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ВСТУП 
 

Останні кілька десятків років технологічний розвиток рухається з 

неймовірною швидкістю. З винайденням надпотужних комп’ютерів та мережі 

Інтернет наша взаємодія з мовою зазнала сильних змін. Так само змін зазнали й 

шляхи вивчення мови: тепер широко почали використовуватися мобільні 

додатки, що дозволяють самостійно вивчати слова, граматику та навіть 

спілкуватися з носіями тієї мови, що вивчається. Проте все більшого 

використання набувають й інші технології – штучні нейронні мережі. Вже зараз 

вони застосовуються в предиктивних системах набору текстів, рукописному 

введенні, різноманітних аналізах текстів, перекладачах і багато чому іншому. 

Відтак, вивчаючи будь-яку мову в наш час, люди використовують нейромережі 

кожен день. Дослідження мов, не тільки японської, також може відбуватися за 

допомогою нейронних мереж, адже вони можуть надавати дослідникам 

необхідні інструменти, полегшуючи та пришвидшуючи  процес  виконання 

дослідження.  

Актуальність дослідження. Сучасними дослідниками та студентами, що 

вивчають японську, вже широко використовуються сучасні технології. 

Враховуючи швидкість розвитку нейромереж та їх активну імплементацію в 

повсякденне життя, можна стверджувати, що скоро вони стануть важливим 

інструментом при вивченні та дослідженні японської мови. Для того, щоб 

ефективно працювати з японською мовою, у найближчому майбутньому може 

бути необхідно не тільки навчитися використовувати штучні нейронні мережі, 

а й розуміти принцип їх роботи або навіть самостійно їх створювати. 

Мета дослідження. Описати базову структуру та принцип роботи 

нейронних мереж, а також інтуїцію, що стоїть за ними. Виявити актуальні 

проблеми японської мови та шляхи їх вирішення за допомогою нейромереж. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань конкурсної 

роботи: 

 Описати сучасні нейронні мережі зрозуміло для студента та дослідника-

японіста. 
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 Розкрити вже існуючі можливості нейромереж та їх застосування щодо 

природних мов. 

 Дослідити актуальні проблеми вивчення та дослідження японської мови. 

 Надати можливі вирішення деяких з цих проблем за допомогою нейромереж. 

Об’єктом дослідження є актуальна інформація щодо штучних 

нейронних мереж та їх застосування відносно природних мов; сучасні проблеми 

вивчення та дослідження японської мови, зокрема тональний наголос, стара 

японська писемність та машинний переклад. 

Предметом дослідження є шляхи вирішення проблем японської мови за 

допомогою штучних нейронних мереж та особливості роботи з японською 

мовою у цьому контексті. 
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Розділ 1. ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ЇХ КЛАСЧИФІКАЦІЇ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ ОБРОБКИ ПРИРОДНИХ МОВ 

 

1.1 Поняття штучної нейронної мережі, її структура 
 

Штучна нейронна мережа – це мережа, побудована на основах вищої 

математики, структура якої була певною мірою запозичена з мозку тварин. 

Незважаючи на те, що принцип роботи та структура мозку й надалі 

залишаються лише орієнтиром у побудові штучних нейронних мереж (надалі 

ШНМ), їх головною метою залишається імітація функцій, властивих саме 

біологічним системам: здатність до використання мови, візуального та 

аудіального сприйняття і т. д. 

В основі ШНМ, як і у випадку біологічних нейронних мереж, стоять 

нейрони. Кожний штучний нейрон базової ШНМ являє собою певну функцію, 

що, отримавши інформацію х, надає змінену інформацію y.  

У своїй книжці «Neural networks and deep learning» Майкл Ніелсен 

демонструє принцип роботи нейрону як функції, що здатна приймати рішення, 

базуючись на вхідних даних та своїх власних параметрах. Він наводить таку 

проблему: ви хочете піти на фестиваль сиру, проте існують декілька факторів, 

від яких залежить ваше рішення чи брати участь у фестивалі. Пропонується 3 

фактори: 1) погода; 2) чи згодна ваша половинка піти з вами; 3) транспортна 

розв’язка. Кожна з умов так чи інакше впливає на ваше рішення, проте по-

різному. Наприклад, ви можете піти на фестиваль, незважаючи на транспорт та 

рішення вашої половинки, проте фестиваль відбувається під відкритим небом, 

а тому погода має більше значення, ніж будь яка інша умова. Існує й інший, 

особливий фактор -  це ваше бажання піти на фестиваль. Так, якщо ви у цьому 

зацікавлені, то однієї умови (наприклад, сприятлива погода) може бути 

достатньо. Якщо ж навпаки - ви не зацікавлені, то навіть виконання усіх умов 

може бути для вас недостатнім. Якщо перекласти це мовою машинного 

навчання, то: фестиваль сиру – це матеріал, з яким ви працюєте; фактори – це 

вхідні данні х; індивідуальна важливість окремих факторів – це їх вага; бажання 
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піти на фестиваль – це поріг активації нейрона, який має перетнути сума 

виважених факторів; остаточне рішення -  це вихідні дані у.  

Таким чином, вхідні дані помножуються на їх відповідні ваги та 

додаються, від цієї суми віднімається поріг активації, а отриманий результат 

додатково проходить через функцію активації, що й визначає вихідні дані, 

тобто ступінь активності штучного нейрона. Ваги та поріг є індивідуальними 

параметрами кожного нейрона, проте функція активації зазвичай єдина для 

цілого шару нейронів. 

Кожна ШНМ складається з 3 елементів: вхідний шар, прихований шар та 

вихідний шар. Вхідний шар отримує інформацію безпосередньо від її джерела 

(наприклад, пікселі цифрового зображення). Через це, кількість нейронів у 

цьому шарі залежить від вхідної інформації. Прихований шар може складатися 

з безлічі пов’язаних між собою шарів. Вони є основною частиною ШНМ, яка 

навчається виконувати поставлене завдання. Від цього завдання залежить і 

кількість нейронів у останньому шарі – вихідному. Там кількість нейронів може 

сягати від одного, до десятків та навіть сотень. 

Головною особливістю ШНМ є їх здатність до навчання. Воно 

відбувається за допомогою функції витрат та зворотного поширення. 

Відповідно підібрана функція витрат визначає наскільки надана мережею 

відповідь відрізняється від оптимального вирішення завдання. В свою чергу 

зворотне поширення, основи якого вперше були описані в роботі Генрі Дж. 

Келлі «Gradient Theory of Optimal Flight Paths», використовує градієнтний спуск 

для того, щоб змінити відповідні параметри мережі так, щоб значення функції 

витрат було якомога меншим [2, ст. 947-954]. 

 Розглянемо відмінності у структурі ШНМ та біологічної нейронної 

мережі – мозку. Обидві мережі базуються на нейронах, зв’язаних між собою. Ці 

зв’язки, роль яких у природі відіграють синапси, що проводять електричні або 

хімічні сигнали в інші клітини, мають відповідну репрезентацію і в штучно 

створених мережах. Так само, як  біологічні нейрони, що часто активуються 

разом, пов’язуються, що й призводить до навчання – штучні нейромережі 
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мають ваги, що визначають силу зв’язку між нейронами та відповідно 

посилюються чи послаблюються, що призводить до більшої ефективності 

мережі,  тобто навчання. Так, нейрон в ШНМ, отримавши сигнал, обробляє його 

та надсилає його іншим штучним нейронам. Функціональна схожість базових 

елементів обох мереж є однією з небагатьох спільних рис. Так, різні частини 

мозку, такі як зорова кора, та їх принципи дії час від часу виступають 

прикладом при створенні архітектури ШНМ. 

 Головною відмінністю ШНМ від звичайних програм є мета, яка 

ставиться при створенні нейромережі. Традиційно програми це набір певних 

правил та маніпуляцій, написаних людиною, що виконують чітко описані дії. 

Якщо програма не виконує свою функцію, вона змінюється безпосередньо 

людиною, що працює над цією програмою. Інший підхід використовується з 

ШНМ. Створена спеціально під точно визначену задачу мережа спершу має 

параметри, визначені випадково. Проте, навчаючись на підібраному матеріалі, 

ці параметри змінюються, а з тим й ефективність системи. Таким чином, ШНМ 

певною мірою самостійно підлаштовується, створює свої правила для 

виконання наданого їй завдання. Така система може самостійно вирішувати 

задачі, які її навчили вирішувати.  

 

1.2 Класи ШНМ та їх застосування 
 

У цій науковій роботі будуть розглядатися 2 класи ШНМ, що 

використовуються для обробки природних мов: згорткова нейронна мережа та 

рекурентна нейронна мережа.  

Згорткова нейронна мережа або ЗНМ  - це клас нейронної мережі, яка 

широко використовується для обробки та аналізу зображень. Побудова ЗНМ, як 

зазначають Масакузу Мацузу, Кацусіко Морі, Юсуке Мітарі та Юджі Канеда у 

своїй праці «Subject independent facial expression recognition with robust face 

detection using a convolutional neural network» в журналі Neural Networks, 

базується на біологічному процесі, а саме на принципі роботи та схемі 
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з’єднання нейронів у зоровій корі мозку [3, ст. 555-559]. В основі роботи 

нейронів зорової кори стоїть так зване рецептивне поле – певна обмежена 

область зорового поля, на чиї стимули реагують лише конкретні нейрони, 

пов’язані з нею. За допомогою рецептивних полів ЗНМ здатна до розпізнавання 

закономірностей у даних. 

ЗНМ, так само, як і базова модель ШНМ, складаються з 3 шарів: вхідний, 

вихідний та приховані шари. Особливістю останніх є наявність в них 

згорткових та агрегувальних шарів. 

Згортковий шар складається з нейронів, що імітують реакцію біологічних 

нейронів на зоровий стимул. Головною їх особливістю є те, що, на відміну від 

звичайних штучних нейронів, параметром, що навчається, є не ваги, а так звані 

фільтри, що певним чином змінюють зображення в рамках рецептивного поля. 

Рецептивне поле рухається вздовж зображення, змінюючи його згідно з 

фільтром, та створює нове, модифіковане зображення. Так, навчаючись, мережа 

підбирає найефективніші фільтри, тобто активує необхідні нейрони, для того, 

щоб виконати надане завдання. 

Агрегувальний шар, наслідуючи згортковий, використовує фільтри 

визначеного розміру для того, щоб зменшити зображення, що полегшує 

обробку даних. В залежності від наданого завдання, можуть використовуватися 

різні методи агрегування. Наприклад: нове зменшене зображення може 

створюватися з пікселів з найбільшим значенням активації у фільтрі або 

використовувати усереднене значення [9, ст. 330]. 

 Рекурентні нейронні мережі або РНН – це клас нейромереж, що здатні 

до сприйняття інформації, враховуючи послідовність її елементів. Головною 

особливістю таких мереж є наявність прихованого стану – особливого 

параметру, в якому зберігається стан мережі у минулому, що й дозволяє мережі 

проявляти динамічну поведінку в часі. РНН часто використовуються для роботи 

з природніми мовами, адже їх форма дозволяє використовувати контекст при 

обробці інформації. 
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 Розглянемо 3 види РНН: довгу короткочасну пам’ять, вентильний 

рекурентний вузол та двонаправлену рекурентну нейронну мережу. 

 Довга короткочасна пам’ять або ДКЧП була вперше запропонована 

Зеппом Хохрайтером та Йоргеном Шмідгубером в «Long Short-Term Memory» 

як модифікація стандартної РНН, для того, щоб вирішити так звану проблему 

зникання градієнту, що виникає при тренуванні нейромережі методами 

навчання на основі градієнту та зворотного поширення [4, ст. 3-6]. Тобто, 

інформація на початку послідовності даних майже не матиме впливу на дані 

близько кінця послідовності, не зважаючи на те, що, наприклад, у випадку мови 

початкові дані можуть мати вагомий вплив на кінцеві, адже так може працювати 

граматика даної мови. ДКПЧ також здатна навчитися «забувати» непотрібну 

інформацію та використовувати тільки необхідну за допомогою «забувального 

вентиля». Застосовується для розпізнавання мови, навчання граматиці, 

розпізнавання рукописного введення, перекладу, лексично-семантичного 

розбору, генерації нового тексту та синтезу мовлення. 

 Вентильний рекурентний вузол або ВРВ був вперше представлений у 2014 

році у праці «Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for 

Statistical Machine Translation» як альтернатива ДКПЧ. Як показали Гейл Вейз, 

Іов Голдберг та Еран Яхав в «On the Practical Computational Power of Finite 

Precision RNNs for Language Recognition», ДКЧП «суттєво сильніше» ВРВ, бо 

може виконувати необмежений підрахунок, неможливий для ВРВ [6, ст. 4-5]. 

Не дивлячись на це, ВРВ має менше параметрів, а отже швидше навчається та 

потребує менше даних для навчання. Зазвичай використовують для тих самих 

цілей, що й ДКЧП – створюються моделі обох архітектур та експериментально 

обирається найбільш ефективна. 

 Винайдена в 1997 році Майком Шустером і Кулдіпом Палівалем 

двонаправлена рекурентна нейронна мережа або ДРНМ здатна отримувати 

інформацію з минулих та майбутніх станів одночасно. Таким чином, подібна 

мережа може надавати рішення, базуючись на загальному контексті, а не 

тільки на попередній інформації [9, ст. 383]. Використовується у поєднанні з 
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ДКЧП та ВРВ для розпізнавання мовлення, перекладу, розмічування частин 

мови, синтаксичного аналізу залежностей та розпізнавання іменованих 

сутностей. 

 
 
1.3 Обробка природної мови 
 

 

Елізабет Д. Лідді в розділі «Natural language processing» з «Encyclopedia 

of Library and Information Science» визначає обробку природної мови (ОПМ) 

так: «Обробка природної мови - це теоретично вмотивований спектр 

обчислювальних технік для аналізу та представлення природних текстів на 

одному або декількох рівнях лінгвістичного аналізу для досягнення подібної до 

людини обробки мови для ряду завдань або застосувань.» 

Таким чином, мета ОПМ – «досягнення подібної до людини обробки 

мови». Хоча Елізабет Д. Лідді й використовує слово «обробка», вона зазначає, 

що кінцевою метою є саме «розуміння» мови. Система, здатна до розуміння 

природної мови (РПМ), повинна вміти: 

1. Перефразовувати наданий текст. 

2. Перекладати текст на іншу мову. 

3. Давати відповіді на запитання щодо змісту тексту. 

4. Робити висновки з тексту [7, ст. 2-3] . 

Дослідження в галузі ОПМ почалися ще у 40-х роках минулого століття, 

коли з’явилися перші комп’ютери. Зазвичай історію розвитку ОПМ, зокрема 

Карен Спаркс Джонс у «Natural language processing: a historical review», 

поділяють на 4 етапи. Перший етап (1940-1960) характеризується фокусом на 

машинному перекладі. Хоча сам переклад на той час був достатньо 

примітивним через технологічні обмеження, перспектива здійснення подібної 

задачі підштовхувала людей до досліджень. Під час другого етапу (1960-1970) 

пожвавилися розробки штучного інтелекту, а також розвивалися концепції 

знання та розуміння. Протягом третього етапу (1970-1980) переплелись такі 
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галузі як штучний інтелект та семантика. Була розроблена ціла низка  

граматичних типів, які були орієнтовані на обчислюваність - так звана 

обчислювальна граматика. Четвертий етап (1990-наш час) характеризується 

стрімким збільшенням обчислювальних здібностей машин, що дозволило 

використовувати статистичний підхід для обробки мови [8, ст. 4-13] . 

 На даному етапі у сфері ОПМ майже виключно застосовуються штучні 

нейронні мережі, зокрема рекурентні, адже технологічний розвиток останніх 

років надав сприятливі умови для такого методу дослідження. 

 Розглянемо можливості використання ШНМ в їх поточному стані 

розвитку: токенізація, створення описів зображень, розпізнавання мовлення, 

машинний переклад, аналіз тональності тексту, модулювання мови, чат-боти. 

Токенізація передбачає подрібнення слів на частини (або лексеми), які 

машини можуть зрозуміти. Хоча більшість європейських мов, в тому числі 

українська, мають між словами пропуски, такі логографічні мови як китайська 

та японська їх не мають, а тому токенізація може видатися складнішою. 

Створення описів зображень працює наступним чином: отримавши 

цифрове зображення, таке як фото, автоматично формується текстовий опис 

вмісту зображення, що базується на певній мовній моделі. Таким чином, ШНМ 

можуть допомогти автоматично описати вміст зображення, використовуючи 

правильні речення. Це допомагає людям з вадами зору легко отримати доступ 

до вмісту в Інтернеті. Для цього часто використовується комбінація ЗНМ та 

РНМ: ЗНМ визначає що знаходиться на зображенні, а РНМ генерує текст опису. 

У книжці Ян Ґудфелоу «Deep Learning»  завдання розпізнавання мовлення 

визначається так: «Завдання розпізнавання мовлення - відобразити акустичний 

сигнал, що містить висловлювання на розмовній природній мові, у відповідну 

послідовність слів, визначену мовцем» [9, ст. 446]. Нейронні мережі 

використовуються для транскрипції аудіовходів та виконання складних завдань 

з розпізнавання та відокремлення лексичних одиниць. Розпізнавання мови має 

кілька застосувань у реальному світі, таких як віртуальні помічники, системи 

розумного дому, перекладачі тощо. До труднощів, пов’язаних з будь-яким 
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розпізнаванням мови, зазвичай відносяться такі фактори, як шум 

навколишнього середовища, акценти, темп розмови та соціолінгвістика. 

Машинний переклад означає переклад тексту з однієї мови на іншу за 

допомогою програми. На даний момент найпоширеніший тип машинного 

перекладу це «нейронний» машинний переклад (НМП), тобто той, що 

використовує ШНМ. Наприклад, такий сервіс як Google Translate використовує 

модифіковану ДКЧП архітектуру нейромережі, що дозволяє досягнути високих 

результатів щодо якості перекладу.  

Не дивлячись на це, використання нейромереж для перекладу все ж має 

свої недоліки. Філіп Кьон та Ребекка Ноулз у праці «Six Challenges for Neural 

Machine Translation» зазначають, що в НМП можуть виникати проблеми з 

навчанням за нестачі достатньої для нього інформації, у випадку численних 

словозмін (наприклад, дієслова в японській), дуже довгих речень тощо [10, ст. 

28]. 

Моделювання мови насправді є підзадачею більш суттєвих проблем ОПМ, 

зокрема тих, які обумовлюють мовну модель якимось іншим завданням. Це 

може бути корекція орфографії, розпізнавання рукописного вводу та 

статистичний машинний переклад [9, 451-452]. 

Чат-боти є одними з найкорисніших застосування ОПМ у перспективі. 

Наприклад, якісний чат-бот може послугувати носієм мови, що вивчається, а 

відтак й допомогти тим, хто вивчає мову, розвинути комунікаційні навички. 

Зараз чат-боти широко використовуються для систем розумних домів, 

голосових помічників тощо. 
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Розділ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯПОНСЬКОЇ МОВИ. 
 

2.1 Тональний наголос 

 

 Однією з актуальних проблем вивчення японської мови є її тональний 

наголос. Тональний наголос – це спосіб інтонування слова або фрази, за 

допомогою зміни одиниць просодії (мор), або мелодики складових фонем за 

висотою звуку.  

Основу системи фонетики в японській мові становлять мори – склад з 

коротким голосним або один короткий голосний. Мори виражаються й в письмі 

– каною, силабічними азбуками хірагана і катакана. Відповідно, символи на 

кшталт あ (а), か (ка) таし (сі) вважаються за одну мору. М’які приголосні хоч і 

записуються за допомогою 2 символів (наприклад, きゃ (кя) складається з き (кі) 

та ゃ  (я)), вони теж вважаються єдиною морою. Подовжені голосні можуть 

записуватися як поєднання мор приголосний-голосний+голосний або 

голосний+голосний: とう (тоо) записується як と (то) таう (у), おう (оо) записується 

як お (о) та (у)う. В обох випадках ці сполучення рахуються як 2 мори. Якщо 

приголосний подвоюється, він теж рахується як 2 мори: っか (кка). Таким чином, 

слово とうきょう(Токіо) матиме 4 мори.  

Традиційно тональний наголос в японській мові поділяють на 4 групи: 

1. Атамадака (頭高): перша мора акцентована, спочатку високий тон різко 

падає на 2 морі, після чого вирівнюється в інших.  

Наприклад: 命・いのち ／＼＿ 
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2. Накадака (中高): якщо перша та останні мора не акцентовані, тоді тон, 

спочатку низький, поступово підіймається до акцентованої мори й після 

цього різко опускається. 

Наприклад: 卵・たまご ＿／＼ 

3. Одака (尾高): акцентована мора знаходиться в кінці слова, тон поступово 

підіймається та відразу опускається після слова. 

Наприклад: 言葉が・ことばが ＿＿／＼ 

4. Хейбан (平板 ): акцентована мора відсутня, тон може підніматися на 

перших 2 морах, проте не досягає рівня акцентованої мори. 

Наприклад: 止める・とめる ＿＿＿ 

Тональний наголос дозволяє відрізняти омоніми. Так, японське слово は

し(хасі) може мати різні значення залежно від акцентованої мори.  Наприклад, 

якщо акцентована перша мора, то слово буде означати 箸 – палички для їжі. 

Якщо друга, 橋  - міст. Якщо акцентованої мори немає, то 端 - край. В 

літературній японській мові використовується тональний наголос Токіо, 

зокрема діалект Яманоте. 

 Лабрун Лоренс у книжці «The phonology of Japanese» надає таку 

інформацію щодо процентного співвідношення різних груп тонального 

наголосу в японській мові: «У стандартній японській мові близько 47% слів не 

є наголошеними, а близько 26% наголошені на передостанній морі. Однак цей 

розподіл дуже різний між різними категоріями слів. Наприклад, 70% 

незапозичених іменників ненаголошені, тоді як лише 50% канго та лише 7% 

запозичених слів є ненаголошеними. Загалом, більшість слів, що складаються з 

1-2 мор, мають наголос на першій морі, ті, що складаються з 3-4 мор, 
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ненаголошені, а слова більшої довжини майже завжди наголошуються на 

одному з останніх п’яти мора» [11, ст. 186-188] . 

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість власне японських 

слів є ненаголошеними, а запозичені слова – китайські (канго) та з інших країн 

у більшості випадків є наголошеними. 

Незважаючи на важливість ролі наголосу в правильній вимові будь-якої 

мови, на жаль, у випадку японської його вивчають дуже рідко. Вивчаючі 

японську мову вимушені або активно наслідувати вимову японців, або пасивно 

набувати відповідне розуміння з фільмів, пісень та спілкування з носіями. Не 

зважаючи на таку ситуацію, дослідження технік вивчення тонального наголосу 

все ж існують. У 1989 Мізутані О. показав, що спочатку в учнів слід розвивати 

почуття тону (високого чи низького). Для цього Мізутані припустив, що для 

опису тону може бути корисним використання таких інструментів, як 

фарфорова чаша або музичні інструменти. Надання наочних посібників із 

зображеннями наголосів також було корисним для учнів для візуалізації руху 

тону. Використання музичних нот - ще один спосіб візуально надати висоту 

звуку [12, 13, 14]. 

Важливим елементом природного звучання є запам’ятовування  

мінімальних пар за висотою тону. Проте, Еріка Хірано-Кук у «Japanese pitch 

accent acquisition by learners of Japanese: effects of training on Japanese accent 

instruction, perception, and production» наводить декілька причин чому такий 

підхід може бути неефективним [16, ст. 20-25]: 

1. Лише 14% усіх омонімів у Токійському діалекті відрізняються за 

тональним наголосом [15, ст. 317-327]. 

2. Зазвичай потрібне значення омоніму можна зрозуміти з контексту. 

3. Якщо одна з мінімальних пар використовується рідше, то є вірогідність 

бути неправильно зрозумілим.  

Отже, виникає ситуація, коли мотивувати вивчаючих японську стає 

достатньо важко, адже вправи, що базуються на омонімах часто не 

відображають дійсність повсякденного діалогу японців. Наприклад: слова 
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«дощ» та цукерка» є омонімами, що читаються як «аме», проте не часто 

зустрічаються разом. 

 

2.2 Стара японська писемність 

 

 За загальноприйнятою версією вперше писемність в японській з’явилася 

як результат завезення китайських ієрогліфів 漢字  кандзі буддистськими 

монахами з корейського королівства Пекче у 5 столітті [17]. Японці, що не мали 

власної писемної форми на той час, почали використовувати кандзі для того, 

щоб записувати текст власною мовою. Так з’явився канбун （漢文）- японська 

форма класичної китайської мови, що продовжувала використовуватися до 

середини ХХ століття та відігравала роль схожу з латиною в європейській 

традиції. Значний об’єм японської літератури та наукових праць були написані 

на канбуні [18]. Таким чином, досліджування історії японської літератури без 

розуміння класичної китайської мови та змін, що принесли до неї японці,  може 

бути складним.  

Китайська та японські мови як тоді, так і зараз, відрізнялися лексично та 

граматично, а тому китайське письмо мало підходило для вираження думок 

суто японських. Природним розвитком подій стала адаптація китайської 

письменності під японську мову. Так була створена манйоґана. 

 Манйоґана (万葉仮名) – це рання форма японської писемності, назва якої 

походить від антології японської поезії «Манйосю» ( 万葉集 ), де вона 

використовувалася. Особливістю цієї форми писемності є виключне 

використання китайських ієрогліфів для запису, проте функції кожного 

ієрогліфа можуть відрізнятися від слова до слова: деякі ієрогліфи можуть 

використовуватися для передавання звучання, інші – значення. На той час 

подібний текст могли читати та писати лише освічені люди, зараз же ця задача 

ускладняється й архаїчною мовою. 
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Вірш, написаний манйоґаною 

之乎路可良 多太古要久礼婆 波久比能海 安佐奈藝思多理 船梶母我毛 

 

Сучасною японською 

志雄路から ただ越え来れば 羽咋の海 朝凪したり 船梶もがも 

Транслітерація 

Сьодзі кара тадакое куреба Хакухі но умі асанагі сітарі фунекадзі могамо 

 

Крім цього, вивчення давньої японської літератури та, наприклад, написів на 

картинах і різних предметах може бути ускладнене тим, що ієрогліфи часто 

записувалися скорописом, що робить текст складнішим для розуміння. 

 

2.3 Проблема は・が 

 

Розмежування між так званими частинками теми (は ва) та реми (が ґа) 

було темою багатьох докторських дисертацій та наукових суперечок. В 

широкому сенсі は таが визначають темо-рематичні відносини у реченні.  

Розглянемо речення 「象は鼻が長い」 (зоо ва хана ґа наґаі) – «Слони мають 

довгий ніс». У цьому випадку частинка は визначає тему речення – «слони». 

Через те, що в японській мові немає концепції множини і однини, це можуть 

бути як «слони», так і певний конкретний «слон», зрозумілий з контексту. が 

позначає рему речення, тобто певне твердження стосовно теми. Більш 

буквальний переклад може бути таким: «Щодо слонів (слона), їх (його) ніс 

великий». 

Подібна концепція є незвичною для носіїв індо-європейських мов, адже 

тема та рема в цих мовах не позначаються граматичними частинками. Кожен, 
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вивчаючи японську мову, спершу стикається з цими частинками та неминуче 

зазнає проблем з розумінням щодо того, коли яку частинку краще 

використовувати. 

 

2.4 Японська мова та машинний переклад 

 

Також проблемою для вивчення японської можна вважати й відсутність 

якісних україно-японських та японсько-українських машинних перекладачів. 

Сучасній освітній процес, що включає в себе активне поглинання медіа мовою, 

яка вивчається, машинний перекладач є корисним інструментом для економії 

часу та здобуття кращого розуміння існуючої інформації. 

Одна з причин відсутності якісних перекладачів – це те, що більшість 

світових компаній, що фокусуються на цифровому ринку, є англомовними, а це 

впливає й на мову, пріоритетну для розвитку машинного перекладу. Тож наразі 

такою мовою є саме англійська: передові розробки у сфері перекладачів 

відбуваються саме з мовними парами, до яких входить англійська. На мовні 

пари, що використовуються для розробки, впливають й інші фактори. 

Наприклад: політичні та історичні зв’язки між країнами, об’єм існуючих 

перекладів літературних, наукових та публіцистичних текстів.  

Особливо важливими тексти є й у випадку використання штучних 

нейронних мереж, адже від якості та кількості текстів залежить і ефективність 

машинного перекладу. Отже, враховуючи відносини України та Японії, що 

склалися на цей час, кількість перекладів українською мовою японських текстів, 

відсутність фокусу на японсько-українські та україно-японські перекладачі 

передових розробників у сфері машинного перекладу, склалася ситуація, коли 

існуючі перекладачі не можуть надати задовільний переклад для використання 

студентами. 

 

 

  



19 
 
Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШНМ ДО ЯПОНСЬКОЇ 
МОВИ. 
 

3.1 Японська мова в програмуванні 

 

 Однією найпоширеніших проблем, що виникають при ОПМ за 

допомогою ШНМ є недостатня кількість матеріалу для навчання мереж. 

Японська мова не є виключенням. Хоча у випадку англійської мови ця проблема 

є менш виразною, японська мова може запропонувати лише обмежений 

діапазон джерел оброблених текстів, що знаходяться у вільному доступі. 

Такими джерелами є Aozora Bunko та Корпус текстів Кіотського Університету.  

Aozora Bunko – це японська електронна бібліотека, онлайн-колекція якої 

включає декілька тисяч художніх та науково-популярних робіт, написаних 

японською мовою. До них належать книжки та роботи, що не захищаються 

авторським правом, а отже можуть бути вільно використані. Більшість 

представлених текстів - японські літературні твори і переклади англомовної 

літератури. Бібліотека включає як ранню сучасну японську літературу таких 

авторів, як Морі Оґай і Рюноске Акутагава, так і більш пізніх, таких як Ацусі 

Накадзіма і Фуміко Хаясі. Матеріали, розміщені в Aozora Bunko, можна шукати 

по категорії, автору або заголовку. Файли можна скачати у форматі PDF або 

переглянути в форматі HTML. В цілому Aozora Bunko є досить зручним 

інструментом для досліджень, для яких підходить японські літературні тексти. 

У 1990-х роках був створений сегментований корпус японської мови, 

призначений для використання в ОПМ. Він складається приблизно з 40 000 

речень із газети «Майнічі» 1995 року з морфологічними та синтаксичними 

анотаціями. З цих речень 5000 речень коментовані структурами предикат-

аргумент, включаючи нульову анафору та кореферентність. Таким чином, 

Корпус текстів Кіотського Університету є якісним ресурсом для мереж, 

орієнтованих на обробку природної мови. 
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Іншою завадою, що може постати при роботі з японською мовою, може 

бути відсутність суттєвої підтримки логографічних мов у програмуванні. 

Наприклад, в японській мові присутнє таке явище як фурігана. За причин, 

зумовлених історичним розвитком Японії та її мови, китайські ієрогліфи, що 

використовуються у японському письмі, можуть читатися по-різному  залежно 

від численних факторів. Для цього й існує фурігана – фонетичні підказки для 

прочитання ієрогліфів. Хоча застосування фурігани або її цифрового 

відповідника – рубі-символів може здатися корисним, адже можна підписувати 

не тільки читання ієрогліфів, а й іншу інформацію, на жаль, її підтримка є дуже 

обмеженою. 

Як було зазначено вище, японська та китайська мови не мають пропусків 

між словами, що створює певні труднощі при токенізації. Речення таких мов як 

англійська можна з легкістю поділити на окремі слова, використовуючи 

пропуски між ними, що неможливо зробити з японською. Так само проблемою 

постає знову часткова логографічність японської: її письмо складається з 

китайських ієрогліфів «кандзі» та двох силабічних абеток «хірагани» та 

«катакани». Якщо, наприклад, в китайській використовуються виключно кандзі, 

що створює рівномірний текст, то наявність кани може створювати певні 

труднощі при обробці мови через свою неоднорідність. 
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3.2 Використання ШНМ для вивчення та дослідження японської мови 
 
3.2.1 ШНМ для тонального наголосу 

 

 Однією з проблем, а радше прогалин у методиці вивчення японської мови 

є відсутність вивчення тонального наголосу. Безсумнівним є те, що вивчення 

японського наголосу має потенціал поглибити знання фонетики та  розуміння 

мови. Проте, навіть сама концепція тонального наголосу використовується в 

навчанні дуже рідко, частіше просто стверджується, що японська «не має 

наголосу», принаймні у звичному розумінні наголосу взагалі. Ознайомлення, 

зокрема студентів, з відповідною ідеєю наголосу, а також різними групами 

акцентування, що існують в японській мові, повинно вплинути позитивно на 

якість знань японської серед студентів. 

 Метод вивчення наголосу за допомогою спостереження візуалізації руху 

тону є одним зі шляхів до кращого розуміння мови, до якого можливо 

застосувати штучні нейронні мережі. Розглянемо важливі фактори, що 

необхідно взяти до уваги, створюючи таку мережу. 

 Перш за все треба визначити мету такої ШНМ та як саме вона повинна 

допомагати у поставленому завданні. Оптимальним застосуванням ШНМ в 

контексті тонального наголосу може бути мережа, що зможе самостійно 

послідовно визначати наголос стосовно кожної мори в наданому їй тексті. 

Іншими словами, отримавши текст, мережа повинна надавати візуальну 

репрезентацію наголосу цього тексту.  

Питання щодо того, як повинно виглядати поєднання вхідного тексту та 

його наголосів, може зустріти на своєму шляху певні перепони, пов’язані з 

взаємодією японської мови та мови програмування. Найбільш зручним 

варіантом могло бути використання рубі-символів, що використовуються для 

фурігани. Таким чином кожне слово могло б мати свій наголос надписаний над 

ним, що дозволило б з легкістю сприймати одночасно і смислову, і фонетичну 

інформацію про слово. Та враховуючи, що це не є можливим, принаймні у 

чистому виді, без взаємодії з відповідною вебсторінкою, найоптимальнішим 
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варіантом було б використати алгоритм, що зможе по черзі надавати пари 

наголос-речення так, щоб наголос був розміщений чітко над реченням, до якого 

він відноситься. Наприклад: 

＿＿＿＿／¯¯＼＿＿＿ 

わがはいはねこである。 

Як можна побачити, тут надається текст лише хіраганою, адже, якщо 

використовувати кандзі, лінію наголосу буде набагато складніше зрівняти з 

відповідними морами: 

＿＿＿＿／¯¯＼＿＿＿ 

吾輩は猫である 

Ще одним способом візуалізації наголосу може бути бінарна система H・L, що 

здебільшого застосовується у наукових працях по японському тональному 

наголосу: 

ＬＬＬＬＨＨＬＬＬＬ 

わがはいはねこである。 

Таким чином, приймаючи текст хіраганою, ШНМ має надавати візуалізацію 

наголосу за однією з 2 систем:  

1) За допомогою лінії, що показує підвищення чи навпаки зниження 

тонального наголосу. Вихідні дані послідовно класифікуються відносно 5 

категорій: «＿», «／», «¯¯», «＼», « » (всі розділові знаки замінюються 

на пропуск). 

2) За допомогою букв Ｌ  (low) та Ｈ  (high), що відповідно позначають 

низький та високий тони. Вихідні дані послідовно класифікуються 

відносно 3 категорій: «Ｌ», «Ｈ», « ». 

 Далі необхідно визначити матеріал, з яким працюватиме мережа, а отже 

й дані, які мережа використовуватиме для навчання. Для цієї задачі можуть 
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підійти будь які дані, записані хіраганою. Наприклад, написаний японським 

письменником роман «Ваш покірний слуга кіт», що можна знайти на Aozora 

Bunko та вільно використовувати, переведений в хірагану, буде доречним 

вибором матеріалу, до того ж часом архаїчна мова може поширити здатність 

мережі правильно ставити наголос і в нестандартних ситуаціях. 

 Після визначення матеріалу для вхідних даних необхідно створити 

вихідні дані, які будуть «еталоном» для мережі. Закономірності та зв’язки між 

вхідним текстом та вихідним наголосом ляжуть в основу принципу дії 

натренованої мережі. На цьому етапі необхідно власноруч «перекласти» 

існуючий текст в його наголос. Через те, що  японська мова, що вивчається у 

закладах освіти – це літературна японська мова, що базується на Токійському 

діалекті, то й наголосу, який мережа буде здатна надавати тексту, бажано 

відповідати говірці саме японців з Токіо. Таким чином, для написання наголосу 

необхідні носії, що розмовляють з токійським акцентом або люди, 

кваліфіковані у цій сфері. Написавши відповідний до тексту тональний наголос, 

важливо перевірити якість матеріалу, бо від цього залежить й ефективність 

ШНМ.  

 Після цього вибір стоїть щодо архітектурою нейронної мережі. Логічним 

вибором буде використати рекурентну нейронну мережу, що зазвичай 

використовується для завдань, пов’язаних з мовою. Вибір щодо ДКЧП та ВРВ 

може бути зроблений експериментально: спробувати обидві архітектури та 

визначити ту, що буде найбільш ефективною. Впровадження двонаправленості 

до цих мереж теж може покращити результати, бо, отримуючи інформацію з 

своїх минулих і майбутніх станів одночасно, тобто з «обох боків», 

контекстуальна усвідомленість мережі зростає, а разом з тим й її здатність 

правильно надати наголос. 

 Створивши мережу та успішно завершивши її навчання, залишиться лише 

знайти шляхи правильного її застосування. У контексті навчання в університеті 

та курсах японської мови викладач може використовувати цю мережу для 

вивчення фонетики. На додачу до звичайного аудіювання, на початкових етапах 
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вивчення японської мови може бути корисним ознайомитися з концепцією 

тонального наголосу та слухати японські тексти, водночас маючи перед собою 

цей текст з відміченим наголосом. Таким чином учень зможе краще помічати 

зміни в тоні загального мовлення та окремих слів, адже він зможе асоціювати 

слухову інформацію з її візуальною репрезентацією. Пізніше, навчившись 

використовувати цей наголос, учень зможе використовувати мережу для того, 

щоб самостійно визначати наголос у будь-яких японських текстах, а тому з 

рештою закріпить відповідні знання. 

 

3.2.2 ШНМ для машинного перекладу 

 

 Останні декілька років нейромережі все більше використовуються для 

машинного перекладу. Сервіси на кшталт Google Translate, якими користуються 

більшість тих, хто вивчає мови, теж працюють на основі потужних нейронних 

мереж. Найбільший потенціал машинного перекладу лежить в його ролі як 

помічника при самостійному навчанні. Поглинаючи медіа іноземною мовою, 

якісний перекладач здатен швидко та точно перекласти слово, словосполучення, 

речення чи навіть текст, надаючи необхідну інформацію коли це потрібно.  

Проте, сучасний переклад з будь-якої мови на українську не можна 

назвати якісним. Теж саме стосується й перекладу з української на інші мови. 

Ситуація з якістю перекладу є  більш-менш  прийнятною у випадку англійської 

мови, проте при вивченні таких мов як японська машинний переклад не може 

бути довіреним джерелом. 

Однією з проблем є те, що машинних перекладачів для таких рідкісних 

мовних пар, як японська та українська, майже не існує. Для створення 

повноцінного перекладача необхідна досконала архітектура нейромережі, а 

також велика кількість матеріалу для навчання. Перекладів у вільному доступі, 

які можна було б використати для створення перекладача, наразі є дуже мало.  

Та це не означає, що створення такого перекладача є неможливим. 

Україно-японської інформації існує достатньо й в межах відповідних 
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спеціальностей в університетах. На парах перекладу студенти старших курсів 

можуть створювати переклад для навчання японсько-українського машинного 

перекладача, тим самим поповнюючи його матеріальну базу. Домашнє завдання, 

написане в зошиті від руки може послужити для навчання ЗНМ, що зможе 

розпізнавати рукописний ввід японською. Записи мовлення першокурсників 

допоможуть РНМ розпізнавати не тільки чисту японську, а й японську з 

акцентом. 

 

3.2.3 ШНМ для дослідження японської літератури 

 

 Як вже було сказано, велика кількість давньої японської літератури не 

була написана за допомогою сучасної системи японської письменності. До 

винайдення кани – силабічних абеток хірагана і катакана письменність 

складалася з китайських ієрогліфів: канбун та манйоґана.  

  При дослідженні давньої літератури може виникнути проблема 

прочитання ієрогліфів, адже дуже часто вони записувались скорописом 

кузусідзі. В цій сфері вже активно проводяться дослідження щодо застосування 

ШНМ для прочитання цих ієрогліфів. Так, Національним інститутом японської 

літератури був створений набір даних, що включає в себе 403,242 символів, 

написаних кузусідзі. Для цього були скановані 35 книжок, написаних у ХVIII 

столітті. Тарін Клануват, Мікель Бобер-Ірізар, Асанобу Кітамото, Алекс Лемб, 

Казуакі Ямамото та Девід Ха у своїй праці «Deep learning for classical Japanese 

literature» використали цей набір данних для того, щоб навчити ШНМ розуміти 

скорописні символи та надавати їх сучасний варіант. Для цього були 

використана комбінація  ЗНМ та РНМ. Згорткова мережа вчилася розрізняти 

ієрогліфи, а рекурентна створювала на основі отриманої інформації нові – 

сучасні [19]. 

 Проте розуміння китайських ієрогліфів є лише частиною завдання. 

Канбун все ще використовує граматика класичної китайської мови, що є 

малозрозумілою для тих, хто вивчає японську. Так само проблеми можуть 
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виникнути й з розумінням манйоґани, адже ієрогліфи в ній можуть 

використовуватися як фонетично, так й ідеографічно. Одним з методів 

полегшення дослідження літературних пам’яток, написаних канбуном або 

манйоґаною, може бути використання машинного перекладу. Хоча частіше за 

все машинний переклад використовується для різних мов, його так само можна 

застосовувати й для однієї мови на різних етапах її розвитку. Таким чином, 

комбінація нейромереж, що здатні розуміти скорописні ієрогліфи та відповідно 

перекладати їх на сучасну японську, може допомогти не тільки дослідникам 

давної японської літератури, а й просто тим, хто є  зацікавленим у її прочитанні. 



27 
 

ВИСНОВКИ 

 Методи дослідження та вивчення мови змінюються на кожному етапі 

технологічного розвитку. Теперішній етап характеризується активізацію 

досліджень та застосування нейронних мереж у всіх сферах діяльності людства, 

зокрема і в мовній. Подібні тенденції відбувалися і за винайдення Інтернету, що 

назавжди змінив нашу взаємодію з мовою. Таким чином, з розвитком 

нейромереж вже дуже скоро не тільки дослідники-філологи та мовознавці, а й 

ті, хто тільки починають вивчати мову, будуть змушені опановувати новий 

інструментарій  - користування штучними нейронними мережами. А відтак, 

розуміння їх принципів роботи та методів застосування може видатися 

надзвичайно корисним для всіх.  

 У цій роботі були наведені декілька можливих застосувань різних класів 

нейронних мереж до актуальних проблем в японській мові: вивчення 

тонального наголосу, відсутність адекватних мереж машинного перекладу, 

труднощі дослідження давньої японської літератури. Хоча ці проблеми є лише 

одними з багатьох можливих застосувань штучних нейронних мереж, подібні 

проєкти вже мають потенціал змінити життя на краще. Проблема は・が була 

надана лише в короткому описовому характері, адже вона є надто комплексною, 

а тому має численні варіанти вирішення. Так, серед перспектив використання 

нейронних мереж була й ідея застосування діяльності викладачів та студентів 

як джерела матеріалу для різноманітних мереж, що б змогли поліпшити якість 

навчання та полегшити його. Тому, у випадку поширення знань про штучні 

нейронні мережі, українська школа японознавства має потенціал стати 

двигуном розвитку педагогічних та дослідницьких технологій та в перспективі 

принести зміни до філологічної та мовознавчої методики загалом. 
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