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АНАТАЦЫЯ 

Качан Я.С. Стварэнне мноства маўленчых фраз для тэставання сістэм 

сінтэзу маўлення па тэксце. Магiстарская дысертацыя / Мiнск: БДУ, 2016. – 95 

c. 

Магістарская дысертацыя складаецца з уводзін, агульнай 

характарыстыкі працы, трох глаў (17 раздзелаў), заключэння і 

бібліяграфічнага спісу. Кожная глава суправаджаецца кароткім апісаннем 

напачатку і высновамі ў канцы. У тэксце размешчана 81 малюнак, 17 табліц. 

Поўны аб’ём працы складае 95 старонак друкаванага тэксту.  

Магістарская праца прысвечана разгляду тэарэтычных і практычных 

аспектаў функцыянавання сінтэзатара маўлення па тэксце (СМТ). Складаецца з 

трох глаў. Першая глава аглядае існуючыя напрацоўкі па сістэмах сінтэзу 

маўлення па тэксце і праграмнае забеспячэнне і лінгвістычныя рэсурсы для 

карэктнай працы асобных працэсараў СМТ   лабараторыяй распазнавання і 

сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі. Таксама апісваюцца падыходы да 

тэставання СМТ. У другім раздзеле апісваецца працэс распрацоўкі 

лінгвістычных рэсурсаў для атрымання аўтаматычнай транскрыпцыі тэкстаў на 

рускай і англійскай мовах, распісаная методыка тэставання сэрвісу “Генератар 

транскрыпцыі”. У трэцім раздзеле апісваюцца працэс стварэння і папаўнення 

спіса мноства маўленчых фраз для тэставання фанетычнага і тэкставага 

працэсараў, таксама методыка выпраўлення правілаў працы фанетычнага 

працэсара СМТ па тэкставых мноствах на беларускай мове. Падсумавана 

ацэнка якасці працы фанетычгага працэсара СМТ.  

  



АННОТАЦИЯ 

Качан Я.С. Создание множества речевых фраз для тестирования систем 

синтеза речи по тексту. Магистерская диссертация / Минск: БГУ, 2016. - 95 c. 

Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 

работы, трех глав (17 разделов), заключения и библиографического списка. 

Каждая глава сопровождается кратким описанием  в начале и выводами в 

конце. В тексте расположены 81 рисунок, 17 таблиц. Полный объем работы 

составляет 95 страниц печатного текста. 

Магистерская работа посвящена рассмотрению теоретических и 

практических аспектов функционирования систем синтеза речи по тексту 

(СРТ). Состоит из трех глав. Первая глава рассматривает имеющиеся наработки 

по системам синтеза речи по тексту, программное обеспечение и 

лингвистические ресурсы для корректной работы отдельных процессоров СРТ 

лабораторией распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН Беларуси. Также 

описываются подходы к тестированию СРТ. Во втором разделе описывается 

процесс разработки лингвистических ресурсов для получения автоматической 

транскрипции текстов на русском и английском языках, расписанна методика 

тестирования сервиса "Генератор транскрипции". В третьем разделе 

описываются процесс создания и пополнения списка множества речевых фраз 

для тестирования фонетического и текстового процессоров, также методика 

исправления правил функционирования фонетического процессора СМТ по 

текстовых множествах на белорусском языке. Дана оценка качества работы 

фанетычгага процессора СМТ. 

  



ANNOTATION 

Kachan Y.S. Creating a set of phrases for testing text-to-speech systems. 

Master's thesis / Minsk: BSU, 2016. - 95 c. 

Master's thesis consists of  introduction, general characteristics of the work, 

three chapters (17 chapters), conclusions and bibliography. Each chapter is 

accompanied by a brief description at the beginning and at the end of the 

conclusions. The text contains 81 figures, 17 tables. The total work is 95 pages of 

printed text. 

Master's thesis is devoted to theoretical and practical aspects of the text-to-

speech systems (TTS). It consists of three chapters. The first chapter describes 

existing developments in text-to-speech systems, software and linguistic resources 

for the correct operation of individual processors TTS of speech synthesis and 

recognition laboratory UIIP NASB. It also depicts the approach for testing TTS. 

The second chapter describes the development of linguistic resources for automatic 

transcription of texts in the Russian and the English languages, the method of 

testing online service "Transcription Generator". The third chapter describes the 

process of creating and updating a list of phrases for testing phonetic and text 

processors, also the method of correcting common rules of functioning TTS 

phonetic processor in the Belarusian language. The estimation of the quality of 

work TTS is also noted. 


