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26 лістапада на філалагічным факультэце адбылася сустрэча з

распрацоўшчыкам лінгвістычнага праграмнага забеспячэння Nooj,

прафесарам французскага ўніверсітэта Франш-Контэ Максам

Зільберштайнам.

Сёння спецыялісты па прыкладной і, у прыватнасці, камп’ютарнай лінгвістыцы

з’яўляюцца запатрабаванымі на рынку працы. Гэта і не дзіўна: сістэмы

дыстанцыйнага навучання, машыннага перакладу, электронныя слоўнікі ўсё шырэй

выкарыстоўваюцца людзьмі, і іх выкарыстанне і развіццё дае значныя перавагі ў

хуткасці і выгадзе працы і навучання. Аптымізацыі працы філолагаў спрыяюць

праграмныя лінгвістычныя інструменты, якія дазваляюць працаваць як з асобнымі

лексемамі, так і з цэлымі тэкстамі. Таму пашырэнне ведаў па прыкладной

лінгвістыцы, улік міжнароднага вопыту распрацоўкі і прымянення прыкладных

праграм з’яўляюцца прыярытэтнымі задачамі ў сучаснай беларускай філалогіі.

У розныя гады Макс Зільберштайн працаваў у Université Paris 7, Northwestern

University і IBM Watson Research Center. На філфаку ён прачытаў лекцыю пра

сучасныя тэндэнцыі развіцця прыкладной лінгвістыкі, а затым правёў майстар-клас

па прыкладным праграмным забеспячэнні Nooj, прызначаным для вырашэння

шырокага кола лінгвістычных задач. У той жа дзень  Макс  Зільберштайн пазнаёміў

студэнтаў факультэта прыкладной матэматыкі з актуальнымі праблемамі

аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў. Ён адказаў на пытанні пра замежны вопыт развіцця

навукі і тэхнікі, распавёў пра еўрапейскія практычныя праекты і абмеркаваў з

беларускімі калегамі перспектывы развіцця камп’ютарнай лінгвістыкі.

Праграма Nooj дапамагае ствараць уласныя карпусы тэкстаў, праводзіць пошук па

КРОС-МЕДЫЙНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ. НЕ ПРАМІНІЦЕ!

Дзейнасць цэнтра моладзевых

інавацый і прадпрымальніцтва «Start-

up БДУ» ацэнена міжнароднымі

экспертамі на “выдатна”

Кірмаш вакансій «Дзень кар’еры.

Восень–2014» адбыўся ў БДУ

Ляцець, каб жыць: альпініст-

экстрэмал Валерый Розаў пра свае

скачкі з Эверэсту

ГРУПА БДУ Ў «ВКОНТАКТЕ»

Белорусский госуд арственный универ…

17 893 участника

Подписаться на новости

Виталий Алла Александр Оксана

Тоня Сергей Ольга Татьяна

Алексей Анастасия Павел Андрей

РЭЗАНАНСНАЕ ВІДЭА

АКТУАЛЬНАЕ ВІДЭА

Искать...

РУБРЫКІ САЙТА

Выберите рубрику

БДУ ЖАРТУЕ

БДУ ЗДЫМАЕ

БДУ РЫФМУЕ

САМАЕ ПАПУЛЯРНАЕ

Міжнародны форум

"Святло Вялікай

Перамогі–2014" (1203)

Пяцікурснік Яўген Цуркін

стаў чэмпіёнам Еўропы ў

плаванні стылем

батэрфляй (1165)

Рэдакцыя (1139)

Гасцёўня (1032)

STARTUP паспрыяе

прадпрымальнай моладзі

(981)

Эразмус Мундус: БДУ

атрымаў найбольшую

колькасць грантаў ў СНД

на навучанне (462)

Архіў PDF (393)

Праект «Асобы БДУ».

Валянціна Аляшэвіч:

"Праца, якая мне

падабаецца, ад якой я

атрымліваю

задавальненне" (351)

“Віват, студэнт!” Гэта

імпрэза нібыта новая

мясціна ў падарожжы

(+відэа) (294)

Пра новы дом ІБМТ.

Гутарка з дырэктарам

інстытута Уладзімірам

Апанасовічам (273)

БДУ НА YOUTUBE

http://www.gazeta.bsu.by/2014/12/lyacec-kab-zhyc-2/
http://www.gazeta.bsu.by/prezentacyi/
http://www.gazeta.bsu.by/
http://www.gazeta.bsu.by/arxiv-pdf/
http://www.gazeta.bsu.by/video/
http://www.gazeta.bsu.by/muzyka/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/09/ibmt-zajme%d1%9e-novy-dom/
http://www.gazeta.bsu.by/
http://www.gazeta.bsu.by/bdu-%d1%9e-smi/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/08/pyacikursnik-ya%d1%9egen-curkin-sta%d1%9e-chempiyonam-e%d1%9eropy-%d1%9e-plavanni-stylem-baterflyaj/
http://www.gazeta.bsu.by/redakciya/
http://www.gazeta.bsu.by/specpraekty/
http://www.gazeta.bsu.by/gascyo%d1%9enya/
http://www.gazeta.bsu.by/category/bdu-zdymae/
http://www.gazeta.bsu.by/gascyo%d1%9enya/
http://www.gazeta.bsu.by/studpressa/
http://www.gazeta.bsu.by/category/nashy-gosci/
http://www.gazeta.bsu.by/category/bdu-zhartue/
http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/01/CAM05259.jpg
http://www.gazeta.bsu.by/fotogalereya/
http://www.gazeta.bsu.by/kontakty/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/11/dzejnasc-centra-moladzevyx-inavacyj-i-pradprymalnictva-start-up-bdu-acenena-mizhnarodnymi-ekspertami-na-vydatna/
http://www.gazeta.bsu.by/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/03/startup-dlya-pradprymalnaj-moladzi/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/05/mizhnarodny-forum-svyatlo-vyalikaj-peramogi-2014/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/06/magchymasci-z-bdu/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/09/vivat-student-nibyta-novy-gorad-u-padarozhzhy/
http://www.gazeta.bsu.by/arxiv-pdf/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/11/praekt-asoby-bdu-valyancina-alyashevich-praca-yakaya-mne-padabaecca-ad-yakoj-ya-atrymlivayu-zadavalnenne/
http://www.gazeta.bsu.by/2014/12/dzen-karery-vosen-2014/
http://www.gazeta.bsu.by/sample-page-2/
http://www.gazeta.bsu.by/poleznye-ssylki/
http://www.gazeta.bsu.by/category/praekty/
http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/01/CAM05254.jpg
http://www.gazeta.bsu.by/category/bdu-ryfmue/
http://www.gazeta.bsu.by/redakciya/


« У БДУ ў трэці раз прайшла алімпіяда па

менеджменце і эканоміцы «Бізнес-

праект»

У студпрафкама — новы лідар »

тэксце з дапамогай спецыяльных запытаў і можа быць скарыстаная ў выкладанні

замежных моў. Перавагай Nooj таксама з’яўляецца тое, што ў яе базу ўключаны

аб’ёмныя слоўнікі і граматыкі розных моў, у тым ліку беларускай і рускай.

Распрацоўка мае дружалюбны інтэрфейс, дзякуючы графічнаму рэдактару граматык

з’яўляецца даступнай для шырокага кола карыстальнікаў і можа быць карыснай для

аўтаматычнага разбіцця слова на склады, генерацыі фанетычнай і прасадычнай

транскрыпцый розных відаў, машыннага перакладу, а таксама аналізу тэксту,

уключаючы сінтаксічны і марфалагічны аналіз, сентымент-аналіз, бізнес-аналітыку.

Nooj – рэсурс адкрытага доступу ў інтэрнэце. Дадзеная праграма ўжо прайшла

апрабацыю ў многіх практычна значных праектах; тым не менш яна пастаянна

ўдасканальваецца, расце колькасць работ, выкананых з яе дапамогай. Nooj-

супольнасць адкрыта для прадуктыўнага супрацоўніцтва (www.nooj4nlp.net). А ўжо

зусім хутка, 11–13 чэрвеня, у Мінску пройдзе міжнародная канферэнцыя

карыстальнікаў Nooj, арганізатарам якой таксама выступае Лабараторыя сінтэзу і

распазнавання маўлення АІПІ НАН Беларусі (http://nooj2015.ssrlab.by/). Да ўдзелу ў

канферэнцыі запрашаюцца і філолагі, і матэматыкі, і праграмісты, і спецыялісты

іншых галінаў.

Сяргей МАЕЎСКІ
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