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АНАЛІЗ ПАМЫЛАК ВЫХОДНЫХ ДАНЫХ
ІНТЭРНЭТ-СІНТЭЗАТАРА БЕЛАРУСКАГА
І РУСКАГА МАЎЛЕННЯ ПА ТЭКСЦЕ
Сінтэз маўлення па тэксце з’яўляецца асобнай сферай апрацоўкі
натуральнай мовы. Машына агучвае тэкст з правільна размечаным
вымаўленнем, інтанацыяй, хуткасцю і г.д. [1]. Сінтэз вуснага маўлення– гэта
пераўтварэнне загадзя невядомай тэкставай інфармацыі ў маўленне (малюнак
1) [2].
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Мал. 1. Агульнаясхема працэсу сінтэзу маўлення па тэксце
Тэхналогія сінтэзу вуснага маўлення шырока прымяняецца для людзей,
якія маюць праблемы са зрокам. Для ўсіх астатніх яна стварае новыя
магчымасці для зручнага карыстання тэхнікай і значна зніжае нагрузку на
зрок, на нервовую сістэму, дазваляе задзейнічаць слыхавую памяць.
Любы электронны тэкст складаецца са слоў, раздзеленых прабеламі і
знакамі прыпынку. Вымаўленне слоў залежыць ад іх размяшчэння ў сказе, а
інтанацыя фразы — ад знакаў прыпынку і, што вельмі важна, ад сэнсу слова.
Для таго каб сінтэзаванае маўленне гучала натуральна, неабходна дакладна
вырашыць цэлы комплекс задач, звязаных з забеспячэннем натуральнасці
голасу на ўзроўні плаўнасці гучання і інтанацыі, з правільнай расстаноўкай
націскаў, расшыфроўкай скарачэнняў, лічбаў, абрэвіятур і спецыяльных
знакаў з улікам асаблівасцей граматыкі і беларускай, і рускай моў.
У Лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага
інстытута праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі былі
распрацаваны тры тыпы сінтэзатара беларускага і рускага маўлення па
тэксце: сінтэзатар маўлення для стацыянарных платформ, сінтэзатар
маўлення для мабільных платформ, сінтэзатар маўлення для Інтэрнэта [3].
Найлепшым (па сваёй функцыянальнай якасці) можна лічыць стацыянарны
сінтэзатар, бо ў ім добра рэалізаваны блок тэкставай апрацоўкі.
Распрацаваныя алгарытмы лінгвістычнай апрацоўкі лікаў у парадкавыя і
колькасныя лічэбнікі і іх мадыфікацыі дазваляюць агучваць абазначэнні

розных тыпаў. Яны, у адрозненне ад існуючых, улічваюць словазмяненне
парадкавых лічэбнікаў паводле роду, ліку, склону і дазваляюць павысіць
натуральнасць сінтэзаванага маўлення.
Сінтэзатар маўлення для мабільных платформ з распрацаваным метадам расстаноўкі націскаў слоў, які ўлічвае эўрыстычныя і статыстычныя
характарыстыкі націску, можа выкарыстоўвацца на большасці мабільных
тэлефонаў, не выключаючы і прыстасаванні на платформах IOS і Android.
Сістэма сінтэзу маўлення для Інтэрнэта рэалізаваная на скрыптавай
мове праграмавання PHP. Карыстальнік можа ў любы час зайсці на сэрвіс
Сінтэз маўлення па тэксце сайту www.corpus.by/tts3і сінтэзаваць маўленчае
паведамленне для любога свайго тэксту на адпаведнай мове. Сінтэзатар
выкарыстоўвае слоўнікавую базу беларускай мовы (паводле публікацый
«Слоўнік беларускай мовы», пад рэд. М.В. Бірылы, 1987; «Слоўнік
беларускай мовы», навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак, 2012), рускай
мовы (паводле публікацыі «Грамматический словарь русского языка:
Словоизменение», А.А. Зализняк, 1980) і, акрамя гэтага, яшчэ адзін асобны
слоўнік, што пастаянна папаўняецца новымі словамі з ужо прастаўленымі
націскамі і вызначанымі часцінамі мовы ў залежнасці ад таго, калі
карыстальнікі генерыруюць беларускае ці рускае маўленне.
Эфектыўнасць, якасць і дакладнасць працы сінтэзатара маўлення па
тэксце залежыць ад аператыўнага рэагавання на ўзнікаючыя праблемы як з
боку праграмістаў-распрацоўшчыкаў, так і экспертаў па апрацоўцы
выходных даных — камп’ютарных лінгвістаў. У прыватнасці, праграмісты
ўносяць праўкі непасрэдна ў праграмны код сінтэзатара ў адпаведнасці з
рэкамендацыямі лінгвістаў.
Працэс працы з Інтэрнэт-сінтэзатарам маўлення па тэксце, а таксама
экспертная апрацоўка яго выходных даных прадстаўлены ў выглядзе схемы
на малюнку 2.
У табліцы 1 прыведзена апісанне найбольш сур’ёзных моўных памылак
і недакладнасцей, якія сустракаюцца падчас апрацоўкі, з непасрэднымі
прапановамі спосабаў іх выпраўлення і адпаведнымі прыкладамі, у табліцы 2
— агульная статыстыка па ўжо апрацаваных памылках. Для кожнай
знойдзенай памылкі быў вызначаны яетып: лексічная (Л), пунктуацыйная
(П), арфаэпічная (АЭ),сінтаксічная (С), акцэнталагічная (А), марфалагічная
(М), арфаграфічная (АГ), словаўтваральная (СЛ), фразеалагічная
(Ф),стылістычная (СТ) [4].

Малюнак 2. Схема працы з Інтэрнэт-сінтэзатарам маўлення па тэксце
і экспертная апрацоўка выходных даных
Табліца 1
Памылкі і недакладнасці, якія сустракаюцца ў выходных даных працэса
генерацыі беларускага і рускага маўлення па тэксце
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Табліца 2
Агульныя статыстычныя даныя па памылках Інтэрнэт-сінтэзатара
беларускага і рускага маўлення па тэксце
Апісанне
Колькасць
апрацаваных
інфармацыйных
паведамленняў аб памылках (мэйлы)
Згрупавана памылак
Прыкладная колькасць усіх непасрэдна выяўленых
памылак:
• паўзы (p)
• выпраўленыя моўныя памылкі і недакладнасці
• нявыпраўленыя моўныя памылкі і недакладнасці

Даныя
каля 115
10 тыпаў
каля 8500
каля 160
каля 7500
каля 840

Неабходна адзначыць, што для апісання і прымянення якасных метадаў
і спосабаў эфектыўнага вырашэння праблем генерацыі маўленчых
паведамленняў па тэксце можна паспяхова выкарыстоўваць праграмны

лінгвістычны сродак NooJ [5] або іншыя праграмы аналізу і лінгвістычнай
апрацоўкі тэкстаў [6].
Такім чынам, працэс пастаяннага дэталёвага аналізу моўных памылак у
выходных даных сінтэзатара беларускага і рускага маўлення па тэксце, іх
паслядоўнае выпраўленне праз унясенне правак у праграмны код і
лінгвістычныя рэсурсы дае магчымасць значнага павышэння эфектыўнасці
працы дадзенага сінтэзатара.
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