кантакты
Corpus.by – гэта інтэрнэт-платформа
для апрацоўкі тэкставай і гукавой
інфармацыі, якая ўключае
шматлікія сэрвісы.

Лабараторыя распазнавання
і сінтэзу маўлення
вул. Сурганава, 6
Мінск 220012

БЕЛАРУСЬ
8 (017) 284-27-73
8 (017) 331-84-03 (факс)
www.ssrlab.by
ww.corpus.by

CORPUS.BY

ssrlab221@gmail.com
Галоўная старонка платформы www.corpus.by

Інтэрнэт-платформа
для апрацоўкі тэксту і маўлення

– вольны доступ
– вольнае карыстанне

– розныя мовы
– 5 катэгорый рашэнняў
– адкрыты код
Наведайце corpus.by!
Усе ўведзеныя ў гэтым рэсурсе
даныя будуць выкарыстоўвацца
толькі ў навуковых мэтах для
ўдасканалення алгарытмаў.

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення
АБ’ЯДНАНЫ ІНСТЫТУТ ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ
Будзем радыя атрымаць Вашы заўвагі і прапановы

на corpus.by@gmail.com!
© Лабараторыя 221, АІПІ НАН Беларусі
2012-2018

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

АСНОЎНЫЯ СЭРВІСЫ ПЛАТФОРМЫ WWW.CORPUS.BY
Сінтэзатар маўлення па тэксце

Графічнае адлюстраванне алафонаў і алафонных фраз

Агучаны электронны граматычны слоўнік

Увядзіце алафон ці
алафонную фразу
і атрымайце вынікі
анлайн!

Асцылаграма алафоннай фразы

Фармуе гукавы файл з сінтэзаванай фразай, які
можна праслухаць і захаваць.

Сэрвіс дае карыстальніку інфармацыю,
як правільна пісаць і вымаўляць словы,
а таксама паказвае іх транскрыпцыю.

Паказваюць гук у
графічнай форме.

Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону

Спектраграма алафоннай фразы

Сінтэзатар «Гаворачая галава»
Сінтэзатар «Гаворачая галава»
апрацоўвае тэкст і фармуе відэафайл
з аніміраванай «галавой», якая
вымаўляе ўведзеную фразу.
Карыстальнік можа праглядзець
вынік і захаваць яго.
У будучым сэрвіс дапаможа
ўспрымаць маўленне людзям з
парушэннямі слыху.

Дазваляе атрымаць контур асноўнага тону
маўленчай фразы анлайн.
Сэрвісы для вырашэння розных задач

Вычытка · Пісьменнік · Лінгвіст · Праграміст · Рознае

1. Абрэзка выяў

14. Генератар інфармацыі аб сімвалах

27. Падзел на склады

40. Спецыялізаваны фанетычны слоўнік

2. Агучаны электронны граматычны слоўнік

15. Графічнае адлюстраванне алафонаў

28. Падлік частотнасці n-грам

41. Сінтэзатар «Гаворачая галава»

3. Аналіз эмоцый у маўленні

16. Графічнае адлюстраванне алафонных фраз

29. Падлік частотнасці алафонаў

42. Сінтэзатар маўлення па тэксце

4. Апрацоўка невядомых слоў

17. Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага
тону

30. Падлік частотнасці слоў

43. Такенізатар

18. Гуказапіс

31. Падлік частотнасці сімвалаў

44. Трэніроўка распазнавання маўлення

32. Праверка правапісу

45. Тэматычнае распазнаванне маўлення

33. Праверка правапісу «Ў»

46. Упарадкаванне па алфавіце

34. Праверка сегментацыі маўлення

47. Чытанне RSS

35. Прагназаванне працягласці прамовы

48. Ідэнтыфікатар амографаў

36. Раманізатар

49. Ідэнтыфікатар тэгаў

37. Распазнаванне дыктараў

50. … Дадай сэрвіс для вырашэння сваёй задачы!

5. Апрацоўка табліц
6. Вывучэнне англійскай мовы
7. Вызначэнне мовы

8. Вызначэнне часцін мовы

19. Дэманстрацыйны сэрвіс
20. Дэманстрацыйны сэрвіс Py

9. Генератар алфавітна-прадметнага
паказальніка

21. Дэманстрацыйны сэрвіс з аўтарызацыяй

10. Генератар арфаэпічнага слоўніка

23. Збор тэматычных спісаў

11. Генератар парадыгмы слова

24. Канвертар азбукі Морзэ

12. Генератар спасылак на публікацыі

25. Канвертар раскладкі клавіятуры

13. Генератар транскрыпцый

26. Лематызатар

22. Захаванне зместу інтэрнэт-старонкі

38. Распазнаванне музыкі
39. Расшыфроўка УДК

Праверка правапісу

Правярае правільнасць напісання слоў на беларускай,
англійскай і рускай мовах. Карыстальнік атрымлівае спіс
невядомых сэрвісу слоў і можа выявіць сярод іх
словы з памылкамі.

Дэманстрацыйны сэрвіс

Дэманстрацыйны сэрвіс — адкрыты код, які дазваляе
зацікаўленаму распрацоўшчыку напісаць уласны сэрвіс
для www.corpus.by.

