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Тема: ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОГО 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЦІЛІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКЛАДАННЯ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Мета: ознайомитися з сутністю комп’ютерного перекладання та 

особливостями його застосування для різних текстів 

Перекладання є видом інформаційної діяльності, потреба в якій ніколи 

не скорочується (переклад не буде потрібним тільки за умови вимирання 

людства або створення природної/штучної «світової мови»). Дослідження 

ринку перекладів показали, що обсяг цього ринку збільшується приблизно на 

15% у рік. Усе більша кількість людей зайнята в перекладацькій діяльності. 

Бюджет Європейського Союзу в адміністративній частині на одну третину 

складається з витрат на перекладання: кожен документ зростаючого 

документообігу цього об’єднання має бути офіційно перекладений на всі мови 

співтовариства. Така ж ситуація й в інших багатонаціональних організаціях. 

У загальному обсязі перекладів переважає науково-технічний переклад 

(понад 40 %), далі йдуть комерційні, юридичні, політичні та інші види 

перекладів, і, нарешті, художній переклад (0,3 % від загального обсягу). 

Для багатьох перекладів необхідною умовою є своєчасність і швидкість 

виконання: якщо перекладання наукової статті затримається на кілька років, 

то цінність наукового винаходу або теорії, що в ній запропоновано, можна 

значно утратити. Те ж стосується патентів, ділових матеріалів і деяких інших 

видів перекладу. 

Можна навести таку диференціацію перекладів: 

− інформативний переклад, метою якого є загальне знайомство зі змістом 

тексту іноземною мовою; 

− точний переклад, потрібний для детального знайомства зі змістом; 
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− найточніший, юридично засвідчений переклад для офіційних документів 

і законів. 

Важливо відзначити, що така варіативність перекладів дозволяє тією чи 

іншою мірою використовувати механічні та комп’ютерні можливості для 

полегшення і прискорення процесу перекладання й контролю його якості. 

Таким чином, збільшення обсягів перекладів, які потрібні для 

забезпечення багатомовної комунікації в інформаційному суспільстві з одного 

боку, та розвиток комп’ютерної техніки, її програмного забезпечення й 

прикладної лінгвістики з іншого боку, сприяли розвитку нового наукового 

напрямку — комп’ютерного перекладання. 

Ідея комп’ютерного перекладання, тобто думка доручити машині 

функції перекладача, з’явилася у п’ятдесятих роках XX століття. У 1952 р. 

російсьмовний текст «Величина угла определяется отношением дуги к 

радиусу» («Величина кута визначається відношенням дуги до радіуса») був 

перекладений англійською мовою без участі людини — відбувся так званий 

Джорджтаунський експеримент (в університеті міста Джорджтаун, США), 

який розпочав епоху комп’ютерного перекладання. Під час цього 

експерименту було випробувано процедуру так званого «прямого» машинного 

перекладання, тобто систему перекладання було створено для однієї пари мов; 

словник мав тільки двісті п’ятдесят слів, а граматика складалася з шести 

синтаксичних правил. 

Актуальність автоматизації процесу перекладання продовжує 

залишатися високою внаслідок того, що:  

а) перекладання з однієї мови на другу — єдиний ефективний спосіб 

подолання мовних бар’єрів, оскільки інші способи (упровадження й 

використання універсальної мови типу есперанто, вивчення іноземних мов 

комунікантами тощо) неефективні;  
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б) попит на переклади у світі збільшується в абсолютних і відносних 

пропорціях відповідно тому, як усе більше природних мов залучається до 

світової цивілізації та входить у комунікаційно-інформаційну сферу. 

Засоби комп’ютеризації перекладання (computerized translation tools) 

поділяються на три основні типи (залежно від того, наскільки далекі цілі 

ставлять перед собою розробники), рис. 1. 

 

Рис. 1.  Основні типи засобів комп’ютеризації перекладання 

(computerized translation tools) 

Автоматичні системи КП призначено для здійснення перекладання без 

втручання людини. Це не виключає ані попереднього підготування тексту 

(якщо тільки не йдеться про розмітку меж складників, про зняття різних видів 

омонімії, наприклад, омонімії частин мови, і т.п.), ані пост-редагування. Однак 

весь процес перекладання — з моменту, як уведено вхідний текст, і до 

отримання вихідного тексту — повністю забезпечується самою системою КП 

без будь-якої участі людини, з використанням тільки спеціальних програм, 

великих словників і наборів лінгвістичних правил. Якщо задачі, на розв’язання 

яких претендують ті чи інші засоби комп’ютеризації перекладу, упорядкувати 

за зменшуванням їхньої складності, то задачі КП з’являться на самому початку 

такої шкали. 

Автоматизовані системи КП утворюють два підкласи: системи 

комп’ютерного перекладання за участю людини (ЛМП, human-assisted machine 

translation) і системи звичайного перекладання за участю комп’ютера (МЛП, 

machine-assisted human translation). 
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Про машинний переклад за участю людини говорять відповідно до тих 

систем, у яких перекладання здійснює комп’ютер, але він може на тих чи 

інших етапах цього процесу вступати у взаємодію з людиною-редактором 

(human monitor). А звичайне перекладання за участю комп’ютера має місце в 

тих випадках, коли саме людина перекладає (у режимі «он-лайн»), але в деяких 

заздалегідь обумовлених ситуаціях вона може звертатися за допомогою до 

комп’ютера. Етап попереднього підготування тексту в системах ЛМП 

(особливо звичайного перекладу за участю комп’ютера) найчастіше відсутній 

(система не потребує допомоги людини — навпаки, ця її роль полягає в 

наданні йому допомоги). Зате постредагування в них, як правило, цілком 

доречне. 

Звертання до термінологічних банків даних (ТБД) відбувається 

найчастіше не під час самого процесу перекладання (перекладач не 

обов’язково працює в режимі «он-лайн»), а ще до початку перекладання. 

Більш того, до банку даних може в принципі не передбачатися доступу в 

режимі «он-лайн» — він може застосовуватися тільки для підготування 

друкованих глосаріїв за відповідними предметними галузями. 

ТБД включає, звичайно, тільки технічну термінологію. Основна 

перевага ТБД полягає не в тому, що він автоматизований (навіть у режимі «он-

лайн» пошук слів у ньому відбувається не з більшою швидкістю, ніж під час 

користування звичайним словником), а в тому, що він містить усі найсвіжіші 

дані: технічна термінологія постійно змінюється, а паперові словники ще до 

того часу, як виходять друком, встигають значною мірою застаріти. Крім того, 

ТБД може перевершувати такі словники за обсягом, оскільки в його складанні 

може брати активну участь більша кількість фахівців, навіть усі його 

користувачі. 

Практичні цілі процесу перекладання науково-технічної інформації 
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Говорячи про практичні цілі, на які може бути зорієнтований переклад, 

слід розмежовувати насамперед такі два завдання, як збирання інформації та 

її поширення. 

Якби була можливість отримувати переклади дуже швидко і за невелику 

плату, то — у межах тієї тематики, з якої користувач є фахівцем, — для 

збирання інформації достатньо було б і низькоякісних перекладів, щоб 

зрозуміти хоча б загальний зміст тексту. Користувач міг би принаймні 

визначитися, чи варто витрачати ще сили та кошти на більш ретельний 

переклад тих же текстів. 

Класичним же випадком перекладання з метою поширення інформації є 

його використання під час експорту техніки: якщо промислова фірма 

зацікавлена у продажу своєї продукції за межами своєї країни, їй, звичайно, 

доводиться надавати покупцеві документацію тією мовою, якій він надає 

перевагу. Тексти, призначені для поширення інформації стосовно експорту, 

повинні перекладатися дуже ретельно. Кваліфікованих же перекладачів 

технічних текстів знайти важко, працюють вони повільно (перекладаючи в 

середньому від 4 до 6 сторінок на день), і вартість їхньої роботи дуже висока. 

Інтерес до КП багато в чому може бути викликаний саме перспективою його 

застосування для прискорення процесу поширення інформації. 

Хоча переклад літературних творів — це теж окремий випадок 

поширення інформації, попит на комп’ютерний переклад художньої 

літератури практично відсутній на відміну від сфери технічного перекладу. 

Попит же на комп’ютерний переклад технічних текстів приголомшує вже 

самим обсягом необхідних перекладів; до того ж величезні труднощі 

спричиняються потребою постійно накопичувати лише актуальну технічну 

термінологію. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
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Виконайте переклад тексту, поясніть в чому різниця ручного та 

машинного перекладу. Визначте слова, які можна замінити синонімами, 

як зміниться зміст тексту? 

The United States is the world's greatest economic power, measured in terms 

of gross national product (GNP). The nation's wealth is partly a reflection of its rich 

natural resources and its enormous agricultural output, but it owes more to the 

country's highly developed industry. Despite its relative economic self-sufficiency 

in many areas, the United States is the most important single factor in world trade 

by virtue of the sheer size of its economy. Its exports and imports represent major 

proportions of the world total. The United States also impinges on the global' 

economy as a source of and as a destination for investment capital. 

The country continues to sustain an economic life that is more diversified than 

any other on Earth, providing the majority of its people with one of the world's 

highest standards of living. 

 


