مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ۋە ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتى

مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى مومپٌۇتېر ىئلمى بىلەن تىلطۇهاصلىق تەتقىقاتىوىڭ بىرلەظلەهلىلىوىڭ مەھشۇلى بولۇپ ،ئەڭ تىز تەرەققىي قىلىۋاتقان
ەهلەرهىڭ بىرر .بۇ ەهوى ۋە ۇئهىڭ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدىلى قوللىوىلىطىوى تۇهۇظتۇرۇش مەقشىتىدە تۆۋەهدىلى ماقالە ًولالهدر.
بۇ ماقالە «تىن ۋە تەرجىمە» ژۇرهىلىوىڭ ً-2006ىلى -2صاهىغا بېشىلغان ،ماقلە ًېزىلغىلى خېلى بولغاهلىقتىن بەزر تەتقىقات ئەھۋاللىرر تولۇق ئەمس
ئەتتۈرۈلمىگەن بولۇظى مۇملىن .تۈزىتىپ وئقۇظۇڭالرهى ۋە باھا-تەملىپ بېرىطىڭالرهى ۈئمىد قىلىمەن .
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ۋە ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتى
计算语言学与维吾尔语研究
صەمەت مەمىتىمىن تىلىچىن
قىشقىچە مەزمۇهى:
بۇ ماقالىدە مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ ېئوىقلىمىشى ،تەتقىقات مەزمۇهلىرر ۋە ئەهئەهىۋر تىلطۇهاصلىق بىلەن بولغان ەرقى صۆزلەهگەن ،ائهدىن
مۇظۇ ائصاصتا مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدا قوللىوىلىض ئەھۋالى ۋە صاقالهغان مەصىلىلەر خۇالصىالهغان ھەم مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقى هەزەرىٌىشى ۋە ۇئصۇلىدىن اًدىلىوىپ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدا ھەل قىلىطقا تېگىطلىك مەصىلىلەر وئتتۇرىغا قوًۇلغان.
ائچقۇچلۇق صۆزلەر :مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى؛ ۇئًغۇر تىلى؛ تەتقىقات ئەھۋالى.
مومپٌۇتېر تېخوىلىشىوىڭ راۋاجلىوىطى هۇرغۇن صاھەلەردە ًېڭى ۆئزگىرىض ۋە تەرەققىٌاتالرهى بارلىققا مەلتۈردر ،مومپٌۇتېر تېخوىلىشىوىڭ ىئلىم-
ەن تەتقىقاتىدىلى رولىمۇ مۈهشېرر مۈچەًدر ،بۇهىڭ بىلەن هۇرغۇن ەهلەر مومپٌۇتېر ىئلمى بىلەن گىرەلەظتى ۋە بەزر ًېڭى ائرىلىق ەهلەر (边
)缘学科ظەمىللىوىطلە باظلىدر .جۈملىدىن ،بىر تەرە تىن تىلطۇهاصلىق تەتقىقاتىدا مومپٌۇتېر تېخوىلىشى مەڭ قوللىوىلدر ،بۇ تىن
تەتقىقاتىوى زور دەرىجىدە ىئلگىرر صۈردر؛ ًەهە بىر تەرە تىن تىن تەتقىقاتىدىلى ئەڭ ًېڭى هەزەرىٌە ۋە باًقاظالر مومپٌۇتېر صاھەصىدە ىئطلىتىلىپ
مومپٌۇتېر تېخوىلىشىوى راۋاجالهدۇردر ھەم ۇئهىڭ ىئطلىتىلىض داىئرىشىوى تېخىمۇ مېڭەًتتى .تەبىئىي تىلىوى ائ توماتىك بىر تەرەپ قىلىض
تېخوىلىشى ) (自然语言自动处理技术بارلىققا مېلىپ راۋاجالهدر ،بۇ ۆئز هۆۋىتىدە ًەهە تىن تەتقىقاتىغا هۇرغۇن تەلە لەرهى
قوًدر ،بۇهىڭ بىلەن مومپٌۇتېر ىئلمى بىلەن تىلطۇهاصلىق ىئلمىوىڭ ھەقىقىي گىرەلىطىطى ىئطقا ېئطىپ ًېڭى بىر ائرىلىق ەن مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقى ) (计算语言学بارلىققا مەلدر .مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ەن بولۇپ ظەمىللەهگەهدىن بۇًان تەتقىقاتچىالر قىزغىن تەتقىق
قىلىطقا مىرىطىپ مەتتى ،ھازىرمۇ مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى هاھاًىتى قىزىق ەهلەرهىڭ بېرر بولۇۋاتماقتا .مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ًەهە ًېڭى بىر
تەتقىقات ۇئصۇلى صۈ ىتىدە ھەر قاًشى تىلالر تەتقىقاتدا قوللىوىلىپ هۇرغۇن هەتىجىلەر قولغا مەلتۈرۈلدر.
ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتچىلىرر ۋە مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىلىرىمۇ بۇ ًېڭى ەهگە دىققەت قىلىطقا ۋە تەتقىق قىلىطقا مىرىطتى ،ظۇهداقال بەزر هەتىجىلەرگە
ېئرىطتى .مۇظۇهداق ئەھۋالدا مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى توغرىشىدىلى چۈظەهچىلەرهى وئمۇمالظتۇرۇش ،مەڭ تەتقىقاتچىالرهىڭ بۇ ًېڭى ەهگە بولغان
دىققىتىوى قوزغاش ،باظقا مىللەتلەردىلىگە وئخطاش تەتقىقاتوى مۈچەًتىپ تىن تەتقىقاتىدىمۇ ًۈمشىلىض ھاصىن قىلىض زۆرۈر بولۇپ قالدر .بۇ
ماقالىدە دەل مۇظۇ مەقشەت چىقىض قىلىوغانً .ەهى ماقالىدە مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى توغرىشىدا چۈظەهچە بېرىض ائصاصىدا ،مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقىوىڭ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدا قوللىوىلىض ئەھۋالى ۋە صاقالهغان مەصىلىلەر خۇالصىالهدر ھەم مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى هەزەرىٌىشى ۋە
ۇئصۇلىدىن اًدىلىوىپ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدا ھەل قىلىطقا تېگىطلىك مەصىلىلەر وئتتۇرىغا قوًۇلدر.
1.مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى توغرىشىدا
)1ېئوىقلىمىشى
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ تەۋەلىلى توغرىشىدا تېخى بىرلىللە مەلگەن قاراش ًوق ،تىلطۇهاصالر ۇئهىڭ تەتقىقات وئبٌېل توىڭ تەبىئىي تىن
ىئلەهلىلىوى ائصاس قىلىپ ۇئهى تىلطۇهاصلىقوىڭ تارمىقى دەپ قارىشا ،مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىلىرر قوللىوىلغان تەتقىقات ۋاصىتىشىوىڭ مومپٌۇتېر
تېخوىلىشى ىئلەهلىلىگە قاراپ ۇئهى مومپٌۇتېر ىئلمىوىڭ تارمىقى دەپ قاراًدۇ ،ھەتتا بەزر ماتېماتىلا ائلىملىرر ۇئهى ئەمەلىي ماتېماتىلا ىئلمىوىڭ
تارمىقى دەپ قاراًدۇ .لېلىن خۇالصىلەپ ائددىي قىلىپ ېئٌتقاهدا ،مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ) (Computational Linguisticsفورمۇالالظتۇرۇلغان

ھېشابالش قېلىپ ى قورۇش ائصاصىدا تىلوى تەھلىن قىلىدىغان ،چۈظىوىدىغان ۋە بىر تەرەپ قىلىدىغان ەن .مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى بىر ائرىلىق ەن
بولۇپ ،ۇئ تىلطۇهاصلىق ،لوگىلا ،شىخىك تىلطۇهاصلىق ،مومپٌۇتېر ىئلمى ،ەلشە ە ،صۈهئىي ىئقتىدار ىئلمى ،ماتېماتىلا ۋە صتاتىشتىلا ىئلمىوىڭ
تەتقىقات هەتىجىلىرىوى قوللىوىپ مومپٌۇتېر ائرقىلىق تىلوى تەھلىن قىلىدۇ.
)2تەتقىقات مەزمۇهى
ائدەتتە تىن تەتقىقاتىدا تىن فوهېتىلا ،لېلشىلا ،گرامماتىلا ،صېماهتىلا ۋە راگماتىلىدىن ىئبارەت بىر قاهچە قاتالمغا بۆلىوىدۇ .مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقىمۇ مۇظۇ ائصاصتا بىر قاهچە تارماققا بۆلۈهگەن بولۇپ ۇئالرهىڭ تەتقىقات مەزمۇهى ائصاصلىقى تۆۋەهدىلىدەك:
)(1مومپٌۇتېردىن اًدىلىوىپ تىن تاۋۇظلىرر ۇئچۇرلىرىوى بىر تەرەپ قىلىض ،تىلوى ائ توماتىك صىوتىزلەش ۋە توهۇتۇظوى تەتقىق قىلىدۇ.
)(2تىلدىلى صۆزلەرهى مومپٌۇتېردا بىر تەرەپ قىلىض ۇئصۇلى ،صۆزلۈك ائمبىرر ،ائتالغۇالر ائمبىرر قاتارلىق ماظىوىالظقان لۇغەتلەرهى
قۇرۇش ۇئصۇللىرىوى تەتقىق قىلىدۇ.
) (3مومپٌۇتېردىن اًدىلىوىپ تىلوىڭ گرامماتىلىشىوى تەھلىن قىلىض ۇئصۇلىوى تەتقىق قىلىدۇ.
) (4تەبىئىي تىن ىئپادىلىگەن مەهىوى مومپٌۇتېردا قاهداق تەھلىن قىلىطوى تەتقىق قىلىدۇ.
) (5مۆپ مىقداردىلى تەبىئىي تىن ماتېرىٌاللىرىوى مومپٌۇتېردا تو الش ،صاقالش ۋە صتاتىشتىلا قىلىض ۇئصۇلىوى ،ظۇهداقال تىن
ماتېرىٌاللىرر ائمبىرر تىلطۇهاصلىقى ۇئصۇلىوىڭ تىلغا قارىتا مىقدار ائهالىزر ېئلىپ بېرىض ،لۇغەت تۈزۈش ،ئەصەرهىڭ ۇئصلۇبىوى تەھلىن قىلىض،
تەبىئىي تىلوى چۈظىوىض ،ماظىوا تەرجىمىشى قىلىض قاتارلىق صاھەلەردە قوللىوىلىطىوى تەتقىق قىلىدۇ .
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ تەتقىقات داىئرىشى ماها مۇظۇهداق هاھاًىتى مەڭ بولۇپ ،تەتقىقات داىئرىشى تەبىئىي تىلىوى مومپٌۇتېردا بىر تەرەپ
قىلىطقا ائىئت بارلىق صاھەلەرگە چېتىلىدۇ؛ باظقىچە قىلىپ ېئٌتقاهدا مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ائرقىلىق ېئرىطىلگەن هەتىجىلەر تىلطۇهاصلىقتا
قوللىوىلىطتىن صىرت ماظىوا تەرجىمىشى (ائ توماتىك ھالدا بىر تىلوى ىئللىوچى بىر تىلغا تەرجىمە قىلىض) ،تاۋۇظالرهى بىر تەرەپ قىلىض (ائۋازهى
توهۇتۇش ۋە ائۋاز ھاصىن قىلىطوى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ) ،ائ توماتىك موررېل تورلۇق قىلىض (ائالھىدە ًاصالغان ًۇمطاق دېتالالر ائرقىلىق ئەصەر،
مىتابالرهىڭ موررېل تورلۇقىوى قىلىض) ،ائ توماتىك ۇئچۇر ىئزدەش (مومپٌۇتېر ائرقىلىق زور مىقداردىلى ۇئچۇرالر ائرىشىدىن ېئھتىٌاجلىق ۇئچۇرالرهى
تو الش) ،صۆز-ائتالغۇالر ائمبىرر قۇرۇش (ھەر خىن تىپتىلى بىر تىللىق ًامى مۆپ تىللىق ېئلېل تروهلۇق لۇغەتلەرهى تۈزۈش) ،تەبىئىي تىلوى
چۈظىوىض (مومپٌۇتېر بىلەن ائدەموىڭ صۆزلىطىطى ،تەبىئىي تىن بىلەن بىۋاصىتە ۇئچۇر ائلماظتۇرۇظى) ،ھەر خىن وئقۇتۇش ًاردەمچى دېتاللىرىوى
ًاصاش قاتارلىقالردا مەڭ قوللىوىلىدۇ.
) 3مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ۋە ئەهئەهىۋر تىلطۇهاصلىقوىڭ ەرقى
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى ۋە باظقا ئەهئەهىۋر تىلطۇهاصلىقوىڭ تەتقىقات وئبٌېل تى وئخطاظال ىئوشان تىلىدىن ىئبارەت بولشىمۇ تەتقىقات ۇئصۇلى ۋە
ۋاصىتىشىدە ەرقلەر بولغاچقا ۇئالر وئتتۇرىشىدا مۇئەًٌەن وئخطىماصلىقالر مەۋجۇت.
) (1مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى مومپٌۇتېرهىڭ تىلدىلى وئمۇمىٌلىققا ۋە ۈتۈهلۈملە ىئگە ائدەتتىلى مەصىلىلەرهى ھەل قىلىطىوى تەتقىق قىلشا،
ئەهئەهىۋر تىلطۇهاصلىقتا مۆ رەك تىلدىلى ائالھىدە مەصىلىلەر ،ھادىشىلەر تەتقىق قىلىوىدۇ .
)(2مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تىن تەتقىقاتىدا ائۋۋال تەھلىن قىلىپ ائهدىن چۈظىوىدۇ ،چۈظىوىض تەھلىن قىلىطوىڭ هەتىجىشى .ئەهئەهىۋر
تىلطۇهاصلىقتا ائۋۋال چۈظىوىلىپ ائهدىن تەھلىن قىلىوىدۇ ،چۈظىوىض تەھلىن قىلىطوىڭ ائلدىوقى ظەرتى .
) (3مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ تەتقىقات هەتىجىشى چوقۇم مومپٌۇتېر تەبىئىي تىلوى بىر تەرەپ قىلىض داۋامىدا صىوىلىدۇ .مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتىوىڭ ًەمۈهى ئەمەلىٌەتتە قوللىواالًدىغان بولۇظى مېرەكً ،ەهى هەزەرىٌىوىڭ ئەمەلىٌەتچاهلىقىغا ئەھمىٌەت بېرىلىدۇ .ئەهئەهىۋر
تىلطۇهاصلىقتا قاىئدە-داۋلى صۆزلەش مۇھىم ،مۈچلۈك لوگىلىلىققا ىئگە بولۇظى تەلەپ قىلىوىدۇ.
)(4ئەهئەهىۋر تىلطۇهاصلىقتا تەصۋىرلەش ائصاصىي وئرۇهدا تۇرىدۇ؛ مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىدا تىن هەزەرىٌىشىوىڭ مۈچلۈك ئەمەلىي
مەظغۇالتچاهلىققا ىئگە بولۇظى تەلەپ قىلىوىدۇ ،ظۇڭا ھەر بىر جۈملىدىلى گرامماتىلىلىق ۇئچۇر ۋە مەهە ۇئچۇرلىرىوىڭ ًۈمشەك دەرىجىدە
فورمۇالالظتۇرۇلغان بولۇظى ،مومپٌۇتېر چۈظىوەلەًدىغان دەرىجىدە قاىئدىلەظتۈرۈلگەن بولۇظى تەلەپ قىلىوىدۇ .
2.مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتىدا قوللىوىلىطى
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى بارلىققا مەلگەهدىن تارتىپ ائرىلىق ەن بولۇش صۈ ىتى بىلەن مومپٌۇتېر تەتقىقاتى ۋە تىلطۇهاصلىق تەتقىقاتىدا وئخطاظال
مۇھىم وئرۇن تۇتۇپ مەلدر؛ جۈملىدىن تىلطۇهاصالرمۇ بۇ صاھەگە دىققەت قىلدر .ىئوگلىز ۋە خەهزۇ تىللىرىدا مەخشۇس مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى
بىلەن ظۇغۇللىوىدىغان تەتقىقاتچىالر ،مۇتەخەصشىشلەر قوظۇهى ظەمىللەهدر ۋە هۇرغۇن تەتقىقات هەتىجىلىرىگە ېئرىطتى .بۇ هەتىجىلەر بىر تەرە تىن
تىلطۇهاصلىق تەتقىقاتىوى مۈچەًتتىً ،ەهە بىر تەرە تىن ظۇ تىنً-ېزىقوىڭ مومپٌۇتېردا قوللىوىلىطىوى ۋە هۇرغۇن ًېڭى تېخوىلاً ،ۇمطاق دېتالالرهىڭ
ًاصىلىطىوى ىئلگىرر صۈردر .جۈملىدىن ۇئًغۇر تىلى ۋە مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىلىرىمۇ بۇ ەهگە دىققىتىوى قاراتتى ،ظۇهداقال بەزر هەتىجىلەرهى قولغا
مەلتۈردر .لېلىن تەتقىقاتتا بەزر مەصىلىلەر صاقلىوىۋاتىدۇ ،هۇرغۇن مەصىلىلەر بىزهىڭ تەتقىق قىلىطىمىزهى مۈتىۋاتىدۇ .تۆۋەهدە بۇ جەھەتتە
توختىلىپ ۆئتىمىز.
)1ھازىرقى تەتقىقات ئەھۋالى

ۇئًغۇرالردا مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتىوى تېخى ئەمدىال باظالهدر دېٌىطلە بولىدۇ ،ظۇهداقتىمۇ بەزر تىلغا ېئلىطقا تېگىطلىك هەتىجىلەر
بارلىققا مەلدر .ئەمما ھازىرچە بۇ خىن تەتقىقات بىلەن ظۇغۇللىوىدىغاهالر ائصاصلىقى مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىلىرر ۋە بەزر مومپٌۇتېر ھەۋەصلارلىرر
بىلەن چەملەهگەن .ۇئهىڭ ۈئصتىگە ۇئالرهىڭ تەتقىقاتىدا مومپٌۇتېر قىشمى ائصاصىي وئرۇهدا تۇرىدۇ .تىلطۇهاصلىق هۇقتىشىدىن مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتى بىلەن ظۇغۇللىوىدىغاهالر ًوق دېٌەرلىك .تۆۋەهدە تىلغا ائلماقچى بولغاهلىرىمىزهىمۇ صاپ مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ تەتقىقات
هەتىجىشى دەپ ېئٌتالماًمىز ،لېلىن بۇالر تىن بىلەن مومپٌۇتېرهىڭ مۇهاصىۋىتىوى چىقىض قىلىپ ېئلىپ بېرىلغان مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىغا
مۇهاصىۋەتلىك تەتقىقاتالرهىڭ هەتىجىلىرىدىن ىئبارەت.
)(1ۇئًغۇرچە ًېزىقوى مومپٌۇتېردا بىر تەرەپ قىلىض دېتاللىرر ًاصالدر.
ائلدىوقى ئەصىرهىڭ ً-90ىلىوىڭ بېطىدا  DOSمۇھىتىدا ۇئًغۇرچە ًېزىق مىرگۈزۈش صىشتېمىشى «بۇغدا »مۇۋا ىقىٌەتلىك ًاصالغاهدىن تارتىپ
ۇئًغۇرچە ًېزىقوى مومپٌۇتېرغا مىرگۈزۈش ،ھەر خىن ًۇمطاق دېتالالردا ۇئًغۇرچىوى توهۇتۇش ،بىر قىشىم مىللىي ًېزىقتىلى ًۇمطاق دېتال ۋە
ۈئصلۈهىلەرهى ىئطلە چىقىرىض جەھەتلەردە خۇظاللىوارلىق هەتىجىلەر بارلىققا مەلدر.
ئەڭ دەصلەپ ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى  ،ۇئًغۇر صوفت مومپٌۇتېر ظىرمىتى قاتارلىق تەتقىقات وئرۇهلىرر مېٌىوچە ۇئهىڭغا ئەگىطىپ ًەهە باظقا تارماق
ۋە ظەخشلەرهىڭ تىرىطچاهلىقى ائصاصىدا ھازىر ۇئًغۇرچە ًېزىقوى مومپٌۇتېرغا مىرگۈزۈش ،توهۇتۇش ۋە ائددىي بىر تەرەپ قىلىطالر ائصاصىي
جەھەتتىن ىئطقا ائظتى.
)(2ائددىي موررېل تورلۇق قۇراللىرر ًاصالدر.
تور
بىزهىڭ بىلىطىمىزگە ائصاصالهغاهدا ،ھازىرچە ۇئًغۇر صوفت ظىرمىتى ىئطلە چىقارغان «ئەل موررېل » ًۇمطاق دېتالى (بازارغا صېلىوغان) ،ظىوجاڭ
ۇئهىۋېرصىتېتىدىلى تەتقىقاتچىالر تەتقىق قىلىپ ًاصىغان «مۆپ تىللىق مۇھىتتىلى ۇئًغۇرچە ًېزىق موررېل تورلۇق صىشتېمىشى» (تېخى
تارقىتىلمىغان) ۋە غەًرەت توختى ئە ەهدر ًاصىغان موررېل تورلۇق ىئقتىدارر بار «ۇئًغۇر ېئدىت » UyghurEditقورالى (ھەقشىز تارقىتىلغان)
قاتارلىقالرهى تىلغا ېئلىض مۇملىن .بۇالر بۇ جەھەتتىلى دەصلە لى ىئزدىوىض بولغاچقا تېخى ىئقتىدارر تازا مۇمەممەل ،توغرىلىق دەرىجىشى ائهچە
ًۇقىرر ئەمەس.
)(3ېئلېل تروهلۇق لۇغەتلەر ًاصالدر.
ېئلېل تروهلۇق لۇغەت گەرچە مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ بىۋاصىتە تەتقىقات هەتىجىشى بولمىشىمۇ ،لېلىن ھەر خىن ېئلېل تروهلۇق لۇغەتلەر
(مومپٌۇتېر لۇغىتى ۋە مەخشۇس ېئلېل تروهلۇق ۈئصلىوە ھالىتىدىلى لۇغەتوى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ)هى تەتقىق قىلىپ ًاصاظتا مومپٌۇتېر
تىلطۇهاصلىقىوىڭ تەتقىقاتى مەم بولشا بولماًدۇ .مەصىلەن ،ۇئًغۇر صوفت ظىرمىتى ىئطلە چىقارغان «ۇئًغۇرچە -خەهزۇچە لۇغەت» ،ېئر ان
ظىرمىتىوىڭ «ېئر ان ېئلېل تروهلۇق لۇغىتى» ۋە باظقىالر.
)(4ماظىوا تەرجىمە تەتقىقاتى ېئلىپ بېرىلىپ بەلگىلىك هەتىجە قولغا مەلتۈرۈلدر.
ھازىرغىچە تېخى مەڭ وئمۇمالظقان ۇئًغۇرچە تەرجىمە ًۇمطاق دېتالى ًاصاپ چىقىلمىدر ،بۇهىڭغا مېرەملىك تەتقىقات ،ائدەم مۈچى ،مالىٌە مۈچى
ًېتەرلىك ئەمەس .ظۇهداقتىمۇ بىر قىشىم تەتقىقاتچىالر بۇ جەھەتتە ىئزدىوىپ بەزر هەتىجىلەرهى قولغا مەلتۈردر .ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى قاتارلىق
تەتقىقات وئرۇهلىرىدا بۇ جەھەتتە تەتقىقاتالر قىلىوىۋاتىدۇ.
)(5تاۋۇش ،بوغۇم ،صۆز چاصتوتا تەتقىقاتى قىلىودر.
مومپٌۇتېردىن اًدىلىوىپ مۆپ مىقداردىلى تىن ماتېرىٌالىغا قارىتا تاۋۇش ،بوغۇم ۋە صۆزلۈملەرهىڭ چاصتوتىشى جەھەتتىن وئخطىمىغان هۇقتىدىن
تەتقىقاتالر داۋاملىطىۋاتىدۇ؛ مەصىلەن ،ۇئًغۇر صوفت ظىرمىتى ئەدەبىي ئەصەرلەرهى ائصاس قىلغان ھالدا  10مىلٌون صۆزلۈك تىن ماتېرىٌالىغا
تاۋۇش ،بوغۇم ۋە صۆزلۈك جەھەتتىن صتاتىشتىلا ېئلىپ بېرىپ هەتىجىشىوى تور بېتىدە ېئالن قىلدر؛ بىلىطىمىزچە ۇئهىڭدىن صىرت ظىوجاڭ
ېداگوگىلا ۇئهىۋېرصىتېتى ۋە ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى قاتارلىق وئرۇهالردىلى تەتقىقاتچىالرمۇ بۇ جەھەتتە ىئزدىوىۋاتىدۇ .لېلىن بۇ صتاتىشتىلىالردا
بەزر مەصىلىلەر صاقالهغانً .ىغىپ ېئٌتقاهدا تېخى تولۇق ېئتىراپ قىلىوغان بىرەر هەتىجە چىققىوى ًوق.
)(6صۆز ،صۆز بىرىلمىلىرىوى ارچىالش ۋە ائ توماتىك بەلگە قوًۇش ۇئصۇلى توغرىشىدا تەتقىقاتالر ېئلىپ بېرىلدر.
صۆز ۋە صۆز بىرىلمىلىرىگە ائ توماتىك ھالدا گرامماتىلىلىق بەلگە قوًۇش ۇئًغۇر مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىدىلى مۇھىم ائصاس خارام تېرلىق خىزمەت
بولۇپ ،باظقا تەتقىقاتالر مۇظۇ ائصاصتا راۋاجلىوىدۇ .ظىوجاڭ ېداگوگىلا ۇئهىۋېرصىتېتىدىن روفېششور ًۈصۈپ ئەبەًدۇلال باظتىن -ائخىرر بۇ
جەھەتتە مۆ رەك ىئزدەهگەن تەتقىقاتچىالرهىڭ بىرر ،ۇئهدىن صىرت باظقا ًولداظالرمۇ تەتقىق قىلىۋاتىدۇ .لېلىن مۆ ىوچە تەتقىقات هەتىجىشى تېخى
ائظلارىالهمىغان ھالەتتە تۇرۇۋاتىدۇ ،بۇ مەصىلىوى ھەل قىالالًدىغان ًۇمطاق دېتالالرمۇ ېئالن قىلىومىدر.
)ً(7ېزىق توهۇتۇش صىشتېمىشى ًاصالدر.
ًېزىق توهۇتۇش صىشتېمىشى دېگەهدە قولٌازما ًامى باصما ماتېرىٌالالردىلى خەتلەرهى مومپٌۇتېردا ائ توماتىك توهۇتۇش ىئقتىدارىغا ىئگە قۇرالالر مۆزدە
تۇتۇلىدۇ .ىئگىلىگەن ئەھۋالدىن قارىغاهدا ،ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتىدىلى تەتقىقاتچىالر دەصلە لى قەدەمدە ًېزىق توهۇتۇش صىشتېمىشىوى ًاصاپ
مۇۋا ىقىٌەت قازاهغان ،بۇ صىشتېما ات ائرىدا بازارغا صېلىوىدىلەن .بۇهىڭدىن باظقا ًەهە قولدا ًېزىپ مومپٌۇتېرغا خەت مىرگۈزۈش قورالى ائللىقاچان
ًاصىلىپ ىئطلىتىلىطلە باظلىدر ،لېلىن بۇ قۇرال قوظۇمچە ۈئصلىوىوىڭ ًاردىمىدە ىئطلەًدۇ ،تېخى مومپٌۇتېر بىلەن بىر گەۋدىلىطىپ بواللمىدر.

)2تەتقىقاتتا صاقالهغان مەصىلىلەر
گەرچە ۇئًغۇر تىلى مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىغا داىئر ًۇقىرىقىدەك هەتىجىلەر بارلىققا مەلگەن بولشىمۇ ،باظقا مىللەتلەردىلىگە ۋە دەۋرىمىزدىلى ىئلغار
صەۋىٌىگە صېلىطتۇرغىوىمىزدا هۇرغۇن مەصىلىلەر صاقالهغان:
)(1تەتقىقات هەتىجىلىرىوىڭ ائظلارىلىوىض دەرىجىشى تۆۋەن.
بىلىطىمىزچە ،مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىغا ائىئت تەتقىقات بىلەن ظۇغۇللىوىۋاتقاهالر مەًلى مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىشى ًامى تىلطۇهاصلىق تەتقىقاتچىشى
بولشۇن خېلى صاهوى ىئگىلىشىمۇ ،هۇرغۇن تەتقىقات هەتىجىلىرر ەقەت ظەخشلەرهىڭ قولىدىال صاقلىوىپ باظقىالرهىڭ اًدىلىوىطى ۈئچۈن ېئالن
قىلىوماًۋاتىدۇ .بەزر تەتقىقاتالرهىڭ قىلىوىۋاتقاهلىقىوى ،ھەتتا ائًاغالظقاهلىقىوى ائڭلىشاقمۇ ،بىر هەچچە ًىلغىچە بۇهىڭغا ائىئت ماقالە ًامى ېئالن
قىلىوغان باظقا ًۇمطاق دېتالالرهى مۆرەلمەًمىز .بەللىم ظۇ تەتقىقاتچى تەتقىقاتىوى تېخىمۇ مۇمەممەللەظتۈرۈظوى وئًلىغان بولۇظىً ،ېرىم ًولدا
توختاپ قالغان بولۇظى ،ىئقتىشادىي مەهپەئەت ًامى باظقا ائمىلالرهى وئًالپ هەتىجىشىوى ېئالن قىلمىغان بولۇظى مۇملىن .ئەلۋەتتە بۇهداق قىلىطمۇ
توغرا ،لېلىن بىرەر تەتقىقاتوىڭ ۈتۈهلەي مۇمەممەل بولۇپ مېتىطى هاتاًىن ،ۇئهىڭ ۈئصتىگە بۇ جەھەتتە ىئقتىشادىي ۈئهۈم ًارىتىطوىال مۆزلەش
ائهچە ائقىالهىلىق ئەمەس .ظۇڭا تەتقىقات بولغاهىلەن ،هەتىجىشى ېئالن قىلىوشا ،باظقىالر ۇئهىڭدىن اًدىالهشا ھەم ظۇ ائصاصتا ًەهىمۇ تەتقىقات
چوڭ قۇرالظشا تېخىمۇ ًاخطى بوالتتى.
)(2تەتقىقاتتا ھەملارلىق مەمچىن ،ئەمەلىي ىئطلىتىض قىممىتى تۆۋەن بولماقتا.
ۇئًغۇر مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتىدا مەمچىن بولۇۋاتقىوى ھەملارلىق بولۇپ ،تەتقىقاتلىرىمىز تارقاق ھەم تەمرار بولىۋاتىدۇ .ۇئهىڭ ۈئصتىگە
راًوهىمىزدا بۇ جەھەتتە تەتقىقاتقا ۇئًۇظتۇرىدىغان هو ۇزلۇق وئرگاهالر بولمىغاچقا ھەملارالظماق هاھاًىتى تەس .مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى بىر ائرىلىق
ەن بولغاچقا تەتقىقاتچىدىن مومپٌۇتېر بىلىمى ھەم تىلطۇهاصلىق بىلىمى بولۇظوى تەلەپ قىلىدۇ .لېلىن بۇ ىئللىشىوىڭ بىر ائدەمدە تەڭ بولۇظى
هاتاًىن ،بۇ خىن ئەھۋالدا تىن تەتقىقاتچىلىرر بىلەن مومپٌۇتېر تەتقىقاتچىلىرر ھەملارالظقاهدىال بىر بىرىوى تولۇقالپ زور هەتىجىلەرهى قولغا
مەلتۈرۈلەًدۇ.
بىر قاتار صەۋەبلەر تۈ ەًلى بەزر تەتقىقات هەتىجىلىرىوىڭ ئەمەلىي ىئطلىتىض قىممىتى بەمال تۆۋەن بولىۋاتىدۇ .تەتقىقات ۈئچۈن ًامى تەمطۈرۈظتىن
ۆئتىۋېلىض ۈئچۈهال تەتقىقات قىلىدىغان ئەھۋال مەۋجۇت .بىر قىشىم چوڭ-چوڭ تەتقىقات تېمىلىرىوىڭ تەتقىقات هەتىجىلىرر تېما تەمطۈرۈپ
ۆئتلۈزۈۋېلىض گۇرۇ پىشى تەرىپىدىن ۆئتلۈزۈۋېلىوغاهدىن مېٌىومۇ ئەمەلىي ىئطلىتىلمەي مەخپىي صاقلىوىپ قېلىۋاتىدۇ .دۆلەت مەبلەغ ائجراتقان بۇ
تەتقىقاتالر هېمە ۈئچۈن وئمۇموىڭ اًدىلىوىض ۈئچۈن ېئالن قىلىوماًدۇ؟ ئەلۋەتتە بۇ بىر وئًلىوىپ بېقىطقا تېگىطلىك مەصىلە.
)(3صاپ تىن تەتقىقاتىدا قوللىوىض ًېتەرلىك بولماًۋاتىدۇ.
ھازىرغىچە مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقات دېٌىلگەهدە ائصاصلىقى مومپٌۇتېر صاھەصىدىلىلەرهىڭ تەبىئىي تىن بىر تەرەپ قىلىض(自然语言
)处理قا ائىئت تەتقىقاتى مۆ رەك هەزەردە تۇتۇلىدۇ .ئەمەلىٌەتتە مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى صاپ تىن تەتقىقاتىدىمۇ مۇھىم ئەھمىٌەتلە ىئگە،
مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقىوىڭ ۇئصۇلىدىن اًدىلىوىپ تىن صاھەصىدە هۇرغۇن تەتقىقاتالرهى قىلىض ۋە بەزر مەصىلىلەرهى ھەل قىلىض مۇملىن .بۇهىڭ
ۈئچۈن تىن تەتقىقاتچىلىرر بۇ صاھەگە هەزىرىوى ائغدۇرۇظىً ،ېڭى تەتقىقات ۇئصۇللىرىوى ىئگىلىطى ھەم بىر تۈرمۈم مومپٌۇتېرغا ىططىق بولغان تىن
تەتقىقاتچىلىرر ًېتىطىپ چىقىطى مېرەك.
)(4تەتقىقاتقا صېلىوغان مەبلەغ ًېتەرلىك ئەمەس.
صەل قاراظقا بولماًدىغان بىر ائمىن ظۇمى ،ھازىر ۇئًغۇر مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتىغا مېتەرلىك مەبلەغ مەمچىن .بۇمۇ تەتقىقاتوىڭ
ىئلگىرىلىطىگە توصالغۇ بولىۋاتىدۇ .ظۇهداقتىمۇ ائمال قىلىپ مۇهاصىۋەتلىك تارماقالرهىڭ ،مۇملىن بولشا ظەخشلەرهىڭ قوللىطىغا ېئرىطىض مېرەك.
مۇهاصىۋەتلىك وئرۇهالر ۋە تەتقىقات تارماقلىرىمۇ مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتىغا ًېتەرلىك ئەھمىٌەت بېرىطى مېرەك.
) 3بۇهدىن مېٌىن جىددىي ھەل قىلىطقا تېگىطلىك مەصىلىلەر
)(1ۇئًغۇر تىلىوىڭ مومپٌۇتېرغا ماصالظقان بەزر ىئمال قاىئدىلىرىوى تۈزۈپ چىقىض ،توغرا ىئمالهى وئمۇمالظتۇرۇش مېرەك.
ًېقىودىلى بىر تەتقىقاتىمىزغا ائصاصالهغاهدا ۇئًغۇر ًېزىقىدىلى هەظر ماتېرىٌاللىرىدا ېئغىر دەرىجىدىلى ىئمال خاتالىقلىرر مەۋجۇت ىئلەن .مەصىلەن،
خېلى هو ۇزلۇق گېزىت -ژۇرهالدىن ېئلىوغان  200مىڭ صۆزلۈك تېلىشتوى تەھلىن قىلغىوىمىزدا ىئمالصىدا مەصىلە بار صۆز  1.5ىرصەهت ئەترا ىدا
بولۇپ ،بۇ مىچىك صاهدەك مۆرۈلشىمۇ 200مىڭ صۆزگە هىشبەتەن  3مىڭ صۆزدە ىئمال خاتالىقىوىڭ مۆرۈلىطى ھەقىقەتەن مىچىك ىئض ئەمەس.
گەرچە بۇ ىئمال خاتالىقلىرر وئقۇرمەهلەرگە صىزىلمەصلىلى مۇملىن ،لېلىن مومپٌۇتېر بىر ماظىوا بولغاچقا بىر صۆزدە بىرەر ھەرپ خاتا ًامى
ائرتۇق-مەم بولشا ۇئهى توغرا توهىٌالماًدۇ.
بۇ ىئمال خاتالىقلىرىدىن صىرت ،مومپٌۇتېردىلى تېلىشتلەرهىڭ ىئمالصىدا بەزر قاالًمىقاهچىلىقالر مەۋجۇتً .ېزىقتىلى ىئمال ۋە تىوىض بەلگىلىرر
توغرىشىدا ېئوىق قاىئدىلەر تۈزۈلگەن ،گەپ ظۇهى وئمۇمالظتۇرۇظتا .لېلىن مومپٌۇتېردىلى ىئمالغا هىشبەتەن بەزر قاىئدىلەرهى بېلىتىض زۆرۈر.
مەصىلەن ،صۆزلەرهى ائًرىطتا قوللىوىلىدىغان بوظلۇق بەلگىشىوىڭ قوللىوىلىطى بەمال قاالًمىقان بولىۋاتىدۇ ،خەتلەر بېشىپ چىقىرىلغاهدا بوظلۇق

گەرچە مۇھىم بولمىشىمۇ ،مومپٌۇتېردا صۆزلەرهى ارچىالش ،صۆزلەرهى تەھلىن قىلىض جەھەتلەردە ۇئهىڭ رولى بەك چوڭ .بىزهىڭ قارىطىمىزچە
ەش ( ،)،چېلىت ( ،).ۈئهدەش (!) ،صوراق (؟) ،چېلىتلىك ەش (؛) ۋە قوش چېلىت (  ) :بەلگىشىوىڭ ائلدىغا ئەمەس ،مەًوىگە بىر بوظلۇق
بەلگىشى قوًۇلىطى؛ ىئللى تىوىض بەلگىشى بىللە مەلشە بىرال بوظلۇق بەلگىشى قوًۇلۇظى مېرەك؛ ھەر خىن تىرهاقالرهىڭ تېطىغا بوظلۇق بەلگىشى
قوًۇلىطى مېرەك .ۇئهدىن صىرت صىزىقچە ( )-بىلەن صىزىق (_) ەرقلەهدۈرۈلىطى؛ ۇئًغۇر تىلىدا بولمىغان "”‘’

、 قاتارلىق تىوىض بەلگىلىرر

ىئطلىتىلمەصلىلى ،مۇملىن بولشا مۇهاصىۋەتلىك تارماقالر مومپٌۇتېردىلى ىئمال توغرىشىدا ىئوچىلىرەك بەزر قاىئدىلەرهى بېلىتىطى مېرەك .چۈهلى
بۇ جەھەتتىلى قاالًمىقاهچىلىق تىلىمىزهى مومپٌۇتېردا بىر تەرەپ قىلىض ۋە تەتقىق قىلىطقا توصالغۇ بولىدۇ.
)(2ۆئلچەملىك موررېل تورلۇق قوراللىرىوى ًاصاپ چىقىض مېرەك.
توغرا ىئمالهىڭ وئمۇمالظماصلىقىدىلى ًەهە بىر صەۋەب ۆئلچەملىك موررېل تورلۇق قوراللىرىوىڭ بولماصلىقىدا .بەزر ىئمال خاتالىقلىرىوى باًقاش خېلىال
قىٌىن ،ئەگەر توغرىلىق دەرىجىشى ًۇقىرر بولغان موررېل تورلۇق ًۇمطاق دېتاللىرر ًاصالشا موررېل تورلۇق خىزمىتى تېزلەظلەن ھەم صۈ ىتىمۇ
ًۇقىرر بولغان بوالتتى .ائدەتتىلى مىطىلەرمۇ خەت مىرگۈزۈش داۋامىدا موررېل تورلۇق قورالىوىڭ ًاردىمىدە ىئمالدىلى خاتالىقلىرىوى تۈزىتىۋالغان
بوالتتى.
)(3ۇئچۇر بىر تەرەپ قىلىطوى مەقشەت قىلغان ۇئًغۇر تىلىوىڭ گرامماتىلا ۇئچۇر ائمبىرر (لۇغىتى) قۇرۇش مېرەك.
خەهزۇ تىلىدا ائللىقاچان ” “现代汉语语法信息词典تەتقىق قىلىوىپ تۈزۈپ چىقىلدر « .تىلوىڭ گرامماتىلا ۇئچۇرلىرر لۇغىتى»
تىن تەتقىقاتى ۋە تىن ۇئچۇرلىرىوى بىر تەرەپ قىلىطتىلى ۇئل خارام تېرلىق قۇرۇلۇش بولۇپ ،بۇهداق لۇغەتتە تىلدىلى ھەر بىر صۆزگە قەدەر ۇئهىڭ
گرامماتىلىلىق ائالھىدىلىلى ىئوتاًىن تە شىلىي بېرىلىدۇ .بۇهداق چوڭ لۇغەت هۇرغۇن تەتقىقاتچىوىڭ ھەملارلىطىپ ۇئزۇن مۇددەت ىئزدىوىطى
ائصاصىدا ۋۇجۇدقا چىقىدۇ .ئەگەر بۇ لۇغەت ًاصاپ چىقىلشا مومپٌۇتېر تىلطۇهاصلىقى تەتقىقاتى ۋە باظقا تەتقىقاتالر زور دەرىجىدە ائلغا باصىدۇ.
)(4ۇئًغۇر تىلوىڭ صۆز چاصتوتىشى تەتقىقاتىوى قىلىض مېرەك.
ھازىرغا قەدەر ۇئًغۇر تىلىدىلى صۆزلەر ىئطلىتىلىض چاصتوتىشىغا ائصاصەن دەرىجىگە تۇرغۇزۇلمىدر .بۇ جەھەتتە ۇئًغۇر تىلى تەتقىقاتى باظقا
تىلالردىن هەچچە ًىن مېٌىن قالدر .بۇهىڭدىلى ائچقۇچلۇق مەصىلە تېخى مەڭ مۆلەمدىلى صۆز چاصتوتىشىوى صتاتىشتىلىالش خىزمىتى
ىئطلەهمىدر ًامى ىئطلەهشىمۇ هو ۇزلۇق وئرگاهالرهىڭ ېئتىراپ قىلىطىغا ېئرىطەلمىدر.
صۆز چاصتوتىشىوى صتاتىشتىلىالظتا ھەر خىن ژاهىر ،ھەر خىن تېمىدىلى ۋەمىللىللە ىئگە بولغان تىن ماتېرىٌاللىرىدىن مۆپ مىقداردا تو الپ
مومپٌۇتېر ائرقىلىق صۆزلەرهىڭ ىئطلىتىلىض ۋە تارقىلىض چاصتوتىشىوى صتاتىشتىلا قىلىطقا توغرا مېلىدۇ .بۇهىڭغا ائىئت تەتقىقاتالر ائللىقاچان
باظالهدرً ،ېقىن مەلگۈصىدە هەتىجە چىقىطى مۇملىن .ئەگەر بۇ خىزمەت تامامالهشا ،تىن وئقۇتۇظى ۋە تەتقىقاتىدا ھەل قىلغۇچ رول وئًواًدۇ.
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