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Тема 7: ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕЧЕВИЯ СИГНАЛ. 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГРЕШКАТА ПРИ 

РАЗПОЗНАВАНЕ 

1. Характеристики на речевите сигнали 

 Характеристики на контекста при обработване на речевия сигнал 

 Изменения на стила на речевата вълна: 

o Изолирано разпознаване на реч (Isolated speech recognition): Това е 

разпознаване само на отделни думи или кратки фрази. Използва се при 

изготвяне на прототипа на системата за разпознаване; 

o Непрекъснато разпознаване на реч (Continuous speech recognition); 

o Оценка на речта (Rate of speech): Оценката на речта е броят на думите 

продуцирани от един диктор за минута, т.е. (думи / минута). Характерното 

за тази оценка е, че колкото е по-висока тя, толкова по голяма е степента на 

грешка; 

o Сила на речевата вълна: Речта бива три вида шепнене, нормален говор и 

викове. 

 Характеристики на диктора: Всеки диктор (speaker) е уникален и различен. 

Физическите особености на диктора, които влияят върху продуцираната реч, се 

изразяват дължината, ширината и размера на вокалния тракт, пола, възрастта, 

диалекта, здравословното състояние, образуванието и не на последно място 

маниера на говорене. 

 Влияние на околната среда. 

2. Как се пресмята степента на сгрешени думи 

Обикновено се разграничават три вида грешки при разпознаване на реч: 

 Замяна (Substitution): Неправилната дума бива заменена с правилна; 

 Изтриване (Deletion): Правилната дума е била пропусната в изречението при 

неговото разпознаване; 

 Вмъкване (Insertion): Добавена е допълнителна дума в изречението при неговото 

разпознаване. 

Задачата за максималното съответствие на подниза (maximum substring matching problem) 

се състои в съпоставяне на разпознатия брой думи къмто правилния брой думи, и се 

пресметне броят на заменените (Subs), изтритите (Dels), и вмъкнатите (Ins). 

Степента на сгрешени думи (Word Error Rate) се дефинира като: 
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3. Алгоритъм за пресмятане на степента на сгрешени думи (the word 

error rate): 

Стъпка 1: Инициализация 
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Стъпка 2: Итерации (повторения) 
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Стъпка 3: Връщане назад и прекратяване 

Степен на сгрешени думи       
 (   )
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ROC кривата (The receiver operating characteristic – ROC, на български може да се преведе 

като операционна характеристика на приемника) е графика позволяваща оценка на 

качеството на бинарни класификатори, отбелязващи съотношението между отрицателната 

допускана степен (false rejection rate) спрямо отрицателната приемат степен (false 

acceptance rate). 

 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Напишете програмна реализация за определяне на 
степента на грешни думи (the word-error rate). 
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