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В статье описывается архитектура и функционал интернет-портала 
«Тюркская морфема», предствляющего собой совокупность взаимосвязанных 
лингвистичских баз данных и программный инструментарий, который позволя-
ет автоматизировать заполнение и модификацию данных, а также производить 
исследования с учетом особенностей тюркских языков и в соответствии с тре-
бованиями к научно-исследовательской деятельности в области компьютерной 
лингвистики, лингвистической типологии.

Портал создан на базе структурно-параметрической функциональной мо-
дели тюркской морфемы и содержит специальные лингвистические базы дан-
ных, описывающие языковые единицы тюркских языков на разных лингвисти-
ческих уровнях: морфологическом, синтаксическом, семантическом.

Базы данных портала также могут быть использованы как в учебном про-
цессе, так и как информационно-справочная система по тюркским языкам. 

Ключевые слова: структурно-параметрическая модель, татарский язык, 
интернет-портал.

The article describes the architecture and functionality of the Internet portal 
“Türkic morpheme”, which is a set of interrelated linguistic databases and software 
tools that allow automating the filling and modification of data, as well as conducting 
research taking into account the peculiarities of the Turkic languages   and in accor-
dance with the requirements for scientific research activities in the field of computa-
tional linguistics, linguistic typology.

The portal was created on the basis of the structural-parametric functional model 
of the Turkic morpheme and contains special linguistic databases that describe the 
linguistic units of the Turkic languages   at different linguistic levels: morphological, 
syntactic, semantic.

The portal databases can also be used both in the educational process and as an 
information and reference system for the Turkic languages.

Keywords: structural-parametric model, Tatar language, Internet portal.

Бүгенге вазгыятьтә телләрнең, рухи байлык чыганагы буларак та, 
дөньяны тану чарасы буларак та яшәеше аларның санак техно-

логияләрендә кулланылышына нык бәйле. Күпсанлы фәнни чыга-
наклардан, Интернет битләреннән күренгәнчә, соңгы елларда төрки 
телләрне информацион технологияләрдә куллану, санак технология-
ләре ярдәмендә текстлар эшкәртү, фәнни эзләнүләр башкару өчен, 
санак белгечләре һәм лингвистлар тарафыннан күп практик эшләр 
эшләнелгән [Oflazer, 1994, Sharipbay, 2014, Orhun, 2010, Altenbek, 
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2006, Тукеев, 2014, Желтов, 2002, Орехов, 2010, Дыбо, 2014]. Бу 
бик уңай күренеш. Әмма шул ук вакытта, төрки телләрнең лекси-
ка, морфо- синтаксик төзелеш ягыннан да якын булуларына кара-
мастан, нигездә, һәр төрки телне Интернетка кертү, текстларны санак 
ярдәмендә эшкәртү өчен, аерым технологияләр, хәтта тасвирлау өчен 
төрле стандартлар кулланыла. Нәтиҗәдә, төрки телләрне эшкәртүче 
программалар, лингвистик модельләр һәм ресурслар бер-берсен ка-
батлый. Шунлыктан, әлеге проблемалардан арыну, төрки телләрне 
санак ярдәмендә эшкәртү технологияләре төзү өчен, уртак проектлар 
булдырып, белгечләрнең бу проектларны берләшеп, эшләнелгән про-
граммаларны барлык төрки телләр өчен дә кулланырлык итеп баш-
каруы, шулай ук үзләре генә эшләгән аерым программ модульләр 
белән алмашып торуы – бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең 
берсе. Мондый берләшү матди һәм финанс ресурсларын эффектив 
кулланырга, белгечләрнең көчен, бер-берсен кабатламыйча, әлегә хәл 
ителмәгән проблемаларны чишүгә юнәлтергә мөмкинлек бирер иде. 
Без моны төрки телләрне эшкәртү өчен яңа технологияләр тудыру 
һәм төрки телләрнең лексик-грамматик үзенчәлекләренә нигезләнеп 
эшләүче яңа технологияләр төзүдә яңа мөмкинлек дип күрәбез. Әлеге 
мәкаләдә шундый технологияләрнең инде кулланышка кереп барган 
бер үрнәге – «Төрки морфема» интернет-платформасы һәм аның бер 
бик мөһим практик инструменты булган лингвистик мәгълүмат база-
ларын тутыру чаралары тасвирлана.

«Төрки морфема» интернет-порталы
Алда атап үтелгән проблемаларны чишү өчен, әлбәттә, берьяк-

тан, уртак концептуаль һәм формаль лингвистик модельләр, төрки 
телләр өчен уртак мәгълүмат базалары, һәм әлеге модельләр ниге-
зендә төзелгән программалар эшләү кирәк булса, икенче яктан, әлеге 
программаларны, ресурсларны төрле илләрдәге белгечләр, телчеләр, 
фәнни оешмалар, хәтта аерым кешеләр уртак куллана алырлык, шул 
программалар урнаштырылган, аларны куллану өчен җайлы ачык 
интернет- ресурслар булуы кирәк.

Алга таба тасвирланган «Төрки морфема» порталы шундый ачык 
инструменталь-лингвистик ресурс буларак төзелә башлады. Әлеге 
интернет-порталны эшләү максатыннан чыгып, иң элек, кулланышта 
булган программаларның лингвистика өлкәсендә эзләнүләр башкару 
һәм эшләнмәләр төзү мөмкинлекләре анализланды һәм шуның ни-
гезендә кулланучыларның лингвистик базалар белән эшен автомат-
лаштыру, ресурларны куллануны уңайлы итү, гадиләштерү, шул ук 
ресурслардан күбрәк һәм тулырак мәгълүмат алу өчен, программ ко-
ралларга карата таләпләр ачыкланды.

Алар түбәндәгедән гыйбарәт:
1. Интернет платформа үзе дә, андагы ресурслар да, инстру-

менталь программалар да ачык система таләпләренә туры китере-
леп эшләнергә тиеш. Мондый программаларны төзегәндә, алар-
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га фундаменталь үзгәрешләр кертмичә, аларның функциональ 
мөмкинлекләрен арттыру күз алдында тотыла Ягъни, фәнни-практик 
эзләнүләрдә кулланыла торган программаларны эшләү барышында 
үзгәртү, киңәйтү һәм көйләү мөмкинлеге булу мөһим. Чөнки, фән-
ни-практик эзләнүләр – ул күпкырлы эшчәнлек һәм үз эченә төрле 
мәсьәләләр чишүне туплый, һәм еш кына ул мәсьәләләрнең күбесен 
алдан ук формальләштереп, тулаем автоматлаштырып булмый.

2. Бу платформага кергән программаларда төрки телләр өчен 
санак модельләрен, ресурслар һәм яңа программалар төзүчеләр-
нең эшен берләштерү, күмәк эшләтү мөмкинлеге булырга тиеш. 
Эзләнүләрдә кеше факторы зур роль уйный, шуңа күрә ресурслар-
ны һәм модельләрне күмәк, төркемнәргә берләшеп, я берәүләрнең эш 
нәтиҗәсен икенчеләр кулланып эшләү кулай күрелә. Бу очракта ае-
рым уңышлы эшләнмәләрне һәм нәтиҗәләрне барлык эзләнүчеләр дә 
куллана алачак. 

3. Платформадагы программаларның төрле төрки телләр белән 
эшләвен исәпкә алганда, бер телгә генә җайланган булмыйча, аларда 
аерым телгә көйләү мөмкинлеге булырга тиеш. 

Беренче рәсемдә «Төрки морфема» порталының тасвирламасы 
күрсәтелгән (1 нче рәс.). Әлеге интернет-ресурс http://modmorph.
turklang.net/ адресы буенча урнашкан. 

Әлеге порталның максатлары һәм функциональ мөмкинлекләре 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

1. Портал төрки телләр арасында иркен, җайлы һәм тиз итеп мә-
гълүмат алмашу мөмкинлеге тудыра, һәм төрки телләр белән эшләүче 
белгечләрнең аралашу урыны булып тора. 

1 нче рәсем. «Төрки морфема» Интернет-порталы
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2. Порталда төрки телләрдәге текстларны эшкәртүче програм-
малар туплана, шул программалардан төрле функциональ юнәлештә 
эшли торган җыелма технологияләр, конвейерлар (pipeline) тудыру 
мөмкинлеген бирә.

3. Портал үзендә төрки телләрнең үзара тыгыз бәйләнгән күптел-
ле онтологияләрен туплый.

4. Портал төрки телләрне заманча санак технологияләрен кул-
ланып чагыштырып фәнни өйрәнү һәм үстерү җирлеге, шулай ук 
төрки телләрне укыту системалары өчен ярдәмчел материал да  
булып тора.

5. Телләрне порталдагы лингвистик базаларны, инструменталь 
чараларны кулланып эшкәртү программалары төзү мөмкинлеген 
бирә. Әлеге ресурсларга нигезләнеп, төрки телләр арасында тәрҗемә-
че программалар төзелә. Бу тәрҗемәче программаларның иң мөһим 
үзенчәлеге – аларның телләрне үз лексик-грамматик кагыйдәләренә 
нигезләнеп эшкәртүендә. Кагыйдәләргә нигезләнеп төзелгән про-
граммалар, бер яктан, телләрне фәнни өйрәнү, үстерү, башка телләр 
белән чагыштыру, укыту системаларында куллануда отышлы булса, 
икенче яктан, бүгенге көндә киң кулланылышка кергән нейро- челтәр 
технологияләре куллану отышсызрак булган очракта, аеруча аз ре-
сурс лы, параллель электрон текстлары булмаган телләр өчен алыш-
тыргысыз инструменталь корал булып тора.

6. Портал телләрдәге лексик-грамматик берәмлекләрне чагышты-
ру, тегларны унификацияләү мөмкинлеген бирә. Төрки телләрдәге 
текстлар, тел берәмлекләре белән төрле чагыштырма анализлар үт-
кәреп, телләрнең никадәр якын булуын ачыклап була.

Порталның нигезендә төрки телләр белән эшли торган лингви-
стик модельләр һәм технологияләр ята [Сулейманов, 2003]. Шундый 
модельләрнең берсе – ул татар аффиксаль морфемаларының струк-
тур-параметраль моделе (2 нче рәс.). Структур-параметраль модель-
дә төрки телләр системасының төрле дәрәҗәдәге тел берәмлекләре 
күрсәтелә: фонемалар, морфемалар, синтаксемалар һ.б. Төрле кагый-
дәләр ярдәмендә ул тел берәмлекләре арасындагы үзара бәйләнешләр 
һәм мәгънә берәмлекләренә (концептларга) карата булган бәйләнеш-
ләр күрсәтелә.

Беренче чиратта, бу модельдә төрки телләрдәге морфемаларның 
(тамыр, аффиксаль морфемаларның) структур һәм функциональ сый-
фатлары турында тулы мәгълүмат [Сулейманов, 2016] тупланыла. 
Соңрак, бу мәгълүматка нигезләнеп, башка катлаулырак программа-
лар төзеләчәк. Әйтик, мондый программалар арасында төрки телләр-
гә кагылышлы сорау-җавап системалары булырга мөмкин. 

Порталда кулланылган модельнең төп үзенчәлеге – ул, бер яктан, 
төрки морфемаларының энциклопедик тулы мәгълүмат базасы бул-
са, икенче яктан, шуның үрнәгендә, төрки галимнәрнең үзләре катна-
шында тутырылган, эшкәртелгән, барлык төрки телләр тупланмасы 
булыр дип күзаллана. 
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Югарыда әйтелгәнчә, модельдә төрле тел берәмлекләре үзара 
гына түгел, ә барлык төрки телләр өчен дә уртак булган семантик 
берәмлекләргә бәйле. Андый семантик берәмлекләрнең бер төре кон-
цептлар дип атала. Концептлар арасында шулай ук төрле семантик 
мөнәсәбәтләр бар һәм алар бергә онтологияләр булып оешалар. Мон-
дый онтологиянең бер фрагменты 3 нче рәсемдә бирелгән. Бу рәсемдә 
bird’птицы’ исемле концептның башка концептлар белән гипонимия, 
гиперонимия мөнәсәбәтләре күрсәтелгән һәм төрки телләрдәге нинди 
морфемалар белән бәйләнештә булуы чагылдырылган.

Мондый күптелле зур мәгълүмат базалары (МБ) төзүнең мөһим 
өлеше – ул мәгълүмат базаларын тутыру, чөнки, куллану өчен әзер 
чыганаклар юк һәм кирәкле мәгълүматларны җыю күп вакытны ала.

Күптелле зур мәгълүмат базаларын тутыруны автоматлаштыру 
Төрки морфема порталын гамәлгә ашыру кысаларында мәгълү-

мат җыюның төрле ысуллары кулланыла. Аларның берсе – ике телле 
сүзлекләрне автомат рәвештә эшкәртү.

Төрки морфема порталыннан алга таба эшләү өчен 7 төрки тел 
сайлап алынды: татар, кыргыз, үзбәк, кырымтатар, казакъ, чуваш, 
башкорт телләре. Ул телләрнең мәгълүмат базасын автомат рәвеш-
тә тутыру өчен күп лингвистик чыганаклар таләп ителә. Шундый 
чыганак- материалларны эзләү-күзәтүләр, төрки телләр өчен ике тел-
ле сүзлекләрнең интернет-ресурларда, төрле рәсми чыганакларда 

2 нче рәсем. Структур-параметраль модель
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 бөтенләй булмавын күрсәтте. Шуңа да, төрле төрки телләрдәге мәгъ-
лүматны үзара бәйләү өчен, бер арадаш телне кулланырга дигән фи-
кергә тукталдык. Бу очракта, арадашчы тел булып рус теле сайланды, 
чөнки бер теле рус теле булган ике телле рус-төрки телле сүзлекләр 
киң таралган.

Төрки телләр мәгълүмат базасы өчен мәгълүмат җыю түбәндәге-
гә кайтып кала:

– сүзлекләрне программа ярдәмендә эшкәртеп, рус телендәге 
сүзләрнең төрле төрки телләргә тәрҗемәләрен табабыз;

– бу тәрҗемәләрне автомат рәвештә үзара бәйләргә тырышабыз;
– бәхәсле урыннарны кулдан эшкәртәбез.
Бу функцияләрне автоматлаштыру өчен, махсус инструменталь 

программалар төзелде һәм шулар ярдәмендә Порталның лингвистик 
базасы тулыландырылды һәм яңа базалар төзелде.

Төрки морфема порталын гамәлгә ашыру барышында, андагы 
гамәли программалар кулланылып, алдагы елларда берничә төрки тел 
кергән эксперименталь сүзлек (4 нче рәс.) төзелгән иде.

Әлеге сүзлекнең күләмен арттыру өчен, ике телле сүзлекләр-
нең табылган электрон нөсхәләре автомат рәвештә эшкәртелде 
һәм рус теле аша үзара бәйләнде. Ике телле сүзлекләрнең бу элек-
трон нөсхәләренең күләмнәре аз һәм тулы булмауга карамастан, 

3 нче рәсем. Концептка бәйле төрле телләрдәге атамалар мисалы
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 эксперименталь сүзлекнең зурлыгын беркадәр арттыруга ирешелде. 
Нәтиҗәдә төрки телләр сүзлегенең яңартылган нөсхәсе түбәндәге 
сыйфатламага ия булды:

татар теле – 33066 сүз;
казакъ теле – 18757 сүз;
башкорт теле – 2977 сүз;
кырымтатар теле – 7065 сүз;
кыргыз теле – 9686 сүз;
үзбәк теле – 5433 сүз.

Иң тулы ике телле сүзлекләр, нигездә, узган гасырда төзелгән-
нәр һәм нәшер ителгәннәр. Бу сүзлекләрнең электрон нөсхәсе юк, ә 
инде булган очракта да, алар тулы түгел һәм аз санлы сүзләрдән тора. 
Шуңа күрә, төрки телләр сүзлегенең күләмен арттыру өчен, ике тел-
ле сүзлекләрнең кәгазь нөсхәләре белән эшләү зарурлыгы туа. Әлеге 
гамәлнең адымнарын карап үтик. Беренче адымда кирәкле сүзлек-
нең сканлаштырылган нөсхәсен табарга яки, әгәр яхшы сыйфат-
лы нөсхәсе булмаса, сүзлекне сканлаштырырга кирәк була. Икенче 
адымда ике телле сүзлек махсус танып белү программасы ярдәмендә 
таныла (5 нче рәс.).

Өченче адымда, программа ярдәмендә эшкәртелеп, алга таба 
кирәк булмаган мәгълүмат (мәсәлән, тәрҗемә мисаллары) алып 
ташлана. Ягъни, өченче адымнан соң сүзлекнең уң өлешендә тәрҗемә 
сүзләр генә кала, шул ук вакытта төрле мәгънәләр турында мәгълүмат 
та саклана (6 нчы рәс.).

Һәм, ниһаять, соңгы адымда сүзлек мәгълүмат базасына йөкләү 
өчен әзерләнә:

– мәгълүмат таблица рәвешенә китерелә;

4 нче рәсем. Эксперименталь сүзлекнең бер өлеше

5 нче рәсем. Сүзлек мәкаләсе үрнәге

6 нчы рәсем. Программа ярдәмендә эшкәртелгән сүзлек мәкаләсе
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– төрле мәгънәләр турында мәгълүмат саннар рәвешендә аерым 
баганага чыгарыла;

– синоним тәрҗемәләр таблицада төрле юлларга бүленә һәм 
нәтиҗәдә һәр юлда бер сүз – бер тәрҗемә кала (7 нче рәс.).

Мисал өчен казакъ телен алыйк. Беренче эксперименталь сүзлек-
тә казакъ теле өчен 18757 тутырылган юл бар. Рус-казакъ сүзлегенең 
pdf файлында булган нөсхәсе 56000 чамасы сүзлек мәкаләсен үз эченә 
алган. МБга йөкләү өчен әзерләнгән текстлар якынча 117000 юл-
дан тора.

Ике телле сүзлекләрне эшкәртүнең алда карап киткән адымнарын 
башкарганда бик күп кыенлыклар туа. Аларның кайберләрен карап 
үтик. Ике телле сүзлекнең сканлаштырылган нөсхәсен махсус танып 
белү программасы ярдәмендә танып белгәндә, ышанычлы танып бе-
ленмәгән яки танып белү программасы сүзлегендә булмаган сүзләр 
очраса, орфографик хаталар барлыкка килә. Бу хаталарны автомат 
рәвештә төзәтеп булмый, аларны кулдан караганда гына ачыкларга 
һәм төзәтергә мөмкин.

Буш аралар булмау – танып беленгән текстларда киң таралган 
очрак (8 нче рәсем). Мәсәлән, китерелгән мисалда сүзлекнең сул өле-
шендәге сүз (сүзлек мәкаләсе башлана торган баш сүз) белән уң өле-
шендәге (анда баш сүз аңлатыла) беренче сүз арасында буш ара юк.

Сүзлекләрне эшкәрткәндә, юл күчерү билгесе, гадәттә, яңа 
мәкалә башланганны аңлата. Шулай ук юл күчерү билгеләренең ар-
тык булганнары да очрый (9 нчы рәс.). Шуңа күрә юл күчерү бил-
геләренә аерым игътибар итәргә кирәк.

7 нче рәсем. МБга йөкләү өчен мәгълүмат

8 нче рәсем. Буш аралар булмауга мисал



39Җ.Ш. Сөләйманов һ.б. «Төрки морфема» интернет-порталы...

Сүзлекләрдә еш кына аңлатма-сылтамалар очрый. Мәсәлән, 
«аттестация» сүзенең беренче мәгънәсендә (10 нчы рәс.) «аттесто-
вать» сүзенә мөрәҗәгать итәргә кирәк, анда әлеге мәгънәгә аңлатма 
биреләчәк. Әгәр аңлатма кабатланса, ягъни сылтама кулланылмаса, 
яхшырак булыр иде, ләкин басма сүзлекләрдә сылтамалар хисабына 
кәгазь әзрәк китә. Шуңа күрә аңлатма-сылтамалар өстәмә эшкәртү 
таләп итә.

Ике телле сүзлекләрне программа ярдәмендә эшкәртү төрки мор-
фема порталы мәгълүмат базасын тулыландыру вакытын шактый ки-
метергә мөмкинлек бирә.

Бүгенге көндә порталны ясау процессы дәвам итә. Аңа төрле мо-
дульләр һәм функцияләр өстәлә бара. Төрки тел белгечләре, портал 
тулысынча төзелеп беткәнне көтмичә үк, портал белән эшлиләр, аның 
мәгълүмат базасын тутыралар. Ә бу исә, үз чиратында, программа 
өлешен төзегәндә белгечләрнең фикерләрен, тәкъдимнәрен исәпкә 
алып эшләргә мөмкинлек бирә.
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