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ВСТУП
Світ уступив у мережецентричну фазу еволюції. Всесвітня Мережа стала
саме тим середовищем, де розгортається когнітивно-комунікативний сценарій
розвитку цивілізації. За даними відомої фірми IDC, у 2011 році загальний
світовий обсяг створених і реплікованих людством даних склав більше
1,8 зетабайт (18 трильйонів Гб). За прогнозами цієї ж фірми, обсяг даних на
планеті буде як мінімум подвоюватися кожні два роки аж до 2020 року. Якщо цей
тренд вважати справедливим – а наразі немає жодних підстав сумніватися в
ньому, то вже зараз обсяг світових даних перевищив величину 10 14, а то й 1015 Гб.
Проте виникають цілком обґрунтовані сумніви, що такі обсяги інформації можуть
бути ефективно опрацьовані, а головне – адекватно сприйняті й належним чином
усвідомлені їхніми реципієнтами. Адже психо-ментально-фізіологічна природа
людини, у тому числі її здатність до сприйняття та опрацювання інформації,
навряд чи суттєво змінилася за останні тисячоліття. Основний когнітивний тракт
людини1, а саме: «сприйняття → відчуття → переживання → усвідомлення →
розуміння → рефлексія → реакція» продовжує так само діяти, як і десятки тисяч
років тому, хоча інформаційна картина цивілізації змінилася докорінно.
Експоненційне зростання інформації не супроводжується адекватним зростанням
людських можливостей щодо її засвоєння, а тим більше ефективного
використання. Нагальна потреба відповіді на цей глобальний виклик стимулювала
нові підходи до оперування надвеликими масивами інформації і привела до
концепції «Big Data»2 або «Великих Даних». Зараз двома основними трендами в
інформаційно-технологічній інфраструктурі вважаються віртуалізація та «Великі
Дані», причому віртуалізація стоїть на першому місці. Зазначені особливості
сучасного етапу розвитку Мережі поставили проблему створення інтелектуальних
артефактів, які б були спроможні «перебрати» на себе бодай частину функцій з
основного когнітивного тракту людини.
Серед багатьох аспектів інтелектуалізації ми виділяємо мову. Лінгвістичне
забезпечення Мережі зараз відіграє роль провідного чинника та основного
інтерфейсу, що забезпечує взаємодію Людини з Мережею і Людини з Людиною
через Мережу. Отже, набуває все більшої актуальності проблема поєднання
(«інтеграції») ідей і технологій віртуалізації, «Великих Даних», когніції та
інтелектуалізації – передусім, через механізми природної мови. Але особливість
лінгвістичних засобів полягає в тому, що мови існують лише у формі окремих
національних мов, носії яких, власне, і спроможні розробляти лінгвістичні
компоненти програмного забезпечення на належному рівні й прийнятної якості.
Основою таких розробок є добре кодифіковані, анотовані та репрезентативні
моделі та масиви лінгвістичних даних, що подають усі (в ідеалі) аспекти
1

Palagin A. V., Shyrokov V. A. Principles of cognitive lexicography // Informational theories
& application. 2000. Vol.9. № 2. P. 43–51.
2
Clifford A. Lynch, “Big data: How do your data grow?” // Nature, vol. 455, no. 7209
(September 3, 2008).
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функціонування тієї чи тієї мови – в когнітивному і комунікативному плані.
Такими засобами є лексикографічні системи, що надають далекосяжне
узагальнення поняття словника, та лінгвістичні корпуси3. Таким чином, зараз в
Україні на перший план актуальності виступає проблема створення сучасної
національної системи лінгвістичних ресурсів. Розв’язання такої складної
проблеми потребує наявності ефективних інструментів, спроможних забезпечити
ефективну автоматизацію процесів створення лінгвістичних ресурсів, тобто
розроблення відповідних інформаційно-лінгвістичних технологій. Різними
аспектами створення та застосування складних лінгвістичних та знанняорієнтованих систем займалось дуже багато науковців – згадаймо такі імена як
В. М. Глушков, А. Н. Хомський, В. П. Гладун, О. В. Палагін, Д. А. Поспєлов,
Д. В. Ланде, Ю. Д. Апресян, Р.Г. Піотровський, Р. Шенк, Н. В. Шаронова, І. В. Замаруєва, А. В. Анісімов, А. М. Вавиленкова, О. Є. Литвиненко, В. Ш. Рубашкін,
О. Є. Стрижак, Д. Ш. Сулейманов, О. А. Невзорова, Н. В. Лукашевич, О. В. Потапова, Н. М. Леонтьєва, Г. Г. Четвериков, Ч. Філмор, Дж. Лакофф, Gruber T.,
Guarino N., Noy N., Corcho O., Gomez-Perez A., Gruninger M., Tarski A., FernandezLopez M., Happel H., McGuinness D., Lee J., Minsky Lee M. та багато інших. Зараз
чимало завдань створення лінгвістичних ресурсів та лінгвістичної інфраструктури
можна вважати розв’язаними, принаймні на принциповому рівні. Проте, багато
дуже важливих проблем у цій галузі ще далекий до свого розв’язання.
Вимальовується комплекс основних вимог до сучасних лінгвістичних
інструментів
та
лінгвістичної
інфраструктури:
1. Мережецентричність
(спроможність функціонувати в різних мережевих середовищах). 2. Віртуальність
(здатність до забезпечення ефективної професійної взаємодії висококваліфікованих
фахівців, які працюють над спільними проектами). 3. Кросплатформеність
(здатність функціонувати в різних операційних середовищах та платформах).
4. Інтелектуальність (здатність до виконання певних інтелектуальних операцій з
природномовними об’єктами (зокрема, операції граматичної та семантичної
ідентифікації; проблема «розуміння» природної мови та орієнтованість на
адаптацію когнітивних механізмів). 5. Спроможність до опрацювання надвеликих
обсягів лінгвістичних даних, представлених різними мовами.
Зазначені завдання, попри розроблення загальної когнітитвно-лінгвістичної
теорії, зумовлюють необхідність значного збільшення інформаційнообчислювальних потужностей. На сьогодні одними з найбільш перспективних
напрямів у галузі інформаційної інфраструктури є підходи, засновані на
застосуванні хмаринних технологій, суперкомп’ютерів, розподілених систем на
кшталт Grid тощо.
Таким чином, констатуємо зростання актуальності досліджень і розробок у
галузі створення сучасної лінгвістичної інфраструктури у формі розподілених
платформонезалежних віртуалізованих лексикографічних систем, спроможних до
інтелектуального опрацювання великих лінгвістичних даних.
3

Широков В. А. та ін. Корпусна лінгвістика: Моногр. / Широков В. А., Бугаков О. В.,
Грязнухіна Т. О. , Костишин О. М., Кригін М. Ю.; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд.
Київ : Довіра, 2005. 472 с.
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РОЗДІЛ

23

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ.
ВІРТУАЛЬНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
Поняття віртуалізації відіграє велику роль в історії науки. Особливого
значення це поняття набуло із розвитком інформаційних та обчислювальних
систем та мереж. У наш час віртуалізація визнається основним трендом розвитку
глобальної інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
Враховуючи роль природної мови в зазначеній інфраструктурі, як
основного чинника інтелектуалізації, що здійснює зв’язок між когнітивною та
комунікативною складовими сучасної цивілізації, наголошуємо на необхідності
формування глобальної лінгвістичної інфраструктури в Мережі. У цьому зв’язку
актуалізуються завдання віртуалізації мовно-інформаційних інструментів різного
рівня та призначення, що, у свою чергу, викликає необхідність розроблення та
деталізації понятійного апарату віртуалізації, створення відповідних моделей та
методів їхньої реалізації.

23.1. Віртуалізація інформаційних систем
23.1.1. Історичні та теоретичні аспекти віртуалізації
В основі поняття «віртуалізація» лежить категорія «віртуального», смисл
якого змінювався в ретроспективі. Проте, з огляду на особливості перекладу з
латинської мови та враховуючи найуживаніший варіант цього слова, вважаємо,
що воно означає потенційне, тобто те, що може перетворитися на актуальне.
Історія застосування термінопоняття «віртуальний» сягає XVIII століття, де воно
вперше було вжите в класичній теоретичній механіці при формулюванні поняття
принципу віртуальних переміщень4. Принцип можливих (віртуальних)
переміщень – один з основних принципів механіки, що виражає загальну умову
рівноваги механічної системи.
Уже в середині XX століття цей термін було застосовано у квантовій
електродинаміці при формулюванні концепції так званих віртуальних частинок.
Так, віртуальна частинка – це деякий абстрактний об’єкт у квантовій теорії поля,
що має квантові числа однієї з реальних елементарних частинок (з масою m), але
для якого не виконується звичайний релятивістський зв’язок між енергією та
4

Бухгольц Н. Н. Основной курс теоретической механики : Ч. 1 / Н. Н. Бухгольц. 10-е изд.
Санкт-Петербург: Лань, 2009. 480 с.
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імпульсом (тобто E2 ≠ m2c4 + p2c2 ), через що вони не можуть бути зареєстровані
класичними вимірювальними приладами5. Віртуальні частинки не можуть
існувати довго; вони народжуються і зобов’язані або поглинутися якою-небудь
часткою, або розпастися на реальні частки. Неможливість спостерігати віртуальні
частинки у вимірювальних приладах не спростовує їх об’єктивного існування.
Можна створювати віртуальні частинки, використовувати їх для впливу на інші
частинки, впливати на них і перетворювати в дійсні частинки6. Оскільки на
сьогодні існують певні фізичні обґрунтування об’єктивного існування
віртуальних частинок, то є всі підстави розглядати віртуальні частинки як певні
об’єктивні фізичні сутності.
Особливо великого поширення термін «віртуальний» набув уже в новий час,
коли було створено світову мережеву систему Інтернет – розподілене середовище
для забезпечення глобальних інформаційних комунікацій. У системі Інтернету
віртуальні інформаційні об’єкти для користувача зовні виглядають так само, як
реальні.
Сучасний стан дослідження проблеми віртуалізації вказує на певну
фрагментарність інтерпретації та реалізації цього процесу. Так, певні аспекти
дослідження віртуалізації представлені в межах школи віртуалістики7. Ця школа
орієнтується на визначення психологічних та онтологічних аспектів віртуальної
реальності. Триває вивчення значення віртуалізації в соціологічному дискурсі,
початок яким поклали такі вчені, як А. Бюль, А. Крокер, Т. Бондаренко8 та
Д. Іванов9. Дослідження різних аспектів віртуальної реальності набувають все
більшої актуальності, зокрема її онтологічний статус досліджується
Л. Компанцевою10, Д. Ланде11, Л. Усановою12, І. Усановим13, О. Каріною14, Н. Лу5

Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика / В. А. Широков, Н. П. Юдин. Москва :
Наука, 1972. 670 с.
6
Готт В. С. Философские вопросы современной физики / В. С. Готт. Москва : Высшая
школа, 1972. 416 с.
7
Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов. Москва: Аграф, 2000. 432 с.
8
Бондаренко Т. А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации: дис. ...
доктора филос. наук : 09.00.11. Ростов-на-Дону, 2007. 326 с.
9
Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 /Д. В. Иванов. Санкт-Петербург :
Петербургское Востоковедение, 2002. 214 с.
10
Компанцева Л. Ф. Информационно-коммуникативные технологии: когнитивнопрагматический и социально-философский аспекты / Л. Ф. Компанцева // Психолінгвістика.
2009. Вип. 3. С. 125–130. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua
/UJRN/psling_2009_3_16. – Назва з екрана; Компанцева Л. Ф. Интернет-лингвистика:
когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подходы / Л. Ф. Компанцева.
Луганск : Знание, 2008. 528 с.; Компанцева Л. Ф. Философские и языковые аспекты
формирования концепта «виртуальная реальность» / Л. Ф. Компанцева // Сучасні інформаційні
технології у сфері безпеки та оборони. 2008. №1(1). С. 81–84.
11
Ланде Д. В. Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці / Д. В. Ланде.
Київ: НДІІП НАПрН України, 2014. 168 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://dwl.kiev.ua/art/ele/. – Назва з екрана; Ланде Д. В. Створення термінологічної моделі
предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations / Д. В. Ланде // Правова
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кашевич15, антропологічні аспекти – Г. Горячковською16, історія формування та
вивчення в європейській філософії цього феномену – Д. Свириденком17,
віртуальні
прояви
інформаційної
цивілізації
–
Л. Компанцевою18,
19
20
Е. Смерічевським , Т. Каменською та ін. Проаналізувавши сучасні визначення
сутності поняття «віртуалізація», можемо зробити висновок, що воно, по-перше,
має процесуальний статус; по-друге, пов’язане з переходом з однієї реальності в
іншу – віртуальну; по-третє, дуже часто властивості цього поняття мають зв’язок
з інформаційними технологіями в суспільстві. Крім того, очевидно, що
властивості віртуальної реальності впливають на сутність процесу віртуалізації,
оскільки занурення у віртуальну реальність, власне, і є метою віртуалізації.
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У межах технологічного підходу віртуальна реальність – це такий спосіб
відображення інформації, коли у користувача виникає відчуття перебування в
світі, що синтезується певними засобами21.

23.1.2. Основні поняття віртуалізації
інформаційних систем та їх визначення
У межах нашого викладу, коли йдеться про інформаційно-комунікаційні
технології,
під терміном
«віртуалізація»22
розумітимемо
абстракцію
інформаційно-обчислювальних ресурсів, що представлена користувачам системи,
яка приховує в собі власну реалізацію. Користувач працює зі зручними для себе
уявленнями про об’єкт, і для нього не суттєво, де і в який спосіб об’єкт
локалізовано та реалізовано у фізичному просторі-часі.
Введемо дефініції із застосуванням термінів «віртуальний» та
«віртуалізація», необхідні для подальшого викладу.
Під платформою розумітимемо необхідне для запуску операційної системи
чи користувацького програмного забезпечення апаратне та/чи програмне
оточення.
Віртуалізація платформи – це така віртуалізація, що відокремлює
операційну систему від ресурсів платформи, на якій ця операційна система
запускається чи виконується23.
Віртуальна машина – програмна реалізація машини (комп’ютера), яка
виконує програмні інструкції так (залежно від рівня і виду віртуалізації), як і
апаратна її реалізація (або програмна попереднього рівня).
За ступенем повноти віртуалізація може бути повною та частковою.
Повна віртуалізація – віртуалізація усієї платформи, за якої «чутливі» до
безпеки інструкції ретранслюються або перехоплюються апаратним чи
спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє виконання будь-якого
програмного забезпечення у віртуальній машині24.
Часткова віртуалізація – віртуалізація окремих програмних чи апаратних
компонентів платформи.
21

Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты / РАН; Институт
философии / И. А. Акчурин (отв. ред.). Москва : Прогресс-Традиция, 2004. 383 с.
22
Pierre Levy, Robert Bononno Becoming Virtual: Reality in the Digital Age. Da Capo Press,
Incorporated, 1998 [Electronic resource]. Mode of access : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=551594. –
Title from the screen.
23
Yuping Xing, Yongzhao Zhan Virtualization and Cloud Computing // Future Wireless
Networks and Information Systems: Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol.143. 2012.
P.p. 305–312.
24
Keith Adams, Ole Agesen A comparison of software and hardware techniques for x86
virtualization // ASPLOS XII Proceedings of the 12th international conference on Architectural
support for programming languages and operating systems, ACM. – New York, 2006. Pp. 2-13.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ
за ступенем повноти

Повна
віртуалізація

Часткова
віртуалізація

QEMU,
Vmware,
Parallels etc.

LXC, Docker
etc.

Рис. 23.1. Класифікація віртуалізації за ступенем повноти

Віртуалізація за видами поділяється на програмну, апаратну та змішану.
Програмна віртуалізація – метод віртуалізації із застосування виключно
програмних засобів25.
Апаратна віртуалізація – метод віртуалізації з підтримкою спеціальної
процесорної архітектури та, за необхідності, іншого обладнання. На відміну від
програмної віртуалізації, за допомогою даної техніки можливе використання
ізольованих «гістьових» систем26.
Виділяються наступні рівні віртуалізації.
Віртуалізація на рівні обладнання – метод віртуалізації, що дозволяє
здійснювати емуляцію апаратного забезпечення усієї ЕОМ чи окремих елементів
апаратної платформи. Може бути як програмною, так і апаратною. Наприклад,
апаратною є віртуалізація обчислювальних ядер процесора за технологією Intel®
Hyper-Threading Technology27.
Віртуалізація на рівні операційної системи (гіпервізора) – метод
віртуалізації, який дозволяє віртуалізувати саму операційну систему

25

Keith Adams, Ole Agesen A comparison of software and hardware techniques for x86
virtualization // ASPLOS XII Proceedings of the 12th international conference on Architectural
support for programming languages and operating systems, ACM. New York, 2006. Pp. 2-13.
26
Neiger, Gil Intel Virtualization Technology: Hardware Support for Efficient Processor
Virtualization // Intel Technology Journal. Vol. 10 (3). 2006. [Electronic resource]. Mode of access :
http://download.intel.com/technology/itj/2006/v10i3/v10-i3-art01.pdf. – Title from the screen.
27
Hyper-Threading Technology Architecture and Microarchitecture, technical description of
Hyper-Threading [Electronic resource]. Mode of access : ftp://download.intel.com/technology
/itj/2002/volume06issue01/vol6iss1_hyper_threading_technology.pdf. – Title from the screen.
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(низькорівневі функції її ядра) із застосуванням гіпервізора28. Реалізація викликів
гіпервізора при цьому може бути як апаратною, так і програмною.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ

Апаратна
віртуалізація
Hyper-V,
VMware,
XEN etc.

Програмна
віртуалізація
Динамічна
бінарна
трансляція
SUN “Wabi”,
IA-32 Execution
Layer for
Itanium-based
OS

Паравіртуалізація
XEN, User-mode
Linux

Рис. 23.2. Різновиди віртуалізації

Віртуалізація засобами операційної системи (контейнеризація) – метод
віртуалізації, за якого засобами ОС в ній створюється декілька образів
(контейнерів) простору користувача ОС для незалежного доступу до них та
виконання ПЗ на рівні користувача29.
Віртуалізація на рівні прикладного програмного забезпечення – метод
віртуалізації, який дає можливість виконання окремих програм на відмінній
апаратній/програмній платформі30.

28

Meier, Shannon IBM Systems Virtualization: Servers, Storage, and Software. IBM Corp.,
2008. [Electronic resource]. Mode of access : http://www.redbooks.ibm.com/redpapers
/pdfs/redp4396.pdf. – Title from the screen.
29
Container-based operating system virtualization: a scalable, high-performance alternative to
hypervisors / Stephen Soltesz, Herbert Pötzl, Marc E. Fiuczynski, Andy Bavier, Larry Peterson //
EuroSys '07 Proceedings of the 2nd ACM SIGOPS/EuroSys European Conference on Computer
Systems. ACM. Vol. 41. N. Y., 2007. P.p. 275–287.
30
Community Driven App-V Recipes and Tips Feed [Electronic resource]. Mode of access :
http://stealthpuppy.com/appvrecipes/. – Title from the screen.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ
НА РІВНІ
Операційної
системи

Обладнання
Прикладного
ПЗ

Гіпервізора

Контейнера

Пам’яті
Сховища даних

Мережі
Рис. 23.3. Рівні віртуалізації

Віртуалізація пам’яті – метод віртуалізації, що дозволяє об’єднувати
оперативну пам’ять із різних ресурсів у єдиний масив, а також здійснювати
ізоляцію адресного простору окремого програмного додатка від усього адресного
простору31.
Віртуалізація на рівні сховища даних – метод віртуалізації, який
забезпечує повне абстрагування логічного сховища даних від реального
апаратного чи програмного сховища32.
Віртуалізація на рівні мережі, або мережева віртуалізація – метод
віртуалізації, який передбачає створення віртуалізованого адресного простору
мережі в середині мережі або через існуючі підмережі33.
Віртуалізація лексикографічної системи – метод віртуалізації
Л-системи, який передбачає її реалізацію шляхом повної або часткової
віртуалізації на внутрішньому рівні її моделі та, можливо, частково на
зовнішньому. При цьому має бути створена повна інфраструктура та
віртуалізована платформа, призначені для роботи даної Л-системи методами
віртуалізації або на рівні обладнання, або на рівні операційної системи чи
засобами операційної системи, або на рівні прикладного програмного
забезпечення, а також на рівні сховища даних та на рівні мережі.
31

Elke Jessen Origin of the Virtual Memory Concept // IEEE Annals of the History of
Computing. 2004. Т. 26, Vol. 4. Pp. 71-72.
32
FlexVol: flexible, efficient file volume virtualization in WAFL / John K. Edwards, Daniel
Ellard, Craig Everhart, Robert Fair, Eric Hamilton, Andy Kahn, Arkady Kanevsky, James Lentini,
Ashish Prakash, Keith A. Smith, Edward Zayas // Proceeding ATC'08 USENIX 2008 Annual
Technical Conference, USENIX Association. Berkeley, CA, USA, 2008. P.p. 129–142. Mode of
access : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1404024. – Title from the screen.
33
Mosharaf N. M., Kabir Chowdhury, Raouf Boutaba Network virtualization: state of the art
and research challenges // IEEE Communications Magazine. 2009 (July). Vol. 47. Pp. 20–26.
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Уведене в першому томі фундаментальне поняття Л-системи (дев’ятка
об’єктів {IQ(D), S, V(IQ(D)), E, V[E], F, С, H, Σ}) з урахуванням можливостей
рекурсивної редукції (можливості інтерпретації як елементарних Л-систем будьяких елементів, що належать до структур E, V[E], O[E], U[E]) та застосування
структур Л-середовищ, дає можливість здійснювати моделювання складних
гетерогенних систем, зокрема й віртуалізованих.
Розглянемо Л-середовище ML0, що складається зі звичайної (тобто
невіртуалізованої) Л-системи LS0. Зазначена Л-система, відповідно до архітектури
ANSI/Х3/SPARС, складається із концептуальної моделі CM0, внутрішньої InM0, та
зовнішньої ЕxM0 моделей. При цьому для Л-системи LS0 існує морфізм цієї
системи в себе HOM (LS0, LS0)=(fc00, fi00, fe00) (де fc00: CM0 o CM0 , fi00: InM0 o
InM0 , fe00 : ЕxM0 o ЕxM0 ) і виконуються всі інші умови й аксіоми Л-середовища.
Під віртуалізацією Л-системи розумітимемо метод її побудови шляхом
повної або часткової її віртуалізації на внутрішньому рівні її архітектури
(та, за необхідності, на зовнішньому). Таким чином ми постулюємо існування
функтора F з Л-середовища ML0, де існує тільки одна задана невіртуалізована
Л-система LS0, в Л-середовище ML0V, що містить k Л-систем LSv1 … LSvk (k –
залежить від кількості об’єктів інфраструктури, необхідних для віртуалізації),
кожна з яких, відповідно, має віртуалізовані внутрішні моделі InMvi (містять
множину даних, що зберігаються у віртуальному сховищі даних, множину
алгоритмiв (процесів) обробки та маніпулювання даними, множину віртуальних
операційних платформ та мов програмування тощо) та зовнішні ExMvj моделі
(містять множину віртуальних інтерфейсів, множину функцій, множину
прикладних програм, що у свою чергу теж можуть бути віртуалізованими Лсистемами), що складається з відображень F1 … Fk, які зіставляють LS0 із кожною
з LSvi (i =1…k) та відображень F01K…F0kk, що для кожного F0ij : HOMMLo(LS0, LS0) o
HOMML0v (Fi(LS0), Fj(LS0))= HOMML0v(LSvі, LSvj). Позначимо такий функтор:
Fv: ML0 o ML0V , Fv = (F1 … Fk , F011 , F01K…F0kk ).
(23.1)
При цьому концептуальний рівень CM0 усіх Л-систем, про які йшлося, в цій
моделі залишається без змін. Зв’язки fcij , fcij , fcij , між віртуалізованими LSvi, LSvj
інтерпретуються залежно від глибини (порядку) рекурсивної редукції
лексикографічних систем, що розглядаються, та відповідного рівня віртуалізації,
й, переважно, описують засоби забезпечення еластичності й масштабування
хмаринних та Grid-систем. Так, наприклад, для Л-системи корпусного типу на
рівні рекурсивної редукції, де виділяється бібліографічна підсистема E-LIB,
зазначені зв’язки описують програмні засоби, що дозволяють збільшувати чи
зменшувати кількість робочих середовищ для збереження даних електронної
бібліотеки корпусу при досягненні граничних умов, таких як: кількість одиниць
бібліографічного метаопису на робочому вузлі та гранична величина
продуктивності робочого середовища (вузла) для даної системи E-LIB
(визначається автоматично системою телеметрії хмаринного середовища).
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Таким чином, для кожної Л-системи LSvі визначається багатокомпонентний
функтор Fv, який відображає локальну архітектуру L-системи 6 { LS0 у
віртуальну архітектуру 6v { LSvi . Сформульоване твердження можемо записати у
такому вигляді:
LSvi =[[FvHD(LS0)FvHYP(LS0)FvOS(LS0)]˅FvSOFT(LS0)]˅FvSTOR(LS0)˅FvNET(LS0),
(23.2)
де LSvi – архітектура віртуалізованої лексикографічної системи заданої
сімкою {IQ(D), S, V(IQ(D)), E, V [E], RRp[V(IQ(D))], 6};
LS0 – локальна архітектура лексикографічної системи заданої сімкою
Q
{I (D), S, V(IQ(D)), E, V [E], RRp[V(IQ(D))], 6};
FvHD – елемент функтора віртуалізації на рівні обладнання;
FvHYP – елемент функтора віртуалізації на рівні гіпервізора операційної
системи;
FvOS – елемент функтора віртуалізації засобами операційної системи;
FvSOFT – елемент функтора віртуалізації на рівні прикладного програмного
забезпечення;
FvSTOR – елемент функтора віртуалізації на рівні сховища даних;
FvNET – елемент функтора віртуалізації на рівні мережі;
 – строга дизʼюнкція;
˅ – нестрога дизʼюнкція.
Необхідно зазначити, що для віртуальної лексикографічної лабораторії, як
одного з різновидів Л-систем, системотвірним технологічним методом
є метод віртуалізації на рівні мережі.

23.1.3. Віртуалізація інформаційно-комунікаційних технологій
В інформаційних технологіях термін «віртуалізація» з’явився в 60-х роках
минулого століття разом з терміном «віртуальна машина», що означає продукт
віртуалізації програмно-апаратної платформи. Ідея віртуалізації виникла слідом за
появою концепції багатозадачності ще за часів мейнфреймів34 та RISC-серверів35
під керуванням операційних систем сімейства UNIX.
Перші застосування віртуалізації було здійснено у проектах: IBM®7094,
Compatible Time Sharing System (CTSS), розроблена Масачусетським
технологічним інститутом (Massachusetts Institute of Technology (MIT))36 на IBM
34

Bergin, Thomas J (ed.) 50 Years of Army Computing: From ENIAC to MSRC – DIANE
Publishing, 2000 [Electronic resource]. – Mode of access: https://books.google.com.ua
/books?id=iAr_Z1B494MC&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=uk%20%20v=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false. – Title from the screen.
35
Sivarama P. Dandamudi. Chapter 3: RISC Principles // Guide to RISC Processors for
Programmers and Engineers. Springer New York, 2005. P.p. 39 – 44.
36
Compatible Time-Sharing System (1961 – 1973): Fiftieth Anniversary Commemorative
Overview / David Walden, Tom Van Vleck // IEEE Computer Society. Washington, DC, 2001. 50 p.
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7094 і проект Atlas Університету Манчестера37 (один з перших суперкомп’ютерів у
світі). Тоді під віртуальною машиною розуміли повністю захищену та ізольовану
копію ресурсів комп’ютера, в якій додатки і операційна система поводять себе так
само, як і на реальному комп’ютері.
Для реалізації віртуальних машин використовувався монітор віртуальних
машин (Virtual Machine Monitor, VMM) (він же – гіпервізор) – спеціальна
програма, що функціонує на рівні ядра операційної системи і забезпечує
управління гостьовими операційними системами, віртуалізацію процесора,
пам’яті і пристроїв введення-виведення, а також ізоляцію програм.
Уперше повна віртуалізація була реалізована на комп’ютері IBM System
38
360 , де як монітор віртуальних машин використовувалася програма CP 67.
У такому комп’ютері кожна віртуальна машина була точним віртуальним образом
апаратних ресурсів фізичної машини і надавала користувачам можливість роботи з
віртуальними машинами в режимі поділу часу. У комп’ютері IBM System 360
монітор віртуальних машин (програма CP 67), запускався на найвищому рівні
привілеїв, тобто на тому ж рівні, на якому функціонувала сама операційна
система. Тому монітор віртуальних машин міг перехоплювати виконання
привілейованих інструкцій. Привілейовані команди керують системними
функціями, наприклад, завантаженням системних регістрів, які можуть
виконуватися тільки на нульовому рівні привілеїв. При спробі виконати їх на
іншому рівні генерується виключення загального захисту.

37

Dai Edwards Designing and Building Atlas // Resurrection: The Bulletin of the Computer
Conservation Society . 2013. Vol. 62. P.p. 9–18.
38
Compatible Time-Sharing System (1961 – 1973): Fiftieth Anniversary Commemorative
Overview / David Walden, Tom Van Vleck // IEEE Computer Society. Washington, DC, 2001. 50 p.
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Однак продуктивності комп’ютера IBM System 360 виявилося недостатньо
для ефективної реалізації програмної віртуалізації, і в новому сімействі
комп’ютерів IBM System 370 на рівні архітектури процесора були реалізовані
засоби апаратної підтримки віртуалізації. Сенс апаратної підтримки віртуалізації
на рівні архітектури процесора полягав у тому, що коли гостьова операційна
система (операційна система віртуальної машини) виконувалася безпосередньо на
реальному процесорі і генерувала виконувану процесором привілейовану команду
(команду з найвищим рівнем привілеїв), то процесор повинен був перервати свою
роботу і передати управління монітору віртуальних машин, який і вирішував, чи
можна виконати таку команду або необхідно змоделювати її виконання іншими
засобами. Для комп’ютерів IBM System 370 була спеціально розроблена
операційна система VM / 370, що виконувала функції монітора віртуальних машин
і підтримувала архітектуру процесора, який мав апаратні засоби, що брали на себе
більшу частину роботи монітора віртуальних машин з перехоплення і емуляції
привілейованих команд. Після реалізації програмно-апаратної віртуалізації в
комп’ютерах IBM System 370 апаратна підтримка віртуалізації була реалізована
також у системах VM/ESA.
Технології апаратної віртуалізації, що стали фактично стандартом для
мейнфреймів ще з початку 60-х років минулого століття, тривалий час не могли
бути реалізованими на платформі x86 (x86 (англ. Intel 80x86) – архітектура
процесора з однойменним набором команд, вперше реалізована в процесорах
компанії Intel39. Назва утворена від двох цифр, якими закінчувалися назви
процесорів Intel ранніх моделей – 8086, 80186, 80286 (i286), 80386 (i386), 80486
(i486)). x86 – це CISC-архітектура. CISC (англ. Complex Instruction Set Computing)
– процесорна архітектура, де окремі процесорні інструкції можуть виконувати
кілька операцій низького рівня (наприклад, завантаження з пам’яті, арифметичної
операції, зберігання в пам’яті тощо)40. Доступ до пам’яті відбувається за
«словами». «Слова» розміщуються за принципом little-endian, відомому також як
Intel-формат. Сучасні процесори включають в себе декодери команд x86 для
перетворення їх у спрощений внутрішній формат з подальшим їх виконанням.
Тобто сучасні процесори архітектур х86 та х86-64 є процесорами з комбінованою
архітектурою: основна ядерна частина має RISC-архітектуру, а периферійна
частина – це CISC-архітектура41. RISC (англ. Reduced Instruction Set Computing) –
39

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol.1: Basic Architecture.
Intel Corporation. February 2014. Chapter 3 [Electronic resource]. Mode of access :
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developer-manuals.html. –
Title from the screen.
40
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Waltham, MA, 2012. 856 p.
41
Lakhe, Pravin R. A Technology in Most Recent Processor is Complex Reduced Instruction
Set Computers (CRISC): A Survey // International Journal of Innovation Research and Studies. 2013
(June). P.p. 711 – 715.

20

процесорна архітектура зі скороченим набором команд42. Основними рисами RISC
архітектури є: мала кількість команд; однакова довжина всіх команд; мала
кількість різних форматів команд; відсутність команд, які працюють з операндами
в пам’яті (за виключенням команд завантаження та збереження); мала кількість
апаратно підтримуваних типів даних; велика кількість ідентичних регістрів
загального призначення.
Проблема неможливості реалізації апаратної віртуалізації на платформі x86
тривалий час була пов’язана з відсутністю засобів віртуалізації, що були
реалізовані у мейнфреймах. Процесори з архітектурою x86 спочатку розроблялися
для монопольного використання однією операційною системою, тому вимоги
віртуалізації не враховувалися. У таких процесорах існує набір команд, які хоча і
не є привілейованими, але можуть порушити стабільність роботи в умовах
віртуалізації.
В архітектурі x86 існує чотири рівні привілеїв (кілець захисту). Виконання
інструкцій в кільці 0 іменується привілейованим режимом. У цьому кільці, що має
максимальні привілеї, виконується ядро основної операційної системи, оскільки є
повний доступ до процесора. Привілейовані команди можуть виконуватися тільки
на нульовому кільці. Кільця 1 і 2 можуть використовуватися службами ОС, а в
кільці 3 працюють програмні додатки. Виконання інструкцій в кільці 3
називається користувацьким або захищеним режимом.
У всіх комп’ютерах із процесорами на базі архітектури х86 ядро
операційних систем виконується в нульовому кільці, тобто в привілейованому
режимі. Природно, що привілейовану команду, що генерується ядром операційної
системи (наприклад, завантаження регістрів процесора), монітор віртуальних
машин перехопити не може. Саме тому співіснування двох операційних систем,
які виконуються в нульовому кільці, в даному випадку неможливо.
Із часом недоліки архітектури x86 було усунуто на програмному рівні. Так,
було запропоновано у нульовому кільці виконувати тільки основну (хостову)
операційну систему, а всі інші (гостьові) операційні системи, виконувати в
третьому кільці, тобто на рівні додатків. У цьому випадку привілейовані команди,
які надходять від гостьових операційних систем, стануть породжувати
виключення, які можуть перехоплюватися монітором віртуальних машин, що
функціонує в нульовому кільці. Здавалося би, все досить просто і ніщо не заважає
реалізувати даний алгоритм на практиці, проте в архітектурі х86 існує ряд
проблем, що перешкоджають реалізації даного алгоритму. Так, в наборі команд
архітектури х86 існують інструкції, не пристосовані до віртуалізації. Наприклад, є
три інструкції, які завантажують у внутрішні регістри процесора покажчики на
глобальні та локальні таблиці дескрипторів сегментів і переривань. Подібні
інструкції не пристосовані для одночасної роботи з декількома операційними
42
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системами, оскільки можуть виконуватись тільки по одній. Гостьова операційна
система (ОС) не може використовувати таблиці дескрипторів хостової ОС, і якщо,
наприклад, хостова операційна система, завантажить в регістри процесора
покажчик на таблицю дескрипторів сегментів, то незрозуміло, що при цьому
робити гостьовим операційним системам. Звичайно, можна створити власну копію
таблиць дескрипторів для кожної гостьової операційної системи і перемикатися
між цими копіями при переході з однієї віртуальної машини на іншу. Однак,
справа в тому, що інструкції зчитування внутрішніх регістрів процесора не є
привілейованими, тому гостьова операційна система буде зчитувати покажчик на
таблицю дескрипторів хостової ОС, а не своєї власної.

23.2. Grid-середовища, хмаринні технології та їхнє застосування для
віртуалізації лексикографічних систем
23.2.1. Grid-середовища
Первісно Grid створювався як засіб для вирішення проблем, пов’язаних із
виконанням значного обсягу обчислень на можливо великому обсязі даних43. Уже
в цей час Grid суттєво розширив свій горизонт і, в принципі, став готовий до
вирішення задач, пов’язаних з бізнес-додатками, які підтримують широке коло
користувачів. Для вирішення цих нових проблем у Grid повинно підтримуватись
середовище адаптивного управління та аналізу даних шляхом надання ресурсів,
сервісів та механізмів децентралізо-ваного доступу до даних.
Згодом виникло бажання застосувати технологію Grid і для розв’язання
інтелектуальних проблем, пов’язаних із аналізом знань. Так виник термін
Knowledge Grid, який незалежно з’явився в двох наукових колективах Китаю та
Італії в 2001–2002 рр.
Наявність великого обсягу складноструктурованих даних у багатьох
випадках передбачає надання можливостей їх інтелектуального аналізу, маючи на
меті добування знань (knowledge mining). У свою чергу, вони можуть бути
реалізовані у вигляді сервісів Grid-архітектури. За допомогою сервісорієнтованого підходу можна визначити централізовані сервіси для підтримки в
Grid розподілених інтелектуальних бізнес-додатків. Такі сервіси можуть
підтримувати всі аспекти, пов’язані з інтелектуальним аналізом даних та
добуванням знань, включаючи відбір даних, передання їх для аналізу, надання та
візуалізацію знань. Напрямок, пов’язаний з інтелектуальним аналізом даних та
добуванням знань з використанням Grid-технологій, одержав назву Knowledge
Grid. Саме так розуміється Knowledge Grid у колективі вчених лабораторії Grid
43
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обчислень (Grid Computing Lab) кафедри електроніки, інформатики та
систематики (DEIS – Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica),
інженерного факультету (Faculty of Engineering) університету Калабрія (Calabria),
Італія. Ця лабораторія має сайт за адресою http://Grid.deis.unical.it/index.html, де
можна ознайомитися з публікаціями співробітників.
На сьогодні в електронних репозиторіях зберігаються великі обсяги
інформації, серед якої буває важко знайти корисну. Для вирішення цієї задачі був
створений цілий науковий напрямок і розроблені засоби для добування знань у
базах даних (knowledge discovery in databases – KDD). Ключовою складовою таких
систем стала компонента інтелектуального аналізу даних – ІАД. Прикладами
задач ІАД є класифікація та кластеризація даних, передбачення та виявлення
подій, виявлення асоціативних правил тощо.
Разом з тим, обробка великих обсягів територіально розподілених даних, що
використовуються багатьма користувачами для різних цілей, потребує створення
паралельних і розподілених платформ виявлення знань (parallel and distributed
knowledge discovery – PDKD).
Обчислювальні Grid є тією інфраструктурою, що дозволяє здійснювати
інтегроване використання віддалених розподілених потужних компcютерів, баз
даних, наукових інструментів, мереж та інших ресурсів для вирішення
конкретних задач. Grid-додатки, як правило, передбачають наявність значних
обчислень та/або даних. У звcязку з викладеним Grid може ефективно
підтримувати системи PDKD.
Отже knowledge Grid є середовищем для підтримки територіально
розподіленої системи PDKD, побудоване на основі обчислювального Grid, яке
забезпечує постійний та всеосяжний доступ до потужних обчислюваль-них
ресурсів. Knowledge Grid використовує основні сервіси Grid і визначає свої
додаткові сервіси для підтримки сервісів з розподіленого виявлення знань у
глобальних мережах, в яких кожний вузол є послідовним або паралельним
компcютером. Метою Knowledge Grid є підтримка співпраці фахівців, яким
необхідно виконувати інтелектуальний аналіз даних, що зберігаються в різних
дослідницьких центрах, а також підтримувати аналітиків, котрі використовують
системи управління знаннями, що працюють з різними сховищами даних.
Knowledge Grid використовує базові сервіси Grid для створення більш
специфічних сервісів з підтримки в Grid розподіленого добування знань у базах
даних (distributed knowledge discovery in databases – KDD)44. Такі сервіси
дозволяють користувачам створювати додатки з добування знань, котрі
використовують дані, програми та обчислювальні ресурси, що є на розподілених
сайтах Grid. Таким чином, Knowledge Grid визначає механізми та високорівневі
44
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сервіси пошуку і публікації інформації про наявні ресурси, управління додатками
KDD, а також управління їх результатами.
Раніше дослідження і розробки в галузі Knowledge Grid були
сконцентровані на створенні систем подібного роду на базі проміжного
програмного забезпечення Grid (Grid middleware)45, а також на проектуванні та
оцінці розподілених застосувань KDD46. Для реалізації сервісів Knowledge Grid
був адаптований Web Services Resource Framework (WSRF)47. Ці сервіси можуть
використовуватися або для підтримки додатків розподіленого інтелектуального
аналізу даних, або для побудови більш специфічних сервісів аналізу даних, які, в
свою чергу, можуть використовуватися для компонування та виконання
високорівневих додатків KDD.
Наведені міркування представлені у вигляді багаторівневої архітектури на
рис. 23.5. Тут представлено звcязок між базовими сервісами Grid, сервісами
Knowledge Grid, сервісами аналізу даних та додатками KDD.
Основні сервіси Grid. Як вже зазначалося, системи розподіленого
добування знань будуються на базі Grid. Це означає, що вони засновані на
основних функціональних можливостях, що надаються стандартними
середовищами Grid.
Додатки розподіленого видобування знань

Сервіси аналізу даних

Cервіси Knowledge Grid

Основні сервіси Grid
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Рис. 23.5. Багаторівнева структура Knowledge Grid

До таких середовищ можуть відноситись Globus Toolkit48, UNICORE49,
gLite50. Функціональні можливості забезпечують сервіси безпеки (механізми
автентифікації, авторизації, криптографії і т.ін.), сервіси управління даними
(доступ до даних, передача файлів, управління реплікаціями), сервіси управління
обчислюваннями (розподілення ресурсів, добування інформації, моніторинг).
Сервіси Knowledge Grid. До сервісів, які розроблені для підтримки сервісів
та додатків інтелектуального аналізу даних, відносяться сервіси управління
ресурсами (resource management services), котрі представляють механізми для
опису, публікації та пошуку інформації про ресурси даних, алгоритми аналізу
даних та обчислювальних ресурсах, а також сервіси управління обчисленнями
(resource management services), що дозволяють користувачам створювати і
виконувати розподілені додатки KDD. Сервіси Knowledge Grid обговорюються
детально далі.
Сервіси аналізу даних. Сервіси аналізу даних надають високорівневі
засоби аналізу даних, до яких відносяться або прості задачі по вибірці і обробці
даних (наприклад, класифікація, кластеризація і т.ін.), або більш складні задачі
добування знань (наприклад, паралельна класифікація, навчання і т. ін.). Сервіси
аналізу даних обговорюються детально далі.
Додатки KDD. Додатки добування знань будуються на основі
функціональних можливостей середовища Grid, Knowledge Grid та сервісів
аналізу даних. Для розробки додатків KDD можуть також використовуватися різні
моделі, мови та інструментальні засоби.

23.2.2. Хмаринні технології
Уперше ідея того, що сьогодні називають хмаринними технологіями, була
висловлена J.C.R. Licklider ще у 1970 р.51 під час створення ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network). Ідея полягала в тому, що кожна людина на
48
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Землі буде підключена до мережі, з якої можна буде отримувати не лише дані, але
й програми. John McCarthy висловив ідею про те, що обчислювальні потужності
надаватимуться користувачам як сервіс. Тоді розвиток хмаринних технологій
було призупинено до 90-х років, після чого втіленню цієї ідеї посприяв ряд
факторів, серед яких відзначимо наступні.
1. Розширення потужності Інтернету. У 90-ті роки недостатня пропускна
спроможність магістральних мереж та мереж до кінцевого споживача (так званої
«останньої милі») не дозволила отримати значного стрибка в розвитку хмаринних
технологій, оскільки ані жодна компанія, ані технології того часу не були готові
до цього. Однак сам факт прискорення Інтернету дав поштовх швидкому розвитку
хмаринних технологій.
2. Однією зі знакових подій у цій галузі стала поява Salesforce.com у 1999 р.
Ця компанія стала першою, що надала доступ до своїх ресурсів через сайт; по суті
вона стала першою, яка надала своє програмне забезпечення за принципом
«програмне забезпечення як сервіс» (SaaS).
3. Наступним кроком стала розробка хмаринного веб-сервісу компанією
Amazon у 2002 р., що дозволяв зберігати інформацію та робити ресурсоємні
обчислення.
4. У 2006 р. Amazon запустила сервіс під назвою Elastic Compute cloud
(EC2), як веб-сервіс, який дозволяв користувачам запускати свої власні додатки.
Сервіси Amazon EC2 і Amazon S3 стали першими доступними сервісами зі стеку
хмаринних технологій.
5. Іншою віхою в розвитку хмаринних технологій було після створення
компанією Google платформи Google Apps для веб-додатків в бізнес-секторі.
6. Одну з провідних ролей у розвитку хмаринних технологій відіграла
віртуалізація, зокрема програмне забезпечення, що дозволяло створювати
віртуальну інфраструктуру.
7. Розвиток апаратного забезпечення посприяв не стільки швидкому
зростанню хмаринних технологій, скільки їх доступності для малого бізнесу та
індивідуалів. Значну роль відіграло й створення багатоядерних процесорів і
збільшення ємності накопичувачів інформації.
На сьогодні галузь хмаринних технологій є такою, що активно розвивається
та поширюється.
Отже, хмаринні технології (англ. cloud technologies) – це модель
забезпечення універсального мережевого доступу на вимогу до загального пулу
обчислювальних ресурсів, що динамічно конфігуруються (наприклад, мереж
передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів – як
разом, так і окремо), які можуть бути оперативно надані й звільнені з
мінімальними експлуатаційними витратами52.
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Хмаринні технології відрізняються від Grid динамічним наданням і
вивільненням обчислювальних ресурсів відповідно до потреб завдань/програм,
що виконуються на робочих вузлах, а також більшою ізольованістю робочого
середовища, в якому виконуються зазначені завдання/програми, від апаратнопрограмної платформи робочого вузла та вищим рівнем абстракції.
Хмаринні обчислення (англ. Cloud computing) – технологія розподіленого
опрацювання даних, в якій комп’ютерні ресурси і потужності надаються
користувачеві як інтернет-сервіс. Надання користувачеві послуг як інтернетсервіс є ключовим. Однак під інтернет-сервісом не варто розуміти доступ до
сервісу тільки через Інтернет, він може здійснюватися також і через звичайну
локальну мережу з використанням веб-технологій.
Із визначень та стислого історичного огляду питання випливає, що основою для створення і швидкого розвитку хмаринних технологій послужили великі
інтернет-сервіси, такі як Google, Amazon та ін., а також технічний прогрес. Тому
поява хмаринних технологій була лише справою часу.
Розглянемо, яким чином розвиток відзначених напрямків дозволив
хмаринним системам стати доступнішими.
1. Розвиток багатоядерних процесорів призвів до:
– збільшення продуктивності за тих же розмірів обладнання;
– зниження вартості обладнання, як наслідок експлуатаційних витрат;
– зниження енергоспоживання хмаринної системи (для більшості центрів
обробки даних це, справді, проблема при нарощуванні потужностей).
2. Збільшення ємності носіїв інформації, зниження вартості зберігання
одиниці інформації дозволило:
– значно збільшити обсяги збереженої інформації;
– знизити вартість обслуговування сховищ інформації, значно збільшивши
обсяги збережених даних.
3. Розвиток технологій багатопотокового програмування сприяв:
– ефективному використанню обчислювальних ресурсів багатопроцесорних
систем;
– гнучкому розподілу обчислювальних потужностей хмаринних систем.
4. Розвиток технологій віртуалізації призвів до:
– створення програмного забезпечення для реалізації віртуальних
інфраструктур незалежно від кількості наданих апаратних ресурсів;
– полегшення масштабування, нарощування систем;
– зменшення витрат на адміністрування хмаринних систем;
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– значного підвищення доступності віртуальної інфраструктури через
Інтернет.
5. Глобальне збільшення пропускної здатності мереж призвело до:
– збільшення швидкості роботи з хмаринними системами, зокрема з
віртуальним графічним інтерфейсом та з віртуальними носіями інформації;
– зниження вартості інтернет-трафіку для роботи з великими обсягами
інформації;
– масової доступності хмаринних технологій.
Усі зазначені фактори сприяли підвищенню конкурентоспроможності
хмаринних технологій в ІТ-сфері.
Переваги хмаринних технологій:
Доступність. Хмаринні технології доступні всім, з будь-якої точки, де є
Інтернет та з будь-якого комп’ютера, де встановлений браузер. Це дозволяє
користувачам економити на закупівлі високопродуктивних дорогих комп’ютерів.
Співробітники компаній стають більш мобільними, оскільки можуть отримати
доступ до свого робочого місця, використовуючи ноутбук, нетбук, планшет або
смартфон. Немає необхідності в закупівлі ліцензійного ПЗ, його налаштуванні й
оновленні, – користувач просто заходить на сервіс і користується його послугами,
заплативши за фактичне використання.
Низька вартість. Основні фактори, що знизили вартість використання
хмаринних технологій:
– зниження витрат на обслуговування віртуальної інфраструктури,
викликане розвитком технологій віртуалізації, що веде до зменшення штату
обслуговування всієї ІТ-інфраструктури підприємства;
– оплата фактичного використання ресурсів: користувач платить за
фактичне використання обчислювальних потужностей хмарини, що дозволяє
йому ефективно розподіляти свої кошти та заощаджувати на придбанні ліцензій
до ПЗ;
– використання хмаринних технологій на правах оренди дозволяє
користувачам знизити витрати на закупівлю дорогого устаткування і зробити
акцент на вкладення грошових коштів на налагодження бізнес-процесів;
– розвиток апаратної частини обчислювальних систем, що значно знизило
вартість обладнання.
Гнучкість. «Необмеженість» обчислювальних ресурсів (пам’ять, процесор,
диски), за рахунок використання систем віртуалізації, процес масштабування і
адміністрування хмаринної системи став набагато легшим завданням, оскільки
хмаринна система може автоматично, без участі адміністративного та
обслуговуючого персоналу, може надати ресурси користувачам, які їм необхідні,
а користувачі, відповідно, відшкодовуватимуть тільки їх фактичне використання.
Надійність. Надійність хмаринних систем, особливо що знаходяться в
спеціально обладнаних ЦОД, дуже висока, оскільки такі ЦОД мають резервні
28

джерела живлення, охорону, професійних працівників, регулярне резервування
даних, високу пропускну здатність інтернет-каналу, високу стійкість до DDOSатак тощо.
Безпека. Хмаринні сервіси мають достатньо високу безпеку при належному
її забезпеченні, однак при недбалому ставленні ефект може стати протилежним.
Велика обчислювальна потужність. Користувач хмаринної системи може
використовувати всі її обчислювальні потужності, заплативши тільки за
фактичний час їхнього використання. Підприємства можуть використовувати цю
можливість для аналізу великих обсягів даних.
Визначимо також важливі, на нашу думку, недоліки хмаринних технологій.
Для отримання доступу до послуг хмаринної системи необхідно постійне
з’єднання з мережею Інтернет. Однак у наш час це вже не є великою проблемою,
особливо з поширенням стільникового зв’язку формату 3G і 4G, достатнього для
забезпечення резервних каналів зв’язку для будь-яких масштабних проектів.
Існують певні обмеження на програмне забезпечення, яке можна розгортати
на хмаринній системі й надавати його користувачеві. Але, оскільки хмаринні
технології мають вищий рівень віртуалізації та, відповідно, ізоляції від ресурсів
вузлів хмаринної системи, на яких виконується зазначене ПЗ, то ці обмеження не
набагато більші, ніж для локальних серверних систем. Хоча слід зазначити, що
користувач іноді не має можливості налаштувати використовуване ПЗ під свої
власні цілі.
Конфіденційність даних, що зберігаються на публічних хмаринних системах
на сьогодні викликає багато суперечок, але в більшості випадків експерти
сходяться на тому, що не рекомендується зберігати найбільш цінні для компанії
документи в публічній хмаринній системі. Хоча варто зазначити, що останнім
часом почалося створення таких віртуальних систем, які забезпечують
можливість тотального шифрування усіх користувацьких віртуальних підсистем
апаратно-програмними засобами та з електронними ключами безпеки,
незалежними від постачальника хмаринних послуг.
Теоретично може виникнути проблема несанкціонованого доступу.
Хмаринна система сама по собі є достатньо надійною, однак при проникненні до
неї зловмисник отримує доступ до величезного сховища даних. Ще один мінус –
це використання систем віртуалізації, в яких у якості гіпервізора
використовуються ядра стандартних операційних систем, таких як Linux,
Windows та ін., що дозволяє вірусні атаки. З цього приводу слід зазначити, що з
позиції кінцевого споживача ПЗ та ж сама проблема існує і в локальних серверних
мережах будь-якого підприємства. Тому тут важливе застосування технологій
резервного копіювання та захисту від несанкціонованого доступу.
Що стосується типів наданих послуг, то на сьогодні концепція хмаринних
технологій передбачає надання наступних послуг своїм користувачам:
– Все як послуга (Everything as a Service).
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При такому вигляді сервісу користувачеві буде надано все: від програмноапаратних ресурсів до управління бізнес-процесами, включаючи взаємодію між
користувачами. Від користувача потрібна лише наявність доступу до мережі
Інтернет.
– Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a service).
Користувачеві надається комп’ютерна інфраструктура, зазвичай віртуальні
платформи (комп’ютери, робочі середовища), об’єднані в мережу, яку користувач
може самостійно налаштовати під власні потреби.
– Платформа як послуга (Platform as a service).
Користувачеві надається комп’ютерна платформа із встановленою
операційною системою, та, за необхідності, із певним програмним забезпеченням.
– Програмне забезпечення як послуга (Software as a service).
Цей різновид послуги зазвичай позиціонується як «програмне забезпечення
на вимогу». Тут програмне забезпечення розгортається на віддалених серверах і
користувач може отримувати до нього доступ за допомогою Інтернету. При цьому
всі питання оновлення та ліцензування програмного забезпечення регулюються
постачальником послуги. Оплата проводиться за фактичне використання
програмного забезпечення.
– Апаратне забезпечення як послуга (Hardware as a Service).
Користувачеві послуги надається обладнання на правах оренди. Цей варіант
дозволяє економити на обслуговуванні обладнання, хоча за своєю суттю мало чим
відрізняється від виду послуги «Інфраструктура як сервіс» за винятком того, що
користувач має «голе» обладнання, на основі якого розгортатиме свою власну
інфраструктуру з використанням найбільш відповідного програмного
забезпечення.
– Робоче місце як послуга (Workplace as a Service).
Компанія використовує хмаринні технології для організації робочих місць
своїх співробітників, налаштувавши і встановивши все необхідне програмне
забезпечення, потрібне для роботи персоналу.
– Дані як послуга (Data as a Service).
Основна ідея цього різновиду послуги полягає в тому, що користувачеві
надається дисковий простір, який він може використовувати для зберігання
великих обсягів інформації.
– Безпека як послуга (Security as a Service).
Надає можливість користувачам швидко вбудовувати підсистему безпеки у
свої власні продукти, що дозволяє забезпечувати безпечне використання вебтехнологій, безпеку електронного листування, безпеку локальної системи тощо.
Це дає можливість економити на розгортанні та підтримці своєї власної системи
безпеки.
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На сьогодні виділяють три категорії хмаринних систем: публічні, приватні
та гібридні.
Публічна хмаринна система – це ІТ-інфраструктура, що використовується
одночасно великою кількістю компаній і сервісів. Користувачі системи не мають
можливості управляти і обслуговувати хмаринну систему, вся відповідальність
покладається на її власника. Абонентом пропонованих сервісів може стати будьяка компанія або індивідуальний користувач. Зазначена категорія систем
пропонує легкий і доступний за ціною спосіб розгортання веб-сайтів або бізнессистем із великими можливостями масштабування, які в інших рішеннях були би
недоступними. Приклади: онлайн сервіси Amazon EC2 і Simple Storage Service
(S3), Google Apps / Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web.
Приватна хмаринна система – це безпечна ІТ-інфраструктура,
контрольована і експлуатована в інтересах лише однієї організації. Організація
може керувати приватною хмаринною системою самостійно або доручити це
зовнішньому підряднику. Інфраструктура може розміщуватись у приміщеннях
замовника або зовнішнього оператора, або частково – у замовника і частково – в
оператора. Ідеальний варіант приватної хмаринної системи – розгортання на
території організації-споживача, що обслуговується та контролюється її
співробітниками.
Гібридна хмаринна система – це ІТ-інфраструктура, що використовує
кращі риси публічної та приватної категорій хмаринних систем. Такий тип
хмаринних систем використовується, коли організація має сезонні періоди
активності. Іншими словами, коли внутрішня ІТ-інфраструктура не справляється з
поточними завданнями, частина потужностей «перекидається» на публічну
хмаринну систему (наприклад, великі обсяги статистичної інформації, які в
необробленому вигляді не представляють цінності для підприємства), а також для
надання доступу користувачам до ресурсів підприємства (до приватної хмарини)
через публічну хмарину.
Основними напрямами розвитку хмаринних технологій, на нашу думку, є
наступні:
1. Надання послуг хмаринних обчислень. Дана можливість доступна не
багатьом компаніям, оскільки потрібні значні вкладення в побудову і розробку
ЦОД.
2. Розробка ПЗ для побудови віртуальної інфраструктури в хмаринних
системах та ПЗ, призначеного для виконання на відповідно розгорнутій
інфраструктурі.
3. Підготовка фахівців із впровадження та налаштування ПЗ, призначеного
для роботи в хмаринних системах.
4. Аутсорcинг, адміністрування хмаринних систем.
5. Проектування, розробка та впровадження апаратного забезпечення,
призначеного для функціонуванння у хмаринній інфраструктурі.
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6. Комплексне проектування хмаринних систем. Дана сфера охоплює
практично всі перераховані вище сфери – починаючи від проектування ЦОД і
закінчуючи проектуванням програмного забезпечення.
Проведене дослідження орієнтовано на розробку реалізацій хмаринних Лсистем відповідно до другого з відзначених напрямів.

23.3. Модель віртуалізації лексикографічної системи
на основі хмаринних та Grid-технологій
Відповідно до введеного у підрозілі 23.1 визначення віртуалізованої
лексикографічної системи, її віртуалізація здійснюється на внутрішньому та, за
необхідності, на зовнішньому архітектурних рівнях. Розглянемо детальніше
компоненти відповідної внутрішньої моделі, що дають можливість застосовувати
хмаринні та Grid-технології.
Концептуальна модель даної системи відповідає загальній концептуальній
моделі Л-системи. Віртуалізацію, відповідно до архітектури ANSI/SPARC
{СM, EXM, INM; Φ,Ψ, Ξ}, застосовано на внутрішньому рівні
АRСН_LS
представлення, де визначаються типи, структури та формати представлення,
зберігання та маніпулювання даними, алгоритмічна база та операційно-програмне
середовище, в яке занурюється концептуальна модель системи при її реалізації.

АRСН_LS
Traditional
Cluster
Cloud

GRID cluster

Рис. 23.6. Загальна схема архітектури віртуалізованої Л-системи

Нами було вивчено та проаналізовано ПЗ із керування хмаринними
середовищами (надалі ПЗХ), а також відібрано для використання ПЗХ, яке
відповідає вимогам відкритості, сумісності, швидкодії, відмовостійкості та
легкості управління.
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Таблиця 23.1. ПЗ з керування хмаринними середовищами
ПЗХ

Початок
розробки

Ліцензія(ї)

Мова
програмування
Java, C

Віддалений
режим
роботи з
платформою
Так

Можливість
інсталяції на
локальний
сервер
Ні

Fluid
Operations
AppScale
Cloud
Foundry
CloudStack
Eucalyptus

2009-03-01

Proprietary

2009-03-07
2011-04-12

BSD License
Apache License

Python, Ruby, Go
Ruby, C

Так
Так

Так
Так

2010-05-04
2008-05-29

Java, C
Java, C

Так
Так

Так
Так

2009-01-09
2008-03-??

Apache license
Proprietary,
GPL v3
Apache License
Apache License

Nimbus
OpenNebula

Так
Так

Так
Так

OpenQRM

2008-03-??

GPL License

Так

Так

OpenStack
OnApp

2010-10-21
2010-07-01

Apache License
Proprietary

Java, Python
C++, C, Ruby,
Java, Shell script,
lex, yacc
C++, PHP, Shell
script
Python
Java, Ruby, C++

Так
Так

Так
Так

На сьогодні найбільш поширеним є таке програмне забезпечення з
керування хмаринними середовищами: Fluid Operations, AppScale, Cloud Foundry,
CloudStack, Eucalyptus, Nimbus, OpenNebula, OpenQRM, OpenStack, OnApp.
Таблиця 23.2. Деякі параметри ПЗ з керування хмаринними середовищами
ПЗХ

Відповідність
OCCI *
Ні
Ні

Підтримка
vCloud *
Так
Ні

Підтримка S3 *

Fluid Operations
AppScale

Підтримка
Failover *
Ні
Ні

Cloud Foundry

Ні

Ні

Так

Ні

CloudStack
Eucalyptus
Nimbus
OpenNebula
OpenQRM

Часткова
Ні
Ні
Ні
Так

Ні
Ні
Ні
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Так
Ні

Ні
Так
Ні
Ні
Ні

OpenStack

Так

Так

Так

Часткова

OnApp

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Так

* Підтримка Failover – підтримка автоматичного обходу відмов на рівні ПЗХ (частково –
означає, що відмовостійкість управляючих вузлів системи не підтримується, тільки робочі
вузли).
* Відповідність OCCI – підтримка відкритого стандартного інтерфейсу Open Cloud
Computing Interface на рівні ПЗХ.
* Підтримка vCloud – можливість повної віртуалізації на рівні всієї хмаринної
інфраструктури з подальшою міграцією до іншого центру обробки даних (ЦОД).
* Підтримка S3 – підтримка стандартних універсальних томів та образів даних формату
Amazon S3.

Наведемо таблицю їхніх характеристик (табл. 23.1) та важливих у контексті
нашого дослідження параметрів (табл. 23.2).
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Як показує аналіз, практично усі відкриті (див. табл. 23.2)53 та пропрієтарні
(Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Microsoft System
Center)54 сучасні ПЗХ містять системи керування та автоматизації операцій із
хмаринною інфраструктурою (так звані оркестратори55), а також засоби

53

About Nimbus [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.nimbusp
roject.org/about/. – Title from the screen; Cloud Foundry Subsystems Overview [Electronic resource].
– Mode of access: http://docs.cloudfoundry.org/concepts/overview.html. – Title from the screen;
Darrow, Barb AppScale’s mission: Making your mobile apps really mobile // Tech News and Analysis
[Electronic resource]. – Mode of access: http://gigaom.com/2013/06/04/appscales-mission-makingyour-mobile-apps-really-mobile/. – Title from the screen; Eucalyptus Enterprise Software // NIST
Combined Synopsis/Solicitation (April 9, 2012). – Mode of access : fluidOps eCloudManager: Data
Center Management and Monitoring [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.fluidops.com/en/appgallery/ecloudmanager.
–
Title
from
the
screen.http://www.fbo.gov/index?s=opportunity&id=5e77575d127ec12922ab417ba79b736e. – Title
from the screen; OpenNebula Key Features and Functionality. OpenNebula documentation [Electronic
resource]. – Mode of access : http://opennebula.org/about/key-features/. – Title from the screen;
OpenQRM Services OverView [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.openqrmenterprise.com/index-3.html. – Title from the screen; OpenStack Feature Support Matrix [Electronic
resource]. – Mode of access : http://docs.openstack.org/developer/nova/support-matrix.html. – Title
from the screen; Stack wars: OpenStack v. CloudStack v. Eucalyptus [Electronic resource]. – Mode of
access : http://www.networkworld.com/article/2166407/cloud-computing/stack-wars--openstack-v-cloudstack-v--eucalyptus.html. – Title from the screen; The OnApp Platform: The complete hybrid
cloud platform for service providers [Electronic resource]. – Mode of access :
http://onapp.com/platform/. – Title from the screen.
54
Amazon Web Services. AWS Products [Electronic resource]. – Mode of access :
http://aws.amazon.com. – Title from the screen; Cloud Service Fundamentals: Telemetry basics and
troubleshooting [Electronic resource]. – Mode of access: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/cloudservice-fundamentals-telemetry-basics-and-troubleshooting/. – Title from the screen; Google Cloud
Platform [Electronic resource]. – Mode of access: https://cloud.google.com/. – Title from the screen;
Monitoring and Telemetry (Building Real-World Cloud Apps with Azure) [Electronic resource]. –
Mode of access : http://www.asp.net/aspnet/overview/developing-apps-with-windows-azure/buildingreal-world-cloud-apps-with-windows-azure/monitoring-and-telemetry. – Title from the screen; Move
to Hybrid Cloud with System Center & Windows Azure [Electronic resource]. – Mode of access :
https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/move-to-hybrid-cloud-with-system-center-windowsazure-jump-start-8812?l=dg9Dd1w2_2404984382. – Title from the screen; Thomas Erl. ServiceOriented Architecture: Concepts, Technology & Design. Prentice Hall, 2005. 792 p.; What is Cloud
Computing by Amazon Web Services [Electronic resource]. – Mode of access :
http://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/. – Title from the screen.
55
Microsoft System Center: Orchestrator [Electronic resource]. – Mode of access :
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh237242.aspx. – Title from the screen; Microsoft System
Center: Service Management Automation [Electronic resource]. – Mode of access :
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn469260.aspx. – Title from the screen; Onisick, Joe
Private Cloud Automation, Orchestration, And Measured Service [Electronic resource]. – Mode of
access:
http://www.networkcomputing.com/cloud-infrastructure/private-cloud-automation-orchestra
tion-and-measured-service/. – Title from the screen; Thomas Erl. Service-Oriented Architecture:
Concepts, Technology & Design. – Prentice Hall, 2005. 792 p.; Windows Azure Integration Pack for
Orchestrator in System Center 2012 SP1 [Electronic resource]. – Mode of access :
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj721956.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396. – Title
from the screen
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телеметрії56 (вимірювання різноманітних параметрів хмаринної інфраструктури,
продуктивності віртуальних машин та їх компонентів)57, які забезпечують
автоматизоване керування віртуальними робочими середовищами та відповідною
інфраструктурою як у хмаринних, так і в Grid-системах. Про наявність зазначених
засобів керування сказано й у стандартах та рекомендаціях зі створення сучасних
нелокальних мережевих інфраструктур такими міжнародними інституціями, як:
Open Data Center Alliance58, Cloud Standards Customer Council59, The Open Group60,
National Institute of Standards and Technology (an agency of the U.S. Department of
Commerce)61 та ін. Але перелічені засоби є лише інструментами для такої
автоматизації. Конкретні ж алгоритми для керування віртуалізованими системами
створюються користувачем чи адміністратором під час «занурення» у відповідні
хмаринні чи Grid-системи та віртуалізації необхідних підсистем. Так, наприклад,
для ПЗХ OpenStack – це шаблони HOT підсистеми HEAT, для Microsoft Azure –
Azure Automation runbooks та cmdlets для System Center Orchestrator. Зі сказаного
випливає необхідність створення систем керування під час віртуалізації
лексикографічних систем.
На основі аналізу характеристик зазначених вище ПЗХ з використанням
віртуалізації було розроблено систему керування (Рис. 23.7–23.9) для роботи в
хмаринному та Grid-середовищі, на основі якої функціонують окремі

56

Cloud Foundry Subsystems Overview [Electronic resource]. – Mode of access:
http://docs.cloudfoundry.org/concepts/overview.html. – Title from the screen; Monitoring and
Telemetry (Building Real-World Cloud Apps with Azure) [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.asp.net/aspnet/overview/developing-apps-with-windows-azure/building-real-world-cloudapps-with-windows-azure/monitoring-and-telemetry. – Title from the screen; Telemetry: Summary of
concept and rationale // NASA report. SAO/NASA ADS Physics Abstract Service. [Electronic
resource]. – Mode of access : http://adsabs.harvard.edu/abs/1987STIN...8913455. – Title from the
screen.
57
Microsoft System Center: Service Management Automation [Electronic resource]. – Mode of
access : https://technet.microsoft.com/en-us/library/ dn469260.aspx. – Title from the screen;
Montero R.S., R. Moreno-Vozmediano, I.M. Llorente. An Elasticity Model for High Throughput
Computing Clusters // J. Parallel and Distributed Computing. 2011 (June). Vol. 71, Issue 6. Pp. 750–
757.
58
OPEN DATA CENTER ALLIANCE MASTER USAGE MODEL: Service Orchestration
Rev 2.0 [Electronic resource]. – Mode of access: http://opendatacenteralliance.org
/docs/service_orchestration_rev_2.pdf. – Title from the screen
59
Interoperability and Portability for Cloud Computing: A Guide [Electronic resource]. – Mode
of access : http://www.cloud-council.org/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-forCloud-Computing-A-Guide.pdf. – Title from the screen.
60
Cloud Computing Portability and Interoperability : Cloud Portability and Interoperability
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.opengroup.org/cloud/cloud/cloud_iop
/cloud_port.htm. – Title from the screen.
61
The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology
[Electronic resource]. – Mode of access : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800145.pdf. – Title from the screen
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віртуалізовані лексикографічні системи віртуалізованого лексикографічного
середовища62.
У цьому підрозділі йтиметься про загальні схеми та підходи до розв’язання
проблем управління життєвим циклом хмаринних програмних систем та
продуктів. Вибір же конкретних систем з управління хмаринними середовищами,
конкретних GRID-технологій, інших програмних та апаратних компонентів має
проводитись на наступному етапі, залежно від необхідних умов та вимог.
Жодна із розглянутих вище систем не може однозначно бути визнаною
найкращим рішенням. Вибір має залежати від того, який програмний продукт для
яких користувачів та на якій цільовій платформі, враховуючи питання сумісності,
необхідно розгорнути.
Для розгортання та керування зазначеною вище інфраструктурою було
розроблено спеціалізовану систему керування. Вона складається з наступних
компонентів:
● нижчий рівень керування (VEMS (Virtual Environment Management
System)) (здійснює керування віртуальними робочими середовищами, віртуальними машинами (вузлами), на яких методом віртуалізації операційних систем
здійснюється запуск окремих компонентів лексикографічної системи, так званих
агентів);
● вищий рівень керування (AMS (Agent Management System)) (здійснює
керування окремими підсистемами платформи віртуалізації, які запускаються на
віртуалізованих
робочих
середовищах
нижчого
рівня
у
вигляді
«лексикографічних агентів» (детальнішу інформацію про дані підсистеми та
логіку їх взаємодії розміщено в наступних розділах даної роботи);
● рівень керування даними MDMS (Meta Data Management System)
(здійснює керування даними для обох попередніх рівнів на основі уніфікованого
абстрактного інтерфейсу);
● підсистема керування хмаринним середовищем (здійснює загальне
керування хмаринною інфрастуктурою, забезпечує адміністративний інтерфейс та
реалізовує можливість автоматизованої міграції віртуальних машин та настройок
програмних середовищ з одного ЦОД до іншого).
Нижчий рівень керування містить базу даних з налаштуваннями та
репозиторій шаблонів віртуальних робочих середовищ. Залежно від глобальних
налаштувань системи керування віртуалізованого текстоаналітичного Лсередовища робочі середовища можуть запускатись з відповідних шаблонів у
режимах: віртуалізації тільки в хмаринному середовищі; віртуалізації в режимі
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Величко В. Ю., Надутенко М. В. Разработка технологий Knowledge Grid и их
применение в процессе обработки естественноязыковой информации /В. Ю. Величко,
М. В. Надутенко // Прикладная лингвистика в науке и образовании : Сб. трудов VI
Международной науч. конф.; 5–7.04. 2012 г., Санкт-Петербург. СПб. : ООО Книжный дом,
2012. С. 33–36.
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віртуального Grid (підхід до розгортання Grid кластера з використанням
віртуальних машин, а не фізичних); віртуалізації в режимі реального Grid (підхід
до роботи Grid кластера, коли для виконання окремих завдань, чи пакетів завдань,
замість запуску одержаного для виконання завдання в програмно-апаратному
оточенні операційної системи вузла (Working Node), для такого виконання
конфігурується та запускається окрема віртуальна машина); класичному Gridрежимі (робочі середовища є класичними пакетами Grid Job, написаними на Job
Definition Language (jdl)).
Вищий рівень керування містить базу даних з налаштуваннями, репозиторій
шаблонів лексикографічних агентів та агентний пул для прискорення запуску
готових агентів. Залежно від глобальних налаштувань системи керування
віртуалізованого текстоаналітичного лексикографічного середовища Л-агенти
можуть запускатись з відповідних шаблонів у режимах: віртуалізації тільки в
хмаринному середовищі; віртуалізації в режимі Grid.
Коротко розглянемо концепцію лексикографічних агентів, про систему
керування якими йшлося вище.
Аналіз тексту може бути майже повністю автоматизовано, що дозволяє
говорити про побудову аналізатора, робота якого не передбачає постійно діючої
підсистеми взаємодії з розробником або користувачем і є цілком автономною.
Нижчий рівень управління
Lower Management layer
СУВРС
(VEMS)

VE_c (only cloud)
VE_go (with Grid over
them)
VE_ig (inside the Grid)
No VE (Classical Grid Job
i.e.(*.jdl))

Шаблони ВРС
Working VE Templates
(WVET)

Grid on VE
x
x
x
x

Config
DB

VE on Grid

Cloud MS

СУВРС (VEMS) – Система управління віртуальними робочими середовищами (Virtual Environments Management System)
Шаблони ВРС (WVET) – Шаблони віртуальних робочих середовищ (Working VE Templates)
Grid on VE – Підхід до розгортання Грід кластера з використанням віртуальних машин, а не фізичних
VE on Grid – Підхід до роботи Грід кластера, коли для виконання окремих завдань, чи пакетів завдань, – замість запуску
одержаного для виконання завдання в програмно-апаратному оточенні операційної системи вузла (Working Node), для
такого виконання конфігурується та запускається окрема віртуальна машина.

Рис. 23.7. Нижчий рівень системи керування віртуалізованим
Л-середовищем на основі ПЗХ
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Вищий рівень
управління
Upper Management
layer

Агентний пул
Pool of Agents
(used or
preconfigured)

СУА
(AMS)

Шаблони агентів
Agent Templates
(AT)

Agents on VE

Config
DB

МАС
(MAE)

Agents on GRID

x СУА (AMS) – Система управління агентами (Agent Management System)
x МАС (MAE) – Мультиагентне середовище (Multi Agent Environment)

Рис. 23.8. Вищий рівень системи керування віртуалізованим
Л-середовищем на основі ПЗХ

Такі риси притаманні так званому інтелектуальному агенту, який
визначається в рамках теорії штучного інтелекту як сутність, що знаходиться
всередині деякого зовнішнього середовища та є його частиною, функціонує в
ньому, сприймаючи оточення та впливаючи на нього для виконання власної
програми діяльності63.
Зовнішнє середовище може бути описане за допомогою множини S станів
середовища. Припускаємо, що вона є скінченною:
S = {s1,s2,….,sk}
Можливі дії агента описуються за допомогою множини A дій агента:
A = {a1,a2,….,an} – набір доступних агенту дій (алфавіт дій).
Агент може бути представлений як функція: action:SÆA.
Таким чином, вибір конкретної дії з множини можливих дій агент здійснює,
опираючись на поточний стан зовнішнього середовища, а також історії, що
описує попередні стани. При цьому дії агента можуть впливати на зовнішнє
середовище, але не контролювати його повністю.
63

Franklin S., Kelemen A., McCauley L. A cognitive agent architecture // Systems, Man, and
Cybernetics, 1998. 1998 IEEE International Conference. Vol. 3. San Diego, CA, 1998. Pp. 2646 –
2651; Minsky Marvin The Society of Mind. New York: Simon and Schuster, 1988. 336 p.; Stan
Franklin and Art Graesser Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents //
Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages.
Springer-Verlag, 1996. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.inf.
ufrgs.br/~alvares/CMP124SMA/IsItAnAgentOrJustAProgram.pdf. – Title from the screen.
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Функції лексикографічного агента базуються на Л-системах, що є
результатами дії певних Л-ефектів, які розгортаються в мові та експлікуються при
її лінгвістичному описі. Сукупність лексикографічних ефектів, Л-систем, зв’язків
та відображень між ними, що формують Л-середовище, вважається скінченною,
але не обмеженою. Залежно від конкретних завдань Л-агент має змогу
використовувати будь-яку непорожню підмножину доступних Л-систем.
У Л-середовищі діє механізм зворотного зв’язку, що дозволяє розширювати
та модифікувати вихідні Л-системи. Наприклад, для граматичної Л-системи така
процедура включає наступні кроки:
− введення вхідного текстового слова;
− граматична ідентифікація вхідного слова;
− побудова шаблону вхідного текстового слова;
− побудова шаблону Р(х) вхідного текстового слова;
− заповнення шаблону;
− заповнення шаблону Р(х);
− поповнення Л-системи новою статтею.
Рівень управління
даними
Data Management layer
МСУБД
(MDBMS)

Шаблони СУБД
DBMS Templates

Config
DB

SQL Type

No SQL Type

Data Nodes
Management
Nodes

Data Nodes

x МСУБД (MDBMS) – Мета система управління базами даних (Meta Database Management System)
x SQL Type – СУБД реляційного (SQL) типу;
x No SQL Type – СУБД нереляційного (No SQL) типу.

Рис. 23.9. Рівень керування даними системи віртуалізованого Л-середовища
на основі ПЗХ
Така взаємодія посередництвом Л-агента надає можливості динамічного
розвитку Л-систем, які містяться в описуваному Л-середовищі, тим самим
збільшуючи інтелектуальні можливості Л-агента. У такий спосіб реалізується
одна з найважливіших рис інтелектуального агента – здатність до самонавчання.
Основні риси, якими має володіти програмна реалізація Л-агента,
визначаємо такі: автономність, безперервність функціонування, реактивність та
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здатність до самонавчання. Першими трьома рисами наділені сервіси (служби) в
операційних системах родини Windows, або так звані демони в UNIX-подібних
системах. З огляду на необхідність взаємодії Л-агента з різ-ними Л-системами, в
Л-середовищі повинна діяти множина інтелектуальних агентів, кожен з яких
відповідає за взаємодію з певною Л-системою. Л-агенти реалізуються відповідно
системотехніки
сервіс-орієнтованої
архітектури
(Service-Oriented
до
Architecture – SOA).
Побудова сервіс-орієнтованої архітектури відбувається у три етапи:
ідентифікація, специфікація та реалізація сервісів, компонентів та потоків.
Ідентифікація сервісу складається з комбінації вхідних, висхідних,
низхідних та вихідних методик декомпозиції сфери впливу (домену), аналізу
існуючих засобів та моделювання завдання і засобів для його вирішення, а також
моделювання сервісів. При низхідному аналізі можливі випадки використання
сервісу обумовлюються його специфікацією. Такий низхідний процес
називатимемо декомпозицією домену. Він полягає в декомпозиції сфери впливу в
його функціональні сфери та підсистеми, включаючи потоки або декомпозицію
процесу в підпроцеси. У висхідній частині процесу аналізується успадкована
система. При цьому обираються претенденти для забезпечення максимально
ефективних рішень для реалізації функціональності сервісу, що лежить у його
основі. В цьому випадку для досягнення поставленої мети аналізуються і
використовуються різні застосування, транзакції та модулі успадкованих
застосувань. У деяких випадках з метою підтримки функціональності сервісу
необхідна компонентизація успадкованих систем для перемоделювання існуючих
засобів. Вихідний підхід полягає в моделюванні типу «задача-сервіс» для
підтвердження та використання сервісів, не знайдених при проведенні висхідної
та низхідної ідентифікації. Він розділяє сервіси на задачі та підзадачі, ключові
показники продуктивності та вихідні параметри.
На етапі специфікації сервісу визначаються такі деталі компонента, що
реалізує сервіси: дані, правила, сервіси, профілі, варіації. Також задається
специфікація обміну повідомленнями, специфікації подій та управління.
На етапі реалізації сервісу визначаються модулі, які успадковуються для
реалізації даного сервісу, та модулі, які ще не були реалізовані і тому вимагають
додаткової розробки. Необхідним компонентом при реалізації сервісу є
забезпечення функцій контролю, захисту та управління сервісів.
Системотехнічною особливістю реалізації сервіс-орієнтованих застосувань
є використання протоколу HTTP для проникнення через межі брандмауерів. При
розробці таких систем серед вимог до функціонування на перший план виходить
їхня відкритість, яка досягається за рахунок підтримки відкритих стандартів,
таких як HTTP/HTTPS, SOAP, WSDL та XML. Передача серіалізованих об’єктівповідомлень здійснюється через захищені канали.
40

Сервіс-орієнтована архітектура Л-агента складається з трьох рівнів:
концептуального – бізнес-логіки; користувацького програмного забезпечення,
програмного середовища та відповідних інтерфейсів взаємодії агента, що є
зовнішніми по відношенню до агента – зовнішньої моделі, та внутрішньої моделі
– лексикографічної бази даних.
За умови віртуалізації зовнішня модель Л-агента набуває рис віртуального
робочого середовища (тобто для роботи кожного окремого екземпляра агента
запускається або окрема віртуальна машина, або окремий контейнер операційної
системи, або окремий пакет завдань для oкремо взятого робочого вузла Grid; рис.
23.10).

LAi
Vi(IQ(D))
Λi(IQ(D))

Pi(IQ(D))

FLAv

6
LAConceptBI

6

LAConceptBI

LADBi

LADBvi

VWEi

ЕxLAi

Рис. 23.10. Лексикографічний агент та його архітектура

При цьому головним принципом створення екземплярів віртуалізованих
лексикографічних агентів є принцип «один LAv-агент – одне віртуальне робоче
середовище». Тобто існує взаємооднозначна відповідність між лексикографічним
агентом та віртуальним робочим середовищем, така, що один LAv-агент може
бути запущений лише в одному VWE (Virtual Working Environment) віртуальному
робочому середовищі.
Таким чином, для певного Л-агента LAi (де i =1,…,k; k – коефіцієнт
масштабування віртуальних робочих середовищ, який залежить від
продуктивності апаратно-програмної реалізації окремого робочого середовища й
типу даних, що обробляються, та визначається, зазвичай, експериментально) існує
такий функтор FLAv, що відображає LAi до віртуалізованого Л-агента LAvi, що
складається з: відображення Fci, яке зіставляє концептуальну модель бізнес-логіки
LAConceptBI LAi із концептуальною моделлю бізнес-логіки віртуалізованого LAvi ,
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що тотожньо дорівнює LAConceptBI (концептуальна модель під час віртуалізації
залишається без змін); відображення FIni, що зіставляє внутрішню модель
(лексикографічну базу даних LADBi агента) LAi із внутрішньою моделлю
віртуалізованого агента – LADBvi (яка є частиною загальної метасистеми керування
базами даних віртуалізованого середовища); відображення FExi, яке зіставляє
зовнішню модель (інтерфейси взаємодії агента) LAi із зовнішньою моделлю
віртуалізованого робочого середовища VWEi віртуалізованого агента LAvi (яка є
частиною загальної системи керування віртуалізованими робочими середовища)
та відображень F0vi, що: HOMLAi(LAi, LAi) o HOMLAvi(Fvi(LAi), Fvi(LAi))=
HOMLAvi(LSvі, LSvi).
Таким чином, будь-яку Л-систему можна представити у вигляді композиції
відповідних їй Л-агентів у такий спосіб:
iLAvi, де i – операція композиції лексикографічних об’єктів
(i =1…k; k – коефіцієнт масштабування робочих середовищ платформи
віртуалізації).
При цьому набір Л-агентів віртуалізованої Л-системи, взагалі кажучи,
визначається глибиною (порядком) рекурсивної редукції RRp[LSv], що
застосовується до Л-системи. Це дає набір можливих типів Л-агентів. Які саме з
них будуть створені, залежить від конкретної системотехнічної реалізації
віртуалізованої Л-системи. Л-агент є інваріантним відносно відображення
віртуалізації самого себе, оскільки важливим принципом його створення є
принцип «один агент – одне віртуальне робоче середовище».
Отже, для кожного типу LAv може бути визначена така модель віртуалізації
лексикографічної системи:
LSv = {iLAvi [RRp[LSv]], FLAv , AMS, VEMS, MDMS}.
(23.3)
В останній формулі вжито такі позначення:
AMS (Agent Management System) – система керування Л-агентами, яка
містить об’єкти, категорії, зв’язки, можливі операції над агентами та обмеження
їх віртуального масштабування й цілісності;
VEMS (Virtual Environment Management System) – система керування
віртуальними робочими середовищами, яка містить функції, сценарії, процеси,
інтерфейси та відповідне програмне забезпечення;
MDMS (Meta Data Management System) – система керування даними та
базами даних, яка містить специфікації даних за типами, структурами та
форматами, алгоритми манiпулювання даними та відповідні засоби
програмування.
Елементи підсистем AMS, VEMS та MDMS відносяться до перетворення
віртуалізації на відповідних її рівнях, а саме: HD – віртуалізація на рівні
обладнання; HYP – віртуалізація на рівні гіпервізора операційної системи; OS –
віртуалізація засобами операційної системи; SOFT – віртуалізація на рівні
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прикладного програмного забезпечення; STOR – віртуалізація на рівні сховища
даних; NET – віртуалізація на рівні мережі.

23.4. Віртуалізація лексикографічних і термінографічних лабораторій
Поняття віртуальних лексикографічних лабораторій, яким ми вже
користувалися в попередніх томах цієї праці, уперше було введене у монографії64,
де визначалося в такий спосіб. У процесі функціонування агрегованих
лексикографічних систем у реальних соціотехнічних середовищах може
відбуватися віртуалізація. У тому випадку, коли предметна галузь Х – носій
суперсистеми лексикографічних систем – набуває розподілених системних
характеристик і параметризується певною структурованою множиною системних
мережевих адрес (наприклад, таких, що прийняті в Інтернеті), кожен елемент x 
X постає функцією від певного кортежу адрес:
х = f(a1 a2 ... an).
Тобто,
лексикографічна
система
LS [х],
отримана
шляхом
лексикографування х, перетворюється на віртуальний об’єкт, розподілений у
фізичному просторі, що зображується точкою (a1, a2 , ... , an) простору мережевих
адрес. При цьому узгодження відповідних моделей даних на концептуальному та
внутрішньому рівнях навіть не вимагається (хоча для зручності таке узгодження
було б, звичайно, корисним). Необхідне лише узгодження на рівні зовнішніх
моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів, що забезпечує мінімальну
цілісність віртуальної лексикографічної системи й можливість її ідентифікації як
єдиного об’єкта. Така віртуальна Л-система, обладнана відповідними
користувацькими інтерфейсами та інструментальними засобами, може бути
використана як віртуальна лексикографічна лабораторія (ВЛЛ), що надає
засоби для виконання спільних лексикографічних проектів фахівцями різних
територіально розподілених інституцій і навіть різних країн.
Однак об’єднання віртуальних лексикографічних систем у корпоративну
мережу пов’язане зі значними матеріальними витратами, оскільки вартість
створення комунікаційної інфраструктури з високою пропускною здатністю у
наш час є досить великою. Останнім часом простежується зміна технології
автоматизованої обробки корпоративної інформації, пов’язана зі зростанням
популярності Інтернету, який усе більше використовується як засіб
забезпечення професійної взаємодії фахівців, що працюють над розв’язанням
спільних проблем.
Термін «віртуальний» у застосуванні до лексикографічних лабораторій тут
означає частинний випадок їх віртуалізації у нелокальних Л-середо-вищах.
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Опишемо це у формальний спосіб. Віртуальну лексикографічну лабораторію
можна представити як пару:
(23.4)
{MLV, Fv},
де Fv – багатокомпонентний функтор віртуалізації, який у мінімальному варіанті
містить FvNET – елемент функтора віртуалізації на рівні мережі: Fv ={ FvNET }, MLV
– віртуалізоване лексикографічне середовище, яке у мінімальному варіанті може
складатися лише з однієї віртуалізованої лексикографічної системи LSv =
FvNET(LS0), що була утворена методом віртуалізації на рівні мережі (внутрішня
модель LSv, як мінімум, містить IFv – інтерфейси взаємодії на рівні
віртуалізованої мережі).
Необхідно зауважити, що у загальному випадку ВЛЛ може складатися не
лише з однієї Л-системи, але й з більшого їх числа, причому віртуалізація може
здійснюватися не тільки на рівні мережі, але й із застосуванням інших методів
віртуалізації. Оскільки, Л-систему можна представити як набір відповідних Лагентів (на кожному рівні рекурсивної редукції), зв’язаних певними
функціональними відношеннями, що забезпечують їх взаємодію в умовах
віртуалізації, то для ВЛЛ така архітектура повинна містити мінімум два
віртуалізованих Л-агенти. Зокрема одним з них може бути клієнтський
Л-агент, що забезпечує роботу термінографа відповідним функціоналом для
укладання термінологічного словника та віртуальну мережеву взаємодію цього
термінографа із іншим термінографом, у якого встановлено інший екземпляр
аналогічного Л-агента. При цьому ролі AMS, VEMS, MDMS у цій моделі
віртуалізації виконує серверна частина розподіленої реалізації ВЛЛ.

23.5. Віртуалізація лінгвістичних корпусів
23.5.1. Платформа ULISS
Основні результати теоретичних досліджень та огляд практичних
напрацювань у галузі лінгвістичних корпусів детально представлені в колективній
монографії «Корпусна лінгвістика»65.
Загальна структурна схема, а також архітектура лінгвістичного корпусу
викладені у томі 4 цієї монографії «Корпусна і когнітивна лінгвістика».
Викладена схема побудови лінгвістичного корпусу, як Л-системи, допускає
очевидні узагальнення, а також розвиток у різних вимірах, які специфікують
окремі елементи Л-системи.
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Окрім локальних та онлайнових реалізацій ЛК, необхідно виділити клас
віртуальних лінгвістичних корпусів, як базових елементів віртуальних систем
професійної взаємодії в лінгвістиці, тобто більш загальних та складних Л-систем.
Український національний лінгвістичний корпус (УНЛК) розроблено на базі
створеної в Українському мовно-інформаційному фонді платформи ULISS
(Ukrainian Lingua-Information Semantic Service). За своєю концептуальною
сутністю платформа ULISS відноситься до класу Л-систем. Особливістю цієї
платформи є можливість інтеграції інформаційних та лінгвістичних сервісів в
єдиному середовищі та підтримка віртуального режиму мережевої взаємодії, як
ВЛЛ певного типу. Проектування та організація інформаційної архітектури та
функціональності ВЛЛ здійснюється за системотехнікою сервіс-орієнтованої
архітектури. У відповідності із цією концепцією, ВЛЛ проектуються з
використанням технології веб-сервісів, стандартизованої W3C. В якості
комунікаційного середовища використовується інфраструктура глобальної
мережі Інтернет.
Система ULISS акумулює функціональні можливості сервісів інших
інформаційно-лексикографічних систем, а саме – електронної бібліотеки,
граматичного словника, інтегрованої лексикографічної системи «Словники
України», а також функцій повнотекстового пошуку. До всіх перерахованих
систем розроблено окремі клієнтські програми, що забезпечують інтерфейси
роботи з ними. ULISS надає єдиний інтерфейс до всіх цих сервісів, створюючи
ефект роботи з єдиною системою.
Кожен зазначений сервіс відповідає за функціональність певної
лексикографічної системи окремо, а взаємодія цих сервісів разом у програмному
комплексі ULISS створює необхідне середовище обробки та збереження
інформаційних ресурсів.

23.5.2. Модель віртуалізації корпусних лексикографічних систем із
застосуванням хмаринних та Grid-технологій
Обсяги мовного матеріалу, який залучається до мовознавчого дослідження,
комплексність, оперативність опрацювання зазначеного матеріалу та можливість
прямого доступу до великої кількості лінгвістичних фактів – це ті переваги, які
надає лінгвістичний корпус досліднику.
Для забезпечення цих переваг лінгвістичний корпус повинен мати
відповідну будову, спрямовану на представлення, маркування та експлікацію
інформації у системі, а також значні обсяги, що повинні постійно зростати
відповідно розвитку інформаційно-комунікаційної сфери та зростання
інформаційних масивів.
До досліджень у галузі корпусних технологій спонукає об’єктивна
необхідність, по-перше, радикально (на кілька порядків) збільшити
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інформаційний обсяг Українського національного лінгвістичного корпусу
(УНЛК), а, по-друге, здійснювати лінгво-статистичну обробку великих текстових
масивів, екстракцію знань з них, їх аналіз, автоматизовану побудову класифікацій,
тезаурусів,
онтологій.
Зазначене
зумовлює
необхідність
створення
текстоаналітичних середовищ та значного збільшення обчислювальних
потужностей.
Таким чином, необхідне перепроектування платформи ULISS як програмної
основи функціонування лінгвістичного корпусу із застосуваннням методів
віртуалізації та хмаринних і Grid-технологій.
Концептуальна модель цієї системи відповідає загальній концептуальній
моделі лінгвістичного корпусу, як Л-системи, викладеній у попередніх томах цієї
монографії. Віртуалізацію, відповідно до архітектури ANSI/SPARC АRСН_LS
{СM, EXM, INM; Φ,Ψ, Ξ}, буде застосовано на внутрішньому рівні представлення,
де визначаються типи, структури та формати представлення, зберігання та
маніпулювання даними, алгоритмічна база та операційно-програмне середовище,
в яке занурюється концептуальна модель системи при її реалізації. З
використанням описаної у попередніх підрозділах системи керування для роботи
в хмаринному та Grid-середовищі й загальної моделі віртуалізації
лексикографічного
середовища
(23.3),
було
здійснено
віртуалізацію
бібліографічної та повнотекстової лексикографічних підисистем платформи
ULISS.
Загальна структура корпусної Л-системи відповідає формулі (23.6), а її
архітектура викладеній раніше. Л-систему можна представити у вигляді
композиції відповідних їй Л-агентів. При цьому набір Л-агентів віртуалізованої Лсистеми визначається глибиною (порядком) рекурсивної редукції. Для корпусної
Л-системи доцільно обрати перший рівень рекурсивної редукції, де представлені
бібліографічна підсистема E_LING та лінгвістична підсистема E_LIB. Таким
чином, можемо представити корпусну Л-систему у вигляді двох типів Л-агентів:
бібліографічного та лінгвістичного.
Опишемо модель віртуалізації корпусної Л-системи. Відповідно до формули
(23.3) для віртуалізації необхідно здійснити декомпозицію загальної Л-системи на
k екземплярів віртуалізованих Л-агентів; позначимо їх LAvi , де i =1,…, k, k –
коефіцієнт масштабування віртуальних робочих середовищ, та реалізувати
відповідні системи керування: AMS (Agent Management System), VEMS (Virtual
Environment Management System) та MDMS (Meta Data Management System) і
зв’язки між ними. Архітектура зазначених систем керування для хмаринних та
Grid-середовищ має відповідати модельним уявленням, викладеним у підрозділі
23.3 (рис. 23.7–23.9).
Також при використанні хмаринних та Grid-середовищ завжди існує певна
спеціалізована система керування залежно від вибраного конкретного ПЗХ
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(наприклад, для OpenStack – це підсистеми Heat та Horizon). Позначимо її
CloudMS0.
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Рис. 23.14. Модель віртуалізованого Л-середовища корпусного типу

Вона здійснює загальне керування хмаринною інфраструктурою, забезпечує
адміністративний інтерфейс та реалізовує можливість автоматизованої міграції
віртуальних машин та налаштувань програмних середовищ. Для цього необхідно
реалізувати відповідні функції керування: fCMSA – функціональний взаємозв’язок
між AMS та CloudMS0 для керування на рівні шаблонів бізнес-логіки агентів
LAConceptBI; fCMSVE – функціональний взаємозв’язок між VEMS та CloudMS0 для
керування на рівні віртуальних робочих середовищ VWEi агентів; fCMSMD –
функціональний взаємозв’язок між MDMS та CloudMS0 для керування на рівні
лексикографічних баз даних LADBvi агентів.
Лексикографічні агенти LAvi, відповідно до моделі, взаємодіють (feij) на
зовнішньому рівні за допомогою відповідним чином описаних та розроблених
інтерфейсів за посередництвом віртуалізованих на рівні мережі каналів зв’язку,
що надаються обраною для реалізації корпусного Л-середовища хмаринною
інфраструктурою (наприклад, для ПЗХ OpenStack – це підсистема Neutron).
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Архітектура розглянутого віртуалізованого Л-середовища корпусного типу
на концептуальному рівні СM має наступні складові: на рівні систем керування:
Ob(MLV) = {WVET, VEMSConfigDB, AT, AMSConfigDB, MDBT, MDMSConfigDB,
CloudMSDT, {LAv}}, де WVET – множина шаблонів віртуальних робочих
середовищ, VEMSConfigDB – множина конфігураційних даних системи VEMS; AT
– множина (агентний пул) шаблонів Л-агентів корпусного типу, AMSConfigDB –
множина конфігураційних даних системи AMS; MDBT – множина шаблонів
контейнерів даних Л-агентів корпусного типу та систем AMS, VEMS та MDMS,
MDMSConfigDB – множина конфігураційних даних системи MDMS; CloudMSDT –
множина даних системи керування хмаринною інфраструктурою CloudMS; {LAv}
– множина задіяних Л-агентів корпусного типу; RelOb(MLV) = {RVEMSConfig,
RAMSConfig, RMDMSConfig, fCMSA, fCMSVE, fCMSMD, {fVEMSLA}, {fAMSLA}, {fMDMSLA}, {feij}},
RVEMSConfig – множина зв’язків між конфігураційними даними системи VEMS;
RAMSConfig – множина зв’язків між конфігураційними даними системи AMS;
RMDMSConfig – множина зв’язків між конфігураційними даними системи MDMS;
fCMSA – зв’язок між AMS та CloudMS0 для керування на рівні шаблонів бізнеслогіки агентів LAConceptBI; fCMSVE – зв’язок між VEMS та CloudMS0 для керування на
рівні віртуальних робочих середовищ VWEi агентів; fCMSMD – зв’язок між MDMS та
CloudMS0 для керування на рівні лексикографічних баз даних LADBvi агентів;
{fVEMSLA} – множина зв’язків між підсистемою VEMS та віртуальними робочими
середовищами VWEi агентів; {fAMSLA} – множина зв’язків між підсистемою AMS та
бізнес-логікою агентів LAvi; {fMDMSLA} – множина зв’язків між підсистемою MDMS
та лексикографічними базами даних LADBvi агентів; {feij} – множина зв’язків між
зовнішніми інтерфейсами агентів LAvi у віртуальних робочих середовищах VWEi;
на рівні віртуалізованих Л-агентів (рис. 23.15): Ob(LAV) = {B_D, G_O, Index,
MC_B, MDI_LS}, де B_D – множина бібліографічних описів, G_O – множина
узагальнених об’єктів зберігання бібліографічної підсистеми Л-агента (переважно
– оригінальні тексти);
Index – множина індексних об’єктів (об’єктів
повнотекстового індексу) Л-агента корпусного типу, MC_B – множина
мікроконтекстів, що відповідають індексним об’єктам; MDI_LS – множина
лінгвістичних структур підсистеми побудови багатовимірного індексу
(формальний
опис
синтаксичної
структури
речень,
словосполучень
(фразеологізмів, ідіом, еквівалентів слова), а також системи граматичних значень
та їх текстові відповідники); RelOb(LAV) = {FLB, CLB, HLB, FLING, CLING, HLING,
FG_O_MC, RMDI_LS }, FLB, CLB, HLB, FLING, CLING, HLING – відношення F, C, H
підсистем E_LIB та E_LING інтерпретація яких, є звичайною, як це прийнято в
теорії Л-систем; FG_O_MC – відношення між текстами та їх мікроконтекстами;
RMDI_LS – множина відношень між лінгвістичними структурами текстів і між
цими структурами та їх текстовими відповідниками;
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Рис. 23.15. Модель Л-агента корпусного типу

Обмеження цілісності для описаної вище архітектури на концептуальному
рівні наступні: 1) жодний елемент множини MC_B рівня віртуалізованих
Л-агентів моделі (рис. 23.15) не може існувати без відповідного зв’язку із
відповідним елементом множини G_O (тобто без оригінальних текстів);
2) обмеження цілісності конфігураційних даних VEMSConfigDB, AMSConfigDB,
MDMSConfigDB, CloudMSDT; 3) кількість віртуалізованих LAv агентів рівна
коефіцієнту масштабування k віртуальних робочих середовищ. При цьому
розподіл множин B_D, G_O, Index для кожного з агентів здійснюється
оберненопропорційно до коефіцієнта k, а їх сумарна кількість рівна відповідно їх
кількості у Л-системі корпусного типу до віртуалізації.
У випадку віртуалізації описаного вище Л-середовища, за умови
застосування хмаринних чи Grid-технологій гібридного типу (рис. 23.16)
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Рис. 23.16. Модель віртуалізованого Л-середовища корпусного типу у випадку гібридних
хмаринних та Grid-середовищ

до моделі, описаної вище додасться на рівні керування звʼязок між двома
хмаринними середовищами CloudMS0 та CloudMS1 , що забезпечує трансфер
параметрів та образів віртуальних робочих середовищ Л-агентів між приватною
та публічною хмаринними системами.
Взаємозв’язок між хмаринними середовищами може забезпечуватися
засобами OCCI66 (наприклад, для OpenStack – це ooi API67), EC2 API68 (SOAP або
Query Interface), WSRF для Grid із аутентифікацією та авторизацією за допомогою
GSI69 (наприклад, для Globus Toolkit, який використовується у СКІТ-3, реалізація
GSI включає Globus Toolkit GSI C component – API аутентифікації, авторизації та
керування сертифікатами, MyProxy – ПЗ для керування X.509 Public Key
Infrastructure (PKI) та GSI-OpenSSH – модифіковану версію OpenSSH з
66

Open Cloud Computing Interface [Electronic resource]. – Mode of access :http://occiwg.org/. – Title from the screen.
67
OOI 0.1.2.dev7 documentation [Electronic resource]. – Mode of access :
http://ooi.readthedocs.org/en/latest/index.html. – Title from the screen.
68
Amazon EC2 API Reference [Electronic resource]. – Mode of access :
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/Welcome.html. – Title from the screen.
69
A Security Architecture for Computational Grids / Ian Foster, Carl Kesselman, Gene Tsudik,
Steven Tuecke [Electronic resource]. – Mode of access :http://toolkit.globus.org/ftppub/globus
/papers/security.pdf. – Title from the screen.
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підтримкою X.509 proxy certificate) чи іншими протоколами. Трансфер образів
віртуальних робочих середовищ може забезпечуватися, наприклад, за допомогою
протоколів та засобів SCP70, LANTorrent71 чи прямого конекту та віртуалізації
локальних мереж IP-over-P2P (IPOP) virtual network72.
На сучасному етапі, через зростання актуальності когнітивно-орієнтованих
інформаційних технологій, важливою парадигмою при цьому стає не тільки
орієнтація архітектури інформаційної системи на сучасні електронні компоненти,
що ефективно підтримують технології віртуалізації та реконфігурації, але й
пардигма подвійної участі концептуальних (онтологічних) знань при мовній та
проблемній обробці інформації73. При цьому як «уявний образ деякої частини
реального світу» у процесі автоматизованої побудови онтології предметної галузі
доцільно використовувати лінгвістичний корпус науково-технічних текстів74. У
реалізації зазначених когнітивно-орієнтованих текстоаналітичних інформаційних
систем текст (ПМТ) розглядається як об’єкт різних рівнів аналізу: як знакова
система, як граматична система і як система знань про світ (предметну галузь).
Кожний рівень має свої особливості, свої засоби вираження і, отже, припускає
наявність специфічних підсистем обробки та керування. Для реалізації такої
когнітивно-орієнтованої текстоаналітичної системи необхідне перепроектування
платформи ULISS (що складає програмну основу для функціонування
лінгвістичного корпусу) не тільки із застосуваннням методів віртуалізації та
хмаринних і Grid-технологій, а й з розширенням її функціоналу для забезпечення
можливостей онтологокерованості, відповідно до концептуальних уявлень про
відображення вхідного природномовного тексту (ПМТ) на відповідну структуру
мовно-онтологічної картини світу, що буде викладено у подальшому в цій роботі.
Модель віртуалізації зазначеної системи, як лексикографічного середовища з
онтологічним керуванням, подано на рис. 23.17.

70

Jan Pechanec How the SCP protocol works [Electronic resource]. – Mode of access:
https://blogs.oracle.com/janp/entry/how_the_scp_protocol_works. – Title from the screen; RFC 43253:
The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.ietf.org/rfc/rfc4253.txt. – Title from the screen.
71
LANTorrent [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.nimbusproject.org
/docs/current/admin/reference.html#lantorrent. – Title from the screen.
72
Network Virtualization in Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Cloud Computing [Electronic
resource]. – Mode of access : https://fgmoocs.appspot.com/ipop. – Title from the screen.
73
Palagin A. V., Shyrokov V. A. Principles of cognitive lexicography // Informational theories
& application. 2000. Vol.9. № 2. P. 43–51.
74
Палагін О. В., Петренко М. Г. Архітектурно-онтологічні принципи розбудови
інтелектуальних інформаційних систем / О. В. Палагін, М. Г. Петренко // Математичні машини і
системи. 2006. № 4. С. 15–20.; Palagin A. Arrangement and functions of a “Language” world picture
in semantically interpretation of natural languages and message //International Journal “Information
Theories & Applications”. 2000. Vol.7. № 4. Pp. 155–163.
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Рис. 23.17. Модель віртуалізованого онтологокерованого Л-середовища корпусного типу у
випадку гібридних хмаринних та Grid-середовищ

Система онтологічного керування (OntologyMS на рис 23.17) може бути
представлена як у вигляді віртуалізованих Л-систем та агентів, так і
невіртуалізованих. При цьому описане вище текстоаналітичне Л-середовище
містить, відповідно, функціональні зв’язки онтологічного керування Л-агентами
(fOMSi), які реалізуються з допомогою відповідних зовнішніх інтерфейсів Л-агентів
на рівні їх віртуальних робочих середовищ.

23.6. Інформаційні технології та комп’ютерні засоби для віртуальних
когнітивно-орієнтованих інформаційних технологій
При проектуванні когнітивно-орієнтованих інформаційних технологій
актуалізується парадигма подвійної участі концептуальних (онтологічних) знань
при мовній та проблемній обробці інформації, а також віртуальна парадигма,
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зокрема архітектура ІС з орієнтацією на сучасні електронні компоненти, що
ефективно підтримують технології віртуалізації та реконфігурації.
Відомі численні приклади інформаційних систем, більшість з яких носить
експериментальний характер і поки що далекі від досконалості. Іншим критерієм
таких систем є рівень автоматизації побудови баз знань предметної галузі (і
онтології зокрема), що допускає використовувати як «уявний образ деякої
частини реального світу» лінгвістичний корпус науково-технічних текстів,
добутих як із мережі Інтернет, так і з монографій, науково-технічних документів
тощо в заданій ПГ.
Вирішення
завдань
комп’ютерної
обробки
великих
масивів
природномовних об’єктів, природномовної взаємодії інформаційної системи з
користувачем, створення великих банків інформації на основі знань, вилучених з
ПМТ та ін., побудова природномовних лінгвістичних моделей та створення на їх
основі ефективних лінгвістичних процесорів лежить не стільки в області
побудови повних описів природної мови, скільки в ділянці концептуального
осмислення підходу до побудови лінгвістичної моделі як невід’ємної частини
системи, що складає єдине ціле разом з усіма учасниками обробки текстів. Одним
з таких підходів може бути чітке базування моделі на прагматиці системи, що
об’єднує усіх учасників навколо цільової обробки ПМТ. Під учасниками обробки
ПМТ розуміємо всі ресурси і суб’єкти, що залучаються, включаючи
оброблюваний ПМТ, користувача, нелінгвістичні блоки ІС, проблемну галузь,
контекст тощо.
Лінгвістичні моделі – це, по суті, фундаментальна науково-прикладна
область досліджень, що допомагає будувати системи, які обробляють ПМТ. Під
обробкою ПМТ розуміється процес взаємодії Система-ПМТ-Користувач, що
включає різні способи впливу на ПМТ, такі як аналіз, генерація, інтерпретація,
трансформація та ін. Таке визначення лінгвістичних моделей, засноване на їх
функціональному аспекті, є корисним з методологічної точки зору, що дозволяє
провести відповідну класифікацію моделей за їх прагматичними ознаками, тобто
за ціллю розробки та сферою використання. Наведемо наступне розбиття на класи
лінгвістичних моделей:
1) діалогові «запит-відповідь» чи інтерактивні моделі;
2) концептуально-формальні моделі;
3) концептуально-функціональні моделі;
4) когнітивні (семантико-контекстні) моделі.
Очевидно, найбільш складними є останні, що забезпечують глибинне
проникнення у контекст і його трансформацію із збереженням смислу як
всередині однієї моделі, так і між різними моделями.
Під когнітивним розпізнаванням ПМТ розумітимемо процес формалізації
вилучення і подання знань з ПГ, які містяться у ПМТ. Входом процедури
розпізнавання є ПМТ, а виходом (результатом) – формально-логічне
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представлення (ФЛП). Воно являє собою формалізоване подання знань про світ
(ПГ), відбите у певному ПМТ75.
Процес розпізнавання та вилучення знань з ПМТ базується на моделюванні
інтелектуальних функцій людини, а саме: на комп’ютерному моделюванні
процесу розуміння людиною ПМТ. При цьому термін розуміння визначається
через такі критерії: вміння переказати «своїми» словами, тобто іншими
(лексичними, синтаксичними) засобами передати зміст вхідного тексту, вміння
відповісти на запитання стосовно певного тексту. Процедура розпізнавання
базується на засобах формалізації (тобто розробки онтологічних моделей) знань
про певну мову і знань про певну ПГ. Оскільки процедури розпізнавання та
розуміння є базовими при лінгвістичній обробці ПМТ, розглянемо їх більш
детально з методологічної точки зору.
В існуючих ІС виокремлюють три основних рівні та два метарівні
розуміння.
Перший рівень характеризується схемою, що показує, що будь-які відповіді
на запитання система формує тільки на основі прямого змісту, виведеного із
тексту. У лінгвістичному процесорі виконується морфологічний, синтаксичний та
семантичний аналіз тексту і запитань, що відносяться до нього. На виході ЛП
отримуємо внутрішнє представлення тексту і запитань, з якими може працювати
блок виведення. Використовуючи спеціальні процедури, цей блок формує
відповіді. Іншими словами, вже розуміння на першому рівні потребує від ІС
певних засобів представлення даних і виведення на цих даних.
Другий рівень. На другому рівні додаються засоби логічного виведення,
засновані на інформації, що міститься в тексті. Це різноманітні логіки тексту
(часова, просторова, каузальна та ін.), які здатні породжувати інформацію, явно
відсутню у тексті. Архітектура ІС, за допомогою якої може бути реалізований
другий рівень розуміння, має ще одну базу знань. У ній зберігаються
закономірності, що відносяться до часової структури подій, можливої їх
просторової організації, каузальної залежності і т. ін., а логічний блок має всі
необхідні засоби для роботи з некласичними логіками.
Третій рівень. До засобів другого рівня додаються правила поповнення
тексту знаннями системи про середовище. Ці знання в ІС, як правило, носять
логічний характер і фіксуються у вигляді сценаріїв або процедур іншого типу.
Архітектура ІС, в якій реалізується розуміння третього рівня, зовнішньо не
відрізняється від архітектури ІС другого рівня. Однак у логічному блоці повинні
бути враховані засоби не тільки для чисто дедуктивного виведення, а й для
виведення за сценаріями.
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Три перераховані рівні розуміння повністю чи частково реалізовані
практично у всіх діючих ІС.
Перший метарівень. На цьому рівні відбувається зміна вмісту бази знань.
Вона доповнюється фактами, відомими системі і що вміщуються у тих текстах,
які введені в систему. Різні ІС відрізняються одна від одної характером правил
породження фактів із знань. Наприклад, в ІС, призначених для експертизи в
області фармакології, ці правила спираються на методи індуктивного виведення
та розпізнавання образів. Правила можуть бути засновані на принципах
ймовірностей, розмитих виведень і т.ін. Але у всіх випадках база знань
виявляється апріорно неповною і в таких ІС виникають труднощі з пошуком
відповідей на запити. Зокрема, в базах знань стає необхідним немонотонне
виведення.
Другий метарівень. На цьому рівні відбувається породження
метафоричного знання. Правила породження знань метафоричного рівня, що
використовуються для цих цілей, представляють собою спеціальні процедури, що
спираються на виведення за аналогією та асоціацією. Відомі в теперішній час
схеми виведення за аналогією використовують, як правило, діаграму Лейбниця,
яка відображає тільки частковий випадок суджень за аналогією. Ще менше
розроблені схеми асоціативних суджень.
Якщо розглядати рівні та метарівні розуміння з точки зору архітектури ІС,
то можна спостерігати послідовне нарощування нових блоків та ускладнення
процедур, що ними реалізуються. На першому рівні достатньо ЛП з базою знань,
що відноситься тільки до самого ПМТ. На другому рівні до цього ЛП додається
процедура логічного виведення. На третьому рівні необхідна база знань з тієї ПГ,
з якої взята множина ПМТ. На метарівнях виникають нові процедури для
маніпулювання знаннями, яких не було на більш низьких рівнях розуміння. І цей
процес носить відкритий характер. Розуміння у повному об’ємі – деяка, очевидно,
недосяжна мрія. Але розуміння на рівні «побутового розуміння» людей в ІС
достатньо досяжне.
Існують й інші інтерпретації феномену розуміння. Можливо, наприклад,
оцінювати рівень розуміння по здатності системи до пояснення отриманого
результату. Тут можливий не тільки рівень пояснення, коли система пояснює, що
вона зробила, наприклад, на основі введеного до неї тексту, але і рівень
обґрунтування (аргументації), коли система обґрунтовує свій результат,
показуючи, що він не протирічить тій системі знань і даних, якими вона володіє.
На відміну від пояснення, обґрунтування завжди пов’язане із сумою фактів і
знань, які визначаються теперішнім моментом існування системи. І введений для
розуміння текст в одних станах може бути сприйнятий системою як істинний, а в
інших – як хибний. Окрім пояснення та обґрунтування, можлива ще одна функція,
пов’язана з розумінням текстів, – виправдання. Дещо виправдати означає, що
виведені твердження не суперечать тій системі норм і цінностей, що закладені в
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ІС. Існуючі ІС типу експертних систем, як правило, здатні давати пояснення і
лише частково обґрунтування. У повному об’ємі процедури обґрунтування та
виправдання ще не реалізовані.
Отже, зазначимо, що когнітивне розпізнавання ПМТ має свої особливості, а
саме:
− на відміну від діалогу, позамовна ситуація (обставини) письмових текстів
широкого призначення визначається лише знаннями з певної ПГ;
− засоби вербалізації цих знань спрямовані на певний рівень фахової
підготовки;
− механізми поєднання знань в тексті з когнітивною картиною світу
полягають у взаємодії між представленням людиною знань про певну мову (мовна
картина світу) та знаннями про фрагменти реальної дійсності (бази знань
предметних галузей).
Розглянемо найбільш популярну для флективних мов комплексну модель
формалізації семантики ПМТ, на якій базуються практично всі сучасні теоретичні
дослідження та практичні розробки76.
Модель >Смисл-Текст@ (розроблена під керівництвом Мельчука77)
орієнтована на комп’ютерну обробку ПМТ і найбільш відпрацьована для
флективних мов. В основі моделі покладені такі принципові положення:
− синонімія мовних висловлювань виникає не лише за рахунок лексичних
синонімів – це можуть бути синтаксичні варіанти подання одного значення слова,
які по різному орієнтують певну ситуацію відносно її учасників;
− комунікативна організація тексту включає: розподілення на тему і рему,
виділення «старої» і «нової» інформації, виділення більш-менш важливих частин
змісту;
− носіями смислу є не лише слова, а і морфеми.
В моделі було запропоновано мову семантичних множників для
формалізації опису сутності і міри семантичних тотожностей лексично різних
одиниць. Під множниками в даному випадку розуміються елементарні смисли,
різні комбінації яких відповідають складним лексичним значенням слів. Значення
слова при цьому є не простою сукупністю множників, а певним чином
організованою структурою. В моделі прийняті такі рівні подання тексту:
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семантичний, синтаксичний, морфологічний. Семантичне подання включає дві
компоненти: семантичний граф і відомості про комунікативну організацію
смислу. Семантичний граф – це орієнтований граф, вершини якого позначені
символами сем (атомами смислу). Семи класифікуються на два типи: предикати
та імена об’єктів. Логічні зв’язки та квантори трактуються як предикати.
Синтаксичний рівень поділяється на глибинно-синтаксичний та поверхневосинтаксичний. Перший включає дерево синтаксичного підпорядкування, вузли
якого – словоформи речення у вигляді абстрактних або узагальнених лексем з
відповідною морфологічною інформацією (число, час, вид тощо), другий –
максимально наближений до тестової форми подання синтаксичних зв’язків в
реченні. Морфологічний рівень також включає глибинне подання і поверхневе.
Недоліком моделі є те, що вона не враховує закономірності опису знань на
знаковому рівні подання тексту, що в свою чергу призводить до грубих помилок
семантичного аналізу тексту. Крім того, прагматичний аналіз концептуально
реалізується лише як знання про світ (ПГ). У той же самий час аналіз тексту з
точки зору аналітика полягає у виявленні таких семантичних ознак, які
підпорядковані цільовій настанові кінцевої (прагматичної) задачі.
В роботі78 запропоновано розвинений (у порівнянні з моделлю «СмислТекст») підхід до розробки методів розпізнавання знань з ПГ, які містяться в
ПМТ, і який ґрунтується на таких концептуальних положеннях:
− вхідний ПМТ – є зв’язний текст (тобто дискурс);
− зв’язність дискурсу забезпечується графемними засобами оформлення
тексту, лінгвістичними засобами (граматичними узгодженнями, анафоричними
посиланнями тощо) і екстралінгвістичними (наприклад, часові, причиннонаслідкові зв’язки, які відповідають певній ПГ);
− всі ці засоби є інструментом кодування знань про світ (ПГ);
− в якості елементів реального або абстрактного світу виступають його
об’єкти, відображені в тексті у формі природномовних понять, відношень між
ними та мовні характеристики понять і відношень;
− формування об’єктів за знаннями про світ може бути різним і залежить від
цільової настанови прикладної задачі, проблемної області та логічної картини
світу як носія інформації, так і того, хто її обробляє.
Особливості аналізу ПМТ визначаються спрямованістю на формування
поняттєвої структури79, тобто на автоматичне добування знань з текстів та їх
прагматичну інтерпретацію в термінах прикладної задачі. При цьому текст
розглядається як об’єкт різних рівнів аналізу: як знакова система, як граматична
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система і як система знань про світ (предметну область). Кожний рівень має свої
особливості, свої засоби вираження і, отже, припускає наявність специфічних
методів обробки.
На основі виконаного аналізу моделей та загальних принципів
комп’ютерної обробки ПМТ на рис. 23.18 синтезовано структурно-логічну схему
етапів лінгвістичного аналізу. На рисунку прийнято наступні скорочення: МОКС
− мовно-онтологічна картина світу; ПМ – природна мова; ПМТ –
природномовний текст.
На схемі база знань ПМ складається з МОКС та баз знань етапів
графемного, морфологічного та синтаксичного аналізу. База знань частини
реального світу, до якого відноситься лінгвістичний корпус ПМО, відображена в
блоці «База знань ПГ».
Метою лінгвістичного аналізу є побудова семантико-онтологічної
структури ПМО.
Загальні принципи та обґрунтування розбудови ієрархічної структури будьякої онтології (в тому числі і мовно-онтологічної картини світу, як онтології
мовних знань) описано в багатьох працях, наприклад80 >237@. Основний зміст цих
описів можна звести до наступних положень.
1. Система понять відображає структуру реальної дійсності (будь-якої
предметної області) засобами ієрархії концептуальних та категоріальних
відношень.
80

Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л. Лингвистический процессор для
сложных информационных систем / Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин. Москва:
Наука, 1992. 256 с.; Добров Б. В. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения /Б.
В. Добров, В В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. Москва : Бином. Лаборатория
знаний, 2009. 173 с.; Ландэ Д. В., Снарский А. А. Подход к созданию терминологических
онтологий / Д. В. Ландэ, А. А. Снарский // Онтология проектирования, 2014. № 2(12). С. 83–91;
Лукашевич Н. В. Онтологии для автоматической обработки текстов: описание понятий и
лексических значений / Н. В. Лукашевич // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные
технологии: труды Международной конф. «Диалог 2006». Москва : Изд-во РГГУ, 2006. С. 138142; Палагин А. В. и др. Системная интеграция средств компьютерной техники / А. В. Палагин,
Ю. С. Яковлев. Винница: УНІВЕРСУМ, 2005. 680 с.; Тарасов В. Б. и др. Гранулярные, нечёткие
и лингвистические онтологии для обеспечения взаимопонимания между когнитивными
агентами / В. Б. Тарасов, А. П. Калуцкая, М. Н. Свткина // Материалы Международной научнотехнической конф. : OSTIS-2012. Минск : БГУИР, 2012. 278 с.; Gomez-Perez A., FernandoLopez M., Corcho O. Ontological Engineering with examples from the areas of Knowledge
management, e-Commerce and the Semantic Web – 2nd. Ed. London, Springer-Verlag – 2004;
Noy N.F. and M. Klein. Ontology evolution: Not the same as schema evolution // Knowledge and
Information Systems. Vol. 6(4). July 2004. Pp. 428-440; Noy N.F., S. Kunnatur, M. Klein, and
M. A. Musen Tracking changes during ontology evolution // ISWC’04: Proceedings of the 3rd
Internatonal Semantic Web Conference. Nov. 2004. Pp. 7–11; Palagin A. Arrangement and functions
of a “Language” world picture in semantically interpretation of natural languages and message
//International Journal “Information Theories & Applications”. 2000. Vol.7. № 4. Pp. 155–163.
Palagin A. Arrangement and functions of a “Language” world picture in semantically interpretation of
natural languages and message //International Journal “Information Theories & Applications”. 2000.
Vol.7. № 4. Pp. 155–163.
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2. Ієрархічна структура реальної дійсності припускає, що існує вершина цієї
структури. Причому, із всіх теоретично можливих варіантів структури дійсності,
на вершині ієрархії реальних об’єктів знаходиться один, гранично широкий клас
об’єктів.
3. Вказана властивість структури системи понять абстрактного мислення
повинна бути доповнена родовими властивостями, або атрибутами.
4. Система понять організується в ієрархічну структуру згідно з
концептуальними відношеннями для відповідних рівнів. Існують різні, близькі за
змістом варіанти класифікацій семантичних відношень.
Нижче наведемо перелік можливих класів відношень, відповідним чином
структурованих для вищих рівнів ієрархії: відношення класифікації; ознакові
відношення; кількісні відношення; якісні відношення; відношення порівняння;
відношення належності; часові відношення; просторові відношення; каузальні
відношення; інструментальні відношення; інформаційні відношення; порядкові
відношення; модальні відношення; модифікатори; квантифікатори.
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Рис. 23.18. Структурно-логічна схема етапів лінгвістичного аналізу

Однією з основних цілей онтології є представлення структури розходжень,
які можуть бути використані для розрізнення та класифікації речей матеріального
та нематеріального світу, що існують, та визначаються словами, що їх описують.
Згідно з цим, наше дослідження не ставить собі за мету розробку концепції
побудови онтології взагалі, а його об’єктом є мовна картина світу та її
онтологічне представлення, що разом складають МОКС.
МОКС можна визначити як один з центральних компонентів знанняорієнтованої онтолого-керованої інформаційної системи, інструментарій для
створення відповідних систем в проблемних областях. В неї включено тільки
загальнонаукові, загальновживані (або енциклопедичні) поняття, тобто основні
лексичні одиниці Тлумачного словника української мови. При цьому, множини
мовних одиниць частин мови структуруються окремо, відповідно зі своїми
сукупностями базових відношень (для повнозначних частин мови).
Одна з найважливіших функцій МОКС є ефективне формалізоване
представлення синтаксичних одиниць природної мови. Найважливішим виглядає
завдання розробки ефективних методів формалізації81, які можуть бути застосовані
при розв’язанні основної проблеми мовознавства – проблеми значення одиниць та
конструкцій мови. Причому формалізми повинні бути такими, щоб результати
представлялися в уніфікованій, операціонально орієнтованій формі, доступній і
зручній для застосування в комп’ютерних технологіях.
Одним з головних в мовно-онтологічній інформаційній системі є блок, який
відтворює (мета)онтологію МОКС82. Його основною функцією є побудова
формалізованого опису відображення вхідного ПМТ на ієрархічну структуру
МОКС з відтворенням повної акторної складової семантики, присутньої в ньому.
Таке відображення можна записати у вигляді:
G : CО ПМТ o C А ПМТ ,
N
CО ПМТ
СЛi
С
i 1
де
, де Лi – формалізований опис i-ї компоненти
об’єктової складової семантики слів повнозначних частин мови, що входять у
вихідний ПМТ, i 1, N – кількість вказаних слів;
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Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем / В. А. Широков. Київ : Наук.
думка, 2004. 326 с.
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Палагин А. В., Риппа С. П., Саченко А. А. Концептуализация и проблематика
онтологий / А. В. Палагин, С. П. Риппа, А. А. Саченко // Искусственный интеллект. № 3. 2008.
С. 374.; Палагин А. В., Крывый С. Л., Величко В. Ю., Петренко Н. Г. К анализу естественноязыковых объектов / А. В. Палагин, С. Л. Крывый, В. Ю. Величко, Н. Г. Петренко // Intelligent
Processing: International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”. № 9,
Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”.
Volume 3: FOI ITHEA. Sofia, Bulgaria. 2009. Рp. 36–43.; Палагин А. В. К проектированию
онтологоуправляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов
/ А. В. Палагин, Н. Г. Петренко // Математические машины и системы, 2008. № 2. С. 14–23.
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CА ПМТ

FA (CO )

– формалізований опис акторної складової семантики
вихідного ПМТ.
МОКС визначається як відкрита, експліцитно задана на лексикосмисловому континуумі лексикографічна система, в якій сукупність
категоріальних понять високого рівня формально обґрунтовано та впорядковано в
складну ієрархічну структуру за основними типами лексико-семантичних
відношень.
Графічно МОКС представляє деякий гіперграф, що є результатом
склеювання ациклічних орієнтованих графів лексичних одиниць для кожної
повнозначної частини мови.
Службові частини мови враховуються на етапі зняття багатозначності та
логічного представлення вихідного ПМТ.
Уточнимо зміст поняття ієрархічного структурування в онтології МОКС
відносно лексичного континууму природної мови. Смисл будь-якого
висловлювання як такий виникає, коли текстові компоненти вступають у певні
дійові відношення (об’єкт o дія). Сфера дії визначається кількістю об’єктів, які
вона охоплює.
Такий розгляд дуже спрощено описує структуру відображення G вище
наведеної формули і більше орієнтований на опис об’єктової складової
семантики. Очевидно, що для повного відображення побудованих лінгвістичним
процесором синтаксичних структур вхідного ПМТ, опису акторної складової
тексту, необхідно враховувати перш за все базові повнозначні частини мови. В
узагальненій схемі взаємодії структурних компонентів МОКС приймемо
припущення щодо представлення в ній та семантичної інтерпретації відповідних
частин мови:
● об’єкти – як іменники;
● дії – як дієслова;
● атрибути об’єктів – як прикметники;
● атрибути дій – як прислівники.
Така інтерпретація добре узгоджується з відомою концепцією Word Net,
описаною вище, семантично орієнтованою базою даних лексичних одиниць. В ній
лексика природної мови розбита на п’ять груп: іменники, дієслова, прикметники,
прислівники та слова-функції.
Перші чотири групи та прийменники з п’ятої представляють собою основні
складові для опису обох семантичних складових природномовних текстів. Отже, і
ієрархічна структура МОКС повинна представляти собою деякий гіперграф, як
композиція чотирьох ациклічних орієнтованих графів ієрархічних структур
іменника, дієслова, прикметника та прислівника. Кожен з цих графів будується у
відповідності зі своїми концептуальними відношеннями, притаманними кожній із
зазначених частин мови. Відображення семантичних особливостей поєднання
іменника з прийменником враховується у графі для іменника.
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Відповідно до наведеного вище опису на рис. 23.19 представлено
абстрактну модель мовно-онтологічної картини світу. На ньому прийнято
наступні скорочення:
− З, Пм, І, Д, Пл, Ч – повнозначні частини мови, відповідно займенник,
прикметник, іменник, дієслово, прислівник та числівник;
АО, О, Д, АД – елементи синтаксичних структур, відповідно атрибут
об’єкту, об’єкт, дія та атрибут дії;
− КГАО, КГО, КГД та КГАД – елементи семантичних структур першого
ступеня, відповідно концептуальні графи атрибуту об’єкта, об’єкта, дії та
атрибуту дії;
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Рис. 23.19. Абстрактна модель мовно-онтологічної картини світу

− З*, Ч* – певним чином впорядковані морфологічні таблиці для частин
мови, відповідно займенника та числівника, у вихідному ПМТ;
− ПМТ* – вихідний природномовний текст після інтерпретації модулем
обробки семантики першого ступеня.
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23.7. Суперкомп’ютерний комплекс СКІТ-3 та його використання для
віртуалізації Л-систем
У цьому підрозділі описано створення розподіленого апаратно- і
платформонезалежного віртуалізованого текстоаналітичного лексикографічного
середовища, призначеного для розгортання в хмаринній системі та налаштування
відповідної хмаринної та Grid-інфраструктури як на потужностях локальних
серверів Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, так і,
паралельно, на потужностях суперкомп’ютера, з можливістю міграції віртуальних
машин (робочих середовищ) між ними (обрано гібридну категорію хмаринної
системи). Операторами публічної частини хмаринної системи виступають
адміністратори Інституту кібернетики НАН України, а апаратну інфраструктуру
забезпечено потужностями суперкомп’ютера СКІТ-3 цього інституту.
Суперкомп’ютерний
комплекс
СКІТ-3
Інституту
кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України складається із: 75 вузлiв по 2 двоядерних 64розрядних процесора i 8 гiгабайтiв оперативної пам’ятi у кожному вузлi та 52
вузли по 2 чотириядерних 64-розрядних процесора i 16 гiгабайтiв оперативної
пам’ятi у кожному вузлi. Крiм того, до складу СКIТ-3 входять 4
експериментальних вузли з двома двохядерними 64-розрядними процесорами та
графiчними прискорювачами в кожному83.
Системне програмне забезпечення кластерного комплексу СКIТ-3 базується
на ОС Linux84. За основу взятий дистрибутив CentOS, який вiдомий своєю
стабiльнiстю та орієнтованістю на серверне використання, оскiльки є
безкоштовним варiантом RedHat Enterprise Linux. Системне програмне
забезпечення СКIТ-3 не є єдиним цiлим, а складається з ПЗ рiзноманiтних
серверiв (реальних або вiртуалiзованих), якi виконують свої окремi функцiї та
ПЗ обчислювальних вузлiв кластера.
Системне програмне забезпечення СКIТ-3 включає наступні
компоненти85: ПЗ обчислювальних вузлiв кластера (оптимiзоване пiд
максимальну швидкодiю ядро Linux, драйвери та утилiти для обслуговування
iнтерконекту кластера Infiniband; компiлятори мов програмування C, C++, Fortran;
математичнi бібліотеки необхiднi для компiляцiї програм користувачiв;
83

Горячковская А. Н. Концептуальный персонаж виртуальной реальности /
Горячковская А. Н. // Вісн. Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна; Серія: Теорія культури та
філософія науки. Харків : ХНУ, 2007. № 764-2. С. 10-14.
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Головинский А. Л. и др. Гетерогенный кластерный комплекс Института кибернетики
НАН Украины: средства построения /А. Л. Головинский, С. Г. Рябчун, А. А. Якуба // Научнотеор. журн. «Искусственный интеллект»; Ин-т проблем искусственного интеллекта НАНУ.
Донецк, 2006. Т. 3. С. 107–112.
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Головинський А. Л. и др. Cluster supercomputer architecture / А. Л. Головинський,
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бiблiотеки для реалiзацiї iнтерфейсів обмiну в прикладному ПЗ через інтерконект
кластера; клiєнтська частина менеджера ресурсiв SLURM, яка виконує запуск
задач користувачiв; клiєнтська частина розподiленої глобальної файлової системи
кластера Lustre; набiр утилiт для тестування продуктивностi та дiагностики
можливих проблем), ПЗ сервера завантаження обчислювальних вузлiв
кластера через мережу, ПЗ сервера загальних мережевих сервiсiв кластера
(DNS-сервер, база даних користувачів, менеджер ресурсiв SLURM86, призначений
для обслуговування черги задач користувачiв, сервер логування, сервер
забезпечення роботи мержi Infiniband), ПЗ сервера доступу користувачiв
кластера87, ПЗ забезпечення функцiонування порталу кластерних обчислень
(HTTP-сервер з базою даних, сервер вiддаленого виконання команд hydra –
призначений для виконання команд користувачiв на кластерному комплексi. Це
дозволяє значно покращити безпеку кластера та вiдмовитись вiд монтування
файлової систми Lustre на сервер доступу користувачів), ПЗ серверiв зберiгання
даних (серверна частина розподiленої файлової системи Lustre), ПЗ монiторингу
кластерного комплексу (набiр утилiт, якi слiдкують за станом рiзноманiтних
компонентiв кластера: стан мережi керування та iнтерконекту Infiniband, стан
жорстких дискiв системи зберiгання даних, монiторинг апаратних датчикiв
обчислювальних вузлiв).
Крім того, на кластерний комплекс встановлюється спеціалізоване ПЗ для
забезпечення роботи Grid-середовища, що встановлюється на окремі
вiртуальні сервери кластера та призначене для функцiонування кластерного
комплексу СКIТ в якостi одного з ресурсiв Українського національного Gridсегменту. До складу ПЗ входять наступнi програмнi пакети: Globus Toolkit 88 –
основна складова частина системного ПЗ Grid, ARC-NorduGrid89 – ПЗ, що
базується на Globus Toolkit та реалiзує всi сервiси для роботи у Grid, Клiєнтська
частина менеджера ресурсiв SLURM для постановки Grid-задач у чергу кластера.
Система керування завданнями забезпечує три типи iнтерфейсу до
SLURM90: дiалоговий, режим командного рядка та веб-iнтерфейс. Окремо
використовується система пакетного керування завданнями (PBS або Torque) для
обслуговування черги Grid-задач, проте останнiм часом з’явилась можливiсть
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повнiстю перейти на менеджер ресурсiв SLURM, що в подальшому дозволить
використовувати єдине базове загальносистемне ПЗ керування завданнями91.
В умовах збільшення числа зовнiшнiх програмних систем у кластерному
комплексi, зважаючи на те, що кожна така програмна система має індивідуальні
особливості виконання, керування кластерним комплексом повинно
перебудовуватися кожного разу при її встановленнi. Щоби запобігти таким
додатковим програмно-адміністративним витратам, потрібен реальний механізм
«занурення» користувацького ПЗ у кластерне оточення. Найбільш
перспективним та відносно малозатратним механізмом на сьогодні є
віртуалізація.
Переваги застосування віртуалізації у кластерних комплексах наступні.
По-перше, зменшуються потреби у фiзичних комп’ютерах, оскiльки одна
машина має можливiсть одночасно виконувати кiлька рiзнотипних операцiйних
систем. При цьому полiпшується утилiзацiя обчислювальних ресурсiв,
оскiльки для бiльшостi завдань сучасне устаткування має надлишкову потужнiсть.
По-друге, пiдвищується безпека завдяки можливостi переносу в iзольованi
оточення сервiсiв, якi працюють iз правами суперкористувача та мають велику
кiлькiсть виявлених та потенцiйних вразливостей. Якщо рiзнi сервiси
управляються рiзними адмiнiстраторами, кожен адмiнiстратор може мати права
суперкористувача у своєму оточеннi, при цьому не маючи доступу до сусiднiх
оточень та основної системи. Системи вiртуалiзацiї надають також додатковий
контроль над споживанням ресурсiв, завдяки чому проблеми в одному оточеннi
не призводять до проблем у iнших. По-третє, спрощується обслуговування.
Наприклад, оскiльки гостьовi оточення не мiстять апаратно-залежних
налаштувань, спрощується перенесення їх (мiграцiя) з одного комп’ютера на
iнший. Створення нових вiртуальних оточень вiдбувається значно швидше, нiж
iнсталяцiя операцiйної системи на комп’ютер. Налаштування сервiсiв, рознесені у
рiзнi оточення, не перетинаються, що полегшує їх обслуговування. Налаштування
дискiв, мережевого екрану, резервне копiювання та iншi завдання виконуються
одноразово в основній системi. Деякi iнформацiйнi технологiї вимагають
видiленого апаратного забезпечення для своєї роботи. Зокрема, Globus Toolkit для
Grid pозрахований на використання суперкомп’ютера iз кластерною
архiтектурою, отже, його простіше запускати у віртуалізованому оточенні.
Програмне забезпечення для вiртуалiзацiї в кластерних системах оцiнюють
за такими критерiями:
– необхiднiсть апаратної пiдтримки (наприклад, Intel VT i AMD SVM);
– можливiсть використовувати апаратну пiдтримку за наявностi;
– установка i запуск з-пiд iснуючої ОС (Windows, Linux) чи на «голе залiзо»;
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– здатнiсть запускати операцiйнi системи, вiдмiннi вiд встановленої;
– наявнiсть i необхiднiсть драйверiв паравіртуалiзацiї для ОС, що
запускаються;
– швидкодія системи віртуалізації.
Оскiльки для обчислювального кластера визначальним параметром
віртуалізації є швидкодiя, то при виборi систем вiртуалiзацiї визначальною є
величина сповiльнення, яку дає система вiртуалiзацiї. Тому для умов кластерного
комплексу пiдходять системи з вiртуалiзацiєю на рiвні ОС або засобами ОС
(паравiртуалiзацiя). Повна вiртуалiзацiя має нижчу швидкодiю та дуже звужений
спектр обладнання, що пiдтримується, тому вона не пiдходить.
Із метою уникнення витрат на придбання розглядатимемо ПЗ для
віртуалізації з вiльною лiцензiєю та високою швидкодiєю XEN, KVM, OpenVZ,
LinuxVServer.
XEN має дещо ширшу пiдтримку обладнання. На противагу цьому, KVM
має кращу архiтектуру, є у стандартному ядрi Linux. Обидвi цi системи є
кандидатами для побудови вiртуального вузла. OpenVZ – реалiзацiя технологiї
вiртуалiзацiї рiвня ОС на ядрi Linux. OpenVZ дозволяє на одному фiзичному
серверi запускати кiлька iзольованих середовищ, якi називаються VPS (Virtual
Private Server) чи VE (Virtual Environments). З одного боку, за функцiональнiстю
OpenVZ92 поступається бiльшостi iнших рiшень: запускається лише з-пiд Linux, у
вiртуальних оточеннях запускає лише Linux i без можливостi використання на
робочiй станцiї. З iншого боку, OpenVZ найбільш повно відповідає висунутим
вимогам: апаратна пiдтримка вiртуалiзацiї йому не потрiбна, споживання ресурсiв
i рiзниця у швидкодiї мiж базовою системою й вiртуальним середовищем
мiнiмальнi, установка i управлiння простi. OpenVZ дає вiдмiнну продуктивнiсть –
падiння не перевищує 1-2 % на сучасних системах. Linux-VServer – реалiзацiя
технологiї вiртуалiзацiї рiвня ОС, що так само, як i OpenVZ, дозволяє одному
фiзичному серверу запускати кiлька iзольованих VPS. Однак на відміну вiд
OpenVZ, використовує концепцiю розширеної функцiональностi оператора chroot
iз розширенням за iзоляцiєю процесора, пам’ятi i мережевих ресурсiв. Не
пiдтримує мiграцiї i має менш функцiональну мережну пiдтримку, наслiдком чого
стануть додатковi труднощi в адмiнiструваннi.
Отже, для віртуалізації на кластерному комплексі СКІТ було обрано
віртуалізацію засобами операційної системи – OpenVZ (для запуску ОС сімейства
Linux) та віртуалізацію рівня операційної системи – KVM93 (для запуску інших
ОС та середовищ).
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На основі аналізу ПЗ для створення та керування хмаринними
середовищами за параметрами мінімальних фінансових (ПЗ із некомерційною
ліцензією та/чи з відкритим кодом), адміністративних, апаратних затрат та
широкою інтерфейсною сумісністю (див. табл. 23.1 та 23.2) для розгортання
хмаринного середовища на кластерному комплексі СКІТ-3 було обрано
OpenStack. Оскільки розробка підтримки віртуалізації для OpenStack історично
найбільш повним чином здійснювалась для KVM94, дана технологія віртуалізації
має на сьогодні для OpenStack найбільш повну підтримку. Таким чином, для
розгортання обчислювальних вузлів Nova на кластерному комплексі СКІТ-3 було
застосовано KVM95.
Для розгортання хмаринного середовища (приватної частини) на боці
УМІФ НАН України було обрано OpenStack. При цьому для розгортання
обчислювальних вузлів Nova було обрано технологію Hyper-V (вільний для
комерційного використання Microsoft Hyper-V Server 201296) як найбільш
сумісний із поточним серверно-програмно-мережевим середовищем УМІФ
НАНУ, яке, переважно, містить ліцензійні програмні продукти Microsoft.
Віртуальні робочі середовища Л-агентів корпусного типу засновані на ОС
Microsoft Server 2008 R2, як на ОС, з якою найбільш сумісні технології корпусної
платформи ULISS (зокрема WCF .Net Framework 4.0 та ін.).
Із метою розміщення компонентів віртуалізованого Л-середовища
корпусного типу на кластерному комплексі СКІТ-3 було виділено 4
обчислювальних вузли (SCIT NODE 1 – SCIT NODE 4 на рис. 23.20), на яких
настроєно гіпервізори KVM та віртуальних сервера OpenVZ 0 та OpenVZ 1 на
керуючому вузлі кластера (SCIT NODE 0 на рис 23.20). На першому віртуальному
Linux-сервері OpenVZ 0 розміщено необхідні компоненти Globus Toolkit 4 для
доступу та авторизації з допомогою Grid-ресурсів кластера (GSI-SSH, MyProxy та
компоненти Globus Toolkit GSI C component – API для аутентифікації та
авторизації з допомогою електронного ключа та сертифіката, виданих УМІФ
Центром сертифікації Українського національного грид (ЦС УНГ)). Також на
OpenVZ 0 розміщено базові компоненти хмаринного середовища NIMBUS97. Це
хмаринне середовище, одним з розробників якого є The Globus Alliance, має повну
сумісність із компонентами того ж розробника – Globus Toolkit для Grid. На
другому віртуальному сервері OpenVZ 1 встановлено основні компоненти
94

OpenStack Feature Support Matrix [Electronic resource]. – Mode of access :
http://docs.openstack.org/developer/nova/support-matrix.html. – Title from the screen.
95
Jan Kiszka Architecture of the Kernel-based Virtual Machine (KVM) [Electronic resource].
– Mode of access: http://www.linux-kongress.org/2010/slides/KVM-Architecture-LK2010.pdf. – Title
from the screen.
96
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 and Hyper-V Server 2012 [Electronic resource]. – Mode
of access : https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh833684.aspx. – Title from the screen.
97
About Nimbus [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.nimbusproject.org
/about/. – Title from the screen.

68

хмаринного середовища OpenStack: хмаринний контролер Nova, сервіс
аутентифікації Keystone та мережевий сервіс Neutron. На першому
обчислювальному вузлі SCIT NODE 1 встановлено такі компоненти OpenStack, як
сервіс телеметрії Ceilometer, оркестратор Heat, сховище образів віртуальних
машин Glance, а також за допомогою системи віртуалізації KVM розміщено
віртуалізовані системи керування AMS, VEMS та MDMS, гостьовою операційною
системою для яких виступає Windows Server Core 2008. На обчислювальних
вузлах, що залишились (SCIT NODE 2 / KVM 1, SCIT NODE 3 / KVM 2 та SCIT
NODE 4 / KVM 3) за допомогою системи віртуалізації KVM можуть розгортатися
окремі Л-агенти LAvi Л-середовища корпусного типу.
З метою реалізації приватної частини хмаринної системи для Л-середовища
корпусного типу на серверному обладнанні УМІФ НАН України виділено один
вузол (Hyper-V 0) для встановлення компонентів OpenStack, перелічених вище
(OpenStack 0 на рис. 23.20), компонентів GlobusToolkit 4 та систем керування
AMS, VEMS та MDMS, а також три робочі вузли Hyper-V 1-3 для розгортання
віртуальних робочих середовищ Л-агентів LAvi. Приклад шаблону системи Heat
для розгортання систем керування віртуалізованими Л-системами у середовищі
OpenStack наведено нижче.
Взаємодія приватної (в УМІФ НАН України) та публічної (СКІТ-3)
хмаринних систем реалізована наступним чином. Хмаринний контролер
OpenStack 0 аутентифікується за допомогою засобів проксі GSI (Globus Toolkit),
використовуючи при цьому електронний ключ та сертифікат, видані УМІФ ЦС
УНГ, та набір скриптів, написаних автором для GSI-OpenSSH; далі він
авторизуєься компонентом NIMBUS Workspace Service керівного вузла СКІТ-3 та,
використовуючи
WSRF
API98,
підключається
до
точки
доступу:
https://nimbus.unlc.icybcluster.org.ua:8443/wsrf/services/WorkspacFactoryService
після чого, вкзавши необхідні операції та шаблони HEAT у файлі OpenStack.xml,
що передається як параметр, здійснює створення та запуск необхідних систем
OpenStack та робочих середовищ з допомогою системи віртуалізації KVM:
Grid-proxy-init
workspace --deploy --file workspace.epr --metadata OpenStack.xml -s
https://nimbus.unlc.icybcluster.org.ua:8443/wsrf/services/
WorkspaceFactoryService
--deploy-duration 120 --deploy-mem 4096 --numnodes 3 --deploy-state Running

Далі з допомогою EC2 API інфраструктурного шлюзу IaaS gateway системи
NIMBUS авторизаційні дані співставляються з допомогою служби KeyStone ПЗХ
OpenStack із секретними даними EC2 ssh key та здійснюється авторизація у
системі на хмаринному контролері Nova ПЗХ OpenStack. Після цього параметри
створення робочих середовищ для Л-агентів та посилання на необхідні шаблони
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:

Heat передаються хмаринному контролеру Nova. Подальша взаємодія та
розгортання Л-агентів на основі KVM може здійснюватись як засобами EC2 API,
так і, що простіше, засобами OpenStack REST API або OCCI, наприклад:
POST /compute HTTP/1.1
Host: https://unlc.icybcluster.org.ua:8443
Content-Length: 35
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
compute.cores=2&compute.memory=2048

Приклад шаблону системи Heat для розгортання віртуальних робочих
середовищ для віртуалізованих Л-агентів корпусного типу хмаринного
середовища OpenStack наведено у нижче.
Робота підсистеми Heat заснована на шаблонах Heat OpenStack Template
(HOT). Формат шаблонів Heat постійно розвивається, при цьому розробники
намагаються забезпечити сумісність з форматом шаблонів AWS CloudFormation,
так що багато з існуючих шаблонів CloudFormation можуть бути запущені на
OpenStack.
Зазначена підсистема працює наступним чином:
● Шаблони Heat описують інфраструктуру для програмних додатків
хмаринного середовища в текстовому файлі у читабельному форматі, придатному
для систем керування версіями.
● Ресурсами інфраструктури, що можуть бути описані, є: сервери та все, що
з ними пов’язано, IP-адре́си (постійні, діапазони, плаваючі), томи пристроїв,
групи безпеки, користувачі тощо.
● Важливим сервісом підсистеми Heat є сервіс автомасштабування, що
інтегрований з підсистемою телеметрії під назвою Ceilometr. Він дає можливість
масштабувати віртуальні сервіси та сервери, залежно від виміряного Ceilometr
навантаження, та створювати їх нові екземпляри в автоматичному режимі.
● У шаблонах є можливість також визначати взаємозв’язки між окремими
ресурсами. Це дозволяє задавати коректну послідовність етапів зі створення
хмаринної інфраструктури та викликів OpenStack API для тих додатків, що
необхідно запустити.
Підсистема Heat здійснює управління усім життєвим циклом тієї програми,
що виконуватиметься у хмаринному середовищі – від створення інфраструктури,
необхідної для запуску, змін в процесі роботи, та вивільнення усіх ресурсів після
завершення роботи та видалення зазначеної програми.
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У процесі роботи системи запуск або зупинка додаткових робочих
середовищ Л-агентів на вузлах SCIT NODE 3 / KVM 2 та SCIT NODE 4 / KVM 3
(див. рис. 23.20), з метою забезпечення еластичності, здійснюється сервісами Heat
на основі даних Ceilometer відповідно до коефіцієнта масштабування віртуальних
робочих середовищ k.
Для взаємодії Л-агентів з інфраструктурою Grid кластера розроблено
відповідні зовнішні інтерфейси на рівні їх віртуальних робочих середовищ на
основі сервісної архітектури Web Services Resource Framework (WSRF), що
призначена для Grid.

23.8. Застосування корпусних технологій в онтологокерованих
лексикографічних системах та віртуальних лабораторіях з
використанням хмаринних та Grid-середовищ
Лінгвістичний корпус склав мовно-інформаційну основу для побудови
системи онтографічного й концептографічного аналізу текстів ТОДОС99
(Трансдисциплінарні онтологічні діалоги об’єктно-орієнтовних систем).
Зазначена система реалізує модель віртуалізованого Л-середовища із
онтологічним керуванням. Система розроблена спільно Національним центром
«Мала академія наук України», Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України та Українським мовно-інформаційним фондом НАН України.
Віртуалізоване текстоаналітичне лексикографічне середовище ТОДОС
складається з віртуалізованих бібліографічної й повнотекстової підсистем ULISS
та систем, що забезпечують онтологічне керування, екстракцію та формування
понять у зростаючих пірамідальних мережах100 (системи: «КОНСПЕКТ»,

99

Онтологічні інформаційно-аналітичні системи / О. Є. Стрижак // Радіоелектронні і
комп’ютерні системи. 2014. № 3. С. 71–76. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_3_13. – Назва з екрана; Палагин А. В. К проектированию
онтологоуправляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов
/ А. В. Палагин, Н. Г. Петренко // Математические машины и системы, 2008. № 2. С. 14 – 23;
Стрижак А. Е. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных
ресурсов / А. Е. Стрижак // Открытые информационные и компьютерные интегрированные
технологии. 2014. № 65. С. 211–223; Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція
інформаційних ресурсів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / О. Є. Стрижак; НАН
України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ, 2014. 47 с.
100
Величко В. Ю., Надутенко М. В. Разработка технологий Knowledge Grid и их
применение в процессе обработки естественноязыковой информации / В. Ю. Величко,
М. В. Надутенко // Прикладная лингвистика в науке и образовании : Сб. трудов VI
Международной науч. конф.; 5–7.04. 2012 г., Санкт-Петербург. СПб. : ООО Книжный дом,
2012. С. 33–36.
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«КОНФОР», «ЕДІТОР» та «АЛЬТЕРНАТИВА»101). До її складу також входить
спеціалізована система керування, що функціонує на основі ПЗХ OpenStack. При
цьому зазначені підсистеми реалізовані у вигляді відповідних спеціалізованих Лагентів. Функціонування вказаних підсистем та агентів відбувається відповідно до
архітектури, описаної у попередніх підрозділах.
Система «КОНСПЕКТ» забезпечує побудову термінологічних дерев на
основі аналізу природномовного тексту. Являє собою лінгвістичний процесор,
який забезпечує первинне формування лінгвістичного корпусу і дозволяє
вирішувати такі практичні задачі:
– підвищення якості обробки мовних текстів за рахунок збільшення
словника системи;
– автоматичне визначення тематичних напрямів документу;
– сортування документів за тематичними напрямками.
Система «КОНФОР» забезпечує створення онтології ПрГ, класифікацію і
генерацію таксономій у вигляді онтологічних графів ПрГ, що дозволяє
вирішувати такі практичні задачі:
– побудова семантичної мережі термінів документа;
– об’єднання семантичних мереж термінів для декількох документів.
Система «ЕДІТОР» – забезпечує формування онтологічних моделей за
рахунок створення, редагування, перегляду та аналізу мереж понять на основі
побудови семантичних зв’язків між об’єктами предметної області і формування
закономірностей, представлених у вигляді набору значень ознак, якими
описуються початкові поняття ПрГ. Виділення закономірностей відбувається
методом індуктивного формування понять на основі пірамідальної мережі.
Система «АЛЬТЕРНАТИВА» – забезпечує упорядкування об’єктівконцептів онтології, на основі інтегрованої обробки властивостей, що їх
характеризують. Для цього використовуються вагова, бальна і лінгвістична
шкали. Кожна така шкала визначає значення критеріїв, що характеризують
властивості об’єктів тематичної онтології ПрГ. У загальному випадку
властивості-критерії характеризуються різними ступенями важливості, які при
вирішенні задачі вибору задаються деякими дійсними числами – ваговими
коефіцієнтами. Перед вирішенням задачі для кожного критерію необхідно
сформувати його значення для кожної альтернативи. Тим самим забезпечується
формування онтологій задач вибору.
Опишемо внутрішню архітектуру та логіку взаємодії вказаних вище
підсистем.
Розглянемо
бібліографічну
підсистему,
реалізовану
у
вигляді
бібліографічної бази даних. У ній об’єктом збереження виступає електронний
101

Онтологічні інформаційно-аналітичні системи / О. Є. Стрижак // Радіоелектронні і
комп’ютерні системи. 2014. № 3. С. 71–76. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_3_13. – Назва з екрана.
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ресурс, внесений до електронної бібліотеки як цілісна одиниця, що має окремий
бібліографічний опис. Характеристикою об’єкта збереження є одиниця його
опису (певне відношення у бібліографічній базі даних), яка забезпечує можливість
його ідентифікації, та може використовуватися для пошукових цілей. Профілем
назвемо певну множину характеристик, якими описуються об’єкти збереження
спорідненої природи.
Внутрішня структура бази даних бібліографічної підсистеми зазначеного
віртуалізованого лексикографічного середовища представлена на рисунку нижче.
Розглянемо взаємозв’язки між таблицями та структуру кожної з них.
Таблиця «Словники»:
− Ідентифікатор словника – унікальний у межах системи код.
− Назва словника.
− Опис словника – додаткова інформація про словник (обсяг,
призначення, джерело даних і т. ін.).
− Закритий чи відкритий. Ознака, яка визначає можливість зміни
наповнення даного словника. True – множина значень словника може бути
змінена користувачем з відповідними правами доступу, false – множина
значень ініціюється при розробці системи і не може бути змінена.
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Словник значень
Користувачі

PK,FK1 Ідентифікатор словника
PK
Ідентифікатор всередині словника

PK Ідентифікатор користувача

Значення
Опис значення

Тип доступу
Псевдонім користувача
Прізвище ім'я та по-батькові
Хеш-функція пароля
Синхропосилка
Словник профілів

Словники
PK Ідентифікатор словника
Назва словника
Опис словника
Закритий чи відкритий

PK Ідентифікатор Профілю
Опис профілю
Ідентифікатор користувача
FK1 Ідентифікатор користувача

Профілі записів
PK
Ідентифікатор профілю
PK,FK2 Ідентифікатор характеристики
PK
Упорядкування
FK1

Словник можливих характеристик
PK Ідентифікатор характеристикиі
Назва характеристики
Тип даних для характеристики
Опис характеристики
Ідентифікатор словника для характеристики
Група характеристик (обовязкова)
Група характеристик (логічно пов'язаних)
Можливість повторення

Ідентифікатор Профілю

Метадані об'єктів
PK Ідентифікатор запису
PK Ідентифікатор характеристики
PK Порядок в групі

Об'єкти ЕлБіб
PK ІдентифікаторОБ(int8)

Значення числове
Значення string
Значення дата
Значення БЛОБ
Значення дата
Вилучено чи Ні
Дата вилучення
FK1 ІдентифікаторБО(int8)
FK2 Ідентифікатор характеристики

Дата створення
Статус об'єкту
Ідентифікатор запису(int4)
Ідентифікатор запису(int2)
FK1 Ідентифікатор користувача
Текст для індексування
Текст короткого бібліографічного опису

Рис. 23.21. Схема бази даних «Електронна бібліотека»

Таблиця «Словник значень»:
− Ідентифікатор словника – зовнішній ключ, який реалізує зв’язок із
таблицею «Словники».
− Ідентифікатор всередині словника – для кожного з елементів множини
значень словника визначається унікальний ідентифікатор.
− Значення – елемент множини значень словника.
− Опис значення – додаткова інформація до значення зі словника.
Таблиця «Словник характеристик»:
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− Ідентифікатор характеристики.
− Назва характеристики.
− Тип даних. У межах даної системи було визначено п’ять типів даних для
характеристики: числовий, символьний, дата та час, шлях до файлу, двійковий
об’єкт.
− Опис характеристики – додаткова інформація про характеристику, яка
пояснює специфіку використання даної характеристики, містить посилання на
відповідний стандарт.
− Ідентифікатор словника для характеристики. Якщо для характеристики
визначений словник значень, то це означає, що дана характеристика може
приймати лише значення зі словника.
− Можливість повторення – поле, яке може приймати одне з булівських
значень: true – для одиниці збереження дана характеристика не може
повторюватися; false – характеристика може повторюватися необмежену
кількість.
− Група характеристик (обов’язкова) – одне й те ж значення для декількох
характеристик визначає неможливість використання однієї з цих характеристик
окремо. Наприклад, об’єкт «художній текст» може бути описаний з
використанням таких двох характеристик: мова видання і тип мови видання, які
об’єднані в одну групу. Це означає, що при внесенні до метаданих значення
однієї з характеристик вимагає зазначення і другої характеристики. Аналогічно,
при вилученні з опису однієї з характеристик групи призводить до вилучення
всіх інших значень характеристик цієї групи.
− Група характеристик (логічна) – дозволяє об’єднати декілька
характеристик в логічні групи. На відміну від попереднього поля,
характеристики, що об’єднані в логічні групи, можуть існувати окремо одна від
одної. Та якщо при описі об’єкта, використовуються декілька характеристик з
однієї логічної групи, їх послідовність повинна бути чітко визначена.
Таблиця «Користувачі».
Таблиця для збереження реєстраційних даних та прав доступу користувачів
системи:
− Ідентифікатор користувача – унікальний код користувача в межах
системи.
− ПІБ – Прізвище ім’я та по-батькові користувача системи.
− Псевдонім – ім’я користувача, яке використовується для доступу в
комп’ютерну систему (login).
− Тип доступу – ідентифікатор рівня доступу, що визначає привілеї
користувача.
− Хеш-функція паролю – поле для збереження закодованого паролю
користувача.
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− Синхропосилка – значення синхропосилки для проведення процедури
аутентифікації користувача.
Таблиця «Словник профілів»:
− Ідентифікатор профілю – унікальний код у межах системи.
− Назва профілю.
− Опис профілю – додаткова інформація, що може містити відомості про
призначення профіля, дату створення і т.ін.
Таблиця «Профілі»:
− Ідентифікатор профілю – зовнішній ключ, що реалізує зв’язок з таблицею
«Словник профілів».
− Ідентифікатор характеристики – зовнішній ключ, який визначає код
характеристики в межах таблиці «Словник характеристик».
− Упорядкування – визначає порядок слідування характеристик у профілі.
Таблиця «Метадані об’єктів»:
− Ідентифікатор запису – зовнішній ключ, що реалізує зв’язок із таблицею
«Об’єкти ЕлБіб».
− Ідентифікатор характеристики – зовнішній ключ, що реалізує зв’язок з
таблицею «Словник характеристик».
− Порядок у групі – упорядкування для метаданих одного об’єкта
збереження.
− Значення числове – поле, в якому зберігаються дані для характеристик, в
яких визначений тип даних «числовий».
− Значення символьне – поле, в якому зберігаються дані для характеристик,
в яких визначений тип даних «символьний».
− Значення дати – дані типу «дата».
− Значення blob – дані типу «двійкові дані».
Таблиця «Об’єкти ЕлБіб»:
− Ідентифікатор об’єкта збереження – унікальний код об’єкта в межах
системи.
− Дата створення.
− Ідентифікатор користувача – зовнішній ключ, що реалізує зв’язок з
таблицею «Користувачі» та слугує для збереження інформації про користувача,
що відповідає за створений об’єкт.
− Статус об’єкта – ідентифікатор поточного стану об’єкта («новий»,
«редагується», «редагування закінчено»).
− Короткий бібліографічний опис об’єкта – загальні відомості про об’єкт,
які формуються на основі метаданих про об’єкт за певними правилами в
залежності від природи об’єкта.
− Текст для індексування – поле містить ідентифікатор blob-об’єкта, в якому
збережено текст, що спеціально підготовлений для проведення індексації.
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На рівні логіки роботи з даними реалізовані певні функції та процедури, що
забезпечують коректну роботу з даними та слугують для збереження їх цілісності.
Розглянемо повнотекстову підсистему лінгвістичного корпусу, яка
складається з Л-агентів повнотекстового пошуку-індексації.
У поточній реалізації маємо слабку багатопоточність основного модуля
підсистеми індексації: один основний потік з індексації та деякі допоміжні
завдання в окремому потоці, що є сервісними, які запускаються за потреби.
Зважаючи на це, підсистема індексації не може утилізовувати більше двох
процесорів чи двох процесорних ядер одночасно. Проведені нами експерименти
також підтверджують відсутність приросту швидкодії від збільшення кількості
ядер, на яких здійснюється запуск вищеозначеного модуля. Практика
використання підсистеми індексації платформи ULISS показує прискорене
збільшення часу переіндексації на наявних розмірах індексу: на сьогодні – це
більше 150 млн слововживань.
Проведене нами експериментальне моделювання залежності часу індексації
від розміру індексу показало, що при розмірах індексу більше 50 млн
слововживань відбувається стрибкоподібне збільшення часу індексування з
подальшим непропорційним його збільшенням через появу та збільшення
кількості внутрішньоіндексних колізій.
Забезпечення значного збільшення обсягів УНЛК досягається збільшенням
обчислювальних потужностей з переходом до розподілених обчислень, а також і
відповідною оптимізацією алгоритмів і технологій, покладених в основу
функціонування платформи ULISS.
Для реалізації зазначених завдань було здійснено реінжиніринг наявних
підсистем платформи ULISS на основі агентного підходу без глибокої
модифікації цих підсистем та застосування розпаралелювання обчислень на
основі
хмаринної
та
Grid-інфраструктур.
Завдання
виконувалося
експериментальним шляхом на різних апаратних конфігураціях, опис яких
виходить за межі даної роботи. При цьому встановлено межі незнижуваної
відносної продуктивності повнотекстової підсистеми платформи ULISS:
− зниження продуктивності в режимі індексування (кількість
індексованих токенів на секунду) відносно обсягів та кількості текстів стає
значним після ~ 50 млн слововживань;
− зниження продуктивності в режимі простого повнотекстового
пошуку (час пошуку частотних фраз) відносно обсягів та кількості текстів стає
значним після ~ 90 - 100 млн слововживань.
Таким чином, вирішено взяти за основу коефіцієнт масштабування
віртуального робочого середовища (ВРС) k=n/50, де n – кількість слововживань у
млн одиниць. Оскільки обсяг УНЛК більше 150 млн слововживань, то, на
сьогодні, коефіцієнт масштабування робочих середовищ k = 3. Це означає що
запуск повнотекстової підсистеми в хмаринній інфрастуктурі відбувається
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мінімум на трьох Л-агентах пошуку-індексації, які запускаються системою
керування на трьох віртуальних машинах, шляхом поділу повнотекстового
індексу на частини по приблизно 50 млн одиниць на основі відповідного
розподілу об’єктів збереження з бібліографічної підсистеми. При цьому
бібліографічна підсистема теж розподіляється між робочими середовищами
(віртуальними машинами) за тим же коефіцієнтом масштабування.
Логіка роботи та взаємодії агентів повнотекстової підсистеми наступна. Для
кожного запиту пошуковий агент на тій віртуальній машині, до якої підключений
користувач, визначає його рiвень складностi й прiоритет. Далі пошуковий агент
на основi кiлькостi запитiв i їхньої складностi визначає мiнiмальну кiлькiсть
віртуальних машин, якi цi запити можуть обробити. Складнiсть запиту
визначається кiлькiстю ключових слiв i логiчних операцiй у запиті. Прiоритет
запиту визначається на пiдставi черговостi в стецi запитiв, складності запиту.
Складнiсть процедури пошуку в розподіленому хмаринному середовищі
зумовлена тим, що вiдомi алгоритми орiєнтовано на пошук у локальнiй
iнформацiйнiй системi. В глобальних мережах iснують певні проблеми: по-перше,
немає єдиного iнформацiйного масиву, який можна було б одразу завантажити,
побудувавши iндекс; по-друге, через вiдсутнiсть єдиної iнформацiйної служби
неможливо органiзувати систему з контрольованим словником. У такий спосiб у
розподіленій мережевій пошуковій системі вiдбуваються два процеси: постiйний
рiст iнформацiйного масиву документів, з одного боку, i постiйне збiльшення
відповідних повнотекстових індексів – з iншого. За таких умов вирiшення
завдання пошуку iнформацiї у розподілених хмаринних системах пропонується
реалiзувати наступним чином. Розмiщення індексів на вузлах у хмаринній мережi,
які містять кожен свій діапазон. Оновлення індексів вiдбувається синхронно на
основi вирiшення задачi про найменше покриття; тобто органiзується пошук тих
термiнiв та асоцiйованих з ними документiв, якi були змiненi (або доданi), для
подальшої їх передачi в iндекси на усi вузли віртуальної мережi. У цьому випадку
не здiйснюється передача «фiзичних» документiв, а передаються змiни в індексах
та вiдповiднi асоцiацiї з «фiзичними» документами.
Зростаючі пірамідальні мережі102 використовуються як теоретична основа
для роботи системи інтелектуального аналізу даних (Data Mining and Knowledge
Discovery in Data Bases). Для виділення закономірностей використовується
102

Величко В. Ю., Надутенко М. В. Разработка технологий Knowledge Grid и их
применение в процессе обработки естественно-языковой информации / В. Ю. Величко,
М. В. Надутенко // Прикладная лингвистика в науке и образовании : Сб. трудов VI
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оригінальний метод індуктивного формування понять (CONcept FORmation) на
основі пірамідальної мережі. Метод ефективний при роботі з великими об’ємами
даних і успішно пройшов багаторічні випробування при вирішенні задач виводу
закономірностей, класифікації, діагностики і прогнозування в таких предметних
галузях, як матеріалознавство, хімія, медицина, економіка, геологія. Призначення
CONFORу – виділення закономірностей (знань), що характеризують класи
об’єктів або ситуацій шляхом пошуку комбінацій ознак, які характерні для груп
об’єктів.
Знайдені комбінації ознак надаються користувачеві в явному вигляді
(логічний вираз) у термінах значень ознак, якими здійснюється опис вихідних
об’єктів. Опис закономірності є наочним і легко зрозумілим для користувача.
CONFOR здатен виділяти закономірність будь-якої складності. Система CONFOR
не є предметно-орієнтованою.
Інтерфейс системи CONFOR представлено на рис. 23.21.

Рис. 23.21. Інтерфейс системи CONFOR

(http://confor.inhost.com.ua/confor2/index.php)
Логіка
взаємодії
підсистем
віртуалізованого
текстоаналітичного
лексикографічного середовища, що є за своєю суттю інтегрованою онтологокерованою системою обробки природномовних текстів, відповідає моделі
віртуалізації Л-середовища, описаній у підрозділі 23.3.
Природномовний текст (ПМТ), що подається на вхід вказаної системи,
паралельно обробляється відповідними агентами системи:
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− підсистемою логіко-лінгвістичного аналізу Л-агентів пошуку-індексації,
відповідно до структурно-логічної схеми етапів лінгвістичного аналізу
природномовних об’єктів (ПМО);
− підсистемою індексації природномовних текстів (ПМТ) Л-агентів пошукуіндексації;
− агентами формування понять у зростаючих пірамідальних мережах.
У такий спосіб одержуються нові лінгвістичні та екстралінгвістичні дані
(параметри) ПМТ та відповідні повнотекстові індекси, які розносяться до
відповідних Л-агентів текстоаналітичного лексикографічного середовища.
Паралельно з цим за результатом роботи агентів формування понять в зростаючих
пірамідальних мережах створюються прототипи онтологій та відповідні
концептуальні графи ПМТ та окремих ПМО, що доповнюють МОКС. При цьому
окремі ПМО зберігаються як у вигляді об’єктів ЛБД текстоаналітичного
лексикографічного середовища, так і у вигляді концептуальних графів МОКС.
Таким чином, між зазначеними об’єктами та агентами з їх обробки завжди існує
неявний зв’язок, за допомогою якого реалізуються функції онтологічного
керування в Л-середовищі.
Операціями над агентами на логічному рівні роботи текстоаналітичного Лсередовища управляє система керування агентами. Вона здійснює запуск
Л-агентів з агентного пулу відповідно до існуючих шаблонів окремих типів
агентів зі сховища шаблонів, виділяє необхідні віртуалізовані ресурси для їх
роботи, забезпечує віртуалізовані канали їх взаємодії. При цьому робота одного
агента відбувається у віртуальному робочому середовищі. Це можуть бути
віртуальні машини відповідної системи віртуалізації, яка працює на відповідній
фізичній серверно-мережевій інфраструктурі, або комплекси пакетних завдань та
апаратно-програмні оточення операційних систем вузлів Grid-кластера, якщо
запуск відповідного робочого середовища передбачається в режимі класичного
(фізичного) кластера або в режимі Grid on VE, тобто віртуалізованого кластера.
Керування функціонуванням віртуальних робочих середовищ здійснюється
Системою керування віртуальними робочими середовищами (Virtual Environments
Management System).
Прототипи онтологій та відповідні концептуальні графи ПМТ, створені на
етапі обробки природномовних текстів агентами формування понять в
зростаючих пірамідальних мережах, можуть бути оброблені експертом з
відповідної предметної галузі. Для роботи з онтологіями створено відповідний
онторедактор (рис. 23.22), який дозволяє працювати з онтологіями як з графовими
структурами. В режимі «Редагування» Експерт має можливість редагувати та
створювати об’єкти онтологій; в режимі «Проведення зв’язків» він може видаляти
та створювати зв’язки між об’єктами. Експерт також може створювати нові
онтології будь-яких рівнів вкладеності на основі виділення підмножин об’єктів із
запропонованих в автоматизованому режимі зазначених прототипів онтологій, чи
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створювати їх самостійно. Створені відповідним чином онтології зберігаються в
бібліотеці онтологій, яка в інтерфейсі онторедактора має структуру дерева
каталогів (рис. 23.23).
Взаємодія системних компонентів ТОДОС реалізується на основі ієрархії
специфікацій формату представлення інформації – XML ТОДОС103. Вихідні дані
для формування файлів XML ТОДОС представляються відповідними текстами,
що формуються у табличній формі. Текстовий файл повинен включати рядок
заголовка і рядки з описами об’єктів. Рядок включає ім’я «об’єкт», ім’я «клас», а
також імена ознак.
Можливості
розглянутого
текстоаналітичного
лексикографічного
середовища та відповідні корпусні технології було успішно використано в
реалізації проекту зі створення онтолого-повнотекстового представлення системи
навчальних програм для Міністерства освіти та науки України (рис. 23.24). Із цією
метою розроблено проект зі створення Репозиторію навчально-інформаційних
ресурсів з навчальних дисциплін, що викладаються в загальноосвітніх навчальних
закладах України. У рамках проекту здійснено онтологічне моделювання процесів
формування освітніх стандартів, яке дозволяє оптимізувати опис усіх рівнів
Національної рамки кваліфікацій, визначити достатню повноту інформаційного
змісту предметних курсів, встановити відповідності між системами тематичних
знань та компетенціями, які необхідно сформувати у випускників. Застосування
віртуалізованих Л-систем у навчальному процесі також розкривається у
роботах104, а віртуалізованих систем корпусного типу в роботах105.
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Інноваційний підхід до формування якостей мислення студентів у процесі навчання фізики /
М. В. Надутенко // Наукові записки. Вип. 60. Ч. 2. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВГ
ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. С. 301–309; Надутенко М. В. Формування професійно
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Рис. 23.22. Онторедактор текстоаналітичного Л-середовища

(http://editor3.inhost.com.ua/)
значущих якостей операторів ОССУ в курсі фізики льотного вузу /М. В. Надутенко // Наукові
праці академії: Вип. VII, Ч. II. Кіровоград : Вид-во ДЛАУ, 2003. С. 235–244; Надутенко М. В.
Формування суспільно значущих якостей мислення у процесі фізичної освіти / М. В. Надутенко
// Наукові записки. Вип. 55. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім.
В. Винниченка, 2004. С. 297–304; Надутенко М. В., Борота В. Г. Використання комп’ютерної
програми для організації різних видів контролю в системі модульного навчання /
М. В. Надутенко, В. Г. Борота // Наукові праці академії : Вип. XIII. Кіровоград: Вид-во ДЛАУ,
2007. С. 146–147; Стрижак О. Є. Знаннєво-орієнтовані системи – технологічна основа
інформаційно-навчальних ресурсів / О. Є. Стрижак, К. В. Ляшук, В. І. Сидоренко //
Інформаційні технології в креативному навчанні творчо обдарованих старшокласників:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. ; 15 листопада 2012 р., м. Київ. Київ: Ін-т
обдарованої дитини, 2012. С. 63–73.
105
Довгий С. О. та ін. Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької
роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на
матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів
«праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка) / С. О. Довгий, К. Я. Климова,
О. Б. Комова, О. В. Лісовий, М. В. Надутенко, Н. М. Сидорчук, О. Є. Стрижак, В. А. Широков,
В. В. Шкурко, К. М. Якименко. Київ : ТОВ «Праймдрук», 2012. 76 с.; Єрмоленко С. Я.
Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ, 2001; Збірник
завдань з української мови з використанням електронних ресурсів Корпусу МАН України:
Навчальний посібник /упоряд. М. С. Гальченко, С. А. Гальченко, Е. Я. Клімова, О. Б. Комова,
О. В. Лісовий, М. В. Надутенко, О. О. Рафальський, О. О. Слюсаренко, О. Є. Стрижак,
Д. В. Стус, В. А. Широков. Kиїв: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. 120 с.
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Рис. 23.23. Бібліотека онтологій текстоаналітичного Л-середовища

Рис. 23.24. Приклад онтології навчальної програми «Українська література 8 клас»,
створеної засобами текстоаналітичного Л-середовища
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Рис. 23.25. Час повнотекстового пошуку по ЛБД УНЛК, що функціонує на сервері
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України за адресою
http://lcorp.ulif.org.ua/virt_unlc/

Рис. 23.26. Час повнотекстового пошуку по ЛБД УНЛК, що функціонує у хмаринному
середовищі на сервері Інституту кібернетики НАН України за адресою
http://unlc.icybcluster.org.ua/virt_unlc/
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Рис. 23.27. Пошук окремих об’єктів онтології та їх груп по відповідній ЛБД корпусного
типу текстоаналітичного Л-середовища

При виборі однієї або декількох вершин можна здійснити пошук зазначених
ПМО по відповідній ЛБД корпусного типу текстоаналітичного лексикографічного
середовища (рис. 23.27–23.29).

Рис. 23.28. Вікно єдиного входу до користувацького інтерфейсу повнотекстової
підсистеми текстоаналітичного Л-середовища
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Рис. 23.29. Відображення результатів пошуку окремих об’єктів онтології та їх груп по
відповідній ЛБД корпусного типу текстоаналітичного Л-середовища

При цьому одночасно може бути викликано декілька незалежних вікон
зовнішнього інтерфейсу системи ULISS, при виборі користувачем різних груп
об’єктів з різних онтологій. Робота користувача із зазначеними інтерфейсами
відбувається незалежно.
Із метою реалізації зазначеної можливості незалежності інтерфейсів було
проведено значну роботу зі створення нової підсистеми безпеки
текстоаналітичного Л-середовища.
Ключовою особливістю зазначеної підсистеми безпеки є забезпечення
роботи за технологією єдиного вікна входу користувачів (Single sign-on).
Робота вищерозглянутих підсистем в комплексі текстоаналітичного
лексикографічного середовища є прикладом реалізації міжплатформної та
міжтехнологічної взаємодії.
Аналіз результатів експериментального впровадження віртуалізованого
текстоаналітичного лексикографічного середовища на суперкомп’ютерному
комплексі Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України з
використанням хмаринних та Grid-технологій на мінімально необхідній кількості
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віртуальних робочих середовищ (відповідає коефіцієнту масштабування k=3, про
який йшлося вище у даному розділі) показав, що за такої їх кількості приріст
швидкодії на операціях повнотекстового пошуку по лексикографічній базі УНЛК
складає (рис. 23.25 та рис. 23.26) приблизно 2,5 рази; крім того, за рахунок легкої
розширюваності
та
апаратноі
платформонезалежності
зазначеного
віртуалізованого текстоаналітичного лексикографічного середовища можливо
буде у подальшому, за умови проведення досліджень з покращення роботи
існуючих підсистем, значно збільшити кількість користувачів УНЛК на основі
динамічного перерозподілу потужностей між ними в умовах постійної зміни
попиту на обчислювальні потужності.
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Розділ

24

ЦИФРОВА ЕТИМОЛОГІЯ
Етимологічні словники відносяться до класу спеціальних лінгвістичних
словників, в яких уміщено інформацію про генетичні зв’язки (етимологію) слів
певної мови або групи споріднених мов. Етимологічні словники можуть
використовуватися як довідники для широкого кола користувачів і як інструмент
для подальших етимологічних розвідок. Науковий етимологічний словник,
призначений для фахівців, відзначається максимальною повнотою реєстру слів,
докладним аналізом різних наукових поглядів на етимологію відповідного слова,
повнотою бібліографії, аргументованістю тлумачень. Результати етимологічних
досліджень фіксуються у словникових статтях, які є строго структурованими
текстами. Всі розвинені національні лексикографії прагнуть зафіксувати
відповідні мови в етимологічних словниках. Зазвичай, це великі, як правило,
багатотомні праці, що мають розвинену і розгалужену лексикографічну
структуру, в якій втілено надбання теоретичної лінгвістики, одержані при
проведенні попередніх фундаментальних мовознавчих досліджень.
Апріорі очевидно, що цифровий формат спроможний надати етимологічній
лексикографії зовсім нових вимірів, дослідницьких та інструментальних
можливостей. Проте, у цій ділянці лексикографії ми майже не зустрічаємо
цифрових реалізацій, які відповідають сучасним вимогам. Такий стан речей
зумовлено складністю етимологічних словників, що стоїть на заваді побудови їх
комп’ютерно-орієнтованих моделей, а також певним консерватизмом ученихетимологів, які поки що не набули навичок цифрового лексикографування.
Серед небагатьох цифрових репрезентацій етимологічних лексикографічних
праць варто виділити сайт С. А. Старостіна «Вавилонская башня»106, де
представлено різноманітні етимології. Проте, ці лексикографічні праці не
забезпечені ефективним інструментарієм для дослідницької роботи, кожна з них
функціонує окремо, відсутні можливості мовної індексації і масштабування. В
Інтернеті найбільш доступним є «Етимологічний словник російської мови»
М. Фасмера107, перша його цифрова версія була видана на CD-ROM у
2004 році108. Але всі цифрові реплікації цього словника є не більше як
106

Вавилонская башня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://starling.rinet.ru. –
Назва з титул. екрану.
107
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4 т. / Макс Фасмер ; [пер. с
нем. и доп. О. Н. Трубачова]. Москва, 1964–1973. Т. 1–4.
108
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [Електронний ресурс] / Макс
Фасмер. Москва : ИДДК, 2004. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
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різновидами машиночитаного тексту. Щодо української мови, то цифрових
етимологічних лексикографічних праць досі ми не мали зовсім, що завадило
розв’язанню цілого ряду важливих теоретичних і практичних завдань. Серед
останніх необхідно, насамперед, згадати завершення укладання та видання
академічного Етимологічного словника української мови у 7-ми томах.
Етимологічний словник української мови у 7-ми томах (далі – ЕСУМ) є
фундаментальною лексикографічною працею колективу українських етимологів,
яка, за свідченням фахівців, є найдосконалішим етимологічним проектом серед
слов’янських мов. Досвід укладання етимологічних словників свідчить, що це –
дуже складне завдання, яке вимагає багаторічних копітких досліджень.
Наприкінці 50-х років минулого століття в Інституті мовознавства ім. О. О.
Потебні АН УРСР під керівництвом видатного українського вченого академіка
Л. А. Булаховського була розпочата робота над створенням порівняльної
граматики слов’янських мов. Результати цієї праці були опубліковані в 1966 році
під назвою «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов».
Після цього стало можливим створення етимологічного словника української
мови. Цю роботу очолив академік О. С. Мельничук.
Перший том ЕСУМ було надруковано у 1982 році, другий і третій –
відповідно у 1985 та 1989 роках. Потім друкування Словника внаслідок
позанаукових чинників було припинено. У 1999 році вийшов Указ Президента
України (від 7 серпня № 967) «Про розвиток національної словникової бази». На
основі цього Указу було розроблено програму «Словники України», що дало
можливість продовжити роботу над укладанням ЕСУМ, яка здійснювалася (і
продовжує здійснюватися) під керівництвом академіка В. Г. Скляренка.
Четвертий та п’ятий томи ЕСУМ вийшли друком, відповідно, у 2003 та 2005
роках, шостий том – у 2012. Сьомий том ЕСУМ має бути багатомовним індексом
до Словника. Для етимологічних словників індекс узагалі є найсуттєвішим
елементом, оскільки саме він надає інструмент для встановлення генетичного
(або етимологічного) зв’язку за параметром мовної належності слів у кожній
словниковій статті. Крім того, індекс слугує надзвичайно цінним пошуковим
апаратом, надаючи можливість входу до етимологічного словника за словами
будь-якої мови, наявної у словнику. Шість томів ЕСУМ містять понад 30 тисяч
етимологій українських слів; при їх розробленні використано дані близько 250
різних мов (йдеться не лише про, власне, мови, але й наріччя, діалекти тощо – як
існуючі, так і мертві). Для кожної мови, наявної у Словнику, потрібно створити
окремий індекс із зазначенням усіх точних текстових локалізацій кожного
слова – одиниці індексу. Побудувати понад 250 індексів у ручному режимі не
тільки практично нереально, а й технологічно невиправдано. Проблема
створення багатомовного індексу і спонукала перш за все до створення цифрової
версії ЕСУМ.
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Але необхідність у цифровій реалізації обумовлена не тільки завданням
індексування. Для ефективного використання етимологічної інформації
необхідно мати доступ до всього корпусу тексту словника. Але перший, другий
та третій томи вже давно стали раритетами, малі наклади п’ятого та шостого теж
обмежують можливість доступу. Тому актуальним є перевидання ЕСУМ у
цифровому форматі, а також створення ефективної багатоцільової комп’ютерної
системи маніпулювання етимологічною інформацією.
Слід зауважити, що за довгий час роботи над Словником докорінно
змінилися видавничі технології. Перші три томи були надруковані у технології
монотайп (докомп’ютерній) і існували лише на папері. Тому постало завдання
розроблення методів і технологій парсингу тексту етимологічного словника,
тобто автоматичної конверсії цього тексту до формату комп’ютерної
лексикографічної бази даних.
Друковані словники становлять окремий пласт людської культури і за
багато століть виробили й відповідну культуру користування ними. Розробникам
цифрових словників важко абстрагуватися від цієї культурної традиції. Тому
цифрові словники, як правило, відтворюють інтерфейси друкованих. Більше
того, переважна більшість цифрових словників є не більше ніж цифровими
аналогами відповідних паперових. Одним з небагатьох винятків є створена в
Українському мовно-інформаційному фонді НАН України Інтегрована
лексикографічна система «Словники України», яка від самого початку
створювалася як цифровий об’єкт, який не має паперового відповідника. Для
етимологічної лексикографії такі приклади, на жаль, невідомі. Тому зроблено
акцент на розробленні інтерфейсних схем та форм подання етимологічної
інформації, які реалізують потенціал цифрового середовища.

24.1. Етимологічний словник як неоднорідна лексикографічна
система
Як відзначає відома російська дослідниця Ж. Ж. Варбот: «Етимологія
(наука про походження слів) – одна з найдавніших галузей мовознавства. Її
основоположниками були давньогрецькі філософи, в працях яких і з’явився
термін ετυμολογία, утворений з έτιμον «істина» і λογος «слово, вчення» і спочатку
означав «науку про істину», або про сутність слів. За час існування етимології, як
науки, розуміння її цілей неодноразово змінювалося; ще більших змін було
завдано методиці етимологічних досліджень. У сучасному мовознавстві кінцевою
метою етимологічного аналізу вважається визначення того, де (в якій мові,
діалекті), коли, як (з яких складових частин – морфем, з якої словотвірної моделі),
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з яким значенням виникло слово і які зміни його форми і значення створили
звукову форму і значення слова, відомі досліднику»109.
Отже, фундаментальний факт, який є підставою для існування етимології як
науки, є множинність людських мов, які зазнають суттєвих змін у процесі своєї
еволюції. У наведеній цитаті окреслюються аспекти, які є обов’язковими при
проведенні етимологічного аналізу; зокрема виділяються: лінгвогеографічні
(аспект лінгвістичного простору), глоттохронологічні (аспект лінгвістичного
часу), морфонематичні та дериваційні (аспект структурно-граматичний),
семантичні, прагматичні та інші, які спричинили сучасні форми та значення слів.
Очевидно, що для з’ясування ролі та суті вказаних аспектів необхідно виконати
цілу низку складних порівняльно-історичних досліджень у широкому колі мов
(включаючи «мертві» мови), діалектів, наріч, говорів і т. ін. При виконанні такого
роду досліджень доводиться вивчати різні процеси міжмовної взаємодії
(інтерференція, контамінація, дивергенція, конвергенція, асиміляція, поглинання,
запозичення, …), причому здійснювати це на різних рівнях різних, подекуди
недостатньо повно вивчених мовних систем.
Сам факт множинності мов є доволі показовим і, на нашу думку, є
наслідком загального закону еволюції складних систем, а саме – закону
збільшення складності системи у процесі її еволюції. Можна припустити, що у
процесі еволюції мови як основної комунікативної системи людства її складність
на якомусь етапі (або етапах) уже перестала задовольняти потреби зазначеної
комунікації, що спричинило цілий ряд біфуркацій цієї системи, наслідком чого
стало виникнення великого числа мов. Зрозуміло, що це не був одномоментний
процес, адже мовні біфуркації виникають і в наш час в різних історичних,
географічних, геополітичних, гуманітарних та інших ситуаціях. Не аналізуючи
конкретно-історичні причини мовних біфуркацій, відзначимо їх еволюційний
аспект, який супроводжується зростанням складності інтегрованої мовнокомунікаційної інформаційної системи людства. Однак складність, як об’єктивна
властивість речей, є парафразою поняття неоднорідності (що безпосередньо
випливає з кола уявлень, пов’язаних із колмогоровським визначенням
інформації) – отже біфуркаційні процеси в мовно-комунікаційній системі з
необхідністю мусять спричиняти і зростання її неоднорідності. На нашу думку,
саме неоднорідність етимологічних процесів є відмінною і найяскравішою їхньою
рисою, що вирізняє їх з-поміж кола інших мовних процесів.
Найвагомішим з визначників неоднорідності етимологічної системи є
інтегральний параметр, який «вбирає» в себе континуум різних лінгвальних та
екстралінгвальних факторів (фонологічних, граматичних, семантичних,
когнітивних, історичних, культурних, …), що визначають належність певної
мовної одиниці до певної мови, і, врешті-решт, набуває ідентифікатора у вигляді
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назви тієї чи іншої мови. У лексикографічному представленні цей параметр, крім,
зрозуміло, маркера мови, ідентифікується (хоча й не завжди стовідостково) її
знаковою системою. Таким чином, етимологічна Л-система (ЕЛ-система),
найфундаментальнішим параметром якої є тип лексикографіч-ного ефекту,
визначає основним параметром неоднорідності саме параметр «Мова» (або
«Діалект», «Наріччя», «Говір» і т. ін.). Отже, ЕЛ-система від самого початку
набуває рис і конструкції інтегрованої Л-системи за лексикографічним
параметром «Мова», який водночас репрезентує й тип лексикографічного ефекту
з тим самим ідентифікатором Li. Лексикографічна модель, зіставлена з окремо
взятою мовою, при цьому набуває вигляду:
i
i
i
i
{IL (S), AL , V(IL (S)), E, V[E], RRp[V(IL (S))]},
(24.1)
i

i

i

де L – лексикографічний ефект, який ідентифікується з мовою L , AL – відповідна
знакова система; решта параметрів визначаються як завжди. Інтеграція за
i
параметром L в єдине неоднорідне лексикографічне середовище є нетривіальною
і ґрунтується на етимологічному відношенні Ε, яке є визна-чальним для
конкретної ЕЛ-системи і структурно є певною конкретизацією семантичного
відношення. Якщо для ЕЛ-системи визначено базову мову L0 (у нашому випадку –
це українська мова), то вважатимемо, що одиниці х0 та хі (відповідно: слово в
i
базовій мові та мові L ) перебувають в етимологічному відношенні Ε (зв’язані
етимологічним відношенням Ε):
< х0~ Ε ~ хі >,

(24.2)

за умови, що їхня лексикографічна розробка відбувається в одній словниковій
статті із заголовним елементом х0. Відношення Ε природно факторизується в
пряму суму окремих відношень за кожною мовою:
N

і

Ε = ¦ Ε

,

(24.3)

i=1

де N – кількість мов у ЕЛ-системі, і може бути представлено діагональною
і

матрицею з елементами Ε , і = 1, 2, …, N , на діагоналі.
У такому вигляді відношення Ε надає основу для інтеграції ЕЛ-середовища в неоднорідну ЕЛ-систему за параметром «Мова». Враховуючи, що число
різних мов у репрезентативних етимологічних словниках може сягати декількох
десятків і навіть сотень (зокрема, в Етимологічному словнику української мови,
який є базовим об’єктом даної праці, їх число складає близько 280), стає
зрозумілим, наскільки зазначений параметр неоднорідності є нетривіальним як у
лінгвістичному, так і в технологічному відношенні.
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Лексикографічно упорядковану множину:

[LORD хі]
0

і

хі

(24.4)

і

x< х ~ Ε ~ х >

називатимемо індексом ЕЛ-системи за мовою і і позначатимемо символом IND[i].
Повний індекс ЕЛ-системи є об’єднанням індексів за всіма мовами, наявними в
ЕЛ-системі. Автоматизована побудова повного індексу ЕЛ-системи «ЕСУМ» є
одним із основних завдань цифрової лексикографічної системи.

24.2. Концептуальне моделювання Етимологічного словника
української мови
Найбільш репрезентативною формою етимологічних праць є етимологічні
словники окремих мов, у яких результати етимологічних досліджень на матеріалі
лексики певної мови стисло, проте на великому лексичному обсязі викладаються
при відповідних словах.
Етимологічні словники становлять інтерес для суспільства принаймні у
двох аспектах: популярно-практичному і науково-теоретичному. Популярнопрактичне значення етимологічної інформації актуальне в практиці викладання
рідної та споріднених з нею іноземних мов, а саме: а) при морфологічному аналізі
слів; б) при засвоєнні іншомовних слів, етимологічно споріднених із словами
рідної мови; в) при з’ясуванні походження конкретних слів. У науковотеоретичному плані етимологічні дослідження становлять безпосередній ґрунт
для розвитку і вдосконалення порівняльно-історичного мовознавства; у цьому
аспекті вони виконують роль «знаряддя наукової праці, винятково важливе для
дальшого розгортання роботи в галузі етимології»110 .
Стан забезпечення окремих мов і мовних груп етимологічними словни-ками
є яскравим показником загального рівня етимологічного опрацювання лексики
відповідних мов і відносного – ролі їх матеріалу в порівняльно-історичному
висвітленні всієї мовної сім’ї, до якої вони належать111.
На сьогодні Етимологічний словник української мови є єдиною
академічною працею, де систематизовано етимологічні зв’язки української
лексики XIX та XX століття.
Безпосередньою прагматичною метою цифрового представлення ЕСУМ є
створення інструменту для індексування словника, у першу чергу за мовним
параметром. Усі етимологічні словники можна віднести до «текстових»
словників, тобто параметризація реєстрових одиниць, як правило, лінгвістич110

Мельничук О. С. Принципи укладання етимологічного словника української мови /
О. С. Мельничук // Мовознавство. 1967. № 2. С. 16–24.
111
Там само.

94

на (описова)112. Нашим завданням є зробити лінгвістичні параметри
структурогенними, які можуть бути використані як входи до словника. З цією
метою аналізується метамова словникової статті, що дає можливість виокремити
стійкі текстові елементи як структурні параметри.

24.2.1. Загальна характеристика тексту Етимологічного словника
української мови (ЕСУМ)
Подамо коротку характеристику реєстру та побудови текстів ЕСУМ113.
До складу реєстру словника входять слова української мови (включаючи її
діалекти), які здавна успадковані або запозичені з інших мов. З власних назв до
реєстру включені тільки притаманні українцям особові імена. З іншомовних
запозичень до ЕСУМ вводяться лише такі, які стали справжніми елементами
словникового складу української мови чи певного українського говору. Тобто
реєстр словника складається із трьох субреєстрів: 1) особові імена; 2) літературна
лексика; 3) діалектна лексика.
Особове ім’я ідентифікується першою великою літерою графічного
оформлення слова. Діалектне слово береться у квадратні дужки (за поодинокими
специфічними винятками). Реєстрове слово може супроводжуватися
граматичними ремарками, стислими тлумаченнями (здебільшого у вигляді
відомих синонімів) та рідко бібліографічними позначками. Вся ця інформація
подається у словниковій статті безпосередньо після реєстрового слова і
переважно у регулярному вигляді, тобто текст не має синтаксичного оформлення
речення, але будується за процедурою, яку можна формалізувати.
У словнику не подаються: найбільш регулярно утворювані похідні форми,
цілком виразно пов’язані з наведеними в ЕСУМ; відмираючі або вузькофахові та
вузькогалузеві терміни іншомовного походження, про етимологію яких, як
правило, подаються стислі відомості в словниках іншомовних слів; іншомовні
слова, вживані в українському контексті як цитати з іншої мови або характерні
лише для пунктів зі змішаним українським населенням; вживані в розмовній мові
звичайні росіянізми.
Словник будується за гніздовим принципом: до найпростішого (чи іноді
найчастіше вживаного) слова, яке подається як реєстрове, у тій самій словниковій
статті вміщуються споріднені з ним слова, словотворчий чи фонетичний зв’язок
яких з реєстровим словом є цілком прозорим. Етимологічно пояснюється, як
правило, лише реєстрове слово словникової статті. Фонетичні та словотворчі
112
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варіанти можна розглядати як генетичні споріднені слова, тобто найближчу
етимологію реєстрового слова, без етимологічних пояснень. Вхід до словника за
цими словами передбачається у друкованій версії словника за допомогою
покажчика.
Не подаються у словникових статтях похідні форми від реєстрового слова,
які мають найбільш регулярний характер і можуть бути вільно утворені від
кожного чи принаймні від більшості реєстрових слів даної категорії.
Генетично споріднені слова української мови, етимологічний зв’язок між
якими вже безпосередньо не усвідомлюється, разом з належними до кожного з
них похідними розробляються в окремих статтях.
Безпосередньо за варіантами реєстрового слова йде (якщо це можливо)
текст, який містить відповідники реєстрового слова з усіх слов’янських мов, де
вони зафіксовані. Відповідники супроводжуються позначками мовної належності
(до якої слов’янської мови відноситься слово) та тлумаченнями (за необхідності).
Цей текст не має синтаксичного оформлення речення, але має стабільну
структуру.
Реєстрові одиниці словника можна поділити на три категорії залежно від
встановленого походження слова: 1) реєстрове слово успадковане з
праслов’янської мови; 2) реєстрове слово перебуває в етимологічному зв’язку з
іншим словом української мови; 3) реєстрове слово увійшло в українську чи
давньоруську мову як запозичення з будь-якої іншої слов’янської або
неслов’янської мови. Кожному із типів реєстрового слова у словниковій статті
відповідає певний тип тексту, де висвітлюється етимологія цього слова, тобто
текст будується за усталеними правилами. Слід зауважити, що хоча авторський
текст кожної статті оформляється з максимальною стислістю, проте без
зловживання умовними значками і з використанням синтаксично неорганізованих виразів, отже, зберігає характерні ознаки вільної будови тексту.
Для реєстрових слів першого типу текст етимологічного дослідження
будується в такий спосіб: а) спочатку подається реконструйована форма
реєстрового слова чи його основи, починаючи від найпізнішого і закінчуючи
найдавнішим; б) етимологічно пов’язані з реєстровим слова інших
індоєвропейських мов у такій послідовності, щоб спочатку наводилися найближчі
до праслов’янської фонетичні і словотворчі форми; в разі можливості, наводиться
індоєвропейський корінь (розташування його в тексті на початку або в кінці цієї
частини статті зумовлено конкретним характером матеріалу і ходом його викладу;
в) якщо можливо, етимологічно пов’язані з реєстровим словом слова семітохамітських чи урало-алтайських мов.
Для реєстрового слова другого типу в тексті етимологічного дослідження
стисло викладається найближча етимологія слова та надається посилання на
статті, де подається глибока етимологія за зразком текстів для реєстрових слів
першого типу.
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Для реєстрових одиниць третього типу в тексті етимологічного дослідження
вказуються джерела та шляхи запозичення; при цьому всюди, де можливо,
особливо при запозиченнях з індоєвропейських мов, подається і стисла
найглибша етимологія в мові-джерелі.
У всіх текстах етимологічних досліджень викладається не тільки позиція
авторів цього словника, але й інші існуючі на цей час міркування щодо
походження реєстрового слова. Причому в тексті спочатку ідуть найпереконливіші міркування, після чого менш переконливі. Якщо ступінь переконливості
різних позицій авторів приблизно однаковий або не піддається оцінці, стисло
викладаються всі такі точки зору з відповідними застереженнями.
Бібліографічні посилання на літературу з етимологічних досліджень,
використані авторами, подаються або в самому тексті етимологічного
дослідження після викладу певної позиції у круглих дужках, або окремим текстом
після тексту етимологічного дослідження. Цей текст має регулярну структуру без
синтаксичного оформлення. Всі позначки для посилань на першоджерела у всіх
частинах тексту словникової статті уніфіковані.
Якщо бібліографічні посилання відсутні у тексті етимологічного
дослідження (або подано посилання лише на такі тлумачення, які в авторському
тексті заперечуються або піддаються сумніву) і немає окремого тексту з
бібліографією, то це означає, що подане в Словнику етимологічне пояснення
належить авторові даної словникової статті.

24.2.2. Будова словникової статті ЕСУМ
Будова словникової статті ЕСУМ є доволі складною, такою, що містить
цілий ряд слабко формалізованих елементів. Проте, керуючись загальною
методологією конструювання лексикографічних систем114 та виходячи із аналізу
будови статей словника, цілком можливо збудувати достатньо формалізовану
концептуальну модель лексикографічної системи ЕСУМ, адаптовану для
подальших комп’ютерних застосувань. Продемонструємо, в який спосіб це
досягається.
Позначимо через: IЕ(X) – множину реєстрових одиниць ЕСУМ; V(IE(X)) –
множину їхніх лексикографічних описів, яку ми ототожнюватимемо із множиною
словникових статей (точніше, текстів словникових статей) ЕСУМ; V(х) – окрему
словникову статтю із заголовним словом х, xIЕ(X), яке відіграє роль
ідентифікатора V(х). Таким чином:
V(IE(X)) =  V(х),
114

(24.5)

Широков В. А. Елементи лексикографії / В. А. Широков. Київ : Довіра, 2005. 304 с.;
Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем / В. А. Широков. Київ : Наук. думка,
2004. 326 с.
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x IE(X)

Як завжди, у структурі V(х) виділяються ліва /(х) (реєстрова), права Р(х)
(інтерпретаційна) частини та відображення Н0, яке їх зв’язує в єдину словникову
статтю: V(х) = ^/(х); Н0; Р(х)`.
V(х)
(24.6)
/(х) Н0

Р(х)

Інтерпретація стрілок діаграми (24.6) є звичайною, загальноприйнятою в
теорії Л-систем.
Базовим структурним елементом словникової статті визначаємо
етимологічний клас, або просто клас, якщо зрозуміло, про що йдеться. Зауважимо,
що імена структурних елементів моделі не несуть семантичного навантаження
предметної галузі. Етимологічний клас — це блок лінійного тексту словникової
статті, в якому описані певні генетичні зв’язки реєстрового слова. Розподіл на
етимологічні класи виконується на підставі суто формальних ознак: структурна
одиниця виокремлюється як етимологічний клас, якщо в тексті словникової статті
можна виявити певні унікальні ідентифікатори у вигляді лінійних ланцюжків
символів, які слугують роздільниками між текстовими блоками.
Кожний етимологічний клас складається із підкласів етимологічного класу,
або просто підкласів. За аналогією з етимологічним класом, етимологічний
підклас – це підблок («підрядок») лінійного блоку тексту етимологічного класу.
Не кожний клас словникової статті обов’язково розподіляється на підкласи. Ми
будемо вважати, що кожний клас має принаймні один підклас – сам себе. Як і для
класів, розподіл на підкласи виконуються за формальними ознаками.
Позначимо через ECLi етимологічний клас словникової статті, а через ECLij
– відповідний підклас етимологічного класу.
Серед етимологічних класів будемо розрізняти клас реєстрового слова, клас
дериватів, клас слов’янських відповідників, мовні класи, бібліографічний клас та
класи посилань. Ми вводимо перелічені класи тому, що кожний з них має
індивідуальні, тільки йому властиві зміст і структуру, і ми можемо виявити
формальні ознаки, за якими кожний цей клас ідентифікується в лінійному тексті
словникової статті.
Клас реєстрового слова містить власне реєстрове слово, усталені параметри
реєстрового слова та іноді додаткову інформацію про реєстрове слово, яку
вирішено за доцільне подати у словниковій статті. Позначимо цей клас як HEAD.
Цей клас унікальний і обов’язково входить до складу словникової статті.
Відповідно підкласи будемо позначати як HEADj.
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У класі дериватів описуються «фонетичні та словотворчі варіанти
реєстрового слова та похідні від реєстрового слова й його варіантів...» 115. Цей клас
містить споріднені з реєстровим словом слова української мови та їхні параметри,
тобто найближчу етимологію. Позначимо цю структурну одиницю як DERIVAT.
Відповідно підкласи будемо позначати DERIVATj. Етимологічний клас такого
типу може бути тільки один у тексті словникової статті і він є факультативним.
У класі слов’янських відповідників описуються «етимологічні відповідники
реєстрового слова з усіх слов’янських мов, у яких вони зафіксовані»116. Цей клас
містить слова слов’янських мов та їхні параметри. Позначимо цей етимологічний
клас як SLAVIA. Структурна одиниця такого типу може бути тільки одна у тексті
словникової статті і вона є факультативною. Відповідно підкласи будемо
позначати SLAVIAj.
Мовний клас являє собою блок лінійного тексту словникової статті, в якому
фіксуються зв’язки реєстрового слова зі словами тих мов, які дані у переліку назв
мов, наріч і діалектів117. У тексті статей ЕСУМ можуть бути такі описи, які ми
кваліфікуємо як «мовний клас» у нашій моделі:
а) «реконструйована форма реєстрового слова чи його основи на різних
етапах розвитку праслов’янської мови, починаючи від найпізнішого і кінчаючи
найдавнішим...»118;
б) «етимологічно пов’язані з реєстровим словом слова інших
індоєвропейських мов, починаючи з найближчих до праслов’янської фонетичних і
словотворчих форм...»119;
в) «етимологічно пов’язані з реєстровим словом слова семіто-хамітських чи
урало-алтайських мов (де можливо)»120;
г) «якщо реєстрове слово перебуває в етимологічному зв’язку з іншим
словом української мови, під яким подається глибока етимологія, спільна для
обох (чи кількох) таких реєстрових слів, то... стисло викладається найближча
етимологія реєстрового слова...»121;
ґ) етимологічний зв’язок слова не встановлено, наприклад «етимологія
неясна».
Оскільки, незалежно від змісту перелічених описів, маємо для всіх один тип
побудови тексту, то ці лінійні блоки відносимо до одного типу етимологічного
класу – мовного класу. Позначатимемо цю структурну одиницю як LANGi, і
відповідно підкласи як LANGij. Етимологічних класів такого типу може бути
декілька. Аналіз наявних текстів словникових статей виявив, що цих класів в
115

Вступ // Етимологічний словник української мови. Київ : Наук. думка, 1982. Т. 1. С. 10.
Там само.
117
Там само. С. 14–17.
118
Вступ // Етимологічний словник української мови. Київ : Наук. думка, 1982. Т. 1. С. 10.
119
Там само. С. 10–11.
120
Там само. С. 11.
121
Там само.
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ЕСУМ максимум два, але ми не обмежуємо у нашій моделі їх кількість. До складу
словникової статті має входити хоча б один мовний клас.
Бібліографічний клас – блок тексту, який містить інформацію о працях, «в
яких розглядається етимологія відповідного українського слова чи пов’язаних з
ним слів інших мов»122. Позначимо цю структурну одиницю як BIBL, відповідно
підкласи будемо позначати як BIBLj. Бібліографічний клас може бути у складі
статті тільки один і він є факультативним.
До класів посилань відносимо ті текстові блоки, в яких явно фіксуються
зв’язки з іншими статтями словника. Посилання в словнику можуть бути двох
типів: «Див. ще» та «Пор.». Ми будемо, відповідно, позначати ці структурні
одиниці як REF та СОМP, підкласи цих класів як REFj та СОМPj. Обидва класи
посилань є факультативними.
Виходячи із цього опису різних типів етимологічних класів, природно до
лівої частини словникової статті віднести клас заголовного слова HEAD, а до
правої частини – всі інші класи.
Діаграму (24.6) можемо тепер представити у вигляді:
V(x)
(24.7)
ETYM
H
/(x)

5(x),

де /(x) { HEAD,
5(x) { {DERIVAT, SLAVIA, {LANG_CLi}, BIBL, REF, COMP}.
Кожний уведений тип етимологічного класу пов’язаний з певним типом
генетичних зв’язків заголовного слова. Змістовно опис, який містить кожний
виділений тип етимологічного класу, є текстом, незалежним від текстів інших
класів. Тому оператор HETYM представимо у вигляді послідовності операторів,
кожний з яких діє на відповідному класі:
HETYM { {HDERIVAT, HSLAVIA, HLANGi, HBIBL, HREF, HСОМP}.

(24.8)

Отже, кожний із операторів H ставить у відповідність класу заголовного слова
відповідний тип етимологічного класу. З метою структурної єдності введемо ще
один оператор HHEAD, який ставить у відповідність класу заголовного слова сам
клас заголовного слова, тобто відображає цей клас сам на себе. Якщо якийсь із
класів введених нами типів відсутній у словниковій статті, вважатимемо, що
відповідний оператор відображає ліву частину на порожній рядок, тобто лінійний

122

Там само. С. 11.
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блок тексту, який не містить жодного символа. Складові оператора HETYM тепер
представляються у вигляді:
HETYM { {HHEAD, HDERIVAT, HSLAVIA, HLANGi, HBIBL, HREF, HСОМP}. (24.9)
Хоча кожний із етимологічних класів має підкласи, де генетичні зв’язки
реєстрового слова групуються за певними ознаками, ми не будемо виділяти в
нашій моделі окремих операторів для відображення зв’язку між лівою частиною
та відповідним підкласом, тому що не маємо підстав вважати тексти підкласів
незалежними змістовно від їх класової належності.
Наведемо мінімальну структуру словникової статті, яка складається із класу
заголовного слова та хоча б одного мовного класу:
V(x)
(24.10)
HLANG1
HEAD

LANG1

Як зазначалося, процедура виокремлення структурних елементів будується
на суто формальних засадах і при цьому змістовий аналіз тексту не
використовується. Текст словникової статті є упорядкованою послідовністю
етимологічних класів. Позначимо через Si — роздільник між класами. Тоді
словникова стаття подається у вигляді
ECL1S1ECL2S2...ECLiSi…SNECLN.

(24.11)

Роздільниками Si між етимологічними класами слугують три різні
послідовності символів (ці послідовності будемо подавати у фігурних дужках):
кома та пробіл {, }, крапка з комою та довге тире {;—}, крапка та довге тире
{.—}. Ці комбінації символів не тільки відрізняють одну структурну одиницю від
іншої, але й виконують певну роль в ідентифікації типу етимологічного класу.
Хоча ми вважаємо зміст етимологічних класів незалежним один від іншого,
але в тексті словникової статті витримується така послідовність: безпосередньо за
класом заголовного слова іде клас дериватів (за наявності), потім клас
слов’янських відповідників (за наявності), далі ідуть мовні класи (хоча б один);
бібліографічний клас іде безпосередньо за останнім мовним класом; класи
посилань – останні текстові блоки у словниковій статті. Якщо наявні обидва класи
посилань, то спочатку іде REF («Див. ще»), а потім COMP («Пор. ще»).
Клаc, за аналогією зі словниковою статтею, є лінійною послідовністю
підкласів. Позначимо через Uj – роздільник між підкласами. Таким чином, текст
будь-якого класу подається у вигляді
ECLi1U1ECLi2U2...ECLijUj…UMECLiM.
(24.12)
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Роздільником між підкласами для всіх типів етимологічних класів є крапка
с комою <;>.
Для ідентифікації належності структурного елемента до певної словникової
статті із заголовним словом x будемо викориcтовувати позначення ECLi(x),
HEAD(x), DERIVAT(x), SLAVIA(x), LANGi(x), BIBL(x), REF(x), COMP(x)
(аналогічно і для підкласів).
Проілюструємо викладене на текстах чотирьох невеликих за обсягом, але
достатньо репрезентативних з огляду на структуру та використання роздільників
статей (приклади подано у шрифтовій розмітці друкованого словника).
Приклад 24.1 (словникова стаття із заголовним словом баяти):
[баяти] «розповідати; ворожити», [байкати] «розповідати (писати) байки;
балакати», [бай] «казкар» Пі, байка, байкар, байкарство, байківниця «збірник
казок і легенд» Ж, [байко] «казкар, брехун» Я, баєчник «тс.», [байла]
«ворожбит» Ж, [байло] «тс.» Ж, [байчар] «балакун, базіка, пліткар», [баюн]
«казкар, брехун» Я, [баян] «співець» Я, [байкий] «говіркий» Ж, баєчний,
байбай (приспів колискової пісні), [баюбаю], [баюлі] «тс.» Я, [забаяч]
«заклинач, ворожбит, знахар» Ж; — р. баять «говорити», бр. [баиць]
«говорити, базікати, плести нісенітницю», др. баяти «розповідати байки;
чарувати», п. bajać «розповідати казки; базікати, вигадувати», ч. bájiti
«розповідати казки», ст. báti «тс.», ст. baju «тс.», слц. báj «міф», bájka «байка»,
вл. bać «розповідати казки, говорити нісенітницю», заст. bać «розповідати
казки, говорити нісенітницю», нл. bajaś «базікати, розповідати казки», болг.
бая «замовляю, ворожу», м. бае, схв. ба̏јати «тс.», слн. bájati «базікати,
заклинати, ворожити, пророкувати», [bajúlje] «якісь дитячі пісні», стсл. áà"òè
«розповідати байки, замовляти, заворожувати, заклинати»; — псл. bajati; —
споріднене з дінд. bhánati «говорить», sabhā «збори», лат. fārī «говорити», гр.
φημί (дор. φαˉμί) «говорю», вірм. ban «слово, мова», пн.-фриз. bālen «говорити»,
дангл. bōian «хвалитися»; з iє. *bhā-; невірно пов’язується (напр., Sławski І 25;
Шанский ЭСРЯ І 2, 65) з лит. bóti «звертати увагу», яке походить від п. dbać чи
бр. дбаць і не має приписуваного йому іноді при перекладі значення
«питати».— Фасмер—Трубачев І 140; ЭССЯ 1, 138—139; Sł. prasł. I 182;
Sadn.—Aitz. VWb. I 115; Bern. I 39; Būga I 584; Fraenkel 53; Mayrhofer II 469—
470; Holthausen PBrB 48, 460; Pokorny 105—106.— Пор. базікати, балакати,
баніт, бари, барити, басні.

Приклад 24.2 (словникова стаття із заголовним словом абетка):
абетка, [абетло] Пі, абетний (заст.) «елементарний»;— власне українська
назва азбуки, утворена за вимовою перших двох букв алфавіту (а, бе),
очевидно, під впливом назв азбука, альфабет і п. abecadło «тс.» (від вимови
перших трьох букв a, be, се).— Sadn.—Aitz. VWb. I 42.— Пор. азбука,
алфавіт.

Приклад 24.3 (словникова стаття із заголовним словом абзац):
абзац;— р. бр. абзац, болг. абзац, схв. абзац;— запозичення з німецької мови;
нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від дієслова absetzen
«відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-», спорідненого з
гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити», пов’язаного з двн. sẹzzen,
дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл. saditi, укр. садити.— CIC 7; Фасмер

102

І 56; Paul DWb 8, 10; Kluge — Mitzka 705.— Див. ще абажур, садити.— Пор.
обцас.

Приклад 24.4 (словникова стаття із заголовним словом андріяк):
[андріяк] «опій»; — походження неясне.

Випишемо усі визначені структуротвірні елементи для словникової статті з
заголовним словом баяти (текстові блоки будемо подавати у великих кутових
дужках та меншим розміром шрифта):
ECL1(баяти) { HEAD(баяти) { <[баяти] «розповідати; ворожити» >;

ECL2(баяти) { DERIVAT(баяти) { <[байкати] «розповідати (писати)
байки; балакати», [бай] «казкар» Пі, байка, байкар, байкарство, байківниця
«збірник казок і легенд» Ж, [байко] «казкар, брехун» Я, баєчник «тс.», [байла]
«ворожбит» Ж, [байло] «тс.» Ж, [байчар] «балакун, базіка, пліткар», [баюн]
«казкар, брехун» Я, [баян] «співець» Я, [байкий] «говіркий» Ж, баєчний,
байбай (приспів колискової пісні), [баюбаю], [баюлі] «тс.» Я, [забаяч]
«заклинач, ворожбит, знахар» Ж >;
ECL3(баяти) { SLAVIA(баяти) { <р. баять «говорити», бр. [баиць]
«говорити, базікати, плести нісенітницю», др. баяти «розповідати байки;
чарувати», п. bajać «розповідати казки; базікати, вигадувати», ч. bájiti
«розповідати казки», ст. báti «тс.», ст. baju «тс.», слц. báj «міф», bájka
«міф»«байка», вл. bać «розповідати казки, говорити нісенітницю», заст. bać
«розповідати казки, говорити нісенітницю», нл. bajaś «базікати, розповідати
казки», болг. бая «замовляю, ворожу», м. бае, схв. ба̏јати «тс.», слн. bájati
«базікати, заклинати, ворожити, пророкувати», [bajúlje] «якісь дитячі пісні»,
стсл. áà"òè «розповідати байки, замовляти, заворожувати, заклинати» >;
ECL4(баяти) { LANG1(баяти) { <псл. bajati>;

ECL5(баяти) { LANG2(баяти) { <споріднене з дінд. bhánati «говорить»,
sabhā «збори», лат. fārī «говорити», гр. φημί (дор. φ αˉμί) «говорю», вірм. ban
«слово, мова», пн.-фриз. bālen «говорити», дангл. bōian «хвалитися»; з iє. *bhā; невірно пов’язується (напр., Sławski І 25; Шанский ЭСРЯ І 2, 65) з лит. bóti
«звертати увагу», яке походить від п. dbać чи бр. дбаць і не має приписуваного
йому іноді при перекладі значення «питати» >;

ECL51(баяти) { LANG21(баяти) { <споріднене з дінд. bhánati «говорить»,
sabhā «збори», лат. fārī «говорити», гр. φημί (дор. φ αˉμί) «говорю», вірм. ban
«слово, мова», пн.-фриз. bālen «говорити», дангл. bōian «хвалитися»>;
ECL52(баяти) { LANG22(баяти) { <з iє. *bhā->;

ECL53(баяти) { LANG23(баяти) { <невірно пов’язується (напр., Sławski І
25; Шанский ЭСРЯ І 2, 65) з лит. bóti «звертати увагу», яке походить від п.
dbać чи бр. дбаць і не має приписуваного йому іноді при перекладі значення
«питати»>;
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ECL6(баяти) { BIBL(баяти) { <Фасмер—Трубачев І 140; ЭССЯ 1, 138—
139; Sł. prasł. I 182; Sadn.—Aitz. VWb. I 115; Bern. I 39; Būga I 584; Fraenkel 53;
Mayrhofer II 469—470; Holthausen PBrB 48, 460; Pokorny 105—106>;
ECL61(баяти) { BIBL1(баяти) { <Фасмер—Трубачев І 140>;
ECL62(баяти) { BIBL2(баяти) { <ЭССЯ 1, 138—139>;
ECL63(баяти) { BIBL3(баяти) { <Sł. prasł. I 182>;
ECL64(баяти) { BIBL4(баяти) { <Sadn.—Aitz. VWb. I 115>;
ECL65(баяти) { BIBL5(баяти) { <Bern. I 39>;
ECL66(баяти) { BIBL6(баяти) { <Būga I 584>;
ECL67(баяти) { BIBL7(баяти) { <Fraenkel 53>;
ECL68(баяти) { BIBL8(баяти) { <Mayrhofer II 469—470>;
ECL69(баяти) { BIBL9(баяти) { <Holthausen PBrB 48, 460>;
ECL610(баяти) { BIBL10(баяти) { <Pokorny 105—106>;
ECL7(баяти) { COMP(баяти) { <Пор. базікати, балакати, баніт, бари,
барити, басні>.

Таким чином, словникова стаття V(баяти) у своєму складі має сім
етимологічних класів: клас заголовного слова, клас дериватів, клас слов’янських
відповідників, два мовних класи, бібліографічний клас та один клас посилань;
другий із мовних класів поділяється на два підкласи, біблографічний клас має у
своєму складі десять підкласів. Як лінійну послідовність текстових блоків цю
словникову статтю можна представити у такому вигляді:
V(баяти) { HEAD{, }DERIVAT{;—}SLAVIA{;—}LANG1{;—}LANG2{.—}
BIBL{.—}COMP.
(24.13)
Розпишемо структурні елементи (класи і підкласи) для словникової статті з
заголовним словом абетка:
ECL1(абетка) { HEAD(абетка) { <абетка>;

ECL2(абетка) { DERIVAT(абетка) { <[абетло] Пі, абетний (заст.)
«елементарний»>;
ECL3(абетка) { LANG1(абетка) { <власне українська назва азбуки,
утворена за вимовою перших двох букв алфавіту (а, бе), очевидно, під впливом
назв азбука, альфабет і п. abecadło «тс.» (від вимови перших трьох букв a, be,
се)>;
ECL4(абетка) { BIBL(абетка) { <Sadn.—Aitz. VWb. I 42 >;
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ECL5(абетка) { COMP(абетка) { <Пор. азбука, алфавіт >.

Таким чином, у склад статті V(абетка) входять п’ять етимологічних класів:
реєстрового слова, клас дериватів, один мовний клас, бібліографічний клас та
один клас посилань. Класи не розподіляються на підкласи.
Словникова стаття V(абетка) подається такою лінійною послідовністю
текстових блоків:
(24.14)
V(абетка) { HEAD{, }DERIVAT{;—}LANG_CL{.—}BIBL{.—}COMP.
Розпишемо структурні елементи (класи і підкласи) для словникової статті з
заголовним словом абзац:
ECL1(абзац) { HEAD(абзац) { <абзац>;
ECL2(абзац) { SLAVIA(абзац) { <р. бр. абзац, болг. абзац, схв. абзац>;
ECL3(абзац) { LANG1(абзац) { <запозичення з німецької мови; нім. Absatz

«перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від дієслова absetzen
«відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-»,
спорідненого з гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити»,
пов’язаного з двн. sẹzzen, дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл.
saditi, укр. садити>;
ECL31(абзац) { LANG11(абзац) { <запозичення з німецької мови >;
ECL32(абзац) { LANG12(абзац) { <нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац»

є похідним від дієслова absetzen «відсувати, відставляти», утвореного з
префікса ab- «від-, з-», спорідненого з гот. af «від», лат. ab «тс.», і
дієслова setzen «садити», пов’язаного з двн. sẹzzen, дангл. sẹttan, англ. set
i спорідненого з пcл. saditi, укр. садити>;
ECL4(абзац) { BIBL(абзац) { <CIC 7; Фасмер І 56; Paul DWb 8, 10; Kluge—

Mitzka 705>;
ECL41(абзац) { BIBL1(абзац) { <CIC 7>;
ECL42(абзац) { BIBL2(абзац) { <Фасмер І 56>;
ECL43(абзац) { BIBL3(абзац) { <Paul DWb 8, 10 >;
ECL44(абзац) { BIBL4(абзац) { <Kluge — Mitzka 705>;
ECL5(абзац) { REF(абзац) { <Див. ще абажур, садити >;
ECL6(абзац) { COMP(абзац) { <Пор. обцас>.

Словникова стаття V(абзац) у своєму складі має шість класів: реєстрового
слова, клас слов’янських відповідників, один мовний клас, бібліографічний клас
та два класи посилань. Мовний клас складається із двох підкласів, а
бібліографічний – із чотирьох. Стаття V(абзац) подається такою лінійною
послідовністю текстових блоків:
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V(абзац) { HEAD{,—}SLAVIA{;—}LANG1{.—}BIBL{.—}REF{.—}COMP. (24.15)
У наведених прикладах підкласи входять до складу класів LANG та BIBL. Як
послідовності лінійних блоків ці структурні елементи можемо представити у
вигляді:
LANG2(баяти) { LANG21{; } LANG22{; }LANG23;

(24.16)

LANG1(абзац) { LANG11{; } LANG12;
BIBL(баяти) { BIBL1{; }BIBL2{; }BIBL3{; }BIBL4{; }BIBL5{; }BIBL6{; }BIBL7{; }
BIBL8{; }BIBL9{; }BIBL10;
(24.17)
BIBL(абзац) { BIBL1{; }BIBL2{; }BIBL3{; }BIBL4.
Для розподілу на підкласи використовується тільки один тип роздільника
{; }. Як правило, розподіляються на підкласи етимологічні класи двох типів:
мовний та бібліографічний. Але можливі випадки і для класів HEAD, DERIVAT
та SLAVIA. Класи посилань теж мають більш тонку структуру, яка аналізується
нижче.
Для прикладу 24.4 структура словникової статті має вигляд:
ECL1(андріяк) { HEAD(андріяк) { <[андріяк] «опій»>;
ECL2(андріяк) { LANG1(андріяк) { <походження неясне >.

Ця, мінімальна за структурою, стаття має у своєму складі клас реєстрового
слова і один мовний клас. Схема послідовності лінійних блоків із роздільниками у
цьому випадку має вигляд:
HEAD{,—}LANG1.

(24.18)

На основі проведеного аналізу можна визначити формальну процедуру
розподілу на класи та підкласи текстів словникових статей. Зауважимо, що весь
текст словникової статті оформлюється як один абзац, тобто розподіл
словникової статті – це розподіл тексту на абзаци, візуально абзаци
виокремлюються пробілами на початку першої строки, додатковим маркером
слугує жирний шрифт першого слова. Першим структурним елементом статті
завжди є клас заголовного слова. Він може від наступного класу за допомогою
одного з двох роздільників: <,> та <;—>. Якщо використано роздільник <,>, то
він однозначно визначає наступний етимологічний клас як клас дериватів (схеми
24.9 та 24.10); якщо використано роздільник <;—>, то наступним структурним
елементом може бути або клас слов’янських відповідників (схема 24.11), або
мовний клас (схема 24.14). Але клас SLAVIA ідентифікується за допомогою
унікальних комбінацій символів: на початку строки тексту, яка відповідає цій
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структурній одиниці, обов’язково ідуть кілька символів українського сучасного
алфавіту, які завершуються крапкою. Більш детально ці маркери аналізуються в
пункті 24.3. Мовний клас – обов’язковий структурний елемент: у тексті
обов’язково має бути роздільник <.—>, який ідентифікує мовний клас.
Роздільник <.—> також кваліфікує наступний після мовного класу структурний
елемент як бібліографічний клас або як один із класів посилань. Клас посилань
ідентифікується за допомогою послідовностей символів <Пор.> або <Див.> на
початку лінійного блоку.

24.2.3. Структура лівої частини словникової статті
(клас заголовного слова)
Для досягнення структурної єдності ми вважаємо, що клас заголовного
слова, тобто ліва частина словникової статті, як і кожний етимологічний клас,
може мати у своєму складі підкласи. Але як структурований текст ми будемо
розглядати тільки перший підклас, інші підкласи, якщо вони і є в тексті,
розглядаємо як неподільний рядок тексту, а змістовно – як коментар до першого
підкласу. Аналізуючи структуру лівої частини словникової статті, ми також
виявимо додаткові особливості знакової системи, яка застосовується як для
ідентифікації структурних елементів, так і для ідентифікації класу заголовного
слова.
Текст, який презентує ліву частину словникової статті, складається з таких
блоків: заголовний блок, блок ремарки, блок тлумачення, блок бібліографії.
Позначимо ці блоки відповідно БЛ_ЗАГ, БЛ_РЕМ, БЛ_ТЛУМ, БЛ_БІБ. Тоді ліву
частину можна подати у вигляді:
FБЛ_РЕМFБЛ_ТЛУМFБЛ_БІБ,
БЛ_ЗАГF

(24.19)

де F — роздільник, який відокремлює текстові блоки; для цього
використовується пробіл.
Обов’язковим є наявність заголовного блока, інші є факультативними. Як
ідентифікатори блока ремарки використовуються круглі дужки, тобто текст, у
круглих дужках, є блоком ремарки. Для ідентифікації блока тлумачення
використовуються кутові (друкарські) лапки. Ознакою бібліографічного блока є
велика літера, з якої починається слово чи послідовність слів, розділених комою.
Наведемо приклади текстів лівих частин словникових статей та їх структурування
за виділеними блоками (табл. 24.1). Для прикладів використовується таке саме
поліграфічне оформлення (шрифтова розмітка), як в оригінальному друкованому
тексті словника. Якщо якийсь із перелічених блоків в тексті лівої частини
відсутній, то в відповідній клітинці ставимо символ порожнього рядка H.
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Таблиця 24.1
№
1

Текст лівої частини
[баз2] (бот.) «бузина,
Sambucus nigra L.;
бузок, Syringa
vulgaris L.» Mak

БЛ_ЗАГ
[баз2]

БЛ_РЕМ
(бот.)

2

банда2 (заст.) «дім
розпусти» Пі
[банить] «важко
працювати» Л; — …
баран «самець вівці;
гребінь замету,
крижини; [вал або
колесо для
підтягування тягарів
Берл; залізна баба
ВеУг]»

банда2

(заст.)

[баюри] (у виразі
взяти на б. «взяти на
плечі, на шию») Ж
беркиць (вигук на
позначення
раптового падіння)

[баюри]

[ась-єк] «здається»
Ж, Ко
гай-гай (емоційний
вигук; вигук для
відгону яструба)
вряди-годи
Автоном (особове
ім’я)
Гурій

[ась-єк]

3
4

5

6

7
8

9
10
11

[банить]

H

Баран

H

беркиць

гай-гай

вряди-годи
Автоном

(у виразі взяти
на б. «взяти на
плечі, на шию»)
(вигук
на позначення
раптового
падіння)
H

БЛ_ТЛУМ
«бузина,
Sambucus
nigra L.;
бузок, Syringa
vulgaris L.»
«дім
розпусти»
«важко
працювати»
«самець вівці;
гребінь
замету,
крижини; [вал
або колесо
для
підтягування
тягарів Берл;
залізна баба
ВеУг]»
H

БЛ_БІБ
Mak

H

H

«здається»

Пі
Л
H

Ж

Ж, Ко

(емоційний
вигук; вигук для
відгону яструба)
H
(особове ім’я)

H

H

H
H

H
H

H

H

H

Гурій
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12

анти- (перша
частина складних
слів типу
антивоєнний,
антигромадський,
антинауковий,
антитіло, яка
самантично
відповідає
українському
префіксові проти-)

анти-

13

-ка (підсилювальна
частка при
прислівниках типу
тамка, теперка)

-ка

14

антропологія

антропологія

(перша частина
складних слів
типу
антивоєнний,
антигромадськи
й, антинауковий,
антитіло, яка
семантично
відповідає
українському
префіксові
проти-)
(підсилювальна
частка при
прислівниках
типу тамка,
теперка)
H

H

H

H

H

H

H

Текстовий блок БЛ_ЗАГ містить реєстрову одиницю (заголовне слово)
словникової статті, а також інформацію про наголоси, омонімію та належність до
лексичного складу літературної мови або діалекту. Належність до діалекту
ідентифікується наявністю квадратних дужок; відсутність дужок ідентифікує
слово як літературну норму. Омонімія фіксується за допомогою цифри у позиції
верхнього індексу. Заголовне слово представлене послідовністю символів
українського алфавіту. До множини реєстрових одиниць словника входять
особові імена та морфеми. Власне ім’я ідентифікується за допомогою великої
літери на початку заголовного слова, морфеми – за допомогою символу дефіса «-»
на початку, в кінці або і на початку і в кінці реєстрової одиниці. Крім того,
заголовним словом може бути і складене слово, як роздільник між словами в
складеному слові використовується також знак дефіс.
Заголовне слово розглядаємо як строку символів у певному алфавіті $UKR.
Цей алфавіт складається (враховуючи сказане вище) із символів літер сучасного
українського алфавіту (малих та великих), символу апострофа «‘» та символу
дефіса «-». Для опису наголошення множина символів алфавіту $UKR
доповнюється спеціальним символом «наголошування». Вважаємо, що цей
символ у заголовному слові міститься за тією літерою, яка наголошується; на роль
цього символу оберемо символ <c>. Розглядатимемо ліву частину як сукупність
параметрів реєстрового слова, які за певною формальною процедурою
оформлюються в лінійний текст (24.12). Введемо позначення:
Word(x) – знакове представлення заголовного слова x в символах описаного
вище алфавіту $UKR; (або $(x), коли це не веде до плутанини);

109

Omon(x) – ідентифікатор омонімії; параметр має числове значення 0, якщо
заголовне слово не омонімічне іншим заголовним словам, і набуває значення 1, 2,
…, якщо x має певні омоніми (у тексті словника омонімія ідентифікується
цифрою у позиції верхнього індексу);
Dialect(x) – ознака належності слова до діалектної лексики; параметр має
числове значення 1, якщо слово діалектне, і 0, якщо літературне (у тексті
словника ознакою діалектності слугують прямі дужки, у які взято заголовне
слово);
Note(x) – ремарка; значенням цього параметра є текст блока БЛОК_РЕМ;
Tlum(x) – тлумачення; значенням цього параметра є текст блока
БЛОК_ТЛУМ;
Bibl(x) – бібліографічний маркер; значенням цього параметра є текст блока
БЛОК_БІБ.
Позначимо сукупність параметрів заголовного слова через PAR(x). Таким
чином:
/(х0) { {x, A(x), PAR(x), S(HEAD_CL)}.
(24.20)
Проілюструємо параметризацію для нашого першого прикладу із таблиці
24.1 (текстові значення параметрів будемо подавати в кутових дужках):
PAR(баз) = {Word = <баз>,
Omon = 2,
Dialect = 1,
Note = <бот.>,
Tlum = <бузина, Sambucus nigra L.; бузок, Syringa vulgaris L.>, Bibl = <Mak>}

Перші два параметри (Word, Omon) віднесемо до форми представлення
заголовного слова, інші чотири (Dialect, Note, Tlum, Bibl) – до змісту. Відповідно
введемо позначення
PAR_F(x) { {Word(x0), Omon(x0)}
та
PAR_S(x0) { {Dialect(x0), Note(x0), Tlum(x0), Bibl(x0)}.
Як зазначалося, за першою групою заголовне слово параметризується
обов’язково, що і вимагає унікальність представлення форми кожного
заголовного слова (в словнику не може бути двох заголовних слів з однаковою
формою представлення). Тексти описової частини, які виступають значеннями
другої групи параметрів PAR_S(x0), можуть бути відсутні (у цьому випадку
відповідний параметр приймає значення порожнього рядка H). Тексти блоків
БЛОК_РЕМ та БЛОК_ТЛУМ можуть мати досить складну внутрішню структуру.
Проте на рівні моделі вони не структуруються, а розглядаються як неподільний
рядок тексту.
Зробимо ще кілька зауважень щодо символьної форми представлення
текстових параметрів. Описи NOTE та TLUM у знаковому представленні можуть,
як це видно на прикладах із таблиці 11.1, мати символи коми <,> та крапки з
комою <;>, які використовуються як роздільники етимологічних класів. Але
оскільки вони знаходяться усередині рядків, які мають відповідну однозначну
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ідентифікаційну ознаку, тобто є структурними елементами нижчого рівня, то для
ідентифікації класів вони не використовуються. Те саме стосується і символів
кутових лапок усередині структури NOTE та круглих дужок у cимвольному
представленні структури TLUM. Параметр BIBL може також у своєму
символьному складі мати знак коми <,>. Але за комою іде велика літера, що
включає цю кому до складу структурної одиниці BIBL. Великі літери після коми,
які зустрічаються в структурах NOTE та TLUM, теж не можуть використовуватися
для ідентифікації структурного елемента BIBL.
Аналіз символьного представлення x дозволяє поставити у відповідність
параметру Word(x) таку сукупність параметрів:
Word_proper_name(x) – параметр приймає числове значення 1, якщо
реєстрова одиниця є власним ім’ям, та 0, якщо ні (ознакою власного імені є
велика літера українського алфавіту на початку слова);
Word_morph(x) – параметр приймає числове значення 1, якщо реєстрова
одиниця є морфемою, та 0, якщо ні (ознака морфеми – знак дефіса на початку
або / та на кінці слова);
Word_comp(x) – параметр приймає числове значення 1, якщо реєстрова
одиниця є складеним словом, та 0, якщо ні (ознакою складеного слова є знак
дефіса усередині слова).
Всю сукупність цих параметрів позначимо PAR_Word(x)
PAR_Word(x) { {Word_proper_name(x), Word_morph(x), Word_comp(x)} (24.21)
Проілюструємо цю параметризацію на прикладах із таблиці 24.1
PAR_Word(баз) { {Word_proper_name=0, Word_morph=0, Word_comp=0},
PAR_Word(Автоном) { {Word_proper_name=1, Word_morph=0, Word_comp=0},
PAR_Word(анті-) { {Word_proper_name=0, Word_morph=1, Word_comp=0},
PAR_Word(-ка) { {Word_proper_name=0, Word_morph=1, Word_comp=0},
PAR_Word(вряди-годи) { {Word_proper_name=0,
Word_morph=0, Word_comp=1}.

Тепер можемо представити ліву частину детальніше, ніж у (24.13):
/(х) { {x, A(x), {PAR(x) { {PAR_F(x), PAR_S(x}}, S(HEAD_CL)},

(24.22)

де PAR_F(x) { {{Word(x), PAR_Word(x)}, Omon(x)}, PAR_S(x) { {Dialect(x),
Note(x), Tlum(x), Bibl(x)}.
Відповідна частина схеми (24.9) у випадку класу заголовного слова (лівої
частини словникової статті) може бути подана у вигляді
/(х)
(24.23)
HHEAD
PAR(x0)

HEAD

HPAR
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S(HEAD_CL)

Оператор HHEAD ставить у відповідність параметрам заголовного слова
лінійний блок тексту класу заголовного слова. Оператор HPARHEAD є обер-неним
до оператора HHEAD і відповідає формальній процедурі виокремлення параметрів
із тексту.
Ми будемо вважати, що оператор HHEAD має два різновиди:
1) H1HEAD ставить у відповідність заголовному слову та його параметрам
неподільну строку тексту S(HEAD_CL), виокремлену із тексту словникової статті;
2) H2HEAD є формальною процедурою, яка із параметрів заголовного слова
формує текст S(HEAD_CL), який має бути ідентичним відповідному
оригінальному тексту в словниковій статті.

24.2.4. Структура правої частини словникової статті
Такі структурні одиниці, як клас дериватів (DERIVAT), клас слов’янських
відповідників (SLAVI) та мовні класи (LANG_CL), які були нами віднесені до
правої частини словникової статті, містять опис генетичних зв’язків певного
слова (морфеми) української мови. Іншими словами, кожний з цих етимологічних
класів містить опис певного набору слів (словоформ), з якими встановлюється
етимологічний зв’язок заголовного слова словникової статті. Ці слова
називатимемо етимонами, що не суперечить значенню цього терміна у
мовознавстві. Такі структурні одиниці як бібліографічний клас (BIBL) та класи
посилань (REF та COMP) вважаємо службовими класами; у текстах цих класів
етимони не описуються.
Структура класу дериватів
Цей етимологічний клас може мати декілька підкласів, але як складену
структуру ми розглядаємо тільки перший з них, тобто якщо клас DERIVAT має
більше одного підкласу, то інші підкласи не структуруються, а розглядаються як
коментар до першого підкласу. Надалі ми будемо описувати структуру класу
DERIVAT як його першого підкласу.
Етимони етимологічного класу DERIVAT — слова української мови як
сучасні, так і застарілі. Текстовий рядок, який презентує мовний клас DERIVAT,
складається із лінійної послідовності текстових блоків (будемо позначати їх
БЛОК_УКРСЛ), у кожному із яких описується певний етимон:
DERIVAT = БЛ_УКРСЛ1Z...ZБЛ_УКРСЛiZ…ZБЛ_УКРСЛN

(24.23)

Роздільником Z тут є кома <,>.
Кожний із блоків, згідно зі змістом опису українського слова, може мати у
своєму складі такий набір текстових підблоків:
БЛ_УКРСЛi = ПБЛ_МовДопWПБЛ_СлWПБЛ_ТлумWПБЛ_РемWПБЛ_Бібл
Роздільником W тут є пробіл.
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(24.24)

Підблоки (ПБЛ_МовДоп, ПБЛ_Слово, ПБЛ_Тлум, ПБЛ_Рем, та ПБЛ_Біб)
ідуть у тій послідовності, в якій вони, як правило, розташовані в тексті блока.
Обов’язковим серед них є тільки блок ПБЛ_Слово. Кожний підблок має унікальну
ознаку, згідно з якою він однозначно ідентифікується.
Наведемо кілька прикладів, які достатньо повно відображають структуру
класу дериватів.
DERIVAT(баба) = <баби (бот.) «полуниці, Fragaria collina» Mak, [бабешки]
«нутрощі тварин», [бабіех] «жмут злиплої вовни на вівці» Л, [бабка] «ріжки
(головня на колосках) ВеНЗн; латаття Мак», [бабки] «сорт слив (округлих
скороспілих)» ВеНЗн, [бабки] «кульбаба», [бабовка] (бот.) «ряст, Corydalis
ligitata» НЗ УжДУ 26, [бабоха] «велика квасоля» ВеНЗн, [бабуля] «булька,
пухир» ВеБ, [бабур] «пуголовок» Л, [бабухатий] «пузатий»>
Таблиця 24.2
№

БЛ_УКРСЛ

1

баби (бот.)
«полуниці,
Fragaria
collina»
Mak
[бабешки]
«нутрощі
тварин»
[бабіех]
«жмут
злиплої
вовни
на вівці» Л
[бабка]
«ріжки
(головня на
колосках)
ВеНЗн;
латаття
Мак»
[бабки]
«сорт слив
(округлих
скороспілих)
» ВеНЗн
[бабки]
«кульбаба»
[бабовка]
(бот.) «ряст,
Corydalis

2

3

4

5

6
7

ПБЛ_
МовДоп
H

ПБЛ_Сл

ПБЛ_Тлум

ПБЛ_Р
ем
(бот.)

ПБЛ_Бібл

баби

«полуниці,
Fragaria collina»

H

[бабешки]

«нутрощі
тварин»

H

H

H

[бабіех]

«жмут злиплої
вовни на вівці»

H

Л

H

[бабка]

«ріжки (головня
на колосках)
ВеНЗн; латаття
Мак»

H

H

H

[бабки]

«сорт слив
(округлих
скороспілих)»

H

ВеНЗн

H

[бабки]

«кульбаба»

H

H

H

[бабовка]

«ряст, Corydalis
ligitata»

(бот.)

НЗ УжДУ 26
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Mak

8

9

10

ligitata» НЗ
УжДУ 26
[бабуля]
«булька,
пухир» ВеБ
[бабур]
«пуголовок»
Л
[бабухатий]
«пузатий»

H

[бабуля]

«булька, пухир»

H

ВеБ

H

[бабур]

«пуголовок»

H

Л

H

[бабухатий]

«пузатий»

H

H

DERIVAT(арфа) = арфіст, заст. арф’яр, арф’ярка, арф’янка, [гарфа], ст. арфа
(XVII ст.)
Таблиця 24.3
№

БЛ_УКРСЛ

1
2
3
4
5
6

Арфіст
заст. арф’яр
арф’ярка
арф’янка
[гарфа]
ст. арфа (XVII ст.)

ПБЛ_
МовДоп
H
заст.
H
H
H
ст.

ПБЛ_Сл

ПБЛ_
Тлум
H
H
H
H
H
H

арфіст
арф’яр
арф’ярка
арф’янка
[гарфа]
арфа

DERIVAT(Арихип) = ст. Архіппъ «начальникъ
преложоны(й) на(д) ко(н)ми» (1627)

коні(й),

ПБЛ_Рем
H
H
H
H
H
(XVII ст.)
конюшїй,

ПБЛ_
Бібл
H
H
H
H
H
H
або
Таблиця 24.4

№

БЛ_УКРСЛ

1

ст. Архіппъ
«начальникъ коні(й),
конюшїй, або
преложоны(й) на(д)
ко(н)ми» (1627)

ПБЛ_
МовДоп
ст.

ПБЛ_Сл

ПБЛ_Тлум

Архіппъ

«начальникъ коні(й),
конюшїй, або
преложоны(й) на(д)
ко(н)ми»

ПБЛ_Р
ем
(1627)

ПБЛ_
Бібл

Текст підблока ПБЛ_Слово містить знакове представлення етимона, а також
інформацію про наголоси (якщо це вважається за доцільне) та належність до
діалектної /літературної лексики. Ознакою цього підблока є використання
курсивного шрифту. Ознакою діалектного слова є прямі дужки, в які береться
етимон.
За аналогією із заголовним словом, етимон розглядаємо як рядок символів у
певному алфавіті ADER. Цей алфавіт складається з двох підмножин символів:
алфавіту AUKR, у якому представляється заголовне слово, та алфавіту AЗАСТ, який
містить застарілі символи, що не використовуються у сучасній українській мові:
ADER = AUKR  AЗАСТ.
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Текст підблока ПБЛ_МовДоп описує етимон з точки зору діахронії,
використовується для опису тільки одна словоформа з крапкою наприкінці, в
загальному випадку це <ст.> (старе) або <заст.> (застаріле). Ідентифікатором
цього блока є символ крапки <.>.
Ідентифікатором підблока ПБЛ_Рем є круглі дужки, в яких міститься текст.
Зазначимо, що цей підблок, який ми кваліфікуємо як ремарку, може іти як перед
блоком тлумачень ПБЛ_Тлум, так і після нього. Після тлумачення текст ремарки
іде, як правило, у тому випадку, якщо він означає дату фіксації етимона у
письмових джерелах. Цей різновид ремарки має свої формальні ознаки, але ми не
розрізняємо типу ремарки.
Ідентифікатором блока ПБЛ_Тлум є друкарські кутові лапки «». В тексті
цього підблока дається стисле тлумачення слова.
Текст підблока ПБЛ_Біб містить бібліографічні позначки. Ідентифіка-тором
тексту є перша велика літера у послідовності символів.
Позначимо українські слова, які описані у цьому класі, через di. З кожним di
зіставляємо певну сукупність параметрів PAR(di) або PARi.
Введемо позначення для параметрів, які входять до складу PAR(di):
Word(di) — знакове представлення етимона в символах описаного вище
алфавіту ADER; алфавіт ADER, у якому представлено етимон, надалі позначатимемо
A(d).
Dialect(di) — ознака приналежності слова до діалектної лексики;
D_Mark(di) — ремарка діахронії;
Tlum(di) — тлумачення;
Note(di) — ремарка;
Bibl(di) — бібліографічний маркер.
Розглянемо зміст кожного з цих структурних елементів.
Значенням параметра Word(di) є послідовність символів, яка подається
курсивним шрифтом у тексті підблока ПБЛ_СЛ.
Параметр Dialect(di) приймає числове значення 1, якщо в тексті підблока
ПБЛ_СЛ є квадратні дужки, і 0, якщо дужок немає. Тобто Dialect(di)=1, якщо
слово діалектне, і Dialect(di)=0, якщо відноситься до літературної норми.
Значеннями параметрів D_Mark(di), Tlum(di), Note(di), Bibl(di) є тексти
відповідних блоків ПБЛ_МовДоп, ПБЛ_Тлум, ПБЛ_Рем, ПБЛ_Библ.
Розподілимо параметри за двома групами: ті, що відповідають за форму
етимона, однозначно його визначають, і ті, що відносяться до змістової його
інтерпретації. У випадку етимологічного класу DERIVAT знакове представлення
етимона, параметр Word(di), забезпечує унікальність кожного етимона даного
класу. Позначимо через PAR_F(di) формальну складову параметрів етимона, а
через PAR_F(di) – змістову складову:
PAR(di) { {PAR_F(di), PAR_S(di)},
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(24.25)

PAR_F(di) { {Word(di)},
PAR_S(di) { {Dialect(di), D_Mark(di), Tlum(di), Note(di), Bibl(di)}
Сукупність PAR(di) для всіх етимонів di етимологічного класу DERIVAT
назвемо етимон-структурою цього класу і позначимо ETYM(DERIVAT):
TYM(DERIVAT) { {PAR(di), i = 1, 2, … N(x)],

(24.26)

де N(x) – кількість етимонів у класі DERIVAT словникової статті із заголовним
словом x.
Вважатимемо, що порядок слідування елементів етимон-структури
відповідає тому порядку слідування фонетичних та словотвірних відповідників у
тексті словникової статті.
Редукованою
етимон-структурою
ETYM_F(DERIVAT)
вважатимемо
сукупність формальних складових параметрів етимона:
ETYM_F(DERIVAT) { {PAR_F(di), i = 1, 2, … N(x)],

(24.27)

Структуру етимологічного класу DERIVAT подамо у вигляді:
DERIVAT { {ETYM(DERIVAT), A(d), S(DERIVAT)}.

(24.28)

Діаграма (12.2) у випадку класу DERIVAT набуває вигляду:
DERIVAT

HS(DERIVAT)
ETYM(DERIVAT)

S(DERIVAT)
(24.29)
HETYM(DERIVAT)
Оператор HS(DERIVAT) ставить у відповідність етимон-структурі, тобто
сукупності етимонів та їх параметрів, лінійний блок тексту етимологічного класу
DERIVAT. Оператор HETYM(DERIVAT) є оберненим до оператора HS(DERIVAT) і відповідає
формальній процедурі виокремлення параметрів етимонів з їхнього текстового
представлення.
Як і у випадку класу заголовного слова, ми вважаємо, що оператор
HS(DERIVAT) має два різновиди:
1) H1S(DERIVAT) ставить у відповідність етимон-структурі неподільний рядок
тексту S(DERIVAT), яка виокремлена із тексту словникової статті.
2) H2S(DERIVAT) є формальною процедурою, яка із параметрів етимонів
етимологічного класу DERIVAT формує текст S(DERIVAT), який має бути
ідентичний відповідному оригінальному тексту у словниковій статті.
Введення цих операторів зумовлено тим, що незважаючи на те, що аналіз
словникових статей підтверджує достатню регулярність структури тексту
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етимологічного класу DEREVAT, проте зустрічаються словникові статті, в яких
формальна побудова зазначеної структури є проблематичною.
Структура класу слов’янських відповідників
Етимологічний клас SLAVIA також може мати декілька підкласів. Лише
перший із підкласів ми аналізуємо як складену структуру, інші підкласи,
аналогічно класу DERIVAT, будемо вважати неподільним рядком тексту, а
змістовно – як коментар до першого підкласу.
Етимони класу SLAVIA – це слова (або морфеми, рідко словосполучення) із
слов’янських мов, а також слов’янських діалектів і наріч. Текстовий рядок, який
представляє етимологічний клас, складається із лінійної послідовності текстових
блоків (ці блоки позначаємо символом БЛ_СЛСЛ «блок слов’янського слова»), в
кожному з яких описується певний етимон:
(24.30)
SLAVIA { БЛ_СЛСЛ1\…\БЛ_СЛСЛi\…\БЛ_СЛСЛN(x)
Роздільником \ між блоками тут є кома <,>, як і для класу DERIVAT.
Структура тексту цього класу ізоморфна структурі тексту класу DERIVAT,
тому ми використовуємо єдину систему позначень для тих самих структурних
елементів.
Кожний із блоків, згідно зі змістом опису слов’янського слова, може мати у
своєму складі такий набір текстових підблоків:
БЛ_СЛСЛi = ПБЛ_МовgПБЛ_МовДопgПБЛ_СлgПБЛ_ТлумgПБЛ_Рем (24.31)
Роздільником g тут є пробіл, як і для розділення підблоків у тексті класу
DERIVAT.
Підблоки (ПБЛ_Мов «підблок мовної ознаки», ПБЛ_МовДоп «підблок
ремарки до мовної ознаки», ПБЛ_Сл «підблок слов’янського слова», ПБЛ_Тлум
«підблок тлумачення» та ПБЛ_Рем «підблок ремарки») ідуть у тій послідовності,
в якій вони, як правило, розташовані в тексті блока.
Обов’язковими серед них є, на відміну від класу DERIVAT, два підблоки –
ПБЛ_Мов та ПБЛ_СЛ.
Кожний підблок має унікальну ознаку, згідно з якою він ідентифікується.
Наведемо кілька прикладів текстів, які достатньо повно відображають
структуру класу SLAVIA. Текст класу подаємо в повному обсязі, меншим
шрифтом та в кутових дужках. Розподіл за блокам та підблоками подаємо у
вигляді таблиці. Якщо підблок відсутній, у відповідній клітинці подано символ
порожнього рядка H. Стовпчики таблиці, які містять обов’язкові підблоки,
позначаємо сірим фоном.
SLAVIA(агел2) = <р. заст. а#ггел, бр. [га#гыль], цсл. аггелъ «ангел; злий дух»>.
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Таблиця 24.5
№

БЛ_СЛСЛ

1
2
3

р. заст. а#ггел
бр. [га#гыль]
цсл. аггелъ «ангел;
злий дух»

ПБЛ_Мов ПБЛ_МовДо
п
р.
заст.
бр.
H
цсл.
H

ПБЛ_Сл

ПБЛ_Тлум

ПБЛ_Рем

а#ггел
H
[га#гыль]
H
аггелъ
«ангел; злий дух»

H
H
H

SLAVIA(аги#) = п. a hyi «геть» (вигук, яким відганяють собак);
Таблиця 24.6
№
1

БЛ_СЛСЛ

ПБЛ_Мов ПБЛ_МовД ПБЛ_Сл
оп
п. a hyi «геть» (вигук,
п.
a hyi
H
яким відганяють
собак)

ПБЛ_Тлум
«геть»

ПБЛ_Рем
(вигук, яким
відганяють
собак)

Дамо змістову характеристику кожного з підблоків та визначимо ті ознаки,
які дозволяють однозначно ідентифікувати кожний підблок у тексті блока.
Текст підблока ПБЛ_Мов визначає мовну належність етимона. Його текст
формується із декількох символів сучасного українського алфавіту з
обов’язковою крапкою наприкінці послідовності. Всі можливі комбінації цих
символьних послідовностей задаються у списку «скорочень назв мов, наріч і
діалектів», які у друкованій версії словника подаються на початку першого тому.
Ідентифікатором слугує наявність кінцевої крапки у символьному представленні
підблока, який обов’язково іде на початку текстового блока БЛ_СЛСЛ.
Текст підблока ПБЛ_МовДоп описує етимон переважно з точки зору
діахронії, як і у класі DERIVAT. Форма тексту, як і для підблока ПБЛ_Мов,
ідентифікує цей підблок за такими ознаками: а) крапка наприкінці; б) підблок
завжди іде за підблоком ПБЛ_Мов; в) всі комбінації символів сучасного
українського алфавіту, які входять до тексту цього під блока, можуть бути
вилучені зі списку «скорочень ремарок» і не одна із комбінацій цих символів не
збігається зі списком мовних скорочень.
Текст підблока ПБЛ_Сл, як і у випадку класу DERIVAT, містить знакове
представлення етимона, інформацію про наголоси (якщо лексикограф уважає це
за доцільне) та належності до діалектної або літературної лексики. Ознакою
діалектного слова слугують прямі дужки. Якщо мова етимона використовує
кирилицю, то відповідний текст подається курсивом, якщо латиницю, то прямим
шрифтом. Ми ідентифікуємо підблок як ПБЛ_Сл, якщо він безпосередньо іде
після
підблока
ПБЛ_Мов
або
за
послідовністю
із
підблоків
ПБЛ_Мов + ПБЛ_МовДоп.
Ідентифікатором підблока ПБЛ_Тлум є друкарські кутові лапки «». Як і для
попередніх класів, у тексті цього підблока подається стисле тлумачення етимона.
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Ідентифікатором підблока ПБЛ_Рем є круглі дужки. Як і для класів
DERIVAT та HEAD_WORD, зміст текстів цього блока може бути різним, кожний
різновид ремарки має свої формальні ознаки, але ми не розрізнятимемо типів
ремарок.
Відносно змісту підблока ПБЛ_Тлум вважаємо за необхідне зробити таке
зауваження. У лапках може бути поміщений символьний рядок <тс.>. Це означає,
що цей етимон тлумачиться так само, як і той попередній етимон, який має
тлумачення, відмінне від <тс.>, причому дія цієї позначки не обмежується певним
класом, а працює у межах усієї статті. Наведемо приклад таких текстів:
SLAVIA(бе#нкарт) = бр. [бэнка#рт] «байстрюк», ба#нкарт «тс.», п bękart
«байстрюк, хлопчисько», ч. [panchart] «байстрюк», ст. pankhart, слц. [pankhart],
нл. bańkart, схв. pankert «тс.».
SLAVIA(агро-) = р. болг. м. агро-, бр. агра-, п. ч. слц. вл. слн. agroSLAVIA(а#гнець) = р. бр. болг. діал. м. агнець, др. агньць, схв. агнец;
SLAVIA(а#стра) = р. а#стра, а#стер (XVIII ст.), бр. болг. а#стра, п. aster,
jaster, рідк. astr, astra, ч. слц. astra, вл. asterka, нл. aster, слн. astra «тс.»

Позначимо через SL множину всіх етимонів (слів, морфем та
словосполучень слов’янських мов), які описуються в етимологічному класі
SLAVIA, через si – окремий етимон цього класу: SL = {si, i=1, 2, ...., N(x)}. З
кожним si зіставляємо певну сукупність параметрів PAR(si), які можемо
виокремити на підставі проаналізованого тексту.
Введемо позначення для параметрів, які входять до складу PAR(si).
L_Mark(si) – маркер мовної належності;
Word(si) – знакове представлення етимона;
Note_L_Mark(si) – ремарка до маркера мовної належності L_Mark(si);
Dialect(si) – ознака належності етимона до діалектної лексики;
Tlum(si) – тлумачення;
Note(si) – ремарка до знакового представлення етимона Word(si).
Параметр Dialect(si) приймає числове значення 1, якщо текст підблока
ПБЛ_СЛ містить квадратні дужки, і 0, якщо дужок немає Іншими словами,
Dialect(si) = 1, якщо етимон є діалектним словом, і Dialect(si) = 0, якщо етимон
відноситься до літературної норми.
Параметр Word(si) як значення приймає текст блоку ПБЛ_СЛ без
квадратних дужок.
Параметри L_Mark(si), Note_L_Mark(si), Tlum(si), Note(si) як значення
приймають відповідно тексти підблоків ПБЛ_Мов, ПБЛ_МовДоп, ПБЛ_Тлум,
ПБЛ_Тлум, ПБЛ_Рем.
Як і для попередніх класів, розподілимо параметри на дві групи: ті
параметри, що відповідають за форму етимона, тобто однозначно його
визначають, і ті, які будемо вважати описом етимона. У випадку етимологічного
класу SLAVIA унікальність етимона забезпечують обов’язкові параметри
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L_Mark(si) та Word(si). Інші чотири параметри (Note_L_Mark(si), Dialect(si),
Tlum(si), Note(si)) віднесемо до змісту.
У випадку класу SLAVIA введемо ще один структурний елемент – алфавіт, у
якому представлений кожний етимон.
Позначимо через LANGSLAVIA множину всіх можливих значень параметра
L_Mark(si): LANGSLAVIA = {li, i = 1, 2, ..., NSLAVIA}, NSLAVIA – кількість слов’янських
мов, наріч і діалектів, з якими встановлюється генетичний зв’язок в етимологічному класі SLAVIA. Зрозуміло, що кожний L_Mark(si)  LANGSLAVIA.
Кожний алфавіт ґрунтується на алфавіті тієї мови, до якої належить етимон,
але розширюється за рахунок введення фонетичних символів. Набір символів у
кожному алфавіті визначається значенням маркера мовної належності, тому
будемо позначати алфавіт через A(L_Mark)i, i = 1, 2, ..., NSLAVIA. Зауважимо, що до
складу кожного алфавіту входить символ дефісу <-> для позначення морфеми;
якщо етимон належить до мови з кириличним письмом, то до алфавіту вводимо
окремий символ на позначення наголосу.
Сукупність усіх алфавітів, у яких представлені слов’янські відповідники у
класі SLAVIA, позначаємо A(SLAVIA) =  A(L_Mark)i.
Позначимо через PAR_F(si) формальну складову параметрів етимона, через
PAR_S(si) – його змістову складову:
PAR_F(si) { {L_Mark(si), Word(si), A(L_Mark)i}

(24.32)

PAR_S(si) { {Note_L_Mark(si), Dialect(si), Tlum(si), Note(si)} (24.33)
PAR(si) { {PAR_F(si), PAR_S(si)}

(24.34)

Сукупність PAR(si) для всіх етимонів si етимологічного класу SLAVIA
назвемо етимон-структурою цього класу і позначимо ETYM(SLAVIA):
ETYM(SLAVIA) { {PAR(si), i = 1, 2, … NSLAVIA],

(24.35)

де NSLAVIA – кількість етимонів у класі SLAVIA.
Вважаємо, що порядок слідування елементів етимон-структури відпо-відає
порядку слідування слов’янських відповідників у тексті етимологічного класу.
Редукованою
етимон-структурою
ETYM_F(SLAVIA)
є
сукупність
формальних складових параметрів етимона:
ETYM_F(SLAVIA) { {PAR_F(si), i = 1, 2, … NSLAVIA].

(24.36)

Структуру етимологічного класу SLAVIA можемо представити таким чином
DERIVAT { {ETYM(SLAVIA), A(SLAVIA), S(SLAVIA)}.
Діаграма (24.2) у випадку класу DERIVAT представляється у вигляді:
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(24.37)

SLAVIA
HS(SLAVIA)
ETYM(SLAVIA)

S(SLAVIA)

(24.38)

HETYM(SLAVIA)
Оператор HS(SLAVIA) ставить у відповідність етимон-структурі, тобто
сукупності параметрів етимонів, лінійний блок тексту етимологічного класу
SLAVIA. Оператор HETYM(SLAVIA) є оберненим до оператора HS(SLAVIA) і відповідає
формальній процедурі виокремлення параметрів етимонів із тексту.
Як і у випадку інших класів, вважаємо, що оператор HS(LAVIA) має два
різновиди:
1) H1S(LAVIA) ставить у відповідність етимон-структурі неподільний рядок
тексту S(SLAVIA), виокремлений з тексту словникової статті.
2) H2S(SLAVIA) є формальною процедурою, яка із параметрів етимонів
етимологічного класу DERIVAT формує текст S(DERIVAT), ідентичний
відповідному оригінальному тексту в словниковій статті.
Введення цих операторів зумовлено міркуваннями, аналогічними для класу
DERIVAT.
Структура мовного класу
Проаналізовані вище етимологічні класи мають регулярну текстову
структуру – для них можливо (за поодинокими винятками) побудувати формальну
процедуру розкладання на текстові підблоки, які становлять параметри
відповідних етимон-структур. Тексти етимологічних класів типу «мовний клас»
синтаксично оформлені як речення. Тому лінійні фрагменти тексту, які ми
ставимо у відповідність структурі, що формально репрезентує генетичні зв’язки
заголовного слова словникової статті, знаходяться у тексті на місці, зумовленому
синтаксичною структурою відповідного речення. Але кожний такий фрагмент має
тільки йому властиві формальні ознаки, ґрунтуючись на яких, можливо
побудувати формальну процедуру виокремлення складових етимон-структур. Ми
будуємо етимон-структуру для кожного підкласу мовного класу.
В загальному випадку мовний клас типу LANG_CL складається з декількох
підкласів. Позначимо через LANGij (j = 1, 2, …Nj) підклас певного класу LANGi.
Через Zij позначимо множину етимонів, з якими встановлюється етимологічний
зв’язок у цьому підкласі: Zij = {zk, k= 1, 2, nj}. Якщо підклас містить текст, у
якому неможливо за усталеною формальною процедурою виокремити жодний
етимон, то цей підклас будемо вважати виродженим і для нього Zij=. З кожним
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етимоном зіставляються певні параметри. Аналіз текстів словникових статей
дозволив виділити три такі параметри, для яких введемо позначення:
L_Mark(zk) – ідентифікатор мови;
Word(zk) – знакове представлення етимона;
Tlum(zk) – тлумачення.
Проілюструємо сказане на прикладі словникової статті із заголовним
словом абзац. У цій статті тільки один мовний клас відноситься до типу
LANG_CL, і він складається із двох підкласів:
LANG_SCL11 = <запозичення з німецької мови>
LANG_SCL12 = <нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від
дієслова absetzen «відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-»,
спорідненого з гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити»,
пов’язаного з двн. sẹzzen, дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл. saditi,
укр. садити>

Зміст кожного параметра збігається зі змістом відповідних параметрів класу
SLAVIA. Візуально в тексті словникової статті етимони – це послідовності
символів латинського алфавіту з відповідними діакритичними знаками.
Перший підклас вироджений, тобто Z11 = , а для другого підкласу маємо
одинадцять етимонів:
Z12 = {Absatz, absetzen, ab-, af, ab, setzen, sẹzzen, sẹttan, set, saditi, садити}.

Етимони розташовані у тому порядку, в якому вони з’являються у тексті
їхнього підкласу. Цей порядок має етимологічний зміст, оскільки спочатку в
тексті, як правило, подається найпізніший за часом етимон, а найдавніший – у
кінці тексту.
Визначимо параметри для кожного етимона підкласу LANG12 :
z1

L_Mark
нім.

Word
Absatz

z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z10
z11

нім.
нім.
гот.
лат.
лат.
двн.
дангл.
англ.
псл.
укр.

absetzen
abaf
ab
setzen
sẹzzen
sẹttan
set
saditi
садити

Tlum
«перерва, пауза, уступ,
абзац»
«відсувати, відставляти»
«від-, з-»
«від»
«тс.»
«садити»
H
H
H
H
H

Розкриємо зміст кожного параметра.
Параметр L_Mark ідентифікує мовну належність етимона. Для ЕСУМ всі
можливі значення цього параметра установлені. У паперовій версії ЕСУМ перелік
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цих значень наводиться як список «скорочень назв мов, наріч і діалектів»;
основний (первісний) список наводиться у першому томі, додаткові списки, які
розширюють первісний, наводяться на початку кожного тому (якщо в цьому є
необхідність). Наведемо повні назви мов для нашого прикладу: нім. – німецька,
гот. – готська; лат. – латинська, двн. – давньоверхньонімецька, дангл. –
давньоанглійська (англосаксонська); англ. – англійська; псл. – праслов’янська;
укр. – українська.
Ми позначимо через LANG множину всіх можливих значень параметра
L_Mark: LANG = {li, i = 1, 2, ..., NL}, L_Mark  LANG. NL – кількість мов (у тому
числі наріч і далектів), зі словоформами яких в ЕСУМ встановлюється
генетичний зв’язок. Кожен підклас мовного класу LANG запроваджує свою
підмножину мовних значень, яку будемо позначати Lang(LANGij), або Langij, якщо
зрозуміло, про який підклас якого класу йдеться. Підмножину мовних значень
класу LANGi позначаємо Lang(LANGi), або Langi. Очевидно, що Langij 
Langi  LANG, Langi =  Langij. Для розглядуваного типу мовного класу не
встановлюються обмеження для параметра L_Mark: цей параметр може набувати
будь-якого значення із множини LANG.
Кожний етимон представляється словом у певному алфавіті. Оскільки набір
символів в алфавіті визначається значенням ідентифікатора мови, то
позначатимемо алфавіт для кожної мови D(li), або Di, якщо зрозуміло, про яку
мову йдеться. Відзначимо, що алфавіт D(li) не є алфавітом якоїсь писемної мови, а
репрезентує певний фонетичний алфавіт для відображення фонемного складу
етимона. Позначимо через A множину символів, за допомогою яких
відтворюються словоформи усіх етимонів у ЕСУМ. Зрозуміло, що A = D(li).
Через AT позначимо множину спеціальних символів, за допомогою яких
відзначається, наприклад, те, що певна словоформа реконструйована (символ «*»
на початку етимона) або етимон є морфемою (символ «-» на початку і/або в кінці
етимона). Ці символи входять до складу кожної множини D(li): AT  A. Множина
AT може бути розширена за рахунок виявлених додатково спеціальних символів,
або якщо буде вважатися за доцільне певні символи алфавіту A віднести також до
спеціальних.
Унікальність кожного етимона визначається двома параметрами —
ідентифікатором мови L_Mark і знаковим представленням етимона Word. Мається
на увазі, що етимони з однаковим символьним представленням можуть мати різну
мовну належність, або етимони з одним значенням параметра L_Mark мають різні
символьні представлення. Ці два параметри обов’язково повинні бути визначені
для кожного етимона. В тексті словникової статті елемент, який ідентифікує мову,
в загальному випадку передує етимону. Але у наведеному прикладі етимони
absetzen та setzen не мають явно визначеного ідентифікатора мови. Параметр
L_Mark у цьому випадку набуває значення відповідного параметра попереднього
етимона. Це правило рекурсивне, тобто якщо в тексті підкласу виокремлюється
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низка етимонів без мовної параметризації, то L_Mark набуває значення
відповідного параметра того останнього етимона, для якого ідентифікація мови
була явно вказана у тексті. Визначене правило не суперечить побудові тексту
словникової статті: якщо якась ознака, яку ми розглядаємо як параметр, є
однаковою для послідовності етимонів, то у лінійному тексті працює правило
«згортки», тобто розробляється така форма представлення тексту, щоб ця ознака
не повторювалася, але однозначно зіставлялася з відповідним словом. Далі ми
будемо ототожнювати етимон з його символьним представленням, якщо параметр
Word однозначно визначає етимон у тексті.
Ґрунтуючись на викладеному, робимо висновок: параметри L_Mark та Word
завжди експліковані в тексті розглядуваного підкласу, якщо цей підклас не
вироджений, тобто має етимони.
Що стосується інших параметрів, то їх наявність в тексті факультативна.
Найчастіше текст підкласу містить тлумачення. Фрагмент тексту, що є значенням
параметра Tlum, ідентифікується за допомогою кутових лапок: увесь текст, який
міститься в кутових лапках, незалежно від структури, є значенням цього
параметра. Тлумачення співвідноситься з тим етимоном, за яким воно
безпосередньо іде.
Проілюструємо параметризацію етимонів на прикладі словникової статті із
заголовним словом абетка. У цій статті теж тільки один мовний клас відноситься
до типу LANG і складається з одного підкласу:
LANG11 = <власне українська назва азбуки, утворена за вимовою перших двох
букв алфавіту (а, бе), очевидно, під впливом назв азбука, альфабет і п.
abecadło «тс.» (від вимови перших трьох букв a, be, се)>;
Z1 = Z11 = {азбука, альфабет, abecadło}.

Визначимо параметри для кожного етимона:
z1
z2
z3

L_Mark
укр.
укр.
п.

Word
азбука
альфабет
abecadło

Tlum

«тс.»

Виділені етимони не мають явно експлікованого в тексті обов’язкового
параметра L_Mark(zk), але для цих випадків діє загальне правило: якщо
словоформа представлена фрагментом тексту в курсивному накресленні і не має
відповідної мовної ідентифікації, то мовний параметр набуває значення «укр.».
Іншими словами, сам спосіб шрифтового оформлення етимона визначає його
мовну належність.
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Структура бібліографічного класу
Для бібліографічного класу будується своя система параметрів, яка відбиває
його специфіку. Цей клас містить інформацію про праці, в яких розглядається
етимологія відповідного українського слова чи пов’язаних з ним слів інших мов.
Структурно він розкладається на підкласи: один підклас — одна праця (схема
24.13). Текст підкласу достатньо строго формалізований; він складається з
індексної частини (позначаємо її Bibl_index) та уточнювальної частини
(Bibl_number). Індексна частина – це унікальна послідовність символів, якою
кодується праця; усі бібліографічні індекси з їх розшифровкою наводяться в
«Бібліографічних скороченнях» на початку кожного тому. Уточнювальна частина
– це покажчик усередині окремої праці (том, сторінка тощо). Обидва параметри
виокремлюються із тексту підкласу певною формальною процедурою. Ми
додаємо ще один параметр – маркер мовної належності тексту відповідної праці
(позначається Bibl_lang). Для значень використовуються скорочення назв мов.
Приклади бібліографічних описів:
Sadn.—Aitz. VWb. — Sadnik L., Aitzetmüter R. Handwörterbuch zu den
altkirchenslavischen texten. Heidelberg, 1955.
СІС — Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничук. К., 1974.
Фасмер = Фасмер—Трубачёв
Фасмер—Трубачёв — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
Т. 1—4. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачёва.
Kluge — Mitzka — Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprahe. 16.
Aufl. Berlin, 1953.
Paul DWb. — Paul H. Deutsches Wörterbuch. 5. Aufl. Halle (Saale), 1956.

Для бібліографічного підкласу будуємо свою систему параметрів, яка
відображає його специфіку.
BIBL { <Sadn. — Aitz. VWb. I 42>;
IND(BIBL) { {<нім.>, < Sadn. — Aitz. VWb.>};
BIBL { <CIC 7; Фасмер І 56; Paul DWb 8, 10; Kluge — Mitzka 705>;
IND(BIBL) { {{<укр.>, <CIC>}, {<р.>, <Фасмер>}, {<нім>, <Paul DWb>},
{<нім.>, <Kluge — Mitzka>}}.

Структура класу посилань
Змістовно словникова стаття може мати дві структурні одиниці, які
розглядаються як клас посилань. Це посилання типу «Див. ще» та посилання типу
«Пор.». За допомогою цих структурних одиниць організуються міжстатейні
зв’язки словника, які реалізують певні етимологічні зв’язки між заголовними
словами відповідних статей.
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Посилання типу «Див. ще» організує зв’язок реєстрового слова певної статті з
етимологічно пов’язаним з ним заголовним словом іншої словникової статті, де
подається глибока етимологія, спільна для обох заголовних слів123.
Посилання типу «Пор.» є зворотним до посилання типу «Див. ще»124:
Наявність посилання «Пор.» організує зв’язок зі словниковою статтею, де дається
менш глибока етимологія.
Зауважимо, що для словникових статей не витримується правило парності
посилань, тобто, якщо словникова стаття має посилання типу «Див. ще», то
необов’язково відповідна стаття має зворотне посилання типу «Пор.», і навпаки.
Детальний аналіз парності посилань для всього корпусу словника може бути
завданням для обчислювального експерименту.
Загальна структура тексту класу посилань має такий вигляд:
ІДЕНТ_ПОСZ
Z0БЛОК_ЗАГ1Z1...БЛОК_ПОСiZi... ZN-1БЛОК_ПОСN,
де ІДЕНТ_ПОС є ідентифікатором типу посилань, тобто ідентифікатором класу, а
БЛОК_ПОС1 – заголовний блок тієї словникової статті, на яку організується
посилання. Zi – роздільники між текстовими блоками, як Z0 викориcтовується
пробіл, як Zi – кома.
Кожен БЛОК_ПОС визначає окреме посилання, тобто рядок розкладається
на такі елементи:
ІДЕНТ_ПОСZ0БЛОК_ЗАГ1
...

ІДЕНТ_ПОСZ0БЛОК_ПОСi,
...
ІДЕНТ_ПОСZ0БЛОК_ПОСN,
Кожний такий елемент визначає клас посилань. Кількість класів посилань
визначається кількістю заголовних блоків.
Для словникової статті V(абзац) маємо три класи посилань типу REF:
REF1(абзац) { <абажур>;
REF2(абзац) { <садити>;
REF3(абзац) { <Див. ще абажур, садити>.

Для словникової статті V(баяти) маємо шість класів посилань типу COMP:
COMP1(баяти) { <базікати>;
COMP2(баяти) { <балакати>;
COMP3(баяти) { <баніт>;
COMP4(баяти) { <бари>;
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COMP5(баяти) { <барити>;
COMP6(баяти) { < басні>.

Зауважимо, що в тексті посилань заголовне слово описується тільки з
позиції омонімії, належність слова до діалектної лексики або до літературної
норми не фіксується. Тобто для однозначної ідентифікації словникової статті
достатньо тільки двох вибраних параметрів, які презентують у нашій моделі
форму слова.

24.3. Концептуальна модель ЕСУМ. Етимон-структура
В результаті аналізу текстів етимологічних класів кожній одиниці
етимологічного опису (в термінології моделі – етимону) ставиться у відповідність
вісімка параметрів:
PARL – маркер мовної належності (мовний маркер);
PARRL – ремарка до маркера мовної належності;
PARA – знакове (символьне) представлення етимона;
PARDER – маркер діалектного слова;
PAROM – маркер омонімії;
PARS – тлумачення;
PARREM – ремарка;
PARBIBL – бібліографія.
Параметри, перелічені у тому порядку, в якому вони, як правило, слідують у
тексті. Для кожного параметра визначена формальна процедура його
виокремлення з тексту.
За типом значення можна поділити параметри на дві групи. Для PARL,
PARRL, PARA, PARS, PARREM та PARBIBL значення – це фрагмент тексту, який
виокремлюється за певними правилами із тексту відповідного підкласу. Якщо ці
фрагменти виділити поза цими правилами неможливо, то значенням є порожній
рядок H (як і для етимологічних класів). Параметри PARDER та PAROM мають
числові значення, причому є формальна процедура, згідно з якою певним
сукупностям символів у тексті підкласу ставляться у відповідність певні числа;
якщо відповідна сукупність символів не може бути виділена, параметри
приймають нульове значення.
Наведемо приклади параметрів етимонів, описаних в етимологічних класах
словникових статей V(баяти), V(абетка), V(абзац), V(андріяк) (приклади 24.1 –
24.4).
Праметризація класу заголовного слова:
Приклад 24.5. HEAD(баяти) { <[баяти] «розповідати; ворожити»>
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PARDER

PAROM

H

баяти

1

0

«розповідати; ворожити»

PARBIBL

PARA

укр.

PARS

PARREM

PARRL

1

PARL

№

H

H

PARA

PARDER

PAROM

укр.

H

абетка

0

0

PARS

H

PARBIBL

PARRL

1

PARL

№

PARREM

Приклад 24.6. HEAD(абетка) { <абетка>

H

H

абзац

H

PARBIBL

H

PARREM

PARA

укр.

PARS

PAROM

PARRL

1

PARL

№

PARDER

Приклад 24.7. HEAD(абзац) { <абзац>

H

H

PARA

PARDER

PAROM

укр.

H

андріяк

1

0

PARS

«опій»

PARBIBL

PARRL

1

PARL

№

PARREM

Приклад 24.8. HEAD(андріяк) { <[андріяк] «опій»>

H

H

Параметризація класу дериватів:
Приклад 24.9.

PARRL

PARA

PARDER

PAROM

1

PARL

№

укр.

H

байкати

1

0

PARS

«розповідати
(писати) байки;
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PARREM

H

PARBIBL

DERIVAT(баяти) { <[байкати] «розповідати (писати) байки; балакати»,
[бай] «казкар» Пі, байка, байкар, байкарство, байківниця «збірник казок і
легенд» Ж, [байко] «казкар, брехун» Я, баєчник «тс.», [байла] «ворожбит» Ж,
[байло] «тс.» Ж, [байчар] «балакун, базіка, пліткар», [баюн] «казкар, брехун»
Я, [баян] «співець» Я, [байкий] «говіркий» Ж, баєчний, байбай (приспів
колискової пісні), [баюбаю], [баюлі] «тс.» Я, [забаяч] «заклинач, ворожбит,
знахар» Ж >

H

балакати»
2

укр.

H

бай

1

0

«казкар»

H

Пі

3

укр.

H

байка

0

0

«казкар, брехун»

H

Я

4

укр.

H

байкар

0

0

H

H

5

укр.

H

Байкарство

0

0

H

H

6

укр.

H

байківниця

0

0

H

Ж

7

укр.

H

байко

1

0

«збірник казок і
легенд»
«казкар, брехун»

H

Я

8

укр.

H

баєчник

0

0

«тс.»

H

9

укр.

H

байла

1

0

«ворожбит»

H

Ж

10

укр.

H

байло

1

0

«тс.»

H

Ж

11

укр.

H

байчар

1

0

H

12

укр.

H

баюн

1

0

«балакун, базіка,
пліткар»
«казкар, брехун»

H

Я

13

укр.

H

баян

1

0

«співець»

H

Я

14

укр.

H

байкий

1

0

«говіркий»

H

Ж

15

укр.

H

баєчний

0

0

H

H

H

16

укр.

H

байбай

0

0

H

H

17

укр.

H

баюбаю

1

0

H

(приспів
колискової
пісні)
H

18

укр.

H

баюлі

1

0

«тс.»

H

Я

19

укр.

H

забаяч

1

0

«заклинач,
ворожбит, знахар»

H

Ж

м

Приклад 24.10. DERIVAT(абетка) { [абетло] Пі, абетний (заст.) «елементарний»
PARRL

PARA

PARDER

PAROM

PARREM

PARBIBL

PARS

PARL

№

1

укр.

H

абетло

1

0

H

H

Пі

2

укр.

H

абетний

0

0

«елементарний»

(заст.)

H

Параметризація класів слов’янських відповідників:
Приклад 24.11.
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SLAVIA(баяти) { <р. баять «говорити», бр. [баиць] «говорити, базікати,
плести нісенітницю», др. баяти «розповідати байки; чарувати», п. bajać
«розповідати казки; базікати, вигадувати», ч. bájiti «розповідати казки», ст. báti
«тс.», ст. baju «тс.», слц. báj «міф», bájka «байка», вл. заст. bać «розповідати
казки, говорити нісенітницю», нл. bajaś «базікати, розповідати казки», болг.
бая «замовляю, ворожу», м. бае, схв. баɷјати «тс.», слн. bájati «базікати,
заклинати, ворожити, пророкувати», [bajúlje] «якісь дитячі пісні», стсл. áà"òè
«розповідати байки, замовляти, заворожувати, заклинати» >
PARRL

PARA

PARDER

PAROM

PARREM

PARBIBL

PARS

PARL

№

1

р.

H

баять

0

0

«говорити»

H

H

2

бр.

H

баиць

1

0

H

H

3

др.

H

баяти

0

0

H

H

4

п.

H

bajać

0

0

H

H

5

ч.

H

bájiti

0

0

«говорити, базікати, плести
нісенітницю»
«розповідати байки;
чарувати»
«розповідати казки;
базікати, вигадувати»
«розповідати казки»

H

H

6

ч.

ст.

báti

0

0

«тс.»

H

H

7

ч.

ст.

baju

0

0

«тс.»

H

H

8

слц.

H

báj

0

0

«міф»

H

H

9

слц.

H

bájka

0

0

«байка»

H

H

10 вл.

заст.

bać

0

0

H

H

11 нл.

H

bajaś

0

0

H

H

12 болг.

H

бая

0

0

«розповідати казки,
говорити нісенітницю»
«базікати, розповідати
казки»
«замовляю, ворожу»

H

H

13 м.

H

бае

0

0

«тс.»

H

H

14 схв.

H

ба̏јати

0

0

«тс.»

H

H

15 слн.

H

bájati

0

0

H

H

16 слн.

H

bajúlje

1

0

«базікати, заклинати,
ворожити, пророкувати»
«якісь дитячі пісні»

H

H

17 стсл.

H

áà"òè

0

0

«розповідати байки,
замовляти, заворожувати,
заклинати»

H

H

Приклад 24.12. SLAVIA(абзац) { <р. бр. абзац, болг. абзац, схв. абзац>
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PARRL

PARA

PARDER

PAROM

PARREM

PARBIBL

PARS

PARL

№

1

р.

H

абзац

0

0

H

H

H

2

бр.

H

абзац

0

0

H

H

H

3

болг.

абзац

0

0

H

H

H

4

схв.

абзац

0

0

H

H

H

Параметризація мовних підкласів:

PARA

PARDER

PAROM

псл.

H

bajati

0

0

PARS

H

PARBIBL

PARRL

1

PARL

№

PARREM

Приклад 24.13. LANG1(баяти) { <псл. bajati>

H

H

Приклад 24.14.
LANG21(баяти) { <споріднене з дінд. bhánati «говорить», sabhā «збори», лат.
fārī «говорити», гр. φημί (дор. φαˉμί) «говорю», вірм. ban «слово, мова», пн.фриз. bālen «говорити», дангл. bōian «хвалитися»>
PARRL

PARA

PARDER

PAROM

PARREM

PARBIBL

PARS

PARL

№

1

дінд.

H

bhánati

0

0

«говорить»

H

H

2

дінд.

H

sabhā

0

0

«збори»

H

H

3

лат.

H

fārī

0

0

«говорити»

H

H

4

гр.

H

φημί

0

0

«говорю»

(дор. φαˉμί)

H

5

вірм.

H

ban

0

0

«слово, мова»

H

H

6

пн.-фриз.

H

bālen

0

0

«говорити»

H

H

7

дангл.

H

bōian

0

0

«хвалитися»

H

H

Приклад 24.15.
LANG22(баяти) { <з iє. *bhā->
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PARDER

PAROM

H

*bhā-

0

0

H

PARBIBL

PARA

iє.

PARS

PARREM

PARRL

1

PARL

№

H

H

Приклад 24.16.
LANG23(баяти) { <невірно пов’язується (напр., Sławski І 25; Шанский ЭСРЯ І
2, 65) з лит. bóti «звертати увагу», яке походить від п. dbać чи бр. дбаць і не
має приписуваного йому іноді при перекладі значення «питати»>
PARRL

PARA

PARDER

PAROM

PARREM

PARBIBL

PARS

PARL

№

1

лит.

H

bóti

0

0

«звертати увагу»

H

H

2

п.

H

dbać

0

0

H

H

H

3

бр.

H

дбаць

0

0

H

H

H

Приклад 24.17.
LANG1(абетка) { < власне українська назва азбуки, утворена за вимовою
перших двох букв алфавіту (а, бе), очевидно, під впливом назв азбука,
альфабет і п. abecadło «тс.» (від вимови перших трьох букв a, be, се)>
PARRL

PARA

PARDER

PAROM

1

H

H

азбука

0

0

2

H

H

альфабет

0

0

3

п.

H

abecadło

0

0

PARREM

PARS

PARBIBL

PARL

№

H

H

H

H

H

«тс.»

(від вимови перших трьох букв
a, be, се)

H

Приклад 24.18.
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PARBIBL

PARREM

PARS

PAROM

PARDER

PARA

PARL

№

PARRL

LANG12(абзац) { <нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від
дієслова absetzen «відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-»,
спорідненого з гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити»,
пов’язаного з двн. sẹzzen, дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл. saditi,
укр. садити>

1

нім.

H

Absatz

0

0

H

H

H

2

нім.

H

absetzen

0

0

H

H

H

3

нім.

H

ab-

0

0

H

H

H

4

гот.

H

Af

0

0

H

H

H

5

лат.

H

Ab

0

0

H

H

H

6

sẹzzen

H

setzen

0

0

H

H

H

7

sẹzzen

H

sẹzzen

0

0

H

H

H

8

sẹttan

H

sẹttan

0

0

H

H

H

9

set

H

Set

0

0

H

H

H

10 saditi

H

saditi

0

0

H

H

H

11 укр.

H

садити

0

0

H

H

H

Не параметризуються такі мовні підкласи:
Приклад 24.19.
LANG11(абзац) { <запозичення з німецької мови>
та
LANG1(андріяк) { <походження неясне>.
Наведемо ще два приклади параметризації етимологічних класів для більш
повної демонстрації різноманіття значень параметрів:
Приклад 24.20.
HEAD(баз) { <[баз2] (бот.) «бузина, Sambucus nigra L.; бузок, Syringa

PARA

PARDER

PAROM

укр.

H

баз

1

2

PARS

«бузина, Sambucus nigra L.;
бузок, Syringa vulgaris L.»
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PARBIBL

PARRL

1

PARL

№

PARREM

vulgaris L.» Mak>

(бот.)

Mak

Приклад 24.21.
DERIVAT(Архип) = ст. Архіппъ «начальникъ коні(й), конюшїй, або

PARA

PARDER

PAROM

укр.

ст.

Архіппъ

0

0

PARS

«начальникъ коні(й),
конюшїй, або
преложоны(й) на(д)
ко(н)ми»

PARBIBL

PARRL

1

PARL

№

PARREM

преложоны(й) на(д) ко(н)ми» (1627)

H

(1627)

Розкриємо зміст кожного параметра та опишемо ті характерні ознаки, за
допомогою яких ідентифікуються відповідні символьні послідовності.
Для параметра PARL всі можливі значення задані. У паперовій версії ЕСУМ
перелік цих значень наводиться як список «скорочень назв мов, наріч і діалектів»;
основний (первісний) список наводиться у першому томі; додаткові списки, які
розширюють первісний, наводяться на початку кожного наступного тому.
Всі можливі значення ремарки до мовної належності PARRL теж задані,
подаються у списку скорочень, наприклад: заст. – застаріле, ст. – старе.
PARA – це слово у певному алфавіті, який визначається мовної належністю
етимона. Етимони, які використовують кирилицю, подаються у тексті словника
курсивом; у випадку реконструйованих форм слово помічається зірочкою на
початку; інші етимони відрізняються від іншого тексту словника латиницею;
етимон завжди йде за позначенням його мовної належності.
За допомогою параметра PAROM фіксується відношення омонімії (тільки для
слів української мови). У тексті наявність омонімії фіксується за допомогою
десяткової цифри у позиції верхнього індексу. Параметр PAROM має числове
значення 0, якщо омонімія не зафіксована, або 1, 2, …, відповідно до символів у
тексті, які позначають омонімію. Для етимонів іншої мовної належності
значенням цього параметра завжди є 0.
Належність етимона до діалектної лексики фіксується в тексті за допомогою
прямих дужок, у які береться слово. Якщо дужки є, то значенням параметра
PARDER є 1, якщо відсутні – то 0.
Тлумачення (PARS) ідентифікується кутовими лапками. Весь рядок у
лапках, незалежно від структури, береться як значення PARS. Тлумачення
співвідноситься з тим етимоном, за яким воно безпосередньо йде у тексті.
Текст ремарки (PARREM) ідентифікується круглими дужками. Як правило,
ремарка іде після етимона, але перед тлумаченням.
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Рядок бібліографії (PARBIBL) іде (за наявності) після тлумачення,
ідентифікується за допомогою великої літери на початку першого слова рядка.
Набір параметрів {PARL, PARRL, PARA, PARDER, PAROM, PARS, PARREM,
PARBIBL} назвемо етимон-структурою і позначимо ei, де індекс i – порядковий
номер етимона в тексті відповідного підкласу:
ei { {PARL, PARRL, PARA, PARDER, PAROM, PARS, PARREM, PARBIBL} (24.39)
Порядок слідування параметрів в етимон-структурі не суттєвий.
Чотири параметри є обов’язковими: PARL, PARA, PARDER, PAROM ; інші –
факультативні. Етимон-структура будується тільки у тому випадку, якщо
можливо виокремити PA. Параметри PARDER та PAROM визначаються
присутністю / відсутністю певних символьних послідовностей у тексті і мають
числові значення. Значеннями всіх інших параметрів є символьні рядки.
Не всі факультативні параметри є актуальними для різних типів
етимологічних класів. Для опису етимонів кожний етимологічний клас
використовує свій набір параметрів; крім того, не кожний етимон описується
повним набором параметрів. Але для досягнення структурної однорідності для
кожного етимона будується один тип етимон-структури. Якщо певний
факультативний параметр не задіяний (або його неможливо визначити за
формальними ознаками), то його значенням буде порожній рядок H.
Для всіх мов етимон однозначно визначається трійкою параметрів. Ми
розрізняємо етимон-структури окремого етимона, класу (підкласу) та словникової
статті.
Етимон-структурою підкласу назвемо сукупність етимон-структур етимонів
даного підкласу і позначимо цю структуру ETYM(ECLij):
(24.40)
ETYM(ELij) { {ETYM(ek), k 1, 2, ..., K},
де K – кількість етимонів у даному підкласі. Послідовність етимон-структур
суттєва: якщо для етимонів em та en m d n, то в тексті підкласу етимон em іде перед
етимоном en. Кожному підкласу ставиться у відповідність етимон-структура;
якщо неможливо виокремити у тексті жодного етимона, тоді етимон-структура
вважається порожньою і позначається символом :
ETYM(ECLij) { .
Відповідно етимон-структура класу має позначення:
ETYM(ECLi) { {ETYM(ET_CLij), j = 1, 2, ..., J},

(24.41)

де J – кількість підкласів. Порядок слідування елементів визначається порядком
слідування підкласів у тексті класу. Зрозуміло, якщо всі підкласи мають порожню
етимон-структуру, то класу теж ставиться у відповідність порожня етимонструктура:
135

ETYM(ET_CLij) { .
Етимон-структури будуються для всіх класів, за винятком службових.
Для етимон-структур класу заголовного слова, класу дериватів, класу
слов’янських відповідників та мовних класів використовуються також позначення
ETYM(HEAD), ETYM(DERIVAT), ETYM(DERIVAT), ETYM(SLAVIA), ETYM(LANGi).
Відповідно для підкласів: ETYM(HEADj), ETYM(DERIVATj), ETYM(DERIVATj),
ETYM(SLAVIAJ), ETYM(LANGij).
Сукупність етимон-структур етимологічних класів назвемо етимонструктурою словникової статті і позначимо через ETYM(V):
ETYM(V) {  ETYM(ECLi),
i

(24.42)

де i

1, 2, ..., I: I – кількість класів.
Якщо йдеться про конкретну словникову статтю із заголовним словом x, то
для етимон-структур вводяться позначення:
ETYM(x) – етимон-структура заголовного слова;
ETYM(ECLi(x)) – етимон-структура етимологічного класу словникової статті
із заголовним словом x;
відповідно для підкласу ETYM(ECLij(x));
ETYM(V(x)) – етимон-структура словникової статті.
Структуру словникової статті тепер можна представити діаграмою:
V(x)
H0
/0 { ETYM(V(x))

/

/

01

{ PARA(x)

H/01

50 { V(x)

/

5

01

{ /0

/

5

01

{ HEAD(x)

H501

(24.43)

5501 { 50

Структурними елементами 50 є етимологічні класи, тобто лінійні тексти;
таким чином, структура 50 інтерпретується як сукупність лінгвістичних
параметрів словникової статті:
50 { {ECLi, i

1, 2, ..., N(V(x))},

де N(V(x)) – кількість етимологічних класів. Зауважимо, що N(V(x)) t 2 і першим
етимологічним класом словникової статті завжди є клас заголовного слова, тобто
EC1 HEAD. Якщо N(V(x)) = 2, то ECL1 HEAD, ECL2 LCL1, іншими словами,
якщо структура словникової статті є мінімальною, то першим етимологічним
класом завжди є клас заголовного слова, а другим – мовний клас. У друкованому
тексті словника текст класу заголовного слова організується так, що заголовне
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слово має шрифтове виділення і йде першим, що забезпечує його структурогенні
можливості засобами друкованого тексту.
Структурними елементами /0 є етимон-структури. Словникова стаття має,
як мінімум, один такий структурний елемент – це етимон-структура заголовного
слова. Структурогенними параметрами є маркер мовної належності і сам етимон –
слово у певному алфавіті. Етимон-структури в тексті словникових статей
експліцитно не представлені і будуються за певними формальними правилами.
Узагальнимо структуру словникової статті для лексикографічної системи
етимологічного словника.
Позначимо через I0(E) множину заголовних слів Етимологічного словника,
тоді V(I0(E)) – Л-система ЕСУМа:
V(I0(E))  V(x).
x  I0(E)

Структура словника представляється такою схемою (аналогічно до схеми
словникової статті):
V(I0(E))

/0(I0(E))

50(I0(E)),

/0(I0(E))
 /0(x), 50(I0(E))  50(x).

x  I0(E)

(24.44)

x  I0(E)

Позначимо через L(E) множину всіх мов словника; li – мова словника, яка
ідентифікується у тексті параметром PA «мовним маркером»:
L(E) { {Li, i = 1, 2, ..., NL(E)},

(24.45)

де NL(E) – кількість мов, зафіксованих у словнику.
Позначимо через Z(E) – множину усіх етимонів, описаних у текстах
словникових статей словника, ZLi(E) – множина етимонів певної мови:
Z(E) =  ZLi(E).
Li

(24.46)

Позначимо через ZU(E) множину етимонів, промаркованих як «укр.», і
побудуємо ланцюжок вкладень:
Z(E)  ZU(E)  I0(E),
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(24.47)

тобто ми розглядаємо множину заголовних слів як підмножину українських
етимонів, що відповідає концепції моделі.
Ліва частина словника /0(E) містить такі структурні елементи:
/0(E)

{L, {Li}, Z(E), {ZLi(E)}, I0(E), ETYM(E)},

(24.48)

де через ETYM(E) позначена сукупність етимон-структур словника. Зрозуміло, що
/0(I0(E))

 /0(x) = ETYM(E).

Оскільки етимони та мовні маркери є структурогенними елементами, то
будуємо ланцюжки відображень:
I0(E) o ETYM(E) o V(I0(E))
Z(E) o ETYM(E) o V(I0(E))
ZLi(E) o ETYMLi(E) o VLi(I0(E))

(24.49)

L o ETYM(E) o V(I0(E))
Li o ETYMLi(E) o VLi(I0(E))
Ці ланцюжки моделюють входи до словника; перший відповідає
традиційному входу до словника за заголовним словом. У нашій моделі – це один
із варіантів входу за етимоном певної мовної групи.

24.4. Інструментально-технологічна реалізація Етимологічного
словника української мови
24.4.1. Інструментальні засоби лексикографічної бази даних ЕСУМ.
Представлення знакової системи Словника
Знакова система Етимологічного словника української мови, тобто його
алфавіт А, як це випливає з викладу теорії лексикографічних систем у першому
розділі, є елементом найнижчого рівня у Л-системі ЕСУМ, з якого вибудовуються
всі її лексикографічні структури. На рівні концептуальної моделі з використанням
символів алфавіту здійснюється маркування структур-них елементів Л-системи
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ЕСУМ та визначення їхнього змісту. Незважаючи на вказану «елементарність»,
алфавіт ЕСУМ є доволі складною підсистемою Л-системи, наділеною певною
власною імпліцитною структурою, і містить у своєму складі такі елементи:
звичайний алфавіт української мови (великі і малі літери); знаки пунктуації;
арабські цифри; римські цифри; символи пробілу та абзацу; символи
фонематичних алфавітів усіх мов, які є у словникових статтях; типи шрифтів
тощо.
Характерною особливістю алфавіту А ЕСУМ є використання великої
кількості символів з діакритичними знаками, більшість з яких застосовується для
адекватного передання на письмі фонематики всіх мов (включаючи акцентуацію), що зустрічаються в текстах словникових статей. Наприклад, лише для
малої літери а в ЕСУМ використано таку діакритику:
à;á;â;ã;ä;å;ā;æ;ǎ;ǟ;ǡ;ǣ;ǻ;ǽ;ȁ;ȃ;ӑ;ḁ;ẚ;ạ;ả;ấ; ầ;ẩ;ẫ;ậ;
ắ ; ằ ; ẳ ; ẵ ; ặ.
Аналогічну будову мають діакритичні ряди і для інших літер латинської,
грецької та кириличної графіки. Знакові системи санскриту, івриту, арабської
мови, китайська ієрогліфіка тощо транскрибуються знаками розширеної лати-ниці
з використанням діакритики. Те саме стосується і знакових систем реконструйованих мов. Для подання праслов’янського матеріалу запропоновано
видозмінений варіант латинського алфавіту125:
a b c č d e ě ę g x i k l m n o ǫ p r s š šč t u v ъ y ь z ž,
до складу якого входить і лігатура šč. Таким чином, модифікований набір
символів для представлення праслов’янського матеріалу набуває такого вигляду:
Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ěě Ęę Gg Xx Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ǫǫ Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv
Ъъ Yy Ьь Zz Žž * ( )’
Знак «*» використовується для ідентифікації слів реконструйованих мов. На
практиці лігатура šč синтезується з наведеного набору символів алфавіту.
Всі відзначені елементи знакової системи – алфавіту А Словника – задіяні в
маркуванні (ідентифікації) елементів структури Л-системи ЕСУМ та представленні його змісту. Отже, всі вказані елементи повинні мати відповідне
внутрішнє і зовнішнє представлення у внутрішній моделі Л-системи ЕСУМ та
структурі ЛБД. Для цього використано систему кодування UNICODE 3.0126, що
дозволяє здійснити інвентаризацію символів для представлення етимонів кожної
мови, забезпечити унікальність кодового складу алфавітів окремих мов,
лексикографічне упорядкування всієї системи символів, та узгодження з
125

Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) :
Проспект, пробные статья. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1963. 94 с.
126
Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 3.0 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.inicode.org/unicode/uni2book/u2.html.
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майбутніми модифікаціями системи UNICODE. Такий підхід також створює
передумови для подальшого розвитку структури Л-системи ЕСУМ шляхом
побудови фонематичних інтерпретацій його лексикографічного матеріалу та
вдосконалення інструментальних можливостей системи.

24.4.2. Представлення концептуальної моделі ЕСУМ у структурі
лексикографічної бази даних
В умовах цифрового середовища текст словника організується як певна
лексикографічна база даних. До ЛБД записуються не тільки тексти словни-кових
статей, тобто словникова інформація основного корпусу словника, але й такі
допоміжні елементи, як передмова, списки умовних скорочень, бібліографія тощо,
які також організуються як певні таблиці ЛБД. Крім того, до полів відповідних
таблиць ЛБД записується інформація, яка безпосередньо не входить до тексту
друкованого словника, але є необхідною для ефективного функціонування
словника в цифровому середовищі.
Подамо характеристику змісту основних таблиць ЛБД на прикладі
словникової статті із заголовним словом «абетка». У поліграфічному оформленні
словника стаття має такий вигляд:
абетка, [абетло] Пі, абетний (заст.) «елементарний»;— власне українська
назва азбуки, утворена за вимовою перших двох букв алфавіту (а, бе),
очевидно, під впливом назв азбука, альфабет і п. abecadło «тс.» (від вимови
перших трьох букв a, be, се).— Sadn. — Aitz. VWb. I 42.— Пор. азбука,
алфавіт.
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Рис. 24.1. Схема ЛБД цифрового етимологічного словника

У таблиці uketym_language_all організована вся інформація про мови,
задіяні у словнику. На основі цієї таблиці будуються всі користувацькі мовні
регістри. Поля таблиці:
id – унікальний номер запису;
lang_code – код, присвоєний мові (десяткове число);
lang_marker – скорочена назва мови у текстовій формі, що
використовується у тексті друкованого словника;
lang_marker_syn – інший варіант скороченої назви мови, якщо вона
використовується у словнику, наприклад, р. і рос. для російської мови, н. і нім.
для німецької;
lang_name – повна назва мови, яка в словнику наводиться в списку
скорочень назв мов;
lang_name_syn – інший варіант повної назви мови, наприклад, «афганська»
і «пушту»;
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lang_type – резервне поле (передбачається використовувати для
класифікації мов);
volume – номер тому, у якому ця мова з’являється вперше;
comment – службові коментарі, які можуть використовуватися для
класифікації мов.
Представимо фрагмент таблиці, який відповідає наведеному прикладу:
id
127
183
231

lang_code
127
183
0

lang_marker
п.
укр.
невизн.

lang_name
польська
українська
невизначена

volume
1
1
1

До таблиці введено ще одну, «технологічну», мову – невизначену (мова
«невизначена»). Це зроблено внаслідок таких міркувань. Оскільки індексація
тексту Словника за параметром «мова» в системі виконується автоматично із
подальшим редагуванням, то однозначна ідентифікація цього параметра мо-жлива
не завжди. В останньому випадку етимону в ЛБД присвоюється мовний параметр
«невизначена». За цією ознакою із ЛБД вибираються всі подібні записи, а потім
виконується правильна мовна ідентифікація етимонів у режимі редагування ЛБД.
Таблиця ukretym_heads організує текст словника у цифровій формі.
Основні поля цієї таблиці:
id – унікальний номер словникової статті (використовується для зв’язків з
таблицями uketym_etym_classes, uketym_biblography, uketym_links, в яких
зберігається текст словникової статті), volume_num – номер тому друкованої
версії словника, де знаходиться стаття;
page_initual – номер першої сторінки тексту статті;
page_last – номер останньої сторінки тексту статті;
comment – це поле використовується як записник.
Запис у цій таблиці для наведеного прикладу має вигляд:
id
130357

volume_num
1

page_initual
38

page_last
38

comment
У цьому полі може бути будьякий текст

Таблиця мовних класів зберігає тексти словникових статей (за винятком
бібліографії та посилань, які організовані в окремі таблиці):
id – унікальний ідентифікатор етимологічного підкласу словникової статті;
id_heads – унікальний ідентифікатор словникової статті;
class_type – тип класу (0 – клас заголовного слова, 1 – деривати, 2 –
слов’янські відповідники, 3 – мовний клас);
class_num – унікальний номер класу в тексті словникової статті;
subclass_num – унікальний номер підкласу в тексті класу;
formal_type – ознака формалізації тексту підкласу (використовується при
виводі тексту словникової статті на панель візуалізації; якщо ця ознака не
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активована, то текст виводиться із поля subclass_text у тому вигляді, в якому його
було записано; якщо ця ознака активована, то текст формується із полів таблиці
uketym_etymons);
subclass_text – текст відповідного підкласу.
Текст словникової статті у таблиці мовних класів організовано у такий
спосіб, як показано нижче (таблицю розбито на два фрагменти для зручності):
Іd
590780
590781
590782
Іd
590780
590781
590782

id_heads
130357
130357
130357
id_heads
130357
130357
130357

class_type
class_num
subclass_num
formal_type
5
0
1
1
5
1
1
1
3
1
1
subclass_text
абе#тка
[абе#тло] Пі, <I>абе#тний</I> (заст.) «елементарний»
власне українська назва азбуки, утворена за вимовою перших двох букв
алфавіту (<I>а</I>, <I>бе</I>)<I></I>, очевидно, під впливом назв
<I>а#збука</I>, <I>альфабе#т</I> і п. abecadło «тс.» (від вимови перших
трьох букв a, be, се)

Словникова стаття зберігається у текстовому форматі; використовуються
тільки HTML-маркери для позначення курсивних, півжирних та надрядкових
символів оригіналу. Для позначення наголосу використовується символ #, який
ставиться після наголошеної голосної.
Усі посилання словника організовані у таблицю uketym_links, яка має такі
поля:
id – унікальний ідентифікатор запису;
id_heads – унікальний ідентифікатор словникової статті;
link_type – тип посилання, 0 – посилання, яке має тип «Див.», 1 –
посилання, яке має тип «Пор.»;
link_num – порядковий номер слова-посилання (заголовне слово
словникової статті) у тексті;
word – слово-посилання;
homonym – ознака омонімії (0 – слово-посилання не має омоніма).
Наведемо фрагмент таблиці uketym_links, який відповідає наведеному
прикладу словникової статті:
id
138480
138481

id_heads
130357
130357

link_type
1
1

link_num
1
2

word
а#збука
алфаві#т

homonym
0
0

Вибірка індексного масиву за попередньо сформованим мовним регістром
виконується із таблиці uketym_etymons. Основні поля таблиці:
id – унікальний ідентифікатор запису в таблиці;
id_etym_classes – ідентифікатор етимологічного підкласу, до якого
належить етимон (id і таблиці uketym_etym_classes); word_num – порядковий
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номер етимона в тексті підкласу (нумерація виконується послідовно та відображає
порядок появи етимонів у тексті підкласу);
word – знакове представлення етимона;
homonym – число, яке позначає омонімію (0 – відсутність омонімії);
dialect – ознака належності етимона до діалектної лексики (якщо ознака
активізована, то етимон маркується як діалектне слово, якщо не активізована –
етимон належить до літературної мови);
lang_code – код мови етимона;
lang_marker – мовний маркер (скорочена назва мови);
lang_note – ремарка до мовного маркера;
note – ремарка (текст у круглих дужках; до ЛБД заноситься разом з
початковою і кінцевою дужками);
sense – тлумачення (текст у кутових лапках; початкова і кінцеві лапки також
записуються);
bibliography – бібліографія етимона (до ЛБД записується весь рядок, який
ідентифікується як бібліографія).
Для наведеного прикладу фрагмент таблиці має такий вигляд (таблицю
розбито на два фрагменти для зручності):
id
1316286
1316287
1316288
1316289
1316290
1316291

id_etym_classes
590780
590781
590781
590782
590782
590782

id
1316286
1316287
1316288

word
абе#тка
абе#тло
абе#тний

0
0
0

1316289
1316290
1316291

а#збука
альфабе#т
abecadło

0
0
0

word_num
1
1
2
1
2
3

homonym

word
абе#тка
абе#тло
абе#тний
а#збука
альфабе#т
abecadło

lang_marker
укр.
укр.
укр.
невизн.
невизн.
п.

Note

sense

dialect
5

lang_code
183
183
183
0
0
127
bibliography
Пі
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(заст.)

«елементарний»

(від
вимови
перших
трьох
букв a,
be, се)

«тс.»

24.4.3. Парсинг ЕСУМ
Основна проблема створення цифрових словників на основі їх паперових
версій – це формування відповідної бази даних в автоматичному режимі,
виходячи з тексту словника (парсинг). «Ручне» формування лексикографічних баз
даних із великих і складних словників технологічно не виправдовує себе. Головне
завдання парсингу – автоматичне виокремлення елементів структури
лексикографічної системи словника безпосередньо з його тексту, оскільки саме
вони використовуються як елементи лексикографічної бази даних. Лінгвістичноінформаційним інструментом ідентифікації зазначених елементів структури є
мова розмітки ЕСУМ, яка, фактично, збігається з метамовою Словника, описаною
у пепередніх підрозділах. У свою чергу, у визначенні елементів мови розмітки
ЕСУМ задіяні елементи його знакової системи. Таким чином, знакова система
виконує роль семіотичного носія структури Л-системи ЕСУМ та дозволяє
побудувати алгоритмічну базу для ідентифікації елементів Л-системи ЕСУМ й
формування його ЛБД в автоматичному режимі. Саме це завдання і було
розв’язано у процесі формування ЛБД «ЕСУМ».
Послідовність технологічних етапів зазначеної роботи є такою.
Перший етап – переведення усіх томів ЕСУМ у формат HTML і уніфікація
знакової системи. Річ у тім, що різні томи словника були підготовлені до друку за
допомогою різних видавничих технологій. Перші три томи – у технології
монотайп, докомп’ютерної. Тому друковані тексти цих томів були спочатку
відскановані, розпізнані програмою FINEREADER, після чого була проведена
коректура оцифрованих текстів з метою їх повної відповідності до паперових
варіантів. Тексти трьох останніх томів готувалися в комп’ютерній видавничій
системі, для якої було розроблено спеціальний набір комп’ютерних шрифтів,
аналогічних тим, які були використані у перших трьох томах. Знакову систему
Словника потім було уніфіковано згідно з правилами стандартного кодування
UNICODE 3.0. Це дозволило виконати інвентаризацію символів алфавіту для
представлення етимонів кожної мови.
Для зв’язку між друкованою та цифровою версією ЕСУМ кожна словникова стаття була промаркована в такий спосіб: номер тому, номер сторінки
початку тексту, номер сторінки кінця тексту.
Наприклад, формат цифрового тексту для словникової статті «абзац»:
@1 38 38
а#бза#ц;-- р. бр. <I>абза#ц</I>, болг. <I>а#бзац</I>, схв. абзац;-- запозичення з
німецької мови; нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від
дієслова absetzen «відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-»,
спорідненого з гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити»,
пов’язаного з двн. sẹzzen, дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл. saditi,
укр. <I>сади#ти</I>.-- CIC 7; Фасмер І 56; Paul DWb 8, 10; Kluge -- Mitzka 705.- Див. ще абажу#р, сади#ти.-- Пор. о#бца#с.
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Таким чином були отримані тексти всіх томів Етимологічного словника у
цифровому HTML-форматі, які використано для конверсії до ЛБД.
Для підтримки цифрової версії Словника побудовано інструментальний
комплекс, який забезпечує такі базові функції:
1) традиційний вхід до Словника за реєстровим словом і відображення
тексту словникової статті;
2) редагування будь-якого виокремленого структурного елемента словникової статті;
3) побудова етимон-структури для словникової статті в ручному режимі;
4) автоматична побудова етимон-структури для словникової статті;
5) побудова словникової статті заданої структури (відповідно до концептуальної моделі).
Візуалізація словникової статті. Доступ до словника реалізується через
головне вікно програми (рис. 24.2–24.4). При побудові інтерфейсу користувача за
основу було взято розроблені раніше інтерфейси програм Словника української
мови, але дещо змінено з урахуванням специфіки етимологічного словника.
Користувачеві надається можливість роботи з усім наявним реєстром
лексикографічної бази даних етимологічного словника. Для зручності (і для
підтримки традиції друкованих словників) додатково надається можливість
вибрати алфавітний діапазон словника, наприклад, «замовити» реєстрові слова,
які починаються на якусь певну літеру або вибрати групу літер. Реєстрові слова
виводяться з ознаками омонімії, належності до діалектної лексики та
ідентифікаційним кодом (ID із таблиці uketym_etymons). Останній виводиться
для зручності при побудові пошуку по базі даних за допомогою SQL-запиту.
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Рис. 24.2. Головне вікно (словникова стаття «абетка»)

Словникова стаття виводиться у форматі, максимально наближеному до
поліграфічного зі збереженням усіх символів, які виконують у метамові словника
роль роздільників між структурними елементами (класами та підкласами). Для
кращого сприйняття структури словникової статті використовуються додаткові
просвіти між текстами етимологічних класів.
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Рис. 24.3. Головне вікно (словникова стаття «абетка»: список етимонів)

Вікно візуалізації словникової статті розподіляється на дві частини, розмір
яких регулюється користувачем. Весь текст словникової статті виводиться у
верхнє вікно, етимони виводяться окремо (нижнє вікно). Етимони скомпоновані у
три групи. До першої, «Фонетичні та словотворчі варіанти», відносяться етимони
етимологічного класу DERIVAT, до другої, «Етимологічні відповідники у
слов’янських мовах», – етимони класу SLAVIA (див. рис. 24.5), остання группа,
«Праслов’янська мова та інші індоєвропейські мови», містить етимони мовних
класів LANG. Усі тексти формуються із лексикографічної бази даних на момент
запиту. На відміну від друкованої версії, для цифрової не існує обмежень на різні
форми представлення тексту словникової статті.
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У реєстрі словника можна виокремити субреєстри: діалектні слова,
омонімічні слова, слова літературного вжитку та антропоніми (власні імена
людей). Доступ до кожного із цих субреєстрів виконується за допомогою меню
«Вибір» на панелі головного вікна (рис. 24.4).

Рис. 24.4. Головне вікно (словникова стаття «Абакум»)

Для цифрової версії вхід до словника можливий не тільки за заголовними
(реєстровими) словами, але й за словами будь-якого мовного регістру. Для цього
потрібно перейти із списку «Абетка» до списку «Мови» на головній панелі
(рис. 24.5).
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Рис. 24.5. Вхід до словника за мовним регістром

У цьому випадку виводиться весь реєстр вибраного мовного регістру;
користувачеві надається можливість вибрати в меню «Вибір» тип реєстру
(заголовні слова або етимони) та діапазон індексування статті (етимони яких
етимологічних класів виводяться у реєстровий список).
Створення та редагування словникової статті. Модуль редагування є
одним із базових модулей системи. Він має два входи: «Створення нової
словникової статті» та «Редагування словникової статті». Цей модуль покликаний
забезпечити максимально комфортну роботу користувача зі словником у форматі
лексикографічної бази даних. Для ефективної роботи користувачеві необхідно
чітко уявляти дії програми щодо формування структури словникової статті і мати
змогу відстежувати їх за допомогою вікон інтерфейсів.
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Рис. 24.6. Створення нової словникової статті

Для створення словникової статті достатньо без будь-яких обмежень ввести
рядок тексту в поле «Слово». Якщо заголовне слово омонімічне, в поле «Омонім»
вводиться відповідне десяткове число – номер омоніма. Контролюється тільки
введення рядка із цифр. За замовчуванням це поле має значення 0. Автор тексту
може ігнорувати омонімію при формуванні тексту статті, дозволяється
створювати необмежену кількість словникових статей з тим самим заголовним
(реєстровим словом), тобто створювати потрібну кількість робочих версій статті.
На рівні ЛБД словникові статті розрізняються за їхніми ідентифікаційними
номерами.

Рис. 24.7. Вікно редагування словникової статті

На рис. 24.7 показано одне із вікон редагування словникової статті.
Словникова стаття представляється у вигляді дерева, у вузлах якого розташо-вано
відповідні структурні елементи. Для кожного етимологічного класу будується
упорядкований список етимонів, тим самим візуалізується глибина
етимологічного дослідження. За допомогою кнопок інструментальної панелі
структурні елементи словникової статті можна додавати, видаляти та змінювати
їхній порядок. Функції кнопок залежать від обраного структурного елемента.
Якщо обрано етимон, то кнопка «Додати» дозволяє додати до списку тільки
етимон. Якщо обрано заголовне слово (вершина дерева), то може бути додано
етимологічний клас будь-якого типу. Кожному типу структурного елемента
відповідає окреме вікно редагування, яке відбиває специфіку структурного
151

елемента. При редагуванні етимона відображається і текст відповідного класу, що
надає можливість корегувати параметри етимон-структури.

24.5. Багатомовний індекс ЕСУМ
24.5.1. Схеми багатомовної індексації етимологічних словників
Індекс словника реалізується для користувача засобами зовнішньої моделі
Л-системи. Спосіб представлення індексу та технологія роботи користувача з цим
індексом залежать перш за все від типу словника. Для певних словників розробка
індексів та тестування їх користувачами на ефективність починається ще в
друкованому форматі. Тому для побудови багатомовного індексу ЕСУМ обрано
таку послідовність завдань: 1) проаналізувати формати індексів етимологічних
словників з метою побудови структури, яка відповідає вимогам користувачів;
2) розробити формат індексу і схему індексації на основі структури комп’ютерної
бази даних ЕСУМ; 3) побудувати інструментарій, за допомогою якого
автоматично будуються індексні структури.
Проаналізуємо існуючи підходи до мовної індексації етимологічної мовної
системи на прикладі двох словників: «Этимологический словарь русского язика»
М. Фасмера127 та «Słownik Etymologiczny języka polskiego» Веслава Борися128.
Вибір саме цих словників обумовлений наявністю у них мовних індексів. Словник
М. Фасмера – повний (завершений автором) етимологічний словник із значним
мовним індексом, хоч і не повним (не виконано індексацію, наприклад, за
слов’янськими мовами). Словник В. Борися – один із останніх надрукованих
етимологічних словників слов’янських мов. Індексування виконано тільки за
польською мовою, але мовний індекс демонструє сучасний підхід до
представлення елементів індексу в словниках.
Загальна схема багатомовної індексації етимологічного словника
представляється у такому вигляді:
Lang_Reg(S)
Lang_Reg_Ind(S)

Lang_reg1

Lang_reg2

…

Lang_regi

127

…

Lang_regN

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4 т. / Макс Фасмер ; [пер. с
нем. и доп. О. Н. Трубачова]. Москва, 1964–1973. Т. 1–4.
128
Boryś W. Słownik Etymologiczny języka polskiego / Wiesław Boryś. Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 2005. 864 s.
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Розкриємо зміст позначень.
Lang_Reg(S) – регістр усіх мов, наявних в етимологічних описах статей
словника (мовами вважаємо також наріччя та діалекти).
Lang_Reg_Ind(S) – мовний регістр, обраний для індексування словника. Він
може збігатися з Lang_Reg_Ind(S), а може бути його підмножиною:
Lang_Reg_Ind(S)  Lang_Reg(S). Нам невідомі словники (у будь-якому
форматі, цифровому чи друкованому), для яких було створено індекс (або
інструментарій створення індексу) за всіма мовами, зафіксованими у тексті
словникових статей.
Lang_regi – певна підмножина індексного регістру, причому виконується
вимога Lang_regi  Lang_regj { , якщо j z i, тобто перелік мов у кожному із цих
субрегістрів унікальний. Як правило, до складу субрегістрів входять споріднені
мови. Кожний субрегістр, у свою чергу, може підрозділятися на більш
спеціалізовані регістри (Lang_regij). Кількість рівнів ієрархії та мовний склад
регістрів залежать від завдань, які ставляться авторами словника. Регістр
повністю визначається мовами, що входять до його складу.
Із кожним мовним регістром співвідноситься певна множина індексних
елементів, яка називається індекс-множиною мовного регістру, або індексом
мовного регістру.
Позначимо індексний елемент через Ind_elk, k = 1, 2, ... K. Кожний
індексний елемент має таку структуру:
ind_elk { {ek, lang(ek), loc(ek)}, де
ek – етимон,
lang(ek) – маркер мовної належності етимона,
loc(ek) – локалізація етимона в тексті словника.
Неоднорідність індексу створюється багатомовністю. Якщо до складу
мовного регістру входить кілька мов, то його можна розглядати як об’єднання
однорідних по відношенню до мови регістрів, тобто до складу однорідного
регістру входять індексні елементи з тим самим мовним маркером.
Проаналізуємо детальніше мовний індекс словника М. Фасмера та
проілюструємо на його прикладі наведені структури.
Мовні регістри, за якими індексується словник, подаються ієрархічним
списком.
б. Согдийский
в. Средне- и новоперсидский (последний —
без помет)
г. Афганский
д. Осетинский
е. Прочие иранские языки
IV. АРМЯНСКИЙ
V. ТОХАРСКИЙ (А — без помет)
VI. ХЕТТСКИЙ

I. БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Литовский
б. Древнепрусский
в. Латышский
II. ИНДИЙСКИЕ
а. Древнеиндийский
б. Пракрит и новоиндийские
III. Иранские
а. Древнеиранский (Авеста — без помет)
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и. Средневерхненемецкий
й. Нововерхненемецкий
к. Древнесаксонский
л. Средненижненемецкий
м. Нижненемецкий
н. Нидерландский (голландский)
о. Англосаксонский (древнеанглийский)
п. Среднеанглийский
р. Английский
е. Фризкий
XIX. ФИННОУГОРСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Прибалтийско-финские (финскийсуоми — без помет)
б. Саамский
в. Мордовские языки
г. Марийский язык
д. Пермские языки
е. Угорские языки
XX. САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
XXI. ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ (БЕЗ
ЧУВАШСКОГО)
XXII. ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК
XXIII. МОНГОЛЬСКИЕ
XXIV. ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ
ЯЗЫКИ
XXV. КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
XXVI. СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Аккадский (ассиро-вавилонский)
б. Западносемитские
XXVII. ХАМИТСКИЕ (ЕГИПЕТСКИЕ)
XXVIII. КАВКАЗСКИЕ
а. Севернокавказские
б. Южнокавказские
XXIX. ИНДОНЕЗИЙСКИЕ
XXX. ДРАВИДСКИЕ
XXXI. ШУМЕРСКИЙ
XXXII. ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ

VII. ВЕНЕТСКИЙ
VIII. ИЛЛИРИЙСКИЙ
IX. ФРАКИЙСКИЙ, ФРИГИЙСКИЙ
X. ЛИДИЙСКИЙ
XI. ЛИКИЙСКИЙ
XII. АЛБАНСКИЙ
XIII. ГРЕЧЕСКИЙ
а. Древнегреческий
б. Средне- и новогреческий (последний —
без помет)
XIV. МАКЕДОНСКИЙ
XV. ИТАЛИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Латинский
б. Оскско-умбрский и родственные
XVI. РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Французский
б. Провансальский
в. Итальянский
г. Ретророманский
д. Румынский
е. Испанский
ж. Португальский
XVII. КЕЛЬТСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Древнекельтский
б. Галльский
в. Ирландский
г. Бриттские языки (кимрский — без помет)
(сюда относятся: кимрский, корнский и
бретонские языки)
XVIII. ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
а. Готский (с крымско-готским)
б. Древнеисландский
в. Шведский (включая древнешведский)
г. Норвежский
д. Датский
е. Исландский
ж. Древневерхненемецкий
з. Лангобардский

Наведемо приклад структури індексних елементів із словника М. Фасмера
для регістру «а. Северокавказские»:
ind_el { <zy черк. III, 117>,
e { <zy>,
lang(zy) { <черк.>,
loc(zy) { < III, 117>.

ind_el { <tladi авар. II, 447>,
e { <tladi>,
lang(tladi) { < авар.>,
loc(tladi) { < II, 447>;

До складу цього мовного регістру входять мови: абхазька (абх.), черкеська
(черк.), лезгинська (лезг.), удинська (удинск.), інгуська (ингуш.), кабардинська
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(кабард.), аварська (авар.). Цей мовний список складений за мовними маркерами
індекс-елементів. Локалізується для етимона номер тому (текст словника
розподілено на 4 томи) і номер сторінки. Користувач може обрати одну з двох
стратегій пошуку більш точної локалізації етимона (в залежності від своєї
компетенції): 1) за заголовними словами статей, розташованих на вказаній
сторінці, він визначає статтю, де може бути етимон, з яким зафіксовано індекселементом етимологічний зв’язок; 2) «сканує» сторінку в пошуках вказаного
слова.
У словнику В. Борися індекс-елемент має дві форми представлення:
<ABECADŁO> и <abecadło o ABECADŁO>. У першому випадку слово
«abecadło» є заголовним словом словникової статті (реєстровим словом словника), у другому випадку слово локалізується в описовій частині словникової
статті. Графічна форма дозволяє візуально легко розрізнити тип локалізації.
Структура індексних елементів для цього словника представляється в такий
спосіб:
ind_el { <ABECADŁO>,
e { <abecadło>,
lang(abecadło) { <польська>,
loc(abecadło) { <заголовне слово словникової статті із заголовним словом abecadło>;
ind_el { <abecadło o ABECADŁO>,
e { <abecadło>,
lang(abecadło) { <польська>,
loc(abecadło) { <словникова стаття із заголовним словом abecadło>.

Цифрова реалізація ЕСУМ дозволяє локалізувати етимон з точністю до
етимологічного класу словникової статті.
Побудуємо мовний індекс для словникової статті ЕСУМ із заголовним
словом «абзац»:
абзац;— р. бр. абзац, болг. абзац, схв. абзац;— запозичення з німецької мови;
нім. Absatz «перерва, пауза, уступ, абзац» є похідним від дієслова absetzen
«відсувати, відставляти», утвореного з префікса ab- «від-, з-», спорідненого з
гот. af «від», лат. ab «тс.», і дієслова setzen «садити», пов’язаного з двн. sẹzzen,
дангл. sẹttan, англ. set i спорідненого з пcл. saditi, укр. садити.— CIC 7;
Фасмер І 56; Paul DWb 8, 10; Kluge — Mitzka 705.— Див. ще абажур,
садити.— Пор. обцас.

У цій статті зафіксовані етимологічні зв’язки з 12-ю мовами. Наведемо
список цих мов (назви мов розташовуємо в алфавітному порядку; в кутових
дужках подаються скорочення мов згідно з правилами ЕСУМ):
1. англійська <англ.>
2. білоруська <бр.>
3. болгарська <болг.>
4. готська <гот.>
5. давньоанглійська <дангл.>

6. давньонімецька <двн.>
7. латинська <лат.>
8. німецька <нім.>
9. праслов’янська <псл.>
10. російська <р.>
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11. сербохорватська <схв.>

12. українська <укр.>

Кількість етимонів (слів, з якими встановлено етимологічні зв’язки)
дорівнює 16. Сформуємо список цих етимонів відповідно до порядку їх появи у
тексті словникової статті (повні назви мов подаються в кутових дужках):
ab <латинська>
setzen <німецька>
sẹzzen <давньонімецька>
sẹttan <давньоанглійська>
set <англійська>
saditi <праcлов’янська>
садити <українська>

абзац <російська>
абзац <білоруська>
абзац <болгарська>
абзац <сербохорватська>
Absatz <німецька>
absetzen <німецька>
ab- <німецька>
af <готська>

У наступному ієрархічному списку етимони розподілені за мовами (назва
мови подається великими літерами):
АНГЛІЙСЬКА

НІМЕЦЬКА

set

БОЛГАРСЬКА

abAbsatz
absetzen
setzen

абзац

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА

ГОТСЬКА

saditi

af

РОСІЙСЬКА

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА

абзац

sẹttan

СЕРБОХОРВАТСЬКА

ДАВНЬОНІМЕЦЬКА

абзац

sẹzzen

УКРАЇНСЬКА

ЛАТИНСЬКА

садити

БІЛОРУСЬКА

абзац

ab

Наведений вище список є мовним індексом статті. Назви мов упорядко-вані
за алфавітом української мови, список етимонів у свою чергу упорядкова-но за
заданим алфавітом мови, до якої він належить (для представлення етимо-нів
використовується фонематичний алфавіт, який необов’язково співпадає з
алфавітом сучасної писемної мови).
У наведеному прикладі не включено до індексу заголовне слово статті та
заголовні слова із посилань; інакше список індексних елементів для української
мови мав би такий вигляд:
абзац
садити

УКРАЇНСЬКА

абажур

Побудуємо за такими же правилами мовний індекс для словникової статті із
заголовним словом «абетка» (у цьому випадку будемо індексувати заголовне
слово і посилання).
абетка, [абетло] Пі, абетний (заст.) «елементарний»;— власне українська
назва азбуки, утворена за вимовою перших двох букв алфавіту (а, бе),
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очевидно, під впливом назв азбука, альфабет і п. abecadło «тс.» (від вимови
перших трьох букв a, be, се).— Sadn. — Aitz. VWb. I 42.— Пор. азбука,
алфавіт.
ПОЛЬСЬКА

УКРАЇНСЬКА

abecadło

абетка
абетло
абетний
азбука
алфавіт
альфабет

Побудовані мовні індекси надають користувачеві таку інформацію:
— мови, зафіксовані у тексті словникової статті;
— перелік етимонів для кожної із мов.
Вимоги до індексу всього словника:
— мови, зафіксовані у текстах словникових статей словника;
— перелік етимонів для кожної із мов незалежно від локалізації етимона;
— точна локалізація кожного етимона незалежно від його мовної
належності.
Для ЕСУМ запроектовано побудувати індекс для кожної із мов окремо.
Зрозуміло, що цифровий формат словника надає можливість визначити локалізацію
етимона з точністю до порядкового номера слова у рядку етимологічного класу. Для
друкованої версії запропоновано таку форму локалізації етимона: заголовне слово
відповідної словникової статті (півжирний шрифт), номер тому та номер сторінки,
наприклад sẹzzen двн. абзац I, 38; sẹttan дангл. абзац I, 38. Якщо стаття розміщується
на кількох сторінках, то вказується перша та остання сторінка.
Запропоновано такий формат друкованого індексу ЕСУМ:
...
ГРЕЦЬКА
...
κύμβαλον кімвал II 446
κύμβη [кубара] III, 118
κύμβη [куна3] III, 141
κύμβη джбан II, 47
κύμβη інкубація II,306
κύμβη бочка I, 240
...ДАВНЬОФРИЗЬКА...
...ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА
...
...ШУМЕРСЬКА
...
...ЯКУТСЬКА
...
ЯПОНСЬКА

АБХАЗЬКА
...
АВЕСТІЙСЬКА
...
varəsa волос I, 420–421
varəz бульвар I, 293
varəz- верстат I, 357
...
xrūra- кристал III, 394
xumba- куб2 III, 118
...
yat [ащ] I, 101
yāiti їхати II, 325
zūrah- злий II, 266
...
АВСТРАЛІЙСЬКІ...
...
...ГОТСЬКА
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Завдання побудови мовних індексів для Словника покладається на
інструментальну систему. У наступному підпункті описана технологія
індексування лексикографічної бази даних, яка надає можливість будувати
індекси в автоматичному режимі.

24.5.2. Інструментальні засоби створення багатомовного індексу
При розробці інструментального комплексу мовної індексації ми
намагалися дотримуватися вимоги мінімального обмеження користувача системи. Інструментальні засоби дозволяють формувати мовний регістр з будь-яким
складом мов, зафіксованих у словнику, тобто поєднувати в одному регістрі
довільно вибрані мови, не враховуючи їх спорідненість. Можна створювати також
будь-яку кількість таких регістрів. Регістри мають розрізнятися тільки назвою
(ім’ям), яку користувач присвоює при їх створенні (допускаємо кілька мовних
регістрів з однаковим мовним складом). При індексуванні словника можна задати
перелік структурних елементів (етимологічних класів), які індексуються. На рис.
24.9 показано вікно інтерфейсу, де будуються мовні регістри. На рисунку
зафіксовано початковий стан системи: відсутність побудованих користувачем
мовних регістрів.

Рис. 24.9. Вікно побудови мовного регістру

158

Опишемо усі керуючі елементи вікна. Ліва панель призначається для вибору
вже сформованих раніше регістрів як незмінюваних шаблонів. Права панель
призначається для формування нових регістрів та їх редагування.
На лівій панелі розташовані:
— кнопки «Записати» та «Вилучити»;
— список, що розгортається: «Мовні регістри»;
— список «Список мов».
У списку «Мовні регістри» користувач вибирає регістр, який він має намір
використати для побудови нового регістру. У вікно «Список мов» виво-дяться усі
мови, які містить обраний регістр. Регістр «Усі мови словника» є системним,
формується на основі таблиці бази даних lang_all і містить усі мови, зафіксовані в
тексті словника. Усі регістри, відображені в цьому списку, можуть бути
використані для індексації словника.
Будь-який регістр, за винятком системного, можна вилучити із списку
(тобто вилучити із системи) за допомогою кнопки «Вилучити». Кнопка
недоступна для регістру «Усі мови словника».
За допомогою кнопки «Записати» можна вивести список мов вибраного
регістру в форматі текстового файла. На правій панелі розташовані:
— текстове поле вводу (без назви);
— кнопки «Створити», «Зберегти», «Відмінити»;
— кнопки «Додати», «Додати все», «Вилучити», «Вилучити все»;
— список, що розгортається: «Мовні регістри»;
— список «Список мов»;
— кнопка «Закінчити».
Фукціональність елементів правої панелі:
— текстове поле призначене для вводу імені нового регістру;
— кнопка «Створити» записує новий регістр із порожнім регістром мов у
список «Мовні регістри»;
— кнопка «Зберегти» записує новий регістр в систему (з цього моменту
регістр може бути використано для індексації словника);
— за допомогою кнопки «Відмінити» відміняються усі дії користувача з
формування нового регістру до моменту натиснення кнопки «Зберегти»;
— у списку «Мовні регістри» відображаються імена всіх регістрів,
доступних для редагування;
— у списку «Список мов» відображається регістр мов, обраних для
редагування регістру;
— кнопка «Вилучити» видаляє вибрані позиції зі списку «Список мов»;
— кнопка «Вилучити все» створює порожній список мов регістру;
— кнопка «Додати» переписує обрані позиції у списку «Список мов» лівої
панелі у відповідний список правої панелі;
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— кнопка «Додати все» переписує весь регістр мов із списку «Список мов»
лівої панелі у відповідний список правої панелі;
— кнопка «Закінчити» забезпечує вихід із робочого вікна в головне вікно
системи.
Користувач може використовувати декілька стратегій формування нового
регістру, наприклад:
1) вибрати на лівій панелі регістр «Усі мови словника», вибрати із списку
мов потрібні позиції і переписати їх у відповідний список правої панелі;
2) вибрати на лівій панелі підходящий за мовним складом регістр на лівій
панелі, переписати його весь на праву панель і потім відредагувати, вилучивши
непотрібні позиції;
3) об’єднати кілька регістрів-шаблонів в один регістр, для цього послідовно
вибирати регістри на лівій панелі та переписувати список мов цього регістру на
праву панель;
4) вибрати на правій панелі вже існуючий регістр і відредагувати його,
додаючи бракуючі в його списку мови із списку лівої панелі.
Більш детально продемонструємо гнучкість інструментального засобу на
прикладі створення чотирьох регістрів: «Східно-слов’янські мови», «Західнослов’янські мови», «Південно-слов’янські мови» та «Слов’янські мови».

Рис. 24.10. Побудова мовного регістру «Східно-слов’янські мови»

Перші три регістри створимо на основі універсального мовного регістра
«Усі мови словника». Останній регістр, який об’єднує усі три, сформуємо злиттям
мовних списків трьох попередніх регістрів.
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Можна обрати інший спосіб формування цих регістрів: створити в першу
чергу найбільший регістр «Слов’янські мови», а потім на його основі сформувати
інші регістри.
Для побудови мовного регістру «Східно-слов’янські мови» виконана така
послідовність дій:
1) у полі вводу набираємо ім’я нового регістру;
2) після натискання кнопки «Створити» ім’я регістру з’являється у списку
регістрів правої панелі;
3) на лівій панелі вибираємо регістр «Усі мови словника»;
4) послідовно у списку мов вибираємо позиції «білоруська», «російська»,
«українська» і за допомогою кнопки «Додати» переписуємо їх у список мов
правої панелі;
5) закінчуємо формування нового регістру натисканням кнопки «Зберегти»;
після цього новий регістр з’являється у списку лівої панелі.

Рис. 24.11. Побудова мовного регістру «слов’янські мови»

Аналогічно створюються регістри «західно-слов’янські мови» та «південнослов’янські мови».
Для побудови мовного регістру «слов’янські мови» виконується така
послідовність дій:
1) створюємо новий регістр с порожнім списком мов;
2) послідовно на лівій панелі вибираємо попередньо створені регістри і за
допомогою кнопки «Додати все» переписуємо список мов кожного регістру до
списку правої панелі.
Кожний із мовних регістрів системи може бути використано як регістр
індексації.
161

24.6. Віртуальна лексикографічна лабораторія «Етимологічний
словник української мови»
Інструментальна система ЕСУМ виконана у вигляді віртуальної
лексикографічної лабораторії (ВЛЛ «ЕСУМ»), а остання – створена на основі
поняття віртуальної лексикографічної системи (ВЛС), яке було уперше введене
В. А. Широковим у монографії129, де воно визначається в такий спосіб.
У процесі функціонування агрегованих лексикографічних систем у
реальних соціотехнічних середовищах може відбуватися процес віртуалізації
лексикографічних систем. Це буває, коли «предметна область» (X) – носій
суперсистеми лексикографічних систем – має розподілені системні
характеристики й параметризована деякою структурованою множиною системних
(мережевих) адрес, на зразок, наприклад, прийнятих в Інтернеті. Тоді кожен
елемент x є X стає функцією від певного кортежу адрес: х = f(a1 a2 ... an). Таким
чином, лексикографічна система ЕLSх[L] перетворюється у віртуальний об’єкт,
розподілений у фізичному просторі, що зображується точкою (a1, a2, ... , an) у
просторі мережевих адрес. При цьому узгодження відповідних моделей даних на
концептуальному й внутрішньому рівнях навіть не потрібно. Необхідно тільки
узгодження на рівні зовнішніх моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів,
що забезпечує мінімальну цілісність віртуальної лексикографічної системи й
можливість її ідентифікації як єдиного об’єкта.
Таку ідею лексикографічної системи можна реалізувати, якщо визначити
(a1 a2 ... an) як множину мережевих координат національного сегмента Інтернету, а
ЕLSх[L] забезпечити структурою елементарної Л-Системи, клас елементарних
інформаційних одиниць (ЕІО) якої ототожнюється із класом слів відповідної
мови.
Фактично йдеться про те, щоб надати мовознавцям, які працюють в
різних установах, різних містах і навіть у різних країнах можливість доступу
до таких комп’ютерних систем, на яких можна було б колективно виконувати
великі лексикографічні проекти. При цьому обсяг відповідних
інструментальних функцій ВЛЛ такий самий, як і для локальних варіантів.

129

Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков. Київ :
Довіра, 1998. 331 с.
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Рис. 24.12. Вікно входу до ВЛЛ «ЕСУМ»

Перша ВЛЛ «Словник української мови» створена у 2001 році і з того
часу використовується для укладання фундаментального академічного
«Словника української мови» у 20 томах. Наступні віртуальні лабораторії
(ВЛЛ «Словник української мови» та ВЛЛ «Словник російської мови») було
впроваджено Українським мовно-інформаційним фондом НАН України в
Центрі прикладної та когнітивної лінгвістики Таврійського національного
університету
ім. В. І. Вернадського
та
Інституті
російської
мови
ім. В. В. Виноградова РАН, відповідно. На даний момент в Українському
мовно-інформаційному фонді НАН України функціонує понад 10 різних
віртуальних лабораторій, у тому числі ВЛЛ «ЕСУМ». Режим доступу до ВЛЛ
забезпечується за адресою http://lcorp.ulif.org.ua/vll130.

24.7. Інтеграція етимологічного словника з іншими
лексикографічними системами
Методологія лексикографічних систем, застосована нами при концептуальному моделюванні та системотехнічному конструюванні ВЛЛ «ЕСУМ»,
відкриває широкі можливості для інтеграції ЛБД «СУМ» з іншими лексикографічними системами та продуктами. У цьому підрозділі наведемо певні
приклади інтегрованих лексикографічних систем за участю етимологічної
складової.
130

Український мовно-іформаційний фонд НАН України : Інформаційні лінгвістичні системи та
системи лінгвістичної взаємодії “ВЛЛ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://lcorp.ulif.org.ua. – Назва з титул. екрану.
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Рис. 24.13. Вікно входу до ІЛС «Словники України» з етимологією

Найпростішим ми бачимо варіант інтеграції ЛБД «ЕСУМ» та Інтегрованої
лексикографічної системи «Словники України», для якої докладно розвинуто
схему інтегрування131. Опускаючи виклад концептуальної та внутрішньої схеми
інтеграції, наведемо лише елемент зовнішньої моделі у вигляді частини
словникового інтерфейсу електронного словника з функціями ІЛС «Словники
України» та доданою до них етимологією (рис. 24.13).
У цьому випадку користувачу залишається для обраної лексичної одиниці
лише вибрати одну з шести лексикографічних функцій («Словозміна»,
«Транскрипція», «Антонімія», «Фразеологія», «Синонімія», «Етимологія») і
система автоматично візуалізує на екрані відповідну словникову статтю з
Етимологічного словника.

131

Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем / В. А. Широков. Київ :
Наук. думка, 2004. 326 с.
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Рис. 24.14. Схема багатомовної етимологічної інтеграції

Інший приклад – багатомовна гетерогенна інтеграція. У цьому випадку
інтегрувальними елементами слугують побудовані нами індекси ЛБД «ЕСУМ».
Таким чином, кожний мовний регістр ЛБД «ЕСУМ» задає інтегрувальну
множину, через яку можна здійснити під’єднання до ЕСУМ лексикографічних
систем інших мов, реєстри яких фігурують у складі індексу ЕСУМ. Зокрема, це
можуть бути і їхні етимологічні Л-системи. Тоді схему інтеграції можна
відобразити у такий спосіб, як показано на рис. 24.14.
У цій схемі як центральну виділено ЕСУМ. Проте, здійснивши інтеграційні
процедури у всіх парах {V(EZi);V(EZj)}, i z j, приходимо до етимологічного
лексикографічного середовища, в якому всі мови є системно еквівалентними.

24.8. Використання розробленої технології для створення
інструментальних комплексів для інших етимологічних систем
Ефективність розробленої технології перш за все зумовлюється можливістю
застосування концептуальної моделі етимологічного словника. Модель будується
поетапно: аналізується загальна структура словника, його знакова система та
метамова; виокремлюється текст словникової статті із загального корпусу
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словника; аналізується спосіб розподілу статті на етимологічні класи та
можливість розподілу класів за типами; останній крок – спосіб подання етимонів
у тексті та їх параметрів і побудова етимон-структур.
Продемонструємо цей підхід на статтях словника «Этимологический
словарь славянских языков : Праславянский лексический фонд».
Словникова стаття із заголовним словом bajьka (наводимо статтю у
поліграфічному оформленні друкованого словника) достатньо повно характеризує структуру етимологічних описів цієї лексикографічної праці.
*bajьka: макед. бајка ж. р. ‘сказка’ (И-C), сербохорв. bȃjka ж. p. ‘басня, сказка,
fabula’ (с XVII в., RJA I, 151), ‘сказка, выдумка’, ‘ворожба, заговоры’ (РСА I,
250), словен. bajka ж. р. ‘сказка’ (Plet. I, 10), чеш. bajka ж. р. ‘басня’, ‘сказка,
выдумка’, слвц. bajka ‘басня, выдумка’ (SSJ I, 66), диал. bajka ж. р. ‘неправда’
(Buffa. Dlhá Lúka 130), в.-луж. bajka ж. р. ‘сказка, басня’ (Pfuhl 5), н.-луж. bajka
‘басня, сказка’ (Muka Sł. I, 11), польск. bajka ж. р. ‘сказка, басня’ (Dorosz. I,
301), русск. диал. байка ж. р. ‘говор’, ‘сказка’ (Опыт 5), ст.-укр. байка ж. р.
‘выдумка’ (Зизаний, Тимченко I, 50), укр. байка ж. р. ‘басня’, ‘безделица,
шутка, пустяки’ (Гринченко I, 21), блр. байка ж. р. ‘басня, небылица’ (Блр.русск. 115).

Широко распространенное в слав, языках, но, возм., возникшее как
параллельное и относительно новое образование с суфф. -ъkа от основы гл. *bajati
(см.).
Текст статті складається з послідовності абзаців (у наведеному прикладі із
двох). Перший абзац ідентифікується півжирним накресленням першого слова,
наступний абзац – пробілами на початку рядка. Єдність друкованого тексту
словникової статті забезпечується однаковим відступом рядків, починаючи з
другого, від краю сторінки.
За логікою моделі виокремлюємо чотири етимологічних класи. Текст
кожного класу наводиться в кутових дужках:
ET_CL1 { <*bajьka>
ET_CL2 { <макед. бајка ж. р. ‘сказка’ (И-C), сербохорв. bȃjka ж. p. ‘басня, сказка, fabula’
(с XVII в., RJA I, 151), ‘сказка, выдумка’, ‘ворожба, заговоры’ (РСА I, 250),
словен. bajka ж. р. ‘сказка’ (Plet. I, 10), чеш. bajka ж. р. ‘басня’, ‘сказка, выдумка’,
слвц. bajka ‘басня, выдумка’ (SSJ I, 66), диал. bajka ж. р. ‘неправда’ (Buffa. Dlhá
Lúka 130), в.-луж. bajka ж. р. ‘сказка, басня’ (Pfuhl 5), н.-луж. bajka ‘басня, сказка’
(Muka Sł. I, 11), польск. bajka ж. р. ‘сказка, басня’ (Dorosz. I, 301), русск. диал.
байка ж. р. ‘говор’, ‘сказка’ (Опыт 5), ст.-укр. байка ж. р. ‘выдумка’ (Зизаний,
Тимченко I, 50), укр. байка ж. р. ‘басня’, ‘безделица, шутка, пустяки’ (Гринченко
I, 21), блр. байка ж. р. ‘басня, небылица’ (Блр.-русск. 115)>
ET_CL3 { <Широко распространенное в слав. языках, но, возм., возникшее как
параллельное и относительно новое образование с суфф. -ъkа от основы гл. *bajati
(см.)>
ET_CL4 { <*bajati (см.)>
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Можна запропонувати такий розподіл етимологічних класів за типами: клас
заголовного слова (ET_CL1), слов’янський клас (ET_CL2), мовний клас (ET_CL3) та
клас посилань (ET_CL4). Позначимо кожний із цих класів, відповідно, HEAD,
SLAVIA, LANG та LINK за аналогією з позначеннями моделі. Як і в ЕСУМ, у
тексті слов’янського класу подаються тільки етимони із слов’янських мов.
Останній клас «вбудовано» в мовний клас і він організує посилання на інші
словникові статті; його можна переформувати в такий спосіб <См. *bajati.>,
аналогічно до формату класу посилань в ЕСУМ. Такий «вбудований» клас може
бути і не один, як, наприклад, у статті із заголовним словом bajidlo:
*bajidlo: словен. bajílo ср. р. ‘колдовство. заговор’ (Plet. I, 10).

Производное с суфф. -dlo от основи гл. *баjiti (см.). Ср. еще *баjadlo (см.) и
ряд слов с основой *ba(d)l- (см. ниже).
Розподіл тексту за етимологічними класами у цьому випадку такий:
HEAD { <*bajidlo>
SLAVIA { <словен. bajílo ср. р. ‘колдовство. заговор’ (Plet. I, 10)>
LANG { <Производное с суфф. -dlo от основи гл. *баjiti (см.). Ср. еще *баjadlo (см.) и
ряд слов с основой *ba(d)l- (см. ниже)>
LINK1 { <*баjiti (см.)> { <см. *баjiti>
LINK2 { <*баjadlo (см.)> { <см. *баjadlo>
LINK3 { <*ba(d)l- (см. ниже)> { <см. *ba(d)l->

Проаналізуємо детальніше структуру класу заголовного слова. Будемо розрізняти однокомпонентні та багатокомпонентні структури (відносно кількості
реєстрових одиниць).
Приклади однокомпонентних класів заголовного слова (текст класу подаємо
повністю, разом із розділовим знаком, графічне оформлення наслідує
оригінальний друкований текст):
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*a, союз:
*a bo:
*ablo:
*ablъčьnъjь:
*abolnovъ(jь):
*abolnь I:
*abolnь II:
*adera?:
*asokorъ/ь:
*baba ęga:
*baba rǫga?:
*bablati sę:

*babriti (sę):
*bag(ъ)rěnъ(jь):
*bag(ъ)riti:
*bag(ъ)rъ I:
*bag(ъ)rъ II:
*bajati I:
*bajati (sę) II:
*ba(d)lovati (sę):
*ba(d)loviti?:
*ba(d)ly мн.:
*ban’a:
*bedrьnъ II?:

Багатокомпонентні класи заголовного слова:
*a če/*a či:
*a jьno?/*a ono:
*ako / *jako?:
*ablonevъjь/*ablonovъjь:
*alovъkъ?/*alovakъ?
*apьno?/*vapьno (см.):
*aloviti(sę) / *jaloviti(sę)
*alověti / *jalověti:

*alovъjь, *alovaja / *jalovъjь,
*jalovaja:
*bermę, род. п. -mene:
*agodъka, мн. *agodъky:
*bakul’a/*bakъl’a:
*balamъčь, *balamъčьnъjь:
*bata/*bat’a/*batja:
*bedrьnъ(jь) I / *bedrьnъ(jь):
* bedrьnъ II?

Реєстрова одиниця – це рядок символів, поданих півжирним шрифтом; у
багатокомпонентній структурі реєстрові одиниці виокремлюються символами «/»
та «,». Римські цифри, які позначають омонімію, не включаються до складу
реєстрових одиниць, також ігноруємо і знак «?». Всі інші нелітерні знаки
включаються до складу реєстрового слова, а саме: «*», «(», «)», «‘», «» (пробіл).
Для побудови етимон-структури необхідно виокремлювати із тексту два
параметри: знакове представлення етимона (PARA) та маркер мовної належності
(PARL). Всі інші параметри факультативні. Але можна виділити за формальними
ознаками бібліографічний параметр (PARBIBL), тлумачення (PARS). Ще один
параметр легко виокремлюється, але його не має в ЕСУМ – це граматичний
параметр (наприклад, «ж. р.», «гл.»). Оскільки факультативним параметрам не
приписуються обов’язкові значення, то для цього словника параметр «ремарка»
PARREM є граматичним.
Побудуємо етимон-структуру для класу SLAVIA(*bajьka). Параметри
етимон-структур представимо в табличній формі (якщо параметр явно не
присутній у тексті, то він набуває значення порожнього рядка H):
№
1
2
3

PARL
макед.
сербохорв.
словен.

PARA
бајка
bȃjka
bajka

PARS
‘сказка’
‘басня, сказка, fabula’
‘сказка’
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PARREM
ж. р.
ж. p.
ж. р.

PARBIBL
(И-C)
(с XVII в., RJA I, 151)
(Plet. I, 10)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

чеш.
слвц.
в.-луж.
н.-луж.
польск.
русск.
диал.
ст.-укр.
укр.
блр.

bajka
bajka
bajka
bajka
bajka
байка

‘басня’
‘басня, выдумка’
‘сказка, басня’
‘басня, сказка’
‘сказка, басня’
‘говор’

ж. р.
H
ж. р.
H
ж. р.
ж. р.

H
(SSJ I, 66)
(Pfuhl 5)
(Muka Sł. I, 11)
H
H

байка
байка
байка

‘выдумка’
‘басня’
‘басня, небылица’

ж. р.
ж. р.
ж. р.

(Зизаний, Тимченко I, 50)
H
(Блр.-русск. 115)

Побудуємо етимон-структуру для мовного класу LANG(*bajьka):
№
1
2

PARL
праслав.
праслав.

PARA
-ъkа
*bajati

PARS
H
H

PARREM
суфф.
гл.

PARBIBL
H
H

Зауважимо, що у цьому випадку в тексті явно не присутній мовний маркер.
Аналіз текстів (які, згідно з нашою класифікацією, ми відносимо до
етимологічних класів), показав, що етимон не супроводжується мовним
маркером, якщо він відноситься до праслов’янської мови. Тому для цього
словника «мовою за замовчуванням» є праслов’янська.
Для класів заголовного слова будуємо етимон-структури із п’яти
параметрів, додаємо ще один параметр – омонімію (PAROM), яка позначається
римськими цифрами. Для цього класу параметр мовної належності приймає
значення «за замовчуванням». Аналіз словникових статей показав, що для
реєстрових слів не подаються тлумачення та бібліографія, але ми вводимо ці
параметри до етимон-структури для зручності (досягнення структурної єдності) зі
значеннями порожнього рядка H.
HEAD(*bajьka):
№
1

PARL
праслав.

PARA
*bajьka

PAROM
H

PARS
H

PARREM
H

PARBIBL
H

PAROM
I

PARS
H

PARREM
H

PARBIBL
H

PAROM
II

PARS
H

PARREM
H

PARBIBL
H

PAROM
H

PARS
H

PARREM
мн.

PARBIBL
H

HEAD(*bajati I):
№
1

PARL
праслав.

PARA
*bajati

HEAD(*bajati (sę) II):
№
1

PARL
праслав.

PARA
*bajati (sę)

HEAD(*ba(d)ly мн.):
№
1

PARL
праслав.

PARA
*ba(d)ly

HEAD(*bedrьnъ(jь) I / *bedrьnъ(jь)):
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№
1
2

PARL
праслав.
праслав.

PARA
*bedrьnъ(jь)
*bedrьnъ(jь)

PAROM
I
H

PARS
H
H

PARREM
H
H

PARBIBL
H
H

На основі викладеного робимо висновок, що для словника «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» цілком
релевантною є лексикографічна модель, аналогічна Л-системі ЕСУМ, яка
будується з використанням понять етимологічних класів та етимон-структур.
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РОЗДІЛ

25

ЦИФРОВА ТЕРМІНОГРАФІЯ
25.1. Концептуальне моделювання термінографічної системи
«Зварювання»
25.1.1. Стан розроблення зварювальної термінології та джерела
термінологічного матеріалу
Розглянемо модель, механізми та процеси віртуалізації на прикладі
побудови тримовної системи науково-технічної термінології предметної галузі
«Зварювання».
Зварювання є однією з провідних міжгалузевих наук і технологій,
інженерно- й наукомісткою складовою національної та світової економіки. В
багатьох галузях промисловості зварювання виступає самостійним технологічним
сектором виробничого процесу. Суттєву роль у його розвиткові відіграє галузева
система науково-технічної інформації, яка, у свою чергу, базується на розвиненій
зварювальній терміносистемі. Отже, вдосконалення термінології зварювання за
умов інтенсивного глобального світового інформаційного обміну набуває
важливого значення для розвитку зварювальної науки та прискорення
впровадження її досягнень у виробництво. При цьому все більшою популярністю
користуються багатомовні реалізації терміносистеми, створені із застосуванням
сучасних досягнень і методів лінгвістичної, когнітивної та інформаційної науки.
У той же час слід відзначити, що трансдисциплінарність галузі «Зварювання», її
дотичність до багатьох ділянок науки і техніки, масштаби застосування та
поширення зварювальних технологій вимагають у наш час перебудови мовноінформаційної складової цієї галузі на засадах сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. Саме за цих умов терміносистема «Зварювання»
може скласти основу для формування й розвитку загальнонаціональної
терміносистеми, для чого зараз є всі об’єктивні передумови.
У контексті сформульованих проблем поняття галузевої терміносистеми
піддається певному узагальненню, набуваючи рис онтології предметної галузі 132.
Зауважимо, що термінологією предметної галузі взагалі є відображення її
концептосфери до структур природної мови. Наведене визначення допускає
132

Добров Б. В. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения /
Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. Москва : Бином. Лаборатория
знаний, 2009. 173 с.
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просту формалізацію: термін можна представити у вигляді упорядкованої трійки
(W; .; /), W: . o /, де . є певним елементом концептосфери предметної галузі, а
W – певним відображенням . у певну природну мову /. У процесах
термінотворення і термінозастосування (номінація, когніція та комунікація)
відбувається розширення системи природної мови / до більш комплексної мовноінформаційної структури /ех, яка містить математичні, хімічні, логічні та інші
спеціальні символи, поняття і формули, а також їх інтерпретації у вербальній та
мультимедійній формі, так що на практиці доводиться оперувати саме зі
структурами /ех. Таким чином, галузеві концепти (об’єкти, поняття, відношення,
інтерпретації тощо) мусять відображатися мовними конструкціями в такий спосіб,
щоб система понять предметної галузі узгоджувалася із системою відповідної
мови (мов) з урахуванням їхнього спеціального розширення, причому необхідною
умовою такого відображення має бути взаємнооднозначна відповідність між
реалізаціями відповідних термінів у різних мовах. Остання вимога формалізується
умовою комутативності діаграми:
W1: . o /1
p
p
W2: . o /2,
де нижній індекс маркує різні мови (1 і 2), в яких реалізовано термін ., а також
існуванням зворотної (теж комутативної) діаграми до наведеної.
Зрозуміло, що різні мови мають власні, притаманні саме їм лексикограматичні і лексико-семантичні ресурси для забезпечення згаданих аспектів
термінології. Водночас у всіх терміносистемах спостерігається й багато спільного.
Зокрема, у процесі функціонування терміносистем у всіх мовах відбуваються
процеси термінологізації (тобто переходу загальної лексики до розряду
спеціальних термінів) та детермінологізації. У термінології інтенсивно
відбуваються процеси неологізації – творення нових лексичних одиниць на
позначення нових реалій, які відкриває наука і практика. У процесі
термінотворення і термінозастосування виникають різноманітні семіотикосемантичні процеси, які повинні ретельно аналізуватися і фіксуватися фахівцямитермінологами в тісній співпраці з фахівцями-предметниками з метою набуття
терміносистемою таких ознак точності й однозначності, які наближають її до
стандартизованих вимірів. Отже, актуальним завданням термінологічної ділянки в
сучасних українських умовах стає створення національної термінологічної
системи, а також забезпечення її неперервного і оперативного вдосконалення й
адаптації до світових стандартів, що зумовлюється необхідністю інтенсифікації
міжнародних науково-технічних, виробничих і комерційних контактів. Таких
властивостей національної терміносистеми можна досягти за умови, що сама
термінологічна галузь задовольняє властивостям мобільності, масштабованості та
інтероперабельності – тобто відповідає принципам відкритих систем. Звідси
випливає й висновок щодо необхідності інформаційно-технологічної модернізації
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національної терміносистеми з урахуванням новітніх тенденцій і досягнень у
світовій термінологічній галузі.
Отже, необхідним етапом формування національної терміносистеми
«Зварювання» є створення і впровадження сучасної, мобільної багатомовної
інструментальної системи галузевої термінографії, яка б поряд з українською
частиною містила, як мінімум, російський та англійський компоненти й була
адаптована до процесів інтеграції у світові терміносистеми. Очевидно, що такі
вимоги
диктують
й
певне
інформаційно-технологічне
оформлення
лексикографічної роботи, яку автори на підставі свого досвіду бачать як
спеціальну реалізацію віртуальної лексикографічної лабораторії.
Власне термінологічна ділянка зварювання й суміжних галузей, основи
розроблення, побудови та упорядкування науково-технічної терміносистеми зі
зварювання, завдання і методичні питання її стандартизації були опрацьовані
протягом попереднього періоду розвитку в численних працях авторитетних
вчених-зварювальників133. В Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона
постійно й протягом багатьох років забезпечується моніторинг змін у
термінологічній системі зі зварювання та споріднених процесів.
Зазначені праці становлять реальні передумови принципово нової
інформаційно-лінгвістичної
парадигми
формування
і
функціонування
зварювальної терміносистеми, лінгвотехнологічне ядро якої має складати
віртуальна термінографічна лабораторія «Зварювання».
Базисом термінологічної системи зі зварювання в Україні є ГОСТ 2601–
134
84 та ін.; одним з основних, авторитетних термінологічних джерел з цієї галузі
– словник-довідник К. К. Хрєнова135. Цей словник-довідник містить 3000 термінів
133

Колчина Н. А. Задачи и методические вопросы стандартизации терминологии по
сварке / Н. А. Колчина // Совершенствование терминологии сварки. Киев : ИЭС им.
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і статей з ілюстраціями, що охоплюють широкий діапазон наукових і практичних
питань: основні поняття про процеси зварювання, елементи її технології,
обладнання зварювального виробництва.
Словник містить 9 розділів:
1. Основні поняття, прийняті в галузях, суміжних з зварювальним
виробництвом.
2. Основи зварювальних процесів.
3. Обладнання, апаратура, інструмент для зварювання та термічного різання
матеріалів.
4. Зварювальні матеріали для зварювання та термічного різання.
5. Основи технології зварювання та термічного різання.
6. Виробництво зварних конструкцій.
7. Охорона праці та навколишнього середовища, техніка безпеки.
8. Наплавлення, напилення і металізація.
9. Пайка матеріалів.
Понад половина обсягу припадає на перший розділ, а інші розділи
вимагають свого розширення. Видання враховує зварювальну термінологію 60–
70х рр. минулого століття і не може повністю охопити теперішній словниковий
фонд у галузі зварювання.
У цьому зв’язку в Інституті електрозварювання (ІЕЗ) ім. Є. О. Патона НАН
України (за ініціативою академіка Б. Є. Патона) спільно з Українським мовноінформаційним фондом НАН України було підготовлено і видано ряд
термінологічних словників, у тому числі «Українсько-російський, російськоукраїнський словник зі зварювання» (2008 р.)136 та «Українсько-російськоанглійський словник зі зварювання» (2010 р.)137. Електронні варіанти цих
словників видано на CD-дисках, якими забезпечено відділи ІЕЗ ім. Є. О. Патона
НАН України, зварювальні кафедри вишів України, головних зварників основних
промислових підприємств. Зазначені словники є виключно перекладними і не
містять термінологічних дефініцій, що, як показує практика, в значній мірі
ускладнює, а то й унеможливлює використання словника фахівцями-практиками
зварювання.
Усі згадані словники на сьогодні, по-перше, не містять цілого ряду
термінологічних понять, що відображають сучасні тенденції у світовій
зварювальній теорії та практиці, а по-друге, за своєю структурою не відповідають
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сучасним підходам, прийнятим при укладанні подібних словників світовими
галузевими науково-дослідними інститутами. Так, наприклад, останні словники зі
зварювання європейської зварювальної спільноти та відповідні документи
Міжнародного інституту зварювання (International Institute оf Welding) складено
як словники-довідники або тезауруси і засновано на категоріально-онтологічному
підході.
Виникає необхідність у формуванні сучасної національної термінологічної
системи з урахуванням останніх досягнень у галузі зварювання, термінології та
лінгвістичної науки. Основним продуктом зазначеної роботи має стати
термінологічний словник зі зварювання, який би за своїм змістом і структурою
відповідав сучасним як світовим, так і вітчизняним тенденціям у галузі
зварювання і був заснований на онтологічному підході.
Формування зазначеної терміносистеми і створення словника можливе
лише за умови ефективної взаємодії фахівців з різних галузей – науковотехнічної, зварювальної, лінгвістичної та інформаційної – і вимагає створення та
впровадження ефективного сучасного механізму міжгалузевої культурноінформаційної інтеграції, заснованого на сучасних інформаційних технологіях.
Відзначені аспекти відіграли роль спонукальних факторів для створення
сучасної термінографічної системи у галузі зварювання, заснованої на
системотехнічних принципах віртуальних Л-систем.

25.1.2. Концептуальна модель віртуальної термінологічної
лабораторії (ВТЛ) «Зварювання»
Отже, на основі теорії Л-систем було побудовано концептуальну модель
віртуальної термінологічної лабораторії «Зварювання». Було проаналізовано
загальний підхід до побудови словникових термінологічних статей предметної
галузі «Зварювання» та вироблено загальну схему подання їх внутрішньої
структури в лексикографічній базі даних.
Внутрішню структуру представлення термінів спроектовано з урахуванням
необхідності дотримання таких умов:
— можливість довільного порядку перекладу в статті;
— незалежність будови статті від мови вихідного слова;
— можливість збільшення кількості мов перекладу.
Експериментальне моделювання проведено на корпусі тексту українськоросійсько-англійського словника зі зварювання, обсяг реєстру якого становить
близько 12 тисяч термінів. При цьому зауважимо, що лексикографічна структура
в електронних варіантах аналізованих словників не експлікується.
Структуру Л-системи будуємо, виходячи із сформульованих вище умов.
Їхнє урахування вимагає від самого початку будувати не елементарну, а певним
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чином інтегровану лексикографічну систему. Робиться це в такий спосіб.
Спочатку визначаємо три елементарні Л-системи, в яких вхідними мовами є
відповідно українська (U), англійська (A) та російська (R). Їх, відповідно,
позначимо наступним чином:
U
A

A
R

R

U

R

A

U

Наступний крок полягає в інтеграції цих трьох елементарних Л-систем для
кожної мови відповідно до методики, описаної у розділі, де йдеться про загальну
теорію Л-систем, тобто побудові певної інтегрованої Л-системи:
U
A

A
R
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В останній схемі символом  позначено операцію інтеграції
лексикографічних систем. Побудована в такий спосіб Л-система, як бачимо, є
симетричною, тобто інваріантною відносно будь-якої перестановки мов (У; А; Р).
З цього випливає, що в побудованій Л-системі будь-яка з мов може відігравати
роль вхідної.
Позначимо усю множину термінів через T , а окремо взятий термін – через
t  ¢T ² .
Як основний структурний елемент словникової статті було визначено
термінологічний блок – структурну частину словникової статті, що містить термін
або термінологічне словосполучення (tLi), його граматичні параметри ({tLGi} –
множина граматичних параметрів даної мови), можливі синоніми ({tLSYNi} –
множина синонімів до терміна заданою мовою), фонетичні або морфологічні
варіанти, що відповідають певному термінологічному поняттю на одній із мов
({tLVARi} – множина фонетичних або морфологічних варіантів до терміна у цій
мові) (L={R, U, E}):
RTі – термінологічний блок i-го поняття російською мовою:
RTі = {tRi , {tRGi}, {tRSYNi}, {tRVARi}};
UTі – термінологічний блок i-го поняття українською мовою:
UTі = {tUi , {tUGi}, {tUSYNi}, {tUVARi}};
ETі – термінологічний блок i-го поняття англійською мовою:
ETі = {tEi , {tEGi}, {tESYNi}, {tEVARi}};
Сі – семантичний коментар i-го термінологічного блоку;
Si – структурна частина словникової статті, відповідає i-му термінологічному
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поняттю (позначимо tConci). У тексті словникової статті Si подається множиною
семантичних коментарів і термінологічних блоків, що відповідають певному
термінологічному поняттю на всіх мовах словника. У разі багатозначності терміна
Si додатково містить семантичну або галузеву ремарку.
Кожне термінологічне поняття, у свою чергу, також має множину
{ t OC } – онтологічних класів та додатків мультимедіа, значення якої є елементами
¢OntC² – множини онтологічних класів та мультимедіа, що задані для даної
предметної галузі (у даному випадку – зварювання).
Так, для порядку перекладу: російська-українська-англійська російські
терміни є вихідними, і всі ремарки представляються російською мовою. Заголовні
слова супроводжуються ремаркою для позначення частини мови, для іменників –
з вказівкою на рід. Найпростіший варіант побудови словникової статті, що
відповідає одному термінологічному поняттю S1 (рис. 25.1).

Рис. 25.1. Структура словникової статті, яка містить одне термінологічне поняття

У такому варіанті семантичні коментарі відсутні. Стаття містить одне
термінологічне поняття S1 = {RT1, UT1, ET1}.
У разі багатозначності українського терміну структура словникової статті
розгалужується. Термінологічні блоки англійською мовою в тексті розділяються
«;». Наприклад:
балансир м. балансир, -а; (мех.) balance [equalizing] beam, balance arm,
balancer; (стр.) sway-beam, rocker; (летательного аппарата) balance weight.

Нижній індекс термінологічного блоку і семантичного коментаря вказує
порядковий номер поняття, якого він стосується. У разі, коли термінологічний
блок для різних понять повторюється, індекси подаються через кому.
RT1,2,3 – “балансир м.”; UT1,2,3 – “балансир, -а”; ET1 – “balance [equalizing]
beam, balance arm, balancer”; ET2 – “sway-beam, rocker”; ET3 –“balance weight”, C1E
– (мех.); C2E – (стр.); C3E – (летательного аппарата).
Структуру даної словникової статті можна представити у вигляді графа
(рис. 25.2).
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Рис. 25.2. Структура словникової статті, яка містить три термінологічних поняття і має
багатозначний український термін

Словникова стаття містить три термінологічних поняття:
S1 = {C1E, RT1,2,3, UT1,2,3, ET1}
S2 = {C2E, RT1,2,3, UT1,2,3, ET2}
S3 = {C3E, RT1,2,3, UT1,2,3, ET3}.
У разі багатозначності російського терміну структура словникової статті
розгалужується на рівні українського термінологічного блоку. Термінологічні
блоки українською мовою відокремлюються арабською цифрою з крапкою.
Наприклад:
ёмкость ж 1. (свойство) ємність, -ності; capacitance 2. (вместимость)
мі#сткість, -кості capacity 3. (сосуд) посу#дина, -и, резервуа#р, -а tank,
reservoir.

RT1,2,3 – “ёмкость ж.”; UT1 – “ємність, -ності”; UT2 – “мі#сткість, –кості”;
UT3 – “посу#дина, -и, резервуа#р, -а”; ET1 – “capacitance”; ET2 – “capacity”; ET3 –
“tank, reservoir”, C1U – (свойство); C2U – (вместимость); C3U – (сосуд).
Структуру такої словникової статті можна представити у вигляді графа
(рис. 25.3).

Рис. 25.3. Структура словникової статті, яка містить три термінологічних поняття і має
багатозначний російський термін

Словникова стаття містить три термінологічних поняття:
S1 = {C1U, RT1,2,3, UT1, ET1}
S2 = {C2U, RT1,2,3, UT2, ET2}
S3 = {C3U, RT1,2,3, UT3, ET3}
Наприклад:
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навивка ж. 1. (изготовление витьём) навивка, -и, навивання, -я coiling 2. (намотка)
намотування, -я; (на барабан) winding; (на катушку) reeling up.

RT1,2,3 – “навивка ж.” UT1 – “навивка, -и, навивання, -я”; UT2 –
“намотування, -я”; ET1 – “coiling”; ET2 – “winding”; ET3 – “reeling up”, C1U –
(изготовление витьём); C2U – (намотка); C2E – (на барабан); C3E – (на катушку).
Структура такої словникової статті має вигляд (рис. 25.4).

Рис. 25.4. Структура словникової статті, яка містить три термінологічних поняття і має
багатозначний російський та український терміни

Словникова стаття містить три термінологічних поняття:
S1 = {{C1U}, RT1,2,3, UT1, ET1}
S2 = {{C2U, C2E}, RT1,2,3, UT2, ET2}
S3 = {{C3U,C3E}, RT1,2,3, UT2, ET3}.
Для створення цифрової версії термінологічного словника, на відміну від
паперового
варіанта,
було
прийнято
такі
правила:
термінологічні
словосполучення подаються в окремих словникових статтях; словникові статті
для зворотних дієслів подаються в окремих словникових статтях; відсилкові
статті в словник не включаються; словникова стаття подається множиною
термінологічних понять.
Відзначимо, що «три» – це максимальна кількість мов для лінійної форми
тексту словникової статті, більша кількість вимагає вже табличної її організації.
Крім того, для ефективної роботи користувача словник має бути оснащено
індексами по кожній мові, включаючи вхідну.
Розглянемо концептуальну модель лексикографічної системи, що є у
даному випадку конкретною реалізацією термінографічної лабораторії
«Зварювання».
Позначимо через D предметну галузь «зварювання», IQ(D) – клас
елементарних інформаційних одиниць системи D. Тоді результат сприймання
суб’єктом S елементарних інформаційних одиниць (ЕІО), відповідно до
теоретичних уявлень, викладених раніше, набуде вигляду S: IQ(D) o V(IQ(D)), де
V(IQ(D)) – множина описів одиниць, що належать IQ(D). Розглянемо відображення
«форма-зміст» IQ(D) o V(IQ(D)). Множина V(IQ(D)) є у цьому випадку множиною
описів понять предметної галузі зварювання. Описи понять при цьому
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виражаються індексами в реєстрі термінологічної бази даних, а не термінами
конкретної природної мови.
Відповідно до теорії Л-систем у структурі V(IQ(D)) виділяються такі
підструктури: Λ(IQ(D)) – співвідноситься з частиною описів понять V(IQ(D)), що
описують форму ЕІО IQ(D) та підструктура P(IQ(D)), що розкриває зміст IQ(D).
При цьому, відповідно до визначених нами вище структур для термінологічних
понять та словникових статей предметної галузі «Зварювання», Λ(IQ(D))
представляє собою множину термінологічних понять tCon, а P(IQ(D)) – множину
відповідних стуктур термінологічних понять S та онтологічних класів { t OC }, що
їм відповідають.
Розглянемо як термінологічні поняття Λ(IQ(D)) та відповідні їм структури
P(IQ(D)) відображаються у мовах (L={U, E, R}).
Позначимо символами VR(IQR(D)), VU(IQU(D)), VE(IQE(D)) множини описів
інформаційних одиниць інтегрованої Л-системи відповідно в російській (R),
українській (U) та англійській (E) мовах. Тоді ΛL(IQL(D)) – це множина реєстрових
термінів у мові L; L={U, E, R}, а PL(IQL(D)) – відповідні термінологічні блоки в
кожній з мов L; L={U, E, R}, із тлумаченнями. Ці три підсистеми (PR(IQR(D)),
PU(IQU(D)), PE(IQE(D))) разом із їхніми зв’язками інтегруються в структуру
верхнього рівня P(IQ(D)), що є, фактично, множиною структурних частин
словникової статті Si, онтологічних класів та ілюстративних частин, включаючи й
мультимедіа { t OC }і .
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Рис. 25.5. Модель лексикографічної системи зі зварювання
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Архітектура розглянутої системи на концептуальному рівні СM має
наступні складові: на рівні (1) діаграми (рис. 25.5)138: Ob(LS) = {T, ¢OntC² }, де T
– множина термінологічних понять, ¢OntC² – множина онтологічних класів та
мультимедіа предметної галузі «Зварювання»; RelOb(LS) = { RT , RS, RM}, RT –
множина зв’язків між поняттями з множини T, RS – множина зв’язків між
термінологічними блоками, що відповідають структурам словникових статей S
термінологічних понять та RM – множина зв’язків між поняттями з множини T та
відповідними даними мультимедіа; на рівні (2) діаграми (в окремих мовних
системах) (рис. 25.5): Ob(LSL) = {TL, TDefL, CL}, де TL – множина термінів з мови
L, що для будь-якого t TL {tLi , {tLGi}, {tLSYNi}, {tLVARi}}, де tLi – термін або
термінологічне словосполучення, його граматичні параметри ({tLGi}), {tLSYNi} –
множина синонімів до терміна заданою мовою, {tLVARi} –множина фонетичних
або морфологічних варіантів до терміна у цій мові, TDefL – множина тлумачень
понять відповідною мовою, CL – множина семантичних коментарів відповідною
мовою; RelOb(LS) = { RTLTDefL }, RTLTDefL – множина зв’язків між термінами з
мови L та тлумаченнями відповідною мовою.
Обмеження цілісності для описаної вище архітектури на концептуальному
рівні наступні: 1) жодний елемент із множини TL рівня (2) моделі (рис 3.5) не
може існувати без відповідного зв’язку із відповідним елементом множини T
рівня (1) (тобто без індексів у реєстрі термінологічної бази даних); 2) одному
елементові множини T рівня (1) може відповідати декілька елементів множини TL
у кожній із мов на рівні (2) і навпаки.
Застосовуючи загальну модель віртуалізації, що виведена та описана у
підрозділі, де йдеться про віртуалізацію Л-систем, одержуємо модель
віртуалізованої термінографічної лабораторії «Зварювання»:

138

Позначення елементів моделі є стандартним для теорії лексикографічних систем.
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Рис. 25.6. Схематичне подання моделі віртуалізації ВТЛ «Зварювання»

При цьому, відповідно до моделі, основна Л-система ВТЛ «Зварювання»
розкладається на певне число Л-агентів LAvi, що забезпечують термінографічний
інтерфейс та операції над розглянутими раніше термінологічними поняттями
tConi, термінологічними блоками RTі, UTі, ETі , відповідними їм термінами tLi ,
їхніми граматичними tLGi та варіативними компонентами tLVARi, коментарями Сі, а
також структурами Si перелічених компонентів. Кількість таких агентів LAvi
дорівнює коефіцієнту масштабування k віртуальних робочих середовищ, якими, у
випадку ВТЛ «Зварювання», є операційні системи кінцевих користувачівекспертів. Віртуалізації підлягає мережева взаємодія відповідних агентів LAvi
кожного з кінцевих користувачів у процесі їх спільної термінографічної роботи.
Здійснюється це в такий спосіб.
Програмна бібліотека Windows Communication Foundation139 (WCF)
забезпечує віртуалізацію процесу мережевої взаємодії в рамках Service-Oriented
Architecture, а також забезпечує стандартні інтерфейси для передачі інформації
від одних Л-агентів до інших (SOAP), WSDL для опису сервісів і UDDІ для
збереження й надання WSDL-описів за запитами. При цьому ролі AMS, VEMS,
MDMS у рамках моделі віртуалізації забезпечує серверна частина розподіленої
архітектурної реалізації лексикографічної лабораторії. Вона містить:
термінологічні модель, базу та шаблони контейнерів даних агента LADBi, що
139

Fundamental Windows Communication Foundation Concepts [Electronic resource]. – Mode
of access: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731079(v=vs.110).aspx. – Title from the screen.
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реалізують MDMS; протоколи WCF сервіс-орієнтованої віртуальної мережевої
взаємодії та VIEW-шаблони віртуального робочого середовища на базі інтернетбраузера або вікна клієнтської програми, що реалізують VEMS; а також логіку
поведінки Л-агента – спеціальний програмний комплекс, який у рамках патерну
MVC140 реалізує AMS.

25.2. Тримовний українсько-російсько-англійський словник і
ВТЛ «Зварювання»: структура та функції
Згідно з концептуальною моделлю, описаною у попередньому підрозділі,
було розроблено внутрішню форму подання даних для LADB. Її центральним
елементом є лексикографічна база даних (ЛБД) «Зварювання», що складається з
ряду таблиць, з’єднаних мережею логічних зв’язків, як це показано на (рис. 25.7):
Розглянемо детальніше структуру основних таблиць:
Таблиця «Chains» – Термінологічні поняття:
id – унікальний ідентифікатор термінологічного поняття;
id_tlum – зовнішній ключ семантичного коментаря або галузевої ремарки до
термінологічного поняття;
ord – поле для нестандартного упорядкування термінологічних понять;
illustr – приклад використання термінів у контексті;
id_from_paper – номер словникової статті в паперовому варіанті;
id_art_forSlovospol – номер словникової статті, до якої входить
термінологічне словосполучення.
Таблиця «Tlums» – семантичні коментарі:
id_tlum – унікальний ідентифікатор семантичного коментаря або галузевої
ремарки до термінологічного поняття;
tlum – семантичний коментар або галузева ремарка.
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Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приёмы объектно-ориентированного
проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес.
Москва, 2001, 368 с.; Джесс Чедвик, Тодд Снайдер, Хришике ASP.NET MVC 4. Разработка
реальных веб-приложений с помощью ASP.NET MVC / Д. Чедвик, Т. Снайдер, Хришике.
Москва: Вильямс; 2013. 432 с.; Leff, Avraham; Rayfield, James T. Web-Application Development
Using the Model/View/Controller Design Pattern // IEEE Enterprise Distributed Object Computing
Conference. 2001 (September). Рp. 118–127.

183

Рис. 25.7. Схема лексикографічної бази даних «Зварювання»

Таблиця «Рereclad» – термінологічні блоки:
id – унікальний ідентифікатор термінологічного блоку;
id_chain – ідентифікатор термінологічного поняття; зовнішній ключ, що
реалізує зв’язок з таблицею «Chains»;
id_lang – ідентифікатор мови, на якій поданий термінологічний блок;
id_syn – ідентифікатор групи реєстрових одиниць (в групу об’єднуються
синонімічні, фонетичні та морфологічні варіанти).
Таблиця «syns» – група реєстрових одиниць:
id – ідентифікатор групи реєстрових одиниць;
ord – упорядкування термінологічних блоків.
Таблиця «reestr» – реєстрові одиниці:
id – ідентифікатор реєстрової одиниці;
id_syn – ідентифікатор групи реєстрових одиниць;
reestr1 – реєстрове слово; paradigm – парадигма;
typeVidn – тип відношення між даною реєстровою одиницею та реєстровою
одиницею, що їй передує;
Digit – цифровий код реєстрового слова, що використовується для
сортування та пошуку; він генерується за принципом: літери алфавіту мови
замінюються двоцифровим кодом (Наприклад: А – ‘01’; Б – ‘02’; В – ‘03’ і т. д.), а
інші символи ігноруються; id_dop_gram_param – ідентифікатор додаткових
параметрів реєстрової одиниці.
Таблиця «dop_gram_param» – додаткові параметри реєстрових одиниць:
part – частина мови; rod – рід для іменників; amer – американський варіант;
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sklon – ознака відмінюваності; vid_glagola – ремарка виду дієслова;
chislo – ознака числа; remchisla – ремарка числа.
Таблиця «langs» – мови словника:
id_lang – ідентифікатор мови; lang – мова; short_lang – скорочена назва
мови.
Таблиця «AlphaDigit» – цифрові коди літер:
ID – унікальний ідентифікатор літери; Lang – ідентифікатор мови, до
алфавіту якої відноситься літера; Alpha – літера; Digit – двосимвольний цифровий
код, що відповідає позиції літери в алфавіті.
Наведена внутрішня структура для багатомовного словника дає можливість
реалізувати його зовнішню модель. Відповідно до архітектури лексикографічної
системи зовнішнє подання Л-системи складається з наступних компонентів:
інтерфейс системи; множина функцій; множина допустимих процесів; множина
прикладних програм. Іншими словами, зовнішнє подання – це інструментальна
система, яка реалізує концептуальну модель і надає інтерфейс для управління
даними ЛБД.
Виходячи з міркувань безпеки, а також необхідності максимально
спростити системні вимоги користувацьких комп’ютерів та необхідність
широкого тиражування доступу до даних, виявилось доцільним створення двох
інтерфейсів:
1) Інтерфейс редактора ЛБД, призначений для роботи експертів. До
функцій цього інтерфейсу належать не тільки введення і редагування даних, а й
визначення системи онтологічних класів, типів відношень в онтології та ін.
Зовнішні інтерфейси Віртуальної термінографічної лабораторії зі
зварювання наведено на рисунках 25.8, 25.9.

Рис. 25.8. Вікно входу до Віртуальної термінографічної лабораторії зі зварювання
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Рис. 25.9. Основне вікно ВТЛ зі зварювання
(реєстри українською, російською та англійською мовами)

2) Інтерфейс кінцевого користувача. Це інформаційно-довідковий ресурс
– словник зі зварювання, що містить інформацію про елементи онтології
предметної галузі «Зварювання» – класи термінів, їхні дефініції та мультимедіа.
Одним із важливих завдань було дослідження та відокремлення в
термінологічній базі даних основних, найбільш уживаних термінів у галузі
зварювання й споріднених технологій та їхнє докладне інформаційне
представлення (рис. 25.10).
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Рис. 25.10. Основне вікно ВТЛ зі зварювання: фільтрування термінів за категоріями

Найважливішим завданням розробки ВТЛ зі зварювання було забезпечення
можливостей ефективної віртуальної взаємодії різних фахівців у галузі
зварювання, а також лексикографів, редакторів та інших зацікавлених сторін у
віддаленому режимі. Інтерфейси, призначені для реалізації віртуальної взаємодії,
наведено на наступних рисунках.

Рис. 25.11. Меню додавання термінологічних понять та редагування термінів
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Рис. 25.12. Інструменти спільної роботи: додавання коментарів до реєстрових слів

Рис. 25.13. Інструменти спільної роботи: додавання та обробка коментарів і тлумачень
до термінологічних блоків
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Рис. 25.14. Інструменти спільної роботи: додавання та редагування тлумачень

Рис. 25.15. Інструменти спільної роботи: додавання та редагування категорій
термінів
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Рис. 25.16. Інструменти спільної роботи: додавання та редагування мультимедіа

Також одним із основних завдань роботи було створення можливостей для
докладного інформаційного представлення термінологічних понять. Із цією
метою структуру термінографічної лабораторії та відповідної лексикографічної
бази даних було розроблено із врахуванням можливості додавання до окремих
термінологічних блоків словникових статей мультимедійних даних у будь-яких
сучасних форматах. Враховуючи сказане, до ВТЛ зі зварювання було додано
інтерфейси користувача, які дозволяють додавати та редагувати мультимедійні
дані термінологічних блоків: зображення, аудіо, відео та будь-які інші цифрові
додатки (рис. 25.17).
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Рис. 25.17. Редагування елементів мультимедіа термінологічних блоків та їх перегляд

При взаємодії фахівців, що працюють над створенням елементів
терміносистеми, вкрай необхідною є можливість експорту та друку словникових
статей. Для зазначеної операції також було розроблено відповідний інтерфейс
ВТЛ (рис. 25.18).
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Рис. 25.18. Збереження та друк реєстрових статей

25.3. Формування користувацького комп’ютерного «Термінологічного
українсько-російсько-англійського словника-довідника зі
зварювання»
Тримовний «Термінологічний українсько-російсько-англійський слов-никдовідник зі зварювання» з окремими онтологічними елементами – класами
термінів є самостійним електронним продуктом, який відповідно до визначення
зовнішньої моделі Л-системи має розвинені інтерфейси, що реалізують потрібні
користувачеві сценарії та функції. Він є результатом роботи програмного модуля
для публікації ЛБД, запуск якого здійснює адміністратор ВТЛ з окремого
інтерфейсу. В результаті вміст бази даних перетворюється у компактний бінарний
формат, розроблений спеціально для швидкого доступу та пошуку, який має
інтерфейс відповідно до розробленої структури словникової статті (рис. 25.19).
Крім того, за відповідними шаблонами генеруються сторінки інтерфейсу
користувача: головна сторінка, алфавітні покажчики (трьома мовами), класи
термінів, дані мультимедіа тощо. Також генеруються певні службові дані для
функціонування програми та організації пошуку.
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Рис. 25.19. Головне вікно «Термінологічного українсько-російсько-англійського словникадовідника зі зварювання» (реєстри українською, російською та англійською
мовами)

Отже, інтерфейс кінцевого користувача є програмою (додатком) Windows з
можливістю інсталяції на комп’ютер користувача. Застосовані технології
розробки дозволили мінімізувати вимоги до комп’ютера кінцевого користувача.
Призначена для користувача версія словника може поширюватися на CD або
розміщатися в Інтернеті. Для установки користувацької версії на комп’ютері
користувача потрібна ОС Windows та клієнтський модуль Microsoft.Net
Framework 4.0.
На рис. 25.20 показано, яким чином та за допомогою яких елементів
інтерфейсу здійснюється фільтрування реєстру та вибір класів термінів
(категорій) у користувацькій версії програми.
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Рис. 25.20. Фільтрування реєстру «Термінологічного українсько-російсько-англійського
словника-довідника зі зварювання» за категоріями

Відповідно до обраного на попередньому кроці класу термінів, користувач
може здійснювати пошук термінів даного класу, ввівши декілька літер шуканого
терміна, як показано на рис. 25.21. Програма при цьому в автоматичному режимі
знайде у реєстрі ті терміни, що містять уведену користувачем комбінацію
символів.
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Рис. 25.21. Автоматичний пошук за реєстром «Термінологічного українсько-російськоанглійського словника-довідника зі зварювання» за категоріями

Користувач може обрати потрібну для перекладу мову реєстру через
верхню панель інструментів програми, як це показано на рис. 25.22.
Якщо шуканий користувачем термін супроводжується мультимедійною
інформацією, користувач може її переглянути, натиснувши посилання «Відкрити
медіа» у правій частині словникової статті та обравши відповідний
аудіовізуальний матеріал у нижній частині вікна програми, як це показано на
рис. 25.23.
Подвійний клік на одній з іконок медійного матеріалу відкриває
відповідний файл мультимедіа за допомогою засобів, встановлених на комп’ютері
користувача для зазначеного типу файлу. Так, файл зображень типу «jpeg», може
бути відкритий програмою «Windows Photo Viewer» у новому вікні. Користувач
може залишити це вікно відкритим та перейти до подальшої роботи зі словником
(рис. 25.23, 25.24).
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Рис. 25.22. Зміна реєстрів «Термінологічного українсько-російсько-англійського
словника-довідника зі зварювання»

Для зручності користувачів інтерфейс програми зроблено масштабованим
(рис. 25.25).
За допомогою меню «Опції», що знаходиться у верхній лівій частині панелі
інструментів, користувач може змінити мову інтерфейсу всієї програми.
Відповідно, може бути обрано одну з чотирьох опцій: українську, російську або
англійську мови інтерфейсу чи стандартну мову користувацького інтерфейсу
Windows.
Відповідно до обраної мови інтерфейсу / реєстру, програма автоматично
змінює й мову введення з клавіатури. При цьому стандартною мовою інтерфейсу
вважається така, яку визначено в налаштуванням регіональних параметрів панелі
керування Windows (рис. 25.26).
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Рис. 25.23. Відкривання меню мультимедійних додатків обраного термінологічного блоку
«Термінологічного українсько-російсько-англійського словника-довідника зі
зварювання»

Рис. 25.24. Перегляд мультимедійних додатків обраного термінологічного блоку
«Термінологічного українсько-російсько-англійського словника-довідника зі
зварювання»
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Рис. 25.25. Збільшення масштабу елементів меню, реєстру та словникових статей
«Термінологічного українсько-російсько-англійського словника-довідника зі
зварювання»

Рис. 25.26. Меню зміни мови інтерфейсу «Термінологічного українсько-російськоанглійського словника-довідника зі зварювання»
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РОЗДІЛ

26

ВІРТУАЛЬНА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «УКРАЇНСЬКОКРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ СЛОВНИК»
26.1. Стан розроблення кримськотатарської лінгвістики
Будь-яка двомовна лексикографія має своїм підґрунтям відповідний
словникарський доробок з кожної мови, що формує пару. Якщо українська
лексикографія має солідну історію та великий корпус словникових праць, що
дозволяє її порівнювати із найрозвиненішими лексикографіями світу, то
кримськотатарська, на жаль, таких здобутків не має. Особливо складним є
становище з електронними словниками для кримськотатарського сектора.
В той час, коли для української мови створено достатньо універсальні й
потужні лексикографічні продукти, у тому числі й у Інтернеті141,
кримськотатарський лексичний масив142 з’явився у мережі відносно недавно.
Особливо слід відзначити електронний російсько-кримськотатарський мережевий
словник, який з’явився одразу після анексії Криму. Слід віддати належне
оперативності виконавців цього проекту, які здійснили його протягом декількох
місяців. Зрозуміло, що цьому сприяла й близькість між татарською та
кримськотатарською мовами (а російсько-татарські словники були створені вже
досить давно).
141

Український лінгвістичний портал — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://lcorp.ulif.org.ua
142
Байрамова А. К. Русско-татарский фразеологический словарь. Казань, Изд-во Казан.
Ун-та. 1980. 233 с.; Гаркавец А. Н. Крымскотатарско-русско-украинский словарь [Електронний
ресурс] / А. Н. Гаркавец, С. М. Усеинов. 2-е изд., перераб. и доп. с включением украинской
части. Сімферополь : СОНАТ, 2002. 459 с.; Замалєєв Саліх Шакірович. Татарсько-український
словник : У 2 т. Харків: Прапор, 2006. Т. 1. 576 с. Т. 2. 616 с.; Миреев В. А., Горяинов А. В.
Современный русско-крымскотатарский словарь / Zemaneviy rusça-qırımtatarca luğat.
Симферополь-Саки, 2013. 588 с.; Русско-крымскотатарский словарь словосочетаний,
эквивалентных слову / Усеинова С. М., Эмирова А. М. Симферополь : СОНАТ, 2003. 232 с.;
Русско-крымскотатарский терминологический словарь: География, земледелие, психология,
туризм. Симферополь : Редотдел Крымского комитета по печати, 1992. 61 с.; Русскокрымскотатарский терминологический словарь: Литература, язык, медицина. Симферополь:
Анаюрт, 1992. 52 с.; Русско-крымскотатарский учебный фразеологический словарь / Сост.
А. М. Эмирова. Симферополь: Доля, 2004. 177 с.; Русско-татарский словарь / Под ред.
Ф. А. Ганиева. Москва : Русск. язык, 1974. 734 с.; Русско-татарский словарь / Р. С. Газизов,
К. С. Сабиров, Гл. Редактор Н. К. Дмитриев. Казань: Таткнигоиздат, 1971.; Русско-татарский
словарь / Р. С. Газизов, Ф. Г. Исхаков, М. Є Ахунзянов, Т. М. Махмутова. Гл. Редактор
Н. К. Дмитриев. Казань: Таткнигоиздат. Т. 1. 1955; Т. 2. 1956; Т. 3. 1958; Т 4. 1959; Русскоукраинско-крымскотатарский словарь юридической терминологии / Рустемов О. Д.
Симферополь, 2013. 236 с.
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У нашому випадку ситуація є докорінно іншою. Адже у
кримськотатарському мовознавстві досі не розв’язано цілу низку принципових
лінгвістичних питань. Зокрема, не можна вважати вирішеним навіть питання
щодо базової системи письма – алфавіту. Як відомо, до 1928 року у
кримськотатарському письмі використовувалася арабська абетка. В 1928 році
було введено варіант алфавіту, заснований на латинській графіці:
Aa Bв Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Ьь Kk Qq Ƣƣ Ll Mm Nn N̡n̡ Oo Ɵө
Pp Rr Ss Şş Tt Uu Yy Vv Xx Zz Ƶƶ.
Він побутував до 1938 року, коли було введено кримськотатарську кирилицю:
Аа Бб Вв Гг Гъ гъ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къ къ Лл Мм
Н н Нъ нъ Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Дж дж Шш Щщ Ъъ
Ыы Ьь Ээ Юю Яя.
При цьому сполуки гъ, къ, нъ та дж інтерпретуються при упорядкуванні та
сортуванні як окремі симовли (лігатури).
У 1997 році Верховною Радою Республіки Крим було затверджено нову
кримськотатарську латиницю в такому варіанті:
Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm
Nn Ññ Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz.
При цьому символ Ââ використовується як символ пом’якшення
попередньої приголосної, не входить до складу базового алфавиту і в сортуванні
бере участь як Аа.
Слід зауважити, що укладені до цього часу українсько-кримськотатарські
словники переважно не є фаховими лексикографічними творами, ступінь їхньої
науково-лінгвістичної верифікації недостатня. Цьому сприяють дві основні
обставини. Перша пов’язана з недостатньою розвиненістю кримськотатарської
граматики, де досі не розв’язано цілу низку базових проблем морфології та
синтаксису. Внаслідок цього не побудовано ефективних словозмінних
класифікацій кримськотатарської мови, не здійснено коректного розмежування та
лінгвістичної кваліфікації процесів словозміни та словотвору. В цьому зв’язку
доводиться значною мірою послуговуватися результатами турецьких та
татарських граматистів, які з цілком зрозумілих причин не цілком відповідають
граматичній будові кримськотатарської мови. За таких умов досить важко
ставити, а тим більше розв’язувати питання щодо алгоритмізації граматичних
(насамперед – словозмінних) явищ і процесів та розробці ефективних
комп’ютерних процедур у цій галузі. Друга обставина пов’язана з дуже малим
обсягом авторитетних друкованих джерел; недостатнім є жанровий та стильовий
діапазон текстів кримськотатарською мовою. Обмеженість джерельної бази,
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особливо в електронній формі, значно стримує можливості та діапазон
відповідних лінгвістичних досліджень.

26.2. Концептуальна модель віртуальної лексикографічної
лабораторії «Українсько-кримськотатарський словник»
У результаті виконання проекту, на основі викладеної вище теорії було
побудовано концептуальну модель лексикографічної системи українськокримськотатарського словника. При цьому проміжною мовою з технологічних
міркувань, або мовою-посередником було визначено російську мову – зрештою
вона входить до кола офіційних мов Республіки Крим. Було проаналізовано
загальний підхід до побудови словникових статей та вироблено загальну схему
подання їх внутрішньої структури в лексикографічній базі даних.
Внутрішню структуру представлення термінів спроектовано з урахуванням
необхідності дотримання таких умов:
— можливість довільного порядку перекладу в статті;
— незалежність будови статті від мови вихідного слова;
— можливість збільшення кількості мов перекладу;
— подання варіантів лексикографічної кримськотатарської інформації
трьома різними алфавітами (кирилицею та двома варіантами латиниці).
Експериментальне моделювання було проведено з урахуванням інформації
у низці двомовних словників (українсько-кримськотатарських, російськокримськотатарських, українсько- та російсько-татарських, як у традиційному
паперовому виконанні, так і в електронних форматах). При цьому зауважимо, що
лексикографічна структура в електронних варіантах аналізованих словників не
есплікується.
Структуру лексикографічної системи будуємо, виходячи зі сформульованих
вище умов. Їхнє урахування вимагає від самого початку будувати не елементарну,
а певним чином інтегровану лексикографічну систему. Робиться це в такий
спосіб. Спочатку визначаємо три елементарні лексикографічні системи, в яких
вхідними мовами є відповідно українська (У), російська (Р) та кримськотатарська
(КТ). Їх, відповідно, позначимо наступним чином:
У
КТ

КТ
Р

У

Р
Р

КТ

У

Наступний крок полягає в інтеграції цих трьох елементарних Л-систем для
кожної мови, тобто побудові певної інтегрованої Л-системи:
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У
КТ

КТ
Р



У

Р
Р



КТ

У

В останній схемі символом  позначено операцію інтеграції
лексикографічних систем. Побудована в такий спосіб Л-система, як бачимо, є
симетричною, тобто інваріантною відносно будь-якої перестановки мов (У; КТ;
Р). З цього випливає, що в побудованій Л-системі будь-яка з мов може відігравати
роль вхідної.
Як основний структурний елемент словникової статті в розроблюваній нами
системі було визначено лексикографічний блок – структурну частину словникової
статті, що містить слово або словосполучення, його граматичні параметри,
можливі синоніми, фонетичні, графічні або морфологічні варіанти, що
відповідають певному лексичному значенню на одній з мов.
Уі – і-й лексикографічний блок українською мовою;
КTі – і-й лексикографічний блок кримськотатарською мовою;
Рі – і-й лексикографічний блок російською мовою;
Сі – семантичний коментар до i-ї словникової одиниці;
Si – структурна частина словникової статті, відповідає i-му лексичному
значенню. У тексті словникової статті Si подається множиною семантичних
коментарів і лексикографічних блоків.
Так, для порядку перекладу: українська-російська-кримськотатарська
українські слова є вихідними, і всі ремарки представляються українською мовою.
Словникові одиниці супроводжуються необхідними граматичними коментарями.
Наведемо приклади текстів окремих словникових статей, структури яких
буде реалізовано у відповідній інтегрованій лексикографічній базі даних, що є
головним лінгвістичним компонентом віртуальної лексикографічної лабораторії.
Приклади словникових статей у системі УКТР (кримськотатарську
подано в кирилиці та латиниці)
абетка, азбука
азбука
элифбе
elifbe

брат
брат
1. (старший) агъа
ağa;
2. (молодший) кадя, къардаш
kadâ, qardaş

швидко
быстро
тез, чабик, чалт, аджеле
tez, çabik, çalt, acele
бігати недок.
бегать несов.
чапмакъ
çapmaq
кинути док. (кидати недок.)
бросить сов. (бросать несов.)
атмакъ, ташламакъ
atmaq, taşlamaq
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брати
братья
агъа-къардаш
ağa-qardaş

кинутися док. (кидатися недок.)
броситься сов. (бросаться несов.)
атылмакъ, чапкъаламакъ
atılmaq, çapqalamaq

білий
белый
беяз, акъ
beyaz, aq

навчити док.
научить сов.
огретмек, окъутмакъ
ögretmek, oqutmaq

концептуальний опис предметної галузі у вигляді
Розглянемо
лексикографічної системи. Позначимо усю множину термінів через T , а окремо
взятий термін – через t  ¢T ² .
Як основний структурний елемент словникової статті було визначено
термінологічний блок – структурну частину словникової статті, що містить термін
або термінологічне словосполучення (tLi), його граматичні параметри ({tLGi} –
множина граматичних параметрів даної мови), можливі синоніми ({tLSYNi} –
множина синонімів до терміна заданою мовою), фонетичні або морфологічні
варіанти, що відповідають певному термінологічному поняттю на одній з мов
({tLVARi} – множина фонетичних або морфологічних варіантів до терміна у цій
мові) (L={R, U, K}):
RTі – термінологічний блок i-го поняття російською мовою:
RTі = {tRi , {tRGi}, {tRSYNi}, {tRVARi}};
UTі – термінологічний блок i-го поняття українською мовою:
UTі = {tUi , {tUGi}, {tUSYNi}, {tUVARi}};
ETі – термінологічний блок i-го поняття кримськотатарською мовою
ETі = {tEi , {tEGi}, {tESYNi}, {tEVARi}};
Сі – семантичний коментар i-го термінологічного блоку;
Si – структурна частина словникової статті, відповідає i-му
термінологічному поняттю (позначимо tConci). У тексті словникової статті Si
подається множиною семантичних коментарів і термінологічних блоків, що
відповідають певному термінологічному поняттю на всіх мовах словника. У разі
багатозначності терміна Si додатково містить семантичну або галузеву ремарку.
Кожне термінологічне поняття, у свою чергу, також має множину { t OC } –
онтологічних класів та додатків мультимедіа, значення якої є элементами ¢OntC²
– множини онтологічних класів та мультимедіа, що задані для даної предметної
галузі.
Позначимо через D предметну галузь словника, IQ(D) – клас елементарних
інформаційних одиниць системи D. Тоді результат сприймання суб’єктом S
елементарних інформаційних одиниць (ЕІО), відповідно до теоретичних уявлень,
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викладених раніше, набуде вигляду S: IQ(D) o V(IQ(D)), де V(IQ(D)) – множина
описів одиниць, що належать IQ(D). Розглянемо відображення «форма – зміст»
IQ(D) o V(IQ(D)). Множина V(IQ(D)) є у цьому випадку множиною описів понять
предметної галузі словника. Описи понять при цьому виражаються індексами в
реєстрі термінологічної бази даних, а не термінами конкретної природної мови.
Відповідно до теорії Л-систем у структурі V(IQ(D)) виділяються такі
підструктури: Λ(IQ(D)) – співвідноситься з частиною описів понять V(IQ(D)), що
описують форму ЕІО IQ(D) та підструктура P(IQ(D)), що розкриває зміст IQ(D).
При цьому, відповідно до визначених нами вище структур для термінологічних
понять та словникових статей предметної галузі кримськотатарського словника,
Λ(IQ(D)) представляє собою множину термінологічних понять tCon, а P(IQ(D)) –
множину відповідних стуктур термінологічних понять S та онтологічних класів
{ t OC }, що їм відповідають.
Розглянемо як термінологічні поняття Λ(IQ(D)) та відповідні їм структури
P(IQ(D)) відображаються у мовах (L={U, K, R}).
Позначимо символами VR(IQR(D)), VU(IQU(D)), VK(IQK(D)) множини описів
інформаційних одиниць інтегрованої Л-системи відповідно в російській (R),
українській (U) та кримськотатарській (K) мовах. Тоді ΛL(IQL(D)) – це множина
реєстрових термінів у мові L; L={U, K, R}, а PL(IQL(D)) – відповідні
термінологічні блоки в кожній з мов L; L={U, K, R}, із тлумаченнями.
V ( I Q ( D))
C

F

(1)

/( I Q ( D))

P( I Q ( D))

H

(2)
PR(IQR(D))

ΛR(IQR(D))
HR
FR

ΛK(IQK(D))

PK(IQE(D))

HU
CR

VR(IQR(D))

PU(IQU(D))

ΛU(IQU(D))

FU

HK
CU

VU(IQU(D))

FK

CK
VK(IQK(D))

Рис. 26.1. Модель лексикографічної системи

Ці три підсистеми (PR(IQR(D)), PU(IQU(D)), PK(IQK(D))) разом із їхніми
зв’язками інтегруються в структуру верхнього рівня P(IQ(D)), що є, фактично,
множиною структурних частин словникової статті Si, онтологічних класів та
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ілюстративних частин, включаючи й мультимедіа { t OC }і. Архітектура розглянутої
системи на концептуальному рівні СM має наступні складові: на рівні (1)
діаграми (рис. 26.1): Ob(LS) = {T, ¢OntC² }, де T – множина термінологічних
понять, ¢OntC² – множина онтологічних класів та мультимедіа предметної галузі
кримськотатарського словника; RelOb(LS) = { RT , RS, RM}, RT – множина
зв’язків між поняттями з множини T, RS – множина зв’язків між
термінологічними блоками, що відповідають структурам словникових статей S
термінологічних понять та RM – множина зв’язків між поняттями з множини T та
відповідними даними мультимедіа; на рівні (2) діаграми (в окремих мовних
системах) (рис. 26.1): Ob(LSL) = {TL, TDefL, CL}, де TL – множина термінів з мови
L, що для будь-якого t TL {tLi , {tLGi}, {tLSYNi}, {tLVARi}}, де tLi – термін або
термінологічне словосполучення, його граматичні параметри ({tLGi}), {tLSYNi} –
множина синонімів до терміна заданою мовою, {tLVARi} – множина фонетичних
або морфологічних варіантів до терміна у цій мові, TDefL – множина тлумачень
понять відповідною мовою, CL – множина семантичних коментарів відповідною
мовою; RelOb(LS) = { RTLTDefL }, RTLTDefL – множина зв’язків між термінами з
мови L та тлумаченнями відповідною мовою.
Обмеження цілісності для описаної вище архітектури на концептуальному
рівні наступні: 1) жодний елемент із множини TL рівня (2) моделі не може
існувати без відповідного зв’язку із відповідним елементом множини T рівня (1)
(тобто без індексів у реєстрі термінологічної бази даних); 2) одному елементові
множини T рівня (1) може відповідати декілька елементів множини TL у кожній із
мов на рівні (2) і навпаки.
Застосовуючи загальну модель віртуалізації, експліковану формулою, що
виведена та описана у підрозділі, де йдеться про віртуалізацію Л-систем,
одержуємо модель віртуалізованої лексикографічної лабораторії «Українськокримськотатарський словник»:
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LAv1
LAConceptBI

LADBv1

AMS
VEMS

VWE1

MDMS

LAvk
fe1k

LAConceptBI

LADBvk

VWE1

Рис. 26.2. Схематичне подання моделі віртуалізації лексикографічної лабораторії
«Українсько-кримськотатарський словник»

При цьому, відповідно до моделі, основна Л-система лексикографічної
лабораторії «Українсько-кримськотатарський словник» розкладається на певне
число Л-агентів LAvi, що забезпечують термінографічний інтерфейс та операції
над розглянутими раніше термінологічними поняттями tConi, термінологічними
блоками RTі, UTі, ETі , відповідними їм термінами tLi, їхніми граматичними tLGi та
варіативними компонентами tLVARi, коментарями Сі, а також структурами Si
перелічених компонентів. Кількість таких агентів LAvi дорівнює коефіцієнту
масштабування k віртуальних робочих середовищ, якими, у випадку
лексикографічної лабораторії «Українсько-кримськотатарський словник», є
операційні системи кінцевих користувачів-експертів. Віртуалізації підлягає
мережева взаємодія відповідних агентів LAvi кожного з кінцевих користувачів у
процесі їх спільної термінографічної роботи. Здійснюється це в такий спосіб.
Програмна бібліотека Windows Communication Foundation143 (WCF)
забезпечує віртуалізацію процесу мережевої взаємодії у рамках Service-Oriented
Architecture, а також забезпечує стандартні інтерфейси для передачі інформації
від одних Л-агентів до інших (SOAP), WSDL для опису сервісів і UDDІ для
збереження й надання WSDL-описів за запитами. При цьому ролі AMS, VEMS,
MDMS у рамках моделі віртуалізації забезпечує серверна частина розподіленої
архітектурної реалізації лексикографічної лабораторії. Вона містить:
143

Ланде Д. В. Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці / Д. В. Ланде.
Київ : НДІІП НАПрН України, 2014. 168 с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://dwl.kiev.ua/art/ele/. – Назва з екрана.
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термінологічні модель, базу та шаблони контейнерів даних агента LADBi, що
реалізують MDMS; протоколи WCF сервіс-орієнтованої віртуальної мережевої
взаємодії та VIEW-шаблони віртуального робочого середовища на базі інтернетбраузера або вікна клієнтської програми, що реалізують VEMS; а також логіку
поведінки Л-агента – спеціальний програмний комплекс, який у рамках патерну
MVC144 реалізує AMS.
На базі створеної концептуальної моделі розроблено програмне
забезпечення експериментальної зони віртуальної лексикографічної лабораторії
«Українсько-кримськотатарський словник», доступ до якої надається через
Український лінгвістичний портал (http://lcorp.ulif.org.ua/CrimeaTatarOntology/).
Згідно з загальною схемою ВЛЛ програмний комплекс побудовано за сервісорієнтованою технологією.

26.3. Тримовний українсько-кримськотатарсько-російський словник і
віртуальна лексикографічна лабораторія «Українськокримськотатарський словник»: структура та функції
Згідно з структурою словникових статей та вимог до багатомовних
словників було розроблено внутрішню форму подання інформації у цифровому
середовищі. Згідно з отриманою структурою побудовано інтегровану
лексикографічну систему та відповідну лексикографічну базу даних (ЛБД)
«Українсько-кримськотатарський словник», що складається з ряду таблиць,
з’єднаних мережею логічних зв’язків (рис. 26.3).
Наведена внутрішня структура для багатомовного словника дає можливість
реалізувати зовнішні інтерфейси відповідно до вимог, наведених вище.
Відповідно до архітектури лексикографічної системи зовнішнє подання Лсистеми складається з наступних компонентів: інтерфейс системи; множина
функцій; множина допустимих процесів; множина прикладних програм. Іншими
словами, зовнішнє подання – це інструментальна система, яка реалізує
концептуальну модель і надає інтерфейс для управління даними ЛБД.

144

Імовірнісна модель виявлення латентних зв'язків у мережах понять / О. Г. Додонов,
Д. В. Ланде // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. 2011. № 2. С. 38–46.; Каменская Т. Г.
Социальное знание и виртуализация социальной реальности / Т. Г. Каменская. Одесса :
Астропринт, 2009 277 с.; Ланде Д. В. Основи теорії та технології інтеграції інформаційних
потоків в Інтернет-просторі: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Д. В. Ланде; НАН
України, НБУ імені В.І. Вернадського. Київ, 2006. 35 c.
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Рис. 26.3. Схема лексикографічної бази даних «Українсько-кримськотатарський словник»

На етапі проектування інтерфейсу користувача було зроблено висновок, що
роботу з електронною Л-системою можна умовно розділити на два режими:
1) робота редактора лексикографічної бази – введення даних в ЛБД, редагування,
2) робота кінцевого користувача ЛБД – пошук і перегляд інформації, збереженої в
ЛБД. Виходячи з міркувань безпеки, а також необхідності максимально спростити
системні вимоги до призначеного для користувача комп’ютера та необхідність
широкого тиражування доступу до даних системи (словника), наприклад на CDдисках, виявилося доцільно створити два інтерфейси:
1) Інтерфейс редактора ЛБД. У даному випадку під ЛБД мається на увазі
реалізація Л-системи, до можливостей якої належать не тільки введення і
редагування даних, а й використання функцій лексикографічного аналізу
предметної галузі. Призначений для роботи експертів.
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2) Версія ЛБД для кінцевого користувача (Інтерфейс кінцевого
користувача). Тут мається на увазі створення інформаційно-довідкового ресурсу,
який містив би «Українсько-кримськотатарський словник» та інформацію про
відповідні лінгвістичні параметри, структуровану відповідно до розробленої
моделі словникової статті з можливістю, в майбутньому, додавати розширені
екстралінгвістичні дані, наприклад мультимедіа, онтологічні класи тощо. При
цьому даний інтерфейс має бути незалежним від основної ЛБД. Фактично це
багатомовний словник термінів зі зв’язками, що має лише можливість перегляду
та пошуку інформації.
Зовнішні
інтерфейси
Віртуальної
лексикографічної
лабораторії
«Українсько-кримськотатарський словник» наведено на рисунках нижче:

Рис. 26.4. Вікно входу до Віртуальної лексикографічної лабораторії «Українськокримськотатарський словник» (ВЛЛ)

Одним з важливих завдань роботи було дослідження та докладне
інформаційне представлення лексем кримськотатарської мови різними
графічними засобами (рис. 26.5, 26.6).
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Рис. 26.5. Основне вікно Віртуальної лексикографічної лабораторії «Українськокримськотатарський словник» (реєстр українською мовою)
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Рис. 26.6. Основне вікно ВЛЛ (реєстр українською мовою)
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Рис. 26.7. Основне вікно ВЛЛ (реєстр кримськотатарською мовою – кирилиця)

Рис. 26.8. Основне вікно ВЛЛ (реєстр кримськотатарською мовою – латиниця)
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Рис. 26.9. Меню додавання термінологічних понять та редагування термінів

Найважливішим завданням розробки Віртуальної лексикографічної
лабораторії «Українсько-кримськотатарський словник» було забезпечення
можливостей ефективної кооперації й творчої взаємодії різних фахівців, а також
лексикографів, редакторів та інших зацікавлених сторін у віддаленому режимі.
Інтерфейси, призначені для реалізації зазначеного завдання, наведено на
наступних рисунках.
Також, зважаючи на недостатню розробленість лексикографічних засобів
для кримськотатарської мови, особливо в частині її докладного граматичного
опису та парадигматичної класифікації, до інтерфейсу редагування було додано
можливості для роботи з відповідними граматичними словниками для кожної з
мов: кримськотатарської, української та російської (див. рис. 26.10, 26.11).
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Рис. 26.10. Меню додавання термінологічних понять та редагування термінів.
Робота зі словником словозміни для кримськотатарської мови

Рис. 26.11. Меню додавання термінологічних понять та редагування термінів. Робота з
граматичним словником української мови

214

Рис. 26.12. Інструменти спільної роботи: додавання коментарів до реєстрових слів

Незамінним інструментом професійної комунікації фахівців-лексикографів
є можливість коментування словникових статей та окремих їх елементів з
можливостями розширеного покомпонентного фільтрування.
Зазначені інструменти представлено на рис. 26.13–26.15.
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Рис. 26.13. Інструменти спільної роботи: додавання та обробка коментарів і тлумачень до
термінологічних блоків

Також одним з основних завдань роботи було створення можливостей для
докладного інформаційного представлення словникових одиниць. З цією метою
структуру лексикографічної лабораторії та відповідної лексикографічної бази
даних було розроблено із врахуванням можливості додавання до окремих
термінологічних блоків словникових статей мультимедійних даних у будь-яких
сучасних форматах.
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Рис. 26.14. Інструменти спільної роботи: фільтри для сортування реєстру та вилучення
термінологічних понять

Необхідною у процесі взаємодії фахівців при роботі над створенням
елементів лексикографічної системи є можливість експорту та друку реєстрових
статей. Для зазначеної операції також було розроблено відповідний інтерфейс
Віртуальної лексикографічної лабораторії «Українсько-кримськотатарський
словник» (рис. 26.15).
За умови продовження подальших наукових розробок у галузі
кримськотатарської лексикографії в цілому, та робіт у напрямі створення нового
«Українсько-кримськотатарського словника», що відповідатиме описаним у
підрозділах 25.2 та 25.3 концептуальній та внутрішній моделям, зокрема, можливе
доповнення інтерфейсу користувача, що дозволить додавати та редагувати
мультимедійні дані термінологічних блоків: зображення, аудіо, відео та будь-які
інші цифрові додатки.
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Рис. 26.15. Зберігання та друк реєстрових статей
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ПІСЛЯМОВА

Шановний читачу!
Щойно ви перегорнули останню сторінку тексту п’ятитомника «Праці
Українського мовно-інформаційного фонду – Лінгвістично-інформаційні студії».
Дозволимо собі нагадати назви всіх семи книжок, з яких він складається:
ТОМ І. НАУКОВА ПАРАДИГМА ТА ОСНОВНІ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
СТРУКТУРИ
ТОМ ІІ. ГРАМАТИЧНІ СИСТЕМИ
ТОМ ІІІ. ТЛУМАЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
КНИГА 1. СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 20 ТОМАХ
КНИГА 2. СИСТЕМНА СЕМАНТИКА ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ
КНИГА 3. ДИНАМІКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО СКЛАДУ
СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 20 ТОМАХ
ТОМ ІV. КОРПУСНА ТА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
ТОМ V. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У цих семи книгах представлено великий масив нового концептуального і
фактичного матеріалу з різних галузей прикладної лінгвістики та лінгвістичної
технології. Теоретичні положення проілюстровано не лише на матеріалі
української мови, але й російської, англійської, німецької, іспанської, турецької та
кримськотатарської мов. Зі значною частиною фактичного матеріалу можна
ознайомитись у режимі вільного доступу на сайті Українського лінгвістичного
порталу https://www.ulif.org.ua/. Незважаючи на великий обсяг та різноплановість
представленого матеріалу, його об’єднує в єдине ціле спільна методологія,
компонентами якої виступають:
— феноменологічний підхід до опису мовних явищ, насамперед ідеологія
лексикографічного ефекту в інформаційних системах;
— авторська інтерпретація системного підходу в лінгвістиці, яка полягає
у дослідженні мовної феноменології з позицій системної тріади:
«структура – субстанція – суб’єкт»;
— теорія лексикографічних систем і теорія семантичних станів.
Як бачимо, побутування мови у глобальному мережевому середовищі
спонукає до формулювання нових концептуальних засад і створення відповідних
формальних моделей лінгвістичного опису, а це, в свою чергу, потребує
вироблення спеціальної професійної мови, органічної для експлікації
досліджуваних мовних явищ та їхнього технологічного втілення, адже, як писав
поет: «Нове життя нового прагне слова». Сказане пояснює ту концептуально219

термінологічну активність, наслідком якої постала відносно велика кількість
нових понять і відповідних їм авторських термінів, що були створені нами в
процесі роботи. Наведемо їх.
Віртуалізація лексикографічних систем та лексикографічних середовищ
Віртуальна лексикографічна лабораторія
Гіперланцюги та гіперцикли на (в) лексикографічних системах
Еквісемантичні ряди
Лексикографічні системи
Елементарна лексикографічна система
Індекси лексикографічних систем
Інструментальна лексикографічна система
Інтеграція лексикографічних систем, інтегрована лексикографічна
система
Рекурсивна редукція лексикографічних систем
Структура та архітектура лексикографічних систем; концептуальна,
внутрішня та зовнішня моделі лексикографічної системи
Лексикографічні середовища та лексикографічні агенти
Морфізми лексикографічних середовищ
Функтори на лексикографічних середовищах
Лексикографічний ефект в інформаційних системах
Лінгвістичні презумпції
Основний когнітивний тракт
Парадигматизації відношення, парадигматизації оператор
Семантичні стани мовних одиниць
Суперпозиція семантичних станів
Формули квазісемантики
Уважний читач знайде у відповідних підрозділах Праць визначення
термінів з цього глосарію, а також приклади їхнього практичного застосування в
процесі викладу реального авторського дослідницького матеріалу, пояснення
мовних феноменів і проектування лінгвістичних технологій.
Як відзначалося в першому томі, останнім часом різко актуалізувався
технологічний статус мови: у Вебі мова стала основним технологічним
інструментом. Ця обставина безпосередньо пов’язана з інтелектуалізацією і, так
би мовити, «смартизацією» технологій. А інтелект, за нашими уявленнями,
власне і є формою індивідуалізації систем, якій притаманний мовний статус. Тому
в найближчому майбутньому роль мови в інтелектуалізації Вебу і технологій буде
тільки зростати. Більш того, без вирішення мовної проблеми, на нашу думку,
справжня інтелектуалізація взагалі неможлива. Необхідна якась «універсальна
мова», здатна в повному сенсі забезпечити інтелектуалізацію артефактів як
«форму індивідуалізації систем, якій притаманний мовний статус».
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На жаль, глибинна природа і сутність мови вивчені поки що недостатньо. У
той же час наш власний досвід дослідження мовної феноменології переконує в
тому, що штучний інтелект не може бути створений на основі будь-якої одної або
навіть декількох «найбільш сильних» національних мов. Скорше за все, це буде
якийсь глибинний мовотвірний субстрат, який об’єднуватиме властивості всіх
мов світу, своєрідна «SUMMA DE LINGUAS» («Сума Мов»), навіть контури якої
зараз виглядають досить туманно. Тим більш актуальним видається завдання
зберегти світове мовне розмаїття. Розв’язання цієї проблеми, на нашу думку,
можливе лише на базі спеціального інтегрованого мультилінгвального
середовища (ми пропонуємо назвати його Всесвітнім лінгвістичним діалогом),
яке ми бачимо як глобальну розподілену мережеву систему соціальнопрофесійної взаємодії в галузі лінгвістики у вигляді віртуалізованої науководослідної та соціальної інфраструктури, лінгвістичних ресурсів та інструментів
лінгвістичного дослідження і проектування.
Таким чином, визначальними концептами тут стають системи всесвітніх
лінгвістичних ресурсів і лінгвістичної інфраструктури. При цьому до системи
лінгвістичних ресурсів, за нашими уявленнями, доцільно включити:
— всесвітню словникову базу, а саме: традиційні словники і цифрові
лексикографічні системи, які надають лексикографічний опис (граматичний,
семантичний, прагматичний, статистичний, етимологічний, лінгвогеографічний
і т. ін.) мов загальносвітового лінгвістичного простору, а також відповідні
лінгвістичні корпуси; цифрові системи термінології і термінографії, цифрову
енциклопедичну та довідкову базу;
— засоби цифрової гуманітаристики: електронні системи розпізнавання і
синтезу природних мов (фонетична і письмова форми), системи фонетикографічних трансформацій; інтелектуальні людиномашинні інтерфейси, що
ґрунтуються на принципах природної мови; інтелектуальні цифрові системи
семантичної інтерпретації і концептографічного аналізу, а також засоби
лінгвістичної експертизи природномовних текстів; засоби і технології конвертації
(парсингу) паперової лінгвістичної і літературної спадщини в цифрову форму;
базовані на корпусних технологіях системи, засоби і технології електронного
навчання мовам; засоби і технології жестових мов;
— дослідницькі цифрові лінгвістичні системи.
Система лінгвістичної інфраструктури повинна містити:
— Всесвітню лінгвістичну мережу як комплекс спеціалізованих програмноапаратних засобів доступу і комунікації між локальними лінгвістичними
центрами – суб’єктами системи Всесвітніх лінгвістичних ресурсів;
— головний репозиторій системи Всесвітніх лінгвістичних ресурсів;
— віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці (віртуальні
лінгвістичні
лабораторії,
мережеві
літературні
та
загальнокультурні
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енциклопедичні системи і системи спеціального призначення, в тому числі
інструментальні);
— комплекс навчальних і нормативно-програмних засобів для забезпечення
функціонування та мережевої взаємодії учасників і членів Всесвітнього
лінгвістичного діалогу.
Досвід Українського мовно-інформаційного фонду, розроблені тут наукові
теорії, моделі та лінгвістичні технології цілком упевнено демонструють підходи
до методології розв’язання проблеми Всесвітнього лінгвістичного діалогу і навіть
показують шляхи проектування та майбутні контури такої глобальної, справді
всеосяжної лінгвістичної системи.
При цьому слід враховувати фундаментальний феномен прискорення
еволюційних процесів у сучасному світі, що спонукає до застосування ідей
еволюції при дослідженні мовної феноменології та проектуванні мовноінформаційних артефактів. Отже, ми вважаємо, що до окреслених вище
методологічних засад необхідно додати ще ідеї еволюціонізму.
Еволюційна доктрина, якою ми керуємося, була викладена у Додатку до
Тому 1. З неї випливає, що формальним корелятом поняття еволюції є обсяг
інформації, яку може містити й продукувати те чи інше біосоціальне
співтовариство. На кожному етапі свого розвитку біологічна еволюція створювала
все більш витончені й потужні інформаційні системи, що увінчалося створенням
людського мозку. Мабуть, на цьому можливості суто біологічної еволюції Homo
sapiens sapiens було вичерпано, що привело до виникнення технотронної ери, а за
нею й інформаційного суспільства, суспільства знань та мережецентричного
світу, що представляють, можливо, порогові, граничні стани відносно можливості
продукувати інформацію, а отже, й порогові, граничні стани для еволюції такого
типу в цілому.
Застосовуючи еволюційний підхід до аналізу перспектив цивілізації, можна
навіть зробити певний футурологічний прогноз: якщо будуть винайдені способи
об’єднання інформаційно-технологічної еволюції людського суспільства і
біологічної еволюції матерії – тобто, якщо ці дві лінії еволюції на якомусь етапі
перетнуться (а сучасний розвиток генної інженерії, мікро- і ДНК-електроніки,
квантової інформатики, нанотехнологій, нейрофізіології і когнітивної науки дає
все більше підстав для такого сценарію розвитку), – то досить імовірним
видається поява нової форми розумного життя, яка інтегруватиме біологічний і
технотронний субстрат в єдиному когнітивному організмі.
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