Г. Белко
МАШЫННЫ ПЕРАКЛАД НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ
1дэя выкарыстоуваць машыны для перакладу з ’явшася разам з узшкненнем ЭВМ яшчэ у першай палове XX стагоддзя. Першыя сютэмы
машыннага перакладу M ARK i GAT, прадстауленыя у 60-я гады, 6brni
прымггыуным^ а якасць ix перакладу - недастатковай для штодзённага
выкарыстання. Больш за 10 гадоу машынны пераклад заставауся у ценi. Але
з распаусюджаннем персанальных камп’ютарау i ростам мiжнародныx
сувязяу машынны пераклад зноу з ,явiуся на сцэне. У 1980-е гады н астуту
час шырокага практычнага выкарыстання перакладчыцкix сiстэм, а таксама
склауся рынак камерцыйных распрацовак у гэтай галше.
Сёння юнуе некалькi падыходау да машыннага перакладу, аднак найбольш перспектыуным i iнавацыйным лiчыцца нейронны машынны пераклад.
Нейронны машынны пераклад, цi НМП, - гэта адзiн з падыходау да
машыннага перакладу, у яюм выкарыстоуваецца вялiкая штучная нейронная
сетка. Мадэлi НМП выкарыстоуваюць глыбiннае навучанне i назiранне
прыкмет. Для ix працы патрабуецца толькi малая частка памящ у параунаннi
з традыцыйнымi сiстэмамi статыстычнага машыннага перакладу (СМП).
Аднак праграмамi для перакладу ужо шкога не здзiвiць, а якасць
перакладау, асаблiва навукова-тэxнiчныx тэкстау, дауно знаxодзiцца на
дастаткова высокш узроунi. З развщцём сацыяльных сетак з явiлiся новыя
перспектывы у галiне машыннага перакладу. Калi звярнуцца да маулення,
якое выкарыстоуваецца у сацыяльных сетках, узшкае пытанне, цi увогуле
зможа машынны пераклад зайсщ так далёка. Вялжая колькасць запазычаных
слоу, скарачэнняу, размоуных варыянтау, памылак у напiсаннi робяць пера
клад амаль што немагчымым.
З перакладам паведамленняу выкладчыкау сiстэмы машыннага перак
ладу справш ся дастаткова паспяхова. Гэта прамы паказчык таго, што
машынны пераклад можа быць у вялжай ступенi адэкватным толькi для
тэкстау афщыйнага стылю i не падыходзщь для перакладу штодзённага
маулення, напрыклад: Пошарь, плиз, документ, который нам скидывали по
переводу. А то у меня на компе такая свалка, что я ничего найти не могу
‘Poshar, pliz, the document, which we threw off on the translation. And then I have
such a dump on my computer that I can not find anything’ (Google Translate);
‘Rummage around, please, the document which to us was thrown off on the
translation. And I have that on a computer such dump that I can find nothing’
{PROMT).
Машынны пераклад з ’яуляецца перспектыуным наюрункам i развь
ваецца у непасрэдным узаемадзеянш з машинным навучаннем i штучным
штэлектам. Аднак, нягледзячы на тое, што тэксты розных тэматык паспяхова
перакладаюцца ужо сёння, праблема перакладу жывога маулення, а таксама
паэтычных i мастацюх тэкстау застаецца нявырашанай.
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