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Анотація. Статтю присвячено ряду актуальних питань створення су -
час них бібліотечних систем: підтримці багатомовності, забезпеченню
вір туальності, спорядженню необхідним лінгвотехнологічним інстру мен -
та рієм. Розглянуто принципи узгодження різних бібліотечних об’єктів в
кон тексті теорії лексикографічних систем. Детально викладено критерії
мар кування текстових елементів різного рівня. Наведено деякі етапи
розробки багатомовної віртуальної бібліотечної системи на прикладі па -
ра лельного тексту Біблії.
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Ab stract. Ar ti cle is de voted to num ber of top i cal is sues of mod ern li brary sys -
tems cre ation, such as multylanguage sup port, pro vi sion of vir tual, equip ment
with the nec es sary lin guis tic tech nol o gies. Prin ci ples of var i ous li brary ob jects
har mo ni za tion in the con text of the the ory of lex i co graph i cal sys tems are con sid -
ered. Cri te ria for mark ing text el e ments at var i ous lev els are set out in de tail.
Some stages of the de vel op ment of mul ti lin gual vir tual li brary sys tem for par al -
lel text of the Bi ble are given.
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ПОНЯТТЯ БАГАТОМОВНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Поняття багатомовності для інформаційних систем можна розгля -
да ти у двох аспектах: багатомовність виключно інтерфейсів та бага -
то мовність на внутрішньо-системному рівні. Наявність багато мов -
но го інтерфейсу для систем на сьогодні вже є звичною властивістю,
використання якої дозволяє розширити коло користувачів системи
та спростити її адаптацію до регіональних налаштувань. Якщо у
пер шому випадку маємо досить розвинуту теоретичну та практичну 
базу, то у випадку використання природномовних текстів не лише в
якості заголовків до інтерфейсних об’єктів, але й як головного
об’єк та опрацювання, постає необхідність залучення мовно- ін фор -
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маційних інструментів. Показовим прикладом такого використання
природномовних текстів є бібліотечні системи, багатомовність для
яких включає і поняття інтерфейсної мовної диференціації, і бага то -
мовність на рівні основних елементів обробки, що становлять лінг -
вістичний контент (тексти та відповідна метаінформація).

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

Бібліотечну систему в загальному вигляді можна розглядати як су -
куп ність об’єктів зберереження, які, зазвичай, представлені текс та -
ми, та метаданих, що визначеним чином ідентифікують ці об’єкти
(від повідно до певного стандарту). Відповідно до теорії лексико -
графіч них систем1 в основі бібліотечної системи лежить лексико гра -
фіч ний ефект, що дає підстави розглядати її як лексикографічну си -
сте му певного типу, що, в свою чергу, дозволяє застосувати тео ре -
тич ні напрацювання та використати потужний програмно-інст ру -
мен тальний комплекс інтегрованих лексикографічних систем  при
до слідженні та розробці системотехніки та методологічних засад 
ба гатомовних бібліотечних систем. Відповідно до цієї теорії біб ліо -
теч на система може бути представлена як сукупність елементарних
інформаційних одиниць. У випадку багатомовності, що є предметом 
даного дослідження, необхідне узгодження як окремих одиниць, так
і повної їхньої сукупності для кожної з мов. Отже, основним мо мен -
том створення багатомовної бібліотечної системи є урахування ди -
хо то мічної структури кожної елементарної інформаційної одиниці
та узгодження між цими одиницями для кожної з мов. Узгодження
по винне відбуватися на кожному з рівнів, а саме: на репрезен та тив -
но му, декларативному та внутрішньому. На репрезентативному рів -
ні відбувається інтеграція інтерфейсів. На декларативному рівні не -
об хідне узгодження множини тегів, що використовується для мар ку -
ван ня внутрішньої структури об’єктів системи. На внутрішньому
рівні міжмовна синхронізація відбувається між елементами струк -
ту ри бази даних або інших засобів збереження даних.

КРИТЕРІЇ МАРКУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Для узгодження текстових різномовних об’єктів необхідним є
ство рен ня системи маркування на різних рівнях. Створюючи такі
си сте ми, не об хідно керуватися певними критеріями. Дамо короткий
огляд де яких з них:
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- Достатність. Забезпечення розмітки тих елементів тексту, які не -
об хідні при використанні інструментальних засобів. Це означає, що
на бір структурних елементів повинен бути достатньо широким, щоб
забезпечити хоча б більшість вимог, що висуваються цими за со ба ми.
В той же час бажано, щоб схема розмітки не включала над лиш кову
інформацію. Простіша схема розмітки є більш зручною для розу мін -
ня та використання, тому система маркування повинна бути роз роб -
ле на з урахуванням мінімальності та достатності набору еле мен тів.

- Несуперечливість. Схема розмітки повинна бути сформована на
ба зі несуперечливих правил, які б дозволяли однозначно визначити,
які об’єкти відносять до тегів, які – до атрибутів, що є вмістом тегу,
і т.д. Добре продумана система з однозначними правилами гарантує
цілісність та когерентність схеми розмітки і створює міцний базис
для її модифікації та розширення. Навпаки, відсутність такої базової 
схеми призводить до проблем в практичній обробці розміченого
тексту (проблеми перевірки коректності тегів, ускладнення прове -
ден ня пошуку і т.п.) в зв’язку з тим, що в межах одного й того ж
документа змішані різні стилі кодування. 

- Відтворюваність. Доцільно мати можливість відокремлювати
ви хідний текст від внесених міток та доданої в процесі кодування ін -
фор мації. Відтворюваність – алгоритмічний процес, який має бути
максимально простим. Схема маркування повинна базуватися на
чітко визначених правилах, що дає можливість відтворення вихід но -
го тексту за допомогою простих алгоритмів.

- Правильність. Перевірка на правильність – це процес, в якому за
допомогою спеціального програмного забезпечення перевіряється
відповідність міток в документах їх структурним специфікаціям, ко -
рект ність назв тегів, правильність вкладеності тегів, порядок сліду -
ван ня, наявність всіх необхідних тегів і т.д. Перевірка на правиль -
ність важлива для зменшення можливих похибок при зборі даних.
Але можливість перевірки на правильність суперечить прагненням
до узагальнення схеми.

- Можливість збору даних. Схема кодування повинна включати
мінімальні вимоги відповідності до стандарту, враховуючи затрати
на збір даних. 

- Технологічність. Схема маркування повинна враховувати ви мо -
ги, пов’язані з автоматичною обробкою текстів.

- Можливість масштабування. Неможливо створити абсолютно за -
вер шену схему кодування. Тому важливо, щоб будь-яка створена схема
мала можливість поповнюватися. Вище згадувалась проблема до сяг -
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нен ня балансу між узагальненням схеми та можливістю пере вір ки на
пра вильність. Тому важливо прагнути, щоб можливість мас шта бу ван -
ня істотно не впливала на можливість перевірки на пра вильність. 

- Компактність. Проведення розмітки може істотно впливати на
розмір файлу (може привести до збільшення файлу в 10 разів). Це
впливає на швидкість обробки таких текстів (наприклад, про ве ден -
ня пошуку). Є декілька можливих методів досягнення компактності: 
мінімізація тегу; мінімізація кількості атрибутів елементів; вико рис -
тання деяких символів в якості кінцевих тегів елементу; викорис тан -
ня не SGML-схеми маркування і т.ін. Застосування методів мініміза -
ції повинне проводитися в залежності від ступеня важливості. 

ПРИКЛАД СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ
БАГАТОМОВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ВІРТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Представимо огляд етапів створення елементу багатомовної вір ту -
альної системи на прикладі паралельного тексту Біблії.

1. Підготовка тексту. Першоджерелом слугували український та
ро сійський паралельні переклади Біблії з грецької «Вічне Єванге -
ліє»2, паперовий варіант якого видано Українським мовно-ін фор ма -
цій ним фондом НАН України у співробітництві з видавництвом
«Ес фір» в 2009 році. Вихідним матеріалом для створення системи
слу гував електронний текст цього видання у форматі doc, роз діле -
ний за файлами у відповідності до частин Нового Заповіту. Від сут -
ність в текстах зображень чи інших специфічних вставлень дозво ли -
ло без  втрат інформації змінити формат представлення матеріалу на
текстовий, який  є більш зручним для автоматичної обробки. Отже,
для ефективної обробки текстів всі частини було переведено в текс -
то вий формат у кодуванні Unicode.

2. Розробка схеми маркування. Отриманий вихідний матеріал бу -
ло детально вивчено та проаналізовано для створення схеми марку -
ван ня, що відповідає критеріям, які описано в попередньому пункті
статті. Множину тегів можна умовно поділити на ті, що використо -
ву ються для виокремлення структурних елементів, та ті, що мар ку -
ють лексичні одиниці тексту. Для структурної розмітки викорис -
тову ємо тег <StructBook> з атрибутами: унікальний ідентифікатор
тегу, посилання на батьківський ідентифікатор, рівень ієрархії та по -
ряд ковий номер на рівні. Застосування одного лише тегу забезпечує
можливість однозначного маркування ієрархічної структури тексту
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без обмеження на кількість рівнів вкладеності. Для маркування лек -
сич них одиниць в тексті використовуємо тег <Word> з атрибутами:
ідентифікатор слова, позиція в батьківському структурному еле мен -
ті, граматичний ідентифікатор, семантичний ідентифікатор та іден -
ти фікатор мови.

3. Розробка алгоритму автоматичного тегування та створення
про грамної бібліотеки, що реалізує цей алгоритм. В процесі ви -
вчення текстів було визначено формальні ознаки, за якими вдалося
побудувати однозначний алгоритм для виокремлення структурних
елементів тексту. Завдяки тому, що структура тексту українською та
російською мовами ідентична, вдалося автоматично усунути су пе -
речливі ситуації,  що виникли при випадкових порушеннях у фор ма -
ту ванні тексту, або ж локалізувати позицію виникнення неодно знач -
ності. На вхід для обробки надходять два паралельні тексти, а на ви -
ході отримуємо текст із доданими тегами.

Створення програмного модуля – робочого місця лінгвіста- екс пер та 
для автоматизованого граматичного та семантичного мар ку вання. Як -
що у випадку виокремлення структурних елементів тексту тегування
вдалося провести автоматично, то для маркування лек сич них оди -
ниць тексту абсолютно точного алгоритму створити не вдається. Для
усунення лексичної та граматичної неоднозначності розроблено спе -
цi альне програмне забезпечення для лінгвіста- екс пер та, який має
мож ливість однозначно ідентифікувати лексеми, орієнтуючись на їх -
ній контекст. Для роботи такої системи викорис та но автоматичний
мор фологічний аналізатор, який розроблений в Українському мов -
но-інформаційному фонді НАН України і який забез печує при пи су -
вання кожній текстовій словоформі комплексу гра ма тичних значень,
котрі допускає для неї граматична система ук ра їн ської мови. Дже ре -
лом даних для морфологічного аналізатора слу гує граматична під си -
сте ма. Серед мовно-інформаційних інст ру мен тів, що використо ву -
ються в системі тегування, згадаємо й інст ру ментарій семантичного
маркування текстів. Зазначене марку ван ня реалізовано на рівні лек -
сич ної системи. Це означає, що в ідеалі кожній текстовій словоформі
повинно бути приписане лексичне значення, якого вона набуває саме
у розглядуваному контексті. На рис. 1 наведено приклад інтерфейсу
робочого місця лінгвіста. У верхньому куті робочого вікна обирається 
мова текстів, з якими ве деться робота. Зліва представлений список
всіх словоформ, що зуст рілися в текстах, із зазначенням їх час тот -
ності. При виборі певної словоформи справа формується список кон -
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текстів, де ця сло во фор ма зустрічається, а у верхньому лівому куті
вік на з’являється  список всіх можливих значень. Експерт, проана -
лізу вавши контекст, обирає гра матичне значення, яким характери зу -
ється лексема саме у цій ло ка лізації.

4. Проектування та реалізація зовнішнього інтерфейсу корис ту -
ваць кої системи «Паралельний текст «Вічне Євангеліє» (рис. 2).

Рис.1. Автоматизоване усунення граматичної неоднозначності для
лексичних одиниць

Рис 2. Паралельний текст «Вічне Євангеліє»
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На репрезентативному рівні інтеграція інтерфейсів відбувається
таким чином. Тексти російською та українською мовою розміщені
паралельно. Вирівнювання проведене за рядками. Зліва розміщена
структура тексту у вигляді дерева. При переході по елементах дерева 
відбувається прокрутка тексту в потрібну позицію. Також є мож ли -
вість переходу за лексичними одиницями тексту.

ЗАЛУЧЕННЯ БАЗИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Використання сервіс-орієнтованого підходу дозволило здійснити
інтеграцію системи з лексикографічними сервісами. В даному про -
грам ному продукті реалізований зв’язок з сервісами тлумачного та
граматичного словників. За допомогою контекстного меню для кож -
ної з лексичних одиниць ми можемо отримати статтю із зазначених
слов ників.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ

Для забезпечення віртуальності функціонування системи вико -
рис товуємо підхід віртуальних лексикографічних лабораторій. Це
по няття уперше введене у монографії3 та визначено в такий спосіб.
У процесі функціонування агрегованих лексикографічних систем у
реальних соціотехнічних середовищах може відбуватися їхня вірту -
а лізація. У тому випадку, коли предметна галузь Х – носій супер си -
стеми лексикографічних систем – набуває розподілених системних
характеристик і параметризується певною структурованою мно жи -
ною системних мережевих адрес (наприклад, таких, що прийняті в
Ін тернеті), кожен елемент x ∈ X постає функцією від певного кор те -
жу адрес:

х = f(a1 a2 ... an).

Тобто лексикографічна система LSх[L] перетворюється на вір ту -
аль ний об’єкт, розподілений у фізичному просторі, що зображається 
точ кою (a1, a2, ... , an) у просторі мережевих адрес. При цьому уз год -
ж ен ня відповідних моделей даних на концептуальному та внут ріш -
ньо му рівнях навіть не вимагається (хоча для зручності таке узгод -
жен ня було б, звичайно, корисним). Необхідне лише узгодження на
рівні зовнішніх моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів, що 
забезпечує мінімальну цілісність віртуальної лексикографічної си -
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сте ми й можливість її ідентифікації як єдиного об’єкта. Така вір ту -
альна лексикографічна система може бути використана як вірту аль -
на лексикографічна лабораторія (ВЛЛ), що надає засоби для вико -
нан ня спільних проектів фахівцями різних територіально розпо дi -
лених інституцій і навіть різних країн.

Однак, об’єднання віртуальних лексикографічних систем у корпо -
ра тивну мережу пов’язане зі значними матеріальними витратами,
що зумовлено  великою вартістю створення комунікаційної інфра -
структури з високою пропускною здатністю. Адже корпоративна
ме режа – це складна система, яка містить тисячі різноманітних ком -
по нентів: комп’ютери різних типів, починаючи з персональних та
за кінчуючи дата-центрами і великими кластерами, системне та при -
кладне програмне забезпечення, мережеві адаптери, концентратори, 
комутатори та маршрутизатори, фізичну мережу транспорту даних.
Останнім часом простежуються тенденції до зміни технології авто -
ма тизованої обробки корпоративної інформації, пов’язаної зі зрос -
танням популярності Інтернету, який усе більше використовується
як засіб забезпечення професійної взаємодії фахівців, що працюють
над розв’язанням спільних проблем.

Таким чином, існуюча комунікаційна інфраструктура Інтернету
цілком спроможна забезпечити необхідну пропускну здатність і нор -
маль ну роботу ВЛЛ у межах її запланованих функцій. Це може до ся -
гатися за допомогою різних програмно-технологічних інструментів, 
зокрема шляхом застосування системотехніки так званої сервіс-
 орієнтованої архітектури (Ser vice-Ori ented Ar chi tec ture – SOA).

Важливими моментами, що мають враховуватися при створенні
розподілених систем типу ВЛЛ, є:

- гетерогенність сучасних інформаційних систем;
- обмін метаданими між системами різних виробників;
- обмін даними між системами, які використовують різні формати

представлення даних;
- великі обсяги даних, які циркулюють між системами;
- гарантування доставки повідомлень;
- маршрутизація повідомлень й адресація «кінцевих точок»; 
- координація процесів;
- безпека сервісної взаємодії.
Основним принципом для побудови ВЛЛ прийнято технологію

Web-сервісів (WS) – одну з реалізацій SOA-застосувань, що пози -
ціо нується як універсальна технологія поєднання суттєво різ но -
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рідних систем. В основі технології лежить декілька стандартів: XML 
для опису даних, SOAP для передачі інформації з одних систем на
інші, WSDL для опису сервісів  і UDDІ для збереження й надання
WSDL-описів за запитами.

Цих стандартів достатньо для створення відносно нескладних си -
стем. Однак, нетривіальні рішення (які зазвичай потрібні в лексико -
гра фічних системах) вимагають забезпечення таких аспектів, як га -
ран тована асинхронна доставка повідомлень, керування транз ак -
ціями, шифрування даних, якими обмінюються системи. Усі ці ас -
пек ти так чи інакше споріднені з WS, і зараз активно розробляються
інструменти надбудови різних специфікацій, що дає можливість
вписати їх у світ WS.

ВИСНОВКИ

У статті зроблено огляд деяких технічних аспектів створення ба га -
то мовних бібліотечних систем. Багато питань залишились за його ме -
жами та потребують додаткового висвітлення. Приклад, що наве де но
у статті, стосується застосування цих підходів до системи з ви ко рис -
тан ням мовно-інформаційних інструментів для двох мов. У по даль -
шо му їхнє узагальнення буде застосовано для трьох і більше мов.
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