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Abstract
This research was conducted at an international university in Bangkok, Thailand, and
aimed to investigate the graduate students' perceptions upon pedagogical translanguaging. A
mixed research design was used to process the data collection and data analysis. There were
two instruments applied in this study. The 5 Likert scale questionnaire within 26 items was
administered to 147 participants. Additionally, the interview was performed by six students
with a bilingual education background. The results of the quantitative data and qualitative data
were addressed the two objectives of this study, the first objective is to investigate how the
different factors influence graduate students to use translanguaging; the second objective is to
investigate how graduate students perceive translanguaging as the main approach in the
bilingual classroom.
Overall speaking, the findings of the quantitative data showed that these six identified
factors highly influence the students to use translanguaging (M = 4.14, SD = 0.778), “social
and parental support (M=4.21, SD = 0.761)”, “the proficiency of target language (M=4.17, SD
= 0.741)”, “the difficulty of contents (M = 4.09, SD = 0.845)”, “The willingness to use L1 (M
= 4.10, SD = 0.774)”, “The encouragement of teacher (M = 4.13, SD = 0.775)”, “ The
metalinguistic awareness (M = 4.14, SD = 0.784)”. For the findings of qualitative data, it
indicated that translanguaging used to exert leverage on the emergent bilingual students in the
second language learning should be moderate, and pedagogical translanguaging should be
adapted among students with different language proficiency.
Keywords: Bilingual Education, English As a Foreign Language, Graduate Students’
Perception, Multilingualism, Pedagogical Translanguaging.
1. Introduction
Translanguaging in instruction has been shown to have significant effects in the field
of education (García, 2009). It deems that the teacher should be urged to make and plan a
welcoming space strategically and purposefully for bilingual (or multilingual) students to fully
deploy and apply their linguistic repertoire (García & Li, 2014). As noted by Cenoz and Gorter
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(2015), multilingual education refers to one educational system that is instructed by dual or
multi-languages, translanguaging can be applied as an approach to consolidate and improve
the weaker language skills of emergent bilinguals. However, in regions such as China,
Thailand, Myanmar, where English is categorized as a foreign language regarding the
perspective of world English. A big proportion of English language learners are in the
expanding circle of world English and lacking the language environment to practice English.
Hence, international educational institutions play a vital role in providing the English platform
for these students who are learning English as a second/foreign language, and translanguaging
assists the connection between languages while expanding the dual-language resources.
As a pedagogical language teaching approach, translanguaging has been applied in
many countries recently (García, 2017), some linguistic researchers (García, 2017; Lewis et
al., 2012; Wei, 2017; Cenoz & Gorter, 2020), therefore, have witnessed the demands of
translanguaging as a significant pedagogy for linguistic research (García, 2017). Furthermore,
pedagogical translanguaging gives a place to English language teaching through expanding
learners’ linguistic repertoires continually when students are in a multilingual setting and
learning dual languages concurrently.
The language practice through translanguaging is focusing on language as a social
practice by fully using one’s language repertoire to alternate between languages for receptive
or productive use (García & Wei, 2017). What is interesting, Li (2011) addressed that
translanguaging roles as a dynamic process does not mean to cut off the connection between
two languages nor a component of multiple language practices or a mixed language identity.
This study is conducted to investigate how international program postgraduate students view
the factors that may impact the implementation of pedagogical translanguaging. The chosen
participants are studying at an international university located in Bangkok, Thailand, as the
university committee regulates the medium of instruction is English. The students there have
wide-ranging backgrounds in language skills and bilingual learning experiences and so their
perceptions towards pedagogical translanguaging are significantly essential and valuable for
conducting this study.
Pedagogically, translanguaging efforts to consolidate the learning of languages have
been used in the field of education for many years (Canagarajah, 2011). However,
translanguaging still has its limitations as a new theory. The mechanism of the theory is
discussed far more than relevant empirical research. Most of the existing research is on the
macro-level for the description and microanalysis of complex discourse communication. At
present, what constitutes the learner's repertoire, and how cognitive and social factors interact
on multiple levels, have been discussed more than its practical implementation. Even though
there are still some existing limitations on the exploitation of translanguaging if still simply
focusing on the micro-level research of language skills.
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Furthermore, the research paradigm and methodology are relatively lacking for
creativity and innovation. The existing research adopts the research paradigm of explanation
or "explanation-criticism", employing sociolinguistic ethnography, conversational analysis, or
discourse analysis, to discuss the complexity of multilingual situations or classroom situations.
In so many words, Lewis et al (2012A) stated the research problem of the three major branches
of the study of translanguaging (classroom, social, and neuroscience metalinguistic skills) is
complex and needs further research.
Last but not least, although teaching is a prominent feature of the theory of
translanguaging, the existing studies are concerned with students' bilingual development and
the relationship between language development and literacy development, the relationship
between language and subject content, input, and output variants, and so on. Nonetheless, none
of these studies have come up with any concrete and feasible framework or guidelines for
teaching language by translanguaging (Canagarajah, 2011b). The study of translanguaging
needs to be further clarified in its relationship with the terminology in the traditional classroom
teaching, research, such as code-switching, code-mixing, and translation, which necessarily
demarcates the boundary of its research field. Concerning this study, the different factors are
identified, which tends to indicate the different dimensions which influencing translanguaging
as a pedagogy implements to the graduate students in the bilingual setting. Meanwhile, the
background of English, bilingualism, and English in bilingualism, the unitary linguistic
repertoire using of translanguaging, all of these, are guiding the goal of this study, to conduct
the perception study as regard to the factors influencing the practical application of
translanguaging.
This study focuses on the perception of postgraduate students upon the way of
translanguaging utilized in the target language classroom, the following questions will be
investigated:
1. How do students view the different factors that may influence the
implementation of translanguaging pedagogy?
2. How do students perceive translanguaging as a pedagogical practice?
The research objectives are shown below:
1. To investigate how the different factors influence graduate students to use
translanguaging.
2. To investigate how graduate students perceive translanguaging to be
implemented as the main approach in the bilingual classroom.
As far as this research is concerned, the viewpoints on translanguaging as a pedagogical
technique are primarily divided into six dimensions. The findings in the different respects will
raise the awareness of the bilingual students to reconstruct and perceive their linguistic
==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dihui Liu, M.A. ELT
A Study of Graduate Students’ Perceptions Towards Pedagogical Translanguaging at an
International University in Bangkok
3

repertoire systematically. What is more, the findings certainly dominate the development of
bilingualism in the educational and social domain.
Pedagogically, the findings emphasize the role of translanguaging as a pedagogy to
promotes students to use bilingual language resources to make meaning in the bilingual
classroom. The findings will demonstrate the influences of external factors, such as the
encouragement of teachers, the content difficulties, the schooling condition, as well as social
and parental support. Furthermore, the internal factors in the findings illustrate how is the
translanguaging pedagogy influenced by the individuality differences, for instance, students’
willingness to use L1, the metalinguistic awareness.
Cognitively, the findings will provide guidance for the bilingual students to view the
concept of languaging, as well as rationalizes the process of language acquisition through using
the existing language knowledge to learn a language.
Practically, the findings regarding the implementation of translanguaging rationalize
the practical teaching and learning approach in the bilingual classroom. As well as promote the
further development of bilingualism in society.
2. Literature Review
Adelia Carstens (2016) utilized translanguaging as a strategy to support bi-/multilingual
students in acquiring academic literacy in English while promoting the terminologisation of
African languages through exploratory scientific talk. They selected several students to form
as a group. Each group was given a partially completed concept map on which the most
important concepts and sub-concepts were labeled utilizing English terms, to allow controlled
discussion across groups. Meanwhile, the students in the classroom are given a welcoming
space to use their home language or both English and L1, each group had to supply translation
equivalents in the L1 for the given English terms, and also translate the definitions into English.
Through the study, they found that translanguaging assists students in making sense of the
English concept, cognitive gains featured as the most prominent benefit to students, which also
resonates with three of the potential educational advantages of translanguaging mentioned by
Lewis (2012), a deeper and fuller understanding of the subject matter and the possible
development of the weaker language (concurrent development of L2 ability and subject
content), and co-operation.
Choi (2019) conducted a study concerning a child’s trilingual language practices in
Korean, Farsi, and English from a sustainable translanguaging perspective. That ethnographic
study argued that the increased international marriages and transnational mobility prompts
children to learn over two languages simultaneously. The findings show that the trilingual child
engaged over time in complex, nuanced, and sophisticated language practices, namely
translation, and codeswitching, that are unique to trilingual practices. The scholar also
illustrated the unlimited possibilities of translanguaging and proposed that it is important for
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immigrant students to develop their home language, as well as the teachers who work with
multilingual learners at school. What’s more, with the teacher’s encouragement and
establishment of protected time and space for the individual language practice, then both
teachers and students will be able to balance their language repertoire. Language development
is highly dependent on the specific context regardless of what language it is. Previously,
monolingual education did not mean that it has little effect on second language acquisition, but
it can also consolidate target language learning as learners are immersed in that specific
monolingual context. However, compared to monolinguals, the multilingual have various
language resources, translanguaging scaffolds between languages, which is not a simple
process to identify its dual nature but the concept of the ‘whole’ language resource.
Metalinguistic awareness potentially helps the language learner explain and perceive the target
language knowledge and the supplement of translanguaging constructs the meaning-making
system, both the previous language knowledge and target language should coordinate with a
proper language strategy, translanguaging bridges the gap and fulfills the development of the
dual language.
Despite a large number of scholars have discussed translanguaging from different
angles, there is a study concerning the role of translanguaging on the socioemotional
experiences that indicated how translanguaging strategies can act as scaffolds for the emergent
multilingual learners (EMLLs)’ emotional well-being (Michele et al., 2020). Michele et al.
(2020) have argued that the EMLLs in English-only classrooms are likely to experience a
variety of emotions, especially negative emotions during the overwhelming process of
simultaneously developing academic English proficiency and grade-level content, as their
English proficiency cannot help them to construct their knowledge about other languages. As
the concept of translanguaging and multilingual ecology has been mentioned by many scholars
to empower EMLLs to use their home language as a resource in the classroom, García et al.
(2017) stated that translanguaging can help the EMLLs to learn in deeply creative ways and
better understand complex class content by using their multilingual resources to scaffold
between languages. This practice makes the EMLLs learning the target language more
confidently and effectively and the student's linguistic diversity could be also consolidated and
improved intentionally.
From the perspective of Michele et al. (2020), translanguaging pedagogy can not only
make the EMLLs learn and better understanding English but can contribute to alleviating the
emotional difficulties associated the learning in an English-only environment. They also
believed that EMLLs learning can be more beneficial by expressing their understanding and
doubts in their home language or dominant language so that it is easier to understand. The
question in their study was focusing on “How can translanguaging strategies mediate EMLLs’
emotional well-being, alleviate language learning anxiety, and reduce negative behaviors?”
(Michele et al., 2020, p. 2). Two students are chosen at the school called Greenville in England
as the participants in that study, the researchers named Mihyun and Angela are working as
volunteers during and after Michele’s translanguaging sessions. From the study, Michele et al.
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(2020) concluded that the multilingual and the stakeholders should be given the space to use
their home language, a lack of home language may lead not only to issues with acquiring
academic content, but also to profound emotional distress, frustration, and isolation, thus they
hold a steady belief on the power of translanguaging and emotional scaffolding for cultivating
EMLLs well-being for students at all levels.
The following figure demonstrates the conceptual framework applied to the study of
the factors affecting students using translanguaging in a multilingual context:
Figure 1- 1
The conceptual framework

The conceptual framework demonstrates three elements: the research subject, the
factors, pedagogical translanguaging.
The research subject refers to the participants who have a bilingual background.
The factors refer to six factors that influence the implementation of translanguaging:
The difficulty of content, which is derived from García and Wei, they stated that
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translanguaging promotes the weaker language development, and the students translanguaged
for the purposes of using their home language to provide the definitions of the difficult content
(García & Wei, 2014, P. 81). The encouragement of teacher, Li Wei (2011) mentioned that
teachers should encourage students to be creative and critical in a giving translanguaging space,
which can bring these students together in ways to extend their bilingual repertoire, as well as
to negotiate by the linguistic repertoire with a sophisticated metalinguistic awareness. The
willingness to use L1, as Kibler (2010) highlighted the prominent role of L1 in the plurilingual
group, students are encouraged to make meanings through their home language, so that the
student’s writing gets stronger and generates more details. The proficiency of target language,
Fu (2003) stated that the primary language of students will benefit the development of their
thinking, once obtaining the proficiency of the target language, students can write well in L2.
Social and parental support, Van et al. (2015) stated various arguments concerning the social
homophily and the reduced family language leads translanguaging met the resistance in its
implementation. In other words, from the social respects, promoting the proficiency of the
minority language in both classroom and social context, the learning and cognitive
development are hereby embedded in the multiple language interactional context. For the
concept of the support of parents, some scholars argued that the encouragement of using the
heritage language in the home can motivate the children to learn a language efficiently, thus
balanced language use boosts the dual language development (Li, 2006; Schecter et al., 1996).
The metalinguistic awareness of students, which is activating the bilingual students’ linguistic
repertoire, hence the metalinguistic awareness has emerged with the extension of language
resources, then students can adopt the different language learning strategies throughout the
language acquisition process (Cenoz & Gorter, 2020).
Pedagogical translanguaging is the main pedagogical approach utilized on the
research subject.
In conclusion, confirm the subject before proceeding with this study, then review the
relevant literature to acquire topic-related influencing factors. In so doing, investigating how
these bilingual participants view the six factors quantitatively and qualitatively when they are
using translanguaging as a language practice in the EFL class.
3. Methodology
The mixed-method design will be applied to describe the characteristics of the
population. Descriptive statistics is applied to gather quantitative data from the participants and
then to convert it into text information for interpretation. To get a better picture of how the
participants view this research, the qualitative method will be used to analyze the interviews,
which can yield many essential data and provide a rich description of this research setting. The
figure below presents the process of the mixed methods design for this research:

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dihui Liu, M.A. ELT
A Study of Graduate Students’ Perceptions Towards Pedagogical Translanguaging at an
International University in Bangkok
7

Figure 3- 1
Mixed Methods: Research Design Model (Creswell et al., 2003)
QUAN
QUAN
Data
Collection

QUAN
Data
Analysis

QUAL
Data
Collection

QUAL
QUAL
Data
Analysis

Interpretation of
Entire Analysis

3.1 Population
This study aims to study how the postgraduate students view the pedagogical
translanguaging implemented into the EFL context. The background of the current study’s
participants is presented as follows. These students are studying at a private international
university, English is the medium of instruction in this university. The survey will be generated
to a total of 147 students in the academic year of 2020.
3.2 Sample
Convenience sampling is the main technique to observe the performance of these
representatives while asking them to answer the questionnaire and participate in the interview.
Considering the pandemic of Covid-19, the participants choosing procedure inthe current
study should be based on the principle of safety and convenience. There are advantages and
disadvantages when using convenience sampling technique in the research, and the statements
are followed by.
Henry (1990) stated that convenience sampling is effectively speedy, readily available,
and cost-effective. One another factor that causes many linguistic researchers and experts tend
to use this sampling method is its cost-effectiveness (Teddlie and Yu, 2007). Meanwhile, this
sampling method also exists a sort of disadvantage. For instance, the results of convenience
sampling are generally not applicable to the large proportion of the relative population, and
lack of power to generalize the differences of population subgroups (Bornstein et al., 2017).
3.3 Research Instrument
3.3.1 Questionnaire
There are 26 statements for participants to answer in the questionnaire. The
questionnaire survey method will be conducted after an online course. And then these collected
data can be used for research. Each response of the student will be recorded, and to ensure the
validity of the research data and authenticity, the instructor needs to evaluate each
questionnaire, to ensure that 147 students completed the questionnaire carefully. The following
Table 3-1 describes the scope of this questionnaire:
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Table 3- 1
Summary of the 6 dimensions in the questionnaire
No.
1
2
3
4
5
6

Content of the questionnaire
The difficulty of content
The willingness to use L1
The encouragement of the teacher
Metalinguistic awareness
Social and parental support
The proficiency of target language

Number of items
1-3
4-9
10 - 13
14 - 18
19 - 22
23 -26

Table 3-1 summarized how the organization of the questionnaire items is and
demonstrates the six dimensions of the questionnaire and its corresponding numbers. All of the
statements are categorized in the form of a 5- Point Likert Scale ranging from strongly agree
to strongly disagree. The representatives should circle the number (from 5 to 1) after rating the
statements. Here are the criteria applied to evaluate the questionnaire:
Table 3- 2
A 5-Point Likert Scale with its meaning
No.
5
4
3
2
1

Score
5
4
3
2
1

Rating
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree

Meaning
Extremely acceptable
Showing the same concepts
Neither agree nor disagree
unacceptable
Extremely unacceptable

Table 3- 3 Scoring interpretation
Rating
Scale
Strongly agree
4.51- 5.00
Agree
3.51- 4.50
Neutral
2.51- 3.50
Disagree
1.51- 2.50
Strongly disagree
1.00- 1.50

Interpretation
Very high
High
Moderate
Low
Very low

3.3.2 Reliability of the questionnaire
With regard to the reliability of the questionnaire, it should be piloted before finally
sending to the main participants. There are 30 students who are not the main participants of
this study will be chosen to answer the questionnaire, the responses from them will be collected
and calculated the value of Cronbach’s alpha coefficient via the statistical program, then to
identify whether the questionnaire is reliable. According to George and Mallery (2003), if the
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value of Cronbach’s alpha > 0.70, which means the reliability of this questionnaire is
acceptable.
For the reliability of this questionnaire, the experimental data is computerized
via SPSS. The reliability coefficient value (Cronbach's alpha) is 0.868, which is greater than
0.8, indicating that the reliability of the pilot data results is high. As for the "Cronbach's alpha
if item deleted", the reliability coefficient value of the item is not significantly improved,
implying that all items should be preserved, which also means that the level of reliability of the
testing data is high. In summary, the reliability coefficient value of the research data is higher
than 0.8, and the value of the reliability coefficient will not significantly change after deletion
of the item, which gives a detailed indicator that the data reliability quality is high and can be
used for further study.
3.3.3 Interview
The 6 participants are chosen to conduct an interview with the researcher, then ask them
individually to answer 9 questions concerning the implementation of translanguaging in the
practical ELT classroom. The qualitative data is obtained from the interview, which can not
only be utilized to support the findings of the questionnaire but also to strengthen the discussion
of the findings.
The questions in the interview are used to answer the second question of this study,
“How do students perceive translanguaging as a pedagogical practice?”, which mainly
discusses the six factors that influence translanguaging as a teaching method applied in EFL
classrooms, for instance, the teacher’s factors, the students themselves and other micro factors.
The related questions settings are derived from the questionnaire and adapted from the previous
interview that has been conducted by Hernández in 2015. The survey needs to reflect the
perspectives of students concerning the implementation of pedagogical translanguaging. As an
important method of research, interviewing can reflect the essential and vital research
information as well. The following chart is a summary of the six interview questions.
Table 3- 4
Summary of the interview
Question
1. Would you prefer your L1 to be
agreed upon at the beginning of a
course
and
maintained
throughout?
2. What is your opinion on the claim
that the application of L1 in
pedagogy will dominate L2
acquisition?

Objective
Conceptual element
To
investigate
the The willingness to use
students’ willingness to L1
use their L1 and their
perceptions
if
translanguaging
can
promote L2 learning.
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3. What do you believe is the role of
the instructor in the multilingual
classroom?
4. What is your opinion regarding
whether the instructor should
encourage and promote students to
use their L1 in the EFL class?
5. What is your opinion about
whether
switching
complex
content into L1 can deepen
comprehension?
6. How do you perceive that
metalinguistic
awareness
of
multilingual students can affect
language learning?
7. Speaking about society. Do you
think that social support is crucial
to
developing
multilingual
education?
8. What is the role of families in
multilingual education ( derived
from Hernández, 2015)?
9. What is your opinion about
whether
target
language
proficiency may affect the
implementation
of
translanguaging?

To find out in more detail The encouragement of
about the role of English the teacher
instructors
in
the
multilingual classroom.

To
investigate
the
translanguaging approach
setting in the complex
content.
To investigate whether
metalinguistic awareness
dominates
language
acquisition.
To investigate the effects
of social and family
supports
concerning
multilingualism in the
educational filed.

The difficulties
content

of

The
metalinguistic
awareness of students

Social and parents’
support

To indicate the perception The proficiency of
upon the effect of the target language
target
language
proficiency
in
the
translanguaging pedagogy.

3.3.4 Validation of the questionnaire and interview
The Item-Objective Congruence (IOC) can be utilized to evaluate the content validity
of both the questionnaire and interview. IOC is used to evaluate the congruence between the
questions and objectives of this study. The questionnaire and the interview questions will be
sent to three linguistic experts individually. Then check whether the questionnaire and the
interview questions are valid to proceed with the data collection procedure. The following
formula is used to calculate the Item-Objective Congruence (IOC) (Rovinelli & Hambleton,
1977):

Where
= Total scores from the three experts
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= Number of experts
Score from each expert judging item when
n Yes = 1
n No = -1
n Uncertain = 0
Note: “1” indicates that each statement/ question is congruent with objectives; “-1”
indicates that each statement/question is not congruent with objectives; “0” indicates that each
statement/ question is uncertain to be congruent with the objectives.
Overall, the score of IOC should be equal to or over 0.75, then those statements or
questions can be used in the data collection process. Otherwise, the items under 0.75 should be
remodified. For the validity of both questionnaire and interview questions, the content validity
of questionnaire is 0.91 while the IOC score of interview questions is 0.96, which means the
questionnaire and the interview questions are valid and can be utilized in the data collection
process.
4. Results and Discussion
4.1 Quantitative Data and Discussion
The results of the data collected from the questionnaire are used to answer the first
research question: How do students view the different factors that may influence the
implementation of translanguaging pedagogy? And then to address the first objective of the
current study: to investigate how the different factors influence students to use translanguaging.
Considering the first objective of this study is to investigate how the different factors influence
graduate students to use translanguaging, the 26 5-point Likert scale statements questionnaire
consists of six dimensions: “the difficulty of contents”, “the encouragement of teacher”, “the
willingness to use L1”, “the proficiency of target language”, “social and parental support”,
“The metalinguistic awareness of students” are presented as followed tables to reveal the mean
score (M) and standard deviation (SD) for each statement, the overall mean score (M) and
standard deviation (SD) will be also presented in each Table.
Table 4. 1
Graduate students’ perception of different factors that influence the implementation of
translanguaging pedagogy
No.
1
2
3

Dimension
The difficulty of contents
The willingness to use L1
The encouragement of
teacher

N
147
147

Mean
4.09
4.10

147

4.13

SD Interpretation
0.845
High
0.774
High
0.775

High
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4
5
6

The metalinguistic
awareness
Social and parental
support
The proficiency of target
language
Overall score

147

4.14

0.784

High

147

4.21

0.761

High

147

4.17

0.741

High

147

4.14

0.778

High

The results of the above Table 4.1 demonstrate that the overall value of mean (M =
4.14) and standard deviation (SD = 0.778), which means that the graduate students hold the
positive belief about the six factors that can affect students to use the translanguaging,
according to the criteria that the range from 3.51 to 4.50 refers to high positive perceptions. In
detail, it also indicates that the six factors highly influence the implementation of
translanguaging, especially for the factor of “social and parental support” is ranked as the
highest with the mean of 4.21 (SD = 0.761), followed by “the proficiency of target language”
is also crucial to consider when using translanguaging with the mean of 4.17 (SD = 0.741).
What is more interesting, “the difficulty of contents” shows the lowest mean value of 4.09 (it
is also deemed as a high value following the criteria of the data interpretation), but the standard
deviation is the highest with the value of 0.845, which indicates that, in contrast to other five
factors, students’ responses on “the difficulty of contents” are largely different from the
average value.
Table 4. 2
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the difficulty
of content
No.

Statement
I think if I only use English in the
EFL classroom it would make me
1
confused about the difficult
content.
I often switch complex content
2
into my L1 for understanding.
I believe that translanguaging
3
makes some complex content
more understandable.
The difficulty of content

Mean

SD

Interpretation

4.18

0.927

High

4.05

0.783

High

4.04

0.818

High

4.09

0.845

High

Table 4.2 demonstrates that the postgraduate students are strategically using
translanguaging for understanding when they meet the complex content (item 3, M = 4.04, SD
= 0.818). item 1: I think if I only use English in the EFL classroom it would make me confused
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about the difficult content was rated highly with the mean of 4.18 (SD = 0.927), which indicates
that the English-only classroom is certainly making them confused about the difficult content,
and the value of SD also shows that the perceptions among them are largely different in contrast
with other two items. Followed by item 2: I often switch complex content into my L1 for
understanding illustrates that students are often switching between languages for
understanding with a mean of 4.05 (SD = 0.818).
With regard to the findings of the factor of content difficulty, the indication showed
that translanguaging as an assistance to scaffold the language resources and can facilitate
students’ comprehension during the instruction in other circumstances. Moreover, the
restriction of the first language to be used in the target language classroom gives rise to the
confusion of the content. As far as the study conducted by Nuthikmah et al. (2020) is
concerned, pedagogical translanguaging can eliminate the mistakes, making the difficult task
complete and manageable. It also deemed that translanguaging should be defined according to
the context, Cenoz and Gorter (2020) supposed that the translanguaging implemented in the
pedagogy implies the language entities are separated from each other, hence, with the
transparent boundary of translanguaging practice that can be used to the language learners for
a deeper understanding of the complex contents. Furthermore, these findings as regards the
content difficulty indicated that the translanguaging should not be conceived as a linguistic
phenomenon explains, Li (2017) illustrated the nature of translanguaging is dynamic and
integrated, translanguaging therefore is revitalized as a process of knowledge construction by
him.
In relation to the result of this finding, which can be also evidenced by García (2009)
who emphasized that translanguaging can assist both the learner and teacher to make meaning
and enhancing the comprehension of the confusing terms during the process of teaching and
learning. The difficulty of the content is a main external factor in the translanguaging study.
Speaking the findings of the quantitative results of this research, it showed that the postgraduate
students are aware of using translanguaging can deepen understanding of the complex content,
and a big proportion of them often translanguage. In the process of the transformation between
languages, the difficulty will be effectively reduced. Thus, in conclusion, the emergent
bilinguals and teacher translanguage for the purpose of understanding and meaning-making,
the difficulty of content influences students to use translanguaging as well.
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Table 4. 3
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the willingness
to use L1
No
.

Statement

I believe using L1 in the
4
classroom does not impede L2
learning.
I am willing to provide assistance
5
to peers using translanguaging
during classroom activities.
I prefer L1 usage to be agreed
upon at the beginning of the
6
course
and
maintained
throughout.
I believe that my L1 can help me
7
to learn the target language.
I am willing to use my L1 to
8
brainstorm during classroom
activities.
I believe that a full understanding
9
of L1 will be good for me to
express in the target language.
The willingness to use L1

Mean

SD

Interpretation

4.05

0.738

High

4.14

0.841

High

4.07

0.773

High

4.20

0.728

High

4.01

0.852

High

4.15

0.696

High

4.10

0.774

High

According to Table 4.3, students believe the L1 usage can help them to learn the target
language (item 7, M = 4.20, SD = 0.728) and prefer the L1 to be agreed in the classroom (item
6, M = 4.07, SD = 0.773). They also think that using L1 does not impede the L2 learning (item
4, M = 4.05, SD = 0.738) and a full understanding of L1 is also good for them to output in the
target language (item: 9, M = 4.15, SD = 0.696). What is more, students believe the L1 is
important in the classroom activities and are willing to assist their peers (item: 5, M = 4.14, SD
= 0.841) and to brainstorm (item: 8, M = 4.14, SD = 0.841) during the activities.
As far as the result is concerned, students are willing to use their first language in the
EFL classroom and believe that the moderate use of the first language does not impede English
learning. Moreover, Pedagogical translanguaging circled a safe space for students to use their
linguistic repertoires to practice during the instruction, therefore, the co-learning between the
students can be an advantage while using translanguaging, which allows the student to
translanguage with their partners in the activities. And also, under full understanding, students
can output in English easier.
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These findings can also support the previous study conducted by Swain and Lapkin
(2000), who stated that students who use the first language can function the understanding, the
learning of vocabulary and grammatical items, and interpersonal interaction (Swain & Lapkin,
2000). Interestingly, these findings regarding the classroom activities and its joint usage of the
first language, which indicate the students highly agree to translanguage for the aim of assisting
each other and the task clarification in the classroom. Thus, using the first language for task
management and task clarification help students to assist each other and argue the point, and
explain the complex items (Storch & Wigglesworth, 2003).
Table 4. 4
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the
encouragement of the teacher.
No.

Statement
I am pleased when a teacher
clarifies
and
uses
10
translanguaging during the
instruction.
I believe that teachers who
11 use translanguaging can
build a bond with students.
I believe that if the instructor
uses translanguaging in class,
12
it would be helpful for
bilingual students.
I believe that teacher can use
13 translanguaging to help low
proficiency students.
The encouragement of teacher

Mean

SD

Interpretation

4.15

0.743

High

4.10

0.830

High

4.12

0.772

High

4.14

0.759

High

4.13

0.775

High

Table 4.4 indicates the vital role of the teacher when using translanguaging during the
instruction (item: 10, M = 4.15, SD = 0.743), students believe that teacher use translanguaging
can help both bilingual (item: 12, M = 4.12, SD = 0.772) and low proficiency students (item:
13, M = 4.14, SD = 0.759). Significantly, item 11: I believe that teachers who use
translanguaging can build a bond with students shows that students believe when teachers
using translanguaging can build a positive bond with them with the mean of 4.10 (SD = 0.830).
It can be seen in the findings that teacher facilitates students to practice the language in
the pedagogical translanguaging classroom can build a rapport with students. As the results
showed that teacher translanguages in the classroom can help the emergent bilingual learners
and those who have low proficiency in the target language. As García mentioned in her
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previous classroom observation, translanguaging in teaching provides rigorous instruction and
maximizes the interactions that can expand the linguistic repertoire and assist meaning-making
(García & Li, 2014).
What is more, students are highly appreciated, and a positive bond well come into being
when teacher use translanguaging to clarify certain terms. It can be also seen in the related
study by Seham (2020) which indicated that the lower English proficiency learners prefer a
thoughtful teacher who uses translanguaging to support the understanding of the curricular
content and uses the first language as an approach in the activities of the target language course.
The teacher provides a welcoming space for the emergent bilingual learners to use
translanguaging in the classroom, which is a beneficial scaffolding to assist students during but
not limited in the instruction, in so doing, students are motivated to practice all of their
linguistic repertoires.
Table 4. 5
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the
metalinguistic awareness.
No.

Statement
I believe that my previous
language knowledge can
14
promote the learning of other
languages.
I think that studying a new
language can also extend my
15
metacognition on language
learning.
I am capable of using my L1
16 knowledge to learn the target
language.
I believe that metalinguistic
17 knowledge is crucial to
mastering a new language.
I believe that the knowledge
behind
my
L1
is
18 transformable
and
translanguaging can scaffold
this knowledge together.
Metalinguistic awareness

Mean

SD

Interpretation

4.18

0.731

High

4.10

0.822

High

4.08

0.754

High

4.17

0.814

High

4.19

0.797

High

4.14

0.784

High
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Table 4.5 demonstrates that item 14: I believe that my previous language knowledge
can promote the learning of other languages, item 15: I think that studying a new language
can also extend my metacognition on language learning, and item 17: I believe that
metalinguistic knowledge is crucial to mastering a new language are rated highly with the
mean of 4.18 (SD = 731), 4.10 (SD = 822), 4.17 (SD = 814) respectively. Furthermore, students
believe that the knowledge behind their L1 is transformable and translanguaging can scaffold
this knowledge together (item: 18, M = 4.19, SD = 0.797) and they are capable to use their L1
knowledge to learn a new language (item: 16, M = 4.08, SD = 0.754).
Bilingual materials and the translanguaging pedagogy contribute to the development of
metalinguistic awareness (García & Khano, 2014). As regards to the findings, the postgraduate
students’ metacognition concerning language learning helps them to use the previous language
knowledge to learn a language. It can be seen in the statistic result that students believe
metalinguistic knowledge is also crucial for learners to master a new language. Moreover, the
language knowledge facilitates the learning of the target language and the knowledge behind
the language resources is transformative, the knowledge behind the language can be closely
scaffolded through translanguaging, therefore, to promote the learning of other languages.
The comments above are strongly supported by Cenoz and Gorter, they deem that there
are some limitations about the pedagogical translanguaging used to develop the vocabulary in
a different language which is linguistically distant or attributed to the unrelated scripts, to
develop the metalinguistic awareness and pragmatic and discourse competence is one
possibility to deal with this practical issue (Cenoz & Gorter, 2020). Pedagogical
translanguaging activates learners’ linguistic resources and can develop their metalinguistic
awareness (Cenoz & Gorter, 2020).
In conclusion, multilingual students’ metalinguistic awareness assists students to learn
and use language, pedagogical translanguaging provides a trans-space to extend and upgrade
these language resources. The capacity of using linguistic knowledge to learn language creates
the available zone for multilingual students to use translanguaging purposefully, instead of
using it as a simple switching tool. It is also recalled that the original aim of pedagogical
translanguaging is to soften the boundary between the separated language entities (Cenoz &
Gorter, 2011), metalinguistic awareness shapes and navigates the language knowledge to be
transformable.
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Table 4. 6
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the social and
parental support.
No.

Statement
I believe that living in a
bilingual community can
19
learn the target language
faster.
I think students growing up in
a bilingual family will be
20
strongly beneficial for L2
learning.
I believe that dual-language
21 development cannot lack
social support.
I believe that translanguaging
will be a useful strategy to
22
promote
bilingual
development in society.
Social and parental support

Mean

SD

Interpretation

4.23

0.722

High

4.22

0.783

High

4.18

0.800

High

4.21

0.742

High

4.21

0.761

High

According to Table 4.6, item 19: I believe that living in a bilingual community can
learn the target language faster, item 20: I think students growing up in a bilingual family will
be strongly beneficial for L2 learning, item 21: I believe that dual-language development
cannot lack social support and item 22: I believe that translanguaging will be a useful strategy
to promote bilingual development in society are rated highly with the mean of 4.23 (SD =
0.722), 4.22 (SD = 0.783), 4.18 (SD = 0.800), 4.21(SD = 0.742) respectively.
The multilingual environment offers more chances for people to acquire various
languages, as far as the findings of this study are concerned, those language learners can learn
the target language faster once immersing themselves into the bilingual environment where the
target language is involved. Moreover, the bilingual family also plays a vital role in language
learning, especially for the families where the target language is being used in their daily
communication, which will be easier for their children to learn and apply it in and out of school.
In the case of English, it is globally recognized as lingua franca and widely taught as
the second or foreign language in the expanding circle and outer circle of world English.
Therefore, social needs, such as international business, diplomatic issues, and so on, will lead
to the evolvement of bi/multilingualism. Despite different regions have their different
arguments about multilingualism, the social and family environment is an indispensable
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component to revitalize ESL or EFL education. As supported by Van Der Wildt et al. (2015),
the social homophily and the reduction of the home language hinder the implementation of
translanguaging, overall speaking, the application of translanguaging is affected by the social
and family support, also, the social and family support can reflectively act on to the use of
multi-language.
Table 4. 7
Mean and SD of each statement and the overall value concerning the factor of the proficiency
of target language.
No.

Statement
I agree that high proficiency
in the target language can
23
facilitate
bilingual
development.
I agree that translanguaging
can be applied among
24
emergent bilingual students
effectively.
I believe that translanguaging
enables the participation of
25
lower English proficiency
students.
I agree that once I acquire
high proficiency in the target
26
language it will be easier to
switch between L1 and TL.
The proficiency of target language

Mean

SD

Interpretation

4.10

0.756

High

4.19

0.705

High

4.16

0.825

High

4.22

0.670

High

4.17

0.741

High

Table 4.7 illustrates that the higher proficiency in the target language can facilitate
bilingual development (item: 23, M = 4.10, SD = 0.756), and which makes students easier to
switch between L1 and target language (item: 26, M = 4.22, SD = 0.670). Students highly
believe that translanguaging can be implemented to the emergent bilingual students (item: 24,
M = 4.19, SD = 0.705) and promote the participation of the low English proficiency students
(item: 25, M = 4.16, SD = 0.825).
As shown in the findings, which presents that the students’ target language proficiency
affects the use of translanguaging. Once achieved the high proficiency in the target language
(in this specific context, the target language refers to English), the students’ bilingual
capacities, thereafter, follow closely to develop. Moreover, translanguaging creates the trans==================================================================
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space and enables the participation for the emergent bilingual students, which is highly ranked
from the statistic results.
These findings recalled the previous study by Seham (2020), it showed that the students
with the intermediate level of English whose minds works in their first language in parallel
with English simultaneously, and suggested that the translanguaging can be a strategical
teaching supplement for EFL teacher to use for communication in the classroom. What is more,
translanguaging can reduce the intermediate language learners’ frustration during the
discussions in the classroom, which is also evidenced by Nurhikmah et al. (2020) who stated
that translanguaging facilitates students to understand, therefore, to build students’ confidence
then overcome the obstacles in the target language.
4.2 Results of Qualitative Data and Discussion
The discussion is to answer the second question: how do students perceive
translanguaging as a pedagogical practice? And the pointed to the objective two: to investigate
how graduate students perceive translanguaging as the main approach in the bilingual
classroom. The discussion is based on the results of the qualitative data which is derived from
the interview.
4.2.1 Results of the Qualitative Data
The results of the qualitative data were derived from the interview questions. Each
question will be analyzed by content analysis to investigate the perceptions from the transcripts
of the interview. The findings are presented as followed.
Question 1: “Would you prefer your L1 to be agreed upon at the beginning of a
course and maintained throughout?”
From the findings of the following transcript, the respondent indicated that the students
agreed with L1 usage in the classroom for understanding. This statement is supported by these
excerpts from three of the interviewees during the interview:
Extract: I prefer that the first language is used only when there are some
points that are difficult to explain for teacher or to understand for students
during lessons, and not necessary for teachers to let students use their first
language throughout a lesson (Interviewee B).
Extract: I partially agree with this question, I think too much assistance from
the first language will reduce the opportunity to input the target language.
But if there is no help from the first language at all, students may not be able
to catch the point at the beginning of the class and feel too difficult in the
entire class (Interviewee D).
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Extract: They need L1 to link the concept of other language learning, and
L1 can help them to comprehend. But for high-level learners, if it is possible
should provide more chance to use the L2 (Interviewee F).
This indication demonstrates that the use of the first language in the target language
classroom should be moderate, and students prefer to practice more in the target language as
they believe that learning a new language should focus on the target language. Meanwhile, they
stated that the usage of their first language can certainly facilitate the understanding of the
difficult content, first language can be a tool to link between languages, rather than totally
restricting students to use it. However, there is also a voice notified that using too much first
language reduce the chance to use target language, thus even if the first language does assist
the understanding of target language, learners should pay more attention to learn and use target
language.
As illustrated above, the postgraduate students hold a strong belief that if there are some
information complicated for them to understand, the first language can assist to construct the
meaning-making mechanism between their first language and target language. But moreover,
the target language environment is more important, they suggested that the teachers should
create more opportunities for students to use the target language to acquire the proficiency, and
the welcoming zone of using the first language is also appreciated when explaining
sophisticated terms.
Question 2: “What is your opinion on the claim that the application of L1 in
pedagogy will dominate L2 acquisition?”
The results illustrate that the first language use in the target language classroom can
certainly dominate the language learning, but the second language acquisition should notify
the process of cognition and the mother tongue transfer. These findings are derived from the
three interviewees in the interview.
Extract: The first language has an effect on second language learning, we
call (it as a) positive transfer of mother tongue. Like for example, when
Chinese students learn Thai, they would find some grammatical structure
and the word order are very similar to Chinese language, students can use
this mother tongue’s advantage to learn Thai easier, so that is positive
transfer of mother tongue. In this case, students use their first language can
help them to understand the foreign language easily and deeper (Interviewee
B).
Extract: Acquisition is different from learning, the application of the first
language does help the second language learning, but may work oppositely
to acquisition. The acquisition needs the relevant language environment to
gain it, and mostly prefer no consciousness input and output. But learning is
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built on understanding and consciously language switching. To conclude,
the first language plays a key role in the second language learning, but may
not dominate the second language acquisition (Interviewee D).
Extract: I agree with this claim. Because when someone start to learn a new
language that you don’t have any background knowledge in that language,
learning assisted by first language can help learners to understand directly.
It is obviously. And for some languages have similar grammar rules, which
means if your first language and second language have same language
family (root), they can use their first language to help the second language
learning (Interviewee F).
From the excerpts, most of the students positively comment that the first language can
be utilized for understanding. But one of the interviewees stated that language learning should
be differentiated from second language acquisition. What is more, another interviewee (B)
mentioned the mother tongue transfer during the target language learning process, which
supports that the second language acquisition. Also, the positive mother tongue transfer gives
a place to cultivate a new process on the second language learning and thinking.
In conclusion, the indication shows that the first language used in the pedagogical
practice should address whether the purpose is for learning or to acquire language separately.
In the learning process, students prefer to use their first language to understand, and the first
language can be a vital role to learn the language. However, the process of second language
acquisition is more complex than second language learning, some extra factors should be
considered, such as the second language environment, mother tongue transfer, psychological
factors, cognition, and so on.
Question 3: “What do you believe is the role of the instructor in the multilingual
classroom?”
It can be seen in the findings that instructors are significantly important in the
multilingual classroom. The instructor motivates the students by advising and stimulating them
to learn and use the target language, thus there is an interviewee drew an analogy between the
instructor and a leader.
Extract: The role of the teachers, maybe like a leader, to stimulate or to
make student to practice more, to speak more, or maybe sometimes the
teacher will be integrated into the student, to talk to them together
(Interviewee A).
Also, some students think that teacher should role as the facilitator to help students to
learn the language in the multilingual context, offering supports for those who are in need or
giving advice during the class. This indication is derived from the excerpt from the interview.
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Extract: I think the teacher is a facilitator in a multilingual class. Because
the function of teacher in the multilingual classroom is to offer support and
give some advice to students when needed (Interviewee C).
Extract: When the instructor is teaching in a multilingual classroom, also,
create a language environment can make students be more acquainted with
this language. It is very important to facilitate the students’ language sense
when learning a language (Interviewee F).
What is more, instructor roles as the guidance and the consultant in the classroom.
Extract: Firstly, we have to define the types or purpose of the multilingual
classroom, if the class is only for a second language learning, for example
in intensive reading class for the English major students. The instructor will
play a guide or a consultant role, which may deepen students' understanding
through questioning or discussion. And, what's more, if the class is for extra
purpose, and second language is only an intermedium to learning
knowledge, for example, learning math in English. The instructor’s first task
should make the knowledge clear to the students firstly. Therefore, the first
language is needed to help deliver the knowledge to the students
(Interviewee D).
Extract: For the multilingual classroom, I think for those learners who have
not come into contact with other language before, which means they are the
(language learning) beginners. The instructor will be the guidance for those
learners (Interviewee F).
Interestingly, one of the interviewees states that the instructor can also be the language
compensation in the classroom, which means that the instructor creates a multilingual
environment in which students have a limited chance to immerse themselves in the multilingual
environment and encourage students to communicate in the target language as much as they
can, in so doing, students’ multilingual capacities can be promoted.
Extract: For those learners who have no multilingual environment,
instructors, they make up for the force from multilingual environment,
encourage learners to communicate, and offer chances to students to use
second language (Interviewee E).
In conclusion, these responses suggest that the instructor positively performs such roles
as a leader, facilitator, guidance, consultant in the multilingual classroom, but in where
multilingual education is under development, an interviewee believes that the instructor should
create more chances for students to achieve target language proficiency in advance. Thus, the
findings show that the instructor is crucial in the multilingual classroom.
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Question 4: “What is your opinion regarding whether the instructor should
encourage and promote students to use their L1 in the EFL classroom?”
The findings indicate that the instructor should give a welcoming zone in the classroom
for the students to use students’ first language for a meaning-making purpose. But students
prefer to immerse themselves in the target language environment because they believe that the
more practicing, the more language is gained. Thus, in the EFL classroom, the instructor’s
encouragement under the language learning needs is appreciated by students. The indication is
supported by the following excerpt during the interview.
Extract: Whether or not to use first language should be based on needs. In
other words, using first language is not always necessary, which means if
students can understand what the teacher says in the classroom, then they
don't need to speak first language. Otherwise, they can make use of the first
language knowledge to help them to understand what teachers say
(Interviewee B).
Moreover, instructors encourage the students to use target language can cultivate
students’ second language thinking, meanwhile, assisted with their first language thinking
logic, students can distinguish how different language thinking logic works. Therefore,
instructors should pay attention to create more opportunities for students to that weaker
language, but completely restrict the first language assistance is also unnecessary. There is an
excerpt from one postgraduate student, which can fully support the above statement as shown
below:
Extract: The logic of first language thinking, mostly, is different from the
logic of a target language thinking, using first language too much in the EFL
class does harm to cultivate the target language thinking habits and may
cause the chaos during switching between languages, and hardly allows
students to acquire an authentic local language (Interviewee D).
The instructors in the EFL classroom are important to motivate students to practice the
language. However, when encouraging the student to translanguage, the instructor should also
assist with a proper pedagogy to promote the weaker language or target language (here is
English). Instructors’ encouragement of language usage in the EFL classroom should have
many considerations. Meaning-making for complicated terms is acceptable for most students
in the interview but using too much first language in the English as a foreign language
classroom, will certainly hinder the cultivation of English logic during the learning process.
Question 5: “What is your opinion about whether switching complex content
into L1 can deepen comprehension?”
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This finding shows that the content difficulty makes translanguaging more flexible for
both teachers and students to use in the classroom, which means students prefer to use the
dominant language to help the understanding of the weaker language. To translanguage the
specialized contents into students’ first language during the process of language switching will
facilitate comprehension and be beneficial for second language output. This statement is
derived from the comment in the interview, and the excerpts are presented as follows.
Extract: That is what I usually do. The complexity is from the unfamiliar
vocabulary or its unfamiliar usage and the meaning behind the syntax.
Switching the content into first language to some extent can reduce difficulty.
(Interviewee E).
On the other hand, there is still a comment concerning the way of meaning-making in
the first language that can assist students to understand the complicated knowledge in the
weaker language. Nevertheless, if students could use the simple and easier expression in the
target language to know the complex content in the target language, which can construct
students’ target language thinking. This finding is concluded from the excerpt in the interview
as shown below.
Extract: I think, in many cases, when students meet some complex contents,
it is so hard for them to understand even when teacher explain again and
again. In that case, the teacher can use their first language to let them to
understand immediately. But I think another alternative is, teacher should
try to switch the complex content into simple expressions in target language.
And students also should try to explain difficult or complex words with
simple words. So, if they do, it can help them to use this kind of thinking of
foreign language. (Interviewee B).
In conclusion, using the first language to help weaker language is preferred by most
students. Moreover, the difficulty of the content does affect both teachers and students to use
translanguaging in the classroom, but to learn the target language, there is still a sound position
to rethink the practical language learning and translanguaging usage in the classroom.
Question 6: “How do you perceive that metalinguistic awareness of multilingual
students can affect language learning?”
The findings show that metalinguistic awareness is important to the language learner,
metalinguistic knowledge facilitates students to reconstruct the link or the network between
different languages. It can be seen in the excerpt as follow.
Extract: I agree with that. As I just mentioned, that’s why someone can
master many languages at the same time. They know the rule of learning
languages. They can compare different languages and can easily understand
why it is. (Interviewee E).
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Critically, even if the metalinguistic knowledge based on the first language can be a
tool to link between the first language and the target language, it can also hinder the emergence
of target language thinking. As the excerpt below.
Extract: Multilinguistic awareness does affect language learning; it can be
a source to link to the target language. Well, it also hinders the local
language skills and thinking logic (Interviewee D).
From the indication, metalinguistic awareness has an influence on second language
learning. Some interviewees believe that multilinguals’ metalinguistic awareness does
facilitate students to learn other languages. Meanwhile, there is also a comment that believes
that despite metalinguistic knowledge being a link between languages, it may hinder target
language thinking if it is utilized by an emergent second language learner. Therefore, in
conclusion, multilinguals’ metalinguistic awareness can promote them to acquire different
languages, but for the beginner, their metalinguistic knowledge pertaining to the first language
is certainly negative the emergence of target language thinking logic.
Question 7: “Speaking about society. Do you think that social support is crucial
to developing multilingual education?”
The results indicate that social support is indispensable to the development of
multilingual education. There were various factors concerning the social support mentioned by
the interviewees, for instance, governmental support, social ethos, diplomatic issues,
vocational development, culture, economy, and globalization. These indications are supported
by the following excerpt from the interview.
Extract: Multilingual education involves not only education in school, and
involves multi-culture integration and multi-culture tolerance and multiculture applications in the society. So that, it is a huge topic. Definitely, it
will help school and students to immerse in this multilingual environment,
and are accordingly improve their multilingual ability (Interviewee B).
Extract: The learning environment has a good impact on learner. So, if
country or government can give more supports to multilingual education,
this will certainly have a great help for the multilingual education. For
example, the differences between students studying in international school
with the English as a medium and the students studying in the public school,
the differences are very clear (Interviewee C).
Extract: The social ethos promotes the development of a multilingual
education, especially in the open-economic countries and regions
(Interviewee D).
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Extract: That is the reason why so many people choose to leaning English
as second language because of globalization. Countries are connected
closely in nowadays, not only study requirement but also jobs requirement
are encouraged people to acquire more languages that will more helpful for
their future careers (Interviewee F).
Social support is a huge topic, which is significantly expected by the stakeholders who
need to learn the language. Interviewees considered that society should not only provide a
multilingual environment but also other soft supports, such as multi-cultural tolerance.
Moreover, the social ethos regarding the multi-language speaking capacity also certainly
creates a zone for the evolvement of multilingual education. Different needs make the
requirement of multilingual education to be realized in the related domain, accordingly, which
motivates the students to further the pathway of language learning. In conclusion, social
support plays a key role in multilingual education, different needs make the importance of
social support to be revealed.
Question 8: “What is the role of families in multilingual education?”
It can be seen from the findings that multilingual families can provide more chances
for their children to acquire the different languages concurrently. An example was given and
suggested that the family multi-language environment assists children’s language acquisition
while communicating. The statement above is supported by the following excerpt.
Extract: I think the main function of language is to communicate. So, family
can create an environment of the use of multiple languages. For example,
there is a child, his mother comes from France, and his father is Chinese. So
maybe his mother and father communication in English, in this case, this
child may acquire three languages at the same time, Chinese, French and
English. So, it's very clear that the child can acquire this ability in the
multilingual family. So family is a very important role to give the students
multilingual learning environment (Interviewee B).
Extract: I think the family also plays the vital role multilingual education,
we can see from the experience of those mixed-blood children, they know
three or four languages even they are very young, because their mother and
father or their grandparents know different languages, so that you can see
the differences. And after I learned the language, I also want to create the
multilingual environments for my children (Interviewee C).
Parents attach importance to children’s multilingual development, which was deemed
that a child who has the multilingual input from the family can acquire the capacity to speak a
different language. Meanwhile, the multilingual family environment is preferred by
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interviewee C who believes it will help the children’s multi-language speaking ability once a
multilingual environment is obtained.
Question 9: “What is your opinion about whether target language proficiency
may affect the implementation of translanguaging?”
There is a general consensus of opinion between the interviewees, the proficiency of
the target language proficiency certainly affects the practical implementation of
translanguaging. For the second language learning beginners, meaning-making through
translanguaging is an acceptable pedagogical approach to utilize in the classroom, moreover,
the teacher should indeed use translanguaging to assist low proficiency students to understand
the target language. This statement is supported by the excerpt from the interview.
Extract: I think the target language will affect the implementation of
translanguaging. For example, the role of the teacher in the classroom is to
transfer knowledge to the students, and as an English teacher, if you want to
teach some knowledge, you need to translate the target language into your
mother tongue at first, you need to understand by yourself at first, then you
use your first language to translate this kind of information to your students
(Interviewee C).
However, the need to use translanguaging seems lower among the high proficiency
students, which means the bilingual students whose second language acquisition is more
advanced can also use their restored linguistic repertoire to learn a new language positively.
Also, what is more interesting, the modularity of the mind of the bilingual makes them different
from the monolingual and the language thinking in their minds can facilitate the new language
learning. The comment is based on the excerpt in the interview.
Extract: In my opinion, different language means different way of thinking,
so if you master a language means you can master a new way of thinking.
So, that will help you, that means you have restored, you have many kinds of
the way of thinking in your mind. So, when you plan to learn a new language,
you need automatically consult your mind to learning a new target language.
So, if a person speaks one foreign language, it is easier for them to learn
second, third foreign language, that because they have accepted more than
one thinking pattern in their mind. So, I think the target language proficiency
affect the implementation of translanguaging positively (Interviewee B).
Pedagogically speaking, there is also another respondent who suggests that the inverse
relationship between the needs to use translanguaging and target language proficiency, that the
lower proficiency, the higher the demand of using translanguaging; the higher proficiency, the
lower demand of using translanguaging. Nevertheless, this comment regards the purpose of
meaning-making and understanding for the second language learner in the class.
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Extract: There is a relationship here that the target language proficiency is
higher, the need of implementation of translanguaging is lower. And that is
to see if the target language skills are good enough, for you, there will be
less need to learn it through the first languages help. And the first thing is
the target language proficiency, let's set it as A. And, the need of the
implementation of translanguaging, let’s set it as B. If the A is higher, the
need is lower. And if the A is lower, the need will be higher (Interviewee D).
In conclusion, the target language proficiency does affect the implementation of
translanguaging in the classroom. As the emergent bilinguals who learn the second language
at the very beginning, which means they know little about the second language, the use of
translanguaging can be a tool for students to understand and to do meaning-making. But for
those who have achieved the advanced level in the second language, translanguaging pedagogy
should be reconsidered by the teacher in the classroom.
4.2.2 Discussion of the Qualitative Data
Pedagogical Translanguaging for Emergent Bilingual to Understand
The findings of this study concerning the first language application in the target
language classroom indicated that students prefer to use their first language to make meaning
for a better understanding when encountering the difficult content. However, the consideration
with regards to the mother tongue transfer, students are redundant to use too much first
language in the target language course since it hinders the second language learning.
For emergent bilingual learners, pedagogical translanguaging is a useful tool to assist
students to lay a solid knowledge foundation in the target language, furthermore, the first
language can also link the knowledge behind the language. Translanguaging is not a simple
concept of additive language learning, despite it can be generalized from the pedagogical
implementation to everyday cognitive processing and from the educational setting to every
bilingual’s life (Lewis et al., 2012, p. 7), there is also a support of monolingual ideology in the
second language education. A claim derived from the interview, which suggests that
translanguaging is a useful tactic used in the EFL classroom, but the usage of the first language
should be moderate and the target language environment is more preferred. In the comparison
with those students who are studying at an international school where English is the medium
of instruction, they have more chances to practice and acquire English than those students who
are studying in public school. In that case, it leaves much to be considered how the first
language used in the EFL classroom, there was a point of view believe that despite the
pedagogical translanguaging can scaffold the language resources, the instructor should also
provide the target language environment for the students since the second language
development cannot leave an authentic language practice within the language environment.
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The Necessity of the Target Language Environment for Second Language Acquisition
Second language acquisition is perceived as a complex process while second language
learning is focusing on the process of learning the language. An indication of this study shows
that the role of the first language in the pedagogy aims to dominate second language learning,
but acquisition is not as simple as the process of learning. The schooling conditions among the
institutions, especially for ESL and EFL countries, are different and have some limitations to
immerse students into the target language environment, hence, both teachers and students have
little chance to acquire language unconsciously. As regards to the truism of the difference
between language learning and second language acquisition, according to Krashen (1981) who
emphasized that language acquisition is unconscious, so that it is often happening in daily life,
for instance, “conversing, reading a book, listen to the radio” (Krashen, 1983, p. 136).
Nevertheless, to learn language deliberately which is typically happening in the class, thus
students learn a language with the consciousness for the intended purpose. Krashen (1983) also
indicated that knowledge will be also restored in the human brain consciously if it is learned
with consciousness. Reading a book is a typical acquisition process while it is also a learning
process (Krashen, 1983), concerning the discussion of these study findings, the first language
used in the pedagogy can certainly dominant the second language acquisition, but it should be
differentiated that the pedagogical usage of the first language is more focusing on the learning
process while the second language acquisition focuses on the target language unconsciously
input. So that, the first language as a tool for meaning-making can consolidate the learning of
target language, but the target language should be given more attention by both teacher and
students in the classroom, instead of using the first language throughout the course, but using
the translanguaging to scaffold the development of the dual language.
Target Language Proficiency and Pedagogical Translanguaging Adaption from Natural
Translanguaging to Official Translanguaging
The findings regarding translanguaging as a tactic in the target language teaching
indicated that its implementation should consider students’ target language proficiency, in
other words, the proficiency of the target language does influence the use of translanguaging
in the classroom, which can be also supported by the quantitative findings of the current study.
An indication shows that the proficiency in the target language is lower, the needs of using
translanguaging will be higher, so that there is an emergent consideration with regards to the
target language development and the purpose of using translanguaging in its different phase.
With the development of the target language, students crossed between the point of emergent
bilingual and bilingual, the use of translanguaging should be different.
Williams (2012) differentiates the concept between the natural translanguaging and
official translanguaging, the natural translanguaging refers to both teacher and students using
translanguaging to ensure understanding, the official translanguaging refers to teacher asks
students to understand by using their full linguistic repertoire and it focuses on the interaction
between teacher and students. So that, students can use translanguaging to interact with both
teacher and students by fully applying their both language resources, thus the implementation
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of pedagogical translanguaging can be upgraded from the meaning-making level to the
practical application by practicing two languages simultaneously. Hence, in conclusion, as
regards to the consideration of the qualitative findings, the implementation of pedagogical
translanguaging should pay attention to students’ target language proficiency. For the
Emergent bilinguals, pedagogical translanguaging is used for meaning-making and
explanation. In contrast, a suggestion derived from the interview excerpt illustrated that the
intermediate students should use pedagogical translanguaging for different learning objectives,
such as to ensure dual-language understanding instead of only for partial understanding by
switching the target language into the first language.
It is helpful to encourage language learning beginners to use translanguaging to ensure
understanding. However, using translanguaging for those intermediate level students should
focus on dual-language simultaneous development, the purpose for them to use
translanguaging is to ensure the complete understanding by their whole linguistic repertoire,
thus in so doing, students can be critical during the process of discussion. In other words, the
usage of the first language does help the learning of other languages, for example, the grammartranslation teaching method is typically used in the teaching EFL classroom, the usage of the
native language is crucial to assist students to translate between languages. However, what
should be considered is how to adapt the pedagogy in different phases of learning and different
level of students. Hence, the pedagogical adaption is not antagonistic to the implementation of
pedagogical translanguaging.
Multilingual Education and Learning English as a Foreign Language (EFL)
To be sure, the interviewees did not deny the monoglot practice of target language and
believe that the language immersion program creates more chances to acquire and practice the
target language. Meanwhile, there are still some comments from the current study believe that
multilingualism is a trend in social, family, and educational context. Concerning the
engagement of family and society, which brings the society and school closer to the
development of multilingual education. García and Lin (2017) emphasized the importance of
inclusion facilitates knowledge production since it expands the understanding of the world to
blend the various point of view, as well as the epistemologies of linguistic and cultural practice
(García & Lin, 2017, p. 11).
Bilingual education aims to develop students’ ability to use and speak different
languages in the classroom, there is a belief illustrates that language loss and shift have been
undergone and faced to be marginalized by some national groups, hence it is important and
necessary to carry foreword the bilingual education to revitalize these endangered languages
(García & Lin, 2017). As far as the findings are concerned, several factors make English as a
prestigious language used internationally such as globalization, international business,
globalized economy, diplomatic issues, social ethos, and vocational development. An
indication shows that most English speakers are multilingual around the world, English is one
of the languages in their linguistic repertoire (Cenoz & Gorter, 2020). The use of English as a
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lingua franca tightens the connection among nations, states, countries around the world. The
information from the interview seems to suggest that learning English as a second language
should give more space for students to practice, however, under the current schooling
conditions in the region of expanding circle of world English, there is little English language
environment offered to the students since the native language of instruction has been socially
constructed. Thus, language compensation in the EFL classroom is suggested by the
interviewee. An indication from the interview also pointed out the demands to implement
language education, pedagogical translanguaging brings more possibilities to practice the
language strategically, as well as to help understanding during the instruction of the EFL
classroom.
5. Conclusion
The findings of this study indicate that the different factors highly influence the use of
translanguaging in the pedagogy, these factors can be concluded to two dimensions: external
factors and internal factors. Furthermore, an important suggestion from the indication of this
study shows that the emergent bilingual students translanguage can certainly assist them to
make meaning, but for the intermediate students, it is necessary to find the pedagogical
adaption towards the implementation of translanguaging in the advanced bilingual students. So
that, as regards to the current study, pedagogical translanguaging does help emergent bilinguals
to learn the language, with its implementation which will decrease some potential difficulties
while learning a new language. However, extra consideration is the need to implement the
pedagogical adaption upon different learners.
Dynamic system theory as guidance for the teacher to choose the teaching method is a
possible option for adapting the pedagogical translanguaging in the different language learning
phase. For instance, instead of directly translate or switch the content into the native language,
use translanguaging for a critical discussion in both languages. The language is co-constructed
with the human and the environment (Herdina & Jessner, 2002), so the pedagogy
implementation should consider the objectively existed external and internal factors. The
external factors are derived from the surroundings such as society, family, and school, the
internal factors focus on the individuality differences of people such as the language capacity,
metalinguistic awareness. These factors assert that the implementation of pedagogical
translanguaging enables the stakeholders such as teachers and researchers to adopt it for EFL
teaching within the considerations of diverse respects. So that, there are some suggestions
concerning its practical implementation.
On the one hand, learning the target language in the non-native regions guides the
necessity to adapt the pedagogical translanguaging. For the emergent bilingual learner who
intends to learn English as a second language, the monoglot ideology of English language
teaching and learning seems to be untenable since the tremendous lack of the English
interacting space to be provided. The pedagogical translanguaging indeed scaffolds the
separated unilingual resources of the bilinguals, to be sure, the emergent bilingual students can
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also translanguage for meaning-making. Hence, the findings of the current study suggested that
the adaption of pedagogical translanguaging should consist of the context and the proficiency
of the target language. It is not easy to go against the monolingual ideologies, especially for
ELT, the qualitative data showed that the main point of a language course should pay more
attention to the target language, using too much first language does harm for the emergence of
the thinking of target language. What is more, Aroncena et al. (2015) believe that the main
purpose of teaching English is as much as teachers can to immerse students into the English
context and to set a high criterion of the target language while learning. In these cases,
translanguaging as a pedagogy can be useful for language teaching, but for better development
of the target language, the English-only immersion program can provide more chances to
exposure to the target language context.
On the other hand, from the perspective of translanguaging, García and Li (2017)
propose that the bilinguals’ linguistic repertoires are unitary, but to practice a certain language
or others, which is expected in the bilingual education programs. And thus, rather than pay
much attention to the main instructional language, the practice of another language in the
classroom is also available for expanding of linguistic repertoire. Nevertheless, for pedagogical
translanguaging, it focuses on the separated linguistic resources which are used during the
process of learning. What should be considered is the soft boundary between the first language
and second language. It can be seen in the findings that pedagogical translanguaging does role
as an important tool for both teacher and students during the instruction. However, as regards
to the heterogeneous language backgrounds of the students, the requirement of the teacher
seems to be higher than those of monolingual teachers. Even if the teacher is bilingual but
whose bilingual repertoire not matches the heterogeneous students, it is complex for the
teachers to do the language assessment. What is more, because translanguaging is rooted in
Welsh-English education after all, which is difficult to get rid of the influence of American
language educational philosophy and culture. Those EFL countries’ language environment,
education, social and cultural contexts have their particularities, so the implementation of
translanguaging should be moderate while exploring ways to localize it as a suitable theory in
the field of language teaching.
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Abstract
The study of child writers is a recently emerging branch of scholarly study. It is known
by the name of ‘juvenilia studies’ in academia. The works of child writers grant the reader and
the critic a privileged access into the thought process of children. This paper does a brief analysis
to reveal the post human elements in the thought process of two child writers as revealed through
their works.
Opal Whiteley and Kavya Kompella, two child writers, the former speaking to us from
the 20 century and the latter speaking to us in the 21st, have as the common thread of their
works, the blurring of boundaries between the human and the non-human. Whiteley’s work is a
semi-fictional diary titled The Story of Opal: The Journal of An Understanding Heart where she
recounts her days in an Oregon lumber camp - her days at school, the journeys she makes to her
school, her home and other places near the settlement during the course of which she establishes
a deep bond with all the living and nonliving things in and around the woods that surround the
settlement. Kompella a nine-year old Indian published 110-pages book titled The Three
Adventurers at Fungalore, which rose to the best-selling list of Amazon, India. The book is about
two children, Neel and Nina who are excited to go to their new school, Fungalore, and the
adventures that they have there.
th
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Introduction
The relationship of humans with animals and other non-human entities have been a
subject of discussions, ever since it has been understood that our faulty and at-times-egotistical
perspective of placing ourselves in the world around us is the reason for the ever-worsening
====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Alfin Davis
Post Humanistic Elements in Child Writers: A Brief Analysis of Two Child Writers
37

ecological imbalance in the natural world. Such discussions have often made us aware of the
need to recast and redefine these relationships on a philosophical level. Environmentalists and
other theorists have understood that, anthropocentrism is the bedrock that operates under the
rhetoric of civilizational progress and economic development. Such a philosophy puts humans
above and before all others. The Cartesian idea of the delineation between a thinking mind and a
subservient body in humans further validated the idea of superiority of human-beings as opposed
to animals that cannot think self-consciously about themselves and act according to these
thoughts. When we say that egocentric humans have been responsible for the creation of
ecological imbalance in the natural world, we mostly mean the adult male human. In other
words, patriarchy along with ‘aetonormativity’(a term coined by Maria Nikolajeva in 2010 to
denote the assumption that adult behavior is normative while childish behavior is deviant)1 are
the controlling ideologies behind an anthropocentric perspective. The indifference and, often,
arrogance of governments and corporations, at whose helm mostly sit adult males, are
responsible for the precipitation of this crisis.
The search for alternatives to this Western originated idea of anthropocentrism has led
ecocritics to look at different cultures and ideologies.Theyhave looked at indigenous nonindustrial cultures and other subsets within humans that have their own way of engaging with the
world around them. Such a study helps to break the anthropocentric grand narratives of progress,
reason and mind-body dualism. Feminism has been identified as a complementary aspect of
ecocentrism since patriarchy is the ideology that oppresses both women and nature. Since the
earth itself is often compared to a mother that nurtures those depending upon it and sacrifices
itself for the pleasure of others, ecofeminists argue that the feminine way of living is the answer
to our ecological crisis. But this paper presents a hitherto under-explored alternate perspective of
looking at human-non-human relationships- that of the child’s.
Children and the Non-Human
We have known for some time that children are, more often than not, involved in a web
of relationships with the animals and other non-living entities that they have come into contact
with, in a way similar to their human relationships. But only a few scholarly explorations are
done in this area, most possibly because it is often seen by adults as trivial and essentially
childish. The few investigations in this area are mostly focused on understanding the import of
such relationships in the psycho-social development of children into adults and the valuable
interpersonal skills that they are likely to imbibe from these relationships.
In the light of the ecological crisis that we are currently mired in, an examination of the
child - non-human relationship might yield some benefits in terms of providing an alternate
perspective of viewing the world around us while at the same time being a part of it. It might also
1. For more information on the term, see Nikolajeva.
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help us in rethinking about the versions of posthumanism/s that involve the
magnification/continuation of humanistic traits and extension of human/human-created authority.
Here, I argue,the child’s view presents us with a more organic and ‘naturalistic’ version of
posthumanist thought. The writings of children sometimes known as ‘juvenilia’-for a lack of
better word that includes those who did not grow up to be authors- presents us with the
possibility of a paradigm that treats beings other than ourselves, in a way distinct from what
adults might do.
Zoe Jacques’ Children's Literature and the Posthuman: Animal, Environment, Cyborg sees
children’s literature as brimming with posthumanist potential. She argues that both posthuman
scholarship and children’s literary studies share a concern with margins, absolutes and defining lines
that even functions at a linguistic level. She sees childhood as offering a useful rejection of
hierarchical separation and boundaries and not yet fully inscribed by humanist agendas and more
akin to the sorts of flexibilities in which posthumanism finds pleasure. She goes on to illustrate that
children’s literature enables one to connect with the agencies and voices of various others which she
believes is powerful route to upsetting human dominion, even when emerging unwittingly; it blurs
the boundaries between the human and the non-human as, indeed, between the adult and the child.
This observation applies to the writings of children as well, even more so, since the works of adults
marketed as children’s literature often involves an attempt to reassert the boundaries after breaking
them down.
This relatively unexplored area of child writings not only offer an opportunity to look at
child-nonhuman relationships afresh, but also provides some thought on deconstructing ideas and
customs accepted as commonplace or even natural in humanist thought. The very nature of child
writing hinges on the idea of lack of perfection of craft and lack of development, which are so
essential to a work of adult literature. It subverts rules of composition, parodies them, and uses them
to impart a hint of irony and sarcasm when speaking about the adult world.
Opal Whiteley and Life in a Lumber Camp
Opal Whiteley was a nineteenth century child writer from Oregon, whose observations
and insights in her fictionalized diary, titled The Story of Opal:The Journal of an Understanding
Heart, warrants discussion from an post-humanist perspective owing to the ways in which she
portrays those elements on the periphery of the society. While doing so, she deconstructs
humanist concepts such as time, ownership and reason and paves way for an alternate
understanding of reality. Although the readers of that period liked to think Opal as an epitome of
the Romantic unspoiled child, an analysis of her work reveals that she is not fully free of adult
influence nor is she presenting a utopian world where nature is put above the individual.
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Presenting her thoughts in a disconnected, disjointed manner closely resembling the
stream-of -consciousness technique, the diary of Opal disregards the arbitrary grammatical,
morphological rules of language and rejects humanist ideas of perfection in expression and
thought. Although she was considered to be an Other and was denied agency, her ingeniousness
in using the limited resources available to her, can be seen in the way in which her diary was
written. (see fig.1).

Fig.1. A specimen page from Opal’s original diary written on a paper bag. Source:
http://www.gutenberg.org/files/43818/43818-h/43818-h.htm#photo_p013-h

Opal’s diary recounts her days in an Oregon lumber camp between the sixth and seventh
years of her life- her days at school, the journeys she makes to her school, her home and other
places near the settlement during the course of which she establishes a deep bond with all the
living and nonliving things in and around the woods that surround the settlement. She gives these
animals, birds, flowers and trees, names borrowed from classical mythology, literature and
politics thus subverting the adult norm of naming only their pets. For example,she names her
favourite mouse as Felix Mendelssohn, a crow as Lars Porsena of Clusium, a pet pig as Peter
Paul Rubens and her favourite tree, which gives her comfort in times of distress, as Michael
Raphael. The characters that populate Opal’s elaborate network of interspecies
connections,however, are not pets per-se since they are every bit as involved in her life as a
human-being would. The diary itself is a result of an effort to resist the arbitrary customs and
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compulsions of an anthropocentric world that puts humans and their work above everything else
and sees everything else as utilities.
Opal’s distinctive way of thinking about the arbitrariness of human constructs such as
time,language and concept of land-ownership presents the child-to adopt Wordsworth- as the
‘best Philosopher’ capable of deconstructing structures.
It belongs to a big man that lives in a big house, but it is our lane more than it is
his lane, because he doesn’t know the grass and flowers that grow there, and the
birds that nest there, and the lizards that run along the fence, and the caterpillars
and beetles that go walking along the roads made by the wagon wheels. And he
doesn’t stop to talk to the trees that grow all along the lane (ch. 3).
Although she questions the egotistical, anthropocentric concept of ownership, she doesn’t
scrap the concept; instead, she reworks it to include all those who are truly involved in a web of
life that depends on the place for its survival. The concept that had a human at its centre has now
been reconfigured to have no centrality at all. It should be pointed out that in the process of this
reconfiguration she doesn’t lose her own identity, rather she simply acknowledges the fact that
every creature- living or non-living- is implicated in the web of life. Unlike some nature lovers
who associate forests as primitive places suitable for animals and cities and towns as places
suitable for human life, Opal’s perspective doesn’t separate animals from humans, rather she
advocates the idea of the web of life.
Although Opal has a close relationship with the animals and other non-human entities in
her life she is also intertwined with aspects of human civilization. The very fact that she writes a
diary, a narrative created out of the happenings around her, proves that she isn’t the stereotypical
savage-child that we often read in literature created by adults, but a child with a deep knowledge
of human history and the characters that populate it, capable of recording her own life as she sees
fit.
Another way in which Opal questions the arbitrariness and constructedness of the human
world is by perceiving everything directly and literally, refusing to think through things the way
adults would deem natural and even necessary. For example, when Opal’s mother gets enraged at
losing ten minutes of her time, Opal starts searching for the lost time under cupboards, beds, and
drawers (Whiteley ch. 5). This instance, for an adult will mean that Opal hasn’t developed the
ability to understand metaphors and theoretical constructs; but it opens up the possibility for a
deconstructive analysis of time and the way in which humans become slaves to artificial
constructs. This is another example where the child’s perspective brings down a humanist
conception that has been accepted as natural and as having a role in structuring their activities.
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Another excellent example of her intuitive understanding of the nature around herwhether sentient or non-sentient- is the observations she makes while planting potatoes. For an
average adult growing food is a mechanical activity, but for Opal it is imbued with a sense of
interconnectedness with nature. Although she might not be as learned as an average adult, she
seems to understand that everything non-human is integral to our existence.
One must leave an eye on every piece of potato one plants in the ground to
grow.... And I did have meditations about what things the eyes of potatoes
do see there in the ground. I have thinks they do have seeing of black
velvet moles and large earthworms that do get short in a quick way. And
potato flowers above the ground do see the doings of the field— and
maybe they do look away and see the willows that grow by the singing
creek…. Being a potato must be interest— specially the having so many
eyes. I have longings for more eyes. There is much to see in this world all
about (ch. 22).
The Magical Adventures at Fungalore
One could argue that this is only the example of a single child writer. A century later after
Opal wrote her diary, a girl from India named Kavya Kompella published a book on Amazon,
titled The Three Adventurers at Fungalore,( see fig. 2. below) in 2020. With a character listsimilar to Opal’s diary- at the beginning that names the children, animals, magical characters,
teachers and students,this best-selling book narrates the adventures that some kids have while at
Fungalore, a boarding school.
Although clearly a work of fantasy, the fantastic blends seamlessly into the realistic in
this book. The children seem to accept the magical elements without any qualms. But the most
interesting element that pervades the book is the sense of secrecy from the adult world.
Everything involving the supernatural takes place without the adult teachers knowing about
them. In the first chapter, Neel and Nina’s pet cat Asimoe snuck into their luggage while they
were going into a boarding school where some pets are allowed, and some are not. The children
at the school, on finding out about Asimoe, decide to break the rule of not keeping a cat and keep
it anyway. It is obvious that the adult distinction between different pets doesn’t apply the same
way to the children. When imbued with magic the pets start to talk and reason just like them.
Also, the presence of the ‘Worgic’(a world of magic) doesn’t seem to bother them.
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Fig.2. The front cover of Kompella’s book in Amazon-India website illustrated by
the author herself. Source: https://www.amazon.com/Three-Adventurers-atFungalore-ebook/ dp/B08CZWQ6J1/ ref=sr_1_1? dchild=1 &keywords = The +
Three+Adventurers+at+Fungalore&qid=1616205936&s=books&sr=1-1
In Chapter 8 there is an instance of parents scolding their children who were trying to
make friends with eagles. “You are not supposed to make friends with eagles,” scolded their
mother. “I will take you away from this school if you start making friends with eagles,” said their
father. (47) This shows the boundaries that adults establish with animals and the intolerance that
they show if someone else especially their own children try to break them. The adults in
Kompella’s book are indifferent to the children and their various activities just as Opal’s parents
were indifferent to her.
Conclusion
Although only two books are analysed here, it is safe to say that children’s writings offer
us the possibility of thinking without mental boundaries between the human and the nonhuman.It also presents the opportunity to think deconstructively about man-made concepts and
generalizations that we often take for granted and to be normal. The thought patterns of children
present the possibility of a more natural, organic version of posthumanism as opposed to a
technological iteration of it. Opal’s and Kompella’s works serve to actualize this naturalistic
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version of post-humanism that can destabilize the deep-seated foundations of humanism which is
paving the way to our own extinction.
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Abstract
This paper aims to study the process of Borrowing with respect to the Glass industry of
Firozabad, India. Words keep adding to the Lexicon of a language day in and day out. Terms
used in various industries form an important part of Lexicon of a Language, hence it is important
to consider terms in detail for Phonemic study of a Language. Here, we study terms used in
Glass industry in order to identify the terms that have been borrowed from some other language.
In last few decades, study of terminology has gained much attention; its relationship with
Linguistics has also been appreciated. This paper is a small contribution in this regard. It is
useful for both Linguistics and terminology.
Keywords:
blends.

Glass Industry, Borrowing, Terminology, Word formation, Loanwords, Loan

1. Introduction
It often happens that speakers of different languages come in contact and interact closely.
Naturally, when they come in contact, their languages influence each other. One of the outcomes
of this contact is “Borrowing”. When speakers of these languages communicate with one
another, they learn some part of the other language, and while learning the language they tend to
borrow some words from the other language and use them in their own language. This is how
borrowing takes place.
As the world moved towards becoming a global village, a need for a common language
arose. English came up as a common language and became lingua franca for the whole world. As
the influence of English increased, it led to spread it widely in all the domains. Its spread has
influenced business world as well. Even in the areas where English is not a native language,
people are using it to brand their products. The same has been found in the case of Glass industry
of Firozabad, India. With this work, an attempt has been made to study the borrowed words as
found in the Glass industry.
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2. Background of the Study
Borrowing has been an important area of research in linguistics, and other related fields,
such as Lexicology. There has been a lot of work done in the field in last few decades, even more
after the works done by Einar Haugen and Uriel Weinreich in the field. However, to the best of
our knowledge, no work has been done in the specific area of borrowing in terminology
formation. So, here is a small attempt by the researcher to analyse borrowing in terminology
formation. The research is specifically made on the terminology of the glass industry in India.
3. Purpose of the study
The purpose of the study is to show instances of borrowing in terminology used in the
glass industry. Borrowing is an inevitable part of human language; it is found everywhere, in
every language. Hence, its existence in terminology formation is not an astonishing matter.
Keeping this in view, the researcher tried to find cases of borrowing in the terminology
formation of the glass industry of Firozabad. This area is mainly of Hindustani, which is a
lingua franca of North India. It is basically an Indo-Aryan language and is derived from the
Khadiboli dialect of Delhi. It is a combination of two Indian languages, viz. Modern Standard
Hindi and Modern Standard Urdu.
4. Review of Literature
There are large number of books, theoretical works, and articles on Borrowing as well as
Terminology. However, there is no research work available on this topic in the case of Glass
industry terminology.
4.1. Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English language
This famous book deals broadly with two concepts, viz. nature of meaning, and change of
meaning. The writer attempts to describe the factors responsible for meaning change from
different perspectives. It helped to ascertain a conceptual overview of change of meaning.
4.2. The Analysis of Linguistic Borrowing
This article by Einar Hugen presents a conceptual framework for the study of borrowing.
He gave a new direction in the study of meaning. Definitions of various concepts related to
borrowing have been taken from his works.
4.3. Terminology: Theory, Methods and Applications
This book deals with important concepts like interdisciplinary relationship between
linguistics, terminology, and other related fields. It also deals with the social and political
challenges of the technological society. Another important aspect of this book is methodology,
with reference to specialised language. It helps to understand Terminology as a guardian of
multilingual communication and culture.
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4.4. English in South Asia
This book deals with the study of English as a language in South Asia. It deals with the
distinctive features of South Asian English. This helped the researcher to understand the features
of English in context of India, which was a pre-requisite for the following study.
4.5. A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English
This provides a list of Urdu-Hindi words. The work discusses the Etymology of Words.
Words Which Are Similarly Spelt but Differently Derived is arranged into Separate Paragraphs
according To Their Etymology. This provides a source to know the etymology of words in the
database.
5. Research Methodology
5.1. Data Collection Method
To pursue any research, the most important component is data, as it is the basis of a
research. The quality of research depends on the method of collecting data. A method of
collecting data is needed to achieve a proper data for any research.
In this research work, primary data has been used. It has been collected using primary
interview technique, precisely unstructured interviewing. The researcher visited various
factories of Firozabad, interacted, and asked questions to the workers and owners of these
factories, and bangle market of Firozabad, to get the relevant data.
5.2. Method of Analyzing Data
The goal of analyzing data is to find out the regular form, so that the purpose of the
research can be achieved. In this research, qualitative and descriptive method has been
followed. To analyze the data, the researcher has followed the steps below:
a. Observing the data.
b. Looking for words that have been borrowed from some language.
c. Analyzing the words according to Linguistic changes that have taken place
in their structure.
d. Using writing technique to analyze the data.
6. Word Formation Processes
One of the basic characteristics of language is creativity and/or productivity. Speakers
continuously keep producing and understanding new words. Words keep adding, losing, and
altering their meanings, which we technically call broadening, narrowing, and altering of
meaning respectively. This, in turn, affects the lexicon of the language.
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A large number of words are added to the lexicon by language trends or advertising, or
language change over time. Words are also thrown out of lexicon, sometimes, when they become
obsolete. These become the basis for word formation and leads to a formal description of word
formation processes.
The concept of word formation is in dispute these days. It is a matter of debate as to
whether use the term to refer to changing of the form of the word, or to denote creation of new
lexical items.
Although the two views, viz. morphological change and creation of a new term, seem
easily perceivable but sometimes it becomes a matter of debate, especially in the case of
blending. In this paper we will not get involved in this controversy. Here, we will talk of word
formation in its most balanced sense, viz. “A word formation process… a way in which an
entirely new word comes into a language and/or way in which a speaker creates complex words
from already existing simpler words.” (Okeke, Onyebuchi, Obasi, Tochukwu, 2014)
Bill Bryson in his book “Mother Tongue” identified six ways of creating new words,
which include creating words: “…by adding to them, by subtracting from them, by making them
up, by doing nothing to them, by borrowing from other languages, and by mistake”
(Bryson,1990). Peña (2010), who cited Bryson in his paper, added another way, viz. by
combining them. Peña (2010) describes these ways in the following manner:
1. By adding to them: Word formation processes that are based on adding something are
Derivation; in which morphemes “are added to a root morpheme or stem” (Fromkin,
Rodman and Hyams, 2003), and Compounding; where “two or more words… are joined
to form new, compound words” (Fromkin, Rodman and Hyams, 2003).
2. By subtracting from them: Subtracting basically relates to Clipping, which “…comes
from deleting part (usually the last bit, though not always)” Peña (2010) from a word.
3. By making them up: Making them up refers to making new words with the help of the
process, called Coining; where “words may be created outright to fit some purpose”
(Fromkin, Rodman and Hyams, 2003).
4. By borrowing: Peña (2010) defines borrowing as “Languages that are in contact tend to
adopt terms they lack from each other”.
5. By doing nothing to them: This typically refers to the process of Conversion; which is “A
derivational process whereby an item comes to belong to a new word class without the
addition of an affix” (Crystal, 2008).
6. By mistake: Word formation processes that take place due to mistakes are Back
formation; “A word that is formed from an existing word which looks as though it is a
derivative, typically by removal of a suffix” (Online Oxford dictionary,2019) , and
Misspelling.
====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Hira Dilshad, Ph.D. in Linguistics
Borrowings in Terminology Formation in Firozabad Glass Industry
48

7. By combining: Combining typically relates to Acronyms; “An abbreviation formed from
the initial letters of other words and pronounced as a word” (Online Oxford
dictionary,2019), and Blending; which “…results from combining two words, usually the
beginning of one and the ending of the other…”Peña (2010).
These are some of the important processes of word formation.
Here, we will be discussing Borrowing only.
7. Borrowing
Einar Haugen, who gave new direction to the study of borrowing in 1950s, defines the
term borrowing as: “The attempted reproduction in one language of patterns previously found in
another”. In his view, in new linguistic situations, speakers attempt to reproduce previously
learnt linguistic patterns. In the patterns that he learns, some may be of non-native language.
These non-native patterns are said to have been borrowed from the other language. So, his
definition means that reproduction of any linguistic pattern which does not belong to the
speaker’s own language is ‘borrowed’.
Words often jump from one language to another. During their journey of export-import,
they are likely to be affected by various linguistic, social, cultural, and political variables. These
variables attribute to the process of linguistic borrowing. There are many reasons for borrowing,
among which Bilingualism is an important one. For instance, people these days tend to learn
English as much as they can as English is treated as the international Lingua franca, and they
need English in various endowments of life.
There are also other reasons to borrow words. The main reason is “the necessity”, and it
so happens that when a new concept is introduced, a new word enters into the language for that
new concept. Another reason is “prestige”. We know it well that foreign language, especially
English, is highly appreciated everywhere.
Language borrowing is closely linked to the cultural borrowing because the two depends
on each other. So, it can be pointed out that linguistic borrowing is somehow the result of
language contact or cultural interaction in which people share language, experiences, life aspects,
and other cultural phenomena.
7.1 Types of Borrowing
Einar Haugen has described following types of borrowing.
Import: Import is an item which is similar to the model (in Haugen’s terms), viz. original. It
refers to the case of borrowing in which the borrowed item is quite similar to the original, as
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much as a native speaker could recognise it to belong to his own language. The borrowed item
must be an innovation in the borrowing language.
Substitution: Substitution refers to an inadequate version of the original. In this case the
borrowed item cannot be recognised by the native speaker. Here, the borrowing speaker
substitutes a similar pattern from his language, and the term is not completely alien to his
language.
To Haugen, Borrowing is a process, not a state. However, in discussion, ordinarily the
results, not the process, is described. Following are the “results” of borrowing as described by
him.
Loanword: “Loanword” is the umbrella term for all types of outcomes of the borrowing process.
It can be said that it includes all the other terms. It precisely refers to terms which import the
phonemic shape from the lending language, along with some or whole meaning of the term.
Loan Blends (Hybrid): Loan blend refers to the cases in which only a part of the phonemic
shape of the model is borrowed, while the rest is simply substituted from the recipient language.
In simple words, it can be said that hybrid words consists of parts from different languages. For
example, the term ‘monolingual’ has a Greek prefix and a Latin root. Similarly, Pennsylvanian
German imported English “plum pie” and made it [blaumә pie], importing ‘pie’ and substituting
[blaum], viz. Plum.
Loan Translation (Calque): It can be said an extension of Hybrid. In Hybrid, a part is imported
from the other language, and the other part is retained from the recipient language. However, in
loan translation the whole form is substituted from the native language, and only the concept has
been borrowed. In other words, in loan translation a word or phrase is borrowed from another
language by word-for-word translation. For example, Hindi has borrowed concepts like ‘prime
minister’ as /prәdha:nmәntri/, etc.
8. Instances of Borrowing from Glass Industry
Language spoken in Firozabad is mainly Hindustani, which is a mixture of Hindi-Urdu.
Hence, most of the terms used in the Firozabad glass industry are from Hindustani. But, as we go
through the data collected from the industry, it shows a large number of instances of borrowing,
which have been discussed below.
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8.1 Loanwords in the Glass Industry Terminology
Loanword refers to a word which has been imported in a language along with its
phonemic shape, and some or whole meaning. In this section we are going to discuss the cases of
loanwords as found in the glass industry terminology.
The loanwords have been analysed to find the source language, and to discuss any
changes that have taken place while borrowing the words. The data has been represented in
tabular form to make it more appealing and easier to understand.
1. Borrowing of the term Cutting /kәTiŋ/
Entry no.1
Meaning
/ kәTiŋ /
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Cutting
-V
Phonological change
Morphological change
No change
Category change

Gloss
To cut something
Semantic change
Expansion

Above table shows borrowing of the term / kәTiŋ / from English language. English word
cutting means ‘to cut something’, however in the glass industry it refers to a kind of bangles
which have cuts over their surface. Keeping these points in view, it can be said that the term has
encountered a category change, from verb to noun, and semantically the meaning has specialised
from a more general sense of ‘cutting something’ to ‘a specific type of bangle’.
2. Borrowing of the term /sa:Tәn/
Entry no. 2
Meaning
/sa: Tәn /
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Satin
-N
Phonological change
Morphological change
Ә
I
No change

Gloss
A type of cloth
Semantic change
Expansion

Above table shows borrowing of the term /sa:Tәn / from English. In English, the term
satin refers to a type of cloth which typically has a glossy surface and dull back. In the glass
industry, the term is used to refer to bangles which have a glossy appearance. Phonologically, the
term has encountered a vowel rising, as /i/ is a high vowel. Morphologically, there has been no
significant change. Semantically, the term has encountered a meaning expansion, as the term
which referred to a type of clothes now refer to a type of bangles also.
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3. Borrowing of the term /ɟipsi/
Entry no. 3
Meaning
/ ɟipsi /
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Gypsy
-N
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Member of Romani
Semantic change
Shift

Above table shows borrowing of the term /ɟipsi/, from English. In English, the term refers
to gypsies, which is a colloquial name of the Romani. However, in the glass industry, it refers to
a type of bangles which is made up of a comparatively stronger material, making them stronger
than other glass bangles. As the two meanings have no direct connection with each other, so it is
a case of shift of meaning. However, there has been no phonological or morphological change in
the form of the term.
4. Borrowing of the term /faivstar/
Entry no. 4
Meaning
/ faivstar/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Five star
-Adj.
Phonological change
No change

Morphological change
Category change

Gloss
Denoting
highest
standard or quality
Semantic change
Shift

Above table shows borrowing of the term /faivstar/ from English. In English, the phrase
denotes high quality or standard, however, in the glass industry; it refers to a type of bangles,
which have four lines of white colour over their surface. This suggests that this is a case of
meaning shift. Morphologically, this is a case of category change from adjective to noun. There
has been no significant change phonologically.
5. Borrowing of the term /sәčin/
Entry no. 5
Meaning
/sәčin/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
Gloss
Sanskrit
Sachin
-Adj.
Pure
Phonological change
Morphological change
Semantic change
====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Hira Dilshad, Ph.D. in Linguistics
Borrowings in Terminology Formation in Firozabad Glass Industry
52

No change

Category change

Shift

Above table shows borrowing of the term /sәčin/ from Sanskrit. In Sanskrit, the term
means ‘pure’ whilst, in the glass industry, it refers to a type of bangles which have four black
colour lines running through their centre. As there is a change in the meaning, that too without
any prior connection, hence it is a case of meaning shift. Morphologically, category change is
found from adjective to noun. Phonologically, there has been no change in the term.
6. Borrowing of the term /lәstәr/
Entry no. 6
Meaning
/ lәstәr /
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Luster
-N
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Shine or sparkle
Semantic change
Expansion

Above table shows borrowing of the term / lәstәr / from English. In English, the term
means ‘shine’, whilst in the glass industry it refers to a type of bangles which have a shine
surface. This shows that this is a case of shift in meaning as the two senses have no connection
between them. There has been no other change in the form of the term.
7. Borrowing of the term /renbo/
Entry no. 7
Meaning
/renbo/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Rainbow
-N
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Multicoloured arch
Semantic change
Shift

Above table shows borrowing of the term /renbo/ from English. In English, it refers to ‘a
multicoloured arch formed in the sky due to the refraction and dispersion of the sun’s light by
rain or other water droplets. However, in the glass industry it refers to a type of bangles which
are decorated using chemical colours. As the two senses are distinct, so it is a case of meaning
shift.
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8. Borrowing of the term /pᴐliš/
Entry no. 8
Meaning
/pᴐliš/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
/pᴐliš/
-N
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Substance to smoothen
Semantic change
Expansion

Above table shows borrowing of the term /pᴐliš/ from English. In English, the term refers
to a substance used to make something smooth and shinier. However, in the glass industry it
refers to a type of bangles which are polished with golden colour.
9. Borrowing of the term /kәTiŋpᴐliš/
Entry no. 9
Meaning
/ kәTiŋpᴐliš /
A type of bangles
Source language
Gender
Category
Engilish
Cutting
-Compound
polish
word
Phonological change
Morphological change
No change
Category change

Gloss
Cut and polished
Semantic change
Shift

Above table shows borrowing of the compound word “cutting polish” form English. The
term is made up of two English words, viz. “cutting”, meaning ‘to cut something’ and “polish”,
meaning ‘a substance used to make something smooth and shinier’. As their meanings indicate,
the two words are distinct in form and meaning, and have no explicit relationship. However, in
the glass industry, it refers to a type of bangles which have cut on their surface and are polished
with golden colour.
10. Borrowing of the term /bra:s/
Entry no. 10
Meaning
/bra:s/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Brass
-N.
Phonological change
Morphological change
No change
Category change

Gloss
A metal
Semantic change
Meaning expansion
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Above table shows borrowing of the term /bra:s/ from English. In English, the term refers
to a metal. However, in the glass industry, it refers to a type of bangles which is made up of
Brass. There is no phonetic change in the phonological and morphological form of the word.
Semantically, this is a case of meaning expansion, as the semantic boundary of the term “brass”
has expanded form referring to a metal to a type of bangles also.
11. Borrowing of the term /bᴐs/
Entry no. 11
Meaning
/bᴐs/
A type of bangles
Source language
Gender
Category
English
Boss
-N.
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Chief, head
Semantic change
Shift

Table above shows borrowing of the term /bᴐs/ from English. In English, the term means
‘a person who has charge of an organisation or worker, such as chief, principal, etc. However, in
the glass industry, it refers to a type of bangles which is made up of brass and iron. These
bangles are considered to be the strongest ones among all types of bangles. This suggests that the
term has been connotatively used in this case as the term “boss” indicates the strongest position
in an organisation, similarly, bangles named “boss” are the strongest ones among all.
Phonologically and morphologically there has been no considerable change in its form.
12. Borrowing of the term /bloәr/
Entry no. 12
/bloәr/
An iron rod
Source language
English
Blower

Meaning
Gender
--

Phonological change
No change

Morphological change
No change

Category
N.

Gloss
Person or thing that
blows
Semantic change
Meaning expansion

Above table shows borrowing of the English term /bloәr/. In English, the term stands for
‘a person or thing that blows’ or ‘a mechanical device for creating a current of air to dry or heat
something’. However, in the glass industry, it refers to ‘a long, hollow, iron rod used to carry
molten raw material and to blow the material with mouth’. This rod is used while making glass
bowls. This is case of semantic expansion as the semantic boundary of the term has expanded to
incorporate this particular type of rods in the meaning of this term.
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13. Borrowing of the term /graindәr/
Entry no. 13
Meaning
/graindәr/
A machine to make cuts over bangles
Source language
Gender
Category
English
Grinder
-N.
Phonological change
No change

Morphological change
No change

Gloss
Tool used to grind
something
Semantic change
Meaning expansion

Above table shows borrowing of the term /graindәr/ from English. The term, in English,
stands for ‘a tool or device used to grind something or smoothen something’. In the glass
industry context, the term is used to refer to ‘a machine with an iron cutter which revolves
continuously to make decorative cuts over the surface of glass products’. This can be seen as a
case of meaning expansion as the semantic boundary of the term has expanded from a grinding
machine to a machine that makes cuts over glass by cutting its surface.
14. Borrowing of the term /bᴐl/
Entry no. 14
Meaning
/bᴐl/
Molten raw material in a specific quantity
Source language
Gender
Category
English
Ball
-N.
Phonological change
Morphological change
No change
No change

Gloss
Sphere-shaped object
Semantic change
Meaning expansion

Above table shows borrowing of the term /bᴐl/ from English. In English, the term stands
for ‘any object that has a spherical shape’. In the glass industry, it refers to a specific quantity of
molten raw material. This is a case of semantic expansion as the shape of the raw material, in this
case, resembles to that of a ball. There has been no change phonologically or morphologically.
8.2 Loan Blends in the Glass Industry Terminology
As we have already discussed, a loan blend is one in which some phonemic shape has
been borrowed and some has been substituted from the host language. In this section we are
going to discuss cases of loan blends as found in the glass industry terminology.

====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Hira Dilshad, Ph.D. in Linguistics
Borrowings in Terminology Formation in Firozabad Glass Industry
56

1. Formation of the compound /kәTiŋka:mda:r/
Entry no. 1
/kәTiŋka:mda:r/
Source terms
Term
/kәTiŋ/
/ka:mda:r/

Meaning
A type of bangles
Language
English
Hindi

Gender

Category

Gloss

---

V.
Adj.

To cut something
Inwrought

Above table shows formation of the compound term /kәTiŋka:mda:r/. In the glass
industry, the term refers to a type of bangles which have cuts over their surface and are decorated
with sparkle filled in. The term is formed by combining one word from English, viz. cutting
/kәTiŋ/ to suit the cuts, hence its borrowed, and one word from Hindi, viz. /ka:mda:r/ to suit their
ornamentation. The compound is a copulative one as both of the combining words are equal in
meaning, both acts as the heads.
This is also a case of borrowing as one of the terms is from a foreign language, English.
2. Formation of the term /ba:dәlkәt/
Entry no.2
/ba:dәlkәt/
Source terms
Term
/ba:dәl/
/kәt/

Meaning
A type of decorative item
Gender Category
Language
Hindi/ urdu
-N.
English
-V.

Gloss
Cloud
To cut

Above table shows formation of the term /ba:dәlkәt/. The term is a combination of two
terms, /ba:dәl/ meaning ‘cloud’, and English term cut /kәt/, meaning ‘to cut’. In the glass
industry, the term refers to a type of decorative item which has cloud shaped cuts over the
surface to beautify it. The term is formed perfectly as it holds both the characteristics of the item
equally. This is a case of borrowing as one of the terms is borrowed from a foreign language.
This is a copulative compound as both the words have equal roles to play, and hence both are
heads.
Note: We are not going to discuss loan translation in this paper as no cases of it were found in
the glass industry terminology.

====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Hira Dilshad, Ph.D. in Linguistics
Borrowings in Terminology Formation in Firozabad Glass Industry
57

9. Conclusion
Borrowing is an inevitable part of human communication; we, consciously or
unconsciously use words from other languages every now and then. It has always been important
in linguistic studies. Scholars from various fields of language have worked on borrowing. But,
not significant work has been done on borrowing in terminology formation. This paper is a small
attempt in this regard.
The paper discusses the data collected from the glass industry of Firozabad. Only the
instances of borrowing from the data have been discussed in this paper. The data shows that
there has been an intense use of borrowed terms in terminology of glass industry. Most of the
terms, which the researcher could get reach of, have been borrowed from English language,
which is seen as a prestige language in the said community. There is a scope for further studies
in this context. This study can be conducted on a larger scale in the glass industry, as well as in
other small and large scale industries.
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Abstract
Clannism is the most important issue that has played a great role in shaping all aspects of life
in Somalia. Yet, it has received little attention by scholars, policy makers, and writers who concern
with Somalia: its history, culture, life, civil war, state failure, and peace- building. Therefore, the
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current study is an attempt to investigate and explore how Somali Clannism is represented in
Yasmeen Maxamuud's novel Nomad Diaries: Life, War, and America. It, accordingly, examines
clannism with a wide lens, seeking to understand how this important facet has affected the Somali
society as represented in the novel under the study. In attempting such a broad theme in such a short
study, this paper aims to introduce the reader to the key images of clannism. The study concludes that
the Somali clannism is, first of all, represented as the main marker Somali individuals identify
themselves and, therefore, it is viewed as a threat to national identity and social cohesion. It is also
depicted as a form of political identity in a sense that the president Mohammed Barre established his
political system on the basis of clannism. Finally, clannism is represented as the agent of destruction
in Somalia after the collapse of Barre's regime in 1991 as the revolution was mainly based on
clannism.
Keywords: Clannism, Somalia, clan identity, affiliation, lineage, national identity, rebellion.

Yasmeen Maxamuud
1. Introduction
Somalia has received a great attention by scholars, historians, journalists, and researchers to
examine and explore the main issues connected with all the aspects of the society: the Somalis' daily
lives, personal views, outlooks and aspirations. Literature, especially poetry, has been one of the most
important vehicles used not only to articulate the people's problems and social and political
challenges but also to tackle their own identities as being expressed by Samatar, who considered
poetry as a medium by which Somalis ask, "Where do I come from? and Who am I?"According to
him, poetry, in Somalia, is not art for its sake, but art for a cause. The poet has been the spokesman of
his own clan to the extent that he or she is capable of stirring up the most violent passion of his clan
into a lethal war but is also capable of cooling those passions for peace.
Yet, Somalia has become in a dire need for those writers who should give national ethnicity
priority rather than clan identity and for those who raise all issues related to all Somali people as a
whole. Among those writers who belong to Somalia rather than to their own clans is Yasmeen
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Maxamuud, a diasporic novelist living in the United States. In her novel Nomad Diaries: Life, War,
and America, she concerns with the portrayal of the lives of Somalis, specifically of women, in
Somalia under Barre’s cruel militant regime, the civil war of 1991and its impact on people, and
Somali refugees and their settlement in America. Through tackling these issues, she, moreover,
focused on clannism as the most important issue to address. This is due to the fact that clannism was
the main cause of political conflict and civil war in Somalia.
The significance of this study, therefore, lies in the fact that it offers scholars, Somali
politicians, decision-makers, clan-leaders, as well as the Somali people useful insights that foster a
better understanding of clannism and its role in the Somali society today, which is the most important
factor in the process of peace-building. As some argue, it is this situation ‘that both scholars and
policy makers need to address in order to end the Somali internal war and create a viable state’
(Osman, 2007).
2. Literature Review
2.1. Contextual Background
Somalia is a sovereign country in the Horn of Africa. It is considered as the most culturally
homogeneous country in Africa. Most of Somalis are ethnic people who trace their ancestry
agnatically (“related through male descent or on the father's side” https://www.merriamwebster.com/dictionary/agnatic) back to a foundational bifurcation that categorises them as either
Samaale or Sab (Fox, 2015). Historically, Somalia consists of six major family clans: Dir, Darood,
Isaaq, the Hawiye, the Digil, and Rahanwayn or Merifle. The first four are Samaale clans, follow
pastoral lifestyles. The second two belong to Sab, depending on agriculture (Fox, 2015). According to
Lewis, clan family is the ultimate unit of clanship. The genealogical length of a clan family can count
up to thirty generations to a common ancestor. In this sense, over time, these major clan families
expanded and broke down, according to agnatic descent, into smaller units known as lineage groups
or clans, which are themselves separated into subclans, and each subclan is further subdivided into
sub-subclans (Fox, 2015). Each of these clans has been identified by its own definite region with its
distinct social, economic, and political outlooks.
In spite of being one ethnic community with the same language, religion, culture, Somalia is a
clan-based society. The clan is an important social organization in the social structure that dominates
its people socially, politically, economically, and culturally, for a clan is "the inherited patriarchal
lineage of ancestors, passed down orally in detail, generation to generation, determining origin, social
standing, and access to territory, property and power" (IRIN, 2001). As a crucial source of identity,
"clan," as being articulated by one of the social workers at the children's home, "is everything here.
You need clan to marry, to get credit, to get a bank account, to get property, to belong. Without clan,
you are a nobody in society" (IRIN, 2001).
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To put it differently, Somali's primordial identity is established by membership to a
segmentary clan lineage system which is considered as "the most important factor that has historically
defined the identity and social relations of Somalis"(Osman, 2007). The majority of people identify
themselves in the terms of their clans. Clan members are united and identified by the bonds of
primary lineage, which is seen as the most distinct heredity set within the clan. Their identities are
shaped by their clan affiliation and their loyalties are renounced to their clan. Accordingly, clan
identity was promoted by a strong, informal education system under which the young learn how the
kin system works, and which clan and sub-clan they belong to, and how the clans relate to each other
(Elmi, 2016).
In Somali society, the impact of clan identities was very vital. Traditionally, the clan system
was constructed as a dire need for nomadic people to survive in the barren of the Horn of Africa. First
of all, this was due to the fact that clan allegiance was the only form of identification outside of one's
name. It was the means to place someone, to determine their social standing, their region of origin
and who their family and friends were. Secondly, as its history demonstrates, such a system offered
Somali people a social safety net, providing them with stability, justice, protection, and security.
Moreover, the clan was the social and political unit of organization and government (Ssereo, 2003, p.
26). Each clan had its own leaders and council of elders, and land was communally owned and
managed (ibid, p.26). It was the basis that structured law and social activities within and between the
various clans. It was viewed as a source of unity and cohesion, according to Ssereo, who states that
clan identity “under normal circumstances, shared cultural values, traditions and customs as well as
language are the basis for unity and social cohesion” (ibid: p. 39).
However, if clan is praised as a cultural and social unit for Somali society organization, why
did Somalia fail to remain stable after independence? What was the role the clan structure or system
had in the collapse of the post-colonial state? There has been a vast literature on these two questions.
It indicates that clan is not problematic, it is clannism that has caused all the problems including the
failure of the state in Somalia.
Clannism has influenced the politics, stability, and peace in Somalia in the contemporary era.
According to Ssereo, "Somali political conflict, government crisis, and ‘clan-based civil war’, ‘have
both revealed the negative consequences of clan politics and the manipulation of clan differences to
achieve power"(Ssereo, 2003, p. 27). It is described as a double-edged sword; while functioning as a
factor for peace and stability, it has been proved to be "a source of division, conflict," (Lewis, 1994)
bloodsheds, xenophobia, and masculine control in Somalia (Musau, 2013). Moreover, Wam and
Sardesai (2005) hold the view that clan segmentation has been used to divide Somalis, to mobilize
militias, and even fuel rampant clashes (World Bank, 2005). Somali political actors use it in the quest
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for political dominance and monopoly of the state or for preventing the emergence of a strong state
run by another clan (Osman, 2007, p. 4).
While clan refers to a social organization, clannism is "the politicization of the clan system"
that has engendered clannism as a socio-political ideology (World Directory of Minorities: Somalia :
Somalia Overview, 2013). In other words, while clan was regarded as a political unit existed in the
cultural context of pre-colonial Somalis, clannism is the new form of politics established in both the
colonial and post-colonial eras. In the colonial era, clan, according to Samatar, was institutionalized
and legitimized as the only political unit to access the colonial state resources, and, accordingly, each
clan chief was to act as "the middle man between the state and the members of his clan" (Samatar,
1997). After independence in 1960, clannism as a political identity continued as the new state failed
"to produce leaders genuinely capable of rising above the issues of clannism" (Odowa, 2013). In
addition, the new Somali constitution created after independence and the president Abdirashiid Ali
Shermaarke (1960 –1969) both failed to address the national integration and establishing strategies to
move citizens away from clan loyalties and towards national objectives.
As it has been noted above, Somalis are subjected to a primordial identity defined by clan
affiliation, and, accordingly, members of each ethnic group should act on clan ethnicity as a political
identity (Leroy, 1989, p. 5). For instances, each clan sought "status and position in the politics
through clannism" (Adam, 1992). Similarly, the members of each clan surrender their rights to their
clan leader, Hence, any leader intending "to participate in the political process must portray himself
as an advocate of the interests of his clan" (Luling, 1997). Such a rigid loyalty compels him to adopt
whatever action viewed to be in the interest of his clan even if it is detrimental to others. In this sense,
he had to take advantage of opportunities to achieve personal and clan interests, allocate resources,
provide employment, or ensure security for members of his clan. Thus, Somalis, in spite of their
desires for a stable national government, became disappointed with "the incompetence of the
leadership of the first Somali civilian government" (Odowa, 2013) as "the new political elites actively
engaged in nepotism, corruption, injustice and the theft of government resources" (Elmi,
Understanding the Somalia Conflagration: Identity, Political Islam and Peacebuilding, 2010, p. 20).
Under the militant regime of Mohamed Siad Barre, who came to power on October 21, 1969,
after the death of President Shermaarke, breaking down the clannism as well as the unification of the
great Somalia became the main political goal Barre intended to achieve. However, he failed and,
instead, he aimed to strengthen his personal power and totalitarian leadership of Somalia in the name
of the scientific socialism (SS). This ideology was an attempt to blend socialism and Islam and to
overcome the persistent force of tribalism. Its objective was to overcome the dangers of clan-centered
identities and oppositions that could threaten the collective national identity.
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In spite of all his attempts, clan and lineage did not wither away as “they were so deeply
embedded in the social, political, and economic fabric of the country’s institutions and the existence
of inequalities between and among families continued to be manifested” (Chopra et al. 1995).
Moreover, Politics, based on clan identity and affiliation was made worse by Barre himself who used
it as an attempt to maintain power. He favored his lineage and turned inward to rely on his family
clans to provide the key members of his government and administration in so much that his
government came to be dubbed the MOD; Mareehan (his clan), Ogaden (his mother’s), and
Dulbahante (his son-in-law’s). Thus, the application of clan interests into the political system led to
the fact that:
the state has been perceived by the public as an object of clan competition – a
tool for political and socio-economic aggrandizement – rather than a common
framework for the socio-economic and political development of all Somalis
irrespective of their clan affiliation (Osman, 2007, p. 2).
And this resulted in fueling the conflict and breaking up the civil war in the contemporary
Somalia.
3. Discussion
3. 1. Nomad Diaries: As A Critique of Clannism in Somalia
3.1.1 Clannism as Detrimental Threat to National Identity and Social Cohesion
Any state is said to be made up of homogeneous individuals sharing the same language,
culture, religion, and history. Such cultural, linguistic, and historical similarities make the state a
nation- state characterized by unity. These features are normally reflected by a national identity
shared by all members of a community. The relationship between the state and people are well
described by citizenship under which citizens are granted certain rights and they adhere to certain
duties and responsibilities and owe their allegiance to it. It also generates a sense of belonging to
citizens in order that social cohesion can be established.
National identity or belonging is considered as the most essential need of the human being.
Such importance is due to the fact that it is acknowledged as the crucial factor not only in defining
and understanding who we are but also determining the social bonds that we create and the rights and
duties we share. "To belong," according to Anthias,
is to be accepted as part of a community, to feel safe within it and to have a stake
in the future of such a community of membership. To belong is to share values,
networks, and practices and not just a question of identification (Anthias, 2008,
p. 8).
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In Somalia, the situation is, however, totally different. Thought it was articulated in its
constitution that Somali citizenship is linked to Somalia as a nation- state, most of Somalis mainly
identify themselves by clan identity, not Somali nationality. Each of these clans is identified by its
own definite region with its distinct social, economic, and political outlooks. Its members are united
by the ties of clan lineage and blood, their identities are shaped by their clan affiliation, and their
loyalties are renounced to their clans. This rigid loyalty to their respective clan tethers their identity
solely to their particular clan instead of Somalia. Somali Diasporas also create a sense of belonging
not to their homeland, but to their own clans.
In Nomad Diaries, Maxamuud criticizes the social role of the clannism in self- identification
and social interactions. Marcus Oliver, an African American, of Somali origin, loses his sense of
belonging; he belongs nowhere. In spite of his being Americanized, he feels virtually lost. He is
marginalized from the mainstream life in America to the extent that he is forced to question who he
is. In such a miserable situation, he is expected to maintain his national identity, strengthening his
cultural links and bonds with his country, Somalia. Ironically, he cuts himself off from his national
identity and instead he locates himself to his own clan in the motherland.
Thus, for Somali diasporas such as Oliver, clan identity is a means of belonging. With
knowing of his belonging to the Ashanti clan, Oliver can finally escape a lifetime of not knowing
who he is. As he states, “The only legacy this country [America] had given me is racism and
marginalization- now I belong to a traditional clan in the motherland!” He feels happy that he has “an
identity beyond being a black (Somali) man in America. He was now an Ashanti” (Maxamuud,
2009).
Moreover, clannism plays a great role in shaping the social interaction among Somalis. First
of all, it divides clans into two categories: major and minor clans. The members of minor clans are
considered as untouchable or unclean by the majority clans. The clan structure also excludes them
from social mainstream life, prevents and punishes inter-marriage with members of majority groups
(Last, 2011, p. 8). Clannism is also the basis on which social relationships are based on. In Hamar, for
example, Nadifo, the protagonist, and her husband, Cartan Gedi, the Foreign Minister, interacts
socially only with those who belong to their kin. Only their fellows are accepted to come to them in
their palace as the Foreign Minister is willing to address their needs with ease.
Not only in the homeland, but also in America, Nadifo and her husband’s personal
acquaintances and affiliations are also based on clan. In marriage, Nadifo's daughters, Warsan and
Henna, for instance, are said to be preserved for suitors who possess the proper lineage within their
kin. For this reason, Nadifo rejects Khadija’s proposal of asking Warsan’s hand to marry her son,
Mahad. Addressing Nadifo, Khadija wonders “Why” is he less, because he is not from your clan? Is
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that why he cannot marry Warsan?” (Maxamuud, 2009) Nadifo also never approves Haybe’s
marriage to Ceebla because of the clan as she believes that Haybe will dirty her own blood line. For
her, Ceebla is not a fine noble girl as Nadifo comments “She is a Gobaad! Why would you marry a
Gobaad?! She is lower than you. She is not your equal (Maxamuud, 2009, p. 26)).
Based on what has been mentioned, it is obvious that the supremacy associated to clan
identity has influenced the national identity and citizenship. Instead of being based on loyalty, duties
and responsibilities that come with being a citizen of Somalia, citizenship is based on the basis of
belonging to a particular clan. In this sense, clannism became the source of crisis and conflict rather
than a cause of social cohesion and unity. This is to say that it became the source of the Us - Them
dichotomy in all social relations in Somali society. The Us – Them dichotomy among Somali people
and clans had been increased and supported not only by the colonizers but also by the regimes of both
the president Shermaarke (1960 –1969) and Barre (1969-1991), whose political regimes were clan
oriented; both failed to transcend people's loyalties to the state above the clan linage.
3.1.2. Clannism as a Form of Political Identity
Yasmeen Maxamuud, in her novel Nomad Diaries: Life, War, And America, succeeded in
offering a vivid portrayal of Mohamed Siad Barre’s regime. In 1969, Barre, or Afweyne (Big mouth)
as being referred in the novel, held power through a military coup. His primary aim, as he pretended,
was to elevate the supremacy and loyalty to the state in order to establish national unity beyond the
favouritism based on clan lineage and, accordingly, his government gained the support of the public
in its early years of ruling the country.
Yet, people became disappointed as Barre established the most militarized repressive
authoritarian regime in the Horn of Africa. In spite of his policy of national unity through
implementation of scientific socialism in 1976, Barre resorted to clannism as a form of political
affiliation. He politicized clan structure to attain the political power and control economic resources
of the centralized state he had established. As a result, instead of founding a national state, Barre,
under the name of Scientific Socialism, established a clan- based political system dominated by clan
elites of his favoring clans that supported him to dominate and control the state. He strengthened his
political allegiance to "the Marrehaan clan, his patrilineal line, and the Ogaadeen and Dulbahante
clans, from which his mother and brother-in-law traced their respective lineages" (Ssereo, 2003, p.
34).
Through reading the novel, it is evident that Barre's manipulation of clannism led to nothing
but the overspread of oppression, marginalization, poverty, and the violation of the rights of equality
and equal participation in politics and sharing of the economic resources. In this sense, Barre's regime
did not bring any kind of development to the country. Instead, he exploited clan structure neither to
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bring all Somalis together and unify them under one flag nor enhance unity, equality, freedom, and
justice, but to dominate and entrench his grip on power and capture all aspects of life.
Under the systematic use of the clan political system, Barre's regime advanced the
governmental positions of the members of the ruling clans. According to Ssereo, "prestigious
government posts were allocated to individuals from these Barre's three clans (Ssereo, 2003, p. 34)).
They were, thus, privileged to high-ranking positions and rewarded with state economic resources in
terms of property, businesses licenses, international aid, and so on. Thus, those political leaders used
the state to control other clans and state resources to the extent that a popular saying spread in
Somalia in the 1980s that “the Marrehaan are drunk on power; the Dulbahante are drunk on pride; the
Ogaadeen are drunk on powdered milk” (quoted in Lewis 1994: 165).
While those three clans were privileged by the regime, other clans were marginalized
economically and politically. Barre exploited Scientific socialism as an instrument to accumulate
wealth, enrich, and empower himself and his regime through exploiting and harassing the public.
"Afweyne” and "his family lived excessively around the globe as a result of SS,” as depicted in the
novel that he "stashed citizenry funds in fat Swiss bank accounts in the name of SS. Poor peasants
and informal business women gave their hard earned change in the name of SS …Farmers saw their
farms taken by SS" (Maxamuud, 2009, p. 26).
Like Afweyne, his favoring clan political elites and ministers were privileged to wealth,
prestige, accommodation, health care, and education. They lived fully, be satisfied with their wealth
earned in the name of SS. They believed themselves to be “the elite that ruled the masses endlessly as
if it were a given right" (Ibid, p. 62). They lived in beautiful palaces. Take the palace of the Foreign
Minister, Cartan, as an example. It took six years to complete, costing about one million dollars. It
was built as “a replica of a palace {Nadifo} had seen in Milan,” in Italy. Having “various themes of
Moroccan, Turkish, Japanese and European culture,” it was decorated by “the world-famous interior
designing company Piera Renzo International” (Ibid, p. 24).
Their children were also privileged to get good health care and education. For example, they
were sent abroad, to the U.S. and Europe to study while other children did not have even the right to
dream about travelling overseas to study. Geelle, Cartan’s son, had been afforded an opportunity to
go to the United States to study because of his father’s position in government while “his friends
lined the passport office with false identifications to escape the cruel dictatorship” (Ibid, p. 30).
On the contrary, Somali people were not privileged to live such a lavish life. They were
economically marginalized. They were prevented to get their rights granted to them by the
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constitution, exploited, and harassed by the regime. They lived a miserable life with poverty and
hunger as depicted in the novel:
When Nadifo built a mansion that cost a million dollars, her neighbors hid their
hunger shamefully. They may have eaten a meal a day if at all, when Nadifo’s
food was imported from Europe and the Middle East. But they were shocked
when it was all taken away. Call it naiveté or self-indulgence, but they expected
their magnificent lives to remain undisturbed, while their neighbors ate, smelled
and lived poverty (Ibid, p. 65).
Unlike the political elites, people sought and struggled not for status and prestige, but for justice and
equality "for better schools for their children, building houses, buying Japanese cars and throwing
trendy weddings". Yet, they lived poverty and were "limited to the remnants that were thrown their
way" (Ibid, p. 62). Accordingly, they lived:
As if {they} enjoyed the poverty, limitations and inequality that existed. As if
they enjoyed seeing Nadifo hop from one country to another and hear names of
countries they could only associate with her. As if they consented to the lifestyle
Nadifo and her family lived (Ibid, p. 62).
Thus, it is apparent that there were some clans who were privileged to control Somali politics
and economics while other clans were not only politically and economically marginalized but also
subject to brutality, suppression, and oppression. As Barre "ruled the country for more than twenty
years with an iron fist” (Ibid, p.23) through highly centralized system with all the powers in Hamar,
the capital city, and was assisted by the military who had been identified with particular clans. He
also established a repressive security apparatus to suppress his people and prevent any rebel against
his regime. He made them live in fear as he used to give speeches that propagated fear that became a
“part of everyday living like eating, praying and breathing" (Ibid, p.26). Accordingly, Somali people's
right of freedom of speech was totally banned and violated; they were silent, timid, and frightened,
having no voice to express their anger, discuss the cruel political conditions they lived in, or reveal
their suffering and struggle for equality, and if they were “caught discussing political affairs, it
[would result] in the suspicious and deadly disappearance of the culprit”(Ibid, p. 22).Even when
feeling a need to express their wrath, they “cursed him under their breath, unable to trust their voices,
as if their own words would betray them, leaping out of their mouths to the ears of a callous few
called guulwadayaal (victory pioneers)" (Ibid, p. 22).
Moreover, through his external military support, Barre, as the narrator claims, "policed the
streets with an agonizing gaze which followed people everywhere, hovering over them. God-fearing
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adults would look over their shoulders to assure themselves Afweyne and his henchmen were not
following”. He also handpicked and recruited rural drifters “to spy on the bewildered citizenry” and
to create a gap between them. People “became suspicious of each other. Every clan held abhorrence
for the next, with people just about having enough” (Ibid, p. 27). The regime, furthermore, had
“encouraged animosity among clan groups and used massive military force to put down popular
protests”(Lyons A. I., 1995, p. 8). As Visman puts it, ‘while Siad Barre’s repressive regime incited
widespread distrust of central government, his strategy of divide and rule left a legacy of deep interclan hostility and resulted in a number of clan-based insurgencies" (Visman, 1998, p. 3).
3.2.3 Clannism as the Agent of Destruction in Somalia
Barre's Clan-based political system that led to a deep inter-clan hostility political and
economic inequalities, social injustice, brutal dictatorship, and repression that fatigued Somali people
gave rise to the emergence of armed rebel movements based on clannism. They all emerged together
to overthrow Barre's military regime. They were willing to participate in that rebel "to get rid of the
thief, brutal, cruel, evil SS” (Maxamuud, 2009, p. 27). In spite of Barre's repressive terrorizing
measures to encounter and overcome those rebels, they succeeded in defeating the regime on January
27, 1991.
However, the rebellion was based on clannnism. It was activated not by national interests but
by enmity and revenge. The warlords of armed-clan militias took the advantage of the revolt not only
to overthrow Barre's authoritarian regime and advance personal and clan interests but also to take
revenge against each other as the narrator states that those who once “had only one thing in common:
[the goal] to oust Barre; beyond that, they hated each other as much as they hated Siad Barre”
(Mukhatar, 1997, p. 55).
Accordingly, the war they waged against the regime “degenerated into clan conflict, revenge
bloodshed, ethnic cleansing, destruction, predatory looting, banditry, and occupation of valuable real
estate. People witnessed loss of lives of parents, brothers, children, or relatives. The rebels attacked
the regime leaders' palaces, murdering their families, and looting their properties and livestock. All
were killed in the clan conflict as the attackers were willing to perform revenge killing and "slaughter
as many people as they could in the shortest amount of time" (Maxamuud, 2009, p. 35). The scene
was too dreadful to describe:
Bodies began to pile up. Corpses of men, armless corpses of women, children’s
lifeless bodies, and adults with horrified expressions lay alongside bullets and
discarded machetes that had delivered their ends. … Pristine Persian rugs had
lost their luster. Like so much else in the house, they were now defiled with

====================================================================
Language in India www.languageinindia.comISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Mansour Mohammed Ali Faraj and Dr. Ali Saleh Ahmed Al-Haidari
Representation of Somali Clannism in Nomad Diaries: Life, War, and America by Yasmeen
Maxamuud
70

blood. The smell of death joined potent sandalwood, amber, and musk attar from
Persia and Arabia (Ibid, p. 39).
Like the gun, rape was used as a weapon to terrorize, humiliate, and dishonor clans through
women bodies that “provided perfect vehicles for revenge” and cause a permanent impact on their
clans (69). the armed militants victimized and "violated mothers, wives, grandmothers, and pregnant
women, indiscriminately” in the public (Ibid, p. 69). These women were gang raped not out of sexual
desire, but out of animosity and revenge. For example, Henna, the protagonist's daughter, was gangraped by a number of rapists motivated by resentment, enmity, and revenge oriented towards not only
her family but also her clan as a whole. They raped her because they:
wanted to destroy their enemies through her body. They wanted to permanently
mark her, impregnate her with a hateful reminder, a vendetta. Her body would
become a causality of war, a pillage of virtues, and a place to hold an enemy
child until birth (Ibid, p. 64).
Clannism, thus, became the agent of evil in spreading conflict, destruction, violence, and
mischief in Somalia. It was, according to the protagonist's son, Haybe, a burden and “a curse that had
created the civil war-the brutal murder of his brother, the dismemberment of innocent people, the
skinning severing, and chopping of children, and violating women”. This is why he despised his
mother’s obsession with clan, which he viewed as “the knife that had slain her family, destroyed her
daughter, and pillaged her homeland” (Ibid, p. 205. Thus, the hope of Somali people that:
the fall of the dictatorship would lead to a more peaceful and prosperous
Somalia soon faded away as the country descended into a still yet unfinished
civil war that saw the state replaced by warlords, clan militia and weak
authorities (Harper 2012, p. 57).
This was due to the fact that warlords’ leaders of armed clan-based factions had failed to set
up a working governance structure that could lead to build a new strong state and bring stability,
justice and peace to people after the ouster of Barre dictatorship. Instead, they succeeded only in
“planning the massacre of innocent civilians in the name of clan warfare, taking arms in the name of
clan cleansing,” waging a “monstrous war” against each other, and “tearing apart their lines and
devastating their homeland” (Maxamuud, 2009, p. 224).
Thus, Somali people's disappointment in the politics was again repeated in a sense that the
leaders who led the rebellion forgot the rhetoric of revolution and promises of change and,
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accordingly, the old practices of misgovernment, corruption and tyranny returned in invisible ways
until they become as obvious as practices of the Barre's regime.
Conclusion
The current study shows the negative influence of clannism and comes to conclusion that
clannism in Somalia has become the curse of Somalia. It has influenced the Somali society in all
aspects of life. It is acknowledged as the main cause of conflict and the failure of the state. Socially, it
has been depicted as a threat to national identity and social cohesion. It is considered as the main
marker for constructing Somali identity. People identify themselves in terms of their own clans, not
on the basis of citizenship to the state- nation; they derive their identity from their shared ancestors
rather than the sense of national belonging and citizenship. This rigid loyalty to their respective clan
chains their identity solely to their particular clan instead of Somali national identity and citizenship
and determines their social relationships with each other.
Moreover, from the political perspective, the situation was getting worse and worse. Siad
Barre, despite his attempts to transcend clan lines and inculcate loyalty to Somali nationalism, failed
to address clan system and make use of its advantages to unify Somalis in terms of the nation and
build a strong state united by a national identity shared by all people. He promoted and
institutionalized clannism as a means of political identity. He relied on clannism as a major informal
structure of governance to maintain power through placing his trust on political leaders chosen from,
his own clans, alienating other clans from political participation. In addition, he exploited clannism as
a policy for rule and divide, aiming at creating hatred among various clans.
Barre's political clan-based system sustained its power by force and terror, leading to
inequality, social injustice, marginalization, and oppression. As a result, this ‘ethnic favouritism’
prompted the creation of factional groups who gathered together against the regime and finally,
defeated it in 1991. However, the victory they won turned to the most horrible catastrophic war based
on clannism the Somali people have ever faced. The revolution was activated not by national interests
but by enmity and revenge. The armed-clan leaders mobilized local militia and fought each other in
order to defend and protect clan interests and take revenge against other clans. Thus, instead of being
a means of safety and protection, clannism became the agent of evil in spreading mischief, conflict,
destruction, violence, and non-end civil war in Somalia.
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Abstract
Death is inevitable which occurs to all in life that gives an end. Dylan Thomas holds
sentimental feelings of death. The poem Do not go gentle into that good night was dedicated to
Thomas’s father. It contains a universal message that death is inevitable. The author of the poem
insisted on his father not to accept the death by calmly and peacefully. The speaker describes a
series of different people -- “wise men,” “good men,” “wild men,” and “grave men”—
who do fight against death (1, 2). The author of this article interprets and presents the late Dr. M.
Karunanidhi, a powerful creative writer and public speaker, and former Chief Minister of Tamil
Nadu as having all the qualities which were represented by Dylan Thomas as “wise men,” “good
men,” “wild men,” and “grave men” qualities. Also, as a man who had fought in the court of
justice for his Tomb at Marina Beach, Chennai and also fought against death at the age of 94.
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1. Introduction to Dr. M. Karunanidhi
M. Karunanidhi was born on June 3, 1924 in Thirukuvalai in Nagapattinam district,
Tamilnadu. He was widely known as Kalaignar. Karunanidhi was a multifaceted personality —
journalist, poet, playwright, script writer - whose fiery dialogues in films unleashed changes in
Tamil Nadu’s social scene. He took part in agitations against the inclusion of Hindi in Tamil
Nadu in 1940. He published a handwritten newspaper Manavar Nesan (“Friend of Students”)
which and later formed the first student wing of the Dravidian movement, Tamil Nadu Manavar
Mandram.
The anti-Hindi agitation was revived by the DMK in 1965, leading to massive antiCongress sentiments amid much violence. Karunanidhi also published Murasoli, a monthly
which grew to become a weekly and later as a daily. Last year it celebrated its platinum jubilee.
Dr. M. Karunanidhi, the DMK leader, had contested 13 times in Assembly Elections and won all
of them. He has also been the chief minister of the state for five times.
2. Introduction to the Poem on Do not go gentle into that good night
The poem written by the Welsh poet Dylan Thomas in a villanelle format has five stanzas
of three lines each and the last (sixth) stanza has four lines (3).
Let us examine the stanzas to get a more thorough understanding of what is being
expressed and what it might mean. Do not go gentle into that good night was first published in
1951. Though the poem was dedicated to Thomas’s father, it contains a universal message (4).
The author insisted on his father not to accept death calmly and peacefully. The poem
encourages the dying—the sick and the elderly—to fight bravely against death. The poem also
celebrates the vibrancy and energy of human life, even though life is fragile and short. The
author of this article answers this question by describing Dr. M. Karunanidhi, former Chief
Minister of Tamil Nadu who was “wise men,” “good men,” “wild men,” and “grave men”—
who had fight against death. Dr. M. Karunanidhi is assumed to be the one of people having the
characteristics of the different people - “wise men,” “good men,” “wild men,” and “grave
men”—who had to fight against death.
3. Dr. M. Karunanidhi as Wise Man
When Mrs. Indira Gandhi's Government at the Centre needed the support of 25 DMK
MPs for its survival, Dr Karunanidhi acted as a “Wise Man” by giving the support to Mrs.
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Gandhi to show the majority in the Parliament with the agreement that two major projects be
sanctioned for Tamil Nadu involving huge central government investment (7).
1. Tuticorin Port and
2. Salem Steel Plant.
Both projects were responsible for generating large employment to unemployed youths in
the State. Tuticorin Port is renamed as V. O. Chidambaranar Port Trust which was declared
to be a major port on 11 July 1974. It is second-largest port in Tamil Nadu next to Chennai and
fourth-largest container terminal in India (7).
This wise man recognizes that he can’t escape from death. But that doesn’t mean that this
“wise men” simply accepts death. Instead, the author, notes they “do not go gentle into that good
night.” He resists death, trying to win more and more projects for the welfare of the people. The
speaker treats this as a model for other people to emulate.
Dylan Thomas expands on this metaphor in the second line, where the speaker proclaims
that the elderly ("old age") should fight ("burn and rave") against death ("close of day") just as
fiercely as if they were still young. The speaker wants him to “rage, rage” against death: He
should “burn and rave”—fight fiercely and bravely—as his lives approach the end. He was a
wise man who knew death is coming and he fights until the end. M. Karunanidhi was a wise
man who knew death was coming and he fought against the death at the age of 94 by rage. In his
elderly age he proclaimed that if he continued, he would have brought some more welfare
schemes for the people.
4. Dr. M. Karunanidhi as Good Man
Dr. M. Karunanidhi’s contribution to the welfare of the people of the State was immense
as a Good Man. For Independence Day and Republic Day, only Governors unfurled the national
flag. In 1974, Tamil Nadu CM Karunanidhi’s letter to Prime Minister Indira Gandhi changed the
tradition of state Chief Ministers unfurling the national flag on the occasion of Independence
Day (8). He made supply of Electricity to all the villages. During his period, he enacted the Law
for equal property rights to women and 30 per cent reservation for women in Government
services (9). He made Free Education to Most Backward Classes and subject to income ceiling to
Backward Classes up to Degree level. Also, he initiated the Free Education to Scheduled Castes
and subject to income ceiling to women up to Degree level (10, 11).
The Uzhavar Santhai (Farmers’ Market) scheme was introduced in 1999 in Tamil
Nadu by the Chief Minister of Tamil Nadu Dr.M.Karunanidhi for the welfare of the farmers
and society. Uzhavar Santhai is a place where the farmers can sell their products such as
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vegetables, cereals, oil seeds, fruits, to consumers without any agent or middlemen. Also, he
accomplished renewal of 117 old Uzhavar Sandhais and 45 new Uzhavar Sandhais during his
period (12). Free bus passes for students. During his period Financial Assistance of Rs.6000/disbursed to each of 20 lakh 11 thousand 517 poor pregnant women as a Good Man. Karunanidhi
launched Chennai Metro Rail, and a new building for Tamil Nadu Legislative Assembly.
The lines read, "Good man, Dr. M. Karunanidhi the last wave by, crying how bright/his
frail deeds might have danced in a green bay." There are two instances of light imagery in these
lines: "bright" and "green bay" (water often appears to be green or blue on a sunny day). These
words help describe the "good" man's life, which is full of light and energy. After all, even
though his deeds are "frail"—which means "minor" or "insignificant" in this instance—he still
might have "danced." In this passage, we can see how the living good me are full of a vital,
powerful energy.
The word "good" in the phrase "good night" is ironic: the speaker definitely doesn’t think
death is a good thing! The strong consonance in the line—the /n/ and /t/ sounds in "Do not go
gentle into that good night"—underscores the speaker’s bristling, fierce passion: his fighting
spirit.
At the end of stanza three, The poet urging people to resist death courageously rather than
simply accepting it by repeats the line, "Rage, rage against the dying of the light," which indicate
that the good man, Dr. M. Karunanidhi raged against death, just as the wise man did.
5. Dr. M. Karunanidhi as Wild Man
The DMK Conference held at Trichy in February 1970 floated one of its most popular
slogans by Dr. M. Karunanidhi -- “State autonomy” for Tamil Nadu: “Maanilathile Suyatchi,
Mathiyile Kootatchi" (Autonomy in the State, and Coalition in the Centre) as a wild man. Dr. M.
Karunanidhi’s argument was that an ideal Centre is the one which left sufficient powers with the
states and kept just enough power with itself to protect the integrity and sovereignty of the
country.
Dalmiyapuram was a town near Trichy, named after industrialist Dalmiya who had set up
a cement factory there. Kallakudi was the original Tamil name for the town. On July 15th, 1953.
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) members had launched a protest against the renaming of
Kallakudi as Dalmiyapuram. Anti-Hindi slogans were raised, and the members were busy
erasing the Hindi name board at the railway station. Dr. M. Karunanidhi along with other four
members less than 30 years holding a black flag, jumped off the platform and laid down on the
track where a running train was expected.
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The young curly haired man M. Karunanidhi wearing a black shirt was fined and
sentenced to five months in prison. He refused to pay the penalty, stayed in prison for more than
a year and since then came to be known as ‘Kallakudi konda Karunanidhi’ (13).

Photo.1: Dr. M. Karunanidhi fought for State Autonomy as Wild Man.
Courtesy: The News Minutes.
The wild man Dr. M. Karunanidhi "do not go gentle into that good night," just like the
wise men and the good men before them. It is a remarkable achievement which has been
declared that M. Karunanidhi who fought for Social Justice and State autonomy had to fight for
his Tomb even after his death at the age of 94 (14).
6. Dr. M. Karunanidhi as Grave Man
In stanza five, the author introduced the last group of men: the grave men, near death who
see with blinding sight. In this line, his use of Grave almost has a double meaning, metaphors,
referring both to men who are saddened and those who are physically sick, aged, and near to
death. Dr. M. Karunanidhi, grave man had the gift of "blinding sight," which allowed him to see
when others have been blinded. He felt the strains of a long life, at the age of 94 but now he had
faded to the point of showing no fire or life at all. This is a horrifying sight for the grave man,
and it inspired him to "rage, rage against the dying of the light."
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In the final stanza, the poet begs his dying father to "rage against the dying of the light."
It is clear that the poet's father is near death, and that the poet is both commanding and begging
him not to go.
7. Conclusion
The first three lines of “Do Not Go Gentle into That Good Night” establish the poem’s
themes and its form. This is a poem about death, and it makes a passionate argument about how
people can face death with dignity. This poem by Dylan Thomas was dedicated to Thomas’s
father and the author of the poem insisted on his father not to accept the death calmly and
peacefully. “Do Not Go Gentle into That Night” was written sometime in the late 1940s and
early 1950s. Dr. M. Karunanidhi didn’t accept his Good Night calmly and peacefully. This poem
was written sometime in the late 1940s and early 1950s. The poet Dylan Thomas published it in
1950’s whereas Dr. M. Karunanidhi’s all the mentioned qualities represented by Dylan Thomas
were revealed after 1950’s. Dylan Thomas had no chance of awareness of Dr. M. Karunanidhi’s
qualities, otherwise he would have insisted on his father not to accept the death but follow Dr.
M. Karunanidhi who was having all the qualities represented by Dylan Thomas as “wise men,”
“good men,” “wild men,” and “grave men” qualities as a man who had fought in the court for
his Tomb at Marina Beach, Chennai and also fought against death at the age of 94. We may also
conclude that Dr. M. Karunanidhi was a social reformer who fought for social justice and State
autonomy had to fight for his Tomb when he lost his soul with his body; that is, after his death
also at the age of 94.
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Abstract
In this fast-growing and evolving world, usage, and adoption of technology both in and
out of the class have displayed an essential component of the learning process and incorporates
almost every domain of the learning aspects. It aids in learning distinct entities irrespective of
their levels of challenges by incorporating both viewpoints of learning i.e., competence as well
as performances of the learner. Through multiple experimentations, observations and case
studies, various researchers established their point of view that how technological aids enhance
language pedagogy and learning. This paper mostly concentrates on the survey of the literature
which extensively illustrates the usage of various emerging technologies in the domain of
English as a second/foreign language teaching and also examined the outlook for employing
technology in English language teaching classes. This paper also proposes some
recommendations for more conforming applications of technologies in distinct language
learning scenarios. The literature review indicates that the successful integration of technology
will heighten the language learning experiences.
Keywords: Technology, language learning, language skills, integration, English language
teaching
Introduction
Technology is something that is defined by different experts and scholars in different
ways. (İşman, 2012) said that technology is something that employs the functional application
of consciousness, especially in a definite area and it is a process of arranging any task using
technical methods, processes, or knowledge. Its practice does not only incorporate machines
and instruments, but also includes properly structured relations with different humans, devices,
and the environment. Technology determines its significance and that is why it is appreciated
by various educators to be an important element for providing high-quality education. In
today's world where technology inscribes in every field, educators necessitate going in hand
with the latest trends to impart better teaching methodologies and formulate a productive
learning curriculum for the learners. Technology plays an influential role in devising the
teaching and learning environment. It emerges as an essential part of developing learning and
teaching modules through which learners’ learning can easily be facilitated. It plays an
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indispensable role in improving the learning experience from the commencement program to
finally delivering it (Eady & Lockyer, 2013).
Research Methodology
The study implemented in teaching English as a second/foreign language with the
proper integration of technological aids is remarkably compelling and compels a systematic
literature review. All the recommendations, detailed studies and literature that were included
in this paper are from refereed journals and authentic sources. The data is collected and filtered
for apprehending the refined data which incorporates all the relevant topic as comprehensively
as feasible. While drafting this paper all the abstracts, readings, case studies, results,
limitations, and recommendations were scrutinised thoroughly and documented accordingly so
that it renders the most relevant information and can promptly present the main intent.
Technology and Language Learning
Due to the advent of technology the entire curriculum of the class shifts dramatically.
Now numerous technologies are accessible for all those who desire to learn a foreign language.
These technological advancements promptly support them in enhancing their learning
capabilities. It involves learners by accommodating them to the authentic examples from the
target language culture. It also possesses the endowment of consolidating their classrooms
undeviating to the country whose language they are drilling to learn. It is now an obvious fact
that technology functions as an influential medium that promote all types of language learning
skills. Listening, Speaking, Reading, and Writing are the language skills which needs to be
mastered. To accomplish personal, organizational, professional goals and to maintain perfect
living conditions in every circumstances appropriately, the individuals need to bring about
improvements in LSRW skills. Numerous technologies are there which acts as a catalyst that
facilitates the language learning experience and can be included in various types of technology
(e.g., Skype, e-Book, Social Medias, E-portals, Forums, Wiki, Blogs, etc.) into the language
learning curriculum. In today's world where human beings are surrounded by various types of
technology especially in this crucial period of a pandemic the technology becomes more and
more popular, it gives rise to the use of various forms of technology in the learning module
which enhances the skills of the learners. Various tools and applications are there which
enhances language learning such as: Computers, Mobiles, Laptops, Kindle, Tablets, Over-head
projectors, Radios, Televisions, Internet, ICT. Various mediums are there to help learners in
learning new language skills, such as: Social Media, Online equipment for English language
learning, Numerous Online language-related courses, multiple feature films in English
Teaching.
Various available tools help the trainer to make a learning environment by cultivating
a sense related to the target language community accompanying with numerous interactive
training activities that promote foreign language learning skills. It entitles the learners to
engage in learning activities and expedites the learners in eliminating multiple barriers of time
and space. Technology-based language learning stimulates consonant engagement among
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learners by giving them freedom of learning and allowing them to explore a module of learning
where they actually can experience learning round the clock regardless of their location and
status.
Technological Integration and Language Learning
Dockstader (2008) said that integration of technology assists in improving the
educational environment. According to (Hennessy et al., 2005) technology is actually an
amalgamation of how educators employ them to deliver everyday activities more efficiently
and how practicing technical advancements in various domains can aid in re-shaping these dayto-day activities. Due to technological advancement, various tools are readily available which
empowers the instructors to deliver their instruction and differentiate their pedagogical
approaches which will go hand in hand with the situation, and also reasonably accommodate
the competence level of the learners. It also facilitates the various classroom activities that
mainly focus on the learners' performance and other practical aspects. It plays a vital role in
improving learners’ language knowledge and skills, and also contributes equity of opportunity,
regardless background of the learner. Born into a technologically advanced world and
providing the top-notch technically advanced environment is not enough, learners should be
taught and impart all the instruction in such a way and mode that they became familiar toward
the existing technology and can access all the available resources readily, only then they can
understand all the skills quickly and can maximize their learning to the fullest (Bennett et al.,
2008). In a modern time when human civilization is pacing toward advancement in every
domain of their life, how a core field like education remains untouched by this aspect. The
emergence of technology is the result of progression in the human civilisation. It has the
potential to modify existing language teaching methodologies when blended with the language
learning practices and aids the teaching module and surmount all the complications faced by
both learner and educator by delivering an accessible way for every single mind. The foremost
advantage of technology integration with the traditional module of teaching practices is that
now it has been utilized for both assistance as well as enhancing all the language learning skills.
(Shyamlee & Phil, n.d.) supported this view that the methodology for English language
teaching has been immensely transformed due to the advent of technology.
Ahmadi, 2017 asserted that one of the essential components for learning is the
methodology that instructors practice in their classes to expedite the language learning process.
Becker, 2000 also adds notable fact regarding technology in English language teaching he
stated that computers are considered as an influential instructional device in language classes
that is readily accessed by teachers as well as learners and provide convenient access to
language learning to both instructors as well as learners. It allows flexibility in teaching
modules and methodologies by imparting remarkable freedom in the core curriculum.
According to Lam & Lawrence, 2002 and Gilakjani, 2013, technology assists learners from
various backgrounds in numerous ways, it also aids in enhancing their learning capabilities by
providing them an engaging approach to learning. It assists their learning process by rendering
them with innumerable resources for their aspired information that is just a click away from
them. They advocated that in today's era technology is hard-wired in the core curriculum of
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language learning, educators as well as learners are somehow using it consciously or
unconsciously. It is unusual to locate any class which exercises language learning and refrains
from employing any technology.
Technology also ensure Learners’ active participation and cooperation that is one of the
most influential media for language learning. Learners can work collectively with mutual
understanding to comprehend the given assignments and learn cooperatively through
understanding their peers’ work (Keser et al., 2011). Technology opens many gates for the
learners through which they can learn whatever they want to in an effective way, it proves itself
a powerful mechanism for learners to master the unknown desired field of expertise. Today
number of Learners across the globe expedited by the application of latest relevant technology
which seems like a catalyst in their learning module. As a teacher one should illustrate the
effectiveness of technology to strengthen the curriculum in a way that a learner can enhance
the accurate employment of technology in acquiring their language skills (Costley, n.d.),
(Murphy et al., 2003). Technology extends its area and emerges as a medium that possesses
the potential which can readily develop the interest of the learner, and also operates as a
mechanism that can undoubtedly support both learners and educators promoting language
learning skills for their students. Honey et al., 2000 stated that by using various computer led
technology benefits the learner as well as teacher in improving teaching and learning.
Employment of computer technology benefits teachers in meeting their learners’ educational
needs. According to Bransford et al., 2000, computer technology actually supports in
developing and devising global societies which have both learners as well as educators who
connect regularly for an immeasurable comprehension of language learning, it also uncovers
various paths for numerous opportunities, through which every member got benefitted.
Unquestionably technology can execute an essential purpose in promoting and enhancing
language learning skills, but at the same time, the effectiveness of all those technological
intermediaries entirely endures on the acquaintance, expertise and knowledge of the language
trainer who practices it in his classroom or teaching practices and promotes the environment
of language learning. Larsen-Freeman and Anderson, 2011 backed the possibility that
technology contributes to teaching and promotes the learners in employing their competence
into performance in a real-life scenario. Moreover, Tomlison, 2009 and Genç lter, 2015 stated
that computer-based activities support learners in finding suitable and authentic materials. It
also aids in obtaining rapid information. All these supporting means motivate them to learn
more. Harmer, 2007 and Genç lter, 2015 stressed that educators should go in pace with
technology and motivate learners to do so as it the future of education which is going to replace
the traditional approach of language teaching. They emphasized that educators should
encourage learners in finding relevant projects by employing computer technology. By
applying these methods, one should organize a successful language learning program.
According to Bull and Ma, 2001, technology renders unlimited support and provides various
resources to language learners. Clements & Sarama, n.d. indicate that the effectiveness of
relevant technological materials can be valuable for language learners. Harmer, 2007 stated
that computer-based language learning programs can be very impactful in developing
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cooperative language learning in learners. Use of Information Communication Technology
operates as an incentive in stimulating learners and teachers to operate in innovative ways. The
instructor can undoubtedly be comprehended that as their students develop competence, they
necessitate an autonomous system that promotes self-relying language learning system, in that
case they have numerous alternatives to suggest their learners to choose from, which renders
them self-paced learning module, and also imparts instructors an option to track their learners'
activities. Successful integration of technology has various positive aspects of language
learning skills. It encourages learners to participate in the classroom and proffer them
confidence to practice language in a real-life scenario, through this it makes learners active and
strengthens their language learning capacity, and also aid them in retaining further knowledge
which supports in making them more independent. There are various ways through which
technology can be integrated into language learning classrooms. The cognitive approach
suggested that the learners have an advantage in capturing an opportunity that enhances their
susceptibility to the target language meaningfully. In the social approach, learners are provided
with numerous possibilities and opportunities that can enhance their performances in social
interactions and also assist them in practicing real-life skills. The employment of technology
in the classroom completely transforms the pedagogy scenarios across the globe. It promotes
the curriculum in a way that completely transformed the long continued predominated
traditional method of teaching where the teacher functions as the nucleus of the classroom and
whole class were teacher-centric. But now the inclinations have completely shifted from
teacher-centric to learner-centric. In the learner-centric classroom, teacher act as a facilitator
and their main motive is to guide their learners’ in learning the required skills. This conversion
determined to be extremely beneficial for learners as it adds their competence level and
promotes their real-life performances.
Language Skills and Technological Integration
Listening: Listening is an influential language skill that necessarily be comprehended
at a very initial spot, it aids in decoding the encrypted message and accommodates the listener
with more immeasurable understanding to respond suitably and assist in explaining the
significance of the conversation. The use of technology in listening originated as simple audio,
which was recorded on an audio cassette, from there it expanded gradually and develops as an
influential shift in the domain of language learning skill. In today's scenario when most of the
learners grappled in mastering the skill of speaking and ascertain it as a challenging aspect of
learning English, but when it comes to advancing both speaking skills as well as
comprehension, comprehensive listening is something which is highly recommended.
Listening and reading text simultaneously is an excellent technique to commence advanced
listening skills. Whispersync, a technique developed by Kindle, is intended for this purpose.
This technology boosts the learners' listening ability considerably faster than the traditional
method which beforehand used for developing high-grade listening skills among the learners.
Whispersync includes the audio with some selected books, so anyone can listen and follow the
text as they read. Through this their listening as well as speaking heightens up at the same time.
Earlier people used to listen to radios which now somehow superseded by Podcasts up to a
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large extent, the reason behind this is remarkably simple, as podcasts are easy to access and
provide users bunch of the options to choose from. It also helps in language learning by
delivering a seamless experience as one can listen to it anywhere and at any point of time. They
are available in numerous language options and language podcasts are an exceptional method
that can enhance listening skills.
Speaking: Speaking is the most necessitated language learning skill among various
learners worldwide. One constantly craved to comprehend some distinct language and can
communicate in that language to socialize themselves and camouflaged in new situations
conveniently. It is also a universal fact that language serves as a medium that enabled a person
to manifest whatever they feel and think. It essentially renders the words to our thought and
emotion. Technology supported learners to master this skill by giving learners the convenience
of real-time interaction with the speakers speaking the target language is seemingly the most
compelling technique and the product of technological progression. Various tools like Skype,
Zoom, Google Meet and FaceTime accommodate users to offer real-time conversation. Various
tools used by trainers for video-conferencing also propose them the possibility to connect
various classes around the globe which stimulate the learner to directly interact with subject
expert and give them the privilege to study and gain further assistance from other learners and
trainers. There are countless new applications that are easily accessible and readily available
in the market which help learners in enhancing their speaking skills. Applications like Hangout
by Google and various applications that actually allow users to connect with other participants
instantly and render a real-time one to one conversation with them enhance their speaking
ability and also provide the confidence at the same time. It supported them in conversing with
the native language speakers right from their phones or PCs.
Reading: With the acceleration in technology, we have now witnessed a whole new era
where the learning modules evolved completely. Now, most of the learners can effortlessly
access the latest technology like Kindle, iPad, Tablets, Mobile, Laptops, etc. They have become
habitual to an interactive reading experience, which is a pleasant experience for all language
learners. Technology provides us numerous features that heighten the reading experience
various technological integration with simple and common concepts that makes the reading
experience pleasant for the readers. Features like an online dictionary, thesaurus, vocabulary
builders, notetaking software, click-to-define, pdf downloader, vocabulary builders are some
of the examples that prove to be a beneficial tool for various learners. It encourages them to
increase their vocabulary by exhibiting them to diverse sentence structures used in the target
language culture in a different scenario.
Writing: Technology has completely revolutionized the process of learning and
modified the way in which language skills can be learned. Due to technological advancements,
various tools and mechanisms are introduced and favourably interjected in the system which
can assist us by proffering our writing skills more streamlined and smoother. Benefits of
learning writing by writing on a sheet of paper cannot be neglected, it has a designated place
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which cannot be altered. But digital writing is something which develops in a way that helps
all type of learners and emerges out as an advantageous tool for various learners. It facilitates
learning to those who have some problem or face any difficulty in paper pen writing mode.
Digital writing assisted learners by rendering them with immediate feedback in various ways.
Numerous grammar-checking websites and applications are available that can undoubtedly be
employed by various students to proofread their work. Various web extensions are there for
web browsers which can easily suggest the grammatical mistakes and synonyms of the word,
through which one can improve their writing skills. Employing technology allows all learners
admittance to various other useful resources which help in enhancing their writing skills, such
as various online multilingual thesauruses and dictionaries.
Technology has a lot to offer if handled properly, it allows learners to access numerous
tools that will assist them in real-time. Like they can access simplified and explained
dictionaries, create flashcards readily, and also can browse the internet and surf online in
whatever language they want or choose language which they are learning. They can easily
explore various cultures from the comfort of their home just by a click, get the opportunity to
discover and chat by finding desired conversation partners who can enhance their language
learning experience and can hire or find online tutors. By using technology and various social
medias like Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., they can encounter the rich patterns
of the languages by chatting with the person sitting miles away and using that language as their
mother tongue which is practised by the learner as foreign language, usage and performance
aspect of the language is always beneficial for them rather than being restricted to static models
from traditional textbooks.
Limitations
All the literature that was discussed above simply indicate that technological
advancement undoubtedly intensifies the language learning process. Unquestionably
technologies perform an essential function in language learning classrooms as it proffers the
liberty of self-paced learning, which encourages and fosters the habit of self-understanding and
formulates the motivation in the mind of the learners which prompts better language learning
skills. It also helps learners in enhancing various language skills as it performs a significant
part in strengthening the creativity of learners by providing them enjoyable, delightful,
engaging and interesting alternatives to study any new language. But upholding the fact that
technological resources are the sole approach that assures learners’ learning as well as teachers’
teaching, is not entirely valid. Educator's satisfaction and agreement with the technological
resources cannot be overlooked and discarded. They should be persuaded by the usefulness
and benefits of the technology in improving their learners’ learning. The above mentioned
circumstance advocates that the educator must be supported and equipped in a way that they
can easily integrate the relevant technology into their language teaching. An abundance of
anything is unhealthy no matter how propitious it was, if used beyond the edge it will
nevermore prompt the positive influence, same case goes with the technology, if it is practiced
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appropriately within limits it unquestionably yields positive outcomes for teachers as well as
learners.
Successful Integration of Technology in Language Class
Given below are some of the recommendations to enhance language learning skills
through the successful integration of technology:
1. Trainers should execute an overall strategic plan to integrate the technology that examines
all sorts of technical integration and accurately plans the decisions for purchasing the kind of
technology they need for a particular purpose (Gilakjani, 2013)
2. Modules are designed in a way that encourages all modes of professional development and
should be uniquely analysed in a way that not only ensures the learning processes but also
modifies the attitudes of the trainers and makes them familiar with all the conveniences that
technology renders (Gilakjani, 2013).
3. The plan for executing technical advancement should be designed beforehand and it should
be outlined in a way that necessarily be closely followed by the core curriculum and should
obey all the criteria anchored by the institutions (Gilakjani, 2013).
4. Trainers should be adequately cognizant of all the pros and cons of the technology which
they planned to integrate into the learning modules for their learners and should hold a sound
knowledge about what educational strategy will be the most efficient one when it comes to the
integration of the technologies in the classroom.
5. It is a well-proven fact that modern computer-driven technology is now an indispensable
element of the learning exercise, by using a suitable technique, language skills can easily be
taught. It is the accountability of the trainers that they should assist and encourage their learners
to employ the latest technology in a way that it avails the maximum learning outcomes (MEB,
2008) (Gilakjani, 2013).
6. To universalize the effectiveness of technology, Educational Institutions should appreciate
technological integration with their core curriculum as a notable component of pedagogy and
various learning programs. Barely proposing technological advancements to the trainers and
learners is not sufficient they should implement some additional guiding course to the users
with some extra tips and tricks and preferably hire some technology experts who should offer
some additional support to those who are not that much accustomed to the technology.
7. Teachers should take accountability to outline a syllabus that includes various technologyintegrated lesson materials. They have to make sure that the materials which were exercised in
the lesson should concentrate on both pedagogy as well as learning and not merely on the
technological concerns (Riasati et al., 2012); (Gilakjani, 2013).
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8. In today's' world the mode and module of educational instructions shifted entirely. Classes
which happened to be based on only chalk and talk method is now no longer functional.
Trainers as well learners investigate new approaches and techniques which will promote the
pedagogy and proffers enduring learning results. Due to the integration of technology, trainers
invariably find an innovative way of training as a result, the pedagogical approaches shifted
completely and make the classes learner centred. It acknowledges the puzzle of all trainers that
how they can conceive classes less concentrated toward the teacher and more focused on
learners.
9. Technological Integration proffers the teachers in apprehending their tangible roles in the
classroom which is not the one who prepares all the lesson and instruct all the time and make
all the efforts, rather they have a different purpose to serve and some other operation to perform
in the classroom. They are the one who facilitates the learner in their learning activities thus
they act as a facilitator.
10. Proper training must be offered to all the teachers and let them explore new approaches to
practice and influence their learners positively by employing the latest technology. They should
query the issues which they faced while using the technology.
Conclusion
To sum up, all the findings of the above mentioned literature revealed that like every
other thing technology also has two perspectives. It has positive as well as a negative impact
on the user. It entirely depends upon the users that how they are maintaining their relationship
with the accessed technology and utilize it to fulfil their needs and achieve their goals. It has
the capacity which can easily afford intercommunication among teachers and learners and
renders coherent input that can readily be delivered by educators as well as obtained by learners
in a way that it neither troubles educator nor learner. It serves most beneficial when one uses it
as the intermediary tool that actually can facilitate the language learning process and resolve
the problems readily. Technology assists language learners to strengthen their reasoning skills
and aid in promoting more learner-centred classes that will encourage the learners’ liberty and
offer them a more confident nature that will support learners’ motivation for learning a foreign
language more productively.
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Abstract
Dukpa belongs to the Central Bodish group of Tibeto-Burman language family
(Bradley 1997). The term Dukpa originated from the Tibetan word Drugpa. Drug means
‘dragon’ and pa means ‘resident’ which literally co-defined the meaning of ‘the resident of
the dragon land’. The total population of Dukpa is not mentioned in the Census of India.
They are also one of the smaller and lesser-known tribes living in the Buxa hill forest of
Alipurduar district, West Bengal with a population of 1951 according to 2011 Census of
Kalchini block of Alipurdaur district, West Bengal.
The present paper is an attempt to describe the Consonantal system of Dukpa. Dukpa
has twenty three/23 consonantal sounds including two semi- vowels. They are /p, ph, b, t, th,
d, c, ch, k, kh, ɡ, m, n, ŋ, ɲ, s, z, ʃ, h, r, l, w, and y/. Consonant combination in Dukpa can
classified three categories these are: (i) consonant cluster (ii) consonant sequence and (iii)
geminate. Dukpa has initial and medial consonant clusters that occur within the syllabic
boundary. Two consonant clusters are present in the language i.e., initial and medial but final
cluster remains absent. Consonantal sequences and geminates are only in medial position of a
word.
Keywords: Central Bodish, consonantal system, combinations, consonant cluster, consonant
sequence.
Introduction
Dukpa is name of the community as well as language. Dukpa is one of the endangered
languages spoken in Buxa hill forest of Alipurduar district, West Bengal. They are living
amidst of the fellow Nepalis for many years and have been able to maintain its traditional
socio-cultural traits in spite of having less numerical strength. The term Dukpa have derived
from the Tibetan word Drugpa. Drug means ‘dragon’ and pa means ‘resident’; literary
meaning is resident of the dragon land. The language is very rich in folk literature like songs,
dance, riddles, proverbs, etc. They live in a hilly terrain covered within the forest of
Buxaduar, Chunabhati, Tasigaon, Lepchakha, Lamna, Fulbari, Lalbangla, Daragaon,
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Khataline, Ochulum, Sogao, Dilsokha, Chetegang and Adma. According to the Dukpa
people, they are also scattered in Bhutan and their language is quite different from the Indian
Dukpas. According to the Census of Kalchini block 2011, the total population of Dukpa is
1951.
Objectives of the Study
The main objective of this study is to find out the consonantal phonemes and
consonantal combination of Dukpa.
Methodology
➢ The interview and observation methods were applied to collect the primary data.
➢ The data for the present study was collected in several visits to the Dukpa inhibiting
areas of Alipurduar District of West Bengal, mainly from Chunabathi, Lepchakha,
and Adma villages.
➢ However, secondary materials like books, journals, thesis etc. are also used.
Consonantal system
There are twenty three (23) consonantal phonemes in Dukpa. Dukpa contrasts eleven
(11) stops /p, ph, b, t, th, d, c, ch, k, kh, ɡ /, four fricatives /s, z, ʃ, h/, four nasals /m, n, ŋ, ɲ/,
lateral one /l/, trill one /r/ and two semi-vowels /w, y/. The consonantal phonemes of Dukpa
are illustrated below in table1.

Manner of Place of articulation
articulation
Bilabial Alveolar Postalveol
ar
vl Vd Vl Vd V Vd
l
Stop Uasp p b
t
d
s
.
Asp. ph
th
Fricatives
Nasals

s
m

z

l

Trill

r

Velar

Glottal

vl

vl

V
l

v
d

c

k

ch

kh

v
d
ɡ

ʃ

n

Lateral

Palatal

V
d

h
ɲ

ŋ

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Pinki Wary, Ph.D. Scholar and Prof. S. Ganesh Baskaran
Consonantal System of Dukpa

94

Semivowels

w

y

Table 1: Consonantal phonemes in Dukpa
From the above table 1 we notice that there are eleven (11) stops in Dukpa which
consist of unaspirated voiceless /p, t, c, k/ and aspirated voiceless /ph, th, ch, kh/ and
unaspirated voiced /b, d, ɡ/.
Description of Consonants
Stops
/p/ as in paŋ voiceless bilabial stop.
/b/ as in bom voiced bilabial stop.
/ph/ as in phap voiceless bilabial stop.
/t/ as in ten voiceless alveolar stop.
/d/as in dam voiced alveolar stop.
/th/ as in thuŋ voiceless alveolar stop.
/c/ as in cum voiceless palatal stop.
/ch/ as in chim voiceless palatal stop.
/k/ as in kam voiceless velar stop.
/ɡ/ as in ɡop voiced velar stop.
/kh/ as in kham voiceless velar stop.
Fricatives
/s/ as in suŋ voiceless alveolar fricative.
/z/ as in zem voiced alveolar fricative.
/ʃ/ as in ʃam voiceless post-alveolar fricative.
/h/ as in hem voiceless glottal fricative.
Nasals
/m/ as in map voiced bilabial nasal.
/n/ as in nin voiced alveolar nasal.
/ɲ/ as in ɲia voiced palatal nasal.
/ŋ/ as in ŋa voiced velar nasal.
Lateral
/l/ as in lap voiced alveolar lateral.
Trill
/r/ as in rem voiced alveolar trill.
Semi-vowels /w/ as in waŋzu voiced bilabial semi-vowel.
/y/ as in yaŋ voiced palatal semi-vowel.
Consonantal Minimal Pairs
The consonantal minimal pairs in Dupka are schematized below.
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Table 2: Minimal pair of bilabial stop
Bilabial stops Minimal Gloss
pair
p
pa
‘picture’
h
h
p
pa
‘there’
b
ba
‘to carry
something
on back’
Table 3: Minimal pair of alveolar stop
Alveolar stops Minimal pair Gloss
t
ta
‘see’
h
h
t
ta
‘blood’
d
da
‘arrow’

Table 4: Minimal pair of palatal stop
Palatal stops Minimal pair Gloss
c
cap
‘protect’
h
h
c
c ap
‘rain’
Table 5: Velar stop minimal pair
Velar
Minimal
Gloss
stops
pairs
k
ka
‘wheat’
h
h
k
ka
‘mouth’
ɡ
ɡa
‘love’
Table 6: Fricative minimal pair
Nasals Minimal
Gloss
pairs
m
ma
‘war’
n
na
‘feeling ill’
ŋ
ŋa
‘I’
ɲ
ɲa
‘fish’
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Table 7: Fricative minimal pair
Fricatives Minimal pair Gloss
s
so
‘tooth’
ʃ
ʃo
‘dice’
z
zo
‘go’
h
ho
‘deer noise’
Table 8: Minimal pairs for Alveolar
Alveolar
Minimal pair Gloss
l
la
‘god’
r
ra
‘goat’
Table 9: Minimal pairs for Semi-vowel
SemiMinimal pair Gloss
vowel
w
wap
‘black’
y
yap
‘right’
Distribution of Consonants
All the twenty-three consonantal phonemes can occur in initial and medial
positions except final positions. The distributions of consonantal phonemes in Dukpa
are shown below with examples:
/p/
Initial

/poe/
/pane/
/pu/

‘incense’
‘betel leaf’
‘body hair’

Medial

/mukpa/
/apa/
/daŋpa/

‘fog’
‘father’
‘first’

Final

/thap/
/kep/
/bup/

‘rope’
‘waist’
‘worm’

/bom/
/baŋku/
/ba/

‘big’
‘donkey’
‘wool’

/b/
Initial
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Medial

/ph/
Initial

Medial

/t/
Initial

Medial

/d/
Initial

Medial

/th/
Initial

Medial

/abu/
/thabsa/
/dobom/

‘hip’
‘kitchen’
‘rock’

/pha/
/phou/
/phop/

‘that’
‘belly’
‘cup’

/laphu/
/zaphu/
/maphapni/

‘ridish’
‘cave’
‘to insult’

/to/
/taɡo/
/tem/

‘rice’
‘walnut’
‘show’

/mite/
/satom/
/ɡatobeni/

‘flame’
‘heat’
‘to celebrate’

/damru/
/dui/
/dun/

‘wight’
‘sit’
‘seven’

/ɡidu/
/rida/
/endo/

‘lazy’
‘animal’
‘turnip’

/tha/
/thuŋ/
/thap/

‘grind’
‘drink’
‘rope’

/ɡothal/
/chuthra/
/motha/

‘ash’
‘decade’
‘mare’
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/c/
Initial

/ci/
/cu/
/ca/

‘one’
‘ten’
‘hair’

/acici/
/ice/
/ɡaci/

‘little’
‘trust’
‘what’

/chum/
/chu/
/chap/

‘rice’
‘water’
‘rain’

/hocha/
/achu/
/rochi/

‘shy’
‘elder brother’
‘dog’

/koti/
/kota/
/kep/

‘hoe’
‘room
‘waist’

Medial

/toko/
/siku/
/maŋke/

‘continer’
‘grinder’
‘chin’

Final

/lok/
/tok/

‘return’
‘win’

/ɡora/
/ɡop/
/ɡa/

‘curtain’
‘onion’
‘like’

/baɡo/
/apeɡuta/
/phoɡem/

‘hut’
‘papaya’
‘elder brother’

Medial

/ch/
Initial

Medial

/k/
Initial

/ɡ/
Initial

Medial
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/kh/
Initial

Medial

/s/
Initial

Medial

/z/
Initial

Medial

/ʃ/
Initial

Medial

/h/
Initial

/khuru/
/kha/
/khoŋ/

‘dart’
‘language’
‘they’

/saŋkha/
/menkhaŋ/
/zaŋkho/

‘poor’
‘hospital’
‘chest’

/siu/
/supa/
/sip/

‘carry basket’
‘bitter’
‘astrologer’

/ɡuse/
/kusu/
/amsu/

‘comb’
‘apple’
‘wife’

/zaru/
/zuse/
/zaple/

‘ladle’
‘juice’
‘behind’

/suza/
/khapze/
/damza/

‘butter & salt tea’
‘biscuit’
‘duck’

/ʃa/
/ʃarap/
/ʃiŋ/

‘meat’
‘hunter’
‘wood’

/nuʃin/
/toʃu/
/nuʃa/

‘plant’
‘high’
‘beef’

/humpa/
/hahi/
/hoem/

‘lemon’
‘fox’
‘blue’
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/tohi/
/zaha/
/taha/

‘heart’
‘paddy’
‘tiger’

/mo/
/mi/
/miŋ/

‘she’
‘fire’
‘name’

Medial

/ema/
/zamliŋ/
/dumra/

‘chilly’
‘world’
‘garden’

Final

/nim/
/dem/
/sum/

‘day’
‘right’
‘three’

/nake/
/naŋsel/
/nam/

‘fern’
‘forest’
‘when’

Medial

/ane/
/manza/
/ina/

‘aunt’
‘peacock’
‘sweat’

Final

/min/
/zen/
/en/

‘medicine’
‘other’
‘marriage’

/ŋa/
/ŋala/
/ŋosani/

‘I’
‘banana’
‘shame’

Medial

/zaŋpo/
/suŋku/
/siŋpa/

‘kind’
‘small’
‘farmer’

Final

/zuŋ/

‘catch’

Medial

/m/
Initial

/n/
Initial

/ŋ/
Initial
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/paŋ/
/suŋ/

‘ground’
‘story’

/lam/
/la/
/laukha/

‘road’
‘god’
‘ground’

Medial

/ola/
/zili/

‘crow’
‘cat’

Final

/duŋel/
/ɡothal/

‘grief’
‘ash’

/ra/
/rep/
/ruto/

‘goat’
‘frill’
‘bone’

Medial

/kabre/
/dumra/
/khuru/

‘shawl’
‘garden’
‘dart’

Final

/losar/
/zukar/
/mar/

‘festival’
‘planet’
‘butter’

/yeɡikemi/
/yenta/

‘postman’
‘education’

/ɡatʉye/
/daniyam/

‘happiness’
‘equal’

/waŋzu/

‘blouse’

/dawa/
/nawa/
/zow/

‘month’
‘tomorrow’
‘sickle’

/l/
Initial

/r/
Initial

/y/
Initial

Medial

/w/
Initial
Medial
Final
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/khaw/
/ʃelw/

‘snowfall’
‘plainer’

Consonant Combinations
Consonantal combinations in Dupka were classified into three categories, viz.,
(i) consonant cluster (ii) consonant sequence and (iii) gemination.
(i)

Consonant Cluster
The sequence of two consonant sounds as an onset or coda in a syllable is
called a consonant cluster (Brahma 2018:29). Dukpa has initial and medial consonant
cluster and no final cluster is noticed in the language. Consider the following
examples:
Initial two consonant clusters
Consonant cluster
Stop+liquid
pltrthrdr-

Example

Gloss

plaŋ
trosem
throm
drim

‘bat’
‘delight’
‘town’
‘smell’

Medial two consonant clusters
Stop+liquid
-plzaple
-blleble
-krkabre
-klloklemba

‘behind’
‘flat’
‘shawl’
‘to return’

(ii)

Consonant sequence
Consonant sequence refers combination of more than one consonant occurring
between syllables. All the consonant sequences occur in the word medial position in
Dukpa.
Consonant Sequences
-pt-mn-pn-mr-rkh-ŋz-

Examples
hapta
nimnup
lapni
damru
serkha
suŋzu

Gloss
‘week’
‘sunset’
‘to say’
‘wight’
‘autumn’
‘examination’
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-dt-rɡ-ŋl-nd-nt-

thedtoŋ
tarɡo
ŋaŋla
sindu
centani

‘chirpine’
‘walnut’
‘banana’
‘pomegranate’
‘fart’

(iii)

Geminates
Geminates are rare in Dukpa. Gemination in Dukpa occurs only in medial position.
Some geminates found in Dupka are given below.
Geminate
-dd-mm-nn-

Example
suddo
lammenda
dunne

Gloss
‘pebble’
‘tomato’
‘small pox’

Conclusion
Based on the above discussion, Dukpa belongs to the central Bodish group of TibetoBurman language family (Bradley 1997). Dukpa has twenty three (23) consonantal phonemes
are /p, ph, b, t, th, d, c, ch, k, kh, ɡ, s, z, ʃ, h, m, n, ɲ, ŋ, l, r, w, and y/. Consonantal places of
articulation are divided into Bilabial, Alveolar, Post-alveolar, Palatal, Velar and Glottal and
consonantal manner of articulation are Stops, Fricatives, Nasals, Lateral, trill and Semivowels. The consonantal phonemes /p, m, n, ŋ, l and r/ can occur in all the three position of a
word but /ph, b, c, ch, k, kh, ɡ, s, z, ʃ, h, w, ɲ and y/ cannot occur in all the three position of a
word. Dukpa has initial and medial consonant clusters, and no final cluster is noticed in the
language. All the consonant sequences occur in the word medial position in Dukpa.
Geminates are rare in Dukpa and occur only in medial position.
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APPENDIX
Wordlists
Dukapa
alu
au
abu
azi
atara
bup
bʉ
baɡo
bebsi
bom
ci
celu
cikha
ca
catom
culo
chim
chap
chum
chu
cha
dep
dolom
denpa
da
dam
en
ema
eni
ɡa
ɡo

Gloss
‘baby’
‘thief’
‘hip’
‘queen’
‘daily’
‘insect’
‘snake’
‘hut’
‘guava’
‘big’
‘one’
‘orange’
‘with’
‘hair’
‘heat’
‘mad’
‘house’
‘rain’
‘rice’
‘water’
‘monkey’
‘book’
‘brinjal’
‘truth’
‘arrow’
‘mud’
‘marriage’
‘chilly’
‘to knead’
‘love’
‘door’
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ɡola
ɡothal
ɡobom
humpa
hahi
hoem
heku
iko
ina
indu
iri
koti
kota
kep
kalibup
lam
la
lama
mo
mi
miŋ
ma
nake
naŋsel
nam
napa
omsu
om
ola
oni
plaŋ
poe
pane
pu
ra
rep
ri
ruto
siu
supa

‘cloth’
‘ash’
‘costly’
‘lemon’
‘fox’
‘blue’
‘latter’
‘neck’
‘sweat’
‘umbrella’
‘twin’
‘hoe’
‘room
‘waist’
‘centipede’
‘road’
‘god’
‘priest’
‘she’
‘fire’
‘name’
‘butter’
‘fern’
‘forest’
‘when’
‘nose’
‘pond’
‘milk’
‘crow’
‘to fry’
‘bat’
‘incense’
‘betel leaf’
‘body hair’
‘goat’
‘frill’
‘hill’
‘bone’
‘carry basket’
‘bitter’
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sip
sam
ta
to
taɡo
tem
usaine
umso
uni
uleni
waŋzu
yeɡikemi
yenta
zaru
zuse
zaple

‘astrologer’
‘broom’
‘horse’
‘rice’
‘walnut’
‘show’
‘asthma’
‘socks’
‘to cry’
‘to kiss’
‘blouse’
‘postman’
‘education’
‘ladle’
‘juice’
‘behind’
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Abstract
This paper aims at studying Kavalkottam by Su. Venkatesan as an attempt to reunderstand the Tamil past. It is viewed as a launch of Tamil valour and as a reinforcement of
Tamils’ ideology of moral superiority which the writer achieves by projecting the land as a
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region of straightforward warriors. The paper attempts to study the other social commentaries
made by the novelist through his epic portrayal of Tamil monarchic past that merges into the
colonial past and later into democratic nation, narrated in a sumptuous, minutely descriptive and
rich style. The Tamil community’s story of being guardians to the villages to becoming migrant
workers in other lands is traced by Venkatesan with sensitivity and imagination.
Keywords: Venkatesan, Karupanan, Criminal Act 1871, Tamil Nadu, Gods

Su. Venkatesan, M.P.
Sahitya Akademi Award Winning Novelist
Courtesy: Times of India
The novel Kavalkottam traces the story of the people of central Tamil Nadu who have a
rich history of being great warriors. Due to socio-political changes these people shift into
different types of professionals and bring about new castes, losing their superior position in
society as civic guardians in the course of time. The Tamil title Kavalkottam means ‘The
stronghold of Guardians’ or ‘The Guardians’ Divisions’ roughly. The Tamil word ‘kaval’ means
‘guarding to protect.’ ‘Kottam’ can refer to a ‘regiment’ or ‘division’ or ‘stronghold.’
Karupanan in the novel symbolizes, or represents as depicted by Su. Venkatesan, the
Tamil warrior race from the central part of Tamil Nadu, and it is he who begins the story as
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narrated in the omniscient voice of the novelist. He regains consciousness after the Northern men
on horses devastate the village for which he is the guard. His wife Sadachi, a pregnant woman in
advanced stage, gives him the lance and asks the fatally wounded Karupanan to run after the
Northern men and continue his work as the guardian of the village, and he dies in the encounter
after killing one such vandal.
The novelist doesn’t venture into any kind of descriptions that might involve self-pity;
there is no effort made to portray the sentiments of the man who dies fighting; there is equally no
time spent in describing his wife’s mourning for her husband – she doesn’t try to take care of her
mortally wounded husband – instead, tells him to move on and kill the invaders. The scene
launches the traditional Tamil woman – a woman of courage who has warrior qualities and has a
presence in the public sphere.
Subsequent to his death, Sadachi leaves the village after three days, and travels down
south and delivers her child in a cave. The novel traces eight generations of her posterity and
tells us how Karupanan becomes an icon and God in his society. He is lovingly called Karupan
and temples are built for him, as the grateful people celebrate his honesty and bold courage.
There are no scenes created by the writer to project him as a martyr in the contemporary sense of
the word; instead, he is accepted as a God, and is presented with dignity, and hence due respect
is given to his characterization.
This habit of worshipping great leaders is the local tradition and the writer reflects it as
close to life as possible. These powerful men who die in the process of protecting their society
are perceived as Gods. Society accepts their power to fight and die without worrying about their
‘self’ as a sign of greatness constantly reinforcing their memories is their religion. Men who go
beyond themselves are the supermen in a Nietzschean sense and Tamil societies look at them as
true Gods and Venkatesan captures the genesis of religions in a simple narrative style.
Writers establish or reestablish thoughts and ideologies, value systems, and stories create
or re-create cultural codes and Venkatesan re-establishes the lost tradition of the village gods,
who actually were great martyrs who would have lost their lives in the act of protecting their
people.
Villages celebrate their stories and Karupanan is a guardian god of manly valour, and his
wife Sadachi, is represented as a true Tamil courageous woman as established in the Tamil
ideology; she gives the dagger along with reassuring words to her husband to get up from his
wounded state and run after the northern men on horses. Karupanan does run after a horseman,
manages to kill him and gets himself killed in the process. The writer has not created a specific
scene to represent her sorrow:
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She poured milk on the spot where he was buried on the third day and left for her
mother’s place and relatives. She walked down the southern part of Vaigai river.
She saw new villages being created on her way. She carried the left over pots, and
the freshly grown pulse of ‘Mochai’ in sack cloth and walked holding
Karupanan’s stick. Her steps were confident, and she walked on the path of
Nagamalai in the hot sand with her child in her womb. When she came near
Amana Hills, she developed pains to deliver her child. As the pain intensified, she
continued to walk towards a cave in the hill. (Venkatesan 20)
The character of Sadachi thus symbolises the iconic Tamil woman of Sangam literature
and the Tamil phrases and stories reveal her tolerance for pain, sustained work power and blunt
courage and boldness. The novel portrays her as the grand old lady of the clan when it describes
the later generations, born out of Sadachi’s child:
When a child was born or if there was a hair removing ceremony for the child,
people would go to Karupan, worship Him, and old women would narrate the
story of the grand old lady of the clan, Sadachi. When men started their new
work of guarding also, they would tell similar stories after the men’s hair is
shaved, as the tradition. The story would begin from Kaluvan, and continue
further about Mokaiyan, Mondi, Peyan, Karupanan, Kaluvan, Thathan, and
Mayandi, the eight generation of these hardy men. These are only stories of the
people. If these stories break, then the villages too will break. The village and
stories are not two different things. Stories and life-breath are not two different
things. When stories are forgotten, lives are lost. Hence stories are the breath of
life. Stories are born from the soil. They speak about the soil. The soil’s earliest
harvest is the story of the soil. (Venkatesan 722)
The stories of the people hold the history of the land, and these tales are told from the
perspective of ordinary men and women. They do not carry the written historical records of the
winners, and their vision limits itself to the local or regional sphere, but with universal values.
They present a different face of Tamil Nadu, different from mainstream discourses.
The words "Tamil culture" immediately evoke the image of the towering gopuram
(entrance gateways) of the Hindu temple, at once a commanding grandeur and
solemnity; of a beautiful dancing girl, decked out in all her finery, graceful and
lovely; to the literary minded, of the squatting sage Thiruvalluvar with his palmleaf and stylus; to the gastronomically inclined, of idli (a rice and lentil batter) and
sambar (lentils, vegetable and tamarind). When we attempt to understand what
constitutes Tamil culture in terms of an average man's life, particularly in the
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context of the present day, we encounter elements which cannot be isolated and
defined, yet are deep rooted in a society which has always been instinctively
aware of its strengths and weaknesses. (Ramakrishnan 4)
Venkatesan takes up these deep rooted social and religious elements of Tamil society and
reconstructs their genesis by narrating their history tracing them through written and unwritten
traditions of expressions ranging from government documents to folk tales from the villages. The
isolated elements are brought by the writer to the centre through his narratives of stories that he
hears from villagers which he fixes in written historical records.
The hero of the novel and the God of the people is Karupanan who becomes the guardian
god of the people as Karupan. Venkatesan portrays the folklore and its history in contemporary
Tamil language, making it an easy read. It presents a parallel history of the people of Tamil
Nadu, much different from a classically defined format, and lives very close to nature. It lives on
in the stories narrated by old women of the villages. The mainstream classical culture does not
tell the stories of the gods of the people, and the marginalised oral traditions continue to exist,
the novelist seems to emphasize quite vehemently.
Although it is the monumental architecture of India's classical temples which
usually overwhelms the visitor, it is the country's folk temples, several times
greater in number, that reflect the living faith of the people. India's village temples
owe their origin to a belief in the various manifestations malevolent and
benevolent of the spirit of nature, and to a conviction that God dwells in all
animate and inanimate phenomena trees, rivers, mountains, water-tanks, the sea,
lightning and the wind. They are also connected to the fertility cult so widely
prevalent throughout the ancient world. Faith in the Mother Goddess led to the
personification of every village settlement in a grama devata, a village Goddess
who protects the villagers, decides their fate and guides them like a fond mother.
Another concept that has made an important contribution to the development of
village Gods is the worship of heroes who laid down their lives for the sake of
their country or community. These heroes were commemorated and worshipped
by the erection of Hero Stones or Memorial Stones, thousands of which are found
in Tamil Nadu and other parts of India. (Nagaswamy 29)
The Goddesses of these villages are great and powerful women who have lived for the
society just like male heroes. Karupanan’s wife emerges as a loyal and great woman who
continues her journey of life, thinking of the welfare of her people and she also continues her
agricultural work. Mochai, the pulse of the common man of Tamil Nadu, is cultivated, no matter
what happens to the men of the family. Even after her husband’s death, she walks on carrying the
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seeds to cultivate and help the community live on. She lives with dignity and the community
thrives and she dies as a grand old lady. Meanwhile history topples down everything in the
society, and the British view these local guardians from a different perspective and brand them as
criminals.
Sadachi’s posterity is completely demoralized and most of them are tortured and killed
by the police gradually. Thathanoor, Nalloor, Pusala Patti, and Veeranoor are now branded as
places of criminals’ locations. The people try to explain their position as guardians of villages
and their tradition of protecting fellow people to the government through the church and the
lawyers. These concepts are so strange to the western mind that their arguments do not win in
any forum. The westerners simply dismissed their tradition as stealing, and brought it under the
act of a crime. Newly established local power structures support the British administration and
these local people are oppressed and slowly they lose their power.
The women of this region fight against the British just as how they fought against the
northern soldiers decades back:
The old lady from Nalloor who had fainted after being beaten up by the police got
up as if to plead for her life. She jumped up suddenly and fell on the British
soldier and bit his throat off in a fraction of a second. His blood splashed
everywhere. As he screamed in pain, the other police men hit her continuously.
She fell down and died. The grand old lady’s death brought a lot of chaos; the
screams ‘the grand old mother has been beaten up to death,’ brought the men out,
rushing from their hiding spots. They began to attack the police with swords and
lances and even stones. The police ordered for shooting and the entire village
became a bloody battlefield. They shot sixty rounds. Sixteen people’s dead bodies
were dragged around the streets, and later were piled one upon another and buried
in a big hole dug for the purpose. (Venkatesan 1159-1160)
The sixty four men are arrested and the novel tells us that no one “knew what happened
to them” (Venkatesan 1160). The next day, one of the villagers, sleeping in the Karupan temple
has a dream: “The grand old mother is standing throughout the night, standing as a guardian to
the village” (Venkatesan 1161). After a week, the people put four stones, two big and two small,
under the neem tree and begin to worship them as Gods. The two big stones now have become
two gods – the grand old mother, Angammal, and her granddaughter, Pinniakkal – who are
beaten up to death by the British police. The two small stones symbolize two Gods –
Koravakalai and Veeranakalai – men who are shot by the British police. The neem tree
symbolizes the old man Mayandi, and he has grown well, branching out on all sides (Venkatesan
1162).
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“Kalla Nadu is located in the south-western side of Amana hills,” and the novel portrays
the lives of these bold and courageous men and women, and their past experiences. Venkatesan
has “researched for ten years” extensively through the “documents collected by the
missionaries,” and their letters to each other that tell us how they were used by the government to
collect data about the local people to arrest them and make them workers in tea estates; he has
collected “government documents and written histories.” The novel is written in a highly realistic
manner using his research on “Keelakudi history,” paving the way for the present archaeological
research in the place (Venkatesan (1167-1168). It breaks the stereotypical representations of the
villages as places of illiteracy, and presents them as superior examples of knowledge systems coexisting with nature and living courageously.
As discussed, people’s stories create a belief system of Gods and Goddesses, who would
have been the benefactors of them when they were alive. Warriors turn into professional robbers
in the turn of history and Venkatesan weaves their teary tale with historical details, knowledge
gathered from legends and creativity with sensitivity and empathy.
Culverts, copper plates, and government documents record the history of the
rulers, and these records intertwine with the oral stories, folk songs, and local
phrases depicting the history from the perspectives of the people. These
contradictory versions of human histories raise mutual questions, reject each
other, commit gross errors by mis-recording actual history, telling narratives from
one viewpoint or other. Only the artist has the sublime work of narrating human
history from an objective and neutral location. Therefore, his epics stand the test
of time and acquire the power to travel across time and space. They get the energy
to reshape the human mind and win over to truth. The novel is the best medium to
tell the stories of life and its big doors help the reader enter the world described by
the novelist with ease. (Venkatesan’s introduction to the novel written in 2013)
An artist turns dead history into live life once again by infusing blood into its veins. He
has the power of imagination to depict life once again as it was originally lived, with multiple
perspectives and viewpoints. Kavalkottam vividly depicts the mainstream and local histories of
central Tamil Nadu and its people as a people of courage and boldness.
The Criminal Act of 1871 would explain how governments changed their perspectives on
the local tribes or clans in India:
If the Local Government has reason to believe that any tribe, gang or class of
persons is addicted to the systematic commission of non-bailable offences, it may
report the case to the Governor General in Council, and may request his
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permission to declare such tribe, gang or class to be a criminal tribe. The report
shall state the reasons why such tribe, gang or class is considered to be addicted to
the systematic commission of non-bailable offences, and, as far as possible, the
nature and the circumstances of the offences in which the members of the tribe are
supposed to have been concerned; and shall describe the manner in which it is
proposed that such tribe, gang or class shall earn its living when the provisions
hereinafter contained have been applied to it. If such tribe, gang or class has no
fixed place of residence, the report shall state whether such tribe, gang or class
follows any lawful occupation, and whether such occupation is, in the opinion of
the Local Government, the real occupation of such tribe, gang or class, or a
pretence for the purpose of facilitating the commission of crimes, and shall set
forth the grounds on which such opinion is based; and the report shall also specify
the place of residence in which such wandering tribe, gang or class is to be settled
under the provisions hereinafter contained, and the arrangements which are
proposed to be made for enabling it to earn its living therein. If, upon the
consideration of any such report, the Governor General in Council is satisfied that
the tribe, gang or class to which it relates ought to be declared criminal, and that
the means by which it is proposed that such tribe, gang or class shall earn its
living are adequate, he may authorize the Local Government to publish in the
Local Gazette a notification declaring that such tribe, gang or class is a criminal
tribe, and thereupon the provisions of this Act shall become applicable to such
tribe, gang or class. (Casemine.com)
Venkatesan re-presents this period in the history of Tamil Nadu and has attempted to
recreate the environment which brought in social changes. The people of this novel are
portrayed as courageous and straightforward, and surely are not presented as robbers or
thieves. They are painted as victims of social and political changes that changed the entire world
as global migrations. The western perception of Indian society and its systems of social
arrangements has been captured in the novel. History and contemporary research on Tamil Nadu
have brought the past and writers are trying to re-imagine the past of the South Indian region
especially, the central part of Tamil Nadu.
David Arnold’s work on the criminal tribes of Madras and Anand Yang’s study of
the Magahiya Doms of Northeast India are extensive works in terms of their
engagement with the criminal tribes, but offer little help in terms of establishing
trans-regional connections…This is particularly visible in an edited volume,
Crime and Criminality in British India, which is one of the earliest works in the
field. In his essay on the situation of crime in Madras in the later colonial period,
David Arnold views CTA as “a means by which to remold the recalcitrant and, in
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colonial view, unproductive communities into “useful” and law-abiding
participants in the colonial economy” (Safdar 3)
Venkatesan has worked extensively and imagined scenes and situations evoking written
history and has merged it with unwritten oral traditions and legends.
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Abstract
This research paper has explored the effectiveness of selective listening strategies
challenges and their application. The paper also discusses the current issues which affect
selective listening, listeners, and speakers. All the issues are examined through a discussion of
existing literature on selective listening. Possible solutions are also presented in an attempt to
solve the discussed problems in the future. Suggestions for further research in the future is also
provided on the issues which have not been explored thoroughly.
Keywords: selective listening, language skills, ELT classroom,
listening materials, and spoken form of the language.

learners, listening skills,

Introduction
Selective listening for many years has received very little attention in the learning of the
English language. However, selective listening remains one of the most important skills required
in learning the language. It is often acknowledged the importance of the auditory approach in
teaching and learning any foreign language. However, this is not a simple task in the classroom.
The ordinary learners do not know where exactly he should start listening. Listening materials
available around us is in a considerable number. So, there is always a possibility of confusion
about how and which listening materials one should use for language learning. Even if we try to
listen, we can get just a few words. This very process seems to be very slow initially; therefore,
we come back to the exclusive use of the idea of making our ears in the target language. This
results in the inability to learn the language, primarily the spoken form of the language.
The learners may not acquire command over the language and shift to learning textbooks
and grammar. Another factor could sometimes be learners' disbeliefs and prejudices that visuals
are more crucial than the auditory system. No doubt, the visuals are also very essential in
language learning. Consequently, we should make use of a technique called 'selective listening'
for language learning. On the part of the teachers also they should first try to provide listening
practices.
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Review of Literature
What is Selective Listening?
In selective listening, learners have introduced only certain features at a time. The
learners should not try to listen to everything all the time; instead, we should try to listen to
particular items initially, and it should get repeated for a certain period. Nida (1965:108) defines
selective listening, '….means just what it implies, namely selecting certain features and listening
concentrated for and to them.'
Nida (1965) further gives general principles of selective listening:
1.
Selective listening should begin from the very movement that one first
hears a language.
2.
One should listen for only one feature (set of features) at a time.
3.
Learners shall listen properly to all the features of a language.
4.
The sequence of listening items and its listening priority shall be of
different features should be systematically listened to.
5.
One should concentrate mainly on those features which cause the learners
difficulty in understanding or speaking.
These principles, or we may call them suggestions, are not different or new altogether;
instead, some of us may think that they may some time or the other use at one time or another.
But the significance of selective listening as a technique may only prove a) its selectivity b) its
systematic and comprehensive approach. The selective listening methods only successful when
these principles/ suggestions are followed adequately and applying the systematic ordering of
features to which one should listen.
There are no 'Hard Rules' as such to that the language should listen in a specific step as
every language is different from each other. However, some common features of language
should be attained logically. The expected order of features what Nida (108) mentions that the
learners shall follow, are a) phonetic features (sounds), b) vocabulary c) grammar (morphology
and syntax).
The students should be first introduced to the sounds of English, syllables sequence,
words, and their accentual patterns and then shift into the national characteristics. This is how it
should have listened at length to be practiced in listening.
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Therefore, selective listening can be defined as an intelligence technique of gathering
information, which depends on the individual's ability to access the information, monitor, and be
able to report the oral messages appropriately.
It is often expected from our regular teaching practice that the students shall be given
real-life listening practice. The listening texts and other activates should be such that they should
enhance students listening skills, and they must become self-reliant in responding to real-life
situations in English.
Penny Ur (1996:107) mentions that listening activities should give learners practice in
familiar listening texts (audio-visual) of real-life situations. She further says that when learners
face real life language situation, they shall be able to respond properly. The conventional
listening task should not be given in exercises on the passages' loud reading, followed by
comprehension questions. Rather, an activity-oriented listening exercises that involve learners in
learners will get real-life listening situational practice.
Further, Rost (1994:141) also mentions that listening in the language classroom is very
crucial and fundamental as it provides student input. And it is ofen proved that language
acquisition cannot take place without understanding the correct amount of input. So listening is
fundamental to speaking. Nagaraj (2010:106) says listening and speaking are two sides of the
same coin-both are closely interlinked. Therefore, listening palys a very crucial role in learning
the language.
Purpose of the Research Paper
This research paper aims to discuss the problems experienced in selective listening and
analyze the possible ways that can be used to counter the problems. The paper also bases the
argument on one of the main applications of the selective listening technique: listening to other
people's conversations.
Discussion
The main problems experienced in selective listening, which will be discussed in this
paper, are; accessing the required information, monitoring the information, and reporting the
information. Accessing the required information briefly can be described as moving within
earshot to get a targeted conversation. Getting certain information that one did not intend to
follow can be difficult, resulting in poor conversations because of poor access to the
conversation.
However, the accessibility to the information required can be improved if the listener
creates interest in the conversation they intend to listen to. One should also be able to choose a
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cover well basing the topic of his interest. If one decides to cover a story that he is also
interested in, it will be easy for him to follow the whole process. Hence the information that he
will report will be accurate. Otherwise, covering a topic that you are not interested in will only
result in poor conversation reports (Driver, 123). Thus, selecting a cover is very important in
selective listening. Some of the essential guidelines when choosing cover are;
When choosing a cover in selective listening, one should avoid activities that disturb his
or her attention. To understand the conversation at hand, he needs intense concentration and
pays maximum attention to the conversation. Otherwise, the listener will miss some crucial
pieces of information in the conversation. When one is being disturbed by a particular activity,
the conversation's concentration rate will be reduced. Hence, this will affect the understanding
and interpretation of the conversation (Driver, 112).
Secondly, when choosing a cover for selective listening, one should significantly avoid
the circumstances required to participate in verbal participation actively. In situations where the
listening is of little or no importance, it is possible to listen as he speaks simultaneously.
However, in our case, the most important thing is listening, which makes it difficult for one to
listen as he speaks possibly. This will limit access to the conversation. In some cases, during
selective listening, speaking cannot be entirely avoided. However, speaking can be minimized
by the following ways; communicating using a confederate as it will be possible for them to
switch the listener's roles and the speaker (Goh, 23).
Another way in which one can minimize talking during selective listening is through
engaging in group discussions. Here, when one is involved in a group discussion, it will lower
the speaking to load relative and concentrate on one-on-one speaking. This also helps in sharing
the attention of the listeners. One can also use specific phrases to represent replies to certain
questions that prompt you to speak during selective listening.
This paper also seeks to discuss the monitoring of targeted conversations as another
problem experienced in selective listening. For a selective listening session to be considered
effective, it is a must that the target information should be accurately collected and stored.
However, there is a challenge that this information might be degraded during the input process
(Goh, 45). This may be caused by unbearable conditions like the presence of background noise
during the process of input. Another problem experienced under monitoring target conversations
is that performing successive monitoring is usually a challenge, especially when the listener is
also required to participate verbally actively. This affects the listener's concentration, which, in
return, disrupts the monitoring process more so in cases where the listener cannot handle both
listening and speaking simultaneously (Goh, 345).
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Besides, this paper also discusses how one can effectively do selective listening even
under noise situations in the background during input and in situations where the listener's
attention is divided. One of how this can be achieved is through training. Training can help in
reducing the effect of background noises during the input. Training can also be used to improve
the listener's concentration during periods of selective listening. The listeners can be trained on
the phrases to answer questions posed doing an elective listening session. This also will help in
maintaining the listener's attention. One of the best ways to train listeners on listening through
background noise is through radios and televisions. Furthermore, selective listening in divided
attention situations can be improved through the use of conversant pairs, that is, the listener and
the speaker (Kinoshita,19).
The third main problem affecting selective listening is the reporting of the targeted
information. For effective selective listening, the listener must have the skills to recount the
conversations they heard to enable them to do more than just overhearing (Puspasari, 312). The
major problems experienced in selective listening under this concern of recounting the
conversation that the listener has already heard are; reducing forgetting and creating the
credibility of the conversation that has already been collected (Kinoshita, 445).
Minimizing forgetting in selective listening can be achieved. However, it is not always
easy to do so because, during selective listening, there are no proper ways of recording the target
information. This means that the listener must master the targeted conversation. If the listener
cannot recount the previous information of a conversation that they were listening to, then that
means that the listener's report is likely to be false (Puspasari, 22). Hence it might lead to the
publication of inaccurate reports.
However, there are several ways in which a listener can improve his or her ability to
retain information collected during a conversation in selective listening; one of these ways is by
paying more attention to some parts of the conversation that you think are important be
remembered. The retention duration of certain information in the listener's memory depends
majorly on the attention paid to the information during selective listening (Puschmann, 291).
Another way of enhancing the retention rate is through organizing the incoming
information. Once a listener organizes the incoming conversations, it is more likely that he will
remember the information. It will be easy to remember because arranging the information
system helps you recall the next or previous information provided you have any part of the
information.
Converting the information to a form that is easy to store is another way of improving
the listeners' memories' retention rate. During a selective listening session, the listeners should
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be converting the vital information that should be remembered in presenting the conversation
report to a form that they can easily relate to and understand independently. To avoid forgetting
the information, the listener should also minimize storing the new information in the memory.
The longer the information is stored, the higher the chances of forgetting the information. To
solve this issue, the listener should minimize the time that new information stays in memory
(Puschmann, 304).
Conclusion
For the last few decades, selective listening has been used as one of the main ways of
getting a target conversation. Selective listening has greatly helped in improving the kind of
information that is reported from the crucial conversations. It has also been used as a tool for
learning the English language. Selective listening should be considered when implementing the
skills in collecting and representing information and learning the English language as it is a
significant tool for both.
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Abstract
Nation and Nationalism are concepts drawing in admittedly both negative and positive
literary reflections. The idea of nation has the observable outcome that is supplemented strongly
with the nation’s people. It could be, collectively, or individually grasped as one’s love for the
country. Nationalism can also be acknowledged with patriotism. Both signify the love for one’s
nation. Nationalism is denoted in terms of Individualistic, collective, political, or cultural
congeniality.
The association of culture, religion, gender discrimination and other social set up like caste,
with nationalism and its deleterious effects on individual and society are some philosophical and
realistic themes presented in some of his writings. Tagore's steadfast view on freedom indulges in
culture within the strata of nation at the same time draws out his disenchantment for violence. He
preached and practiced humanity drawing upon his travel exposure and rich education
compounded in the rich fabric of Indian culture.
Introduction
It is evident that individuals relate themselves with the piece of land that they live and
revere the same tangible proposition by putting it on the high pedestal. This sense of identity
ushered in beginning of the nineteenth century vitalized the Indian writers of literature to imagine
cultural state through prevalent contemporary nationalist fervor in their fictional and poetic works.
In the writings of Tagore an attempt to connect nation, nationalism, culture, and humanity is
reverberated. By connecting the different ideas like culture, religion and nation, Tagore displays
the intricacies existing among social group that has resulted in the man-made institutions like
religion, caste, nation, and culture.
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An inevitable part of human life since the conception the word culture it has been allied
with different kinds of growing things and mostly associated with nurturing non-human living
entities. Gradually with the evolution of human civilization in different parts of world, the term
came to be understood as concomitant of human life, where different races, communities, cultures
created a niche to identify themselves sometimes by clubbing or by condescending attitude towards
each other. Culture has been used to define the element of identity. This process of shaping
different recognition generated several hostile and disagreeable actions, ideas, thoughts, and
attitudes in society.
Tagore and Culture
Exploration of different models for understanding culture can be initiated through literary
writings from across the world. An immense realm of prodigious writers and a significant number
of works in English literary writings are forthcoming from India. The opulent cultural past of India
has been commemorated by many versatile writers and in their exemplary writings.
This paper is focused primarily upon Tagore’s usage of style and language, which throws
light to contemplate upon people in the Indian society and their rendition of culture and element
of nationalism of the period of time. Subjects and themes in his writings are fused in the real life,
hence mirror the Indian society succinctly. Most of the works dealt the local realistic issues that
reflect the general vulnerability of his times rife in the larger context of the country.
The characters in the writings are strong enough to manifest constrains and imperfections
of society. The writings throw light on the usual developments and customary musing of the
society. Subjects and themes are fused in real life, through Nationalism which is one of the key
issues that is aptly portrayed in his writings.
Tagore’s writings illustrate the realistic portions of ordinary life meticulously and
exhaustively. His The Home and The World (Ghare Bhaire) is an exemplary work that showcases
the transformation of a woman, Bimala who was content to confine herself to a family to get along
as a propagator of patriotism. This characterization is a wonderful illustration of the element on
nationalism through her portrayal in the novel. In his other work, Gora, believed to be an
influential novel on nationalism, presents the female characters as a mature and poised person.
Even if Sucharita and Lolita, the major women characters of the novel, are socialized in the same
set up where Gora was, they become the synonyms for maturity drawing in the high opinion on
nationalism and showing extraordinary thoughts within the established social institutions like
nationalism.
Tagore and Nationalism
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Tagore opined that nationalism should fetch good to people. It is always possible when
patriotism drives along with the national economy and spreading humanity for fellow person in
society. Tagore strongly held an opinion that India’s half of the social problems, could it be
sectarianism, violence, hatred, religious issues, is resulted from lack of education. The impact of
hegemony of nationalism and nationalistic ideology was widespread and overpowering in
contemporary period when Tagore evolved as a writer. The established practice of nationalism
affected Tagore intensely in span of time. The prevailing tendency compelled him to pen down his
thoughts and spread out the message of humanity over any other man made social-political
institutions. The mercurial nature of Tagore visiting the several places and meeting people shaped
his outlook of nationalism.
Though he associated himself with different cultures, it did not cease him from loving and
embracing ‘others’ ideas and ideologies. Amartya Sen, emphasizing acceptance of Tagore by
people of other regions and religions, writes:
“Muslim citizens of Bangladesh (had) a deep sense of identity with Tagore and his ideas.
Nor from choosing one of Tagore's songs …Tagore's own description of his Bengali family
as the product of "a confluence of three cultures: Hindu, Mohammedan, and British".
(Tagore and His India 2001.)
In an interview with Einstein, Tagore relates human emotions and science. He while
relating the human tendency of dominating others and the same phenomenon in science, he states:
‘Our passions and desires are unruly…And is there a principle in the physical world which
dominates them and puts them into an orderly organization?’’ (Tagore, The Religion of
Man, Appendix II 222-225)
Though he denounced nationalism, he believed in the strength of the country. Just like any
other common citizen of a country, he too coveted the progress and prosperity of a country. He,
while on a visit to Iran in 1932, wrote:
‘‘... Asia will solve its own historical problems…but the lamp they will each carry on their
path to progress will [become] converge to illuminate the common ray of knowledge."
(Tagore, Selected Letters of Rabindranath Tagore 1932)
Tagore had broader outlook of life. Rather being a person of constrained attitude, he
believed in life of reasoning. Amartya Sen claiming the same writes,
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“Tagore greatly admired Gandhi, but he had many disagreements …including nationalism,
the role of rationality and of science, and the nature of economic and social development.
These differences … with Tagore pressing for more room for reasoning, and for a less
traditionalist view’’ (Tagore and His India 2001).
Tagore was disenchanted about the developments in India during the Independence
movement. He resented the political inefficiency to eradicate the problems of poverty and hunger
in India. It exacerbated when the social conditions were fueled by different religious matters.
In a letter he wrote to Leonard Elmhirst in 1939, Tagore noticed the communal and
sectarian violence that builds the wall between people. Tagore writes in the letter,
‘‘It does not need a defeatist to feel deeply anxious about the future of millions who…are
being simultaneously subjected...the seething discontents of communalism." (Tagore,
Selected Letters of Rabindranath Tagore 1932, p 515)
Tagore had firm belief in freedom. His thoughts and his ideas wherewith were based on
proper reasoning. Gitanjali is the best known work for demonstrating Tagore’s idea on how
freedom brings light to life and empowers life, he also urges nation to be heaven for freedom. His
reserved views on patriotism and cultures also stemmed out from the same belief. Tagore’s
propagation of same view is clearly expressed in Gitanjali’s verse,
‘‘Where the mind is without fear
and the head is held high….;
……Into that heaven of freedom,
my Father, let my country awake.’’ (Tagore, Gitanjali 2013)
Due to his steadfast view on freedom, Tagore disallowed all types of violence that would
mortify civilization. He resented any of the fanatic view or irrational thinking that could
deliberately bring mutilation to fellow citizen. Nationalism too was not an exception. His stances
against nationalism or sectarian violence in the name of religion were crystal clear.
Familiarization of different cultures, according to Tagore, not just benefits people to bridge
a gap but also admits varied cultures and celebrate it. In Tagore’s letter to his son-in-law
Nagendranath Gangulee, who went to the U.S for further studies in 1907, he stresses the blending
cultures and tradition and cautions Nagendranath Ganguli:
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“… you must know America too..., one begins to lose one's identity and falls into the trap
of becoming an Americanised person contemptuous of everything Indian’’ (Tagore,
Selected Letters of Rabindranath Tagore 1932)
In spite of the fact that Tagore was against viciousness in the name of nationalism and
sectarian violence, he always loved his country. In an interview with Einstein, he hoped that
country like India needs its own time and course for attaining growth, thus stood by the opulence
of the nation. The incident of Amritsar in April 13, 1919 where about 379 people were brutally
massacred by the British, Tagore openly writes a letter to C.F. Andrews to express his resentment.
He even returned the knighthood to protest against 1919 incident. (Tagore, Selected Letters of
Rabindranath Tagore 1932).
He was afraid that rebuff of the West or grandeur of one’s own past could result in
detestation towards other religions like Christianity, Parsi, Islam, Zoroastrianism, and Judaism.
In 1908 in a letter replying to Abala Bose, the wife of a great Indian scientist, Jagadish Chandra
Bose, Tagore writes,
‘‘Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. …and I will never
allow patriotism to triumph over humanity as long as I live.’’ (Tagore, Selected Letters of
Rabindranath Tagore 1932)
Tagore stood by the patriotism that becomes ladder to the subjugated and he considers
patriotism should enable the marginalized in society to progress along with the nation. Whenever
Tagore pondered over such issues, he admired the great effort of Japan, a country once admired
for its true spirit for its land which decreed people of Japan to grow.
Tagore opined that nationalism should fetch good to people. It is always possible when
patriotism drives along with the national economy and spreading humanity for fellow persons in
society. But Japan’s nationalism was questioned by Tagore when it demonstrated the vigorous role
in the wars with China and its participation in World Wars. Tagore intensely believed the
intolerance for others has instigated violence in Japan. On the other hand, he admired Russia for
its growth and development.
It is the rapid growth of education that Tagore believed is the true sign of a country’s
growth. Though he opposed the terror against freedom in Russia that the spread of education
eventually led to freedom of mind fascinated him. Tagore strongly held an opinion that India’s
half of the social problems, could be sectarianism, violence, hatred, religious issues, which resulted
from lack of education. Education results in freedom of mind, a strong idea that Tagore had been
propagating in his works. Santiniketan, a school that Tagore started, led an example on this. Having
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been different from the traditional school set up, Santiniketan was a fresh breeze of the time.
Tagore, breaking the traditional education system, introduced a completely new setup creating new
waves in the field of education. Different topics that uncover a pupil to the world were taught. It
included the cultures, practices of other nations like Russia, China, Japan and other Western ideas,
which could open anew a window to the other world and life, thus spreading love.
Conclusion
Tagore in response to the cultural nationalism which believes in ostracizing the other
nations as danger to their own existence, Tagore writes,
‘‘Whatever we understand and enjoy in … becomes ours… it hurts me deeply when the
cry of rejection rings loud against the West in my country with the clamor that Western
education can only injure us.’’ (R. T. Kumar 113)
Tagore believed that India does not need to be insecure, and that it doesn’t have to protect
itself against any force from outside. He was not blind to accept and believe only in the nation’s
heritage and the past. He reciprocated the western culture as he believed that it would also be
helpful in India’s growth.
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1. Introduction
Environment plays a significant role in human civilization. Human beings have close
relations with the biosphere in which they live. The whole environment and ecology
consisting of earth, air, water, plants, and animals provide the necessary and sufficient
conditions for sustaining human life. Today, the environmental crisis is a tremendous
problem for the whole world. Developing countries and developed countries alike are all
suffering from environmental pollution. Therefore, today the environmental problems have
been the object of discussion everywhere from village to town. Pollution is by far the most
rapidly growing problem of the modem technological society. The condition in India is pretty
serious. It is no longer, feasible to ignore the alarming nature of India’s environmental
conditions. Much of the current environmental problems – greenhouse effect, ozone layer
depletion, emission of toxic gases, deforestation, energy crisis etc. were created by
industrialized civilization. Environmental problems which we face today are largely the byproduct of our scientific achievements. Forests have been felled; animals have been killed.
The soil, water, air, and foods have been polluted. The natural imbalance caused by cutting
trees more than required and hunting wildlife for enjoyment and for luxurious skin coats etc.
has long term serious effects. The greediness and carelessness of few have threatened some
species of animals and birds to extinction. With regard to environmental awareness, we must
look at our cultural values and moorings contained in sacred scriptures. Living in harmony
with nature is the recurrent theme of Indian culture based on Indian mythology in Sanskrit
literature. The Sanskrit (culture) of every country depends on its environment, climatic
conditions and human behaviour. Literatures reflect in their own culture, geographical
conditions, climatic influences, and environmental aspects. Therefore, from this point of view
the Vedic literature is of great utility to us and to the world society at large. Accordingly, if
we study the environmental conditions of our society and the world, we shall be greatly
benefitted in our living and healthy life.
The present article will carry available environmental facets from the selected
mythology which bear vast description of nature.
2. Environment of Vedic Period
The Vedic Aryans were children of nature. They studied nature’s drama very
minutely. Sand-storm and cyclone, intense lightening, terrific thunderclaps, the heavy rush of
rain in monsoon, the swift flood in the stream that comes down from the hills, the scorching
heat of the sun, the cracking red flames of the fire, all witness to power beyond man’s power.
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The Vedic sages felt the greatness of these forces. They adored these activities. They
appreciated these forces. They worshiped and prayed them due to regard, surprise, and fear.
They realized instinctively that action, movement, creation, change and destruction in nature
are the results of forces beyond men’s control. And thus, they attributed divinity to nature.
3. Vedic Gods
The word Devata means divine, dignity which is bright, strong, donor, and powerful.
In these hymns we find prayers for certain natural elements such as air, water, earth, sun,
rain, dawn etc. The glorious brightness of the sun, the blaze of the sacrificial fire, the sweep
of the rain-storm across the skies, the recurrence of the dawn, the steady currents of the
winds, the violence of the tropical storm and other such natural energies, fundamental
activities or aspects are glorified and personified as divinities (Devata). The interaction with
nature resulted in appreciation and prayer but, indeed, after a good deal of observation.
Attributes assigned to deities fit in their natural forms and activities, as Soma is green, fire is
bright, air is fast moving, and sun is dispenser of darkness. The characteristics of these forces
described in the verses prove that Vedic seers were masters of natural science. A famous
geologist S.R.N. Murthy has written on the earth sciences in the Vedas. He has somehow a
different opinion about Vedic gods and hence states, ‘the natural geological aspects have
been described as Indra, Agni, Vayu, Varun, Usas, etc. Devamata, the mother of all natural
energies and she symbolizes the Nature.’
4. Water (Apah)
Water is essential to all forms of life. According to Rig-Veda, the water as a part of
human environment occurs in five forms:
1. Rainwater (Divyah)
2. Natural spring (Sravanti)
3. Wells and canals (Khanitrimah)
4. Lakes (Svayamjah)
5. Rivers (Samudrarthah)
There are some other classifications also in the Taittiriya Aranyaka, Yajurveda and
Atharvaveda as drinking water, medicinal water, stable water etc. Chandogya Upanishad
describes about qualities of water ‘The water is the source of joy and for living a healthy life.
It is the immediate cause of all organic beings such as vegetations, insects, worms, birds,
animals, men etc. Even the mountains, the earth, the atmosphere and heavenly bodies are
water concretized.’ The cycle of water is described. From ocean waters reach to sky and from
sky come back to earth. Rainwaters are glorified. The rain-cloud is depicted as Parjanya god.
The fight between Indra and Vritra is a celebrated story from the Rig-veda. It is explained in
many ways. According to one view, it is a fight for waters. Indra is called Apsu-jit or
conquering the waters, while Vritra is encompassing them. Vritra holds the rain and covers
waters and thus being faulty is killed by Indra through his weapon called Vajra, i.e.,
thunderbolt. The Indra-Vritra fight represents natural phenomenon going on in the aerial
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space. By the efforts of Indra all the seven rivers flow. The flow of water should not be
stopped and that is desired by humanity. The significance of water for life was well-known to
Vedic seers. They mention - Waters are nectars. Waters are source of all plants and giver of
good health. Waters destroy diseases of all sorts. Waters are for purification. It seems that
later developed cultural tradition of pilgrimage on the river-banks is based on the theory of
purification from water. The ancient Indians knowing water as a vital element for life, were
very particular to maintain it pure and free from any kind of pollution. The Manuscript
stresses on many instances to keep water clean. The Padma Purana condemns water pollution
forcefully saying, ‘the person who pollutes waters of ponds, wells or lakes goes to hell.’
5. Air (Vayu)
The observer space is the abode of matter particles, light space is the abode of energy
and the intermediate space Antariksha is the abode of field. The principal deity of Antariksha
is Vayu. Jaiminiya Brahmana quotes, Vayu brightens in Antariksha. Field is another form of
energy and, therefore, Yajurveda says, Vayu has penetrating power. Apparent meaning of
Vayu is air. The Vedic seers knew the importance of air for life. They understood all about
air in the atmosphere and also about the air inside the body. The Taittiriya Upanishad throws
light on five types of wind inside the body: Prana, Vrana, Apana, Udana and Samano Air
reside in the body as life. Concept and significance of air is highlighted in Vedic verses. RigVeda mentions ‘O Air! You are our father, the protector. Air has medicinal values Let wind
blow in the form of medicine and bring me welfare and happiness. Medicated air is the
international physician that annihilates pollution and imparts health and hilarity, life and
liveliness to people of the world. Hilly areas are full of medicated air consisted of herbal
elements. Another verse describes characteristics of air The air is the soul of all deities. It
exists in all as life-breath. It can move everywhere. We cannot see it. Only one can hear its
sound. We pray to air God. Ancient Indians, therefore, emphasized that the unpolluted, pure
air is source of good health, happiness and long life. Vayu god is prayed to blow with its
medicinal qualities. brightness. The meaning of Vayu is made clear in Shatapatha Brahmana
in the following Mantra, ‘Sun and rest of universe is woven in string. What is that string, that
is Vayu.’ This verse clearly shows that here Vayu cannot mean air alone.
6. Ether (Akasha)
Modern environmentalists discuss sound or noise pollution. There is a relation
between ether and sound. The sound waves move in sky at various frequencies. Scientist
could see the sky which exists only in the vicinity of earth, but Taittirya Upanishad throws
light on two types of ether one inside the body and the other outside the body. The ether
inside the body is regarded as the seat of mind. An interesting advice to the mankind is found
in the Yajurveda ‘Do not destroy anything of the sky and do not pollute the sky Do not
destroy anything of Antariksha.’ Sun shines in Dyuloka and we get light from sky. The
sunrays strengthen our inner power and are essential for our life. Thus, importance and care
for ether is openly mentioned in the Vedic verses.
7. Animals and Birds
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Animals and birds are part of nature and environment. It is natural, therefore, that
Vedic seers have mentioned about their characteristics and activities and have desired their
welfare. Rig-Veda classifies them in three groups -sky animals like birds, forest animals and
animals in human habitation. All the three types of living creatures found in the universe have
distance environment and every living creature has an environment of its own. But when we
look from man’s perspective all of them constitute his environment. There is a general feeling
in the Vedic texts that animals should be safe, protected and healthy. Domestic animals, as
well as wild animals along with human beings should live in peace under the control of
certain deities like Rudra, Pushan, etc. Vedic people have shown anxious solicitude for
welfare of their cattle, cows, horses etc. The cow as the symbol of wealth and prosperity,
occupied a very prominent place in the life of the people in Vedic times.
8. Major Discussions in Vedas
One can be proud of the fact that Sanskrit is not merely a language, but a collection of
knowledge, a vast treasure house of various disciplines like linguistics, mathematics,
astrology, architecture and natural sciences like physics, chemistry, biology, botany, medical
science, engineering, agriculture, horticulture, cosmology, ecology, aeronautics, navigation
etc. We are crying for a better environment now and the Vedas teach us to take steps for the
protection of our clean environment. Vedas recognize the importance of maintenance of the
seasons’ cycles that are likely to get altered due to the climate change owing to inappropriate
human actions. It is remarkable that the people in Vedic times regarded nature and the
environment in a holistic manner and revered each of its constituents and entities by carefully
preserving them. „‟Do not harm the environment, do not harm the water and the flora, earth
is my mother, I am her son, may the waters remain fresh, do not harm the waters. Tranquillity
be to the atmosphere, to the waters, to the crops and vegetation.
“माता भुममिः पुत्रोऽहं पथृ िव्ािः।।”
This Vedic prayer invokes divine intervention to bliss and protect the environment. To
protect environment the Rig Veda says.
मधु वाताःिः ऋता्ते मधुक्षरिन्तत मितधविः
माध्वीनननिः मित्वोषधीिः ।
मधुद्यौिस्तु निः प्रिता
माध्वी गि्प्रव भवततु ननिः । (Rig-Veda,1/90/6,7,8)
Environment provides bliss to people leading their life perfectly. Rivers bliss us with sacred
water and provide us health, night, morning, vegetation. Sun bliss us with peaceful life. Our
cows provide us milk). The plant ecology has a great importance to keep the environment in
balance. The Rig-Vedic people exploited nature in a very judicious way, making full use of
the Indian psyche, the compared trees to human beings, Gods etc. They prayed to Indra (God)
not to separate trees from the forests and the sons from their fathers (RigVeda,8/1/13). The
Vṛkṣāyurveda says that planting a tree is equally beneficial as having ten sons.
“दिकुप्रपम भाप्रप िि भाप्रप िम ह्रादििः
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दिह्राि िमािः पुत्रो ििपुत्र िमा द्रम
ु िः ।।” (Vrksayurvedah-5).
Tulshi, Pippala and Vatavṛkṣa have great importance in our culture. About the importance of
Tulashi, Vatavṛkṣha there are many slokas are found in the Vedic literature. Some of them
are –
“जावदिनानन तुमिमि रुप्रपताप्रप जद् थिहे थिहे
तावद्मभानिान िहाििानन वैकुण्ठे ि ममह्ते।।” (Vrksayurvedah-5)
9. Conclusion
From the above detailed discussion, some light is thrown on the awareness of our
ancient seers about the environment, and its constituents. It is clear that the Vedic vision to
live in harmony with environment was not merely physical but was far wider and much
comprehensive. The Vedic people desired to live a life of hundred years and this wish can be
fulfilled only when environment will be unpolluted, clean and peaceful. It is clear from the
Vedic message that environment belongs to all living beings, so it needs protection by all, for
the welfare of all.
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Abstract
There has always been a discrepancy between those who viewed language as a mere
abstract structure or closed system and those who viewed it as a practical reality of different uses.
These two different visualizations of language mark the basic turning point from the structural
approach to the post-structural, pragmatic and dialogical approaches to language and meaning.
Thus, in order to answer the question posed in this paper, viz.: ‘Is language a homogeneous closed
structure or heterogeneous reality of different uses?’, I will present and discuss how some selected
leading scholars of the structural, post-structural, pragmatic and dialogical approaches viewed
language in this regard.
Keywords: Language, homogeneous, heterogeneous, closed structure or system, different uses,
Structuralism, Post-structuralism, pragmatic, and dialogical approaches.
1. Introduction
The structuralists assume that every human language is a part of ‘a larger system or
structure’. For them, this ‘system’ or ‘structure’ is closed, lies under the surface of meaning and
determines where each language element is located. This assumption is criticized by the followers
of the post-structural, pragmatic and dialogical approaches, for whom language is different uses in
the different situations. Moreover, by creating their own terms and theories, they tried to open up
the structuralists’ closed system or structure of language. In this paper, I will present and discuss
language views and theories of the most prominent scholars and philosophers of each of the
previously mentioned approaches. This will help us come at a conclusion of whether language is
a homogeneous closed system of meaning or a heterogeneous reality of different uses.
2. Structuralism and the Homogeneity of Language Structure
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As an intellectual movement, ‘Structuralism’ is based on the assumption that the elements
of human language must be understood ‘in terms of their relationship to a larger system or
structure’. The term ‘structuralism’ was first used by the Russian Linguist Roman Jakobson.
However, as an intellectual approach to language, Structuralism emerged in the late 1950s with
the work of the Swiss linguistic theorist Ferdinand de Saussure.
For Saussure, who is considered to be as the father of Structuralism, language is just a
complex ‘system of signs’ that express ideas, with rules which govern their uses. In his book
Course in General Linguistics (1916/1959), he distinguished between the two basic components
of language: ‘la langue’; the system; in other words, the underlying abstract structure of a
language, and ‘la parole’; the use; in other words, the concrete ‘manifestations’ or ‘embodiments’
of that structure. As a structuralist, Saussure was more interested in ‘langue’ than in ‘parole’. He
considered that it is the system - rather than the individual instances of language use - that creates
the meaning in any human language. Thus he defined language as ‘a system of signs’. Based on
this definition, he argued that language components get their meanings because they are elements
in a system of relations. Moreover, he emphasized that understanding the shifts in language
depends on understanding the system in which they are constituted. So, Saussure tried to replace
the empirical prospects of language by viewing language as a system not as a speech act. That is
why he defined language as ‘a system of signs’ in which the sign is a combination of the ‘concept’
and the ‘sound-image’, with ‘abstract and systematic rules and conventions’ governing that system
of signification. According to him, ‘langue’’ is independent and it pre-exists individual users, and
thus language is a universal system which has an underlying, fundamental structure so that
linguistic communication can work. He also emphasized that language must be studied not in terms
of what is apparent externally; i.e. not in terms of what is available as materials physically
manifested on the surface, but in terms of what is underline; i.e. the system.
Saussure (ibid.) also differentiated between two levels for analyzing this system: the
‘syntagmatic’ and the ‘paradigmatic’. He was primarily concerned with the three important
systematic relationships, namely, ‘sign, signifier, and signified’, in language. He concluded that
any individual sign is essentially arbitrary, and that there is no natural relationship between
a signifier (the word) and the signified (the conceptual image). He said that meaning arises only
because of the differences between the signifiers which are of two kinds; namely, syntagmatic and
paradigmatic; where syntagmatic relationship refers to the possibilities of combinations, and
paradigmatic is the functional contrasts which involve differentiations. He also said that languages
are the ‘structural forms’ where the ‘signs’ are being organized. The most popular theory he
proposed in this regard is the ‘Difference’ theory. He suggested that the difference between things
is what makes people understand them, and therefore it deals with the fact of how we communicate
and interact. Thus, his ‘Difference’ theory is related to something that creates meaning. In order
to explain this theory in details, he aligned the ‘signifier’, i.e., the shape of a word or its phonic
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components with the chosen ‘signified’ which is the ideational component or concept that appears
in one’s mind after hearing or reading the signifier in order to create the sign. He proposed that
languages are the systems where one thing is defined simply as being different from another, and
that ‘signifiers and signified’ are always different from each other. According to him languages
are the system of difference where the linguistic identities and their values are purely relational as
a result of what the totality of language is involved in each single act of signification. He (1959:
88) stressed that ‘‘in language there are only differences, without positive terms […] language has
neither ideas nor sounds that existed before the linguistic system’’, by which he meant that
language has a system which is composed of negative (contradictory) signifiers and when they are
put together, the positive forms of language are created. Any linguistic system, according to
Saussure, is ‘‘a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas’’. In
other words, for Saussure language keeps incorporating differences from every other ‘sign’, and
thus meaning arises from the functional differences between the elements called ‘signs’ which are
within the system called ‘language’.
Saussure’s way of viewing language deduces that to understand any human language, a
sense of totality is required which is only possible through differences. If this feature is not there,
then language will not constitute a system and hence no signification would be possible at all.
3. Post-structuralism, Pragmatism and Dialogism and the Heterogeneity of Language
Structuralism claims that the structures of languages are closed, which means no
individual contribution nor historical kind of movement. This point is criticized by the poststructuralists, who tried by creating their own terms and theories, to open up these closed
structures.
i. Jacques Derrida
Jacques Derrida attacked Structuralism in his 1966 paper ‘Structure, Sign, and Play in the
Discourse of the Human Sciences’, which marked the emergence of Post-structuralism in the
seventies as a critical approach that displaced Structuralism as the prevailing approach to language
and meaning. Derrida also opposed Saussure and was not fully satisfied with the relational system
he proposed. Thus he elaborated a theory of ‘deconstruction’ to challenge the idea of the ‘system’
and to set forth the notion that there is nothing called ‘structure’ or ‘centre’. The majority of
Derrida’s prominent and influential ideas of his ‘Deconstruction’ theory of language are
introduced in his well-known work Of Grammatology (1976). Under this theory, he explained that
the direct relationship between the ‘signifier’ and the ‘signified’ which Saussure introduced does
not exist. He justified this by emphasizing that there are infinite shifts in meaning transmitted from
one signified to the other. Under this theory, Derrida also claimed that because people may
experience different moods, be of different backgrounds and have different ways of thinking, a
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word may not conjure the same meaning to everyone. So, on the basis of this theory, he refuted
the structuralist theory of constructing meaning and understanding language.
Derrida also invented a new word; ‘differance’, to convey the divided nature of the sign
and to replace Saussure’s ‘difference’. The term ‘differance’ was first used by Derrida in 1963 in
his paper ‘Cogito and the History of Madness’. Derrida (1972/1982) defines the term he invented
in his essay ‘Differance’ as:
‘‘[…] the systematic play of differences, of the traces of differences, of the spacing by means of
which elements are related to each other. This spacing is the simultaneously active and passive
(the a of differance indicates this indecision as concerns activity and passivity, that which cannot
be governed by or distributed between the terms of this opposition) production of the intervals
without which the "full" terms would not signify, would not function.’’
If we closely examine Derrida’s ‘differance’, we may conclude that it is homogenous with
Saussure’s ‘difference’, but with an additional meaning, i.e. to differ as well as to defer (to
postpone). Thus, Derrida’s ‘differance’ is a notation to suggest that meaning is not only differed
but also deferred; i.e. postponed.
So, language for Derrida is a system of signs that do not have inherent meaning, and
meaning for him is only the result of the contrast between these signs. Consequently, meaning is
never inherent, present or stable, but rather is ‘deferred’ to other signs. This means that meaning
has no finality or totality, which is opposed to what Saussure proposed.
ii. Gilles Deleuze
Following Nietzsche, Gilles Deleuze, tried to replace the idea of ‘signification’ with
‘sense’ and ‘sensation’ in his work The Logic of Sense (1969/1990). He based his steps on the
notion that sense and sensations are reliant on the subjective existence and on the individual’s
feelings of the object. He insisted that it is the sense and sensations that keep the paradoxicality of
language use at the level of the world and reality. Thus Deleuze spoke of ‘immanence’ as things
which are kept below meaning and repressed below language.
In the fourth chapter of their work A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia
(1980/1987), Deleuze and Guttari intervened in a debate in linguistics in favor of pragmatics. They
continued to refer to language as a ‘system’, but unlike Saussure’s scientific systems, this system
is not ‘a clean, static, optimally-functioning set of machinery’. The system of language, according
to Deleuze and Guattari, is characterized by ‘fits and starts, blocks and flows, heterogeneity,
variables and relatively stable constants’. In other words, the synchrony of such system is
determined by a diachrony. Moreover, the ‘langue’ of this system is substituted with more speech
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acts rather than with parole. So, unlike Saussure’s system, such system is unstable, having its own
ways of changing. For these two scholars, language ‘can be rationally described, but as a
multiplicity of heterogeneous currents, each with its own speed or temporality, each following its
own line of flight’. Actually, Deleuze and Guattari didn’t deny that a langue can be separated of
this heterogeneous and varying system. However, they insisted that langue, being inseparable from
speech acts, is ‘temporary’ not ‘universal’. This means that language system for Deleuze and
Guttari is based on ‘partial generalizations’ and ‘defeasible maxims’.
To crack the closed system of language that Saussure spoke of, Deleuze and Guattari
introduced the concepts of ‘deterritorialization’ and ‘reterritorialization’. This allows some of the
units of any language system to escape, so that one language system can form a multifaceted
relationship with other systems. Thus for these two thinkers, language is not homogeneous, its
stability is artificial and it is not limited to a frozen system. That is why they suggested that
literature rather than linguistics is the best favorable adequate tool to study the continuously
varying system of language.
iii. Ludwing Wittgenstein
The idea of language as ‘use’, based on differences and variations, rather than a closed
system or frozen structure was even known more after the work of Ludwing Wittgenstein.
Wittgenstein insisted that language consists not of a system but of use. He said that there are
different kinds of language uses. To explain his view of language, he introduced the term ‘language
games’, in his work Philosophical Investigations (1953/1958), as a philosophical concept to refer
to the various language uses and to the idea that language has meaning only in its specific context.
Wittgenstein used this term to draw more attention to the different forms of language use rather
than its system. This concept of ‘language-games’ is based on the following analogy; the rules of
language are analogous to the rules of games. Thus, saying something in a language is analogous
to making a move in a game. There are different kinds of games like football, basketball, tennis,
chess, etc., which have nothing in common. Using language is similar to the games which are
different and have very little in common. No general logic or rule for games; i.e. each game has
its own logic and system of rules which is something fundamental. The aim of these games is
pleasure and entertainment but not opposition. This analogy between language and games
demonstrates that words have meaning depending on the uses made of them in the various human
activities. Wittgenstein believed that every word we speak is part of a language game. What he
meant is that language only has meaning in its specific context, and when it is taken out of that
context and put into a different one, it may not mean the same thing. Wittgenstein explained that
‘language-games’ are not the same, e.g. the language of prayers is quite different from the language
of psycho-analysis, each of them is a different language game of different language uses. Each
game has different rules, locations, times, etc. Moreover, each game is different which means that
language use does not have the same paradigm; in each situation language use is different.
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Wittgenstein said that what matters is not the language system or statements of language
as such; what really matters are the diverse types of language uses. He added that in relation to the
world what really exists is not the statements but their uses in the different contexts. Thus, language
is used in so many different ways. These different uses of language are referred to by Wittgenstein
as ‘language-games’. So, Wittgenstein’s concept of ‘language-games’ can be taken as a
metaphorical term to prove that language is not a closed, static, homogeneous system or structure.
On the contrary, language keeps changing with time. Furthermore, language has variant uses which
resemble the ‘forms of life’:
‘‘There are countless kinds: countless different kinds of use of what we call "symbols", "words",
"sentences". And this multiplicity is not something fixed, given once for all; but new types of
language, new language-games, as we may say, come into existence, and others become obsolete
and get forgotten. […] Here the term "language-game" is meant to bring into prominence the
fact that the speaking of language is part of an activity, or of a form of life.’’ (Wittgenstein, ibid.:
11)
iv. Mikhail Bakhtin
Even before Wittgenstein, Mikhail Bakhtin was the first person to focus on language use
in modern context. Being a Marxist, Bakhtin viewed meaning as a product of language use. He
also criticized the splitting of ‘langue’; ‘the mere passive structure’ and ‘parole’; ‘the individual
and concrete use of language’. He said that language use is an ‘intersubjective’, ‘interlocutive’ and
‘interactive’ phenomenon. In other words, language for Bakhtin is essentially ‘dialogical’. He
developed a ‘dialogical’ theory of utterances. According to this theory, language is understood in
terms of how it orients the speaker to the listener. ‘Dialogic’ and ‘dialogism’ are the key terms
used by Baktin in his work, The Dialogic Imagination: Four Essays (1981), where he tried to show
that language is strongly affected by the social context. The basic distinction that Bakhtin tried to
convey is that language is seen either as something inside the mind of individuals or as something
that appears in society. For him, language is not a system or structure but ‘a tool’. To illustrate this
view, he presented two ideas about language: ‘abstractive objectivism’; the ideas that language is
out there, and ‘individualistic subjectivism’; the idea that language is in the minds of the
individuals. The position that he favored is that of ‘dialogism’; i.e. language exists basically in
society. However, Bakhtin considered that language does not exist the same way for every
individual in society. For example, a statement like ‘The weather is good today’, is not socially
equal to every individual in society; people will have different responses to it. Thus, the language
used in different social situations has different statements and responses. The idea of having
language as a ‘uniform entity’ was never the case for Bakhtin because he viewed language as
always being open-ended; everyone is making new statements and responses in language. This is
the idea of dialogism; language exists in the social and linguistic contexts.
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“There is neither a first nor a last word and there are no limits to the dialogic context (it extends
into boundless past and boundless future). Even past meanings, that is, those born in the
dialogue of past centuries, can never be stable (finalized, ended once for all) – they will always
change (be renewed) in the process of subsequent, future development of the dialogue.’’
(Bakhtin 1986: 170)
Bakhtin actually stressed that language is always evaluated. It is the evaluative character
where dialogism lies. Thus, language is not a matter of something being said or understood. He
said that meaning of language is in the individual acts. There is always an evaluating dimension
for language and not only understanding its meaning. Language does not only exist in society per
say. According to Bakhtin, it also exists in the inter individual entity (territory). In other words, it
is not only a structure; it is also an evaluation. Therefore, when someone says something, it is
interpreted in many different ways depending on the participants, the context, the discourse, and
even the tone of voice. For example, the same statement, ‘The weather is good today’ can be taken
sarcastically, ironically, literally, as a question, etc. So, it is all about the individual’s evaluation.
Therefore, language is not ideal; it does not always constitute a uniform structure.
4. Conclusion
All poststructuralist authors present different critiques of Structuralism, but their common
themes include the rejection of the structuralists’ notion of ‘system’ and the idea of the ‘structural
centre’, especially in the writings of Derrida and Deleuze. Wittgenstein, with his use-base
questioning of the system, and Bakhtin, with his dialogical questioning of the system, also denied
the idea that language consists only of a system or structure. These thinkers made a clear distinction
between language on the level of structure (totalized and finalized system) and on the level of use
(differences and variations).
Is language a homogenous structure or heterogeneous uses? Well, it cannot be denied that
each language is structured in a unique way. However, to assume that language belongs to a larger
closed system or structure means that it has totality and finality; i.e. homogeneous, which cannot
be the case of any human language. No human language can be an ideal uniform entity. We cannot
reduce our understanding of language to a system or structure. Therefore, language is not
homogeneous; it is always open-ended. The proof of this is that everyone makes new and different
statements and responses in language in the different contexts and situations. In fact, there are
variations of the language system itself. Therefore, language is full of complexities and
differences; i.e. heterogeneous.
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ABSTRACT
The present monograph on “WordNet and its dimensions” written in Tamil aims to
describe the lexical sematic studies in Tamil that went on for the last four decades
focusing mainly on WordNet which is an online lexical resource. The monograph has been
divided into eighteen chapters including a chapter on ‘Introduction’ and ‘Conclusion’. The
details of the chapters are briefly discussed below:
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Chapter 1: Introduction
The chapter introduces ‘WordNet’ and ‘ontology’ and discusses about the aims and
objectives of the monograph.
Chapter 2: Lexical Semantics
The principles and practices of lexical semantics have been discussed citing examples
from Tamil. This chapter lays foundation for the building of WordNet based on lexical
semantics theories and principles.
Chapter 3: Computational lexical semantics
At the advent of introduction of computer for natural language processing, the lexical
semantics takes a turn to focus on lexical semantics from computational point of view.
Psychology, applied linguistics, linguistics, computational linguistics and application
development have been discussed in relation to lexical semantics.
Chapter 4: Taxonomy and thesaurus
Here in this chapter the taxonomical classification of the vocabulary of a language behind
the thesauri classification has been discussed elaborately. It is understood that there is
ontology is behind WordNet creation and the ontology in turn is based on taxonomic
classification. The taxonomic classification is the base for a thesaurus too. Taxonomy has
its roots in the Aristotelian principles of classification based on generic and specific
features. All kinds of taxonomical classification of a vocabulary have been discussed. The
development of universal language and taxonomical principles behind this attempt have
been elaborated upon. The classification of vocabulary in nikhantu and the classification
by Nida (1975) have also been discussed.
Chapter 5: Ontology
Here in this chapter the principles behind ontology have been discussed. Here in this
chapter the definition of ontology, the application of ontology, types of ontology, ontology
and information extraction, extraction of ontologies and so on have been explained.
Chapter 6: Creation of ontology
This chapter elaborates on the creation of ontology taking as an example the domain
‘wine’.
Chapter 7: Ontology and WordNet
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This chapter discusses about the ontological principles behind the creation of a WordNet.
Chapter 8: WordNet
This chapter discusses about the general characteristic features of WordNet.

This

includes how WordNet amalgamates the characteristic features of a dictionary and a
thesaurus into its fold. It explains how the lexical semantic principles have been exploited
to build WordNet. It also talks about its building block synonymy and the different kinds
of lexical and semantic relations such as homonymy-hypernymy, meronymy-holonymy,
antonymy, and troponymy which are the foundation for building the WordNet.
Chapter 9: Euro WordNet
This chapter discusses about the creation of Euro WordNet. It elaborates on the number
and names of languages which have been linked to Euro WordNet. It also explains the
lexical semantic principles by which the Euro WordNet has been built connecting
WordNets of different European languages.
Chapter 10: Indo WordNet
The tenth chapter is on the creation of Indo WordNet. It discusses in details the efforts
made to build Indo WordNet based on expansion approach. It explains how 18 Indian
languages have been put into the fold of Indo WordNet and how many synsets are covered
in each language? In addition, the problems faced while building WordNets for Indian
languages based on Hindi by the expansion approach have been explained.
Chapter 11: Hindi WordNet
This chapter explains in details the characteristic features of Hindi WordNet. It elaborates
on the number of synsets which have been included in building the Hindi WordNet. It also
speaks about the creation of WordNets of other Indian languages form Hindi by expansion
approach.
Chapter 12: Developing of WordNets of Dravidian languages
It discusses about the initiatives taken to build WordNet of Dravidian languages. It
elaborates on how it was started by building a WordNet for Tamil based on a thesaurus
prepared by Rajendran (2001) based on the principles of componential analysis of
meaning propounded by Nida (1976a) and later on how it became a part of Indo WordNet
building.
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Chapter 13: Tamil WordNet
This chapter explains in details the principles behind building WordNet and how a Tamil
WordNet can be built independently based on those principles. It also talks about how
Tamil WordNet became a part of building WordNets for Dravidian languages.
Chapter 14: Telugu WordNet
This chapter explains the building of Telugu WordNet as a part of Indo WordNet from Hindi
WordNet by expansion approach. It also discusses about the problems involved in building
Telugu WordNet based on Hindi by expansion approach.
Chapter 15: Malayalam WordNet
This chapter describes the creation of Malayalam WordNet based on Hindi WordNet by
expansion approach. It also discusses about the problems encountered while creating
Malayalam WordNet based on Hindi by expansion approach.
Chapter 16: Aligning Indo WordNet with Princeton WordNet
This chapter explains how based on a collaborative research went on in Amrita University,
Coimbatore and Trento University, Italy during the period of 2018-2019 culminates into
aligning Indo WordNet with Princeton WordNet. It finds out the lexical gaps involved in
matching Indo WordNet synsets with Princeton WordNet synsets. It also talks about the
one to one correspondence, many to one correspondence and one to zero correspondence
between Indo WordNet synsets and Princeton WordNet synsets. It elaborates on using
UKC to solve the problem of lexical gaps and the mismatches in Indo WordNet and
Princeton WordNet.
Chapter 17: Visual Onto-thesaurus for Tamil
This chapter elaborates on the principles of lexical semantics and the steps involved in
building a Visual onto-thesaurus for Tamil based on these principles. It also talks about
the ontology proposed by Nida (1976a) based on the principles of componential analysis
of meaning. A classification of Tamil vocabulary has been made based on Nida’s proposal
for building a thesaurus. The ontological principles are added into to it to convert the
thesaurus into onto-thesaurus. These efforts culminate into a Software which represents
the Visual Onto-thesaurus for Tamil from which the lexical semantic information of
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different types and the tree structure representation for each query can be extracted using
the user interface created specially for this purpose.
Chapter 18: Conclusion
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மொர் ் 2021
சகொயம் புத்தூர்
அறிமுக உலர
ச ொல் வலல குறித்து ஒரு நூல் எழுதவவண்டும் என்ற எனது நீ ண்டநொள்
அவொ இதனொல்

நிலறவவறுகிறது.

இதன்

ச ப் பம் ச ய் யொ வடிவத்லத

academia.edu-இல் பதிவவற் றி இருந்வதன். வபரொசிரியர் திருமலல அவர்களின்
ஆவலொ லனக்கு இணங் க அலத விரிவுபடுத்தி ச ொல் வலல சதொடர்பொன பல
புதிய தகவல் கலள ் வ ர்த்து Language

in India என்ற மின் திங் கள் இதழில்

சவளியிடுகின் வறன். வபரொசிரியர் திருமலலக்கு எனது மனமொர்ந்த நன் றி.
எனது நண்பர் முலனவர் எஸ். அருள் சமொழியுடன் எனது விருப் பத்லதத்
சதரிவித்தவபொது அவர் இதற் குப் சபருமளவில் ஆதரவு தந்தொர். 2000களிவலவய
நொங் கள்

இருவரும்

திரொவிட

ச ொல் வலல

உருவொக்க

வவண்டும்

என்ற

முயற் சியில் ஈடுபட்டிருந்வதொம் . அதற் குத் சதொடக்கமொக தமிழ் இலணயப்
பல் கலலக்கழக்திலிருந்து (தற் வபொலதய இலணயக் கல் விக்கழகம் ) நொன்கு
இலட் ம் நிதி நல் லக சபற் று ச ன்லனயிலுள் ல ஏயுவகபிசி ஆய் வு லமயமும்
தமிழ் ப் பல் கலலக்கழகமும் இலணந்து தமிழ் ் ச ொல் வலல உருவொக்கம்
சதொடங் கப் பட்டது.

அதன்

பின் னர்

நொங் கள்

இருவரும்

ச ொல் வலல

உருவொக்கத்தில் வ ர்ந்து பயணித்வதொம் . இப் சபொழுது இருவரும் இலணந்து
இந்நூலல சவளியிடுவதில் மகிழ் சி
் அலடகின் வறொம் .
ச ொற் சபொருண்லமயியல் ஆய் வு சதொடக்க கொலத்திவலவய என்லனக்
கவர்ந்திழுத்துள் ளது. தமிழ் விலனயடிகளின் “Syntax and Semantics of Tamil
Verbs” (முலனவர் பட்ட ஆய் வு) “Semamtic structure of Tamil Vocabulary”
(முதுமுலனவர்

ஆய் வு/postdoctoral

ச ொற் களஞ் சியம் ,

தமிழில்

மின் ச ொற் களஞ் சியம் ,
ஆக்கமுலற
ஆய் வு,

ஆக்கமுலற

ச ொற் கள்

ஆய் வு,

ச ொல் லொக்கம் ,

ச ொற் களின்

அகரொதிக்

வகொட்பொட்டு

அகரொதிக்

கொட்சி ்

தற் கொலத்

research),

வொழ் வும்

தற் கொலத்

வரலொறும் ,

அடிப் பலடயில்

வகொட்பொட்டு

தமிழ் ்

ச ொல் வலல,

விலன ச
்
ொற் கள்

அடிப் பலடயில்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

தமிழ்

சபயர் ்

ச ொற் களஞ் சியம் ,

உலகளொவிய அறிவு லமயம் (Universal Knowledge core) என்ற பல நிலலகளில்
ச ொற் சபொருண்லமயியல் சதொடர்பொன பல ஆய் வுகள் வமற் சகொள் ளப் பட்டன.
மூலப் சபொருண்லமயியல் பற் றி விரிவொன ஆய் வு வமற் சகொள் ளப் பட்டு ”தமிழ்
மூலப் சபொருண்லமயியல் ஆய் வு” என்ற நூல் சவளியிடப் பட்டுள் ளது.
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தமிழில் கணினியியல் சதொடர்பொன நூல் சவளியீட்டில் எனது அடுத்த
படி இது. ஏற் கனவவ இயற் லகசமொழியியல் ஆய் வு, கணினிசமொழியியல் ,
இயந்திர

சமொழிசபயர்ப்பியல் ,

கணினிக்கருவிகள் ,

இயந்திர

வப சி
் லிருந்து

வப ் ொக்கமும் , எழுத்துத்திருத்தம்

சமொழிசபயர்ப்புக்கொன

உலரயொக்கமும்

இலக்கணத்திருத்தமும்

வபரொசிரியர் திருமலல அவர்களின் உதவியொல்

Language

உலரயிலிருந்து
என்ற நூல் கள்
in India-இல்

சவளியிட்டுள் வளன். இது எந்த அளவுக்கு மொணவர்களுக்குப் வபொய் வ ரும்
என்று எனக்குத் சதரியவில் லல. இருப் பினும் என்னொல் சமொழியியல் குறித்து
எழுதுவலத நிறுத்த இயலவில் லல. என் மலனவி கூறுவொர் ஒரு நொவல் எழுதி
சவளியிட்டொல் புகழும் பணமும் கிலடக்கும் என்று. எனக்கு நொவல் படிப் பது
மிக

விருப் பம் ,

எழுத

அல் ல.

கல் வி

உலகில்

எனக்கு

இடம்

நல் கிய

சமொழியியலுக்கு எனது அஞ் லியொக இப் பலடபுகலளக் கருதுகின்வறன்.
இரொவ ந்திரன்

ங் கரவவலொயுதம்
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இயல் 1
அறிமுகம்
ம ொழி

ஒரு

ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட

ற் று ்

ஒன்றுக்மகொன்று

மதொடர்புபடுத்தபட்ட ஒழுங் குமுணறயொகு ் . அடிப் பணடயில்

இது உலணக

னித மூணையுடன் இணைக்கிறது. உலணகக் கட்புலத்தொல் கருத்துருவொக்க ்
மெய் வது ் மபயரிடுவது ் ம ொழியின் அடிப் பணட அலகுகைொன மெொற் கணை
உருவொக்குவதில்

விணைகின்றது.

இது

கருதுப் பரி ொற் றத்தின்

மெய் யப் படு ் மூணையின் உை் ைீடொக
கருத்துக்கணைெ்
உலகத்ணத

சிக்கலின்றி

ஒவர

ொறுகின்றது.

பரி ொறிக்மகொை் ை

னிதவின ் த க்குை்
வவை்டி

அனுபத்தொல்

உய் த்துைர்ந்து

கருத்துருவொக்கத்தொல்

அருவ ொக்க ்

மெய் கின் றது;

மெொற் கை்

வொக்கியங் கை்

ற் று ்

என்ற

ஏறக்குணறய

உலணகப் பற் றிக்
ம ொழி

வவறுபட்ட

மெயலொற் றுகின் றது. ஒலிகளுக்குப் மபொருை்ண

மவைியீடு

ஒலிகை் ,

நிணலகைில்

இல் லொத கொரைத்தொல்

னிதவின ் மெொற் கணைக் கருத்துபரி ொற் றத்தின் அடிப் பணட அலகுகைொகக்
மகொை்டு ெொர்ந்திருக்கிறது. நொ ் ந து கட்புல நுகர்வுகைின் அடிப் பணடயில்
மபொருட்கணைக் கருத்துருவொக்க ் மெய் து அணவகணைப் மபயரிடுகிவறொ ் .
இவ் வொறு

மெய் ணகயில்

மபொருட்கைின்

மபைதீக

ற் று ்

மெயல்

பை்புகூறுகை் அடிப் பணடயில் அவற் ணறப் பொகுபொடு மெய் கின் வறொ ் . இந்த
அருவ ொக்கத்தின் பின் னொல்

இருக்கு ்

உைவியல் , வணகபொட்டியலுக்குக்

மகொை்டு மெல் கிறது; இது வ லு ் மூலசபொருண்லமயியலுக்குக் மகொை்டு
மெல் கின்றது.
மெொல் வணல
அடிப் பணடயில்

மெொற் கைின்

அண ந்த

ஒவ் மவொரு மெொல் லு ்

மபொருை்ண ப்

வரிணெபடுத்தப் படொத

பை்புக்கூறுகை்

மெொல்

அண ப் பொகு ் .

ற் மறொரு மெொல் லுடன் ஒன்வறொ அதற் கு வ வலொ

மபொருை்ண ப் பை்புக்கூறுகணைப் பங் கிட்டுக்மகொை் வதொல்
ஒரு

மெொல் ணல

ற் மறொரு

மதொடர்புபடுத்துவணத
அகரொதிணயயு ்
வழியொகப்

பன் ம ொழியத்
ஒரு

மபொருை்ண

அனு திக்கிறது.

மெொற் கைஞ் சியத்ணதயு ்

பயன்படெ்மெய் வது
மெொல் வணல

மெொல் லுடன்

தகவல்

மெொல் வணலயின்

அடிப் பணடயில்

இெ்மெய் ணகயொல்

இது

விஞ் சி நிற் கிறது. மெொற் கை்

அணுகல்

ஒழுங் குமுணறயொகப்

முதன் ண யொன

கருத்துருணவ

மெொல் வணல

ற் மறொரு

பயன்பொடொகு ் .
கருத்துருவுடன்

மதொடர்புபடுத்துவதொல் அது தன் இயல் பொல் ஒரு முன் ொதிரியொன மெொல் ெொர்
அணுகல் ஒழுங் குமுணறயொக இருக்கிறது.

மெொல் வணல பல மெயல் முணற

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

11
பயன்பொடுகை் உை் ை ஒரு மெொல் ெொர் தரவு ண ய ொகு ் .
ம ொழிமபயர்ப்புக்குெ்
கருத்துருணவ

மெொல் வணலயின்

ற் மறொரு

அடிப் பணடயில்

கருத்துருவுடன்

இணைப் பதுடன்

மபொருை்ண

பயன்பொடு.

வவறுபொடுகணை

ஒரு

அவற் றில் ஒன்று
மெொல் வணல

மபொருை்ண

குறிப் பிட்ட
அதொவது

ஒரு

உறவுகை்

மெொல் லின்

சூழல்

பல் மபொருை்ண ணய

இனங் கொை்கின் றது. ஒரு மெொல் லின் வவறுபட்ட மபொருை்ண கணைெ் சூழல்
அடிப் பணடயில் இனங் கொை்பதற் குெ் மெொல் வணலயில் கூடுதலொன வொய் ப் பு
இருக்கிறது.
இத்தலகய ச ொல் வலல குறித்து தமிழில்
முதற் கண்

வநொக்கமொக

இந்நூல்

விரிவொக விளக்குவலத

அலமகின்றது.

இந்நூல்

பின் வருமொறு

பதினொறு இயல் களொகப் பகுக்கப் பட்டு ச ொல் வலலத் சதொடர்பொன ச ய் திகள்
விளக்கப் பட்டுள் ளன.
இயல் 1:அறிமுகம்
இயல் 2:ச ொற் சபொருண்லமயியல்
இவ் வியலில் ச ொற் சபொருண்லமயியல் பற் றி விரிவொன விளக்கம் தமிழ்
எடுத்துக்கொட்டுகளின் அடிப் பலடயில் தரப் பட்டுள் ளது. தமிழ் ் ச ொற் சறொலக
சபொருண்லம அடிப்பலடயில் அலமப் பொக்கம் ச ய் யும் வழிமுலற விரிவொக்க
விளக்கப் பட்டுள் ளது. இது ஒரு ச ொற் சறொலகயின் கட்டலமயில் ஒரு ச ொல்
வரும் இடத்லத அலடயொளம் கண்டு அ ச
்
ொல் லின் சபொருண்லமலய அறிய
உதவும் .
இயல் 3: கணினி ச ொற் சபொருண்லமயியல்
ச ொற் சபொருண்லமயியல் கணினிசமொழியியலில் சபரிய ஆய் வுக் களமொக
மொறிவருகின்றது. மட்டுமன்றி இது இயற் லகசமொழிப் பகுப் பொய் வி மற் றும்
ஆக்கிகள் (analyzer and synthesizer) உள் ளடங் கிய பயன்பொட்டின் பல் வவறு
வலககளில்

முக்கியப்

பங் கு

வகிக்கின் றது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

உளசமொழியியலில் இருந்து அறிவு உருப்படுத்தம் (Knowledge Representation-KR)
மற் றும் கணினி அலமப் பு வலர பரந்த சிக்கல் கலள உட்படுத்தியுள் ளது.
இதன் கொரணமொக கணினி ச ொற் சபொருண்லமயியல் என்ற (Computational
Lexical Semantics) துலற புதிதொக வளர்ந்து வருகின் றது. இவ் வியலில்
உளசமொழியியல் ,

பயன்பொட்டுசமொழியல் ,

சமொழியியல் ,
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கணினிசமொழியியல் ,

பயன்பொட்டு

வளர் சி
்

வபொன்றலவ

ச ொற் சபொருண்லமயியலுடன் சதொடர்புபடுத்தி விவரிக்கப் பட்டுள் ளன.
இயல் 4: வலகப் பொட்டியலும் சபொருட்புல அகரொதியும்
ச ொல் வலலக்கு
அறிமுகத்தில்

மூலப் சபொருண்லமயியல்
பொர்த்வதொம் .

அடிப் பலடயொகும்

மூலப்சபொருண்லமயலுக்கு

என்று

அடிப் பலடயொக

அலமவது வலகப் பொட்டியலொகும் . ச ொல் வலல என்பது சபொருட்புல அகரொதி
அல் லது ச ொற் களஞ் சியமும் அகரொதியும் கலந்த ஒன்று என்று அறிமுகம்
ச ய் யப் பட்டது. ச ொற் களஞ் சிய

உருவொக்கத்திற் கு இவ் வலகப் பொட்டியல்

அடிப் பலடயொகும் . இது பற் றி இங் கு விரிவொக விளக்கப் பட்டுள் ளது.
இயல் 5: மூலப்சபொருண்லமயியல்
மூலப் சபொருண்லமயியல்

பல

நூற் றொண்டுகளுக்கு

முன்னர்

அறிமுகப் படுத்தப் பட்டன. அலவ இப் வபொது ஆர்வத்திற் கும் ஆரொய் சி
் க்கும்
கவனக்குவிப் பு
கூடுதலொன

இடமொகும் .

எதிர்பொர்ப்புகள்

மூலப்சபொருண்லமயியல் களிலிருந்து
அலவ

சபொருண்லமவலல

(semantic

மிகக்
web)

என்பதில் ச ய் யும் பங் களிப் பிலிருந்து வருகின்றது. இது மிக அறியப் பட்ட
உலகளொவிய

ச ொல் வலல

என்பதன்

அடுத்த

தலலமுலறயொகும் .

தற் வபொதுள் ள ச ொல் வலல பில் லியன் கணக்கொன மக்களின் வொழ் க்லகத்
தரத்லத மொற் றியது வபொன்று சபொருண்லம வலல என்பது இலத மீண்டும்
ச ய் யும் . மூலப்சபொருண்லமயியல் இம் மொற் றத்தில் முக்கியப் பங் களிப் பு
வகிக்கின்றது.

மூலப் சபொருண்லமயியல் பற் றிய விளக்கமொன அறிமுகம்

இவ் வியலில் தரப் பட்டுள் ளது.
இயல் 6:மூலப்சபொருண்லமயில் உருவொக்கம்
இவ் வியலில்

சநொய்

அடிப் பலடயில்

மற் றும்

(Noy

மொக்கினஸ்
and

என்பவர்களின்

கட்டுலரயின்

திரொட்ல

இர த்லத

McGuinness)

சபொருண்லமக்களமொகக் சகொண்டு ஒரு மூலப் சபொருண்லமயியல் ஆய் லவ
எவ் வொறு ச ய் வது என்பது குறித்து விரிவொகக் கூறபட்டுள் ளது. ச ொற் கலளப்
பல வகொணங் களில் உறவுபடுத்தி வலகபொடு ச ய் யலொம் . ஒரு சபொருண்லமக்
களத்திற் கு ஒரு மூலப் சபொருண்லமயியல் உறவுதொன் உண்டு என்ற கட்டொயம்
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இல் லல. ச ொற் கலளப் பல நிலலகளில் அல் லது பலவலககளில் உறவுபடுத்தி
அவற் றின் மூலப் சபொருண்லமயியலல சவளிப் படுத்தலொம் .
இயல் 7:மூலப்சபொருண்லமயியலும் ச ொல் வலலயும்
இவ் வியலில்

ச ொல் வலலகளில்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

பற் றி

பயன்படுத்தப் படும்

விளக்கப் படுகின்றது.

மூலப் சபொருண்லமயியல் கலளப்

பயன்படுத்துகின்றன.

ச ொல் வலலகள்
ச ொல் வலலகள்

ச ொற் கலள அவற் றிற் கிலடவயயுள் ள சபொருண்லம உறவுகள் அடிப் பலடயில்
இலணக்கின் றன.

ஒருசபொருள்

அடிப் பலட உறவொகும் .

பன் சமொழியம்

பின் னணியில்

ச ொல் வலலகளின்

உள் ளடங் கு சமொழிய-உள் ளடக்கு சமொழிய உறவு,

சிலனசமொழிய-முழுசமொழிய,
ச ொற் களுக்கிலடவய

தொன்

உள் ள

ச ொல் வலல

எதிர்மலற
பிற

உறவு

உறவுகளொகும் ,

ச ொசறொலகலய

என்பன

இவ் வலகப் படுத்தலின்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

அடிப் பலடயில் ஒருவித பொகுபொடு ச ய் கின் றது.
இயல் 8:ச ொல் வலல
இவ் வியலில்

ச ொல் வலல

ச ொல் வலலகள்

பற் றிய

ஒரு

அறிமுகம்

மூலப் சபொருண்லமயியல் கலளப்

ச ொல் வலலகள்

ச ொற் கலள

தரப் பட்டுள் ளது.

பயன்படுத்துகின்றன.

அவற் றிற் கிலடவயயுள் ள

சபொருண்லம

உறவுகள் அடிப் பலடயில் இலணக்கின் றன. ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் தொன்
ச ொல் வலலகளின் அடிப் பலட உறவொகும் . உள் ளடங் கு சமொழிய-உள் ளடக்கு
சமொழிய உறவு,

சிலனசமொழிய-முழுசமொழிய, எதிர்மலற உறவு என்பன

ச ொற் களுக்கிலடவய
பின் னணியில்

உள் ள

ச ொல் வலல

பிற

உறவுகளொகும் ,

ச ொசறொலகலய

இவ் வலகப் படுத்தலின்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

அடிப் பலடயில் ஒருவித பொகுபொடு ச ய் கின் றது.
இயல் 9:யூவரொச ொல் வலல
இவ் வியல் யூவரொச ொவ் லல பற் றி விரிவொகக் கூறுகின் றது. ஐவரொப் பொவில் பல
சமொழிகள் தகவலல இடம் கொண்பதில் சிக்கலல வநரிடுகின் றன. யூவரொ
ச ொல் வலல

ச ொல்

உறவுகளொல்

பன் சமொழி

வலலயலமப் லபத்

சதொடர்புப் படுத்தப் பட்ட
தருகிறது.

இது

ச ொற் களின்

தகவல்

வதடலில்

பயன்படுத்தப் படும் பயன்பொட்டொளரொல் தரப் படும் ச ொற் களிலிருந்து பிற
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ச ொற் கலளக்

கண்டுக்சகொள் ளத்

குறிப் பொக ் ச ொற் சறொகுதியின்

வதடல்
வபொதிய

கருவிலயத்
அறிவு

தருகிறது.

இல் லொத

இது

இரண்டொவது

சமொழியில் பணி ச ய் யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்குப் பயன்படும் . இந்த ்
ச ொல் வலல பிற பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும் ஒரு அடிப் பலட
மூலமொகப்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.

உள் ளுலறயும்

சபொருண்லம

ச ொல் வலலயில்

அறிவு

வலுவொன

சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள் , சமொழி கற் கும்
தொனியங் கி சுருக்கிகள்

உட்படுத்தப் படும்
ஒழுங் குமுலறகள் ,

ஒழுங் குமுலறகள்

மற் றும்

ஆகியவற் றின் ஒரு பகுதியொகப் சபொருத்தமுற ்

ச ய் கிறது.
இயல் 10:இந்வதொச ொல் வலல
இவ் வியல்

இந்வதொ

ச ொல் வலல

பற் றி

ஒரு

அறிமுகம்

தருகின் றது.

இந்வதொச ொல் வலல (இந்வதொவொர்டச
் நட் (IndoWordNet) என்பது இந்தியொவின்
18 திட்டமிடப் பட்ட சமொழிகளின் அதொவது, அஸ்ஸொமி, பங் களொ, வபொவடொ,
குஜரொத்தி, இந்தி, கன்னடம் , கொஷ்மீரி, சகொங் கனி, மலலயொளம் , சமய் டி
(மணிப்பூரி), மரொத்தி, வநபொளி, ஓடியொ , பஞ் ொபி,
சதலுங் கு

மற் றும்

உருது

ஆகிய

சமொழிகளின்

மஸ் கிருதம் , தமிழ் ,
ச ொல் வலலகளின்

இலணக்கப் பட்ட ச ொல் ொர் அறிவுத் தளமொகும் ,
இயல் 11:இந்தி ் ச ொல் வலல
இவ் வியல் இந்தி ச ொல் வலல உருவொக்கம் பற் றி விளக்குகிறது.
இவ் வியல்

இந்தி

ச ொல் வலல

உருவொக்கம்

பற் றி

விளக்குகிறது.

இந்தி

வவர்டச
் நட் உருவொக்கம் 2000 ஆம் ஆண்டில் சிறப் பொக வடிவலமக்கப் பட்ட
தரவு

உள் ளட
ீ டு
்

கருவியின்

உதவியுடன்

சதொடங் கப்பட்டது.

இந்தி

அகரொதியிலிருந்து ஒரு சபொதுவொன ச ொல் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. பின் னர்
குறிப் பிட்ட கருத்துரு அர்த்தம்
சவளிப் பலடயொக

ச ய் யப் படுகிறது.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
எடுத்துக்கொட்டு

மற் றும்

மற் றும்

வ ர்க்கப் படுகின்றன.

எடுத்துக்கொட்டு(கள் ) உதவியுடன்
அந்த

எடுக்கப்பட்டு

கருத்துருவின்
பின் னர்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

ச ொல் வலகப்பொடு

படி

பிற

வலரயலற,
ஆகியலவ

வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டு,

அதன்

அடிப் பலடயில் உறவுகள் நிறுவப் பட்டன.
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இயல் 12:திரொவிட ் ச ொல் வலலகள்
இவ் வியல்

திரொவிட ச
்
ொல் வலல

முயற் சிகலளப்

பற் றியும்

திரொவிடசமொழிகளின்
பகுதியொக

உருவொக்கத்தி ்

தமிழ்

ச ொல் வலல

மொறியது

ச ய் யப் பட்ட

ச ொல் வலலயொக
பின் னர்

என்றும்

சதொடங் கப் பட்ட

இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

விளக்குகின்றது.

தற் வபொலதய

திரொவிவ ச
்
ொல் வலலகள் தமிழ் , சதலுங் கு, மலலயொளம் , கன்னடொ என்ற
நொன்குசமொழிகளுக்கு இந்தி ச ொல் வலலலய அடிப் பலடயொகக் சகொண்டு
நீ ட்சி அல் லது விரிவொக்க சநறிமுலறயில் உருவொக்கப் பட்டன.
இயல் 13:தமிழ் ச
்
ொல் வலல
இவ் வியலில்

தமிழ் ்

ச ொல் வலல

உருவொக்கம்

பற் றி

விளக்கப் படுகின்றது. இவ் விளக்கம் தமிழ் ச ொல் வலல இந்திச ொல் வலலயின்
நீ ட்சியொக/விரிவொக்கமொக

உருவொக்கப் பட்டலதப்

பற் றி

கவனக்குவிப் பு

ச ய் யொமல் எவ் வொறு தமிழ் ் ச ொல் வலலலய சுதந்திரமொக உருவொக்கலொம்
என்ற அடிப் பலடயில் ச ொல் வலல உருவொக்கம் பற் றி சபொதுவொன விளக்கப்
தரப் பட்டுள் ளது.
இயல் 14:சதலுங் கு ச ொல் வலல
இவ் வியல்

சதலுங் குச ொல் வலல

இந்திச ொல் வலல

அடிப் பலடயில்

உருவொக்கப் பட்டது என்பலத விளக்குகின்றது. சதலுங் கு ் ச ொல் வலலலய
இந்தி ச ொல் வலலயின் விரிவொக்கமொக உருவொக்க முயலுலகயில் ஏற் பட்ட
சிக்கல் கலள எடுத்துக்கொட்டுடன் விளக்குகின் றது.
இயல் 15:மலலயொள ் ச ொல் வலல
இவ் வியல் மலலயொள ச ொல் வலல இந்திச ொல் வலல அடிப் பலடயில்
உருவொக்கப் பட்டது
ச ொல் வலல

என்பலத

இந்வதொ

என்பலதயும்

விளக்குகின் றது.

ச ொல் வலலயின்

உருவொக்கும்

வபொது

எவ் வொறு

பகுதியொகத்
வநரிட்ட

மலலயொள ்

சதொடங் கப் பட்டது

சிக்கல் கலளயு

இது

விவரிக்கின் றது.
இயல்

16:

இந்வதொச ொல் வலலலயப்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

சபொருத்துதல்
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அமிர்தொப்

பலகலலக்கழகமும்

இத்தொலியிலுள் ள

டிரண்வடொ

பல் கலலக்கழமும் இணந்து நடத்திய ஆய் வின் (2018-2019) பயனொய் கிலடத்த
தகவல் களின்

அடிப் பலடயில்

இந்வதொ

ச ொல் வலலலயப்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன் சபொருத்தும் வபொது உள் ள சிக்கல் கலளயும் இரண்டிற் கும்
இலடயில்

உள் ள

ச ொல்

இலடசவளிகலளயும்

விவரிக்கின் றது.

வமலும்

இந்சதொ ச ொல் வலலயில் உள் ள ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கலள
பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயில்

உள் ள

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் களுடன் சபொருத்தும் வபொது ஏற் பட்ட சபொருந்தொத் தன்லமலயக்கும்
ச ொல்

இலடசவளிகளுக்கும்

லமயத்லத

எவ் வொறு

தீர்வுகொண்பதற் கு

பயன்படுத்தலொம்

என்று

உலகளொவிய

அறிவு

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன்

விளக்கப் பட்டுள் ளது.
இயல் 17: தமிழ் கொட்சி மூலப் சபொருண்லமயியல் ச ொற் களஞ் சியம்
இவ் வியல்
அடிப் பலடயில்

தமிழ்

ச ொற் சறொலகயின்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

தமிழ் கொட்சி மூலப் சபொருண்லமயியல் ச ொற் களஞ் சியம்

உருவொக்கப் பட்டது

பற் றி

விரிவொகப்

வபசுகின் றது.

தமிழ் க்

கொட்சி

மூலப் சபொருண்லமயியல் ச ொற் களஞ் சியம் (Tamil Visual Onto-thesaurus (TVOT
or

simply

VOT))

என்பது

தமிழ் ச
்
ொற் சபொருண்லமயியல்

துலறயில்

நீ ண்டகொலமொக நலடசபற் ற ஒரு விரிவொன ஆரொய் சி
்
நடவடிக்லகயின்
விலளவொகும் .

இவ் வொரொய் சி
்

தமிழ் க்கொட்சி

மூலப்சபொருண்லமயியல்

ச ொற் களஞ் சியம் என்ற நிலலலய அலடவதற் கு முன்பு பல கட்டங் கலள
கடந்து

வந்துள் ளது.

ச ொல் வலலக்கொன

இது

தமிழ்

ச ொற் களஞ் சியத்திலிருந்து

தமிழ் ்

நமது பயணத்லத சித்தரிக்கிறது. இது ஒரு அகரொதி,

ச ொற் களஞ் சியம் மற் றும் ச ொல் வலல ஆகிய மூன்றில் கிலடக்கும் அலனத்து
வலகயொன தகவல் கலளயும் ஒருங் கிலணக்கும் ஒரு ச ொல் ொர் வளமொகும் .
இயல் 18: முடிவுலர
துலண நின் ற வநொக்கீடுகள்
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இயல் 2
ச ொை் சபொருண்லமயியல்
2.1. முன்னுலர
ச ொல் வலல

உருவொகத்திற் கு

அடிப் பலடயொய்

அலமயும்

ச ொற் சபொருண்லமயில் பற் றிய விளக்கம் இவ் வியலில் தரப்பட்டுள் ளது.
2.2. ச ொை் சபொருண்லமயியல்
ச ொற் களின் சபொருள் கள் எல் லொம் வ ர்ந்து வொக்கியத்தின் சபொருலளத்
தருவதொக லவத்துக் சகொண்டொல் ச ொற் களின் சபொருலளப் பற் றி ஆய் வது
இனியலமயொதொகிறது.

ச ொற் களின்

சபொருண்லமலயப்

பற் றி

ஆய் வது

ச ொற் சபொருண்லமயியல் (lexical semantics) ஆகும் .
2.2.1 ச ொை் களின் சபொருண்லம உைவுகள்
ச ொற் களின்

சபொருண்லமலய

இருவலக

உறவுகள்

அடிப் பலடயில்

அணுகலொம் :
1. உறுப் பலமவு உறவு அடிப் பலடயில் (by syntagmatic relation)
2. அடுக்கு உறவு அடிப்பலடயில் (by paradigmatic relation)
2.2.1.1 உறுப் பலமவு உைவு
ஒரு வொக்கியத்தில் ஒன்லறசயொன்று சதொடர்ந்து வரும் ச ொற் களுக்கு
இலடவய உள் ள உறவு உறுப் பலமவு உறவொகும் . பின் வரும் வொக்கியத்தில்

அவன் , பொம் லப, சகொன் றொன் என்ற ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள உறவு
உறுப் பலமவு உறவொகும் . அவன் என்பது எழுவொய் உறலவயும் பொம் பு என்பது
ச யப் படுசபொருள் உறலவயும் சகொன் றொன் என்பது பயனிலல உறலவயும்
சவளிப் படுத்தி

ஒன்றுக்சகொன்று

சபொருண்லம

உறலவ

சவளிப் படுத்தி

நிற் கின் றன.
அவன்

பொம் லபக்

எழுவொய்

ச யப் படுசபொருள்

ச ய் பவன்

அவதிப் படுவது

சகொன்றொன்
பயனிலல
ச யல்

2.2.1.2 அடுக்கு உைவு
ஒரு ச ொல் லுக்குப் பதிலொக அவத இடத்தில்

வரும்

ச ொற் களுக்கு

இலடவய உள் ள உறவு அடுக்குறவு எனப்படும் . எடுத்துக்கொட்டொகப் பின் வரும்
வொக்கியத்தில் பொம் பு, பல் லி, பூலன, எலி என்பலவகளுக்கு இலடவய உள் ள
உறவு அடுக்குறவு எனப் படும் .
பொம் லபக்
பல் லிலயக்
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அவர் பூலனலயக்

சகொன்றொன்

எலிலயக்
2.2.1.3 அடிப் பலட உைவுகள்
வொக்கியங் களுக்கு இலடவய உள் ள அடிப் பலட உறவுகலள (Congruence
நொன் கொகப் பகுத்து குருஸ் (Cruse, 1986) விளக்குகிறொர்.

Relations)
இலவ

ச ொற் களுக்கு

நிறுவுவதற் கும்
அடிப் பலட

பிற

இலடவய

அடுக்கு

உறவுகளொவன

உள் ள

உறவுகலள

ஒத்தல் ,

சபொருண்லம

உறவுகலள

விவரிப் பதற் கும்

பயன்படும் .

உள் ளடங் கள் ,

வமலுறல் ,

வவறுபடல்

(பிரிநிலல) என்பனவொகும் . இவற் லறப் பின் வருமொறு சவளிப் படுத்தலொம் .
1. ஒத்தல் (identify)
அ ஆ

‘அ’ – ‘ஆ’ இலவகள் ஒவர அங் கங் கலளப் சபற் றிருப் பலவ.
2. உள் ளடங் கல் (inclusion)
அ
ஆ
ஆ
‘அ’ வின் அங் கங் கள் ‘ஆ’ வின் அங் கங் கலள உள் ளடக்கும் .
3. வமலுறல் (overlapping)
அ

ஆ

‘அ’ -விலும் ‘ஆ’ -விலும் ஒவர அங் கங் கள் கொணப் படுவவதொடு ஒன்றில்
இல் லொத அங் கங் கள் மற் சறொன்றில் கொணப் படும் .
4. வவறுபடல் (பிரிநிலல) (disjunction)
அ

ஆ

‘அ’ –விலும் ‘ஆ’ –விலும் சபொதுவொன அங் கங் கள் கொணப் படொது.
2.2.3. ச ொல் லுைவுகள்
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லலயொன்ஸ்

அடுக்குறவு

(1975)

முலறயில்

ஒன்லறசயொன்று

மொற் றிக்சகொள் ள இயலும் ச ொற் களுக்கிலடவய உள் ள ச ொல் லுறவுகலளப்
(lexical relations) சபொருண்லம அடிப் பலடயில்

பின்வரும்

வலகப் படுத்தி

ஆய் கிறொர்.
ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் (Synonymy)
உள் ளடங் கு சமொழியம் (Hyponymy)
இணக்கம் (Compatibility)
இணக்கமின்லம (Incompatibility)
2.2.3.1 ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்
சபொருண்லம

அடிப் பலட

ஒன்லறசயொன்று

உள் ளடக்கும் ,

இடம்

சபயர்க்கும் ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள உறவு ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்
எனப் படும் .
புத்தகம் :நூல் , உதிர்:விழு, கொண்:பொர், நுலழ:பிரவவசி, விரட்டு: துரத்து.
2.2.3.1.1. ஒத்தருத்தலின் அளவுசகொல்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிய

இன் றியலமயொததொகிறது.

உறலவ

இரண்டு

விரிவொக

நியொயமொன

வநொக்குதல்
சபொருண்லம

உள் ளுணர்வுகள் பின்வருவன:
1. சில இலண ் ச ொற் களும் சில கூட்டு ் ச ொற் களும் தம் மிலடயில்
ஒற் றுலமலயக்

கொட்டுகின் றன.

இந்த

ஒற் றுலமலய

நொம்

ச ொற் கலள

விடக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் என்கிவறொம் .
2. சில

இலண ்

ச ொற் கள்

மற் ற

இலண ்

கூடுதலொக ஒத்திருக்கின் றன.
நூல் :புத்தகம் , தந்திர ொலி:புத்தி ொலி
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிய

பண்புகலளக்

கூற ்

ரியொன

வழியில் லல.

கீழ் க்கண்ட இரு வழிகலள கூறலொம் .
1. முதலொவதொகத் வதலவயொன அளவு ஒற் றுலமகள் , அனுமதிக்கக்
கூடிய வவற் றுலமகள் மூலம் .
2. இரண்டொவதொக ் சூழல் அடிப் பலடயில் நிர்ணயிக்கப் பட்ட வொக்கிய
ட்டத்தின் மூலம் .
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகளுக்கு

சபொருண்லம வமலுறல்

இலடயில்

இருப் பது கட்டொயமொகும்

வதலவயொன

அளவு

என்பது சவளிப் பலட.

தொழ் லமயுள் ள, பணிவுள் ள என்பலவகளுக்கிலடயில் சபொருண்லம வமலுறல்
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இருக்கின் றது. ஆனொல் உண்லமயுள் ள, சிவப் பொன என்பலவகளுக்கிலடவய
சபொருண்லம வமலுறல் இல் லல.
தொழ் லமயுள் ள:பணிவுள் ள x உண்லமயுள் ள:சிவப் பொன
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

மிக உயர்வொன சபொருண்லம வமலுறலலக்

கொட்டுவதுடன் மிகக் குலறவொன வவற் றுலமலயத் தொன் கொட்ட வவண்டும் .
சபொதுவொக, இலண ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுக்கிலடயில் ஒன்லற மறப் பது
மற் சறொன்லற மறுப்பலத ஒக்கும் .
நீ அந்த புத்தகத்லதப் படித்தொயொ?
*இல் லல, அந்த நூலலப் படித்வதன்
அந்த புத்தகத்லதப் படித்வதன் = அந்த நூலலப் படித்வதன்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

முக்கியமொன

சபொருண்லமப்

பண்புகளில்

ஒற் றுலமலயக் கொட்டும் . வவறுபடுவசதன் றொல் முக்கியமில் லொத விளிம் பில்
வரும் பண்புகளில் வவறுபடலொம் . சிலவலக சவளிப் பொடுகளின் ஒருசபொருள்
பன் சமொழிகள் வ ர்ந்துவரலொம் . எடுத்துக்கொட்டொக, வலரயலற விளக்கமொக
அல் லது அர்த்தமொக ஒருசபொருள் பன் சமொழிலயப் பயன்படுத்தப் படலொம் .
அவன்

அவலளக் சகொன்று விட்டொன், அதொவது சகொலல ச ய் து

விட்டொன்.
அவன் அவலள வநசிக்கிறொன், அதொவது கொதலிக்கிறொன்.
சில

மயங் களில்

முரண்படுவதுவபொல்

ஒருசபொருள்
வரலொம் .

பன் சமொழிகள்
அப்சபொழுது,

ஒன்றுக்கு

‘அதொவது’,

ஒன்று

‘ ரியொக ்

ச ொல் லப் வபொனொல் ’ என்ற ச ொற் கள் இலடயில் வரலொம் .
*அவன் ஒரு முட்டொள் ,

ரியொக ் ச ொல் லப் வபொனொல் ஒரு மலடயன்.

சபொதுவொக முரண்பட்டு வரும் ச ொற் கள் வமற் ச ொன்னப் டி வரொ.
அவன் ஒரு முட்டொள் ,
ஒருசபொருள்

ரியொக ் ச ொல் லப்வபொனொல் புத்தி ொலி.

பன் சமொழிகளுக்குள்

சில இலண ச
்
ொற் கள்

பிற இலண ்

ச ொற் கலளவிடக் கூடுதல் ஒப்புலமயொக இருக்கும் . இதனொல் ஒப் புலமலயக்
கொட்டுகிற அளவுவகொல்

உள் ளது வபொல்

வதொன்றும் . இந்த அளவுவகொலில்

ரியொன வலரயறுக்கப் பட்ட இறுதி முலன வதலவப் படும் . ஒருசபொருள்
பன் சமொழியத்தின்

நிரல்

சதரியப் படுத்தும் .

புதிய

படி

அந்த

முலனதொன்

ஒருசபொருள்

முழு

பன் சமொழிலய

ஒப் புலமலயத்
மறுமுலனயில்

சபறலொம் .
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நீ ளம் …….., கட்லட,
ஒருசபொருள்

சபரிது …….., சிறிது

பன் சமொழிகலளயும்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

அல் லொதவற் லறயும் பிரிக்கும் வகொடு சதளிவற் றது. பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டு
இதலன சவளிப் படுத்தும் .
உலர்தல் :கொய் தல் , உணங் குதல் , கரிதல் : கருகுதல் .
2.2.3.1.2. முை் று ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்
இரண்டு

ச ொற் கள்

முற் று

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியொக

(absolute

synonymy) அலமய வவண்டுமொனொல் அவற் றின் சூழல் உறவுகள் ஒன்றொக
இருக்க

வவண்டும் .

அத்தலகய

முற் று

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகலளக்

கண்டுபிடிப் பது நலடமுலறக்கு ஒவ் வொது. ஏசனன்றொல் அலவ வரும் எல் லொ ்
சூழல் கலளயும்

வநொக்குவது

இயலொத

கொரியம் .

ஆனொல்

அத்தலகய

எதிர்பொர்ப்பு வநரிலடயொக முற் று ஒருசபொருள் பன் சமொழிலய அறிய உதவும் .
முற் று ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் மிகக்குலறவொகவவ உள் ளன. ஒரு
சமொழியில்

முற் று

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியின்

வதலவக்கு ்

ரியொன

கொரணமில் லல. அப்படியிருக்குமொனொல் வபொட்டியிடும் இலண ் ச ொற் களில்
ஒன்று இல் லொமல் வபொகவவொ அல் லது அவற் றின் சபொருண்லம ் ச யற் பொடு
மொறவவொ ச ய் யும் . பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இலத விளக்கும் .
நூல் :புத்தகம் , ச ொல் லுதல் :கூறுதல்
2.2.3.1.3. புலனறி ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்
இரு ச ொற் கள்

புலனறிவு ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகளொக (cognitive

synonymy) இருக்க வவண்டுமொனொல் அவற் றின் சபொருண்லமப் பண்புகளில்
சில ஒன்றொய் இருக்கவவண்டும் . புலனறிவு ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுள்
சிலதொன் முற் று ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொக அலமகிறது. இதிலிருந்து
அறிவது என்னசவன்றொல் சபரும் பொன்லமயொன இலணகள் சிலவலகயில்
சபொருள் வவறுபட்டு தொன் இருக்கின் றன.
2.2.3.1.4. சபொருள் சகொள் ளும் விதம்
கீழ் க்கண்டலவ

சபொருள் சகொள் ளும்

(semantic

mode)

விதத்தில்

வவறுபடுகின்றன.
அ. எனக்கு வலிக்கிறது
ஆ. ஐவயொ!
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முதல் வொக்கியத்தில் சபொருள் சகொள் வது கூற் று விதமொகும் (propositional
mode). இரண்டொம் வொக்கியத்தில் சபொருள் சகொள் வது சவளிப்படும் விதமொகும்
(expressive mode); இரண்டும்

சவவ் வவறு ஆகும் . கூற் றுப் சபொருளுக்கும்

சவளிப் பொட்டுப் சபொருளுக்கும்

வவற் றுலமகள்

உள் ளன. சவளிப் பொட்டுப்

சபொருள் உண்லம நிலலலய (truth-condition) நி ் யிப் பதில் எந்தவித பங் கும்
வகிப் பதில் லல. சவளிப் பலட “அது சபொய் உனக்கு வலிக்கவில் லல” என்று
மறுக்க இயலொது.
சவளிப் பொட்டுப்
மவனொபொவத்லதவயொ
எதிர்பொர்ப்பு,

சபொருள்

மன

சதரிவிப் பதொக

ஆ ் ரியம் ,

சவறுப் பு,

உணர் சி
் லயவயொ

அலமயும் .
ஏமொற் றம்

ந்வதகம் ,

நி ் யம் ,

வபொன்றலவ

அடங் கும் .

பின் வரும் வொக்கியங் கள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும் .
அவன் இதுவலர வரவில் லலயொ?
அவன் ஏற் கனவவ வந்துவிட்டொனொ?
அவன் இன் னும் வரவில் லலயொ?
சவளிப் பொட்டுப் பண்பும் கூற் றுப் பண்பும் ஒரு ச ொல் லின் சபொருளில் விரவி
இருக்கலொம் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

சவளிப் பொட்டுப்
சபொருள்

பண்பும்

மிகவும்

அப் பொ,

கூற் றுப் பண்பும்

முக்கியமொக

அம் மொ

என்பவனவற் றில்

விரவிவரும் .

அலமயலொம் .

சவளிப் பொட்டுப்

சவளிப் பொட்டுப்

சபொருள்

இல் லொமல் புலப் படுத்தம் (communication) அலமவது முடியொது என்று கூட
வொதிடலொம் .

சில

ச ொற் கள்

பிற

ச ொற் கலளக்

கொட்டிலும்

கூடுதல்

சவளிப் பொட்லட உணர்த்துவதொய்

அலமயலொம் . அம் மொ, அப் பொ என்பன

கூடுதல்

தொய் ,

சவளிப்பொட்லடயும் ,

தந்லத

என்பன

குலறந்த

சவளிப் பொட்லடயும் உணர்த்தும் .
அம் மொ:தொய் ,
சவளிப் பொட்டுப்

அப் பொ:தந்லத

பண்புகளொல்

மட்டும்

வவறுபடும்

ச ொற் கள்

எல் லொம்

புலனறிவு ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் .
2.2.3.1.5. முன்னதொகப் சபறும் சபொருளும் தூண்டப் படும் சபொருளும்
முன் னதொகப்

சபறும்

சபொருளுக்கும்

(pre-supposed

meaning)

தூண்டப் படும் சபொருளுக்கும் (evoked meaning) வவறுபொடு பொரொட்டலொம் . “
குடித்தல் ” குடிப் பவலர எழுவொயொய் எதிர்பொர்க்கிறது. அதுவபொல் “இறத்தல் ”
ஒரு விலங் லக எழுவொயொக எதிர்பொர்க்கிறது. இம் மொதிரிப் பட்ட உடன் வருலக
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(co-occurance) கட்டுத்திட்டத்லத ் வ ர்ந்துவருலகக் கட்டுத்திட்டம் (collecational
condition) எனலொம் . பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டு இலதத் சதளிவுபடுத்தும் .
அவர் இலறவனடி எய் தினொர்.
அவர் துஞ் சினொர்.
அவர் இறந்தொர்.
*நொய் துஞ் சினது.
வ ர்ந்துவருலகக்
வவறுபடலொம் .
என்றும்

(collecational)

சிலவற் லற

சிலவற் லற

கட்டுத்திட்டங் கள்

ஒழுங் கொன

பகுதி

அளபு

அடிப் பலடயில்

வ ர்ந்துவருலகக்

கட்டுத்திட்டம்

வ ர்ந்துவருலகக்

கட்டுத்திட்டம்

ஒழுங் கொன

என்றும் கூறலொம் .
2.2.3.2. உள் ளடங் கு சமொழியம்
சபொருண்லம

அடிப் பலடயில்

உள் ளடங் கும்

ச ொற் களுக்கும்

உள் ளடக்கும் ச ொற் களுக்கும் இலடவய உள் ள உறவு உள் ளடங் கு சமொழியம்
எனப் படும் .

விலங் கு
(உை் ைடக்கும ொழி
)
நொய் பூணன

குதிணர

புலி(இணைஉை் ைடங் கும ொழிகை்
)

பறணவ(உை் ைடக்கு
ம ொழி
)
புறொ பருந்து
எதிர்லம

(opposition),

கிைிகுருவி(இணைஉை் ைடங் கு
ம ொழிகை்
)
முரண்

(contrast)

ஆகியவற் லறப்

வபொல

உள் ளடங் கு சமொழியமும் மிக முக்கியமொன அடுக்கு உறவொகும் . முரண்
தனிப் பட்ட அல் லது கீழ் அடங் கும் ச ொல் லுக்கும் சபொது அல் லது உள் ளடக்கும்
ச ொல் லுக்கும் உள் ள உறலவக் குறிப் பதொம் .
பசு:விலங் கு, வரொஜொ:பூ, வொங் கு:சபறு
வரொஜொ, முல் லல, மல் லிலக:பூ, ஆடு, பசு, கொலள:விலங் கு
தர்க்கவியலொர் (logicinans) வகுப் பில் அடக்கல் (class inclusion) என்ற நிலலயில்
உள் ளடங் கு சமொழியத்லத விவரிக்கிறொர்கள் .
அ>ஆ

ஆ>அ
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பூ > வரொஜொ

வரொஜொ >பூ

எல் லொ வரொஜொக்களும் பூக்கள் , ஆனொல் பூக்கள் எல் லொம் வரொஜொக்கள் அல் ல.
தர்க்கவியலொர் விளக்கத்தில் சதளிவின்லம இருக்கிறது. உள் ளடங் குசமொழி
உள் ளடக்கு

சமொழியில்

அடங் குகிறதொ

உள் ளடக்கு

சமொழி

உள் ளடங் கு

சமொழியில் அடங் குகிறதொ என்ற ஐயம் எழுகிறது. ச ொற் களின் அகலத்லதப்
பொர்த்தொல்

(extension)

உள் ளடங் குசமொழி

கூடுதல்

உள் ளடக்கும்

தன் லமயுலடயது என்றும் ச ொற் களின் ஆழத்லதப் (intension) பொர்த்தொல்
உள் ளடங் கு சமொழி கூடுதல் உள் ளடக்கும் தன் லமயது என்றும் கூறலொம் .
எடுத்துக்கொட்டொக,

வரொஜொ,

பூவின்

சபற் றிருப் பவதொடு

கூடுதலொக

எல் லொப்

வரொஜொவின்

பண்புகலளயும்
தனித்தன்லமயொன

பண்புகலளயும் சபற் றிருக்கிறது.
உள் ளடங் கு சமொழியத்லத ஒருதலல வநொக்கு உறவு (unilateral relation)
மூலம்

வலரயலற

விளக்கம்

ச ய் யலொம் .

அவள்

தலலயில்

மல் லிலக

லவத்திருக்கிறொள் என்பலத உள் ளடக்கும் . ஆனொல் அவள் தலலயில் பூ
லவத்திருக்கிறொள் என்பது அவள் மல் லிலக லவத்திருக்கிறொள் என்பலத
உள் ளடக்கொது. இதன்படி ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்லத இரு வநொக்கு உறவு
(bilateral

relation)

மூலம்

ஒத்த

தன் லமலய

விவரிக்கலொம் .

(symmetry)

உள் ளடங் கு சமொழியத்லத ஒவ் வொத் தன்லமயொகக் கருதலொம் (symmetry).
உள் ளடங் கு

சமொழியத்லத

ஒரு

கடவு

(transitive)

உறவொகக்

சகொள் ளலொம் . ‘அ’ என்பது ‘இ’ யின் உள் ளடங் கு சமொழியொகவும் , ‘இ’ என்பது ‘உ
’

வின்

உள் ளடங் கு

சமொழியொகவும்

வருமொனொல் ,

‘அ’

என்பது

‘உ’வின்

உள் ளடங் கு சமொழியொகும் .
எ.கொ.
பசு<பொலூட்டி, பொலூட்டி<விலங் கு என்றொல் பசு<விலங் கு ஆகும் .
உள் ளடங் கு சமொழிலய கீழ் வரும் சூத்திரத்தில் ஏற் றி பகுப் பொய் வு (analytic)
நியொயத்லத சவளிப் படுத்த முடியும் .
அ என்பது ஒரு வலக இ (‘அ’, ‘இ’ என்பதன் உள் ளடங் குசமொழி என்றொல் )
பசு என்பது ஒரு வலக விலங் கு / பசு ஒரு விலங் கு.
‘இ’ என்ற ச ொல் ஒன்றுக்கும் வமற் பட்ட உள் ளடங் கு ் ச ொற் கலள
உள் ளடக்கும்

என்றொல்

கீழ் வரும்

வொக்கியங் களில்

1,

2

என்பன

ரியொனதொகும் .
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பசுக்களும் வவறு விலங் குகளும் வந்தன.
வரொஜொவும் வவறு பூக்களும் வொங் கினொள் .
? பசுக்களும் வவறு பூக்களும் .
? வரொஜொவும் வவறு விலங் குகளும் .
இம் மொதிரிப் பட்ட சவளிப் பொடுகள் (வொக்கிய சவளிப் பொடுகள் ) உள் ளடங் கு
சமொழியத்லதயும்

உள் ளடக்கு

சமொழியத்லதயும்

நிறுவுவதற் கு

முக்கியமொகும் . இதில் முக்கியமொகக் கவனிக்க வவண்டியது என்னசவன் றொல்
ச ொற் களின் சபொருலள அறியொமவலவய ஒரு ச ொல் மற் சறொரு ச ொல் லின்
உள் ளடங் கு சமொழி என்றும் ஒரு ச ொல் லும் மற் சறொரு ச ொல் லும் இலண
உள் ளடங் கு சமொழிகள் என்றும் அறியலொம் .
குவலள ஒருவலக மலர். / குவலள ஒரு மலர்.
வங் கு ஒருவலக விலங் கு. / வங் கு ஒரு விலங் கு.
நம்

சமொழியிலுள் ள

ச ொற் களின்

சபொருலளப்

பற் றி

நமது

அறிவு

சபரும் பொலும் வமற் ச ொன்ன விதமொனதொகும் . எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் “ஆல் ”
என்பது “மரம் ” என்ற ச ொல் லின் உள் ளடங் கு சமொழியொகும்
மீன் சகொத்தி” ஒரு “பறலவ” ஆகும்

அல் லது “

என்று அறிவவொவமயன்றி ஆல்

பிற

மரங் களிலிருந்து எவ் வொறு வவறுபடுகிறசதன்வறொ மீன் சகொத்தி எவ் வொறு பிற
பறலவகளிலிருந்து

வவறுபடுகிறது

என்வறொ

ரியொகக்

கூறுவதற் கு

அறிவயொம் .
சபரும் பொலும்

உள் ளடங் கு சமொழி ஒரு சபயரலடலய உள் ளடக்கி

இருப் பதொல் அவ் வலடயும் உள் ளடக்கு சமொழியும் வ ர்ந்த சதொடர் உள் ளடங் கு
சமொழிக்கு இலணயொய் வருவதுண்டு.
ஒரு யொலனலயப் பொர்த்வதன்
ஒரு சபரிய விலங் லகப் பொர்த்வதன்
இதனொல்

ஒரு

சபயரலடயும்

உள் ளடங் கு
உள் ளடக்கு

பன் சமொழிகள்

என்று

சமொழியும்

சமொழியும்

அர்த்தமல் ல.

அதவனொடு

வ ர்ந்த

சதொடர்புலடய

சதொடரும்

எடுத்துக்கொட்டொக,

ஒருசபொருள்

பசு

என்பதும்

சகொம் புள் ள விலங் கு என்பதும் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் அல் ல. உள் ளடங் கு
சமொழியும்

அதலன

உள் ளடக்கும்

உள் ளடக்குசமொழியும்

வ ர்ந்து

வருவதுண்டு.
முல் லலப் பூ
ஆல் மரம்
இதுவபொல் (வமற் ச ொன்னது வபொல் ) வரும் கூட்டு ் ச ொற் கள் சில
நமக்குத்

தவறொன

எண்ணத்லத

உருவொக்கலொம்

மயம்

எடுத்துக்கொட்டொக,
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கழுலதப் புலி என்பது ஒருவலகப் புலியல் ல; அதுவபொல் வரிக்குதிலர என்பது
ஒரு வலகக் குதிலரயல் ல.
விலனகலளவயொ சபயரலடகலளவயொ விலனயலடகலளவயொ பிற
ச ொல் வலககலளவயொ ‘அ’ என்பது ஒரு வலக ‘ஆ’ என்ற சூத்திரத்தில்
அடக்கிவிட

இயலொது.

சமொழியத்லத

எல் லொ ்

நிரூபிப் பது

ச ொல் லப் வபொனொல்

ச ொல்

என்பது

உள் ளடக்கு

வலககளுக்கும்

கடினமொன

சமொழியும்

கொரியம் .

சதொடர்புலடய

உள் ளடங் கு
சபொதுவொக ்
உறுப் பலம

அலடயும் வ ர்ந்த கூட்டும் உள் ளடக்கு சமொழியும் அடுக்குறவில் வருவது தொன்
உள் ளடங் குசமொழியம் .
2.2.3.3 இணக்கம்
சபொருண்லம அடிப் பலடயில்

ஒன்லறசயொன்று வமலுறலொக வரும்

ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள உறவு இணக்கம் எனப் படும் . இணங் கிவரும்
ச ொற் கள் சில சபொருண்லமப் பண்புகளில் ஒன்றுபட்டும் சில சபொருண்லமப்
பண்புகளில் வவறுபட்டும் இருக்கும் .
பொம் பு: விஷஜந்து ( ரியொன இணக்கம் (strict))
நொய் : ச ல் லப் பிரொணி (தற் ச யலொன இணக்கம் (contigent))
2.2.3.4. இணக்கமின்லம
சபொருண்லம

அடிப் பலடயில்

உள் ளடங் கவவொ

உள் ளடக்கவவொ

ச ய் யொமல் இணக்கமின்றி வவறுபட்டு வரும் ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள
உறவு இணக்கமின்லம (incompatibility) எனப் படும் .
மலல

:

மொடு

ஆடுதல்

:

தின்னுதல்

2.2.3.5. எதிர்சமொழியம்
இணக்கமற் ற ஆனொல்

ஒன்லறசயொன்று எதிர்ப்பதுவபொல்

சபொருள்

அலமயும் ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள உறவு எதிர்சமொழியம் (antonymy)
எனப் படும் .
எ.கொ
உயரம்

:

குள் ளம்

நல் லது

:

சகட்டது

நீ ளம்

:

குட்லட

விலரவொக :

சமதுவொக

இலகு

கடினம்

:
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2.2.3.5.1. எதிர்சமொழியத்தின் பண்புகள்
1. எதிர்சமொழிகலள கிரமப் படுத்தலொம் (gradable)
2. இலணயொக வரும் எதிர்சமொழிகள் நீ ளம் , வவகம் , கனம் வபொன்ற
பண்புகலள உணர்த்தும்
3. அப் பண்புகலள
குறிப் பிட்ட

தீவிரமொக்கினொல்

பண்பு

கொட்டுகிற

இலண

எதிர்சமொழிகள்

அளவுவகொலில்

எதிர்வநொக்கி ்

ச ல் லும் .
சரொம் ப கனம் > கனம் > இவலசு > சரொம் ப வலசு
4. இலண

எதிர்சமொழிகள்

பிரிக்கொது.

ஒரு

சபொருள்

அதொவது

பரப் லப

இரண்டொகப்

எதிர்சமொழிகள்

கொட்டுகிற

சபொருண்லமகளுக்கு இலடயில் படிப் படியொக வவறுபடுகிற பண்பு
இருக்கும் .

இதனொல்

எதிர்சமொழிகலளக்

சகொண்டு

இரண்டு

வவறுபட்ட ஆனொல் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படொத வொக்கியங் களொக
சமொழியலொம் .
அது நீ ளமொனது: அது குட்லடயொனது
இவ் வொக்கியங் கள்

ஒன்றுக்சகொன்று வவறுபட்டவதயன்றி முரண்பட்டதல் ல

மற் றும் கீழ் வரும் வொக்கியமும் தப் பொனது அல் ல.
அது நீ ளமும் அல் ல குட்லடயும் அல் ல
2.2.3.5.2. எதிர்சமொழியத்தின் உட்பிரிவுகள்
எதிர்சமொழியங் கலள மூன்றொகப் பிரிக்கலொம் .
1. துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms)
2. வமலுறல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms)
3.

ம க்தியுள் ள எதிர்சமொழியம் (equipollent antonyms)

2.3.5.2.1. துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms)
எடுத்துக்கொட்டொக, பின் வரும் இலணகள் துருவ எதிர்சமொழியத்தின்
கண் படும் .
கனம் :இவலசு, விலரவொக:சமதுவொக, உயரம் :குள் ளம் , அகலம் :குறுக்கம் ,
கட்டி:சமலிது, சிரமம் :இலகு
துருவ எதிர்சமொழியம் பின் வருமொறு வரும் .
அவன் குள் ளமொனவன் ஆனொல் அவலளவிட உயரமொனவன் .
அவன் உயரமொனவன், ஆனொல் அவலளவிட குள் ளமொனவன் .
2.2.3.5.2.2.சமலுைல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms)
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சில எதிர்சமொழிகள் இரு துருவங் களொக வரொமல் வமலுறலொக வரும் .
மண்டு:புத்தி ொலி, நல் லது:சகட்டது, இரக்கம் :சகொடூரம்
அவன் மண்டு, ஆனொல் அவலளவிட புத்தி ொலி
அவன் புத்தி ொலி, ஆனொல் அவலளவிட மண்டு
2.2.3.5.2.3. துலணநிலல (complementarily)
துலணநிலல ் ச ொற் கள் ஒரு கருத்துருப் பரப் லப (conceptual domain)
ஒன்றுக்சகொன்று தனிப் பட்ட இரண்டு பகுதிகளொகப் பிரிக்கும் .
உண்லம:சபொய் , திற:மூடு, சவற் றி:வதொல் வி
இது இலண துலண ் ச ொற் களில்

ஒன்று கொட்டும்

சபொருலள ஏற் பது

மற் றதன் சபொருலள மறுப் பலத ஒக்கும் . கதவு திறந்திருக்கிறது என்றொல்

கதவு மூடியிருக்கவில் லல என்று அர்த்தம் . கதவு திறந்திருக்கவும் இல் லல,
மூடியிருக்கவும்

இல் லல

என்பது

ரியில் லல.

அவள்

வதர்வில்

சவற் றியலடந்தொன் என்றொல் அவள் வதர்வில் வதொல் வியலடயவில் லல என்று
அர்த்தம் . அவள் வதர்வில் சவற் றியலடவுமில் லல வதொல் வியலடயவுமில் லல
என்பது

ரியல் ல.

2.2.3.5.2.4. மறுதலல (conversances)
இரண்டு ச ொற் களில்

ஒன்றின் சபொருள்

மற் றதின் மறுதலலயொக

வருமொனொல் அலவகளுக்கு இலடவய உள் ள உறலவ மறுதலல என்கிவறொம் .
கணவன் :மலனவி, குழந்லத:சபற் வறொர்

இரொஜொ ரொணியின் கணவன் என்றொல் ரொணி இரொஜொவின் மலனவி என்று
அர்த்தம் . இரொலத அவர்கள்

குழந்லத என்றொல்

அவர்கள்

இரொலதயின்

சபற் வறொர்கள் என்று அர்த்தம் .
2.2.3.5.2.5. பரஸ்பர
ஒரு

மூகப் பங் களிப் பளர்கள்

மூகத்தில் பங் களிப் பு ச ய் யும் பங் களிப் பொளர்களுக்கு இலடயில்

ஒருவித சதொடர்பு அல் லது பரஸ்பர

ொர்பு கொணப் படும் . பின் வரும் இலணகள்

எடுத்துக்கொடுகளொகும் .
மருத்துவர்:வநொயொளி, முதலொளி:சதொழிலொளி, எஜமொனி:வவலலக்கொரி
2.2.3.5.2.6. உைவுமுலைகள்
உறவு முலறலய சவளிப் படுத்தும் ச ொற் களுக்கிலடயில் ‘உலடலம’
உறவு கொணப் படும் .
அப் பொ/அம் மொ: மகன்/மகள்
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இரொஜொ இரொலதயின் அப் பொ என்றொல் , ரொலத இரஜொவின் மகள் ஆவொள் என்று
சபொருள் .
2.2.3.5.2.7. கொல இலடநிலல உைவுகள்
கொல உறவுகள் எதிர்சமொழிகளொக வரும் .
முன் வன:பின் வன, முன்னொல் :பின் னொல் , வமவல:கீவழ
2.2.3.5.2.8. தில
தில

எதிர்மலைகள் (Directional oppositions)

அடிப் பலடயில் எதிசமொழிகள் சவளிப் படும் .

வொ

:

வபொ

வமவலறு

:

கீழிறங் கு

முன் வனறு :

பின் வனறு

வ ர்

:

புறப் படு

வலது

:

இடது

முன்

:

பின்

ச ங் சகொண எதிர்நிலல உைவும் துருவ எதிர்நிலல உைவும் (orthogonal and
antipodal opposition)
இவ் வலகயில் படும் எதிர்நிலலகலளத் தில

் ச ொற் களொல் விளக்கலொம் .

வடக்கு

வ ற் கு

கிழக்கு

மதற் கு
ச ங் வகொண எதிர்நிலல உறவு: இவ் வுறவு கொட்டும் இலணகளில் ஒவ் சவொரு
ச ொல் லும் பிற இரண்டு ச ொற் களுடன் ச ங் வகொண எதிர்நிலலயில் வரும் .
வடக்கு:கிழக்கு & வமற் கு, கிழக்கு:சதற் கு & வடக்கு
சிறுமி:சிறுவன் & சபண், girl: boy & wowan
துருவ

எதிர்நிலல

உறவு:

இவ் வுறவு

கொட்டும்

இலணகளில்

ஒவ் சவொரு

ச ொல் லும் மற் ற ச ொல் லுடன் துருவ எதிர்நிலலயில் உள் ளது.
வடக்கு:சதற் கு, கிழக்கு:வமற் கு
வமவல:கீவழ, முன்னொல் :பின் னொல் , இடது:வலது
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துருவ எதிர்ச ொற் கள் இட ச
்
ொற் கலள மட்டுமின்றி பிற ச ொற் கலளயும்
உள் ளடக்குகிறது.
எ.கொ
நிறங் கள் – கறுப் பு: சவள் லள; சிவப் பு: கறுப் பு
எதிர்சமொழி என்பது ‘ஒருவபொல் ’ என்பதிலிருந்து மிக வவற் பட்டு எதிர்ப்புறமொக
இருப் பது என்று கருதப் பட்டது. அது
ஒப் பிடவவொ

வவறுபடுத்தவவொ

வவறுபொட்லடயும்

ரியல் ல. நொம் இரண்டு சபொருள் கலள

ச ய் லகயில்

ஒற் றுலமயும்

நொம்

பொர்த்து

அலவயகளுக்குள் ள

என்ன

குணங் களில்

வவறுபடுகின்றன என்று கூறுகிவறொம் .
எ.கொ.
married : single; திருமணம் ஆனவர்: திருமணம் ஆகொதவர்
ஒற் றுலமகலள வநொக்கித்தொன் எதிர்சமொழிய உறவு நிறுவப் படுகிறது.
2.2.3.6 பகுதி-முழுலம உைவுகள் (part and whole relations)
பகுதி-முழுலம
எடுத்துக்கொட்டொக

உள் ளடங் கு
பின் வரும்

சவளிப் படுத்தும் : லக:உடம் பு,

உறவிலிருந்து

இலணகள்

மொறுபட்டொகும் .

பகுதி-முழுலம

உறலவ

க்கரம் :வண்டி. லக ஒருவலக உடம் பு அல் ல.

உடம் பின் பொகம் தொன். உடம் பின் ஒரு பகுதி லக ஆகும் . பகுதி-முழுலம உறவு
உள் ளடங் கு உறலவப் வபொல கடவு (transitive) உறவொகும் . ‘அ’ என்பது ‘ஆ’
என்பதன் பொகம் என்றும் ‘ஆ’ என்பது ‘இ’ வின் பொகம் என்று சகொண்டொல் ‘அ’
என்பது ‘இ’ என்பதன் பொகமொகும் . எடுத்துக்கொட்டொக, கண் என்பது தலல
என்பதன் பொகம் : தலல என்பது உடம் பு என்பதன் பொகம் ; எனவவ கண் என்பது
உடம் பு என்பதன் பொகமொகும் .
ஒரு

ச ொல்

அலவகளுக்குள்

மற் சறொரு

ச ொல் லின்

பகுதி-முழுலம

உறவு

பொகம்

என்ற

இருப் பதொகக்

கொரணத்தொல்

கூற

இயலொது.

எடுத்துக்கொட்டொக லகப் பிடி என்பது கதவு என்பதன் பொகம் , கதவு என்பது வீடு
என்பதன் பொகம் என்ற கொரணத்தொல் லகப் பிடி வீட்டின் பொகம் என்று கூறுவது
கடினம் . “கதவுக்கு லகப் பிடி இல் லல” என்று கூறலொம் . ஆனொல் வீட்டிற் கு

லகப் பிடி இல் லல என்று கூற முடியொது.
எனவவ, கதவுக்கும் வீட்டுக்கும் உள் ள உறவு பகுதி-முழுலம உறவொகும் .
அதுவபொல் லகப் பிடிக்கும் கதவுக்கும் உள் ள உறவு பகுதி-முழுலம உறவொகும் .
ஆனொல் லகப் பிடிக்கும் கதவுக்கும் உள் ள உறவு பகுதி-முழுலம உறவொகொது.
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கதவும் வீடும் சவவ் வவறு வலகயொன முழுலமகளொகும் . ஒரு சமொழியின்
ச ொற் சறொகுதியின் பலச ொற் கள் சபொருட்கலள ‘பகுதி-முழுலம’ உறலவக்
கூறொமல் வலரயலற விளக்கம் ச ய் ய இயலொது. பின் வரும் இலணகளில்
வரும் பகுதிகலள முழுலமலயக் கூறொமவலொ முழுலமலயப் பகுதிலயக்
கூறொமவல

விளக்கவியலொது.

வினொடி:நிமிடம் :மணி:நொள் :வொரம் :மொதம் :ஆண்டு
ச ொற் சறொகுதியின்

உள் ளடக்கு ்

ச ொல் லொக

வரும்

சதொலகப்

சபயர்கள் (collective nouns) படிநிலல உறவில் உள் ளடங் கு சமொழிய ச ொற் கள்
வபொலவும் ‘பகுதி-முழுலம’ ச ொற் கள் வபொலவும் வரும் .
கொல் நலடகள் : பசு, கொலள, ……..
மரத்தொல் ச ய் யப் பட்ட சபொருட்கள் : நொற் கொலி, வமலஜ , சபஞ் சு, கட்டில்

பசு, கொலள என்பனவற் லற கொல் நலடகளில் ஒருவலககளொகவும் கருதலொம் .
உறுப்பினர்களொகவும்
என்பனவற் லற

கருதலொம் .

மரத்தொல்

அதுவபொல்

ச ய் யப் பட்ட

சகொள் ளலொம் . உறுப் பினர்களொகவும்

நொற் கொலி,

சபொருட்களின்

வமலஜ

வலககளொகவும்

சகொள் ளலொம் . சதொலகப்

சபயர்கள்

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் திடப் சபயர் (mass noun) வபொல இருப் பதொல்
இவ் வொறு இரு உறவு வர இயலுகிறது.
வவறுவலகயொன

சதொலகப்சபயர்களுக்கு

எடுத்துக்கொட்டு

மந்லத,

நூலகம் , கொடு என்பன. ஆட்டுக்கும் மந்லதக்கும் உள் ள உறவு உள் ளடங் கு
உறவல் ல. ஆடு ஒரு வலக மந்லத என்று கூறவியலொது. அவ் வுறலவ “லக :

உடம் பு” வபொன்ற ‘பகுதி-முழுலம’ உறவு என்று கூறவியலொது. மந்லதயில் ‘ஆடு
’ என்ற ஒவர மொதிரியொன உறுப்பினர்கள் தொன் உள் ளன. ஆனொல் உடம் பில்
பலமொதிரியொன உறுப் புகள் உள் ளன.
பொகத்லத துண்டுகளிலிருந்து வவறுபடுத்திக் கொட்ட வவண்டும் . ‘பகுதிமுழுலம’ உறவு ‘துண்டுகள் ’ உறவிலிருந்து வவறுபட்டலவ. பொகத்தின் மூன்று
முக்கியமொன

பகுதிகள் :

தன் னியக்கம் ,

இடுகுறியற் ற

எல் லல,

குறிப் பிடத்தகுந்த ச யற் பொடு.
1. தன் னியக்கம் :

க்கரம் ல க்கிளின் ஒரு பொகம் .

2. இடுகுறி அற் ற எல் லல: பொகங் களொகப் பிரிக்கப் படும் எல் லலகள்
வலரயறுக்கப் பட்டலவ.

எடுத்துக்கொட்டொக

வமற் லக,
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உள் ளங் லக,

முன்னங் லக

வபொன்றலவ

மூட்டுகளொல்

இலணக்கப் பட்டலவ.
3. குறிப் பிட தகுந்த ச யல் பொடு: பொகங் களுக்குக் குறிப் பிடத்தகுந்து
ச யல் பொடு இருக்கும் . எடுத்துக்கொட்டொக, கண் பொர்ப்பதற் கும் ,
பிவரக் நிறுத்துவதற் கும் பயன்படுகிறது.
‘பகுதி-முழுலம’

உறலவ

ஆங் கிலத்தில்

part

and

whole

relations

என்று

கூறுவொர்கள் .
தலல, கொல் ………segmental parts,
எலும் பு, தல , நொளம் ……..systemic parts
பல முழுப் சபயர்கலள உடம் பு வபொல்

பல பொகங் களொகப்

பிரிக்கலொம் .

எடுத்துக்கொட்டொக வீடும் வீட்டின் பொகங் கலளயும் கூறலொம் .

வீடு
திை்ணைவரவவற் புெொப் பொட்டுபடுக்ணகெண யல்
அணற

அணற

அணற

அணற

உட ் பு/ வதக ்
தணல கழுத்து ொர்பு வயிறு ணக கொல்
2.2.3.6.1. பகுதி-முழுலம சபொன்ை உைவுகள்
பகுதி-முழுலம வபொன்ற பல் வவறு உறவுகள்
வருவலதக்

கொணலொம் .

இவ் வவறுபொடுகலளப்

ச ொற் களுக்கிலடயில்
பல

பரிணொமங் களில்

உணரலொம் .
1. இடம் – இடத்தின் ஒருபகுதி
தொலுகொ: மொவட்டம் : இரொஜியம் : வத ம்
தலலநகர்: வத ம்
1. குழு – அங் கத்தினர் உறவு (group-member relation)
குடும் பம் : குடும் பத்தினர்
2. வகுப் பு – அங் கத்தினர் உறவு (class-member relation)
குவியல் : சநல்
கொடு: மரம்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

33
நூலகம் : நூல்
3. உறுப்புகள்

அல் லது கூட்டுப் சபொருளின் ஒரு பகுதி (constituents or

ingredients)
ம ொலொ: மிளகு, ஜீரகம்
4. சபொருள் : பருப்சபொருள் (obiect : material)
ஆலட: நூல்
5.

ொதனம் : துகள் (substance : particle)
மலழ: துளி

2.2.4. பிை சபொருண்லம உைவுகள்
2.2.4.1. பகுதி உைவுகள்
சதொடரியல் வருலக முலறயில் பகுதி வமலுறலொக வரும் ச ொற் களுக்கு
இலடவய உள் ள உறவு பகுதி உறவு (partial relation) எனப் படும் . பின் வரும்
எடுத்துக்கொட்டுகள் இதலனத் சதளிவுப்படுத்தும் .
ஒளி: மலற
அவன் தன் பணத்லத ஒளித்து லவத்தொன்.
அவன் தன் பணத்லத மலறத்து லவத்தொன்.
அவன் அவள் கண்கலள மலறத்தொன்.
*அவன் அவள் கண்கலள ஒளித்தொன்.
சூரியன் மலறந்தது.
*சூரியன் ஒளித்தது.
2.2.4.2. முழுலமயுைொ உைவுகள்
சில
இலடவய

மயங் களில்
உள் ள

அடுக்கு

ரியொன
உறவு

இலண

இல் லொததொல்

முழுலமயுறொது

ச ொற் களுக்கு

நிற் கும் .

சபொருலளக் சகொண்டு ஆனொல் வவறு சதொடரியல் வலகலய ்

வவண்டிய

ொர்ந்த ச ொல்

அந்த இலடசவளிலயப் பூர்த்தி ச ய் யுமொறு அலமயும் . இத்தலகய நிலலயில்
உள் ள

உறலவ

முழுலமயுறொ

உறவு

(quasi

–

relation)

எனலொம் .

எடுத்துக்கொட்டொக, நிறம் என்ற சபயருக்கும் ச ம் , கரும் , பசும் , சவண் என்ற
சபயரலடகளுக்கும் இலடவய உள் ள உறவு முழுலமயுறொ உறவொகும் .
நிறம் : ச ம் , கரும் , பசும் , சவண்
2.2.4.3. சபொலி உைவுகள்
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ச ொற் களுக்கு இலடவய குறிப்பிடத்தக்க உறவு இல் லொமல் ஆனொல்
சூழ் நிலல மூலம் உறவு வதொன்றினொல் அ ச
்
ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள
உறலவப் வபொலி உறவு எனலொம் . உண்லமயொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
வபொலி

ஒருசபொருள்

எடுத்துக்கொட்டுகளில்

பன் சமொழிகளிலிருந்து

வகொணம்

என்பதும்

வவறுபடும் .

பக்கம்

பின் வரும்

என்பதும்

வபொலி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் ஆகும் .
முக்வகொணத்திற் கு மூன் று வகொணங் கள் உண்டு
முக்வகொணத்திற் கு மூன் று பக்கங் கள் உண்டு
வகொணம் :பக்கம் (வபொலி ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் )
2.2.5. ச ொை் சைொகுதியின் சபொருண்லம அலமப் பு
ஒரு

சமொழியின்

ச ொற் சறொலகலயப்

படிநிலல

அலமப் பொகக்

(hierarchical structure) கொணவியலும் . ச ொற் கள் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்பு
சகொண்டிருப் பலதப் படிநிலலயொகவும் (hierarchy) விகிதத்சதொடர்களொகவும்
(propotional series) கொணலொம் .
2.2.5.1. படிநிலல அலமப் பு
இரண்டு
கொணலொம் .

வலகயொன
ஒன்று

படிநிலல

அலமப் லபக்

கிலளகளொலொனலவ

(hierarchial

(branching)

கிலளகற் றலவ (non-branching). இவற் லற கீழ் க்கொணும்

structure)

மற் சறொன்று

படங் கள்

மூலம்

வவறுபடுத்திக் கொட்டலொம் .

அ

க

ஆ
ஈ

இ
உ

எ

ெ
ஏ

ட
த
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‘ஆ’ வுக்கும் ‘அ’ வுக்கும் உள் ள உறவு ச ங் குத்தொன உறவு (vertical relation) உயர்
உறவொகும் (relation of dominance). ‘ஆ’ வுக்கும் ‘இ’ வுக்கும் உள் ள கிலடநிலல
உறவு (horizontal relation) வவறுபடு உறவொகும் (relation of difference).
உயர் உறவு ஒவ் வொதிருக்கும் (asymmetric). அது ஒருவழி தில

வநொக்குப்

பண்புகலளப் சபற் றிருக்கும் . ஒத்திருக்கும் உறவு இருவழி தில வநொக்குப்
பண்லபப்

சபற் றிருக்கும் .

உயர் உறவு

சதொடர் சி
் யொக ்

ங் கிலிவபொல்

அலமயலொம் .
ஙஞணநமன
உயர் உறவு கடவு (transitive) உறவொக இருக்கலொம்

அல் லது கடவல் லொ

(intransitive) உறவொக இருக்கலொம் . அ>ஆ, இ>ஈ என்றொல் அ>ஈ என்று அர்த்தம்
வருவது கடவு உறவொகும் . அ>ஆ, இ>ஈ ஆனொல் அ>இ என்று அர்த்தம் தருவது
கடவல் லொ உறவொகும் .
2.2.5.2. விகிதத் சதொடர்கள்
எளிலமயொன விகிதத்சதொடர்கள் (propotional series) நொன்கு தனிமங் கள்
அடங் கிய ஒரு

ட்டத்லதக் சகொண்டிருக்கும் .

அ

ஆ

இ

ஈ

ஏதொவது

மூன் று

தனிமங் களிலிருந்து

நொன் கொவதன்

உறவு

தீர்மொனிக்கப் படுமொறு தனிமங் களுக்கிலடயில் உறவு இருக்க வவண்டும் .
பின் வரும் விகித உறவுகள் வருமொறு

ட்டம் அலமக்கப் படும் .

அ–வுக்கும் ஆ-வுக்கும் இருப் பதுவபொல இ-க்கும் ஈ-க்கும் உறவிருக்கும்
ஆ-க்கும் அ-க்கும் இருப் பதுவபொல ஈ-க்கும் இ-க்கும் உறவிருக்கும்
அ-க்கும் இ-க்கும் இருப் பதுவபொல ஆ-வுக்கும் ஈ-க்கும் உறவிருக்கும்
இ-க்கும் ஆ-வுக்கும் இருப் பதுவபொல ஈ-க்கும் ஆ-வுக்கும் உறவிருக்கும்
சிறப் பொன விகிதங் கள் எண்களொகும் :
2

3

4

6

இருப் பினும்

ஒத்த

ச ொல்

விகிதங் கள்

சபொதுவொனதொகும் .

பின் வரும்

எடுத்துக்கொட்டுகள் இதலன சவளிப் படுத்தும் .
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பொலூட்டிகளும் அவற் றின் இனம் உயிர்களும் :
பசு

:

கன்று

குதிலர

:

குட்டி

முட்டியிடுவனவும் அவற் றின் இனம் உயிர்களும் :
பொம் பு

குஞ் சு

:

பல் லி

:

குஞ் சு

மீன்

:

குஞ் சு

பறலவ

:

குஞ் சு

முதலல

:

குஞ் சு

விலங் குகளும் ஒலியும் :
யொலன

:

பிளிறுதல்

நரி

:

ஊலளயிடுதல்

சிங் கம்

கர்சித்தல்

:

குதிலர

:

கலனத்தல்

கழுலத

:

கத்துதல்

ச யலும் ச ய் பவரும் :
ஓட்டுதல்

:

ஓட்டுநர்

சபறுதல்

:

சபறுநர்

அனுப்புதல் :

அனுப்புநர்

ச யலும் கருவியும் :
சீவுதல்

:

சீப் பு

அரித்தல்

:

அரிப் பு

2.2.5.3. ச ொை் சைொகுதியின் படிநிலல அலமப் பு
உள் ளடங் கு சமொழியம் ச ொற் சறொகுதிலய படிநிலல அலமப் பொகக்
(hierarchial

structure

of

ச ொர்சறொகுதிவயொடல் லொமல்
படிநிலல

அலமப்பொக

vocabulary)

கொண

ச ொற் களங் கலளயும்

உணர ்

ச ய் கிறது.

உதவுகிறது.

(lexical

இந்தப்

fields)

படிநிலல

அது
உறவு

அலமப் லபக் கிலளப் படங் கள் மூலம் கொட்டலொம் .
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மபொருை்
உருவப்மபொருட்கை்
உயிருை் ைணவ

அருவப்மபொருட்கை்
உயிரற் றணவ

னிதன்விலங் கு பறணவ மீன்

இயற் ணகயொனணவ
மெயற் ணகயொனணவ
(மெய் யப் பட்டணவ
)

யொணனநொய் குயில் கிைிவொணைமகை்ணட
யொலனக்கும் விலங் கிற் கும் உள் ள உறவு உள் ளடங் கு உறவொகும் . நொய் க்கும்
பூலனக்கும் உள் ள உறவு இணக்கமற் ற உறவொகும் (incomplete relation).
இலண உள் ளடங் குசமொழிகள்

இணக்க உறவொக ஒன்லறசயொன்று

வமலுறவொகவும் வரும் .

நகர்தல்/ ெலன ்
நீ ந்துதல்

பறத்தல்

∅
ஓடுதல்நடத்தல்ஊர்தல்துை் ளுதல்
குதித்தல்
நிலத்தில்

நிகழும்

லனத்லதக்

குறிப் பதற் கு

உள் ளடக்கும்

ச ொல் லவில் லல. இலண உள் ளடங் கு ் ச ொற் கள் சபரும் பொலும் இணக்கம்
அற் றலவகள் . சில உள் ளடங் கு ் ச ொற் கள் இணக்கமொகும் . பல் லி, எலி, எறும் பு
ஆகியன நடப் பதும்
துள் ளுவதும்

ஊர்வதும்

கங் கொரு

ஒவர மொதிரியொன ச யல் தொன். தவலல

குதிப் பதும்

ஒவர

மொதிரியொன

ச யல் தொன்.

சில

மயங் களில் ஓடுவதும் பறப் பதும் ஒன்றொகும் .
ஒரு

சமொழியின்

சமொத்த

ச ொற் சறொகுதிலயயும்

உள் ளடங் கு.

இணக்கமின்லம ஆகிய உறவுகளின் அடிப் பலடயில் படிநிலல அலமப் பொக
அலமக்க முடியுமொ என்ற வினொ எழுவது நியொயம் . அது மட்டுமல் லொமல்
ஏதொவது ச ொல் வலகலயவயொ (part of Speech) அல் லது அலதவிட குலறந்த
நிலலயில் ச ொற் களங் கலளவயொ படிநிலல கொண இயலுமொ என்ற வினொ
எழலொம் . ச ொல் வலலயில் இத்தலகய சிக்கல் கள் தீர்க்கப் பட்டுள் ளன.
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சபயர் ச
்
ொற் கள்
ச ொல் வலொ

விலன ்

உள் ளடக்கு ்

ச ொற் கள்

ச ொல் வலொ

இரட்லடகலளவயொ,
உள் ளடக்கிய

யொவற் லறயும்

உயர்

உள் ளடக்கிய உயர் உள் ளடக்கு ்

யொவற் லறயும்

சமொழியில்

இல் லல.

உள் ளடக்கிய

உயர்

சபரும் பொலொன

ச ொல்

ச ொற் கூட்டங் கலளவயொ
உள் ளடக்கு ்

ச ொற் கள்

ச ொற் களங் கலளவயொ

கூட

இல் லல.

ஒரு

உயர்

உள் ளடக்கு ் ச ொற் கள் கீழ் வரும் உயர் உள் ளட
ீ டு
்
் ச ொற் கள் இணக்கமற் று
வவறுபட்டு இருப் பதில் லல. அலவ சபரும் பொலும் இணக்கமொக வமலுறலொக
இருக்கும் .

ஒரு

ச ொல் லுக்குப்

பல

சபொருள்

இருப் பதொல்

ச ொற் கலளப்

படிநிலல அலமப் பில் தருவதில் சிக்கல் ஏற் படுகிறது. பின் வரும் வழிகலள
நொடலொம் .
அ. உயர் உள் ளடக்கு ் ச ொற் கள் இல் லொத மட்டில் அவ் வுயர் உள் ளட
ீ டு
்
்
ச ொற் கலள

உள் ளக்கும்

அபூர்வ

உயர்

உள் ளடக்கு ்

ச ொல் லலப்

பயன்படுத்தலொம் .
நிறம்
சிவப் பு

ப ல
்

மஞ் ள்

ஆ. ச ொற் கலள படிநிலல அலமப் பொக பிரித்து வரும் வபொது ச ொல் லுக்குப்
பதிலொக சபொருண்லம பண்புக் கூலறப் பயன்படுத்தலொம் .

நகர்தல்
நிலத்தில்

நீ ரில்

ஆகொயத்தில்

நீ ந்துதல்
ஓடுதல்
இப் படி

நடத்தல்
முழுலமயற் ற

பறத்தல்

ஊர்தல்
உள் ளடங் கு

உறலவ

முழுலமயொன

உள் ளடங் கு

உறவுடன் கலந்து லகயொண்ட ஒரு சமொழியில் ச ொற் சறொகுதிலய படிநிலல
அலமப் பொக மொற் றிக் கொண்பது லகக்கூடும் .
இ. உள் ளடங் கு ் ச ொற் கள்
அடிப் பலட

சபொருலளப்

இணக்கமொக வமலுறவொக இருப் பின்

பிரித்து

ச ொல் லல

வதலவக்குத்

அதன்

தகுந்தபடி

இரண்டொகவவொ மூன் றொகவவொ கொட்டலொம் .
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விலங் கு
விலங் கு

னிதன்

ஒருச ொல் பலசபொருள் ச ொற் கலளயும் இவ் வொறு பிரிக்கலொம் .

நட
நட

நட

(கொலொல்நடத்தல்
) (நிகழ் த)ல்
2.2.5.3.1.

கிலளகளை் ை படிநிலல அலமப் பு (Non-branching Hierarchical

structure)
கிலளகளகற் ற படிநிலலயொக வரும் ச ொற் கள் பல ச ொற் சறொகுதியில்
கொணப் சபறும் .

வொக்கிய ்

sentence

எெ்ெத்மதொடர்

clause

மதொடர்

phrase

மெொல்

word

உருபன்

morpheme

வமற் ச ொன்ன எடுத்துக்கொட்டிலுள் ள ச ொற் கள் வொக்கியத்திலிருந்து உருபன்
வலரயுள் ள

பல

நிலலகலளக்

கொட்டும்

இ ச
்
ொற் சறொகுதிலய கிலளகளொல்
அவசியம்

இல் லொமல்

இலக்கண ்

கொட்ட முடியும்

வபொய் விடுகிறது.

ஒரு

ச ொற் களொகும் .

என்றொலும்

வொக்கியத்லத

பல

அதற் கு
எ ் த்

சதொடர்களொகவும் எ ் த் சதொடர்கலள பல சதொடர்களொகவும் , சதொடர்கலள
பல

ச ொற் களொகவும் ,

ச ொற் கலள

பல

உருபன் களொகவும்

விரிக்கலொம்

என்றொலும் அப் படி பிரித்துக் கொட்டுவது வதலவயில் லல.
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மீட்டர்

ண ல்

மென்டிமீட்டர்

பர்லொங்

மில் லிமீட்டர்

கஜ ்
அடி
அங் குல ்

வமற் ச ொன்ன எடுத்துக்கொட்டுகளில் ஒரு ச ொற் சறொகுதியில் அடங் கும் .
ச ொற் கள் கிலளகளொக வர வொய் ப் புண்டு.

வொக்கிய ்
எெ்ெத்மதொடர்
1
மதொடர்
1 மதொடர்
2
மெொல்
1 மெொல்
2
உருபன
1் உருபன
2்

எெ்ெத்மதொடர்
2

….

…..

…..
…..

பல ச ொற் சறொகுதிகள் எந்தவித கிலளகளற் றும் வருவன.
2.2.5.3.1.1.

ச ொை் ங் கிலிகள்

(chains),

ச ொை் சுருள் கள்

(helices)

ச ொை் க்கரங் கள் (cycles)
கிலளகளற் ற படிநிலல அலமப் பில் வரும் ச ொற் சறொகுதியில் அடங் கும்
ச ொற் களுக்கு

இலடயில்

ஒரு

ஒழுங் கு

கொணப் படும் .

இவ் சவொழுங் கு

அலவகளிடத்தில் இயற் லகயொகவவ கொணப் படும் . இந்த ஒழுங் கு முலறப் படி
ச ொற் கலள சதொடர் சி
் யொக அலமக்க இயலும் .
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நதி: ஆறு: வொய் க்கொல் (x யொலன: புலி: பூலன)
வமற் ச ொற் சறொகுதியில்
மட்டுமல் லொமல்

ஒரு

அடங் கும்

ச ொற் கள்

படிதரத்லதக்

ச ொற் சறொகுதிகளில்

ஒரு

கொட்டுவதொக

வரும்

ஒழுங் கில்

வருவது

அலமகின்றன.

ச ொற் களுக்கிலடயில்

சில

படித்தரம்

கொணப் படுவதில் லல.
ஞொயிற் றுக்கிழலம: திங் கட்கிழலம: …
ச ொற் சறொகுதியில் அடங் கும் ச ொற் கள் நீ ட்சியொக வரலொம் , அல் லது சுற் றொக
வரலொம் . வதொள் :வமற் லக:முழங் லக:முன்னங் லக:மணிக்கட்டு: உள் ளங் லக
(ச ொற் ங் கிலி).
வொரத்தின் நொட்கலள
கொணலொம் .

ங் கிலித் சதொடரொகவவொ

ஞொயிற் றுக்கிழலமலய

வொரத்தின்

க்கரத் சதொடரொகவவொ
முதல்

நொளொகவும்

னிக்கிழலமலய வொரத்தின் கலடசி நொளொக கருதுவவொமொனொல் அவற் லற ்
ங் கிலித் சதொடர் அலமப் பொகக் கொணலொம் .
ஞொயிற் றுக்கிழலம: திங் கட்கிழலம: ச வ் வொய் கிழலம: …
அவ் வொறல் லொமல் ஒன்லறசயொன்று முடிவில் லொமல் சதொடர்ந்து வருவதொகக்
கருதுவவொம் . அலவ

க்கரத் சதொடரொக அலமயும் . இவ் வொறு நீ ட்சியொகவும்

சுற் றொகவும் வருவது சுருள் எனப் படும் .

ஞொயிறு
ெனி

திங் கை்
மெவ் வொய்

மவை் ைி

புதன்
வியொழன்
வியொழன்

இதுவபொல்

நிறங் கலளயும்

நிறங் களுக்கும்

க்கரத்

கிழலமகளுக்கும்

நிறங் கள் உண்லமயொன

சதொடரொகக்
உள் ள

கொணலொம் .

வவறுபொடு

ஆனொல் ,

என்னசவன் றொல்

க்கரத் சதொடருக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும் .
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சிவப் பு
ஆரஞ் சு

ஊதொ

ஞ் ெை்

நீ ல ்
பெ்ணெ
பெ்ணெ

நிறங் கள்

படிநிலலயொக

வரொது:

இவற் றின்

அலமப் பு

உறவுகளுக்கு

தில வநொக்கு குணம் கிலடயொது: வமலும் கீழும் இல் லல. ஆனொல் கிழலமப்
சபயர்கள்

உண்லம

க்கரத் சதொடரொக அலமயொது. ஞொயிறு, திங் கள் ,

ச வ் வொய் , புதன் , வியொழன்

என்ற அலமப் பில்

முதலும்

இறுதியுமொன ்

ச ொற் கள் ஒவர நொலளக் குறிக்கொது.
நீ ட்சித் தன் லமயும் சுற் றுத் தன்லமயும் கலந்த பண்பு ச ொற் களுக்கு
உண்டு. ச ொற் சுருலள ்

ொர்ந்த ச ொற் களுக்கு சதளிவொன எல் லல உண்டு

அல் லது சதளிவற் ற நிலலயுண்டு.
திங் கட்கிழலம : ச வ் வொய் கிழலம மதியம்
ஜூன் :
ச ொற் சுருளில்

ஜூலல
கொணப் படும்

:

ொயங் கொலம்

இலலயுதிர்கொலம் : குளிர்கொலம்
சதரிவுகள்

கொரணமற் றதல் ல:

பலவற் றில்

இயற் லகயும் இடுகுறியும் கொணப் படும் .
2.2.5.3.1.2. தரம் (ranks), படித்தரம் (grades), அளபு (degree)
இரண்டு வவறுபட்ட அளவுவகொல் வலககள் உண்டு. அவற் றில் ஒன்று
சதொடர் சி
் யொக வவறுபடுவது, மற் சறொன்று சிறிது விட்டு விட்டு வவறுபடுவது.
அளவுவகொலில் ச யலொற் றும் ச ொற் கள் தரம் எனப் படும் . சதொடர் சி
் யொக
அளவுவகொலில்

வவறுபடுபவற் லற

படித்தரப் படுத்தக்கூடியது,

படித்தரப் படுத்த முடியொது என பிரிக்கலொம் .
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அைவுவகொல்
வணக
மதொடர்ெ்சியொக

விட்டுவிட்டு

வவறுபடுவது

வவறுபடுவது

படித்தரப்

படித்தரப்

தர ்

படுத்தக்கூடியது

படுத்தவியலொதது

அைபுெ்மெொற் கை்

படித்தரெ்
மெொற் கை்

2.2.5.3.1.3. தரங் கள் (ranks)
பல மட்டங் கலளக் குறிக்கும் இரொணுவ படிநிலலகள் தரங் களுக்கு
சிறந்த எடுத்துக்கொட்டொகும் .
கர்னல் : சலப் டிசனட்: கர்னல் : வமஜர்: வகப் டன்: …
இதில்

வவறுபடக்கூடிய

அகநிலலப்

பண்பு

தரம்

ஆகும் .

இப் பண்பு

சதொடர் சி
் யொக வவறுபடுவதில் லல. ஒரு வமஜர் மற் ற வமஜலர விட உயர்ந்த
தரத்தில் உள் ளவர் என்று கூறமுடியொது: அதொவது அவன் சகொஞ் ம் குலறந்த

வமஜர் என்று கூற இயலொது. எண்ணுப் சபயர்கள் இரொணுவத் தரங் கள் வபொல
விட்டுவிட்டு வவறுபடுகின்றன.
ஒன்று: இரண்டு: மூன்று: நொன்கு: ஐந்து: ஆறு: ஏழு: எட்டு: ஒன்பது: பத்து
‘சகொஞ் ம் குலறந்த ஐந்து’ என்று கூறமுடியொது.
சுருள்

ங் கிலித்

சதொடலர

ஒத்த

சதொடர்ந்த

மீண்டும்

உபவயொகிக்கப் பட்டு சபரிய எண்ணுப் சபயர்களொகத் வதொன்றுகின்ற இரண்டு
வலகயொன எண்ணுப் சபயர்களொவன:
‘அலகுகள் ’: ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு.
ஒன்பது
‘பத்துகள் ’: பத்து, இருபது, முப் பது, நொற் பது, ஐம் பது, அறுபது, எழுபது,
எண்பது, சதொண்ணூறு
இது தவிர அளலவ ் ச ொற் கலள ஒத்த ஒருவலக ் ச ொற் களும் உண்டு.
அலவயொவன, நூறு, ஆயிரம் , இலட் ம் , வகொடி வபொன்றனவொகும் .
அவன் ஆயிரக்கணக்கில்

ம் பளம் வொங் குகிறொன்.

அவள் வகொடிக்கணக்கில் பணம் லவத்திருக்கிறொள் .
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சில ச ொல் வலககள் எண்கலள உள் ளடக்கியலவ. அலவகலளயும் தரங் கள்
எனலொம் .
முதலொவது, இரண்டொவது, …..
2.2.5.3.1.4. அளபு ் ச ொை் கள் (degree words)
பின் வருபன அளபு ் ச ொற் களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும் .
வதொல் வி, சவற் றி, சிறப் பு, தனி சி
் றப் பு
fail, pass, credit, distinction
என்பன ஒரு வமஜர் மற் சறொரு வமஜலர விட தரத்தில் உயர்ந்திருக்க முடியொது.
ஆனொல் சவற் றி, சிறப் லப விட நல் ல உண்லமயொக இருக்கலொம் . சில அளபு ்
ச ொற் கள் கொலத்சதொடர் சி
் லய கொட்டுபனவொக அலமகின் றன.
baby, child, adolescent, adult.
குழந்லத, சிறுவன் , கொலள, குமரன், ஆடவன் , மூத்வதொன், விருத்தன்
தூரத்லதயும் வநரத்லதயும் குறிக்கின்ற அளலவ அலகுகள் பகுதி-முழுலம
(part-whole) படிநிலலலய உணர்த்தினொலும் அவற் லற ஒரு பரிமொணத்தொல்
சதொடர் சி
் யொன

அளவுவகொலில்

வலகப் படுத்தலொம் ம்.

பிற

சதொடர்படுத்தி

அளவு ்

ச ொற் கள்

அளபு ்

அடிப் பலட

ச ொற் களொக
பண்பு

வழி

சதொடர் சி
் யொக நீ ட்சி முன் வனற் றத்லதக் கொட்டும் வபொது அளலவ அலகுகள்
ஏறுமுகமொக வரும் . எடுத்துக்கொட்டொக ஒன் று, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்து,

ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன் பது, பத்து… வபொன்றலவயும்
ச வ் வொய் , புதன் , வியொழன் , சவள் ளி,
இலடயில்

அளவுவகொலில்

வினொடி:நிமிடம் :மணி:

நொள் ,

ஞொயிறு, திங் கள் ,

னி வபொன்றலவயும் அலவகளுக்கு

மமொன

மில் லிமீட்டர்,

இலடசவளி

கொட்டுகின்றன.

ச ன் டிமீட்டர்,

கிவலொமீட்டர்

என்பன ஏறுமுகமொக வருவன அல் ல.
2.2.5.3.1.5. படித்தர ் ச ொை் கள்
படித்தர ்

ச ொற் கலள

ச ொற் கலளவிட

நிரல் படுத்த

வவறுபடுகின்றன

முடிவதொல்
அலவகள்

அலவ

அளபு ்

சபரும் பொலும்

சபயரலடகளொகும் .
freezing (cold), cool, warm (hot), scorching.
கடுங் குளிர், குளிர், மிதசவப் பம் , சவப் பம் , சூடு, அனல்
கீழ் வருவன படித்தரப் படுத்தக்கூடியது என்றொலும் சிறிது வவறுபட்டலவ.

mound, hillock, hill, mountain
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பொலற, குன்று, மலல
அலவ உருவத்தில் வவறுபடுகின்றன. இலவகலளப் படித்தரப் படுத்தக்கூடிய

small, large, huge என்ற ச ொற் களுடன் சதொடர்புபடுத்திக் கூறுவது கடினம் .
moderately large, fairly large, very large, extremely large என்ற ச ொற் களுடன்
சதொடர்புபடுத்தலொம் .
2.3. முடிவுலர
இங் கு

தமிழ் ்

ச ொற் சறொலக

சபொருண்லம

அடிப் பலடயில்

அலமப் பொக்கம் ச ய் யும் வழிமுலற விரிவொக்க விளக்கப் பட்டுள் ளது. இது ஒரு
ச ொற் சறொலகயின் கட்டலமயில் ஒரு ச ொல் வரும் இடத்லத அலடயொளம்
கண்டு அ ச
்
ொல் லின் சபொருண்லமலய அறிய உதவும் .
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இயல் 3
கணினி ் ச ொை் சபொருண்லமயியல்
3.1. நுலழவுலர
ச ொற் சபொருண்லமயியல்

கணினிசமொழியியலில்

சபரிய

ஆய் வுக்

களமொக மொறிவருகின்றது. மட்டுமன்றி இது இயற் லகசமொழிப் பகுப் பொய் வி
மற் றும் ஆக்கிகள்
பல் வவறு

(analyzer and synthesizer) உள் ளடங் கிய பயன்பொட்டின்

வலககளில்

முக்கியப்

பங் கு

வகிக்கின் றது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல் உளசமொழியியலில் இருந்து அறிவு உருப் படுத்தம்
(Knowledge

Representation-KR)

சிக்கல் கலள

மற் றும்

கணினி

உட்படுத்தியுள் ளது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

என்ற

அலமப் பு

இதன் கொரணமொக

(Computational

Lexical

வலர

பரந்த

கணினி

Semantics)

துலற

புதிதொக வளர்ந்து வருகின் றது.
இவ் வியலில் உளசமொழியியல் , பயன்பொட்டுசமொழியல் , சமொழியியல் ,
கணினிசமொழியியல் ,

பயன்பொட்டு

ச ொற் சபொருண்லமயியலுடன்

வளர் சி
்

சதொடர்புபடுத்தி

வபொன்றலவ

விவரிக்கப் பட்டுள் ளன.

பின் வரும் கருத்துக்கள் விரிவொகப் வப ப் பட்டுள் ளன:
• உளசமொழியியல் (psycholinguistics): மன அகரொதிகள் , ச ொல் அலகுகலள
அணுகுதல் , ச ொல் அலகுகளின் வடிவு, ச ொற் களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும்
உள் ள சதொடர்புகள் , அகரொதிப் படுத்தல் ச யற் பொடு.
• சமொழியியல் மற் றும் ச ொற் சபொருண்லமயியலின் முலறயொன வநொக்குகள்
(linguistics and formal aspects of lexical linguistics): ச ொற் சபொருண்லமயியலின்
உறவுகள் , மூலவலககள் , கருத்துரு உருப்படுத்தங் கள் , நிகழ் வு அலமப் புகள் ,
பங் வகற் பொளர் அலமப் பு, ச ொல் மிலகலம.
•

அறிவு

உருப்படுத்தங் கள்

(knowledge

reresentaion):

விதிகளின்

ஒழுங் குமுலறகள் , வலகக்-கீழ் படிவு நடத்துமுலற (type-coercion), மரபுரிலம
வநொக்கு

(aspects

of

inheritance),

சமொழியியலுக்கும்

உலக

அறிவுக்கும்

இலடவயயுள் ள உறவுகள் .
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• பயன்பொடுகள் (applications): சபரிய வடிவிலொன அகரொதிகலள உருவொக்கிப்
பரொமரித்தல் , பகுத்துக்குறித்தல் மற் றும் உருவொக்கத்தில் அகரொதியின் பங் கு,
ச ொல் லறிவு அடிப் பலடகள் , ச ொற் தரவின் ஈட்டம்
•

நடவடிக்லக

வநொக்குகள்

(operational

மொதிரிகலள

aspects):

வழிமுலறப் படுத்தல் மற் றும் அகரொதி ஒழுங் குமுலறகளின் கட்டுலக.
மை் றும்

3.2.சமொழியியல்

உளசமொழியியல்

பொர்லவயில்

ச ொை் சபொருண்லமயியல்
உளசமொழியியல் மற் றும் சமொழியில் இவற் றின் பல கருத்து ் ொயல் கள்
ச ொற் சபொருண்லமயிலில்
நீ ங் கலொக

பங் குவகிக்கின் றன.

இலக்கண

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

வடிவவொதம்

பகுத்துக்குறித்தலுக்கும்

உருவொக்கத்திற் கும் மற் றும் வொக்கியம் மற் றும் கருத்தொடல் சபொருண்லம
உருப் படுத்தம்

மற் ;றும்

முக்கியப்

உருவொக்கம்

பங் கு

இவற் றில்

வகிக்கின்றது.

கணினிசமொழியியலில்
கணினிசமொழியியலில்

ச ொற் சபொருண்லமயியலின் முக்கியப் பங் லக ச ொல்

அலகுகள்

அலவ

உருப் படுத்தம் ச ய் கின் ற ச ொற் சபொருவளொடு சதொடர்புலடய ச ய் தியின்
சபரும் பொன்லமயொன பொகத்லதக் சகொண்டிருக்கின்றது என்ற உண்லமயொல்
விளக்கலொம் . இந்தத் தலலப்பின் முதல் பகுதி ச ொற் சபொருண்லமயியலில்
உளசமொழியியல் கருத்து ் ொயல் களின் விருப் லப அறிமுகம் ச ய் கின்றது.
பின் னர் சமொழியியல் கருத்து ் ொயல் கள் ஆழமொகப் வப ப் படுகிறது.
3.2.1. ச ொை் சபொருள் ஆய் வில் உளசமொழியியலொரின் பங் கு
உளசமொழியியல்

ஆய் வு

எவ் வொறு

கருத்துருக்கள்

நிலனவகத்தில்

ஒழுங் கு படுத்தப் பட்டுள் ளன மற் றும் மன அகரொதியில் எவ் வொறு இந்த ்
ச ய் திகள்

சதொடர்புசகொள் ளப்

கருத்துக்கலள

நமக்குத்

படுகின் றன

தருகின்றன.

என்பன

வமலும்

குறித்து

நல் ல

புரிந்துசகொள் வதிலும்

உருவொக்கத்திலும் மன அகரொதியிலிருந்து மீட்கப் படும் உகந்த ச ய் திகளின்
ஆய் வு

கணினி

துப் புக்கலளத்

அகரொதிகளில்
தருகின்றது.

கொணப் படும்

ச ய் திலயப்

உளசமொழியியலின்

பற் றித்

கருத்துக்களின்

முக்கியத்துவத்லத ் ச யற் லக அறிவில் (artificial intelligence) (குறிப் பொக
அறிவு

உருப் படுத்தத்தில் )

உளசமொழியியல்

அறிவு

அதன்

தொக்கத்தொல்

உருப் படுத்தத்தின்

எடுத்துக்கொட்டலொம் .

(knowledge

representation)

மொதிரிகளின் திட்டத்தில் முன் னணியொன பங் கு ஏற் கின் றது. உளசமொழியியல்
புலனறிவு

உளவியலில்

(cognitive

psychology)

(குறிப்பொக

புலனறிவு

அறிவியிலில் ; (cognitive science)) சபருமளவு ஒன்று வ ர்ந்துள் ளது.
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ஒரு மன அகரொதி நம் மூலளயில் வ

ரித்துலவத்துள் ள ச ொல் லன் களின்

பட்டியலிலிருந்து அவற் லற எடுத்துத் தரவவண்டும் . இதனொல் பின் வருவன
ொத்தியமொகும் :
•

நபர்,

சபொருட்கள் ,

இடங் கள் ,

நிகழ் சி
் கள் ,

மற் றும்

உணர் சி
் கள்

என்பனவற் லறப் சபயரிட்டு விளக்குதல்
•

நம்

எண்ணங் கலள

ச ொல் லொக்கம்

மற் றும்

இலக்கவொக்கம்

வழி

சவளிப் படுத்தல்
•

நொம் வகட்கும் , படிக்கும் அல் லது உ ் ரிக்கும் ச ொற் கலள புரிதல்
அல் லது உருவொக்குதல் நொம் முதலில் மன அலமப் பின் மொதிரிலயத்
தந்து மன அணுகலின் வவறுபட்ட அணுகுமுலறகலளக் கொண்வபொம் .

3.2.1.1. கொலின் மை் றும் குல் லியன் மொதிரி (Models of Collins and Quillian)
கொலின் குல் லியன் மொதிரிலய பின் வரும் பகுதிகலள உள் ளடக்கிய ஒரு
வலலவபொன்ற அலமப் பில் தரலொம் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995: 3):
• வலகக் கணுக்கள் (type nodes) (தொவரம் )
• வருலகக் கணுக்கள் ; (occurrence nodes) (அலமப் பு, உயிருள் ளலவ)
• கணுக்கலள ஒன்றுடன் ஒன்லற இலணக்கும் சதொடர்பு உறவுகள்
(மற் றும் , அல் லது)
அடிப் பலடயில் ச ொல் வலலயொனது கருத்துருக்கலள உட்படுத்தம் ச ய் யும்
கணுக்கள்

மற் றும்

கணுக்களுக்கிலடவயயுள் ள

ஈரிலண

விளிம் புகள் உள் ள வலரபடங் களின் (graphs) கருத்து ்

உறவுகளொன

ொயலொல் ஆனது. இந்த

மொதிரியில் ச ொற் கள் மூலமொனதல் ல. பின் வரும் படத்தில் தொவரம் என்பதன்
சபொருள் உருப் படுத்தம் ச ய் யப் பட்டுள் ளது: சபரும் பொலும் இலலகள் உள் ள
கொற் று, தண்ணீர,் பூமி இவற் றிலிருந்து உணலவப் சபறுகின்ற விலங் கல் லொத
உயிர் அலமப் பு (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:3).
(1) அலமப் பு = அ மற் றும் மற் றும் மற் றும் உயிருள் ளலவ விலங் கல் உள் ள
வருகிற லொதலவ = அ = அ இன் இலலகள் உணவு அல் லது அல் லது கொற் று
தண்ணீர ்

பூமி

இம் மொதிரியொன

மொதிரி

களஞ் சிய

அறிவில்

கவனம்

ச லுத்துகின் றது. பிற மொதிரிகள் பின் வருவனவற் லற வவறுபடுத்துகின்றன:
1. நீ ண்டகொல நிலனவகம் (long term memory)
2.

தற் வபொலதய

நிலனவகம்

(வவலலக்கொன

நிலனவகம்

அல் லது

குறுகியகொல நிலனவகம் ) (Current memory/working memory or short tem memory)
(1)
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அண ப்பு
=அ
ற் று ்
உயிருை் ைணவ

ற் று ்

விலங் கல்

ற் று ்

உை் ை

வருகிற

லொதணவ
= அ

= அ

இணலகை்

இன்
உைவு

அல் லது
கொற் று

;lகொலின்

குல் லியன்

மொதிரி

அல் லது

தை்ைீர ்

சிக்கனத்லதக்

பூமி

கலடபிடிப் பது.

நிலனவக

ஒழுங் குத் திறலமலயப் சபொறுத்து அலமகின்றதல் லொமல் சிக்கனத்லதப்
சபொறுத்து

அலமயொது

என்ற

நிலலயில்

கொலின்

குல் லியன்

மொதிரி

குலறயுள் ளது.
3.2.1.2. மில் லர் மை் றும் ஜொண் ன்-லலர்ட் மொதிரி (The model of Miller and
Johnson-Laird)
இவர்கள் புலனுணர்வுக்கும் (perception) சமொழிக்கும் உள் ள உறவில் விருப் பம்
கொட்டினொர்கள் . சபொருள் கலளயும் நிகழ் வுகலளயும் ச ொல் -புலக்குறிகளுடன்
(lexical

labels)

இலணப் பலத

முயற் சித்தொர்கள் .
அலமப் புமுலறயில்

அவர்கலளப்
அலமந்த

அனுமதிக்கும்

ச யற் பொங் லகக்

சபொறுத்தமட்டில்
ச யல் பொடு.

புலனுணர்வு

அதன்

கொண
என்பது

விலளவு

ஒரு

சபொருளிலிருந்து வவறுபடுத்தும் குணங் கலளப் (வடிவம் , நிறம் , பரிமொணம் ,
இருப் பு) பிரித்சதடுக்க உதவும் . புலனுணர்வு திட்டவலரவுகலளக் (schemas)
குறிப் பிட்டதொல் கருத்துருவொக்க ் ச யல் பொடகக் கருதப் பட்டது. (திட்டவலரவு
என்பது ஒரு கருத்துருவுடன்

வ ர்க்கப் பட்ட வதலவயொன புலன் உணர்வு ்

ச ய் திகள் ஆகும் .) (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:3) (2)
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கருத்துரு

பிறகருத்துருக்களுடன
மதொடர்
்
பு

திட்டவணரவு புலக்குறிப் புமதொடரியல்
மெய் தி
புலன்உைர்வு
வடிவுகை் ற் று ்
மெயல் பொட்டு
மெய்
ெ் திகை்

கருத்துரு

மட்டம்

திட்டவலரவுகளுக்கும்

இலணப் பொனொக ்

ச ொற் களுக்கும்

இலடவய

ஒருச ொல்

கருத்துரு

ச யல் படுகின்றது.

பின் வருவனற் லறக் சகொண்டிருக்கும் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:4):
1. புலக்குறிப் பு (label)
2. திட்டவலரவு (Schema)
3. புலக்குறிப்பின் சதொடரியல் நடத்லதலய ஆளும் விதிகள் (rules governing the
syntactic behaviour of the label)
திட்டவலரவு

ச யல் பொடு

இலணக்கின் றது.

மற் றும்

திட்டவலரவு

புலன்உணர்வு ்

வநரடியொன

புலனுணர்வு

ச ய் திகலள
தொக்கமில் லொத

நிலனவக ் ச ய் திகலளயும் உள் ளடக்கலொம் . ச ொற் களின் சமொழியியல்
சபொருள்

அலவகளுக்கிலடயிலொன

ஆக்கப் படுகின்றது.

ஒரு

மனஅகரொதி

வவறுபட்ட
இரண்டு

கூறுகள்

உறவுகளொல்
உலடயதொக

இருக்கும் :
1. வகுப் பு உள் ளடங் கல் , முழுலம-பகுதி உறவுகள் , உறுப்பலமவு மற் றும்
அடக்குறவுகள் ஆகிய ச ொல் லன் களுக்கிலடவய உள் ள உறவுகள் அடங் கிய
ச ொல் கூறு (lexical component).
2. பல புலனுணர்வுக் கூறுகள் , குலறந்த சதொடரியல் ச ய் தி, நிலனவு ொர்
ச ய் தி (உணர் சி
் , ச யல் பொடு) அடங் கியன அடங் கிய புலனுணர்வுக் கூறு
(perceptual component)).
மீபகொல ஆய் வுகள் நீ ண்டகொல நிலனவுக்கும் குலறந்தகொல நிலனவுக்கும்
வவறுபொடு இல் லல என்பலதக் கொட்டுகின்றன.
3.2.1.3. புரிதலில் ச ொல் ; அணுகல் (Lexical access in recognition)
புரிதலில் ச ொல் அணுகல் சிக்கலலப் பின் வருமொறு சுருங் கக் கூறலொம்
(Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:4):
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1.

எவ் வொறு

நொம்

தனி ச
்
ொல் லொகவவொ

கூட்டு ச
்
ொல் லொகவவொ

வரும்

ச ொல் லலப் படிக்கவவொ வகட்கவவொ ச ய் யலொம் ?
2. எவ் வொறு நொம் அவற் லற மன ் ச ொற் களஞ் சியத்திலிருந்து மீட்கலொம் ?
நொம்

பல் ச ொல்

அலடவது

கூற் றுக்கலளப்

மட்டுமன்றி

ச ொல்

புரிந்துசகொள் லகயில்
சபொருண்லமயியல்

தனி ச
்
ொற் கலள
மற் றும்

வொக்கியப்

சபொருண்லம அடிப்பலடயில் அவற் றிற் கு இலடவய உள் ள உறவுகலளயும்
கணக்கில் எடுத்துக்சகொள் ள வவண்டும் .
3.2.1.4. உருவொக்கலில் ச ொல் அணுகல் (Lexical access in production)
உருவொக்கலில் ச ொல் அணுகல் சிக்கலலப் பின் வருமொறு சுருங் கக் கூறலொம்
(Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:4):
1. எவ் வொறு நொம் தரப் பட்ட ஒரு சபொருலளவயொ நிகழ் லவவயொ

ரியொன ச ொல்

புலக்குறிப் புடன் சதொடர்பு படுத்தலொம் .
2. எவ் வொறு கூற் று உருவொக்க வவலல ் சூழலுக்குள் ச ொல் மீட்பு நடக்கிறது?
திட்ட நிலலயில் இரண்டு மட்டங் கள் :
1. ச யல் பொட்டு மட்டம் (functional level): இங் கு ச ொற் கள் இலக்கண மற் றும்
சபொருண்லம ்

ச ய் திகலளக்

சகொண்டிருக்கும்

அருவ

வடிவில்

கொணப் சபறும் .
2. இருப் பு மட்டம் (position level): இங் கு இலக்கண உருபன் கள்

மற் றும்

ஒலியனியல் வடிவுகள் ச ொருகப் படுகின்றது மற் றும் உருவொக்கத்தின் நிரல்
தரப் படுகன்றது.
3.2.1.5. தொனியக்க அல் லது கட்டுப் பட்ட ச யை் பொங் கொ?

இலணயொன

அல் லது சதொடரொன நலடமுலையொ? (Automatic or controlled process? Parallel
or serial treatment)?
உளசமொழியியலொர்

நொம்

ச ொல்

அணுகலில்

கட்டுண்ட

ச யற் பொங் லகக் லகக்சகொள் ள வவண்டுமொ தொனியக்க ச யற் பொங் லகக்
லகக்சகொள் ள

வவண்டுமொ

என்ற

வகள் விக்கு

இறுதியொன

விலட

அளிக்கவில் லல. மன அகரொதி தன் வயமொனது. மிகுந்;த வலளவுசுழிவுகலள
அனுமதிக்கிற

பல் லணுகல்

வழிகள்

மற் றும்

நல் ல

ச யல் பொட்டின்

சீர்லமயுடன் சிக்கன அடிப் பலடயில் அல் லொமல் திறலமக் சகொள் லகயொல்
லகயொளப் படுகின்றது. அகரொதிகள் அலமப் பொக்கம் ச ய் ப் பட்டும் ஒழுங் கு
ச ய் யப் பட்டும்

இருக்கின் ற

வழிமுலறகள்

அலவகள்

எவ் வொறு

அணுகப் படுகின்றன என்பதில் பொதிப் லப ஏற் படுத்துகின்றன.
3.2.1.6. கூைொய் வுப் சபொருண்லமயில் (Componential Semantics)
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கூறொய் வில் ஒரு ச ொல் லின் புலன்/சபொருள் அம் சமொழியலுள் ள பிற
ச ொற் களிடமிருந்து அலத வவறுபடுத்தும் ஒரு குழுமப் பண்புக்கூறுகள் என்று
வலரயலற

ச ய் யப் படுகின்றது.

இது

சஜம் ஸ்சலவ்

என்பவரொல்

சதொடங் கப் பட்டு கொட்ஸ் மற் றும் பொடர் என்பர்களொல் முன்வனற் றப் பட்டது.
கீழ் வரும்

எடுத்துக்கொட்டில்

(சபொருண்லமயியல் ;

வொத்து,

சதொடரியல்

அலடயொளங் கள் ),

அலடயொளங் கள் ,
[சபொருண்லமயியல்

வவறுபடுத்திகள் ], <சதொடரியல் அல் லது சபொருண்லமயில் வலரயலற>
வபொன்ற கருத்து ் ொயல் களொல் ஆயப் படுகின் றது (Saint-Dizoer, P and Viegas, E.
1995:8).

வகொழி

(3)

மபயர்மெொல்
இயற் ணகப்
மபொருை்
(உயிருை் ைணவ
)

(உயிரில் லொதணவ
)

(விலங் கின) ்

(உை்ைக்கூடியது
)

( னிதவின) (பறணவயின
்
) ்

(பறணவயின
) ்

(ஆைின) [ ் பறக்க
இயலொத
து]

[இணறெ்சி
]

[ பலமபை்கைிட
உடலுறவு
்
ணவத்துக்
மகொை் பவன
] ்

வவறுசில

ஆய் வுகள்

சகொண்டது.

மூலவலகக்

பின்வரும்

கருத்து ் ொயலல

அட்டவலணகள்

வகொபுரம்

அடிப் பலடயொகக்
மற் றும்

வீலண

என்பலவகளுக்கொன மூலவலக அலடகலளக் கொட்டுகின்றது (Saint-Dizoer, P
and Viegas, E. 1995:8).
(4)
சகொபுரம்
உயரம்
கொலம்
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அழகு
வலிலம
விலல
இலொபம்
....
எலட
....
இர ொயனப் சபொருள் கள்

(5)
வீலண
ஒலி
வடிவு
நிறம்
அழகு
விலல
ச ய் சபொருள்
...
எலட
...

3.2.1.7. ச யல் முலைப் சபொருண்லமயில் (Procedural semantics)
ச யல் முலறப் சபொருண்லமயில் மில் லர் (Miller) மற் றும் ஜொண் ன்
லலர்ட் (Johnson Laird (1976) என்வபொரொல் உருவொக்கப் ;பட்டது. இதில் ஒரு
ச ொல் லின் சபொருள் அதன்
வலரயலற

விளக்கம்

பயன்பொட்டில் அடங் கும் ச யல் முலறகளொல்

ச ய் யப் படுகின்றது.

ச ொல்

ஒரு

நிலலயொன

இருப் புப் சபொருட்களொகக் (entities) (ஒரு குழுமப் ப பண்புக்கூறுகள் அல் லது
வதற் றக்கூற் றுகள் ) கருதப் சபறொமல் துலண-நலடமுலற ஒழுங் குமுலறயொக்
(sub-routine) கருதப் சபறுகின்றது. ஒரு வொக்கியத்தின் புலப்சபொருள் கணினி
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வழியலமப் புக்கு

இலணயொனதொகக்

லலர்டும் did Lucy bring the desert?

கருதப் படும் .

மில் லரும்

ஜொண் ன்

? என்ற வகள் விலய ஆய ஒரு குழும

கட்டலளகள் தருகின்றொர்கள் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:9)
(6)
F(x,y) என வரும் ஒரு நிகழ் சி
் லயக் கண்டுபிடிக்கவும் .
F என்பதற் கு << F(x,y) >> என்ற மதிப் லபத் தரவும் ,
x என்பதற் கு << bring >> என்ற மதிப் லபத் தரவும் ,
y என்பதற் கு << desert >> என்ற மதிப் லபத் தரவும் .
விவரலண கிலடத்தொல் , விலட << yes >> என்பதொகும் , ஒன்றும்
கிலடக்கவிலல
ச ய் தி

என்றொல் , விலட << I don’t know >> விவரலணலய மறுக்கும்

கிலடத்தொல் ,

விலட << no >> .

3.2.2. சமொழியலில் ச ொை் சபொருண்லமயில் (Lexical semantics in Linguistics)
பின் வருவன சமொழியிலில் ச ொற் சபொருண்லமயிலின் முக்கியமொன
பரப் புகளொகும் (Saint-Dizoer, P and Viegas, E. 1995:9-25).
1. பங் சகடுப் பொளர் அலமப் பு (Argument structure)
2. லமயப் சபொருள் பொத்திரங் கள் (Thematic roles)
3. வதர்வுக்கட்டுப் பொடுகள் (Selectional restrictions)
4. ச ொற் சபொருண்லமயியலின் முக்கிய உறவுகள் (Lexical semantics
essential relations)
5. மூலப் சபொருள் ஆய் வுகள் (Ontologies)
6. ச ொல் கருத்துரு உருப் படுத்தங் கள் (Lexical semantics essential relations)
7. நிகழ் வு அலமப் பு (event structure)
8. தகுதி அலமப் பு (qualia structure)
3.2.2.1. பங் சகை் பொளர் அலமப் பு (Argument structure)
ஒவ் சவொரு பயனிலலயும் அது ஏற் கும் பங் சகடுப்பொளர்கலளயும் ஒரு
பங் வகற் பொளர் அலமப் பு சகொண்டிருக்கும் (Grimshaw, 1990). பங் வகற் பொளர்கள்
ஒரு பயனிலலயொல் விளக்கப் படும் ச யலிவலொ நிலலயிவலொ கட்டொயமொக
உட்படுத்தப் படவவண்டிய அலகுகலள உருப் படுத்தம் ச ய் யும் . அலடகள்
(Adjuncts) ச யல் அல் லது நிலல விளக்கங் களில் கூறத்தக்க விதத்தில் பங் கு
சகொண்டொலும் பங் வகற் பொளர் விளக்க அலமப் பில் உட்படுத்தப் படுவதில் லல.
விலனகளுக்கும்

சில

சபயர்களுக்கும்

சபயரலடகளுக்கும்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

55
முன் னுருபுகளுக்கும் / பின் னுருபுகளுக்கும் பங் வகற் பொளர் அலமப் பு உண்டு.
பங் வகற் பொளர்

அலமப் பு

உள் வலகப் பொட்டு ்

ட்டகம்

மற் றும்

லமயப் சபொருள் பொத்திரங் கள் (thematic roles) என்ற கருத்து ் ொயல் களுடன்
சதொடர்புபடுத்தப் படுகின்றது
பங் வகற் பொளர்களின்

என்றொலும்

சதொடரியல்

பங் வகற் பொளர்

அலமப் பு

வலகப் பொட்லடப் பற் றி

ஒன்றும்

கூறுவதில் லல. ஒரு விலனயின் பங் வகற் பொளர் அலமப் பு அவ் விலனவரும்
சதொடரியல் கட்டுமொனத்தில் எத்தலன பங் வகற் பொளர்கள் இருக்கவவண்டும்
என்பலத விளக்கும் .
(7)
சகொடு: 3 (அல் லது, மொறொக: சகொடு: X,Y,Z)
நிலன: 2
வொதிடு: 2
தூங் கு: 1
விலனகளுடன் சதொடர்புலடய அலடகளொன கொலம் , இடம் அல் லது முலறலம
வபொன்றலவ
அலவகள்

கூடுதல்

ச ய் திகலளப்

பங் வகற் பொளர் அலமப்பில்

பயனிலலக்குத்

தரும் .

வருவதில் லல. சில

ஆனொல்

மயங் களில்

பங் வகற் பொளர் விடப்படலொம் .
(9) ரொமன் புத்தகம் சகொடுத்தொன்.
விலனகலளப்

வபொல்

பல

சபயர்களுக்கும்

அலடகளுக்கும் ,

பின் உருபுகளுக்கும் பங் வகற் பொளர் விளக்க அலமப் பு உண்டு. அவற் றின்
பங் வகற் பொளர்கள்

விருப் பொக

வருவவதொடு

வொக்கியத்தில்

உருப் படுத்தம்

ச ய் யப் படொதும் வரலொம் . எடுத்துக்கொட்டு:
(10) அழிவு: சபயர், 1 (நகரத்தின் அழிவு)
முயற் சி: சபயர், 2, (வபொவதற் கு X -இன் முயற் சி)
வரவு: சபயர், 1 (X -இன் வரவு)
திறலமயொன: சபயரலட, 1 (திறலமயொன X)
சவளிவய: பின் உருபு, 2 (X Y -க்கு சவளிவய)
இலடயில் : பின் உருபு, 3 (X Y-க்கும் ணு-க்கும் இலடயில் )
3.2.2.2. லமயப் சபொருள் பொத்திரங் கள் (Thematic roles)
பங் வகற் பொளர்களுக்கும்
லமயப் சபொருள்
எடுத்துக்கொட்டொக

பயனியலலக்கும்

பொத்திரங் களொல்
மூன் று

ஏற் புகள்

உள் ள

உருப் படுத்தம்
சபறும்

சகொடு

உறலவ
ச ய் யலொம் .

என்பதன்

முதல்
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பங் வகற் பொளர் ச ய் பவர் என்ற பொத்திரத்லதயும் இரண்டொவது பங் வகற் பொளர்
ச யலுக்குள் ளொகுபவர் என்ற
பொத்திரங் களின்
அலமவதில் லல.

பொத்திரத்லதயும்

வலரயலற

விளக்கம்

மிகமுக்கியமொன

சபறும் .

சபரும் பொலும்

லமயப் சபொருள்

லமயப் சபொருள்
முழுலமயொக
பொத்திரங் களின்

வலரயலற விளக்கங் கள் கீவழ தரப் பட்டுள் ளன.
1.ச ய் பவர்

ச யலல ்

(agent):

ச யல் படுத்துவதொகவவொ

பயனிலலயொல்

ச ய் வதொகவவொ
நிர்ணயிக்கப் படுகின்ற

பங் சகடுப்பொளர். எ.கொ.
(12) உண், இடி, கவனி, சகொடு என்பதன் முதனிலல பங் வகற் பொளர்.
2.ச யலுக்குள் ளொபவர்
ச யலொல்

ச யலுக்கு

(patient):

உள் ளொகும்

அல் லது

பொதிக்கப் படும் பங் வகற் பொளர்.எ.கொ.

(13) சகொல் , உண் என்பதன் இரண்டொம் நிலலப் பங் வகற் பொளர்.
3. கருப் சபொருள் (theme): இடம் , நிலலலம அல் லது நிலல மொற் றுகின்ற
அல் லது ஒரு

நிலலயில்

அல் லது

இருப்பில்

இருக்கின் ற

பங் சகடுப்பொளர்.எ.கொ.
(14) சகொடு என்பதன் முதல் நிலல பங் வகற் பொளர், நட, இற என்பதன்
பங் வகற் பொளர்.
4.

அனுபவிப் பவர்

அல் லது

(experiencer):

பயனிலலயொல்

அனுபவிக்கும்

ஒன்லறப் பற் றி

சவளிப் படுத்தப் பட்ட

சதொpவிக்கப் படும்

ஒரு

உளநிலலலய

பங் சகடுப்பொளர். எ.கொ.

(15) கொதலி என்பதன் முதநிலலப் பங் வகற் பொளர், சவறுபூட்டு என்பதன்
இரண்டொம் நிலலப் பங் வகற் பொளர்.
5. மூல இடம் (source) : நகர்வு எங் கிருந்து நிகழுகிறவதொ அது. எ.கொ.
(16) நீ ங் கு என்பதன் இரண்டொம் நிலல பங் வகற் பொளர்.
6. இலக்கு இடம் (Goal)(: நகர்வு எலதவநொக்கி நிகழ் கிறவதொ அது. எ.கொ.
(17) வந்துவ ர் என்பதன் இரண்டொம் நிலல பங் வகற் பொளர்.
7.இடம் (Location) : பயனிலலயொல் விளக்கப் படும் ச யவலொ நிலலவயொ
நிகழுமிடம் .

எ.கொ.

(18)விழு என்பதன் இரண்டொம் நிலல பங் வகற் பொளர்.
8. பயன் சபறுபவர் (Benefactory): விலனயொல்
ச யலொல்

பயன் சபறும்

சவளிப் படுத்தப் படும்

பங் வகற் பொளர். எ.கொ.
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(19) சகொடு என்பதன் இரண்டொம் நிலல பங் வகற் பொளர். லமயப் சபொருள்
பொத்திரங் களின்

படிநிலல

ஒழுங் கு

(ச ய் பவர்

(அனுபவிப் பவர்

(குறியிடம் /மூலவிடம் /இடம் (லமயப் சபொருள் /ச யலுக்குள் ளொபவர்)
(20) சகொடு (ச ய் பவர் (குறியிடம் (கருப் சபொருள் )))
(21)

ந்தி: (ச ய் பவர் (கருப் சபொருள் ))
1

2

(22) பயப் படு: (அனுபவிப் பவர் (லமயப்சபொருள் )
லமயப் சபொருள் மூலப் பொத்திரங் கலள சநொக்கி (Toward thematic proto-role)
குரூஸ் (Cruse, 1986) ச யலி என்பதற் குப் பின் வரும் சிலதத்தலல ்
ச ய் கின் றொர்:
(23)

ச ய் பவர்:

+விருப் ப ச
்
யல் ,

+ச யன்லம,

+ச யலூக்கம்

+முதன் முயற் சி
டவுத்தி (Dowty , 1991) லமயப் சபொருள் கருத்து ் ொயலலப் பின் வருமொறு
மூன் று வலககளொகக் குறிப் பிடுகின்றொர்:
1. கூடுதல் லமயப் சபொருள் (increment theme)
எ.கொ. கட்டுலர எழுது
2. முழு லமயப் சபொருள் (holistic theme)
எ.கொ. ச ன்லனக்குப் வபொ.
3. மூல இட லமயப்சபொருள் (source theme)
எ.கொ. வகொப் லபக் குறுந்தகட்டில் நக்சலடு.
டவுட்டி

ச ய் பவலரயும்

பொத்திரங் களொகக்

சகொண்டு

ச யலுக்குள் ளொகுபவலரயும்

அவற் லறப்

பல

சிறப் புப்

மூலப்

பண்புகளொல்

விவரலண ச ய் கிறொர்:
(24) ச ய் பவர்:
+விருப் ப ச
்
யல் (ரொமன் வவலல ச ய் கிறொன்.)
+புலனணர்வு (ரொமனுக்கு அது சதரியும் .)
+ஒரு நிகழ் லவ நிகழ ச
்
ய் தல் (சதொலலவபசி மணி தலட ச ய் தது.)
+ லனம் (கொற் று கூலர பிய் ய வீசியது.)
குறிப் பிடப் படும்

(referent)

சபொருள்

பயனிலலயொல்

விளக்கப் படும்

ச யலிலிருந்து சுதந்திரமொக இருக்கும் .
ச லுக்கு ஆளொகுபவர்:
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+நிலலமொற் றம் (ரொமன் கதலவத் திறந்தொன்)
+கூடுதல் லமயப் சபொருள் (ரொமன் புத்தகம் எழுதுகிறொன்)
+கொரணத்தொக்க நிகழ் வு (புலகபிடிப் பது கொன் லர உருவொக்கும் .)
மூல-ச ய் பவலர

+நிலலயொனது,
நிறுத்துமிடத்துக்குள்

ஒப் பிடுலகயில்

(வபருந்து

புகுந்தது.

3.2.2.3. சதர்வு கட்டுப் பொடுகள் (Selectional restrictons)
வதர்வுக்கட்டுப் பொடுகள்
கூடுதலொன

பங் வகற் பொளர்களின் சபொருண்லமக் கூறில்

பயன்வழியியல்

வதொ;வுக்கட்டுப் பொடுகள்

இயற் லக

அளலவலய
சமொழியியல்

அறிமுகப் படுத்தும் .
ஆய் வில்

சபரிதும்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இலவ ச ற் லக அறிதிறன் அறிவு உருப் படுத்த
நுண்லமலய அடிப்பலடயொக்சகொண்டது. ஒரு பயனிலலயின் ஒவ் சவொரு
பங் சகடுப்பொளலரயும் ஒரு பட்டியல் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகவளொடு
சதொடர்புபடுத்துவது இதன் அடிப் பலடக் சகொள் லகயொகும் (Saint-Dizoer, P and
Viegas, E. 1995:14).

(14)
• [Fi] ஒரு தனிப் பட்ட சபொருண்லமக் கூறு.
எ.கொ. மனிதவினம் , விலங் கினம் , உண்ணக்கூடியது வபொன்றலவ.
•

[F1^F2^...Fn]

கட்டொயம்

வரவவண்டிய

கட்டுப் பொடுகளின்

இலணப் லப

சவளிப் படுத்தும் அலகுகளின் இலணப்பு.
• [F1vF2...vFn] கட்டுப் பொடுகலள வவறுபடுத்தல் . ஏதொவது ஒன்று கட்டொயம்
வரவவண்டும் .
• இலணப்புகள் மற் றும் வவறுபடுத்தல் என்பதன் கலலவ.
எடுத்துக்கொட்டொக

குடி

என்ற

விலன

பின் வரும்

சபொருண்லமப்

பண்புக்கூறுகலளக் சகொண்ட ச யப் படுசபொருலள வவண்டும் .
(15) [திரவம் ^உண்ணக்கூடியது
வதர்வுக்கட்டுப் பொட்டில்

பயன்படுத்தப் படும்

சபொருண்லமவலகலள

வலக/துலணவலக உறவொல் அலமப் பொக்கம் ச ய் யலொம் (Saint-Dizoer, P and
Viegas, E.. 1995:14).

(16)

உள் ளலவகள்
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உயிருள் ளலவ
மனிதவினம்

உயிரற் றலவ

விலங் கினம்

தொவரவினம்

திரவங் கள்

திடப் சபொருள் கள்

உை் ைணவகை்

(16)
உயிருை் ைணவ

உயிரற் றணவ

னிதவின விலங்
்
கின தொவரவின
்
திரவங்
்
கை் திடப் மபொருை் கை்
3.2.2.4. ச ொை் சபொருண்லம உைவுகள்
இங் கு

நொம்

ச ொல்

அலமப் பொக்கத்த்தின்

அதிக

உலகளொவிய

நிலலலயயும் ச ொற் கலள அலமப் புச ய் யும் வவறுபட்ட மிக அறியப் பட்ட
உறவுகலளயும்

கருத்தில்

சகொள் வவொம் .

ச ொற் சபொருண்லம

ச ொற் சபொருண்லமயில்

முக்கிய

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

இயற் லகசமொழிப்

உருவொக்கத்திலும்

பல

பங் கு

நிலலகளில்

வகிக்கின் றது
புரிந்து
ஊடொட்டம்

உறவுகள்
மற் றும்

சகொள் லகயிலும்
ச ய் கின் றது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல் அறிவு அடிப் பலடகளின் (lexical semantics knowledge
bases)

அலமப் பொக்கத்தில்

லமயக்கூறுகளொகும் .

கீவழ

தரப் பட்டுள் ளது

குரூசிடமிருந்து (Cruse, 1986) எடுத்தொளப் பட்டுள் ளது.
அடிப் பலட உைவுகள் (congruence relations)
E1, E2 என்ற இருப்பொன் கலள குறிப் பிடும் W1, W2 என்ற ச ொற் கள்
பின் வரும் உறவுகளில் வரும் :
ஒத்தல் (Identity): E1 = E2
உள் ளடங் கல் (Iclusion): E2 என்பது E1 என்பதில் உட்படுத்தப் பட்டிருக்கும்
வமலுறல் (Overlap):

E1, E2 என்பன ஒரு சவற் றிடமற் ற வமலுறலலக்

சகொண்டிருக்கும் ; ஆனொல்

ஒன்று

மற் சறொன்றில்

உட்படுத்தப் பட்டிருக்கொது.
வவறுபடல் (Disjunction):

E1, E2 என்பன சபொதுவொன கூறுகலளக்

சகொண்டிருக்கொது.
இந்த உறவுகள் வலக/துலணவலக உறவு வபொன்ற வவறுபட்ட வலகயில் படும்
ச ொல் ொர் கட்டலமப் லபக் சகொண்டிருக்கும் .
படிநிலல உைவுகள் (Hierarchical relations)
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மூன் று முக்கியமொன படிநிலல உறவுகள்

உள் ளன: வலகபொடுகள்

(Taxonomies), சிலனமுலமகள் (meronomies) விகித வரில கள் .
வலகபொடுகள் (Taxonomies),
வலகப் பொடு என்பது “ஆக இரு” (isa) என்ற மிக அறியப் பட்ட உறவொகும் ;
இது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

வலகலய

(உள் ளடங் குசமொழியம் /hyponym)

ஒரு

சபொதுவலகயுடன் சதொடர்புபடுத்தும் . வலகப் பொடு பின் வரும் சமொழியியல்
வ ொதலனகளொல்

பண்பொக்கம்

ச ய் ய

இயலும்

வலக/துலணவலக

உறவுகலள உட்படுத்தும் .
பின் வரும் கூற் றுகள்

ரி என்றொல்

X என்பது Y-இன் வலகயொகும் அல் லது

இனமொகும் .
•

சபயர்களுக்கு X என்பது Y என்பதன் வலகயொகும்

•

விலனகளுக்கு X என்பது Y என்பதன் ஒரு வழியொகும்

சிலன-முழுசமொழிகள் (meronomies)
சிலனமுழுசமொழிகள்
முழுலமயுடன்

பொகங் கள்

சிலன-முழு

உலறலவ

விளக்கும் .

கொட்டுகின்ற

வவறுபொட்டின்

இது

அளபுலபயும்

இப் பொகங் கள் பங் களிக்கின் ற பொத்திரத்லதயும் கணக்கில் எடுக்க முயலும்
கலலவத்தன்லமயொன உறவொகும் . எடுத்துக்கொட்டொக இடம் ொர் இலயபும்
(spatial cohesion) இட வலகயீடும் (spatial differentiation) மற் றும் ச யல் பொட்டு
வலகயீடும்

(functional

சதொடர்புகளின்
நிர்ணயிக்கும்

differentiation)

இயல் பும்
மிக

வபொன்ற

முக்கியமொன

பொகங் களுக்கு
கூறுகள்

கூறுகளொகும் .

இலடவய

உள் ள

சிலனசமொழியங் கலள
உண்லமயில்

இந்த

கூறுகளின் தரம் அடிப் பலடயில் நொம் வவறுபட்ட பண்புகலளக்சகொண்ட
சிலனமுழுசமொழிகளின் வவறுபட்ட வலககலளப் சபறலொம் .
சிலனமுழுலமசமொழிகலள

சமொழியியல்

பரிவ ொதலனகலளப்

பின் பற் றி பண்பொக்கம் ச ய் ய இயலும் . பின் வரும் வொக்கியங் களில் ஒன்று

ரி

என்றொல் தொன் A என்பது B என்பதன் பகுதியொகும் .
B என்பது A ஐக் சகொண்டிருக்கும் (அல் லது B ஒரு Aஐக் சகொண்டிருக்கும் )
B என்பது Aயின் பொகமொகும் .
சிலனமுழுலமசமொழி உறவு எந்த உண்லம மொதிரியிலும் கருதப் பட
வவண்டிய சில பண்புகலளக் (அல் லது அலடகலள) சகொண்டிருக்கும் :
பொகத்தியின் விருப் பு
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முழுலம அடிப் பலடயில் பொகத்தின் முக்கியத்துவம் . எ.கொ. மனிதனுக்கு
இரண்டு

கொல் கள் உள் ளன; சிற் றுந்துக்கு நொன்கு

வின்ஸ்டன்
இட

க்கரங் கள் உள் ளன.

ொபின் (Winston and Chaffin, 1987) ச யல் பொடுகள் (functionalities),

இலயபு

(spatial

பகுதிகளுக்கும்

cohesion),

முழுலமகளுக்கும்

இலடயிலுள் ள வவறுபொடுகளின் அளபு (degree of dissimilarity) என்பதன்
அடிப் பலடயில்

வலகயொன

6

சிலனமுழுலமசமொழிகளகலள

வவற் படுத்துகின் றனர்; அலவ பின் வரும் வகுப் புகலளத் தரும் :
உட்கூறு/ஒருங் கிலணந்த
இலடயில்

சபொருள் :

முழுலமக்கும்

பகுதிகளுக்கும்

சதளிவொன அலமப்பு ொர் மற் றும் ச யல் பொடு ொர் உறவு உள் ளது.

எ.கொ. பிடி/வகொப் லப, ஒலியனியல் /சமொழியியல் ;
உறுப்பினர்/குழுமம்

அல் லது

குழு:

அல் லது ச யல் பொட்டு

உறவு

ஒன்றிலிருந்து ஒன்று

தனித்துவமொனதொக

என்பது

பொகங் களுக்கு

அலமப் பு ொர்

இருக்கவவண்டும்

வதலவயில் லல.

இந்த

பொகங் கள்

இருக்கவவண்டும் என்பதும்
வகுப் பில்

மரங் கள் /கொடு,

மொணவர்கள் /வகுப் பு என்பன அடங் கும் .
பகுதி/திரள் : பகுதிகளுக்கு இலடயிலும் பகுதிகளுக்கும் முழுலமக்கும்
இலடயிலும்

முழு ஒற் றுலம

இலடயிலுள் ள எல் லல

இருப் பதில் லல.

பகுதிகளுக்கு

எல் லலகள் தன் னி ல
்
யொனது;

முழுலமலயப் சபொறுத்தவலரயில்

பொகங் களுக்கு

குறிப் பிட்ட ச யல் பொடு இல் லல. இந்த வகுப் பில்

மற் றும்

முன்வனொடியொன
துண்டு/சரொட்டி,

ச ண்டிமீட்டர்/மீட்டர். இந்த துலண உறவு சிலன-முழுலம
என்று

சபருப் பொலும்

ஆய் வு

அலழக்கப் படும் .

சபொருள் /மூலப்சபொருள் : இந்த உறவு வலக ஒரு சபொருளுக்கும் அது
கட்டுமொனம்

அல் லது உருவொக்கம்

மூலப் சபொருளுக்கும் அல் லது ஒரு

ச ய் யப் படுகின் ற

சபொருளுக்கும்

ஆக்ககூறுகளுக்கும் உள் ள உறலவ விளக்கும் . எ.கொ.

அதன்
மரம் /வமல ,

தங் கம் /நலக.
துலண ச
்
யல் பொடு/ச யல் பொடு
அலமப் பொக்க வழியில்

ஒரு

அல் லது

ச யல் பொட்லட

ச யல் பொடுகலள விளக்கும் . எ.கொ.

ச யற் பொங் கு:
ஆக்கும்

ஒரு

துலண

சகொடு/வொங் கு,
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துல் லியமொன
அடிப் பலடயில்

இடம் /பரப் பு:

உண்லமயில்

பகுதிகள்

ச யல் பொட்டு

பங் களிப் பு ச ய் யொது. இத்துலண உறவு

இடத்லத சவளிபடுத்தும் . எ.கொ.
வலகப் பொடுகலளப்

முழுலமக்கு

இமயமலல: இந்தியொ.

வபொன்று சிலனமுழுசமொழிய உறவும்

இரண்டு கூறுகளுக்கு இலடயில்

மட்டும்

உண்லமயில்

கருத இயலொது; முழுலமயின்

எல் லொப் பொகங் களின் குழுமத்தின் அடிப் பலடயில் கருதப் படவவண்டும் . இது
ஒரு

சிலனசமொழிய

விளக்கத்தில்

ஒரு

வலகயொன

அணுகுமுலறலய

அறிமுகப் படுத்த அனுமதிக்கும் . சிலனமுழுசமொழியங் கள் சபொதுவொக தருக்க
நிலலயிலும்

சமொழியியல்

நிலலயிலும்

கடப் புத்திறத்லத

(transitivity)

அனுமதிக்கொது. இருப் பினும் சில அறிஞர்கள் முன்னர் கூறிய சிலனசமொழிய
உறவின்

அவத

துலணவலகயொல்

இலணக்கப் பட்ட

ச ொல் தனிமங் களுக்கிலடயில் கடப் புத்திறத்லத அனுமதிக்கும் வபொக்லகக்
கொட்டுகின் றனர்.
முழுலமயிலிருந்து

இறுதியொக

சிலனமுழுசமொழியங் களுக்கு

பொகங் களுக்குப்

பண்புகளின்

கடப் புத்திறத்தின்

மிகக்கூடுதலொகக் கட்டுப் படுத்தப் பட்ட வடிவம் இருக்கக்கூடும் . இருப் பினும்
இந்தக் கடப் புத்திறம் சபொதுவொன சகொள் லககளுக்குக் கீழ் படியொது மற் றும்
ஒவ் சவொரு விளக்கத்திலும் குறிப்பிடப் படவவண்டும் . எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு
சிற் றூர்தியியின்

உடலுடன்

சதொடர்புலடய

நிறப்

பண்பு

சபொதுவக

முழுலமயொல் , அதொவது சிற் றூர்தியொல் மரபுரிலமயொகப் சபறப் படுகின் றது.
இந்த எடுத்துக்கொட்டு ஓரளவுக்குப் சபொதுவொனதொகும் ; இது மிதிவண்டிகள் ,
வொனவூர்திகள் ,

சதொடர்வண்டிகள் ,

வபருந்துகள்

எல் லொவற் றிற் கும்

சபொருந்தும் . இருப் பினும் “முழுலம அதன் மிகப் சபரிய பொகத்தின் நிறத்லத
மரபுரிலமயொகப்

சபறும் ”

என்ற

சபொதுவொன

கூற் று

எப் சபொழுதும்

உண்லமயல் ல.
கிலளகளல் லொத படிநிலலகள் :
கிலளகளல் லொத படிநிலலகள் ஒழுங் கலமப் பு அல் லது பரிமொணத்தின்
வவறுபட்ட

மட்டங் களுடன்

அனுமதிக்கும் .
சபொருந்தொது;

அலமப் பு
ஆனொல்

சில

ஒற் றுலம

சகொண்டிருக்கும் .

இடம் ொர்,

கொலம் ொர்

சதொடர்புலடய

ச ொல் தனிமங் களின்

வலக/துலணவலக
வநர்வுகளில்
கிலளகளற் ற
அல் லது

ஒழுங் கலமப் புடன்

சிலனமுழுசமொழிய
படிநிலலகள்
அருவக்

நிரலல

உறவுடன்

பரிமொணத்தின்

கருத்து ் ொயலுடன்

உறவுசகொண்டிருக்கும் .
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நொம்

கிலளகளற் ற

படிநிலலகளின்

மூன்று

வலகலய

வவறுபடுத்தலொம் :
ச ொல் தனிமங் களுக்கிலடயில்

உள் ள

எல் லலகள்

சதளிவில் லொமல்

இருக்கும்

சதொடர் சி
் யொன படிநிலல; எடுத்துக்கொட்டொக உலறநிலல –

குளிர் –

சவதுசவதுப் பு/நக சூ
் டு –

சூடு.

சதொடர் சி
் யில் லொத மற் றும் தரப் படுத்த இயலொத படிநிலல; சபொதுவொக
நிர்வகப்

படிநிலலகள் மற் றும்

ஏதொவது

அளக்கவியலும்

சதொழில் நுட்பப் படிநிலலகள் வபொன்று

பண்பு

வொக்கியம் - வதற் றக்கூற் று -

அடிப் பலடயில்

அலமயொதலவ:

சதொடர் – ச ொல் – உருபன்.

படிநிலலயலலொ உைவுகள்
படிநிலலயலொ

உறவுகளில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியங் கலளயும்
வடிவங் கலளயும்

கீழ்

நொம்

எதிர்ப்புகளில்

வவறுபட்ட

வவறுபடுத்துகின்வறொம் .

இவ் வுறவுகள்

ஈரிலணயொனதொகவவொ மூவிலணயொனதொகவவொ இருக்கும் . மூவிலணயொன
சிறப் பியல் பு இவ் வுறவுகள் சிலவற் றின் சூழல் ொர்லபப் பிரதிபலிக்கும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் :
ஒற் றுலமயொன

இரு

சபொருண்லமப்

பல் சபொருசளொருசமொழிகள்
குறிப் பிடத்தக்க

சபொருளடக்கம்
ஆகும் .

வமலுறலலக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
இருக்கத்

ச ொற் களுக்கு

அளவு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்

இருந்தொல்

அலவ

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
சகொண்டிருக்கும் ;

அந்த

வதலவயில் லல.

குறிப் பிடத்தக்க

வமலுறலுடன்

சமொழியில்

இருக்கும் ;

சதொடர்புலடயதொக

சில

ஆனொல்

ஆனொல்
முழுலமயொன

ச ொற் கள்

தரப் பட்ட

சூழல் களில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொக இருக்கவியலும் . எனவவ நொம் நொம்
ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறலவ மூவிலண உறவு என்கின்வறொம் : W1, W2
என்பன

C

என்ற

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
விளக்கங் களின்

சூழலில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் .

சபரும் பொலும்

துல் லியத்தின்

சபொருண்லமயியல்

அளலப ்

ொர்ந்திருப் பதில் லல;

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின் அளபு நுணுக்கத்தின் வவறுபட்ட நிலலகளில்
மொறும் (Spark Jones, 1986).
எடுத்துக்கொட்டொக கணினி அறிவியலில் சூழலுக்குள் directory, repertoire
என்பனவற் லற எடுத்துக்சகொண்டொல் முந்லதயது யுனிக்ஸ் உலகத்லதயும்
பிந்லதயது

மக்கிண்வடொஷ்

உலகத்லதயும்

ொரும்

என்றொலும்

அலவ

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் ஆகும் . இவதவபொன்று கூடுதல் state என்பதன் மிக
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அருவத்தன்லமயொன

சூழலில்

remember,

என்பன

memorize

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின்
அறிஞர்கள்

ஒரு

ச ொல் லுடன்

பண்புக்கூறுகலளயும்
வவறுபடுத்தும்
நி ் யமொக

கருத்து ் ொய் லல ்

இரண்டொம்

வபொக்லகக்

சதொடர்புலடய
நிலலப்

சில

முக்கியமொன

பண்புக்கூறுகலளயும்

சவளிப் படுத்துகின்றனர்.

அனுபவவொதத்தொல்

சீர்ச ய் ய

தூண்டப் பட்டுள் ளது;

இந்த

வவறுபொடு

இருப் பினும்

இலத

நலடமுலறயில் பயன்படுத்துவது மிகக்கடினமொகும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் என்பது ஒரு ச ொல் ொர் அறிவு அடிப் பலட
(lexical

knowledge

base)

ஆகும் ;

இது

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்

எனக்

கூறப் படும் இரு ச ொற் களுக்குத் தரப்படும் பண்புக்கூறு மதிப் பீடுகலளப்
பற் றிய ஒருங் கிலணப் பு கட்டுப் பொட்டின் ஒரு வலகப் பொத்திரத்லத (role)
ச யல் படுத்தும் . இது இயற் லகசமொழி உருவொக்கத்தில் ஒரு ஆர்வமூட்டும்
பொத்திரத்லத ் (role) ச யல் படுத்தும் ; இங் கு ச ொற் கலள சில சூழல் களில்
அவற் றின் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொல் இடம் சபயர்க்கலொம் .
எதிர்சமொழிகளும் எதிர்ப்புகளும் (antonyms and opposites)
எதிர்சமொழிகளும்

எதிர்ப்புகளும்

(antonyms)

சதளிவொக வலரயலறவிளக்கம்
கருத்து ் ொயல் கலள
வலரயலறவிளக்கம்

ச ய் யப் பட்ட மிகப் சபரிய பல் வலகக்

உட்படுத்தும் .
W1,

ஏறக்குலறய

(opposites)

இதன்

என்பன

W2

அதிக

அடிப் பலடயொன
அளவிலொன

சபொதுப்

சபொருண்லமயியல் சிறப் புப் பண்புகலளயும் சகொண்டிருந்து குலறந்தது ஒரு
மிகத்வதலவயொன சபொருண்லம பரிமொணத்தில் குறிப் பிடத்தக்க வழியில்
வவறுபட்டொல்

அலவ

எதிர்சமொழிகளும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலளப்
சூழல்

வபொன்று எதிர்சமொழிகளும்

அடிப் பலடயிலொனலவ;

அறிமுகம்

ச ய் கின்றது.

மூலமுன்வலக

எதிர்ப்புகளும்

அதனொல்

சில

ஒரு

எதிர்ப்புகளும்

மூவிலணயொன

ச ொற் சபொருண்லமகளின்

அடிப் பலடயில்

(prototypically)

ஆகும் .
உறலவ

இலணகள்

பிறவற் லறவிட

அதிக

எதிர்ப்புகளொகும் என்பதொல் எதிர்ப்புகளின் வவறுபட்ட அளபுகள் உள் ளன.
எடுத்துக்கொட்டொக
அடிப் பலடயில்
சபொதுவொக

சதொடங் கு,

எதிர்ப்புகளொகும் .

எதிர்சமொழிகளொக

சதொடர்,

இதுவபொன்று

நில்

என்பன

நல் ல,

சகட்ட

ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்டலவ;

தொய் ,

சூழல்
என்பன

தந்லத
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என்பலவகளுக்கு

இலடவய

உள் ள

எதிர்லமலயவிட

கூடுதல்

மூலமுன்வலகயொனலவ.
எதிர்சமொழிகள்
உட்படுத்தும்

முழு

கருத்துருக்

களத்லத

(conceptual

domain)

கருத்துரு சவளிலய (Conceptual space) ஒன்லறசயொன்லற

விலக்கிலவக்கும் தனிப் கூறுகளொக இருக்கத் வதலவயில் லல. நல் ல, சகட்ட
என்பவவற் றில்

உள் ளது

வபொன்று

வமலுறவலொ

இலடசவளிவயொ

ொத்தியமொகும் ; ஏசனன்றொல் ஒன்று நல் லதொகவவொ சகட்டதொகவவொ இல் லல
என்று கூறுவவதொ அல் லது ஒன்று நல் லதும் சகட்டதும் ஆகும் என்று கூறுவவதொ
ொத்தியமொகும் . எதிர்சமொழிகளின் சிறப்பு வகுப் பு, முழுக் கருத்துரு சவளிலய
இரண்டு வமலுறல் ச ய் யொத தனிக்கூறுகளொக பிரிக்கும் நிரப் பிகளொகும்
(complementaries). குரூசில் (Cruse 1986) தூண்டல் -விலளவு வலகயின் உறலவ
உருப் படுத்தம் ச ய் யும் ஊட்டொடிகளின் வகுப் பு வபொன்ற (interactives) (எ.கொ.
வவண்டு

என்ற

சூழலில்

அனுமதி-மறு)

நிரப்பிகளின்

பல

வகுப் புகள்

வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் பட்டுள் ளன
எதிர்ப்புகளுக்குள்

மற் சறொரு

ஆர்வமூட்டும்

வகுப்பு

தில

எதிர்ப்புகளொகும் (directional opposites). அலவ அடிப் பலடயொன இடவியல் ொர்
அல் லது கருத்து ொர் தில
வகுப் பில்

கருத்து

எதிர்லமகளொகும் (directional oppositions). இந்த

அடிப் பலடயில்

ஒத்தறி

அடிப் பலடயில்

எளிதொன

எடுத்துக்கொட்டுகள் வரும் : சதொடங் கு – முடி, வமசல – கீவழ, இறங் கு – ஏறு.
ச ொற் சபொருண்லமயியயல் அறிவு அடிப் பலடயில் (lexical semantics
knowledge base) எதிர்ப்புகளின் பொத்திரம் /பங் கு வலரயலற விளக்கம் தருவது
ஓரளவுக்குக்

கடினமொகும் .

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலளப்

வபொன்று

எதிர்ப்புகளும் எதிர்சமொழிகளும் வநர்லம கட்டுப் பொடுகளின் பொத்திரத்லத
(role of integrity constraints) ச யல் படுத்தும் . இயற் லக சமொழி உருவொக்கத்தில்
அவற் றின்

பயன்பொடு;

எடுத்துக்கொட்டொக

அதிக

அளவிலொன

எதிர்மலறகலளத் தவிர்ப்பலத சவளிப் பலடயொக ் ச ய் வது ஓரளவுக்குக்
கடினமொகும் ; ஏசனன்றொல் எதிர்ப்புகள் அல் லது எதிர்சமொழி இலணகளில்
ச ொல் தனிமங் களின் துருவத்தன்லம பல பயன்வழியியல் ொர் கொரணிகலள
ஊடொட்டம் ச ய் யலொம் . எடுத்துக்கொட்டொக நொம் இந்த புத்தகம் எவ் வளவு

விலல மிகுந்தது? என்று வகட்கலொம் , ஆனொல் இந்த புத்தகம் எவ் வளவு விலல
மலிவொனது? என்று வகட்பதில் லல. இறுதியொக, இரண்டு ச ொல் தனிமங் கள்
எந்த அளபில் எதிர்ப்புகள் அல் லது எதிர்சமொழிகள் என்பலத வலரயலற
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விளக்கம்

ச ய் வதற் கு

சமொழியியல்

வ ொதலனகள்

அல் லது

ஆய் வு

சநறிமுலறகள் துல் லியமொக வலரயறவிளக்கம் ச ய் யப் படவவண்டும் .
2.2.2.5. மூலப் சபொருண்லமயியல் கள் (ontologies)
மூலப் சபொருண்லமயியல் கள்

ச ொற் சபொருண்லமயியலிலும்

(lexical

semantics) ச யற் லக அறிவியலிலும் (artificial intelligence) சபரிய களமொகும் ;
அவற் றின்

எல் லல

சதளிவில் லொததொகும் .

அடிப் பலடயில் ,

ஒரு

மூலப் சபொருண்லமயியல் ஒரு குறிப்பிட்ட சபொருட்புலத்திற் கு அடிப் பலடத்
தனிமங் கள் , வவறுபட்ட கருத்துருக்கள்
சமொழியல்
வநொக்கம்

சமய்

உருவொக்கங் கள்

உள் ள

ஒரு

மற் றும்

இவற் றொல்

முலறயொன

அவற் றின் சதொடர்புள் ள
உருப் படுத்தம்

ச ய் யும்

ஒழுங் குமுலற

ஆகும் .

மூலப் சபொருண்லமயியலின் மிகப் பரந்த பொர்லவ அந்தக் களத்லதப் பற் றிய
பட்டறிவு, அணி மற் றும் உருவக அறிவு வபொன்ற களஞ் சிய அறவின் பல
வடிவுகலள உள் ளடக்கலொம் .
மூலப் சபொருண்லமயியல் ொர் விவரலணகள் பல சூழல் களிலும் பல
வலகப்

பயன்பொடுகளிலும்

சபொறுத்தவலரயில்

பல

பயன்படுத்தப் படுகின் றன.
ஒழுங் குமுலறகள்

பயன்பொட்லடப்

அவற் றின்

தரத்லதயும்

மூலப் சபொருண்லமயியல் ொர் அறிவு இயற் லக சமொழயியலில் , அறிவுள் ள
பயன்பொட்டொளர் முன்முகம்

மற் றும்

ஆவணங் களின்

தொனியங் கு

மீட்பு

வபொன்ற பயன்பொடுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வொய் ந்ததொகும் .
மூலப் சபொருண்லமயியல்
பயன்பொடுகளின்
பயன்பொட்லடப்

பல

விளக்கங் கள்

வகுப் புகளிலும்

சபொறுத்தவலரயில்

தரத்லதயும்

பல

பல

ச யல் முலறகளிலும்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
ஒழுங் குமுலறகள்

சபொதுத்தன் லமலயயும்

மூலப் சபொருண்லமயியலலப்
மூலப் சபொருண்லமயியல்

வமம் பட ச
்
ய் ய

அறிலவப்

அறிவு

(ontological

அவற் றின்

பயன்படுத்துகின்றது.
இயற் லகசமொழி

knowledge)

மற் றும் ஆணவங் களின் தொனியக்க மீட்பு இவற் றின் அறிவுத்திறனவொய் ந்த
பயன்பொட்டொளர் முகப் பு

முலனகள்

(intelligent

user-front

ends)

வபொன்ற

பயன்பொடுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வொய் ந்ததொகும் . நலடமுலற மற் றும்
வகொட்பொடு

ொர்ந்த

அணுகுமுலறகளிலும்

உட்பலடயொகப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது: சபொருண்லம ொர் வலலகள் (semantic net works)
மற் றும்

கருத்துரு

வலரபடங் கள்

(conceptual

graph),

ச ொல்

கருத்துரு

அலமப் புகள் (lexical conceptual structures), ஆக்கமுலற அகரொதிகள் (generative
lexicons), கொட்சிகள் (scenarios), எழுத்துகள் (scripts), கருத்தொடல் வமலொண்லம
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ஒழுங் குமுலற (discourse management system). இடம் , கொலம் வபொன்ற சில
சபொதுவொன

களங் கள்

மிக

விரிவொன

மூலப்சபொருண்லமயியல்

ஒழுங் குமுலறகலள உருவொக்கின.
மூலப் சபொருள்

ஆய் லவ

விளக்க

வலரயலற

ச ய் வது

சிரமொன

ஒன்றொகும் . ஒரு சபொருண்லமக்களத்துடன் சதொடர்புலடய உண்லமயொன
அறிவின்

மூலமுதல்

அல் லது

அடிப் பலடக்

தனிமங் கலள/கூறுகலள

வலரயலறவிளக்கம் ச ய் ய இயலுவது தொன் முக்கியமொன விஷயம் . இந்த
விளக்க

வலரயலற

விளக்கம்

பல

கொரணிகலள

அடிப் பலடயொகக்

சகொண்டது. அவற் றில் சில கீவழ தரப் பட்டுள் ளன (Saint-Dizoer, P and Viegas, E..
19951995:20):
• ஒழுங் கு முலறயில் எந்த அளவுக்கு நுண்லமலய ஒருவர் விரும் புகிறொர்
என்பதன் தரம் .
• ஏற் கனவவ இருக்கிற இட மற் றும் கொல மூலப்சபொருண்லமயியல் கலள
ஒழுங் குமுலறயில் சீரொக உட்படுத்துவலதக் குறிப் பிடுதல் .
• ச ொல் கருத்துரு அலமப் பு (Lexical Conceptual Structure) (LCS) (Jakendoff, 1990)
அல் லது கருத்துரு வலரபட ்

ட்டகம் (Conceptual Graph Framework) வபொன்ற

சமொழியியல் ொர் அறிலவ உருப் படுத்ததின் (linguistic knowledge representation)
வகொட்பொடுகலள குறிப் பிடுதல் .
ஒரு

மூலப் சபருண்லமயியல்

பின் வருபலவகலள

உள் ளடக்கும்

ஒரு

முலறயொன சமொழி அடிப் பலடயில் அலமந்ததொகும் (Saint-Dizoer, P and Viegas,
E.1995:20):
• சபரும் பொலும் அலமப் பொக்கம் ச ய் யப் பட்ட மற் றும் வலகப் படுத்தப் பட்ட
இருப் புப் சபொருள் களின் (entities) குழுமம் .
• ஒரு குழும உறவுகள் மற் றும் ச யல் பொடுகள் மற் றும் அவற் றின் சதொடர்புள் ள
பண்புகள் .
• ஒரு சபொருண்லமக்களத்தின் மூலமுதல் நிலலகலளயும் ச யல் கலளயும்
விவரலண ச ய் யும் அடிப் பலடயொன பயனிலலகளின் முற் றுக் குழுமம் ;
அவற் றின்

முலறயொன

பயன்பொட்டுக்குட்பட்ட

சபொருண்லமயில்
சபொருள் வகொளின்

முலறவய

அவற் றின்
களங் களொல்

விவரலணச ய் யபடுகிறது.
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• இருப் புப்சபொருள் களின் வமல் ச யல் படும் ச யல் பொடுகளின் குழுமம் .
இ ச
்
யல் பொடுகள்

எல் லொம்

தரவுத்சதொகுதி

ஆய் வொல்

(corpus

analysis)

வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் படுகின் றன.
இந்த அறிவு முதல்

கிரமத் தர்க்கத்தின் துலணக்

குழும்

ஆகும் . இது

சபொதுலமயின் பல மட்டங் களில் சமொழியில் மற் றும் பயன்பொடு ொர் அறிலவ
உருப் படுத்தம் ச ய் ய பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கீழ் வருவது எளிதொன
வங் கிக் களத்தின் (bank domain) மூலப்சபொருண்லமயியலொகும் (Saint-Dizoer
and Viegas, 1995:20):
(17) I: 2 துலணவலககலளயும் உள் ளடக்கிய தனிநபர்கள்
(துலணவலகப் பொடு

ச ய் யப் பட்டுள் ளது:

மனிதவினம்

வொடிக்லகயொளர்

மற் றும்

வவலலயொள் ) நிறுவனங் கள் (துலணவலகப் பொடு ச ய் யப்பட்டுள் ளது: வங் கி,
சதொழில் நிறுவனங் கள் மற் றும் அரசு மற் றும் தனியொர் நிறுவனங் கள் )
A:

பணத்தின்

பருலமத்

சதொலககள் .

இரண்டு

த மங் கள்

உள் ள

வவரளலவயல் லொ எண்கள் உள் ள வலகப் ;பொட்டு இடம் முழுலமயொன நிரல்
உறவு உள் ளது <,

மன்பொடு மற் றும் கணித ் ச யல் பொடுகள் .

M: கொகிதம் , பிளொஸ்டிக் மற் றும் உவலொகம் வபொன்ற பருலமப் சபொருள் கள் .
S: அருவத்தன்லமயுள் ள துலணநிற் பலவகள் , எ.கொ. கொவ ொலல மற் றும்
சில் லலறகள் பணத்திற் குத் துலணநிற் பலவகள் .
T.

நிகழ் வுகளின்

அடிப் பலடயில்

குழுமம் .

வமற் கண்ட

பணத்தின்

லனத்லத

ச ொல்

கருத்துரு

பின் வருமொறு

அலமப் பு

உருப் படுத்தம்

ச ய் யலொம் .
(18)

லனம் (லகயிருப் பு_இன் , i1, i2, சதொலக) = உரியது_க்கு (i1 சதொலக

t1)^உரியது_க்கு (i2, சதொலக, t2)^வவறுபொடு (i1,i2)^ t2>t)
3.2.2.6. ச ொல் கருத்துரு அலமப் பு (Lexical Conceptual Structure (LCS))
ச ொல் கருத்துரு அலமப் பு (Jakendoff, 1988, 1990) மூல கருத்துரு ்

ொயல்

அடிப் பலடயில் சவளி சமொழிக்கும் அகசமொழிக்கும் இலடவய முலறயொன
சபொருத்லத

நிறுவுவலத

வநொக்கமொகக்

சகொள் கின் றது.

அடிப் பலடக்

கருத்துருக்கள் ச ொல் ொர்ந்தலவ மற் றும் வொக்கியத்தின் சபொருண்லம ச ொற்
சபொருண்லமயொல் உருவொக்கப் படுகின்றது. LCS பின்வரும் அடிப் பலடயொன
எடுவகொள் கலள நிறுவுகின் றது (Saint-Dizoer and Viegas, 1995:21).
• எந்தத் சதொடரியல் உறுப்புக்கும் கருத்துரு உருப் படுத்தம் உண்டு.
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• எந்தக் கருத்துரு வலகப் பொடும் ஒன்வறொ அதற் குவமற் பட்ட சமொழியியல்
அலகுகலள குறியொக்கம் ச ய் கின் றது.
•

சபரும் பொலொன

இந்த

வலகப் பொடுகள்

வலகக்கும்

சபொருளுக்கும்

( ொதனத்திற் கும் ) வவறுபொடு பொரொட்டுகின்றது.
• இந்த வலகப் பொடுகலள அளலவயொக்கம் ச ய் ய இயலும் .
• ஒரு ச ொல் லின் கருத்துரு அலமப் பு பூஜிய அல் லது அதற் கு வமற் பட்ட
பங் சகடுப்பொளர்கள் உடன் கூடிய ஒரு உள் சபொருளொகும் .
3.2.2.7. நிகழ் வு அலமப் புகள் மை் றும் கொல ் ச ொல் ொர் தகவல் (event
Structure and temporal lexical information)
அலமப் புகள்

ஒரு

ச ொல் வலொவடொ

சதொடவரொவடொ

சதொடர்புலடய

ஒரு

குறிப் பிட்ட வலகயிற் படும் நிகழ் லவ அலடயொளம் கொண அனுமதிக்கின் றது
(Vendler,

அடிப் பலடயில் ,

1967).

நிலலலமலயவயொ

(ளவயவந)

ஒரு

ஒரு

ச ொல் வலொ

சதொடவரொ

ச யற் பொங் லகவயொ

(process)

ஒரு
ஒரு

மொற் றநிலலலயவயொ (transition) குறிப் பிடுகின்றது. ஒரு நிலல என்பது எந்த
ச யலுடனும்

ஒப் பீட்டு

அடிப் பலடயில்

முழுவதும்

மதிப் பீடு

ச ய் யப் படொததொகும் . பின் வரும் ச ொற் கள் நிலலகலளக் குறிப் பிடும் (SaintDizoer, P and Viegas, E.:24): உறங் கு, நம் பு, சவண்லம.
ஒரு

ச யற் பொங் லக

ஒரு

சதொடர் சி
் யொன

ஒவரமொதிரியொன

ச யல் களொக ஆயலொம் . எடுத்துக்கொட்டொக ஓடுதல் என்ற ச யலல சிறிய
தூரம்

ஓடுதலுக்கு ்

சிலதக்கலொம் .
சதொடர்புலடய

மமொன

இறுதி

எல் லலயில்

அடிப் பலட ்

மொற் றநிலலகள்
பயனிலலகளொகும் .

(எல் லலயற் றத்)

என்பன

இந்த ்

ல லககளொக ்
ஒரு

மொற் றநிலலகள்

துலண

ச யலல

ஓடுதலுடன்

சிலதக்கலொம் .

எதிர்மலறயுடன்
ஒரு

ச யல் களொக ்

இறுதியொக

சதொடர்புலடய

ச யற் பொங் கொல்

ஒரு

நிலலயிலிருந்து மற் சறொரு நிலலக்கு மொறுவலத விளக்கும் (Pustejovsky, 1991,
‘The syntax of event structure, Cognition’). மொற் றநிலலலய திற என்ற விலனயொல்
விளக்கலொம் . அடிப் பலடயொன கருத்து என்னசவன் றொல் கதலவத் திறப் பதற் கு
முன் கதவு அலடத்திருக்கும் . திறக்கிற ச யல் நிகழ் த்தப் படும் வபொது, கதவு
திறக்கிற துலணநிலலலய அலடயும் .
3.2.2.8. குண மை் றும் மரபுரிலம அலமப் புகள் (The qualia and inheritance
structure)
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வஜம் ஸ் புஸ்வதொவ் ஸ் கி (James Pustejovsky, 1995) மிக முலறபடுத்தப் பட்ட
அலமபப் பொக்கம் ச ய் யப் பட்ட ஆக்கமுலற அகரொதிலய உருவொக்குகிறொர்
(Saint-Dizoer and Viegas, 1995:25).
•

பங் வகற் பொளர்

அலமப் பு

(Argument

இது

Structure):

ஒரு

ச ொல் லின்

பயனியலல அலமப்லப உருப் படுத்தம் ச ய் கின் றது.
• நிகழ் வு அலமப் பு (Event Structure): (நிலல, ச யற் பொங் கு அல் லது மொற் றம்
என்ற) மூன் று வவறுபட்ட நிகழ் வுவகுப் புகளும்

உள் ளடங் கிய குறிப்பிட்ட

நிகழ் வு வலகலயக் கண்டுபிடிக்கின் றது.
• பண்பு அலமப் பு (Qualia Structure): இது பின் வரும் பொத்திரங் கள் மூலம்
சகொள் ளப் பட்ட ச ொற் சபொருண்லமயின் நொன்கு விஷயங் களுக்கிலடவய
வினிவயொகிக்கப் பட்ட

ஒருசபொருளின்/ ொதனத்தின்

முக்கியமொன

அலடசமொழிகலளத் தருகின்றது.
o

ஒரு

சபரிய

களத்திற் குள்

அதலன

வவறுபடுத்திக்

கொண்பிக்கின் ற

முலறயொன பொத்திரம் (formal role)
o

ச ொல் லுக்கும் அதன் உறுப் புகளுக்கும் அல் லது

ரியொன பொகங் களுக்கும்

இலடவயயுள் ள உறலவத் தரும் ஆக்கக்கூறு பொத்திரம் (constitutive role) டி
அதன் வதலவலயயும் இலக்லகயும் விளக்கும் வநொக்கப் பொத்திரம் (telic role)
o

எது அலத சவளிக்சகொணர்கின் றது என்ற ச ய் திலயத் தருகின் ற ச யலி
பொத்திரம் (agent role)

• மரபுரிலம அலமப்பு (Inheritance structure): இது இரு அறிவுபூர்வ நுட்பத்லத
உட்படுத்தும் .
•

பண்பு

அலமப்பொல்

வலுவூடப் பட்ட

உறவும்

மரபு ொர்ந்தது

என்றும்

கூறப் படுகின் ற நிரந்தர மரபுரிலம (fixed inheritance).
•

ஒரு

கருத்துருவுக்கு

சதொடர்புலடது

என்று

இறுதி

இடம் தருகிற

சபரும் பொலும்

அதொவது

கூறப் படுகின் ற

பட்டறிவுடன்
தனிப் பட்ட

வலகப் பொடுகளுக்கு,
கருத்துருக்களுக்கு

அதன்

உறவலமப் பு

உருவொக்குகிற

முற் சகொணர்

மரபுரிலம (projection inheritance) பின் வருவது புத்தகம் , அகரொதி என்பதன்
பண்பு அலமப் புகளொகும் :
(19)

புத்தகம் (*x *)

[முலறயொன: புத்தக வடிவம் (*x *) ]
[ஆக்கக்கூறு: {பக்கங் கள் , அட்லட,...}]
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[வநொக்கம் : படி (T,y,*x*)]
[ச யலி:உருவொக்கப் பட்ட சபொருள் (*x *), எழுது (T,z,*x*)]
(20)

அகரொதி
[முலறயொன: புத்தகம் , மின் தட்டு (*x *)]

[ஆக்கக்கூறு: அகரவரில ப் படுத்தப் பட்ட பட்டியல் (*x *)]
வநொக்கம் : வநொக்கீடு (P,y,*x*), தகவல் வதடுதல் (T,y,*x*)]
[ச யலி:உருவொக்கப் பட்ட சபொருள் (*x *), சதொகு (T,z,*x*)]
(21) நொவல் ஒரு புத்தகம் அகரொதி ஒரு புத்தகம்
படி

ஆம்

வொங் கு

?

ஆம்

தகவல் வதடு

ஆம்
ஆம்

?

3.2.2.9. சபொருண்லம-பனுவல் சகொட்பொடு ச ொல் ச ல் பொடுகள் (Lexical
functions in meaning-text theory)
சமல் சுக் (Mel’čuk, 1988) எனசபொருண்லம-பனுவல் வகொட்பொடு (Meaningtext theory =MTT)) கணினிசமொழியியலில்

எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டுள் ளது.

சபொருண்லம-பனுவல் வகொட்பொடு பனுவல் கலள அவற் றின் சபொருண்லம
உருப் படுதத்துடன்

சதொடர்புபடுத்தி

(சபொருண்லம-பனுவல்
சபொ.ப.மொ.

இயற் லக

ஒரு

மொதிரிகலள
சமொழி

குழும

இயல்

(சபொ.ப.மொ))

பனுவல் களுக்கும்

மொதிரிகலள

விளக்குகின்றது.

சபொருண்லமகளுக்கும்

இலடவய உள் ள ஒப்புவலரலவ விளக்குகின் றது (Saint-Dizoer, P and Viegas,
E.1995:27).
1. சபொருண்லம உருப் படுத்தங் கள் (semantic representations (SemR))
2. அக சதொடரியல் உருப் படுத்தங் கள் (deep syntactic representations (DSyntR))
3. புற சதொரியல் உருப் படுத்தங் கள் (surface syntactic representations SSyntR)
4. அக உருபனியல்

உருப் படுத்தங் கள்

(deep mophological representations

(DMorphR))
5. புற உருபனியல் உருப் படுத்தங் கள் ((surface mophological representations
(SMorphR))
6. அக ஒலியனியல் உருப் படுத்தங் கள் (deep phonetic representations (DphonR))
7. புற ஒலியனியல் உருப் படுத்தங் கள் (surface phonetic representations (SPhonR))
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சபொ.ப.மொ.-வில் உள் ள ச ய் திகள் விளக்க இலணப் பு அகரொதியில் (Explanatory
Combinatorial Dictionary (ECD)) தரப் பட்டுள் ளது. ECD எல் லொ சமொழியியல்
அறிலவயும் (உலகஅறிவுக்கு எதிரொன) உள் ளடக்க முயற் சிக்கின் றது. ச ொல்
பதிவுகள்

சபொருண்லமயியல்

மண்டலம்

(semantic

சதொடரியல்

zone),

மண்டலம் (syntactic zone), ச ொல் இலணப்பு மண்டலம் (lexical combinatorial zone)
என்ற மூன் று மண்டலங் களொகப் பிரிக்கப் பட்டுள் ளன.
• சபொருண்லம மண்டலம்

எளிலமயொன சபொருண்லமத்தன் லமவொய் ந்த

கூறுகளொல் ச ொல் பதிவின் சபொருண்லமலய விளக்கும் சபொருண்லமப்
பின் னலல

குறிப்பிடுகின்றது.

மிகக்குலறந்த

அதொவது

கலப் படமொன

ஒரு

ச ொல் லின்

சபொருண்லம

ச ொல் நலடயொல்

சபயர்புலர

ச ய் யப் பட்டுள் ளது. எடுத்துக்கொட்டொக விலக்கு என்பது X Y-ஐ விலக்கு என்று
விவரலண ச ய் யப்பட்டுள் ளது.
•

சதொடரியல்

மண்டலம்

ச ொல் பதிவின்

சதொடரியல்

வகுப் லபயும்

ச ொல் லலன ஏற் கும் குறிப் பிட்ட கட்டலமப் புகலள அலடயொளம் கொணும்
சதொடரியல் பண்புக்கூறுகலளயும் எவ் வொறு ஒரு ச ொல் பதிவின் சபொருண்லம
ச யலிகள்

அகத்சதொடரியல்

உருப் படுத்தம்

என்ற

உருப் படுத்தம்
இரு

சவளிப் படுத்தப் படுகின் றது

மற் றும்

புறத்சதொடரியல்

சதொடரியல்

என்பலதக்

மட்டத்திலும்

கொட்டுகின்ற

ஆளுலக

அலமப் சபொழுங் லகயும் குறிப் பிடுகின்றது.
•

ச ொல்

இலணப்பு

மண்டலம்

சபொருண்லமயொல்

உறவுபடுத்தப் பட்ட

ச ொல் லன் கலள ச ொல் ச யல் பொடுகளின் ((Lexical functions (LFs)) மதிப் பொக
குறிப் பிடுகின்றது.
F என்ற ச ொல் ச யல் பொடு F -இன் முக்கிய ச ொல் என்று அலழக்கப் படுகின்ற
L என்ற ச ொல் லல ஒரு குழும ச ொற் களுடன் F(L) சதொடர்புபடுத்துகின்ற
சபொருத்தமொகும் . இரண்டு வலகயிலொன ச ொல் ச யல் பொடுகள் உள் ளன.
•

அடுக்குறவு

ச ொல்

ச யல் பொடுகள்

(paradigmatic

LFs):

இலவ

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் , உள் ளடக்கு ச
்
ொற் கள் , மறதலல ் ச ொற் கள் ,
இவற் லற

கணிக்கின்றன.

சபொருண்லம

இலவ

அடிப் பலடயில்

ஒவர

சதொடரியல்

சதொடர்புள் ள

வகுப் லப ் ொர்ந்த

ச ொற் கலள

அலடயொளம்

கொட்டுகின் றது. எடுத்துக்கொட்டொக Syn (விலக்கு):தலடச ய் .
•

உறுப் பலமவு

ச ொல்

ச யல் பொடுகள்

(syntagmatic

LFs):

வொக்கியத்தில் பதிவு ச
்
ொற் களுடன் குறிப் பிட்ட சதொடரியல்

இலவ

ஒவர

உறவுகளில்
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வ ொ;ந்துவருகின் ற ச ொற் களின் (உடிடடடிஉயவiடிஇயட றடி னள) மதிப் லபக்
கணிக்கின் றது.
3.3. மன அகரொதியும் இயந் திர அகரொதியும் (Mental lexicon and machine
lexicon)
ஜீன் பிரொன்சிஸ் வல நி (Jean-Francois Le Ny, 1995:50-67) மன அகரொதிலயயும் ;
இயந்திர

அகரொதிலயயும்

ஒப்பிட்டுப்

வபசுகிறொர்.

சமொழி

புரிந்துசகொள் ளுதலும் அர்த்தங் சகொள் ளுதலும் (comprehension and interpretation)
மனித

உள் ளங் கலளயும்

அலமப் சபொழுங் கலளயும்

(human

minds)

அறிவுபூர்வமொன

சபொறி

(intelligent machine sytems) உள் ளடக்குகின் றது.

சபொதுப் புலனறிவு அறிவியல் பொர்லவயில் ‘எப் பண்புகள் இயந்திரங் களொலும்
உள ச
்
ொல்

உருப் படுத்தத்தொலும்

பங் கிடப் படுகின்றது?

எலவ

பங் கிடப் படவில் லல?’ என்பது வகள் வியொகும் .
3.3.1. இயை் லக மை் றும் ச யை் லக சபொருண்லம அலகுளின் சபொதுவொன
பண்புகள்
கணினி சபொருண்லமயியலில் சபொருண்லம அலகுகள் அல் லது புலனறிவு
உளவியலில்
குணங் களின்

அறிவு

உருப் படுத்தம்

குழுமங் கள்

இவற் றுடன்

பட்டியலிப்பட்டுள் ளன.

அலடப் படுத்தப் பட்ட
இப் பட்டியல்

மூன்று

பொகங் களொக பிரிக்கப் பட்டுள் ளன. முதல் இருபொகங் கள் மிக அறியப் பட்ட
பண்புகலளயும் மூன் றொவது பொகம் மனஉருப் படுத்தங் களின் கூடுதலொன
பண்புகலளயும் உள் ளடக்கி இருக்கின் றது (Jean-Francois Le Ny, 1995:52).
அ. அடிப் பலட பண்புகள்
1. குறிப் பீடு அல் லது வலகப் பொடு (Denotation or categorization)
2. உள் ளடக்கல் /உள் ளடங் கல் (Superordination/Subordination)
3. அலடப் படுத்துலக (Attribution)
4. வவற் றுலம பங் களிப் புகளில் இறுப் பொனின் வதலவ அல் லது விலன அல் லது
வின சபயரொக்கங் களின் ச யபடுத்தம் (Filler requirement in case rolses or
actanciation of verbs or verb nominalizations)
5.சபொருண்லம அல் லது கருத்துரு அலமப் புகள் (Semantic or

conceptual

structures)
ஆ. இரண்டொம் நிரல் , ஆக்கப் பண்புகள் (Second order, derived properties)
6. உட்படுத்தல் மரபுரிலமக் கட்டுப் பொடுகள் (Entailments)
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7. மரபுரிலம (Inheritance)
இ. மிகத் சதரிந்த உளவியல் பண்பகள் (Well know phsyhological properties)
8. ஒற் றுலம (Similarity)
9. தனித்வதகத் தன் லம (Typicality (representativity))
10. படிநிலலயில் அடிப் பலட மட்டங் கள் (Basic levels in hierarchies)
3.3.2. நலடமுலறப் படுத்தும் நுட்பத்தில் உள் ள அடிப் பலட வவறுபொடுகள் (A
basic difference in the processing mechanism)
புலனறிவு
மொதிரியில்

உளசமொழியியலில்
இரு

அகன்ற

நலடமுலறப் படுத்தும்

தற் வபொது

வகுப் புகள்

நுட்பங் களின்

சமொழிப் புரிந்துசகொள் லகயின்

பயன்படுத்தப் படுகின் றன.
இரு

வவறுபட்ட

அலவ

பொர்லவகலள

அடிப் பலடயொகக் சகொண்டன: முதலொவது கணினி உருவகத்லத (computer
metaphor)

ொர்ந்திருப் பது. இரண்டொவது நரம் பு உயிரியலுக்கு (neurobiology)

அண்லமப் படுவது. இரண்டும் புரிந்துசகொள் லகலயப் சபொறுத்தவலரயில்
ஒவர சபொதுப் பொர்லவலயக் சகொண்டிருக்கின் றன. இந்த இரு உளவியல்
மொதிரிகளின் இரு வகுப் புகளுக்கு இலடயிலொன முக்கியமொன வவறுபொடு
சபொருண்லம உருப்படுத்தத்தின் தன் லம மற் றும் இடத்தில் இருக்கின் றது.
வமலும் பின் வரும் கருத்துக்களிலும் மன அகரொதியும் இயந்திர அகரொதியும்
வவறுபடுகின்றன (Jean-Francois Le Ny, 1995):
• அகரொதி அலகுகளின் குறிப் பிடும் படியொன பண்புகள் (Specific properties in the
units in lexicon)
• மனித மற் றும் இயந்திரத்தில் தூண்டுலக மற் றும் அணுகுலக: மயக்கநீ க்கம்
(Activability and accessibility in man and machine: Disambiguation)
• சூழல் தூண்டுலக மற் றும் முன் தூண்டுதல் (Contextual activability and preactiviation)
• சபொருண்லம பண்புக்கூறுகலள தூண்டுலக (Activability of semantic features)
2.4. ச ொல் சபொருண்லமயியலிலிருந்து பனுவல் ஆய் வு (From Lexical Semantics
To Text Analysis)
லபன்

சபர்க்லர்

ச ொற் சபொருண்லமயியலிலிருந்து

(Sabine

Bergler,

பனுவல்

1995:

ஆய் வுக்கு ்

98-124)
ச ல் வலத

பின் வருமொறு விளக்குகிறொர். இன்லறய முக்கியமொன அலறகூவல் களில்
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ஒன்று

ொத்தியமொன தகவல் களின் அளவுக்கு அதிகமொன தன்லம. பின்வரும்

பகுதிகள் முக்கியமொனலவகள் ஆகும் :
• ஊக்கம் (Motivation)
• பத்திரிலகப் பனுவலில் கூற் றுப் வப சு
் (Reported Speech in newspaper texts)
• வொதிடுலக அலமப் பு (Argumentative structure)
• மூலம் (Source)
• ச ொற் சபொருண்லமயியல் (Lexical Semantics)
• அடுக்கு அகரொதி திட்டமுன் மொதிரி (Layered lexicon design)
• மூல உருப் படுத்தம் (Source Representation)
•

அலமப் பு (Profiles)

•

உதவும் குழுக்கள் (Supporting groups)

• துலணபுரியும் குழு அலமப் புகலள ஆக்குதல் (Deriving supporting group
structures)

அடுக்கு

அகரொதி

திட்டவலரலவப்

(Layered

Lexicon

Design)

பின் வருவமொறு வலரபடமொகக் கொட்டலொம் (Jean-Francois Le Ny, 1995: 108).

Style sheet 1

Paradigmatic
Information

LCP 1

LCP 2

Style sheet 2

LCP3

LCP 4

Paradigmatic
Information

Conceputal Lexicon
Word Lexicon

Lexcon with specialized knowledge

(22) அகரொதியில் official, agent என்பதன் விவரலண பின்வருமொறு அலமகிறது.
(23)

official n.1. One who holds an office or position

office3. A positon of authority given to a person, as in government or other organizaton.
agent n 1.One that acts or has the power to act.
2.One that acts as the representative of another
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ச ொல் பதிவுகள் (Lexical Entries) பின் வருமொறு அலமயும் .
(24)
official (x,y)
CONST: individual (x)
FORMAL: human (x), organization (y)
position (z), in (z,y), holds (x,z),
has – authority (z), trusty (y,z)
TELIC:IN (z)
AGENIVE:INH (y),
defalt: hire (y,x)

(25)
agent (x,y)
CONST: individual (x)
FORMAL: human (x)
TELIC: represent (x,y)
AGENTIVE: inh (Y)
default: hire (y,x)

உள் ள கூற் றுப் வப சு
் க்குத் வதலவயொன உருப் படுத்தம் தர இயலும் என்பலத
லபன் சபர்க்லர் நிறுவுகிறொர்.
3.5. ச ொல் ச யல் பொடுகள் , ஆக்கமுலை அகரொதிகள் மை் றும் உலகம்
(Lexical Functions, generative lexicons and the world)
டிர்க் செலலன் (Dirk Helen, 1995:125-140) ச ொல் ச யல் பொடுகள் , ஆக்கமுலற
அகரொதிகள்

மற் றும்

உலகம்

இவற் றிற் கு

இலடவய

உள் ள

உறலவ

பின் வருமொறு விளக்குகிறொர். இயற் லகசமொழிப் சபொருண்லமயியலுக்கும்
குறிப் பொக

ச ொற் சபொருண்லமயியலுக்கும்

அறிவு

உருப்படுத்தத்திற் கும்
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((knowledge representation) இலடயில் உள் ள சதொர்புகள் பலவலகப் பட்டது.
ச ொற் சபொருண்லமயியல் இந்த நிலலலயப் பிடித்துக்சகொண்டிருப் பதற் கும்
கொரணத்லதப்

சபொருண்லமயின்

கூறு

குறிப் பீட்டுக்

வகொட்பொலடப்

(compositional denotational theories of meaning) பொர்த்தொல் சதரியும் . இங் கு
சவளிப் பொடுகளின்

சபொருண்லமலய

சமொழி

சவளிப் பொடுகளுக்கும்

உலகத்திற் கும் இலடவயயுள் ள உறவொல் குறிப் பிட முயலுகின்றனர். அகரொதி
ஒவ் சவொரு

அடிப் பலடயொன

ச ொல் லும்

உலகின்

எந்தப்

பகுதிலயக்

குறிப் பிடுகிறது என்பலத சவளிப் படுத்துகின்றது. ஆனொல் இலக்கண விதிகள்
பகுதிகளின்

சபொருண்லமகலள

முழுலமகளின்

சபொருண்லமகுளுடன்

வ ொ;க்கும் சபொதுவொன கட்டலளகளுடன் சதொடர்புலடயதொய் இருக்கின் றது.
உண்லமயொன

விளக்க

சவளிப் பொடுகளுக்கிலடவய
கூறுவதொகக்

கருதலொம் .

ச ொற் சபொருண்லம ்

அகரொதிகள்

உள் ள

இயற் லகசமொழி

கலலவத்தன்லமயொன

அறிவு

சிக்கல் களுடன்

உறவுகலள

உருப் படுத்த ்

சிக்கல் கலள ்

முழுவதுமொகத்

சதொடர்புபடுத்த

இயலொது என்றொலும் பின் லனயலதக் கூறுலகயில் பின் லனயலதப் பொர்ப்து
நல் லது என்பதற் குத் தகுந்த கொரணங் கள் இருக்கிறது.
3.6. ச ொை் சபொருண்லமயியல் : அகரொதியொ அல் லது களஞ் சியமொ?
(Lexical Semantics: Dictionary Or Encyclopaedia?)
மொர்க் கவொ ொ மற் றும்

பியவர சவய் கன்பொம்

(Marc Cavazza and Pierre

Zweigenbaum, 1995, 336-347) என்பவர்கள் சபொருண்லம அகரொதி (semantic lexion)
ஒரு அகரொதி வடிவில் அலமயுமொ அல் லது களஞ் சிய வடிவில் அலமயுமொ என்ற
வகள் விலய

எழுப்பி

ச ொற் சபொருண்லமயியலுடன்

சதொடர்புபடுத்தி

பின் வருமொறு விளக்குகிறொர்கள் . இயற் லக சமொழிலயப் புரிந்து சகொள் ளும்
அலமப் சபொழுங் கில்

உள் ள

அடிப் பலடயொன

வி யங் கள்

வொக்கிய

அலமப் லப நிர்ணயிக்கும் சதொடரியல் பகுப் பொய் வி (syntactic parser) மற் றும்
இயற் லக சமொழி உள் ளீட்டிலிருந்து அலமப் சபொழுங் கின் உண்லம அறிலவ
அணுகப் பயன்படும் சபொருண்லம அகரொதி (semantic lexion) என்பனவொகும் .
சபொருண்லம அகரொதி ச ொற் கலள உலக அறிவுடன் சதொடர்புபடுத்துவதில்
முக்கியமொன பங் கு வகிக்கின் றது. ஆனொல் சபொருண்லம அகரொதி வொக்கிய
அலமப் லப நிர்ணயிக்லகயில் குறிப்பிட்ட சமொழியியல் சிக்கல் களுக்குத்
தீர்வுகொணப்

பயன்படுத்தப் படுகின் றது.

அகரொதி-களஞ் சிய

முரண்பொடு

ச ொல் விளக்கத்தின் இரு தீவிரமொன கருத்துக்கலள எதிர்க்கிறது: அகரொதி
அணுகுமுலற

அடிப் பலடயில்

ஒரு

ச ொல்

உலக

அறிவவொடு

சதொடர்புபடுத்தப் படொமல் சமொழி ச
்
ொற் களொல் தொன் விளக்கபடவவண்டும் .
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களஞ் சிய விவரலண ச ொல் லொல்

குறிப் பிடப் படும்

வவறுபட்ட இனங் கள்

அல் லது ஒரு சபொருளின் வவறுபட்ட நிலலகள் , இந்தப் சபொருளின் முக்கிய
நடத்தலத வலககள் அல் லது ச யற் பொங் கு இவற் லற உள் ளடக்கும் .
பின் வரும் படம் ச ொல் ச ய் தி ஈட்டத்தின் (lexical information acqusition)
அணுகுமுலறகலள சுருக்கமொகக் கூறுகிறது.

(26 )

மெொல்அறிவு
(lexical knowdge)

தன்னுைர்வுகணை
எை்ைல்
அகரொதியிலிருந்
மபறுதல்
து
மபருந்தரவு
ஆய் விலிருந்ஈட்
து ட ்
(introspection)

(extraction form dictionaries)

(acquisition form corpus study)

கணினி ச ொற் சபொருண்லமயியலின் முக்கிய வொதம் சபருந்தரவிலிருந்து
சமொழி அறிலவ ஈட்டுவதொகும் .
3.7. நிலைவுலர
கணினிலயப் பயன்படுத்தி ் ச ொற் சபொருண்லம ஆய் லவ வமற் சகொள் ளும்
ச யல் பொடுகள்

கணினி

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

என்ற

புதிய

பொடக்கிலளலய உருவொகும் அளவுக்கு வளர்ந்துள் ளது. ச ொற் சபொருண்லம
ஆய் வு என்றொல் கணினிலயப் பயன்படுத்தி ் ச ய் யப் படும் ஆய் வு என்று
கூறுகிற அளவிற் கு இக்கிலள இயற் லக சமொழி ஆய் வில் கொல் ஊன்றியுள் ளது.
இங் கு கூறப் பட்ட ச ய் திகள்

கணினி

ச ொற் சபொருண்லமயியலின் பல

பரிமொணங் கலள அறியத் துலணபுரியும் . ஆக்கமுலற அகரொதி ஆய் வும்
கணினி ச ொற் சபொருண்லமயியல் ஆய் வின் ஒரு வலகயொகும் .
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இயல் 4
வலகப் பொட்டியலும் ச ொற் களஞ் சியமும்
4.1 முன்னுலர
ச ொல் வலலக்கு மூலப் சபொருண்லமயியல்
அறிமுகத்தில்

பொர்த்வதொம் .

அடிப் பலடயொகும்

மூலப்சபொருண்லமயலுக்கு

என்று

அடிப் பலடயொக

அலமவது வலகப் பொட்டியலொகும் . ச ொல் வலல என்பது ச ொற் களஞ் சியமும்
அகரொதியும் கலந்த ஒன்று என்று அறிமுகம் ச ய் யப் பட்டது. ச ொற் களஞ் சிய
உருவொக்கத்திற் கு இவ் வலகப் பொட்டியல் அடிப் பலடயொகும் . இது பற் றி இங் கு
விரிவொக விளக்கப் பட்டுள் ளது.
அரிஸ்டொட்டில் கொலத்திலிருந்வத அர்த்தங் களு ் அவற் ணறத் தொங் கு ்
மெொற் களு ்

வணகப் பொட்டியல்

வணகப் பொட்டியல்
மபயரிடல்

தொன்

(binominal

விலங் குகைின்

தொவர

அடிப்பணடயில்
இயலில்

nomenclature)

இருமபயரீடடு
் ப்

வணகப் பொட்டிற் கு ்

விலங் கியலில்

அடிப் பணடயொக

அண கின்றது.

வணகப் பொட்டிற் கு ்
அல் லது

தொன் மெொற் கை்

மபொருை்ண க்

மெொற் கைஞ் சியங் கைொக

அல் லது

மவைியிடப் பட்டன.

வருகின் றன.

தொவரங் கைின்

இவ் வணகப் பொட்டியலின் அடிப் பணடயில்
குழு ங் கைொக

ஆயப் பட்டு

மபொருை்ண க்

கைங் கைொகப்

மபொருட்புல

மெொற் கைஞ் சியங் கை்

பிரிக்கப் பட்டு
அகரொதிகைொக

அல் லது

மபொருட்புல

அகரொதிகளுக்கு ெட்ட ொக அண வது வணகப் பொட்டியலின் மெயல் பொடொகத்
திகழு ் மபொருட்புலப் பொகுபொடொகு ் . இத்தணகய மபொருட்புலப் பொகுபொட்ணட
நிகை்டுகைில் கொைலொ ் . ரொஜஸ்ட்டின் மதெொரசிலு ் (Roget’s thesaurus)
ஒருவணகயிலொன மபொருட்புல வணகப் பொடு கொைப் படுகின் றது. இத்தணகய
வணகப் பொடுகைின்

வைர்ெ்சிணய

வநொக்க ொகு ் . வ லு ்

இங் கு

விவரிப் பது

இவ் வியலின்

மபொருட்புல அகரொதி அண ப் ணபப் பற் றி ஐயமுறத்

மதரிந்து மகொை் ை பயனுை் ைதொக அண யு ் . வ லு ் வணகப் பொட்டியலு ்
மெொற் கைஞ் சியப்

மபொருட்புல

வணகப் பொடு ்

எவ் வொறு

ஒன்றிற் மகொன்று

மதொடர்புமகொை்டுை் ை என்பதுது ் இங் கு விைக்கப் படு ் . வலகப் பட்டியல்
பற் றி இங் கு கூறப் பட்ட தகவல் களில் சில விக்கிபீடியொவிலிருந்தும் கலலக்
களஞ் சியங் களிலிருந்தும்

இரண்டொம்

மூலமொக

திரட்டப் பட்டு

இங் கு

தரப் பட்டுள் ளது. எனவவ இதில் குறிப்பிடப் பட்டுள் ள வநொக்கீட்டு நூல் களின்
பட்டியல் இறுதியில் தரப் படவில் லல.
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4.1. வலகப் பொட்டியல்
வலகப் பொடியல் (taxonomy) என்பது பண்லடய கிவரக்க வடிவு taxis,
அதொவது

'ஏற் பொடு',

உருவொனது.

மற் றும்

nomia,

உயிரியலில் ,

அதொவது

என்பதிலிருந்து

'முலற'

வலகப்பொட்டியல்

என்பது

உயிரியல்

உயிரினங் களின் குழுக்கலளப் சபயரிடுதல் , வலரயலற விளக்கம் ச ய் தல்
மற் றும்

பகிரப் பட்ட

ஆகியவற் றின்

பண்புகள்

அறிவியலொகும் .

அடிப் பலடயில்

உயிரினங் கள்

வலகப் படுத்துதல்

ஒன்றொக

டொக்ஸொவொக

வலகப் படுத்தப் படுகின் றன (ஒருலம: டொக்ஸொன்) மற் றும் இந்த குழுக்களுக்கு
வலகபிரித்தல் தரவரில

வழங் கப் படுகிறது; சகொடுக்கப் பட்ட தரவரில க்

குழுக்கள் ஒன்றிலணக்கப் பட்டு உயர் படித்தரதில் உள் ள ஒரு மிகப்சபரிய
குழுலவ உருவொக்குகின் றன, இவ் வொறு ஒரு வலகப் பொட்டியல்
உருவொக்கப் படுகிறது. சடொலமன், கிங் டம் , ஃலபலம்

படிநிலல

மயங் களில்

(சில

லபலமுக்கு பதிலொக தொவரவியலில் பிரிவு பயன்படுத்தப் படுகிறது), வர்க்கம் ,
ஒழுங் கு,

குடும் பம் ,

வபரினம்

மற் றும்

இனங் கள்

ஆகியலவ

நவீன

பயன்பொட்டில் முக்கிய அணிகளில் உள் ளன. ஸ்வீடிஷ் தொவரவியலொளர் கொர்ல்
லின்வனயஸ் தற் வபொலதய வலகபிரித்தல்

முலறயின் நிறுவனர் என்று

கருதப் படுகிறொர், ஏசனனில் அவர் உயிரினங் கலள வலகப்படுத்துவதற் கொக
லின்வனயன் வலகபிரித்தல் எனப் படும் ஒரு அலமப் லப உருவொக்கினொர்
மற் றும்

உயிரினங் களுக்குப்

சபயரிடுவதற் கொன

ஈருறுப் பு

சபயரிடல்

(binominal comenclature) முலறலய உருவொக்கினொர்..
4.1.1. உலகப் சபொதுசமொழிகளும் 17-ஆம் நூற் றொண்டு வலகப் பொட்டியலும்
ஸ்லொட்டர் (Slaughter, 1982) என்பொர் தனது Universal Languages and Scientific
Taxonomy

என்ற

புத்தகத்தில்

வணகப் பொட்டியல் கை்
குறித்து ்

விரிவொகப்

பதிவனழொ ்

பற் றியு ்

நூற் றொை்டில்

உலகப் மபொது

வபசுகிறொர்.

இந்தத்

ம ொழிகைின்

தணலப் பில்

உருவொன
வைர்ெ்சி

வபெப் படுகிற

மெய் தியொவு ் அவர் தருகின்ற மெய் திகைின் ெொரொ ் ெ ் தொன்.
பதிவனழொ ் நூற் றொை்டின் அறிவியல் உலகில் உலகப் மபொது ம ொழி
இயக்க ்

உருவொனது.

இது

அறிவியல்

வணகப் பொட்ணடயு ்

இயற் ணகத்

தத்துவத்ணதயு ் அடிப் பணடயொகக் மகொை்டது. ஆர ் பகொல உலகப் மபொது
ம ொழிக்கொன

பங் கைிப் பு

பிரொன்சில்

மதொடங் கப் பட்டது.

பின் னர்

இங் கிலொந்திற் குப் பரவியது. ஆர ் பகொல உலகப் மபொது ம ொழி அண ப் பு
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ம ொழிணயப் பற் றி மதைிவொன ஆய் ணவவயொ மதைிவொன வகொட்பொட்ணடவயொ
தரவில் ணல.
4.1.1.1 முக்கியத்துவத்தொரின் வலகப் பொட்டியலின் சதொடக்கம் (Rise of
essentialist taxonomy)
ஸ்லொட்டர் (Slaughter, 1982) எழுதிய Universal Languages and Scientific
Taxonomy

in

the

Seventeenth

என்ற

Century

புத்தகத்தில்

பதிவனழொ ்

நூற் றொை்டில் உருவொக்கப் பட்ட உலகப் மபொது ம ொழி குறித்து ் அறிவியல்
வணகப் பொட்டியல்

பற் றியு ்

விைக்க ொகக்

கூறப் பட்டுை் ைது.

கொலத்தில் ம ொழிணயத் திட்டமிட்டவர்கை் ஒரு உலகப் மபொதுண
எழுத்து

ஒழுங் கண ப் ணப

மபொருட்கைின்

உருவொக்க

கருத்துெ்ெொயணலயு ்

ஒற் றுண யுை் ை

எழுத்துக்கணை

உலகப்மபொது

முயன்றனர்.

வநரடியொக

அண க்க

அகரொதிணய

ஆர ் ப
வய ொன

மபொருட்கணையு ்

உைர்த்துகின் ற

முயன்றனர்.

இந்த

உருவொக்குவதற் கு ்

வடிவ

முயற் சி

அடிவகொலியது.

அரிஸ்டொட்டில் வபொன்வறொர் உலகப் மபொதுப் பொர்ணவக்கு வித்திட்டனர்.
4.1.1.1.1 அரிஸ்டொட்டிலியன் ஆரம் பங் கள் : (Aristotelian Origins)
பதிவனழொ ்

நூற் றொை்டின் அறிவியல்

Taxonomy) அரிஸ்டொட்டிலியன்
4.1.1.1.1.1

வணகப் பொட்டியல்

(Scientific

ரபிலிருந்து வைர்ந்ததொகு ் .

ொரங் கள் , சபொதுவினம் , இனம் (Essences, genera and Species)

அறிவியல்

பூர்வ ொன

வணகப் பொட்டியலின்

வரலொறு

அரிஸ்டொட்டிலிலிருந்து மதொடங் குகிறது. இது இருப் பின் முதல் தத்துவத்தில்
அண ந்தது. வணகப் பொட்டியல் மகொை் ணககை்

(first Philosophy of existence)
அரிஸ்டொட்டிலியன்

இயற் ணக

ற் று ்

தர்க்க ்

அடிப் பணடயிலொனது.

தர்க்கத்தில் வணகப்பொட்டியல் அல் லது மபொருட்கணை மபொதுவினங் கைொகவு ்
(genera) இனங் கைொகவு ் (Species) பகுப் பது பயனிணலகணை வணகப் பொடு
மெய் வதன்

ஒரு

வழியொகு ் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

வவறுபட்ட

மபொருைிணயப்

வணகப் பொடுகைொகப்
(Substance)

பகுப் பது,

மபொதுவினங் கணையு ் இனங் கணையு ் (genera and Species)
அண ப் பில்

குறிப்பிடு ்

வணகயில்

வடிவ ்

மபற் றது.

பகுப் பது
பல
கிணை

அரிஸ்டொட்டிலின்

இயற் ணக வரலொற் றில் (அவரது தர்க்கத்திற் கு எதிரொன) உயிருை் ைணவகளுக்கு
இணடவய

உை் ை

கருத்துெ்ெொயல் கைொன

மதொடர்புகணை
மபொதுவினமு ்

ணகயொை
(genus)

வணகப் பொட்டியல்

இனங் களு ்

(Species)

உருவொகப் பட்டன.
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அரிஸ்டொட்டிலியன் இயற் ணக அதன் அடிப் பணடயொன வடிவில் பை்பு
வவறுபொடுகைொல்

ஒன்றிலிருந்து

ஒன்று

பிரிக்கப் படு ்

மபொருை் கைின்

ெொரங் கை் அடங் கியது. அரிஸ்டொட்டிலியன் நுை்மபொருை் வகொட்பொட்டியலின்
அடிப் பணட ம ொழிபு எவ் வணகயில் படு ் இருப் பொன் கை்

(metaphysics)

(entities) இருக்கின் றன
ஆய் கிறது.

இதன்

ற் று ் எது அவற் ணற வவறுபடுத்துகின் றது என்று ்

வவரில்

தொன்

என்பதற் கு ்

(Substance)

அரிஸ்டொட்டில்

ெொர்புப் மபொருைி

உருவொக்கு ்

மபொருைி

என்பதற் கு ்

(accidents)

இணடயிலொன அடிப்பணட வவறுபொடு இருக்கிறது. முழுண யு ொக இருக்கிற
(ெொரொத அதொவது சுதந்திர ொன) மபொருை் கை்

(things) மபொருைிகைொகு ் .

ெொர்புப் மபொருைிகை் ெொர்ந்திருப் பணவயொகு ் . அதொவது அவற் றின் இருப் பு
முன் னதொன இருப்ணப வவை்டுகின் றது. எடுத்துக்கொட்டொக,
மபொருைியொகு ் .

அது

பிற

எந்த

இருக்கின் றது. ஆனொல் மவை்ண
தனியொன

இருப் பொன் கைிலிருந்து ்

னிதன்

ஒரு

சுதந்திர ொக

ஒரு ெொர்புப் மபொருைியொகு ் . இதற் குத்

ற் று ் சுதந்திர ொன இருப்பு இல் ணல. நொ ் மவை்ண

என்ற

நிறத்ணத மவை்ண யொக இருக்கிற ஒரு மபொருணைக் கருத்தில் மகொை் ைொ ல்
கருத இயலொது.
மபொருைி (Substance) என்ற அரிஸ்டொட்டிலியன் கருத்துடன் மநருங் கிய
மதொடர்புணடயது

ெொர ்

என்ற

கருத்துெ்ெொயலொகு ் .

இருப் புப் மபொருை் கைின் கூடுதல் மபொதுவொன
வநொக்கு

ஆகு ் .

இருக்கவு ்

இதுதொன்

ற் மறொன்றொக

நிரந்தர ொகப்

ெொர ்

என்பது

ற் று ் அருவத் தன் ண யொன
மபொருட்கை்

இல் லொதிருக்கவு ்

அணவகைொகவவ

மெய் கின்றது.

ெொரமு ்

மபொருைியு ் நிரந்தர ொன மபொருைின் பை்புகணைக் குறிப்பிடுவதொல் அணவ
எைிதில்

குழப் பத்திற் குை் ைொகின.

மபொருைி

என்ற

வணகப் பொடு

வ லு ்

அரிஸ்டொட்டிலொல் முதன் ண யொனது (primary), துணையொனது (secondary) என்று
பகுக்கப் பட்டுை் ைன. முதலொ ் மபொருைிகை் தனித்த இருப்புப் சபொருள் கை்
(individual entity) ஆகு ் . இரை்டொ ் மபொருைிகை் மபொதுப் பணடயொனது (generic)
ஆகு ் .

அதொவது

மபொதுவொன

இயல் ணப

பங் கிட்டுக்

மகொை் ளு ்

தனித்தணவகைின் குழு த்தொல் உருவொக்கப் பட்ட மபொருைிகைொகு ் (எ.கொ,
னிதன் ,

விலங் கு,

பயனிணலகை்
பயனிணலகை்

நொய் ).

அல் ல. ஆனொல்
ஆகு ் .

முதலொ ்

மபொருைிகை்

இரை்டொ ்

இரை்டொ ்

மபொருைிகை்

மபொருைி

என்ற

எழுவொய் கைின்
எழுவொய் கைின்
வணகப் பொடு
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அரிஸ்டொட்டிலியன்

நுை்மபொருை்

வகொட்பொட்டியலில்

முக்கியத்துவ ்

வொய் ந்ததொகு ் .
4.1.1.1.1.2 ச ொற் களும் அவற் றின் வர்ணலனகளும்
உலகப்மபொதுண கை்

உலகத்வதொடு

அரிஸ்டொட்டில் கருதினொர்.
வடிவுகளு ்

வெர்ந்து

இருக்கிறது

என்று

ஆனொல் அவணரப் பற் றி குணற கூறுபவர்கை்

கருத்துக்களு ்

உலகப்மபொதுண களு ்

னதொல்

வநரடியொன

கருத்துெ்ெொயல் கைொகு ் .

அவற் றின்

உருவொக்கப் பட்ட

உை்ண யொன இருப் பு (existence)

இல் ணல. ஆனொல் அரிஸ்டொட்டில்

(பிைொட்வடொவுடன் வெர்ந்து) உலகப் மபொதுண களுக்கு ம ய் ண யொன இருப் பு
(real existence) இருக்கிறது என்று கருத்தில் மகொை்டொர். இந்த வவறுபட்ட
பொர்ணவ உை்ண வொதிகளுக்கு ் (realists) மபயர் வொதிகளுக்கு ் (nominalists)
இணடயில் வொதங் களுக்குக் கொரை ொக அண ந்தது. ம ய் ண
உலகப்மபொதுண கைின்
ந ் பிக்ணகணய

ம ய் ண யில்

வலியுறுத்தி

வொதிகை்

அரிஸ்டொட்டியலுக்கிருந்த

உலகப் மபொதுண கை்

தனிப் பட்டணவகைின்

குழுணவக் குறிப் பீடு மெய் யு ் மெொற் கைொகத்தொன் இருக்கிறது என்று உரிண
மகொை்டொடினொர்கை் . அரிஸ்டொட்டியணலப் மபொறுத்த

ட்டில் மபொருட்களுக்கு

முன் னர் உலகப் மபொதுண கை் இருக்கவில் ணல என்று ஒருவர் அறிந்திருப் பது
முக்கிய ொனதொகு ் .
அரிஸ்டொட்டில்

தர்க்க

ரபின்

அடிப் பணடயில்

மபயர்கணை

ம ய் ண யொகவு ் மபயர் தன்ண

உணடயதொகவு ் பகுக்க இயலு ் . அது

வபொலவவ

ம ய் ண யொகவு ்

வர்ைணனகணையு ்

மபயர்

தன் ண

உணடயதொகவு ் பகுக்க இயலு ் . மபயர்கைின் மபொருணை மவைிப் படுத்த
அரிஸ்டொட்டில்

ஒன்றிற் கு ்

மதரிகின் றது. நொ ்

வ ற் பட்ட

வழிகணை

அரிஸ்டொட்டிலியன் அறிவியல்

ஒப் புக்மகொை்டதொகத்
தத்துவத்ணத மூன்று

பொகங் கைில் இயற் ணகயின் விைக்கத்திற் கொன வழியண ப் பொகெ் சுருக்கிக்
கூறலொ ் .

முதல்

மவைிப் படுத்து ்
மபயர்கைொகு ் .

பொக ்

ெொரங் களு ்

மபொருட்களு ொகு ் .
மூன்றொவது

பொக ்

அவற் றின்

இரை்டொவது
ெொரங் கைின்

பொகுபொடு ்
பொக ்

அணத

ெொரங் கைின்

ம ொழிபுகை்

அல் லது

வர்ைணனகை் .
4.1.1.1.1.3 தர்க்கவியலிலும் அறிவியலிலும் பொகுபொடு (Classification in logic
and science)
அரிஸ்டொட்டிலியன்
ஊகங் கைில்

மதொடங் கி

ஆய் வொனது

ெொரங் கைின்

விவரணைகைின்

இருப் பு

உருவொக்கத்தில்

குறித்த

முடிவுற் றொல் ,
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இவற் றிற் கு இணடயில் பொகுபொடு (classification) வரு ் . அரிஸ்டொட்டிலியன்
தத்துவ ொனது

மபொருட்கணை

அைவுக்கு

எதிரிணடயொன

பை்புகைின்

வவறுபொடுகைொகப் பொர்க்கின்றது. அரிஸ்டொட்டிலியன் பொகுபொட்டிற் கு இரு
மூலங் கை்

இருக்கின் றது.

மபொதுவொன

முதலொவது

வகொட்பொட்ணட

இரை்டொவது

அரிஸ்டொட்டில்

அறிமுகப்படுத்து ்

விலங் குகைின்

பொகுபொட்டின்

பொகுபொட்டின்

தர்க்கவியல்

சிக்கல் கை்

ஆய் வுகை் .

பற் றி

வொதிடு ்

உயிரியல் பற் றிய எழுத்துப் பணடப் புகை் . அரிஸ்டொட்டிலியன் மதொடக்கக் கொல
உயிரியல் ஆய் வுகை் தொன் வணகப் பொட்டியல் கருத்துெ்ெொயல் கணைத் தர்க்க
கருத்துருக்கைொக உருவொக்க கொரை ொய் அண ந்தது என்பதற் கு ஆதொர ்
இருக்கின் றது.

அரிஸ்டொட்டிலில்

பணடப் புகைில்

பொகுபொட்டின்

பின்னர்
தர்க்கக்

எழுதிய

உயிரியல்

பற் றிய

கருத்துெ்ெொயல் கணை

உயிர்ப்

மபொருை் களுக்கு நணடமுணறப் படுத்தெ் சிர ப் பட்டொர் என்பது ் மதைிவொகத்
மதரிகின் றது. எனவவ வகொட்பொட்டிற் கு ்

பொகுபொட்டின் பயன்பொட்டிற் கு ்

இணடயில் ஒருவித வபொரொட்ட ் இருந்தது.
தர்க்க ஆய் வில் பொகுபொடொனது மபொதுவின ் , இன ்
மபொருட்கைின்

வவறுபொடுகை்

மபொதுவினங் கணையு ்

இவற் ணற

இனங் கணையு ்

ற் று ் குறிப் பிட்ட

நிர்ையிப் பணத
நிர்ையிக்கு ்

உை் ைடக்கு ் .

அடிப் பணடயொன

வவறுபொடுகணையு ் பயனிணல வய ொக்க இயலு ் . கூற் றுகைின் வணககணை
எழுவொய் கைின்

பயனிணல

தனித்தணவகளுக்குப்

வய ொக்க

மபொதுவொன

இயலு ் .

எனவவ

கூற் றுகைொக

பல

அண யு ் .

மபொதுவினங் களு ் இனங் களு ் ஒத்தறிெ் மெொற் கைொகு ் . அதொவது அணவ
ஒத்தறி அடிப் பணடயில் ஒன்றுக்மகொன்று மபரிய

ற் று ் சிறிய குழு ங் கணை

குறிப் பிடு ் . மிக உயர்வொன மபொதுவின ் உயர் மபொதுவின ் ஆகு ் (summum
genus). மிகத் தொழ் ந்த இனங் கை் தொழ் இனங் கைொகு ் (infimas species) இதற் கு
இணடப் பட்டணவ

துணை

மபொதுவினங் கை்

(subaltern

genera)

அல் லது

இனங் கைொகு ் (species). இந்தெ் மெொற் கணை அரிஸ்டொட்டிலியன் தத்துவத்தில்
பயன்படுத்துவதில் மிக வலுவொன குழப்ப ் இருக்கிறது.
மபொதுவினங் கணை இனங் கைொக வவறுபடுத்து ் மெயற் பொங் கு தர்க்கப்
பிரிவு (logical division) என்று கூறப் படு ் . இணத நணடமுணறப்படுத்து ் வபொது
பல

கட்டுப் பொடுகை்

வவறுபடுத்திகைின்
விலங் குகணை

நிணறவவற் றப் பட
(differentia)

அவற் றின்

வவை்டு ் .

வவறுபொட்டொல்

கொல் கை்

முதலொவதொக

இருக்க

இருக்கிறதொ

வவை்டு ் .

இல் ணலயொ

பிரிவு
நொ ்

என்பதன்
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அடிப் பணடயில் பிரித்தொல் , அடுத்த பிரிவு இந்தப் பை்ணப வவறுபடுத்துவதொக
அண ய வவை்டு ் . இரை்டொவதொகப் பிரிவு முழுண யொக அண யவவை்டு ் .
அதொவது வவறுபொடுகை் இல் லொத இனங் கணை அணடவது வணர மெயற் பொங் கு
மதொடரவவை்டு ் . இறுதியொக கணடசி விணைவு ெொரத்தின் விவரணையொகு ் .
அரிஸ்டொட்டிலியன்

ரபில் பிரிவு விவரணைணய உருவொக்கு ் வழியொகு ் .

இது மபொருட்கைின் இயல் ணபப் பற் றியு ் அவற் றின் மபொதுவினங் கை்

ற் று ்

இனங் கை் பற் றியு ் மெய் திகணைத் தருவதில் முக்கியப் பங் கு வகிக்கின் றது.
முன் அறிவியல் உலகிற் கு ் முன் முழுண யற் ற அறிவியல் உலகிற் கு ் இது
வணகப் பொட்டியலொகு ் .

பின் வரு ்

கிணைப் பட ்

மபொருைிகைின்

வணகப் பொட்டின் தர்க்கப் பொகுபொட்ணடத் தருகின்றது (Slaughter, 1982:29).
படம் 1

Genus

Substantia
Corporea

Genus subalternum

Incorporea
Corpus

Animatum
Genus subalternum

Inanimatum
Vivens

Sensible
Genus subalternum

Insensible
Animals

Rationale
Species
Individuum

Irrationale
Homo

Socretes

Plato
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வபரின ்

மபொருை் கை்
உடலுை் ைணவ

உடலிலொதணவ

வபரினத்
துணைவணக

உடலி

உயிருை் ைணவ

உயிரற் றணவ

வபரினத்
துணைவணக

உயிரி

உைர்வுை் ைணவ

உைர்வில் லொதணவ

வபரினத்
துணைவணக

விலங் குகை்

பகுத்தறிவுை் ைணவ

பகுத்தறிவில் லொணத

இன ்

னிதன்

தனிநபர்

பதினொறொ ்

ெக்கரடீஸ்

பிைொட்வடொ

நூற் றொை்டிலிருந்து

பதிவனழொ ்

நூற் றொை்டு

வணர

அரிஸ்டொட்டிலியன் தர்க்கப் புத்தகத்தில் ஒவ் மவொரு வணகப்பொட்டிலு ் நொ ்
வ லு ் கூடுதலொன பிரிவுகணைக் கொை்கிவறொ ்
அட்டவணைகைிலு ் அக்கொலத்தின் தத்துவ ்

ற் று ் இந்தப் பிரிவுகைிலு ்
ற் று ் அறிவியல்

உட்படுத்தப் பட்டுை் ைன. ப் ைை்டவில் லி (Blundeville) (பட ்
ம ௌலின்

(Du

Moulin)

(பட ்

3)

ஆகிவயொரின்

தர்க்கங் கைின் கணலக்கைஞ் சிய இயல் பின்

2)

ரபு அறிவு
ற் று ்

வணகப் பொடு

டு

இந்தத்

ொதிரிகைொகு ் (Slaughter, 1982: 30,

31).
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படம் 2

Substance
Without body
An Angel
A sprit or soul
separate from
the body

With body

Simple
Celestial as
the eleven heavens &
all the stars & planets

Compound of body & soul
Elemental
Fire, Air,
Water
Earth
Living

Sensible
Reasonable
as a man

Unliving

Unsensible
Perfect
as a plant
Unreasonable A tree, as
A bird
A shrub, or
A foot beast
a herb
A fish
A creeping beast
as a worm
A snake, a viper
Metal,
Liquor
as
wine
Gold or silver,etc. honey
as stone Natural,
as a precious
stone or flint
Artificial, as a
tile or brick

Unperfect

Fiery
Watery
impression
Thunder
Lightening
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படம் 3

Substance
Uncreadted-God

Created

Immatetial
Angels

Material
Separated
soul

Simple
Heaven

Complex

Elements Perfectly
Earth
Air
Fire
Water

Imperfectly

Living
Plants
Trees
Herbs
Shrubs

Not-living

Animals
Man

Beast

Perfect

Imperfect

Air Earth Water Oyster Zoophyta
Birds, Insects, Creeping
things, 4footed Amphybia
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பொகுபொட்டுக் வகொட்பொட்டில் பொகுபொடு மெய் ய இயலு ் அைவீடுகை்
உை் ைன. அதொவது எந்தக் குைங் கை் /பண்புகள் பிரிவின் அடிப் பணடயொக
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ஏற் றுக்மகொை் ைப் பட வவை்டு ்

ற் று ் எணவ முக்கியத்துவ ் வொய் ந்தணவ

என்ற கொரியங் கை் கருத்தில் மகொை் ைப்பட வவை்டு ் . அரிஸ்டொட்டிலியன்
ெொரவொதத்தொர்

ெட்டகத்தில்

முக்கியத்துவ ்

(Aristotelian

வொய் ந்ததொகு ் .

Essentialist

Framework)

ஏமனன்றொல்

இது

வவறுபொடுகை்

ெொர ொன/முக்கிய ொன வவறுபொடுகைொக இருக்க வவை்டு ் . குைங் கை்
ணகயிலுை் ை

மபொருைின்

குறிப்பிட்ட

ெொரத்ணத

விவரணை

மெய் யு ்

ம ய் ண யொனணவகைொக இருக்க வவை்டு ் . இனங் கைின் நிர்ையத்ணத
நிணறவவற் று ்

குைங் கைின்

முக்கிய ொனதொகு ் .
குைத்தின்

ஒரு

அல் லது

அணடயப் படுகின் றதொ

எை்ைிக்ணகணயப்

இயற் ணக

கலணவத்
என்பது

பற் றிய

வணகப் பொட்டியல்

தன் ண யொன
வகை் வியொக

ஒரு

தனிப் பட்ட

குைங் கைின்

அண ந்தது.

வகை் வி
பகுப் பொல்

இந்தெ் சிக்கல்

அறிவியல் அடிப் பணடயிலொன வணகப் பொட்டியலின் ஆர ் பக் கொலத்தில் மிக
முக்கிய ொனதொகக் கருதப் பட்டது.
விலங் கியலின்
அண ப் பியல்

பொகுபொட்டில்

அைவீடுகணைப்

(Morphological

அரிஸ்டொட்டிலியன் எை்ைத்தில்
அண ப் பு ்

ஆத் ொ,

வடிவு

அரிஸ்டொட்டில்

முக்கிய ொக

criteria)

வடிவ

பயன்படுத்தினொர்.

உயிருை் ை மபொருட்கைின் பொகங் களு ்

அல் லது

உயிர்

மகொை் ணக

இவற் றின்

மவைிப் படுத்தலொகு ் . மபொருட்கைின் முக்கிய ொன இயல் பொல் அண ப் புக்
கட்டணை இடப் படுகின் றது

ற் று ் அண ப் பு மபொருட்கைின் நடத்ணதணய

உருவொக்கு ் கருவியொகு ் . கவனித்தல் பொர்ணவயின் படி (from an observational
point of view) நடத்ணத வடிவ அண ப் பியலுடன் (morphology) மதொடர்புணடயது.
வடிவ

அண ப்பியல்

மபொதுவினத்திற் கு ்

இனத்திற் கு ்

இறுதியில்

ெொரத்திற் கு ் மகொை்டு மெல் கின்றது. உயிர்ப் மபொருட்கைின் வணகப் பொட்டில்
அரிஸ்டொட்டில்
விலங் குகை் ,

மூன்று

வகுப் புகணை

னிதர்கை் .

வவறுபடுத்துகின் றொர்.

தொவரங் கை்

ெத்துப் மபொருை்

தொவரங் கை் ,
ெக்திணயக்

மகொை்டிருக்கு ் ஒன்றொக விவரணை மெய் யப் படு ் . அதொவது அணவகை்
கொட்டுகின் ற எல் லொ உயிர்ப் மபொருட்களுக்கு ் மபொதுவொன மெயல் பொடுகை்
வைர்ெ்சி, தன்
ெத்துப் மபொருை்

ய ொதல் , இனவிருத்தி மெய் தல் என்பனவொகு ் . விலங் குகளு ்
ெக்திணயக்

ெக்தியொல் வவறுபடு ் .

மகொை்டிருக்கு ் .

னிதர்கை்

ஆனொல்

ெத்துப் மபொருை்

அணவ

உைர்வு

ெக்தி, உைர்வு ெக்தி

என்பனவற் றுடன் பகுத்தறிணவயு ் மகொை்டிருப் பர்.
4.1.1.1.2. வலகப் பொட்டியல் : (Taxonomy)
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அரிஸ்டொட்டில்

விலங் கு

ற் று ்

விலங் கல் லொ

இயல் புகணை

அடிப் பணடயில் வவறுபட்ட மபொருட்கைொக ணவக்கிறொர். விரிவொகக் கூறினொல்
பொகுபடுத்தல் எை்ைங் கைின் பகுதியொகு ்
ம ொழியில்

உை் ைொர்ந்ததொகு ் .

ற் று ் பொகுபடுத்தல் இயற் ணக

எனவவ

நொ ்

பொகுபடுத்தணலயு ்

பொகுபடுத்தல் இல் லொண யு ் பற் றி வபெ இயலொது. ஆனொல் பொகுபடுத்தலின்
வவறுபட்ட வணககணைப் பற் றித்தொன் வபெ இயலு ் . தர்க்க ்
பொகுபொடு

ற் று ் தர்க்கப்

ற் று ் அவற் றிலிருந்து மதொடரு ் அறிவியல் என்பனவற் ணறக்

கற் றறிந்த பை்பொடு அல் லது எழுத்து ம ொழியின் இருப் பு
இணைந்து வரு ் விணைவுப் மபொருட்கை்
மதொடர்புபடுத்தலொ ் .
வணகணய

எழுத்துத்

ற் று ் நிறுவனங் கை் இவற் றுடன்

தர்க்கத்தொல்

ஊக்குவிக்கின் றது

ற் று ் அவற் றுடன்

ற் று ்

முன்வனற் றப் பட்ட

தர்க்கவய ொன

ஆய் வு

பொகுபொட்ணட

உருவொக்க இயலு ் வழிகணைத் தருகின் றது. நொ ் தற் வபொது அணழக்கின் ற
அறிவியலில்

ஏற் பட்ட

கருத்துப் பரி ொற் ற

முன்வனற் றங் கைின்
ஊடகத்தில்

முக்கிய ொன

நிணலகை்

அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட

முக்கிய

ொற் றங் கணைத் மதொடர்ந்து நிகழ் ந்தது என்பது எவதட்ணெயொனதல் ல. எழுத்து
ம ொழிணயக் கொலெ் சூழலிலிருந்து பிரிக்கின் றது. வபெ்ணெக் கொட்சி வடிவில்
ொற் றுவணத

புறவநொக்கொக்கமு ்

(objectification)

(abstraction) அனு தித்தது. வபெ்சு எழுத்துவடிவில்
அல் லது

மெொற் கை்

மபொருட்கைொக
சூழல்

நிகழ் வுக்கொக

இருப் பது

கருத்துவநொக்கமு ்

ொற் றப் பட்டவபொது ம ொழி

முடிவுற் று

அதற் கு

ொறொக

ொறின.

இல் லொத

இயல் பு

மபௌதீகப்

மபொருை் கைின்

மதொகுதியொக

கருதப் பட்டது. இணத இயற் ணக தத்துவப் பொடங் கணை தனியொன பருண த்
தன் ண யொன

மபொருட்கைொக

அலகுகைின்

தனியொக்க ்

இருப் புப் மபொருை் கணை

எடுக்கு ்

வபொக்கிலிருந்து

ற் று ்

புறவநொக்கொக்க ்

ட்டுமின்றி

ம ொழி

அறியலொ ் .
இயற் ணக

இருப் புப் மபொருை் கணையு ்

பொதித்தது. எழுத்து ் அெ்சு ் நொ ் வொய் , மதொடு உைர்ெ்சி வபொன்றவற் றொல்
அல் லொ ல் கருத்துப்பரி ொற் ற உதவு ் ஊடகங் கைொகு ் .
4.1.1.1.2.1

அறிவியல்

வலகப் பொட்டியலின்

வளர் சி
் :

(Development

of

scientific (botanical) taxonomy)
நொ ்

அறிவியல்

வபசுணகயில்

பொகுபொட்ணடயு ்

முக்கிய ொகத்

வணகப் பொட்டியணலயு ்

தொவரங் கை்

ற் று ்

பற் றிப்

விலங் குகைின்

பொகுபொட்ணடப் பற் றித்தொன் வபசுகின் வறொ ் . குறிப் பொக எைிய உயிரினங் கை்
(simple organism)

(அவற் றின் உறுப்புகை் கூடுதல் மவைித்வதொற் ற ் உை் ைன)
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ஆய் வுக்குத்

தயொரொக

பொகுபொட்ணட

உை் ைது

பற் றித்தொன்

என்ற

கொரைத்தொல்

வபசுகின்வறொ ் .

தொவரங் கைின்

மபொதுவொக

அறிவியல்

வணகப் பொட்டியலின் வரலொறுக் குறிப் பொகத் தொவர வணகப் பொட்டியல் சூழல்
இல் லொண ,

புறவநொக்க ் ,

கருத்து

வநொக்க ் ,

ஆய் வு,

வரிணெ

அண ப் பு

இவற் ணறப் பின் பற் றியணவயொகு ் .
நொ ்

அரிஸ்டொட்டிலியன்

பொகுபொட்டின்

எெ்ெத்ணத

மிகப் மபரிய

இணடக்கொலத் மதொகுப் பில் கொைலொ ் . பொர்த்தவலொ ொஸ் ஆங் கிலிகஸின் De
proprietatibus rerum என்பதில் பின் வரு ் பொகுபொட்ணடக் கொைலொ ் . (Slaughter,
1982: 49): (I) God (2) angels (3) the soul (4) the elements and humors of the body (5) the
part of the body (6) the general properties of man: age, sex, etc. (7) infirmities and
remedies (8) the world and the heavenly bodies (9) time (10) the elements (11) the air
and weather (12) birds (13) water and fish (14) the earth and its physical features (15)
provinces (16) stones and metals (17) herbs and plants (18) animals (19) accidents: color,
taste, odor, etc.
(1) கடவுள் , (2) வதவலதகள் , (3) ஆன்மொ, உடலின் மூலப் சபொருள் கள் மற் றும்
ெுமர்ஸ்

(கிவரக்க

மருத்துவப் படி

வளர்சிலத

மொற் றத்தின்

கொரணிகளும் மூலப் சபொருளகளும் பின் வருவனவொகும் :

நொன்கு

இரத்தம் – கொற் று,

கபம் -நீ ர், மஞ் ள் பித்தம் – நீ ர், கருப் புப் பித்தம் – பூமி) (5) உடலின் பொகங் கள் ,
(6) மனிதனின் சபொதுப் பண்புகள் : வயது, பொல் வவறுபொடு வபொன்றலவ,
நலிவுநிலலகளும் பரிகொரங் களும் , (8) உலகமும் விண்சவளிப் சபொருட்களும் ,
(9) கொலம் , (10) மூலப்சபொருள் கள் , (11) கொற் றும் வொனிலலயும் , (12) பறலவகள் ,
(13) நீ ரும் மீனும் , (14) பூமியும் அதன் சபௌதிகப் பண்புக்கூறுகளும் , (15)
பிரவத ங் கள்

(மொநிலங் கள் ),

(16)

கற் களும்

உவலொகங் களும் ,

(17)

குறுஞ் ச டிகளும் தொவரங் களும் , (18) விலங் குகள் , (19) குணங் கள் : நிறம் , ருசி,
மணம் வபொன்றன.
4.1.1.1.2.2. 16 மற் றும் 17-ஆம் நூற் றொண்டுகளில் தொவர வலகப் பொட்டியல்
று லர்ெ்சி கொலத்தில் தொவர

ரபு முழுவது ் வைர்ெ்சியுற் ற நொட்டுப் புற

வணகப் பொட்டியலொகு ் . எனவவ நொட்டுப்புற வணகப் பொட்டியல் பின் பற் றிய
உலகப்மபொது
பின் வரு ்

விதிகளுக்குக்

வணகப்பொடுகைின்

கட்டுப் பட்டணவயொகு ் .
நிணலகை்

இந்த

ஆய் வுகை்

கொைப் படுகின்றது

என்று

வலியுறுத்துகிறது.
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Unique Beginner: e.g. plant, animal
1. Life form: e.g. tree, bush, flower, weed, fern
2. Intermediate: this is an unstable category that manifests itself during a period of
adjustment in the taxonomic system and then disappears when a settled, adjusted
system is re-established
3. Genus: pine, oak, masterwort
4. Species: ponderosa pine, black oak
5. Variety: northern ponderosa pine, swamp white oak
தனித்தன்லமயொன சதொடங் கிகள் : தொவரம் , விலங் குகள்
1. உயிர் வடிவம் : எ.கொ. மரம் , குத்து ச
்
டி, பூ, கலள, சபரணி
2. இலடப் பட்டலவ: இது ஒரு நிலலயற் ற வலகயொகும் , இது வலகப் பொட்டியல்
ஒழுங் கலமப்பில்
பின் னர் ஒரு சீரொன

ரிச ய் யும்

கொலத்தில்

தன் லன சவளிப் படுத்துகிறது,

ரிச ய் யப் பட்ட அலமப் பு மீண்டும் நிறுவப் படும் வபொது

மலறந்துவிடும் .
4. வபரினம் : வதவதொரு, கருவொலி, மொஸ்டர்வவொர்ட் (ஒருவலகப் பூவினம் )
5. இனம் : பொண்சடசரொ ொ கருவொலி, கருங் கருவொலி
6. வலக: வடக்கு : பொண்சடசரொ ொ கருவொலி,

துப்புநில சவண்கருவொலி

மபர்லினின் நொட்டுப்புற வணகப் பொட்டியணல (Berlin’s folk taxonomy) சிறப் பொன
பொகுபொட்டின் முழுவது ் வைர்ெ்சியுற் ற படிநிணல அண ப் புடன் ஒப் பிட்டொல்
பின் ணனயது சிறப் பொனது என்று மதரியவரு ் .

Folk taxonomy

Scientific taxonomy

Unique Beginner

Kingdom

Life Form

Phylum
Class
Order

Specialized taxa

Family
(Intermediate)
Genus

Genus

Species

Species
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Sub-species
Variety

Variety

நொட்டுப் புை
வலகவலகப் பொட்டியல்
தனித்துவமொன
சதொடக்கி
உயிர் வடிவம்

அறிவியல்
வலகப் பொட்டியல்
சபருந்சதொகுதி
சதொகுதி
வகுப் பு

சிறப் பொன
வலகப் பொடு

துலணவகுப் பு/வரில
குடும் பம்
(இலடநிலல)
வபரினம்

வபரினம்

இனங் கள்

இனங் கள்
துலண இனங் கள்

வலக

வலக

தொவரங் கணை வணகப் பொட்டியலில் அண ப் பொக

ொற் றுவது யவதட்ணெயொனது

அல் ல. இரை்டு ் இணைவது அருவ ொக்கலிலு ் சூழல் அகற் றுவதிலு ் உை் ை
மெயன்ண யின் இறுதி நிணலணய அணடயொைப் படுத்துவதொக அண கிறது.
அண ப் புக்

கருத்துெ்ெொயல்

தனித்தன் ண யொனணவகணை

எவ் வொறு

ஆய

இயலு ் என்ற மகொை் ணகணய நிணலநிறுத்துகின்றது.
4.1.1.2 உலகப் சபொது சமொழிகளின் வளர் சி
்
(Development of universal
language)
அறிவியல் வணகப் பொடு தனித்தன் ண யொனதொய் அண ய இயற் ணகயின்
சூழலற் ற

பொர்ணவ

வைரவவை்டு ் .

இந்த

பொர்ணவயின்படி

தொவர

வணகப் பொட்டியல் வபொல் உலகப்மபொதுண யொன வணகப் பொட்டியல் உருவொக
வவை்டு ் .

ஆர ் ப

கொல

ஆய் வுகளு ்

உலகப்மபொது

வநொக்கு ்

இதற் கு

வித்திட்டன. பொக்கன் (Bacon 1968) இயற் ணகயின் மபொருை் களுக்கு ்

னிதன்

பயன்படுத்து ் மெொற் களுக்கு ் இணடயிலொன முரை்பொடுகைின் பல் வவறு
வணககைின்
வெரவவை்டு ்

ஆய் ணவத்
என்ற

தந்தொர்.

பொர்ணவ

பொகன்

உணடயவரொய்

ம ொழியு ்

அறிவியலு ்

இருந்தொர்.

க னியஸின்

பொர்ணவ உலகப்மபொது ம ொழிணய வநொக்கி அண ந்தது. உலகப் மபொது ம ொழி
இயக்கத்தின்

மபரு ் பகுதி

17-ஆ ்

நூற் றொை்டின்

அறிவியல்

உலகில்

அண யு ் . உலகப் மபொது ம ொழிக்கொன ஆர ் பகொல நடவடிக்ணககை் முதன்
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முதலில் பிரொன்சில் தொன் எடுக்கப் பட்டது. பின் னர் உலகப் மபொது ம ொழி
இயக்க ் இங் கிலொந்திற் குப் பரவியது.
ஆர ் பகொல

உலகம ொழிக்கொன

மவைிப் பணடயொன

ஆய் ணவவயொ

திட்டங் கை்

ம ொழிணயப் பற் றிய

ம ொழிணயத்

மதொடர்புபடுத்து ்

இயற் ணகயின் மவைிப் பணடயொன வகொட்பொட்ணடவயொ தரவில் ணல. ஒரு தத்துவ
ம ொழி

மவைிப் பணடயொன

வகொட்பொடு

ற் று ்

இயற் ணகயின்

ஆய் வு

அடிப் பணடயில் அண ய வவை்டு ் . மடஸ்கொர்டஸ் (Descartes 1931, 1970)
பழஞ் மெொற் கை் என்ற கருத்ணத விட்டுவிட்டொல் ஒரு உலகப் மபொது ம ொழிணய
உருவொக்க

இயலு ்

எடுக்கப் பட்ட

என்று

வொதிட்டொர்.

மெொற் கைின்

இருக்கிற

அடிப் பணடயில்

ம ொழியிலிருந்து

அல் லொ ல்

எைிண யொன

கருத்துெ்ெொயல் கைொல் உலகப்மபொது ம ொழிணய அண க்க வற் புறுத்தினொர்.
மடஸ்கொர்டசின்

இயற் ணக ஆய் வு வணகப் பொட்டியல்

அல் ல, கைக்கியல்

அணுக்கைொகு ் .
4.1.2. வலகப் பொட்டியல் ககொட்பொடு
வணகப் பொட்டியல் என்பது வணகப் பொட்டின் (classification) பயிற் சியு ்
பொகுபொடு ் ஆகு ் . இெ்மெொல் லின் வவர்கை் taxis (மபொருை் ‘order’ அல் லது
‘arragement’)

nomos

மெொற் கைொகு ் .

(மபொருை்

‘law’

அல் லது ‘science’)

ஒரு பயன்பொட்டியல்

வணகப் பொடியல் திட்ட ் (taxonomic scheme).
ஒழுங் குபடுத்தப் பட்ட

specialization

இது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

relationships’)

அல் லது

உறவுகை் ’

அணழக்கப் படுகின் ற

உயர்வணகயின்
என்பணதக்

அவத

குணறந்த

(classification).

உறவுகை் ’

(‘generalization-

முணறயொன

(‘parent-child

ொதிரியொன

விைக்க

நடணதகை் ,

ரபுரிண

உறவில் (inheritance
துணைவணகயொனது
கட்டுப் பொடுகை்

இரை்வடொ

கட்டுப் பொடுகணைக்

என்று

உறவுகைில்

நடத்ணதகை் ,

ஒன்வறொ

தன் ண யில்

relationships’)

அடிப் பணடயில்

சிறப் பியல் புகை் ,

மகொை்டிருப் பதுடன்

சிறப் பியல் புகை் ,

வணகப் பொடொகு ்

உயர்வணக-துணைவணக

ஒழுங் குபடுத்தப் பட்டுை் ைது. இ ்
வணரயணற

(a taxonomy) அல் லது

என்பது படிநிணல அண ப் பில்

‘மபொதுண யொக-சிறப் பொக்க

‘மபற் வறொர்-குழந்ணத

relationship)

கிவரக்கெ்

ட்டு ன் றி இெ்மெொல் ஒரு எை்ணுப்மபயொகவு ் (count noun)

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.

ொதிரியொக

என்ற

கூடுதலொன

மகொை்டிருக்கு ் .

எடுத்துகொட்டொக, சிற் றூர்தி என்பது ஊர்தி என்பதன் துணைவணக; சிற் றூர்தி
என்பது ் ஒரு ஊர்திதொன், அனொல் எல் லொ ஊர்திகளு ் சிற் றூர்திகை் அல் ல.
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எனவவ ஒரு வணகயொனது சிற் றூர்தி என்பணதத் திருப் தி மெய் ய ஊர்தி
என்பணத விடக் கூடுதலொன கட்டுபொடுகணைக் மகொை்டிருக்கு ் .

ற் மறொரு

எடுத்துக்கொட்டு: ெட்ணட என்பது ஒரு துைி, ஆனொல் எல் லொத் துைிகளு ்
ெட்ணடயல் ல. இதனொல் ஒரு வணகயொனது ஒரு துைி என்பணத விட கூடுதல்
கொரைிகணைத் திருப் தி மெய் யவவை்டு ் .
4.1.3 வலகபொட்டியியலின் பயன்பொடு
மூலவியல் பொக

வணகப் பொட்டியல்

என்பது

உயிர்மபொருைின்

வணகப் பொணட (சில சிண யங் கைில் alpha taxonomy என அறியப் படு ் ) அல் லது
உயிர்மபொருை் கைின்
இருப் பினு ்
குறிப் பிட

ஒரு

குறிப்பிட்ட

வணகப் பொட்ணடக்

குறிப்பிடு ் .

சிலர் இணத விரிந்த, கூடுதல் மபொதுவொன கருத்துருணவக்
பயன்படுத்துவது

வணகப் பொட்டியல்

புதுப் பொைியொகி

என்பது

வணகப் படுத்துவணதக்

விட்டது;

மபொருை் கணைவயொ
குறிப் பிடுவதுடன்

இப் பொைியில்

கருத்துருக்கணைவயொ
இவ் வணகப் படுத்தலின்

பின் னைியிலுை் ை மகொை் ணககணையு ் குறிப் பிடு ் .
உயிர்மபொருை் கை் , உயிரில் லொப் மபொருை் கை் , இடங் கை் , கருத்துருக்கை் ,
நிகழ் வுகை் , சிறப்பியல் புகை் , உறவுகை் வபொன்ற எணதயு ் வணகப் பொட்டியல்
திட்டத்தின்

அடிப் பணடயில்

வணகப் பொடுகை்
ட்டுமின்றி

ஒரு

வணகப் படுதலொ ் .

வணகப் பொட்டியியல்

விக்கிபீடியொ

விக்கிபீடியொ

திட்டத்ணத

வணகப் பொடுகைின்

எடுத்துக்கொட்டு ் ;

(Wikipedia

catagories)

வணகப் பொட்டியணலயு ் தொனியக்க ொகப் பிரித்மதடுக்கலொ ் .
கொலத்தில்

னித

மெொல் வணல

(wordNet)வபொன்ற

lexicons)

முயற் சியொல்

உருவொக்கப் பட்ட

கைினிெொர்

(Wikipedia)

முழு

அை்ண க்

வணகப் பொட்டியலொன

அகரொதிகை்

(computational

விக்கிபீடியொ வணகப் பொட்டு வணகப் பொட்டியணல (Wikipedia category

taxonomy)

வ

் படுத்தவு ்

ொற் றியண க்கவு ் பயன்படுத்தவியலு ் என்று

கொட்டப் பட்டுை் ைது.
சிலவநரங் கைில் வணகப் பொட்டியல் என்பது பிற உறவு வணககணைக்
மகொை்ட வணலப் பின்னல் அண ப்புகை் (network schemes) வபொன்ற மபற் வறொர்குழந்ணத

படிநிணலகைிலிருந்து

ொறுபட்ட

உறவுத்

திட்டங் கைிலு ்

பயன்படுத்தப் படு ் . எடுத்துக்கொட்டொக “சிற் றூர்தி” என்பது “ஊர்தி”, “இரு ் பு
இயந்திரநுட்ப ் ”
நிணலயில்

என்ற இரை்டு மபற் வறொர்களுடனு ் வரு ் .

இதன்

அர்த்த ்

‘சிற் றூர்தி’

என்பது

பல

நுட்ப ொன
வவறுபட்ட

வணகப் பொட்டியல் கைின் பொக ் ஆகு ் . ஒரு வணகப் பொட்டியல் என்பது மபொருை்
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வணககணைக் குழுக்கைொக அல் லது குணறந்தது அகரவரிணெப் பட்டியலொக
எைிண யொக ஒழுங் குபடுத்துவதொகு ் . இருப் பினு ் மெொற் மறொணக (vocabulary)
என்ற மெொல் அ ்

ொதிரியொன பட்டியலுக்குப் மபொருத்த ொனதொகு ் . அறிவு

நிர்வொகதிற் குை் (Knowledge Management) அதன் தற் வபொணதய பயன்பொட்டில்
வணகப் பொடியல் கை்

மூலமபொருை்ண யியல்

ஆய் வுகணைக்

குறுகியதொகக் கருதப் படுகின் றது; ஏமனன்றொல்
ஆய் வுகை்

மிகப்

மபரிய

உறவு

கொட்டிலு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

இனங் கைின்

வணககைில்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
கைிதவியல் அடிப் பணடயில் படிநிணல வணகப் பொட்டியல் (hierarchical
தரப் பட்டுை் ை

taxonomy)

ஒரு

குழு ப்

மபொருை் கைின்

(set

of

objects)

வணகபொடுகைின் ஒரு கிை அண ப் பொகு ் (tree structure). இது உை் ைடக்கப்
படிநிணல (containment hierarchy) என்று ் அணழக்கப் படு ் .

இவ் வண ப் பின்

உெ்சியில் எல் லொப் மபொருை் களுக்கு ் பயன்படுத்தப் படு ் வவர்க்கணு (root
node) என்ற ஒரு தனிநிணல வணகப் பொடு (single classification) இருக்கிறது.
இவ் வவரின்

கீழ்

உை் ை

கணுக்கை்

ம ொத்த

வணகப் படுத்தப் பட்ட

மபொருை் கைின் குழு த்தின் துணைக் குழு த்திற் குப் பயன்படுத்தப் படு ்
கூடுதல்

சிறப் பொன வணகப் பொடுகை்

கூடுதல்

சிறப்புத்தன்ண யிலிருந்து

அறிவியல்

ெொர்

பல் மபொருை்ண

ஆகு ் . பகுத்தறிவின் முன்வனற் ற ்
மபொதுத்தன் ண க்கு

வணகப் பொட்டியல் கைில்

ஒரு

மெல் லுவதொகு ் .

முரை்பொட்டுெ்

மெொல்

(polyseme) ஆகு ் .

முரை்பொடொகெ் ெட்டக் கணலெ்மெொற் கைின் சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட
சூழலுடன் மதொடர்பு மகொை்டிருக்கிற வணகப் பொட்டியலொன திறந்த-முடிவுை் ை
(open-ended) சூழல் ெொர் வணகப் பொட்டியல் (contextual taxonomy) உை் ைது. ெட்டப்
மபொருை்ண க் கைத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கொட்சிக் குறிப் பில் (‘scenarios’)
ெட்டெ் மெொற் கைின் திறந்த கணலவவணலப் பொட்டின் முணறயொன விைக்க ்
(open-texture of legal terms)

ொதிரிப் படுத்தப் பட்டுை் ைது; இது கருத்துருவின்

மபொருை்ண கைின் “ண ய ் ”

ற் று ் “ஓர ் ” என்பனவற் றின்

ொறுபடுகிற

கருத்துெ் ெொயல் கணைக் குறிப் பொய் த் மதரிவிக்கின் றது.
4.1.4

வலகப் பொட்டியலும்

உள

வலகப் பொடும்

(Taxonomy

and

Mental

Classification)
வயதுக்குவந்த
அ ்

ொதிரியொன

னித உை் ை ் அதன் உலக அறிணவ இயற் ணகயொகவவ
ஒழுங் குமுணறயொக

ஒழுங் குபடுத்து ் .

இக்கருத்து
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மபரு ் பொன்ண யு ் இ ்
அறிவியல்

ொனுவல் கந்த் (Immanuel Kant) என்பவரின்
அடிப் பணடயிலொனது.

(epistemology)

னித

ொனிடவியலொர்கைின்

(Anthropologist) வணகப் பொட்டியல் கை் மபொதுவொக வட்டொரப் பை்பொட்டிலு ்
ெமூக ஒழுங் கண ப்பிலு ் உை் ளுணறந்துை் ைது

ற் று ் அணவ வவறுபட்ட

ெமூகெ் மெயற் பொடுகணைெ் மெய் யு ் . நொட்டுப்புற வணகப் பொட்டியல் கைின் மிக
அறிமுக ொன

ற் று ் மெல் வொக்கொன ஆய் வு எமிலி டர்ணக ் (Emile Durkheim)

(Jones 1986) என்பவரின் The Elementary Forms of Religious Life ‘ த வொழ் க்ணகயின்
மதொடக்க வடிவ ் ’ என்பதொகு ் . நொட்டுப் புற வணகப் பொட்டியல் கைின் (பல
ஆை்டு

அனுபவவொத

அை்ண க்கொல

ஆய் வின்

விணைவுகணை

நடத்துமுணறணயயு ்

உை் ைடக்கிய)

அறிவியல்

மிக

வணகப் பொட்டியலுடன்

அவற் றின் உறவின் விவொதத்ணதயு ் ஸ்கொட் அட்ரொனின் (Atran 1990) Cognitive
Foundations of Natural History என்பதில் கொைவியலு ் .

4.1.5 பல் கவறுபட்ட உயிரியல் வலகப் பொட்டியல் கள்
கவரொலஸ் லின்வனயஸ் (1754, 1960) வலகப் பொடியலின் தந்லத ஆவொர்,
இது

உயிரினங் கலள

பங் களிப் புகளில்

வலகப் படுத்தி

ஒன்று

படிநிலல அலமப்பின்

சபயரிடும்

இயற் லகலய

முலறயொகும் .

அவரது

வலகப் படுத்துவதற் கொன

ஒரு

வளர் சி
்
ஆகும் . இன் று, இந்த அலமப் பில் எட்டு

வரிவிதிப் புகள் உள் ளன: களம் , சபருந்தச
் தொகுதி, சதொக்தி, வர்க்கம் , ஒழுங் கு,
குடும் பம் , வபரினம் மற் றும் இனங் கள் . ‘லிவனயன் வணகப் பொட்டியல் ’ (Linnaean
taxonomy)

என்று

அறியப் படுகின்ற

உயிரியல்

வணகப்பொடு

(biological

classification) இன்று ் மபொதுவொக நன் றொக அறியப் படுகின்ற வணகப் பொட்டியல்
ஆகு ் . இது மெயற் பொங் கின் இறுதிப் படிணய
இறுதி

விணைவுகணைக்

வணகப் படுத்து ்

ட்டு ் வணகப் படுத்து ்

கருத்துப் பரி ொற் ற ்

அனுபவவொத

அறிவியல்

கூறப் பட்டதிலிருந்து வவறுபடுகின்றது.

மெய் யு ்
என்ற

ற் று ்

வழிணய

நிணலயில்

ட்டு ்
முன்னர்

இது பனிணலயொக்க ் (predication),

கை்டுபிடிப் பு (discovery), வருைணன (description)

ற் று ் வணகப் பொட்டியணல

(taxa) ( று)வணரயணறவிைக்க ் மெய் தல் என்பனவற் ணற உை் ைடக்கு ் . இது
மபருந்மதொகுதி

(kingdom),

மதொகுதி

(phylum),

வகுப் பு

(class),

துணைவகுப் பு/வரிணெ (order), குடு ் ப ் (family), வபரின ் (genus), இன ்
(species) என்பனவற் ணற உை் ைடக்கிய தரவரிணெணயப் / ஸ்தொனங் கணைப்
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பயன்படுத்து ் . “லிவனயன்” தரவரிணெகைின்/ஸ்தொனங் கைின் பட்டியணல
க்கை் நிணனவுகூற உதவ வவை்டி பல் வவறுபட்ட மபயரிடு ் உபொயங் கை்
(mnemonic devices) பயன்படுத்தப் பட்டன.
விலங் கியலில்
உை் ைடக்கிய

தரவரிணெக்கு

கூடுதல்

அனு திக்கப் பட்ட

முக்கிய ொன

அல் லது துணை இன ்

தரவரிணெயின்

எை்ைிக்ணகணய
(துணைக்குடு ் ப ்

(subfamily or sub species)) மபயர்கை்

ர்வவத

விலங் கியல் சபயரிடல் குறியம் (The International Code of Zoological Nomenclature
(ICZN) என்ற குறியத்தொல் ஒழுங் குபடுத்தப் பட்டுை் ைது; ( ர்வவத
சபயரிடல்

குறியீடு

என்பது

விலங் கியல்

விலங் கியல்

துலறயில்

பரவலொக

ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்ட ஒரு மரபு ஆகும் , இது விலங் குகளொக கருதப் படும்
உயிரினங் களின் முலறயொன அறிவியல் சபயலர நிர்வகிக்கிறது.) இதில்
உயர்

தரவரிணெயில்

வணகப் பொட்டியல்

கூடுதல்

எப் வபொது ்

தொரொை ொன

மபயர்கை்

இருக்கின் றன.

ஒழுங் குபடுத்தப் படுவதில் ணல;

ஆனொல்

அறிவியல் ெமூகத்தில் அது ஆய் வின் முடிவு ஆகு ் . எவ் வொறு ஆய் வொைர்கை்
த து

பயன்பொட்டியணலப்

கிணடக்கக்கூடிய

தரவு

அணடகின் றனர்

மூலவைங் கை்

அடிப் பணடயில்

எைிண யொன அைவுெொர் அல் லது பை்புெொர்
சிறப் பொன

பை்புக்கூறுகைின்

என்பது

வவறுபடு ் ;
மநறிமுணறகை்

(quantitative or qualitative)

ஒப் பீடுகைிலிருந்து

மிகக்

(comparisions)

கூடுதல் அைவுகைிலொன DNA வரிணெத் தரவின் விரிவொன கைினி ஆய் வுகை்
வணர வவறுபடு ் .
ர்வவத

தொவரவியல் சபயரிடல் குறியீடு (International Code of Botanical
ஐசிபிஎன்)

Nomenclature

(ICBN

முலறயொன

தொவரவியல்

பரிந்துலரகளின்

என்பது

தொவரங் களுக்கு

சபயர்கலளக்

சதொகுப் பொகும் .

லகயொளும்

அதன்

வநொக்கம்

வழங் கப் படும்

விதிகள்

மற் றும்

என்னசவன் றொல் ,

தொவரங் களின் ஒவ் சவொரு வலகபிரித்தல் குழுவிற் கும் ("டொக்ஸன்", பன்லம
"டொக்ஸொ") உலகளவில் ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்ட ஒவர

ரியொன சபயர் மட்டுவம

உள் ளது.
4.1.5.1 உயிரிகளின் இனவளர் சி
் (phylogenetics)
லபவலொசஜசனடிக்ஸ்

என்பது

உயிரியல்

நிறுவனங் களிலடவய

பரிணொம உறவுகலளப் பற் றிய ஆய் வு ஆகும் - சபரும் பொலும் இனங் கள் ,
தனிநபர்கள் அல் லது மரபணுக்கள் (அலவ டொக்ஸொ என குறிப் பிடப் படலொம் ).
இன் று

தரவரிணெ

அடிப் பணடயிலொன

ரபு

உயிரி

வணகப் பொட்டிற் குப்
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பதிலொன ஒன்று இனவைர்ெ்சி ஒழுங் கு முணற (phylogenetics systematic) ஆகும் ;
இது எந்த வணகப் பொட்டியணல எல் ணலப் படுத்துவது என்பதில் கவனக்குவிப் பு
மெய் யொது

இனவைர்ெ்சிக்

கிணையண ப் புகணை

(phylogenetic

trees)

( ரபுவழிவந்த கிணையண ப் புகை் (trees of descent)) அதிகரிக்கின் றது. இதன்
நன் றொக

அறியப் பட்ட வடிவ ் கிைடிெ்டிஸ்டிக்ஸ் (cladistics) என்பதொகு ் .

கிளொடிஸ்டிக்ஸ்

என்பது

உயிரினங் களுக்கிலடவயயொன

உறவுகலள

அனுமொனிக்கும் ஒரு முலறயொகும் - வவறுவிதமொகக் கூறினொல் , பரிணொம
கிலள

அலமப் புகலளப்

பகுப் பொய் வின்

புனரலமக்கும்

அடிப் பலடயொனது,

ஒரு

நொம்

முலற.

ஆர்வமுள் ள

ஒரு

கிளொடிஸ்டிக்

உயிரினங் களின்

பண்புகள் அல் லது பண்புகள் பற் றிய தரவு. வணகப் பொட்டியல் கை் எப் வபொது ்
கிைொடிஸ்டிக் ஆய் வொல் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட அவபொ ொர்பீெொல் (apomorphies)
இணைக்கப் பட்ட

கிைொட்சுடன்

கிைொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ்

(caladists)

(சபறப் பட்ட

பண்பு)

ஒரு

(clades)

மபொருந்த

கருதுகின்றனர்.

குறிப் பிட்ட

வவை்டு ்

அவபொமர்பி

இனத்திற் கும்

என

(apomorphy)

அதன்

அலனத்து

ந்ததியினருக்கும் தனித்துவமொன ஒரு புதிய பரிணொம பண்பு மற் றும்
லபவலொசஜனடிக் ச ொற் களில் ஒரு இனம் அல் லது குழுவிற் கு வலரயறுக்கும்
பண்புகளொக பயன்படுத்தப் படலொம் . எனவவ, இறகுகலள லவத்திருப் பது
பறலவகளுக்கு தனித்துவமொனது மற் றும் பறலவகள் வகுப்பின் அலனத்து
உறுப்பினர்கலளயும்
தரவரிணெ

வலரயறுக்கிறது. சில கிைொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ் கிைொட்ஸ்

அடிப் பணடயிலொன

மவைிப் படுத்தப் பட்டுை் ைது

என்று

படிநிணலகைில்
கருதுகின்றனர்;

தரக்குணறவொக
வ லு ்

அவர்கை்

தரவரிணெ அடிப் பணடயிலொன மபயரிடு ் முணறயில் (nomenclature) ICZN, ICBN
வபொன்றவற் றின்
மபயரிடலுக்கு

ொதிரி அடிப் பணடயிலொன கிைொட்ஸ்கைின் முணறயொன
எடுத்துணரக்கப் பட்ட

விதிகை் வவணலப் பொடொன

(ruleswork)

PhyloCode என்பதற் கு உதவியைிக்கின் றது.

2.1.5.2 எண் ொர் வலகப் பொட்டியல் (numerical taxonomy)
உயிரியலில் , டொக்ஸிசமட்ரிக்ஸ் என்றும் அலழக்கப் படும் பிசனடிக்ஸ்
(Phenetics)
உருவவியல்

ஒட்டுசமொத்த
(morphology)

அடிப் பலடயில்

அவற் றின்

சபொருட்படுத்தொமல்

ஒற் றுலமயின்
அல் லது

பிற

லபவலொசஜனீ

உயிரினங் கலள

அடிப் பலடயில் ,
கவனிக்கத்தக்க
அல் லது

சபொதுவொக
பண்புகளின்

பரிணொம

உறலவப்

வலகப் படுத்துவதற் கொன

ஒரு
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முயற் சியொகும் .

எை்ெொர்

பிமனடிக்ஸ்

(numerical

அல் லது

phenetics)

டொக்சிம ட்ரிக்ஸ் (taximetrics) என்ற எை்ெொர்ந்த வணகப் பொட்டியலில் (numerical
பல

taxonomy)

எை்ைிக்ணகயிலொன

உயிரிகைின்

அைக்கவியலு ்

தனிக்கூறுகணைப் பை்பொக்க ் மெய் யு ் எை்ெொர் ெ ன்பொடுகணை (numerical
equvation) நற் மபொருத்த ் மெய் ய வவை்டி மகொத்து ஆய் வு (cluster analysis)
ற் று ் அை்ணடவொசி இணைப் பு (neighbor joining) அடிப் பணடயிலொனது. இது
இனங் களுக்கு

இணடயில்

அைவீட்டில்

விணையு ் .

பகுப் பொய் வுகைொல்

வதொற் றுவொய்

(evolutionary)

இந்மநறிமுணற

முந்தப் பட்டுை் ைது;

ெொர்ந்த

இன் று
இது

தூரத்தின்

கிைொடிஸ்டிக்

பிைிசிமயொ ொர்பிக்

தனிக்கூறுகைொல் (plesiomorphic traits) தவறுவதற் கு வொய் ப் பிருக்கின்றது.
4.1.6 அறிவியல் ொரொ வலகப் பொட்டியல் (Non-scientific taxonomy)
சிலவநரங் கைில்

நொட்டுப்புறவியல்

அணழக்கப் படு ் டர்ணக ்

வணகப் பொட்டியல் கை்

என்று

ற் று ் மலவிஸ்ட்ரொஸ் (Durkheim and Lévi-Straus;

இரண்டொவது மூலமொகப் சபறப் பட்டது)) என்பவர்கைொல் பகுத்தொயப் பட்டணவ
வபொன்ற பிற வணகப்பொட்டியல் கை் வொழுமிடத்திலு ் பழக்கவழக்கங் கைிலு ்
(habitus

and

பதிலொகத்

உை் ை

habits)

ஒற் றுண யில்

வதொற் றுவொய்

கவனக்குவிப்பு

உறவுகைில்

மெய் வதற் குப்

கவனக்குவிப் பு

மெய் யு ்

அறிவியல் ெொர்ந்த வணகப் பொட்டியல் கைிலிருந்து வவறுபடு ் . பிமனட்டிக்ஸ்
(phenetics) வொத அடிப் பணடயில் ஒட்டும ொத்த ொன ஒற் றுண யில் கூடுதல்
அழுத்த ்

தந்தொலு ்

ஒற் றுண களுக்கு

இது

வடிவப்

வணகப் பொட்டியல்

(form

taxa)

றொகத் வதொற் றவொய் வ ் ெவழி உறவுகணை (evolutionary

relationships of lineages) புதுப்பிக்க முயலு ் ஒரு அைவுெொர் பகுப் பொய் வொகு ் .
புதிய

கணலெ்மெொல் லொன

மபொய்

வணகப் பொட்டியல்

(Fauxonomy)

“நொட்டிப் புற வணகப்பொட்டியல் (folk taxonomy)” என்பதுடன் குழப் பிக்மகொை் ைப்
படக்கூடொது;

இது

இரு

மெொற் கைிலிருந்து

உருவொக்கப் பட்ட

ஈருபெ்

மெொல் லொகு ் (portmenteau): “மபொய் வணகபொட்டியல் ” (“Fauxonomy” from French

faux

‘false”

and

taxonomy)

என்பது

அறிவியல்

கை்டுபிடிப்புகளுடன்

மபொருந்தொத நொட்டுப் புற வணகப் பொட்டியல் கணை இழிவுபடுத்து ் புதிய மெொல்
ஆகு ் .

பொரமினொலஜி (Baraminology) என்பது பணடப் பொக்க அறிவியலில்

(creation

science)

பயன்படுத்தபடு ்

வணகப் பொட்டியலொகு ் ;

இது

வடிவ
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வணகப் பொட்டியணல

வணகப் படுத்துணகயில்

நொட்டுப்புற

வணகப் பொட்டியல் கணை ஒக்கு ் .
மதொழில் முயற் சி வணகப் பொட்டியல் (enterprise taxonomy) என்ற மதொடர்
ஒரு

நிறுவனதிற் குை்

கூடுதல்

ட்டு ்

பயன்படுத்தப் படு ்

வர ் பிற் குட்பட்ட

வடிவத்ணத

பயன்பத்தப் படு ் . ஒரு எடுத்துக்கொட்டு,
ஏற் றி அனுப் பவவை்டி

வணகப் பொட்டியலின்

விைக்க

வியொபொரத்தில்

ர விற் பணன நிறுவன ் கப் பலில்

ரங் கணை “வணக A“, “வணக B“, வணக C“ எனப்

பொகுபடுத்துவதன் ஒரு மநறிமுணறயொகு ் .
4.1.7 இரொணுவ வலகப் பொட்டியல் (Military taxonomy)
இரொணுவக்

வகொட்பொட்டொைர்

கொல்

வொன்

கிைொஸ்விஸ்

(Carl

von

Clausewitz) என்பவர் “கை் இண ப் பில் (blink of an eye)” எந்த சூழலின்
அடிப் பணடகணையு ்
வலியுறுத்தினொர்.
ணறமுகப்

புரிந்துமகொை் வதன்
ஒரு

இரொணுவெ்

மபொருைின்

புரிந்துமகொை் ைவு ்
எதிர்பொர்க்கத்

ஒரு

“கை்ைிண ப்பு”

ஒரு

ற் று ்

இயலு ் .

வல் லுநர்

உடனடியொகப்

மபொருத்த ொன

கிைொஸ்விஸ்சின்

மபொருை்ண க்

கருத்துருக்கணை ஒழுங் குபடுத்து ்

கூர் தியுணடய

பரப் மபல் ணலணய

ெொத்திய ொன

மதொடங் கவு ்

சூழலில்

முக்கியத்துவத்ணத

கைத்திற் குை்

மெயல் கணை
கருத்துருவொன
ஒரு

குழு க்

ஒரு தற் கொலிக மூலப்மபொருை்ண யி

ஆய் ணவ உருப் படுத்த ் மெய் யு ் .
“இரொணுவ வணகப் பொட்டியல் (military taxonomy) ஆயுதங் கை் , கருவிகை் ,
அண ப் புமுணறகை் ,
மபொருை்ண க்

வபொர்த்திறன் கை் ,
கைங் கணை

வணகப் பொட்டியல் கணைப்
கருவியொக

அல் லது

உட்படுத்து ் .

பயன்படுத்துவது

ஆவைப்

வபொர்த்திட்டங் கை்

பொதுகொப் பு

நீ ட்டிப் பதொகு ் . எடுத்துகொட்டொக வணகப் பொட்டியல்
அரசியல்

சூழலில்

இரொணுவப்

பணடயின்

இரொணுவத்தில்

அகரவரிணெ
ெட்டக ொக

என்ற

அட்டவணைக்

அதன்

திப் ணப

ொதிரி பகுப் பொய் வு ஒரு

பயன்பொட்டுக்

கற் ணறயின்

பயனுை் ை விைக்க ொகு ் .
இரொணுவ நடவடிக்ணககைின் பல் வவறு வணககணை விைக்கு ் கணலெ்
மெொற் கைின் ஒரு வணகப் பொட்டியல் ெட்டக ொக்க ் (framing) வபொல அல் லொ ல்
எல் லொத்

தனி ங் களு ்

வணரயணற

விைக்க ்

மெய் யப்படு ்

ற் று ்

அணழக்கபடு ் வழியொல் அடிப் பணடயில் பொதிக்கப் படு ் . எடுத்துக்கொட்டொக
ஒரு குறிப் பிட்ட இரொணுவ நடவடிக்ணக அடிப் பணடயில் , பங் கைிப் பு மெய் யு ்
இருப் புப்

மபொருை் கைின்

வவறுபடுத்த ்

ற் று ்

வணகப் படுத்த ்
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அடிப் பணடயிலொன

ஒரு

நடவடிக்ணகயின்

வணகப் பொட்டியியல்

மெயல் பொட்டு

அணுகுமுணறயொனது

வநொக்கு

(functional

ஒரு

objective)

அடிப் பணடயிலொன அணுகுமுணறயிலிருந்து முற் றிலு ் வவறுபட்ட பயணன
விணைவிக்கு ் .
2.1.8 சபொருளொதொர வலகப் பொட்டியல் (Economic taxonomy)
வணகப் பொட்டியல் கை்
மதொழிற் ெொணலகை்
மெயல் பொடுகணை
விரிவொகப்

விணைவுப்

என்பனவற் ணற
பொகுபடுத்த

பயன்படுத்தப் படு ்

மபொருை் கை் ,
உை் ைடக்கிய

அடிக்கடி
மதொழில்

நிறுவங் கை் ,
மபொருைொதொரெ்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
துணற

வணகப் பொட்டியல் கை்

International Standard Industrial Classification (ISIX) என்பணத உை் ைடக்கு ் ; United
States Standard Industrial Classification (SIC), North American Industry Classification
System (NAICS), Statistical classification of economic activites in European Community
(NACE), United Kingdom Standard Industrial Classification of Economic Activities,
ற் று ்

Russian Economic Activities Classification System (OKVED);

வபொன்ற

Classifiction Benchmark and Global Industry Classification Standard
மெொத்துரிண

வணகப் பொட்டியல் கை்

Industry

(propriety taxonomies). ஒற் றுண யுை் ை

முதலீட்டு ஊடகத்ணதக் (financial vehicles) குழுமுவதற் கு ் துணறெொர்ந்த பங் கு
ெந்ணத

அகரவரிணெ

அட்டவணைகணை

(sectorial

stock

market

indices)

உருவொக்கவு ் வவை்டி நிதி வெணவகை் மதொழில் துணறயில் (financial services
industry)

மெொத்துரிண

வணகப் பொட்டியல் கை்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
அவற் றின்

புதுண க்

Pivitt’s

Taxonomy

கருத்தின்

(propriety

taxonomies)

மதொழில் நிறுவனங் கணை

முதன் ண

மூலவைங் கைொல்

வணகப் படுத்துகின் றது.
4.1.9 பொதுகொப் பு வலகப் பொட்டியல் கள் (Safety taxonomies)
பொதுகொப் பு வலகபிரித்தல் என்பது பொதுகொப் பு மற் றும் சுகொதொரப்
பொதுகொப் புத்

துலறகளில்

ச ொற் களஞ் சியமொகும் .

பயன்படுத்தப் படும்

சதளிவொன

தரப் படுத்தப் பட்ட

தகவல் சதொடர்புகலள

வளர்ப்பவத

குறிக்வகொள் , ஏசனனில் இந்த துலறகளுக்குள் பயன்படுத்தப் படும் ச ொற் கள்
நிபுணர்களுக்கு

கூட

வலகபிரிப் புகலள

மிகவும்

குழப் பமொனதொக

உருவொக்குவது

மிகவும்

இருக்கும் .

முக்கியத்துவம்

பயனுள் ள
வொய் ந்தது.

பொதுகொப் பு அறிவியல் (safety science) வணகப் பொட்டியல் கணை உருவொக்குவது
மிக முக்கிய ொகு ் . எடுத்துக்கொட்டொக

னிதத் தவறுகணையு ் (human errors)
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விபத்துக் கொரைங் கணையு ் (accident causes) பொகுபடுத்தவு ் பகுப் பொய் வு
மெய் யவு ் பல வணகப் பொட்டியல் கை் உை் ைன. இவற் றின் எடுத்துகொட்டுகை்
Reason’s Swiss Cheese Model அடிப் பணடயிலொன Human Factors Analysis and
Classification System, CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis Method),
மதொடர்வை்டி மதொழிற் துணற

யுவக

ற் று ் பிறவற் றில் CIRAS (Confidential Incident

Railway Analysis System) என்பதொல் பயன்படுத்தப் படு ் வணகப் பொட்டியல் .
4.2. சபொருள் புல அகரொதி அல் லது ச ொற் களஞ் சியம்
4.2.1

ரொசெஸ்ட்

சத ொரஸ்

அடிப் பலடயிலொன

சபொருட்புல

அகரொதி

(ROGETS THESAURUS)
ரொமஜஸ்ட் என்பவர் தனது மதெொரஸ்ணெ (மபொருை் புல அகரொதிணய)
1852–இல்

மவைியிட்டொர். இன் ணறய ஆங் கில ம ொழிக்கொன மதெொரஸில்

மபரு ் பொலனணவ ரொமஜஸ்ட்
உருவொக்கப் பட்டணவ.

மதெொரஸ்ணெ அடிப் பணடயொக

பின் வரு ்

வணகப் பொட்டுத்

திட்ட ்

மகொை்டு
அவருணடய

வணகப் பொட்டின் அடிப் பணடயொகு ் .
லவலகப் பட்டுத் திட்டம் (Plan of Classification)

Class

Section

ABSTRACT RELATIONS

I. Existence

Sub section

II. Relation
III. Quantity
IV. Order
V. Number
VI. Time
VII. Change
VIII. Causation
SPACE

I. In General
II. Dimension
III. Form
IV. Motion

MATTER

I. In General
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II. Inorganic

1. Solids
2. Fluids

III. Organic

1. Vitality
2. Sensation

INTELLECT

I. Formation of Ideas
II. Communication of ideas

VOLITION

I. Individual
II. Intersocial

1. In General
2.

Possessive

relations
AFFECTIONS

I. In General
II. Personal
III. Sympathetic
IV. Moral
V. Religious

வகுப் பு

பிரிவு

அருவ உறவுகள்

I. இருப் பு

துலணப் பிரிவு

II. உறவு
III. அளவு
IV. வரில
V. எண்
VI. கொலம்
VII. மொற் றம்
VIII. கொரணம்
இடம்

I. சபொதுவில்
II. பரிமொணம்
III. வடிவம்
IV.

பருப் சபொருள்

லனம்

I. சபொதுவில்
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II. கனிமம் ொர்

1. திடப் சபொருள் கள்
2. திரவப்சபொருள் கள்

III. கரிமம் ொர்

1. வலு
2. உணர்வு

அறிவு

கருத்துக்களின்

I.

உருவொக்கம்
கருத்துக்கலளக்

II.

கருத்துப் பரிமொற் றம்
ச ய் தல்
தன் னி ல
்
யொக

I. தனிநபர்

் ச யலொற் றல்
II.

மூகங் களுக்கிலடயில்

1. சபொதுவில்
2. ச ொந்த உறவுகள்

I. சபொதுவில்

AFFECTIONS

II. தனிப் பட்ட
III. பரிவொன
IV. சநறிமுலற ொர்
V. மதம் ொர்

4.2.2 நிகண்டுகளில் சபொருட்புல வலகப் பொடு
நிகை்டுகளுக்கு
மெொற் மறொணகணயப்
தருகின்றது.

முன்வனொடியொக
பன்னிரை்டு

இப் பன்னிரை்டு

விைங் கு ்

மதொகுதிகைொக

மதொகுதிகளு ்

திவொகர ்

வணகப் படுத்தித்

அவற் றில்

அடங் கு ்

மெொற் மபயர்களு ் பின் வரு ொறு அண கின் றன.
திவொகரத்தின் மபொருட்புல வணகப் பொடு:
1. மதய் வப் மபயர்த் மதொகுதி
சிவன் , திரு ொல் முதலிய மதய் வப் மபயர்கை் , நொை் வகொை் கைின் மபயர்,
கொலப் மபயர், பருவமபயர்,
2.

ணழ, வ க ் முதலியவற் றின் மபயர்கை் .

க்கட் மபயர்த் மதொகுதி

அருந்தவர், அறிஞர், பரிவொரங் கை் , மதொழிலொைர்கை் , கீழ்
நொனில க்கை் ,

உறவினர்,

பணடகை் ,

உடலுறுப்புகை்

க்கை் , மபை்கை் ,
முதலியவற் றின்

மபயர்கை் .
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3. விலங் கினப் மபயர்த் மதொகுதி
விலங் கு, பறணவ, ஊர்வன, நீ ர்வொழ் வன முதலியவற் றின் மபயர்கை் , அவற் றின்
உறுப் புப் மபயர்கை் .
4.

ரப் மபயர்த் மதொகுதி

ர ் , மெடி, மகொடி, பூ, கொய் , கனி, தொனியவணக முதலியவற் றின் மபயர்கை் .
5. இடப் மபயர்த் மதொகுதி
உலக ் , நொடு, ஊர்,

ணன,

ணல, ஆறு, நீ ர்நிணல, முதலியவற் றின் மபயர்கை் .

6. பல் மபொருட் மபயர்த் மதொகுதி
மபொன்,

ைி, விணரப் மபொருை் , உைவுவணக முதலியவற் றின் மபயர்கை் .

7. மெயற் ணக வடிவப் மபயர்த் மதொகுதி
வபொர்க்கருவிகை் ,

அைிகலன்

வணக,

உணடவணக,

ஊர்திவணக,

விணையொட்டுக் கருவிகை் முதலியவற் றின் மபயர்கை் .
8. பை்பு பற் றிய மபயர்த் மதொகுதி
கொட்சிப் மபொருை் , உைவிற் குப் புலப் படு ் உை்ண ப் மபொருை் இவற் றின்
குைத்மதொடர்பு பற் றிய மபயர்கை் .
9. மெயல் பற் றிய மபயர்த் மதொகுதி விணனப் மபயர்கை் .
10. ஒலிப் பற் றிய மபயர்த் மதொகுதி
மெொல் வணக, பொவணக, யொழ் வணக, இணெவணக, முதலியன குறித்த மபயர்கை் .
11. ஒருமெொல் பல் மபொருட் மபயர்த்மதொகுதி
ஒரு மெொல் லுக்குரிய பல் வவறு மபொருை் கை் .
12. பல் மபொருட் கூட்டத்து ஒருமபயர்த் மதொகுதி
இருசுடர் எை்குை ் , என்றொற் வபொன்ற மதொணகப் மபொருட்கை் .
நிகை்டுகை்

மபொதுவொகத்

திவொகரத்தின்

12

வணகெ்

மெொற் மறொணகப்

பொகுபொட்ணடத் தழுவிவய அண கின்றன. இப் பன்னிரை்டு மதொகுதிகைில்
முதல்

பத்துத்

மபொதுவொக

மதொகுதிகணையு ்

மூன்று

ஒன்றொகத்

மபருந்மதொகுதிகைொக

மதொகுத்தொல் ,
அண வது

நிகை்டுகை்

மதரியவரு ் :

1.

ஒருமபொருை் பல் மபயர்த்மதொகுதி 2. ஒருமெொல் பல் மபொருட் மபயர்த்மதொகுதி 3.
பல் மபொருட் கூட்டத்து ஒருமபயர்த் மதொகுதி . நிகை்டுகை் திவொகர ் வபொன்று
மூன் று மதொகுதிகணைவயொ இ ் மூன்றில் ஒரு மதொகுதிணய

ட்டுவ ொ முதல்

இரு மதொகுதிகணைவயொ, இறுதி இரு மதொகுதிகணைவயொ மகொை்டிருக்கு ் .
நிகை்டுகை் எழுதுவதற் கு நூற் பொ, மவை்பொ, கலித்துணற, ஆசிரியவிருத்த ்
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முதலிய யொப்புகை் பயன்படுத்தப் பட்டன. இெ்மெொற் மறொணகப் பொகுபொட்ணட
பின் வரு ொறு கிணைப் பட ொகத் தரலொ ் .

நிகை்டு மெொற் மறொணக வணகப் பொடுகைில் நொ தீப நிகை்டில் கொைப் படு ்
மெொற் மறொணக

வணகப் பொடு

குறிப்பிடத்தக்க

விதத்தில்

அண ந்துை் ைது,

நொ தீப நிகை்டின் மெொற் மறொணகப் பகுப் பு பின் வரு ொறு அண ந்துை் ைது.
நொ தீப நிகை்டின் மபொருட்புல வணகப் பொடு.
1. உயர்திணைப் படல ்
1.1.

மதய் வ வர்க்க ்

1.2.

ொனிட வர்க்க ்

2.

அஃறிணையுயிர் படல ்

2.1.

நொலுகொலுயிர்ப் மபொருை் வர்க்க ்

2.2.

பறணவயுயிர்ப் மபொருை் வர்க்க ்

2.3.

ஊருயிர்ப் மபொருை் வர்க்க ்

2.4.

நீ ர்வொழுயிர்ப் மபொருை் வர்க்க ்
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2.5.

தொவரவுயிர்ப் மபொருை் வர்க்க ்

3.

அஃறிணையுயிரில் மபொருட்படல ் .

3.1.

இயற் ணகப் மபொருை் வர்க்க ்

3.2.

மெயற் ணகப் மபொருை் வர்க்க ்

3.3.

இடவர்க்க ்

3.4.

கொலவர்க்க ்

3.5.

சிணனவர்க்க ்

4.

குைநொ ப் படல ்

4.1.

உயிர்ப் மபொருை்

4.2.

உயிர்ப்மபொருை் வொக்குக் குைவர்க்க ்

4.3.

உயிப்மபொருை் மெயற் குைவர்க்க ்

4.4.

உயிரில் மபொருை் வர்க்க ்

நொ தீப

மபொருட்புல

னக்குைவர்க்க ்

வணகப் பொட்ணடப்

பின் வரு ்

கிணைப் பட ொக

உருப் படுத்த ் மெய் யலொ ் .

4.2.4 லநடொவின் சபொருட்புல வலகப் பொடு
ணநடொ (1975a) குறிப் புப் மபொருைின் (Referential meaning) மபொருைணுப்
பகுப் பொய் விணன
அண ப் ணபக்

ஒரு

ம ொழியின்

கொை்பதற் குப்

மெொற் மறொணகயின்

பயன்படுத்துகிறொர்.

மபொருை்ண

மெொல் லுக்கு ்

அதன்

குறிப் புக்கு ் (referent) உை் ை மதொடர்புதொன் குறிப் புப் மபொருைொகு ் . குறிப் பு
மபொருை்

இரை்டு

கொரைிகணை

அடிப் பணடயொகக்

(உைர்ெ்சி மபொருளுக்கு எதிரொன) புலனறிவுப்

மகொை்டது.

மபொருளு ்

அணவ

(இலக்கைப்

மபொருளுக்கு எதிரொன) குறிப் பு மபொருளு ் ஆகு ் . குறிப்புப் மபொருை் ஒரு
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மெொல் லின்

கட்டண ந்த

ஒரு

கூட்ட ்

புலன் கூறுகை்

அடங் கியதொகு ் . இப் புலன் கூறுகை் ஒரு மெொல்
வவறுபடப் பயன்படுகின்றன. ஒரு பரப் பில்

(cognitive

features)

ற் மறொரு மெொல் லிலிருந்து

(semantic domain) அடங் கு ்

மெொற் கை் தங் களுக்குை் வவறுபட உதவு ் இ ் முக்கிய ொன மபொருை்ண க்
கூறுகணை நொ ் கை்டுபிடிக்க வவை்டு ் . ஒத்த மபொருை்ண க் கூறுகணைக்
மகொை்டிருக்கு ்

குறிப் புப்

மபொருணை ஒன்றொக ஒரு மபொருை்

பரப் பில்

அடக்கலொ ் . இப் மபொருை் பரப் பின் வதணவ (Relevancy), பருப் ப ் (largeness),
படிநிணல அண ப்பில் அதன் மெயற் பொட்டு நிணல
ஆகியன

ம ொழியின்

ம ொத்த

ட்ட ் (level of function)

மபொருை்ண க்

கட்டண ப் ணபப்

மபொறுத்திருக்கின் றன.
ஒன்றுக்மகொன்று மதொடர்புணடய மபொருை்
மதொடர்புகைின்
எடுத்துக்

விைக்க ்

மகொை் ை

இரை்டு

வவை்டு ் .

மதொணககைின் மபொருை்ண த்

வவறுபட்ட

அணவயொவன

வணகயொன
மவவ் வவறு

இணடவய உை் ை மதொடர்புணடய மபொருை்ண கை்

உறவுகணை

மெொற் களுக்கு

ற் று ் ஒரு மெொல் லின்

மதொடர்புணடய மபொருை்ண களுக்கு இணடவய உை் ை உறவு. ஒரு மபொருை்
பரப் பில்

அடங் கு ்

வழிகைில்

வவறுபட்ட

உறவுபடுத்தலொ ் .

(overlapping),

மதொடர்புை் ை

அணவ

துணைநிணலப் படுதல்

ஆகியன.

(contiguity)

மெொற் கைின்

உை் ைடங் கல்

ற் று ்

அணவ

மபொருை்ண கணை

உை் ைடங் கல்

(inclusion),

(complementation),
படிநிணலத்

வ லுறல்

அை்ண ப் படல்

மதொடரில்

அடங் கியுை் ை

நொன்கு

தங் களுக்குை்

மபொருை்ண யிலிருந்து

குணறந்தது ஒரு வவறுபடுத்து ் மபொருைணு கூடுதலொக உை் ை மபொருை்ண
அடங் கிய மதொகுதிணய உருவொக்கு ் (எ.கொ. விலங் கு: பொலூட்டி). வ லுறல் ஒரு
படிநிணல

ட்டத்தில் ,

அறியப் படு ்

ரபுப் படி

ஒரு

மபொருை்

பன் ம ொழிகை்

என்று

ற் று ் அவற் றின் வ லுறல் மதொகுதிணய உருவொக்கு ் (எ.கொ

மகொடு: அைி, கொய் ெ்ெல் : சுகக்வகடு). துணைநிணலப் மபொருை்ண கைின்
மதொகுதிகை் மூன்று முக்கிய வழிகைில் மதொடர்புணடயன. அணவ எதிர்நிணலெ்
மெொற் கை்

(opposites) (எ.கொ. மபரிது: சிறிது) திருப் புப் மபொருை்

மெொற் கை் (reversies) (எ.கொ. கட்டு: அவிழ் )
(எ.கொ.

வொங் குதல் :

மபொருை்ண

ஒப்புண

விற் றல் )

ஆகியன.

உை் ை அவத

நிணலெ்

றுதணலெ் மெொற் கை் (conversies)
ஒரு

ெ ய ்

படி ட்டத்தில்
குணறந்தது

ஒரு

கூடுதல்
முக்கிய

மபொருைணுவொல் குறிப் பிடத்தக்க விதத்தில் வவறுபடு ் மபொருை்ண கை் ஒரு
அை்ண ப் பட்ட மதொகுதிணய உருவொக்கு ் (எ.கொ நொற் கொலி: மபஞ் சு: ஸ்டூல் :
வெொபொ).
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ஒரு

மெொல் லின்

வவறுபட்ட

மபொருை்ண கணை

மதொடர்புபடுத்தலொ ் : ஆக்க ் (derivation)
ற் று ்

(figurative extension)
அடிப் பணடப்
ஆக்க ொகு ் .

பரப் ணபெ்
(எ.கொ

வழிகைில்

ொற் றீடு (replacement) உருவகநீ ட்சி

புற எல் ணலக் வகொணவ (peripheral clustering)

மபொருைணுக்கணை

மபொருை்ண ப்

நொன்கு

அதனின்று ்

ெொர்ந்த

கொதல் :

மபறப் பட்ட

மபொருை்ண யில்

கொதலன்).

அடிப் பணடப்

அடங் குவது

மபொருை்ண யின்

குணறந்தது ஒரு மபொருைணுவொல் மபொருை்ண ப் பரப் பில் மபரிய
விணைவிக்கொ ல் இட ொற் ற ் மெய் வது

வவறு

ொற் ற ்

ொற் றீடொகு ் (எ.கொ. ரொஜொ: ரொைி).

மபரிது ் வவறுபட்ட மபொருை்ண ப் பரப் புகைில் அடங் கு ் . அடிப் பணடப்
மபொருை்ண க்கு ்
துணைப்

உருவகப் மபொருை்ண க்கு ்

மபொருைணுக்கை்

மபொருை்ண

(supplementaty

மகொை் ைப் பட்ட

உை் ை மதொடர்ணபெ் சில

components)

மபொருைணுக்கை்

அல் லது

(reinterpreted

திரு ் பி
diagnostic

components) வொயிலொக நிறுவது மபொருை்ண யின் உருவக நீ ட்சியொகு ் (எ.கொ.
நரி: தந்திரெொலி)
அல் லது

த்தியப் மபொருை்ண யுடன் (central meaning) மதொடர்புணடய

அத்துடன்

தங் களுக்குை்

சிலப்

மபொதுப்

மதொடர்புணடய

புற

மபொருைணுக்கணைக்
எல் ணலப்

மகொை்டு

மபொருை்ண கணைக்

வகொணவப் படுத்துதல் புற எல் ணலக் வகொணவயொகு ் . (எ.கொ மகட்டியொன வதொல் ,
மகட்டியொன பொல் இவற் றில் வரு ் மகட்டி).
ணநடொ (1975b:152) பின்வரு ொறு கூறுகிறொர்: மபொருை்ண
பலவணக

மெொற் வெர்க்ணகயின்

மபொருை்ண க்

குறியீடுகைின்

ஆய் வு

ந ்ண

வகுப் புகணை

உைர்த்து ்

நொன்கு

அடிப் பணட

இனங் கை்டுமகொை் ைத்

தூை்டு ் . இவ் வகுப்புகைில் அடங் குபணவ: 1. குதிணர,

ர ் , இணல, சூரியன்,

ணல, வபொன்ற ‘பருப் மபொருை் கை் ’ (objects), 2. ஆடுதல் , நடத்தல் , மவட்டுதல் ,
தை் ளுதல் , வபொதல் , இருத்தல் , புரை் தல் , வபொன்ற ‘நிகழ் வுகை் ’ (events), 3. அ)
சிவப் பு,

நீ ல ் ,

சின்னது,

பல,

ஒன்று,

இரை்டு,

(பருப் மபொருை் கைின்

அருவங் கை் ), ஆ) விணரவு, ம ல் ல, ஒருதடணவ, இரை்டு தடணவ, அடிக்கடி,
(நிகழ் வுகைின் அருவங் கை் ), இ) கடின ் (எ.கொ கடின ொன பொணற, கடின ொன
வவணல)

மிருது

(எ.கொ

மிருதுவொன

வகொட்டு,

மிருதுவொன

வவணல)

(பருப்மபொருை் கை் அல் லது நிகழ் வுகை் என்பதன் அருவங் கை் ) அல் லது ஈ) மிக
(எ.கொ மிகப் பல) மரொ ் ப (எ.கொ மரொ ் ப சின்ன) மவகு (எ.கொ மவகு விணரவு)
(அருவங் கைின்

அருவங் கை் )

இவற் ணறத்

மதொடர்புபடுத்த

உதவு ்

‘மதொடர்பொன் கை் ’ (rationals), எ.கொ அ) பருப்மபொருளுடன் பருப் மபொருை் : ஜொனு ்
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பில் லு ்

,

வீட்டுை் ை

னிதர்கை் ,

வ ணஜ

பருப் மபொருளுடன் நிகழ் வுகை் : பறக்கு ்

வ லுை் ை

புத்தக ் :

ஆ)

னிதர்கை் , வவட்ணட நொய் கைின்

குணரப் பு; இ) நிகழ் வுடன் நிகழ் வு: ஓட்டமு ் குதிணரயு ் , நீ ெ்ெலில் மவற் றி; ஈ)
பருப் மபொருளுடன்

அருவ ் ;

மபொருைின்

அழகு,

வரொஜொவின்

நிற ் ;

உ)

அருவத்துடன் அருவ ் : வ ொெமு ் வெொ ் பலு ் , பரிசுத்த அழகு. இந்த நொன்கு
அடிப் பணடப்

மபொருை்ண

வகுப்புகளு ்

எல் லொ

ம ொழிகைிலு ்

கொைப் படுவதுடன் எல் லொ வணகயொன மெொல் லுருக்களுக்கு இணடவய உை் ை
மபொருை்

மதொடர்ணப

ஆய் வதற் கு ்

அடிப் பணடயொக

அண யு ்

என்று ்

வதொன்றுகின்றது.
ணநடொ கிவரக்கப் புதிய வவதொக த்திற் கு ஒரு புதிய அகரொதி உருவொக்க
முணனந்து அணத நிணறவவற் றியுை் ைொர். இது மபொருை்ண கணைெ் மெொல்
அலகுகைின் அகர வரிணெ நிரலில் அல் லொ ல் மபொருை்ண ப் பரப் பின்
அடிப் பணடயில்
மதொடர்பொன

முணறப் படுத்து ் . மவவ் வவறு மபொருை்ண

அர்த்தங் கைின்

பகுக்கப் பட்டுை் ைன.
மபொருை்ண ப்

அடிப் பணடயில்

வதணவயொன
பரப் புகை்

அலகுகைின்

மபொருை்ண ப்

மபொருணுக்கணைக்

பரப் புகை்

கொணுவதில்

பகுக்கப் பட்டுை் ைன.

ஒரு

வதணவயொன

மபொருை்ண கணைக் கொணுவதில்

ஒரு மபொருை்ண ப் பரப் பின்

குறிப் பு

நுட்ப ்

மபொருை்ண த்

த ் முை்

மபொதுவொக

அடங் கியுை் ை

எந்த

மபொதுவொன

தகவுப் மபொருத்த ்
ம ொழிகளுக்கு

இணடவய

உை் ை

அறிந்த

ணபபிை்

திட்டமிடப் பட்டதொகு ் .

நொ ்

மபொருைணு

மதொகுதியு ்

மபொருைணுக்கைின்

மகொை்டிருக்கு ் .

வவறுபொடுகணை
அடிப் பணடயில்

ஒரு

இந்த

எை்ைிக்ணகவயொடு

அகரொதி

மபொருைணு

முன்னர்
ஆய் ணவப்

முக்கிய ொக

அடிப் பணடயிலொன

ம ொழிமபயர்ப்பொைர்களுக்கொகத்
கை்ட

மெொல்

பயன்படுத்தி

உறவுகைின்

அவர்

கிவரக்க

ம ொழியின் மெொற் கட்டண ப் ணபத் தர முயன்றுை் ைொர். கீவழ தரப் பட்டுை் ைது
ணநடொ (1975a:176-186) தந்துை் ை வணகப் பொட்டின் சுருக்க ொகு ் .
1. பருப் மபொருை்
எ. விலங் குகைல் லொதணவ
1. இயற் ணகயொனணவ
எ. பூவகொை ் ெ ் பந்தப் பட்டணவ
பி. இயற் ணக ெொதனங் கை்
சி. தொவரங் கை்

ற் று ் தொவரப்மபொருட்கை்

2. உருவொக்கிய அல் லது கட்டப் பட்ட பருப் மபொருை் கை்
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எ. கணலப் மபொருை்
பி. பத ் மெய் யப் பட்ட மபொருை் கை் : உைவுகை்

ற் று ் வொெணன

மபொருை் கை்
சி. கட்டிடங் கை்
பி. விலங் குப்மபொருை் கை்
1. விலங் குகை் , பறணவகை் , பூெ்சிகை்
2.

னிதர்கை்

3. இயற் ணகக்கு அப் பொற் பட்ட ெக்திகை் அல் லது உயிர்கை்
நிகழ் வுகள்
மபௌதீக ்

மதொடர்பொனணவ,

மதொடர்பொனணவ,

உைர்ெ்சி

உடற் கூறு

மதொடர்பொனணவ,

மதொடர்பொனணவ,

அறிவு

உைர்வு

மதொடர்பொனணவ,

கருத்துப் பரி ொற் ற ் , வெர்க்ணக, கட்டுப் பொடு, ெலன ் , தொக்க ் , ணக ொற் ற ் ,
மதொடர்ெ்சியொன ெலனங் கை் அல் லது மெயல் கை் உை் ைடங் கிய பல் கூட்டெ்
மெயல் கை் .
அருவங் கள்
கொல ் , தூர ் , பருண , விணரவு, சூடு, நிற ் , எை், நிணல,

தப்பை்பு, கவர்ெ்சி,

வயது, உை்ண -மபொய் , நல் லது-மகட்டது, பல ் , ஆவரொக்கிய ் நிணல.
சதொடர்பொன்கள்
இட ்

மதொடர்பொனணவ,

கொல ்

மதொடர்பொனணவ,

கட்டல் ,

தர்க்க ் ,

மதொடர்பொனணவ.
வ ற் மெொன்ன வணகப் பொடு குறிப் புப் மபொருை்ண கணை அடிப் பணடயொகக்
மகொை்டது.

மெொற் பரப் பு

வகுப் புகளுக்கு ்

இலக்கை

வகுப் புகளுக்கு ்

ஒன்றுக்மகொன்று நிகரொன மபொருத்த ் இல் ணல. இருப்பினு ் அணவ த ் மில்
சில இணெவுகை் இருக்கத்தொன் மெய் கின் றன. ஏமனன்றொல் ஏவதொ ஆழ் நிணல
அண ப் பு

ட்டத்தில்

பருப் மபொருட்கை்

மபயர்கைொலு ்

நிகழ் வுகை்

விணனகைொலு ் அருவங் கை் அணடகைொலு ் மதொடர்பொன் கை் பல வவறுபட்ட
கூறுகைொலு ்

(இணடெ்

மெொற் கை் ,

வவற் றுண

ஒட்டுகை் ,

மெொல்

நிரல்

வபொன்றணவ) குறிக்கப் படுகின்றன. வ ற் கை்ட வணகப் பொடு நிெ்ெய ொக ஒரு
மதைிவொன தர்க்க வநொக்கொல் அண ந்ததொகு ் . இருப் பினு ் இவத சிந்ணதணய
அடிப் பணடயொகக் மகொை்டு சிறிது வவறுபட்ட ஒரு வணகப்பொட்ணடெ் மெய் ய
இயலு ் .
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ணநடொ

உலகப்மபொருை்ண

மெய் யொ ல்

தமிழுக்கு

மெய் வதிலு ்

பல

வணகப்பொட்ணட

ஏற் றுக்

சிக்கல் கை்

அதிக ொன

மகொை் ைலொ ்

வரத்தொன்

ொற் றங் கை்

என்றொலு ்

மெய் கின் றன.

இவ் வொறு

ணநடொவவ

தன்

வணகப் பொட்டின் குணறப் பொடுகை் பற் றிக் குறிப் பிடுகிறொர் (Nida, 1975:187): “
இந்தெ்

மெொற் பரப்புகைின்

மெொற் கைஞ் சியத்ணத
பதிப் புவவணலணயத்

பட்டியல்

தற் கொலிக ொனதொகு ் .
உருவொக்கு ்

(Dictionary-thesarus)
மதொடர்ந்து

மகொை்டிருப் பதொல்

இந்த

அகரொதிெ்
குழுக்கை்
வணகப் பொடு

ொற் றத்திற் கு உரியதொகு ் . வ லு ் , இதில் மகொடுக்கப் பட்டுை் ை பட்டியல்
முழுண யொனதல் ல. ஏமனன்றொல் இது ஒரு சில மெொற் பரப் புகணைத்தொன்
பட்டியல் படுத்தியுை் ைது. மபரு ் பொலு ் ஒரு சில
தொ ்

மகொடுக்கப்பட்டுை் ைன.”

மெொற் கைஞ் சிய ்

ொதிரிக்கொன மபொருை் கை்

(ணநடொவின்

மவைிவந்துவிட்டது.)

கிவரக்க

ணநடொவின்

அகரொதிெ்

மபொருை்ண ெ்

ெட்டகத்தில் மபொருந்து ் படி தமிழ் ெ ் மெொற் கணை வணகப் பொடு மெய் வது சில
இடங் கைில்

கடின ொக

அண கிறது.

ஒரு

குறிப்பிட்ட

மெொல்

எந்தப்

மபொருை்ண ப் பரப் ணபெ் ெொர்ந்தது என்பணத முடிவு மெய் வதில் அடிக்கடி
மதைிவின்ண

ஏற் படுகிறது. ணநடொவவ பின் வருவனவற் ணற முக்கிய ொன

சிக்கல் கைொக கொட்டுகிறொர். 1. மெொல் லொக்கப் மபொருை்ண ளுக்கு ் அதன்
அடிப் பணடக்கு ் உை் ை உறவு, 2. மெொற் திரிபு வவற் றுண கணைக் ணகயொளுதல் ,
3. ஒரு மெொல் லின் வவறுபட்ட மபொருை்ண கை்

வவறுபட்ட

ட்டங் கைில்

வருதல் , 4. மெொற் பரப் புகளுக்குப் மபொதுப் மபொருை் வருதல் அல் லது வரொண , 5.
படிநிணல வணகப் பொட்டின் கட்டண ப் பு, 6. மெொற் பரப்புகளுக்கு இணடவய
உை் ை எல் ணலகை் இெ்சிக்கல் கணை

னதில் மகொை்டு மெொற் கைஞ் சியப்

மபொருட்புல வணகப் பொடு மெய் யப் படவவை்டு ் .
4.3 நிலறவுலர
மூலப் மபொருை்ண யியல் ,
மபொருட்புல

வணகப் பொடு

வணகப் பொட்டியல் ,

மெொற் கைஞ் சியப்

ஒன்றுக்மகொன்று

மதொடர்புணடயதொய்

என்பன

இருக்கிறது என்பது வ ற் கை்ட விைக்கங் கைில் இருந்து ் மவைிப் படுகின் றது.
எவ் வொறு

மெொற் கைஞ் சிய ்

மபொருட்புல

வணகப் பொட்டுடன்

மதொடர்புணடயதொய் உை் ைது என்பது வ ொற் மெொன்ன விைக்கங் கைிலிருந்து
மதைிவொகு ் .
ணநடொவின்

இரொவெந்திரனின் (2001) தற் கொலத் தமிழ் மெொற் கைஞ் சிய ்
வணகப்பொட்ணடப்

வணகப் பொட்டின்
வணகப் பொடு

பின் பற் றி

ெொரொ ் ெங் கணைக்
மெய் யப் பட்டுை் ைன.

அண க்கப் பட்டிருந்தொலு ்

கருத்தில்
குறிப் பொக

மகொை்டு

பிற

மெொற் கை்

அரிஸ்டொட்டிலியன்
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கருத்துெ்ெொயலொன மபொதுவினங் களுக்கு ் (genus) இனங் களுக்கு ் (species)
இணடவய உை் ை வவறுபொடு கருத்தில் மகொை் ைப் பட்டுை் ைது. வணகப் பொட்டியல்
அடிப் பணடயில்

அண ந்த

இப் மபொருட்புல

வணகப் பொடு

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வுக்கு முன்வனொடியொக அண யு ் .
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இயல் 5
மூலப் சபொருண்லமயியல்
5.1 முன்னுலர
மூலப் சபொருண்லமயியல் (ontology) என்பது இருப் பது பற் றிய தத்துவ
ஆய் வு ஆகும் . (தமிழ் அகரதி ஒன்றில் ontology என்பதற் கு ’சமய் சபொருள் மூல
ஆய் வு’

என்ற

நிகரன்

தரப் பட்டிருந்தது.

’மூலப்சபொருண்லமயியல் ’

என்ற

அதற் குப்

பதிலொக

கலல ச
்
ொல்

இங் கு

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.) அரிஸ்டொட்டில் தனது சமட்டொபிசிக்ஸ் புத்தக IVஇல்

இலத

"முதல்

தத்துவம் "

என்று

அலழத்தொர்.

லத்தீன்

ச ொல்

ஒன்வடொவலொஜியொ (“இருப் பது அறிவியல் ”) சஜர்மன் தத்துவஞொனி வஜக்கப்
வலொெொர்ட் (வலொர்ெொர்டஸ்) என்பவரொல் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது மற் றும்
முதன் முதலில்
ஸ்சகொலஸ்டிகொ

(1

பகுத்தறிவொளரொல்
நுலழந்தது.

ஆண்டில்

1606ஆம்
வது

அவரது

பதிப் பு)-இல்

பிரபலப் படுத்தப் பட்ட

தத்துவஞொனி

பலடப் பொன

வதொன்றியது.
பின் னர்

கிறிஸ்டியன்

இது

சபொதுப்

வவொல் ஃப்

ஓக்வடொஸ்
சஜர்மன்

புழக்கத்தில்

தனது

லத்தீன்

எழுத்துக்களில் , குறிப் பொக தத்துவஞொன ப் ரிமொ சிவ் ஒன்வடொவலொஜியொ (1730;
“முதல் தத்துவம் அல் லது ஒன்டொலஜி” இது குறிப் பிடப்படுகிறது.
இன் னும்

விரிவொக,

இது

இருப் பது,

குறிப் பொக

மொறுவது,

இருப் பு,

சமய் லம, அத்துடன் இருப் பது மற் றும் அவற் றின் உறவுகள் ஆகியவற் றின்
அடிப் பலட வலககலள வநரடியொகத் சதொடர்புபடுத்தும் கருத்துக்கலள ஆய் வு
ச ய் கிறது. சமட்டொபிசிக்ஸ் எனப் படும் தத்துவத்தின் முக்கிய கிலளயின் ஒரு
பகுதியொக பொரம் பரியமொக பட்டியலிடப்பட்டுள் ள, மூலப்சபொருண்லமயியல்
சபரும் பொலும்

என் சனன்ன

இருப் பதொகக்

கூறப் படலொம்

இருப்புப் சபொருள் கள்
மற் றும்

அத்தலகய

உள் ளன

அல் லது

இருப் புப் சபொருள் கள்

எவ் வொறு சதொகுக்கப் படலொம் , ஒரு படிநிலலயில் சதொடர்புபடுத்தப் படலொம் ,
மற் றும் ஒற் றுலமகள் மற் றும் வவறுபொடுகளுக்கு ஏற் ப பிரிக்கப் படலொம் என்ற
வகள் விகலளக் லகயொளுகின் றது.
அடிப் பணடயில் , ஒரு மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு ஒரு குறிப் பிட்ட
மபொருட்புலத்திற் கு அடிப் பணடக் கூறுகை் , வவறுபட்ட கருத்துருக்கை்
அவற் றின் மதொடர்புை் ை ம ொழியியல்
உருப் படுத்த ்

மெய் யு ்

ஒழுங் குமுணறயொகு ் .

ம ய்

வநொக்க ்

ம ய் ப் மபொருை்

உருவொக்கங் கை்

உை் ை

ஒரு

ற் று ்

இவற் றொல்
முணறயொன

மூலொய் வின் மிகப் பரந்த

பொர்ணவ
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அக்கைத்ணதப் பற் றிய பட்டறிவு, அைி

ற் று ் உருவக அறிவு வபொன்ற

கைஞ் சிய அறிவின் வடிவுகணை உை் ைடக்கலொ ் .
மூலப் மபொருை்ண யியலின்
சூழல் கைிலு ்

வணரயணற

பயன்பொடுகைிலு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
வபொன்ற

பல

பயன்படுத்தப் படுகின் றன.

ஆய் வுகைின் அறிவு இயற் ணக ம ொழியியலில்

அறிவுை் ை பயன்பொட்டொைர் இணடமுக ்
மீட்பு

விைக்கங் கை்

பயன்பொடுகளுக்கு

ற் று ் ஆவைங் கைின் தொனியங் கு

மிக

முக்கியத்துவ ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு பல மெயல் முணற

வொய் ந்ததொகு ் .

ற் று ் வகொட்பொடு

ெொர்ந்த அணுகு முணறகைிலு ் உட்பணடயொகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
•

மெொல் வணலகை்

ற் று ்

கருத்துரு

வணரபடங் கை்

(semantic

networks and conceptual graphs)
•

மெொல் கருத்துரு அண ப் பு (lexical conceptual structures)

•

ஆக்கமுணற அகரொதிகை் (generative lexicons)

•

கொட்சிகை் (scenarios)

•

கருத்தொடல் வ லொை்ண

ஒழுங் குமுணற (discouse management

system)
இட ் , கொல ் வபொன்ற சில மபொதுவொன கைங் கை் /மபொருட்புலங் கை் மிக
விரிவொன

மூலப்மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு

ஒழுங் கு

முணறகணை

உருவொக்கின.
மூலப் மபொருை்ண யியணல விைக்கவணரயணற மெய் வது கடின ொன
ஒன்றொகு ் . மபொருட்புலத்துடன் மதொடர்புணடய உை்ண யொன அறிவின் மூல
அல் லது அடிப் பணடக் கூறுகை் தொன் முக்கிய ொன விஷய ் . இவ் விைக்க
வணரயணற பல கொரைிகணை அடிப் பணடயொகக் மகொை்டது, அவற் றில் சில
கீவழ தரப் பட்டுை் ைன.
•

ஒழுங் குமுணறயில்

எந்த

அைவுக்கு

நுை்ண ணய

ஒருவர்

விரு ் புகிறொர் என்பதன் தர ் .
•

ஏற் கனவவ இருக்கிற இட

ற் று ் கொல ம ய் மபொருை் மூலொய் ணவ

ஒழுங் குமுணறயில் சீரொக உட்படுத்துவணதக் குறிப் பிடுதல் .
•

மெொல் கருத்துரு அண ப் பு (Lexical Conceptual Structure (LCS)) (Jakendoff,
1990)

அல் லது

கருத்துரு

வணரபடெ்

ெட்ட ்

(Conceputal

Graph

Framework) வபொன்ற ம ொழியியல் அறிணவ உருப் படுத்த ் மெய் தல் ;
வகொட்பொடுகணைக் குறிப் பிடுதல் .
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ஒரு

முணறயொன

ம ொழி

(formal

அடிப் பணடயிலொன

language)

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு பின் வருபணவகணை உை் ைடக்கு ் :
மபரு ் பொலு ்

•

அண ப் பொக்க ்

மெய் யப் பட்ட

வணகப் படுத்தப் பட்ட இருப் புப் மபொருை் கைின் குழு
உறவுகை்

•

ற் று ் மெயல் பொடுகை்

ற் று ்

்.

ற் று ் அவற் றின் மதொடர்புை் ை

பை்புகை் .
கைத்தின்

•

மெய் யு ்

மூல

நிணலகணையு ்

அடிப் பணடயொன

அவற் றின்

மெயல் கணையு ்

பயனிணலகைின்

முணறயொன

விவரணை

முற் றுக்

மபொருை்ண யியல்

்,

அவற் றின்

பயன்பொட்டுக்குட்பட்ட மபொருை் வகொைின் கைங் கைொல்
விவரணைமெய் யப்படுகின்றது/

குழு

முணறவய

வணரயணறவிைக்க ்

மெய் யப் படுகின் றது.
இருப் புப் மபொருை் கைின்

•

குழு

வ ல்

மெய் யப்படு ்

மெயல் பொடுகைின்

் . இெ்மெயல் பொடுகை் எல் லொ ் மபருந்தரவு ஆய் வொல் (corpus

analysis) வணரயணற விைக்க ் மெய் யப் படுகின்றன.
மூலப் மபொருை்ண யியலின்
இருப் பின்

இயல் ணப

ரபு வணரயணறவிைக்க ் பின்வருதொகு ் :

விைக்கு ்

வனொதத்துவ

இயலின்

(metaphysics)

கிணைப் பொட ொகு ் . இது அரிஸ்டொட்டில் உலகப்மபொருட்கணைப் பொகுபொடு
மெய் ததிலிருந்து

மதொடங் கப் பட்டது.

“மூலப் மபொருை்ண யியல்

(ontology)

என்ற கணலெ் மெொல் 1990கைில் தகவல் அறிவியலிலு ் (information science)
ஆய் வுக் கைங் கைிலு ் (research fields) மெயற் ணக அறிவுத்திறன் (Artificial
Intelligence (AI)) ஆய் வுெ் ெமூகத்தொல் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது. மெயற் ணக
அறிவுத்திறன் ஆய் வொைர்கை் மூலப்மபொருை்ண யியல் என்பணத (கைிப் பு
வநொக்கத்தின்

அடிப் பணடயில் )

ெரியொன

உருப் படுத்த ்

வழியண ப் பு
என

குறியத்தில்

(program

எை்ைியணத

code)

விைக்க

“மூலப்மபொருை்ண யியல் “ என்ற மெொல் ணல சுவீகரித்தனர். இது அறிவுெொர்
தகவல் ஒருங் கிணைப் பு (information ingegration), இணையதில் தகவல் மீட்பு
(information retrieval)
பல

தகவல்

ற் று ் அறிவு நிருவொக ் (knowledge management) வபொன்ற

மதொழில்

நுட்பக்

கைங் கைில்

ெமீப

கொலத்தில்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
பல
ஆர்வ ொய்

கைங் கைில்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

இருக்கின் றது;

இதற் கு

முக்கிய

ஆய் வுகை்

கொரை ்

அடிப் பணட

அணவ

தரு ்
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வொக்குறுதியொகு ் :

க்களுக்கு ்

கைிப் மபொறிகளுக்கு ்

இணடயிலுை் ை

இணடமவைிகணைக் கடந்து கருத்துப் பரி ொற் றத்திற் கொன அடித்தைத்திற் கு
அடிப் பணடயொக இருக்கு ்
ற் று ்

சில மபொருட்புலத்தின் (domain) பங் கிடப் பட்ட

மபொதுவொன

புரிந்துமகொை் ைலுக்கு.

அணவகை்

(மூலப்மபொருை்ண யியல் அணுகுமுணறகை் ) கைிப் பு வடிவில் (computational
அறிவுத்

form)

மதொகுதிகைின்

அனு திக்கின் றது.

உலக

பங் கிடலுக்கு ்

அைவிலொன

மீை் பயன்பொட்டிற் கு ்

வணலயொல்

(World-Wide-Web)

மகொை்டுவரப் பட்ட தகவல் கைின் இருப்பொல் இன் ணறய உலகில் பல
மெயல் பொடுகை் த து வழிமுணறணய
படிக்கவியலு ்

வழியில்

மகொை்டிகுக்கு ்

வணரயணற

வல் லுனர்கை்
விைக்க ்

மெய் யப் படு ்

கருத்துருக்கை்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்
இவ் வியல்

ற் றுவதனொல் , அறிவொனது இயந்திர ்

அண ப் பொக்க ்

அருவக்

கூடுதல்

எவ் வொறு

ரபுெ்

வபொது ் ,

பங் கிடப் படு ்

ொற் றதிற் குை் ைொக

வபொது ் ,
வநரிடலொ ் .

மூலப் மபொருை்ண யியல்

மெய் கின் றனர்,

பல

அது

ஆய் ணவ

மபொருட்பரப் புகளுக்குப்

பயன்பொட்டிலுை் ை மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வின் வவறுபட்ட வணககை்
ற் று ்

அணவ

எவ் வொறு

வவறுபட்ட

மபொருட்கைங் களுக்கு

பயன்படுத்தவியலு ் என்பது குறித்த சுருக்க ொன கை்வைொட்டத்ணதத் தர
முயற் சி எடுக்கப் பட்டுை் ைது. தகவல் மீட்பு விெயத்திலு ்

எவ் வொறு தகவல்

மீட்பு மநறிமுணறகை் தற் வபொது மூலப்மபொருை்ண யியல் கருத்துருகளுடன்
ஊடொட்ட ் மெய் யு ் என்பதிலு ் கவனக்குறிப் பு மெய் யப்பட்டுை் ைது.
5.2. மூலப் சபொருண்லமயியலின் வலரயலற விளக்கம்
மூலப் மபொருை்ண யியல்
கருத்துருவொக்கத்தின்

முணறயொன,

ஒரு

பகிர்ந்துமகொை் ைப் பட்ட

மவைிப் பணடயொன

சிறப் பீடொகு ் .

கருத்துவொக்க ் என்பது ஒரு நடத்ணதயின் வதணவயொன கருத்துருக்கைின்
கை்டுபிடிப் பொல்

உருவொககப் பட்ட

ஒரு

கருத்துருக்களு ்

அவற் றிற் கிணடவயயுை் ை

அருவ
உறவுகளு ்

ொதிரியொகு ் .
அவற் றின்

பயன்பொட்டின் கட்டுப் பொடுகளு ் மவைிப் பணடயொக வணரயணற விைக்க ்
மெய் யப் பட்டுை் ைது.

‘”முணறயொனது”

(formal)

என்பது

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு இயந்திரத்தொல் படிக்க இயலுவது

ற் று ்

இயற் ணக ம ொழியின் பயன்பொட்ணட விலக்கி ணவக்கின்றது. எடுத்துகொட்டொக,
ருத்துவ மபொருட்புலத்தில் , கருத்துருக்கை் யொவு ் வநய் களு ் அறிகுறிகளு ்
ஆகு ் ; அணவகளுக்கிணடவயயுை் ை உறவு இயல் பொனது
கொரை ொகொது

என்பது

கட்டுப் பொடொகு ் .

ற் று ் வநொய் தொவன

மூலப்மபொருை்ண யியல்

ஒரு
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“பகிர்ந்துமகொை் ைபட்ட
பயன்பொட்டிற் குரிய
வநொக்க ொகக்

கருத்துருவொக்க ் ”
ஒருமித்த

மகொை்டது

மூலப் மபொருை்ண யியல்

என்பது

அறிணவ

என்று

அதன்

ஒரு

உருப் படுத்த ்

கூறு ் .

மெய் வணத

இலட்சிய

பயன்பொட்டிலிருந்து

குழுவின்
அைவில்

சுதந்திர ொகவு ்

உலகைவில் பகிர்ந்துமகொை் ை இயலு ் வழியிலு ் அறிணவக் ணகமகொை் ளு ் ;
ஆனொல்

நணடமுணறயில்

வவறுபட்ட

பைிகளு ்

பயன்பொடுகளு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் அறிவின் வவறுபட்ட உருப் படுத்தத்ணத வவை்டு ் .
மூலப் மபொருை்ண யியல் சில வவணைகைில் வணகப் பொட்டியலுடன்
குழப் பிக்மகொை் ைப் படு ் . வணகப் பொட்டியல் என்பது ஒரு மபொருட்புலத்திலுை் ை
தரவின் வணகப் படுத்தலொகு ் . இரு முக்கிய ொன சூழல் கைில்

அணவகை்

வவறுபடு ் :
1. ஒரு

மூலப் மபொருை்ண யியல்

கருத்துருக்களுக்கிணடவய

உறவுகணையு ் கட்டுப் பொடுகணையு ் உட்படுத்தியுை் ைதொல் வை ொன
அகவய ொன அண ப் ணபக் மகொை்டிருக்கு ் .
2.

மூலப் மபொருை்ண யியல் மபொருட்புலத்தின் அறிணவப் பற் றிய சில
ஒருமித்த கருத்ணத உருப் படுத்த ் மெய் வணத வலியுறுத்து ் . இந்த
ஒருமித்த

கருத்து

அறிவின்

திட்டமிடப் பட்ட

பயன்பொட்டொைர்களுக்கிணடயில் ஆகு ் . எ.கொ.
வவை்டி

ஒரு

ருத்துவர்கை்
மதொடர்புணடய

ருத்துவ

ணனயின்

பயன்படுத்துவது;

(இலக்கு)

சில வநொய் களுக்கு

மூலப் மபொருை்ண யியணல
வரலொற் றுக்

மூலப் மபொருை்ண யியணல

கணலயுடன்
கணலஞர்கை்

பயன்படுத்துவது.
மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்
பற் றிய

மபொதுவொன

மெய் யவணத
வவறுபட்ட

அணவ

உடன்பொட்டின்

வநொக்க ொகக்
க்கணை

உருப் படுத்த ்
ஒரு

வடிவத்ணத

மகொை்டுை் ைதொல் ,
உட்படுத்தி

உருவொக்கப் படுகின்றன.

மெய் யு ்

அணவகை்

கூட்டுறவு

அறிணவப்

உருப் படுத்த ்
மபருப் பொலு ்

மெயல் முணறயில்

மூலப்மபொருை்ண யியல் கை்

அணவ

மகொை்டிருக்கு ் மகொை் ணககைின் மபொதுண த்தன் ண யின் தர ் (degree)
அடிப் பணடயில் பிரிக்கப் பட்டுை் ைது.
5.3 மூலப் சபொருண்லமயியலின் பங் களிப் புகள்
முன் னர்
எை்ைிக்ணகயில்

கூறியபடி

மூலப் மபொருை்ண யியல்

வவறுபட்ட கைங் கைில்

வைர்கிற

ஒரு அதிகொர ொன பங் கைிப் பு

மெய் கின் றது. சில மபொதுவொன எடுத்துக்கொட்டுகை் இங் கு தரப் பட்டுை் ைன:
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இயற் ணக ம ொழி ஆய் வுப் பயன்பொடுகைில் மூலப் மபொருை்ண யியல்
ஆய் வு பின் வரு ொறு பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
•

இயற் ணக ம ொழி ஆய் வு (Generalised Upper Model, SENSUS Ontology)

•

அறிவியல்

பனுவல் கைிலிருந்து

தொனியக்க ொக

அறிணவப்

பிரித்மதடுத்தல் (Plinius Ontology-இல் முயற் சிக்கப் பட்டுை் ைது.)
•

மெொல் வணல

என்பது

(Wordnet)

மிகப் மபரிய

மெொல் ெொர்

மூலப் மபொருை்ண யியலில் ஒன்றொகு ் .
தரவுண ய ்

ற் று ்

தகவல்

மீட்புக்

கைங் கைில் ,

மூலப் மபொருை்ண யியல் பின் வரு ொறு பயன்படுத்தப் படுகின்றது:
•

மீட்புெ் மெயல் பொட்ணட முன்வனற் றுகின்றது. இணதப் பற் றிக் கூடுதல்
தகவல் கை்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு

ற் று ்

மபொருை்ண யியல் தகவல் மீட்பில் கொைப் படுகின்றது.
•

வவறுபட்ட

உருப்படுத்தங் கணைப்

பயன்படுத்து ்

ஒவ் வொத

(வவறுபட்ட) தகவல் மூலங் கைின் சிக்கல் கணைத் தீர்த்தல் . ஒவ் மவொரு
மூலங் கைின்
ஆய் வுடன்

தரவுத்

திட்டவரணவ

மபொருத்துவது,

மூலத்ணதப்

பற் றி
tool

இ ்

பயன்படுத்துபவருக்கு

உை்ண யொன

அக்கணறமகொை் ைொ ல்

ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட
hydrological

மூலப் மபொருை்ண யியல்

பொர்ணவணய
ொதிரியொன

தகவலின்

அனு திக்கிறது.

கருவிக்கு

HIDE

எடுத்துக்கொட்டொகு ் ;

ற் று ் InfoMaster ஒழுங் குமுணற மூலப்மபொருை்ண யியல் ஆய் வின்
கட்டுை்ட வடிவொகக் கருதப் படுகின்றது. SEMEDA என்பது மூலக்கூறு
உயிரியல் (molecular biology) தரவுக்குப் பயன்பொடொகு ் (application);
இது

ணகயிலுை் ை

அறிணவ

நன் றொக

உருப் படுத்த ்

மெய் யு ்

மூலப் மபொருை்ண யியணலத் மதரிந்மதடுப் பதற் குப் பின் னொலுை் ை
கருதலுக்கு நல் ல எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
மூலப் மபொருை்ண யியலின்

ெொதிய ொன

பயன்பொடு

(application)

நிறுவனத்திற் குை் வை கருத்துப் பரி ொற் ற ் (intra-organization communication)
ற் று ்

அறிவு

மெொற் கணையு ்

நிர்வொக ்

(knowledge

உறவுகணையு ்

என்பனவொகு ் .

கட்டுப் பொடுகணையு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு

கருத்துப்

துல் லிய ொன

பரி ொற் றத்தின்

management)

நிருவொக

தருவதொல் ,

உறுப்பினர்களுக்கிணடவய

ற் று ்

மபொதுவொன

அனு திக்கத் வதணவயொனவற் ணறக் மகொை்டிருக்கின் றது. இ ்
பின் னைி அண ப்பில் க ் மபனிகளு ் நிறுவனங் களு ்

வழிணய

ொதிரியொன

ணவத்திருக்கு ்
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ற் று ் ெரியொன தீர் ொனங் கணை அணடய ந ் பு ் மிக முக்கிய ொன அறிவுத்
மதொகுப் பொன (knowledge body) கூட்டுநிறுவன நிணனவக ் (coporate memory)
ஒரு

வவக ொக

வினிவயொக ்

முன் வனறு ்

மெய் வதற் கு ்

கை ொகு ் .

கடின ொகு ்

அறிணவ
அைவுக்கு

அணுகுவதற் கு ்
இந்நிணனவகங் கை்

பல் வவறுபட்ட அறிவு அண ப் மபொழுங் குகைின் மிகப் மபரிய வெகரிப் புகணை
உருவொக்கு ் .

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

அறிணவ

கட்டண ப் பு

மெய் வதற் கு ் வதணவயொனவற் ணறப் பிரித்மதடுப் பதற் குத் துணைமெய் யவு ்
மிக உதவு ் .

ருதுவ ணனகளுக்கு வவை்டி வடிண க்கப் பட்ட

ருத்துவத்

தரவு நிர்வொக ஒழுங் குமுணறணய மவைிபடுத்து ் Tool for Clinical Data ஒரு நல் ல
எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
நிணறவவற் றல் கை்

பிற

அறிவு

கொைப் படுகின் றது.

வைிக
நிர்வொகக்

அடிப் பணடயிலொன
கைத்தின்

மவற் றிகர ொன

வவறுபட்ட

அறிவுத் மதொழில் நுட்பக் (Knowledge engineering) கை ்

குணறந்தது இரை்டு அடிப் பணடக் கூறுகை் (மபொருட்புல அறிவு
தீர்க்கு ்

அறிவு)

இடங் கைில்

உை் ை

மிகப்

மபரிய

அைவிலொன

ற் று ் சிக்கல்

அறிவு

அடிப் பணட

ஒழுங் குமுணறகைின் (Knowledge Based System) மநறியொன உருவொக்கத்துடன்
மதொடர்புை் ைது.
அறிணவ

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

ஆயவு ்

முக்கிய ொக

ொதிரிப் படுத்தவு ்

நணடமுணறபடுத்தவு ்

பயன்படுத்தப் படு ் ;

ட்டு ன் றி சிக்கல்

எவ் வொறு

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

வவறுபட்ட

மபொருட்புல

தீர்க்கு ்

அறிணவப் பொதிக்கு ் .
மபொருட்புல

ொதிரி

உருவொக்கத்தில் பங் மகடுக்கின் றது என்பது கீவழ Types of Ontologies என்பதில்
விைக்கப் பட்டுை் ைது.
5.4. மூலப் சபொருண்லமயியன் வலககள்
மூலப் மபொருை்ண யியலில் முதன்ண யொன இரு வகுப் புகை் உை் ைன:
முதலொவது ஒரு மபொருட்புலத்ணதப் பற் றிய “நிணலயொன அறிணவ (static
மவைிப்பணடயொக

knowledge)
இரை்டவது

முந்ணதய

அறிந்துமகொை் ைப்

பயன்படுத்தப் படுவது;

மூலப் மபொருை்ண யியல் களுடன்

முரை்படு ்

மபொருட்புல அறிணவப் பற் றிய பகுத்தறிவொன கருத்ணதத் தருவது (சிக்கல்
தீர்க்கு ்

அறிவு problem solveing knowledge). முதல்

அட்டவணையில்
மபொதுண த்தன்ண

சுருக்கப் படுதியுை் ைவொறு

வகுப்பில்

வணககளுக்குை் ை

பின் வரு ்
வவறுபொடு

ட்டத்தின் அடிப் பணடயில் மெய் யப் பட்டுை் ைது.

1.மபொருட்புல

குறிப் பிட்ட சில மபொருட்புல வணகக்குப்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

மபொருத்த ொன

அறிணவ

உருப் படுத்த ்
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மெய் ய

வடிவண க்கப் பட்டது.

எ.கொ.

ருத்துவ ் , இயந்திரவியல் வபொன்றணவ
2.மபொதுவின

பல

மபொருட்புலங் களுக்குப்

மூலமபொருை்ண யியல்

பயன்படுத்தவியலு ் .

சிணன-முழு

ம ொழிய (சிணன-முழுக் வகொட்பொடு (PartWhole theory) மூலப்மபொருை்ண யியல் பல
மதொழிநுட்ப

மபொருட்புலங் களுக்கு

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
“வ ன்ண க்
ற் று ்

வகொட்பொடு

“ண யத்

வ லு ்
(super

theory)”

மதொழில் நுட்ப ்

(core

என்பவற் றிலு ்

technology)”

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. Core technology
article.
எது
உருப் படுத்த ்
ெொர் இணவ
மெய் யப் படவவை்டு ்
என்பணத
மூலமபொருை்ண யியல்
வணரயணறவிைக்க ் மெய் யொ ல் மபொது
3.உருப் படுத்த ்

உருப் படுத்த
வொய் ப் பொடு

இருப் புப் மபொருை் கணை
வடிவ ொக்கு ் .

ெட்டக

மூலப் மபொருை்ண யியல் (Frame Ontology)
மிக அறியப் பட்ட எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
சிக்கல் தீர்க்கு ் அறிவு வகுப் பிற் கு, இரை்டு வணககணைக் கொைலொ ் :
1.மெயல் பொட்டு

குறிப் பிட்ட

மெயல் பொடுகளுக்குெ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

சிறப் பொன மெொற் கணைத் தருவது.

2.மநறிமுணற

குறிப் பிட்ட

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

மநறிமுணறகளுக்குெ்

சிக்கல்

தீர்க்கு ்
சிறப் பொன

மெொற் கணைத் தருவது.

மநறிமுணறகளு ் மெயல் களு ் அறிவுப் மபொறியியலில் இரை்டு வவறுபட்ட
மெொற் கைொகு ் .

ஒரு மெயல்

சிக்கலின் ஒரு வணகயொகு ் ; அவதெ ய ்

மநறிமுணற சிக்கல் கணைத் தீர்க்கு ்

வழியொகு ் . இவ் வொறு ஒரு மெயல்

வவறுபட்ட மநறிமுணறகளுடன் மதொடர்புபடுத்தப் படலொ ் ; அணவ

றுபடியு ்

துணைெ் மெயல் கணைக் மகொை்டிருக்கு ் .
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ற் மறொரு

மூலப்மபொருை்ண யியலின்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
மபொருட்புலத்தின்

வணக,

(Application Ontology) ஆகும் .

பயன்பொட்டு
ஒரு குறிப்பிட்ட

ொதிரிப் படுத்தலுக்குத் வதணவயொன எல் லொ அறிவு-நிணல

ற் று ் சிக்கல் தீர்ணவ உட்படுத்து ் பயன்பொட்டு மூலப் மபொருை்ண யியல்
ஆய் வு

மபொருட்புல

ற் று ்

மநறிமுணற

மூலப் மபொருை்ண யியல் கைின்

ஒன்றுவெர்ப்பொகு ் .
5.5 மூலப் சபொருண்லமயியலின் உருவொகமும் வடிவொக்கமும்
மூலப் மபொருை்ண யியணல உருவொக்க அடிப் பணடயில் இரு வழிகை்
உை் ைன.

முதலொவது

ற் று ்

மிக

மவைிப் பணடயொன

ஒன்று

மிக

அடிப் பணடகைிலிருந்து மூலப் சபொருண்லமயியலல உருவொக்குவது; அதொவது
வகுப் புகை் , உறவுகை் , வநர்வுகை்
மெய் வது.
Database

ற் று ் பிறவற் ணற வணரயணற விைக்க ்

எடுத்துக்கொட்டுகணை Tools for Clinical Data, Cultural Knowledge
ற் று ் Creating a Protein Ontology என்பனவற் றில் கொைலொ ் .

பகுதி-தொனியக்க

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உருவொக்கத்தின்

ஆர்வமுை் ை முயற் சி Extracting Ontologies என்பதில்

விைக்கப் பட்டுை் ைது.

அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட அணுகுமுணற இணையதை வெணவகை் உை் ளுணற
ம ன் மபொருை்

(underlying software) வபொல் ஒப் பொன கட்டண ப் புகணையு ்

மெயல் பொடுகணையு ்

பகிர்ந்துமகொை் ளு ்

என்ற

உை்ண யின்

அடிப் பணடயிலொகு ் . அணவ உறவுை் ை மெயலொக ஒப் பொன மவைிப் பொடு
உை் ைதொக ெந்வதகிக்கிற ம ன் மபொருை் ஆைவப் படுத்தலில் விணன-மபயர்
இணைகணைத்
பயன்படுத்து ் ;

மதரிந்துமகொை் ை
ற் று ்

இலக்கை-உைர்வு

இறுப் பொன் கணை

கருவிணயப்

பயன்படுத்திய

பின் னர்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கருத்துருக்கை் மிகெ் சிறப் பொன இணைகளுக்குக்
கற் பித்துக்கூறப் படு ் .

இவ் வொறு

மூலப் மபொருை்ண யியணல

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உருவொக்குவதில்

மபொதுவொன மெொற் கை் மீட்பு மவற் றி

மபொறியிலொர்

பங் மகடுக்கின் றனர்.

ற் று ் மூலப் மபொருை்ண

சில

வ லூறல்

என்பனவற் றுடன் மதொடர்பொன பகுதிகைில் விைக்கப் பட்டுை் ைது.
இரை்டொவது

வழி

மூலப் மபொருை்ண யியணல

பல

வடிவுகைில்

ஒன்றுவெர்ப்பதொகு ் .

மிகக்

இருக்கின் ற
கூடுதலொக

பயன்படுத்தப் படு ் வடிவங் கை் கீவழ தரப் பட்டுை் ைன:
ஒரு மூலப்சபொருண்லமயியலல
உறவுகை்

ற் று ்

இரு

ற் மறொன்றில் உட்படுத்தல் : வகுப்புகை் ,

ம ய் மபொருை்

மூலொய் வுகைின்

மவைிப் பணட
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உை்ண கை்

ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட

கொைப் படுகின் றது
மவைிவரலொ ் ;

என்பது

அணவ

இதன்

னித

மூலப் மபொருை்ண யியலில்

விணைவொகு ் .

முயற் சியொவலொ

மபயர்

வ ொதல் கை்

மூலப்மபொருை்ண யியல்

கருவிணயப் பயன்படுத்துவதொவலொ தீர் ொனிக்கப் படு ் .
கட்டுப் பொடு:

ஒரு

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உை்ண யில்

இதற் குக்

கொரை ொன ஒரு கட்டுை்ட துணைக் குழு த்தில் பயன்படுத்தப் பட்டுை் ைது.
ஒரு எைிய எடுத்துக்கொட்டு, முழு எை் கைிதத்தின் மூலப்மபொருை்ண யியல்
ஆய் வுடன்

உை்ண

எை்கணை

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வின்

ணகயொை

ஒன்றிணைப் பு

விதிகைின்
ஆகு ் .

முதல்

மூலப் மபொருை்ண யியலில் வணரயணற விைக்க ் மெய் திருக்கவியலு ் +
என்ற

விதி

முழு

எை்கைின்

துணைக்

குழு த்தின்

வ ல்

(subset)

பயன்படுத்தப் படு ் .
கநர்த்தியொக்கல் (Refinement): மபொது மூலப் மபொருை்ண யியல் குறிப்பிட்ட
வதணவகளுக்கு பயன்படுத்தவவை்டி சிலவவணைகைில் வநர்த்தியொக்கணல
வவை்டு ் .

திட்ட ்

KATUS

மபொதுவொன

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

மூலப் மபொருை்ண யியணல மதொழில் நுட்ப மூலொய் வுகைொக அதிகரிக்கின் ற
வநர்த்தியொக்க ்

மூல ்

மதொழிநுட்பக்

கருவிகளுக்குப்

மபரிய

மூலப் மபொருை்ண யியணல உருவொகுவதுடன் மதொடர்புணடயது.
எவ் வழியில்
பயன்பொட்ணட

மூலப் மபொருை்ண யியல்
வ

் படுத்த

வவை்டி

உருவொக்கப் பட்டொலு ்

சில

வடிவொக்கக்

அதன்

மகொை் ணககை்

மதொடர்புை் ை பனுவல் கைில் கூறப் பட்டுை் ைன.
தனிப் பகுதிகள்

(Modularity):

சிறிய

அலகுகை்

கட்டண ப் ணபப்

புரிந்துமகொை் வணதயு ் மீைப் பயன்படுத்துவணதயு ் எைிதொக்குகின் றது.
அகவயமொன

இல வு

(Inernal

Coherence):

கட்டண ப் பொன

கருத்துரு

ஒழுங் கண ப்பின் தன்வய நிணல ொறொண .
விரிவொக்கம்

(Extensibility):

வதணவயொன

வைர்ெ்சியொக

மூலப் மபொருை்ண யியல் தனிநிணலக் கருத்துகணைவயொ வகுப் புகணைவயொ
வெர்த்து

வ

் படுத்தப் படுகின் றது.

இெ்மெயல் பொட்ணட

எைிதொக்குவது

வடிவொக்கத்தின் (design) வநக்க ொக இருக்கவவை்டு ் .
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இயற் லக வலகப் படுகளின் (natural categories) மீது ண ய வணரயணற
விைக்கங் கை் :

இணத

எைிதொக்கவு ்

பயன்படுத்துபவர்களுக்குெ்

ெொதக ொக்கவு ் மெய் யு ் .
குணறந்த

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உறுதியைிப் பு

(Minimal

Ontological

commitment).
குணறந்த
மீை்டு ்

உறுதியைிப் புக்

மகொை்டுவரு ் .

குணறவொய்
இருக்கு ் ;

இருந்தொல்

இருக்கிறது;

மபொதுத்தன்ண

மூலப்மபொருை்ண யியல்

அது கூடுதல்

எனவவ

பயன்படுத்துவது

மகொை் ணக

மீைப் பயன்படுத்துவது
எல் ணலக்கு

உறுதியைிப் பு

மபொது மூலப்மபொருை்ண யியலொக

மீைப் பயன்படுத்துவது

ஒரு

விெயத்ணத

எைிதொகு ் .

என்ற

வ ல்

இருப் பினு ்

மகொடுக்கல்

வொங் கல்

மூலப் மபொருை்ண யியணல

மபொதுண ப் படுத்துவது அது உருப்படுத்த ் மெய் ய விரு ் புகிற அறிணவ மீை்
உருப் படுத்துவ ் மெய் வதன் மெலூக்கத்ணத குணறக்கு ் . இவ் வொறு எல் லொ
குழுவினரு ்

மபொதுண ப் படுத்துவதன்

முக்கியத்துவணத

உைர்ந்துமகொை்டொல் ெரியொன மெொல் “உகந்த மூலப்மபொருை்ண யியல்
ஆய் வு ஒப் பணடப் பு (Optiamal Ontological Commitment”).
மூலப் மபொருை்ண யியலின்

வடிவண ப் பு/திட்டவண ப்பின்

அடிப் பணடணயப் பற் றிய ஒரு விைக்க ொன வழிகொட்டி பின்வருவனவற் றில்
கொைலொ ் :http:protégé.stanford.edu/publication/Ontology_development/Ontology
101-noy-mcguiness.html.
5.6 மூலப் சபொருண்லமயியலும் தகவல் மீட்பும்
டிஜிடல் மெயவதன் உந்தப் பட்ட மெயன்ண

ற் று ் ெமீபகொலத்தில்

நிகழ் கிற உலகைவில் இணைக்கப் பட்ட தகவல் ண யத்தின் உயர்ந்த வைர்ெ்சி
தகவல் சிக்கல் கைின் கவனக்குவிப் ணப
கை்டுமகொை் வது ்

ொற் றியுை் ைது. இவபொது தகவணலக்

சில தணலப்புகணைப் பற் றிய அறிணவப் மபறுவது ்

கடின ொனதல் ல; மிகப் மபரிய தகவல் குவியலிலிருந்து வதணவயொனவற் ணறத்
மதரிந்மதடுப் பதுதொன் கடின ொனது. வதடல் மபொறி (search engine)
முக்கியெ் மெொற் கணைத் வதடுதல்

ரபொக

ற் று ் தகவல் கூறுகணை வரிணெப் படுத்த/

தரப் படுத்த வவை்டி அவற் றின் மிகுதியின் மீது நடவடிக்ணககணை எடுப் பது
வபொன்றவற் றில்

ஒரு

இந்மநறிமுணறகை்
பொதிக்கப் பட்டது;
தகவணலக்

மதொடரியல்
மெொற் மதொகுதி

சில

தகவல்

மகொை்டிருக்கு ் ,

அணுகுமுணறணயப்
சீரின்ண
மபொருை்

பயன்படுத்தியது.

வபன்ற

சிக்கல் கைொல்

மபொருத்த ொன/வதணவயொன

ஆனொல்

வவறுபட்ட

மெொற் கணைப்
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பயன்படுத்துவதொல்
ஒற் றுண

அது

மீட்சிக்கு

உட்படொது;

அவதெ ய ்

மெற் கைின்

கொரை ொகப் மபருத்த ற் ற தகவல் மீட்சிக்குை் ைொகு ் . இருப்பினு ்

கொலதொ த ொகப்
அணுகுமுணற

மபொருை்ண யியல்
உருவொகின் றது.

அணுகுமுணற

என்ற

இவ் வணுகுமுணற

ஒரு

தரவு

புதிய

மீட்புக்கு ்

இணையத்தில் வல ் வரவு ் (Data Retrieval and navigation) ஒரு கூடுதல்
திருத்திகர ொன
விணடயைிக்க

வழியில்

பயன்படுத்துபவரின்

வவை்டி

கருவித்

தரணவப்

வதணவணயக்

கருதி

பற் றிய

(தரணவப்

தரவு)

பயன்படுத்துவணத வநொக்க ொகக் மகொை்டுை் ைது.
மூலப் மபொருை்ண யியல்

இருவழிகைில்

இெ்மெயன்ண ணய

வ ன்ண ப் படுத்த பயன்படவியலு ் :
•

இது

கருத்துருக்கணையு ்

அவற் ணற

விைக்கப்

புலப் படுத்தொது

உறவுகணையு ்

நன் குப்புலப் படுத்தி

பயன்படுத்தப் படு ்

தகவணலெ்

சுருக்க ்

மெொற் கணைப்

மெய் யவு ்

அணத

மவைிப் பணடயொக உருப் படுத்த ் மெய் யவு ் அனு திக்கின்றது.
•

கூடுதல்

அறிவுபூர்வ ொன

மீட்ணப

அனு தித்து

மூலப் மபொருை்ண யியல் அனு ொனெ் மெயல் பொடுகணைக் (inference
functions)

மகொை்டிருக்கலொ ் .

விணையொட்டுபவர்

எடுத்துக்கொட்டொக

(basketball

உடற் பயிற் சியொைர்
இக்கருத்துருக்களுக்கு

என்பது

player)”

(professional

“கூணடப் பந்து
“மதொழில்

என்பது ொகு ் ;

athlete)”

இணடவயயுை் ை

உறவுகணை

வணரயணறவிைக்க ் மெய் யு ் மூலப் மபொருை்ண யியல் ஒன்ணறக்
வகட்கு ் வபொது

ற் மறொன்ணற மீட்கலொ ் .

மூலப் மபொருை்ண யியல்

தகவல்

மீட்பின்

(information

retrieval

(IR))

வதணவகணைத் திருப் திப் படுத்தவவை்டு ொனொல் , பல எை்ைிக்ணகயிலொன
விைக்க ொன
ற் று ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்
பகுதி-தொனியக்க ொன

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உருவொக்கப் படவவை்டு ் ;
ற் று ்

உருவொக்கத்தின்

தொனியக்க ொன

(semi-automatic

and

automatic

ontology cretation) மநறிமுணறகை் ஆழ ொக ஆயப் படவவை்டு ் .
தகவல்

மீட்பு ்

மெயற் ணக

மூலப் மபொருை்ண யியலு ்
மநறிமுணறகளு ்
என்ற

(IR

&

மூலப்மபொருை்ண யியல்

AI)

எவ் வொறு

அடிப் பணடயிலொன

ரபுத் தகவல் மீட்பு மநறிமுணறகளுடன் ஊடொட இயலு ்

சுருக்கத்ணதத்

அடிப் பணடயிலொன

அறிவு ்

தருகின் றது.
வதடல் கைில்

குறிப் பொக,
(keyword-based

ண யெ்மெொல்
searches)
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பயன்படுத்தப் பட்டுை் ை வெர்ந்துவருணகக் வகொட்பொடு (Co-occurrence Theory)
மூலப் மபொருை்ண யியல் கைின்

பகுதி-தொனியக்க

உருவொக்கத்திற் குப்

பயன்படுத்தப் படலொ ் . இக்வகொட்பொட்டின் பின் னைியிலுை் ை அடிப் பணடக்
கருத்து

என்னமவன் றொல்

அடிக்கடி

வெர்ந்துவரு ்

வலுவொன

உறணவக்

மகொை்டிருக்கு ்

உை் ளுணறயு ்

இரு

அவற் றிற் கிணடவய
இெ்மெொற் கைில்
வெர்ந்துவருணகப்
குறிப் பிட்ட

புை் ைியியலொல்

எடுத்துக்கொட்டில்

வெர்ந்துவருணகயொல்
முக்கிய ொன

ஒருபக்க ொகெ்

அைவீடு

கருத்துருக்கை்

அைவிடப் படலொ ் .
சில

மெொற் கை்
அவற் றின்

Salton

கருத்துருக்கைின்

என்ற

Index

ண யெ்மெொற் கைின்
ெொயொத

ற் று ்

இயல் பொன

வெர்ந்துவருணகயின்

உறவுகைின்

அைவீடொகப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
5.7. மூலப் சபொருண்லமயியலின் உருவொக்கம் (Extracting Ontologies)
முன் னர் கூறியதுவபொல் மூலப்மபொருை்ண யியல் கைின் உருவொக்க ்
மபொருை்ண க்கை

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணை

(domain

ontologies)

தொனியிக்க ொக உருவொக்க வவை்டி ம ன் மபொருை் வழியண ப் பு இணடமுக
(API)

குறியங் கைில்

ஆவைப் படுத்தணலப்
உருவொக்கியவர்கை்

ஏற் கனவவ

(codes)

பயன்படுத்த
கருதுவகொை்

இருக்கிற

முயற் சிப் பணத

அடிப் பணடயில்

ஒரு

பனுவல் /உணர

விைக்கு ் .

இங் கு

ம ன் மபொருைொல்

மெயல் படுத்தப் பட்ட ஒரு மெயணல ஒக்கு ் ஆவைத்திலுை் ை விணன-மபயர்
இணைகணை

இடங் கொைவியலு ்

ஒரு

இலக்கை

உைர்வுை் ை

ஒழுங் கண ப் ணபப் பயன்படுத்துகின்றனர். எடுத்துக்கொட்டொக “தரவு வெர் (AddData)
இ ்

ற் று ் “பயன்படுத்துபவர் மபயணரப் மபறு (Get-Username)” என்பன
ொதிரியொன இரு விணன-மபயர் இணைகை் .

இறுப்புக்

பின்

இெ்சிறப் பொன

ஒரு

மபொருை்ண க்கை

இணைகணைக்

(basic indices)

மூலப் மபொருை்ண யியல்

கருத்துருக்கைொகமகொை்டு

அடிப் பணடயில் கட்டப் படுகின்றது. இ ்
மவற் றிணய

சிறப் பொன இணைகைின்
அதன்

ொதிரியொன மீட்புெ் மெயன்ண யின்

திப்பிடுவதற் குெ் சில அடிப் பணட அகரவரிணெ அட்டவணைகை்
ற் று ் மிக மபொதுவொன எந்த மீட்புெ் மெயன்ண

என்பன

சுருக்கவுணர மெய் யப் பட்டுை் ைது.
நொையத்தின்

ற் மறொருபக்க ் தரவு, தகவல்

மூலப் மபொருை்ண யியணலப்
திட்டங் கைின்

இரை்டு

பயன்படுத்தி

எடுத்துக்கொட்டுகை்

ற் று ் அறிவு இவற் ணற

மீட்பது.
SHOE

இ ்

ொதிரியொன

ற் று ்

Ontoborker

திட்டங் கை் . SHOE மநறிமுணற ஏற் கனவவ இருக்கிற வணலப் பக்கங் களுக்கு
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மூலப் மபொருை்ண யியல்

அணடயொைப் படுத்தணலெ்

பயன்படுத்துபவர் ஒரு வகை் விணய நிரப் பு ் வபொது

வெர்க்கின்றது;
வதடணலக் கூடுதல்

சிறப் பீடு மெய் ய அவருக்கு இருக்கிற சூழல் கை் தரப் படு ் . Onbroker என்பது ்
பல ம ொழிமபயர்ப்பு படிகளுக்குப் பின் னர் முணறயொன மபொருை்ண யிலின்
வ ல் பயன்பொடுை் ை மெயன்ண கணைெ் மெய் ய ஒரு ஊக இயந்திரத்தொல்
(inference

அறிமுகப் படுத்தப் பட்டிருக்கு ் .

engine)

வகட்கப் பட்ட

கருத்துருக்கைின்

அனு திக்கிறது;

வ லு ்

துணை

இ ்

ொதிரியொன

ஊக ்

வகுப்புகணை

மீட்பணத

தகவணல

கூடுதல்

உட்பணடயொன

மவைிப் பணடயொகவு ் மபறவு ் /அணுகவு ் மெய் கின்றது.
ெரியொன தகவணல மீட்க ஒவ் மவொரு மூலத்திலு ் இருக்கிற தகவலின்
வதணவணய நிரல் படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட வழி வதணவப் படு ் . ம ய் ப் மபொருை்
அடிப் பணடயிலொன தகவல் மீட்பு

ொதிரி (Ontology-Based Information Retrieval

Model) இெ்சிக்கணலக் குணறயுை் ை அறிவு அடிப் பணடகளுடன் (Knowledge Bases
வெர்த்துக்

(KBs))

ணகயொளுகின் றது.

இவ் வணுகுமுணற

மபொருை்ண யியல் மீட்பு வழிமுணறயு ் (semantic retrieval algorithm)
அடிப் பணடகைின்

ற் று ்

நிணறவுறொண ணயக்
ந ் புகின் றது;

எந்தப்
அறிவு

மூலப் மபொருை்ண யியகைின்

ணகயொளுவதற் குத்

திறன்

இருக்கவவை்டு ்

என்று

ற் று ் அணவ முழு ஒழுங் குமுணறயில் ஒரு முக்கியெ்மெொல்

அடிப் பணடயிலொன

“Plan

B”

ஆவலொெணனகூறுகின்றது.
எடுத்துகொட்டுகைொகக்

இ ்

மீட்பு

மநறிமுணறணய

ொதிரியொன

கொட்டப் படு ்

உை் ைடக்குவணத

மநறிமுணறகளுக்கு

அவற் றின்

இங் கு

மபொருை்ண யியல்

தரப் படுத்தல் மபொதுவொக இரை்டு படிநிணலகைின் அடிப் பணடயிலொகு ் :
1.ஆவைங் கணை

அைவிடப் பட்ட

அணடயொைப் படுத்தலொல்

அணடயொைப் படுத்துவது பனுவலுக்கு அணடயொைப் படுத்தப் பட்ட வநர்வுகைின்
முக்கியத்துவத்தின்

வருைணனயொகு ் .

எனவவ

ஒவ் மவொரு

வநர்வு ்

பின் வரு ொறு அைவிடப் படு ் :
Freq d,i

N

di =

x log
max k {freq d, k}

ni

2. ஆவைங் கைின் வதணவ/மபொருத்தத்ணத
அகரவரிணெ

அட்டவணை

திப் பிடுணகயில் , ஒரு ஒப் புண

அணடயொைப் படுத்தங் கைின்

அடிப் பணடயில்

கைிக்கப் படுகின்றது.
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5.8 நலடமுலறபடுத்தும் சமொழிகள்
மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்
ஆய் வொைர்கைொல்

முதலில்

மெயற் ணக

அறிவு

அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது என்பணத நிணனவுபடுத்துவது

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணை

வணரயணறவிைக்க ்

மெய் யப்

பயன்படுத்தப் படு ் ம ொழிகை் மெயற் ணக அறிவின் துணைக் கை ொன அறிவு
உருப் படுத்தத்திலிருந்து

மபரு ் பொன்ண யு ்

ஆக்கப் பட்டது

என்பது

ஆெ்ெரியப் படத்தக்கதல் ல. அறிவு உருப் படுத்த ம ொழிகை் முன்னர் கூறப் பட்ட
வணகபொட்டியல் கணை
பகுதியொகு ் ;

உருப் படுத்த ்

ற் று ்

வணரயணறவிைக்கங் கை் ,
protein…), பை்புகை்

மெய் யு ்

முந்ணதய

ரபொக/பர ் பணரயொக
ரபுரிண

முயற் சிகைின்
வகுப் புகைின்

வபொன்ற உறவுகை் (“is-a” e.g. enzyme is-a

ற் று ் வநர்வுகை் என்பனவற் றிற் கு ஆதரவைிக்கின் றது.

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு உருப் படுத்தத்திற் குப் மபொருத்த ொன அறிவு
உருப் படுத்த ம ொழிகைின் குழு
மூலப் மபொருை்ண யியலுக்கு

் வருைணன தர்க்கங் கை் (description logics).
அர்ப்பைிக்கப் படுத்தப் பட்டுை் ை

முதல்

ம ொழிகைில் ஒன்று Stanford’s Ontolingua.
தற் வபொது
ம ொழிகை்

மூலப் மபொருை்ண யியல் களுக்கு

மிகெ்

மெயலொற் று ்

அர்பைிக்கப் பட்டுை் ை

திறனுை் ைணவ.

எடுத்துக்கொட்டுகை் மபொருை்ண யியல்

வ ற் புணடப் பொன

ற் று ் விவவக வெணவகை் மகொை்ட

ம ொழி முணறயொன முன் னிருப்புை் ை WWW ெட்ட ம ொழி RDF ஆன OIL (Ontology
Interface Layer), வ

் படுத்தப் பட்ட முன்னிருப் புை் ை XML ஆன XOL.

மூலப் மபொருை்ண யியல் உருவொக்க ம ொழிகைின் நிணலவபறொக்க ் ,
அனுகூல ொக்க ் என்பனவற் றில் கவன ் மெலுத்தப் பட்ட அவத வநரத்தில் பிற
ஆய் வொைர்கை் தற் மபொது பயன்படுத்தப்படுகின்ற வகை் விம ொழிகை் கருவிதரவு

வகை் விவகட்டலின்

ந ் புகின் றனர்

ற் று ்

மெயல் பொட்டிற் கு

அந்த

வநொக்கத்திற் கு

உகந்தணவயல் ல
வவை்டி

சில

என்று

குறிப் பிட்ட

கருவிகை் வடிவண த்தொர்கை் . ஒரு எடுத்துக்கொட்டு Xcerpt ம ொழியொகு ் ; இது
Xchange என்பதன் மநருக்க ொன ஒன்றொகு ் .
இ ் ம ொழிகைிலு ்
மபொருைடக்கணதக்

பிறவற் றிலு ்

கொைவியலு ் ;

விணரவொக வைர்கின்றது.

மிகப் மபரிய

எனவவ

ஆர்வமு ்

உை் ைடக்கத்ணத/
முன்வனற் றமு ்

இருக்கிற தைங் கணைப் பயன்படுத்தி அல் லது

வவறுபட்டணவகணை உருவொக்கி புதிய தீர்வுகை் சீக்கிரத்தில் மவைிவரலொ ் ;
இது முன் னர் விைக்கப் பட்ட கொட்சிணய

ொற் று ் .
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5.9 மூலப் சபொருண்லமயியல்

அடிப் பலடயிலொன மின்-கல் வி (ontology

based E-Education)
மூலப் மபொருை்ண யியல் எதொர்த்த ொக இருப் பணவகணையு ் (beings)
இருப் புகணையு ்

பற் றி

(existings)

ஆவணதக்

குறிப் பிடு ்

தத்துவக்

கருத்துவொகு ் . “என்ன இருக்கிறது?” என்ற அடிப் பணடயொன வகை் வியிலிருந்து
எழு ் ஒரு குழு க் வகை் விகளுக்கு விணட கொை முயல் கின் றது.
ெமீபத்தில்

இது

தத்துவதிற் கு

மவைிவய

ஒரு

ஆய் வுக்கைத்ணத

அறிமுகப் படுத்தியது. ஒரு அறிவு அடிப்பணடக்குெ் சுருக்க ொன அடித்தை ொக
பயன்படுத்தவியலு ்

ஒரு

மபொருை்ண க்கைத்ணத

விைக்கப்

பயன்படுத்தப் படு ் படிநிணல அடிப் பணடயில் அண ப் பொக்க ் மெய் யப் பட்ட
ஒரு குழு க் கணலெ்மெொற் கைொகக் குறிப்பிடப் படுகின் றது. இப் மபொருை்ண ப்
பரப் புகைில்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

பற் றியதொகு ் ;

வ லு ்

மபொருை்ண க்

இது

கைத்தின்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.

அறிணவ

மதைிவொன

அறிவு

உருபடுத்தத்ணதப்

அண ப் பொக்க ்
சுருக்கத்ணத

மெய் யவு ்

ஒரு

மவைிப் படுத்தவு ்

கைிப் மபொறி இயலில் ஆய் ணவ வ

் படுத்த

எவ் வொறு மூலப் மபொருைண யியல் பயன்படுத்தப் படுகின்றது என்று கொட்டு ்
விரிவொன

விைக்கங் களு ்

ொதிரிகளு ்

(samples)

Wikipedia,

Whatis

வபொன்றவற் றில் கூறப் பட்டுை் ைன.
5.9.1 கல் விக்கு மூலப் சபொருண்லம ஆய் வு
மூலப் மபொருை்ண யியலொனது

கருத்துருக்கை்

(concepts),

(relations), வணகப் பொடுகை் /பொகுபொடுகை் (classifications)

உறவுகை்

ற் று ் பகுத்தறிவு

(reasoning) என்பணவகணை உை் ைடக்கிய அறிவின் சிறப் பொக்கணதெ் ெொத்தியப்
படுத்துவதொல் கல் வி ெமூகத்தில் குறிப் பிடத்தக்க கவனத்ணதப் மபற் றுை் ைது.
மிவெொகுெ்சி (MIzoguchi)
பயன்படுத்துவது

மூன் று

என்பர் கல் விக்கு மூலப் மபொருை்ண
முக்கிய ொன

ஆய் ணவப்

நன் ண கணை/அனுகூலங் கணைத்

தருகின்றது என்று ந ் புகிறொர்.
1. கல் வி

ஒழுங் குமுணறணய

திறண மிக்கதொகவு ்

சிந்தணன

நிணறந்ததொகவு ் மெய் கின் றது.
2. மவைிப் பணடயொன அறிணவத் தருகின் றது.
3. மெொற் மறொணகணய நிணலவபறொக்க ் மெய் கின் றது.
4. கருத்துப் பரி ொற் றத்ணத எைிதொக்கின் றது.
5. அறிணவ மீைப் பயன்படுத்தெ் மெய் கின் றது.
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ப் மரவ் கர்

(Breuker)

உறவுகணையு ்
மெய் யவு ்

அறிவுப்

மபொருை்ண கைத்திற் குை்

அண ப் புகணையு ்
கல் வியில்

அகரவரிணெ

பல் வவறுபட்ட

படுத்தவு ்

மூலப் மபொருை்ண யியணலப்

சிறப் பீடு

பயன்படுத்த

ஆவலொெணன கூறுகின்றொர்.
பின் வரு ்

அட்டவணை

நொன்கு

வவறுபட்ட

அறிவு

உருப் படுத்த

வழிகணைெ் சுருக்க ொக ஒப்பிடுகின் றது.
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syntax

not

semantic
பொடநூல் தொன் (Textbook) அறிவு பகிர்வுக்கு ் உருப் படுத்ததிற் கு ்

ரபொன

வழியொகு ் . இருப் பினு ் இது பயன்படுத்துபவரின் ஊடொட்ட ் (interaction),
ஊக்கமிக்க தனிப் பட்டமுணறயில்
பூர்த்திமெய் யொது.

ொற் றியண த்தல் என்ற வதணவகணைப்

மிகப்

Google

மபரிய

அறிவு

வைங் கணைக்

மகொை்டிருக்கின் றது. இருப் பினு ் அது கல் விப் பயன்பொட்டிற் கு வவை்டி
எனக்

குறிப் பிடப் படொததன்

கொரை ொக

அறிவு

மிகெ்சீரொக

ஒழுங் குபடுத்தப் படவில் ணல. Wikipedia அறிவு உருப் படுத்ததிற் குெ் சிறந்தது.
அது வணரபட அடிப் பணடயில் ஒழுங் குபடுத்தப் பட்ட (graphically organized)
அறிவுெ்

சுருக்கத்ணத

ஆதரிக்கொவிட்டொலு ்

மதொடர்புை் ை

கருத்துரு

வணரயணறவிைக்கங் களுக்கு ஒரு பட்டியல் மதொடர்புகணை வழங் குகின் றது.
மூலப் மபொருை்ண யியலுக்கு அவற் ணறக் கொட்டிலு ் கூடுதல் அனுகூலங் கை்
இருக்கின் றன:
1. அது

வணரபட

சுருக்கத்ணத

அடிப் பணடயில்

ஆதரிக்கின் றது.

எணதப் பற் றியது?”,

ஒழுங் குபடுத்தப் பட்ட

இது

“இத்தணலப் பில்

உட்படுத்தப் பட்டுை் ைன?

“அதன்

ொைவர்கை்
எந்தத்

அறிவுெ்

“இத்தணலப்பு

துணைத்தணலப்புகை்

ண யப் மபொருை்

என்ன?”

என்ற

எல் லொவற் ணறயு ் உை் ைடக்கிய கருத்ணதப் மபற உதவுகின்றது.
2. இது

ஒழுங் குபடுத்தப் பட்டு

பகிர்ந்துமகொை் ைத்

தயொர்நிணலயில்

இருகின்றது.
3. மபொருை்ண க்கை வல் லுனர்கைொல்
உருவொக்கப் பட்டுை் ைதொல்

உருவொக்கப் பட்டுை் ைதொல்

இது

கூடுதல்

இது

திருத்த ொனதொகு ்

(மெ ் ண யொனதொகு ் ).
4. தனிப் பட்டமுணறயில்

ொற் றியண க்கத்தக்கது

5. தரவு ஆய் வு ் அறிக்ணக உருவொக்க ்
5.9.2. கல் வியில் நடப் பிலுள் ள மூலப் சபொருண்லமயியலின் பயன்பொடு
கல் வியில் மூலப் சபொருண்லமயியல் ச யல் படுத்தும் ச யன்லம:
•

டிமெவொ

(Dicheva)

என்பவரொல்

மூலப் மபொருை்ண யியலின்

நிகழ் த்தப் பட்ட

பயன்பொட்டின்

கல் வியில்
திறனொய் வு

இவ் வூக்க ொன ஆய் வுக் கைத்தில் உை் ை ஆர்வ ் , முன்வனற் ற ்
பற் றிய விரிவொன வர்ைணனணயத் தருகின்றது.
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மூலப் மபொருை்ண யியணலத்

•

தனிமுணறப்

பயிற் சிகளுக்கு ்

(tutorials) அண ப் புமுணறக்கு ் (organization) பயன்படுத்தல் .
இது மூலப் மபொருை்ண யியணல அறிவு அடிப் பணடக்குப் பயன்

•

படுத்துவதிலிருந்து

வவறுபடுகின் றது.

ற் மறொருவித ொகக்

கூறினொல் , மூலப் மபொருை்ண யியலின் முக்கிய ொன பயன்பொடு
ஒரு அண ப் புமுணறயொன அண ப் ணபத் தருவதொகு ் . உை்ண யொன
அறிவு வவறுபட்ட வடிவண ப் பில் வெகரிக்கப் பட்டிருக்கு ் .
1.

கல் வி

மூலப் சபொருள் கலள

மூலப் சபொருண்லமயியலல

அகரவரில

பயன்படுத்தல்

அட்டவலணப் படுத்த

(Using

Ontology

to

Index

Education Materials): முர்வர (Murray) ஒரு இணையவணல அடிப் பணடயிலொன
தனிமுணறப் பயிற் சி
உட்படுத்த
(Model

வவை்டி வினிவயொகிக்கப் பட்ட

for

Distributed

முன் ம ொழிந்தொர்.
ஆய் ணவ

ற் மறொரு தனிமுணறப் பயிற் சிக்கொன சிறப் பீட்ணட
Curriculum)

என்றணழக்கப் படுகின்ற

தணலப் பு வவை்டப் படு ்

பயன்படுத்தி

தனிமுணறப்

மபொருத்த ொன தனிமுணறப் பயிற் சி
வரவணழக்கப் படு ் . ஷொபொஜி
colleagues)

சிங் கப்பூரில்

வணகப் படுத்துவதற் கு
ஆவலொெணன

பொடத்திட்டத்திற் கொன

ெட்டகத்ணத

வபொது மூலப் மபொருை்ண

பயிற் சிகணை

ஒழுங் குபடுத்த

ட்டு ன்றி மதொடர்புை் ைணவகளு ்

ற் று ் உடன்பைிபுரிவவொரு ் (Shabajee and the

கல் விணய வ

் படுத்த கற் கு ் தணலப் புகணை

மூலப் மபொருை்ண யியல்

கூறினர்.

ொதிரி

மபௌமெக்வுப்

ஆய் ணவப்

பயன்படுத்த
ற் று ்

(Bouzeghoub)

உடன்பைிபுரிவவொர்

ொற் றியண க்கத்தகப் படிப் புகணை (adaptive courses)

உருவொக்க டிஜிட்டல்

மூலவலங் களுக்கு வவை்டி வபொர்டல் கணை (portals)

உருவொக்க மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் ணவப் பயன்படுத்தினர்.

கணெ

ற் று ் உடன்பைிபுரிவவொர் (Kasai and the colleagues) தகவல் மதொழில்
நுட்பத்திற் கு
ஒழுங் குபடுத்த

வவை்டி

(Information

கல் வி

இலக்ணக

பயன்படுத்தினர்.

வவறுபட்ட

Technology

மூலப் மபொருை்ண யிணலப்

(IT))

தனிமுணறப் பயிற் சியைர்கைிடமிருந்து கற் றல் மபொருட்கணை (learning objects)
அண ப் பொக்க ் மெய் ய மூலப்மபொருை்ண

ஆய் வு பயன்படுத்தப் பட்டது.

மூலப் மபொருை்ண யில் கணை கற் றல் மபொருை் கணை கை்டுபிடித்தலுக்கு ்
இணைத்தலுக்கு ்
பயன்படுத்தப் பட்டது.
பயிற் சி

வெதிமெய் ய
எழுத்தறிணவக்

ஒழுங் குமுணறகைின்

மூலப்மபொருை்ண யியல்
கற் பிக்க

(intelligent

tutoring

அறிவுை் ை
system)

தனிமுணறப்
உருவொக்கணல
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ஆதரிக்க ஆதரிங் கருவியில் (authoring tool) கலொவல் மகொ, மபயின்

ற் று ்

கொக்ஸ் (Clavalho, Pain and Cox) என்வபொர் பணடப் பொைிக் கருவியில் கற் பித்தல்
நடவடிக்ணக

விதிகணை

வணகப் படுத்த

மூலப் மபொருை்ண யிணலப்

பயன்படுத்தினர்.
2. பயன்படுத்துபவர் விவரக்குறிப் புகலளக் குறிப் பிடுதல் (specifying user
profile):

தகவல் கணை

ற் மறொரு மூலத்துடன் பரி ொறிக்மகொை் ை இயலெ்

மெய் ய வவை்டி பயன்படுத்துபர் விவரக்குறிப் புகணைக் குறிப் பிட RDF, OWL
வபொன்ற

மூலப் மபொருை்ண யியல்

பயன்படுத்துவது
பொல் மிெொவனொ
colleagues)

ற் மறொரு
ற் று ்

(Palmisano

பயன்படுத்துபவர்

பயன்படுத்துபவர்

and

the

விவரக்குறிப் பு

விவரக்குறிப்புகணைக்

பயன்படுத்துகின்றது.

RDF-ஐப்

கருவிகணைப்

எடுத்துக்கொட்டொக

உடன்பைிபுரிவவொர்கைொல்

ெட்டக ்

உடன்பைிபுரிபவர்கைொல்

அல் லது

பயன்பொடொகு ் .

எடுத்துணரக்கப் பட்ட

நிர்வொகத்திற் கொன
குறிப் பிட

ம ொழிகை்

ெொங் க்

(Song and the colleagues)

ற் று ்

எடுத்துணரக்கப் பட்ட

இணையவணல அடிப் பணடயிலொன கற் றல் மூலவைக் கைஞ் சியத்திற் கு (webbased learning resource repository) மூலப் மபொருை்ண யியணலப் பயன்படுத்தல்
ற் மறொரு எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
3.

பயன்பொடுகலளயும்

அவற் றின்

இலடமுகங் கலளயும்

விளக்குதல்

(Describing applications and their interfaces): மவைிப் பணட உை்ண கை் (axioms),
பகுத்தறியு ்

இயக்கநுட்ப ்

(reasoning

mechanism)

(interaction) இவற் ணற உை் ைடக்கிய பயன்பொடுகை்

ற் று ்

ஊட்டொட்ட ்

ற் று ் இணடமுகங் கணைக்

குறிப் பிட மூலப் மபொருை்ண ய் ஆய் வு பயன்படுத்தப் படுகின் றது. இதில் XML
பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
மவைியிடப் பட்ட

ஹயொஷி

வடிவண ப்புெ்

ற் று ்
சூழல்

உடன்பைிபுரிவவொர்கைொல்
(design

ஒரு

environment)

எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
5.9.3

அறிவு

உருப் படுத்தமும்

மதிப் பீட்டு

உருவொக்கமும்

(Knowledge

representation and assessment generation)
இங் கு

மூலப்மபொருை்ண யியல்

ஒழுங் கண ப் பு

அறிணவ

வெமிக்க

பயன்படுத்தப் படுகின்றது (இது அகரவரிணெ அட்டவணை அல் ல); வ லு ்
மூலப் மபொருை்ண யியல்

உை் ைண ப் பு

கற் றலுக்கு

உதவப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
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1.அறிவு

உருப் படுத்தம்

(Knowledge

வ ொட்டொ

representation):

ற் று ்

உடன்பைிபுரிவவொர் (Motta and the colleagues) மூலப் மபொருை்ண யியணல
மூன் று வணககைொக பொகுபடுத்துகின்றனர்: தணலப் பு, ெமுதொய ் ெொர்ந்த
அறிவு அண ப் பு, கற் றல் ெமுதொயங் கை் . ெமுதொய ் ெொர்ந்த அண ப் பில் மிக
முக்கிய ொன

அல் லது

எதிர்வொதத்திற் குரிய

உருப் படுத்த ் மெய் யப் பட்டுை் ைது.
மூலப் மபொருை்ண யியலுடன்

மெயற் பொங் குகைின்

அறிவு

கற் கு ் ெமுதொயங் கை் விவரக்குறிப் பு

(profile

ontology)

கூடுதல்

ஒற் றுண யுை் ை

விருப் பவவணலமெய் பவரின் ஆர்வத்துடன் கூடிய ெமுதொயங் கை் ஆகு ் .
2. ககள் வி உருவொக்கம் : மஹொமலொஹன்
பகுதி-தொனியக்க ொன

வகை் வி

ற் று ் பிறர் (Holohan and others)

உருவொக்கணதத்

தரு ்

OntAware

ஒழுங் குமுணறணய எடுத்துணரத்தனர். உறவுெொர் தரவு அடிப் பணட நிர்வொக
ஒழுங் குமுணற (relational database management system) அடிப் பணடயிலொன இந்த
ஒழுங் குமுணற OWL-இல் குறிப் பிடப் பட்ட மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு
ஒழுங் குமுணறணய ஏற் கின் றது;
வகுப் பு-வநர்வு

உறவு

மதொடர்புணடய

வகை் விகணை

(class-instance

மூலப் மபொருை்ண யியல்
என்பனவற் றில்

ஒழுங் குமுணற

வகை் விகணை
சிக்கணல

அவற் றிற் கிணடயிலொன

எடுத்துணரக்கப் பட்ட

கருத்துக்கை் ,

உை் ைடக்கிய

உருவொக்க

ொற் றிப்

மெயற் பொங் குகை்

எல் லொ

இயலு ் .

புதிய

வவறுபொடுகை்

என்பனவற் றுடன்

relationship)

உருவொக்குகின் றது.

உை் ைவற் ணறயு ்

அடிப் பணடயில்
அடிப் பணடெ்

ற் று ் வகுப் பு-துணைவகுப் பு (class-subclass),

உறவுகைின்

பயன்படுத்துபவர்

சிக்கணலெ்

பின் மதொடரப் பட

மெய் ணகயில்
வவை்டு ்

என

ஹிரொஷி ொ (Hirashima) கூடுதலொக எடுத்துணரக்கிறொர்.
3. ஒரு சூழலில் ஒத்துப் கபொகும் கற் றல் (Adaptive learning in a context):
ஒத்துப் வபொகத்தக்க

விதத்தில்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

கற் றணல

ஒழுங் குமுணற

ஆதரிக்க

ஒரு

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.

மபர்கலங் கொவு ் கொர்சியொவு ் (Berlanga and Garcia) கற் கு ் நணடகளு ் (learning
styles) வெொதணனயு ் (test) வணகப் படுத்தப் பட்ட ஒரு ெட்டகத்ணத (framework)
எடுத்துணரத்தனர். ஒத்துப் வபொகு ் விதிகளுடன் (adaptive rules) கற் கு ் நணட
மபொருத்தமுற

(ஒத்திணெவொக)

ொறு ் .

ஹுஆங் கு ்

உடன்பைிபுரிவவொரு ் (Huang and his colleagues) மபொருை்ண
web)

உத்திகை்

வெர்க்கப் படுணகயில்

மின்-கற் றல்

வ

அவரது

வணல (semantic
் படு ்

என்று

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

138
ந ் பினொர்கை் . இது ஒரு மபொருை்ண யியல் சூழல்

ொதிரி, அறிவுத்திறனுை் ை/

நுை்ைறிவுை் ை தனிப் பட்ட மெயலி, கருத்துெொர் கற் றல்

வகொட்பொடுகை்

என்பனவற் றில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. புதிய மின்-கற் றல் ெட்டகத்தில்
கற் றல்

வெணவகை்

தரப் படுணகயில்

தனிப் பட்டவரின்

சிறப் பியல் பு ்

ஆர்வங் களு ் கருத்தில் மகொை் ைப் படு ் .
கல் விக்கு

மூலப் சபொருண்லமகள்

வின்ஸ்டன்–ெொமல ்

னில

இைந்து

பல் மதொழில் நுட்பப்
உருவொக்கப் பட்ட

மூலப் மபொருை்ண யியல்
ஈடுபடுத்தப் பட்டுை் ைது.
இைப் புகை் ,

for

Education

(O4E)):

ொனிலப் பல் கணலகழக ் , பிட்ஸ்பர்க் பல் கணலக்கழக ் ,

மெயிை்ட்-பீட்டஸ்பர்க்
என்பனவற் றொல்

(Ontologies

பல் கணலக்கழக ்
கல் வியில்

O4E

பயன்பொடுகளுக்கு
வணலதை ்

ஆய் வுக்கட்டுணரகை் ,

மூலப் மபொருை்ண யியல்

வவை்டி
கருவிகளுக்கு

மதொடர்புை் ை

தகவல் கை்

என்பனவற் ணறத் தருகின் றன. பல பைிப் பட்டணறக் கட்டுணரகை் குறிப்பிட்ட
மதொழில் நுட்பங் கணையு ்

கல் வியில்

அவற் றின்

வதணவணயயு ்

விைக்குகின்றன.
நடப் பிலுள் ள பயன்பொடுகள் :
Topic

Maps

4

E-learning

(TM4L):

டிெ்மெவொ,

டிெ்மெவ்

என்வபொரொல்

உருவொக்கப் பட்ட TM4L என்பது ISO XTM Standard-ஐப் பயன்படுத்தி கல் விெொர்
மபொருை் கணை பகிர்ந்துமகொை் ை அனு திக்கின் றது.
ொதிரி மூலப் மபொருை்ண யியல் ஒழுங் குமுணற
வணரபட ் 1: மெல் மூலப் மபொருை்ண யியல் (cell ontology)
வணரபட ் 2: மெல் வகொட்பொடு (cell theory)
5.10

திறலமவொய் ந் த

உயர்

ச யல் திறனுள் ள

கணிப் சபொறி

அடிப் பலடயிலொன தகவல் அலமப் பொக மூலப் சபொருண்லமயியல்
5.10.1 அடிப் பலடக் கருத்துரு
மூலமபொருை்ண யியல்

கலணவத்

தன்ண யொனது.

நொ ்

இவ் மவைிப் பொட்ணட இருமுணற வணரயணற விைக்க ் மெய் யவவை்டி வரு ் :
முதலில் அடிப் பணடக் கருத்துருவொக வணரயணற விைக்க ் மெய் யப் படு ் ;
பின் னர் இது முழுவது ொக வணரயணற விைக்க ் மெய் யப் படு ் .
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வஜ ் ஸ் மஹை்ட்லர் (James Hendler)

மூலப் மபொருை்ண யியணலப்

பின் வரு ொறு வணரயணற விைக்க ் மெய் கிறொர்: “ஒரு அறிவுத் மதொகுதியின்
முணறயொன வணரயணற விைக்க ் ” (“a formal definition of a body of knowledge”).
இது கூடுதலொக கலணவத்தன்ண யுறொ ல் எல் லொவற் ணறயு ் மதைிவொகக்
கொட்டுவதொல் /கூறுவதொல்

இது

மிக

நல் ல

வணரயணறவிைக்க ்

ஆகு ் .

இருப் பினு ் மூலப்மபொருை்ண யியல் ஒரு குறிப் பிட்ட அறிவுக்கைத்துடன்
(particular

field

of

knowledge)

அல் லது

மபொருட்கைின்

மதொகுப் புடன்

மதொடர்புபடுத்து ் ஒரு மபொருை் விைக்கெ் மெொற் வகொணவ (glossary)
பிற கருத்துருக்கைின் குழு

அல் லது

வடிணவ அணடயவியலு ் ஒரு சுருக்க ொகு ் .

இது வணகப் பொட்டியலின் நிணனவு எெ்ெ ொ? என்ற வகை் வி எழலொ ் . ஆ ்
இரை்டு ்

ஒற் றுண யுை் ைணவ

பொடப் மபொருை்

எனப்

வணகப் பொட்டியணல

விைக்கங் கணைெ்

பதிலைிக்கலொ ் .

முதலில்

உருவொக்கியபின் னர் அதில்

வெர்த்து

ஒரு

ஒரு

கூடுதல்

மூலப் மபொருை்ண யியணல

உருவொக்கவியலு ் . இதுதொன் விரு ் பத்தக்கது என்பது ெரியல் ல. ஒருவர் ஒரு
வணகப் பொட்டியணலப்

பொர்க்கவியல் லொது

என்பது

வபொன்று

ஒருவர்

மூலப் மபொருை்ண யியணலயு ் பொர்க்கவியலொது எனு ் வபொது, அவர் ஒரு
உருப் படுத்தணத

அல் லது

ொதிரிணயப்

பொர்த்து

அணதக்

கற் பணன

மெய் யவியலு ் .
5.10.2 பின்னணி: கூடுதல் ச யல் திறனின் கதலவ
கடந்த பல ஆை்டுகைொக XML தரவின் திறண யொன பரி ொற் றத்திற் கு
தன் முணனப் பு வொய் ந்த மதொழில் நுட்ப ொக

உருவொகியுை் ைது. XML

ற் று ்

அதன் திட்டங் கைின் ஆதரவொைர்கை் வைிக ் , அரசு, இரொணுவ நிறுவங் கை் ,
உலகைவில்

விரிந்த

வணல

(World

Wide

Web

(WWW)

என்பனவற் ணற

உை் ைடக்கு ் .
இன் று மூலப்மபொருை்ண யிலின் தர்க்க ் , மூலப் மபொருை்ண யியல்
ம ொழிகை் வழி நொ ் அறிணவப் பகுப்பொயவு ் பகிர்ந்துமகொை் ைவியலு ் ;
ற் று ் பகுத்தறிவுெ் மெயலிகை் (intelligent agents) மூலப் மபொருை்ண யியல் உை் ளுணறயு ் மபொருை்ண யில் குறிபீட்டின் (semantic markup) மபொருை்ண
துல் லியணதப் பயன்படுத்த மெய் லூக்க ் மெய் யப் படுை் ைது.
மூலப் மபொருை்ண யியல்

அதன்

அரிஸ்டொட்டில் கொலத்திலிருந்வத உை் ைது.
புரொதனத்தன்ண யில்

உை்ண யொன

வடிவத்தில்

மூலப் மபொருை்ண யியல் அதன்

“உை் ைது” அல் லது “இருக்கிறது” என்ற ஆய் ணவக்
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குறிப் பிட்டு நின் றது. இன் று மூலப் மபொருை்ண யியல் தரவு வணகப் பொட்டுத்
திட்டங் கை் , மபொருட்புல அகரொதிகை் (மெொற் கைஞ் சியங் கை் ) (thesauruses) ,
மெொற் மறொணககை் (vocabularies), முக்கியெ் மெொல் பட்டியல் கை் (key-word lists),
வணகபொட்டியல் கை்

என்பன்வணற

(taxonomies)

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

தரவின்

உை் ைடக்கு ் .

மபொருை்ண யியல்

ற் று ்

மதொடரியல் புரிந்துமகொை் ைணல ஊக்குவிகு ் . மூலப் மபொருை்ண யியலின்
ரபொன

வணரயணறவிைக்க ்

கருத்துருவொக்கத்தின்

குரூபரொல்

சிறப் பீடு

(Gruber’s)

(…specification

தரப்பட்டுை் ைது:
of

“…

conceptualization)”.

மநகிழ் ெசி
் யொகக் கூறினொல் அது “ஒரு மபொருை்ண க் கைத்திற் குை் இருக்கு ்
மபொருட்கணையு ் விதிகணையு ் (the things and rules that exist within a respective
domain)”

வணரயணற

விைக்க ்

மூலப் மபொருை்ண யியலின்

மெய் யு ் .

பின் வருவன

முக்கிய ொன

தனி ங் கணைக்

மகொை்டிருக்கின் றது:
(1) இது ஒரு சுருக்க ் , ஒரு தர்க்கவியல் கருத்துரு.
(2) இதன் வநொக்க ் அறிவு, கருத்துருக்கை் அல் லது மபொருட்கை் என்பதன்
குறிப் பிட்ட பரப்பிற் குை் உை் ைது
(3)

மூலப் மபொருை்ண யியலில்

மபொருட்கை்

அல் லது

கருத்துருக்கை்

அவற் றிற் கிணடவய உறவுகை் மகொை்டிருக்கு ் ; இந்த உறவுகை் மபரு ் பொலு ்
படிநிணலயொக

இருக்கு ் ;

ஆனொல்

எப் வபொது ்

படிநிணலயொக

இருக்கு ்

என்றில் ணல.
மூலப் மபொருை்ண யியல் கை் :
(1) தரப் பட்ட ஒழுங் குமுணற, பரப்பு அல் லது கைத்தின் கூறுகணை விைக்கப்
பயன்படுத்தல் லொ ் .
(2)

எவ் வொறு ஒரு அறிவு ஒழுங் குமுணறயின்

கூறுகை்

ஒன்றிற் மகொன்று

உறவுமகொை்டுை் ைன (அதொவது அணவ எவ் வொறு ஊட்டொட்ட ் மெய் கின் றன)
என்பணத விைக்கப் பயன்படுத்தலொ ் .
(3) ஒன்றொகத் மதொடர்புபடுத்தப் படுதல் அல் லது ெங் கிலியொல் இணைத்தல் .
பல

உறுப் பு

மூலப் மபொருை்ண

ஆய் வுகணைக்

உை் ைடக்கிய

ஒரு

முதன் ண யொன மூலப் மபொருை்ண யியல் இருப் பது ெொத்திய ொகு ் .
(4) அவற் ணற விைக்கு ் வழியொக ஒரு

ொதிரியில்

ொதிரிப் படுத்தல் அல் லது

உருப் படுத்த ் மெய் தல் .
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(5) மெயற் ணகப் பட்டறிவின் வவறுபட்ட அைபுகணை அணடய அவற் றின்
தர்க்கத்ணத ம ன் மபொருைில் உை் ளுணறயெ் மெய் யலொ ் .
5.10.3 மூலப் சபொருண்லமயியலல அகக்கொட்சியொய் க் கொணுதல்
மூலப் மபொருை்ண யிணல அகக்கொட்சியொய் கொை்பதன் நல் ல வழி மிக
எைிதொன ஒன்ணற

ொதிரிப் படுத்துவதொகு ் . ம ொஸ்மெல் லொவின் (Moschella’s)

மூலப் மபொருை்ண யியல்

வணரயணறவிைக்க ் :

கைத்திற் குை் உை் ை மபொருை் களு ் விதிகளு ் ” .
கருத்துருக்கை் அல் லது உை்ண

“…மபொருை்ண க்

“மபொருை் கை் ” என்பதில்

வொழ் க்ணக மபொருை் கை் வபொன்ற அருவ

அல் லது பருண ப் மபொருை் கணை உட்படுத்தவியலு ் . “விதிகை் ” என்பது
மபொருை் களுக்கு

அல் லது

மபொருை் கணைப்

பற் றியணவகளுக்கு

இணடவய

உை் ை உறவுகணை ஆளு ் விதிகை் என்பணதக் குறிக்கு ் . எ.கொ. “தொனியக்க
வொகனங் களுக்குெ் ெக்கரங் கை் உை்டு” – “ெக்கரங் கை் இரை்டிற் குக் கூடுதல்
ஐந்திற் குக்

குணறந்த

எை்ைிக்ணகயில் லனணவ”.

“வபொட்டிெ்

சிற் றூர்தி

தொனியக்க ஊர்திகைின் ஒரு வணக”. “மபொருை்ண க் கை ் ” என்பது ஒரு
குறிப் பிட்ட

ை்டல ் அல் லது எல் லொப் மபொருை் கைின் பிரபஞ் ெத்திலிருந்து

பிரித்மதடுக்கப் பட்ட ஒரு குறிப் பிட்ட “உலக ் ”.
மூலப் மபொருை்ண யியல் உை்ண யொக இருக்கிறவற் ணற விைக்கப்
மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப் படு ் . விலங் குப் பரொ ரிப் பு பற் றிய அறிவின்
உை்ண யொன மதொகுதி அல் லது ஒரு குறிப் பிட்ட இரொணுவ ஆயுதப் பணடயொல்
பயன்படுத்தப் பட்ட உை்ண யொன பணடக்கலெ்ெொணல.
கீவழ

ொதிரியொக்கப் பட்ட எைிதொக்கப் பட்ட மூலப் மபொருை்ண யியல்

தொனியக்க

ஊர்திகணை

உருவொக்கு ்

அண யு ்

இருப் மபொருை் கணையு ்

மதொழிற் ெொணலயின்

(entities)

பகுதியொக

அவற் றிற் கிணடவயயுை் ை

உறவுகணையு ் கொட்டு ் .
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700

அ ் புக்குறிகை் கருத்துருக்களுக்கு அல் லது மபொருை் களுக்கு இணடவயயுை் ை
உறவுகணை உருப் படுத்த ்

மெய் யு ் . அ ் புக்குறி “உரிண யொைர்” என்ற

உறவிலிருந்து மவைிவய சுட்டிகொட்டுகிறது; அவற் ணற
படங் களுடன்

இணைக்கபட்டுை் ை

அணவ மவைிப் படு ்

சிறப் புப் பை்புகைொகக்

கொைவியலு ் .

வபொர்டு வ ொட்டொர் க ் மபனி “தொனியக்க ஊர்தி உற் பத்தியொைர்” வகுப் பின்
துணைவகுப் பின் வநர்வொகு ் ; “தொனியக்க ஊர்தி” என்பது “வ ொட்டொர் ஊர்தி”
என்பதன் துணைவகுப் பொகு ் . “டொரஸ் உற் பத்தியொைர்/Taurus’s manufacturer”
என்பது வபொர்டு வ ொட்டொர் க ் மபனி/Ford Motoar Co.
க ் மபனி/Ford Motoar Co

வபொர்டு வ ொட்டொர்

என்பது வபொர்டு டொரஸ்/Ford Taurus என்பணத

உற் பத்தி மெய் கின் றது.
“வ ொட்டொர் ஊர்தி/motor vehicle” என்பது ் “கொர்பவரஷன்/ corporation”
என்பது ் அவ ரிக்க தொனியங் கு ஊர்தி உற் பத்தி வகுப் புகைின் (American
automobile manufacturing classes) மபொருை்ண க் கைத்தில் வகுப் புகைொகு ் .
வகுப் புகை் என்பன தனிப் பட்ட குைங் கணைக் மகொை்டு குழுக்கை் அல் லது
வணகப் பொடுகை் ஆகு ் .

“தொனியங் கு ஊர்தி/automobile” என்பது “வ ொட்டொர்

ஊர்தி/motor vehicle” வகுப் பின் துணை வகுப் பொகு ் . “motor vehicle/வ ொட்டொர்
ஊர்தி”

என்பதன்

பிற துணை வகுப்புகை் படத்தில் கொட்டப் படவில் ணல

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

143
என்றொலு ்

டிரொக்டர்/tractor”

“டிரக்/truck”

வபொர்க்லிப் ட/் forklift”

என்பவணகணையு ் உட்படுத்தவியலு ் . “தொனியக்க ஊர்தி உற் பத்தியொைர்/
என்பது

automoblile”

“உற் பத்தியொைர்/nanufacture”

வகுப் பின்

துணைவகுப் பொகு ் . இப் மபொருை்ண க் கைத்தில் “உற் பத்தியொைர்” வகுப் பின்
பிற துணைவகுப்புகை்

“ணடயர் உற் பத்தியொைர்/tire manufacturer” அல் லது “

கை்ைொடி உற் பத்தியொைர்/ glass manufacturer” என்பணத உை் ைடக்குவதொகக்
கருதலொ ் .
மூலப் மபொருை்ண யியலில்
பருப் மபொருைொகவவொ

“மபொருை் /thing” அருவ ொகவவொ (abstract)
இருக்கலொ ்

(concrete)

மகொை் ைவு ் . வகுப்புகளு ்

என்பணத

துணைவகுப் புகளு ்

நிணனவில்

அருவங் கைொகு ் ; அணவ

உை்ண யில் ந து உை் ைத்ணதத் தவிர வவமறங் கு ் மவைிவய இருப் பதொகத்
மதரயவில் ணல.

அணவகை்

உருப் படுத்தங் கைொக

ந து

உை் ைங் கைில்

ஏவதொ

சிலவற் றின்

ட்டு ் இருக்கின் றன அல் லது உை்ண யில் இருக்கு ்

மபொருை் கைொக இருக்கின் றன.
Ford Taurus LX என்பது உை்ண
பொர்க்கவு ்

மதொடவு ்

இயலு ் .

எடுத்துக்கொட்டொகக்/வநர்வொகக்

இருப் புப் மபொருை் .

அது

தொனியக்க

அணத

ஒருவர்

துணைவகுப்பின்

கொட்டப் படுகின்றது.

OOP

கணலெ்

ஒரு

மெொல்

அடிப் பணடயில் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு/வநர்வு என்பது உை்ண ப் மபொருைொகு ் .
மபொதுவொக அது உை்ண யொய் உை் ை ஒன்றொகு ் ; அணதப் பிற ‘இயல் பு எதிர்
கருத்துரு’ வழியில் மதொடவவொ கொைவவொ இயலு ் . OOP கணலெ்மெொல் லில் ஒரு
மபொருை் என்பது ஒரு வகுப் பு அல் லது ஒரு துணைவகுப் பு என்பதிலிருந்து
மதொடங் கப் பட்டது அல் லது என்பதன் எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
இவ் வணரயணற விைக்கத்திற் கு ்

“…

ஒரு

கிைொெரியின் வடிவத்ணத

எடுக்கு ் ஒரு சுருக்க ொக்க ் /அருவ ொக்க ் அல் லது ஒரு குறிப் பிட்ட அறிவுக்
கைத்தில் மதொடர்புை் ை கருத்துருக்கைின் அல் லது மபொருை் கைின் பிற குழு
”

என்ற

வணரயணற

விைக்கத்திற் கு ்

உை் ை

்

முரை்பொடின்ண ணயக்

கவனிக்கவு ் .
வகுப் புகை் ,
அடிப் பணடக்

எடுத்துக்கொட்டுகை் ,
கருத்துருக்கணைப்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வுகை்

பகுதிக்குை் வரு ் உை்ண ப் மபொருை்

மபொருை் கை்

என்பன

புரிந்துமகொை் ை
உை்ண

உலகின்

பின் வரு ்
உதவு ் :

ஒரு குறிப்பிட்ட

ற் று ் கருத்துருப் மபொருை் என்ற இரு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

144
மபொருை் கணையு ்

அவற் றிற் கிணடயிலொன

(things)

உறவுகணையு ்

மகொை்டிருக்கு ் .
மூலப் சபொருண்லமயியல்

5.10.4

சமன்சபொருளின்

கநொக்கமும்

பயன்பொடும்
பல் வவறுபட்ட இலக்குகணை அணடய உருவொக்கப் பட்ட ம ன் மபொருைில்
(software)

மூலப் மபொருை்ண யியலின்

பை்பியல் புகை்

சிறப் பியல் புகை்

தர்க்க ்

(characteristics),

(logic)

அடக்கவியலு ் . இன்று மூலமபொருை்ண யியல்
ம ன் மபொருைின்

பயன்பொடுகைில்

மிகப்

(properties),

என்பனவற் ணற

ஆய் வொல்

இயக்கப் படு ்

புகழ் வொய் ந்தணவ

அறிவு

உருப் படுத்த ் (knowledge representation), மெயற் ணக அறிவு (artificial intelligence),
தகவல் மதொழில் நுட்ப ் (information technology) என்ற கைங் கைில் உை் ைன.
அறிணவ
வ

இட ொற் ற ்

மெய் யவியலு ்

ந து

திறனில்

கூறத்தக்க

் பொடுகணை விணைவிக்க இப் பொடங் கை் (disciplines) வணலதைத்தின் மீது

கவனக்குவிப் புடன் இைந்துை் ைது.
பின் வரு ்

விவொதங் கை்

பகுத்தறிவுவுை் ை

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணையு ்

மெயலொை்ண கணையு ்

பயன்படுத்துவதில்

வணலதைமு ்

மதொழில் நுட்மு ்

மெய் யு ்

(intelligent

வணலதைத்துடன்
மிகப் மபரிய

agents)
உறவுை் ை

பங் கைிப்ணப

அங் கீகரிக்கின் றது/ஒப் புக்மகொை் கின் றது. இருப் பினு ் மதொழில் நுட்பத்தின்
பயன்பொடு வணலதைத்துடன்
ணறமபொருை் அல் ல.

எல் ணலபடுத்தப் பட்டுை் ைது என்பது இதன்

மதொழில் நுட்பத்ணத வணலதைத்திற் கு மவைியிலு ்
உை் ைடக்கிய

எந்தெ்

சூழலிலு ் பயன்படுத்தவியலு ் . வதர்ந்மதடுக்கப் பட்டெ் சூழல் jawa

ற் று ்

mainframe,

networked

environments

உணரக்

marked-up

மதொழிநுட்பத்துடன்

வகொப் புகளுடன்

இணயபுடன்

மதரிந்மதடுக்கப் பட்ட

என்பனவற் ணற

இணயபு

இருக்கு ் .

ம ொழியொக

மகொை்டிருந்தொல் ,

இப் பயன்பொடுகளுக்கு

இது

இருந்தொல்

ஜொவொ

என்று

சிறப் பொகத்

வதணவப் படொது.
World Wide Web Consortium, DARPA

ற் று ் ஐவரொப் பிய ஐக்கியநொடுகைின்

அறிவு உருப் படுத்த ் / மெயற் ணக அறிவு ெமுதொயங் கைின்
உறுப்பினர்கை்

கொரை ொக மபொருை்ண யியல்

பல் வவறுபட்ட

வணல / Semantic Web

வதொன்றுகின்றது. Semnatic Web என்பது டி ் மபர்னர்ஸ்-லீ (Tim Berners-Lee)
என்பவரின்

பணடப்பொகு ் ;

இவர்தொன்

அெல் /ஆதொர

வணலதைத்ணதயு ்
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(original Web) உருவொகியவரொவொர். ஆதொர வணலதை ் HTML markup (அல் லது
அணடயொைப் படுத்தல் /annotation) பக்கங் களுடன் ஆவைத்ணத ண ய ொய் க்
(document-centric) மகொை்டது வபொன்று மபொருை்ண

வணலயு ் மபொருை்ண

அணடயொைப் பக்கங் களுடன் ஆவை-ண ய ் மகொை்டதொய் இருக்கு ் .
ரபொன

அணடயொைப் படுத்தல்

HTML

மபொருை்ண யியல் அணடயொைப் படுத்தல்
வவறுபொடு

முதல்

பயன்படுத்தப் படு ்
ம ொழி

Hypertext

நிணலயில்
ம ொழியில்

Markup

என்பதற் கு ்

என்பதற் கு ் இணடயில் உை் ை
அணடயொைத்ணத

உை் ைது. ஆர ் பத்தில்

Language

புதிய

உருவொக்கப்

பயன்படுத்தபட்ட

என்பதொகு ் .

(HTML)

இது

ஒரு

எல் ணலக்குட்பட்ட ம ொழியொகு ் ; இது ஆவைங் கை் ஒரு பிமரௌெரொல் (browser)
பொர்ணவயிடபடுணகயில்

ஆவைங் கை்

எவ் வொறு வதொன்றவவணு ் என்று

ட்டு ் கூறுகின் றது. இதில் தரவு ெ ் பந்தப் படொது.
முரைொக
தரவுகணைக்

மபொருை்ண யியல்

அணடயொைப் படுத்தல்

மகொை்டிருப் பதற் கு

ெொத்திய ல் லொத

மிகக்

கூடுதலொக

அனு ொனிக்கவியலு ்
மகொை்டிருக்கவு ்

அதிகொர ்

ற் று ்
அதிகொர ்

அணடயொைப் படுத்தல்

ஆவைங் கைி

தருவதுடன்

வநர்த்தியொக்கப் பட்ட/ம ருகிடப் பட்ட,

புரிந்துமகொை் ைவியலு ்
தருகின் றது.

(semantic

முன்னொல்
தரவுகணைக்

மபொருை்ண யியல்
உை் ைர்ந்த

markup),

மபொருை்ண

மகொை்டிரொத எைிண யொன எழுத்துக் வகொர்ணவணயப் பயன்படுத்துவதற் குப்
பதிலொகெ்

மெொற் கைின்

அடிப் பணடயில்
உை் ைடக்கிய)

மபொருை்ண கை்

(வணலதைத்திற் கு

அல் லது

மவைிவய

மபொருை்ண யியல்

உை் ை

உை் ைடக்கத்தில் /மபொருைடக்கத்தில்

உை் ைடகத்ணதயு ்
வதடுவதற் கு ்

பிற

மெயற் பொங் குகணைெ் மெய் யவதற் கு ் வவை்டிய திறணன அைிக்கின் றது.
எடுத்துக்கொட்டொக

“நட்ெத்திரங் கை் ”என்பணதத்

வதடி

நட்ெத்திரக்

கூட்டங் கைிலிருந்து ஹொலிவுட் நட்ெத்திரங் கை் வணரப் மபறுவதற் குப் பதிலொக
நொ ்

இப் வபொது

ஒரு

எடுத்துக்கொட்டொன/சிறப் பொன

இயந்திரத்ணதப்

பயன்படுத்தி வதணவயொன நட்ெத்திரக் கூட்டங் கைின் நட்ெத்திரங் களுக்கு
ந து வதடணலக் கட்டுப் படுத்திக்மகொை் ைலொ ் .
இ ் மூலப் மபொருை்ண யியல் தொன்
துல் லியத்திற் குப்
வ லு ்

பின் னொல்

உை் ை

ொதிரியொன

தர்க்கத்திற் குப்

மூலப்மபொருை்ண யியல்

அணடயொைப் படுத்தப் பட்ட

அ ்

ஆய் வு

ம ொழிகை்

தொன்

வ

் பட்ட

மபொறுப் பொனதொகு ் ;
அடிப் பணடயிலொன
வநரடியொகவு ்
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தனித்தன்ண யொகவு ் அ ்

ொதிரியொன தர்க்கத்ணத நிணறவவற் றுவதற் குப்

மபொறுப் பொனதொகு ் .
5.10.5. மூலப் சபொருண்லமயியல் அலடயொளப் படுத்தலின் துல் லியம்
எவ் வொறு
வ

தகவல்

் படுத்த

அல் லது

மபொருை்ண யியல்

மூலமபொருை்ண யியலின்
தருகின் றனர்

பரி ொற் றத்தில்
உை் ளுணற

தகவணல

என்பணதத்

துல் லியணத

அணடயொைப் படுத்தலில்

தர்க்கத்ணத

விைக்கப் படவவை்டியதொகு ் .
எணதத்

அறிவின்

மெய் வது

நுகர்வவொர்

துல் லிய ொகப்

உை் ை
என்பது

வினிவயொகிப் பவர்

புரிந்துமகொை் கின் றனர்

என்பணத உறுதி மெய் ய மூலப் மபொருை்ண யியல் -இயக்கத் தர்க்கத்ணத
(ontology-driven

மபொருை்ண யியல்

logic)

அணடயொைப் படுத்தலுக்குை்

உை் ளுணற மெய் யு ் விஷய ் முக்கிய ொனதொகு ் . மூலப் மபொருை்ண யியல்
ஆய் வு

அதன்

உை் ைடக்கத்ணத

மெய் துை் ைதொல்

துல் லிய ொக

உை் ைொர்ந்த/ஆற் றல் மிக்க

குணறக்கப் படுகின்றது.

வணரயணற

விைக்க ்

மபொருை்ண

மூலப் மபொருை்ண யியல்

யக்க ்

இெ்மெயல் பொட்டிற் குத்

துணைபுரிகின்றது; ஏமனன்றொல் அதன் பயன்பொட்டிற் கொன உடன்பொடுகை்
ற் று ் அதன் துல் லிய ொன மபொருை்ண கைின் விரிவொன புரிதல் என்பன
தகவலின்

பரி ொற் றத்திற் கு

முன்னவர

மபறப் படுகின் றது.

ஒவ் மவொருவரு ் ஒரு பரி ொறத்திற் கு – வழங் கலின்

அதொவது

மூல ொக

உதவி

மெய் யு ் மபொருை்ண யியல் அணடயொைப் படுத்தல் , விதி அடிப் பணடயிலொன
அனு ொனிகு ்
பகுத்தறிவுை் ை
துல் லிய ொக

பகுத்தறிணவ
மெயலி

ற் றவர்

–

அறிவர்;

நணடமுறப் படுத்து ்

எமனன்றொல்

எணதப் பற் றி

ஒவர

நுகர்வவொரொகப்
வபசுகிறொர்

என்று

மூலப் மபொருை்ண யியணலப்

பயன்படுத்த அவர்கை் முன் கூட்டிவய மபொறுப் ணப ஏற் றுை் ைனர்.
அந்த

வநொக்கத்திற் கொக

மூலமபொருை்ண யியல் ெொர்
அணடயொைப் படுத்தலில்
மெயலியொலு ்

விவெெ ொக
தர்க்கமு ்

உை் ளுணறயு ்

பிமரௌெரொலு ்

ஒரு

பகுத்தறிவுை் ை

இயந்திர ் -படிக்கவியலுவதொகு ் .

ஆய் வு

மெய் யலொ ்

கைிப்மபொறிணய

அது

மபொருை்ண யியல்

அறிவு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
என்றொல் ,

எழுதப் பட்ட

“ஒரு

இயந்திர ் -படிக்கவியலுவதொகெ்
மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வில் பயன்படுத்தப் பட்டுை் ை கணலெ்மெொற் கணை திறண யொய் ணகயொை
அனு திக்கின் றது; இக்கணலெ் மெொற் கை் இத்தகவணலப் புரிந்துமகொை் ளு ்
பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அர்த்தத்ணதத் தரு ் . கைிப்மபொறி இெ்மெொல் லின்
எந்த ஆழ ொன அர்த்தத்திலு ் இத்தகவணலப் புரிந்துமகொை் ைொது; ஆனொல்
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பயன்படுத்துபவர் புரிந்துமகொை் ளு ் கணலெ் மெொற் கணை அது திறண யொகக்
ணகயொளுகின் றது.
இணடயில்

ஒரு

றுபடியு ்

இது

பயன்படுத்துபவருக்கு ்

கருத்துப் பரி ொற் ற

முணறணய

கைிப் மபொறிக்கு ்

அனு திக்கின் றது;

இது

பயன்படுத்துபவர் வதணவகை் , விருப் பங் கை் , கட்டுப் பொடுகை்

என்பனவற் ணற உருப் படுத்த ் மெய் யு ் ம ன் மபொருை் விணைமபொருை் கைின்
உற் பத்திணய ெொத்திய ொக்குகின் றது. “
அறிவின்

பரி ொற் றத்ணத

பொர்க்கவியலு ் .

இரை்டு

மெயற் பொங் குகைொகப்

முதல் வநர்வில் அறிவு பரி ொறப் படுகின் றது; அதொவது

மூலமபொருை்ண யியலுக்கு ்

மபொருை்ண யியல்

அணடயொைப் படுத்தலுக்கு ் உட்பணடயொனது. இது குறிப்பிடப் பட்ட அறிணவ
அதொவது

மபொருை்ண யியல்

உை் ளுணறந்துை் ை

அணடயொைப் படுத்தலில்

ஏற் கனவவ

மபொருை்ண க்கை

ெ ் பந்தப் படுத்து ் /உட்படுத்து ் .

அறிணவ

இரை்டொவது வநர்வு ஒரு பகுத்தறிவுை் ை

மெயலியொல் பயன்படுத்தப் படு ் அனு ொன இயந்திரத்ணத (inference engine)
ெ ் பந்தப் படுத்து ் /உட்படுத்து ் . (ஏற் கனவவ) இருக்கின் ற மபொருட்புல அறிவு
மெயலியொல்
அல் லது

அணுகப் படு ்

விதிகணைப்

தங் கியிருக்கு ்

மபொழுது புதிய அறிவு அனு ொனிக்கப் படு ்

பயன்படுத்திய

கட்ணடவிரல்

பின் னர்

விதிகணைப்

அல் லது

இயந்திரத்தில்

பயன்படுத்திய

பின் னர்

உய் த்துைரப் படு ் .
5.10.6 மூலப் சபொருண்லமயியலல உருவொக்குவதில் உள் ள சகொள் லககள்
அல் லது படிகள்
மூலப் மபொருை்ண யியணல

உருவொக்கு ்

மெயல் பொடு

தற் மபொழுது

“மூலப்மபொருை்ண யியல் ஆய் வுப் மபொறியியல் / ontology engineering” என்று
அணழக்கப் படுகின் றது. மூலப்மபொருை்ண யியல் ஆய் வுகை் மபொருத்த ொன
பயிற் சிணயக் மகொை்ட

ற் று ் பொடப்மபொருை் -வல் லுனர்களுடன் இணைந்து

த து மெயணலெ் மெய் யு ் ஆட்கைொல் உருவொக்கப் படு ் .
பரவலொகக்
வநொக்கத்ணதயு ்
கூறுகணையு ்

கூறினொல் ,
பயணனயு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
விைக்குவதொலு ்

அதன்

அதன்

முக்கிய ொன

(மபொருை் கை் , கருத்துருக்கை் , வகுப் புகை் ) உறவுகணையு ்

அணடயொைங் கொை்பதொலு ்

ற் று ்

மபொருை்

யக்கமில் லொத

வணரயணறவிைக்கங் கணை உருவொக்குவதொலு ் மபறப் படு ் .
மநொய்

ற் று ்

க்கினஸ் (Noy and McGuiness) பின்வரு ் படிகணைப்

பரிதுணரகின் றனர்:
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1.வநொக்க ் ,

மபொருட்புல ் ,

மூலப்மபொருை்ண யியலின்

பயன்பொடு

என்பனவற் ணற அணடயொை ் கொைவு ் .
2.இருந்தொல் முன் னவர உை் ை மூலப் மபொருை்ண யிணலப் பயன்படுத்தவு ் .
3.மூலப்மபொருை்ண யியலின்

முக்கிய ொன

கணலெ்மெொற் கணை

அணடயொை ் கொைவு ் .
4.

வகுப்புகை் ,

துணைவகுப்புகை்

ற் று ்

அணவகைின்

படிநிணலகை்

என்பனவற் ணற அணடயொை ் கொைவு ் .
5.

வகுப் புகை் ,

மபொருை் கை்

அல் லது

கருத்துருக்கை்

என்பனவற் றின்

தனித்தன்ண கணை அணடயொை ் கொைவு ் .
6.ஒவ் மவொரு தனித்தன்ண கைின் அனு திக்கபட்ட

திப் புகை் ,

திப் பு வணக

தனித்தன்ண களுடன்

மபொருந்து ்

வபொன்றவற் ணற அணடயொை ் கொைவு ் .
7.

மபொருை் கைின்

அனு திக்கப் பட்ட

திப் புகணைக் மகொை்ட உை்ண யொன மபொருை் கணை வணரயணற விைக்க ்
மெய் து ஒவ் மவொரு வகுப் பின் அல் லது துணைவகுப் பின் எடுத்துகொட்டுகணை
உருவொக்கவு ் .
3.10 நிலறவுலர
முன் னர் கொட்டியபடி மூலப்மபொருை்ண கை் பல நூற் றொை்டுகளுக்கு
முன் னர் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டன;
ஆரொய் ெ்சிக்கு ்

அணவ இப் மபொழுது ஆர்வத்திற் கு ்

கவனக்குவிப் பு

இட ொகு ் .

மூலப் மபொருை்ண யியல் கைிலிலிருந்து மிகக் கூடுதலொன எதிர்பொர்ப்புகை்
அணவ

மபொருை்ண

வணல

(Semantic

Web)

என்பதில்

மெய் யு ்

பங் கைிப் பிலிருந்து வருகின்றது; இது மிக அறியப் பட்டுை் ை உலகைொவிய
மெொல் வணல (World Wide Web (WWW) என்பதன் அடுத்த தணலமுணறயொகு ் .
தற் வபொதுை் ை மெொல் வணல பில் லியன் கைக்கொன
தரத்ணத

ொற் றியது வபொன்று Semantic Web என்பது ் இணத மீை்டு ் மெய் யு ் ;

மூலப் மபொருை்ண யியல்
வகிக்கவிருக்கின் றது.
முக்கியெ்

இ ்

மெொற் கைொல்

ணகயொைவியலு ்

திறன்

உதவப்படுதல்
வழியொக
சூழல்

திறன் கணையு ்

படுத்தவியலு ்

ொற் றதில்

முக்கியப்

தட்ணடயொன பனுவல் கைொல்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
(inference)

க்கைின் வொழ் ணகத்

அறிவின்

இறுதியில்

(உணரகை் ) அல் லது

என்பணதக்

அருவக்

மதொடர்பொன

பங் கு

கருத்துருக்கணைக்

வதடலுக்கு

இயந்திரத்தொல்

மீைப் பயன்படுத்தலுக்கு ்

கொட்டிலு ்
ஊகத்திற் கொன
மெயல் முணறப்
பங் கீட்டிற் கு ்
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அனு திக்கின் றது.

மூலப்மபொருை்ண யியல் கை்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

உருவொக்க ்

ற் று ்

(பகுதி-தொனியக்க

ற் று ்

முழு

தொனியக்க மநறிமுணறகை் ) இவற் றுடன் கூடிய மபொருை்ண யிெொர் தகவல்
மீட்பின் ெொத்தியங் கை் முன் னர் கூறப் பட்டுை் ைது.
இருப் பினு ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

வணலப் பின் னல்

அறிவு

உருப் படுத்ததிற் கு

எல் ணலப் படுத்தப் படவில் ணல;
கருத்திற் மகொை்ட
எடுத்துக்கொட்டு

எந்த

உலகவ ொன

அணவ

அறிவு

பங் கீட்டுப்

ட்டு ்
பயன்பொட்ணடக்

அடிப் பணடக்கு ்

பயன்படு ் .

ஒரு

ருத்துவ விடுதியின் முக்கிய ொன/மநருக்கடியொன தரவு

அடிப் பணடணய

ெரியொக

உருப் படுத்த ்

மெய் யவதற் கு

மூலமபொருை்ண யியலின் பயன்பொடு ஆகு ் ; “கூட்டு நிறுவன நிணனவகதின்
(Corporate Memory)” முக்கியத்துவணதப் புரிந்துமகொை்டதன்

வைர்ெ்சி பல

நிறுவனங் கை் அறிவு நிர்வொகத்திற் கு ஒவர ஒழுங் குமுணறகைில் விருப் ப ்
கொட்டு ் என்று உறுதியைிக்கின் றது.
இறுதியொக,
வ

் படுத்தப் பட்ட

மபரிய

வவறுபட்ட

அறிவு

நிர்வொகத்திற் கு

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணைப்
மூலப் மபொருை்ண யியல் கணைக்
உருவொக்க

உதவு ்

என

கருவிகளு ்

மநறிமுணறகளு ்

அல் லது

பயன்படுத்து ்
கூடுதல்

எைிதொக

அடிப் பணடப் பகுத்தறிவுடன் மெயலொற் ற இயலு ்
இணவ அறிவின் டிஜிட்டலொகத்தின் திணெயில்
உலகத்ணத எடுத்துெ் மெல் லு ் . இப்புலத்தில்

அல் லது

ற் று ்

எதிர்பொர்க்கப் படுகின்றது.

மீட்புக்கு
மபொதுவொக

இயந்திரங் கை்

என்பதன்

கொரை ொக

ற் மறொரு அடிணய வநொக்கி
ஏற் படு ்

முன்வனற் றங் கை்

தற் கொல வொழ் க்ணகயில் கூடுதல் தொக்கத்ணத ஏற் படுத்து ் .
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இயல் 6
மூலப் சபொருண்லமயியல் உருவொக்கம்
6.1 முன்னுலர
மெௌவொ (J.F. Sowa, 1996, 14) ) “Ontologies for knowledge sharing” என்ற த து
உணரயில்

மூலமபருை்ண யியல்

மூலமபருை்ண யியல்

ஆய் வு

ஆய் வு,

(terminological

கணலெ்மெொல் ெொர்
மவைிப் பணட

ontology),

உை்ண யொக்கப் பட்ட மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு (axiomatized ontology)
என்பணவகளுக்கு முணறயல் லொ விைக்கங் கை் தருகிறொர்:
மூலப் மபொருை்ண யியல்
மபொருை்ண க்கைத்திவலொ
இருக்கிற

அல் லது

சிறப் பொக்க ் .

ஆய் வு

(domain)

இருக்கவியலு ்

முன்னர்

எதொவது

(ontology):

மபொருை்

பரப் பிவலொ

(subject

இருப் புப் மபொருை் கைின்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

area)

வணககைின்

வணக-துணைவணக

உறவொல் பகுதி நிரலில் ஒழுங் கண க்கப் பட்ட கருத்துருக்களுக்கு ் உறவு
வணககளுக்கு ் மபயர்கைின் மதொகுப்பொல் சிறப் பீடு மெய் யப் பட்டுை் ைது.
முணறயொன

மவைிப் பணட

விைக்கங் களு ்

உை்ண யு ்

(formal

மூலப் மபொருை்ண யியலில்

வணரயணற

axioms)

சில

அல் லது

எல் லொக்

கருத்துருக்களுடனு ் உறவுகளுடனு ் மதொடர்பு படுத்தப் பட்டிருக்கலொ ்
கணலெ்மெொல் ெொர் மூலப் மபொருை்ண யியல் (terminological ontology): த து
பயன்பொட்டில்

வதணவயொன

ற் று ்

நிர்ையிக்கு ் மவைிப் பணட உை்ண
முழுவது ்

வபொது ொன

கட்டுப் பொடுகணை

ற் று ் வணரயணற விைக்கங் கைொல்

சிறப் பீடு மெய் யப் படொத கருத்துருக்கணையு ்

உறவுகணையு ்

மகொை்ட மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு.
மவைிப் பணட உை்ண யொக்கப் பட்ட மூலப் மபொருை்ண யியல் (Axiomatized
ontology):
எதொவது

தொ ொகவவ தர்க்க ொக ம ொழிமபயர்க்கவியலு ் தர்க்கத்தொவலொ
கைினி

ெொர்ந்த

ம ொழியொவலொ

கூறவியலு ்

மதொடர்புை் ை

மவைிப் பணட உை்ண யுகணையு ் வணரயணற விைக்கங் கணையு ் மகொை்ட
கருத்துருக்கணையுணடய மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு.
மெௌவொ

WordNet,

மூலப் மபொருை்ண யியல் கைொகக்
கணலெ்மெொல்

Cyc

என்பனவற் ணற

கூறுகின்றொர்.

மூலப் மபொருை்ண யியலொகவு ்

நொ ்
Cyc-ஐ

மபரிய
WordNet-ஐ
மவைிப் பணட
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உை்ண யொக்கப் பட்ட மூலப் மபொருை்ண யியலொகவு ் வணகப் படுத்தல் லொ ் .
மெௌவொ வ லு ் பின்வரு ொறு கூறுகிறொர் (Sowa 1996, 14): கணலெ்மெொல்
மூலப் மபொருை்ண யியல் தர்க்கவியலில் மவைிப் படுத்தவியலு ் என்றொலு ் ,
வதணவப் படுகின்ற

தர்க்கவியல்

ொதிரிகை்

மபரு ் பொன்ண யு ்

எைிண யொனது ் , குணறந்த அைவு மவைிப் படுத்து ் தன் ண

மகொை்டது ் ,

முழு முதல் நிரல் பயனிணல கைிப் புமுணறணய விட கூடுதல் கைிப் பு
மெய் யவியலுவது ொகு ் . கணலெ்மெொல் ெொர் மூலப் மபொருை்ண யியலுக்கும்
மவைிப் பணட
இணடயில்

உை்ண யொக்கப் பட்ட

மூலப்மபொருை்ண யியலுக்கு ்

உை் ை வவறுபொடு அைபு ெொர்ந்தவதயன்றி வணகெொர்ந்ததல் ல.

மவைிப் பணட

உை்ண யொக்கப் பட்ட

மூலப் மபொருை்ண யியல்

கணலெ்மெொல் ெொர் ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் ணவ விடெ் சிறிதொகு ் ; ஆனொல்
அவற் றின் மவைிப் பணட உை்ண களு ் வணரயணற விைக்கங் களு ் கூடுதல்
கலணவத்தன்ண யொன ஊகத்ணதயு ் கைிப் புகணையு ் ஆதரிக்கலொ ் .
மெொற் கை்

முணறயொன

ஒழுங் குமுணறகைின்
வநொக்க ்

ற் று ்

வவறுபொடுகணையு ்

உை் ைடக்கத்தொவலொ

மதொடர்புற் றதன் ண யின்
பயன்பொட்டின்

பரப் பு

பகுதி

இணயபொவலொ

கருத்ணத

அடிப் பணடயில்

ட்டு ன்றி
முக்கிய ொன

னதிற் குக் மகொை்டுவருகின் றது. மெொற் கைஞ் சியங் கை்

மபரு ் பொன்ண யு ் ஆவைங் கணைப் பற் றியு ் ஒருவணக மகொை் ணககைில்
எைிய ம ய் யொன கூற் றுக்கைில் பயன்படுத்துகிற ம ொழித் மதரிவணடவுகை்
ஆகு ் : d என்ற ஆவை ் (ஒரு கைத்தின் தனிநபர்) c என்ற தணலப் ணபக்
(மதரிவணடவின் ம ொழித் தனி
மெொற் கைஞ் சிய
ஆவைத்ணத

ஒருமபொருை்

அணுகு ்

ொன ஒரு கருத்துருணவக்) ணகயொளு ் .

பன் ம ொழி

அண ப் பொகெ்

ற் று ்

படிநிணல

மெயலொற் று ்

ற் று ்

அண ப் பு
ஒருவணக

அனு ொன ொகக் கருதப் படு ் ஒரு வகை் விணய விரிவு படுத்தவவொ சுருக்கவவொ
மெய் யு ் .

ொறொக

மவைிப் பணட

உை்ண யொன

ம ய் ப் மபொருை்

மூல

ஆய் வுகை் பல் வவறு வணகப் பட்ட மபொருை்ண க் கைங் கைில் பல் வவறுபட்ட
உை்ண கைின்
அவற் றின்

மவைிப் பொட்ணட

அனு திக்கு ்

ொறொத்தன்ண ணயயு ்

அனு திக்கு ்

ம ொழித்

ற் று ்

தொனியக்க ொக

உட்மபொருை் கைின்

ஊகத்ணதயு ்

மதரிவணடவுகைொகத்

திட்டவணரவு

மெய் யப் பட்டுை் ைது. இதன் படி இருப் புப் மபொருை் அல் லது கருத்துரு கைத்தொல்
வணரயணற விைக்க ் மெய் யப் பட்ட விணன கருத்துருக்கை் அல் லது உறவுகை்
மெொற் கைஞ் சியங் களுக்கு

முரைொக

ம ய் ப் மபொருை்

மூலொய் வில்

ண யப் பங் கைிப் பு மெய் கின் றது.
படிநிலல உறவு
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நிணலவபறுமபற் ற

சிறப் பீடுகைிலு ்

ெ ் பந்தப் பட்ட

நூல் கைிலு ்

“படிநிணல” என்ற வணகயிலொன உறவு “இனப் மபொதுவியல் (generic)”, “பிரித்தல்
(partitive)”, “ெந்தர்ப்ப ் (instance)” எனப் பிரிக்கப் படுகின்றது.

இருப் பினு ்

நிணலவபறுகை் கூடுதலொகவவொ குணறவொகவவொ இந்த வவறுபட்ட படிநிணல
வணக

உறவுகணை

உை்ண யொன

மெொற் கைஞ் சியத்தில்

ஒரு

படிநிணல

உறவொக இணைக்க உட்பணடயொக அனு திக்கின் றது.
உள் ளடக்கலின் ஆணவ-மீட்பு வலரயலறவிளக்கம்
இந்த இணெவைித்தலின் விவவக ் (கொரை ் ) மெொமயர்மகலல் லொல்
(Soergel, 1974, 78) தரப் பட்ட ஆைவ மீட்பு வணரயணற விைக்கதில் இருக்கிறது:
அ என்ற கருத்துரு ஆ என்ற கருத்துருணவவிட விரிவொனது என்பது
எப் வபொமதல் லொ ் பின்வருது ெரியொக இருக்கின் றது என்பணதப் மபொறுத்து
அண கின்றது:

அ என்பதன் எந்த உட்படுநிணல வதடலிலு ் ஆ என்பணதக்

ணகயொளு ்

எல் லொ

உருப் படிகளு ்

கை்டுபிடிக்கப் படவவை்டு ் .

றுதணலயொக ஆ என்பது அ என்பணதவிட குறுகியது.
உள் ளடக்கலின் அகல வலரயலறவிளக்கம்
“விரிவொனது-குறுகியது” என்பதன் “மபொதுவின ் -சிறப்பின ் ” அல் லது
“ஒரு வணக” வபொன்ற பிற விவரக்குறிப்புகை் இனப் மபொதுண யொன படிநிணல
உறணவப்

(generic

hierarchy

பயன்படுத்தப் படுணகயில்
கருதல் கை் ”

என்பது

கருத்துருக்கை்

relation)

பை்பொக்க ்

மெய் யப்

மெொமயர்மகலல் லொல் கூறப் பட்ட “தர்க்கவியல்

பங் கைிப் பு

உறுப் பினர்கை்

மெய் யு ் .
மகொை்ட

முணறெொரொ ல்

கூறினொல்

வகுப்புகைொகு ்

ற் று ்

உை்ண யொன குறுகிய கருத்துவின் எல் லொ உறுப் பினர்களு ்

விரிவொன

கருத்துருவின் உறுப்பினர்கைொக இருக்கவவை்டு ் ; அவத ெ ய ் விரிவொன
கருத்துருவின்

சில

உறுப் பினர்கை் தொன்

குறுகிய

கருத்துருவின்

உறுப்பினர்கைொக இருக்கவவை்டு ் . இதன்படி ‘கிைிகை் ’ என்பது ‘பறணவகை் ’
என்பதன் துணைக் கருத்துருவொகு ் , ஆனொல் ‘மெல் லப் பிரொைிகை் ’ என்பதன்
துணைக் கருத்துரு அல் ல.
உள் ளடக்கலின் ஆழ வலரயலறவிளக்கம்
இனப் மபொதுண

உை் ைடக்கலின்

கருத்துருணவெ் சிறப் பியல் புகைின் குழு

ற் மறொரு வொய் ப் பொட்டு விைக்க ்
ொக அல் லது அணட

திப் புகைொக
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உருப் படுத்த ்
விரிவொன

மெய் வதன் அடிப்பணடயில்

கருத்துருவின்

எல் லொ

அண யு ் .

அணட

குறுகிய கருதுரு

திப் புகணையு ்

அவற் றுடன்

குணறந்தது ஒன்ணற கூடுதல் லொகக் மகொை்டிருக்கு ் .
இந்த வொய் ப் பொட்டு விைக்கத்தில் நொ ் உை் ைடக்கலின் ஆழ வணரயணற
விைக்கத்தின்

ஒரு

வடிவத்ணதத்

மவைிப் பொடுகைின் மதொடரியல்

மதரிந்து

மகொை் கின் வறொ ் .

ஊக மநறிமுணறணய உை் ைடக்கு ்

ஒரு

முணறயொன ம ொழியில் கூடுதல் கலணவத்தன்ண யொன மவைிப் பொடுகளுக்கு
அணட

திப் புக்

குழு த்திலிருந்து

மபொதுண யொக்க ் மெய் யலொ ் .
நிணலயில்

வணரயணற

மெய் யப் படொத

கருத்துருக்களுக்கு

விைக்க

ம ொழிணயப்

இதன் படி உை் ைடங் கல் உறணவ விதிவரு

விைக்க ்

அல் லது

கருத்துரு

பகுதி

மெய் யலொ ் ;
வணரயணற

மவைிப்பணட

வணரயணற
விைக்க ்

மெய் யப் பட்ட

உை்ண ெொர்ந்த

கூற் றுக்கைிலிருந்து விதிவருணக மதொடங் கு ் ;

விைக்க ்

உை் ைடக்கக்

ற் று ் மவைிப் பொடுகணை

வணரயணற விைக்க ் மெய் யு ் கருத்துருக்கை் மீது மதொடரியல் அல் லது
அண ப் பியல்

ஊகத்தொல்

உை் ைடக்கலின் அகல

மதொடரு ் .

கணலெ்மெொல்

தர்க்கவியலில்

ற் று ் ஆழ வணரயணற விைக்கங் கை் மதொடரியல்

வடிவவொதமு ் அதன் மதொகு கைித

ொதிரியின் மபொருை் வகொளு ் வபொன்று

துணைநிணல வருணக மகொை்டதொகு ் .
இலடக்கொல சுருக்கமும் வொதமும்
மவைிப் பணட
ஆய் வுகை்

உை் ைடங் கலின்

விைக்கத்தின்

அகல

அடிப் பணடயில்

உருவொக்குவர்கை்
உை் ைடக்கலின்

ற் று ் /

ஆவை

மீட்பு

தொக்கத்தொல்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
அல் லது

ஆழ

வணரயணற

அண ந்துை் ைது.

மெொற் கைஞ் சிய ்

உை் ைடக்கணல

பயன்படுத்தொ ல்

தர்க்கவியல்

பயன்வழியியலின்
அைவில்

உை்ண யொக்கப் பட்ட

வணரயணற
அதிலிருந்து

மெொற் கைஞ் சியத்தின்

விைக்கதின்

“மிதக்கு ் ”

விலகிெ் மென்றனர் என்ற

மபொதுவினப்

படிநிணலயொனது

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வுடன் இணயபில் லொது இருக்கின் றது என்பது
இதன் பின் விணைவொகு ் .
மநொய்

ற் று ் ம க்கிமனஸ் (Noy

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு

and McGuinness) என்வபொர் எழுதிய
உருவொக்க ்

என்ற

கட்டுணரயின்

அடிப் பணடயில் இவ் வியலில் வரு ் மெய் திகை் எழுதப் பட்டுை் ைன.
6.2 மூலப் சபொருண்லமயியல் ஏன் உருவொக்கப் பட கவண்டும் ?
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இன் ணறய

கொலகட்டத்தில்

மபொருை்ண க்கைங் கைில்

மூலப்சபொருண்லமயியலின்

மெொற் கைின்

மவைிப் பணடயொன

(அதொவது

சிறப் பீடுகை்

ற் று ் அவற் றிற் கு இணடவய உை் ை உறவுகை் ) உருவொக்க ் மெயற் ணக
அறிவுெ்

வெொதணனக்கூடங் கைிலிருந்து

மபொருை்ண க்கை

நிபுைர்கைின்

வ ணெக் கைினிக்கு நகர்ந்துை் ைது. மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு உலக
அகல வணலயில் (World-Wide Web (WWW)) மிகெ் ெொதொரொை ொன ஒன்றொக
ொறியுை் ைது. வணலயில் மூலப் மபொருை்ண யியல் வணல தைங் கணை (யொகு
வபொன்ற தைங் கணை) வணகப் பொடு மெய் யு ் மபரிய வணகப் பட்டியல் கை் முதல்
விற் பணனக்கொன

உற் பத்திப்

மபொருை் கை்

ற் று ்

அவற் றின்

பை்புக்கூறுகைின் வணகப் பொடு வணர வியொபித்துை் ைது. உலக அகல வணலக்
குழு (WWW consortium) மூலவை வருைணன ெட்டக ் (Resource Description
Framework) என்ற தகவணலத் வதடு ் மின் மெயலிகளுக்கு புரியெ்மெய் ய
வணலப்

பக்கங் கைில்

அறிணவ

குறியொக்க ்

மெய் யு ்

ஒரு

ம ொழிணய

உருவொக்குகின்றனர். Defecence Advanced Research Projects Agency (DARPA)
என்பது W3C என்பதுடன் இணைந்து இணையத்தில் மெயலி ஊட்டொட்டதிற் கு
வெதிமெய் வணத

இலக்கொகக்மகொை்டு

கூடுதல்

மவைிப் பொட்டுக்

கட்டண ப் புகளுடன் RDF-ஐ நீ ட்சி மெய் து DARPA Agent Markup Language (DAML)
உருவொக்குகிறது (Hendler and McGuinness 2000). நிபுைர்கை்

அவர்கைின்

மபொருை்ண க் கைத்தில் தகவல் கணைப் பங் கிட்டுக்மகொை் ைவு ் விைக்கவு ்
பல துணறகை்

நிணலவபறொக்க ்

மெய் யப் பட்ட மூலப்மபொருை்ண யியல்

ஆய் வுகணை உருவொக்குகின் றன. எடுத்துக்கொட்டொக,
and Spakman 2000)

ருத்துவ ் SOMED (Price

வபொன்ற மிகப் மபரிய நிணலவபறொக்க ் மெய் யப் பட்ட

கட்டண க்கபட்ட மெொற் மறொகுதிகணை உருவொக்கியுை் ைது. விரிவொன மபொது
வநொக்க

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வுகளு ்

மவைிவருகின் றன.

எடுத்துக்கொட்டொக, United Nations Development Program and Dun & Bradstreet
என்பன உற் பத்திப் மபொருை் களுக்கு ் வெணவகளுக்கு ் கணலெ் மெொற் கணைத்
தரு ் UNSPSC மூலப்சபொருண்லமயியலல உருவொக்க தங் கை் முயற் சிகணை
ஒருங் கிணைத்துை் ைன (www.unspsc.org).
மூலப் மபொருை்ண யியல் ஒரு மபொருை்ண க்கைத்தில் தகவல் கணைப்
பங் கிட்டுக்மகொை் ைத்

வதணவப் படு ் /விரு ் பு ்

ஆய் வொைர்களுக்கு

ஒரு

மபொதுவொன மெொற் மறொணகணய வணரயணற விைக்க ் மெய் கிறது. ஏன் ஒருவர்
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மூலப் சபொருண்லமயியலல உருவொக்க வவை்டு ் என்ற வகை் வி எழலொ ் .
பின் வருவன சில கொரைங் கைொகு ் :
•

க்களுக்கு ்

அல் லது

ம ன் மபொருை்

மெயலிகளுக்கு ்

இணடயில்

தகவலின் அண ப் பின் மபொதுவொன புரிதணல பங் கிட்டுக்மகொை் ை
•

மபொருை்ண க்கை அறிணவ மீைப் பயன்படுத்த இயலெ்மெய் ய

•

மபொருை்ண க்கை ஊகங் கணை மவைிப்பணடப் படுத்த

•

மெயற் படுத்து ் அறிவிலிருந்து மபொருை்ண க்கை அறிணவப் பிரிக்க

•

மபொருை்ண க்கை அறிணவ ஆய

மக்களுக்கும்

அல் லது

சமன்சபொருள்

ச யலிகளுக்கும்

இலடயில்

தகவலின் அலமப் பின் சபொதுவொன புரிதலல பங் கிட்டுக்சகொள் ளவது
மூலப் மபொருை்ண யியல்

உருவொக்குவதன்

மபொதுவொன

வநொக்கங் கைில்

ஒன்றொகு ் . எடுத்துக்கொட்டொக வவறுபட்ட பல வணலத் தைங் கை்

ருத்துவத்

தகவணலக் மகொை்டிருப் பது அல் லது மின் வைிகெ் வெணவணயத் தருவது.
வணலத் தைங் கை் அணவப் பயன்படுத்து ் மெொற் கைின் ஒவர அகவய ொன
மூலப் சபொருண்லமயியலலப்
கைினி

மெயலிகை்

பிரித்மதடுக்கவவொ

இந்த

வவறுபட்ட

தகவணல
பிற

மவைியிட்டொலு ்

தைங் கைிலிருந்து

ஒன்றிணைக்கவவொ

ஒன்றிணைக்கப் பட்ட
விணடயைிக்கவு ்

பங் கிட்டுக்மகொை்டொலு ்
இயலு ் .

மெயலிகை்

பயன்பொட்டொைர்

பயன்பொடுகளுக்கு

தகவணல
இந்த

வகை் விகளுக்கு

உை் ைட
ீ டு
் த்

தரவுகைொக

பயன்படுத்தவு ் இயலு ் .
சபொருண்லமக்கள

அறிலவ

மூலப் மபொருை்ண யியல்

மீளப் பயன்படுத்த

ஆரொய் ெ்சியில்

இயல ச
்
ய் தல்

தற் வபொணதய

ஆர்வத்திற் குப்

பின் னொல் இருக்கு ் இயக்க உந்தலொகு ் . எடுத்துக்கொட்டொக பல் வவறுபட்ட
மபொருை்ண க்கைங் கைின்

ொதிரிகை்

கொலக்கருத்துெ்ெொயணல

உருப் படுத்த ் மெய் ய வவை்டியது அவசிய ொகு ் . இந்த உருப் படுத்த ் கொல
இணடவவணைகை் , கொலத் தருைங் கை் , கொல ஒத்தறி அைவுகை் வபொன்றவற் ணற
உட்படுத்து ் . ஒரு குழு ஆய் வொைர்கை் அ ்
மூலொய் ணவ

உருவொக்கினொல்

ொதிரியொன ஒரு ம ய் ப் மபொருை்

பிறர்

அணத

மபொருை்ண க்கைங் களுக்கு மீைப் பயன்படுத்த இயலு ் .

அவர்கைின்
வ லு ் நொ ் ஒரு

மபரிய மூலப்சபொருண்லமயியலல உருவொக்க விரு ் பினொல் நொ ் மபரிய
மபொருை்ண க்கைத்தின்

பகுதிகணை

விைக்கு ்

பல

நிலவிலுை் ை

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

156
மூலப் மபொருை்ண யியல் கலள
மூலப் மபொருை்ண யியல்

இணைக்கவியலு ் .

வபொன்ற

மபொது

நொ ்

UNSPSC

மூலப் சபொருண்லமயியலல

மீைப் பயன்படுத்த இயலு ் .
ஒரு

நணடமுணறப் படுத்தணல

உை் ளுணற

ஊகங் கலள சவளிப் பலடப் படுத்துதல்
ொற் றங் கணைப் பற் றிய ந து அறிவு

மெய் யு ்

சபொருண்லமக்கள

கொரை ொக மபொருை்ண க்கை

ொறினொல் நொ ் இந்த ஊகங் கணை

ொற் றவியலு ் . வழியண ப் பு வணரவு ம ொழி குறியத்தில் உலணகப் பற் றிய
கடினக்குறியொக்க ்

மெய் யு ்

ஊகங் கை்

இந்த

ஊகங் கணைக்

கை்டுபிடிக்கவு ் புரிந்துமகொை் ைவு ் கடினப் படுத்துவவதொடு வழியண ப் பு
வணரவு

நிபுைத்துவ ்

இல் லொத

கடினப் படுத்துகின் றது.
மவைிப் பணடயொன

ஒருவருக்கு

வ லு ்

சிறப் பீடுகை்

அணத

ொற் றுவது

மபொருை்ண க்கை

மபொருை்ண க்கைத்தில்

அறிவின்

எந்தெ்

மெொல்

எணதக் குறிப்பிடுகிறது என்று அறியவவை்டிய புதிய பயன்பொட்டொைர்களுக்கு
உதவியொக இருக்கு ் .
ச யற் படுத்தும் அறிவிலிருந் து சபொருண்லமக்கள அறிலவப் பிரித்தல்
மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வுகைின்

ற் மறொரு மபொதுப் பயன்பொடொகு ் .

நொ ் வதணவப் படுகிற சிறப் பீட்டின் அடிப்பணடயில் ஒரு உற் பத்திப் மபொருணை
அதன்

உட்கூறுகைிலிருந்து

ற் று ்

அதன்

மெய் யு ்

வடிவண ப் பணதயு ்

உற் பத்திப் மபொருை் கை்

உட்கூறுகைிலிருந்து சுதந்திர ொக இந்த வடிவண ப் ணபெ்

வழியண ப் பு

விைக்கவியலு ் .

நொ ்

ம ொழியிலிருந்து
தனிநபர்

சிறப் பியல் புகைின்

நணடமுணறப் படுத்துவணதயு ்

கைினியின்

ம ய் ப் மபொருை்

உட்கூறுகைின்

மூலொய் ணவ

ற் று ்

உருவொக்கவு ்

வொடிக்ணகயொைர் வெதிக்குத் தகுந்த தனிநபர் கைினிகணை வடிவண க்க
வழியண ப் புமுணறகணை

(algorithm)

பயன்படுத்தவு ்

இயலு ் .

நொ ்

மின் தூக்கி உட்கூறு ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் ணவ அதில் அறிமுகப் படுத்தினொல்
அவத

வழியண ப்பு

முணறகணை

மின் தூக்கிகணை

வடிவண க்கவு ்

பயன்படுத்த இயலு ் .
மெொற் கைின் கூற் றுெ் சிறப் பொக்க ் இருந்தொல் மபொருை்ண க்கை அறிணவ
ஆயவியலு ் .

இருப் பிலுை் ை

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணை மீைப் பயன்படுத்து ்
விரிவுபடுத்து ்

வபொது ்

மெொற் கைின்

முந்ணதய

(பயன்பொட்டிலுை் ை)
வபொது ்

அவற் ணற

பகுப் பொய் வு

மிகப்

பயன் திப் புை் ைதொகு ் .
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மபரு ் பொலு ்
அதன்

மபொருை்ண க்கைத்தின்

குறிக்வகொைொக

மூலப் மபொருை்ண யியல்

இருப் பதில் ணல.

மூலப் மபொருை்ண யியலல

உருவொக்குதல் பிற மெயல் திட்டங் கைின் பயன்பொட்டிற் கொக ஒரு குழு
தரவுகணையு ் அவற் றின் அண ப் ணபயு ் வணரயணற விைக்க ் மெய் வணத
ஒக்கு ் .

சிக்கணலத்

சுதந்திர ொன

தீர்க்கு ்

(கட்டுப் பொடற் ற)

பிரதிநிதிகை்

என்பன

மநறிமுணறகை் ,
பயன்பொடுகை்

மபொருை்ண க்கைெ்
ற் று ்

ம ன் மபொருை்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

மூலப் மபொருை்ண யியலிலிருந்து

ஆய் வுகணையு ்

உருவொக்கப் பட்ட

அறிவு

அடித்தைங் கணையு ் தரவொகப் பயன்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக நொ ்
திரொட்ணெரெ ்

ற் று ் உைவுகைின்

மபொருத்த ொன

கூட்டுெ்

ற் று ் உைவுடன் திரொட்ணெரத்தின்

வெர்க்ணககைின்

மூலப் சபொருண்லமயியலல

உருவொக்கலொ ் . இந்த ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் ணவக் கருவிகணை நிர்வகிக்கு ்
தங் குமிடங் கைின்

மதொகுதிக்குெ்

சில

பயன்பொட்டிற் கு

அடிப் பணடயொகப்

பயன்படுத்தவியலு ் . ஒரு நொைில் பரி ொறுவதற் கொன திரொட்ணெரெங் கைின்
வணகப்

பட்டியலுக்கு

ஆவலொெணனகணைவயொ

வொடிக்ணகயொைர்கைின்

வகை் வி-விணடகணைவயொ

ற் மறொரு பயன்பொடொகு ் .
பட்டிணல

பரி ொறுபர்கைின்
உருவொக்க

ற் று ்

இயலுவது

திரொட்ணெரெக் கிடங் குகைின் மதரிவணடவுப்

ஆய் ந்து

எந்தத்

விரிவுபடுத்தப் பட்வவை்டு ்

எந்தக்

திரொட்ணெரெ ்
குறிப் பிட்ட

வணககை்

திரொட்ணெரெங் கை்

வொங் கப் படவவை்டு ் என்பதற் கொன ஆவலொெணனணயக் கூறவது ்

ற் மறொரு

பயன்பொடொகு ் .
6.3 மூலப் சபொருண்லமயியல் என்றொல் என்ன?
மெயற் ணக அறிவு நூல் கை் மூலப் சபொருண்லமயியலின் பல வணரயணற
விைக்கங் கணைக்

மகொை்டிருக்கிறது;

முரை்படுகின்றது.
மபொருை்ண க்
விைக்க ் ,

இங் கு

கைத்தில்

பல்

அணடகணையு ்
பை்பியல் புகை்
சிறப் பியல் புகை் ))
(சிலெ யங் கைில்

வருைணன
(ெட்ட ்

பல

ஒன்ணறமயொன்று

மூலப் மபொருை்ண யியல்

முணறயொன

வவறுபட்ட

இவற் றில்

கருத்தொடல்

மவைிப் பணடயிலொன

பை்புக்கூறுகணையு ்
மெய் யு ்

ஒவ் மவொரு

(சிலெ யங் கைில்

கருத்துருவின்
கருத்துருவின்

பங் கைிப் புகை்

ற் று ் ெட்டத்தின் மீது கட்டுப் பொடுகை்
பங் கைிப் புக்

வணரயணற

அல் லது

(முகப் புகை்

கட்டுப் பொடுகை் ).

ஒரு

மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு வகுப்புகைின் தனிப் பட்ட நிகழ் வுகைின் ஒரு
குழு த்துடன் ஒரு அறிவு அடிப் பணடணய உருவொக்குகிறது. உை்ண யில் ,
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எங் கு

மூலப் மபொருை்ண யியல்

முடிகின்றது

அறிவு

அடிப் பணட

மதொடங் குகின் றது என்பதற் கு துல் லிய ொன வகொடு உை் ைது.
வகுப் புகை் பல மூலப் மபொருை்ண யியல் கைின் கவனக்குவிப் பொகு ் .
வகுப் புகை் மபொருை்ண கைில் கருத்துருக்கணை விைக்க ் . எடுத்துக்கொட்டொக
ஒரு வகுப் பு திரொட்ணெரெ ் கை் எல் லொ திரொட்ணெரெ ் கணையு ் உருப் படுத்த ்
மெய் யு ் .

குறிப் பிட்ட

திரொட்ணெரெங் கை்

இவ் வகுப்பின்

எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ் . ஒரு வகுப் புக்கு உயர்வகுப்புகணைக்
கூடுதல்

சிறப் பொன

வகுப் புகை்

கருத்துக்கணை

இருக்கவியலு ் .

உருப் படுத்த ்

கொட்டிலு ்

மெய் யு ்

துணை

நொ ்

எல் லொ

எடுத்துக்கொட்டொக

திரொட்ணெரெங் கைின் வகுப் ணப சிவப் பு, மவை்ண , வரொஸ் திரொட்ணெரெ ் கை்
என பகுக்கவியலு ் .
மெயன்முணற ெொர்ந்த கருத்துப் படி ஒரு மூலப் மபொருை்ண யியலல
உருவொக்குவது பின் வருவனத்ணத உட்படுத்து ் (Noy and McGuinness):
•

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வில்

வணரயணற விைக்க ்

மெய் யு ்

வகுப் புகை்
•

வணகப் பொட்டியியல் படிநிணலயில் (துணை வகுப் பு – உயர்வகுப் பு)
வகுப் புகணை ஒழுங் குபடுத்துவது

•

ெட்டங் கணை

வணரயணற

விைக்க ்

ெட்டங் களுக்கு அனு திக்கப் பட்ட
•

மெய் வது

ற் று ்

இந்த

திப் புகணை விைக்குவது

எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு ெட்டங் களுக்கு

திப் புகணை நிரப்புவது

6.4 ஒரு எளிய அறிவுத் சதொழில் நுட்ப வழிமுலற
மூலப் மபொருை்ண யியல் கணை உருவொக்க ஒரு ெரியொன வழிதொன்
இருக்கிறது என்று கூறவியலொது.

இங் கு நொ ் கருத்தில் மகொை் ைவவை்டிய

மபொதுவொன கொரியங் களு ் ஒரு ம ய் ப்மபொருை் மூலொய் ணவ உருவொக்க ஒரு
ெொத்திய ொன மெயன்முணறணயயு ் தரப் படுகின்றது.
முதலொவதொக

மூலப் மபொருை்ண யியலின்

திட்டவணரவில்

சில

அடிப் பணட விதிகை் வலியுறுத்தப் படு ் . அணவ பல வநர்வுகைில் திட்டவணரவு
ெொர்ந்த தீர் னங் கணை எடுக்கப் பயன்படு ் .
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1) ஒரு மபொருை்ண க்கைத்ணத

ொதிரியொக்க ் மெய் ய ஒரு ெரியொன

வழி என்பதில் ணல.
2) மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஒரு

மீை் நிகழ்

ெொத்திய ொன

ொறுபட்ட

மெயன்முணறகை் இருக்கின் றன. ெரியொன தீர்வு ந ்

னதிலுை் ை

(iterative

process).

நணடமுணற

மெயன்முணறயொகு ்

பயன்பொட்ணடப் மபொறுத்து அண யு ் .
3) மூலப் மபொருை்ண யியலிலுை் ை கருத்துருக்கை் மபொருை் களுடனு ்
(மபௌதிக அல் லது தர்க்க) மபொருை்ண க்கை விருப் பத்துடனு ்
மநருங் கி

இருக்கவவை்டு ் .

இணவ

மபருன்பொன்ண யு ்

மபொருை்ண க்கைத்ணத விைக்கு ் மபயர்கை் (மபொருட்கை் ) அல் லது
விணனகை் (உறவுகை் ) ஆக இருக்கலொ ் .
மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் ணவ உருவொக்குவது பின்வரு ் படிநிணலகணை
உட்படுத்து ் :
படி1:

மூலப் சபொருண்லமயியலின்

சபொருண்லமக்களத்லதயும்

கநொக்கத்லதயும் நிர்ணயித்தல் :
பின் வரு ் அடிப் பணடக் வகை் விகளுக்கு இதில் விணட கொைப்படு ் :
மூலப் மபொருை்ண யியல் உட்படுத்து ் மபொருை்ண க்கை ் என்ன?
மூலப் மபொருை்ண யியலல எதற் குப் பயன்படுத்தப் வபொகிவறொ ் ?
மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் விலுை் ை தகவல் எந்த வணகக் வகை் விகளுக்குப்
பதில் தரவவை்டு ் ?
எடுத்துக்கொட்டொக திரொட்ணெரெ ்

ற் று ் உைவுப் மபொருை்ண க்கைத்தில்

பின் வரு ் வகை் விகளுக்க ெொத்திய ொனதொகு ் :
திரொட்ணெரத்தின்

எந்தெ்

சிறப்பியல் புகை்

திரொட்ணெரெத்ணதத்

மதரிந்து

எடுக்கு ் வபொது கருதப் படு ் ?
புவரொடொக்ஸ் என்பது ஒரு சிவப் பு திரொட்ணெரெ ொ மவை் ணை திரொட்ணெரெ ொ?
மபொரித்த இறெ்சிக்கு எந்த திரொட்ணெரெ ் ெரியொன திரொட்ணெரெ ் ?
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திரொட்ணெரத்தின் எந்த சிறப்பியல் புகை் உைவுவணகயின் மபொருத்தத்ணத
தொக்கு ் ?
படி

இருப் பிலிருக்கும்

2:

மூலப் சபொருண்லமயியகலள

மீளப்

பயன்படுத்துலவலதக் கருதுதல்
யொரொவது

மெய் த

வவணலணய

நொ ்

மபொருை்ண க்கைத்தில்

பயன்படுத்த

வரவவற் கத்தக்கதொகு ் .

குறிப்பிட்ட

விரிவொக்கி

இயலு ொ

ந க்கு

என்று

உகந்த

பொர்ப்பது

மூலப் மபொருை்ண யியல் களுடன்

அல் லது கட்டுப் படுத்தப் பட்ட மெொற் மறொணககளுடன் மதொடர்புணடய ந து
ஒழுங் கண ப் பு முணற பிற பயன்பொடுகளுடன் இணடயீட்டுெ் மெயல் பொடு
மெய் ய

இருப் பிலிருக்கு ்

மூலப்மபொருை்ண யியல் கணை

பயன்பத்துவது வதணவப் படு ் .
மின்வடிவில்

திரு ் பப்

பல மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வுகை்

இருக்கின் றன;

அவற் ணற

நொ ்

பயன்படுத்து ்

மூலப் மபொருை்ண யியல் உருவொக்கெ் சூழலுக்கு ஏற் று தி மெய் யவியலு ் .
மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு

மவைிப் படுத்தப் படுகிற

வடிவொத ்

மபரு ் பொன்ண யு ் கருதத்தக்கதல் ல; ஏமனன்றொல் பல அறிவு உருப் படுத்த
ஒழுங் குமுணறகை் மூலப் மபொருை்ண யியல் கணை இறக்கு தி மெய் யவவொ
ஏற் று தி மெய் யவவொ இயலு ் . ஒரு அறிவு உருப் படுத்த ஒழுங் குமுணற ஒரு
குறிப் பிட்ட வடிவொதத்துடன் வநரடியொக மெயல் பட்டொ மெய் யொவிட்டொலு ் , ஒரு
வடிவவொதத்ணத

ற் மறொரு

வடிவவொத ொக

ொற் று ்

மெயல் பொடு

கடின ொனதல் ல.
படிநிலல 3: மூலப் சபொருண்லமயியலில்

முக்கியமொன ச ொற் கலளப்

கணக்கிடுதல்
ம ொழிபுகணைெ் மெய் வதற் கு ்
எல் லொ

மெொற் கணையு ்

மெொற் களுக்கு
குறித்து

என்ன

நொ ்

என்ன

பயன்பொட்டொைர்களுக்கு விைக்கவு ்

பட்டியலிடுவது

பை்பியல் புகை்
மெொல் ல

பயனுை் ைதொகு ் .

இருக்கின் றன?

விரு ் புகிவறொ ் ?

இந்தெ்

இெ்மெொற் கணைக்
எடுத்துக்கொட்டொக,

முக்கிய ொன திரொட்ணெரெ ் மதொடர்பொன மெொற் கை் திரொட்ணெரெ ் , திரட்ணெ,
திரொட்ணெரெ ் மதொழிற் ெொணல, இருப்பிட ் , திரொட்ணெரத்தின் நிற ் ,

ை ்,

ெர்கணர என்பனவற் ணற உட்படுத்து ் . மீன், இணறெ்சி வபொன்ற வவறுபட்ட
உைவுகை் ;

மவை் ணை

திரொட்ணெரெ ்

துணை

திரொட்ணெரெ ் ,
வணக.

சிவப் பு

மதொடக்கத்தில்

திரொட்ணெரெ ்

வபொன்ற

மெொற் கணை

அவணவ
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உருப் படுத்த ் மெய் யு ் கருத்துருக்களுக்கு இணடவய உை் ை வ லூறணல
பற் றிவயொ

அவற் றிற் கிணடவய

உை் ை

உறணவப்பற் றிவயொ

கருத்துருக்கை்

மகொை்டிருக்கு ் பை்பியல் புகணைப் பற் றிவயொ கருத்துருக்கை் வகுப் புகைொ
ெட்டங் கைொ

என்வறொ

கவணல

மகொை் ைொ ல்

மெொற் கைின்

விரிவொன

பட்டியணலப் மபறவவை்டு ் .
அடுத்த இரை்டு படிகைொன வகுப் புப் படிநிணலணய உருவொக்குவது ்
கருத்துருக்கணை

(ெட்டங் கணை)

ஒன்றுக்மகொன்று

மநருக்க ொகப்

வணரயணற

விைக்க ்

பின் னிக்கிடப் பணவ.

மெய் வது ்

ொதிரியொக,

நொ ்

படிநிணலயில் இந்தக் கருத்துருக்கைின் ஒரு சில வணரயணற விைக்கங் கணை
உருவொக்குகிவறொ ் ;
வருைணன

பின் னர்

மெய் வணதத்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

இக்கருத்துருக்கைின்
மதொடர்கிவறொ ் .

திட்டவணரவு

பை்பியல் புகணை

இவ் விரு

படிகளு ்

மெயன்ண யில்

மிகவு ்

முக்கிய ொனணவ.
படி 4: வகுப் புகலளயும் வகுப் பு படிநிலலலயயும் வலரயறி விளக்கம்
ச ய் தல்
வகுப் பு

படிநிணலணய

உருவொக்குவதற் கு

பல

ெொத்திய ொன

அணுகுமுணறகை் இருக்கின் றன.
கமலிருந் து கீகழ உருவொக்கும்
process)

மபொருை்ண க்கைத்தின்

ச யன்லம (top-down development

மிகப்

மபொதுவொன

கருத்துக்கைின்

வணரயணறவிைக்கத்துடனு ் கருத்துக்கைின் மதொடர்ந்த சிறப் பொக்கதினொலு ்
மதொடங் குகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக

திரொட்ணெரத்தின்

ற் று ்

உைவின்

மபொதுக் கருத்துருக்களுக்கு வகுப் புகணை உருவொக்குவதுடன் மதொடங் கலொ ் .
பின் னர் நொ ் திரொட்ணெரெ ் வகுப் ணப அதன் சில துணை வகுப் புகணை
உருவொக்கி சிறப் பொக்க ் மெய் யலொ ் : சிவப் புத் திரொட்ணெரெ ் , மவை் ணைத்

திரொட்ணெரெ ் , வரொஸ் திரொட்ணெரெ ் . சிவப் புத் திரொட்ணெரெ ் வகுப் ணபயு ்
நொ ் வ லு ் வணகப்பொடு மெய் யலொ ் .
கீழிருந் து கமகல ச ல் லும்

ச யற் பொங் கு (bottom-up development

process) மிகெ்சிறப் பொன வகுப் பின் வணரயணற விைக்கத்தில் மதொடங் கி, இந்த
வகுப் புகணை கூடுதல் மபொதுவொன வகுப்புகைொகக் குழுமி படிநிணலயில் வ ல்
வநொக்கிெ் மெல் கிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக, நொ ்

திரொட்ணெரத்தின் மிகெ்
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சிறப் பொன

வகுப்புகணை

வணரயணற

விைக்க ்

மெய் து

மதொடங் கலொ ் .

பின் னர் இவற் றிற் கு மபொதுவொன உயர்வகுப் புகணை உருவொக்கலொ ் .
ஒன்றிணைந்த

உருவொக்கெ் மெயற் பொங் கு

வ லிருந்து

process)

அணுகுமுணறணயயு ்

கீழ்

அணுகுமுணறணயயு ்

ஒன்றிணைத்ததொகு ் .

கருத்துருக்கணை முதலில்

வணரயணற

மபொருத்த் ொக மபொதுண யொக்க ்
மெய் யலொ ் .

நொ ்

(combination

நொ ்

விைக்க ்

development

கீழிருந்து
மிக

முக்கிய ொன

மெய் யலொ ் ; பின் னர்

மெய் யவவொ சிறப் பொக்க ்

திரொட்ணெரெ ்

வ ல்

வபொன்ற

சில

மெய் யவவொ
உயர் ட்டக்

கருத்துருக்கைிலு ் சில சிறப் பொன கருத்துக்கைிலு ் மதொடங் கலொ ் . பின் னர்
இட ்

அடிப் பணடயிலொன

சில

வகுப் புகணை

இணட ட்ட

அைவில்

உருவொக்கலொ ் . (Noy and McGuinness).

இந்த மூன் று முணறகைிலு ் எதுவு ்
சிறந்தது

என்று

குறிப் பிட்ட

கூறவியலொது.

கைத்ணதப்

பற் றிய

ரபொக

ற் மறொன்ணறக்கொட்டிலு ்

அணுகுமுணறணயப்
தனிநபரின்

பின் பற் றுவது

பொர்ணவணயெ்

ஒரு

ெொர்ந்தது.

உருவொக்குபவருக்கு அந்தக்கைத்ணதப் பற் றிய சீரொன வ லிருந்து கீழ் பொர்ணவ
இருந்தொல் வ லிருந்து கீழ் அணுகுமுணறணயப் பயன்படுத்துவது எைிதொக

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

163
அண யு ் .

பல மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வு உருவொக்குபவர்களுக்கு

ஒன்றிணைப் பு அணுகுமுணறதொன் எைிதொக இருக்கு ் ; எமனன்றொல்
குறிப் பிட்ட மபொருை்ண க்கைத்தின் நடுவில் வரு ் கருத்துருக்கை்

ஒரு

கூடுதல்

வருைணன மெய் யு ் கருத்துருக்கைொக அண யு ் . ஒருவர் திரொட்ணெரத்தின்
மபொதுவொன வணகபொட்ணட வவறுபடுத்துவணதப் பற் றிெ் சிந்தித்தொல் அவருக்கு
வ லிருந்து கீழ் அணுகுமுணற மபொருத்த ொக அண யு ் .

ொறொக ஒருவர்

சிறப் பொன எடுத்துக்கொட்டுகைில் மதொடங் கினொல் கீழிருந்து வ வல மெல் லு ்
அணுகுமுணற மபொருத்த ொனதொக இருக்கு ் .

எந்த அணுகுமுணறணய நொன்

பின் பற் றினொலு ் நொ ் வகுப் புகணை வணரயணற விைக்க ் மெய் வதிலிருந்து
மதொடங் கவவை்டு ் . நொ ் உருவொக்கிய பட்டியலில் இருந்து நொ ் மெொற் கணை
விைக்கு ் மெொற் கணை அல் லொ ல் சுதந்திர ொன இருப் பு உை் ை மபொருட்கணை
விைக்கு ்

மெொற் கணைத்

வதர்ந்மதடுக்கவவை்டு ் .

இெ்மெொற் கை்

ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் வில் வகுப் புகைொகு ் ; அணவ வகுப் பு படிநிணலயில்
நங் கூரங் கைொக

ொறு ் .

நொ ்

குறிப் பிட்டமபொருை்

எடுத்துக்கொட்டொக இருந்து வவறு வகுப் பின்

ஒருவகுப்பின்

எடுத்துக்கொட்டொக வருகிறதொ

என்ற வகை் விணய எழுப் பி வகுப்புகணைப் படிநிணல வணகப் பொட்டியிலொக
ஒழுங் கண ப் வபொ ் .
அ என்ற வகுப் பு ஆ என்ற வகுப் பின் உயர்வகுப் பு என்றொல் ஆ-வின்
ஒவ் மவொரு எடுத்துக்கொட்டு ் அ-வின் எடுத்துக்கொட்டொகு ் . அதொவது வகுப்பு
ஆ ஒரு வணகயொன ஆ-ணவ அ உருப்படுத்த ் மெய் கின்றது. (Noy

and

McGuinness)

படி 5: வகுப் புகளின் -

ட்டங் களின் பண்பியல் புகலள வலர விளக்கம்

ச ய்
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வகுப் புகை்
விணடயைிக்கத்

ட்டு ்

படி

வதணவயொன

1-இலிருந்து

தகுதிக்கொன

தகவல் கணைத்

வகை் விகளுக்கு

தருவதில் ணல.

நொ ்

சில

வகுப் புகணை வணரயணற விைக்க ் மெய் துவிட்டொல் , நொ ் கருத்துருக்கைின்
அகவய ொன அண ப் ணப விைக்கவவை்டு ் . நொ ் படி 3-இல் உருவொக்கிய
மெொற் கைின்

பட்டியலிலிருந்து

இெ்மெொற் கை்

எடுத்துக்கொட்டொக திரொட்ணெரத்தின் நிற ் , உடல் ,

ெர்க்கணர

ற் று ்

பட்டியலிலுை் ை

வகுப்புகணைத்

திரொட்ணெரெ ்

ஒவ் மவொரு

மதரிந்மதடுத்துை் வைொ ் .

மதொழிற் ெொணலயின்

தனித்தன்ண களுக்கு ்

நொ ்

ை ்,

இருப்பிட ் .
அணவ

எந்த

வகுப் ணப விைக்குகின்றன எனத் தீர் ொனிக்க வவை்டு ் . தனித்தன்ண கை்
வகுப் புகளுடன் இணைக்கப் பட்ட ெட்டங் கைகு ் . இவ் வொறு திரொட்ணெரெ ்
வகுப் புப் பின்வரு ் ெட்டங் கணைக் மகொை்டிருக்கு ் : நிற ் , உடல் ,

ை ்,

ெர்க்கணர.

என்ற

திரொட்ணெரெத்

மதொழிற் ெொணல

என்ற

ெட்ட ்

இட ்

ெட்டத்ணதக் மகொை்டிருக்கு ் .
மபொதுவொக மூலப் மபொருை்ண யியலில் ெட்டங் கைொக

ொறவியலு ் பல

வணகயொன மபொருட் தனித்தன்ண கை் உை் ைன:
•

திரொட்ணெரத்தின் நிற ் வபொன்ற உை் ைொர்ந்த தனித்தன்ண கை்

•

திரொட்ணெரத்தின் மபயர் வபொன்ற மவைிவய ொன தனித்தன்ண கை்

•

மபொருை்
அணவ

அண ப்பொக்க ்
இயற் பு

மெய் யப் பட்டிருந்தொல்

(மபௌதிக)

ற் று ்

அருவத்

அதன்

பொகங் கை் ;

தனித்தன் ண கைொக

இருக்கலொ ் .
•

பிற தனிப் பட்டணவகளுடன்/தனிநபர்களுடன் (individuals) உறவுகை் ;
இணவகை் வகுப்பின் தனி அங் கத்தினர்களுக்கு ் பிறவற் றிற் கு ் உை் ை
உறவுகைொகு ் (எ.கொ. ஒயினுக்கு ் திரொட்ணெரெ ் மதொழிற் ெொணலக்கு ்
உை் ை உறணவ உருப் படுத்த ் மெய் யு ் திரொட்ணெரத்தின் வைிகக்
குறியீடு

முன் னொல்

ற் று ் திரொட்ணெரெ ் உருவொக்கப் படு ் திரொட்ணெ.

நொ ்

ஒயினுக்கு

கை்டுபிடித்த

தனித்தன்ண களுடன்

திரொட்ணெரெ ் வகுப் புக்குப் பின் வரு ் ெட்டங் கணையு ் வெர்க்கவவை்டு ் :

மபயர், இருப் பிட ் , திரொட்ணெ.
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ஒரு வகுப் பின் எல் லொத் துணை வகுப் புகளு ் அவ் வகுப் பின் ெட்டத்ணத
ரபுரிண யொகப்
ெட்டங் களு ்

மபறு ் .

சிவப்பு

எடுத்துக்கொட்டொக

திரொட்ணெரெ ் ,

திரொட்ணெரத்தின்

மவை் ணை

எல் லெ்

திரொட்ணெரெ ்

என்ற

திரொட்ணெரத்தின் துணை வகுப் புகணை உை் ைடக்கிய எல் லொ திரொட்ணெரத்தின்
எல் லொத் துணை வகுப் புகளுக்கு ்

பதனிடு ் மபொருை்
கூடுதலொன

ட்ட ் (குணறவொன, மித ொன, அதிக ொன) என்ற ஒரு

ெட்டத்ணதெ் வெர்ப்வபொ ் . பதனிடு ் மபொருை்

திரொட்ணெரெத்ணத
ரபுரிண யொகப்
மகொை்ட

ரபுரிண யொகக் கிணடக்கப் மபறு ் . நொ ்

உருப் படுத்த ்
மபறப் படு ் .

மிகப்

மெய் யு ்

ஒரு

மபொதுவொன

ெட்ட ்

எல் லொ
அதன்

வகுப் பில்

ட்ட ் சிவப்பு
வகுப் புகைொலு ்

தனித்தன்ண ணயக்

இணைக்கப் படவவை்டு ் .

எடுத்துக்கொட்டொக திரொட்ணெர த்தின் உடல் , நிற ் என்பன திரொட்ணெரெ ்
வகுப் பில் இணைக்கப் படவவை்டு ் ; ஏமனன்றொல் அது உடல் , நிற ் என்ற
எடுத்துக்கொட்டுகணைக் மகொை்ட மிகப் மபொதுவொன வகுப் பொகு ் .
படி 6:

ட்டங் களின் முகப் புகலள வலரயலற விளக்கம் ச ய் தல்

ெட்டங் கை்

திப் பு

அனு திக்கப் பட்ட

வணகணய

திப் புகை் ,

விைக்கு ்

வவறுபட்ட

திப்புகைின் எை்கை்

முகப் புகை் ,

ற் று ் ெட்ட ் ஏற் கு ்

திப் புகைின் பிற பை்புக்கூறுகை் என்பனவற் ணறக் மகொை்டிடருக்கலொ ் .
எடுத்துக்கொட்டொகப் மபயர் ெட்ட ் ஒரு வகொர்ணவயொகு ் . அதொவது மபயர்
என்பது

திப் பு வணக மகொை்ட வகொர்ணவயொகு ் . உற் பத்திமெய் என்ற ெட்ட ்

(மதொழிற் ெொணல
உணடயதொய்

திரொட்ணெரெத்ணத
இருக்கலொ ் ;

உற் பத்திமெய் கின்றது)

திப் புகை்

பன் திப் பு

திரொட்ணெரெ ்

வகுப் பின்

எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ் . அதொவது உற் பத்திமெய் என்ற ெட்ட ் திரொட்ணெரெ ்
என்பணத அனு திக்கப் பட்ட வகுப் பொகக் மகொை்ட எடுத்துக்கொட்டு என்பணத
திப் பு வணகயொகக் மகொை்ட ெட்ட ் ஆகு ் .
ட்டம் அடிப் பலட
ெட்ட ்

அடிப் பணட

மகொை்டிருக்கலொ ்

என்பணத

ஒரு

ெட்ட ்

வணரயணற

எத்தணன
விைக்க ்

ஒழுங் கண ப்புகை் ஒற் ணற அடிப் பணடக்கு ் (ஒரு
பல் லடிப் பணடக்கு ் (எந்த எை்ைிக்ணகயிலு ்
இணடயில்

வவறுபொடு

மெய் கின் றது.

திப் புகணைக்

மெய் கின் றது.

சில

திப் ணப அனு திப் பது)

திப்புகணை அனு திப் படது)

திரொட்ணெரத்தின்

உடல்

ஒற் ணற
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அடிப் பணடெ்

ெட்டத்ணதக்

மகொை்டிருக்கு ் .

ஒரு

குறிப் பிட்ட

உற் பத்திெ்

ெொணலயில் உற் பத்தி மெய் யப் படு ் திரொட்ணெரெங் கை் திரொட்ணெரெ ் என்ற
வகுப் பின் உற் பத்திமெய் என்ற பல் லடிபணடெ் ெட்டத்தில் நிரப் பப் படு ் .
சில

ஒழுங் கண ப் புகை்

எை்ைிக்ணகணய
அடிப் பணடயின்

விைக்க

மிகத்

துல் லிய ொக

குணறவொன

சிறப் பொக்கத்ணத

ற் று ்

அனு திக்கு ் .

அடிப் பணட ஒரு ெட்ட ் குணறந்தது N

ெட்ட

N

திப் புகைின்

மிக

அதிக ொன

என்ற

குணறவொன

திப் புகணைக் மகொை்டிருக்கு ் என்று

மபொருை் படு ் . எடுத்துக்கொட்டொக திரொட்ணெரெத்தின் திரொட்ணெ என்ற ெட்ட ்
1

என்ற

குணறந்த

அடிப் பணடணயக்

திரொட்ணெரெமு ்

குணறந்தது

மகொை்டிருக்கு ் :
ஒருவணக

ஒவ் மவொரு

திரொட்ணெயொல்

உருவொக்கப் பட்டுை் ைது. சில ெ யங் கைில் கூடுதலொன அடிப்பணடணய 0 எனக்
மகொை் வது பயனுை் ைதொக அண யு ் . இந்த அண ப் பு ஒரு துணைவகுப் பின்
எந்த

திப் ணபயு ் மகொை்டிருக்கலொ ் என்பணதக் கொட்டு ் .

ட்ட மதிப் பு வலக
ஒரு ெட்டத்தில்

திப்புகைின் எவ் வணககணை நிரப் பவியலு ் என்பணத

திப் பு வணக முகப் பு விைக்குகின் றது. பின் வருவது கூடுதல் மபொதுவொன
திப் பு வணககைின் பட்டியல் .
ககொர்லவ என்பது மபயர் வபொன்ற ெட்டங் களுக்குப் பயன்படுத்தப் படு ் எைிய
திப் பு வணகயொகு ் :

திப் பு ஒரு எைிய வகொர்ணவயொகு ் .

எண் (சில ெ யங் கைில் மித
வணககை்

ற் று ் முழுமவை் இவற் றின் குறிப் பிட்ட

பயன்படுத்தப் படு ் )

எை்ெொர்

திப் புகளுடன்

திப் பு

ெட்டங் கணை

விைக்கு ் . எடுத்துக்கொட்டொகத் திரொட்ணெரெத்தின் விணல என்பதற் கு

திப் பு

வணக மித இருக்கலொ ் .
பூலியன் ெட்டங் கை் எைிய ஆ ் -இல் ணல அணடயொை ொகு ் . எடுத்துக்கொட்டொக
நொ ் திைங் குகிற திரொட்ணெரெத்ணத தனியொன வகுப் பொக உருப் படுத்த ்
மெய் ய

விரு ் பொவிட்டொல் ,

திரொட்ணெரெ ்

என்பணத ஒரு பூலியன் ெட்டத்தின்

திைங் குகிறதொ

இல் ணலயொ

திப் பொக உருப் படுத்த ் மெய் யலொ ் :

திப் பு “உை்ண ” (“ஆ ் ”) என்றொல் திரொட்ணெரெ ் திைங் குகிறது;

திப் பு

“மபொய் ” (“இல் ணல”) என்றொல் திரொட்ணெரெ ் திைங் கவில் ணல.
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பட்டியலிடப் பட்ட ெட்டங் கை் ெட்டங் களுக்குக் குறிப் பிட்ட அனு திக்கப் பட்ட

ை ் என்ற

திப் புகைின் பட்டியணலக் குறிப்பிடுகின் றது. எடுத்துக்கொட்டொக
ெட்ட ் பின் வரு ் மூன்று

திப் பில் ஒன்ணற எடுக்கவியலு ் : கடுண யொனது,

மித ொனது, ம ன்ண யொனது.
எடுத்துக்கொட்டு

வணகெ்

ெட்டங் கை்

தனிப் பட்டணவகளுக்கு

உறவுகைின் வணரயணற விைக்கங் கணை அனு திக்கு ் .
எடுத்துக்கொட்டு

மகொை்ட

அனு திக்கப் பட்ட
மெய் யவவை்டு ் .

ெட்டங் கை்

வகுப் புகைின்

திப் பு வணக

எடுத்துக்கொட்டு

பட்டியணல

இணடயில்
வரவியலு ்

வணரயணற

விைக்க ்

எடுத்துக்கட்டொக வகுப் பு திரொட்ணெரெ உற் பத்திெொணல

என்பதற் கு ெட்ட ் உற் பத்திமெய் அதன்

திப் புகைொக வகுப்பு திரொட்ணெரெ ்

என்ற எடுத்துகொட்டுகணைக் மகொை்டிடுக்கலொ ் . (Noy and McGuinness)

சபொருண்லமக்களமும்
வணக
வகுப் புகை்

ட்டத்தின் பரப் சபல் லலயும்

எடுத்துக்கொட்டின்
மபரு ் பொன்ண யு ்

அணழக்கப் படுகின் றது.

ெட்டங் களுக்கு

அனு திக்கப் படுகிற

பரப் மபல் ணல

எடுத்துக்கட்டொக

(range)

வகுப் பு

என்று

திரொட்ணெரெ ்

உற் பத்திமெய் ெட்டத்தின் பரப் மபல் ணலயொகு ் . சில ஒழுங் குமுணறகை் ஒரு
குறிப் பிட்ட வகுப்புக்கு ஒரு ெட்ட ் இணைக்கப் படுணகயில்

அெ்ெட்டத்தின்

பரப் மபல் ணலணயக் கட்டுப் படுத்துவணத அனு திக்கின் றது.

ஒரு ெட்ட ்

இணைக்கப் பட்டுை் ை

விைக்குகிற

வகுப் புகை்

அல் லது

ஒரு

ெட்ட ்

தனித்தன்ண கைின் வகுப் புகை் அெ்ெட்டத்தின் மபொருை்ண க்கை ் (domain)
.
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ஒரு

ெட்டத்தின்

மபொருை்ண க்கைத்ணதயு ்

பரப்மபல் ணலயு ்

தீர் ொனிக்கு ் அடிப்பணட விதிகை் ஒத்தணவ:
ஒரு ெட்டத்திற் கு ஒரு மபொருை்ண க்கைணதவயொ ஒரு பரப் மபல் ணலணயவயொ
வணரயணற

விைக்க ்

மெய் ணகயில்

அெ்ெட்டங் களுக்கு

முணறவய

அப் மபொருை்ண க் கைத்திற் வகொ பரப்மபல் ணலக்வகொ இருக்கவியலு ் மிகப்
மபொதுவொன வகுப்புகணைவயொ வகுப் ணபவயொ கை்டுபிடிக்கவு ் .

ொறொக

மவைிப் பணடயொகப் மபொதுவொக இருக்கிற ஒரு மபொருை்ண க்கைத்ணதயு ்
பரப் மபல் ணலணயயு ்
ெட்டத்தின்

வணரயணற

விைக்க ்

மபொருை்ண க்கைத்தில்

அெ்ெட்டத்தொல்

உை் ை

விைக்கப் படவவை்டு ் ;

பரப் மபல் ணலயில்
அெ்ெட்டத்திற் கு

உை் ை

எல் லொ

ஆற் றல் மிக்க

மெய் யவவை்டொ ் :
எல் லொ

ற் று ்

வகுப் புகைின்

இறுப் பொன் கைொக

ஒரு

வகுப் புகளு ்

ஒரு

ெட்டத்தின்

எடுத்துக்கொட்டுகளு ்
இருக்கவவை்டு ் .

ஒரு

பரப் மபல் ணலக்கு ஒரு மவைிப்பணடயொன மபொதுவொன வகுப்பு, ஆனொல் ஒருவர்
எல் லொ

இறுப் பொன் கணையு ்

மதரிந்மதடுக்க

உட்படுத்து ்

விரு ் புவொர் (அதொவது

ஒரு

வகுப் ணபத்

ஒருவர் பரப் மபல் ணல

தொன்

சபொருள்

(THING) என்பணத மதரிவு மெய் ய விரு ் ப ொட்டொர்.).
உற் பத்திமெய்

ெட்டத்தின்

பரப் மபல் ணலகளுக்கு

திரொட்ணெரெ

வகுப் பின்

எல் லொெ் ெொத்திய ொன துணை வகுப் புகணையு ் பட்டியலிடுவதற் குப் பதிலொக,

திரொணெரெ ்

என்பது

வபொது ொனது.

அவத

ெ ய ்

நொ ்

அெ்ெட்டத்தின்

பரமபல் ணலணய சபொருள் (ஒரு ம ய் மபொருை் மூலொய் வின் மிகப் மபொதுவொன
வகுப் பு) என்று குறிப்பிட விரு ் பவில் ணல. சிறப் புெ் மெொற் கைில் கூறினொல் :
ஒரு

ெட்டத்தின்

ஒரு

பரமபல் ணலணயவயொ

மபொருை்ண க்கைத்ணதவயொ

வணரயணற விைக்க ் மெய் யு ் வகுப்புகைின் பட்டியல் , ஒரு வகுப் ணபயு ்
அதன் துணை வகுப்ணபயு ் உை் ைடக்கினொல் துணைவகுப்ணப நீ க்கிவிடவு ் .
ெட்டத்தின்

பரமபல் ணல

திரொணெரெ

(red

wine)

திரொட்ணெரெ
வகுப் ணபயு ்

(WINE)

வகுப் ணபயு ்

மகொை்டிருந்தொல்

நொ ்

திரொட்ணெரெ வகுப்ணப நீ க்கிவிடலொ ் . சிவப் புத் திரொட்ணெரெ ்

சிவப் புத்
சிவப் பு
(red wine)

என்பது திரொட்ணெரெ (wine) வகுப் பின் துணை வகுப் பொகு ் ; எனவவ ெட்ட
பரப் மபல் ணல அணதயு ் திரொட்ணெரெ வகுப் பின் பிற துணை வகுப் புணையு ்
உட்பணடயொக உட்படுத்து ் .
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ஒரு ெட்டத்தின் ஒரு பரப் மபல் ணலணயவயொ ஒரு மபொருை்ண க்கைத்ணதவயொ
வணரயணறவிைக்க ் மெய் யு ் வகுப் புகைின் ஒரு பட்டியல் , வகுப் பு A-யின்
எல் லொ

துணை

வகுப் புகணையு ்

மகொை்டிருந்து,

மகொை்டிருக்கொவிட்டொல் பரப் மபல் ணல வகுப் பு A-ஐ

வகுப் பு

A-ஐக்

ட்டு ் மகொை்டிருக்க

வவை்டு ் ; துணை வகுப் ணபக் மகொை்டிருக்கொது.

சிவப் பு திரொட்ணெரெ ் (RED WINE), மவை் ணைத் திரொட்ணெரெ ் (WHITE WINE) ,
வரொஸ் திரொட்ணெரெ ் (ROSE WINE) என்பனவற் ணற உட்படுத்த ெட்டத்தின்
பரப் மபல் ணலணய

வணரயணற

விைக்க ்

மெய் வதற் குப்

பதிலொக

(திரொட்ணெரெத்தின் எல் லொ வநரடித் துணை வகுப் புகணைக் கைக்மகடுத்தல் ),
நொ ்

பரப் மபல் ணலணய

வகுப் பு

திரொட்ணெரெ ்

என்பதற் குை்

எல் ணலபடுத்திக்மகொை் ைலொ ் .
ஒரு ெட்டத்தின் ஒரு பரப் மபல் ணலணயவயொ மபொருை்ண க் கைத்ணதவயொ
வணரயணற விைக்க ் மெய் யு ் ஒரு பட்டியல் வகுப் பு A-யின் எல் லொ ஆனொல்
ஒரு

சில

துணைவகுப் புகணை

ட்டு ்

மகொை்டிருந்தொல் ,

மிகப்

A

மபொருத்த ொன பரப்மபல் ணல வணரயணற விைக்கத்ணதெ் மெய் யு ொ என்று
கருதவு ் .
ஒழுங் கண ப்புகைில் ஒரு ெட்டத்ணத வகுப் புடன் இணைப் பது ஒரு ெட்டத்தின்
மபொருை்ண க்கைத்துடன் ஒரு வகுப் ணப வெர்ப்பதற் குெ் ெ
விதிகை்

ெட்ட

இணைப் புக்குப்

பயன்படு ் :

ொறொக,

ொனது; ஒவர
நொ ்

இயன்ற ட்டு ் மபொதுண யொனதொகெ் மெய் ய முயலவவை்டு ் .

அணத

ொறொக, நொ ்

ெட்டத்ணத இணைக்கு ் ஒவ் மவொரு வகுப் பு ் ெட்ட ் உருப் படுத்த ் மெய் யு ்
தனித்தன்ண க் மகொை்டிருக்க இயலு ் என்பணத உறுதி மெய் யவவை்டு ் .
நொ ் பதனிடு ் மபொருை்
உருப் படுத்த ்

மெய் யு ்

ட்டெ் ெட்டத்ணதெ் சிவப்புத் திரொட்ணெரெங் கணை
ஒவ் மவொரு

வகுப் புகளுடனு ்

இணைக்கலொ ் .

இருப் பினு ் எல் லொெ் சிவப் பு திரொட்ணெரெங் களு ் பதனிடு ் மபொருை்
தனித்தன்ண ணயக் மகொை்டிருப் பதொல் , நொ ்

ட்டத்

ொறொக, ெட்டத்ணத சிவப்புத்

திரொட்ணெரெங் கை் (RED WINES) என்பதன் மிகப் மபொதுவொன வகுப் புடன்
இணைக்கவவை்டு ் .

பதனிடு ்

மபொருை்ண க்கைத்ணத வ லு ்

மபொருை்

ட்ட

ெட்டத்தின்

மபொதுண ப் படுத்துவது (அணத

ொறொக

திரொட்ணெரெ வகுப் புடன் இணைப் பதொல் ) ெரியொனதல் ல; ஏமனன்றொல் நொ ்
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பதனிடு ் மபொருை்

ட்டத்ணத மவை் ணைத் திரொட்ணெரெங் கணை விைக்கப்

பயன்படுத்துவதில் ணல.
படி 7: எடுத்துக்கொட்டுகலள உருவொக்கு
இறுதிப் படி படிநிணல, வகுப் புகைின் தனிப் பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகணை
உருவொக்குவதொகு ் .

ஒரு

வணரயணற விைக்க ்
அவ் வகுப்பின்

வகுப்பின்

மெய் தல்

தனிப் பட்ட

எடுத்துக்கொட்டுகணை

(1) ஒரு வகுப் ணப மதரிந்மதடுத்தல் , (2)

தனிப் பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகணை உருவொக்குதல் , (3) ெட்ட

திப் புகணை நிரப்புதல் என்பனவற் ணற வவை்டு ் . இந்த எடுத்துக்கொட்டு
பின் வரு ்

வணரயணற

விைக்க ்

மெய் யப் பட்ட

ெட்ட

திப் புகணைக்

மகொை்டிருக்கு ் :
உடல் : இவலசு
நிற ் : சிவப் பு
ை ் : ம ன்ண
பதனிடு ் மபொருை்

ட்ட ் : குணறவொனது

திரொட்ணெ: கொமி (திரொட்ணெரெ திரொட்ணெ வகுப் பின் எடுத்துக்கொட்டு)
குறியீடு:

ெொதவ் -வ ொர்கன்

(திரொணெரெ

உற் பத்திெ்ெொணல

வகுப் பின்

எடுத்துக்கொட்டு)
இட ் : பியூமஜொலஸ் (திரொட்ணெரெ-இட வகுப் பின் எடுத்துக்கொட்டு)
ெர்க்கணர: உலர்ந்தது
6.5

வகுப் புகலளயும் வகுப் பு படிநிலலலயயும் வலரயலற விளக்கம்

ச ய் தல்
வகுப் புகணையு ்

வகுப் புப் படிநிணலணயயு ்

வணரயணற விைக்க ்

மெய் ணகயில் எைிதில் கை்டுபிடிக்க இயலு ் தவறுகணைத் வதடுவது பற் றி
இப் பகுதி

விைக்குகிறது.

மபொருை்ண க்கைத்திற் கு
இல் ணல.

படிநிணல

நொ ்

முன்னர்

தனிநிணலயொன

பொர்த்தபடி
ெரியொன

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஒரு

தரப் பட்ட

வகுப் பு

படிநிணல

ஆய் வின்

ெொத்திய ொன
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பயன்பொடுகணைப்
விைக்கத்தின்

மபொறுத்து

நிணல,

ொதிரிகளுடன்

அண யு ் :

தனிநபர்

இணயயத்

பயன்பொட்டிற் கு

விருப் பங் கை் ,

வதணவயொனணவகை் .

வதணவயொன

சிலவவணைகைில்
இருப் பினு ்

நொ ்

பிற
ஒரு

வகுப் புப் படிநிணலணய உருவொக்குணகயில் பல வழிகொட்டல் கணைப் பற் றி
விவொதிக்கின் வறொ ் .
வணரயணற

வபொது ொன எை்ைிக்ணகயிலொன புதிய வகுப் புகணை

விைக்க ்

படிநிணல

மெய் தபின் ,

வழிகொட்டல் களுடன்

திருப் பிப் பொர்த்து

மவைிவருகின் ற

மபொருந்துகின்றதொ

என்று

ெரிபொர்க்கவவை்டு ் .
6.5.1 வகுப் புப் படிந் லல

ரியொனது என்று உறுதிப் படுத்துவது ஒரு “ஒரு-

ஆகு” உறவு
வகுப் புப் படிநிணல ‘ஒரு-ஆகு’ உறவொகு ் : B என்பதன்

ஒவ் மவொரு

எடுத்துக்கொட்டு ் A என்பதன் எடுத்துக்கொட்டொய் இருந்தொல் , A என்ற ஒரு
வகுப் பு

B-இன்

துணை

வகுப் பொகு ் .

எடுத்துக்கொட்டொக

ெொர்மடொனொய்

மவை் ணைத் திரொட்ணெரெத்தின் வணகயொகு ் . வணகப் பொட்டியல் ெொர் உறவின்
ற் மறொரு வழி “ஒரு வணக” உறவொகு ் : ெொர்மடொனொய் ஒருவணக மவை் ணைத்
திரொட்ணெரெ ொகு ் .

ஒரு மஜட்ணலனர் ஒருவணக வி ொன ொகு ் . இணறெ்சி

ஒருவணக உைவொகு ் .

ஒரு வகுப் பின் துணை வகுப் பு ஒரு கருத்துருணவ உருப் படுத்த ் மெய் கிறது
அதொவது உயர் வகுப்பு உருப் படுத்த ் மெய் யு ் கருத்துரு “ஒரு வணக” ஆகு ் .
ஒரு

தனிபட்ட

திரொட்ல ர ம்

எல் லொத்

திரொட்ல ர ங் களின்

துலணவகுப் பல் ல
ஒரு மபொதுவொன
பன்ண

ொதிரித் தவறு, படிநிணலயில் ஒவர கருத்துருவின் ஒருண ,

ொற் றுக்கணை உட்படுத்துவதொகு ்

ஆகு ் ; இது முந்ணதயணதப்

பிந்ணதயதின் துணைவகுப் பொகெ் மெய் யு ் . எடுத்துகொட்டொக ஒரு வகுப் பு

திரொட்ணெரெங் கணை-யு ்

ஒரு

வகுப் பு

திரொட்ணெரெத்ணதயு ்

திரொட்ணெரெங் கைின் துணைவகுப் புக்கைொக வணரயணற விைக்க ் மெய் வது
தவறொகு ் .

நொ ்

படிநிணலணய

மெய் வதொக எை்ணு ் வபொது,

“ஒரு

வணக”

உறணவ

உருப் படுத்த ்

ொதிரித் தவறு மதைிவொகு ் : ஒரு தனிப் பட்ட

திரொட்ணெரெ ் திரொட்ணெரெங் கை் -இன் ஒரு வணக அல் ல.

இ ்

ொதிரியொன
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தவணற

விலக்குவதற் கு

நல் ல

வழி

வகுப் புகணைப்

மபயரிடுவதில்

ஒருண ணயவயொ பன்ண ணயவயொ பயன்படுத்துவதொகு ் .
படிநிலல உறவுகளின் கடவு
துணை வகுப் பு உறவு கடவு உறவொகு ் .
B என்பது A –இன் துணைவகுப் பு ் C என்பது B-இன் துணை வகுப் பு ் என்றொல்
C என்பது A-இன் துணைவகுப் பொகு ் .
எடுத்துக்கொட்டொக நொ ் ஒரு வகுப் பு திரொட்ணெரெத்ணத வணரயணற விைக்க ்
மெய் யலொ ் ; பின் னர் ஒரு மவை் ணைத் திரொட்ணெரெ ் என்பணத திரொட்ணெரெ ்
என்பதன் துணைவகுப் பொக வணரயணற விைக்க ் மெய் யலொ ் .
வகுப் பு

ெொர்மடொனொனி

என்பணதயு ்

திரொட்ணெரெ ்

துணைவகுப் பொகக் மகொை் ைலொ ் . சிலவவணைகைில்

பின் னர்
என்பதன்

நொ ் வநரடி துணை

வகுப் பு என்பதற் கு ் வநரடியல் லொ துணைவகுப் பு என்பதற் கு ் வவறுபொடு
கொைலொ ் . ஒரு வநரடி துணைவகுப் பு என்பது வகுப் பின் மிக அை்ண ப் பட்ட
துணை

வகுப் பொகு ் ;

படிநிணலயில்

ஒரு

வகுப்புக்கு ்

அதன்

வநரடி

துணைவகுப் புக்கின் இணடயில் எந்த வகுப் பு ் வரொது. அதொவது, படிநிணலயில்
ஒரு வகுப்புக்கு ் அதன் வநரடி துணைவகுப்புக்கு ் இணடயில் வகுப் புகை்
வரொது.
என்பதன்

ந து எடுத்துக்கொட்டில் ெர்மடொனொய் மவை் ணைத் திரொட்ணெரெ ்
என்பதன்

வநரடி துணைவகுப் பொகு ் ; திரொட்ணெரெ ் என்பதன்

வநரடி துணைவகுப்பல் ல.
வகுப் புப் படிநிலலயின் உருவொக்கும்
ஒரு

நிணலயொன

வகுப் புப்

படிநிணலணயப்

பரொ ரிப் பது

மபொருை்ண க்கைங் கை் உருவொகு ் வபொது கடின ொகு ் . எடுத்துக்கொட்டொக
சின் பொை்டல் (Zinfandel)

திரொட்ணெரெங் கை் சிவப் பொனணவ. இருப் பினு ்

சிலவவணைகைில் திரொட்ணெரெ உற் பத்தியொைர்கை் திரொட்ணெணயப் பிழிந்து
திரொட்ணெகைின் நிற ் தரு ் பகுதிணய உடனடியொக நீ க்கிவிடுவொர்; இதனொல்
விணையு ் திரொட்ணெரெத்தின் நிறத்ணத

ொற் றிவிடுவர்.

இவ் வொறு ந க்கு

வரொஸ் நிறமுை் ை “மவை் ணை சின்பொை்டல் ” கிணடக்கு ் . நொ ் இப் வபொது

சின் பொை்டல் வகுப்ணப இரை்டு வகுப் புகைொகப் பிரிக்கவவை்டி வரு ் :
மவை் ணை சின் பொை்டல் , சிவப் பு சின் பொை்டல் ; வ லு ் அவற் ணற முணறவய
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வரொஸ்

திரொட்ணெரெ ்

சிவப் புத்

ற் று ்

திரொட்ணெரெ ்

என்பதன்

துணைவகுப் புகைொகப் பிரிக்கலொ ் .
வகுப் புகளும் அவற் றின் சபயர்களும்
ஒரு

வகுப் ணபயு ்

அதன்

மபயணரயு ்

வவறுபடுத்துவது

முக்கிய ொனதொகு ் . வகுப் புகை் மபொருை்ண க்கைத்தில் கருத்துருக்கணை
உருப் படுத்த ்

மெய் யு ் ; இக்கருத்துருக்கணைக்

குறிப் பிடு ்

மெொற் கணை

உருப் படுத்த ் மெய் யொது. ஒரு வவறுபட்ட மெொல் ணலத் மதரிந்மதடுத்தொல் ஒரு
வகுப் பின் மபயர்
உருப் படுத்த ்

ொறு ் ; ஆனொல் மெொல் வல உலகில் மபொருை் உை்ண ணய

மெய் யு ் .

எடுத்துக்கொட்டொக

ஒரு

உருவொக்கலொ ் ; பின்னர் அதற் கு வவங் ணககை் என

புலிகணை

வகுப்புப்

ொற் றுப் மபயர் தரலொ ் ;

இருப் பினு ் அவ் வகுப் பு அவத கருத்துருணவத்தொன் உருப் படுத்த ் மெய் யு ் .
புலிெொர்ந்த

கூட்டுெ்

மெொற் கை்

வவங் ணகெொர்ந்த

கூட்டுெ்

மெொற் கணைக்

குறிப் பிடு ் . கூடுதல் நணடமுணறெ் மெொற் கை் அடிப் பணடயில் , பின் வரு ் விதி
பின் பற் றப் படவவை்டு ் :

ஒவர

கருத்துருவின்

ஒருமபொருை் பன் ம ொழிகை்

வவற் பட்ட

வகுப் புகணை

உருப் படுத்த ் மெய் யது.
ஒருமபொருை் பன் ம ொழிகை் ஒரு கருத்துருவின் அல் லது மெொல் லின் வவறுபட்ட
மபயர்கைொகு ் .

என்வவ நொ ் புலிகை் என்ற வகுப் பு ்

வவங் ணககை் என்ற

வகுப் பு ் ணவத்திருக்கலொகொது. ஒரு வகுப் புப் வபொது ொனது; அணத புலி
என்வறொ வவங் ணக என்வறொ குறிப்பிடவு ் .
வகுப் புடன்

ஒருமபொருை்

பன் ம ொழிகை் ,

பல ஒழுங் குமுணறகை் ஒரு
ம ொழிமபயர்ப்புகை் ,

அல் லது

அறிமுகப் மபயர்கை் இவற் றின் பட்டியணல அனு திக்கு ் . ஒரு ஒழுங் குமுணற
இெ்வெர்ணககணை அனு திக்கொவிடில் , ஒருமபொருை் பன் ம ொழிகணை வகுப் பு
ஆவைத்தில் பட்டியலிடலொ ் .
வகுப் பு ் சுற் றுக்கலள விலக்குதல்
நொ ் வகுப் பு படிநிணலயில் சுற் றுக்கணை விலக்கவவை்டு ் . வகுப் பு அ
என்பது ஆ என்ற துணை வகுப் ணபக் மகொை்டுை் ைது, அவத வவணையில் ஆ
என்பது

அ

என்பதன்

இருக்கிறது. அ ்

உயர் வகுப் பொகு ்

என்ற

நிணலயில்

ொதிரியொன சுற் றுக்கணை படிநிணலயில்

ஒரு

சுற் று

உருவொக்குவது
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வகுப் புகை் அ-ணவயு ் ஆ-ணவயு ் ஒன்று எனக் குறிப்பிடுவதற் குெ் ெ
அ

என்பதன்

எல் லொ

எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ்

எடுத்துக்கொட்டுகளு ்

அ

என்பதன்

ற் று ் ஆ என்பதன் எல் லொ எடுத்துக்கொட்டுகளு ் அ

என்பதன் எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ் .
என்பதொல்

ஆ

ொனது:

என்பதன்

எல் லொ

ஆ என்பது அ என்பதன் துணைவகுப் பு
எடுத்துக்கொட்டுகளு ்

ஆ

என்பதன்

எடுத்துக்கொடுகைொகு ் .
6.5.2 வகுப் புப் படிநிலலயில் குழந் லதகலள ஆய் தல்
படிநிணலயில் குழந்ணதகை் ஒவர வகுப்பின் வநரடித் துணைவகுப் புகைொகு ் .

படிநிணலயில் எல் லொக் குழந்ணதகளு ் (வவரிலுை் ைணவ தவிர) மபொதுண யின்
ஒவர நிணலயில் இருக்கவவை்டு ் .
எடுத்துக்கொட்டொக

மவை் ணைத்

திரொட்ணெரெ ்

என்பது ்

ெொர்மடொனொய்

என்பது ் ஒவர வகுப்பின் துணை வகுப் புகைொய் இருக்கலொகொது. மவை் ணைத்
திரொட்ணெரெ ் ெொர்மடொனொய் என்ணபணத விட கூடுதல் மபொதுவொனதொகு ் .
குழந்ணதகை் ஒரு புத்தகத்தின் பகுதிகை் மபொதுண யின் ஒவர

ட்டத்தில்

இருப் பது வபொன்று ஒவர வகொட்டில் இருக்கவவை்டு ் . இவ் வர்த்ததில் ஒரு
வகுப் புப்

படிநிணலயின்

வதணவக்குெ்

ெ

வதணவகை்

ொனது.

ஒரு

இருப்பினு ்

புத்தகத்தின்

சுருக்கவுணரயின்

படிநிணலயின்

வவரிலுை் ை

கருத்துருக்கை் (மபரு ் பொன்ண யு ் மபொருை் வபொன்ற மபொது வகுப் புபின்
வநரடித்

துணைவகுப் பொக

மபொருை்ண க்கைத்தின்
மெய் யு ் ,

உருப்படுத்த ்

முதன் ண யொன

மெய் யப் பட்டுை் ைணவ)

பிரிவுகணை

உருப் படுத்த ்

ற் று ் அணவ ஒத்தக் கருத்துருக்கணைக் மகொை்டிருபதில் ணல.

எவ் வளவு என்பது மிகக் கூடுதல் , எவ் வளவு குலறவு என்பது மிகக்குலறவு
ஒரு

வகுப் பு

எை்ைிக்ணகக்குக்
வடிவண க்கப் பட்ட

மகொை்டிருக்கு ்
கடு ்
பல

விதி

வநரடித்

இல் ணல.

துணைவகுப் புகைின்
இருப் பினு ்

மூலப்மபொருை்ண யியல் கை்

நன் றொக

இரை்டு

முதல்

பன்னிரை்டு வணரயிலொன வநரடித் துணைவகுப்புகணைக் மகொை்டிருக்கு ் .
பின் வருவது வழிகொட்டு ் மநறிமுணறகைொகு ் (Noy and McGuinness):
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ஒரு வகுப் பு ஒவரமயொரு வநரடி துணைவகுப் ணபக் மகொை்டிருந்தொல்
ொதிரியொக்கெ் சிக்கல் வரலொ ் அல் லது மூலப்மபொருை்ண யியல் ஆய் வு
முழுண யணடயொ ல் வரு ் .
தரப் பட்டுை் ை

ஒரு

வகுப் புக்கு

பன் னிரை்டு

துணைவகுப்புகளுக்கு

வ லிருந்தொல் , அதிக ொக இணடப் பட்ட வணகப் பொடுகை் வதணவப் படூ ் .

இருப் பினு ் குழந்ணதகைின் நீ ை்ட

பட்டியலில் உை் ை கருத்துருக்கணைக்

குழுமு

இல் ணலமயன்றொல்

இயற் ணகயொன

வகுப் புகணை

வகுப் பு

உருவொக்கத்

விட்டுவிடலொ ் .
பிரதிபலிப் பொகு ் ;

வதணவயில் ணல;

மூலப் மபொருை்ண யியல்
என்வவ

ம ய் மபொருை்

மெயற் ணகயொன

வகுப் புகணை
உை்ண
மூலொய் வு

அவ் வொவற
உலகின்
அணதப்

பிரதிபலிப் பதுதொன் நல் லது. (Noy and McGuinness)

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

176

6.5.3. பல் மரபுரிலம
மபரு ் பொன்ண யொன
படிநிணலயில் பல்

அறிவு

உருப் படுத்த

ஒழுங் குமுணறகை்

வகுப் புப்

ரபுரிண ணய அனு திக்கவவை்டு ் . நொ ் மடெர்ட் ஒயின்

வகுப் பு என்ற மடெர்ட் ஒயின் கைின் தனி வகுப் ணப உருவொக்க விரு ் பலொ ் .
வபொர்ட் ஒயின் என்பது மரட் ஒயினு ் மடெர்ட் ஒயினு ொகு ் . எனவவ வபொர்ட்
வகுப் பின் எல் லொ எடுத்துக்கொட்டுகளு ்

மரட் ஒயின் வகுப் பு

ற் று ் மரட்

ஒயின் வகுப் பு இணவகைின் எடுத்துக்கொட்டுகணைக் மகொை்டிருக்கு ் . வபொர்ட்
வகுப் பு

அதன்

மபற் வறொர்கைிடமிருந்து

முகப் புகணையு ்

ரபுரிண யொகப் மபறு ் .

அதன்

ெட்டங் கணையு ்

இவ் வொறு இது மடெர்ட் ஒயின்

வகுப் பிலிருந்து ெட்ட ் ெர்க்கணர என்பதற் கு

இனிப் பு என்ற

திப் ணபப்
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ற் று ் மரட் ஒயின் வகுப்பிலிருந்து பதனிடு ் மபொருை்

மபறு ் ;

அதன் நிற ெட்டத்திற் கு
6.5.4

ட்டணதயு ்

திப் ணபயு ் மபறு ் .

எப் கபொது ஒரு புதிய வகுப் லப அறிமுகப் படுகவண்டும் (அல் லது

கவண்டொம் )
ொதிரியொக்கத்தின்
தீர் ொன ்

வபொது

எப்வபொதுஒரு

மெய் யவவை்டிய

வகுப் ணப

மிகக்

கடின ொன

அறிமுகப் படுத்தவவை்டு ்

எப் வபொது வவறுபட்ட தனித்தன்ண

திப் புகை்

அல் லது

வழி ஒரு வவறுபொட்ணட

உருப் படுத்த ் மெய் யவவை்டு ் என்பதொகு ் . பல அதிகப் படியொன வகுப் புகை்
மகொை்ட மதொகுக்கப் பட படிநிணலணயயு ் (nested hierarchy) மிகக் குணறவொன
வகுப் புகை்

மகொை்ட ஆனொல்

ெட்டங் கைில்

அதிகப் படியொன தகவல் கை்

குறியொக்க ் மெய் யப் பட்டுை் ை தட்ணடயொன படிநிணலணயயு ் (flat hierarchy)
கடந்து

மெல் லுதல்

கை்டுபிடிப் பது

கடின ொகு ் .

எைிதல் ல.

மபொருத்த ொன

படிநிணலயில்

எப் வபொது

ெ நிணலணயக்

புதிய வகுப் புகணை

அறிமுகப் படுத்த வவை்டு ் என்பணதத் தீர் ொனிப் பதற் கு உதவு ் பல விரல்
நுனி விதிகை் உை் ைன.

ஒரு வகுப் பின் துணைவகுப் பு ெொதொரை ொக (1) உயர் வகுப் பு மகொை்டிரொத
கூடுதலொன

தனித்தன் ண கணைக்

மகொை்டிருக்கு ்

அல் லது

(2)

உயர்

வகுப் புகைிலிருந்து வவறுபட்ட கட்டுப் பொடுகணைக் மகொை்டிருக்கு ் அல் லது
(3) உயர் வகுப்புகணை விட வவறுபட்ட உறவுகைில் பங் மகடுக்கு ் .
மரட்

ஒயின் கை்

பதனிடு ்

மபொருைின்

மகொை்டிருக்கலொ ் ;

இருப் பினு ்

இந்தத்

திரொட்ணெரெங் கணை

வருைணன

மெய் யப்

மடெர்ட் ஒயினின் ெர்க்கணரெ் ெட்டதின்

வவறுபட்ட

ட்டங் கணைக்

தனித்தன் ண

மபொதுவொகத்

பயன்படுத்தப் படுவதில் ணல.

திப் பு இனிப் பு ஆகு ் ;

ொறொக

மடெர்ட் ஒயினின் வகுப் பின் உயர் வகுப்புக்கு இது உை்ண யல் ல, ணபமனொட்
மநொயிர் ஒயின் கை் (Pinot Noir Wines) ஒயின் கடல் உைவுடன் வெரு ் ;

ொறொக

மரட் ஒயின் கை் வெரொது. வவறுவித ொகக் கூறினொல் , நொ ் ெொதொரை ொக உயர்
வகுப் ணபப் பற் றிக் எதுவு ் கூற இயலொ ல் புதிய வகுப் ணபப் பற் றி எவதொ கூற
இயலு ்

வபொது

ஒரு

படிநிணலயில்

அப் புதிய

வகுப் ணப

அறிமுக ்

மெய் கிவறொ ் . நணடமுணற அடிப்பணடயில் கூறினொல் ஒவ் மவொரு துணை
வகுப் பு ் அதனுடன் புதிய ெட்டங் கை் வெர்க்கப் பட்டிருக்கவவை்டு ் ; அல் லது
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புதிய ெட்ட
அல் லது

திப் புகை் வணரயணற விைக்க ் மெய் யப் பட்டிருக்கவவை்டு ் ;
ரபுரிண யொகப்

மபற் ற

ெட்டங் களுக்கு

சில

முகப் புகணை

ஒதுக்கிணவக்கவவை்டு ் . சில வவணைகைில் எந்த புதிய தனித்தன்ண யு ்
அறிமுகப் படுத்ப்படொவிடினு ் புதிய வகுப் புகணை உருவொக்குவது நன் ண
பயக்கு ் .

கணலெ்மெொல் படிநிணலகைிலுை் ை வகுப் புகை்

புதிய தனித்தன் ண கணை

அறிமுகப் படுத்த வதணவயில் ணல.
எடுத்துக்கொட்டொக,

சில

மூலப் மபொருை்ண யியல் கை்

மபொருை்ண க்

கைத்தில் பயன்படுத்தப் பட்டுை் ை மபொதுெ் மெொற் கைின் மபரிய குறிப் பிடு
படிநிணலகணை

உட்படுத்து ் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

ஒரு

மின்

ருத்துவ

பதிவவட்டு (electronic medical-record system) ஒழுங் குமுணறணய உை் ளுணற
மெய் யு ்

மூலப்மபொருை்ண யியல்

உட்படுத்தல் லொ ் .

பல் வவறு

வநொய் கைின்

பகுப் ணப

இப் பகுப் பு தனித்தன் ண கை் இல் லொத (அல் லது ஒவர

தனித்தன்ண கைின் குழு த்ணதக் மகொை்ட) மெொற் கைின் படிநிணலயொகு ் .
இந்வநர்வில்

மெொற் கணைத்

தட்ணடப்

பட்டியலொகத்

தருவணதவிடப்

படிநிணலயில் ஒழுங் குபடுத்துவது பயனுை் ைதொகு ் ; ஏமனன்றொல் , இது (1)
ஆய் வணதயு ்

/வதடுவணதயு ்

உலொவுவணதயு ் /பயைிப் பணதயு ்

(investigation)
அனு திக்கிறது

(navigation)

சூழலுக்குத் தகுந்த மெொல் லின் மபொதுண யின்

(2)

ட்டத்ணதத் வதர்ந்மதடுக்க

ருத்துவணர இயலணவக்கின் றது.
ொதிரி கருத்துருக்களுக்கு எந்த புதிய தனித்தன்ண களுமின்றி புதிய
வகுப் புகணை

அறிமுக ் மெய் யக்

ொதிரிப் படுத்த

வவை்டியொகு ் .

மபொருை்ண க்கை

நொ ்

கொரை ்

கருத்துருக்கணை

ம ய் மபொருை்

வல் லுநர்களுக்குை் ளு ்

வல் லுநர்களுக்கிணடவயயு ்
பயன்படுதுகின்வறொ ் ;

ற் மறொரு

மூலொய் வுகணை

மபொருை்ண க்கை

கருத்துப் பரி ொற் றத்திற் கு

வெதி

மெய் யப்

ற் று ் அறிவு அடிப் பணடயிலொன ஒழுங் குமுணறகை்

மபொருை்ண க் கைத்ணதப் பற் றிய வல் லுநர்கைின் கருத்ணத ம ய் ப் மபொருை்
மூலொய் வில் பிரதிபலிக்க நொ ் விரு ் புவவொ ் .
இறுதியொக ஒவ் மவொரு கூடுதல்

கட்டுப் பொட்டிற் கு ்

துணை வகுப்புகணை உருவொக்கக் கூடொது.

ஒரு வகுப் பின்

எடுத்துக்கொட்டொக, நொ ் மரட்

ஒயின் , வயிட் ஒயின் , வரொஸ் ஒயின் என்பனவற் ணற அறிமுக ் மெய் கின் வறொ ் ;
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ஏமனன்றொல்

இந்த

வவறுபொடு

திரொட்ணெரெ

உலகில்

இயற் ணகயொன

ஒன்றொகு ் . நொ ் ம ன்ண யொன திரொட்ணெரெ ் , மித ொன திரொட்ணெரெ ்
வபொன்றணவகளுக்கு வகுப் புகணை அறிமுக ் மெய் யவில் ணல. ஒரு வகுப் புப்
படிநிணலணய வணரயணற விைக்க ் மெய் ணகயில் , ஒரு வகுப்புப் படிநிணலணய
வணரயணற

விைக்க ்

ஒழுங் குபடுத்துவதற் குப்

மெய் யு ்
புதிய

வபொது

ந து

வகுப்புகணை

இலக்கு

வகுப் பு

உருவொக்குவதற் கு ்

பல

எை்ைிக்ணகயிலொன வகுப் புகணை உருவொக்குவதற் கு ் ஒரு ெ நிணலணயக்
கணடபிடிப் பதொகு ் .
6.5.5 புதிய வகுப் பொ தனித்தன்லம மதிப் பொ?
ஒரு
குறிப் பிட்ட

மபொருை்ண க்கைத்ணத
வவறுபொட்ணட

திரொட்ணெரெ ் )
குழு

ொக

(சிவப் பு

ொதிரிப் படுத்து ்
அல் லது

தனித்தன்ண யின்

மவை் ணை

திப் பொக

ொதிரிப் படுத்தவவை்டு ொ

முன்,

அல் லது

அல் லது

என்பது

நொ ்

ஒரு

வரொஸ்

வகுப் புகைின்

மபொருை்ண கைத்தின்

வநொக்க ் , ணகயிலிருக்கு ் மெயற் பொடு இவற் ணறப் மபொறுத்து அண யு ் . நொ ்
ஒயிட் ஒயின் கைின் ஒரு வகுப் ணப உருவொக்குகிவறொ ொ அல் லது ஒரு வகுப் பு
ஒயிணன உருவொக்கி நிற ்

என்ற ெட்டத்திற் கு வவறுபட்ட

திப் புகணை

நிரப் புகிவறொ ொ என்பது வகை் வி. ந து மபொருை்ண க்கைத்திற் கு ஒயிட்
ஒயினின் கருத்துரு எவ் வைவு முக்கிய ொனது என்பது
மபொருை்ண க்
மகொை்டிருந்தொல்

கைத்தில்

ஒயின் கை்

ற் மறொரு வகை் வி?

குணறந்த

முக்கியத்துவ ்

ற் று ் ஒயிட் ஒயின் என்பது பிற மபொருட்களுடன் அதன்

உறவில் குறிப் பிட்ட எந்த உை் ைர்த்தணதயு ் மகொை்டிரொவிட்டொல் , நொ ் ஒயிட்
ஒயின் என்பதற் குத் தனியொன வகுப் ணப அறிமுக ் மெய் யக் கூடொது. ஒயின்
புலக்குறிப்புகணை உற் பத்திமெய் யு ் மதொழிற் ெொணலயில் பயன்படுத்து ் ஒரு
மபொருை்ண க்கை
ஒன்றொகு ்

ொதிரிக்கு எந்த நிற ஒயின் புலக்குறிப் புகைின் விதிகளு ்

ற் று ் வவறுபொடு மிக முக்கிய ொனதல் ல.

ொறொக ஒயின், உைவு

ற் று ் அவற் றின் மபொருத்த ொன வெர்க்ணககை் இவற் றின் உருப் படுத்ததிற் கு
ஒரு மரட் ஒயினொனது ஒரு ஒயிட் ஒயினிலிருந்து மிகவு ் வவறுபட்டதொகு ் : அது
வவறுபட்ட உைவுகளுடன் இணை வெர்க்கப் பட்டுை் ைது; அது வவறுபட்ட
தனித்தன்ண கணைக் மகொை்டிருக்கு ் . இதுவபொன்று ஒயின் ருசி நிரணல
உறுதி மெய் ய நொ ் பயன்படுத்து ் ஒயினின் அறிவு அடிப் பணடக்கு ஒயினின்
நிற ் முக்கிய ொனதொகு ் . இவ் வொறு நொ ் ஒயிட் ஒயினுக்கு ஒரு தனிவகுப் ணப
உருவொக்குகின் வறொ ் .
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.

வவறுபட்ட

ெட்ட

திப் புகணைக்

மகொை்ட

கருத்துருக்கை்

வகுப் புகைில் வவறுபட்ட ெட்டங் களுக்குக் கட்டுப் படுகைொக

பிற

ொறினொல் , நொ ்

வவறுண க்கு வவை்டி புதிய வகுப் ணப உருவொக்கவவை்டு ் . இல் ணலமயனில்
நொ ் வவற் றுண ணய ஒரு ெட்ட
இதுப் வபொன்று

ந து

ம ர்லொட்ஸ்

ஒயின்

ஒயின் கைின்

மகொை்டிரொ ொல்

திப் பில் உருப் படுத்த ் மெய் யவவை்டு ் .

மரட்

மூலப்மபொருை்ண யியல்
ஒரு

(Merlots)

ஒயின்,

ஒயிட்

திரொட்ணெயிலிருந்து மெய் யப் பட்ட)

தனிநிணல

ஒயின்

மகொை்டிருக்கு ் . ம ர்லொட்ஸ் உை்ண யில்
ஆகு ் .

ஆய் வு

வபொன்ற

வவறுபட்ட
வவறுபட்ட

திப்புகை்

மகொை்ட

வணககைொக

வகுப் ணபக்
வகுப் புகணைக்

வவறுபட்ட ஒயின் கை்

முக்கிய ொகு ் .

முக்கியம ன் றொல்

மபொருட்கணை

வவற் றுண ப்

(ஒவர

நொ ் ஒயின் கைின் விரிவொன

ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் ணவ உருவொக்கினொல் இவ் வவற் றுண

மபொருை்ண க் கைத்தில் ஒரு வவற் றுண

எல் லொ

மபொருட்கைின்

(objects)

படுத்த

ற் று ் நொ ்

எை்ைினொல் ,

நொ ்

அவ் வவற் றுண க்குப் புதிய வகுப் ணப உருவொக்க வவை்டு ் .
ஒருவகுப் பின்

வலுவுை் ை

தனியொன

எடுத்துக்கொட்டுகணைக்

கருத்தில்

மகொை் வது ஒரு புது வகுப் ணப அறிமுக ் மெய் ய வவை்டு ொ வவை்டொ ொ
என்பணதத் தீர் ொனிக்க உதவலொ ் .

ஒரு தனியொன எடுத்துக்கொட்டு வெரு ் ஒருவகுப் பு அடிக்கடி
மபரு ் பொலு ்
அகவய

வகுப் புகளுக்குை்

வவற் றுண

தனித்தன்ண கணைப்

தனித்தன்ண கணைப்
எடுத்துக்கொட்டுகை்

ொறக்கூடொது.

பொரொட்ட

கருத்துருக்கைின்

பயன்படுத்தொது

பயன்படுத்து ்

வபொது

ஒருவகுப்பிலிருந்து

புறவயத்

அவ் வகுப்புகைின்

ற் மறொரு

வகுப் புக்குெ்

மெல் லவவை்டிவரு ் . எடுத்துக்கொட்டொக உைவகத்திலுை் ை திரொட்ணெரெக்
குப் பிகணை வருைணன மெய் யு ் ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் வில் சில் டு ஒயின்
(குைிரணவக்கப் பட்ட

திரொட்ணெரெ ் )

ஒரு

வகுப் பொக

இருக்கக்கூடொது.

மபரு ் பொலு ் எை்ைிக்ணககை் , நிறங் கை் , இருப் பிடங் கை் என்பன ெட்ட
திப் புகை்

ஆகு ் ;

மெய் வதில் ணல.

அணவ

புதிய

எடுத்துக்கொட்டொக,

வகுப் புகைின்
னித

உருவொக்கத்ணதெ்

உடற் கூணறக்

கருத்தில்

மகொை் ைவு ் . நொ ் விலொ எலு ் புகணை உருப் படுத்த ் மெய் யு ் வபொது, நொ ்
முதல் இடப் பக்க விலொ எலு ் பு, இரை்டொ ் இடப் பக்க விலொ எலு ் பு என
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ஒவ் மவொன்றுக்கு ் ஒரு வகுப் ணப உருவொக்குவவொ ொ? அல் லது வரிணெக்கு ்
பக்கவொட்டிற் கு ்

ெட்டங் கை்

மகொை்ட விலொ எலு ் பு என்ற வகுப் ணபக்

மகொை் வவொ ொ? ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் வில் நொ ் உருப் படுத்த ் மெய் யு ்
ஒவ் மவொரு

விலொமவலு ் ணபப்

பற் றிய

தகவல் கை்

வபொது ொன

அைவு

வவற் றுண ணயக் கொட்டுகிறது என்றொல் நொ ் ஒவ் மவொரு விலொ எலு ் புக்கு ்
ஒவ் மவொரு

வகுப் ணப

அை்ண

ற் று ்

எலு ் பிற் கு ்

உருவொக்கவவை்டு ் .

இருப் பிடத்

தகவணலயு ்

வவறுப் பொடொனது)

பங் மகடுக்கு ்

அதொவது,

குறிப் பிட்ட

ற் று ்

(இணவ

நொ ்

ஒவ் மவொரு

ஒவ் மவொரு

மெயல் பொணடயு ்

விரிவொன

விலொ

அது

விலொ

எலு ் பு ்

பொதுகொக்கு ்

உை் ளுறுப்புகணையு ் உருப் படுத்த ் மெய் ய விரு ் பினொல் , நொ ் அவற் ணற
வகுப் புகைொகப்

பிரிக்கவவை்டு ் .

மபொறுத்தவணரயில்

எல் லொ

ந து

விலொ

வலுவொன

எலு ் புகளு ்

பயன்பொடுகணைப்
ஒற் றுண யுை் ைணவ

எனக்கருதி நொ ் உடற் கூணற மபொதுண யின் சிறிது குணறந்த
ொதிரிப் படுத்தினொல் ,

நொ ்

ந து

படிநிணலணய

ட்டத்தில்

எைிண ப் படுத்த

இரு

ெட்டங் கணைக் மகொை்ட (பக்கவொடு, வரிணெ) விலொ எலு ் பு என்ற வகுப் ணபக்
ஏற் றுக்மகொை் ைல் லொ ் .
6.5.6 எடுத்துக்கொட்டொ வகுப் பொ?
ஒரு மூலப்மபொருை்ண யியலில் , ஒரு குறிப் பிட்ட கருத்துரு ஒரு வகுப் பொ
அல் லது

ஒரு

தனி

எடுத்துக்கொட்டொ

என்பணதத்

தீர் ொனிப் பது,

எணவ

மூலப் சபொருண்லமயியலின் வலுவொன பயன்பொடுகை் என்பணதப் மபொறுத்து
அண யு ் .

எங் கு

ஒரு

வகுப் பு

முற் றுப் மபறு ்

ற் று ்

எங் கு

தனி

எடுத்துக்கொட்டுகை் மதொடங் கு ் என்பணதத் தீர் ொனிப் பது உருப் படுத்தத்தில்
நுை்ண யின் மிகக் குணறந்த
மதொடங் கு ் . நுை்ண யின்

ட்ட ்

என்ன என்பணத தீர் ொனிப் பதில்

ட்ட ் ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் வின் வலுவொன

பயன்பொட்டொல் தீர் ொனிக்கப் படு ் . வவறுவித ொகக் கூறினொல் , எந்த நன் கு
வணரயறுக்கப் பட்ட மபொருட்கை்

அறிவொதொரத்தில் (அறிவு அடித்தைத்தில் )

உருப் படுத்த ் மெய் யப் படப் வபொகின்றன என்பதொல் தீர் ொனிக்கப் படு ் .
நொ ் படி 1-இலு ் 3-இலு ் கை்டறிந்த தகுதியொன வகை் விகணைத் திருப்பிப்
பொர்த்தொல் , அக்வகை் விகளுக்கு விணடகைொக வரு ் குறிப் பிட்ட கருத்துருக்கை்
அறிவொதொரத்தில் தனிப் பட்டணவகளுக்கு நல் ல எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ் .
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தனி எடுத்துக்கொட்டுகை் அறிவொதொரத்தில் உருப் படுத்த ் மெய் யப் பட்டுை் ை
நன் கு வணரயறுக்கப்பட்ட கருத்துருக்கைொகு ் .
எடுத்துக்கொட்டொக நொ ் திரொட்ணெரெத்ணத உைவுடன் இணைவெர்ப்பணதப்
பற் றி

ட்டு ்

வபெப்

வணரயறுக்கப் பட்ட

வபொகிவறொ ்
மபௌதிக

என்றொல்

நொ ்

குப் பிகணைப்

பற் றி

திரொட்ணெரெத்தின்
ஆர்வ ்

இல் ல ல்

இருப் வபொ ் . எனவவ ஸ்மடர்லிங் வயின் யொர்டஸ
் ் ம ர்லொட் (Sterling Vineyards
Merlot) வபொன்ற மெொற் கை் நொ ் பயன்படுத்து ் நன் கு வணரயறுக்கப் பட்ட
மெொற் கைொக

இருக்கப் வபொகின்றன.

எனவவ

ஸ்மடர்லிங்

வயின் யொர்டஸ
் ்

ம ர்லொட் என்பது அறிவொதொரத்தில் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
ொறொக, நொ ் உைவகத்தில் நல் ல திரொட்ணெரெ ் -உைவு இணைகைின்
அறிவொதொரத்துடன் கூடவவ திரொட்ணெரெத்தின் மதரிவணடணவயு ்
விரு ் பினொல் ,

வபை

ஒவ் மவொரு திரொட்ணெரெத்தின் தனிக் குப் பிகளு ்

அறிவொதொரதில் தனி எடுத்துக்கொடுகைொக
இதுவபொன்று,

ஸ்மடர்லிங்

ந து

ொறு ் .

வயின் யொர்டஸ
் ்

ம ர்லொட்

என்பதன்

வணரயறுக்கப் பட்ட ஒவ் மவொரு அறுவணடக்கொலத் திரொட்ணெரெத்தின் (vintage)
வவறுபட்ட

தனித்தன்ண கணைப்

பதிவு

மெய் ய

விரு ் பினொல் ,

திரொட்ணெரெத்தின் வணரயறுக்கப் பட்ட அறுவணடக்கொல திரொட்ணெரெமு ்
அறிவொதொரத்தில்

வயின் யொர்டஸ
் ்

எடுத்துக்கொட்டுகைொகு ் .

ம ர்லொட்

என்பது

அதன்

ற் று ்
எல் லொ

ஸ்மடர்லிங்

அறுவணடக்கொலத்

திரொட்ணெரெங் கைின் ஒரு வகுப் பொகு ் .
இதுவபொன்று, நொ ் ஸ்மடர்லிங் வயின் யொர்டஸ
் ் ம ர்லொட் என்பதன்
ஒவ் மவொரு
வவறுபட்ட

வணரயறுக்கப் பட்ட

அறுவணடக்கொலத்

தனித்தன்ண கணை

திரொட்ணெரெத்தின்

பதிவு

வணரயறுக்கப் பட்ட

அறிவொதொரத்தில் ஒர் எடுத்துக்கொட்டொகு ்

ம ர்லொட்

என்பது

அதன்

எல் லொ

திரொட்ணெரெத்தின்

மெய் ய

அறுவணடக்கொல

விரு ் பினொல் ,
திரொட்ணெரெ ்

ற் று ் ஸ்மடர்லிங் வயின் யொர்டஸ
் ்

அறுவணடகொல

திரொட்ணெரெங் கைின்

எடுத்துக்கொட்டுகணைக் மகொை்ட ஒரு வகுப் பொகு ் .
ற் மறொரு

விதி

சில

தனி

எடுத்துக்கொட்டுகணை

ஒரு

குழு

வகுப் புகளுக்கு எடுத்துெ்மெல் லு ் .
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ஒரு இயற் ணக படிநிணலயிலிருந்து கருத்துருக்கை் மென் றொல் நொ ் அவற் ணற
வகுப் புகைொக உருப்படுத்த ் மெய் யவவை்டு ் .
திரொட்ணெரெ நிலப் பரப் புகணைக் கருத்தில் மகொை் ைவு ் . மதொடக்கதில் நொ ்
பிரொன்ஸ்,

அம ரிக்க

திரொட்ணெரெ

ஐக்கிய

நிலப் பரப் புகணை

நிலப் பரப் புகளுக்குை்
நிலப் பரப் புகணை
மெய் யலொ ் .

நொடுகை் ,

மஜர் னி

வகுப் புகைொகவு ்

வரு ்

முக்கிய
இப் பரந்த

வணறயறுக்கப் பட்ட

எடுத்துக்கொட்டுகைொகவு ்

எடுத்துக்கொட்டொக,

வபொன்ற

திரொணெரெ

வணரயணற

விைக்க ்

(Bourgogne)

நிலப் பரப்பு

வபொர்மகொகன்

பிரொன்ஸ் நிலப் பரப்பு வகுபின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகு ் . இருப் பினு ் நொ ்
வகொட்ெஸ
் ்

வடொர் (Cotes

d’Or)

நிலப்பரப் பு

வபொர்மகொகன் நிலப் பரப் பின்

எடுத்துக்கொட்டு எனக் கூற விணழயலொ ் . எனவவ வபொர்மகொகன் நிலப் பரப் பு
ஒரு

வகுப் பொக

(துணைவகுப் புகணையு ்

எடுத்துகொடுகணையு ்

மகொை்டிருக்க) இருக்கவவை்டு ் . இருப்பினு ் , வபொர்மகொகன் நிலப் பரப் ணப
ஒரு

வகுப் பொகவு ்

நிலப் பரப் பின்

வகொட்ெஸ
் ்

வடொர்

எடுத்துக்கொட்டகவு ்

நிலப் பரப் ணப
மகொை் வது

வபொர்மகொகன்
இடுகுறியொகவு ்

வதொன்றுகின்றது: எந்த நிலப் பரப்புகை் வகுப் புகை் எணவ எடுத்துக்கொட்டுகை்
என்று மதைிவொக வவறுபடுத்துவது மிகக் கடின ொகு ் . எனவவ, நொ ் எல் லொத்
திரொட்ணெரெ

நிலப்பரப் புகணையு ்

வகுப் புகைொக

வணரயணற

விைக்க ்

மெய் கின் வறொ ் . Protégé-2000 சில வகுப் புகணை அருவ ் என்று சிறப் பீடு
மெய் ய அனு திக்கின்றது. (Noy and McGuinness).
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பட ் 8: திரொட்ணெரெ நிலப் பரப் புகைின் படிநிணல. வகுப் புப் மபயர்களுக்கு
அடுத்துை் ை “A” என்ற குறியீடு வகுப்புகை் அருவங் கைொகு ்
எந்த

வநரடி

எடுத்துக்கொட்டுகணையு ்

மகொை்டிருக்க

ற் று ் அணவகை்
இயலொது

என்று

கொட்டுகின் றது.
நொ ் வகுப் புப் மபயர்கைிலிருந்து “region (நிலப் பரப் பு)” என்ற மெொல் ணல
விட்டுவிட்டொல் இவத வகுப் புப் படிநிணல தவறொனதொகு ் .
என்பது

ஒருவணக

பிரொன்ஸ்

அல் ல.

இருப் பினு ்

அல் ெொக்

அல் ெொக்

(Alsace)

நிலப் பரப் பு

ஒருவணக பிரஞ் சு நிலப் பரப் பொகு ் .
வகுப் ணப

ட்டு ் தொன் படிநிணலயில் ஒழுங் குபடுத்தவியலு ் ; அறிவு

உருப் படுத்த

ஒழுங் குமுணறகை்

துணை

எடுத்துக்கொட்டு

என்ற

கருத்துெ்ெொயணலக் மகொை்டிருக்கவில் ணல. எனவவ, மெொற் களுக்கிணடவய
(பகுதி

4.2-லிருந்து

கணலமெொல்

படிநிணலகணைப்

வபொன்று)

இயற் ணகப்

படிநிணல இருந்தொல் , இெ்மெொற் கை் அவற் றிற் குரிய எடுத்துக்கொட்டுகணைக்
மகொை்டிரொவிட்டொலு ் நொ ் இெ்மெொற் கணை வகுப் புகை் என்று வணரயணற
விைக்க ் மெய் யவவை்டு ் .
6.5.7 கநொக்கத்தின் எல் லல
ஒரு வகுப் புப் படிநிணலணய வணறயணற விைக்க ் மெய் வதன் இறுதிெ்
சிறுகுறிப் பொகப் பின்வரு ் விதிகைின் குழு
ஆய் வின்

வணரயணற

விைக்க ்

் மூலப் மபொருை்ண யியல்

எப் வபொது

முற் றுப் மபறு ்

என்பணதத்

தீர் ொனிப் பதில் எப்வபொது ் உதவு ் :
மூலப் மபொருை்ண யியல்
ெொத்திய ொன

மபொருை்ண க்கைத்ணதப்

தகவல் கைியு ்

பயன்பொட்டிற் குக்

மகொை்டிருக்கக்

கூடுதலொகெ்

பற் றி

எல் லொெ்

கூடொது;

உங் கை்

தனித்தன்ண ப்படுத்தத்

(அல் லது

மபொதுண ப் படுத்த) வதணவயில் ணல (ஒவ் மவொரு வழியிலு ் குணறந்தது ஒரு
அதிகப் படியொன

ட்ட ் )

ந து திரொட்ணெரெ ் -உைவு எடுத்துக்கொட்டில் விவரக்குறிப்புகளுக்கு எந்தக்
கொகித ்
ெண ப் பது

பயன்படுத்தப் படுகின் றது
என

அறியத்

மூலப் மபொருை்ண யியல் ,

அல் லது

இரொல்

வதணவயில் ணல.

படிநிணலயில்

கறிகை்

எவ் வொறு

அதுவபொன்று

வகுப்புகளுக்குை்

எல் லொெ்
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ெொத்திய ொன தனித்தன்ண கணையு ் வவற் றுண கணையு ் மகொை்டிருக்க
வவை்டொ ் .
ந து மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வில் நொ ் ஒரு திரொட்ணெரெவ ொ அல் லது
உைவவொ

மகொை்டிருக்கவியலு ்

எல் லொத்

தனிதன் ண கணையு ்

உட்படுத்தவில் ணல. நொ ் ந து மூலப் சபொருண்லமயியலில்

மெொற் கைின்

வகுப் புகைின் மிகத் தனிெ்சிறப்புவொய் ந்த தனித்தன்ண கணை உருப் படுத்த ்
மெய் துை் வைொ ் . திரொட்ணெரெ புத்தகங் கை் திரொட்ணெகைின் உருவ அைணவெ்
மெொன்னொலு ் நொ ் இந்த அறிணவ உட்படுத்தவில் ணல. இதுவபொன்று, ந து
ஒழுங் குமுணறயில்
எல் லொ

எல் லொெ்

உறவுகணையு ்

மெொற் களுக்கு ்

நொ ்

வெர்க்கவில் ணல.

வணரயணறவிைக்க ் மெய் துை் ை
இணடயீட்டு

இணடயில்

எடுத்துக்கொட்டொக,

மெொற் களுக்கு

இணைப் புகைின்

அதி

ஊகிக்கவியலு ்

இணடயிலுை் ை

முழுண யொன

நொ ்
எல் லொ

உருப் படுத்ணத

அனு திக்கு ் விருப் பத் திரொட்ணெரெ ் (favourite wine) , விருப் ப உைவு
(favourite food) வபொன்றவற் ணற உட்படுத்தவில் ணல.
இறுதி

விதிகை்

உட்படுத்தியுை் ை
உயிரியல்

நொ ்

மூலப்மபொருை்ண யியலில்

கருத்துருக்களுக்குை்

பரிவெொதணனகணை

உறவுகணை

விைக்கு ்

ஒரு

ஏற் கனவவ

நிறுவப்

பயன்படு ் .

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் ணவக் கருத்தில் மகொை் ைவு ் . இந்த மூலப்மபொருை்ண யியல் ஆய் வு
உயிரியல்

உயிர்ப்மபொருை் கை் (biological organisms) என்ற கருத்துருணவக்

மகொை்டிருக்கு ் .
(Experimenter)

அது

(அவர்

பரிவெொதணனணய
மபயர்,

நடத்து ்

ெொர்ந்திருக்கு ்

பரிவெொதணனயொைர்
நிறுவன ்

தகவல் களுடன்) என்ற கருத்துணவயு ் மகொை்டிருக்கு ் .
இந்த

வவற் றுண ணய

வவை்டியதில் ணல;
பரிவெொதணனயொைர்

மூலப் மபொருை்ண யியல்
ஒரு

இருப் பினு ் நொ ்

ஆய் வில்

இவ் வுருப் படுத்தத்தின்

வபொன்ற
உட்படுத்த

வநொக்கங் களுக்கு

உயிர்ப்மபொருைல் ல

ற் று ்

நொ ்

பரிவெொதணனயொைர்கைின் வ ல் பரிவெொதணனகை் மெய் யப் வபொவதில் ணல.
மூலப் மபொருை்ண யியல்
கூறவியலு ்

ஆய் விலுை் ை

எல் லொவற் ணறயு ்

வகுப் புகணைப்

உருப் படுத்த ்

பற் றி

நொ ்

மெய் வதொனொல் ,

பரிவெொதணனயொைர் என்பது உயிர்ப்மபொருை் என்பதன் துணை வகுப் பொக
ொறு ் .

இருப் பினு ் எதிர்பொர்க்கு ் பயன்பொட்டிற் கு வவை்டி இவ் வறிணவ

உட்படுத்தத் வதணவயில் ணல.
வகுப் புகைின்

அதிகப்

உை்ண யில் , இ ்

பொகுபொடு

வெதத்ணத

ொதிரியொன இருப் பிலுை் ை
விணைவிக்கு ் :

இப் வபொது
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பரிவெொதணனயொைர் என்பதன் எடுத்துக்கொட்டு எணட, வயது, இன ்
உயிர்ப்மபொருளுடன்

மதொடர்புணடய

பிற

தரவுகைின்

ற் று ்

ெட்டங் கணைக்

மகொை்டிருக்கவவை்டு ் ; இணவ ஒரு பரிவெொதணனணய விைக்கு ் சூழலில்
சிறிது ்

வதணவயில் லொததொகு ் .

மூலொய் ணவ எதிர்பொர்க்கு ்
அறியொதிருக்கு ்

இருப் பினு ் ,

ற் று ் ந ்

நொ ்

இந்த

ம ய் மபொருை்

னதிலுை் ை பயன்பொடுகணைப் பற் றி

பயன்பொட்டொைர்கைின்

நன் ண க்கொக

ஆவைத்தில்

இ ொதிரியொன தீர் ொனங் கணை நொ ் பதிவு மெய் யவவை்டு ் .
6.5.8 பிரிந் திருக்கிற துலண வகுப் புகள் (Disjoint subclasses)
பல ஒழுங் குமுணறகை் பல வகுப் புகை் பிரிந்திருப் பன (disjoint) என
மவைிப் பணடயொக வணரயறுத்துக் கூற ந ் ண
மபொதுவொன

எடுத்துக்கொடுகணைக்

பிரிந்திருப் பனவொகு ் .

அனு திக்கின்றன. வகுப் புகை்
மகொை்டிரொவிட்டொல்

எடுத்துக்கொட்டொக,

ந ்

அணவ

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வில் மடெர்ட் ஒயின் வகுப் பு ் ஒயிட் ஒயின் வகுப் பு ் பிரிந்திருப் பனவல் ல:
இவ் விரை்டின் எடுத்துக்கொடுகைொக வரு ் திரொட்ணெரெங் கை் பல உை் ைன.

Rothermel Trochenbierenauslese Riesling என்பது Sweet Riesling வகுப் பு என்பதன்
எடுத்துக்கொட்டொக
அவதெ ய ்

வருவது

மரட்

அ ்

ஒயின் ,

ொதிரியொன

ஒயிட்

ஒரு

ஒயின்

எடுத்துக்கொட்டொகு ் .
என்ற

வகுப் புகை்

பிரிந்திருப் பனவொகு ் : எந்த திரொட்ணெரெமு ் ஒவர வவணையில் சிவப் பொகவு ்
மவை்ண யொகவு ்
வணரயறுப் பது

இருக்கொது.

ஒழுங் குமுணற

வகுப் புகை்

பிரிந்திருப் பன

மூலப் சபொருண்லமயியலலெ்

என்று
ெரியொக

உறுதிப் படுத்த இயலெ்மெய் யு ் . நொ ் மரட் ஒயின் , ஒயிட் ஒயின் வகுப் புகை்
பிரிந்திருப் பன எனக் கூறிப் பின் னொல் Riesling (ஒய் ட் ஒயினின் துணை
வகுப் பு),

Port

(மரட்

ஒயினின்

துணை

வகுப் பு)

என்ற

இரை்டின்

துணைவகுப் பொக ஒருவகுப் ணப உருவொக்கினொல் , ஒழுங் குமுணற ஒரு

ொதிரித்

தவறு ஏற் பட்டுை் ைது என்று கொட்டவியலு ் .
6.6 வலரயலறவிளக்கம் தரும் தனித்தன்லமகள் – அதிகமொன விவரங் கள்
இப் பகுதியில்

மூலப் சபொருண்லமயியலில்

மெய் யு ் ெட்டங் கணை
இருக்கிவறொ ் .

வணரயணற

விைக்க ்

னதிலிருத்தி பல அதிக விவரங் கணை விவொதிக்க

முக்கிய ொக,

நொ ்

ஒரு

ெட்டத்திற் குத்

தணலகீழ்
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ெட்டங் கணையு ் (inverse slots) வழுநிணல

திப் புகணையு ் (default values)

விவொதிக்க இருக்கிவறொ ் .
6.6.1 தலலகீழ்

ட்டங் கள்

ஒரு ெட்டத்தின்
அண யு ் .

திப் பு

ற் மறொரு ெட்டத்தின்

எடுத்துக்கொட்டொக,

ஒரு

திப் ணபெ் ெொர்ந்து

திரொட்ணெரெ ்

ஒரு

திரொணெரெத்

மதொழிற் ெொணலயில் உற் பத்தி மெய் யப் பட்டொல் , இதன் படி அத்திரொட்ணெரெத்
மதொழிற் ெொணல

அந்த

திரொட்ணெரெத்ணத

உற் பத்திமெய் கின் றது.

இந்த

உருவொக்குபவர் (maker), உற் பத்திமெய் (produces) என்ற இரு உறவுகணையு ்
நொ ் தணலகீழ் உறவுகை் என்று அணழக்கின் வறொ ் . “இரு திணெகைிலு ் ”
தகவல் கணை

வணகப் படுத்துதல்

திரொட்ணெரெத்
அறியு ்
உறவின்

மதொழிற் ெொணலயில்

வபொது

மதொழிற் ெொணல

மிணகயொகு ் .

நொ ்

திரொட்ணெரெ ்

உற் பத்திமெய் யப் படுகின்றது

அறிவொதொரத்ணதப்

திரொட்ணெரெத்ணத

பயன்படுத்தி

உற் பத்திமெய் யு ்

என்று

திரொட்ணெரெத்
என்ற

றுதணல

திப் ணப எப் வபொது ் ஊக ் மெய் ய இயலு ் . இருப் பினு ் , அறிவுப்

வபறு வநொக்கு அடிப் பணடயில் இவ் விரு தகவல் கணையு ் மவைிபணடயொக
கிணடக்கு ் படி

மெய் தல்

வெதியொனதொகு ் .

இந்த

பயன்பொட்டொைர்கணை ஒரு வநர்வில் திரொட்ணெரெத்ணதயு ்

அணுகுமுணற
ற் மறொரு வநர்வில்

திரொட்ணெரெத் மதொழிற் ெொணலணயயு ் நிரப் ப அனு திக்கு ் . அறிவுப் வபறு
ஒழுங் குமுணற அறிவொதொரத்தின் நிரந்திரத்ணதக் கொப் புறுதி மெய் து தணலகீழ்
உறவின்

திப் ணபத் தொனியக்க ொக நிரப் பு ் .

ந து

எடுத்துக்கொட்டில்

தணலகீழ்

உை் ைன: திரொட்ணெரெ வகுப் பின்

திரொட்ணெரெத்

குறியீடு ெட்ட ்

மதொழிற் ெொணல

பயன்படுத்துபவர்

தொனியக்க ொக

மபொருத்தமுை் ை

உற் பத்திமெய்
ம ர்லொட்‘

உற் பத்திமெய் யப் படுகிறது
தொனியக்க ொக

Sterling

ெட்ட ் .

திப் ணப நிரப் பவு ் மெய் யு ் வபொது

மதொழிற் ெொணல
ெட்டத்திற் குப்

என்பது
என்று
Melot

ற் று ்

எடுத்துக்கொட்டுகணை
எடுத்துக்கொட்டுடன்

புதிதொக

உருவொக்கப் பட்ட

எடுத்துக்கொட்ணடெ் வெர்க்கின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக, நொ ்
‘ஸ்மடர்லிங்

இணைகை்

(marker slot)

வகுப் பின்

உருவொக்கவு ் குறியீடு ெட்டத்தில்

இரு

உற் பத்திமெய்

வகுப் பின்

திரொட்ணெரெ

ஒழுங் குமுணற

ெட்டங் கைின்

Sterling
கூறு ்

என்பணத

Sterling Melot

Vinyard
வபொது,

Sterling

winery-ஆல்
ஒழுங் குமுணற

Vinyard

winery-ஆல்
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உற் பத்திமெய் யப் பட்ட திரொட்ணெரெங் கைின் பட்டியலில் வெர்க்கு ் . (பட ் 9).
(Noy and McGuinness)

6.6.2 வழுநிலல மதிப் புகள்
பல
வழுநிணல
ெட்ட

ெட்டக-அடிப் பணடயிலொன

ஒழுங் குமுணறகை்

ெட்டங் களுக்கு

திப்புகைின் வணரயணறணய அனு திக்கின் றது. ஒரு குறிப் பிட்ட

திப் பு வகுப் பின்

இருந்தொல் , நொ ் இந்த

மபரு ் பொலொன எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு ஒன்றொக

திப் ணப ெட்டத்தின் வழுநிணல

திப் பு என வணரயணற

விைக்க ் மெய் யலொ ் . இதனொல் , இெ்ெட்டத்ணதக் மகொை்ட ஒரு வகுப்பின்
ஒவ் மவொரு புது எடுத்துக்கொட்டு ் உருவொக்கப் படு ் வபொது ஒழுங் குமுணற
வழுநிணல

திப் ணபத் தொனியக்க ொக நிரப் புகின் றது. இதனொல் , இ ்

முகப் புகை்

அனு திக்கிற

வழுநிணல

திப்புகை் வெதிக்கொக உை் ைது: அணவ

ற் மறொரு

திப் பொக

ொற் றலொ ் .

திப் ணப
அதொவது

ொதிரியின் வ ல் எந்த

புதிய கட்டுப் பொட்ணடயு ் திைிக்கொது அல் லது எந்த விதத்திலு ்

ொதிரிணய

ொற் றொது.
எடுத்துக்கொட்டொக,

நொ ்

விைக்கப் வபொகு ்

மபரு ் பொன்ண யொன

திரொட்ணெரெங் களு ் முழு உருவுை் ை திரொட்ணெரெங் கைொகு ் (full-bodied wines)
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என்றொல் , நொ ் திரொட்ணெரெத்தின் உருவுக்கு
திப் பொகக் மகொை் ைலொ ் . இதனொல் , நொ ்
வணரயணற

விைக்க ்

உை் ைணவயொகு ் .
கவனத்தில்

இது

மெய் யு ்
ெட்ட

“முழு” என்பணத வழுநிணல

ொறுபட்டுக் கூறினொல் ஒழிய நொ ்

திரொட்ணெரெங் கை்
திப்பிலிருந்து

மகொை் ைவு ் .

ெட்ட

யொவு ்

வவறுபட்டது

திப் புகணை

முழு

உரு

என்பணதக்

ொற் றவியலொது.

எடுத்துக்கொட்டொக, மடெர்ட் ஒயினுக்குெ் ெட்ட ் ெர்க்கணர என்பது இனிப் பு
என்ற

திப் ணபக்

ஒயினின்

மகொை்டிருக்கு ்

வகுப்பின் எல் லொத்

எனக்

துணைவகுப்புகளு ்

ெட்டெ் ெர்க்கணர என்பதற் கு இனிப் பு
திப் ணப

வகுப் பின்

கூறலொ ் .

எந்த

இதனொல் ,

மடெர்ட்

எடுத்துக்கொட்டுகளு ்

திப் ணபக் மகொை்டிருக்கு ் .

துணைவகுப்பிவலொ

இந்த

எடுத்துக்கட்டிவலொ

ொற் றவியலொது.
6.7 சபயர் என்றொல் என்ன?
ஒரு

மூலப்மபொருை்ண யியலில்

கருத்துருக்களுக்குப்

ரபுமுணறகணை வணரயணற விைக்க ் மெய் வது ் இ ்
கட்டொய ொகப்

பின்பற் றுவது ்

ரபுமுணறகணைத்

மூலப் மபொருை்ண யியல்

புரிந்துமகொை் வணத எைிதொக்குவதுடன் மபொதுவொன

ஆய் ணவப்

ொதிரித் தவறுகணைத்

தவிர்க்கவு ் உதவு ் . கருத்துருக்கணைப் மபயரிடுவதில் பல
உை் ைன. மபரு ் பொலு ் ஒன்றிற் குப் பதிலொக

மபயரிடு ்

ொற் றுவழிகை்

ற் றணதத் மதரிந்மதடுப் பதில்

எந்தக் குறிப் பிட்ட கொரைமு ் இல் ணல. இருப் பினு ் , நொ ் வகுப் புகளுக்கு ்
ெட்டங் களுக்கு ் மபயரிடு ்

ரபுமுணறணய வணரயணற விைக்க ் மெய் து

அணதக் கட்டொய ொகப் பின் பற் ற வவை்டு ் .
அறிவு உருப் படுத்த ஒழுங் குமுணறயின் பின் வரு ்
மபயரிடு ்
•

பை்புக்கூறுகை்

ரபு முணறயின் வதர்ணவப் பொதிக்கு ் :

ஒழுங் குமுணற

வகுப் புகை் ,

என்பனவற் றிற் கு

ஒவர

ெட்டங் கை் ,

மபயரிடு ்

எடுத்துக்கொட்டுகை்

இடத்ணதக்

மகொை்டுை் ைதொ?

அதொவது ஒரு வகுப்பு ் ஒரு ெட்டமு ் ஒவர மபயணரக் மகொை்டிருக்க
(வகுப் பு

திரொட்ணெரெத்

மதொழிற் ெொணல,

ெட்ட

திரொட்ணெரெத்

மதொழிற் ெொணல என) ஒழுங் குமுணற அனு திக்கிறதொ?
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•

ஒழுங் கு

முணற

எழுத்துருவுக்கு

உைர்வுை் ைதொ?

அதொவது,

ஒழுங் குமுணற மபயர்கை் எழுத்துருவில் வவறுபட்டொல் தொன் வவறுபட்ட
மபயர்கைொகக் ணகயொளு ொ?
•

ஒழுங் குமுணற மபயர்கைில் எந்த எல் ணலக் குறியீடுகணை (delimiters)
அனு திக்கிறது? அதொவது, மபயர்கை் இணடமவைிகை் , கொற் புை் ைிகை் ,
நட்ெத்திரக் குறியீடுகை் வபொன்றவற் ணறக் மகொை்டிருக்கலொ ொ?

எடுத்துக்கொட்டொக
தனிநிணல

அதன்

Protégé-2000

மபயர்

உைர்வுை் ைதல் ல.

இடத்ணதப்

ெட்டகங் களுக்கு ்

பரொ ரிக்கிறது.

இதன் படி,

மதொழிற் ெொணலணயயு ்

எல் லொெ்

நொ ்

ஒரு

(class

ஒரு

அது

எழுத்துருவுக்கு

வகுப்புத்

திரொட்ணெரெத்

ெட்ட

திரொட்ணெரெத்

winery)

மதொழிற் ெொணலணயயு ் (slot winery) மகொை்டிருக்க இயலொது. இருப் பினு ் , ஒரு
வகுப் பு திரொட்ணெரெத் மதொழிற் ெொணலணயயு ் (Winery) (மபரிய எழுத்தல் ல)
ஒரு ெட்ட திரொட்ணெரெத் மதொழிற் ெொணலணயயு ் (winery) மகொை்டிருக்கலொ ் .
ொறொக,

CLASSIC

ெட்டங் களுக்கு ்

வநர்வுக்கு

ஆைொவதல் ல

ற் று ்

தனிப் பட்டணவகளுக்கு ்

வகுப் புகளுக்கு ்

வவறுபட்ட

மபயர்கணை

பரொ ரிக்கின் றது. இதன் படி, ஒழுங் குமுணற வநொக்கிலிருந்து ஒரு வகுப் பு
திரொட்ணெரெத்

மதொழிற் ெொணலணயயு ்

ஒரு

ெட்ட

திரொட்ணெரெத்

மதொழிற் ெொணலணயயு ் மபயரிடுவதில் எந்தெ் சிக்கலுமில் ணல.
6.7.1 சபரிய எழுத்தொகமும் எல் லலக் குறியீடுகளும்
நொ ் கருத்துப் மபயர்களுக்கு நிரந்தர ொகப் மபரிய எழுத்துக்கணைப்
பயன்படுத்தினொல் ம ய் ப் மபொருை் மூலொய் ணவப் படிக்க இயலு ் தன்ண
அதிகரிக்கு ் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

எழுத்துக்கணையு ்
பயன்படுத்துவது

ெட்டப்

வகுப் புப்

மபயர்களுக்குெ்

(ஒழுங் குமுணற

மெொற் கணைக்

(Meal

சிறிய

எழுத்துருவுக்கு

ணவத்துக்மகொை்டொல் ) ெொதொரை ொனது.
வ ற் பட்ட

மபயர்களுக்கு

course

மபரிய

எழுத்துக்கணையு ்

உைர்வுை் ைது

என்று

ஒரு கருத்துருப் மபயர் ஒன்றுக்கு
வபொன்ற)

மகொை்டிருந்தொல்

நொ ்

மெொற் கணை எல் ணலப் படுத்தவவை்டு ் . கீவழ சில ெொத்திய ொன மதரிவுகை்
தரப் பட்டுை் ைன.
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இணடமவைிணயப்

பயன்படுத்தவு ் :

Meal

course

(Protégé

வபொன்ற

பல

ஒழுங் கண ப்புகை் கருத்துருப் மபயர்கைில் இணடமவைிணய அனு திக்கு ் )
மெொற் கணை வெர்த்து இடவு ்
எழுத்தொக

ற் று ் ஒவ் மவொரு புதிய மெொற் கணையு ் மபரிய

ொற் றவு ் : MealCourse

கீழ் வகொட்ணடவயொ

டொணஷவயொ

பயன்படுத்தவு ் :

பிற

எல் ணலப்

Meal_coures.

படுத்திணயவயொ

Meal-course,

Meal–course.

(எல் ணலப் படுத்திகணைப் பயன்படுத்தினொல் ஒவ் மவொரு புதிய மெொற் களு ்
மபரிய

எழுத்தொக்க ்

மெய் யப் படவவை்டு ொ

என்பத்ணதத்

தீர் ொனிக்கவவை்டு ் .)
அறிவு

உருப் படுத்த

அனு தித்தொல் ,
ஆய் வு

அவற் ணறப்

உருவொக்கு ்

அண யு ் .

ஒழுங் குமுணற

பயன்படுத்துவது

பலருக்கு

உை் ளுைர்வு

இருப் பினு ்

கருத்துப் பரி ொற் ற ்

மபயர்கைில்

மூலப்மபொருை்ண யியல்

அடிப் பணடயிலொன

உங் களுணடய

மெய் யு ்

பிற

இணடமவைிணய

ஒழுங் குமுணறயுடன்

ஒழுங் குமுணறகணையு ்

மகொை் ைவவை்டு ் .

அவ் மவொழுங் குமுணறகை்

பயன்படுத்தொவிட்டொல்

அல் லது

கருத்தில்

இணடமவைிகணைப்

உங் களுணடய

இணடமவைிகணைெ் ெரியொகக் ணகயொைொவிட்டொல் ,

தீர்வொக

இணடயீட்டுப் மபொருை்
ற் மறொரு வழிமுணறணயப்

பயன்படுத்துவது பயனுை் ைதொக அண யு ் .
6.7.2 ஒருலம அல் லது பன்லம
ஒரு வகுப் புப் மபயர் ஒரு கூட்ட ் மபொருட்கணை உருப் படுத்த ் மெய் யு ் .
எடுத்துக்கட்டொக,

ஒரு

வகுப் பு

திரொட்ணெரெங் கணையு ்

உருப் படுத்த ்

திட்டவடிவண ப் பொர்களுக்கு
என்பதற் குப்

பதிலொகத்

திரொட்ணெரெ ்

கொட்டிலு ்

கூடுதல்

கூறவியலொது.

திரொட்ணெரெங் கை்

ெரியொனது

அல் லது

கூடுதல்

நணடமுணறயில்

முழு

ம ய் ப் மபொருை்

(wine)

அணழப் பது

கூடுதல்

என

ற் மறொன்ணறக்

தவறொனது

மபயர்களுக்கு
உை் ைது.)

மூலொய் விலு ்

இருக்கவவை்டு ் . சில ஒழுங் குமுணறகை்

சில

திரொட்ணெரெ ்

கூடுதல்

வகுப் புப்

எல் லொத்

wine)
எனவவ

ொற் றுத் தீர் ொனமு ்

(இருப் பினு ்

பயன்படுத்துவது
இருந்தொலு ்

மெய் யு ் .

அவ் வகுப் ணபத்

இயற் ணகயொக இருக்கிறது. எந்த

(class

அது

என்று

ஒருண ணயப்
மதரிவு

எப் படி

முரை்பொடின்றி

பயன்பொட்டொைர்கை்

முன்னவர
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கருத்துருப்
அல் லது

மபயர்களுக்கு
பன்ண ணயப்

ஒருண ணயப்
பயன்படுத்தப்

பயன்படுத்தப்

வபொகிறொர்கைொ

வபொகிறொர்கைொ

என்பணதக்

கூறவவை்டு ் என வவை்டு ் ; அந்தத் மதரிவிலிருந்து விலக அவர்கணை
அனு திக்கொது.

எப் வபொது ்

ஒன்ணறவய

பயன்படுத்துவது

ஒரு

திட்டவடிவண பொைணர ஒரு வகுப் பு Wines என்பணதயு ் பின்னர் அதன் துணை
வகுப் பொக ஒரு வகுப்பு Wine என்பணதயு ் உருவொக்கு ்

திரித் தவறுகணைெ்

மெய் வதிலிருந்து தணடமெய் யு ் .
6.7.3 முன்சனொட்டு மற் றும் பின்சனொட்டு மரபு
சில அறிவு-அடிப் பணட வழிமுணறகை் வகுப் புகணையு ் ெட்டங் கணையு ்
வவறுபடுத்துவதற் கு வவை்டி பின் மனொட்டுகணையு ் முன் மனொட்டுகணையு ்
பயன்படுத்து ்
ெட்டப்

ரணபக் கூறுகின்றது. இரு மபொதுவொன நணடமுணறகை்

மபயர்களுடன்

has-

என்ற

முன் மனொட்ணடயு ்

பின் மனொட்ணடயு ் வெர்ப்பதொகு ் . இதன்படி நொ ் hasமெய் தொல் ந து ெட்டங் கை் has-marker, has-winery

என

என்ற

–of

ரணபத் மதரிவு
ொறு ் . நொ ்

ரணபத் மதரிவு மெய் தொல் ெட்டங் கை் marker-of, winery-of என

of-

ொறு ் . இந்த

அணுகுமுணற எவணரயு ் பொர்த்த உடன் ஒரு மெொல் ஒரு வகுப் பொ அல் லது
ெட்ட ொ என உடனடியொகத் தீர் ொனிக்க அனு திக்கு ் . இதனொல் மெொற் கை்
சிறிது நீ ை ொக வணகயுை்டு.
6.7.4 பிற சபயரிடும் மரபுகள்
மபயரிடு ்

ரபுகணை வணரயணற விைக்க ் மெய் ணகயில் கருத்தில்

மகொை் ைவவை்டிய சில விெயங் கை் கீவழ தரப் பட்டுை் ைது.
•

“வகுப் பு

class”,

“தனிப் பை்பு

property”,

“ெட்ட ்

slot”

வபொன்ற

வகொணவகணை கருத்துருப் மபயர்களுடன் வெர்க்கலொகொது.
சுழலிலிருந்து கருத்துரு ஒரு வகுப் பொ அல் லது ெட்ட ொ என்பது மவைிப் படு ் .
இதனுடன் வகுப் புகளுக்கு ் ெட்டங் களுக்கு ் வவறுபட்ட மபயர்கணைத் தரு ்
ரபுகணை பயன்படுத்தலொ ் .
•

ஒரு

வகுப்பின்

உயர்வகுப் பின்

வநரடி

துணைவகுப்புகைின்

மபயணர

உட்படுத்தவவொ

இருக்கவவை்டு ் . எடுத்துக்கட்டொக நொ ் சிவப் பு

மபயர்கை்

யொவு ்

உட்படுதொ வலொ
ற் று ் மவை் ணை
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திரொட்ணெரெங் கணை உருப் படுத்த ் மெய் ய திரொட்ணெரெ வகுப் பின்
இரு துணைவகுப்புணை உருவொக்குவதனொல் இவ் விரு துணைவகுப் புப்
மபயர்களு ் Red Wine, White Wine என்பதொகவவொ அல் லது

Red, White

என்பதொகவவொ இருக்கவவை்டு ் ; Red Wine, White என இருக்கலொகொது.
6.8 நிலறவுலர
இவ் வியலில் மநொய்
அடிப் பணடயில்

(Noy

ற் று ்
and

ொக்கினஸ் என்பவர்கைின் கட்டுணரயின்
McGuinness)

திரொட்ணெ

இரெத்ணத

மபொருை்ண க்கை ொகக் மகொை்டு ஒரு மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் ணவ
எவ் வொறு மெய் வது என்பது குறித்து விரிவொகக் கூறபட்டுை் ைது. மெொற் கணைப்
பல வகொைங் கைில் உறவுபடுத்தி வணகபொடு மெய் யலொ ் . ஒரு மபொருை்ண க்
கைத்திற் கு ஒரு மூலப் மபொருை்ண யியல் உறவுதொன் உை்டு என்ற கட்டொய ்
இல் ணல. மெொற் கணைப் பல நிணலகைில் அல் லது பலவணககைில் உறவுபடுத்தி
அவற் றின் மூலப் மபொருை்ண யியலல மவைிப் படுத்தலொ ் .
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இயல் 7
மூலப் சபொருண்லமயியலும் ச ொல் வலலயும்
7.1 முன்னுலர
மெொல் வணலகை்

மூலப் மபொருை்ண யியல் கணைப்

பயன்படுத்துகின் றன.

மெொல் வணலகை்

அவற் றிற் கிணடவயயுை் ை
இணைக்கின் றன.

மபொருை்ண

ஒருமபொருை்

அடிப் பணட உறவொகு ் .

பின் னைியில்

உறவுகை்

பன் ம ொழிய ்

தொன்

அடிப் பணடயில்
மெொல் வணலகைின்

உை் ைடங் கு ம ொழிய-உை் ைடக்கு ம ொழிய உறவு,

சிணனம ொழிய-முழும ொழிய,
மெொற் களுக்கிணடவய

மெொற் கணை

உை் ை

மெொல் வணல

எதிர் ணற
பிற

உறவு

உறவுகைொகு ் ,

மெொமறொணகணய

என்பன

இவ் வணகப் படுத்தலின்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

அடிப் பணடயில் ஒருவித பொகுபொடு மெய் கின் றது.
ச ொல் வலல
தரவுத்தளமொகும் .

என்பது
இது

ஆங் கில

ஆங் கில

சமொழிக்கொன

ச ொற் கலள

ஒரு

ச ொற் சபொருள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழித்

சதொகுப் புகள் (synsets) எனப் படும் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகத் (synonyms)
சதொகுக்கிறது,

குறுகிய

வலரயலற

விளகங் கள்

மற் றும்

பயன்பொட்டு

எடுத்துக்கொட்டுகலள வழங் குகிறது, வமலும் இந்த ஒருசபொருள் பன் சமொழித்
சதொகுப் புகள் அல் லது அவற் றின் உறுப் பினர்களிலடவய பல உறவுகலள
பதிவு

ச ய் கிறது.

ச ொல் வலல

அகரொதி

மற் றும்

ச ொற் களஞ் சியத்தின்

(thesaurus) கலலவயொகக் கொணலொம் . இது ஒரு வலல உலொவி (web browser)
வழியொக

மனித பயனர்களுக்கு அணுகக்கூடியதொக இருந்தொலும் , இதன்

முதன் லமப் பயன்பொடு தொனியங் கி உலரப் பகுப் பொய் வு மற் றும் ச யற் லக
நுண்ணறிவுப் பயன்பொடு என்பன ஆகும் . தரவுத்தளம் மற் றும் சமன் சபொருள்
கருவிகள் பி.எஸ்.டி பொணி உரிமத்தின் கீழ் சவளியிடப் பட்டுள் ளன, வமலும்
அலவ ச ொல் வலல வலலத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் ச ய் ய இலவ மொகக்
கிலடக்கின் றன.
அகரொதியல் ொர்

விநிவயொகிக்கப் பட்ட
(அக்ரொதியலொர்

தரவுத்தளத்லத

வகொப் புகள் )

தயொரிப் பதற் கொன

மற் றும்

(grind

என

அலழக்கப் படுகிற) சதொகுபி (compiler) என்ற இரண்டும் உள் ளன.
இவ் வியலில் மெொல் வணல பயன்படுத்து ் மூலப் மபொருை்ண யியலலப்
பற் றி விைக்குகின் றது.
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7.2 உயர் மூலப் சபொருண்லமயியல் : (Top Ontology)
ஒரு

குழு

அடிப் பணடக்

மபொருை் வகொை்

மீது

கருத்துருக்கணைக்

ஒருண ப் பொட்ணட

ணகயிலடக்கவு ்

மபறவு ்

உயர்

மூலப் மபொருை்ண யியல் உருவொக்கப் பட்டுை் ைது. முன்னுணரயில் கூறியபடி
ம ொழிெ் சிறப் பொன மதொகுதிகை் (ம ொழி அகவய உறவுகைின் தொனியங் கு
ஒழுங் குமுணறகைொக)

இணடம ொழிெ்

மெொல் லணடவு

வழி

மதொடர்புபடுத்தப் பட்டுை் ைன. இது ம ொழிெ் சுதந்திர ொன அறிணவப் மபற
உதவுகிறது.

இதில்

அடிப் பணட

மபொருை்ண

வவறுபொடுகைில்

உயர்

மூலப் மபொருை்ண யியல் அடங் கு ் .
ம ொழி
பதிவவடுகை்

சுதந்திர ொன
வழி

தகவல் கை்

பரி ொற் றப் படலொ ் .

இணடம ொழிெ்
வ வல

மெொல் லணடவு

விைக்கப் பட்ட

மபொது

அடிப் பணட கருத்துருக்கை் இணடம ொழிெ் மெொல் லணடவு பதிவவடுகை் வடிவில்
சிறப் பீடு மெய் யப் பட்டுை் ைன. அணவ வட்டொரெ் மெொல் வணககைில் அடிப் பணட
கருத்துருக்களுடன் மதொடர்புபடுத்தப் பட்டுை் ைன.
மெொல் வணலயின்

உயர்

மூலப் மபொருை்ண யியலின்

வதணவணயப்

பின் வரு ொறு விைக்கலொ ் .
அ.

இது

வவறுபட்ட

மெொல் வணலகைின்

ஒற் றுண ணயயு ்

இயல் ணபயு ்

வலியுறுத்துகிறது. உயர் மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வு அடிப் பணடயில்
அடிப் பணடக் கருத்துருக்கைின் வணகப் பொடுகை்
ம ொழிகளுக்கு ்

உட்படுத்தப் பட்ட எல் லொ

பயன்படுத்தப் பட வவை்டு ் . நணடமுணறயில் , எல் லொத்

தைங் களு ்

இணடம ொழிெ்

மெொல் லணடவு

பதிவவட்டுடன்

மதொடர்புபடுத்தப் பட்டுை் ை வட்டொரெ் மெொல் வணலயில் உை் ை ஒருமபொருை்
பன் ம ொழியக்

குழு ங் களுக்கு

வவை்டி

இணடம ொழிெ்

மெொல் லணடவு

பதிவவட்டிற் கு உயர் கருத்துருவின் ஒதுக்கீட்ணட ெரிப் பொர்த்துை் ைன என்பது
இதன் மபொருைொகு ் (அர்த்த ொகு ் ). எடுத்துக்கொட்டொக, உயர் கருத்துருவொன
மபொருை் (object) என்பதுடன் இணைவெர்க்கப் பட்டுை் ைன பை்புக்கூறுகை்
நிகரன் கைொகெ் மெொல் லணடவுப் பதிவவட்டுடன் மதொடர்புபடுத்தப் பட்டுை் ைன.
டெ்

ற் று ் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுடனு ் மபொருந்து ் வபொது தொன்,

இணடம ொழிெ் மெொல் லணடவு பதிவவட்டுக்கு ் மபொருந்த இயலு ் . வ லு ் இந்த
வவற் றுண

ம ொழி

ரபுரிண யொகப்

அகவய

மபற் ற

உறவுகைிலிருந்து

எல் லொப்

பிற

டெ்

இந்த
ற் று ்

இயல் ணப
இத்தொலியக்
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கருத்துருக்களுக்கு ் மபொருந்த வவை்டு ் . இ ்

ொதிரிப் பை்புக்கூறுகைின்

ம ொழி அகவய வினிவயொக ் , தவறொன ஊகங் கை் மெய் யப் படொதது வணர,
மெொல் வணலக்குெ் மெொல் வணல வவறுபடு ் .
ஆ. உயர் கருத்துருக்கணைப் பயன்படுத்தி நொ ் அடிப் பணட கருத்துருக்கணை
இயல் பொன மதொகுதிகைொகப் பிரிக்கலொ ் . இதன் அர்த்த ் , மெொல் வணலயின்
உருவொக்க ் ஒவர கருத்துருக்கை் அை்ண யொகக் ணகயொைப் படு ் படிக்குத்
மதொகுதியிலிருந்து

மதொகுதிக்கு

மபொருை்ண கைின்
வொய் ந்ததொகு ்
மதொகுதிகை்

நணடமபறு ்

முரை்பொட்டு

என்பதொகு ் .

ஆய் வுக்கு

இது

மெொல்

முக்கியத்துவ ்

ற் று ் இது இவத வபொன்ற மெயல் பொட்ணட தூை்டு ் . வ லு ் ,
தைங் கணைக்

அடிப் பணடயில்

கடந்து

சிக்கல் கணையு ்

கட்டுப் பொடு

மெய் யவு ்

தீர்வுகணையு ்

மதொகுதி
விைக்கவு ்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
இ. உயர் மூலப் மபொருை்ண யியல் மெொல் வணலகைில் உை் ை ம ொழிகணைப்
பற் றிய அறிவில் லொ வலவய பயன்படுத்துவவொர் தரவுண யத்ணத அணுகவு ்
கட்டுப் படுத்தவு ் மெய் ய அனு திக்கிறது. ம ொழிெ் சிறப் பு அண ப் ணபப்
மபொருட்படுத்தொ ல் உயர் கருத்துருக்களுக்குப் பை்புக்கூறுகணை ஒதுக்கீடு
மெய் து தரவு ண யத்ணதப் பழக்கப் படுத்த இயலு ் .
ஈ. மெொல் வணலயில் உை் ை மெொல் வணலகணைத் தொனியக்க ம ொழிெ் சிறப்பு
அண ப் புகைொகப் பொர்க்க இயலு ் என்றொலு ் அவற் ணறப் மபொருத்த ொன
இணடம ொழிெ்

மெொல் லணடவு

பதிவுகளுடன்

மதொடர்புபடுத்தி

மகொை் ணக

அடிப் பணடயில் தரவுண யத்ணத CYS, Mikrokosmos, the Upper-Model வபொன்ற
ம ொழிெ் ெொர்பற் ற மூலப் மபொருை்ண யியல் ஆய் வுகளுக்கு விரிவுபடுத்த
இயலு ் .

இ ்

வநரடியொகப்

ொதிரியொன

மதொடர்பு,

மபொருந்தவியலு ்

ஒவர

வபொன்ற

உயர்-கருத்துரு

கருத்துருக்கணை

மூலப் மபொருை்ண யியல்

ஆய் வொல் தரப் படு ் .
இந்த வநொக்கங் கைிலிருந்து வதணவயொன வவற் றுண கணை தீர் ொனிக்க
சில கூடுதலொன சிறப் புக் மகொை் ணககணை ஆக்கவியலு ் . முன்னர் கூறியபடி,
மெொல் வணலகை்

மெொற் களுக்கு

இணடவய

உை் ை

ம ொழிெ்

சிறப் புெ்

ெொர்புகணைப் பிரதிபலிக்கு ் . இதுவபொல் , உறவுகைின் குறியனொக்கத்ணத
முக்கிய ொக ம ொழியியலொல் வழிப் படுத்தப் பட்ட உறவுகைொக விணையு ்
ம ொழியியல்

மெயற் பொடுகைொகப்

பொர்க்கவியலு ் .

எனவவ,

உயர்
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மூலப் மபொருை்ண யியல்

(புலனறிவு

அல் லது

அறிவுத்

மதொழில் நுட்ப

நணடமுணறகளுக்குப் பதிலொக) ம ொழியியல் அணுகுமுணறகைில் பங் கைிப் பு
மெய் யு ்

மபொருை்ண யியல்

தனித்தன்ண கணை

உை் ைடக்கு ்

என்பது

முக்கிய ொகு ் .
வகொட்பொட்டொல் வழிப் படுத்தப் பட்ட தனித் தன்ண களுக்குக் கூடுதலொக
மூலப் மபொருை்ண யியல் 8 ம ொழிகணைக் கடந்த மபொதுவொன அடிப் பணட
கருத்துருக்கைின்

வவறுபொட்ணட

பிரதிபலிக்க

இயலவவை்டு ்

என்ற

நணடமுணறத் வதணவயு ் உை் ைது. இந்த அர்த்தத்தில் உயர் கருத்துருக்கைின்
அடிப் பணடயில்

அடிப் பணட

கருத்துருக்கைின்

வணகப் படுத்தல்

பின் வருவனவற் றில் விணையவவை்டு ் .
•

ஒருபடித்தொன அடிப் பணட மதொகுதிகை்

(homogeneous Base Concept

Clusters).
•

அடிப் பணடத் மதொகுதிகைின் ெரொெரி அைவு (average size of Base Concept
Clusters).
பின் வருவன முக்கிய இயல் புகைொகு ் :

•

மபொருை்ண

வவறுபொடுகை்

மபயரணடகை்

என்பனவற் றிற் குப்

ஏமனன்றொல்

இவற் ணற

மபயர்கை் ,

விணனகை்

பயன்படுத்தப் பட

ம ொழிெ்

சிறப் பு

xpos_synonymy உறவு வழி உறவுபடுத்தவியலு ்
மெொல் லணடவுப்

பதிவவடுகை்

வழி

ற் று ்
வவை்டு ் .

மெொல் வணலகைில்
ற் று ் இணடம ொழி

மெொல் வணகப்பொட்டிற் கு ்

உறவுபடுத்தவியலு ் .
•

உை் ைடக்கு ்

உறவுக்குக்

(subsumption

relation)

கூடுதலொக,

உயர்-

கருத்துருக்கை் சில வவறுபொடுகை் பிரிநிணல ஆகு ் என்பணதக் கொட்ட
எதிர்ப்பு-உறவுகணைக் மகொை்டிருக்கவியலு ் . ஆனொல் பிற வ லுறல்
மெய் யு ் .
•

இணடம ொழிெ்

மெொல் லணடவு

கருத்துருக்களுக்குப்
அடிப் பணட
அடிப் பணடயில்

பல் லுறவுகை்

கருத்துருக்கணைப்

பதிவவடுகைிலிருந்து
இருக்கலொ ் .
பல்

(அணவகளுக்கிணடயில்

இதன்

உயர்அர்த்த ்

உயர்-கருத்துருக்கைின்
அணவ

எதிர்ப்பு-உறவு
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மகொை்டிரொத வணரக்கு ் ) குறுக்குப் பொகுபொடு மெய் யவியலு ் (crossclassified): அதொவது, கருத்துருவிலிருந்து அடிப் பணட கருத்துருவுக்குப்
பல்

ரபுரிண

அனு திக்கப் படுவதில் ணல.

ம ய் ப் மபொருை் மூல ஆய் வு 4 சுற் றுக்கைின் விணைவொகு ் . இதில் ஒவ் மவொரு
கருத்து ்

வவறுபட்ட

தைங் கைொல்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

உயர்

கருத்துரு

ெரிபொர்க்கப் படுகின்றன.
தவிர்த்து

63

உயர்-நிணலக்

கருத்துருக்கணைக் மகொை்டிருக்கின் றது. ஜொன் ணலயொணனப் (laYon: 1977)
பின் பற் றி

இருமபொருை் கைின்

மூன்று

வணககை்

முதல்

நிணலயில்

வவறுபடுத்தப் படுகின்றன.
7.2.1. முதல் நிரல் இருப் புப் சபொருள் (1st order Entity)
ஒரு

முப் பரி ொை

இடத்தில்

புலன் கைொல்

அறியவியலு ்

ற் று ்

எக்கொலத்திலு ் இடத்ணத நிர்ையிக்கவியலு ் எந்தப் பருப் மபொருளு ் . எ.கொ.
vehicle, animal, substance, object.
7.2.2. இரண்டொம் நிரல் இருப் புப் சபொருள் (2nd order Entity)
ணகயொல் பற் றவியலொத, வகட்கவியலொத, தனிப் மபௌதீகப்மபொருைொக
மதொட்டறிய இயலொத நிணலெ் சூழல் (இயல் பு, உறவு) அல் லது இயக்கெ் சூழல் .
அவற் ணற கொலத்தொல் நிர்ையிக்கவியலு ் , இருப் பதற் குப் பதிலொக நிகழவவொ
ெ ் பவிக்கவவொ மெய் யலொ ் . எ.கொ. happen, be, have, begin, end, cause, result,
continue, occur.
7.2.3. மூன்றொம் நிரல் இருப் புப் சபொருள் (3rd order Enitity)
கொல ் ,

இட ்

இவற் றிலிருந்து

சுதந்திர ொக

இருக்கு ்

எந்தப்

பொர்க்கவியலொத வதற் றக்கூற் று ் . அணவ உை்ண யொகவவொ மபொய் யொகவவொ
இருக்கலொ ் ,

நிஜ ொனதொக

உறுதிப் படுத்தவவொ
அணவ

(real)

இருக்கலொகொது.

றுக்கவவொ நிணனவு கூறவவொ

நியொயங் கைொக

(reasons)

இருக்கலொ ்

அவற் ணற

றக்கவவொ இயலு ் .

கொரைங் கைொக

(causes)

இருக்கலொகொது. எ.கொ. idea, thought, information, theory, plan.
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ணலயொனின்

மகொை் ணகப் படி

முதல் நிரல்

இருப் புப் மபொருை் கை்

பொர்க்கவியலு ் தனிநபர்கை் , விலங் குகை் , வவறுபடுத்தவியலு ் மபௌதீகப்
மபொருை் கை்

ற் று ்

மபௌதீகெ்

முப் பரி ொைத்தில் கொலத்தொலு ்
இரை்டொவது

நிரல்

ெொதனங் கை்

என்பனவொகு ் .

அவற் ணற

இடத்தொலு ் நிர்ைய ் மெய் யவியலு ் .

இருப் புப் மபொருை்

கொலத்தொல்

நிர்ையிக்கவியலு ்

இருப் புப் மபொருை் , நிகழ் வுகை் , மெயற் பொங் குகை் , இருக்கு ் நிணல அல் லது
சூழல் கை் ஆகு ் . முதல் நிரல் இருப் புப்மபொருை் கை் கொலத்தொலு ் இடத்தொலு ்
இருக்கு ்

வபொது,

இரை்டொவது

ெ ் பவிக்கவவொ

மெய் யு ் படி

இருப் புப் மபொருை் கை்

நிரல்

இருப் புப் மபொருை் கை்

இருக்கொது.

கொலத்திற் கு ்

நிகழவவொ

மூன்றொவது

இடத்திற் கு ்

நிரல்

அப் பொற் பட்ட

பொர்க்கவியொத, ideas, thoughts, theories, hypotheses என்பவனவொகு ் . அணவ
கருத்துலர (proposition) நடத்ணதகைின் மபொருை் கைொகெ் மெயலொற் றுகின்றன
ற் று ் அணவ இடத்திவலொ கொலத்திவலொ நிகழ் வதொகவவொ இருப் பதொகவவொ
கூறவியலொது. வ லு ் அவற் ணற உை்ண யொகவவொ (ture) மபொய் யொகவவொ
(false) பயனிணலயொக்க ் மெய் யவியலுவ யன்றி நிஜ ொனது (real) என்று
கூறவியலொது. அவற் ணற உறுதிப் படுத்தவவொ
றக்கவவொ

இயலு ் .

அணவகை்

றுக்கவவொ நிணனவு கூறவவொ

நியொயங் கைொக

இருக்கலொ ் .

ஆனொல்

கொரைங் கைொக இருக்கலொகொது.
7.3 முதல் நிரல் இருசபொருள் களின் பொகுபொடு
முதல் நிரல் - இருப் புப் மபொருை் கை் , ஒரு பருண ப்மபொருணை (concrete
entity) கருத்துருவொக்க ் மெய் வதன் அல் லது பொகுபொடு மெய் வதன் நொன்கு
முதன் ண

வழிகைில் வவறுபடுத்தப் படுகின் றன.

அ) மூலம் (origin): இருப் புப் மபொருை் வந்த வழி.
ஆ) வடிவம் (form): நிர்ையிக்கப் பட்ட வடிவ ் மகொை்ட ஒரு ெொதன ொக
அல் லது

ஒரு

மபொருைொக:

எனவவ

ெொதன ் ,

மபொருை்

என்ற

துணைப் பொகுபொடுகை் .
இ) உள் ளடக்கம் (composition): தன் னிணறவுை் ை முழுண கைின் ஒரு குழுவொக
அல் லது அ ்

ொதிரி முழுண யின் ஒரு பகுதியொக; எனவவ பகுதி, குழு என்ற

துணைப் பொகுபொடுகை் .
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ஈ) ச யல் பொடு (function): ஒரு இருமபொருளுடன் மதொடர்புபடுத்தப் பட்டுை் ை
ொதிரி மெயல் பொடு (activity) அல் லது மெயல் (action).
7.4. இரண்டொம் நிரல் இருப் புப் சபொருள் களின் பொகுபொடு
முன் னர் விைக்கப் பட்டது வபொல் இரை்டொ ் நிரல் இருமபொருை் கணை
birth, live, life, love, die, death வபொன்ற நிணலயொன அல் லது இயக்க ொன
சூழல் கணைக்
மபயரணடகை்

குறிப் பிடு ்
அல் லது

மபயர்கை்

விணனயணடகை் )

ற் று ்

விணனகை்

என்பனவற் ணறப்

( ற் று ்

பயன்படுத்தி

குறிப் பிடவியலு ் . எல் லொ இரை்டொ ் நிரல் இருமபொருை் கணையு ் வவறுபட்ட
பொகுபொட்டுத் திட்டங் கணைப் பயன்படுத்தி பொகுபொடு மெய் யவியலு ் .
•

சூழல் வணக: கொல அடிப் பணடயில் ஒரு கருத்துரு அலகொக இயல் பொக்க ்
மெய் யவியலு ் ஒரு சூழலுக்கு அடிப் பணடயொக அண யு ் நிகழ் வுஅண ப் பு.

•

சூழல் கூறு: ஒரு சூழணல இயல் பொக்க ் மெய் யவியலு ் முக்கிய ொன
மபொருை்ண க் கூறுகை் .

7.5. நிலறவுலர
இங் கு

மெொல் வணலயின்

மூலப்மபொருை்ண யியல்

பற் றி

விரிவொகக்

கூறப் பட்டுை் ைது.
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இயல் 8
ச ொல் வலல
8.1.முன்னுலர
ச ொல் வலல (வவர்டச
் நட்) என்பது 200க்கும் வமற் பட்ட சமொழிகளில்
உள் ள

ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

ச ொற் சபொருள்

உறவுகளின்

ஒரு

(lexical database). ச ொல் வலல ச ொற் கலள ்
(synonyms), உள் ளடங் குசமொழிகள்

(hyponyms)

மற் றும் சிலனசமொழிகள் (meronyms) என்பன உள் ளடங் கிய ச ொற் சபொருள்
உறவுகளுடன் (semantic relations) இலணக்கிறது, குறுகிய வலரயலறகள்
மற் றும்

பயன்பொட்டு

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்

குழுமங் களொக

சதொகுக்கப் பட்டுள் ளன.

ச ொல் வலலலய ஒரு அகரொதி (dictionary) மற் றும்

ச ொற் களஞ் சியத்தின்

(thesaurus) கலலவயொகவும் நீ ட்டிப் பொகவும் கொணலொம் . இது ஒரு வலல உலொவி
வழியொக மனித பயனர்களுக்கு அணுகக்கூடியதொக இருந்தொலும் , அதன்
முதன் லம பயன்பொடு தொனியங் கி உலர பகுப் பொய் வு (automatic text analysis)
மற் றும் ச யற் லக நுண்ணறிவு (artificial intelligence) பயன்பொடுகளில் உள் ளது.
ச ொல் வலல முதன் முதலில் ஆங் கில சமொழியில் உருவொக்கப் பட்டது மற் றும்
ஆங் கில ச ொல் வலல தரவுத்தளம் மற் றும் சமன் சபொருள் கருவிகள் பி.எஸ்.டி
பொணி உரிமத்தின் (BSD style license) கீழ் சவளியிடப் பட்டுள் ளன, வமலும் அலவ
அந்த ச ொல் வலல வலலத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் ச ய் ய இலவ மொகக்
கிலடக்கின் றன.
8.2.வரலொறு மை் றும் குழு உறுப் பினர்கள்
ச ொல் வலல முதன் முதலில் ஆங் கிலத்தில் பிரின்ஸ்டன் பல் கலலக்கழகத்தின்
புலனறிவு அறிவியல் ஆய் வகத்தில் (Cognitive Science Laboratory of Princeton
University) மட்டுவம உருவொக்கப் பட்டது, இது உளவியல் வபரொசிரியர் ஜொர்ஜ்
ஆர்மிட்வடஜ் மில் லரின் (George Armitage Miller) வழிகொட்டுதலின் கீழ் 1985ஆம்
ஆண்டு

சதொடங் கி

இயக்கப் பட்டது.

மீபத்திய

இந்தத்

ஆண்டுகளில்

திட்டத்திற் கு

கிறிஸ்டியன்

ஆரம் பத்தில்

யு.எஸ்.

ஃசபல் பொம்
கடற் பலட

ஆரொய் சி
்
அலுவலகம் (U.S. Office of Naval Research) என்பதொலும் மற் றும்
பின் னர் தர்பொ (DARPA), வதசிய அறிவியல் அறக்கட்டலள (National Science
Foundation), சீர்குலலக்கும் சதொழில் நுட்ப அலுவலகம் (the Disruptive Technology)

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

202
Office) (முன் னர் வமம் பட்ட ஆரொய் சி
்
மற் றும்

வமம் பொட்டு

ச யல் பொடு

(Advanced Research and Development Activity)) மற் றும் சரஃப் சலக்ஸ் (REFLEX)
உள் ளிட்ட பிற நிறுவங் களொலும் இந்த திட்டத்திற் கு நிதி வழங் கப் பட்டது.
யு.எஸ். ஜொர்ஜ் மில் லர் மற் றும்

கிறிஸ்டியன் ஃசபல் பொம்

ஆகிவயொருக்கு

ச ொல் வலலப் பணிக்கொக 2006 அன்வடொனிவயொ ஜொம் சபொல் லி பரிசு (Antonio
Zampolli Prize) வழங் கப் பட்டது.
உலக ் ச ொல் வலல கூட்டலமப் பு (குவளொபல் வவர்டச
் நட் அவ ொசிவயஷன் /
Global WordNet Association) என்பது வணிக ரீதியற் ற அலமப் பொகும் , இது
உலகின் அலனத்து சமொழிகளுக்கும் ச ொல் வலலகலளப் பற் றி விவொதிக்க,
பகிர மற் றும் இலணக்க ஒரு தளத்லத வழங் குகிறது, வமலும் கிறிஸ்டியன்
ஃசபல் பொம் (Christiane Fellbaum) மற் றும் பீக் தி.வஜ.எம் . வவொ ன் (Piek Th.J.M.
Vossen) என்வபொலர இலணத் தலலவர்களொகக் சகொண்டுள் ளது.
8.3.தரவுத்தள உள் ளடக்கங் கள்
ச ொல் வலலயில் எடுத்துக்கொட்டு நுலழவு "ெொம் பர்கர்"

தரவுத்தளத்தில் சமொத்தம் 207,016 ச ொல் -அர்த்த இலணகளுக்கு 175 979
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்குழுமங் களொல்

ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட

155,327

ச ொற் கள் உள் ளன; சுருக்கப் பட்ட வடிவத்தில் , இது சுமொர் 12 சமகொலபட்
அளவு ஆகும் .
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ச ொல் வலலயில் சபயர் ச
்
ொற் கள் , விலன ச
்
ொற் கள் , சபயரலடகள் மற் றும்
விலனயலடகள்

உள் ளன;

ஆனொல்

பின் சனொட்டுகள்

(prepositions),

அலடசகொளி அலடகள் (determiners) மற் றும் பிற ச யல் பொட்டு ச ொற் கலள
(function words) புறக்கணிக்கிறது. வதொரொயமொக ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொக
இருக்கும்

ஒவர

ச ொற் சபொருள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

வலகலய ்

குழுக்களொகத்

வ ர்ந்த

ச ொற் கள்

சதொகுக்கப் பட்டுள் ளன.

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் ச ொற் கள் மற் றும் " eat out " மற் றும்
"car

வபொன்ற

pool"

ச ொல் லலட

வலகப் பொடுகளும்

அடங் கும் .

பல் சபொருசமொழிய ் ச ொல் வடிவத்தின் சவவ் வவறு அர்த்தங் கள் சவவ் வவறு
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுக்களுக்கு

ஒதுக்கப் படுகின் றன.

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுவின் சபொருள் ஒரு குறுகிய வலரயறுக்கும்
அர்த்தம்

மற் றும்

ஒன்று

அல் லது

அதற் கு

வமற் பட்ட

பயன்பொட்டு

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் வமலும் சதளிவுபடுத்தப் படுகிறது. ஒரு சபயரலட
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுவின் எடுத்துக்கொட்டு பின்வருமொறு அலமயும் :
good, right, ripe – (most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant
tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes")
சபயர் ச
்
ொை் கள்
உள் ளடக்குசமொழிகள் hypernyms: ஒவ் சவொரு Xஉம் ஒரு (வலகயொன) Y என்றொல்
Y

என்பது

X

இன்

உள் ளடக்குசமொழி

ஆகும்

(canine

என்பது

dog-இன்

உள் ளடக்குசமொழி ஆகும் )
உள் ளடங் குசமொழிகள்

hyponyms: ஒவ் சவொரு Yயுஉம் ஒரு (வலகயொன) X

என்றொல் Y என்பது X இன் உள் ளடங் குசமொழி ஆகும் (dog என்பது canine-இன்
உள் ளடங் குசமொழி ஆகும் )
ஒருங் கிலணப் பு

ச ொற் கள்

லெப் பர்லநலமப்

பகிர்ந்து

coordinate

எக்ஸ்

terms:

சகொண்டொல்

ஒய்

மற் றும்

என்பது

ஒய்

எக்ஸ்

ஒரு
இன்

ஒருங் கிலணப் பு ் ச ொல் (ஓநொய் என்பது நொயின் ஒருங் கிலணந்த ச ொல் ,
மற் றும் நொய் என்பது ஓநொய் ஒரு ஒருங் கிலணந்த ச ொல் )
சிலனசமொழி: Y என்பது X-இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X-இன்
சிலனசமொழி ஆகும் (window என்பது building என்பதன் சிலனசமொழி ஆகும் )
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முழுசமொழி: X என்பது Y-இன் ஒரு பகுதியொக இருந்தொல் Y என்பது X-இன்
முழுசமொழி ஆகும் (building என்பது window என்பதன் முழுசமொழி ஆகும் )
விலன ச
்
ொை் கள்
உள் ளடக்குசமொழி (hypernym): X என்ற ச யல் பொடு ஒரு (வலகயொன) Y
என்றொல் , விலன ச
்
ொல் Y விலன ச
்
ொல் X இன் உள் ளடக்குசமொழி ஆகும்
(perceive என்பது listen என்பதன் உள் ளடக்குசமொழி ஆகும் )
உள் ளுறுசமொழி (troponym): Y இன் ச யல் பொடு ஏவதனும் ஒரு விதத்தில் X ஐ ்
ச ய் கிறசதன்றொல் Y என்ற விலன ச
்
ொல் X இன் உள் ளுறுசமொழியொகும் (to lisp
என்பது to talk என்பதன் )
உட்படுசமொழி (entailment): X ச ய் வதன் மூலம் நீ ங் கள் Y ஐ ் ச ய் ய வவண்டும்
என்றொல்

Y

என்ற

விலன

X

க்கு

உட்பட்டது

(தூங் குவதற் கு

குறட்லட

விடுக்கப் படுகிறது)
ச ொற் கலள ஒருங் கிலணத்தல் : சபொதுவொன விலன ச
்
ொல் லலப் பகிரும்
விலன ச
்
ொற் கள் (உதடு மற் றும் கத்துவதற் கு)
இந்த

சபொருண்லம

உறவுகள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின்
தனிப் பட்ட

அலனத்து

ஒருசபொருள் பன் சமொழி

ச ொல் ொர்

உறவுகளொல்

(semantic

(lexical

relations)

இலணக்கப் பட்ட

உறுப் பினர்களிடமும்

குழும

உறுப் பினர்கள்

relations)

உள் ளன.

(ச ொற் கள் )

இலணக்கப் படலொம் .

எடுத்துக்கொட்டொக, " director/இயக்குனர்" என்ற சபயர் ச
்
ொல் "direct/இயக்கு"
என்ற விலன ச
்
ொல் லுடன் (ஒரு அர்த்தம் ) இலணக்கப் பட்டுள் ளது, அதில்
இருந்து

இது

"உருப-சபொருண்லமயியல்

(morphosemantic)"

இலணப் பு

வழியொகப் சபறப் படுகிறது.
தரவுத்தளத்துடன் விநிவயொகிக்கப் பட்ட சமன் சபொருளின் உருபனியல்
ச யல் பொடுகள்

பயனரின் உள் ளீட்டிலிருந்து ஒரு ச ொல் லின் ச ொல் லன்

(lemma) அல் லது பகுதி (stem) வடிவத்லதக் குலறக்க முயற் சிக்கின் றன.
ஒழுங் கற் ற வடிவங் கள் ஒரு பட்டியலில் வ மிக்கப் படுகின்றன, வமலும் " ate "
என்பது " eat" என்பலதத் திரும் பும் .
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சபயர் ச
்
ொற் கள்
படிநிலலகளொக
அல் லது

மற் றும்

விலன ச
்
ொற் கள்

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளன,

அலவ

இரண்டுவம

உள் ளடங் குசமொழி

’IS A’ உறவுகளொல் வலரயறுக்கப் படுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக,

உள் ளடங் குசமொழி வரில க்கு பின்

dog என்ற ச ொல் லின் ஒரு அர்த்தம்

கொணப் படுகிறது; அவத மட்டத்தில் உள் ள ச ொற் கள் ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
உறுப்பினர்கலளக் குறிக்கும் . ஒவ் சவொரு ஒத்த ச ொற் களும் தனித்துவமொன
சுட்சடண்லணக் (unique index) சகொண்டுள் ளன.
dog, domestic dog, Canis familiaris
•

canine, canid
o

carnivore
▪

placental, placental mammal, eutherian, eutherian mammal
▪

mammal
▪

vertebrate, craniate
▪

chordate
▪

animal, animate being, beast, brute,
creature, fauna
...

▪

வமல்

மட்டத்தில் ,

இந்த

வரில முலறகள்

சபயர் ச
்
ொற் களுக்கு

25

15

சதொடக்க "கிலளகள் " மற் றும் விலன ச
்
ொற் களுக்கு 15 சதொடக்க "கிலளகள் "
(பரொமரிப் பு மட்டத்தில் அகரொதிக் வகொப் புகள் என அலழக்கப் படுகின்றன)
என ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளன. அலனத்தும் ஒரு தனித்துவமொன சதொடக்க
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம் ,

"இருப் புப் சபொருள் ”

(”entity")

உடன்

இலணக்கப் பட்டுள் ளன. விலன ச
்
ொல் படிநிலலகலள விட சபயர் ச
்
ொல்
படிநிலலகள் மிகவும் ஆழமொனலவ
சபயரலடகள்

படிநிலல

கிலளகளொக

அதற் குப் பதிலொக, "சூடொன"/"hot"

ஒழுங் கலமக்கப் படவில் லல.

மற் றும் "குளிர்"/"cold"

வபொன்ற இரண்டு
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"லமய" எதிர் ச
்
ொற் கள் இரும துருவங் கலள (binary poles) உருவொக்குகின் றன,
அவத வநரத்தில் "ச யற் லகக்வகொள் " (’satellite') ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொன
"நீ ரொவி"/"steaming"

மற் றும்

துருவங் களுடன்

ஆகியலவ

"மிளகொய் "/"chilly"

"ஒற் றுலம"

உறவுகள்

("similarity"

relations)

அந்தந்த
வழியொக

இலணகின்றன. சபயரலடகலள இந்த வழியில் "கிலளகள் " என்று இல் லொமல்
"டம் பல் ஸ்"/"dumbbells" என்று கொட்சிப் படுத்தலொம் .
8.4.உளவியல் அம் ங் கள்
ச ொல் வலலத் திட்டத்தின் ஆரம் ப குறிக்வகொள் 1960களின் பிற் பகுதியில்
உருவொக்கப் பட்ட மனித சபொருண்யியல் ொர் நிலனவகத்தின் (human semantic
memory) வகொட்பொடுகளுடன் சபொருந்தக்கூடிய ஒரு ச ொல் ொர் தரவுத்தளத்லத
உருவொக்குவதொகும் .

உளவியல்

வ ொதலனகள்

வபசுபவர்

தங் கள்

கருத்துக்கலளப் பற் றிய அறிலவப் சபொருளொதொர, படிநிலல பொணியில்
ஒழுங் கலமத்துள் ளன என்பலதக் குறிக்கின் றன. கருத்தியல் அறிலவ அணுக
வதலவயொன மீட்சடடுப் பு வநரம் , அறிலவ அணுக வபசுபவர் "கடந்துச ல் லத்"
வதலவப் படும்

வரில முலறகளின்

எண்ணிக்லகயுடன்

வநரடியொகத்

சதொடர்புலடயதொகத் வதொன்றுகிது. எனவவ, வகனரிகள் (canaries) பொடலொம்
என்பலத வப ் ொளர்கள் விலரவொக

ரிபொர்க்க முடியும் , ஏசனனில் வகனரி

ஒரு பொடும் பறலவ ஆகும் ; ஆனொல் வகனரிகள் பறக்கக்கூடும் என்பலத
ரிபொர்க்க

ற் று அதிக வநரம் வதலவப்படுகிறது (அங் கு அவர்கள் "பறலவ"

என்ற கருத்லத உயர் (சூப் பர் ஆர்டிவனட்/superordinate) மட்டத்தில் அணுக
வவண்டியிருக்கிறது) வமலும் வகனரிகளுக்கு வதொல் இருப்பலத

ரிபொர்க்க

அதிக வநரம் வதலவப் படும் ("விலங் கு" வலர உள் ளடங் குசமொழியங் களின்
பன்நிலலகலளக்
சமொழியியல்

கடந்து

வ ொதலனகள்

விமர் னங் களுக்கு
வ ொதலன
ச ொல் வலல

கொண

வவண்டும் ).

மற் றும்

உட்பட்டிருந்தொலும் ,

ஆதொரங் களுடன்
படிநிலலயில்

இத்தலகய

அடிப் பலடக்
ச ொல் வலலயின்

ஒத்துப் வபொகிறது.
ஒரு

குறிப் பிட்ட

உளவியல்

வகொட்பொடுகள்
சில

அலமப் பு

எடுத்துக்கொட்டொக,
சபொருண்லம

வலகப் பொட்டிலிருந்து ச ொற் கலள உருவொக்கும் வபசுபவர்களின் திறலன
அவனொமிக் அஃபொசியொ (anomic aphasia) குறிப் பொகப் பொதிக்கும் . எதிர்சமொழியப்
சபயரலடகள்

(டம் பல்

கட்டலமப் பில்

ச ொல் வலலயின்

லமயப்
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சபயரலடகள் ) வொய் ப் லப விட அடிக்கடி நிகழ் கிறது

என்ற உண்லம பல

சமொழிகளில் இருப் பது கண்டறியப் பட்டுள் ளது.
8.5.ஒரு ச ொல் ொர் மூலப் சபொண்லமயியல்
ச ொல் வலல

சில

வநரங் களில்

மூலப் சபொண்லமயியல்

(ஆன்டொலஜி/ontology) என்று அலழக்கப் படுகிறது; இது அதன் பலடப் பொளிகள்
ச ய் யொத

பிடிவொதமொன

கூற் றொகும் .

(ஆன்டொலஜி/ontology

என்பது

’சபொருள் களின் சதொடக்கம் பற் றிய ஆய் வு’ என்று விளக்கப் படுவதொல் தமிழில்
மூலப் சபொண்லமயியல்

என்ற

ச ொல்

இங் கு

இதற் கு

இலணயொகப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.) சபயர் ச
்
ொல் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுக்கு
இலடயிலொன உள் ளடக்குசமொழி / உள் ளடங் குசமொழி உறவுகலளக் கருத்துரு
வலகபொடுகளுக்கு (conceptual categories) இலடயிலொன சிறப் பு உறவுகள் என்று
சபொருள்

சகொள் ளலொம் .

அறிவியல்

வவறு

அர்த்தத்தில்

கூறுவதொனொல் ,

ச ொல் வலலலய

மூலப் சபொருண்லமயியலொக
அத்தலகய

வொர்த்லதகளில்

விளக்கிப்

மூலப்சபொண்லமயியல்

ஒரு

கணினி

ச ொல் ொர்

பயன்படுத்தலொம் .

இருப் பினும் ,

பயன்படுத்தப் படுவதற் கு

முன் பு

ரிச ய் யப் பட வவண்டும் ; ஏசனனில் இது நூற் றுக்கணக்கொன அடிப் பலட
சபொருண்லமயியல் ொர்
எடுத்துக்கொட்டொக,
சிறப் பொக்கங் கள்

(i)
மற் றும்

முரண்பொடுகலளக்
தனிப் பட்ட

சகொண்டுள் ளது;

வலகபொடுகளுக்கொன

(ii) சிறப் பொக்கப் படிநிலலயில்

சபொது ்

மிலகலமகள் .

ச ொல் வலல அறிவு உருப் படுத்தத்திற் கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ச ொல் ொர்
மூலப் சபொருண்லமயியல்

ஆக

மொற் றுவது

சபொதுவொக

(i)

சிறப் பொக்க

உறவுகலள துலண வலக உறவுகள் (subtypeOf relations) மற் றும் எடுத்துக்கொட்டு
உறவுகள் (instanceOf relations) என வவறுபடுத்துவது மற் றும் (ii) ஒவ் சவொரு
வலகப் பொட்டிலும்
இலணப் பது

உள் ளுணர்வு தனித்துவமொன அலடயொளங் கொட்டிகலள

ஆகியலவ

அடங் கும் .

WebKB-2

இன்

ஒத்துலழப் புடன்

புதுப் பிக்கத்தக்க அறிவுத் தளமொக ச ொல் வலல 1.7-ஐ ஒருங் கிலணப் பதன்
ஒரு பகுதியொக இத்தலகய திருத்தங் களும் மொற் றங் களும் ச ய் யப் பட்டு
ஆவணப் படுத்தப் பட்டிருந்தொலும் ,
(சபொதுவொக, அறிவு

அறிவு

ொர்ந்த

பயன்பொடுகளுக்கு

ொர்ந்த தகவல் மீட்சடடுப் புக்கு) ச ொல் வலல மீண்டும்

பயன்படுத்துவதொகக் கூறும் சபரும் பொலொன திட்டங் கள் அலத வநரடியொக
மீண்டும் பயன்படுத்துகிறது.
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ச ொல் வலலயில்

இருந்து

கூட்டு

உறவுகலள

(association

relations)

தொனியக்கமொகவவ பிரித்சதடுப் பதற் கொன ஒரு கலப்பின கீழிருந்து வமல் ,
வமலிருந்து

கீழ்

முலறயொன

விவரக்குறிப் பொக

கூட்டுறவுலள

சநறிமுலறயின்

(bottom-up top-down)
கருத்துரு

சபொருள் வகொள்

மூலம்

மொற் றப் பட்டுள் ளது,

உறவுகளின்

ச ய் கிறது,

இது

வமலும்

சதொகுப் பின்

முலறயொக

ச ொல் வலல
இந்த

அடிப் பலடயில்
அடித்தள

DOLCE

மூலப் சபொருண்லமயியலில் வலரயறுக்கப் பட்டுள் ளது.
ச ொல் வலல மூலப்சபொருண்லமயியலில் ஒருங் கிலணத்ததொகக் கூறும்
சபரும் பொலொன பலடப் புகளில் , ச ொல் வலலயின் உள் ளடக்கம் அவசியமொகத்
வதொன்றும் வபொது அலத
சபரிதும்

ரிச ய் யவில் லல; அதற் கு பதிலொக, ச ொல் வலல

மறு-விளக்கம்

புதுப் பிக்கப் பட்டது.
அடிப் பலடயிலொன

ச ய் யப் பட்டு

சபொருத்தமொன

எடுத்துக்கொட்டொக,
அணுகுமுலறயின்படி

மூலப் சபொருண்லமயியல்

மீண்டும்

வபொசதல் லொம்

ஒன்வடொக்ளன
ீ ்

(OntoClean)

ச ொல் வலலயின்

உயர்மட்ட

கட்டலமக்கப் பட்டவபொது

அல் லது

ச ன் ஸ் மூலப் சபொருண்லமயியலின் (SENSUS ontology) கீழ் வகுப் புகலள
உருவொக்குவதற் கு

ச ொல் வலல

முதன் லம

ஆதொரமொக

பயன்படுத்தப் பட்டவபொது, இதுதொன் நடந்தது.
8.6.வரம் புகள் (Limitations)
ச ொல் வலலயின்

(மற் றும்

இவமஜ் சநட்

வபொன்ற

சதொடர்புலடய

வளங் கள் ) மிகவும் பரவலொக விவொதிக்கப் பட்ட வரம் பு என்னசவன் றொல் , சில
சபொருண்லம உறவுகள் (semantic relations) அருவக் கருத்துருக்கலளக் (abstract
concepts)

கொட்டிலும்

பருலமக்

கருத்துகளுக்கு

(concrete

concepts)

மிகவும்

சபொருத்தமொனலவ. எடுத்துக்கொட்டொக, "ஊசிலலமரம் /conifer " என்பது ஒரு
வலக "மரம் /tree ", "மரம் / tree" என்பது ஒரு வலக "தொவரம் /plant ", மற் றும்
"தவரம் /plant " என்பது ஒரு வலக "உயிரினம் /organism " என்பலதக் கண்டறிய
உள் ளடங் குசமொழிகள் /உள் ளடக்குசமொழி
relationships)

உருவொக்குவது

எளிது.

உறவுகலள
ஆனொல்

“மகிழ் சி
் /happiness” வபொன்ற உணர் சி
் கலள
வலரயறுக்கப் பட்ட

(hyponyms/hypernym

"பயம் /fear”,

அல் லது

மமொக ஆழமொன மற் றும் நன் கு

உள் ளடங் குசமொழிகள் /உள் ளடக்குசமொழி

உறவுகளொக

வலகப் படுத்துவது கடினம் .
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ச ொல் வலலயில் உள் ள பல கருத்துக்கள் சில சமொழிகளுக்கு குறிப் பிட்டலவ
மற் றும் சமொழிகளுக்கு இலடயில் மிகவும் துல் லியமொக அறிவிக்கப் பட்ட
சபொருத்துதல்

ஆகும் .

94%

ச ொல் வலல

மூலம்

எல் லொ

சமொழிகளிலும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் , உள் ளடங் குசமொழிகள் , சிலனசமொழிகள் மற் றும்
எதிர்சமொழிகள் இதுவலர நிகழ் கின் றன; ஆனொல் பிற சபொருண்லம உறவுகள்
சமொழி

ொர்ந்தலவ. இது சமொழிகலளக் கடந்த இயங் கக்கூடிய தன் லமலயக்

கட்டுப் படுத்துகிறது.

இருப் பினும் ,

இது

ச ொல் வலலலய

சமொழிகளுக்கிலடவயயொன வவறுபொடுகலள முன்னிலலப்படுத்துவதற் கும்
படிப் பதற் கும் ஒரு ஆதொரமொக ஆக்குகிறது, எனவவ இது எல் லொ பயன்பொட்டு
நிகழ் வுகளுக்கும் ஒரு வரம் பு அல் ல.
ச ொல் வலலயில் ச ொற் பிறப்பியல் அல் லது ச ொற் களின் உ ் ரிப் பு
பற் றிய

தகவல் கள்

வலரயறுக்கப் பட்ட

இல் லல,

தகவல் கலள

வமலும்
மட்டுவம

சபரும் பொலொன

அன்றொட

ச ொற் கலள

சகொண்டுள் ளது

மற் றும்

குறிப் பிட்ட

இது

பயன்பொடு

சகொண்டுள் ளது.

உள் ளடக்குவலத

குறித்த

ச ொல் வலல
வநொக்கமொகக்

சபொருண்லமக்களம்

ொர்ந்த

ச ொற் கலளக் சகொண்டிருக்கவில் லல.
ச ொல் வலல என்பது ஆங் கிலத்தில் சபொதுவொகப் பயன்படுத்தப் படும்
கணினி ொர்

அகரொதி

(computational

lexicon)

ஆகும் ,

இது

ச ொல்

அர்த்த

மயக்கநீ க்கத்லத (word sense disambiguation (WSD), அதொவது ஒரு உலரயில் உள் ள
ச ொற் களுக்கு

சூழல் -சபொருத்தமொன

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
வநொக்கமொகக்
இருக்கும்

சகொண்டது.

அர்த்த

குழும

உறுப்பினர்கலள)

இருப்பினும் ,

வவறுபொடுகலள

அர்த்தங் கலள

ச ொல் வலல

(அதொவது
ஒதுக்குவலத

மிக ்

சிறந்ததொக

குறியொக்கம் ச ய் கிறது

என்று

வொதிடப் பட்டது. இந்த சிக்கல் ச ொல் அர்த்த மயக்கநீ க்க ஒழுங் குமுலறகள்
மனிதர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ச யல் திறலன அலடவலதத் தடுக்கிறது;
அவர்கள் ஒரு சூழலில் ஒரு ச ொல் லுடன் சபொருந்தக்கூடிய ஒரு அர்த்தத்லத
ஒரு அகரொதியிலிருந்து வதர்ந்சதடுக்கும் பணிலய எதிர்சகொள் ளும் வபொது
எப் வபொதும் உடன்படவில் லல. ஒவர ச ொல் லின் ஒத்த அர்த்தங் கலள தொனொக
ஒன்றிலணக்கும் சகொத்தொக்க முலறகலள (clustering methods) முன் சமொழிவதன்
நுணுக்கப் பிர சி
் லன (granularity issue) லகயொளப் படுகிறது.
8.7.இழிவொன உள் ளடக்கம்
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ச ொல் வலலயொனது

இழிவொனலவ

அவமரியொலதயொனலவ

என்று

(offensive)

அல் லது

(pejorative)
கருதப் படும்

ச ொற் கலள

அடக்கியிருக்கும் . ஒரு ச ொல் லின் விளக்கம் கொலப் வபொக்கில் மற் றும்

மூகக்

குழுக்களுக்கு இலடயில் மொறக்கூடும் ; எனவவ ச ொல் வலல ஒரு ச ொல் லலத்
தனித்தனியொக ’இழிவொனலவ’ அல் லது " அவமரியொலதயொனலவ" என்று
வலரயறுப் பது

எப்வபொதும்

பயன்படுத்தும்

ொத்தியமில் லல.

நபர்கள்

ச ொற் கலளயும்

எல் லொ

அலடயொளம்

எனவவ,

இழிவொன,

கொணத்

தங் கள்

ச ொல் வலலலயப்

அவமரியொலதயொன
ச ொந்த

முலறகலளப்

பயன்படுத்த வவண்டும் .
இருப் பினும் ,
வபொன்ற

பிற

இவற் றிலும்

இந்த வரம் பு அகரொதிகள்

ச ொல் ொர்

வளங் களுக்கும்

இழிவொன

மற் றும்

மற் றும்

(lexical

ச ொற் களஞ் சியம்

resources)

சபொருந்தும் ;

அவமரியொலதயொன/புண்படுத்தும்

ச ொற் களும் உள் ளன. சில அகரொதிகள் அவமரியொலதயொன ச ொற் கலளக்
சுட்டிக்கொட்டுகின் றன;
ச ொற் களின்

ஆனொல்

ஏற் கத்தக்க

சவவ் வவறு

அல் லது

மூகக்

குழுக்களுக்கு

புண்படுத்தக்கூடிய

அலனத்து

சூழல் கலளயும் உட்படுத்தவில் லல. எனவவ, அகரொதிகலளப் பயன்படுத்தும்
நபர்கள் அலனத்து இழிவொன ச ொற் கலளயும் அலடயொளம் கொணத் தங் கள்
ச ொந்த முலறகலளப் பயன்படுத்த வவண்டும் .
8.8.உரிமம்

சபை் ை (மை் றும்

திைந் த ச ொல் வலலகள் (Licensed vs. Open

WordNets)
சில ச ொல் வலலகள் பிற சமொழிகளுக்கொக உருவொக்கப்பட்டன. 2012
கணக்சகடுப் பு ச ொல் வலலகள் மற் றும் அவற் றின் கிலடக்கும் தன் லமலய
பட்டியலிடுகிறது.

ச ொல் வலலயின்

பயன்பொட்லட

முயற் சியொக, உலகளொவிய ச ொல் வலல

பரப் புவதற் கொன

மூகம் (Global WordNet community)

சமதுவொக தங் கள் ச ொல் வலலகலள ஒரு திறந்த களத்திற் கு மறு உரிமம்
அளித்து வருகிறது, அங் கு ஆரொய் சி
் யொளர்கள் மற் றும் உருவொக்குபவர்கள்
ச ொல் வலலகலள

சமொழி

வளங் களொக

எளிதில்

அணுகலொம்

மற் றும்

பயன்படுத்தலொம் . .
திறந்த பன் சமொழி ச ொல் வலல பல் வவறு சமொழிகளில் திறந்த உரிமம்
சபற் ற ச ொல் வலலகளுக்கொன அணுகலல வழங் குகிறது, இலவ அலனத்தும்
பிரின்ஸ்டன் ஆங் கில ் ச ொல் வலலயுடன் (Princeton Wordnet of English (PWN))
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இலணக்கப் பட்டுள் ளன.

பல

சமொழிகளில்

ச ொல் வலலகலளப்

பயன்படுத்துவலத எளிதொக்குவவத இதன் குறிக்வகொள் ஆகும் .
8.9. பயன்பொடுகள்
ச ொல் வலல

தகவல்

பயன்படுத்தப் படுகிறது,
disambiguation), தகவல்

அலமப் புகளில்

இதில்

பல

ச ொல் -அர்த்த

வநொக்கங் களுக்கொக

மயக்கநீ க்கம்

(word-sense

மீட்சடடுப் பு (information retrieval), தொனியங் கி உலர

வலகப் பொடு (automatic text classification), தொனியங் கி உலர சுருக்கம் (automatic text
summarization), இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு (machine translation) மற் றும் தொனியங் கி
குறுக்சகழுத்து புதிர் உருவொக்கம் (automatic crossword puzzle generation) என்பன
அடங் கும் .
ச ொல் வலலயின்

சபொதுவொன

பயன்பொடு

ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

ஒற் றுலமலய தீர்மொனிப் பதொகும் . ச ொல் வலலயின் வலரபடக் கட்டலமப் பில்
(graph

structure)

இவற் றிற் கு

ச ொற் கள்

மற் றும்

இலடயிலொன

வழிமுலறகள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

தூரத்லத

அளவிடுவது

உட்பட

முன் சமொழியப் பட்டுள் ளன,

(algorithms)

குழுமம்
பல் வவறு
அதொவது

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களில் விளிம் புகளின் எண்ணிக்லகலய
கணக்கிடுவது. உள் ளுணர்வு என்னசவன்றொல் , இரண்டு ச ொற் கள் அல் லது
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் சநருக்கமொக இருந்தொல் , அவற் றின்
சபொருள்

சநருக்கமொக

இருக்கும் .

ச ொல் வலல

அடிப் பலடயிலொன

பல

ஒற் றுலம வழிமுலறகள் ச ொல் வலல::ஒற் றுலம (WordNet::Similarity) எனப் படும்
சபர்ல் சதொகுப் பிலும் (Perl package), என்.எல் .டி.வக (NLTK).எனப் படும் லபதொன்
சதொகுப் பிலும்

ச யல் படுத்தப் படுகின் றன.

அடிப் பலடயிலொன
ச யல் படுத்தல்

ஒற் றுலம
ஜொவொவில்

ச ொற் சறொலககலள

பிற

நுட்பங் கள்

அதிநவீன

ADW-ஐ

கிலடக்கிறது.

(ச ொற் களஞ் சியங் கலள)

ச ொல் வலல

அடக்கும் ;

இதன்

ச ொல் வலல

பிற

இலணக்கவும்

பயன்படுத்தப் படலொம் .
8.10.இலடமுகங் கள் (Interfaces)
பல் வவறு

நிரலொக்க

சமொழிகள்

(programming

languages)

மற் றும்

சூழல் கலளப் பயன்படுத்தி ச ொல் வலலலய அணுகுவதற் குப் பரவலொகப்
பயன்படுத்தப் படும்

சில

பயன்பொட்டு

நிரலொக்க

இலடமுகங் களுக்கொன

இலணப் புகலள உள் ளடக்கிய சதொடர்புலடய திட்டங் களின் பட்டியலல
பிரின்ஸ்டன் பரொமரிக்கிறது.
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சதொடர்புலடய திட்டங் கள்

மை் றும்

நீ ட்டிப் புகள்

(Related

projects and

extensions)
சபொருண்லம

வலலயின்

(Semantic

பல

Web)

தரவுத்தளங் களுடன்

ச ொல் வலல இலணக்கப் பட்டுள் ளது. ச ொல் வலல ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
மற் றும் மூலப்சபொருண்லமயிலிருந்து வரும் வலகபொடுகளுக்கு இலடயிலொன
சபொருத்தல்

வழியொக

ச ொல் வலல

சபொதுவொக

மீண்டும்

பயன்படுத்தப் படுகிறது. சபரும் பொலும் , ச ொல் வலல உயர்மட்ட பிரிவுகள்
மட்டுவம சபொருத்தம் ச ய் யப் படுகின் றன.
உலகளொவிய ச
்
ொல் வலல ்
உலகளொவிய ்

ங் கம்

ச ொல் வலல ்

ங் கம்

[குவளொபல்

வவர்டச
் நட்

அவ ொசிவயஷன் (Global WordNet Association (GWA))] என்பது ஒரு சபொது மற் றும்
வர்த்தகம்

ொரொ நிறுவனமொகும் , இது உலகின் அலனத்து சமொழிகளுக்கும்

ச ொல் வலலகலளப்
தளத்லத

பற் றி விவொதிக்கவும் , பகிரவும் , இலணக்கவும்

வழங் குகிறது.

மனித

சமொழிகளில்

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலளக் கணக்கிடுவதில் அதன் சீரொன தன் லமலய உறுதிப் படுத்த,
GWA சமொழிகளில் ச ொல் வலலகளின் தரப் படுத்தலல ஊக்குவிக்கிறது. GWA
உலகம்

முழுவதும்

உருவொக்கப் பட்ட

ச ொல் வலலகளின்

பட்டியலல

லவத்திருக்கிறது.
8.11.பிை சமொழிகள்
•

அரபு ச ொல் வலல (Arabic WordNet): அரபு சமொழிக்கொன ச ொல் வலல.

•

அரபு

மூலப் சபொருண்லமயியல் ,

ஒரு

சமொழியியல்

மூலப் சபொருண்லமயியல் , இது ச ொல் வலல அவத அலமப் லபக்
சகொண்டுள் ளது, வமலும் அதனுடன் சபொருத்தப் பட்டுள் ளது.
•

பொல் கொசநட்
சமொழிகளுக்கு

திட்டம்

(BalkaNet

(பல் வகரிய,

project)

ச க்,

ஆறு

கிவரக்கம் ,

ஐவரொப் பிய
வரொமொனியன்,

துருக்கிய மற் றும் ச ர்பியன்) ச ொல் வலலகலள உருவொக்கியுள் ளது.
இந்த திட்டத்திற் கொக, இலவ மொக கிலடக்கக்கூடிய எக்ஸ்எம் எல்
(XML)

அடிப் பலடயிலொன

ச ொல் வலலத்

திருத்தி

(வவர்டச
் நட்

எடிட்டர்/WordNet editor) உருவொக்கப் பட்டது. இந்தத் திருத்தி - விஸ்டிக்
(VisDic) - இனி ச யலில் வளர் சி
் யில் இல் லல, ஆனொல் பல் வவறு
ச ொல் வலலகலள

உருவொக்க

இன் னும்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.
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அதன் வொரி ொன DEBVisDic, கிலளயன்ட்- ர்வர் பயன்பொடு மற் றும்
தற் வபொது பல ச ொல் வலலகளின் (ட சு
் இன் கொர்சனட்வடொ திட்டம் ,
வபொலந்து,

ெங் வகரிய,

பல

ஆப்பிரிக்க

சமொழிகள் ,

சீனம் )

திருத்தத்திற் கொகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.
•

புல் சநட்

என்பது

(BulNet)

பல் வகரிய

சமொழிக்கொன

பல் வகரிய

பதிப் பொகும் , இது பல் வகரிய அறிவியல் அகொடமியின் பல் வகரிய
சமொழிக்கொன

நிறுவனத்தின்

கணினி

சமொழியியல்

துலறயில்

உருவொக்கப் பட்டது.
•

CWN (சீன ் ச ொல் வலல) வதசிய லதவொன் பல் கலலக்கழகத்தொல்
ஆதரிக்கப் படுகிறது.

•

யூவரொவொர்டச
் நட்

திட்டம்

பல

ஐவரொப் பிய

சமொழிகளுக்கு

ச ொல் வலலகலள உருவொக்கி அவற் லற ஒன்றொக இலணத்துள் ளது;
இருப் பினும் இலவ இலவ மொக கிலடக்கொது. குவளொபல் வவர்டச
் நட்
திட்டம்

அலனத்து

சமொழிகளுக்கும்

"ச ொல் வலலகளின்"

உற் பத்திலயயும் இலணப் லபயும் ஒருங் கிலணக்க முயற் சிக்கிறது.
ஆக்ஸ்வபொர்டு

ஆங் கில

அகரொதியின்

சவளியீட்டொளரொன

ஆக்ஸ்வபொர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ், வவர்டச
் நட்டுக்கு தங் கள் ச ொந்த
ஆன்லலன் வபொட்டியொளலர உருவொக்க திட்டமிட்டுள் ளது.
•

ஃபின் வொர்டச
் நட் (FinnWordNet) என்பது ச ொல் வலலயின் ஃபின்னிஷ்
பதிப் பொகும் ; இதில் அ ல் ஆங் கில ச ொல் வலலயின் அலனத்து
உள் ளடு
ீ களும் சமொழிசபயர்க்கப் பட்டன.

•

சஜர்மொசநட் (GermaNet) என்பது டப் பிங் கன் பல் கலலக்கழகத்தொல்
உருவொக்கப் பட்ட ச ொல் வலலயின் சஜர்மன் பதிப் பொகும் .

•

இந்வதொவொர்டச
் நட்

(IndoWordNet)

என்பது

இந்தியொவின்

18

திட்டமிடப் பட்ட சமொழிகளின் அதொவது அ ொமி, பங் களொ, வபொவடொ,
குஜரொத்தி, இந்தி, கன்னடம் , கொஷ்மீரி, சகொங் கனி, மலலயொளம் ,
சமய் டி

(மணிப் பூரி),

மரொத்தி,

வநபொளி,

ஓடியொ,

பஞ் ொபி,

மஸ் கிருதம் , தமிழ் , சதலுங் கு மற் றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின்
ச ொல் வலலகளின் இலணக்கப் பட்ட ச ொல் ொர் அறிவுத் தளமொகும் .
•

JAWS

(Just

Another

துலணக்குழு)

WordNet

விக்டனரி

Subset/ஜஸ்ட்
(Wiktionary)

மற் சறொரு

மற் றும்

ச ொல் வலல

சபொருண்லம ொர்
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இடங் கலளப்

பயன்படுத்தி

(semantic

கட்டப் பட்ட

spaces)

ச ொல் வலலயின் மற் சறொரு பிசரஞ் சு பதிப் பு ஆகும் .
•

வவர்டச
் நட் பொ ொ (WordNet Bahasa): மலொய் மற் றும் இந்வதொவனசியொ
சமொழிக்கொன

ச ொல் வலல,

நொன்யொங்

சதொழில் நுட்ப

பல் கலலக்கழகத்தொல் உருவொக்கப் பட்டது.
•

மலலயொள ்

ச ொல் வலல

இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

பொகமொக

அமிர்தொ பல் கலலக்கழகம் , வகொயம் புத்தூரில் உருவொக்கப் பட்டது.
•

பன் சமொழி மத்திய களஞ் சியம் (Multilingual Central Repository (MCR)
ஸ்பொனிஷ், கற் றலொன், பொஸ்க், கொலிசியன் மற் றும் வபொர்த்துகீசியம்
ஆகியவற் றிலிருந்து

அவத

யூவரொவொர்டச
் நட்

கட்டலமப் பின்

ச ொல் சநட்டுகளில் ஒருங் கிலணக்கிறது.
•

பல் ச ொல் வலலத்
ச ொல் வலலயுடன்
ச ொல் வலல

திட்டம்

(MultiWordNet

வலுவொக

project)

பிரின்ஸ்டன்

ஒரு

இத்தொலிய ்

இலணந்த

உருவொக்குவலத

வநொக்கமொகக்

சகொண்ட

ஒரு

பன் சமொழி ச ொல் வலல.
•

திறந்த ட ் ச ொல் வலல (OpenDutchWordNet), ஒரு ட சு
் ச ொல் ொர்
சபொருண்லமத் தரவுத்தளமொகும் .

•

என்பது

OpenWN-PT
வபொர்த்துகீசிய

அ ல்

பதிப் பொகும் ,

ச ொல் வலலயின்
இது

CC-BY-SA

பிவரசிலிய

உரிமத்தின்

கீழ்

பதிவிறக்கம் ச ய் ய இலவ மொகக் கிலடக்கிறது.
•

வபொலந்தச
் மொழி ் ச ொல் வலல (plWordNet) என்பது வவக்சநட்டின்
வபொலந்து

சமொழி

பதிப் பொகும் ,

இது

வரொவகொ

சதொழில் நுட்ப

பல் கலலக்கழகத்தொல் உருவொக்கப் பட்டது.
•

வபொலந்தச
் மொழிவலல (PolNet/சபொல் சநட்) என்பது வபொஸ்னொவில்
உள் ள ஆடம்

மிக்கிவி ் பல் கலலக்கழகத்தொல்

உருவொக்கப் பட்ட

ச ொல் வலலயின் வபொலந்து சமொழி பதிப் பொகும் (CC BY-NC-ND 3.0
உரிமத்தின் கீழ் விநிவயொகிக்கப் படுகிறது).
•

தமிழ் ச ொல் வலல:

தமிழ் ச
்
ொல் வொலல

உருவொக்கம்

தமிழ்

ச ொல் வலல ஒரு ஆரொய் சி
் திட்டமொக 2001இல் சதொடங் கப் பட்டது.
தமிழ்

சமய் நிகர்

பல் கலலக்கழக

பல் கலலக்கழகத்துடன்

இலணந்து

நிதியுதவியுடன்
ச ன்லன

தமிழ்

ஏயூ-வகபிசி

ஆரொய் சி
் லமயத்தில் வமற் சகொள் ளப் பட்டது. முதல் கட்டம் 2003 இல்
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நிலறவலடந்தது.
சமொழிகளுக்கு

மீண்டும்
இயந்திர

“ஆங் கிலத்திலிருந்து

சமொழிசபயர்ப்புக்கொன

மூலவளங் களும் உருவொக்குதல் ” என்ற
(pilot

இந்திய

study)

அரசின்

திரொவிட
கருவிகளும்

சதொடக்கக்கட்டத் திட்டம்

மனிதவள

மற் றும்

வமம் பொட்டு

அலம சி
் டமிருந்து (Ministry of Human Resources and Development)
வகொலவயிலுள் ள

அமிர்தொ

பல் கலலக்

கழகத்தொல்

சபறப் பட்டு

அதன் ஒரு பகுதியொன “தமிழ் ் ச ொல் வலல” உருவொக்கம் தமிழ் ப்
பல் கலலக்கழக சமொழியியல் துலறக்கு வழங் கப் பட்டு ஏப்ரல் 2009
முதல்

னுவரி

வலர

2011

நலடசபற் றது.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

இந்தி

35,000

ச ொல் வலலயுடன்

இலணக்கப் பட்டடுள் ளது.
பொல் கொசநட் (BalkaNet) மற் றும்
திட்டங் கள்

அ ல்

ச ொல் வலலகலள
திட்டங் களில்

யூவரொவொர்டச
் நட் (EuroWordNet) வபொன்ற

ஒன்வறொடு

இலணக்கப் பட்ட

உருவொக்குவலத

ஒன்று

ரஷ்ய

முழுலமயொன

ொத்தியமொக்கியது.

ச ொல் வலல;

இது

அத்தலகய

பீட்டர்ஸ்பர்க்

ஸ்வடட்

யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் கம் யூனிவகஷன், எஸ்.ஏ. யப் வலொன்ஸ் கி
அல் லது ச யிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் மொநில பல் கலலக்கழகத்தின் ரஸ்சநட்
என்பதொல் ஆதரிக்கப் பட்டது.
•

யு.டபிள் யூ.என் (UWN) என்பது ச ொல் வலலலயப் பல சமொழிகளில்
ஒரு

மில் லியனுக்கும்

அதிகமொன

ச ொற் கலள

உள் ளடக்குபடி

நீ ட்டப் பட்ட தொனொகவவ கட்டலமக்கப் பட்ட பன் சமொழி ச ொல் ொர்
அறிவுத் தளமொகும் ,.
•

WOLF (WordNet Libre du Français/வவர்டச
் நட் லிப் வர டு ஃபிரொங் கொய் ஸ்),
ச ொல் வலலயின் பிசரஞ் சு பதிப் பு.

8.12.இலணக்கப் பட்ட தரவு
•

பொபல் வலல

(பொபல் சநட்/BabelNet),

தொனியங் கிப்

சபொருத்தல்

வழிமுலறலயப் பயன்படுத்தி ச ொல் வலல மற் றும் விக்கிபீடியொலவ
ஒருங் கிலணப் பதன்

மூலம்

சபறப் பட்ட

கருத்துருக்கலளக்

சகொண்ட

மிகப்

மில் லியன்

கணக்கொன

சபரிய

பன் சமொழி

சபொருண்லம ொர் ச ொல் வலல (multilingual semantic network).
•

SUMO

மூலப் சபொருண்லமயியல்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுக்கும்

அலனத்து

ச ொல் வலல

(சபயர் ச
்
ொற் கள் ,
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விலன ச
்
ொற் கள் , சபயரலட ் ச ொற் கள் மற் றும் விலனயலட ்
ச ொற் கள் உட்பட) மற் றும் SUMO வகுப் புகளுக்கு இலடயில் ஒரு
சபொருத்தத்லத உருவொக்கியுள் ளது. சபொருத்தலின் மிக ்
வ ர்த்தல் ,

சுவமொவுக்கு

நீ ட்டிக்கும்

மீபத்திய

எம் ஐடி-சலவல்

மூலப் சபொருண்லமயியலில் (MId-Level Ontology (MILO/மிவலொ)) உள் ள
அலனத்து

குறிப்பிட்ட

ச ொற் களுக்கும்

இலணப் புகலள

வழங் குகிறது.
•

ஓபன் ல க் (OpenCyc), அன்றொடப் சபொதுஅறிவு அறிவின் திறந்த
மூலப் சபொருண்லமயியல் மற் றும் அறிவுத் தளம் ; இது ச ொல் வலல
ஒருசபொருள் பன் சமொழி

சதொகுப்புகளுடன்/குழுமங் களுடன்

இலணக்கப் பட்ட 12,000 ச ொற் கலளக் சகொண்டுள் ளது.
•

DOLCE, என்பது சவொண்டர்சவப் ஃபவுண்வடஷனல் ஒன்டொலஜிஸ்
லலசபரரியின் (WonderWeb Foundational Ontologies Library (WFOL)) முதல்
சதொகுதி ஆகும் . சமொழி மற் றும் புலனறிவு குறித்த சதளிவொன
வநொக்குநிலலயுடன், தத்துவ மரபினொல் ஈர்க்கப் பட்ட கடுலமயொன
மூலப் சபொருண்லமயியல் ொர் (ஆன்டொலஜிக்கல் ) சகொள் லககளின்
சவளி ் த்தில் இந்த வமல் -மூலப் சபொருண்லமயியல் (upper-ontology)
உருவொக்கப் பட்டுள் ளது. ஒன்வடொவொர்டச
் நட் (OntoWordNet) என்பது
ச ொல் வலலயின்
சீரலமப்பின்

வமல் மட்டத்லத DOLCE-உடன் ஒரு வ ொதலன
விலளவொகும் .

"மூலப்சபொருண்லமயியல்

இத்தலகய

சீரலமப் பு

ஒரு

இனிலமயொன" ("ontologically sweetened")

ச ொல் வலலக்கு வழிவகுக்கும் என்று பரிந்துலரக்கப் படுகிறது, இது
கருத்துரு

அடிப் பலடயில்

மிகவும்

கடுலமயொனது,

புலனறிவு

அடிப் பலடயில் சவளிப் பலடயொனது மற் றும் பல பயன்பொடுகளில்
திறலமயொகப் பயன்படுத்தப் படக்கூடியது.
•

டிபிபீடியொ (DBpedia), கட்டலமக்கப் பட்ட தகவல் களின் தரவுத்தளம் ,
ச ொல் வலலயுடன் இலணக்கப் பட்டுள் ளது.

•

விரிவொக்கப் பட்ட ச ொல் வலல (eXtended WordNet) என்பது டல் லொஸில்
உள் ள சடக் ொஸ் பல் கலலக்கழகத்தின் ஒரு திட்டமொகும் , இது
அர்த்தங் கலள
பொகுபடுத்துவதன்

சபொருண்லமயியல்
மூலம்

ச ொல் வலலலய

அடிப் பலடயில்
வமம் படுத்துவலத
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வநொக்கமொகக் சகொண்டுள் ளது, இதனொல் இந்த வலரயலறகளில்
உள் ள

தகவல் கலள

தொனியங் கி

அறிவு

ச யலொக்க

அலமப் புகளுக்கு கிலடக்க ் ச ய் கிறது. இது ச ொல் வலல வபொன்ற
உரிமத்தின் கீழ் இலவ மொகக் கிலடக்கிறது.
•

GCIDE திட்டம் 1913 முதல் ஒரு சபொது சபொருண்லமக்கள சவப் ஸ்டர்
அகரொதிலய (Webster's Dictionary) சில ச ொல் வலல வலரயலறகள்
மற் றும்

தன் னொர்வலர்களொல்

இலணப் பதன்

மூலம்

கொப் பிசலஃப் ட்

உரிமம்

ஒரு

வழங் கப் பட்ட
அகரொதிலய

ஜி.பி.எல் .-இன்

சபொருள் களுடன்

உருவொக்கியது.

(copyleft

license

இது

GPL)

கீழ்

சவளியிடப் பட்டது.
•

இவமஜ் சநட்

என்பது

(ImageNet)

ச ொல் வலல

வரில க்கு

ஏற் ப

(தற் வபொது சபயர் ச
்
ொற் கள் மட்டுவம) ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட ஒரு பட
தரவுத்தளமொகும் , இதில் படிநிலல அலமப் பின் ஒவ் சவொரு கணுவும்
நூற் றுக்கணக்கொன

மற் றும்

ஆயிரக்கணக்கொன

படங் களொல்

சித்தரிக்கப் பட்டுள் ளது. தற் வபொது, இது ஒரு கணுவுக்கு ்

ரொ ரியொக

500-க்கும் வமற் பட்ட படங் கலளக் சகொண்டுள் ளது.
•

லபவயொச ொல் வலல (BioWordnet): பதிப்புகள் மீதொன ஸ்திரத்தன் லம
குறித்த சிக்கல் களொல்

வவர்டச
் நட்டின் பவயொசமடிக்கல்

நீ ட்டிப் பு

லகவிடப் பட்டது.
•

விக்கிடொக்ஸ்2வவர்டச
் நட்
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

ச ொல் வலல

(WikiTax2WordNet)
குழுமம்

மற் றும்

விக்கிபீடியொ

வலகப் பொடுகளுக்கு இலடயிலொன சபொருத்தல் ஆகும் .
•

வவர்டச
் நட்++

(WordNet++),

விக்கிபீடியொவிலிருந்து

அறுவலட

ச ய் யப் பட்ட மில் லியன் கணக்கொன சபொருண்லம விளிம் புகள்
மற் றும் ச ொல் வலல ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின் இலணகலள
இலணத்தல் உள் ளிட்ட வளமொகும் .
•

ச ன்டிவவர்டச
் நட்

(SentiWordNet),

அலனத்து

ச ொல் வலல

3.0

ஒருசபொருள் பனசமொழிகலளயும் அவற் றின் வநர்மலற, எதிர்மலற
மற் றும்

நடுநிலல

ஆகியவற் றின்

மதிப் பிடப் பட்ட

அளபு

அடிப் பலடயில் அலடயொளப் படுத்துவதன் மூலம் சபறப் பட்ட கருத்து
ஆழ் ந்சதடுப் புப்

பயன்பொடுகலள

(opinion

mining

applications)

ஆதரிப் பதற் கொன வளமொகும் .
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•

ColorDict, என்பது ச ொல் வலலத் தரவுத்தளத்லதயும் விக்கிபீடியொ
வபொன்றவற் லறயும்

பயன்படுத்தும்

சமொலபல் களுக்கொன

ஆண்ட்ரொய் ட் (Android) பயன்பொடொகும் .
•

UBY-LMF: ச ொல் வலல உட்பட 10 வளங் களின் தரவுத்தளம் ஆகும் .

8.13.சதொடர்புலடய திட்டங் கள்
•

ஃபிவரம் சநட்

என்பது

பகிர்ந்து சகொள் ளும்

ச ொல் வலலயுடன்
மற் றும்

அலதக்

சில

ஒற் றுலமகலளப்

குறிப்பிடும்

ச ொல் ொர்

தரவுத்தளமொகும் .
•

சலக்சிகல் மொர்க்அப் ஃபிவரம் சவொர்க் (Lexical markup framework (LMF/
எல் எம் எஃப்)) என்பது ச ொல் வலலலயயும் உட்படுதிய அகரொதிகள்
கட்டுமொனத்திற் கொன சபொதுவொன தரப்படுத்தப் பட்ட கட்டலமப் லப
வலரயறுக்க வவண்டி ஐஎஸ்ஓ/டிசி37க்குள் (ISO/TC37) குறிப்பிடப் பட்ட
ஒரு ஐஎஸ்ஓ (ISO) தரமொகும் .

•

யு.என்.எல்

திட்டம்

திட்டமொகும் ,

இது

என்பது யு.என்.ஓவின் அனு ரலணயில்
இயந்திர

சமொழிசபயர்ப்பு

மற் றும்

ஒரு

தகவல்

பிரித்சதடுத்தல் அலமப் புகளில் பயன்படுத்தப் பட வவண்டிய பல
சமொழிகளின்

சலக்சிவ ொசமன்டிக்

தரலவ

ஒருங் கிலணப் பலத

வநொக்கமொகக் சகொண்டுள் ளது.
8.14.விநிசயொகங் கள் (Distributions)
வவர்டச
் நட் தரவுத்தளம் பின் வரும் சமன் சபொருளுக்கு அகரொதி சதொகுப் பொக
(சபொதுவொக ஒரு வகொப் பு) விநிவயொகிக்கப் படுகிறது:
•

பொபிவலொன் (Babylon)

•

வகொல் டன் டிக்ட் (GoldenDict)

•

லிங் வகொஸ் (Lingoes)
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இயல் 9
யூசரொ ச ொல் வலல
9.1. அறிமுகம்
இன் று இலணய தளங் களில் தரப் படும் தரவுகள் நொளுக்கு நொள் விரிவலடந்து
வருகிறது. ஊலகளவு விரிந்த வலல (World Wide Web), இலணயதள தரவு
லமயங் கள் மற் றும் நிர்வகிக்கப் பட்ட தகவல் ஒழுங் கலமப்புகள் , ஆவணக்
கொப் பகங் கள் (document archieves) மற் றும் உள் ளிலட இலணயங் களின் ((Intranet)
வளர் சி
் என்பன யொவும் தகவல் களின் மூலவளமொக ் வ லவ ச ய் கின் றன.
புதிய இலடமுகங் களொலும் கருவிகளொலும் தகவல் அணுகல் வமம் பட்டுள் ளது;
ஆனொல் தகவலொனது இப் வபொதும் பயன்பொட்டொளரொல் தரப் படுகின்ற சில
முக்கிய ்

ச ொற் களொல்

இணக்கமொனதொக

(Keywords)

சபொருத்தமொனதொகப் சபொதுவொக அலடயொளம்

அல் லது

கொணப் படுகிறது; தகவல்

வதடல் ச ொல் லலடவு ச ய் யப் பட்ட இந்த ் ச ொற் கள் மூலமொகவவொ இந்த ்
ச ொற் கலளக்

சகொண்ட

தலலப் பு

அடிப் பலடயிவலொ

நலடசபறுகிறது.

எதிர்கொலத்தில் இம் மூலங் களின் அளசவல் லல மற் றும் தகவலின் அளவு
அதிகரிக்கும்

வபொது

கலல ச
்
ொல் லலப்

ரியொன

தகவலல

பயன்படுத்துவதற் குத்

இடங் கொண

திறனற் ற

ரியொன

பயன்பொட்டொளர்

கூடுதல் சிக்கலல வநரிடுவர். ஐவரொப் பொவில் பல சமொழிகள் தகவலல இடம்
கொண்பதில் சிக்கலல வநரிடுகின் றன. யூவரொ ச ொல் வலல ச ொல் உறவுகளொல்
சதொடர்புப் படுத்தப் பட்ட

ச ொற் களின்

பன் சமொழி

வலலயலமப் லபத்

தருகிறது. இது தகவல் வதடலில் பயன்படுத்தப் படும் பயன்பொட்டொளரொல்
தரப் படும் ச ொற் களிலிருந்து பிற ச ொற் கலளக் கண்டுக்சகொள் ளத் வதடல்
கருவிலயத் தருகிறது. இது குறிப் பொக ் ச ொற் சறொகுதியின் வபொதிய அறிவு
இல் லொத இரண்டொவது சமொழியில் பணி ச ய் யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்குப்
பயன்படும் . இந்த ் ச ொல் வலல பிற பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும்
ஒரு

அடிப் பலட

உட்படுத்தப் படும்
ஒழுங் குமுலறகள் ,
ஒழுங் குமுலறகள்

மூலமொகப்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.

உள் ளுலறயும்

சபொருண்லம

சமொழிசபயர்ப்புக்
மற் றும்

தொனியங் கி

கருவிகள் ,
சுருக்கிகள்

ச ொல் வலலயில்

அறிவு
சமொழி

வலுவொன
கற் கும்

ஆகியவற் றின்

ஒரு

பகுதியொகப் சபொருத்தமுற ் ச ய் கிறது.
9.1.1. தை் சபொலதய மூலங் கள்
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உலகம் முழுவதிலும் பரவலொன தகவல் மீட்பு ஒழுங் குமுலறகளில்
தற் வபொது

பயன்படுத்தப் படும்

அவமரிக்க

ஆங் கிலத்தின்

சபொருண்லம

வலலயலமப் பு பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல (Princeton WordNet) ஆகும் . இந்த
வலலயலமப் பு எளிதில் கிலடக்கிறது மற் றும் சபொருண்லம உறவுகள் ச ொல்
வகுப் புகள் , தரவு லமயத்தின் ச யல் பொடு இவற் றிற் கு வலரயலற விளக்கம்
தருவதற் குத்

சதொடக்க

இடமொக

விலனகள் ,

சபயரலடகள் ,

அலமகிறது.

ச ொல் வலல

விலனயலடகள்

பற் றிய

சபயர்கள் ,

தகவல் கலளக்

சகொண்டிருக்கிறது. இது ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம் (synset) என்ற
கருத்துருலவ ்

சுற் றி

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளது.

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியம் ஒன்வறொ அதற் கு வமவலொ ச ொற் கலளக் சகொண்டிருக்கலொம் :
அவற் றின்

வலரயலற

ச ொல் லுக்கு

அதன்

விளக்கமும்
பயன்பொட்டு

இருக்கவியலுமொதலொல்

ஒவ் சவொரு

வவறுபடுத்தப் படும் .

அதனுடன்

தரப் பட்டிருக்கும் .

ஒரு

அடிப் பலடயில்

பல

அர்த்தங் கள்

பயன்பொடும்

(ஒரு

எண்ணொல் )

எடுத்துக்கொட்டொகப்

பின் வருவலத

எடுத்துக்சகொள் ளலொம் .
file _ 2 data file ¬_ 1 (a set of records kept together)
இது ச ொல்

வகொப்பின்

அர்த்தத்துடன்

இரண்டொவது அர்த்தம்

சபொருண்லம

அடிப் பலடயில்

தரவுக் வகொப் பின்

முதல்

ஒற் றுலமயுலடயது

என்று

சபொருள் படும் ; இரண்டின் அர்த்தமும் ஒன்றொக லவக்கப் படும் பதிவவடுகளின்
ஒரு குழுமமொகும் . இந்த விளக்கங் கள் பிற இலக்கு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
குழுமங் களுக்கு

ஒரு

குழும

உறவுகளொல்

சவளிப் பலடயொகத்

சதொடர்புபடுத்தப் படும் . இந்த ் ச ொல் வலலயில் பயன்படுத்தப் படும் சில
உறவுகள் பின் வரும் அட்டவலணயில் எடுத்துக்கொட்டப் பட்டுள் ளது.
உைவுகள்
எதிர்சமொழிகள்
(Opposite in meaning to the target synset)

எடுத்துக்கொட்டு
foe_1 ‘antonym of ‘friend_1’

உள் ளடக்கு சமொழிகள்
(The target synset is a particular kind)

Vertebrate_ 1 ‘hyperonym of ‘bird_4’

உள் ளடங் கு சமொழிகள்
(A particular kind of the target synset)

‘travel in a direction_1’ hyponym of ‘go_7’

முழுசமொழிகள்
(the source is a part of the target)

‘door_1’ is a part of house_2

சிலனசமொழிகள்

‘door_1‘ has part ‘lock_5’
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(The target is a part of the source)
இலணயொன ச ொல் (ஒத்த ச ொல் )

‘bitch_3’ is a coordinate of ‘dog_6

(Synsets share a common hyperonym)
உட்படுநிலல
(The synset is entailed by the target synset)

‘buy_3’ entails ‘pay_4’

சபொருள் கள் (things)
(The synset is caused by the target synset)

‘break_9 cause ‘fall apart_2’

தற் வபொது மிகப் பரந்த பன் சமொழியப் சபொருண்லம ச ொல் வலல இல் லல; இது
ஐவரொப் பொவில்
உணர்வு

வபொட்டிப்

பூர்வமொன

பிரின்ஸ்டன்

பயன்பொடுகளின்

வளர் சி
் லயக்

ச ொல் வலல

யூவரொ

சமொழி

அடிப் பலடயிலொன

கூடுதலொகக்

கட்டுப் படுத்துகிறது.

ச ொல் வலலயில்

பன் சமொழிய ்

ச ொல் வலலலய உருவொக்குவதற் கு அடிப் பலடயொகப் பயன்படும் . அடிப் பலட
ச ொல் தகவலின் மூலமொக இயந்திரம் படிக்கவியலும் ஒருசமொழிய மற் றும்
பன் சமொழிய அகரொதிகள் உள் ளன.
9.1.2. எதிர்கொல மூலங் கள்
இன் று இருக்கிற பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல தகவல் மீட்பு கருவிகளுடன்
தற் வபொது

இலணக்கப் பட்டுள் ளது.

விரிவொக்கத்திற் கு

அடிப் பலடயொகப்

இந்த ்

ச ொல் வலல

பயன்படுத்த

எதிர்கொல

இயலும்

அடிப் பலட

சபொருளடக்க மற் றும் அலமப் பு ் சுருக்க விளக்கத்லதத் தருகிறது. யூவரொ
ச ொல் வலல

இந்த

அடிப் பலடலய

உள் ளடக்கம் ,

புதிய

சபொருண்லமத்

சதொடர்புகள் , மற் றும் சமொழிகள் அடிப் பலடயில் விரிவுபடுத்தும் ; வமலும்
சபொது இயல் புள் ள ச ொற் களிலிருந்து ஒரு கருத்லத ்

ொர்ந்த சிறப் பொன

ச ொற் கள் வவறுபடுத்தப் படும் ; இதன் படி ச ொல் வலலலய ஒரு குறிப் பிட்ட
பயன்பொட்டுப் பரப்புக்குத் தகுந்தவொறு எளிதொக மீள் பயன்பொடு ச ய் யவவொ
சுருக்கவவொ

இயலும் .

இந்த

மூலங் கள்

சமொழி

ொர்ந்த

வலலயுடன்

சதொடர்புபடுத்தப் படுகிற சமொழி கடந்த சமொழி சுதந்திரமொன சபொருண்லமக்
கருத்துருக்களின் ஒரு குழுமத்லத உள் ளடக்கும் . பன் சமொழி வநொக்குகளின்
இந்த

ஆய் வு

உறவுகளின்

சபொருத்தமொன

சபொருண்லமப்

புரிந்துசகொள் ளலுக்குக்

சபொருண்லம

வலகப் பொட்டின்

சபொருளடக்கம்

சகொண்டு
எதிர்கொல

ச ல் லும் ;

மற் றும்
மற் றும்

நிலலவபறொக்கத்திற் கு

வழிவகுக்கும் . இது தனித்தனியொன ச ொல் வலலகளின் உருவொக்கத்திற் கும்
அணுகலுக்கும்

கூடுதல்

கட்டுப் பொட்லடத்

தருகிறது.

உருவொக்கப் பட்ட
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மூலங் கள்

எல் லொ

ஐவரொப் பிய

சமொழிகலளயும்

உள் ளடக்கிய

ஒரு

ச ொல் வலலயின் உருவொக்கத்திற் கு முதல் கட்டமொக அலமயும் .
9.1.3. சநொக்கங் கள்
யூவரொ

ச ொல் வலலயின்

சமொழிகளின்
பண்புள் ள

முக்கிய

ச ொல் வலலகலளக்
பன் சமொழியத்

வநொக்கம்

சகொண்ட

தரவு

சிக்கனமொக

விரிந்த

லமயத்லத

மற் றும்

பல

உயர்ந்த
சயளந)

(னயவய

உருவொக்குவதொகும் . இந்தத் திட்டம் சமொழி வலலப் பின் னல் கலள ஒருங் வக
சதொடர்புபடுத்தும்

சபொருண்லமக்

கருத்துருக்களின்

ஒரு

சமொழி ்

சுதந்திரமொன குழுமத்லத உருவொக்கும் . இந்த மூலவளங் கள் ஒரு தகவல் மீட்பு
பயன்பொட்டில் அதன் வதலவக்கொகக் களப் பரிவ ொதலன ் ச ய் யப் படும் .
இறுதியொன வநொக்கம் , எல் லொ சமொழிகளுக்கும்

தகவலின் சபொருண்லம

வலகப் பொட்டின் நிலலவபறொக்கத்திற் கு முலனவதும் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட
சமொழியில்

அல் லது

ஒரு

பயன்பொட்சடல் லலக்குட்பட்ட

சமொழிகளில்

இயங் கும் பயன்பொடுகளின் உருவொக்கத்திற் கு மூலங் கலளத் தருவதுமொகும் .
9.1.4. நன்லமகள்
பயன்பொட்லட உருவொக்குபவர்க்கு ் ச ொல் வலலகளின் பன் சமொழியக்
குழும ் ச ொல் வலலகள் பயன்பொடுகலள உருவொக்க அனுமதிக்கும்
வதொ;ந்சதடுக்கப் பட்ட
சமொழிகளுக்வகொ
சமொழியில்

சமொழிக்வகொ

ஒரு

வவலலச ய் யும் .

இது

வவலலச ய் யும்

சபரும் பொன்லமமிக்க

பயன்பொட்சடல் லலக்குட்பட்ட
பயன்பொட்டொளரின்

தீர்மொனங் கலளத்

அசமொpக்க

இது ஒரு

ஆங் கில ்

தந்து

ச ொந்த

தற் சபொழுது

ந்லதயில்

ஐவரொப் பிய

முன் வனற் ற ் ச யலொளிகலள வலுவொகப் வபொட்டியிட அனுமதிக்கும் . வமலும்
பயன்பொட்டொளரின்

ச ொந்த

சமொழிலயத்

தவிர

பிற

சமொழிகளில்

தகவல் கலள அணுகவும் தகவல் கலளத் தரவும் பயன்பொடுகலள உருவொக்க
இயலும் . பயன்பொட்டொளர்கள் தமது ச ொந்த சமொழியில் பயன்படுத்தவியலும்
திறலமவொய் ந்த மற் றும்

வலுவொன கருவிகள் ; தரப் படும் . தகவல்

மீட்பு

வபொன்ற பயன்பொடுகள் , ச ொல் லலடவுத் திட்டங் கள் மற் றும் கலல ச
்
ொற் கள்
இவற் றில்

அனுபவம்

இல் லொமவலவய

தொங் கள்

விரும் புகிற

தகவலல

அணுகுவதற் குத் திறலமயில் லொத பயன்பொட்டொளர்கலளயும் அனுமதிக்கிறது.
தகவலலப்

சபறும் ;

நிறுவனத்திற் கும்

முன் வனற் றமலடந்த

நிர்வொகத்திற் கும்

வழி,

மக்களுக்கும்

ஐவரொப்பியத்

சதொழில்

நன் லமலயத்

தரும் .
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வவறுபட்ட சமொழிகளுக்கொன ஆதரவு, தகவல் சபறும் சமொழித் தலடகலளக்
குலறக்கும் ;;

அவத

வநரத்தில்

பயன்பொட்சடல் லலக்குட்பட்ட

ஐவரொப் பிய

சமொழிகள் சகொண்டிருக்கும் சவளிப் பொடு மற் றும் பண்பொட்டு வவறுபொட்டின்
நன் லமகலளத் தக்கலவக்கும் .
9.1.5.பயன்பொட்டொளர்கள்
யூவரொ
பரந்துபட்ட

ச ொல் வலலயொல்

உருவொக்கப் படும்

பயன்பொட்டொளர்கள்

இருக்கின் றனர்.

விலளவுகளின்
குழுமம்

கருத்லதத்

தரும்

நூலகங் களின்

தற் வபொலதய

மூலவளங் களுக்குப்
இலடப் பட்ட

திட்ட

பயன்பொட்டொளர்களின்

உறுப்பினர்கலளயும்

சமன் சபொருள்

உருவொக்குபவர்கலளயும் , சமொழி கற் றல் , சமொழி உருவொக்கல் , இயந்திர
உதவியுடன் சமொழிசபயர்ப்பு ச ய் தல் , சமொழிலயப் புரிந்துசகொள் ளுதல் ,
தகவல் மீட்புச ய் தல் , மின் சவளியீடுச ய் தல் , கூடுதல் சமொழிகளுக்கு ்
ச ொல் வலல

உருவொக்குதல்

ஆகியவற் றில்

ஆர்வமுள் ள

பல் கலலக்கழகங் கலளயும் சவளியீட்டொளர்கலளயும் உள் ளடக்கும் .
9.1.6. அடிப் பலட மூலவளங் கள்
லமய அடிப் பலட மூலவளம் பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல ஆகும் . இத்துடன்
ஒவ் சவொரு
வவண்டி

தனிப் பட்ட

பல

பிற

ச ொல் வலலக்கும்

இயந்திரம்

சபொருளடக்கத்லத

படிக்கவியலும்

அகரொதி

உருவொக்க

மூலவளங் கள் ;

பயன்படுத்தப் படும் . வமலும் மூலவளமொக ் ச யற் குழுமம் (consortium) பகுதி
தொனியங் கு

உற் பத்திக்கும்

பரொமரிப் புக்கும்

வவண்டி

தரக்

கட்டுப் பொட்டிற் கும்

பல் வவறுபட்ட

ச ொல்

கருவிகலளக்

வலலயின்

சகொண்டிருக்கும் .

மூலவளங் கள் , கருவிகள் இவற் றின் நன் றொக நிறுவபட்ட அடிப்பலட சதொடர்பு,
இலணப் பு,

மூலவளங் களின்

தரம்

இவற் றில்

கவனம்

ச லுத்த ்

ச யற் குழுலவ அனுமதிக்கும் .
9.1.7. உட்படுத்தப் பட்ட சமொழிகள்
ச ொல் வலல சதொடக்கத்தில் ஒரு சபொதுவொன உயர்நிலலக் கருத்துரு
சமய் ப் சபொருள் மூல ஆய் வொல்
இத்தொலியன்,

ஸ்பொனிஷ்,

(top-level concept ontology) பிசரஞ் சு, சஜர்மன்,

ச க்,

எஸ்வதொனியன்

மற் றும்

ஆங் கில

சமொழிகளுக்கு வவண்டி உருவொக்கப் பட்டது.
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9.1.8 உருவொக்கப் பட்ட மூலவளங் கள்
ச ொல் வலலகள் ஒவ் சவொரு சமொழிக்கும் 50 ஆயிரம் அர்த்தங் கலளக் (35
ஆயிரம் சபயர்கலளயும் ; 15 ஆயிரம் விலனகலளயும் ) சகொண்டிருக்கும் ;
அலவ சபொதுமக்களுக்கு இருக்கிற தரவு லமயம் ஒழுங் குமுலறயில் (யூவரொ
ச ொல் வலல

தரவுலமயம் )

சுருக்கப் பட்ட

அகரவரில

வகொப் புகளொகத்

பொர்க்கவும்

எடுத்து ச
்
ல் லவும்

அட்டவலணகலளக்

தரப் பட்டுள் ளது.

யூவரொ

சகொண்ட

ச ொல் வலல

இயலும்
ஞளுஊஐஐ

தரவுலமயம்

உறவுகலளக் கடத்த இயலும் , சதொpவுகள் ச ய் ய இயலும் , தரலவ ஏற் றி
அனுப் பவியலும் வலொ;னவுட் மற் றும் ெொஸ்பி (Lernout and Hauspie) (Formally Novell
Linguistic Development) என்பவர்களொல் உருவொக்கப் பட்ட பன் சமொழியத் தரவு
லமயத்துடன் இலயபுலடயதொகும் . 9.1.9. மூலவள உருவொக்கம்
ஐவரொப் பிய

சமொழிகளின்

ச ொல் வலலகள்

ஏற் கனவவ

இருக்கின் ற

கணிப் சபொறியொல் படிக்க இயலும் அகரொதிகளின் (Machine Readable Dictionaries)
மூலவளத்லத இயன்ற அளவுக்குப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப் பட்டுள் ளன.
இந்த

அகரொதிகள்

உறவுகலளக்

ச ொற் களுக்கு

இலடவய

சகொண்டிருப் பதில் லல;

ஆனொல்

உள் ள

சவளிப் பலடயொன

இந்தத்

தகவல் கலளத்

தொனியக்கமொகப் சபறுவதற் கொன சதொழில் நுட்பம் இருக்கிறது. Acquilex மற் றும்
Sift வபொன்ற பிற திட்டங் களின் ச யல் பொடு, பலசமொழிகளின் அகரொதிகலள
உட்படுத்தி எடுத்துள் ள வலரயலற விளக்க அலமப் புகளின் ச யல் பொடு சில
சவளிப் பலடயொன சபொருண்லம உறவுகலளப் புரிந்துசகொள் ள வபொதுமொன
அளவு

தகவலலத்

தருகின்றன

என்று

கொட்டுகின் றது.

மூலவளங் களின்

உருவொக்கம் பல முக்கிய ் ச யல் பொடுகளொகப் பகுக்கப் பட்டுள் ளன.
1. லமயப் பன் சமொழியத் தரவுலமய ஒழுங் குமுலறயின் உருவொக்கம் .
2.

இயந்திரத்தொல்

படிக்க

இயலும்

அகரொதிகளிலிருந்து

தனி ்

ச ொல் வலலகலளப் பிரித்சதடுத்தலும் உருவொக்கமும் .
3.

தரக்

கட்டுப்பொட்டிற் கொகத்

தரவு

லமயத்தில்

தனித்தனியொன

ச ொல் வலலகலள ஏற் றுதல் .
4.

சமொழி ்

சுதந்திரமொன

கருத்துரு

சமய் ப் சபொருள்

மூல

ஆய் லவ

வடிவலமக்க தனித்தனியொன ச ொல் வலலகளின் வமல் நிலலகளின் (Tops)
இலணப் பு. களப் பரிவ ொதலனயின் ஒரு கட்டத்திற் குப் பிறகு ச ொல் வளங் கள்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

225
பயன்பொட்டொளரின்

கருத்துக்களுக்கு

ஏற் றவொறு

விரிவு

மற் றும்

சதொடர்புகளின் அடிப் பலடயில் ச ப் பனிடப் படும் .
9.1.10. தரத்தின் துல் லியம்
சமொழி ்

சிறப்புலடய

ச ொல் வலலகளின்

நிரந்தரமும்

தரக்கட்டுப் பொடும் , சதொடர்லபயும் விரிலவயும் பரிவ ொதிக்க இயலும் ஒரு
தனித் தரவு லமயத்தில் ஏற் றி நி ் யம் ச ய் யப் படும் . ஒவர முலறயில்
ஒவ் சவொரு

ச ொல் வலலயுடனும்

இலணக்கப் படும்

வமல்

நிலல

சமய் ப் சபொருள் மூல ஆய் வின் உருவொக்கம் நிரந்தரத்லத உறுதி ச ய் யும் .
ச ொல் வலலயின்

தரத்திற் கு

இலணப் புக்கொன

வவண்டிய

குறிப்பிட்ட

பரிவ ொதலனகளும்

நடவடிக்லககளும்

உருவொக்கப் படும் ;

இலவ

மூலவளங் களுக்குப் பயன்படுத்தப் படும் . மொதிரிகள் (ளுயஅpடள) மீதொன பிற
மனித

முயற் சி

அடிப் பலடயிலொன

பரிவ ொதலனகளும்

பயன்பொட்டொளர்களின் மீதொன கருத்துகளும் ஒட்டுசமொத்தமொன தரத்லத
நிர்ணயிக்கும் .
9.1.11. நிரூபணங் கள்
வலர்னவுட் மற் றும் ெொஸ்பி (Lerniut and Haspie), சபர்ட்டின் மற் றும் வரங்
சிரொக்ஸ் ஆய் வு (Bertin and Rank Xerox Research) என்பன பன் சமொழிய சபொருண்லம
மொதிரிகளின் (Multilingual Semantic Modals) நன் லமகலள ்

ரிபொர்க்க வவண்டி

ஒரு எல் லலலயத் தழுவிய தகவல் மீட்பு (Information Retrieval) மற் றும் வதடல்
இயந்திரங் கள்

engines)

இவற் றில்

உட்படுத்தும் .

வமம் பட்ட

(Search

மூலவளங் கலள
வடிகட்டலின்

(Advance

பொகங் கலள

இலணயத்

கண்டுபிடிப் பு

வதடல்

தன் னியல் பொன

free

text

(Internet

ஒழுங் குமுலறகள்

பனுவல்

வகொப்புகள்

ச ொல் வலலயின்

தன் னியல் பொன

வதலவ

fitering)

வதடுவொன்

யூவரொ

அதிகரிக்கிறது;

browser)

(Resource

மற் றும்

discovery

சகொண்ட

search

பனுவல்
மற் றும்
மூலவள
systems),

உறவுபடுத்தப் பட்ட

தரவுலமயங் கள் (Relational database containing free text fields), மின் ஆவண நிர்வொக
ஒழுங் குமுலறகள் (Electronic document management systems) மற் றும் தரவு களஞ் சியம்
(Data warehouse) மற் றும் தரலவப் பிரித்சதடுக்கும் ஒழுங் குமுலறகள் (Data mining
system) என்பனவற் றில் பயன்படுத்தலொம் .
9.1.12. பயன்பொட்டுக்குக் கிலடத்தல்
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யூவரொ
கட்டலமப் பு

ச ொல் வலலத்
(European

தரவுலமயம்

Linguistics

Resources

ஐவரொப் பிய
Association

சமொழியியல்

(ELRA))

வழியொகக்

கட்டணமின்றி கிலடப் பதற் கு வலக ச ய் யப் பட்டுள் ளது. நிர்வொக ் ச லலவ
ஒழித்து

கல் விப்

பயன்பொட்டிற் கு

இலவ மொகத்

தரப் படும் .

வணிகப்

பயன்பொட்டிற் கு நிர்வொக ் ச லவுகளும் மூலவளத்தில் உட்படுத்தப் பட்டுள் ள
பின் னணி மூலப்சபொருள் ;களுக்கொன ச லவும் வசூலிக்கப் படும் . வலொ;னவுட்
மற் றும் ெொஸ்பி தரவுலமயம் உரிமத்தின் கீழ் க் கிலடக்கப்சபறும் .
9.1.13. இருப் பலதப் பயன்படுத்துதல்
குலறந்த கொலகட்டத்தில் வலர்னவுட் மற் றும் ெொஸ்பி, சிடி வரொமில் (CD
ROM) யூவரொ ச ொல் வலலயின் விலளவுகலள வினிவயொகிப் பதற் கொக அதன்
வலலப் பின் னல்

வடிகொல் கலளப்

பயன்படுத்தும் .

திட்டங் களின்

இலணயதளம் சதொடர்புள் ள தகவல் மற் றும் பயன்பொட்டுக் குழுமத்தின்
அங் கத்தினரொவதற் குப்

பதிவுச ய் தல் ,

மூலவளங் கலளயும்

இலணயத்திலிருந்து சபற இயலும் தகவல் மொதிரிகலளயும் கருவிகலளயும்
சபறுவதற் கு

அனுமதி

உத்தரவு

தருதல்

ஆகியவற் லற

உள் ளடக்கிய

வ லவகலளயும் தரும் . திட்டத்திற் கு சவளிவய வலர்னவுட் மற் றும் ெொஸ்பி,
யூவரொ ச ொல் வலல மூலவளங் கலளப் பயன்படுத்தி உருவொக்கப் பட்ட தகவல்
மீட்பு கருவிலய வமன்லமப் படுத்தும் . நீ ண்ட கொல அளவில் மூலவளங் கலள
முன் வனற் றவும்

மூலவளங் கலளப்

பயன்படுத்தப்

பயன்பொட்டொளருக்கு

ஆதரவு தரவும் , ச யற் பரப் பு மற் றும் கூடுதல் சமொழிகள் அடிப் பலடயில்
மூலவளங் கலள முன்வனற் றவும் கூட்டுறலவ உருவொக்கித் தருபவர்களொல்
மூலவளம் நிலலநிறுத்தப் படுத்தப் படும் . இத்துடன் ELRA மூலவளங் களின்
அனுமதி

உத்தரலவயும்

வினிவயொக

வ திலயயும்

தந்து

விற் பலனயொளரொகவும் (Vendor) ச யல் படுகிறது.
9.1.14. யூசரொ ச ொல் வலலயின் பங் சகடுப் பொளர்கள்
நிறுவனம்
University of Amsterda
Istituto
Di
Linguistica
Computozionale Pisa
Fundacion
Universidad
Empresa
Lernout and Hauspie NV

நொடு
NL (Dutch Word net)
IT (Italian Wordnet)

பங் களிப் பு
Project coordinator
Partner

ES (Spanish Wordnet)

Partner

BE

Partner
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University of Sheffield
Universite’d’ des pays du
vacduse
Memodata
Eberhard – Karls – Universitat
Tubingen

UK
FR (French Wordnet)

Partner
Partner

FR (French Wordnet)
DE (German Wordnet)

Partner
Partner

Masaryk University
University of Tartu
Bertin & Cie
Xerox Research Center

CZ (Czech Wordnet)
EE (Estonian Wordnet)
FR (French Wordnet)
FR (French Wordnet)

Partner
Partner
Associated Contractor
Associated Contractor

9.2. யூசரொ ச ொல் வலலக் குறித்த சபொதுவொன ஆவணம்
யூவரொ ச ொல் வலல பல ஐவரொப் பிய சமொழிகளின் ச ொல் வலலகலளக்
சகொண்ட

பன் சமொழிய ்

ச ொல்

தரவுதளம்

ஆகும் ;

ச ொல் வலலகள்

பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல அடிப் பலடயில் அலமக்கப் பட்டுள் ளது. ச ொல் வலல
ஆங் கிலத்தில்

உள் ள

சபயர்கள் ,

விலனகள் ,

சபயரலடகள்

மற் றும்

விலனயலடகள் பற் றிய தகவல் கலளக் சகொண்டுள் ளது; இது ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக்

குழுமம்

(synset)

அலமக்கப் பட்டுள் ளது. ஒருசபொருள்

என்ற

கருத்து ்

ொயலல ்

பன் சமொழியக் குழுமம்

சுற் றி

என்பது சில

சூழல் களில் ஒன்லறசயொன்று இடம் சபயர்க்க இயலும் ஒவர ச ொல் வலகலய ்
ொர்ந்த ச ொற் களின் குழுமம் ஆகும் . எடுத்துக்கொட்டொக, {car, auto, automobile,
machine, motorcar} என்பலவ ஒருசபொருள்

ச ொற் குழுமத்லத உருவொக்கும் ;

ஏசனன்றொல் அலவ ஒவர கருத்துருலவக் குறிப் புலர ச ய் யும் . ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமம் ஒரு அர்த்தத்தொல் வமலும் விளக்கப்படும் “4-wheeled
usually

propelled

by

an

internal

combustion

engine”.

இறுதியொக

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக் குழுமங் கலள உள் ளடங் குசமொழியம் (hyponymy) (சிறப் பொன
மற் றும் சபொது கருத்துருகளுக்கு இலடயில் உள் ள உறவு), சிலனசமொழியம்
(meronymy) (பகுதிகளுக்கும் முழுலமக்கும் உள் ள உறவு), கொரணம் (cause)
வபொன்ற

சபொருண்லம

உறவுகளொல்

ஒன்றுக்சகொன்று

சதொடர்புபடுத்த

இயலும் .
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Figure 1: Synsets related to “car” in its first sanse in WN (Pike Vosson: 5)
{Conveyance; transport}
hyperonym
{Vehicle}

hyperonym
{hinge; flexible;
joint} Meronym

{Motor vehicle; automotive vehicle}
{bumper}
hyperonym
{Car door}
(Car, auto, automobile, machine, motorcar)

{door lock}
Meronym

{Car window}
{armrest}
{Car Mirror}
hyperonym
hyperonym
Cruiser; squad car; {Cab; taxi; hack; taxicab}
patrol car;
Police car; Prowl car
ச ொல் வலல 1.5-இலிருந்து எடுத்தொளப் பட்ட எடுத்துக்கொட்டிலிருந்து synset {car;
auto; automobile; machine; motorcar} என்ற ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம்
பின் வருவனவற் றுடன் சதொடர்புறும் .
• ஒரு கூடுதல் சபொதுக் கருத்துரு அல் லது உள் ளடக்கு சமொழிய ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமம் {motor vehicle; automotive vehicles}.
•

கூடுதல்

சிறப் பொனக்

கருத்துருக்கள்

அல் லது

உள் ளடங் கு

சமொழிய

பன் சமொழியக் குழுமம் எ.கொ. {cruiser: squad car; patrol car; police car; prowl car} kw;Wk;
{cab; taxi; hack; taxicab}.
• அது சகொண்டிருக்கும் பகுதிகள் எ.கொ bumper}, {car door}, {car mirror} and {car
window}.
இந்த ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் கள்

ஒவ் சவொன்றும்

பின் னர்

எடுத்துக்கொட்டியுள் ளது வபொல் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடயதொய் இருக்கும் .
{motor vehicle; automotive vehicles} என்பது vehicle–உடன் சதொடர்புலடயது. மற் றும்
{car door} என்பது பிற பொகங் களுடன் சதொடர்புலடயது: {hinge; flexible joint},
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{armrest}, {door locks}. இந்த வழிகளிலும் பிற சபொருண்லம ொர் மற் றும் கருத்துரு
ொர் உறவுகளொலும் ஒரு சமொழியின் எல் லொ ் ச ொற் சபொருண்லமகலளயும்
ஒரு

சபரிய

வலலப் பின் னல்

ஒன்றுக்சகொன்று

அல் லது

சதொடர்புபடுத்த

ச ொல் வலல

இயலும் .

உருவொகுமொறு

இந்த

மொதிரியொன

ச ொல் வலலலயப் சபொருண்லம ொர் அனுமொனங் கலள உருவொக்கவும் (எந்த
சபொருள் கலள

பயன்படுத்த

vehicles-ஆகப்

இயலும் ),

வவறுபட்ட

சவளிப் பொடுகலளவயொ ச ொற் கலளவயொ கண்டுபிடிக்கவும் (எந்த vehicles–ஐ
குறிப் பிட

இயலும் )

சதொடர்புள் ள

அல் லது

அல் லது

ச ொற் கலள

அலடப் பட்ட

சபொருண்லம

ச ொற் களின்

அடிப் பலடயில்

குழுமங் களுக்கு ்

ச ொற் கலள விரிவுபடுத்தவும் (எ.கொ. தகவல் மீட்பில் ) பயன்படுத்த இயலும் .
வமலும் சபொருண்லம ொர் வலலகள் சமொழிகளின் ச ொல் லனொக்க (lexicalization)
அலமப் சபொழுங் குகள்

பற் றியும்

ச ொற் சறொலகயின்

பரப் புகளின்

கருத்துரு ொர் அடர்த்தி பற் றியும் ச ொற் சறொலகயின் வவறுபட்ட பரப் புகள்
குறித்த சபொருண்லம

ொர் வவறுபொடுகள் அல் லது உறவுகளின் வருலகமுலற

(distribution) பற் றியும் தகவல் கலளத் தரும் . ஃசபல் பொமின் (Fellbaum) பலடப் பில்
பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயின் வரலொறு, பின் னணி மற் றும்
ச ொல் வலலயின்

சிறப் புப் பண்புகள்

பிரின்ஸ்டன்

என்பனவற் றின் விரிவொன விளக்கம்

தரப் பட்டுள் ளது. ஒவ் சவொரு ஐவரொப் பிய ் ச ொல் வலலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட
சமொழியின்

ச ொல்

அர்த்தங் களுக்கு இலடவய உள் ள உறவுகளின் ஒவர

மொதிரியொன ச ொல் வலலயொகும் . எனவவ ச ொல் லுறவுகள் சமொழிக்குட்பட்ட
உறவுகளொகக்

கருதப் படுகிறது.

சமொழிக்கு

உட்பட்ட

உறவுகள்

தவிர

ஒவ் சவொரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமமும் பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல
1.5–உடன் அண்லமப் படுகின்ற ச ொல் குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப் படும் .
ஒரு

லமயத்

தரவுலமயத்தில்

ச ொல் வலலகலள ்

ஒருபன் சமொழியத் தரவுலமயம் உருவொக்கப் படுகிறது
1.5-இலிருந்து
அகரவரில
ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

வ கரிப் பதொல்

இங் கு ச ொல் வலல

குழுமங் கள்

சமொழியிலட

அட்டவலணயொக ் ச யல் படுகிறது. இந்தத் தரவு லமயத்தில்

ச ொல் வலலயிலுள் ள

கருத்துருவுடன்

ச ொற் குழுமத்திலிருந்து

சதொடர்புள் ள

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

ச ொல் வலல

மற் சறொரு

குழுமத்திற் கு ்

1.5-இன்

ச ொல் வலலயின்

ச ல் வது

ொத்தியமொகும் .

இம் மொதிரியொன பன் சமொழியத் தரவுலமயம் சமொழிகலளக் கடந்த தகவல்
மீட்புக்கும்

ஒரு மூலவளத்திலிருந்து மற் சறொரு மூலவளத்திற் குத் தகவல்

மொற் றத்திற் கும்

அல் லது

வவறுபட்ட

பயன்படுகிறது.

ஒப் பீடொனது

ச ொல்

வலலகலள

ச ொல் வலலகலளக்

கடந்த

ஒப் பிடவும்
உறவுகளின்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

230
இல லமலயப்

பற் றித்

சதொpவிக்கும் ;

இல லமயின் லமலயவயொ

ச ொல்

இங் கு

வளங் களின்

வவறுபொடுகள்

சமொழி ்

சிறப் புப்

பண்புகலளவயொ சமொழியின் பண்புகலளவயொ கொட்டலொம் . இவ் வழியில் தரவு
லமயம் ,

ச ொன்லம

ொர் சபொருண்லம

மூலவளங் கலளயும்

அவற் றின்

சமொழி ் சிறப் பீட்லடயும் ஆய வலிலமயொன கருவியொகக் கருதப் படலொம் .
யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

சதொடக்கத்தில்

நொன்கு

சமொழிகள்

மட்டும்

எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டன. அலவ ட சு
் , இத்தொலியன், ஸ்பொனிஷ் மற் றும்
ஆங் கிலம்

என்பனவொகும் . இத் திட்டத்தின் நீ ட்சியொகத் தகவல்

லமயம்

சஜொ;மன், பிசரஞ் சு, எஸ்வதொனியன் மற் றும் ச க் ஆகிய சமொழிகளுக்கு
விரிவுபடுத்தப் பட்டது. ச ொல் வலலயொனது சபயர்கள் , விலனகள் என்றளவில்
எல் லலப் படுத்தப் பட்டுள் ளது;

சபயரலடயும்

விலனயலடயும்

அலவ

சபயர்களுடனும் விலனகளுடனும் சதொடர்புபடுத்த வவண்டும் என்ற அளவில்
உட்படுத்தப் பட்டுள் ளன. ச ொற் சறொலக சமொழிகளின் எல் லொப் சபொதுவொன
(generic) மற் றும் அடிப் பலடயொன ் ச ொற் கலளக் சகொண்டுள் ளது; அதொவது
இது கூடுதல் சிறப்பொன அர்த்தங் களுடன் சதொடர்புபடுத்தத் வதலவயொன
எல் லொ அர்த்தங் கலளயும் கருத்துருக்கலளயும் மற் றும் சபொது விரிதரவில்
கூடுதல்

நிகழ் சவண்

உள் ள

எல் லொ ்

ச ொற் கலளயும்

உள் ளடக்கும் .

கணிப் சபொறிக் கலல ச
்
ொல் சபொருண்லமக் களத்திற் கு இம் மொதிரியொன
சபொது வநொக்கத்திற் கொன சபருஞ் ச ொல் அகரொதியில் கலல ச
்
ொற் கலள
இலணக்கும்

ொத்தியத்லத

வ ொ;க்கப் பட்டுள் ளது.

எடுத்துக்கொட்ட

பின் வரும்

துலண ்

நிறுவனங் கள்

ச ொற் சறொலக ்
ச ொல் வலலகலள

உருவொக்கப் சபொறுப்புள் ளலவ.
The University of Amsterdam (Co – ordinator of Euro Wordnet) .NL.
The ‘Foundation Universidad Empresa’ a Co-operation of UNED Madrid, politecinca
de Catalunya in Barcelona and the university of Barcelona) .ES.
Italian: Istituto di linguistica Computazionale, C.N.R., Pisa. IT.
English:
University of Sheffield (adapting the English wordnet). GB.
French: Universite d’ Avignon and Memodata at Avignon. F.
German:
Universitat Tubingen. DE.
Czech:
University of Masaryk at Brno. CZ.
Estonian:
University of Tartu, EE.
இந்த ஒவ் சவொரு நிறுவனமும் அவர்களின்
வதசிய ச ொல் வலலயின்
Dutch:
Spanish :

உருவொக்கத்திற் குப் சபொறுப்புள் ளலவயொகும் ; அவற் றில் சபரும் பொலொனலவ
திட்டத்திற் கு

சவளிவய

மூலவளங் கலளயும்

உருவொக்கப் பட்ட

பயன்படுத்தின.

(இதற் குள்

ொதனங் கலளயும்
Van

Dale
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சவளியீட்டொளர்களிலிருந்து ட சு
் க்கும் Bibliograf சவளியீட்டொளர்களிலிருந்து
ஸ்பொனிசுக்கும் சபறப் பட்ட ச ொன்லம

ொர் மூலவளங் கள் உள் ளடக்கும் ).

ஆங் கிலத்திற் கு ் ச ொல் வலல இருப் பதன்
(Shaffield)

வவலல

ச ொல் வலலயில்

வவறுபட்டதொகும் .
ச ய் யப் பட்ட

கொரணமொக ் ச ப் பீல் டு-இன்

அவர்களின்

பங் களிப் பு

மொற் றத்திற் கொகவும்

யூவரொ

ச ொல் வலலகலள

இலணக்கும் இலடசமொழிலயக் கட்டுப் படுத்தவும் பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலலய

மொற் றியலமப் பலத

உள் ளடக்கும் .

ச ொல் வலல

உருவொக்குபவருடன் மூன் று சதொழில் நிறுவனம் ொர் பயன்பொட்டொளர்களும்
இந்த திட்டத்தில் உள் ளனர்.
•
•
•

Bertin & Cie, Plaisir, France
Xerox Research Centre, Meylan, France
Novell Linguistics Development (Change to Lernout & Hauspie during the project) Antwerp,
Belgium

அவர்கள் தமது (பன் சமொழிய) தகவல் மீட்பு பயன்பொடுகளில் தரவுலமயத்தின்
பயன்பொட்லட நிரூபித்துள் ளனர். லமய யூவரொ ச ொல் வலலத் தரவுலமயப்
வபொலொரிஸ்

மற் றும்

தரவுலமயப்

பொர்லவயொளர்

சபரிஸ்வகொப்

என்பனவற் றின் உருவொக்குபவர்களொக வநொவலுக்குக் கூடுதல் பங் களிப்பு
இருக்கின் றது. நீ ண்ட கொல அளவில் யூவரொ ச ொல் வலல வத ங் கலளக் கடந்த
மற் றும்

பண்பொட்லடக்

பயன்பொடுகலளயும்
சமொழிசபயர்ப்பு

கடந்த

வ லவகலளயும்
மற் றும்

முக்கியத்துவம்

நிலலகளில்

ஒழுங் கலமப் புகலளப்

தொய் சமொழி

அல் லொத

மூலவளங் களில்
வழிகளில்

மரபு

கடந்த

பற் றிய

ொர்ந்த

இது

புதிய
இயந்திர

ஒழுங் குமுலறகளுக்கு

அகர

குறிப் பிடத்தக்க

தகவலலத்

பயன்பொட்டொளர்களுக்கும்

தரும் .

இது

திறலமயற் ற

வரில ப் படுத்தப் பட்ட

ொத்தியமில் லொத சவளிப் பொட்டின் சுருக்கத்லதத் தந்து புதிய

சமொழியின்

பொர்லவயிடும்

கற் றல்

சமொழிகலளக்

ச ொல் லனொக்க

எழுத்தொளர்களுக்கும்

சதொடங் கும் .

சமொழி

வொய் ந்த

ஐவரொப்பொவில்

ச ொற் சறொலக

வழி

இலணயதளங் கலளப்

ொத்தியத்லதத் தருகிறது. இறுதியொக, இது அடிப் பலடத்

தகவல் மீட்பு ஒழுங் குமுலறகளிலிருந்து வகள் விப் பதில் ஒழுங் குமுலறகள் ,
சமொழி புரிதல் மற் றும்

ொதுரியமொன ஒழுங் குமுலறகள் வலர, சுருக்கிக்

கூறுவொன் களிலிருந்து (summarizers) தொனியக்க சமொழிசபயர்ப்புக் கருவிகள்
மற் றும் மூலவளங் கள் வலர என விரியும் எதிர்கொலப் பயன்பொடுகளின்
சமொத்தத்திற் கு முக்கியத்துவமொக அலமயும் நுட்பமொன ச ொல் அறிவுகளின்
உருவொக்கத்லதத் தூண்டும் .
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இங் குத் தரவுலமயத்தின் சபொதுவொன விளக்கம் அல் லது வருணலன
தரப் பட்டுள் ளது. தரவு தளத்தின் திட்ட வலரவு, சபொதுவொன வழிமுலற,
முக்கியத் தரவு லமய ் ச யல் பொடு, CD ROM-இன் சபொருளடக்கம் என்பன
நொன்கு பகுதிகளில் உள் ளடக்கப் பட்டுள் ளது. இந்தப் சபொது ஆவணத்லதத்
தவிர

ஒவ் சவொரு

ச ொல் வலலயின்

சபொருளடக்கத்லத

விளக்கும்

தனித்தனியொன ஆவணங் களும் ஒவ் சவொரு குழும ச ொல் வலலகலளக் கடந்த
ஒப் பீடும் தரப் படும் .
EuroWordnet – 1: A Comparison of the Dutch, English, Italian and Spanish wordnets.
EuroWordnet–2: A Comparison of the German, French, Czech and Estonian
Wordnets.
தனி ் ச ொல் வலல ஆவணங் களில் தரவின் வடிவத்லதயும் அளலவயும்
பற் றிய தகவல் களும் அவற் லற உருவொக்குவதன் வழிமுலறகலளப் பற் றிய
சிறப் பொன விளக்கங் களும் தரப் பட்டுள் ளன. ச ொல் வலலகளின் அளவீட்டு
இயல் புகளின்

சபொதுப்

பொர்லவலயயும்

அலவ

சதொடர்புபடுத்தப் படும்

நிகரன் களின் அடிப்பலடயில் அளவிடப்படும் அவற் றின் சபொருத்தத்லதயும்
ஒப் பீடு சகொண்டிருக்கும் . இந்த ஆவணங் கள் அவற் றின் தரவுத் தளங் களுடன்
சவளியிடப் பட்டுள் ளன.

யூவரொ

ச ொல் வலலலயப்

பற் றிய

இந்தத்

தகவல் கலளசயல் லொம் http//www.hum/uva.n/~ewn என்ற இலணய தளத்திலிருந்து
சபற் றுக் சகொள் ளலொம் .
தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப் பு பற் றிய அடுத்த பகுதியில் வவறுபட்ட
சதொகுதிகள் , சமொழி உள் ளலமப்புகள் , பன் சமொழிய அலமப்பு, ச ொல் அர்த்த
அல் லது ஒருசபொருள் பன் சமொழிய வவறுபடும் அலமப் பு மற் றும் தகவலின்
ொதொரண உலர உருப் படுத்தத்தின் விளக்கம்

என்பனவற் றின் சுருக்கம்

தரப் பட்டுள் ளன.
9.3. பன்சமொழியத் தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப் பு
யூவரொ ச ொல் வலல தரவுலமயத்தின் திட்ட அலமப் பு பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலயின்

அலமப் பு

அடிப் பலடயில்

அலமயும் ;

சிறப் பொன

ச ொல் வலல 1.5 என்பதன் அடிப் பலடயில் அலமயும் . யூவரொ ச ொல் வலலயில்
ஒருசபொருள்
சபொருண்லம

பன் சமொழியக்
உறவுகளும்

தரவுலமயத்தின்

திட்ட

ச ய் யப் பட்டுள் ளன

குழுமத்தின்

கருத்து ்

ொயலும்

எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டுள் ளன.
அலமப் புக்கு ்
இலவ

சில

குறிப் பிட்ட

பின் வரும்

முக்கியப்
இருப்பினும்

மொற் றங் கள்

வநொக்கங் களொல்

ஆற் றுப் படுத்தப் பட்டுள் ளன:
1. பன் சமொழிய தரவுலமயத்லத உருவொக்குதல்
2. ச ொல் வலலயில் சமொழி ் சிறப் பொன உறவுகலள நிலலநிறுத்தல்
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3. வவறுபட்ட மூலவளங் கலளக் கடந்து கூடுதல் சபொருத்தத்லதப் சபறுதல்
4.

பயன்பொட்டிலுள் ள

மூலவளங் கலள

மீளப் பயன்படுத்தி

ஓரளவுக்கு ்

சுதந்திரமொக ச ொல் வலலகலள உருவொக்குதல் .
ச ொல் வலலயுடன் ஒப் பிடும் வபொது யூவரொ ச ொல் வலலயின் முக்கியமொன
வவறுபொடு

அதன்

பன் சமொழியத்

தன் லமயொகும் ;

இருப் பினும்

இது

ச ொல் வலலகளில் உள் ள ஒரு சமொழியத் தகவல் களின் நிலல பற் றிய சில
அடிப் பலட

வகள் விகலள

எழுப் புகின்றது.

சகொள் லக

அடிப் பலடயில் ,

பன் சமொழியத் தன் லமயொனது ச ொல் வலல 1.5–இல் உள் ள மிக சநருங் கிய
பன் சமொழிய குழுமத்திற் கு ஒரு சமொழியில் உள் ள ஒவ் சவொரு பன் சமொழிய
குழுமத்திற் கும் நிகர உறவுகலள ் வ ர்ப்பதொல் சபறப் படுகிறது. ச ொல் வலல
என்பதன்

1.5

ஒருசபொருள்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ள

பன் சமொழியக்

ஒருசபொருள்

குழுமத்துடன்

பன் சமொழியக்

நிகரன் களொகவவொ சபொருண்லம அடிப்பலடயில்

குழுமங் கள்

சநருங் கியலவயொகவவொ

கருதப் படுகிறது; அவற் லற ஒப் பிட இயலும் . இருப்பினும் ச ொல் வலலகலளக்
கடந்த வவறுபொடுகளுக்கு என்ன ச ய் ய வவண்டும் என்பது வகள் வி. நிகரன்
ச ொற் கள்

வவறுபட்ட

சகொண்டிருந்தொல்

மூலவளங் களில்

இந்த

வவறுபட்ட

வவறுபொடுகளின்

வழிகளில்

நியொயம்

பற் றி

சதொடர்பு

முடிசவடுக்க

வவண்டும் . எடுத்துக்கொட்டொக, ட சு
் (Dutch) ச ொல் வலலயில் hond (dog) என்பது
huisdier

(pet)

மற் றும்

zoogdier

என்று

(mammal)

இரண்டொகவும்

பொகுபடுத்தப் பட்டுள் ளன. இருப் பினும் இத்தொலிய சமொழியில் pet என்பதற் கு
நிகரொன

ச ொல்

இல் லல;

dog

என்பதன்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமத்துடன் சதொடர்புபடுத்தப் படும் இத்தொலிய ‘cane’ என்பது இத்தொலிய
ச ொல் வலலயில் mammal என்பதொக வலகப் பொடு ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
யூவரொ ச ொல் வலலயில் ச ொல் ொர் சபொருண்லம உறவுகளில் உள் ள
வவறுபொடுகலளப் பிரதிபலிக்க இயல வவண்டும் என்ற நிலலலய நொம்
எடுத்துக்சகொள் வவொம் .

ச ொல் வலலகள் , அனுமொனம்

சமய் ப் சபொருள்

ஆய் வொக

மூல

சமய் ப் சபொருள்

மூல

அல் லொமல்

சமொழியியல்

பொர்க்கப் படுகிறது.

அனுமொனம்

(ontology)

ஆய் வொகப்

ச ய் ய வவண்டிய

அடிப் பலடயிலொன நல் ல கட்டுப் பொட்லட அல் லது ச யல் பொட்லடப் சபற ஒரு
குறிப் பிட்ட நிலல அல் லது அலமப் பொக்கம் வதலவப் படும் ; அல் லது கூடுதல்
சபொருத்தமொன

மற் றும்

இல வொன

அலமப் பு

வதலவப் படும் .

இந்த

வநொக்கத்திற் கொக ஒரு சமொழியில் ச ொல் லனொக்கம் (lexicalaization) சபறொத
கருத்துருகளுக்கு ச யற் லக மட்டங் கலள உட்படுத்தத் வதலவப் படலொம் . (eg.
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natural object, external body parts); அல் லது ச ொல் லனொக்கம் ச ய் யப் பட்ட ஆனொல்
சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு வநொக்கத்திற் கு வதலவயற் ற மட்டங் கலள (levels)
விட்டுவிடத் வதலவப் படலொம் (e.g watchdog). மொறொக ஒரு சமொழியியல்
சமய் ப் சபொருள்

மூலொய் வு

ஒரு

சமொழியில்

ச ொற் களுக்கிலடவயயுள் ள உறவுகலளயும்

ொர்ந்த

ச ொல் லனொக்கத்லதயும்

ரியொகப் பிரதிபலிக்கும் . ச ொல்

என்பதின் உண்லமயொன அர்த்தத்தில் இது ஒரு ச ொல் வலலயொகும் ; எனவவ
இது ஒரு சமொழியில் ச ொல் லொக்கம் ச ய் யப் பட்ட கருத்துருவொக்கங் கலளப்
பற் றிய முக்கியமொன தகவல் கலள எடுத்துக்கொட்டுகின் றது: ஒரு சமொழியில்
ச ொற் கள்

மற் றும்

சவளிப் பொடுகளின்

ச ொல் வலலகலளத்

தொனியக்க

சதொலக

எவ் வளவு

வலலப் பின் னல் களொகக்

இருக்கிறது.

கருதுவதற் கொன

வகொட்பொடு அடிப் பலடயிலொன வநொக்கத்துடன் ச யல் பொடு அடிப் பலடயிலொன
வநொக்கமும் இருக்கிறது. கூடுதல் சிக்கனத்திற் கு வவண்டி அலவகள் இயன்ற
அளவு ஏற் கனவவ இருக்கிற மூலவளங் கள் , தரவுலமயங் கள் மற் றும் கருவிகள்
இவற் றிலிருந்து

ஆக்;கப் படுகின்றன.

ச ொல் வலலகள்

மற் றும்

இணக்கத்லத

அனுமதிக்க

ச ொல் வலலலய

எனவவ

அலமப் புகலள

உற் பத்தி

வவண்டி

உருவொக்க

ஒவ் சவொரு
ச ய் வதில்

அவற் றின்

வவறுபட்ட

சதொடக்க

தளமும்
கூடுதல்

இடத்துக்குரிய
இடங் கலளக்

சகொண்டிருக்கின் றன.
9.3.1. தரவுலமயத் சதொகுதிகள் (The database Modules)
சமொழி

சிறப் பொன

மூலவளங் களின்

அலமப் புகலளப்

தனியொன

பொதுகொக்கவும்

உருவொக்கத்லத

சுதந்திரமொன

அனுமதிக்கவும்

வவண்டி

சமொழி ் சிறப்புத் சதொகுதிகளுக்கு இலடயில் வவறுபொடு ச ய் யப் படுகிறது.
ஒவ் சவொரு சமொழித் சதொகுதியும் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு
இலடயில் சமொழி அக உறவுகளின் தொனியக்க மற் றும் தனிப் பட்ட சமொழி ்
சிறப் பு ஒழுங் குமுலறலய உருப் படுத்தம் ச ய் கிறது. வவறுபட்ட சமொழிகளில்
உள் ள ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கும் ச ொல் வலல 1.5-க்கும்
இலடயில் உள் ள நிகரன் உறவுகள் , இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவொல் (Inter lingual
Index (ILI)) சவளிப் படுத்தப் படுகிறது. ஒருசமொழிய ் ச ொல் வலலகளில் உள் ள
ஒவ் சவொரு ஒருசபொருள்
ச ொல் லலடவில்

ஒரு

பன் சமொழியக் குழுமமும்
பதிவவட்டுடன்

இந்த இலடசமொழி ்

வநரடியொகவவொ

அல் லது

மலறமுகமொகவவொ பிற சதொடர்புள் ள ஒருசபொருள் பன் சமொழிய குழுமங் கள்
வழி

குலறந்தது

பதிவவட்டுடன்

ஒரு

நிகரன்

உறலவக்

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள் ள

சகொண்டிருக்கும் .
குறிப்பிட்ட

ஒவர

சமொழி

ILI

ொர்ந்த
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ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் சமொழி கடந்து நிகரொனதொக இருக்க வவண்டும் .
(படம் 2-இல் ஒரு குறிப் பிட்ட சமொழி

ொர்ந்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கள் ILI பதிவவடு drive என்பதுடன் சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளது).
படம் -2 வமலும் வவறுபட்ட சதொகுதிகளின் மற் றும் அவற் றின் இலடஉறவுகளின் திட்டவலரலவத் தருகின்றது. நடுவில்

சமொழி புறவயமொன

சதொகுதிகள்

ச ொல் லலடவு,

தரப்பட்டுள் ளன:

இலட

சமொழி ்

ஒரு

சபொருண்லமக்கள சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு மற் றும் வமம் பட்ட கருத்துரு
சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு. இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவொனது இலடசமொழி ்
ச ொல் லலடவு பதிவவடுகளின் (ILIRs) ஒரு பட்டியலலக் சகொண்டிருக்கும் .
இலவ சமொழி அகத் சதொகுதிகளில் ச ொல் அர்த்தங் களுடனும் ஒன்று அல் லது
ஒன்றுக்கு

வமற் பட்ட

உயர்மட்டக்

கருத்துருக்களுடனும்

சபொருண்லம

களங் களுடனும் சதொடர்பு சகொண்டிருக்கும் . சமொழி அகத் சதொகுதிகள் ச ொல்
அக உறவுகள்

சவளிப் படுத்தப் பட்ட ஒரு குழும ச ொல் அர்த்தங் களுடன்

ச ொல் லலடவு ச ய் யப் பட்ட ச ொல் ொர் அட்டவலணலயக்சகொண்டிருக்கும் .
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சமொழிசுதந் திரமொன
சதொகுதி
/Language Independent Module
English
WordNet

Dutch
WodNet

Domain Ontology
Move
Travel
go

trafic

drive

Road
trafic

Locatio
n

Interlingual Index

III

Dyna
mic

II

rijden

III
berijden

III

EN Lexical Intems Table II

NE Lexical Items Table

ES Lexical Items Table

IT Lexical Items Table
ILIrecord
(drive)

II
III
conducir

Cabalgar
jinstear

Bewegen
Reizen
gaen

2ndOrderEntity

Air
trafic

III

ride

Top-Ontology

II
III
cavalcare

guidare
III
III
Move
transfer

Andare
mouverai

I = Language Independent Link
II= Link form Language Specific to
Inter Lingaul Index

Spanish
WordNet

Italian
WordNet

III= Language Dependent Link

படம்2: யூகரொச ொல் வலல
த் தரவு அலமப் பின
கட்
் டலமப்/Architecture
பு
of E uroW ordNet Data Structure

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு 1.5-இலிருந்து எடுக்கப் பட்ட சபொருண்லமகளின்
அலமப் பொக்கம் ச ய் யப் படொத பட்டியலொகும் ; இதில் ஒவ் சவொரு சமொழி ்
ச ொல் லலடவுப் பதிவவடும் ஒரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்லதயும்
சபொருண்லமலயக்

குறிப் பிடும்

மூலத்திற் கொன குறிப் புலரயும்
சமொழி ்

சிறப்பு ்

குழுமங் களுக்கிலடயில்

ஒரு

ஆங் கில

அர்த்தத்லதயும்

சகொண்டிருக்கும் . ILI-இன்

ச ொல் வலலகளின்
சதொடர்லப

ஒருசபொருள்

அதன்

ஒவர வநொக்கம்
பன் சமொழியக்

ஏற் படுத்துவதொகும் .

ILI
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பதிவவடுகளுக்கிலடயில் எந்த உறவும் நிலலநிறுத்தப் படவில் லல. சமொழி ்
சுதந்திரமொன ஒரு முழுலமயொன சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு உருவொக்கம் ,
திட்டத்தின்

வலரயலறஎல் லலலயப்

கலலவத்தன்லமயுலடயதொகவும்
கருதப் படுகின் றது.
பலவற் றிலிருந்து

சபொறுத்தவலரயில்

கொலவிரயம்

அலமப் பொக்கம்
பலவற் றிற் கொன

மிக

ச ய் வதொகவும்

ச ய் யப் படொத

ஒரு

பட்டியலொகப்

பொர்லவயிலிருந்து

ச ொல் லலடவு

மொற் றங் கலளவயொ இன் லறய முன்வனற் ற நிலலகலளவயொ விளக்க எந்த
வதலவயும் இல் லல. ILI பதிவவடுகளின் குழுமத்துடன் சதொடர்புள் ள சமொழி
சிறப் புக்

கருத்துருக்களின்

சமொழி

அக

உறவுகலள

பொர்த்தொல்

ILI

பதிவவடுகளின் ஒரு குழுமத்தின் அலமப் பொக்கத்லத மலறமுகமொகப் பொர்க்க
இயலும் . ச ொல் வலல 1.5 பிற எந்த ் ச ொல் வலலகலளப் வபொல் அவத வழியில்
ச ொல் லலடவுடன்
சபொருண்லம

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளதொல் ,

உறவுகள்

அடிப் பலடயில்

ஒரு

ச ொல் வலல

சபொருள்

1.5–இல்

பன் சமொழியக்

குழுமங் களின் மூல அக ஒருங் கிலணப்லப மீளப் சபற இயலும் .
இயந்திர

சமொழிசபயர்ப்பில்

இலடசமொழி

ச ொல் லலடவு

வபொன்ற

இலடசமொழியின் நன்லம மிக அறிந்த ஒன்றொகும் :
• ஒவ் சவொரு சமொழி இலணகளுக்கிலடயில் பலவற் றிலிருந்து பலவற் றிற் கொன
நிகர்

உறவுகலளக்

குழுக்கலளயும்

குறிப் பிடவும்

நிகர்

உறவுகளின்

மீது

எல் லொக்

கடந்த சபொது உடன்பொடு கிலடக்கவும் வதலவயில் லல:

ஒவ் சவொரு குழுவும் ச ொல் லலடவுக்கு நிகர் உறவுகலள மட்டும் கருத்தில்
சகொள் கின் றன.
• பிற சமொழிகளின் நிகர் உறவுகலளப் பற் றி மீள் கருத்து சகொள் ளொமவலவய
புதிய சமொழிகலள ் வ ர்க்க இயலும் .
• சபொருத்தத்லத மிகக் கூடுதல் வலுவொய் ந்ததொகவவொ துல் லியமொனதொகவவொ
ச ய் ய லமய மூலவளமொக இலடசமொழி ் ச ொல் லலடலவ மொற் றியலமக்க
இயலும் .
பின் னர் வரும் என்ற பகுதியில் ச ொல் வலலகலளக் கடந்து கூடுதல் வலிலம
மிக்கப்
என்பது

சபொருத்தத்லத தர எவ் வொறு ILI-ஐ மொற் றியலமக்கப் பட்டுள் ளது
விவரிக்கப் படும் ;.

தற் வபொலதய

மொற் றங் கலள

அடிப் பலடயில் எளிதொக ் ச ய் ய இயலும் ; ஏசனன்றொல்
கூடுதல் அலமப் லபக் சகொண்டிருக்கவில் லல. ILI-இன்

ILI

ஒத்தறி
வமலும்

ஏதொவது சமொழி ்

சுதந்திரமொன அலமப் பொக்கம் ILI பதிவவடுகளுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும்
தனியொன இரு சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வுகளொல் தரப் படும் :
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• முக்கியமொன சபொருண்லம வவறுபொடுகலளப் பிரதிபலிக்கும் சமொழி ்
சுதந்திரமொன

கருத்துருக்களின்

படிநிலலயொன

உயர்நிலலக்

கருத்துரு

சமய் ப் சபொருள் மூல ஆய் வொகும் . எ.கொ. Object and Substance, Location, Dynamic and
Static;
• தலலப்புகள் அல் லது எழுத்துக்கள் அடிப் பலடயில் அர்த்தங் கலளக் குழுமும்
அறிவு அலமப்புகளொன சபொருண்லமக்களப் புலக்குறிப்புகளின் படிநிலல.
எ.கொ. Trafic, Road-Trafic, Air-Trafic, Sports, Hospital, Restaurant).
உயர்மட்ட

கருத்துக்கலளயும்

சபொருண்லமக்களப்

புலக்

குறிப் புகலளயும் படம் 2-இல் கொட்டியுள் ளதுவபொல் ILI பதிவவடுகளிலிருந்து
சமொழி ் சிறப் புப் சபொருண்லமகளுக்கு நிகழ்

உறவுகள் வழி மொற் றம்

ச ய் யலொம் . எடுத்துக்கொட்டொக, உயர்மட்டக் கருத்துக்களொன Location and
என்பன

Dynamic

ILI

பதிவவடொன

drive

என்பதுடன்

வநரடியொகத்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளது; எனவவ இந்த ILI பதிவவட்டு சதொடர்புள் ள எல் லொ
சமொழி ்

சிறப் புக்

கருத்துக்களுக்கும்

மலறமுகமொகப்

பயன்படுத்தப் படுகிறது. உயர்மட்டக் கருத்துருலவ சமொழி அக உறவுகள் வழி
பிற எல் லொத் சதொடர்புலடய சமொழி ் சிறப் புக் கருத்துக்களொலும்

வமலும்

மரபுரிலமயொகப் சபற இயலும் . உயர்மட்ட சமய் ப் சபொருள் மூல ஆய் வின்
முக்கியமொன வநொக்கம் எல் லொ ் ச ொல் வலலகளிலும் கூடுதல் முக்கியமொன
கருத்துருகளுக்குப் சபொதுவொன
ச ொல் வலலகளில்
ச ய் யும்

1300

ILI

மிக

ட்டகத்லதத் தருவதொகும் . இது வவறுபட்ட

முக்கியமொன

பதிவுகளின்

கருத்துருக்கலள

ஒரு

குழுமத்லத

உருப் படுத்தம்

வலகப் படுத்தும்

63

அடிப் பலடயொன சபொருண்லம வவறுபொடுகலளக் சகொண்டிருக்கும் . எல் லொ
சமொழி ் சிறப் பொன ச ொல் வலலகலள இது தொங் க வவண்டி வவறுபட்ட
தளங் களொல் வலகப்பொடு (Classification)

ரிபொர்க்கப் பட்டுள் ளது. பின் னர் வரும்

பகுதியில் உயர்மட்ட சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வும் அதன் வநொக்கமும் வமலும்
விளக்கப் படும் .

சபொருண்லமக்களப்

புலக்குறிப் புகலள

(Domain

Labels)

வலகப் பொட்லட அடிப் பலடயொகக் சகொள் ளொமல் எழுத்லத அடிப் பலடயொகக்
சகொண்டு ஒரு மொறுபட்ட வழியில் கருத்துருக்கலளக் குழும தகவல் மீட்பில்
(மற் றும் சமொழி கற் கும் கருவிகள் மற் றும் அகரொதி சவளியீடு) வநரடியொகப்
பயன்படுத்த

இயலும் .

ச ொற் சதொகுப் புகளிலிருந்து

சபொருண்லமக்கள ்
சபொதுவொனலதப்

சிறப் பு ்
பிரித்சதடுக்கப்

சபொருண்லமக் களங் கலளப் பயன்படுத்த இயலும் . இயற் லகசமொழி ஆய் வில்
சபொருள் மயக்க ் சிக்கல் கலளக் கட்டுப் படுத்த இது முக்கியமொனதொகும் .
யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

கணிப் சபொறிக்

கலல ச
்
ொற் களுக்கு

இதுவலர
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சபொருண்லமக்களப்

புலக்குறிப்புகள்

இருப் பினும்

ஒவ் சவொரு

அணுகொமல்

அல் லது

மட்டும்

ச ொல் வலலயின்
கருதொமல்

உட்படுத்தப் பட்டுள் ளன.

சமொழி

அகவய

தரவுலமயத்லதப்

உறவுகலள

பயன்படுத்துவவொர்

சுதந்திரமொக ILI-க்குப் சபொருண்லமக்களப் புலக்குறிப் புகலள ் வ ர்க்கவவொ
அல் லது உயர்மட்ட சமய் ப் சபொருள் மூலொய் லவ
வழியில்

சமய் ப் சபொருள்

மூலொய் வுகள்

ரிச ய் யவவொ இயலும் . இவத

யூவரொ ச ொல் வலல வடிவலமப் பு

அடிப் பலடயில் சிறப்பீடு ச ய் யப் பட்டும் ILI-க்கு ஒரு
உட்படுத்தியிருந்தொல்

தரவுலமயத்லதப்

ரியொன சதொடர்லபயும்

பிற

சமய் ப் சபொருள்

மூலொய் வுகளுக்கு நீ ட்சி ச ய் ய இயலும் .
ச ொல் வலலகள்

ILI-உடன்

சபொருத்தமொக

ஒரு

தடலவ

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுவிட்டொல் , யூவரொ ச ொல் வலலயின் தரவுலமயம் ILI வழி
ச ொல் வலலயின்
அகவய

பொகங் கலள

ஒப்பிடவும்

உறவுகளிலுமுள் ள

ச ொல் லனொக்கத்திலும்

வவறுபொடுகலளக்

ச ொல்

கண்டுபிடிக்கவும்

வலகச ய் யும் .
சுருக்கமொக ஆங் கில ் ச ொல் வலல தரவு லமயத்தின் தனித்தனி
பகுதிகள் சகொண்ட பன் சமொழிய வலரவு திட்டம் (modular multilingual design)
பின் வரும்

நன் லமகலளக் சகொண்டிருக்கிறது. ILI வழி ஒரு சமொழியின்

ச ொற் கலளத்

சதொடர்புலடய

ச ொற் களுக்கு

விரிவலடய ்

ச ய் து

தரவுதளத்லதப் பன் சமொழிய தகவல் மீட்புக்குப் பயன்படுத்த இயலும் .
•

வவறுபட்ட
ரிபொர்க்கவும்

ச ொல் வலலகலள
ச ய் ய

இயலும் .

சமொழிகலளக்
இது

அவற் லற

கடந்து

ஒப்பிடவும்

இல லமயுள் ளதொக ்

ச ய் யும் .
• தனி ் ச ொல் வலலகளில் சமொழி ்

ொர்பு வவறுபொடுகலளப் பொதுகொக்க

இயலும் .
•

ஒத்தறி

அடிப் பலடயில்

சுதந்திரமொக

வவறுபட்ட

ச ொல் வலலகலள

உருவொக்க இயலும் .
•

அர்த்தங் கள்

சபொருண்லமக்

கள

அறிவு

மற் றும்

பகுநிலல

உயர்

கருத்துருக்கள் வபொன்ற சமொழி சுதந்திரமொன தகவல் கலள ஒருமுலற மட்டும்
வ மித்து லவக்க இயலும் ; இலத சமொழியிலட உறவுகள் வழி எல் லொ சமொழி ்
சிறப் பு சதொகுதிகளுக்கும் கிலடக்க லவக்க இயலும் .
• சமொழி ் சிறப் பு ச ொல் வலலகலள அணுகொமல்

உயர் கருத்துருக்கள்

சபொருண்லமக்களப் புலக்குறிப்புகள் அல் லது வநர்வுகள் இவற் லற மொற் றி
தரவுதளத்லதப் பயன்பொட்டொளரின் வதலவக்வகற் ப மொற் ற இயலும் .
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9.3.2 சமொழி அகம் ொர் உைவுகள்
யூவரொ

ச ொல் வலல

தரவுலமயம்

ஒரு

உறவு

அடிப் பலடயிலொன

தரவுலமயமொகும் . இதில் ஒவ் சவொரு ச ொல் லின் சபொருளும் அடிப் பலடயில்
மற் சறொரு

ச ொல் லின்

ச ொல் வலல

சபொருளுடன்

1.5–இல்

அணுகுமுலறகளில்

உள் ள

சபொதுவொக

உள் ள

சதொடர்பொல்

விளக்கப் படும் .

சபொருண்லமயியலின்

பல் வவறுபட்ட

ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்ட

சபரும் பொலொன

உறவுகள் யூவரொ ச ொல் வலலயில் எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டுள் ளது. இருப்பினும்
1.5 ச ொல் வலலயில் சில மொற் றங் கள் ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
1.

சபொருண்லம

உட்படுத்தல் கலளக்

துல் லியமொகவும்

ச ய் வதற் கு

கூடுதல்

சவளிப் பலடயொகவும்

உறவுகளுக்குப்

புலக்குறிப் புகலளப்

பயன்படுத்துதல் . (a knife is either a weapon or a piece of cutlery, a spoon is both a container and
a piece of cutlery)
2. சமொழிகளுக்குள் வளயும் சமொழிகலளக் கடந்தும் ஒத்த வவறுபட்ட புற
உறவுகலளப் சபொருத்துவதற் குக் கடப் பு ் ச ொல் வலகப் பொட்டு உறவுகலள
(cross parts-of-speech relations) அறிமுகப் படுத்துதல் . (e.g. between the verb adorn and the
noun adornment or the noun death and the adjective dead)
3. சில ஆழமில் லொத படிநிலல அலமப்புகலள வவறுபடுத்துவதற் கு ் சிறிது
கூடுதல் உறவுகலள ் வ ர்த்தல் . (e.g. between the verb adorn and the noun adornment or the
noun death and the adjective dead)
இங் கு

முக்கியமொன

உறவுகளொகும் .

வவறுபொடு

ச ொல் வலகப் பொடுகலளக்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலகப் பொடுகளுக்கிலடயில்
பின் பற் றப் பட்டொலும்
ச ொல் வலகப் பொட்டு

ச ொல் வலலயில்

வவறுபட்ட

கட்டொயமொன

வவறுபொடு

யூவரொ

ச ொல் வலகப் பொடுகளுக்கிலடயில்

பல

ச ொல் வலலயில்

உறவுகள்

வவறுபொடுகளுக்குப்

கடந்த

அனுமதிக்கப் படுகிறது.

பதிலொக

யூவரொ

ச ொல் வலல

லயொன்ல ப் (Lyons:1977) பின் பற் றி ச ொற் களுக்கிலடயில் மூன்று வலகயொன
அடிப் பலட வவறுபொடுகலள ் ச ய் கிறது.
முதல் கிரம இருப் புப் சபொருள் (First order entity)
உணர்வொல்

பொர்க்கப் படும்

மற் றும்

ஒரு

முப் பரிமொண

இடத்தில்

எந்த

வநரத்திலும் இடம் கொட்டப் படும் திடமொன இருப் புப் சபொருள் . e.g. object, substance,
animal, plant, man, woman, instrument.
இரண்டொம் கிரம இருப் புப் சபொருள் (Second Order Entity)
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ஒரு

சுதந்திரமொன

சபளதிகப்

சபொருளொகப்

பிடிக்கவவொ

வகட்கவவொ

பொர்க்கவவொ உணரவவொ இயலொத நிலலயொன சூழல் (proprety, relation) அல் லது
இயக்க ் சூழல் (dynamic situation). இவற் லற ஒரு கொலத்தில் இடங் கொட்ட இயலும்
மற் றும் இருப் பதற் குப் பதிலொக வநரவவொ நிகழவவொ ச ய் யும் ; e.g. be, happen,
cause, move, continue, occur, apply.
மூன்ைொம் கிரம இருப் புப் சபொருள் (Third Order Entity)
கொலத்திலிருந்தும் இடத்திலிருந்தும் சுதந்திரமொக இருக்கும் பொர்க்க இயலொத
வதற் றக்

கூற் று.

அலவ

சமய் லமக்குப்

பதிலொக

உண்லமயொகவவொ

சபொய் யொகவவொ இருக்கலொம் . அவற் லற உறுதி ச ய் யவவொ மறுக்கவவொ
நிலனவுபடுத்தவவொ மறக்கவவொ இயலும் . e.g. idea, thought, information, theory, plan,
intention.
சில உறவுகள் சில இருப் புப்சபொருள் வலககளுக்கிலடயில் மட்டும்
தொன் கொணப் படும் ; ஆனொல் இந்த இருப்புப் சபொருள் கலள வவறுபட்ட ச ொல்
வகுப் புகலள ்
ரிபொர்க்க

ொர்ந்த ச ொற் களொல் சபயரிட இயலும் . இந்த உறவுகலள ்

உதவும்

வ ொதலனகள்

வவறுபட்ட

ச ொல்

வகுப் புகளுக்குப்

சபொருந்தும் படி மொற் றப் படும் ; ஆனொல் இருப் புப் சபொருள் வலககளுக்கொகக்
கட்டுப் பொடுகள் உருவொக்கப் படும் . பின்னர்வரும் பகுதியில் இந்த மூன்று
வலக இருப் புப் சபொருள் களின் நிலல கூடுதலொக விளக்கப் படும் . யூவரொ
ச ொல் வலல

அகரொதிகளிலிருந்தும்

பிரித்சதடுக்கப் படும்

முக்கியப்

வலககலள உள் ளடக்கும்

(பிற

சபொருண்லம

ஒரு கூடுதல்

மூலங் களிலிருந்தும் )
உறவுகளின்

வவறுபட்ட

சபொதுவொன சபொருண்லமயியல்

மொதிரிலய உருப் படுத்தம் ச ய் யும் . இருப் பினும் இவ் வலகயிலொன விரிந்த
மொதிரியின் வலரயலற விளக்கம் எல் லொப் சபொருண்லமகளின்

ொத்தியமொன

உறவுகள் தரப் பட்டுள் ளன என்று உணர்த்தவில் லல. கொலம் மற் றும் நிதியுதவி
இலவ சதொடர்பொன திட்டத்தின் எல் லலயின்படி மூலவளங் களிலிருந்து பகுதி
அல் லது முழு தொனியக்கமொக ஆக்க இயலும் சபொருண்லமகள்
கூடுதல் அடிப் பலடயொன உறவுகளொல்
சபொருண்லமகள்

என்பதற் குள்

அல் லது

ரியொகத் சதொடர்புபடுத்த இயலொத

கூடுதல்

சபொருண்லம

உறவுகளின்

குறியொக்கம் எல் லலப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
9.3.2.1 ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங் களுக்கிலடயில் உைவுகலள
அலடயொளம் கொண்பதை் கொன அளவீடு
குரூல ப்

(Cruse:1986)

பின் பற் றி

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் களுக்கு இலடயில் உள் ள உறவுகலளப் பரிவ ொதிக்கப் பதிலீட்டுத்
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வதர்வுகள்

அல் லது

தீர்மொன ்

ட்டங் கள்

உருவொக்கப் பட்டுள் ளன.

பரிவ ொதலனக்குரிய வொக்கியங் களில் இரண்டு ச ொற் கலள ் ச ருகுதல் ஒரு
உறுதியொன இயல் பொன அல் லது இயல் பற் ற தீர்மொனத்லதப் சபரும் பொலும்
சவளிப் படுத்தும் ;

இதன் படி

எடுத்துக்கொட்டொக,

ஒரு

உறவுகலளத்

குறிப் பிட்ட

ச ொல் லொல் இடம் சபயர்க்கும்

சூழலில்

தீர்மொனிக்க
ஒரு

ச ொல் லல

இயலும் .
மற் சறொரு

ொத்தியத்தின் அடிப் பலடயில் ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள் கண்டுபிடிக்கப் படுகின் றன. வொக்கியம் a-இல் சபயர்களொலும்
வொக்கியம் b-இல் விலனகளொலும் ஒன்றுக்சகொன்று இடம் சபயர்க்க இயலும்
ொத்தியத்தின் அடிப்பலடயில் இலத ்

ரிபொர்க்க இயலும் .

a. X is a Noun1 therefore X is a Noun2
b. Y Verb (-phrase)1 therefore Y Verb (-phrase)2
எடுத்துக்கொட்டொக, fiddle மற் றும் violin என்பன 1. a-இன் இயல் பொன தன் லம
அடிப் பலடயில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் ; மொறொக 2-b-இல் dog மற் றும்
animal

என்பன

இயல் பின் லம

கொரணமொக

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

அல் லொதனவொகும் . இவதவபொல் enter மற் றும் go into என்பன ஒருசபொருள்
பன் சமொழிகளொகும் ; மொறொக walk மற் றும் move என்பன ஒருசபொருள் பன் சமொழி
அல் லொதனவொகும் .
1a. It is fiddle therefore it is a violin
2a. It is violin therefore it is a fiddle
3a. It is a dog therefore it is an aimal
4a. *It is an animal therefore it is a dog
1b. John entered the room therefore John went into the room
2b. John went into the room therefore John entered the room
3b. The dog walked therefore the dog moved
4b. *The dog moved therefore the dog walked
வவறுபட்ட ஒரு சமொழிகளுக்கும்
யூவரொ ச ொல் வலலயில்

ஒவ் சவொரு

உறவுக்கும் இவத வபொன்ற வ ொதலனகள் உருவொக்கப் பட்டுள் ளன. இந்த ்
வ ொதலனகள்

சபொருண்லம

உறவுகலளக்

கண்டுபிடிக்கத்தொன்

ஆக்கப் பட்டுள் ளன; ச ொற் களுக்கிலடயில் சமொழி (register) நலட (style) அல் லது
கிலளசமொழி

(dialect)

வவறுபொடுகலள ்

ஆக்கப் படவில் லல. வ ொதலனகள்

வ ர்த்துக்சகொள் ள

வவண்டி

தந்திரமொக ் ச யல் பட சபொதுவொன

வலரயலற விளக்கத்லதத் தருவதுடன் மட்டுமன்றி பணியின் தரத்லத ்
ரிபொர்க்க சவளி மக்களொல் பயன்படுத்த இயலவும் வவண்டி தரப் பட்டுள் ளன.
வ ொதலனகளுடன் உறவுகலளக் குறியொக்கம் ச ய் யப் பயன்படுத்த
இயலும் வவறு சில சகொள் லககளும் உள் ளன. இவற் றில் ஒன்று சிக்கனக்
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சகொள் லகயொகும் (Economy principle); இதன்படி வதலவலயப் பூர்த்தி ச ய் ய
வவண்டி

கூடுதல்

சபொதுவொன

சிறப் பு ்

ச ொல் லொல்

ச ொற் கள்

இருந்தொல்

வலரயலற

விளக்கம்

ஒரு

ச ொல்

கூடுதல்

ச ய் யப் படக்கூடொது.

இம் முலறலய உள் ளடக்கு/உள் ளடங் கு சமொழியத்திற் குப் (hyporonymy/hyponymy)
பயன்படுத்தினொல் இந்தக் சகொள் லகலயப் பின் வருமொறு வடிவலமக்கலொம் :
W1 என்ற ச ொல் W2 என்ற ச ொல் லின் உள் ளடக்கு ் ச ொல் லொகவும்
மற் றும் W2 என்ற ச ொல் W3 என்பதின் உள் ளடக்கு ் ச ொல் லொகவும்
இருந்தொல் W3 என்பலத W1-உடன் வநரடியொக சதொடர்புபடுத்தக் கூடொது,
மொறொக W2-உடன் சதொடர்புபடுத்த வவண்டும் .
இந்தக் சகொள் லக இலடயில் வருகின்ற நிலலகள் விட்டுவிடப் படுவலதத்
தலடச ய் ய வவண்டும் ; அதொவது அர்த்தங் கள் படிநிலல அலமப் பில் உயர்ந்த
இடத்தில் வநரடியொக சதொடர்புபடுத்தப் படுவது தலடச ய் யப்படும் .
இரண்டொவது சகொள் லக இலயபுசகொள் லகயொகும் (Compability Principle)
இலத பின் வருமொறு வடிவலமக்கலொம் .
R1

என்ற

உறவின்

வழி

என்ற

W1

ச ொல்

W2

உடன்

உறவு

சகொண்டிருந்தொல் மற் றும் Rn என்ற உறவின் வழி W1–ஐயும் W2–ஐயும்
சதொடர்புபடுத்த இயலொது என்றொல்

Rn என்பது R1 என்பதிலிருந்து

வவறுபட்ட ஒரு உறவொக வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் படும் .
வவறுவிதமொக ் ச ொன்னொல் இரண்டு ச ொல் அர்த்தங் கள் ஒரு
வலக

உறவொல்

ஒரு

(எ.கொ.

சபொருள்

குறிப் பிட்ட

பன் சமொழிகளொக)

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டொல் அவற் லற வவறு எந்தப் பிற உறவொலும் (எ.கொ.
எதிர்சமொழிகளொக) சதொடர்புபடுத்த இயலொது. உறவுகள் வலரயலற விளக்கம்
ச ய் யப் படும்
என்றொலும் ,

முலறயிலிருந்து

வநரடியொக

சில

வநர்வுகளில்

எடுத்துக்கொட்டொக,

உரவடந ல

இலத

இப் சபொது
நிறுத்துவது

மற் றும்

விதி

வருகிறது

கடினமொகும் .

கர இலவர ந

என்ற

சதொலகப் சபயர்கலள அல் லது சதொலககலள கடி ம மற் றும் வயசடந என்ற
குழுக்களில் உட்படுத்தப் பட்டுள் ள தனி ச
்
ொற் கலள உருப் படுத்தம் ச ய் யும்
ச ொற் களுடன் முலறவய உள் ளடங் குசமொழியம் மற் றும் சிலனசமொழியம்
என்பனவற் றொல் எளிதொகத் சதொடர்புபடுத்த இயலும் .
இறுதியொக ் சில வநர்வுகளுக்குக் கூடுதல் சபொது ் வ ொதலனகளுடன்
சிறப் பு ் வ ொதலனகளும் தரப் பட்டுள் ளன. கூடுதல் சிறப்பு ் வ ொதலனகள்
உறவுகளின் தகுதி வமல் வலுவொன உள் ளுணர்லவத் தருவதன் கொரணமொக
இவ் வொறு

ச ய் யப்படுகின்றது.

சபொது ்

வ ொதலனகலளவிட ்

சிறப் பு ்
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வ ொதலனகளுடன் ஒத்துப் வபொவது எளிதொனது. சிறப் பு ் வ ொதலன வதொற் றொல்
அல் லது வகள் விக்கு உள் ளொக்கப் பட்டொல் , கூடுதல் சபொது ் வ ொதலனலயப்
பயன்படுத்த இயலும் .
9.3.2.2 உைவுப் புலக்குறிப் புகள்
யூவரொ

ச ொல் வலல

அலமப் பிற் கும்

தரவுலமயத்திற் கும்

இலடயிலுள் ள

புலக்குறிப்புகலள ்
வலரயறுக்கப் பட்ட
சபொருண்லமயியல்
வவறுபடுத்துவதற் குத்

முக்கியமொன

வ ர்க்கும்

வவறுபொடு

ொத்தியமொகும் .

உறவுகளிலிருந்து
உட்கீலடகலள

ச ொல் வலல

உறவுகளுக்குப்

இந்தப்

புலக்குறிப்புகள்

கிலடக்கும்

துல் லியமொன

(ளநஅயஇவiஉ

வதலவயொகும் .

1.5-இன்

பின் வரும்

iஅpடiஉயவiடிஇள)

புலக்குறிப் பு

வலககள்

வவறுபடுத்தப் படுகின்றன.
1. ஒருசபொருள் பன் சமொழியுடன் சதொடர்புலடய ஒவர வலகயின் பல் கிய
உறவுகளின் இலணப் புக் கிளவிவயொ பிரிநிலலக் கிளவிவயொ;
2.

கொரண

உறவுகளின்

உண்லமத்

தன் லமயும்

உண்லமத்

தன்லம

இல் லொலமயும் ;
3. உறவுகளின் தலலகீழ் மொற் றம் ;
4. உறவுகளின் எதிர்மலற.
9.3.2.2.1 இலணப் புக்கிளவியும் பிரிநிலலக்கிளவியும்
இலணப் புக்கிளவியின்
(disjunction)

புலக்குறிப் புகள்

கொட்டப் படும்

ஒவர

மற் றும்

(conjunction)
ஒருசபொருள்

வலகயின்

பிரிநிலலக்கிளவியின்

பன் சமொழியக்

பல் கிய

உறவுகளின்

குழுமத்தொல்
நிலலயொல்

சவளிப் பலடயொக அலடயொளப் படுத்தப் பயன்பட்டுள் ளது. ச ொல் வலல 1.5இல் சபொருள் வகொள் சவளிப் பலடயொனதல் ல. இது ஒரு வழக்கமொகும் . எ.கொ.
ஒவர

வலக

ஒருசபொருள்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ள
இலணப் புக்கிளவிகளொக

பல் கிய

பன் சமொழியக்
சிலனசமொழிகள்

குழுமத்துடன்
தொனியக்கமொக

எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டுள் ளன

“எல் லொப்

பொகங் களும் வ ர்ந்து car என்ற முழுலமசமொழியத்லத உருவொக்கும் ”. வமலும்
வவறுபட்ட

முழுலமசமொழியத்லத ்

ொர்ந்த

பொகங் கலளக்

குறிப்பிடும்

ச ொற் களுக்கு வவறுபட்ட அர்த்தங் கள் தரப் பட்டுள் ளன.
door1 – ( a swinging or sliding barrier that will close the entrance to a room or building;
“he knocked on the door”; “he slammed the door as he left”) PART OF: doorway,
door entree, entry, portal, room access
door 6 – (a swinging of sliding barrier that will close off access into car; “she forgot to
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lock the doors of her car”; PART OF: car, auto, automobile, machine, motorcar.
கூடுதல் மரபு மூலவளங் களில் , ஒவர உறவுகள் ஒவர வலரயலற விளக்கத்தில்
உள் ள

ச ொற் களின்

சவளிப் பலடயொன

பிரிநிலலக்

கிளவிகளொவலொ

இலணப் புக் கிளவிகளொவலொ சவளிப் படுத்தப் பட்டுள் ளன. ச ொல் வலல 1.5இல் இது door என்பதன் முதல் அர்த்தத்தின் வலரயலற விளக்கத்திற் கு ்
ச ய் யப் பட்டுள் ளது; இங் கு room மற் றும் building என்பன சபொருளில் (gloss)
இலணக்கப் பட்டுள் ளன.

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

பிரிநிலலக்கிளவியும்

இலணப் புக் கிளவியும் ஒரு உறவுப் புலக்குறிப் பொவலொ பண்புக்கூறொவலொ
சவளிப் பலடயொகக் கொட்டப் பட்டுள் ளன.
{airplane}
{door}
HAS_MERONYM:c1
{door}
HAS_HOLONYM: d1 {car}
HAS_MERONYM: c2 d1 {jet engine} HAS_HOLONYM: d2 {room}
HAS_MERONYM: c2d2 {propeller} HAS_HOLONYM: d3 {airplane}
இங் கு c1, c2 மற் றும் d1,d2, d3 என்பன முலறவய இலணப்புக் கிளவிலயயும்
பிரிநிலலக் கிளவிலயயும் உருப் படுத்தம் ச ய் கின் றன. இதில் ச ொல் லலடவு
அலடக்கப் பட்ட

வ ர்க்லககளின்

(nested

combinations)

வநொக்லகப்

பின் பற் றுகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக, airplane என்ற வநர்வில் நொம் propeller
அல் லது jet engine door -உடன் இரண்டொவது உறுப் பொக ் வ ரும் ஒரு பொகத்லத
உருவொக்குவலதப் பொர்க்கின் வறொம் . உறவின் ஒரு தில
ச ொல் லலடலவயும்
சபறவியலும் .

மறுதில

இறுதியொக

புலக்குறிப்புகள்

பிரிநிலலக்கிளவி

இலணப்புக்கிளவி

இல் லொமலிருந்தொல் ,

மற் றும்

ஒவரவலகயின்

இலணப் புக்கிளவி
ச ொல் லலடலவயும்
பிரிநிலலக்கிளவி
பல் கிய

உறவுகள்

விளக்கப் படொத பிரிநிலலக்கிளவிகளொக சபொருள் வகொள் ச ய் யப் படும் .
இலணப் புக்கிளவிகளும் பிரிநிலலக் கிளவிகளும் சிலனசமொழியம்
தவிர

பிற

உறவுகளொன

உள் ளடக்கு

சமொழியம்

வபொன்றவற் றிற் கும்

பயன்படுத்தப் படலொம் : ஒரு spoon ஒரு container ஆகவும் ஒரு piece of cutlery ஆகவும்
ஒவர மயத்தில் இருக்கும் . பிற வநர்வுகளில் உள் ளடக்குசமொழிகள் சதளிவொகப்
பிரிநிலலக் கிளவிகளொகும் : ஒரு albin என்பது ஒரு animal, human அல் லது plant
ஆகும் . threat என்பது person, idea அல் லது thing ஆகும் .
9.3.2.2.2 உண்லமத்தன்லம
லயொன்ஸ் (Lyons::1977) விலளவின் உண்லமத்தன் லமயின் (factivity)
அடிப் பலடயில் கொரணத்தின் வவறுபட்ட வலககலள வவறுபடுத்துகிறொர்.
• உண்லமத்தன் லம (factive): E1 என்ற நிகழ் வு E2-இன் கொரணவொக்கத்லத
உட்கீலட ச ய் யும் “to kill causes to die”.
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• உண்லமயில் லொத் தன் லம (non-factive): E1 என்ற நிகழ் வு

ொத்தியமொக அல் லது

அனுமொனமொக E2–ஐ உருவொக்கும் ; அல் லது E1 என்பது E2 என்ற ஏவதொ
நிகழ் லவ உருவொக்க விரும் பும் . “to search may to find”.
உண்லமயில் லொ தன்லம என்ற புலக்குறிப் பு கொரண உறவுடன் அந்த உறவு
இருக்கத் வதலவயில் லல என்பலதக் குறிப் பிடுவதற் கு ் வ ொ;க்கப் படும் .
அந்தப் புலக்குறிப் பு இல் லொலம வழுவொக உண்லமத் தன்லமலயக் குறிக்கும் .
9.3.2.2.3 மறுதலல
ஒவ் சவொரு உறவுக்கும் அதன்

மறுதலலயொன ( நஎந ளந) இலண

இருக்க வவண்டும் என்பது தரவுலமயத்தின் வதலவயொகும் . இருப் பினும் சில
உறவுகள் கருத்துரு அடிப் பலடயில் இருதில

உறவுகளொக இருக்கும் ; பிற

உறவுகள் அவ் வொறு இருக்கொது. உள் ளடக்கு/உள் ளடங் கு சமொழிய வநர்வில்
உறவு இரு தில களிலும் இருக்கும் . எடுத்துக்கொட்டொக, hammer என்பது hand tool
என்பதன்

உள் ளடங் கு சமொழியொகும் , hand tool என்பது hammer என்பதன்

உள் ளடக்கு சமொழியொகும் . மொறொக ் சிலனசமொழிய (சிலன முதல் ) உறவில்
உட்கீலடயொன தில
hand
finger
car
door
computer
diskdrive
finger மற் றும் hand

வவறுபடும் .

HAS_MERONYM
finger
HAS_HOLONYM
hand
HAS_MERONYM
door
HAS_HOLONYM
car
reversed
HAS_MERONYM
disk drive
reversed
HAS_HOLONYM
computer
என்ற வநர்வில் ொர்பு அல் லது உட்கீலட இரு தில களிலும்

சபொருந்தும் . car மற் றும்
சிலனசமொழிலய

door என்ற வநர்வில்

உட்கீலட

ச ய் யும் ,

car எப் வபொதும்

ஆனொல்

door

என்பது

door என்ற
car

என்ற

முழுசமொழியத்லத உட்கீலட ச ய் யத் வதலவயில் லல. computer மற் றும் disk
drive என்பனவற் றிற் கு எதிரிலடயொன

ொர்பு (opposite dependency) இருக்கின் றது:

disk drive என்பது computer என்பதன் பொகமொகும் , ஆனொல் ஒவ் சவொரு computer-உம்
disk drive -ஐ சகொண்டிருப் பதில் லல. ஒரு தில யில் கூறப் பட்டள் ள உறவுகள்
தரவுலமயத்தில்

தொனியக்கமொகத் தில திருப் பப் படுவதொல் , புலக்குறிப் பு

ச ய் யப் பட்டொல்

ஒழிய

உட்கீலடயின்

இவ் வவறுபட்ட

தில கலள

வவறுபடுத்திக்கொண்பது இயலொததொகும் . எனவவ reversed என்ற புலக்குறிப்பு
உட்கீலட ச ய் யப் படத் வதலவயில் லொதவற் றிற் வகொ கருத்துரு அடிப் பலடயில்
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சிறப் பில் லொதவற் றிற் வகொ அல் லொமல்

தொனியக்கமொன தில திருப் பத்தின்

விலளவுக்கு மட்டும் வ ர்க்கப் பட்டுள் ளது.
9.3.2.2.4. எதிர்மலை
எதிர்மலற (negation) என்ற புலக்குறிப்பு ஒரு உறவு இல் லல என்று
சவளிப் பலடயொகக் கூறும் .
macaque
HAS_MERONYM
tail
barbary ape
HAS_MERONYM
tail
negative
இம் மொதிரியொன புலக்குறிப் புகலள ் சில உட்கீலடகலள சவளிப் பலடயொகத்
தடுப் பதற் கொகப் பயன்படுத்த இயலும் . எடுத்துக்கொட்டொக, macaque என்பதற் கு
வொல் உண்டு. இயல் பொக, பொகங் கள் வலகப் பொட்டியலுடன் மரபுரிலமயொகப்
சபறப் படும் . இதன் அடிப் பலடயில் Barbary ape என்பது ஒரு வலக macaque-ஆக
ஒரு வொலலக் சகொண்டிருக்கும் . இருப்பினும் Barbary ape -க்கு வொல் இல் லல.
எனவவ negative என்ற புலக்குறிப் லபப் பயன்படுத்தி இந்தக் குறிப் லபத்
தலடச ய் யலொம் .
9.3.2.3 சமொழி அக உைவுகளின் துலண வலககள்
ச ொல் வலல
பன் சமொழியொகும் ;

1.5–இல்
இது

முக்கியமொன

ஒருசபொருள்

உறவு

பன் சமொழியக்

ஒரு

சபொருள்

குழுமம்

என்ற

கருத்து ் ொயலில் உட்கீடொக இருக்கிறது. ச ொல் வலல 1.5–இல் குறியொக்கம்
ச ய் யப் பட்டுள் ள பிற உறவுகள் , வவறுபட்ட ச ொல் வலகப் பொடுகளுடனொன
(Parts of Speech (POS)) சதொடர்புகளின் எடுத்துக்கொட்டுடன் அட்டவலண 1–இல்
தரப் பட்டுள் ளது. அட்டவலண 1: ச ொல் வலல 1.5–இன் உறவுகள் .
உைவு

ச ொல் வலகத்

எடுத்துக்கொட்டு

யூசரொச ொல் வலல

man/woman;

Yes

slicer/knife
head/nose
buy/pay
walk/move
kill/die

Yes
Yes
SUBEVENT or CAUSE
HYPONYMY
Yes

HYPONYMY
MERONYMY
ENTAILMENT
TROPONYM
CAUSE

சதொடர்ப்
noun/noun; verb/verb;
adjective/adjective
noun/noun
noun/noun
verb/verb
verb/verb
verb/verb

ALSO SEE

verb/adjective

DERIVED
FROM
ANTONYM

adjective/adverb

beautiful/beatifuly

Yes

noun/noun; verb/verb

heavy/light

Yes

ANTONYMY

No
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ATTRIBUTE

noun/adjective

size/small

XPOS_HYPONYM

RELATIONL

adjective/noun

atomic/ atomicbomb

PERTAINS TO

ADJ
SIMILAR TO

adjective/adjective

ponderous/heavy

No

PARTICIPLE

adjective/verb

elapsed/elapes

No

இறுதி

ச ங் குத்து

வரில

எந்த

உறவுகள்

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

எடுக்கப் பட்டுள் ளன அல் லது பிற உறவுகளொக மொற் றப் பட்டுள் ளன என்று
கொட்டுகின் றது.
9.3.2.3.1. ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்
ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்
குழுமங் களிலொன
சகொள் லக

தரவுலமயத்தின்

அடிப் பலடயில்

ச ொற் களும்

தொன்

ஒவர

அலமப் புக்கு

எல் லொப்

ஒருசபொருள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
அடிப் பலடயொகும் .

சபொருண்லம

பன் சமொழியக்

ொர்ந்த

நிகரொன

குழுமத்லத ்

ொரும் .

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் என்பதற் கு முலறயொன வலரயலற விளக்கம்
வலய் பினிஸ் (Leibniz) என்பவரொல் தரப் பட்டுள் ளது: இந்த மூலவளங் கள் ஒரு
தகவல் மீட்பு

பயன்பொட்டில்

அதன்

வதலவக்கொகக்

களப் பரிவ ொதலன ்

ச ய் யப் படும் . இறுதியொன வநொக்கம் , எல் லொ சமொழிகளுக்கும் தகவலின்
சபொருண்லம

வலகப் பொட்டின்

நிலலவபறொக்கத்திற் கு

முலனவதும்

வதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட சமொழியில் அல் லது ஒரு பயன்பொட்சடல் லலக்குட்பட்ட
சமொழிகளில் இயங் கும் பயன்பொடுகளின் உருவொக்கத்திற் கு மூலங் கலளத்
தருவதுமொகும் .
ஒரு

சவளிப் பொட்டிற் குப்

பதிலொக

மற் சறொரு

சவளிப் பொட்லட

இடம் சபயர்க்கும் வபொது இடப் சபயர் சி
்
நிகழ் ந்துள் ள வொக்கியத்தின்
உண்லம

மதிப் பு

மொறொவிட்டொல்

அந்த

இரு

சவளிப் பொடுகளும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் .
இருப் பினும் உண்லமயொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள ஒரு சமொழியில்
கொண்பது அரிதொகும் . எனவவ மில் லர் மற் றும் சபல் பொம் (Miller and Fellbaum, 1990)
“சபொருண்லம ஒற் றுலம” (semantic similarity) என்ற வலுவற் ற ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக்

கருத்து ்

ொயலலப்

பயன்படுத்தக்

கூறுகின்றனர்.

இது

பின் றுமொறு வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் படுகிறது:
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C

என்ற

ஒரு

சமொழியில்

சூழலில்

ஒன்றுக்குப்

C-இல்

பதிலொக

மற் சறொன்லற இடம் சபயர்ப்பது உண்லம மதிப் லப மொற் றவில் லல
என்றொல் அலவ ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொகும் .
ச ொல்

அர்த்தங் களுக்கிலடயில்

அனுமதிக்க

இம் மொதிரியொன

ஒருசபொருள்

சூழல்

பன் சமொழிய

வபொதுமொனதொகும் .

உறலவ

மில் லர் மற் றும்

சபல் பொம் (Millar and Fellbaum:1990) மற் றும் குரூஸ் (Cruse:1986) என்பவர்கலளப்
பின் பற் றினொல் ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் என்பது

மன்பொட்டு உறவு என்று

சதளிவொகத் வதொன்றுகிறது; அதொவது X என்பது சபொருண்லம அடிப் பலடயில்
Y

உடன்

மமொக

இருக்கும் ;

உள் ளடக்கு/உள் ளடங் கு

சமொழியம்

மனற் றதொகும் .
யூவரொ ச ொல் வலலயில் உருப சதொடரியல் வவறுபொடுகள் , அலடயொள வழக்கு,
நலட,

கிலடசமொழி

வவறுபொடுகள்

அல் லது

ச ொல் லின்

பயன்வழி

பயன்பொட்டின் வவறுபொடுகள் இலவசயொழிய ஒவர பரப்சபல் லலக்குட்பட்ட
இருப் புப் சபொருள்

குறிப் பிடும்

இரண்டு

அடிப் பலடயில்

மமொனலவ

என்று

ச ொற் கள்

சபொருண்லம

கருதப் படும் .

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகளொக இருக்கும் இரண்டு ச ொற் கலள வவறு எந்த சபொருண்லம
உறவொலும் சதொடர்புபடுத்த இயலொது என்பது வமற் ச ொன்ன ஒருபடித்தொன
சகொள் லககளிலிருந்து கிலடக்கிற கூடுதல் நலடமுலற

ொர்ந்த அளவீடு

ஆகும் . எடுத்துக்கொட்டொக இதன் படி பின்வரும் மொறிகள் ஒவர ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமத்லத ்

ொரும் .

{people, folks}
{cop, pig, policeman, police officer}
ஆனொல் இது “person” மற் றும் “police force” என்பன (சமொழிப் பயன்பொட்டின் பல
வநர்வுகளில் இலவ ஒன்லறசயொன்று இடம் சபயர்க்கும் என்றொலும் ) இந்த
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள ்

ொர

இயலொதன

என்று

சபொருள் படும் : ஏசனன்றொல் இவற் லற உறவுபடுத்தப் பயன்படுத்தப் படும்
“அங் கத்தினர்-குழு (member – group) என்ற மற் சறொரு சபொருண்லம உறவு
இருக்கின் றது.
உண்லமலயக்

கூறினொல்

ச ொல் வலகப் பொட்லடக்
அனுமதிக்கின் றது.

கடந்து

எ.கொ.

ச ொல் வலகப் பொடுகளுக்கு
பயன்படுத்தும்

பல

ச ொல் வலகப் பொட்லடக்

“shot

இந்த

வலரயலற

ஒருசபொருள்
N”,

இலடயிலொன

“shoot
வவறுபொடு

ஒழுங் குமுலறகளுக்கு
கடந்த

ஒருசபொருள்

விளக்கம்

பன் சமொழியத்லத
V”.

இருப்பினும்

ச ொல் வலல

1.5-ஐ

முக்கியமொனதொலகயொல்
பன் சமொழியத்திற் கு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

250
(உள் ளடங் குசமொழியத்திற் கும் )

தனியொன

உறலவப்

பயன்படுத்த

முடிவு

ச ய் யப் பட்டுள் ளது: XPOS_NEAR_SYNONYMY..
வமற் ச ொன்ன உரிலமக்கூற் லறப் சபயர்களுக்கும் விலனகளுக்கும்
பின் வருமொறு வொய் பொடகக் கூறலொம் :
•

சபயர்1-ஐ

எந்த

வொக்கியத்திலும்

சபயர்1-இன்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியொகவரும் மற் சறொரு சபயர்2-ஐ ஒரு உலரக்வகொலவயில் ஒரு
இருப் புப் சபொருலள
சபயர்த்சதொடரின்

அலடயொளம்
தலலயொக

கொணப்

வரும்

பயன்படுத்தப் படும்

சபொருண்லம

சீரின்லமலய

விலளவிக்கொமல் அவத சபயர்த்சதொடரின் தலலயொகப் பயன்படுத்த இயலும் .
• விலன1-இன் ஒருசபொருள் பன் சமொழியொக வரும் மற் சறொரு விலன2-ஐ ஒரு
உலரக்வகொலவயில்

ஒரு

இருப் புப்சபொருலள

அலடயொளம்

கொணப்

பயன்படுத்தப் படும் விலனத்சதொடரின் தலலயொக வரும் விலன1-ஐ எந்த
வொக்கியத்திலும் சபொருண்லம சீரின்லமலய விலளவிக்கொமல் அவத விலனத்
சதொடரின் தலலயொகப் பயன்படுத்த இயலும் .
இதிலிருந்து

சபயர்களுக்கும்

விலனகளுக்கும்

முலறவய

பின் வரும்

வ ொதலனகள் ஆக்கப் படுகின்றன.
Test 1

Synonymy between nouns
If it is (a/an) X then it is also (a/an) Y
If it is (a/an) Y then it is also (a/an) X
If it is fiddle then it is a violin
If it is a violin then it is a fidle
Synset variants (fiddle, violin)
Test 2
Synonym between verbs
If something/someone/it Xs then something/someone/it Ys
If something/someone/it Ys then something/someone/it Xs
If something/someone/it begins then something/someone/it starts
something/someone/it starts then something/someone/it begins
synset variants: {begin, start}
ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்திற் கும்
இடம் சபயர்க்கும்
வொக்கியங் கள்
உள் ளடங் குசமொழியத்லதப் வபொலொகும் ; ஒரு வவறுபொடு என்னசவன் றொல்
உள் ளடங் குசமொழிகள்

ஒன்லறசயொன்று

விலக்குவன,

ஆனொல்

உள் ளடங் குசமொழிய உறலவக் சகொண்ட ச ொற் கள் பகுதி ஒன்லறசயொன்று
இடம் சபயர்ப்பனவொகும் . பல வநர்வுகளில் ச ொற் களுக்கிலடயில் சநருங் கிய
உறவு கொணப் படும் . இருப்பினும் அவற் லற ஒருசபொருள்
குழுமத்தின்

உறுப்பினர்களொகக்

சகொள் வதற் குப்

பன் சமொழியின்

வபொதுமொன

இல் லொதிருக்கும் . அதொவது அலவ முந்லதய ஒருசபொருள்

சநருக்கம்

பன் சமொழிய ்
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வ ொதலனயில் சதளிவொன மதிப் சபண் சபறொதிருக்கும் அல் லது அவற் றின்
உள் ளடங் கு

சமொழிகள்

ஒன்லறசயொன்று

(hyponyms)

இயலொதிருக்கும் . இந்த வநொ;வுகள்

இடம் சபயர்க்க

அண்லம ஒருசபொருள்

பன் சமொழியம்

(NEAR_SYNONYM) என்று கூறப் படும் .
Test 3

Near_synonymy between nouns that differ in range of hyponymys.
If it is a/an X then it is also a kind of Y but you usually do not call Zn Ys
If it’ is a/an Y then it is also a kind of X but you usually do not call
Zm Xs
Zn are hyponyms of X, Zm are hyponyms of Y
If it is a tool them it also an instrument but you usually do not call hammers, screw
drivers, etc instruments
If it is an instrument then it is also a tool but you usually do not call measure
instruments, musical instruments, etc. tools
tools NEAR_SNYNONYM instrument
instrument NEAR_SYNONYM tools
அண்லம ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறலவப் பயன்படுத்தி நொம் உள் ளடங் கு
ச ொற் களின்

குழுமங் கலளத்

தனியொக

லவத்திருக்க

இயலும் ;

அவத

மயத்தில் பிற துலண உள் ளடங் கு சமொழிகலளவிட இரண்டு ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமங் கள்

சபொருண்லமயொல் அண்லமப் பட்டிருப் பதொகக்

குறியொக்கம் ச ய் ய இயலும் . எ.கொ. tool versus body, instrument versus fruit which are all
subtypes of object.
ச ொல் வலல

1.5

வவறுபட்ட

ச ொல் வலகப் பொடுகளுக்கிலடயில்

கடுலமயொன பிளலவ நிலலநிறுத்தியுள் ளது; ஆனொல் யூவரொ ச ொல் வலலயில்
ச ொல் வலகப் பொட்லடக் கடந்து சவளிப்பலடயொன உறவுகள் வநர்கின் றன.
முதலில் விளக்கவவண்டிய உறவு ச ொல் வலகப் பொட்லடக் கடந்த ஒருசபொருள்
பன் சமொழியம் , எ.கொ. “move” என்பதற் கும் “movement” என்பதற் கும் இலடவய
உள் ள

உறவு.

குறிப் பிடத்தக்க

ச ொல் வலகப் பொட்டு
வவறுபொடுகளுக்கு

வவறுபொடு

சபொருண்லமயில்

வழிவகுக்கின்றது

(சபயர் ்

ச ொல் லொக்கங் களின் பங் சகடுப் பொளர் குலறப் பு வபொன்றலவ); இருப் பினும்
பல வநர்வுகளில் சமொழிகள் ஒவர சூழல் அல் லது நிகழ் வு இவற் றிற் குப் சபயரிட
சபயர்,

விலன,

சதரிவுச ய் யும்

அல் லது

சபயரலட

ொத்தியத்லதத்

ச ொல் வலகப் பொட்டில்

சபொருந்தொத

என்பனவற் றிற் கு

தருகின் றது.
பல

இலடயில்

சமொழிகலளக்

வநர்வுகள்

உள் ளன;

கடந்து
இவற் லற

வவறுபட்ட உருப-சதொடரியல் உறவுகளொல் தொன் சமொழிசபயர்க்க இயலும் .
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சமொழி
ஆக்கம்

கடந்த

ச ொல் வலகப் பொடு

உறவுகள்

சபரும் பொன்லமயும்

ொர்ந்ததொகும் . ஆனொல் மிக வவறுபட்ட சபொருண்லமகலள இந்த

ஆக்கங் களுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும் . எ.கொ. cut என்பது நிகழ் வொகவவொ
நிகழ் வின் விலளவொகவவொ வரலொம் . இந்தத் தகவலல எப் வபொதும் ஊகம்
ச ய் ய

இயலொதொலகயொல்

பயனுள் ளதொகும் .

இங் கு

ஒருசபொருள் பன் சமொழி
பகுதிகளில்

இந்த

உறலவ

ச ொல் வலகப் பொட்லடக்

உறவுகள்

பற் றிக்

ச ொல் வலகப் பொடு

சவளிப் படுத்துவது
கடந்த

கூறப் படும் .

கடந்த

அண்லம-

பின் னர்

உள் ளடங் கு

வரும்

சமொழியம் ,

எதிர்சமொழியம் கொரண உறவுகள் விளக்கப் படும் . இந்த எல் லொ வநர்வுகளிலும்
வலக

மொற் றம்

என்பனசவல் லொம்
இருப் பொன் கலளக்
என்பனலவகளுக்கு

இல் லல.
சூழல்

சபயர்கள் ,

மற் றம்

குறிப் பிடும் .

விலனகள் ,

சபயரலடகள்

நிகழ் வுகலள அல் லது 2-ஆவது நிரல்
cutting

இலடயிலுள் ள

மற் றும்

event

cuting

instrument

ச ொல் வலகப் பொட்லடக்

கடந்த

உறவுகளின் வலக மொற் றம் ROLEs என விளக்கப் படும் .
ச ொல் வலகப் பொட்லடக்

கடந்த

வலக-உறுதி

உறவுகலள ்

ச ொல்

இலணகளுக்கு இலடயில் வரும் சதொடரியல் வவறுபொட்லட சவளிப் பலடயொக
ஈடுச ய் யும்

ட்டங் கலளப் பயன்படுத்தி வ ொதலன ச ய் யலொம் . பின் வரும்

வ ொதலனகள்

சபொதுவொகப்

சபயர்களுக்கும்

விலனகளுக்கும்

இலடயில்

வரும் ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறலவ சவளிப் படுத்தும் .
Test 4 XPOS_Near_Synonymy between nouns and verbs
If there is a case of a/an X then something/someone/it Ys
If something/someone/it Ys then there is a case of a/an X
movement N XPOS_NEAR_SYNONYM move V
move V XPOS_NEAR_SYNONYM movement N
உள் ளடங் கு சமொழியத்திற் கும் ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்திற் கும் இலடயில்
உள் ள வவறுபொடு சதளிவொனது அல் ல. சிலவநரங் களில் கருத்துருக்கள் மிகக்
குலறந்த

சிறப் புப்பண்லப

கொட்டி

அண்லமப் படுவனவொக

இருக்கலொம் .

ச ொல் வலகப் பொட்லடக் கடந்த உறவுகளின் வநர்வுகளில் movement மற் றும் move
என்பனவற் லறப் வபொல் ச ொற் களுக்கிலடயில் வலுவொன உருபனியல் ொர்ந்த
சதொடர்பு

விரும் பப் படும்

என்ற

கூடுதலொன

நிபந்தலனகலள

வடிவலமக்கலொம் .
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முந்லதய
நிகழ் வுகளுக்குப்

வ ொதலன

இயக்கமில் லொ

சபொருந்துசமன்றொலும் ,

மற் றும்

அடுத்த

இயக்கமுள் ள

வ ொதலனகள்

இயக்க

மற் றும் நிலலயொன நிகழ் வுகளுக்கு மட்டுதொன் பயன்படும் .
Test 5

XPOS_Near_Synonymy between event-denoting nouns and verbs
If a(n) X takes place then something/somebody/it Ys
If something/somebody/it Ys then a/an X takes place
movement N X_POS_NEAR_SYNONYM move V
move V X_POS_NEAR_SYNONYM movement N

Test 6

XPOS_Near_Synonymy between event-denoting nouns and verbs
If there is a state of X then something/someone/it Ys
If something/someone/it Ys then there is a state of a/an X
sleep N X_POS_NEAR_SYNONYM sleep V
sleep V X_POS_NEAR_SYNONYM sleep N
to exist (X) X_POS_NEAR_SYNONYM existence (Y)
existence (Y) X_POS_NEAR_SYNONYM to exist (X)

அடுத்த வ ொதலனகள் முந்லதய வ ொதலனகலளப் வபொன்றனலவயொகும்
ஆனொல்

அலவகள்

இயக்கமிலொ

நிலலகலளக்

குறிப் பிடும்

சபயரலடகள் /விலனயலடகள் மற் றும் சபயர்கள் அல் லது விலனகளுக்குப்
பயன்படும் . சபயரலடகள் /விலனயலடகள் ஒவர வொக்கியத்தில் இலணப்பு
விலன (copula) வருவலத வவண்டும்
வவறுபடும் .
Test 7

Test 8

என்ற அளவில்

இந்த ் வ ொதலன

XPOS_Near_Synonymy
between
state_denoting
adjectives/adverbs
If there is a state of X then something/someone/it is Y
If something/someone/it is Y then there is a state of a/an X
poverty N X_POS_NEAR_SYNONYM poor A
poor A X_POS_NEAR_SYNONYM poverty N
XPOS_Near_Synonymy
between
state_denoting
adjectives/adverbs
If something/someone/it Xs then something/someone/it is Y
If something/someone/it is Y then something/someone/it Xs
to live (X) X_POS_NEAR_SYNONYM alive (Y)

nouns

and

verbs

and
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alive (Y) X_POS_NEAR_SYNONYM to live (X)
9.3.2.3.2 உள் ளடங் கு சமொழியம்
சபல் ஃபொம்
சமொழியம்

(Fellbum:1998) என்பவர் விளக்குவது வபொல்

மிக

ச ொல் வலலகள்
சமொழிய ்

உள் ளடங் கு

அடிப் பலடயொன

உறவொகும் ;

இலத ்

சுற் றிதொன்

கட்டப் படுகின்றன.

பின் வருவது

வபொன்ற

உள் ளடங் கு

ங் கிலி

உறவுகள்

அறிவு

அடிப் பலடக்கு

அல் லது

ச ொற் களஞ் சியத்திற் கு (அகரொதிக்கு) முதுசகலும் பு வபொன்று உள் ளன. இதன்
வழியொக 1000-க்கும் வமற் பட்ட சிறப்புக் கருத்துக்களுக்கு இயல் பொன வழியில்
வளமொன சபொருண்லம ் சிறப் பீடுகலளப் மரபுரிலமயொகப் சபற இயலும் .
Taxi HAS_HYPERONYM
HAS_HYPERONYM
HAS_HYPERONYM

car
vehicle
object

HAS_HYPERONYM
HAS_HYPERONYM
HAS_ HYPERONYM

motor

vehicle
instrument

entity.

ச ொல் வலலயில் பல் உள் ளடக்கு சமொழிகள் (multiple hyperonym) சில
மயங் களில் குறியொக்கம் ச ய் யப் பட்டுள் ளன. யூவரொ ச ொல் வலலயில் பல்
உள் ளடங் கு சமொழிய உறவுகலள மிக விரிவொகக் குறியொக்கம் ச ய் வதற் கு
முயற் சிகள் ச ய் யப் பட்டுள் ளன. இருப்பினும் இது அனுமதிக்கப் படும் வபொது
படிநிலல

அலமப்புகள்

மரபுரிலமலய ்

விலரவில்

ச யல் படுத்தியும்

மிக ்

சிக்கலொனதொக

பயன்படுத்தியும்

மொறும் ;

இலயபுத்

தன் லம

ரிபொர்க்கப் பட வவண்டும் . எந்த படிநிலல அலமப் பும் அதன் பண்லப ்
ரிபொர்க்க

வவண்டி

ஒரு

விரிதரவொல்

அல் லது

ஏதொவது

ச யலொல்

பரிவ ொதலன ச ய் ய இயலும் பண்புக்கூறுகளொல் சபருக்கம் ச ய் யப் பட
வவண்டும் .
உள் ளடக்கு சமொழியமும்

உள் ளடங் கு சமொழியமும்

மறுதலலயொன

உறவொகும் ; இலவ வகுப் பு உள் ளடக்கம் (class inclusion) என்ற கருத்துரு ்
ொயலுடன் ஓரளவுக்குப் சபொருந்தும் ; லு என்பது ஒருவலக X என்றொல் X
என்பது Y-இன் உள் ளடங் கு சமொழியொகும் மற் றும் Y என்பது X-இன் உள் ளடக்கு
சமொழியொகும் .

இவ் விரு

உறவுகளும்

மனற் றதும்

(asymmetric)

கடலவத்

தன் லமயுமொனதொகும் (transitives). ஒரு குறிப் புலர சூழலில் ஒரு உள் ளடக்கு ்
ச ொல் (கூடுதல் சபொதுவொன வகுப் பு) உள் ளடங் கு ் ச ொல் லல (சிறப் பொன
துலண வலக) இடம் சபயர்க்கும் ஆனொல் வநர்மொறொக நிகழ் வதில் லல என ஒரு
உள் ளடங் குசமொழிய உறவு உட்வகொள் ச ய் யும் . குறிப் புலர ் சூழல் என்பது
குறிப் பீடு ச ய் யும்

பரப் சபல் லல கருத்தில்

சகொள் ளப்படும்

சூழலொகும் .

கருத்திற் சகொள் ளப் பட்ட ச ொற் களின் அல் லது சூழலின் இலக்கணம்

ொர்ந்த,
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சிறப் பு

வழக்கு

ொர்ந்த,

சபொருண்லமலய ்

பயன்வழியியல்

ொரொத

பண்புகள்

ொர்ந்த

மற் றும்

விட்டுவிடப்படும் .

பிற
இந்தக்

கட்டுப் பொடுகளின் அடிப் பலடயில் உள் ளடக்கு சமொழியொல் குறிப் பிடப் படும்
இருப் புப் சபொருள் களின் குழுமத்தில் உள் ளடங் கு சமொழியொல் குறிப் பிடப் படும்
இருப் புப் சபொருள் களின் குழுமத்தின் முழு உட்படுத்தமும் இருக்க வவண்டும் .
உண்லமயொன உள் ளடங் கு சமொழிய உறவில் விலளவதற் குப் பல் துலண
உள் ளடங் கு

சமொழிகள்

கட்டுப் பொடொகும் .

இதன்

இருக்க

வவண்டும்

என்பது

கூடுதலொனக்

சபொருள்

உள் ளடங் கு

சமொழியின்

குறிப் பீடு

உள் ளடக்கு சமொழியின் குறிப் பீட்டிற் கு ் மமொனதொக இருக்கொது என்பதொகும் ;
அதொவது அது ஒரு சபொருத்தமொன துலணக் குழுமமொக இருக்கவவண்டும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்திற் குக் கூறப் பட்ட அவத இடப்சபயர் சி
் க்
சகொள் லகலயத் தொன் உள் ளடங் கு சமொழிய உறவுகளுக்கும் பயன்படுத்த
இயலும் ; ஆனொல்

இது ஒரு தில க்கு மட்டும்

சபொருந்தும் ; இருப்பினும்

குறிப் பிடுவதில் வவறுபொடுகலளத் சதளிவொகப் சபற வ ொதலனகள் சபொது ்
சிறப் புத்

சதொடர்களொல்

விரிவுபடுத்தப் பட்டுள் ளன.

முலறயொன

இடப் சபயர் சி
் வொக்கியங் களுடன் கூடவவ பின் வருமொறும் கூற இயலும் :
W1, W2என்ற இலண ச
்
ொற் கள் வ ொதலன

ட்டத்திற் குப் சபொருத்தமொக

இருந்தொல் ,

உள் ளடங் கு

W1,

W3

என்பன

துலண

சமொழிகளொக

இருக்கும் படி W2-வுடன் சதொடர்புள் ள இ ் ட்டத்தில் சபொருந்தும் W3
என்ற

மற் சறொரு

ச ொல்

இருக்க

வவண்டும் .

துலண

உள் ளடங் கு

சமொழிகளின் இருப்பு ஒரு உண்லமயொன உள் ளடங் கு சமொழிய உறலவ
நிறுவுவதற் குத் வதலவயொனதொகும் .
அடுத்துவரும்

பரிவ ொதலனயில்

உள் ளடங் கு

சமொழிக்கும்

உள் ளடக்கு

சமொழிக்கும் இலடயில் வரும் மூன்று உள் ளுலற உறலவ சவளிப் படுத்த
வவறுபட்ட சபயர்ப்புலரகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
Test 9

Hyponymy-relation between nouns
A/an X is a/an Y with certain properties
It is a X and therefore also a Y
It is a X thenit must be a Y
car N HAS_HYPERONYM vehicle N
vehicle HAS_HYPONYM car N

சிறப் பீடு ச ய் யும் சதொடர்கள் இல் லொமல் , இந்த ் வ ொதலனலய ஒருசபொருள்
பன் சமொழியத்திற் கும் பயன்படுத்த இயலும் . அடுத்த வ ொதலன வலககள் ,
பரம் பலரகள் ,

இனங் கள்

மற் றும்

சின்னங் கள்

(brands)

இவற் றிற் கு
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இலடயிலுள் ள

ஒரு

கூடுதல்

சிறப் பு

வலக

உள் ளடங் கு

உறலவக்

கொட்டுகின் றது.
Test 10

இந்த ்

Hyponymy-relation between nouns of species and classes, which is
reflected by the explicit hyponymy nouns such as sort/kind, type, race,
species
A/an X is a kind/type/race/species/brand of Y(s)
the converse of the above
Mercedes N HAS_HYPERONYM
car N
car N HAS_HYPONYM Mercedes N
வ ொதலனலய ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்திற் குப் பயன்படுத்த

இயலொது.
பின் வருவது

விலனகளுக்கிலடயில்

உள் ளடங் கு

சமொழியத்லத ்

வ ொதலன ச ய் ய உதவும் சபொதுவொன அளவீடு ஆகும் .
‘He is X-ing’ என்பது ‘He is Y-ing’ என்பலத உட்படுத்தி ஆனொல் அதனொல்
உட்படுத்தப் படொதிருந்தொல் ஒரு விலன ஒருசபொருள்
குழுமம்

என்ற

Y

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

பன் சமொழியக்

குழுமத்தின்

ஒரு

உள் ளடங் கு சமொழியொகும் .
இந்தப் சபொதுவொன வ ொதலன வபொதுமொனதல் ல ஏசனன்றொல் இது உள் ளடங் கு
சமொழிய

உறவுகளொல்

விலனகளுக்கும்

கூடுதல்

(hyponymy

relation)

சதொடர்புபடுத்தப் படும்

சபொதுலமயொன உட்படு உறவினொல்

(entailment

relation) சதொடர்புபடுத்தப் படும் விலனகளுக்கும் இலடயில் வவறுபொட்லடத்
தரவில் லல.

இந்த ்

வ ொதலனயின்படி

உள் ளடங் கு

உறவொல்

சதொடர்புபடுத்தப் படொத V1 என்பது ‘to snore’ என்றும் V2 என்பது ‘to sleep’ என்றும்
இருக்கவியலும் . He is snoring என்பது He is sleeping என்பலத உட்படுத்தும் ; ஆனொல்
‘He is snoring என்பது ‘He is sleeping’ என்பதொல் உட்படுத்தப் படொது.
இந்த ் வ ொதலன கூடுதல் சிறப் பொன சதொடரொக மறு உருவொக்கம்
ச ய் யப் பட வவண்டும் . ஓவ் சவொரு உள் ளடங் கு சமொழியும் அதன் உள் ளடக்கு
சமொழி சதொடரியல் அடிப் பலடயில் அலடப் படுத்தப் பட்ட அதன் உள் ளடக்கு
சமொழி

சகொண்ட

உள் ளடங் கு

ஒரு

சபயர்புலரயொக

சமொழி/உள் ளடக்கு

சமொழி

(paraphrase)

இருப் பதொல் ,

என்பதற் கொன

நொம்

முலறயொன

அளவீட்லடப் பின் வறுமொறு கூறலொம் :
Test 11

Hyperonymy/Hyponymy between verb synsets
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To X is to Y + AdvP/AdjP/AdjP/NP/PP
To Y is to X + AdvP/AdjP/NP/PP
{to run} (X) AS_ HYPERONYM {to go} (Y)
{to og} (Y) AS_HYPONYM {to run} (X)
அண்லம

ஒருசபொருள்

வகுப் புகலள ்

பன் சமொழியத்லதப்

வபொன்று

ொர்ந்த ச ொற் களுக்கு இலடயில்

வவறுபட்ட

ச ொல்

உள் ளடங் கு சமொழியம்

நிறுவப் பட வவண்டும் . இந்த உறவும் மறுதலல இலணகளொக வரும் . முந்லதய
பகுதியில் ச ொல் வகுப் லபக் கடந்து ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறவுகளுக்கு ்
சில வ ொதலன வொக்கியங் கலளப் பொர்த்வதொம் . சகொள் லக அடிப் பலடயில்
சிறப் பீட்டின் வவறுபொட்லட சவளிப் படுத்த சில வ ர்க்லககளுடன் உள் ளடங் கு
சமொழிய வ ொதலனகளுக்கு அடிப் பலடயொக இந்த ் வ ொதலனகலளயும்
பயன்படுத்த இயலும் .
Test 12

XPOS_HYPONYMY OF nouns and verbs denoting events
If a/an X takes place then something/someone/it Ys + NP, PP (in a certain way)
If something/someone/it Ys then there is a/an X takes place
{election} N (X) HAS_XPOS_HYPERONYM {to vote} V (Y)
{to vote} V (Y) HAS_ XPOS_HYPONYM

இந்த

மதிப் சபண்களின்

மறுதலல

{election} (X)

உள் ளடங் குசமொழியத்தின்

திருத்தத்திற் குக்

சகொண்டுச ல் லும் :

விலன

விலனயிலிருந்து-உள் ளடக்குசமொழி-சபயர்.

அல் லது

சதளிவொன
எதிர்நிலல

வநர்நிலல

மதிப் சபண்லணயும்

மதிப் சபண்லணயும்

உள் ளடங் குசமொழிய

சபயரிலிருந்து-உள் ளடக்குசமொழி-

உறலவக்

மறு

தில

சகொண்டிருப்பது

லகயொளுவவொம் .

ஒரு

தில

சதளிவொன
வலர

அடுத்த

நொம்

வ ொதலன

இயக்கமற் ற சூழல் அல் லது நிலலகலள சவளிப் படுத்தும் ; சபயர்கள் மற் றும்
விலனகள் என்பனவற் றிற் கு மட்டும் பயன்படுத்தப் படும் :
Test 13

XPOS_Hyponymy between state denoting nouns and verbs
If there is a state X then something/someone Ys + NP, PP (in a certain way)
If someone/something/it Ys then a state of a/an certain X applies
{paranoia} (Y) HAS_XPOS_ HYPERONYM to fear (X)
To fear HAS_XPOS_HYPONYM paranoia (Y)
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அடுத்த வ ொதலன இயக்கமற் ற சூழல் அல் லது நிலலகலளக் குறிப் பிடும்
சபயரலடகளுக்கும்

/விலனயலடகளுக்கும்

சபயர்களுக்கும்

இலடயில்

உள் ள உள் ளடங் கு உறலவ சவளிப் படுத்தும் .
Test 14

XPOS_Hyponymy between state-denoting nouns and adjectives
If there is a state X then something/someone/it is Y in a certain way
If someone/something/it Ys then a state of a/an certain X applies
{brain-death} (Y) HAS_XPOS_ HYPERONYM
{dead} (X)
{dead} (X) HAS_HYPONYM {brain-death} (Y)
XPOS_ HYPERONYM உறலவ ஓர் வகுப் பு சபயரலட மதிப்புகலளத் தலலலம ்
ச ய் யும் சபயர்கலள உறவுபடுத்துவதற் குப் பயன்படுத்த இயலும் .
size XPOS_ HYPERONYMs small, big, medium
colour XPOS_ HYPERONYMs black, white, blue, green, yellow, red
taste XPOS_ HYPERONYMs sour, sweet, bitter
shape XPOS_ HYPERONYMs round, rectangular, cubie, triangular, oval
ச ொல் வலல

இந்வநர்வுகசளல் லொம்

1.5-இல்

சபயரலடகளுக்கும்

இலடவய

சதொடர்புபடுத்தப் படுகிறது.

உள் ள

இறுதியொக

அலட

சபயர்களுக்கும்
உறவொகத்

(ATTRIBUTE)

அடுத்த ்

வ ொதலன

நிலல

விலனகளுக்கும் (static verbs) சபயரலடகளுக்கும் இலடவய உள் ள உள் ளடங் கு
சமொழிய உறலவப் சபறுவதற் குப் பயன்படுத்தப் படும் .
Test 15

Xpos_Hyonymy between state-denoting verbs and adjectives/ adverbs
If something/someone/it is Y then something/someone/it Xs +
AdvP/AdjP/NP/PP
horrified (Y) HAS_XPOS_HYPERONYM to fear (X)
to fear (X) HAS_ XPOS_HYPONYM horrified (Y)

9.3.2.3.3 எதிர்சமொழியம் (Antonymy)
எதிர்சமொழியம் “to ascend” மற் றும் “to descend”, “good” மற் றும் “bad”, அல் லது
“justice” மற் றும் “injustice” என்ற ச ொல் எதிர்நிலலகலளத் சதொடர்புபடுத்தும் .
எதிர்சமொழியம் என்பது
கருத்து ் ொயலின்

மன்பொட்டு உறவொகும் ; ஆனொல் இது எதிர்நிலலக்

சபரிய

பரப் சபல் லலலயக்

குறியொக்கம்

ச ய் வதொல்

இலதப் பற் றிக் கூடுதலொக ் ச ொல் ல இயலும் . எடுத்துக்கொட்டொக, “rich” மற் றும்
“poor” என்பன இறுதி எல் லலகளுக்கு இலடயில் பல மதிப் புகலளக் சகொண்ட
அளவு ொர் எதிர்மலறகளொகும் (sclar opposites). “dead” மற் றும் “alive” என்பன
துலணநிலல எதிர்மலறகளொகும் (complementary opposites) (Cruse,1987).
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எதிர்சமொழியம்

ச ொல்

வடிவங் களுக்கு

இலடயிலொ

அல் லது

ச ொற் சபொருண்லமகளுக்கு இலடயிலொ இருக்கிறது என்பதில் சதளிவில் லல.
எடுத்துக்கொட்டொக,
அர்த்தங் களில்
உள் ளுணர்வு

மற் றும்

appearance

ஒருசபொருள்
ஒவ் சவொரு

என்பது

arrival

பன் சமொழிகளொகும் ;

ச ொல் லுக்கும்

சபொருத்தமொன

ஆனொல்

சபொருத்தமொன

சமொழியியல்

எதிர்சமொழிகள்

வவறுபட்டனவொகும் என்று சதரிவிக்கிறது (disappearance and departure). இலதப்
சபொறுத்தவலரயில்

யூவரொ

ச ொல் வலல

மில் லரின்

ச ொல் வலலயில்

ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்ட தீர்லவ ஏற் றுக்சகொள் ளும் ; அதொவது எதிர்சமொழியம்
ச ொல்

வடிவங் களுக்கு

இலடவய

உள் ள

உறவொகும் .

ச ொல்

சபொருண்லமகளுக்கு அதொவது ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு
இலடயில் உள் ளன அல் ல. எனவவ வமற் கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் எதிர்சமொழிய
உறவு appearance மற் றும் disappearance என்ற ச ொல் வடிவுகளுக்கும் arrival மற் றும்
disparture என்ற ச ொல் வடிவுகளுக்கும் இலடவய உள் ள உறவொகக் கருதப் படும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்தின் பிற மொறிகளுக்குப் சபொருந்தும்
எதிர்சமொழியத்தின்
உறலவப்

இந்வநர்வுகளுக்கு

நொம்

பயன்படுத்துகின் வறொம் .

வகுப் புகலள ்

ஒரு

தனி

இறுதியொக

NEAR_ANTONYM

வவறுபட்ட

ச ொல்

ொர்ந்த ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு இலடவய

உள் ள எதிர்மலற வநர்வுகலள நொம் கொணலொம் . ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
மற் றும்

உள் ளடங் கு

சமொழிய

உறவுகலளப்

வபொன்று

இந்த

உறவுகள்

X_POS_NEAR_ANTONYM உறவுகளொக ் வ கரிக்கப் படுகின்றன.
எதிர்சமொழிகள்
வலகப் பொடுகலள
ஒன்றுக்கு

உருவொக்கும் .

வமற் பட்ட

முரண்படுவதுடன்
சமொழியத்லதப்
அதொவது

ஒவர

இது

எதிர்சமொழிகள்

பண்புக்கூறுகளில்

(எ.கொ.

பங் கிட்டுக்

அலவ

பரிமொணத்திற் குள்
மற் சறொரு

animate/inanimate)

அலவ

சகொள் ள வவண்டும்

குறிப் பீடு

ச ய் யும்

முரண்படும்
ஒன்று

அல் லது

எதிர்சமொழியுடன்
ஒவர

உள் ளடக்கு

என்பலத

உணர்த்தும் ;

பரப் சபல் லலக்குள்

வபொட்டியிடுபலவகளொக இருக்க வவண்டும் . இந்தப் பிந்லதய அளவீடு car
மற் றும் love வபொன்ற சபொருத்தமற் ற இலணகலள முரண்படுத்துவதிலிருந்து
தலட ச ய் யும் . எனவவ எதிர்சமொழிய ் வ ொதலன இரண்டு பகுதிகலளக்
சகொண்டிருக்கும் ; ஒரு பகுதி முரண்பொட்லட சவளிப் படுத்தும் . மற் சறொரு
பகுதி

பங் கிடும்

பரிமொணத்லத

அல் லது

உள் ளடக்கு

சமொழிலய

சவளிப் படுத்தும் .
Test 16

Antonymy beween nouns
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விலன

X and Y are both a kind of Z but X is the opposite of Y
the converse of the above
man-N ANTONYM woman-N
woman-N ANTONYM man-N
எதிர்மலற
சபரும் பொலும்
உருபனியல்

சவளிப் படுத்தப் படும் :
வநொ;வுகளில்

appear/disappear, apporoved/disapproved.

எதிர்சமொழியம்

விலனயின்

அலமப் பொல்
இருப் பினும்

பிற

சபொருண்லமக்குள்

உட்படுத்தப் பட்டுள் ள சபயரலடகளுக்கு அல் லது தில க்கு இலடயில் உள் ள
எதிர்மலறயொல்

எதிர்சமொழியம் ,

(தில

கிலடக்கப் சபறும் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

அலட

எதிர்சமொழியம் )

abbellire/imbruttire

(prettify/uglify),

dimagrire/ingrassare (slim/fat), entrare/uscire, to go in/to go out, salire/scendare – to go up/to go down.
இறுதியொக ச ொல் வலல 1.5–இல் ஒரு சிறப் பொன வகுப் லப ்

ொர்ந்த விலன

எதிர்சமொழிகள் ஒவர சபொருண்லம பரப்புக்குள் மற் றும் ஒவர ச யல் பொட்லட
குறிப் புலர ச ய் தும் ஆனொல் வவறுபட்ட பங் சகடுப்பொளர்களின் பொர்லவயில்
வவறுபட்டும் வரும் (Fellbaum 1990-51): lend/borrow, teach/learn, buy/sell, etc.
Test 17

Antonymy between verb
If something/someone/it Xs then something/someone/it does not Y
If something/someone/it Ys then something/someone/it does not X
{to get fat, to put on weight} NEAR_ ANTONTM {to get thin, to lose weight}
{to sell, to exchance for money} NEAR_ANTONYM {to buy, to purchase, to take}
{to give} NEAR_ANTONYM {to take, to take away}
எல் லொ மொறிகளுக்கிலடயிலும் எதிர்சமொழிய உறவு இருந்தொல் அந்த உறவு
NEAR_ANTONYM

(அண்லம

எதிர்சமொழியம்

ஆகும் .

எதிர்சமொழியமொனது

எதிர்சமொழியம் )

வவறுபட்ட

ஒருசபொருள்

ஆகும் ;

இல் லலசயன்றொல்

ச ொல் வலகப் பொடுகளுக்கு
பன் சமொழிய

இலடயில்

குழுமங் களுக்கிலடயில்

அனுமதிக்கப் படும் . (மொறிகளுக்கிலடயில் அனுமதிக்கப் படொது).
Test 18

Test 19

Test 20

XPOS_ Antonymy between dynamic verbs and nouns
If something/someone/it Xs then something/someone/it is not Y
If something/someone/it is Y then something/someone/it does not X
{to fall asleep} (X) XPOS_NEAR_ANTONYMY {awakening} (Y)
XPOS_ Antonymy between static verbs and nouns
If something/someone/it Xs them something/someone/it is not in a
state of Y
If something/someone/it is in a state of Y then something/someone/it
does not X
{to love} (X) XPOS_ NEAR_ANTONYMY {hate} (Y)
Antonymy between verbs and adjectives (or adverbs)
If something/someone/it Xs then something/someone/it does not Y
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If something/someone/it is Y then something/someone/it does not X
{to sleep} (X) XPOS_ NEAR_ANTONYMY {awake} (Y)
9.3.2.3.4. சிலனசமொழியம் (Meronymy)
பல

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

அறிஞர்கள்

(எ.கொ.

மற் றும்

1986)

Cruse,

உளசமொழியியல் அறிஞர்கள் (எ.கொ. Winston et al.1987) பகுதி முழுலம என்று
அலழக்கப் படுகின் ற

உறவு,

உறவுகளின்

ஒரு

குடும் பம்

ஆகும்

என்று

கூறுகின்றனர். இதன் முக்கியமொன துலண வலககள் கீவழ தரப் பட்டுள் ளன:
1. முழுலமக்கும் அவற் றின் உறுப்புகளுக்கும் இலடயில் உள் ள உறவு (“part” e.g.
“hand” – “finger”).
2. ஒரு கூறுக்கும் (portion) அது பிரித்சதடுக்கப் படும் முழுலமக்கும் இலடயில்
உள் ள உறவு (“portion” e.g. “ingot” – “meal”).
3. இடத்திற் கும் அலத உள் ளடக்கும் விரிந்த இடத்திற் கும் இலடயில் உள் ள
உறவு (“location”e.g. “oasis”- desert”)
4. ஒரு குழுமத்திற் கும் அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் இலடவய உள் ள உறவு.
(“fleet” – “ship”)
5. ஒரு சபொருளுக்கும் அலத உருவொக்கப் பயன்படும் சபொருளுக்கும் இலடவய
உள் ள உறவு, (“made-of e.g. “book” – “paper”)
யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

வலககவளொடு

பகுதி–முழுலம

எல் லலப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.

ச ய் யப் படொத

உறவு

சதளிவில் லொத

உறவுகள்
ஒரு

வமற் ச ொன்ன

சபொதுவொன

வநொ;வுகலள

5

சிறப் பீடு

உட்படுத்தப்

பயன்படுத்தப் படும் . வமலும் தனித்தன்லமயொன (uniqe) தனித்தன்லமயற் ற
(non-uniqe)

பொகங் களுக்கு

இலடவயயும்

வவறுபொடு

பொரொட்டப் படும் .

தனித்தன்லமயொன பொகங் கள் ஒருவலகப் பட்ட முழுலமலய ்

ொர்ந்தனவொக

இருக்கும் . எடுத்துக்கொட்டொக, finger என்பது hand என்பதன் பொகமட்டுமொகும் ;
தனித்தன்லமயற் ற
முழுலமகலள ்
container

பொகங் கள்

பலதரப் பட்ட

பரப் சபல் லலலய ்

ொர்ந்த

ொரும் . எடுத்துக்கொட்டொக, window என்பது building, vehicle,

வபொன்றவற் றின்

பொகமொகும் .

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளது

என்ற

ஒரு

பகுதி

உண்லமயின்

பல்

முழுலமகளுடன்

அடிப்பலடயில்

அது

தனித்தன்லமயொனதொகும் .
வமலும் பகுதி முழுலம உறவுகள் மறுதலல இலணகளொக முழுசமொழி
மற் றும் சிலனசமொழி (holonym and meronym) இலணகளொக வருவதுண்டு. X
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என்பது Y–இன் முழுசமொழியொனொல் Y என்பது X –இன் சிலனசமொழியொகும் .
இதுவபொல HAS_Holonym என்ற உறவு (இதன் மறுதலல HAS_Meronym) என்பது ஒரு
சபொது உறலவயும் ஐந்து துலணவலக உறவுகலளயும் சகொண்டுள் ளது.
HAS_HOLO_PART and HAS_MERO_PART
HAS_HOLO_PORTION and HAS_MERO_PORTION
HAS_HOLO_LOCATION and HAS_MERO_LOCATION
HAS_HOLO_MEMBER and HAS_MERO_MEMBER
HAS_HOLO_MADEOF and HAS_MERO_MADEOF
முன் னர் விளக்கியப் படி தொனியக்கமொக மறுதலல உறவுகள்

மறுதலல

(reversed) என்ற புலக்குறிப் லபப் சபறும் .
Test 21 Genteral meronymy for nouns
(a/an) X makes up a part of (a/an) Y
(a/an) Y has (a/an) Xs
X
HAS _HOLONYM
Y
Y
HAS_MERONYM
X
Test 22
MEMBER/GROUP meronymy for nouns using a relational member noun
(a/an) X is a member of (a/an/the) Y
the converse of above
palyer HAS_HOLO_MEMBER team
team
HAS_MERO_MEMBER
player
பல ஆய் வுகள் protion-of உறவு சிலனசமொழிய உறவுகளிலிருந்து

பல

வநொக்குகளில் வவறுபடும் என்று கொட்டுகின் றன.
1. முழுலம எப்சபொழுதும் கூறுக்கு முன்னவர இருக்கும்
2.

சபொதுவொகக்

சபறுவதில் லல;

கூறுகள்
ஆனொல்

(கருத்துருக்களொக)

அலவகள்

அர்த்த

தனி ்

நீ ட்சியொல்

ச ொல் லலப்

சமய் ப் படுத்தம்

ச ய் யப் படும் . எடுத்துக்கொட்டொக (portion of cake என்பதற் கு நிகரொன ச ொல்
இல் லல).
3. கூறுகளின் எல் லலகள் வலரயறுக்கப்பட்டன அல் ல.
சில

மயங் களில்

ச ொல் லனொக்கம்

கூறுகள்
சபறதக்க

(portions)

ஒரு

விதத்தில்

குறிப்பிட்ட
வபொதுமொன

சமொழியில்
அளவிற் குப்
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சபொதுவொனதொக இருக்கும் . இந்த ் ச ொற் கள் HAS_HOLO_PORTION என்பதொல்
முழுலமயுடன் சதொடர்புபடுத்தப் பட்டிருக்கும் .
Test 23

PORTION meronymy for nouns using a relational amount-noun
(a/an) X is an (amount/piece/portion) of Y
the converse of above
drop HAS_MERO_PORTION liquid
liquid HAS_HOLO_PORTION drop
HAS_HOLO_MERO_PART உறவொனது கூறுகலள அதன் முழுலமயுடன்

சதொடர்புபடுத்தும் :

அதொவது

வலகப் பொட்டியல்

ஒரு

சபரிய

இருப் புப் சபொருளில்

அடிப் பலடயில்

அல் லது

மற் றும்

முழுலமயுடன்

உட்படுத்தப் பட்டுள் ள

தற் கொலிகமொக
ஒருவலக ்

சுதந்திரத்தன்லமயும் (autonomy) (இடுகுறித் தன் லமயற் ற எல் லலகள் ) ஒரு
குறிப் பிட்ட ச யல் பொட்லடயும் சகொண்டிருக்கும் ஏதொவது ஒன்று ஆகும் .
Test 24

(ஒவர

PART Meronymy for nouns
a/an X is a component of a/anY
a/an Y is a whole/system/complex/network/arrangement/ construction
of parts/components among which a/an X
wheel HAS_HOLO_PART
car
car HAS_MERRO_PART wheel

வலகலய ்

ொர்ந்த)

பல்

கூறுகள்

இருக்க

வவண்டும்

என்றும்

முழுசமொழியும் சிலனசமொழியும் பருப் சபொருளொக இருக்க வவண்டும் என்றும்
கட்டுப் பொடு

கூறுகிறது.

கலலவத்தன்லமயொன

முழுசமொழிகள்

சபொருள் கலளக் (substances) சகொண்டிருக்கும் ; இந்வநர்வில் MADE_OF உறவு
பயன்படுத்தப் படும் .
உலகில் உள் ள இருப் புப் சபொருள் பொர்ப்பதற் கு இரண்டு அடிப் பலட
வலககள்

இருக்கின்றன:

உருவொக்கப் பட்ட
paper

என்று

தனிப் பட்டப்

சபொருளொக

அல் லது

அலவகள்

ொதனமொக. இந்த வழியில் எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு a book of

சபயரிடப் படலொம் .

சபொருள் களுக்கும்

ொதனங் களுக்கும்

இலடயில் உள் ள உறலவ ஆஞனுநு_டீகு என்று அலழக்கலொம் . இது பின் வரும்
வ ொதலனயொல் சபொருத்தமொக வலரயலறவிளக்கம் ச ய் யப்பட்டுள் ளது.
Test 25

MADE OF meronymy for nouns
a/an X is made of Y
the converse of above
stick HAS_MERO_MADEOF wood
wood HAS_HOLO_MADEOF stick

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

264
இடப் சபயர்கள் ச ொல் தரவுலமயத்தில் ஒரு முக்கியமொன குழுமமொக
இருக்கிறது.

இடம்

அதன்

(space)

சபொதுவொன

அர்த்தத்தில்

அண்லமப் பட்டதொகும் ; மற் றும் துலண வலகப் பொடு இடம் என்பதன் கூடுதல்
உட்படும்

துண்டுகளொக

வி யமொகத்

சபரும் பொன்லமயும்

வதொன்றுகின்றது.

இடங் களின்

ச ொல் லனொக்கத்தின்

சபயர் ச
்
ொற் கள்

அவற் லற

உள் ளடக்கும் சபரிய இடங் களின் சபயர் ச
்
ொற் களுடன் ச ொற் சபொருண்லம
உள் ளடக்கத்தின் உறவொக நிற் க வவண்டும் ; சபயரிடப் பட்ட இடங் களுக்கு
இலடயில்

நிற் கும்

வலகப் பொட்டியல் ொர் ‘உண்லம-உலக’

உறவுகளுக்கு

இலணயொக இருக்கும் உறவு.
Test 26 LOCATION meronymy for nouns
(a/an/the) X is a place located in (a/an/the) Y
center HAS_HOLO_LOCATION

city

city

centre

HAS_MERO_LOCATION

9.3.2.3.5. பங் சகை் கும் முலை மை் றும் பங் சகை் கும் சபொருள் (Role and Involved)
இதுவலரயில்

ஒவர

இருப் புப் சபொருள் களுக்கு

அடுக்குமுலற

இலடயிலுள் ள

வலகலய ்

உறவுகள்

ொர்ந்த

விளக்கப் பட்டுள் ளன.

ஒருசபொருள் பன் சமொழி, உள் ளடங் கு சமொழியம் , எதிர்சமொழியம் மற் றும்
சிலனசமொழியம்

(ஒவர

ச ொல் வலகப் பொட்லடக்

கடந்தும் )

இரண்டொவது

மற் றும்

ச ொல்

வலகப் பொட்டிற் குள் ளும்

என்பனவற் லற

மூன்றொவது

நிரல்

முலறவய

முதலொவது

இருப் புப் சபொருள் களின்

இலணகளுக்கிலடவயயுள் ள உறவுகளொக மட்டும் சவளிப்படுத்த இயலும் .
இந்த

எல் லொ

உறவுகளும்

வலக

நிரந்தர

(type-persistent)

உறவுகளொகும் .

இப் பகுதியில் வவறுபட்ட சமய் ப் சபொருள் மூல ஆய் வியல் வலககலளக் கடந்து
வலகப் படுத்த இயலும் உறவுகள் மட்டும் விளக்கப் படும் ; கூடுதல் சிறப் பொக
முதலொவது

மற் றும்

இரண்டொவது

நிரல்

இருப் புப் சபொருள்

நிகழ் வுகளில்

(இரண்டொவது நிரல் இருப் புப் சபொருள் ) சகொண்டிருக்கும் வவறுபட்ட பங் வகற் பு
முலறகளும் ச யல் பொடுகளும் விளக்கப்படும் .
புலனறிவு

அடிப் பலடயில்

ச யல் பொடு

என்பது

மனித

அறிலவ

முலறப் படுத்தும் முக்கியமொன பண்புகூறுகளில் ஒன்றொகும் . இதுவபொலவவ
ச யல் பொட்டுத் தன் லம (functionality) பரவலொக அகரொதியில் பிரதிபலிக்கும் .
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சமொழிகள்

விலனயிலிருந்து

சபயர்கலள

உருவொக்கும்

அல் லது

சபயரிலிருந்து விலனகலள உருவொக்கும் ஆக்க முலறகளின் வளமொனலவ.
எ.கொ.

run/runner,

உருவொக்க ்

telephone/to

telephone.

ச யல் பொடுகளுக்கு

அலகுகளுக்கு

இலடயில்
உறவு

உட்படுத்தலின்

பிற

சபொதுலமயொகப்

மிகவும்

வலுவொன

சபொருண்லம ் ச யல் பொடு
சபரும் பொலும்

இவ் வித

வநர்வுகளில்

பயனுள் ள

சபொருண்லம

சமொழியியல்

இவ் விரு

உறவு

ச ொல்

இருக்கிறது.

ொர் உறவுகள் ச யல் பொட்டுத் தன் லமயுடன்

சகொண்டிருக்கும் ;
வநொக்குகலள

வமலும்

அலவ

உள் ளடக்குவதொல்

பங் வகற் கும் முலற உறவுகள்

சபொருண்லம

அலவ

கூடுதல்

(involvement relations) என்று

குறிப் பிடப் படும் .
பருலம

அல் லது

அல் லது இரண்டொம்
மட்டும் )

உளம் ொர்

நிரல்

விலனகள்

இருப் புப் சபொருள் களிலிருந்து

இருப் புப்சபொருள் கலளக் குறிக்கும்

அல் லது

நிகழ் லவக்

குறிப் பிடும்

(முதல்

சபயர்கள்

சபயர்களுக்கு ்

(இரண்டொவது நிரல் இருப் புப்சபொருள் கள் ) ச ன்றொல் இது பங் களிப் பு (role)
என்று அலழக்கப் சபறும் . மறுதலலயொக நிகழ் வுகளிலிருந்து (இரண்டொவது
நிரல் இருப் புப்சபொருள் கள் ) பருலம அல் லது உளம் ொர் இருப் பொன் களுக்கு ்
(சபயர்கள் )

ச ன்றொல்

அலழக்கப் படும் .

அது

பங் வகற் புப்

எடுத்துக்கொட்டொக,

to

சபொருள்
hammer

என்று

(involved)
என்ற

விலன

INVOLVED_INSTRUMENT (பங் களிப் பு_கருவி) என்ற உறவொல் hயஅஅந
சபயருடன்

வநரடியொகத்

சதொடர்புபடுத்தப் படும் ; அடுத்தது

சுடீடுநு_ஐஈளுகூசுருஆநுஈகூ

(பங் களிப் பு_கருவி)

என்ற

என்ற

விலனயுடன்
உறவொல்

சதொடர்புபடுத்தப் படும் . இவதவபொல் carpenter என்ற சபயலர to hammer என்ற
விலனயுடன்

ROLE_INSTRUMENT

(பங் களிப் பு_ச யலி)

உறவொல்

சதொடர்புபடுத்த இயலும் ; இலணயொன விலனக்கும் சபயருக்கும் உள் ள உறவு
(to hammer → INVOLVED_AGENT → carpenter) தொனியக்கமொக ஆக்கப் படும் . hammer
என்ற

விலன

பல

INVOLVED

(பங் வகற் புப்

சபொருள் )

உறவுகலளக்

சகொண்டிருக்கும் ; அவற் றில் சில மறுதலல (reversed) என்றும் பிற தள் ளிலவப்பு
(disjunct) என்றும் புல உருப் படுத்தம் ச ய் யப் படும் (எ.கொ. multiple agent connected to
it).
ROLE/INVOLVED (பங் களிப் பு முலற/பங் வகற் கும் சபொருள் ) உறவுகள் ஒரு
விலன அதன் நிரப்பிகளொக வவண்டும் பங் சகடுப்பொளர்களின் வலகயுடன்
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சபொருத்தம்

சகொண்டிருந்தொலும்

அலவ

அவற் றுடன்

இணங் கத்

வதலவயில் லல. எடுத்துக்கொட்டொக, to move என்ற விலன அதன் சதொடக்க
அர்த்தத்தில் ச யலி மற் றும் பொதிப் பொளர் பங் சகடுப் பொளர்கலள (agent and
patient arguments) அனுமதிக்கிறது; ஆனொல் பங் சகடுக்கும் சபொருள் -ச யலி
(involved-agent) பங் சகடுக்கும் சபொருள் -பொதிப் பொளர் (involved-patient) என்பலத
அதன் சபொருண்லமயில் சகொண்டிருக்கொது. அதொவது விலனயின் சபொருள்
எந்த ்

சிறப் பொன

பங் வகற் கும்

சபொருள் -பங் சகடுப் பொளலர

ஆற் றுப் படுத்தொது. மொறொக, sgambettare (an Italian verb meaning to kick one’s legs about and
only used to refer to a movement performed by babies) என்ற விலன சிறப் பொன ச யலி–
முக்கியர் என்பலத உள் ளடக்கும் ; இது இலத பிற இயக்கங் களிலிருந்தும்
வவறுபடுத்தும் . இது INVOLVED_AGENT → babies

என்ற உறவொல் குறியொக்கம்

ச ய் யப் படும் .
ROLE/INVOLVED உறவுகள்

வதர்வுக்கட்டுப் பொடுகள்

வபொன்றதல் ல. to

hammer என்பதன் கருவி எந்த ஒரு சபளதிகப் சபொருளொகவும் இருக்கலொம் . இது
hammer என்ற கருவிக்குக் கட்டுப் படத் வதலவயில் லல. எனினும் hammer என்ற
கருவியின் உறவு கருத்துரு அடிப் பலடயில் முக்கியத்துவம் வொய் ந்ததொகும் ;
சூழ் நிலலக்குப் புறமொக உடனடியொக உந்தப் படுவதொகும் .
ROLE/INVOLVED

என்ற

சபொது

உறவுடன்

வ ர்ந்து

நொம்

பின் வரும்

உறவுகலள வவறுபடுத்துகிவறொம் : ச யலி (agent), பொதிப் பொளர் (patient), கருவி
(instrument), விலளவு (result), இடம் (location), தில
(source_direction), இலக்குதில

(direction), மூலம் /தில

(target_direction); இந்த ஒவ் சவொரு உறவும் role

மற் றும் involvement என இரு தில யிலும் வவறுபடுத்தப் படும் . இவ் வுறவுகலளக்
குறியொக்கம் ச ய் ய வவண்டுவதன் மற் றும் அகரொதிகளில் கருத்துருக்கலளத்
சதளிவுபடுத்த

வவண்டுவதன்

ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
உறவுகலள

இந்தத்

அடிப் பலடயில்

இந்த

வதர்லவ ் ச ய் வதற் வகொ

வவறுபடுத்தொமல்

இருப் பதற் வகொ

எந்தக்

வவறுபடுத்தல்

அல் லது

கூடுதல்

கொரணமுமில் லல.

ROLE/INVOLVED என்ற உறவின் சபொதுப் பரிவ ொதலன பின் வருமொறு அலமயும் :
Test 27 INVOLVED/ROLE as general realation
Yes
(a/an) X is the one/that who/which is typically involved in Ying
Conditions
X is a noun
Example
A hammer is that whics is typically involved hammering
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Effect

{hammer} (X) ROLE {to hammer} (Y)
{to hammer} (Y) INVOVELD {hammer} (X)
அடுத்த வ ொதலனகள் கூடுதல் சிறப் பொன பங் சகடுப்புகலளக் கண்டுபிடிக்க
உதவும் .
ச யலி (agent) மற் றும் பொதிப் பொளர் (patient) என்ற முதலிரண்டு உறவுகள்
மூல ்

ச யலி

(proto-agent)

மற் றும்

மூலப்

பொதிப் பொளர்

(proto-patient)

கருத்து ் ொயல் அடிப் பலடயில் அலமந்தது. டவுட்டி (Dowty:1988) கூறியபடி
விலனயின் சபொருண்லமயில் சவளிப்படுகின்ற பல் வவறு பண்புக்கூறுகள்
மூலப் பங் களிப்புகளின் (proto-roles) வலரயலற விளக்கத்திற் கு உதவுகிறது.
1. ச யலி மூலப் பங் களிப் பின் தனிப் பட்ட பண்புக்கூறுகள் பின் வருமொறு
(அ) தொனியக்கம்
(ஆ) உணர்வு அல் லது கட்புல உணர்வு
(இ) நிகழ் வுக்குக் கொரணமொகும்
(ஈ) இயக்கம்
2. பொதிப் பொளர் மூலப் பங் களிப் பின் தனிப் பட்ட பண்புக்கூறுகள்
(அ) நிலலமொற் றம் (நிலலக்கு வருதல் , உருவொக்குதல் )
(ஆ) கூடுதலொன லமயக்கருத்து
(இ) நிகழ் வொல் கொரணமொகப் பொதிக்கப் படுதல்
(ஈ) நிலலநிற் பு
மூல ்

ச யலி

சுட்டிக்கொட்டப் பட்டுள் ள

சகொண்டிருக்கத்

வதலவயில் லல;

எல் லொ
ஆனொல்

பண்புக்கூறுகலளயும்
ஒரு

விலனயின்

பங் சகடுப்பொளருக்குள் இதற் குத்தொன் கூடுதல் மூல ் ச யலி பண்புக்கூறுகள்
இருக்கும் .

சபொதுவொக

மொதிரி ்

ச யலிகலளயும்

பொதிப்பொளர்கலளயும்

கண்டுபிடிக்கப் பின்வரும் பரிவ ொதலனகலளப் பயன்படுத்தலொம் :
Test 28

Test 29

Agent involvement
(A/an) X is the one/that who/which does the Y, typically intentionally.
{to teach} (Y)
INVOLVED_AGENT {teacher} (X)
Patient Invovlement
(a/an) Xis the one/that who/which undergoes the Y
{to learn} (Y)
INVOLVED_PATIENT {learner} (X)

விலளவுகள் (RESULTs) பொதிப் பொளர்களின் (PATIENTs) சிறப்பு வலகயொகும் .
இந்வநர்வில்

இருப் புப் சபொருள்

மொற் றப் படவவொ

பொதிக்கப் படவவொ
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ச ய் யப் படவில் லல;

ஆனொல்

இது

நிகழ் வின்

விலளவொல்

இருப் புக்கு

வருகிறது.
Test 30

Result Involvement
(A/an) X is comes into existence as a result of Y
(A/an) X is the result of Y
(A/an X is created by Y
{to crystallize} (Y) INVOLVED_RESULT
{crystal} (X)

கருவி (INSTRUMENT) ஒரு வவறுபட்ட உறவு[ வலக ஆகும் . இது சில பொதிப் பு
அல் லது

விலளலவப்

சபற

விலங் கு

இருப்

புப்சபொருள் களொல்

பயன்படுத்தப் படும் விலங் கல் லொ இருப் புப் சபொருள் கலள உட்படுத்தும் :
Test 31 Instrument Involevment
(A/an) X is either i) the instrument that or ii) what is used to Y (with)
An hammer is the instrument that is used to hammer
{hammer} (x) ROLE_INSTRUMENT {to hammer} (Y)
{to hammer} (Y) INVOLVED_INSTRUMENT {hammer}(X)
A sailing boat is what is used to sail with
{sail} (X) ROLE_INSTRUMENT {to sail} (Y)
Pen/ink/paper is what is to write

இரு

வலகயொன

{pen} (X)

ROLE_INSTRUMENT

{to write} (X)

{ink} (X)

ROLE_INSTRUMENT

{to write} (X)

{paper} (X)

ROLE_INSTRUMENT

{to write} (X)

இடப்

பங் களிப் புகள்

வவறுபடுத்தப் பட்டுள் ளன.

ஒன்று

நிகழுமிடம் LOCATION என்று அலழக்கப் படும் ; எவ் விடத்திலிருந்து அல் லது
எவ் விடத்லத

வநொக்கி

இயக்கம்

நிகழுவமொ

அது

என்று

DIRECTION

அலழக்கப் படும் .
Test 32 Location Involvment
(A/an) is the place where Y happens
A school is the place where the teaching happens
{school} (X)
ROLE_LOCATION
{to teach} (Y)
{to teach} (Y)
INVOLVED_LOCATION {school} (X)
தில

(DIRECTION) உறவு பின்வருமொறு வமலும் வவறுபடுத்தப்படும் :
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Test 33

Direction Involvement
It is possible to Y from/to/over/across/through a place (X)
It is possible to pass through a place
{to pass} (Y) INVOLVED_DIRECTION {PLACE} (X)
Test 34 Source-Direction Involvement
(A/an/the) X is the place from where Ying begins/starts/happens
/one Ys
{to race} (Y) INVOLVED_SOURCE {the start} (X)
Test 35 Target-Direction Involvement
The ground is the place to which one collapses/falls heavily
{to collapse, to fall havily} (Y)
INVOLVED_TARGET_DIRECTION {ground} (X)
{ground} (X)
பங் களிக்கும் சபொருள் _தில

(INVOLVED_DIRECTION)

உறவு

சமொழியில்

வவறுபட்ட உட்படுத்தல் கலளயும் (எ.கொ. இத்தொலியன் விலன nuotare (to swim)
என்பதற் கு

இல் லல)

INVOLVED_DIRECTION

சமொழிகலளக்

கடந்து

ச ொல் லனொக்கத்தின் வவறுபொடுகலளயும் (எ.கொ. to swim என்பதற் கு ஒரு சபொது
INVOLVED_DIRECTION) வவறுபடுத்த முக்கியமொனதொகும் .
9.3.2.3.6. துலணப் பங் களிப் பு (INVOLVED_DIRECTION)
சஜர்மொனிய சமொழிகளில் பல கூட்டு ் ச ொற் கள் அவற் றின்
அர்த்தங் களில் , நிகழ் வின் வவறுபட்ட பங் சகடுப் பொளர்கலள உள் ளடக்கும் படி
ச ொல் லனொக்கம்

சபற் றுள் ளன;

சவளிப் படுத்தப் படுவதில் லல.

ஆனொல்

எ.கொ.

நிகழ் வு

guitar

player

சவளிப் பலடயொக

அல் லது

ice

saw.

சில

வநர்வுகளில் நிகழ் வு ஒரு சிறப் பு விலனயொக ் ச ொல் லனொக்கம் சபறும் ;
இருப் பினும்

சபரும் பொலும்

கூறுகளில்

ஒன்றுதொன்

விலனவயொடு

சதொடர்புபடுத்தப் படும் . அதொவது saw என்பது ஒரு கருவியொக to saw என்பதுடன்
சதொடர்புபடுத்தப் படும் ; ஆனொல் ice என்பது saw என்பதன் மொதிரி பொதிப் பொளர்
அல் ல. ice என்ற கருத்துரு ice-saw வழியொக மட்டும் தொன் saw என்பதுடன்
உறவுசகொண்டுள் ளது;

ice-ஐயும்

saw-ஐயும்

சதொடர்புபடுத்த

வவறு

எந்த

கொரணமும் இல் லல. இந்தக் கூட்டு ் ச ொற் கலளப் சபொருத்தமுற உறவுபடுத்த
நொம்

துலணப்

விரும் புகிவறொம் .

பங் சகடுப்பொளர்கலள
இது

துலணப்

பங் களிப் பு

வநரடியொக
(CO_ROLE)

சதொடர்புபடுத்த
என்ற

உறலவப்

பயன்படுத்தி ச ய் யப் படுகிறது. துலணப் பங் களிப் புகள் (CO_ROLES) பருலம
மற் றும் /அல் லது உள இருப் புப்சபொருள் களுக்கு இலடயிலுள் ள பங் களிப்பு
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உறவுகளின் இலணலய உருப் படுத்தம் ச ய் யும் . அவத

மயம் நிகழ் லவ

சவளிப் பலடயொகத் வதலவயில் லல. துலணப் பங் களிப்புகள் பகுதி வலகநிரந்தரம்

உள் ளலவ;

முதலொவது

மற் றும்

இரண்டொவது

நிரல்

இருப் புப் சபொருள் களுக்கு இலடயில் துலணப் பங் களிப்புகள் இருக்கலொம் .
எடுத்துக்கொட்டொக (e.g. thinker CO_AGENT_RESULT thought); ஆனொல் முதல் மற் றும்
இரண்டொவது

அல் லது

மூன்றொவது

இருப் புப் சபொருள் களுக்கிலடயில்
உறவுகள்

அடிப் பலடயில்

மற் றும்

இல் லல.

பின் வரும்

இரண்டொவது

வமவல

துலணப்

ச ொன்ன

பங் களிப்புகள்

நிரல்

பங் களிப் பு
CO_ROLEs

கிலடக்கின் றன:
CO_ROLE (general relation that is bi-directional)
CO_AGENT_PATIENT & CO_PATIENT_AGENT
CO_AGENT_INSTUMENT & CO_INSTRUMENT_AGENT
CO_AGENT_RESULT & CO_RESULT_AGENT
CO_PATIENT_RESULT & CO_RESULT_PATIENT
CO_INSTRUMENT_RESULT & CO_RESULT_INSTRUMENT
ROLE_LOCATION மற் றும் ROLE_DIRECTION-க்கு இலணயொன CO_ROLE

உறவு

இல் லல. இதன் கொரணம் இந்த உறவு HAS_HOLO_LOCATION உறவுடன் கூடுதல்
வமலுறல் ச ய் யும் . ஏதொவது இருப் புப் சபொருள் ஏதொவது இடத்தில் நிகழ் வுடன்
சதொடர்புசகொண்டிருந்தொல் , இந்த இருப்புப் சபொருள்

நிகழ் வின் கொலத்தில்

அந்த இடத்தில் இடம் கொணப் படவவண்டும் ; எனவவ HAS_HOLO_LOCATION உறவு
இருப் புப் சபொருளுக்கும் இடத்திற் கும் இலடயில் கொணப் படும் . வமற் ச ொன்ன
எடுத்துக்கொட்டுகலளப் பின் வருமொறு குறியொக்கம் ச ய் யலொம் :
Guitar player
HAS_HYPONYM player
CO_AGENT_INSTRUMENT guitar
Player
HAS_HYPERONYM
person
ROLE_AGENT
to play music
CO_AGENT_INSTRUMENT
musical instrument
To play music
HAS_HYPERONYM
to make
ROLE_INSTRIUMENT
musical instrument
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Guitar
HAS_HYPERONYM
CO_INSTRUMENT_AGENT

musical instrument
guitar player

HAS_HYPERONYM
CO_INSTRUMENT_PATIENT

saw
ice

HAS_HYPERONYM
CO_INSTRUMENT_PATIENT

saw
ice

ice saw

saw

ice
CO_ PATIENT_INSTRUMENT ice saw
REVERSED
பிற உறவுகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள் கீவழ தரப் பட்டுள் ளன.
criminal
CO_AGENT_PATIENT vietim
novel writer/Poet
CO_AGENT_RESULT
novel/poem
pastry dough/bread dough
CO_PATIENT_RESULT pastry/bread
photograpic Camera
CO_INSTRUMETN_RESULT photo
9.3.2.3.7. விலளவி மை் றும் விலளவிக்கப் படு (CAUSES and IS_CAUSED _ BY)
கொரண உறவு ச ொல் வலல 1.5–இல் show/see, fell/fall, give/have வபொன்ற விலன
இலணகளுக்குப்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.

சபல் பொஃம்

(Fellbaum:1990:54)

விலனகளுக்கு இலடயில் மட்டும் கொரண உறவு இருக்கிறது, வமலும் கொல
அடிப் பலடயில் விலகியிருக்கின் ற விலனகளுக்கிலடயில் மட்டும் இருக்கிறது
என்கிறொர்.

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

இருப் பொன் கலளத்
விலனகளொகவவொ

சதொடர்புபடுத்தப்
சபயர்களொகவவொ

கொரண

உறவு

இரண்டொவது

பயன்படுத்தப்படுகிறது;
சபயரலடகளொகவவொ

நிரல்
இலவ

இருக்கலொம் .

(இந்த உறவு வலக நிரந்தரமொனது ஆனொல் ச ொல் வலகப் பொடுகலளக் கடந்வத
பயன்படுத்த இயலும் ). கொரண உறவு இயங் கு தன்லம உலடயதொக இருக்க
வவண்டும் ;

விலளயும்

சூழல்

நிலலயொனதொகவவொ

அல் லது

இயக்கத்தன்லமயொனதொகவவொ இருக்கும் . வமலும் நொம் இந்த இயக்க அல் லது
இயக்கமற் ற

சூழல் களுக்கிலடயில்

மூன்று

கொலம்

ொர்

உறவுகலள

வவறுபடுத்துகிவறொம் .
1. கொல அடிப் பலடயில் விலகி இருக்கிற இரு சூழல் களுக்கு இலடயில் உள் ள
கொரண உறவு (எ.கொ. shoot/to hit).
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2. கொல அடிப் பலடயில் வமலுறல் ச ய் யும் இரு சூழல் களுக்கிலடவய உள் ள
கொரண உறவு (எ.கொ. to teach/to learn).
3. கொல அடிப் பலடயில் இலணந்து இருக்கும் இரண்டு சூழல் களுக்கு இலடவய
உள் ள கொரண உறவுகள் (எ.கொ. வடி to feed/to eat).
பின் வருனவற் றில் கொரண உறவின் வலரயலறவிளக்கத்திற் கு முலறயொன
அளவீடுகள் தரப் பட்டுள் ளன.
Test 36 Factive causation relation
(To/A/an) X causes (to/a/an) Y to take place
(To/A/an) X has (to/a/an) as consequence
(To/A/an) X leads to (to/a/an) Y
The converse of above ones
{to kill} (X)

CAUSES {to die} (Y) factive

{to die} (Y) IS_ CAUSED_By {to kill} (X)

reversed

{to kill} CAUSES

{death} factive

{death} IS_CAUSED_BY

{to kill}

{murder} CAUSES

{to die} factive

{do die} CAUSED_BY

{murder}

{murder} CAUSES

{death} factive

{death} IS_CAUSED_BY

{murder}

reversed

reversed

reversed

பின் வரும் வ ொதலன இயக்க விலனகளுக்கும் /சபயர்களுக்கும் நிலலப்
சபயரலடகளுக்கும்

/விலனயலடகளுக்கும்

இலடயில்

சமய் லம

கொரணவொக்கத்லத கண்டுபிடிக்கும் .
Test 37 Factive causation relation between verbs and adjectives (or adverbs)
X causes to be Y
X has being Y as a consequence
X leads to be(ing) Y
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{to kill} (X)

CAUSES

{dead} (Y)

factive

{dead} (Y) IS_CAUSED_By {to kill} (X)
சமய் லமயல் லொலம

விலனவநொக்குத்

reversed
துலணவிலனகளுடன்

கண்டுபிடிக்கப் படும் .
Test 38 Non_ factive causation relation between verbs/nouns using a modal auxiliary
(A/an) X may cause (a/an) Y
(A/an) X may have (a/an) Y as a consequence
(A/an X may lead to (a/an) Y
{to search} (X)CAUSES {to find} non factive
{to find } (X)
Test 39

IS_CAUSED_By

{to search} (Y) non factive

Causation relation between verbs/nouns referring to temporally disjoint
situations
If (a/an) X takes place it causes/may cause (a/an) Y to take place
afterwards/later on
Converse of above one
{to send} (X) CAUSES {to receive} (Y) factive
{to receive} (Y) CAUSES {ti send}(X) reversed

அடுத்த

வ ொதலன

கொல

அடிப் பலடயில்

வமலுறல்

ச ய் யும்

சூழல் களுக்கிலடயில் ஒரு கொரண உறலவக் கண்டுபிடிக்கும் .
Test 40

Causation relation between verbs/nouns referring to temporally nondisjoint situations
{to pull} (X)

CAUSES

{to open} (Y) non-factive

{to open} (Y)

IS_CAUSED_By

{to pull} (X)

non-factive

இறுதியொக, இயக்க ் சூழல் கள் பிற இயக்க அல் லது இயக்கமற் ற சூழல் கலள
விலளவிக்கும் . விலளவின் இயக்கத்தன்லம இயக்க அல் லது இயக்கமற் ற
உள் ளடக்கு சமொழிகளின் உறவொல் புரிந்துசகொள் ளப் படும் .
(i) fall asleep V CAUSES sleep V, sleep N, asleep A
fall asleep V

HAS_HYPERONYM

change V
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sleep V HAS_HYPERONYM

be V

sleep N, asleep A XPOS_ NEAR_SYNONYM sleep V
(ii) addormentare (make sleep) V CAUSES

addormentarsi (fall asleep) V

addormentarsi (fall asleep) V HAS_HYPERONYM combiare (change) V
addormentare (make sleep) V

HAS_HYPERONYM fare (make,cause) V

(i)-இல் to sleep என்பதன் கொரணவிலன இயக்கமற் றதொகும் ; இது to be என்ற
விலனயுடன் அதன் உள் ளடங் கு சமொழிய உறவொல் சவளிப் படுத்தப் படுகிறது.
asleep என்ற சபயரும் யளடநநி என்ற சபயரலடயும் அதனுடன் சநருங் கிய
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிய

உறவுகள்

சகொண்டுள் ளன் எனவவ அலவயும்

இயக்கமற் றலவயொகும் .
9.3.2.3.8. துலண நிகழ் வு சகொண்டிரு மை் றும் துலண நிகழ் வொக இரு
(HAS_SUBEVENT AND IS_SUBEVENT_OF
சபஃல் பொம் (Miller et al, 1990:45) கூறியவொறு உட்படுத்தும் உறவு (entailment relation)
எல் லொ விலன உறவுகலளக் சகொண்டிருக்கும் . விலனகலள ஒழுங் குபடுத்தும்
வவறுபட்ட

உறவுகள்

சபொதுலமயொன

ச ொல் ொர்

சகொள் லகயொல்

உட்படுத்தம்
ச ய் யப் படும் .

(lexical

என்ற

entailment)

ச ொல்

உட்படுத்தம்

நிகழ் வுகளுக்கும் உட்படுத்தத்தின் தில க்கும் இலடயிலுள் ள கொல உறவின்
அடிப் பலடயில் வவறுபடுத்தப் படும் .
a. + Temporal inclusion (the two situations partially or totally overlap)
a.1. Co extensiveness (e,g. to limp/to walk) hyponymy/troponymy
a.2. Proper inclusion (e.g. to snore/to sleep) entailment
b. -Temporal exclusion (the two situations are pemporally disjoint)
b.1. backward presupposition (e.g. to succeed/to try) entailment
b.2. cause (e.g. to give/to have)
யூவரொ ச ொல் வலலயில் உட்படுத்தலின் தில வவறுபொடுகள் சமய் லம (factive)
மற் றும்

சமய் லமயின்லம

(non-factive)

புலக்குறிப் புகளொல்

சவளிப் படுத்தப் படும் . எடுத்துக்கொட்டொகப் பின் வநொக்கு முற் வகொலள (backward
presuppotion)

சமய் லமப்

புலக்குறிப் புடன்

இலணப் புக்கிளவியில்

கொரண

உறலவப் பயன்படுத்தி சவளிப் படுத்தலொம் .
{to succeed}
IS_CAUSED_BY {to try} (Y) factive
{to try} CAUSES {to succeed} non - factive
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snore மற் றும் sleep, buy மற் றும் pay இவற் றிற் கிலடயில் உள் ள உட்படுத்து உறலவ
HAS_SUBEVENT/IS_SUBEVENT_OF என்ற உறவொல் சதொடர்புபடுத்தலொம் .
{to snore}
{to sleep}
{to buy}
{to pay}
துலணநிகழ் வு

IS_SUBEVENT_OF
{to sleep}
HAS_SUBEVENT
{to snore} reversed
HAS_SUBEVENT
{to pay}
IS_SUBEVENT_OF
{to buy}
reversed
உறவு
பல
மிக
சநருக்கமொக
உறவுசகொண்டுள் ள

விலனகளுக்குப்

பயனுள் ளதொகும் ;

வவண்டும்

(பருலம

மனித-உள் ளுணர்வுகலள

இருப் பொன் களின்

பகுதி-முழுலம

வநரடியொக
உறவுக்கு

இலணயொனதொகும் ).
பின் வரும்

வ ொதலனகளில்

விலனகளுக்கு

இலடவயயுள் ள

HAS_SUBEVENT உறவின் வலரயலற விளக்கத்திற் குப் சபொதுவனொ அளவீடு
(நிகழ் வுகள் அல் லது ச யற் பொங் குகள் இவற் லறக் குறிப்பிடும் சபயர்கள் )
தரப் பட்டுள் ளன:
Test 41

Has_Subevent/Is_subevent_or relation between verbs/ nouns (a)
Y takes place during or as a part of X, and
whenever Y takes place, X takes place
snoring takes place during or as part of sleeping, and
whenever snoring takes place, sleeping takes place
*sleeping takes place during or as part of snoring
*whenever sleeping takes place, snoring takes place
{to snore} (X)
IS_SUBEVENT_OF {to sleep} (Y)
{to sleep} (Y)
HAS_SUBEVENT
{to snore} (X) reversed
Test 42 Has_Subevent/Is_subevent_or relation between verbs/ nouns (b)
X consists of Y and other events or processes
the converse of a)
-Y is a verb in the gerundive from
-X is a verb in the gerundive from
buying consists of paying and other events or processes
*paying consists of buying and other processes
{to buy} (Y)
IS_SUBEVENT_OF {to pay} (X)
{to pay} (X)
HAS_SUBEVENT
{to buy} (Y) reversed
9.3.2.3.9 முலையில் மை் றும் முலையின் (IN _MANNER and MANNER _OF)
முலற உட்படுத்து சமொழியக் (tropnymy) கருத்து ்

ொயல் ச ொல் வலல

1.5–இல் விலனகளொலும் (எ.கொ. இயக்கங் களின் முலறகள் ) அவற் றின் கூடுதல்
சபொதுவொன

துலணநிலலகளொலும்

ஊக்கப் படுத்தபடபட்டுள் ளது:

எடுத்துக்கொட்டொக “slurp” என்பலத “to eat noisily” என்று சபயர்ப்புலர ச ய் து “eat”
என்பதன் முலற உட்படுத்து ச ொல் லொகக் குறியொக்கம் ச ய் யலொம் . முலற
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உட்படுத்து சமொழியத்லத உள் ளடங் கு சமொழியத்தின் துலணவலகயொகப்
பொர்க்க இயலும் : அதொவது இது உள் ளடங் கு ் ச ொல் லலயும் ஒரு முலற ொர்
பண்புக்கூலறயும்
சமொழிய

உறவு

அர்த்தங் சகொள் ளும் .
தரவு

லமயத்தில்

இருப் பினும்

எல் லொ

முலற

உள் ளடங் கு

உட்படுத்து

உறவுகலளயும்

குறியொக்கம் ச ய் வதற் குப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. யூவரொ ச ொல் வலலயில்
முலற உட்படுத்து சமொழியத்திற் கும் உள் ளடங் கு சமொழியத்திற் கும் இலடயில்
வவறுபொடு கருதப் படவில் லல; ஆனொல் முலற உட்கூலற சவளிப் படுத்தம்
ச ய் ய இயல் பொன உள் ளடங் கு சமொழியத்துடன் ‘முலறயில் ’ (IN_MANNER)
மற் றும் ‘முலறயின் ’ (MANNER_OF) உறவும் பயன்படுத்தப் படுகின் றது.
Test 43 to take place in certain manner
to X is to Y in a Z manner/way
to slurp is to eat in a noisely manner
slurp V HAS_HYPERONYM eat V
slurp V IN_MANNER noisely adverb
noisely Adverb MANNER_OF slurp V reversed
9.3.2.3.10. நிலலயில் இரு மை் றும் நிலலயின் (BE_IN_STATE and STATE_OF)
இந்த உறவு ஒரு சபயரலடயொல் சவளிப்படுத்தப் படுகிற ஒரு குறிப் பிட்ட
நிலலயில் இருக்கும் எலதயும் குறிப்பிடும் சபயர்களுக்கிலடயில் உள் ள
சதொடர்புகலளக் குறியொக்கம் ச ய் வதற் குத் வதலவயொகும் . இந்தப் சபயர்கள்
சபரும் பொன்லமயும் ஒரு திறந்த குறிசபொருலளக் சகொண்டிருக்கும் ; அதொவது
அலவ அந்த நிலல பயன்படுத்தப் படும் எந்த இருப் புப் சபொருலளயும் (entity)
குறிப் பிடும் . எடுத்தக்கொட்டொக the poor என்பது poor என்ற நிலலயிலுள் ள எல் லொ
இருப் புப் சபொருள் கலளயும்

குறிப்பிடும் .

இந்தப்

சபயர்கள்

அந்த

நிலலகளுக்கு நிகரொனலவ அல் ல என்பலதக் கருத்தில் சகொள் ளவும் : ‘poor’
என்ற பண்பு சகொண்ட இருப் புப் சபொருள் கள் நிலலகள் அல் ல: ஆனொல் அலவ
இயல் பொன முதல் நிரல் நிலலசபொருள் களொகும் (1st order entities) இவ் வுறவு
வவறுபட்ட சபொருண்லம வலககலளக் கடந்ததொகும் . பின்வருவது சபொதுவொன
வ ொதலனயொகும் .
Test 44 be in a particular state
a/an/the X is the one/that to whom/which the state Y applies
the poor are the ones to whom the state poor applies
Poor N BE_IN_STATE poor A
Poor A STATE_OF poor N reversed
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9.3.2.3.11 ஆக்கம் ொர் உைவுகள் (Derivational relations)
ச ொல் வலல

1.5-இலிருந்து

இரண்டு

ஆக்கம் ொர்

உறவுகள்

எடுத்துக்சகொள் ளப் பட்டுள் ளன:
DERIVED/DERIVED_FROM/HAS_DERIVED
PERTAINS_TO and IS_PERTAINED_TO
ஆக்க உறவு கலப் படமில் லொத ஒரு உருபனியல் உறவொகும் . ஆக்க உறவுடன்
பிற

சபொருண்லம

பன் சமொழியம் ,

உறவுகளும்

எதிர்சமொழியம் ,

இருக்க

வவண்டும் .

பங் களிப் பு

(role),

எ.கொ.

கொரணம்

ஒருசபொருள்
(cause).

எது

அடிப் பலட வடிவம் எது ஆக்க வடிவம் என்பன சதளிவில் லொதவபொது சபொது
உறவொன ஆக்க உறவு பயன்படுத்தப் படுகிறது. சதொடர்புறவு (PERTAIN relation)
என்பது

சதளிவற் ற

சபொருண்லம

விலளவுள் ள

ஒரு

சிறப் பு

வொய் ந்த

உருபனியல் உறவொகும் ; ஒரு வலகத் தலலப் புக் குறியீடொகப் சபயர்களுடன்
மட்டும்

சதொடர்புபடுத்த

பயன்படுத்தப் படுகிறது.

இயலுகிற
எ.கொ.

பல

atomic/atom,

சபயரலடகளுக்கு
chemical/chemistry,

இது

greek/Greece..

இலணயொன சபயர்களுக்கு உள் ள இந்த உறலவ conscerning, related to என
சபயர்புலர ச ய் யலொம் . சபயரலடவய சபொருண்லமயற் று இருப் பதொல் இந்த
உறவு முந்லதய உறலவவிடத் சதளிவற் றதொகும் . இந்த உறவுக்கு வநர்
பரிவ ொதலன இல் லல; ஆனொல் பிற உறவுகள் (causal, IN_STATE) இல் லொதக்
கொரணத்தொலும் சபயரலடவய சவறுலமயொக இருக்கிற கொரணத்தொலும் இந்த
உறலவப் சபொருள் வகொள் ச ய் ய இயலும் . இந்த உறவு மொறிகளுக்கு இலடவய
உள் ள உறவொகும் .
9.3.2.3.12. சநர்வு மை் றும் வகுப் பு (Instance and class)
உள் ளடங் கு

சமொழிய

உறவு

இருப் புப் சபொருள் களின்

வகுப் புகளிலடயிலுள் ள உறவொகும் . தனிநிலலப் சபொருள் கலளயும் ஏதொவது
வகுப் லப ்
வநர்வுகலள

ொர்ந்தலவ எனக் கூற இயலும் . ச ொல் தரவு லமயத்தில் பல
நொம்

கொண

இயலொவிட்டொலும் ,

இந்த

உறவு

குறிப்பிட்ட

வநர்வுகலள ் வ ர்க்க விரும் பும் மற் றும் ஒரு தனியொன தரவு லமயத்லதப்
பொர்க்க

விரும் பொத

சமொழியத்திலிருந்து

பயன்பொட்டொளர்களுக்குப்
இலத

வவறுபடுத்த

பயன்படும் .
இது

உள் ளடங் கு

வநர்வு_சகொண்டிரு

(HAS_INSTANCE) என்றும் இதன் மறுதலல வகுப் பு_ ொர் (belongs_to_class) என்றும்
கூறப் படும் .
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Test 45 Individuals belonging to a class
X is one of the Ys
Y is one of the Xs
manchester is one of the cities
manchester BELONGS_TO_CLASS
city HAS_INSTANCE Manchester

city

9.3.2.3.13.வலரயறுக்கப் படொத உைவுகள் : வலரயலையில் லொ சமொழியம்
(Undefined relations: “fuzzynyms”)
இறுதியொக ஒரு ச ொல் மற் சறொரு ச ொல் லுடன் வலுவொகத் சதொடர்பு
சகொண்டுள் ள வநொ;வுகள் எல் லொவற் லறயும் உள் ளடக்கும் படி ஆனொல் எந்த
உறவும்

ரியொன வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் படொமல் இருக்கும் ஒரு உறவு

உள் ளது.

வமற் ச ொன்ன

எல் லொ ்

வ ொதலனகளும்

தவறும் ;

வபொது

வலரயலறயில் லொ சமொழியம் வரும் ; இருப் பினும் “X has some strong relation to Y”
என்பது

சபொருந்தும் .

ஒவர

ச ொல் வலகப் பொட்லட ்

ொர்ந்த

ச ொற் களுக்கிலடயில் வலரயலறயில் லொ சமொழியம் (FUZZYNYM) வரும் ; X
POS_FUZZYNYM என்பது ச ொல் வகுப் லபக் கடந்து வரும் .
9.4. பன்சமொழியம் (Multilinguality)
9.4.1 நிகரன் உைவுகள் (Equivalence Relation)
ஓவ் சவொரு
குழுமங் களுக்கிலடயில்
ச ொல் லலடவும்
உள் ள

சமொழிகளின்
உள் ள

நிகரன்

((Inter-Lingual-Index)

உறவுகளுக்கு

(Language

ஒருசபொருள்
உறவுகளும்

மிகக்கூடுதலொக

Internal

Relation)

பன் சமொழியக்
இலடசமொழி ்

சமொழிகளுக்கிலடவய

இலணயொக

அலமயும் .

அட்டவலண: யூவரொ ச ொல் வலலயில் நிகரன் உறவுகள் .
EQ_RELATION
EQ_SYNONYM
EQ_NEAR_SYNONYM
EQ_HAS_HYPERONYM
EQ_HAS_HYPONYM
பிை உைவுகள்
EQ_HAS_HOLONYM
EQ_HAS_MERONYM
EQ_INVOLVED
EQ_ROLE

Source Synsets
diventare IT
Schoonmaken
kunstproduct NL (artifact
substance)
dedo ES (a finger or toe)

EQ_IN_MANNER
EQ_CAUSES
EQ_IS_CAUSED_BY
EQ_HAS_SUBEVENT

Target ILIs
to become
to clean in X senses
artifact; product
toe; finger

EQ_BE_IN_STATE
EQ_IS_STATE_OF
EQ_GENERALIZATION
EQ_METONYM
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EQ_CO_ROLE
நிகரன் ஒருசபொருள்
முக்கியமொன

EQ_IS_SUBEVENT_OF
EQ_DIATHESIS
பன் சமொழியம் (EQ_SYNONYM) என்ற உறவு
உறவொகும் ;

ஒருசபொருள்

மிக

பன் சமொழியக்

குழுமங் களுக்கிலடயில் ஒன்றுக்சகொன்று சபொருத்தம் இருந்தொல் இது வரும் .
வமலும்

கலலவ

நிகரன்

உறவுகளுக்கு

(Complex_Eqivalance

Relations) உறவுகள் இருக்கின் றன; இவற் றுள் முக்கியமொனலவ பின் வருவன.
1. அண்லம ஒருசபொருள் பன் சமொழிய நிகரன் (EQ_NEAR_SYNONYM): ஒரு
சபொருண்லம

ஒவர

வநரத்தில்

பல் நிலல

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப்

பதிவவடுகளுடன் சபொருந்தினொல் , பல் சபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம் ஒவர
இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவு

பதிவவட்டுடன்

சபொருந்தினொல் ,

அல் லது

துல் லியகப் சபொருத்தம் குறித்து ஏதொவது ஐயம் வதொன்றினொல் இந்த உறவு
வரும் .
2.

உள் ளடக்கு_சகொண்டிரு_நிகரன்

இருக்கிற

(EQ_HAS_HYPRONYM):

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவட்லடக் கொட்டிலும் ஒரு சபொருண்லம
கூடுதல் சிறப் பு வொய் ந்ததொக இருந்தொல் இது வரும் .
3. உள் ளடங் கு_சகொண்டிரு_நிகரன் (EQ_HAS_HYPONYM): ஒரு சபொருண்லம,
கூடுதல் சிறப் பு வொய் ந்த இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவட்டுடன் மட்டும்
சதொடர்புபடுத்தப் பட்டொல் இது வரும் .
யூவரொ ச ொல் வலலயில் நிகரன் உறவுகள் ஒவ் சவொரு சமொழியிலிருந்தும்
ஒரு தனிநிலல இலடசமொழிக்கு சமொழியிலடக்கு (Single Interlingua) சபொருள்
பன் சமொழியக்
சமொழிக்குப்

குழும

நிலலயில்

சபொருத்தங் கள்

நிறுவப் படுகின்றது.

இலடசமொழி ்

சமொழியிலிருந்து

ச ொல் லலடவு

வழியொக

மலறமுகமொக அறியப் படுகிறது.
உருவொக்கும்

ச யற் பொட்டின்வபொது

ஒரு

சமொழியில்

ச ொல்

ொர்

இலடசவளி ((lexical gap) இருந்தொவலொ சபொருண்லமகள் சபொருந்தொவிட்டொவலொ
உறவு

தருவதற் கு

வதலவயொனதொகும் .

உதவ
ஒரு

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

தனிநிலல

ஒருசபொருள்

கலலவ

உறவுகள்

பன் சமொழியம்

ஒவர

வநரத்தில் பல இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவுடன் சபொருந்தும் முதல்
சூழல் அடிக்கடி நிகழும் . இதற் கு முக்கிய கொரணம் ச ொல் வலல 1.5–இல்
அர்த்த

வவறுபொடுகள்

பிற

ச ொல் வலலகள்

உருவொக்கப் பட்ட

மரபு
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மூலவளங் களில்

உள் ளலதவிடக்

கூடுதல்

நுட்பமொக்கப் பட்டதொகும் .

எடுத்துக்கொட்டொக, ட சு
்
மூலவளத்தில் scoonmaken (to clean) என்பதற் கு ஒரு
அர்த்தம் தொன் உள் ளது

இது ச ொல் வலல 1.5–இல் ஒவர

மயத்தில் to clean

என்பதன் 4 அர்த்தங் களுடன் சபொருந்தும் :
-{make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from}
- {remove unwanted substances from, such as feathers or pits, as of chickens or fruit}
- {remove in making clean; “clean the spots off the rug”}
- {remove unwanted substabces from – (as in chemistry}
ட சு
்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக் குழுமம் schoonmaken என்பது clean

என்பதன் இந்த எல் லொ அர்த்தங் களுடன் அண்லம ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
நிகரன் உறவுடன் (EQ_NEAR_SYNONYM) சதொடர்புபடுத்தப் படும் . இவத வபொன்ற
சூழல் ட சு
் ச ொல் வலலயில் குலற வவறுபொடு (under-differentiation) இருக்லகயில்
வரும் . ச ொல் வலல 1.5–இல் அர்த்த வவறுபொடு மட்டுமின்றி மறுதலல ் சூழலும்
நிகழும் .

எடுத்துக்கொட்டொக

மூலவளத்தில்

ஒருசபொருள்

ச ய் யப் படவில் லல;
ஒருசபொருள்

மற் றும்

versieral

ஆனொல்

என்பன

versiering

பன் சமொழிகளொகக்
அலவ

பன் சமொழியக்

இரண்டும்

குழுமம்

ட சு
்

குறியொக்கம்

ச ொல் வலல

decarection

1.5–இல்

என்பதுடன்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளன. ட சு
்
ச ொற் கள் ஒரு தனிநிலல ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமமொக இலணக்கப்பட வவண்டும் ; ஆனொல் அவற் லற ஒரு
வலுவற் ற அண்லம ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறவொல் உறவுபடுத்த இயலும் .
பிந்லதய

வநர்வில்

அலவ

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடலவப்

பங் கிட்டுக்சகொள் ள இயலும் ; ஆனொல் நிகரன் உறவு அண்லம ஒருசபொருள்
பன் சமொழிய நிகரன் உறவொக இருக்க வவண்டும் ; ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
நிகரனொக இருக்கலொகொது.
EQ_HAS_HYPERONYM ச ொல் வலல 1.5 அல் லது ஆங் கிலத்தில் ச ொல்
ொர்ந்த

இலடசவளிகளுக்கு

வவண்டிப்

அம் மொதிரியொன இலடசவளிகள் பண்பொடு
(pragmatics)

ொர்ந்ததொகவவொ

இருக்கலொம் .

பயன்படுத்தப் படுகின் றது.

ொர்ந்ததொகவவொ பயன்வழியியல்
ஒரு

பண்பொடு ொர்

ச ொல்

இலடசவளி ஆங் கில அல் லது அவமரிக்கப் பண்பொட்டில் அறியப் படொத ஒரு
கருத்துருவொகும் . எடுத்துக்கொட்டொக ட சு
் ப் சபயர் ச
்
ொல் லொன citroenjenever
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(எலுமி ல
்
த் வதொலொல் ச ய் யப் படும் ஒரு வலக ஜின் ) அல் லது klunen என்ற
ட சு
் விலன (நிலத்திலிருந்து ஒரு உலறந்த நீ ரிலிருந்து மற் சறொரு உலறந்த
நீ ருக்கு ்

ருக்கு வமல் நடத்தல் ) பயன்வழியியல் ச ொல் இலட சவளிகள்

சமொழிகளுக்கு

இலடவய

ஏற் படுகிறது;

அதொவது

ஆங் கிலத்தில்

ஒரு

உள் ள

இந்வநர்வில்

ச ொல் லனொக்க
கருத்துரு

தனிநிலல

வவறுபொடுகளொல்

சதரியும் ;

ஆனொல்

ச ொல் லனொக்க

இது

வடிவொல்

சவளிப் படுத்தப் படுவதில் லல.
Dutch

:

doodshoppen (to kick to death)

Spanish :

alevin (young fish),

Italian

:

rincasare (to go back home)

சில

வநர்வுகளில்

அலமப் சபொழுங் குகள்
ஆனொல்

சமொழியில்

ஆங் கிலத்திலிருந்து

கருத்துருக்கள்

எல் லொ

ச ொல் லனொக்க

வவறுபட்டலவயொயிருக்கும் ;

பண்பொடுகளிலும்

அறியப் பட்டனவொக

இருக்கும் . குறிப் பொக “doodschoppen” (kick to death) வபொன்ற கருத்துருக்கள் சகொல்
(to kill) மற் றும் உலத (to kick) என்ற இரண்டு நிகர் உள் ளடக்கு உறவுகலளப்
சபறும் . இது ட சு
் சமொழியில் பல் உள் ளடக்கு சமொழிகளுக்கு இலணயொக
அலமயும் . இது வபொல ஸ்பொனிஷில்

alevin ‘young fish’என்பது fish என்ற

நிகர்_உள் ளடக்குசமொழிவயொடும் (eq_hyponym) young என்ற நிகர்_நிலலயில் _இரு
ச ொல் வலொடும்

(eq_be_in_state)

சதொடர்புபடுத்த

இயலும் .

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிய குழுமங் களின் சபொருண்லமகளின் பல் நிகர உறவுகலளப்
பயன்படுத்தி இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும் .
இந்த

எல் லொ

சிறப் பொனலவயொக
(EQ_HAS_HYPERONYM)

வநர்வுகளிலும்
இருக்கும் .
உறலவ

ஆங் கிலமொத

நிகர்_

சகொண்டிரு_

பயன்படுத்தி

ச ொற் கள்

கூடுதல்

உள் ளடக்குசமொழிய

கூடுதல்

சபொது

ஆங் கில

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுக் கருத்துருக்களுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும் .
EQ_HAS_HYPERONYM (நிகர்_சகொண்டிரு_உள் ளடங் கு சமொழி) மறுதலலயொன
சூழலில் பயன்படுத்தப் படும் . எடுத்துக்கொட்டொக ஸ்பொனிஷ் சமொழியில் ‘dedo’
என்ற

ச ொல்

லகவிரலலயும்

(finger)

கொல் விரலலயும்

(toe)

குறிக்கப்

பயன்படுத்தப் படும் . இந்த வநர்வில் பயன்வழியியல் வவறுபொடு மட்டும் தொன்
கொணப் படும் ; ஒரு உண்லமயொன பண்பொட்டு இலடசவளி கொணப் படொது.
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சமொழிகலளக் கடந்து ச ொல் வலகப் பொட்டில் சபொருத்தமின்லமகள்
இலடசவளியின்

ஒரு

தனி

வலக

வநர்வொகும் .

எடுத்துக்கொட்டொக

ட சு
்

சமொழியில் ‘aarding’ என்ற சபயரலட ஆங் கில விலனயொன ‘to like’ என்பதற் கு
நிகரொனதொகும் ” ஆனொல் ட சு
் சமொழியில் அந்த சபொருண்லமலயத் தருகிற
விலன

இல் லல.

இலடசமொழி ்

ச ொல் வலகப் பொட்டிற் கு

ச ொல் லலடவுக்கு

மொறக்கூடியன

அல் ல.

நிகரன்

எனவவ

உறவுகள்
என்ற

‘aarding’

சபயரலடக்கும் like என்ற விலனக்கும் இலடயில் EQ_NEAR_SYNONYM உறலவ
வநரடியொக சவளிப் படுத்துவது

ொத்தியமொகும் .

கலலவத் தன்லமயொன நிகரன் உறவுகள் ஒவ் சவொரு சமொழியிலிருந்தும்
இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுக்குத்

சபொருத்தத்லதப்
ச ொல் லலடலவ
தளத்தொலும்

பற் றிய
வநொக்கி

தனியொக

தீர்மொனங் கள்
அவற் றின்

சவளிப் படுத்தப் படுகிறது.
ஆங் கில

சமொழிக்குத்

எடுத்துக்சகொள் ளப் படுகிறது.

இலடசமொழி ்

தனியொக

இத்துடன்

ஒவ் சவொரு

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடலவப் பின்பற் றி ் ச ொல் வலககலளக் கடந்த சபொருத்தத்லத வநர்
ச ய் ய

முயற் சி

எடுக்கப் பட்டுள் ளது.

இது

அடுத்த

துலண

பகுதியில்

விவொதிக்கப் படும் .
9.4.2. இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு (Inter lingual index)
முன் னுலரயில் விளக்கப் பட்டது வபொல் இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு
கருத்துருக்களின் ஒழுங் கலமக்கப் படொத களஞ் சியமொகும் ; இதன் வநொக்கம்
சமொழிகலளக் கடந்து ஒரு திறலமயொன சபொருத்தத்லதத் தருவதொகும் .
ஒவ் சவொரு

கருத்துருவும்

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப்

பதிவவடுகளொக

உருப் படுத்தப் பட்டுள் ளது; இது சகொள் லக அடிப் பலடயில் ஒரு ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமத்லதயும் ஒரு ச ொல் வலகப் பொட்டு புலக்குறிப் லபயும் ;
ஒரு அர்த்தத்லதயும் அதன் மூலத்திற் கு ஒரு குறிப் லபயும் சகொண்டிருக்கும் .
ச ொல் வலல 1.5-இல் இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு ஒரு எளிய பட்டியலொகத்
சதொடங் கப் பட்டது;

இப் சபொழுது

ச ொல் வலலகலளத்

தொண்டி

உகந்த

சபொருத்தத்லதத் தருவதற் கு வவண்டி மொற் றப் பட்டுள் ளது.
ச ொல் வலல 1.5 கருத்துருக்களின் பட்டியலிலிருந்து பல மொற் றங் கள்
ச ய் யப் பட்டுள் ளன.
• பிற ச ொல் வலலகளில் வநரும் விட்டுப் வபொன கருத்துருக்கலள ் வ ொ;த்தல் .
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• உலகளொவிய அர்த்தத் சதொகுப் புகலள உருவொக்குதல் .
• கணிக்கும் ச ொற் களுக்கு ் ச யற் களக் கலல ் ச ொற் கலள ் வ ொ;த்தல் .
• சபொருள் விளக்கங் கலள ் சீர்படுத்துதல் .
425 வநர்வுகளில் , ச ொல் வலல 1.5–இலிருந்து ஆக்கப் பட்ட இலடசமொழி ்
ச ொல் லலடவுப்

பதிவவடுகளுடன்

ஒரு

விடப் பட்ட

சபொருள்

விளக்கம்

மனிதமுயற் சியொல் வ ர்க்கப் பட்டுள் ளது. சபொருள் விளக்கங் கள் சபரும் பொலும்
ரியொன நிகரன் உறவுகலளத் தீர்மொனிக்க மிக முக்கியமொனதொகும் . பிற
மொற் றங் கள் அடுத்த துலணப் பகுதிகளில் விளக்கப் பட்டுள் ளன.
9.4.2.1.

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவில்

புதிய

கருத்துருகளுக்கு

விரிவொக்குதல்
முதலொவதொக ்
வட்டொர

ச ொல் வலல

ச ொல் வலலகளில்

இடம் சபறொத

1.5-இல்

உள் ளன.

எ.கொ.

a

கருத்துருக்கள்

female

cashier.

பிற

ச ொல் வலலகளில் உள் ள இம் மொதிரியொன கருத்துருக்கிலடயில் உள் ள நிகரன்
உறவுகலள

சவளிப் படுத்த

வவண்டி

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவு

விரிவுபடுத்தப் பட வவண்டும் . இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு இரண்டு அல் லது
அதற் கு வமற் பட்ட ச ொல் வலலகளில் வநரும் எல் லொக் கருத்துருக்களின் உயர்
குழுமமொக

மொறும் .

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடலவ

விரிவுபடுத்தும்

ச யற் பொங் கு பின்வருவனவொகும் . எல் லொத் தளங் களும் திறனுள் ள புதிய
இலடசமொழி ்
விளக்கங் கலள

ச ொல் லலடவுப்
ஒரு

பதிவவடுகள்

களத்திற் கு

அனுப் பும் .

வடிவில்

இலடசவளிகளின்

ச ொற் கலள

ஒப் பிடுவதற் கு

ஏதுவொக முலறபடுத்தப் பட்ட சபொருண்லம ் சிறப் பொக்கத்லதப் பயன்படுத்தி
இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் விளக்கப் பட்டுள் ளன. குலறந்தது
இரண்டு விளக்கங் களுக்கிலடவய வதலவயொன அளவு வமலுறல் இருந்தொல்
ஒரு

புதிய

இலடசமொழி ்

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப்

ச ொல் லலடவுப்

பதிவு

பதிவவட்லடக்

வ ர்க்கப் படும் ;

குறிப் பிடும்

இந்த

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக் குழுமங் கள் குலறந்தது பின் வரும் இரண்டு வவறுபட்ட நிகரன்
உறவுகலளக் சகொண்டிருக்கும் : ச ொல் வலல 1.5-இற் கு மிக அண்லமப் படும்
கலலவத்

தன் லமயொன

நிகரன்

உறவு

மற் றும்

புதிய

இலடசமொழி

ச ொல் லடலடவுப் பதிவவட்டிற் குரிய ஒரு தனி நிலல நிகர் உறவு.
Spanish Wordnet
Cajera eq_hyperonum

ILI
{cashier} eq_hyperonym

Dutch Wordnet
cassiere
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Eq_synonym

{female cashier} eq_synonym

ட சு
் சமொழி மற் றும் ஸ்பொனிஷ் சமொழிகளில் வநரடி நிகரன் கலளப் சபற
இயலும் என்பலத இந்த எடுத்துக்கொட்டு கொட்டுகிறது; வமலும் ஆங் கிலத்துடன்
மிக அண்லமயொகப் சபொருந்தும் ச ொற் கலளயும் கண்டுபிடிக்க முடியும் .
9.4.2.2.

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவு

சவறுபொட்டின்

ஒரு

பண்படொ

நிலலலய உருவொக்குதல்
இலடசமொழி ்
கருத்துக்களின்

ச ொல் லலடவு

உயர்

வலரயறுக்கப் படொத

குழுமமொக
ஒன்றொகும் .

பல

ச ொல்

வலலகளில்

இருந்தொலும்
மிக

இது

வநரும்

மொறொக

நுணுக்கமொன

மிக

அர்த்தங் கள்

வவறுபடுத்ததப் பட்டொல் ச ொல் வலலகலளக் கடந்து நிகரன் கலள நிறுவுவது
மிக சிக்கலொனொதொகும் ; எடுத்துக்கொட்டொக “clean” என்ற வநர்வில் வவறுபட்டத்
தளங் கள்

நிகரன் ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள

வவறுபட்ட

சபொருண்லமகளுடன் சதொடர்புபடுத்த இயலும் ; இது சமொழிகலளக் கடந்த
சபொருந்தொத்

தன்லமலய

விலளவிக்கும் .

இவத

மொதிரியொன

சபொருத்தமின்லம மூலவளங் கலளக் கடந்து சீரொன பன் சமொழியத்தின் சீரற் ற
பட்டியலொல் உருவொக்கப் படலொம் . இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவில் university
என்பது ஒரு கட்டிடமொகவும் ஒரு நிறுவனமொகவும் வவறுபட்ட ஒரு சபொருள்
பன் சமொழிய குழுமங் கலளப் சபறும் ; வமலும் பல insitute/building இலணகள்
உள் ளன. இருப் பினும் பிற ச ொல் வலலகளில் ஒவர ஒரு அர்த்தம் மட்டும்
குறிப் பிடப் படும் சூழல் கலள நொம் கொண இயலும் . building என்பதற் வகொ institute
என்பதற் வகொ வவறுபட்ட சதரிவுகள் ச ய் யப் பட்டொல் ச ொல் வலலகலளக்
கடந்து ஒருசபொருள்
இலடசமொழி ்

பன் சமொழியக் குழுமங் கலளப் சபொருத்த இயலொது.

ச ொல் லலடவுக்கு

இரண்டொம்

சபொருத்தமொற் றம்

சீரொன

ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்தொல் சதொடர்புபடுத்த இயலும் அர்த்தங் கலளக்
குழுமுவலத வநொக்கமொகக் சகொண்டுள் ளது.
எடுத்துக்கொட்டொக ட சு
் , ஸ்பொனிஷ் மற் றும் இத்தொலிய சமொழிகளில்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் கள்

“office”

என்ற

கருத்துருவின்

5

வவறுபட்ட அர்த்தங் கலள இலடசமொழி ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகளுக்கு
EQ_SYNONYM அல் லது EQ_NEAR_SYNONYM உறவுகள் வழியொக உருப் படுத்தம்
ச ய் யும் : place, action, carried out, job, organization and the group of people என்பன
உறவுபடுத்தப் பட்டுள் ளன.

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்குழுமங் கள்

மீல

அலடப் புக்குறிகளொல் பிரிக்கப் பட்டுள் ளன.
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அட்டவலண
ILI Record
{office}-1960921
Where professional or
clerical duties are
performed; “he rented
an office in the new
building”
{role;
part;
office;function]399406
The
actions
and
activities assigned to
or
required
or
expected of a person or
group:”the function of
a
teacher
“:”the
government must do
its part” or “play its
role”or do its duty”
{situation;
place;
spot;office; slot; berth;
post; position} –
344376
A
job
in
an
organization
or
hierarchy;
“he
occupied a post in the
treasury”

Dutch Synsets
Spanish Synsets
{kantoor; werkkamer; {oficina}
werkruimte}

Italian Synsets
{ufficio; studio}

{functie:rol}

Papel:
mansione }

{function:officio}

{ufficio:

{emplooi}

{ampt;
{caro;puesto}
ambtsbediening;
bedizening;
officie;
officium}
{betrekking;
baan;
d\ienstbetrekking;
dienstverband;
funcite; job; positie;
werk; werlkkring}
{arbeidsplaats; plaats}
{authority;
office; {dienst }
{agencia; oficina}
bureau; agency} –
5301461
An administrative unit Kantoor;
bureau;
of government ; “the bureel; burelen}
central
intelligence {bureau}
Agency”; “the Census
Bureau”; “office of
management
and
Budget”;
{office staff; office} – {Agentuur}
5303509
Professional
of {kantoorpersoneel}
clerical workers in an
office; the whole
office was late the
morning
of
the
blizzard”

{lavoro:
impiego:
occupazione}

{ispettorato}
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இந்த அட்டவலணயில் பலவற் லறக் கண்டுணரலொம் . முதலொவதொக நொம்
சமொழிகலளக்

கடந்து

பன் சமொழியம்

இலணயொனதல் ல

என்பலதக்

கண்டுக்சகொள் ள இயலும் . ஸ்பொனிஷ் ச ொல் வலலயில் ‘oficina’ என்பது ‘office’
என்பதுடன்

ஒத்தறி

அடிப் பலடயில்

பல் சபொருண்லமத்

தன் லமயொனது;

இத்தொலிய மற் றும் ட சு
் ச ொல் வலலகளில் முலறவய ‘ufficio’ மற் றும் ‘kantoor’
என்பன

ஒத்தறி

அடிப் பலடயில்

பல் சபொருண்லமத்

தன் லமயொனதொகும் ;

வமலும் இலவகள் ஒவ் சவொன்றும் ‘office’ என்பதன் வவறுபட்ட அர்த்தங் களுடன்
பல் சபொருண்லம
இரண்டு

தன் லமயுலடயதொகும் ;

மட்டும் தொன்

கருத்துருக்கள்

சபொருத்தம்

வவறுபட்ட

மற் றும்

ஐந்து

சபறுகிறது.

அர்த்தங் களில்

பல

வடிவுகளொலும்

வநொ;வுகளில்

ஆக்கங் களொலும்

கூட்டு ச
்
ொற் களொலும் ச ொல் லனொக்கம் ச ய் யப் பட்டுள் ளன.
9.4.3. கலலவத் தன்லமயொன நிகரன் சபொருத்தங் கலளப் சபறுதல்
இதுவலரக்

கூறியதிலிருந்து

குழுமங் களிலிருந்து
ச ொல் வலலயில்

வட்டொர

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப்

பலவற் றிலிருந்து

கொணப் படும் . இது பல்
மற் றும் /அல் லது

பல்

ஒருசபொருள்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

பதிவவடுகளுக்கு ்

பலவற் றிற் கொன
பன் சமொழியக்

ஒருசபொருள்

சபொருத்தங் கள்

குழுமங் களிலிருந்து

பன் சமொழியக்

குழுவிற் கு

EQ_NEAR_SYNONYM உறவொக அல் லது EQ_NEAR_HYPONYM, EQ_HAS_HYPERONYM
மற் றும் EQ_HAS_SYNONYM அல் லது இவற் றின் பல வ ர்ப்புகளொக இருக்கலொம் .
இறுதியொக, ச ொல் வலலயில் ஒரு தனிநிலல ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
குழுமம் EQ_METONYM, EQ_DIATHSIS, அல் லது EQ_GLNERALIZATION சகொண்ட
கலலவத்

தன் லமயொன

இலடசமொழி

ச ொல் லலடவுப்

பதிவவட்டுடனும்

கலலவத் தன்லமயொன இலடசமொழி ச ொல் லலடவொல் குழுமப் பட்ட கூடுதல்
சிறப் பு அர்த்தங் களில் ஒன்றுடனும் சதொடர்புபடுத்தப் பட்டிருக்கும் .
Relation
Eq_synonym

POS
Same

Source Synsets
1:1

Target Example
Auto: car

Eq_near_synonym

Any

Many : Many

Eq_hyperonym

Same

Many: 1 (usually)

Apparaat,
machine,
toestel:
apparatus, machine, device:
citroenjenever: gin

Eq_hyponym

Same

(usually) 1: many

dedo: toe, finger

Eq_ metonym

Same

Many/1:1

Universiteit,
universiteitsgebouw:
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University
Eq_diathesis
Same
Many/1:1
Raken (cause), raken: hit
Eq_generalization Same
Many/1:1
Schoonmaken: clean
பல் இலடசமொழி ச ொல் லலடவுப் பதிவுகள் மற் சறொரு ச ொல் வலலயுடன்
சபொருத்தம்

ச ய் யப் பட்டொல் ,

ஒரு

இலடசமொழி ச
்
ொல் லலடவுக்குப்

ச ொல் வலலயிலிருந்து

பலவற் றிலிருந்து

பலவற் றிற் கொன

சபொருத்தம் அலத வமலும் விரிவலடய ச
்
ய் யும் .
நிகரன் உறவுகளின் மற் சறொரு முக்கியமொன பண்பு அலவ ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழும மட்டத்தில் நிறுவப் பட்டுள் ளது என்பதொகும் . இது தனி ்
ச ொற் களுக்கும்

அல் லது

ச ொல்

அர்த்தங் களுக்கும்

இலடயில்

சவளிப் படுத்தப் படும் தனி ் சிறப் பு உறவுகலளக் சகொண்ட மரபு இருசமொழி
அகரொதியிலிருந்து

வவறுபடும் .

எடுத்துக்கொட்டொக

‘idiot’

வபொன்ற

இழி ச
்
ொற் கள் இலக்கு சமொழியில் இழி ச
்
ொல் லொல் இருசமொழி அகரொதியில்
சபொதுவொக

சமொழிசபயர்க்கப் பட்டிருக்கும் .

இழி ச
்
ொல் லும்
குழுமத்தின்

இயல் பு ச
்
ொல் லும்

உறுப்பினர்களொகும் .

ச ொல் லலடவுப்

பதிலவ

ஒவர

யூவரொ
ஒருசபொருள்

அலவகள்

நிகரனொகக்

ச ொல் வலலயில்
பன் சமொழியக்

தனிநிலல

இலடசமொழி ்

சகொண்டிருக்கும் .

இறுதியொக

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவட்டின் ச ொல் வலகப் பொடு (POS) நிகரன்
சதொடர்புகலள

உருவொக்கப்

சபொருத்தமொனதல் ல;

எ.கொ.

நிகரன்

வலக

EQ_NEAR_SYNONYM-ஆக இருக்க வவண்டுசமன்றொலும் ஒரு சபயர் ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமம் விலன மற் றும் சபயரலட இவற் றின் இலடசமொழி ்
ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகளுடன் நிகரன் சதொடர்பு சகொண்டிருக்கலொம் .
சபொதுவொக யூவரொ ச ொல் வலலயில் பன் சமொழிய உறவுகளின் விலளவு,
ச ொற் களுக்குப்
கருத்துருக்கள்
சகொள் ளலொம்

பதிலொகக்

கருத்துருக்கள்

சபொருத்தப் படுகின்றன,

பல்

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகலளப் பங் கிட்டு
அல் லது

ஒரு

தனிநிலலக்

கருத்துரு

பல்

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப் பதிவவட்லடத் தரலொம் என்பனவொகும் என நொம் கூறவியலும் .
வமலும் இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவு EQ_SYNONYM உறவுகளொல் மட்டுவமொ
அல் லது

பிற

கலலவத்

குறிப் பிடுவதொவலொ

மிகக்

தன் லமயொன
குறிப் பொக

நிகரன்

சபொருத்தங் கலளக்

அணுகப் படலொம் .

தரவுலமயம்

குறிப் பொகவவொ மயக்க வழியிவலொ ஒரு தனிக் கருத்துருலவ அல் லது ஒரு
சதொகுதி கருத்துருக்கலள மற் சறொரு சமொழிக்குக் சகொண்டுவருவதற் கு ்
ொத்தியத்லதத் தருகின் றது.
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முடிவொக, ஒரு இருசமொழிய அகரொதியில் உள் ள ஒன்று அல் லது சில
சிறப் பொன மொற் று ் ச ொற் களுக்குப் பதிலொக யூவரொ ச ொல் வலல தரவுலமயம்
இலக்குசமொழியில்

கருத்துரு ்

ச ொல் லனொக்கத்தின்

விரிவொன

பரந்த

பொர்லவலயத் தருகின்றது; இதிலிருந்து சிறப் பொன ஒன்லறத் வதர்ந்சதடுக்க
இயலும் . இந்த அர்த்தத்தில் நொம் இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பில் ‘குலுக்குதல்
மற் றும் சுடுதல் ’ (‘Shake and Bake) என்ற சநறிமுலறக்கு இலணயொன ஒன்லற ்
ச ய் கின் வறொம் .

முதலில்

மூலசமொழியின்

அலமப் பு

இயல் புகளிலிருந்து

கூடுதல் நடுநிலலயொன ஒரு சுருக்கம் ஆக்கப் படுகின்றது (shake ‘குலுக்கு’).
அடுத்தபடியொக இலக்குசமொழியில்

புதிய ( ொத்தியமொக ஒரு வவறுபட்ட)

அலமப் பு

(bake

உருவொக்கப் படுகின்றது

‘சுடு’).

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

ச ொல் ொர் குலுக்குதல் (lexical shake) பின் பற் றப் படுகின் றது: ஒரு சமொழிக்கு ்
சிறப் பொன

ச ொல் லனொக்கத்திலிருந்து

இலக்குசமொழியில்

வ ர்ந்துவருலக

சுருக்கம்

கட்டுப் பொடு

(Vossen

1999).

அடிப் பலடயில்

அல் லது

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்தில் உறுப்பினர்களின் பயன்வழியியல்
மற் றும் உருப-சதொடரியல் இயல் புகள் அடிப் பலடயில் மிகப் சபொருத்தமொன
ஒன்லறத் சதரிந்சதடுப் பதொல் சுடுதல் (Bake)

ொத்தியமொகும் .

9.5. மொறிகளின் தகவல்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக் குழுமத்தில்

ஒவ் சவொரு மொறிகளுக்கும்

சிறப் பொன தகவல் தரவியலும் .
Usage Labels
Features
Examples
Translations

Features on register, style, sub-domains
Morpho-syntactic properties for each part-of-speech
Example sentence
Whereas EuroWordNet provides equivalence links at the synset
level, it is possible to specify here translations at the variant level
Corpus Ref
Corpus reference information for the variant and corpus frequency
Data Source Data source reference information for the variant
Refs
Definition
A single definition per variant
Status
Any label providing a status indication
Parole ID
A reference to a specific Parole entry
சபரும் பொலொன தகவல் விருப் பொகும் . ச ொல் வலல உருவொக்குபவர்கள்
எடுத்துக்கொட்டுகள் , சமொழிசபயர்ப்புகள் , விரிதரவு மற் றும்
குறிப் புலரகள் , வலரயலற விளக்கங் கள்

தரவு மூலக்

மற் றும் நிலலலம இவற் லறக்

குறிப் பிடுவதில் சுதந்திரமொக ் ச யல் படலொம் .
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9.6. யூசரொ ச ொல் வலல இைக்குமதி/ஏை் றுமதி வடிவலமப் பு
யூவரொ
உலரக்

ச ொல் வலலத்

வகொப்புகளொகவும்

வகொப் புகள்

தரவுகள் ,

தரவுலமயங் களொகவும்

வினிவயொகம்

ச ய் யப் பட்டுள் ளன.

ொதொரண
உலரக்

யூவரொ ச ொல் வலலயின் ஏற் றுமதி இறக்குமதி வடிவலமப் பு

அடிப் பலடயில் அலமப் பொக்கம் ச ய் யப்பட்டுள் ளன. இந்த வடிவலமப் லபப்
வபொலொரிஸ்

தரவுலமயம்

படிக்க

இயலும்

மற் றும்

ஏற் றுமதி

ச ய் யப் படுலகயில் உருவொக்க இயலும் . மூன்று வவறுபட்ட வடிவலமப்புகள்
இருக்கின் றன:
• ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம்
• இலடசமொழி ச ொல் லலடவுகள்
• உயர்-கருத்துருக்கள் மற் றும் சபொருண்லமப் பரப் புகள்
9.6.1. ஒருசபொருள் பன்சமொழியக் குழுமங் களுக்கு ஏை் றுமதி இைக்குமதி
வடிவலமப் பு
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

ச ொல் வலலக்குக்

குழும

வடிவலமப் பு

கருத்துருக்கலள

ஒரு

சமொழி சி
் றப்பு ்

இறக்குமதி

ச ய் யப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. வினிவயொகிக்கப் பட்ட எல் லொ ் ச ொல் வலலகளும்
இந்த வடிவலமப்பிலிருந்து அனுப் பப் படுகின்றது.
நிலல “0”-வில் சதொடங் கும் முதல் வரி (ச ொல் _சபொருண்லம என்று
அலழக்கப் படுகின் ற)

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

கண்டுபிடிக்கின் றது. அடுத்த நிலலயில்

குழுமத்லதக்

(1) பின் வருவன பற் றி தகவல்

தரப் பட்டுள் ளது:
• ச ொல் வலகப் பொடு: சபயர், விலன, சபயரலட, விலனயலட அல் லது
இயற் சபயர்.
•மொறிகள் ,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிய

உறுப்பினர்கள்

அல் லது

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
• சமொழி அகவய உறவுகள்
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• நிகரன் உறவுகள்
ஒவ் சவொரு மொறிகளுக்கும் வநரடி (literal) மற் றும் அர்த்தம் என்பன
கட்டொயமொகும் . விருப் பொக ஒவ் சவொரு மொறிகளுக்கும் தகவல் நிலல (3)-இல்
தரப் பட்டுள் ளது.

பின் னொல்

வரும்

தகவல்

நிலல,

பயன்பொட்டுப்

புலக்குறிப்புகள் , அவற் றின் மதிப் புகள் , உருப-சதொடரியல் பண்புக்கூறுகள்
(FEATURES), விரிதரவுகளுக்குக் குறிப் புலரகள் மற் றும் விரிதரவு நிகழ் சவண்,
மூலங் களுக்கு ் சுட்டிக்கொட்டிகள் , வொக்குறுதிப் (PAROLE) பதிவவட்டுக்கு ்
ொத்தியமொன குறிப்புலரகள் என்பனவற் லற உள் ளடக்கும் .
சமொழி அகவய உறவுகள் (INTERNAL_LINKS) உறவின் வலக மற் றும்
இலக்குக் கருத்துரு இவற் லற ் சுட்டிக்கொட்டி ஒவ் சவொன்றொக ் சிறப் பீடு
ச ய் யப் படுகின் றது.

ச ொல் வலகப் பொட்டொல்

இலக்குக்

கருத்துரு

அதன்

மொறிகள் ஒன்றின் வநரடி மற் றும் அர்த்த எண் சுட்டிக்கொட்டப் படுகின்றன.
நிகரன் உறவுகள் (EQ_LINKS) அவத சதொடரியலலப் பின் பற் றுகின்றது; ஆனொல்
இலக்கு இப்வபொது ஒரு இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவடொகும் ; இது
மூல ் ச ொல் வலல 1.5 தரவுக் வகொப் பு அல் லது (இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப்
பதிவவடு யூவரொ ச ொல் வலலயின் வ ர்க்கப் பட்டொல் ) ஒரு ADD_ON அலடயொள
எண்ணிலிருந்து

உற் பத்தியொகிற

வகொப் பு

குலறநிரப் பு

இருப் பிடத்தொல்

கண்டுபிடிக்கப் படுகின் றது.
9.6.2. இலடசமொழி ் ச ொல் லடவுப் பதிவுகளுக்கு இைக்குமதி/ஏை் றுமதி
வடிவலமப் பு
இலடசமொழி ் ச ொல் லடவுப் பதிவவடுகளுக்கு இறக்குமதி வடிவலமப் பு
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் களுக்கு

அவத

ஒழுங் கலமப் லபப்

பின் பற் றுகின்றது. முதல் வரி பதிலவக் கண்டுபிடிக்கின் றது, அடுத்த நிலல
தரலவக்

சகொண்டிருக்கின் றது.

மூன்று

துலணவலக

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் இருக்கின் றன:
• ச ொல் வலல 1.5-இலிருந்து உற் பத்தியொகின் ற தனிநிலல இலடசமொழி ்
ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் .
• ச ொல் வலல 1.5-இலிருந்து உற் பத்தியொகொத தனிநிலல இலடசமொழி ்
ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் .
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•

பிற

இலடசமொழி ்

உருப் படுத்தம்

ச ொல் லலடவுப்

ச ய் யும்

பதிவவடுகள் .

ஒருங் கிலணந்த

ச ொல் வலல

ச ொல் லலடவுப்

பதிவவடுகளின்

குழுமத்லத

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப்

1.5-இலிருந்து

பதிவவடுகள்

ஒரு

உற் பத்தியொகிற

ச ொல் வலகப் பொட்டின்

இலடசமொழி

சிறப் பீடு,

மூல ்

ச ொல் வலல 1.5 தரவுலமயத்தில் வகொப் புக் குலறநிரப் பு இடத்திற் கு ஒரு
குறிப் புலர, சபொருண்லம மற் றும் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்லத
உருப் படுத்தம்

ச ய் யும்

மொறிகளின்

பட்டியல்

இவற் லறக்

சகொண்டிருக்கின் றன.
9.6.3. உயர்-கருத்துருக்கள் மை் றும் சபொருண்லமக்களங் கள்
இவற் றின் இறக்குமதி வடிவலமப் பு உயர்-சமய் ப்சபொருள் மூலொய் வு
அகவய அலமப் பு சகொண்டுள் ளது; இது இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுடன்
சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளது.

எனவவ

இறக்குமதிப்

பதிவவடுகள்

பின் வருவனவற் லறக் சகொண்டிருக்கும் :
• மொறிகள் (ஒன்று மட்டும் )
• சபொருண்லம
• அகவயத் சதொடர்புகள்
•இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுக்குத் சதடர்புகள்
அகவயத்

சதடர்புகள்

எல் லலப் படுத்தப் பட்டுள் ன.

என்ற

SUPER_TOP_CONCEPT
இது

உள் ளடங் குசமொழியம் ,

அளவில்
ISA

அல் லது

உயர்நிலல, மற் றும் வகுப் புகளின் சவளிப் பலடயொன விலக்கலலக் கொட்ட
OPPOSITE_TOP_CONCEPT என்பனவற் றிற் கு வவண்டி நிற் கின் றது.
9.7. சநறிமுலை
9.7.1. விரிவொக்க அல் லது ஒருங் கிலணப் பு அணுகுமுலை
யூவரொ

ச ொல் வலலத்

மூலவளங் கள்
சபொருண்லமத்

மற் றும்

தரவுலமயம் ,

பல் வவறு

தகவல் கலளக்

உருவொக்கப் பட்டதொகும் .

இது

கிலடக்கின் ற

திட்டங் களிலிருந்து

சகொண்ட
கொலம்

நிலவிலுள் ள

உருவொக்கப் பட்ட

தரவுலமயங் கள்

மற் றும்

ச லவுதிட்ட

இவற் றொல்
எல் லல
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அடிப் பலடயில்

சிக்கனமொனது

உருவொக்கப் பட்ட

என்பது

மட்டுமல் லொமல்

ச ொல் வலலகளிலிருந்து

சபறப் படும்

சுதந்திரமொக
தகவல் கலள

ஒன்றிலணக்க இயலும் .
சபொதுவொக,

ச ொல் வலலகள்

கீவழ

தரப் பட்டுள் ள

-ஆல்

I&II

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள இரண்டு முக்கிய ் சுற் றுகளில் உருவொக்கப் பட்டுள் ளன.
1. ச ொல் வலலப் பகுதிலய உருவொக்குதல்
1.1. சதொடக்க ் ச ொற் சறொலகயின் சிறப்பீடு
1.2. சமொழி உட்பலடயொன உறவுகலளக் குறியொக்கம் ச ய் தல்
1.3. நிகரன் உறவுகலளக் குறியொக்கம்

ச ய் தல்

2. ச ொல் வலலப்

பகுதிகலள ஒப் பிடுதல்
2.1. யூவரொ ச ொல் வலலத் தரவுலமயத்தில் ச ொல் வலலகலள ஏற் றுதல்
2.2. பகுதிகலள ஒப்பிடுதல் மற் றும் மொற் றியலமத்தல்
2.3. பகுதிகலளக் கடந்து வமலுறலல அளத்தல்
வட்டொரக்

கருவிகலளயும்

சிறப் பியல் பு மற் றும்
தரம்

மூலவளங் கள்

மூலவளங் களின்

ொத்தியங் கள் என்பலவகலளப் சபொறுத்து ஆக்கப் பட்ட

தரவுலமயங் கலளயும் ;
தரவின்

கிலடக்கக்கூடிய

பயன்படுத்தி

மற் றும்

ஒரு

சவளிப் பலட

வவண்டியளவு

பகுதி

உருவொக்கப் படுகிறது.

அடிப் பலடயில் ,

வவறுபடும் .

சில

கிலடக்கக்கூடிய

தளங் களுக்கு ்

ச ொல்

அர்த்தங் களுக்கு இலடயில் பகுதி ஒழுங் குபடுத்தப் பட்ட வலலப் பின் னல் கள்
இருக்கிறது; பிற சபொருண்லம அடிப் பலடயில் மயக்கம் நீ க்கப் படவவண்டிய
வலரமுலற

விளக்கங் களிலிருந்து

பிரித்சதடுக்கப் பட்ட

சபொது ச
்
ொற் களொகும் (genus words).
ஒவ் சவொரு

தளமும்

ச ொற் சறொலகயின்
உறவுகலளக்

ஒரு

ஒவர

அளவீட்லடப்

பகுதியின்

சிறப் பீட்டுக்குப்

குறியொக்கம்

ச ய் வதற் குப்

பயன்படுத்துகிற
பின்

சபொருண்லம

சபொதுவொக

இரண்டு

அணுகுமுலறகள் பின்பற் றப் படுகின் றன:

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

293
இலணப் பு மொதிரி (Merge Model): வதர்வொனது வட்டொர மூலவளங் களில்
ச ய் யப் படுகிறது; ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் மற் றும் அவற் றின்
சமொழி உட்பலடயொன உறவுகள் முதலில் தனியொக உருவொக்கப் படுகின்றன.
அதன்

பின் னர்

ச ொல் வலல

1.5-க்கொன

நிகரன்

உறவுகள்

உருவொக்கப் படுகின்றன.
விரிவு மொதிரி (Expand Model): வதர்வு ச ொல் வலல 1.5–இல் ச ய் யப் படுகிறது;
மற் றும் ச ொல் வலல 1.5–இன் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் பிற
சமொழியில் நிகரொன ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களொக (இருசமொழிய
அகரொதிகலளப்
உறவுகள்

பயன்படுத்தி)

சமொழிசபயர்க்கப் படுகிறது.

ச ொல் வலல

எடுக்கப் பட்டுள் ளன மற் றும் எங் சகல் லொம் வதலவவயொ யூவரொ

ச ொல் வலலக்கு ஏற் றவொறு மொற் றியலமக்கப் பட்டுள் ளன. ஆங் கிலமல் லொத
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு வலியுறுத்தப் பட்ட ச ொல் வலல
உறவுகலள ்

ரிபொர்க்க

ஒருசமொழிய

மூலவளங் கள்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
சபரும் பொலொன சமொழிகளுக்குப் பின் பற் றப் படும் இலணப்பு மொதிரி ்
ச ொல் வலல 1.5- இலிருந்து சுதந்திரமொன ஒரு ச ொல் வலலலய விலளவிக்கும் ;
ொத்தியமொக ் சிறப் பொன பண்புகூறுகலளத் தக்க லவக்கும் . ஸ்பொனிஷ்
மற் றும் பிசரஞ் சு சமொழிகளுக்குப் பின் பற் றப் பட்ட விரிவு மொதிரி ச ொல் வலல
1.5–க்கு மிக அண்லமப் பட்ட ஒரு ச ொல் வலலலய விலளவிக்கும் ; ஆனொல்
அதனொல்

பொதிக்கப் பட்டு

ஒரு

ொர்புலடயதொய்

இருக்கும் .

எந்த

வழிமுலறலயப் பின்பற் றவவண்டும் என்பது கிலடக்கும் மூலவளங் களின்
தரத்லதப்

சபொறுத்து

அலமயும் .

முதல்

வளர் சி
் க்கட்டத்தின்

உருவொக்கத்திற் குப் பிறகு விலளவுகள் யூவரொ ச ொல் வலலயின் ஏற் றுமதி
வடிவலமப்புக்கு மொற் றப் படுகின் றன மற் றும் சபொதுவொன தரவு லமயத்தில்
ஏற் றப் படுகின் றன.
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யூகரொச ொல் வலல
உருவொக்கத்தி
உலகவயமொன
ல்
பரந் த
பொர்லவ
இயந்திரத்தொல்
படிக்கப் மபறு ்
அகரொதிகை்
, மெொல் வணலகை்
,
வணகப் பொட்டியல்,கை்
விரிதரவுகை்
வட்டொரத்
தரவுண யத்தில்
ஏற் றப் பட்டுை் ைன
மெொல் வணலப்

Ib

வதர்வு
அைவீட்டில்

பகுதிகணை
வ

் படுத்தல்

சிறப் பீடு

Ia

ற் று ்
விரிவுபடுத்தல்

மெொற் மபொருை்ண யியலின்
துணைக்குழு ங் கை்

Ia

உட்பணடயொன
ற் று நிகரன
்
்

உை் ைடக்கணலெ்

உறவுகைின்

சீர்படுத்தல்

குறியொக்க ்

வட்டொரத்தரவுண யத்தில்

யூவரொமெொல் வணல

ம ொழி

குறியொக்கத்ணத

II

முன்வனற் றுல்

மெொல் வணல
1.5 உடன்

தரவுதைத்தில்

மதொடர்புகை்
மகொை்ட

மெொல் வணலணய

பயன்படுத்துவரொல்

மெொல் வணலப் பகுதி

ஏற் றுதல்

ெரிபொர்ப்பு

Ic
யூவரொமெொல் வணலத்

மெொல் வணலணய

அறிக்ணக

மெொல் வணலப்
பகுதி

ொற் றியண த்தல்

ஒவ் சவொரு சுற் றுக்குப் பிறகும்
கிலடக்கும்

எதிர்

விலளவு

தகவல்மீட்பில்

ெரிபொர்ப்பு

தரவுண யத்தில்

ஒப் பிடல் ற் று ்

ஒரு

III

ரிபொர்த்தல்

அடுத்த

நிலலயிலிருந்து

சுற் லற

உட்படுத்தப் படுகிறது. திட்டத்தின் இறுதியில்

மவைிக்கொட்டல்

உருவொக்குவதில்

விலளவுகள்

தகவல்

மீட்பு

பயன்பொட்டில் பயன்படுத்தப் படுகிறது (நிலல மூன்று) யூவரொ ச ொல் வலல
தரவுதளத்தின்
தனியொன

ஒட்டுசமொத்தமொன

சமொழி சி
் றப் பொன

அலமக்கப் பட்டுள் ளது;
உத்திரவொதமளிக்கிறது.
ஒத்தியல் லப

அவத

வடிவலமப் பு

ச ொல் வலலகலள
மயம்

இருப் பினும்

விரிவுபடுத்த

சில

குலறந்த

ஒத்தறி

அடிப் பலடயில்

உருவொக்க
நிலல

இயலுமொறு

ஒத்தியல் புக்கு

வவறுபட்ட

மூலவளங் களின்

சிறப் பொன

நடவடிக்லககள்

எடுக்கப் பட்டுள் ளன.
1. ச ொல் வலலகளின் லமயப் பகுதிலய உருவொக்க எல் லொத் தளங் களின்
சதொடக்க இடமொகப் பயன்படுத்தப் படும் அடிப் பலடக் கருத்துருக்களின் ஒரு
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சபொதுவொன குழுமத்தின் வலரயலற விளக்கம் . ச ொல் வலலகளில் முக்கியப்
பங் களிப் பு ச ய் யும் அடிப் பலடக் கருத்துருக்கள் சபொருண்லமகளொகும் .
உயர் சமய் ப்சபொருள்

2.

மூல

ஆரொய் சி
்

அடிப் பலடயில்

அடிப் பலடக்

உறவுகலளக்

குறியொக்கம்

ச ய் வதற் கு ்

கருத்துருக்களின் வலகப் பொடு.
அடிப் பலடக்

3.

கருத்துருக்கு

சிக்கல் களின் பரிமொற் றம் மற் றும்

ொத்தியமொன தீர்வுகள் .

9.7.2. அடிப் பலடக் கருத்துருக்கள் (Basic concpets)
அடிப் பலடக்

கருத்துருக்களின்

முதன் லம ்

சிறப் பியல் பு

ச ொல் வலலயில் அவற் றின் முக்கியத்துவமொகும் . பயன்வழியியல் (pragmatics)
பொர்லவயின் படி

ஒரு

பயன்படுத்தப் படும்
பரவலொகப்

கருத்துரு
பிற

வநரடியொகவவொ

அல் லது

கருத்துருக்களுக்குக்

பயன்படுத்தப் பட்டொல்

பரவலொகப்

குறிப் புலரயொகவவொ

அக்கருத்துரு

முக்கியத்துவம்

வொய் ந்ததொகும் . முக்கியத்துவம் இவ் வொறு பிற கருத்துருக்கலள இலணக்க
நிறுவியொக ் ச யல் படும் அதன் ஆற் றலில் பிரதிபலிக்கும் . இந்த நிறுவும்
ஆற் றல்
இயலும்

கிலடக்கின்ற
இரு

மூலவளங் களுக்குத்

ச யல் முலற

தொனியக்கமொகப்

அளவீடுகளொல்

வலரயலற

பயன்பட
விளக்கம்

ச ய் யப் படும் :
•

உறவுகளின்

எண்ணிக்லக

அல் லது

(சபொதுவொனது

உள் ளடங் கு

சமொழியத்தின் எல் லலக்குள் அடங் கும் ).
• படிநிலலயில் கருத்துருவின் வமலொன இடம் (ச ொல் வலல 1.5-இல் அல் லது
ஏதொவது வட்டொர வலகப் பொட்டியலில் )
அடிப் பலடக் கருத்துருக்களின் கருத்து ்

ொயலல வரொ ் (Rosc, 1977)

என்பவரொல் விளக்கப் பட்ட அடிப் பலடநிலலக் கருத்துருக்களுடன் (Basic Level
Concepts)

குழப்பிக்சகொள் ளக்கூடொது.

முரண்படும்

சகொள் லககள்

வலகப் பொட்டின்
வநர்வுகளுக்குப்

நிலலயொகும் :

வரொ சி
் ன்

மனொக
1)

பண்புக்கூறுகலள

சகொள் லகப் படி

இருக்கும்

எவ் வளவு
ஊகிப் பது,

2)

அடிப் பலட

இரு
நிலல

இயலுவமொ

அவ் வளவு

எவ் வளவு

இயலுவமொ

அவ் வளவு பண்புக்கூறகலள வருவதுலரப் பது. முன்மொதிரியொக, இந்த ்
சிறப் பீட்டின்

மன்

ரொ ரி நிலலயில் நிகழ் கின் றது (இங் கு நிலல அக்கலற மற் றும்
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அனுபவம்

அடிப் பலடயில்

சபரும் பொலொன

உறவுகள்

வவறுபடும் ).
சகொண்ட

அடிப் பலடக்

கருத்துருக்கள்

கருத்துருக்கள்

என்று

நுட்பமொக

வலரயலற விளக்கம் ச ய் யப் படுகின்றன. இது கூடுதல் வலுவொக முதல்
சகொள் லகவயொடு
வநர்வுகளில்

சபருத்தமுறுகின்றது.
அடிப் பலடநிலலக்

எனவவ

அலவ

சபரும் பொலொன

கருத்துருக்கலளக்

கொட்டிலும்

சபொதுவொனதொகும் .
இந்தக் கருத்துருக்களின் சதரிவு ஒரு குறிப் பிட்ட சமொழியொல் அல் லது
மூலவளத்தொல்
ஒவ் சவொரு

ஒருபக்க ் ொய் லவக்

தளமும்

அவற் றின்

ச ய் கின் றது. சதரிவுகள்
நிகரன் களொல்

சகொண்டிருக்கலொகொது

சமொழியில்

சுதந்திரமொன

ச ொல் வலல 1.5-இல்

சமொழிசபயர்ப்பு

கூடுதல்

என்பதொல் ,
சதரிலவ ்

அண்லமப் படும்

ச ய் யப் பட்டுள் ளன

மற் றும்

சமொழிசபயர்க்கப் பட்டுள் ள சதரிவுகள் ஒப் பிடப் பட்டுள் ளன.
முதலில்

ஆங் கிலம் ,

ட ,்

இத்தொலியன்

மற் றும்

ஸ்பொனிஷ்

ச ொல் வலலகளில் சதரிவு ச ய் யப் பட்ட அடிப் பலடக் கருத்துருக்களுக்கு
இலடயில் ஒப் பீடு ச ய் யப் படுகின் றது. இந்தக் குழுமம் பின்னர் சஜர்மன்,
எஸ்வடொனியன் மற் றும் ச க் ச ொல் வலலகளில் இவதவபொன்ற சதரிவுகலள
எடுத்துக்சகொண்டு

ரிபொர்க்கப் பட்டுள் ளது.

(பிரஞ் சு

ச ொல் வலலக்கு

சுதந்திரமொன சதரிவு ச ய் யப் படவில் லல.)
ஒவ் சவொரு குழுவும் அவற் றின் அடிப் பலடக் கருத்துருக்களின் வட்டொரக்
குழுமத்லதத்

சதரிவு

ச ய் து

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
வட்டொர

அடிப் பலடக்

அலத ்

குழுமங் களுடன்

கருத்துருக்களின்

ச ொல் வலல

சதொடர்புபடுத்திய
வவறுபட்ட

1.5-இன்
பின் னர்

குறுக்கீட்டிடங் கள்

(intersections) (ஈரிலணகள் , மூவிலணகள் , வபொன்றன) கணிக்கப் பட்டுள் ளன.
ஆங் கிலம் (GB), ட ் (NL), ஸ்பொனிஷ் (ES), மற் றும் இத்தொலியன் (IT) என்பதன்
குறுக்கீட்டிடங் கள் 30 அடிப் பலட கருத்துருக்கள் தொம் (24 சபயர் ஒருசபொருள்
பன் சமொழியக் குழுமங் கள் , 6 விலன ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் கள் ).
இந்த

முழு

குறுக்கீட்டிடம்

நம் பிக்லகக்குரிய

குழுமம்

அல் ல.

விலங் கு,

சபொருள் , இடம் , இருப் பிடம் என்பன உட்படுத்தப் படவில் லல. எனவவ இரு
குழுமங் களில் வநரும் எல் லொக் கருத்துருக்களும் சதரிவுச ய் யப் பட்டுள் ளது:
குறுக்கீட்டிட-இலணகள் (intersecton pairs).
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யூகரொச ொல் வலலயின
மூல் சு
் ருக்கம்

உயர்ம ய் ப் மபொருை்
மூலொய் வு

உை் ைடக்கு

உை் ைடக்கு

63

ம ொழிகை்

ம ொழிகை்

உயர்
கருத்துகை்

மபொது

1 3 1 0 மபொது

வட்டொர

அணடப் பணடக்

அடிப் பணடக்

கருத்துவு

கருத்துகை்

உருப் படுத்தங்

அடிப் பணடக்
கருத்துருக்கை்

அடிப் பணடக்

கருத்துரு

மெொல் வணல
1.5

கை்

வட்டொர

மபொது

கருத்துருக்கை்

உருப் படுத்த ்

மீதமிருக்குஒரு
்
மபொருை்
பன்ம ொழிக்
குழு ங் கை்

முதல் நிணல
உை் ைடங் கு
ம ொழிகை்

முதல் நிணல
உை் ைடங் கு
ம ொழிகை்
இணடம ொழிெ்
மெொல் லணடவு

மீதமுை் ை

மீதமுை் ை
உை் ைடக்கு

உை் ைடங்கு

ம ொழிகை்

ம ொழிகை்

9.7.3. உயர் சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு (Top Ontology)
ஒரு

குழும

சபொருள் வகொள்
மூலொய் வு
சிறப் பொன

மீது

அடிப் பலடக்

கருத்துருக்கலளக்

ஒருலமப் பொட்லடப்

உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.
சதொகுதிகள்

உதவுகிறது.
சமய் சபொருள்

இதில்

அகவய

சமொழி ்

தொனியங் கு

ச ொல் லலடவு

வழி

இது சமொழி ் சுதந்திரமொன அறிலவப் சபற

அடிப் பலடப்

மூலொய் வு

கூறியபடி

உறவுகளின்

இலடசமொழி ்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளன

உயர் சமய் ப் சபொருள்

முன்னுலரயில்

(சமொழி

ஒழுங் குமுலறகளொக)

சபறவும்

லகயிலடக்கவும்

சபொருண்லம

அடங் கும் .

சமொழி ்

வவறுபொடுகளில்

சுதந்திரமொன

உயர்

தகவல் கள்
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இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் வழி பரிமொற் றப்படலொம் . வமவல
விளக்கப் பட்ட

சபொது

அடிப் பலடக்

கருத்துருக்கள்

இலடசமொழி ்

ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் வடிவில் சிறப் பீடு ச ய் யப் பட்டுள் ளன
வட்டொர ்

ச ொல் வலகளில்

அடிப் பலடக்

அலவ

கருத்துருக்களுடன்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளன.
யூவரொ ச ொல் வலலயின் உயர் சமய் சபொருள் மூலொய் வின் வதலவலயப்
பின் வருமொறு விளக்கலொம் .
அ.

இது

வவறுபட்ட

ச ொல் வலலகளின்

ஒற் றுலமலயயும்

இலயலபயும்

வலியுறுத்துகிறது. உயர் சமய் சபொருள் மூலொய் வு அடிப் பலடயில் அடிப் பலடக்
கருத்துருக்களின் வலகப் பொடுகள் உட்படுத்தப் பட்ட எல் லொ சமொழிகளுக்கும்
பயன்படுத்தப் பட

வவண்டும் .

இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப்

நலடமுலறயில் ,
பதிவவட்டுடன்

எல் லொத்

தளங் களும்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ள

வட்டொர ் ச ொல் வலலயில் உள் ள ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு
வவண்டி இலடசமொழி ் ச ல் லலடவுப் பதிவவட்டிற் கு உயர் கருத்துருவின்
ஒதுக்கீலட ்

ரிபொர்த்துள் ளன என்பது இதன் சபொருளொகும் (அர்த்தமொகும் ).

எடுத்துக்கொட்டொக,

உயர்

கருத்துருவொன

சபொருள்

என்பதுடன்

(object)

இலணவ ர்க்கப் ;பட்டுள் ள பண்புக்கூறுகள் நிகரன் களொக ் ச ொல் லலடவுப்
பதிவவட்டுடன்

சதொடர்புபடுத்தப்பட்டுள் ள

ட சு
்

மற் றும்

இத்தொலியக்

கருத்துருக்களுடனும் சபொருந்தும் வபொது தொன், இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப்
பதிவவட்டுக்கும் சபொருந்த இயலும் . வமலும் இந்த வவற் றுலம சமொழி அகவய
உறவுகளிலிருந்து இந்த இயல் லப மரபுரிலமயொகப் சபற் ற எல் லொப் பிற ட சு
்
மற் றும் இத்தொலியக் கருத்துருக்களுக்கும் சபொருந்தவவண்டும் . இம் மொதிரிப்
பண்புக்கூறுகளின்

சமொழி

அகவய

வினிவயொகம் ,

தவறொன

ஊகங் கள்

ச ய் யப் படொதது வலர, ச ொல் வலலக்கு ் ச ொல் வலல வவறுபடும் .
ஆ. உயர் கருத்துருக்கலளப் பயன்படுத்தி நொம் அடிப் பலடக் கருத்துருக்கலள
இலயபொன சதொகுதிகளொகப் பிரிக்கலொம் . இதன் அர்த்தம் , ச ொல் வலலயின்
உருவொக்கம் ஒவர கருத்துருக்கள் அண்லமயொகக் லகயொளப் படும் படிக்குத்
சதொகுதியிலிருந்து
சபொருண்லமகளின்

சதொகுதிக்கு
முரண்பொட்டு

நலடசபறும்
ஆய் வுக்கு

என்பதொகும் .
இது

ச ொல்

முக்கியத்துவம்

வொய் ந்ததொகும் மற் றும் இது இவதவபொன்ற ச யல் பொட்லடத் தூண்டும் . வமலும் ,
சதொகுதிகள்

தளங் கலளக்

கடந்து

கட்டுப் பொடு

ச ய் யவும்

சதொகுதி
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அடிப் பலடயில்

சிக்கல் கலளயும்

தீர்வுகலளயும்

விளக்கவும்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
இ. உயர் சமய் ப்சபொருள் மூலொய் வு ச ொல் வலலகளில் உள் ள சமொழிகலளப்
பற் றிய அறிவில் லொமவலவய பயன்படுத்துவவொர் தரவுலமயத்லத அணுகவும்
கட்டுப் படுத்தவும்

ச ய் ய அனுமதிக்கிறது. சமொழி சி
் றப் பு அலமப் லபப்

சபொருட்படுத்தொமல்

உயர்

கருத்துருக்களுக்குப்

பண்புக்கூறுகலள

ஒதுக்கீடுச ய் து தரவுலமயத்லதப் பழக்கப் படுத்த இயலும் .
ஈ.

யூவரொ

ச ொல் வலலயில்

உள் ள

ச ொல் வலலகலளத்

தொனியக்க

சமொழி சி
் றப் பு அலமப் புகளொகப் பொர்க்க இயலும் என்றொலும் அவற் லறப்
சபொருத்தமொன

இலடசமொழி ்

சதொடர்புபடுத்திக்

சகொள் லக

Mikrokosmos,

the

Upper-Model

மூலொய் வுகளுக்கு

ச ொல் லலடவுப்

அடிப் பலடயில்

வபொன்ற

விரிவுபடுத்த

தரவுலமயத்லத

சமொழி ்

இயலும் .

பதிவுகளுடன்

ொர்பற் ற

CYS,

சமய் ப் சபொருள்

இம் மொதிரியொன

சதொடர்பு,

ஒவரவபொன்ற கருத்துருக்கலள வநரடியொகப் சபொருத்தவியலும் உயர்-கருத்துரு
சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வொல் தரப் படும் .
இந்த வநொக்கங் களிலிருந்து வதலவயொன வவற் றுலமகலள தீர்மொனிக்க ் சில
கூடுதலொன சிறப்புக் சகொள் லககலள ஆக்கவியலும் . முன்னர் கூறியபடி,
ச ொல் வலலகள்

ச ொற் களுக்கு

இலடவய

உள் ள

சமொழி சி
் றப்பு ்

ொர்புகலளப் பிரதிபலிக்கும் . இதுவபொல் , உறவுகளின் குறியனொக்கத்லத
முக்கியமொக சமொழியியலொல் வழிப் படுத்தப் பட்ட உறவுகளொக விலளயும்
சமொழியியல்

ச யற் பொடுகளொகப்

சமய் ப் சபொருள்

மூலொய் வு

பொர்க்கவியலும் .

(புலனறிவு

அல் லது

எனவவ,

அறிவுத்

உயர்

சதொழில் நுட்ப

நலடமுலறகளுக்குப் பதிலொக) சமொழியியல் அணுகுமுலறகளில் பங் களிப் பு
ச ய் யும் ; சபொருண்லமயியல்

தனித்தன்லமகலள உள் ளடக்கும்

என்பது

முக்கியமொகும் .
வகொட்பொட்டொல் வழிப் படுத்தப் பட்ட தனித்தன்லமகளுக்குக் கூடுதலொக
சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு 8 சமொழிகலளக் கடந்த சபொதுவொன அடிப் பலடக்
கருத்துருக்களின்

வவறுபொட்லடப்

பிரதிபலிக்க

இயலவவண்டும்

என்ற

நலடமுலறத் வதலவயும் உள் ளது. இந்த அர்த்தத்தில் உயர் கருத்துருக்களின்
அடிப் பலடயில்

அடிப் பலடக்

கருத்துருக்களின்

வலகப் படுத்தல்

பின் வருவனவற் றில் விலளயவவண்டும் :
• ஒருபடித்தொன அடிப் பலடத் சதொகுதிகள் (homogeneous Base Concept Clusters)
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• அடிப் பலடத் சதொகுதிகளின்

ரொ ரி அளவு (average size of Base Concept

Clusters) பின்வருவன முக்கிய இயல் புகளொகும் :
• சபொருண்லம வவறுபொடுகள் சபயர்கள் , விலனகள் மற் றும் சபயரலடகள்
என்பனவற் றிற் குப்

பயன்படுத்தப் படவவண்டும் .

சமொழி சி
் றப்பு ்

ச ொல் வலலகளில்

ஏசனன்றொல்

இவற் லற

உறவு

xpos_synonymy

வழி

உறவுபடுத்தவியலும் மற் றும் இலடசமொழி ் ச ொல் லலடவுப் பதிவவடுகள் வழி
எந்த ் ச ொல் வலகப்பொட்டிற் கும் உறவுபடுத்தவியலும் .
• உள் ளடக்கும் உறவுக்குக் (subsumption relation) கூடுதலொக, உயர்-கருத்துருக்கள்
சில

வவறுபொடுகள்

பிரிநிலல

ஆகும்

உறவுகலளக் சகொண்டிருக்கவியலும்
•

இலடசமொழி ்

என்பலதக்

கொட்ட

எதிர்நிலல-

ஆனொல் பிற வமலுறல் ச ய் யும் .

ச ொல் லலடவுப்

பதிவவடுகளிலிருந்து

உயர்-

கருத்துருக்களுக்குப் பல் லுறவுகள் இருக்கலொம் . இதன் அர்;த்தம் அடிப் பலடக்
கருத்துருக்கலளப்

பல்

உயர்-கருத்துருக்களின்

அடிப் பலடயில்

(அலவகளுக்கிலடயில்

அலவ எதிர்ப்பு-உறவு சகொண்டிரொத வலரக்கும் )

குறுக்குப்

ச ய் யவியலும்

பொகுபொடு

கருத்துருவிலிருந்து

அடிப் பலடக்

(cross-classified):

கருத்துருவுக்குப்

அதொவது,
பல்

உயர்-

மரபுரிலம

அனுமதிக்கப் படுவதில் லல.
சமய் ப் சபொருள் மூலொய் வு 4 சுற் றுக்களின் விலளவொகும் ; இதில் ஒவ் சவொரு
கருத்தும் வவறுபட்ட தளங் களொல்

ரிபொர்க்கப் படுகின்றன. சமய் ப் சபொருள்

மூலொய் வு உயர் கருத்துரு தவிர்த்து 63 உயர்-நிலலக் கருத்துருக்கலளக்
சகொண்டிருக்கின் றது.
இருசபொருள் களின்

ஜொன்லலயொலனப்
மூன் று

(டலடிஇள:1977)

வலகககள்

முதல்

பின் பற் றி
நிலலயில்

வவறுபடுத்தப் படுகின்றன:
முதல் நிரல் இருப் புப் சபொருள் (1st OrderEntity)
ஒரு

முப் பரிமொண

இடத்தில்

புலன் களொல்

அறியவியலும்

மற் றும்

எக்கொலத்திலும் இடத்லத நிர்ணயிக்கவியலும் எந்தப் பருப் சபொருளும் . எ.கொ.
vehicle, animal, subtance. Object.
இரண்டொம் நிரல் இருப் புப் சபொருள் (2nd order Entity)
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லகயொல் பற் றவியலொத, வகட்கவியலொத, தனிப் சபளதிகப்சபொருளொக
சதொட்டறிய இயலொத நிலல ் சூழல் (இயல் பு, உறவு) அல் லது இயக்க ் சூழல் .
அவற் லறக்
நிகழவவொ

கொலத்தொல்

நிர்ணயிக்கவியலும் ,

இருப் பதற் குப்

பதிலொக

ம் பவிக்கவவொ ச ய் யலொம் . எ.கொ. happen, be, have, begin, end, cause, result,

continue, occur..
மூன்ைொம் நிரல் இருசபொருள் (3rdorderEntity)
கொலம் ,

இடம்

இவற் றிலிருந்து

சுதந்திரமொக

இருக்கும்

எந்தப்

பொர்க்கவியலொத வதற் றக்கூற் றும் . அலவ உண்லமயொகவவொ சபொய் யொகவவொ
இருக்கலொம் ;

நிஜமொனதொக

இருக்கலொகொது.

(real)

அவற் லற

உறுதிப் படுத்தவவொ மறுக்கவவொ நிலனவுகூரவவொ மறக்கவவொ இயலும் ; அலவ
நியொயங் களொக ( நயளடிஇள) இருக்கலொம் ;; கொரணங் களொக (உயரளநள)
இருக்கலொகொது. எ.கொ. idea, thought, infomatin, theory, plan.
லலயொனின்

சகொள் லகப் படி

முதல் நிரல்

இருசபொருள் கள்

பொர்க்கவியலும் தனி நபர்கள் , விலங் குகள் , வவறுபடுத்தவியலும் சபளதிகப்
சபொருள் கள்

மற் றும்

முப் பரிமொணத்தில்

சபளதிக ்

ொதனங் கள்

என்பனவொகும் .

அவற் லற

கொலத்தொலும் இடத்தொலும் நிர்ணயம் ச ய் யவியலும் .

இரண்டொவது நிரல் இருப் புப்சபொருள் கள்

கொலத்தொல் நிர்ணயிக்கவியலும்

இருப் புப் சபொருள் கள் நிகழ் வுகள் , ச யற் பொங் குகள் , இருக்கும் நிலல அல் லது
சூழல் கள் ஆகும் . முதல் நிரல் இருப் புப் சபொருள் கள் கொலத்தொலும் இடத்தொலும்
இருக்கும்

வபொது,

இரண்டொவதுநிரல்

இருப் புப் சபொருள் கள்

நிகழவவொ

ம் பவிக்கவவொ ச ய் யும் , இருக்கொது. மூன்றொவது நிரல் இருப் புப் சபொருள் கள்
கொலத்திற் கும் இடத்திற் கும் அப் பொற் பட்ட பொர்க்கவியலொத, ideas, thoughts, theories,
hypotheses

என்பனவொகும் .

சபொருள் களொக ்
கொலத்திவலொ

அலவ

ச யலொற் றுகின் றன

நிகழ் வதொகவவொ

வதற் றக்கூற் று
மற் றும்

இருப்பதொகவவொ

நடத்லதகளின்

அலவ

இடத்திவலொ

கூறவியலொது.

வமலும்

அவற் லற உண்லமயொகவவொ (true) சபொய் யொகவவொ (false) பயனிலலயொக்கம்
ச ய் யவியலுவமயன்றி நிஜமொனது (real) என்று கூறவியலொது; அவற் லற
உறுதிப் படுத்தவவொ
அலவகள்

மறுக்கவவொ

நியொயங் களொக

நிலனவுகூரவவொ

இருக்கலொம் ,

மறக்கவவொ

ஆனொல்

இயலும் ;

கொரணங் களொக

இருக்கலொகொது.
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9.7.1. முதல் நிரல் -இருப் புப் சபொருள் களின் பொகுபொடு
முதல் நிரல் -இருப் புப்சபொருள் கள் , ஒரு பருலமப் சபொருலளக் (concrete
entity) கருத்துருவொக்கம் ச ய் வதன் அல் லது பொகுபொடு ச ய் வதன் நொன்கு
முதன் லம வழிகளில் வவறுபடுத்தப் படுகின் றன.
அ) மூலம் (origin): இருப் புப் சபொருள் வந்த வழி.
ஆ) வடிவம் (form): நிர்ணயிக்கப் பட்ட வடிவம் சகொண்ட ஒரு
அல் லது

ஒரு

சபொருளொக

எனவவ

ொதனம் ,

ொதனமொக

சபொருள்

என்ற

துலணப் பொகுபொடுகள் .
இ) உள் ளடக்கம்

(composition): தன் னிலறவுள் ள முழுலமகளின் ஒரு

குழுவொக அல் லது அல் லது அம் மொதிரி முபலமயின் ஒரு பகுதியொக;
எனவவ பகுதி, குழு என்ற துலணப் பொகுபொடுகள் .
ஈ)

ச யல் பொடு

ஒரு

(function):

இருசபொருளுடன்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ள மொதிரி ச யல் பொடு (activity) அல் லது ச யல்
(action).
9.7.2. இரண்டொம் நிரல் இருப் புப் சபொருள் களின் பொகுபொடு
முன் னர் விளக்கப் பட்டது வபொல் இரண்டொம் நிரல் இருசபொருள் கலள
birth, live, life, love, die, death வபொன்ற நிலலயொன அல் லது இயக்கமொன
சூழல் கலளக்

குறிப் பிடும்

சபயரலடகள்

அல் லது

குறிப் பிடவியலும் .
வவறுபட்ட

சபயர்கள்

விலனயலடகள் )

எல் லொ

இரண்டொம்

பொகுபொட்டுத்

மற் றும்

விலனகள்

என்பனவற் லறப்
நிரல்

திட்டங் கலளப்

(மற் றும்

பயன்படுத்தி

இருப் புசபொருள் கலளயும்
பயன்படுத்தி

பொகுபொடு

ச ய் யவியலும் .
•

சூழல்

வலக:

கொல

அடிப் பலடயில்

ஒரு

கருத்துரு

அலகொக

இயல் பொக்கம் ச ய் யவியலும் ஒரு சூழலுக்கு அடிப் பலடயொக அலமயும்
நிகழ் வு-அலமப் பு
• சூழல் கூறு: ஒரு சூழலல இயல் பொக்கம் ச ய் யவியலும் முக்கியமொன
சபொருண்லமக் கூறுகள் .
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9.8. நிலைவுலர
இவ் வியலில் யூவரொ ச ொல் வலலப் பற் றி அறிமுகம் ச ய் யப்பட்டுள் ளது.
யூவரொ ச ொல் வலலக் குறித்துப் லபக் வொ ன் (Piek Vossen, 2003.) தமது சபொது
ஆவணத்தில்

கூறியுள் ள

ச ய் திகளின்

அடிப் பலடயில்

இவ் வியல்

எழுதப் பட்டுள் ளது. யூவரொ ச ொல் வலல மற் றும் தனி ் ச ொல் வலலகளின்
வநொக்கங் கள் , நன் லமகள் , பயன்பொட்டொளர்கள் , அடிப் பலட மூலவளங் கள்
என்பன

விளக்கப் பட்டுள் ளன.

யூவரொ

ச ொல் வலலயின்

திட்ட

வலரவும்

அலமப் பும் தரவுலமயமும் விரிவொக விளக்கப் பட்டுள் ளன.
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இயல் 10
இந் சதொச ொல் வலல
10.1.முன்னுலர
இந்வதொச ொல் வலல

(இந்வதொவொர்டச
் நட்

என்பது

(IndoWordNet)

இந்தியொவின் 18 திட்டமிடப் பட்ட சமொழிகளின் அதொவது, அஸ்ஸொமி, பங் களொ,
வபொவடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, கன்னடம் , கொஷ்மீரி, சகொங் கனி, மலலயொளம் ,
சமய் டி (மணிப்பூரி), மரொத்தி, வநபொளி, ஓடியொ , பஞ் ொபி,

மஸ் கிருதம் , தமிழ் ,

சதலுங் கு

ச ொல் வலலகளின்

மற் றும்

உருது

ஆகிய

சமொழிகளின்

இலணக்கப் பட்ட ச ொல் ொர் அறிவுத் தளமொகும் ,
10.2.பின்னணி
90 களின் முற் பகுதியில் , பிரின்ஸ்டன் வவர்டச
் நட் என அலழக்கப் படும்
ஆங் கிலத்திற் கொன வவர்டச
் நட் பிரின்ஸ்டன் பல் கலலக்கழகத்தில்

ஜொர்ஜ்

மில் லர் மற் றும் கிறிஸ்டியன் ஃசபல் பொம் ஆகிவயொரொல் உருவொக்கப் பட்டது,
அவர்

2006இல்

மதிப் புமிக்க

ஜொம் வபொலி

பரில ப்

சபற் றொர்.

பின் னர்

யூவரொவொர்டச
் நட்- ஐவரொப் பிய சமொழி ச ொல் வலலகளின் கூட்டலமப் பு- இது
1998 இல் உருவொக்கப் பட்டது. ச ொல் வலலகள் இப் வபொது இயற் லக சமொழி
ச யலொக்கம் , தகவல் பிரித்சதடுத்தல் , வவர்ட் ச ன்ஸ் சதளிவின்லம மற் றும்
உலர

ம் பந்தப் பட்ட பிற கணக்கீடுகளுக்கு அத்தியொவசிய வளங் களொக

இருக்கின் றன.
10.3.இந் திய சமொழிகளின் முக்கியத்துவம்
இந்திய சமொழிகள் உலகின் சமொழிகளின் நிலப் பரப் பில் மிக முக்கியமொன
அங் கமொக அலமகின்றன. இந்திய துலணக் கண்டத்தில் இந்வதொ ஐவரொப் பிய,
திரொவிட,

திசபவடொ

சமொழிக்குடும் பங் கலள ்

பர்மன்

மற் றும்

ஆஸ்ட்வரொ

ஆசியடிக்

ொர்ந்த சமொழிகள் வப ப் பட்டு வருகின் றன. இடம்

மற் றும் பல சமொழிகளின் பட்டியலின் படி தொய் சமொழி வபசுபவர்களின்
எண்ணிக்லக

மக்கள் சதொலகலயப்

சபொறுத்தவலர

உலகின்

முதல்

10

இடங் களுக்குள் இலவ உள் ளன: இந்தி-உருது 5வது இடம் , பங் களொ 7வது இடம் ,
மரொத்தி 12. எனவவ இந்திய சமொழிகளின் ச ொல் வலலகலள உருவொக்குவது
மிகவும்

முக்கியமொன

சதொழில் நுட்ப-அறிவியல்

மற் றும்

சமொழியியல்

திட்டமொகும் .
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10.4.இந் திய சமொழி ் ச ொல் வலலகளின் சதொடக்கம்
ஐ.ஐ.டி

பம் பொயில்

at

(IIT

Bombay)

உள் ள

கணினி

அறிவியல்

மற் றும்

சபொறியியல் துலறயில் இந்திய சமொழி சதொழில் நுட்ப லமயத்தில் (Center for
Indian Language Technology (CFILT/சி.எஃப் .ஐ.எல் .டி) இயற் லக சமொழி ச யலொக்க
குழுவொல் இந்தி ச ொல் வலல 2000-ஆம் ஆண்டில் உருவொக்கப்பட்டது. இது குனு
உரிமத்தின் கீழ் 2006-இல் சபொதுவில் கிலடத்தது. இந்தியொவின் தகவல்
சதொடர்பு

மற் றும்

தகவல்

சதொழில் நுட்ப

அலம ் கத்தின்

(Ministry

of

Communication and Information Technology) இந்திய சமொழிகளின் சதொழில் நுட்ப
வளர் சி
்
(Technological Development of Indian Languages (TDIL/ டி.டி.ஐ.எல் )
திட்டத்தின் ஆதரவவொடு இந்தி ச ொல் வலல உருவொக்கப் பட்டது, வமலும்
ஓரளவு இந்திய மனிதவள வமம் பொட்டு அலம ் கத்தின் (Ministry of Human
Resources Development, India) ஆதரவும் கிலடத்தது.
இந்தியொவின் பிற சமொழிகளின் வலலகளும் அலதப் பின் பற் றின. இந்திய
சமொழி ் ச ொற் கலள உருவொக்கும் சபரிய நொடு தழுவிய திட்டம் இந்வதொ
ச ொல் வலலத் திட்டம் என்று அலழக்கப்பட்டது. இந்வதொ ச ொல் வலல என்பது
இந்தியொவின் 18 திட்டமிடப் பட்ட சமொழிகளின், அதொவது, அ ொமி, பங் களொ,
வபொவடொ, குஜரொத்தி, இந்தி, கன்னடம் , கொஷ்மீரி, சகொங் கனி, மலலயொளம் ,
சமய் டி, மரொத்தி, வநபொளி, ஒரியொ, பஞ் ொபி

மஸ் கிருதம் , தமிழ் , சதலுங் கு

மற் றும் உருது ஆகிய சமொழிகளின் ச ொல் வலலகளொல் இலணக்கப் பட்ட
ச ொல் ொர் அறிவுத் தளமொகும் . இந்தி ச ொல் வலலயிலிருந்து விரிவொக்க
அணுகுமுலறலயப் பயன்படுத்தி ச ொல் வலலகள் உருவொக்கப் பட்டன. இந்தி
ச ொல் வலல

முதல்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது)
ச ொல் வலலயொகும் .

சகொள் லககளிலிருந்து
மற் றும்

இது

உருவொக்கப் பட்டது

ஒரு

இந்திய

ஏற் றுக்சகொள் ளப்பட்ட

முலற

சமொழியின்

(கீவழ
முதல்

ஆங் கிலத்திற் கொன

பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலல வபொலவவ இருந்தது.
இந்வதொவொர்டச
் நட் பின் பற் றிய மூவலொபொயத்தின் அடிப் பலடயில் வபொலந்து
வவர்டச
் நட்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

சபொருத்தப் பட்டது/இலணக்கப் பட்டது.
10.5.ச ொல் வலலக் கட்டுமொனத்தின் சகொட்பொடுகள்
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ச ொல் சநட்டுகள்

குலறந்தபட் ,

உள் ளடக்கம்

மற் றும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுக்கு மொற் றக்கூடிய சகொள் லககலள
பின் பற் றுகின்றன.

அதொவது,

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
ச ய் யப் படும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமத்தொல்

கருத்துருலவத்

தரும்

(குலறந்தபட் ம் )

குலறந்தபட் ம்

குழுமத்தில் ,
உருப் படுத்தம்

ஒரு

'லமய/வகொர்'

ச ொல் லன் குழுமங் கள் (சலக்ஸிம் கள் /lexemes) இருக்க வவண்டும் , எ.கொ.,
'குடும் பம் ' என்பதற் கொக நிற் கும் {வீடு, குடும் பம் } ("அவள் ' ஒரு உன்னத வீட்டில்
இருந்து வருகிறொள் "). பின் னர் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம் சமொழியில்
(உள் ளடக்கம் )

உள் ள

கருத்லத

குறிக்கும்

அலனத்து

ச ொற் கலளயும்

உள் ளடக்கியதொக இருக்க வவண்டும் , எ.கொ., ஆங் கிலத்தில் ' menage ' என்ற
ச ொல் ' family' ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்தில் வதொன்ற வவண்டும் ,
இருப் பினும்

அதன்

பயன்பொடு

அரிதொனது

என்பதொல்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்தின் முடிவில் வரவவண்டும் . இறுதியொக,
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமம்

சதொடக்கத்லத

வநொக்கிய

ச ொற் கள்

ஒன்றுக்சகொன்று நியொயமொன அளவு (இடம் சபயர்க்கும் தன்லம) விரிதரவில்
இடம் சபயர்க்க

இயலவவண்டும் ,

ஒன்றுக்சகொன்று

"அவள்

ஒரு

எ.கொ.,

உன்னத

'வீடு'

மற் றும்

வீட்டிலிருந்து

'குடும் பம் '

வந்தவள் "

என்ற

வொக்கியத்தில் ஒன்றுக்சகொன்று மொற் ற முடியும் .
10.5. நிலைவு
பின் வரும் அட்டவலண ஒவ் சவொரு சமொழியிலும் இதுவலர முடித்துள் ள
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் களின்

எண்ணிக்லகலயயும்

முடித்தளித்துள் ள நிறுவனத்லதயும் கொட்டும் .
சமொழி

அ ொமீஸ்
(Assamese)

ஒருசபொருள் ப
ன் சமொழியக்
குமுமங் கள்
14958

நிறுவனம்

சகௌகொத்திப் பல் கலலக்கழகம் ,
அ ொம் .

வங் கொளம்
(Bengali)

36346

வபொவடொ
(Bodo)

15785

இந்தியப் புள் ளிவிவர நிறுவனம் ,
சகொல் கத்தொ, வமற் கு வங் கொளம் .
சகௌகொத்திப் பல் கலலக்கழகம் ,
அ ொம் .
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குஜரொத்தி
(Gujarati)

35599

தரம் சிங் க் வத ொய் ப்
பல் கலலக்கழகம் , நதியொத்,

இந்தி (Hindi)

38607

குஜரொத்
ஐஐடி, மும் லப, மெொரொஷ்ட்ரொ

கன்னடொ
(Kannada)

20033

லமசூர் பல் கலலக்கழகம் ,

கஷ்மீரி
(Kashmiri)

29469

கஷ்மீர் பல் கலலக்கழகம் , ஜம் மு

சகொங் கணி
(Konkani)

32370

கொஷ்மீர்
வகொவொ பல் கலலக்கழகம் ,

மலலயொளம்
(Malayalam)

30060

மரொத்தி
(Marathi)

29674

ஐஐடி, மும் லப, மெொரொஷ்ட்ரொ

சமய் தி
(Meitei)

16351

மணிப் பூர் பல் கலலக்கழகம் ,

வநபொளி
(Nepali)

11713

அ ொம் பல் கலலக்கழகம் , சில் ர்,

ஒரியொ
(Oriya)

35284

அ ொம்
லெதரொபொத் லமயப்
பல் கலலக்கழகம் , லெதரொபொத்,

32364

ஆந்ரப்பிரவதஷ்
தர்பொர் பல் கலலக்கழகம் மற் றும்
பஞ் ொபி பல் கலலக்கழகம் ,

லமசூர், கர்நொடகொ.

தசலவகொவொ, வகொவொ
அமிர்தொப் பல் கலலக்கழகம் ,
வகொயம் புத்தூர், தமிழ் நொடு.

இம் பொல் , மணிப் பூர்

பஞ் ொபி
(Punjabi)

பொட்டியொலொ, பஞ் ொப்
மஸ் கிருத
ம் (Sanskrit)

23140

ஐஐடி, மும் லப, மெொரொஷ்ட்ரொ

தமிழ் (Tamil)

25431

தமிழ் ப்பல் கலலக்கழகம் ,
தஞ் ொவூ, தமிழ் நொடு.

சதலுங் கு
(Telugu)

21925

உருது (Urdu)

34280

திரொவிடப் பல் கலலக்கழக,
குப் பம் , ஆந்திரபிரவதஷ்.
ஜவர்ெர்லொல் வநரு
பல் கலலக்கழகம் , நியூதில் லி.

10.6. சுருக்கம்
இந்வதொச ொல் வலல

யூவரொச ொல் வலலயுடன்

இருப் பினும் ,

சமொழி

லமய

இலணக்கப் பட்டுள் ளது.

இந்தி,

சிக்கலொன

இது

மிகவும்
ஆங் கில

பயனிலலகள்

ஒத்திருக்கிறது.
ச ொல் வலலயுடன்
மற் றும்

கொரண
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விலன ச
்
ொற் கள் வபொன்ற சபொதுவொன இந்திய சமொழி கருத்து ் ொயல் கள்
இந்வதொச ொல் வலலயில் லகயொளப் பட்டுள் ளன.
இந்வதொச ொல் வலல

சபொதுவில்

உலொவக்கூடியது.

இந்வதொச ொல் வலலத்

திட்டத்தின் துலணக் கூறுகலள உருவொக்கும் இந்திய சமொழி ச ொல் வலலக்
கட்டிட

முயற் சிகள் :

வட

கிழக்கு

ச ொல் வலலத்

திட்டம் ,

திரொவிட ்

ச ொல் வலலசத திட்டம் மற் றும் இந்திரதொனுஷ் திட்டம் இலவ அலனத்தும்
டி.டி.ஐ.எல் திட்டத்தொல் நிதியளிக்கப் பட்டன.
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இயல் 11
இந் தி ச ொல் வலல
11.1.அறிமுகம்
இந்திய சமொழி ச ொல் வலலகளில் , இந்தி ச ொல் வலல 2000 முதல் முதல்
நலடமுலறக்கு வந்தது. இது ஆங் கில வவர்டச
் நட்டொல் ஈர்க்கப் பட்டது, இதில்
சபயர் ச
்
ொற் கள் ,

விலன ச
்
ொற் கள் ,

விலனயலட ச
்
ொற் கள்

சபயரலட ச
்
ொற் கள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளன;

ஒவ் சவொன்றும்

ஒரு

மற் றும்

சதொகுப் புகளொக

அடிப்பலட

ச ொல் ொர்

கருத்துருலவக் குறிக்கும் . உள் ளடக்குசமொழி, உள் ளடங் குசமொழி வபொன்ற
பல் வவறு

உறவுகள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள

ஒன்றுக்சகொன்று இலணக்கின் றன. தற் வபொது, பிற இந்திய சமொழிகளின்
ச ொல் வலலகள்

உருவொக்கப்

பட்டுள் ளன

மரொத்தி

மற் றும்

மஸ் கிருதத்திற் கொன ச ொல் வலலகள் இந்தி வவர்டச
் நட்லடப் பின் பற் றின.
இந்த மூன் று முயற் சிகளும் ஐ.ஐ.டி பம் பொயில் நடந்து வந்தன. பிற இந்திய
சமொழி ச ொல் வலலகள் இந்தி ச ொல் வலலயுடன் இலணக்கப் பட்டுள் ளன;.
இவ் வொறு, இந்தி ச ொல் வலலலய ஆங் கில ் ச ொல் வலலயுடன் இலணப் பதும் ,
பிற

இந்திய

சமொழி

ச ொல் வலலகலள

இந்தியுடன்

இலணப் பதும் ,

கருத்துருக்களின் இலணப் லப அதிகரிக்க உதவும் , வமலும்

பகிரப் பட்ட

கருத்துருக்களின் பரந்த ச ொல் வலலக் கட்டத்லத உருவொக்கும் .
இந்திரதொனுஷ்

திட்டம்

இந்திய

சமொழிகளின்

ச ொல் வலலகலள

உருவொக்க உருவொக்கப் பட்டது, இது தற் வபொது இந்தியொ முழுவதும் சபங் கொலி,
குஜரொத்தி, கொஷ்மீர், சகொங் கனி, பஞ் ொபி, ஒரியொ மற் றும் உருது என்ற 7
முக்கிய

சமொழி

ச ொல் வலலகளின்

ச ொல் வலலகலளக்
கட்டுமொனம்

சகொண்டுள் ளது..

சபரும் பொலும்

தனிப் பட்ட

சவவ் வவறு

இந்திய

அலமப் புகளொல் வமற் சகொள் ளப் படுகிறது (பொர்க்க இந்வதொச ொல் வலல இயல்
).
11.2. இந் தி ச ொல் வலல உருவொக்குதல்
இந்தி

வவர்டச
் நட்

வடிவலமக்கப் பட்ட
சதொடங் கப் பட்டது.

உருவொக்கம்

தரவு
இந்தி

2000

உள் ளீடடு
்

அகரொதியிலிருந்து

ஆம்

ஆண்டில்

கருவியின்
ஒரு

சிறப் பொக
உதவியுடன்

சபொதுவொன

ச ொல்
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வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டது.

பின்னர் குறிப்பிட்ட

கருத்துரு

அர்த்தம்

மற் றும்

எடுத்துக்கொட்டு(கள் ) உதவியுடன் சவளிப்பலடயொக ச ய் யப்படுகிறது. அந்த
கருத்துருவின் படி பிற ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் எடுக்கப் பட்டு பின் னர்
வலரயலற, எடுத்துக்கொட்டு மற் றும் மூலப் சபொருண்லமயியல் ஆகியலவ
வ ர்க்கப் படுகின்றன.

ச ொல் வலகப்பொடு

வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டு,

அதன்

அடிப் பலடயில் உறவுகள் நிறுவப் பட்டன.
இந் தி

11.2.1.

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்

குழுமங் கலள

உருவொக்குவதை் கொன சகொட்பொடுகள்
இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்

குழுமங் கலள

உருவொக்க

மூன்று

சகொள் லககள் ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்டன. அலவ: குலறந்தபட் ம் (minimality),
உள் ளடக்கம் (coverage) மற் றும் இடசபயர்க்கத்தக்க தன் லம (replaceability).
11.2.1.1. குலைந் தபட் ம்
கருத்ருலவ

தனித்துவமொக்குவதற் கு

குலறந்தபட்

ச ொற் களின்

சதொகுப் புகள் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டன.
எ.கொ. घर (கொரொ), गह
ृ (கிரிெொ) என்பது ஒரு வீட்டின் கருத்ருலவக்
குறிக்கும்

குலறந்தபட்

ச ொற் களின் சதொகுப் பொகும் .

11.2.1.2. உள் ளடக்கம்
ஒரு அர்த்தத்திற் கொக நிற் கும்
அதிர்சவண்

மூலம்

ச ொற் களின் அதிகபட்

மற் றும்

தரவுத்சதொகுதியின் (corpus)

வரில ப் படுத்தப் பட்ட

அலனத்து

ொத்தியமொன

சதொகுப் பு ஒருசபொருள் பன் சமொழிய ் ச ொற் களின்

பட்டியலில் வ ர்க்கப்பட்டுள் ளது.
எ.கொ. मकान (மக்கொனொ), सदन ( தொன்), शाला (ஷொலொ), आलय (அலயொ), धाम
(தமொ), ननकेतन (நிவகதொனொ), वास्तु (வொஸ்து), पण (பனொ) வபொன்றலவ ’வீடு’
கருத்துருக்கு ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் .
11.21.3. இடம் சபயர்க்கக்கூடிய தன்லம
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எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங் கள் , ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமத்தில்
அடிக்கடி

வரும்

ச ொற் கள்

அர்த்தத்லத

மொற் றொமல்

வொக்கியத்தில்

ஒன்றுக்சகொன்று இடம் சபயர்க்குபடி வரும் .
11.3. வலகப் படுத்தல்
11.3.1. வலகப் படுத்தலுக்கொன சதலவ
இந்வதொச ொல் வலலத்

திட்டம்

சதொடங் கியவபொது,

இந்தி

ச ொல் வலலயில் சுமொர் 32000 ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுக்கள் இருந்தன.
இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக அந்தந்த சமொழிகளுக்கொன ச ொல் வலலகள்
உருவொக்கப் பட வவண்டிய சமொழி குழுக்களுக்கு அனுப் பப் பட வவண்டிய
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்களின் சதொகுப் பு குறித்து வகள் வி எழுந்தது.
இந்த ் ச யலுக்கொன கொரணம் , இந்தி ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்கள்
அகர

வரில ப் படி

உருவொக்கப் பட்டன,

பயன்பொடுகளின்படி

அல் ல.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்களில்

அவற் றின்

சபொதுவொன

முதல்

ஐந்தொயிரம்

பல

அ ொதொரண

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்கள் இருந்ததொல் , திட்டத்தின் கீழ் வரும் பல
சமொழிகளில்

மமொன ச ொல் லன் இல் லல, இதனொல் அலடயொள எண்கலள

(IDs/ஐடிகலள) சதொடர் சி
் யொக அனுப்புவது கடினம் . எனவவ, அவற் லற
சவவ் வவறு வலககளில் அவற் றின் பயன்பொடுகளுக்கு ஏற் ப வலகப் படுத்த
முடிவு ச ய் யப் பட்டது.
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்கள்
வலகயொன

வலகப் பொடுகளொக

வலகப் பொடு

என்பது

பல் வவறு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுக்கலள

விநிவயொகிக்கும் ச யலொகும் . பிற ச ொல் வலலகள் முதலில் சபொதுவொகப்
பயன்படுத்த இயலும் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள உருவொக்கிப் ,
பின் னர் லமய (வகொர்/Core), சபொது (Common/கொமன்), இந்திய சமொழியில்
சபொதுவொனது, இந்தி சமொழியில் சபொதுவொனது மற் றும் அ ொதொரணமொனது
வபொன்ற பிற வலககளுக்கு ் ச ல் லக்கூடிய வலகயில் இது ச ய் யப் பட்டது;
வநொக்கத்திற் கொக வதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட அ ல் பிரிவுகள் . 2009 ஆம் ஆண்டு
ஜூன்

11

முதல்

14

ஆம்

வததி

வலர

வகொயம் புத்தூரில்

முதல்

இந்வதொச ொல் வலலப் பட்டலற ஏற் பொடு ச ய் யப் படுவதற் கு முன்னர் மொர் ்
மொதத்தில் ஐஐடி பம் பொயில் இந்த வலகப்படுத்தல் ச ய் யப் பட்டது.
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11.3.2. அ ல் வலகப் பொடு
அ ல்

வலகப் படுத்தலில் ,

லமய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுக்கு

மற் றும்

(வகொர்)
மட்டுவம

அதிக

சபொதுவொன

முக்கியத்துவம்

சகொடுக்கப் பட்டது, ஏசனனில் அந்த ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள
முதலில் இலணக்க வவண்டும் .
11.3.2.1. லமய ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கள் (Core synsets)
அன்றொட தகவல் சதொடர்புக்குத் வதலவயொன முக்கியக் கருத்துருக்கள்
டி.என்.

நொரவவன

(D.N.

Naravane)

சதொகுத்த

பொரதிய

வ் யொவெொரொ

வகொஷொவிலிருந்து (Bhaaratiya vyavahaara kosha) வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டன. இது
ஒரு பன் சமொழி அகரொதி (multilingual dictionary), இது ஒரு கருத்துருக்கு 16
இந்திய

சமொழிகளில்

வகொஷொவிலிருந்து

நிகரொன

கிட்டத்தட்ட

ச ொற் கலளக்
2000

சகொண்டுள் ளது.

கருத்துருக்கள்

(concepts)

இந்த
லமய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களொகத் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டன.
11.3.2.2.

சபொதுவொன

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கள்

(Common

synsets)
லமய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுக்குப் பிறகு, சபொதுவொன
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுக்குக் கவனம் ச லுத்தப் பட்டது. இலவ
இந்தி ச ொல் வலல அர்த்தங் களிலிருந்து பிரிக்கப் பட்டன; மீதமுள் ள 32000
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களிலிருந்து
வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டன.

சிறப் பொக

சபொதுவொன

வடிவலமக்கப் பட்ட

கருத்துருக்கள்
தரவரில க்

கருவியின் (ranking tool) உதவியுடன் (பிரிவு 8 இல் உள் ள விளக்கம் மற் றும்
ஸ்னொப் ஷொட்)

உதவியுடன்

6

நபர்களிலடவய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் விநிவயொகிக்கப் பட்டன: சபொது, இந்திய
சமொழிகளில் சபொதுவொனது, இந்தியில் சபொதுவொனது, அ ொதொரணமொனது
என்ற வழியில் .
16000

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் ககள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களொக

சபொதுவொன

வலகப் படுத்தப்பட்டன.

மனித

வொக்களிப் பின் மூலம் இலவ மீண்டும் உறுதிப் படுத்தப் பட்டன, இறுதியொக
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12000 ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் இந்த ச யல் பொட்டில் சபொதுவொன
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களொக வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டன.
பிை

11.3.3.

இந் திய

சமொழிகளுடன்

இலணக்கப் பட

சவண்டிய

வலகப் படுத்தப் பட்ட ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கள்
பிற இந்திய சமொழிகளுடன் இலணக்க ஆஃப் லலன் கருவி (பிரிவு 8 இல்
உள் ள

விளக்கம்

குழுவிற் கு
‘லமய’

மற் றும்

ஸ்னொப் ஷொட்)

அனுப் பப் பட்ட

மற் றும்

‘சபொது’

முதல்

உடன்

இந்வதொச ொல் வலலக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

இருந்தன.

இந்வதொச ொல் வலலயில் அ ொமி, சபங் கொலி, வபொவடொ, குஜரொத்தி, கன்னடம் ,
கொஷ்மீர், சகொங் கணி, மணிப் பூரி, மலலயொளம் , மரொத்தி, வநபொளி, ஒரியொ,
பஞ் ொபி,

மஸ் கிருதம் , தமிழ் , சதலுங் கு மற் றும் உருது ஆகிய சமொழி

குழுக்கள் உள் ளன.
11.3.4. வலகப் படுத்தலில் உள் ள முரண்பொடுகள்
இந்வதொச ொல் வலல சமொழிக் குழுக்கள் 2010 ஏப் ரல் 12 முதல் 14 வலர
நலடசபற் ற

ஷில் லொங்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

சிம் வபொசியத்தில்
வலகப் பொடு

குறித்து

ந்தித்து,
விவொதித்து,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் மற் றும் அவற் றின் வலககளில் உள் ள
முரண்பொடுகள்

குறித்த

கவலலகலள

எழுப் பின.

சவவ் வவறு

சமொழி

குழுக்களின் கருத்தின் படி, லமய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களொக
வலகப் படுத்தப் பட்ட சில ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் சபொதுவொன
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் வலகலய ் வ ர்ந்தலவ என்றும் மற் றும்
வநர்மொறொகவும் கூறப் பட்டன.
பின் வருபலவ

லமயமொக

வலகப் படுத்தப் பட்டன;

அலவ

சபொதுவொன

வலகப் பொட்டில் இருந்திருக்க வவண்டும் .
எ.கொ. अनुवाद (Anuvaada – சமொழிசபயர்ப்பு/translation) (சபயர்)
अपराधी (Aparaadhii – குற் றவொளி/criminal) (சபயரலட)
பின் வருபலவ சபொதுவொனலவ என வலகப் படுத்தப் பட்டன; அலவ லமய
வலகப் பொட்டில் இருந்திருக்க வவண்டும் .
எ.கொ. शेरनी (Sheranii – சபஞ் சிங் கம் /lioness) (சபயர்)
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सारं गी (Sarangii – ஒரு கம் பி இல க்கருவி/a string musical instrument) (சபயர்)
11.3.5. புதிய வலகப் படுத்தல்
வமற் ச ொன்ன சிக்கல் கலளத் தீர்ப்பதற் கொக வலகப் படுத்தலின் முயற் சி
மீண்டும் ச ய் யப் பட்டது: புதிய வலகப் படுத்தல் வம 2010இல் ச ய் யப் பட்டது,
இந்த முலற ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ஆரம் ப 4க்குப் பதிலொக 6
வலககளொக வலகப் படுத்தப் பட்டன. முதல்
சகொங் கணி

குழுக்கள்

இருந்தன,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

குழுவில்

அவற் றுக்கு

குஜரொத்தி மற் றும்
முதல்

1

வழங் கப் பட்டன;

வலர

11400

வநபொளி

மற் றும்

பஞ் ொபி குழுக்கள் இரண்டொவது குழுவில் இருந்தன, அலவகளுக்கு 11401
முதல்

22800 வலர ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

மூன் றொவது

குழுவில்

சதலுங் கு

மற் றும்

ஐஐடிபி

வழங் கப் பட்டன,

குழுக்கள்

அடங் கும் .

சின் ச ட்டுகள் பிரிக்கப் பட்ட புதிய 6 பிரிவுகள் பின் வருமொறு: a. உலகளொவிய (யுனிவர் ல் ./Universal): அலனத்து சமொழிகளிலும் (எ.கொ.
சூரியன்,

பூமி)

ஒரு

உள் நொட்டு

ச ொல் லலனக்

சகொண்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் .
b. பொன் இந்தியன்/Pan Indian: அலனத்து இந்திய சமொழிகளிலும் சுவத
ச ொல் லலனக்

சகொண்ட

ஆங் கிலத்திற் கு

மமொனலவ இல் லல (எ.கொ. Paapad /பொப் பொட்).

c.

குடும் பத்தில் /In-Family:

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
குறிப் பிட்ட

சமொழி

ஆனொல்

குடும் பத்தில்

பூர்வீக

ச ொல் லலனக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (எ.கொ. திரொவிட
சமொழிகளில் . Bhatija/பொடிஜொ).
d.

குறிப் பிட்ட

சமொழி

தனித்துவமொன

ொர்ந்தது

(/Language

specific):

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

ஒரு
(எ.கொ.

சமொழிக்கு
அ ொமி

சமொழியில் பிெு)
e.

அரிதொனது

(Rare):

சதொழில் நுட்ப

ச ொற் கலள

சவளிப் படுத்தும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (எ.கொ. ngram).
f. உருவொக்கப் பட்டலவ (Synthesized): வவசறொரு சமொழியின் ச ல் வொக்கின்
கொரணமொக

சமொழியில்

உருவொக்கப் பட்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (எ.கொ. பிஸ்ஸொ/Pizza).
11.3.6. புதிய வலகப் படுத்தலில்

வொல் கள்
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சில

a.

மிக

அடிப் பலடயொன

கருத்துகளின்

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ஆங் கிலத்தில் அவற் றின் இலணகலளக்
சகொண்டிருக்கவில் லல. ஆலகயொல் , அவற் லற உலகளொவியது (யுனிவர் ல் )
என வலகப் படுத்த முடியொது, ஏசனனில் அதன் வலரயலற அலனத்து இந்திய
சமொழிகளிலும் ஆங் கிலத்திலும் ஒரு பூர்வீக ச ொல் லலனக் சகொண்டிருக்க
வவண்டும் என்று கூறுகிறது.
எ.கொ. लुहारी (லுெொரி) ‘கறுப் பனின் வவலல’ என்ற இந்தி கருத்துருக்கு
ஆங் கில ் ச ொல் இல் லல.
மிகவும்

b.

லமயக்

கருத்துருவலக

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுக்கு
வதலவயொன

சகொண்ட

ஆங் கில ்

மமொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

இந்தி

ச ொல் வலலயில்
இல் லல. எனவவ,

இந்த கருத்துருக்கலள உலகமயமொனது (யுனிவர் ல் ) என்று வதர்ந்சதடுக்க
முடியவில் லல.
எ.கொ. सोया हुआ (வ ொயொ ெுவொ) ச யலற் ற தூக்கம் /dormant, sleeping - ஆனொல்
ஆங் கில ் ச ொல் வலல ஒவர ஒரு அர்த்தத்லத மட்டுவம தருகிறது, அதொவது
தூங் குவது வபொல் பொதங் களில் தலலயுடன் படுத்துக் சகொள் . இந்த அர்த்தத்லத
மனிதர்களுக்குப் பயன்படுத்த இயலொது, எனவவ இந்த ் ச ொல் லல ஒரு
லமயக் கருத்துருவொக வலகப் படுத்த இயலொது.
अनुवाद

(அனுவொடொ)

–

சமொழிசபயர்ப்பு,

இலடசமொழி

சமொழிசபயர்ப்பு,

பதவுலர, பதிப் பு (முதல் சமொழியில் எழுதப் பட்ட தகவல் சதொடர்புக்கு அவத
சபொருலளக் சகொண்ட இரண்டொவது சமொழியில் எழுதப் பட்ட சதொடர்பு). இந்த
அர்த்ததத்லத வொய் வழி சமொழிசபயர்ப்பிற் குப் பயன்படுத்த இயலொது, எனவவ
இந்த ் ச ொல் லல ஒரு லமயக் கருத்துருவொக வலகப் படுத்த இயலொது.
c.

இந்தி

சபயரலடக்

கருத்துருக்களுக்கு

ஆங் கிலப்

சபயரலடகளில்

சபரும் பொலும் ‘-ed’ மற் றும் ‘-ing’ வடிவங் கள் பயன்படுத்தப் படும் ; இலவ
ஆங் கில அகரொதிகளில் கொணப் படவில் லல. எனவவ, இந்த கருத்துருக்கள்
உலகவயமொன

(யுனிவர் ல் )

வலகப்பொடுகளிலிருந்தும்

விலக்கப் பட்டன;

இருப் பினும் அலவ இங் வக உள் ளன.
எ.கொ. पपसा हुआ (பீ ொ ெுவொ) ‘அலரக்கப் பட்ட (‘milled’) என்பதற் கு ்

மமொக

இருக்க வவண்டும்
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d. வவறு பல இந்தி ச ொற் களுக்கு அவற் றுடன் சபொருந்தக்கூடிய ச ொற் கலள
ஆங் கில

அகரொதியில்

கொணவில் லல.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களும்

எனவவ,

உலகமயமொனலவ

இந்த

(யுனிவர் ல் )

எனத் வதர்ந்சதடுக்கப் படவில் லல.
எ.கொ. दानीय (டொனியொ) நன் சகொலட ச
்
ய் ய இயல் வது/donatable
सुलाना (sulaanaa) தூங் க லவ/ to make someone sleep

வபொன்ற கொரண

விலன ச
்
ொற் கள்
e. சபயரலடகள் மற் றும் சபயர் ச
்
ொற் களொகப் பயன்படுத்தப் படும் பல இந்தி
ச ொற் களுக்கு, சபயர் ச
்
ொல் வடிவங் கள் மட்டுவம சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன,
ஆனொல் சபயர் ச
்
ொற் கள் ஆங் கில ் ச ொல் வலலயில் இல் லல. உலவயமொன
(யுனிவர் ல் )

என்ற

வலகப் பொட்டிலிருந்து

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

விலக்குவதற் கு

சில

இது

மற் சறொரு

கொரணம் ; ஆனொல் அலவ லமயக் கருத்துருக்கள் என்று உணரப் பட்டது.
எ.கொ. दलबदलू (தலபொடலூ – குலறபொடுள் ளவர்/defector (சபயர் ச
்
ொல் )
f.

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமதிற் குப்

பிற

அலனத்து

இந்திய

சமொழிகளிலும் அல் லது ஒரு குறிப் பிட்ட சமொழி குடும் பத்தில் ஒரு பூர்வீக
ச ொல் லன் (indigenous lexeme) இருக்கிறதொ என்ற அறிவின் பற் றொக்குலற
வலகப் படுத்தலுக்கு ஒரு தலடயொக இருந்தது.
g. அகரொதி எழுத்தொளர்களிலடவய இருந்த கருத்து வவறுபொடு கொரணமொக
அரிய

மற் றும்

உருவொக்கபட்ட

வலகப் பொடுகளுக்கு

இலடயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள வலகப் பொடு ச ய் வவதும் எளிதொனது
அல் ல.
எ.கொ. ननमोननया (நிவமொனியொ Pneumonia), डिप्थिररया (டிப் தீரியொ Diphtheria)
11.3.7. மை் சைொரு வலகப் பொடு
வமற் கண்ட
நடத்தப் பட்ட

தலடகலள

கருத்தில்

ஐ.ஐ.டி-கரக்பூர்

சகொண்டு,

பட்டலறயில் ,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலளயும்
ச ய் யப் பட்டது.

இந்த

டி ம் பர்
அலனத்து

மீண்டும்

2010

அன்று

34378

இந்தி

8,

வலகப் படுத்த முடிவு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

அலனத்து

இந்வதொ-வவர்டச
் நட் குழுக்களுக்கும் , ஒரு வலகப் படுத்தல் கருவியுடன் (பிரிவு
8 இல் உள் ள விளக்கம் மற் றும் ஸ்னொப் ஷொட்) அனுப் பப் பட்டன, அதில் அலவ
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

வலகப் படுத்த

பின் வரும்

விருப் பங் கலளக் சகொண்டிருந்தன:
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i. ஆம் - ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கக்கொன ஒரு உள் நொட்டு ச ொல் லன்
சமொழியில் இருந்தொல்
ii. இல் லல - சமொழியில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமதிற் கு உள் நொட்டு

ச ொல் லன் இல் லல என்றொல்
iii. அலமக்கப் படவில் லல - இந்தியில் உள் ள கருத்துரு குழுவிற் குத் சதளிவொக
இல் லல என்றொல் .
அலனத்து சமொழி குழுக்களின் பதில் கலளப் சபொறுத்து, பின்வரும் 2 பிரிவுகள்
மக்கள் சதொலக சபற் றன:
உலகவயமொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (Universal synsets)
அலனத்து

குழுக்களொலும்

‘ஆம் ’

என

வலகப் படுத்தப் பட்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களும் மற் றும் அதற் கு ்
ச ொற் கள்

அல் லது

மமொன ஆங் கில ்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

உள் ளலவகளும்

இங் கு வலகப் படுத்தப் பட்டன.
பொன்-இந்தியன்
அலனத்து குழுக்களும் ‘ஆம் ’ என வலகப் படுத்தப் பட்ட, ஆனொல் அதற் கு
மமொன ஆங் கில ச ொற் கள் அல் லது ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
இல் லொத

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

இந்த

வலகயின்

கீழ்

வலகப் படுத்தப் பட்டன.
11.4. இலணப் பதில் உள் ள
இலணப் புப்

பணி

வொல் கள்

துல் லியத்லத

பரொமரிப் பதற் கும்

இலணப் புகலள வழங் குவதற் கும் இலடயில் ஒரு சிறந்த
ச ய் ய

வவண்டும் .

இந்தி ்

அதிகபட்
மநிலலலய ்
ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன் இலணக்கும் வபொது, பிற சமொழி ்
ச ொல் வலலகலள உருவொக்கியவர்கள் பல
சமொழிகள்

சவவ் வவறு

பிர சி
் லனகள்

சமொழி

ஏற் பட்டுள் ளன.

வொல் கலள எதிர்சகொண்டனர்.

குடும் பங் கலள ் வ ர்ந்தலவ
இத்தலகய

பிர சி
் லனகள்

என்பதொல்
ஏற் பட்ட

குறிப் பிட்ட பகுதிகள் கீவழ பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.
11.4.1.

சமொழிகளில்

இலணப் பதில் உள் ள

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கலள

வொல் கள்

பின் வரும் கொரணங் களொல் பிற சமொழி குழுக்களுக்கு இந்தி ் ச ொல் வலல ்
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

இலணப் பதில்

சிரமங் கள்

இருந்தன.
11.4.1.1. உைவுமுலை உைவு (Kinship relation)
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இந்தியில் भतीजा (Bhatija) (பட்டிஜொ) ’ வகொதரனின் மகன்’ வபொன்ற ஒரு
வகொதர உறலவ திரொவிட சமொழிகளில் வநரடியொக இலணக்க முடியவில் லல,
ஏசனனில்

இந்த

கருத்ருலவக்

குறிக்க

பல

ச ொற் கள்

உள் ளன,

இது

வபசுபவரின் பொலினத்லதப் சபொறுத்து; குறிப் பிடுவவொர் அல் லது வபசுபவர்
அவருக்கு

மூத்தவரொ

அல் லது

இலளயவரொ

என்பலதப்

சபொறுத்து.

மணிப் பூரியில் , बेटा (பீட்டொ) ஒரு ‘ஆண் குழந்லத’ என்ற, இந்தி கருத்தருவுக்கு
மூன் று சவவ் வவறு ச ொற் கள் உள் ளன: அதொவது नुपामचा (nupaamachaa) ‘ஒரு
லபயன்/a boy’, इचानप
ु ा (ichaanupaa) ‘எனது மகன்/my son’ and मचानप
ु ा (machaanupaa)
‘அவன் மகன்/his son’; இது ஒரு சபொதுவொன ச ொல் . मााँ (Maan) விஷயத்தில் இவத
வலகயொன பண்புக்கூறு வபொவடொவிலும் உள் ளது
எ.கொ.

भतीजा

இந்தியில்

சதலுங் கில்

மமொன

(பட்டீஜொ)

ச ொல் லன்

’ வகொதரனின்
இல் லல,

ஆனொல்

மகன்’

என்பதற் குத்

சதலுங் கில்

இந்தக்

கருத்துருவுக்கு சவவ் வவறு ச ொற் கள் உள் ளன, அவற் றில் இரண்டு கீவழ
குறிப் பிடப் பட்டுள் ளன:
తమ్ము డు కుమారుడు(மதலுங் கு
)

Tam'muDu kumāruDu
भाई का ब ा (இந்தி)
chhote bhaai kaa beta
த ் பியின் கன்
అన్న య్య

కుమారుడు(Telugu)

Annayya kum āruDu
बड भाई का ब ा (இந்தி)
bade bhaai kaa beta
மூத்தெவகொதரரின்கன்

11.4.1.2. ச ொல் வலகப் பொட்டு மொை் ைம் (Change in part of speech)
a.

பயனிலலப்

சபயசர ் ம்

எப் வபொதும்

மணிப்பூரி

சமொழியில்

விலன ச
்
ொல் லொகின்றன. எனவவ, அவற் லற அப் படி இலணக்க இயலொது.
எ.கொ.
nupi machhaa phajei (மணிப் புரி)
लड़की सन्
ु दर है (இந்தி)
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laDakii sundara hai
சபண் அழகொக இருக்கிறொள்
b.

சமொழியில்

ச ொல் வலகப் பொட்டு

கருத்துருக்கலள
ச ொற் கள்

மொற் றம்

கொரணமொக

சில

இந்தி

மஸ் கிருதத்துடன் இலணக்க இயலொது, ஆனொல் இந்த ்

சபயரலடகள்

/ சபயர் ச
்
ொற் களின் கருவி வவற் றுலமகளில்

(instrumental cases) அவத அர்த்தத்தில் கிலடக்கின் றன.
எ.கொ.: शांनतपूवक
व - के साि या शांनत से "आप सब शांनतपूवक
व मेरी बातों सुनें सुनें (இந்தியில்
விலனயலட ச
்
ொல் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும் )
shaantipoorvaka, shaantipoorvaka -Shaanti ke saatha yaa shaanti se ”aapa saba
shaantipoorvaka merii baton ko sunen”
’அலமதியொக/quietly or with quietness “நீ ங் கள் அலனவரும் அலமதியொக
நொன் ச ொல் வலதக் வகளுங் கள் all of you listen to me quietly”
11.4.1.3. இந் தி கருத்துருக்கொன ஒரு சமொழியில் சவவ் சவறு ச ொை் கள்
கொஷ்மீரி சமொழியில் தண்ணீர ் (water) என்பதற் க்கு இரண்டு ச ொற் கள்
உள் ளன, அவத மயம் இந்தியில் தண்ணீர ் என்பதற் கு ஒவர ஒரு கருத்துரு
மட்டுவம உள் ளது. எனவவ, இந்தி கருத்துருவுடன் எந்த ஒன்லற இலணக்க
வவண்டும் என்ற வகள் வி எழுகிறது.
எ.கொ.: தண்ணீர ் (water) என்பதற் கொன இரண்டு ச ொற் கள் :
நீ ரின் சபொதுவொன கருத்து: - आब (Aaba)
குடிநீ ர்: - त्रेश (Tresh)
11.4.1.4. குறிப் பிட்ட சமொழி

ொர்ந்தது (Language specific)

கலொ ் ொரம் , உணவு வபொன்ற ஒரு சமொழிக்கு மிகவும் லமயத்தன்லம
வொய் ந்த கருத்துருக்கள்

இந்தி ச ொல் வலலயில் இல் லல, எனவவ அலவ

எவ் வொறு இலணக்கப் படலொம் என்பது பற் றிய வகள் வி உள் ளது.
எ.கொ.: नऊवारी, - वार लांब असलेला "ती नऊवारी लग
ु िे नेसते (மரொத்தி)
naoovaarii, navavaarii - naoo vaara laamba asalelaa “tii naoovaari lugaDe nesate”
naoovaarii, navavaarii - இது ஒன்பது சகஜம் நீ ளமொனது "அவள் naoovaari saarii
அணிந்திருக்கிறொள் "
11.4.2. ஆங் கில ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் களுடன் இலணப் பதில்
உள் ள

வொல் கள்
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இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்

குழுமங் கலள

குழுமங் களுடன்

ஆங் கில

இலணக்கும் வபொது

பல

வொல் கலள எதிர்சகொள் ளப் பட்டது. இரு சமொழிகளும் பரவலொக வவறுபட்ட
கலொ ் ொரங் கள்
சிக்கல் கள்

மற் றும்

ஏற் பட்டன.

இல க்கருவிகள் ,

மூக
இந்தி

லமயலலற

நலன் கலள ்

வ ர்ந்தலவ

என்பதொல்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்
பொத்திரங் கள் ,

கருவிகள் ,

ம ொலொப்

சபொருட்கள் , தொனியங் கள் , ஜொதி, சதொழில் , ஊதியங் கள் , சபண்கள் , உணவு,
கலொ ் ொரம்

வபொன்றவற் லற

ஆங் கில ்

ச ொல் வலலயுடன்

இலணக்க

முடியவில் லல, ஏசனனில் ஆங் கிலத்திற் கு வவறுபட்ட ச ொற் கள் இல் லல.
எ.கொ. तबला (tabalaa), ढोल (Dhola), मद
ृ ं ग (Mridung), नगाड़ा (Nagadaa)
ஆங் கிலத்தில் வமவல குறிப் பிட்டுள் ள அலனத்து இல க் கருவிகளுக்கும் ஒவர
ஒரு ச ொல் மட்டுவம உள் ளது, இது ‘drum’.
11.5. தீர்வுகள்
வமற் கூறிய பிர சி
் லனகளுக்கு தீர்வு கொண எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்லககள்
இலவ:
11.5.1.

சமொழிகளில்

இலணப் பதில் உள் ள
பிரிவு 5 இல்

ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கலள

வொல் களுக்கு

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள சிக்கல் களுக்கு பின் வரும்

தீர்வுகள்

பரிந்துலரக்கப் பட்டன.
11.5.1.1. உைவுமுலை உைவுகள் (Kinship relations)
‘Bhatija’ என்ற இந்தி கருத்துருலவ ் சில இந்திய சமொழிகளுடன் வநரடியொக
இலணக்க முடியொது என்று

வொல் கள் பிரிவில் வமவல குறிப் பிட்டுள் ளபடி,

வபசுபவரின் பொலினம் மற் றும் மூப் பு அல் லது வபசுபவரின் இளலம அல் லது
குறிப் பு முக்கிய பங் கு வகிக்கிறது. இந்த வநர்வில் , குறிப்பிட்ட சமொழியின்
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள ஒரு உள் ளடங் குசமொழிய உறவவொடு
‘Bhatija’

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்துடன்

இலணக்க

முடிவு

ச ய் யப் பட்டது
படம் 1: உறவுமுலற உறவுகளுக்கொன உள் ளடக்குசமொழிய இலணப் புகள்
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Annayya kumāruDu

Tam'muDu
kumāruDu

बड भाई का ब ा

भाई का ब ा

bade bhaai kaa beta
elder brother’s son

chhote bhaai kaa
beta
younger brother’s

11.5.1.2. ச ொல் வலகப் பொட்டு மொை் ைம்
1.

மணிப் பூரி

இலணக்க

சமொழியில் ,

முடியொது,

பயனிலலப்

ஏசனனில்

சபயரலடகலள

பயனிலல

நிலலயில் ,

அவ் வொறு

சபயரலடகள்

விலன ச
்
ொல் லொகின்றன. எனவவ, அலவ பண்புக்கூறு சபயரலடகளொக
மொற் றப் பட்டு பின் னர் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியங் கள் உருவொகும் என்று முடிவு
ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
எ.கொ. Aada phajei nupii machaa eppii.
वहााँ सुंदर लड़की खड़ी है ।
vahaan sundar laDakii KhaDii hai.
A beautiful girl is standing there.
ஒரு அழகொன சபண் அங் வக நிற் கிறொள் .
2. ச ொல் வலகப் பொட்டு மொற் றத்தொல்

மஸ் கிருதத்துடன் இலணக்க முடியொத

இந்தி கருத்துக்கள் உள் ளன. இருப் பினும் , இந்த ் ச ொற் கள் சபயரலடகளின்
கருவி

வவற் றுலமகள்

/

அவத

அர்த்தத்தில்

சபயர் ச
்
ொற் கள்

எனக்

கிலடப் பதொல் , அவற் லற விலனயலட ் ச ொற் களொகப் பயன்படுத்துவதற் குப்
பதிலொக

அர்த்தத்தின்

கருவிவவற் றுலமயில்

பயன்படுத்த

முடிவு

ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
எ.கொ. शान्तचेतसा (shaantachetasaa), शान्तचचत्तेन (shaantachitten), शान्तमनसा
(shaantamanasaa),

शान्तहृदयेन

(shaantipoorvaka)

என்பதற் கொக

(shaantahri)

(இந்தி

சமொழியில்

மஸ் கிருதத்தில்

शांनतपूवक
व

விலனயலட ்
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ச ொல் லொகப்

பயன்படுத்தப் படும்

சபயரலடகளின்

கருவி

வவற் றுலமகள் )
11.5.1.3. ஒரு சமொழியில் இந் தி கருத்துக்கொன சவவ் சவறு ச ொை் கள்
கொஷ்மீர் சமொழியில் , தண்ணீருக்கு இரண்டு சவவ் வவறு ச ொற் கள் உள் ளன,
ஒன்று சபொதுவொக தண்ணீருக்கொகவும் , மற் சறொன்று குடிநீ ருக்கொகவும் ; அவத
வநரத்தில்

இந்திக்கு

தண்ணீருக்கொன

ஒவர

ஒரு

சபொதுவொன

ச ொல் வலலயின்

கருத்துரு

ச ொல்

आब

உள் ளது.

வநரடியொக

(aaba)

இந்தி

पानी

(paanii)

இலணக்கப் படும் ;

மற் றும்

நீ ருக்கொன

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

கொஷ்மீரியில்

கொஷ்மீரியில் குடிநீ ருக்கொன ஒரு ச ொல் லொன त्रेश (tresh) தண்ணீருடன் पानी
உள் ளடங் குசமொழிய

(paanii))

உறவவொடு

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்தின் இலணக்கப் படும் .
எ.கொ. நீ ரின் சபொதுவொன கருத்து: - आब (aaba)
குடிநீ ர்: - त्रेश (tresh)
முதல் கருத்துருலவ வநரடியொகத் पानी (paanii) தண்ணீருடன் இலணக்க முடியும்
மற் றும்

இரண்டொவது

கருத்துருலவ

உள் ளடங் குசமொழியம்

மூலம்

தண்ணீருடன் पानी (paanii) இலணக்க முடியும்
11.5.1.4. குறிப் பிட்ட சமொழி ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் கள்
குறிப் பிட்ட

சமொழி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் லளத்

தீர்க்க,

ஒவ் சவொரு குழுவிற் கும் குறிப் பிட்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும அலடயொள
எண்கள்

(ஐடிகள் )

அலனத்து

ஒதுக்கப் படுகின் றன.

குழுக்களும்

தங் கள்

சகொடுக்கப் பட்ட

சமொழிகளுக்கும்

ஐடி

வரம் பில்

கலொ ் ொரத்திற் கும்

குறிப் பிட்ட ஒத்தில வுகலள எளிய உலர வகொப் பில் உருவொக்கும் . குழுக்கள்
அந்த கருத்துக்கு இலணயொன இந்தி ஒத்தில வுகலளயும் அவத ஐடிகளில்
உருவொக்கும் .

இது

இந்தி

வவர்டச
் நட்

தரவு

நுலழவு

இலடமுகத்லதப்

பயன்படுத்தி இந்தி வவர்டச
் நட்டில் பதிவவற் றப்படும் (பிரிவு 8 இல் உள் ள
விளக்கம் மற் றும் ஸ்னொப் ஷொட்).
11.5.2. ஆங் கில ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமகளுடன் இலணப் பதில்
உள் ள

வொல் களுக்கு

இந்தி-ஆங் கிலம்
சிக்கலல

மொளிக்க

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும
எடுக்கப் பட்ட

நடவடிக்லக

இலணப் பின்
இது.

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள இரண்டு வலகயொன இலணப்புகள்
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மூலம் ஆங் கில ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன் இலணக்க முடியும் ,
முதலொவது

வநரடி

இலணப் பு

மற் றும்

மற் சறொன்று

உள் ளடக்குசமொழி

இலணப் பு.
11.5.2.1. சநரடி இலணப் பு
படம் 2: உள் ளடக்குசமொழிய இலணப் பு

ஆங் கிலத்தில்

ரியொன

மமொன இந்தி ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

வநரடி இலணப் புடன் அவற் றுடன் இலணக்கப் படும் .
எ.கொ.

पानी

(paanii)

என்பது

water

என்பதுடன்வநரடியொக

இலணக்கப் பட்டுள் ளது.
11.5.2.2. உள் ளடக்குசமொழிய இலணப் பு (Hypernymy Linkage)
ஆங் கில கருத்துருக்களுடன் வநரடியொக இலணக்க முடியொத இந்தி
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
இலணக்கப் படும் .

உள் ளடக்குசமொழி

இலணப் வபொடு

எ.கொ. Hindi (tabalaa), ढोल (Dhola), मद
ृ ं ग (Mridung), नगाड़ा

(Nagadaa) வபொன்ற இந்தி ச ொல் வலலயின்

ஒரு

இல க்கருவிகள் , இலவ அலனத்தும் ‘drum’

பகுதியொக

இருக்கும்

உடன் உள் ளடக்குசமொழிய

உறவவொடு இலணக்கப் படும் .
11.6. இந் தி ச ொல் வலலக்கொன கருவிகள்
ச ொல் வலல உருவொக்கம் மற் றும் பரொமரிப் புக்கொக ஐ.ஐ.டி பம் பொயில்
உருவொக்கப் பட்ட கருவிகலள அவற் றின்

ொர்புகளுடன் படம் 3 கொட்டுகிறது.
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வலரபடத்தில் கொட்டப் பட்டுள் ள கருவிகளில் , இந்தி மற் றும் பிற சமொழிகளில்
ச ொல் வலல உருவொக்க உதவும் கருவிகள் கீவழ விவொதிக்கப் பட்டுள் ளன.
11.6.1 இந் தி ச ொல் வலல தரவு உள் ளட
ீ டு
் இலடமுக கருவி
ஐ.ஐ.டி மும் லமயில் பணிபுரியும் சமொழியியலொளர்களுக்கு எளிய ஜியுஐ
(graphical

user

interface

அடிப் பலடயிலொன

(GUI))

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் ச ருகும் புள் ளிலய எளிதொக்க, இந்த தரவு
நுலழவு

இலடமுகம்

உருவொக்கப் பட்டது.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

எளிதில்

ச ருக

இந்தி

அல் லது

மொற் ற

சமொழியியலொளர்கலள இலடமுகம் அனுமதிக்கிறது.
இந்தக்

கருவி

உருவொக்க

குறிப் பிட்ட

சமொழி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

வடிவலமக்கப் பட்டுள் ளது,

வமலும்

இது

முதலில்

இந்தி

சமொழிக்கொக மட்டுவம உருவொக்கப் பட்டது. இது தரவுத்தள அடிப் பலடயிலொன
கருவி, இந்தக் கருவிலயப் பயன்படுத்தி உள் ளிடப் பட்ட தரவு வநரடியொக
ஐ.ஐ.டி பம் பொயில் பரொமரிக்கப் படும் இந்தி ச ொல் வலல தரவுத்தளத்தில்
புதுப் பிக்கப் படுகிறது. இந்த கொரணத்திற் கொக, இது இந்தி ச ொல் வலலயின்
உருவொக்கத்தில் பணிபுரியும் சமொழியியல் குழுவொல் ஐ.ஐ.டி பம் பொயிலிருந்து
மட்டுவம பயன்படுத்தப் படுகிறது (படம் 4).
இவதவபொன்ற

இலடமுகம்

வடிவலமக்கப் பட்டது,

ஏசனனில்

பின் னர்

மரொத்தி

ச ொல் வலலக்கும்

மரொத்தி

சமொழிக்கொன

சமொழியியல்

குழுவும் ஐ.ஐ.டி பம் பொய் என்.எல் .பி குழுவின் ஒரு பகுதியொகும் . இந்த கருவி
குறிப் பிட்ட

வலகப் பொட்டுத்

விலன ச
்
ொற் கள்

(சபயர் ச
்
ொற் கள் ,

வபொன்றலவ)

வ திகலளக்

வதடலல

சபயரலட ச
்
ொற் கள் ,

விலரவொகப்

பொர்ப்பதற் கொன

சகொண்டுள் ளது

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுக்கு

மற் றும்

இலடயிலொன

உறலவக்

குறிப் பிடுவதற் கொன விருப் பங் கலளயும் சகொண்டுள் ளது. கருவி பயனர்கலள
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும ்

அலடயொள

எண்கள்

ச ொற் கலளப்

அல் லது

(ஐடிகள் )

பயன்படுத்தி

ஏற் கனவவ

இருக்கும் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலளத் வதட அனுமதிக்கிறது. இது
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்துடன்

சதொடர்புலடய

மூலப் சபொருண்லமயியல் அலடயொள எண் (ஐடி), வலகப் பொடு மற் றும் பிற
துலறகலளயும்

கண்கொணிக்கும் .

ஆலமப் சபொழுங் லகக்

இது ஒரு

குறிப் பிட்ட ச ொல்

சகொண்டிருக்கும்

அல் லது

அலனத்து
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ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலளயும்

கண்டுபிடிக்கும்

வ திலய

வழங் குகிறது. ஒரு ச ொல் அல் லது அலமப் சபொழுங் குடன் சதொடர்புலடய பல
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
பயனுள் ளதொக இருக்கும் ;, வமலும்

உள் ள

ந்தர்ப்பங் களில்

இது

ரியொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும

அலடயொள எண் (ஐடி) கண்டுபிடிக்கப் பட வவண்டும் . எழுத்துரு அளவு,
உணர்வு மற் றும் வதொற் றம் வபொன்றவற் லற மொற் றுவதற் கொன பயனர் நட்பு
விருப் பங் களும் இந்த கருவியில் அடங் கும் . இந்த கருவி ஜொவொவில் இயங் குதள
சுதந்திரமொக ்

ச ய் வதற் கொக

உருவொக்கப் பட்டது,

வமலும்

யூனிவகொலட

ஆதரிக்கும் தளங் களில் இந்திய சமொழிகளுக்கு வவலல ச ய் கிறது.

படம் 3: எல் லொ கருவிகளும் மற் றும் அவற் றின்

ொர்புகளும்
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API

படம் 4: இந்தி ச ொல் வலல தரவு உள் ளட
ீ டு
் இலடமுகம்
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11.6.2 ஆஃப் லலன் கருவி
ஆஃப் லலன் கருவி என்பது ஜொவொ அடிப் பலடயிலொன திறந்த மூல
கருவியொகும் ,
பயன்படுத்தி

இது

இந்தி

ச ொல் வலலலய

இன்டிக்

ஒரு

ச ொல் வலலகலள

முக்கிய

சமொழியொகப்

விலரவொக

உருவொக்க

உருவொக்கப் பட்டது. இந்தக் கருவி இந்தி ச ொல் வலலக்கு கிலடக்கக்கூடிய
ஆன்லலன் இலடமுகத்திற் கு மிகவும் ஒத்த உணர்லவ வழங் குகிறது மற் றும்
சபொதுவில்

தரவிறக்கம்

உருவொக்கப் பட்டது.

ச ய் யப் படுகிறது.

முன் னர்

மொற் றியலமக்கப் பட்ட,
உருவொக்குவதற் கொன

விளக்கப் பட்ட

ஆஃப் லலன்
வகொப் பு

உருவொக்கப் பட்டது.

கருவி

பயன்படுத்துகிறது,

வமலும்

கருவி

இந்தி

கருவி

HWDEI

ச ொல் வலலலய

பம் பொயில்
கருவிக்கு

ச ொல் வலலகலள

அடிப் பலடயிலொன

கருவியொக

ஒரு

லமயமொகப்

எந்த

சமொழிக்கும்

உருவொக்குவதற் கொன

விலரவொன

சமொழியியலொளர்களுக்கு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

ஐ.ஐ.டி

வழிலய வழங் குகிறது.
ஸ் கிரீன்ஷொட்டில் கொட்டப் பட்டுள் ளபடி, கருவியின் இடது பலகம் இந்தி
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுகள் ஏற் றப் படும் இடமொகும் . இலக்கு சமொழியில்
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ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்லத உருவொக்க வலது பக்க பலகம் பயனரொல்
நிரப் பப் பட வவண்டும் (ஸ் கிரீன் ஷொட்

மஸ் கிருதத்லத இலக்கு சமொழியொகக்

கொட்டுகிறது).
கருவி மூல மற் றும் இலக்கு சமொழிகலள அலமப் பதற் கொன எளிதொன
உள் ளலமவு விருப் பங் கலள வழங் குகிறது. இயல் பொகவவ மூல சமொழி இந்தி
(இது லமய சமொழி என்பதொல் ), ஆனொல் பயனரின் விருப் பத்தின் படி எந்த
சமொழிலயயும்

பிரதிபலிக்கும்

வலகயில்

இலத

மொற் றலொம் .

கருவி,

இயல் பொகவவ பயனர் ஆங் கில ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமக் வகொப் லப
(குறிப்புக்கொக)

வழங் க

எடுத்துக்கொட்டு,
மற் றும்

அனுமதிக்கிறது.

இலக்கு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

ச ொற் பிறப்பியல்

சமொழிக்கு
(ச ொற் கள் ),

புலங் கள்

கருத்துரு,
இலணப் பு

நிரப் பப் பட்டவுடன்,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் முழுலமயொனதொக கருதப்படுகிறது. இந்த
எண்ணிக்லக
உதவுகிறது

இறுதி

மற் றும்

பயனருக்கு

தரவு

முழுலமயற் ற

புள் ளிவிவரங் கலள

ஒத்தில வுகளின்

மூலம்

வ கரிக்க
எளிதொக ்

ச ல் லவும் உதவுகிறது.
கருவியின்

மீபத்திய

ஒத்தில வுக்கொன

பதிப் பு

விருப் பத்லத

(v2.1)

பொதுகொப் பொன

வழங் குகிறது.

இது

ஒவர

சஷல்

(SSH)

சமொழியியல்

குழுவில் இருந்து பல பயனர்கலள ஒவர இலக்கு சமொழிக்கு இலணயொக
வவலல ச ய் ய அனுமதிக்கிறது, பின் னர் SSH-ஐப் பயன்படுத்தி சதொடர்பு
ச ய் யப் படும்

வ லவயகத்தில்

தங் கள்

வவலலலய

ஒன்றிலணக்க

உதவுகிறது.
இந்த கருவி எழுத்துரு அளலவ (font size) மொற் றுவதற் கொன நிலலயொன
விருப் பங் கலள வழங் குகிறது, வழிச லுத்தல் விருப் பங் கள் (navigation options),
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும

நிலல

கருத்துகளுக்கொன

விருப் பங் கள்

வபொன்றலவ.
படம் 5: ஆப் லலன் கருவி
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11.6.3 ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமம் வலகப் படுத்தல் கருவி
2வது இந்வதொச ொல் வலலப் பட்டலறயில் தீர்மொனிக்கப் பட்டபடி புதிய
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்

விநிவயொகத்தின்படி,

இந்திய

சமொழிகளுக்கொன ஆறு வலகப் பொடுகள் (தரங் கள் ) உள் ளன: உலகளொவிய
(யுனிவர் ல் ), பொன்-இந்தியன், குடும் பம்
மற் றும்

உருவொக்கப் பட்.

அல் லது

ொர்ந்த, சமொழி

ொர்ந்த, அரிய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும

வரங் கர்

கருவி

வலகப் படுத்தி

சமொழியியலொளர்கள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள வமற் கண்ட ஆறு வலககளில் ஒன்றொக
வலகப் படுத்த உதவுகிறது.
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும
ச ொல் வலலக்கு

மிகவும்

வலகப் படுத்தி

குறிப் பிடத்தக்க

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

கருவி

கருவியொகும் ,

தயொரித்தல்

பின் வரும்

இந்வதொஏசனனில் ,
வரில யில்

முன் னுரிலம சபற் ற வழியில் நிகழ் கிறது: உலகளொவிய (யுனிவர் ல் ) → பொன்இந்தியன்

→குடும் பம்

ொர்ந்த

→சமொழி-குறிப் பிட்ட

→

அரிய

→

உருவொக்கப் பட்ட (படம் 6).
தவிர, இது தொனொகவவ ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களில் ஒரு பூர்வொங் க
மூலப் சபொருண்லமயியல்

கட்டலமப் லபத்

திணிக்கிறது

மற் றும்

இந்த

வழியில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் முடிக்கப் பட்டொல் , சமொழியின்
இயற் லகயொன ச ொல் லள் கள்

ஆரம் பத்திவலவய உட்படுத்தப் பட்டிருக்கும் ,
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வமலும் பின் னர் வரக்கூடிய சபொருண்லமமயக்கம் ஆரம் ப கட்டங் களில்
குலறக்கப் படும் .
முந்லதய கருவிகளுடன் ஒப் பிடும் வபொது கருவிக்கொன வடிவலமப் பு
மிகவும்

எளிது.

கருவி

இடது

பக்க

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்லதக்
வலகபொடுகளிலிருந்து
வலகப் பொட்லடத்

இந்த

பலகத்தில்

கொட்டுகிறது.

சமொழி
வமற் கூறிய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்திற் க்கொன

தீர்மொனிப் பதில்

சமொழியியலொளரின்

பணி

மட்டுப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
ஆஃப் லலன்

கருவிலயப்

வபொலவவ,

இது

வகொப் பு

அடிப் பலடயிலொன

கருவியொகும் , வமலும் இது ஜொவொவில் எழுதப் பட்டிருப் பதொல் புதியசூழலில்
பயன்படுத்தத்தக்கது (portable). கருவி ஆஃப் லலன் கருவியின் உள் ளீடடு
்
வகொப் பிற் கொன அவத சதொடரியல் பின் பற் றுவதொல் , ஆஃப் லலன் கருவி மூலம்
உருவொக்கப் பட்ட

வகொப் லப

அந்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

குறிப் பிட்ட

சமொழியின்

வலகப் படுத்த

வநரடியொகப்

பயன்படுத்தலொம் .
இப் வபொலதக்கு,

யுனிவர் ல்

மற் றும்

பொன்-இந்தியன்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக் குழுமங் கலள அலடயொளம் கொணும் பணிக்கொக,
ஒரு குறிப்பிட்ட இந்தி ருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் குறிப்பிட்ட சமொழியில்
கிலடக்கிறதொ என்பலத தீர்மொனிக்க கருவி மொற் றியலமக்கப்பட்டது, வமலும்
கருவி ஒரு முடிலவ எடுக்க இந்வதொ ச ொல் வலலக் குடும் பத்தின் கீழ் உள் ள
அலனத்து சமொழியியல் குழுக்களுக்கும் விநிவயொகிக்கப் பட்டது.
படம் : ஒருசபொருள் பன் சமொழிக் குழுமம் வலகப் படுத்தல் கருவி
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11.6.4. மொர்ப் அனலல ர் கருவி
பல் வவறு இயற் லகசமொழி ஆய் வுப் பயன்பொடுகளின் ச யல் பொட்டில்
உருபனியல் முக்கிய பங் கு வகிக்கிறது. நொம் எழுத்துப்பிலழ

ரிபொர்ப்லப

இயக்கும் வபொசதல் லொம் , ஒரு வலல வதடுசபொறிக்கு வினவல் ச ொல் லல
வழங் குதல் , சமொழிசபயர்ப்பு அல் லது ஒலிசபயர்ப்பு கருவிகலள ஆரொய் வது,
ஆன்லலன் அகரொதிகள் அல் லது ச ொற் களஞ் சியங் கலளப் பயன்படுத்துதல்
அல் லது உலர-க்கு-வப சு
்
அல் லது வப சு
்
உருவொக்கப் பயன்பொடுகலளப்
பயன்படுத்த முயற் சிக்கும்

வபொது, இந்த பயன்பொடுகளின் பின் புறத்தில்

உருபனியல் ச யல் படுகிறது .
இயற் லக
இயற் லகயொன

சமொழி
சமொழி

உருவொக்குவலதயும்
ஒழுங் குமுலறகள்

ச யலொக்கம்
வொக்கியங் கலள

வநொக்கமொகக்

மற் றும்

மனித

(என்.எல் .பி)

அலமப் புகள்

பகுப் பொய் வு

ச ய் வலதயும்

சகொண்டுள் ளன,
சமொழியுடனொன

வமலும்

கணி ொர்

அவற் றின்

சதொடர்பு

ஆகியவற் றில் அக்கலற சகொண்டுள் ளன. ச ொற் கள் எவ் வொறு உருவொகின் றன,
அவற் றின் கூறுகள் என்ன, அலவ எவ் வொறு சபரிய அலகுகலள உருவொக்க
ஏற் பொடு ச ய் யப் படலொம் , இதில் உள் ள சபொருண்லமயியல் ொர் மற் றும்
இலக்கணக்

கட்டுப் பொடுகள்

ச யல் முலறகள்

சதொடரியல்

என்ன,
மற் றும்

மற் றும்

எவ் வொறு

ஒலியனியலுடன்

உருனியல்
சதொடர்பு

சகொள் கின் றன என்பலதப் புரிந்துசகொள் ள நமக்கு உதவுகிறது. ெொல் மற் றும்
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மரொண்ட்ஸ் (Halle and Marantz 1993, 1994) விளக்கும் விநிவயொகிக்கப் பட்ட
உருபனியல் (Distributed Morphology) வகொட்பொட்டுக் கட்டலமப் பில் இந்தியின்
திரிபு ொர் உருபனியல் பகுப் பொய் வு இங் வக வழங் கப் பட்டுள் ளது; ெொர்லி
மற் றும் சநொயர் (Harley and Noyer 1999). இந்தி ச ொற் களின் பல் வவறு திரிபு
வடிவங் கலள

பகுப்பொய் வு

ச ய் வதற் கும்

விவரிப் பதற் கும்

வதலவயொன

விதிகலள உருவொக்க இந்த வகொட்பொடு பயன்படுத்தப் பட்டுள் ளது. நம் கருவி
ஒரு திரிபுற் ற ச ொல் லல உள் ளீடொக எடுத்து, ஸ்சடம் மரின் சவளியீட்லடப்
பயன்படுத்தி, அதன் வவர்களின் சதொகுப்லபயும் அதன் பல் வவறு உருபனியல்
பண்புக்கூறுகளுடன்
உருபனியல்

சவளியீடொகத்

பண்புகூறுகலளப்

தருகிறது.

சபற

ச ொல் லின்ன்

ஸ்சடமரொல்

பல் வவறு

பிரித்சதடுக்கப் பட்ட

பின் சனொட்டுகள் பயன்படுத்தப் படுகின் றன: பொல் , எண், மூவிடம் , வவற் றுலம,
கொலம் ,

விலனயொற் றுவலக

பகுதிகலளக்

மற் றும்

சகொண்டுள் ளது

விலனவநொக்கு.

ஸ்சடம் மர்,

-

இது

கருவி

இரண்டு

திரிபுற் ற

ச ொல் லல

உள் ளீடொக எடுத்து, அலத வவர் மற் றும் பின் சனொட்டு எனப் பிரிக்கிறது மற் றும்
உருபனியல்

பகுப்பொய் வி

வஜொடிலய

உள் ளீடொக

எடுத்து

வவர்களின்

குழுமத்வதொடு ஒரு குழுமப் பண்புக்கூறுகலள சவளியீடொகத் தரும் (Bahuguna
et al. 2014).
11.6.5 அர்த்தம் குறித்தல் கருவி (Sense Marker Tool)
இன் லறய

இயற் லகசமொழி

ஆய் வு

நலடமுலறயில்

குறிப் புலர

(Annotation) முக்கிய பங் கு வகிக்கிறது. வமலும் , கடினமொன குறிப் புலர
பணிகளில் ஒன்று அர்த்தம் குறித்தல் ஆகும் . சகொடுக்கப் பட்ட உலரயில் , ஒரு
குறிப் பிட்ட வொர்த்லதயின் நிகழ் வு ஒவர ஒரு அர்த்ததுக்கு ஒத்திருக்கும் , வமலும்
இந்தி ச ொல் வலலயிலிருந்து (அல் லது வவறு ஏவதனும் ச ொல் வலலயிலிருந்து)
ரியொன அர்த்தத்துடன் ச ொல் லல ஒதுக்குவது உணர்வு குறிக்கும் .
எந்தசவொரு

இந்திய

சமொழிசபயர்ப்பதற் கு,
பிர சி
் லன.

ஒரு

சமொழியிலும்
ச ொல்

அர்த்தத்

உண்லமயொன

ஆங் கிலத்லத
சதளிவின்லம

மற் றும்

நிலலயொன

ஒரு

இயந்திர
முக்கிய

அகரொதிலயப்

பயன்படுத்தி மனிதர்களொல் ஒரு சபரிய அளவிலொன தரவு துல் லியமொக
குறிக்கப் பட வவண்டியது அவசியம் (படம் 7).
அர்த்தம் குறித்தல் கருவி (sense marker tool) என்பது மனித முயற் சி
அடிப் பலடயிலொன குறித்தலுக்கு ஜொவொலவப் பயன்படுத்தும் ஒரு வலரகலல
பயனர் இலடமுக அடிப் பலடயிலொன கருவியொகும் . ச ொந்த தரவு தளம்
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மற் றும் உருபனியல் பகுப் பொய் வி உள் ள எந்தசவொரு சமொழிக்கும் இலதப்
பயன்படுத்தலொம் . அதன் . இந்தக் கருவி ஒரு ச ொல்

ொரும்

ஒவ் சவொரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்தின் சபொருள் விளக்கம்

மற் றும்

பதிவுடன்

இது

அலனத்து

ச ொல் லின்

சவவ் வவறு

அர்த்தங் கலள

அர்த்தங் களிடமிருந்தும் ச ொல் லின்
பயனலர அனுமதிக்கிறது.

கொட்டுகிறது.

ரியொன அர்த்தத்லதத் வதர்ந்சதடுக்க

ரியொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்தின் மீது

ஒவர ச ொடுக்கில் ச ொல் லல அலடயொளப்படுத்த இயலும் (படம் 2.8).
படம் 7: அர்த்தம் அலடயொளப் படுதும் கருவி
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படம் 8: அர்த்தம் அலடயொளப் படுதும் கருவி

11.7. வலல இலடமுகம் (Web Interface)
தற் வபொலதய இந்தி ச ொல் வலல இலடமுகம் வலலத் தரங் களுக்கும்
மீபத்திய UI/UX வடிவலமப் புகளுக்கும் ஒத்துப் வபொகிறது.. இலடமுகம் ஒரு
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‘கொர்டு-எட்’ (‘card-ed’) இலடமுகத்லதக் சகொண்டுள் ளது, அங் கு ஒவ் சவொரு
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமமும்

அதன்

அலனத்துப்

பண்புகளுடன்

வண்ண-குறியனொக்கம் ச ய் யப் பட்ட அட்லடயின் வடிவத்தில் கொட்டப் படும் .
அட்லடகள் அவற் றின் ச ொல் வலகப் பொட்டு வலகபொடுகளுக்கு ஏற் ப வண்ண
குறியங் களொக உள் ளன.
இலடமுகம் அலனத்து லகயடக்க

ொதனங் கலளயும் ஆதரிக்கிறது

மற் றும் மொறுபட்ட தீர்மொனங் களில் பொர்க்க முடியும் . சமொலபல்
மூலம்

நிலறய

இலணய

உலொவல்

ச ய் யப் படும்

ொதனங் கள்

இந்த

கொப் தத்தில் ,

சமொலபல் ஆதரவொக இருப் பது இலணய அடிப் பலடயிலொன வடிவலமப் பின்
ஆரம் ப

வதலவ.

எனவவ,

இதுவபொன்ற

எல் லொ

ொதனங் கலளயும்

ஆதரிப் பதற் கொக இலடமுகம் மொற் றியலமக்கப் பட்டது; இதனொல் , அலனத்து
வலகயொன

தீர்மொனங் களும்

இலடமுகம்

அவற் றின்

மொற் றியலமக்கப் பட்டது.

அர்த்தங் கலள

தற் வபொலதய

அடிப் பலடயொகக்

சகொண்ட

ச ொற் கலளத் வதடுவது மட்டுமல் லொமல் , உருபனியல் பகுப் பொய் வி, வவர் வடிவ
பரிந்துலரகள் ,

நுக்தொ

இயல் பொக்கம்

மற் றும்

எளிதொன

தட்ட சு
் க்கொன

ஒலிசபயர்ப்பு, பொரம் பரிய வதவநொகரி வில ப் பலலக மற் றும் சதொடர்புலடய
ஒரு

படிநிலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

கொட்சி

வபொன்ற

பல

வ திகலளயும் சகொண்டுள் ளது. ஒத்தில வுகள் . பதிவிறக்கம் ச ய் யக்கூடிய
ஆஃப் லலன் HWN உலொவி வழியொக ஆஃப் லலன் உலொவல் மற் றும் உள் ளடக்க
வதடலுக்கும் இந்தி ச ொல் வலலக் கிலடக்கிறது. அதன் தரவுத்தளம் தின ரி
புதுப் பிக்கப் படுகிறது,

வமலும்

இலத

HWN

வலலத்தளத்திலிருந்து

பதிவிறக்கம் ச ய் யலொம் (படம் . 9, 10 மற் றும் 11).

படம் 9: HWN வலல இலடமுகம்
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படம் 10: HWN வலல இலடமுகம்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

337

படம் 11: இந் சதொச ொல் வலல வலல இலடமுகம்
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11.8. இலணப் பு புள் ளிவிவரங் கள்
இந்தி

ச ொல் வலலயுடன்

பிற

சமொழி

ச ொல் வலலகளின்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின் இலணப் பு நிலலலய அட்டவலண
கொட்டுகிறது.முன் னர்
சமொழியில்

குறிப் பிட்டபடி,

ச ொல் வலலகலள

இந்த

17

சமொழிகளும்

உருவொக்குவதற் கொன

அந்தந்த

லமயமொக

இந்தி

ச ொல் வலலலயப் பின் பற் றுகின்றன. அட்டவலணயில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
நிலல ஜூன் 2019 நிலவரப் படி இந்தி சமொழியுடன் இலணக்கப் பட்டுள் ள இந்த
சமொழிகளிலிருந்து

வரும்

சிஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்

எண்ணிக்லகலயக் கொட்டுகிறது.
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இயல் 12
திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல் லவலலயொக்கம்
1.அறிமுகம்
திரொவிட சமொழிகளில் ச ொல் வலல உருவொக்க நடவடிக்லககள் 2000களிவலவய சதொடங் கப் பட்டு விட்டனன. ச ன்லன ஏ.யூ.-வக.பி.சி ஆரொய் சி
்
லமயத்தில்

தஞ் ல த் தமிழ் ப் பல் கலலக்கழகத்துடன் இலணந்து தமிழ்

இலணயப் பல் கலலக்கழகத்தின் (இன் லறய தமிழ் இலணயக் கல் விக்கழம் )
நிதி நல் லகயுடன் (4 லட் ம் ) தமிழ் ் ச ொல் வலல உருவொக்கப்

பணி

சதொடங் கப் பட்டது. இந்த திட்டம் ஏப் ரல் 2002 முதல் அக்வடொபர் 2003 வலர (18
மொதங் கள் )

குறுகிய

கொலத்திற் கு

இரொவஜந்திரனின்

மட்டுவம

வமற் சகொள் ளப் பட்டது.

தமிழ் ்

(2001)

ச ொற் களஞ் சியத்தின்

மூலப் சபொருண்லமயியல் கட்டலமப் லபப் பயன்படுத்தி ஒரு ச ொல் வலல
அலமப் பு உருவொக்கப் பட்டு நிதி நல் லக நிறுவனத்திற் குத் தரப் பட்டது.
ச ன்லனயில்
ச ொல் வலலயின்
திட்டவலரவு

நலடசபற் ற

ஒரு

பட்டலறயின்

வபொது

திரொவிட ்

உருவொக்கம் பற் றி விவொதிக்கப் பட்டது. இதற் கொன ஒரு

தயொரிக்கப் பட்டது.

சமொழிசபயர்ப்பதற் கொன

"ஆங் கிலத்லத

இயந்திர

திரொவிட

சமொழிசபயர்ப்பு

சமொழிகளில்
கருவிகலள

உருவொக்குதல் " (“Developing Machine Translation tools for translating English into
Dravidian Languages”) என்ற தலலப் பில் ஒரு திட்டம் மனிதவள அலம ் கம்
2009ஆல் அனுமதிக்கப் பட்டது. இதில் திரொவிட சமொழிகளுக்கொன உருவொக்கம்
ஒரு

பொகமொக

அலமந்தது.

திரொவிட

சமொழிகளின்

உருவொக்கத்தில் நொன்கு நிறுவங் கள் பங் வகற் றன.
ச ொல் வலல

உருவொக்கம்

தமிழ்

ச ொல் வலல

தமிழ்

பல் கலலக்கழகம் ,

ஏற் றுக்சகொண்டது. சதலுங் கு ச ொல் வலல உருவொக்கம்

தஞ் ொவூர்

திரொவிட

பல் கலலக்கழகம் , குப் பம் ஏற் றுக்சகொண்டது. அமிர்த விஸ்வ வித்யொ பீடம் ,
வகொயம் புத்தூர் மலலயொள ் ச ொல் வலல உருவொக்கத்லதயும் லெதரொபொத்
பல் கலலக்கழகம்

கனடொ

ச ொல் வலல

உருவொக்கத்லதயும்

ச ய் யத்சதொடங் கின. அமிர்த் விஸ்வ வித்யொ பீடம் திரொவிட சமொழிகளின்
ச ொல் வலல

உருவொக்கப்

பணிகலள

ஒருங் கிலணப் பதற் கொன

நிறுவனமொக ் ச யல் பட்டது. இந்த திட்டம்

2011இல்

வநொடல்

முடிவுக்கு வந்தது.

கிட்டத்தட்ட 15000 ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள தங் களுக்கு ஒதுக்கப் பட்ட
சமொழிகளுக்கொக ஒவ் சவொரு நிறுவனவும் முடித்தளித்தன.
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மீண்டும்
இந்திய

திரொவிட

அரசின்

துலறயின்

நிதி

சமொழிகளின்

மின்னணு

மற் றும்

நல் லகயில்

ச ொல் வலலகளின்
தகவல் சதொடர்புத்

”திரொவிட

உருவொக்கம்

சதொழில் நுட்பத்

ச ொல் வலலகளின்

உருவொக்கம் ,

”சதலுங் கு, தமிழ் , கன்னடம் மற் றும் மலலயொளத்திற் கொன ஒருங் கிலணந்த
ச ொல் வலல வலல (Development of Dravidian WorldNet: An Integrated WordNet for
Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam)” என்ற திட்டத்தின் கீழ் 2011 தி ம் பரில்
சதொடங் கப் பட்டது.

வகொயம் புத்தூர்

அமிர்தொ

விஷ்வவித்யபீடப்

பல் கலக்கழகத்தில் நலடசபற் ற பணிப்பட்டலறயில் மொர் ் 16-17 நொட்களில்
நலடசபற் ற பணிப்படலறயில் திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல் வலலகளின்
உருவொக்கத்லத

வமலும்

முன்வனற் றுவதற் கொன

வழி

முலறகள்

விவொதிக்கப் பட்டன. திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல் வலலகளின் உருவொக்கம்
இந்வதொ ச ொல் வலலயின் ஒருபொகமொக அலமந்தது.

திரொவிட ச ொல் வலல

உருவொக்கப் பணி கன்னடம் , தமிழ் ., சதலுங் கு, மலலயொளம் ஆகிய நொன்கு
முக்கிய

திரொவிட

சமொழிகளில்

ச ொல் வலலகளின்

உருவொக்கத்லத

உள் ளடக்கியது. திரொவிட ச ொல் வலலயின் உருவொக்க ் ச யல் பொடு லமசூர்
பல் கலலக்கழகத்தில் கன்னட ் ச ொல் வலல, தமிழ் பல் கலலக்கழகத்தில்
தமிழ் ்

ச ொல் வலல,

திரொவிடப்

பல் கலலக்கழகத்தில்

சதலுங் கு ்

ச ொல் வலல, அமிர்தொ விஷ்வ வித்யபீடம் பல் கலலக்கழகத்தில் மலலயொள ்
ச ொல் வலல

என

வமற் சகொள் ளப் பட்டது.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள

இலக்கொக்கி

இது

இத்திட்டம்

35000
வலர

2015

நலடசபற் றது.
மனிதவள வமம் பொட்டு அலம சி
் ன் நிதி நல் லகயில் தஞ் ல யிலுள் ள
தமிழ் ப்பல் கலல

கழகமும்

வகொயம் புத்தூரில்

உள் ள

அமிர்தொ

விஷ்வ

வித்யொபீடமும் குப் பத்திலுள் ள திரொவிடப் பல் கலலக் கழகமும் லமசூரிலுள் ள
லமசூர்

பலகலலக்கழகமும்

ச ொல் வலலகலள

இலணந்து

உருவொக்கும்

திரொவிட

திட்டலத ்

சமொழிகளின்

ச யல்

படுத்தின.

இ ச
்
ொல் வலலகள் இந்வதொ ச ொல் வலல உருவொக்கத் திட்டத்தின் பகுதியொக
அலமந்து.

திரொவிட

சமொழிகளின்

உருவொக்கப் பட்டு இலணயதளத்தில்
ச ொல் வலலலய

ச ொல் வலலகள்

பயன்பொட்டில்

அடிப் பலடயொகக்சகொண்டு

ஏற் கனவவ

விடப் பட்டுள் ள இந்தி
விரிவொக்க

முலற

அடிப் பலடயில் திரொவிட சமொழிகளின் ச ொல் வலலகள் உருவொக்கப் பட்டன.
தமிழ் ப்

பல் கலலகழகம்

தமி ்

ச ொல் வலலலயயும்

திரொவிடப்

பல் கலலக்கழகம் சதலுங் கு ச ொல் வலலலயயும் அமிர்தொ பல் கலலக்கழகம்
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மலலயொள ்

ச ொல் வலலலயயும்

லமசூர்

பல் கலலகழகம்

கன்னட ்

ச ொல் வலலலயயும் உருவொக்கி வருகின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கியக்
குறிவகொள் கள் பின் வருவனவொகும் :
• திரொவிட சமொழிகளுக்கு விரிவொன உயர்ந்த சிறப்புவொய் ந்த பன் சமொழிய ்
ச ொல் ொர் தரவுலமயம் உருவொக்குதல்
• சமொழி ் ச ொல் வலலகலள ஒன்றொக இலணக்கும் சமொழி ் சுதந்திரமொன
சபொருண்லமக் கருத்துருக்கலள உருவொக்குதல்
• எல் லொத்
பொகுபொட்லட

திரொவிடசமொழிகளுக்கும்
நிலலவபறொக்கம்

தகவலின்

ச ய் தல்

மற் றும்

சபொருண்லமயியல்
பயன்பொடுகளின்

உருவொக்கத்திற் கு மூலவளங் கலளத் தருதல்
• ஏற் கனவவ இருக்கும் மூலவளங் கலளப் பயன்படுத்தி ் ச ொல் வலலகலள
உருவொக்குதல்
2. திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல் வலலத் திட்டம்
ஆங் கிலத்திலிருந்து

இந்திய

சமொழிகளுக்கும்

இந்திய

சமொழிகளிலிருந்து ஆங் கிலதிற் கும் ச ய் யப் படும் தற் வபொலதய

இயந்திர

சமொழிசபயர்ப்பு மிக வலுவொன ச ொல் ொர்ந்த அறிலவயும் மூலவளத்லதயும்
எதிர்பொர்க்கிறது. ச ொல் வலல இ ச
்
யல் பொட்டிற் கு இயல் பொகவும் தவிர்க்க
முடியொததொகவும் சவளிவந்துள் ளது. ச ொல் வலல அதன் இயல் பு கொரணமொகப்
பல் வவறுவலகயிலொன

சபொருண்லம

உறவுகளொல்

ஒரு

கருத்துருலவ

மற் சறொரு கருத்துருவுடன் இலணக்கும் ஒரு மொதிரி ் ச ொல் அணுகுமுலற
ஒருங் கலமப் பொக மொறியுள் ளது.

ச ொல் வலல ஒரு கருத்துருலவ மற் சறொரு

கருத்துருவுடன் இலணப் பதுடன் ஒரு ச ொல் லுக்கு வரவியலும்
சூழல் ொர்ந்த

சபொருண்லமகலளயும்

பல் வவறு

(பல் சபொருள்

ஒருசமொழியத்லதலயயும் ) தருகின் றது.
யூவரொ ச ொல் வலலக்கு இலணயொக இந்வதொ ச ொல் வலலலய இந்தி
ச ொல் வலலயின்

அடிப் பலடயில்

உருவொக்க்குவதற் கு

சிறப் பொனதுதொன்.

ஆனொல் அவ் வலலலய இந்தி அடிப் படியில் நீ ட்சி முலறயில் நிலறவவற் றுவது
குலறயுள் ளது. இதுகுறித்து இயல்

17 இல் விளக்கப் பட்டுள் ளது.

இதற் குப்

பதிலொக திரொவிட சமொழிகளில் வளமுற் ற சமொழிகளொன தமிழ் , சதலுங் கு,
கன்னடம் , மலலயொளம் என்பனவற் றிற் குத் தனித்தனியொன ச ொல் வலலகள்
உருவொக்கப் பட்டு

அலவகள்

இலணக்கப் படவவண்டும் .

திரொவிடசமொழிகளொன தமிழ் , சதலுங் கு, கன்னடம் , மலலயொளம் என்பன
வலகப் பொட்டியல் மற் றும் பண்பொடு சதொடர்பொன பண்புக்கூறுகள் தவிர பல
உருபனியல் மற் றும் சபொருண்லமயியல் அடிப் பலடயில் ச ொல் லனொக்கம்
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ச ய் யப் பட்ட

கருத்துருக்கலளயும்

பங் கிட்டுக்சகொள் கின் றன.

திரொவிடசமொழிகளுக்கு என்று தனியொன ச ொல் வலல உருவொக்குவது இந்வதொ
ச ொல் வலல உருவொக்குவலத எளிதொக்கும் .
3. திரொவிட ச
்
ொல் வலல உருவொக்குவதன் சதலவ
திரொவிட ச
்
ொல் வலல

இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

ஒரு

இயல் பொன

பகுதியொகும் . விரிவொன இந்வதொ ச ொல் வலல உருவொக்குவதற் குமுன் திரொவிட
சமொழிகளுக்கு இலடயிலுள் ள பொரம் பரியமொன உறலவப் பயன்படுத்தித்
திரொவிட ் ச ொல் வலல உருவொக்குவது நன் லமபயக்கும் . எடுத்துக்கொட்டொக
இது பயன்பொட்டொளொரொல் தரப் படும் ச ொல் லுக்கு இலணயொன ச ொல் லலத்
வதடுவதற் கும் குலறந்த அளவிலொன வதடலொல் தகவலலப் சபறுவதற் கும்
அனுமதிக்கும் .
தற் வபொது இந்வதொ ச ொல் வலல இந்தி ் ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்தி
உருவொக்கப் படுகின்றது. இது வவறுபட்ட இந்திய சமொழிகளின் ஒருசபொருள்
பன் சமொழிகலள ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புபடுத்த உதவும் என்ற நிலலயில்
எளிலமயொனதும்

சிக்கனமொனதும்

சமொழிக்குடும் பத்லத ்
பயன்படுத்தி

ஆகும் .

இருப்பினும்

வவறுபட்ட

ொர்ந்த மூலசமொழி ் ச ொற் கலள அடிப் பலடயொகப்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள

உருவொக்குவது

திரொவிட சமொழிகளின் ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள சதொடரியல்
ஒற் றுலமலயக்

கட்டுப் படுத்தும் .

சபொருண்லமயியல் ,
கருத்துருக்கள்
திரொவிட

என்ற

எனவவ

உருபனியல் ,

திரொவிட

சமொழிகளின்

ச ொல் லனொக்கம்

நிலலகளிலுள் ள

சமொழிகளுக்சகன்று

ஒற் றுலமகலள
தனி ்

ொர்பொன

ச ய் யப் பட்ட
சவளிக்சகொணர

ச ொல் வலல

இங் கு

முன் சமொழியப் படுகின்றது.
4. திரொவிட ச
்
ொல் வலலயின் திட்டவலரவு
திரொவிட சமொழி ் ச ொல் வலல லபக்வொ னொல் (Pike Vossen, 1999)
விளக்கப் பட்ட

யூவரொ

உருவொக்கப் படுகின்றது.
உருவொக்கப் பட்ட
இருக்கிற

ச ொல் வலலயின்
பல் வவறு

திட்டங் களிலும்

சபொருண்லமயியல்

மூலவளங் கள்
தரவுமூலம்

மட்டுமல் லொமல்

தனித்தனியொக

ஆய் வுகளிலும்

தகவல் கலளக்சகொண்ட

மற் றும்

ச ொல் வலலயின்

அடிப் பலடயில்

தரவுமூலங் கள்

உருவொக்கப் படும் .

இது

உருவொக்கப் பட்ட

தற் வபொது

அடிப் பலடயில்
சிக்கனமொனது
ச ொல் வலலயின்

தகவல் கலள ஒன்றிலணக்கவும் உதவும் .
ச ொல் வலல உருவொக்கத்தில் இரண்டு மொதிரிகள் உள் ளன: இலணப் பு
மொதிரி:

வதர்வு

வட்டொர

மூலத்திலிருந்து

ச ய் யப் படும் ;

ஒருசபொருள்
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பன் சமொழிகளும்

அவற் றிற் கு

இலடவய

உள் ள

உறவுகளும்

தனியொக

உருவொக்கப் படும் ; அதன் பின் னர் தமிழ் ் ச ொல் வலலயுடன் உள் ள நிகரன்
உறவுகள் ஆக்கப் படும் .
விரிவு மொதிரி: வதர்வு தமிழ் ் ச ொல் வலலயில் ச ய் யப் படும் ; தமிழ் ்
ச ொல் வலலயின்

ஒருசபொருள்
கருத்துரு

(இருசமொழியக்

பன் சமொழியக்குழுமங் கள்

அகரொதிகலளப்

பயன்படுத்தி)

பிற

சமொழிகளில் சமொழிசபயர்ப்பு ச ய் யப் படும் . ச ொல் வலல உறவுகள்
பின் னர் சமொழிகலளக்கடந்து வமற் சகொள் ளப் படும் .
இணப் பு

மொதிரி

தமிழ் ச
்
ொல் வலலயிலிருந்து

ச ொல் வலலயொக விலளயும் .
அண்லமப் பட்ட

சுதந்திரமொன

ஒரு

விரிவு மொதிரி தமிழ் ச ொல் வலலயுடன்

மற் றும்

அதனொல்

கட்டுப் படுத்தப் பட்ட

ச ொல் வலலகலள உருவொக்கும் .
திரொவிட ் சமொழிகளின் ச ொல் வலலயொக்கத்தில் நொம் இங் கு இலணப்பு
மொதிரிலய முன் சமொழிகின் வறொம் .
4.1. தமிழ் ் ச ொல் வலலயின் நீ ட் சி
் யொகத் திரொவிட ் ச ொல் வலல
திரொவிட ்

ச ொல் வலலயின்

(இரொவ ந்திரன்,
அடிப் பலடயில்
ஆய் வின்

2001)

தரவுத்தளம்

உருவொக்கப் பட்ட

தமிழ் ்

இரொவ ந்திரனொல்
ச ொற் களஞ் சியத்தின்

அலமந்த தமிழ் ் ச ொல் வலலயின் சமய் ப் சபொருள்

(ontology)

அடிப் பலடயில்

அலமயும் .

மூல

தமிழ் ச
்
ொல் வலல

சபொருண்லமக்கூறொய் வின் அடிப் பலடயிலும் (Nida, 1995a & 1995b) அலமப் புப்
சபொருண்லமயியல்

அடிப் பலடயிலும்

ச ொற் சறொலகலயப்

பற் றி

சபொருண்லமயியல்
இ ச
்
யல் பொட்டின்

பகுதி

1977)

நடத்தப் பட்டுள் ள

ஆய் வுகளின்
ஒரு

(Lyons,

மிக

அடித்தளத்தில்
தமிழ்

மின்

தமிழ் ்
விரிவொன

உருவொக்கப் படும் .
ச ொற் களஞ் சியமொகத்

சதொகுக்கப் பட்டுள் ளது (இரொவ ந்திரன், பொஸ்கரன், 2006) . மின் வடிவிலுள் ள
தமிழ் ் ச ொற் களஞ் சியம் தமிழ் ் ச ொற் சறொலகயின்
ஆய் வு ொர்

அலமப் லப உருப் படுத்தம்

ச ய் யும் ;

சமய் ப் சபொருள் மூல
இது ச ொற் களுக்கு

இலடயிலுள் ள சபொருண்லம மற் றும் ச ொல் உறவுகலள சவளிப் படுத்தும் .
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமக்

கருத்து ் ொயலும்

முக்கியமொன

சபொருண்லம உறவுகளும் திரொவிட ் ச ொல் வலலயில் ஏற் றுக்சகொள் ளப் படும் .
இருப் பினும் தரவுத்தளத்தின் திட்டவலரவில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மொற் றங் கள்
பின் வரும் வநொக்கங் கள் அடிப் பலடயில் ச ய் யப் படும் .
•பன் சமொழியத் தரவுத்தளத்லத உருவொக்குதல் ;
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•சமொழி சி
் றப் பொன உறவுகலள ் ச ொல் வலலயில் தக்கலவத்தல் ;
•வவறுபட்ட மூலவளங் கலளக் கடந்து கூடுதல் இணக்கத்லதப் சபறுதல் ;
•இருப் பிலிருக்கும்

மூலவளங் கலளப்

பயன்படுத்தி

ஓரளவுக்கு ்

சுதந்திரமொக ் ச ொல் வலலகலள உருவொக்குதல் .
பன் சமொழியத்

தன் லமதொன்

திரொவிட ்

ச ொல் வலலலயக்

குறிப் பிட்ட

சமொழி ் ச ொல் வலலயிலிருந்து வவறுபடுத்தும் .
4.2. தனித்தனியொன ச ொல் வலலகள் உருவொக்கம்
வமற் கண்ட ச ொல் வலல சிறப் பொனது என்றொலும் தமிழ் , சதலுங் கு,
கன்னடொ,

மலலயொள

அடிப் பலடயில்

சமொழிகளுக்கு

தனித்தனியொக

என்று

உருவொக்கி

அவற் றில்

ச ொற் சறொலக

அவற் லற

இலணப் பது

ொல சி
் றந்தொக இருக்கும் . இவ் விலணப் பொக்கம் ச ய் யப் பட்ட திரொவிட ்
ச ொல் வலலலய

இந்வதொ

ச ொல் வலலயில்

இலணப் பது

பற் றி

பின் னர்

ஆயலொம் .
4.2 முன்மொதிரியின் உருவொக்கம்
இங் கு முன் மொதிரி சமொழியப் படுகின் றது.

இது திரொவிட சமொழிகள்

ஒவ் சவொன்றுக்கும் சபொருந்தும் . தனித்தனியொக உருவொக்கப் பட்ட திரொவிட
சமொழிகளின்

ச ொல் வலலகள்

திரொவிட ்

ச ொல் வலலயொக

இலணக்கப் படவவண்டும் . இவ் வணுகுமுலறயில் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
குழுமங் களும்

அவற் றிற் கு

இலடயிலுள் ள

உறவுகளும்

குழுமக்

வகொட்பொட்லடயும் (set theory) முதனிலல தர்க்கவியலலயும் (first-order logic)
பயன்படுத்தி முலறப் படுத்தப் படும் . ஒரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமம்
ஒரு

தனித்தன்லமயொன

வகொப் பொக

கருதப் பட்டு

பின் வரும்

தகவல் கள்

தரப் படும் :
1. ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் : சூழலல மொற் றொமல் இடம் சபயர்க்கவியலும்
ச ொற் கள் .
2. ச ொல் லவலகப் பொடு அலடயொளப் படுத்தல் : ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்
சபயர்களொ

விலனகளொ

சபயரலடகளொ

விலனயலடகளொ

என்பலதக்

குறிப் பிடுதல் .
3. விளக்கம்
4. எடுத்துக்கொட்டு
கீவழ இ ச
்
ொல் வலலயின் மொதிரி வலரபடம் தரப் பட்டுள் ளது.
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க்
பன்ம ொழிய
ஒருமபொருை்

க்
பன்ம ொழிய
ஒருமபொருை்

க ்
்
உருவொக்
குழு ங் கைின

மபொருை்ண
குழு ங் களுக்கிணடயில்

உருவொக்க ்

நிறுவுதல்
உறவுகணை

உருவொக்குதல்
உறவுகணை

உருவொக்குதல்
அகரொதி

மெொல் வணலொதிரி
விணட

் வி
வகை்
பயன்படுத்துபவரின

5. முடிவுலர
திரொவிட ச
்
ொல் வலல ச ொற் களின் பன் சமொழிய வலலப் பின்னலலப்
சபொருண்லம

உறவுகளொல்

சவளிப் படுத்தும் .

இது

திரொவிட

சமொழிகளுக்கிலடவய இலணயதளங் களில் உள் ள தகவல் கலள சபறவும்
அவற் றிற் கிலடவய இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு ச ய் யவும்

பயனுள் ளதொக

அலமயும் .
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இயல் 13
தமிழ் ் ச ொல் வலல
13.1. அறிமுகம்
இங் கு தமிழ் ் ச ொல் வலலலய இந்வதொச ொல் வலலயின் ஒரு பகுதியொக
இந்தி

அடிப் பலடயில்

உருவொக்கொமல்

தனியொன

தமிழ் ச ொல் வலல

உருவொக்குவது பற் றி விளக்கப் படுகின் றது. அத்தலகய ச ொல் வலலதொன்
முழுலமயொக

அலமயும் .

தற் வபொலதய

இந்தி

அடிப் பலடயிலொன

தமிழ் ச
்
ொல் வலல குலற உள் ளளதும் அலறகுலறயொனதும் ஆகும் (பொர்க்க
இயல்

தற் வபொலதய

17).

இந்தி-தமிழ் ச
்
ொல் வலல

கிட்டத்தட்ட

25,000

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலளவய சகொண்டுள் ளது. இது தமிழின் சமொத்த ்
ச ொற் சறொலகலயயும் கணக்கிடும் வபொது மிகக்குலறவொன உள் ளடக்கம்
ஆகும் .

தமிழ் ்

ச ொற் சறொலகயின்

ச ொல் வலலயில்

ஐந்து

உட்படுத்தப் படவில் லல

இணக்கப் படவவண்டிய கருத்துருக்களும்

தவீதம்

என்று

கூட

கூற

இந்திதமிழ்

இயலும் .

அலவ உருப் படுத்தம்

இனி

ச ய் யும்

ச ொற் களும் ஏரொளம் .
ச ொல் வலச ொல் வலல
கருத்துருக்களொகக்

ச ொல் வலல

கருதி

அவற் லற ்

என்பது

ச ொற் கலளக்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் களொகப் (synset) பகுத்து அலவகளுக்கிலடவய உள் ள சபொருண்லம
மற் றும் ச ொல் உறவுகலள நிறுவி ஒரு வலலயலமப் பொக வடிவலமப் பதொகும் .
சுருக்கமொக ் ச ொல் வலல
அகரொதிப்

என்பலத

பண்புக்கூறுகளும்

பண்புக்கூறுகளும்

விளக்கவவண்டுமொனொல்

சபொருட்புல அகரொதிப்

சகொண்ட

ஒரு

ச ொல்

இது

ஒரு

(ச ொற் களஞ் சியம் )

மூலவளமொகும் .

கொல

வளர் சி
் க்வகற் ப ் ச ொல் விளக்க அகரொதிகளும் ச ொற் களஞ் சியங் களும்
கணினி மயமொக்கப்பட்டு ் ச ொல் வலல என்ற புதிய வடிலவப் சபற் றுள் ளன.
ச ொல் வலல
ச ொல்

ச ொற் களுக்கிலடவய

உறவுகலளயும்

உள் ள

சபொருண்லம

கருத்திற் சகொண்டு

உறவுகலளயும்

அவற் லற

உள் ளடக்கிப்

பயன்படுத்துவவொர் வதலவயொன தகவல் கலளக் கணினி வழி எளிதொகப்
சபறவவண்டும்
முயற் சி

என்ற

தமிழுக்கு

ச ொற் களஞ் சியம் .

வநொக்கில்
”தமிழ் க்

உருவொக்கப் படவவண்டும் .
கொட்டி ்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

வமற் சகொள் ளப்பட்டடுள் ளது.

தமிழ் ச ொல் வலலயொக விரிவுபடுத்தவவண்டும் .

இந்தலகய

இ ச
்
ொற் களஞ் சியன்

ச ொற் கள் சபயர், விலன,

சபயரலட, விலனயலட வபொன்ற ச ொற் பொகுப் பொடுகளில் அடிப் பலடயில்
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பிரிக்கப் பட்படொமல்
நிகழ் வுகள் ,

லநடொ

அருவங் கள் ,

ச ொற் பொகுபொடுகளுடன்

முசமொழிவதுவபொல்

உறவன் கள்

இலணப் பது

பருப் சபொருள் கள் ,

எனப் பொகுபடுத்தப் பட்டு
சமொழிலயத்தொண்டி ்

பின் னர்

ச ொற் கலள

இலணப் பது எளிலமயொனதும் வமம் பட்டதும் ஆகும் . பயன்படுத்துவவொருக்கு
எளிலமயொன

முலறயில்

சபறவவண்டி

ச ொல்

குறித்த

கணினிமயமொக்கப் பட்டு

வதலவயொன
ஒரு

ச ய் திகலளப்

இலணயதள ்

ச ொல்

தரவுதளமொக இலத எளிதில் வமம் மப் டுத்தலொம் . .
13.2. முன்சனொடிகள்
யூவரொ

ச ொல் வலலயின்

பொகங் களொக

அலமயும்

தனித்தனி ்

ச ொல் வலலகளின் அலமப் பொக்கம் அடிப் பலடயிலும் அதில் கூறப் பட்டுள் ள
ச ொல் வலல

உருவொக்கக்

அடிப் பலடயிலும்

சகொள் லககள்

தொன்

திட்டமிடப் பட்டுள் ளது.
பல் கலலகழக

தமிழ் ்

இருப்பினும்

வகொட்பொடுகள்

ச ொல் வலல

இதற் கொன

சமொழியியல்

ஆய் வவடுகளிலிருந்தும் வபரொ.

மற் றும்
மூல

உருவொக்கம்

வளங் கள்

துலறயில்

தமிழ் ப்

மர்ப்பிக்கப் பட்ட

. இரொவ ந்திரனொல் ச ய் யப் பட்ட தமிழ் ்

ச ொற் சபொருண்லம ஆய் வுகளிலும் இருந்தும் எடுத்தொளப் பட்டுள் ளது. வபரொ. .
இரொவ ந்திரன்

அவர்களின்

தற் கொலத்

(2001)

தமிழ் ்

ச ொற் களஞ் சியம்

இ ச
்
ொல் வலலயொக்கத்திற் குப் சபரிதும் பயன்படுத்தப் பட்டுள் ளது. அவரது
ச ொற் களஞ் சியத்தின்

மூலம்

சவளிப் படும்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

(ontology) தமிழ் ் ச ொல் வலல உருவொக்கதிற் குப் சபரிதும் உதவியுள் ளது.
வமலும்

தமிழுக்சகன்ற

விளங் கும்

ச ொல் வலல

சதொடக்கநிலலயில்

உருவொக்கப் பட்டு

உருவொக்கத்தில்

உள் ள

இலணயதளத்தில்

தமிழ் ்
திறந்த

முன்வனொடியொக

ச ொல் வலல

மூலமொக

அவரொல்

(open

source)

இடப் பட்டுள் ளது. இதுவும் இவ் வொய் வவட்டிற் கு முன்வனொடியொக அலமயும் .
13.3. அகரொதியும் ச ொல் வலலயும்
அகரொதியொனது
இவற் லறக்
ச ொல் வலல
ச ொல் வலல

கொணப்
ஒரு

ச ொல் லின்
சபொதுவொய் ப்

சபொருண்லம

ச ொற் களுக்கு

எழுத்துவடிவு,

சபொருள் ,

பயன்பொடு

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
அகரொதியொகும்

வர்ணலனயும்

(semantic
விளக்கமும்

ஆனொல்
dictionary).
மொதிரி

எடுத்துக்கொட்டுகளும் தரும் . ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள சபொருண்லம
உறவுகலள மிகத்சதளிவொகப் பயன்படுத்தக்க விதத்தில் கூறும் . உ ் ரிப் பு,
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ச ொல் லொக்க

உருபனியல்

ச ய் திகள் ,

ச ொல் மூலம்

அல் லது

வரலொறு

இவற் லறத் தரொது.
13.4. ச ொை் களஞ் சியமும் ச ொல் வலலயும்
முதல் ச ொற் களஞ் சியம் /சபொருட்புல அகரொதி (thesaurus) ரொசஜஸ்ட்
என்பரொல்

உருவொக்கப் பட்டது.

சகொள் லகயொகக்சகொண்டு

இது

சபொருண்லம

உருவொக்கப்பட்டது.

அலமக்கப் பட்டது. பயன்பொட்டொளர் தங் கள்

ஒழுங் கலமப் லபக்

கருத்துரு

அடிப் பலடயில்

மனதிலுள் ள கருத்துருலவக்

சகொண்டு ச ொற் கலளக் கண்டுக்சகொள் ள இது உதவும் . ச ொல் வலலகளும்
ச ொற் களஞ் சியம்

வபொல

அலமயும் .

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமம்

இதன்

ஆகும் .

கட்டுமொன

அலகு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமத்தில் ஒரு கருத்துருலவ சவளிப் படுத்தும் எல் லொ ் ச ொற் களும் குழுமம்
ச ய் யப் பட்டிருக்கும் .
கருத்துருலவக்

ச ொல் வலலலயப்

சகொண்டு

பயன்படுத்துபவர்

ச ொற் கலளக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கள்

கண்டு

மனதிலுள் ள

சகொள் ள

இயலும் .

உள் ளடங் கு-உள் ளடக்கு

உறவு

(hyponymy-hypernymy), சிலன-முதல் உறவு (meronymy-holonymy or part and hole),
உட்படுத்து உறவு (entailment) வபொன்ற உறவுகளொல் இலணக்கப் பட்டுள் ளன.
ச ொல் வலல

கருத்து

நிலலலயயும்

ச ொல்

நிலலலயயும்

சதளிவொகப்

பிரிக்கின்றது. இந்த வவறுபொடு ச ொல் உறவுகளுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும்
உள் ள

வவறுபொட்டில்

பிரதிலிபலிக்கின் றது.

ச ொற் களஞ் சியத்திற் கு

அப் பொற் பட்டு ச ொல் வலலயில் ச ொற் களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் உள் ள
உறவுகள் சவளிப் பலடயொகக் கூறப் பட்டு அலடயொளப் படுத்தப் பட்டுள் ளன.
பயன்படுத்துபவர்

உறவுகலளத்

வதர்ந்சதடுத்து,

ஒரு

கருத்துருலிருந்து

மற் சறொரு கருத்துருவுக்கு ் ச ன்று கருத்துரு சவளியிடத்தில் வலம் வர
இயலும் .
13.5. ச ொல் வலலயில் உைவுகள்
ச ொல் வலல

கருத்துரு-சபொருண்லம

உறவுகளுக்கும்

ச ொற் கலள

இலணக்கின் ற ச ொல் உறவுகளுக்கும் வவறுபொடு கொட்டுகின்றது. ஆனொல்
ச ொல் வநொக்கில் கவனம் ச லுத்துபவர் முதன் லமயொக ் ச ொல் உறவுகலளப்
பயன்படுத்துவர்.

ச ொல் வலல

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளது.

ச ொல்

சபொருண்லம
உறவுகள்

உறவுகளொல்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
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குழுமங் களுக்கு இலடவய உள் ள கொட்டிகளொகும் . ச ொல் வலல வவறுபட்ட
சதொடரியல் வலகப்பொடுகளில் அடங் கும் ச ொற் கலள இலணக்கும் அடுக்கு
உறவுகலளக்

சகொண்டிருக்கவில் லல.

வலகப் பொடுகளொன

சபயர்,

விலன,

நொன்கு

முக்கியத்

சபயரலட,

சதொடரியல்

விலனயலட

என்பன

தனித்தனியொகத் தரப் பட்டுள் ளன. சபயர்கள் படிநிலல அலமப் புகளொகவும்
விலனகள்

வவறுபட்ட

சபயரலடகளும்

உட்படுத்து

உறவுகளொலும் ;

விலனயலடகளும்

இ-பரிமொண

(entailment

relation)

உயர்சவளியிடத்திலும்

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ளன.
13.6. சபயர் ச
்
ொல் வலல
சபயர் ச
்
ொல்

வலலயில்

அடிப் பலட

சபொருண்லம

உறவு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறவொகும் . ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள்
அடிப் பலடக்

கட்டுமொன

கருத்து ் ொயல்

அலகுகளொகும் .

என்பது

எல் லொ ்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

சூழல் களிலும்

ஒன்லறசயொன்று

இடம் சபயர்த்தல் என்பலத உட்படுத்தொது. இடம் சபயர்த்தல் என்ற அளவியொல்
இயற் லக

சமொழிகளுக்குக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்

குலறந்த
மட்டுவம

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலளக்

எண்ணிக்லகயிலொன

வரும் .

குலறந்தது

சில

ச ொல் வலலயில்
சூழல் களில்

இடம்

சபயர்க்கலொம் . ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்திற் கு ஒரு சபொருள் தொன்
உண்டு.

எ.கொ.

{நூல் ,

அட்லடப் வபொட்டு
ச ொல் வலலயில்
உறவுகளொல்

புத்தகம் ,

இலணத்த

புஸ்தகம் }

“படிப் பதற் கு

அ ் டித்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

இலணக்கப் பட்டுள் ளன.

பயன்படுத்தப் படும்

மிக

முக்கியமொன

ஏற் றவலகயில்

தொள் களின்
குழுமங் கள்

சபயர்கலள
உறவு

சதொகுப் பு“
சபொருண்லம

ஒழுங் குபடுத்தப்

உள் ளடங் கு

உறவொகும்

(hyponymy). இந்த உறவுதொன் ச ொற் கலள ் ச ொற் படிநிலல அலமப் பில்
ஒழுங் குபடுத்துகின்றது.
13.6.1. ச ொை் படிநிலல அலமப் பு
உள் ளடங் கு

உறவுகள்

பற் றிய

ச ய் திகள்

மரபு

அகரொதிகளில்

வலரயலற விளக்கங் களொகத் தரப் பட்டிருக்கும் .
எ.கொ.
குயில் –

இனிய குரலுலடய கரிய நிறப் பறலவ.
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பறலவ –

இரு கொல் களும் அலகுகளும் உலடய, உடலில்

இருபக்கங் களிலும்
பறப் பதற் கு ஏற் றவலகயில் சிறகுகளும் சகொண்ட விலங் கினம் .
விலங் கினம்

–

தொனொகவவ

இயங் கும்

உணர்வு

ச ல் லுவலொஸ் இல் லொத

உறுப் புகளும்

ச ல் சுவர்களும்

உள் ள உயிரினம் .
உயிரினம் – உயிர் வொழ் கின் ற ஒன்று.
ஒவ் சவொரு

உள் ளடக்கு ்

ச ொல் லும்

மிகப் சபொதுவொன

உள் ளடக்கு ்

ச ொல் லுக்குக் சகொண்டு ச ல் லும் . உள் ளடக்கு உறலவ ் ச ொற் களுக்கு
இலடவய உள் ள உறவொக உருப் படுத்தம் ச ய் ய இயலொது. உள் ளடக்கு உறவு
அகரொதிப் படுத்தப் பட்ட கருத்துருக்களுக்கு இலடவய உள் ள உறவொகும் . ஒரு
ச ொற் படிநிலல

அலமப் லப

உள் ளடக்கு

உறவொல்

இலணக்கப் பட்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களின் சதொடர் சி
் யொல் மீட்டுருவொக்கம்
ச ய் யலொம் .
{குயில் }@ → {பறலவ}@ → {விலங் கினம் }@ → {உயிரினம் }
உள் ளடங் கு

உறவுக்கு

இலணயொன

உள் ளடங் கு-உள் ளடக்கு

உள் ளடக்கு

உறவுகளொல்

ஒரு

உறலவயும்

படிநிலல

தரலொம் .

ஒழுங் குமுலற

சவளிப் படும் . இந்த வலகயில் வரும் படிநிலலகள் கணினியியலொர்களொல்
அறிலவ

உருப் படுத்தம்

(Knowledge

representation) ச ய் யும்

வழியொகப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
13.6.2. தனித்தன்லமயொன சதொடக்கிகள்
சபயர்கள் எல் லொவற் லறயும் ஒவர படிநிலல அலமப் பில் தரவவண்டி
படிநிலலக் சகொள் லகலய நீ ட்சி ச ய் யலொம் . ச ொல் வலல சபயர்கலளத்
தனித் தன் லமயொன சதொடக்கிகள் (unique beginners) அலமயப் பல படிநிலல
அலமப் புகளொகப்

பகுத்துள் ளது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

தனித்தன்லமயொன

சபொருண்லமக்கூறொய் வின்

சதொடக்கிகள்
சபொருண்லமக்

கூறுகளுடன் ஓரளவுக்குப் சபொருந்தும் .
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பருண ப் மபொருை் கை்
உயர்திணைப் மபொருை் கை்
னிதர்கை்

அஃறிணைப் மபொருை் கை்

இயற் ணகக்கு

உயிருை் ைணவ உயிரில் லொதணவ

அப் பொற் பட்ட
உயிர்கை்
தொவரங் கை் விலங் குகை்இயற் ணகப்உருவொக்கிய
மபொருை் கை் ற் று பதன
்
்
மெய் தமபொருை் கை்

சமய் ப் சபொருள்
வலகயிலொன

மூலொய் வு
ச ொற் களின்

அலமப் லபக்
உருப் படுத்தம்

(ontological

structure)

ச ொற் களின்

கொட்டும்

சபொருண்லம

மரபுரிலம ் ச யற் பொங் லக (Lexical inheritance) சவளிக்சகொணர்கின் றது.
எ.கொ. {ஊர்தி, வொகனம் }@ → {நிலத்தில் ஓடும் ஊர்தி}@ → {சபொறியொல்
ஓடும்

ஊர்தி}@ → {நொன்கு க்கர ஊர்தி}@ → {பயணஊர்தி}@

→ {வபருந்து}}
List of 25 unique beginners for noun source files of EuroWordNet
{act, activity}
{natural object}
{animal, fauna}
{natural phenomenon}
{artifact}
{person, human being}
{attribute}
{plant, flora}
{body}
{possession}
{cognition, knowledge}
{process}
{communication}
{quantity, amount}
{event, happening}
{relation}
{feeling, emotion}
{shape}
{food}
{state}
{group, grouping}
{substance}
{location}
{time}
{motivation, motive}
13.6.3. சவறுபடுத்தும் சபொருண்லமக் கூறுகள்
சபயர்களின் படிநிலல அலமப் பு உள் ளடங் கு-உள் ளடக்கு உறவொல்
உருவொக்கப் பட்டொலும்

விளக்கங் கள்

ஒரு

கருத்துருலவ

மற் சறொரு

கருத்துருவிலிருந்து பிரிக்கும் சபொருண்லமக் கூறுகளொல் தரப் படுகின்றது.
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எ.கொ. குயில் - பொடுகின் ற சிறிய கரிய நிறப் பறலவ
குயில்

என்பலத

பண்புக்கூறுகளுடன்

மூன்றுவலகப்

பட்ட

வவறுபடுத்தும்

சதொடர்புபடுத்தலொம் .

1. அலடகள் : சிறிய, கரிய
2. பொகங் கள் : அலகு, சிறிய
3. ச யல் பொடுகள் : பொடு, பற
13.6.4. சிலன-முழு உைவு
ச ொற் கலளப் படிநிiலல அலமப் பில் தருவதில் சிலன-முழு உறவு
1
முக்கியப்

பங் கு

வகிக்கின் றது.

உட ் பு
தணல கழுத்து ொர்பு வயிறு

கொல்

ணக

மதொணடமுழங் கொல்
கணுக்கொல்
பொத ்

சிலன-முழுஉறவு பின்வரும் துலண வலககலள உள் ளடக்கும் :
1.முழுப் சபொருளுக்கும் அதன் உறுப்புகளுக்கும் இலடயிலொன உறலவ
சவளிப் படுத்துவன (பொகம் , எ.கொ. லக – விரல் )
2.முழுலமக்கும்

அதிலிருந்து

பிரிந்த

பகுதிக்கும்

உள் ள

உறலவ

சவளிப் படுத்துவன (பகுதி, எ.கொ. துண்டு – உவலொகம் )
இடங் களுக்கும்

3.

விரிந்த

இடங் களுக்கும்

உள் ள

உறலவ

சவளிப் படுத்துவன (இடம் , எ.கொ. பொலலவன வ
் ொலல - பொலலவனம் )
4.

குழுமத்திற் கும்

அதன்

அங் கத்தினர்களுக்கும்

உள் ள

உறலவ

சவளிப் படுத்துவன (எ.கொ. மந்லத – ஆடு)
5. சபொருள் களுக்கும் அது உருவொக்கப் பட்ட உருப் சபொருள் களுக்கும்
உள் ள உறலவ சவளிப் படுத்துவன (ஆன, எ.கொ. புத்தகம் - கொகிதம் )
பின் வரும் அட்டவலணயில் சபயர்வலலயில் கூறப் பட்டுள் ள சபொருண்லமச ொல் உறவுகள் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன:
உைவுகள்

துலண வலககள்

எடுத்துக்கொட்டுகள்
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ஒருசபொருள்
பன் சமொழி
உள் ளடங் கு

புத்தகம் , நூல்
விலங் கு-பொலுட்டி

–

உள் ளடக்கு
உள் ளடக்குஉள் ளடங் கு
முழு-சிலன

பசு-பொலுட்டி
முழுலம-பொகங் கள்

வமல -கொல்

பொகம் -ழுழுலம

ஈரிலண எதிர்நிலல

க்கரம் -வண்டி

அங் கத்தினர்கள் -குழு

பலடத்தலலவர்-பலட

குழு-அங் கத்தினர்கள்

துலற-வபரொசிரியர்

பகுதி-முழுலம

துளி-கண்ணீர ்

இடம் -பரந்த இடம்

பொலலவன வ
் ொலல-

சபொருள் -உருப் சபொருள்

பொலலவனம்
புத்தகம் -தொள்

நிரலொக்கம்
ச ய் யத்தக்கது
துலண எதிர்நிலல

நல் லவன்-சகட்டவன்

தனிப் பட்டலவ

அஃறிலண-

துருவ எதிர்நிலல

உயர்திலண
ஆண்-சபண்

பகல் -இரவு

பரஸ்பர
மூகப் பொத்திரங் கள்
ச ொந்தங் கள்

மருத்துவர்-வநொயொளி

கொல உறவுகள்

கொலல-மொலல

இட
உறவுகள் :ச ங் வகொண

வடக்கு-கிழக்கு

எதிர்நிலல

வமற் கு–சதற் கு

அம் மொ-மகள்

வடக்கு–வமற் கு
கிழக்கு–சதற் கு

இட

உறவுகள் :

வநர் வடக்கு-சதற் கு

எதிர்நிலல

கிழக்கு–வமற் கு

பல் லிலண எதிர்நிலல: ஒன்று,
ங் கிலி
சுற் று

இரண்டு,

மூன்று,…
ஞொயிறு,
ச வ் வொய் ,

திங் கள் ,
புதன் ,

வியொழன், சவள் ளி,

னி

13.7. விலன ் ச ொல் வலல
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விலனகள் ஒரு சமொழியின்

ச ொல் மற் றும் சதொடரியல் வலகப் பொட்டில்

முக்கியப் பங் கு வகிக்கின் றது. இதன் பயனிலல-பங் சகடுப்பொளர் அலமப் பு
(predicate

argument

இது

structure)

வரும்

வொக்கியத்தின்

ொத்தியமொன

அலமப் புகலளத் தீர்மொனிக்கின் றது.
எ.கொ.
கொற் று வீசுகின் றது.
அவன் ச ன்லனயிலிருந்து தஞ் ொவூர் வந்தொன்.
அவள் மொம் பழம்

ொப் பிடுகிறொள் .

அவர் அவளிடமிருந்து ஒரு லட்

ரூபொய் க்கு

ஒரு கொர் வொங் கினொர்.
13.7.1. விலனகலள ் ச ொை் களங் களொகப் பிரித்தல்
யூவரொ

ச ொல் வலல

பிரிக்கின்றது.

தமிழ் ்

விலனகலள ்

ச ொல் வலல

15

ச ொற் களங் களொகப்

விலனகலளத்

தற் கொலிகமொக

(இரொவ ந்திரன், 2001) சபளதிக விலனகள் (சபய் , வீசு), உடல் கூறு விலனகள்
(பிர வி, வியர்), புலனுணர்வு விலனகள் (க , குளிர்), உணர் சி
்
விலனகள்
(வகொபப் படு,

வவதலனயலட),

அறிவு ொர்

கருத்துப் பொற் ற விலனகள் (வபசு, இகழ் ),

விலனகள்

(ஊகி,

கணி),

லன விலனகள் (நகர், நட), தர்க்க

விலனகள் (அடி, உலட), உலடலமமொற் ற விலனகள் (சகொடு, விடு), பல் கூட்ட
விலனகள் ( லமயல் ச ய் ) எனப் பிரித்துள் ளது.
13.7.2. விலனகளுக்குத் தனித்தன்லமயொன சதொடக்கிகள்
விலன ்
பிரிப் பது

ச ொற் களஞ் கியத்லதப்

விலனத்

தரவுகலள

சபொருண்லமக்
ஒழுங் கு

களங் களொகப்

முலறபடுத்துவவதொடு

ச ொற் களஞ் சியத்திலுள் ள எல் லொ விலனகளுக்கும் ஒரு சபொதுவொன வவொ;
அல் லது தனித்தன்லமயொன சதொடங் கிகள் இல் லொத குலறலயயும் நிவர்த்தி
ச ய் கின் றது.
13.7.3. ஒருசபொருள் பன்சமொழியக்குழுமங் களொக விலனகள்
சபயர்கலளப்

வபொல

பன் சமொழியக்குழுமங் களொகக்

விலனகலளயும்
குழும

இயலும் .

ஒருசபொருள்
ஆனொலும்

நொம்

ஒருசபொருள் பன் சமொழி என்பது ஒன்லறசயொன்று இடம் சபயர்க்கும் ச ொற் கள்
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என்று

வலரயலற

ச ய் தொல்

விலனயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள்

இல் லொமல் வபொகும் அல் லது மிக அரிதொகத் தொன் இருக்கும் .
13.7.4. விலனகளின் சபொருண்லமக்கூைொய் வு
விலனகலள அவற் றின் சபொருண்லமப் பண்புக்கூறுகளொல் வலரயலற
விளக்கம் ச ய் ய இயலும் . விலனகலள ் சிறு சபொருண்லமக்கூறுகளொகப்
பிரிக்க

இயலும்

தன் லம

கொரணமொக

எளிய

ச யல் களொல்

கலலவத்

தன் லமயொன ச யல் கலள விளக்க இயலும் .
சகொல் -

ொக ் ச ய் தல்

எறி - ஒருவர் தன்

லகயிலிருந்தப் சபொருலள வில யொல் வபொக ்

ச ய் தல்
ஓட்டு - ஒருவர் ஒன்லற ஓட ் ச ய் தல்
13.7.4. விலனகளுக்கிலடயிலொன ச ொல் மை் றும் சபொருண்லம உைவுகள்
நொம்

நொன்கு

வலகயொன

உட்படுத்து

உறவுகலள

(entailment)

சவளிப் படுத்தலொம் :

உட்படுத்து
உறவு
+கொலஉட்படுத்த ்
+ வணக

–கொலஉட்படுத்த ்
– வணக

பிற் பணடயொனமுன்னூககொரை
்
்

(ஒன்றொக
இருத்தல்
) (ெரியொன
உட்படுத்த) மவல்
்
-முயல்
மநொை்டு
-நட

உயர்த்து
-உயர்

குறட்ணடவிடு- தூங் கு

13.7.5. விலனகளுக்கிலடயிலொன பல் சபொருள் ஒருசமொழியம்
சபயர்கலள
விலனகளின்

விட

பல் சபொருள்

ஒருசமொழியத்லதக்

விலனகள்

எண்ணிக்லகயில்

ஒருசமொழியம்

கொட்டிலும்

அதிகம் .

சபயர்களின்
விலனகளின்

குலறந்தலவ.
பல் சபொருள்
சபொருண்லம

சநகிழ் சி
் அதன் பகுப் பொய் லவக் கடினப் படுத்துகின்றது. விலனகள் அலவ
எடுக்கும்

பங் சகடுப் பவர்

அலமப்பு

அடிப் பலடயில்

(ய பரஅநஇவ
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ளவ ரஉவர ந)

தங் கள்

சபொருலள

மொற் றும் .

ஆனொல்

சபயர்களின்

சபொருண்லம விலனகளின் சபொருண்லமகலளக் கொட்டிலும் நிரந்தரமொனது.
13.7.6. சதொடரியல் பண்புகளும் சபொருண்லம உைவுகளும்
தற் வபொது

அகரொதியில்

பண்புக்கூறுகலளத்

தரும்

ச ொற் களுக்கு

வபொக்குக்

அதன்

சதொடரியல்

கொணப் படுகின் றது.

விலனகலளப்

சபொருண்லம உறவுகளொக மட்டும் பொர்ப்பதும் சதொடரியல் பற் றிய சில
ச ய் திகலளத்
சதொடரியல்

தரும் .

விலனலயப் பற் றி

சதரிந்து

பண்புகலள ் ச ொல் வலலயில்

சகொள் ள

தருவது

விலனயின்

குறித்த

ொத்தியம்

ஆயப் படவவண்டும் .
உைவுகள்

விளக்கம் /துலண

எடுக்துக்கொட்டு

ஒருசபொருள்
பன் சமொழியம்
பகுதி-முழுலம

வலக
இடம் சபயர்க்க இயலும்
ச யல் கள்
உட்படும் -உட்படுத்தும்

வலக உறவு

ச யல்
ச யல் -துலணவலக

நட-சநொண்டு

உட்படுத்து உறவு

ச யல் -கொரண ச
்
யல்

உயர்-உயர்த்து

”

ச யல் -

சவல் -முயல்

எதிர்நிலல

முன் னூக ச
்
யல்
எதிர்மலற

கூடு-குலற

மறுதலல

வில் -வொங் கு

தில

புறப் படு-வந்துவ ர்

எதிர்நிலல

தூங் கு-உறங் கு
பற-பிரயொணி

13.8. சபயரலட மை் றும் விலனயலட ் ச ொல் வலல
ச ொல் வலல
பிரிக்கின்றது:

சபயரலடகலள

வர்ணலனப்

இரு

சபயரலடகள்

முக்கியமொன
(descriptive

வகுப் புகளொகப்

adjectives)

மற் றும்

சதொடர்புப் சபயரலடகள் (relational adjectives). வர்ணலனப் சபயரலடகள்
தலலப் சபயர்களுக்கு இருதுருவ அலடகளின் மதிப் பீட்லடத் (values of bipolar
attributes) தருகின்றது

எனவவ ஈரிலண எதிர்நிலலகள் (binary oppositions)

(எதிர்மலற- antonymy) மற் றும் சபொருண்லம ஒற் றுலமயொல் (similarity of
meaning) ஒழுங் கலமக்கப் படுகின்றது.
வர்ணலனப் சபயரலட (descriptive adjective): சபரிய, கனமொன
சதொடர்புப் சபயரலட (relational adjective): சபொருளொதொர,

வகொதர
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குறிப் பு அலடச ய் யும் சபயரலட (reference modifying adjectives): பலழய,
முன் னொள்
ஒரு

வர்ணலன

எடுத்துக்கொட்டொக,

அலட

கனமொன,

அலடசமொழிகளொகும் ;

தொழ் ந்த,

அலடசமொழிகளொகும் .

ஒரு

இவல ொன
உயர்ந்த

எதிர்மலற

சபயரலடகளில்

சபயருக்கு

ஒரு

(antonymy)

தரும் .

எலட

என்பதன்

உயரம்

என்பதன்

என்பது
என்பன

மதிப்பு

தொன்

வர்ணலனப்

அடிப் பலடயொனதொகும் .

எதிர்மலற

ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்லதப் வபொன்று ச ொல் வடிவுகளுக்கு இலடயிலொன
உறவொகும் .

எதிர்மலறப்

சபயரலடகள்

அலடசமொழியின்

எதிர்ச ய் யும்

மதிப் புகலள சவளிப் படுத்துகின்றது (எ.கொ. கனமொன, இவல ொன என்பன

எலட அலடசமொழியின் எதிர் துருவங் களொகும் .) வநரடியொன எதிர்மலறகள்
இல் லொத சபயரலடகள் (எதிர்மலற ஆற் றல் குலறவொய் உள் ள சபயரலடகள் )
எதிர்மலறப் சபயரலடகளுடன் “வபொல” உறவு சகொண்டிருக்கும் :

வீதியொன
விஸ்தொரமொன

இடுங் கலொன
அகலமொன

குறுகலொன

இடுக்கமொன

வி ொலமொன

ஒடுக்கமொன

உறவுகள் சதொடர்புபடுத்தும் ச ொல் வலகப் பொடு எடுத்துக்கொட்டு எதிர்மலற
(நிரலொக்கம் ச ய் ய இயலுவது) சபயரலட/சபயரலட அழகொன/குரூரமொன
எதிர்மலற

(நிரலொக்கம்

உயிருள் ள/ச த்த

ச ய் ய

ஆக்கவடிவு

இயலொதது)

சபயரலட/சபயரலட

சபயரலட/சபயர்

அழகொன/அழகு

அலடசமொழி சபயர்/சபயரலட வடிவம் /சின்ன சதொடர்பு சபயரலட/சபயர்
சபொருளொதொர/சபொருளொதொரம்

வபொல

சபயரலட/சபயரலட

பொரமொன/கனமொன
13.9. ச ொல் வலலலய திட்டமிட்டு நலடமுலைப் படுத்தல்
ச ொல் வலலலய நொன்கு ஒழுங் கலமப்புகளொகப் பகுக்கலொம் .
1. ச ொல் வள ஒழுங் குமுலற (Lexical resource system)
2. ஒருங் கிலணக்கும் ஒழுங் குமுலற (Compiler system)
3. வ கரிப் பு ஒழுங் குமுலற (Storage system)
4. மீளப் சபறும் ஒழுங் குமுலற (Retrieval system)
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அகரொதியியலொர் ச ொல் வலலயின் மூலக் வகொப் புகலள எழுதுகின்றனர். இது
ச ொல் வள ஒழுங் குமுலறலய அலமக்கும் . ஒருங் கிலணக்கும் ஒழுங் குமுலற
ச ொல் வளக்

வகொப்புகலளத்

தரவுலமய

வடிவொக

உருவொக்குகின் றது.

வ கரிப் பு ஒழுங் குமுலற ச ொல் வள ஒழுங் குமுலறக்கும் ஒருங் கிலணப் பு
ஒழுங் குமுலறக்கும்

இலடயில்

ச யலொற் றுகின்றது.

மீளப் சபறும்

ஒழுங் குமுலற பின் வரும் ச யல் பொடுகலள உள் ளடக்கும் :
1.வலகப் பொட்டு

மற் றும்

வலலப் பின்னல்

திட்டத்லத

மின் தட்ட சு
்

அலமப் பொக மொற் றுகின் றது.
2.வலகப் பொட்டு மற் றும் வலலப்பின் னல் திட்டத்லதத் தகவல் மீட்பு
ஒழுங் கலமப் பொக மொற் றுகின்றது.
3.இலணய மீளப் சபறுதல் : வலகப் பொட்டு

மற் றும்

வலலப் பின் னல்

உறவுக்கு

முக்கியத்துவம்

திட்டத்லத குறி வதடலுடன் இலணப் பது.
13.10. தமிழ் ் ச ொல் வலல உருவொக்கம்
தமிழ் ்

ச ொல் வலல

சகொடுத்தொலும்

சபொருண்லம

ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

உறவுகலள

சவளிப் படுத்துகிறது. இவ் வொய் வில் சபயர், விலன, சபயரலட, விலனயலட
வபொன்ற ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள தர்க்க உறவுகலள சவளிப் படுத்தும்
வலகயில் தரவுதளம் (னயவயசயளந) உருவொக்கப் பட்டு பயன்படுத்துவவொர்
வதலவயொன

தகவல் கலளப்

உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.

சபறும் படி

இ ச
்
ொல் வலல

ஒரு

ச ொற் களுக்கு

“முன்

முகப் பு‘

இலடவய

உள் ள

database).

இதன்

சபொருண்லம உறவுகலள விளக்குவதொக அலமயும் .
13.13. முடிவுலர
ச ொல் வலல

ஒரு

ச ொல்

தரவுலமயம்

(Lexical

முக்கியமொன பண்பு அதன் அர்த்தங் களின் வலலப் பின்னல் . ச ொற் களுக்கு
இலடவய உள் ள ஒருவபொன்லமலய அளந்து ச ொற் சபொருள் மயக்கம் தீர்க்க
ச ொல் வலல பயன்படுகின்றது. ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்தி படிநிலல
அலமப் பில் தரப் பட்டுள் ள இரு ச ொற் களுக்கு இலடவள உள் ள சபொருண்லம
உறலவ

ஆய் ந்து

அளக்கலொம் .

அ ச
்
ொற் களுக்கு

சபொருண்லம

மயக்கம்

இலடவய
தவிர

உள் ள

ஒற் றுலமலய

மீட்பு ச
்
யல் பொடுகளுக்கும்

ச ொல் வலல பயன்படுகின்றது. தகவல் தளங் களிலும் தகவல் லமயங் களிலும்
இருந்து பயன்படுத்துபவரின் வகள் வியொல் வதலவயொன தகவல் கலளப் சபற
இயலும் .

ச ொல் வலல

இதற் குப்

சபொpதும்

உதவும் .

இயற் லக

சமொழி
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ஆய் வுக்கும்

உருவொக்கத்திற் கும்

இது

பல

வழிகளில்

லகசகொடுக்கும் .

ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்தி இயந்திரசமொழிசபயர்ப்பு ச ய் வதற் கொன
முயற் சிகளும்

நலடசபற் று

வருகின்றன.

ச ொல் வலலயில்

உட்படுத்தப் பட்டுள் ள ச ொல் அறிவு அலதத் திறலமயொன ஒழுங் கு முலறகள்
(expert systems), சமொழிசபயர்ப்புத் துலணக்கருவிகள் , வதடல் இயந்திரங் கள் ,
கற் றல்

ஒழுங் கலமப் புகள்

மற் றும்

தொனியங் கு

சுருக்கிகள்

(automatic

summarizers) வபன்றவற் றிற் குப் சபொருத்தமொனதொக ் ச ய் கின் றது. யூவரொ
ச ொல் வலல வபொலவவ திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல் வலல (Dravidian wordnet)
உருவொக்குவதற் கொன
ச ொல் வலலயின்

முயற் சிகள்

மொதிரி

ச ய் யப் பட்டுள் ளது.

சதொடங் கப் பட்டுள் ளன.

உருவொக்கப் பட்டு

இ ச
்
ொல் வலலயின்

தமிழ் ்

குறுந்தகட்டில்

ச யல் பொட்டு

பதிவு

மொதிரி

இதில்

உள் ளது. தமிழுக்கு என்று ஒரு ச ொல் வலல உருவொக்கப் படவவண்டும் என்ற
குறிக்வகொலள
ஆய் வுகள்

நிலறவு

ச ய் யவவண்டுமொனொல்

வதலவ.

அத்தலகய

ச ொற் சபொருண்லமயியல்
அக்வகொட்பொட்லட

ஒட்டி

முன்வனொடிதொன்

வகொட்பொட்லட
பல

அதற் குரிய

முழுவதும்

ஆய் வுகள்

முன்வனொடி

இவ் வொய் வவடு.
அறிந்த

வமற் சகொண்டு

பின்

வதலவயொன

மூலவளங் கலள உருவொக்கிய பின் தொன் தமிழ ் ச ொல் வலல உருவொக்கம்
சதொடங் கப் படவவண்டும் .
அகரொதியும்

அடிப் பலடயொக

(ச ொற் களஞ் சியமும் )

ஒரு

அகரொதியும்

சபொருட்புல

கிரியொவின்

தற் கொலத்

வதலவ.

தமிழகரொதியும் (சுப்பிரமணியம் , 1992) தற் கொலத் தமிழ் ் ச ொற் களஞ் சியமும்
(இரொவ ந்திரன், 2001) இலதப் பூர்த்தி ச ய் கின் றன. வமலும் பல சிறப்பு
அகரொதிகளும்

நிகண்டுகளும்

தரவுலமய

உருவொக்கத்திற் குப்

பயன்படுத்தப் பட்டுள் ளன.
அடுத்த

படியொக ்

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

ஆய் வுகள்

வதலவ.

இத்தலகய ஆய் வுகள் தமிழில் வமற் சகொள் ளப் பட்டு ஆய் வவடுகள் வடிவில்
உள் ளன.

அலவகளும்

தமிழ் ்

ச ொல் வலல

ஆக்கத்திற் கு

மூலவளமொக

அலமயும் . ச ொற் சபொருண்லமயில் கணிப் சபொறியியலுடன் உள் ள அதன்
தற் வபொலதய சதொடர்புகொரணமொகக் கணினி ் ச ொற் சபொருண்லமயியல்
என்ற

புதிய

ஆய் வுக்களமொக

மலர்ந்துள் ளது.

ச ொற் சபொருண்லமயியல்

கணினிசமொழியியலில் சபொpய ஆய் வுக் களமொக மொறிவருகின் றது. வமலும்
இது இயற் லகசமொழிப் பகுப் பொய் வி மற் றும் ஆக்கிகள் (analyzer and synthesizer)
உள் ளடங் கிய

பயன்பொட்டின்

பல் வவறு

வலககளுக்கு

முக்கியப்

பங் கு

வகிக்கின் றது. ச ொற் சபொருண்லமயியல் உளசமொழியியலில் இருந்து அறிவு
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உருப் படுத்தம் (Knowledge Representation-KR) மற் றும் கணினி அலமப் பு வலர
பரந்த சிக்கல் கலள உட்படுத்தியுள் ளது. இத்தலகய கணினிசமொழியியல்
வகொட்பொடுகள் அடிப்பலடயில் அலமவதுதொன் ச ொல் வலல.
ச ொல் வலல என்பது ச ொற் கலளக் கருத்துருக்களில் அடக்கி அவற் லற
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்

குழுமங் களொகப்

பகுத்து

(synsets)

அலவகளுக்கிலடவய உள் ள சபொருண்லம மற் றும் ச ொல் உறவுகலள நிறுவி
ஒரு

வலலயலமப்பொக

வடிவலமப் பதொகும் .

சுருக்கமொக ்

ச ொல் வலல

என்பலத விளக்கவவண்டுமொனொல் அது ஒரு அகரொதிப் பண்புக்கூறுகளும்
சபொருட்புல அகரொதிப் (ச ொற் களஞ் சியம் ) பண்புக்கூறுகளும் சகொண்ட ஒரு
ச ொல் மூலவளமொகும் . கொல வளர் சி
் க்வகற் ப ் ச ொல் விளக்க அகரொதிகளும்
ச ொற் களஞ் சியங் களும் கணினிமயமொக்கப் பட்டு ் ச ொல் வலல என்ற புதிய
வடிலவப்

சபற் றுள் ளன.

ச ொல் வலல

ச ொற் களுக்கிலடவய

உள் ள

சபொருண்லம உறவுகலளயும் ச ொல் உறவுகலளயும் கருத்திற் ;;சகொண்டு
அவற் லற
கணினி

உள் ளடக்கிப்
வழி

பயன்படுத்துவவொர் வதலவயொன

எளிதொகப்

சபறவவண்டும்

தகவல் கலளக்

என்ற

வநொக்கில்

உருவொக்கப் பட்டுள் ளது. தமிழ் ் ச ொல் வலல என்ற இவ் வொய் வில் ச ொற் கள்
சபயர், விலன, சபயரலட, விலனயலட வபொன்ற ச ொற் பொகுபொடுகளின்
அடிப் பலடயில்
முலறயில்

பிரிக்கப் பட்டுப்

ச ொல்

குறித்த

பயன்படுத்துவவொருக்கு

வதலவயொன

எளிலமயொன

ச ய் திகலளப்

சபறவவண்டி

கணினிமயமொக்கப்பட்டு ஒரு இலணயதள ் ச ொல் தரவுதளமொகத் (online
lexical database) தரப் பட்டுள் ளது. இன் று இலணய தளங் களில்

தரப் படும்

தரவுகள் நொளுக்கு நொள் விரிவலடந்து வருகிறது. உலகளவு விரிந்த வலல
(World Wide Web),
இலணயதள
ஒழுங் கலமப்புகள் ,

தரவு

லமயங் கள்

ஆவணக்

மற் றும்

கொப் பகங் கள்

நிர்வகிக்கப் பட்ட

தகவல்

archieves)

மற் றும்

(document

உள் ளிலட இலணயங் களின் ((Intranet) வளர் சி
் என்பன யொவும் தகவல் கனின்
மூலவளமொக ்
கருவிகளொலும்

வ லவ
தகவல்

ச ய் கின்றன.
அணுகல்

புதிய

இலடமுகங் களொலும்

வமம் பட்டுள் ளது; ஆனொல்

தகவலொனது

இப் வபொதும் பயன்பொட்டொளரொல் தரப் படுகின்ற சில முக்கிய ் ச ொற் களொல்
(Keywords)

இணக்கமொனதொக

அல் லது

சபொருத்தமொனதொகப்

சபொதுவொக

அலடயொளம் கொணப் படுகிறது; தகவல் வதடல் ச ொல் லலடவு ச ய் யப் பட்ட
இந்த ் ச ொற் கள் மூலமொகவவொ இந்த ் ச ொற் கலளக் சகொண்ட தலலப் பு
அடிப் பலடயிவலொ

நலடசபறுகிறது.

எதிர்கொலத்தில்

இம் மூலங் களின்
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அளசவல் லல

மற் றும்

தகவலின்

தகவலல இடங் கொண

அளவு

அதிகரிக்கும்

வபொது

ரியொன

ரியொன கலல ச
்
ொல் லலப் பயன்படுத்துவதற் குத்

திறனற் ற பயன்பொட்டொளர் கூடுதல் சிக்கலல வநரிடுவர்.
ஐவரொப் பொவில் பல சமொழிகள் தகவலல இடம் கொண்பதில் சிக்கலல
வநரிடுகின் றன.

யூவரொ

சதொடர்புப் படுத்தப் பட்ட

ச ொல் வலல

ச ொற் களின்

ச ொல்

பன் சமொழி

உறவுகளொல்

வலலயலமப் லபத்

தருகிறது. இது தகவல் வதடலில் பயன்படுத்தப் படும் பயன்பொட்டொளரொல்
தரப் படும் ச ொற் களிலிருந்து பிற ச ொற் கலளக் கண்டுக்சகொள் ளத் வதடல்
கருவிலயத் தருகிறது. இது குறிப் பொக ் ச ொற் சறொகுதியின் வபொதிய அறிவு
இல் லொத இரண்டொவது சமொழியில் பணி ச ய் யும் பயன்பொட்டொளர்களுக்குப்
பயன்படும் . இந்த ் ச ொல் வலல பிற பயன்பொடுகளுக்கு ஆதரவொக இருக்கும்
ஒரு

அடிப் பலட

மூலமொகப்

உட்படுத்தப் படும்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.

உள் ளுலறயும்

ஒழுங் குமுலறகள் ,
ஒழுங் குமுலறகள்

சபொருண்லம

சமொழிசபயர்ப்புக்
மற் றும்

தொனியங் கி

ச ொல் வலலயில்

அறிவு

கருவிகள் ,
சுருக்கிகள்

வலுவொன

சமொழி

கற் கும்

ஆகியவற் றின்

ஒரு

பகுதியொகப் சபொருத்தமுற ் ச ய் கிறது.
இரொவ ந்திரனின் (2001) தற் கொலத் தமிழ் ் ச ொற் களஞ் சியம் தமிழ் ்
ச ொல் வலலயொக்கத்திற் குப்
ச ொற் களஞ் சியத்தின்

சபொpதும்

மூலம்

பயன்படுத்தப் பட்டுள் ளது.

சவளிப் படும்

சமய் ப்சபொருள்

அவரது

மூலொய் வு

(Ontology) தமிழ் ச ொல் வலல உருவொக்கதிற் குப் சபொpதும் உதவியுள் ளது.
வமலும்

தமிழுக்சகன்ற

விளங் கும்

ச ொல் வலல

சதொடக்கநிலலயில்

உருவொக்கப் பட்டு

உள் ள

இலணயதளத்தில்

உருவொக்கத்தில்
தமிழ் ்
திறந்த

முன்வனொடியொக

ச ொல் வலல
மூலமொக

அவரொல்

(open

source)

இடப் பட்டுள் ளது.
தமிழ் ்

ச ொற் களில்

சபயர் ச
்
ொற் கள் ,

விலன ச
்
ொற் கள் ,

சபயரலட ச
்
ொற் கள் , விலனயலட ச
்
ொற் கள் ஆகியலவ அடங் குகின் றன.
சபயரும் விலனயும் தலலலம இலக்கணக்கூறுகள் என்றும் சபயரலடயும்
விலனயலடயும்

துலணலம

அலழக்கப் படுகின் றன.

இலக்கணக்கூறுகள்
இ ச
்
ொற் கலள

என்றும்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்குழுமங் களொகப் பகுத்து அவற் றிற் கு இலடயில் வரும் ச ொல்
மற் றும்

சபொருண்லம

பல் சபொருண்லம

உறவுகள்
சவளிவரும்

சவளிப் படும்

வண்ணமும்

வண்ணமும்

அவற் றின்
அலமத்துப்

பயன்படுத்துவவொருக்கு ் ச ொல் குறித்த வதலவயொன ச ய் திகலள எளிதொகப்
சபற ஒரு சமன் சபொருளின் மொதிரி இங் கு உருவொக்கப்பட்டுள் ளது. ஒரு
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சமொழியில் அடங் கும் ச ொற் கள் ; வவறுபட்ட ச ொல் மற் றும் சபொருண்லம
உறவுகள் ; (அதொவது ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் , எதிர்சமொழியம் , உள் ளடக்கு
சமொழியம் , உள் ளடங் கு சமொழியம் , சிலன-முழுலம சமொழியம் வபொன்ற
பல் வவறு உறவுகள் ) வழி ஒரு ச ொல் வலலயொக மிளிர்கின் றது. இத்தலகய ஒரு
அலமப் லப

ஒரு

இலணயதள

ச ொல் வளமொகத்

தந்துப்

பயன்பொட்டொளர்களுக்கு உதவ இ ச
்
ொல் வலல உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.
தமிழ் ச ொற் கலளப் சபொருண்லமக் களங் களொகப் பகுத்து அவற் றில்
வரும்

ச ொற் கலளப்

சபொருண்லம

உறவுகளொல்

சதொடர்பு

படுத்தும்

கடினமொன ச யல் பொடு இவ் வொய் வவட்டில் வமற் சகொள் ளப் பட்டுள் ளது. இது ஒரு
முழுலமயொன
அலமயும் .

தமிழ் ச
்
ொல் வலல
பல் வவறு

சபொருண்லமயியல்
இரொவ ந்திரன்

சமொழியியல்

வகொட்பொடு

அவர்களின்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

உருவொக்கத்திற் கு
அறிஙர்கள்

அடிப் பலடயில்

(இரொவ ந்திரன்,

பட்டியலிடப் பட்டுள் ள

அடிப் பலடயொக

2001)

சபயர்,

உருவொக்கிய
உருவொக்கப் பட்ட

தற் கொலத்
விலன,

தமிழ் ்

சபயரலட,

விலனயலட ச ொற் கள் ச ொல் வலலயில் தரவுதளமொக மொற் றப் பட்டுள் ளது.
இ ச
்
ொல் வலல துயஎய மற் றும் ஆளு – நுஒஉநட ஆகிய சமன் சபொருலளப்
பயன்படுத்தி ஒரு மீளப் சபறும் ஒழுங் குமுலறயொக உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.
தமிழ் ் ச ொல் வலல ஒரு ச ொல் தரவு லமயம் (Lexical database). இதன்
முக்கியமொன பண்பு அதன் அர்த்தங் களின் வலலப் பின்னல் . ச ொற் களுக்கு
இலடவய உள் ள ஒருவபொன்லமலய அளந்து ச ொற் சபொருள் மயக்கம் தீர்க்க ்
ச ொல் வலல பயன்படுகின்றது. ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்தி படிநிலல
அலமப் பில் தரப் பட்டுள் ள இரு ச ொற் களுக்கு இலடவள உள் ள சபொருண்லம
உறலவ

ஆய் ந்து

அளக்கலொம் .

அ ச
்
ொற் களுக்கு

சபொருண்லம

மயக்கம்

இலடவய
தவிர

உள் ள

ஒற் றுலமலய

மீட்பு ச
்
யல் பொடுகளுக்கும்

ச ொல் வலல பயன்படுகின்றது. தகவல் தளங் களிலும் தகவல் லமயங் களிலும்
இருந்து பயன்படுத்துபரின் வகள் வியொல் வதலவயொன தகவல் கலளப் சபற
இயலும் .

ச ொல் வலல

ஆய் வுக்கும்

இதற் குப்

உருவொக்கத்திற் கும்

சபொpதும்

உதவும் .

இது

வழிகளில்

பல

இயற் லக

சமொழி

லகசகொடுக்கும் .

ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்தி இயந்திரசமொழிசபயர்ப்பு ச ய் வதற் கொன
முயற் சிகளும்

நலடசபற் று

வருகின்றன.

ச ொல் வலலயில்

உட்படுத்தப் பட்டுள் ள ச ொல் அறிவு அலதத் திறலமயொன ஒழுங் குமுலறகள்
(expert systems), சமொழிசபயொப் ;புத் துலணக்கருவிகள் , வதடல் இயந்திரங் கள் ,
கற் றல்

ஒழுங் கலமப் புகள்

மற் றும்

தொனியங் கு

சுருக்கிகள்

(automatic
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summarizers) வபன்றவற் றிற் குப் சபொருத்தமொனதொக ் ச ய் கின் றது. யூவரொ
ச ொல் வலல வபொலவவ திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல் வலல (Dravidian wordnet)
உருவொக்குவதற் கொன

முயற் சிகள்

சதொடங் கப் பட்டுள் ளன.

ச ொல் வலலயின் மொதிரிதொன் உருவொக்கப் பட்டுள் ளது

தமிழ் ்

முழு ச
்
ொல் வலல

உருவொக்கப் படவில் லல. தற் வபொது மனிதவள வமம் பொட்டு அலம ் கத்தின்
நிதி

உதவியுடன்

தமிழ் ப்

பல் கலலக்கழக

சமொழியியல்

துலறயில்

நலடசபற் றுவரும் திரொவிடசமொழிகளின் ச ொல் வலலகள் என்ற திட்டத்தின்
ஒரு

பகுதியொக

அலமயும்

தமிழ் ச
்
ொல் வலல

உருவொக்கத்திற் கு

இது

முன் வனொடியொக அலமயும் .
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இயல் 14
சதலுங் கு ச ொல் வலல
14.1.முன்னுலர
திரொவிட ்
ச ொல் வலல

ச ொல் ல்வலலயின்

உருவொக்கம்

கீழ்

விவரித்தபடி

சதொடங் கப்பட்டது.

சதலுங் கு ்

குப் பத்திலுள் ள

திரவிடப்

பல் கலலக்கழகம் இதன் உருவொக்கத்லத ஏற் று நடத்தியது. அன்று திரொவிடப்
பல் கலலக்கழத்லத ்

ொர்ந்திருந்த

முலனவர்

எஸ்.

அருள் சமொழியும்

முலனவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் முதன்லம ஆய் வொளர்களொக ச ொல் வலல
உருவொக்கத்லத வமற் சகொண்டு நடத்தினர்.
14.2.சதலுங் கு சமொழி
சதலுங் கு திரொவிட சமொழிகளின் குடும் பத்தின் சதன் மத்திய திரொவிட
துலணக்குழுலவ ்

வ ர்ந்தவர்

கிறிஸ்துவுக்குப் பின்

ஆறொம்

(கிருஷ்ணமூர்த்தி
நூற் றொண்டு.

இது

2003).

முதல்

வரலொற் லறயும் ,

பதிசனொன்றொம் நூற் றொண்டு வலரயிலொன இலக்கிய வரலொற் லறயும் பதிவு
ச ய் துள் ளது.

சதலுங் கு சமொழிக்கு 2008 ஆம்

ஆண்டில்

இந்திய அரசு

ச ம் சமொழி அந்தஸ்து வழங் கியது. இந்தியொவில் இந்திக்குப் பிறகு அதிகம்
வப ப் படும்

இரண்டொவது

முடிவலடயும்

சமொழி

ச ொற் களுக்கொன

இது.

சதலுங் கு

பொடல்

அதன்

சமொழியொகும் ,

இத்தொலியன்' என்று அலழக்கப் படுகிறது. சதலுங் கின்

உயிசரழுத்து

இது

'கிழக்கின்

ச ொற் களஞ் சியம்

பொரசீக-அரபு கடன் /kaburu/ 'ச ய் தி,' 'தகவல் ’, / javābu / ' answer ', உருது /tarāju
/

‘ மநிலல.’

இது

/புலி/

இனசமொழி ச
்
ொற் கள்
கிலடக்கின் றன)

‘புலி,’

தமிழ்
வபொன்ற

/ūru

/

‘கிரொமம் ’

மற் றும்
பிற

/tala/

(இந்த

‘head’

மலலயொள

சமொழிகளில்

திரொவிட

சமொழிகளின்

இனசமொழி ச
்
ொற் கலளக் சகொண்டுள் ளது;. திரொவிட சமொழிகளில் , குறிப்பொக
சதலுங் கில் உள் ள ச ொற் கள் நீ ண்ட மற் றும் சிக்கலொனலவ; அதொவது, அதன்
பின் சனொட்டு கொரணமொக, ச ொற் கள்
இலணப் புகளிலிருந்து

உருவொக்கப் படுகின் றன.

சமொழிகலளப்

வபொலவவ,

இயல் பொகவவ

ஒட்டுநிலல

(polyagglutination)
பகுப் பொய் வி

ஒன்வறொடு ஒன்று இலணந்த பல

உருபனியலிலும்

மிகவும்

சமொழியொகும் ;

அனுமதிக்கிறது.

சதலுங் கு, பிற

இது

சதலுங் கில்

வளமொனது;

திரொவிட
எனவவ

பசனொட்டுநிலலலய

அதிநவீன

உருபனியல்

மற் றும் சதலுங் கு-இந்தி, இந்தி-சதலுங் கு, சதலுங் கு-தமிழ் ,
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மற் றும் தமிழ் -சதலுங் கு இயந்திர சமொழிசபயர்ப்பு ஒழுங் குமுலறகள் உள் ளன
. இலவ தவிர, இந்திய சமொழி சதொழில் நுட்ப தீர்வுகளுக்கொன வள லமயம் சதலுங் கு

(Regional

Centre

for

Indian

Language

Technological

Solutions

(RCILTS/ஆர்.சி.ஐ.எல் .டி.எஸ்.)) தகவல் சதொடர்பு மற் றும் தகவல் சதொழில் நுட்ப
அலம சி
் னொல்

நிறுவப் பட்டது,

இந்திய

அரசு

2000-2003

ஆம்

ஆண்டில்

சதலுங் கு சமொழி சதொடர்பொன பல தயொரிப் புகள் , வ லவகள் மற் றும் அறிவுத்
தளங் கலள

உருவொக்கியுள் ளது.

அவற் றில்

த்ரிஷ்டி,

சதலுங் கில்

முதல்

விரிவொன ஒலிவழி எழுத்துணரி (Optiacal Character Recogntion (OCR/ஓ.சி.ஆர்))
ஒழுங் குமுலற, சடல் -ஸ்சபல் (Tel-Spell), சதலுங் கிற் கொன எழுத்துப் பிலழத்
திருத்தி (Spell checker), சதலுங் குத் தரவுத்சதொகுதி (Corpus) (9.2 மில் லியன்
ச ொற் கள் ),

வபொன்றலவ

அடங் கும் .

இந்தி

ச ொல் வலல

அடிப் பலடயில்

சதலுங் கிற் கு ஒரு ச ொல் வலலலய உருவொக்குவதற் கொன முயற் சி இது.
14.3.சதலுங் கு ச ொல் வலல உருவொக்கம்
ச ொல் வலல உருவொக்கத்ட்திற் கு, இரண்டு அடிப் பலட அணுகுமுலறகள்
உள் ளன; ஒன்று இலணப் பு அணுகுமுலற (merger approach); மற் சறொன்று
விரிவொக்க

அணுகுமுலற

(expansion

approach)

விரிவொக்க

(Vossen

1998).

அணுகுமுலற

இந்திய

சமொழிகலளப்

சபொறுத்தவலர,

மிகவும்

பின் பற் றப் படும்

முலறயொகும் . இவதவபொல் , சதலுங் கு ச ொல் வொலலயின்

கட்டுமொனத்திலும் , விரிவொக்க அணுகுமுலற பின் பற் றப் படுகிறது; அதொவது,
இந்தி

ச ொல் வலல

புள் ளியொக

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

எடுத்துக்

சதொடக்கப்

சகொள் ளப் படுகின் றன.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

இந்தி

வழங் கப் பட்ட

கருத்துருக்கள்

முதலில் கருத்தில் சகொள் ளப் பட்டு சதலுங் கில் சபொருத்தமொன கருத்துருக்கள்
சமொழி

நிபுணர்களொல்

லகமுலறயொக

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

பின்னர்

தரப் படுகின் றன.

சதலுங் கு

குலறந்தபட் ம்

(minimality),

உட்படுத்தம் (coverage) மற் றும் இடம் சபயர்க்க இயலும் தன் லம (replaceability)
(Bhattacharya 2010) என்ற மூன்று சகொள் லககலளக் கருத்தில்
உருவொக்கப் பட்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்

சகொண்டு

அடிப் பலடயில்

கட்டலமக்கப் பட்டூள் ளன.
14.3.1..ஒருசபொருள் பன்சமொழிக்குழுமங் களின் வலகப் பொடு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

366
(அ) ஆரம் பத்தில் , இந்தியில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் இரண்டு
பரந்த வலககளொக வலகப் படுத்தப் பட்டன:
(i) லமய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
சபொதுவொன

(core synsets) மற் றும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

(common

(ii)

என்ற

synsets)

வலகப் படுத்தலின் அடிப் பலடயில் இந்திய சமொழிகளில் ச ொல் வலலகள்
(குறிப் பொக

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

உருவொக்கப் பட்டன.

லமய

உருவொக்கம் )

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

தகவல் சதொடர்புகளிலிருந்து ச ொற் சறொலகலயக்

அன்றொட

சகொண்டிருந்தன; அவத

மயம் சபொதுவொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் முக்கிய இந்திய
சமொழிகளின் சபொதுவொன ச ொற் சறொலகலயக் சகொண்டிருந்தன. சதலுங் கு
உள் ளிட்ட சபரும் பொலொன நவீன இந்திய சமொழிகளில் ஆஃப்லலன் கருவிலய
இலடமுகம் )

(முழுலமயொன

பயன்படுத்தி

இந்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் உருவொக்கப் பட்டன.
(ஆ)

லமய

மற் றும்

சபொதுவொன

வலகப் படுத்தலில்

இந்திய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்
சமொழிகளில்

உள் ள

அலனத்து

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் உருவொக்குபர்களிடமிருந்தும் உள் ளடு
ீ களின்
அடிப் பலடயில் சில முரண்பொடுகள் இருந்தன ஆறு வழி வலகப் படுத்தல் கீவழ
சகொடுக்கப் பட்டுள் ளது
.(i) உலகளொவிய (யுனிவர் ல் ) ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் : உலகின்
அலனத்து

சமொழிகளிலும்

(எ.கொ.,

சூரியன்

மற் றும்

பூமி)

ஒரு

பூர்வீக

ச ொல் லலனக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் .
(ii)

பொன்-இந்தியன்

சமொழிகளிலும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் :
பூர்வீக

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ,

அலனத்து

ச ொல் லலனக்
ஆனொல்

ஆங் கில

இந்திய
சகொண்ட

சபொருத்தங் கள்

இல் லல (எ.கொ., paapad /பொட்).
(iii) ம ொழிக்குடு ் பத்திற் குை் ைொன ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் (In-family
synset): குறிப் பிட்ட ம ொழி குடு ் பத்தில் பூர்வீக மெொல் லணனக் மகொை்ட
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கை்

(எ.கொ.,

திரொவிட

ம ொழிகைின்

குடு ் பத்தில் bava/bavamariti வவறுபொடு).
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(iv) குறிப் பிட்ட சமொழி
specific

ொர்ந்த ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் (Languageஒரு

synset):

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

சமொழிக்கு

தனித்துவமொன

(எ.கொ., அ ொமியில் bihu, சதலுங் கில்

puutareekulu).
(v)

அரிய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் :

சதொழில் நுட்ப

ச ொற் கலள

சவளிப் படுத்தும் ருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (எ.கொ., ngram).
(vi) உருவொக்கப் பட்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் (Synthesized synset):
மற் சறொரு

சமொழியின்

ச ல் வொக்கின்

கொரணமொக

சமொழியில்

உருவொக்கப் பட்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (எ.கொ., pizza).
(இ)

ஆறு

வழி

வலகப் பொடு

தீர்த்திருந்தொலும் ,

சபரும் பொலொன

முரண்பொடுகலளத்

இந்திய

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

சமொழிகளில்

இலணப் பதில்

சிக்கல்

இருந்தது,

எனவவ, 2010 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இரு வழி வலகப் படுத்தலலக்
சகொண்டு வர முடிவு ச ய் யப் பட்டது:
(i) உலகளொவிய (யுனிவர் ல் ) ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (Universal
synsets): அலனத்து முக்கிய இந்திய சமொழிகளிலும் ஆங் கிலத்திலும் ஒரு
சுவதசி ச ொல் லலனக் சகொண்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் .
(ii) இந்திய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் (Indian synsets): அலனத்து
முக்கிய

இந்திய

சமொழிகளிலும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

ஒரு

பூர்வீக

ஆனொல்

ச ொல் லலனக்
ஆங் கிலத்தில்

சகொண்ட
நிகரொனது

இல் லல.
எனவவ, சதலுங் கில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின் உருவொக்கம் ஒரு
நீ ண்ட

முன் வனற் றத்லத

எடுத்தது

(அது

முக்கிய

அல் லது

சபொதுவொன

வலகப் படுத்தல் , அல் லது ஆறு வழி வலகப் படுத்தல் , அல் லது உலகளொவிய
மற் றும் இந்திய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் . வமவல சுருக்கமொக,
சதலுங் கு ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள உருவொக்குவதற் கு, இந்தி
ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

வழங் கப் பட்ட

ஆஃப் லலன் கருவி பயன்படுத்தப் பட்டது. இந்த முழுலமயொன இலடமுகம்
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பயனர்கள்
ஒருபுறம்

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ,

எடுத்துக்கொட்டு

சமொழிலய

(இங் கு

வொக்கியம்

சதலுங் கு)

கருத்துருக்கள்

மற் றும்

அனுமதிக்கிறது.

இந்த

மற் றும்

ஒவர

வநரத்தில்

இலக்கு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ,

எடுத்துக்கொட்டு
கருவியில்

வொக்கியங் கலளக்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
இலணக்கப் பட்டுள் ளன.

கருத்துருகள் ,

கொண
ஆங் கில

ஒன்வறொசடொன்று

இது

ஆங் கில

ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன் குறுக்கு வ ொதலன ச ய் ய சமொழி
நிபுணர்களுக்கு

உதவுகிறது.

இந்தியில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

இருந்து

நிர்மொணிப் பதில்

சதலுங் கிற் கு
எதிர்சகொள் ளும்

வொல் கள் /சிக்கல் கள் கீவழ முன்லவக்க்கப் படுகின்றது (Arulmozi ; Arulmozi and
).
14.3.2 இந் தியில் இருந் து சதலுங் கில் விரிவொக்கம்
சதலுங் கு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்

உருவொக்கலின்

வபொது, சதலுங் கில் சதொடர்புலடய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலளயும்
கருத்துருக்கலளயும்
சிக்கல் கள்

தரும் வபொது

சவவ் வவறு

சில சிக்கல் கள்

வலகயொனலவ:

எதிர்சகொள் ளப் பட்டன.

நிகரொனவற் லற

தருவது

சதொடர்பொனது, குறிப் பொக இந்தியில் இருந்து சதலுங் கிற் கு சமொழிசபயர்ப்பு
நிகரன் கலளத் தருவது, ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள உருவொக்கும்
வபொது ஏற் படும் ச ொல் வலகப் பொட்டு மொற் றம் , ச ொல் ொர் இலடசவளிகள் ,
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும உறவுகளில் குறுக்கு இலணப் புகள் மற் றும்
குறிப் பிட்ட சமொழி

ொர் ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் .

14.3.2.1 அகரொதியியல்
முன் னர்

ொர் கவலலகள் (Lexicographical Concerns)

குறிப் பிட்டபடி,

உருவொக்கப் படுகின்றன

இந்தி

மற் றும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

கருத்துருக்கள்
இலக்கு

சபொருத்தமொன

முதலில்
சமொழிகளில்

கருத்துருக்கள்

தரப் படுகின் றன. ஆனொல் இந்த ் ச யல் பொட்டின் வபொது, சபொருத்தமொன
நிகரன் கள்

இல் லொத

கருத்துருக்கலள

எதிர்சகொள் ளும் வபொது

சிக்கல் கள்

ஏற் பட்டன. எடுத்துக்கொட்டொக பின் வருவனவற் லறக் கூறலொம் .
1. HWN ID: 7531
கருத்துரு (Concept): /cAlIsa sera kI eka taula/which means ‘a measure of 40 kg’.
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இந்த

கருத்துக்கு,

ஏசனன்றொல் ,

சதலுங் கில்

ஆந்திரொ

அதற் கு

மற் றும்

இலணயொன

எதுவும்

சதலுங் கொனொவின்

இல் லல.

சவவ் வவறு

வப சு
் வழக்குகளில் சவவ் வவறு பயன்பொடுகள் உள் ளன. எடுத்துக்கொட்டொக,
குப் பம்

வப ப் படும்

கிவலொவுக்கு

ரொயலசீமொ

மம் , அவத

வப சு
் வழக்கில் ,

இந்த

நடவடிக்லக

10

மயம் கடப் பொவில் (இது ரொயலசீமொ வப சு
் வழக்கின்

ஒரு பகுதியொகும் ) இது 14 கிவலொ ஆகும் . எனவவ ஒவர வப சு
் வழக்கில் கூட
நிலலயொன

பயன்பொடுகள்

இல் லல.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள
(உட்படுத்தல்

சகொள் லகலய

ஆனொல்

விரிவுபடுத்த

நியொயப் படுத்த),

ஒருவர்

வவண்டுமொனொல்

பின் னர்

அலனத்து

கிலளசமொழி மொறுபொடுகலளயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ச ொல் ொர் சபொருளின்
ஒத்ததொக

லவத்திருக்க

வவண்டும் .

ச ொல் வலலயில் , சதலுங் கில்

இந்த

விஷயத்தில் ,

சதலுங் கு

ஒரு நடவடிக்லகயொக அதன் அர்த்தத்லத

ஒதுக்கி லவத்து /manu/ அதற் கு

மமொக வழங் கப் பட்டுள் ளது.

2. HWN ID 24:
கருத்துரு (Concept): /mAdA Sera/ which means ‘a female tiger’
வமற் கண்ட

கருத்துக்கு,

மமொன

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள
இல் லல,

ஆனொல்

நிகரொன

கருத்துருக்கள்

ஒதுக்குவதில்

வொக்கியங் கலள

தரும் வபொது

தரவுத்சதொகுதிலய

வளர்ப்பதற் கொக

சமொழிசபயர்க்கப் படுகிறது),

சிரமம்

ந்தர்ப்பங் களில் ,

இந்தக்

சிக்கலும்

(இலணயொன
சபரும் பொலும்

ஏற் படுகிறது.

சமொழிசபயர்ப்புகலள

பயன்படுத்துவதில் லல.

எந்தப்

மற் றும்

தரும் வபொது

கருத்துருவில்

சபரும் பொலொன
பொலினத்லதப்

மட்டுமன்றி

பொலினம்

சதொடர்பொன அலனத்து கருத்துருக்களிலும் இது உண்டு. எடுத்துக்கொட்டொக,
சபண் எலி (HWN ID 335) மற் றும் சபண் கிளி (HWN ID 1278) வபொன்ற
கருத்துருக்கள்

உள் ளன.

இலவ

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

ஆகும் ;

சிக்கலொன

ஏசனனில்

சதலுங் கில்

இதுவபொன்ற வவறுபொடு உடனடியொக கிலடக்கவில் லல; மொறொக சபண்லணக்
குறிக்கும் ஒரு

மமொன ஒன்லற கட்டொயமொக ஒருவர் பயன்படுத்த வவண்டும் .

14.3.2.2 சதலுங் கு ச ொல் வலலயில் உைவுமுலை
இந்திய

சமொழிகளில்

ச ொல் வலல

ச ல் லும் வபொது,முன் வனொடியொக
ச ொல் வலலகலள

உருவொக்கும்

இருக்கும்

உருவொக்குவதற் கொன

நடவடிக்லககளுக்கு ்

இந்தி
மூல

ச ொல் வலல

சமொழியொக

பிற

எடுத்துக்
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சகொள் ளப் படுகிறது.

முன் பு

விவொதித்தபடி,

இந்தி ்

ச ொல் வலலயின்

கருத்துருக்கள் ஒரு சதொடக்க புள் ளியொக எடுத்துக் சகொள் ளப் படுகின் றன,
வமலும்

விரிவொக்க

அணுகுமுலறலயப்

உருவொக்கப் படுகின்றன.

பயன்படுத்தி

ஆரம் பத்தில் ,

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களின்

ச ொல் வலலகள்

இந்த

அணுகுமுலற

இலணப் புகலள

சவவ் வவறு

சமொழிகளில் கருத்தில் சகொண்டு அற் பமொனதொகவும் சிக்கனமொனதொகவும்
வதொன்றுகிறது.

இருப் பினும் ,

திரொவிட

உறவுமுலற

சமொழிகளில் ,

உறவுகள்

என்று

குறிப் பொக

வரும் வபொது,
சதலுங் கில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள ஒதுக்கும் வபொது இந்தி கருத்துக்கள்
சிக்கல் கலள

உருவொக்குகின் றன.

பின் வரும்

பக்கங் களில்

சில

ஆய் பப் பட்டுள் ளன. சமொத்தத்தில் , இந்தி ச ொல் வலலயில் 54 கருத்துருக்கள்
உள் ளன, அலவ உறவுமுலற உறவுகலள உள் ளடக்கியது. இங் கு சிக்கலொன
கருத்துக்கள்

மட்டுவம

கவனத்தில்

சகொள் ளப் படுகின் றன;

அவற் றிற் கு ்

சிறப் பு கவனம் வதலவ.
1. HWN ID 7379:
கருத்துரு (Concept): /bhai ka ladka/ which means ‘brother’s son’/ வகொதரின் மகன்
சதலுங் லகப் சபொறுத்தவலர, இதற் கு நிகரொன கருத்லத வழங் குவது ஒரு
சிக்கல் ஆகும் . வநரொக, ஒருவர் /so-daruni koḍuku/-ஐ ஒதுக்கலொம் . ஆனொல்
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கலள

ஒதுக்கும் வபொது,

ஒருவர்

கருத்தில்

சதளிவற் ற தன் லமலயக் கொணப் படுகிறது, அதொவது, யொருலடய (ஆண் /
சபண்)

வகொதரனின் (இலளய / மூத்த) மகன்

2. HWN ID 1804.
கருத்துரு/Concept: /bhai ki ladkhi/ which means ‘brother’s daughter’ ‘ வகொதரின்
மகள் ’
இது வமவல 1 இல் சகொடுக்கப் பட்டலதப் வபொன்றது; ஒருவர் /anna kūturu/ -ஐ
தரவவண்டுமொ அல் லது /tammudu kūturu / என்பலதத் தரவவண்டுமொ அல் லது
இரண்லடயும் தரவவண்டுமொ.
3. HWN ID 683:
கருத்துரு/Concept: /māmāki laDaki/ which means ‘uncle’s daughter’
இந்தக் கருத்துருலவத் சதலுங் கில் /māma kūturu/ எனக் கூறலொம் ; ஆனொல் ,
ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

தரும் வபொது,

மூத்த-இலளய
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வவறுபொட்டில்

உள் ளடு
ீ

ச ய் பவர்

சிக்கலல

எதிர்சகொள் ள

வநரிடும் .

சதலுங் கில் , மூத்த மகள் என்றொல் /vodhina/; இலளய மகள் என்றொல் /maradalu/.
5. HWN ID 6992:
கருத்துரு: /phuphēra/ ‘தந்லதயின்

வகொதரியின் கணவர்’.

சதலுங் கில் நிகரன்: /māma/
அவத மயம் / phūphı- / இந்தியில் குறிக்கிறது
சதலுங் கு: / mēnatta / ‘தந்லதயின்

வகொதரி’.

ஆண் குறிப்பிடும் பொர்லவ அடிப் பலடயில்
இந்தி

/phupherābhaī/-ஐ

சதலுங் கில்

/

mēnatta

koḍuku

/

’தந்லதயின்

வகொதரியின் மகன் ’ என சமொழிசபயர்க்கலொம் . ஆனொல் இலதக் கூப்பிடும்
வொர்த்லதயொக மட்டுவம பயன்படுத்த முடியும் .
/bāva/ அவர் மூத்தவரொக இருந்தொல் - கூப் பிடும் மற் றும் குறிப்பு ் ச ொல் லொகப்
பயன்படுத்தப் படுகிறது.
/bāvamaridi/ அவர் இளலமயொக இருந்தொல் – இது கூப் பிடும் மற் றும் குறிப்பு ்
ச ொல் லொகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.
/bāmmardi/ அவர் இளலமயொக இருந்தொல் – இது கூப் பிடும் மற் றும் குறிப்பு ்
ச ொல் லொகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.
சபண் குறிப் பிடும் பொர்லவ அடிப் பலடயில்
/mēnatta kūturu / ‘தந்லதயின்
/vadina/ ‘தந்லதயின்

வகொதரியின் மகள் ’

வகொதரியின் மூத்த மகள் - இது கூப் பிடும் மற் றும்

குறிப் பு ச ொல் லொகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.
/maradalu/ ‘தந்லதயின்

வகொதரியின் இலளய மகள் ’ - இது ஒரு குறிப் பு ச ொல்

மட்டுவம பயன்படுத்தப் படுகிறது.
உறவினர் ச ொற் கள் சில திட்டவட்டமொன உறலவக் குறிக்கின் றன மற் றும்
கலொ ் ொரம்

ொர்ந்தலவ. எனவவ இவற் லற ஒரு சமொழியிலிருந்து இன் சனொரு

சமொழியில் சமொழிசபயர்ப்பது மிகவும் கடினம் .
/bhatija/ ‘ வகொதரனின் மகன்’ வபொன்ற இந்தி உறவினர் உறவுகள் திரொவிட
சமொழிகளில் வநரடியொக இலணக்க முடியவில் லல; குறிப் பொக சதலுங் கில் பல
ச ொற் கள்

உள் ளன.

வபசுபவரின்

பொலினத்லதப்

சபொறுத்து

இந்த

கருத்துருலவக் குறிக்க கொரணமொக இருக்கலொம் .
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குறிப் பிடுவவர் அல் லது வப ் ொளர் அவருக்கு மூத்தவர் அல் லது இலளயவர்
என்பது.
6. HWN ID 7011:
இந்தி: / mamērā/ ‘தொயின்
/ mamērābhāi / தொயின்

வகொதரருடன் உறவுசகொண்டது.’

வகொதரனின் மகன்’

சதலுங் கு: / mēnamāma koḍuku /
/bāvamaridi / - அவர் இளலமயொக இருந்தொல் கூப்பிடும் மற் றும் குறிப்பு ்
ச ொல் லொக (அல் லது)
/bāmmardi / - அவர் இளலமயொக இருந்தொல் கூப்பிடும் மற் றும் குறிப் பு ்
ச ொல் லொக
7. HWN ID: 7028
இந்தி சமொழியில் / bhatı-ja/ ' வகொதரனின் மகன்' வபொன்ற உறவுகலள
வநரடியொக சதலுங் கில் இலணக்க முடியவில் லல, ஏசனனில் இந்த கருத்லத
குறிக்கும் இலணயொன பல ச ொற் கள் சதலுங் கில் கிலடக்கின் றன. அலவ,
வப ் ொளரின் பொலினத்லதப் சபொறுத்தும் குறிப் பிடுவர் அல் லது வபசுபவர்
மூத்தவரொ அல் லது இலளயவரொ என்பலதப் சபொறுத்தும் அலமயும் . இந்தி
கருத்துருவுக்கு சதலுங் கில் வநரடியொன நிகரன் எதுவும் இல் லல; ஆனொல் இந்த
கருத்துருவுக்கு வவறுபட்ட ச ொற் கள்

உள் ளன; அவற் றில்

இரண்டு கீவழ

தரப் பட்டுள் ளன:
ஆண் பொர்லவ அடிப்பலடயில்
/ tammuḍi koḍuku / ‘தம் பியின் மகன்’
/ cho-ṭe bhaī kābēṭā/
/ anna koḍuku / ‘மூத்த

வகொதரரின் மகன்’

/ badēbhāi kābēṭā/
இரண்டு வநர்வுகளுக்கும் சதலுங் கு நிகரன் /koḍuku/ குறிப் புப் பயன்பொடுக்கு
மட்டுவம

நிகரனொக

இருக்கலொம் .

இது

கூப் பிடும்

ச ொல் லொகப்

பயன்படுத்தப் படவில் லல.
சபண்னின் பொர்லவ அடிப் பலடயில்
/ tammuḍi koḍuku / ‘தம் பியின் மகன்’
/ cho-ṭe bhāi kā bēṭā /
/ anna koḍuku / ‘மூத்த

வகொதரரின் மகன்’
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/ badēbhāi kābēṭā/
இரண்டு நிகழ் வுகளும் சதலுங் கு
குறிப் பு கொலமொக

மமொன பயன்பொடு /alluḍu/ முகவரி மற் றும்

மமொக இருக்கலொம் .

14.4. முடிவுலர
ச ொல் வலல கிட்டத்தட்ட அலனத்து முக்கிய இந்திய சமொழிகளுக்கும்
உருவொக்கப் பட்டு வருகின் ற அவத வவலளயில் , ச ொல் வலியின் லமயமொன
ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள உருவொக்கும் வபொது ஒருவர் சிறப் பு கவனம்
ச லுத்த

வவண்டும் .

பொர்க்கும் வபொது,
ச ொல் வ் லலலய

வமவல

உள் ள

இந்வதொ-ஆரிய
சதலுங் கில்

எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து

சமொழிகளின்

(அவத

வபொல்

அடிப் பலடயில்

திரொவிட

சமொழிகளிலும் )

உருவொக்குவது ஒரு சிறிய பணி அல் ல என்பலத இது எடுத்துக்கொட்டுகிறது.
இந்தி ச ொல் வலல உறவுமுலற உறவு ஆழமற் றது என்பதும் சதளிவொகிறது,
எனவவ, சவவ் வவறு கலொ ் ொர-குறிப்பிட்ட கட்டுமொனங் கலள கவனத்தில்
சகொள் ள

வவண்டும் .

சுவொரஸ்யமொன

ச ொல் வ் லலலய

வொல் களுக்கு

இந்வதொச ொல் வலல

நிர்மொணிப் பதில்

நம் லம

சமொழி-சுயொதீன

இது

அலழத்து ்

சில

ச ல் கிறது:

கட்டுமொனங் கலள

எவ் வொறு

ஒருங் கிலணப் பது? இந்வதொச ொல் வலலயில் ஆண்-சபண் வவறுபொடு வபொன்ற
பிர சி
் லனகலள எவ் வொறு லகயொள் வது மற் றும் வநர்மொறொக? மூத்த-இலளய,
வவறுபொட்லட சதலுங் கு ் ச ொல் வலலயில் உறவினர் வரில க்கு எவ் வொறு
பிரதிநிதித்துவம்

ச ய் வது?

இந்த

வநரத்தில்

ஒவர

தீர்வு

ச ொல் வலலக்

களங் களின் கட்டலமப் பிற் குள் சபொருண்லமக்கள மூலப்சபொருண்லமயியல்
பற் றி ஆரொய வவண்டும் .
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இயல் 15
மலலயொள ் ச ொல் வலல
15.1.அறிமுகம்
தகவல்

சதொழில் நுட்பத் துலற, தகவல்

சதொழில் நுட்ப

அலம ் கம்

(Ministry

of

சதொடர்பு மற் றும்

Communicationj

and

தகவல்

Information

Technology/MCIT). இந்தியொவின். இந்வதொச ொல் வலல என்ற திட்டத் திட்டத்தின்
கீழ் ஏற் கனவவ உருவொக்கப் பட்ட இந்தி ச ொவ் லலலலயப் பயன்படுத்துவதன்
மூலம் திரொவிட சமொழிகளுக்கு ச ொல் வலலகலள உருவொக்குவவத திட்டத்தின்
முக்கிய வநொக்கம் . யூவரொச ொல் வலலயின் ஒரு அங் கமொன பிரின்ஸ்டன்
ஆங் கில ச ொல் வ்லலலய அடிப் பலடயொகக் சகொண்டு இந்தி ச ொல் வலல
உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.

யூவரொச ொல் வலலயின்

முக்கிய

வநொக்கம்

பல

சமொழிகளுக்கு (முக்கியமொக பிசரஞ் சு, சஜர்மன், ச க், இத்தொலியன் வபொன்ற
ஐவரொப் பிய சமொழிகள் ) ச லவு குலறந்த முலறயில்
விரிவொன

மற் றும்

உருவொக்குவதொகும் .
சமொழிகளுக்கொக
என்பது

உயர்

தரமொன

இவதவபொன்ற

உருவொக்கப் பட்டு

திரொவிட

பன் சமொழி

வழியில்

அங் கமொகும் .

தரவுத்தளத்லத

இந்வதொச ொல் வலல

வருகிறது.

ச ொல் வலலயின்

இந்வதொச ொல் வலலயின்

ச ொல் வலலகலள

மலலயொள

ஒரு

இந்திய

ச ொல் வலல

அங் கமொகும் ,

மலலயொள

இது

ச ொல் வலல

ஒரு

ஆன்லலன் ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும் . இயற் லக சமொழி ச யலொக்கத்தின்
பல பயன்பொடுகளுக்கு இது பயனுள் ளதொக இருக்கும் .
மலலயொள ் ச ொல் வலல மலலயொளத்தில் உள் ள ச ொற் கள் அல் லது
ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

உள் ளடங் குசமொழியம் -உள் ளடக்குசமொழியம் ,

சிலனசமொழியம் -முழுசமொழியம்

வபொன்ற

உறவுகலளயும்

வடிவ

உறவுகளொன ஆக்கம் மற் றும் ச ொல் லடி வலகப் பொடுகலளக் கொட்டுகின்ற
தரவுதளம்

உருவொக்கப் படவவண்டும் .

வலலப் பின் னலொன
இம் மொதிரியொன
மயக்கநீ க்கம் ,

உறவுகலள

ச ொல் வலல
மற் றும்

ச ொற் களுக்கு

ச ொல் வலல

இயந்திர

இயந்திரம்

இலடவய

உள் ள

சவளிப் படுத்துகின்றது.

சமொழிசபயர்ப்பு,

அடிப் பலடயிலொன

ச ொற் சபொருள்

கற் றல்

மற் றும்

கற் பித்தலுக்குப் பயன்படுகின்றது.
15.2.ச ொல் வலலயின் உத்தி
மில் லர் மற் றும் பலர் (Miller et al 1993) கருத்துப் படி, "ச ொல் வலல என்பது
ஆன்-லலன் ச ொல் ொர் வநொக்கீட்டு ஒழுங் குமுலறயொகும் ; இதன் வடிவலமப்பு
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மனித ச ொல் ொர் நிலனவகத்தின் தற் வபொலதய உளவியல் சமொழியியல்
வகொட்பொடுகளொல் ஈர்க்கப் பட்டுள் ளது." ச ொற் கள் கருத்துக் களங் கள் அல் லது
சபொருண்லமக் களங் களின் கீழ் ஒழுங் கலமக்கப் பட்டுள் ள ஒரு மன அகரொதி
அல் லது ச ொற் களஞ் சியம் உள் ளது என்ற அனுமொனத்தின் அடிப் பலடயில்
ச ொல் வலலயின் அலமப் பு அலமந்துள் ளது. ச ொல் வடிவங் கலள விட ச ொல்
அர்த்தங் கள் அல் லது கருத்துகளின் அடிப் பலடயில் ச ொல் ொர் தகவல் கலள
ஒழுங் கலமப் பலத

ச ொல் வலல

வநொக்கமொகக்

சகொண்டுள் ளது.

இந்த

அர்த்தத்தில் ச ொல் வலல ஒரு அகரொதிலய விட ஒரு ச ொற் களஞ் சியத்லத
ஒத்திருக்கிறது. அதன் பரந்த
என்பது

கருத்துக்கள் ,

மகொல அர்த்தத்தில் ஒரு ச ொற் களஞ் சியம்

தலலப் புகள்

அல் லது

பொடங் களொல்

ச ொற் கலள

வலகப் படுத்துவதொகும் . ஆனொல் ச ொல் வலல கொகித வடிவத்தில் இருந்தொலும்
அல் லது மின்னணு வடிவத்தில் கிலடத்தொலும் ஆய் வறிக்லகலய விட மிகவும்
திறலமயொன மற் றும் பல் துலற திறன் வொய் ந்தது. ஒரு சபொருளில் ச ொல் வலல
ஒரு

ஆன்-லலன்

ச ொற் களஞ் சியம் .

சவளிக்சகொணர்வதில்
மிஞ் சுகிறது.

சமொழி

அதன்
கற் பித்தல்

ஆனொல்

ச ொல் ொர்

ச யல் திறன்
மற் றும்

உறவுகலள

ச ொற் களஞ் சியத்லத

சமொழி

கற் றல் ,

அகரொதி,

சமொழிசபயர்ப்பு, இயந்திரம் மற் றும் மனித மற் றும் ச யற் லக நுண்ணறிவு
(AI) ஆகிய துலறகளில் அதன் பயன்பொட்லட கணக்கில் எடுத்துக்சகொண்டு
இயற் லக

சமொழி

அடிப் பலடயில்

ச யலொக்கம்

(என்.எல் .பி)

மலலயொளத்தின்

வழங் கும்

தற் வபொலதய

அடித்தளத்தின்
ச ொல் வலலக்

கட்டலமக்கப் படுகிறது.. மில் லர் (1991) மற் றும் மில் லர் மற் றும் பலர் (1990)
முன் லவத்த கருத்துக்கள் மலலயொளத்திற் கொன ச ொல் வலலத் தயொரிப்பில்
சபரிதும் பயன்படுத்தப் பட்டன.
15.3.விரிவொக்க அணுகுமுலை
ச ொல் வலல

உருவொக்கத்தில்

இரண்டு

அணுகுமுலறகள்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன: ஒன்று விரிவொக்க அணுகுமுலற அல் லது நீ ட்சி
அணுகுமுலற (expansion approach); மற் சறொன்று இலணப்பு அணுகுமுலற
(merger approach). இலணப் பு அணுகுமுலற மலலயொள ச ொல் வலலலய
உருவொக்கப்

பயன்படுத்தப் படும்

ஒரு

அணுகுமுலறயொகும் .

இவ் வணுகுமுலறயின் ஒரு சமொழியில் ச ொல் வலல உருவொக்க வவசறொரு
சமொழியில் ஏற் கனவவ உருவொக்கப் பட்ட ச ொல் வலலலயப் பயன்படுத்திக்
சகொள் கிறது. இந்த அணுகுமுலறயில் ஐ.ஐ.டி பம் பொய் உருவொக்கிய இந்தி
வவர்டச
் நட் சின் ச ட், ச ொற் சபொழிவொளரொல் குறிப்பிடப் படுகிறது. வவர்டச
் நட்
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மூலத்திலிருந்து ஒவ் சவொரு சின் ச ட் உள் ளடு
ீ ம் அவரொல் கவனமொக ஆய் வு
ச ய் யப் படுகிறது. வவர்டச
் நட் உருவொக்கப் படும் இலக்கு சமொழியில் அந்தக்
கருத்துக்கொன சதொடர்புலடய ச ொற் கலள அவர் வ கரிக்கிறொர். பின் னர்
அவர் அவத உணர்லவ சவளிப் படுத்தும் இலக்கு சமொழியில் சதொடர்புலடய
ஒத்தில லவ உருவொக்குகிறொர். இதனொல் HWN மற் றும் இலக்கு சமொழி WN
ஆகியலவ ஒவர மொதிரியொன பளபளப் புகலளக் சகொண்டுள் ளன. அலடயொள
எடுத்துக்கொட்டுகள் முடிந்தவலர சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன.
15.4. ச ொல் வலல உருவொக்கம்
ச ொல் வலலயில் உள் ள ஒவ் சவொரு உள் ளடு
ீ ம் பின் வரும் கூறுகலளக்
சகொண்டுள் ளது:
ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்
ச ொற் களின்
கருத்துரு

சதொகுப் பு

பின் வரும்

ஒருசபொருள்

இது

(Synset):

ஆகும் .

எடுத்துக்கொட்டொக

ஒருசபொருள்

பன் சமொழியின்

ஒருசபொருள்

’பறலவ/bird’

பன் சமொழிகலளக்

வரில

பன் சமொழிய ்

பயன்பொட்டின்

என்ற

சகொண்டிருக்கும் .
அதிர்சவண்

படி

ச ய் யப் பட்டுள் ளது.
{പറവ, പക്ഷി, പക്ഷം, ഖഗം, വിഹംഗം, വുഹനം, വിഹംഗമം, വവോമചോരി,
രോടി, വിഹോയസ്സു, ശകുനി, ശകുന്തം, പത്തറി, പത്രീ, പരംഗം, പരഗം, പരൻ,
പത്രൻ,
നീവ

പത്രരഥം,

നഗൗകസ്സു,

അണ്ഡജം,

വോജി,

വികിരം,

വിഷ്കിരം,

ോത്ഭവൻ, ഗുരുത്മോൻ, പിത്സത്, പ്ളോവി, ശുകം} [parava, pakshi, paksham,

khagam, vihamgam, vuhanam, vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham,
paththaRi, pathrii, pathamgam, pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu,
aNTajam, vaaji, vikiram, vishkiram, niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam]
சபொருள் விளக்கம் : இது கருத்லத விவரிக்கிறது. இது இரண்டு பகுதிகலளக்
சகொண்டுள் ளது:
Text Definition (உலர வலரயலற): இது ஒருசபொருள் சமொழியொல் குறிக்கப் படும்
கருத்லத விளக்குகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக ’பறலவ/bird’

என்ற கருத்துரு

பின் வருமொறு வலரயலற ச யப் பட்டுள் ளது:
{അണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ചിറകനും ചനണ്ടനമനള്ള ഉഷ്ണരക്തമനള്ള ജീവി}
[aNTaththil ninnum uNTaaya chiRakum chuNTumuLLa ushNarakthamuLLa jiivi]
எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் (Example sentence): இது வொக்கியத்தில் உள் ள
ச ொற் களின்

பயன்பொட்லட

அளிக்கிறது.

சபொதுவொக

ஒரு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

377
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமத்தில்

உள் ள

ச ொற் கள்

வொக்கியத்தில்

இடம் சபயர்க்கக் கூடியலவ. எடுத்துக்கொட்டொக பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டு
வொக்கியம்

பறலவலய குறிக்கும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்தில்

உள் ள ச ொற் களுக்கொன பயன்பொட்லட வழங் குகிறது:
{തടാകത്തിന്ററ

തീരത്ത്

പല

നിറത്തിലനള്ള

പക്ഷികൾ

ഇരിക്കനന്ന}

[thaTaakaththinte thiirathth pala niRaththiluLLa pakshikaL irikkunnu]
இடுலகக் சகொள் லககள்
ஒவ் சவொரு
(coverage)

இடுலகயும்

மற் றும்

குலறந்தபட் ம்

இடம் சபயர்க்கும்

(minimality), உள் ளடக்கம்

தன் லம

(replaceability)

ஆகிய

சகொள் லககலளப் பின்பற் றுகிறது
குலைந் தபட் ம்
குலறந்தபட்

(minimality):

அர்த்தத்லத

தனித்துவமொகக்

குறிக்கும்

சதொகுப் பு மட்டுவம முதலில் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுலவ

உருவொக்கப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்கொட்டு:
{പക്ഷി, പക്ഷം, ഖഗം, വിഹംഗം, വുഹനം, വിഹംഗമം, വവോമചോരി, രോടി,
വിഹോയസ്സു, ശകുനി, ശകുന്തം, പത്തറി, പത്രീ, പരംഗം, പരഗം, പരൻ, പത്രൻ,
പത്രരഥം, നഗൗകസ്സു, അണ്ഡജം, വോജി, വികിരം, വിഷ്കിരം, നീവ

ോത്ഭവൻ,

ഗുരുത്മോൻ, പിത്സത്, പ്ളോവി, ശുകം} [parava, pakshi, paksham, khagam, vihamgam,

vuhanam, vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham, paththaRi, pathrii,
pathamgam, pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu, aNTajam, vaaji,
vikiram, vishkiram, niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam]
சின் ச ட்டில்

പക്ഷി/BIRD-ஐ வ ர்ப்பது இந்த அர்த்தத்லத தனித்துவமொக

சவளிப் படுத்துகிறது
உள் ளடக்கம்

(Coverage): அடுத்து ஒருசபொருள் பன் சமொழியில்

உள் ள ஒரு

குறிப் பிட்ட சபொருலளக் குறிக்கும் அலனத்து ச ொற் களும் இருக்க வவண்டும் .
தரவுத்சதொகுதியில்

(corpus)

அலவ

நிகழும்

அதிர்சவண்ணின்

இறங் குவரில யில் வொர்த்லதகள் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன:
{ പക്ഷി, പക്ഷും, ഖഗും, വിഹുംഗും, വനഹനും, വിഹുംഗമും, വവാമചാരി, രാടി,
വിഹായസ്സു, ശകനനി, ശകനന്തും, പത്തറി, പത്തീ, പതുംഗും, പതഗും, പതൻ, പത്തൻ,
പത്തരഥും, നഗൗകസ്സു, അണ്ഡജും, വാജി, വികിരും, വിഷ്കിരും, നീവ

ാത്ഭവൻ,

ഗനരനത്മാൻ, പിത്സത്, പ്ളാവി, ശനകും} [parava, pakshi, paksham, khagam, vihamgam,
vuhanam, vOmachaari, raaTi, vihaayassu, Sakuni, Sakuntham, paththaRi, pathrii,
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pathamgam, pathagam, pathan, pathran, pathrarathham, nagaukassu, aNTajam, vaaji,
vikiram, vishkiram, niiDOthbhavan, guruthmaan, pithsath, pLaavi, Sukam].
இடம் சபயர்க்கக்

இயலுவது

(Replaceability):

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுலவ உருவொக்கும் ச ொற் கள் ஒரு குறிப்பிட்ட
சூழலில் பரஸ்பரம் இடம் சபயர்க்கப் பட வவண்டும் .
மூலப் சபொருண்லமயியலில்

நிலல

(Position

in

Ontology):

ஒரு

மூலப் சபொருண்லமயியல் என்பது கருத்துருக்களின் படிநிலல அலமப் பொகும் ,
வமலும் குறிப் பொக உள் ளலவகள் (entities) மற் றும் ச யல் களின் (actions)
வலகப் படுத்தல் . சபயர் ச
்
ொல் , விலன ச
்
ொல் , சபயரலட, விலனயலட
ஆகிய

ஒவ் சவொரு

சதொடரியல் ொர்

வலகப் பொட்டிற் கும்

ஒரு

தனி

மூலப் சபொருண்லமயியல் படிநிலல உள் ளது.
ஒவ் சவொரு ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமமும்

மூலப் சபொருண்லமயியலில்

ஏவதொ

ச ய் யப் படுகிறது.

ஒரு

இடத்தில்

சபருத்தம்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்தில்

பல

ஒரு

சபற் வறொர்கள்

(parents/உயர்நிலல ச
்
ொற் கள் ) இருக்கலொம் . {Awe} “பறலவ” என்ற கருத்லத
குறிக்கும்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

கொட்டப் பட்டுள் ளது.
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இயல் 16
இந் சதொச ொல் வலலலயப்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

சபொருத்துதல்
16.1.அறிமுகம்
இவ் வியல்

2018-2019 கொலகட்டங் களில்

இத்தலியிலுள் ள டிரண்வடொ

பல் கலலக்கழமும் வகொயம் புத்தூர் அமிர்தொ பல் கலலக்கழகமும் இலணந்து
வமற் சகொண்ட ஆய் வின் அடிப் பலடயில் எழுத்தப் பட்டுள் ளது. இரொவ ந்திரன்,
நந்து சி. நொயர் ( டிரண்வடொ பல் கலலகழகம் ) என்ற இருவரும் இலணந்து
சவளியிட்ட ஆய் வுக் கட்டுலரயின் (Alighing IndoWordNet with the Princeton
WordNet) அடிப் பலடயில் இவ் வியல் அலமயும் .
அறிலவ
சமொழிகள்

மக்களிலடவய

அறிவு

பகிர்ந்து

விநிவயொகத்லத

சகொள் ள

வவண்டும் ,

கட்டுப் படுத்தும்

ஒரு

வமலும்

அளவுருவொக

இருக்கக்கூடொது. நம் அறிலவக் குவிக்கும் ஒரு வழி இலணயம் . இலணய
உள் ளடக்கம் மிகக் குலறந்த சமொழிகளில் கிலடக்கிறது என்பலத யங் [2016]
சுட்டிக்கொட்டினொர்.

ஏசனன்றொல் ,

சபரும் பொலொன

சமொழிகளில்

டிஜிட்டல்

வளங் களும் இல் லல, அந்த சமொழிகளுக்கொன ஆரொய் சி
் த் துலறயில் மிகக்
குலறந்த கவனமும் இல் லல. இந்த சமொழிகலள ஆதொரமற் ற சமொழிகளொக
வலகப் படுத்தலொம் . அந்த சமொழிக்கு குறிப் பிட்ட என்.எல் .பி பயன்பொடுகலள
நடத்துவதற் கு ஒருசமொழி வளங் கலள உருவொக்குவது மிகவும் சபொதுவொன
அணுகுமுலற.
சமொழி

வளங் கள்

பயன்பொடுகளில்

இயற் லக

சமொழி

பயன்படுத்தப்படுகின்றன,

ச யலொக்கத்தின்
அதொவது

பல

சபொருள்

பிரித்சதடுத்தல் அல் லது சபொருண்லம வதடல் பயன்பொடுகள் . வப சு
்
என
பல் வவறு வலகயொன சமொழி வளங் கள் உள் ளன, வமலும் சமொழி தரவு மற் றும்
விளக்கங் கள்

இயந்திரம்

பன்முகத்தன்லம மற் றும்

படிக்கக்கூடிய

வடிவத்தில்

உள் ளன.

சமொழி

ஒற் றுலம ஆரொய் சி
்
ச ய் ய ச ொல் வலலகள்

மிகவும் சபொருத்தமொன வள வலக (Giunchiglia et al. [2017]). மில் லர் மற் றும்
பலர். [Miller et al 1990] ஆன்லலன் அகரொதியின் வயொ லனயிலிருந்து
ச ொல் வலல என்ற ச ொற் சபொருள்

தரவுத்தளத்லத அறிமுகப் படுத்தியது.

ச ொல் வலலகும் அகரொதிக்கும் உள் ள முக்கிய வவறுபொடு என்னசவன் றொல் ,
ச ொல் வ் லல

அகரொதிகலள

பின் வரும்

வலககளொக

ஒழுங் கலமக்கிறது:

சபயர் ச
்
ொல் , விலன, சபயரலடகள் மற் றும் விலனயலடகள் . ச ொல் வலல
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ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழும ்

ச ொற் களின்

பல

அர்த்தங் கலளக்

சகொண்டுள் ளது, வமலும் ஒவ் சவொரு பன் சமொழிக்குழுமத்திகும் அர்தம் மற் றும்
எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் உள் ளது. ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் என்பது
ஒருசபொருள் பசமொழிகளின் சதொகுப் பொகும் . ஒரு ச ொல் வலலயிலிருந்து ஒரு
சதொகுப் பு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள

இலக்கு

சமொழியில்

சமொழிசபயர்ப்பதன் மூலம் ஒருசமொழி ச ொல் வலல உருவொக்கப் படுகின்றன.
ச ொல் வ் லல ்

மூகத்தின்

சபரும் பகுதி

ச ொல் வலலயொக

பயன்படுத்துகிறது.

இந்த

ச ொல் வலல

குறிப் பு

வளர் சி
் யின்

நன் லம

என்னசவன் றொல் , அவத சகொள் லகலயப் பயன்படுத்தி கட்டலமக்கப் பட்ட பிற
ச ொல் வலலகளுடன்

ஐடிகலளப்

பயன்படுத்தி

இலணக்க

வவர்டச
் நட்

பயன்படுத்தப் படலொம் . எனவவ சமொழியுடன் சதொடர்புலடய கருத்துக்கலள ்
வ ர்ப்பதற் கொன

ொத்தியக்கூறு அலவகளுக்கு இல் லல.

உலகளொவிய அறிவு லமயம் (Universal Knowledge Core (UKC யுவகசி))
(Tawfik et al.. 2014) என்பது ட்சரண்வடொ பல் கலலக்கழகத்தில் உருவொக்கப் பட்ட
ஒரு பன் சமொழி ச ொல் ொர் தரவுத்தளமொகும் . யு.வக.சி என்பது ச ொல் வலலக்
சகொள் லகலய

அடிப் பலடயொகக்

சகொண்டது,

ஆனொல்

யு.வக.சியில்

சபொருண்லம ச ொல் ொர் கருத்துகலளப் பயன்படுத்தி குறிப்பிடப் படுகிறது.
ஒவ் சவொரு சமொழியின் ச ொற் சறொலகலய லவத்திருக்க யு.வக.சிக்கு சமொழி
லமயமும் ,

சமொழி

சுயொதீனமொன

லவப் பதற் கொன கருத்துரு லமயமும்

கருத்துக்கலள

ஒழுங் கலமக்க

(concept core), மற் றும்

ச ொல் ொர்

இலடசவளிகலள நிரப் புவதற் கொன கூடுதல் சதொகுதியும் உள் ளன. கருத்துரு
லமயத்தின் இருப் பு எந்தசவொரு சமொழிலயயும் கலொ ் ொரத்லதயும் வநொக்கி ்
ச ல் ல வவண்டொம் என்று யு.வக.சிக்கு வரவு லவக்கிறது. கொணொமல் வபொன
கருத்துக்கலள

ஒரு

ச ொல் வலலயிலிருந்து
ச ொல் வலலலய

சமொழியில்

வ ர்க்க

யு.வக.சிக்கு

இறக்குமதி

ஏற் பொடு.

ஊக்கமளித்த
ச ய் வதற் கொன

இவ் வியலில் ,

ஒரு

ஒருசமொழி

ச யல் முலறலய

விவரிக்கிவறொம் .
இந்த அணுகுமுலற கிலடக்கக்கூடிய சமொழி வளங் கலள சபரிய
அளவிலொன பன் சமொழி வளத்தில்
அறிவியல்

கண்வணொட்டத்தில்

உட்படுத்த உதவும் , வமலும்
இந்த

அணுகுமுலற

கணினி

சமொழியியலின்

அடிப் பலடக் வகொட்பொடுகளுடன் ஒத்துப் வபொகிறது.
16.2 சமொழிக் கருத்துரு ஒழுங் கலமப் பு
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சமொழி

கருத்துரு

ஒழுங் கலமப் பு

(conceptual

என்பது

alignment)

மலறமுகமொக ச ொல் ொர் ஒழுங் கலமப்பு (lexical aliment) என்று சபொருள் .
சமொழிகளின்

ச ொல் ொர்

ஒழுங் கலமப் பு

கருத்துகளின் அடிப் பலடயில்

ஒரு

வொலொன

பணியொகும் .

நொம் நிலனத்தொல் , கருத்துருக்கள்

சமொழி

சுதந்திரமொக இருப் பதொல் எந்த பிர ் லனயும் இருக்கக்கொது. கருத்துருக்கள்
ச ொல் ொர்

அலகுகள்

ச ய் யப் படுவதொல்
பயன்படுத்தும்

அல் லது

சிக்கல் கள்

ச ொற் களொக

எழுகின் றன.

ச ொல் லன் கள்

அல் லது

ச ொல் லனொக்கம்

சமொழிகள்

ச ொற் களின்

அலவகள்

அடிப் பலடயில்

வவறுபடுகின்றன. சமொழி பன்முகத்தன்லம சமொழிகளின் ச ொற் சறொலகயின்
கட்டலமப் புகளில்
ச ய் வதில்

பிரதிபலிக்கிறது.

சமொழிகள்

ச ொல் லனொக்கம்

வலுவொக

ச ய் வதில்

கருத்துக்கலள

ச ொல் லனொக்கம்

வவறுபடுகின் றன.

அலவகளுக்கு

கருத்துக்கலள

அவற் றின்

ச ொந்த

விருப் பத்வதர்வுகள் உள் ளன. சில கருத்துக்கள் கலொ ் ொர சவளிப் பொடுகள்
ஆகும் மற் றும் ஒரு சமொழியில் ச ொல் லகுகளொக/ச ொற் களொகக் கிலடக்கும்
இந்த சவளிப் பொடுகள்

மற் சறொரு சமொழியில்

கிலடக்கொமல்

வபொகலொம் .

ஒருவர் ஒரு சமொழிலய மற் சறொரு சமொழியுடன் ஒப் பிட்டுப் பொர்த்தொல் ,
சமொழிகளின்

ச ொற் சறொலகயின்

இலடசவளிகலளக்
கிலடக்கும்
மற் சறொரு

கொணலொம் .

கலொ ் ொர
சமொழியில்

கருத்துருக்களின்

எடுத்துக்கொட்டொக,

அடிப் பலடயிலொ
ச ொல்

விஷயத்தில்

எடுத்துக்கொட்டொக,

கட்டலமப் புகளில்

கூட

ஆங் கிலம்

ஒரு

விழொக்களின்

நிகரன் கள்

ச ொல்
சமொழியில்

சபயர்களுக்கு

இருக்கொது.

சபொருந்தொத

வபசுபவர்கள்

அறியப் பட்ட

தன் லமகள்

உள் ளன.

லகப் பத்தியின்

இறுதி

பொகத்லதயும் பொதத்தின் இறுதிப் பகுதிலயயும் முலறவய finger மற் றும் கொல்
ஆகிய இரண்டு தனித்தனி ் ச ொற் கலளக் சகொண்டு வவறுபடுத்துலகயில் ,
மலலயொளம்

மற் றும்

இந்தி

வபொன்ற

சமொழிகள்

இரண்டு

தனித்தனி

ச ொற் கலளக் சகொண்டு வித்தியொ த்லத ஏற் படுத்தொது; அலவ இரண்டு
கருத்துருக்களுக்கும் ஒவர ஒரு ச ொல் மட்டுவம பயன்படுத்துகின் றன: വിരൽ
‘finger/toe’.

(மலலயொளம் ),

உறவுகலளயும்
ஒப் பிட்டுப்

அதன்

பொர்த்தொல் ,

उं गली

(இந்தி)

‘finger/toe’.

சவளிப் பொடுகலளயும்
he/she

(அவர்/

அவள் )

நொம்

சவவ் வவறு
உறவினர்

உறவினர்

சமொழிகளில்
உறவுகளின்

ச ொல் லனொக்கத்தில் (lexicalization) ஏரொளமொன சபொருந்தொத தன் லமகலளக்
கொணலொம் . எடுத்துக்கொட்டொக, மொமொ மற் றும் மொமி ச ொன்ன சமொழிகளில்
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பல

ச ொற் சபொருள்

சமொழிகளுக்கு

சபொருட்களுடன்

இலடயில்

சலக்சிகல்

சபொருந்துகிறொர்கள் .
சீரலமப் பு

எனவவ,

கடினமொகிறது.

இந்த

தவறொன ஒழுங் குமுலற அல் லது சமொழிகளுக்கு இலடயிலொன சீரலமப் பு
இல் லொலம ஆகியவற் லறக் கடக்க ஒரு அலமப் பு இருக்க வவண்டும் . சமொழி
சுதந்திரனமொன

ஒரு

கருத்தியல்

கட்டலமப் பிலிருந்து,

ஒரு

குறிப் பிட்ட

சமொழிக்கு தனித்துவமொன ச ொல் ொர் கட்டலமப் லப ஒருவர் சபற முடியும்
என்று இங் கு கருதப் படுகிறது. சமொழிகளிலிருந்து சுதந்திரமொன கருத்துரு
கட்டலமப் பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமொழிக்கு தனித்துவமொன ச ொல் ொர்
கட்டலமப் லபப்

சபற

முடியும் .

அதொவது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

சமொழிக்கு

தனித்துவமொன கீழ் நிலல ச ொல் ொர் கட்டலமப் லபப் சமொழி சுதந்திரமொன
ஒரு கருத்துரு கட்டலமப் பிற் கொக வொதிடுவதற் கு மலலயொளம் மற் றும் இந்தி
என்ற இரண்டு சமொழிகளின் தரவு வடிவத்திலிருந்து நொம் எடுத்துள் வளொம் .
சமொழிகளில்

வபசுபவர்கள்

சபொருட்படுத்தொமல்

தொங் கள்

எதிர்சகொள் ளும்

சமொழிலயப்

ஒருவருக்சகொருவர் புரிந்துசகொள் கிறொர்கள்

ந்வதகமில் லல. இலத ்

என்பதில்

ொத்தியமொக்கும் சபொது அறிவு அவர்களுக்கு இருக்க

வவண்டும் . இந்த உலகளொவிய அறிவிலிருந்து மக்கள் தங் களுக்குத் சதரியொத
ஒரு ச ொல் லின் சபொருலள எப் படிவயொ புரிந்துசகொள் கிறொர்கள் . அவர்கள்
எப் படியொவது

தங் கள்

ச ொந்த

ச ொல் லல

அவர்களுக்கு

அன்னியமொன

ச ொல் லுடன் சபொருத்துகிறொர்கள் மற் றும் கருத்லத புரிந்துசகொள் கிறொர்கள் .
அவர்கள்

தங் கள்

வலகயொன

சமொழிக்கும்

ச ொல் ொர்

அன்னிய

சமொழிக்கும்

ஒழுங் குபடுத்தலல

இலடயில்

உருவொக்குகிறொர்கள் .

ஒரு

இந்தப்

புரிதலல நொம் முன் னிலலக்கு சகொண்டு வந்து ஒரு உறுதியொன கருத்லத
உருவொக்க

இயலும் .

வகொட்பொடுகலளப்

இந்த ்

பயன்படுத்த

(அரிஸ்டொட்டில்

நொட்களில் )

வமற் சகொள் ளப் பட்டது.
விலங் குகளின்

சூழ் நிலலலயக்

விலங் கினங் களுக்கு
வழங் கப் படுகிறது.

இயலொது. சமொழிகளில்

முழு

சபயரிடல்

சமொழியியல்

முந்லதய

நொட்களில்

சமொழிக்கொன

சமொழிகளில்

சபயர்கலளக்

ஈருறுப் பு
ஆனொல்

இயலும் .

உலகளொவிய

பல் வவறு

மொறுபட்ட

லகயொள

தொவரங் கள்

கடக்க

தொவர

(bi-nominal

ச ொற் சறொலகக்கும்

முயற் சி
மற் றும்
மற் றும்

nomenclature)

இலத ்

உள் ள ச ொற் களின் வவறுபொடுகலள

ச ய் ய
மொளிக்க

இருசமொழி அகரொதிகள் தயொரிக்கப் படுகின் றன. ஆனொல் அகரொதிகள் மற் றும்
ச ொற் களஞ் சியங் கள் இந்த சிக்கலல ஓரளவிற் கு மட்டுவம தீர்த்தன. சமொழி
உலரலய

ரியொக

வவறு

சமொழி

உலரயொக

மொற் ற

முயற் சிக்கும்
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சமொழிசபயர்ப்பொளரின் வதலவலய அவர்கள் பூர்த்தி ச ய் யவில் லல. பல
சமொழிகளின் ச ொல் ொர் மூலவளங் களுக்கு இலடயில்

சபொருத்தங் கலள

நிறுவுவதற் கு மிகவும் லட்சியமொன ஒரு திட்டம் முயற் சிக்கப் பட்டது. இது
பன் சமொழி ச ொல் வளங் கலளக் சகொண்ட ச ொல் வலல ஆகும் . ச ொல் வலல
சமொழிகளுக்கு

இலடவய

உள் ள

ச ொல் ொர்

இலடசவளிகலளயும்

ரியொகக்

கொரணத்தொல்

வதொல் வியுற் றது

அது

சபொருந்தொலமயும்

கணக்கில்

எடுத்துக்சகொள் ளொத

எனக்

கூற

இயலும் .

ச ொல் சபொருண்லமயியல் இந்த ச ொல் சபொருந்தொலம மற் றும் ச ொல் ொர்
இலடசவளிப் பிர சி
் லனகளுக்கு தீர்வுகலளத் தர இயலும் .
ஆரொயப் பட
அளவுக்கு

வவண்டிய வகள் வி: மனித

உலகளொவிது?

ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட

மனித

விதம்

கருத்துரு

அலமப் பு எந்த

மூலளயில்

மனித

கருத்துக்கள்

புலனறிவுக்கொன

உலகளொவிய

பண்புகளுக்கு வமல் , அதிகமொக கலொ ் ொர, வரலொற் று மற் றும் சுற் று சூ
் ழல்
பின்னணியின்

தனித்துவமொன

சபொருண்லமயியல்
சபொருண்லம,

அல் லது

அடிப் பலட

அணுகலல

அம் ங் கலள

சமொழி

மூலம்

கருத்துரு ொர்

வழங் குகிறது.

பிரதிபலிக்கும் .

சவளிப் படுத்தப் படும்

கட்டலமப் பிற் கு

சமொழிகளுக்கிலடவயயொன

மலறமுக
ச ொல் ொர்

ஒழுங் கலமப் லப அலடவதற் கு ஒரு சமொழியில் உள் ள ச ொற் கலள மற் சறொரு
சமொழியில்

உள் ள

ச ொற் களுடன்

கருத்துரு ொர்

கட்டலமப் லப

கருத்துரு ொர்

கட்டலமப் பிலிருந்து

தனித்துவமொன

ச ொல் ொர்

சபொருத்துவதற் கு

நொம்

இந்த

அடிப் பலட

இந்த

அடிப் பலட

குறிப் பிட்ட

சமொழியின்

லகயொளலொம் .
நொம்

ஒரு

கட்டலமப்லபப்

சபறலொம் .

நம்

வொதத்லத

நிரூபிக்க, ஆங் கிலம் , மலலயொளம் மற் றும் இந்தி ஆகிய மூன்று சமொழிகளில்
உறவினர்களின் ச ொற் களின் ஒழுங் கலமப் லப நொம் எடுத்துக்சகொள் வவொம் .
விஷயத்லத

எளிலமயொக்க,

எடுத்துக்சகொள் வவொம் .

நொம்

COUSIN

சமொழியியல்

என்ற

ஆய் வின்

ஒரு

கருத்துருலவ

சவளி ் த்தில்

சமொழி

ச ொல் ொர் ஒழுங் கலமப் லப விளக்க, நொம் உறவினர் கருத்துக்களிலிருந்து
COUSIN

என்ற ஒரு கருத்லத வடிவம் எடுத்துக்சகொள் வவொம் . சமொழியியல்

வகொட்பொடுகளின் அடிப் பலடயில்
ஆய் வுகள் ,

உறவினர்

ச ொற் கள்

உறவினர் ச ொற் கள்
ஒழுங் கொகக்

குறித்த பல் வவறு

கட்டலமக்கப் பட்டுள் ளன

என்பலதக் கொட்டுகின் றன. உறவினர் ச ொற் கலள ஒலியனியல்
இயக்கண ஒழுங் குமுலறகளுக்கு ்
உறவுகள்

அடிப் பலடயில்

மற் றும்

மமொக சில குறிப் பிட்ட கூறுகள் மற் றும்

விளக்க

இயலும்

என்பது

ந்வதகத்திற் கு
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இடமில் லொமல் நிரூபிக்க்ப்பட்டுள் லது. சபொதுவொக COUSIN என்பது ஒரு வலக
குடும் ப உறவொகும் ; இதில் அறியப் பட்டும் சபொதுவொன மூதொலதயர் தங் களது
மிக ்

மீபத்திய சபொதுவொன மூதொலதயரிடமிருந்து இரண்டு அல் லது அதற் கு

வமற் பட்ட தலலமுலறகள் சதொலலவில் இருப் பர். இது COUSIN என்பலத
மூதொலதயர்,

வழித்வதொன்றல் ,

உடன்பிறப் பு,

அத்லத,

மொமொ,

மருமகள்

அல் லது மருமகன் என்பனவற் றிருந்து வவறுபடுத்துகிறது.
பின் வரும் கருத்துரு ொர் அலமப் பு (கருத்துரு ொர் கட்டலமப் பு 1) COUSIN
என்ற கருத்துருலவப் பதினொறு கருத்துருக்களின் சவளிப் பொடுகளிலிருந்து
ஆக்க இயலும் என்பலதக் கொட்டுகிறது. பதினொறு கருத்துருக்கலள எட்டு
கருத்துகளொகவும் , எட்லட வமலும்
இயலும் . நொன்கு கருத்துகலளயும்

நொன்கு கருத்துகளொகவும்

குலறக்க

மிக உயர்ந்த கருத்தொகக் கருதலொம் .

வதலவப் பட்டொல் , வயலதக் கொரணியொகக் கருதி பதினொறு கருத்துக்கலள
முப் பத்திரண்டு

கருத்துகளொக

மொற் றலொம்

(கருத்துரு

அலமப் பு

2

ஐப்

பொர்க்கவும் ).

மலலயொள

சமொழியின்

எட்டு

ச ொற் கலள

ஆங் கில ்

ச ொல்

அல் லது

உலகளொவிய கருத்து “cousin” என்பதுடன் எவ் வொறு ஒழுங் கலமக்க இயலும்
என்பலத கருத்துரு அலமப் பு 2 கொட்டுகிறது. இந்தி சமொழியில்

உள் ள

ச ொற் கலள எவ் வொறு எட்டு மலலயொள ் ச ொற் களுடன் ஒழுங் கலமக்க
இயலும் என்பலதயும் , ஆங் கிலம் அல் லது உலகளொவிய “cousin”ஆக மொற் ற
இயலும் என்பலதயும் கருத்துரு அலமப் பு 3 கொட்டுகிறது. "uncle" மற் றும்
"auntie" என்ற கருத்துருக்களுக்கும் இவதவபொன்ற ச ொல் ொர் ஒழுங் கலமப் பு
ச ய் ய இயலும் .
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படம்

1

என்ற

COUSIN

கருத்துருவின்

சபொதுவொன

கருத்துரு

கட்டலமப் பொகும் . COUSIN என்ற கருத்துரு கீவழ விரிவொக்கப் பட்ட உறவுமுலற
உறவுகளின் அலனத்து துலணக் கருத்துருக்களின் கூட்டுத்சதொலகயொகும் .
ஆங் கிலத்தில்

ஒரு

சகொடுக்கப் பட்ட

ச ொல் வல

உள் ளது,

அலனத்து

உறவுகளுக்கொன

ஒவர

அதொவது

உறவினர்

உறவினர்

ச ொல் .

COUSIN

இன்

கருத்துருக்கள்
மலலயொளம்

கீழ்

அல் லது

மற் றும்

இந்தி

ஆகியவற் றுக்கொன உறவினர் ச ொற் கள் முலறவய 2 மற் றும் 3 படங் களின்
கிலள அலமப் பின் அடிப் பகுதியில் சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன. படம் 2-இல் உள் ள
நொன் கொவது

அடுக்கு

மலலயொளத்திற் கொன

உறவினர்

ச ொற் கலள

உறவினர்களின் ச ொற் சறொலகயொகக் குறிக்கிறது. படம் 3 இன் மூன்றொவது
அடுக்கு

இந்தி

சமொழிக்கொன

உறவினர்

ச ொற் களொக

உறவினர்களின்

கருத்துருக்கலள ச ொல் லனொக்கம் ச ய் வலதக் குறிக்கிறது. உறவுகளின்
விளக்கங் கள்

சுருக்க ச
்
ொற் களொகப்

(acronyms)

அவற் றின் விரிவொக்கம் தனித்தனியொகத்

கொட்டப் பட்டுள் ளன;

தரப் பட்டுள் ளன. "COUSIN" என்ற

கருத்துருலவ நொன்கு நிலலகளில் அல் லது கருத்துருக்களின் அடுக்குகளில்
எவ் வொறு

உணர

இயலும்

என்பலத

வலரபட

உருப் படுத்ததின்

மூலம்

சதளிவொகக் கொட்டப் பட்டுள் ளது.
படம் 2: கருத்துருஅலமப் பு 2
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படம் 3: கருத்துரு அலமப் பு 3
ஒவ் சவொரு

மட்டத்திலும்

கருத்துருக்கள்

ச ொற் களொல்

ச ொல் லனொக்கம்

இடம் சபயர்க்கப்படும்

ச ய் யப் படுவதற் கொன

உறவினர்

ொத்தியக்கூறு

இருப் பதொக வலரபடம் கொட்டுகிறது: முதல் மட்டத்தில் (வமவல இருந்து) A என்ற
சமொழியொலும் , இரண்டொவது மட்டத்தில் B என்ற ஒரு சமொழியொலும் , மூன்றொம்
மட்டத்தில்

C என்ற சமொழியொலும்

(இந்த வநர்வில்

இந்தியொல் ) மற் றும்

நொன் கொம் மட்டத்தில் D என்ற சமொழியொலும் (இந்த வநர்வில் மலலயொளத்தொல் )
ச ொல் லனொக்கம் ச ய் ய இயலும் . இரண்டொவது படம் நொன் கொவது அடுக்கில்
உறவினர்களின் கருத்துக்கள் மலலயொளத்திற் கொன உறவினர் ச ொற் களொக
ச ொல் லனொக்கம்

ச ய் யப் பட்டுள் ளன

என்பலதக்

கொட்டுகிறது

(ஈவகொ

சபொறுத்தவலரயிலொன முதுலம, aNNan என்ற ச ொல் லொலொ அல் லது anujan
என்ற

ச ொல் லொலொ

தீர்மொனிக்கும் ).

ச ொல் லனொக்ககம்

ச ய் யவவண்டும்

என்பலதத்

மூன் றொம் படத்தில் கருத்துருக்கள் இந்திக்கு உறவினர்

ச ொற் களொக ச ொல் லனொக்கம் ச ய் யப் பட்டுள் ளன என்பலதக் கொட்டுகிறது
(ஈவகொலவப் சபொறுத்தவலரயிலொன முதுலம இந்திலயப் பொதிக்கவில் லல) .
மலலயொளமும்

இந்தியும்

கருத்துருகளின்

இந்த

வழியில்

ச ொல் லனொக்கம்

இலடயிலொன

வித்தியொ த்லதக்

கூடுதலொக

உள் ளது;

இது

வவறுபட்டலவ.

மலலயொளத்திற் கும்

கொட்டுகிறது.

கீழ் வநொக்கிய

உறவினர்

கருத்துக்கள்

உறவினர்
இந்திக்கும்
வலரபடம்
எவ் வொறு

ஒன்றிலணக்கப் படுகின் றன என்ற கருத்லத அளிக்கிறது. சுருக்க ் ச ொற் கள்
உறவினர் கருத்துகளின் விளக்கங் கள் ஆகும் .

கணுக்களுக்கிலடவயயொன

சதொடர்பு ISA என்ற சபொருண்லம உறவு ஆகும் ; அதொவது உள் ளடக்கு ச
்
ொல் உள் ளடங் கு ச
்
ொல் உறவு ஆகும் . ஒவ் சவொரு கணுவியின் கீழும் ஒரு உறவினர்
ச ொல் லல ் ச ருகுவலதப் பற் றி ஒருவர் சிந்திக்கலொம் . "COUSIN" இன்
கருத்துரு

கட்டலமப் பின்

உருப் படுத்தம்

உறவினர்

உறவுகளின்

கருத்துருவொக்கத்லதக் கொட்டுகிறது, இது UKC இன் கருத்லத மலறமுகமொக
அல் லது வநரடியொக நிரூபிக்கிறது.
மூல வொர்த்லதக்கு

ரியொன சமொழிசபயர்ப்பு நிகரலனத் வதர்வுச ய் ய

சமொழிசபயர்ப்பொளருக்கு ச ொல் ொர் ஒழுங் கலமப் பு உதவும் .
படம் 4: கருத்துருக் கட்டலமப் பில் பயன்படுத்தப் படும் சுருக்கங் கள்
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படம் 2-ஐ படம் 3-உடன் ஒப் பிடுவது மலலயொளத்தின் எட்டு உறவினர்
ச ொற் கலள இந்தியின் எட்டு உறவினர் ச ொற் களுடன் இலணக்க முடியும்
என்றொலும் ,

அவற் றுக்கிலடவய

வவறுபொடு

சவளிப் படுத்துகிறது. மலலயொளம் தொயின்
தந்லதயின்

வகொதரியின்

என்பலத

வகொதரியின் உடன்பிறப்புக்கும்

உடன்பிறப் புக்கும்

கொட்டுகிறது. இவதவபொல் மலலயொளம் தொயின்
மற் றும் தந்லதயின்

உள் ளது

இலடயில்

வவறுபொட்லடக்

வகொதரனின் உடன்பிறப் பு

வகொதரனின் உடன்பிறப் பு என்று வவறுபடுத்துகிறது.
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தொயின்

வகொதரியின் உடன்பிறப் பு மற் றும் தந்லதயின்

வகொதரர்கள் மகன்

aNNan மற் றும் anujan என ச ொல் லனொக்கம் ச ய் யப் படுகின் றன (வதர்வு
ம் பந்தப் பட்டவர்கள்

ஈவகொவிற் கு

அல் லது

ஈவகொவுக்கு

மூத்தவரொ என்பலத அடிப் பலடயொகக் சகொண்டது). தொயின்

வகொதரிகள்

மகள் மற் றும் தந்லதயின்
என ்

இலளயவரொ

வகொதரரின் மகள் என்பன cEcci மற் றும் anujatti

ச ொல் லனொக்கம் ச ய் யப் பட்டுள் ளன (வதர்வு

ஈவகொவிற் கு

இலளயவரொ

அல் லது

ஈவகொவுக்கு

ம் பந்தப் பட்டவர்கள்
மூத்தவரொ

அடிப் பலடயொகக் சகொண்டது). அவத மயம் , தொயின்
தந்லதயின்

வகொதரியின்

மகனும்

மக்குனன்

ச ொற் சபொழிவொற் றப் படுகிறொர்கள் (வதர்வு

என்பலத

வகொதரனின் மகனும் ,

மற் றும்

அலியொன்

என

ம் பந்தப் பட்டவர்கள் ஈவகொவிற் கு

இலளயவரொ அல் லது ஈவகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப் பலடயொகக்
சகொண்டது). இவதவபொல் , தொயின்
வகொதரியின்

மகள்

வகொதரனின் மகள் மற் றும் தந்லதயின்

மதினி

ச ொற் சபொழிவொற் றப் படுகிறொர்கள் (வதர்வு

மற் றும்

லமனி

என

ம் பந்தப் பட்டவர்கள் ஈவகொவிற் கு

இலளயவரொ அல் லது ஈவகொவுக்கு மூத்தவரொ என்பலத அடிப் பலடயொகக்
சகொண்டது). ஆனொல் இந்தி விஷயத்தில் தொயின்
வகொதரனின் மகன், தந்லதயின்

வகொதரியின் மகன், தொயின்

வகொதரனின் மகன் மற் றும் தந்லதயின்

வகொதரியின் மகன் ஆகியவற் றுக்கு இலடவய எந்த வவறுபொடும் இல் லல.
இவதவபொல்

தொயின்

தந்லதயின்

வகொதரியின் மகள் , தொயின்

வகொதரனின் மகள் மற் றும் தந்லதயின்

ஆகியவற் றுக்கு இலடவய எந்த வவறுபொடும்

வகொதரனின் மகள் ,
வகொதரியின் மகள்

இல் லல. முதுலம மற் றும்

இளலம ஆகியவற் றின் அடிப் பலடயில் இந்தி இலக்கு மற் றும் ஈவகொ இலடவய
வவறுபொட்லடக்

கொட்டவில் லல.

இரு

சமொழிகளுக்கும்

இலடயிலொன

ச ொல் லனொக்கம் இந்த உண்லமலய சதளிவொக சவளிப் படுத்தும் .
16.3 சபொது அணுகுமுலை
ச ொல் வலலலய உருவொக்க இரண்டு முலறகள் பயன்படுத்தப் படலொம் .
முதல்

முலற

ஒன்றிலணப் பு

(merge)

என

அலழக்கப் படுகிறது;

இந்த

முலறயின் படி ஒரு சமொழி வளத்லதப் பயன்படுத்தி தனித்துவமொன சமொழி
ொர்ந்த ச ொல் வலலலய உருவொக்கப் படுகிறது. இந்த முலறயின் குலறபொடு
என்னசவன் றொல் , உருவொக்கம் என்பது நிதி மற் றும் சமொழி நிபுணர் மற் றும்
வளங் களின் கிலடக்கும் தன் லமலய நம் பியுள் ளது. இரண்டொவது முலற
என்னசவன் றொல் ,

ஒரு

ச ொல் வலலயிலிருந்து

ஒரு

சதொகுப் பு
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ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள
ச ொல் வலல ்

மூகத்தின்

ச ொல் வலலயொகப்
உருவொக்கத்தின்
பயன்படுத்தி

சமொழியில்

சபரும் பகுதி

(reference
நன் லம

ச ொல் வலலலயப்

வநொக்கீட்டு ்

பயன்படுத்துகிறது.

என்னசவன் றொல் ,
பிற

சமொழிசபயர்ப்பது.

ச ொல் வலலலய

wordnet)

கட்டலமக்கப் பட்ட

ம் பந்தப் பட்ட
ச ொல் வலல ்

இலக்கு

அவத

இந்த

சகொள் லகலயப்

ச ொல் வலலகளுடன்

பயன்படுத்தப் படலொம் .

இலணக்க ்

உலகளொவிய ்

ட்டம் (Global wordnet grid) என்பது உலகளொவிய ச ொல் வலல ்

ங் கத்தின் ஒரு திட்டமொகும் . சமொழி வளங் கலள வ கரிக்கும் வநொக்கத்துடன்
அலவ

சதொடங் கப் பட்டன,

எனவவ

எல் வலொரும்

அலத

ஆரொய் சி
்

வநொக்கங் களுக்கொகப் பயன்படுத்தலொம் . இந்த அணுகுமுலறயில் , அலவ
மூலப் சபொருண்லமயியலலப்

பயன்படுத்தி

சமொழியியல்

அடிப் பலடயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள இலணக்கின்றன. மூலப் சபொருண்லமயியலில்
உள் ள கணுக்கள் மூலப் சபொருண்லமயியல் உற் றுவநொக்குகளொகும் . அலவ
மூலப் சபொருண்லமயியலல ஆங் கில ச ொல் வலலகளுடன் இலணக்கின் றன,
ஏசனனில்

இது

பிரபலமொனது

மற் றும்

சபொதுவொக

பிற

சமொழிகளுக்கு

நீ ட்டிக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த ச யல் முலற பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலக்கு
இருக்கும் SUMO சபொருத்தத்லதப் பயன்படுத்தி ் ச ய் யப் பட்டது. பின் னர்
இலவ மொக

கிலடக்கக்கூடிய

மற் ற

அலனத்து

ச ொல் வலலகலளயும்

ட்டத்துடன் இலணத்தது. படம் 5 உலகளொவிய ் ச ொல் வலல ்
எடுத்துக்கொட்லடக்

கொட்டுகிறது.

உலகளொவிய ் ச ொல் வலல

ட்டத்தின்
ட்டத்தில்

உள் ள ச ொல் வலலகலள ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்பு சகொள் ள இயலொது. இதன்
இலடசமொழிய மூலப் சபொருண்லமயியல் (inter lingual ontology) பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலயுடன் சபொருத்தப் பட்டுள் ளதொல்
இருக்கும் .

சபரும் பொலொன

சமொழிசபயர்ப்பதன்

மூலம்

இது ஆங் கிலம்

ச ொல் வலலகள்
உருவொக்கப் பட்டதொல்

ொர்ந்ததொய்
ஆங் கிலத்லத

பல

சமொழிகளின்

ச ொல் வலலகள் ஆங் கில ் ச ொல் வலலயுடன் இலணக்கப் பட்டுள் ளன,
படம்

5:

உலகளவிய ்

ச ொல் வலல ்

ட்டத்தில்

ஒன்வறொசடொன்று

இலணக்கப் பட்ட ச ொல் வலலகள்
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இந்தியொ

சவவ் வவறு

கலொ ் ொரங் கள் ,

மதங் கள்

நம் பிக்லககலளக் சகொண்டது. இந்வதொ ஆரிய மற் றும்

திரொவிட ஆகிய

இரண்டு முக்கிய சமொழி குடும் பங் கலள ் வ ர்ந்த இந்தியொவில்
சமொழிகள்

இந்திய மக்களில்

90

மற் றும்
உள் ள

தவீதத்திற் கும் அதிகமொன மக்களொல்

வப ப் படுகின்றன. இந்தியொ முழுவதும் 880 சமொழிகள் வப ப் படுகின்றன. 31
சமொழிகள்

சவவ் வவறு

அதிகொரபூர்வ

மொநிலங் கள்

மற் றும்

சமொழிகளின்

யூனியன் பிரவத ங் களொல்

அந்தஸ்லதக்

சகொண்டுள் ளன.

இந்வதொச ொல் வலல (இந்வதொவொர்டச
் நட்) வணிக பயன்பொட்டிற் கு இலவ மொக
கிலடக்கவில் லல. இந்வதொவொர்டச
் நட்டின் 18-இல் 11 சமொழி ச ொல் வலலகள்
20K-க்கும்

வமற் பட்ட

நிலவரப் படி,

இது

கருத்துருக்கலள
அந்தந்த

உருவொக்கியுள் ளன.

சமொழிகளின்

அன்றொட

தற் வபொலதய

40-50

தவிகித

ச ொற் சறொலகலய உள் ளடக்கியது. இந்வதொவொர்டச
் நட்டில் ச ொல் வலலகளின்
ஒன்வறொசடொன்று

இலணப் பலத

படம்

6

கொட்டுகிறது.

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுவிற் கு ஒரு அலடயொளம் /ஐடி உள் ளது, அலவ
அலனத்தும் சவவ் வவறு சமொழிகளில் சமொழிசபயர்க்கப் பட்டுள் ளன.

படம் 6: இந்வதொச ொல் வலலயில் இலணக்கப் பட்ட ச ொல் வலலகள்
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இந்வதொ ச ொல் வலலயில் உள் ள ச ொல் வலலகள் இந்தி ச ொல் வலலயிலிருந்து
விரிவொக்க அணுகுமுலறலயப் பின் பற் றுவதன் மூலம் உருவொக்கப் பட்டன.
யூவரொச ொல் வலலயில்

ஏற் றுக்சகொள் ளப் பட்ட

மற் றும்

விரிவொக்கப் பட்ட

ச ொல் வலல உருவொக்கத்தின் விரிவொக்க அணுகுமுலற இந்வதொச ொல் வலலக்
கட்டுமொனத்திற் கொன

முதன் லம

வழிமுலறயொகும் .

எனவவ,

ச ொல் வலலகளில் சில ச ொற் களுக்கொன இலணப் புகள் உள் ளடக்குசமொழிய
இலணப் புகள் (hypernymy linkages) ஆகும் . எனவவ, ச ொல் வலலயில்

ரியொன

அர்த்தப் சபொருத்தத்லத நம் மொல் கண்டுபிடிக்க முடியொத வபொசதல் லொம் ,
அலவ அதற் கு பதிலொக உள் ளடக்குசமொழிய இலணப் லப வழங் குகின் றன.
படம் 7 இல் , "furniture" என்ற கருத்துரு இந்தி மற் றும் மலலயொள
சமொழிகளில்

உள் ள

கருத்துருவொக

சபொருள் விளக்கத்லதப்

பயன்படுத்தி,

இலணக்கப் பட்டிருந்தொலும்

கூட,

அலவ

ஒவர

வித்தியொ மொகக்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது. இந்தி மற் றும் மலலயொள சமொழிகளில் , "furniture"
என்பது நொற் கொலி, படுக்லக வபொன்றலவ மூங் கில் , மரம் வபொன்றவற் றொல்
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ஆனது

எனக்

குறிப் பிடப் படும் .

இது

ஆங் கில ் ச ொல் வலலயில்

உள் ள

சபொருள் விளக்கத்திலிருந்து வவறுபட்டது ஆகும் . வமலும் ச ய் துள் ள மற் சறொரு
தவறு,

இரு

சமொழிகளிலும்

"furniture"

என்பதன்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமமொக ்
மலலயொளத்தில் ,

குலறந்தபட் ம்

"furniture"

சமொழிசபயர்ப்பு

வ ர்க்கப் பட்டுள் ளது.
என்பதற் கு

ஒரு

ச ொல்

குறிப் பிட்டுள் ளது; ஆனொல் இந்தியில் , சமொழிசபயர்ப்பு மட்டுவம உள் ளது.
படம் 7: இந்வதொச ொல் வலலயில் ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின் ஒன்றுக்கு
ஒன்று சபொருத்துதல்

படம் 8: இந்வதொச ொல் வலியில் பல-ஒன்று சபொருத்துதல்
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படம்

9:

இந்வதொச ொல் வலலயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளின்

ஒன்று-

பூஜியப் சபொருத்துதல்
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16.4 உலகளொவிய அறிவு லமயம்
உலகளொவிய அறிவு லமயம் (Universal Knowledge Core (UKC/யுவகசி)
(Tawfik et al. 2014) என்பது ட்சரண்வடொ பல் கலலக்கழகத்தில் உருவொக்கப் பட்ட
ஒரு பன் சமொழி சலக்சிகல் தரவுத்தளமொகும் . யு.வக.சி என்பது ச ொல் வலலக்
சகொள் லகலய

அடிப் பலடயொகக்

சபொருண்லம

சகொண்டது,

ச ொல் ொர்

(meaning)

ஆனொல்

யு.வக.சியில்

கருத்துருக்கலளப்

பயன்படுத்தி

உருப் படுத்தம் ச ய் யப் பட்டுள் ளது. ஒவ் சவொரு சமொழியின் ச ொற் சறொலகயும்
சமொழி லமயத்தில் இருக்கும் . சமொழி சுதந்திரமொன கருத்துருக்கள் கருத்துரு
லமயத்தில் லவக்கப் பட்டுள் ளன. ஒரு குறிப் பிட்ட சமொழிகளில் விடப் பட்டுள் ள
கருத்துருக்கலள இறக்குமதி ச ய் வதற் கொக யு.வக.சி.-இல் கூடுதல் சதொகுதி
உள் ளது;

விடப் பட்ட

கருத்துருக்கள் ,

ச ொல் ொர்

இலடசவளிகள்

என்று

அலழக்கப் படுகின் றன.
16.4.1 கருத்துரு லமயம்
மனிதனொல் உணரப் பட்ட உலலக உருப் படுத்தம் ச ய் யக் கருத்துரு
லமயம் (கொன் ச ப் ட் வகொர் (Concept core (CC/சிசி) சபொறுப் பொன பகுதியொகும் .
கருத்துரு லமயம் என்பது தில யுறு சுழற் சியற் ற வலரபடத்லத (directed
acyclic

graph

(DAG))

உருவொக்கும்

இலணக்கப் பட்ட

கணுக்ககளின்

சதொகுப் பொகும் ,. இந்த DAG-இல் உள் ள ஒவ் சவொரு கணுவும் ஒரு கருத்துருவுவன்
ஒத்திருக்கும் . ஒரு கருத்துரு என்பது ஏதொவது ஒன்றின் அல் லது

ம் பவத்தின்

(ச யல் முலற அல் லது நிகழ் வு) ஒரு சமொழி சுதந்திரமொன உருப் படுத்தத்லதக்
குறிக்கிறது.

கருத்துரு

லமயம் ,

உள் ளடங் குசமொழியம்

(IS-A),

மற் றும்

சின் லனசமொழியம் (பகுதி/PART-OF) மற் றும் வநர்வுகளின் உறவுகள் (instanceof

relations)

வபொன்ற

ஒழுங் குபடுத்துகிறது.

சபொருண்லம
சமொழி

உறவுகள்

வளத்லத

மூலம்

கருத்துக்கலள

உருவொக்குவதில்

கருத்துரு

லமயத்திற் க்கு முக்கிய பங் கு உண்டு. ஏசனனில் , இந்தப் பகுதி அலனத்து
சமொழிகலளயும்

கலொ ் ொரத்லதயும்

வ ர்ப்பதற் கொன
பன் சமொழிலய

ச யல் முலற
கருத்துரு

ஆதரிக்கிறது, புதிய சமொழிகலள ்

மிகவும்

லமயத்துடன்

எளிதொனது:
இலணக்கவும் ,

ஒருசபொருள்
மற் றும்

மிக

முக்கியமொக இது புதிதொக அல் லது இருக்கும் வளங் கலளப் பயன்படுத்துவது
வபொன்ற சமொழி வளர் சி
் யின் பல் வவறு முலறகலள ஆதரிக்கிறது.
16.4.2 சமொழி லமயம்
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சமொழி லமயம் (language core (LC)/எல் .சி) ஒன்று அல் லது அதற் கு
வமற் பட்ட

இயற் லக

கருத்துருக்களின்
கருத்துரு

சமொழிகளில்

கருத்துரு

ச ொல் லனொக்கத்துடன்

ச ொல் லனொக்கம்

ஒத்திருக்கும் .

(Concept

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகுழுமங் கள்

லமயத்தில்
ஒரு

சமொழியில்

என்பது

lexicalization)

என்று

உள் ள

அலழக்கப் படுவதன்

நொம்
மூலம்

ச ய் யப் படுகிறது. ஒரு ஒருசபொருள் பன் சமொழிகுழுமம் என்பது ஒரு கருத்லத
சவளிப் படுத்த

சபொதுவொகப்

பயன்படுத்தப் படும்

ச ொல்

அலகுகளின்

(ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் ) ஒரு குழு ஆகும் . இது வழக்கமொக கருத்துரு
(ச ொற் சபொருள் விளக்கம் ) பற் றிய இயல் பொன சமொழி விளக்கத்லதயும் , அந்த
சமொழியில் கருத்தின் பயன்பொட்லட சதளிவுபடுத்த உதவும் ஒன்று அல் லது
அதற் கு வமற் பட்ட (விரும் பினொல் ) எடுத்துக்கொட்டுகலளயும் சகொண்டுள் ளது.
சில கலொ ் ொரத்தில் அறியப் படொத அல் லது அலத விவரிக்க ச ொல் அலகு
இல் லொத ஒரு கருத்துருக்கு, அந்த சமொழியில் அது இல் லொதலதக் குறிக்க ஒரு
ச ொல் ொர் இலடசவளிலயப் பயன்படுத்துகிவறொம் .
சமொழி

லமயம்

ச ொல் லனொக்கத்லதக்

ஒன்று

அல் லது

அதற் கு

சகொண்டுள் ளது.

இந்த

வமற் பட்ட

சமொழிகள்

சமொழிகளின்
ஒவ் சவொன்றும்

இடம் ொர் சமொழி லமயத்துடன் ஒத்துப் வபொகின்றன. (local language core.
(LKC/எல் .வக.சி). சமொழி லமயம் , ஒவர சமொழி இடம் ொர் சமொழி லமயத்தின்
ஒருசபொருள் பன் சமொழிகுழுமங் களுக்கும்

அர்த்தங் களுக்கும்

இலடயிலொன

உறவுகலள ச ொல் ொர் மற் றும் ச ொல் ொர் சபொருண்லம உறவுகள் மூலம்
ஒழுங் கலமக்கிறது.
உள் ளன; அவத
ச ொல் ொர்

ஆர்த்தங் களுக்கு

இலடயில்

ச ொல் ொர்

உறவுகள்

மயம் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் களுக்கு இலடயில்
சபொருண்லம

உறவுகள்

உள் ளன.

எடுத்துக்கொட்டொக,

எதிர்சமொழிய ச ொல் ொர் உறவு இரண்டு புலன் கள் அர்த்தத்தில் எதிர்மொறொக
இருப் பலத

சவளிப் படுத்துகிறது.

மறுபுறம் ,

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் களுக்கு
இருப் பலத

சவளிப் படுத்த,

ஒத்த

இரண்டு

சபொருண்லமகள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் களுக்கு

இலடயில் ச ொற் சபொருள் -ச ொற் சபொருள் உறவுகள் உள் ளன.
16.5 சபொருத்துதல் ச யல் முலை
இந்த

பிரிவு

யுவகசி

மற் றும்

ச ொல் வலலகளுக்கு

இலடயிலொன

சபொருத்துதல் முடிவுகலள விவரிக்கிறது. இந்வதொச ொல் வலல (IndoWordNet
(IWN)/ஐ.டபிள் யூ.என்)) என்பது இந்தியொவில்

பரவலொக வப ப் படுகிற 18

இந்திய சமொழிகளின் பன் சமொழி ச ொல் ொர் வளமொகும் . இந்வதொச ொல் வலல
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கட்டுமொனத்லதப்

பற் றி

நமக்குத்

சதரிந்தவலரயில்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன் எந்த உறவும் இல் லொமல் இந்தி ச ொல் வலல 2002இல்
லகமுலறயொக கட்டப் பட்டது. இந்வதொச ொல் வலல திட்டத்தின் கீழ் இந்தி
ச ொல் வலல பிற 17 இந்திய சமொழிகளுக்கு சமொழிசபயர்க்கப் பட்டுள் ளது.
இந்வதொச ொல் வலல 36,467 கருத்துருக்கலளக் சகொண்டுள் ளது, வமலும் 18
இந்திய

சமொழிகளில்

ச ொல் லனொக்கம்

பன் சமொழியக்குழுமங் களின்

ச ய் யப் பட்ட

எண்ணிக்லக

ஒருசபொருள்

வவறுபடுகிறது.

எனவவ,

இந்வதொச ொல் வலல, ஒவ் சவொரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமத்திற் கும்
சபொருள் விளக்கம் ,
உள் ளிட்ட

உள் ளடக்கசமொழிகள்

சமட்டொவடட்டொலவ

இந்வதொச ொல் வலல

மற் றும்

வழங் குகிறது.

ஆரொய் சி
் யொளர்கள்

ச ொல் வலகப் பொடு

மீபத்திய

Hereby

”gloss”

ஆண்டுகளில் ,
(அதொவது

ஒரு

உலரயில் ஒரு சதளிவற் ற வொர்த்லதயின் விளக்கம் அல் லது வலரயலற)
நடத்தினர்.

இது

இந்தியக்

கருத்துருக்கலள

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்க்குழுமங் களுடன் இலணக்கும் பிர ் ொரம் ஆகும் .
16.6.சிக்கல் வலரயலை
இந்திய சமொழிகளும் ஆங் கிலமும் சவவ் வவறு கலொ ் ொரங் களிலிருந்து
சபறப் பட்டலவ மற் றும் சிக்கலொன பயனிலல அலமப் பு (Chakrabarti et al., 2007)
வபொன்ற

குறிப்பிட்ட

குறிப் பிட்டுள் ள
இலடவயயொன

சமொழி

நிகழ் வுகலளக்

இந்வதொச ொல் வலல
இலணப் புகள்

மற் றும்

கொட்டுகின் றன.

ஆங் கிலம்

இந்வதொச ொல் வலல

வமவல

ஆகியவற் றுக்கு

மற் றும்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலல ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுக்கு இலடயில் மூன்று வலகயொன
சபொருத்தங் கலள

ஏற் படுத்துகின்றன:

ஒன்றுக்கு

ஒன்று

சபொருத்தம் ,

பலவற் றிற் கு ஒன்று சபொருத்தம் மற் றும் ஒன்று பூஜ் ஜியப் சபொருத்தம் .
இங் கு

நொம்

இந்வதொச ொல் வலலயில்

உள் ள

ஒவ் சவொரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக் குழுமத்திற் கும் பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயில் மிக
சநருங் கிய ஒருசபொருள் பன் சமொழிக் குழுமத்திற் கு
வ ர்ப்பலத
வலகயொன

சபொருத்தமொக

ஒரு

மமொன உறலவ ்

எடுத்துக்சகொள் கின் சறொம் .

சபொருத்தங் கள்

சமொழிகளில்

இத்தலகய
வவறுபடுகின்றன.

எடுத்துக்கொட்டொக, கிரிஸ்தி மற் றும் பிறர் (Cristea et al., 2004) வமற் சகொண்ட
ஆய் வு

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலக்கும்

ருவமனிய

ச ொல் வலலக்கும்

இலடயிலொன ஒழுங் கலமப் பு ் சிக்கல் கலள எடுத்துக்கொட்டுகிறது. நொம்
அலடயொளம்

கண்டுள் ள

மூன்று

குழு

சபொருத்தங் கலளக்

கருத்தில்

சகொள் வவொம் .
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ஒன்றுக்கு ஒன்று சபொருத்தம் :
இந்வதொச ொல் வலலலிருந்து
பிரின்ஸ்டன்

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம்

ச ொல் வலலயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமலதக்

சதொடர்புலடய

சகொண்டுள் ளது

மற் றும்

இந்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் களுக்கு ஒவர அர்த்தம் உள் ளது. படம் 10
இல் , இந்வதொ ச ொல் வலலயில் “Who didn’t born yet” என்று சபொருள் படும் “जसने
जन्म न लया हो ” (jisne janm na liya ho) என்ற சபொருள் விளக்கத்திற் கு பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலயில்

என்ற

”[unborn]”

ஒவரசயொரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம் சபொருத்தமொக வரும் . இவ் வலகயிலொன
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் கள்

“chair”.

என்பது

வபொல்

இரண்டு

கலொ ் ொரங் களிலும் சபொதுவொனதொகும் .
படம் 10: ஒன்றிற் கு ஒன்று சபொருத்தத்திற் கொன எடுத்துக்கொட்டு

பலவை் றிை் கு ஒன்று சபொருத்தம்
இந்வதொச ொல் வலலயில்
பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயில்

பல

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்

ஒவர

அர்த்ததத்லதக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுலவ

சகொண்டுள் ளன.

சகொண்ட
படம்

ஒற் லற
இல் ,

11

சபொருள் விளக்கங் கள் “वह स्िान जो पपव- तर् माना (हो” (vah sthan joh pavitrh mana jatha
ho) மற் றும் “दे व स्िान या पुण्य स्िान” (dev sthan ya puny sthan) முலறவய “A place which
is sacred ” மற் றும் “A place which is holy or divine” எனப் சபொருள் படுவன
பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயில் “[holy place; sanctum; holy]” என்ற
ஒருசபொருள்

பன் சமொழியக்குழுமத்லத

மட்டுவம

ஒவர ஒரு

சகொண்டுள் ளது.

சபொருள் ஒரு சமொழியில் இரண்டு குறிப் பிட்ட கருத்துருக்கள்

இதன்

மற் சறொரு

சமொழியில் ஒரு சபொதுவொன கருத்துருக்கு மொற் றப் படுகின்றன என்பதொகும் .
படம் 11: பலவற் றிற் கு ஒன்று சபொருத்தம்
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ஒன்றுக்கு பூஜ் ஜியப் சபொருத்தம் :
இந்வதொச ொல் வலலயின்

ஒரு

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமத்திற் கு

பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயில் அதற் குப் சபொருத்தமொன

அவத சபொருலளக்

சகொண்ட ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமம் இருப் பதில் லல.

படம் 12 இல்

“मनुष्य के जीवन में अलग-अलग गहव के भोगकाल” (manushy ke jeevan mem alagu-alagu grahom
ke

nishchith

fogkaal)

என்பதற் கு

நிகரொன

அர்த்தங் சகொண்ட

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம் பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயில் இல் லல..
சபொருள் விளக்கம் “The period of definite companionship in many planets in human life”
("மனித வொழ் க்லகயில் பல கிரகங் களில் திட்டவட்டமொன வதொழலமயின்
கொலம் ") என்பதகும் . யொவரொ ஒருவருக்கு வொழ் க்லகயில் வமொ மொன கொலம்
நடக்கும்

வபொது

அது

சதொடர்புலடயதொகக்

இந்திய

வஜொதிடத்தில்

கருதப் படும்

வபொது

உள் ள

கிரகங் களுடன்

இந்த ்

ச ொல்

பயன்படுத்தப் படுகிறது.
படம் 12: ஒன்றுக்குப் பூஜியப் சபொருத்தத்தின் எடுத்துக்கொட்டு
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இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயின்

சபொருத்தம்

இன் றி

பன் சமொழிய ்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுங் கள்
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுங் களுடன்

இருப் பது

இந்வதொச ொல் வ்லலலய

ச ொல் வலலயின்

கட்டுப் படுத்துகிறது.

ஒற் லற

ஒரு

வளத்லத

பன் சமொழி

பகுதியொக

இருப் பலதக்

உருவொக்கும்

சமொழிகலள

சுதந்திரமொக இலணக்க அனுமதிக்கும் கருத்துருக்களில் கவனம் ச லுத்தும்
அணுகுமுலற இங் கு முன் சமொழியப் படுகின்றது.
16.7.இந் சதொச ொல் வலலலயப்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

ஒழுங் குபடுத்துதல்
கீவழ

விவரிக்கப் பட்டுள் ள

வவர்டச
் நட்டுகளுக்கும்
பி.டபிள் யூ.என்

தீர்லவ

பயன்படுத்தலொம் .

ஆகியவற் றுக்கு

வலரபடமொக்குவதற் கு
ச ய் யும் வபொது,

எங் கள்

சமொழியின்

ஐ.டபிள் யூ.என்

இலடவயயொன

யு.வக.சிலயப்

ஐ.டபிள் யூ.என்

எந்த

ஒத்தில வுகலள

பயன்படுத்துகிவறொம் .

மற் றும்

யுவகசியின்

மற் றும்

இலத ்

சின் ச ட்டுகளுக்கு

இலடயில் மூன் று வலகயொன சதொடர்புகலள வலரயறுக்கிவறொம் . அலவ:
• குழு A.
இந்வதொச ொல் வலலயில் ஒரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம் யு.வக.சியில்
ஒரு

ஒற் லற

ச ொல் வலலயுடன்

கருத்லதக்

சகொண்டிருக்கும் .

ஒன்றுக்கு

ஒன்று

இலவ

சபொருத்தத்லதக்

பிரின்ஸ்டன்

சகொண்டிருக்கும்

இந்வதொ ச ொல் வலலயின் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் ஆகும் .
• குழு B.
இந்வதொச ொல் வலலயில்

பல

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் கள்

யு.வக.சியில் ஒரு ஒற் லற கருத்ருலவக் சகொண்டுள் ளன. இலவ பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலயுடன் பலவற் றிற் கு ஒன்று என்ற சபொருத்தல
் தக் சகொண்டுள் ள
இந்வதொச ொல் வலலயின் ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் ஆகும் ,
• குழு C
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இந்வதொ ச ொல் வலலயின் ஒரு ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்திற் கு
யுவகசியில் அதற் கு இண்லமயொன ஒரு கருத்துரு இல் லொமல் இருக்கும் . இந்த
இந்வதொச ொல் வலலயின்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமம்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன் ஒன்றுக்குப் பூஜ் ஜியப் சபொருத்தத்லதக் சகொண்டிருக்கும் .
இந்வதொச ொல் வலலலய
இலணப் பதற் கொன

பிரின்ஸ்டன்

முன் சமொழியப் பட்ட

ச ொல் வலலயுடன்
அணுகுமுலற

கீவழ

ச ொல் வலலயுடன்

இந்வதொ

உருவொக்குவதில்

கவனம்

விளக்கப் பட்டுள் ளது,
1. யுவகசி அலமக்கவும்
இந்த

நடவடிக்லக

ச ொல் வலலலய
ச லுத்துகிறது.

பிரின்ஸ்டன்

ஒழுங் குபடுத்த
பிரின்ஸ்டன்

பயன்படுத்த,

ச ொல் வலலப்

யு.வக.சி

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
இலதசயொட்டி

யுவகசி

ச ொல் வலலயின்
பிரின்ஸ்டன்

UKC-ஐ

படிநிலலலய ்

ொதகமொகப்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயிலிருந்து

குழுமங் கலளப்

பயன்படுத்துகின்றது.

கருத்துருகளுடன்

ஒழுங் குபடுத்தப் பட்ட

இந்வதொ

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்துடன் சதொடர்புலடய

ச ொல் வலலயின்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமத்லத

இலணக்கும் என்பலத உறுதி ச ய் கிறது. வமலும் , (எனவவ) யு.வக.சிக்கு
பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

சபொருந்தொத

குழுமங் களுக்கு

இந்வதொச ொல் வலல

யு.வக.சி

புதிய

யு.வக.சி

அலடயொள எண்கலள (ஐடிகலள) உருவொக்க உதவுகிறது.
2.

இந்வதொ

ச ொல் வலல

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள

வலகப் படுத்தவும்
வமவல குறிப்பிடப் பட்ட இலணப் பு வலககளின் (A, B மற் றும்

C)

அடிப் பலடயில் இந்வதொ ச ொல் வலலயின் சமொத்த ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்
குழுமங் கலள வலகப் படுத்தவும் . இந்த படி இந்வதொ ச ொல் வலல மற் றும்
பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலக்கு இலடயிலொன கருத்துக்களின் தன் லமலய
அறிய அனுமதிக்கிறது.
3.

குழு

A

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள ்

ச யல் முலறப்

படுத்தவும்
இந்வதொ ச ொல் வலலயின் குழு A ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள்
பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலயுடன் ஒழுங் குபடுத்தப் பட்டுள் ளன. எனவவ இலத
யுவகசியில்

இறக்குமதி

ச ய் யலொம் .

எனவவ

இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்
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மீதமுள் ள

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கள்

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலக்குப் புதிய கருத்துருக்களொக இருக்கலொம் .
குழு B ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கலள ் ச யல் முலறப் படுத்தவும்
குழு B ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கலள ஆய் ந்தவபொது, இது 454
துலணக் கிலளகளின் சதொகுப் பு என்பது கண்டறியப் பட்டது. ஒவ் சவொரு
துலணக் கிலளயின் மூல உறுப் பு யுவகசியிலும் சதொடர்புலடய கருத்லதக்
சகொண்டுள் ளது. ஒரு சுவொரஸ்யமொன உற் றுவநொக்கு என்னசவன்றொல் , இந்திய
கிலளகளுக்கும்

ஆங் கிலத்திற் கும்

இலடயிலொன

ச ொல் ொர்

இலடசவளிகளின் தன்லமலயப் ஆய துலணக் கிலளகளின் அகலமுலதயும்
ஆழத்லதயும் பயன்படுத்த இயலும் .
5.

குழு

சி

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் கலள ்

ச யல் முலறப்

படுத்தவும்
குழு C-இலிருந்து எந்த ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமத்லதயும் குழு A
ஒருசபொருள் பன் சமொழியதிற் கு
வ ொதித்து

குழந்லதயொக

கண்டறியப் பட்டது.

குழுமங் கள்

எனவவ

பிரின்ஸ்டன்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

9,174

இருக்க

இயலம்

என்பது

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

ச ொல் வலலயுக்குப்
குழுமங் கள்

புதிய

என்றும்

3021

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கங் கள் இந்வதொ ச ொல் வலலயின் பிற
ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கங் களுடன் எந்த சதொடர்பும் இல் லல
என்றும் கண்டறியப்பட்டது.
16.8. முடிவுகள்
ற் று ் C குழுக்கைின் அடிப் பணடயில் UKC ஐப் பயன்படுத்தி

A, B

இந்வதொ ச ொல் வலல
கருத்துரு

ற் று ் பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலக்கு இணடயிலொன

மபொருத்தங் கணை

ச ொல் வலல
ஒழுங் கண ப் பு

ற் று ்

அட்டவணை

I

முன்ணவக்கிறது.

இந்வதொ

பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலக்கு இணடயிலொன இறுதி

ம ொழியியலொைர்கைொல்

ெரிபொர்க்கப் பட்டது.

முடிவுகணை

கீவழ விரிவொகக் கருதுவவொ ் .
அட்டவலண 1: யு.வக.சிலயப் பயன்படுத்தி இந்வதொ ் ச ொல் வொலல. மற் றும்
பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலகளுக்கு இலடவய கருத்துரு சபொருத்தங் கள்

குழுக்க
ள்

இந்வதொச ொல் வ
லல
#ஒருசபொருள் பன்

யுவகசி
#கருத்துருக்

#புதிய

சமொழியக்
குழுமங் கள்

கள்

கருத்துருக்
கள்

பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலல
#புதிய
ஒருசபொருள் பன்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

402

A

11,212

11,212

B

12,048

454

C

12,195

சமொத்த
ம்

35,455

0
11,666

0
11,594

சமொழியக்
குழுமங் கள்
0
11,594

9,174

9,174

20,768

24,290

• குழு A.
இந்வதொ ச ொல் வலலயில் 11,212 குழு A ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள்
உை் ைன

ற் று ்

யுவகசி

சபொருத்தமொன

11,212

கருத்துக்கணைக்

மகொை்டுை் ைது. எனவவ இந்தி என்ற புதிய ம ொழியொக இந்வதொ மெொல் வணல
யுவகசியில் இறக்கு தி மெய் யப் படுகிறது. பட ் 13 யுவகசியில் “unborn” என்ற
கருத்துருவின்

ஒழுங் கண ப் ணபக்

கொட்டுகிறது.

இங் வக,

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமதிற் கும் கருத்துருக்கு ் இணடயில் ஒன்றுக்கு
ஒன்று

மபொருத்த ்

உை் ைது.

கருத்துரு

ஒவ் மவொரு

ம ொழிகைின்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களுடன் இணைக்கப் பட்டுை் ைது.
படம் 13: குழு A ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் களின் ஒழுங் குபடுத்தம்

குழு B
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இந்வதொ ச ொல் வலலயில்
குழுமங் கள்

உள் ளன.

12,048 குழு B ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

யு.வக.சி

454

கருத்துருக்கலளக்

சகொண்டுள் ளது.

மீதமுள் ள 11,594 கருத்துருக்கள் யு.வக.சிக்கு புதிய கருத்துருகள் ஆகும் . வமலும்
இந்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

11,594

ச ொல் வலலயில்
அலடயொளம்

புதிய

குழுமங் கள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

கொணப் பட்ட

புதிய

பிரின்ஸ்டன்

குழுமங் கள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

ஆகும் .

குழுமங் கள்

ச ொல் வொர் இலடசவளிகளொ இல் லலயொ என்பலத ஆரொய் வவத இங் குள் ள
ஆரொய் சி
்
வகள் வி. 454 துலணக் கிலளகலள ஆய் வலதயும் ச ொல் ொர்
இலடசவளிகளொக

விலளயும்

பகுதிகலள

அலடயொளம்

கொண்பதும்

ச ய் யப் படும் என்று நம் பப் படுகிறது. படம் 14 யுவகசியில் “holy place” என்ற
கருத்துருவின்

ஒழுங் கலமலபக்

கொட்டுகிறது,

ஒவ் சவொரு

சமொழியிலிருந்தும்

ஒரு

சி.சி.யில்

ஒரு

கருத்து

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்

குழுமங் களுடன் இலணக்கப் பட்டுள் ளது. அலடயொள எண் (ஐடி)-11111ஐக்
சகொண்ட புதிய கருத்லத ் வ ர்ப்பதன் மூலம் யுவகசி பலவற் றிற் கு ஒன்று
என்ற சபொருத்தத்திற் குத் தீர்வுகொண்கிறது.
படம் 14: குழு B ஒருசபொருள் பன் சமொழியக் குழுமங் கள் ஒழுங் கலமப் பு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

404

. குழு C
இந்வதொச ொல் வலலயில்

குழு

12,195

C

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் உள் ளன. யு.வக.சிக்குத் சதொடர்புலடய
கருத்துக்கள்
புதியலவ.

எதுவும்
இந்த

இந்வதொச ொல் வலல

இல் லல. எனவவ 9,174 கருத்துருக்கள்
கருத்துக்களில்

3021

கருத்துருக்களுடன்

கருத்துருக்கள்

யு.வக.சிக்கு
பிற

உள் ளடக்குசமொழிய

32,434

உறலவக்

சகொண்டிருக்கவில் லல. எனவவ, 9,174 ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள்
பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலக்கு

புதியலவ;

வமலும்

அலவ

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலக்கொன ச ொல் ொர் இலடசவளிகளொ என்பலத ஆரொய வவண்டும் .
படம்

15

யுவகசியில்

ஒழுங் கலமப் லபக்

ஒரு

கொட்டுகிறது.

கலொ ் ொர ்

சிறப் புக்

உள் ளங் குசமொழிய

கருத்துருவின்

உறவு

இல் லொமல்

யு.வக.சி, சி.சி.யில் ஒரு புதிய கருத்லத ் வ ர்த்துள் ளது மற் றும் சமொழிகளுடன்
இலணக்கப் பட்டுள் ளது.
படம் 15: குழு C ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் கள் ஒழுங் கலமப் பு
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பிரின்ஸ்டன் ச ொல் வலலலயப் வபொலவவ, இந்வதொச ொல் வலலயில் ,
பல் சபொருள்

ஒருசமொழியத்தின்

(polysemy)

பல் வவறு

வநர்களும்

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளன (Peters and Peters, 2000). பல் சபொருசளொருசமொழிய
4906 ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழுமங் கள் ஒருச ொல் வபொலியியல் , சிறப் பு
பல் சபொருசளொருசமொழியம் , ஆகுசபயர், உருவக பல் சபொருசளொருசமொழியம்
அல் லது கூட்டு பல் சபொருசளொருசமொழியம் ((Freihat et al.,. 2016). இருப் பினும் ,
இது

திட்டத்தின்

எல் லலக்கு

சவளிவய

இருப் பதொல்

இது

வமலும்

ச யல் படுத்தப் படவில் லல.
16.9. முடிவு மை் றும் எதிர்கொல ஆய் வுகள்
இந்த இயல்

பன் சமொழி வளங் கலள உருவொக்குவதற் கொன ஆரம் ப

கட்டத்லத மலிவொன மற் றும் விலரவொன வழியில் விவரிக்கிறது. இந்திய
சமொழிகளின் ச ொல் ொர் வளமொன இந்திய ச
்
ொல் வலலலய பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலயிலிருந்து வவறுபடுத்தி இந்வதொ ச ொல் வலலக்கும் பிரின்ஸ்டன்
ச ொல் வலலக்கும்

இலடயில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியக்குழும

தற் வபொது
இலணப் புகளின்

இருக்கிற
அனுகூலத்லத

பயன்படுத்தும் அணுகுமுலற இங் கு முன் சமொழியப் பட்டுள் ளது.
இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

ச ொல் லனொக்கம்

பல் சபொருசளொருசமொழித்திற் கும்
இந்வதொச ொல் வலலயிலிந்து

ஆனொல்

சிக்கல் களுக்கும்

கவனக்குவிப் பு ் ச ய் வதற் குப் பதிலொக

ஒரு

கருத்துருலவ

யுவகசியில்

ஒரு

கருத்துருவுக்கு சபொருத்துவதில் முழு கவனம் ச லுத்தப் பட்டது. பிரின்ஸ்டன்
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ச ொல் வலலயுடன்
சமொழிகலள

இந்வதொ

ச ொல் வலலயின்

இலணக்க

ஒழுங் கலமப் பு

உதவுகிறது.

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளுக்கு

இலடயில்

ஒரு

இல் லொமல் ,

வமலும்

சமொழியின்

கருத்துருக்களுக்கு

இலடயில் ஒரு சபொருண்லம வலலயலமப் லப (semantic network) யுவகசி
உருவொக்குவதொல் நொம் பல சமொழிகலள ஒருங் கிலணக்க முடியும் . இந்வதொ
ச ொல் வலலயில்

அதிகமொன

திட்டமிடப் பட்டுள் ளது.

படம்

இந்திய
11

சமொழிகலள

எதிர்பொர்த்த

ஒருங் கிலணக்க

ஒழுங் கலமப் பின்

மொதிரி

வலரபடம் . படம் 11இல் , ஆங் கிலம் மற் றும் இரண்டு இந்திய சமொழிகளொன
மலலயொளம்

மற் றும்

இந்தி

ஒருசபொருள் பன் சமொழிக்குழுமங் களுடன்

சமொழிகளின்
கருத்துருக்கள்

இலணக்கப் பட்டுள் ளன.
படம்

11:

யுவகசிலயப்

பயன்படுத்தி

பிரின்ஸ்டன்

ச ொல் வலலயுடன்

இந்வதொச ொல் வலலயின் ஒழுங் கலமப் பு

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

407

இயல் 17
தமிழ் க் கொட்சி மூலப் சபொருண்லமயியல் ச ொை் களஞ் சியம்
17.1.. அறிமுகம்
தமிழ் க் கொட்சி மூலப்சபொருண்லமயியல் ச ொற் களஞ் சியம் (Tamil Visual
Onto-thesaurus (TVOT or simply VOT)) என்பது தமிழ் ச
்
ொற் சபொருண்லமயியல்
துலறயில்

நீ ண்டகொலமொக

நடவடிக்லகயின்

நலடசபற் ற

விலளவொகும் .

ஒரு

விரிவொன

இவ் வொரொய் சி
்

ஆரொய் சி
்

தமிழ் க்கொட்சி

மூலப் சபொருண்லமயியல் ச ொற் களஞ் சியம் என்ற நிலலலய அலடவதற் கு
முன் பு

பல

கட்டங் கலள

கடந்து

வந்துள் ளது.

ச ொற் களஞ் சியத்திலிருந்து தமிழ் ் ச ொல் வலலக்கொன

இது

தமிழ்

நமது பயணத்லத

சித்தரிக்கிறது. இது ஒரு அகரொதி, ச ொற் களஞ் சியம் மற் றும் ச ொல் வலல
ஆகிய

மூன் றில்

கிலடக்கும்

ஒருங் கிலணக்கும்

ஒரு

அலனத்து

ச ொல் ொர்

வலகயொன

வளமொகும் .

தகவல் கலளயும்

இந்வதொச ொல் வலலத்

திட்டத்தின் கீழ் உருவொக்கப் பட்ட திரொவிட ச ொல் வலலகளின் ஒரு பகுதியொக
அலமயும் தமிழ் ் ச ொல் வலல ஆங் கில ் ச ொல் வலலயில் கொணப் படும்
மூலப் சபொருண்லமயியல்
பொரம் பரியத்தில்

அடிப் பலடயில்

அலமந்தது.

சித்தரிக்கப் பட்டுள் ள

இது

இந்தியப்

நிகண்டு
பொரம் பரிய

கருத்தொக்கத்லத கவனத்தில் சகொள் ளவில் லல. எடுத்துக்கொட்டுகளொக ஆறு
வலகயொன சுலவகள் , ஒன்பது வலகயொன கிரகங் கள் (கிரகொம் கள் ), ஏழு
வலகயொன மண்டலங் கள் (ஒரு வலக பிரிவு), 15 திதிகள் ( ந்திரனின் 15
கட்டங் கள் )

வபொன்றலவ

அடிப் பலடயிலொனலவ.
ச ொல் வலலயில்

இந்தியப்
ஆங் கில ்

நிகண்டுகளில்

கொட்சிப் படுத்தலுக்கு
ச ொல் வலலயிலிருந்து

பொரம் பரிய
ச ொல் வலல

சித்தரிக்கப் பட்டுள் ள

வொய் ப்புகள்
நீ ட்சி

குலறவு.

சநறிமுலறயில்
முயற் சிகள்

வமற் சகொள் ளப் பட்டொலும்

அது

அடிப் பலடயிலொன
கருத்துருக்களின்
வமலும்

உருவொக்கப் பட்ட

ச ொல் வலல பல ச ொல் ொர் இலடசவளிகலளக்
வநர்ச ய் வதற் கொன

கருத்துருவொக்கம்

இந்தி
தமிழ் ்

சகொண்டுள் ளது. இலத
இந்வதொச ொல் வலலயில்

திருப் திகரமொக

அலமயவில் லல.

இந்தியிலிருது இந்திய சமொழிகளுக்கு ச ொல் வலலலய நீ டிப் பது

ரியொன

சநறிமுலறயல் ல. ஒவ் சவொரு இந்திய சமொழிக்கும் ச ொல் வலல தனியொக
உருவொக்கப் பட்டு

அலவ

இலணக்கும் முலறதொன்

இலணக்கப் படவவண்டும் .

ச ொல் வலலகலள

ரியொன சநறிமுலற; நீ ட்சி சநறிமுலற குலறப் படு
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உள் ளது. இதுவலர உருவொக்கப் பட்ட இந்வதொ ச ொல் வலலலய ஆய் ந்தவபொது
குலறபொடுகள்

சவளிப் பலடயொகத்

சதரிந்தன.

இந்தி

ச ொல் வலலலய

அடிப் பலடயொகக் சகொண்ட ஒரு ச ொல் வலலலய தமிழுக்கு உருவொக்குவது
குலறபொடு உள் லதும் கொல விலரயம் உள் ளதும்
ச ொல் வலலலயப்

பயன்படுத்தி

ஆகும் . இது தவிர இந்தி

தமிழ் ்

ச ொல் வலலலய

உருவொக்குவதற் கொன நீ ட்டிப் பு அணுகுமுலற திரொவிடக் கருத்தொக்கத்லத
நிலறவவற் ற இயலொது. தனித்தனி ் ச ொல் வலலகலள உருவொக்குவதற் கும்
அவற் லற ஒன்றொக இலனப் பதற் கும் இலணப் பு அணுகுமுலற விரும் பத்தக்க
அணுகுமுலறயொக

இருந்திருக்கும் .

மூலப் சபொருண்லமயியல்

தற் வபொலதய

ச ொற் களஞ் சியம்

இந்திய

தமிழ் க்கொட்சி

மற் றும்

திரொவிடக்

கருத்தொக்கத்லத அடிப் பலடயொகக் சகொண்டது மற் றும் இலத உருவொக்கும்
ச யல் முலற ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் எளிலமயொனது. அலனத்து திரொவிட
சமொழிகலளயும்

இலணக்கும்

வலகயில்

இலதப்

சபொதுவொன ஒன்றொக

மொற் றும் திட்டம் லகயில் உள் ளது.
17.2.மூலப் சபொருண்லமயியல்
ச ொல் ொர்

அறிவின்

உருப் படுதத்தில்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

மிகவும் பயனுள் ளதொக இருக்கும் . ச ொல் ொர் சபொருண்லமயியல் மற் றும்
இயற் லக சமொழி ச யலொக்கம் (natural language processing (NLP/என்.எல் .பி)
ஆகியவற் றில்
கொரணமொக

புதுப் பிக்கப் பட்ட
இருக்கலொம் .

சவளிப் படுத்தும்

கருத்து

ஆர்வம்

ஒரு

இத்தலகய

ச ொல் லின்

அல் லது

ஆரொய் சி
் களுக்கு

சபொருண்லம

கருத்தினொல்

ஓரளவு

அது

ஆக்கிரமிக்கப் பட்ட

மூலப் சபொருண்லமயின் நிலலயொல் தீர்மொனிக்கப் படுகிறது. ஒரு ச ொல் லின்
அர்த்தங் களில் ஒன்லற மிகக் குலறவொக உருப் படுத்தம் ச ய் வது (i) அலத
அ ச
்
ொல் லின்ன் பிற அர்த்தங் களிலிருந்து வவறுபடுத்துவது, (ii) அதிலிருந்து
நிகழ் தத
் க்கூடிய

சில

அனுமொனங் கலளக்

ச ொற் களின் சபொருளுடன் அதன்

அறிதல்

மற் றும்

பிற

(iii)

ஒற் றுலமலய உருப் படுத்தம் ச ய் தல்

என்பனவற் லறக் குறிக்கும் ((Busa, et al.. 2001: 31). இந்த வநொக்கத்திற் கொக
மூலப் சபொருண்லமயியல்
எடுத்துக்கொட்டொக,

ஆங் கிலத்தில்

சபொறுத்தவலர, அதன்
சகொறிக்கும்

பிரொணி'

சுட்டிக்கொட்டும்
வமலும் ,

அவத

உருப்படுத்தம்

பயனுள் ளதொக
(மவுஸ்)

mouse

சபொருளின் குலறந்தபட்
என்ற

அர்த்தத்லத

என்ற

இருக்கும் .
ச ொல் லலப்

உருப் படுத்தம்

'சிறிய

'கணினிகளுக்கொன

சிறிய

ொதனம் ' என்ற அர்த்தத்திலிருந்து வவறுபடுத்த வவண்டும் .
உருப் படுத்தத்தொல்

ஒரு

சகொறித்துண்ணியொக

இருப் பது
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பொலூட்டியொக இருப்பலதக் குறிப் பலதயும் 'சிறிய சகொறித்துண்ணி' என்ற
அர்த்தம் சகொள் ளப்படும் mouse ஏன்பது பொலூட்டிகளின் துலண வலகயொக
இருக்கிறது என்ற உண்லம அடிப் பலடயில் dog (’நொய் ’), அல் லது cat (’பூலன’)
வபொன்ற பிற ச ொற் களின் அர்த்தத்துடன் பகிர்ந்து சகொள் கிறது என்பலதயும்
அறிய முடியும் .. இவ் வொறு முலப்சபொருண்லமயியல் கள் என்பது ச ொல் ொர்
அறிலவ

ரியொகக் குறிக்கும்

க்திவொய் ந்த முலறயொன கருவிகள் ஆகும் .

ச ொல் லின் அர்த்தங் கள் உண்லமயில் மூலப் சபொருண்லமயியல் வலககளின்
அடிப் பலடயில்

வலகப் படுத்த

வவண்டிய

உள் ளனலவகளொக

(entities)

கருதலொம் . இந்தக் கண்வணொட்டத்தில் , சகொடுக்கப் பட்ட அர்த்தத்லத ஒரு
குறிப் பிட்ட

வலகக்கு

ஒதுக்குவதன்

மூலப் சபொருண்லமயியல்
வலககளுக்கிலடவயயொன

மூலம்

விவரிக்க

கட்டலமப் பொனது,
உறவுகளின்

முடியும் .
அவற் றின்

அடிப் பலடயில்

அர்த்தங் களுக்கு

இலடயிலொன உட்படுத்தலலக் கணக்கிடும் . ஒவர மூலப் சபொருண்லமயியல்
வலகலயப் பகிர்வது ச ொல் அர்த்தங் களுக்கு இலடயிலொன ஒற் றுலமக்கு
கொரணமொக இருக்கலொம் (Busa et al 2001: 31).
17.3. மூலப் சபொருண்லமயியல் சகொட்பொடுகள்
உள் ளடங் குசமொழியம் மற் றும் அதன் விலளவொன வலகப்பொட்டியல்
(taxonomy) ஆகியலவ மூலப் சபொருண்லமயியலின் அடிப்பலட கட்டுமொன
சதொகுதிகள்

ஆகும் . உள் ளடங் கு சமொழியம் என்பது குறிப் பிட்ட மற் றும்

சபொதுவொன ச ொற் களுக்கு இலடயில் உள் ள உறவொகும் , அதொவது முந்லதயது
பிந்லதயவற் றில் அடக்கப் பட்டுள் ளது. ஒவர உள் ளடக்குசமொழியின் (hypernym)
உள் ளடங் குசமொழிகளொக
உள் ளடங் குசமொழிகள்

இருக்கும்

ச ொற் களின்

சதொகுப் பு

இலண-

(co-hyponyms) ஆகும் . எடுத்துக்கொட்டொக, பசு ‘cow’

மற் றும் விலங் கு ‘animal’’ என்ற ச ொற் கலள எடுத்துக் சகொள் வவொம் . அது ஒரு

பசு 'that is a cow’ மற் றும் அது ஒரு எருலம ’ 'that is a buffalo' என்ற கருத்துலரகள்
(propositions) ஒருதலலப் பட் மொக அது ஓரு விலங் கு 'that is an animal' என்பலத
உட்படுத்தும் . விலங் கு ‘animal’ என்பதுடன் பசு ‘cow’ மற் றும் எருலம ‘buffalo’
ஆகியவற் றுக்கு இலடயிலொன உறவு என்பது உள் ளடங் குசமொழியம் ஆகும் ;
மற் றும்

பசு

‘cow’

உள் ளடங் குசமொழிகள்

மற் றும்
ஆகும்

உள் ளக்குசமொழியின்
உள் ளடங் குசமொழிகளுக்கு

எருலம
மற் றும்

உள் ளடங் கு
இலடயில்

‘buffalo’’
அலவ

ஆகியலவகள்
விலங் கு

சமொழிகளொகும் .
உள் ள

உறவு

இலண-

‘anima’

என்ற

இலண-

இணக்கமின்லம
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அல் லது

(incompatibility)

எதிர்ப்பு

உறவு

(opposition

அலழக்கப் படுகிறது. உள் ளடங் குசமொழியமும்
கூட்டொளி இணக்கமின்லமயும்
அடிப் பலடயொன

அடுக்கு

மற் றும்

என்று

relation)

அதன் இயல் பொன

ச ொற் சறொலக கட்டலமக்கப் பட்டிருக்கும்

உறவுகளொகும்

என

லிவயொன்ஸ்

(1977),

விவரிக்கிறொர். வலகப் பொட்டியல் ச ொல் ொர் படிநிலலகள் உள் ளடங் குசமொழி
மற் றும்

இணக்கமின்லம

உறவுகளொல்

கட்டலமக்கப் பட்டுள் ளன

என்று

லிவயொன்ஸ் (1977) கருதுகிறொர். உள் ளடங் கு உறவு ச ொற் சறொலகயின் மீதும்
ச ொற் சறொலகக்குள்
கட்டலமப் லபத்

குறிப் பிட்ட

களங் களுக்குள் ளும்

திணிக்கிறது;

வரில முலறலய

முலறயொக

மற் றும்
ஒரு

கிலள

ஒரு

படிநிலல

ச ொல் லன் களின்

படிநிலல

வலரபடமொக

குறிப் பிடலொம்

(லிவயொன்ஸ், 1977: 295). எந்தசவொரு சமொழியும் எந்தசவொரு கலொ ் ொரத்திலும் ,
அதன் ச ொற் சறொலக உள் ளடங் குசமொழியம் மற் றும் முரண் ஆகியவற் றின்
நிரப் பு

சகொள் லககளின்

அடிப் பலடயில்

கட்டலமக்கப் படொமல்

திருப் திகரமொக இயங் குவலதக் கருத்தில் சகொள் வது கடினம் (லிவயொன்ஸ்,
1977: 300).
ச ொற் கள்

லவத்திருக்கும் மற் சறொரு முக்கியமொன அடுக்குநிலலப்

சபொருண்லம உறவு

சிலனசமொழியம்

அறியப் படு பகுதி-முழு
தலலகீழ்

உறவு,

அறியப் படுகிறது;

என்ற

(meronymy)

வொர்த்லதயொல்

உறவொகும் (part-whole relation). இந்த உறவின்

முழுசமொழியம்

(holonymy)

என்ற

வொர்த்லதயொல்

Wm என்பது Wh என்பதன் சிலனசமொழி என்றொல் , Wh

என்பது Wm என்பதன் முழுசமொழி ஆகும் . அதொவது, லக என்பது உடல்
என்பதன்

சிலனசமொழியொக

இருந்தொல் ,

உடல்

என்பது

லகயின்

முழுசமொழியொகும் . தலல, கழுத்து, மொர்பு, வயிறு, லககள் மற் றும் கொல் கள்
வபொன்ற உடலின் பொகங் கள் உடல் என்பதன் இலண சிலனசமொழிகளொகும் .
பருப் சபொருள் கள்
சபொருள் கலள

மற் றும்
வலரயறுக்க

ச ொற் சறொலகயில்

கலலப் சபொருட்கள்
சிலனசமொழியம்

ஏரொளமொன

ச ொல் லன் கள்

வபொன்ற
உதவும் .
உள் ளன;

உறுதியொன
சமொழிகளின்
பலவற் றின்

அர்த்தங் கலள பகுதி-முழு உறவில் லொமல் சுதந்திரமொகக் குறிப் பிட இயலொது
(Lyons,

1977:

314).

சிலனசமொழிய

(meronymic)

அல் லது

பகுதிசமொழிய

(partonomic) உறவுகள் என்பது வலகப்பொட்டியியல் துலண உறவு வபொல்
எங் கும் நிலறந்த, அடிப் பலடயொகக் கருதப் படும் மூலப்சபொருண்லமயியல்
உறவுகள் ஆகும் (Pribbenow, 2002: 35).
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வலகபொட்டியல் என்பது சபொதுவொக கருத்துருக்களின் வரில முலற
மட்டுவம

கருத்துகளுக்கு

[அதொவது

இலடயிலொன

ஒவர

உறவு

சபற் வறொர்/குழந்லத (parent/child), அல் லது வமல் வகுப் பு/துலணவகுப் பு (superclass/sub-class), அல் லது பரந்த/குறுகலொன (broader/narrower)], ஆனொல் ஒரு
மூலப் சபொருண்லமயியலில் ,

கருத்துருக்களுக்கு

இலடயிலொன

தன் னி ல
்
யொன சிக்கலொன உறவுகள் கூட சவளிப் படுத்தப்படலொம் (X, Y-ஐத்
திருமணம் ச ய் து சகொண்டொர்; அல் லது A, B-க்கு வவண்டி வவலலச ய் கிறொர்;
அல் லது C என்பது D-இல் இருக்கிறது). ஒரு ச ொற் சறொலகயின் ஒரு ச ொல் லின்
ச ொற் சபொருண்லமயிலுக்கு

வலகப் பொட்டியல்

பங் களிப்பு

மூலப் சபொருண்லமயியலில்

ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

உறவுகளும்

அடங் கும் .

சபொருண்லமக்கள ்

இந்த

வளமொன

ச ொற் கலள

உறவுகள்

உட்படுத்த

ச ய் தொலும் ,
வளமொன

தொன்

வவண்டிய

குறிப் பிட்ட

அவசியமின்றி,

குறிப் பிட்ட சபொருண்லமக்கள அறிலவ சவளிப் படுத்த உதவுகின் றன.
மூலப் சபொருண்லமயியல்

ஒரு

வளமொன

உள்

கட்டலமப் லபக்

சகொண்டுள் ளது, ஏசனனில் இது கருத்துருக்களுக்கு இலடயிலொன உறவுகள்
மற் றும்

கட்டுப் பொடுகலள

உள் ளடக்கியது.

ச ொற் சறொலக

மற் றும்

மூலப் சபொருண்லமயியல் என்ற ச ொற் கள் சபரும் பொலும் ஒன்றுக்சகொன்று
மொற் றொகப்

பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

ஆனொல்

இன் னும்

கடுலமயொன

வலரயலற என்னசவன் றொல் , ஒரு ச ொற் சறொலக என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட
களத்தில்

பயன்படுத்தப் படும்

ச ொற் களின்

சதொகுப் பொகும் ;

இலத

ஒரு

வலகப் பொட்டியலொகக் (எ.கொ. படிநிலலயொக) கட்டலமக்க இயலும் . இந்த
வலகப் பொடியல் ,
இலணந்தொல் ,

சில

உறவுகள் ,

கட்டுப் பொடுகள்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

மற் றும்

உருவொகிறது.

விதிகளுடன்
வகுப் புகளின்

நிகழ் வுகளின் குழுமத்துடன் மூலப்சபொருண்லமயியலி\ன் ஒன்றிலணப் பு
கீவழ சகொடுக்கப் பட்டுள் ளபடி ஒரு அறிவுத் தளத்லத உருவொக்குகிறது (Breslin
et al,, 2009: 58):
ச ொற் சறொலக + அலமப் பு = வலகப் பொட்டியல்
வலகப் பொட்டியல் + உறவுகள் , கட்டுப்பொடுகள் மற் றும் விதிகள் =
மூலப் சபொருண்லமயல்
மூலப் சபொருண்லமயியல் + நிகழ் வுகள் = அறிவுத் தளம்
17.4.அரிஸ்டொட்டிலியன் மூலப் சபொருண்லமயியல்
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அரிஸ்டொட்டில்

அறிவியல் ொர்

வலகப் பொட்டியலின்

வரலொற் லறத்

தூண்டினொர். இன் றியலமயொயின்/முக்கியத்துவத்தின் முதல் தத்துவத்தில்
இது கணிக்கப் பட்டுள் ளது. அரிஸ்டொட்டிலின் இயற் லக வரலொறு மற் றும்
தர்க்கம் குறித்த பலடப் புகள் வலகப் பொட்டியல் சகொள் லககலள வகுத்தன.
வலகப் பொட்டியல் அல் லது சபொருட்கலள சபொது இனங் கள் (genera) மற் றும்
இனங் களொகப்

(species)

பிரிப் பது

என்பது

தர்க்கத்தில்

பயனிலலகலள

(predicates) வலகப் படுத்துவதற் கொன ஒரு வழியொகும் ; இது பயனிலலகளின்
பத்து அடிப் பலட வலககளின் வமம் படுத்தல்
தர்க்கத்தின்

நீ ண்ட

பொரம் பரியத்தில்

உருவொக்கப் பட்டது.

ஆகும் . அரிஸ்டொட்டிலியன்

அடிப் பலடக்

(அரிஸ்டொடிலியின்

மூலப் சபொருண்லமயியலும்

முந்திய

கருத்து

விரிவொக

பயன்பொட்டியலும்
இயல் களில்

விரிவொக

விளக்கப் பட்டுள் லன.)
17.5.லநடொவின் ச ொை் களஞ் சிய அகரொதியில் மூலப் சபொருலமயியல்
கிவரக்க

சமொழியில்

ஒரு

ச ொற் களஞ் சிய

அகரொதி

தயொரிப் பதில்

அக்கலற சகொண்டிருந்த நிடொ (1975) பின்வரும் ஒழுங் கலமப் லப குறிப் புப்
சபொருண்லமகள் (referential meanings) அல் லது ச ொல் ொர் கருத்துருக்களின்
தற் கொலிக படிநிலல வலகப் பொடொகத் தருகிறொர் (Nida 1975: 178-186). அவரது
அணுகுமுலற சபொருண்லமக் கூறு ஆய் வு (componential analysis of meaning)
ஆகும் . அவர், "சபொருண்லமக்கூறொய் வு: சபொருண்லமயியல் கட்டலமப் பிற் கு
ஒரு அறிமுகம் " "Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic
Structure"

(Nida

1975)

என்ற

நூலில்

கருத்துருக்களின்

வலகப் பொடுக்

வகொட்பொட்டின் அடித்தளத்லதப் பற் றி விரிவொக விவொதித்துள் ளொர் அவர்
ச ொல் ொர் கருத்துக்கலள நொன்கு பிரிவுகளின் கீழ் வலகப்படுத்தியுள் ளொர்:
உள் ளலவகள் /பருலமகள் , (entities) நிகழ் வுகள் (events), அருவங் கள் (abstracts)
மற் றும் உறவுகள் (relationals).
லநடொ (1975a) குறிப் புப் சபொருளின் (Referential meaning) சபொருளணுப்
பகுப் பொய் விலன
அலமப் லபக்

ஒரு

சமொழியின்

கொண்பதற் குப்

ச ொற் சறொலகயின்

பயன்படுத்துகிறொர்.

சபொருண்லம

ச ொல் லுக்கும்

அதன்

குறிப் புக்கும் (referent) உள் ள சதொடர்புதொன் குறிப் புப் சபொருளொகும் . குறிப் புப்
சபொருள்

இரண்டு

(உணர் சி
் ப்

கொரணிகலள

சபொருளுக்கு

அடிப் பலடயொகக்
எதிரொன)

சகொண்டது.

புலனறிவுப்

அலவ

சபொருளும்

(இலக்கணப் சபொருளுக்கு எதிரொன) குறிப் புப் சபொருளும் ஆகும் . குறிப் புப்
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சபொருள் ஒரு ச ொல் லின் கட்டலமந்த ஒரு கூட்டம் புலன் கூறுகள் (cognitive
features) அடங் கியதொகும் . இப்புலன் கூறுகள் ஒரு ச ொல் மற் சறொரு ச ொல் லில்
இருந்து வவறுபடப் பயன்படுகின்றன. ஒரு சபொருள் பரப் பில் (semantic domain)
அடங் கும்

ச ொற் கள்

தங் களுக்குள்

சபொருண்லமக்

கூறுகலள

சபொருண்லமக்

கூறுகலளக்

வவறுபட

நொம்

உதவும்

இம் முக்கியமொன

கண்டுபிடிக்கவவண்டும் .

சகொண்டிருக்கும்

குறிப் புப்

ஒத்த

சபொருள் கலள

ஒன்றொக ஒரு சபொருள் பரப் பில் அடக்கலொம் . இப் சபொருள் பரப் பின் வதலவ
(Relevanc), பருப் பம் (largeness), படிநிலல அலமப் பில் அதன் ச யற் பொட்டு
நிலல மட்டம் (level of function) ஆகியன சமொழியின் சமொத்த சபொருண்லமக்
கட்டலமப் லபப்

சபொறுத்திருக்கின் றன.

ஒன்றுக்சகொன்று

சதொடர்புலடய

சபொருள் சதொலககளின் சபொருண்லமத் சதொடர்புகளின் விளக்கம் இரண்டு
வவறு

பட்ட

வலகயொன

உறவுகலள

எடுத்துக்சகொள் ளவவண்டும் .

அலவயொவன சவவ் வவறு ச ொற் களுக்கு இலடவய உள் ள சதொடர்புலடய
சபொருள் கள் மற் றும் ஒரு ச ொல் லின் சதொடர்புலடய சபொருள் களுக்கு இலடவய
உள் ள உறவு. ஒரு சபொருள்

பரப்பில் அடங் கும் வவறுபட்ட ச ொற் களின்

சபொருள் கலள நொன்கு வழிகளில் உறவுபடுத்தலொம் . அலவ உள் ளடங் கல்
(inclusion), வமலுறல்

(overlapping), துலணநிலலப் படுதல்

(complementation)

அண்லமப் படல் (contiguity) ஆகியன. உள் ளடங் கல் படிநிலலத் சதொடரில்
தங் களுக்குள் சதொடர்புள் ள மற் றும் அலவ அடங் கியுள் ள சபொருளிலிருந்து
குலறந்தது ஒரு வவறுபடுத்தும் சபொருளணு கூடுதலொக உள் ள சபொருள் கள்
அடங் கிய சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ. விலங் கு:பொலூட்டி). வமலுறல் ஒரு
படிநிலல

மட்டத்தில் ,

மரபுப் படி

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

என்று

அறியப் படும் மற் றும் அவற் றின் வமலுறல் சதொகுதிலய உருவொக்கும் (எ.கொ.
சகொடு:அளி, கொய் ் ல் :சுகக்வகடு). துலணநிலல சபொருள் களின் சதொகுதிகள்
மூன் று முக்கிய வழிகளில் சதொடர்புலடயன. அலவ எதிர்நிலல ் ச ொற் கள்
(opposites)
(reversies)

(எ.கொ.
(எ.கொ.

சபரிது:சிறிது),
கட்டு:அவிழ் ),

திருப் புப் சபொருள்

மறுதலல ச
்
ொற் கள்

நிலல ்

ச ொற் கள்

(conversies)

(எ.கொ.

வொங் குதல் : விற் றல் ) ஆகியன. ஒரு படிமட்டத்தில் கூடுதல் சபொருள் ஒப் புலம
உள் ள அவத மயம் குலறந்தது ஒரு முக்கிய சபொருளணுவொல் குறிப் பிடத்தக்க
விதத்தில்

வவறுபடும்

சபொருள் கள்

ஒரு

அண்லமப் பட்ட

சதொகுதிலய

உருவொக்கும் (எ.கொ. நொற் கொலி: சபஞ் சு:ஸ்டூல் :வ ொபொ).
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ஒரு

ச ொல் லின்

சதொடர்புபடுத்தலொம் :

வவறுபட்ட
ஆக்கம்

சபொருள் கலள

நொன்கு

வழிகளில்

மொற் றீடு/இடப் சபயர் சி
்

(derivation),

(replacement), உருவகநீ ட்சி (figurative extension) மற் றும் புறஎல் லலக்வகொலவ
(peripheral

அடிப் பலடப்

clustering).

அதனின்றும்

சபொருளின்

சபறப் பட்ட வவறு சபொருள்

சபொருளணுக்கலள

பரப் லப ்

ொர்ந்த சபொருளில்

அடக்குவது ஆக்கமொகும் (எ.கொ. கொதல் : கொதலன்). அடிப் பலடப் சபொருளின்
குலறந்தது

ஒரு

சபொருளணுவொல்

சபொருள்

பரப் பில்

சபரிய

மொற் றம்

விலளவிக்கொமல் இடப் சபயர் சி
் ச ய் வது மொற் றீடொகும் (எ.கொ. ரொஜொ:ரொணி).
சபரிதும்

வவறுபட்ட

சபொருள்

பரப் புகளில்

அடங் கும்

அடிப் பலடப்

சபொருளுக்கும் உருவகப் சபொருளுக்கும் உள் ள சதொடர்லப ் சில துலணப்
சபொருளணுக்கள்

(supplementary

அல் லது

components)

திருப் பிப்

சபொருள்

சகொள் ளப் பட்ட சபொருளணுக்கள் (reinterpreted diagnostic components) வொயிலொக
நிறுவுவது சபொருளின் உருவக நீ ட்சியொகும் (எ.கொ. நரி:தந்திர ொலி). லமயப்
சபொருளுடன் (central meaning) சதொடர்புலடய அல் லது அத்துடன் சிலப் சபொதுப்
சபொருளணுக்கலளக் சகொண்டு தங் களுக்குள் சதொடர்புலடய புற எல் லலப்
சபொருள் கலளக் வகொலவப் படுத்துதல் புற எல் லலக் வகொலவயொகும் (எ.கொ.
சகட்டியொன வதொல் , சகட்டியொன பொல் இவற் றில் வரும் சகட்டி).
லநடொ (1975b:152) பின் வருமொறு கூறுகிறொர்: சபொருள்
பலவலக ்

ச ொற் வ ர்க்லகயின்

சபொருண்லமக்

ஆய் வு

குறியீடுகளின்

நம் லம

வகுப் புகலள

உணர்த்தும்

நொன்கு

அடிப் பலட

இனங் கண்டுசகொள் ளத்

தூண்டும் . இவ் வகுப்புகளில் அடங் குபலவ: 1. குதிலர, மரம் , இலல, சூரியன்,
மலல வபொன்ற ‘பருப் சபொருள் கள் (objects)’, 2. ஆடுதல் , நடத்தல் , சவட்டுதல் ,
தள் ளுதல் , வபொதல் , இருத்தல் , புரள் தல் , வபொன்ற ‘நிகழ் வுகள் (events)’, 3. அ)
சிவப் பு,

நீ லம் ,

சின்னது,

பல,

ஒன்று,

இரண்டு

(பருப் சபொருள் களின்

அருவங் கள் ), ஆ) விலரவு, சமல் ல, ஒருதடலவ, இரண்டுதடலவ, அடிக்கடி
(நிகழ் வுகளின் அருவங் கள் ), இ) கடினம் (எ.கொ. கடினமொன பொலற, கடினமொன
வவலல),

மிருது

(எ.கொ.

மிருதுவொன

வகொட்டு,

மிருதுவொன

வவலல)

(பருப்சபொருள் கள் அல் லது நிகழ் வுகள் என்பதன் அருவங் கள் ) அல் லது ஈ) மிக
(எ.கொ.) மிகப் பல) சரம் ப (எ.கொ. சரம் ப சின்ன), சவகு (எ.கொ. சவகு விலரவு)
(அருவங் களின்

அருவங் கள் )

இவற் லறத்

சதொடர்புபடுத்த

உதவும்

‘சதொடர்பன் கள் ’ (events)’, எ.கொ. அ) பருப்சபொருளுடன் பருப் சபொருள் : ஜொனும்
பில் லும் ,

வீட்டிலுள் ள

மனிதர்கள் ,

வமலஜ

வமலுள் ள

புத்தகம்

ஆ)
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பருப் சபொருளுடன்
குலரப் பு

நிகழ் வு:

பறக்கும்

மனிதர்கள் ,

வவட்லட

இ) நிகழ் வுடன் நிகழ் வு: ஓட்டமும் குதிலரயும் , நீ

பருப் சபொருளுடன்

அருவம் :

சபொருளின்

அழகு,

நொய் களின்

் லில் சவற் றி; ஈ)

வரொஜொவின்

நிறம்

உ)

அருவத்துடன் அருவம் : வமொ மும் வ ொம் பலும் , பரிசுத்தஅழகு. இந்த நொன்கு
அடிப் பலடப்

சபொருண்லம

வகுப்புகளும்

எல் லொ

சமொழிகளிலும்

கொணப் படுவதுடன் எல் லொ வலகயொன ச ொல் லுருக்களுக்கு இலடவய உள் ள
சபொருள்

சதொடர்லப

ஆய் வதற் கும்

அடிப் பலடயொக

அலமயும்

என்றும்

வதொன்றுகின்றது.”
லநடொ கிவரக்கப் புதிய வவதொகமத்திற் கு ஒரு புதிய அகரொதி உருவொக்க
முலனந்து

அலத

அலகுகளின்

நிலறவவற் றியுள் ளொர்.

அகர

வரில

நிரக்கில்

இது

சபொருள் கலள ்

அல் லொமல்

சபொருள்

ச ொல்

பரப் பின்

அடிப் பலடயில்

முலறப் படுத்தும் . சவவ் வவறு சபொருண்லம அலகுகளின்

சதொடர்பொன

அர்த்தங் களின்

அடிப் பலடயில்

சபொருள்

பரப் புகள்

பகுக்கப் பட்டுள் ளன. வதலவயொன சபொருளணுக்கலளக் கொணுவதில்
சபொருள்

பரப்புகள்

கொணுவதில்

ஒரு

ஒருசபொருள்

பகுக்கப் பட்டுள் ளன.

சபொருள்

பரப் பின்

சதொகுதியும்

சபொருளணுக்களின்

வதலவயொன

குறிப் பு

தம் முள்

நுட்பம்

சபொருள் கலளக்
சபொதுவொக

அடக்கியுள் ள

எண்ணிக்லகவயொடு

ஒரு
எந்த

சபொதுவொன

தகவுப் சபொருத்தம்

சகொண்டிருக்கும் . இந்த அகரொதி முக்கியமொக சமொழிகளுக்கு இலடவய உள் ள
சபொருளணு

அடிப் பலடயிலொன

வவறுபொடுகலள

அறிந்த

லபபிள்

சமொழிசபயர்ப்பொளர்களுக்கொகத் திட்டமிடப் பட்டதொகும் . நொம் முன்னர் கண்ட
ச ொல் உறவுகளின அடிப் பலடயில் சபொருளணு ஆய் லவப் பயன்படுத்தி அவர்
கிவரக்க

சமொழியின்

தரப் பட்டுள் ளது

ச ொற்

லநடொ

கட்டலமப் லபத்
(1975a:176-186)

தர

முயன்றுள் ளொர்.

தந்துள் ள

கீவழ

வலகப் பொட்டின்

சுருக்கமொகும் .
லநடொ

அண்லமப் படுதல்

(1975a)

உள் ளடங் கல்

(inclusion),

உறவுகளொல்

(contiguity),

துலணநிலலப் படுதல்

ச ொற் சறொலகலயப்

வமலூறல்

(overlapping),

(complementation)

பொகுபடுத்துகிறொர்.

ஆகிய
லநடொ

அண்லமப் படுதலல அடிப் பலட உறவொகக் கருதுகிறொர்.
லநடொ குறிப் புப் சபொருளின் (referential meaning) வவறுபடல் சபொருள்
கூறு

ஆய் லவ

(componential

ச ொற் சறொலகயின்

analysis

சபொருண்லம

of

meaning)

அலமப் லபக்

ஒரு

சமொழியின்

கொண்பதற் குப்
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பயன்படுத்துகிறொர். ச ொல் லுக்கும் அதன் குறிப் புக்கும் உள் ள சதொடர்பு தொன்
குறிப் புப் சபொருளொகும் .
லநடொ (1975:152) சபொருள் உணர்த்தும் பலவலக ் ச ொற் வ ர்க்லககள் ஆய் வு
நம் லம நொன்கு அடிப் பலடப் சபொருண்லமக் குறியீடுகளின் வகுப் புகலள
இனங் கண்டு சகொள் ளத் தூண்டும் .
1.பருப் சபொருள் கள்
எ.கொ. குதிலர, மரம் , இலல.
2.நிகழ் வுகள் (விலனகள் )
எ.கொ. ஓடுதல் , நடத்தல் , சவட்டுதல் .
3.சபயரலடகள் (பருப் சபொருள் களின் அருவங் கள் )
எ.கொ. சிவப் பு, நீ லம் , சின் னது.
4.விலனயலடகள் (நிகழ் வுகளின் அருவங் கள் )
எ.கொ. விலரவு, சமல் ல.
5.

பல பருப் சபொருள் , நிகழ் வுகள் , அருவங் கள்

இவற் லறத் சதொடர்புபடுத்த உதவும் சதொடர்பொன் கள் .
எ.கொ வீட்டிலுள் ள மனிதர்கள்
பறக்கும் மனிதர்கள்
ஓட்டமும் குதியும்
சபொருளின் அழகு
இந்த

நொன்கு

சபொருண்லம

அலமப் புகளும்

எல் லொ

சமொழிகளிலும்

கொணப் படுகிறது. இலவ எல் லொ வலகயொன ச ொல் லுருக்களுக்கிலடவயயுள் ள
சபொருள்

அடிப் பலடயிலொன

சதொடர்லப

ஆய் வதற் கு

அடிப் பலடயொக

அலமகிறது.
லநடொவின் சபொருண்லமயலமப் பு/சபொருட்புலப் பொகுபொடு
1. பருப் சபொருள்
எ. விலங் குகளல் லொதலவ
1. இயற் லகயொனலவ
எ. பூவகொளம்
பி. இயற் லக ்

ம் பந்தப் பட்டலவ
ொதனங் கள்

சி. தொவரங் கள் மற் றும் தொவரப்சபொருட்கள்
2. உருவொக்கிய அல் லது கட்டப் பட்ட பருப் சபொருள் கள்
எ. கலலப் சபொருள் கள்
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பி. பதன் ச ய் யப்பட்ட சபொருள் கள் : உணவுகள் மற் றும்
வொ லனப் சபொருள் கள்
சி. கட்டிடங் கள்
பி. விலங் குப்சபொருள் கள்
1. விலங் குகள் , பறலவகள் , பூ சி
் கள்
2. மனிதர்கள்
3. இயற் லகக்கு அப்பொற் பட்ட

க்திகள் அல் லது உயிர்கள்

2. நிகழ் வுகள்
சபளதிகம்

சதொடர்பொனலவ, உடற் கூறு சதொடர்பொனலவ, உணர்வு

சதொடர்பொனலவ, உணர் சி
்

சதொடர்பொனலவ,

கருத்துப் பரிமொற் றம் , வ ொ;க்லக,
லகமொற் றம் , சதொடர் சி
் யொன

அறிவு

கட்டுப் பொடு,

சதொடர்பொனலவ,

லனம் ,

லனங் கள் அல் லது

தொக்கம் ,

ச யல் கள்

உள் ளடங் கிய பல் கூட்ட ச
்
யல் கள்
3. அருவங் கள்
கொலம் , தூரம் , பருலம,
கவர் சி
் ,

விலரவு, சூடு, நிறம் , எண், நிலல, மதப் பண்பு,

வயது, உண்லம-சபொய் , நல் லது-சகட்டது, பலம் , ஆவரொக்கிய

நிலல.
1.

சதொடர்பன் கள்

இடம்

சதொடர்பொனலவ,

கொலம்

சதொடர்பொனலவ,

சுட்டல் , தர்க்கம் சதொடர்பொனலவ.
17.6. பிை மூலப் சபொருண்லமயியல் கள்
வமவல குறிப் பிடப் பட்ட அரிஸ்டொட்டிலியன் மூலப் சபொருண்லமயியல்
கட்டலமப் லபத் சதொடங் கி,
ச ய் ய

பல

ம் பந்தப் பட்டவர்களின் வதலவகலளப் பூர்த்தி

மூலப் சபொருண்லமயியல்

கட்டலமப் புகள்

உருவொக்கப் பட்டுள் ளன. சவவ் வவறு வநொக்கங் களுக்கொக முன் சமொழியப் பட்ட
பல வலகயொன மூலப் சபொருண்லமயியல் கட்டலமப் புகள் உள் ளன; அவற் றில்
சில

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

மூலப் சபொருண்லமயியல் ,

நிகண்டு

பொரம் பரியத்தில் மூலப் சபொருண்லமயியல் , சபொருண்லமயியல் களங் களில்
மூலப் சபொருண்லமயியல் ,
மற் றும்

ச ொல் வலலகளில்

ஆக்கமுலற அகரொதியில்

முன் னர் வரும்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

மூலப் சபொருண்லமயியல் . இலவபற் றி

மூலப் சபொருண்லமயியல்

சதொடர்பொன இயல் களிலு பிற
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இடங் களிலும் விரிவொக விளக்கப் பட்டுள் ளன. எனவவ மீளக்கூறலல தவிர்க்க
அலவ பற் றி இங் கு விளக்கப் படவில் லல.
17.7. தமிழ் ் ச ொை் சைொலகயின் மூலப் சபொருண்லமயியல் கட்டலமப் பு
லநடொலவத்
ஆரம் பத்தில்

சதொடர்ந்து

1975a)

நொன்கு

பருப் சபொருள் கள்
நிகழ் வுகள்

(Nida

களங் களொக

தமிழின்

ச ொற் சறொகுதி

வலகப் படுத்தப் பட்டுள் ளன:

(entities), முக்கியமொக விலன ச
்
ொற் கலளக் சகொண்ட

(events), முக்கியமொக சபயரலட ் ச ொற் கள் , விலனயலட ்

ச ொற் கள் சகொண்ட அருவப் சபொருள் கள் (abstracts) மற் றும் பின் னுருபுகள் ,
இலணப் பிகள்

மற் றும்

இலணபுக்கிளவிகள்

உள் ளிட்ட

ச யல் பொட்டு

ச ொற் கள் (functional words) சகொண்ட உறவுகள் (elationals). இந்த நொன்கு
களங் களும்

வமலும்

படிநிலலப் படி

துலண

களங் களொக

வலகப் படுத்தப் பட்டுள் ளன, அதன் கீழ் ச ொற் கள் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.
ம் பந்தப் பட்ட ச ொற் களின் சபொருலள அது ஒரு படிநிலல பொணியில்
ச ொந்தமொன

களத்திலிருந்து

லகப்பற் ற

முடியும் .

ஒரு

சமொழியின்

ச ொற் களஞ் சியத்திற் கொன மூலப் சபொருண்லமயியலல உருவொக்குவதற் கொன
முழு விவரம் லநடொவில் (Nida 1975 a) கிலடக்கிறது.
17.7.1 ச ொல் ொர் உைவுகளொல் ச ொை் சைொகுதிலயக் கட்டலமத்தல்
ச ொற் சபொருண்லமயியல் அர்த்த உறவுகள் அல் லது ச ொல் உறவுகளின்
அடிப் பலடயில்

ச ொற் சறொலகயக்

கட்டலமப் பதற் கொன

அடித்தளத்லத

வழங் குகிறது (Lyons 230-335, Cruse 1986, 2000).
17.7.1.1 ச ொல் ொர் உைவுகள்
மூலப் சபொருண்லமயியல்

ச ொற் களஞ் சியதில்

ச ொற் கலள

ஒன்வறொசடொன்று இலணக்கவவொ அல் லது சதொடர்புபடுத்தவவொ குலறந்தது
நொன்கு

ச ொல் ொர்

அல் லது

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் ,

அர்த்த

உறவுகள்

உள் ளடங் குசமொழியம் ,

உள் ளன.
இணக்கம்

அலவ
மற் றும்

இணக்கமின்லம (Lyons, 1977; Cruse, 1986: 84-111). ஒரு ச ொல் ஒரு ச ொற் சபொருள்
சடொலமனில் உறுப்பினரொக இருப் பதில் அந்த சடொலமனில் உள் ள மற் ற
உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து சகொள் ளும் சபொதுவொன அம் ங் களொல் அதன்
குறிப் பு

அர்த்தத்லதப்

உறுப்பினர்களிடமிருந்து

சபறுகிறது,
அலதப்

வமலும்

பிரிக்கும்

சடொலமனின்

மொறுபட்ட

மற் ற

அம் ங் கலளக்

சகொண்டுள் ளது. இது ஒத்த ச ொற் கள் , லெவபொனிமி, சபொருந்தக்கூடிய
தன் லம மற் றும் சபொருந்தொத தன்லம வபொன்ற ச ொற் களுக்கு இலடயிலொன
ச ொற் சபொருள்

உறவுகள்

ஆகும் ,

இது

ஒரு

கட்டலமப் பு

பொணியில்
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ச ொற் சபொருள் களங் களின் அடிப் பலடயில் ச ொற் கலள வலகப் படுத்தவும்
ஒழுங் கலமக்கவும் உதவுகிறது.
ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் (Synonymy): எ.கொ. புத்தகம் 'book': நூல் 'book';
உள் ளடங் குசமொழியம் -உள் ளடங் குசமொழியம்

(Hyponymy-hypernymy):

எ.கொ. பசு ‘cow’: விலங் கு 'animal ’;
சிலனசமொழியம் -முழுசமொழியம்

(Meronymy-holonymy):

எ.கொ.

உடல்

‘body’: கொல் ‘leg’;
இணக்கம் (Compatibility): எ.கொ. ச ல் லப் பிரொணி 'pet': நொய் 'dog'
இணக்கமின்லம: மலல ‘hill’: மடு ‘water hole’; சபொருந்தொத தன் லம
எதிர்ப்பு

எனப் படும்

உறவுக்கு

வழிவகுக்கிறது,

இது

கீவழ

விவொதிக்கப் படும் பல வலககளொக முடிவலடகிறது.
17.7.1.2 ச ொல் மரபுரிலம
லெப் பர்னிமி-லெப் வபொனிமி மற் றும் சமவரொனிமி-வெொவலொனிமி
ஆகியலவ ச ொற் சபொருள் அம் ங் கலள கீவழ எடுத்துக்கொட்டுவதற் கு ஒரு
ச ொற் சபொருள் உருப்படிக்கு உறுதியளிக்கின் றன:
குயில் - 'இனிலமயொன குரலுடன் ஒரு கருப் பு பறலவ'
பறலவ - 'பறப் பதற் கொக அதன் உடலின் பக்கங் களில் இரண்டு கொல் கள்
மற் றும் ஒரு சகொக்கு மற் றும் இறக்லககள் சகொண்ட ஒரு விலங் கு'
விலங் கு

-

'பொகங் கள்

தொனொக

ச யல் படும்

உயிரினங் கள்

மற் றும்

ச ல் லுவலொஸ் இல் லொமல் ச ல் சுவர்கள் '
உயிரினம் - 'வொழும் ஒன்று'
17.7.1.3 ச ொல் எதிர்ப்புகள் (Lexical Oppositions)
பல வலகயொன எதிர்ப்புகள் உள் ளன (Lyons, 1977: 270-290; Cruse, 1986:
197-263, க்ரூஸ், 165-176). இரும முரண் அல் லது எதிர்ப்பு மற் றும் இருமம்
அல் லொத

முரண்

வலகயொன

அல் லது

இருமம்

எதிர்ப்புகளொக

அல் லொத

எதிர்ப்பு:

அல் லது

அலவ

இரண்டு

முரண்பொடுகளொக

வலகப் படுத்தப் படலொம் . இரண்டு சலக்சிக்கல் உருப் படிகளுக்கு இலடயில்
வவறுபொடு

ச ய் யப் பட்டொல் ,

அது

லபனரி

கொன்ட்ரொஸ்ட்

என்று

அலழக்கப் படுகிறது; இரண்டுக்கும் வமற் பட்ட சலக்சிக்கல் உருப் படிகளுக்கு
இலடயில் வவறுபொடு ஏற் பட்டொல் , அது லபனரி அல் லொத மொறுபொடு என்று
அலழக்கப் படுகிறது.

லபனரி-முரண்பொடுகள்

பின் வருமொறு
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பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன:
முடியொத

தரப் படுத்தக்கூடிய

எதிசரொலிகள் ,

நிரப் புபொடுகள் ,
எதிசரொலிகள் ,
எதிசரொலிகள் ,

அல் லது

தரப் படுத்த

தனியொர்மயமொன
உலரயொடல் கள் ,
ஆன்டிவபொடல்

எதிசரொலிகள் ,
முடியொத

எதிசரொலிகள் ,

தில

மற் றும்

எதிசரொலிகள் ,
மநிலலயொன

எதிசரொலிகள் ,

எதிசரொலிகள்

தரப் படுத்த

ஆர்த்வதொகனல்

லபனரி

அல் லொத

எதிர்ப்புகள் . OST இந்த வலகயொன சலக்சிக்கல் எதிர்ப்புகலள மலறக்க
முயற் சிக்கிறது.

இடம்

வதலவப் படுவதொல்

அலவ

இங் கு

விவொதிக்கப் படவில் லல. (விவரங் களுக்கு Cruse 1986 மற் றும் Lyons 1977 ஐப்
பொர்க்கவும் .)
17.7.1.4 படிநிலலகள் (Hierarchies)
படிநிலலகள் (Cruse 1986: 112-118) இரண்டு வலககளொகும் : கிலளயுள் ள
படிநிலலகள்

மற் றும்

கிலளயில் லொப்

படிநிலலகள் .

கிலளயுள் ள

படிநிலலகள் (படம் 1) கிலள அலமப்லபக் கொட்டும் ; ஆனொல் , கிலளயற் ற
படிநிலல (படம் 2) கிலள அலமப் லபக் கொட்டொது.
பட 1:
் கிணையுை் ை
படிநிணலகை்
மபருை் கை்
பருப் மபொருை் கை்
உயிருை் ைணவ
னிதன
விலங்
்
குபறணவ

அருவப் மபொருை் கை்

உயிரில் லொதணவ
மீன்

இயற் ணகயொனணவ
மெயற் ணகயொனணவ

யொணனநொய்குயில்கிைிவொணை மகை்ணட
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பட 2:
் கிணையற்படிநிணலகை்
ற
வொக்கிய ்
எெ்ெத்மதொடர்
மதொடர்
மெொல்
உருபன்

17.7.1.4.1 வலகப் பொட்டியல் படிநிலலகள் (Taxonomic Hierarchies)
ச ொல் ொர்

படிநிலலயின்

முதல்

சபரிய

வலக

ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன உள் ளடங் குசமொழிய-உள் ளடங் குசமொழிய உறவின் விலளவு
ஆகும் .

உள் ளடங் குசமொழிய-உள் ளடங் குசமொழிய

உறவுகலள

தங் களுக்குள்

சதொகுப் பின்

கொண்பிக்கும்

கிலள-படிநிலல

வலகப் பொட்டியல்

படிநிலலகள்

வரில ,

இந்த

ச ொற் சறொகுதி ்

கட்டலமப் பிற் கு
(படம்

3)

உள் ளடங் குசமொழியம் -உள் ளடங் குசமொழியம்

(Cruse,

வஜொடி

ச ொற் களின்

வழிவகுக்கிறது.
1986:

136-155)

படிநிலலகலள

விட

தொரொளமயமொனலவ. பின் வருபலவ ஒரு எடுத்துக்கொட்டு.

பட 3:
் வணகப் பொட்டியல்
படிநிணலகை்
உயிர்கை்

விலங் குகை்

நொய் யொணன

பறணவகை்

கிைிகொக ்

மீன்கை்

பூெ்சிகை்

மகை்ணட
வொணை எறு ் புவை்ைத்துப் பூெ்சி

17.7.1.4.2 சிலனசமொழியப் படிநிலலகள் (Meronymic Hierarchies)
இரண்டொவது சபரிய வலக கிலள சலக்சிகல் படிநிலல என்பது பகுதிமுழு வலகயொகும் , இது சமவரொவனொமிஸ் என்று அலழக்கப் படுகிறது (Cruse,
1986: 157-180). சிலனசமொழிப் படிநிலலகள்
சிலனசமொழி-முழுசமொழி

உறவின்

என்பது ச ொற் கள்

விலளவொகும் .

கொட்டும்

சிலனசமொழிய-
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முழுசமொழிய உறவு ஒரு ச ொற் சறொலகயின் படிநிலல அலமப் லப (படம் 4)
தருகிறது. பின் வருபலவ ஒரு எடுத்துக்கொட்டு.
படம் 4 சிலமசமொழியப் படிநிலல
உடல்

தணல

கழுத்து ணக கொல்

ொர்புவயிறு இணட பிருட்ட ்

மதொணட முட்டு முழங் கொல்
பொத விரல்
்
கை்

17.7.1.4.3 கிலள அல் லொத படிநிலலகள் Non-branching Hierarchies
இருலம

அல் லொத

படிநிலலகளுக்கு

எதிர்ப்பு

வழிவகுக்கிறது.

பல

வலகயொன

அவற் லற

இருமுலனகள் (bipoles), இருமுலன

கிலள

இவ் வொறு

அல் லொத

பட்டியலிடலொம் :

ங் கிலிகள் (bipolar chains), ஒருமுலன ்

ங் கிலிகள் , அளபு, நிலலகள் , அளலவகள் , ஸ்தொங் கள் , வரில கள் மற் றும்
சுழற் சி சதொகுப்புகள் அல் லது சுழற் சிகள் . முன் சமொழிவு சதொடர் அல் லது
கட்டங் கள் மற் றும் சகொத்துகள் வபொன்ற அலமப் புகளும் உள் ளன. அலவகள்
ச ொற் களஞ் சியத்தில்
படிநிலலகலளப்

பற் றிய

இடமளிக்கப்பட
கூடுதலொன

வவண்டும்

விவரங் களுக்கு

(கிலளக்கொத
Cruse,

2000

ஐப்

பொர்க்கவும் .)
17.7.2 தரவுத்தளத்லத உருவொக்குதல்
முன் னர் குறிப்பிட்டபடி, லநடொவின் (Nida 1975 a) தமது ச ொற் களன்சிய
அகரொதிக்கு
இணங் க,

பயன்பட்டுதும்

ச ொற் களொல்

கருருதுக்களின்

உருப் படுத்தம்

வலகப் பொடு

ச ய் யப் பபடும்

அடிப் பலடயி
கருத்துருக்கள்

பருப் சபொருள் கள் , நிகழ் வுகள் , அருவங் கள் மற் றும் உறவுகள் என நொன்கு
முக்கிய பிரிவுகளொகப் பிரிக்கப் பட்டுள் ளன. ஒவ் சவொரு பிரிவும் அவற் றில்
உள் ளடங் கும்

ச ொற் களின்

பண்புக்கூறுகள்

கொரணமொக

ச ொற் களஞ் சியத்தில் சவவ் வவறு உருப்படுத்தம் வதலவப் படுகிறது.
அடிப் பலடயில் தரவு தளத்தில் ச ொற் கள்

கொட்சி ்
இதன்

கட்டலமக்கப் படுகிறது. அலவ

கீவழ விரிக்கப் படுகிறது.
17.7.2.1 பருலமகளின் கட்டலமப் பு
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முன் னர்
வலகப் பொடு

தரப் பட்ட

லநடொவின்

அடிப்பலடயில்

பருலமப்சபொருட்களின்

(1975a)

கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சியத்திலும்

பருலமக்

கருத்துருக்கலள உருப் படுத்தம் ச ய் யும் ச ொற் கள் வலகப் பத்தப் பட்டுக்
கட்டலமக்கப் படுள் ளன. முன் னர் கூறியபடி பருலமலயக் குறிப் பிடும் தமிழ் ப்
சபயர் ச
்
ொற் கள்

இப் சபொருண்லமக்

பருப் சபொருள் களுக்கொன

களத்தில்

தரவுத்தளம்

வலகப் படுத்தப் பட்டு
அலமக்கப் பட்டுள் ளது.

இவ் வலகப் பட்டின் வபொது முன் னர் நொம் பொர்த்த ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் ,
உள் ளங் கு-உள் ளடக்குசமொழியம் ,

சிலன-முழுசமொழியம் ,

இணக்கம் ,

இணக்கமின்லம என்ற சபொருண்லம உறவுகள் கணக்கில் எடுக்கப் பட்டு
படிநிலல

அலமப்பிலும்

தரவுத்தளமொகக்

வரில

அலமப் பிலும்

ஒழுங் கலமக்கப் பட்டு

பருலமசபொருள் களின்

ச ொற் சறொலகக்

கட்டலமக்கப் பட்டுள் லன.
கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

கருத்துருக்கலள

உருப் படுத்தம்

பருப்சபொருள் கலளக்

ச ய் யும்

ச ொற் கள்

குறிப் பிடும்

இப் சபொருண்லமக்

களத்தில் அடங் கும் . எந்தசவொரு ச ொற் களஞ் சியத்லதயும் வபொலவவ, ஒத்த
அர்த்தத்லதக்

குறிக்கும்

ச ொற் கள்

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகளொகக்

குழுமப் பட்டுள் ளன. ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொக ் ச ொற் கலளக் குழுமும்
வபொது அதற் கொன சகொள் லககள் பின் பற் றபட்டுள் ளது.

‘ஒவர அர்த்தலதக்

சகொண்ட ச ொற் கள் ’. ‘ஒன்லற ஒன்று இடம் சபயர்க்கும் ச ொற் கள் ’

என்ற

வலரயறகலள ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலளக் குழுமப் பயன்படுத்தலொம் . ’
ஒன்லறசயொன்று இடம் சபயக்கும் ’ என்ற
லகயொள

வவண்டிய

ஒன்று.

என்ற வரன்முலற கவனமொகக்

இயற் லகசமொழியில்

எல் லொ ்

சூழலிலும்

ஒன்லறசயொன்று இடம் சபயர்க்கும் ச ொற் கள் அரிதொகும் . சில சூழல் களில்
ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள்

ஒன்லறசயொன்று

இடம் சபர்யக்கும்

என்று

எடுத்துக்சகொள் ளலொம் முன் னர் பொர்த்தது வபொல் ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்
ச ொற் களுக்கு

இலடயிலொன

கருத்துக்களுக்களுக்கு

உறலவ

இலடயிலொன

சபொன் சமொழிகள்

வரில யொக

ச ொற் களஞ் சியதிற் குப்

படிலல

உருப் படுத்தம்

ச ய் யும்

சவளிப்படுத்தும் ;

உறவல் ல.
அடுக்கப் படும் .

அலமப் லப

கருத்துருக்கலள

அளிக்கொது.

ஒருசபொருள்
அலவ ்
ச ொற் கலள

ஒழுங் கலமப் பதில்

மிக

முக்கியமொன ச ொற் சபொருள் உறவு என்பது கீழடங் குதல் (அல் லது வகுப்பு
உட்படுத்தம் அல் லது உட்பிரிவு) உறவொகும் ; இது உள் ளடங் குசமொழியம் என
அலழக்கப் படுகிறது.

இந்தப்

சபொருண்லம

உறவுதொன்

பருலமகலள
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படிநிலல அலமப் பொக
சமொழியமும்

ஒழுங் குபடுத்த உதவுகிறது. ஒவ் சவொரு உள் ளடங் கு

வமலும்

சகொண்டுச ல் கின் றது.

சபொதுவொன

உள் ளடக்குசமொழிக்குக்

உள் ளடங் குசமொழிய-உள் ளடக்குசமொழிய

உறலவ

ச ொல் வடிவங் களுக்கிலடவயயொன எளிய உறவொகக் குறிப் பிட இயலொது.
உள் ளடங் கு

சமொழியம்

என்பது

ச ொல் லொகப் பட்ட

கருத்துருக்களுக்கு

இலடயிலொ ஒரு உறவொகும் . உள் ளடங் குசமொழிய-உள் ளடக்குசமொழிய உறவு
ச ொற் சறொலகலய படிநிலல அலமப் பில் ஒழுங் கலமக்க உதவுகின் றன.
பருலமகளின் உருப் படுத்தத்திற் கு உதவும் மற் சறொரு முக்கியமொன
உறவு

பகுதி-முழு

உறவு

(part-whole

relation)

ஆகும் .

பருலமகளுக்கிலடவயயொன பகுதி-முழு உறவு சபொதுவொக சபொருண்லம ொர்
உறவொகக்

கருதப் படுகிறது,

அலழக்கப் படுகிறது.

இது

இது

சிலனசமொழியம்

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் ,

என்று

எதிர்சமொழியம்

மற் றும் உள் ளடங் குசமொழியம் ஆகியவற் றுடன் ஒப் பிடத்தக்கது. உறவுக்கு ஒரு
தலலகீழ் உறவு உள் ளது: x என்பது y இன்
இன்

முழுசமொழியொகும்

என்று

சிலனசமொழி என்றொல் , y என்பது x

கூறப் படுகிறது.

உடல் கள்

மற் றும்

கலலப் சபொருட்கள் வபொன்ற உறுதியொன சபொருட்களுக்கு, அடிப் பலட நிலல
வலரயறுக்க சிலனசமொழ் யம் உதவும் . உள் ளடங் குசமொழிகள் மரபுரிலம
சபறக்கூடிய
இதன்

பண்புக்கூறுகலள

விலளவொக,

சிலனசமொழிகள்

சிலனசமொழியும்

வவறுபடுத்துகின்றன.

உள் ளங் குசமொழியும்

சிக்கலொன

வழிகளில் பின் னிப் பிலணந்துள் ளன. எடுத்துக்கொட்டொக, அலகு ‘beak’ மற் றும்
சிறகு ‘wing’ ஆகியலவ பறலவ ‘bird’ என்பதன் சிலனசமொழிகளொக இருந்தொல் ,
மற் றும் குயில் ‘koel’ என்பது பறலவயின் ஒரு சபயரொக இருந்தொல் , பரம் பலர
மூலம் ,

அலகு

மற் றும்

சிறகு

ஆகியலவ

குயில்

‘koel’

என்பதன்

சிலனசமொழிகளொக இருக்க வவண்டும் . வமவல குறிப் பிடப்பட்ட விளக்கம்
(படம் 5) கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் பின்வருமொறு சித்தரிக்கப் பட்டுள் ளது:
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பறணவ

சிணனம ொழிய ்
சிறகு

உை் ைடங் கும ொழிய ்
குயில்

அலகு

கிைி

இரண்டு ச ொற் கள் எதிர் ச
்
ொற் கள் என்பதற் கொன வலுவொன உளவியல்
அறிகுறி

என்னசவன்றொல் ,

வ ொதலனயில்

ஒவ் சவொன்றும்

மற் சறொன்றுக்கு

ஒரு

மிகவும்

ச ொல்

அவ ொசிவயஷன்

சபொதுவொன

பதிலொக

வழங் கப் படுகின்றன. ச ொற் சபொருள் எதிர்ப்பு என்பது சபயர் ச
்
ொற் களுக்கு
இலடயிலொன ஒரு அடிப் பலட ஒழுங் குமுலற உறவு அல் ல, ஆனொல் அது
உள் ளது, எனவவ கொட்சி ச ொற் களஞ் சியத்தி அதன் ச ொந்த உடுப் பத்ததிற் குத்
தகுதியொனது. எடுத்துக்கொட்டொக பின் வரும் தரவுக் கட்டலமப் லப எடுத்துக்
சகொள் ளுங் கள் : நபர் 'person', ஆள் 'person' {ஆண் ' male person, <ஆடவர் ‘male
person’>} சபண் ’female person ', <சபண்மணி 'female person', சபண்டிர் 'female
person'>}.

சுருள்

அலடப் புக்குறிகலள

உள் ளங் குசமொழிகள் ,

உள் ளடங் கு

சவளிப் படுத்தப் பட்டுள் ளது;
பயன்படுத்துவதன்

மூலம்

சமொழியின்

கணுக்கொல்
ச ொல்

பயன்படுத்துவதன்

({-})

கீழ்

மூலம்

அடக்கப் பட்டூள் ளது

அலடப் புக்குறிகலள

வடிவத்தின்

கீழ்

வரும்

(<->)

ஒருசபொருள்

பன் சமொழிகள் சவளிப் படுத்தப் பட்டுள் ளது. இது பின் வரும் உருப் படுத்தத்லத
அளிக்கிறது (படம் 6).
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பட 6்
நபர்

ஒமபொபம ொழியஉை்
் ைடங் கும ொழிய ்

…

ஆை்

…

மபை்

ஆை்

ஒமபொபம ொழிய ் ஒமபொபம ொழிய ்

மபை் ைி

q
ஆடவர்

தமிழில்

சில

சகொண்டுள் ளன;
மூன் றொவது

மனிதப்

பருலமகள்

மூன்று

மபை்டிர் ….

வடிவங் கலளக்

ஒன்று உயர்நிலல வடிவம் , மற் சறொன்று ஆண் வடிவம் ,

சபண்

வடிவம் ;

உயர்நிலல

வடிவம்

மற் ற

இரண்டு

வடிவங் களுடன் ஒப்பிடும் வபொது ஒரு வலகயொன மரியொலதலய குறிக்கிறது.
எடுத்துக்கொட்டொக, ‘servant’ என்ற கருத்துருவுக்கு தமிழில் மூன்று ச ொல்
வடிவங் கள்

உள் ளன:

வவலலக்கொரர்

‘servant’

(உயர்நிலல

வடிவம் ),

வவலலக்கொரன் ‘male servant’’ மற் றும் வவலலக்கொரி ‘female servant’. கிலள
அலமப் பில் (படம் 7) பொலின குறிக்கப் பட்ட வடிவங் கள் பொல் சமொழியம்
‘பொலின குறிக்கப் பட்ட உறவு’ (gender marked relation) அல் லது ‘gender-nymy’’
என்ற புலக்குறிப் புடன் உயர்நிலல வடிவத்தின் கீழ் சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன.
பட 7்
வவணலக்கொரர்
பொல் ம ொழிய ்

வவணலக்கொரன்

வவணலக்
கொரி

சிறப் புப் பிரிப் பொன் கலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உயர்நிலல வடிவத்தின்
கீழ் பொலினம் குறிக்கப் பட்ட வடிவங் கலளக் சகொடுப் பதன் மூலம் மூன்று
வடிவங் களுக்கிலடயிலொன சதொடர்பு நிறுவப் பட்டுள் ளது.
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எதிர்சமொழியம் என்பது கருத்துருகளுக்கு இலடயிலொன சபொருண்லம
உறலவக்

குறிப்பிடொது

ச ொற் களுக்கு

குறிப் பிடுகின்றன.

”%

பயன்படுத்துவதன்

மூலம்

-

*”
இவ் விரு

இலடயிலொன

என்ற

சிறப் புப்

ச ொல்

உறலவக்

பிரிப் பொன் கலளப்

பிரிப் பொன் களுக்குள் ளும்

அடங் கும்

எதிர் ச
்
ொற் கள் ஒன்றுக்சகொன்று சதொடர்புலடயலவ எனக் கொட்டப் படும் .
எடுத்துக்கொட்டொக,

வமற் கூறிய

பிரிப் பொன் கலள

பின் வருமொறு

பயன்படுத்துவதன் மூலம் சபண் ‘female person’ என்பது ஆண் ‘male person’
என்பதன்

எதிர்சமொழி என்பது கொட்டப் படும் : பின் வரும் படம் 8 இலதத்

சதளிவுபடுத்தும் .
பட 8்
மபை்

எதிர்ம ொழிய ்
ஆை்

’ச யல் பொடு’ (function) என்ற ச ொல் உளவியல் மற் றும் சமொழியியலில்
பல

வநொக்கங் களுக்கு

விலன ச
்
ொற் களின்
பங் குகலள

ஒரு

உதவியது.

சபயர்க்

பங் சகடுப் பொளர்களொக

வொக்கியத்தில்

இலணக்கும்

பல் வவறு
(Miller

கருத்துருக்கள்
சபொருண்லம
et

al

1990).

எடுத்துக்கொட்டொக, கத்தி ‘knife’ - சவட்டு ‘cut ’; குழி ‘hole’ - வதொண்டு ‘dig’; படம்
‘picture’ - வலர ‘draw’. ஒரு சபொருளின் ச யல் பொடு அந்தப் சபொருளின்
பண்புக்கூறு என்று கருதுவதற் கு சமொழியியல்

கொரணங் களும் உள் ளன.

புஸ்சடவஜொவ் ஸ் கி (Pustejovsky 1995) தனது ஆக்கமுலற அகரொதியில் அவரது
குவொலியொ கட்டலமப் பில் (qualia structure) ச யல் பங் கு (telic role) பற் றி
வபசுகிறொர் என்பலத இங் வக குறிப் பிட வவண்டும் . தற் வபொது பருப் சபொருள் கள்
அவற் றின் ‘ச யல் பொடு’ அல் லது ச யல் பங் குடன் சதொடர்புபடுத்தவில் லல.
இது பின் னர் கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் இலணக்கப் படும் .
பின் வரும்

அட்டவலண (1) கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில்

உள் ள

பருலமகளின் கட்டலமப் பின் சுருக்கத்லத அளிக்கிறது.
அட்டவலண -1
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உைவுகள்

துலண
வலககள்

ஒருசபொருள் பன்
சமொழியம்
உள் ள்டங் குசமொழி
யம் -

புத்தகம் - நூல்
விலங் கும் - பொலூட்டி

உள் ளடக்குசமொழி
யம்
உள் ளடங் குசமொழி
யம் -உள் ளடங் கு
சமொழியம்
முழுசமொழியம்

எடுத்துக்கொட்டுகள்

பசு -பொலூட்டி

- முழுலம-

வமல

- கொல்

சிலனசமொழியம்
,,

பகுதி
குழு-

சிலனசமொழியம் -

அங் கத்தினர்
பகுதி-

முழுசமொழியம்
,,

முழுலம
அங் கத்தினர் - பலடத்தலலவர் -பலட

குழு
இருலம எதிர்நிலல எதிர்சமொழி
(நிரல் படுத்த

துலற -வபரொசிரியர்
க்கரம் -வண்டி

நல் லவன் -சகட்டவன்

இயலும் )
,,

,,

நிரப் பி

ஆடவர் -மகளிர்

மறுதலல

கணவன் - மலனவி

தனிநிலல
(எதிர்நிலலப்

அஃறிலண -உயர்திலண

பண்புக்கூறுக
ள் )
,,

நிகர்நிலல
(வநர்ப்

ஆண் -சபண்

பண்புக்கூ’று
கள் )
,,
,,
,,

பரஸ்பர
மூகப் பண்பு
உறவினர்
உறவுகள்
வநர்
எதிர்நிலல

லவதியர் -வநொயொளி
தொய் -மகள்
சிகரொம் – அடி, வடக்கு சதற் கு
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ச ங் குத்து
எதிர்நிலல

சிறுமி,

சிறுவன்

“

அளபுகள்

சபண்டிர்
பொலற, குன்று,

,,

ஸ்தொனங் கள்

மொமலல
விரிவுலரயொளர்

-

மலல,
–

முதன் நிலல
விரிவுலரயொளர்,
இலணப் வபரொசிரியர்,
வபரொசிரியர்
நொய் - ச ல் லப் பிரொணி

இணக்கம்
17.7.2.2 நிகழ் வுகளின் கட்டலமப் பு

நிகழ் வுகள் என்ற விலன ச
்
ொற் கலளயும் அவற் றிலிருந்து ஆக்கப் பட ்
அருவப்

சபயர் ச
்
ொற் கலளயும்

சகொண்டுள் ளது.

நிடொவின்

(1976b)

பகுப் பொய் வின் அடிப் பலடயில் நிகழ் வுகலள பன்னிரண்டு சபொருண்லமக்
களங் களொகப்

பிரித்துள் ளலம

ஏற் கனவவ

தரப் பட்டுள் ளது.

நிகழ் வுகள்

சபரும் பொலும் புற மட்டத்தில் விலன வடிவங் களொக சவளிப் படுகின்றன.
விலன ச
்
ொற் கள் படிநிலல வரில முலறலயக் கொட்டவில் லல என்றொலும் ,
சில குறிப்பிட்ட தனித்துவமொன சபொருண்லமக் கூறுகலளக் கணக்கில்
எடுத்துக்சகொள் வதன்

மூலம்

ஒரு

அலர-படிநிலல

வரில ப் படுத்தல்

ொத்தியமொகும் .
விலன ச
்
ொற் களின் பொலிச மஸ் இயல் பு
விலன ச
்
ொற் கள்
உள் ளன,

அவத

இயற் லகயில்

தமிழில்

வநரத்தில்
பல

சபயர் ச
்
ொற் கலள

விலன ச
்
ொற் கள்

பொலிமஸ்

விட

குலறவொக

சபயர் ச
்
ொற் கலள

சகொண்டலவ.

விட

விலன ச
்
ொற் களின்

ச ொற் சபொருள் சநகிழ் வு விலன ச
்
ொற் களின் ச ொற் சபொருள் பகுப் பொய் லவ
கடினமொக்குகிறது. தமிழ் கொர்பஸ் அல் லது தமிழ் அகரொதிலயப் பொர்த்தொல்
விலன ச
்
ொற் களின் பொலிச மஸ் நடத்லத சவளிப் படும் . விலன ச
்
ொல் லின்
பொலிச மியின் பிரதிநிதித்துவம் பற் றி அவர் விரிவொக விவொதிக்கிறொர் (நிடொ:
138-150). OST இல் நிடொ (1975) க்கு இணங் க பொலிச மி பிடிக்கப் படும் .
17.7.2.2.2 விலன ச
்
ொை் களின் சபொருண்லமக்கூறுகள்
விலன ச
்
ொற் கலள சிறந்த சபொருண்லமக்கூறுகளி அடிப் பலடயில்
சபொழிப் புலர

ச ய் யலொம் .

எளிய

நிகழ் வுகலளக்

குறிக்கும்

விலன ச
்
ொற் களின் அடிப் பலடயில் சிக்கலொன நிகழ் வுகலளக் குறிக்கும்
விலன ச
்
ொற் களின் விளக்கத்திற் கு விலன ச
்
ொற் களின் சிலதவு தன்லம
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பயன்படுத்தப் படலொம் .

எடுத்துக்கொட்டொக,

சகொல்

என்ற

‘kil’

விலன ச
்
ொல் லல ‘உயிருடன் இருக்கக்கொமல் ச ய் ’ என்று சிலதக்கலொம் .
எறி ‘throw’ என்ற விலன ச
்
ொல் லல ‘ஒரு சபொருலள ஒருவரின் வ ம் இருந்து
பலத்தொல் நகர ச
்
ய் ’ என்று சிலதக்கலொம் . விலன ச
்
ொற் களின் சிலதவு
தன் லம

விலன ச
்
ொற் களுக்கு

சவளிப் படுத்துகிறது.

இலடயில்

எடுத்துக்கொட்டொக,

உள் ள

உறலவ

விலன ச
்
ொற் களின்

சிலதவு

தன் லமயொல் கொரண விலன ச
்
ொல் லின் கீழ் எளிய விலன ச
்
ொல் (எ.கொ. ஓடு
‘run’ vs. ஓட்டு ‘cause to run’) புரிந்து சகொள் ளப் படுகிறது. விலன ச
்
ொற் களின்
சிலதவுப்

பண்புக்கூறுகலள

விலன ச
்
ொற் களின்

சபொருண்லமக்கூறுப்

பகுப் பொய் வு மூலம் சிறந்த சபொருண்லமக் கூறுகளொகப் பிரிக்கலொம் (Leech,
1974).

விலன ச
்
ொற் கலள

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் ,
ட்வரொவபொனிமி

சபொருண்லமக்கூறுகளொக ்
உட்படுத்தம் ,
மற் றும்

(troponymy)

சிலதந்தொல் ,

உள் ளடங் குசமொழியம்
முற் வகொள் ,

மற் றும்

நிலலயில் லொலம,

கூறியதுகூறல் , முரண்பொடு மற் றும் சபொருண்லம ஒழுங் கின் லம வபொன்ற
அலனத்து வலகயொன ச ொல்

உறவுகலளயும்

சதளிவொக உருப் படுத்தம்

ச ய் யலொம் . விலன ச
்
ொற் கள் அல் லது நிகழ் வுகள் சதொடர்பொன சிலதவு
வழிமுலறகள் கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் கருத்தில் சகொள் ளப் பட்டுள் ளது.
17.7.2.2.3 விலன ச
்
ொை் களில் ஒருசபொருள் பன்சமொழியம்
ஒருசபொருள் பனசமொழியம் என்பது விலனப் சபொருண்லமக்களத்தில்
ஒரு

அரிய

நிகழ் வு.

விலனப்

சபொருண்லமக்களம்

சில

உண்லமயொன

ஒருசபொருள் பன் சமொழிய விலன ச
்
ொற் கலள மட்டுவம சவளிப் படுத்துகிறது.
படி 'read' மற் றும் வொசி 'read' என்ற ச ொற் கலள எடுத்துக்கொட்டுகளுக்கு
எடுத்துக் சகொள் ளுங் கள் . அவன்

புத்தகம் படிக்கிறொன்

அவன்

புத்தகம்

வொசிக்கிறொன் என்பலத உட்படுத்தும் . படி மற் றும் வொசி என்பனலவகளுக்கு
இலடயில் உள் ள சதொடர்பு ஒருசபொருள் பன் சமொழிய உறவொக உள் ளது மற் றும்
குலறந்தபட் ம்

இந்த ்

சூழலில்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிகளொக
ஒருசபொருள் பன் சமொழிய
சபரும் பொலும்
synonymous

அலர

verbs)

படி

மற் றும்

இருக்கின் றன,.

விலன ச
்
ொற் கலளக்

ஒருசபொருள் பன் சமொழிய

தமிழில்

வொசி

என்பன

உண்லமயிவலவய

கண்டுபிடிப் பது

கடினம் ;

விலன ச
்
ொற் கள்

கொணப்படுகின்றன.

ஒரு

எளிய

(quasi
மற் றும்

இலணயொன கலலவ வடிவங் களின் இருப் பு (சபயர் ச
்
ொல் + விலனயொக்கி)
தமிழின் விலன ஒழுங் கலமப் பில் ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்லதத்

(அலர
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ஒருசபொருள் பன் சமொழியத்லத)

சகொலல ச ய் ,

எடுத்துக்கொட்டொக,

சகொல் -

வி ொரி-வி ொரலணச ய் என்ற இலணகலளக் கூறலொம் .

கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியம்
மற் சறொரு

தூண்டுகிறது.

ஒரு

விலன ச
்
ொல் லுடன்

விலன ச
்
ொல் லல
(விலனக்

(விலனக்

கருத்துரு)

கருத்துரு)

சதொடர்புபடுத்த

ஒருசபொருள் பன் சமொழிலயப் பயன்படுத்துகிறது.
17.7.2.2.4 ச ொல் ொர் உட்படுத்தல் மை் றும் சிலனசமொழியம்
ச ொல் ொர்

உட்படுத்தல்

என்பது

இரண்டு

விலன ச
்
ொற் களுக்கு

இலடயில் உள் ள உறலவக் குறிக்கிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, குறட்லடவிடு
என்பது

துங் கு

என்பலத

உட்படுத்தும் .

அவன்

ஏசனன்றொல்

குறட்லட

விடுகிறொன் என்ற வொக்கியம் 'அவன் தூங் குகிறொன் என்பலத உட்படுத்தும் ;
முதல் வொக்கியம் உண்லமயொக இருந்தொல் இரண்டொவது வொக்கியம் உண்லம
ஆகும் . ச ொல் ொர் உட்படுத்தல் ஒருதலலப் பட்
என்பலத உட்படுத்தினொல் , வி2

உறவு ஆகும் : வி1 என்பது வி2

என்பது வி1 என்பலத உட்பட்டுத்தொது.

எடுத்துக்கொட்டொக, கனவுகொண் என்பது உறங் கு என்பலத உட்படுத்தொது.
விலன ச
்
ொற் கலள

விலன ச
்
ொற் களொல்

மட்டுவம

ஆன

சபொருண்லமக் கூறுகளொல் பிரிக்க இயலொது என்பலத எடுத்துக்கொட்டுப்
சபொருண்லமக்கூறு பகுப் பொய் வுகள் கொட்டுகின் றன. சில ச யல் பொடுகலள
சதொடர் சி
் யொக வரில ப் படுத்தப் பட்ட துலண நடவடிக்லககளொக பிரிக்கல்
இயலும் என்பது உண்லமதொன், எடுத்துக்கொட்டொக,

லம என்பது பல துலண

ச யல் பொடுகலள உள் ளடக்கிய ஒரு சிக்கலொன ச யல் பொடு என்று கூறலொம் .

வொங் கு , சகொடு ஆகிய விலன ச
்
ொற் களுக்கு இலடயிலொன உறலவக்
கவனியுங் கள் .

எந்தசவொரு

ச யலும்

மற் சறொன்றின்

தனித்துவமொன

பகுதியொக இல் லல என்றொலும் , நீ ங் கள் எலதயொவது வொங் கும் வபொது யொவரொ
உங் களுக்கு தருகிறொர்கள் ; இவ் வொறு இரண்டும் இலணக்கிறன. எந்தசவொரு
ச யல் பொலடயும் மற் சறொன்றின் துலண ச யல் பொடொக கருத இயலொது.

குறட்லடவிடு, கனவுகொண் மற் றும்

தூங் கு ஆகிய விலன ச
்
ொற் களொல்

குறிக்கப் பட்ட ச யல் பொடுகளுக்கிலடவயயொன உறவுகலளக் கவனியுங் கள் .

குறட்லடவிடு அல் லது கனவுகொண் என்பது தூக்கத்தின் ஒரு பகுதியொக
இருக்கலொம் ; அதொவது இந்த இரண்டு நடவடிக்லககளும் குலறந்தபட் ம் ,
ஓரளவுக்கு தற் கொலிகமொக ் வ ர்ந்திருப்பலவ; நீ ங் கள் குறட்லடவிடும் அல் லது
கனவு

கொணும்

பகுதியொகும் .

வநரம்

நீ ங் கள்

நீ ங் கள்

தூங் குவதற் கொன

தூங் குவலத

நிறுத்தும் வபொது,

வநரத்தின்

ரியொன

குறட்லடவிடுவலத
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அல் லது கனவுகொண்பலத நிறுத்துவதும் அவசியம் ஆகும் . வொங் கு-சகொடு
மற் றும் குறட்லடவிடு- தூங் கு வபொன்ற இலணகளுக்கு இலடயிலொன சதொடர்பு
ஒவ் சவொரு இலணகளின் உறுப் பினர்களுக்கும் இலடயிலொன கொல உறவின்
கொரணமொக ஏற் படுகின் றது. ச யல் பொடுகள் ஒவர வநரத்தில் இருக்கக்கூடும்
(வொங் கு மற் றும் சகொடு ) அல் லது ஒன்று மற் சறொன்லறயும் உட்படுத்தலொம்
(குறட்லடவிடு மற் றும் தூங் கு). கொட்சி ச ொற் களஞ் சியம் உட்படுத்தல் உறலவ
ச ொற் கலள உறவுபடுத்தப் பயன்படுத்துகின் றது.
17.7.2.2.5 விலன ச
்
ொை் களில் உள் ளடக்குசமொழியம்
சில

விலன ச
்
ொற் கள்

மற் றலவகலள

விட

சபொதுவொனதொகத்

சதரிகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, சகொடு என்பது விநிவயொகி என்பலத விட
பரந்த அளவிலொன ச யல் பொடுகலள விவரிக்கிறது. சபயர் ச
்
ொற் களில்
கொணப் படும் வலகயொன உள் ளடங் குசமொழிய உறலவ விலன ச
்
ொற் களில்
உணர

இயலொது.

சபயர் ச
்
ொற் களுக்கு

உறலவ நிறுவப் பயன்படும் , வொக்கிய ்

இலடயில்

உள் ளடங் குசமொழிய

ட்டகம் ’x என்பது ஒரு y ஆகும் ’

என்பது விலன ச
்
ொற் களுக்கு ஏற் றதல் ல; ஏசனனில் இதற் கு x மற் றும் y
என்பன சபயர் ச
்
ொற் களொக இருக்கத் வதலவ உண்டு. உள் ளடங் குசமொழிகள்
மற் றும்

அவற் றின்

(lexicalization)
வலகயொன

வமநிலல ்

என்பது

பல் வவறு

சபொருண்லம

சவளிப் படுத்துகிறது

ச ொற் களின்

ஆய் வு,

சபொருண்லமக்

விரிவொக்கங் கலள

(Miller

1990,

ச ொல் லனொக்கம்

களங் களில்

பல் வவறு

உள் ளடக்கியது

என்பலத

Felbaum,

1998).

மில் லர்

(1991)

விலன ச
்
ொற் களுக்கு இலடயில் இருக்கும் இந்த வலக உறலவ நிறுவுவதற் கு
ட்வரொவபொனிமி (troponymy) என்ற வொர்த்லதலயப் பயன்படுத்துகிறொர் (தமிழில்
இலத முலறசமொழியம் என்று குறிப்பிடலொம் ): "இரண்டு விலன ச
்
ொற் கலள
வொக்கிய ்

ட்டத்திற் குள் மொற் றியலமக்கும் வபொது வி1-க்கு வி2 என்பது ஒரு

குறிப் பிட்ட முலறயில்

விலன ஆகும்

ட்வரொசபொனிம் /முலறசமொழி

சநொண்டு

என்றொல்

வி1 என்பது வி2 -இன்

ஆகும் (மில் லர், 1991: 228). எடுத்துக்கொட்டொக,

என்பது நட என்பதன்

முலறசமொழியம் ஆகும் ஏசனன்றொல்

முந்லதயது பிந்லதயலத உட்படுத்தும் .
17.7.2.2.6 முலைசமொழியம் மை் றும் உள் படுத்தல் (Troponymy and Entailment)
முலறசமொழியம் என்பது ஒரு குறிப் பிட்ட வலகயொன உள் படுத்தல்
ஆகும் ;

இதில்

X

முலறசமொழியும்

Y

என்ற

சபொதுவொன

என்பலத

விலன ச
்
ொல் லின்

உள் படுத்தும்

Miller

1990,

ஒவ் சவொரு

Felbaum,

1998)
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என்பதொகும் .

எடுத்துகொட்டொக

சநொண்டு

'limp'-நட

இலணயலயக்

'walk'

கவனிக்கவும் . இந்த இலணயிலுள் ள விலன ச
்
ொற் கள் முலறசமொழியொல்
சதொடர்புலடயலவ: சநொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட முலறயில் நட ஆகும் . எனவவ

சநொண்டு என்பது நட என்பதன் முலறசமொழியொகும் . விலன ச
்
ொற் கள்
முலறசமொழிய உறவில் உள் ளன: அவன் சநொண்டுகிறொன் 'he is limping' என்ற
கூற் று அவன் நடக்கிறொன் 'he is walking' என்பலத உட்படுத்தும் .

சநொண்டு 'limp' மற் றும் நட 'walk' வபொன்ற இலணகளுக்கு மொறொக,
குறட்லடவிடு
உட்படுத்தும்

என்பது
மற் றும்

வபொன்ற
அதில்

ஒரு

விலன ச
்
ொல்

தூங் கு

அடக்கப் பட்டுள் ளது, ஆனொல்

என்பலத

குறட்லடவிடு

என்பது தூங் கு என்ற விலனயின் முலறசமொழி அல் ல. இவதவபொல் வொங் கு ' buy'
என்பது சகொடு ' give' என்பலத உட்படுத்தும் , ஆனொல் வொங் கு என்பது சகொடு
என்பதன் முலறசமொழி அல் ல. குறட்லடவிடு 'snore' மற் றும் தூங் கு 'sleep'
வபொன்ற இலணகள் உட்படுத்தல் மற் றும்

ரியொன கொல உள் ளடக்கத்தொல்

(temporal inclusion) சதொடர்புலடயலவ ஆகும் . உட்படுத்தலொலும்
உள் ளடக்கத்தொலும்

சதொடர்புலடய

முலறசமொழியத்தொல்
ச யல் பொடுகள்

கொல

முலறசமொழியத்தொல்
வலகயொன

விலன ச
்
ொற் கலள

சதொடர்புபடுத்த

சபொதுலமப் படுத்தலொம் .

இரண்டு

இயலொது

விலன ச
்
ொற் களொல்

அடிப் பலடயில்

விரிவொனதொக

என்பலத
குறிப் பிடப் பட்ட

இருந்தொல் ,

இலணக்கப் படலொம் . முலறசமொழியம்

உட்படுத்தலலக்

குறிக்கிறது.

ரியொன கொல

கொட்சி

அலவ

ஒரு சிறப் பு

ச ொற் களஞ் சியத்தில் ,

முலறசமொழியத்தொல் இலணக்கப் பட்ட ச ொற் கள் கிலள அலமப் பில் கீவழ
சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன. நட மற் றும் சநொண்டு என்பனவற் றிற் கு இலடயிலொன
சதொடர்பு வலக-முலறசமொழி (‘type-troponymy)’ என்றும் , தூங் கு என்பதற் கும்

குறட்லட விடு என்பதற் கும் உள் ள சதொடர்பு பகுதி-முலறசமொழியம்

(‘part-

troponymy) என்றும் , குறிப் பிடப் படுகிறது (படம் 9).
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பட 9்
தூங் கு
’

நட

வணகமுணற
ம ொழிய ்

பகுதிமுணற
ம ொழிய ்

மநொை்டு

குறட்ணடவிடு

17.7.2.2.7 எதிர்நிலல உைவுகள் மை் றும் உட்படுத்தல்
எதிர்நிலல

உறவுகள்

சபயரலடகளுக்கு

மட்டுமல் ல,

விலன ச
்
ொற் களுக்கும் உளவியல் ரீதியொக முக்கியத்துவம் வொய் ந்தலவ.
விலன ச
்
ொற் களுக்கொன

தரவுத்தளத்லத

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம் ,
விலனகளின்

முலறசமொழியம்

தரவுதளத்லத

ச ய் யப் பட்ட

சபொருண்லம

கட்டலமக்க
உறவுகள்

உருவொக்குவதில்

என்பனவற் றிகுப்
சபரும் பொலும்

எதிர்நிலல

பின் னர்,

குறியமொக்கம்

உறவுகள்

என்று

கண்டறியப் பட்டுள் ளது (Miller 1990, Felbaum, 1998). விலன ச
்
ொற் களிலடவய
எதிர்நிலல

உறவுகளின்

சபொருண்லமயியல்

சிக்கலொனது.

தமிலழப்

சபொருத்தவலர, உருபனியல் ரீதியொக சபறப் பட்ட எதிர் விலன ச
்
ொற் கள்
எதுவும்

இல் லல. சபயர் ச
்
ொற் களில்

கொணப் படும்

சில எதிர்நிலலகள்

விலன ச
்
ொற் களில் இல் லல. பல இரும எதிர்நிலலகள் விலன ச
்
ொற் களொல்
கொட்டப் பட்டுள் ளன; அலவ மறுதலல எதிர்நிலல, தில

ொர் எதிர்நிலல,

ச ங் வகொண (orthogonal) எதிர்நிலல மற் றும் எதிர்துருவ (antipodal) எதிர்நிலல
என்பனவற் லற

அடக்கும் .

ச யப்படுசபொருள்

குன்றொவிலனகளின்

ச ய் விலன, ச யப்பொட்டு விலன வடிவங் கள் தலலகீழ் எதிர்நிலலலயக்
கொட்டும் .

அவன்

சகொல் லப் பட்டொள்
ஆகவவ,

தமிழில்

அவலளக்
என்ற

சகொன்றொன்

சவளிப் பொட்டுடன்

என்பது
தலலகீழ்

அவள்
உறவில்

ச யப் படுசபொருள் குன்றொவிலனகளின்

ச யப் பொட்டுவிலன இலண தலலகீழ்

அவனொல்
உள் ளது.

ச ய் விலன-

எதிர்நிலலலயக் கொட்டுகின் றன.

வொங் கு ' buy', வில் 'sell' என்ற விலன ச
்
ொற் களுக்கு இலடயிலொன சதொடர்பு
மிகவும் சிக்கலொனது. தில
எதிர்நிலலலயக்

அடிப் பலடயில் எதிர்மொறொன ச ொற் கள் தில

கொட்டும் .

வந்துவ ர்-புறப் படு,

வொ-வபொ

வபொன்ற
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இலணகளுக்கு இலடயிலொன உறவு தில

எதிர்நிலலயொகும் . இந்தப் பிரிவின்

கீழ் விலன இலணகளொன உயர்-தொழ் , ஏறு-இறங் கு என்ற விலன இலணகள்
அடங் கும் . பின்வரும் இலணகள் எடுத்துக்கொட்டுகளொல் கொட்டப் பட்டுள் ளபடி
நிலல, முலற, வவகம் வபொன்றவற் லறக் குறிப்பிடும் பிற எதிர்நிலலகளும்
உள் ளன: கட்டு-இடி, கட்டு-அவிழ் , ஒப் புக்சகொள் -மறு, உள் ளிழு-சவளிவிடு, நடஓடு'.

கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சியம் த்தி

குறிப்பிடப் பட்டுள் ளபடி

விலன ச
்
ொற் களுக்கு இலடயிலொன எதிர்நிலலலய வலரபடம் (படம் 10)
கொட்டுகிறது:
படம் 10

எதிர்ம ொழிய ்

எதிர்க்கும் பண்புக்கூறுகள் மட்டுமல் ல, ஒரு பண்புக்கூறின் இருப் பு அல் லது
இல் லொலம கூட இரண்டு ச ொற் கலள எதிர்நிலல உறவில் லவத்திருக்க
இயலும் .

விலன ச
்
ொற் களின்

சபொருண்லமக்கூறு

ஆய் வு

(componential

analysis of meaning) மூலம் இந்த மொறுபட்ட அல் லது வவறுபட்ட பண்புக்கூகலள
அலடயலொம்

(Rajendran,

1978).

விலன ச
்
ொற் களின்

சபொருண்லமக்கூறு

ஆய் வு ஒரு எதிர்நிலல உறவில் பல விலன இலணகளும் ஒரு உட்படுத்தப் பட்ட
விலன ச
்
ொல் லலப்

(entailed

verb)

பகிர்ந்து

சகொள் கின்றன

என்பலதக்

கொட்டுகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, இலண சஜயி/சவல் ' succeed' மற் றும் வதொல்
'fail'

ஆகியலவ

முயல்

இரண்டொவதற் கும்

'try''

என்பலதக்

இலடயிலொன

குறிக்கின் றன.

சதொடர்பு

முதொலொவதற் கு

முற் வகொள் _முலறசமொழியம்

‘presuppposed-troponymy’ என குறிப் பிடப் படுகிறது.
17.7.2.2.8 கொரணமும் ஈடுபொடும்
இரண்டு விலனக் கருத்துருக்களுக்கு இலடயில் கொரண உறவு உள் ளது
(causative relation): ஒன்று கொரணமொவது (எ.கொ. சகொடு ' give’) மற் சறொன்று
விலளவொகும் (எ.கொ. சபறு 'get'). பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளொல் (Miller 1990,
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Felbaum, 1998) குறிக்கப் படுவது வபொன்ற கொரணத்லத ஒரு குறிப் பிட்ட வலக
எனக் கருதலொம் . veLiyeeRRu 'expel' என்பது veLiyeeRu 'விடுப் பு', uyarttu ‘எழுப் பு’
என்பது uyar ’உயர்வு’ (தற் கொலிக வ ர்க்லக) என்பதொகும் .
கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

சபொருண்லம

உறவுகளுடன்

சவவ் வவறு

முலறயொகத்

வலகயொன

வவறுபடுத்தியுள் வளொம் .

உருப் படுத்தம்
சதொடர்பு

ச ொல் ொர்

ச ய் யப் பட்ட

சகொள் ளும்

நொன்கு

உட்படுத்தலல

நொம்

ம் பந்தப் பட்ட இலண, கொரண உட்படுசமொழி என

அலழக்கப் படும் உறவொல் இலணக்கப்பட்டுள் ளன. பின் வரும் வலரபடங் கள்
(படம் 11) கொரண உட்படுசமொழி உறலவக் கொட்டுகின்றன.
பட 11
்

கொரை
உட்படும ொழிய ்

கொரை
உட்படும ொழிய ்

17.7.2.2.9 சதொடரியல் பண்புகள் மை் றும் சபொருண்லம உைவுகள்
மீபத்திய ஆண்டுகளில் , ச ொற் களஞ் சியத்தில் /அகரொதியில்
பண்புகலள

இலணக்கும்

அடிப் பலடயில்

வபொக்கு

உள் ளது.

விலன ச
்
ொற் கலளப்

சபொருண்லம

பொர்ப்பது

சதொடரியல்
உறவுகளின்

விலன ச
்
ொற் களின்

ச யற் லகயொன நடத்லத பற் றிய புரிதலுக்கொன தடயங் கலளயும் அளிக்கும் .
கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் விலன கருத்துருக்கள் அல் லது நிகழ் வுகலள
நன் கு

புரிந்துசகொள் ள

இலணப் பது

பற் றி

விலன ச
்
ொற் களின்

ஆரொயப் பட

வவண்டும் .

சதொடரியல்
இடம்

பண்புகலள

வதலவப் படொததொல்

விரிவொன விவொதம் இங் வக தவிர்க்கப் படுகிறது.
17.7.2.2.10 நிகழ் வுகளின் உைவுகளின் சுருக்கம்
பின் வரும் அட்டவலண (2) விலன வலலயில் உட்படுத்தப்பட்ட ச ொல் ொர்
உறவுகலளத் சதொகுத்துத்தருக்கிறது
ச ொல் ொர் உறவுகளின் அட்டவலண -2 சுருக்கம்
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உைவுகள்

வரயலைவிளக்கம் /து

எடுத்துக்கொட்டு

லணவலக
ஒருசபொருள் ப
ன் சமொழி

இடம் சபயர்க்கவியலும்
நிகழ் வுகள்

தூங் கு

உள் ளடங் கு
சமொழியம் -

நிகழ் விலிருந்து
உயர்நிலல நிகழ் வு

பற

→

‘sleep’

உறங் கு‘sleep’
'fly'

→

பிரயொணி

→

சநொண்டு

'travel'

உள் ளடக்கு
சமொழியம்
முலறசமொழிய
ம்

நிகழ் விலிருந்து
நட’walk’
அவற் றின்
துலண 'limp'
வலக

உட்படுசமொழி
யம்

நிகழ் விலிருந்து
அது குறட்லடவிடு
உட்படுத்தும் நிகழ் வு
→முயல்
‘try’

'snore'
tuungku

'sleep'
“

“

“

எதிர்சமொழியம்

நிகழ் விலிருந்து
கொரணநிகழ் வு

உயர்

நிகழ் விலிருந்து
முற் வகொள்
ச ய் யப் பட்ட நிகழ் வு

சவல்

நிகழ் விலிருந்து
உணர்த்தும் நிகழ் வு

சகொல்

எதிர்நிலலகள்

கூடு

→

‘rise’

உயர்த்து‘raise’
‘succeed’

→

‘murder’

→

'increase'

→

முயல் ‘try’

இற‘die’

குலற'decrease';

கட்டு

'build' → இடி'demolish'
“

தலலகீழ் சமொழியம்

வில் ‘sell’ → வொங் கு ‘buy’

“

தில

புறப் படு

எதிர்நிலலகள்

‘start’

→

வந்துவ ர் ‘reach’
ஆக்கம்

விலனயிலிருந்து
விலனப் சபயர்

படி

'study'

→

paTippu

'education'
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17.7.2.3 அருவங் ககளின் கட்டலமப் பு
லநடொ (1976) அருவங் கலள சபயரலடகள் மற் றும் விலனயலடகளொக
உருப் படுத்தம்

ச ய் யப் படும்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

கருத்துருக்களொகக்

அருவங் களின்

கீழ்

கருதுகிறொர்.

சபயரலடகள்

கொட்சி ்
மற் றும்

விலனயலடகள் தவிர (பருப் சபயர்களுக்கு எதிரொன) அருவப் சபயர்களும்
உள் ளடக்கப் பட்டுள் ளன. சபயர் ச
்
ொலல
‘சபயரலட’

என்ற

சதொடரியல்

அலடச ய் வது முதன் லமயொக

வலகப் பொட்டுடன்

சதொடர்புலடயது.

இவதவபொல் விலனகலள அலடச ய் வது ‘விலனயலடகள் ’ என்ற சதொடரியல்
வலகப் பொடுடன்

சதொடர்புலடயது.

சபயரலடகள் ;

சபயர்கலள

அலடச ய் வது என்ற அவற் றின் ஒவர ச யல் பொட்லடக் சகொண்டுள் ளன,
அவத மயம்

அலடச ய் வது

முன் னுருபுகள் , பின் னுருபுகள்

என்பது

சபயர் ச
்
ொல் ,

விலன ச
்
ொல் ,

இவற் றின் முதன் லம ச யல் பொடு அல் ல.

சபயரலடகளின் ச ொல் ொர் அலமப் பு அலவகளுக்கு என்று தனித்துவமொனது;
வமலும் பிற முக்கிய சதொடரியல் வலகபொடுகளொன சபயர் ச
்
ொல் மற் றும்
விலன ச
்
ொற் களிலிருந்து

வவறுபடுகிறது.

மூன்று

வலகயொன

சபயரலடகலள வவறுபடுத்தி அறியலொம் : விளக்கப் சபயரலடகள் (Descriptive
adjectives) (எ.கொ. சபரிய ’big’, கனமனொ ' heavy '), சதொடர்புப் சபயரலடகள்
(Relational adjectives) (எ.க. சபொருளொதொர ’economic’,

வகொதர

‘fraternal’,

குறிப் பீடு மொற் றம் ச ய் யம் சபயரலட (Reference modifying adjectives) (எ.கொ.
பலழய ’old’, முன்னொள் ‘former’) (Miller, 1998b).
17.7.2.3.1.சபயரலடகள்
17.7.2.3.1.1 விளக்கப் சபயரலடகள்
ஒரு விளக்கப் சபயரலட என்பது ஒரு சபயர் ச
்
ொல் லின் பண்புக்கூறின்
மதிப் லபக் குறிக்கும் ஒன்றொகும் . எடுத்துக்கொட்டொக, அது கனமொன சுலம
என்பதில் கனமொன ’heavy’ என்பது ’எலட’

(WEIGHT) என்ற பண்புக்கூறு

இருப் பதொக முற் வகொள் ச ய் கின் றது; அதொவது எலட (சுலம) = கனம் . அவத
வபொல்

தொழ் ந்த ‘low’ மற் றும் உயர்ந்த ‘high’ ஆகியலவ

‘உயரம் ’ (HEIGHT)

என்பதன் மதிப் புகள் ஆகும் ((Miller, 1998b). விளக்கப் சபயரலடகலள அலவ
குறிப் பிடும் மதிப் பீட்டுப் சபயர் ச
்
ொல் லுடன் சதொடர்புபடுத்துவது pertainymy
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என்ற

ச ொல் லொல்

அறியப் படுகிறது.

விளக்கப்

சபயரலடகலள

சபொருத்தமொன பண்புகளுடன் இலணக்க வவண்டும் .
என்பலத ்
விளக்கப்

ொர்புசமொழியம்

என்கின் வறொம் .

சபயரலடகலள

அவற் றின்

நொம் pertainymy

கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சியம்

சபொருத்தமொன

பண்புகளுடன்

( ொர்புசமொழியத்துடன்) இலணக்கின் றது.
17.7.2.3.1.2 சபயரலடகளில் எதிர்சமொழியம்
விளக்கப்

சபயரலடகளின்

மத்தியில்

இருக்கும்

அடிப் பலட

சபொருண்லம உறவு எதிர்சமொழியம் ஆகும் . வ ர்க்லகப் பரிவ ொதலனகள்
(association testes) சபயரலடகளில் எதிசமொழியத்தின் முக்கியத்துவத்லத
சவளிப் படுத்துகிறது
ச யல் பொடு

(Miller,

1998:

பண்புகளின்

48-52).

மதிப் புகலள

விளக்கப்

சபயரலடகளின்

சவளிப் படுத்துவது

ஆகும் ,

கிட்டத்தட்ட எல் லொ பண்புகளும் இருமுலன (bipolar) என்பதொல் , விளக்கப்
சபயரலடகளின் அலமப் பில் எதிர்சமொழியம் முக்கியமொனது. எதிசமொழியப்
சபயரலடகள்

ஒரு

சவளிப் படுத்துகின்றன.

பண்புக்கூறுக்கு
எடுத்துக்கொட்டொக,

எதிரொன

மதிப் புகலள

கனமொன ‘heavy’ என்பதன்

எதிர்சமொழியொன இவல ொன ‘light’ எதிர் துருவத்தில் கனம் ‘WEIGHT’ என்ற
பண்புக்கூறின்
எதிர்சமொழியம்
வடிவங் களுக்கு
என்னசவன் றொல் ,

ஒரு

மதிப் லப

என்பது

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்

இலடயிலொன
கீவழ

வடிவங் களுக்கிலடவயயொன

சவளிப் படுத்துகிறது
சபொருண்லம

உறவு

(Miller,
வபொல

ச ொல்

ஆகும் .

சிக்கல்

விளக்கப் பட்டுள் ளபடி
எதிர்சமொழிய

உறவு

1998).

(படம்

அர்த்தங் களுக்கு இலடயிலொன கருத்துரு ொர் எதிர்நிலலக்கு ்

ச ொல்
12)

ச ொல்

மமொனதல் ல.
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பட 12
்

கன ்
ஆக்கம ொழிய ்
கன ொன
எதிர்ம ொழிய ்
இவலெொன

17.7.2.3.1.3 சபயரலடயில் ஒை் றுலம ((Similarity in Adjective)
சபயரலடகள் இருமுலன (இருதுருவ) அலமப் லபக் கொட்டுகின் றன
(Miller, 1998: 50-52). சபயரலட ் ச ொற் களின் ஒரு குழுமம் , ஒரு சபயரலட ்
ச ொல் லுடன் சபொருண்லம ஒற் றுலமலயக் கொட்டும் ; இ ச
்
ொல் மற் சறொரு
சபயரலடக் குழுமத்துடன் சபொருண்லம ஒற் றுலமலயக் கொட்டும் மற் சறொரு
சபயரலட ்

ச ொல் லுடன்

எதிசமொழிய

உறலவக்

கொட்டும் .

பின் வரும்

எடுத்துக்கொட்டு குளிர் சி
் லயக் குறிக்கும் சபயரலடகளின் ஒரு குழுமத்திற் கு
எதிரொக சவப் பத்லத குறிக்கும்
கொட்டுகின் றது.

கீவழ

ஒரு குழும சபயரலடகள்

கொட்டப் பட்டுள் ளபடி

அவர்களின்

இருப் பலதக்
வழக்கமொன

உருபடுத்தங் கள் மூலம் அவற் லற நொம் இலணக்க இயலும் . ஒற் றுலம உறவு
கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் ’ஒத்தசமொழியம் ‘ என்று குறிப்பிடப் பட்டுள் ளது.
ஒத்த

சமொழியம்

வவறுபட்டடதொகும் .

என்பது
கீவழ

ஒருசபொருள் பன் சமொழியம்
தரப் பட்டுள் ல

படம்

என்பததிலிருந்து

(படம்

13)

இலதத்

சதளிவுபடுத்தும் .
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பட 13
்
சூடொன

எதிர்ம ொழிய ் ஒத்தம ொழிய ்

குைிர்ெ்சியொன

கதகதப் பொன

மவதுமவதுப் ப
ன
ொ

நகெ்சூடொன

ஒத்தம ொழிய ்

ஜில் லிட்ட

சபரிய

தணுப் பொன

மற் றும்

‘big’

உருவொக்குகின்றன

சிறிய

என்றும் ,

ஒரு

‘small’

நீ ண்ட

எதிர்சமொழிய
மற் றும்

‘long’

இலணலய

குட்லடயொன

‘short’

ஆகியலவ மற் சறொரு எதிர்சமொழிய இலணலய உருவொக்குகின் றன என்றும்
ஊகிக்க முடியும் . இந்த இலணகள் எதிர்சமொழியம் என்பது கருத்துக்களுக்கு
இலடயிலொன உறவல் ல, மொறொக ் ச ொற் களுக்கு இலடயிலொன சபொருண்லம
உறவு என்பலத நிரூபிக்கிறது.
17.7.2.3.1.4 சபயரலடகளில் தரம் (Gradation in Adjectives)
தரம்

(Miller,,

முக்கியமொன

1998:

52-53)

பண்புகளில்

என்பது

சபயரலடகளில்

ஒன்றொகும் .

கொணப் படும்

எதிர்சமொழியம்

பற் றிய

சபரும் பொலொன விவரங் கள் முரண்பொடொன (contradictory) மற் றும் மொறுபட்ட
(contrary) ச ொற் கலள வவறுபடுத்துகின்றன. இந்தக் கலல ச
்
ொல் தர்க்கத்தில்
வதொன்றியது;
குறிக்கிறது

அதில்
என்றொல்

ஒன்றின்
அந்த

உண்லம

இரண்டு

மற் சறொன்றின்

கருத்துலரகளும்

சபொய் லயக்
(propositions)

முரண்பொடொகக் கருதப் படும் ; மொறொக ஒரு கருத்துலர மட்டுவம உண்லமயொக
இருக்க முடியும் , ஆனொல் இரண்டுவம சபொய் யொக இருக்கலொம் என்றொல் அது
மொறுபட்டதொகக் கருத்தப் படும் . எ.கொ. உயிருள் ள ‘alive’: இறந்த ‘dead’ என்பன
முரண்பொடொன ச ொற் கள் ; மற் றும் குண்டொன ‘fat’: சமலிந்த ‘thin’ (மொறுபட்ட
ச ொற் கள் ).

மொறுபட்ட

சபயரலடகள்

தரப் படுத்தக்கூடிய

சபயரலடகள் ,

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

442
முரண்பொடுகள்

தரப் படுத்த

இயலொதலவ.

எனவவ

தரம்

என்பது

சபயரலடகளுக்கு ச ொல் ொர் நிலனவகத்லத ஒழுங் கலமக்கும் சபொருண்லம
உறவொகவும் கருதப்பட வவண்டும் .
அட்டவலண -3: சபயரலடகளுக்கொன ச ொல் ொர் நிலனவகம்
சூடு ‘warmth’

வயது ‘age’

சகொதிக்கிற ‘very hot’

வயதொன ‘old’

சூடொன ‘ hot’

நடுத்தர வயதொன ’middle aged’

சவத்சவதுப் பொன ‘warm’

இளம் வயதொன ‘young’

இளஞ் சூடொன ’slightly warm’
குளிர்ந்த ‘cold’
தரநிலலயின் சில பண்புக்கூறுகலள வரில ப் படுத்தப் பட சபயரலடகளொல்
சவளிப் படுத்தலொம் ; இலவ அலனத்தும் கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில் ஒவர
பண்புக்கூறு சபயர் ச
்
ொல் லல சுட்டிக்கொட்டும் .
17.7.2.3.1.5 சபயரலடகளில் குறிக்கப் பட்ட தன்லம
குறிக்கப் பட்ட
சபயரலடகளில்

தன் லம

கொணப் படும்

(markedness)
ஒரு

(Miller,

முக்கியமொன

53-54)

என்பது

பண்பொகும் .

இருலம

1998:

எதிர்நிலலகள் அடிக்கடி குறிக்கப் பட்ட ச ொல் மற் றும் குறிக்கப் படொத ச ொல்
என்பனவற் லறக் உள் ளது. அதொவது, ச ொற் கள் முற் றிலும்
உலடயன

அல் ல;

மற் சறொன்றுக்கு

ஒன்று

மொறொக

(குறிக்கப் படொதது)
வநர்மலறயொனது

மமொன மதிப் பு

நடுநிலலயொனது

(positive).

(neutral),

குறிக்கப் பட்டதற் கு

எதிரொன குறிக்கப் படொத வவறுபொடு பின்வருவனவற் லறப் வபொன்ற துருவ
எதிர்நிலலகளில் கொணப் படுகிறது: உயர்ந்த 'high': தொழ் ந்த 'low', வயதொன 'old':

இளலமயொன
்
'young', நீ ளமொன 'long': குட்லடயொன 'short', அகலமொன 'wide':
குறுகலொன 'குறுகிய'. நொம் குட்லட ‘shot’ என்பலத விட உயரம் ‘height’
அடிப் பலடயில் ’உயரம் ’ ’height’ என்ற கருத்லதப் பற் றி வபசுகிவறொம் . எனவவ,
முதன் லம உறுப்பினர் உயரமொன ‘high’ என்பது குறிக்கப் படொத ச ொல் லொகக்
கருதப் படுகிறது; இரண்டொம் நிலல உறுப் பினர், குட்லடயொன ‘short’ என்பது
குறிக்கப் பட்ட

ஒன்றொகும் .

அலவ

உயரம்

என்ற

உயரம்

என்ற

சபயர் ச
்
ொல் லுடன் சதொடர்புலடயலவ. பின் வரும் வலரபடத்தில் (படம் 14)
கொட்டப் பட்டுள் ளபடி குறிக்கப் பட்ட மற் றும் குறிக்கப் படொத ச ொற் களுக்கும்
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அவற் றின்

மொறி

பண்பின்

(variable

property)

சதொடர்பு

குறிப் பிற் கும்

இலடயிலொன சதொடர்லப கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியம் கொட்டுகிறது.
பட 14
்

அகல ொன

குட்ணடயொன

உயர ொன

உயர ்

குறுகலொன

அகல ்

17.7.2.3.1.6 சபயரலடகளின் பிை அம் ங் கள்
சபயரலட ்
வண்ணப்
modifying)

ச ொற் களின்

சபயரலட ்
மற் றும்

பல் சபொருள்

ச ொற் கள் ,

ஒருசமொழியம்

உட்படுத்தி

குறிப் பு-மொற் றியலமக்கும்

குறிப் புப் சபொருள் -மொற் றியலமக்கும்

(reference-

(referent-modifying)

சபயரலட ் ச ொற் கள் , சதொடர்புப் சபயரலட ் ச ொற் கள் என்பன கொட்சி ்
ச ொற் களஞ் சியத்தி வித்தியொ மொகக் லகயொளப் பட வவண்டும் . அலவ இங் கு
விவொதிக்கப் படவில் லல. (வமலும் விவரங் களுக்கு Bolinger,, 1967 மற் றும் Miller,
1998 ஐப் பொர்க்கவும் ).
17.7.2.3.2 விலனயலட ் ச ொை் கள்
சபரும் பொலொன

விலனயலட ்

ச ொற் கள் ,

சபயரலட ்

ச ொற் கள்

சபயர் ச
்
ொற் களிலிருந்து சபயரலட ஆக்கப் பின் சனொட்டொல் ஆக்க்ப்படுவது
வபொல்

விலனயடலட

சபயர் ச
்
ொற் களிலிருந்து
ஆக்கப் பட்ட

ஆகப்

விலனயலட ்

சபயரலடகளும்

சபயர் ச
்
ொற் களின்

பின் சனொட்டு
ச ொற் கள்

விலனயலடகளும்

வடிவத்துடன்

வ ர்ப்பதன்

மூலம்

ஆக்கப் படுகின்றன.
அலவ

இலணக்கப் பட

ஆக்கப் பட்ட
வவண்டும் .

எடுத்துக்கொட்டொக அழகொன (அழகு-ஆன) என்ற சபயரலடயும்

அழகொக

(அழகு-ஆக) என்ற விலனயலடயும் அழகு என்ற சபயர் ச
்
ொல் லிலிருந்து
ஆக்கப் படுகின்றன.

இவதவபொல்

வவகமொன

(வவகம் -ஆன)’

என்ற

சபயரலடயும் வவகமொக (வவகம் -ஆக) என்ற விலனயலடயும் வவகம் என்ற
சபயர் ச
்
ொல் லிலிருந்து ஆக்கப் படுகின் றன. பின் வரும் கிலளப் படங் களில்

==================================================================
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:3 March 2021
Dr. Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. S. Arulmozi
ச ொல் வலலயும் அதன் பரிமொணங் களும் WordNet and its dimensions –
A Textbook in Tamil

444
(படம்

கொட்டப் பட்டுள் ளபடி,

15)

ஆக்கப் பட்டட

வடிவங் கலள

சபயர் ச
்
ொல் லுடன் இலணப் பதன் மூலம் இது கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தில்
உருப் படுத்தம் ச ய் யப் டுகிறது.
பட 15
்
அழகு

வவக ்

ஆக்கம ொழிய ்

அழகொன

ஆக்கம ொழிய ்

வவக

அழகொக

சபயரலட ச
்
ொற் களும்

வவக ொக

ொன

விலனயலட ் ச ொற் களும்

அலவ

ஆக்கப் பட்ட

சபயர் ச
்
ொல் வடிவத்தின் சபொருன்லமப் பண்லப மரபுரிலமயொகப் சபறும் .
விலனயலட ச
்
ொற் களின் சபொருண்லம அலமப் பு எளிலமயொனது மற் றும்
வநரொனது; கிலள அலமப் பு இல் லல (Miller, 1998: 61).
17.7.2.3.3 அருவகங் களில் உள் ள உைவுகளின் சுருக்கம்
பின் வரும்

அட்டவலண

(4)

அருவங் களில்

உள் ள

உறவுகலள ்

சுருக்கமொகக் கூறுகிறது.
அட்டவலண -4: அருவங் களில் உள் ள உறவுகளின் சுருக்கம்
உைவுகள்

துலண வலககள்

எடுத்துக்கொட்டுகள்

ஒருசபொருள் பன்
சமொழியம்

துக்கம் ,

உள் ளடக்குசமொழி
யம் -

உணர் சி
் - மகிழ் சி
்

ங் கடம் , துயரம்

உள் ளடங் குசமொழி
யம்
உள் ளடங் குசமொழி
யம் உள் ளடக்குசமொழி
யம்
முழுசமொழியம் சிலனசமொழியம்

துன்பம் ,

ப ல
்

முழுலமயிலிருந்து
பகுதிக்கு

- நிறம்

வொரம் -நொள்
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முழுசமொழியம்

பகுதியிலிருந்து
முழுலமக்கு

இரும
எதிர்நிலலகள்

எதிர்சமொழ் யம்
நல் ல - சகட்ட
(நிரலொக்கம்
ச ய் ய

சிலனசமொழியம் -

இஞ் சு –அடி

இயலுபலவ)
கொலம் ொர்
எதிர்நிலலகள்
ச ங் வகொண
எதிர்லலகள்

,,
,,

எதிர்துருவ
எதிர்நிலலகள்

,,
பல் எதிர்நிலலகள்
,,

முன்னர் - பின் னர்
வடக்கு

–

கிழக்கு
வடக்கு

வமற் கு,
–சதற் கு,

வமற் கு - கிழக்கு

வரில
எதிர்நிலலகள்

ஒன்று,

சுற் று எதிர்நிலலகள்

ஞொயிறு,

இரண்டு,

மூன்று, நொன்கு,…
திங் கள் ,

ச வ் வொய் ,

புதன் ,

வியொழன்,

சவள் ளி,

னி
இலணக்கப் பட வலகபொடுகள் அடிப் பலடயில்
உைவுகள்

இலணக்கப் பட்ட
வலகப் பொடுகள்
சபயரலட-

எதிர்சமொழியம்
(நிரலொக்க ்
ச ய் ய சபயரலட
இயலுபலவ) முரண்
எதிர்சமொழி
(நிரலொக்க ்

சபயரலடச ய் ய சபயரலட

எடுத்துக்கொடுக
ல்
அழகொன
குரூரமொன
உயிருள் ள

-

இறந்த

இயலொதலவ)
மொறுபட்டலவ
ஆக்கப் பட்டலவ

சபயரலட - சபயர்

அழ் கொன

அலடசமொழி

சபயர் - சபயரலட

அழகு
வடிவம் - சிறிய

சதொடர்பு

சபயரலட - சபயர்

சபொருளொதொர -

சபயரலட-

சபொருளொதொரம்
பருமனொன
-

சபயரலட

கனமொன

ஒற் றுலம

-
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ஆக்கம்

சபயர் – சபயரலட/ அழகு

ஒற் றுலம

–

விலனயலட

அழகொன,

விலனயலட

அழகொக
- வவகமொக

விலனயலட

-

விலரவொக

17.7.3. கொட்சி ் ச ொை் களஞ் சியத்தின் சதொகுப் பு (Compilation of OST)
இதுவலர

கொட்சி

விளக்கப் பட்டது.

ச ொற் களஞ் சியம்

ஆனொல்

தற் வபொது

ஒரு

பரந்த

பொர்லவயில்

உருவொக்கப் பட்ட

கொட்சி

ச ொற் களஞ் சியத்திற் கு மட்டுப் படுத்தப்பட்ட வநொக்கவம உள் ளது. நிதி மற் றும்
பிற வளங் களின் வதலவ கொரணமொக வமவல விவரிக்கப் பட்டபடி கொட்சி
ச ொற் களஞ் சியம் முழுலம அலடயவில் லல. வமவல விளக்கப் பட்டுள் ளபடி
ச ொற் களுக்கு இலடயிலொன அலனத்து சபொருண்லம அல் லது ச ொல் ொர்
உறவுகளும்

தற் வபொலதய

ச ய் யப் படவில் லல.

கொட்சி ்

பின் வரும்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்
அட்டவலண

உருப் படுத்தம்

(அடவலண

5)

வலரயறுக்கப் பட்ட வநொக்கத்துடன் கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத்தின் சதொகுப்பு
பற் றிய விளக்கத்லத அளிக்கிறது.
அட்டவலண 5: கொட்சி ் ச ொற் களஞ் சியத் சதொகுப்பின் சுருக்கம்
சபொருண்லம
உைவுகள்

ச ொை் களஞ் சியத்தி
ல்
சகொடுக்கப் பட்டுள் ள
நிகரன்கள்

ஒருசபொருள் பன் சமொழி
யம்
உள் ளடங் குசமொழியம்

இலணசமொழியம்

தரவு
லமயத்தில்
பயன்படுத்தப் பட்டு
ள் ள
உைவு
சவறுபடுத்தும்
குறியீடுகள்
<>

வலகசமொழியம்

{}

சிலனசமொழியம்

பகுதிசமொழியம்

/ |

உயர்நிலலப்
சபயருக்கும்
பொல்
குறிப் பிடப் பட
சபயர்களுக்கும்
இலடயில் உள் ள உறவு
எதிர்சமொழியம்

பொல் சமொழியம்

$#

எதிர்சமொழியம்

%*
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வினகளுக்கும்
சபயரொக்கசமொழியம் ~ `
அவற் றிலிருந்து
ஆக்கப் பட்ட
விலனப்
சபயர்களுக்கும் உள் ள
உறவு
சபயருக்கும்
அலடசமொழியம்
^!
அதிலிருந்து
ஆக்கப் பட்ட
சபயரலடகளுக்கும்
விலனயலடகளுக்கும்
உள் ள உறவு
17.7.3.1 கொட்சி மூலப் சபொருண்லம ் ச ொை் களஞ் சியத்தின்

தரவுதள

அலமப் பு
பின் வரும் அட்டவலண ச ொற் ககளுக்கு இலடயில் நிறுவப்பட்ட பல் வவறு
வலகயொன

அர்த்த

தலலமுலறக்கொன

உறவுகள்
தரவுத்தள

மற் றும்

மூலப் சபொருண்லமயியல்

கட்டலமப் பில்

அவற் லறக்

குறிக்கும்

தனித்துவமொன வழிலய வழங் குகிறது.
17.7.3.1.1 ஒருசபொருள் பன்சமொழியத்திை் கொன தரவு அலமப் பின் மொதிரி
கொட்சி ்

ச ொற் களஞ் சிய

தரவுதள

கட்டலமப் பில்

வகொண

அலடப் புக்குறிக்குள் (<>) ஒருசபொருள் பன் சமொழிகள் சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன.

குரியன் என்பதன் இலண ஒருசபொருள் பன் சமொழிகலள ச ொற் களஞ் சியத்தில்
சித்தரிக்கும் மொதிரி பின் வருமொறு அலமயும் :
சூரியன், <ஞொயிறு, ஆதவன் , பகலவன் , திவொகரன், ஆதவன் , கதிரவன் ,
கதிவரொன்,

கிரணன்,

சவங் கதிர்,

ச ங் கதிவரொன்,

சவஞ் சுடர்,

உலகவநந்திரன்,

ச ங் கதிர்,

ஆயிரங் கதிவரொன்,

உலகப் பொந்தவன்>

சவங் கதிவரொன்,
ஆயிரங் கிரணன்,

{எழுஞொயிறு,

ஏறுஞொயிறு,

ொய் ஞொயிறு, இறங் குஞொயிறு, இளஞ் சூரியன் <பொலசூரியன்>}
17.7.3.1.2 உள் ளடக்குசமொழிய-உள் ளடங் குசமொழிய

தரவு அலமப் பின்

மொதிரி
ச ொற் களஞ் சி
் யத்
அலடப் புக்குறிக்குள்
உள் ளடங் குசமொழிகல்

தரவுத்தள
({})

ஒரு

கட்டலமப் பில்

உள் ளடக்குசமொழியின்

சகொடுக்கப் பட்டுள் ளன.

பின் வருவது,

சுருள்
இலண
நகவகிரகம்
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என்ற உள் ளடக்குசமொழியின்

இலண உள் ளடங் குசமொழிகளின் தரவுத்தள

கட்டலமப் பின் மொதிரி பின் வருமொறு அலமயும் :
நவகிரகம் {ஞொயிறு <சூரியன்>; திங் கள் < ந்திரன்>; ச வ் வொய் , புதன் ;
வியொழன் ;

சவள் ளி <சுக்கிரன்>;

னி; ரொகு; வகது }

17.7.3.1.3 சிலனசமொழிய-முழுசமொழிய தரவு அலமப் பின் மொதிரி
ச ொற் களன்சியத்தில்
சிலனசமொழிய

”/-|”

இலணகலளத்

பிரிப் பொன் களொகும் .

என்ற

குறியீடுகள்

சதொடர்புபடுத்த

ச ொற் களஞ் சியத்தின்

முழுசமொழிய-

பயன்படுத்தப் படும்

தரவுத்தள

கட்டலமப் பில் .

முழுசமொழியம் முதலில் தரப் பட்டு அதன் இலண ் சிலனசமொழிகள்

”/-|”

என்ற குறியீடுகளுக்குள் தரப் பட்டுள் ளன. பின் வரும் மொதிரி எடுத்துக்கொட்டு
இலத சதளிவுபடுத்தும் :
உடல் / தலல; கழுத்து; மொர்பு; வயறு; பிருட்டம் ; லக; கொல் |
17.7.3.1.4 எதிர்சமொழியத் தரவு அலமப் பின் மொதிரி
ச ொற் களஞ் சியத்தில் எதிர்சமொழிகளின் சதொடர்பு ”%-*” என்ற இலணக்
குறியீடுகலளப் பயன்படுத்தி நிறுவப் படும் . இரும எதிர்சமொழிகளில் ஒன்று
முதலில் தரப் பட்டு இரண்டொவது ”%-*” என்ற குறியீடுகளுக்கு இலடயில்
தரப் படும் . பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும் : ‘
இருட்டொன%சவளி ் மொன*;

குட்லடயொன%

நீ ளமொன*;

சூடொன%

குளிர் சி
் யொன*
17.7.3.1.5 பொல் சமொழியத் தரவு அலமப் பின் மொதிரி
தமிழில் பலச ொற் கள் மும் ம உறவில் வரும் . இம் மும் ம ச ொற் கலளப்
பொலினம்

குறிக்கப் பட்ட

சதொடர்புலடய
பிரிக்கலொம் .

பொலினம்

சபயர் ச
்
ொற் கள்
குறிக்கபடொத

எடுத்துக்கொட்டொக,

என்றும்

உயர்நிலல

ஆங் கிலத்தில்

அவற் றுடன்

வடிவம்

‘servant’

என்ற

என்றும்
சபயர்

ச ொல் லுக்கு நிகரொக வவலலக்கொரன் என்ற ஆண் பொலினம் குறிக்கப் பட்ட
வடிவம் , சபண் பொலினம் குறிக்கப் பட்ட வவலலக்கொரி என்ற வடிவம் , பொலினம்
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வவலலக்கொரர் வடிவம்

குறிக்கப் படொத

என

மூன்று

வடிவங் கள்

வரும் .

பொலினம் குறிக்கப்பட்ட ச ொற் கள் பொலினம் குறிக்கப் படொத ச ொல் லுடன்
பொல் சமொழியம்

என்ற

உறவொல்

ச ொற் களஞ் சியத்தில்

சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளன. பொலினம் குறிப் பிடப் படொத ச ொல் அதனுடன்
சதொடர்புலடய

பொலினம்

குறிக்கப் பட்ட

ச ொற் களுடன்

”$

-

என்ற

#”

குறியீடுகலளப் பயன்படுத்தி இணக்கப்படும் . முதலி பொலின குறிக்கபடொத
ச ொல் தரப் படும் அலதத்சதொடர்ந்து அதனுடன் சதொடர்புலடய பொலினம்
குறிக்கப் பட்ட ச ொற் கள் ”$ - #” என்ற இலண குறியீடுகளுக்குள் தரப் படும் .
பின் வரும் எடுத்துக்கொட்டு இலதத் சதளிவுபடுத்தும் .
சிறுவர் $ சிறுவன் ; சிறுமி# ; நடிகர் $ நடிகர்;
$மொணவன் ; மொணவி#;

நடிலக;

மொணவர்

#புலவர் $புலவன்#; ஆடவர் $ ஆடவன் #;

17.7.3.1.6. ஆகப் பட்ட விலனப் சபயர்களுக்கொன தரவு அலமப் பின் மொதிரி
அந்தந்த

விலன ச
்
ொற் களின்

சபயர் ச
்
ொற் கள்

ஆக்கங் களொகக்

(விலனப் சபயர்கள் )

உள் ளன.

கருதக்கூடிய

பல

விலன ச
்
ொல் லிருந்து

ஆக்கப் பட்ட விலனப் சபயர்கள் அவ் விலனயுடன் சபயரொக்கசமொழியம் என்ற
உறவொல் சதொடர்புபத்தப் பட்டுள் ளது. ”~ - `” என்ற இணக் குறியீடுகலளப்
பயன்படுத்தி

விலனசபயர்கள்

விலன ச
்
ொல் லுடன்

அவற் றுடன்

இலணக்கப் பட்டுள் ளன.

பின் வரும்

சதொடர்புலடய
எடுத்துக்கொட்டு

இலதத் சதளிவுபடுத்தும் .
நட ~ நடத்தல் ; நடக்கல் ; நடக்லக; நடக்கொலம; நடப் பு, நலட, நடத்லத`
17.7.3.1.7. ஆக்கப் பட அலடகளுக்கொன தரவு அலமப் பின் மொதிரி
பல

சபயரலடகளும்

விலனயலடகளும்

சபயர் ச
்
ொற் களிலிருந்து

ஆக்கப் பட்டுள் ளன. எடுத்துக்கொட்டொக அழகொன என்ற சபயரலடயும் அழகொக
என்ற விலனயலடயும்
சபயரலடயொக்க
என்பனவற் லறப்

ஒட்டு

அழகு என்ற சபயர் ச
்
ொல் லிலிருந்து முலறவய
(–ஆன)

பயன்படுத்தி

விலனயலடயொக்க
ஆக்கப் பட்டுள் ளன.

ஒட்டு

(-ஆக)

ஆக்கப் பட்ட

சபயரலடகளும் விலனயலடகளும் அவற் றுடன் சதொடர்புலடய சபயருடன்
”^-!” என்ற இலணக் குறியீடுகளொல் சதொடர்புபடுத்தப் பட்டுள் ளன. சபயர்
முதலில்

தரப் படும் ;

அவற் றிலிருந்து

ஆக்கப் பட்ட

சபயரலடகளும்
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விலனயலடகளும் ”^-!” என்ற குறியீடுகளுக்கு இடயில் தரப் படும் . பின் வரும்
எடுத்துக்கொட்டுகள் இலதத் சதளிவுபடுத்தும் ’
அழகு ^அழகொன; அழகொக!”; விலரவு ^விலரவொன; விலரவொக!”;
17.7.3.2. கொட்சி மூலபசபொருண்லமயியல் ச ொை் களஞ் சியத்தின் பயனர்
இலடமுகம்
ஒரு பயனரின் வினவலுக்கொக சகொடுக்கப் பட்ட மிகப் சபரிய தரவுத்தள
கட்டலமப் பிலிருந்து

மூலப் சபொருண்லமயியல்

கிலளயலமப் லப

உருவொக்குவது

மூலபசபொருண்லமயியல்

ச ொற் களஞ் சியத்தின்

கொட்சி

இலக்கொகும் , இது ஒரு புத்தி ொலித்தனமொன தகவல் மீட்சடடுப் பு மற் றும்
கொட்சிப் படுத்தல் அலமப் பு ஆகும் . இந்த வலக கருவி தரவு உருப் படுத்தம்
மற் றும் தகவல் பிரித்சதடுத்தல் என்ற ச யல் முலறகளுக்கு ஒரு

க்திவொய் ந்த

வழிலய வழங் குகிறது. பயனர் கணினியில் வவண்டிய ச ொல் லல உள் ளடு
ீ
ச ய் து

தரவுத்தளத்திலிருந்து

உருவொக்கி

சதொடர்புலடய

தகவல் கலளப்

சபறலொம் (ஸ் கிரீன் ஷொட் 1).

17.8. முடிவுலர
இந்த

நவீன

கணினிமயமொக்கப் பட்ட

கொப் தத்தில் ,

அறிலவயும்

அலமப் சபொழுங் குகலளயும் வதடுவதும் பிரித்சதடுப் பதும் மிக முக்கியம் .
ஆரொய் சி
்
ஆகும் . கல் வி மற் றும் பிற அலனத்து சதொழில் நிறுவனக்கள்
மற் றும் பிற நிறுவனங் களில் நம் பகமொன மற் றும் அறி ொர்ந்த நிலலயொன
ஒழுங் கலமப் பு

எப் வபொதும்

வகொரப் படுகிறது.

தகவல் கலள
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மீட்சடடுப் பதற் கொன ஒரு கருவியும் , மூலப் சபொருண்லமயியல் முலறயின்
அடிப் பலடயில்

ஒரு

கொட்சிப் படுத்தல்

முலறயும்

இங் கு

உருவொக்கப் பட்டுள் ளது, இது வதடல் ச யல் பொட்டின் வபொது பயனருக்கொன
தகவலுடன் சதொடர்புலடய உருப் படுத்தத்லத வழங் குகிறது. ஒரு சபரிய
அளவு

தரவுத்சதொகுப் பு

தரவுத்தளத்தில்

வ கரிக்கப் பட்டு

வ மிக்கப் பட்டுள் ளது. பனர் இலடமுகம் இந்த தரவுத்சதொகுப் புகளிலிருந்து
வினொவுக்கொன

மூலப் சபொருண்லமயியல்

கிலளயலமப்லப

உருவொக்கி,

உருவொக்கப் பட்ட கிலளயலமப் லபப் பயனருக்குக் கொட்டுகிறது.
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இயல் 18
முடிவுலர
ச ொற் கலளப்
அறிஞர்கலளக்

பற் றிய ஆய் வு சதொடக்க கொலத்திலிருந்வத சமொழி

கவர்ந்திழுதுள் ளது.

இதனொல் தொன்

ஒருசமொழியில்

இலக்கணங் கலளவிட

அகரொதிகள்

எண்ணிக்லகயில்

அதிகமொக

உருவொக்கப் பட்டுள் ளன.

நிகண்டுகள்

உருவொக்கப் பட்டன;

அகரொதிகள்

உருவொக்கப் பட்டன;

ச ொற் களஞ் சியங் கள்

உருவொக்கப் பட்டன.

அகரொதிகலளயும் ச ொற் களஞ் சியங் கலளயும் இலணத்து ஒரு சமொழிக்கருவி
உருவொக்கவவண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப் பலடயில் தொன் ச ொல் வலல
உருவொக்கப் பட்டது.
சூழல் இல் லொமல் சபொருண்லம இல் லல என்ன சூழல் வொத்தத்தொர்
கூறுவர்; சூழலின்றியும் ச ொற் களுக்குப் சபொருள் உண்டு எனத் தனிநிலல
வொத்ததொர் கூறுவர். எப் படியொயினும் ஒரு ச ொல் லின் சபொருண்லமலய வவறு
ஒரு ச ொல் லுடன் சதொடர்புபடுத்தித்தொன் உணர இயலும் என்பது உண்லம.

கறுப் பு

என்ற

ச ொல் லுடன்

ச ொல் லின்

சபொருண்லமலய

ஒப் பிட்டுத்தொன்

சதொடர்புபடுத்தித்தொன்

அறிய

உணர

இயலும் .

அர்த்தங் கலள

சவள் லள

அகரொதிகளும்

விளக்குகின் றன,

என்ற

இவ் வொறு

வலரயலற

விளக்கம் தருகின்றன. பசு என்பதன் அர்த்தத்லத அகரொதியில் பொர்த்தொல்
‘அது ஒரு விலங் கு’ என்றுதொன் இருக்கும் ; தலல என்பதன்

சபொருலள

அகரொதியில்

என்றுதொன்

வநொக்கினொல்

விளக்கப் பட்டிருக்கும் .

‘அது

இவ் வொறு

உடலின்

ஒரு

ச ொற் களின்

பொகம் ’

சபொருண்லமகலள

ஒன்வறொசடொன்று சதொடர்புபடுத்தித்தொன் அறிய இயலும் . எனவவ ச ொற் கள்
ஒன்வறொசடொன்று சதொடர்புபட்டு நின் று சபொருண்லமகலள உணர்த்துவது
தவிர்க்க இயலொது.
முன் னர்

கூறியதுவபொல்

இந்நூல்

நொன்கு

பதின்ம

ஆண்டுகளில்

ச ய் யப் பட்ட ச ொற் சபொருண்லமயியல் ஆய் வின் விலளவொகும் .
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பிறர் (பதிப் பு).

ஆய் வுமுகங் கள் .

ஆசிரியர் வபரலவ.

எ .்

தமிழ் ப்
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