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Дадзены артыкул апісвае ідэю і прынцып працы мабільнай праграмы «Гаворачы калькулятар» для 

платформы Android, галоўная асаблівасць якой заключаецца ў агучкі ўсіх уведзеных лічбаў, абраных 

аперацый і выніку праведзеных падлікаў. 
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На працягу доўгага часу каманда лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення АІПІ 

НАН Беларусі працавала над стварэннем і паляпшэннем алгарытмаў сінтэзу маўлення. 

Атрыманыя вынікі было вырашана ўвасобіць таксама і ў калькулятары – простай на 

першы погляд праграме, якая выконвае матэматычныя функцыі. 

Калькулятар быў створаны на мабільнай платформе Android і атрымаў ад 

распрацоўшчыкаў шэраг новых функцыянальных магчымасцей. На дадзены момант 

праграма «Гаворачы калькулятар», дзякуючы распрацаванаму алгарытму, мае магчымасць 

агучкі ўсіх уведзеных лічбаў, абраных аперацый і выніку праведзеных падлікаў. 

Прадстаўлены алгарытм дазваляе карыстальнікам мабільнай праграмы пабачыць на 

экране і агучыць вынік не толькі як набор лічбаў, але і ў форме дапасаваных у родзе, ліку і 

склоне лічэбнікаў на беларускай, рускай і англійскай мовах (малюнак 1). Дадзеная 

мабільная праграма знаходзіцца ў вольным доступе для бескаштоўнага спампавання з 

Google Play [1]. 

  

Мал. 1. Галоўны экран, функцыі і вывад вынікаў 

у праграме «Гаворачы калькулятар» 

Апрацоўка лічбы n1, n2, …, nn пачынаецца распрацаваным алгарытмам у праграме 

«Гаворачы калькулятар» пасля ўводу карыстальнікам лічбы ў спецыяльна прызначанае 
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для гэтага поле ці пасля атрымання выніку матэматычнай аперацыі і націскання кнопкі 

«Роўна». Уведзеныя лічбы пэўным чынам апрацоўваюцца алгарытмам і пераўтвараюцца ў 

радок слоў w1, w2, …, wn на адпаведнай мове l1, l2, …, ln, які і будзе агучаны 

калькулятарам аўдыяфайламі, загадзя падрыхтаванымі дыктарам. 

Алгарытм працы праграмы «Гаворачы калькулятар» змяшчае наступныя крокі: 

1.  Лічба n1, n2, …, nn падаецца на ўваход. 

2.  Вызначаецца колькасць трыяд t1, t2, …, tn для вызначэння разрадаў ліку 

(адзінкі, дзясяткі, сотні, тысячы і г.д.). Такім жа чынам апрацоўваецца і дробная частка 

ліку і адпаведна дадаюцца: дзясятыя, сотыя, тысячныя, мільённыя, мільярдныя, 

трыльённыя, квадрыльённыя і г.д. Такім чынам апрацоўваецца кожная трыяда t1, t2, …, tn 

і вызначаецца колькасць лічбаў у трыядзе. 

3.  Адбывацца пераўтварэнне ўведзеных лічбаў у масіў радкоў 

arr1, arr2, …, arrn, якія ўтрымліваюць адпаведныя назвы лікаў з улікам іх разраднасці на 

адпаведнай мове l1, l2, …, ln. 

4.  Пасля гэтага масіў радкоў arr1, arr2, …, arrn зачытваецца па элементах 

c1, c2, …, cn масіву і агучваецца адпаведным чынам. 

Такім чынам, на дадзены момант мабільная праграма «Гаворачы калькулятар» можа 

агучыць лічбы на беларускай мове. 

Дадзеная праграма можа выкарыстоўвацца як навучальны сродак для вывучэння як 

асобных лікаў, так і правільнага напісання і гучання лічэбнікаў на розных мовах. 

Каманда мае бачанне перспектыў развіцця праграмы «Гаворачы калькулятар»: 

плануецца даданне рускай і англійскай моў агучкі і павелічэнне колькасці функцый, 

даступных карыстальнікам. 
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