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венно, получаем контексты мнения с низким, средним и высоким значе-нием (Таблица 3). Выдача формируется от предложения с наиболее вы-соким показателем к наименьшему. Таким образом, метод, основывающийся на заранее составленных словарях маркёров, эффективен для составления принципиального ал-горитма поиска мнений в медийных текстах. При этом применение се-мантического, прагматического и количественного анализа позволяет значительно улучшить результаты по автоматическому анализу выска-зываний мнения и, соответственно, предоставить более качественную выдачу на запрос пользователя. Эту задачу решает включение в словарь маркёров мнения такого значения, как «удельный вес» каждого маркёра с последующим подсчётом удельного веса каждого высказывания мнения. Библиографические ссылки 1. Bing Liu. Sentiment Analysis and Opinion Mining. California: Morgan & Claypool Publishers, 2012. 2. Пазельская А.Г. Метод определения эмоций в текстах на русском языке // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной междунар. конф. «Диалог». М.: Изд-во РГГУ, 2011.  3. Nasukawa T. Sentiment analysis: capturing favorability using natural language processing // In Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge cap-ture, Florida, USA, October 23-25, 2003.  4. Yi J. Sentiment analyzer: extracting sentiments about a given topic using natu-ral language processing techniques // In Proceedings of the 3rd IEEE international conference on data mining (ICDM 2003), Florida, USA, November 19-22, 2003.  СТРУКТУРНА-ТЭМАТЫЧНЫЯ  АСАБЛІВАСЦІ  МЕДЫЯПЛАТФОРМЫ  «ЖИВОЙ  ЖУРНАЛ» STRUCTURAL  AND  THEMATIC  FEATURES OF  THE  LIVEJOURNAL  MEDIA  PLATFORM Г.Ч. Рыжковіч G.Ch. Ryzhkovich Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы Гродна, Беларусь Yanka Kupala Grodno State University Grodno, Belarus e-mail: annamichalouskaya@mail.ru У артыкуле раскрываюцца структурныя асаблівасці медыяплатформы Живой журнал», апісваюцца асноўныя мадэлі камунікацыі блог-платформы, вызначаюцца асноўныя тэматычныя кірункі ў блогах медыяплатформы.  
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The article reveals the structural features of the LiveJournal media platform, describes the main communication models of the blog platform, identifies the main thematic areas in the media platform blogs. Ключавыя словы: сеткавыя медыя; медыяплатформа; блог-платформа; камунікацыя, блог. Keywords: network media; media platform; blog platform, communication, blog. Медыяплатформа ўяўляе сабой цэласную сістэму ўзаемазвязаных кампанентаў, якая дазваляе ажыццяўляць мэтавыя мадэлі жыцця сацыяльна значнай інфармацыі, падрыхтаванай для рэгулярнага спажывання прафесійнымі канвергентнымі рэдакцыямі, а таксама ўдзельнікамі ў сацыяльных сетках. Для спажыўца медыяплатформа з’яўляецца сэрвісам прадастаўлення паслуг для прагляду, чытання, праслухоўвання, каментавання і публікацыі друкаванага, а таксама аўдыёвізуальнага кантэнта. Медыяплатформы выкарыстоўваюцца для дэманстрацыі, захоўвання, пошуку, пераўтварэння медыякантэнта, адсочвання актыўнасці карыстальніка. Адной з разнавіднасцяў медыяплатформ з’яўляецца блог-платформа (блогахостынг, блог-служба) – складаны, аўтаматызаваны сайт, які дазваляе любому карыстальніку стварыць на ім уласны блог і весці яго. «Живой журнал» (ЖЖ) з’яўляецца блог-платформай, якая дае карыстальнікам магчымасць стварыць свой уласны блог, кіраваць ім, выказваць сваё ўласнае меркаванне праз публікацыі. Як адзначае A.A. Качанава, «Живой журнал» – гэта служба, якая змяшчае розныя блогі, што маюць сваю гісторыю, акрэсліваюць сваю спецыфічную ідэю. «Живой журнал» з’яўляецца «сайтам для людзей». Ён выкарыстоўваецца не толькі ў якасці прыватнага інтэрнэт-часопіса, але і ў якасці крыніцы інфармацыі навін, пошуку сяброў, месца дыскусій і магчымасці распрацоўкі сумесных праектаў. Такім чынам, «Живой журнал» можна лічыць асобнай часткай інтэрнэт-культуры» [1, с. 210]. «Живой журнал» вызначаюць як «персанальны веб-сайт, які змяшчае … нататкі і навіны. Ён рэгулярна абнаўляецца, вядзецца ў форме асабістага дзённіка, даступнага для каментавання іншымі карыстальнікамі інтэрнэту» [2, с. 92]. Медыяплатформа ўяўляе сабой «публічны інтэрнэт-дзённік – адзін з сучасных жанраў электроннай камунікацыі, дзе размываюцца межы форм зносін» [3, с. 109]. ЖЖ «уяўляе сабой праграмную падтрымку зносін праз інтэрнэт некаторага мноства людзей, якія павінны быць зарэгістраваны ў сетцы ЖЖ (зарэгістраваныя карыстальнікі) і мноства накіраваных сувязей, якія ўдзельнік ЖЖ вызначае як сувязі са сваімі сябрамі» [4, с. 12].  
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Платформа «Живой журнал» была створана ў 1998 годзе. Першапачаткова на сайце не было ніякай магчымасці пракаментаваць матэрыялы іншых людзей, што перашкаджала рэсурсу быць медыяплатформай ў поўным сэнсе гэтага слова. Аднак пазней стваральнікі дадалі гэтую функцыю. У 2003 годзе на сайце было зарэгістравана звыш аднаго мільёна карыстальнікаў, у сярэдзіне 2000-х гадоў сайт быў самым буйным сярод блог-платформаў. Першы рускамоўны карыстальнік зарэгістраваны ў 1999 годзе. Паводле статыстыкі, у 2012 годзе на платформе было зарэгістравана больш за 40 мільёнаў карыстальнікаў. У сярэднім карыстальнік праводзіць на платформе 7 хвілін 35 секунд. У Расіі сярод карыстальнікаў ЖЖ 48,5% – мужчыны і 51,5% – жанчыны.  З 2016 года платформа значна змянілася: яна стала сеткавым медыя, у якім публікуецца кантэнт, створаны аўтарамі-карыстальнікамі. Адной з найбольш распаўсюджаных мадэлей камунікацыі ў ЖЖ з’яўляецца маналог. Уладальнік профілю дзеліцца сваімі развагамі аб канкрэтнай падзеі, прыводзіць аргументы або контраргументы. Так, напрыклад, аўтары блогаў пра падарожжы дзеляцца сваімі ўражаннямі і публікуюць фотаздымкі. Даволі часта сустракаюцца блогі, у якіх аўтары дзеляцца падзеямі асабістага жыцця, г.зн. вядуць дзённік.  Некаторыя карыстальнікі аддаюць перавагу дыялогавай форме камунікацыі. Часцей за ўсё дыялог выкарыстоўваюць аўтары блогаў на палітычныя і сацыяльныя тэмы. Уладальнікі такіх блогаў заклікаюць падзяліцца думкамі і выступаюць у якасці ініцыятараў дыялогу.  Такім чынам, ЖЖ заснаваны на выкарыстанні блогаў – дыялагічных па сваёй прыродзе жанраў. Нягледзячы на тое, што пост у блогу – маналог аўтара блога, аднак менавіта дзякуючы блогам адбываецца дыялог паміж аўтарам і чытачом, чытачоў паміж сабой (палілог). Камунікацыя ў блогу з’яўляецца вынікам ўзаемадзеяння аўтара з чытачамі, калегамі і крытыкамі. Таму самымі папулярнымі жанрамі на медыяплатформе з’яўляюцца блогі-кнігі, блогі-каментары, блогі-рэцэнзіі.   Блогі ўяўляюць сабой асобы тып сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыйную платформу. Камунікатыўная мэта блога шматаспектная і залежыць ад тыпу блога, яго мэтавай аўдыторыі, тэмы і асобы аўтара.  Супольнасць на медыяплатформе можа стварыць любы зарэгістраваны карыстальнік. Ствараць віртуальныя суполкі можна ў выглядзе спісаў сяброў блогераў або спецыяльна створаных супольнасцяў, уступленне ў якія можа быць адкрытым або 
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абмежаваным. Глабальнае мадэрыраванне платформы, у тым ліку і суполак, ажыццяўляюць валанцёры. Блогавыя супольнасці спрыяюць абмеркаванню і актуалізацыі сацыяльна важных праблем, выкарыстоўваюцца для папулярызацыі розных сацыяльных пазіцый, ідэй і навуковых дасягненняў. Уладальнік супольнасці можа абмежаваць каментаванне публікацыі, ліквідаваць карыстальнікаў з супольнасці па сваім меркаванні або блакіраваць, усталяваць правілы паводзін у супольнасці. Акрамя таго, уладальнік супольнасці можа змяніць дызайн профілю і карэктаваць інфармацыю ў апісанні. Сярод асноўных камунікатыўных мэтаў у супольнасцях варта адзначыць актуалізацыю грамадскіх праблем, каардынацыю дзейнасці па вырашэнні грамадскіх праблем, арганізацыю вольнага часу ў рэальным жыцці, абслугоўванне культурных запытаў і інтарэсаў прадстаўнікоў субкультур і субкультурных груп, віртуальныя, інтэлектуальныя зносіны, прэзентацыю сябе як супольнасці [3].  ЖЖ не з’яўляецца распаўсюджанай медыяплатформай у  Беларусі.  Беларускія СМІ не прадстаўлены на медыяплатформе. Часцей за ўсё карыстальнікі капіруюць інфармацыю са СМІ і публікуюць яе ў сваім блогу, часам дадаючы асабістае меркаванне ў адносінах да тэмы публікацыі. Тым не менш, ёсць актыўныя беларускія блогеры, якія выкарыстоўваюць «Живой журнал». Згодна з данымі сэрвісу аналітыкі сацыяльных сетак LiveDune, у Беларусі налічваецца  каля 50 актыўных блогераў. Рэйтынг складзены па ўбыванні сацыяльнага капіталу [5]. Найбольш распаўсюджаная тэматыка паведамленняў, звязаных з Беларуссю, – падарожжа, традыцыі беларускай кухні, беларускія культурныя традыцыі, актуальныя падзеі краіны.  Самы папулярны блогер – мінчанін Андрэй Чэрвонец: ён займае 1 месца ў рэйтынгу карыстальнікаў РБ і 20 месца ў агульным рэйтынгу ЖЖ. Вядзе блог на рускай мове, практычна кожны запіс суправаджаецца выявай. За 7 гадоў вядзення блога Андрэй мае 14892 запісаў і 2500000 сяброў. Запісы з'яўляюцца на старонцы кожны дзень і ў вялікай колькасці (3-5 пастоў штодня). Да сваіх публікацый блогер атрымаў 1177471 каментарыяў. Найбольш папулярныя запісы прысвечаны палітычным тэмам. Таксама блогер расказвае пра сваё жыццё, цікавіцца спортам і гісторыяй, асвятляе падзеі ў іншых краінах. Сацыяльны капітал карыстальніка – 19 120 (гэта колькасць зарэгістраваных карыстальнікаў ЖЖ, якія наведалі блог як мінімум тройчы за апошнія 90 дзён). 
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Другое месца ў рэйтынгу самых папулярных беларускіх блогераў і 31 месца ў агульным рэйтынгу займае мінчанін Максім Міровіч. Блогер піша на надзённыя тэмы, актыўна выказваючы сваю пазіцыю. За 10 гадоў вядзення блога мае 2730 запісаў, 1031017 атрыманых каментарыяў і 2100 сяброў. Блог Максіма чытаюць 3500 зарэгістраваных карыстальнікаў. Блогер разважае аб палітыцы, пандэміі, гісторыі, шоу-бізнэсе і г.д. Таксама Максім актыўна ўзаемадзейнічае з падпісчыкамі ў каментарыях. Дарэчы, кожны запіс мае не менш за 200 каментарыяў, часам можна сустрэць дыскусію па тэме публікацыі. Блогер актыўна выкарыстоўвае пазнакі пад пастамі. Напрыклад, калі закранае тэму пандэміі, то ставіць адпаведныя пазнакі: вакцынацыя, здароўе, каранавірус, свет. Частата публікацый у Максіма Міровіча значна меншая, чым у Андрэя Чырвонца: 1 публікацыя ў 1-2 дні. Аднак змест пастоў больш аб’ёмны, заўсёды ёсць 3-4 выявы добрай якасці, асвятляюцца розныя пункты гледжання на адну падзею. М. Міровіч вядзе блог на рускай мове. Сацыяльны капітал карыстальніка – 14 409. Большасць папулярных беларускіх блогераў пражываюць ў Мінску, другі па папулярнасці – горад Гомель. Топ-10 беларускіх блогераў маюць 2-19 тысяч публікацый, а сацыяльны капітал не меншы за 2,5 тысячы. У асноўным блогеры асвятляюць падзеі, якія адбываюцца ў свеце, нейкія моманты свайго жыцця. Тэмы для публікацый вельмі разнастайныя: кіно, навука, космас, палітыка, здароўе, гісторыя, пандэмія, шоу-бізнес, мастацтва, кухня. Большасць папулярных беларускіх карыстальнікаў выкарыстоўваюць нікнэймы і выявы з інтэрнэту. Рэдка можна сустрэць блогера, які паказвае асабістыя даныя, акрамя даты нараджэння. У апісанні профілю прадстаўлены захапленні, інтарэсы і кароткая інфармацыя аб публікацыях у профілі.  Большасць карыстальнікаў і ўладальнікаў акаўнтаў выкарыстоўваюць рускую мову падчас напісання публікацый ці каментарыяў да іх. Часта ў каментарыях можна сустрэць прастамоўі (напрыклад, бабки, заря, дрыхнуть). У каментарыях можна знайсці нецэнзурную лексіку, некаторыя блогеры выдаляюць такія каментары, некаторыя ўводзяць правіла на забарону выкарыстання ў сваім блогу нецэнзурнай лексікі, хтосьці абыякавы да дадзенай з’явы і не робіць ніякіх дзеянняў. Блогі на беларускай мове рэдка можна сустрэць у ЖЖ, часцей за ўсё яны прысвечаны асаблівасцям беларускай мовы, гісторыі, традыцыям, культуры. Некаторыя карыстальнікі вядуць блог на беларускай мове, каб разабраць памылкі ў выкарыстанні беларускіх слоў у СМІ. Акрамя гэтага, можна сустрэць беларускіх блогераў, якія актыўна 
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выкарыстоўваюць вершы на беларускай мове як подпіс да фатаграфій ці як цытату да падзеі. Часам карыстальнікі звяртаюцца да слоўнікаў беларускай мовы, каб растлумачыць беларускія словы з апорай на дакладную крыніцу. Напрыклад, адзін з самых папулярных беларускіх блогераў піша пасты пра кулінарыю і пры апісанні дранікаў выкарыстоўвае словы на беларускай мове, выявы дакументаў на беларускай мове. Такім чынам уладальнік блога перадае гісторыю страў, знаёміць чытачоў з традыцыямі і дапамагае найлепшым чынам зразумець гісторыю развіцця беларускай кухні. Да моўных асаблівасцяў блогаў на медыяплатформе адносяцца наступныя: шырокае выкарыстанне запазычаных лексічных адзінак (пры гэтым значэнне такіх адзінак захоўваецца, напрыклад, ксенізм фрэнд і вытворныя ад яго), выкарыстанне прастамоўяў і жарганізмаў разам з агульнаўжывальнай і вузкаспецыяльнай лексікай (дадзеная асаблівасць звязаная з тым, што блог з'яўляецца адлюстраваннем асобы яго аўтара і, адпаведна, змяшчае эмацыйна афарбаванае выказванне). Такім чынам, сёння медыяплатформы, у тым ліку «Живой журнал», можна разглядаць як паўнавартасныя альтэрнатывы і незалежныя крыніцы інфармацыі, сродак выражэння грамадскай думкі. Медыяплатформа з’яўляецца не толькі каналам для выражэння сябе, але і інструментам для выражэння адказу, распаўсюджвання інфармацыі, арганізацыі мерапрыемстваў, іх асвятлення, прыцягнення ўвагі да сацыяльна значных праблем. Медыяплатформы з’яўляюцца інструментам сацыяльнага ўздзеяння. Бібліяграфічныя спасылкі 1. Качанова А.А. Характеристика сети Интернет и российского Живого Журнала как отражение процесса глобализации русского языка на современном этапе // Вестник ТГУ. Выпуск 12 (92). 2010.   2. Давыдов А. А. Социология изучает блогосферу // Социологические ис-следования. 2008. № 11.  3. Кузьмина Е.В. Сообщества в Живом журнале – новые коммуникативные возможности для субкультурных групп и общественных инициатив // Журнал исследований социальной политики. 2011. № 3.   4. Митин Н.А., Подлазов А.В., Щетинина Д.П. Исследование сетевых свойств живого журнала // Информационные технологи и вычислительные сис-темы.  2015. № 3.  5. Рэйтынг Bloggers з Беларусі [Электронны рэсурс]. URL: https://livedune.ru/»Живой журнал»/country/blogger/belarus (дата звароту: 18.12.2021). 


