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Uvod 
Govorna zbirka SOFES (angl. Spoken Flight Enquiries in Slovenian) je zbirka prepisanih zvočnih 
posnetkov govornih poizvedovanj po letalskih informacijah v slovenščini. Zbirka SOFES je zgrajena 
na osnovi govorne zbirke GOPOLIS [1, 2], ki so jo sodelavci  Laboratorija za umetno zaznavanje, 
sisteme in kibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pridobili in uredili že v 
letih 1996-1998. Prvotni namen zbirke GOPOLIS je bil razvoj samodejnega sistema za vodenje 
govorjenega dialoga z uporabniki, ki telefonsko poizvedujejo po letalskih informacijah. Njena 
vsebina pa je govorno dovolj raznovrstna, da omogoča razvoj tudi bolj splošnih akustičnih modelov 
govorjene slovenščine, ki so ključna sestavina različnih govornih tehnologij, kot so razpoznavalniki 
in sintetizatorji govora ter biometrični razpoznavalniki govorcev.  

Govorni posnetki v izvirni zbirki GOPOLIS so dveh različnih kakovosti. Posnetki višje kakovosti so 
bili pridobljeni z uporabo kakovostnega naglavnega mikrofona in z neposrednim zajemom govornih 
signalov prek računalniškega zvočnega vmesnika. Posnetki nižje kakovosti pa so bili pridobljeni z 
uporabo navadnega analognega telefona in z zajemom govornih signalov prek stacionarne 
telefonske zveze. Posnetki dveh kakovostnih razredov omogočajo raziskave vpliva kakovosti 
zvočnih govornih posnetkov na delovanje različnih govorih tehnologij. 

Osnovna zbirka GOPOLIS je bila v letih 2005-2008 razširjena in dopolnjena z dodatnimi govornimi 
posnetki povedi, ki se prav tako nanašajo na govorna poizvedovanja po letalskih informacijah in so 
jih pridobili in uredili študenti v okviru laboratorijskih pri predmetu Razpoznavanje vzorcev, ki se je 
takrat poučeval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Osnovna zbirka, ki je 
vključevala govorne posnetke 50 govorcev (od tega 25 moških govorcev in 25 govork), ki so vsak 
izgovorili 163 do 184 povedi, se je s tem razširila z dodatnimi govornimi posnetki 74 govorcev (od 
tega 72 moških govorcev in 2 govorki) , ki so vsak izgovorili po 20 dodatnih daljših govornih 
poizvedovanje po letalskih informacijah. Ti posnetki so bili pridobljeni nenadzorovano in z uporabo 
različnih mikrofonov in računalniških zvočnih vmesnikov, ki so jih imeli študenti sami na razpolago. 
Izbiro govorcev je določal trenutni vpis v dani letnik študija. Besedila daljših povedi, ki so jih 
izgovorili študenti, se je izbralo naključno iz obsežne množice povedi, ki so se samodejno tvorila z 
uporabo množice pravil. Slednja se je pridobilo s podrobno analizo dejanskih živih telefonskih 
dialogov med uporabniki in uslužbenci informacijskega centra slovenskega letalskega prevoznika 
Adrie Airways [3]   

V zbirko SOFES je poleg zbirke GOPOLIS in omenjenih študentskih posnetkov vključena še nekaj 
manj obsežna govorna zbirka K211D [4], ki je bila pridobljena in urejena v letu 1998 z namenom 
izvedbe analize izgovarjave določenih glasov govorjene slovenščine, s poudarkom na določenih 
dvoglasniških sklopih. Zbirka K211D vključuje govorne posnetke 10 govorcev (od tega 5 moških 
govorcev in 5 govork), ki so vsak izgovorili 251 posebej izbranih, glasovno raznovrstnih besed.  

V celotno zbirko SOFES so tako vključeni govorni posnetki skupaj 134 govorcev, od tega 102 
moških govorcev in 32 govork. Skupno število vseh izgovorjenih povedi oz. besed je 12.536, 
skupno trajanje vseh mikrofonskih posnetkov pa  9 ur in 52 minut. Tem posnetkom je dodanih še  



8.546 telefonskih govornih posnetkov zbirke GOPOLIS, ki se nanašajo na iste povedi, ki so bile 
izgovorjene in zajete že v mikrofonskih posnetkih te zbirke. 

Podrobnejše podatke o govorcih, ki so sodelovali pri pridobivanju govornih posnetkov, o času in 
kraju snemanja in tudi o uporabljeni opremi je možno razbrati iz podanih virov in literature ter tudi 
iz določenih datotek, ki so del govorne zbirke. V nadaljevanju zato podajamo osnovno informacijo o 
strukturi in vsebini govorne zbirke ter uporabljenih datotečnih formatih. 

Struktura govorne zbirke SOFES 
Glavna sestavina govorne zbirke so seveda zvočni posnetki posameznih izgovorjenih povedi ter 
njihovi prepisi oz. transkripcije. Zvočni posnetki so v zbirki shranjeni v posameznih ločenih 
datoteka in zbrani v datotečni mapi »utterances«, ki vsebuje pod-direktorije za vsakega govorca 
posebej, ki je vključen v zbirko.  

Označevanje govorcev 
Posamezen govorec je označen s sedem-mestno kodo, ki označuje eno od treh omenjenih izvirnih 
zbirk, ki so vključene v zbirko SOFES in pri pridobivanju katere je govorec sodeloval, njegovo 
zaporedno identifikacijsko številko ter spol. Sedem-mestno kodo govorca je tako sestavljena po 
naslednji šabloni: 

»dddd|ss|g«, 

kjer podani znaki označujejo: 

»dddd« Oznaka izvirne govorne zbirke, in sicer:  
»96sq«, »98kd«, »05rv«, »06rv«, »07rv« ali »08rv«. 

»ss« Zaporedna številka govorca, denimo:  »01«, »02«, … 
»g« Spol govorca, in sicer »f« (ženska) in »m« (moški). 

Oznaka zbirke pri govorcih, katerih posnetke so pridobili in uredili študenti v okviru laboratorijskih 
pri predmetu Razpoznavanje vzorcev, je »05rv«, »06rv«, »07rv«, »08rv«, odvisno od tega, katero 
leto so bili posnetki pridobljeni, torej v letu 2005, 2006, 2007 ali 2008. Podobno velja za oznaki 
zbirk »96sq« in »98kd«, ki označujeta leto 1996 in 1998 kot leti, v katerih so bili pridobljeni 
posnetki zbirke GOPOLIS (»96sq«) oz. zbirke KD211D (»98kd«).  

Če se kakšna datoteka sklicuje na katerega koli govorca iz zbirke, ki so jo katero koli leto pridobili 
in uredili študenti v okviru laboratorijskih pri predmetu Razpoznavanje vzorcev, potem je koda 
zbirke podana z oznako »0xrv«.  

Koda »98kd02m« tako, denimo, označuje moškega govorca z zaporedno številko 2, katerega 
posnetki so bili pridobljeni iz izvirne zbirke K211D, ki je bila posneta leta 1998. Smiselno podobno 
označuje koda »08rv01f«  žensko govorko z zaporedno številko 1, ki so jo posneli študenti v okviru 
vaj  pri omenjenem predmetu Razpoznavanje vzorcev v letu 2008. 

Zvočni posnetki 
Zvočni posnetki izgovorjenih povedi so shranjeni v običajnem datotečnem formatu WAVE oz WAV 
(angl. Waveform Audio File Format), ki temelji na formatu RIFF (angl. Resource Interchange File 
Format). Zvočni posnetki so bili zajeti eno-kanalno (mono), pri čemer je bila uporabljena frekvenca 
vzorčenja 16 kHz ter linearna 16-bitna kvantizacija amplitud zvočnega signala. 

Ime posamezne zvočne datoteke s končnico ».wav«  je oblikovano kot dvanajst-mestna koda, ki je 
sestavljena po naslednji šabloni: 

»sssssss|nnnn|c«.wav, 

kjer podani znaki označujejo: 



»sssssss« Koda govorca, kot je opisano v prejšnjem pod-poglavju, 
denimo: »96sq01m«, »98kd02f«, »05rv03m«, …  

»nnnn« Identifikacijska štirimestna številka povedi, denimo:  
»0001«, »0002«, »0003«, … 

»c« Snemalni kanal, in sicer »m« (mikrofon) ali »t« (telefon). 

Ime datoteke »98kd02m0001m.wav« tako, denimo, označuje govorni posnetek moškega govorca z 
oznako »98kd02m«, ki je izgovoril poved št. »0001« izvirne zbirke K211D, pri čemer se je govor 
posnel z uporabo mikrofona. Smiselno podobno označuje ime datoteke »96sq11m0001t.wav« 
govorni posnetek moškega govorca z oznako »96sq11m«, ki je izgovoril poved št. »0001« izvirne 
zbirke GOPOLIS, pri čemer se je govor posnel z uporabo telefonskega aparata. 

Prepisi posameznih govornih posnetkov 
Vsak posamezni posnetek povedi je opremljen s prepisi in časovnimi razčlenitvami posnetega 
govora v ločenih datotekah z istim imenom, kot ga ima datoteka s posnetkom, vendar z drugo 
končnico. Vsebino datotečne mape »utterances« tako ponazarja naslednja struktura: 

└── utterances 
    ├── 05rv01f 
    │   ├── 05rv01f0001m.pho 
    │   ├── 05rv01f0001m.trs 
    │   ├── 05rv01f0001m.txt 
    │   ├── 05rv01f0001m.wav 
    … 
    ├── 96sq01f 
    │   ├── 96sq01f0001m.pho 
    │   ├── 96sq01f0001m.trs 
    │   ├── 96sq01f0001m.txt 
    │   ├── 96sq01f0001m.wav 
    … 
    ├── 98kd01f 
    │   ├── 98kd01f0001m.pha 
    │   ├── 98kd01f0001m.phe 
    │   ├── 98kd01f0001m.pho 
    │   ├── 98kd01f0001m.trs 
    │   ├── 98kd01f0001m.txt 
    │   ├── 98kd01f0001m.wav 
    …   

Končnice datotek določajo format in vsebino prepisa posameznega posnetka, ki je shranjen v 
pripadajoči zvočni datoteki s končnico ».wav«.  Pri ortografskih zapisih besed je v vseh datotekah 
prepisov uporabljena standardna kodna tabela UTF-8 (http://www.utf-8.com), pri kodiranju 
fonetičnih enot pri fonetičnih prepisih besed pa je uporabljena fonetična abeceda X-SAMPA 
(http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa). 

Posamezne končnice določajo naslednji format in vsebino prepisa. 

».txt« Surovi besedilni prepis govornega posnetka v eni besedilni vrstici 
z oznako  »<s>« na začetku ter oznako  »</s>« na koncu prepisa 
povedi. Prepisi povedi so podani kot navadno zaporedje besed, 
ločenih s presledki, pri čemer niso uporabljena ločila ali velike 
začetnice.  Primer prepisa govornega posnetka 
»05rv23m0001m.wav« je tako v datoteki »05rv23m0001m.txt«, 
katere vsebina je: 
 
<s> ali je res objavljen odhod airfranceovega letala v 
genovo v torek tega meseca pozno zvečer ob 
štiriindvajset minut čez osem </s> 
 

».trs« Prepis in časovna razčlenitev posameznega govornega posnetka, 
zapisana v formatu xml, ki ga podpira računalniški program za 
označevanje, prepisovanje in razčlenjevanje govornih prepisov - 
»Transciber« (http://trans.sourceforge.net) .  

http://www.utf-8.com/
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://trans.sourceforge.net/


».pho« Surovi širši fonetični prepis in razčlenitev pripadajočega 
govornega posnetka. Pri širših fonetičnih  prepisih je uporabljen 
nabor 32 glasovnih enot, ki označujejo osnovne glasovne različice 
fonemov (alofone) slovenskega govorjenega jezika ter posebno 
enoto »sil«, ki označuje premor v govoru [4].  
 
Seznam glasovnih enot širših fonetičnih prepisov je podan v mapi 
»annotations« v datoteki »annotations/sofes-pho.lst«. 
  
Primer širšega fonetičnega prepisa govornega posnetka 
»98kd01m0029m.wav« je tako v pripadajoči datoteki 
»98kd01m0029m.pho«, katere vsebina je: 
 
0 3056 sil 
3056 3824 d 
3824 4496 Z 
4496 5872 u 
5872 7568 n 
7568 8016 g 
8016 9008 l 
9008 11536 a 
11536 14816 sil 
 
Števila pred oznakami fonetičnih enot podajajo začetek in konec 
časovnega intervala, znotraj katerega je bila fonetična enota, ki je 
zapisana v dani vrstici, zvočno udejanjena v pripadajočem 
zvočnem posnetku. Za časovno enoto se uporablja zaporedne 
številke časovnih odtipkov zvočnega signala. Glede na to, da je 
bila pri zajemu zvočnih posnetkov uporabljena frekvenca 
vzorčenja 16 kHz, denimo vrednost 3056 označuje časovni 
trenutek 0,191 s oziroma 191 ms od začetka zvočnega posnetka. 
 

».phe« Surovi ožji fonetični prepis in razčlenitev govornega posnetka. 
Ožji fonetični prepisi so podani samo za govorne posnetke, ki 
izvirajo iz izvirne govorne zbirke K211D in so namenjeni 
posebnim, bolj natančnim glasoslovnim raziskavam slovenskega 
govora. 
 
Pri ožjih fonetičnih prepisih je uporabljen nabor 46 glasovnih enot, 
ki poleg osnovnih glasovnih različic fonemov označujejo tudi dolge 
in kratke različice samoglasnikov in redkeje upoštevane 
izgovorjevalne različice določenih soglasnikov ter posebni enoti 
»sis« in »sie«, ki označujeta začetni in končni premor v govoru 
[4].  
 
Seznam glasovnih enot ožjih fonetičnih prepisov je podan v mapi 
»annotations« v datoteki »annotations/sofes-pho-98kd-phe.lst«.  
 
Primer vsebine ožjega fonetičnega prepisa govornega posnetka 
»98kd01m0029m.wav« je tako v datoteki »98kd01m0029m.phe«, 
katere vsebina je: 
 
0 3056 sis 
3056 4496 dZ 
4496 5872 u: 
5872 7568 N 
7568 8016 g 
8016 9008 l 
9008 11536 a 
11536 14816 sie 
 
Števila pred enotami označujejo časovne intervale smiselno 
enako, kot je že opisano pri širših fonetičnih prepisih. 
 



».pha« Surovi akustično-fonetični prepis in razčlenitev govornega 
posnetka. Akustično-fonetični prepisi so prav tako podani samo za 
govorne posnetke, ki izvirajo iz izvirne govorne zbirke K211D in 
so namenjeni posebnim akustično-fonetičnim glasoslovnim 
raziskavam slovenskega govora. 
 
Pri akustično-fonetičnih prepisih je uporabljen nabor 58 glasovnih 
enot, ki poleg enot, ki se uporabljajo pri ožjih fonetičnih prepisih, 
vključujejo tudi enote, ki označujejo  zapore, odpore in pridihe 
zapornikov in zlitnikov ter posebni enoti »sis« in »sie«, ki 
označujeta začetni in končni premor v govoru [4].  
 
Seznam glasovnih enot akustično-fonetičnih prepisov je podan v 
mapi »annotations« v datoteki »annotations/sofes-pho-98kd-
pha.lst«.  
 
Primer vsebine akustično-fonetičnega prepisa govornega posnetka 
»98kd01m0029m.wav« je tako v datoteki »98kd01m0029m.pha«, 
katere vsebina je: 
 
0 3056 sis 
3056 3600 dZcl 
3600 3824 dZpl 
3824 4496 dZ 
4496 5872 u: 
5872 7568 N 
7568 7856 gcl 
7856 8016 g 
8016 9008 l 
9008 11536 a 
11536 14816 sie 
 
Števila pred enotami označujejo časovne intervale smiselno 
enako, kot je že opisano pri širših fonetičnih prepisih. 
 

 
Zbirni prepisi vseh govornih posnetkov  
V poddirektoriju »annotations« se poleg že omenjenih seznamov glasovnih enot nahajajo še 
slovarji izgovarjav vseh besed, ki se pojavljajo v prepisi, ter obsežen besedilni korpus samodejno 
tvorjenih povedi, ki se nanašajo na govorna poizvedovanja po letalskih informacijah, ter tudi zbirne 
datoteke v xml formatu z opisi, prepisi in razčlenitvami vseh govornih posnetkov, ki so vključeni v 
govorno zbirko.   

V poddirektoriju »annotations« se tako nahajajo naslednje datoteke:  

├── annotations 
│   ├── sofes-lex-sampa.txt 
│   ├── sofes-lex-w3c-sampa.xml 
│   ├── sofes-lex-w3c.xml 
│   ├── sofes-pho-98kd-pha.lst 
│   ├── sofes-pho-98kd-phe.lst 
│   ├── sofes-pho.lst 
│   ├── sofes-utt-0xrv-tei.xml 
│   ├── sofes-utt-96sq-tei.xml 
│   ├── sofes-utt-98kd-tei.xml 
│   ├── sofes-utt-gen.txt 
│   └── sofes-utt.txt 

V nadaljevanju je podan kratek opis vsebine in formata posameznih datotek. 

»sofes-lex-sampa.txt« 
»sofes-lex-w3c-sampa.xml« 
»sofes-lex-w3c.xml« 

Tri različice slovarja izgovarjav vseh besed, ki se 
pojavljajo v prepisih govornih posnetkov zbirke. 
Izgovarjave besed so podane s fonetičnimi enotami, ki 
se uporabljajo pri širših fonetičnih prepisih slovenskega 



govora. Slovar je podan v treh datotekah v treh različnih 
datotečnih formatih. 
 
Datoteka »sofes-lex-sampa.txt« vsebuje surov zapis 
slovarja, pri katerem je na začetku vsake besedilne 
vrstice najprej podana ortografsko zapisana beseda, ki ji 
za presledki sledi širši fonetični prepis besede. Primer 
dela vsebine te datoteke je: 
 
… 
airwaysa             E r w E I s a 
airways              E r w E I s 
airwaysom            E r w E I s O m 
airwaysovega         E r w E I s O v E g a 
airwaysov            E r w E I s O U 
airwaysovih          E r w E I s O v i x 
airwaysovo           E r w E I s O v O 
čakaj                tS a k a I 
alenka               a l e n k a 
ali                  a l i 
alojz                a l O I s  
… 
 
Datoteka »sofes-lex-w3c-sampa.xml« vsebuje zapis 
slovarja izgovarjav v formatu W3C 
(http://www.w3.org/TR/pronunciation-lexicon),  
pri čemer je uporabljena fonetične abecede X-SAMPA 
(http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa). 
 
Primer delov vsebine te datoteke je: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<lexicon version="1.0" 
… 
     alphabet="x-sampa" xml:lang="sl-SI"> 
… 
  <lexeme> 
    <grapheme>airwaysovo</grapheme> 
      <phoneme>E r w E I s O v O</phoneme> 
  </lexeme> 
  <lexeme> 
    <grapheme>čakaj</grapheme> 
      <phoneme>tS a k a I</phoneme> 
  </lexeme> 
  <lexeme> 
    <grapheme>alenka</grapheme> 
      <phoneme>a l e n k a</phoneme> 
  </lexeme> 
… 
 
Datoteka »sofes-lex-w3c.xml« vsebuje zapis slovarja 
izgovarjav v formatu W3C 
(http://www.w3.org/TR/pronunciation-lexicon),  
pri čemer je uporabljena fonetična abecede IPA 
(http://www.internationalphoneticalphabet.org). 
 
Primer delov vsebine te datoteke je: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<lexicon version="1.0" 
… 
     alphabet="ipa" xml:lang="sl-SI"> 
… 
  <lexeme> 
    <grapheme>airwaysovo</grapheme> 
      <phoneme>ɛ r w ɛ ɪ s ɔ v ɔ</phoneme> 
  </lexeme> 
  <lexeme> 
    <grapheme>čakaj</grapheme> 
      <phoneme>tʃ a k a ɪ</phoneme> 
  </lexeme> 
  <lexeme> 

http://www.w3.org/TR/pronunciation-lexicon
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.w3.org/TR/pronunciation-lexicon
http://www.internationalphoneticalphabet.org/


    <grapheme>alenka</grapheme> 
      <phoneme>a l e n k a</phoneme> 
… 

»sofes-pho.lst«  
»sofes-pho-98kd-phe.lst« 
»sofes-pho-98kd-pha.lst« 
 

Surovi seznami fonetičnih enot, ki so uporabljene pri 
širših (»sofes-pho.lst«), ožjih (»sofes-pho-98kd-
phe.lst«) ter akustično-fonetičnih (»sofes-pho-98kd-
pha.lst«) prepisih govora, kot je opisano v prejšnjem 
pod-poglavju. Vse fonetične enote v teh seznamih so 
podane z uporabo fonetične abecede SAMPA 
(http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa). 
  

»sofes-utt.txt«  
 
 

Surovi besedilni prepisi govornih posnetkov v 
posameznih besedilnih vrsticah z oznako  »<s>« na 
začetku ter oznako  »</s>« na koncu vsakega prepisa 
povedi. Prepisi povedi so podani kot navadno zaporedje 
besed, ločenih s presledki, pri čemer niso uporabljena 
ločila ali velike začetnice.  Na koncu besedilne vrstice je 
v oklepaju podana še oznaka oziroma koda govornega 
posnetka, na katerega se nanaša dani prepis. 
Oblikovanje kod posnetkov je pojasnjeno v prejšnjih 
poglavjih. Datoteka vsebuje skupaj 21.082 prepisov 
izgovorjenih povedi v prav toliko vrsticah.  
 
Primer dela vsebine te datoteke je: 
 
… 
<s> halo </s> (96sq20m0001m) 
<s> ja </s> (96sq20m0002m) 
<s> je kdo tam </s> (96sq20m0003m) 
<s> se slišimo </s> (96sq20m0004m) 
<s> nič ne slišim </s> (96sq20m0005m) 
<s> kaj je zdaj to </s> (96sq20m0006m) 
… 
  

»sofes-utt-gen.txt«  
 
 

Surovi besedilni prepisi večjega števila samodejno 
tvorjenih povedi [3]. Teh povedi govorci niso izgovorili, 
njihov namen pa je uporaba pri statističnem 
(jezikovnem) modeliranju govorjenega jezika, ki bi se 
lahko uporabljal pri poizvedovanju po letalskih 
informacijah.   
 
Posamezni samodejno tvorjeni stavki so podani v 
posameznih besedilnih vrsticah z oznako  »<s>« na 
začetku ter oznako  »</s>« na koncu vsakega stavka. 
Ti so podani kot navadno zaporedje besed, ločenih s 
presledki, pri čemer niso uporabljena ločila ali velike 
začetnice.  Datoteka vsebuje skupaj 1.025.164 
samodejno tvorjenih stavkov v prav toliko vrsticah.  
 
Primer dela vsebine te datoteke je: 
 
… 
<s> ali prileti letalo iz gran canarie </s> 
<s> obstaja let s prestopom v telaviv </s> 
<s> morda leti kakšno letalo iz frankfurta </s> 
<s> koliko stane karta leipzig larnaca </s> 
<s> katere dni v tednu letite iz helsinkov </s> 
… 
  

»sofes-utt-96sq-tei.xml«  
»sofes-utt-0xrv-tei.xml« 
»sofes-utt-98kd-tei.xml« 
 

Besedilni prepisi in razčlenitve govornih posnetkov, 
podanih v enovitem xml formatu, ki je bil za urejanje 
zbirk govorjenih jezikov predlagan v okviru iniciative TEI 
(http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-
doc/en/html/TS.html). 
 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TS.html
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TS.html


Vsaka od treh datotek se nanaša na del zbirke SOFES, ki 
se nanaša na eno od treh izvirnih govornih zbirk, ki so 
vanjo vključene, pri čemer se oznaka »96sq« nanaša na 
izvirno zbirko GOPOLIS, oznaka »98kd« na izvirno 
zbirko K211D ter oznaka »0xrv« na izvirno zbirko 
govornih posnetkov, ki so jih v letih 2005 do 2008 
pridobili študenti, kot je pojasnjeno v uvodnem 
poglavju. 
 
Poleg besedilnih prepisov govornih posnetkov te tri 
datoteke vsebujejo tudi osnovne podatke o govorcih, 
kot je njihova starost in izobrazba, ter osnovne podatke 
o času in kraju pridobivanja govornih posnetkov ter 
uporabljeni opremi. 
 

Glavne sestavine govorne zbirke SOFES se torej nahajajo v datotečnih mapah »utterances« in 
»annotations«. Preostala vsebina pa se nanaša predvsem na primere uporabe predstavljene 
govorne zbirke. Ključna je predvsem predlagana razdelitev zbirke na učni, razvojni in preizkusni 
del. Upoštevanje te razdelitve namreč omogoča primerjavo različni postopkov akustičnega in 
jezikovnega modeliranja govora, ki temelji na uporabi govorne zbirke SOFES. 

Struktura elementov enovitih xml datotek 
V poddirektoriju »annotations/schemas« se nahajajo naslednje datoteke 

├── annotations 
│   └── schemas 
│       ├── tei 
│       │   ├── tei_gos.dtd 
│       │   ├── tei_gos.rnc 
│       │   ├── ... 
│       │    
│       └── transciber 
│           └── trans-14.dtd 

V datotekah s končnico ».dtd« (ang. Document Type Definition) je določena struktura elementov 
enovitih xml datotek, ki vsebujejo prepise govornih posnetkov in so opisane v prejšnjih poglavjih.  

V poddirektoriju »annotations/schemas/tei« se nahaja datoteka »tei_gos.dtd« in druge datoteke, ki 
določajo strukturo datotek »sofes-utt-96sq-tei.xml«, »sofes-utt-0xrv-tei.xml« in »sofes-utt-98kd-
tei.xml«, ki so opisane v prejšnjem poglavju in vsebujejo besedilne prepise in razčlenitve vseh 
govornih posnetkov zbirke ter osnovne podatke o govorcih, snemalnih okoliščinah itd. Ta struktura 
elementov je bila predlagana v okviru iniciative TEI (http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-
doc/en/html/TS.html) in je namenjena zagotavljanju večje izmenljivosti podatkovnih zbirk med 
raziskovalci, ki izvajajo raziskave z uporabo različnih govornih zbirk. 

V poddirektoriju »annotations/schemas/transcriber« pa se nahaja datoteka »trans-14.dtd«, ki 
določa strukturo elementov xml datotek s končnico ».trs«, ki jih ustvarja programsko orodje 
»Transcriber« in s katerim je mogoče urejati in obdelovati obstoječe prepise in razčlenitve govornih 
posnetkov.    

Primeri uporabe govorne zbirke  
Govorna zbirka SOFES je namenjena tako različnim glasoslovnim in jezikovnim analizam kot tudi 
razvoju računalniških sistemov za samodejno razpoznavanje govora in govorcev ter tudi sistemov 
za samodejno tvorjenje umetnega govora. Ti sistemi temeljijo predvsem na uporabi različnih 
metod samodejnega razpoznavanja vzorcev in strojnega učenja, ovrednotenje teh metod pa 
zahteva razpoložljivost učnih, razvojnih in preizkusnih podatkovnih zbirk.  

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TS.html
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TS.html


V datotečni mapi »examples« je tako podanih nekaj dodatnih primerov datotek, ki jih je možno 
uporabiti za različne raziskovalne in razvojne potrebe.  

Seznami učnih, razvojni in preizkusnih govorcev 
Kot je bilo pojasnjeno v uvodu, so govorni posnetki zbirke SOFES že razdeljeni na tri dele, ki se 
nanašajo na tri izvirne govorne zbirke, ki so bile vanjo vključene. Ta razdelitev pa ni primerna za 
oblikovanje učne, razvojne in preizkusne množice posnetkov, ker posamezni deli niso povsem 
uravnoteženi. Pri izvirni zbirki K211D gre namreč la za izgovarjavo posamezni besed, ki se nujno 
ne nanašajo na govorna poizvedovanja po letalskih informacijah, pri govornih posnetkih, ki so jih 
pridobili študenti, pa gre v glavnem le za daljše povedi, poleg tega pa ta del zbirke ni uravnotežene 
glede na spol govorcev (izrazito namreč prevladujejo moški govorci). 

Zaradi omenjenih razlogov smo izvedli dodatno, povsem naključno razdelitev zbirke na tri dele, ki 
so uravnoteženi tako glede spola govorcev, kot tudi glede na vsebino izjav, saj so v vsak del 
vključene tako dalje kot krajše in enobeseden povedi. Razdelitev je izvedena po govorcih, kar 
omogoča ovrednotenje delovanja govornih sistemov, ki so od govorca neodvisni. 

Razdelitev govorcev na učno, razvojno in preizkusno množico je podana v naslednjih datotekah s 
končnico ».lst« 

├── examples 
│   ├── lists 
│   │   ├── sofes-all-speakers.lst 
│   │   ├── sofes-dev-speakers.lst 
│   │   ├── sofes-test-speakers.lst 
│   │   └── sofes-train-speakers.lst 

V teh datotekah se tako nahajajo surovi seznami kod govorcev, katerih govorni posnetki so 
vključeni v učno (»train«), razvojno (»dev«) ali preizkusno (»test«) množico govornih posnetkov. 
Ta delitev omogoča sistematični razvoj, ovrednotenje in primerjavo metod samodejnega 
razpoznavanja vzorcev oz. metod strojnega učenja, ki se razvijajo na področju govornih tehnologij 
(npr. razpoznavalniki govora, govorca, spola ali starosti govorca, itd.).  

V posamezno množico posnetkov so tako vključeni govorni posnetki v naslednjem obsegu: 

»sofes-train-speakers.lst« Vključuje govorne posnetke 75 govorcev v skupnem 
trajanju 7 ur 2 minuti in 41 sekund. 

»sofes-dev-speakers.lst« Vključuje govorne posnetke 27 govorcev v skupnem 
trajanju 1 ure 19 minut in 34 sekund. 

»sofes-test-speakers.lst« Vključuje govorne posnetke 32 govorcev v skupnem 
trajanju 1 ure 29 minut in 44 sekund. 

Seznam »sofes-all-speakers.lst« pa vsebuje kode vseh govorcev, ki so vključeni v celotno govorno 
zbirko SOFES. 

Zaključek 
Po današnjih kriterij opisana govorna zbirka ni zelo obsežna, vendar je dovolj obsežna, da omogoča 
vsaj neke osnovne in izobraževalne raziskave in razvoj govornih tehnologij za govorjeno 
slovenščino. Dodatna informacija o izvirnih govornih zbirkah, ki so vključene v zbirko SOFES je 
možno pridobiti iz spodaj navedenih virov ali neposredno od avtorjev . 
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