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Целью международной конференций «TurkLang» является создание про-
странства совместных компьютерных лингвистических исследований для 
тюркских языков. На конференции представляются новые результаты, связанные 
с разработкой компьютерных лингвистических приложений для тюркских язы-
ков. Международная конференция «TurkLang» проводится ежегодно с 2013 года 
(Астана (2013), Стамбул (2014 г.), Казань (2015, 2017), Бишкек (2016)).

Ключевые слова: международная конференция, тюркские языки, компью-
терная лингвистика, лингвистические модели, лингвистические программы

 
Актуальлек

Соңгы вакытта төрки телләр-
не компьютерда эшкәртү мәсьә-
ләләренә багышланган фәнни- 
гамәли эшләрнең саны елдан-ел 
арта бара. Әлеге чаралар кыса-
ларында төрки телләрнең мәгъ-
лүмати технологияләр өлкәсендә 
кулланылуын тәэмин итә торган 
системалар һәм программалар 
эшләү дә күз уңында тотыла 
[Bil kiz; Gulila Adongbieke,  Mijit 
Ablimit; Ilgen, Adali, Tantuğ; 
Makazhanov, Sultangazina, Ma-
khambetov, Yessenbayev; Nart B. 
Atalay, Kemal Oflazer and Bilge 
Say; Oflazer; Oorzhak, Khertek; 
Orhun, Tantuğ, Adalı; Sharip-
bayev, Razakhova; Zheltov; Су-
лейманов, 1996; Сулейманов, 
1993; Сулейманов 1994]. Бире-
дә төп игьтибар морфологик 
анализ программаларын төзүгә 
һәм текстларга морфологик ан-
нотация ясауга бирелә [Orhun, 
Tantuğ; Sharipbay, Bekmanova, 
Yergesh, Mukanova; Дыбо, Шей-

мович; Желтов; Сиразитдинов]. 
Бу – төрки телләрнең структур 
үзенчәлекләре һәм төрки тел-
ләрдәге текстларны эшкәртүдә 
морфологиянең зур роль уйнавы 
белән аңлатыла. Бастырылган 
мәкаләләр һәм төзелгән програм-
малар санын анализлап карасаң, 
бу өлкәдә иң актив эшләүчеләр 
исемлегенә төрек, уйгур, казакъ 
һәм татар галимнәренең кергән-
леге күренә [Akba, Uçan, Sezer, 
Sever; Batuer Aisha and Maosong 
Sun; Çetin, Amasyali; Gulila Al-
tenbek; Iknur Durgar El-Kahlout 
and Kemal Oazer; Kaya, Fidan, 
Toroslu; Razieh Ehsani, Muzaffer 
Ege Alper, Glsen Eryigit and Esref 
Adali; Tukeyev; Yıldırım, Tantuğ]. 

Шул ук вакытта, төрки тел-
ләрне саклау, өйрәнү, эшкәртү 
һәм үстерү өчен программалар 
төзүдә һәм лингвистик ресурслар 
туплау өлкәсендә кайбер тискәре 
тенденцияләр дә күзәтелә. 

Алар, беренчедән, фәнни- 
тикшеренү эшләренең аерым- 

ТЕЛ БЕЛЕМЕ



8 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2018. № 3                                                                                 

аерым башкарылуында һәм бел-
гечләр арасында мәгълүмат һәм 
технологияләр белән уртаклашу, 
бердәмлек булмауда чагылыш 
таба. Бу, аеруча, яңа терминнар 
ясаганда һәм мәгълүмати техно-
логияләр өлкәсендә яңа концепт-
лар тудырганда мөһим. Хәзерге 
вакытта компьютер технология-
ләрендә милли терминнар, ни-
гездә, инглиз теленнән кабул 
итеп алына. Яңа төшенчәләр төр-
ле ысуллар белән үзләштерелә: 
термин чит телдән үзгәрешсез 
алына (computer – компьютер); 
тәрҗемә ителә (mouse – тычкан), 
тел кагыйдәләренә фонетик як-
тан яраштырыла (cash – кәш) яки, 
сирәк очракта, кулланылышка 
яңа термин (keyboard – төймәтак-
та, төймәсар), яисә неологизм 
(data base – база данных – тамга-
сар) кертелә. 

Компьютер технологияләре 
белән бәйле күп кенә бер үк яңа 
терминнарның төрки телләргә 
төрле сүзләр белән кереп китүен, 
бу өлкәнең бик тиз үсеп-үзгәреп 
торуын һәм төрки телләрнең ох-
шашлыгын истә тотканда, ком-
пьютер терминнарының уртак 
сүзлеген туплау бүгенге көндә дә 
актуаль мәсьәлә булып кала бирә. 
Бу сүзлек, һичшиксез, төрки тел-
ләрдә мәгълүмат туплау, аны ур-
так кулланылышка кертү юнәле-
шендә уңайлыклар тудырачак, 
эшнең нәтиҗәлелеген арттыра-
чак, мәгълүмат эшкәртү програм-
маларын унификацияләштерүгә 
китерәчәк. 

Икенчедән, төрки телләрне 
эшкәртүче лингвистик модельләр 
һәм программалар бер-берсен ка-
батлыйлар, алар 70–80 процент-
ка барлык төрки телләр өчен дә 

уртак булган өлешләрдән тора. 
Әлеге кабатлаулардан котылу, 
уртак проектларда катнашу һәм 
программалар белән уртаклашу 
финанс чыгымнарын һәм сарыф 
ителгән көчне экономияләр-
гә ярдәм итәчәк. Ә бу исә, бел-
гечләрнең тырышлыгын бүгенге 
көндә чишелмәгән уртак пробле-
маларны хәл итүгә юнәлтергә 
мөмкинлек бирәчәк. Мондый 
эшчәнлек, үз чиратында, төр-
ки телләрнең лексик-грамматик 
үзенчәлекләренә нигезләнгән яңа 
технологияләр тудырырга ярдәм 
итәчәк [Suleymanov, p. 210–213].

Хәзерге этапта төрки тел-
ләр даирәсендәге нәзари һәм 
гамәли тикшеренүләрнең төп 
юнә лешләре билгеләнде һәм 
белгечләрнең берләшүе, төрки 
телләрне эшкәртүдә уртак прин-
циплар һәм ысуллар булдыру за-
рурлыгы ассызыкланды. Уртак 
проектлар киләчәктә бу өлкәгә 
караган эзләнүләрнең нәтиҗәле-
леген дә арттырачак, текстларны 
эшкәртүче күптелле системалар 
төзергә һәм башка фундаменталь 
һәм гамәли мәсьәләләрне чишәр-
гә ярдәм итәчәк. 

Үткәрү тарихы
Төрки телләрне компьютер 

технологияләре ярдәмендә эш-
кәртү мәсьәләләренә багышлан-
ган «TurkLang» халыкара конфе-
ренциясе 2013 елда – Астанада 
(Казакъстан) [Труды Первой...], 
2014 елда – Истанбулда (Төркия) 
[Proceedings of the International.., 
2014], 2015, 2017 елларда – Ка-
занда (Татарстан, Россия Феде-
рациясе) [Proceedings of the 
In ter national.., 2015; Пятая 
Меж ду народная...], 2016 елда 
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 Бишкәктә (Кыргызстан) [Мате-
риа лы 4-ой Международной...] 
үт кәрелде. Ул баштан ук белгеч-
ләр нең уртак стандартлар төзү 
өчен тырышлыкларын берләш-
терүнең, төрки телләрне өйрәнү 
белән бәйле мәгълүмати һәм тех-
нологик ресурсларны уртак бер 
мәйданга туплауның эффектив 
механизмы буларак күзалланды. 

Эш барышында пленар 
утырышлар, түгәрәк өстәлләр, 
программалар белән танышу 
каралган иде. Конференция кы-
саларында төрки телләрнең фор-
маль модельләре, компьютер 
системаларын төрки телләргә 
яраштыру һәм терминология, 
электрон корпуслар төзү, текст-
ларны эшкәртү өчен морфологик 
һәм синтаксик технологияләр, 
сөйләмне анализлау һәм синтез-
лау системалары, текстларны 
эшкәртү өчен семантик систе-
малар, автоматлашкан тәрҗемә 
системалары, төрки телләргә өй-
рәтүче интеллектуаль системалар 
һәм технологияләр, төрки тел-
ләрнең лингвистик онтология-
ләре белән бәйле мәсьләләр тик-
шерелде.

Узган конференцияләрнең 
эшчәнлегендә дөньяның төр-
ле илләреннән түбәндәге фәнни 
үзәкләрнең вәкилләре катнашты: 
Татарстан Фәннәр академиясе 
(Казан, Татарстан), Казан феде-
раль университеты, М.В. Ломо-
носов исемендәге Мәскәү дәүләт 
университеты (Мәскәү), Россия 
Фәннәр академиясенең Тел бе-
леме институты (Мәскәү), Юга-
ры икътисад мәктәбе (Мәскәү), 
Россия Фәннәр академиясенең 
Информатика проблемалары 
институты (Мәскәү), Санкт- 

Петербург дәүләт университеты 
(Санкт-Петербург), Новосибирск 
дәүләт университеты (Новоси-
бирск), Россия Фәннәр академи-
ясенең Уфа фәнни үзәге Тел, әдә-
бият һәм тарих институты (Уфа, 
Башкортстан), М.К. Аммосов 
исемендәге Төньяк-көнчыгыш 
федераль университет (Якутск, 
Саха), И.Н. Ульянов исемендәге 
Чуваш дәүләт университеты (Че-
боксар, Чувашия), Тыва дәүләт 
университеты (Кызыл, Тыва), 
В.И. Вернадский исемендәге 
Кырым федераль университеты 
(Симферополь, Кырым), Синь-
цзянь университеты (Ырымчы, 
Кытай), Цинхуа Университеты 
(Бейджин, Кытай), Баку Евра-
зия университеты (Баку, Азәр-
байҗан), Оксбридж академиясе 
(Баку, Азәрбайҗан), Л.Н. Гуми-
лев исемендәге Евразия милли 
университеты (Астана, Казакъ-
стан), Назарбаев Университеты 
(Астана, Казакъстан), әл-Фараби 
исемендәге Казакъ милли уни-
верситеты (Алматы, Казакъстан), 
И. Раззаков исемендәге Кыргыз 
техник университеты (Бишкәк, 
Кыргызстан), Кыргызстан мил-
ли фәннәр академиясенең Нәза-
ри һәм гамәли математика ин-
ституты (Бишкәк, Кыргызстан), 
Н. Исанов исемендәге архитек-
тура, транспорт һәм төзелеш 
кыргыз дәүләт университеты 
(Бишкәк, Кыргызстан), Карасаев 
исемендәге Бишкәк дәүләт уни-
верситеты (Бишкәк, Кыргыз-
стан), Ош технология универ-
ситеты (Ош, Кыргызстан), Бөек 
Витаутас университеты (Каунас, 
Литва), Истанбул техник уни-
верситеты (Истанбул, Төркия), 
Алишер Нәвои исемендәге Үзбәк 
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теле һәм әдәбияты университеты 
(Ташкент, Үзбәкстан), Аризона 
университеты (Тусон, Аризона, 
АКШ), Суортмор колледжы (Су-
ортмор, Пенсильвания, АКШ).

2018 елда конференцияне 
Үзбәкстан Республикасының 
Ташкент шәһәрендә, Алишер 
Нәвои исемендәге үзбәк теле һәм 
әдәбияты университетында үт-
кәрү планлаштырыла.

«UniTurk» семинары
Конференция кысаларында 

ел саен «UniTurk» семинары оеш-
тырыла. Анда төрки телләрдәге 
текстларга унификацияләнгән 
морфологик аннотацияләр төзү 
проблемалары тик шерелә. Ана-
лиз күрсәткәнчә, төрки телләр 
үзләренең структурасы һәм тари-
хи килеп чыгышы ягыннан нык 
охшаш булсалар да, аларны анно-
тацияләүнең уртак принциплары 
һәм ысуллары юк. Киләчәктә бу 
хәл телләрне чагыштырып өй-
рәнү юнәлешендә эзләнүләр үт-
кәргәндә, төрки телләрнең парал-
лель корпусларын төзегәндә яки 
күп телле эшкәртү системалары 
төзегәндә шактый гына кыенлык-
ларга китерергә мөмкин.

Әлеге өлкәдә эшләүче бел-
гечләрнең күбесе аннотацияләү 
өчен уртак теглар системасының 
кирәклеген аңлауга карамастан, 
төрки телләрнең корпусларында 
лингвистик мәгълүматны бил-
геләү өчен уртак унификациялән-
гән формат һаман да эшләнмәгән. 
Бер үк морфологик категорияләр-
не төрки галимнәр төрлечә бил-
гели. Төрки телләрнең корпусла-
рын төзүчеләр, нигездә, башка 
типтагы телләр өчен төзелгән 
теглар системасын кулланалар. 

Беренче чиратта, ул һинд-европа 
телләре системалары, ә алар күп 
очракта төрки телләрнең үзен-
чәлекләрен дөрес күрсәтмиләр. 
Шуңа күрә бүгенге көндә төрки 
телләр өчен махсус аннотацияләү 
системасын төзү аеруча актуаль. 

Корпусларны аннотацияләү 
өчен уртак система булмауның 
сәбәпләре, бер яктан, объектив 
фәнни эчтәлекле проблемаларга 
бәйле булса (тел системасының 
катлаулылыгы, төрле телләрнең 
грамматик структураларындагы 
үзенчәлекләр, морфонологик про-
цессларның аермалылыгы), икен-
че яктан, оештыру мәсьәләләренә 
кайтып кала (координацияләүче 
бер үзәкнең булмавы; корпуслар-
да грамматик һәм семантик анно-
тацияләр төзүнең стандартлары 
һәм уртак лингвистик мәгълүмат 
базаларының юклыгы).

Төрки телләр корпуслары-
ның грамматик аннотацияләү 
системаларын унификацияләүгә 
багышланган «UniTurk» фән-
ни-гамәли семинарында катна-
шучылар, төрки тел белемендә 
иң мөһим мәсьәләләрнең берсе 
итеп, лингвистик мәгълүматны 
билгеләү өчен шундый стандарт-
лар тудыруны атыйлар. Әлеге 
стандартлар элекке һәм яңадан 
төзелүче электрон корпусларны 
кулланучылар өчен бердәм мәгъ-
лүмати даирә итеп коруның ыша-
нычлы нигезе булыр иде.

Фәнни нәтиҗәләр:  
уртак грантлар, хезмәттәшлек 

турындагы килешүләр,  
яңа катнашучылар

«TurkLang»  конференциясе 
башка төр хезмәттәшлекне үс-
те рүгә дә ярдәм итә. Мәсәлән, 
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 Татарстан Фәннәр академиясе-
нең Гамәли семиотика институ-
ты хезмәткәрләре, Л.Н. Гуми-
лев исемендәге Евразия милли 
университетының Шәкли фәһем 
институты, Истанбул техник 
университетының компьютер 
инженериясе һәм информатика 
факультеты, И. Раззаков исемен-
дәге Кыргыз техник универси-
теты хезмәткәрләре һәм Алишер 
Нәвои исемендәге Үзбәк теле 
һәм әдәбияты университеты хез-
мәткәрләре белән берлектә, «Күп-
телле эзләү системалары өчен 
төрки телләрнең электрон тезау-
русларын төзү» исемле уртак ха-
лыкара проектта катнашалар. 

Татарстан Фәннәр академи-
ясе соңгы ике ел эчендә И. Раз-
заков исемендәге Кыргыз дәүләт 
техник университеты һәм Алишер 
Нәвои исемендәге Үзбәк теле һәм 
әдәбияты университеты белән 
төрки телләрне компьютерлашты-
ру өлкәсендә инструменталь һәм 
лингвистик ярдәм күрсәтү бу-
енча хезмәттәшлек турында ки-
лешүләр төзеде. Әлеге эшчәнлек 
кысаларында бердәм мәгълүмати 
даирә төзү мәсьәләләрен хәл итү 
дә каралган. Килешүләрне төзүгә 
конференциядә төрки телләрне 

компьютерда эшкәртүнең яңа мо-
дельләрен һәм технологияләрен 
күрсәтү этәрде.

Моннан тыш, хәзерге вакыт-
та бердәм мәгълүмати даирә 
төзү максаты белән бер төркем 
махсус программалар эшләнә. 
Алар галимнәргә әлеге өлкәдә 
уртак эшләр башкару мөмкин-
леген тудырачак. Шундый про-
граммаларның берсе  – Татар-
стан Фәннәр академиясенең 
Гамәли семиотика институтын-
да эшләнә торган күпфункцияле 
һәм күптелле интернет-сервис 
(1 нче рәс.). Төрки морфема мо-
деле нигезендә төзелгән әле-
ге интернет-сервис, бер яктан, 
төрки телләрне компьютерда 
эшкәртү мөмкинлекләрен бир-
гән программалар каталогын, ә 
икенче яктан, шул программалар 
белән эшләү мөмкинлекләрен ту-
дырган веб- сайтны тәшкил итә. 

Оештыру мәсьләләре
Конференцияне оештыручы 

төп оешмалар – Татарстан Фән-
нәр академиясе, Казан федераль 
университеты, Л.Н. Гумилев исе-
мендәге Евразия милли универ-
ситеты, Истанбул техник универ-
ситеты, Россиянең  Шәкли фәһем 

1 нче рәс. Күпфункцияле һәм күптелле интернет-сервисның интерфейс бите
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ассоциациясе. Конференциягә 
кагылышлы актуаль мәгълүмат 
махсус www.turklang.tatar сай-
тында даими чагылдырыла (2 нче 
рәс.). Сайтта конференция кыса-
ларында 5 ел эчендә тупланган 
барлык мәкаләләр җыентыклары 
да урнаштырылган. 

Сайтта, конференциянең үзе 
турындагы мәгълүматтан тыш, 
төрки телләр өчен ясалган ком-
пьютер программалары һәм элек-
трон ресурслар турында да мәгъ-
лүмат бирелгән (3 нче рәс.). 

Конференциянең сайты күп-
телле итеп эшләнде. Анда инглиз, 

3 нче рәс. Төрки телләрнең электрон корпуслары турындагы сайт бите

2 нче рәс. Конференция сайты
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татар, казакъ, кыргыз, төрек, үз-
бәк, саха һәм рус телләрен дәге 
битләр бар. Интерфейс телләре 
саны һәм сайтта урнаштырылган 
ресурслар саны даими рәвештә 
артып барачак. 

5 ел эчендә конференциягә 
бирелгән мәкаләләр һәм автор-
лар санына анализ ясалды (1 нче 
таблица). Бу анализ катнашучы-
ларның һәм мәкаләләрдә күр-
сәтелгән төрки телләр санының 
әкренләп артуын күрсәтә. Иң 
күп мәкаләләр саны Казанда үт-
кән конференцияләрдә булган 
(2015 елда – 49, 2017 елда – 46). 

Нәтиҗә
Оештыручылар һәм катна-

шучылар «TurkLang» конферен-
циясен төрки телләрне эшкәртү, 

өйрәнү, үстерү өчен уртак линг-
вистик ресурслар, системалар 
һәм технологияләр төзү, уртак 
лингвистик эзләнүләр башка-
ру даирәсе итеп күрәләр һәм 
шул юнәлештә эшләүне дәвам 
итәләр. Конференция сайтын 
төрки телләрдәге ресурсларны 
һәм төрки телләрне эшкәртү-
че программаларны урнаштыру 
өчен ачык платформага әйлән-
дерү актуаль мәсъәлә булып са-
нала (анда мәгълүмат базалары, 
терминологик һәм аңлатмалы 
сүзлекләр, тезауруслар урна-
штыру каралган) һәм анда, бе-
ренче чиратта, морфологик һәм 
синтаксик анализаторлар, авто-
матлашкан тәрҗемә һәм Интер-
нетта мәгълүмат эзләү система-
лары тупланырга тиеш. 

1 нче таблица

 2013 2014 2015 2016 2017
Телләр Авт. Док. Авт. Док. Авт. Док. Авт. Док. Авт. Док.

Азәрбайҗан 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Башкорт 2 1 1 1 5 2 0 0 4 1
Казакъ 60 34 18 7 22 12 27 8 26 11
Каракалпак 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Кыргыз 5 3 0 0 3 1 6 5 9 6
Кырым татар 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Татар 14 8 11 6 24 11 3 2 14 11
Тыва 0 0 0 0 4 2 0 0 7 2
Төрек 1 1 17 8 8 2 1 1 1 1
Үзбәк 9 6 0 0 1 1 1 1 3 4
Уйгур 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0
Хакас 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Чуваш 0 0 0 0 9 5 0 0 6 5
Саха (якут) 0 0 0 0 5 4 0 0 3 2
Гомумтөрки 0 0 0 0 3 3 2 1 2 2
Барлыгы 91 53 47 22 87 49 38 18 77 46
Телләр саны 5 4 15 6 11
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