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Кааперацыя магчымасцей чалавека і камп’ю
тара ўжо сёння вельмі плённая. Пры гэтым вя
дома, што задача ўніфікацыі штучнага інтэлекту 
і чалавечага розуму не мае тэхнічнага рашэння ў 
агляднай будучыні. Вядома, яе вырашалі, выраша
юць i будуць яшчэ доўга вырашаць. Адбываецца 
гэта паралельна з удасканаленнем камп’ютарных 
тэхналогій – эфектыўна ўздзейнічаць на чалавечы 
розум пакуль, на шчасце, не ўдаецца. У дадзеным 
кантэксце задача даследавання шляхоў і метадаў 
камунікацыйнага ўзаемадзеяння чалавечага ро
зуму і штучнага інтэ лекту набывае асаблівую ак
туальнасць. Сярод многіх іншых праблем такога 
кшталту істотныя намаганні прыкладаюцца для 
апасродкавання з дапамогай камп’ютараў камуні
кацыі чалавека з чалавекам. 

Першым, хто навукова абгрунтаваў магчы
масць перакладаць тэксты з дапамогай кам
п’ютара, лічыцца Уоран Уівер (Warren Weaver), 
з 1932 да 1955 г. дырэктар Аддзялення прыро
дазнаўчых навук Фонду Ракфелера. У 1949 г. ён 
напісаў легендарны мемарандум “Translation”, у 
якім выклаў гісторыю абмеркавання пытання і 
магчымыя варыянты яго вырашэння: “Падчас 
вайны У. У. [Уоран Уівер] меў добрую дасведча
насць у праблемах стварэння, хуткасці, магчы
масцей і лагічнай гнуткасці сучасных электрон
ных камп’ютараў, таму некалькі гадоў назад для 
яго было вельмі натуральна выказаць здагадку, 
што такія камп’ютары павінны прымяняцца для 
перакладу” [11, с. 4]. 

Практычныя спробы выкарыстаць камп’ю
тары для машыннага перакладу былі здзейс
нены яшчэ ў 1940я гг. Аднак першая публіч
ная дэманстрацыя магчымасцей камп’ютара, 
дакладней людзей, якія гэты камп’ютар скан
струявалі і напісалі праграму для яго, адбыла
ся 7 студзеня 1954 г. У гісторыю падзея ўвайш
ла як “Джордж таўнскі эксперымент”: «Публіч
ная дэман страцыя “Рускаанглійскай сістэмы 
машыннага перакладу” ў НьюЁрку ў студзені 
1954 г. – вынік супрацоўніцтва IBM і Джордж
таўнскага ўніверсітэта – выклікала вялікі гра
мадскі інтарэс і шмат спрэчак. Хоць эксперы
мент быў праведзены на маленькім аб’ёме матэ
рыялу, усяго на 250 слоў і шэсць “граматычных” 
правіл, ён узняў планку чаканняў ад магчымас
цей аўтаматычных сістэм у найбліжэйшай бу
дучыні да высокай якасці перакладу» [9, с. 102].

Такім чынам, яшчэ ў 1950я гг. навукоўцы вы
светлілі, што машынны пераклад і аўтаматыч
нае рэфераванне – ужо на парозе [3, с. 4]. Але 
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вельмі хутка стала зразумела, што выконваць 
з дапамогай камп’ютарных сістэм адэкватныя 
пераклады штучны інтэлект зможа яшчэ вельмі 
няхутка. У прынцыпе, у 2014 г. штучны інтэлект 
большменш дакладна перакладае – як і 50 гадоў 
таму – асобныя словы. 

Зразумела, пераклады з адной фармальнай 
мовы на другую атрымліваюцца дакладнымі. 
Таксама, як і перадача тэкстаў, створаных срод
камі адной графічнай сістэмы, – знакамі іншай 
сістэмы. Напрыклад, карэктны “пераклад” ін
фармацыі праграмнымі сродкамі з фармату 
Word (англ. Word ‘тэкставы фармат кампаніі 
Microsoft’) у PDF (англ. Portable Document Format 
‘тэкставы фармат кампаніі Adobe’) або наадварот 
залежыць толькі ад аснашчанасці камп’ютара. 
Фактычна кожнае адкрыванне тэкставага фай
ла ў любым інтэрфейсе ўяўляе сабой “машын
ны пераклад” з адной семіятычнай сістэмы ад
назначных адзінак у другую. На практыцы збоі 
ў адладжаных маніпуляцыях з камп’ютарнымі 
кодамі практычна не сустракаюцца. 

Зусім іншая справа – пераклад у асяроддзі на
туральных моў, непараўнальна поліварыянтных. 
Можна выказаць здагадку, што ўзаемадзеянне 
натуральнай і фармальнай мовы па законах ло
гікі павінна адбывацца па больш простай пра
цэдуры, чым калі б у камунікацыі ўдзельнічалі 
дзве, скажам, натуральныя мовы. З пункту гле
джання арыфметыкі ў такой сітуацыі парадак 
праблем павінен быць у два разы меншы. Ад
нак і тут на практыцы далёка не ўсё настолькі 
адназначна. 

Высветліць, наколькі вынікова можна фар
малізаваць багацце моўнай сістэмы якойне
будзь жывой натуральнай мовы – перадаць з 
дапамогай “другаснай семіятычнай сістэмы”, – 
пакуль не ўяўляецца магчымым. Ніхто не можа 
і наўрад ці зможа пахваліцца пераводам скла
данай структуры хоць бы асобнай жывой мовы 
ў электронны фармат, калі, вядома, гаворка не 
ідзе пра рэпертуар аля Элачкалюдаедка. Больш 
за тое, мова ў працэсе выкарыстання, маўленчай 
практыкі бесперапынна змяняецца. Тое, што 
сёння слэнг, – заўтра ў літаратурнай мове; тое, 
што сёння здаецца нязграбнай калькай, – заўтра 
стане ўзуалізмам.

У дачыненні да алгарытмаў выканання машын
нага перакладу дамінуюць дзве асноўныя мадэлі і 
іх камбінацыі ў розных прапорцыях: “статыстыч
ны машынны пераклад” і “заснаваны на правілах 
машынны пераклад”. У кожнай мадэлі ёсць свае 
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плюсы і мінусы. Высвятленне гэтых дэталяў – тэ
ма досыць шырокая, якая ўскладняецца актыўнай 
рэкламай сваіх прадуктаў буйнымі інтэрнэткам
паніямі. У якасці прыкладаў сістэмы статыстычна
га машыннага перакладу можна прывесці анлайн
сервіс Google translate, а заснаванага на правілах 
машыннага перакладу – ПРОМТ [8; 10]. 

Вось што паведамляе кампанія Google аб пра
цы свайго машыннага перакладчыка: «Калі Google 
Translate робіць пераклад, ён шукае прыклады ў 
сот нях мільёнаў дакументаў, каб дапамагчы вы
браць найлепшы пераклад для Вас. Шукаючы 
прыклады ў дакументах, якія былі ўжо перакла
дзеныя людзь міперакладчыкамі, Google Translate 
можа здагадацца, які пераклад павінен быць. Гэты 
працэс пошуку шаблонаў у вялікіх аб’ёмах тэкс
таў называецца “статыстычным машынным пе
ракладам”. Пераклад, зроблены камп’ютарам, не 
будзе выдатным. Чым больш дакументаў, пера
кладзеных чалавекам, Google Translate можа пра
аналізаваць на вызначанай мове, тым лепшай 
будзе якасць перакладу. Вось чаму дакладнасць 
перакладу часам будзе змяняцца ў залежнасці ад 
мовы» [8]. Вядома ж, дадзены тэкст, хутчэй за ўсе, 
ствараўся на англійскай мове. Аднак яго пераклад 
на беларускую мову выкананы не штучным інтэ
лектам, а чалавекам. Вось як апошнія тры сказы 
выглядаюць у арыгінале (на англійскай мове):

Since the translations are generated by machines, 
not all translation will be perfect. The more human-
translated documents that Google Translate can 
analyse in a specific language, the better the 
translation quality will be. This is why translation 
accuracy will sometimes vary across languages.

Калі даручыць Google translate перакласці той 
жа тэкст яшчэ раз, “самастойна” – розніца будзе 
адчувальнай:

Паколькі пераклады генеруюцца машын, не 
ўсе пераклад будзе дасканалым. Чым больш ча-
лавека-у перакладзе дакументаў, якія Пераклад-
чык Google можа аналізаваць на пэўным мове, 
тым лепш якасць перакладу будзе. Менавіта 
таму дакладнасць перакладу часам адрозніва-
юцца па мовах.

Зразумела, іншыя машынныя перакладчыкі 
дадуць вынік нічым не лепшы. Ён будзе адроз
нівацца дэталямі, але на самастойны тэкст так
сама будзе падобны вельмі аддалена: 

Паколькі пераклады ствараюцца машынамі, 
не усе перакладу будзе дасканалым. У ім больш 
чалавечага, перакладзеных дакументаў, што 
Google Translate можаце прааналізаваць канк-
рэтны мову, тым лепш якасць перакладу будзе. 
Таму дакладнасць перакладу часам адрознівацца 
ў розных мовах [12].

Тлумачэнне такіх метамарфоз простае: тэкст, 
размешчаны на сайце Google, на самай справе 

быў створаны чалавекамперакладчыкам. У па
добных сітуацыях дапамога чалавека машын
наму перакладчыку непазбежная. Існуе нават 
асобны тэрмін – “машынны аўтаматызаваны 
пераклад” – пераклад, зроблены машынным пе
ракладчыкам і адшліфаваны чалавекам. Перава
га такой кааперацыі відавочная: каб адшліфа
ваць камп’ютарны варыянт перакладу, зусім не 
абавязкова ведаць замежную мову. 

Для адаптацыі асаблівасцей натуральных моў 
да сферы камп’ютарнаапасродкаванай камуні
кацыі лінгвістамі праведзена сур’ёзная праца. 
Шэсцьдзесят гадоў з дня “Джорджтаўнскага экс
перыменту” не прайшлі бясследна. Шэсць грама
тычных правілаў першага вопыту даўно ператва
рыліся ў сотні мадэляў і шаблонаў: “Напрыклад, 
колькасць тыпаў словазмяненняў, якія выкарыс
тоўваюцца ў сістэме, у залежнасці ад спражэння, 
часу, скланення, ліку і г. д., для англійскай мовы 
дасягае амаль 300 (для рускай мовы – амаль 1300), 
а колькасць сінтаксічных і семантычных правілаў, 
якія выкарыстоўваюцца для разбору англійскіх 
сказаў, складае некалькі дзясяткаў тысяч” [10]. 
Большасць марфалагічных, сінтаксічных, семан
тычных мадэляў, якія ляжаць у аснове заснавана
га на правілах машыннага перакладу ў выкананні 
праграмы, – гэта, не выключана, уласная распра
цоўка кампаніі.

Такім чынам, машынны пераклад не здольны ў 
прынцыпе абыходзіцца без перад і постапрацоўкі 
чалавекам – гэта рэчаіснасць светлай будучыні, 
магчыма далёкай. Карэктна ў такіх выпадках пра
цуе толькі фармальнае правіла корпуснай лінг
вістыкі – пераклад па сказах, якіх у прыведзеным 
прыкладзе тры. Часта, калі аўтэнтычны тэкст на
лежыць да мастацкай прозы ці змяшчае малаўжы
вальныя словы або канструкцыі, высвятляецца, 
што няма асаблівага сэнсу аналізаваць канкрэт
ныя выпадкі памылковага словаўжывання ў ат
рыманых ад машыннага перакладчыка адказах. 
Пасля n-разовай спробы прыходзіць разуменне, 
што больш рацыянальна не выпраўляць асобныя 
памылкі камп’ютарнага перакладчыка, а “згенера
ваць” самастойны тэкст з дапамогай уласнай моў
най кампетэнцыі па матывах зместу.

“N-грамы”, спецыфічныя мадэлі на ўзроўні 
розных моўных адзінак – адзін з апрабаваных 
статыстычных метадаў мадэлявання мовы. Для 
беларускай мовы характэрна актыўнае выка
рыстанне тэрмінаў “біграма” і “трыграма”, астат
нія варыянты называюць n-грамамі. У англій
скай мове выкарыстоўваюцца і варыянты з ін
шымі лічэбнікамі ў спалучэнні з -gram – unigram 
(англ. uni- ‘адна’), four-gram (англ. four- ‘чаты
рох’), five-gram (англ. five- ‘пяці’). Аналіз па 
n-грамах можа адносна паспяхова выкарыстоў
вацца для аналізу тэксту на прадмет плагіяту 
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і прагназавання магчымых варыянтаў пасля
доўнасці знакаў, канатацыі. Але такі алгарытм 
не дазваляе генераваць тэкст у лінгвістычным 
сэнсе слова, тым больш дыскурс, шматразова 
ўскладнены кантэкстуальнымі дадзенымі.

Праграмы машыннага перакладу працуюць 
не з дыскурсам, а з яго матэматычнай праекцы
яй у тэкставым вымярэнні. Але шырокае рас
паўсюджанне праграм машыннага перакладу 
ў інтэрнэце – адназначна карысная практыка. 
Пераклад стаў будзённай справай для мноства 
карыстальнікаў.

Нельга сказаць, што ўсе карыстальнікі інтэр
нэту ўжо сталі на адзін узровень з прафесійны
мі перакладчыкамі, але ўпарадкаваць “пазл” (ад 
англ. jigsaw puzzle ‘гульнягалаваломка’) з набору 
перакладзеных машынай слоў намнога лягчэй, 
чым працаваць са слоўнікамі з пачатку і да канца. 
Пасля прапанаванага камп’ютарам “чарнавіка” 
большменш зразумела, пра што паведамляецца 
ў перакладзеным з дапамогай праграмы тэксце. 
А функцыя “імгненнага перакладу на 57 розных 
моў” робіць адпаведную праграму машыннага 
перакладу ўніверсальным інструментам выка
нання прыкладных лінгвістычных задач [8].

Няма нічога дзіўнага, што машынным пера
кладам актыўна займаюцца вядомыя суб’екты 
інтэрнэту, якія даўно асвоілі пошук інфармацыі 
і маюць практычна неабмежаваны доступ да яе. 
Інфармацыя сёння – гэта інтэрнэт. А такія інтэр
нэтгіганты, як Google, Microsoft, Yandex, валода
юць велізарнай канкурэнтнай перавагай у вір
туальнай рэальнасці. У тым ліку гэтая перавага 
паспяхова рэалізавана ў сферы машыннага пера
кладу [8; 6; 12]. Сёння практычна ўсе аўтарытэт
ныя машынныя перакладчыкі прадугледжваюць 
іх анлайнвыкарыстанне ў сусветным павуцінні. 
Такая функцыянальнасць дазваляе карыстацца іх 
паслугамі нявызначанаму колу асоб, практычна 
без абмежаванняў у часе і прасторы. Спіс анлайн
перакладчыкаў увесь час пашыраецца. 

У першую чаргу актыўна асвойваюць вірту
альную прастору буйныя суб’екты сферы ма
шыннага перакладу. Аднак у сеціве дастаткова 
месца і для таленавітых адзіночак, якія паспяхо
ва развіваюць свае праекты. Вядома, яны павін
ны быць універсальнымі спецыялістамі. Пер
спектыўныя праекты і ідэі, як правіла, імгненна 
набываюцца буйнымі аператарамі рынку інфар
мацыйных паслуг. Тым не менш існуюць шчаслі
выя выключэнні з правілаў. Напрыклад, досыць 
доўга існуе і паспяхова развіваецца праект бела
рускарускага машыннага перакладу Белазар.

Машынны перакладчык Белазар названы па 
прозвішчы яго распрацоўшчыка, вялікага эн
тузіяста навукі і прафесійнага праграміста Але
га Азароўскага – жыхара горада Ліды. Першая 

версія Белазара была прапанавана 1 лістапада 
2002 г. Белазар перакладае з рускай мовы на бе
ларускую і наадварот. У прынцыпе, праграма 
адпавядае традыцыям жанру і не асабліва адроз
ніваецца ад іншых падобных праектаў: “Бела
зар аўтаматызуе працэс перакладу ў зазначаных 
кірунках, даючы карыстачу гатовы чарнавы ва
рыянт перакладу, падказвае варыянты перакла
ду любога слова, падсвятляе неперакладзеныя 
словы і словы з магчымымі арфаграфічнымі па
мылкамі” [1]. Зразумела, памылак у працы Бела-
зара даволі шмат. Аднак сайт названага машын
нага перакладчыка штодня адкрываюць некаль
кі соцень наведвальнікаў з 114 краін свету.

Ужо летам 2009 г., амаль адначасова з рус
камоўным модулем праграмы Google translate, 
з’явілася інтэрнэтверсія Белазара, якая зрабіла 
яго цалкам функцыянальным і сучасным. Знач
на ўдасканаленая версія, адаптаваная да пра
цы на мабільных тэлефонах, стала даступнай 
у 2013 г. Сёння слоўнік Белазара налічвае каля 
180 000 беларускіх і 210 000 рускіх слоў, што зусім 
нядрэнна нават для нарматыўнага слоўніка. Для 
параўнання: “Тлумачальны слоўнік беларускай 
мовы” змяшчае каля 100 000 лексічных і фразеа
лагічных адзінак, парадак рэпрэзентатыўнасці 
рускамоўных слоўнікаў аналагічны [2]. 

Практыка верыфікацыі слоўнікавага складу 
мовы ў камп’ютарнаапасродкаваным асярод
дзі дапамагае сінхранізаваць працу лінгвістаў 
з патрабаваннямі часу. Напрыклад, такая стра
тэгія паспяхова рэалізавана ў серыі слоўнікаў 
COBUILD (англ. ‘Міжнародная моўная база да
дзеных “Колінз” і Бірмінгемскага ўніверсітэта’): 

“Усе слоўнікі серыі COBUILD грунтуюцца на ін
фармацыі, якую мы знаходзім у Bank of English™ 
і Collins corpus” [5]. 

Корпусны фармат, дапоўнены даступнасцю 
інтэрнэту, робіцца ўсё больш запатрабаваным 
для стварэння праграм машыннага перакладу: 

“Апошнім часам не можа быць сумненняў у важ
насці або неабходнасці выкарыстання карпу
соў пры перакладзе. Роўным чынам, анлайн
карпусы бясспрэчна праявілі сябе як найбольш 
эфектыўны інструмент у кантэксце кароткіх 
тэрмінаў выканання заданняў і хуткасці, якія 
цяпер запатрабаваныя ў індустрыі перакладаў… 
Ad-hoc, спецыялізаваныя карпусы, здабытыя з 
электронных рэсурсаў, даступных з дапамогай 
інтэрнэту, даказалі свой статус першакласнай 
крыніцы тэкстаў, як у якасці каштоўнага інстру
мента ў працэсе прыняцця рашэнняў, так і пры 
рэдагаванні” [7].

Сёння тэхнічны прагрэс дазваляе выкарыс
тоўваць шырокі арсенал інструментаў пры вы
рашэнні задач у галіне машыннага перакладу. Не 
засталася без увагі і выпрабаваная часам мето
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дыка падлучэння “натуральных” сістэм навіга
цыі ў свеце інфармацыі – максімальнага задзей
нічання органаў пачуццяў чалавека. Прыкмет
ныя і першыя поспехі ў гэтым напрамку, няма 
сумненняў і ў станоўчых выніках такой дзей
насці, будучых навуковых адкрыццях: «Япон
ская кампанія NTT DoCoMo на выставе CEATEC 
2013 прапанавала прататып “разумных” акуля
раў, здольных распазнаваць і перакладаць тэкст 
у рэжыме рэальнага часу. У арсенале гаджэта 
пакуль чатыры мовы – англійская, японская, кі
тайская і карэйская» [4].

Інтэрнэт і камп’ютар сталі вельмі ўплывовымі 
“пераменнымі” сучаснага ладу жыцця чалавека. 
У часы У. Уівера ў звыклым нам выглядзе інтэр
нэту яшчэ не існавала, і складана было ўявіць, 
наколькі цесным можа быць свет і наколькі ўмоў
ныя адлегласці паміж Калумбіяй, востравам Цэй
лон, Польшчай ці Нарвегіяй. Хоць магчымасці 
сур’ёзнага нівеліравання розніцы паміж культу
рамі і мовамі са з’яўленнем камп’ютара былі ўжо 
відавочныя: «Нескладана заўважыць, што дрэвы 
вельмі моцна адрозніваюцца па многіх прыкме
тах, аднак ёсць пэўныя істотныя якасці “дрэва
падобнасці”, якія належаць усім дрэвах, у неза
лежнасці ад іх росту ў Польшчы, на Цэйлоне, у 
Калумбіі. Пры гэтым – што важна – паўднёва
амерыканец увогуле не адчувае цяжкасцей з рас
пазнаннем дрэва ў нарвежскім дрэве» [11, с. 3]. 

Не менш важны, магчыма, самы істотны сты
мул да ўдасканалення чалавекам сферы камуні
кацыі: “…translation is like kissing your sweetheart 
through a veil” (пераклад – гэта як пацалунак з 
каханай праз вэлюм) [11, с. 7]. Цяжка не пага
дзіцца з У. Уіверам.
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