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КАМП’ЮТЭРНЫ ПЕРАКЛАД: МАТЭМАТЫЧНЫЯ МАДЭЛІ МОЎНЫХ ПРАЦЭСАЎ 
Іванова А.В., 4 курс, 

Канцавая Г.М., к.філ.н., дацэнт, 
УА «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна» 

Камп’ютэрны пераклад – пераўтварэнне з дапамогай камп’ютэра тэксту з адной натуральнай 
мовы ў семантычна эквівалентны тэкст на іншую натуральную мову. Камп’ютэрны пераклад не 
толькі падае інструментарый рашэння прыкладных задач, але і адкрывае новыя гарызонты 
лінгвістычных даследаванняў, фарміруе новае праблемнае поле і змяняе наша разуменне мовы. 
«Праблема машыннага перакладу аказалася значна больш складанай, чым уяўлялася. Затое падчас яе 
вывучэння мы атрымалі такія звесткі аб мове, на якія не маглі нават разлічваць... Як аб'ект навуковага 
даследавання яна аказалася значна больш складанай і багатай, чым мы лічылі» (Лотман Ю.М.). 

Да нядаўняга часу было прынята дзяліць сістэмы перакладу на класы: transfer і interlingua. 
Алгарытмы перакладу transfer будуюцца як кампазіцыя трох працэсаў: аналіз уваходнага сказа ў 
тэрмінах структур уваходнай мовы, пераўтварэнне гэтай структуры ў структуру выходнай мовы, 
сінтэз выходнага сказа па атрыманай структуры. Алгарытмы тыпу interlingua прадугледжваюць 
папярэднюю наяўнасць некаторай метамовы структур, на якой можна апісаць усе структуры як 
уваходнай, так і выходнагй моў увогуле. Алгарытм перакладу transfer больш просты: аналіз 
уваходнага сказа ў тэрмінах метамовы і затым сінтэз з метаструктуры адпавядага сказа выходнай 
мовы. Складанасць у гэтым выпадку заключаецца ў распрацоўцы самой метамовы і апісанні 
натуральнай мовы адпаведнымі тэрмінамі.  

Апошнім часам атрымліваюць развіццё тэхналогіі статыстычнага машыннага перакладу, пры 
якіх у сістэму загружаюцца тэксты вельмі вялікага аб'ёму: матэрыялы на мове гатовага перакладу 
альбо двухмоўныя тэксты, якія ўтрымліваюць сказы на зыходнай мове і адпаведныя ім пераклады, 
выкананыя чалавекам уручную. Для пабудовы мадэлі перакладу выкарыстоўваюцца метады 
саманавучання на аснове статыстычнага аналізу.  

Аднак аналіз масіваў тэкстаў з выкарыстаннем выключна ручных метадаў з'яўляецца вельмі 
працаёмкім. Толькі сучасныя метады матэматычнай статыстыкі ў апрацоўцы карпусоў раўналежных 
тэкстаў адкрылі шляхі скарачэння працаёмкасці шматлікіх работ у галіне двухмоўнай лексікаграфіі, 
стварэння праграмных інструментаў для перакладчыкаў і сістэм машыннага перакладу. 
Абстрагуючыся ад некаторых дасягненняў структурнай лінгвістыкі на карысць прастаты 
прапануемых мадэляў, большасць сучасных сістэм статыстычнай апрацоўкі раўналежных тэкстаў 
сутыкаецца з неабходнасцю велізарных трэніровачных карпусоў для апісання нават досыць 
трывіяльных з пункту гледжання традыцыйнай парадыгмы з'яў. Вартасці такога падыходу 
перавешваюць яго недахопы толькі на аснове выкарыстання адэкватных задачы матэматычных 
мадэляў моўных працэсаў. 

Мадэль камп’ютэрнага статыстычнага перакладу ўяўляе сабой мадэль мовы і мадэль канала. 
Мадэль мовы павінна прысвойваць ацэнку верагоднасці любому сказу мэтавай мовы, а мадэль 
перакладу павінна прысвойваць ацэнку верагоднасці сказа арыгінала пры ўмове вызначанага сказа 
на мэтавай мове. Тэхналогія статыстычнага перакладу практычна рэалізуецца ў рэжыме навучання і 
рэжыме функцыянавання. Для навучання сістэмы выкарыстоўваецца трэніровачны корпус 
раўналежных тэкстаў, і з дапамогай лінейнага праграмавання шукаюцца такія значэнні табліц 
перакладных адпаведнасцяў, якія максімізуюць верагоднасць уваходнай часткі корпуса пры наяўнай 
іншай частцы паводле абранай мадэлі перакладу. На ўваходнай частцы таго ж корпуса будуецца 
мадэль рускай мовы. Мадэль функцыянавання можа быць апісаная наступным чынам: на аснове 
атрыманых дадзеных для незнаёмага іншамоўнага сказа шукаецца зыходны сказ, які максімізуе 
здабытак  верагоднасцяў, якія прысвойваюцца  мадэллю мовы і мадэллю перакладу.  

У якасці мадэлі мовы ў сістэмах статыстычнага перакладу выкарыстоўваюцца пераважна 
розныя мадыфікацыі n-грамнай мадэлі, якая сцвярджае, што граматычнасць выбару чарговага слова 
пры фарміраванні тэксту вызначаецца толькі тым, якія (n - 1) слоў ідуць перад ім. Верагоднасць 
кожнага n-грама вызначаецца па тым, як ён часта сустракаецца ў трэніровачным  корпусе.  

Вялікую ролю адыгрывае тут паўната трэніровачных карпусоў. У студзені 2008 года 
Еўрапейская Камісія прапанавала распрацоўшчыкам сістэм камп’ютэрнага перакладу бясплатны 
доступ амаль да мільёна перакладзеных сказаў на 22 мовах. Выкарыстанне іх у кантэксце 
адэкватных матэматычных мадэляў моўных працэсаў заклікана істотна павысіць якасць 
разнастайных моўных інструментаў, уключаючы праграмы праверкі граматыкі і арфаграфіі, 
анлайнавыя слоўнікі і аўтаматычныя перакладчыкі. Асабліва карысна гэта для распрацоўшчыкаў 
статыстычнага машыннага перакладу, якім трэба сабраць корпус з тысячы фраз, якія супадаюць  на 
розных мовах, каб затым можна было знайсці найбольш верагодны пераклад любой зададзенай фразы.  

П
ол

ес
ГУ



 136

Выкарыстанне статыстычных метадаў у лексікаграфіі (як двухмоўнай, так і аднамоўнай 
дыяхранічнай)  дае ў распараджэнне лінгвіста іструменты для эфектыўнага пошуку невідавочных 
адпаведнасцяў у вялікіх карпусах тэксту. 

 
МЕСТО КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Козлякова Т.А., ст.преподаватель, 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 
Первые компьютеры появились в начале 50-х годов и по мере того, как они 

совершенствовались, люди, работающие с ними, обрели огромный словесный багаж, который 
широко известен ныне. С начала компьютерной революции конца 80-х годов этот словарный запас и 
новые приращения к нему стали общим достоянием. С этого времени началось образование 
специфического компьютерного сленга. Термин «компьютерный сленг» определяется как слова, 
употребляющиеся только людьми, имеющими непосредственное отношение к компьютерам в 
повседневной жизни, заменяющие профессиональную лексику и отличающиеся разговорной, а 
иногда и грубо-фамильярной окраской. 

В настоящее время большинство компьютерных технологий производится в США, в т.н. 
«Силиконовой долине», и поэтому получают название на английском языке. Когда они попадают в 
страны СНГ, то для их подавляющего большинства не находится эквивалента в русском языке, и 
поэтому русскоязычным специалистам приходится использовать оригинальные термины. 

Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. 
Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых 
говорят в повседневной жизни. Необходимо отметить, что некоторые ученые жаргонизмы относят к 
сленгу, таким образом, не выделяя их как самостоятельную группу, и сленг определяют как особую 
лексику, используемую для общения группы людей с общими интересами. 

Компьютерный сленг – некоторый синтез всех четырех групп. Во-первых, эти слова служат для 
общения людей, объединенных одним родом деятельности – программистов. При этом они 
используются в качестве синонимов к английским профессиональным терминам, отличаясь от них 
эмоциональной окраской. Во-вторых, компьютерный сленг отличается «зацикленностью» на 
реалиях мира компьютеров. Рассматриваемые сленговые названия относятся только к этому миру, 
таким образом, отделяя его от всего остального, и зачастую непонятны людям несведущим. 
Например, не каждому человеку станет понятно выражение «трехпальцевый салют», которое 
обозначает сброс компьютера нажатием клавиш Ctrl-Alt-Delete. В-третьих, в числе этой лексики 
нередки и достаточно вульгарные слова: «групповуха для Винды» (Windows for WorkGroup).  

Пути и способы образования компьютерного сленга весьма разнообразны, но все они сводятся к 
тому, чтобы приспособить английское слово к русскому языку и сделать его пригодным для 
постоянного использования. Основные методы образования сленга: 

– калька – метод, при котором слово заимствуется целиком со своим произношением, 
написанием и значением («device» – «девайс», «hard drive» – «хард драйв», «keyboard» – «киборд»); 

– полукалька – метод, при котором заимствуемое слово подгоняется под нормы фонетики, 
правописания и грамматики русского языка («disc drive» – «дискетник», «CD-ROM» – «сидиромка», 
«to connect» – «коннектится», «BBS (Bulletin Board System)» – «бибиэска»); 

– перевод английского профессионального термина («Windows» – «форточки», «to delete» – 
«сносить», «virus» – «живность»); 

– фонетическая мимикрия – метод, основанный на совпадении семантически несхожих 
общеупотребительных слов и английских компьютерных терминов («jamper» – «джемпер», «share-
ware» – «шаровары», «CorelDraw» – «Король дров»). 

В настоящее время словарь компьютерного сленга насчитывает сравнительно большое 
количество слов. Поэтому компьютерный сленг содержит слова с тождественными или предельно 
близкими значениями — синонимы. Например, можно выделить синонимичный ряд: computer – 
комп – компухтер – цампутер – банка – тачка – аппарат – машина. 

Таким образом, сленг в русском языке является своеобразной «отдушиной», облегчающей 
процесс адаптации англоязычного термина. Сленг помогает ускорить этот процесс в ситуации 
стремительного развития компьютеров, когда язык пытается угнаться за новыми технологиями. В 
этом вопросе русский язык, вне всяких сомнений, находится под непосредственным влиянием 
английского языка. Сленг в большинстве случаев представляет собой английские заимствования или 
фонетические ассоциации, случаи перевода встречаются реже. Существование компьютерного 
сленга позволяет специалистам не только почувствовать себя членами какой-то замкнутой 
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