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Тема 13: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ 

КОРПУСИ ОТ ГОВОРИМА РЕЧ 

 

1. Въведение 
При разработването на лингвистични база данни свързани, трябва да бъдат решени някои 

задачи, зависещи от спецификата на езика. Основният проблем е, че текстът се състои от 

думи, които трябва да бъдат обособени в различни синтактични групи. Друг проблем е, че 

всеки език е уникален, и един корпус за говорима реч, колкото и добре да работи за даден 

език, не може да се използва за други езици. Тези проблеми предизвика различия между 

морфологичните системи (граматика и лексика). 

Лингвистичния корпус е насочен към продуцирани изречения, обособени в текст. Целта му е 

този текст да бъде представен максимално точно, най-често заедно с придружаващата го 

транскрипция. Разработчиците на тези корпуси насочват усилия към описанието и 

представянето на конкретни език, а не към създаването на универсална система за 

разпознаване на какъвто и да било език. 

2. Проектиране и разработване на корпуси за говорима реч 
 Определяне и планиране на характеристиките на корпуса за говорима реч; 

 Решаване на задачите свързани със спецификата на използвания говорим език; 

 Текстова обработка; 

 Подбор на текстове (изречения) за изчитане от дикторите. 

3. Разлика между съществуващи корпуси за говорима реч 
 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Задача 1: Направете доклад за няколко корпуса 
използвани за разпознаване на реч (speech recognition corpus). 
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