவ வழங்குதல்”, “முன்கனற்ேங் ளுக்கு
தபாதுமக் ளிரடகய விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துதல்/ அதி ாித்தல், தமிழ் த வல் ததாழில்நுட்பப்
பட்டரே ரள ஏற்பாடு தசய்வதன் மூலம் இரளய திேரம ரள ஈர்த்தல்” என்பவாகும்.
உத்தமம் ஆண்டுகதாறும் தவளியிடும் மாநாட்டுக் ட்டுரை ளின் ததாகுப்பு ள் ’இயற்ர
தமாழி ஆய்வு மற்றும்

ணிதமாழியியல் ஆய்வு’ அடிப்பரடயில் தமிழ் தசய்யப்பட்டுவரும்

ஆய்வுப்பணி ரளயும் தமிழின் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிரயயும் பரேசாற்றும். பலருக்கும் தமிழின்
ததாழில்நுட்ப

வளர்ச்சியில்

தங் ள்

பங் ளிப்ரபக்

கூே

இம்மாநாடு ளும்

மாநாட்டுக்

ட்டுரை ளின் ததாகுப்பு ளும் வர தசய் ின்ேன.
12.5. மதிப்பீடு
இயற்ர தமாழி ஆய்வு,

ணினிதமாழியியல் பின்னணியில் தமிழின் ததாழில்நுட்டப

முன்கனற்ேரத அேிய கவண்டி முன்னர் கூேிய
ிரடகும்

நிரல,

தைம்,

தசயல்

எல்ரல,

அரமத்துக்த ாள்ளும் திேன் என்ே அளர
தயாாிக்கும்

முயற்சி

இங்கு

ணினிசார் ஒழுங்குமுரே ளின் எண்ணிக்ர ,
முழுரம/முதிர்ச்சி,

ஈடுத ாடுத்தல்,

மாற்ேி

ள் அடிப்பரடயில் ஒரு மதிப்பீட்டு அட்டவரண

கமற்த ாள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமாழி ளின் ததாழிநுட்ட முன்கனற்ேத்ரதக் குேித்து

பின்வரும்

அட்டவரண

ட்டுரை எழுதுவதற் ா

இந்திய

ிாிஷ்நாத் ஷா

(Girish Nath Jah) “Instructions for writing white paper for Indian languages” என்ே தரலப்பில்
அனுப்பிய அேிவுறுத்தல் ளின் ஒரு பகுதியாகும். ஆனால் கவண்டிய த வல் ள் இல்லாத
ாைணத்தால் இவ்வட்டவரணரயப் பூர்த்தி தசய்வது
ஆய்வு

மற்றும்

ததாழில்நுட்டப
க ள்வி ள்

ணினிதமாழியியலின்
வளர்ச்சிரயப்

எழும்

என்ே

வளர்ச்சி”

பட்டியலிடும்

ாைணத்தால்

கபாது

முழுவதும்

டினம். இருப்பினும் ”இயற்ர
என்ே

நிரலயில்

இப்பட்டியலில்
நிைப்படாத

தமிழ்

தமாழி

தமாழியின்

குேிப்பிடப்பட்டுள்ள

இந்தப்

பட்டியல்

தைப்பட்டுள்ளது.
எண்ணி
க்ர

ிரடக்
கும்

தைம்

தசயல்

முழுரம/

ஈடு

மாற்ேி

எல்ரல

முதிர்ச்சி

த ாடுத்த

அரமத்
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நிரல

ல்

துக்த ா
ள்ளும்
திேன்

தமாழித் ததாழில்நுட்பம்: ருவி ள், ததாழில்நுட்பங் ள் மற்றும் பயன்பாடு ள்

கபச்சுப்புாிந்த்து

6

4

-

-

-

-

-

7

6

-

-

-

-

-

6

4

பகுதி ஆய்வு

3

3

தசால்லன்

3

2

10

7

6

3

10

7

4

2

கூோய்வு

4

3

ஆழமில்லாப்

2

1

த ாள்ர
கபச்சு
உருவா ம்
இலக் ணப்
பகுப்பாய்வு
தசாற் ளா ப்
பிாித்தல்

ஆய்வு
உருபனியல்
பகுப்பாய்வு
உபனியல்
உருவாக் ம்
தசால்வர
பாடு
அரடயாளப்படு
த்தல்
ததாடாியல்
பகுப்பாய்வு

பகுப்பாய்வு
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எச்சத்ததாடர்

2

1

7

3

4

2

2

1

3

2

5

3

4

3

2

1

10

5

எல்ரல அேிதல்
ஒளி
எழுத்துணாி
தபாருண்ரமயி
யல் ஆய்வி
தசால்
மயக் நீக் ம்
க ள்விப்பதில்
ஒழுங்குமுரே
உேவு ரளப்
பிாித்ததடுத்தல்
உணர்வுப்
பகுப்பாய்வு
தானியக்
உரை சுருக் ல்
உரை
உருவா ம்
இயந்திை
தமாழிதபயர்ப்பு
தமாழியியல் வழங் ள்: தைவு மற்றும் அேிவு தளம்
உரை

4

4

2

2

4

3

10

6

தைவுததாகுப்பு
கபச்சு
தைவுத்ததாகுப்பு
இரணத்
தைவுத்ததாகுதி
தசால்சார்
தைவுத்ததாகுதி
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இலக் ணங் ள்

6

6

12.6. எதிர் ால ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சிக் ான தசயல்பாடு ள்
தமிழ் இப்கபாது மத்திய அைசால் எதிர்பார்க் ின்ேபடி முழு அளவிலான டிஜிட்டல்
மயமாக் லுக்குத் தயாைா

உள்ளது. நிச்சயமா

இன்னும் முடிக் ப்படாத பல தசயல்பாடு ள்

உள்ளன. எடுத்துக் ாட்டா , இயந்திை தமாழிதபயர்ப்பு அரமப்பு ள் தபாதுப் பயனர் ளுக்கு
ஏற்ேவாறு மாற்ேியரமக் ப்படவில்ரல. தமிழ் தசால்வரல ஆங் ிலம் கபான்ே ஐகைாப்பிய
தமாழி ளுக்கு இரணயா

விாிவாக் ப்பட கவண்டும் அல்லது அதி ாிக் ப்பட கவண்டும்.

தமிழுக்கு ஒதுக் ப்பட்ட யூனிக ாட் இடங் ளில் பல சிக் ல் ள் உள்ளன. யூனிக ாட் முரேயில்
சாியான இலக் ண பகுப்பாய்விற்குத் கதரவயான அளவுக்குத் தமிழருக்கு அதி

இடங் ள்

தைப்படவில்ரல. இன்னும் ஆய்வாளர் ள் மற்றும் பயனர் ள் தமிரழ கைாமானா வும் பின்னர்
இலக் ண பகுப்பாய்விற்குப் பிேகு தமிழா வும் மாற்று ிோர் ள். தமிரழ உள்ளிடுவதற்கு
ஏற்றுக்த ாள்ளப்பட்ட WX ஒலிதபயர்ப்பு முரே மி

கமாசமானது. இந்தச் சிக் ல் தீர்க் ப்பட

கவண்டும். இதுவரை உருவாக் ப்பட்ட பல தமாழிசார்
மூலமா

ிரடக்

கவண்டும்.

உரை தைவுத்ததாகுதி,

ருவி ள்/தமன்தபாருள் ள் திேந்த
கபச்சுத்

தைவுத்ததாகுதி,

இரணத்

தைவுத்ததாகுதி கபான்ே தமாழி வளங் ரள ப ிர்ந்து த ாள்ளவும் தபாது பயனர் ளுக்கு
ிரடக் ச்தசய்யவும் வழிதசய்ய கவண்டும். முயற்சி ரளக் குரேக்

ிளவுட் கசார்சிங்ர

ஊக்குவிக்

முடியும். கதரவயற்ே ‘தசய்தரதகய திருப்பிதசய்தல்’ தவிர்க் ப்பட கவண்டும்.

ஒருவருக்கு

ிரடக்கும் வளங் ள் பிேருடன் ப ிர்ந்து த ாள்ளப்பட கவண்டும். தமிழின்

ததாழில்நுட்ப

வளர்ச்சிக்கு

ஒருங் ிரணந்த

முயற்சி ள்

கதரவ.

ணினி

அேிவியலாரும்

தமாழியியலாரும் தமாழி வல்லுனர் ளும் இரணந்து தசயல்பட கவண்டும்..
ஐகைாப்பிய

தமாழி ளுடன்

ஒப்பிடும்கபாது

தமிழின்

ததாழில்நுட்ப

தசய்யப்பட்டுள்ள தசயல்பாடு ள் ஒப்பீட்டளவில் குரேவு. விரும்பிய இலக்ர

வளர்ச்சிக்குச்
அரடய நாம்

நீண்ட தூைம் தசல்ல கவண்டும். தனியார் துரே நிறுவனங் ள் உட்பட அரனத்து நிறுவனங் ளும்
இதற்கு உரழக்

கவண்டும்.

ணினி அேிவியலார் ள் மற்றும் தமாழியியலாளர் ள் (தமாழி

வல்லுநர் ள் உட்பட) ஒரு ஒருங் ிரணந்த மற்றும்

ாலம் அடிப்பரடயில் திட்டமிடப்பட்ட

இலக்குடன் ர க ார்த்து தசயல்பட கவண்டும். இப்கபாது கூ ிள் தமிழுக்கு இயற்ர தமாழி
ஆய்வுசார் ஒழுக் ரமப்பு ரளக் த ாண்டுள்ளது. எடுத்துக் ாட்டா

தமாழிதபயர்ப்பாளர் ள்,

ஓ.சி.ஆர் ள் கபான்ேவற்ரேக் கூேலாம். ஆனால் கூ ிள் புள்ளியியல் முரேயால் தசயல்படு ிேது,
இது எப்கபாதும் நம்ப மானதா

இருக் ாது. கமலும், கூ ிரளச் சார்ந்திருப்பது எதிர்விரளவில்
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முடியலாம். எனகவ நமது தமாழியின் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு நாகம தமாழிக் ருவி ள்,
தமன்தபாருள் ள்

வளங் ரள உருவாக்

இயற்ர தமாழி ஆய்விலும்
ஊக்குவிக்

கவண்டும், தமிழ் மாணவர் கள நமது பலம். தமிழ்

ணினிதமாழியியலிலும் பணியாற்ே அவர் ளுக்கு பயிற்சி தந்து

கவண்டும். தமிழின் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு மத்திய, மாநில அைசு ள் நிதியளிக்

கவண்டும். வாி தசலுத்துகவாாின் பணத்ரத நாம் மிகுந்த வனத்துடன் பயன்படுத்த கவண்டும்.
வனத்திற்கு: இக் ட்டுரை எனக்குக் ிரடத்த த வல் ள் அடிப்பரடயில் எழுத்தப்படுள்ளது. பல
பங் ளிப்பு ளும்

ட்டுரை ளும்

விடுபட்டிருக் க்

கூடும்.

குேிப்பா

தவளிநாட்டினாின்

பங் ளிப்பு ள் முழுரமயா க் கூேப்படவில்ரல. தமிழ் இரணய மாநாட்டுக்

ட்டுரை ள்

முழுவதுமா ப் பயன்படுத்தப்படவில்ரல. அரவகுேித்து இக் ட்டுரையாளருக்கு மின் அஞ்சல்
தசய்தால் இக் ட்டுரையில் கசர்க் வியலும்.
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