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осмисЛЕННЯ  тЕкстУ  В  коНтЕкстІ  
НЕЙРоННиХ  мЕРЕж  (АРХЕтиПНиЙ  ПІДХІД)

Анотація. У статті розглянуті особливості місця і ролі нейронних ме-
реж в осмисленні тексту; представлена специфіка побутування цього про-
цесу співвідносно з їх роботою. Репрезентована природа, принцип робо-
ти нейронної мережі, яка розглядається як засіб когнітивної тріангуляції 
(локалізації) смислу, покладеного в тексті за посередництва псевдобіоло-
гічного утворення. Стверджується архетипічна природа смислу тексту, що 
доводиться суттю цього явища. Акцентується увага на тому, що вивчення 
способів навчання нейронної мережі (псевдо біологічного утворення), по-
зиціонованого як такого, що перебуває на біологічному підґрунті, стає за-
собом побудови пристрою для зчитування власне самості, співвідносною 
людському Я.

Ключові слова: смисл, смисл тексту, нейронні мережі, робота ней-
ронних мереж, інформація, обробка інформації.
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ОСМЫСЛЕНИЕ  ТЕКСТА  В  КОНТЕКСТЕ  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ 
(АРХЕТИПИЧЕСКИЙ  ПОДХОД) 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности места и роли нейронных 
сетей в осмыслении текста; представлена специфика бытования этого про-
цесса соотносимо с их работой. Репрезентирована природа, принцип работы 
нейронной сети, которая рассматривается как средство когнитивной триан-
гуляции (локализации) смысла, положенного в тексте посредством псевдо-
биологического образования. Утверждается архетипическая природа смысла 
текста, что доказывается сутью этого явления. Акцентируется внимание, что 
изучение способов обучения нейронной сети (псевдобиологического образо-
вания), позиционируемого как проистекающее на биологическом основании, 
становится средством построения считывающего устройства, собственно са-
мости сообразной человеческому Я.

Ключевые слова: смысл, смысл текста, нейронный сети, работа нейрон-
ных сетей, информация, обработка информации.

UNDERSTANDING  THE  TEXT  IN  THE  CONTEXT  OF  NEURAL 
NETWORKS  (ARCHETYPALAPPROACH) 

Abstract. The peculiarities of the place and role of neural networks are consi- 
dered in the article; the specificity of the existence of this process is correlated 
with their work. The nature, the principle of the neural network functioning, 
which is considered as a means of cognitive triangulation (localization) of the 
sense, laid in the text by means of pseudo-biological education, is represented. 
Archetypal nature of the sense of the text is asserted, which is proved by the 
nature of this phenomenon. Attention is focused on the fact that the study of the 
methods of training a neural network (pseudobiological education), positioned 
as a result of a biological foundation, becomes a sens of constructing a reading 
device, actually a self, conformable to the human self.

Keywords: archetype, sense, sense of text, neuralnetworks, the work of neu-
ralnetworks, information, data processing.

Постановка проблеми. Сучас-
не суспільство, яке позиціонується 
як інформаційне чи таке, що прагне 
до нього, репрезентує інформацію у 
якості свого базового, стрижневого 
компоненту. На наш погляд, це пов’я-
зано з тим, що остання (інформація) 
в сучасному світі набуває роль, яка 
відгалужена від гносеологічного век-
тора, модифікуючи стратегічне зна-

чення в горизонті подій онтологічної 
реальності.

У цьому світлі Інтернет можна 
представити як масштабне сховище 
інформаційних даних (при цьому 
ми не будемо загострювати увагу на 
достовірності, дублетності, особли-
востях формального представлення 
тощо окресленого), що запозичує ар-
хетипічні характеристики символу, 
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який лежить у витоків вроджених 
психічних структур, що складають 
зміст колективного безсвідомого. На 
жаль чи на щастя, знання, базовані на 
підґрунті Інтернету, далеко не завж-
ди зберігаються у зручній для розу-
міння комп’ютером формі баз даних; 
зазвичай — це тексти, призначені для 
прочитання людиною [5]. Остан-
нє видається суттєвою проблемою 
внаслідок того, що превалює антро-
поцентризм у сприйнятті інформації, 
зокрема — тексту, останнє продукує 
появу перепони для розгортання 
процесу глобалізації, космополітиз-
му тощо, які репрезентуються в наші 
дні як кореневе віяння сучасного су-
спільства.

У цьому контексті цікавим вида-
ється те, що у 2013 р. інженери кор-
порації Google опублікували низку 
статей на тему нової моделі для ви-
рішення достатньо добре вивченої 
задачі — прогнозування слова за його 
контекстом у тексті. Задача є добре 
вивченої й для неї існує ряд стан-
дартних методів, однак публікації 
цих інженерів Google відрізнялася 
двома особливостями: по-перше, для 
вирішення окресленої задачі вони 
використовували глибинні нейронні 
мережі; по-друге, у якості навчальної 
інформації був актуалізований вели-
чезний корпус текстів, співвідносний 
з об’ємом англомовної Вікіпедії [11].

Зауважимо, що в рамках окре-
мих досліджень, які були проведені 
за допомогою нейронних мереж, на 
нашу думку, обсяг є недоступною 
константою внаслідок того, що для 
зазначених розробок він стає запо-
рукою більшого ступеня достовір-
ності результату. Це пов’язано з тим, 
що масштабність залучених текстів 

надає “простір для маневру”, яке за 
рахунок частотності типу “гаряче/
холодно” вчить мережу правильно-
му вибору смислу. Якщо ж говорити 
про окремі дослідження з відносно 
скромним обсягом фактичного мате-
ріалу, що є набагато розповсюджені-
шим, то важливішими є критеріальні 
параметри інформації, яка вводить-
ся, тобто текстів. Таким чином, ви-
бір матеріалу дослідження у цьому 
випадку знаходиться у безпосеред-
ньому зв’язку зі специфікою його ре-
зультатів, прогнозування перспектив 
та ін.

Аналіз останніх публікацій з 
проблематики й визначення рані-
ше невизначених частин загаль-
ної проблеми. Архетипіка смислу є 
безперечною, внаслідок самої його 
природи: в такому світлі він (смисл) 
видається не просто архетипом, що 
випливає з темряви безіменного, але 
нитками, що пронизують цю суб-
станцію. Останнє ми постулюємо 
завдяки тому, що смисл, походячи з 
хаосу (нелінійності) непоіменовано-
го, привносить у нього порядок, який 
вибудовується згідно з осмисленими 
фрагментами першого.

Нейронні мережі — це розділ 
штучного інтелекту, в якому для об-
робки сигналів використовуються 
явища, аналогічні до тих, що відбу-
ваються у нейронах живих створінь. 
При цьому найважливішою особли-
вістю нейронних мереж, яка свідчить 
про їх широкі можливості й величез-
ний потенціал, полягає у паралель-
ності обробки даних при апаратній 
реалізації. Крім того, за великої кіль-
кості міжнейронних з’єднань мережа 
набуває стійкості до помилок, які ви-
никають на певних лініях [15, с. 7].
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На нашу думку, особливо ціка-
вою є робота такої мережі з текстом, 
зокрема — з його смислами, оскіль-
ки успіх у ній передуватиме появі 
повнофункціонального штучного 
інтелекту (ШІ). Однак при цьому 
необхідно пам’ятати, що суттєвого 
прориву в цій області чекати не слід 
найближчим часом з причини її від-
носної нерозвиненості. Постулювати 
подібне нас змушують багаточисель-
ні дослідження, які, не дивлячись на 
очевидну революційність, не містять 
таких важливих точок, від яких мог-
ли б відштовхуватись практики: чіт-
кої архітектури нейронних мереж, 
догматичної системи їх навчання  
тощо.

Говорячи про дослідників, які за-
ймаються проблемами нейронних 
мереж, слід згадати таких вчених, як: 
Н. Алефіренко, А. Алізар, А. Бего-
ян, Д. Ветров, В. Воронін, З. Дударь,  
Л. Жуков, М. Ковалев, Ю. Ліфшиц, 
Ю. Наточін, А. Рисьм’ятова, Т. Чер-
ніговська, В. Тарасенко, О. Шевелев, 
Д. Шуклін, Е. Щуревіч та ін.

Формулювання цілей (мета стат-
ті). Метою статті є розгляд особли-
востей місця і ролі нейронних мереж 
в осмислені тексту. Предметом — 
специфіка побутування цього проце-
су співвідносно з їх роботою.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових ре-
зультатів. Як ми вже згадували, в 
останні роки діяльність нейронних 
мереж безпосередньо пов’язана з 
феноменом ШІ, вибудованого на ба-
зі технологій машинного навчання 
різноманітних пошукових систем 
(від Google до Yandex), зокрема слід 
згадати нейромережу останньої — 

Paleh. Так, згадана нейромережа у 
процесі навчання аналізує значні об-
сяги як позитивних, так і негативних 
прикладів. За підсумками навчання 
досягається висока ймовірність роз-
пізнавання заданих об’єктів на будь-
яких графічних зображеннях [6].  
Необхідно згадати, що таким є ал-
горитм роботи будь-якої нейронної 
мережі, яка (подібно до дитини) 
вчиться методом спроб і помилок, 
фіксуючи правильний алгоритм і 
уникаючи допущених у попередніх 
циклах неточностей. Однак тут же і 
виявляється основна проблема побу-
дови навчання таких мереж, а саме: 
які приклади будуть найвдалішими 
для розвитку.

Зауважимо, що нейронна мере-
жа є прекрасним інструментом для 
прогнозування у випадку, якщо ми 
збираємося переходити до аналізу 
великих і надвеликих навчальних 
вибірок, що визначається немину-
чим у процесі дослідження смислу 
тексту. При цьому смисл нами роз-
глядається не як категорія буття, хо-
ча останнє, природно, так би мовити 
“по замовчування”, але як сукупність 
різнокаліберних значень, контексту-
ально й семантично вмотивованих.

Отже, йдеться не про абстрактну 
категорію онтологічної реальності, а 
про прикладний аспект аналізу тек-
сту будь-якого стилю, форми тощо. 
У цьому розумінні слід пам’ятати, 
що на практиці для багатьох задач 
ми можемо набрати достатньо вели-
ку кількість об’єктів, для яких ми не 
знаємо точного значення прихованої 
змінної, але знаємо безліч її можли-
вих значень [11].

Найяскравіше цю тенденцію мож-
на прослідкувати на особливостях 
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нейронної мережі Yandex — Paleh, при 
роботі алгоритму якої з користуваць-
кими запитами замість зображень 
використовуються заголовки й тек-
сти на сторінках сайтів. При цьому в 
процесі навчання закономірно вибу-
довується пара “запит — заголовок”, 
що використовується як платформа 
для “усвідомлення” нейромережею 
смислу між тим, що шукає користу-
вач, й написом у заголовку тексту [6].

Схожим чином алгоритм Палех 
перекладає текст пошукової фрази у 
набір чисел. Простіше кажучи, запит 
і текст веб-сторінки розміщуються 
в ідентичному координатному про-
сторі. Цей спосіб аналізу й оборки 
пошукових запитів з наступним по-
рівнянням з можливими відповідями 
отримав назву “семантичного векто-
ра”. Останній виявляє ті сторінки, які 
найкращим чином відповідають на 
користувацькі запити. Семантичний 
вектор вміє працювати з НЧ-фраза-
ми й надає релевантні сторінки під 
складні фрази з “довгого хвоста”. 
Навіть у найважчому випадку, коли 
запит і текст не містять ідентичних 
слів, семантичний вектор може зіста-
вити пошукову фразу й веб-сторінку 
на предмет пошуку спільного смислу 
[Там само].

Варто уточнити, що для кожної 
позиції в тексті у процесі побудови 
системи навчання нейронної мере-
жі ми у навчальній виборці, тобто в 
тому корпусі текстів, який ми маємо 
первинно або вибрали, спостеріга-
ємо конкретне входження слова й 
знаємо, що кожне конкретне слово 
може мати один з певної невеликої 
кількості смислів. Тим самим прихо-
вана змінна у нас жорстко обмежена, 
тобто для кожного об’єкта можливе 

значення прихованої компоненти об-
межено. Однак конкретне значення 
прихованої компоненти ми не знає-
мо, саме тому цю задачу можна роз-
глядати як задачу навчання по слаб-
корозміченим даним й застосувати 
баєсовський підхід, який дає змогу 
узагальнити стандартні методи ма-
шинного навчання [11].

Висновки й перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, нейронна 
мережа розглядається нами як засіб 
когнітивної тріангуляції (локаліза-
ції) смислу, покладеного в тексті за 
посередництва псевдобіологічно-
го утворення (нейронної мережі). 
Згаданий процес перебігає в межах 
антропоцентричної системи за по-
середництва актуалізації закладеної  
в продукті людської культури (тек-
сті) — інтенції.

Остання має архетипічну при-
роду, оскільки є не просто символь-
ною первинно, але видається чимось 
близьким до першопочаткового 
непоіменованого хаосу, одночасно 
будучи метою і результатом люд-
ської діяльності. У цьому розумінні 
вивчення способів навчання ней-
ронної мережі (псевдобіологічного 
утворення), яке позиціонується на 
біологічному підґрунті, стає засобом 
побудови не виключно пристрою, що 
зчитує, але власне самості, співвідне-
сеної з людським Я.
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