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ЛІНГВІСТЫКА ІНТЭРНЭТУ:  
АБМЕЖАВАННІ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ФАРМАТУ 

 
Атрыманыя ў ходзе інфармацыйнага пошуку і абмену дадзенымі звесткі, як правіла, 

выкарыстоўваюцца пасля другаснай апрацоўкі чалавекам – па лінгвістычных правілах. 
Прааналізаваць аб’ектыўны бок камп’ютарна-апасродкаванага дыскурсу інакш, чым 
размясціўшы яго адзінкі ў сістэме каардынат мовазнаўства, пакуль не ўяўляецца 
магчымым і рацыянальным. Ствараючы тыя ці іншыя другасныя семіятычныя сістэмы, 
чалавечы розум аперыруе лінгвістычным інструментарыем. Па тых жа правілах дзейнічае 
і штучны інтэлект, зарыентаваны на стэрэатыпы чалавечых паводзінаў. Але выніковасць 
працы штучнага інтэлекту істотна адрозніваецца ад чалавечай.  

 
 
Пошук інфармацыі ў Інтэрнэце – праблемная вобласць, якая хутка 

развіваецца дзякуючы павышанаму попыту на яе прадукцыю. Тэкставы 
характар матэрыялу абумоўлівае інтэрдысцыплінарнасць пошуку інфар-
мацыі. Сістэматызацыя і суправаджэнне адпаведнай дзейнасці забяспеч-
ваюцца сродкамі прыкладной лінгвістыкі. Вынікі даследаванняў маюць 
вельмі шырокі спектр прымянення. «The Web is a principled architecture  
of standards, languages and formalisms that provides a platform for many 
heterogeneous applications» ‘Інтэрнэт – гэта навукова-тэарэтычная архітэктура 
стандартаў, моў і падыходаў, якая стварае глебу для мноства даследаванняў 
рознай накіраванасці’ [1, c. 16]1. Пры такой ўніверсальнасці сфера Інтэрнэту 
валодае істотнымі абмежаваннямі як фармальнага, так і зместавага 
характару.  

Мовазнаўства пакуль не ўспрыняло ўжо сфарміраваную праблематыку 
віртуальнай рэальнасці як сферу сваёй адказнасці, але вырашэнне вельмі 
многіх пытанняў гэтай праблемнай вобласці залежыць ад філалагічнай 
кампетэнцыі. Маштаб задач, якія стаяць перад навукоўцамі, можна ўявіць  
па ўскосных дадзеных. 

Паводле іх, напрыклад (далзеныя 2011 г.), адносная абсалютная маса 
ўсёй існуючай у свеце інфармацыі склала каля 2,56 зетабайта (або ЗБ = 1021 

(секстыльён), або 270 байтаў). Прагназуецца, што да канца XXI стагоддзя 
колькасць інфармацыі ў свеце складзе 4,22 ётабайта (або ЙБ = 1024 (сеп-
тыльён), або 280 байтаў) [2]. 

Вымяраць інфармацыю пачалі з сярэдзіны ХХ стагоддзя: тэрмін біт  
быў уведзены ў 1948 годзе, а байт – у 1956 годзе. Байт – традыцыйна група  
з 8 бітаў – можа мець, адпаведна, 256 варыянтаў, дакладных значэнняў. 
Згодна з статыстычнай тэорыяй камунікацыі, якая лягла ў аснову сучаснага 
падыходу да структуравання віртуальнай рэальнасці, – адзінкай інфар- 
мацыі з’яўляецца яе колькасць, якая адпавядае аднаму выбару паміж 
роўнаверагоднымі альтэрнатывамі. 
                                                

1 Пераклад мой – А.Б. (тут і далей). 
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Лаўрэат Нобелеўскай прэміі за вынаходства галаграфіі, вядомы 
спецыяліст у галіне прыкладной фізікі Дэніс Габар (Dennis Gabor, або  
Dénes Gábor) у 1952 годзе так апісаў сутнасць статыстычнай мадэлі: 
«…communication becomes a process of selection. A selection can always be 
carried out by simple binary selections, by a series of yeses or noes. For instance,  
if we want a letter in the 32–letter alphabet, we first answer the question “is it or  
is it not in the upper half?” By five such questions and answers we have fixed  
a letter. Writing 1 for a “yes” and 0 for a “no”, the letter can be expressed  
by a symbol such as 01001, where the first digit is the answer to the first question, 
and so on. This symbol also expresses the order number of the letter (in this 
example, the number 9) in a binary system» ‘...камунікацыя ператвараецца ў 
працэс выбару. Выбар заўседы можа быць ажыццёўлены шляхам простага 
бінарнага выбару, серыяй «так» або «не». Напрыклад, калі мы хочам апісаць 
літару ў 32-літарным алфавіце, нам спачатку варта адказаць на пытанне: 
«Знаходзіцца яна ў верхняй палове алфавіту, ці не?» З дапамогай наступ- 
ных 5 пытанняў і адказаў мы атрымліваем ўяўленне аб літары. Запісваючы  
1 у выпадку станоўчага адказу і 0 – калі адказ «не», мы атрымліваем знакавае 
апісанне літары, напрыклад 01001, дзе першая лічба з’яўляецца адказам на 
першае пытанне, і гэтак далей. Гэта азначэнне паказвае парадак нумару 
літары (у нашым прыкладзе – гэта 9) у бінарнай сістэме’ [3, с. 1].  

Пры гэтым, што вельмі зручна з тэхнічнага пункту гледжання, пытанні 
стварэння слоўніка, яго папаўнення, асваення новымі ўдзельнікамі каму-
нікацыі, напрыклад, дзецьмі – выводзяцца за дужкі. Чалавечыя адчуванні, 
якія перашкаджаюць апісанню і разуменню інфармацыі, называюцца 
хаатычнымі.  

Адысці ад семіятычнага фармату складана – літары і словы прызнаюцца 
неабходнымі. Аднак гэты кампраміс абумоўліваецца татальнай дыскрэт-
насцю задзейнічаных знакаў. Што, безумоўна, вельмі далёка ад рэальнага 
свету, чалавечай культуры, тэкставага прадстаўлення і, адпаведна, дыскурсу. 
Гэтая ахвяра зместу, якая дазваляе, як у гульні ў шахматы, дабіцца іні-
цыятывы і тэмпавай перавагі, у дадзеным выпадку патрабуе далейшых 
«ахвяр», ператвараючы такі «гамбіт» у прайграную штучным інтэлектам 
партыю. Наколькі гэтая прайграная партыя кампенсавана асобнымі пры-
гожымі хадамі – пытанне неадназначнае.   

Калі задачы кластарызацыі і структуравання інфармацыі ў перспектыве 
можна вырашыць з дапамогай камп’ютараў, то яе семантычнае мадэляванне 
наўрад ці будзе рэалізавана ў агляднай будучыні. Адным з прыкладаў 
недастатковасці прадстаўлення зместу з дапамогай статыстычнай мадэлі 
з’яўляецца немагчымасць аўтаматызаванага зняцця аманіміі ў лінгвістыч- 
ных корпусах. Дыферэнцыяцыя аманіміі, фармальнай тоеснасці слоў,  
цалкам залежыць ад кантэкстнай прадстаўленасці адзінак, дзе лінейныя 
сувязі дыскрэтных адзінак ускладнены тэкставымі і дыскурсіўнымі харак-
тарыстыкамі. 

Зразумела, стварэнне камп’ютара, развіццё Інтэрнэта і мноства іх атры-
бутаў узнялі узровень сучаснай навукі на фантастычныя (у разуменні наву-
коўцаў сярэдзіны ХХ стагоддзя) вышыні. З іншага боку, цяпер, у абставінах 



137 

вычарпання тэарэтычнага патэнцыялу інфармацыйных даследаванняў, на 
парадку дня стаіць вельмі сур’ёзная праблема: як вярнуць ахвяраваныя  
некалі дыскурс, семантыку, людскую інтуіцыю ў методыку даследаванняў,  
не адмаўляючыся ад ужо зробленага. Структурная лінгвістыка ў плане 
разумення ролі значэння ў пісьмовым маўленні блізкая па праблематыцы,  
але, зразумела, па-свойму што:  

«Разве не всегда возникает проблема значения? Известно, что смысл 
слова двояко детерминирован: теми словами, что предшествуют ему или 
следуют за ним в дискурсе, и теми, которыми можно было бы его заменить, 
чтобы передать ту же самую идею. Лингвисты называют последователь-
ности первого типа синтагматическими цепочками, слова там сочленяются 
сообразно течению времени. Парадигматическими целокупностями они 
называют собрания второго типа, составленные из слов, мобилизуемых  
в настоящее всякий раз, как говорящий выберет их, а не другие, которые  
он также мог использовать» [4, с. 297]. Сістэма каардынат, якая грунтуецца 
на парадыгмах і сінтагмах, адпаведна, на вертыкальных і гарызантальных 
сувязях слоў, мае на ўвазе, у першую чаргу, такую абстракцыю, як грама-
тычнае значэнне. Але нават такое мадэляванне аказваецца вельмі карысным 
для тэхнічных спецыялістаў, якія спрабуюць разабрацца ў семантыцы тэксту 
для штучнага інтэлекту. 

Менавіта невычарпальныя рэзервы мовы вызначаюць яе варыятыў-
насць, якую сёння тэхнічна немагчыма апісаць з дапамогай алгарытмаў. 
Выключаная сёння з кантэксту штучнага інтэлекту, раней ці пазней яна  
будзе дыктаваць камунікатыўную стратэгію ў паступальным руху навукі.  
Але па-сапраўднаму фундаментальная праблема сучаснай тэорыі каму-
нікацыі – немагчымасць вырашыць праблему прадстаўлення семантыкі  
і яе выключэнне з праблемнай вобласці: «…the messages have meaning…  
These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering 
problem. The significant aspect is that the actual message is one selected from  
a set of possible messages. The system must be designed to operate for each 
possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is 
unknown at the time of design» ‘…паведамленні валодаюць сэнсам... Гэтыя 
семантычныя аспекты камунікацыі не з’яўляюцца тэхнічнай праблемай. 
Важным аспектам з’яўляецца тое, што актуалізаванае паведамленне абрана  
з набору магчымых варыянтаў. Сістэма павінна быць здольнай аперыраваць 
кожным магчымым выбарам, а не толькі тым, які фактычна будзе абраны, 
нават невядомы на момант стварэння сістэмы’ [5, с. 31].  

Новае пакаленне віртуальнай рэальнасці – «Семантычнае павуцінне» – 
«a vision of extending and adding value to the Web» ‘ідэальнае ўяўленне 
пашырэння і напаўнення Інтэрнэту сэнсам’ [1, с. 16]. Ідэалогія стварэння 
семантычнага павуціння – у пераходзе на якасны новы ўзровень ведаў: 
кантэкстны, дыскурсіўны, асэнсаваны. Пра гэта разважаюць архітэктары 
Інтэрнэту: «The Semantic Web (SW) is an attempt to extend the potency  
of the Web with an analogous extension of people’s behaviour. The SW tries  
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to get people to make their data available to others, and to add links to make  
them accessible by link following. So the vision of the SW is as an extension  
of Web principles from documents to data» ‘семантычнае павуцінне – спроба 
пашырыць патэнцыял Сусветнай павуціны ў адпаведнасці з развіццём мадэ-
ляў паводзін чалавека. Семантычнае павуцінне – спроба дапамагчы чалавеку 
зрабіць свае дадзеныя зразумелымі для іншых і звязаць наступныя гіпер-
спасылкі з папярэднімі. Такім чынам, задача семантычнага павуціння – 
перавод Інтэрнэту з тэкставага ўзроўню на ўзровень дадзеных [зместу]’  
[1, с. 18].  

Хоць будучыня такой сеткі пакуль не цалкам відавочная – напрамак 
развіцця вызначаны. Тэндэнцыя развіцця архітэктуры Інтэрнэту ад формы да 
зместу выклікана мноствам прычын. Неабходнасць ліквідаваць праблему 
назапашвання аднолькавай, з пункту гледжання зместу, інфармацыі, яе 
дубліравання – у мэтах аптымізацыі апрацоўкі натуральнай мовы – толькі 
адна з іх. Напрыклад, два варыянты дакумента ў тысячу старонак, якія 
адрозніваюцца адной коскай, або нават п р а б е л а м  – паўнавартасным 
арфаграфічным словам, па логіцы камп’ютара – штучны інтэлект па 
ўмаўчанні кваліфікуе як розныя тэксты.  

Так, вядомы выраз «пакараць нельга памілаваць» немагчыма, у 
прынцыпе, інтэрпрэтаваць машыннымі сродкамі – з дапамогай логікі. 
Канкрэтны чалавек па шэрагу ўскосных дадзеных зможа здагадацца, што меў 
на ўвазе канкрэтны суразмоўца, у праграмы ж сёння шанцаў няма.  

Пры гэтым, навучыць чалавека думаць па шаблонах камп’ютара –  
зусім нескладана, з гэтым на практыцы самастойна паспяхова спраўляюцца 
практычна ўсе ўладальнікі камп’ютараў і інтэрнэт-карыстальнікі. Аднак 
навучыць камп’ютар улічваць за кожнай адзінкай зместу дыскурс – сёння 
немагчыма.  

Вядомы прыклад, на які неаднаразова спасылаўся і Ф. дэ Сасюр – гульня 
ў шахматы – калі-небудзь у будучыні будзе паспяхова апісана праграм- 
нымі сродкамі: машына пералічыць усе варыянты. Аднак у выпадках,  
калі алгарытм рашэння задачы патрабуе стварэння і выкарыстання складаных 
або другасных семіятычных сістэм, прадстаўленых у больш чым адным 
лагічным вымярэнні, – камп’ютарныя праграмы адэкватна не працуюць.  

Так, напрыклад, можна колькі заўгодна казаць, што паспяхова 
вырашаны пытанні аўтаматычнага распазнавання анафарычных адносін. 
Аднак на практыцы да дасканаласці яшчэ вельмі далёка. У англійскай мове 
распазнанне анафары штучным інтэлектам з падтрымкай адпаведнымі 
праграмнымі сродкамі дасягае, на першы погляд, высокіх паказчыкаў:  
«the overall success rate reaches 77 %» ‘сярэднестатыстычная выніковасць 
дасягае 77 %’ [6, с. 37].  

Але відавочна, што да стопрацэнтнага выніку яшчэ далёка. У прынцыпе, 
марфалагічная і сінтаксічная разметкі корпуса тэарэтычна павінны былі б 
забяспечваць рашэнне дадзенай праблемы. Аднак праграме не ўдалося 
дасягнуць нават 5-працэнтнага парога «шуму», які ўласцівы многім 
лінгвістычным даследаванням з прыцягненнем звычайных статыстычных 
метадаў.  
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Для нарвежскай мовы паказчык паспяховага распазнавання анафары  
з дапамогай корпусных тэхналогій дасягнуў прыкладна аналагічных  
лічбаў – ад 68,92 % да 74,6 %:  «Nevertheless, the accuracy of 74,60 % obtained 
by the machine learner on the development corpus is significantly better than  
the 68,92 % accuracy achieved by my ARN reimplementation, and it is also much 
better than the 70,2 % obtained by Holen’s original system on the older version of 
data drawn from the same corpus» ‘Як бы там ні было, дакладнасць у 74,6 %, 
дасягнутая спецыялістам, які «вучыў» машыну працаваць з ўдасканаленым 
корпусам – істотна лепш за 68,92 %, дасягнутых у выніку маёй мадыфікацыі 
сістэмы «ARN» [Anaphora Resolution system for Norwegian]. Гэта, таксама, 
значна лепш, чым 70,2 %, атрыманых у выніку выкарыстання арыгіналь- 
най сістэмы Холена на дадзеных папярэдняй версіі, якія былі атрыманы з 
таго ж корпусу’ [7, с. 252]. Мяркуючы па справаздачы навукоўцаў, нама-
ганні прыкладаліся сур’ёзныя, спрабаваліся розныя варыянты. Аднак,  
калі настаўнік-чалавек, як і чакалася, паказаў сярэдні вынік, – ад вучня-
камп’ютара можна было б чакаць большага. Зрэшты, у камп’ютара 
атрымалася нават горш, чым у чалавека.  

У Чэшскім нацыянальным корпусе вынікі абсалютна параўнальныя:  
ад 61,5 % да 69,5 % [8]. 

Аднак дакладнасць у 60–80 % нязначна адрозніваецца ад ступені 
дакладнасці 50 % на 50 % і нагадвае тэорыю верагоднасці. На практыцы  
такія вынікі ў камп’ютарных праграмах наўрад ці змогуць задаволіць  
як праграмістаў, так і лінгвістаў. 

Віртуальная рэальнасць не стаіць на адным месцы, расце і развіваецца, 
максімальна ўскладняючы задачы па апрацоўцы інфармацыі ў выглядзе 
тэкстаў: «Furthermore, although for many purposes the Web can be treated as a 
static information space, it is of course dynamic and evolving» ‘Акрамя ўсяго 
іншага, хоць Сусветнае павуцінне ў многіх даследаваннях можа разгля- 
дацца, як статычная прастора, яно, зразумела, – дынамічнае і зменлівае’  
[1, с. 14]. Па розных прычынах тэксты ў Інтэрнэце з'яўляюцца, развіваюцца, 
знікаюць – гэта адбываецца па волі карыстальнікаў і менеджараў Інтэрнэту. 
Даследаванні генеалогіі Інтэрнэту дэманструюць, наколькі хутка змяняецца 
яго хранатоп: «About one page in five is younger than eleven days. The median 
age is around 100 days, so about half of the web’s content is younger than  
three months. The older half has a very long tail: about one page in four is older 
than one year and sometimes much older than that» ‘Прыкладна адна старонка  
з пяці – маладзей за адзінаццаць дзён. Сярэдні ўзрост складае прыблізна  
сто дзён, прычым, каля паловы інтэрнэт-кантэнту – маладзей трох месяцаў. 
Больш старая палова дэманструе вельмі розныя паказчыкі: прыкладна  
адна старонка з чатырох – старэй аднаго года, і ў асобных выпадках –  
яна яшчэ старэй’ [9, с. 260].  

Самая старая старонка, як высветлілася ў ходзе вышэйадзначанага 
даследавання, была датавана 1992 годам. Пад узростам інтэрнэт-старонкі 
маецца на ўвазе прамежак часу паміж яе загрузкай ў Інтэрнэт і апошняй 
датай мадыфікацыі. Статыстыка была атрымана ў выніку назіранняў  
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за больш чым двума мільёнамі інтэрнэт-старонак, створаных больш чым 
дваццаццю пяццю тысячамі карыстальнікаў. Назіранні праводзіліся над 
прыкладна ста тысячамі старонак у дзень на працягу 7 месяцаў [9, с. 258].  

Інфармацыйны стандарт, які выкарыстоўваецца сёння ў камп’ютарна-
апасродкаваным асяроддзі, пакуль характарызуецца сур’ёзнымі абмежа-
ваннямі сістэмных ўласцівасцей. Магчыма, будуць знойдзены кампраміс- 
ныя варыянты ўдасканалення статыстычнай мадэлі, можа змяніцца мадэль. 
Трэцяга варыянта – з’яўлення новых людзей, якія думаюць па шаблонах 
штучнага інтэлекту, – пакуль, на шчасце, – не дадзена.  

 
ЛІТАРАТУРА 

 
1. Berners-Lee, T. A Framework for Web Science / Tim Berners-Lee, Wendy Hall, 
James A. Hendler, Kieron O’Hara, Nigel Shadbolt and Daniel J. Weitzner // 
Foundations and Trends in Web Science. – 2006. – Vol. 1. – P. 1–130. 
2. Википедия – свободная энциклопедия [Электронны рэсурс]. – Режим 
доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа : 29.10.2013. 
3. Gabor, D. Lectures in Communication Theory / D. Gabor // Technical Report 
No. 238, Research Laboratory of Electronics, M.I.T., 1952. – 48 p. 
4. Леви-Строс, К. Путь масок / К. Леви-Строс. – М. : Республика, 2000. – 
399 с.  
5. Shannon, C.E. The mathematical theory of communication / Claude E. Shannon // 
The Mathematical Theory of Communication [Tenth printing]. – Urbana :  
The University of Illinois Press, 1964. – P. 29–125. 
6. Liang, T. Automatic Pronominal Anaphora Resolution in English Texts / Tyne 
Liang and Dian-Song Wu // International Journal of Computational Linguistics  
аnd Chinese Language Processing. – 2004. – Vol. 9.. – P. 21–40. 
7. Nøklestad, A. A Machine Learning Approach to Anaphora Resolution Including 
Named Entity Recognition, PP Attachment Disambiguation, and Animacy 
Detection / Anders Nøklestad // PhD Thesis. – University of Oslo. 2009. – 295 p. 
8. Nedoluzhko A. A coreferentially annotated corpus and anaphora resolution  
for Czech / A. Nedoluzhko, J. Mírovský, M. Novák // Компьютерная 
лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегод. 
Междунар. конф. «Диалог», Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г. – 2012. –  
Вып. 12. : В 2 т. Т. 1. – C. 519–527. 
9. Brewington, B. How dynamic is the Web? / Brian Brewington and George 
Cybenko // Computer Networks: The International Journal of Computer and 
Telecommunications Networking. – 2000. – Vol. 33. – P. 257–276.  

 
Information, obtained in the process of information search and sharing is, as a rule, used 

after its secondary processing by linguistic rules. It is possible and rational to analyze the 
objective side of computer-mediated discourse only by placing its units in the coordinate system 
of linguistics. When creating  any secondary semiotic system, the human mind uses linguistic 
tools. The same rules are applied by artificial intelligence, focusing on the patterns of human 
behavior. But the effectiveness of artificial intelligence is significantly different from that of 
humans. 
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