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РЭДАГАВАННЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МАСІВАЎ ТЭКСТАЎ 

НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ З ВЫКАРЫСТАННЕМ  

КАМПʼЮТАРНА-ЛІНГВІСТЫЧНЫХ СЭРВІСАЎ  

ПЛАТФОРМЫ WWW.CORPUS. BY 
 

Укараненне беларускай мовы ў інфармацыйныя тэхналогіі, стварэнне 

электронных слоўнікаў і новых праграм для апрацоўкі менавіта беларускай 

мовы на сённяшні дзень з’яўляецца актуальнай задачай і не страціць сваёй 

актуальнасці, дзякуючы пастаяннаму пашырэнню ролі камп’ютарных 

тэхналогій у жыцці чалавека. Дадзены артыкул прысвечаны апісанню 

методыкі рэдагавання электронных масіваў тэкстаў на беларускай мове з 

выкарыстаннем сэрвісаў, распрацаваных лабараторыяй распазнавання і 

сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. Гэтыя сэрвісы размешчаны на платформе 

www.Corpus.by [1] (малюнак 1) і маюць мэту, вырашаць падзадачы сістэм 

сінтэзу і распазнавання маўлення. Але ў той жа час дадзеныя сэрвісы могуць 

выкарыстоўвацца для вырашэння праблем лексікаграфічнага і граматычнага 

характару ў працы з тэкстамі. 

 
Мал. 1. Галоўная старонка інтэрнэт-рэсурсу www.Corpus.by 

 



Дадзеная методыка складаецца з 4 этапаў, але аўтары лічаць вартым 

адзначыць, што алгарытм можа дапаўняцца іншымі этапамі ў залежнасці ад 

пастаўленых задач. 

Першым этапам вычыткі з’яўляецца сімвальная апрацоўка тэксту праз 

сэрвіс «Інфармацыя аб сімвалах» [2] (малюнак 2), які паказвае статыстыку 

ўжывання сімвалаў, што выкарыстаны ў тэксце. Гэта дазваляе выявіць і 

выправіць памылковае ўжыванне тых ці іншых сімвалаў, што паляпшае 

далейшую працу з тэкстам і робіць больш карэктнай яго далейшую 

апрацоўку іншымі сэрвісамі, якія працуюць толькі з абмежаваным наборам 

сімвалаў. Варта адзначыць важнасць гэтага сэрвісу для праверкі пунктуа-

цыйных памылак, так як ён паказвае колькасць парных сімвалаў (напрыклад, 

дужак, двукоссяў): несупадзенне колькасці адпаведных левых і правых 

сімвалаў паказвае на пунктуацыйную памылку. Таксама праз сэрвіс можна 

праверыць выкарыстанне кароткіх і доўгіх працяжнікаў і дэфісаў, слэшаў, 

розных відаў двукоссяў і інш. 

Для рэдагавання тэкстаў на беларускай мове другім этапам з’яўляецца 

праверка правапісу «ў». Для гэтай мэты распрацаваны адмысловы сэрвіс 

«Праверка правапісу “ў”» [3]. Алгарытм сэрвісу працуе наступным чынам: 

адбываецца пошук усіх літар «у» і «ў» іаналізуецца папярэдні сімвал, асобна 

разглядаюцца вялікія літары «Ў», словы, што сканчваюцца на «-ум» і «-ус» і 

некаторыя іншыя выпадкі. Такім чынам, сэрвіс аўтаматычна аналізуе тэкст на 

падставе некалькіх простых правіл без выкарыстання слоўнікаў і спісаў 

выключэнняў. Пры такім алгарытме праверкі правапісу сэрвіс выдае толькі 

рэкамендацыі, а канчатковае рашэнне павінна заставацца за карыстальнікам 

сэрвісу. Прыклад працы сэрвісу прадстаўлены на малюнку 3. 

 





Мал. 2. Вынікі працы сэрвісу «Інфармацыя аб сімвалах» 

 
Мал. 3. Вынікі працы сэрвісу «Праверка правапісу “ў”» 

 

Трэцім этапам з’яўляецца паслоўная апрацоўка тэксту. З дапамогай 

сэрвісу «Праверка правапісу» ў тэксце адбываецца пошук слоў, якія 

адсутнічаюць у слоўніках [4]. На сённяшні дзень сэрвіс аналізуе тэксты на 

падставе наступных слоўнікаў: 



– «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. 

Словазмяненне» / пад рэд. М.В. Бірылы. — Мінск, 1987; 

– «Слоўнік беларускай мовы» / навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. 

— Мінск, 2012. 

Невядомыя сэрвісу словы выводзяцца ў выглядзе спісу з прыкладамі 

кантэксту. Калі карыстальнік лічыць, што пэўнае слова з гэтага спісу не мае ў 

сабе памылкі, то ён можа адзначыць гэта слова, як вядомае. Таксама 

карыстальнік можа ўвесці ў адмысловае акно спіс слоў, якія не патрэбна 

правяраць. Гэта могуць быць словы з аўтарскім правапісам, правапісам па 

старых нормах, імёны ўласныя і г.д. Прыклад працы сэрвісу паказаны на 

малюнку 4. 

 
Мал. 4. Вынікі працы сэрвісу «Праверка правапісу» 

 

Чацвёртым этапам вычыткі тэкстаў пры дапамозе сэрвісаў 

www.Сorpus.by можа быць складанне слоўніка-частотніка па тэксце. Гэту 

задачу можна вырашыць пры дапамозе сэрвісу «Частотнасць слоў» [5]. Пасля 

апрацоўкі тэксту карыстальнік можа пабачыць усе ўжытыя ў ім словыі 

частату іх ужывання (карыстальнік можа вызначыць колькасць кантэкстаў, 

якую выведзе сэрвіс насупраць кожнага слова). Гэты сэрвіс дапаможа 

паскорыць стылістычную вычытку, так як карэктар будзе бачыць ці ў 

правільным значэнні выкарыстоўваецца тое ці іншае слова. Карыстальнік 

можа таксама скарыстацца полем «Шукаць толькі наступныя словы». Сэрвіс 

«Частотнасць слоў» накіраваны на вырашэнне многіх лінгвістычных задач і 

можа працаваць з любой мовай, дакладней з любой сістэмай сімвалаў. На 

малюнку 5 прадстаўлена пачатковая старонка сэрвісу. 



 
Мал. 5. Знешні інтэрфейс сэрвісу «Частотнасць слоў» 

 

Для зняцця шматзначнасці слоў у тэкстах можа быць выкарыстаны 

сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў» [6], які паслоўна праглядае тэкст на 

наяўнасць некалькіх спосабаў прачытання таго ці іншага слова паводле 

інфармацыі, змешчанай у слоўніках. Прыклад працы сэрвісу прадстаўлены на 

малюнку 6. 

Такім чынам сэрвісы Інтэрнэт-платформы www.Corpus.by могуць 

вырашаць задачы, якія патрабуюць пасімвальнай, паслоўнай і слоўнікавай 

апрацоўкі тэкстаў. 

Варта адзначыць, што гэтым інтэрнэт-рэсурс не абмяжоўваецца і 

таксама вырашае задачы, якія паўстаюць пры распрацоўцы праграм для 

распазнавання і сінтэзу маўлення: 

– пераўтварэнне арфаграфічнага тэксту ў фанетычную транскрыпцыю; 

– сінтэз маўлення па тэксце; 

– запіс маўлення ў гукавыя файлы; 

– зручны анлайн доступ да лінгвістычных рэсурсаў. 

 

http://ssrlab.by/archives/category/text-to-speech/developing-tts/orthographic-text-conversion-into-phonemic-and-prosodic-transcription
http://ssrlab.by/archives/category/text-to-speech/developing-tts/transcription-conversion-into-speech-signal
http://ssrlab.by/archives/category/text-to-speech/developing-tts/linguistic-and-acoustic-resources-tts


 
Мал. 6.  Вынікі працы сэрвісу «Ідэнтыфікатар амографаў» 

 

У заключэнне лічым вартым падсумаваць перавагі сэрвісаў Інтэрнэт-
платформы www.Corpus.by. Яны зніжаюць верагоднасць з'яўлення звычай-
ных абдруковак у тэксце, значна скарачаюць час працы карэктара/рэдактара, 
дапамагаюць уніфікаванню выкарыстоўваемых у тэксце сімвалаў, 
стылістычнаму рэдагаванню лексікі, працуюць з вялікімі аб'ёмамі тэкстаў. 
Сэрвісы знаходзяцца ў пастаяннай распрацоўцы, і карыстальнікі маюць 
магчымасць напісаць пра памылку ці недахоп таго ці іншага сэрвісу. 
Дзякуючы гэтаму, пастаянна ўдасканальваюцца алгарытмы і лінгвістычныя 
рэсурсы [7]. 
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