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ABSTRACT 

 This monograph on "Word Sense Disambiguation in Tamil" is organized into six 

chapters: 1. Introduction, 2. Structural ambiguity and lexical ambiguity, 3. Machine translation 

and word sense disambiguation, 4. Word sense disambiguation processing and development, 5. 

Approaches to word sense disambiguation in Tamil, and  6. Conclusion.  

Chapter 1: Introduction 

 The introduction deals with aims and objectives and the importance of word sense 

disambiguation in machine translation.  

Chapter 2: Structural ambiguity and lexical ambiguity 

 There are two kinds of ambiguity: structural ambiguity and lexical ambiguity. If a 

sentence or phrase has more than one interpretation of meaning, it is called structural 

ambiguity. For example, the following two phrases can be interpreted to have at least two 

meanings. 

 veLLai marundtu kuppi 

 'the white bottle having medicine' 

 'the bottle having white medicine 
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 pazaiya maaNavar viTuti 

 'the hostel which belongs to old students' 

 'the old hostel which belongs to students' 

In the following examples, two interpretation of meaning is possible as the word kaal has two 

meanings: 'one fourth' and 'leg'. 

 avan kooziyin kaal pakutiyaic caappiTTaan 

 'he ate quarter part of a chicken' 

 'he ate the leg part of the chicken'  

There are a few types of lexical ambiguity: categorical ambiguity, ambiguity due to homonymy 

and ambiguity due to polysemy. The word meelee, for example, belongs to three grammatical 

categories as shown below. 

 avan meelee irukkiRaan 'He is at the top' 

 avan meelee cenRaan 'He went up' 

 avan meejai meelee eeRinaan 'He climbed on the table' 

The word meelee in the first example belongs to noun, meelee in the second example belongs 

to adverb and meelee in the third example belongs to postposition. So meelee is potential 

enough to show categorical ambiguity in three ways. Similarly the word form ndey belongs to 

two categories as it can denote the noun ndey ‘ghee’ and the verb ndey ‘wave’.  

 avan tuNi ndeytaan 'He weaved a cloth’ 

 avaL ndeytaan virumpukiRaaL 'She likes only ghee' 

In the absence of a context, meelee and ndey are cateogically ambiguous. For a machine 

meelee and ndey are always categorically ambiguous as it is not given the knowledge a human 

being posseses. 

 In the following example, ambiguity arises due to homonymy. 

 kuzantdai aTTaiyaip paarttu cirittatu 'The child laughed at the  leech/wrapper' 

 avan puttakattin aTTaiyaik kizittaan 'He tore the wrapper of the book' 

 avan aTTaiyaik kampaal aTittuk konRaan 'He killed the leech with a stick' 
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The first example can be interpreted in two ways as aTTai can mean 'leech' or 'wrapper'. In the 

second and third example, the ambiguity is resolved by context;  in the second example, aTTai 

means 'wrapper' and in the third example it means 'leech'.  

Chapter 3: Machine Translation and word sense disambiguation 

 This chapter explains word sense disambiguation in the context of machine translation. 

This chapter is based on "Words Sense Disambiguation: The state of Art" written by Nancy Ide 

and Jean Veronis (1998).  

 Word sense disambiguation is useful for the following applications: 

 Machine translation 

 information retrieval and hyper text navigation 

 content and thematic analysis 

 grammatical analysis  

 speech processing and 

 text processing 

Automated sense disambiguation was attempted in the context of machine translation. Weaver 

talks about the importance of sense disambiguation in his 'memorandum'. Kaplan (1950) tried to 

explain about sense disambiguation by an experiment. Reifler (1955) pointed out the 

importance of  context in terms of "semantic coincidence". Consecutively semantic 

representation, interlingual device and semantic network came into vogue.  

 1960s relied upon AI based methods. Symbolic methods, connectionist methods and 

knowledge based methods were attempted. In eighties, machine readable dictionaries came 

into vogue. Lesk (1989) developed knowledge base for each dictionary sense. Thesauri have 

also been used for resolving polysemy. Yerowsky (1992) developed some methodology in this 

line of thinking.  In the midst of 1980s,  computational lexicons came into vogue. The 

multilingual on line lexical data bases like wordNets have been built in 1990s. But wordNet are 

found to be not very useful for resolving word sense ambiguity. Pustejovsky elaborated on 
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generative lexicon  (Pistejovsky 1995 and Pustejovksy et al 1905) and pointed out the need to 

generate meanings form event structure, qualia structure and lexical inheritance structure. 

 The last phase of 19th century and the beginning of 20th century saw the development 

of corpus based approaches. Weiss (1973) and Kelley and Stone (1975) proved that WSD can 

be performed by making use of corpus. Attempts were made for automatic sense-tagging. 

Brown et al (Brown et al 1991) and Gale et al proposed the use of parallel corpus for selecting 

words across languages. Methods were proposed for overcoming scarcity in the parallel corpus. 

Smoothing, class-based models and similarity based models were proposed.  

 The role of context in sense selection is widely felt. The context for WSD has been 

manipulated specifically in two approaches: bag-of-words approach and syntactic relation 

approach. The contexts such as microcontext, topical context and domain specific contexts 

were recognized. Distance, collocation, and syntactic relations have been taken into account. 

The issues such as 'senses or usages' and 'enumeration or generation' have been raised.  

Chapter 4: Process of Word Sense Disambiguation and  its development 

 Word sense disambiguation has been described as AI-complete problem. There are 

approaches such as lexical sample or targeted WSD and All-words WSD. There are two types 

of resources, internal resources, unstructured resources, raw sources, sense-annotated corpus 

and external resources. The external sauces consists of thesaurus, machine readable 

dictionaries, ontologies, collocational resources and the other sources such as wordNet, 

 There are at least three types of approaches: supervised approaches unsupervised 

approaches and knowledge-based approaches. Supervised includes the following: decision 

lists, decision trees, Naïve Bayes, neural network, example-based or instance based learning, 

Support Vector Machines and semi supervised WSD. The supervised methods include context 

clustering, word clustering and co-occurring graphs. Knowledge-based approach includes over 

lapping of sense definition and graph based approaches. The other approaches include 

determining word sense dominance, domain-driven disambiguation, and WSD from Cross-

Lingual Evidence, The uses of WSD include information retrieval (IR), information extraction, 
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machine translation, content analysis, word processing, lexicography and semantic web. The 

problem includes semantic representation, knowledge acquisition and  domain-driven 

disambiguation. 

Chapter 5: Word sense disambiguation processing in Tamil 

 To start with Tamil lexical semantic is discussed in details. Different types of lexical 

relations such as synonymy, hyponymy, compatibility, incompatibility, meronymy and antonymy 

are discussed with suitable examples. The vocabulary of Tamil is structured hierarchically by 

taxonomy and meronymy relations. The structures could be branching or non-branching.  

 There are few attempts for word sense disambiguation in Tamil. The first attempt of 

WSD in Tamil has been made by Arun. This is followed by Baskaran's research on word sense 

disambiguation (Baskaran 2002). He has made use of cluster approach complemented by case 

information.  In this work, disambiguation is being performed based on the clustering technique 

and by using the collocations and case-markers as knowledge sources. The approach works in 

two phases: trainging phase and testing phase. At the beginning of the training phase, the 

system identifies the ambiguous words in the text using the list of ambiguous words. For each 

occurrence of an ambiguous word a context is identified from the text. Different researchers 

have used different sizes of contexts, i.e. different window sizes. The window size influences the 

performance of the system considerably. A larger window size brings in more unrelated words 

to the context, while a smaller window size misses some important collocations. Following the 

general practice as found in many WSD works including Yarowsky (1995), a twenty-word 

window is used in this work. The frequent words also called stop-words are removed from the 

window. The context is then morphologically analysed to get the root form of the contextual 

words, which are used, in clustering. Each context is represented as a context or co-occurrence 

vector. Using the K-means approach these vectors are collected into different clusters. 

Collocations are then collected from these clusters automatically and senses are assigned to 

these collocations by human-annotators thereby developing a sense collocation dictionary. 
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Case-markers are also identified for each cluster and added to the sense-collocation dictionary 

to build a sense-collocation case-marker dictionary. 

 In the second phase, the system is ready for disambiguation. Any text containing an 

ambiguous word can be given to the system and the system makes use of the sense-collocation 

case-marker dictionary to disambiguate the unseen occurrences of the ambiguous word. It 

should be noted that the training is a one-time task for each ambiguous word and once the 

system is trained for a particular word it can be used to resolve ambiguity of that word in a given 

text. It can be observed that collocations and case-markers play an important role in this 

method.  

 A methodology of making use of conceptual graph for WSD has been explained next to 

it.  This is followed by making use of Rajendran's computational Thesaurus for Tamil  (2006) for 

WSD. 

Chapter 6: Conclusion 

 The last chapter is “Conclusion”.  It discusses briefly about the information discussed in 

the last five chapters. It also discusses about the contribution made by the research work.  

Keywords: word sense disambiguation, lexical ambiguity, structural ambiguity, ambiguity due to 

homonymy, ambiguity due polysemy, categoriacal ambiguity, transfer ambiguity, contextual 

knowledge, referential ambiguity, scope ambiguity, automated sense disambiguation, sense 

disambiguation component, connectionist method, knowledge based methods, machine 

readable dictionaries, computational lexicon, enumerative lexicon, generative lexicon, automatic 

sense tagging, enumeration, generation, natural language processing, knowledge extraction, 

all-words WSD, enumerative approach, ontology, unstructured resources, corpora, collocational 

resources, wordNet, synonymy, hyponymy, meronymy, hypernymy, classification method, 

unsupervised WSD, supervised WSD, knowledge based WSD, decision list, decision tree, 

Naïve Bayes, neural network, support vector machine, ensemble method, Adaboost, 

bootstrapping, word clustering, graph-based approach, co-occurrence graph, knowledge based 

disambiguation, similarity measures, domain-driven disambiguation, compatibility, 
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incompatibility, antonymy, vector space, clustering, conceptual graph, canonical graph, 

pragmatic context. 
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இயல் 1 

             அைிமுகம் 

 ஒரு ச ொல்லுக்குப்  ல அர்த்தங்கள் ேருேனத நொம் அைியேொம். ஒரு குைிப் ிட்ட சூழலில் 

ஒரு ச ொல்னலப்  யன் டுத்துேதன் மூலம் அச்ச ொல்லின் எந்த "அர்த்தம்" (ச ொருள்) 

ஊக்குேிக்கப் டுகிைது என் னத தீர்மொைிப் தில்  ிக்கல் உள்ளது. இச் ிக்கல் ச ரும் ொலும் 

 ொதொரண மக்களொல் உணரப் டுேதில்னல. இயற்னக சமொழி ஆய்வுச் ச யல் ொடுகளில் இது ஒரு 

 ேொலொக உள்ளது. மைித மூனள ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கத்னத யநொிடுேதிலும் அனத நீக்கிச் 

 ொியொை அர்த்தத்னதப் புொிந்துசகொள்ேதிலும் மிகவும் திைனமயொகச் ச யல் டுகின்ைது. இயற்னக 

சமொழி ச ொருண்னம மயக்கத்னத யநொிடும் ேனகயில் உருேொக்கப் டுள்ளது. இது மைித உடலின் 

நரம் ியல் அனமப் ின்  ிரதி லிப் ொகும். யேறு ேொர்த்னதகளில் கூறுேதொைொல், மூனளயின் 

நரம் ியல் ேனலப் ின்ைல்கள் ேழங்கிய உள்ளொர்ந்த திைனை  ிரதி லிக்கும் ேனகயில் மைித 

சமொழி ேளர்ந்துள்ளது (ேடிேனமக்கப் ட்டுள்ளது).  

 மைித மூனள ச ொல்ேரும் சூழனலப்  யன் டுத்தி  ொியொை அர்த்தத்னதத் யதர்ந்சதடுத்துப் 

புொிந்து சகொள்கின்ைது. ஆைொல் கணிப்ச ொைிக்கு மைிதன் மூனளயின்  திைன் இல்னல. மைித 

மூனளயின் இத்திைன் கணிச ொைிக்கு ேழங்கப் ட்டொல் இது  ொத்தியமொகும். கணிைி 

சமொழியியலில், ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Word Sense Disambiguation (WSD)) என் து 

ஒரு ேொக்கியத்தில் ஒரு ச ொல் எந்த அர்த்ததில்  யன் டுத்தப் டுகிைது என் னத அனடயொளம் 

கொண் து சதொடர் ொை ஒரு திைந்த  ிக்கலொகும். இந்தச்  ிக்கலுக்கொை தீர்வு கணிைி சதொடர் ொை 

 ிை ச யல் ொடுகனளப் (இயந்திர சமொழிச யர்ப்பு, கருத்துப் ொிமொற்ைம், யதடுச ொைிகனள 

யமம் டுத்துதல், முற்சுட்டுத் தீர்மொைம், ஒத்தின வு, அனுமொைம் ய ொன்ை ச யல் ொடுகனளப்) 

 ொதிக்கிைது. 

 கணிைி அைிேியல் மற்றும் அது இயக்கும் தகேல் சதொழில்நுட் த்தில், இயற்னக சமொழி 

ஆய்வு மற்றும் இயந்திர கற்ைல் ஆகியேற்னைச் ச ய்ேதற்கொை கணிைிகளின் திைனை ேளர்ப் து 

நீண்டகொல  ேொலொக உள்ளது. இயந்திர சமொழிச யர்ப் ில் மிகக் கடிைமொை  குதி ச ொருண்னம 

மயக்க நீக்கம் ஆகும். ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்னத அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் எைப்  குத்து உணரலொம்.  
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 ஒரு ேொக்கியத்னத நொம்  குப் ொய்வு ச ய்யும் ய ொது அவ்ேொக்கியத்திற்கு யேறு ட்ட 

 குப் ொய்வுகள்  ொத்தியமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, மணிக் குமொர் சதருேில் ஒரு அழகொை 

ச ண்னணப்  ொர்த்தொன் என்ை ேொக்கியத்னத எடுத்துக்சகொண்டொல் அனத  ின்ேருமொறு 

யேறு ட்ட ேனகயில்  குப் ொய்வு ச ய்யலொம்: 

[மணி குமொர்]_ச சதொ [சதருேில்}_ச சதொ [ஒரு ச ண்னணப்]_ச சதொ  ொர்த்தொன்.  

[மணி]_ச சதொ [குமொர் சதருேில்]_ச சதொ [ஒரு ச ண்னணப்]_ச சதொ  ொர்த்தொன். 

[மணி குமொர் சதருேில்]_ச சதொ [ஒரு ச ண்னணப்]_ச சதொ  ொர்த்தொன். 

(ச சதொ = ச யர்த்சதொடர்) யமற்ச ொன்ை  ொத்தியம் கொரணமொக ஒரு ேக்கியத்திற்கு ஒன்றுக்கும் 

கூடுதலொை ச ொருள்யகொள்கள்  ொத்தியமொகும். இதன் கொரணமொக இயந்திர சமொழிச யர்ப் ின் 

ய ொது ஒரு மூல சமொழி ேொக்கியத்திற்கு ஒன்றுக்கும் யமற் ட்ட இலக்கு சமொழி ேொக்கியங்கள் 

ச ைப் டும். இது இயந்திர சமொழி ச யர்ப் ின் மிகப் ச ொிய  ிக்கலொகும்.  

அடுத்த  ிக்கல் ச ொற்களின்  ல் ச ொருண்னம அடிப் னடயிலொைதொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக,  டி என்ை ச ொல்னல எடுத்துக் சகொண்டொல், அனத ‘மொடிப்  டி’, ‘எனடப் டி’, 

’ச ொன்ை  டி’, ‘புத்தகம்  டி’ எைப்  லேனகயில் ச ொருள் சகொள்ளலொம்.  ச ொருண்னம மயக்கனத 

உணர்ந்து சூழல் அடிப் னடயில்  ொியொகப் ச ொருள்சகொள்ள உதவும் நமது அைினேக் 

கணிப்ச ொைியொகிய இயந்திரத்திற்குத் தந்தொல்தொன் தரப் ட்டுள்ள ேொக்கியத்திற்குச்  ொியொை 

ச ொருனளப் ச ற்று இலக்கு சமொழிக்கு அனதச்  ொியொக சமொழி ச யர்க்கேியலும். 

 அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கத்னதயும்  ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கத்னதயும் ஆய்ந்து 

இயந்திர சமொழி ச யர்ப் ில் இதைொல் ஏற் டும்  ிக்கல்கனள நீக்குேதற்கொை ேழிமுனைகனளக் 

கொண் துதொன் இவ்யேட்டின் தனலயொய யநொக்கமொகும். அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

மற்றும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம்  ற்ைி இதுேனர சேளிேந்த ஆய்வுகனளத் தமிழில் தந்து 

இது  ற்ைிய யமலும்  ல ஆய்வுகளுக்கு ேழிேகுப் னதயும் இவ்ேொய்வு யநொக்கமொய் 

சகொண்டுள்ளது. இயந்திர சமொழிச யர்ப்புச் சூழலில் அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கமும் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கமும் முக்கியத்துேம் ேொய்ந்தொக இருந்தொலும் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்னதப்  ற்ைிதொன் அதிகமொை ஆய்வுகள் சேளிேந்துள்ளை. யமலும் அனமப்புப் 

ச ொருண்னமமயக்கம் சதொடொியல்  ொர்  ிக்கலொகத்தொன் கருதப் டுகின்ைது. இவ்யேட்டில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குத்தொன் முக்கியத்துேம் தரப் ட்டுள்ளது.  
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ேொக்கிய அனமப்பு நினலயிலும் ச ொல் நினலயிலும் ச ொருண்னம மயக்கங்கள் இயந்திர 

சமொழிச யர்ப் ில்  ிக்கல்கனள உருேொக்கும். ேிதி அடிப் னடயில் மட்டும் இச் ிக்கல்கனளத் 

தீர்க்க இயலொது. தரவுத்சதொகுதிகள் அல்லது  னுேல்கனளப்  யன் டுத்தி புள்ளியியல் 

அடிப் னடயிலும் சூழல்கனளக் னகயொளும் ேிதிகனளப்  யன் டுத்தியும் இச் ிக்கல்கனள 

ஓரளவுக்குத் தீர்க்கேியலும். ச ொருண்னம மயக்கச்  ிக்கல்களுக்கு முழுேதுமொை தீர்வு கொண் து 

கடிைமொகும். 

அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கமும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கமும் எவ்ேொறு கணிைி ேழி 

சமொழிச யர்ப் ில்  ிக்கல்கனள உருேொக்குகின்ைை என் து ஆயப் ட்டு அச் ிக்கல்கனளத் 

தீர்ப் தற்கொை சநைிமுனைகள் ஆயப் ட்டு நனடமுனைப் டுத்தப் டும். ச ொற்ச ொருள் 

மயக்கநீக்கம் என் து கணிைி ொர் ேழி சூழலில் ச ொற்களின் ச ொருண்னமனயக் கண்டுசகொள்ளும் 

ஒரு திைைொகும். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு ச யற்னக அைிவு-முழுனமச்  ிக்கலொகக் (AI-

complete problem) கருதப் டுகின்ைது; அதொேது, ச யற்னக அைிேில் மிகக் கடிைமொை 

 ிக்கல்களுக்குச்  மமொை ச யல் ொடொகும். இங்குச் ச ொற்களின் ச ொருண்னம மயக்கத்னத 

நீக்குேதற்கொை ச யலூக்கங்கள் கருத்தில் சகொள்ளப் டும்.  யமலும்  கண்கொணிக்கப் ட்ட, 

கண்கொணிக்கப் டொத மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் கருதப் டும். 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் மதிப்பீடு  ல்யேறு ட்ட மயக்க நீக்கச் 

ச யல் டுகளில்  ங்சகடுக்கும் ஒழுங்குமுனைகளின் புைேயமொை மதிப்பீட்னட 

யநொக்கமொகக்சகொண்டு Senseval/Semeval நடேடிக்னககளின் சூழலில் ேிேொதிக்கப் டும். 

இறுதியொயொகப்  யன் ொடுகள், சேளிப் னடயொை  ிக்கல்கள் மற்றும் எதிர்கொலத் தின கள் 

ேிேொதிக்கப் டும்.  

மைித சமொழி ச ொருண்னம மயக்கமுள்ளது;  ல ச ொற்கனள அனே ேரும் சூழனலப் 

ச ொறுத்துப்  ல ேழிகளில் ச ொருள்யகொள் ச ய்யேியலும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்ேரும் 

ேொக்கியங்கனள எடுத்துசகொள்ளவும்: 

 அ. நொன் அேன் ச ொன்ைனதக் யகட்யடன்.  

 ஆ.  நொன் அேன் ச ொன்ைனதக் கொதொல் யகட்யடன். 

 இ. நொன் அேன் ச ொன்ைனதக் யகட்டு அதன்  டி நடந்யதன். 
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முதல் ேொக்கியத்தில் யகட்யடன் என் து ச ொருண்னம மயக்கம் உனடயதொய் இருக்கின்ைது. யகள் 

என்ை ேினை முதல் ேொக்கியத்தில் ‘hear’  என்ை ச ொருண்னமனயயும் ‘oblige’ என்ை 

ச ொருண்ண்னமயும் தந்து மயக்கம் உனடயதொய் இருக்கின்ைது. இரண்டொேது ேொக்கியத்தில் யகள் 

என்ை ேினை ‘hear’ என்ை ச ொருண்னமனய மட்டும் குைித்து நிற்கின்ைது.  மூன்ைேது 

ேொக்கியத்தில் யகள் என்ை ேினை ‘oblige’ என்ை ச ொருண்னமனய மட்டும் குைித்து நிற்கின்ைது.   

 துரதிருஷ்டே மொக, சூழலில் ச ொல் ச றும் குைிப் ிட்ட ச ொருண்னமயின் கண்டு ிடிப்பு 

யமலீடொகத்தொன் எளிதொகத் யதொன்றுகின்ைது.  ச ொரும் ொலை ச யல் ொடுகளில் மைிதர்கள்  

சமொழியிலுள்ள மயக்கங்கனளப்  ற்ைிச்  ிந்திப் யத இல்னல; அயத  மயம் இயந்திரங்கள் 

(கணிைிகள்) அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத  னுேல் தகேல்கனளப்  குப் ொய்வு 

ச ய்யயேண்டும்; மற்றும் அேற்னை உள்ளுறும் ச ொருண்னமனய நிர்ணயிப் தற்கொகப் 

 குத்தொயப் டயேண்டிய தரவு அனமப் ொக மொற்ை யேண்டும். சூழலில் ச ொற்களின் 

ச ொருண்னமகளின் கணிைி ொர் கண்டு ிடிப்பு ச ொல் மயக்கநீக்கம் எைப் டும். இத்தனகய 

ச யல் ொடுகனள ேிதி அடிப் னடயிலும் புள்ளியியல் அடிப் னடயிலும் ச யல் டுத்தலொம்.  

நொம் இயந்திர சமொழிச யர்ப் ின்  ிக்கனலக் கூறும் ய ொது ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்தின் முக்கியத்துேம் சதளிேொகும்: saw என்ை ஆங்கிலச் ச ொல் சூழல் அடிப் னடயில் 

தமிழில் ‘ ொர்’ அல்லது ‘அரம்’ என்று சமொழிச யர்க்கப் டலொம். இம்மொதிொியொை யநர்வுகள் 

ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளை; இது ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கத்தின் ேரலொற்றுப்  யன் ொடொகும்.  

 னுேலின் தொைியக்க சமொழிச யர்ப் ில் (automated text translation) ச ொருண்னமமயக்க நீக்கம் 

முக்கியமொை  ங்களிப்பு ச ய்யும்.  

 இயற்னக சமொழி ஆய்வுகளில் தரவுத்சதொகுதிகள் அல்லது  னுேல்களில் ேரும் 

ச ொருண்னம மயக்கங்கனள, குைிப் ொகச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை ேழிமுனைகள் 

 ல  ன் ொட்டில் உள்ளை.  தமிழில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை ேழிமுனைகள் 

அதிகமொக யமற்சகொள்ளப் டேில்னல. எடுத்துக்கொட்டுகள் என்ை நினலயில் தொன் இம்முயற் ிகள் 

அனமகின்ைை. இவ்ேொய்யேட்டில் தமிழில் ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கத்திற்கொை ேழிமுனைகள் 

ஆயப் ட்டு ேிளக்கப் ட்டுள்ளை. 

 ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இயற்னக சமொழி ஆய்ேில் ச ரும்  ங்கு ேகிக்கின்ைது.  

இயந்திர சமொழிச யர்பு ஒழுங்கு முனை, தகேல் மீட்பு ஒழுங்குமுனை, தகேல் யதடல் 
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ஒழுங்குமுனை, யகள்ேி-ேினட ஒழுங்குமுனை ய ொன்ைேற்ைில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

இன்ைியனமயொத  ங்களிப்பு ச ய்கின்ைது.  தமிழுக்கு இத்தனகய ஆய்வு ஒரு ேரப் ிர ொதமொக 

அனமயும். 
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    இயல் 2 

அமைப்புப் ப ொருன்னம ையக்கமும் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கமும் 

2.0 முன்னுமை 

 மயக்கம் (ambiguity) அல்லது சதளிேின்னம என் து ஒரு ேனக அர்த்தம். இதில் ஒரு 

ச ொற்சைொடர், அைிக்னக அல்லது தீர்மொைம் சேளிப் னடயொக ேனரயறுக்கப் டேில்னல. இது 

 ல ேிளக்கங்கனள நம் த்தகுந்ததொக ஆக்குகிைது. மயக்கம் அல்லது சதளிேின்னமயின் 

ச ொதுேொை அம் ம் நிச் யமற்ை தன்னம. இது எந்தசேொரு யயொ னை அல்லது அைிக்னகயின் ஒரு 

 ண்பு ஆகும். அதன் ேிதிமுனை அல்லது ச யல்முனைக்கு ஏற்  ேனரயறுக்கப் ட்ட 

எண்ணிக்னகயிலொை ேழிமுனைகளொல் திட்டேட்டமொக தீர்க்க முடியொது. (ambiguity என்ை 

ேொர்த்னதயின் ambi  குதி "இரண்டு அர்த்தங்கள்" என் து ய ொன்று "இரண்டு" என்ை கருத்னத 

 ிரதி லிக்கிைது.) 

 மயக்கம் அல்லது சதளிேின்னம என்ை கருத்து ச ொதுேொக சதளிேற்ை தன்னமக்கு 

(vagueness) முரணொைது. சதளிேற்ை நினலயில், குைிப் ிட்ட மற்றும் தைித்துேமொை ேிளக்கங்கள் 

அனுமதிக்கப் டுகின்ைை ( ில உடைடியொகத் சதொியொேிட்டொலும்), அயத மயம் சதளிேற்ை 

தகேல்களுடன், ேிரும் ிய அளேிலொை ேிேரக்குைிப் ில் எந்த ேிளக்கத்னதயும் உருேொக்குேது 

கடிைம். 

மயக்கம் ச ொல்நினலயியலொ சதொடொியல் நினலயியலொ ஏற் டும். ச ொல்நினலயில் ஏற் டும் 

மயக்கம் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் என்றும் சதொடொியல் நினலயில் ஏற் டும் மயக்கம் 

அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம் என்றும் அனழக்கப் டும். இவ்வியலில் அமைப்புப் 

ப ொருண்னம ையக்கம்  ற்றியும் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கம்  ற்றியும் விொிவொன விளக்கம் 

தைப் ட்டுள்ளது. இவ்ேிரு மயக்கங்களின் ேனககள் எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் ஆயப் ட்டுள்ளது. 

தைிழ்த் தரவுசதொகுதிகளில் இவ்விரு ையக்கங்கள் ேந்து ச ொருள்யகொண்னமனய எவ்ேொறு 

 ொதிக்கின்ைது என் து  ற்றியும் விொிவொக ஆயப் ட்டுள்ளது. 

2.1 ப ொருண்மை ையக்கம் 

 ஒரு ப ொல்தலொ பதொடதைொ வொக்கியதைொ ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட ப ொருண்மைகமள 

உணர்த்துவதொய் இருந்தொல் அமவ ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ளனவொகும் எனலொம். 

எடுத்துகொட்டொக, கொல் என்ற ப ொல் ஒன்றின் நொன்கில் ஒரு  குதிமயயும் உடல்  உறுப் ொன 
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கொமலயும் குறிப் ிடும். இவ்வொறு ப ொற்கள் ப ொருண்னம ையக்கம் தருவது ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கம் எனப் டும். ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கம்  பதொடொிலும் வொக்கியத்திலும் ப ொருண்னம 

ையக்கத்மத உருவொக்கும்.  

 கொல்  குதி .’உடலின் ஒரு உறுப்புப்  குதி, நொன்கில் ஒரு  குதி’ 

 1. அேன்  ொப் ிட்டது கொல்  குதி 

இருப் ினும் பதொடரும் வொக்கியமும் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கம் உள்ள ப ொல் இல்லொவிடினும் 

ப ொருள் ையக்கம் தைலொம். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரும் பதொடர்கமள எடுத்துக்பகொள்ளவும். 

 2. பவள்மள ைருந்துக் குப் ி  

3.  மழய ைொணவர் விடுதி  

முதல் வொக்கியம் ‘ைருந்துள்ள பவள்மள நிறக் குப் ி’ என்றும்  ‘பவள்மள ைருந்துள்ள குப் ி’ 

என்றும் ப ொருள் ையக்கம் கொட்டும். இதுத ொன்று இைண்டொவது வொக்கியமும் ‘ மழய 

ைொணவர்கள் வ ிக்கும் விடுதி’ என்றும் ‘ைொணவர்கள் வ ிக்கும்  மழய விடுதி’ என்றும் ப ொருள் 

ையக்கம் தரும்.   

 ப ொருண்மை ையக்கம் என்ற கருத்துச்  ொயலுக்குத் தத்துவப்  யன் ொடுகள் உண்டு.  

எடுத்துக்கொட்டொக,  ப ொருண்மை ையக்கத்மத அமடயொளம் கொண் து தத்துவச்  ிக்கல்கமளத் 

தீர்க்கும். ஒருவர் எவ்வொறு இருவர் ஒற்மறக்கண்ணன் என் தற்கு ஒதை கருத்மதக் 

பகொண்டுள்ளனர்  என்று ஆச் ொியப் டக்கூடும்.  ஒருவர் ‘கருத்து’ என் மத ஒரு குறிப் ிட்ட 

உளவியல் தநர்வு அதொவது ஒரு ைன உருப் டுத்தம் என்ற அர்த்தத்மத அருவத்தன்மையொன 

 ங்கிடவியலும் கருத்துரு என்ற அர்த்தத்திலிருந்து தவறு டுத்துவதுவமை அது புதிைொக இருக்கும்.  

ைொறொக, தன்விருப் ொர்ந்த/உள்தநொக்கைற்ற ப ொருண்னம ையக்கக் கூற்றுகள் எளிய தீர்வுகளுக்கு 

வழிவகுக்கும்.  திலின்  குதி ப ொருண்மை ையக்கம் என்ற கருத்துச் ொயமலத் பதளிவற்றது, 

நிச் யைற்றது,  குழப் ம் தருவது என் மவகளுடன் அமடயொளம் கொண் துதொன்.   

2.2 ப ொருண்மை ையக்கத்தின் வமககள் 

ைக்கள் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டுகின்றொர்கள் என்று கூறுவது அவர்கள் எவ்வொறு 

பைொழிமயப்  யன் டுத்துகின்றனர் என் னதக் குறிக்கும் என்றொலும், ப ொருண்மை ையக்கம் 

என் து பைொழி பவளிப் ொடுகளின்  ண் ொகும். ஒரு ப ொல்தலொ பதொடதைொ வொக்கியதைொ 

ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட ப ொருண்னமகமளக் பகொண்டிருந்தொல் அமவ ப ொருண்மை ையக்கம் 

பகொண்டுள்ளன என்று ப ொருள் டும். பவளிப் மடயொக இந்த வமையமற விளக்கம் 
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ச ொருண்னமகள் என்ைொல் என்ை அல்லது ஒரு பவளிப் ொடு ஒன்சைொ அல்லது ஒன்ைிற்கும் 

யமற் ட்ட ச ொருண்னமகனளக் சகொண்டிருக்கும் என் து என்ன என்று கூறவில்மல. ஒரு 

குறிப் ிட்ட பைொழிக்கு இந்தத் தகவல் இலக்கணத்தொல் தைப் டும்; இது முமறயொக வடிவங்கமளப் 

ப ொருண்மைகளுடன் ப ொருத்தும் ைற்றும் ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ள வடிவங்கமள ஒன்றிற்கும் 

தைற் ட்ட  ப ொருண்மைகளுடன் ப ொருத்தும்.    

 இருவமகயொன ப ொருண்மை ையக்கங்கள் முக்கியைொகப் த  ப் டுகின்றன. அமவயொவன 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் ைற்றும் அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம்.   

2.2.1 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம்  

  ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் ைிகப் ப ொதுவொனதொகும்.  எடுத்துக்கொட்டுகள்  டி, குடி, ைடம் 

என்ற ப யர்கமளயும்  ிடி, அமற, முடி, சுடு என்ற விமனகமளயும் நீண்ட, விொிந்த, குமறந்த, 

பவளுத்த, கறுத்த என்ற ப யைமடகமளயும் உள்ளடக்கும். ப ொருண்மை ையக்கத்திற்கு  ல 

த ொதமனகள் உள்ளன. ஒரு த ொதமன கடினைொன என் தற்கு பைதுவொன,  எளிதொன என்ற 

இைண்டும் எதிர்ப ொற்கள் உள்ளன.  ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும்.   

 4.அ.கடினைொன ைிட்டொமயக் கடிக்க முடியொது.  

 4.ஆ.கடினைொன ப ொல்லுக்குப் ப ொருள் கூற இயலொது.  

முன்னர் தந்த ப ொருள் ையக்கத்திற்கொன எடுத்துக்கொட்டு  ஒரு ப ொல்லுக்கு ஒன்றுக்கும் தைற் ட்ட 

ப ொருண்மை கொைணைொக விமளந்தது. இருப் ினும் எப்த ொது நைக்கு ஒரு ப ொல் ைட்டும் இருக்கும் 

என் தில் பதளிவில்மல.  டி என்ற விமனயும்  டி என்ற ப யரும் ஒதை உச் ொிப்ம க் 

பகொண்டிருந்தொலும் இைண்டு ப ொற்கள் ஆகும். இமவ ஒப்புரு பைொழிக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும்.  கடி 

என்ற விமனயும் கடி என்ற ப யரும் ஒப்புரு பைொழிகளொ? முதல் ைொணவனில் வரும் முதல் 

என் தும் ஐந்து முதல் என் தில் வரும் முதல் என் தும் ஒன்றொ?  என்ற தகள்விகள் எப்ப ொழுதும் 

எழுப் ப் டும். ஒன்று ப ொருள் ையக்கம் கொட்டுவது ைற்பறொன்று ஒப்புரு பைொழிகள் என்று 

கூறுவதில் ஒருைித்த கருத்து இல்மல. ஒரு தவமள இந்த தவறு ொடு தன்னிச்ம யொனதொகும்.  

  ில தவமளகளில் ஒரு ப ொல்லின் ப ொருள்  ிற ப ொல்லிலிருந்து ஆக்கப் ட்டிருக்கும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக கொண் என்ற ேினைச் ப ொலின் ப ொருள் கண் என்ற ப ொல்லின் 

ப ொருளிலிருந்து உருவொகி இருக்கக்கூடும்.  இதத த ொன்று  எொி, உமட, ஒடி  என்ற ப ொற்களின் 

ப யப் டுப ொருள் குன்றொேினைப் ப ொருண்மைகள் ப யப் டுப ொருள் குன்ைிய 

ேினைப்ப ொருண்மைகளிலிருந்து  ஆக்கப் ட்டிருக்கலொம். இப்த ொது இந்த தநர்வுகள் 
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ஒவ்பவொன்றிலும் ஆக்கப் ட்ட ப ொருண்மை அச்ப ொல்லின் இைண்டொவது ப ொருண்மையொகத் 

தகுதி ப ொறொது; ஆனொல் இது ஆக்கப் டொத ப ொருண்மையின் ைீதொன ப ொல்லியல் ொர் 

ப யற் ொடொகும். இந்த நிகழ்வு குறிப் ிட்ட ப ொற்களுக்குச்  ிறப் ொனது என்றில்லொைல் 

முமறயொனது ைற்றும் ப ொதுவொனது என்ற அளவில் இந்த வொதம்  ொத்தியைொனதொகும்.  

ப ொற்ப ொருண்மை இயலுக்கு இம்ைொதிொியொன ப ொருண்மை நிகழ்வுகமள அமடயொளம் கொணும் 

ைற்றும்  ண் ொக்கம் ப ய்யும் ப ொறுப்பு உள்ளது. தைலும் ப ய், த ொடு என்ற விமனகளும் தைல், 

கீழ் என்ற  ின்னுருபுகளும் கொட்டும் ப ொதுவொன ைற்றும் ைிக பநகிழ்வொன ப ொருண்மை 

நடத்மதமய விளக்கும் ப ொறுப்பும் உள்ளது.  

2.2.1.1 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கத்தின் வமககள் 

 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கங்கள் மூன்று அடிப் மட வமககளில் யேறு  டும்: 

ப ொல்வமகப் ொட்டுப் ப ொருண்மை ையக்கம் (parts-of-speech or category ambiguity), 

ஒப்புருபைொழியம் ொர் (ச ொற்ய ொலி) ச ொருண்னம மயக்கம் (ambiguity due to homography), 

 ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம் ொர் ( ல்ப ொருண்மை) ச ொருண்னம மயக்கம் (ambiguity due to 

polysemy), ைொற்றப் ப ொருண்மை ையக்கம் (ambiguity due to transfer or transfer ambiguity). 

2.2.1.1.1 ப ொல்வமகப் ொட்டுப் ப ொருண்மை ையக்கம் 

 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கத்தின் தநைடியொன வமக ப ொல்வமகப் ொட்டுப் ப ொருண்மை 

ையக்கம் ஆகும்: ஒரு ப ொல் ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட இலக்கண அல்லது பதொடொியல் 

வமகப் ொட்டிற்கு ஒதுக்கப் டும். தைிழில் இத்தமகய  ல எடுத்துகொட்டுகள் உள்ளன.  ச்ம  

என் து ப யைொகவும் ப யைமடயொகவும் வரும்;  சுடு என் து விமனயொகவும் ப யைமடயொகவும் 

வரும்; கடி என் து விமனயொகவும் ப யைொகவும் வரும்.  தைதல, கீதழ என்ற ப ொற்கள் 

ப யைொகவும் விமனயமடகளொகவும்  ின்னுருபுகளொகவும் வரும். 

5.அ. அவன் தைதல இருக்கிறொன். (ப யர்) 

5.ஆ. அவன் தைதல ப ன்றொன்.  (விமனயமட) 

 5.இ. அவன் தைம  தைதல நிற்கின்றொன். ( ின்னுருபு) 

2.2.1.1.2 ஒப்புருபைொழியம்  ொர்,  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம்  ொர் ச ொருண்னம மயக்கம் 

 ஒரு ப ொல்லுக்கு இைண்தடொ அதற்கு தைதலொ ப ொருண்மைகள் இருந்தொல் இைண்டொவது 

வமகச் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் ஏற் டும். இைண்தடொ அதற்கு தைற் ட்ட ப ொற்கள் முற்றிலும் 
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தவறு ட்ட ப ொருண்மைமயக் பகொண்டிருப் து ஒப்புருபைொழியம் (homography) ஆகும். 

எடுத்துகொட்டொகப்  டி என் து ைொடிப் டிமயயும் கற் மதயும் குறிப் ிடும்.   

6. அவன் தந்மத அவனிடம் நீ நன்றொகப்  டி என்று கூறினொர். 

 7. அவன்  டி வழியொக ைடியில் ஏறினொன்.  

 ின்ேரும் ேொக்கியம் ஒப்புருசமொழியம் கொரணமொகப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். 

 8. அேன் கொட்டியதும்  டி. 

யமற்கண்ட ேொக்கியம் ’what he showed was also step’  மற்றும் ‘you read also what he showed’ 

எை இரு அர்ததங்கனள சேளிப் டுத்திப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.   

அட்மட என் து புத்தக அட்மடமயயும் அட்மடப் பூச் ிமயயும் குறிப் ிடும்.  

 9. அவன் புத்தகத்தின் அட்மடமயக் கிழித்து எறிந்தொன். 

 10. அவன் அந்த அட்மடமயக் பகொன்றொன். 

 ின்ேரும் ேொக்கியம் ஒப்புருசமொழியம் கொரணமொகப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். 

 11.அேள் அட்னடனயப்  ொர்த்தொள் 

யமற்கண்ட ேொக்கியம் ‘she saw the wraper’ மற்றும் ‘she saw the leech’ என்ை இரு அர்த்தங்கனள 

சேளிப் டுத்திப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.  

   ல்ப ொருள் ஒருபைொழிகள் (polysememes) பதொடர்புள்ள ஒரு பதொடர்ச் ியொன 

ப ொருண்மைகமள பவளிப் டுத்தும். ப ொற்கள் தைது உருவக நீட் ியொலும் ைொற்றத்தொலும் புதிய 

ப ொருண்மைகமள பவளிப் டுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொக, கிமள என் து ைைக்கிமளமயயும் 

வங்கிக் கிமளமயயும் குறிப் ிடும்; நட என து நடக்கும் இயக்கத்மதயும் நிறுவனத்தின் 

ப யல் ொட்மடயும் குறிப் ிடும். 

 12.அ.கொகம் அந்த மரத்தின் கினளயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது. 

 12.ஆ. அேன் அந்த ேங்கியின் கினளயில் யேனல ச ய்கிைொன். 

 13.அ. தினமும் கொமலயில்  ள்ளிக்கு நடந்து ப ல்கின்றொன். 

 13.ஆ. அந்த நிறுவனம் நன்றொக நடந்து பகொண்டிருக்கின்றது. 

 ின்ேரும் ேொக்கியங்கள்  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியம் கொரணமொக ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். 

 13.இ.இங்கு புள்ளிமொன் நடந்து சகொண்டிருக்கிைது. 
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இவ்ேொக்கியம் ‘இந்த தியயட்டொில் புள்ளிமொன் என்ை  ிைிமொ நடந்துசகொண்டிருக்கின்ைது’ எைவும் 

ச ொருள் தந்து ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.   

 ஓடு என் து ைனித இயக்கத்மதயும் ஆறு ஒழுகுவமதயும் குறிப் ிடும்.   

 14.அ. அவன் விமைவொக ஓடுகிறொன்.  

 14.ஆ. கொேிொி ஆறு தஞ் ொவூர் வழியொக ஓடுகின்றது. 

ஆைொல்  ின்ேரும் ேொக்கியம்  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியம் கொரணமொகப் ச ொருண்னம மயக்கம் 

கொட்டும். 

 14.இ.அது யேகமொக ஓடுகிைது  

கண் என் து விலங்கினங்களின் கண்மணயும் ததங்கொய் கண்மணயும் குறிப் ிடும்.   

 15.அ. அவன் தன் கண்கமள மூடினொன். 

 15.ஆ. ததங்கொய்க்கு மூன்று கண்கள் உண்டு. 

 ின்வரும் வொக்கியதில் தகள் என்ற ப ொல் ப விப்புலத்மதயும் வினவுதமலயும் குறித்து நின்று 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். 

 16. ைொமத ைொஜொ தகட்டமத அவனிடம் கூறினொள். 

இது ப ொற்ப ொருண்மை அடிப் மடயில்  ின்ேருமொறு இரு அர்தங்கமளத் தந்து 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். 

 17. ைொமத ைொஜொ தன் கொதொல் தகட்டமத அவனிடம் கூறினொள். 

 18. ைொமத ைொஜொ வினவியமத அவனிடம் கூறினொள். 

 ில தவமளகளில் ஒப்புருபைொழி இமணகளில் ஒன்றின்  யன் ொடு ைற்றமதவிட கூடுதலொக 

இருக்கக்கூடும். இந்தநர்வில் ஒப்புருபைொழிகளின் ப ொருண்மை ையக்கத்மத  னுவல் வமக 

அடிப் மடயில் நீக்க இயலும்; எனதவ வழக்கைில்லொத  யன் ொடு பைொழிப யர்க்க தவண்டிய 

 னுவலின் வி யத்திற்குப் ப ொருந்தினொல் ஒழிய அகைொதியிலிருந்து விலக்கி மவக்கப் டும். 

 இயந்திை பைொழிப யர்ப் ில் ஒப்புருசமொழியத்னதயும் (homography)  ல்ப ொருள் 

ஒருபைொழியத்மதயும் (polysemy) ப ரும் ொலும் ஒன்றுப்த ொல் மகயொள இயலும்.   ஏபனன்றொல் 

இங்கு தநொக்கம் எழுத்தப் ட்ட ப ொல்லுக்குச் சூழல் அடிப் மடயில் ப ொருண்மைமயக் 

கண்டு ிடிப் து ஆகும். தைற் ப ொன்ன வழியில் தவறு ட்ட ப ொல்வமகப் ொட்மடச்  ொர்ந்த 

ஒப்புரு பைொழிகளின் ப ொருண்மை ையக்கத்மதத் நீக்க இயலும்; ஆனொல் ஒப்புரு பைொழிகள் ஒதை 

ப ொல்வமகப் ொட்மடச்  ொர்ந்திருந்தொல் பதொடொியல்  குப் ொய்வு ைட்டும் த ொதுைொனதல்ல. 
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ப ொதுவொன ஒரு அணுகுமுமற ‘ைனிதவினம்’, ‘ப ண்ணினம்’, ‘திைவம்’ த ொன்ற ப ொருண்மைப் 

 ண்புக்கூறுகமளத் தந்து ததர்வுக்கட்டுப் ொடு அடிப் மடயில் எந்தப்  ண்புக்கூறு தைப் ட்ட 

பதொடொியல் கட்டுைொனத்துடன் இணங்கும் என்று குறிப் ிடுவதொகும்.  எடுத்துக்கொட்டொக, குடி 

என்ற விமன ஒரு ‘விலங்கின’ எழுவொமயக் பகொண்டிருக்கதவண்டும்.   

 பதொடர்ந்து  யன் டுத்த இயலும் ப ொருண்மைப்  ண்புகூறுகளின் குழுைத்மத 

உருவொக்குவதுதிலும் இப் ண்புக்கூறுகள் அடிப் மடயில் ப யர்கள் ைற்றும் விமனகள் 

இவற்றின் ததர்வுக் கட்டுப் ொடுகமளக் குறிப் ிடுவதிலும்  ிக்கல்கள் உள்ளன. இருப் ினும் 

அமவகள் பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்கு முமறகளில் ப ரும் ொலும் தவற்றுமைப்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

(case roles) தகவலுடன் த ர்த்துப்  ைவலொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, 

அட்மட என்ற ஒப்புரு சமொழினய எடுத்துக்பகொள்ளவும்; இதற்கு முன்னர் கூறிய டி ‘(புத்தக) 

அட்மட’ ைற்றும் ‘(ைை) அட்மட’ என்ற இரு ப ொருண்மைகள் உண்டு. இந்த இைண்டு 

ப ொருண்மைகமளயும்  ின்வரும் வொக்கியங்களில் உள்ள ப ொருத்தைொன த ர்ந்துவருமகக் 

கட்டுப் ொட்டுப்  ண்புக்கூறுகமள (selection restriction features) விளக்கி தவறு டுத்தலொம். 

19. புத்தகத்தின் அட்மட கிழிந்து விட்டது. 

20. அந்த அட்மட தமையில் ஊர்ந்து பகொண்டிருந்தது. 

கிழி என்ற விமன அட்மட த ொன்ற கிழியக்கூடிய ப ொருமள எழுவொயொக ஏற்கும்.  ஊர் என்ற 

விமன ஊர்ந்து ப ல்லக்கூடிய அட்மடப் பூச் ிமய எழுவொயொக ஏற்கும். 

 ஒப்புருசமொழியம் இலக்கண ஆய்வு அடிப் னடயிலொை யேறு ொடு அடிப் னடயிலும் 

சேளிப் டும் (இலக்கணப்ய ொலி).  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இனத உணர்த்தும். 

21. அேன் கடனல தின்று மகிழ்ந்தொன் 

22. அேன் கடனலக் கண்டு மகிழ்ந்தொன். 

21-ஆேது ேொக்கியத்தில் கடனல என் து கடனல என்ை தின் ண்டத்னதக் குைிப் ிடும் 

தைிச்ச ொல்லொகும். 9-ஆேது ேொக்கியத்தில் கடனல என் து கடல்+ஐ எைப்  குத்தொய இயலும் 

 முத்திரத்னதக் குைிப் ிடும் திொிபுற்ை ச ொல்லொகும்.  இத்தனகய ஒப்புருசமொழியமும் ச ொருண்னம 

மயக்கத்னத  ேினளேிக்கும். 

 23. அேன்  ொர்த்தது கடனல. 

யமற்கண்ட ேொக்கியத்தி கடனல என் து  முத்திரத்னதயும் உண்ணப் டும் கடனலயும் ஒயர 

 மயத்தில் குைித்துப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.  
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  ின்ேரும் ேொக்கியங்களில் இரு ச ொற்களின் யேறு ட்ட இலக்கண ேடிவுகள் ஒன்று 

ய ொல் அனமந்து ஒப்புருசமொழியம் கொட்டும்.  

23. அேன் துணி சநய்தொன். 

 24. அேன் சநய்தொன் ேிருப்புகிைொன்  

23-ஆேது ேொக்கியத்திலுள்ள சநய்தொன் என் தும் 24-ஆம் ேொக்கியத்திலுள்ள சநய்தொன் என் தும் 

இருயேறு ச ொற்களின் இருயேறு இலக்கண ேடிேங்கள். முதல் ேொக்கியம் ‘he weaved (a cloth)’ 

என்றும் இரண்டொேது ேொக்கியம் ‘he likes only ghee’ என்றும் ச ொருள் ட்டு யேறு டும்.  ஒப்புரு 

சமொழியம் கொரணமொகப் ச ொருண்னம மயக்கம் ேினளயும். 

 25. அேள் யகட்டதும் சநய்தொன். 

25-ஆம் ேொக்கியம் ‘what she asked was also ghee’ எைவும் ‘he weaved as soon as she asked’ 

ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.  

 ேரலொற்று சமொழியியல் அடிப் னடயில் ச ொற்களின் திொிபு ேடிேங்கள் யேறு ட்ட 

இலக்கணச் ச யல் ொடுகனளப் ச ற்று யேறு ட்ட ச ொல்ேனகப் ொடுகனளக் குைித்துநிற்கும் 

அதொேது யேறு ட்ட ச ொருண்னமகனளக் குைித்துநிற்கும். இருப் ினும் அனே ஒயர ேடிேில் 

இருப் தொல் அேற்னை ஒப்புருசமொழிகளின் ேனகயொகக் கருத இயலும். குைிப் ொக ேினைகளின் 

திொிபுற்ை ேடிேங்களிலிருந்து உருேொக்கப் ட்ட அல்லது மொற்றுச் ச யல் ொடு ச ற்ை 

முன்னுருபுகள் (post postions) இத்தனகய ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். எடுத்துக்கொட்டொக 

இருந்து,  ற்ைி, குைித்து, ஒட்டி, சகொண்டு, னேத்து, சுற்ைி, யநொக்கி, முந்தி, ேிட, கூட என்ை 

முன்னுருபுகள் அேற்ைின் மூல ேினைகளின் திொிபுற்ை ஆைொல் ேனகப் ொடு (ச யல் ொடு) மொைொத 

ேடிேங்களுடன் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். 

 25அ. அேன் வீட்டில் இருந்து சேளியயைிைொன். (முன்னுருபு) 

 25ஆ. அேன் வீட்டில் இருந்து ேந்தொன் (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 26அ. அேன் அேனளப்  ற்ைி ய  ிைொன். (முன்னுருபு) 

 26ஆ. அேன் அேள் னகனயப்  ற்ைி முத்தமிட்டொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 27அ. அேன் அேனளக் குைித்து ய  ிைொன். (முன்னுருபு) 

27ஆ. அேன் அேள் ச ொல்ேனதக் குைித்து ேந்தொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 28அ. அேன் அந்த தனலப்ன  ஒட்டி ய  ிைொன். (முன்னுருபு) 
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 28ஆ.  அேன் ய ொஸ்டர் ஒட்டி  ினழக்கின்ைொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 29அ. அேன் கத்தி சகொண்டு அனத சேட்டிைொன். (முன்னுருபு) 

29ஆ. அேன் கத்தியொல் சேட்டிக் சகொண்டு ய  ிைொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 30அ. அேன் கத்தி னேத்துப்   ழம் சேட்டிைொன். (முன்னுருபு) 

30ஆ. அேன்  ணம் னேத்துக் சகொண்டு சூதொடிைொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 31.அ அேன் வீட்னடச் சுற்ைி மரங்கள் நிற்கின்ைை. (முன்னுருபு) 

 31ஆ. அேன் அேனளயய சுற்ைி ேருகின்ைொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 32அ. அேன் அேனள யநொக்கி நடந்தொன். (முன்னுருபு) 

 32ஆ. அேள் முகத்னத யநொக்கிச்  ிொித்தொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 33அ. அேன் அேளுக்கு முந்தி அங்கு ேந்தொன். (முன்னுருபு) 

33ஆ. அேன் அேனள முந்தி நடந்துசகொண்டிருந்தொன். (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

 34அ. அேன் அேனள ேிட நல்லேன். (முன்னுருபு) 

 34ஆ. அேன் அேனள ேிட ேிருப் ேில்னல. (ேினைத்திொிபு ேடிேம்) 

35அ. அேன் அேள் கூட ேந்தொன். (முன்னுருபு) 

 35ஆ.  அேைது மகிழ்ச் ி கூட ஆர்ப் ொித்தொன். 

என் என்ை ேினையின் திொிபுற்ை என்று என்ை ேடிேம் மூன்று யேறு ட்ட இலக்கணச் 

ச யல் ொடுகளில் ேந்து (இலக்கணப்ய ொலி) ஒப்புருசமொழியம் கொட்டும். 

36அ. அேள் நல்லேள் என்று நினைத்யதன். (என்று நிரப் ொைொக ேருகின்ைது) 

36ஆ. அேள் திடீர் என்று ேந்தொள் (என்று ேினையனடயொக்கியொக ேருகின்ைது) 

 36இ. அேள் என்று ேருகிைொள்.  (என்று கொலத்னதக் குைிந்து ேருகின்ைது) 

ேரும் என்ை ேடிேம் எதிர்கொல ேினை முற்ைொகவும் ச யசரச் ொமொகவும் ச யல் டும். 

 37அ. அது நொனள ேரும். 

 37ஆ. அது ேரும் நொள் எைக்குத் சதொியொது. 

-அது ஒட்டப் ட்ட ேினைேடிேம் மூன்று யேறு ட்ட இலக்கணச் ச யல் ொடுகளில் ேந்து 

(இலக்கணப் ய ொலி) ஒப்புருசமொழியம் கொட்டும். 

 38அ. அது யநற்று ேந்தது (ேந்தது ேினைமுற்று ேடிேம்) 

38ஆ. அேன் ேந்தது எைக்குத் சதொியொது (ேந்தது ேினையொலனணயும் ச யர்) 
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38இ. அந்த ச ய்தித்தொள் யநற்று ேந்தது (ேந்தது அது மொற்றுப் ச யரொக ேினை)   

யதர்வுக் கட்டுப் ொடு, சூழல் கட்டுப் ொடு, சூழல் அனமப்பு, ய ர்ந்துேருனக என் ை இத்தனகய 

ஒப்புரு சமொழிகளின் ச ொருண்னம யேறு டுத்தும். 

2.2.1.1.3 ைொற்றப் ப ொருண்மை ையக்கம் 

  ஒப்புருபைொழியம்,  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம் என் ன ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.  அமவ முதன்மையொக மூல பைொழிப்  னுவல்களின்  குப் ொய்வில் 

 ிக்கமல விமளவிக்கின்றன. இயந்திை பைொழிப யர்ப் ில் ைொற்றப் ப ொருண்மை ையக்கங்கள் 

(பைொழிப யர்ப்பு ப ொருண்மை ையக்கங்கள்) உள்ளன. ஒரு  மூல பைொழிச் ப ொல்மல இலக்கு 

பைொழியில்  ல ப ொற்களொதலொ பவளிப் ொடுகளொதலொ பைொழிப யர்க்க இயலும். மூல பைொழிச் 

ப ொல் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டொது அல்லது ப ொருண்மை ையக்கம் இயல்பைொழி 

த சு வர்களொல் உணர்ந்து பகொள்ளப் டொது  இருக்கலொம். இச்ப ொல்  ிற பைொழி த சு வொின் 

புொிந்துபகொள்ளலின் அடிப் மடயில் தொன் ப ொருண்மைையக்கம் கொட்டுகின்றது. எனதவ இது 

பைொழிப யர்ப் ின்  ிக்கலொகும். எடுத்துக்கொட்டொக listen  என்ை ஆங்கிலச் ச ொல் தமிழில் யகள் 

என்று சமொழிச யர்க்கப் டும் ய ொது அதன் ஒப்புருசமொழியத் தன்னம ச ொருண்னம மயக்கத்திற்கு 

ேழி ேகுக்கும்.  

2.2.2 அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம்  

ஒரு பதொடருக்தகொ அல்லது வொக்கியத்திற்தகொ ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட அக அமைப்புகள் 

இருந்தொல் அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம் ஏற் டும். எடுத்துக்கொட்டொக இந்திய வைலொற்று 

ஆ ிொியர் என்ற பதொடர் [இந்திய வைலொற்று] ஆ ிொியர் என்றும் இந்திய [வைலொற்று ஆ ிொியர்] 

என்றும்  குத்தொயப் ட்டு ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். இது த ொன்று வயதொன ஆண்களும் 

ப ண்களும் என் து [வயதொன] [ஆண்களும் ப ண்களும்] என்றும் [வயதொன ஆண்களும்] 

[ப ண்களும்] என்றும்  குத்தொயப் ட்டு ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். இவ்வமகயிலொன 

ப ொருண்மை ையக்கங்கள் அக அமைப்பு நிமலக்கு வலுவொன  ொன்மறத் தருகின்றன.  தகொழி 

 ொப் ிடுவதற்குத் தயொர் என் து  ‘தகொழி தைது உணனே உண் தற்குத் தொயொர்’ எனவும் ‘தகொழி 

அனதப்  ிறர் உண் தற்குத் தயொைொன நிமலயில் உள்ளது’ எனவும் ப ொருண்மை ையக்கம் 

கொட்டும். இத்தமகய ப ொருண்மை ையக்கங்கமள விளக்க தைற்கண்ட புற அமைப்பு 

வொக்கியத்திற்கு குமறந்தது இைண்டு அக அமைப்புகள் தைதவண்டி வரும்.   
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 எப்த ொது  அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம் வரும் என் து எப்ப ொழுதும் பதளிவொக 

இருப் தில்மல.  ின்ேரும் ேொக்கியத்னத கருத்தில் சகொள்ளவும். 

 ைொஜொவுக்கு இைொைமன விட  ணக்கொைமனத் பதொியும். 

 இவ்ேொக்கியம் ‘ைொஜொவுக்கு இைொைமனக் கொட்டிலும்  ணம் அதிகம் உள்ள ஒருவமைத் பதொியும்’ 

என்றும் ‘ைொஜொவுக்கு  இைொைமனத் பதொிந்திருப் மத விடப்  ணக்கொைனை அதிகம் பதொியும்’ 

என்றும் ப ொருள் ையக்கம் கொட்டும்.  இதுய ொன்று  ின்ேரும் ேொக்கியமும் அனமப்புப் 

ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும்.  

 இைொைன் தனது தொமய தந ிப் து ய ொன்று கண்ணனும் தந ிக்கின்றொன்  

தைற்கண்ட வொக்கியம் ‘இைொைன் தனது தொமய தந ிக்கிைொன். அது த ொல் கண்ணனும் தன் தொமய 

தந ிக்கின்றொன்’ என்றும் ‘இரொைன் தனது தொமய தந ிக்கும் அளவுக்கு கண்ணனும் இைொைனது 

தொமய தந ிக்கின்றொன்’ என்றும் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். தைற்ப ொன்ன வொக்கியம் 

உண்மையில் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டுகின்றதொ? என்ற தகள்வி எழலொம். புற வொக்கியத்தின் 

இைண்டொவது  குதியில் ப யப் டுப ொருள் பவளிப் மடயொக இல்லொததொல் இவ்வொக்கியம் 

ப ொருண்மை ையக்கத்மதக் கொட்டுகின்றது. எனதவ ப ொருண்மை ையக்கம் என் து ததொற்றத்மதத் 

தருவது; அமத ப ொருண்மை ொர் குமற வமையமற (underdetermination) என்று விளக்கலொம்.  

 ப ொருண்மை ையக்கம் என் து அடிப் மடயில் பைொழி பவளிப் ொடுகளின் 

உமடமைப் ண்பு என்றொலும் ைக்கள் எவ்வொறு பைொழிமயப்  யன் டுத்துகின்றனர் என் தன் 

அடிப் மடயிலும் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டுகின்றனர் என்றும் கூறப் டுகின்றது. அவர்களின் 

ப ொற்கள் ப ொருண்மை ையக்கம் இன்றி இருந்தொலும் இது தநைலொம்; அவர்கள்  யன் த்துகின்ற 

ப ொற்கள் அவர்கள் விரும்பும் ப ொருமள உணர்த்தொதும் த ொகலொம். கண்டிப்புடன் கூறினொல் 

ப ொருண்மை ையக்கம் என் து த சு வொின் ப ொருண்மைமய உட் டுத்தொைல் பைொழிப் 

ப ொருண்மைமய உட் டுத்துகின்றது. ப ொதுவொக ஒருவர் ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும் 

ப ொற்கமளதயொ பதொடர்கமளதயொ வொக்கியங்கமளதயொ  யன் டுத்தினொல் அவர் உணர்தவொடு 

(ைனதொை) தொன் விருப் ொதொத ப ொருண்மைகமள பவளிப் டுத்துவதில்மல. இருப் ினும் ஒருவர் 

ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ள ப ொற்கமளக் தகட்கும் த ொது உடனடியொக அமதப் 

புொிந்துபகொண்டு அதன் ப ொருந்தொத அர்த்தங்கமள விட்டுவிடுவொர். ைக்கள் ப ொருண்மை ையக்கம் 

தரும் பைொழிமயப்  யன் டுத்தும் த ொது ப ொதுவொக அதன் ப ொருண்மை ையக்கம் 

உத்தத ிக்கப் டுவதில்மல. இருப் ினும்  ில தவமளகளில் ப ொருண்மை ையக்கம் 

தவண்டுபைன்தற ப ய்யப் டும்.   

2.2.2.1 அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கத்தின் வமககள் 
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 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கம் தனிச் ப ொற்கமள ஆய்வது ைற்றும் அவற்றின் 

ப ொருண்மைகமள ைொற்றுவது ஆகிய  ிக்கல்கமள உள்ளடக்கும். அமைப்புப் ப ொருண்மை 

ையக்கம் பதொடொியல் அமைப்புகள் ைற்றும் வொக்கியங்களின் உருப் டுத்தங்கள் ஆகிய  ிக்கல்கமள 

உள்ளடக்கும். ஒரு ஒழுங்குமுமறயில்  யன்  டுத்தப் ட்டுள்ள இலக்கணத்தின் அடிப் மடயில் 

ஒரு வொக்கியத்தின் அக அமைப்ம  ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட வழிகளில் ஆய்வது ப ொருண்மை 

ையக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். ‘ஒரு வொக்கியத்தின்’ ைற்றும் ‘ஒழுங்குமுமறயில் 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ள இலக்கணத்தின் அடிப் மடயில்’ என்ற  ிறப்புப் ண்புகள் 

முக்கியைொனமவகள் ஆகும். ப ொரும் ொலொன பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்குமுமறகள் ஒரு 

வொக்கியத்தின் வொிம முமற ஆய்வுடன் எல்மலப்  டுத்தப் ட்டுள்ளது; அமவ  த்தி த ொன்ற 

பைொழிப யர்ப் ின் ப ொிய அலகுகமள ப ொதுவொகக் மகயொளுவதில்மல; இருப் ினும் 

வொக்கியங்கமளத் பதொடர்பு டுத்தும்  டிக்கு  ண்புக்கூறுகமளக் மகயொளுவதற்குச்  ில 

முயற் ிகள் எடுக்கப் ட்டுள்ளன.   எடுத்துக்கொட்டொக ைொற்றுப் ப யர்கள், தீம்-ொீம் (theme-reem) 

அமைப்புகள் ைற்றும்  ிற. ப ரும் ொலொன இம்ைொதிொியொன ஒழுங்கமைப்புகள் யொவும் 

 ொித ொதமன அளவிதலதய உள்ளன. எந்தப்  குப் ொனும் ப யல்முமற  டுத்தப் ட்டுள்ள 

இலக்கணத்தின் எல்மலமயத் தொண்டி ப ல்ல இயலொது என் து இைண்டொவது  ிறப்புப் ண் ின் 

நிமனவூட்டியொகும். ஒரு ைனிதவினப்  டிப் வர் ப ய்ய இயலும் தவறு ொடுகமள ஒரு இலக்கணம் 

ப ய்ய இயலொவிடில்  குப் ொன் ைொறு ட்ட  குப் ொய்வுகளுக்கு இமடயில் தீர்ைொனம் எடுக்க 

இயலொது.  ின்வரும்  குதியில்  ல எடுத்துக்கொட்டுகள் தைப் ட்டுள்ளன. இலக்கணம்தொன் ஒரு 

குறிப் ிட்ட அமைப்புக்கு ஒன்றுக்கும் தைற் ட்ட ‘ ட்டபூர்வைொன’ ப ொருள்தகொண்மைகள் 

இருக்கின்றனவொ என்றும் அப் டி இருந்தொல் அது ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ளது என்றும் 

தீர்ைொனிக்கின்றது.  ல ப ொருள்தகொள்கள் ஒரு ைனிதன் கண்டு ிடிக்கவியலும் ‘உண்மையொன’ 

ப ொருண்மை ையக்கங்களுக்கும் ைனிதப்  டிப் வர் பதொிந்துபகொள்ளத் ததமவயில்லொத 

‘ஒழுங்குமுமற’ ப ொருண்மை ையக்கங்களுக்கும் தவறு ொடு கொண் து ஏற்கத்தக்கதொகும்.   

2.2.2.1.1  உண்மையொன அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம் 

 பைொழியியலொர்கள் ப ொதுவொக முமறயொன  குப் ொய்வொல் பவளிப் டுத்தப் டும் 

ைொறு ட்ட பதொடொியல் ப ொருள்தகொள்கமள பவளிச் ம் த ொட்டுக்கொட்ட உண்மையொன 

அமைப்புப் ப ொருண்மைகள்  ற்றி எழுதுவமத விரும்புவொர்கள்.   ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகமள 

எடுத்துக்பகொள்தவொம்.   

39.  மழய ைொணவர் விடுதியில் அவன் தங்குகின்றொன். 

40. ைீன் விழுங்கிக் குழந்மத இறந்தது. 
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41.  ின்ன ொைி கொைைொ ர்  ல்கமலக்கழகத்தில்  டிக்கிறொன். 

இவ்வொக்கியங்கமளப்  டிப் வர் ஒவ்பவொரு வொக்கியத்திற்கும் கீதழ தைப் ட்டுள்ளது த ொல் 

ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட ப ொருள்கமளப் ப ற இயலும்.    

39அ. ைொணவர்களுக்கொன  மழய விடுதியில் அவன் தங்குகின்றொன். 

39ஆ.  மழய ைொணவர்களுக்கொன விடுதியியில் அவன் தங்குகின்றொன். 

40அ. ைீமன விழுங்கியதொல் குழந்மத இறந்தது. 

40ஆ. குழந்மதமய ைீன் விழுங்கியதொல் குழந்மத இறந்தது. 

41அ. ‘கொைைொ ர்  ல்கமலக்கழகத்தில்’  ின்ன ொைி  டிக்கிறொன். 

41ஆ. ‘ ின்ன ொைி கொைைொ ர்  ல்கமலக்கழத்தில்’ அவன்  டிக்கிறொன். 

இந்த வொக்கியங்களில் ப ொருண்மை ையக்கங்கமளப் புொிந்துபகொள்வது எப்ப ொழுதும் எளிது 

அல்ல.  ஒரு சூழலில், ஒரு நிமலமையில் அல்லது ஒரு குறிப் ிட்ட  னுவலில் வொக்கியங்கள் அதிக 

ையக்கம் கொட்டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக (40)-ஆவது வொக்கியம் ஒரு கமதயில் வந்தொல் 

கமதயிலிருந்து குழந்மத ைீன் விழுங்கியதொ? குழந்மதமய ைீன் விழுங்கியதொ? என்று பதளிவொகத் 

பதொியும். இருப் ினும் இயந்திை பைொழி ப யர்ப்பு ஒழுங்கமைப்புகள் இந்தச் சூழல் தடயங்கமள 

ைிகக் குமறந்த அளவிலன்றிப்  யன் டுத்த இயலொது. இந்த தநர்வுகளில் ‘ஒழுங்குமுமற’ 

ப ொருண்மை ையக்கம் ‘உண்மை’ ப ொருண்மை ையக்கத்துடன் ப ொருந்தும். 

2.2.2.1.2 யததட்ம  அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம் 

 இருப் ினும்  ிற விமனகள், ப யர்கள், முன்னுருபுகள் இவற்றொல் இடம்ப யர்ப் தலொல் 

இம்ைொதிொியொன எடுத்துக்கொட்டுகளின் ப ொதுமையொக்கம்  டிக்கும் ஒருவைொல் ப ொருண்மை 

ையக்கம் உள்ளதொகக் கருதப் ட்டொத தைலும் கூடுதல் ப ொருண்மை ையக்கங்களுக்குக் 

பகொண்டுப ல்லும். ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்கப் த ொதுைொன தகவமலக் பகொண்டிைொததொல் 

ஒழுங்குமுமற உண்மையொன ப ொருண்மை ையக்கத்மதயும் ஒழுங்குமுமற ப ொருண்மை (system 

ambiguities) ையக்கத்மதயும் ஒன்றுத ொல் மகயொளும். அம்ைொதிொியன தநர்வுகள் யததட்ம  

(அல்லது ‘ஒழுங்குமுமற’) அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கம் (accidental structural ambiguities) 

என்று அமழக்கப் டும்; இவ்வழியில் தவறொன ப ொருள்தகொமள நிைொகொிக்க எந்தத் தகவல் 

இலக்கணத்தில் த ர்க்கப் டதவண்டும் என்று பைொழியிலொர் முயற் ிக்கலொம் என் து இவற்மற 

ஆய்வதற்கொன  குதி ஆர்வம் ஆகும்.   

 வமகப் ொட்டு ையக்கத்மதக் பகொண்ட ப ொற்களின் ஒன்றிமணப் ின் கொைணைொக, 

பதொடொியல் உறுப்புகளின் ைொற்றுப்  யன் ொடு கொைணைொக, அல்லது பதொடொியல் உறுப்புகளின் 
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 ொத்தியைொன தவறு ட்ட ஒன்றிமணபு கொைணைொக யததட்ம யொன அமைப்புப் ப ொருண்மை 

ையக்கம் ஏற் டும்.  அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கத்தின் வமககள் பைொழிக்கு பைொழி தவறு டும், 

முக்கியைொக இலக்கணத்திற்கு இலக்கணம் தவறு டும். இருப் ினும் ஓைளவுக்கு விொிந்த 

ப யபலல்மல உள்ள இலக்கணம் உருவொக்கும் ப ொருண்மை ையக்கங்களின் வமககமள 

எடுத்துக்கொட்டுகளொக விவொதிப் து  யனுள்ளதொய் அமையும்.  

 ஒரு ப ொல் ஒதை பதொடொியல் சூழலில் தவறு ட்ட ப யல் ொட்டில் வரும் என்ற 

உண்மையின் கொைணைொகப்  ல ப ொருண்மை ையக்கங்கள் ஏற் டும். இது முன்னர் 

விவொதிக்கப் ட்ட வமகப் ட்டு ப ொருண்மை ையக்கத்தின்  ொத்தியைொன  ின்விமளவு ஆகும். 

வொக்கியம் 39-இல்  மழய என் து ைொணவர்களுக்கும் விடுதிக்கும் ப யைமடயொக வை 

இயலுைொமகயொல் ப ொருண்மை ையக்கம் ஏற் ட்டது.  வொக்கியம் 40-இல் ைீன் என் து விழுங்கு 

என்ற விமனயின் எழுவொய்ப் ப யைொகவும் ப யப் டுப ொருள் ப யைொகவும் வை இயலுைொமகயொல்  

ப ொருண்மை ையக்கம் ஏற் ட்டது.  இந்தப் ப ொருண்மை ையக்கங்கள் ஒதை வொக்கியங்களின் 

தவறு ட்ட அமைப்புப் ப ொருள்தகொளில்  ிைதி லிக்கின்றது.  ொம்ஸ்கி இலக்கண ைொதிொி 

அடிப் மடயில் ஒதை ‘புற அமைப்புக்கு‘ (surface structure) தவறு ட்ட அக அமைப்புகள் (deep 

structures) இருப் தன் கொைணைொக அமவ அக அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கங்கள் எனப் டும்.   

 42. உண்ணும் த ொது நொன் அவமளப்  ொர்த்ததன். 

தைற்கண்ட வொக்கியத்தில் நொன் என் தும் அவள் என் தும் உண் என் தன் எழுேொயொக வை 

இயலும் என் தொல் இரு ப ொருள்தகொள்கள்  ொத்தியைொகும். 

 42அ. [நொன் உண்ணும் த ொது] நொன் அவமளப்  ொர்த்ததன். 

 42ஆ. [அவள் உண்ணும் த ொது] நொன் அவமளப்  ொர்த்ததன். 

 ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

 43. நொன்  ணத்துடன் அவமளப்  ொர்த்ததன் 

தைற்கண்ட வொக்கியத்தில்  ணம் என் து நொன் என் தற்கும் அவள் என் தற்கும் உடனிருப்புப் 

ப ொருளொக வருைொமகயொல் அது  ின்ேருமொறு ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டும். 

 43அ. நொன்  ணம் மவத்திருக்கிற அவமளப்  ொர்த்ததன். 

 43ஆ. நொன்  ணம் மவத்துக்பகொண்டு அவமளப்  ொர்த்ததன். 

 ின்வரும் வொக்கியத்தில் விமனப்ப யர் (வினை+கொலம்+அது) விமனச் ப யமலயும் அதன் 

ப யப் டுப ொருமளயும் உணர்த்தி ப ொருண்மை ையக்கத்துடன் வரும்.  ின்வரும் வொக்கியத்மதக் 

கருத்தில் பகொள்ளவும். 
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 44. அவள்  ொர்த்தமத நொன்  ொர்த்ததன். 

இமதப்  ின்வருைொறு இரு விதைொகப் ப ொருள்தகொள் ப ய்யலொம். 

 44அ. நொன் அவள்  ொர்த்ததொகியச் ப ய்யமலப்  ொர்த்ததன். 

 44ஆ. நொன் அவள் எமதப்  ொர்த்தொதளொ அமதப்  ொர்த்ததன். 

இது த ொலதவ  ின்வரும் வொக்கியங்களும் ப ொருண்மை ையக்கம் தருவனவொகும். 

 45. அவர்கள் தகட்க முடியொதமத ஆ ிொியொிடம் கூறினர். 

இவ்வொக்கியம்  ின்வருைொறு இருவிதைொகப் ப ொருள் டும். 

45அ. அவர்கள் ஆ ிொியர் கூறுவமதக் தகட்க இயலவில்மல என்று கூறினர். 

45ஆ. அவர்கள் ஆ ிொியொிடம் தொங்கள் எமதக் தகட்க இயலவில்மலதயொ அமதக் கூறினர். 

 ின்வரும் வொக்கியத்தில் இைண்டொவது முதன்மை விமனமுற்றுத் பதொடொில் வரும் ப யல் 

எச் த்பதொடொிொில் வரும் ப யலின் உடனிகழ்வுச் ப யலொகதவொ அல்லொததொ வைலொம்.   

 46. அவன் இருந்த இடத்தில் அவள் இருந்தொள். 

இமத இருவிதைொகப் ப ொருள் பகொள்ளலொம். 

46அ. அவன் ஒரு இடத்தில் இருந்தொன். அவன் எழுந்து த ொன ின் அதத இடத்தில் அவள் 

இருந்தொள். 

46ஆ. அவன் ஒரு இடத்தில் இருந்தொன். அவன் கூடதவ அவளும் இருந்தொள். 

 ின்வரும் வொக்கியங்களில் ‘விைொன வி த்து’ இருவிதைொகப் ப ொருள்பகொள்ளப் டும். 

 47. நீ விைொன வி த்மதப்  ற்றி ப ய்தித்தொளில்  டித்தொயொ? 

 48. நீ விைொன வி த்மத தநொில்  ொர்த்தொயொ. 

முதல் வொக்கியத்தில் ‘விைொன வி த்து’ ப ய்திமயயும் இைண்டொவது வொக்கியத்தில் நிகழ்ச் ிமயயும் 

குறிக்கும்.   

  ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

 49. ைொஜொ கண்ணனுக்குப்  ணம் பகொடுப் மத நொன் விரும் வில்மல. 

இவ்வொக்கியம் கவனக்குவிப்பு அடிப் மடயில்  ின்வருைொறு குமறந்தது மூன்றுவிதைொகப் 

ப ொருள்தகொள் ப ய்யப் டும். 

49அ. ரொஜொ கண்ணனுக்குக் பகொடுப் மத நொன் விருப் வில்மல. (கண்ணனைத் தேிர 

யேறு யொருக்கொேது சகொடுப் னத ேிருப் ியிருப்ய ன்.) 
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49ஆ. ரொஜொ  ணம் பகொடுப் மத நொன் விரும் வில்மல. ( ணம் தேிர யேறு எனதயொேது 

சகொடுப் னத ேிருப் ியிருப்ய ன்.) 

49இ. ரொஜொ கண்ணனுக்குக் பகொடுப் மதயும்  ணம் பகொடுப் மதயும்  நொன் 

விரும் வில்மல 

விருப்புவதொகிய ப யல் கண்ணன் என் மதக் கவனக்குவிப்பு ப ய்ததொ   ணம் என் மதக் 

கவனக்குவிப்பு ப ய்ததொ அல்லது இைண்மடயும் கவனக்குவிப்பு ப ய்ததொ அமையலொம். 

2.2.2.2  அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்குதல் 

 பதொடொியல் ஆய்வு ஒன்றுக்கும் தைற் ட்ட  ொத்தியைொன ப ொருள்தகொமளத் தந்தொல் 

 ொியொன ஒன்மறத் ததர்ந்பதடுப் து அவ ியைொகும். ப ரும் ொலும் ப ொருள்தகொளின் ததர்வு 

அடிப் மடயில் இலக்கு பைொழியின் பைொழிப யர்ப்பு அமையும் என் து இதன் கொைணைொகும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக  

 50. நொன் அவள்  ர்த்தமதப்  ொர்த்ததன்.  

என்ற வொக்கியம் இருவித ப ொருள்தகொள் அடிப் மடயில் இருவிதைொக பைொழிப யர்ப்பு 

ப ய்யப் டும். 

 50அ. I saw her seeing me. 

 50ஆ. I saw what she saw.  

அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்குவதற்குப்  ல வழிகள் உள்ளன: ப ொருண்மையியல் 

அல்லது  ிற பைொழியியல் தகவல்கமளப்  யன் டுத்தல், சூழல் தடயங்கமளப்  யன் டுத்தல், 

‘உண்மை உலக அறிமவப்’  யன் டுத்தல், ஊடொடிக் கருத்தறிதல்.  ‘ ொியொன ஊகம்’ என்ற 

வழுநிமல உத்தி அல்லது ‘சுதந்திை அனுைொனத்மத’ எதிர் ொர்ப் து இவற்மறப்  யன் டுத்திப் 

ப ொருண்மை ையக்கத்மதத் தவிர்ப் து என் ன  ிற விருப் த்ததர்வுகளொகும்.  

2.2.2.2.1 பைொழியியல் அறிமவப்  யன் டுத்தல் 

 ப ரும் ொலும்  ொத்தியைொன ப ொருண்மை ையக்க வொக்கியங்கள் பைொழியியல் அறிவு 

என்று அமழக்கப் டுகின்றமதப்  யன் டுத்தி ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் ப ய்யப் டலொம்.   ல 

வமகயொன பைொழியியல் அறிவுகள் உள்ளன; ஆனொல் அமவ எல்லொம் வொக்கியங்கள் விளக்கும் 

உண்மை வொழ்க்மக நிகழ்வுகளுக்குப்  திலொகச் ப ொற்மளயும் அமவ ஒன்று த ரும் வழி  ற்றிய 

தகவல்கமளயும்  யன் டுத்துகின்றன என் து அமவகளுக்கிமடதய உள்ள ப ொதுவொன 

தன்மையொகும்.  
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 ஒரு வழிமுமற த ர்ந்துவருமக கட்டுப் ொடுகள்  ற்றிய தகவமல அதொவது ஒரு அமைப் ில் 

 ில குறிப் ிட்ட உறுப்புகளின்  இருப்பு  ிற உறுப்புகளின் இருப்ம ப்  ொதிக்கின்றன என்ற 

அறிகுறிகமளப்  குப் ொனுக்குத் தருவதொகும்.  பதளிவொன எடுத்துக்கொட்டு விமனகளுக்கு 

துமணவமகப் ொட்டுச்  ட்டங்கமளப் (subcategorization)  யன் டுத்துவதொகும். இமவ ஒரு 

குறிப் ிட்ட விமன எவ்வமகயிலொன  ங்பகடுப் ொளர்கமள ஏற்கும் என் மதக் கொட்டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, பகொடு என்ற விமன பகொடுப் வமைக் குறிக்கும் ஒரு ப யமை எழுவொயொகவும் 

(subject) பகொடுக்கப் டும் ப ொருமளக் குறிக்கும் ஒரு ப யமை தநைடி ப யப் டு ப ொருளொகவும் 

(direct object) ப று வமைக் குறிக்கும் ப யமை ைமறமுகச் ப யப் டு ப ொருளொகவும் (indirect 

object) ஏற்கும். தைலும் ப யர்களுக்கு ப ொருண்மைப்  ண்புக்கூறுகமளத் தந்து இந்தத் 

பதொடொியல்  ங்களிப்புகமள எவ்வமகயிலொன ப யர்கள் நிைப்பும் என் மத ஓைளவுக்குக் 

குறிப் ிட இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக, பகொடுப் வர் விலங்கினத்மதச் (ைனிதவினம் 

உள்ளடக்கிய)  ொர்ந்ததொக இருக்கதவண்டும் த ொன்றமவ. இவ்வொறு  ொத்தியைொன ப ொருண்மை 

ையக்கம் உள்ள இரு வொக்கிய இமணகள் தைப் டுமகயில்  குப் ொன்  ொியொன ப ொருள்தகொமளச் 

ப ய்யும். 

 51. நொன் புத்தகத்மதப்  டித்ததன். 

 52. நொன் புத்தகத்மதக் கிழித்ததன். 

முதல் வொக்கியத்தில்  டி என்ற விமன  டிக்கக்கூடிய ப ொருமளச் ப யப் டுப ொருளொக ஏற்கும் 

ஆமகயொல் புத்தகம் என் து அதில் உள்ள ப ய்திமயக் குறித்து நிற்கும். இைண்டொவது 

வொக்கியத்தில் கிழி என்ற விமன கிழிக்கக்கூடிய ப ொருமளச் ப யப் டுப ொருளொக ஏற்கும் 

ஆமகயொல் புத்தகம் என் து அதன்  ொகைொகிய தொள்கமளக் குறித்து நிற்கும்.  

 இம்ைொதிொியொன தகவமலக் கூடுதல் ப ொதுவொன நிமலயில் மகயொள இயலும்; அதொவது 

இமணதிறன் (valency) ைற்றும் தவற்றுமை இலக்கணம் (case grammar) அடிப் மடயில்.   

இமணதிறனில் விமனகள் அவர்கள் ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் வமக 

அடிப் மடயில்  ண் ொக்கம் ப ய்யப் டும். தவற்றுமை இலக்கணத்தில்  ொர்ந்திருக்கும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களின்  ங்களிப்பு அமடயொளம் கொணப் டும்; எடுத்துக்கொட்டொக ப யலி (agent), 

தொங்கி (patient)/ ப யப் டுப ொருள் (object), கருவி (instrument), முமற (manner), 

உடன்வரு வர்/கூட்டொளி (accompanier), இருப் ிடம் (location) என் ன  ில  ங்களிப்புகளொகும். 

ஒரு எடுத்துக்கொட்டொன ப ொதுமையொக்கம் ப யப் டுப ொருள் குன்றொ விமனகளின் எழுவொய்கள் 

ப யலிகளொகும்; அமவகள் எடுத்துக்கொட்டொக ‘விலங்கினத்தன்மை’ (animate), ‘திறன்’ (potent) 

த ொன்ற  ண்புகமளக் பகொண்டிருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொகக் பகொடு என்ற விமன ப யலி, 
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ப று வர் (receipient), தொங்கி (patient) என்ற தவற்றுமைப்  ங்களிப்புகமள எதிர் ொர்க்கக்கூடும்.  

 ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும்.  

 53. அவன் அவளுடன் த ொொிட்டொன். 

54.அவன் அவளுடன் வந்தொன். 

முதல் வொக்கியத்தில் அவள் தொக்கி  ங்களிப்ம யும் இைண்டொவது வொக்கியத்தில் அவள் 

உடன்வரு வர்  ங்களிப்ம யும் ப ய்கின்றது.   

2.2.2.2.2 சூழல் அறிவு 

 நமடமுமறயில் ஒரு  ில வொக்கியங்கள் தொம் ப ொருண்மை ையக்கம் தருவன; ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கத்திற்கு எதுவும் உதவவில்மல என்றொலும் அவ்வொக்கியம் நிகழும் சூழல் எந்த 

ப ொருள்தகொள்  ொியொனது என்ற அனுைொனத்னதத் தரும். 40-ஆவது வொக்கியமதப்  ற்றி 

விவொதிக்மகயில் கமதயின் த ொக்கு எது எமத விழுங்கியது என் மத அனுைொனிக்கும் என்று 

 ொர்த்ததொம். அது முந்மதய வொக்கியத்திதலொ  த்தியிதலொ இயல்களிதலொ கூறப் ட்டிருக்கலொம். 

இருப் ினும் ஒரு குறிப் ிட்ட தநர்வின் ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்க உதவும் அறிமவப் ப ற 

எங்கு  ொர்க்கதவண்டும் என்ற திட்டவட்டைொன விதிகள் இல்மல என் தொல் இயந்திை 

பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்குமுமறகள் சூழல் அறிமவப்  யன் டுத்த இயலொது. ‘ைீன் குழந்மதமய 

விழுங்கியது’ த ொன்ற  னுவலில் இருந்து ப றப் ட்ட அறிமவச் த கொித்துமவக்கும் திறமையொன 

வழிகள் இருக்கிறது என்று மவத்துக்பகொண்டொலும் எந்த அறிவின்  ொகம்  ின்னர்  யனுள்ளதொக 

இருக்கும் அல்லது எவ்வளவு கொலம் அமவ த கொித்துமவக்கப் டதவண்டும் என் மத அறிவது 

கடினம். ஏபனன்றொல் தைப் ட்ட ஒரு  னுவலின் ஒவ்பவொரு வொக்கியத்திலிருந்தும் 

அனுைொனிக்கப் டும் ஒவ்பவொரு உண்மைகமளயும்  ிொித்பதடுப் தும் த கொித்துமவப் தும் 

நமடமுமறக்கு ஒவ்வொததொகும்.   

2.2.2.2.3 உண்மையொன உலக அறிவு  

 பதொடொியல் ஆய்வு த ொதுைொனதொக இல்லொதிருக்கும் த ொது ப ொருண்மை ையக்க 

நீக்கத்திற்கு மூன்றொவது அணுகுமுமற உண்மை உலக அறிவு என்று ப ொதுவொக அமழக்கப் டும் 

மூலவளத்மதக் பகொண்டிருப் தொகும்.  உண்மை உலக அறிமவப்  யன் டுத்தி அமைப்புப் 

ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்கும்  எடுத்துக்கொட்டு கீதழ தைப் ட்டுள்ளது. 

 55. நொன்  ணத்துடன் புலிமயப்  ொர்த்ததன். 

உண்மை உலக அறிவுக்கும் பைொழியியல் அறிவுக்கும் இமடயில் உள்ள தவறு டுத்தும் தகொடு 

பதளிவொனதல்ல.   எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

 55. நொன் தநற்று நீ ப ொன்ன ந மை  ொர்ப்த ன். 
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 56. நொன் நொமள நீ ப ொன்ன ந மைப்  ொர்ப்த ன். 

முதல் வொக்கியத்தில் தநற்று என் து ப ொல் என்ற விமனயின் விமனயமடயொக வருகின்றது; 

இைண்டொவது வொக்கியத்தில் நொமள என் து  ொர் என்ற விமனயின் விமனயமடயொக உள்ளது. 

தநற்று என் து இறந்தகொலத்துடனும் நொமள என் து எதிர்கொலத்துடனும் உடன் ொடு கொட்டும் 

என் து பைொழியியல் அனுைொனைொகும்.  இருப் ினும் ஒருவர் தற்த ொது ஒன்மறச் ப ய்யவிருக்கும் 

திட்டத்மத இறந்தகொலத்தில் கூற இயலொது ைற்றும் ஒருவர் ஒன்மறச் ப ய்துவிட்டமத 

எதிர்கொலத்தில் கூறவியலொது என் ன உண்மை உலக அறிவொகும். தவறுவிதத்தில் கூறினொல் 

பைொழியியல் அறிவு ப ரும் ொலும் உண்மை உலக அறிவுடன் ஒத்திருக்கும்.   

 தற்த ொது ஒரு குறிப் ிட்ட ஒழுங்குமுமறயில் எல்லொ ப ொருண்மை ையக்கங்கமளயும் 

குறியைொக்கம் ப ய்யவும் உட் டுத்தம் ப ய்யவும் நமடமுமறயில் இயலொததொகும் என் து 

இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்குமுமறகளின்  ிக்கல் ஆகும்; ஒப்பீட்டு அடிப் மடயில் சூழல்கள் 

ைற்றும்  யன் ொடுகளின் குறுகிய ப யல் ைப்புக்கு எல்மலப் டுத்திக்பகொண்ட 

ஒழுங்குமுமறகளுகும் இது இயலொததொகும். ப யற்மக அறிவு ைற்றும் கணிக்கும் பதொழில் நுட் ம் 

இவற்றின் முன்தனற்றத்திற்குப்  ின்னரும் இந்த நிமல எதிர்கொலத்தில் தைம் டுவது 

இயலொததொகும். உலக அறிவின் கலமவத்தன்மையும் ப ற இயலொமையும் விமைவொன 

தீர்வுகளுக்குத் தமடயொக உள்ளன. 

2.2.2.2.4  ிற உ ொயங்கள் 

 தீர்க்கப் டொத ப ொருண்மை ையக்கங்களின் எச் ம் (உண்மை ப ொருண்மை ையக்கதைொ 

‘ஒழுங்குமுமற’ ப ொருண்மை ையக்கதைொ)   எப்த ொதும் இருந்துபகொண்தட இருக்கும்.  இச்சூழலில் 

இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்குமுமற ைனித பைொழிப யர்ப் ொளர்கள்  யன் டுத்தும் 

உ ொயங்கமளக் மகயொளக்கூடும்.  த ொட்டியிடுகிற அமைப்புகளில் எமவ அதிகைொக எளிதில் 

புொிந்துபகொள்ளப் டும் என்ற தகள்விகளுக்குப் த ொதுைொன அளவு உளபைொழியியல் ஆய்வுகள் 

உள்ளன.    

  ொத்தியம் என்றொல்  மடப் ொளிமயக் தகட் து இைண்டொவது உ ொயம்.  ில ஊடொட்ட 

இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு ஒழுங்குமுமறகள் (Interactive Machine Translation Systems) இந்த 

அணுகுமுமறமய எடுத்துக்பகொள்கின்றன: அமவ எடுத்துக்பகொண்ட ப ொருளின் அவர்களது 

அறிவுடன் ப ொருந்தும்  மடப் ொளியின் விருப் ம்  ற்றி தங்கள் புொிந்துபகொள்ளலின் ஆய்மவத் 

பதொிந்பதடுக்க ைனித இயக்கிகளிடம் (human operators) தகட்கின்றனர்.   

57. பவப் ம்  ொர்ந்த உைிழ்வொல் அழுத்த ஆய்வின் நுட் ங்களின் புலனொய்வு   
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இது ‘பவப் ம்  ொர் உைிழ்வொல் ஆய்வு’ அல்லது ‘பவப் ம்  ொர் உைிழ்வொல் புலனொய்வு’ ைற்றும் 

‘அழுத்தத்தின் ஆய்வுக்கு நுட் ம்’ அல்லது ‘அழுத்தத்தின் நுட் த்தின் ஆய்வு’ எைத் தீர்மொைிக்க 

இந்த எடுத்துக்கொட்டின் ப ொருள்தகொள்  ிறப் ொன அறிவியல் அறிமவ தவண்டும்.   

 மூன்றொவது உ ொயம் ஒப்பீட்டு அடிப் மடயில் ஒன்றுக்குப்  திலொக ஒன்றின் 

 ொத்தியத்தியம், உட் டுத்தப் டும் ப ொற்கமளக் கருத்தில் பகொள்ளொைல் எந்த அமைப்பு 

ஏறக்குமறய  ொியொனது என் தன் அடிப் மடயில் நல் ஊகத்மதச் ப ய்வது.  எடுத்துக்கொட்டொக 

தைற்ப ொன்னது த ொன்ற கலமவத்தன்மையொன ப யர்த் பதொடர்களில் ‘நல் ஊகம்’ ஒவ்பவொரு 

தவற்றுமைத் பதொடரும் அதன்  ின்னொல் வரும் ப யமை அமட ப ய்யும்; அல்லது விமனயமடத் 

பதொடர் எப்த ொதும் ைிக  ைீ த்திய விமனமய அமடப ய்யும். பவளிப் மடயொக இந்த 

குருட்டுத்தனைொன அணுகுமுமற  ில தவமளகளில் தவறொன ஆய்வுக்கு வழிவகுக்கும்; ஆனொல் 

இந்த ஊகங்கள்  ொியொன தநொக்கம் உமடயதொய் இருந்தொல்  ொியொன ஆய்மவ அதிக 

நஷ்டைில்லொைல் ப ரும் ொலும்  ப ய்ய இயலும்.  

 இறுதியொக ப ொருண்மை ையக்கம் நீக்கப் டதவண்டியதில்மல ஏபனன்றொல் அமத 

இலக்கு பைொழியில் தக்கமவக்க இயலும். இந்த விருப் த்ததர்வு ஒற்றுமையுள்ள அமைப்பு ைற்றும் 

ப ொற்பறொமக உள்ள பைொழிகளுக்கு இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் வமகயிலொன 

ப ொருண்மை ையக்கம் தைிழில் இல்மல ஆனொல் பஜர்ைன் பைொழியில் உள்ளது. 

 58.The man saw the girl with the telescope. 

ஒரு முக்கியைொன ப ய்தி அழுத்தைொகக் கூறப் டதவண்டும். தவறு ட்ட  ப ொருண்மை 

ையக்கங்களின் தவறு ொடுகமளச் ப ய்வது ஒழுங்குமுமறயின்  ொர்மவ அடிப் மடயில் 

ததமவயற்றதொகும். ப ொருண்மை ையக்கம் பைொழியியல் அறிமவ, சூழல் அறிமவ  அல்லது 

உண்மை அறிமவ தவண்டுைொ என் து முக்கியைல்ல; ைொறொகப் ப ொருண்மை ையக்கம் நீக்குவமத 

அனுைதிக்கப் ப ொருத்தைொன தைவுகள் கிமடக்கிறதொ என் து முக்கியைொகும். ஒழுங்குமுமற ஒரு 

ப ொருண்மை ையக்கம் இருக்கின்றது என்று அறிந்துபகொண்டொல் அமத நீக்குவதற்கு அதற்கு 

வழிவமககள் இருக்கும்; ஒழுங்குமுமற அமத நீக்குவமதத் பதொடரும்.  

2.2.3  குறிப்புப்ப ொருள் ச ொருண்னம ையக்கம் (referential ambiguity) 

 த சு வர் ஒரு குறிப் ிடு ப ொருமளக் குறிப் ிட ஒரு குறிப் ிடும் பவளிப் ொட்மடப் 

 யன் டுத்துமகயில் தகட் வர் ைற்பறொரு குறிப் ிடு ப ொருமள எண்ணும் த ொது 

இவ்வமகயிலொன ப ொருண்மை ையக்கம் ஏற் டும்.   ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்னடக் கருத்தில் 

சகொள்ளவும். 
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 59. ைொஜொ எனது நண் ன். 

தகட் வர் ைொஜொ என்ற ந மை தவறு ஒரு ந ைொகப் புொிந்துபகொள்ளக்கூடும். முற்சுட்னட (anophora) 

ஒன்றிற்கும் தைற் ட்ட சுதந்திை வடிவங்களுடன் பதொடர்பு டுத்த இயலும் த ொது 

குறிப் ிடுப ொருள் ையக்கம் (referential ambiguity) ஏற் டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு ைொற்றுப் 

ப யர் அதன் முன்வருகிளவியொல் முன்பதொடைப் ட்டிருக்கும்; அதிலிருந்து ைொற்றுப்ப யர் அதன் 

ப ொருள்தகொமளப் ப றும்.  இருப் ினும்  ில அமைப்புகளில் நொம் ஒன்றுக்கும் தைற் ட்ட சுதந்திை 

ேடிேங்கள் ஒதை ைொற்றுப்ப யருக்கு முன்வருகிளவியொகச் ப யல் டுவமதக் கொணலொம்.  

 ின்ேரும் ேொக்கியத்னதக் கருத்தில் சகொள்ளவும். 

 60. ைொஜொ கண்ணனிடம் ைொமத அவனுக்கு தவண்டிக் கொத்திருப் தொகக் கூறினொன்.  

யமற்ச ொன்ை ேொக்கியத்தில் அேன் என் து ரொஜொனேயயொ கண்ணனையயொ குைிப் ிட இயலும். 

இனத முற்சுட்டு மயக்கம் (anaphoric ambiguity) என்று குைிப் ிடலொம்.  

2.2.4 தநொக்கப் ப ொருண்மை ையக்கம் (Scope ambiguity) 

 ஒரு வொக்கியத்தில் ஒரு உறுப் ின் ப ொருண்மைமய அதன் அமைப்புச் சூழலில்  ிற 

உறுப்புகள் தீர்ைொனித்தொல் அந்த உறுப்பு அதன் குறிப்ம த் தீர்ைொனிக்கும் உறுப்புகளின் 

தநொக்கத்தில் இருக்கின்றது எனலொம்.  இவ்வொறு உறுப்புகள் அமவ வரும் அமைப்புச் சூழல் 

அடிப் மடயில் அவற்றின் ப ொருள்தகொளில் தவறு டக்கூடும்.   ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் 

ைொற்றுப் ப யர் அவள் என் தன் ப ொருள்தகொமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

61. ஒவ்பவொரு இளவை ியும் அவள் ஒரு இளவை மன கண்டு ிடிப் ொள் என் மத 

அறிவொர்கள். 

அவள் என்ற ைொற்றுப் ப யர் ஒரு குறிப்பீட்டுப்  யன் ொட்மடக் (referential use) 

பகொண்டிருக்கக்கூடும். அதொவது முன்னதை கூறப் ட்ட ஒருவமை அல்லது சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட 

ஒருவமை. அது ஒரு கட்டுண்ட ைொற்றுப் ப யைொகப்  யன் டுத்தப் டக்கூடும்; இந்தநர்வில் 

ைொற்றுப் ப யர் ஒவ்பவொரு இளவை ிகள் குறிப் ிடும்  பவளிப் ொட்டொல் கட்டுண்டுள்ளது; அந்த 

பவளிப் ொடு குறிப் ிடும் ஒவ்பவொரு ந மையும் குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டும். தநொக்கப் 

ப ொருண்மை ையக்கத்தின்  ிற தநர்வுகள்  ின்வரும் வொக்கியங்களொல் 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளது. 

 62. அவன் ஒரு தகள்விக்கு விமடயளிக்கவில்மல 

 63. இைண்டு ைொணவர்கள் ஒவ்பவொரு ஆ ிொியொிடமும் த  ினர். 
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முன்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் ஒத்தைி/ஒப்பீட்டு தநொக்கம் (relative scope) என்று அமழக்கப் டும்.   

அளனேகளொை  ில, எல்லொ, ஒருேரும் என் ை அனே கொட்டும் யநொக்கம் அல்லது 

 ரப்ச ல்னல அடிப் னடயில் ச ொருண்னம மயக்கத்னத சேளிப் டுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொகப் 

 ின்ேரும் ேொக்கியங்கனளக் கருத்தில் சகொள்ளவும். 

64. எல்லொப் ச ண்களும் அந்தத் தினரப் டத்னத ேிரும் ேில்னல  

என்ை ேொக்கியம் ‘எல்லொப் ச ண்களும் அந்தத் தினரப் டத்னத ேிரும் ேில்னல;  ிலர் 

ேிரும்புகிைொர்கள்’ என்றும் ‘ஒரு ச ண் கூட அந்தத் தினரப் டத்னத ேிரும் ேில்னல’ என்றும் 

ச ொருள்சகொள்ளப் டும்.  

2.2.5  ப ொருண்மை ையக்கம் தவறு டுத்தல் 

 உங்கள் ப ொற்கள் குறிப் ிடுவது ‘நீங்கள் என்ன ப ொருமள உணர்த்துகிறீர்கள் என் மதப் 

ப ொறுத்தது’ என் து பவற்றுமையொகும்.  ஒருவர் என்ன கூறுகின்றொர் என் தொல் அவர் தவறு ட்ட 

விஷயங்கமளப் ப ொருளுணர்த்த இயலும்; இது இமதச் ப ய்ய இயலும் தவறு ட்ட வழிகமளக் 

கூறவில்மல. ப ொருண்மை ையக்கம் என் து ஒரு வழி; ஆனொல்  ிற  ல உள்ளன: 

ஒப்புருபைொழியம் (homonymy), பதளிவின்மை (vagueness), ஒப்பீடுத்தன்மை (relativity), 

சுட்டுமை (indexicality), உருவகத்தன்மை (nonliterality), ைமறமுகத்தன்மை (indirection). இந்த 

எல்லொ நிகழ்வுகளும் பைொழிப் ப ொருண்மையின்  ன்ைடங்குத் தன்மையிலிருந்து 

தவறு ட்டமவகமள எடுத்துக்கொட்டும். 

 ஒரு பவளிப் ொடு பவளிப்புறைொன தநர்வுகமள அனுைதித்தொல் அது பதளிவற்றது 

எனப் டும். ‘பைொட்மடயொனது’, ‘கனைொனது’, ‘ மழயது’ என் ன பதளிவற்றமவகளுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். அமவகள் அளவுதகொலின் பதளிவற்ற இடங்கமளக் குறிப் ிட 

 யன் டுத்தப் டுகின்றன என் து அவற்றின் பதளிவின்மைமய உணர்த்தும். ‘புத்தி ொலி’, 

‘முட்டொள்’, ‘தநர்மை’ என் ன பதளிவற்றன ஆகும்; எபனன்றொல்  ல கொைணிகள் அடிப் மடயில் 

அவற்றின் தநர்வுகள் தீர்ைொனிக்கப் டுகின்றன.   

 ஒப்பீடுத்தன்மை ‘கனைொன’, ‘வயதொன’ என்ற ப ொற்களொல் எடுத்துக்கொட்டப் டும். 

கனைொன ைக்கள் கனைில்லொத யொமனகமளவிட எமடகுமறவொக இருப் ர்;  வயதொன பூமன  ில 

இமளஞர்கமளவிட இளமையொக இருக்கக்கூடும். ைொஜொ முடித்துவிட்டொன், கண்ணன் 

தொைதிக்கிறொன் என் ன த ொன்ற வொக்கியங்கள் தவறு ட்ட ஒப்பீட்டுத் தன்மைமயக் 

கொட்டுகின்றன.   ‘முடி’ ைற்றும் ‘தொைதி’ என் ன ப ொருண்மை ையக்கம் கொட்டுகின்றன என்று இது 
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கொட்டவில்மல.  அம்ைொதிொியொன வொக்கியங்கள் ப ொருண்மை அடிப் மடயில் குமற வமையமற 

உள்ளமவ.  

 ‘நீ’, ‘இங்தக’, ‘நொமள’ என் மவகளுக்கு அறுதியொன ப ொருண்மை இருக்கின்றது; ஆனொல் 

தவறு டும் குறிப்பீட்டுப் ப ொருள்கள் இருக்கின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக நொமள என் தன் 

ப ொருண்மை ைொறுவதில்மல ஆனொல் அது குறிப் ிடும் நொள் ைொறும்  (சுட்டுக்கள், சுட்டுமைகள்).  

 உருவகத்தன்மை (nonliterality),  ைமறமுகத்தன்மை (indirection), பவளிப் மடயின்மை 

(inexpliciness) என் ன த சு வர் ப ொருள் டுவது அவைது ப ொற்கள் என்ன ப ொருள் தருகின்றன 

என் தொல் உறுதி ப ய்யப் டுவதில்மல (த ச்சுச் ப யல் ொடுகள்).  ‘நீங்கள் அவனுக்குப்  டி 

அளக்கின்றீர்கள்’, ‘நீங்கள் அவனுக்குக் கொது பகொடுங்கள்’, ‘அவன் உங்களுக்குப் பூ 

சுற்றுகின்றொன்’, ‘அந்த  ினிைொவில் ஒன்றும் இல்மல’, ‘அவன் கூறுவதில் அர்த்தம் இல்மல’ 

என் ன பைொழிப் ப ொருண்மை ையக்க தநர்வுகள் அல்ல; ஆனொல் த சு வர்கள் ப ொருண்மை 

ையக்கம் கொட்டுகின்றனர் என்று அடிக்கடி கூறப் டுவதொல் இமவ குழப் திற்கு உள்ளொக்கும். 

2.2.6  தத்துவ  ம் ந்தம் 

 தத்துவ தவறு ொடுகள் கவனிக்கப் டொத ப ொருண்மை ையக்கம் கொைணைொக 

ைமறக்கப் டக்கூடும்.  எடுத்துக்கொட்டொக ஒருவமகயொன ப ொருண்மை ையக்கம் இருக்கிைது; இது 

‘ப யல்/ப ொருள்’ (act/objet) அல்லது ‘ப யற் ொங்கு/விமளப ொருள் (process/result) ையக்கம் 

என்று விளக்கப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக ‘கட்டு’, ‘கடி’ என் ன இம்ையக்கத்மதக் கொட்டும்.  

பைொழியின் தத்துவம் ைற்றும் உள்ளம் இவற்றின் குழப் ம் ‘அனுைொனம்’, ‘கூற்று’, ‘எண்ணம்’ 

இவற்றிற்கு இமடதய உள்ள ையக்கத்மதப் புறக்கணிக்கும். ைற்பறொரு ப ொதுவொன தத்துவப் 

ப ொருள் ையக்கம் வமக/தநர்வு  (type/token) தவறு ொடு.  அன்றொடச் ப ொற்களொன ‘விலங்கு’, 

‘நூல்’,  ‘ஊர்தி’ வமககளுக்கும் தநர்வுகளுக்கும்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. இது ‘வொக்கியம்’, 

‘ப ொல்’, ‘எழுத்து’ என்ற பைொழியியல் ப ொற்களுக்கும் உண்மையொகும்; அதுத ொல ‘கருத்துரு’, 

‘நிகழ்வு’, ‘உளநிமல’ என்ற தத்துவ இயல் ப ொற்களுக்கும் உண்மையொகும். 

2.3 முடிவுனர 

 இவ்ேியலில் ச ொண்னம மயக்கங்கள் யேறு ட்ட ேனககளொகப்  ிொிக்கப் ட்டு 

ேிளக்கப் ட்டுள்ளை. ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் ச ொல்ேனகப் ொட்டுப் ச ொருண்னம மயக்கம், 

ஒப்புருசமொழியம் ொர் ச ொருண்னம மயக்கம்,  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியம் ொர் ச ொருண்னம 

மயக்கம், மொற்ைப் ச ொருண்னம மயக்கம் எை ேனகப் டுத்தப் ட்டு ேிளக்கப் ட்டுள்ளை.  
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அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம் உண்னமயொை அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம், 

யயதட்ன யொை அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம் எை ேனகப் டுத்தப் ட்டு 

ேிளக்கப் ட்டுள்ளை. அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கத்னத நீக்குேதற்கொை ேழிமுனைகள் 

ஆயப் ட்டுள்ளை.  ிை ச ொருண்னம மயக்கங்களொை குைிப்ச ொருள் ச ொருண்னம மயக்கம், 

யநொக்கப் ச ொருண்னம மயக்கம் ய ொன்ை  ிை ச ொருண்னம மயக்கங்களும் ேிளக்கப் ட்டுள்ளை. 
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         இயல் 3 

       இயந்திை பைொழி ப யர்ப்பும் ப ொற் ப ொருண்மை ையக்க நீக்கமும் 

 

3.0 முன்னுமை 

        இவ்வியல் நொன் ி இட் ைற்றும் ஜீன் பவதைொனிஸ் (Nancy Ide and Jean Veronis, 1998) 

என்த ொர் எழுதிய Words Sense Disambuation: The state of Art என்ற கட்டுமைமயத் தழுவி 

அமைகின்றது. 50-களில் பைொழியின் கணினி ப யல் ொட்டின் ஆைம்  நொட்களிலிருந்தத 

தொனியக்கைொகச் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ஆர்வமுள்ளதொகவும் கருதத்தக்கதொகவும் 

இருந்தது. ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ஒரு இமடப் ட்ட ப யல் ொடு; அது அதன் ஒரு முடிவல்ல; 

இயற்மகபைொழி ஆய்வுச் ப யல் ொடுகமள அமடவதற்கு ஒரு ைட்டத்தியலொ  ிை ைட்டத்தியலொ 

இது ததமவயொகும். ப ய்திமயப் புொிந்துபகொள்ளுதல், ைனித-இயந்திைக் கருத்துப்  ொிைொற்றம் 

த ொன்ற பைொழிப் புொிதல்  யன் ொடுகளுக்கு இது பவளிப் மடயொன முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ததொகும். பைொழி புொிந்துபகொள்ளுதமல தநொக்கைொகக் பகொண்டிைொத  யன் டுகளுக்கும்  ில 

தநர்வுகளில் இது ததமவ ஆகும்.   

 இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு  (machine translation): ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் 

ையக்கமுள்ள ப ொற்களின் சூழல் அடிப் மடயிலொன அர்த்தங்கமள அறிந்து பகொள்வதற்கு 

உதவும்.  

 தகவல் ைீட்பு ைற்றும் மை ர் படக்ஸ்ட் தநவிதக ன் (information retrieval hyper text 

navigation): முக்கியச் ப ொற்களுக்கு தவண்டி ததடுதல் நிகழ்த்தப் ட்டொல் ப ொல்தலொ 

அல்லது ப ொற்கதளொ ப ொருத்தைில்லொதொ ஆவணங்களில் வருவமத நீக்குவது 

விரும் த்தக்கதொகும்; எடுத்துகொட்டொக, நீதி பதொடர் ொன குறிப்புகளுக்குத் ததடல் 

நிகழ்த்தப் ட்டொல், நீதிமன்ைம் (court) என்ற ப ொல்மல  ட்டம் (law) என் துடன் 

பதொடர்புப் டுத்துவதற்குப்  திலொக அை மவயுடன் பதொடர்பு டுத்தும் ஆவணங்கமளக் 

கமளய தவண்டும். 

 ப ொருளடக்கம் ைற்றும் மையக் கருத்து ஆய்வு (content and thematic analysis): 

ப ொருளடக்கம் ைற்றும் மையக் கருத்து ஆய்வுக்குப் ப ொதுவொன அணுகுமுமற 

ப ொற்களின் அதொவது தைப் ட்ட கருத்துரு, கருத்து, மையக்கருத்து இவற்மறக் குறிப் ிடும் 

ப ொற்களின் முன் வமையறுக்கப் ட்ட வமகப் ொடுகளின் விநிதயொகத்மத ஒரு  னுவமலக் 

கடந்து ஆய்வதொகும். ஒரு ப ொல்லின்  ொியொன அர்த்தத்தில் ைட்டும் அச்ப ொல்லின் 
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தநர்வுகமள உட் டுத்ததவண்டி இம்ைொதிொியொன ஆய்வுகளில் ப ொருண்னம ையக்க 

நீக்கத்தின் ததமவ முன்னதை அறியப் ட்டுள்ளது. 

 இலக்கண ஆய்வு (grammatical analysis): ப ொல் வமகப் ொடு 

அமடயொளப் டுத்துவதற்குப் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம்  யனுள்ளதொக அமையும். 

முன்னுருபு இமணப்பு (prepositional attachment) த ொன்ற குறிப் ிட்ட பதொடொியல் 

ஆய்வுகளுக்கும் ப ொற் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ததமவயொனதொகும் ைற்றும் 

ப ொதுவொகப் த ொட்டியிடும்  குப்புகளின் இடத்மதக் கட்டுப் டுத்தும்.  

 த ச்சு ஆய்வு (speech processing): த ச்சு உருவொக்கத்தில் ப ொற்களின்  ொியொன 

ஒலியொக்கத்திற்குப் (phonetization) ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ததமவயொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக He conjured up an image அல்லது I conjure you to help me 

என் திலுள்ள conjure என்ற ப ொல்லின் ஒலியொக்கத்திற்கு; ைற்றும் த ச்சுப் 

புொிந்துபகொள்மகயில் ப ொல்  ிொித்தலுக்கும் (word segmentation) ஓதைொம ச் ப ொற்கமள 

(homophone) தவறு டுத்துவதற்கும் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ததமவயொகும்.  

  னுவல்  குப் ொய்வு (text processing): எழுத்துப் ிமழ நீக்கத்திற்குச் ப ொற் ச ொருண்னம 

ையக்க நீக்கம் ததமவயொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, எப்த ொது குறியீடுகள் இடதவண்டும் 

என் து த ொன்ற தீர்ைொனங்களுக்கு ( ிைஞ்சு comte  - comté); எழுத்துரு வடிவ ைொற்றதிற்கு 

(HE READ THE  TIMES  He read the times); (உயிபைொலிகள் எழுதப் டொத) ப ைிட்டிக் 

பைொழிகளின் ப ொல் அணுகலுக்கு (lexical access).  

ப ொற் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கத்தின்  ிக்கல் ப யற்மக அறிவு முழுமையொக (AI-complete) 

விளக்கப் டுகிறது; அதொவது ப ொது அறிவு ைற்றும் களஞ் ிய அறிவு இவற்றின் உருப் டுத்தம் 

த ொன்ற ப யற்மக அறிவின் கடினைொன  ிக்கல்களுக்கு முதலில் தீர்வுகண்ட  ின்புதொன் ஒரு 

 ிக்கமல தீர்க்க இயலும்.  ொர்-ைில்பலலினின் (Bar-Hillel 1960) இயந்திை பைொழிப்ப யர்ப்பு 

 ற்றிய ைிகவும் அறியப் ட்ட கட்டுமையின் மைய கருத்து ப ொருண்னம ையக்க நீக்கத்தின் 

இயற்மகயொய் அமையப்ப றும்  ிக்கலொகும்; இதில் இவர் the box  in the pen என்ற 

வொக்கியத்தில் pen என்ற ப ொல்லின் அர்த்தத்மதத்  தொனியக்கைொக அறிவதற்கு எந்த வழியும் 

இல்மல என்று தீர்ைொனைொகக் கூறுகிறொர்.  ொர்-ைில்பலலின் வொதம் ALPAC அறிக்மகக்கு 

அடித்தளைிட்டது (ALPAC 1966); இவ்வறிமகதொன் 1960-களின் பதொடக்கத்தில் 
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ப ரும் ொன்மையொன இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு ஆய்வுகள் மகவிடப் ட்டத்தற்கு தநைடி 

கொைணைொக அமைந்தது.  

இருப் ினும் இதத  ையம் அறிவு உருப் டுத்தக் களத்தில் (area of knowledge 

representation) குறிப் ிடத்தகுந்த முன்தனற்றம், குறிப் ொகப் ப ொருண்மை வமல 

அமைப்புகளின் (semantic networks) வைவொல் ஏற் ட்டுள்ளது; இவ்வமல அனமப்புகள் ப ொற் 

ப ொருண்மை ையக்க நீக்கத்திற்கு தநைடியொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. ப யற்மக அறிவு 

அடிப் மடயிலொன இயற்மகபைொழி புொிந்துபகொள்ளுதல் ஆய்வின் (AI-based natural language 

understanding research)  ட்டகத்திலும் ப ொருளடக்க ஆய்வுக் (content analysis) களங்களிலும் 

நமடயியல் ைற்றும் இலக்கிய ஆய்விலும் (stylistics and literary analysis) தகவல் ைீட் ிலும் 

(information retrieval) அடுத்த இரு து ஆண்டுகளொகச் ப ொற் ப ொருண்னம ையக்க நீக்க 

ஆய்வுகள் பதொடர்ந்து நடந்தது. கடந்த  த்து ஆண்டுகளொகக் கணினி பைொழியியல் களங்களில் 

நமடப ற்ற  ிற ப யல்கமளப் த ொன்று, இயந்திைத்தொல்  டிக்கவியலும்  னுவல்கள் ப ொிய 

அளவில் கிமடப் தொலும் இதற்கு இமணயொகத் தைவுகளின்  ீர்மைமயப்  ற்றிய தகவமலக் 

கண்டு ிடிப் தற்கும்  யன் டுத்துவதற்கும் புள்ளியியல் பநறிமுமறகளின் முன்தனற்றத்தொலும் 

தொனியக்கைொகச் ப ொற் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ப ய்யும் முயற் ிகள் ப ருகியுள்ளன. ப ொல் 

வமகப் ொடு ப ொருண்மை ையக்க நீக்கம் ைற்றும் இமண பைொழிப யர்ப்புகளின் 

வொிம ப் டுத்தம் (alignment of parallel translation) என்ற பநறிமுமறகளுக்கு இணக்கைொன 

 ிற  ிக்கல்களுக்கும் ஓைளவுக்கு முழுமையொகத் தீர்வு கொணப் ட்டதொல் ப ொற் ப ொருண்னம 

ையக்க நீக்கம் மைய நிமலக்கு வந்துள்ளது; தைலும் இது இன்று இயற்மகபைொழி ஆய்வில் 

முக்கியைொன  ிக்கல்களில் ஒன்றொக அடிக்கடி கூறப் டுகிறது. ப ொற்ப ொருண்னம ையக்க நீக்க 

ஆய்வில் ஏற் ட்டுள்ள முன்தனற்றம் கொைணைொகவும்  ிக்கல்கமளத் தீர்க்கும் பநறிமுமறகளின் 

விமைவொன முன்தனற்றத்தொலும் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்க நீக்க ஆய்வின் நிமலமயப் ற்றி 

ைதிப் ிடுவதற்கும் இந்தக் களத்தில் எடுக்கப் ட தவண்டிய அடுத்த நடவடிக்மககள்  ற்றி 

கருதுவதற்கும் இது ப ொருத்தைொன நிமலயொகும். இங்கு ப ொல் ையக்க நீக்கத்தின் ைிக 

அறியப் ட்ட அணுகுமுமறகள்  ற்றியும் எதிர்கொல ஆய்வின் திம கள்  ற்றியும்  ரந்து ட்ட 

ஆய்வு ப ய்யப் டும். 

3.1 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்க நீக்கத்தின் கருத்தொய்வு 

           ப ொதுவொகச் ப ொற் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கம் ஒரு  னுவலில் (text) அல்லது 

கருத்தொடலில் (discourse) வரும் ப ொல்லிற்கு, அச்ப ொல்லிற்குத் தை இயலும்  ிற 
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அர்த்தங்களிலிருந்து தவறு டுத்தும் ஒரு வமையமற விளக்கத்மததயொ ப ொருமளதயொ 

தருவதொகும். இச்ப யல் ொடு இைண்டு நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கும்.  

1. கருதப் ட்ட  னுவலுக்கு அல்லது கருத்தடலுக்குப் ப ொருத்தைொக ஒவ்பவொரு 

ப ொல்லுக்கும் எல்லொ அர்த்தங்கமளயும் நிறுவுதல். 

2. ஒரு ப ொல்லின் ஒவ்பவொரு தநர்வுக்கும் ப ொருத்தைொன அர்த்தத்மதத் தரும் வழி.  

ப ொல் ப ொருண்னம ையக்க நீக்கத்தின் அண்னமக்கொல ஆய்வு முதல் நடவடிக்மகக்குப் 

 ின்வருவனவற்மற உள்ளடக்கிய முன் வமையறுக்கப் ட்ட அர்த்தங்கமளச்  ொர்ந்திருக்கும்:  

 எல்லொ அகைொதிகளிலும் கொணப் டுகின்ற அர்த்தங்களின்  ட்டியல்; 

  ண்புக்கூறுகள், வமகப் ொடுகள், அல்லது பதொடர்புள்ள ப ொற்கள் இவற்றின் ஒரு குழுைம் 

[எ.கொ. ப ொற்களஞ் ியத்தில்/ப ொருட்புல அகைொதியில் (thesaurus) ஒருப ொருள் 

 ன்பைொழிகள் (synonyms)]; 

  ிற பைொழியில் பைொழிப்ப யர்ப்புகமள உள்ளடக்கிய ைொற்ற அகைொதியில் (transfer 

dictionary) உள்ள ஒரு  திவு த ொன்றன. 

இருப் ினும் ஒரு அர்த்தத்தின் துல்லியைொன வமையமற விளக்கம் ஒரு வொதத்திற்குொிய 

வி யைொகும். அர்த்தங்கமள வமையமற விளக்கம் ப ய்யும் தவறு ட்ட அணுகுமுமறகள் ப ொற் 

ப ொருண்னம ையக்க ஆய்வின் ஒப்புமைப் டுத்தல்  ற்றிய தற்த ொமதய ஈடு ட்மட 

எழுப் ியுள்ளது. ப ொருண்மை வமையமற விளக்கத்தின்  ிக்கலின் கடினம் கொைணைொகச்  ொியொன 

தீர்வு  ீக்கிைத்தில் ப றுவது என் து இல்மல. இருப் ினும் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்க நீக்கத்தின் 

சதொடக்கக் கொலத்திலிருந்தத உரு னியல், பதொடொியல் ையக்க நீக்கம் ைற்றும் அர்த்த ையக்க நீக்கம் 

என் னவற்றின்  ிக்கல்கமளப்  ிொிக்க இயலும் என் தில் ப ொதுவொன உடன் ொடு இருக்கிறது. 

அதொவது தவறுப் ட்ட ப ொல்வமகப் ொடு பகொண்ட ஒப்புரு சமொழிகளுக்கு (homographs) 

(எடுத்துக்கொட்டொக play த ொன்று ப யைொகவும் விமனயொகவும் வருவனவற்றிற்கு) உரு னியல், 

பதொடொியல் ப ொருண்மை ையக்க நீக்கம் அர்த்த ையக்க நீக்கத்மத விமளவிக்கும். எனதவ ப ொல் 

வமகப் ொட்டு அமடயொளப் டுத்திகள் (part-of-speech taggers) உருவொக்கத்திலிருந்தத ப ொற் 

ப ொருண்மை ையக்கம் நீக்கம் ப ய்யும் ஆய்வுகள் ஒதை பதொடொியல் வகப் ொட்மட  ொர்ந்த ஒப்புரு 

பைொழிகளுக்கு  இமடயில் அர்த்தங்கமள தவறுப் டுத்துவதில் கவனக்குவிப்பு ப ய்தது.  

இைண்டொவது நடவடிக்மக இரு முக்கியைொன தகவல் மூலத்தின் ைீதொன நம் ிக்மக 

அடிப் மடயில் நிமறதவற்றப் டுகிறது: 
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 இந்த  ரந்த அர்த்ததில் ப ொல்லின் சூழல் ையக்க நீக்கம் ப ய்யப் ட தவண்டும்: இது சூழல் 

த ொன்ற  னுவல்  ற்றிய கூடுதல் பைொழியியல் தகவலுடன் ப ொல் யதொன்றும்  னுவல் 

அல்லது கருத்தொலுக்குள் இருக்கும் தகவமல உட் டுத்தும்.  

 ப ொற்கமள அர்த்தங்களுடன் பதொடர்பு டுத்த உதவும் தைமவத் தரும். ப ொல்  ொர்ந்த, 

களஞ் ியம்  ொர்ந்த பவளி அறிவுமூலங்கள், மூலவளங்கள், மகயொல் உருவொக்கப் ட்ட 

அறிவு மூலங்கள் இேற்னை உட் டுத்தும்.  

எல்லொச் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கநீக்க ஆய்வுகளும் பவளி அறிவு  மூலங்களிலிருந்தொை 

(external knowledge source) தகேல்களுடயைொ (அறிவு இயக்கச் ப ொற்ப ொருண்னம 

ையக்கநீக்கம் knowledge driven WSD) அல்லது தைவுத்பதொகுதிகளிருந்து எடுக்கப் ட்ட ப ொல்லின் 

முந்னதய ப ொருண்மை ையக்கம் நீக்கப் ட்ட தநர்வுகளின் சூழமலப் ற்றிய தகவல்களுடயைொ 

(தைவொல் இயக்கப் ட்ட அல்லது தைவுத்பதொகுதி அடிப் மடயிலொன ப ொற்ப ொருண்னம 

ையக்கநீக்கம் data-driven or corpus-based WSD) ச ொருண்னம ையக்கநீக்கம் ச ய்யப் ட 

தவண்டிய ப ொல்லின் தநர்வின் சூழமலப் ப ொருத்துவமத உட் டுத்தும். ஒவ்பவொரு ப ொல் 

தநர்வுக்கும் ஒரு அர்த்தமத தைதவண்டி, தற்த ொமதய சூழலுக்கும் தகவலின் இந்த மூலங்களில் 

ஒன்ைிற்கும் இனடயில் ைிகப் ப ொருத்தைொனமத நிறுவ, த ர்க்மக பநறிமுமறகளின் (association 

methods) எந்தவமகயும்   யன் டுத்தப் டுகின்ைது.  

3.1.1 இயந்திை பைொழிப யர்ப் ில் சதொடக்ககொலச் ப ொற்ச ொண்னம ையக்கநீக்கம் 

   தொனியக்க ச ொண்னம ையக்கநீக்கத்தில் (automated sense disambiguation) முதல் 

முயற் ிகள் இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு சூழலில்தொன் ப ய்யப் ட்டது. வீவர் (Weaver 1949) 

தன்னுமடய ‘memorandum’ என் தில் இயந்திை பைொழிப யர்ப் ில் ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கத்தின் ததமவமய விளக்குகிறொர்; இந்தத் தமலப் ில்  ின்னொல் வந்த ஆய்வுகமள 

உள்ளடக்கிய ப ொற்ச ொண்னம ையக்கநீக்க அணுகுமுமறயின் அடிப் மடமயச் சுருக்கைொகக் 

கூறுகிறொர். எழு சமொழிப யர்ப் ொளர்களுக்குச்  ம் ந்தப் ட்ட ப ொல்லின் இரு  க்கங்களிலும் 

ஒன்று அல்லது இைண்டு ப ொற்கனளத் தந்து ப ொருண்னமையக்கம் உள்ள ப ொற்கமள அவற்றின் 

உண்மையொன உண்னமயொை சூழலிலும் தவறு ட்ட சூழலிலும் முன்ைினலப் டுத்தி 

இக்தகள்விக்குக் குமறந்தது  குதி அளவொவது விமடதை கப்ளொனொல் (Kaplan 1950) ப ய்யப் ட்ட 

ைிக அறியப் ட்ட பதொடக்கொலப்  ொித ொதமன முயன்ைது. கப்ளொன் முழுவொக்கியத்மதத் 
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தருவமதக் கொட்டிலும் ப ொல்லின் இரு க்கமும் இரு ப ொற்கமளத் தரும் ப ொருண்மைத் தீர்மொைம் 

(sense resolution)  ிறப் ொகச் ப ொல்லத்தக்கவிதத்தில் நன்மையொனததொ த ொதுைொனததொ அல்ல 

என்று உற்று தநொக்கி அறிந்தொர். கப்ளொனின் ஆய்வுக்குப்  ின்னர்  ல ஆய்வொளர்களொல் இதத 

கருத்துச் ொயல் கூறப் ட்டது (Masterman 1961, etc.). 

  மைஃபுலொின் (Reifler 1955) ஒரு ப ொல்லுக்கும் சூழலுக்கும் இமடயிலொன 

“ப ொருண்மை ொர் எதிர் ொரொ ச ொருத்தங்கள்” (“semantic coincidences”) ப ொற்ப ொருண்னம 

ையக்கநீக்கத்தில் நிர்ணியிக்கும் கொைணியொக விமைவில் ைொறியது. சூழலின் கலமவத் தன்மை 

ைற்றும் குறிப் ொகத் பதொடொியல் உறவுகளின்  ங்களிப்பும் உணைப் ட்டது. (எடுத்துக்கொட்டொக 

னரஃபுலர்  ின்வருைொறு கூறுகிறொர்: இலக்கண அமைப்பும் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு 

உதவ இயலும்; எடுத்துக்கொட்டொக keep என்ற ப ொல் அதன் ப ய்யப் டுப ொருள் விமனப்ப யர் 

(gerund) (He kept eating), ப யமைமடத் பதொடர் (adjectival phrase) (He kept calm) அல்லது 

ப யர்த் பதொடர் (noun phrase) (He kept a record) என் னதத் தீர்ைொனிப் தொல் ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் ச ய்யப் ட இயலும்.) சதொடக்கத்தில் இயந்திை பைொழிப யர்ப் ின் இலக்கு 

ைிதமொனதொக இருந்தது; பதொழில் நுட் ப்  னுவல்களின் சமொழிச யர்ப் ின் மீது கேைக்குேிப்பு 

ச ய்தது; இந்த எல்லொ யநர்வுகளிலும் குறிப் ிட்ட களங்களிலிருந்து/புலங்களிலிருந்து 

 னுவல்கமளக் மகயொண்டது. வீவொின் (Weaver,1949) Memorandum ச ொருண்னம 

ையக்கநீக்கத்தில் புலத்தின்/களத்தின்  ங்களிப்ம  விளக்குகிறது; இது  ல ஆண்டுகளுக்குப் 

 ின்னர் மீண்டும் வலியுறுத்தப் ட்டது (Gale etal.,1992):  ைிக எளிதொன எடுத்துக்கொட்டொகக் 

கணக்கியமல எடுத்துக்பகொண்டொல் ஒரு கணக்கியல் கட்டுமையின் ப ொது சூழலுக்குள் ஒவ்பவொரு 

ப ொல்லுக்கும் ஒதை ஒரு ச ொருண்மைதொன் இருக்கிறது என்று ஒருவர் ஓைளவுக்குக் கூற இயலும். 

இந்த உற்றுதநொக்கமலப்  ின் ற்றி தனிச் ிறப்பு அகைொதிகள் (specialized dictionaries) அல்லது 

நுண்ணிய ப ொருள் விளக்கச் ப ொற்தகொமவகள் (micro glossaries) இவற்மற உருவொக்குவதில் 

இயந்திை பைொழிப யர்ப் ின் சதொடக்ககொலத்தில் அதிக முயற் ிகள் எடுக்கப் ட்டன. இந்த 

நுண்ணிய ப ொருள்விளக்கச் ப ொற்தகொமவகள் கருத்தொடலின் ஒரு குறிப் ிட்ட புலத்தில் 

 னுவல்களுக்குப் ச ொருத்தமொை/யதனேயொை தரப் ட்ட ப ொல்லின் ஒரு ப ொருமள ைட்டுதை 

பகொண்டிருந்தன. எடுத்துக்கொட்டொகக் கணிதவியல் புலத்தின் ஒரு நுண்ணிய ப ொருள்விளக்கச் 

ச ொற்தகொமவ triangle (முக்தகொணம்) என் தற்குத் ததமவயொன வமையமற விளக்கத்மத 
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ைட்டுதை பகொண்டிருக்கும்;  triangle இன க் கருேியொக இருக்கும் ேனரயனை ேிளக்கத்னதத் 

தரொது. 

பதொடக்கத்திலிருந்தத ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கநீக்கத்திற்கு அறிவு உருப் டுத்ததின் 

(knowledge representation) ததமவ ஒப்புக்பகொள்ளப் ட்டது. பைொழிகளின் தர்க்கம்  ொர்ந்த 

அமைப்புகளில் ைிகக் கூடுதலொன ஆய்வு ததமவ என்று வீவர் தன்னுமடய Memorandum 

என் தில் முடிவுனரயொகக் கூறுகின்ைொர்.  ல ஆய்வொளர்கள் எந்த பைொழியிலும் உள்ள ப ொற்கமள 

ஒரு ப ொதுவொன ப ொருண்மையியல் அல்லது கருத்துரு ொர் உருப் டுத்தத்துடன்  ப ொருத்திச் 

ப ொற்ச ொருண்னம ையக்கநீக்கச்  ிக்கமலத் தீர்க்கும் தர்க்கம் ைற்றும் கணிதவியல் 

பகொள்மககளின் அடிப் மடயிலொன இமடபைொழி உ ொயத்மத (interlingual device) உருேொக்க 

முயன்ைனர். இந்த முயற் ிகளில் ொிச்ப ன்ஸ் ைற்றும் ைொஸ்டர்தைன் (Richens, 1958, Masterman 

1961) என் வர்களின் முயற் ிகள் இறுதியொக ‘ச ொருண்னம வமல அனமப்பு (semantic network) 

என்ற கருத்துச் ொயலுக்குக் பகொண்டுப ன்றது. இமதத் பதொடர்ந்து முதல் இயந்திை 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்ட அறிவு அடிப் மட (machine-implemented knowledge base) ைொஜஸ்ட் 

பத ைொ ிலிருந்து (Rogests thesaurus) உருவொக்கப் ட்டது. ைொஸ்டர்தைன் (Masterman 1957) 

இந்த அறிவு அடிப் மடனயச் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கநீக்கச்  ிக்கலுக்குப்  யன் டுத்தினொர்: 

விர்ஜில் ஜியொர்கிக்ஸ் (Virgils Georgics) என் மத இயந்திைத்தொல் பைொழிப யர்க்கும் முயற் ியில் 

அவர் லத்தின் பைொழியின் ஒவ்பவொரு ப ொல்லின்  குதிக்கும் (word stem) பைொழிப யர்ப்ம  

லத்தின்-ஆங்கில அகைொதியில்  ொர்த்தொர்;  ின்னர் ைொபஜஸ்டின் ப ொல்லிலிருந்து-தமலப்பு 

ப ொல்லமடவில் (word-to-head index) இச்ப ொல்மலப் ொர்த்தொர். இவ்வழியில் ஒவ்பவொரு லத்தின் 

ப ொற் குதியும் ஆங்கில நிகைன்களுடன் பதொடர்புமடய ைொதஜஸ்ட் தமலப்பு எண்களின் 

 ட்டியலிடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டது. ஒதை ேொக்கியத்தில் வரும் ப ொற்களின் எண்கள் 

தைலுறல்களுக்கொகப்  ொி ீலீக்கப் ட்டை. இறுதியொகப்  லதடனே தநர்வு ப ய்யும் தமலப்பு 

வமகப் ொடுகளின் கீழ் ததொன்றும் ஆங்கிலச் ப ொற்கள் பைொழிப யர்ப் ிற்கொகத் 

ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டன. ைொஸ்ட்ர்தைனின் இந்த பநறிமுமற தற்த ொது நிமறதவற்றப் ட்டுள்ள  ல 

அறிவு அடிப் மடயிலொன ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தில் உள்ளுமறவதுடன் கூறத்தக்க 

விதத்தில் ஒற்றுமை கொட்டுகின்றது.  

வீவொின்  னுவலும் கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்குப்  ின்ைர் தற்த ொது புழக்கத்தில் உள்ள 

பைொழிக்கொை புள்ளியியல் அணுகுமுமறமயக் தகொடிட்டு கொட்டுகிறது என் து ஆர்வத்துடன் 
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 ொர்த்துணை தவண்டியதொகும்: “இந்த அணுகுமுமற  ிக்கலின் புள்ளியியல்  ண்பு என்று 

கூைப் டுகின்ை ைிக முழுமையொை அடிப் னடயொை ப ய்தியின் யநொக்னக 

பவளிக்பகொணர்கின்றது. […] தைலும் ததமவயொன முதன்னம நடவடிக்மகயொகப் புள்ளியில் 

ப ொருண்மையியல் ஆய்வுகள் ச ய்யப் டயேண்டும் எை வலியுறுத்துவது இந்த 

சமம்யமொரொண்டத்தின் முக்கியைொன தநொக்களில் ஒன்ைொகும்.”  

 ல ஆய்வொளர்கள் சதொடக்ககொல இயந்திை பைொழிப யர்ப் ில் இந்த அணுகுமுமறமயப் 

 ின் ற்றினொர்கள்.  னுவல்களிலும் அகைொதிகளிலும்  ல்ப ொருண்மையின் அள ின் ைதிப்பீடுகள் 

ப ய்யப் ட்டன: ைஷ்யப்  னுவல்களில் ஆய்வு ப ய்த ைொர் ர் (Harper 1957b) ஒரு இயற் ியல் 

கட்டுமையில் வரும்  ல்ப ொருண்மை ப ொற்களின் எண்ணிக்மக 30% விழுக்கொடு என்றும் 

ைற்பறொரு அறிவியல் கட்டுமையில் 43% விழுக்கொடு என்றும் நிர்ணயம்ப ய்தொர். அவர் 

கல்லொஹைின் ைஷ்ய ஆங்கில அகைொதி (Callaham’s Russian-English Dictionary) ஒவ்பவொரு ைஷ்ய 

ப ொல்லிற்கும்  ைொ ொியொக 8.6 ஆங்கில  நிகைன்கள் தருேதொகக் கண்டு ிடித்தொர்; அவற்றில் 5.6 

 குதி- ல்ச ொருண்னமச் ச ொற்கள் (quasi-synonyms); இவ்ேொறு ஒவ்சேொரு ரஷ்யன் 

ச ொல்லுக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று யேறு ட்ட ஆங்கில நிகரன்கனளத் தருகின்றது. முதலில் 

கணிணியொக்கம் ச ய்யப் ட்ட அகைொதியில் இைண்டொயிைம் ப ொற்களில் ஐந்நூறு ப ொற்கள் 

 ல்ப ொருண்மைச் ச ொற்கள் என்று ப ல்ஸ்கஜொ (Bel’skaja 1957) அைிேித்துள்ளொர்.  ிம்ஸ்தலர் 

(Pimsleur 1957) பைொழிப யர்ப் ிற்கு ஆழங்களின் ைட்டங்கள் (levels of depth for translation) 

என்ற  கருத்துச் ொயமல அறிமுகப் டுத்தினொர்: ஒன்றொம் ைட்டம் கூடுதல் நிகழும் நிகைமன 

 யன் டுத்தியது (German schwer = happy); இதன் டி 80% விழுக்கொடு ப ொற்கள்  ொியொக 

பைொழிப யர்க்கப் ட்ட  னுவமல உருவொக்கியது; இைண்டொவது ைட்டம் கூடுதலொன 

ப ொருண்மைகமள தவறுப் டுத்தியது (e.g. schwer = difficult); இதன் டி 90% விழுக்கொடு 

 ொியொன பைொழிப்ப யர்ப்பு உருவொக்கப் ட்டது; இவ்வொறு  டிப் டியொக யமம் ட்டுச்ப ன்றது. 

கமலச்ப ொற்கள் தவறுப் ட்டொலும் இது தற்த ொமதய ஆய்வுகளில்  யன் டுத்தப் டும் 

அடிப் மட அமடயொளப் டுத்தும் (Baseline tagging) கருத்துச் ொயலுடன் ஒற்றுமையுமடயது. 

                 இந்தக் கருத்துக்களின் நம் த்தகுந்த நமடமுமற டுத்தம்  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் 

ப ய்யப் ட்டது. இதற்கு முைணொக இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு இதத தவமளயில் நலிவுறத் 

பதொடங்கியது. ைது ைற்றும் மலட்டில் (Madhu and Lytle 1965) என்த ொர் புலம் ச ொருண்மைமயக் 

கட்டுப் டுத்தும் என்ற உற்றுதநொக்கில் ஆய்வு ப ய்து தவறுப் ட்ட புலங்களின்  னுவல்களுக்கு 
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அர்த்த நிகழ்பவண்மண (sense frequency) கணித்தனர். தைலும் ஒருதைப் ட்ட சூழலில் ஒவ்பவொரு 

அர்த்தத்தின் தநர்வு  ொத்தியங்கமள நிர்ணியிக்க ப ய் ன் வொய்ப் ொட்மடப் (Beyesian formula) 

 யன் டுத்தினொர்; இந்தத் பதொழில்நுட் ம் ைிகப்  ிற்கொலத்தில்  யன் டுத்தப் ட்ட 

பதொழில்நுட் த்துடன் ஒற்றுமையுள்ளது; இது ஒரு ஒத்திருக்கிற 90% விழுக்கொடு  ொியொன 

ச ொருண்னம ையக்கநீக்க விமளமவத் தந்தது.  

                 ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் ைீதொன இந்த முந்மதய ஆய்வின்  ிறப் ொன 

உண்மை, அக்கொலத்திதலதய அடிப் மடயொன  ிக்கல்கள் ைற்றும்  ிக்கல்களுக்கொன 

அணுகுமுமறகள் எதிர் ொர்க்கப் ட்டு உருவொக்கப் ட்டதன் அள ொகும். இருப் ினும் ைிகப் ப ொிய 

அளவில் மூலவளங்கள் இல்லொத கொைணத்தொல் இந்தக் கருத்துக்கள்  ொித ொதமன ப ய்யப் டொைல்  

இருந்தன; ைட்டுைல்லொைல் அமவ  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் வமை ப ருைளவில் 

ைறக்கப் ட்டிருந்தன. 

3.1.2 ப யற்மக அறிவு அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகள் (AI based methods) 

             1960-களின் ஆைம் த்தில் ப யற்மக அறிவு பநறிமுமறகள் (AI methods) ேளரத் 

பதொடங்கின; அமவ பைொழி புொிந்துக்பகொள்ளல்  ிக்கமல னகயொளத் பதொடங்கின. இதன் 

விமளவொக முழு பைொழினயப் புொிந்துபகொள்வதற்கு யேண்டி உருேொக்கப் ட்ட ப ொிய 

ஒழுங்குமுமறகளின் சூழலில் ப யற்மக அறிவு ஆய்வில் ப ொற்ப ொருண்னம ையக்கநீக்கம் 

எடுத்துக்கொட்டொக நிமறதவற்றப் ட்டது. கொலத்திற்தகற்  இம்ைொதிொியொன ஒழுங்குமுமறகள் 

அவர்கள் ைொதிொிப் டுத்த முயன்ற ைனிதபைொழி புொிந்துபகொள்ளலின் ஏதொவது பகொள்மகயின் 

அடிப் மடயொக அனமந்தது. ப ரும் ொன்மையும் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குப் 

 யன் டுத்தப் ட ப யல் ொட்மட நிமறதவற்ற தவண்டி பதொடொியல் ைற்றும் ப ொருண்மையியல் 

 ற்றிய ைிக விளக்கைொன அறிவின்  யன் ொட்மட உள்ளடக்கியிருந்தது. 

3.1.2.1 குறியீடு  ொர் பநறிமுமறகள் (symbolic methods) 

           முன்னர் கூறிய டி ப ொருண்மை வமலயனமப்புகள் (semantic networks) 1950-களில் 

உருவ்வொக்கப் ட்டன; ைற்றும் அமவகள் உடைடியொகச் ப ொற்ப ொருண்மைகமள உருப் டுத்தம் 

ப ய்யும்  ிக்கல்களுக்குப்  யன் டுத்தப் ட்டன. இயந்திர பைொழிப யர்ப்புக் களத்தில் ஆய்வு 

ப ய்து வந்த ைொஸ்டர்தைன் (Masterman 1961) அடிப் மட பைொழி கருத்துருக்கள் (fundamental 

language concepts)  பகொண்ட இமடபைொழியில் (interlingua) வொக்கியங்களின் உருப் டுத்தத்மத  

ஆக்கதவண்டி ஒரு ப ொருண்மை வமலயனமப்ன ப் (semantic network)  யன் டுத்தினொர்; 
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வனலயனமப் ில் ைிக பநருக்கைொகத் பதொடர்புள்ள கணுக்களின் குழுக்கமளப்  ிைதி லிக்கும் 

உருப் டுத்தங்கமளத் ததர்வுப ய்து அர்த்த தவறுப் ொடுகள் உட்கீமடயொகச் ச ய்யப் ட்டை. 

அேர் 100 மூலக் கருத்துரு வமககளின் (primitive concept types) (THING, DO) ஒரு குழுைத்மத 

உருவொக்கினொர்; அதன் அடிப் மடயில் அவர் 15000  திவு கருத்துரு அகைொதிமய (entry concept 

dictionary) உருவொக்கினொர்; இதில் கருத்துரு வமககள் உயர் கருத்துருக்களிருந்து 

துமணக்கருத்துருக்களுக்குப்  ண்புக்கூறுகளின் ைைபுொிமையொல் ஒரு  ின்னல்தவமலப் ொட்டில் 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளன. இதன் மீதும் ொிச்ச ன் ின் (1958) ப ொருண்மை வமலயனமப்புகள் 

ஆய்வின் மீதும் குல்லியன் (Qullian 1961, 1962 a, b, 1967, 1968, 1969)  ப ொற்களுக்கும் 

(‘tokens’) கருத்துருக்களுக்கும்  (“types”) இமடயில் பதொடர்புகமள உள்ளடக்கிய ஒரு 

வமலயனமப்ன  உருவொக்கினொர்; இதில் பதொடர்புகள்  ல்தவறுப் ட்ட  ப ொருண்மை 

உறவுகளொதலொ அல்லது ப ொற்களுக்கு இமடயிலொன பதொடர்புகமளக் கொட்டுவதொகதவொ 

புலப் டுத்தம் ப ய்யப் ட்டுள்ளது. வமலயனமப்புகள் அகைொதிவமையமற விளக்கங்களிலிருந்து 

பதொடங்கி உருவொக்கப் ட்டுள்ளது; இருப் ினும் மக குறியனொக்கம் ப ய்யப் ட்ட (hand-coded) 

ைனித அறிவொல் தைம் டுத்தப் ட்டுள்ளது. வனலயனமப் ில் இரு ப ொற்கள் தைப் டும்த ொது 

குல்லியனின் வழியமைப்பு, குறிகடத்தலின் (marker passing) வழி ஒவ்பவொரு உள்ளீட்டுச் 

ப ொல்லிலிருந்தும் பதொடங்கும் பதொடர்புகளின் ஒரு வழியிலூதட கருத்துருக் கணுக்களில் 

 டிப் டியொன ஊக்கத்மதப் த ொலச்ப ய்யும். இைண்டு உள்ளீட்டுச் ப ொற்களுக்கு இமடயில் 

கொணப் டும் ைிக தநைடியொன வழியில் உட் டுத்தப் டக்கூடும் தைப் ட்ட உள்ளீட்டுச் 

ப ொல்லுடன் ஒதை ஒரு கருத்துரு பதொடர்பு டுத்தப் டுவதொல் ச ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம்  

நிமறதவற்றப் டுகின்றது. குல்லியனின் ஆய்வு ப ொற்ப ொருண்னம ையக்க நீக்கத்திற்கு அகைொதி 

அடிப் மடயிலொன அணுகுமுமறகமளப்  ின்னர்கூறியது. 

  இமதத் பதொடரும் ப யற்மகயறிவு அடிப் மடயிலொன அணுகுமுமறகள் ப ொற்கமளப் 

 ற்றியும் தனி வொக்கியங்களில்  ிற ப ொற்களுடன் அவற்றின்  ங்களிப்புகனளயும் உறவுகனளயும் 

 ற்றியும் தகவல்கமளக் பகொண்டிருக்கும்  ட்டகங்களின்  யமனச்  ொதகைொகப் 

 யன் டுத்திக்பகொண்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக சஹய்ஸ் (Hayes 1976, 1977, 1978) 

ச ொருண்னம வமலயனமப்பு ைற்றும் தவற்றுமைச்  ட்டகங்களின் ஒருங்கிமணப்ம ப் 

 யன் டுத்துகிறொர். இந்த வமலயனமப்பு (network) ப யர் அர்த்தங்கமள (noun sense) 

உருப் டுத்தம் ப ய்யும் கணுக்கமளயும் வினை அர்த்தங்களொல் (verb sense) உருப் டுத்தம் 
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ப ய்யப் டும் பதொடர்புகமளயும்  (links) பகொண்டிருக்கும்; தவற்றுமை  ட்டகங்கள் (case frames) 

வமலயனமப் ின் ைீது ‘இரு’ (IS-A) உறமவயும் ‘ ிமன’ (PART-OF) உறமவயும் வற்புறுத்தும். 

குல்லியன் ஒழுங்குமுனையில் உள்ளது த ொல் ப ொற்களுக்கு இமடயில் பதொடர்புகளின் 

 ங்கிலிகனளக் கண்டு ிடிக்க வமலயனமப்பு ஊடுருவப் டும். தையஸின் ஆய்வு இந்த 

அணுகுமுமறமயப்  யன் டுத்தி ஒப்புருச்ப ொற்கமள ஓைளவுக்கு துல்லியைொகப் ப ொருண்னம 

ையக்கநீக்கம் ப ய்யலொம் எனக்கொட்டுகின்றது; இருப் ினும்  ல்ப ொருண்மையின் 

( ல்ச ொருசளொருசமொழியத்தின்)  ிற வமககளுக்கு குமறந்த அளவுதொன் பவற்றித்தரும். 

ைிர்ஸ்டும் (Hirst 1987)  ட்டகங்களின் வனலயனமப்ன த்தொன்  யன் டுத்துகிறொர். இவரும் 

குல்லியமனப்  ின் ற்றிச் சூழலில் அர்த்தங்களுக்குள் ப ொருத்தைொனமதத் பதொிவுப ய்யச் 

ப ொற்களின் அர்த்தங்களின்  ட்டகங்களுக்கு இமடயில் த ர்க்மகயின் குமறந்த நீள வழிகனளக் 

(minimum length paths of association) கண்டு ிடிக்க தவண்டி குறியீடு கடத்தமலப் (marker 

passing)  யன் டுத்துகிறொர். அவர் இருதுருவ அமைப்புச் ப ொற்கள் (polaroid words) என் மத 

அறிமுகப் டுத்துகிறொர்; இந்த இயக்கமுமற  ட்டக வமலயனம ில் கொணப் டும் ப ொருண்மை 

உறவுகளுடன்  குப் ொனொல் தைப் டும் பதொடர் ியல்  ொன்றின் அடிப் மடயில் ப ொருத்தைில்லொத 

அர்த்தங்கமள நீக்கும். இறுதியொக ஒரு அர்த்தம் இருக்கும்; இருப் ினும் ைிஸ்ட் உருவகைொக, 

ஆகுப யைொக அல்லது அறியொத அர்த்தங்களில் வொக்கியங்களில்  யன் டுத்தப் டும்  ில 

ப ொற்களின் தநர்வுகளில் இருதுருவ அமைப்புகள் ப ரும் ொலும் எல்லொச்  ொத்தியைொன 

அர்த்தங்கமளயும் நீக்கிவிடுகின்றன; இதனொல் உதவொது த ொகும் என்கின்றொர். 

 ைொஸ்டர்ைொனின் பதொடக்க நிமலகமளப் (primitives)  யன் டுத்தும் வில்க் ின் 

விருப் த்ததர்வுப் ப ொருண்மையியல் (preference semantics) (Wilks 1968, 1969, 1973, 1975-a-d) 

இயற்மகபைொழி புொிதலுக்கு முக்கியமொக தவற்றுமை அடிப் மடயிலொன அணுகுமுமறயொகும் 

(Case-based approach); இது ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச்  ிக்கமலக் மகயொள தவண்டிச் 

 ிறப் ொகத் திட்டைிடப் ட்டுள்ள ஒழுங்குமுமறகளில் ஒன்றொகும். விருப் த்ததர்வுப் 

ப ொருண்மையியல் ஒரு வொக்கியத்தில் ப ொற்களின் ஒன்றிமணப்புகளுக்குத் 

ததர்வுக்கட்டுப் ொடுகமளக் குறிப் ிட்டுக் கூறுகின்றது; விருப் த்ததர்வு ப ய்யப் ட்ட 

கட்டுப் ொடுகள் ததொன்றொவிட்டொல் இமதத் தளத்த இயலும்; இதனொல் குறிப் ொக உருவகங்கமளக் 

மகயொள இயலும் (எ.கொ. எைது கொர் ச ட்யரொல் குடிக்கின்ைது/My car drinks gasoline; இங்கு 

குடி/drink ைீதொன ததர்வுக்கட்டுப் ொடு ஒரு விலங்கின எழுவொமய விருப் த்ததர்வு ப ய்யும்; 
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ஆனொல் ஒரு விலங்கினைல்லொ எழுவொமய அனுைதிக்கும்). ப ொகுபைவ் (Boguraev 1979) 

விருப் த்ததர்வு ப ொருண்மையியல்  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியத்தன்மை உள்ள விமனகமளக் 

மகயொள ஏற்புமடயதல்ல என்று கொட்டுகிறொர்; அவர் ததர்வுக்கட்டுப் ொடுகள், விருப் த்ததர்வுகள், 

தவற்றுமைச்  ட்டகங்கள் த ொன்றமவ உள்ளடங்கிய எடுத்துகொட்டின் ஒருங்கிமணப்ம ப் 

 யன் டுத்தி வில்க் ின் பநறிமுமறமய தைம் டுத்த முயல்கின்றொர். அவர் தைப் ட்ட அர்த்த 

ஒதுக்கீட்டின் ப ொருண்மை இமயம ப்  ற்றியத் தீர்ைொனங்கமளச்  ொத்தியமொக்கச் 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்மத அமைப்புப் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்துடன் 

ஒன்றுத ர்க்கின்றொர். இக்கொலகட்டத்தின்  ிற ஒழுங்குமுமறகமளப் த ொல் இந்த 

ஒழுங்குமுமறகளும் வொக்கிய அடிப் மடயிலொனது; இது தமலப்பு ைற்றும் ப ொருட்புலத் தகவல் 

த ொன்ற கருத்தொடலின்  ிற நிமலகளில் உள்ள நிகழ்வுகளுக்கு விளக்கைளிக்கவில்மல.  ில வமக 

ப ொருண்மை ையக்கநீக்கங்கமள நிமறதவற்றுவதற்குக் கடினைொக இருந்தது அல்லது இயலொைல் 

இருந்தது என் து இதன் விமளவொகும்.    

 கணி ைொன அர்த்த தவறு ொட்டுப்  குதிமயக் (sense discrimination component) 

பகொண்டிருக்கின்ற பைொழி புொிந்துபகொள்ளுதலுக்கு ஒரு தவறு ொடொன அணுகுமுமற, ப ொல் 

திறன்ைிகு  குப் ொன் (Word Expert Parser) (Small 1980, 1983; Small and Riger, 1982; Adriaens, 

1986, 1987, 1989; Adriaens and Small 1988) ஆகும். இந்த அணுகுமுமற பைொழிமயப்  ற்றிய 

ைனித அறிவு, விதிகளுக்குப்  திலொகச் ப ொற்கமளப்  ற்றிய அறிவொக முதன்மையொக 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளது என்ற ைைபுக் தகொட் ொட்டிலிருந்து ஆகப் ட்டது. அவர்களின் 

ஒழுங்குமுமற ைனித பைொழிப் புொிதல் ப யற் ொங்கு என்று அவர்கள் நிமனப் மத 

ைொதிொிப் டுத்துகின்றது: பதொடொியலும் ப ொருண்மையியலும் தகள்விக்குொிய சூழலில் அமவ 

ஒவ்பவொன்றின்  ங்களிப்ம த் தீர்ைொனிப் தொல் ச ொருண்னமயியல் மற்றும் சதொடொியல்  ற்ைிய 

ப ொல் வல்லுனர்களுக்கிமடதய (word experts) தகவல் கருத்துப்  ொிைொற்றத்தின் ஒருங்கிமணவு. 

ஒவ்பவொரு வல்லுனரும் ப ொல்லின் எல்லொ அர்த்தங்களுக்கும் தவறு டுத்தும் வமலமயக் 

(discrimination net) பகொண்டிருக்கின்றது; இது சூழலொலும்  ிற வல்லுனர்களொலும் தைப் ட்ட 

தகவலின் அடிப் மடயில் கடக்கப் டுகின்றது; இறுதியொக வொக்கியத்தின் ப ொருண்மை 

உருப் டுத்தத்திற்குச் த ர்க்கப் டும் தனித்தன்மையொன அர்த்தத்மத அமடகின்றது. இந்த 

ஒழுங்குமுமறயின் ைிக அறியப் ட்ட குமற ொடு என்னபவன்றொல் இலக்மக அமடவதற்குச் ப ொல் 

வல்லுனர்கள் அதிக அளவிலும் கலமவத்தன்மையொகவும் இருப் து அவ ியைொகும்; இது 

ச ொருண்னம ையக்கநீக்கத்மதவிட ைிக அதிகைொகும்.   
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 டல்க்பைனின் (Dahlgren 1988) பைொழிப் புொிதல் ஒழுங்குமுமற  ல வமகப் ட்ட 

தகவல்கமளப்  யன் டுத்தும் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கப்  குதிமய உட் டுத்தும்: நிமலயொன 

பதொடர்கள், பதொடொியல் தகவல்கள் (முதன்மையொகத் ததர்வுக்கட்டுப் ொடுகள்) ைற்றும் ப ொது 

அறிவு கொைணநியொயம் (commonsense reasoning).  கொைணநியொயத் பதொகுதி, அது கணினி 

அடிப் மடயில் தீவிைைொனது என் தொல்  ிற இரு பநறிமுமறகள் முடிமவத் தைத் தவறும் த ொது 

ைட்டுதை தவண்டப் டும்/அமழக்கப் டும். அவைது மூல அனுைொன ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் 

ப ரும் ொன்மையும்  த்தித் தமலப்பு அடிப் மடயில் எய்த இயலும் என் தொக இருந்தொலும், 

உண்மையில் ப ொருண்மை ையக்கத்தின் அமைப்  குதி நிமலயொன பதொடர் ைற்றும் பதொடொியல் 

தகவமலப்  யன் டுத்தி எய்தப் ட்டது என்றும் அடுத்த அமைப் குதி ப ொது அறிவு 

கொைணநியொத்மதப்  யன் டுத்தி எய்தப் ட்டது என்றும் கண்டுபகொண்டொர். கொைணநியொயம் 

சூழலில் ப ொற்களுக்குப் ப ொதுவொன முன்தனொர்கமளக் கண்டு ிடிக்க பைய்ப ொருள் மூல 

ஆய்மவ (மூலப்ப ொருண்மை ஆய்வு) (ontology) துழொவுவமத உட் டுத்தும்; மூலப்ப ொருண்மை 

ஆய்வில் ப ொதுவொன முன்தனொமை உட் டுத்தும் மூலப்ப ொருண்மை ஒற்றுமை ஒரு திறனுள்ள 

ப ொருண்மைநீக்கி என் மத உறுதிப ய்வதொல்/கண்டு ிடிப் தொல் அவைது ஆய்வு பைஸ்னிக்கின் 

(Resnik 1993a,b; 1995a) முடிவுகமள எதிர் ொர்க்கின்றது. விமன ததர்வுக்கட்டுப் ொடுகள் 

ப யர்களுக்கு ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத் தகவலின் முக்கியைொன மூலப ொருளொகும் என்று அேர் 

கண்டைிந்துள்ளொர்; இந்த மற்சைொரு முடிவு பதொடர்ந்து  ொித ொதிக்கப் ட்டுக் 

குறித்துக்பகொள்ளப் ட்டது. 

3.1.2.2.  பதொடர்பு டுத்து வர் பநறிமுமறகள் (Connectionist methods) 

  1960களிலும் 1970களிலும் உளபைொழியியல் ஆய்வு ப ொருண்மை முதன்மையொக்கம் 

(semantic priming) ைனிதர்களொல் ப ய்யப் டும் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தில்  ங்களிப்பு 

ப ய்கின்றது என்று நிறுவியது.  ப ொருண்மை முதன்மையொகச் ப யல் ொட்டில்  ில 

கருத்துருக்கமள அறிமுகப் டுத்துவது ப ொருண்மை அடிப் மடயில் உறவுள்ள பதொடர்ந்து 

அறிமுகப் டுத்தப் டும் கருத்துருக்களின் ப யற் ொங்மகப்  ொதிக்கவும் வ திப ய்யவும் ப ய்யும் 

( ொர்க்க Meyer and Schvaneveldt, 1971). இந்தக் கருத்து  ைவும் ப யலூக்க ைொதிொிகளில் 

(spreading activation models) (Collins and Loftus 1975; Anderson, 1976, 1983) உருப் டுத்தம் 

ப ய்யப் ட்டுள்ளது; இங்கு ப ொருண்மை வமலயமைப் ில் (semantic network) உள்ள 

கருத்துருக்கள்  யன் ொட்டொல் ப யலூக்கப் டுத்தப் ட்டுள்ளது ைற்றும் ப யலூக்கம் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட கணுக்களுக்குப்  ைவும். ப யலூக்கம்  ைவும் த ொது வலுவிழக்கும்; 
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ஆனொல்  ில கணுக்கள்  ல மூலங்களிலிருந்து ப யலூக்கத்மதப் ப றக்கூடும் ைற்றும் 

 டிப் டியொகப்  லப் டுத்தப் டும். பைக்ளிலொண்ட் ைற்றும் ருபைல்ைொர்ட் (McClelland and 

Rumelhart 1981) கணுக்களுக்கிமடயில் தமட (inhibition) கருத்துச் ொயமல அறிமுகப் டுத்தி 

ைொதிொியில் த ர்த்தனர்; இதில் ஒரு கணுவின் ப யலூக்கம் அவற்றின்  ில அடுத்துவரு மவகமளச் 

ப யலூக்கப் டுத்துேதற்குப்  திலொக அடக்கும் ( ொர்க்க Feldman and Ballard 1992). 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு இமதப்  யன் டுத்தும் த ொது இந்த அணுகுமுமற ஒரு 

கருத்துருவுக்குப் ப ொருந்துகிற ஒரு கணுமவ ப யலூக்கப் டுத்துவது, எடுத்துக்கொட்டொக THROW 

என்ற கருத்துருமவச் ப யலூக்கப் டுத்தும் த ொது  ந்து/ball என் தன் “ப ௌதிகப் ப ொருள்” 

அர்த்தம் ப யலூக்கப் டுத்தப் டும்; இதன் ப யலூக்கப் டுத்தம் திருப் வும் “ மூக நிகழ்வு” 

த ொன்ற  ந்து/ball என் தன்  ிற அர்த்தங்களின் ப யலூக்கப் டுத்தத்மதத் தமடப ய்யும்.     

   தைதல விளக்கப் ட்ட குல்லியனின் (Quillian) ப ொருண்மை வமலயமைப்பு, 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குப்  யன் டுத்தப் ட்ட  ைவும் ப யலூக்க வமலயமைப் ின் 

(spreading activation network) ைிகத் பதொடக்ககொல நமடமுமற டுத்தம் ஆகும். இதனுடன் 

ஒற்றுமையுள்ள ைொதிொி கொட்ைல் ைொற்றும் ஸ்ைொல் (Cotttrell and Small 1983) என் வர்களொல் 

நமடமுமறப்  டுத்தப் ட்டுள்ளது. இந்த இரு ைொதிொிகளிலும் வமலயமைப்புகளில் உள்ள 

ஒவ்பவொரு கணுவும் ஒரு குறிப் ிட்ட ப ொல்மலதயொ கருத்துருமவதயொ உருப் டுத்தம் ப ய்யும்.  

வொல்ட்ஸ் ைொற்றும் த ொலொக் (Walt and Pollack 1985) ைற்றும் புக்மொன் (Bookman 1987) 

என்த ொர் அடிப் மட ப ொருண்மை தவறு ொடுகளுடன் ப ொருந்தும் ப ொருண்மை 

“நுண் ண்புக்கூறுகளின்” (“microfeatures”) குழுைங்கள் (விலங்கினம் / விலங்கினம் அல்லொதன, 

உண்ணக்கூடியது / உண்ணவியலொதது, அ ொயகைைொனது /  ொதுகொப் ொனது த ொன்றன), 

நிகழ்வுகளின்  ிறப் ியல் ொன கொல அளவு (ப கண்ட், ைினிட், ைணி, நொள் த ொன்றன), இடங்கள் 

(ப ருநகர், நொடு, கண்டம் த ொன்றன) ைற்றும் இது த ொன்ற தவறு ொடுகமளத் தங்கள் 

வமலயமைப் ில்  மகக்குறியொக்கம் ப ய்துள்ளனர். வொல்ட்ஸ் ைற்றும் த ொலொக்கில் (Walt and 

Pollack 1985) பதொடர்ந்து உள்ளீடு ப ய்யப் ட்ட ப ொல்மலப் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் 

ப ய்ேதற்குச் சூழமலச் ப யலூக்கப் டுத்த  யன் டுத்து வைொல் நுண் ண்புக்கூறுகளின் 

குழுைங்கள் மகயொல் முதன்மைப்  டுத்தப் டதவண்டும்; ஆனொல் புக்ைொன் (Bookman 1987) 

முன்வரும்  னுவலொல் நுண் ண்புக்கூறுகள் தொனியக்கைொகச் ப யலூக்கப் டுத்தப் டும், 

இவ்வொறு தற்கொலிகச் சூழல் நிமனவகைொகச் ப யல் டும் இயக்கச் ப யற் ொங்மக 
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விளக்குகின்றொர்.  இருப் ினும் இந்த வட்டொை ைொதிொிகமளக் (local models) கொைணகொொியைொக 

உருவொக்க இயலும் என்றொலும் வினிதயொகிக்கப் ட்ட ைொதிொிகள் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் 

ப ய்யப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுமளப்  யன் டுத்தும் ஒரு கற்றல் கட்டத்னத யேண்டும்; இது 

அவற்றின் நமடமுமறமய எல்மலப் டுத்தும் 

   ப யற்மக அடிப் மடயிலொன ஒழுங்கமைப்புகளுக்குத் ததமவயொன அறிவு மூலங்கமளக் 

மகயொல் உருேொக்குேதன் கடினம், பைொழியின் ைிகக் குமறந்த அளமவக் மகயொளும் “ப ொம்மை” 

நிமறதவற்றல்களுக்கு அேற்னை எல்மலப் டுத்துகின்றை. இதன் விமளவொக அது த ொன்ற 

ஒழுங்குமுமறகளில் உள்ளுமறயும் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யன்மைகள் எல்மலக்குட் ட்ட 

சூழலில் (ப ரும் ொன்மையும் ஒரு தனி வொக்கியம்) ைிகச் ிறிய  ொித ொதமன குழுைத்தில் ைட்டுதை 

ைிக வழக்கைொக  ொித ொதிக்கப் ட்டுள்ளன. குமறந்த பவளிப் மடயொன கொைணங்களுக்கொகப்  ல 

ப யற்மக அறிவு அடிப் மடயிலொன ப ொருண்மை ையக்கநீக்க முடிவுகள் ைிக அதிகைொன 

ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ள ப ொற்கமளயும் நுட் ைொன ப ொருண்மை தவறு ொடுகமளயும் 

(எ.கொ. ask, idea, move, use, work, etc.)  உட் டுத்தும்; வொக்கியங்கமளப்  ொித ொதிப் து 

 ொத்தியைில்மல (The astronomer married the star); இது முடிவுகமளப் ப ொருண்மை 

தவறு ொடுமள தவறு டுத்தும் அண்மையில் அறியப் ட்ட கடினங்களின் அடிப் மடயில் மதிப்பீடு 

ச ய்ய எளினமயற்ைதொக ைொற்றுகின்றது.    

3.1.3 அறிவு அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகள் (Knowledge based methods) 

   70களிலும் 80களிலும் ப யற்மக அறிவு அடிப் மடயிலொன ஆய்வுப் ணிகள் தகொட் ொடு 

அடிப் மடயில் ஆர்வமூடு மவ; ஆனொல் ைிக எல்மலக்குட் ட்ட ப ொருட்புலங்கள் தவிை தவறு 

எந்தப் ப ொருட்புலத்திலும் பைொழிப் புொிதலுக்கு நமடமுமறக்குொியது அல்ல. ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்க ஆய்னேப் ப ொதுமையொக்குவதற்கொன குறிப் ிடத்தகுந்த தமட, ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கத்திற்கு ததமவயொன அறிவின் ைிகப்ப ொிய அளமவக் மகயொல் ப ய்வதன் கடினமும் 

விமலயும் ஆகும்: “அறிவுப் த று முட்டுக்கட்மட” (“knowledge acquisition bottleneck”) என்று 

அனழக்கப் டுேது ஆகும் (Gale et al, 1993).  1980இல் அகைொதிகள், ப ொருட்புல அகைொதிகள், 

தைவுத்பதொகுதிகள் த ொன்ற ப ொிய அலவிலொன ப ொல் ொர் மூலவலங்கள்  ைந்த அளவில் 

கிமடக்கத் பதொடங்குமகயில் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் ஆய்வுப் ணிகள் ஒரு 

திருப்புமுமனமய அமடந்தது. இந்த மூலங்களிலிருந்து தொனியக்கைொக அறிமவப்  ிொித்பதடுக்க 

முயற் ிகள் பதொடங்கப் ட்டன; அண்மைக் கொலத்தில் மகயொல் ப ொிய அளவிலொன அறிவு 

அடிப் மடகமள (knowledge base) உருவொக்குவதற்கு முயற் ிகள் எடுக்கப் ட்டுள்ளன. இதற்கு 

இமணயொக இக்கொல கட்டத்தில் பைொழியியல் தகொட் ொடுகள் அடிப் மடயிலொன 
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பநறிமுமறகளிலிருந்து விலகி அனு வ பநறிமுமறகள் அடிப் மடகளுக்கு ைொற்றம் நிகழ்ந்தது; 

மட்டுமன்ைி முழு ஒழுங்குமுனைனயயும் உருேொக்குேதற்கு முக்கியத்துேம் தருேது குனைந்து 

அதற்குப்  திலொகச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ய ொன்ை “இனடநினல”  ஆய்வுப் ணிகனளச் 

ச ய்ேதற்கு  முக்கியத்துேம் அளிக்கப் ட்டது.  

3.1.3.1 இயந்திைம்  டிக்கவியலும் அகைொதிகள் 

  அம்ஸ்லர் (Amsler 1980) ைற்றும் மைக்தகல் (Michiels 1982) என் வர்களின் 

ஆய்தவடுகமளப்  ின் ற்றி   பைொழி ஆய்வுப்  ணிகளுக்குப்  ிை லைொன அறிவு 

மூலைொக/ஆதொைைொக இயந்திைம்  டிக்கவியலும் அகைொதிகள் (Machine Redable Dictionaries 

(MRDs) ைொறின. 1980களின் கொலகட்டத்தில் ப யல் ொட்டின் முக்கிய களம், இயந்திைம் 

 டிக்கவியலும் அகைொதிகளிலிருந்து ப ொல் ொர் ைற்றும் ப ொருண்மையியல் அறிமவத் 

தொனியக்கைொகப்  ிொித்பதடுப் தற்கொன முயற் ிகமள உட் டுத்தியது (Michiels et al 1980; 

Calzolari 1984; Chodorow et al 1985; Markowizt et al 1986; Byrd et al 1987; Nakamura and 

Nagao 1988; Klavans et al 1990; Wilks et al 1990 etc.). இந்த ஆய்வுப் ணி ப ொருண்மையியல் 

ஆய்வுகளுக்கு  ிறப் ொகப்  ங்களிப்பு ப ய்தது; ஆனொல் ஆைம்  தநொக்கைொன ‘ப ொிய 

அமளவிலொன அறிவு அடிப் மடகளின் தொனியக்கப்  ிொித்பதடுப்பு’ முழுவதும் 

எய்தப்ப றவில்மல: தற்த ொதுதொன்  ைவலொகக் கிமடக்கின்ற ப ொிய அளவிலொன அறிவு 

அடிப் மட (ப ொல் வமல (wordNet)) மகயொல் உருவொக்கப் ட்டது.   

   குமற ொடுகள் இருந்தொலும் இயந்திைத்தொல்  டிக்கவியலும் அகைொதிகள் ப ொற்களின் 

அர்த்தங்கமளப்  ற்றிய தகவல்களின் தயொர்நிமல ஆதொைத்மதத் தருகின்றது; எனதவ 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் முக்கிய ஆதொைப் ப ொருளொக ைொறியுள்ளது. 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ள பநறிமுமறகள் ஒரு தைப் ட்ட அகைொதியின்  ீொின்மைமய குமறப் தற்கு 

அல்லது நீக்குவதற்குப் த ொதுைொன அளவு  லைொன பநறிமுமறகளுடன் தநைடியொக அகைொதி 

வமையமற விளக்கங்களின்  னுவல்கமளப்  யன் டுத்தி முன்னர் கூறப் ட்ட  ிக்கல்கமள 

விலக்க முயற் ிகள் எடுத்துள்ளன.  ன்னிமலயில் த ர்ந்துவரும் ப ொற்களுக்குக் கூடுதல் 

 ொத்தியைொன அர்த்தத்மதத் தருவது, ததர்ந்பதடுக்கப் ட்ட அர்த்தங்களுக்குள் உறவுத்தன்மைமய 

அதிகப் டுத்தும் ஒன்று என்ற கருத்துச் ொயமல எல்லொ பநறிமுமறகளும்  ொர்ந்திருக்கிறது.  

   பலஸ்க் (Lesk 1986) ஒரு அகைொதியில் ஒவ்பவொரு அர்த்தத்துடனும் பதொடர்புமடய ஒரு 

அறிவு அடிப் மடமய உருவொக்கினொர்; ஒரு ஒப் ம் (signature) அந்த அர்த்ததின் வமையமற 
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விளக்கத்தில் ததொன்றும் ப ொற்களின்  ட்டியமலக் பகொண்டது. ஒரு ப ொல்லின் சூழலில் 

அடுத்துவரும் ப ொற்களின் ஒப் ங்களுடன் ைிகக்கூடுதல் எண்ணிக்மகயில் ஒப் ங்களின் 

தைலுறல்கமளக் பகொண்டிருக்கும் இலக்குச் ப ொற்களின் அர்த்தத்மதத் ததர்ந்பதடுப் தொல் 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் எய்தப் டுகின்றது. ஒரு எடுத்துக்கொட்டொன கற் வர் அகைொதியில் 

கொணப் டுவது த ொன்ற அர்த்த தவறு ொடுகளின் ஒத்தறி அடிப் மடயில் நல்ல குழுைத்மதப் 

 யன் டுத்தி இந்த பநறிமுமற 50-70%  ொியொன ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்மத எய்துகின்றது.  

பலஸ்கின் பநறிமுமற ஒவ்பவொரு வமையமற விளக்கத்தின்  ொியொன ப ொல்  யன் ொட்டிற்கு 

ைிகவும் நுண்ணுர்வுள்ளது: தைப் ட்ட ஒரு ப ொல்லின் இருப்பு அல்லது இல்லொமை தீவிைைொக 

முடிமவ ைொற்றும். இருப் ினும் பலஸ்கின் பநறிமுமற  ல இயந்திைத்தொல்  டிக்க இயலும் 

அகைொதி அடிப் மடயிலொன ப ொருண்மை ையக்கநீக்க ஆய்வுப் ணிகளுக்கு அடிப் மடயொக 

அமைந்தது.     

3.1.3.2  ப ொருட்புல அகைொதிகள் (ப ொற்களஞ் ியங்கள்) 

    ப ொருட்புல அகைொதிகள் (thesaurus) ப ொற்களுக்கு இமடயில் உள்ள உறவுகமளப்  ற்றி, 

குறிப் ொக ஒருப ொருள்  ன்பைொழியத்மதப்  ற்றித் தகவமலத்  தருகின்றது. 1950களில் 

இயந்திைத்தொல்  டிக்கவியலும் வடிவில் ைொற்றப் ட்ட தைொபஜஸ்டின் அமனந்துலகப் ப ொருட்புல 

அகைொதி (Roget’s Intenational Thesarus) இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு (machine translation) 

(Masteman, 1957), தகவல் ைீட்பு (information retrieval) (Sparck-Jones 1964, 1986) ைற்றும் 

ப ொருளடக்க ஆய்வு (content analysis) (Sedelow and Sedelow 1969, 1986, 1992) உள்ளடக்கிய 

 ல்தவறு  யன் ொடுகளில்  யன் டுத்தப் ட்டது; இது ஏறுமுகைொக  ீைொக்கப் ட்ட எட்டு 

ைட்டங்கள் வமை பகொண்ட பவளிப் மடயொன கருத்துருப்  டிநிமல அமைப்ம த் தருகின்றது. 

எடுத்துக்கொட்டொகப் ப ொருட்புல அகைொதியின் தவறு ட்ட வமக ொடுகளின் கீழ் வரும் ஒதை 

ப ொல்லின் ஒவ்பவொரு தநர்வும் அச்ப ொல்லின் தவறு ட்ட அர்த்தங்கமள உருப் டுத்தம் ப ய்யும்; 

வமகப் ொடுகள் ஓைளவுக்குச் ப ொல்லின் அர்த்தங்களுடன் ப ொருத்தமுறும் (Yarowsky 1992).  ஒதை 

வமகப் ொட்டில் உள்ள ஒரு குழுைச் ப ொற்கள் ப ொருண்மை அடிப் மடயில் பதொடர்புள்ளனமவ 

ஆகும். 

   பதொடக்கத்தில் அறியப் ட்ட தைொஜஸ்டின் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கப்  யன் ொடு 

முன்னர் விளக்கப் ட்ட ைொஸ்டர்ைொனின் ஆய்வுப் ணியொகும் (Masterman 1957).  ல 

ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் ப ொருட்புல அகைொதியிலிருந்து ஆக்கப் ட்ட எ- ங்கலிகளொல் (e-chains) 

உருவொக்கப் ட்ட ப ொருண்மைக் பகொத்துகமளப் (semantic clusters)  ொித ொதித்து விமனகளின் 
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அர்த்தங்கமள தவறு டுத்த  ொட்ொிக் (Patrick 1985) தைொஜஸ்மடப்  யன் டுத்தினொர் (Bryan 1973, 

1974; Sedelow and Sedelow 1986). அவர் ப ொருட்புல அகைொதியில் ப ொருண்மை 

அடிப் மடயில் ைிக பநருக்கைொக உறவுசகொண்டுள்ள கீழ்-ைட்ட அமைப்புள்ளி குழுைங்களில் (low-

level semicolon groups) ப ொற் குழுைங்கமளக் பகொண்ட “ப ொல்-வலுவொன அக்கம் க்கங்கள்” 

(word-strong neighbourhood) மற்றும்  ங்கலிகள் வழி அக்குழுைங்களுடன் இமணக்கப் ட்டுள்ள 

ச ொற்கள் இேற்னைப்  யன் டுத்துகிறொர். 

   யதைொவ்ஸ்கி (Yarovsky 1992) தைொஜஸ்டில் ப ொதுவொன வமகப் ொடுகளில் உள்ள 

ப ொற்களில் பதொடங்கி ப ொற்களின் வகுப்புகமள ஆக்குகின்றொர். வமகப் ொட்டின் ஒவ்பவொரு 

ப ொல்லின் 100-ப ொல் சூழலும் தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து  ிொித்பதடுக்கப் ட்டுள்ளன;  ைஸ் ை-

தகவல்-த ொன்ற புள்ளியியல் அந்த வமகப் ொட்டு உறுப் ினருடன் த ர்த்துவரும் கூடுதல் 

 ொத்தியைொன ப ொற்கமளக் கண்டு ிடிக்கப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. விமளயும் வகுப்புகள் 

 ல்ப ொருள் ஒருபைொழியத்தின் புதிய தநர்வுகமளப் ப ொருண்மை ையக்கம் நீக்கம் ப ய்யப் 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது:  ல்ப ொருள் ஒருபைொழிய தநர்வின் 100-ப ொல் சூழல்  ல்தவறு 

வகுப்புகளில் உள்ள ப ொற்களுக்குப்  ொித ொதிக்கப் ட்டது;   ல்ப ொருள் ஒருபைொழியின் கூடுதல் 

 ொத்தியைொன வகுப்ம த் தீர்ைொனிக்கப் ப ய்ஸ் விதி (Bayes’ Rule)  யன் டுத்தப் ட்டது.  

யதைொவ்ஸ்கியொல் வகுப்பு ஒரு ப ொல்லின் குறிப் ிட்ட அர்த்தத்மத உருப் டுத்தம் ப ய்வதொகக் 

கருதப் ட்டதொல் ஒரு வகுப்புக்கு ஒத்துக்குவது அர்த்தத்மதக் கண்டு ிடித்தது. அவர்  ைொ ொி 3-வழி 

அர்த்த தவறு ொட்டின் ைீது 92% துல்லியத்மத அறிவிக்கிறொர். யதைொவ்ஸ்கி அவருமடய 

பநறிமுமற தமலப்புத் தகவமலப்  ிொித்பதடுக்க நல்லது என்கிறொர்; இது ப யர்களின் 

ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கும் அதிக பவற்றிமயத் தைக்கூடியது. 

3.1.3.3 கணினி ொர் ய ரகரொதிகள் (Computational lexicons) 

  மைய1980களில் மகயொல் அறிவு அடிப் மடகமள ப ொிய அளவில் உருவொக்கும்  ல 

முயற் ிகள் பதொடங்கப் ட்டன [(எடுத்துக்கொட்டொக wordnet/ப ொல்வமல (Miller et al 1990; 

Fellbaum 1998) Cyc (Lenat and Guha, 1990), ACQUILEX (Briscoe 1991), COMLEX (Grishman 

et al, 1994, Macleod et al)]. ப ொருண்மை ப ொற்களஞ் ியங்கமள உருவொக்குவதற்கு இைண்டு 

அடிப் மட அணுகுமுமறகள் இருந்தன: அர்த்தங்கள் பவளிப் மடயொகத் தைப் டும்       

 ட்டியலிடும்/எண்ணிக்மகயிடும் அணுகுமுமற ைற்றும் ஆக்கமுமற அணுகுமுமற; இதில் 

தைப் ட்ட ப ொல்லுடன் பதொடர்புள்ள ப ொருண்மைத் தகவல்கள் குமறவொகச் 
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 ிறப் ிக்கப் ட்டுள்ளது ைற்றும் துல்லியைொன அர்த்தத் தகவல்கமள ஆக்குவதற்கு ஆக்கமுமற 

விதிகள்  யன் டுத்தப் டுகின்றது.  

 ட்டியலிடும் ய ரகைொதிகள் (Enumerative lexicons) 

   ட்டியலிடும் அகைொதிகளில் ப ொல்வமல (WordNet (Miller et al 1990; Fellbaum, 1998) 

தற்த ொது அதிகைொக அறியப் டுவதும் ஆங்கிலத்தில் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு 

அதிகைொகப்  யன் டுத்தப் டுவதும் ஆகும்.  ல தைற்கு ைற்றும் கிழக்கு ஐதைொப் ிய 

பைொழிகளுக்குச் ப ொல்வமலயின்  திப்புகள் தற்த ொது உருவொக்கப் ட்டு வருகின்றன (Vossen, 

1998; Sutcliffe et al     1996a and b).        

   ப ொல்வமல ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குச்  ிறந்த மூலவளம் அல்ல. அடிக்கடி 

கூறப் டும்  ிக்கல் ப ொல்வமலயின் அர்த்த தவறு டுகளின் அளவுக்கு அதிகமொை கூறொக்கம் 

ஆகும்; அமவகள்  ல பைொழிப்  குப் ொய்வுப்  யன் ொடுகளின் ததமவக்கும் அப் ொற் ட்டதொகும்.    

ஆக்கமுமற அகைொதிகள் (Generative lexicon) 

   ப ரும் ொலொன ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்க ஆய்வுகள் அகைொதியில் கொணப் டும் 

 ட்டியலிடப் ட்ட அர்த்த தவறு ொடுகமளச்  ொர்ந்து இருக்கின்றன. இருப் ினும் 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு ஆக்கமுமற அகைொதிகமளப் (Pustejovsky 1995) 

 யன் டுத்தும் தற்த ொமதய ஆய்வுகளும் உள்ளன; இதில் பதொடர்புள்ள அர்த்தங்கள் 

(ஒப்புருபைொழியத்திற்கு எதிைொன ஒழுங்கொன  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம்) 

 ட்டியலிடப் டுவதில்மல; ைொறொக உருவகம், ஆகுப யர் த ொன்ற அர்த்த ஆக்கத்தில் உள்ள 

ஒழுங்மகப்  ிமணக்கும் விதிகளிலிருந்து ஆக்கப் டுகின்றது.  ியூபடலொொில் (Buitelaar 1997) 

சுருக்கைொகக் கூறப் டுவது த ொல் ஆக்கமுமறச் சூழலில் அர்த்த ையக்கநீக்கம் ப ொருண்மை 

அமடயொளப் டுத்தத்தில் பதொடங்குகின்றது; இது ஒரு ப ொல்லின் எல்லொச்  ீைொகத் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட அர்த்தங்கமளப்  ிைதி லிக்கும் கலமவத்தன்மையொன அறிவு 

உருப் டுத்தமதச் சுட்டிக்கொட்டுகின்றது; அதற்குப்  ின்னர் தநர்வுகமளப்  ற்றிய துல்லியைொன 

அர்த்தத் தகவமலக் பகொண்டிருக்கும் கருத்தொடல்  ொர்ந்த ப ொருள்தகொமள ஆக்கக்கூடும்.  

 ியூபடலொர் (Buitelaar 1997) குமற  ிறப்பீடு ப ய்யப் ட்ட ப ொருண்மை 

அமடயொளப் டுத்தத்திற்கு CORELEX-இன்  யன் ொட்மட விளக்குகின்றொர் ( ொர்க்க Pusjejovsky 

et al 1995).  

3.1.4  தைவுத்பதொகுதி அடிப் மடயிலொன அணுகுமுமறகள் (Corpus based methods) 

3.1.4.1  அனு வ பநறிமுமறகளின் வளர்ச் ி, வீழ்ச் ி, ைீட் ி 
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   த்பதொன் தொம் நூற்றொண்டின் முடிவிலிருந்து தைவுத்பதொகுதியின் ைனிதப்  குப் ொய்வு 

ப ொற்களின் ைற்றும் எழுத்துக்களின் ஆய்மவயும் பைொழிப் த றின் ைற்றும் பைொழி கற் ித்தலின் 

ஆய்வுக்குச் ப ொற்களின் ைற்றும் த ர்ந்துவரும் ப ொற்களின்  ட்டியலின்  ிொித்பதடுப்புக்கும் 

 ொத்தியைொக்கியது. இரு தொம் நூற்றொண்டின் முதல் அமைப்  குதியிலிருந்து தைவுபதொகுதிகள் 

பைொழியியலில்  யன் டுத்தப் ட்டது.   

  தைவுத்பதொகுதி ைொதிொிகளின் வங்கிமயத் தந்தது; இது எண் ொர்ந்த பைொழி ைொதிொிகளின் 

உருவொக்கத்மதச்  ொத்தியைொக்கியது; இவ்வொறு தைவுத்பதொகுதிகளின்  யன் ொடு அனு வ 

பநறிமுமறகளுடன் இமணந்து ப ன்றது.   

   தைவுத்பதொகுதிகள் ைற்றும் அனு வ பநறிமுமறகள் இவற்றின்  யன் ொட்டிலிருந்து 

விலகிச் ப ல்லும் சூழலில் பவய்ஸ் (Weiss 1973) ைற்றும் பகல்பல ைற்றும் ஸ்தடொன் (Kelley and 

Stone 1975) மகயொல் அர்த்தம் அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்க விதிகமளக் கற்க இயலும் என்று நிரூ ித்துக் கொட்டினொர். 

  1980களில் தைவுத்பதொகுதி பைொழியியலின் ஆர்வம் ைீளப்ப ற்றது. பதொழில் நுட் த்தின் 

முன்தனற்றங்கள் முன்னர்  ொத்தியைொன தைவுத்பதொகுதிமயக் கொட்டிலும் ப ொிய 

தைவுத்பதொகுதியின் உருவொக்கத்மதயும் த கொிப்ம யும்  ொத்தியைொக்கியது; ப ரும் ொலும் 

புள்ளியியல் பநறிமுமறகமளப்  யன் டுத்தி இது புதிய ைொதிொிகளின் உருவொக்கத்மதச் 

 ொத்தியைொக்கியது. இந்த பநறிமுமறகள் த ச்சு ஆய்வில் முதலில் ைீள்கண்டு ிடிப்பு 

ப ய்யப் ட்டது.  

  ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் களத்தில்  ிளொக் (Black 1988)  22 ைில்லியன் 

தடொக்கன்கள்/ப ொற்கள் பகொண்ட தைவுத்பதொகுதிமயப்  யன் டுத்தி 2000 ப ொல்லமடவு 

வொிகமளக் மகயொல் அர்த்தத்திற்கு அமடயொளப் டுத்தத்திய  ின்னர் தீர்ைொனக் கிமளகள் 

(decision trees)  அடிப் மடயில் ஒரு ைொதிொிமய உருவொக்கினொர். அதன்  ிறகு ப ொருண்மை 

அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட தைவுத்பதொகுதிகளிலிருந்து கண்கொணிக்கப் ட்ட கற்றல்  ல 

ஆய்வொளர்களொல்  யன் டுத்தப் ட்டது. இருப் ினும் ப ரும் தைவுத்பதொகுதிகள் கிமடக்கும் 

நிமலமைக்குப்  ின்னரும் இைண்டு முக்கியைொன தமடகள் தைவுத்பதொகுதிகளிலிருந்து ப ொல் ொர் 

அறிவின் த மற தமடப ய்தது: ஒரு  யிற் ி தைவுத்பதொகுதிமயக் மகயொல் அர்த்தத்மத 

அமடயொளப் டுத்தும்  ிைைங்கள் ைற்றும் தைவு குமறவு. 

3.1.4.2 தொனியக்க அர்த்தம் அமடயொளப் டுத்தல் (Automatic sense-tagging) 
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   தைவுத்பதொகுதிமயக் மகயொல் அர்த்தத்திற்கு அமடயொளப் டுத்துவது ைிக 

விமலயுயர்ந்ததொகும்; தற்த ொது அர்த்ததிற்கு அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட தைவுத்பதொகுதிகள் ைிக 

அொிதொகதவ கிமடக்கின்றன. அர்த்தத்திற்கு அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட தைவுத்பதொகுதிகளின் 

உருவொக்கத்திற்குப்  ல முயற் ிகள் தைற்பகொள்ளப் ட்டன: அண்மைக் கொலத்தில் பைொழியியியல் 

தைவுக் கூட்டிமணப்பு (Linguistic Data Consortium)  ிைவுண் தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து 

கிட்டத்தட்ட 200,000 வொக்கியங்களின் தைவுத்பதொகுதிகமள வினிதயொகித்தது.  வொல் ஸ்ட்ொீட் 

ஜர்னலில் (Wall Street Journal) 191 ப ொற்களின் எல்லொ தநர்வுகளும் ப ொல்வமலயின் 

அர்த்தங்களுடன் மகயொல் அமடயொளப் டுத்தப் ட்டது. தைலும்  ிொின்ஸ்டனில் உள்ள புலைைிவு 

அைிவு அைிேியல்  ொிய ொதனைக்கூடம்/கொக்னிட்டிவ்  யன்ஸ் ல ொைட்டொி (Cognitive Science 

Laboratory)  ிைவுண் தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து 1000 ப ொற்கமள அவற்றின் ப ொல்வமல 

அர்த்தங்களொல் மகயொல் அமடயொளப் டுத்துவமத நமடமுமற டுத்தியது. இருப் ினும் 

புள்ளியியல் பநறிமுமறகளில் எடுத்துக்கொட்டொகப்  யன் டுத்தப் டும் தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து 

ைிகச்  ிறிதொகும். 

  ஸ்சூட்ச் (Schütze 1992)  யிற் ித் தைவுத்பதொகுதியில் ஒவ்பவொரு தநர்மவயும் 

அமடயொளப் டுத்துவமதத் தவிர்க்கும் ஒரு பநறிமுமறமய முன்பைொழிந்தொர். 1001 எழுத்துச் 

 ொளைத்திற்குள் எழுத்து நொன்குகிைொமைப் (letter fourgrams)  யன் டுத்தி அவைது பநறிமுமற 

முதலில்  னுவலில் உள்ள ப ொற்கமளத் தொனியக்கைொகத் திைட்டியது; ஒவ்பவொரு இலக்குச் 

ப ொல்லும் ஒரு பவக்டொைொல் உருப் டுத்தம் ப ய்யப் ட்டது; ஒரு அர்த்தம் ஒவ்பவொரு தநர்வுக்கும் 

ஒதுக்கப் டுவதற்குப்  திலொக ஒவ்பவொரு சகொத்துக்கும்/திைட்டுக்கும் ஒதுக்கப் ட்டது. இந்த 

அணுகுமுனை மைிதக் குறுக்கீட்னடக் குனைத்தது; இருப் ினும் ஒவ்சேொரு ச ொருண்னம மயக்கம் 

உள்ள ச ொற்களுக்கும் நூறு அல்லது அதற்கு யமற் ட்ட யநர்வுகளின்  ொிய ொதனைனய 

யேண்டியது. சகொத்துக்களிலிருந்து ஆக்கப் ட்ட அர்த்தங்கள் எதனுடன் ச ொருந்துகிைது என் தில் 

சதளிேில்னல; அனே தரவுத்சதொகுதியிலிருந்து ஆக்கப் ட்டுள்ளதொல் அேற்னைப்  ிை 

ஒழுங்குமுனைகளில்  யன் டுத்த இயலொது. 

    ிைவுண் ைற்றும்  ிறர் (Brown et al 1991) ைற்றும் தகல் ைற்றும்  ிறர் (Gale et al 1992a, 

1993)  யிற் ித் தைவின் மகயொல் அமடயொளப் டுத்தமலத் தவிர்க்க இருபைொழியத் 

தைவுத்பதொகுதிமயப்  யன் டுத்துவமத முன்பைொழிந்தைர். அவர்களின் முற்கூற்று (premise) 

தைப் ட்ட ப ொல்லின் தவறு ட்ட அர்த்தங்கள் ைற்பறொரு பைொழியில் ப ரும் ொலும் 
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தவறு ொட்டுடன் பைொழிப யர்ப்பு ப ய்யப் டுகின்றது (எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில்  pen  

என் து  ிைஞ்சு பைொழியில் எழுதும் கருவி அர்த்தத்தில் stylo என்றும் அதன் தவலி அர்த்தத்தில் 

enclose என்றும் வரும்). இமணயொன வொிம ப் டுத்தப் ட்ட தைவுத்பதொகுதிமயப் (parallel 

aligned corpus)  யன் டுத்தி ஒரு ப ொல்லின் ஒவ்பவொரு தநர்வின் பைொழிப யர்ப்ம யும் அதன் 

அர்த்தத்மதத் தீர்ைொனிக்கத் தொனியக்கைொகப்  யன் டுத்த இயலும்.  ல ப ொருண்மை ையக்கங்கள் 

இலக்கு பைொழியில் தக்கமவக்கப் டுவதொல் இந்த பநறிமுமறக்கு வைம்பு உண்டு (எடுத்துக்கொட்டு 

 ிைஞ்சு  souris –ஆங்கில mouse).  

3.1.4.3 தைவு அொிதொக இருப் மத யநொிடுேது (Overcoming Data Sparseness) 

  தைவுத்பதொகுதி அடிப் மடயிலொன ஆய்வுகளில்/ப யல் ொடுகளில் ப ொதுவொகக் 

கொணப் டும் தைவு அொிதுச் (data scarce)  ிக்கல் குறிப் ொகச் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் 

ப யல் ொடுகளில் கடினைொனதொகும். முதலொவதொகப் ப ொருண்மைகளுக்குள் நிகழ்பவண்களில் 

அதிக அளவு ஏற்றதழ்வு இருப் தன் கொைணைொக ஒரு  ல்ப ொருண்மைத் தன்மையொன ப ொல்லின் 

எல்லொப் ப ொருண்மைகளும் உருப் டுத்தம் ப ய்யப் ட்டுள்ளது என் மத உறுதி ப ய்ய தவண்டி 

அதிக அளவிலொன  னுவல்கள் ததமவப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ிைவுண் தைவுத்பதொகுதியில் 

(ஒரு ைில்லியன் ப ொற்கள்) ஒத்தறி அடிப் மடயில்  ொதொைணைொன ப ொல்லொன ash என் து எட்டு 

தடமவ ைட்டுதை தநர்ந்துள்ளது; ைற்றும் அதன் tree என்ற ப ொருண்மையில் ஒரு தடமவ ைட்டுதை 

தநர்ந்துள்ளது.  ashes = remains of cremated body ‘எொிக்கப் ட்ட உடலின் எச் ம்’ என்ற 

ப ொருண்மை LDOCE (Longman’s Dictionary of Contemporary English) ைற்றும் OALD (Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary) த ொன்ற கற் வர்களின் அகைொதில் உட் டுத்தப் டும் அளவுக்குச் 

 ொதொைணைொனதொக/ப ொதுவொனதொக இருந்தொலும் அவற்றில் வைவில்மல; ைற்றும் CED 

(Chamber’s English Dictionary) த ொன்ற  ல அன்றொட அகைொதிகளில் ஒரு ட ன் அல்லது அதற்கு 

தைல் ப ொருண்மைகள் கொண் து கிட்டத்தட்ட  ொத்தியைில்லொததொகும். தைலும் தைப் ட்ட ஒரு 

 ல்ப ொருண்மைத் தன்மையொன ப ொல்லுக்குப்  ல  ொத்தியைொன த ர்ந்துவரும் தநர்வுகமள ைிகப் 

ப ொிய தைவுத் பதொகுதியில் கூட கொண் து அொிதொகும், அல்லது அவற்மறச்  ிறப் ொனதொகக் 

கருதவியல்லொத அளவுக்கு அொிதொக வரும்.  

எளிதொக்குதல்/நிைப் ொக்குதல் (smoothing) ைிகக்குமறவொக தநரும் நிகழ்வுகளின்  ிக்கமல தநொிடப் 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது; குறிப் ொக உற்று தநொக்கப் டொத நிகழ்வுகள் பூஜியச்  ொத்தியக் கூறு 

உள்ளதொகக் கருதப் டவில்மல என் மத உறுதி ப ய்ய தவண்டி  யன் டுத்தப் டுகின்றது. ைிக 
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அறியப் ட்ட நிைப் ொக்கும் பநறிமுமறகள் டர்னிங்-குட் (Good 1953) என் தொகும்; இது 

நிகழ்வுகளின் இருப யர் ொர் வினிதயொகத்மதக் (binominal distribution) கருதுதகொள் ப ய்கின்றது; 

ைற்றும் பஜல்பனக் ைற்றும் பைர் ர் (Jelinek and Mercer 1985) என்த ொொின் பநறிமுமறப் 

 யிற் ித் தைவுத்பதொகுதின் தவறு டுத்தப் ட்ட துமணப்  ொகங்களின் தைல் ைதிப்பீடு 

ப ய்யப் ட்ட கொைணிகமள இமணக்கின்றது. இருப் ினும் இந்த பநறிமுமறகள்  ash-cigarette 

ைற்றும் ash-room த ொன்ற ஒதை நிகழ்பவண்மணக் பகொண்ட நிகழ்வுகளுக்கு இமடயில் உள்ள 

தவறு ொட்மட நிறுவுவமதச்  ொத்தியைொக்குவதில்மல.  ர்ச் ைற்றும் தகல் (Church and Gale 1991) 

என்த ொர் ம கிைொம்களின் (இலக்குச் ப ொல்லுக்கு அடுத்து வரும் இருப ொற்களின் ஒரு வமகக் 

கணிப்பு) ைதிப்பீட்டிற்கு பநறிமுமறகமள தைம் டுத்தும் ஒரு வழிமய முன்பைொழிந்துள்ளனர்; 

இமதச் த ர்ந்துவருமக தநர்வுகளுக்கும் நீட் ி ப ய்யலொம்: அவர்கள் ம கிைொமை உருவொக்கும் 

தனிச் ப ொற்களின் நிகழ்பவண்மணக் கருத்தில் பகொள்கின்றனர்; ைற்றும் ஒவ்பவொரு ப ொல்லும் 

 ிற ப ொற்களிலிருந்து சுதந்திைைொக வருகின்றன என்று ப ொருள்தகொள் ப ய்கின்றனர். 

இருப் ினும் இந்தப் ப ொருள்தகொள் த ர்ந்துவருமக தநர்வு அடிப் மடயிலொன ப ொருள்ையக்க 

நீக்கத்தின் ப ொருள்தகொளிடைிருந்து முைண் டுகின்றது; இது  ில த ர்க்மககள்  ிற 

த ர்க்மககமளவிடக் கூடுதல்  ொத்தியைொனது என்று  ொியொகக் கருதுகின்றது.  

 வகுப்பு அடிப் மடயிலொன ைொதிொிகள் (Class-based models) ஒரு ப ொது வமகப் ொட்மடச் 

 ொர்வதொகக் கருதப் டும் ப ொற்களின் வகுப்புகளின்  உற்று தநொக்குகமள இமணத்துப் 

ப றப் டும் ைிகச்  ிறந்த ைதிப்பீடுகமளப் ப றுவதற்கு முயலுகின்றது.  ிைவுண் ைற்றும்  ிறர் 

(Brown et al. 1992), ப மைைொ ைற்றும் டிஷ்ம  (Pereira and Tishby 1992), டிஷ்ம  ைற்றும் லீ 

(Pereira, Tishby and Lee 1993) என்ய ொர் தைவுத்பதொகுதியின் வினிதயொகத் 

தனித்தன்மைகளிலிருந்து வகுப்புகமள ஆக்கும் பநறிமுமறகமள முன்பைொழிகின்ைைர்;  ிற 

 மடப் ொளிகள் வகுப்புகமள வமையமற விளக்கம் ப ய்வதற்கொகப் புறத் தகவல் மூலங்கமளப் 

 யன் டுத்துகின்றனர்: பைஸ்னிக் (Resnik 1992) ப ொல்வமலயின் வமகப் ொட்டியமலப் 

 யன் டுத்துகின்றொர்; யபைொவ்ஸ்கி (Yarowsky 1992) தைொஜட் பத ொை ின் (Roget’s  Thesaurus) 

வமக ொடுகமளப்  யன் டுத்துகின்றொர்; ஸ்லொடர் (Slator 1992) ைற்றும் லிட்டி ைற்றும் ம க் 

(Liddy and Paik 1993) LDOCEஇல் எழுவொய் குறியங்கமளப்  யன் டுத்துகின்றொர்; லக் (Luk 

1995) LDOCE-இன் வமையமற விளக்கங்களிலிருந்து உருவொக்கப் ட்ட கருத்துருக் 

குழுைங்கமளப்  யன் டுத்துகின்றொர். வகுப்பு-அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகள் தைவு அொிதின் 
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 ிக்கல்களுக்குப்  குதி விமட அளிக்கின்றது ைற்றும் முன்-அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட தைவின் 

ததமவமய நீக்குகின்றது. இருப் ினும் ஒதை வகுப் ில் வரும் எல்லொச் ப ொற்களும் ஒதை ைொதிொி 

நடத்மதமயக் பகொண்டிருக்கும் என்ற கருதுதகொள் ைிக வலுவொனதொகும். இருப் ினும் இந்த 

பநறிமுமறகளொல் தகவல் இழப்பு உள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக residue என் து ப ொல்வமலயில் 

ash என் தன் உள்ளடக்கு பைொழியொகும் (hypernym); அதன் உள்ளடங்கு பைொழி (hyponym)  {ash, 

cotton (seed) cake, dottle} என்ற வகுப்ம  உருவொக்கும். பவளிப் மடயொக, இச்ப ொற்களின் 

குழுைத்தின் உறுப் ினர்கள் சூழலில் தவறு ொடொக நடத்மதப ய்கின்றன, ஆைொல் இக்குழுைத்தில் 

 ிற ப ொற்களுடன்  ிறிது உறவுடதனொ அல்லது அல்லது உறவு ஏதுைின்றிதயொ இருக்கின்றன. 

   ஒற்றுமை அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகள் (Similarity-based methods):  டொகன், 

ைொர்கஸ் ைற்றும் ைர்பகொவிட்ச் (Dagan, Marcus and Markovitch 1993), டொகன், ப மைைொ ைற்றும் 

லீ ( Dagan, Pereira and Lee 1994), கிொிஷ்ைொன் ைற்றும் ஸ்படர்லிங் (Grishman and Sterling 

1993) என்த ொர் ப ொற்கமளக் குறிப் ிட்ட வகுப்புகளொக ைீள்குழுைம் ப ய்யொைல், ஒற்றுமையுள்ள 

ப ொற்களின் உற்றுதநொக்குகமளக் குழுைம் ப ய்யும் கருத்மதப்  யன் டுத்தினர். ஒவ்பவொரு  

ப ொல்லும் ஆற்றலுள்ள பவவ்தவறு ட்ட ஒற்றுமையுள்ள ப ொற்களின் குழுைத்மதக் 

பகொண்டிருக்கும்.   ிைவுண் ைற்றும்  ிறொின் (Brown et al. 1992)  ல வகுப்பு அடிப் மடயிலொன 

பநறிமுமறகமளப்த ொல் ஒற்றுமை அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகள் த ர்ந்துவருமகயின் 

அமைப்ப ொழுங்குகளுக்கு (patterns) இமடயில் உள்ள ஒரு ஒற்றுமை அளவுதகொமலப் 

 யன் டுத்துகின்றது. டொகன், ைர்கஸ் ைற்றும் ைொர்தகொவிட்ச் (1993)  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்மடத் 

தருகின்றைர்: (chapter, describes) என்ை இமண அவர்களின் தைவுத்பதொகுதியில் 

ததொன்றவில்மல;  இருப் ினும், chapter என் து describes என் துடன் இமணயொக வரும் book, 

introduction, section என் னவற்றுடன் ஒற்றுமையுள்ளது. ைொறொக books, documentation, 

manuals என் ன book என்ற ப ொல்லுடன் ஒற்றுமை உமடயன. டொகன், ைொர்கொஸ், 

ைொர்பகொவிட்ச் (Dagan, Marcus mand Markovitch 1993) என்த ொொின் ைதிப்பீடு, ஒற்றுமை 

அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறயொனது வகுப்பு அடிப் மடயிலொன பநறிமுமறகமளவிட 

நன்றொகச் ப யல்புொியும் எனக்கொட்டுகின்றது. கபைொவ் ைற்றும் எபடல்ைன் (Karov and Edelman)  

என்த ொர் கற்கும் நிமலயில் திரும் ச்ப ய்யும் ப யற் ொங்கின் மூலம் ஒற்றுமை அடிப் மடயிலொன 

பநறிமுமறயின் நீட் ிமய முன்பைொழிகின்றனர்; இது நொன்கு  ொித ொதமன ப ொற்களில் 92% 

துல்லியத்மதத் தருகின்றது; இது இதுவமை இது குறித்த இலக்கியத்தில் ைிகச்  ிறந்த முடிவு என்று 
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கூறப் டுவதுடன் ஓைளவுக்கு ஒற்றுமைமயக் கொட்டுகின்றது. நூற்றுக்கணக்கொன 

எடுத்துக்கொட்டுகமள தவண்டும்  ிற பநறிமுமறகமளப் த ொலல்லொைல் இம்முமறயில்  யிற் ித் 

தைவுத்பதொகுதி ஒவ்பவொரு ப ொல்லுக்கும்  ிறிதளவு எடுத்துக்கொட்டுகமளதய பகொண்டிருக்கின்றது 

என்று வரும்த ொது இந்த முடிவுகள் குறிப் ொக ைனதில்  தியத்தக்கது.   

3.2  திறந்த  ிக்கல்கள் (open problems) 

   நொம் குறிப் ிட்ட பநறிமுமறகளுடன் பதொடர்புள்ள தற்த ொமதய ப ொற்ப ொருள் 

ையக்கநீக்க ஆய்வில் எதிர்பகொண்ட  ல்தவறு  ிக்கல்கமளப்  ற்றி முன்னர்  ொர்த்ததொம். 

இப் குதியில் எல்லொச் ப ொற்ப ொருள் ையக்கநீக்க அணுகுமுமறகளும் எதிர்பகொள்ள தவண்டிய 

விவொத வி யங்களும்  ிக்கல்களும் விளக்கப் டுகின்றது. 

3.2.1 சூழலின்  ங்களிப்பு (the role of context) 

   சூழல் ஒரு  ல்ப ொருண்மைத்தன்மையொன ப ொல்லின் (polysemous word) 

ப ொருண்மைமய அமடயொளம் கொணும் ஒதை வழியொகும். எனதவ, ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் 

எல்லொச் ப யல் ொடுகளும் இலக்குச் ப ொல்லின் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குப் 

 யன் டுத்தப் டுவதற்குத் தகவல்கமளத் தைதவண்டி அச்ப ொல்லின் சூழமலச்  

 ொர்ந்திருக்கின்றது. தைவு-இயக்க பநறிமுமறகளுக்குச் (data-driven methods) சூழலொனது 

ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்மத நிமறதவற்ற தவண்டி தற்த ொமதய சூழலுடன் ஒப் ிடப் டும் 

முந்மதய அறிமவயும் தருகின்றது.   

 ப ொதுவொகக் கூறினொல் சூழல் இரு வழிகளில்  யன் டுத்தப் டுகின்றது:  

 ப ொற்களின் ம  அணுகுமுமற (bag-of-words approach): சூழல் என் து எதொவது ஒரு 

 ொளைத்தில் இலக்குச் ப ொல்மலச் சுற்றி இருக்கும் ைற்றும் இலக்குச் ப ொல்லுடன் 

அவற்றின் உறவுகள் தூைம், இலக்கண உறவு த ொன்றவற்றின் அடிப் மடயில் கருத்தில் 

பகொள்ளப் டொைல் ஒரு குழுவொகக் கருதப் டுகின்ற ப ொற்கள் ஆகும்.   

 உறவு ொர் தகவல்: சூழல் என் து இலக்குச் ப ொல்லிலிருந்து உள்ள தூைம், பதொடொியல்  ொர் 

உறவுகள் (syntactic relations), விருப் த் ததர்வுகள் (sectional preferences), எழுத்து ொர் 

தனித்தன்மைகள் (orthographic properties), பதொடர் ொர் த ர்ந்துவருமக (phrasal 

collocation), ப ொருண்மை வமக ொடுகள் த ொன்றவற்மற உள்ளடக்கிய  ில உறவுகள் 

அடிப் மடயில் கருதப் டும். 

ப ொருண்மைத் ததர்வுக்கு நுண்சூழல் (microcontext), தமலப்புச் சூழல் (topical context), 

ப ொருட்புலம் (domain) என் ன  ங்களிப்பு ப ய்யும்; ஆனொல் ஒத்தறி  ங்களிப்புகளும் (relative 
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roles) தவறு ட்ட சூழலிருந்து கிமடக்கும் தகவல்களின் முக்கியத்துவமும் 

அவற்றிற்கிமடயிலொன உறவுகளும் (interrelations) நன்றொக அறியப் டவில்மல. ைிகக் 

குமறவொன ஆய்வுகதள இம்மூன்று வமகத் தகவல்கமளப்  யன் டுத்துகின்றன; ைற்றும் 

தற்த ொமதய ஆய்வுகள் நுண்சூழலில் கூடுதல் கவனக்குவிப்பு ப ய்கின்றன.    

 3.2.1.1. நுண்சூழல் (Microcontext )M Microcontext icrocontext 

 ப ரும் ொலொன ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகள் ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கத்திற்கு முதன்மைத் தகவல் மூலைொக ஒரு ப ொல் தநர்வின் வட்டொைச் சூழமலப் 

 யன் டுத்துகின்றது. வட்டொை அல்லது “நுண்” சூழல் ப ொதுவொக ஒரு  னுவலில் அல்லது 

கருத்தொடலில் ஒரு ப ொல் தநர்மவச் சுற்றியிருக்கும் ப ொற்களின் ஏதொவது ஒரு  ொளைைொகக் 

கருதப் டுகின்றது; இது இலக்குச் ப ொல் ததொன்றும் சூழலின்  ில ப ொற்களிலிருந்து பைொத்த 

வொக்கியத்மதயும் உள்ளடக்கும்.   

   சூழல் என் து தூைம், பதொடைமைப்பு அல்லது  ிற உறவுகமளக் கருதில் பகொள்ளொைல் 

இலக்கின் ஏதொவது  ொளைத்தில் வரும் எல்லொச் ப ொற்களொகவும் அல்லது எழுத்துகளொகவும் 

கருதப் டும். பவயி ின்  (Weiss 1973) ஆய்வு த ொன்ற பதொடக்ககொலத் தைவுத்பதொகுதி 

அடிப் மடயிலொன ப யல் ொடு இவ்வணுகுமுமறமயப்  யன் டுத்தியது. ச யலூக்கத்னதப் 

 ைப்பும் (spreading activation) ைற்றும் அகைொதி அடிப் மடயிலொன (dictionary based) 

அணுகுமுமறகளும் ஒரு  ொளைத்தில் தநர்வதன் அடிப் மட தவிை  ிற எந்த அடிப் மடயிலும் 

சூழல் உள்ளீட்மடப் ப ொதுவொக தவறு டுத்துவதில்மல. ஸ்சுட்ப யின் (Schutze’s) 

தின யன்/சேக்டர் இட பநறிமுமற (vector space method) அடுத்துவரும் தகவமல (adjacency) 

புறக்கணிக்கும் அணுகுமுமறக்கு ஒரு அண்மைக்கொல எடுத்துக்கொட்டொகும். ஒட்டுபைொத்தைொகச் 

ப ற்களின் ம  அணுகுமுமற விமனகமளவிட ப யர்களுக்கு நன்றொகச் ப யல் டுவதொகத் 

பதொிகின்றது; இவணுகுமுமற ப ொதுவொக உறவுகமளக் கருத்தில்பகொள்ளும்  ிற 

அணுகுமுமறகமளக் கொட்டிலும் குமறந்த  ப யல் திறம் உள்ளதொகவும் இருக்கின்றது. 

இருப் ினும் யொபைொவ்ஸ்கியின் (Yarowsky 1992) ஆய்வில் நிரூ ிக்கப் ட்டுள்ளதுத ொல் 

இவணுகுமுமற கூடுதல்  ிக்கலொன (கலமவத்தன்மையொன) ப யற் ொங்மக தவண்டும் 

அணுகுமுமறகமளக் கொட்டிலும்  ிக்கைமொனது ைற்றும்  ில  யன் ொடுகளில் த ொதுைொன அளவு 

ப ொருள்ையக்கநீக்கத்மத நிமறதவற்ற இயலும். கீதழ நொம்  ிற கொைணிகமளப்  ொித ொதிக்கப் 

த ொகின்தறொம்.  
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தூைம் (distance): வீவொின் நிமனவுக்குறிப் ிலிருந்து (Weaver’s memorandum) 

பதொடக்ககொலத்திலிருந்தத ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு இலக்மகச் சுற்றி வரும்  ில 

ப ொற்களின் சூழமலப்  ொித ொதிக்கும் கருதுச் ொயல் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் 

ப யல் ொட்டிற்கு அடிப் மடயொகும் என் து பவளிப் மடயொகும்: இது இயந்திை 

பைொழிப யர்ப்புச் ப யல் ொடு, ப ொருளடக்கப்  குப் ொய்வு (content analysis) , ப யற்மக அறிவு 

ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் (AI-based disambiguation), அகைொதி அடிப் மடயிலொன 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் (dictionary based WSD), தைலும் அண்மைக்கொல 

புள்ளியியல் ொர், நைம்பு வமலயனமப்பு (nueural network)  ைற்றும் குறியீடு ொர் இயந்திைக் கற்றல் 

(symbolic machine learning) அணுகுமுமறகள் என் னவற்றிற்கு அடிப் மடயொகும். இருப் ினும் 

கப்லொனின் (Kaplan 1950) சதொடக்ககொலப்  ொித ொதமனகமளப்  ின் ற்றி N என் தன் 

அனுகூலைொன ைதிப்ம க் கருதில் பகொள்ளும் வீவொின் தகள்விக்குப்  தில் அளிக்கதவண்டி  ில 

ஒழுங்கொன முயற் ிகள் தைற்பகொள்ளப் ட்டன. இதில் குறிப் ிடத்தக்க விதிவிலக்கு, 

ப ொற்ச ொருள் ையக்கநீக்கத்திற்கு ைிக நம் ிக்மகயொன இைண்டு சூழல்கள் முக்கியம் என்ற 

கப்ளொனின் கண்டு ிடிப்ம ச்  ொி ொர்த்த ப ௌபயகொ ைற்றும் லு ிக்னன் (Choueka and Lusignan 

1985) என்ய ொர்களின் ஆய்வு ஆகும்; 1-சூழல்கள் 10 தநர்வுகளில் 8 என்ற நிமலயில் 

நம் த்தகுந்ததொகும். இருப் ினும் இக்கண்டுப் ிடிப்புகளுக்கு ைொறொக N என் தன் ைதிப்பு 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகளின்  த ொக்கில் இடுகுறித்தன்மையொகத் 

பதொடர்ந்து தவறு டலொயிற்று.  

   யதைொஸ்கி (Yarosky 1993, 1994a, 1994b) 1-சூழல்கள், k-சூழல்கள் ைற்றும்  க்கக் 

கிமளகள் (offsets) -1 ைற்றும் -2, -1 ைற்றும் +1, ைற்றும் +1 ைற்றும் +2 இவற்மற உள்ளடக்கிய 

நுண்சூழலின் தவறு ட்ட  ொளைங்கமளப்  ொித ொதித்தொர்; தைலும் ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கத்திற்கு ைிக நம் த்தகுந்த  ொன்மறக் கண்டு ிடிக்க ஒரு log- ொத்தியக்கூறு 

விகிதத்மதப்  யன் டுத்தி வமகப் டுத்தினொர்.  யதைொவ்ஸ்கி k என் தன் அனுகூலைொன ைதிப்பு 

ப ொருண்மை ையக்கத்தின் வமகமயப் ப ொறுத்து ைொறு டுகின்றது என்ற உற்றுதநொக்மகச் 

ப ய்தொர்:  அவர் வட்டொை ையக்கங்கள் (local ambiguities) k = 3 அல்லது 4 என் தன் ஒரு 

 ொளைத்மத ைட்டும் தவண்டும், அதத  ையம் ப ொருண்மை அல்லது தமலப்பு அடிப் மடயிலொன 

ையக்கங்கள் 20-50 ப ொற்கமளக் பகொண்ட  ொளைத்மத தவண்டும் என்று கூறினொர். ஒரு 

தனிப் ட்ட ஏற்றைிக்க அளவு எடுத்துக் கூறப் டவில்மல; இது தவறு ட்ட ையக்கம் உள்ள 

ப ொற்களுக்கு தவறு ட்ட தூை உறவுகள் கூடுதல் திறன் வொய்ந்ததொய் அமையும் என்று கருத்து 
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பதொிவிக்கின்றது. தைலும் யதைொஸ்கி  ிற தகவல்கமளயும்  யன் டுத்தியதன் கொைணைொகச்  ொளை 

வடிவ அளவின் விமளமவ மட்டும் தனியொகப்  ிொிப் து கடினைொகும்.  லீகொக், ப ொபடொபைொ, 

ைில்லர் (Leacock et al 1998) என்த ொர் ±3 திறந்த-வகுப்பு ப ொற்களின் (open-class words) 

வட்டொை  ொளைத்மதப்  யன் டுத்துகின்றனர்; அவர்கள் முந்மதயப்  ொித ொதமனகளில் 

இவ்பவண் ஏற்றைிகுந்த நிமறதவற்றமதக் கொட்டியது என்று வொதிடுகின்றர்.  

த ர்ந்துவருமக (collocation):  “த ர்ந்துவருமக” என்ற ப ொல் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் 

ப யல் ொட்டில்  லவிதைொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது.  இச்ப ொமல பஜ.ஆர். ஃ ிர்த் 1951-

இல் “Modes of meaning” என்ற தைது கட்டுமையின் மூலம்  லரும் அறியச்ப ய்தொர்: ass  

என் தன் ப ொருண்மைகளில் ஒன்று அதற்கு உடனடியொக முன்ேரும் “you silly…”  என் துடன் 

அதன் வழக்கைொன த ர்ந்துவருதல்” ஆகும்.  அவர் த ர்ந்துவருதல் என் து உடன்வருதல் (co-

occurrence)  என் தல்ல, “வழக்கைொனது” அல்லது “ ொதொைொணைொனது”  என் தொகும் என்று 

வலியுறுத்திக் கூறினொர். த ர்ந்துவருமக என் தற்கு ைொலிதடயின் (Haliday 1961) 

வமையமறவிளக்கைொன “இது ப ொற்களின் உறுப் மைவுச் த ர்க்மகயொகும்; இது  னுவல் 

அடிப் மடயில்அளவிடத் தக்கது; இது x என்ற ஒன்றிலிருந்து n விலகலில் (n ப ொற்களின் தூைம்) 

a, b, c…  என் னமவகள் தநரும்  ொத்தியைொகும்” என் து கணினி அடிப் மடயில் கூடுதல் 

ப யல்புொியும். 

   இவ்வமையமற விளக்கம் அடிப் மடயில் ஒரு தனிச் ிறப் ொன த ர்ந்துவருனக (significant 

collocation) என் மதச் ப ொற்களுக்கிமடயிலுள்ள உறுப் மைவுத் பதொடர் ொகும் (syntagmatic 

association) என்று வமையமற விளக்கம் ப ய்யலொம்; இதில் a, b, c… என் னவற்றுடன் x  

த ர்ந்துவரும்  ொத்தியம் தற்ப யல் தநர்மவவிடக் கூடுதலொகும் (Berry-Rogghe 1973). 

இப்ப ொருண்மையில் தொன் ப ரும் ொலொன ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகள் 

இக்கமலச் ப ொல்மலப்  யன் டுத்துகின்றன. த ர்ந்துவருமககள் (collocations)  ிற 

உடன்வருமககளிலிருந்து (co-occurrences) தவறு டுத்தப் ட்டு மகயொளப் டுகின்றன 

என் தற்குச்  ில உளவியல்  ொன்றுகள் உள்ளன.  எடுத்துக்கொட்டொகக் கிந்த்ச் ைற்றும் ம்தைொஸ் 

(Kintsch and Mross 1985) த ொதமனச் ப ொற்களுடன் (i.e. iron-steel, அவர்கள் இமத 

உடன்வருமகச் சூழல் (associative context) என்கின்றனர்)) அடிக்கடி த ர்ந்துவருமககள் 

ப ய்யும் முதன்மைச் ப ொற்கள் (priming words) ப ொல் ொர் தீர்ைொனச் ப யல்களில் (lexical 

decision tasks) இச்த ொதமனச் ப ொற்கமள ஊக்குவிக்கும் என்று கொட்டினர். ைறுதமலயொக 
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மையக்கருத்துச் சூழலில் (thematic context) [(அதொவது plane-gate த ொன்று சூழ்நிமல 

(situation), கொட் ி (scenario) அல்லது உமை (script) என் னவற்றொல் தீர்ைொனிக்கப் டும் 

உறவுகள்)] முதன்மைச் ப ொற்கள் ஆய்வுப்ப ொருள்களின் ப ொல் ொர் தீர்ைொனங்கமள 

எளிதொக்கொது ( ொர்க்க Fischler 1977, Seidenberg et al 1982, De Groot 1983, Lupker 1984).   

   யபைொவ்ஸ்கி (Yarowsky 1983) ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகளில் 

த ர்ந்துவருமககளின்  யன் ொட்மட பவளிப் மடயொகக் கூறுகின்றது; ஆனொல் அவர் தைது 

குறிக்தகொளுக்கு தவண்டி “ ில வமையமற விளக்கம் ப ய்யப் ட்ட உறவுகளில் இரு ப ொற்களின் 

உடன்வருமக”  என்ற வமையமற விளக்கத்மத ஏற்றுக்பகொள்கின்றொர். முன்னர்  ொர்த்த டி அவர் 

 ல்தவறு ட்ட தூை உறவுகமளப்  ொித ொதிப் துடன் ப ொல்வமகப் ொட்டொல் அண்மை 

வருமகனயயும் (adjacency) கருத்தில்பகொள்கின்றொர் (எ.கொ. இடது க்கத்தில் முதல் ப யர்).  

அவர் இரு ப ொருண்மை ையக்க தநர்வில் ஒரு த ர்ந்துவருமகக்கு ஒரு ப ொருண்மை என 

அமைகிறது என்று நிர்ணயிக்கின்றொர்; அதொவது ஒரு த ர்ந்துவருமகயின் த ொது, ஒரு ப ொல் 90-

99%  ொத்தியத்துடன்  ஒதை ப ொருண்மையில்  யன் டுத்தப் டுகின்றது.   

பதொடொியல் உறவுகள் (Syntactic Relations): இைல் (Earl 1973) பதொடொியமல இயந்திை 

பைொழிப யர்ப் ின் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு ைட்டுதை  யன் டுத்துகின்றொர். 

இன்றுவமையிலொன ப ரும் ொலொன ப ொற்ப ொருள் ையக்கநீக்கத்திற்குத் பதொடொியல் தகவல்  ிற 

தகவலுடன் இமணந்து  யன் டுத்தப் டுகின்றது. ததர்வுக்கட்டுப் ொடுகளின் (selectional 

restrictions)  யன் ொடொனது முழுப்  குத்துக்குறித்தல், ப ொருண்மையியல்  ொர் 

வமலயனமப்புகள் (semantic networks), ததர்வு விருப் ங்கள் (selectional preferences) 

த ொன்றவற்மறச்  ொர்ந்திருக்கும் ப யற்மக அறிவு அடிப் மடயிலொன (AI-based) 

ப யல் ொட்டில் கூடுதலொகச் ப ல்வொக்குப ற்றுள்ளது (Hayes 1977a, 1977b; Wilks 1973 and 

1975b; Hirst 1987).   ிற ப யல் ொடுகளில், பதொடொியல் த ர்ந்துவருமகத் தகவல்களுடன் 

இமணத்துக் பகொள்ளப் டுகின்றது: பகல்லி ைற்றும் ஸ்படொன், டொல்க்பைன், அட்கின்ஸ் (Kelley 

and Stone 1975, Dahlgren 1988, Atkins 1987) என்த ொர் த ர்ந்துவருமகத் தகவல்கமள 

அமடபகொளி அமடகள் (determiners), ைொற்றுப்ப யர்கள், ப யர் நிைப் ிகள் (noun 

complements), முன்னுருபுகள் (prepositions), எழுவொய்-விமன (subject-verb) ைற்றும் விமன-

ப யப் டுப ொருள் (verb-object) உறவுகள் என் னவற்றின் இருப்ன  அல்லது இல்லொமைமய 

நிர்ணயிக்கும் விதிகளுடன் இமணக்கின்றனர்.     
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    ைீ த்தில் ஆய்வொளர்கள் ஆழைில்லொ அல்லது  குதிப்  குப் ொய்மவ (shallow or partial 

parsing)  யன் டுத்தி கலமவத்தன்மையொன  குப் ொய்மவ விளக்குகின்றனர். ப யர்ைீதொன 

ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொட்டில், ைியர்ஸ்ட் (Hearst 1991)  னுவல்கமளப் 

ப யர்த்பதொடர்கள்,  ின்னுருபுத் பதொடர்கள் ைற்றும் விமனக் குழுக்கள் என் மவகளொகப் 

 ிொித்து எடுத்துவிட்டுப்  ிற எல்லொத் தகவல்கமளயும் தவிர்க்கின்றொர். அவர் இலக்குச் 

ப ொல்லிருந்து ± 3 பதொடர்ப்  குதிகளுக்குள் (phrase segments) வரும் எல்லொச் ப ொற்கமளயும் 

ஆய்ந்துப்  ின்னர் ப ொிய எழுத்தொக்கம் (capatitalization) த ொன்ற  ிற  ொன்றுகளுடன் 

பதொடொியல்  ொன்றுகமள இமணக்கின்றொர்.  யபைொவ்ஸ்கி (Yarowsky 1993) பதொடொியல் 

வமகப் ொடு அடிப் மடயிலொன  ல்தவறு நடத்மதகமள நிர்ணயிக்கின்றொர்.  எடுத்துக்கொட்டொக, 

விமனகள் அவற்றின் எழுவொய்கமளவிட ப யப் டுப ொருள்களிலிருந்து ப ொருண்மைையக்கம் 

நீக்கும் தகவல்கமளப் ப றுகின்றன; ப ரும் ொன்மையொன எல்லொ ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத் 

தகவல்கமளயும் அமவ அமடப ய்யும் ப யர்களிலிருந்து ப றுகின்றன; ப யர்கள் தநைடியொக 

அண்மையிலுள்ள ப யைமடகளொதலொ ப யர்களொதலொ ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் 

ப ய்யப் டுகின்றன. அண்னமக்கொலப் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொட்டில் பதொடொியல் 

தகவல் ப ொரும் ொன்மையும்  ிற வமகயிற் டும் தகவல்களுடன் இமணந்து  யன் டுத்த டும் 

ப ொல்வமகப் ொடொகும் (McRoy 1992; Bruce and Wiebe 1994; Leacock, Chodorow, and Miller 

1998). இருப் ினும் இன்றுவமை இலக்குச் ப ொல்லின் தவறு ட்ட வமககளுக்கு தவண்டிய 

தவறு ட்ட தகவல் வமககளுக்குப்  ங்களிப்பு ப ய்யும் முமறயொன ஆய்வு ைிகக் குமறவொனதத.  

இதுதொன் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யற் ொட்டின் அடுத்த ததமவயொன 

நடவடிக்மகயொக இருக்கும்.   

3.2.1.2 தமலப்பு  ொர் சூழல் (topical context) 

   தமலப்பு ொர் சூழல் (topical context) ப ரும் ொலும்  ல வொக்கியங்கள் வரும் ஒரு 

 ொளத்திற்குள் ஒரு ப ொல்லின் தைப் ட்ட ப ொருண்மையுடன் த ர்ந்துவரும் துமணச் ப ொற்கமள 

(substantive words) உட் டுத்தும். 1950-களின் பதொடக்கத்திலிருந்து ப ொருண்மை ையக்கச் 

ப யல் ொடுகளில்  ங்களிப்பு ப ய்த நுண்சூழமலப் த ொலல்லொைல், தமலப்பு ொர் சூழல் ைிகக் 

குமறவொன நிமல ொட்டிதலதய  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது. தமலப்பு ொர் சூழல்  ொர்ந்த 

பநறிமுமறகள்   னுவலில் உள்ள ைிமககமள (redundancy)   யன் டுத்தும்; அதொவது தைப் ட்ட 

ஒரு தமலப் ில் அமைந்த ஒரு  னுவல் முழுவதும் ப ொருண்மை அடிப் மடயில் உறவுள்ள 

ப ொற்கள் திரும் த் திருப் ப்  யன் டுத்த டும்.   இப் டியொக base  என்ற ப ொல் ப ொருண்மை 
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ையக்கம் உள்ளதொகும்; ஆனொல் pitcher, ball  என்ற ப ொற்கமளக் பகொண்டிருக்கும் ஒரு 

ஆவணத்தில் அதன் (base என் தன்) ததொற்றம் அச்ப ொல்லின் தைப் ட்ட ப ொருண்மைமயப் 

 ிொித்பதடுக்கும்; (ைற்றும் ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ள  ிற ப ொற்கமளயும்  ிொித்பதடுக்கும்). 

தமலப்புச் சூழமல உட் டுத்தும் ப யல் ொடுகள் தனிச் ிறப் ொகச் ப ொற்களின் ம  

அணுகுமுமறனயப் (bag-of-words approach)  யன் டுத்தும்; இதில் சூழலில் உள்ள ப ொற்கள் 

ஒழுங்கு டுத்தப் டொத குழுைைொகக் கருதப் டும்.   

    ல ஆண்டுகளொகத் தகவல் ைீட்புக் களத்தில் தமலப்புச் சூழலின்  யன் ொடு 

விவொதிக்கப் டுகின்றது (Antthony 1954; Salton 1968). அண்மைக்கொலத்தில் ப ொற்ப ொருண்மை 

ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகள் தமலப்புச் சூழமலப்  யன் டுத்துகின்றன: யதைொவ்ஸ்கி (Yarowsky 

1992) தைொஜஸ்டின் ப ொற்களஞ் ியத்மதப் (Rogest’s thesarurus)  யன் டுத்தும் அவைது 

 ொித ொதமனயில் பதொடர்புமடய ப ொற்களின் வகுப்புகமள உருவொக்கவும் ைற்றும் 

 ல்ப ொருண்மை இலக்மகச் சுற்றியுள்ள சூழலொக உருவொக்கவும் 100-ப ொல்  ொளைத்மதப் 

 யன் டுத்துகின்றொர். வூொீஸ், லீகொக் ைற்றும் தடொவல் (Voorhees, Leacock and Towell 1995) 

ஆகிதயொர் இரு வொக்கியச்  ொளைத்மதப்  யன் டுத்தி  ல புள்ளியியல் பநறிமுமறகமள 

 ொித ொதமன ப ய்கின்றனர்; லீகொக், தடொவல் ைற்றும் வூொீஸ் (Leacock Towell and Voorhees 

1993, 1996) ஆகிதயொர் இதுத ொன்று ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குத் தமலப்புச் 

சூழமல ஆய்ந்தனர்.  தகல்,  ர்ச் ைற்றும் யதைொஸ்கி (Gale, Church and Yarowsky 1993)  

ஆகிதயொர் ±50 ப ொற்களின் சூழமலப்  ொர்த்து இலக்குச் ப ொல்லுக்கு ைிக அருகில் வரும் 

ப ொற்கள் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குப் ப ரும் ொன்மையும்  ங்களிப்பு ப ய்வமதக் 

குறிப் ிட்டனர்; அவர்கள் இலக்மகச் சுற்றி வரும் ±6 (நுண்சூழமலக் கருத்தில் பகொள்ளும் த ொது 

ஒரு தனிச் ிறப் ொன அளவு) என் திலிருந்து ±50 ப ொற்களுக்கு சூழமல விொிவொக்கி 86%-

இலிருந்து 90%-க்கு அவர்களின் முடிமவ தைம் டுத்தினர். இதனுடன் பதொடர்புமடய ஆய்வில் 

அவர்கள் தைப் ட்டுள்ள ஒரு கருத்தொடலுக்கு ையக்கமுள்ள ப ொற்கள் ைிகுந்த  ொத்தியத்துடன் ஒரு 

தனிப் ப ொருண்மையில்  யன் டுத்தப் டுகின்றன (“ஒரு கருத்தொடலுக்கு ஒரு ப ொருண்மை”) 

என்று கூறுகின்ைைர் (Gale, Church, and Yarowsky 1992c).  லீகொக், ப ொபடொபைொ ைற்றும் 

ைில்லர் (Leacock, Chodorow, and Miller) என்த ொர் அவர்கள் ப யல் ொட்டில் தமலப்புச் 

சூழமலயும் வட்டொைச் சூழமலயும் இமணத்து இவ்வலியுறுத்தமல எதிர்த்துமைத்தனர்; இது ஒரு 

 னுவலில்  ல்ப ொருண்மைச் ப ொற்கமளக் (polysemous words) கடந்து உறுதியொன 

முடிவுகமளப் ப றத் தமலப்புச் சூழலும் வட்டொைச் சூழலும் ததமவ எனக் கொட்டுகிறது ( ொர்க்க 
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Towell and Voorhees 1998). யதைொவ்ஸ்கியின் (Yarowsky 1993) ஆய்வு ப யர்கமளயும் 

விமனகமளயும் ப யைமடகமளயும் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கம் ப ய்ய ஒரு ப ொிய 

 ொளைத்திற்குள் உள்ள தகவல்கமளப்  யன் டுத்தவியலும் என்ைொலும் இலக்குச் ப ொல்லிலிருந்து 

உள்ள தூைத்மதப் ப ொறுத்துச்  ொளைத்தின் அளவு குறிப் ிடத்தக்க விதத்தில் குமறகிறது என்று 

கொட்டுகின்ைது. இது வட்டொை ைற்றும் தமலப்புச் சூழல்கள் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்குத் 

ததமவ என்ற வலியுறுத்தலுக்கு ஆதைவு தருகின்றது; தைலும் தவறு ட்ட 

ப ொருண்மைையக்கநீக்க பநறிமுமறகள் தவறு ட்ட ப ொல்வமககளுக்குப் ப ொருத்தைொக 

அமையும் என்ற கருத்துச்  ொயமல ஏறுமுகைொக ஏற்றுக்பகொள்வமதச் சுட்டிக்கொட்டுகின்றது.  

   ஆய்வுக்கு உட் டுத்தப் ட்டுள்ள  னுவமலத் துமணத்தமலப்புகளொகப்  குத்துத் 

தமலப்புச் சூழமலப்  யன் டுத்தும் பநறிமுமறகமள தைம் டுத்தலொம். ஒரு  னுவமலப் 

 குக்கும் ைிக பவளிப் மடயொன வழி அமதப்  குதிகளொகப் (sections)  ிொிப் தொகும்; ஆனொல் 

இது ஒரு முமனப் ொன (ஒட்டுபைொத்தைொன)  குப்புதொன். துமணத் தமலப்புகள்  குதிகளுக்குள் 

உருவொகும்; இது ப ரும் ொலும்  ல  த்திகளின் ஒருங்கிமணக்கப் ட்ட குழுக்களொக அமையும்.  

 னுவல்கமளத் தொனியக்கைொக அம்ைொதிொியொன கூறுகளொகப்  ிொிப் து தமலப்புச் சூழமலப் 

 யன் டுத்தும் ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்க பநறிமுமறகளுக்குப்  யனுள்ளதொக அமையும்.  

பதொடர்ந்துவரும் கூறுகள் (segments) அல்லது வொக்கியங்களுக்குள் ப ொற்கள் திரும் த்திரும்  

வருவது கருத்தொடலின் அமைப் ின் வலுவொன அமடயொளைொகும் (Skorochod’ko 1972; Morris 

1988; Morris and Hirst 1991).  னுவல்கமளத் துமணத்தமலப்புகளொகக் கூறிடும் 

இவ்வுற்றுதநொக்மகப் (observation)  யன் டுத்தும் பநறிமுமறகள் பவளிவைத்பதொடங்கியுள்ளன 

(Hearst 1994, van der Eijk 1994, Richmond, Smith, and Amitay 1997).   

   லீகொக், ப ொபடொதைொ ைற்றும் ைில்லர் (Leacock, Chodorow, and Miller 1998) என்த ொர் 

நுண்சூழல்-தமலப்புச்சூழல் என் னவற்றின்  ங்களிப்ம க் கருத்தில்பகொண்டு அமவ 

ஒவ்பவொன்றின்  ங்களிப்ம  ைதிப் ிட முயல்கின்றனர்.  ஒரு புள்ளியியல் ேனகப் டுத்திக்குப் 

(statistical classifier) ப ொருண்மையின் சுட்டிக்கொட்டியொக நுண் சூழல் தமலப்புச் சூழமல விட 

தைம் ட்டதொகும் என்று அவர்களின் முடிவுகள் கொட்டுகின்றன.  இருப் ினும் அண்மைக்கொலச் 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யல் ொடுகள் நுண் சூழலுக்கும் தமலப்புச் சூழலுக்கும் 

இமடயில் தவறு ொட்மடச் ப ய்தொலும் இவ்தவறு ொடு ப ொருளுள்ளதொ என் தில் 

பதளிவில்மல.  இவ்விைண்மடயும் ஒரு தகொமவயில் (continuum) கிடப் தொகக் கருதுவதுவதும் 
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சூழல் ொர் தகவல்களின்  ங்களிம யும் முக்கியத்துவத்மதயும் இலக்கிலிருந்து உள்ள தூைத்தின் 

ப யல் ொடொகக் (function) கருதுவதும் ைிகவும்  யனுள்ளதொக அமையும். 

3.2.1.3 ப ொருட்புலம் (Domain) 

   ப ொற் ப ொருண்மை ையக்க நீக்கத்தில் ப ொருட்புலத்தின்  யன் ொடு பதொடக்ககொல 

இயந்திை பைொழிப யர்ப்புச் ப யன்மைகளில் உருவொக்கப் ட்ட நுண்ப ொருள் விளக்கச் 

ப ொற்தகொமவயில் (microgolssaries) முதல்  ொன்றொகும். ப ொருட்புலம் அடிப் மடயில் 

ப ொருண்மைகமள ையக்கநீக்கம் ப ய்யும் கருத்துச் ொயல் ஷொங்கின் இயற்மகபைொழி ஆய்வுக்கு 

உமை அணுகுமுமற (script approach) (Schank and Abelson 1977)) த ொன்ற  ல்தவறு 

ப யற்மக அறிவு அடிப் மடயிலொன அணுகுமுமறகளில் உட் மடயொகும்; இது கருத்தொடலின் 

ப ொதுத் தமலப் ொல் ஊக்குவிக்கப் ட்ட சூழல் அல்லது “உமை” (“script”) அடிப் மடயிலொன 

ப ொருண்மைகளுடன் ப ொற்கமளப் ப ொருத்தும். தற்த ொமதய கருத்தொடல் ப ொருட்புலத்திற்கு 

ஒரு ப ொல்லின் ப ொருண்மைமய ைட்டும் ஊக்குவிக்கும் இவ்வணுகுமுமற, இது தனியொகப் 

 யன் டுத்தப் டுமகயில் இதன் வைம்ப ல்மலமய நிரூ ிக்கும்; The lawyer stopped at the bar 

for a drink என்ற புகழ்ப ற்ற எடுத்துக்கொட்டில்  ட்டத்துடன் பதொடர்புமடய உமையில் உள்ள 

தகவமல ஒருவர்  ொர்ந்தொல் bar என் தன் தவறொன ப ொருண்மையொனது ப றப் டும்.     

   தகல்,  ர்ச் ைற்றும் யபைொவ்ஸ்கி (Gale, Church, and Yarowsky 1992c) என்த ொொின் ஒரு 

கருத்தொடலுக்கு ஒரு ப ொருண்மை என்ற வலியுறுத்தல் வொதத்திற்குொியது. டொல்க்பைன் (Dahlgren 

1988) ப ொருட்புலம்  ில ப ொற்களுக்குப் ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்கொது என்று 

உற்றுதநொக்கியுள்ளொர்: அவர் hand என்ற ப யர் 16 ப ொருண்மைகமளக் பகொண்டுள்ளன 

என்றும் அவற்றில் 10 ப ரும் ொன்மையும் எந்தப்  னுவலிலும் தக்கமவக்கப் டுகின்றது என்றும் 

கூறுகின்றொர். ப ொருட்புலத்தின் தொக்கம்  னுவலின் வமக, இலக்குச் ப ொல்லின் 

ப ொருண்மைகளுக்கு இமடதய உள்ள உறவு (வலுவொகதவொ வலுவற்தறொ 

துருவப் டுத்தப் ட்டுள்ளது, ப ொதுவொன அல்லது  ிறப் ொன  யன் ொடு த ொன்றமவ) த ொன்ற 

கொைொணிகமளச்  ொர்ந்திருக்கின்றது (எந்த அளவுக்குப்  னுவல் நுட் ைொனது த ொன்றமவ). 

எடுத்துக்கொட்டொக French Encyclopaedia Universalis என் தில் intèrêt (“interest”) என்ற ப ொல் 

INTEREST-FINACE என்ற கட்டுமையில் 62 தடமவகள் ததொன்றுகின்றது; இவ்பவல்லொ 

தநர்வுகளிலும் அது நிதி ொர்ந்த (financial) ப ொருண்மையில்  யன் டுத்தப் டுகின்றது; இச்ப ொல் 

INTEREST-PHILOSOPHY AND HUMANITIES என்ற கட்டுமையில் 139 தடமவகள் அதன் 
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ப ொதுவொன நிதியல்லொத ப ொருண்மையில் ததொன்றுகின்றது. இருப் ினும் THIRD WORLD 

என்ற கட்டுமையில் intèrêt என்ற ப ொல் இவ்விரு ப ொருண்மைகளிலும் இரு தடமவகள் 

ததொன்றுகின்றது.   

3.2.2 ப ொருண்மை  குப்பு 

3.2.2.1 வங்கி ைொதிொி 

   ப ொற்ப ொருள் ையக்கநீக்கதில் ப ரும் ொலொன ஆய்வொளர்கள் தற்த ொது இயந்திைத்தொல் 

 டிக்கவியலும் அகைொதிகள் (machine-redable dictionaries) அல்லது ப ொல்வமல (wordNet) 

(இது OALD-இன் ப ொருண்மைகமளப்  யன் டுத்துகின்றது) த ொன்ற நிறுவப் ட்ட ப ொல் ொர் 

மூலவளங்களொல் தைப் ட்ட ப ொருண்மை தவறு ொடுகமளச்  ொர்ந்திருக்கின்றனர்; ஏபனன்றொல் 

அமவ  ைவலொகக் கிமடக்கின்றன. இவ்வொய்வுகளில் ஆதிக்கமுள்ள ைொதிொி “வங்கி ைொதிொியொகும்” 

(“bank model”); இது bank-money ைற்றும் bank-riverside என் மவகளுக்கு இமடயில் 

பதளிவொன எல்மலக்தகொட்மட எல்லொப் ப ொருண்மை தவறு ொடுகளுக்கும் நீட் ிப ய்ய 

முயன்றது. இருப் ினும் இவ்வ தியொன எல்மலக்தகொட்மட எல்லொச் ப ொற்களுக்தகொ அல்லது 

ப ரும் ொலொன  ிற ப ொற்களுக்தகொ  யன் டுத்த வழியில்மல. ப ொருண்மைகளின் 

கருத்துச் ொயலுக்குச்  ிறிது உளவியல் ைதிப்பு  இருந்தொலும் (Simpson and Burgess 1988; 

Jorgensen 1990), அகைொதியியலொர்கள் ப ொருண்மைகள் ைற்றும் ப ொருண்மைப் 

 குப்புகள்/ ிொிவுகள்  ற்றி உடன் ொடு இல்லொமை  ற்றி நன்கு அறிவொர்கள் (Malakhovski 1987, 

Robins 1987, Ayto 1983, Stock 1983). ப ொருண்மைப்  குப்புச்  ிக்கல்  ழங்கொலத்திலிருந்தத 

வொதிடும் ப ொருளொக இருந்தது: அொிஸ்டொட்டில் 350-களில் தன்னுமடய Topics என் தில் ஒரு 

 குதிமய இதற்கு என்று ஒதுக்கி மவத்தொர். அதிலிருந்து தத்துவயியலொர்களும் 

பைொழியியலொர்களும் இத்தமலப்பு  ற்றி விொிவொகத் பதொடர்ந்து வதிட்டுவருகின்றனர் ( ொர்க்க 

Quine 1960, Asprejan 1974, Lyons 1977, Weinrich 1980, Cruse 1986); ஆனொல் 2000 

ஆண்டுகளொகத் தீர்ைொனம் இல்லொதிருப் து கவனத்திற்குொியது.  

3.2.2.2 நுணுக்கம் (Granularity) 

   ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்தின் ைிக முக்கியைொன  ிக்கல் ப ொருண்மை 

நுணுக்கத்தின் (Granularity) ப ொருத்தைொன அளம  நிர்ணயிப் தொகும்.  ல  மடப் ொளிகள் 

(எடுத்துக்கொட்டொக Slator and Wilks 1987) அகைொதியில் நொம்  ொர்க்கும் ப ொருண்மைப்  ிொிவுகள் 

இயற்மக பைொழி ஆய்வுச் ப யன்மையின் ததமவக்கு அதிகைொன நுணுக்கைொனதொகும் என்று 
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கூறியுள்ளனர். கூடுதல் நுணுக்கைொன ப ொருண்மை தவறு ொடுகள் தொனியக்கச் 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்திற்கு நமடமுமறச்  ிக்கல்கமள உருவொக்கும்: அவர்கள் 

 ிறப்புத்தன்மையொன ஒன்றுத ர்ப்பு விமளவுகமள (combinatorial effects) அறிமுகம் 

ப ய்கின்றனர் [எடுத்துக்கொட்டொக ஸ்லொடர் ைற்றும் வில்க்ஸ் (Slator and Wilks 1987) என்த ொர் 

நடுத்தை அளவுள்ள LDOCE-ஐப்  யன் டுத்தி There is a huge envelope of air around the 

surface of the earth என் தற்கு 284,592 தவறு ட்ட ஆற்றல்ைிக்க ஒருங்கிணந்த ப ொருண்மை 

ஒதுக்கீடுகள் (combined sense assignments) உள்ளன என்று கண்டுள்ளனர்]; அவர்கள் 

திறமையொன அகைதியியலொர்களுக்தக ைிகச்  ிக்கலொக இருக்கும் ப ொருண்மை 

விருப் த்ததர்வுகமள தவண்டினர்; தைலும் அவர்கள் நிமறதவறொத விகிதங்களில் 

கண்கொணிக்கப் ட்ட பநறிமுமறகளுக்குத் ததமவயொன தைவின் அளமவ அதிகொித்தனர்.  

இத்துடன்  ல அகைொதிகளில் ப ய்யப் ட்டுள்ள ப ொருண்மை தவற்றுமைகள் (sense 

distinctions)  ில தவமளகளில்  டிப் வர்களின் (தவறு டுத்தும்) திறனுக்கு 

அப் ொற் ட்டமவயொகும். கில்கொொிஃப் (Kilgarriff 1992, 1993)  தைது ைிகவும் அறியப் ட்ட ஓர் 

ஆய்வில் LDOCE-இல் உள்ள ஒரு தனித்தன்மைவொய்ந்த ப ொருண்மைக்குப் (unique sense)  ல 

ப ொற்கமள ஒதுக்குவது  டிப் வர்களுக்கு இயலொததொகும் என்று கொட்டுகின்றொர். இமதப் புொிந்து 

பகொண்டு படொலொன் (Dolan 1994) முமனப் ொன ப ொருண்மை தவற்றுமைகமள உருவொக்க 

அகைொதிப் ப ொருண்மைகமள இமணத்து அவற்மற ையக்கம் ப ய்ய ஒரு பநறிமுமறமய 

முன்பைொழிந்தொர்.  ிறர் தைொஜஸ்ட்டின் ப ொற்களஞ் ியம் த ொன்ற முமனப் ொன ப ொருண்மைப் 

 குப்புகமளப்  யன் டுத்தினர்; இருப் ினும் ஒரு தனித்துவைொன ப ொருண்மைமய 

ஒதுக்குவததொ அல்லது விருப்புத்ததர்வுக்குள் ஒரு ப ொருத்தைொன ஒன்மறக் கண்டு ிடிப் ததொ 

ப ரும் ொலும் கடினைொனதொகும் (எடுத்துக்கொட்டொகப்  ொர்க்க Yarowsky 1992). ப ன் ைற்றும் 

 ொங் (Chen and Chang (1998) என்த ொர் ஒரு அகைொதியில் (LDOCE) அர்த்தங்கமள 

ஒன்றுத ர்த்து அவற்மற ஒரு ப ொற்களஞ் ியத்தின் (LLOCE) வமக ொடுகளுடன் (categories) 

இமணக்க ஒரு வழிமுமற வமைமவ (algorithm) முன்பைொழிந்தனர்.   

   அகைொதி அர்த்தங்கமள ஒன்றுத ர்ப் து  ிக்கமலத் தீக்கொது. முதலொவதொக நுண்மையின் 

ததமவயின் அளபு தைற்பகொண்ட ச யல் ொனடப் ப ொறுத்தது.  ல்ப ொருள் ஒருபைொழி 

(ஒப்புருபைொழி) தவற்றுமை ைட்டுதை த ச்சு உருவொக்கத்திற்கும்  னுவலில் ஒலியழுத்தங்களின் 

தக்கமவப்புக்கும் ததமவயொகும்; அதத ையம் இயந்திை பைொழிப யர்ப்பு த ொன்ற ச யல் ொடுகள் 
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நுண்ணிய ப ொருண்மை தவற்றுமைகமள தவண்டும்;  ில தநர்வுகளில் ஒருபைொழிய அகைொதி 

(monolingual dictionary) தருவமதவிட நுண்ணிய தவற்றுமைகள் ததமவ (எடுத்துக்கொட்டொகப் 

 ொர்க்க ten Hacken 1990).  எடுத்துக்கொட்டொக river என்ற ஆங்கிலச் ப ொல்  ிைஞ்சு பைொழியில் 

ஆறு கடமல தநொக்கி ஒழுகும் த ொது fleuve என்றும் அவ்வொறில்லொவிடில் rivière என்றும் 

பைொழிப யர்ப்பு ப ய்யப் டுகின்றது. இருப் ினும் தைப் ட்ட ச யல் ொட்டுக்கும் நுணுக்கத்தின் 

ததமவயின் அளபுக்கும் ஒரு கட்டுப் ொடொன ப ொருத்தம் இல்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, முன்னர் 

 ொர்த்த டி, mouse என்ற ப ொல் இரு தவறு ட்ட ப ொருண்மைகமளக் (animal, device) 

பகொண்டிருந்தொலும்  ிைஞ்சு பைொழியில் இைண்டு தநர்விலும் souris  என்றுதொன் 

பைொழிப யர்க்கப் டுகின்றது. ைொறொகத் தகவல் ைீட் ிற்கு mouse என் தன் இரு 

ப ொருண்மைகளுக்கு இமடதய உள்ள தவற்றுமை முக்கியைொகும்; அதத  ையம் fleuve என்ற 

அர்த்தத்திலுள்ள river என் தற்கும் rivière என்ற அர்த்ததிலுள்ள river என் தற்கும் தவறு ொடு 

கொணதவண்டியதன் கொைணத்மதப்  ற்றிச்  ிந்திப் து கடினைொகும். இைண்டவதொக ைற்றும் 

ப ொதுவொக எப்த ொது ப ொருண்மைகள் த ர்க்கப் டதவண்டும் அல்லது  ிொிக்கப் டதவண்டும் 

என் தில் பதளிவில்மல. அகைொதியலொர்களும் உடன் டுவதில்மல:  ில்தைொரும் அட்கின்ஸ்சும் 

(Fillmore and Atkins 1991) risk என்ற ப ொல்லின் மூன்று ப ொருண்மைகமள அமடயொளம் 

கொண்கின்றனர்; ஆனொல் ப ரும் ொலொன அகைொதிகள் குமறந்தது அனேகளில் ஒன்மறக்கூட 

 ட்டியலிடுவதில்மல என்று கண்டுபகொண்டனர்.  ல தநர்வுகளில் அர்த்தைொனது அர்த்ததின் 

நிழல்கள் விழும் ஒரு தகொமவயொகக் கருதப் டுகின்றது (எடுத்துக்கொட்டொக Cruse 1986); தைலும் 

ப ொருண்மைகள் ஒன்றுத ரும் அல்லது  ிொியும் இடங்கள் விமைந்து ைொற்றமுறும்.   

3.2.2.3 ப ொருண்மைகளொ  யன் ொடுகளொ (senses or usages?) 

   ப ொற்கள் குறிப் ிட்ட ப ொருண்மைகளுடனும் கருத்துருக்களுடனும் ப ொருந்தும் என்ற 

அொிஸ்ட்டொடலியன் கருத்து ஸசூர் ைற்றும்  ிைறொல் (Meillet 1926, Hjemslev 1953, Martinet 

1960) பவளிப் டுத்தப் ட்டது. எடுத்துக்கொட்டொக ஆன்படொனி ைில்பலமடப் ப ொறுத்தவமையில் 

ஒரு ப ொல்லின் ப ொருண்மை அதன்  ைொ ொி பைொழி ொர்  யன் ொடுகளொல் ைட்டும்தொன் 

வமையமற விளக்கம் ப ய்யப் டும். விட்பஜன்ஸ்மடன் (Wittgenstein 1953) தனது 

Philosophische Utersuchungen-இல் ப ொருண்மைகதள இல்மல  யன் டுகள் ைட்டும் தொன் 

உள்ளன என் மத வலியுறுத்தி இதுத ொன்ற நிமல ொட்மட எடுக்கின்றொர்.  
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“நொம் “அர்த்தம்” என்ற ப ொல்மலப்  யன் டுத்தும் தநர்வுகளின் ப ொிய வகுப்புக்கு 

(எல்லொவற்றிற்கும் இல்லொவிட்டொலும்) அமத இவ்வொறு வமையமற விளக்கம் 

ப ய்யலொம்: ஒரு ப ொல்லின் அர்த்தம் பைொழியில் அதன்  யன் ொடொகும்.” (Sect. 43 

1953). 

 ைிக அண்மைக்கொல அர்த்தக் தகொட் ொடுகளில் இதுத ொன்ற கருத்துக்கள் பவளிப் மடயொகும்; 

எடுத்துக்கொட்டொக புளூம்பீல்டு (Bloomfield 1933), ைொொிஸ் (Harris 1954) என் வர்களுக்கு 

அர்த்தம் என் து வினிதயொகத்தின் ப யல் ொடொகும்; தைலும்  ொர்மவஸ் ைற்றும் ப ொி (Barwise 

and Perry 1953) என்த ொொின் சூழல் ப ொருண்மையியலில் (situation semantics) ஒரு ப ொல்லின் 

ப ொருண்மை அல்லது ப ொருண்மைகள் கருத்தொடலில் அது  ீைொக நடத்மதப ய்யும்  ங்தகற் ின் 

ஒரு கருத்துப்ப ொருளொகப் (abstraction)  ொர்க்கப் டுகின்றது.  

  COBUILD திட்டம் (Sinclair 1987) ஒரு தைவுத்பதொகுதியில் தைற்தகொள்களின் 

பகொத்துக்களின் (கூட்டங்களின்) அடிப் மடயில் ப ொருண்மைப்  ிொிவுகமள உருவொக்கித் 

தற்கொலப்  யன் ொட்டில் அகைொதிப் ப ொருண்மைகமள நிறுவ முயற் ிப ய்து அர்த்தத்தின் 

இப் ொர்மவமய ஏற்றுக்பகொள்கின்றது.  அட்கின்ஸ் (Atkins 1987)  ைற்றும் கில்கொிஃப் (Kilgarrif) 

என்த ொர் ைொொிஸ் ின் (Harris 1954)  ொர்மவமய உட் மடயொக ஏற்றுக்பகொள்கின்றனர்; 

இதன் டி ஒவ்பவொரு ப ொருண்மை தவறு ொடும் (sense distinction) ஒரு தனித்தன்மையொன 

சூழலில்  ிைதி லிக்கின்றது. இதத த ொன்ற  ொர்மவ முன்ைர் தைற்தகொள்கொட்டப் ட்ட வகுப்பு-

அடிப் டியிலொன பநறிமுமறகமள உள்ளுமற ப ய்கின்றது (Brown et al. 1992; Pereira and 

Tishby 1992; Pereira, Tishby and Lee 1993).  ஸ்குட்த  (Scutze 1998) இத்தனிப் த ொக்மகத் 

பதொடர்கின்றொர்; தைலும் ப ொருண்மை தவறு ொட்டின்  ிக்கமல முற்றிலும் தவிர்க்கும் ஒரு 

உ ொயத்மத முன்பைொழிகின்றொர்: அவர் முன்நிறுவப் ட்ட ப ொருண்மைப்  ட்டியமலச்  ொைொைல் 

ஒரு தைவுத்பதொகுதியிலிருந்து ப ொருண்மைக் பகொத்துக்கமள (sense clusters) 

உருவொக்குகின்றொர். 

3.2.2.4  ட்டியலிடுதலொ அல்லது ஆக்குதலொ? (Enumeration or generation?) 

   ஆக்கமுமற அகைொதிகளின் உருவொக்கம் (Pustejovsky 1995) இன்றுவமையுள்ள எல்லொ 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்கச் ப யன்மைகளிலிருந்தும் ைிகவும் தவறு ட்ட 

ப ொற்ப ொருண்மையின்  ொர்மவமயத் தருகின்றது.  ட்டியலிடும் அணுகுமுமற (enumerative 

approach) சூழலிருந்து சுதந்திைைொக இருக்கும் நிமலப றொன ப ொருண்மைகளின் குழுைம் என்ற 
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விதிதரு முமறயில் அமைந்த ஒன்மற ஊகைொய்க்பகொள்கின்றது; இது அடிப் மடயில் 

அொிஸ்டொட்டிலியன்  ொர்மவயொகும். சூழல் கருத்தில் பகொள்ளப் டொதவமை ப ொருண்மை 

வகுத்பதொதுக்குதல்கள் (sense assignments) குமறத் திட்டவட்டைொனமவ (underspecified) 

என்று ஊகம் ப ய்துபகொண்டு ஆக்கமுமற அணுகுமுமறயொனது ப ொருண்மையின் கருத்தொடல் 

 ொர்ந்த உருப் டுத்தத்மத உருவொக்குகின்றது.   

   ப ொற் ப ொருண்மை ையக்க நீக்கத்திற்குத் ததமவயொன ைற்றும் ப ொருத்தைொன 

ப ொருண்மைக் குழுைங்கமள நிர்ணயிக்கும் கடினங்கமளக் கருத்தில் பகொண்டு, 

ப ொற்ப ொருண்மை ையக்கநீக்க ஆய்வில் ஆக்கமுமற  ொர்மவயின் திறனுக்குச்  ிறிதுதொன் 

கவனம் ப லுத்தப் ட்டுள்ளது என் து ஆச் ொியத்திற்குொியதொகும். ப ொிய ைற்றும் முழுவதுைொன 

ஆக்கமுமற அகைொதிகள் கிமடக்கும் த ொது தொன் ப ொருண்மை வகுத்பதொதுக்குதலுக்கு 

இவ்வணுகுமுமறமய ஆய்வது தகுதியுள்ளதொக அமையும்.  

 3.3. முடிவுனர  

தொைியக்க சமொழிப்  குப் ொய்வு (automatic language processing) இருக்கிைது ேனர 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஆய்வுகள் ஒரு ேரலொைொக ேந்து சகொண்டிருக்கும்.  ின்யைொக்கிப் 

 ொர்த்தொல் ச ரும் ொலொை  ிக்கல்களும் அேற்ைிற்கொை அணுகுமுனைகளும் 

சதொடக்ககொலத்தியலயய புொிந்துசகொள்ளப் ட்டுள்ளை என் து குைிப் ிடத்தக்கதொகும். 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் மீதொை சதொடக்ககொல ஆய்வுகள் ஒத்தைி அடி னடயில் 

மனைக்கப் ட்ட/மைக்கப் ட்ட நூல்களொகவும் கட்டுனரகளொகவும்  ல ஆய்வுக்களங்களிலும் 

துனைகளிலும் சேளிேந்ததன் கொரணமொகத் தற்ய ொனதய ஆய்ேொளர்களும்  னடப் ொளிகளும் 

அேற்னைப்  ற்ைி அைியொதிருக்கின்ைைர் என்றுகூை இயலும். கடந்த 50 ேருடங்களில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஆய்ேில் மிகக்குனைேொை முன்யைற்ையம எய்தப் ட்டுள்ளது 

என் து ஆச் ொியப் டத்தக்கதொகும். அண்னமக்கொல ஆய்வுப் ணிகள் 90% அல்லது அதற்கு 

யமற் ட்ட ேினளவுகனள/முடிவுகனளக் குைிப் ிட்டொலும் இவ்ேொய்வுகள் எடுத்துக்கொட்டொகச்  ில 

ச ொற்கனளயய, ச ரும் ொலும் ச யர்ச் ச ொற்கனளயய உட் டுத்தியுள்ளை அல்லது 

எடுத்தொண்டுள்ளை; அதிலும்  ரந்த அர்த்த யேறு ொடுகனளயய ச ய்துள்ளை.  

ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்க ஆய்வுகள் ஒரு முழு சுற்று சுற்ைி சதொடக்ககொலத்தில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச்  ிக்கல்களுக்குத் தீர்வு கொணப்  யன் டுத்தப் ட்ட அனு ேொத 

அணுகு முனைகளுக்கும் தரவுத்சதொகுதி அடிப் னடயிலொை ஆய்வுகளுக்கும் மீண்டும் 
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ேந்துள்ளை. 1990களில் ய ொதுமொை அளேிலொை மூலேளங்கள் மற்றும் யமம் டுத்தப் ட்ட 

புள்ளியியல் அணுகுமுனைகள் கொரணமொகத் சதொடக்ககொல முடிவுகளிலும் ேினளவுகளிலும் 

முன்யைற்ைம் ஏற் ட்டுள்ளை; இருப் ினும் நொம் தற்ய ொனதய  ட்டகத்தில் எவ்ேளவு  ொதிக்க 

இயலுயமொ அதன் எல்னலனய அனடந்துேிட்யடொம். இதன் கொரணமொக நொம் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க ஆய்வுகளின் தற்ய ொனதய நினலனயப்  ற்ைி மதிப் ிடுேது அே ியமொகும். 

அத்தனகய முயற் ி இங்கு யமற்சகொள்ளப் ட்டுள்ளது. 
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                                                                இயல் 4  

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ச யல் ொடுகளும் முன்யைற்ைங்களும் 

4.0 முன்னுனர 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் என் து ஒரு கணிைி ொர் ேழி சூழலில் ச ொற்களின் 

ச ொருனளக் கண்டுசகொள்ளும் ஒரு திைைொகும். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு ச யற்னக 

அைிவு-முழுனமச்  ிக்கலொகக் (AI-complete problem) கருதப் டுகின்ைது; அதொேது, ச யற்னக 

அைிேில் மிகக் கடிைமொை  ிக்கல்களுக்குச்  மமொை ச யல் ொடொகும். இங்யக ச ொற்களின் 

மயக்கத்னத நீக்குேதற்கொை ச யலூக்கங்களும் இச்ச யலின் ேிளக்கமும் தரப் டும். இங்கு 

கண்கொணிக்கப் ட்ட, கண்கொணிக்கப் டொத மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் 

சுருக்கமொகக் கூைப் டும். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் மதிப்பீடு 

 ல்யேறு ட்ட மயக்கநீக்கச் ச யல் டுகளில்  ங்சகடுக்கும் ஒழுங்குமுனைகளின் புைேயமொை 

மதிப்பீட்னட யநொக்கமொகக்சகொண்டு Senseval/Semeval நடேடிக்னககளின் சூழலில் 

ேிேொதிக்கப் டும். இறுதியொயொக  யன் ொடுகள், சேளிப் னடயொை  ிக்கல்கள் மற்றும் 

எதிர்கொலத் தின கள் ேிேொதிக்கப் டும்.  

4.0.1 யநொக்கம் 

 மைித சமொழி மயக்கமுள்ளது;  ல ச ொற்கள் அனே ேரும் சூழனலப் ச ொறுத்து  ல 

ேழிகளில் ச ொருள்யகொள் ச ய்யேியலும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்ேரும் ேொக்கியங்கனள 

எடுத்துசகொள்ளவும்: 

 அ. I can hear bass sounds. 

 ஆ. They like grilled bass. 

இந்த இரு ேொக்கியங்களிலும் bass என்ை ச ொல்லின் யநர்வுகள் யேறு ட்ட ச ொருள்கனளக் 

குைிப் ிடுகின்ைது: முனையய குனைந்த நிகழ்சேண் மற்றும் ஒருேனக மீன். 

 துரதிருஷ்டே மொக, சூழலில் ச ொல் ச றும் குைிப் ிட்ட ச ொருளின் கண்டு ிடிப்பு 

யமயலொட்டமொகத்தொன் எளிதொகத் யதொன்றுகின்ைது. ச ொரும் ொலை யேனளகளில் மைிதர்கள் 

சமொழியிலுள்ள மயக்கங்கனளப்  ற்ைிச்  ிந்திப் யத இல்னல; அயத  மயம் இயந்திரங்கள் 

(கணிைிகள்) அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத  னுேல் தகேல்கனளப்  குப் ொய்வு 

ச ய்யயேண்டும்; மற்றும் அேற்னை உள்ளுறும் ச ொருண்னமனய நிர்ணயிப் தற்கொகப் 
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 குத்தொயப் டயேண்டிய தரவு அனமப் ொக மொற்ை யேண்டும். சூழலில் ச ொற்களின் 

ச ொருண்னமகளின் கணிைி ொர் கண்டு ிடிப்பு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் எைப் டும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, மயக்கநீக்கத்தின் ேினளேொக, முன்ைர் கூைப் ட்ட ஆ என்ை ேொக்கியம் 

 ின்ேருமொறு  ீர்னமயொக அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்தப் ட (sense-tag) யேண்டும்: “They 

like/ENJOY grilled/COOKED bass/FISH.”  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு ச யற்னக அைிவு-முழுனமச்  ிக்கலொக (AI-complete 

problem) ேிளக்கப் ட்டுள்ளது (Mallery 1988); அதொேது, ச யற்னக அைிேின் னமயச் 

 ிக்கல்கனள நீக்குேதற்குச்  மமொகை கடிைமொை கலனேக் யகொட் ொடில் ச யர்த்சதொடர்-

முழுனமக்கு (NP-completeness) ஒப்புனமயொல் நிகரொகும்; எடுத்துக்கொட்டொக, டர்ைிங் 

 ொிய ொதனை (Turning Test [Turning 1950]).  இதன் ஒப்புக்சகொள்ளப் ட்ட கடிைம் ஒரு 

கொரணத்தொல் உருேொைதல்ல;  ல்யேறு ட்ட கொரணிகளிலிருந்து உருேொைதொகும்.  

 முதலொேது, ச ொல் மயக்க நீக்கத்தின் உருப் டுத்ததின் அணுகுமுனை (ஒரு முற்று குழும 

அர்த்தங்களின் கணக்சகடுப் ிலிருந்து புதிய அர்த்தங்களின் ேிதி அடிப் னடயிலொை உருேொக்கம் 

ேனரயிலொை ேியொ ிப்பு), அர்த்தத் சதொிேனடவுகளின் நுண்னம (granularity of sense of 

inventories) (நுண்னமயொை யேறு ொடுகளிலிருந்து உள்ளடங்கு சமொழிகளுக்கு), ச ொருட்புலச் 

 ொர்புப்  னுேல்கள் (domain-oriented texts) மற்றும் அதற்கு எதிொினடயொை  னுேல்களின் 

கட்டுப் ொடற்ை இயல்பு (unrestricted nature of texts), ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை 

இலக்குச் ச ொற்களின் குழுமம் (ஒரு ேொக்கியத்திற்கு ஒரு இலக்குச் ச ொல் மற்றும் இதற்கு 

எதிொினடயொை “எல்லொச் ச ொற்கள்”  என்ை  ின்ைணியனமப்பு)  ய ொன்ை அடிப் னடக் 

யகள்ேிகளின் யேறு ட்ட முனையொக்கங்களுக்குச் ச யற் ொடு ேிளக்கம் தருகின்ைது.  

 இரண்டொேது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் அைிேில் கூடுதலொகச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது.  

உண்னமயில், எந்தச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ேிொிேற்ை ச யல்முனைனயயும் 

 ின்ேருமொறு சுருக்கவுனர ச ய்யலொம்:  ச ொற்கள் தரப் டுனகயில் (எ.கொ. ஒரு ேொக்கியம் அல்லது 

ச ொற்களின் ஒரு ன ),  சூழலில் ச ொற்களுடன் மிகப் ச ொருத்தமொை அர்த்தங்கனளச் ய ர்ப் தற்கு 

ஒன்யைொ அதற்குக் கூடுதயலொ மூலங்கனளப்  யன் டுத்தும் ஒரு சதொழில்நுட் ம் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. அைிவு மூலங்கள் புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத அல்லது ச ொல் 

அர்த்தங்களுக்கு அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட  னுேல்களின் தரவுத்சதொகுதிகளிலிருந்து (அதொேது 
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ய கொிப்புகள்) இயந்திரத்தொல்  டிக்கேியலும் அகரொதிகள், ச ொருண்னம ேனலயனமப்புகள் 

ய ொன்ைை ேனர கருதத்தக்க ேிதத்தில் யேறு டேியலும். அைிவு இல்லொமல் மைிதர்களுக்கும் 

இயந்திரங்களுக்கும் ச ொருண்னமனய (எடுத்துக்கொட்டொக முந்னதய ேொக்கியங்களில்) 

அனடயொளம்கொண இயலொது.   

 துரதிருஷ்ட ே மொக, அைிவு மூலேளங்களின் மைித உருேொக்கம் ேினலயுயர்ந்த மற்றும் 

கொலேிரயமொகும் முயற் ியொகும்; இம்முயற் ி ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்தின் ேிேரக்குைிப்பு 

மொறும் ஒவ்சேொரு தடனேயும் திரும் ச் ச ய்யப் டயேண்டும் (எ.கொ. புதிய ச ொருட்புலங்கள், 

யேறு ட்ட சமொழிகள் மற்றும் அர்த்தங்களின் சதொிேனடவுகள் இேற்ைின் இருப் ில்). இந்த 

அடிப் னடயொை  ிக்கல் தொன் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கக் களத்தில்  ரேியிருக்கின்ைது; 

இது அைிவுப் ய று சநருக்கடி (knowledge acquisition bottleneck) என்று அனழக்கப் டுகின்ைது 

(Gale et al. 1992b).   

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் கடிைத்திற்கு, உண்னம-உலகச் ச யல் ொடுகளுக்கு 

இதன் குனைேொை  யன் ொடு  ொன்ைொக அனமகின்ைது.  தகேல் சதொழில்நுட் த்தின் (information 

technology (IT))  ல இடங்களில் ேினரேொை முன்யைற்ைத்துடன் கூடிய இனணயச்  மூகத்தின் 

அதிக அளேிலொை ேளர்ச் ியொைது ஆேணக்கிடங்குகள் (document warehouses), ேனலப் 

 க்கங்கள் (web pages), அைிேியல் கட்டுனரகளின் ய கொிப்புகள்,  ிளொக் தரவுத்சதொகுதி (blog 

corpora) ய ொன்ை அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத தரேின் மிக அதிகமொை அளேிலொை 

உற் த்திக்கு ேழிேகுத்துள்ளது. இதன் ேினளேொகத் தொைியக்க சநைிமுனைகளின் ேழி இந்தத் 

தகேலின் ச ருந்திரனளக் னகயொளுேதற்கு அதிகொிக்கும் தூண்டுதல் உள்ளது.  னுேல் 

அகழ்வுக்கும் (text mining) தகேல் மீட்புக்கும்  (information retrieval)  யன் டுத்தப் ட்ட மர ொை 

உ ொயங்கள் மிக அதிக அளேிலொை தகேலின் ய மிப்புகளில்  யன் டுத்தப் டுனகயில் அேற்ைின் 

ேரம்ச ல்னலனயக் கொட்டுகின்ைை. உண்னமயில் ச ரும் ொன்னமயும்  னுேலின் ச ொல்-

சதொடொியல் ஆய்வு (lexicosyntactic analysis) அடிப் னடயிலொை இந்த அணுகுமுனைகள் 

ச ொற்களின் புைத் யதொற்ைத்னதத் தொண்டி ய ொேதில்னல; இதன் ேினளேொக யேறு ட்ட 

ச ொற்களிைொல் உருேொக்கப் ட்ட தகுதியுள்ள தகேனல அனடயொளம் கொணவும் 

 யன் டுத்து ேொின் யதனேக்குப் ச ொருந்தொத ஆேணங்கனளக் னகேிடவும் தேறுகின்ைை.  

 னுேல் ச ொருண்னமமயக்க நீக்கம் (text disambiguation) மிகப் ச ொிய அளேிலொை தரனேக் 
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னகயொளுேதில் ஒரு முக்கிய ேழினயத் தரேியலும்; இதன் டி ச ொருண்னம ேனல (Semantic 

Web) என்று அனழக்கப் டுகின்ை ஒன்றுக்கு அடிப் னடயொை  ங்களிப்பு ச ய்கின்ைது. 

ச ொருண்னம ேனல தற்ய ொனதய ேனல (Web) என் தன் நீட் ியொகும்; இதில் தகேல் நன்ைொக 

ேனையறுக்கப் ட்ட ச ொருண்னமயில் தரப் ட்டுள்ளது; இது கணிைிகனளயும் மக்கனளயும் 

ஒற்றுனமயொக யேனல ச ய்யச்  ொத்தியப் டுத்தும் (Berners-Lee et al. 2001, page 2).  

 நொம் இயந்திர சமொழிச யர்ப் ின்  ிக்கனலக் கூறும் ய ொது ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்தின் திைன் சதளிேொகும்: penna என்ை இத்தொலியச் ச ொல் சூழல் அடிப் னடயில் 

ஆங்கிலத்தில் feather, pen அல்லது author என்று சமொழிச யர்க்கப் டலொம்.  னுேலின் 

தொைியக்க சமொழிச யர்ப் ில் (automated translation) ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

முக்கியமொை  ங்களிப்பு ச ய்யும் இம்மொதிொியொை யநர்வுகள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளை; இது 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ேரலொற்றுப்  யன் ொடொகும்.   

 ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கம் எடுத்துகொட்டொை ஒரு இனடப் ட்டச் ச யல் ொடொக 

ஒழுங்கனமக்கப் டுள்ளது; அதொேது ஒரு தைியொக நிற்கும் சதொகுதியொகயேொ (stand-alone 

module) ஒரு  யன் ொட்டில் ச ொருத்தமொக ஒருங்கினணக்கப் டயேொ ச ய்யப் ட்டுள்ளது 

(இதன் டி உள்ளுனையொக ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னதச் ச யல் டுத்தும்). இருப் ினும், 

உண்னம உலகில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கத்தின்  யன் ொடுகளின் சேற்ைி சேளிப் டுத்தப் ட 

யேண்டிய நினலயியலயய உள்ளது.  இத்தனலப் ில் யேறு ட்ட ச யல் ொடுகளும் (ஆய்வுகளும்) 

யகொொிக்னககளும் (proposals) சேளியிடப் ட்டிருந்தொலும், ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் 

 யன் ொடு அடிப் னடயிலொை மதிப்பீடு ஒரு திைந்த ஆய்வுக் களமொகும்.   

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின்  மீ கொல ஒப்பீட்டு மதிப்பீடுகளின் 

முடிவுகள் (ச ரும் ொலும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் தைிநினல மதிப்பீட்னடக் 

கருத்திற்சகொண்டனே) நுணுக்கமொை ச ொருண்னம யேறு ொடுகள் நனடமுனை டுத்தப் டுனகயில் 

ச யல்திைன் மற்றும் ச ொதுனமயொக்கும் திைன் அடிப் னடயில் ச ரும் ொலொை ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க சநைிமுனைகள் மரபுொினமயொகயே ேரம்ன க் சகொண்டிருப் னதக் கொட்டுகின்ைை.  

மொைொக ேிொிந்த-உள்ளடக்கப் ரப்பு, ச ழுனமயொை ச ொல் அைிவு மூலேளங்கள், மற்றும் மிக அதிக 

அளேிலொை நுண்னமயொக்கப் டொத ச ொருண்னம சதொிேனடகளின் உருேொக்கம் என் ை 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்க அணுகுமுனைகளுக்குப் புதிய  ந்தர்ப் ங்கனளத் தருேதொகத் 

http://www.languageinindia.com/


88 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

சதொிகின்ைது; குைிப் ொக மைித-சமொழி சதொழில்நுட் த்தின் களத்தில் ச ொருண்னம 

அடிப் னடயில்  ொத்தியமொை  யன் ொடுகனள யநொக்கமொகக்சகொள்னகயில் புதிய 

 ந்தர்ப் ங்கனளத் தருகின்ைது.  

4.0.2 சுருக்கமொக ேரலொறு 

  இயற்னக சமொழி ஆய்வு (Natural Language Processing (NLP)). உண்னமயில், 

1940களியலயய (Weaver 1949) ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இயந்திர சமொழிச யர்ப் ில் 

அடிப் னடச் ச யல் ொடொகக் கருதப் ட்டது. அச் மயத்தில் ஆய்ேொளர்கள் தங்கள் மைதில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ஆக்கக்கூறுகனள ( குதிகனள) எண்ணினேத்திருந்தைர்: 

ஒரு இலக்கு சமொழி ச ொல் ேரும் சூழல், ச ொற்கள் மற்றும் ச ொருண்னமகனளப்  ற்ைிய 

புள்ளியியல் தகேல்கள், அைிவு மூலேளம் ய ொன்ைை. மிக ேினரேில் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் ஒரு கடிைமொை  ிக்கல் என் து சதளிேொைது; யமலும் கணிைியொக்கத்திற்குத் 

யதனேயொை எல்னலக்குட் ட்ட ேழிகள் தொன் உள்ளது என் தும் சதளிேொைது. 1960களில் 

இயந்திர சமொழிச யர்ப் ின் முன்யைற்ைதிற்கு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் கடிைம்தொன் 

முக்கியமொை தனடகளில் ஒன்ைொக ஒத்துக்சகொள்ளப் ட்டது (Bar-Hillel 1960). 1970களில் சமொழிப் 

புொிந்துசகொள்னகனய இலக்கொகக் சகொண்டு ச யற்னக அைிவு அணுகுமுனைகளின் துனணயுடன் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின்  ிக்கல் எதிர்சகொள்ளப் ட்டது. இருப் ினும் இயந்திரம் 

 டிக்கேியலும் அைிேின் (machine-readable knowledge) குனைவு கொரணமொக இதன் 

ேினளவுகனளப் ச ொதுனமயொக்கம் ச ய்ேது கடிைமொக இருந்தது. இந்த அடிப் னடயில், அைிவுப் 

 ிொித்சதடுத்தலுக்கு (knowledge extraction) (Wilks et al. 1990) தொைியக்க சநைிமுனைகனளச் 

 ொத்தியமொக்கும் மிக அதிக அளேிலொை ச ொற் ொர் மூலேளங்களின் சேளியீடு கொரணமொக 

1980களில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் ச யல் ொடுகள் ஒரு திருப்புமுனைனய அனடந்தது.  

1990கள் புள்ளியியல் சநைிமுனைகளின் மிக அதிக அளேிலொை  யன் ொட்னடயும் இன்று ேனர 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின்  ருே அடிப் டியிலொை மதிப்பீட்டு 

நடேடிக்னககளுக்கும் சகொண்டுச ன்ைது.   

4.0.3 சுருக்கம் 

   இவ்ேியலில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் ச யல் ொடு முதலில் முனை டுத்தப் டும்; 

 ின்ைர் முக்கியமொை அணுகுமுனைகள் ேிளக்கப் டும். அடுத்த டியொகச் ச ொற்ச ொருண்னம 
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மயக்கநீக்கத்தின் மதிப்பீடும் அனதத் சதொடர்ந்து உண்னம-உலகப்  யன் ொட்டுகளில் அதன் 

திைனும் ேிளக்கப் டும்.   ின்ைர் திைந்த  ிக்கல்களும் எதிர்கொலத் தின களும் ஆயப் டும். 

இறுதியில் முடிவுனர தரப் டும். 

4.1 ச யல் ொட்டு ேிளக்கம் 

  ஒரு சூழலில் ஒரு ச ொல்லின் எந்த அர்த்தம் தூண்டப் டுகின்ைது என் னதக் கணிைி மூலம்   

தீர்மொைிக்கும் திைன் தொன் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஆகும். ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் ஒன்யைொ அதற்கு யமற் ட்ட  னுேல்களில் நனடமுனை  டுத்தப் டும் (சகொள்னக 

அடிப் னடயில் ச ொற்களின் ன கள், அதொேது இயல் ொக யநரும் ச ொற்கள் னகயொளப் டொலொம்). 

நிறுத்தற்குைிகனள ேிட்டுேிட்டொல்,  நொம்  னுேல் T என் னத ச ொற்களின் ேொின யொகப் {w1, 

w2,…,wn}  ொர்க்கலொம்; யமலும் நொம் முனையொக ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னத  T என் தில் 

உள்ள எல்லொ அல்லது  ில ச ொற்களின் ச ொருத்தமொை ச ொருண்னமனய/ச ொருண்னமகனளத் 

ஒதுக்கித்தரும் ச யல் ொடொக ேிளக்க இயலும்; அதொேது ச ொற்களிலிருந்து ச ொருண்னமகளுக்கு 

A  ச ொருத்தனதக் கண்டு ிடிக்க இயலும்; இதன்  டி A(i)  SensesD (wi), இங்கு  SensesD(wi) 

என் து wi என்ை ச ொல்லுக்கு ஒரு அதிகரொதி Dஇல் குைியொக்கம் ச ய்யப் ட்ட 

ச ொருண்னமகளின் குழுமம்  மற்றும் A(i) என் து சூழல் Tஇல் ச ொருத்தமொை wiஇன் துனணக் 

குழுமம் ஆகும்.  இந்தப் ச ொருத்தம் A ஒவ்சேொரு ச ொல்லுக்கும் ஒன்றுக்கும் யமற் ட்ட 

அர்த்தங்கனள ஒதுக்கும்  wi  T;  எடுத்துக்கொட்டொைதொக மிகப் ச ொருத்தமொை ச ொருண்னம 

மட்டும் யதர்ந்சதடுக்கப் டும், அதொேது |(A(i)| = 1. 

  ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு  ொகு டுத்தும் ச யல் ொடொகப் (classification task) 

 ொர்க்கப் டும்: ச ொற்ச ொருண்னமகள் ேகுப்புகளொகும் (classes); மற்றும் சூழலிலிருந்தும் சேளி 

அைிவு மூலங்களிலிருந்தும் கினடக்கிை  ொன்று அடிப் னடயில் ஒன்யைொ அதற்கு கூடுதயலொ 

ேகுப்புகளுக்கு ஒரு ச ொல்லின் யநர்னே ஒதுக்கத் தொைியக்க ேனகப் டுத்தும் சநைிமுனை 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது.  ிை  ொகு டுத்தும் ச யற் ொடுகள் இயற்னக சமொழி ஆய்வுக் களத்தில் 

ஆயப் டுகின்ைது: ச ொல்ேனகப் ொடு அனடயொளப் டுத்தல் (அதொேது சூழலில் இலக்குச் 

ச ொற்களுக்கு ச ொல்ேனகப் ொடு ஒதுக்குனக), ச யொிடப் ட்ட இருப்புப்ச ொருள் தீர்மொைம் 

(named entity resolution) (அதொேது இலக்கு  னுேல்களுக்கு முன்ேனரயனை ேிளக்கம் 

ச ய்யப் ட்ட புலக்குைிப்புகளின் ஒதுக்குனக) ய ொன்ைை. இந்தச் ச யல் ொடுகளுக்கும் 

http://www.languageinindia.com/


90 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கும் இனடயிலொை ஒரு முக்கியமொை யேறு ொடு முந்னதயது 

ஒரு தைியொை முன்ேனரயனைேிளக்கம் ச ய்யப் ட்ட ேகுப்புகளின் குழுமம் 

(ச ொல்ேனகப் ொடு/parts of speech, ேனகப் ொடுகள்/categories, ய ொன்ைை) ஆகும்; ஆைொல் 

 ிந்னதயதில் ேகுப்புகளின் குழுமம் ேனகப் டுத்தப் ட யேண்டிய ச ொல் அடிப் னடயில் 

மொறுகின்ைது. இதன் அடிப் னடயில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் n தைிப் ட்ட 

ேனகப் ொட்டுச் ச யற் ொடுகனளக் சகொண்டதொகும்; இதில் n என் து ச ொற்களஞ் ியத்தின் 

(lexicon) அளேொகும்.   

  இைப்ச ொதுனமயொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ச யல் ொட்டின் இரண்டு 

மொைிகனள யேறு டுத்த இயலும்:  

ச ொல் ொர் மொதிொி (அல்லது இலக்குச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம்) (Lexical sample (or 

targeted WSD)):   இதில் ஒரு ேொக்கியத்திற்கு ஒன்று எைப் ச ொதுேொக யநர்கின்ை இலக்குச் 

ச ொற்களின் குழுமத்னதப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய யேண்டி ஒரு ஒழுங்குமுனை 

யதனேப் டும். கண்கொணிக்கப் ட்ட ஒழுங்குமுனைகள் இந்தப்  ின்ைணியனமப் ில் 

எடுத்துக்கொட்டொகச் ச யல் டுத்தப் ட்டுள்ளது; எசைன்ைொல் அேற்னைக் னக-புலக்குைிப்பு 

ச ய்யப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகனளப் ( யிற் ிக் குழுமம் (training set))    யன் டுத்தி  யிற் ி 

தரேியலும்; அதன் ின்ைர் புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத எடுத்துகொட்டுகனள ( ொிய ொதனைக் 

குழுமம் (test set)) ேனகப் டுத்தப்  யன் டுத்தலொம்.  

எல்லொ-ச ொற்கள் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (All-words WSD): இதில் ஒழுங்குமுனைகள் ஒரு 

 னுேலில் உள்ள எல்லொத் திைந்த ேகுப்புச் ச ொற்கனளயும் (அதொேது ச யர்கள், ேினைகள், 

ச யரனடகள், ேினையனடகள்) ச ொருண்னமமயக்கநீக்கம் ச ய்ய எதிர் ொர்க்கப் டுகின்ைது. 

இந்தச் ச யல் ொடு ேிொிந்த-உள்ளடக்கப் ரப்பு ஒழுங்குமுனைகனள (wide-coverage system) 

யேண்டும். இதன்ேினளேொகச் சுத்தமொை கண்கொணிக்கப் ட்ட ஒழுங்குமுனைகள் தரவுக் 

குனைேின்  ிக்கலொல் ச யற்ைிைமொகப்  ொதிக்கப் டலொம்; ஏசைன்ைொல் ஆர்ேமூட்டும் சமொழியின் 

முழுச் ச ொற்கஞ் ியத்னதயும் உள்ளடக்கும் ய ொதுமொை அளவு   யிற் ிக் குழுமம் கினடப் து 

 ொத்தியமல்ல. மொைொக அைிவு- ொய்வு ஒழுங்குமுனைகள் (knowledge-lean systems) ய ொன்ை   ிை 

அணுகுமுனைகள் முழு உள்ளடக்கப் ரப்பு மூலேளங்கனளச்  ொர்ந்திருக்கின்ைை; அனேகள் 

கினடப் து உறுதிச ய்யப் டயேண்டும். 
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நொம் இப்ச ொழுது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் நொன்கு தைிமங்கனளப்  ொர்ப்ய ொம்: 

ச ொற்ச ொருண்னமயின் யதர்வு (selection of word sense) (அதொேது ேகுப்புகள்), சேளி அைிவு 

மூலங்களின்  யன் ொடு (the use of external knowledge sources), சூழலின் உருப் டுத்தம் (the 

representation of context) மற்றும் ஒரு தொைியியக்க ேனகப் டுத்தும் சநைிமுனையின் யதர்வு (the 

selection of an automatic classification method).  

4.1.1 ச ொற்ச ொருண்னமகளின் யதர்வு  

 ஒரு ச ொற்ச ொருண்னம ஒரு ச ொல்லின் ச ொதுப் னடயொக ஏற்றுக்சகொள்ளப் ட்ட 

ச ொருண்னமயொகும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்ேரும் இரு ேொக்கியங்கனளக் கருத்தில் சகொள்ளவும்: 

 அ. She chopped the vegetable with a chef’s knife. 

 ஆ. A man was beaten and cut with a knife. 

knife என்ை ச ொல் யமற்கண்ட ேொக்கியங்களில் இரு யேறு ட்ட ச ொருண்னமகளில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது: ஒன்று கருேி (a tool) மற்சைொன்று  ஓர் ஆயுதம் (a weapon). இந்த இரு 

ச ொருண்னமகளும் அனே ஒயர ச ொருனள (object) குைிப் ிடுேது  ொத்தியமொைதொல் அனேத் 

சதளிேொகத் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளை; இருப் ினும் ச ொருளின் ேிருப் ப்  யன் ொடுகள் 

யேைொைனே. இந்த எடுத்துக்கொட்டுகள் ஒரு ச ொல்லின் ச ொருண்னமத் சதொிேனடனய (sense 

inventory) நிர்ணயிப் து தொன் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் ஒரு முக்கிய  ிக்கல் எைத் 

சதளிேொக்குகின்ைது:  நொம் ேொக்கியம் அ மற்றும் ஆ என் னேகளில் உள்ள knife என் தன் இரு 

யநர்வுகளுக்கு யேறு ட்ட ேகுப்புகனள ஒதுக்க ேிரும்புகியைொமொ? 

 ஒரு ச ொருண்னமத் சதொிேனட (sense invertory) ஒரு ச ொல்லின் ச ொருண்னமயின் 

 ரப்ச ல்னலனய அதன் ச ொருண்னமகளொகப்  ிொிக்கின்ைது. ச ொற்களின் ச ொருண்னமகனள 

எளிதில் சேவ்யேைொகப்  ிொிக்க இயலொடொது; அதொேது ஒவ்சேொன்றும் தைிப் ட்ட 

ச ொருண்னமனயக் குைியொக்கம் ச ய்யும்  திவுகளின் முற்றுப்ச ற்ை சேவ்யேைொை குழுேொகச் 

சுருக்கேியலும். இந்தக் கடிைத்தின் முக்கியமொை கொரணம் சமொழி மொற்ைத்திற்கும் 

ச ொருள்யகொளுக்கும் மரபுொினமயொக ஆட் டுத்தப் ட்டுள்ளது என்ை உண்னமயிலிருந்து 

யதொன்றுகின்ைது.  யமலும், தரப் ட்ட ச ொல்லுக்கு  ஒரு ச ொருண்னம இறுதியுறும்ய ொது அடுத்த 

ச ொருண்னம சதொடங்குகின்ைது என்று ேொதிடலொம்.  எடுத்துக்கொட்டொக knife என்ை ச ொல்லுக்கு 
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 டம் 1-இல் தரப் ட்டுள்ள/கூைப் ட்டுள்ள ச ொருண்னமத் சதொிேனடனேக் கருத்தில் 

சகொள்ளவும்.  

 டம்1: Knife/கத்தி என்ை ச யர்ச்ச ொல்லுக்குப்  ட்டியலிடும்  திேின் எடுத்துக்கொட்டு 

Knife n.1. a cutting tool composed of a blade with a sharp point and a handle. 2. an instrument 

with a handle and blade with a sharp point used as a weapon. 

 டம்2: knife/கத்தி என்ை ச யர்ச்ச ொல்லுக்கு ஆக்கமுனைப்  திேின் எடுத்துக்கொட்டு 

Knife 

TYPESTR =   [ARG1 = [x] artifact tool] 

   D-ARG1 = [y] physical object 

  D-ARG2 = [w] human 

ARGSTRU  D-ARG3 = [z] human 

  D-E1 = [e1] transition 

  D-E2 = [e2] process 

  FORMAL = [x] 

  CONSTITUTIVE = {blade, handle,… 

QUALIA = TELIC = cut act ([e2], [w]. [x], [y]) 

  AGENTIVE = make act ([e1]. [z]. [x]) 

கத்தி 

ேனகயனமப்பு =                       ங்சகடுப் ொளர்1 = [x] ச ய்யப் ட்ட கருேி 

        D-  ங்சகடுப் ொளர் 1 = [y] ச ௌதிகப் ச ொருள் 

    D-  ங்சகடுப் ொளர் 2 = [w] மைிதேிைம் 

 ங்சகடுப் ொளர் அனமப்பு = D-  ங்சகடுப் ொளர் 3 = [z] மைிதேிைம் 

    D-E1 = [e1] மொற்ைம் 

    D-E2 = [e2] ச யற் ொங்கு 

         முனை = [x] 

         உறுப்பு = {blade, handle,… 

குணேனமப்பு=     ச யல் = cut act ([e2], [w]. [x], [y]) 

        ச யலி = make act ([e1]. [z]. [x]) 
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நொம் “ஒரு இயந்திரத்தின்  ொகமொக அனமயும் ஒரு சேட்டுேொய் (a cutting blade forming part of a 

machine)” என் தற்குக் கூடுதல் அர்த்தத்னதத் சதொிேனடயில் ய ர்க்கயேண்டுமொ அல்லது முதல் 

ச ொருண்னம இந்தப் ச ொருண்னமனயக் சகொண்டிருக்கின்ைதொ? இந்த சதளிேின்னமயின் 

ேினளேொல் சேவ்யேைொை அகரொதிகளில் யேறு ட்ட ேிருப் த்யதர்வு ச ய்யப் டும்.   

 யமலும் அர்த்த யேறு ொட்டுகளின் யதனேயொை நுண்னம  யன் ொட்னடப் ச ொறுத்து 

அனமயும். எடுத்துக்கொட்டொக, இயந்திர சமொழிச யர்ப் ில் சமொழினயக் கடந்து ச ொற் 

ச ொருண்னம மயக்கம் தக்கனேக்கப் டும்/ ொதுகொக்கப் டும்  (எ.கொ. interest  என்ை ச ொல்லின் 

ச ொருண்னம மயக்கம் ஆங்கிலம், இத்தொலியன்,  ிரஞ்சு என்ை சமொழிகளில் தக்கனேக்கப் டும்). 

இதன் ேினளேொக, இப்ச ொருண்னமகனள எண்ணிக்கணக்கிடுேது/ ட்டியலிடுேது 

யமயலொட்டமொைதொகும்.  

 மைிதன் சமொழினயப்  ிொிந்துசகொள்ேனதப் ச ொருண்னம மயக்கம்  ொதிக்கொது என்ைொலும், 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் கணிைியியல் முனையில் சூழலில் ச ொல்லில் உள்ளுனையும் 

ச ொருண்னமனய சேளிப் டுத்துேனத இலக்கொகக்சகொள்ளும். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

ஒழுங்குமுனைகளின் புைேய மதிப்பீட்னடயும் (objective evaluation) ஒப்பீனடயும்  ொத்தியமொக்க 

யேண்டி, ச ொருண்னமகள் ச ொருண்னமத் சதொடரனடயில் கணக்கிடப் டயேண்டும் 

(கணக்கிடும்/ ட்டியலிடும் அணுகுமுனை;  ொர்க்க  டம் 1). எல்லொ மரபுொினம ொர்ந்த நூல் 

ேடிேிலொை மற்றும் இயந்திரம்  டிக்கேியலும் அகரொதிகள்  ட்டியலிடும்/கணக்கிடும் 

அணுகுமுனைனய (enumerative approach) யமற்சகொள்ளுகின்ைை.   

 இருந்தய ொதிலும், ச ொருண்னம யேறு ொடுகனளத் தூண்டுேது  ல யகள்ேிகனள 

எழுப்பும்: (எ.கொ.  னுேல்களின் ய கொிப் ில்  ொன்றுகளின் யமல்) நன்ைொக நுணுக்க ட்ட (fine-

grained) அல்லது அனரகுனையொக நுணுக்கப் ட்ட ச ொருண்னமகனளத் தருேதொ யேண்டொமொ? 

(splitting vs. lumping ச ொருண்னம யேறு ொடுகள்), அகரொதியில் ச ொருண்னமகனள 

ஒழுங்கனமப் து எவ்ேொறு? ய ொன்ைை. இந்த ேொதங்களுக்கு ேினடயொக ஆக்கமுனை 

அணுகுமுனை (generative approach) என்ை புதிய அணுகுமுனை முன்சமொழியப் ட்டது 

(Pustejovsky 1991); இதில் சதொடர்புள்ள ச ொருண்னமகள் ச ொருண்னம உருேொக்கத்தில் 

ஒழுங்குகனளப்  ிரதி லிக்கும் ேிதிகளிலிருந்து உருேொக்கப் ட்டை.  ிந்னதய அணுகுமுனைக்குத் 
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தரப் டுகின்ை கூடுதல் நியொயம், முன்நிறுேப் ட ச ொருண்னமகளின் குழுமத்திற்குள் ஒரு 

ச ொல்லின் எப்ச ொழுதும் மொறுகின்ை சேளிப் டுத்தும் தன்னமனயக் கட்டுப் டுத்துேது 

 ொத்தியமல்ல (Kilgarriff 1997, 2006).  ஆக்கமுனை அணுகுமுனையில், ச ொருண்னமகள் குணப் 

 ங்களிப்புகள் (qualia roles) அடிப் னடயில் சேளிப் டுத்தப் டுகின்ைை; அதொேது, ஒரு 

இருப்புப்ச ொருனளப்  ற்ைிய அடிப் னட அைினே அனமப் ொக்கம் ச ய்யும் ச ொருண்னமக் 

கூறுகளொல் (semantic features) சேளிப் டுத்தப் டுகின்ைை. இப் ண்புக்கூறுகள் ச ொல் 

அலகுகளின் ச ொருண்னமனய ேிளக்குேதற்கு அொிஸ்டொட்டிலின் அடிப் னடத் 

தைிமங்களிலிருந்து (Aristotle’s Basic elements)  யதொன்றுகின்ைது.  டம் 2 knife என்ை ச யருக்கு 

ஒரு ஆக்கமுனை  திேின் எடுத்துக்கொட்னடக் கொட்டுகின்ைது. [(இந்த எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஜொன்ஸ்டன் மற்றும் புஸொ (Jonsoton and Busa, 1996) என்ய ொரொல் தரப் ட்டதொகும்); 

புஸ்சதசஜொவ்ஸ்கினயயும் (Pustejovsky 1995)  ொர்க்கவும்.] நொன்கு குணப்  ங்களிப்புகள் 

தரப் ட்டுள்ளை: முனைப்  ங்களிப்பு (formal role) (கத்தி என் தன் உள்ளடக்குச் ச ொல்/ a 

superordinate of knife), உறுப்புப்  ங்களிப்பு (constitutive role) (கத்தியின்  ொகங்கள்/parts of 

knife), ச யல்  ங்களிப்பு (telic role) (கத்தியின்  யன் ொடு/ the purpose of a knife), ச யலி 

 ங்களிப்பு (agentive role) (கத்தினயப்  யன் டுத்து ேர்/who uses a knife).  ங்களிப்புகளின் 

ஒருங்கினணப்புகளின் உடைடிநிகழ்வு ஒரு ச ொருண்னமயின் உருேொக்கத்னத அனுமதிக்கின்ைது.   

ஆக்கப்ச ொருண்னமயியல் அணுகுமுனைனயப்  ின் ற்ைி புயுசடலொர் (Buitellar 1998) CoreLex 

என்ை ஒரு மூலேளத்தின் உருேொக்கத்னத முன்சமொழிந்தொர்; இது எல்லொ ஒழுங்கொை 

சதொடர்புனடய ச ொருண்னமகனளக் கண்டு ிடிக்கும் மற்றும் குனைேொகச்  ிைப் ிக்கப் ட்ட 

ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தனல அனுமதிக்கும். சதளிேில்லொத ச ொருண்னம 

யேறு ொடுகனள (fuzzier sense distinctions) இலக்குச ய்யும்  ிை அணுகுமுனைகள் ச ொருண்னம 

அைிமுகத்தின் சநைிமுனைகனள உட் டுத்தும்; யமலும் சமொழியியல்  ின்ைணியில் சமொழியியல் 

அளவீடுகள் (linguistic criteria) (Cruse 1986)  அடிப் னடயில் ச ொருண்னம மயக்கப் 

 ொிய ொதனைகனளயும் உட் டுத்தும்.  

 ஆய்வுச்  மூகத்தில் கணக்கிடும்/ ட்டியலிடும் அணுகுமுனையின் (enumerative approach) 

 ரந்து ட்ட ஏற்றுக்சகொள்னக கொரணமொக நொம்  ின்ேருேதில் கணக்கிடும்/ ட்டியலிடும் 

அணுகுமுனைனய  ஏற்றுசகொள்யேொம்.  இருப் ினும் ச ொற்ச ொருண்னமயின் சதளிேில்லொத 
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கருத்துச் ொயல் (fuzzier notion) அடிப் னடயிலொை ச யல்கள் இவ்ேியல் முழுேதும் கூைப் டும்.  

நொம் D என்ை ச யல் ொடொக ஒரு அகரொதியில் குைியொக்கம் ச ய்யப் ட்ட ச ொற்களுடன் தைியொை 

ச ொருண்னம யேறு ொடுகளின் (discrete sense distinction) ய ர்க்னகனய முனையொக்கம் 

ச ய்கின்யைொம்: 

SensesD: L x POS  2C, 

இதில் L என் து ச ொற்களஞ் ியம், அதொேது, அகரொதியில் குைியொக்கம் ச ய்யப் ட்ட ச ொற்களின் 

குழுமம், POS = {n, a, v, r} என் து திைந்த-ேகுப்பு ச ொல்ேனகப் ொடுகள் (open-class parts of 

speech) (முனையய ச யர்கள், ச யரனடகள், ேினைகள், ேினையனடகள்), C என் து அகரொதி 

D-இல் உள்ள கருத்துருப் புலக்குைிப்புகளின் முழுக் குழுமம் (2C இதன் கருத்துருக்களின் 

ச ருக்குத்சதொனகக் குழுமத்னதக் குைிப் ிடும்).  

 இவ்ேியல் முழுேதும் நொம் w எைை ஒரு ச ொல்னல  wp எைக் குைிப் ிடுயேொம்; இதில் p  

என் து அதன் ச ொல்ேனகப் ொடு (p  POS), அதொேது நமக்கு  wp ∈ L × POS இருக்கிைது. 

இவ்ேொறு wp என்ை ச ொல்ேனக ொட்டுக்கு அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொல் தரப் டுனகயில், நொம் 

SensesD(w, p) என் னத SensesD(wp) ஆகச்  சுருக்குகின்யைொம்; இது wp என் தன் 

ச ொருண்னமகனள அது ய ர்ந்துேரும் சூழனலப் ச ொறுத்து wp குைிப் ிடுேதொகக் கருதப் டும்  

யேறு ட்ட ச ொருண்னமகளின் குழுமத்னதக் குைியொக்கம் ச ய்யும். ஒரு ச ொல் 

ச ொல்ேனகப் ொட்டுக்கு (POS) அனடயொளப் டுத்தப் ட்டது என்ை ஊகம் நியொயமொைது என்று 

நொம் கண்டுசகொள்கியைொம்; ஏசைன்ைொல் தற்கொலச் ச ொல்ேனகப் ொட்டு அனடயொளப் டுத்திகள் 

(POS taggers) மிக உயர்ந்த நினைவுடன் இவ்ேனகயிலொை ச ொருண்னம மயக்கத்னதத் தீர்க்கும். 

நொம் wp என்ை ச ொல் ஒயர ஒரு ச ொருண்னமனய மட்டும் சேளிப் டுத்திைொல் அனத 

ஒருச ொருண்னமயொைது (monosemous) என்று கூறுகின்யைொம்; அதொேது | SensesD(wp) |= 1.  

எடுத்துக்கொட்டொக, well-beingn  என் து  ஒரு ஒருச ொருண்னம/monosemous ச ொல்லொகும்; 

ஏசைன்ைொல் அது ‘that of being comfortable, happy or healthy’ என்ை ஒரு தைிப் 

ச ொருண்னமனயக் குைிப் ிடுகின்ைது. மறுதனலயொக wp என் து கூடுதல் ச ொருண்னமகனள 

சேளிப் டுத்திைொல் அது  ல்ச ொருண்னமயொைது/polysemous (எ.கொ. racen  as a competition, as 

a contest of speed, as a taxonomic group, etc.).  சதொடர் ில்லொத ச ொருண்னமகனள 

சேளிப் டுத்தும் wp ஏன்ை ச ொல்லின் ச ொருண்னமகள் ஒருச ொல்ய ொலியொகும்/homonymous 
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(எ.கொ. racen as a contest vs. racen as a taxonomic group).  இறுதியொக, w என்ை ச ொல்லின் p 

என்ை ச ொல்ேனகப் ொடு சகொண்ட i  ஆேது ச ொற்ச ொருண்னமனய wi
p  எைக் 

குைிப் ிடுகின்யைொம் ( ிை குைியீடுகளும்  யன் ொட்டில் உள்ளை, எ.கொ. w#p#i.   

4.1.2 புை அைிவு மூலங்கள் 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் அடிப் னடக் கூறு/ குதி அைிவு ஆகும். அைிவு 

மூலங்கள் ச ொற்களுடன் ச ொருண்னமகனளத் சதொடர்பு டுத்தத் யதனேயொை தரவுகனளத் 

தருகின்ைை. அனே புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத (unlabeled) அல்லது அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட 

(annotated)  னுேல்களின் தரவுத்சதொகுதிகளிலிருந்து (corpora of texts) இயந்திரத்தொல் 

 டிக்கேியலும் அகரொதிகள் (machine readable dictionaries (MRDs)), ச ொருட்புல அகரொதிகள் 

(thesauri), ச ொருள்ேிளக்கச் ச ொற்யகொனே (glossaries), மூலப்ச ொருண்னமயியல் 

ஆய்வுகள்/சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வு (ontologies) மற்றும்  ிை எை யேறு டலொம்.  

அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் ட்ட மூலேளங்கள் (structured resources): 

ச ொருட்புல அகரொதிகள்: இனே ச ொற்களுக்கு இனடயயயுள்ள உைவுகள்  ற்ைிய தகேல்கனளத் 

தருகின்ைை: ஒருச ொருள் ன்சமொழியம் (synonymy) (எ.கொ. carn என் து motorcarn என் தன் 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியொகும்), எதிர்சமொழியம் (antonymy) (எதிொினடயொை ச ொருண்னமகனள 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும், எ.கொ. uglya என் து beautifula என் தன் எதிர்சமொழியொகும்), மற்றும் 

 ொத்தியமொை  ிை உைவுகள் [Kilgarriff and Yallop 2000].   ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கக் 

களத்தில் மிகப்  ரேலொகப்  யன் டுத்தப் டும் ச ொருட்புல அகரொதி Roget’s International 

Thesaurus (Roget 1911) என் தொகும். இப்ச ொருட்புல அகரொதியின் மிக அண்னமக்கொலப்  திப்பு 

2,50,000 ச ொற் திவுகள் ஆறு ேகுப்புகளிலும், 1000 ேனகப் ொடுகளிலும் 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளை.  ில ஆய்ேொளர்கள் Macquarie Thesaurus [Bernard 1986] 

என் னதப்  யன் டுத்துகின்ைைர்; இது 2,00,000-க்கு யமற் ட்ட ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகனள 

குைியொக்கம் ச ய்துள்ளது.  

இயந்திரத்தொல்  டிக்கேியலும் அகரொதிகள்: இனே 1980களில் அகரொதிகள் மின்ேடிேில் 

கினடக்கும் டி ச ய்யப் ட்ட ய ொயத இயற்னகசமொழி ஆய்ேிற்குப்  ிர லமொை அைிவு மூலமொக 

மொைியுள்ளை; இனேகளில்  ின்ேருேை முக்கியமொைனேகளொகும்: Collins English Dictionary, the 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, the Oxford Dictionary of English 
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[Soanes and Stevenson 2003], and the Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) 

[Proctor 1978].  ிந்னதயை இயற்னகசமொழி ஆய்வுச்  மூகத்தொல் மிகப்  ரேலொகப் 

 யன் டுத்தப் ட்ட இயந்திரத்தொல்  டிக்கேியலும் அகரொதிகள் ஆகும் ( ொர்க்க Wilks et al. [1996].   

ச ொல்ேனல [WordNet [Miller et al. 1990; Fellbaum 1998] தற்ய ொது ஆங்கிலத்தில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு கூடுதலொகப்  யன் டுத்தப் டும் மூலேளமொகும். 

ச ொல்ேனலகள்  ொதொரண இயந்திரத்தொல்  டிக்கேியலும் அகரொதிகனளேிட ஒரு  டி முன்ைொல் 

இருப்தொகப் ச ரும் ொலும் கருதப் டுகின்ைது; இதன் கொரணமொகச் ச ொல்ேனல ஒரு கணிைிேியல் 

 ொர் ச ொற்களஞ் ியம் எைச்  ொதொரணமொக ேனரயனைேிளக்கம் ச ய்யப் டுகின்ைது.   

மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வுகள் (Ontologies):  இனே ஆர்ேமுள்ள குைிப் ிட்ட 

ச ொருட்புலங்களின் (specific doimains of interest) கருத்துருேொக்கங்களின்  ிைப்பீடுகளொகும் 

(Gruber 1993); இனே ச ரும் ொலும் ஒரு ேனகப் ொட்டியனலயும் (taxonomy) ஒரு குழும 

ச ொருண்னம உைவுகனளயும் உள்ளடக்கி இருக்கும். இந்நினலயில் ச ொல்ேனலனயயும் அதன் 

நீட் ிகனளயும் மற்றும் ச ொல்ேனலனய மீண்டும் ஒழுங் டுத்தும் மற்றும் கருத்துருேொக்கம் 

ச ய்யும் முயற் ியொை ஒயமகொ மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வு [Philpot et al. 2005], சுயமொ 

உயர்நினல மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வு (the SUMO upper ontology) [Pease et al. 2002] 

ய ொன்ைேற்னை மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வுகளொகக் கருதேியலும். ச ொருட்புல 

யநொக்கில்/அடிப் னடயில் (domain oriented) ஒரு முயற் ி ஒருங்கினணக்கப் ட்ட மருத்துே சமொழி 

ஒழுங்கனமப் ொகும் (Unified Medical Language System (UMLS)) [McCray and Nelson 1995]; 

இது மருத்துேக் கருத்துருக்களின் ேனகப் ொட்டொக்கத்னதத் தரும் ஒரு ச ொருண்னம 

ேனலயனமப்ன  (semantic network) உட் டுத்தும். 

அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத மூலேளங்கள் (unstructured resources):  

தரவுத்சதொகுதிகள் (corpora): இனே கற்கும் சமொழி மொதிொிகளொகப் (learning language models) 

 யன் டுத்தப் டும்  னுேல்களின் ய கொிப்புகளொகும். தரவுத்சதொகுதிகள் ச ொருண்னம-

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டனேகளொகயேொ (sense-annotated) கச் ொேொகயேொ (ச ொருண்னம-

அனடயொளப் டுத்தப்  டொதனேகளொகயேொ (raw/unlabelled)) இருக்கேியலும். இவ்ேிரு 

மூலேளங்களும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் முனையய கண்கொணிக்கப் ட்ட 
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அணுகுமுனையிலும் (supervised approach) கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனையிலும் 

(unsupervised approach)  யன் டுத்தப் ட்டுகின்ைை. 

கச் ொத் தரவுத்சதொகுதிகள் (raw corpora):   ிரவுன் தரவுத்சதொகுதி (the Brown Corpus) [Kucera 

and Francis 1967]  1961-இல் ஐக்கிய அயமொிக்கொேில் (Uinted States of America) 

சேளியிடப் ட்ட  னுேல்களின்  மநினலயொை ய கொிப் ொகும்;  ிொிட்டிஷ் யத ியத் தரவுத்சதொகுதி 

(the British National Corpus (BNC)) [Clear 1993] ஆங்கில சமொழியின் எழுத்துேடிே மற்றும் 

ய ச்சுேடிே மொதிொிகளின் 100 மில்லியன் ச ொற்களின் ய கொிப் ொகும் (இது ச ரும் ொன்னமயும் 

ச ொல் நிகழ்சேண்கனளச் ய கொிக்கவும் ச ொற்களுக்கு இனடயிலொை இலக்கண உைவுகனளக் 

கண்டு ிடிக்கவும்   யன் டுத்தப் டுகின்ைது); ேொல்ஸ்ட்ொீட் ஜர்ைல் தரவுத்சதொகுதி/the Wall Street 

Journal (WSJ) corpus [Charniak et al. 2000], ேொல்ஸ்ட்ொீட் ஜர்ைலிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 30 

மில்லியன் ச ொற்களின் ய கொிப்பு; அயமொிக்கன் யத ியத் தரவுத்சதொகுதி/the American National 

Corpus [Ide and Suderman 2006] அயமொிக்கப் ய ச்சு ஆங்கிலத்தின் 22 மில்லியன் ச ொற்கனள 

உள்ளடக்கும்; the Gigaword Corpus ச ய்தித்தொள்  னுேலின் 2  ில்லியன் ச ொற்களின் ய கொிப்பு 

[Graff 2003] ஆகும்; மற்றும்  ிை. 

ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதிகள் (sense-annotated corpus):  SemCor 

[Miller et al. 1993] என்ை மிகப்ச ொிய மற்றும் கூடுதல்  யன் டுத்தப் டுகின்ை ச ொருண்னம 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதி; இது சுமொர் 234,000 ச ொருண்னம அனடயொளங்கள் 

உள்ள 352  னுேல்கள் சகொண்டது; மல்ட்டிச ம்யகொர்/MultiSemCor [Pianta et al. 2002] என்ை 

ஒரு ஆங்கில-இத்தொலிய இனணத் தரவுத்சதொகுதி (English-Italian parallel corpus); இது 

ச ொல்ேனலயின் ஆங்கிலம் மற்றும் இத்தொலியன்  திப்புகளின் அர்த்தங்களொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது; னலன்-ஹொர்ட்-ச ர்வ் தரவுத்சதொகுதி/line-hard-serve corpus 

[Leacock et al. 1993] என்ை 4000 ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட  (line, hard, serve) 

(முனையய ச யர், ச யரனட மற்றும் ேினை) என்ை இம்மூன்று ச ொற்களின் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளக் சகொண்டது; இன்ரஸ்ட் தரவுத்சதொகுதி (interest corpus) [Bruce and Wiebe 

1994] interest என்ை ச யொின் 2369 ச ொருண்னம-புலப் டுத்தப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகனளக் 

சகொண்டது; டி.எஸ்.ஓ. தரவுத்சதொகுதி (DSO corpus) [Ng and Lee 1996] என் து  ிங்கப்பூொின் 

தற்கொப்பு அைிேியல் நிறுேைத்தொல் உருேொக்கப் ட்டது; இது  ிரவுண் மற்றும் ேொல் ஸ்ட்ொீட் 
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இதழ் தரவுத்சதொகுதிகளிலிருந்து (Brown and Wall Street Journal corpora) 191 ச ொற்களின் 

192,800 ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட யடொக்கன்கனள உள்ளடக்கியது; the Open 

Mind Word Expert data set [Chklovski and Mihalcea 2002]: ஒரு ஒருங்கினணந்த முயற் ியொல் 

இனணயதள  யன் ொட்டொளர்களொல் ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட 288 ச யர்களின் யநர்வுகள் சகொண்ட ேொக்கியங்களின் ஒரு 

தரவுத்சதொகுதி; நொன்கு மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககளிருந்தொை ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுசதொகுதிகளொை ச ன்ஸ்ேல் மற்றும் ச சமேல் தரவுக் குழுமங்கள் 

(Senseval and Semeval data sets). இந்த எல்லொத் தரவுத் சதொகுதிகளும் ச ொல்ேனல 

ச ொருண்னம சதொிேனடயின் யேறு ட்ட மொதிொிகளொல் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளை; 

(LSOCE ச ொருண்னமகளொல் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட) இன்ட்ரஸ்ட் தரவுத்சதொகுதியும் (interest 

corpus) HECTOR ச ொருண்னமத் சதொிேனடயொல் ச ொருண்னம-புலக்குைிப்பு ச ய்யப் ட்ட 

Oxford University Press/Digital project [Atkins 1993]-இன் கூட்டு முயற் ியின் ேினளேொை ஒரு 

ச ொற்களஞ் ியமும் தரவுத்சதொகுதியுமொை ச ன்ஸ்ேல்-1 தரவுத்சதொகுதியும் (Senseval-1 corpus) 

ேிதிேிலக்குகளொகும்.   

 ய ர்ந்துேருனக மூலேளம் (collocational resources): இது ச ொற்கள்  ிை ச ொற்களுடன் 

ேழக்கமொகச் ய ர்ந்துேரும் ய ொக்னகப்  திவு ச ய்கின்ைது.  எடுத்துக்கொட்டுகள்:  Word Sketch 

Engine, JustTheWord, The British National Corpus collocations, the Collins Cobuild Corpus 

Concordance, ய ொன்ைனே.  மீ கொலத்தில்  னுேல் ய ர்ந்துேருனக யநர்வுகளின் மிகப்ச ொிய 

தரவுக்குழுமம் (dataset) சேளியிடப் ட்டது; இது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச்  மூகத்தில் 

மிகவும் புகழ் ச ற்ைது; இது Web1T corpus [Brants and Franz 2006] என் தொகும்.  இந்தத் 

தரவுத்சதொகுதி இனணய ேனலயிலிருந்து (Web) ஆக்கப் ட்ட ஒரு முன்றுமில்லியன் ச ொல் 

தரவுத்சதொகுதியில் ஐந்து ச ொற்கள்ேனரயுள்ள யகொனேகளின் நிகழ்சேண்கனளக் 

சகொண்டதொகும்.  

 ிை மூலேளங்கள்: ச ொல் நிகழ்சேண்  ட்டியல்கள் (word frequency lists), நிறுத்தப்  ட்டியல்கள் 

(stoplists) (யேறு டுத்தப் டொத a, an, the ய ொன்ை ச ொற்கள்), ச ொட்ருபுலப்  ட்டியல்கள் 

(domain lists) [Magnini and Cavagli`a 2000] என் ை. 
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 ின்ேரும் துனணப்  குதிகளில் இக்களதில்  ரேலொகப்  யன் டுத்தப் டும் இரண்டு அைிவு 

மூலங்கனளப்  ற்ைி ேிளக்கங்கள் தரப் டும்: ச ொல்ேனல  (wordNet) மற்றும் ச ம்யகொர் (Semcor). 

4.1.2.1 ச ொல்ேனல  

 ச ொல்ேனல (WordNet) [Miller et al. 1990; Fellbaum 1998]  ிொின்ஸ்டன் 

 ல்கனலக்கழகத்தில் (Prinsten University) உருேொக்கப் ட்டுப்  ரொமொிக்கப் டுகிை 

உளசமொழியியல் சகொள்னககள் அடிப் னடயிலொை ஆங்கிலக் கணிைியியல் ொர் ச ொற்களஞ் ியம் 

(Computational Lexicon) ஆகும். இது ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளின் (synsets) குழுமங்களின் 

அடிப் னடயில் கருத்துருக்கனளக் குைியைொக்கம் ச ய்கின்ைது. இதன் அண்னமக்கொல 

மொதிொியொை ச ொல்ேனல 3.0 155,000 ச ொற்கனள 117,000 ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளொக 

ஒழுங்கு டுத்தியுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக, automobile என்ை கருத்துரு  ின்ேரும் 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியொல் சேளிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. (உயர்நினல எழுத்தும், கீழ்நினல 

எழுத்தும் முனையய ச ொல்லின் ச ொருண்னம அனடயொளமொகவும் ச ொல்ேனகப் ொட்டு 

அனடயொளமொகவும் இருக்கிைது.) 

  {car1
n, auto 1n, automobile 1n, machine 4n, motorcar 1n} 

நொம் ஒரு ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமத்னத (யதொரொயமொக) ஒயர ச ொருண்னமனய 

சேளிப் டுத்தும் எல்லொச் ச ொற்ச ொருண்னமகளின் ஒரு குழுமம் எைப்  ொர்க்கலொம்.  முன்ைர் 

ேந்த  குதியில் அைிமுகப் டுத்தியுள்ள கருத்துச் ொயலின்  டி,  ின்ேரும் ச யல் ொடு ஒவ்சேொரு 

ச ொல்ேனகப் ொடு அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொல் wp-உடன் அதன் ச ொல்ேனலப் 

ச ொருண்னமகனளச் ய ர்க்கின்ைது: 

 SensesWN : L × POS → 2 SYNSETS,  

இதில் SYNSETS என் து ச ொல்ேனலயில் உள்ள முழு ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமம். 

எடுத்துகொட்டு:  

 SensesWN(carn) = {{car1
n, auto1

n, automobile1
n, machine4

n, motorcar1
n}, 

 {car 2n, rail car 1
n, rail way car 1n, rail road car 1n} , 

{cable car 1n, car 3n}, 

{car 4n, gondola 3n}, 

{car 5n, elevator car 1
n}}. 
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 டம் 3: ச ொல்ேனல ச ொருண்னம ேனலப் ின்ைலின் (semantic network) ஒரு  ொகம்  

   நொம் ஒவ்சேொரு ச ொற்ச ொருண்னமயும் ஒரு தைி ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமத்னத 

அனடயொளம் கொண் தொகக் கொண்கின்யைொம்.  எடுத்துக்கொட்டொக, car1
n தரப் டுனகயில் அதற்குப் 

ச ொருத்தமொை {{car1
n, auto1

n, automobile1
n, machine4

n, motorcar1
n} என்ை 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியக்குழுமம் ஒட்டுசமொத்தமொகத் தீர்மொைிக்கப் டுகின்ைது.   டம் 3-இல் நொம் 

car1
n என் னதக் சகொண்டிருக்கும் ச ொல்ேனல ச ொருண்னம ேனலயனமப் ின் ஒரு  குதினயக் 

கூறுகின்யைொம்.   ஒவ்சேொரு ஒருச ொருள் ன்சமொழிக்கும் ச ொல்ேனலப்  ின்ேரும் தகேனலத் 

தருகின்ைது: 

ச ொருள்ேிளக்கம் (gloss): இது ஒரு குழுமப்  யன் ொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் கூடிய 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமத்தின் ஒரு  னுேல் ொர் ேனரயனைேிளக்கம் ஆகும். (எ.கொ. car 1
n 

என் தன் ச ொருள்ேிளக்கம் “a 4-wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal 

combustion engine; ‘he needs a car to get to work’ ”). 

ச ொல்லன் ொர் மற்றும் ச ொருண்னம ொர் உைவுகள் (Lexical and semantic relations): இனேகள் 

முனையய ச ொற்ச ொருண்னமகள் மற்றும் ஒருச ொருள் ன்சமொழிக் குழுமங்களின் இனணகனளத் 

சதொடர்பு டுத்துகின்ைது; ச ொருண்னம ொர் உைவுகள் ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் 

முழுநினைேொக (அதொேது ஒழுச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமத்தின் உறுப் ிைர்களொல்) 
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அேற்ைிற்குப்  யன் டுகின்ைது; ச ொல் ொர் உைவுகள் ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமங்களுடன் 

முனையய உட் டுத்தப் ட்டுள்ள ச ொற்ச ொருண்னமகனள இனணக்கின்ைது.    ிந்னதயதில் 

 ின்ேருேை உட் டும்: 

எதிர்சமொழியம் (antonymy):  Y என் து X-க்கு எதிொினடயொை கருத்துருனே சேளிப் டுத்திைொல் X 

என் து Y என் தன் எதிர்சமொழி ஆகும் (எ.கொ. good1 
a என் து bad1

a என் தன் 

எதிர்சமொழியொகும்). எதிர்சமொழியம் எல்லொச் ச ொல்ேனகப் ொட்டிற்கும் ேரும்.  

 ொர்பு சமொழியம் (Pertainymy):  X என்ை ஒரு ச யரனட Y என்ை ஒரு ச யருடன் (அொிதொக 

மற்சைொரு ச யரனடயுடன்)  ொர்புனடயது (சதொடர்புனடயது) என்று ேனரயனை ேிளக்கம் 

ச ய்யலொம் (எ.கொ. dental 1a என் து tooth 1n  என் துடன் சதொடர்புனடயது).  

ச யரொக்கம் (Nominalization):  X என்ை ஒரு ச யர் Y என்ை ஒரு ேினைனயப் ச யரொக்கம் 

ச ய்கின்ைது (எ.கொ. service2
n என் து serve4

v என் னதப் ச யரொக்கம் ச ய்கின்ைது). 

ச ொருண்னம ொர் உைவுகளில்  ின்ேருேை உள்ளை:  

உள்ளடக்கு சமொழியம் (hypernymy) [‘ஒரு ேனக’ (kind-of) உைவு அல்லது ‘ஆக இரு’ உைவு (is-a)]: 

X என் து Y என் தன் ஒருேனகயொக இருந்தொல் Y என் து X என் தன் உள்ளடக்கு சமொழியம் 

ஆகும்.  (எ.கொ. motor vehicle1
n என் து car1

n என் தன் உள்ளடக்கு சமொழியம் ஆகும்). உள்ளடக்கு 

சமொழியம் ச யர்கள் ொர் அல்லது ேினைகள் ொர் ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமத்தின் 

இனணகளுக்கினடயில் ேரும்.  

 டம் 4: ச ொல்ேனல ச ொருட்புலப் புலக்குைிப்புகளின் ேனகப் ொட்டியல்  
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உள்ளடங்கு சமொழியம் மற்றும் உட் டு சமொழியம் (Hyponymy and troponymy):  இனே முனையய 

ச யர் ொர் மற்றும் ேினை ொர் ஒருச ொருள் ன்சமொழிக் குழுமங்களுக்கு உள்ளடக்கு சமொழியத்தின் 

மறுதனலகள் ஆகும்.  

 ினைசமொழியம் (Meronymy or part-of): Y என் து X என் தன்  ினையொக ( ொகமொக) இருந்தொல் 

Y என் து X என் தன்  ினைசமொழி ஆகும். (எ.கொ. flesh3
n என் து fruit1n என் தன் 

 ினைசமொழியொகும்). 

முழுசமொழியம் (Holonymy): X என் து Y என் தன்  ொகமொக இருந்தொல் Y என் து X என் தன்  

முழுசமொழியம் ஆகும்.  இது  ினைசமொழியத்தின் மறுதனலயொகும். 

உள்ளுனை சமொழியம் (entailment):  X-ஐச் ச ய்ேது Y-ஐச் ச ய்ேனத சேளிப் டுத்திைொல் Y 

என்ை ேினை X என்ை ேினையொல் உள்ளுனை ச ய்யப் டுகிைது எைக்கூைலொம்.  (எ.கொ. sonre1
v 

என் து snotr1
v-ஐ உள்ளுனை ச ய்கின்ைது. 

ஒற்றுனம (similarity):  X  Y beautiful1a  என்ை ச யரனட attractive1
a என்ை ச யரனடயுடன் 

ஒற்றுனம உனடயது.    

அனட (attribute): Y என்ை ச யரனட ஒரு மதிப்ன  சேளிப் டுத்தும் அனட X என்ை ச யர் ஆகும் 

(எ.கொ. hot1a என் து temperature1
n என் தன் மதிப் ொகும்).  
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யமலும்  ொர்க்கவும் (see also): இது ச யரனடகளுக்கு இனடயில் உள்ள உைவுத்தன்னமயின் ஒரு 

உைேொகும் (எ.கொ. beautiful1a என் து attractive1
a என் துடன் ‘யமலும்  ொர்க்கவும்’ என்ை உைவு 

ேழி சதொடர்புசகொண்டுள்ளது). 

 மக்ைிைி மற்றும் கேொக்லி (Magnini and Cavagli`a 2000) ச ொல்ேனல 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமங்களுக்குப் ச ொருட்புலப் புலக்குைிப்புகளின் ஒரு தரவுக் 

குழுமத்னத உருேொக்கியுள்ளைர். ச ொல்ேனல ஒருச ொருள் ன்சமொழியக்குழுமங்கள் டியுேி 

த மப் ின்ைப்  ொகு ொட்டிலிருந்து (Dewey Decimal Classification) (எ.கொ. உணவு, கட்டிடக்கனல, 

ேினளயொட்டு, ய ொன்ைை/ FOOD, ARCHITECTURE, SPORT, etc) சுமொர் 200 

அனடயொளங்களின் முன்ேனரயறுக்கப் ட்ட குழுமத்திலிருந்து ஒன்யைொ அதற்கு யமயலொ 

ச ொருட்புல புலக்குைிப்புகளொலும் ச ொருட்புலத் தகேல் இல்லொதய ொது ஒரு இைப்ச ொதுப் 

புலக்குைிப் ிலிருந்து (generic label) (FACTOTUM)  குதி தொைியக்கமொக 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  புலக்குைிப்புகள் ஒரு  டிநினல அனமப் ில் (எ.கொ. உளேியல் 

ஆய்வு உளேியல் ச ொருட்புலத்தின் ஒரு ேனக ஆகும்).    டம் 4 ச ொருட்புலத்தின் ஒரு  குதினயக் 

கொட்டுகின்ைது.  

 ஆய்வுச்  மூகத்திற்குள் அதன் ேிொிந்த  ரேல் கரணமொக, ச ொல்ேனலனய ஆங்கிலச் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு ஒரு உண்னமயொை அளவுயகொலொகக் கருதலொம். அதன் 

சேற்ைினயப்  ின் ற்ைி  ல சமொழிகளுக்குச் ச ொல்ேனலகள் உருேொக்கப் ட்டு மூல  ிொின்ஸ்டன் 

ச ொல்ேனலயுடன் (Princeton WordNet) சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளை. இத்தின னய யநொக்கிய 

முதல் முயற் ி யூயரொ ச ொல்ேனலத் திட்டத்தின் (Euro WordNet Project) (Vossen 1998) சூழலில் 

யமற்சகொள்ளப் ட்டுள்ளது; இது யத ீய ச ொல்ேனலகளுக்கினடயில் சமொழியினட 

ஒழுங்கு டுத்தனலத் (interlingual alignment) தருகின்ைது. இந்நொட்களில் யேறு ட்ட 

சமொழிகளுக்குச் ச ொல்ேனலகனள உருேொக்கவும் யமம் டுத்தவும்  ரொமொிக்கவும்  ல முயற் ிகள் 

எடுக்கப் ட்டு ேருகின்ைை; MultiWordNet [Pianta et al. 2002], BalkaNet [Tufis et al. 2004]  

ய ொன்ைை இதற்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.    

 உலகச் ச ொல்ேனலக் கழகம்/GlobalWordNet Association உலகிலுள்ள எல்லொ 

சமொழிகளின் ச ொல்ேனலகனளப்  ங்கிட்டுக்சகொள்ளவும் சதொடர்பு டுத்தவும் நிறுேப் ட்டுள்ளது.  

இதிட்டங்கள்  ிை சமொழிகளில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னதச்  ொத்தியமொக்குேதுடன் 
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இயந்திர சமொழிச யர்ப்புக்குச் ச ொற்ச ொருண்னம நீக்கத்தின்  யன் ொட்னடச் 

 ொத்தியமொக்கேியலும்.   

4.1.2.2 ச ம்யகொர்/SemCor 

ச ம்யகொர்/SemCor (Miller et al. 1993)  ிரவுண் தரவுத்சதொகுதியின் (Brown Corpus) (Kucera and 

Francis 1967) துனணகுழுமமொகும்; இதன் ச ொருளடக்கச் ச ொற்கள் (content words) ச ொல்ேனல 

சதொிேனடயிலிருந்து (wordNet inventory) ச ொல்ேனகப் ொட்டு அனடயொளங்கள் (part-of-speech 

tags), ச ொல்லன்கள் (lemmas), ச ொற்ச ொருண்னமகள் (word senses) என் ைேற்ைொல் னககளொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளை. ச ம்யகொர்/SemCor 352  னுேல்களொல் 

உருேொக்கப் ட்டுள்ளது: 186  னுேல்களில் திைந்த-ேகுப்புச் ச ொற்கள் (ச யர்கள், ேினைகள், 

ச யரனடகள், ேினையனடகள்) இத்தகேல்களொல் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளை; மீதமுள்ள 

166  னுேல்களில் ேினைகள் மட்டும் ச ொற்ச ொருண்னமகளொல் ச ொருண்னமயியல் நினலயில் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளை.   

 ஒட்டுசமொத்தமொக, ச ம்யகொர்/SemCor ச ொருண்னமயியல் நினலயில் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்களின் கிட்டத்தட்ட 234,000 மொதிொியொல் (sample) ஆைதொகும்; 

இது கண்கொணிக்கப் ட்ட  ின்ைணியனமப்புகளில் ச ொருண்னமப்  ொகு டுத்திகனளப் 

 யிற் ிச ய்ய மிகப்ச ொிய ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதினயக் 

சகொண்டிருக்கின்ைது.  தரவுத்சதொகுதியில் ஒரு  னுேலின்  குதி  டம் 5-இல் தரப் ட்டுட்ள்ளது. 

 டம் 5: SemCor ச ொருண்னமநினலயில் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுசதொகுதியின்  ொகம்: 

As of Sunday1
n night1n there was4

v no word2n of a resolution1n being offered2vthere1r to 

rescind1vthe action1n. Pelham pointed out1vthat Georgia1n voters1n last1r 

November1n rejected2vaconstitutional1a amendment1n to allow2v legislators1n to 

vote1n on pay1n raises1n for future1a Legislature1n sessions2n. 

எடுத்துக்கொட்டொக wordn முதல் ேொக்கியத்தில் #2 என்ை ச ொருண்னமயொல் அனடயொளப் 

 டுத்தப் ட்டுள்ளது; இது ச ொல்ேனலயில் “brief statement” என்று ேிளக்கப் ட்டுள்ளது.  (இனத 

எடுத்துக்கொட்டொக “a unit of language that native speakers can identify” என்று 

ேனரயனைேிளக்கம் தரப் ட்ட ச ொருண்னம #1 என் துடன் ஒப் ிடுக).  மூல SemCor 

ச ொல்ேனல 1.5 அடிப் னடயில் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  இருப் ினும், ச ொருத்தங்கள் 
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அண்னமகொலத்துப்  திவுமொதிொிகளுடன் (version) (எ.கொ. 2.0, 2.1, ய ொன்ைேற்றுடன்) 

ச ய்யப் ட்டுளது.  

 SemCor அடிப் னடயில், ஒரு இருசமொழிய தரவுத்சதொகுதி ச ந்திசேொக்லி மற்றும் 

 ியந்தொ (Bentivogli and Pianta 2005) என் ேர்களொல் உருேொக்கப் ட்டது: 

மல்ட்டிச ம்யகொர்/MultiSemCor என் து ஒரு ஆங்கிலம்/இத்தொலியன் இனணத் தரவுத்சதொகுதி 

(parallel corpus) ஆகும்; இது ச ொல் நினலயில் ேொின ப் டுத்தப் ட்டுள்ளது; இது ஒவ்சேொரு 

ச ொல்லுக்கும் அதன் ச ொல்ேனகப் ொடு, அதன் ச ொல்லன், ச ொல்ேனலயின் ஆங்கில மற்றும் 

இத்தொலியன் மொதிொிகளிலிருந்து (MultiWordNet (Pianta et al 2002) ஒரு ச ொருண்னம  

என் ைேற்னைத் தருகின்ைது. இத்தரவுத்சதொகுதி ச ொல் நினலயில் ச ம்யகொர்/SemCor என் தன் 

இத்தொலியன் சமொழிச யர்ப்ன  ேொின ப் டுத்தி உருேொக்கப் ட்டுள்ளது.   ின்ைர் 

ச ம்யகொர்/SemCor-இலிருந்து அ ல் ச ொல் ச ொருண்னம அனடயொளங்கள் ேொின ப் டுத்தப் ட்ட 

இத்தொலியச் ச ொற்களுக்கு மொற்ைப் டுகின்ைை.   

4.1.3 சூழலின் உருப் டுத்தம் (representation of context) 

  னுேல் தகேலின் ஒரு அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத மூலமொக இருப் தொல் இனத ஒரு 

தொைியக்க சநைிமுனைக்குப் ச ொருத்தமொை உள்ளிடொக மொற்ை இது ச ரு ொலும் அனமப் ொக்கம் 

ச ய்யப் ட்ட ேடிேனமப்புக்கு மொற்ைப் டுகின்ைது. இதுேனர உள்ளீடு ச ய்யப் ட்ட  னுேலில் 

ஒரு முற்ச யற் ொங்கு (pre-processing) ச ரும் ொலும் நினையேற்ைப் டுகின்ைது; இது 

மொதிொியொகப் (யதனேயொைதொக அல்ல)  ின்ேரும் நடேடிகனள உட் டுத்தும்: 

ச ொல்லலகுகளொகப்  ிொித்தல் (tokenization): இது  னுேனலச் ச ொல்லலகுகளின் (ச ரும் ொலும் 

ச ொற்களின்) குழுமங்களொகப்  ிொிக்கும் இயல் ொக்க நடேடிக்னகயொகும். 

ச ொல்ேனகப் ொட்டு அனடயொளப் டுத்தல் (part-of-speech tagging): இது ஒவ்சேொரு 

ச ொல்லுக்கும் ஒரு இலக்கண ேனகப் ொட்னட ஒதுக்கும் ச யற் ொங்கொகும். எ.கொ. “the/DT bar/NN 

was/VBD crowded/JJ,” இதில் DT, NN, VBD, மற்றும் JJ என் ை முனையய determiners, nouns, 

verbs, மற்றும் adjectives, என் ைேற்ைின் அனடயொளங்கள் ஆகும்.); 

ச ொல்லைொக்கம் (lemmatization): இது மொற்றுரு ன்கனள (morphological variants) அேற்ைின் 

அடிப் னட ேடிவுக்குச் (base form) சுருக்குேதொகும். 
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சதொடரலகுகளொகப்  ிொித்தல் (Chunking): இது ஒரு  னுேனலத் சதொடொியல் அடிப் னடயில் 

ச ொருத்தமொை  ொகங்களொகப்  ிொிப் தொகும்.  (எ.கொ. [the bar]NP [was crowded]VP; இதில் NP-

யும் VP-யும் முனையய noun phrase-யும் verb phrase-யும் குைிப் ிடும்). 

 குப் ொய்வுச ய்தல் (parsing): இது ஒரு ேொக்கியத்தின் சதொடொியல் அனமப்ன  

அனடயொளம்கண் னத யநொக்கமொகக்சகொண்டது [ச ொதுேொக ேொக்கிய அனமப் ின் 

 குத்துக்குைித்தக் கினளயனமப் ின் (parse tree) உருேொக்கத்னத உட் டுத்தும்.]   

 டம் 6:  னுேலின் முற்ச யற் ொங்கு நடேடிக்னககளின் எடுத்துக்கொட்டு 

The bar was crowded 

               (The, bar, was, crowed)  

        

 

       (The/DT, bar/NN, was/VBD, crowded/JJ  

 

       (The/DT, bar/NN, be/VBD, crowded/JJ) 

 

       (The/DT, bar/NN, be/VBD, crowded/JJ) 

 

              S 

        NP   VP 

       DT  N V      JJ 

 

       The  bar was    crowded 

            

ச ொல்லகுளொகப்  ிொித்தல் 

ச ொல்ேனகப் ொடு 

அடையாளப்படுத்
தல்  ச ொல்லொைொக்கம் 

சதொடரலகுகளொகப்  ிொித்தல் 

 குப் ொய்வு ச ய்த்தல் 

 

 டம் 6-இல் ச யற் ொங்கின் ஒழுக்கின் (processing flow) எடுத்துக்கொட்டு தரப் ட்டுள்ளது. 

 னுேலின் ஒரு  குதியின் முற்ச யற் ொங்கு நினலயின் ேினளேொக (எ.கொ. ஒரு ேொக்கியம், ஒரு 

 த்தி, ஒரு முழு ஆேணம் ய ொன்ைை), ஒவ்சேொரு ச ொல்னலயும் யேறு ட்ட  ண்புக்கூறுகளின் 

தின யன்/சேக்டொர் (vector) அல்லது கூடுதல் அனமப் ொக்க ேழிகளில், எடுத்துக்கொட்டொக, 

ச ொற்களுக்கினடயய உள்ள உைவுகளின் ஒரு கினளயனமப் ொக (tree) அல்லது ஒரு ேனர டமொக 

(graph) உருப் டுத்தம் ச ய்யலொம்.  குைிப்புனர/யமற்யகொள் சதொிேனடேிலிருந்து (reference 
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inventory) ச ொருத்தமொை ச ொருண்னமனயத் யதர்ந்சதடுக்கத் தொைியக்க சநைிமுனைகனள 

அனுமதிக்கக் கூடுதல் அைிவு மூலேளங்களுடன் கூடிய சூழலில் ஒரு ச ொல்லின் உருப் டுத்தம் 

முக்கியமொை ஆதரேொகும்.  

 சூழனல உருப் டுத்தம் ச ய்ய ஒரு குழுமப்  ண்புக்கூறுகள் சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைை.  

இனே ச ொல்ேனகப் ொட்டு அனடயொளங்கள் (part-of-speech tags), இலக்கண உைவுகள் 

(grammatical relations), ச ொல்லன்கள் ய ொன்ை முன்ைர் கூைப் ட்ட முன்ச யற் ொங்கு 

நடேடிக்னககளிலிருந்து ேினளயும் தகேல்கனள உட் டுத்தும். (ஆைொல் இேற்ைிற்கு மட்டும் 

எல்னலப் டுத்தப் ட்டுள்ளது என்று கூைேியலொது.) நொம் இப் ண்புக்கூறுகனளப்  ின்ேருமொறு 

குழுமலொம்.  

ேட்டொரப்  ண்புகூறுகள் (local features): இனே ஒரு ச ொல்  யன் ொட்டின் ேட்டொரச் சூழனல 

உருப் டுத்தம் ச ய்கின்ைது; அதொேது ச ொல்ேனகப் ொடு அனடயொளங்கள் (part-of-speech tags), 

ச ொல் ேடிேங்கள் (word forms), இலக்குச் ச ொல்னலப் ச ொறுத்து இருப் ிடங்கள் 

என் ைேற்னையும் உட் டுத்தி இலக்குச் ச ொல்னலச் சுற்ைிய  ிறு எண்ணினகயிலொை 

ச ொற்களின்  ண்புக்கூறுகனள உருப் டுத்தம் ச ய்யும்.   

தனலப்புப்  ண்புக்கூறுகள் (topical features):  இது ேட்டொரப்  ண்புக்கூறுகளுக்கு முரணொக ஒரு 

 னுேலின் அல்லது கருத்தொடலின் ச ொதுத் தனலப்ன  ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்கின்ைது; 

இவ்ேொறு இது ச ொதுேொைசூழல்கனள (எ.கொ. ச ொற்களின் ஒரு  ொளரம், ஒரு ேொக்கியம், ஒரு 

சதொடர், ஒரு  த்தி ய ொன்ைனே) உருப் டுத்தம் ச ய்கின்ைது.  

சதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள் (syntactic features): இனே சதொடொியல் குைிப்புகனளயும் (syntactic 

cues) ஒயர ேொக்கியத்திற்குள் இலக்குச் ச ொல்லுக்கும்  ிை ச ொற்களுக்கும் இனடயில் 

 ங்சகடுப் ொளர்-தனலனம உைவுகனளயும் (argument-head relations) உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

(இச்ச ொற்கள் ேட்டொர சூழலுக்கு சேளியயயும் ேரலொம் என் னதக் கேைத்தில் சகொள்ளவும்.) 

ச ொருண்னம ொர்  ண்புகூறுகள் (semantic features):  இனே சூழல், ச ொருட்புலச், 

சுட்டிக்கொட்டிகள் (domain indicators) ய ொன்ைேற்ைில் ேரும் ச ொற்களின் முன்ைர் 

நிர்ணயிக்கப் ட்ட ச ொருண்னமகள் ய ொன்ை ச ொருண்னமயியல்  ண்புக்கூறுகனள 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும்.    
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 இப் ண்புக்கூறுகளின் குழுமம் அடிப் னடயில் ஒவ்சேொரு ச ொல் யநர்வும் (ச ரும் ொலும் 

ஒரு ேொக்கியத்திற்குள்) ஒரு  ண்புகூறு தின யைொக/சேக்டொரொக (feature vector) 

மொற்ைப் டயேண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக அட்டேனண 1  ின்ேரும் ேொக்கியங்களுக்கு ஒரு 

 ொத்தியமொை  ண்புக்கூறு சேக்டொொின்/தின யநொக்கின் ஒரு எளிய எடுத்துக்கொட்னட 

எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது: 

அட்டேனண 1: bank என்ை ச யனர இலக்கொகக் சகொண்ட இருேொக்கியங்களுக்குப்  ண்புக்கூறு 

சேக்டர்களின்/தின யநொக்குகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ேொக்கியம் w-2 w-1 w+1 w+2  ச ொருண்னம 

அனடயொளம் 

(e) - Determiner Verb Adj FINANCE 

(f) Preposition Determiner Preposition Determiner SHORE 

 

அட்டேனண 2: ச ொல் சூழல்களின் யேறு ட்ட அளவுகள்  

சூழல் ேடிே அளவு சூழல் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

மொயைொகிரொம் 

(monogram) 

…bar… 

ன கிரொம் (bigram) …friendly bar… 

…bar and… 

டினரகிரொம் (trigram) …friendly bar and… 

…bar and a… 

…and friendly bar… 

 ொளரம் (ேடிேளவு ± n) 

(2n + 1) -grams 

…warm and friendly bar and a cheerful… (n=3) 

…area, a warm and friencly bar and a cheerful dining roon… (n=5) 

ேொக்கியம் There is a lounge area, a warm and friendly bar and a cheerful 

dining room.  

 This is a very nice hotel. There is a lounge area, a warm and 

friendly bar and a cheerful dining room. A buffet style breakfast is 
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served in the dining room between 7 A.M. and 10 A.M. 

 

 (e) The bank cashed my check, and 

 (f) We sat along the bank of the Tevere river, 

இங்கு bank நமது இலக்குச் ச ொல் ஆகும்; யமலும் நம்முனடய தின யன்கள்/சேக்டர்கள் bank-

இன் இடது க்கமும் ேலது க்கமும் இரு ச ொற்களின் ச ொல்ேனகப் ொடு அனடயொளங்களுக்கு 

நொன்கு ேட்டொரப்  ண்புக்கூறுகனளயும் ஒரு ச ொருண்னம ேனகப் டுத்தனலயும் உட் டுத்தும் 

(நமது எடுத்துக்கொட்டில் FINANCE  அல்லது SHORE).  

 அட்டேனண 2-இல் bank என்ை ச ொல்னல இலக்கொகக் சகொண்டு யேறு ட்ட சூழல் ேடிே 

அளவுகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள் எடுத்துனரக்கப் ட்டுள்ளை. ேடிே அளவுகள் n-

கிரொம்களிலிருந்து, (அதொேது இலக்குச் ச ொல்னலயும் உள்ளடக்கிய n ச ொற்களின் ஒரு 

சதொடர்ேொின ) குைிப் ொக மொயைொகிரொம் (n=1), ன கிரொம் (n=2), டினரகிரொம் (n=3) 

என் திலிருந்து இலக்குச் ச ொல்னல உள்ளடக்கிய ஒரு முழு ேொக்கியம் அல்லது  த்தி ேனர 

ேொின ப் டுத்தும். சுற்ைி இருக்கும் ச ொற்களின் இருப் ிடத்தின் அடிப் னடயில் (இலக்குச் 

ச ொல்லின் ேலது க்கதியலொ இடது  க்கத்தியலொ) n-கிரொமுகளுக்குப்  ல ேிருப் த்யதர்வுகனளச் 

ச ய்யேியலும் என் னதக் கேைிக்கவும்; இருப் ினும் ±n ேடிே அளவுள்ள ஒரு  ொளரம் இலக்குச் 

ச ொல்னலச் சுற்ைி னமயமிட்டுள்ள ஒரு (2n+1) கிரொமொகும்.    

 கினளயனமப்புகள் அல்லது ேனர டங்கள் ய ொன்ை கூடுதல் அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் ட்ட 

உருப் டுத்தங்கனளச் ச ொல்லின் சூழல்கனள உருப் டுத்தம் ச ய்ய  யன் டுதேியலும்; இது 

ஆற்ைலுடன் ஒரு முழுப்  னுேனலயும் அளக்கேியலும்.  சேயரொைிஸ் (Vèronis) ய ர்ந்துேருனக 

ேனர டங்கனள (coocurrence graphs) உருேொக்குகின்ைொர் (ஒரு எடுத்துக்கொட்டு  டம் 7-

கொட்டப் ட்டுள்ளது); மிஹல்ச  மற்றும்  ிைர் (Mihalcea et al 2004) மற்றும் நேிக்லி மற்றும் 

சேலர்டி (Navigli and Velardi 2005)  ொனத (path), இனணப்பு ஆய்வு (link analysis) 

ய ொன்ைனேக்குப் ச ொருண்னமயியல் ேனர டங்கனள (semantic graphs) உருேொக்குகின்ைைர்.  
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 டம் 7:  barn-இன்  ொத்தியமொை ேனர ட உருப் டுத்தம் 

          chocolate                lounge 

          full 

     

                    crowded  

    soap       bar 

              Iron                        friendly 

                       coffee 

  

சூழல் சேக்டர் (context vector) ய ொன்ை தட்னடயொை உருப் டுத்தங்கள் (flat representations) 

கண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொருண்னமமயக்கநீக்க சநைிமுனைகளுக்குப் (supervised disambiguation 

methods) ச ொருத்தமொைதொகும்;  யிற் ி மொதிொிகள் ச ொரும் ொலும் இவ்ேடிேில் தொன் உள்ளை. 

இதற்கு முரணொக அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் ட்ட உருப் டுத்தங்கள் (unstructured representations) 

கண்கொணிக்கப் டொத (unsupervised) மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை (knowledge based) 

சநைிமுனைகளில் கூடுதல்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை; அனேகள் ச ொருண்னம ொர் 

ேனலயமப்புகளிலும் கணிைி ொர் ச ொற்களஞ் ியங்களிலும் குைியைொக்கம் ச யப் ட்ட 

கருத்துருக்களுக்கு இனடயிலொை ச ொல் ொர் மற்றும் ச ொருண்னம ொர்  ரஸ் ர உைவுகனள 

முழுேதுமொகப்  யன் டுத்தேியலும்.  (அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் ட்ட மற்றும் அனமப் ொக்கம் 

ச ய்யப் டொத இரண்டிலும்) சூழலின் ச ொருத்தமொை ேடிே அளனேத் யதர்ந்சதடுப் து 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ேழிமுனை ேனரேின் முன்யைற்ைத்தில் ஒரு முக்கியக் 

கொரணியொகும் என் னதக் கேைத்தில் சகொள்ளவும்; இது மயக்கநீக்கச் ச யன்னமனயப் 

 ொதிப் தொக அைியப் டுகின்ைது [ ொர்க்க எடுத்துக்கொட்டு Yarowsky and Florian 2002); Cuadros 

and Rogau (2006)]. 

  ின்ேரும் துனணப் குதியில், ச ொற் சூழல்களின் உருப் டுத்தத்திற்குப் 

 யன் டுத்தேியலும் யேறு ட்ட ேனக டுத்தும் சநைிமுனைகள் ேிளக்கப் ட்டுள்ளை. 

4.1.4 ேனக டுத்தும் சநைிமுனைகளின் ேிருப் த்யதர்வு (choice of classification methods)  

 இறுதி நடேடிக்னக ேனகப் டுத்தும் சநைிமுனையின் ேிருப் த்யதர்ேொகும். ச ொல் 

மயக்கநீக்கத்தின் தீர்வுக்கொை ச ரும் ொன்னமயொை அணுகுமுனைகள் இயந்திரக் கற்ைலின் 
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(machine learning) களத்திலிருந்து ேளர்ந்ததொகும்/உருேொைதொகும். இது ேலுேொை 

கண்கொணிப் ிலிருந்து இக்களத்தின் ஒர் ஆழமொை னகயொளலுக்கு யேண்டித் சதொடொியல் மற்றும் 

அனமப் ியல் அனமப்ச ொழுங்கு புொிதல் (syntactic and structural pattern recognition) 

அணுகுமுனைகள் ( ொர்க்க Mitchell 1997, Alpaydin 2004) ேனரப்  ரந்துகிடக்கின்ைது. 

 ரந்தநினலயில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் இரு முக்கியமொை அணுகுமுனைகனள  

யேறு டுத்தலொம்:  

கண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Supervised WSD): இவ்ேணுகுமுனைகள் 

புலக்குைிப்பு ச ய்யப் ட்ட  யிற் ிக் குழுமங்களிலிருந்து (labeled training sets) ஒரு 

ேனகப் டுத்துேொனை (classifer) கற்க இயந்திரம்-கற்ைல் உ ொயங்கனள/நுட் ங்கனள (machine 

learning techniques) அதொேது ச ொருத்தமொை ச ொருண்னமப் புலக்குைிப்புகளுடன் (அல்லது 

ேகுப்புகளுடன்)  ல  ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் குைியைொக்கம் ச ய்யப் ட்ட 

எடுத்துக்கொட்டுக்களின் குழுமங்கனளப்  யன் டுத்துகின்ைை.   

கண்கொணிக்கப் டொத ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (unsupervised WSD): இந்சநைிமுனைகள் 

புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத தரவுத்சதொகுதிகள் அடிப் னடயில் அனமந்தனே; சூழலில் ஒரு 

ச ொல்லின் ச ொருண்னம ேிருப் த்யதர்னேத் தரயேண்டி னகயொல் ச ொருண்னம-

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட (sense tagged) எந்தத் தரவுத்சதொகுதினயயும்  யன் டுத்துேதில்னல.   

 யமலும் நொம் அைிவு-அடிப் னடயிலொை (Knowledge-based) (அல்லது அைிவுச்-

ச ழுனமயொை, அல்லது அகரொதி-அடிப் னடயிலொை) மற்றும் தரவுத்சதொகுதி-அடிப் னடயிலொை 

(corpus-based) (அல்லது அைிவு-ஏழ்னமயொை) அணுகுமுனைகளுக்குள் 

யேற்றுனமகொணயேண்டும். முந்னதயது இயந்திரம்  டிக்கேியலும் அகரொதிகள் (machine redable 

dictionaries), ச ொருட்புல அகரொதிகள் (thesauries), மூலப்ச ொருண்னம ஆய்வுகள் (ontologies) 

ய ொன்ை புைஞ் ொர்ந்த ச ொல் மூலேளங்கனளச் (external lexical resources)  ொர்ந்துள்ளது; 

 ிந்னதயது ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு இம்மூலேளங்களில் எனதயும்  யன் டுத்தேில்னல.   
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 supervised          ∙d 

        ∙h  

          ∙g 

 supervision          ∙c            ∙e  

 

       ∙f 

    ∙b 

   Fully unsupervised      ∙i 

    ∙a 

     

     Knowledge-poor       knowledge      knowledge-rich 

 

 டம் 8-இல் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க அணுகுமுனைகள் இரு ொிமொண சேளியில் 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளை. ேனகப் டுத்தல் கண்கொணிப் ின் அளபு ஆகும்; அதொேது 

ஒழுங்குமுனையொல்  யன் த்தப் டும் ச ொருண்னம-அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட்ட தரவுக்கும் 

புலக்குைிப்பு அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுக்கும் உள்ள  ேிகிதமொகும்: ஒரு ஒழுங்குமுனை 

ச ொருண்னம-புலக்குைிப்புச ய்யப் ட்ட  யிற் ித் தரனே (training data) மிகக்கூடுதலொகப் 

 யன் டுத்திைொல் அவ்சேொழுங்குமுனை முழுேதும் (அல்லது ேலுேொக) கண்கொணிக்கப் ட்ட 

ஒழுங்குமுனை என்றும், ஒழுங்குமுனை ஒரு ேனகப் டுத்துேொனைக் (classifer) கற்க யேறு ட்ட 

ேிகிதங்களில் ச ொருண்னம-புலக்குைிப்புச ய்யப் ட்ட மற்றும் புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத 

தரனேப்  யன் டுத்திைொல் அவ்சேொழுங்குமுனை  குதி கண்கொணிக்கப் ட்ட அல்லது ேலுேற்ை 

(அல்லது மிகக்குனைேொக) கண்கொணிக்கப் ட்ட ஒழுங்குமுனை என்றும் ேனரயனை ேிளக்கம் 
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ச ய்யப் டும்.  டத்தில்  மதளத்தின்  ிொிேொைது ஒழுங்குமுனையொல்  யன் டுத்தப் டுகின்ை 

அகரொதி ேனரயனை ேிளக்கங்கள், ச ொல்-ச ொருண்னம ொர் உைவுகள், ச ொருட்புலப் 

புலக்குைிபுகள் மற்றும்  ிைேற்னை உள்ளடக்கிய எல்லொப்  ிை தரவுகனளயும் கருத்தில்சகொண்ட 

அைிேின் அளனே உருப் டுத்தம் ச ய்கின்ைது.  

 துரதிருஷ்ட ே மொக, அடுத்தப்  குதியில் ேிளக்கப் ட்டுள்ள  மதளத் திட்டேட்டமொை 

சநைிமுனைகனள நினலயில் னேக்க இயலொது; ஏசைன்ைொல் ஒரு யேயேைொை எண்ணொக அைிவு 

மற்றும் கண்கொணிப்பு என் தன் அளனே மதிப் ிடுேதில்  ிக்கல் இருக்கின்ைது. இருப் ினும் நொம் 

(a)-இலிருந்து (i) ேனர எழுத்துக்களுடன்  டம் 8-இல் எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ள இடத்தின் மீது 

ச ொதுேொை அணுகுமுனைகளின் யதொரொயமொை நினலனய அனடயொளம் கொண முயல்கின்யைொம்: 

(a) எந்த அளவு அைினேயும் (ச ொருண்னம சதொிேனடவுகனளக் கூட)  யன் டுத்தொத முழுேதும் 

கண்கொணிக்கப் டொத சநைிமுனைகள்; (b) & (c) கண்கொணிப் ின் குனைந்த அளவு அல்லது  குதி 

அளனே யேண்டும் மிகக் குனைேொக கண்கொணிக்கப் ட்ட மற்றும்  குதி கண்கொணிக்கப் ட்ட 

அணுகுமுனைகள்; (d) கண்கொணிக்கப் ட்ட அணுகுமுனைகள் (இயந்திரம்-கற்ைல் 

ேனகப் டுத்திகள்).  இடத்தில் குைிப் ிட்ட  ிை புள்ளிகனளத் சதொடர்பு டுத்தும் அணுகுமுனைகள் 

கூடுதல் கடிைமொகும் மற்றும் தைிநினல சநைிமுனைகளின் குைிப் ிட்ட நினையேற்ைனலச்  ொர்ந்து 

அனமயும். இருப் ினும் ேனர ட அனமப்பு (graph structutre) ச ொருண்னமயில் 

ேனலயனமப்புகள் (semantic networks) ய ொன்ை அனமப்பு ொர்  ிைப் ியல்புகனளச் (g) 

 ொர்ந்திருக்கும் ச ரும் ொன்னமயொை அைிவு-அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் ச ொதுேொக 

ச ொருள்ேிளக்க யமலுைல் (gloss overlap) (e) அல்லது ச ொற் ச ொருண்னம அதிகொரத்னத (sense 

dominance) (f) நிர்ணயிக்கும் சநைிமுனைகள் அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகனள ேிடக் கூடுதல் 

கண்கொணிப்ன யும் அைினேயும்  யன் டுத்தும். இறுதியொகப் னகயொல் குைியைொக்கம் 

ச ய்யப் ட்ட களப் புலக்குைிப்புகனளப்  யன் டுத்தும் ச ொருட்புலத்தொல்-இயக்கப் ட்ட 

(domain-deiven) அணுகுமுனைகள் ச ொருண்னமச்  ொத்தியங்கனள மதிப் ிடுேதற்குக் 

கண்கொணிக்கப் ட்ட கூறுகனள உட் டுத்திைொல் அனத (h)  என்ை புள்ளினயச் சுற்ைி 

னேக்கேியலும்; அப் டியில்னல என்ைொல்   (i) என்ை புள்ளினயச் சுற்ைி னேக்கேியலும்.   

 இறுதியொக நொம் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னத அனடயொளக்குைி/ச ொல்லலகு-

அடிப் னடயில்லைது (token-based) மற்றும் ேனக-அடிப் னடயிலொைது (type-based) என்று 
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ேனகப் டுத்தலொம். ச ொல்லலகு/அனடயொளக்குைி அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் ஒரு 

ச ொல் அது யதொன்றும் சூழனலப் ச ொறுத்து அச்ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு யநர்வுடனும் ஒரு 

திட்டேட்டமொை அர்த்தத்னதத் சதொடர்பு டுத்துகின்ைது. இதற்கு முரணொக ேனக 

அடிப் னடயிலொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு  னுேலுக்குள் ஒரு ச ொல்லொைது 

ஒருமுகப்ய ொக்கொக ஒயர அர்த்தத்துடன் குைிப் ிடப் டுகின்ைது என்ை ஊகம் அடிப் னடயில் 

அனமகின்ைது. இதன் ேினளேொக இந்சநைிமுனைகள் முழுப்  னுேலின் ஆய்ேிலிருந்து ஒரு 

ச ொல்லுக்கு (முக்கியமொை ச ொருண்னம என்று அனழக்கப் டுகின்ை) ஒரு ச ொருண்னமனய 

அனுமொைிக்கவும் அப் னுேலுக்குள் ஒவ்சேொரு யநர்வுக்கும் அனத ஒதுக்கவும் ச ய்யும். ஒரு 

ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு யநர்வுக்கும்  னுேல் முழுேதற்கும் ச ரும் ொன்னமயொை ச ொருண்னமனய 

ஒதுக்கி அனடயொளக்குைி/ச ொல்லலகு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகனள ேனக 

அடிப் னடயிலொை முனையில் நினையேற்ை யேண்டி மொற்ைியனமக்க இயலும் என் னதக் 

கேைத்தில்சகொள்ளவும்.  

 முதலொேது நொம் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு யேண்டிச் சுத்தமொை 

கண்கொணிக்கப் ட்ட மற்றும் கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைகனள யமயலொட்டொமொய்ப் 

 ொர்க்கின்யைொம் (முனையய  குதி 4.3 மற்றும்  குதி 4.4).  அடுத்த டியொக ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்திற்கு அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகனள ேிளக்குகின்யைொம் ( குதி 4.5); 

யமலும் கலப் ிை சநைிமுனைகனள முன்னேக்கின்யைொம். இவ்ேணுகு முனைகளின்  லேற்ைிற்கு 

எடுத்துனரக்கப் ட்ட நினையேற்ைம் உள்ளுக்குள்ளொை அல்லது  ிைிய அளேிலொை 

 ொிய ொதனைகள் அடிப் னடயிலொைது. நொம்  குதி 4.7-இலும் 4.8-இலும்  ொிய ொதனை 

மதிப்பீட்டில் கேைக்குேிப்பு ச ய்யேொம்; இங்கு எவ்ேொறு ச ொரும் ொலொை ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க ஒழுங்கனமப்புகள் அேற்ைின் நினையேற்ைத்னத யமம் டுத்த யேண்டி 

உக்திகளின்/நுட் ங்களின் கலனேனயத் தற்ய ொது  யன் டுத்துகின்ைை என்று  ொர்ப்ய ொம்.  

4.2 கண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொண்னமமயக்கநீக்கம் (Supervised Disambiguation) 

கழிந்த 15 ேருடங்களொக, இயற்னக சமொழி ஆய்வு னகயொல் உருேொக்கப் ட்ட 

ஒழுங்குமுனைகளிலிருந்து (manually grafted system) தொைியக்க ேனகப் டுத்தும் 

சநைிமுனைகளின் (automatic classification methods)  யன் ொட்டிற்கு மொைியது (Cardie and 

Mooney 1999). இயந்திரம் கற்ைல் நுட் ங்கனள (machine learning techniques)) யநொக்கிய 
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ஆர்ேத்தின் அதிகொிப்பு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின்  ிக்கலுக்குப்  யன் டுத்தப் டும்  ல 

கண்கொணிக்கப் ட்ட அணுகுமுனைகளில்  ிரதி லித்தது. கண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் னகயொல் ச ொருண்னம-அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுக் குழுமங்களிலிருந்து 

ேனக டுத்தினயத் தூண்ட இயந்திரம்-கற்ைல் நுட் ங்கனளப்  யன் டுத்துகின்ைது. ச ொதுேொக 

[ச ரும் ொன்னமயும் ச ொல் ேல்லுநர் (word expert) என்று அனழக்கப் டுகின்ை] ேனகப் டுத்திகள் 

(classifiers) ஒரு தைிச் ச ொல்லுடன்  ம் ந்தமுள்ளது; யமலும் அச்ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு 

யநர்வுக்கும் தகுந்த ச ொருண்னமனய ஒதுக்குேதற்கு யேண்டி ஒரு ேனகப் டுத்தும் ச யல் ொட்னட 

நினையேற்றுகின்ைது. ேனகப் டுத்தினயக் கற்கப்  யன் டுத்தப் டும்  யிற் ிக் குழுமம் (training 

set) எடுத்துக்கொட்டுகளின் ஒரு குழுமத்னதக்  ிைப் ம் மொகக் சகொண்டிருக்கும்; இதில் தரப் ட்ட 

இலக்குச் ச ொல் ஒரு யநொக்கீட்டு அகரொதியின் ச ொருண்னமத் சதொிேனடேிலிந்து ஒரு 

ச ொருண்னமயொல் னகயொல் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.   

ச ொதுேொகப் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கத்திற்குக் கண்கொணிக்கப் ட்ட அணுகுமுனைகள் 

கண்கொணிக்கப் டொத சநைிமுனைகனளக் கொட்டிலும் நல்ல முடிவுகனளப் ச ற்றுள்ளை.  அடுத்த 

துனணப் குதிகளில், மிக அைிமுகமொை இயந்திரம் கற்ைல் சநைிமுனைகள் மதிப்புனர 

ச ய்யப் டும்; யமலும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கக் களத்தில் அனே சூழ்நிலயொக்கம் 

ச ய்யப் டும்.     

4.2.1 தீர்மொைப்  ட்டியல்கள் (Decision lists) 

 ய ொதனை யநர்வுகனள ேனகப் ொடு ச ய்ேதற்குப்  யன் டும் ேொின ப் டுத்தப் ட்ட 

ேிதிகளின் குழுமம் (ordered set of rules) ஒரு தீர்மொைப்  ட்டியல் (decision list) (Rivest 1987) 

ஆகும் (ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க நிகழ்னேப் ச ொறுத்தேனரயில் இது ஒரு இலக்குச் 

ச ொல்லுக்குப் ச ொருத்தமொை ச ொருண்னமனய ஒத்துக்கப்  யன் டும்.) இனத 

‘’இல்னலசயன்ைொல்-மற்சைொன்று/‘if-then-else’ ேிதிகளின் ஒரு  ட்டியலொகக் கொணேியலும். ஒரு 

 யிற் ிக் குழுமம் ஒரு குழுமப்  ண்புக்கூறுகனளத் தூண்டுேதற்குப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

இதன் ேினளேொக ேனக ேிதிகள் (rules of the kind) ( ண்புக்கூறு-மதிப்பு, ச ொருண்னம, 

மதிப்ச ண்) உருேொக்கப் டுகின்ைை. இவ்ேிதிகளின் இைங்குேொின  மதிப்ச ண் அடிப் னடயில் 

இவ்ேிதிகளின் நிரல் (ordering of these rules) தீர்மொைப்  ட்டியனலக் சகொண்டிருக்கும்.   
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 w என்ை ச ொல்லின் யநர்வும் ஒரு  ண்புக்கூறு சேக்டொரொக இதன் உருப் டுத்தமும் 

தரப் டுனகயில் தீர்மொைப்  ட்டியல் தணிக்னக ச ய்யப் டுகின்ைது ( ொிய ொதிக்கப் டுகின்ைது); 

உள்ளீட்டு சேக்டொருடன் ச ொருந்தும் உயர்ந்த மதிப்ச ண் ஒதுக்க/தரப் ட யேண்டிய 

ச ொற்ச ொருண்னமனயத் சதொிவு ச ய்கின்ைது: 

  Ŝ= argmaxSiєSensesD(w) score (Si). 

 யசரொவ்ஸ்கியின் கருத்துப் டி (Yarowsky 1994), Si என்ை ச ொருண்னமயின் மதிப்ச ண் 

(score)  ண்புக்கூறு மதிப்ச ண்களுக்கினடயில் மிகக்கூடுதலொகக் கணக்கிடப் டுகின்ைது; இதில் 

 ண்புக்கூறு f-இன் மதிப்ச ண், ச ொருண்னம Si-இன் நிகழ்வுத்தகனமகளின் லொகிரதம் தரப் ட்ட 

 ண்புக்கூறு f-இன்  ிை அர்த்தங்களின் நிகழ்வுத்தகனமகளின் சமொத்தத்தொல் ேகுக்கப் டும் 

லொகிரதம் ஆகக் கணிக்கப் டுகின்ைது.   

 

 Score (Si) = max log  P(Si | f) 

       Σ j≠ i P(Sj | f)   

 தீர்மொைப்  ட்டியலின் எளினமயொை எடுத்துக்கொட்டு அட்டேனண 3-இல் 

எடுத்துனரக்கப் ட்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டில் உள்ள முதல் ேிதி bank என் தன் நிதிப் 

ச ொருண்னமக்குப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது மற்றும் இடதுபுைச் சூழலொக accounts with என் னத 

எதிர் ொர்க்கின்ைது; மூன்ைொேது bank என் தற்கு ேிைியயொகப் ச ொருண்னமயில் (எ.கொ. a bank of 

blood, a bank of food)  யன் டுத்தப் டுகின்ைது; இவ்ேொறு ச ன்றுசகொண்டிருக்கும். 

 அட்டேனண 3: தீர்மொைப்  ட்டியலின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

 Feature Prediction Score 

Account with bank Bank/FINANCE 4.83 

Stand/V on/P…bank Bank/FINANCE 3.35 

Bank of blood Bank/SUPPLY 2.48 

work/V…bank Bank/FINANCE 2.33 

the left/J bank Bank/RIVER 1.12 

of the bank - 0.01 
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 மூல சேளிப் ொட்டின்/கருத்தொக்கத்தின் (Rivest 1987) தீர்மொைத்தில் உள்ள ஒவ்சேொரு 

ேிதியும் மதிப் ிடப் டொதது மற்றும் அனே  ண்புக்கூறுகளின் இனணப்ன க் சகொண்டிருக்கும்; 

ஆைொல் யயரொவ்ஸ்கியின் அணுகுமுனையில் ஒவ்சேொரு ேிதியும் மதிப் ிடப் ட்டது மற்றும் அனே 

ஒயர ஒரு  ண்புகூனை மட்டும் சகொண்டிருக்கும். தீர்மொைப்  ட்டியல் முதல் ச ன்ஸ்ேல் 

மதிப்பீட்டுப் ய ொட்டிகளில் (Senseval evaluation competitions) (எ.கொ. Yarowsky 2000) மிக 

சேற்ைிகரமொை நுட் மொக அனமந்தது. அகிசர மற்றும் மொர்டிசைஸ் (Agirre and Matinez 2000) 

னககளொல் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதிகளின் குனைேொல் ஏற் ட்ட அைிவுப்ய று 

சநருக்கடினயத் (knowledge acquisition bottleneck) தணிக்கும் முயற் ியில் அேற்னைப் 

 யன் டுத்துகின்ைைர்.  

4.2.2 தீர்மொைக் கினளகள் (decision trees) 

  யிற் ித் தரவுக் குழுமத்னதத் திரும் த்திரும் ப் (மறுதரேொகப்)  ிொிக்கும் ஒரு கினள 

அனமப்புடன் ேனகப் டுத்தும் ேிதிகனள உருப் டுத்தம் ச ய்யப்  யன் டுத்தப் டும் ஒரு 

 யைினல ொர் மொதிொி (predicative model) ஒரு தீர்மொைக் கினளயொகும். தீர்மொைக் கினளயின் 

ஒவ்சேொரு உட்புைமொை கணுவும் ஒரு  ண்புக்கூறு மதிப் ின் மீதொை ஒரு  ொிய ொதனைனய 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும். ஒரு இறுதிக் கணுனே (அதொேது ஒரு இனலனய) அனடனகயில் ஒரு 

ேினைப் ொடு (predication) உருேொக்கப் டும்.  

 கழிந்த  த்தொண்டு கொலங்களில் தீர்மொைக் கினளகள் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்திற்கு அொிதொகப்  யன் டுத்தப் ட்டு ேந்தது. தீர்மொைக் கினளகள் ஒழுங்கொகவும் 

மைிதரொல்  டிக்கேியலும் ேழியிலும்  யைினல ொர் மொதிொினய உருப் டுத்தம் ச ய்தொலும் அனே 

 ல ேிேொதங்களொல்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளை:  ல எண்ணிக்னகயிலொை மதிப்புகளுடன் கூடிய 

 ண்புக்கூறுகளின் கொரணமொகத் தரவுப்  ற்ைொக்குனை,  ிைிய அளேிலொை  யிற் ி குழுமங்கள் 

கொரணமொக ேினைப் ொடுகளின் நம் த்தகொனம.   

  டம் 9-இல் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீகத்திற்கு ஒரு தீர்மொைக் கினளயின் ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு எடுத்துனரக்கப் ட்டுள்ளது.  எடுத்துக்கொட்டொக “we sat on a bank of sand” என்ை 

ேொக்கியத்தில் bank என்ை ச யர் ேனகப் டுத்தப் டயேண்டுசமன்ைொல், கினள no-yes-no 

 ொனதனயப்  ின் ற்ைிய  ின்ைர் bank/RIVER என்ை ச ொருண்னமயின் ேிருப் த்யதர்வு 
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ச ய்யப் டுகின்ைது. (-) என்ை பூஜிய மதிப்பு சகொண்ட இனல குைிப் ிட்ட  ண்புக்கூறு மதிப்புகள் 

அடிப் னடயில் எந்த ேிருப் த்யதர்னேயும் ச ய்யேியலொது என் னதக் சுட்டிக்கொட்டுகிைது. 

 

 டம் 9: தீர்மொைக் கினளயின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

 

     Bank account? 

 

    No        yes 

 

   Bank of?                Bank/FINANCE 

 

  No        yes 

    

    -                     Bank of COUNTRY 

 

                                                 No    yes 

 

                                               Bank/RIVER   bank/FINANCE 

 

 

4.2.3 சநய்வ் ச ய்ஸ் (Naïve Bayes) 

 ஒரு சநய்வ் ச ய்ஸ் ேனகப் டுத்தி (Naïve Bayes classifier) ச ய்ஸ் ின் 

ேொய் ொட்டின்/சூத்திரத்தின்  யன் ொட்டின் அடிப் டியிலொை ஒரு எளிய 

நிகழ்வுத்தகனம ொர்/ ொத்தியம் ொர் ேனகப் டுத்தியொகும் (probabilistic classifier). இது சூழலில் fj 

 ண்புகூறுகள் தரப் டுனகயில் ச ொல் w-இன் ஒவ்சேொரு அர்த்தம் Si இன் கட்டுப் ொடு 

 ொத்தியதின்/நிகழ்வுத்தகனமயின் கணிப்ன ச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது.  ின்ேரும் 

சூத்திரத்னத/ேொய்ப் ொட்னட அதிகொிக்கும் Ŝ சூழலில் மிகப்ச ொருத்தமொை அர்த்தமொகத் 

சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது.  
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S = argmax   P(Si | f1, . . . , f m) = argmax        P( f1, . . . , fm | Si)P(Si) 

        Si∈SensesD(w)     Si∈SensesD(w)          P( f1, . . . , fm) 

 

   = argmax   P(Si)  P( f j | Si ), 

      Si∈SensesD(w)                    

m 

J=1 
   

இதில் m   என் து  ண்புக்கூறுகளின் எண்ணிக்னக, இறுதி ேொய்ப் ொட்டு அர்த்தம் 

தரப் டுனகயில்,  ண்புகூறுகள் கட்டுப் ொடு அடிப் னடயில் சுதந்திரமொைது என்ை 

அனு ேம் ொரொ அனுமொைத்தின் அடிப் னடயில் கினடக்கப்ச றுகின்ைது. (ேகுசேண் கணக்கீடு 

 ொதிக்கொத கொரணத்தொல் அது நீக்கப் டுகின்ைது). முனையய P (Si ) மற்றும் P ( fj | Si )  என்ை 

நிகழ்வுத்தகனமகள் தீர்மொைிக்கப் டுகின்ைது. அர்த்தம் Si-இன் இருக்னகயில் Si  மற்றும் 

 ண்புக்கூறு fj -இன்  யிற் ிக் குழுமத்தில் ஒப்பீட்டு நிகழ்வுஎண்ணிக்னககளொக பூஜிய 

எண்ணிக்னககள் யநர்ச ய்யப் டயேண்டும்.  எடுத்துக்கொட்டொக அேற்னை P (Si )/N என் தொல் 

இடம்ச யர்க்க இயலும்.  இதில்  N   யிற் ிக்குழுமத்தின் அளேொகும்  [Ng 1997; Escudero et al. 

2000c]. இருப் ினும் இத்தீர்வு சமொத்தத்தின் நிகழ்தகனமகனள 1-க்கு அதிகமொகக்சகொண்டு 

ச ல்கின்ைது.  ின்ேலிப்பு (backoff)  அல்லது ச ொருகுதல் (interpolation) நடேடிக்னககள் 

இச் ிக்கல்கனள ேிலக்குேதற்குப்  திலொகப்  யன் டுப் ட இயலும்.   

  டம் 10: ச ய் ியன் ேனலயனமப்பு மொதிொியின் எடுத்துக்கொட்டு 

   

 டம் 10-இல் சநய்வ் ச ய் ின் ேனலயனமப் ின் (naïve Bayesian network), எடுத்துக்கொட்டொகப் 

 ின்ேரும்  ண்புகூறுகள் தரப் டுனகயில் The bank cashed my check  என்ை ேொக்கியத்தில் bank  

என்ை ச யர்ச ொல்லின் யநர்னே ேனகப் டுத்த ேிரும்புேதொக னேத்துக்சகொள்யேொம்: {w−1 = the, 

w+1 = cashed, head = bank, subj-verb =cash, verb-obj= −}, இதில் இரண்டு  ண்புக்கூறுகள் 

இலக்கு ேொக்கியத்தில் ச யர்ச ொல் bankஇன் இலக்கணப்  ங்களிப்ன  எழுேொயொகவும் யநரடிச் 
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ச யப் டுச ொருளொகவும் குைியைொக்கம் ச ய்கின்ைது. bankஇன் நிதி அர்த்தங்கள் தரப் டுனகயில் 

நொம்  யிற் ிக் குழுமத்திலிருந்து இந்த ஐந்து  ண்புக்கூறுகளின் நிகழ்வுத்தகனமனய 

நிர்ணயிப் தொக னேத்துக்சகொள்யேொம்: P (w−1 = the | bank/FINANCE) = 0.66, P(w+1 = cashed | 

bank/FINANCE) = 0.35, P (head = bank | bank/FINANCE) = 0.76, P (subj-verb = cash | 

bank/FINANCE) = 0.44, P(verb-obj = − | bank/FINANCE) = 0.6. யமலும் நொம் bankஇன் யநர்ேின் 

நிகழ்வுத்தகனமனயப்  ின்ேருமொறு நிர்ணயிக்கின்யைொம்: P(bank/FINANCE) = 0.36. இறுதி 

மதிப்ச ண்  ின்ேருேதொகும்: 

 score (bank /FINANCE) = 0.36 · 0.66 · 0.35 · 0.76 · 0.44 · 0.6 = 0.016. 

சுதந்திரமொை அனுமொைத்திற்குப்  ிைகும், இந்சநைிமுனை  ிை கண்கொணிக்கப் ட்ட 

சநைிமுனைகளுடன் நன்ைொக ஒப்புனம கொட்டுகின்ைது [Mooney 1996; Ng 1997; Leacock et al. 

1998; Pedersen 1998; Bruce and Wiebe 1999]. 

4.2.4 நரம்பு ொர் ேனலயனமப்பு (neural network) 

 ஒரு நரம்பு ொர் ேனலயனமப்பு (neural network) (McCulloch and Pitts 1943) 

இனணப் ியலொர் அணுகுமுனை (connectionsist approach) அடிப் னடயிலொை தரவு ஆய்வுக்கொை 

ஒரு கணிைி ொர் மொதிொினய  யன் டுத்தும் ச யற்னக நரம் ணுக்களின் ஒன்யைொசடொன்று 

இனணக்கப் ட்ட குழுேொகும் (interconnected group of artificial neurons). உள்ளீட்டுப் 

 ண்புக்கூறு (input feature), ேிரும் ப் ட  தில்ேினளவு (desired response) என்ை இனணகள் 

கற்ைல் ேழியனமப்புக்கு உள்ளீடொகும். இதன் யநொக்கம் ேிரும் ப் ட்ட  தில்ேினளவுகளுக்குப் 

ச ொருத்தமொை யமலுைல் ச ய்யொத குழுமங்களொகப்  யிற் ிச் சூழல்கனளப்  ிொிப் தற்கு 

உள்ளீட்டுப்  ண்புக்கூறுகனளப்  யன் டுத்துேதொகும். புதிய இனணகள் தரப் டுேதொல் 

இனணப்பு மதிப்புகள் ேிரும் ப் ட்ட  தில்ேினளனே உருப் டுத்தம் ச ய்யும் சேளியீட்டு அலகு 

 ிை சேளியீட்டு அலனகேிடக் கூடுதல் தீேிரத்னதக் (activation) சகொண்டிருக்கும் டித் 

சதொடர்ச் ியொக ஒழுங்கு டுத்தப் டுகின்ைது.  டம் 11-இல் ஒரு  ன்ைடுக்கு புலனுணர்வு 

நரம்பு ொர் ேனலயனமப் ின் (multilayered perception neural network) (ஒரு புலனுணர்வு என் து 

முன்யநொக்கு ஊட்டு (feedforward) நரம்பு ேனலயனமப் ின் எளிய ேனகயொகும்) ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு எடுத்துனரக்கப் டுகின்ைது; இது நொன்கு  ண்புக்கூறுகளின் மதிப்புகளொல் 
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ஊட்டப் ட்டுள்ளது; அனே சூழலில் ஒரு இலக்குச் ச ொல்லின் முன்று ச ொருண்னமகளின் 

ஒன்றுக்சகொன்று ச ொருத்தமொை மதிப்ன  (அதொேது மதிப்ச ண்னண) சேளியீடு ச ய்கின்ைது.  

 டம் 11: நொன்கு  ண்புக்கூறுகனளயும் மூன்று  தில்ேினளவுகனளயும் சகொண்ட 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு ஒரு முன்யநொக்கு ஊட்டு நரம்பு ேனலப் ின்ைலின் ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு. 

 

உள்ளீட்டு  மனைக்கப் ட்ட        சேளியீட்டு 

   அடுக்கு அடுக்கு         அடுக்கு 

    

       

 

          f1              S1 

 

         f2                      S2 

                                                                                                                                                                                                                                          

        f3                          S3  

 

       f4                

 

             

 

 நரம்பு ொர் ேனலப் ின்ைல்கள் ேிரும் ப் ட்ட  தில்ேினளேின் ச ொருத்தமொை அலகின் 

சேளியீடு ஒவ்சேொரு  யிற் ி எடுத்துக்கொட்டுக்கும் ஏதொேது  ிை அலகின் சேளியீட்னடேிட 

ச ொிதொக இருக்கும் ேனர  யிற் ி ச ய்யப் டுகின்ைது. மதிப்பீட்டிற்கு, ேனலயனமப் ிைொல் 

நிர்ணயிக்கப் ட்ட ேனகப் டுத்தல் மிகப்ச ொிய சேளியீடு சகொண்ட அலகொல் தரப் ட்டுகிைது. 

ேனலயனமப் ில் உள்ள எனடகள்/மதிப்புகள் (weights) யநர்நினலயொகயேொ எதிர்நினலயொகயேொ 

இருக்கலொம்; இவ்ேொறு  ொன்றுகளின் திரட்டு ஒரு ச ொருண்னம ேிருப் த்யதர்வுக்குச் 

 ொதகமொகயேொ எதிரொகயேொ இருப் னதச்  ொத்தியமொக்கும்.   
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  ல ஆய்வுகளில்  ிை கண்கொணிக்கப் ட்ட சநைிமுனைகனள ஒப் ிடுனகயில் நரம்பு ொர் 

ேனலயனமப்புகள் நன்ைொகச் ச யலொற்றுேதொகக் கொட்டப் ட்டுள்ளது [Leacock et al. 1993; 

Towell and Voorhees 1998; Mooney 1996]. இருப் ினும் இப் ொிய ொதனைகள் யொவும் 

ச ரும் ொன்னமயும் ஒரு  ிைிய எண்ணிக்னகயிலொை ச ொற்களின் மீதுதொன் நடத்தப் ட்டுள்ளை.  

முடிவுகனளப் ச ொருள்சகொள்ேதில் உள்ள கடிைம், மிகப்ச ொிய அளேில்  யிற் ித் தரேின் 

யதனே, சதொடக்கநினல, நலிவு ய ொன்ை கொரணிகனளத் தக்கேொறு அனமத்தல் ய ொன்ைை 

நரம்பு ொர் ேனலயனமப்புகளின் முக்கியக் குனையொகக் கூைப் டுகின்ைது. 

4.2.5 முன்மொதிொி அடிப் னடயிலொை அல்லது எடுத்துக்கொட்டு அடி னடயிலொை கற்ைல் 

(Examplar-based or Instance based learning) 

 முன்மொதிொி அடிப் னடயிலொை (exemplar-based) [(அல்லது எடுத்துக்கொட்டு 

அடி னடயிலொை (instance-based) அல்லது நினைேக அடிப் டியிலொை (memory based)] கற்ைல் 

ஒரு கண்கொணிக்கப் ட்ட ேழிமுனைேனரேொகும்; இதில் ேனகப் டுத்தல் மொதிொி (classification 

model) எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து உருேொக்கப் டுகின்ைது. இம்மொதிொியொைது  ண்புக்கூறு 

சேளியில் (feature space) புள்ளிகளொக நினைேகத்தில் எடுத்துக்கொட்டுகனளத் 

தக்கனேக்கின்ைது; புதிய எடுத்துக்கொட்டுகள் ேனகப் டுத்தப் டும் ய ொது அனே ஏறுமுகமொக 

மொதிொியில் ய ர்க்கப் டுகின்ைை.  

 இப் குதியில் இவ்ேனகயில் டும் ஒரு குைிப் ிட்ட அணுகுமுனையொை k-மிக 

அண்னமப் ட்ட அடுத்தேர் ேழிமுனைேனரனேப் [k-nearest neighbor (kNN) algorithm] 

 ொர்ப்ய ொம்; இது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் மிக உயர்ேொகச் ச யற் டும் 

சநைிமுனைகளில் ஒன்ைொகும். [Ng 1997; Daelemans et al. 1999]. 

 யக.என்.என்-இல் (kNN)/ மிக அண்னமப் ட்ட அடுத்தேொில் m  ண்புக்கூறு மதிப்புகள் 

அடிப் னடயில் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் ட்ட புதிய எடுத்துக்கொட்டின் ேனகப் டுத்தல் 

(classification) x = (x1, . . . , xm), முன்ைர் ய கொித்து னேக்கப் ட்டுள்ள எடுத்துக்கொட்டுடன் மிக 

ஒற்றுனமயுள்ள அர்த்தம் அடி னடயில் அனமந்ததொகும். X-க்கும் ஒவ்சேொரு ய கொித்து 

னேக்கப் ட்டுள்ள எடுத்துக்கொட்டு xi = (xi1 , . . . , xim) என் தற்கும் இனடயிலுள்ள தூரம் 

கணிக்கப் டுகின்ைது, எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்ேரும் ஹொமிங் (Hamming) தூரம்: 
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                           m 

 Δ(x, xi) = Σ wj δ x j , xi j 

    j=1  

இதில் wj   என் து j  மற்றும் δ(x j , xi j ) is 0 if x j = xi j ஆேது  ண்புக்கூைின் மதிபீடு/எனடயொகும்; 

இல்னலசயன்ைொல் 1. அண்னமப் ட்ட யநர்வுகளின் குழுமம் k சதொிவுச ய்யப் டுகின்ைது மற்றும் 

புதிய யநர்வுகள் குழுமத்திற்குள் ச ரும் ொலொை எண்ணினகயுள்ள யநர்வுகளுக்கு 

ஒதுக்கப் டுகின்ை ேகுப்ன ச்  ொர்ந்ததொக அனுமொைிக்கப் டுகின்ைது. 

  டம் 12: இரு ொிமொண தளத்தின் மீது kNN ேனகப் டுத்தலின் எடுத்துக்கொட்டு 

 

 

மிக அண்னமப் ட்ட அடுத்தேர்களின் எண் kஐ  ொிய ொதனை ேொயிலொக நிர்ணயிக்கேியலும். 

 டம் 12 கொட் ியொக எவ்ேொறு புதிய யநர்வுகள் k-ஆேதன் மிக அண்னமப் ட்ட அடுத்தேருடன் 

சதொடர்பு டுத்துகின்ைது எை எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது: ஒயர அர்த்தத்திற்கு ஒதுக்கப் டுகின்ை/ 

தரப் டுகின்ை யநர்வுகள்  ல்யகொணத்தில்/ ொலிகொைில் அடக்கப் ட்டுள்ளது; கறுப்புப் புள்ளிகள் 

புதிய யநர்வுகளின் மிக அண்னமப் ட்ட அடுத்தேர்கள்;   ிை யநர்வுகள்  ொம் ல் நிைத்தில் 

ேனரயப் ட்டுள்ளை. புதிய யநர்வு ஐந்து கறுப்புப் புள்ளிகள் உள்ள அடி ேகுப் ிற்கு 

ஒதுக்கப் டுகின்ைது.  

 யடல்மொன்ஸ் மற்றும்  ிைர் (Daelemens et al 1999) முன்மொதிொி அடி னடயில்லொை 

அணுகுமுனைகளின் ய ொக்கு யமம் ட்டதொக இருக்கின்ைது என்று ேொதிடுகின்ைைர்; ஏசைன்ைொல் 

அனே ேிதிேிலக்குகனளப் புைக்கணிப் தினல மற்றும் புதிய எடுத்துக்கொட்டுகள் கினடப் தொல் 
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ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்திற்கொக யமலும் உதேிகனளத் குேிக்கின்ைை. தற்ய ொது முன்மொதிொி 

அடிப் னடயிலொை கற்ைலொைது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் புதிய கருத்துக்கனளயும் மிக 

தற்கொலத்திற்கு ஏற்ை  ண்புக்கூறுகனளயும் உள்ளடக்கிய நினையேற்ைத்னத (state-of-the-art 

performance) ச யற் டுத்தியுள்ளது (Escudero et al 2000b; Fujii et al 1998; Ng and Lee 1996; 

Hoste et al 2002; Decadt et al 2004).   

4.2.6  ஆதரவு தின யன் ச ொைிகள்/ ப்ய ொர்ட் சேக்டொர் சமஷியன்கள் (Support Vector 

Machines (SVM) 

 ய ொ ர் மற்று  ிைரொல் (Boser et al 1992) அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட இந்சநைிமுனை 

யநர்நினல எடுத்துக்கொட்டுகனள எதிர்நினல எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து  ிொிக்கும்  யிற் ி 

குழுமத்திலிருந்து ஒரு யகொடொை உயர் மதளத்னதக் (லீைியொர் னஹப் ர் ியளனை (linear 

hyperplane)) கற்கும் கருத்னத அடிப் னடயொகக் சகொண்டதொகும். (ஆதரவு தின யன்கள்/ 

 ப்ச ொர்ட் சேக்டொர்கள் (support vectors) என்று அனழக்கப் டுகின்ை) உயர் மதளம் (னஹ ர் 

 ியளன்) மிக அண்னமயிலொை யநர்நினல மற்றும் எதிர்நினல எடுத்துக்கொட்டுகளின் தூரத்னத 

அதிகப் டுத்தும் உயர்சேளியிடத்தின் (னஹ ர்ஸ்ய ஸ் ின் (hyperspace)) புள்ளியில் இடங் 

கொணப் டுகின்ைது.  மற்சைொருேிதமொகக் கூைிைொல் ஆதரவு தின யன் ச ொைிகள் ( ப்ய ொர்ட் 

சேக்டொர் சமஷின்கள் (support vector mechines (SVMs)) அயத  மயத்தில் அனு ேம் ொர் 

ேனகப் டுத்தல்  ினழனயக் குனைக்கவும் யநர்நினல எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கும் எதிர்நினல 

எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கும் இனடயிலுள்ள ேடிேயியல் ொர் இடசேளினய (geometric margin) 

அதிகொிக்கவும் ச ய்யும்/முயலும்.  டம் 13 ேடிேயியல் ொர் உள்ளுணர்னே எடுத்துக்கொட்டும்: 

சகட்டியொக இருக்கும் யகொடு எடுத்துக்கொட்டுகளின் இரண்டு ேகுப்புகனளப்  ிொிக்கும்  மதளத்னத 

உருப் டுத்தம் ச ய்கின்ைது; இரண்டு புள்ளியிட்ட யகொடுகள் மிகசநருங்கிய யநர்நினல மற்றும் 

எதிர்நினல எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு டொன்சஜன்டொக ேரும்  மதளத்னதக் கொட்டும். யகொடொை 

(லீைியொர்) ேனக டுத்தி இரு தைிமங்களின் அடிப் னடயிலொைது: ( யிற் ிக் குழுமத்னத 

மதிப் ிடும் மற்றும்  ண்புக்கூறுகனள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் அேற்ைின் கூறுகள்) 

உயர் மதளத்திற்குச் (னஹப் ர் ியளனுக்கு) ச ங்குத்தொை w என்ை ஒரு சேயிட் சேக்டொர் மற்றும் 

மூலத்திலிருந்து னஹப் ர் ியளைின் ஆஃப்ச ட்னட நிர்ணயிக்கும் b என்ை ன யொஸ். ஒரு 
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புலக்குைிப்பு ச ய்யப் டொத x என்ை எடுத்துக்கொட்டு f (x) = w.x+b ≥ 0 என்ைொல் யநர்நினலயொக 

ேனகப் டுத்தப் டும் (அல்லொேிடில் எதிர்நினலயொக ேரும்). 

   உயர் மதளம் (னஹப் ர் ியளன்) யகொடொக இடத்னதப்  குக்க இயலொது ய ொகலொம். 

இந்யநர்வுகளில்  யிற் ிக் குழுமத்னதத் தக்கேொறு அனமத்துக்சகொள்ள தளர்ேொை மொைிகனளப் 

 யன் டுத்தவும் இடப் ரப் ின் யகொடு ொர்  ிொிவுக்கு அனுமதிக்கவும் இயலும். 

  

 டம் 13: எஸ்.ேி.எம்.-இன் ேடிேேியல் ொர்உள்ளுணர்வு    

          X2   

          

        

                

              

                 

                

 

       X1   

 

 எஸ்.ேி.எம்/SMV ஒரு ஈொினணயொை ேனகப் டுத்தியொக (binary classifier) இருப் தொல், 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குப்  யன் டயேண்டி அது  ன்ேகுப்பு ேனகப் டுத்தலுக்கு 

(multiclass classification) (அதொேது ஒரு இலக்குச் ச ொல்லின் ச ொருண்னமகள்) 

மொற்ைியனமக்கப் ட யேண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ன்ேகுப்புச்  ிக்கனலப்  ல ஈொினணயொை 

ேனகப் டுத்தல்களொகச் சுருக்குேது ஒரு எளிய  ொத்தியம் ஆகும்:  ிை எல்லொப் 

ச ொருண்னமகளுக்கும் யநசரதிரொை ேனகப் ச ொருண்னம Si. இதன் ேினளேொக மிக அதிக 

உறுதியுள்ள அர்த்தம் சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது. 

 SVM-இன் ேனகப் டுத்தல் ேொய்ப் ொனட  ப்ய ொர்ட் சேக்டொர்களின் ச யல் ொடுகளொகச் 

சுருக்கேியலும் எைக்கொட்டேியலும்; அது அதன் யகொட்டு ேடிேில் (linear form) சேக்டொொின் 

இனணகளின் புள்ளி ேினளச ொருனள (dot product) நிர்ணயம் ச ய்யும். கூடுதல் ச ொதுேொக, X 

மற்றும் Y என்ை இரண்டு சேக்டொர்களுக்கினடயிலொை ஒற்றுனம மூல இடப் ரப்ன  (எ.கொ. 
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 யிற் ி மற்றும்  ொிய ொதனை எடுத்துக்கொட்டுகளின்) ஒரு  ண்புக்கூறு இடப் ரப்புடன் 

ச ொருத்தும் சகர்ைல் (kernel) என்ை ச யல் ொட்டொல் கணக்கிடப் டும்.  இதன் டி k(x, y) = Φ(x) 

·Φ (y), இதில் Φ ஒரு மொற்ைமொகும் (மிக எளிதொை கர்ைல் புள்ளி ேினளச ொருள் k(x, y) = x · y). 

இச் ிக்கலுக்குப் ச ொருத்தமொை மூல உருப் டுத்தனத மொற்றுேதற்கு (சகர்ைல் டிொிக்/kernel trick 

என்று அனழக்கப் டுகின்ை) ஒரு யகொடற்ை மொற்ைம் சதொிந்சதடுக்கப் டலொம் (non-linear 

transformation). அளனக திருப் ம் (parameter turning) அடிப் னடயில்  ந்தர்ப் த்திற்குத் 

தக்கேொறு மொறுேதன் உயர்ந்த அளபுடன் கூடி சகர்ைல் சநைிமுனைகளுடன் உயர்ந்த 

 ொிமொணங்களுக்கு சேக்டொர் இடங்கனளப் ச ொருத்துேதற்கு இயலுேது எஸ்.ேி.எம்.-இன் 

முக்கிய சேற்ைிக்கொரணிகளில்  ிலேொகும்.   

 எஸ்.ேி.எம்/SVM  னுேல் ேனகப் ொடு ச ய்தல்,  குத்துகுைித்தல், ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் என் ைேனை உள்ளடக்கிய இயற்னக சமொழி ஆய்ேில்  ல  ிக்கல்களுக்குப் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. SVM  ல கண்கொணிக்கப் ட்ட அணுகுமுனைகளுடன் ஒப் ிடுனகயில் 

நல்ல முடிவுகனளத் தருேதொகக் கொட்டப் ட்டுள்ளது.  

4.2.7 ஒருங்கினணந்த சநைிமுனைகள் (Ensemble Methods) 

  ில  மயங்களில் ஒட்டுசமொத்தமொை ச ொருண்னமமயக்கநீக்கத் துல்லியத்னத யமம் டுத்த 

ஒன்றுய ர்க்கப் ட யேண்டிய யேறு ட்ட ேனகப் டுத்திகள் உள்ளை. ஒருங்கினணந்த 

சநைிமுனைகள் என்று அனழக்கப் டுகின்ை ஒன்ைினணப்புத் திட்டங்கள்/நடேடிக்னககள் 

யேறு ட்ட இயல்புகள் சகொண்ட அதொேது தைித்தன்னமயுடன் யேறு ட்ட இயல்புகள் உள்ள 

கற்ைல் ேழிமுனை ேனரவுகள் ஒன்றுய ர்ந்தது. யேறுேிதமொகக் கூைிைொல்  ண்புக்கூறுகள் 

தைிச் ிைப் ொக யேறு ட்ட, சுதந்திரச்  ொத்தியமொை  யிற் ித் தரேின் கருத்துக்கனளத் தருமொறு 

ேிருப் த்யதர்வு ச ய்யப் டயேண்டும் (எ.கொ. ச ொல் ொர், இலக்கண ொர், ச ொருண்னமயியல் ொர் 

 ண்புகூறுகள் ய ொன்ைை).   

 ஒருங்கினணக்கப் ட்ட சநைிமுனைகள் அனே தைிநினலயொை கண்கொணிக்கப் ட்ட 

அணுகுமுனைகளின் ேலுக்குனைனே ேிஞ்சுேதற்கு உதவுேதொல் கூடுதல்  ிர லமொைதொக 

மொறுகின்ைது.   மீ கொலத்தில் மதிப்பீட்டு நடனேக்னககளின்  ங்சகடுக்கும்  ல ஒழுங்குமுனைகள் 

இந்சநைிமுனைகனளப்  யன் டுத்துகின்ைை.  கிசலன் மற்றும்  ிைர் (Klein et al 2002) மற்றும் 

ஃப்யளொொியன் மற்றும்  ிைர் (2002) கண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் 
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ஒருங்கினணப்ன  ஆய்ந்து Senseval-2 ச ொல் ொர் மொதிொி யேனலயில் புதிய கருத்துக்கனளயும் 

தற்கொலத்துக்யகற்ை  ண்புக்கூறுகனளயும் உள்ளடக்கிய முடிவுகனள (state-of-art) ச ற்றுள்ளைர். 

 ரொடி மற்றும்  ிைர் (Brody et al. 2006) கண்கொணிக்கப் டொத ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

சநைிமுனைகளின் ஒருங்கினணந்த ஆய்வுகனள எடுத்துனரக்கின்ைொர். Senseval-3 எல்லொச்-

ச ொற்கள் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் (Senseval-3 all-words WSD) ச யற் ொடுகள் ய ொன்ை 

நினலய றுச ற்ை  ொிய ொனைக் குழுமத்தில்  யன் டுத்தப் டும்ய ொது ஒருங்கினணந்த 

சநைிமுனைகள் கண்கொணிக்கப் டொத ஒழுங்குமுனைகளுக்குள் state-of-art நினையேற்ைத்னத 

ேிஞ் ிநிற்கிைது.  

 தைி ேனகப் டுத்திகனள (single classifiers) யேறு ட்ட நடேடிக்னககளுடன் (different 

strategies) ஒருங்கினணக்க இயலும்: இங்கு ச ரும் ொன்னம ேொக்களிப்பு (majority voting), 

நிகழ்தகவுக் கலப்பு (probability mixture), தர-அடிப் னட ஒருங்கினணப்பு (rank-based 

combination), அடொபூஸ்ட் (AdaBoost) என் ை அைிமுகப் டுத்தப் டுகின்ைை. நினை அைியப் ட்ட 

ேொக்களிப்பு (weighted voting), மிக அதிக யதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட தகேல் ஒருங்கினணப்பு 

(maximum entropy combination) ய ொன்ை  ிை ஒருங்கினணந்த சநைிமுனைகள் சதொடர்புள்ள 

 னடப்புகளில்/இலக்கியங்களில் ஆயப் ட்டுள்ளை.  ின்ேருேதில் முதல்-நிரல் ேனகப் டுத்திகள் 

(அதொேது ஒருங்கினணக்கப் டுேிருக்கும் ஒழுங்குமுனைகள், அல்லது ஒருங்கினணந்த கூறுகள்) 

C1, C2, . . . , Cm எைக் குைிப் ிடப் டுகின்ைது. 

4.2.7.1 ச ரும் ொன்னம ேொக்களிப்பு (Majority voting) 

  w என்ை இலக்குச் ச ொல் தரப் டுனகயில் ஒவ்சேொரு ஒருங்கினணக்கப் ட்ட கூறும் w-

இன் ஒரு அர்த்ததிற்கு ஒரு ேொக்களிப்பு தர இயலும்.  அதிக ேொக்களிப்பு உள்ள Ŝ என்ை அர்த்தம் 

யதர்ந்சதடுக்கப் டும். 

 Ŝ = argmaxSi∈SensesD(w) | { j : vote (Cj ) = Si } |, 

இதில், ஒரு ேனகப் டுத்தி தரப் டுனகயில் ேொக்களிப்பு (vote) ேனகப் டுத்தியொல் 

சதொிந்சதடுக்கப் டும் அர்த்தத்னத சேளியீடு ச ய்யும் ச யற் ொங்கு ஆகும்.  ய ொட்டி யநர்ேில் 

அதிக ேொக்களிப்பு சகொண்ட அர்த்தங்களுக்கு இனடயில்  ீரற்ை சதொினேச் (random choice) 

ச ய்ய இயலும்.  

4.2.7.2  நிகழ்தகனம கலப்பு  (probability mixture) 
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 முதல் நிரல் ேனகப் டுத்தி  w என்ை இலக்குச் ச ொல்லிலுக்கு அர்த்தங்களின் நம் ிக்னக 

மதிப்ச ண்னணத் (confidence score) தருேதொக எடுத்துக்சகொண்டொல் w-ேின் அர்த்தத்தின் மீது 

ேிநியயொக நிகழ்வு தகனமக்கு இம்மதிப்ச ண்கனள இயல் ொக்கம் ச ய்யவும் மொற்ைவும் இயலும்.  

கூடுதல் முனையொக Cj சநைிமுனையும் அதன் மதிப்ச ண்கள்  

  {score(Cj , Si)}|SensesD(w)| 

    i=1 

தரப் டுனகயில் நொம் ச ொல் w-ேின்  i-ஆேது அர்த்தத்தின் நிகழ்தகவு    

PCj (Si) = score(Cj ,Si )          

                maxk score(Cj ,Sk ) 

என் னதப் ச ைேியலும். இந்த நிகழ்வு தகனமகள் கூட்டப் ட்டு, உயர்ந்த சமொத்த மதிப்ச ண் 

ச ற்ை அர்த்தம் சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது: 

                                                      m 

           S = argmaxSi∈SensesD(w) Σ  PCj (Si). 

                                                      j=1  

4.2.7.3 தர அடிப் னடயிலொை ஒருங்கினணப்பு 

 முதல் நிரல் ேனகப் டுத்தி  w என்ை இலக்குச் ச ொல்லிலுக்கு அர்த்தங்களின் தரத்னதத் 

தருேதொக எடுத்துக்சகொண்டொல் தர அடிப் னடயிலொை ஒருங்கினணப்புகள் C1, C2, . . . , Cm 

ஒருங்குமுனைகளொல் அதன் தரங்களின் சேளியீட்டின் கூட்டுத்சதொனகனய மினகப் டுத்தும்  w-

இன்  அர்த்தம் Ŝ-ஐ சதொிந்சதடுப் னதக் சகொண்டிருக்கின்ைது (நொம் மிகநல்ல தரத்னதக்சகொண்ட 

அர்த்தம் மிக உயர்ந்த  ங்களிப்ன த் தரும் டிக்குத் தரங்கனள எதிர்மனை ச ய்கின்யைொம்):   

                                          m 

           S = argmaxSi∈SensesD(w) Ʃ −RankCj (Si ), 

                                                    j=1 
 

இதில் RankCj (Si ) என் து ேனகப் டுத்தி Cjஆல்  Si-இன் தரமொகும். 

4.2.7.4 அடொபூஸ்ட் (AdaBoost) 

 அடொபூஸ்ட் அல்லது ைொற்றியமைக்கும் ஊக்கி  (adaptative boosting) [Freund and 

Schapire 1999]  ல “ேலுேற்ை” ேனகப் டுத்திகளின் யநர்யகொடொை/லீைியொர் ஒருங்கினணப் ொக  

ஒரு “ேலுேொை” ேனகப் டுத்தினய உருேொக்குேதற்குப் ச ொதுேொை சநைிமுனையொகும். 
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4.2.8 மிகக்குனைேொை மற்றும்  குதிகண்கொணிக்கப் ட்ட ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Minimally 

and Semisupervised Disambiguation) 

  கண்கொணிக்கப் ட்ட மற்றும் கண்கொணிக்கப் டொத ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் என் தற்கு 

இனடயிலொை எல்னல சதளிேொைதல்ல. நொம் மிகக்குனைேொக அல்லது  குதி கண்கொணிக்கப் ட்ட 

சநைிமுனைகனள ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்யலொம்; அனே முனையய ச ொருண்னம 

ேனகப் டுத்திகனள மிகக்குனைேொை அல்லது  குதி மைித கண்கொணிப்பு சகொண்ட 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரேிலிருந்து கற்கின்ைது.  ிைிய எண்ணினகயிலொை னககளொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்தொை ஒரு தரவுத்சதொகுதியின் தொைியக்க 

யமம் டுத்தம் (automatic bootstrapping) மற்றும் ஒருச ொருண்னம சதொடர்புகளின் (monosemous 

relatives)  யன் ொடின் அடிப் னடயில் இப் குதியில் இவ்ேனகயின் இரண்டு அணுகுமுனைகள் 

ேிளக்கப் டுகின்ைை  

4.2.8.1 யமம் டுத்தல் (bootstrapping) 

 யமம் டுத்தலின் குைிக்யகொள் குனைந்த அளவு  யிற் ித் தரவுடன் ஒரு அர்த்த 

ேனகப் டுத்தினய உருேொக்குேதொகும்; இவ்ேொறு கண்கொணிப் ின் முக்கியச்  ிக்கல்கனள 

யநொிடுேதொகும்: அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரேின் குனைவு மற்றும் தரவு அொிது  ிக்கல்.  

யமம் டுத்தல்  ில அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவு A, அனடயொளப் டுத்தப் டொத தரவு U-ேின் 

ஒரு ச ொிய தரவுத்சதொகுதி, ஒன்யைொ அதற்குயமயலொ அடிப் னட ேனகப் டுத்திகள் 

என் ைேற்ைிலிருந்து சதொடங்குகின்ைது. யமம் டுத்தல் ேழிமுனைேனரேின் மீண்டும் மீண்டும் 

ச ய்யும்  யன் ொடுகளின் ேினளேொக அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதி A   டிப் டியொக 

ேளர்கின்ைது/அதிகொிக்கின்ைது; அனடயொளப் டுத்தப் டொத தரவுக் குழுமம் U-இல் மீதியிருக்கும் 

எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு ஒரு எல்னலனய அனடேதுேனர சுருங்குகின்ைது.  A-இல் உள்ள சதொடக்க 

எடுத்துக்கொட்டுகளின் குழுமத்னதக் னகப் புலக்குைிப்பு ச ய்ேதொல் [Hearst 1991] அல்லது துல்லிய 

ச ொது அைிேின் உதேியுடன் தொைியக்கத் யதர்ேொல் [Yarowsky 1995] உருேொக்க இயலும். 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் யமம் டுத்தலுக்கு இரு முக்கிய அணுகுமுனைகள் 

உள்ளை: துனணப்  யிற் ி (cotraining), தற் யிற் ி (self-training). 

  யயரொவ்ஸ்கியின் (Yarowsky 1995) யமம் டுத்தும் சநைிமுனையும் ஒரு தற் யிற் ி 

அணுகுமுனையொகும். இது இரண்டு ச ொது அைினேச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது: 
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ஒரு ய ர்ந்துேருனகக்கு ஒரு அர்த்தம் (Yarowsky 1993): ஒரு ச ொல்லின் அர்த்தத்னத 

நிறுவுேதற்கு அடுத்துேரும் ச ொற்கள் ேலுேொகவும் நிரந்தரமொகவும்  ங்களிப்பு 

ச ய்கின்ைது. 

ஒரு கருத்தொடலுக்கு ஒரு அர்த்தம் (Gale et al. 1992c): ஒரு ச ொல் எந்த தரப் ட்ட 

கருத்தொடலுக்குள்ளும் அல்லது ஆணேத்திற்குள்ளும் நிரந்தரமொக/சதொடர்ந்து ஒயர 

அர்த்தத்தில் குைிப் ிடப் டுகின்ைது.    

 டம் 14: யயரொவ்ஸ்கி ேழிமுனைேனரேின் எடுத்துக்கொட்டு. ஒவ்சேொரு மீள் நிகழ்வுக்கும், புதிய 

எடுத்துக்கொட்டுகள் ேகுப்பு a-ஆயலொ b-ஆயலொ புலக்குைிப்பு ச ய்யப் ட்டுள்ளது மற்றும் 

ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட எடுத்துக்கொடுகளின் குழுமம்  Aயுடன் 

ய ர்க்கப் டுகின்ைது. 

 

 

நொம்  டம் 14இல்  யயரொவ்ஸ்கியின் ேழிமுனைேனரேின் மூன்று மீள்நிகழ்வுகனளக் 

கூறுகின்யைொம்: சதொடக்கத்தில் நொம் w  என்ை ச ொல்லுக்கு ேினத எடுத்துக்கொட்டுகளின் ஒரு  ிைிய 

குழுமம் Aஐ அதன் இரு அர்த்தங்கள் a, b-யுடன் சதொிவுச ய்கின்யைொம். சதடர்ந்த 

மீள்நிகழ்வுகளில் A-ஆல்  யிற் ிச ய்யப் ட்ட தீர்மொைப்  ட்டியலொல் அர்த்தம்-புலக்குைிப்பு 

ச ய்யப் ட்ட புதிய எடுத்துக்கொட்டுகள்  குழுமம் A-யுடன் ய ர்க்கப் டுகின்ைது. A-யுடன் புதிய 

புதிய எடுத்துக்கொட்டுகள் ய ர்க்க இயலொது ய ொகும் ய ொது நொம் நிறுத்துகின்யைொம்.  

 4.3 கண்கொணிக்கப் டொத ச ொருண்னமமயக்கநீக்கம் 

கண்கொணிக்கப் ட்டொத சநைிமுனைகள் அைிவுப் ய று முட்டுக்கட்னடகனள ேிஞ்சுேதற்கு 

ஆற்ைல் சகொண்டிருக்கின்ைது (Gale et al. 1992b); அதொேது ச ொற்ச ொருண்னமக்கொகக் னகயொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொிய அளேிலொை மூலேளங்களின் குனைனே ேிஞ்சுேதற்கு ஆற்ைல் 

சகொண்டிருக்கின்ைது. ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை இவ்ேணுகுமுனைகள் ஒரு 
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ச ொல்லின் ஒயர ச ொருண்னம ஒற்றுனமயுள்ள அண்னமச் ச ொற்கனளக் சகொண்டிருக்கும் என்ை 

கருத்னத அடிப் னடயொகக்சகொண்டதொகும். அனேகள் ச ொல் யநர்வுகனளக் குழுமி உள்ளீட்டுப் 

 னுேலிலிருந்து ச ொற் ச ொருண்னமகனளத் தூண்ட இயலும்;  ின்ைர் புதிய யநர்வுகனள 

ஊக்குேிக்கப் ட்ட சகொத்துக்களொக (iduced clusters) ேனகப் டுத்த இயலும். அனே புலக்குைிப்பு 

ச ய்யப் ட்ட  யிற் ிப்  னுேனளச்  ொர்ந்திருப் தில்னல; யமலும் தமது சுத்தமொை மொதிொியில் 

அகரொதிகள், ச ொற்களஞ் ியங்கள், மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வுகள் ய ொன்ை இயந்திரம் 

 டிக்கேியலும் மூலேளங்கனளப்  யன் டுத்துேதில்னல. இருப் ினும் முழுேதுமொை 

கண்கொணிக்க டொத ஒழுங்குமுனையின் குனை ொடு, அனே எந்த அகரொதினயயும்  யன் டுத்தொதன் 

கொரணமொக அனே ச ொருண்னமகளின்  ங்கிடப் ட்ட குைிப்புனட சதொிேனடகனளச் (shared 

reference inventories)  ொந்திருக்க இயலொது.  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் எடுத்துக்கொட்டொை/தைிச் ிைப் ொை ஒரு ச ொருண்னமப் 

புலக்குைிப்பு ச ய்யும் ச யலொக, அதொேது ஒரு இலக்குச் ச ொல்லுக்கு ஒரு ச ொருண்னமப் 

புலக்குைிப் ின் சேளிப் னடயொை நிர்ணயமொக/ஒப் னடப் ொக அனடயொளம் கொணப் டுேதொல், 

கண்கொணிக்கப் டொத ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஏதொேது இரு யநர்வுகனள அனே ஒயர 

ச ொருண்னமனயச்  ொர்ந்தனேயொ இல்னலயொ என் னதத் தீர்மொைித்துச் ச ொற்ச ொருண்னம 

யேறு டுத்தனல, அதொேது ஒரு ச ொல்லின் யநர்வுகனளப்  ல ேகுப்புகளொகொகப்  குப் னத 

யநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது (Schutze 1998).  இதன் ேினளேொக இந்சநைிமுனைகள் ஒரு 

அகரொதிப் ச ொருண்னமத் சதொிேனடேில் (dictionary sense inventory) உள்ள மரபுப் 

ச ொருண்னமகளுக்குச் (traditional senses)  மமொை சகொத்துக்கனளக் கண்டு ிடிக்கொது. இதன் 

கொரணமொக அேற்ைின் மதிப்பீடு ச ரும் ொன்னமயும் மிக்கக்கடிைமொகும்: ஒரு ச ொருண்னமக் 

சகொத்தின் தரத்னத மதிப் ிட நொம் மைிதர்கனள ஒவ்சேொரு சகொத்தின் உறுப் ிைர்கனளயும் 

யநொக்குேதற்கு யகட்கயேண்டும்; யமலும் அனேகள்  ங்கிட்டுக்சகொள்ளும் உைேின் இயல்ன  

நிர்ணயிக்கயேண்டும் (எ.கொ. ேிைொ ஏடு ேழியொக) அல்லது இறுதியிலிருந்து-இறுதிப் 

 யன் ொடுகளில் (end-to-end applications) சகொத்துக்கனளப்  யன் டுத்தயேண்டும்; இவ்ேொறு 

 ிந்தியதன் நினையேற்ைத்தின் அடிப் னடயில் முந்தியதன்  ிைப்புப் ண்பு அளேிடப் டும்.  

 கண்கொணிக்கப் டொத ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க அணுகுமுனைகள் 

கண்கொணிக்கப் ட்ட மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகளிலிருந்து யேறு ட 
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யநொக்கத்னதக் சகொண்டிருக்கின்ைை; அதொேது ச ொருண்னமப் புலக்குைிப்புகனள 

நிர்ணயிப் தற்குப்  திலொகப் ச ொருண்னம சகொத்துக்கனள அனடயொளம் கொண்கின்ைை.  

இருப் ினும் ச ொருண்னம யேறு டுத்தல் மற்றும் ச ொருண்னமப் புலக்குைிப்புச ய்தல் என்ை 

இரண்டும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் ச யலின் துனணச் ிக்கல்களொகும் (Schutze 1998); 

மற்றும் உருேொக்கப் ட்ட சகொத்துக்கனளப்  ின்ைர் ேரும் நினலயில் ச ொல் யநர்வுகனளப் 

ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தலுக்குப்  யன் டுத்தேியலும் என்ை அளேில் அனேகள் 

ஒன்றுக்சகொன்று கண்டி ொை உைவுள்ளனே. 

 இங்குச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் முக்கியமொை அணுகுமுனைகள் 

ேிளக்கப் டும்; அனேயொேை: சூழல் சகொத்தொக்கம் அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகள் (methods 

based on context clustering), ச ொல் சகொத்தொக்கம் (word clustering) மற்றும் உடன்ேருனக 

ேனர டங்கள் (co-occurrence graphs).  

4.3.1 சூழல் சகொத்தொக்கம் 

 கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனையின் முதல் குழுமம் சூழல் சகொத்தொக்கத்தின்  ொயல் 

அடிப் னடயிலைதொகும்.  ஒரு தரவுத்சதொகுதியில் ஒரு இலக்குச் ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு யநர்வும் 

ஒரு சூழல் சேக்டொர் (context vector) ஆக உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டுகின்ைது. சேக்டொர்கள் 

 ின்ைர் குழுமங்களொகக் சகொத்தொக்கம் ச ய்யப் டுகின்ைை; அனே ஒவ்சேொன்றும் இலக்குச் 

ச ொல்லின் ஒரு ச ொருண்னமனய அனடயொளம் கொண்கின்ைை.  

 இவ்ேனகயின் ஒரு ேரலொற்று அணுகுமுனை ச ொல் இடப் ரப்பு (word space) 

அடிப் னடயிலொைதொகும் (Schütze 1992); அதொேது ச ொற்கள்  ொிமொணங்களொக ேருகிை 

சேக்டொர் இடப் ரப்பு (vector space).  ஒரு தரவுத்சதொகுதியில் உள்ள w என்ை ஒரு ச ொல்னல ஒரு 

சேக்டொர் ஆக உருப் டுத்தம் ச ய்யலொம்; இதன் j-ஆேது கூறு ஒரு நினலயொை சூழலுக்குள் (ஒரு 

ேொக்கியம் அல்லது ஒரு ச ொிய சூழல்) w என்ை ச ொல்லுடன் wj என்ை ச ொல் எத்தனை தடனே 

ய ர்ந்து ேருகின்ைது என் னதக் கணக்கிடுகின்ைது. இம்மொதிொியின் உள்ளுனையும் கருதுயகொள் 

என்ைசேன்ைொல் ச ொற்களின் ேிைியயொகம்  ற்ைிய சுருக்கக்குைிப்பு உட் னடயொக அேற்ைின் 

ச ொருண்னமயியனல சேளிப் டுத்துகின்ைது.   

 15அ  என்ை  டம் restaurant = (210, 80)  மற்றும் money = (100, 250)  என்ை ச ொல் 

சேக்டொர்களின் இரு எடுத்துக்கொட்டுகனளக் கொட்டுகின்ைது; இதில் முதல்  ொிமொணம் food என்ை 
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ச ொல்லுடைொை ய ர்ந்துேருனககளின் எண்ணிக்னகனய உருப் டுத்தம் ச ய்கின்ைது.  

இரண்டொேது bank என்ை ச ொல்லுடன்ைொை ய ர்ந்துேருனககனளக் கணக்கிடுகின்ைது.   

 v மற்றும்  w என்ை ச ொற்களுக்கு இனடயிலொை ஒற்றுனமனய ேடிேயியல் அடிப் னடயில் 

அளக்க இயலும்; எடுத்துக்கொட்டொக v மற்றும்  w  ச ொருத்தமுள்ள சேக்டொர்களுக்கு 

இனடயிலுள்ள ச ொற்களொல் அளக்க இயலும்.   

  டம் 15அ: இரண்டு ச ொல் சேக்டொர்கள் restaurant = (210, 80) and money = (100, 250). 

என் தன் எடுத்துக்கொட்டு. 15ஆ. Stock என் தற்கு ஒரு சூழல் சேக்டொர்;  இது ஒயர சூழலில் ேரும் 

ச ொற்களின் சேக்டொர்களின் கூட்டுத்சதொனக (centroid or the sum) ஆகக் கணக்கிடப் டுகின்ைது  

         bank  

                                   

  250               money 

     

             restaruant  

     80             

      

        100       201       food   

 

4.3.2 ச ொல் சகொத்தொக்கம் (word clustering)     

 முந்னதய  குதியில் ச ொற் ச ொருண்னமகள் முதலொேது அல்லது இரண்டொேது நிரல் சூழல் 

சேக்டொர்களொக உருப் டுத்தம் ச ய்யப் ட்டது. ச ொற் ச ொருண்னமகளின் தூண்டும் ஒரு 

யேறு ட்ட அணுகுமுனை ச ொல் சகொத்தொக்க நுட் ங்கனள (word clustering techniques) 

சகொண்டது; அதொேது ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் ஒற்றுனமயுள்ள ச ொற்கனளக் 

சகொத்தொக்கம் ச ய்ேனத யநொக்கமொகக்சகொண்ட சநைிமுனைகள் சகொண்டது; இவ்ேொறு ஒரு 

குைிப் ிட்ட அர்த்தத்னத சேளிப் டுத்தும்.  

 ச ொல் சகொத்தொக்கத்தின் ஒரு மிக அைியப் ட்ட அணுகுமுனை w0 என்ை ஒரு இலக்குச் 

ச ொல்லுக்கு W = (w1…, wk) என்ை ஒற்றுனமயுள்ள ச ொற்கனள ( ொத்தியமொக ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியச் ச ொற்கனள) அனடயொளம் கொணுதனல உள்ளடக்கும். w0 என்ை ச ொல்லுக்கும் wi 

என்ை ச ொல்லுக்கும் இனடயிலுள்ள ஒற்றுனம ஒரு தரவுத்சதொகுதியில் யநரும் சதொடொியல் 

 ொர் ொல் தரப் ட்ட அேற்ைின் தைிநினலப்  ண்புக்கூறுகளின் (எ.கொ. எழுேொய்-ேினை, ேினை-
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ச யப் டுச ொருள், ச யரனட-ச யர் ய ொன்ைை) தகேல் ச ொருளடக்கம் அடிப் னடயில் 

நிர்ணயிக்கப் டுகின்ைது. இவ்ேிரு ச ொற்கள்  ங்கிட்டுக்சகொள்ளும்  ொர்புகள் கூடும்ய ொது தகேல் 

ச ொருடக்கமும் யமம் டும். இருப் ினும் சூழல் சேக்டொர்கனளப் ச ொறுத்தேனரயில் W என் தில் 

உள்ள ச ொற்கள் w0 என் தன் எல்லொப் ச ொருண்னமகனளயும் உள்ளடக்கும்.  ச ொருண்னமகனள 

யேறு டுத்த ஒரு ச ொல் சகொத்தொக்க ேழிமுனைேனரவு (word clustering algorithm) 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. W என் து w0 என் துடன் உள்ள ஒற்றுனமயின் அள ொல் 

நிரல் டுத்தப் ட்ட ஒற்றுனமயொை ச ொற்களின்  ட்டியலொக இருக்கட்டும். T என்ை ஒற்றுனமக் 

கினள (similarity tree) சதொடக்கத்தில் உருேொக்கப் டுகின்ைது; இது w0 என்ை ஒரு தைிநினல 

கணுனேக் சகொண்டிருக்கும்.  அடுத்த டியொக ஒவ்சேொரு i Є {1,…,k} என் தற்கும், wi Є W என் து  

T கினளயில் wj-இன் ஒரு குழந்னதயொக ய ர்க்கப் டுகின்ைது; இதன்  டி  {w0, …wi-1}  

என் ைேற்ைில்   wj என் து wi  என் தற்கு மிக ஒற்றுனமயுள்ள ச ொல்லொகும்.  ஒரு மினக அகற்றும் 

நனடமுனைக்குப்  ின் w0 என் தில் யேர்ேிடும் ஒவ்சேொரு துனணக் கினளயும் w0 என் தன் ஒரு 

தைிப் ட்ட (யேறு ட்ட) ச ொருண்னமயொகக் கருதப் டுகின்ைது.   

 குழுேிைொல் ச ய்யப் டும் சகொத்தொக்கம் (clustering by committee (CBC) 

ேழிமுனைேனரவு (algorithm) [Lin and Pantel 2002] என்று அனழக்கப் டுகின்ை ஒரு 

 ின்சதொடரும் அணுகுமுனையில் மற்சைொரு ச ொல் சகொத்தொக்க சநைிமுனை (different word 

clustering) முன்சமொழியப் ட்டது. திரும் வும் ஒற்றுனமனயக் கணக்கிட ஒவ்சேொரு ச ொல்லும் 

ஒரு  ண்புக்கூறு சேக்டரொக உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டுகிைது; இதில் ஒவ்சேொரு  ண்புக்கூறும் 

அச்ச ொல் யநரும் சதொடொியல் சூழலின் சேளிப் டுத்தமொகும்.  இலக்குச் ச ொற்களின் ஒர் குழுமம் 

தரப் டுனகயில், Sij என் து wi மற்றும் wj என்ை ச ொற்களுக்கினடயில் இனணேயமொை 

ஒற்றுனமனயக் சகொண்டிருக்கின்ைது எனும் டி S என்ை ஒரு ஒற்றுனமச்  ட்டகம் 

உருேொக்கப் டுகின்ைது. 

 E என்ை ச ொற்களின் ஒரு குழுமம் தரப் டுனகயில் இரண்டொேது நனடப் ொங்கொக E-இல் 

குழுக்கள் (committees) என்று அனழக்கப் டுகின்ை ச ொற்களின் சகொத்துக்களின் குழுமங்கனள 

நிர்ணயிக்க ஒரு மறுதரவு/மறுநிகழ்வு ச யல் ொடு  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. இந்த இறுதிக்கு ஒரு 

நினலய று ச ற்ை சகொத்தொக்க நுட் த்னத அதொேது  ரொ ொி-இனணப்பு சகொத்தொக்கம் (average-

link)  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. ஒவ்சேொரு நனடப் ொங்கிலும் எந்தக் குழுேொலும் 

http://www.languageinindia.com/


136 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

உட் டுத்தப் டொத மீதிச் ச ொற்கள் [அதொேது ஒவ்சேொரு குழுேின் ச ன்ட்ரொய்டுடன் (centroid) 

ஒற்றுனம இல்லொத ச ொற்கள்] அனடயொளம் கொணப் டுகின்ைை. மீதிச் ச ொற்களிலிருந்து 

கூடுதலொை குழுக்கனளக் கண்டு ிடிக்க மறுதரவு/மீள்நிகழ்வு முயற் ிகள் எடுக்கப் டுகின்ைை. 

முன்ைர் உள்ளதுய ொல் ஒவ்சேொரு ச ொல்லும் ஒரு தைிநினலக் குழுனேச்  ொர்ேதொல் குழுக்கள் 

ச ொருண்னமகனளச் சுருக்குகின்ைை (conflates).  

 இறுதியொக ஒரு ச ொருண்னம யேறு டுத்தும் நனடப் ொங்கொக, ஒரு  ண்புக்கூறு 

சேக்டொரொக மீண்டும் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் ட்டுள்ள ஒவ்சேொரு இலக்குச் ச ொல் w Є E யும் 

ஒவ்சேொரு குழுேின் ச ன்ட்ரொய்டுடன் அதற்கு இருக்கும் ஒற்றுனம அடிப் னடயில் மீண்டும் 

மீண்டும் அதன் கூடுதல் ஒற்றுனமயுள்ள சகொத்திற்கு ஒதுக்கப்டும்.   w என்ை ஒரு ச ொல் c என்ை 

ஒரு குழுேிற்கு ஒதுக்கப் ட்ட  ின்ைர், w-க்கும் c-யில் உள்ள தைிமங்களுக்கும் இனடயிலுள்ள 

யமலுறும்  ண்புக்கூறுகள் w-இன் உருப் டுத்தத்திலிருந்து நீக்கப் டுகின்ைை; இது  ின்ைர் ேரும் 

மீள்நிகழ்ேில் அயத ச ொல்லின் ச ரும் ொன்னம குனைந்த ச ொருண்னமகனள அனடயொளம் 

கொண் னத அனுமதிக்கின்ைது.   

 61% துல்லியம் மற்றும் 51% மீளனழப்ன ப் ச ற்றுச் ச ொல்ேனல ச ொல் 

ச ொருண்னமகனள (wordNet word senses) அனடயொளங்கொணும் ச யலின் மீது CBC மதிப்பீடு 

ச ய்யப் டுகின்ைது. முந்னதய அணுகுமுனைகளுக்கு முரணொக, CBC கருத்துருக்களின் 

தட்னடயொை  ட்டியனல சேளியிடுகின்ைது (அதொேது அது சகொத்துக்களுக்கு ஒரு  டிநினல 

அனமப்ன த் தருேதில்னல).  மீ த்தில் ச ொல் மும்மடங்குகள் (word triplets) அடிப் னடயில் 

ச ொற்ச ொருண்னம தூண்டனல நினையேற்றும் ஒரு புதிய அணுகுமுனை 

அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது (Bordag 2006). “ஒரு ய ர்ந்துேருனகக்கு ஒரு ச ொருண்னம” என்ை 

ஊகத்னதயும்  ண்புக்கூறுகளொகத் தங்கள் யமலுைல்கனளப் (intersections)  யன் டுத்தும் 

சகொத்துக்களின் ய ர்ந்துேருனக மும்மடங்குகனளயும் இந்சநைிமுனை  ொர்ந்திருக்கின்ைது. 

ச ொருண்னம தூண்டல் உயர்ந்த துல்லியத்துடன் நினையேற்ைப் டுகின்ைது (மீளனழப்பு 

ச ொல்ேனகப் ொனடயும் நிகழ்சேனணயும் ச ொறுத்து யேறு டுகின்ைது). 

4.3.3 ய ர்ந்துேருனக ேனர டங்கள் (co-occurrence graphs) 

  ச ொற் ச ொருண்னம யேறு டுத்தலின் ஒரு யேறு ட்ட  ொர்னே ேனர ட-அடிப் னட 

அணுகுமுனைகளொல் (graph-based approaches) தரப் டுகின்ைது. இவ்ேணுகுமுனைகள் ஒரு 
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ய ர்ந்துேருனக ேனர டக் (co-occurrence graph) கருத்துச் ொயல் அடிப் னடயிலொைது; அதொேது 

V என்ை சேர்ட்டிஸ்சுகள் ஒரு  னுேலில் உள்ள ச ொற்களுடன் ச ொருந்துகின்ை மற்றும் E என்ை 

ேிளிம்புகள் ஒயர  த்தியில் அல்லது ஒரு ச ொிய சூழலில் ஒரு சதொடொியல் உைேில் ய ர்ந்துேரும் 

ச ொற்களின் இனணகனள இனணக்கின்ை G = (V, E) என்ை ஒரு ேனர டம் அடிப் டியிலொைது.  

 சூழலில் ச ொற்களுக்கு இனடயில் இலக்கண உைவுகள் அடிப் னடயிலொை ஒரு 

ய ர்ந்துேருனக ேனர டத்தின் (cooccurence graph) உருேொக்கம் ேிட்யடொஸ் மற்றும் சடொயரொ 

(Widdows and Dorow 2002) மற்றும் ேிட்யடொஸ் (Widdows 2003) என் ேர்களொல் 

ேிளக்கப் ட்டுள்ளது. w என்ை ச ொருண்னம மயக்கமுள்ள ஒரு இலக்குச் ச ொல் தரப் டுனகயில் w-

ஐச் சுற்ைி Gw என்ை ஒரு ேட்டொர ேனர டம் உருேொக்கப் டுகின்ைது. Gw என் துடன் 

சதொடர்புனடய அண்னமயிருப்பு ேொர்ப்ன  (adjacency matrix) இயல் ொக்கத்தொல் மொர்க்யகொவ் 

 ங்கலியொக (Markov chain) அந்த ேனர டத்னத நொம் ச ொருள்யகொள் ச ய்யலொம். கூடுதலொை 

புதிய தூர அண்னம ட்டனேகனள ஆய்ேனதயும் கூடுதல் புகழ்ச ற்ை கணுக்களுக்கு ஆதரவு 

தருேனதயும் யநொக்கமொகக் சகொண்ட ஒரு ேிொிேனடயும் மற்றும் ஒரு அதிகொிக்கும் நனட ொங்கு 

அடிப் டியில் மொர்யகொவ் சகொத்தொக்க ேழிமுனைேனரவு (van Dongen 2000) ச ொல் 

ச ொருண்னமகனள நிர்ணயிக்கப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது.   

 இனதத் சதொடர்ந்து சேசரொைிஸ் (Véronis) ஒரு னஹ ர்சலக்ஸ் (HyperLex) என்ை ஒரு 

குைிப் ிட்ட  ணிக்குொிய அணுகுமுனைனய முன்சமொழிந்தர். முதலில் இலக்குச் ச ொல் ேரும்/யநரும் 

ஒரு  னுேலின் தரவுத்சதொகுதியின் (text corpus)  த்திகளில் யநரும்/ேரும் ச ொற்கள் தொம் 

கணுக்கள் எனும் டியும் அவ்ேனர டத்தில் அனே ஒயர  த்தியில் ய ர்ந்துேருனக ச ய்தொல் 

ய ர்க்கப் டும் ச ொற்களின் ஒரு இனணகளுக்கு இனடயில் ஒரு ேிளிம்பும் ஒரு ய ர்ந்துேருனக 

ேனர டம் உருேொக்கப் டுகின்ைது.  ஒவ்சேொரு ேிளிம்பும்  ேிளிம் ொல் இனணக்கப் ட்ட இரு 

ச ொற்களின் ஒத்தைி ய ர்ந்துேருனக நிகழ்சேண் அடிப் னடயில் ஒரு சேயிட் 

ஒத்துக்கப் டுகின்ைது.  

 இரண்டொேது நனடப் ொங்கொக ஒரு மீள்நிகழும் ேழிமுனை ேனரவு ய ர்ந்துேருனக 

ேனர டத்திற்கு  யன் டுத்தப் டுகின்ைது: ஒவ்சேொரு மீள்நிகழ்ேிலும் ேனர டத்தில் மிக 

உயர்ந்த ஒத்தைி அளபு சகொண்ட கணு ஒரு ஹஃப் (hub) ஆகத் (மூலப்  னுேலில் ஒரு கணுேின் 

அளபும் அதன் நிகழ்சேண்ணும் மிக உயர்ந்த அளேில் ச ொருத்தப் டுகின்ைது என்ை 
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 ொிய ொதனை கண்டு ிடிப்பு அடிப் னடயில்) சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது. இதன் ேினளேொக 

அதன் எல்லொ அண்னமப் ட்டனேகளும் ஹஃப் அங்கத்திைர்களொகத் தகுதி ச ைேில்னல. 

சதொிந்சதடுக்கப் ட்ட ஹஃப்களின் முழுக் குழுமமும் ஆர்ேமுள்ள ச ொல்லின் ச ொருண்னமகனள 

உருப் டுத்தம் ச ய்ேதொகக் கூைப் டுகின்ைது. ஹஃப்கள் இலக்குச் ச ொல்லுடன் பூஜிய-எனட 

ேிளிம்புகளொல் (zero-weight edges) சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளது மற்றும் முழு ேனர டத்தின் 

குனைந்த இட அளவுக் கினள (minimum spanning tree (MST) கணக்கிடப் டுகின்ைது (எ.கொ.  டம் 

16(b)). 

 டம் 16அ ய ர்ந்துேருனக ேனர ட த்தின்  குதி.  டம் 16ஆ: barn இலக்குச் ச ொல்லுக்கு  

குனைந்த இட அளவுக்கினள 

 

4.4. அைிவு-அடிப் னடயிலொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Knowledge-based disambiguation) 

 அைிவு-அடிப் னடயிலொை அல்லது அகரொதி அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் சூழல்களில் ச ொற்களின் ச ொருண்னமகனள ஊகிக்க அைிவு மூலேளங்கனளப் 

(அகரொதிகள், ச ொற்களஞ் ியங்கள், மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வுகள், உடன்ேருனககள், 

ய ொன்ைனே)  யன் டுத்துேதொகும். இந்சநைிமுனைகள் ச ரும் ொன்னமயும் அேற்ைின் 

கண்கொணிக்கப் ட்ட மொற்றுக்கனளேிட (supervised alternative) குனைந்த அளவு 

நினையேற்ைத்னதக் சகொண்டிருக்கின்ைை; ஆைொல் அனே மிகப் ச ொிய அளேிலொை அைிவு 

மூலங்கனளப்  யன் டுத்துேதொல் அேற்ைிற்கு அகன்ை/ேிொிந்த  யன் ொட்டுப்  ரப்பு 

இருக்கின்ைது. 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு முதல் அைிவு-அடிப் னடயிலொை 

அணுகுமுனைகளின்  யன் ொடு 1970-1980களின் கொலகட்டத்திற்குக் சகொண்டுச ல்லும்; 

அப்ய ொது ய ொதனைகள் மிக எல்னலக்குட் ட்ட ச ொருட்புலங்களில் தொன் ச யல்முனை 
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 டுத்தப் ட்டது. இச்ச யல்களின் அளவீடு அச் மயத்தில் முதன்னமயொை கடிைமொகும்: ச ரும் 

அளேிலொை கணிைி ொர் மூலேளங்களின் குனைேொைது  ொியொை மதிப்பீடு, ஒப்பீடு மற்றும்   

இறுதியிலிருந்து-இறுதி  யன் ொடுகளில் இந்சநைிமுனைகளின்  யன் ொடு என் ைேற்னைத் 

தனடச ய்தது.  

 இப் குதியில் நொம் முக்கியமொை அைிவு அடிப் னடயிலொை நுட் ங்கனள 

யமயலொட்டமொகப்  ொர்ப்ய ொம்: ச ொருண்னம ேனரயனை ேிளக்கங்களின் யமலுைல், 

யதர்வுக்கட்டுப் ொடுகள் மற்றும் அனமப்பு ொர் அணுகுமுனைகள் (ச ருண்னம ொர் ஒற்றுனம 

அளவீடுகள் மற்றும் ேனர ட-அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகள்). ச ொரும் ொலொை 

அணுகுமுனைகள் ச ொல்ேனல அல்லது  ிை மூலேளங்களிலிருந்து கினடக்கின்ை தகேல்கனளப் 

 யன் டுத்துகின்ைை மொன்ைிங் மற்றும் ஸ்கூட்ஸ் (Manning and Schütze 1999)  மற்றும் 

மிஹொல்ச யொ (Mihalcea 2006). என் ேர்களின் ஆய்வுகளில் அைிவு அடி னடயிலொை 

அணுகுமுனைகளின் மதிப்புனரனயக் கொணலொம்.   

4.4.1 ச ொருண்னம ேனரயனைேிளக்கங்களின் யமலூைல் (Overlapping of sense definition) 

 ஒரு எளிய மற்றும் உள்ளுணர்வு ொர் அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் இரண்டு 

அல்லது அதற்கு யமலொை இலக்குச் ச ொற்களின் ச ொருண்னம ேனரயனைேிளக்கங்களுக்கு 

இனடயிலொை ச ொல் யமலுைலின் கணக்கீட்னடச்  ொர்ந்துள்ளது. இவ்ேணுகுமுனை 

ச ொருள்ேிளக்க யமலுைல் (gloss overlap) அல்லது (சலஸ்க் என்ை  னடப் ொளியின் (Lesk 1986) 

ச யனரப்  ின் ற்ைி சலஸ்க் ேழிமுனை ேனரவு (Lesk algorithm) எைப் ச யொிட்டு 

அனழக்கப் டுகின்ைது. ஒரு இரு-ச ொல் சூழல் (two-word context) தரப் டுனகயில் (w1, w2) மிக 

உயர்ந்த யமலுைல் உள்ள ேனரயனை ேிளக்கங்கனளக் சகொண்ட இலக்குச் ச ொற்களின் 

ச ொருண்னமகள் உள்ளனே  ொியொைனேகளொக ஊகிக்கப் டுகின்ைை. முனையொக w1, w2 என்ை 

இரண்டு ச ொற்கள் தரப் டுனகயில்,  ின்ேரும் மதிப்ச ண்கள் ச ொற் ச ொருண்னமகளின் 

ஒவ்சேொரு இனணகளுக்கும் கணக்கிடப் டுகின்ைது S1 Є Senses (w1) and S2  Є Senses (w2):  

  Score Lest (S1,S2) = |gloss (S1)  gloss(S2)|, 

இதில் gloss(Si) என் து wi-இன் Si என்ை ச ொருண்னமயின்  னுேல் ேனரயனைேிளக்கம். 

யமற்கண்ட ேொய்ப் ொட்னட அதிகப் டுத்தும் ச ொருண்னமகள் முனையய ச ொற்களுக்கு 
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ஒதுக்கப் டும்.  இருப் ினும்  இது ச ொருள்ேிளக்க யமலுைல்களின் கணக்கீட்னட யேண்டும் 

|Senses(w1)|.|Senses(w2)|.  

4.4.2  ேிருப் த்யதர்வுகள் (Selectional preferences) 

 அைிவு அடிப் னடயிலொை ேழிமுனைேனரவுகளின் ஒரு ேரலொற்று ேனக சூழலில் ேரும் 

ஒரு இலக்குச் ச ொல்லின் அர்த்தங்களின் எண்னணக்னகனயக் கட்டுப் டுத்த 

ேிருப் த்யதர்வுகனளப்  யன் டுத்துகின்ைது. ேிருப் த்யதர்வுகள் அல்லது கட்டுப் ொடுகள் 

ேொக்கியங்களில் ஒரு ச ொல் ச ொருண்னம அச்ச ொல் ய ரும் ச ொற்களின் மீது சுமத்தும் 

ச ொருண்னம ேனகயின் கட்டுப் ொடுகள் ஆகும் (ச ரும் ொன்னமயும் இலக்கண உைவுகள் 

ேழியொக ஏற் டுேது). எடுத்துக்கொட்டொக eat ‘உண்’ என்ை ேினை ஒரு ேிலங்கு 

இருப்புப்ச ொருனள எழுேொயொகவும் உண்ணும் இருப்புப்ச ொருனள யநரடி 

ச யப் டுச ொருளொகவும் எதிர் ொர்க்கின்ைது. நொம் யதர்வுக்கட்டுப் ொடுகளுக்கும் 

ேிருப் த்யதர்வுகளுக்கும் இனடயில் உள்ள யேறு ொட்னடக் கொணலொம்; முந்னதயது 

கட்டுப் ொடுகனள மீறும் ச ொருண்னமகனளத் தள்ளிேிடுகின்ைது;  ிந்னதயது (தற்கொல அனு ேொத 

ச யல்களின் கூடுதல் எடுத்துக்கொட்டொைது) யதனேகனளத் திருப்திச ய்யும் ச ொருண்னமகனளத் 

யதர்வுச ய்யும் ய ொக்குசகொண்டது.  

  ேிருப் த்யதர்வுகனளக் கற்கும் மிக எளிதொை ேழி ஒரு ச ொல்லுக்குச்ச ொல் உள்ள 

உைேொல் (word-to-word relation) தரப் டுகின்ை ய ர்க்னகயின் ச ொருண்னம ச ொருத்தத்னத 

நிர்ணயிப் தொகும். இவ்ேனகயின் மிக எளிய அளவீடு நிகழ்சேண் கணக்கீடொகும். w1, w2 என்ை 

ச ொற்களின் ஒரு இனணயும் R என்ை சதொடொியல் உைவும் (எ.கொ. எழுேொய்-ேினை, ேினை-

ச யப் டுச ொருள் ய ொன்ைை) தரப் டுனகயில், இந்சநைிமுனை ஒரு  குத்துக்குைிக்கப் ட்ட 

 னுேலின் தரவுத்சதொகுதியில் இந்யநர்வுகளின் எண்ணினகனய (R, w1, w2) கணக்கிடுகின்ைது 

( ொர்க்க எ.கொ. Hindle and Rooth 1993). ஒரு ச ொலுக்குச்ச ொல் உைேின் ச ொருண்னமப் 

ச ொருத்தத்தின் மற்சைொரு மதிப்பீடு, (estimation) w2 என்ை ச ொல்லும் R என்ை உைவும் 

தரப் டுனகயில் w1 என்ை ச ொல்லின் கட்டுப் ொட்டுச்  ொத்தியம் (conditional probability) ஆகும்: 

R:P(w1|w2,R) = Count (w1,w2,R) 

   Count(w2,R)  
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ச ொல்லுக்குச்ச ொல் (word-to-word) அல்லது ேகுப்புக்குேகுப்பு (class-to-class) மொதிொிகனளத் 

தருேதற்கு, அதொேது ச ொருண்னம ேகுப்புகளுக்கு அைிவுப் ய னை ச ொதுனமயொக்கம் ச ய்ய 

மற்றும் தரவு அொிது  ிக்கனல (data spaceness problem) ேிடுேிக்கச் ச ொல்ேனல ய ொன்ை 

னகயொல் ச ய்யப் ட்ட ேனகப் ொட்டியல்கனளச் ச ொற்களிலிருந்து கருத்துரு ேகுப்புகனள ஆக்கப் 

 யன் டுத்தலொம்.  ல நுட் ங்கள் உருேொக்கப் ட்டுள்ளை: யதர்வு ஒன்ைினணப்பு அளவீடுகள் 

(measures of selectional association) (Resnik 1993, 1997), குனைந்த ேிளக்க நீளத்னதப் 

 யன் டுத்தும் கினள சேட்டு மொதிொிகள் (tree cut models using the minimum description length) 

(Li and Abe 1998; McCarthy and Carroll 2003), மனைக்கப் ட்ட மொர்கவ் மொதிொிகள் (hidden 

markov models (HMMs) (Abney and Light 1999), ேகுப்பு அடிப் னடயிலொை  ொத்தியம் (class-

based probability) (Clark and Weir 2002; Agirre and Martinez 2001), ச ய் ன் 

ேனலப் ின்ைல்கள் (Bayesian networks) (Ciaramita and Johnson 2000) ய ொன்ைை. எல்லொ 

அணுகுமுனைகளும் ச ொிய தரவுத்சதொகுதிகனளப்  யன் டுத்துகின்ைை; மற்றும்  யைினலகளின் 

 ங்சகடுப் ொளர்களின் ச ொருண்னம ேகுப்புகனளப்  ற்ைிய அைிவுடன் உற்றுயநொக்கப் ட்ட 

நிகழ்சேண்கனள ஒன்றுய ர்த்து அப் யைினலகளின் ேிருப் த் யதர்வுகனள 

மொதிொிப் டுத்துகின்ைது.   

 ச ொல்லுக்குச் ச ொல், ச ொல்லுக்கு ேகுப்பு, ேகுப்புக்கு ேகுப்பு அணுகுமுனைகளின் ஒரு 

ஒப்பீடு அகிர்சர மற்றும் மொர்டிசைஸ் (Agirre and Martinez 2001) என்ய ொரொல் 

முன்னேக்கப் ட்டுகின்ைது; அேர்கள் நொம் முந்னதய மொதிொிகளிலிருந்து  ிந்னதய மொதிொிகளுக்குச் 

ச ல்லுனகயில்  யன் ொட்டுப்  ரப்பு ேளர்கின்ைது (ச ொல்லுச்ச ொல் ேிருப் த்யதர்வுகளுக்கு 26%; 

ச ொல்லுக்கு-ேகுப்புக்கு 86%, ேகுப்புக்கு-ேகுப்புக்கு சநைிமுனைகள் 97.3%) மற்றும் இவ்ேொயை 

துல்லியம் குனைகின்ைது (முனையய 95%-இலிருந்து 66.9%-க்கு அதிலிருந்து 66.6%-க்கு) என்று 

கொண்கின்ைைர்.  

              ச ொதுேொகத் யதர்வுக்கட்டுப் ொடு அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க  

அணுகுமுனைகள் சலஸ்க் அடிப் டியிலொை சநைிமுனைகள் (Lesk-based methods) அல்லது 

கூடுதல் நிகழ்சேண் ச ொருண்னம உய்த்தைிவு (most frequent sense heuristic) ய ொன்று நன்ைொக 

நனடச றுேதொகக் சதொியேில்னல. 

 4.4.3 அனமப்புமுனை அணுகுமுனைகள் (structural approaches)  
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ச ொல்ேனல ய ொன்ை கணிைி ொர் ய ரகரொதிகள் கினடப் தன் கொரணமொக அம்மொதிொியொை 

ய ரகரொதிகளில் கினடக்கும் கருத்துரு ேனலப் ின்ைலின் அனமப்ன  ஆயவும்  யன் டுத்தவும் 

 ல அனமப்புமுனை அணுகுமுனைகள் உருேொக்கப் ட்டை. ேட்டொர மற்றும் உலகேய சூழலில் 

அனமப்ச ொழுங்குகளின் புொிந்துசகொள்ளனலயும் அளவீட்னடயும் அனமப்புமுனை 

அனமப்ச ொழுங்கு புொிந்துசகொள்னகயின் களத்தில் ஒன்ைொகச் ய ர்த்துனேக்க இயலும் (Fu 1982; 

Bunke and Sanfeliu 1990); இது  ண்புக்கூறுகளின் அனமப்புமுனை  ரஸ் ர உைவுகள் (structural 

interrelationships) அடிப் னடயில் தரனே ேனகப் டுத்துேனத யநொக்கமொகக் சகொண்டது. நொம் 

இவ்ேனகயின் இரு முக்கிய அணுகுமுனைகனள முன்னேக்கின்யைொம்: ஒற்றுனம 

அடிப் னடயிலொை மற்றும் ேனர டம் அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகள்.   

4.4.3.1 ஒற்றுனம அளவீடுகள் (similarity measures)  

 1990களின் சதொடக்கத்தில் ச ொல்ேனல அைிமுகப் டுத்தப் ட்டய ொது ச ொற் 

ச ொருண்னமகளுக்கு இனடயிலொை ச ொருண்னமத் சதொடர்புகளின் ேனலயனமப்ன ப் 

 யன் டுத்த யேண்டி ச ொருண்னம ஒற்றுனமகளின்  ல அளவீடுகள் உருேொக்கப் ட்டை.  

ச ொருண்னம ஒற்றுனமயின் அளவீடு தரப் டுனகயில், அனதப்  ின்ேருமொறு ேனரயனை 

ேிளக்கம் ச ய்யலொம்: 

 Score:SenseD X Sense D   [0, 1] 

இதில் SenseD என் து ஒரு குைிப்புனர ய ரகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ச ொருண்னமகளின் 

முழு குழுமம் ஆகும்; நொம் ச ொதுேொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னத நமது ஒற்றுனம அளவீடு 

அடிப் னடயில் ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்யலொம்.   நொம் T= (w1…wn)  என்ை  னுேலில் உள்ள 

w1  என்ை ஒரு இலக்குச் ச ொல்னல  ின்ேரும் கூட்டுத்சதொனகனயப் ச ொிதொக்கும் Wi-இன்  S 

என்ை ச ொருண்னமனய ேிருப் த்யதர்வு ச ய்து ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யலொம். 

       டம் 17-இல் நொம் கருத்துரு அடர்த்தியின் அடிப் னடக் கருத்னதக் கொட்டுகின்யைொம்.  நொம் 

இலக்குச் ச ொல் w என் தன் நொன்கு அர்த்தங்கனளப் ச ொிய புள்ளிகளொல் 

சுட்டிக்கொட்டுகின்யைொம். எடுத்துக்கொட்டில் w என் தன் ஒவ்சேொரு அர்த்தமும் ச ொல்ேனல 

ச யர்ச்ச ொல் ேனகப் ொட்டியலின் யேறு ட்ட துனணப்  டிநினல அனமப்ன ச்  ொரும்.  

 டம் 17: ஒரு ச ொற் சூழலுக்கு கருத்துரு ொர் அடர்த்தியின் எடுத்துக்கொட்டு; இது இலக்குச் 

ச ொல்லின் நொன்கு அர்த்தங்கனள உட் டுத்தும். சூழலில் ேரும் ச ொற்களின் அர்த்தங்கள்  ிைிய 
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புள்ளிகளொலும் இலக்குச் ச ொல்லின் அர்த்தங்கள் ச ொிய புள்ளிகளொலும் உருப் டுத்தம் 

ச ய்யப் ட்டுள்ளை. 

 

  

 

4.4.3.2 ேனர ட அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் (Graph based approaches) 

 இப் குதியில் சூழலில் ச ொற்களின் மிகப்ச ொருத்தமொை ச ொருண்னமகனள 

நிர்ணயிப் தற்கு ேனர ட அனமப்புகனளப்  யன் டுத்துேதன் அடிப் னடயில் அனமந்த  ல 

அணுகுமுனைகள் முன்னேக்கப் டுகின்ைை. ச ரும் ொன்னமயொை இவ்ேணுகுமுனைகள் 

ச ொற் ங்கலியின் கருத்துச் ொயலுடன் சதொடர்புள்ளைேொகயேொ அல்லது ச ொற் ங்கலியின் 

(lexical chain) கருத்துச் ொயொல் ஊக்குேிக்கப் ட்டைேொகயேொ இருக்கின்ைை. ஒரு ச ொற் ங்கலி 

(Halliday and Hasan 1976; Moris and Hirst 1991) என் து ஒரு  னுேலில் உள்ள 

ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் சதொடர்புள்ள w1...wn என்ை ச ொற்களின் யகொர்னேயொகும்; 

இதன் டி wi என் து wi+1 என் துடன் ஒரு ச ொல்-ச ொருண்னம உைேொல் சதொடர்புள்ளது (எ.கொ. 

is-a, has-part ய ொன்ை உைவுகள்). எடுத்துக்கொட்டொக  ின்ேருேை ச ொற்  ங்கலியின் 

எடுத்துக்கொடுகளொகும்: Rome  city  inhabitant, eat dish vegetable aubergine.   

 இவ்ேனமப்புகள் கருத்தொடல் இனய ின்  குப் ொய்வு (analysis of discourse cohesion) 

(Morris and Hirst 1991),  னுேல் சுருக்கமொக்கம் (text summarization) (Barzilay and Elhadad 

1997), ச ொற்குளறு டிகளின் திருத்தம் (correction of malapropism) (Hirst and St-Onge 1998) 

ய ொன்ைனேகளுக்குப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை. 
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 நொம் ச ொற் ங்கலிகனளப்  ச ொருண்னம ஒற்றுனமயின் அளவீடுகளின் ஒரு உலகேய 

மொற்ைனமப் ொகக் கொணலொம்; ச ொருண்னம ஒற்றுனமயின் அளவீடுகள் மொைொக ேட்டொர 

சூழல்களில் ச ரும் ொன்னமயும்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. சதொடர்புள்ள ச ொற்களுக்கு இனடயில் 

ஆற்ைலுள்ள ச ொற் ங்கிலிகளுடன் கூடிய  னுேலின் ஒரு  ொகத்னத  டம் 18 

எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது. 

 டம் 18:  னுேலின் ஒரு  குதியில்  ில ச ொற்  ங்கிலிகள் 

 

 

 ச ொற்  ங்கலிகளின் கருத்துச் ொயலொல் ஊக்கப் டுத்தப் ட்ட அணுகுமுனைகளுக்குள் நொம் 

ஹர ொகியு மற்றும்  ிைரொல் (Harabagiu et al 1999) ச ய்யப் ட்ட அணுகுமுனைனயக் 

குைிப் ிடலொம்; இதில் அகரொதிப் ச ொருள் ேிளக்கங்கனளப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய 

ச ொல்-ச ொருண்னம ஊகங்கள் (lexicosemantic heuristics)  யன் டுத்தப் டுகின்ைது; ஒவ்சேொரு 

ஊகமும் சமொழியின் ஒரு குைிப் ிட்ட இயல்நிகழ்ச் ினய (எ.கொ. ஒற்னைப்ச ொண்னம (monosemy), 

சமொழியியல் ொர்  இனணனம (linguistic parallelism) ய ொன்ைை) னகயொளுகின்ைது; இேற்ைில் 

 ிலேற்னைச் ச ொற்  ங்கிலியின் தைிச் ிைப் ொை ேனககளொக உருேகிக்க இயலும்.    

  டம் 19: ச ொற்  ங்கிலிகளின் இரு எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 

மிஹல்ச யொ மற்றும்  ிைர் (Mihalcea et al 2004) ச ொற்களஞ் ிய ேனலயனமப் ின் அனமப்ன  
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ஆயவும் சூழலில் கூடுதல் தகுதிேொய்ந்த கணுக்கனள (ச ொருண்னமகனள) அனடயொளங்கொணவும் 

யேண்டி  க்கத்தர ேழிமுனை ேனரேின் (PageRank algorithm)  யன் ொட்டின் அடிப் னடயில் 

அனமந்த அணுகுமுனைனய முன்னேக்கின்ைைர். இந்சநைிமுனை ஒரு  னுேலில் உள்ள 

ச ொற்களின் எல்லொச்  ொத்தியமொை ச ொருண்னமகனளயும் உருப் டுத்தம் ச ய்யும் மற்றும் 

அர்த்தமுள்ள உைவுகளுடன் ச ொருண்னமகளின் இனணகனள ஒன்சைொசடொன்று இனணக்கும் 

ஒரு ேனர டத்னத உருேொக்குகின்ைது. உைவுகள் ச ொல்ேனலயின் உைவுகனளயும் (relations from 

WordNet) (ஒயர உள்ளடக்குசமொழியத்னதக் சகொண்ட கருத்துருக்கனள இனணக்கும்)  மநினல 

உைவுகனளயும் (coordinate relations) உட் டுத்தும். ேனர டத்திற்குப்  க்கத்தரத்தின் 

 யன் ொட்டிற்குப்  ின்ைர் சூழலில் ஒவ்சேொரு ச ொல்லின் மிக உயர்ந்த தரம் உள்ள ச ொருண்னம 

சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது.                

4.5  ிை அணுகுமுனைகள் 

4.5.1 ச ொற்ச ொருண்னம ஆதிக்கத்னத நிர்னணயித்தல் (Determining Word Sense Dominance) 

 ஒரு ச ொல் தரப் டுனகயில்  னுேலில் அதன் ச ொருண்னமகளின் நிகழ்வுஎண் 

ேிைியயொகம் அதிக அளேில் திொித்துக் கூைப் டுேது கேைிக்கப் ட்டுள்ளது (Kilgarriff and 

Rosenzweig 2000); இது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் நடத்னதனயப்  ொதிக்கின்ைது. 

ச ொற்ச ொருண்னம அதிகொரத்னத நிர்ணயிக்கும் சநைிமுனை இவ்வுற்றுயநொக்கு அடிப் னடயில் 

ேனக அடிப் னடயிலொை மயக்கநீக்கத்னத நனடமுனை டுத்துகின்ைது.   

 சமக்கொர்த்தி (McCarthy et al 2004, 2007) அனடயொளப் டுத்தப் டொத  னுேலிலிருந்து 

மயக்கமுள்ள ச ொற்களின் ச ொருண்னமகனளத் தொைியக்கமொகத் தரப் டுத்தும் ஒரு 

கண்கொணிக்கப் டொத சநைிமுனைனய முன்சமொழிந்துள்ளொர். ேருனகமுனை அடிப் னடயில் 

ஒற்றுனமயுள்ள அடுத்துேரு னேகள் ஒரு ச ொல்லின் ச ொருண்னமனயப் ற்ைி குைிப்புகனளத் 

தருகின்ைது என் து இவ்ேணுகுமுனையின் முக்கியக்குைிப் ொகும். ஒரு இலக்குச் ச ொல்லுக்கு 

அடுத்துேரு னேகளின் ஒரு குழுமம் உள்ளது என்று எடுத்துக்சகொண்டொல் ச ொருண்னமனயத் 

தரப் டுத்தல் அடுத்துேரு னேகளுக்கு இனடயய உள்ள மற்றும்  ல்ச ொருண்னமத்தன்னமயொை 

இலக்குச் ச ொல்லின் ச ொருண்னம ேிளக்கங்களுக்கு இனடயய உள்ள ஒற்றுனமயின் அளன த் 

தகுதியொக்குேதற்குச்  மமொகும்.       

4.5.2 ச ொருட்புல இயக்க ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Domain-Driven disambiguation) 
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ச ொருட்புல இயக்கப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (Domain-Driven disambiguation) 

ச ொருட்புலனதப்  யன் டுத்தும் ஒரு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க சநைிமுனையொகும்.   

இலக்குச் ச ொல்லின் ச ொருண்னமயொைது சூழல் ச ொற்களின் ச ொருட்புலங்களுக்கும் இலக்குப் 

ச ொருண்னமயின் ச ொருட்புலத்திற்கும் இனடயயயுள்ள ஒப்பீடு அடிப் னடயில் 

சதொிந்சதடுக்கப் டுகின்ைது. இதற்குச் ச ொல்ேனல ச ொருட்புல புலக்குைிப்புகள்  ிைப் ொகப் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைை.  

முக்கியமொகப் ச ொருட்புலச் ச ொற்களின் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யப் 

ச ொருட்புலத் தகேல்கனளப்  யன் டுத்த இயலும் என்ை உண்னமயின் கொரணமொக 

இவ்ேணுகுமுனை நல்ல துல்லியதனதப் ச றுகின்ைது. ச ொருட்புலத் தகேல்கள் ச ொருட்புல 

சேக்டர்களொல் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்; அதொேது யேறு ட்ட ச ொருட்புலங்களிலிருந்துள்ள 

தகேல்கனள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் கூறுகளின் சேக்டொர்களொல் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்.    

ச ொருட்புல இயக்கப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் மற்றும் ச ொற் ச ொருண்னம ஆதிக்க 

நிர்ணயம்  ற்ைிய ஆர்ேமுள்ள ேி யம் அனே சமொழியியல் ொர் புொிதலிலிருந்து ச ொருண்னம 

மயக்கத்தின் ச ொருட்புலம் ொர் ேனக அடிப் னடயிலொை மொதிொிக்கு அேற்ைின் கேைக்குேிப்ன  

மொற்றுகிைது என் தொகும்.  இவ்ேிலக்கு யநொக்கி ச ொருண்னம-ேிழிப்புணர்வு  யன் ொடுகனளச் 

 ொத்தியமொக்குேதன் யநொக்கத்துடன் எதிர்கொலத்தில் யமலும் ஆயப் டும்.  

4.5.3 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திலிருந்து சமொழி கடந்த  ொன்று (WSD from Cross-Lingual 

Evidence) 

 இறுதியொக சமொழிச யர்ப்புத் தகேல்களிலிருந்து கினடக்கும்  ொன்ைின் அடிப் னடயில் 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை ஒரு அணுகுமுனை அைிமுகப் டுத்த டுகின்ைது.  இது 

ச ொருத்தமொை சமொழிச யர்ப் ொல் புலக்குைிப்பு ச ய்து இலக்குச் ச ொற்களின் ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கும் நடேடிக்னகயொகும்.  

ஒரு சூழலில் ஒரு ச ொல்லின்  ொத்தியமொை சமொழிச யர்ப்புகள் ஒரு துனணக் குழுமத்தின் 

 ொத்தியமொை ச ொருண்னமகனளக் கட்டுப் டுத்துகின்ைது என் து இவ்ேணுகுமுனையின் 

முக்கியமொை கருத்து ஆகும் (Rensnik and Yarowsky 1997, 1999). எடுத்துக்கொட்டொக sentence 

என்ை ஆங்கிலச் ச ொல் சூழல் அடிப் னடயில்  ிரஞ் ில் peine அல்லது phrase எை 

சமொழிச யர்க்கப் டலொம். இருப் ினும் ஒயர ச ொல்லின் யேறு ட்ட அர்த்தங்களுக்கு ஒயர 
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சமொழிச யர்ப்பு ேருேது  ொத்தியமொைதொகும் என் தொல் இந்சநைிமுனை ஒரு முழுேதுமொை 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னத நனடமுனைப் டுத்தொது (எடுத்துக்கொட்டொக wing என்ை ச ொல் ஒரு 

உடல் உறுப் ொகவும் ஒரு கட்டிடத்தின் உறுப் ொகவும் ச ொருண்னமகனள சேளிப் டுத்தும்; 

இவ்ேிரு ச ொருண்னமகளும் இத்தொலிய சமொழியில் ala என்று தொன் 

சமொழிச யர்க்கப் டுகின்ைை.)  சரஸ்ைிக்கும் யயரொவ்ஸ்கியும் தங்களது கட்டுனரயில் (Resnik 

and Yarowsky 1997) குனைேொை எண்ணிக்னகயிலொை சமொழிகளில் ஒரு குழுமத்தில் 

சமொழிகனளக் கடந்து ச ொல்லைொக்கம் ச ய்யப் ட்ட ச ொருண்னமகள் மட்டுயம கருத்தில் 

சகொள்ளப் டயேண்டும் என்று சமொழிந்துள்ளைர். எடுத்துக்கொட்டொக table என் து அதன் 

 ர்ைிச் ர் ச ொருண்னமயிலும் ஒரு யமன யின் முன் ிருக்கும் ஆட்களின் குழுனேக் குைிப் ிடும் 

ச ொருண்னமயிலும்  ிரஞ்சு சமொழியில் table என்றும் இத்தொலியில் tavola என்றும் 

சமொழிச யர்க்கப் டுகின்ைது. இச் ீரொை  ல்ச ொருண்னம மூன்று சமொழிகனளக் கடந்து 

தக்கனேக்கப் டுகின்ைது. இம்முன்சமொழின  நனடமுனைப் டுத்த ஐயத (Ide 2000) சமொழிகனளக் 

கடந்து யேைொகப் ச ொருண்னமகனளச் ச ொல்லைொக்கம் ச ய்யும் ய ொக்னக அனடயொளம் கொண 

ஒரு இனயபு ச ொல்லனடேின் (coherence index)  யன் ொட்னட குைிப் ிட்டொர்.  

சதொடர்புள்ள  னடப்புகளில் சமொழிகனளக் கடந்த எடுத்துக்கொட்டுகள் அடிப் னடயில்  ல 

சநைிமுனைகள் ேிளக்கப் ட்டுள்ளை.  ிரவுண் மற்றும்  ிைர் (Brown et al 1991) 

கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைனய முன்சமொழிந்தைர்; இது ஒரு இனணத் தரவுத்சதொகுதியில் 

ச ொல் ேொின ப் டுத்தனல (word alignment) நனடமுனை  டுத்திய  ின்ைர் சூழல் 

 ண்புக்கூறுகளின் ஒரு குழுமத்திலிருந்து மிகக்கூடுதலொை  ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் ஒரு 

இலக்குச் ச ொல்லுக்கு மிகப் ச ொருத்தமொை சமொழிச யர்ப்ன  நிர்ணயித்தது.  

  யகல் மற்றும்  ிைர் (Gale et al 1992d) ஒரு ச ொருண்னம-அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுக் 

குழுமத்தின் தொைியக்க உருேொக்கத்திற்கு இனணத் தரவுத்சதொகுதினயப்  யன் டுத்தும் ஒரு 

சநைிமுனைனய முன்சமொழிந்தைர்.  ஒரு இலக்குச் ச ொல் தரப் டுனகயில், மூல சமொழியிலுள்ள 

ஒவ்சேொரு ேொக்கியமும் இலக்குசமொழியில் அச்ச ொல்லின் சமொழிச யர்ப் ொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. ஒரு இயல் ொை/எளினமயொை ய யஸ் ேனகப் டுத்தி ேினளயும் 

தரவுக் குழுமத்தொல்  யிற் ி அளிக்கப் டுகின்ைது மற்றும் ஒரு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் 

ச யலில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது.  
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மிக அண்னமப் ட்ட கொலத்தில் டியொப் (Diab 2003) இனணத் தரவுத்சதொகுதிகனளப் 

ச ொருண்னம-அனடயொளப் டுத்துேதற்குக் கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைனய 

முன்னேத்துள்ளைர்; இது ஒயர இலக்குச் ச ொல்னல சமொழிச யர்க்கும் மூலச் ச ொற்கனளக் 

சகொத்தொக்கம் ச ய்கின்ைது; மற்றும் ஒற்றுனமயின் அளபு அடிப் னடயில் ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் ச ய்கின்ைது.  இறுதியொக இந்சநைிமுனை மூலத்தரவுத்சதொகுதியில் யநரும் இலக்குச் 

ச ொல்லுக்கு மிக ஒற்றுனமயுள்ள அர்த்தத்னத ஒதுக்குகின்ைது (மற்றும் இலக்குத் 

தரவுத்சதொகுதியில் ச ொருத்தமொை ச ொல்லுக்கு அர்த்தங்கனள முன் நிறுத்துகின்ைது.) 

ஐயத மற்றும்  ிைர் (Ide et al 2002) மற்றும் டு ிஸ் மற்றும்  ிைர் (Tufis et al 2004) யூயரொ 

ச ொல்ேனலனய (EuroWordNet)  யன் டுத்தும் ஒரு அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைனய 

முன்னேக்கின்ைைர். இரு ேொின ப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்கள் ஒரு இனணத் தரவுத்சதொகுதியில் 

தரப் டுனகயில் அனே யூயரொ ச ொல்ேனலயின் இனடசமொழி ச ொல்லனட ேழியொகப் 

ச ொருத்தப் ட்ட அவ்ேிரு ச ொற்களின் ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளொல் ச ொருண்னம-

அனடயொளப் டுத்தப் டுகின்ைது.  மிக அதிக நிகழ்சேண்ணுள்ள ச ொருண்னம 

அடிப் னடயொைது,  (most frequent sense baseline) மூல சமொழியில் உள்ள ச ொல்லின் 

ஒன்றுக்கும் யமற் ட்ட ச ொருண்னமகள் இலக்கு சமொழியில் உள்ள ச ொல்லின் 

ச ொருண்னமகளுடன் ச ொருத்தும் ய ொது ஒரு ய க் ஆப் ொகப் (backoff) 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது.   

அண்னமக் கொல ஆய்வுகளில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு சமொழிகடந்த 

 ொன்றுகனளப்  யன் டுத்தும் அணுகுமுனைள் எல்லொ-ச ொற்கள் ச ொருண்னமமயக்கநீக்கத்தில் 

தரமொை நினையேற்ைத்னதப் ச றுகின்ைது என்று கண்டு ிடிக்கப் ட்டுள்ளது (எ.கொ. Ng et al. 

2003), Chklovski et al. 2004; Chang and Ng 2005). இருப் ினும் இவ்ேணுகுமுனைகளின் 

முதன்னமயொை  ிக்கல் அைிவுப்ய ைின் முட்டுக்கட்னடயில் இருக்கின்ைது:  ல சமொழிகளுக்கு 

இனணத் தரவுத்சதொகுதிகள் குனைேொகயே உள்ளது அல்லது இல்னல எைலொம்; இனத இனணய 

தளங்களிலிருந்து தரவுத்சதொகுதிகனளச் ய கொிப் தொல் யநர்ச ய்யலொம் (Resnik and Smith 2003). 

இச் ிக்கனலத் தீர்க்க டகொன் மற்றும் இனத (Dagan and Itai 1994) என்ய ொர் (இலக்குப் 

ச ொருண்னமகளின் குழுமமொகக் கருதப் டும்) ஒரு சதொடொியல் உைேில் யநரும் ச ொருண்னம 
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மயக்கம் உள்ள எல்லொச்  ொத்தியமொை சமொழிச யர்ப்புகனளயும் கண்டு ிடிக்க   ஒரு இருசமொழிய 

ச ொற்களஞ் ியத்தின்/ய ரகரொதியின்  யன் ொட்னட முன்சமொழிகின்ைைர்.  

4.6 மதிப்பீட்டு சநைிமுனை (evaluation methodology)  

  இங்கு நொம் மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககள் மற்றும் ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

அனமப்ச ொழுங்குகளுக்கு மதிப்பீட்டிற்கு  யன் டுத்தப் டும் சதொடக்கநினல முனைகள் 

முன்னேக்கப் ட்டுள்ளை; அனேகள் தைியொகவும்  யன் ொட்டுச் சுதந்திரமொகவும் இருப் தொகக் 

கருதப் டுகின்ைது. இருப் ினும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் உண்னமயொை 

யநொக்கங்களில் ஒன்று தகேல் மீட்பு, இயந்திர சமொழிச யர்ப்பு ய ொன்ை  யன் ொடுகளின் 

ச யல் ொடுகனள யமம் டுத்துகின்ைது என் னத நிருப் ிப் து ஆகும்.  யன் ொடுகளில் 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ள ஒரு சதொகுதியொகச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் மதிப்பீடு 

இறுதிக்கு-இறுதி மதிப்பீடு (in vivo or end-to-end evaluation) என்று குைிப் ிடப்  டுகின்ைது. 

 4.6.1 மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககள் (evaluation measures)  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் மதிப்பீடு தகேல் மீட்புக் 

களத்திலிருந்து கடன்ேொங்கப் ட்ட மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககளின் அடிப் னடயில் ச ரும் ொலும் 

ச யல் டுகின்ைது.  

 யமற்ச ொன்ை நடேடிக்னககள் ஒரு தரப் ட்ட அர்த்ததின் ேிருப் த்யதர்வுக்கு 

நம் ிக்னகயின் ஒரு அளபு சேளியீடுக்கு ஒழுங்குமுனையின் ஆற்ைனலப்  ிரதி லிக்கேில்னல 

என்று ேிேொதிக்கப் டுகின்ைது. 

4.6.2. சதொடக்கநினலகள் (baselines) 

   சதொடக்க நினலகள் யேறு ட்ட அணுகுமுனைகளின் ச யன்னமகளுக்குத் தரமொை 

சநைிமுனையொகும். இரண்டு சதொடக்க நினலகள் உள்ளை: முனையற்ை சதொடக்கநினல மற்றும் 

முதல் அர்த்த சதொடக்கநினல. 

4.7. மதிப்பீடு: ச ன்ஸ்ேல்/ச ம்ேல் ய ொட்டிகள் (senseval/semeval competitions) 

 யேறு ட்ட  ொிய ொதனைக் குழுமங்கள், ச ொருண்னம சதொிேனடகள் மற்றும் 

ஏற்றுக்சகொள்ளப் ட்ட அைிவு மூலேளங்கள் கொரணமொக யேறு ட்ட ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்னத ஒப்பீடு ச ய்ேதும் மதிப்பீடு ச ய்ேதும் மிகக்கடிைமொக இருக்கின்ைது. 

குைிப் ிட்ட மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககளின் நிர்ேகிப்ன ப்  ற்ைிக் கூறுேதற்கு முன் இப் குதியில் 
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இன்ஹவுஸ் (in-hourse), ச ரும் ொன்னமயும் குறுகிய அளவு தரவுக் குழுமங்களொல் 

மதிப் ிடப் டுகின்ை  ல ஒழுங்குமுனைகள்  ற்ைி அைிமுகப் டுத்தப் டுகின்ைை. எையே 

ச ரும் ொலொை முன்ச ன்ஸ்ேல் (pre-senseval) முடிவுகள் இவ்ேொய்வுக்களத்தில்  ின்ைர் 

சதொடர்ந்துேரும் அணுகுமுனைகளுடன் ஒப் ிடத்தக்கதல்ல.   

4.7.1 ச ன்ஸ்ேல்  

(தற்ய ொது ச ம்ேல்/Semeval என்று மறுச யொிடப் ட்டுள்ள) ச ன்ஸ்ேல் என் து 1998-

இலிருந்து நனடச றும் ஒரு அனைத்துலகச் ச ொற் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கப் ய ொட்டி  ஆகும். 

யேறு ட்ட சமொழிகளுக்கு எல்லொ-ச ொற்கள் மற்றும் ச ொல் ொர் மொதிொிக்கூறு ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகள் மற்றும்  மீ த்தில் ச ொருண்னமயியல் ொர்  ங்களிப்ன ப் 

புலக்குைிப்பு ச ய்தல், ச ொல்ேிளக்க ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கம், ச ொற் ொர் இடப்ச யர்ப்பு 

ய ொன்ை புதிய ச யற் ொடுகனள உள்ளடக்கிய ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் 

 ல்ேனகயொை ச யல் ொடுகளுக்குச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் 

ஒப்பீட்டு மதிப்பீட்னட நடத்துேது இப்ய ொட்டியின் யநொக்கமொகும். இப்ய ொட்டிகளின் 

மதிப்பீட்டிற்குச்  மர்ப் ிக்கப் டும் ஒழுங்குமுனைகள் ச ரும் ொலும் யேறு ட்ட நுட் ங்கனள 

ஒன்ைினணக்கின்ைை; மற்றும் அடிக்கடி கண்கொணிக்கப் ட சநைிமுனைகனளயும் அைிவு 

அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைகனளயும் ஒன்றுய ர்க்கின்ைை. ( யிற் ி எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

குனைேொல் ஏற் டும் யமொ மொை நினையேற்ைனலத் தேிர்க்க சநைிமுனைகள் இவ்ேொறு 

ஒன்ைினணக்கப் டயேொ ஒன்றுய ர்க்கப் டயேொ ச ய்யப் டுகின்ைை.) ச ன்ஸ்ேல் 

 ணிப் ட்டனைகள் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின்  மீ கொலப் ய ொக்குகளுக்கு மிக நல்ல 

யமற்யகொள்கனளக் கொட்டுகின்ைை. யமலும் அனே ஆய்வுச்  மூகத்திற்கு மிக மதிப்புள்ள தரவுக் 

குழுமங்களின் கொல அடிப் னடயிலொை சேளியீட்டிற்கு ேழிகொட்டுகின்ைை.  

4.7.2 ச ன்ஸ்ேல்/ச ம்ேல் ய ொடிகனளப் ற்ைிய கூற்றுகள் 

  ல கொரணங்களொல் மதிப்பீட்டு நடேடிக்னககளின் ஸ்யடட்-ஆப்-ஆர்ட் 

ஒழுங்குமுனைகளின் நினையேற்ைங்கனள ஒப் ிடுேது மிகக் கடிைமொகும். முதலொேது யேறு ட்ட 

அகரொதிகள்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை (Senseval-1 இல் HECCTOR, Senseval-2 இல் WordNet 

1.7, Senseval-3 இல் WordNet 1.7.1, Senseval-2007-இல் WordNet 2.1 மற்றும் அனைகுனை 

நுணுக்கமொை சதொிேனடகள்). இரண்டொேது ஒழுங்குமுனைகள் ச ரும் ொலும்  ல 
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அணுகுமுனைகனள ஒருங்கினணப் தொல் ச ரும் ொலொை ஒழுங்குமுனைகளில் ஒரு தைிப் ட்ட 

நுட் த்தின்  ங்களிப்ன  மதிப் ிடுதல் கடிைமொகும். மூன்ைொேது கண்கொணிக்கப் ட்ட 

ஒழுங்குமுனைகள் யேறு ட்ட தரவுத்சதொகுதிகளொல்  யிற் ி அளிக்கப் ட்டுள்ளை மற்றும் அைிவு 

அடிப் னடயிலொை ஒழுங்குமுனைகள் யேறு ட்ட மூலேளங்கனளப்  யன் டுத்துகின்ைை. 

இறுதியொக ச ம்ேல்-2007 அனரகுனை நுணுக்கமொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு 

அதன் கேைத்னத மொற்ைியுள்ளது. 

4.8.  யன் ொடுகள் 

 துரதிருஷ்டே மொக இன்றுேனரச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் சேளிப் னடயிலொை 

மைித சமொழி சதொழில்நுட் ப்  யன் ொடுகளில் உண்னமயொை நன்னமகனள இதுேனர 

நிரூ ிக்கேில்னல என்று கூைலொம். இருப் ினும் இறுதியிலிருந்து-இறுதி  யன் ொடுகளின் குனைவு  

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் தற்ய ொனதய நினையேற்ைத்தின் ேினளேொகும்; மற்றும் அது 

கூடுதல் துல்லியமொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகனளயும் எதிர்கொலத்தில் 

ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயிலொை இயற்னக சமொழி ஆய்வுப்  யன் ொடுகளின் 

 ொத்தியத்னதயும்  தனடச ய்யொது.  ஒரு யமம் ட்ட துல்லியம் புதுனமயொை சநைிமுனைகளிலிருந்து 

கினடப் துடன் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச் ச யல் ொடுகளின் யேறு ட்ட  ின்ைணி 

அனமப்புகளிலிருந்தும் கினடக்கின்ைது.  

 இங்கு நொம் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திலிருந்து கினடக்கப்ச றும் மற்றும் 

 ொிய ொதனைக்கு உட் டுத்த ட்ட  ல உண்னம உலகப்  யன் ொடுகனளப்  ற்ைிய சுருக்கம் இங்கு 

கூைப் டும். 

4.8.1 தகேல் மீட்பு (Information Retrieval (IR) 

 ஒரு  யன் ொட்டொளொின் யகள்ேிக்குப் ச ொருத்தமற்ை ஆேணங்கனள நீக்குேதற்கு ஸ்யடட்-

ஆஃப்-ஆர்ட் (State-of-art) யதடல் இயந்திரங்கள் சேளிப் னடயிலொை ச ொருண்னமயியனலப் 

 யன் டுத்தேில்னல. யகள்ேிச் ச ொற்களின் ஒரு  ொத்தியமொை ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்துடன் கூடிய ஆேண அடிப் னடயின் ஒரு துல்லியமொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

யேறு ட்ட ச ொருண்னமகனளப்  யன் டுத்தும் ஒயர ச ொற்கனளக் சகொண்டிருக்கும் 

ஆேணங்கனள நீக்கவும் ஒயர ச ொற்கனள சேளிப் டுத்தும் ஆேணங்கனள மீட்கவும் 

அனுமதிக்கும். (இது மீள் அனழப்ன /recall அதிகொிக்கும்.)  
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 தகேல் மீட்புகளுக்குச் ச ொற் ச ொருண்னம மயக்க நிக்கத்தின்  ங்களிப் ின் 

ச ரும் ொலொை சதொடக்ககொலச் ச யல் ொடுகள், நினையேற்ை முன்யைற்ைமில்லொனமயில் 

ேினளந்தது (எ.கொ. Salton 1968; Salton and McGill 1983; Krovetz and Croft 1992; Voorhees 

1993; Sanderson 2000).  க்சரொசேட்ஸ் மற்றும் க்சரொஃப்ட் (Krovetz and Croft 1992) மற்றும் 

 ொண்டர் ன் (Sanderson 2000) என்ய ொர் யகள்ேிச் ச ொற்களின் ஒரு குனைந்த  தேிகிதம் தொன் 

அேற்ைின் கூடுதல் நிகழ்சேண் (முக்கியமொை) ச ொருண்னமயில்  யன் டுத்தப் டேில்னல என்று 

கொட்டிைர்; இது ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் கூடுதல் நிகழ்சேண்ணுள்ள ச ொற்கனளக் 

கொட்டிலும் அொிய ச ொற்களில்   தொன் மிகத் துல்லியமொைது என்று கொட்டுகின்ைது.   ொண்டர் ன் 

(Sanderson 1994) மிகுந்த எண்ணிக்னகயிலொை ச ொற்களுடன் யகள்ேிகள் இருக்கும்ய ொது 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் தகேல் மீட்புக்கு நன்னம தரொது என்ை முடிவுக்கு ேருகின்ைொர். 

அேர் மிகச்  ிைிய யகள்ேிகள் மிகுந்த ச ொருண்னம மயக்கத் திைன் உள்ளதொக இருக்கேியலும் 

எைக் குைிப் ிடுகின்ைொர்.  

4.8.2 தகேல்  ிொித்சதடுப்பு (information extraction) 

 குைிப் ிட்ட ச ொருட்புலங்களில் கருத்துருக்களின் குைிப் ிட்ட யநர்வுகளுக்கு இனடயய 

யேறு ொடுகனளக் கொண் து ஆர்ேமுள்ளதொகும்: எடுத்துக்கொட்டொக மருத்துேப் ச ொருட்புலத்தில் 

நொம் ஒரு  னுேனலக் கடந்து எல்லொ ேனகயில் டும் மருந்துகனள அனடயொளம் கொண் தில் 

ேிருப் ம் உள்ளேர்களொய் இருப்ய ொம்; ஆைொல் உயிொியல்தகேலியலில் (bioinformatics) நொம் 

உயிரணுக்கள் மற்றும் புரதச் த்துக்கள் இேற்னைப் ச யொிடுேதில் உள்ள ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்னதத் தீர்க்க ேினழயேொம். ச யொிடப் ட்ட-இருப்புப்ச ொருள்னள அைிதல் (Named-

entity recongnition (NER)), தனலப் சைழுது ேிொிவு (acronym expansion) (எ.கொ. MP = Member 

of Parliament or Military Police) என் ைேற்னைச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச்  ிக்கல்களொகக் 

கருதேியலும்; இருப் ினும் இது ஒத்தைி அடிப் னடயில் ஒரு புதிய களமொகும் (Dill et al 2003). 

 ஜொக்மின் மற்றும்  ிைர் (Jacquemin et al 2002) ச ொல், ச ொருட்புலம் மற்றும் சதொடொியல் 

மற்றும் ச ொருண்னமயியல் நினலயில் ச ொருண்னமமயக்கநீக்க ேிதிகளின்  யன் ொட்னடக் 

சகொண்டிருக்கும் அகரொதி அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைனய முன்னேக்கின்ைைர். மொலின் 

மற்றும்  ிைர் (Malin et al 2005) ச யொிடப் ட்ட இருப்புப்ச ொருள்களின் ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்னதத் தீர்க்க ஒழுங்கற்ை இயக்கங்கள் (random walks) அடிப் னடயிலொை ஒரு 
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சதொடர்புப்  குப் ொய்வு சநைிமுனையின் (link analysis method)  யன் ொட்னட 

முன்சமொழிகின்ைொர்.  ஹொ ன் மற்றும்  ிைர் (Hassan et al 2006) யநர்வுகளின் ஒரு குழுமத்தின் மீது 

அேற்ைின்/தமது தொக்கம் அடிப் னடயிலொை இருப்புப்ச ொருள்  ிொிப்பு ஒழுங்குமுனைகனள (entity 

extraction patterns) அளக்கப்  குதி கண்கொணிக்கப் ட்ட நனடயில் ஒரு இனணப்புப்  குப் ொய்வு 

ேழிமுனைேனரனேப் (link analysis algorithim)  யன் டுத்திைொர். இறுதியொக  ியரமிதொ மற்றும் 

ஆல்டன் (Ciaramita and Altun 2006) ச ொல் ேனல ஒருச ொருள் ன்சமொழியக் குழுமங்களின் ஒரு 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட குழுமத்திலிருந்து சதொிந்சதடுக்கப் ட்ட ஒரு ேகுப்ன  ஒதுக்கும் ஒரு உயர் 

ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தியின்  யன் ொட்னட முன்சமொழிகின்ைொர். ஹிட்டன் மொர்யகொவ் 

மொதிொிகளொல் யகொர்னே புலக்குைிப்பு ச ய்ேது (sequence labeling) அடி னடயிலொை 

இவ்ேணுகுமுனை ஒரு கற்ைல் நடேடிக்னகனய யேண்டுகின்ைது. 

4.8.3 இயந்திர சமொழிச யர்ப்பு (Machine Translation) 

 ஒரு சூழலில் ஒரு ச ொல்லின்  ொியொை சமொழிச யர்ப் ின் தொைியங்கு அனடயொளம் 

கொணல் அதொேது இயந்திர சமொழிச யர்ப்பு ஒரு மிக்க கடிமொை யேனலயொகும்.  னுேல்களின் 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் சமொழிச யர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகனளச்  ொியொை ச ொற்கனளத் 

சதொிந்சதடுக்க உதேயேண்டும் என்ை உள்ளுணர்வுக் கருத்து அடிப் னடயில் இயந்திர 

சமொழிச யர்ப்ன ச்  ொத்தியமொக்க யேண்டி தீர்க்கப் டயேண்டிய முக்கியமொை ச யலொகச் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ேரலொற்று அடிப் னடயில் ஏற்றுக்சகொள்ள ட்டுள்ளது. 

சூழனலப் ச ொறுத்துச் ச ொற்கள் முற்ைிலும் யேறு ட்ட சமொழிச யர்ப்புகனளப் ச றும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, line என்ை ஆங்கிலச் ச ொல் இத்தொலிய சமொழியில் linea, riga, verso, filo, corda 

எை சமொழிச யர்ப்பு ச ய்யப் டலொம். துரதிருஷ்டே மொகச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் 

எதிர் ொர்த்தனதேிட மிகக் கடிைமொைது எை நொம்  ல ஆண்டு ஒப்பீட்டு மதிப்பீடுகளின்  ின்ைர் 

அைிந்துசகொண்யடொம்.  முன்ைர் கூைிய டி ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் 1960களில் 

ஏற் ட்ட ஆரம் கொலத் யதொல்ேி இயந்திர சமொழிச யர்ப்புக் களத்னத மிக யமொ மொை நினலக்குக் 

சகொண்டு ச ன்ைது. தற்ய ொது இதற்கு முரணொகச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் இயந்திர 

சமொழிச யர்ப்புக்கும் உதவும் என்ை அைிகுைி கினடத்துள்ளது. கொர் ொட் மற்றும் வூ (Carpuat and 

Wu 2005) என் ேர்கள் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னதத் தற்கொல இயந்திர 

சமொழிச யர்ப்புப்  யன் டுகளில் இனணக்க இயலும் என்று குைிப் ிடுகின்ைைர்; டொகன் மற்றும் 
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இனத (Dargan and Itai 1994), ேிக்யர மற்றும்  ிைர் (Vickrey et al 2005) ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்க நீக்கத்தின்  ொியொை  யன் ொடு சமொழிச யர்ப்பு நினையேற்ைத்தின் அதிகொிப்புக்குக் 

சகொண்டு ச ல்லும் என்று கொட்டுகின்ைைர்.  

 மிகச்  மீ  கொலத்தில் கொர் ொட் மற்றும் வூ (Carpuat and Wu 2007) மற்றும்  ொன் மற்றும் 

 ிைர் (Chan et al 2007a) ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இயந்திர சமொழிச யர்ப்ன  

யமம் டுத்த உதே இயலும் என்று கொட்டியுள்ளைர். இவ்ேொய்வுகளில் மிகப் ச ருத்தமொை 

சமொழிச யர்ப்புத் சதொடனரத் சதொிந்சதடுக்க அனுமதிக்கும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்க 

மொதிொிகள் ஏற்றுக்சகொள்ளப் ட்டு முன்-ேனரயனை ேிளக்கத் சதொிேனடகள் (predefined sense 

inventories) னகேிடப் ட்டுள்ளை. இருப் ினும் இம்முடிவுகள் ஆய்வுக்களத்னத இயந்திர 

சமொழிச யர்ப் ின் சேற்ைிக்கு மரபு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின்  ங்களிப்புமீதொை 

கருதுயகொள்களுக்குத் திைந்து ேிட்டுள்ளது.  

4.8.4 ச ொருளடக்க ஆய்வு (content analysis)  

  கருத்து, னமயக்கருத்து ய ொன்ைேற்ைின் அடிப் னடயில் ஒரு  னுேலின் ச ொதுேொை 

ச ொருளடக்கத்தின்  குப் ொய்வு ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்தின்  யன் ொட்டொல் நிச் யமொக 

நன்னம ச ைலொம்.  எடுத்துக்கொட்டொக,  ிளொக்குகனள (blogs) ேனகப் டுத்துேது இனணயதள 

 மூகத்திற்கு இனடயய கூடுதல் ஆர்ேத்னதப் ச ற்றுள்ளது:  ிளொக்குகள் மிக ேினரேொக 

ேளர்ேதொல், அேற்னை ேனகப் டுத்தவும், அேற்ைின் முக்கியமொை தனலப்புகனள நிர்ணயிக்கவும் 

மற்றும்  ிளொக்குகளுக்கு இனடயிலும் தைி  ிளொக் ய ொஸ்டுகளுக்கு (single blog posts) 

இனடயிலும் உள்ள ச ொருத்தமொை சதொடர்புகனள அனடயொளம் கொணவும் எளிதொை திைனமயொை 

ேழி யேண்டும். ஆய்ேின் இரண்டொேது சதொடர்புள்ள களம்  முதொய ேனலப் ின்ைல்  குப் ொய்வு 

(social network analysis) ஆகும்; இது இனணய ேனலயின்  மீ கொல மதிப்பீடுகளொல் கூடுதல் 

ச யலுக்கம் உனடயதொய் மொறுகின்ைது.  

4.8.5 ச ொல்  குப் ொய்வு (word processing) 

 ச ொல்  குப் ொய்வு இயற்னக சமொழி ஆய்ேின் ச ொருத்தமொை  யன் ொடொகும்; இதன் 

முக்கியத்துேம் நீண்ட கொலமொகயே அைியப் ட்டுள்ளது (Churuch and Rau 1995).    

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ஒரு ச ொல்லின் எழுத்துக்கூட்டனலச்  ொிச ய்தல், யேற்றுனம 

மொற்ைம் ச ய்தல், ச ொருத்தமொை ஒலிக்குைியீடுகனளச் ச ருகுதல் ய ொன்ைேற்ைிற்கு உதவும்.   
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4.8.6 அகரொதியியல் (lexicography) 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கமும் அகரொதியியலும் ஒன்ைிலிருந்து ஒன்று நன்னம ச றும்: 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் அனு ேேொதப் ச ொருண்னமக் குழுமங்கனளயும் புதிய அல்லது 

ஏற்கையே இருக்கிை அர்த்தங்களின் சூழலின் புள்ளியியல் அடி னடயில்  ிைப் ொை அனடயொளங் 

கொட்டிகனளயும் தந்துதே இயலும். யமலும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இயந்திரம் 

 டிக்கேியலும் அகரொதிகளிலிருந்து ச ொற்ச ொருண்னம ேனலயனமப்புகனள உருேொக்க உதே 

இயலும் (Richardson et al 1998).   இதற்குப்  திலொக ஒரு அகரொதி இயலொர் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்திற்கு உதவும் ச ொருண்னமத் சதொிேனடகனளயும் ச ொருண்னம-

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதினயயும் தருகின்ைைர். 

4.8.7 ச ொருண்னம ேனல (semantic web) 

 இறுதியொக, ச ொருண்னம ேனல கொட் ி (semantic web vision) (Berners-Lee et al. 2001) 

முன்ைர் கூைிய  யன் டுகளிலிருந்து நன்னம ச ை இயலும்; ஏசைன்ைொல் அது 

(ேனல/Web)ஆேணங்களின் ச ொருண்னமயியனலக்  னகயொளுேதற்கொக மரபுொினமயொகப் 

ச ருட்புலம் அடிப் னடயிலொை மற்றும் எல்னலயற்ை ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்னத 

யேண்டுகின்ைது மற்றும் ஒழுங்குமுனைகளுக்கும் மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வுகளுக்கும் 

(ontology)  யன் ொட்டொளர்களுக்கும் இனடயில் ஊட்டொடத்னதச்  ொத்தியமொக்குகின்ைது.   

மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வு கற்ைல், ச ொருட்புல ேனகப் ொட்டியனல உருேொக்குதல் (Navigali 

et al 2003; Navigli and Velardi 2004; Cimianao 3006), ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் மற்றும் 

மிகப் ச ொிய அளேிலொை ச ொருண்னம ேனலப் ின்ைல்கனள யமம் டுத்துதல் (Navigli and 

Velardi 2005; Pennacchiotti and Pantel 2006; Snow et al 2006) ய ொன்ை இனணயேனல  ொர்ந்த 

ஆய்வுக் களங்களில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

4.9  திைந்த  ிக்கல்களும் எதிர்கொலத் தின களும் 

 இப் குதியில் முக்கியமொை திைந்த  ிக்கல்களும் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கக் களத்தில் 

எதிர்கொலச் தின களும் சுருக்கமொகத் தரப் டும். 

4.9.1 ச ொற் ச ொருண்னமயின் உருப் டுத்தம் 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்தின் அடிப் னடயொை  ிக்கல் எவ்ேொறு 

ச ொற்ச ொருண்னமனய உருப் டுத்தம் ச ய்ேது என் தன் ேிருப் த் யதர்ேொகும். ஒரு யநொக்கில் 
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ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்கு முனைகளின் புைேயமொை மதிப்பீடுக்கு அர்த்தங்கனளப் 

 ட்டியலிடுகின்ை ச ொற்களஞ் ியங்கள்/ய ரகரொதிகள் மிகவும் திைனமயொகச் ச யல் டக்கூடிய 

அணுகுமுனையொகத் யதொன்றுகின்ைது. மொைொகக் கண்கொணிக்கப் டொத ேழிமுனைேனரவு மிக 

எளிதொக மதிப் ிடக்கூடியதொய் இருக்கின்ைது, அதொேது இறுதியிலிருந்து-இறுதிப் 

 யன் ொடுகளுக்குத் திைனம ேொய்ந்ததொய் இருக்கின்ைது. இதன் அடிப் னடயில் Semval-2007-

இல் நிகழ்த்தப்ச ற்ை சமொழிகடந்த தகேல் மீட் ிலும் ச ொல் இடப்ச யர்ச் ியிலும் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ய ொன்ை ச யல் ொடுகளின் மதிப்பீடு யேறு டுத்தப் ட்ட 

ச ொருண்னமத் சதொிேனடகளின் உண்னமயொை யதனேனய சேளிப் டுத்துகின்ைது.  

          ச ொருண்னமனயப்  ட்டியலிடும் அணுகுமுனையின்  ரந்த  யன் ொடின் ேினளேொகப் 

ச ொருண்னமகனள எவ்ேொறு  ிொிப் து என்ை  ிக்கல் உடைடியொக எழுகின்ைது (Ide and Véronis 

1998).    ல ஆய்ேொளர்கள் (e.g. Wilks and Slator 1989, Fellaum et al. 2001, Palmer et al. 2004), 

Ide and Wilks 2006) ச ரும் ொலொை அகரொதிகளில் ச ொருண்னமப்  ிொிவுகள் (sense divisions) 

ச ரும் ொலொை இயற்னக சமொழி ஆய்வுப்  யன் ொடுகளின் யதனேகளுக்கு அதிகமொகக் கூடுதல் 

நுண்னமயொக்கம் ச ய்யப் ட்டதொகும். இது முக்கியமொக இயற்னக சமொழி ஆய்வுச்  மூகத்தொல் 

 யன் டுத்தப் டும் ச ொல்ேனலகளுக்கும் ச ொருந்தும்.   

 ய ொதுமொை அளவு நுண்னமனய நினலநிறுத்துேதன் யநொக்கங்களில் ஒன்று தற்கொல 

முன்யைற்ைம் தழுேிய நினலயில் உள்ள மிக நுண்ணுக்கமொை ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

ஒழுங்குமுனைகள் ~70% துல்லிய எல்னலனய மிஞ்சுேதொகும்.  இது இன்னைய அளேிலும் ஒரு 

திைந்த  ிக்கலொக இருந்தொலும் குைிப் ிட்ட  யன் ொடுகளின் யதனேக்குத் தக்கேொறு நுண்னமயின் 

யேறு ட்ட நினலகனளக் கண்டு ிடிக்கும் முயற் ிகள்  ல யமற்சகொள்ளப் ட்டை மற்றும் 

யமற்சகொள்ளப் ட்டு ேருகின்ைை. இேற்ைில்  ில ச ொருண்னம சகொத்தொக்கம் (sense clustering) 

மற்றும் ச ொற் ச ொருண்னம தூண்டல் (word sense induction) என் ைேொகும். ஒயர ச ொல்லின் 

ச ொருண்னமகளுக்கு இனடயில் உள்ள உைவுகளின் ேலுனேத் தரப் டுத்த இயலும் ேழிமுனை 

ேரவுகளின் ஒரு ஆர்ேமுள்ள  ண்புக்கூறு என்ைசேன்ைொல் ச ொருண்னமத் சதொிேனடயின் 

நுண்னமனய (granaluratity of the sense inventory) னகயில் உள்ள குைிப் ிட்ட  யன் ொட்டிற்கொக 

மொற்ைேியலும்.   

http://www.languageinindia.com/


157 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

Semeval-2007-இல் நடத்தப் ட்ட கரடுமுரடொக நுண்னமயொக்கம் ச ய்யப் ட்ட ச ொல் ொர் 

மொதிொி (coarse-grained lexical sample) மற்றும் எல்லொ-ச ொற்கள் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கம் (all-words WSD) என் ைேற்ைின் ச யல் ொடுகளும் நுண்னமச்  ிக்கனலக் 

னகயொளுேனதக் குைிக்யகொளொகக் சகொண்டதொய் அனமந்தது. இவ்ேிரு ச யல் ொடுகளும் 

முனையய சஹொேல் மற்றும்  ிைர் (Hovy et al 2006) மற்றும் நேிக்லி (Navigli 2006c) 

என் ேர்களின் ஆய்வுகளின் அடிப் னடயில் அனமந்தது. ஆன்யடொ சநொட்ஸ் திட்டத்தின் 

(OntoNotes project) சூழலில் சஹொேி மற்றும்  ிைர் ஒயமகொ ஆன்டொலஜிக்கொக (Omega Ontology) 

(Philpot et al. 2005) கரடுமுரடொை ச ொருண்னமகனள உருேொக்கிைர்; ச ொல்ேனலயின் 

ச ொருண்னம சதொிேனடயில் சதொடங்கி ச ொற்ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தும் 

ச யல் ொட்டில் அனடயொளப் டுத்து ேர்க்கு இனடயில் 90% உடன் ொடு கினடக்கும் ேனர 

ச ொருண்னமகனளப் மீண்டும் மீண்டும்  ிொித்து இது ச ய்யப் ட்டது.  இதற்கு முரணொக நேிக்லி 

(Navigli 2006c) ஆக்ஸ்ய ொர்டு ஆங்கில அகரொதியில் உள்ள (Oxfore dictionary of English) 

ச ொருண்னமப்  திவுகளுக்குத் (sense entries) தொைியக்கப் ச ொருத்தம் ேழி ச ொல்ேனல 

ச ொருண்னமக் சகொத்துகனள (WordNet sense clusters) உருேொக்கிைொர்.  

நுண்னமச்  ிக்கலின் சதளிேொை நினல ஐயத மற்றும் ேில்க்ஸ் (Ide and Wilks 2006) 

என் ேர்களொல் எடுத்துக்சகொள்ளப் ட்டது; அேர்கள்  யன் ொடுகளுக்குத் யதனேப் டும் 

ச ொருண்னம யேறு ொடுகளின் நினல  ல்ச ொருசளொருசமொழிகளுக்கு/ஒப்புருசமொழிகளுக்கு 

(homonyms)  ஓரளவுக்குப் ச ொருந்தும் என்று குைிப் ிடுகின்ைைர்; மைிதரொல் உண்னமயில் 

 ல்ச ொருசளொருசமொழிளொகக்/ஒப்புருசமொழிகளொகக் கருத்தப் டும் ச ொற் ிைப் ியல் 

அடிப் னடயில் உைவுள்ள ச ொருண்னமகள் இதற்கு ேிதிேிலக்கொகும்.   

4.9.2 அைிவுப் ய று சநருக்கடி  

 சேளிப் னடயொக எல்லொச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க சநைிமுனைகளும் தரவுத் 

சதொகுதிகள் அல்லது அகரொதிகள் என்ை அைிவு மூலத்னதச்  ொர்ந்திருக்கின்ைை. எையே அைிவுப் 

ய று சநருக்கடி (knowledge acquisition bottleneck) (என்று அனழக்கப் டுேது) 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் முக்கியமொை ேிேொத ேி ங்களில் ஒன்ைொகும். இச் ிக்கனல 

எளிதொக்கும்  ல நுட் ங்கள் முன்ைர் ேிளக்கப் ட்டது: ஈயடற்ைம்/bootstrapping மற்றும் 

ஊக்கமொை கற்ைல் (active learning),  யிற் ித் தரவுத்சதொகுதியின் தொைியக்கப் ய று (automatic 
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acquisition of training data), சமொழிகடந்த தகேலின்  யன் ொடு (the use of cross lingual 

information) ய ொன்ைை. இங்கு நொம் அைிவுப்ய று சநருக்கடினயத் தளர்த்துேனத 

யநொக்கமொகக்சகொண்ட நனடமுனைகனள ேிளக்கிேொதிடுயேொம்: அைிவு மூலேளங்களின் 

தொைியக்கச் ச ைிவூட்டல் (automatic enrichment of knowledge resources), குைிப் ொக இயந்திரம் 

 டிக்கேியலும் அகரொதிகள் (machine readable dictionaries) மற்றும் கணிைி ொர் 

ச ொற்களஞ் ியங்கள்/ய ரகரொதிகள் (computational lexicons).   

 அைிவுச்ச ைிவூட்டல் (knowledge enrichment) (Amsler [1980] and Litkowski [1978]) 

என் ேர்களின் ஆய்வுக்களுக்குக் சகொண்டுச ல்லும் ேனரயனை ேிளக்கங்களிலிருந்து தகேனலப் 

 ிொித்சதடுக்கும் உள்ளுணர்வு அணுகுமுனை (எ.கொ. (e.g., Chodorow et al. [1985]; Rigau et 

al.[1998]). அணுகுமுனை மூன்று நனடமுனைகள் அடிப் னடயிலொைது: ச ொதுேிைங்கனளப் 

(genus) ச றுேதற்கொை ேனரயனை ேிளக்கப்  குத்துகுைித்தல் (அதொேது உள்ளடக்குசமொழி) 

கருத்துரு; ச ொதுேிைப் ச ொருண்னமமயக்கநீக்கம் (genus disambiguation); ேனகப் ொட்டியல் 

உருேொக்கம் (taxonomy construction). 

 ச ொல்ேனல ய ொன்று கினடக்கின்ை மூலேளங்கனளப் புதிய ச ொருண்னம உைவுகளில் 

ய ர்ந்துேருனககள் மற்றும் உைவு முத்சதொகுதிகள் (relation triples) ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

ச ய்யப் ட யேண்டும் (உைவுகளின் மூலப்ச ொருண்னமயொக்கம்/ ontologization of relations) 

எ.கொ. (carn, drivern) என் னத (car1n, driver1n) ஆகமொறுதல். உைவு முத்சதொகுதிகளின் 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குக் கண்கொணிக்கப் ட்ட இயந்திரம் கற்ைல் அணுகுமுனைகளும் 

 யன் டுத்தப் ட்டை [Girju et al. 2003].   

 இறுதியொக நொம் அைிவுப்ய று சநருக்கடினய நீக்க இரண்டு மைிதச்ச யல் முயற் ிகனளக் 

கூைலொம். முதல் முயற் ி Open MindWord Expert [Chklovski and Mihalcea 2002] என்று 

அனழக்கப் டும் அைிவுப் ய றுக்கொை ஒன்ைினணந்த தளம்; இதில் இனணயதளத்தில் மைித 

ஆர்ேலர்கள் சூழலில் ச ொற்களுக்கு அர்த்தத்னத அனடயொளப் டுத்த 

யகட்டுக்சகொள்ளப் டுேொர்கள். இவ்ேணுகுமுனை இனணயதள அனடயொளப் டுத்து ேர்களுக்கு 

இனடயில் உள்ள உடன் ொட்னடச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது. ஒரு இலக்குச் ச ொல் யநர்வுக்குக் கூடுதல் 

 ொத்தியமொை அர்த்த ஒதுக்கீனட உறுதிச ய்ய ஒரு  ரந்த உடன் ொடு  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

இரண்டொேது முயற் ி தற்ய ொது  ிொின்ஸ்டைில் நடக்கும் ச ொல்ேனல ிளஸ் திட்டத்தில் 
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(WordNetPlus project [Boyd-Graber et al. 2006]) .ச ொருண்னம அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட 

அர்த்த ேிளக்கங்கள் மற்றும் கருத்துரு அனழப்பு (concept evocation) (எ.கொ. egg-bacon, yell-

voice, etc.) அடிப் னடயில் ச ொருண்னம உைவுகளின்  குதி தொைியக்கச் ய ர்க்னக இேற்ைொல் 

ச ொல்ேனலயின் ச ைிவூட்னடக் கருத்தில்சகொள்ளும்.   

 அண்னமக்கொலத்திய மிகப் ச ொிய அளேிலொை அர்த்தப் ய று மற்றும் ச ைிவூட்டல்  ரந்த 

ச யசலல்னலனயயும் துல்லியமொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்னதயும்  ொத்தியமொக்கும்.  

4.9.3 ச ொருட்புலம்  ொர் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

  யன் ொடுகளில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் சேற்ைிகரமொை உ யயொகம் 

இவ்ேொய்வுக்களத்தின் முக்கியமொை யநொக்கங்களில் ஒன்ைொகும்.  யன் ொடுகள் யொவும் 

ச ரும் ொலும் ேிருப் முள்ள ஒரு குைிப் ிட்ட ச ொருட்புலத்தின் மீது கேைக்குேிப்பு ச ய்தை.  

இருப் ினும் ச ொருட்புலம்  ொர் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குச்  ிைிதளவு கேைம் தொன் 

தரப் ட்டது. முக்கியமொை கருதுயகொள் ேிருப் முள்ள ச ொருட்புலத்தின் அைிவு குைிப் ிட்ட 

ச ொருட்புலச் சூழலில் ச ொற்களின் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய உதே இயலும் 

என் தொகும். முக்கியமொை அர்த்தத்தின் கண்டு ிடிப்பு மீதொை ஆய்வுப் ணிகள் மற்றும் ச ொருபுல 

இயக்க ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (domain-driven disambiguation) மற்றும் ச ொருட்புல 

இனயேிப்பு (domain tuning), அதொேது இலக்குப் ச ொருட்புலத்திற்கு அதிகப் ச ொருத்தமொை 

அர்த்தங்களின் தொைியியக்கத் சதொிவு [Basili et al. 1997; Cucchiarelli and Velardi 1998; Buitelaar 

and Sacaleanu 2001] என் ை இந்த தின யில் ச ல்லும்.     

 ச ொருட்புலம் அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ொருட்புலம்  ொர் 

 யன் ொடுகளின் அதிகொிக்கும் யதனேயொல் தீர்மொைிக்கப் டுகின்ைது; எடுத்துக்கொட்டொக 

உயிொியல் மருத்துேம், கணிைி அைிேியல், சுற்றுலொ மற்றும்  ிை. யமலும் ச ொருண்னம ேனல 

கொட் ி (semantic Web vision) குைிப் ிட்ட ச ொருட்புலம்  ொர்ந்த மூலப்ச ொருண்னமயியல் 

ஆய்வுகனளக் (domain-specific ontologies) னகயொளுேதற்குத் திைனமனய யேண்டுகின்ைது. 

எையே குைிப் ிட்ட அைிவுக் களங்களில் ஆய்வுப் ணிபுொியும் திைனம ச ொருட்புலம்  ொர் 

 யன் ொடுகளின் சேற்ைிக்கு அதிக அளேில் முக்கியமொகும்.  

4.10 முடிவுனர 
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 இவ்ேியலில் ச ொருண்னமமயக்கநீக்கம்  ற்ைிய  ரந்து ட்ட ஆய்வு ேிளக்கங்களும் அதன் 

ச யல் ொடுகளும் அதற்கொை முயற் ிகளும் அதில் ஏற் ட்டுள்ள சேற்ைி யதொல்ேிகளும் தனடகளும் 

அனத யநொிடும் நனடமுனைத் திட்டங்களும் அதன் முன்யைற்ைப்  ொனதகளும் அண்னமக்கொலத்தில் 

அதன் நினலனமகளும் தரப் ட்டுள்ளை. ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ஆய்வு 

1950களிலிருந்து நடந்துசகொண்டிருக்கின்ைது. ச ொற்ச ொண்னம மயக்கநீக்கம் கடிைமொை 

ஆய்வுப் ணியொகும்.  இது சமொழியின் முழுனமயொை கலனேத் தன்னமகனளக் னகயொளுகின்ைது. 

அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத மூலப்  னுேல்களிலிருந்து ச ொருண்னம அனமப்ன  அனடயொளம் 

கொண் னதக் குைிக்யகொளொகக் சகொண்டுள்ளது.  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் கடிைம் எடுத்துக்சகொள்ளப் ட்ட அர்த்தங்களின் 

நுணுக்கத்னதச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது. யயரொவ்ஸ்கி மற்றும்  ிைர் (Yarowsky [1995] and Stevenson 

and Wilks [2001]) 95%க்கு அண்னமயொை அல்லது அதற்கு அதிகமொை துல்லியம் 

ஒருச ொல்ய ொலிகளின் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் ச ை இயலும் என்று கொட்டியுள்ளைர். 

ஆைொல்  ல்ச ொருண்னமயின் ச ொதுேொை கருத்துச் ொயலுக்கு ேருனகயில்  ிக்கல் 

கடிைமொகின்ைது; இங்கு நுண்னமயொைது, ச ொண்னமமயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் 

ச யல் ொட்டிலும் மைித அனடயொளப் டுத்து ேர்களுக்கு இனடயில் உடன் ொட்டிலும் 

யேறு ொட்னட உருேொக்குகின்ைது.  

கண்கொணிக்கப் ட்ட சநைிமுனைகள்  ிை சநைிமுனைகனளக் கொட்டிலும் எந்தேித 

ஐயமுமின்ைி நன்ைொகச் ச யலொற்றுகின்ைது. இருப் ினும் யேறு ட்ட ச ொருட்புலங்களுக்கு, 

சமொழிகளுக்கு,  ணிகளுக்கு அதிக அளேிலொை  யிற் ித் தரவுத்சதொகுதிகள் கினடப் னதச் 

 ொர்ந்திருப் து என் து  ொத்தியமொை அனுமொைம் அல்ல. Ng [1997] மிக உயர்ந்த துல்லியமொை 

 ரந்த ச யசலனலனயக் சகொண்ட ச ொருண்னமமயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைனயப் ச ை/உருேொக்க 

3.2 மில்லியன் அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்கள் யதனே என்று நிர்னணயித்துள்ளொர்.  

 மொைொக அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள்  லகொரணங்களொல்  ிைிய-மத்திய 

ச யல் ொடுகளுக்கு மிகவும் நம் கமொைனே: முதலொேது கூடுதல் அைிவு இருந்தொல்/கினடத்தொல் 

கூடுதல் ச யல் ொடு கினடக்கும். [Cuadros and Rigau 2006; Navigli and Lapata 2007]; 

இரண்டொேது அேர்கள்  ொர்ந்திருக்கும் மூலேளங்கள் ஏறுமுகமொகச் ச ைிவூட்டனலப் 

ச றுகின்ைை (எடுத்துக்கொட்டொக ச ொல்ேனலகள் ச ொல்ேனல ிளஸ் என் ை); மூன்ைொேது 
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ச ொருண்னம ேனலயின்  யன் ொடுகள் ஆற்ைல் மிக்கப் ச ொருட்புல மூலப்ச ொருண்னமயியல் 

ஆய்வுகளின் ஆற்ைனலப்  யன் டுத்தும் மற்றும்  யன் டுத்து ேர்கள், சதொழில்கள், மற்றும் 

ஒழுங்குமுனைகள் இேற்ைிற்கினடயில் ச ொருண்னம ஊட்டொட்த் திைனை அைிவுச் ச ழுமிய 

சநைிமுனைகள் யேண்டுகின்ைை.   
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இயல் 5 

தமிழில் ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கத்திற்கொை சநைிமுனைகள் 

5.0 முன்னுனர 

  ஒரு ேொக்கியம் அதன் அனமப்பு அடிப் னடயிலும் அதில் ேரும் ச ொற்கள் 

அடிப் னடயிலும் ச ொருள்யகொள் ச ய்யப் டுகின்ைது.  ஒரு ேொக்கியம்  ல ேனகப்  குத்துக் 

குைிப்புகனளப் (different types of parsing) ச றுனகயில் அவ்ேொக்கியம்  ல 

ச ொருள்யகொள்கனளப் ச றும்.  மட்டுமன்ைி ேொக்கியத்தில் ேரும் ச ொற்கள்  ல்ச ொருண்னமத் 

தன்னம/ ல்ச ொருசளொருசமொழியத் தன்னம உனடயதொய் இருந்தொலும் ச ொற்ய ொலியொக 

இருந்தொலும் ேொக்கியம் யேறு ட்ட ச ொருள்யகொள்கனளப் ச றும். தமிழ் ேொக்கியங்கள் எவ்ேொறு 

அனமப்புப் ச ொருண்னம அடிப் னடயிலும் ச ொற்ச ொருண்னம அடிப் னடயிலும் ச ொருண்னம 

மயக்கம் அனடகின்ைை என் னத இரண்டொம் இயலில்  ொர்த்யதொம். அனத இயந்திர 

சமொழிச யர்ப்பு ய ொன்ை ச யல் ொடுகளுக்கொக எவ்ேொறு ேனரமுனை  டுத்தலொம் என் னத 

மூன்ைொம் இயலில்  ொர்த்யதொம். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கொை  ல சநைிமுனைனளயும் 

ேழிமுனைகனளயும் ேழிமுனை ேனரவுகனளயும்  ற்ைி நொன்கொம் இயலில்  ொர்த்யதொம். 

இவ்ேியலில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனை உருேொக்கத்திற்கு அடிப் னடயொக 

அனமயும் தமிழ்ச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வும் இதுேனர தமிழில் ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்கத்திற்கொக யமற்சகொள்ளப் ட்ட ஆய்வுகளின் சுருக்க உனரயும் தரப் ட்டுள்ளது. யமலும் 

தமிழுக்கொை ச ொற்ச ொண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனை ஒன்னை (ஒரு மொதிொினய) 

உருேொக்குேதற்கொை முயற் ியும் யமற்சகொள்ளப் டுள்ளது.  

5.1 தமிழ்ச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் ஆய்வு 

ச ொற்களின் ச ொருள்கள் எல்லொம் ய ர்ந்து ேொக்கியத்தின் ச ொருனளத் தருேதொக னேத்துக் 

சகொண்டொல் ச ொற்களின் ச ொருனளப்  ற்ைி ஆய்ேது இைியனமயொதொகிைது. ச ொற்களின் 

ச ொருண்னமனயப்  ற்ைி ஆய்ேது ச ொற்ச ொருண்னமயியல் (lexical semantics) ஆகும். 

5.1.1 ச ொற்களின் ச ொருண்னம உைவுகள் 

ச ொற்களின் ச ொருண்னமனய இருேனக உைவுகள் அடிப் னடயில் அணுகலொம்: 

1. உறுப் னமவு உைவு அடிப் னடயில் (by syntagmatic relation) 
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2. அடுக்கு உைவு அடிப் னடயில் (by paradigmatic relation) 

5.1.1.1 உறுப் னமவு உைவு 

ஒரு ேொக்கியத்தில் ஒன்னைசயொன்று சதொடர்ந்து ேரும் ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள 

உைவு உறுப் னமவு உைேொகும்.  ின்ேரும் ேொக்கியத்தில் அேன்,  ொம்ன , சகொன்ைொன் என்ை 

ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவு உறுப் னமவு உைேொகும். அேன் என் து எழுேொய் 

உைனேயும்  ொம்பு  என் து ச யப் டுச ொருள் உைனேயும் சகொன்ைொன் என் து  யைினல 

உைனேயும் சேளிப் டுத்தி ஒன்றுக்சகொன்று ச ொருண்னம உைனே சேளிப் டுத்தி நிற்கின்ைை. 

  அேன்    ொம்ன க்   சகொன்ைொன் 

  எழுேொய்   ச யப் டுச ொருள்     யைினல 

  ச ய் ேன்   அேதிப் டுேது  ச யல் 

5.1.1.2.அடுக்கு உைவு 

ஒரு ச ொல்லுக்குப்  திலொக அயத இடத்தில் ேரும் ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவு 

அடுக்குைவு எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்ேரும் ேொக்கியத்தில்  ொம்பு,  ல்லி, பூனை, எலி 

என் னேகளுக்கு இனடயய உள்ள உைவு அடுக்குைவு எைப் டும். 

    ொம்ன க் 

    ல்லினயக்  

  அேர் பூனைனயக் சகொன்ைொன் 

   எலினயக் 

5.1..2 அடிப் னட உைவுகள் 

ேொக்கியங்களுக்கு இனடயய உள்ள அடிப் னட உைவுகனள (Congruence Relations)   

நொன்கொகப்  குத்து குருஸ் (Cruse, 1986) ேிளக்குகிைொர். இனே ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள 

ச ொருண்னம உைவுகனள நிறுவுேதற்கும்  ிை அடுக்கு உைவுகனள ேிேொிப் தற்கும்  யன் டும். 

அடிப் னட உைவுகளொேை ஒத்தல், உள்ளடங்கள், யமலுைல், யேறு டல் ( ிொிநினல) 

என் ைேொகும். இேற்னைப்  ின்ேருமொறு சேளிப் டுத்தலொம். 

1. ஒத்தல் (identify) 

 

 

அ ஆ 
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‘அ’ – ‘ஆ’ இனேகள் ஒயர அங்கங்கனளப் ச ற்ைிருப் னே. 

 

2. உள்ளடங்கல் (inclusion) 

 

 

 

‘அ’ ேின் அங்கங்கள் ‘ஆ’ ேின் அங்கங்கனள உள்ளடக்கும். 

3. யமலுைல் (overlapping) 

 

 

‘அ’ -ேிலும் ‘ஆ’ -ேிலும் ஒயர அங்கங்கள் கொணப் டுேயதொடு ஒன்ைில் இல்லொத அங்கங்கள் 

மற்சைொன்ைில் கொணப் டும். 

4. யேறு டல் ( ிொிநினல) (disjunction) 

 

 

‘அ’ –ேிலும் ‘ஆ’ –ேிலும் ச ொதுேொை அங்கங்கள் கொணப் டொது. 

5.1.3. ச ொல்லுைவுகள் 

னலயொன்ஸ் (1975) அடுக்குைவு முனையில் ஒன்னைசயொன்று மொற்ைிக்சகொள்ள இயலும் 

ச ொற்களுக்கினடயய உள்ள ச ொல்லுைவுகனளப் (lexical relations) ச ொருண்னம அடிப் னடயில் 

 ின்ேரும் ேனகப் டுத்தி ஆய்கிைொர். 

 ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் (Synonymy) 

 உள்ளடங்கு சமொழியம் (Hyponymy) 

 இணக்கம் (Compatibility) 

 இணக்கமின்னம (Incompatibility) 

5.1.3.1 ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம்   

ஆ 
அ 

ஆ 

அ 
ஆ 

அ ஆ 
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ச ொருண்னம அடிப் னட ஒன்னைசயொன்று உள்ளடக்கும், இடம் ச யர்க்கும் 

ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவு ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் எைப் டும். 

 புத்தகம்:நூல், உதிர்:ேிழு, கொண்: ொர், நுனழ: ிரயே ி, ேிரட்டு: துரத்து. 

ஒத்தருத்தலின் அளவுயகொல் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிய உைனே ேிொிேொக யநொக்குதல் இன்ைியனமயொததொகிைது. 

இரண்டு நியொயமொை ச ொருண்னம உள்ளுணர்வுகள்  ின்ேருேை: 

1.  ில இனணச் ச ொற்களும்  ில கூட்டுச் ச ொற்களும் தம்மினடயில் ஒற்றுனமனயக் 

கொட்டுகின்ைை. இந்த ஒற்றுனமனய நொம் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் என்கியைொம். 

2.  ில இனணச் ச ொற்கள் மற்ை இனணச் ச ொற்கனள ேிடக் கூடுதலொக ஒத்திருக்கின்ைை. 

நூல்:புத்தகம், தந்திர ொலி:புத்தி ொலி 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிய  ண்புகனளக் கூைச்  ொியொை ேழியில்னல. கீழ்க்கண்ட இரு ேழிகனள 

கூைலொம். 

1. முதலொேதொகத் யதனேயொை அளவு ஒற்றுனமகள், அனுமதிக்கக் கூடிய யேற்றுனமகள் 

மூலம். 

2. இரண்டொேதொகச் சூழல் அடிப் னடயில் நிர்ணயிக்கப் ட்ட ேொக்கிய  ட்டத்தின் மூலம். 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகளுக்கு இனடயில் யதனேயொை அளவு ச ொருண்னம யமலுைல் இருப் து 

கட்டொயமொகும் என் து சேளிப் னட. தொழ்னமயுள்ள,  ணிவுள்ள என் னேகளுக்கினடயில் 

ச ொருண்னம யமலுைல் இருக்கின்ைது. ஆைொல் உண்னமயுள்ள,  ிேப் ொை 

என் னேகளுக்கினடயய ச ொருண்னம யமலுைல் இல்னல. 

 தொழ்னமயுள்ள: ணிவுள்ள x உண்னமயுள்ள: ிேப் ொை 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் மிக உயர்ேொை ச ொருண்னம யமலுைனலக் கொட்டுேதுடன் மிகக் 

குனைேொை யேற்றுனமனயத் தொன் கொட்ட யேண்டும். ச ொதுேொக, இனண ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிகளுக்கினடயில் ஒன்னை மைப் து மற்சைொன்னை மறுப் னத ஒக்கும். 

 நீ அந்த புத்தகத்னதப்  டித்தொயொ? 

*இல்னல, அந்த நூனலப்  டித்யதன் 

அந்த புத்தகத்னதப்  டித்யதன் = அந்த நூனலப்  டித்யதன் 
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ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள் முக்கியமொை ச ொருண்னமப்  ண்புகளில் ஒற்றுனமனயக் கொட்டும். 

யேறு டுேசதன்ைொல் முக்கியமில்லொத ேிளிம் ில் ேரும்  ண்புகளில் யேறு டலொம்.  ிலேனக 

சேளிப் ொடுகளின் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் ய ர்ந்துேரலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ேனரயனை 

ேிளக்கமொக அல்லது அர்த்தமொக ஒருச ொருள் ன்சமொழினயப்  யன் டுத்தப் டலொம். 

 அேன் அேனளக் சகொன்று ேிட்டொன், அதொேது சகொனல ச ய்து ேிட்டொன். 

 அேன் அேனள யந ிக்கிைொன், அதொேது கொதலிக்கிைொன். 

 ில  மயங்களில் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் டுேதுய ொல் ேரலொம். 

அப்ச ொழுது, ‘அதொேது’, ‘ ொியொகச் ச ொல்லப்ய ொைொல்’ என்ை ச ொற்கள் இனடயில் ேரலொம். 

 *அேன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொகச் ச ொல்லப்ய ொைொல் ஒரு மனடயன். 

ச ொதுேொக முரண் ட்டு ேரும் ச ொற்கள் யமற்ச ொன்ைப்டி ேரொ. 

 அேன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொகச் ச ொல்லப்ய ொைொல் புத்தி ொலி. 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகளுக்குள்  ில இனணச்ச ொற்கள்  ிை இனணச் ச ொற்கனளேிடக் கூடுதல் 

ஒப்புனமயொக இருக்கும். இதைொல் ஒப்புனமனயக் கொட்டுகிை அளவுயகொல் உள்ளது ய ொல் 

யதொன்றும். இந்த அளவுயகொலில்  ொியொை ேனரயறுக்கப் ட்ட இறுதி முனை யதனேப் டும். 

ஒருச ொருள் ன்சமொழியத்தின் நிரல்  டி அந்த முனைதொன் முழு ஒப்புனமனயத் சதொியப் டுத்தும். 

புதிய ஒருச ொருள்  ன்சமொழினய மறுமுனையில் ச ைலொம். 

 நீளம்…….., கட்னட,  ச ொிது ……..,  ிைிது 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகனளயும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் அல்லொதேற்னையும்  ிொிக்கும் யகொடு 

சதளிேற்ைது.  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டு இதனை சேளிப் டுத்தும். 

 உலர்தல்:கொய்தல், உணங்குதல், கொிதல்: கருகுதல். 

முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

இரண்டு ச ொற்கள் முற்று ஒருச ொருள் ன்சமொழியொக (absolute synonymy) அனமய 

யேண்டுமொைொல் அேற்ைின் சூழல் உைவுகள் ஒன்ைொக இருக்க யேண்டும். அத்தனகய முற்று 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகனளக் கண்டு ிடிப் து நனடமுனைக்கு ஒவ்ேொது. ஏசைன்ைொல் அனே 

ேரும் எல்லொச் சூழல்கனளயும் யநொக்குேது இயலொத கொொியம். ஆைொல் அத்தனகய எதிர் ொர்ப்பு 

யநொினடயொக முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழினய அைிய உதவும். 
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முற்று ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள் மிகக்குனைேொகயே உள்ளை. ஒரு சமொழியில் முற்று 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழியின் யதனேக்குச்  ொியொை கொரணமில்னல. அப் டியிருக்குமொைொல் 

ய ொட்டியிடும் இனணச் ச ொற்களில் ஒன்று இல்லொமல் ய ொகயேொ அல்லது அேற்ைின் 

ச ொருண்னமச் ச யற் ொடு மொையேொ ச ய்யும்.  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இனத ேிளக்கும். 

 நூல்:புத்தகம், ச ொல்லுதல்:கூறுதல் 

புலைைி ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

இரு ச ொற்கள் புலைைிவு ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளொக (cognitive synonymy) இருக்க 

யேண்டுமொைொல் அேற்ைின் ச ொருண்னமப்  ண்புகளில்  ில ஒன்ைொய் இருக்கயேண்டும். 

புலைைிவு ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளுள்  ிலதொன் முற்று ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளொக 

அனமகிைது. இதிலிருந்து அைிேது என்ைசேன்ைொல் ச ரும் ொன்னமயொை இனணகள் 

 ிலேனகயில் ச ொருள் யேறு ட்டு தொன் இருக்கின்ைை. 

ச ொருள்சகொள்ளும் ேிதம் 

 கீழ்க்கண்டனே ச ொருள்சகொள்ளும் (semantic mode) ேிதத்தில் யேறு டுகின்ைை. 

 அ. எைக்கு ேலிக்கிைது 

 ஆ. ஐயயொ! 

முதல் ேொக்கியத்தில் ச ொருள்சகொள்ேது கூற்று ேிதமொகும் (propositional mode). இரண்டொம் 

ேொக்கியத்தில் ச ொருள்சகொள்ேது சேளிப் டும் ேிதமொகும் (expressive mode); இரண்டும் 

சேவ்யேறு ஆகும். கூற்றுப் ச ொருண்னமக்கும் சேளிப் ொட்டுப் ச ொருண்னமக்கும் 

யேற்றுனமகள் உள்ளை. சேளிப் ொட்டுப் ச ொருண்னம உண்னம நினலனய (truth-condition) 

நிச் யிப் தில் எந்தேித  ங்கும் ேகிப் தில்னல. சேளிப் னட “அது ச ொய் உைக்கு 

ேலிக்கேில்னல” என்று மறுக்க இயலொது. 

சேளிப் ொட்டுப் ச ொருண்னம மை  உணர்ச் ினயயயொ மயைொ ொேத்னதயயொ 

சதொிேிப் தொக அனமயும்.  ந்யதகம், நிச் யம், எதிர் ொர்ப்பு, ஆச் ொியம், சேறுப்பு, ஏமொற்ைம் 

ய ொன்ைனே அடங்கும்.  ின்ேரும் ேொக்கியங்கள் இனதத் சதளிவு டுத்தும். 

 அேன் இதுேனர ேரேில்னலயொ? 

 அேன் ஏற்கையே ேந்துேிட்டொைொ? 

 அேன் இன்னும் ேரேில்னலயொ? 

http://www.languageinindia.com/


168 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

சேளிப் ொட்டுப்  ண்பும் கூற்றுப் ண்பும் ஒரு ச ொல்லின் ச ொருண்னமயில் ேிரேி இருக்கலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, அப் ொ, அம்மொ என் ேைேற்ைில் சேளிப் ொட்டுப்  ண்பும் கூற்றுப் ண்பும் 

ேிரேிேரும். சேளிப் ொட்டுப் ச ொருள் மிகவும் முக்கியமொக அனமயலொம். சேளிப் ொட்டுப் 

ச ொருண்னம இல்லொமல் புலப் டுத்தம் (communication) அனமேது முடியொது என்று கூட 

ேொதிடலொம்.  ில ச ொற்கள்  ிை ச ொற்கனளக் கொட்டிலும் கூடுதல் சேளிப் ொட்னட 

உணர்த்துேதொய் அனமயலொம். அம்மொ, அப் ொ என் ை கூடுதல் சேளிப் ொட்னடயும், தொய், 

தந்னத என் ை குனைந்த சேளிப் ொட்னடயும் உணர்த்தும். 

 அம்மொ:தொய்,  அப் ொ:தந்னத 

சேளிப் ொட்டுப்  ண்புகளொல் மட்டும் யேறு டும் ச ொற்கள் எல்லொம் புலைைிவு ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிகளொகும். 

முன்ைதொகப் ச றும் ச ொருண்னமயும் தூண்டப் டும் ச ொருண்னமயும் 

முன்ைதொகப் ச றும் ச ொருண்னமக்கும் (pre-supposed meaning) தூண்டப் டும் 

ச ொருண்னமக்கும் (evoked meaning) யேறு ொடு  ொரொட்டலொம். “குடித்தல்” குடிப் ேனர 

எழுேொயொய் எதிர் ொர்க்கிைது. அதுய ொல் “இைத்தல்” ஒரு ேிலங்னக எழுேொயொக எதிர் ொர்க்கிைது. 

இம்மொதிொிப் ட்ட உடன் ேருனக (co-occurance) கட்டுத்திட்டத்னதச் ய ர்ந்துேருனகக் 

கட்டுத்திட்டம் (collecational condition) எைலொம்.  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டு இனதத் 

சதளிவு டுத்தும். 

 அேர் இனைேைடி எய்திைொர். 

 அேர் துஞ் ிைொர். 

 அேர் இைந்தொர். 

 *நொய் துஞ் ிைது. 

ய ர்ந்துேருனகக் (collecational) கட்டுத்திட்டங்கள் அளபு அடிப் னடயில் யேறு டலொம். 

 ிலேற்னை ஒழுங்கொை ய ர்ந்துேருனகக் கட்டுத்திட்டம் என்றும்  ிலேற்னை  குதி ஒழுங்கொை 

ய ர்ந்துேருனகக் கட்டுத்திட்டம் என்றும் கூைலொம். 

5.1.3.2. உள்ளடங்கு சமொழியம் (hyponymy) 

ச ொருண்னம அடிப் னடயில் உள்ளடங்கும் ச ொற்களுக்கும் உள்ளடக்கும் ச ொற்களுக்கும் 

இனடயய உள்ள உைவு உள்ளடங்கு சமொழியம் எைப் டும். 
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ேிலங்கு (உள்ளடக்கு சமொழி) 

நொய்  பூனை  குதினர  புலி (இனண உள்ளடங்கு சமொழிகள்) 

 ைனே (உள்ளடக்கு சமொழி)   

                     புைொ      ருந்து       கிளி  குருேி (இனண உள்ளடங்கு சமொழிகள்) 

 

எதிர்னம (opposition), முரண் (contrast) ஆகியேற்னைப் ய ொல உள்ளடங்கு சமொழியமும் மிக 

முக்கியமொை அடுக்கு உைேொகும். முரண் தைிப் ட்ட அல்லது கீழ் அடங்கும் ச ொல்லுக்கும் ச ொது 

அல்லது உள்ளடக்கும் ச ொல்லுக்கும் உள்ள உைனேக் குைிப் தொம். 

  சு:ேிலங்கு, யரொஜொ:பூ, ேொங்கு:ச று 

 யரொஜொ, முல்னல, மல்லினக:பூ, ஆடு,  சு, கொனள:ேிலங்கு 

தர்க்கேியலொர் (logicinans) ேகுப் ில் அடக்கல் (class inclusion) என்ை நினலயில் உள்ளடங்கு 

சமொழியத்னத ேிேொிக்கிைொர்கள். 

அ  ஆ   ஆ அ 

 பூ  யரொஜொ   யரொஜொ  பூ 

எல்லொ யரொஜொக்களும் பூக்கள், ஆைொல் பூக்கள் எல்லொம் யரொஜொக்கள் அல்ல. தர்க்கேியலொர் 

ேிளக்கத்தில் சதளிேின்னம இருக்கிைது. உள்ளடங்குசமொழி உள்ளடக்கு சமொழியில் 

அடங்குகிைதொ உள்ளடக்கு சமொழி உள்ளடங்கு சமொழியில் அடங்குகிைதொ என்ை ஐயம் எழுகிைது. 

ச ொற்களின் அகலத்னதப் (extension)  ொர்த்தொல் உள்ளடங்குசமொழி கூடுதல் உள்ளடக்கும் 

தன்னமயுனடயது என்றும் ச ொற்களின் ஆழத்னதப் (intension)  ொர்த்தொல் உள்ளடங்கு சமொழி 

கூடுதல் உள்ளடக்கும் தன்னமயது என்றும் கூைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, யரொஜொ, பூேின் எல்லொப் 

 ண்புகனளயும் ச ற்ைிருப் யதொடு கூடுதலொக யரொஜொேின் தைித்தன்னமயொை  ண்புகனளயும் 

ச ற்ைிருக்கிைது. 

உள்ளடங்கு சமொழியத்னத ஒருதனல யநொக்கு உைவு (unilateral relation) மூலம் ேனரயனை 

ேிளக்கம் ச ய்யலொம். அேள் தனலயில் மல்லினக னேத்திருக்கிைொள் என் து அேள் தனலயில் பூ 
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னேத்திருக்கிைொள் என் னத உள்ளடக்கும். ஆைொல் அேள் தனலயில் பூ னேத்திருக்கிைொள் என் து 

அேள் மல்லினக னேத்திருக்கிைொள் என் னத உள்ளடக்கொது. இதன் டி ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியத்னத இரு யநொக்கு உைவு (bilateral relation) மூலம் ஒத்த தன்னமனய (symmetry) 

ேிேொிக்கலொம். உள்ளடங்கு சமொழியத்னத ஒவ்ேொத் தன்னமயொகக் கருதலொம் (asymmetry). 

உள்ளடங்கு சமொழியத்னத ஒரு கடவு (transitive) உைேொகக் சகொள்ளலொம். ‘அ’ என் து ‘இ’ 

யின் உள்ளடங்கு சமொழியொகவும், ‘இ’ என் து ‘உ’ ேின் உள்ளடங்கு சமொழியொகவும் ேருமொைொல், 

‘அ’ என் து ‘உ’ேின் உள்ளடங்கு சமொழியொகும். 

எ.கொ. 

 சு ொலூட்டி,  ொலூட்டிேிலங்கு என்ைொல்  சுேிலங்கு ஆகும். 

உள்ளடங்கு சமொழினய கீழ்ேரும் சூத்திரத்தில் ஏற்ைி  குப் ொய்வு (analytic) நியொயத்னத 

சேளிப் டுத்த முடியும். 

அ என் து ஒரு ேனக இ (‘அ’, ‘இ’ என் தன் உள்ளடங்குசமொழி என்ைொல்) 

  சு என் து ஒரு ேனக ேிலங்கு /  சு ஒரு ேிலங்கு. 

‘இ’ என்ை ச ொல் ஒன்றுக்கும் யமற் ட்ட உள்ளடங்குச் ச ொற்கனள உள்ளடக்கும் என்ைொல் 

கீழ்ேரும் ேொக்கியங்களில் 1, 2 என் ை  ொியொைதொகும். 

  சுக்களும் யேறு ேிலங்குகளும் ேந்தை. 

 யரொஜொவும் யேறு பூக்களும் ேொங்கிைொள். 

 ?  சுக்களும் யேறு பூக்களும். 

 ? யரொஜொவும் யேறு ேிலங்குகளும். 

இம்மொதிொிப் ட்ட சேளிப் ொடுகள் (ேொக்கிய சேளிப் ொடுகள்) உள்ளடங்கு சமொழியத்னதயும் 

உள்ளடக்கு சமொழியத்னதயும் நிறுவுேதற்கு முக்கியமொகும். இதில் முக்கியமொகக் கேைிக்க 

யேண்டியது என்ைசேன்ைொல் ச ொற்களின் ச ொருனள அைியொமயலயய ஒரு ச ொல் மற்சைொரு 

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

சமொழிகள் என்றும் அைியலொம். 

 குேனள ஒருேனக மலர். / குேனள ஒரு மலர். 

 ேங்கு ஒருேனக ேிலங்கு. / ேங்கு ஒரு ேிலங்கு. 
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நம் சமொழியிலுள்ள ச ொற்களின் ச ொருனளப்  ற்ைி நமது அைிவு ச ரும் ொலும் யமற்ச ொன்ை 

ேிதமொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் “ஆல்” என் து “மரம்” என்ை ச ொல்லின் உள்ளடங்கு 

சமொழியொகும் அல்லது “மீன்சகொத்தி” ஒரு “ ைனே” ஆகும் என்று அைியேொயமயன்ைி ஆல்  ிை 

மரங்களிலிருந்து எவ்ேொறு யேறு டுகிைசதன்யைொ மீன்சகொத்தி எவ்ேொறு  ிை  ைனேகளிலிருந்து 

யேறு டுகிைது என்யைொ  ொியொகக் கூறுேதற்கு அைியயொம். 

ச ரும் ொலும் உள்ளடங்கு சமொழி ஒரு ச யரனடனய உள்ளடக்கி இருப் தொல் 

அவ்ேனடயும் உள்ளடக்கு சமொழியும் ய ர்ந்த சதொடர் உள்ளடங்கு சமொழிக்கு இனணயொய் 

ேருேதுண்டு. 

 ஒரு யொனைனயப்  ொர்த்யதன் 

 ஒரு ச ொிய ேிலங்னகப்  ொர்த்யதன் 

இதைொல் ஒரு உள்ளடங்கு சமொழியும் அதயைொடு சதொடர்புனடய ச யரனடயும் உள்ளடக்கு 

சமொழியும் ய ர்ந்த சதொடரும் ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள் என்று அர்த்தமல்ல. எடுத்துக்கொட்டொக, 

 சு என் தும் சகொம்புள்ள ேிலங்கு என் தும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் அல்ல. உள்ளடங்கு 

சமொழியும் அதனை உள்ளடக்கும் உள்ளடக்குசமொழியும் ய ர்ந்து ேருேதுண்டு. 

 முல்னலப்பூ 

 ஆல் மரம் 

இதுய ொல் (யமற்ச ொன்ைது ய ொல்) ேரும் கூட்டுச் ச ொற்கள்  ில  மயம் நமக்குத் தேைொை 

எண்ணத்னத உருேொக்கலொம் எடுத்துக்கொட்டொக, கழுனதப்புலி என் து ஒருேனகப் புலியல்ல; 

அதுய ொல் ேொிக்குதினர என் து ஒரு ேனகக் குதினரயல்ல. 

ேினைகனளயயொ ச யரனடகனளயயொ ேினையனடகனளயயொ  ிை ச ொல் 

ேனககனளயயொ ‘அ’ என் து ஒரு ேனக ‘ஆ’ என்ை சூத்திரத்தில் அடக்கிேிட இயலொது. எல்லொச் 

ச ொல் ேனககளுக்கும் உள்ளடங்கு சமொழியத்னத நிரூ ிப் து என் து கடிைமொை கொொியம். 

ச ொதுேொகச் ச ொல்லப்ய ொைொல் உள்ளடக்கு சமொழியும் சதொடர்புனடய உறுப் னம அனடயும் 

ய ர்ந்த கூட்டும் உள்ளடக்கு சமொழியும் அடுக்குைேில் ேருேது தொன் உள்ளடங்குசமொழியம். 

5.1.3.3 இணக்கம் 
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ச ொருண்னம அடிப் னடயில் ஒன்னைசயொன்று யமலுைலொக ேரும் ச ொற்களுக்கு 

இனடயய உள்ள உைவு இணக்கம் எைப் டும். இணங்கிேரும் ச ொற்கள்  ில ச ொருண்னமப் 

 ண்புகளில் ஒன்று ட்டும்  ில ச ொருண்னமப்  ண்புகளில் யேறு ட்டும் இருக்கும்.  

  ொம்பு: ேிஷஜந்து ( ொியொை இணக்கம் (strict)) 

 நொய்: ச ல்லப்  ிரொணி (தற்ச யலொை இணக்கம் (contigent)) 

5.1.3.4. இணக்கமின்னம 

ச ொருண்னம அடிப் னடயில் உள்ளடங்கயேொ உள்ளடக்கயேொ ச ய்யொமல் 

இணக்கமின்ைி யேறு ட்டு ேரும் ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவு இணக்கமின்னம 

(incompatibility) எைப் டும். 

  மனல  :  மொடு 

ஆடுதல் : தின்னுதல் 

5.1.3.5. எதிர்சமொழியம் 

இணக்கமற்ை ஆைொல் ஒன்னைசயொன்று எதிர்ப் துய ொல் ச ொருள் அனமயும் 

ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவு எதிர்சமொழியம் (antonymy) எைப் டும். 

எ.கொ 

 உயரம்  : குள்ளம் 

 நல்லது  :  சகட்டது 

 நீளம்  :  குட்னட 

 ேினரேொக :  சமதுேொக 

இலகு  : கடிைம் 

எதிர்சமொழியத்தின்  ண்புகள் 

1. எதிர்சமொழிகனளக் கிரமப் டுத்தலொம் (gradable) 

2. இனணயொக ேரும் எதிர்சமொழிகள் நீளம், யேகம், கைம் ய ொன்ை  ண்புகனள 

உணர்த்தும் 

3. அப் ண்புகனளத் தீேிரமொக்கிைொல் இனண எதிர்சமொழிகள் குைிப் ிட்ட  ண்பு 

கொட்டுகிை அளவுயகொலில் எதிர்யநொக்கிச் ச ல்லும். 

      சரொம்  கைம் > கைம் > இயலசு > சரொம்  யலசு 
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4. இனண எதிர்சமொழிகள் ஒரு ச ொருள்  ரப்ன  இரண்டொகப்  ிொிக்கொது. அதொேது 

எதிர்சமொழிகள் கொட்டுகிை ச ொருண்னமகளுக்கு இனடயில்  டிப் டியொக யேறு டுகிை 

 ண்பு இருக்கும். இதைொல் எதிர்சமொழிகனளக் சகொண்டு இரண்டு யேறு ட்ட ஆைொல் 

ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் டொத ேொக்கியங்களொக சமொழியலொம். 

அது நீளமொைது: அது குட்னடயொைது 

இவ்ேொக்கியங்கள் ஒன்றுக்சகொன்று யேறு ட்டயதயன்ைி முரண் ட்டதல்ல மற்றும் கீழ்ேரும் 

ேொக்கியமும் தப் ொைது அல்ல. 

 அது நீளமும் அல்ல குட்னடயும் அல்ல 

எதிர்சமொழியத்தின் உட் ிொிவுகள் 

 எதிர்சமொழியங்கனள மூன்ைொகப்  ிொிக்கலொம். 

1. துருே எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

2. யமலுைல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

3.  ம க்தியுள்ள எதிர்சமொழியம் (equipollent antonyms) 

துருே எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்ேரும் இனணகள் துருே எதிர்சமொழியத்தின் கண்  டும். 

கைம்:இயலசு, ேினரேொக:சமதுேொக, உயரம்:குள்ளம், அகலம்:குறுக்கம், கட்டி:சமலிது, 

 ிரமம்:இலகு 

துருே எதிர்சமொழியம்  ின்ேருமொறு ேரும். 

 அேன் குள்ளமொைேன் ஆைொல் அேனளேிட உயரமொைேன். 

 அேன் உயரமொைேன், ஆைொல் அேனளேிட குள்ளமொைேன். 

யமலுைல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

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

 அேன் மண்டு, ஆைொல் அேனளேிட புத்தி ொலி 

 அேன் புத்தி ொலி, ஆைொல் அேனளேிட மண்டு 

துனணநினல (complementarily) 

துனணநினலச் ச ொற்கள் ஒரு கருத்துருப் ரப்ன  (conceptual domain) ஒன்றுக்சகொன்று 

தைிப் ட்ட இரண்டு  குதிகளொகப்  ிொிக்கும். 
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 உண்னம:ச ொய், திை:மூடு, சேற்ைி:யதொல்ேி 

இது இனண துனணச் ச ொற்களில் ஒன்று கொட்டும் ச ொருனள ஏற் து மற்ைதன் ச ொருனள 

மறுப் னத ஒக்கும். கதவு திைந்திருக்கிைது என்ைொல் கதவு மூடியிருக்கேில்னல என்று அர்த்தம். 

கதவு திைந்திருக்கவும் இல்னல, மூடியிருக்கவும்  இல்னல என் து  ொியில்னல. அேள் யதர்ேில் 

சேற்ைியனடந்தொன் என்ைொல் அேள் யதர்ேில் யதொல்ேியனடயேில்னல என்று அர்த்தம். அேள்  

யதர்ேில் சேற்ைியனடவுமில்னல யதொல்ேியனடயவுமில்னல என் து  ொியல்ல. 

மறுதனல (conversances) 

இரண்டு ச ொற்களில் ஒன்ைின் ச ொருள் மற்ைதின் மறுதனலயொக ேருமொைொல் 

அனேகளுக்கு இனடயய உள்ள உைனே மறுதனல என்கியைொம். 

 கணேன்:மனைேி, குழந்னத:ச ற்யைொர் 

இரொஜொ ரொணியின் கணேன் என்ைொல் ரொணி இரொஜொேின் மனைேி என்று அர்த்தம். இரொனத 

அேர்கள் குழந்னத என்ைொல் அேர்கள் இரொனதயின் ச ற்யைொர்கள் என்று அர்த்தம். 

 ரஸ் ர  மூகப்  ங்களிப் ளர்கள்  

 ஒரு  மூகத்தில்  ங்களிப்பு ச ய்யும்  ங்களிப் ொளர்களுக்கு இனடயில் ஒருேித சதொடர்பு 

அல்லது  ரஸ் ர  ொர்பு கொணப் டும்.   ின்ேரும் இனணகள் எடுத்துக்கொடுகளொகும்.   

 மருத்துேர்:யநொயொளி, முதலொளி:சதொழிலொளி, எஜமொைி:யேனலக்கொொி 

உைவுமுனைகள் 

 உைவு முனைனய சேளிப் டுத்தும் ச ொற்களுக்கினடயில் ‘உனடனம’ உைவு கொணப் டும். 

அப் ொ/அம்மொ: மகன்/மகள் 

இரொஜொ இரொனதயின் அப் ொ என்ைொல், ரொனத இரஜொேின் மகள் ஆேொள் என்று ச ொருள். 

கொல இனடநினல உைவுகள் 

 முன்யை: ின்யை, முன்ைொல்: ின்ைொல், யமயல:கீயழ 

தின  எதிர்மனைகள் (Directional oppositions) 

 ேொ  : ய ொ 

 யமயலறு : கீழிைங்கு 

 முன்யைறு :  ின்யைறு 

 ய ர்  : புைப் டு 
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 ேலது  :  இடது 

 முன்  :   ின் 

ச ங்யகொண எதிர்நினல உைவும் துருே எதிர்நினல உைவும் (orthogonal and antipodal opposition) 

இவ்ேனகயில்  டும் எதிர்நினலகனளத் தின ச் ச ொற்களொல் ேிளக்கலொம். 

 

ேடக்கு 

 

யமற்கு     கிழக்கு 

 

சதற்கு 
 

ச ங்யகொண எதிர்நினல உைவு: இவ்வுைவு கொட்டும் இனணகளில் ஒவ்சேொரு ச ொல்லும்  ிை 

இரண்டு ச ொற்களுடன் ச ங்யகொண எதிர்நினலயில் ேரும். 

 ேடக்கு:கிழக்கு மற்றும் யமற்கு,  கிழக்கு:சதற்கு மற்றும் ேடக்கு 

  ிறுமி: ிறுேன் மற்றும் ச ண், girl: boy மற்றும் woman 

துருே எதிர்நினல உைவு: இவ்வுைவு கொட்டும் இனணகளில் ஒவ்சேொரு ச ொல்லும் மற்ை 

ச ொல்லுடன் துருே எதிர்நினலயில் உள்ளது. 

 ேடக்கு:சதற்கு, கிழக்கு:யமற்கு 

 யமயல:கீயழ, முன்ைொல்: ின்ைொல், இடது:ேலது 

துருே எதிர்ச ொற்கள் இடச்ச ொற்கனள மட்டுமின்ைி  ிை ச ொற்கனளயும் உள்ளடக்குகிைது. 

எ.கொ 

 நிைங்கள் – கறுப்பு: சேள்னள;  ிேப்பு: கறுப்பு 

எதிர்சமொழி என் து ‘ஒருய ொல்’ என் திலிருந்து மிக யேற் ட்டு எதிர்ப்புைமொக இருப் து என்று 

கருதப் ட்டது. அது  ொியல்ல. நொம் இரண்டு ச ொருள்கனள ஒப் ிடயேொ யேறு டுத்தயேொ 

ச ய்னகயில் நொம் அனேகளுக்குள்ள யேறு ொட்னடயும் ஒற்றுனமயும்  ொர்த்து என்ை குணங்களில் 

யேறு டுகின்ைை என்று கூறுகியைொம். 

எ.கொ. 

 married : single   

ஒற்றுனமகனள யநொக்கித்தொன் எதிர்சமொழிய உைவு நிறுேப் டுகிைது. 
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5.1.3.6  குதி-முழுனம உைவுகள் (part and whole relations/Meronymy-Holonymy relations) 

 குதி-முழுனம உள்ளடங்கு உைேிலிருந்து மொறு ட்டொகும். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்ேரும் 

இனணகள்  குதி-முழுனம உைனே சேளிப் டுத்தும்: னக:உடம்பு,  க்கரம்:ேண்டி. னக ஒருேனக 

உடம்பு அல்ல. உடம் ின்  ொகம்தொன். உடம் ின் ஒரு  குதி னக ஆகும்.  குதி-முழுனம உைவு 

உள்ளடங்கு உைனேப் ய ொல கடவு (transitive) உைேொகும். ‘அ’ என் து ‘ஆ’ என் தன்  ொகம் 

என்றும் ‘ஆ’ என் து ‘இ’ ேின்  ொகம் என்று சகொண்டொல் ‘அ’ என் து ‘இ’ என் தன்  ொகமொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, கண் என் து தனல என் தன்  ொகம்: தனல என் து உடம்பு என் தன்  ொகம்; 

எையே கண் என் து உடம்பு என் தன்  ொகமொகும். முழுனமனயக் குைி ிடும் ச ொற்கள் 

முழுசமொழிகள் (holonyms) என்றும்  ினைனயக் குைிப் ிடும் ச ொற்கள்  ினைசமொழிகள் 

(meronyms) என்றும் அனழக்கப் டும்.  

ஒரு ச ொல் மற்சைொரு ச ொல்லின்  ொகம் என்ை கொரணத்தொல் அனேகளுக்குள்  குதி-

முழுனம உைவு இருப் தொகக் கூை இயலொது. எடுத்துக்கொட்டொக னகப் ிடி என் து கதவு என் தன் 

 ொகம், கதவு என் து வீடு என் தன்  ொகம் என்ை கொரணத்தொல் னகப் ிடி வீட்டின்  ொகம் என்று 

கூறுேது கடிைம். “கதவுக்கு னகப் ிடி இல்னல” என்று கூைலொம். ஆைொல் வீட்டிற்கு னகப் ிடி 

இல்னல என்று கூை முடியொது. 

எையே, கதவுக்கும் வீட்டுக்கும் உள்ள உைவு  குதி-முழுனம உைேொகும். அதுய ொல் 

னகப் ிடிக்கும் கதவுக்கும் உள்ள உைவு  குதி-முழுனம உைேொகும். ஆைொல் னகப் ிடிக்கும் 

கதவுக்கும் உள்ள உைவு  குதி-முழுனம உைேொகொது. கதவும் வீடும் சேவ்யேறு ேனகயொை 

முழுனமகளொகும். ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொகுதியின்  லச ொற்களின் ச ொருண்னமகனள ‘ குதி-

முழுனம’ உைனேக் கூைொமல் ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்ய இயலொது.  ின்ேரும் இனணகளில் 

ேரும்  குதிகனள முழுனமனயக் கூைொமயலொ முழுனமனயப்  குதினயக் கூைொமயல 

ேிளக்கேியலொது. 

ேிைொடி:நிமிடம்:மணி:நொள்:ேொரம்:மொதம்:ஆண்டு 

ச ொற்சைொகுதியின் உள்ளடக்குச் ச ொல்லொக ேரும் சதொனகப் ச யர்கள் (collective nouns) 

 டிநினல உைேில் உள்ளடங்கு சமொழிய ச ொற்கள் ய ொலவும் ‘ குதி-முழுனம’ ச ொற்கள் ய ொலவும் 

ேரும். 

 கொல்நனடகள்:  சு, கொனள, …….. 
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 மரத்தொல் ச ய்யப் ட்ட ச ொருட்கள்: நொற்கொலி, யமனஜ ……… 

 சு, கொனள என் ைேற்னை கொல்நனடகளில் ஒருேனகயொகவும் கருதலொம். உறுப் ிைர்களொகவும் 

கருதலொம். அதுய ொல் நொற்கொலி, யமனஜ என் ைேற்னை மரத்தொல் ச ய்யப் ட்ட ச ொருட்களின் 

ேனககளொகவும் சகொள்ளலொம். உறுப் ிைர்களொகவும் சகொள்ளலொம். சதொனகப் ச யர்கள் 

ச ொருண்னம அடிப் னடயில் திரப்ச யர் (mass noun) ய ொல இருப் தொல் இவ்ேொறு இரு உைவு 

ேர இயலுகிைது. 

யேறுேனகயொை சதொனகப்ச யர்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டு மந்னத, நூலகம், கொடு என் ை. 

ஆட்டுக்கும் மந்னதக்கும் உள்ள உைவு உள்ளடங்கு உைேல்ல. ஆடு ஒரு ேனக மந்னத என்று 

கூைேியலொது. அவ்வுைனே “னக : உடம்பு” ய ொன்ை ‘ குதி-முழுனம’ உைவு என்று கூைேியலொது. 

மந்னதயில் ‘ஆடு’ என்ை ஒயர மொதிொியொை உறுப் ிைர்கள் தொன் உள்ளை. ஆைொல் உடம் ில் 

 லமொதிொியொை உறுப்புகள் உள்ளை. 

 ொகத்னதத் துண்டுகளிலிருந்து யேறு டுத்திக் கொட்ட யேண்டும். ‘ குதி-முழுனம’ உைவு 

‘துண்டுகள்’ உைேிலிருந்து யேறு ட்டனே.  ொகத்தின் மூன்று முக்கியமொை  குதிகள்: 

தன்ைியக்கம், இடுகுைியற்ை எல்னல, குைிப் ிடத்தகுந்த ச யற் ொடு. 

1. தன்ைியக்கம்:  க்கரம் ன க்கிளின் ஒரு  ொகம். 

2. இடுகுைி அற்ை எல்னல:  ொகங்களொகப்  ிொிக்கப் டும் எல்னலகள் 

ேனரயறுக்கப் ட்டனே. எடுத்துக்கொட்டொக யமற்னக, உள்ளங்னக, முன்ைங்னக 

ய ொன்ைனே மூட்டுகளொல் இனணக்கப் ட்டனே. 

3. குைிப் ிட தகுந்த ச யல் ொடு:  ொகங்களுக்குக் குைிப் ிடத்தகுந்து ச யல் ொடு 

இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, கண்  ொர்ப் தற்கும்,  ியரக் நிறுத்துேதற்கும் 

 யன் டுகிைது. 

‘ குதி-முழுனம’ உைனே ஆங்கிலத்தில் part and whole relations என்று கூறுேொர்கள். 

 தனல, கொல் ………segmental parts, 

 எலும்பு, தன , நொளம் ……..systemic parts 

 ல முழுப்ச யர்கனள உடம்பு ய ொல்  ல  ொகங்களொகப்  ிொிக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக வீடும் 

வீட்டின்  ொகங்கனளயும் கூைலொம். 
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வீடு 

       

          திண்னண   ேரயேற்பு   ொப் ொட்டு     டுக்னக     னமயல் 

                                 அனை        அனை           அனை         அனை 

 

உடம்பு / யதகம் 

         

         தனல    கழுத்து  மொர்பு    ேயிறு    னக    கொல் 
 

 குதி-முழுனம ய ொன்ை உைவுகள் 

 குதி-முழுனம ய ொன்ை  ல்யேறு உைவுகள் ச ொற்களுக்கினடயில் ேருேனதக் கொணலொம். 

இவ்யேறு ொடுகனளப்  ல  ொிணொமணங்களில் உணரலொம். 

1. இடம் – இடத்தின் ஒரு குதி 

தொலுகொ: மொேட்டம்: இரொஜியம்: யத ம் 

தனலநகர்: யத ம் 

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

குடும் ம்: குடும் த்திைர் 

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

  குேியல்: சநல் 

 கொடு: மரம் 

 நூலகம்: நூல் 

4. உறுப்புகள் அல்லது கூட்டுப்ச ொருளின் ஒரு  குதி (constituents or ingredients) 

ம ொலொ: மிளகு, ஜீரகம் 

5. ச ொருள் :  ருப்ச ொருள் (obiect : material) 

ஆனட: நூல் 

6.  ொதைம் : துகள் (substance : particle) 

  மனழ: துளி 

5.1.4.  ிை ச ொருண்னம உைவுகள் 

5.1.4.1.  குதி உைவுகள் 
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சதொடொியல் ேருனக முனையில்  குதி யமலுைலொக ேரும் ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள 

உைவு  குதி உைவு (partial relation) எைப் டும்.  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இதனைத் 

சதளிவுப் டுத்தும். 

 ஒளி: மனை 

 அேன் தன்  ணத்னத ஒளித்து னேத்தொன். 

 அேன் தன்  ணத்னத மனைத்து னேத்தொன். 

 அேன் அேள் கண்கனள மனைத்தொன். 

 *அேன் அேள் கண்கனள ஒளித்தொன். 

 சூொியன் மனைந்தது. 

 *சூொியன் ஒளித்தது. 

5.1.4.2. முழுனமயுைொ உைவுகள் 

 ில  மயங்களில்  ொியொை இனண இல்லொததொல் ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள அடுக்கு 

உைவு முழுனமயுைொது நிற்கும். யேண்டிய ச ொருனளக் சகொண்டு ஆைொல் யேறு சதொடொியல் 

ேனகனயச்  ொர்ந்த ச ொல் அந்த இனடசேளினயப் பூர்த்தி ச ய்யுமொறு அனமயும். இத்தனகய 

நினலயில் உள்ள உைனே முழுனமயுைொ உைவு (quasi-relation) எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, நிைம் 

என்ை ச யருக்கும் ச ம், கரும்,  சும், சேண் என்ை ச யரனடகளுக்கும் இனடயய உள்ள உைவு 

முழுனமயுைொ உைேொகும். 

நிைம்:  ச ம், கரும்,  சும், சேண் 

5.1.4.3. ய ொலி உைவுகள் 

ச ொற்களுக்கு இனடயய குைிப் ிடத்தக்க உைவு இல்லொமல் ஆைொல் சூழ்நினல மூலம் 

உைவு யதொன்ைிைொல் அச்ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைனேப் ய ொலி உைவு எைலொம். 

உண்னமயொை ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகள் ய ொலி ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகளிலிருந்து யேறு டும். 

 ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் யகொணம் என் தும்  க்கம் என் தும் ய ொலி ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிகள் ஆகும். 

 முக்யகொணத்திற்கு மூன்று யகொணங்கள் உண்டு 

 முக்யகொணத்திற்கு மூன்று  க்கங்கள் உண்டு 

 யகொணம்: க்கம் (ய ொலி ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள்) 
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5.1.5. ச ொற்சைொகுதியின் ச ொருண்னம அனமப்பு 

ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொனகனயப்  டிநினல அனமப் ொகக் (hierarchical structure) 

கொணேியலும். ச ொற்கள் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்பு சகொண்டிருப் னதப்  டிநினலயொகவும் 

(hierarchy) ேிகிதத்சதொடர்களொகவும் (propotional series) கொணலொம். 

5.1.5.1.  டிநினல அனமப்பு 

இரண்டு ேனகயொை  டிநினல அனமப்ன க் (hierarchial structure) கொணலொம். ஒன்று 

கினளகளொலொைனே (branching) மற்சைொன்று கினளகற்ைனே (non-branching). இேற்னைக் 

கீழ்க்கொணும்  டங்கள் மூலம் யேறு டுத்திக் கொட்டலொம். 

 

அ     க 

 

ஆ     இ      

 

ஈ                 உ          எ              ஏ   ட 

        

த 

 

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

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

யேறு டு உைேொகும் (relation of difference). 

 உயர் உைவு ஒவ்ேொதிருக்கும் (asymmetric). அது ஒருேழி தின  யநொக்குப்  ண்புகனளப் 

ச ற்ைிருக்கும். ஒத்திருக்கும் உைவு இருேழி தின யநொக்குப்  ண்ன ப் ச ற்ைிருக்கும். உயர் உைவு 

சதொடர்ச் ியொகச்  ங்கிலிய ொல் அனமயலொம். 

 ங ஞ ண ந ம ை 

உயர் உைவு கடவு (transitive) உைேொக இருக்கலொம் அல்லது கடேல்லொ (intransitive) உைேொக 

இருக்கலொம். அஆ, இஈ என்ைொல் அஈ என்று அர்த்தம் ேருேது கடவு உைேொகும். அஆ, 

இஈ ஆைொல் அஇ என்று அர்த்தம் தருேது கடேல்லொ உைேொகும். 

5.1.5.2. ேிகிதத் சதொடர்கள் 
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எளினமயொை ேிகிதத்சதொடர்கள் (propotional series) நொன்கு தைிமங்கள் அடங்கிய ஒரு 

 ட்டத்னதக் சகொண்டிருக்கும். 

 

அ  ஆ 

 

இ  ஈ 
 

ஏதொேது மூன்று தைிமங்களிலிருந்து நொன்கொேதன் உைவு தீர்மொைிக்கப் டுமொறு 

தைிமங்களுக்கினடயில் உைவு இருக்க யேண்டும்.  ின்ேரும் ேிகித உைவுகள் ேருமொறு  ட்டம் 

அனமக்கப் டும். 

 அ–வுக்கும் ஆ-வுக்கும் இருப் துய ொல இ-க்கும் ஈ-க்கும் உைேிருக்கும் 

 ஆ-க்கும் அ-க்கும் இருப் துய ொல ஈ-க்கும் இ-க்கும் உைேிருக்கும் 

 அ-க்கும் இ-க்கும் இருப் துய ொல ஆ-வுக்கும் ஈ-க்கும் உைேிருக்கும் 

 இ-க்கும் ஆ-வுக்கும் இருப் துய ொல ஈ-க்கும் ஆ-வுக்கும் உைேிருக்கும் 

 ிைப் ொை ேிகிதங்கள் எண்களொகும்: 

2  3 

 

4  6 
 

இருப் ினும் ஒத்த ச ொல் ேிகிதங்கள் ச ொதுேொைதொகும்.  ின்ேரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இதனை 

சேளிப் டுத்தும். 

 ொலூட்டிகளும் அேற்ைின் இைம் உயிர்களும்: 

  சு   : கன்று 

 குதினர  : குட்டி 

முட்டியிடுேைவும் அேற்ைின் இைம் உயிர்களும்: 

  ொம்பு  : குஞ்சு 

  ல்லி  :  குஞ்சு 

 மீன்  :  குஞ்சு 

  ைனே  : குஞ்சு  

 முதனல : குஞ்சு 
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ேிலங்குகளும் ஒலியும்: 

 யொனை :  ிளிறுதல் 

 நொி  : ஊனளயிடுதல் 

  ிங்கம்  :  கர் ித்தல் 

 குதினர  :  கனைத்தல் 

 கழுனத  :  கத்துதல் 

ச யலும் ச ய் ேரும்: 

 ஓட்டுதல் : ஓட்டுநர் 

 ச றுதல் : ச றுநர் 

 அனுப்புதல் :  அனுப்புநர் 

ச யலும் கருேியும்: 

  ீவுதல்  :  ீப்பு 

 அொித்தல் :  அொிப்பு 

5.1.5.3.  ச ொற்சைொகுதியின்  டிநினல அனமப்பு 

உள்ளடங்கு சமொழியம் ச ொற்சைொகுதினயப்  டிநினல அனமப் ொகக் (hierarchial structure 

of vocabulary) கொண உதவுகிைது. ச ொற்சைொகுதியயொடல்லொமல் ச ொற்களங்கனளயும் (lexical 

fields) அது  டிநினல அனமப் ொக உணரச் ச ய்கிைது. இந்தப்  டிநினல உைவு அனமப்ன க் 

கினளப் டங்கள் மூலம் கொட்டலொம். 

ச ொருள் 

 

உருேப் ச ொருட்கள்  அருேப் ச ொருட்கள் 

 

உயிருள்ளனே            உயிரற்ைனே 

 

        மைிதன்   ேிலங்கு      ைனே      மீன் இயற்னகயொைனே ச யற்னகயொைனே 

        (ச ய்யப் ட்டனே) 

     யொனை   நொய்   குயில்   கிளி ேொனள சகண்னட 
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யொனைக்கும் ேிலங்கிற்கும் உள்ள உைவு உள்ளடங்கு உைேொகும். நொய்க்கும் பூனைக்கும் உள்ள 

உைவு இணக்கமற்ை உைேொகும் (incomplete relation). 

இனண உள்ளடங்குசமொழிகள் இணக்க உைேொக ஒன்னைசயொன்று யமலுைேொகவும் ேரும். 

நகர்தல் /  லைம் 

 

                  நீந்துதல்   ைத்தல் 

       ∅ 

 

ஓடுதல் நடத்தல் ஊர்தல் துள்ளுதல் குதித்தல் 
 

நிலத்தில் நிகழும்  லைத்னதக் குைிப் தற்கு உள்ளடக்கும் ச ொல்ல்லில்னல. இனண உள்ளடங்குச் 

ச ொற்கள் ச ரும் ொலும் இணக்கம் அற்ைனேகள்.  ில உள்ளடங்குச் ச ொற்கள் இணக்கமொகும். 

 ல்லி, எலி, எறும்பு ஆகியை நடப் தும் ஊர்ேதும் ஒயர மொதிொியொை ச யல்தொன். தேனல 

துள்ளுேதும் கங்கொரு குதிப் தும் ஒயர மொதிொியொை ச யல்தொன்.  ில  மயங்களில் ஓடுேதும் 

 ைப் தும் ஒன்ைொகும். 

ஒரு சமொழியின் சமொத்தச் ச ொற்சைொகுதினயயும் உள்ளடங்கு, இணக்கமின்னம ஆகிய 

உைவுகளின் அடிப் னடயில்  டிநினல அனமப் ொக அனமக்க முடியுமொ என்ை ேிைொ எழுேது 

நியொயம். அது மட்டுமல்லொமல் ஏதொேது ச ொல்ேனகனயயயொ (part of Speech) அல்லது அனதேிட 

குனைந்த நினலயில் ச ொற்களங்கனளயயொ  டிநினலயில் கொண இயலுமொ என்ை ேிைொ எழலொம். 

ச ொல்ேனலயில் இத்தனகய  ிக்கல்கள் தீர்க்கப் ட்டுள்ளை. 

ச யர்ச்ச ொற்கள் யொேற்னையும் உள்ளடக்கிய உள்ளடக்குசமொழிகயளொ ேினைச் 

ச ொற்கள் யொேற்னையும் உள்ளடக்கிய உள்ளடக்குசமொழிகயளொ சமொழியில் இல்னல. 

ச ரும் ொலொை ச ொல் இரட்னடகனளயயொ ச ொற்கூட்டங்கனளயயொ ச ொற்களங்கனளயயொ 

உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கு சமொழிகள் கூட இல்னல. ஒரு உள்ளடக்குசமொழிகளின் கீழ்ேரும் 

உள்ளடங்குசமொழிகள் இணக்கமற்று யேறு ட்டு இருப் தில்னல. அனே ச ரும் ொலும் 

இணக்கமொக யமலுைலொக இருக்கும். ஒரு ச ொல்லுக்குப்  ல ச ொருள்கள் இருப் தொல் 

ச ொற்கனளப்  டிநினல அனமப் ில் தருேதில்  ிக்கல் ஏற் டுகிைது.  ின்ேரும் ேழிகனள 

நொடலொம். 
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அ. உள்ளடக்குசமொழிகள் இல்லொத ய ொது உள்ளடங்குசமொழிகனள உள்ளடக்கும் அபூர்ே 

உள்ளடக்குசமொழிகனளப்  யன் டுத்தலொம். 

நிைம் 

 

 ிேப்பு   ச்ன    மஞ் ள் 
 

ஆ. ச ொற்கனள  டிநினல அனமப் ொக  ிொித்து ேரும்ய ொது ச ொல்லுக்குப்  திலொகப் ச ொருண்னம 

 ண்புக் கூனைப்  யன் டுத்தலொம். 

 

நகர்தல் 

 

நிலத்தில்     நீொில்   ஆகொயத்தில் 

 

       நீந்துதல்         ைத்தல் 

 

ஓடுதல்        நடத்தல்          ஊர்தல் 

 

இப் டி முழுனமயற்ை உள்ளடங்குசமொழிய உைனே முழுனமயொை உள்ளடங்குசமொழிய உைவுடன் 

கலந்து னகயொண்ட ஒரு சமொழியில் ச ொற்சைொகுதினயப்  டிநினல அனமப் ொக மொற்ைிக் கொண் து 

னகக்கூடும். 

இ. உள்ளடங்குசமொழிகள் இணக்கமொக யமலுைேொக இருப் ின் அதன் அடிப் னட ச ொருனளப் 

 ிொித்துச் ச ொல்னல யதனேக்குத் தகுந்த டி இரண்டொகயேொ மூன்ைொகயேொ கொட்டலொம். 

ேிலங்கு 

 

ேிலங்கு    மைிதன் 

 

ஒருச ொல்  லச ொருள் ச ொற்கனளயும் இவ்ேொறு  ிொிக்கலொம். 
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நட 

 

நட   நட 

 

(கொலொல் நடத்தல்)   (நிகழ்தல்) 

 

கினளகளற்ை  டிநினல அனமப்பு (Non-branching Hierarchical structure) 

கினளகளகற்ை  டிநினலயொக ேரும் ச ொற்கள்  ல ச ொற்சைொகுதியில் கொணப்ச றும். 

ேொக்கியம்     sentence 

 

எச் த்சதொடர்     clause 

 

சதொடர்     phrase 

 

ச ொல்      word 

 

உரு ன்     morpheme 

 

யமற்ச ொன்ை எடுத்துக்கொட்டிலுள்ள ச ொற்கள் ேொக்கியத்திலிருந்து உரு ன் ேனரயுள்ள  ல 

நினலகனளக் கொட்டும் இலக்கணச் ச ொற்களொகும். இச்ச ொற்சைொகுதினயக் கினளகளொல் கொட்ட 

முடியும் என்ைொலும் அதற்கு அே ியம் இல்லொமல் ய ொய்ேிடுகிைது. ஒரு ேொக்கியத்னதப்  ல எச் த் 

சதொடர்களொகவும் எச் த் சதொடர்கனளப்  ல சதொடர்களொகவும் சதொடர்கனளப்  ல 

ச ொற்களொகவும் ச ொற்கனளப்  ல உரு ன்களொகவும் ேிொிக்கலொம் என்ைொலும் அப் டி  ிொித்துக் 

கொட்டுேது யதனேயில்னல. 
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கியலொமீட்டர்   னமல் 

மீட்டர்     ர்லொங் 

ச ன்டிமீட்டர்   கஜம் 

மில்லிமீட்டர்   அடி 

    அங்குலம் 

 

யமற்ச ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் ஒரு ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும். ச ொற்கள் கினளகளொக ேர 

ேொய்ப்புண்டு. 

ேொக்கியம் 

 

எச் த்சதொடர்1   எச் த்சதொடர்2  …. 

 

சதொடர்1    சதொடர்2          ….. 

 

ச ொல்1   ச ொல்2      ….. 

 

உரு ன்1  உரு ன்2       ….. 
 

 ல ச ொற்சைொகுதிகள் எந்தேித கினளகளற்றும் ேருேை. 

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

கினளகளற்ை  டிநினல அனமப் ில் ேரும் ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்களுக்கு 

இனடயில் ஒரு ஒழுங்கு கொணப் டும். இவ்சேொழுங்கு அனேகளிடத்தில் இயற்னகயொகயே 

கொணப் டும். இந்த ஒழுங்கு முனைப் டி ச ொற்கனள சதொடர்ச் ியொக அனமக்க இயலும். 

 நதி:  ஆறு: ேொய்க்கொல் (x யொனை: புலி: பூனை) 

யமற்ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்கள் ஒரு ஒழுங்கில் ேருேது மட்டுமல்லொமல் ஒரு 

 டிதரத்னதக் கொட்டுேதொக அனமகின்ைை.  ில ச ொற்சைொகுதிகளில் ேரும் ச ொற்களுக்கினடயில் 

 டித்தரம் கொணப் டுேதில்னல. 

 ஞொயிற்றுக்கிழனம: திங்கட்கிழனம: … 
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ச ொற்சைொகுதியில் அடங்கும் ச ொற்கள் நீட் ியொக ேரலொம், அல்லது சுற்ைொக ேரலொம். 

யதொள்:யமற்னக:முழங்னக:முன்ைங்னக:மணிக்கட்டு: உள்ளங்னக (ச ொற் ங்கிலி). 

ேொரத்தின் நொட்கனளச்  ங்கிலித் சதொடரொகயேொ  க்கரத் சதொடரொகயேொ கொணலொம். 

ஞொயிற்றுக்கிழனமனய ேொரத்தின் முதல் நொளொகவும்  ைிக்கிழனமனய ேொரத்தின் கனட ி நொளொக 

கருதுயேொமொைொல் அேற்னைச்  ங்கிலித் சதொடர் அனமப் ொகக் கொணலொம். 

ஞொயிற்றுக்கிழனம: திங்கட்கிழனம: ச வ்ேொய்கிழனம: … 

அவ்ேொைல்லொமல் ஒன்னைசயொன்று முடிேில்லொமல் சதொடர்ந்து ேருேதொகக் கருதுயேொம். அனே 

 க்கரத் சதொடரொக அனமயும். இவ்ேொறு நீட் ியொகவும் சுற்ைொகவும் ேருேது சுருள் எைப் டும். 

    ஞொயிறு 

 ைி     திங்கள் 

ச வ்ேொய் 

   சேள்ளி     புதன் 

                               ேியொழன் 

 

 

இதுய ொல் நிைங்கனளயும்  க்கரத் சதொடரொகக் கொணலொம். ஆைொல், நிைங்களுக்கும் 

கிழனமகளுக்கும் உள்ள யேறு ொடு என்ைசேன்ைொல் நிைங்கள் உண்னமயொை  க்கரத் சதொடருக்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும். 
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 ிேப்பு 

                            ஆரஞ்சு ஊதொ 

 

                             மஞ் ள் நீலம் 

                                                  ச்ன  

 

 

நிைங்கள்  டிநினலயொக ேரொது: இேற்ைின் அனமப்பு உைவுகளுக்கு தின யநொக்கு குணம் 

கினடயொது: யமலும் கீழும் இல்னல. ஆைொல் கிழனமப் ச யர்கள் உண்னம  க்கரத் சதொடரொக 

அனமயொது. ஞொயிறு, திங்கள், ச வ்ேொய், புதன், ேியொழன் என்ை அனமப் ில் முதலும் 

இறுதியுமொைச் ச ொற்கள் ஒயர நொனளக் குைிக்கொது. 

நீட் ித் தன்னமயும் சுற்றுத் தன்னமயும் கலந்த  ண்பு ச ொற்களுக்கு உண்டு. 

ச ொற்சுருனளச்  ொர்ந்த ச ொற்களுக்கு சதளிேொை எல்னல உண்டு அல்லது சதளிேற்ை 

நினலயுண்டு. 

 திங்கட்கிழனம : ச வ்ேொய்கிழனம    மதியம்   :    ொயங்கொலம் 

 ஜூன்    : ஜூனல  இனலயுதிர்கொலம்  :   குளிர்கொலம் 

ச ொற்சுருளில் கொணப் டும் சதொிவுகள் கொரணமற்ைதல்ல:  லேற்ைில் இயற்னகயும் இடுகுைியும் 

கொணப் டும். 

தரம் (ranks),  டித்தரம் (grades), அளபு (degree) 

இரண்டு யேறு ட்ட அளவுயகொல் ேனககள் உண்டு. அேற்ைில் ஒன்று சதொடர்ச் ியொக 

யேறு டுேது, மற்சைொன்று  ிைிது ேிட்டு ேிட்டு யேறு டுேது. அளவுயகொலில் ச யலொற்றும் 

ச ொற்கள் தரம் எைப் டும். சதொடர்ச் ியொக அளவுயகொலில் யேறு டு ேற்னைப் 

 டித்தரப் டுத்தக்கூடியது,  டித்தரப் டுத்த முடியொது எை  ிொிக்கலொம். 
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அளவுயகொல் ேனக 

 

சதொடர்ச் ியொக      ேிட்டுேிட்டு 

யேறு டுேது          யேறு டுேது 

 

 டித்தரப்         டித்தரப்      தரம் 

 டுத்தக்கூடியது    டுத்தேியலொதது 

 

அளபுச் ச ொற்கள்    டித்தரச் ச ொற்கள் 

தரங்கள் (ranks) 

 ல மட்டங்கனளக் குைிக்கும் இரொணுே  டிநினலகள் தரங்களுக்குச்  ிைந்த 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். 

 கர்ைல்: சலப்டிசைட்: கர்ைல்: யமஜர்: யகப்டன்: …….. 

இதில் யேறு டக்கூடிய அகநினலப்  ண்பு தரம் ஆகும். இப் ண்பு சதொடர்ச் ியொக 

யேறு டுேதில்னல. ஒரு யமஜர் மற்ை யமஜனர ேிட உயர்ந்த தரத்தில் உள்ளேர் என்று 

கூைமுடியொது: அதொேது அேன் சகொஞ் ம் குனைந்த யமஜர் என்று கூை இயலொது. எண்ணுப் 

ச யர்கள் இரொணுேத் தரங்கள் ய ொல ேிட்டுேிட்டு யேறு டுகின்ைை. 

 ஒன்று: இரண்டு:  மூன்று: நொன்கு: ஐந்து: ……… 

‘சகொஞ் ம் குனைந்த ஐந்து’ என்று கூைமுடியொது. 

சுருள்  ங்கிலித் சதொடனர ஒத்த சதொடர்ந்த மீண்டும் உ யயொகிக்கப் ட்டு ச ொிய எண்ணுப் 

ச யர்களொகத் யதொன்றுகின்ை இரண்டு ேனகயொை எண்ணுப் ச யர்களொேை: 

 ‘அலகுகள்’ ஒன்று, இரண்டு, ……. ஒன் து 

 ‘ த்துகள்’ இரு து, முப் து, …….. சதொன்னூறு 

இது தேிர அளனேச் ச ொற்கனள ஒத்த ஒருேனகச் ச ொற்களும் உண்டு. அனேயொேை, நூறு, 

ஆயிரம், இலட் ம், யகொடி ய ொன்ைைேொகும். 

 அேன் ஆயிரக்கணக்கில்  ம் ளம் ேொங்குகிைொன். 

 அேள் யகொடிக்கணக்கில்  ணம் னேத்திருக்கிைொள். 

 ில ச ொல்ேனககள் எண்கனள உள்ளடக்கியனே. அனேகனளயும் தரங்கள் எைலொம். 

 முதலொேது, இரண்டொேது, ….. 
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அளபுச் ச ொற்கள் (degree words) 

fail, pass, credit, distinction என் ை அளபுச் ச ொற்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். ஒரு 

யமஜர் மற்சைொரு யமஜனர ேிட தரத்தில் உயர்ந்திருக்க முடியொது. ஆைொல் pass, credit-ஐ ேிட 

நல்ல உண்னமயொக இருக்கலொம்.  ில அளபுச் ச ொற்கள் கொலத்சதொடர்ச் ினய கொட்டு ைேொக 

அனமகின்ைை. 

 baby, child, adolescent, adult. 

 ேொனல, தருணி,  ிரேினட, ேிருத்னத, ய னத, ச ரும்ன , மங்னக, மடந்னத, அொினே, 

 சதொினே, ய ொிளம்ச ண் 

தூரத்னதயும் யநரத்னதயும் குைிக்கின்ை அளனே அலகுகள்  குதி-முழுனம (part-whole) 

 டிநினலனய உணர்த்திைொலும் அேற்னை ஒரு  ொிமொணத்தொல் சதொடர்ச் ியொை அளவுயகொலில் 

சதொடர் டுத்தி அளபுச் ச ொற்களொக ேனகப் டுத்தலொம்.  ிை அளவுச் ச ொற்கள் அடிப் னட  ண்பு 

ேழி சதொடர்ச் ியொக நீட் ி முன்யைற்ைத்னதக் கொட்டும்ய ொது அளனே அலகுகள் ஏறுமுகமொக 

ேரும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒன்று, இரண்டு, … ய ொன்ைனேயும் ஞொயிறு, திங்கள், …. 

ய ொன்ைனேயும் அனேகளுக்கு இனடயில் அளவுயகொலில்  மமொை இனடசேளி கொட்டுகின்ைை. 

ேிைொடி:நிமிடம்:மணி: நொள், மில்லிமீட்டர், ச ன்டிமீட்டர், மீட்டர், கியலொமீட்டர் என் ை 

ஏறுமுகமொக ேருேை அல்ல. 

 டித்தரச் ச ொற்கள் 

 டித்தரச் ச ொற்கனள நிரல் டுத்த முடிேதொல் அனே அளபுச் ச ொற்கனளேிட 

யேறு டுகின்ைை அனேகள் ச ரும் ொலும் ச யரனடகளொகும். 

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

கடுங்குளிர், குளிர், மிதசேப் ம், சேப் ம் 

கீழ்ேருேை  டித்தரப் டுத்தக்கூடியது என்ைொலும்  ிைிது யேறு ட்டனே.  

 mound, hillock, hill, mountain  

  ொனை, குன்று, மனல 

அனே உருேத்தில் யேறு டுகின்ைை. இனேகனளப்  டித்தரப் டுத்தக்கூடிய  ின்ை, ச ொிய, 

மிகப்ச ொிய/small, large, huge என்ை ச ொற்களுடன் சதொடர்பு டுத்திக் கூறுேது கடிைம். 
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moderately large, fairly large, very large, extremely large என்ை ச ொற்களுடன் 

சதொடர்பு டுத்தலொம். 

5.2. தமிழில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க முயற் ிகள்  

 இப் குதியில் தமிழ்த் தரவுத்சதொகுதிகளில் ச ொற்ச ொருள் மயக்க நீக்கத்திற்கொை 

முயற் ிகள்  ற்ைி ேிளக்கப் ட்டுள்ளது. குைிப் ொகப்   ொஸ்கரன் அேர்களும் அருண் அேர்களும் 

ச ய்த ஆய்வு முயற் ிகள் சுருக்கமொகக் கூைப் ட்டுளது. 

5.2.1அருணின் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க முயற் ி 

  அருண் “Evaluation of Word Sense Disambiguation methods applied on Tamil Corpus” 

என்ை தமது முனைேர்  ட்ட ஆய்ேில்  ல ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க சநைிமுனைகனளப் 

 ட்டியலிட்டு அேற்னை மதிப்பீடு ச ய்கின்ைொர். அேருனடய ஆய்ேின் யநொக்கம் தமிழ் 

தரவுத்சதொகுதியில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் யேறு ட்ட சநைிமுனைனள மதிப்பீடு 

ச ய்ேதொகும். 

5.2.1.1 சநைிமுனை 

   ச ொற்களுக்குப்  ல அர்த்தங்கள் அல்லது ச ொருண்னமகள் உள்ளை.  ஒரு ச ொல்லுக்குச் 

 ொியொை ச ொருண்னம தரப் ட்டுள்ள சூழலில் தரப் டயேண்டும். ஒரு ச ொல்லுக்கு 

எல்னலக்குட் ட்ட எண்ணிக்னகயிலொை யேறு ட்ட அர்த்தங்கள் இருப் தொகக் கருதலொம்.  

ேழக்கமொக ஒரு குைிப் ிட்ட ச ொல்  யன் டுத்தப் டும் சூழல் எல்னலக்குட் ட்ட 

எண்ணிக்னகயிலொை ச ொருண்னமகளுக்குள் ஒரு ச ொருண்னமனயயயொ அர்த்தத்னதயயொ 

சதொிந்சதடுக்கத் தடயத்னதத் தருகின்ைது. அர்த்தங்கள் அகரொதியிலும் ச ொற்களஞ் ியங்களிலும் 

 ிை யநொக்கீட்டு மூலேளங்களிலும் தரப் ட்டுள்ளை. சுருக்கமொகக் கூைிைொல் ச ொல்லின் 

ச ொருத்தமொை அர்த்தம் அது  யன் டுத்தப் டும் சூழலில் இருந்தும் அகரொதிகளிலிருந்தும் 

ச ைப் டும்.  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் தற்ய ொது மிக முக்கியமொை தனலப் ொகும். இது 

ச ொல்லின்  ொியொை அர்த்தத்னதக் கண்டு ிடிக்கவும் ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள ச ொல் ேரும் 

ேொக்கியங்கனளப் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யவும் ஒரு உ ொயத்னத உருேொக்குேனதயும் 

யநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. இப் ிரச் னை இயற்னக சமொழி ஆய்வுக்கு முக்கியமொகும்; 

குைிப் ொக ேொக்கியப்  ப் ொய்வுக்கு முக்கியமொைதொகும். ேழக்கமொகச்  ச ொல்லின் ச ொருண்னம 
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மயக்கத் தன்னம கொரணமொக ஒரு ேொக்கியத்திற்குப்  ல  குப் ொய்வுகள் கினடக்கப்ச றும்; 

இருப் ினும் ஒயர ஒரு சேளியீடு மட்டுயம  ொியொைதொக இருக்க இயலும். இச்சூழலில்  ொியொை 

சேளியீட்னடப் ச ை ச ொல்லின்  ொியொை அர்த்தத்னதக் கண்டு ிடிக்கும் ஒரு கருேியதனே. 

5.2.1.2 ச ொல்மயக்கநீக்க சநைிமுனைகள் 

 அடிப் னடயில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு இரண்டு சநைிமுனைகள் உள்ளை: 

கண்கொணிக்கப் ட்ட அணுகுமுனை 2. கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனை. கண்கொணிக்கப் ட்ட 

சநைிமுனை அர்த்தத்திற்கு அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட  னுேல்கனள யேண்டும்; இதில் மைித 

அகரொதியிலொரொல்  ல்ச ொருசளொருசமொழிகள் அதன் ச ொருண்னமயொல் புலக்குைிப்பு 

ச ய்யப் ட்டிருக்கும். இயந்திரம் கற்கும் உ ொயங்கள்  குப் ொனை ஊக்குேிக்கப் 

 யன் டுத்தப் டும். இந்த அணுகுமுனை  ிக்கைமொைது அல்ல; ஏசைன்ைொல் 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட  னுேல்கள் கினடப் து  ிரமம்.  கண்கொணிக்கப் டொத சநைிமுனை 

எந்த கற்ைனலயும் ச ய்ேதில்னல மற்றும் அது அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட  னுேனல 

யேண்டொது. எையே அது  ிக்கைமொைது. 

5.2.1.2.1 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு ச ய் ின் ேனகப் டுத்தி 

 இந்சநைிமுனை யகல்,  ர்ச், யயரொவ்ஸ்கி (1992) என்ய ொரொல் முன்சமொழியப் ட்டது. இந்த 

சநைிமுனையில் இலக்குச் ச ொல்லின் யேறு ட்ட அர்த்தங்கள் அதன் சூழலுடன் ச ொருத்தப் டும்; 

சூழல் அடிப் னடயில்  ொியொை அர்த்தம் அதற்குத் தரப் டும். 

  5.2.1.2.2 அகரொதி அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் (கண்கொணிப் ற்ைது) 

 இந்சநைிமுனை சலஸ்க் (Lesk 1986) என் ேரொல் முன்சமொழியப் ட்டது. இந்த சநைிமுனை 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய ேிருப்  ேித்தொகச் ச ொற்களின் அகரொதி ேனரயனை 

ேிளக்கத்னதப்  யன் டுத்துகின்ைது.   

5.2.1.2.3 தகேல் யகொட் ொடு ொர் அணுகுமுனை 

 இந்த சநைிமுனை  ிரவுண், சடல்லொ  ிட்ரொ, சமர்ச ர் (Brown, Della ietra, Mercer 1991) 

ஆகியயொர்களொல் முன்சமொழியப் ட்டது. ‘ஃ ிளிப்-ஃப்ளொப் ேழிமுனை ேனரவு’ என்று 

அனழக்கப் டும் இந்த சநைிமுனை இலக்குச் ச ொல்லின் எந்த அர்த்தம்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது 

என் னதக் கூறும் ஒரு சூழல் ச ொல்னலயயொ  ண்புக்கூனையயொ  ொர்ந்திருக்கும்.  

5.2.1.2.4 கண்கொணிக்கப் டொத ேழிமுனை ேனரவு கற்ைல் (Unsupervised learning algorithm)  
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 இந்சநைிமுனை யயரொவ்ஸ்கியொல் (Yarowsky 1995) முன்சமொழியப் ட்டது.  இந்சநைிமுனை 

ேிொிந்த ‘ச ொற்களின் ன கள்’ சூழனலப்  யன் டுத்துகின்ைது; இருப் ினும் அண்னமயில் ேரும் 

ச ொற்களிலிருந்து இலக்குச் ச ொல்லின் அர்த்தத்திற்குத் தடயத்னதப் ச ை ‘ஒரு ய ர்ந்துேருனகக்கு 

அல்லது சூழலுக்கு ஒரு அர்த்தம்’ மற்றும் ‘ஒரு கருத்தொடலுக்கு ஒரு அர்த்தம்’  என்ை ஒருசமொழிப் 

 ண்புகனள உட் டுத்துகின்ைது. அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட தரவுத்சதொகுதிக்குத்  

யதனேயில்னல. 

5.2.1.2.5 ேொஸ்ப்-ச ஞ் 

இந்த சநைிமுனை கில்கொொிஃப் மற்றும் டக்சேல் (Kilgarriff andTugwell 2001) 

முன்சமொழியப் ட்டது.  இந்சநைிமுனை சமொழியியல் மற்றும் புள்ளியியல் தகேல்கனள 

இனணக்கின்ைது.  ஒழுங்குமுனை ச ொல் ேரும் சூழனலப்  ொர்க்கும், ச ொருத்தமொை சதொடர்புள்ள 

ேிதினயத் சதொிந்சதடுக்கும், மற்றும் ச ொருத்தமொை அர்த்தத்னதத் தரும்.  

5.2.1.2.6 மதிப்பீடு 

 முன்ைர் கூைப் ட்ட சநைிமுனைகள் யொவும் தமிழ்த் தரவுத்சதொகுதியில்  யன் டுத்தப் டும்.  

இந்சநைிமுனைகளின்  ொியொை தன்னம  ில மதிப்பீடு ச யல்முனைகனளப்  யன் டுத்திச் 

ச ய்யப் ட்டுள்ளது.  

5.2.2   ொஸ்கரைின் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஆய்வு 

  ொஸ்கரைின் ஆய்வு (Baskaran 2002) ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீகத்திற்கு 

முன்யைொடியொை ஆய்ேொகும். அேர் தமது எம்.எஸ்.  ட்டத்திற்கொக இவ்ேொய்னே 

யமற்சகொண்டொர். இவ்ேொய்யேட்டின் யநொக்கம் ஒரு  னுேலில் உள்ள ச ொல் மயக்கங்கனள நீக்க 

ஒரு ச ொருண்னம ஆய்ேி உருேொக்குேதொகும். இந்த ஒழுங்குமுனைத் தமினழ 

மூலசமொழியொகக்சகொண்ட இயந்திர சமொழிச யர்ப்புக்கும் தமிழ் தரவுகளின் அைிேொற்ைல் உள்ள 

தகேல் மீட்பு ஒழுங்குமுனைக்கும் யதனேயொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொகத் தமிழ்-ஆங்கில இயந்திர 

சமொழிச யர்ப்பு ஒழுங்குமுனை  ின்ேரும் ேொக்கியத்னத உள்ளீடொகக் சகொள்கின்ைது என்று 

சகொள்யேொம். 

 நீலகிொி கொடுகளில் அொிய ேனக ேிலங்குகள் கொணப் டுகின்ைை. 

யமற்கண்ட ேொக்கியத்தில் ேிலங்குகள் என் து ேிலங்கு என் தன்  ன்னம ேடிேமொகும். ேிலங்கு  

என் தற்கு இரண்டு யேறு ட்ட அர்த்தங்கள் உள்ளை:  
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1. மிருகம் 

2. னகயில் ய ொடும் ேிலங்கு 

‘ேிலங்கு’ அர்த்தம் ‘(னக)ேிலங்கு’ அர்த்தத்னதேிட அதிக நிகழ்சேண்ணில் ேருகின்ைது. 

ஆங்கிலத்தில் இந்த இரு அர்த்தங்களுக்கும் தைித்தைியொை ேடிேச் ச ொற்கள் உள்ளை: ேிலங்கு1 

’animal’, ேிலங்கு2 ‘hand-cufs’. எையே ச ொருண்னமயியல் ஆய்ேி இப்ச ொருண்னம மயக்கத்னத 

நீக்க யேண்டும்; இதன்  டி யமற்ச ொன்ை தமிழ் ேொக்கியம்  ின்ேருமொறு சமொழிச யர்க்கப் ட 

யேண்டும்.  

Rare animal species are found in Nilgiris forests. 

5.2.2.1 அணுகுமுனை 

 இவ்ேொய்ேில் ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் சகொத்தொக்க உ ொயம் (clustering technique) 

மற்றும் அைிவு மூலேளங்களொகச் ய ர்ந்துேருனககனளயும் (collocations) யேற்றுனம 

குைியீடுகனளயும்  யன் டுத்துேது அடிப் னடயில் நனடமுனை  டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

ஒழுங்குமுனையின் ச யல் ொடு  டத்தில் தரப் ட்டுள்ள ஒழுங்குமுனை ஒழுக்குப்  டத்தில் 

கொட்டப் ட்டுள்ளது.   

 இவ்ேணுகுமுனை இரண்டு கட்டங்களில் ச யல் டுகின்ைது.  யிற் ி கட்டத்தின் 

சதொடக்கத்தில் ஒழுங்குமுனை ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள ச ொற்கனளக் கண்டு ிடிக்கின்ைது. 

யேறு ட்ட ஆய்ேொளர்கள் யேறு ட்ட அளவுகளில் சூழல்கனளப் (அதொேது யேறு ட்ட  ொளர 

அளவுகளில் (different window size))  யன் டுத்தியுள்ளைர்.  ொளர அளவு ஒழுங்குமுனையின் 

ச யல் ொட்னடக் கணி மொை அளேில்  ொதிக்கின்ைது. ஒரு ச ொிய  ொளரம் சூழலுக்கு அதிக 

அளேில் சதொடர் ில்லொத ச ொற்கனளக் சகொண்டுேருகின்ைது; ஆைொல்  ிைிய  ொளரம்  ில 

முக்கியமொை ய ர்ந்துேரு னேகனள இழக்கின்ைது.  யசரொவ்ஸ்கி (Yarowsky 1995)  உட் ட  ல 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கிகளில் கொணப் டும் ச ொதுேொை நடமுனைனயப்  ின் ற்ைி 

இவ்ேொய்ேில் இரு து-ச ொல்  ொளரம்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 நிறுத்தல்-ச ொற்கள் (stop-words) என்று அனழக்கப் டுகின்ை அதிக நிகழ்சேண் உள்ள 

ச ொற்கள்  ொளரத்திலிருந்து நீக்கப் டும்.  ின்ைர் திரட்டுேதில்  யன் டுத்தப் டும் சூழல் 

ச ொற்களின் யேர்ேடினேப் ச ை உரு ைியல் அடிப் னடயில் ஆயப் டும். ஒவ்சேொரு சூழலும் 

சூழல் அல்லது நிகழ்வு சேக்டரொகப் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும். ய ர்ந்துேரு னேகள் 
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தொைியக்கமொக இந்தத் திரட்டுகளிலிருந்து ய கொிக்கப் டும் மற்றும் அர்த்தங்கள் மைித-

அனடயொளொப் டுத்திகளொல் (human-annotators) ஒதுக்கப் டும்/தரப் டும்; இதன் டி ஒரு அர்த்த-

அகரொதி உருேொக்கப் டும். யேற்றுனம-குைியீடுகள் ஒவ்சேொரு திரட்டுக்கும் அனடயொளம் 

கொணப் டும் மற்றும் அர்த்த-ய ர்ந்துேரு னே யேற்றுனம-குைியீடு அகரொதினய (sense-

collocation case-marker dictionary) உருேொக்க யேண்டி ய ர்க்கப் டும். 

 இரண்டொேது கட்டத்தில் ஒழுங்குமுனை ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு தயொரொக 

இருக்கும். ச ொருண்னம மயக்கச் ச ொற்கள் சகொண்ட எந்தப்  னுேலும் ஒழுங்குமுனைக்குத் 

தரப் டலொம்.  டத்தில் கொட்டியுள்ளது ய ொன்று ஒழுங்குமுனை ச ொருண்னம மயக்கச் ச ொற்களின் 

 ொர்க்கப் டொத நிகழ்வுகனள ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய அர்த்த-ய ர்ந்துேருனக 

யேற்றுனம-குைியீட்டு அகரொதினயப் (Sense-Collocation-Case marker dictionary) 

 யன் டுத்துகின்ைது. ஒவ்சேொரு ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள ச ொற்களுக்கும்  யிற் ி ஒருயநரச் 

ச யல் ொடொகும். ஒழுங்குமுனை ஒரு குைிப் ிட்ட ச ொல்லுக்கொகப்  யிற் ி ச ற்றுேிட்டொல் அனத 

ஒரு தரப் ட்ட சூழலில் அச்ச ொல்லின் ச ொருண்னம மயக்கத்னத நீக்கப்  யன் டுத்த இயலும்.  

இந்த சநைிமுனையில் ய ர்துேரு னேகளும் யேற்றுனமக் குைியீடுகளும் ஒரு முக்கியமொை 

 ங்களிப்பு ச ய்கின்ைது என் னதக் கொணலொம். 
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ஒழுங்குமுனை ஒழுக்குப்  டம் 

 

 யிற் ிக் கட்டம் 

     

         

 

      

     

      

    

          

    

   

      

      

 

ய ொதனைக் கட்டம் 

        

    

ச ொிய தரவுத்சதொகுதியில்   யநர்வுகள்  

 

 
உரு ைியல்  குப் ொய்ேி நிறுத்தல் ச ொற்கள்  ட்டியல் 

  யநர்வு அல்லது சூழல் சேக்டொர்  

K-means திரட்டுச் 

ச யல் ொடு 

ய ர்ந்துேரு னேகனள 

 ிொித்சதடுத்தல் 

யேற்றுனமக் குைியீடுகனளப் 

 ிொித்சதடுத்தல் 

அர்த்தங்கனளத் தருதல் 

அர்த்த-ய ர்ந்துேரு னேஅகரொதி 

அர்த்த-ய ர்ந்துேரு னே-

யேற்றுனமக் குைியீடு அகரொதி 

ச ொருண்னம மயக்க ய ொதனை 

ஆேணம்  

ச ொருண்னம மயக்க நீக்கப் ட்ட 

ய ொதனை ஆேணம்  

 

5.2.2.1.1 ய ர்ந்துேரு னேகளின் முக்கியத்துேம் 
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ய ர்ந்துேரு னேகள் தந்துள்ள ஒரு ேொக்கியத்தில் ச ொருண்னம மயக்கச் ச ொற்களின் 

அர்த்தத்னத உறுதியொக அனுமொைிக்கும் அடுத்துேரும் ச ொற்கள் ஆகும். ச ொதுேொகச் 

ய ர்ந்துேரு னே இரண்டு ச ொற்களுக்கு இனடயில் அளக்க இயலும் இட- ிைப்பு உைவுகனளக் 

குைிப் ிடுகின்ைது. ய ர்ந்துேரு னேகள் ச ொருண்னம மயக்கமுள்ள ச ொற்களுக்குப் 

ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் மிக அண்னமயில் ேரும் ச ொற்கனளப்  ற்ைிய குைியொக்கம் 

ச ய்யப் ட்ட தகேலொகும். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்ேருமொறு இரு அர்த்தங்கள் உள்ள plant என்ை 

ச ொல்னலக் கருத்தில் சகொள்ளவும். 

 plant1 – a living organism  

plant2 – a manufacturing place 

plant என்ை ச ொல்லின் ய ர்ந்துேரு னேகள்  னுேலில் plant என் துடன் அடிக்கடிச் 

ய ர்ந்துேரும் ச ொற்கனள உட் டுத்தும்.  plant என் தன் யமற்கண்ட அர்த்தங்களுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டொை ய ர்ந்துேரு னேகள் கீயழ  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

plant1 – growth, height, flower, fruit, species, leaves  

plant2 – car, union, equipment, assembly, nuclear, job, worker 

ச ரும் ொலும் ய ர்ந்துேரு னேகள் ச ொருண்னம மயக்கமுள்ள ச ொற்களிருந்து உள்ள தூரத்திற்கு 

உணர்வுள்ளனேகளொகும். ச ொருண்னம மயக்கச் ச ொற்களிலிருந்து குனைந்த தூரத்தில் உள்ள 

ச ொற்கள் ேலுேொக அதன் அர்த்தத்னத சுட்டிக்கொட்டும். தூரம் அதிகொிக்கும் ய ொது 

ச ொருண்னமமயக்கச் ச ொற்களுடன் உள்ள அதன்  ம் ந்தம் குனையும்.  தூரம் ச ொதுேொகச்  ொளர 

அளவு என்று குைிப் ிடப் டும். இருப் ினும் ய ர்ந்துேருேது என்று கருதுேதற்கு ஒரு ச ொல் 

ச ொருண்னமமயக்கம் உள்ள ச ொல்லிலிருந்து இருக்கயேண்டிய அறுதியொை தூரம் இல்னல.  ில 

யேனளகளில் ய ந்துேரு னேகள் ச ொருண்னமமயக்கச் ச ொற்களிலிருந்து மிகுந்த தூரத்தில் 

ேரலொம். தற்ய ொனதய அணுகு முனையில் ய ர்ந்துேரும் ச ொற்கள் யொவும் தொைியக்கமொகத் 

திரட்டப் ட்ட யநர்வுகளிலிருந்து  ிொித்சதடுக்கப் டும். இது ேினத ய ர்ந்துேரு னேகனளக் (seed 

collocations) னகயொல் தரும் யதனேனய நீக்குகின்ைது; ஒரு சமொழியில் ேரும் ச ொருண்னம 

மயக்கமுள்ள ச ொற்கனளக் கருத்தில் சகொள்ளும்ய ொது இது  ிரமமொை யேனலயொகும். 

5.2.2.1.2 யேற்றுனம குைியீடுகளின் முக்கியத்துேம் 
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ஆங்கிலத்தில் ச யருக்கும் ேினைக்கும் உள்ள உைவுகள் in, on. at, by, with ய ொன்ை 

முன்னுருபுகளொல் சேளிப் டுத்தப் டும். தமிழில் இது  ின்னுருபுகளொல் சேளிப் டுத்தப் டும். 

ேர்ணம் என்ை தமிழ்ச் ச ொல்னல எடுத்துக்சகொள்யேொம். இதற்கு குனைந்தது மூன்று யேறு ட்ட 

அர்த்தங்கள் உள்ளை. 

1. நிைம் 

2. இந்திய மரபு இன யில் ஒரு குைிப் ிட்ட  ொடல் ேனக 

3.  ண்னட இந்தியொேில்  ிைப்பு அடிப் னடயிலொை  குப்பு 

இவ்ேர்த்தங்கள் ேொக்கியங்களில் ேருனகயில் யேற்றுனம உருபுகளின் யதர்வு  ில யேனளகளில் 

இப்ச ொருண்னம யேறு ொடுகனள சேளிப் டுத்தலொம். மொனல என்ை ச ொல்னல 

எடுத்துக்சகொள்யேொம்.  இது மொனலக் கொலத்னதயும் கழுத்தில் அணியும் மொனலனயயும் 

குைிப் ிட்டுப் ச ொருண்னம மயக்கம் கொட்டும். இனே  ின்ேருமொறு ேொக்கியங்களில் 

 யன் டுத்தப் டலொம். 

 மொனலயில்  ள்ளி ஆண்டுேிழொ சகொண்டொடப் ட்டது. 

 அேன் கழுத்தில் மொனல அணிேித்தொர்கள். 

யமற்கண்ட ேொக்கிய யநர்வுகளில் யேற்றுனம உருபுகள் அர்த்தங்கனள யேறு டுத்த உதேக்கூடும். 

5.2.2.2 கற்ைல் கட்டம் 

 சகொத்தொக்கல்/திரட்டல் ச யற் ொங்கு (clustering process) இங்கு ேிளக்கப் ட்டுள்ளது. 

5.2.2.2.1 சூழல்களும் சூழல் இனடசேளியும் 

 ஒரு ஆேணத்தில் ச ொற்ச ொருள் மயக்கமுள்ள ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு யநர்வும் அதன் சூழல் 

என்று அனழக்கப் டும். ஒரு ச ொிய தரவுத்சதொகுதியில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள 

ச ொல்லின் எல்லொ சூழலகளும் S என்ை கருத்துச் ொயலொல் குைிப் ிடப் ட்ட சூழல் இனடசேளியில் 

(context space) உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக மொனல என்ை ச ொல்னலக் 

கருத்தில் சகொள்யேொம். ‘மொனல (கொலம்)’ என்ை அர்த்தம் S1 என்றும் ‘(கழுத்திலிடும்) மொனல’ என்ை 

அர்த்தம் S2  என்றும் சகொள்யேொம். னமசூொிலுள்ள இந்திய சமொழிகளின் னமய நிறுேைத்தொல் 

உருேொக்கப் ட்ட மூன்று மில்லியன் தமிழ்த் தரவுத்சதொகுதியிலிருந்து  ிொித்து எடுக்கப் ட்ட 

ேொக்கியங்களில் ேரும் மொனல என் னத இரு அர்த்தங்களும் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டு கீயழ 

தரப் ட்டுள்ளை. 
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         சதர ொேின் அைப் ணிகளுக்கு நிகொில்லொத புகழ் மொனலகளொக அனமந்து மகிழ்ேித்தை. S2 

         …திைந்யதொறும் கொனல மொனல ஆகிய இரு யேனளகளிலும்                 S1 

         கொனலயில் சூொியம் யதொன்ைிய யநரத்தில் இருந்து மொனலயில் மனையும் யநரம் ேனர      S1 

        சூொியகொந்திப்பூ கொனல,  மொனல யேனளகளில் தின                    S1 

சுற்றுலொப் ய ருந்து அடுத்த சேள்ளிக்கிழனம மொனல ச ன்னைக்குத் திரும்புகிைது     S1 

கொனலயில் 5 மணிக்கும்,  ிைகு 9:30 மணிக்கும், மனலயில் 6:30 மணிக்கும்                  S1 

அரசு தூக்கிலிட முடிவு ச ய்த நொளின் முதல் நொள் மனலயய, தூக்கிலிட்டுக்                 S1 

தத்தும் வீ ிய துண்டைிக்னககள் அன்று மொனலயய “இந்துஸ்தொன் னடம்ஸ்”                 S1 

நடேடிக்னககளின் கொரணமொக யநற்று மொனலயியலயய ேந்த ச ய்தியின் டி              S1 

“குரங்கு னகயியல பூமொனல” என்று அனதப்ய ொல ஊரொட் ி                                        S2 

 ிலர், ‘நொன் மனலனயயய மலர் ஆக்குயேன்                                                                 S2 

அழகு, இளனம, கருேிழி, ச ல்லம், ேொகைம், மொனல, சகொடி முதலியனே                   S2 

அல்லது திருநீறு கொணப் டும்  ன யயொர் ய ொடும் மொனலகனளப் கழற்ைொமயல          S2 

நொனும் அந்தச் ச ய்தினய யநற்று மொனல அனமச் ரனேக் கூட்டம்                              S1 

       உணவுப் ச ொருள்கனள உட்சகொள்ளும் ச ொழுதும், மொனலயில் யமய்ச் லுக்குப்  ிைகும்  S1 

‘மொனல (கொலம்)’ S1என்ை அர்த்தத்தில் ேந்த எல்லொ சூழல்களும்  டத்தின் யமல் ொகத்திலும் 

‘(கழுத்தில் அணியும்) மொனல’ S2 என்ை அர்த்தத்தில் ேந்த எல்லொ சூழல்களும்  டத்தின் கீழ்ப் 

 குதியிலும் கொட்டப் ட்டுள்ளை.  ிொிக்கக்கூடிய புள்ளிக் யகொடு இவ்ேிரு அர்த்தங்களின் சூழல் 

சேளினயக் கொட்டுேதற்கொக இடப் ட்டுள்ளது.  சகொத்தொக்கச்/திரட்டுச் ச யற் ொங்குகள் 

யேறு ட்ட சுழல்களின் உண்னமயொை  ிொினே எய்துகின்ைது.  

5.2.2.2.2. சூழல் இனடசேளியில் சூழல்கனள உருப் டுத்தம் ச ய்தல் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள ச ொல்லின் ஒவ்சேொரு சூழலும் சூழல் 

சேக்டொர்களொகக் னகயொள இயலும்; அனே சூழல் சேளியில் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்.  சூழல் 

சேக்டொொின் தைிமங்கள் ச ொருள்மயக்கம் உள்ள ச ொல்லின் எல்லொ சூழல்களிலும் யதொன்றும் 

எல்லொ ச ொற்கனளயும் உட் டுத்தும்.  சூழல்கனள சூழல் சேக்டொர்களொக உருப் டுத்தம் ச ய்யும் 

சநைிமுனை ஒரு எடுத்துக்கொட்டொல் கீயழ கொட்டப் ட்டுள்ளது.  
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                                சூழல் சேளி S 

 

 

 

 

       

 

யநர்வு 

சேக்டொர்கள் 

 

 

இப்ய ொது ச ொருளடக்கச் ச ொற்கனள அனடயொளம் கொண் தன் ச யற் ொங்னக ேிளக்க மூன்று 

சூழல்கனளக் கருத்தில் சகொள்ளவும். 

C1 – மொனலயில் நனடச ற்ை ேிழொேில் மொணேர்களுக்குப்  ொிசு ேழங்கப் ட்டது 

 C2 – ேரயேற்பு ேிழொ மொனல   ொியொக  ஆறு மணிக்குத் துேங்கியது. 

 C3 – யரொஜொப்பூ மொனல இரு து ரூ ொயில் கினடக்கிைது  

சூழல்  ொளரத்தில் ேரும் எல்லொச் ச ொற்களும் உரு ைியல் அடிப் னடயில் ஆயப் ட்டது மற்றும் 

ேினளயும் யேர்ேடிவுகள் திைனுள்ள ச ொருளட்டக்கச் ச ொற்களொகக் கருதப் டும். இனே நிறுத்தல் 

ச ொற்கனள நீக்கி யமலும் குனைக்கப் டும். C1-க்கு ஆறு ச ொருளடக்கச் ச ொற்கனளக் 

கண்டு ிடிக்க இயலும்.   

 மொனல, நனடச ற்ை, ேிழொ, மொணேர்,  ொிசு, ேழங்கு 

இயத ேழியில் தரவுத்சதொகுதியில் ேரும் எல்லொ யநர்வுகளுக்கும் ச ொருளடக்கச் ச ொற்கனளக் 

கண்டு ிடிக்க இயலும். இவ்ேொறு நமது குனைந்த மூன்று யநர்வுகளுக்கு 5 ச ொருளடக்கச் 

ச ொற்கனளக் கண்டு ிடிக்க இயலும். 

மனல, நனடச ற்ை, ேிழொ, மொணேர்,  ொிசு, ேழங்கு, ேரயேற்பு, ஆறு, மணி, துேங்கு, 

யரொஜொப்பூ, இரு து, ரு ொய், கினடக்கிைது  
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ஒவ்சேொரும் யநர்வும் ஒரு சூழல் சேக்ட்டரொக இப்ய ொது உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்; இனதச் 

சூழல் சேளியில் ஒரு தைிப் ட்ட இடத்தில் கொட்ட இயலும். சூழல் சேக்டொொின் நீளம் 

தரவுத்சதொகுதியில் எல்லொ யநர்வுகளுக்கும் அனடயொளம் கண்டு ிடிக்கக்கூடிய ச ொருளடக்கச் 

ச ொற்களின் எண்ணிக்னக ஆகும். இவ்ேொறு எடுத்துக்கொட்டொக C1, C2 மற்றும் C3 முன்று 

சூழல்களுக்கு ஒவ்சேொரு சூழல் சேக்டொொின் நீளம் 14 ஆகும். சூழல் சேக்டொொில் உள்ள ஒவ்சேொரு 

தைிமமும் அந்த குைிப் ிட்ட ச ொல் அச்சூழலில் இருக்கிைதொ அல்லது இல்னலயொ என் னதப் 

ச ொறுத்து பூஜியத்னதயயொ ஒன்னையயொ எடுக்கும். திரட்டும் ேழிமுனை ேனரவு ச ொருண்னம 

மயக்கம் உள்ள ச ொல்லின் யநர்வுகனள யேறு ட்ட திரட்டுகளொகக் குழுமும்; ஒவ்சேொரு 

சகொத்தும்/திரட்டும் சூழல் சேளியில் ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்தில் ச ைிேொக இருக்கும்.  

சகொத்தொக்கத்தின்/திரட்டுேதன் அடிப் னடக் கருத்து ஒரு சகொத்தில்/திரட்டில் சூழல் 

அடிப் னடயில் ஒற்றுனமயுள்ள யநர்வுகனளக் குழுமுேதொகும்.  ின்ேரும்  டம் 

இவ்ேணுகுமுனையில் சகொத்தொக்கத்தின்/திரட்டும் ச யற் ொங்கின் ச யல் ொட்னடத் சதளிேொகக் 

கொட்டுகின்ைது. இது ச ொருண்னம மயக்கநீக்கதிற்கு யேண்டி இங்குப்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள 

திரட்டும் உ ொயத்னத எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது. 

தரவுத்சதொகுதியிலிருந்து ச ொருண்னம மயக்கச்ச ொற்களின் எல்லொச் சூழல்களும் முதலில் 

சூழல் சேக்டொர்களொக உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்.  ின்ைர் சூழல் சேக்டொர்கள் எல்லொம் K-

மீன்ஸ் ேழிமுனைேனரனேப்  யன் டுத்தித் திரட்டப் டும். 

        

 

 

  

      

 யிற் ி சூழல்  

  

திரட்டுதல்/

சகொத்தொக்கம் 

சூழல் சேளி S 

 

 

 

சகொத்தின்/திரட்டின் இறுதியில் சூழல் அடிப் னடயில் ஒத்திருக்கின்ை சகொத்துக்/திரட்டுக் 

குழுக்கள் ச ைப் டும். சகொத்துக்களிலிருந்து/திரட்டுகளிலிருந்து ய ர்ந்துேரு னேகனளப் 
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 ிொித்சதடுத்த ின் அடுத்த நடேடிக்னக அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்துேது ஆகும். இங்கு மைித 

அனடயொளப் டுத்து ேர்கள் உயர்ந்த  த்து ய ர்ந்துேருனககளும் ச ொருண்னம மயக்கச் 

ச ொற்களின் அர்த்தங்களும் தரப் டுேொர்கள்.  ச ொற்கள் யேறு ட்ட குழுமங்களொகப்  ிொிக்கப் டும் 

மற்றும் ஒவ்சேொரு குழுமமும் யேறு ட்ட அனடயொளப் டுத்து ேொிடம் சகொடுக்கப் டும்.  

ஒவ்சேொரு ய ர்ந்துேரும் குழுமத்திற்கும் கூடுதல் ச ொருத்தமொை அர்த்தத்னதத் சதொடர்பு டுத்தி 

ஒரு அர்த்தம்-ய ர்ந்துேருனக அகரொதி உருேொக்குேதொகுேது அனடயொளப் டுத்து ேர்களின் 

யேனலயொகும்.   

ச ொல் அர்த்தம் ய ர்த்துேரும் ச ொல் 

மொனல மொனலப் ச ொழுது கொனல,  கல், சூொியன், மனை, யநரம், நொள், 

மொதம், மதியம், இரவு 

மொனல (கழுத்திலிடும்) மொனல பூ, மணம், யரொஜொ, மல்லினக, மலர், பூனஜ, 

மகளிர், சகொன்னை 

நூல் நூல் (இனழ) இனழ, தைி,  ொயம், சநய், கதர், சந வு, ஊடு, 

 ொவு, துணி, ஊ ி 

நூல் புத்தகம் ஆ ிொியர்,  திப் கம், அச்சு,  க்கம், தொள்  

ேிலங்கு மிருகம் கொடு,  ிங்கம், புலி, யதொல், யொனை, தந்தம், நொய், 

பூனை 

ேிலங்கு (னக) ேிலங்கு குற்ைேொளி, யகொர்ட், ய ொலீஸ், னகதி, 

ேி ொரனண, தண்டனை 

யேற்றுனம குைியீடுகள் ச யர்களுக்கும் அல்லது ச யர்த்சதொடர்களுக்கும் ேினைகளுக்கும் 

அல்லது ேினைத்சதொடர்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவுகனள சேளிப் டுத்தும். ச ொருண்னம 

மயக்கம் உள்ள ச ொல்லின் அக்கம் க்கத்தில் ேரும் சகொத்தொக்கப் ட்ட/திரட்டப் ட்ட 

யநர்வுகளிலிருந்து யேற்றுனமக் குைியீடுகனள அனடயொளம் கண்டுப் ச யருக்கும்  ிை 

ச யர்களுக்கும் அல்லது ேிைக்கும் உள்ள உைவுகனளக் கண்டைியலொம். ஒரு குைிப் ிட்ட 

சகொத்தில்/திரட்டில் யதொன்றும் எல்லொ யேற்றுனமக் குைியீடுகளும் அனடயொளம் கொணப் டும் 

மற்றும்  ின்ைர் அர்த்தத்தம் சுட்டிக்கொட்டும் முக்கியமொை யேற்றுனமக் குைியீட்னடத் 

யதர்ந்சதடுக்க இப் ட்டியல் குனைக்கப் டும். முக்கியமொை யேற்றுனமக் குைியீடுகனள 
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அனடயொளம் கொண் தன் முழுச் ச யல் ொடும் உரு ைியல்  குப் ொய்ேினயப்  யன் டுத்தித் 

தொைியக்கமொகச் ச ய்யப் டும். அனடயொளம் கொணப் ட்ட யேற்றுனம குைியீடுகள் அர்த்தம்-

ய ர்ந்துேருனக யேற்றுனமக் குைியீட்டு அகரொதி உருேொக்க அர்த்தம்-ய ர்ந்துேருனக அகரொதியில் 

ய ர்க்கப் டும். அகரொதியில் மொதிொிப்  திவுகள் யேற்றுனமக் குைியீடுகனளச் ய ர்த்த ின் 

கீழ்ேருமொறு அனமயும். 

ச ொல் ச ொருள்/அர்த்தம் ய ர்ந்துேரு னேகள் யேற்றுனம 

மொனல மொனலப் ச ொழுது கொனல,  கல், சூொியன், மனை, 

யநரம், நொள், மொதம், மதியம், 

இரவு 

இடயேற்றுனம 

மொனல (கழுத்திலிடும்) மொனல பூ, மணம், யரொஜொ, மல்லினக, 

மலர், பூனஜ, மகளிர், சகொன்னை 

சகொனட 

யேற்றுனம 

நூல் நூல் (இனழ) இனழ, தைி,  ொயம், சநய், கதர், 

சந வு, ஊடு,  ொவு, துணி, ஊ ி 

இல்னல 

நூல் புத்தகம் ஆ ிொியர்,  திப் கம், அச்சு, 

 க்கம், தொள்  

இல்னல 

ேிலங்கு மிருகம் கொடு,  ிங்கம், புலி, யதொல், 

யொனை, தந்தம், நொய், பூனை 

கிழனமயேற்றுனம 

உடைிகழ்ச் ி 

யேற்றுனம 

ேிலங்கு (னக) ேிலங்கு குற்ைேொளி, யகொர்ட், ய ொலீஸ், 

னகதி, ேி ொரனண, தண்டனை 

இல்னல 

 ிைப் ொை யேற்றுனம உருபு இல்லொதது ‘இல்னல’  எைக் குைிக்கப் ட்டுள்ளது.  

5.2.2.3   ொிய ொதனைக் கட்டம் 

 இப்ய ொது ஒழுங்குமுனை  யன் த்து ேர்  யன் டுத்துேதற்குத் தயொரொக உள்ளது. இதில் 

ஒருேர் ச ொருண்னம மயக்கச் ச ொற்கள் உள்ள தமிழ்ப்  னுேனல உள்ளீடொகக் சகொடுக்க இயலும் 

மற்றும் முழுேதும் அல்லது  குதி ச ொருண்னம மயக்கம் நீக்கப் ட்ட  னுேனல சேளியீடொகப் 

ச ை இயலும்.  ொிய ொதனை கட்டத்தில் அர்த்தம்-ய ர்ந்துேருனக யேற்றுனம குைியீட்டு அகரொதி 

 ொர்க்கப் டொத யநர்வுகனளப் ச ொருண்னம மயக்கம் நீக்குேதற்குப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 
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 ொிய ொதனைக் கட்டத்தில் கண்டு ிடிக்கப் டும் ய ர்ந்துேருேைவும் யேற்றுனமக் குைியீடுகளும் 

தரப் ட்ட  னுேலில் உள்ள ச ொருண்னம மயக்கங்கனள நீக்கப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

இருப் ினும் ேழிமுனை ேனரவு தரப் ட்ட  னுேலில் யதொன்றும் ச ொருண்னம மயக்கமுள்ள 

ச ொற்களுக்கும் முன்ையர  யிற் ிச ய்யப் ட்டிருக்கயேண்டும்.  
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 ொர்க்கொத  னுேலில் யநர்வுகள்  

நிறுத்தல் ச ொற்கள் நீக்கி மற்றும்  ச ொருண்னம 

மயக்கச் ச ொற்கள் கண்டு ிடிப் ி 

உரு ைியல்  குப் ொய்ேி 

சூழல் ச ொற்கள்  ிொித்தல் 

யேற்றுனமக் குைியீடு 

 ிொித்சதடுப்பு 

சூழல் ச ொற்கனளப் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  

ய ர்ந்துேருேைேற்று

டன் ஒப் ிடுக 

ப்ய ொஓ 

அர்த்தம்-ய ர்ந்துேருேை 

யேற்றுனமக்குைியீடு அகரதி 

 

அகரொதியில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 

யேற்றுனமக் 

குைியீடுகளுடன் 

ஒப் ிடுக 

ச ொருண்னமமயக்கம் 

நீக்கப் ட்ட யநர்வுகள் 

ச ொருண்னம மயக்கம்  

நீக்க டொத யநர்வு 

முழுேது /  குதி ச ொருண்னம மயக்கம் 

நீக்கப் ட்ட  னுேல் 

ச ொருத்தம் கொணப் டேில்னல, 

தீர்மொைிக்கப் டேில்னல 

ச ொருத்தம் 

கொணப் ட்டது 

தீர்மொைிக்கப் ட்டது 
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5.3 கருத்துரு ேனர ட அகரொதி அடிப் னடயில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் 

இவ்ேொய்ேில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்கு யேண்டி கருத்துரு ேனர ட அகரொதி/ 

கருத்துரு அகரொதி உருேொக்கப் ட்டுப்  யன் டுத்தப் ட்டுகின்ைது. கருத்துரு ேனர ட 

அகரொதியின் உருேக்கம்  ற்ைியும் அனதப்  யன் டுத்திச் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் 

எவ்ேொறு யமற்சகொள்ளப் டுகின்ைது என்றும் இங்கு ேிொிேொக ேிளக்க ட்டுள்ளது. இதற்கு 

அடிப் னடயொக அனமயும் ச ொற்ச ொருண்னம ஆய்வு (lexical semantics study)  ற்ைி முன்ைர் 

ேிளக்கப் ட்டுள்ளது. இது அைிவு அடிப் னடயிலொை சநைிமுனைனய/அணுகுமுனைனயச்  ொரும்.  

இந்சநைிமுனையில் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி ச ொற்களின் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குப் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. இது ஒரு மொதிொி (model) நினலயியலயய அனமந்துள்ளது. ச ொருண்னம 

மயக்கம் தருகின்ை  ில ச ொற்கள் யதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுத் தரவுத்சதொகுதியிலிருந்து அச்ச ொற்கள் 

ேரும் ேொக்கியங்கள்  ிொித்சதடுக்கப் ட்டு ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்ய முயற் ி 

எடுக்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கு என்று அமிர்தொப்  ல்கனலக்கழகத்தின் தரவுத்சதொகுதி 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது முழுச் ச ொற்சைொனகக்கும் தற்ய ொது இனதப்  யன் டுத்த இயலொது.  

இருப் ினும் ஒரு முழுனமயொை கருத்துரு ேனர ட அகரொதி உருேொக்கப் ட்டொல் இது ஓரளவுக்குச் 

 ொத்தியமொகும்.   

இது இருகட்டங்கனளக் சகொண்டது: (1) கற்ைல் கட்டம் (2)  ொிய ொதனைக் கட்டம்.  முதல் 

கட்டத்தில் கருத்துரு ேனர ட அகரொதினயப்  யன் டுத்தி தரவுத்சதொகுதியில் ேரும் ச ொருண்னம 

மயக்கமுள்ள ச ொற்கள் யேறு ட்ட கருத்துருக்களுக்கொக (அதொேது 

ச ொருண்னமகளுக்கொக/அர்த்தங்களுக்கொக)  அனடயொளப்  டுத்தப் டும்.  இரண்டொம் கட்டத்தில் 

அனடயொளப் டுத்தப் டொத தரவுத்சதொகுதியில் உள்ள ச ற்களின் ச ொருண்னம மயக்கங்கனள 

நீக்கப்  ொிய ொதனை ச ய்ய டும். 

5.3.1 கருத்துரு ேனர டம் 

ச யற்னக அைிவு சேளிப் டுத்தத்திற்குப்  யன் டுத்தப் டும் கருத்துரு  ொர்ந்த அனமப்பு 

அடிப் னடயிலொை யகொட் ொடு ச ௌேொ (Sowa, 1984) என் ேரொல் ேிளக்கப் ட்டுள்ளது. இது 

மூனளயிலும் இயந்திரத்திலும் (கணிப்ச ொைியிலும்) தகேனல ஆய்ேதற்கொை  ொத்தியம் 

அடிப் னடயில் அனமந்தது. கருத்துரு ேனர டம் ந ர்களுக்கும் (persons) ச ொருளுக்கும் (things) 

நிகழ்வுகளுக்கும் (events) இனடயிலுள்ள உைவுகனளக் கூறும் தர்க்க ேடிேங்களொகும்.  ொம்ஸ்கி 

http://www.languageinindia.com/


207 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

மொற்ைிலக்கணம் அைிதிைைின் ஒரு அருேக் யகொட் ொடு என்றும் அது ச யல் திைைின் 

யகொட் ொடொகக் கருதப் டக்கூடொது என் ொர். ஆைொல் ச யற்னக அைிதிைனுக்கு 

ேழியனமப் ொளர்கள் மக்களுக்கும் கணிப்ச ொைிக்கும் இனடயில் நடக்கும் 

கருத்துப் ொிமொற்ைத்திற்கு உதேிபுொியும் ச யல்திைன் யகொட் ொட்னட யேண்டுேர். ச யற்னக 

அைிதிைைில் கருத்துரு ேனர டம்  ரேலொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது.  ின்ேரும் கருத்துரு 

ேனர டம் எடுத்துக்கொட்டொகத் தரப் ட்டுள்ளது. 

 ன யன் நொனயக் கடித்தொன். 

 ின்ேரும் கருத்துரு ேனர டம் இந்த ேொக்கியத்தின் அடிப் னடப் ச ொருனள உருப் டுத்தம் 

ச ய்யும். 

   [ன யன்] (ச யலி) [கடி] (ச .ச ொ) [நொய்] 

ச ட்டிகள் கருத்துருக்கள் (ச வ்ேக அனடப்புக் குைிகளுக்குள் தரப் ட்டுள்ளது) என்றும் 

ேட்டங்கள் ( ினை அனடப்புக்குைிக்குள் தரப் ட்டுள்ளது) கருத்துரு உைவுகள் என்றும் 

அனழக்கப் டும். கருத்துரு எந்த ஒரு சமொழியில் ேரும் எந்த இருப்புப் ச ொருனளயும் (அதொேது 

ச யனலயயொ நினலனயயயொ) உருப் டுத்தம் ச ய்யும். கருத்துரு உைவுகள் ஒவ்சேொரு இருப்புப் 

ச ொருளும்  ங்கொற்றுகிை  ங்களிப்ன க் குைிக்கும். யமற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் [ன யன்] 

என் து [கடி] என்ை ச யலின் (ச யலி)-ஆகச் ச யல் டும் கருத்துருனே உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

[ன யன்] என்ை கருத்துரு [கடி] என் தன் (ச யப் டுச ொருள்)-ஆகப்  ங்சகடுக்கும் இருப்புப் 

ச ொருனள உருப் டுத்தம் ச ய்யும். கருத்துரு ேனர டத்தொர் எல்லொ ச ொருண்னம குைித்த 

ச ய்திகனளயும் ஒரு அடி அனமப் ில் இருப் தொகக் சகொள்ளொமல் ஆறு யேறு ட்ட ேனகயிலொை 

ச ய்திகளிலிருந்து ேொக்கியங்கள் ஆக்கப் டுேதொகக் சகொள்கின்ைைர். அனேயொேை: 

இைந்தகொலமும் உள்ளது கிளத்தல் ேினை யநொக்கும் (indicative mood) ச யல் குைிப் ிட்ட 

யநரத்திற்கு முன்ைர் நிகழ்ந்தனதக் குைிப் ிடும். ன யன் ஒரு சூழலில் ஒரு குைிப் ிட்ட ந ொின் 

முன்ேரு கிளேியொக ேருகிைது என் து முற்யகொளொகும். அேன்  ிைிது முன்ைர் 

குைிப் ிடப் ட்டிருக்கலொம் அல்லது அந்த கொட் ியில் இருக்கலொம். நொய் கடிப் னதப்  ற்ைிய புதிய 

ச ய்தி கேைக்குேிப் ொகும். ன யன் முன்ைர் கூைப் ட்ட ஒருேனரக் குைிப் தன் கொரணமொக ஒரு 

உடைினலக் குைிப்பு முன்ைர் ேரும் ன யனை ன யன் என்ை கருத்துருவுடன் 

சதொடர்பு டுத்துகின்ைது. ஆைொேதொை உணர்ச் ி உணர்ச ொருள்கள் ேொக்கியத்தில் உள்ள 
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ேொர்த்னதகளொயலொ ேனர டத்திலுள்ள கருத்துருக்களொயலொ யநரடியொக 

சேளிப் டுத்தப் டேில்னல. ஆைொல் அது மக்களுக்குள் யேறு டும் முந்னதய அனு ேங்களின் 

ய ர்க்னககளொல் நிறுேப்ச றும். 

5.3.1.1 ேொய் ொட்டுக் கருத்துரு ேனர டம் (Canonical Graph) 

ஒரு கருத்துரு ேனர டம் கருத்துரு கணுக்கள் மற்றும் உைவுக் கணுக்கள் இேற்ைின் 

ஒருங்கினணப் ொகும். இதில் ஒவ்சேொரு கருத்துரு உைேின் ஒவ்சேொரு ேில்லும் (இங்கு 

அம்புக்குைி) ஒரு கருத்துருவுடன் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளது. ஆைொல் எல்லொ ஒருங்கினணப்பும் 

அர்த்தம் தரொது.  ில  ின்ேருமொறு ச ொருளற்ை ஒருங்கினணப்ன க் கொட்டும். 

[தூங்கு] (ச யலி) [கருத்து](நிைம்) [ ச்ன ] 

‘ ச்ன க் கருத்து தூங்குகிைது’ 

சேளியுலகில் உண்னமயொை அல்லது  ொத்தியமொை சூழல்கனள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் ச ொருள் 

தரும் கருத்துரு ேனர டத்னத யேறு டுத்த  ில ேனர டங்கள் ேொய்ப் ொட்டு ேனர டங்கள் எைக் 

கூைப் டுகின்ைை. 

[ ிறுமி]  (ச யலி)  [உண்] (முனை)  [ேினரேொக] 

[ந ர்: ரொமன்]  (ச யலி) [ ொப் ிடு]  (ச ச ொ)  [கடனல] 

’ரொமன் கடனல  ொப் ிடுகிைொன்’ 

5.2.1.2. ச ொதுனமயொகமும்  ிைப் ொக்கமும் (generalization and specialization) 

 ேொய்ப் ொட்டு ேடிேமொக்க ேிதிகள் யொவும்  ிைப் ொக்க ேிதிகளொகும். 

 ஒரு ச ொதுேொை ச ொதுனமயொக்கமும் ஒரு ச ொதுேொை  ிைப் ொக்கமும்.: 

 [ந ர்](ச யலி)[உண்] 

 [ ிறுமி](ச யலி)[உண்](முனை)[ேினரேொக] 

 [ந ர்:ரொணி] (ச யலி)[ ொப் ிடு](ச ச ொ)[கடனல] 

 [ ிறுமி:ரொணி](ச யலி)[உண்](முனை)[ேினரேொக] 

       

         (ச ச ொ)  [கடனல] 

5.2.1.3 சுருக்கமும் ேனரயனை ேிளக்கமும் (Abstraction and definition) 

ேனரயனை ேிளக்கம் ஒரு ேனகனய (type) இரு யேறு ட்ட ேழிகளில் குைிப் ிடலொம்: 

ேனகயின் யதனேயொை மற்றும் ய ொதுமொை கட்டுப் ொடுகனளத் தருேது; அல்லது  ில 
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எடுத்துக்கொட்டுகனளத் தந்து அேற்றுடன் ஒற்றுனமயுள்ள எல்லொம் இவ்ேனகனயச்  ொரும் 

என் து. முதலொேது முனை அொிஸ்டொட்டலின் ச ொதுக்கூறு (genus) மற்றும்  ிைப்புக்கூறு 

(differentiae) என் தொல் ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்ேதிலிருந்து ஆக்கப் ட்டதொகும். ச ொதுக்கூறு 

மற்றும்  ிைப்புக்கூறு இேற்ைொல் ச ய்யப் டும் ேனரயனை ேிளக்கம் தர்க்க அடிப் னடயில் 

னகயொளுேதற்கு எளிதொகும். எடுத்துக்கொட்டுகளொலும் மூல முன்மொதிொிகளொலும் ச ய்யப் டும் 

ேனரயனை ேிளக்கம் இயற்னக சமொழிகனளயும் உண்னம உலகில் அதன்  யன் ொடுகனளயும் 

னகயொளுேதற்கு முக்கியமொைதொகும். கருத்துரு ேனர டங்கள் ச ொதுக்கூறுகளொலும் 

 ிைப்புக்கூறுகளொலும் மற்றும் திட்டேனரவுகளொலும் (schemata) மூல முன்மொதிொிகளொலும் 

(prototype) ேனரயனை ேிளக்கம் ச ய்ேனத ஆதொிக்கின்ைது. இந்த இரு முனைகளும் ேடிே 

அளவீடுகளொகக் குைிப் ிடும் ஒன்யைொ அதற்குக் கூடுதலொை கருத்துருக்கள் சகொண்ட கருத்துரு 

ேனர டங்களொை சுருக்கங்களின் அடிப் னடயில் ஆகும். 

முத்தமிடு என் தன் ேனக ேனரயனை ேிளக்கம்  ின்ேருமொறு அனமயும்: 

[ந ர்]  (ச யலி)  [சதொடு:*x](முனை) [மிருதுேொக] 

   (கருேி) 

[ ொகம்]     [மிருதுேொக] 

முத்தமிடு: ‘ஒரு ந ர் உதடுகளொல் மிருதுேொகத் சதொடுதல்’ 

 

ேொங்கு என் தன் ேனரயனை ேிளக்கம்  ின்ேருமொறு அனமயும்: 

 

 

 [இருச ொருள்]      (ச ச ொ)      [ ண்டமொற்று: *x]       (கருேி)        [ ணம்] 

 (ச ச ொ)             ( ொகம்)   (சதொடக்கி) (மூலம்)       ( ொகம்)            (ச ச ொ) 

 [சகொடு]            (ச று ேர்)     [ேொடிக்னகயொளர்]        (ச யலி)       [சகொடு] 

 (ச யலி)                                                  [ேிற் ேர்]                      (ச று ேர்) 

5.2.1.4. ஒன்றுதிரட்டலும் தைிநினலப்  டுத்தலும் (aggregation and individuation) 
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 ஒவ்சேொடு  ன்னமப் ச யரும் ஒரு குழுமத்னத உருப் டுத்தம் ச ய்யும். ஒரு குழுமத்னத 

உருப் டுத்தம் ச ய்ய ஒரு கருத்து மீன  அனடப்புக்குைிக்குள் மூடப் ட்ட ஒரு 

குழுமப்ச யர்கனளயயொ தைிநினல குைியீடுட்கனளயயொ சகொண்டிருக்கும்: [நொய்:{ஜிம்மி,  ப் ி, 

யரொ ி}]. 

 மூன்று யேறு ட்ட  யன் ொடுகனளப்  ன்னமப் ச யர்த்சதொடர்களுக்கு யேறு டுத்தலொம்: 

சதொனக (collective): ஒரு குழுமத்தின் எல்லொத் தைிமங்களும் ய ர்ந்து ஏயதொ ஒரு உைேில் 

 ங்களிப்புச் ச ய்யும். எ.கொ. ரொஜொவும் ரொணியும் அந்த வீட்டின் ச ொந்தக்கொரர்கள். 

 கிர்வு (distributive):  ஒரு குழுமத்தின் ஒவ்சேொரு தைிமங்களும் ஏயதொ ஒரு உைனேத் 

திருப்திச ய்யும். எ.கொ. ரொஜொவும் ரொணியும்  ிொிக்கிைொர்கள். 

முனையய: ஒரு நிரல் டுத்தப் ட்ட ேொின யின் ஒவ்சேொரு தைிமமும் மற்சைொரு 

ேொின யின் ச ொருத்தமொை தைிமத்துடன் ஒரு குைிப் ிட்ட உைவு சகொண்டிருக்கும். 

கருத்துரு ேனர டத்தில் மீன  அனடப்புக்குைிகள் ஒரு சதொனகப் ச ொருள்யகொனளக் கொட்டும்: 

{ரொஜொ, ரொணி, கண்ணன்} (அதொேது ரொஜொவும் ரொணியும் கண்ணனும்). ஒரு குழுமத்தின் முன்ைொல் 

ேரும் ’ கிர்’  கிர்ந்துசகொள்ளப் டும் ச ொருள்யகொனளக் கொட்டும்:  கிர் {ரொஜொ, ரொணி, கண்ணன்}. 

யகொண அனடப்புக்குைிகளுக்குள் (<, >) ேரும் ஒரு குழுமத்தின் முன் ேரும் ’முனையய’ என்ை 

குைிப்பு முனையய ேரும் ச ொருள்யகொனளக் கொட்டும்: முனையய <ரொஜொ, ரொணி, கண்ணன்>. 

 ிொிநினலக் குழுமத்தில் (disrtibutive set) ேரும் தைிமங்கள் ச ங்குத்துயகொடொல்  ிொிக்கப் டும்: 

{ரொஜொ| ரொணி | கண்ணன்} (அதொேது ரொஜொ அல்லது ரொணி அல்லது கண்ணன்). 

5.2.1.5 திட்டேனரவும் முன்மொதிொியும் (Schemata and Prototype) 

மைித மொதிொியொை புொிந்துக்சகொள்ளனல உருப் டுத்தம் ச ய்யும் அடிப் னட அனமப்ன த் 

திட்டேனரவு என் ர். திட்டேனரவு கருத்துரு ேனர டத்தின் மூன்ைொம் நினல கலனேயொகும். 

இடுகுைியொை கருத்துரு ேனர டங்கள் அனுமதிக்க இயலும் இனணப்புகளுக்கு எந்தக் 

கட்டுப் ொட்னடயும் ேிதிக்கொது. ேொய்ப் ொட்டு கருத்துரு ேனர டங்கள் (canonical form) யதர்வுக் 

கட்டுப் ொடுகனள ேிதிக்கும். இனே சமொழியியலில் யேற்றுனம  ட்டகத்துடனும் தத்துேத்தில் 

ேனகப் ொட்டுக் கட்டுப் ொடுகளுடன் ஒப்புனமப் டுத்தத் தக்கது. திட்டேனரவு (schemata) 

உண்னம உலகிலுள்ள இருப்புப்ச ொருள்கள், அனடகள், நிகழ்வுகள் இேற்ைின் கூட்டத்னதப் 

 ற்ைிய குைிப் ிட்ட ச ொருட்புல அைினே உட் டுத்தும். 
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ய ருந்து என் தற்கொை திட்டேனரவு கீயழ தரப் ட்டுள்ளது. 

 

[ய ருந்து] (கருேி)    [ யணி] (யேக அளவு) [யேகம்<55.மீ./மணி] 

                         

(ச .ச ொ.)   (உள்ளிருப்பு) (ச யலி) 

                                             

 [ஓட்டு]                 [ யணிகள்:{*}] 

            

(ச யலி)         (எண்ணிக்னக) 

                                                

[ஓட்டுநர்]          [எண்=50] 
 

முன்மொதிொி என் து ஒரு மொதிொி நிகழ்வு. ஒரு குைிப் ிட்ட ந னர/ஒன்னை ேிளக்கொமல் ஒரு மொதிொி 

 ரொ ொி ந னர/ஒன்னை ேிளக்கும்.  எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு யொனையின் திட்டேனரவு ஒரு 

எல்னலக்குட் ட்ட  ண்புகனளயயொ  ழக்கேழக்கங்கள் மற்றும் இருப் ிடங்கனளயயொ குைிப் ிடும். 

முன்மொதிொி (prototype) அம்மொதிொியொை திட்டேனரவுகனள ஒருங்கினணத்தும் கட்டுப் டுத்தியும் 

ஒரு மொதிொி யொனைனய ேிளக்கும்.  ின்ேருேது யொனையின் முன்மொதிொியொகும். 

(யொனை:*x) 

 ( ண்பு)(உயரம்:3.3 மீ) 

 ( ண்பு (எனட: 5400 கி.கி.) 

 (நிைம்)  (கறுப்பு) 

 ( ொகம்)  (மூக்கு) 

        (அனட) 

        ( ிடினக)  (துதிக்னக) 

 ( ொகம்)  (கொது: *}) 

        (எண்ணிக்னக) (எண்:2) 

       (அனட) (முைம் ய ொன்ை)  

( ொகம்) (சகொம்பு:( { *})- 

           (எண்ணிக்னக) (எண்:2) 

          (ச ய்ச ொருள்) (தந்தம்) 

( ொகம்)  (கொல் { *})- 
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               (எண்ணிக்னக) (எண்:4) 

        (நினல)    (ேொழ்)- 

  (ேொழ்ேிடம்)  (கண்டம்: {ஆப் ிொிக்கொ) 

  (ேொழ்நொள்)  (கொலம்: 50 ஆண்டுகள்) 

கருத்துரு ேனர டம் அடிப் னடயில் தமிழ் ேொக்கியங்கனள ஆயும் இவ்ேொய்வு ஒரு சதொடக்க 

நினலயில் தொன் உள்ளது. ச ௌேொ கருத்துருக்களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கம் இனடயிலுள்ள  ல 

உைவுகனளப்  ட்டியலிடு ேிளக்குகின்ைொர். அனேசயல்லொம் தமிழுக்கும் ச ொருந்துமொறு 

இவ்ேொய்ேில் மொற்ைியனமக்கப் ட்டுள்ளது. 

5.2.2 கருத்துரு ேனர ட அகரொதி உருேொக்கத்திைகொை மூலேளங்கள் 

 இவ்ேொய்யேட்டில் ச ொற்களஞ் ியம் மற்றும் அகரொதி அடிப் னடயிலொை 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் முயற் ிக்கப் ட்டுள்ளது. இரொய ந்திரன் (இரொய ந்திரன் 2001) 

அேர்களின் தற்கொலத் தமிழ்ச்ச ொற்களஞ் ியமும் கிொியொேின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியும் இங்கு 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  

5.2.2.1. இரொய ந்திரைின் மின்ச ொற்களங் ியம் 

இரொய ந்திரொைில் (2006) தரப் ட்ட தமிழ்ச ொற்சைொனகயின் ச ொருண்னம அனமப்பு 

(அதொேது  டிநினலப்  ொகு ொட்டு ஒழுங்கனமப்பு) ேழியனமப்புமுனைகளொல் (programs) 

மின்ச ொற்களஞ் ியத்திற்கொை தரவு அடிப் னடயொக மொற்ைப் ட்டுள்ளது. இதிலிருந்துதொன் 

 யன் டுத்து ேர் யகட்கும் யகள்ேிகளுக்கொை தகேல் தரப் டும். ச ொற்களஞ் ியச் ச ொற்சைொனக 

 ின்ேருமொறு ச ொருண்னமப் புலங்களொகப் குக்கப் ட்டுள்ளது (semantic domains/fieds), 

ஒவ்சேொரு ச ொருட்புலனுக்கும்  டிநினல அடிப் னடயிலும் முன்நினல அடிப் னடயிலும் எண்கள் 

தரப் ட்டுள்ளை. இவ்சேண்களின் ேொின  ச ொற்சைொனகப்  ொகு ொட்டின் ச ொருண்னம 

அனமப்ன  ேிளக்குேதொய் அனமயும். தரவு அடிப் னட புதிய ச ொற்கனளச் ய ர்க்கவும் புதிய 

 ொகு ொடுகனள உருேொக்கவும் யேண்டி சநகிழ்வுள்ளதொய் அனமக்கப் ட்டுள்ளது. இரண்டொம் 

நினலயில் தரப் டும் புதிய ச ய்திகள் தற்ய ொனதய தரவு அடிப் னடயுடன் உைவு டுத்தப் டும். 

 ின்ேரும் ச ொற்சைொனகப்  ொகு ொடு மின்ச ொற்களஞ் ியத்தின் முதன்நினல தரவு அடிப் னடனய 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 
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உளசமொழியல் யகொட் ொடுகனள எந்த அளேிற்குப்  யன் டுத்தி மின்ச ொற்களஞ் ியம் 

அனமக்கலொம் என் து ஆய்வுக்குொியது. ச ரும் ொலும் இத்தனகய ஆய்வுகள் ச யர்கனளச் சுற்ைி 

ேருகின்ைையே தேிர  ிை ச ொல்ேனகப் ொட்னடச்  ொர்ந்த ேினைகள், ச யரனடகள்  ற்ைிய 

ஆய்வுகள் அதிகம் இல்னல. இச்ச ொற்களஞ் ியம் ஒரு அகரொதினய அடிப் னடயொகக் சகொண்டு 

அதில் உள்ள ச ொற்கனளப் ச ொருண்னம அடிப் னடயிலும் அேற்ைின் ச ொருண்னம உைவு 

அடிப் னடயிலும் சதொடர்பு டுத்தும் யநொக்கில் அனமந்துள்ளது. ச ொற்களஞ் ியத்னதப் 

ச ொறுத்தமட்டில் ச யர், ேினை, ச யரனட, ேினையனட ஆகிய ச ொல்ேனககனளச்  ொர்ந்த 

ச ொற்கள் தரவுகளொகத் யதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ளை. இலக்கணச் ச ொற்கள் சதொடர் ன்கள் என்ை 

நினலயில் ய ர்த்துக் சகொள்ளப் ட்டுள்ளை. யதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட ச ொற்கள் யொவும் 

ச ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் ேனக டுத்தப் ட்டு ேனகப் ொட்டு எண்களுடன் 

 ட்டியலிடப் ட்டு தரவு அடிப் னடயொகச் ய கொிக்கப் ட்டுள்ளை. 

மின்ச ொற்களஞ் ியத்தின் மிகப்  ரந்த யநொக்கம் என்ைசேன்ைொல் ச ொற் தகேல்கனள 

ச ொல்ேடிவுகள் அடிப் னடயில் அல்லொமல் ச ொற்ச ொருண்னம அடிப் னடயில் 

ஒழுங்கு டுத்துேதொகும். இந்த அடிப் னடயில் மின்ச ொற்களஞ் ியம் அகரொதியிலிருந்தும் 

யேறு டும். ஆங்கிலத்திற்கு உருேொக்கப் ட்ட சரொஜஸ்ட் சத ொரஸ் ய ொன்ை 

ச ொற்களஞ் ியங்களும் தமிழுக்கு இரொய ந்திரைொல் (இரொய ந்திரன், 2001) உருேொக்கப் ட்ட 

தற்கொலத் தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியமும் தமிழ் மின்ச ொற்களஞ் ிய உருேொக்கத்திற்கு முன்யைொடியொய் 

அனமகின்ைை. யமற்கூைிய ச ொற்களஞ் ியங்கள் புத்தக ேடிேில் அனமந்தனே. அகரேொின யில் 

அனமந்த ச ொற்களஞ் ியங்களின்  ிக்கல் என்ைசேன்ைொல் அேற்ைில் யதனேக்கு 

அதிகமொை/மினகயொை  திவுகள் கொணப் ச றும். இரு ச ொற்கள் ஒரு ச ொருள் ன்சமொழிகள் 

என்ைொல் கூட அகரேொின க்கொக இருமுனை  திவு ச றும். தனலப்பு ஒழுங்குமுனையில் அனமந்த 

ச ொற்களஞ் ியங்களின்  ிக்கல் என்ைசேன்ைொல் இரண்டுமுனை யநொக்கீடு ச ய்துதொன் 

யதனேயொை தகேல்கனளப் ச ரும் ொலும் ச ை இயலும். முதல்முனை அகரேொின யில் அனமந்த 

ச ொல்லனடவு மூலம் குைிப் ிட்ட ச ொல் எந்தப் ச ொருண்னமத் தனலப் ில் ேருகிைது என் னதத் 

சதொிந்து சகொண்டு இரண்டொேது முனை யநொக்கீடு ச ய்துதொன் யேண்டிய தகேனலப் 

ச ைமுடிகிைது. இதைொல் யதடும் யநரம் இரண்டு மடங்கொக உயரும். கணிப்ச ொைியின் ேழி 

யதடனல ேினரேொகச் ச ய்ய இயலும். 
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 ச ொல்ேடிவுகளுக்கும் ச ொல் ச ொருண்னமகளுக்கும் உள்ள ச ொருத்தம்  ல.  ில ேடிவுகள் 

யேறு ட்ட ச ொருண்னமகனளத் தரும்:   ில ச ொருண்னமகனளப்  ல யேறு ட்ட ேடிேங்களில் 

சேளிப் டுத்தலொம்.  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியம் (polysemy), ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

(synonymy) என் ை அகரொதியியலின் இரு கடிைமொை  ிக்கல்களொகும். இேற்னைப் 

ச ொருத்துேதின் துனணநினலகளொகக் சகொள்ளலொம். உள அகரொதினய (mental dictionary) 

அணுகுேதன் ேொயிலொக  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியமும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியமும் 

 ிக்கல்களொகத் சதொிகின்ைை. ஒரு ேடிேத்னதத் சதொிந்து சகொள்ளும் யகட் ேயரொ  டிப் யரொ 

இந்தப்  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியத்னத எதிர்சகொள்ள யேண்டி ேரும்; ச ொருனள சேளிப் டுத்த 

ேிரும்பும் ய சு ேர் அல்லது எழுது ேர் ஒருச ொருள் ன்சமொழிகளுக்கினடயில் ஒன்னை 

யதர்ந்சதடுக்க யேண்டிேரும். 

 மின்ச ொற்களஞ் ியம் ச ொருண்னம உைவுகளுக்கும் ச ொல் உைவுகளுக்கும் இனடயய 

உள்ள யேறு ொட்னட உணர்த்துகின்ைது. ச ொருண்னமகளுக்கு இனடயய உள்ள யேறு ொட்னட 

உணர்த்துகின்ைது. ச ொருண்னமகளுக்கு இனடயய உள்ள ச ொருண்னம உைவுகளுக்கு 

முக்கியத்துேம் சகொடுக்கப் ட்டொலும், ச ொற்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவுகளும் 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ளை. 

இரொய ந்திரன் அேர்களின் மின் ச ொற்களஞ் ியம் னலயொன்ஸ் அேர்களின் அனமப்புப் 

ச ொருண்னமயியல் (structural linguistics) யகொட் ொடு அடிப் னடயிலும் னநடொேின் 

ச ொருண்னமகூறுகள் ஆய்வு (componential analysis of meaning) அடிப் னடயிலும் அனமயும். 

னநடொ (1975a) அண்னமப் டுதல் (contiguity), யமலூைல் (overlapping), உள்ளடங்கல் (inclusion), 

துனணநினலப் டுதல் (complementation) ஆகிய உைவுகளொல் ச ொற்சைொனகனயப் 

 ொகு டுத்துகிைொர்.  னநடொ அண்னமப் டுதனல அடிப் னட உைேொகக் கருதுகிைொர். னநடொ 

குைிப்புப் ச ொருளின் (referential meaning) யேறு டல் ச ொருள் கூறு ஆய்னே (componential 

analysis of meaning) ஒரு சமொழியின் ச ொற்சைொனகயின் ச ொருண்னம அனமப்ன க் 

கொண் தற்குப்  யன் டுத்துகிைொர். ச ொல்லுக்கும் அதன் குைிப்புக்கும் உள்ள சதொடர்பு தொன் 

குைிப்புப் ச ொருளொகும். னநடொ (1975:152) ச ொருள் உணர்த்தும்  லேனகச் ச ொற்ய ர்க்னககள் 

ஆய்வு நம்னம நொன்கு அடிப் னடப் ச ொருண்னமக் குைியீடுகளின் ேகுப்புகனள இைங்கண்டு 

சகொள்ளத் தூண்டும். 
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1.  ருப்ச ொருள்கள் 

எ.கொ. குதினர, மரம், இனல. 

2. நிகழ்வுகள் (ேினைகள்) 

எ.கொ. ஓடுதல், நடத்தல், சேட்டுதல். 

3. ச யரனடகள் ( ருப்ச ொருள்களின் அருேங்கள்) 

எ.கொ.  ிேப்பு, நீலம்,  ின்ைது. 

4. ேினையனடகள் (நிகழ்வுகளின் அருேங்கள்) 

எ.கொ. ேினரவு, சமல்ல. 

5.  ல  ருப்ச ொருள், நிகழ்வுகள், அருேங்கள்இேற்னைத் சதொடர்பு டுத்த உதவும் 

சதொடர் ொன்கள். 

எ.கொ வீட்டிலுள்ள மைிதர்கள் 

 ைக்கும் மைிதர்கள் 

ஓட்டமும் குதியும் 

 ச ொருளின் அழகு 

இந்த நொன்கு ச ொருண்னம அனமப்புகளும் எல்லொ சமொழிகளிலும் கொணப் டுகிைது. இனே எல்லொ 

ேனகயொை ச ொல்லுருக்களுக்கினடயயயுள்ள ச ொருள் அடிப் னடயிலொை சதொடர்ன  ஆய்ேதற்கு 

அடிப் னடயொக அனமகிைது. னநடொேின் ச ொருண்னமயனமப்பு/ச ொருட்புலப் ொகு ொடு 

 ின்ேருமொறு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது.  

1.  ருப்ச ொருள் 

எ. ேிலங்குகளல்லொதனே 

1. இயற்னகயொைனே 

எ. பூயகொளம் சதொடர்புனடயனே 

 ி. இயற்னகப் ச ொருட்கள் 

 ி. தொேரங்கள் மற்றும் தொேரப்ச ொருட்கள் 

2. உருேொக்கிய அல்லது கட்டப் ட்ட ச ொருட்கள் 

எ. கனலப் ச ொருட்கள் 

 ி.  தன் ச ய்யப் ட்ட ச ொருட்கள்: உணவுகள் மட்டும் ேொ னைப் ச ொருட்கள் 
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 ி. கட்டிடங்கள் 

 ி. ேிலங்குப் ச ொருட்கள் 

1.ேிலங்குகள்,  ைனேகள், பூச் ி ள் 

2. மைிதர்கள் 

3.இயற்னகக்கு அப் ொற் ட்ட  க்திகள் அல்லது உயிர்கள் 

2. நிகழ்வுகள் 

ச ௌதிக நிகழ்வுகள், உடற்கூறு சதொடர்புனடய நிகழ்வுகள், புலனுணர்வுகள், 

உணர்ச் ிகள், அைிவு சதொடர்புனடய நிகழ்வுகள், கருத்துப்  ொிமொற்ைம், ய ர்க்னக, 

ஆளுனக,  லைம், தொக்கம், னகமொற்ைம்,  ல்கூட்டொை ச யல்கள் 

3. அருேங்கள் 

கொலம், தூரம்,  ருனம, ேினரவு, சூடு, நிைம், எண், நினல, மதப் ண்பு, கேர்ச் ி, ேயது, 

உண்னம-ச ொய், நல்லது-சகட்டது,  லம், ஆயரொக்கிய நினல 

4. சதொடர் ன்கள் 

இடம் சதொடர் ொைனே, கொலம் சதொடர் ொைனே, சுட்டல், தர்க்கம் சதொடர் ொைனே 

ச யர்கள் எல்லொேற்னையும் ஒயர  டிநினல அனமப் ில் தரயேண்டி  டிநினலக் சகொள்னகனய 

நீட் ி ச ய்யலொம். ச ொல்ேனல ச யர்கனளத் தன்னமயொை சதொடக்கிகள் (unique beginners) 

அனமயப்  டிநினல அனமப்புகளொகப்  குத்துள்ளது. தைித்தன்னமயொை சதொடக்கிகள் 

ச ொற்ச ொருண்னமயியல் ச ொருண்னமக்கூைொய்ேின் ச ொருண்னமக் கூறுகளுடன் ஓரளவுக்குப் 

ச ொருந்தும்.  
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    ருனமப் ச ொருள்கள் 

                                  

 

 உயர்தினணப் ச ொருள்கள்  அஃைினணப்ச ொருட்கள் 

 

                                           

  மைிதர்கள்            இயற்னகக்கு         உயிருள்ளனே     உயிொில்லொதனே            

          அப் ொற் ட்ட 

          உயிர்கள்                                                                             

                                                    இயற்னகப்        உருேொக்கிய 

                                                                              ச ொருட்கள்         மற்றும்  தைம் 

                                தொேரங்கள்   ேிலங்குகள்                            ச ய்த ச ொருட்கள் 

 

 ினை-முழு உைவு/ ினைசமொழிய-முழுசமொழிய உைவு 

 ச ொற்கனளப்  டிநினல அனமப் ில் தருேதில்  ினை-முழு உைவு முக்கியப்  ங்கு 

ேகிக்கின்ைது. 

  

                                     உடம்பு 

 

 

                                                                   

   தனல   கழுத்து       மொர்பு    ேயிறு        கொல்           னக                                                                                                                                                          

      

     

   சதொனட  முழங்கொல்  கணுக்கொல்   ொதம் 
 

 ினைசமொழிய-முழுசமொழிய  ினை-முழுஉைவு  ின்ேரும் துனண ேனககனள உள்ளடக்கும்: 

 

1. முழுப் ச ொருளுக்கும் அதன் உறுப்புகளுக்கும் இனடயிலொை உைனே சேளிப் டுத்துேை 

( ொகம், எ.கொ. னக – ேிரல்) 
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2. முழுனமக்கும் அதிலிருந்து  ிொிந்த  குதிக்கும் உள்ள உைனே சேளிப் டுத்துேை (  குதி, 

எ.கொ. துண்டு – உயலொகம்) 

3. இடங்களுக்கும் ேிொிந்த இடங்களுக்கும் உள்ள உைனே சேளிப் டுத்துேை (இடம், எ.கொ. 

 ொனலேைச்ய ொனல:  ொனலேைம்) 

4. குழுமத்திற்கும் அதன் அங்கத்திைர்களுக்கும் உள்ள உைனே சேளிப் டுத்துேை ( எ.கொ. 

மந்னத - ஆடு) 

5. ச ொருள்களுக்கும் அது உருேொக்கப் ட்ட உருப்ச ொருள்களுக்கும் உள்ள உைனே 

சேளிப் டுத்துேை (ஆை, எ.கொ. புத்தகம் – கொகிதம்) 

 ின்ேரும் அட்டேனணயில் ச யர்ேனலயில் கூைப் ட்டுள்ள ச ொருண்னம-ச ொல் உைவுகள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை: 

உைவுகள் துனண ேனககள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழி  புத்தகம், நூல் 

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு  ேிலங்கு- லூட்டி 

உள்ளடக்கு-உள்ளடங்கு   சு- ொலூட்டி 

முழு- ினை முழுனம- ொகங்கள் யமன -கொல் 

“  ொகம்-முழுனம  க்கரம்-ேண்டி 

“ அங்கத்திைர்கள்-குழு  னடத்தனலேர்- னட 

“ குழு-அங்கத்திைர்கள் துனை-ய ரொ ிொியர் 

“  குதி-முழுனம துளி-கண்ணீர் 

“ இடம்- ரந்த இடம்  ொனலேைச்ய ொனல-

 ொனலேைம் 

“ ச ொருள்-உருப்ச ொருள் புத்தகம்-தொள் 

ஈொினண எதிர்நினல நிரலொக்கம் ச ய்யத்தக்கது நல்லேன் – சகட்டேன்  

“ துனண எதிர்நினல  கல் – இரவு  

“ தைிப் ட்டனே அஃைினண– உயர்தினண  

“ துருே எதிொிநினல ஆண் – ச ண்  

“  ரஸ் ர  மூகப் ொத்திரங்கள் மருத்துேர் – யநொயொளி  
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“ ச ொந்தங்கள் அம்மொ – மகள்  

“ கொல உைவுகள் கொனல – மொனல  

“ இட உைவுகள:ச ங்யகொண ேடக்கு-கிழக்கு, யமற்கு 

“ உைவுகள்  

“ இட உைவுகள்: யநர் 

எதிர்நினல 

ேடக்கு –சதற்கு  

“  ல்லினண எதிர்நினல: 

 ங்கிலி 

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று 

“ சுற்று ஞொயிறு, திங்கள், 

ச வ்ேொய், புதன், ேியொழன், 

சேள்ளி,  ைி 

  

மின்ச ொற்களஞ் ியத்தின் ச யற் ொடு 

 மின்ச ொற்களஞ் ியத்தில்  யன் டுத்து ேர்க்கு என்று அனமக்கப் ட்டுள்ள 

இனடமுகத்னதப் (inteface)  யன் டுத்தி யேண்டிய ச ய்திகனளப் ச ைலொம். கீயழ 

தரப் ட்டுள்ளனே ஒரு  ில  யன் ொடுகளொகும். இனே மின்ச ொற்களஞ் ியத்தின் முதல் நினல 

அடிப் னடயில் அனமந்தனே. 

ஒருச ொருள் ன்சமொழிகனள அைிந்துசகொள்ளுதல் 

 இனடமுகத்தில் சதொிந்த ஒரு ச ொல்னலத் தந்து அதயைொடு சநருங்கிய சதொடர்புள்ள 

ச ொற்கனளப் ச ைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக நல்லேர் என் னத இனடமுகத்தில் உள்ளீடு ச ய்து 

அது சதொடர் ொை ச ொற்கனளத் தரச் ச ொன்ைொல் நல்லேர் என் தன் ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள் 

‘ ண்புத்சதொடர்புனடய ச யர்கள்’ என்ை தனலப் ின் கீழ்ேரும் நல்லேர் என்ை துனணத் 

தனலப் ின் கீழ்  ட்டியலிடப் டும்: 

 நல்லேர் (நல்லேன், நல்லேள், நல்லேள்), உத்தமர் (உத்தமன், உத்தமி), ஏந்தல். 

 குதி ஒருச ொருள் ன்சமொழிகள் மற்றும் சதொடர்புனடய ச ொற்கனள அைிந்துசகொள்ளூதல் 

 நல்லேர் என் துடன் சதொடர்புனடய கூடுதல் ச ொற்கனளத் தரச்ச ொன்ைொல்  ின்ேரும் 

ச ொற்களும்  ட்டியலிடப் டும். 
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 ச ொியேர் (ச ொியேன்), ச ொியமைிதர் (ச ொியமைிதன்), ச ொியயொர்,  உயர்ந்தேர் 

(உயர்ந்தேன், உயர்ந்தேள்),  ிைந்யதொர் ( ிைந்யதொன்,   ிைந்யதொள்), அடிகள், ஆன்யைொர், 

யமன்மக்கள், உத்தமபுருஷர், மகொபுருஷர்,  மகொன்,  மகொத்மொ, மொைஸ்தர் (மொைஸ்தன், 

மொைஸ்தி), மொைி 

எதிர்மனைப் ச ொருளில் ேரும் ச ொற்கனள அைிந்து சகொள்ளுதல் 

 ‘ ண்பு சதொடர்புனடய ச யர்கள்’ என்ை தனலப் ின் கீழ் நல்லேர் என்ை ச ொல்லுக்கு 

எதிொினடயொை ச ொற்கனளயும் அைிந்துசகொள்ளலொம். 

சகட்டேர் (சகட்டேன்:சகட்டேள்), சகொடியேன்:சகொடியேள்), சகொடியயொர் 

(சகொடியயொன்:சகொடியயொள்), தீயேர் (தீயேன்:தீயேள்), ச ொல்லொதேர் (ச ொல்லொதேன்: 

ச ொல்லொதேள்), குருரர் (குருரன்:குரூொி), ேக்கிரர் (ேக்கிரன்), கிரொதகர் 

(கிரொதகன்:கிரொதகி), துஷ்டர் (துஷ்டன்:துஷனட), ய ொக்கிொி, ேம் ர் (ேம் ன்:ேம் ி), 

ேிஷமி, அக்கிரமி, அயயொக்கியர் (அயயொக்கியன்), கயேொளி, க ேொளி. 

 டிநினல அனமப் ின் மூலம் உள்ளடங்கு-உள்ளடங்கு ச ொருண்னமத் சதொடர்பு மற்றும் 

ச ொருண்னமக் கூறுகனள அைிந்து சகொள்ளுதல் 

நல்லேர் என் து  டிநினல அனமப் ில்  ின்ேருமொறு அனமேனதப்  ொர்த்யதொம்: 

 ருனமப்ச யர்கள் > உயர்தினணப்ச யர்கள் > மைிதர்கள் >  ண்புகுைித்த ச யர்கள் > நல்லேர் 

யமற்கண்ட  டிநினல அனமப் ிலிருந்து நல்லேர் யமற்கண்ட  டிநினல அனமப் ிலிருந்து நல்லேர் 

என்ை ச ொல்  ண்புகுைித்த ச யர்கள் என் தன் உள்ளடங்கு சமொழியொகவும்  ண்புகுைித்த 

ச யர்கள் யொவும் மைிதர்கள் என் தன் உள்ளடங்குச் சமொழிகளொகவும் மைிதர்கள் என் தன் 

கீழ்ேரும் ச ொற்கள் யொவும் உயர்தினணப்ச யர்கள் என் தன் உள்ளடக்கு சமொழிகளொகவும் 

உயர்தினணப்ச யர்கள்  ருனமப்ச யர்களின் உள்ளடக்கு சமொழிகளொகவும் ேருேனத 

அைிந்துசகொள்ளலொம். மட்டுமன்ைி அனே உள்ளடக்கும் ச ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகனளயும் 

அைிந்து சகொள்ளலொம். 

 நல்லேர் 

 +  ருனமப்ச யர் 

 + உயர்தினணப்ச யர் 

 + மைிதப்ச யர் 
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 +  ண்புகுைித்தச யர் 

ச ொற்கள் ச ொருண்னமக்கூறுகளொல் ஒன்று டனலயும் யேறு டனலயும் அைிந்து சகொள்ளூதல் 

 நல்லேர் என் தன் ஒருச ொருள் ன்சமொழியொை உத்தமர் என்ை ச ொல்லுக்கும் நல்லேர் 

என் தற்குத் தரப் ட்ட ச ொருண்னமக்கூறுகனளத் தரலொம். 

 உத்தமர் 

 +  ருனமப்ச யர் 

 + உயர்தினணப்ச யர் 

 + மைிதப்ச யர் 

 +  ண்புகுைித்தச யர் 

எதிர்மனைப்ச ொருளில் ேரும் சகட்டேர் என்ை ச ொல் நல்லேர் என்ை ச ொல்லிலிருந்து ‘ ண்பு’ 

என்ை ச ொருண்னமக்கூைொல் யேறு டனலயும் உணரலொம். 

 சகட்டேர் 

 +  ருனமப்ச யர் 

 + உயர்தினணப்ச யர் 

 + மைிதப்ச யர் 

 +  ண்புகுைித்தச யர் 

இங்கும் இதற்கு முன்ைர் கூைிய  த்திகளில் உள்ள ச ய்திகள் ஒரு அகரொதிச் ச ொற்களஞ் ியம் 

(thesaurus with alphabetical entries) உருேொக்கப் யன் டும். 

ச ொற்களின் ேிளக்கப்ச ொருண்னமனய அைிந்துசகொள்ளுதல் 

 ச ொற்கள் ச ொற்களஞ் ியத்தில் ேரும் இடம் அதன் ச ொருச ொருண்னமனயத் 

தீர்மொைிப் யதொடு அச்ச ொற்களின் ச ொருள் ேிேரனணனயயும் தருகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக 

நல்லேர் என்ை ச ொல்  ண்னமக்குைிக்கிை மைிதப் ச யர் என்ை ச ொருண்னம ச றும். அைிஞன் 

என்ை ச ொல்லுக்கு அைிவுத்சதொடர்புனடய மைிதப் ச யர் என்ை ேிளக்கத்னதப்  டிநினல 

அனமப் ிலிருந்து ச ைலொம். சகொடு என்ை ேினைக்கு ஒருேொின் னகயிலிருந்து ஒரு ச ொருள் 

மற்சைொருேர் னகக்குப் ய ொேனதக் குைிக்கும் உனடனமமொற்ை ேினை என்ை ேிளக்கம் ச ைலொம். 

திங்கள் என் து ேொரத்தின் முதல்நொள் என்ை ேிளக்கத்னதப் ச ைலொம். கண் தனலயின்  குதி 

என்ை ேிளக்கத்னதப் ச ைலொம். 
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 இத்தனகய ச ொற்களஞ் ியம் நமது ஆய்வுக்கு மிகவும்  யனுள்ளதொக அனமகின்ைது.  

5.2.2.2 கிொியொேின் தற்கொலத்தமிழ் அகரொதி 

 கிொியொேின் தற்கொலத்தமிழ்ச் ச ொற்களஞ் ியம் சமொழியியல் ேல்லுநர்களொல் சமொழியியல் 

யகொட் ொட்னடப்  யன் டுத்தி உருேொக்க ட்டது. இவ்ேகரொதியில் தரப் ட்ட ேிளக்கங்கள் 

மிகத்சதளிேொகவும் சமொழியியல் மற்றும் அகரொதியியல் யகொட் ொடுகளின் அடிப் னடயில் 

அனமகின்ைது. எையே இவ்ேகரொதி ச ொற்ச ொருண்னம மயக்க நீக்கத்திற்கு மிகவும்  யனுள்ள 

கருேியொக அனமயும். 

5.2.3 கருத்துரு ேனர ட அகரொதினயப்  யன் டுத்தி ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்தல் 

இவ்ேொய்யேட்டில் சமொழியியல் தகேல்கனளப்  யன் டுத்தி ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க ச ய்ேதற்கொை முயற் ி எடுக்கப் ட்டுள்ளது. இதற்சகன்று  கருத்துரு ேனர ட 

அகரொதி மொதிொியொக உருேொக்கப் ட்டுள்ளது. ச ொற்கள் அனே உணர்த்தும் ச ொருண்னம 

அடிப் னடயில் கருத்துருக்களொகப்  ிொிக்கப் டும். ஒரு கருத்துரு ேனர டத்தில் அக்கருத்துரு 

குைித்த எல்லொ தகல்களும் சேளிப் டுத்தப் ட்டிருக்கும். இதற்கு புஸ்சதசஜொவ்ஸ்கியின் 

ஆக்கமுனை அகரொதி யகொட் ொட்டிலிருந்து  ில ச ய்திகள் இங்கு  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளை. 

கருத்துருேனர ட அகரொதி கருத்துருக்களுக்கொை ேிளக்கம் மட்டுமன்ைி அக்கருத்துகுைித்த எல்லொச் 

ச ய்திகனளயும் தரும். ஒரு ேிதத்தில் கூைிைொல் இது ஒரு களஞ் ியச் ச ய்திகனள உள்ளடக்கும். 

  புஸ்சதொஸ்கி யகொட் ொடு அடி னடயில் ஒரு ச ொலுக்குச்  ின்ேரும் ச ொற்ச ொருண்னம 

தகேல்கள் தரப் டயேண்டும். 

 உறுப்பு உறவு (constitutive relation):  ஒரு ப ொருளுக்கும் (object) அதன் உறுப்புப் 

 ொகங்களுக்கும் (constituent parts) இமடயில் உள்ள உறவு. 

 வடிவ/முனை உறவு (formal relation): ப ொருமள (object) ப ொிய ப ொற்களத்திற்குள் 

தவறு டுத்தம் ப ய்கிறது. 

 தநொக்க உறவு (telic relation): ப ொருளின் ததமவமயயும் ப யல் ொட்மடயும் தருகிறது.  

 ப யலி உறவு (agentive relation): ப ொருளின் மூலம் அல்லது அமதக் பகொண்டு 

வருமகயில் உட் டும் கொைணிகமளத் தருகின்றது. 

எடுதுக்கொட்டொகப் புதிைம் என்ை கருத்துருனே எடுத்துக்சகொள்யேொம். அதன் ச ொற்ச ொருண்னமத் 

தகேல்கள்  ின்ேருேைேற்னை உள்ளடக்கும்: 
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புதினம்   உறுப்புப் ங்களிப்பு=கமத                                  ......         

              வடிவப்  ங்களிப்பு=புத்தகம்   

              குண அமைப்பு =   தநொக்கப்  ங்களிப்பு= டிப் து 

                              ப யலிப்  ங்களிப்பு=எழுவது 

 

 

புத்தகம் என்ை கருத்துருனே எடுத்துக்சகொண்டொல் அது குனைந்தது  ின்ேரும் ச ய்திகளொல் 

ேிளக்கப் டயேண்டும். 

 அதன் உறுப்புப்  ங்களிப்பு    =   அது  டிப் தற்கொை ஒரு ச ொருள் 

அதன் ேடிேப்  ங்களிப்பு = அது தொள்களொல் ஆைது, அட்னட ய ொடப் ட்டது, 

 டிப் தற்கொை ச ய்திகள் அடங்கியது 

யநொக்கப்  ங்களிப்பு =  டிப் து 

ச யலி  ங்களிப்பு  = எழுதுேது 

இதன்  டி புத்தகம் என் து  ின்ேரும் ேிளக்கத்னதப் ச றும்:  டிப் தற்குப்  யன் டும் 

எழுதப் ட்ட, சேளியிடப் ட்ட தொளகளொல் ஆை, அட்னட ய ொடப் ட்ட,  டிப் தற்கொை 

ச ய்திகள் அடங்கிய ஒரு திடப்ச ொருள். இனதப்  ின்ேருமொறு கருத்துரு ேனர டமொகத் 

தரல்லொம். கருத்துருக்களுக்கு இனடயய உள்ள உைவுகள்தரப் டேில்னல. 
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நூல்/ 

புத்தகம் 

அட்னட 

தொள்கள் 

 ருப்ச ொருள் 

உயிரற்ைது 

ச ய்திகள் 

 டிப் ேர் 

 னடப் ொளி 

அச் டிக்கப் ட்டது 

சேளியிட்டேர் 

எழுதப் ட்டது

உடஹு 

நூல் 

 

இதுய ொல் குதினர என்ை கருத்துருனே எடுத்துக்சகொண்டொல் அது  ின்ேருமொறு தகேல்கனள 

யேண்டும்  
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குதினர 

குளம்புகள் 

உள்ளகொல்கள்: 4  ேொொிச ய்யலொம் 

 ிடொிமயிர்  ேொொிச ய் ர்/ 

ஓட்டு ேர்/ஜொக்கி 

லொயம் 

நிைம்: 

{கறுப்பு,சேள்னள, …} 

ய ணம் 

ேொல்:1  

 ந்தயத்தில் ஓடும் 
குட்டி 

ஆண்குதினர ச ண்குதினர 

ய ணம் 

   

இங்கு முன்சமொழிகின்ை கருத்துரு ேனர ட அகரொதி குனைந்தது யமற்கண்ட தகேல்கனளக் 

சகொண்டிருக்க யேண்டும். 

 இக்கருத்துரு ேனர ட அகரொதினயக் சகொண்டு  ொஸ்கரன் அேர்கள் சுட்டிக்கொட்டிய 

ச ொற்ச ொருள் மயக்கம் உள்ள ச ொற்களின் ச ொருண்னம மயக்கத்னதயும்  ிை ச ொற்களின் 

ச ொருள்மயக்கங்கனளயும் நீக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக மொனல1 (ச ொழுது), (கழுத்தில் ய ொடும்) 

மொனல2 என்ை கருத்துருேின் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி ஒரளவுக்குப்  ின்ேருமொறு அனமயும். 
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 மொனல1  

 

         

     

       

 

    

 

    

மொனல 

 ொயங்கொலம் 

கொனல 

அந்தி 
கொலம் 

 ந்திரன் 

யநரம் சூொியன் மனை 

சூொியன்  

இரவு  
ச ொழுது 

 கல்  

 ந்திரன் உதி 

அடிேொைம் 
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மொனல2 

  

 

         

     

       

 

    

 

    

 

மொனல 

கழுத்து 

ேில் 

அணி 
ேிற் ேர் 

ேொங்கு 

சதொடு, கட்டு ேொங்கு ேர் 

அணி ேர்: {கடவுள்,…}  

கட்டு ேர்/ 

சதொடுப் ேர் 

பூ, மலர்: {மல்லி, …} 

மணம் 

நொர் மண 

பூனஜ 

 

யமற்கண்ட மொனல1, மொனல2 என்ை கருத்துரு ேனர ட அகரொதி ேிளக்கம் அடிப் னடயில் 

 ொஸ்கரன் அேர்களின் தரனே  ின்ேருமொறு ச ொருண்னம மயக்க நீக்கம் ச யலொம். 

 

எண் ேொக்கியம் கருத்துரு 

1 சதர ொேின் அைப் ணிகளுக்கு நிகொில்லொத புகழ் மொனலகளொக 

அனமந்து மகிழ்ேித்தை.   

மொனல2 

2 …திைந்யதொறும் கொனல மொனல ஆகிய இரு யேனளகளிலும்   

  

மொனல1 

3 கொனலயில் சூொியன் யதொன்ைிய யநரத்தில் இருந்து மொனலயில் மனையும் 

யநரம் ேனர  

மொனல1 

4 சூொியகொந்திப்பூ கொனல,  மொனல யேனளகளில் தின  மொனல1 

5 சுற்றுலொப் ய ருந்து அடுத்த சேள்ளிக்கிழனம மொனல ச ன்னைக்குத் மொனல1 
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திரும்புகிைது    

6 கொனலயில் 5 மணிக்கும்,  ிைகு 9:30 மணிக்கும், மனலயில் 6:30 

மணிக்கும் S1 

மொனல1 

7 அரசு தூக்கிலிட முடிவு ச ய்த நொளின் முதல் நொள் மனலயய, 

தூக்கிலிட்டுக்  S1 

மொனல1 

8 தத்தும் வீ ிய துண்டைிக்னககள் அன்று மொனலயய “இந்துஸ்தொன் 

னடம்ஸ்” S1 

மொனல1 

9 நடேடிக்னககளின் கொரணமொக யநற்று மொனலயியலயய ேந்த 

ச ய்தியின் டி S1 

மொனல1 

10 “குரங்கு னகயியல பூமொனல” என்று அனதப்ய ொல ஊரொட் ி          S2 மொனல2 

11  ிலர், ‘நொன் மொனலனயயய  மலர் ஆக்குயேன்  மொனல2 

12 அழகு, இளனம, கருேிழி, ச ல்லம், ேொகைம், மொனல, சகொடி 

முதலியனே   

மொனல2 

13 அல்லது திருநீறு கொணப் டும்  ன யயொர் ய ொடும் மொனலகனளப் 

கழற்ைொமயல  

மொனல2 

14 நொனும் அந்தச் ச ய்தினய யநற்று மொனல அனமச் ரனேக் கூட்டம்  மொனல1 

15 உணவுப் ச ொருள்கனள உட்சகொள்ளும் ச ொழுதும், மொனலயில் 

யமய்ச் லுக்குப்  ிைகும்  

மொனல1 

 

  ொஸ்கரன் அேர்கள் ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ள நூல்1 (இனழ), நூல்2 (புத்தகம்) என்ை 

கருத்துருக்கனளக் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி அடிப் னடயில் ச ொருண்னம மயக்கம் நீக்குேனதக் 

கருதுயேொம். நூல்2இன் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி முன்ைர் தரப் ட்டுள்ளது; இது மீண்டும் 

இங்கு ஒப்புனமக்கொகக் கொட்டப் ட் டுள்ளது. நூல்1-இன் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி 

 ின்ேருமொறு அனமயும். 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


229 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:9 September 2019 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. A. Dhanavalli 

Word Sense Disambiguation in Tamil  

நூல்1 

  

 

         

     

       

 

    

 

       

நூல்1 

னதயல் 

னதயல் இயந்திரம் 

தைி 
தைிகட்னட 

 ொவு 

 ொயம் சநய் 

சந வு  

ஊ ி இனழ 

 ஞ்சு 

கண்டு ஊடு 

ஆனட, உனட 

நிைம்:{கறுப்பு,…} 

 ருத்தி, … 

 

 

நூல்2 

      

     

       

 

    

 

நூல்/ 

புத்தகம் 

அட்னட 

தொள்கள் 

 ருப்ச ொருள் 

உயிரற்ைது 

ச ய்திகள் 

 டிப் ேர் 

 னடப் ொளி 

அச் டிக்கப் ட்டது 

சேளியிட்டேர் 

எழுதப் ட்டது

உடஹு 

நூல் 
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எண் ேொக்கியம் கருத்துரு 

1 …  ட்னடயின் நூல் இனழ…. நூல்1 

2 தைியில் நூல்  ிக்கி துணி  சநய்ய.. நூல்1 

3 …நூலில்  ொயம் ஏற்ைி… நூல்1 

4 கதர் துணி சநய்ய நூல் யதனே… நூல்1 

5 தைியில் ஊடு…நூல் நூல்1 

6  ஊ ியில் நூல் யகொர்க்க இயல… நூல்1 

7 நூல் ஆ ிொியர் ச யர் சதொிேில்னல நூல்2 

8  ழைியப் ொ நூல்  திப் கத்தில் அச் டிக்க ட்ட… நூல்2 

9 நூல் 1000  க்கங்கனளக் சகொண்டு …. நூல்2 

10 நூல் 1/8 சடம்மி அளவு தொள் சகொண்டு … நூல்2 

 

அடுத்ததொகப்  ொஸ்கரன் அேர்கள் ச ொருண்னம மயக்கம் உள்ளனே என்று எடுத்துக்சகொண்ட 

ேிலங்கு (மிருகம்), ேிலங்கு (னகேிலங்கு) என்ை கருத்துருக்கனளக் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி 

அடிப் னடயில் ச ொருண்னம மயக்கம் நீக்குேனதக் கருதுயேொம்.  ேிலங்கு1, ேிலங்கு2 இேற்ைின் 

கருத்துரு ேனர ட அகரொதி  ின்ேருமொறு அனமயும் 
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ேிலங்கு1 

  

 

         

     

       

 

    

 

       

  

ேிலங்கு1 

கொட்டு ேிலங்கு 

கொட்டில் ே ி 

கொடு 
இனைச் ி 

{குட்டி,..} 

உறுப்பு: {யதொல்,..} ஆண் 

{ ிங்கம், புலி…} 

வீட்டில் ேளர் வீட்டு ேிலங்கு 

ச ண் 

மிருகம்,  ிரொணி ச யல்: {உண்ணு, யேட்னடயொடு,…} 

ேனக:{ ொலூட்டி,..} 

நிைம்:{கறுப்பு,…} 

 ப்தம்: {கர்ஜி,..}, 

… 
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ேிலங்கு2  

 

         

     

       

 

    

 

       

   

ேிலங்கு2 

கொேல் நினலயம் 

ேிலங்கு  ொேி 

{இன்ஸ்ச க்டர், ..} 
னக 

கொல் 

{ ினை, சஜயில்...}  ங்கிலி 

ேி ொரனண 

பூட்டு {ய ொலீஸ், கொேலர், …} 

தண்டனை 

{யகொர்ட், நீதிமன்ைம்} இரும்பு 

துக்கில் ய ொடு 

{னகதி, குற்ைேொளி} 

{கழற்று, ய ொடு…} 

 

எண் தரவு ேொக்கியங்கள் கருத்துரு 

1 ேிலங்குகள் கொட்டில் அனலந்து திொிந்து… ேிலங்கு1 

2 கொட்டு ேிலங்கொை  ிங்கம்…  ேிலங்கு1 

3 கொட்டில்  ிங்கம், புலி, யொனை,…ஆகிய 

ேிலங்குகள்.. 

ேிலங்கு1 

4 ேிலங்குகளில் ச ொிதொை யொனையின் 

தந்தங்கள் ேினலமிக்கனே எை… 

ேிலங்கு1 

5 நொய், பூனை,  சு, குதினர ய ொன்ை வீட்டு 

ேிலங்குகனள… 

ேிலங்கு1 

6 ய ொலீஸ் குற்ைேொளிகனளக் னகது ச ய்ய… ேிலங்கு2 

7 னகதினயக் யகொர்ட்டில் சகொண்டுய ொக… ேிலங்கு2 

8 னகதிகனள ேி ொரனண ச ய்து தண்டனை ேிலங்கு2 
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அளிக்க… 

 

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு சமொழி உைவுகள், எதிர்சமொழிகள் உைவுகள், முழு- ினை சமொழி 

உைவுகள், ேனக உைவுகள், உறுப் ிைர் உைவுகள், ச ொந்த  ந்த உைவுகள்,  மூக உைவுகள்  

ய ொன்ை எல்லொ உைவுகனளயும் கருத்துரு ேனர ட அகரொதியொகத் தர இயலும். 

 கருத்துரு ேனர ட சநைிமுனைனயப்  யன் டுத்தி ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

ஒழுங்குமுனையின் மொதிொி உருேொக்கப் ட்டு இவ்ேொய்ேின் ேினளேொய் தரப் ட்டுள்ளது.   

5.2.4 முடிவுனர 

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குப்  ல ேழிமுனைகள் உள்ளை. கண்கொணிக்க ட்ட 

அணுகுமுனைகனளக் கொட்டிலும் கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைகள்  ிக்கைமொைது. அைிவு 

அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் ேரயேற்கப் டயேண்டியனே ஆகும்; கண்கொணிக்கப் ட்ட 

அணுகுமுனைகனளப் ய ொல இவ்ேணுகுமுனைகளும் சமொழியியல் தகேல்கனளப் 

 யன் டுத்துகின்ைை; குைிப் ொகச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் தகேல்கனளப்  யன் டுத்துகின்ைை. 

சமொழியியல் அடிப் னடயில், குைிப் ொகச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் 

ச ொருண்னமமயக்கச்  ிக்கலுக்குத் தீர்வுகொண முயல்யேண்டும். ச ொருண்னமமயக்கச்  ிக்கல் 

ச ொற்ச ொருண்னம சமொழியியல் அடிட் னடயில் அணுகப் ட்டொல் தொன் தீர்வுகொண் தற்கொை 

ேழிமுனைகனள நினைேொக/தீர்மொைமொகக் கொண இயலும்.   ொஸ்கர் அேர்களின் சகொத்து/திரட்டு 

சநைிமுனை கண்கொணிக்கப் டொத அணுகு முனைகளொகும். இம்முனை ஓரளவுக்குப்  லன் 

ேினளேிப் தொகும். அேர்தம் யேற்றுனமக் குைியீட்டு முனை அவ்ேளவு நம் த்தகுந்தது அல்ல.  

தற்ய ொது ச ொல்ேனலகனளப்  யன் டுத்தி ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யும் முயற் ிகள் 

நடந்து ேருகின்ைை. இவ்ேொய்யேட்டில் முன்சமொழியப் ட்ட கருத்துரு ேனர டம் 

அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனை சமொழியில் மற்றும் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் யகொட் ொடுகளின் 

அடிப் னடயில் அனமகிைது. யமற்ச ொன்ை கருத்துரு ேனர ட அகரொதினய உருேொக்குேது 

 ேொலுக்கு உொியதொகும். இம்முனை  ிக்கமொைதல்ல. இருப் ினும் இந்சநைிமுனை 

ேரயேற்கத்தகுந்தொகும். கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைகனள அல்லது புள்ளியியல் ொர் 

அணுகுமுனைகனளப்  ின் ற்றும் முன்ைர் அைிவு அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னமயியல் 

 ொர் அணுகுமுனைகளுக்கொை ஆயத்தங்கள் யமற்சகொள்ளப் டயேண்டும். ஒரு கலப் டமொை, 
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அதொேது கண்கொணிக்கப் ட்ட, கண்கொணிக்கப் டொத மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை 

அணுகுமுனைகனள இனணத்துச் ச ய்யப் டும் அணுகுமுனை நம் த்தகுந்ததொயும் 

தீர்வுகொண் தொயும்  ிைப் ொகவும் அனமய இயலும்.  
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                    இயல் 6 

          முடிவுனர  

 இவ்ேியலில் 2, 3, 4, 5 ஆகிய இயல்களில் கூைப் ட்டுள்ள ச ய்திகள், தகேல்கள், 

ேொதங்கள் என் ைேற்ைின் சுருக்கமும் இவ்ேொய்ேொல் அைியப் ட்ட உண்னமகளும் 

கண்டு ிடிப்புகளும்  யன் ொடுகளும் இவ்ேொய்ேின் எதிர்கொல நடேடிக்னககளும் 

கூைப் ட்டுள்ளை.  

6.1 ஆய்வுச்சுருக்கம் 

ச ொருண்னம மயக்கனத  அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம், ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் 

எை இரண்டொகப்  குக்க இயலும். சூழல் இன்ைி ய  ப் டும் எந்த ேொக்கியமுயம ச ொருண்னம 

மயக்கம் கொட்டும். ஒரு ேொக்கியம் அதன் அனமப்பு கொரணமொகவும் ச ொற்ச ொருண்னம 

கொரணமொகவும் ச ொருண்னம மயக்கத்னத சேளிப் டுத்தும். ய சுச் சுழலிலும் எழுத்துச் சூழலிலும் 

இது நிகழலொம். எந்த ேொக்கியத்னதயும் சூழல் இல்லொமல்  ொியொகப் ச ொருள்சகொள்ள இயலொது. 

சமொழிச் சூழல் (language context) (சதொடொியல் சூழல், ச ொற்சூழல்),  கருத்தொடல் சுழல் (discourse 

context) ேொக்கியப் ச ொருண்யகொண்னமயில் ச ரும்  ங்கு ேகிக்கின்ைை. கருத்தொடல் சூழல் 

மட்டுமன்ைி  யன்ேழியியல் சூழலும் (pragmatic context) ேொக்கியப் ச ொருள்யகொளில்  ங்களிப்பு 

ச ய்கின்ைது. சுழலில்லொ ேொக்கியம் ச ொருள்தரொது எைலொம். ச ொற்களுக்கும் இது ச ொருந்தும். 

சூழல் இல்லொமல் ச ொற்களுக்குப் ச ொருயள இல்னல எைலொம். ச ொற்கள் ேொக்கியத்தில் 

 யன் டுத்தப் டும் ய ொதுதொன் அனே ச ொருள் ச றுகின்ைை என்றுகூடக் கூைலொம்.  

ச ொருண்னம மயக்கங்கள் தொய் ச ொழி ய சு ேர்களுக்கு அதிகச்  ிக்கனலத் தரொது. ஒரு 

சமொழியிலிருந்து மற்சைொரு சமொழிக்கு சமொழி மொற்ைம் ச ய்யும் ய ொது இத்தனகய மயக்கங்கள் 

 ிக்கல்கனள ேினளேித்தை. மைித சமொழிச யர்ப் ொளர்கள் சமொழிச் சூழல், கருத்தொடல் சூழல், 

 யன்ேழியியல் சூழல் ஆகிய மூன்று சூழல்கனளயும் அைிந்து சகொண்டு அேற்ைின் அடிப் னடயில் 

ச ொற்களுக்கும் ேொக்கியத்திற்கும் ச ொருள்யகொள் ச ய்கின்ைைர். ஆைொல் கணிப்ச ொைிக்கு 

இச்சூழல்கனளப்  ற்ைிய அைிவு இல்லொததன் கொரணமொக அனே ச ொருண்னம மயக்கச் 

 ிக்கல்களுக்கு ஆளொகின்ைை.  கணிப்ச ொைிக்கு மைித அைினேச் ச யற்னகயொகத் தந்தொல் தொன் 

அனே ச ொருண்னம மயக்கங்கனளப் புொிந்துசகொண்டு சமொழிச யர்ப் ில் ஈடு ட இயலும். 

இதற்கொை முயற் ி  ல கொலகட்டங்களில் யமற்சகொள்ளப் ட்டு நனடமுனைப்  டுத்தப் ட்டு 
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ேருகின்ைை. ச ொருண்னம மயக்கச்  ிக்கல்களின்  ொிமொணம் கொரணமொக இன்றும் இத்தனகய 

முயற் ிகள் நனடச ற்று ேருகின்ைை.  

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கம் ச ொல்ேனகப் ொட்டுப் ச ொருண்னம மயக்கம், 

ஒப்புருச்ச ொன்னம ொர் ச ொருண்னம மயக்கம்,  ல்ச ொருள் ஒருசமொழியம் ொர் ச ொருண்னம 

மயக்கம், மொற்ைப் ச ொருண்னம மயக்கம் எை ேனகப் டுத்தப் டும். அனமப்புப் ச ொருண்னம 

மயக்கம் உண்னமயொை அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கம், யயதட்ன யொை அனமப்புப் 

ச ொருண்னம மயக்கம் எை ேனகப் டுத்தப் ட்டும். அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கத்னத 

நீக்குேதற்கொை ேழிமுனைகள் ஆய்வுக்குொியை; இயந்திர சமொழிச யர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகள்  ல 

நனடமுனைகனளக் னகயொளுகின்ைை.  ிை ச ொருண்னம மயக்கங்களொை குைிப்ச ொருள் 

ச ொருண்னம மயக்கம், யநொக்கப் ச ொருண்னம மயக்கம் ய ொன்ைைனேயும் கருத்தில் 

சகொள்ளப் டயேண்டும். சுருக்கமொகக் கூைிைொல் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

மிகக்கடிைமொை  ேொலொகும். இனத யநொிடுேது என் து ய ொொிடுேதற்குச்  மமொகும். 

         சமொழியியலொைது கள ஆய்ேில் கினடக்கும் தரவுகனளத் தொன் சமொழி ஆய்வுக்குப் 

 யன் டுத்தி ேந்தது.  ொம்ஸ்கி தரவு அடிப் னடயிலொை ஆய்வு அல்லது உற்றுயநொக்கல் 

அடிப் னடயொை ஆய்ேின் முடிவுகள் குனையுள்ளனே எைக்கூைி உள்ளுணர்வு அடிப் னடயிலொை 

ஆய்னே ஊக்கப் டுத்திைொர். சமொழினய ேிதிகளொகவும் சமொழி இலக்கணத்னத அைிதிைனை 

சேளிப் டுத்தும் அக அனமப் ொகவும் கருத அேர் கருத்துனரத்தொர். கணிைியின் ேரேொல் 

சமொழியியல் ஆய்வுகள் கணிப்ச ொைி தழுேியதொய் மொைியய ொது சமொழியியல் ஆய்வுகள்  ண்பு 

சமொழியியலிலிருந்து (qualitative linguistics) ேிலகி அளவு ொர் சமொழியியலுக்குத் (statistical 

linguistics) தொேியது. இத்தனகய தொேனலப் ச ொருண்னம மயக்க ஆய்வுகளிலும் கொணலொம். 

அனமப்பு சமொழியியலில் ச ொருண்னம மயக்கங்கள் அனமப்புப் ச ொருண்னம மயக்கமொகவும் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கமொகவும்  குக்கப் ட்டு ேிளக்கங்கள் தரப் ட்டை.  ொம்ஸ்கியின் 

மொற்ைிலக்கணக் யகொட் ொடுகள் மயக்கமுள்ள ேொக்கியங்களுக்கு யேறு ட்ட அக அனமப்புகனளத் 

தந்து ஒற்றுனமயொை புை அனமப்புகனளப் ச றுேதற்கொை மொற்றுேிதிகள்  ற்ைி ேிேொித்தது. 

இத்தனகய ேிளக்கங்கள் மைித் மூனளக்கு ஏற்ைேொறு அனமந்தையே ஒழிய 

கணிப்ச ொைிசகொண்டு இச்ச யல் ொடுகனளப் புொியச்ச ய்யனேத்து ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

ச ய்ேதற்கொை ேழிமுனைகள் இயலொது ய ொயிற்று. கணிப்ச ொைினயப் ச ொறுத்தமட்டில் 
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ச ொருண்னம மயக்கநீக்க அைிவு கணிப்ச ொைிக்குக் கற்ைல்  யிற் ிகளொகத் தரப் ட்டு 

புொியனேக்கப் ட்டை. இந்தனகய கற்ைல்  யிற் ிகளின்  ின்ைணியிலொை ச ொற்ச ொருண்னம 

ேழிமுனைேனரவுகள்  ின்ேருமொறு அனமந்தை: 

1. கண்கொணிக்கப் ட்ட இயந்திரம் கற்ைல் (supervised learning) 

2.  குதி கண்கொணிக்கப் ட்ட இயந்திரம் கற்ைல் (semi-supervised learning) 

3. கண்கொணிக்கப் டொத இயந்திரம் கற்ைல்  (unsupervised learning) 

4. அைிவு அடிப் னடயிலொை இயந்திரம் கற்ைல் (knowledge based learning) 

தொைியக்க சமொழிப்  குப் ொய்வு (automatic language processing) இருக்கிைது ேனர 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஆய்வுகள் ஒரு ேரலொைொக ேந்து சகொண்டிருக்கும்.  ின்யைொக்கிப் 

 ொர்த்தொல் ச ரும் ொலொை  ிக்கல்களும் அேற்ைிற்கொை அணுகுமுனைகளும் 

சதொடக்ககொலத்தியலயய புொிந்துசகொள்ளப் ட்டுள்ளை என் து குைிப் ிடத்தக்கதொகும். 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் மீதொை சதொடக்ககொல ஆய்வுகள் ஒத்தைி அடி னடயில் 

மனைக்கப் ட்ட/மைக்கப் ட்ட நூல்களொகவும் கட்டுனரகளொகவும்  ல ஆய்வுக்களங்களிலும் 

துனைகளிலும் சேளிேந்ததன் கொரணமொகத் தற்ய ொனதய ஆய்ேொளர்களும்  னடப் ொளிகளும் 

அேற்னைப்  ற்ைி அைியொதிருக்கின்ைைர் என்றுகூை இயலும். கடந்த 50 ேருடங்களில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஆய்ேில் மிகக்குனைேொை முன்யைற்ையம எய்தப் ட்டுள்ளது 

என் து ஆச் ொியப் டத்தக்கதொகும். அண்னமக்கொல ஆய்வுப் ணிகள் 90% அல்லது அதற்கு 

யமற் ட்ட ேினளவுகனள/முடிவுகனளக் குைிப் ிட்டொலும் இவ்ேொய்வுகள் எடுத்துக்கொட்டொகச்  ில 

ச ொற்கனளயய, ச ரும் ொலும் ச யர்ச் ச ொற்கனளயய உட் டுத்தியுள்ளை அல்லது 

எடுத்தொண்டுள்ளை; அதிலும்  ரந்த அர்த்த யேறு ொடுகனளயய ச ய்துள்ளை.  

ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்க ஆய்வுகள் ஒரு முழு சுற்று சுற்ைி சதொடக்ககொலத்தில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கச்  ிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகொணப்  யன் டுத்தப் ட்ட அனு ேொத 

அணுகு முனைகளுக்கும் தரவுத்சதொகுதி அடிப் னடயிலொை ஆய்வுகளுக்கும் மீண்டும் ேந்துள்ளை. 

1990களில் ய ொதுமொை அளேிலொை மூலேளங்கள் மற்றும் யமம் டுத்தப் ட்ட புள்ளியியல் 

அணுகுமுனைகள் கொரணமொகத் சதொடக்ககொல முடிவுகளிலும் ேினளவுகளிலும் முன்யைற்ைம் 

ஏற் ட்டுள்ளை; இருப் ினும் நொம் தற்ய ொனதய  ட்டகத்தில் எவ்ேளவு  ொதிக்க இயலுயமொ அதன் 
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எல்னலனய அனடந்துேிட்யடொம். இதன் கொரணமொக நொம் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க 

ஆய்வுகளின் தற்ய ொனதய நினலனயப்  ற்ைி மதிப் ிடுேது அே ியமொகும்.  

 ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் கடிைம் எடுத்துக்சகொள்ளப் ட்ட அர்த்தங்களின் 

நுணுக்கத்னதச்  ொர்ந்திருக்கின்ைது. யயரொவ்ஸ்கி மற்றும்  ிைர் (Yarowsky [1995] and Stevenson 

and Wilks [2001]) 95%க்கு அண்னமயொை அல்லது அதற்கு அதிகமொை துல்லியம் 

ஒருச ொல்ய ொலிகளின் ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தில் ச ை இயலும் என்று கொட்டியுள்ளைர். 

ஆைொல்  ல்ச ொருண்னமயின் ச ொதுேொை கருத்துச் ொயலுக்கு ேருனகயில்  ிக்கல் 

கடிைமொகின்ைது; இங்கு நுண்னமயொைது, ச ொண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைகளின் 

ச யல் ொட்டிலும் மைித அனடயொளப் டுத்து ேர்களுக்கு இனடயில் உடன் ொட்டிலும் 

யேறு ொட்னட உருேொக்குகின்ைது.  

கண்கொணிக்கப் ட்ட சநைிமுனைகள்  ிை சநைிமுனைகனளக் கொட்டிலும் எந்தேித 

ஐயமுமின்ைி நன்ைொகச் ச யலொற்றுகின்ைது. இருப் ினும் யேறு ட்ட ச ொருட்புலங்களுக்கு, 

சமொழிகளுக்கு,  ணிகளுக்கு அதிக அளேிலொை  யிற் ித் தரவுத்சதொகுதிகள் கினடப் னதச் 

 ொர்ந்திருப் து என் து  ொத்தியமொை அனுமொைம் அல்ல. Ng [1997] மிக உயர்ந்த துல்லியமொை 

 ரந்த ச யசலனலனயக் சகொண்ட ச ொருண்னமமயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனைனயப் ச ை/உருேொக்க 

3.2 மில்லியன் அர்த்தம் அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்கள் யதனே என்று நிர்னணயித்துள்ளொர்.  

 மொைொக அைிவு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள்  லகொரணங்களொல்  ிைிய-மத்திய 

ச யல் ொடுகளுக்கு மிகவும் நம் கமொைனே: முதலொேது கூடுதல் அைிவு இருந்தொல்/கினடத்தொல் 

கூடுதல் ச யல் ொடு கினடக்கும். [Cuadros and Rigau 2006; Navigli and Lapata 2007]; 

இரண்டொேது அேர்கள்  ொர்ந்திருக்கும் மூலேளங்கள் ஏறுமுகமொகச் ச ைிவூட்டனலப் 

ச றுகின்ைை (எடுத்துக்கொட்டொக ச ொல்ேனலகள் ச ொல்ேனல ிளஸ் என் ை); மூன்ைொேது 

ச ொருண்னம ேனலயின்  யன் ொடுகள் ஆற்ைல் மிக்கப் ச ொருட்புல மூலப்ச ொருண்னமயியல் 

ஆய்வுகளின் ஆற்ைனலப்  யன் டுத்தும் மற்றும்  யன் டுத்து ேர்கள், சதொழில்கள், மற்றும் 

ஒழுங்குமுனைகள் இேற்ைிற்கினடயில் ச ொருண்னம ஊட்டொட்டத் திைனை அைிவுச் ச ழுமிய 

சநைிமுனைகள் யேண்டுகின்ைை.   

6.2 ஆய்ேிலிருந்து அைியப் ட்ட உண்னமகளும் கண்டு ிடிப்புகளும்  
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ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்தின் ஆய்வு 1950களிலிருந்து நடந்துசகொண்டிருக்கின்ைது. 

ச ொற்ச ொண்னம மயக்கநீக்கம் கடிைமொை ஆய்வுப் ணியொகும். இது சமொழியின் முழுனமயொை 

கலனேத் தன்னமகனளக் னகயொளுகின்ைது. அனமப் ொக்கம் ச ய்யப் டொத மூலப் 

 னுேல்களிலிருந்து ச ொருண்னம அனமப்ன  அனடயொளம் கொண் னதக் குைிக்யகொளொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கத்திற்குப்  ல ேழிமுனைகள் உள்ளை. கண்கொணிக்க ட்ட 

அணுகுமுனைகனளக் கொட்டிலும் கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைகள்  ிக்கைமொைது. அைிவு 

அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனைகள் ேரயேற்கப் டயேண்டியனே ஆகும்; கண்கொணிக்கப் ட்ட 

அணுகுமுனைகனளப் ய ொல இவ்ேணுகுமுனைகளும் சமொழியியல் தகேல்கனளப் 

 யன் டுத்துகின்ைை; குைிப் ொகச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் தகேல்கனளப்  யன் டுத்துகின்ைை. 

சமொழியியல் அடிப் னடயில், குைிப் ொகச் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் 

ச ொருண்னமமயக்கச்  ிக்கலுக்குத் தீர்வுகொண முயல்யேண்டும். ச ொருண்னமமயக்கச்  ிக்கல் 

ச ொற்ச ொருண்னம சமொழியியல் அடிட் னடயில் அணுகப் ட்டொல் தொன் தீர்வுகொண் தற்கொை 

ேழிமுனைகனள நினைேொக/தீர்மொைமொகக் கொண இயலும்.  ொஸ்கர் அேர்களின் சகொத்து/திரட்டு 

சநைிமுனை கண்கொணிக்கப் டொத அணுகு முனைகளொகும். இம்முனை ஓரளவுக்குப்  லன் 

ேினளேிப் தொகும். அேர்தம் யேற்றுனமக் குைியீட்டு முனை அவ்ேளவு நம் த்தகுந்தது அல்ல. 

தற்ய ொது ச ொல்ேனலகனளப்  யன் டுத்தி ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யும் முயற் ிகள் 

நடந்து ேருகின்ைை. இவ்ேொய்யேட்டில் முன்சமொழியப் ட்ட கருத்துரு ேனர டம் 

அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனை சமொழியில் மற்றும் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் யகொட் ொடுகளின் 

அடிப் னடயில் அனமகிைது. யமற்ச ொன்ை கருத்துரு ேனர ட அகரொதினய உருேொக்குேது 

 ேொலுக்கு உொியதொகும். இம்முனை  ிக்கமொைதல்ல. இருப் ினும் இந்சநைிமுனை 

ேரயேற்கத்தகுந்தொகும். கண்கொணிக்கப் டொத அணுகுமுனைகனள அல்லது புள்ளியியல் ொர் 

அணுகுமுனைகனளப்  ின் ற்றும் முன்ைர் அைிவு அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னமயியல் 

 ொர் அணுகுமுனைகளுக்கொை ஆயத்தங்கள் யமற்சகொள்ளப் டயேண்டும். ஒரு கலப் டமொை, 

அதொேது கண்கொணிக்கப் ட்ட, கண்கொணிக்கப் டொத மற்றும் அைிவு அடிப் னடயிலொை 

அணுகுமுனைகனள இனணத்துச் ச ய்யப் டும் அணுகுமுனை நம் த்தகுந்ததொயும் 

தீர்வுகொண் தொயும்  ிைப் ொகவும் அனமய இயலும்.  
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கருத்துரு ேனர ட சநைிமுனைனயப்  யன் டுத்தி ஒரு மொதிொி ச ொற்ச ொருண்னம 

மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனை (Conceptutal graph based WSD Model) உருேொக்கப் ட்டுள்ளது.  இது 

கருத்துரு ேனர ட அகரொதியில் தரப் ட்டுள்ள ச ொற்கனளக் கருத்துரு அடிப் னடயில் 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ச ய்யும். 

6.3 ஆய்ேின்  யன் ொடுகள் 

 ஆய்ேின்  யன் ொடுகனளப்  ட்டியலிடுேது ஒரு நீண்ட  ட்டியலில் ேினளயும். 

ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இயற்னக சமொழி ஆய்ேில் ச ரும்  ங்கு ேகிக்கின்ைது. இயந்திர 

சமொழிச யர்பு ஒழுங்கு முனை, தகேல் மீட்பு ஒழுங்குமுனை, தகேல் யதடல் ஒழுங்குமுனை, 

யகள்ேி-ேினட  ஒழுங்குமுனை ய ொன்ைேற்ைில் ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் இன்ைியனமயொத 

 ங்களிப்பு ச ய்கின்ைது. இயந்திர சமொழிச யர்ப்ன ப் ச ொறுத்தேனரயில் தொைியக்கமொை 

ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் ேரயேற் தற்குொியது. ஆைொல் தற்ய ொனதய நினலயில் அது ஒரு 

கைவு எைலொம். ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ேழிமுனைகள்/சநைிமுனைகள் ேழி தமிழ் 

 னுேல்கனளயும் உனரகனளயும் ச ொருண்னமமயக்கநீக்கம் ச ய்ேது தமிழ் ொர் இயற்னக சமொழி 

ஆய்வுகளுக்குப் ச ொிதும் உதவும். குைிப் ொக இந்திய சமொழிகளிலிருந்து இந்திய சமொழிகளுக்கொை 

இயந்திரசமொழிச யர்ப்பு ஒழுங்குமுனைகளில் இதன்  யன் ச ொல்லற்கொியதொகும். தமிழுக்கு 

இத்தனகய ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்க ஒழுங்குமுனை ஒரு ேரப் ிர ொதமொக அனமயும். 

6.4 எதிர்கொல நடேடிக்னககளும் 

 ச ொற்ச ொருள் மயக்கநீக்கத்திற்கொக யமற்சகொள்ள யேண்டிய எதிர்கொல நடேடிக்னககள் 

 லேொகும். குைிப் ொகக் கணிைி ொர் ச ொற்ச ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் ஆய்வுகள் 

யமற்சகொள்ளப் டயேண்டும். தமிழுக்குக் கருத்துரு ேனர ட அகரொதி முழுனமயொக 

உருேொக்கப் டயேண்டும். தமிழ்ச் ச ொல்ேனல உருேொக்க ஆய்வுத்திட்டம் தமிழ்ப் 

 ல்கனலக்கழகத்தில் சதொடங்கப் ட்டு நனடச ற்று ேருகின்ைது. தமிழ்ச் ச ொல்ேனல 

ஆய்வுத்திட்டம் ச ொற்களின் ச ொருண்னமகனளக் கருத்துருக்களொகப்  ிொித்து 

மூலப்ச ொருண்னமயியல் ஆய்ேின்  ின்ைணியில் ச ொல் உைவுகள், ச ொருண்னம உைவுகள் 

ஆகியேற்னைக் கருத்தில் சகொண்டு அகரொதி நுட் ங்கனளயும் ச ொருட்புல அகரொதி 

நுட் ங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து ச ொல் ொர் தரவு னமயம் (lexical database) உருேொக்கும் 

முயற் ியில் ஈடு ட்டுள்ளது. இம்முயற் ி முழுனம ச றும் ய ொது ச ொற்ச ொருண்னம 
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மயக்கநீக்கத்திற்கொை அைிவுச்ச ைிவு அல்லது அைிவு மூலேளம் கினடக்கச றும்.  தமிழ்ச் 

ச ொல்ேனலனய னேத்துசகொண்டு அைிவு அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கநீக்கம் 

ச ய்ேனத முயற் ிக்கலொம். தமிழ்ச் ச ொல்ேனலயில் தரப் ட்டுள்ள கருத்துருக்கள் 

அடிப் னடயிலொை ச ொற்ச ொருண்னம ொர் ேிளக்கங்கனள னேத்துக்சகொண்டு கருத்துரு ேனர ட 

அகரொதினய உருேொக்கி ச ொற்ச ொருண்னம மயக்கத்னத நீக்கலொம்.  
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