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წესების შესაბამისად. “
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აბსტრაქტი
წინამდებარე ნაშრომის ძირითადი მიზანია ხმოვანფუძიანი არსებითი სახელის
კომპიუტერული ნიმუშის შექმნა სასრული პოზიციის გარდამქმნელის გამოყენებით.
ნაშრომში ნაჩვენებია, თუ როგორ ხდება ბუნებრივ ენაზე შექმნილი ტექსტის
დამუშავება კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.
ნაშრომი მეთოდოლოგიურად შერეული კვლევის კატეგორიაში მოიაზრება.
მასში ნაჩვენებია საკვლევი ობიექტების რაოდენობრივი და თვისობრივი შესწავლის
ხერხები და საშუალებები.
კვლევა ეფუძნება, ერთი მხრივ, კომპიუტერულ უზრუნველყოფას - სასრული
პოზიციის გარდამქმნელს, და მეორე მხრივ, V-VI სს-ის ძველ ქართულ ხელნაწერებს:
„მარტვილობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ“ და “წამებაჲ
წმიდისა შუშანიკი დედოფლისაჲ“, საიდანაც საანალიზო ფორმებია წარმოდგენილი.
ჩვენ მიერ შერჩეული ხელნაწერების პირველადი დამუშავებისათვის კვლევის
საწყის ეტაპზე გამოვიყენეთ კორპუსის მენეჯერი - ანტკონკი, რომლის დახმარებით
მოხდა ტექსტების სტატისტიკური დამუშავება. ანტკონკის გამოყენების შედეგად
მივიღეთ ხმოვანფუძიანი საზოგადო არსებითი სახელების ანბანურად დალაგებული
სია ბრუნვის ნიშანთან, კონტექსტთან და გამოყენების სიხშირესთან ერთად.
კვლევამ აჩვენა, რომ სასრული პოზიციის გარდამქმნელი საკმაოდ მოქნილი
პოგრამული უზრუნველყოფაა აგლუტინაციური ტიპის ენების კომპიუტერული
მოდელის

შესაქმნელად.

კვლევის

შედეგად

მივიღეთ

მორფოლოგიური

ანალიზატორი, რომელსაც შეუძლია გაარჩიოს V-VI სს-ების ძველ ქართულ
ხელნაწერებში

არსებული

ხმოვანფუძიანი

საზოგადო

არსებითი

სახელების

უთანდებულო ფორმები.
ნაშრომში წარმოდგენილი ანალიზი, სწორად და თანმიმდევრულად აღწერს
ხმოვანფუძიანი არსებითი სახელის ბრუნვის პარადიგმას და მის რეალიზაციას.
ვფიქრობთ, რომ წიმანდებარე ნაშრომი მნიშვნელოვანია ძველი ქართული ენის
კომპიუტერული დამუშავების საქმეში. იგი ხელს შეუწყობს ძველი ქართული ენის
შემდგომ ტექნოლოგიურ განვითარებას.
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ძირითადი საძიებო სიტყვები
სასრული პოზიციის გრდამქმნელი,

სიტყვის ზედაპირული სტრუქტურა,

სლოტი, ლემა, დერივაცია

აბრევიატურების ჩამონათვალი
Pl – Plural - მრავლობითი რიცხვი;
Sg – Singular - მხოლობითი რიცხვი;
Abs – Absolutive - წრფელობითი;
Nom – Nominative - სახელობითი;
Erg – Ergative - მოთხრობითი;
Dat – Dative - მიცემითი;
Gen – Genitive - ნათესაობითი;
Ins – Instrumental - მოქმედებითი;
Abl – Ablative - ვითარებოთი;
Voc – Vicative - წოდებითი;
Emp – Emphatic - ემფატიკური ხმოვანი, სავრცობი;
Par – Particle - ნაწილაკი.
xfst - XEROX Finite State Transducer - ქსეროქსის სასრული მდგომარეობის
გარდამქმნელი
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