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Раскрыты парадак якаснай вычыткі аб’ёмнага тэксту на беларускай мове, спосаб 

генерацыі алфавітна-прадметнага паказальніка, а таксама спосаб генерацыі 

транскрыпцыі для беларускай мовы, які лёг у аснову «Арфаэпічнага слоўніка беларускай 

мовы», упершыню выдадзенага ў 2017 годзе. 

 

Уводзіны 

 

Сёння правільная моўная практыка важная для тых, хто ў прафесійнай дзейнасці 

штодзённа карыстаецца вуснай і пісьмовай формамі літаратурнай мовы: настаўнікі, 

выкладчыкі, супрацоўнікі рэдакцый і выдавецтваў, прадстаўнікі інтэлігенцыі. 

Арфаграфічная і арфаэпічная правільнасць тэксту і маўлення — умова якаснай 

апрацоўкі інфармацыі і правільнага функцыянавання камп’ютарных сістэм пры 

чалавекамашынных камунікацыях. 

 

1. Генерацыя тэкстаў вялікага памеру на беларускай мове 

 

1.1. Генерацыя транскрыпцыі 

 

Перакрыжаванне інтарэсаў вучоных філалагічнага і тэхнічнага профілю ў сферы 

камп’ютарнай лінгвістыкі выглядае ўзаемадапаўняльным і перспектыўным. Дзякуючы 

аб’яднанню камп’ютарных тэхналогій і лінгвістычнай базы за кароткі час супрацоўнікам 

АІПІ НАН Беларусі ўдалося стварыць алгарытм канвертавання электроннага 

арфаграфічнага запісу беларускіх слоў у фанетычную транскрыпцыю ў адпаведнасці з 

нормамі сучаснага беларускага маўлення. 

Вынікам працы стаў электронны арфаэпічны слоўнік беларускай мовы, рэалізаваны 

як анлайн-сэрвіс «Генератар арфаэпічнага слоўніка» [1], змешчаны на інтэрнэт-

платформе для апрацоўкі тэксту і маўлення www.corpus.by. Сэрвіс пераўтварае зыходныя 

дадзеныя ў транскрыбіраваны выгляд: на выхадзе апрацоўкі даецца кірылічная 

транскрыпцыя слова, якая адлюстроўвае яго правільнае вымаўленне. Знешні інтэрфейс і 

вынікі працы сэрвіса паказаны на мал. 1. 

 



 
Мал. 1. Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса «Генератар арфаэпічнага слоўніка» 

 

Сістэма аўтаматызаванай генерацыі транскрыпцыі дазволіла значна скараціць працу 

па стварэнні «Арфаэпічнага слоўніка беларускай мовы» [2], даючы дакладны вынік 

больш чым у 98 % выпадкаў, а таксама аднастайна рэалізаваць канцэптуальную аснову 

слоўніка, які мае каля 117 000 загалоўных артыкулаў. 

 

1.2. Генерацыя алфавітна-прадметнага паказальніка 

 

Іншы від генерацыі тэксту дае сэрвіс «Генератар алфавітна-прадметнага 

паказальніка» [3]. Ён быў распрацаваны для генерацыі алфавітна-прадметнага 

паказальніка (АПП) выдання «Універсальная дзесятковая класіфікацыя» [4]. Сэрвіс 

фармуе спіс стоп-слоў (слоў, якія не з’яўляюцца семантычна істотнымі для АПП) і спіс 

індэксаў класаў, якія не павінны фігураваць у АПП. Далей сэрвіс прыводзіць астатнія 

словы да пачатковай формы, фільтруе іх паводле часціны мовы праз падключаны да 

сэрвіса слоўнік беларускай мовы і сартуе выніковы спіс паводле алфавіту з захаваннем 

адпаведнасці «слова-індэкс». 

 

2. Вычытка тэксту вялікага памеру на беларускай мове 

 

Супрацоўнікамі АІПІ НАН Беларусі таксама распрацавана методыка вычыткі 

тэксту вялікага памеру на беларускай мове. Для атрымання арфаграфічна правільнага 

тэксту неабходна яго апрацаваць праз чатыры анлайн-сэрвісы, размешчаныя на 

платформе www.corpus.by. Парадак працы з кожным сэрвісам наступны: неабходна 

ўставіць тэкст у поле ўводу, абраць тыя ці іншыя наладкі, націснуць кнопку атрымання 

вынікаў. Па выніках апрацоўкі тэксту кожным сэрвісам карыстальнік павінен 

праглядзець атрыманыя вынікі і ўнесці ў тэкст адпаведныя праўкі. 

 

2.1. Вычытка тэксту праз сэрвіс «Падлік частотнасці сімвалаў» 

 

Першым этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Падлік частотнасці 

сімвалаў» [5]. Гэты сэрвіс прадэманструе спіс усіх сімвалаў, знойдзеных у тэксце, і 



дазволіць выявіць і выправіць іх памылковае выкарыстанне. Знешні інтэрфейс і вынікі 

працы сэрвіса паказаныя на мал. 2. 

 

 
Мал. 2. Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса «Падлік частотнасці сімвалаў» 

 

Напрыклад, сэрвіс паказвае колькасць выкарыстаных дужак, і калі колькасць 

левых і правых дужак не супадае, то, хутчэй за ўсё, у тэксце ёсць пунктуацыйныя 

памылкі. Таксама праз сэрвіс можна ўбачыць наяўнасць дэфісаў, слэшаў, розных відаў 

двукоссяў і працяжнікаў. 

 

2.2. Вычытка тэксту праз сэрвіс «Праверка правапісу» 

 

Другім этапам будзе вычытка праз сэрвіс «Праверка правапісу» [6]. Сэрвіс 

правярае правільнасць напісання слоў паводле слоўнікаў і паказвае ўжыванне лацінскіх 

сімвалаў у кірылічным тэксце. Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса паказаныя на 

мал. 3. 

 



 
Мал. 3. Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса «Праверка правапісу» 

 

Пры праверцы правапісу сэрвіс выкарыстоўвае паняцце «невядомае слова». У 

гэтую катэгорыю трапляюць усе словы, не знойдзеныя ў слоўніках, падключаных да 

сэрвіса. Невядомыя словы выводзяцца ў выглядзе спісу з магчымасцю адзначыць 

правільнасць напісання кожнага з іх і пабачыць кантэкст выкарыстання. Слова, 

напісанае з памылкай ці абдрукоўкай, відавочна адсутнічае ў слоўніках і будзе 

выведзена ў спісе невядомых. 

Таксама пад катэгорыю невядомых пападаюць правільна напісаныя словы, якія 

папросту адсутнічаюць у слоўніках, таму сэрвіс дае магчымасць ігнараваць пэўныя 

словы. Гэтая функцыя патрэбна пры вычытцы буйнога вузкаспецыяльнага тэксту, 

напрыклад, [7]. Спецыяльную тэрміналогію і імёны ўласныя, якіх відавочна не будзе ў 

слоўніках сэрвіса, можна ўвесці ў поле «Ігнараваць словы». Такім чынам яны не 

пападуць пад катэгорыю невядомых, а спіс вынікаў значна скароціцца і стане 

прасцейшым для прагляду.  

Калі ж у словах кірылічнага напісання ёсць візуальна аднолькавыя лацінскія 

сімвалы (/а/, /і/, /с/ і г. д.), то тэкст будзе ў далейшым паўсюль апрацоўвацца 

недакладна, таму такія сімвалы неабходна выявіць з дапамогай гэтага сэрвіса і замяніць 

кірылічнымі. Словы і з кірылічнымі, і з лацінскімі сімваламі выводзяцца ў асобным 

выніковым полі. 

 

2.3. Вычытка тэксту праз сэрвіс «Праверка правапісу “Ў”» 

 

Трэці этап — праверка правапісу літары «Ў» [8]. Алгарытм сэрвіса шукае сімвалы 

/у/, /ў/, /У/, /Ў/, аналізуе папярэднюю літару ці знак прыпынку і правярае правільнасць 

ужывання гэтых сімвалаў. Па выніках апрацоўкі неабходна прагледзець спіс месцаў, 

дзе сэрвіс прапануе спраўдзіць ужыванне «у» і «ў». Знешні інтэрфейс і вынікі працы 

сэрвіса паказаны на мал. 4. 

 



 
Мал. 4. Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса «Праверка правапісу “Ў”» 

 

Сэрвіс таксама мае поле «Выключэнні», дзе змяшчаюцца актуальныя выключэнні 

з правілаў правапісу літары «ў». Поле можна рэдагаваць: выдаляць уведзеныя па 

змаўчанні і дадаваць неабходныя карыстальніку выключэнні. 

 

2.4. Вычытка тэксту праз сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў» 

 

Чацвёртым этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў» [9]. 

Сэрвіс паказвае карыстальніку амографы — словы, якія маюць аднолькавае напісанне і 

рознае вымаўленне, напрыклад, му́зыка і музы́ка. Знешні інтэрфейс і вынікі працы 

сэрвіса прадстаўлены на мал. 5. 

 

 
Мал. 5. Знешні інтэрфейс сэрвіса «Ідэнтыфікатар амографаў» 

 



Неабходна ўважліва праглядзець спіс знойдзеных амографаў і прыняць рашэнне, у 

якіх словах-амографах у тэксце трэба пазначыць націск. 

Выкананне ўсіх этапаў гэтай методыкі дазваляе атрымаць арфаграфічна правільны 

тэкст на беларускай мове (методыка не ахоплівае пунктуацыйны і сінтаксічны раздзелы 

граматыкі). Таксама дадзены парадак вычыткі апрабаваны ў шматлікіх праектах 

лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення: методыкай вычытаны «Новы Запавет і 

Прыповесці» (2016) [7], «Універсальная дзесятковая класіфікацыя» (2016) [4]. 

Сэрвісы і парадак вычыткі знаходзяцца ў стане пастаяннай дапрацоўкі і 

ўдасканалення, таму распрацоўшчыкі вітаюць заўвагі і прапановы на e-mail: 

ssrlab221@gmail.com. 

 

Заключэнне 

 

Такім чынам, аўтаматызацыя лінгвістычных працэсаў дазваляе ўтвараць 

універсальныя праграмныя прадукты, якія акумулююць і захоўваюць лексіку і 

фанетыку беларускай мовы, а таксама спрыяюць распаўсюджанню беларускай мовы ў 

прыкладных сістэмах. 
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