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  :رپروژهیعنوان ز

 يها کرهیپ جادیمتن به گفتار در ا لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن
   یمتناظر زبان فارس
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 فهرست مطالب
  شماره صفحه  عنوان
 ١١ __________________________________________________________ مقدمه

 ۱فصل

 ١٣ ___________________________________ گفتار تبديل متن به  هامعرفي سيستم

 ١٤ ___________________________________________________________ مقدمه. ۱- ۱

 ١٦ ________________________________________________ توليد گفتار سطح باال .۲- ۱
 ١٧ _________________________________________________________ پردازش متن .۱- ۱-۲
 ١٨ _____________________________________________________________ تلفظ .۲- ۱-۲
 ١٨ ___________________________________________________________ يپروزود. ۳- ۱-۲

 ١٩ ______________________________ توليد گفتار سطح پايين يا توليد شکل موج گفتار. ۳- ۱
 ١٩ _____________________________________________________ توليد گفتار مفصلي .۱- ۱-۳
 ٢١ _____________________________________________________ توليد گفتار فرمانت .۲- ۱-۳
 ٢٤ _____________________________________________________ توليد گفتار اتصالي .۳- ۱-۳

 ٢٦ ______________________________________________________  گيرنتيجه. ۴- ۱

  

 ۲فصل

 ٢٧ __________________________ ها  تشخيص و تبديل متن به گفتار چندزبانهسيستم

 ٢٨ _________________________________________________________ مقدمه. ۲-۱

 ٢٨ _________________________ سيستم ها  تشخيص و تبديل متن به گفتار چند زبانه. ۲-۲

 ٢٩ ____________________________________________________ مرورگر صوت. ۲-۳
 ٣١ _______________________________________ يل هاي صفحات وب براي مرورگر وبتحل. ۲- ۲-۳
 ٣٢ ____________________________________________________ پردازش مرورگر وب. ۳- ۲-۳
 ٣٤ ____________________________________________________ برنامه کاربردي صوت. ۴- ۲-۳
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 ٣٤ ________________________________________________ سيستم ها  ديالوگ. ۲-۴

  

 ۳فصل

 ٣٧ __________________________________________ VXMLيدار صوتزبان عالمت

  ٣٨ _________________________________________________________ مقدمه .۳-۱

۳-۲ . VoiceXML _____________________________________________________ ٣٨ 

 ٤٠ ___________________________________________________ VXMLمعمار   .۳-۳

 ٤١ ____________________________________________________ VXMLاهداف  .۳-۴

 ٤١ ___________________________________________________ VXMLمحدوده . ۳-۵

 ٤١ __________________________________________________________ مفهوم. ۳-۶
 ٤٢ ____________________________________________________ ديالوگ و زير ديالوگ .۳-۶-۱

 ٤٣ _________________________________________________________ فرم ها. ۳-۶-۱-۱

 ٤٥ __________________________________ VoiceXMLکاربردهايي برا  برنامه ها   .۳-۷

 ٤٧ __________________________________________________ MRCPپروتکل . ۳-۸
 ٤٧ ___________________________________________ MRCPانواع منابع و سرويس ها در . ۱- ۳-۸

  

 ۴فصل

 ٤٩ ________________________________________ SSMLزبان عالمتدار توليد گفتار

 ٥٠ __________________________________________________________ مقدمه .۴-۱

 ٥١ _______________________________________زبان عالمت دار تبديل متن به گفتار. ۴-۲
 ٥١ __________________________________________ درون يک موتور تبديل متن به گفتار .۱- ۴-۲

 ٥٤ __________________________________________________ SSMLعناصر در  .۴-۳
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 ۵فصل

 ٥٨ _______________________ ها  توليد گفتار در محصوالت مايکروسافتکاربرد سيستم

۵ -۱ .Microsoft Speech Server 2007 _________________________________________ ٦٠ 
 ٦٠ ________________________________________ OCS 2007 Speech Serverديد کلي از . ۱- ۵-۱
 ٦١ _________________________________________________ :Speech Serverطرز کار . ۲- ۵-۱

 ٦٢ _____________________________________ تشخيص گفتار و تبديل متن به گفتار. ۲- ۵

 ٦٣ __________________________________________________  اتصاالت مشتر. ۳- ۵

 ٦٤ ____________________________________________ OCS 2007زبان و گرامر در  .5-4
۵-۴ -۱. Prompt Engine Markup Language  (PEML) ___________________________________ ٦٦ 
 ٦٧ __________________________________________________ keywordساختار گرامر  .۲- ۵-۴
 ٦٨ ____________________________________________________ voicexmlدامنههاي . ۳- ۵-۴

 ٦٨ _____________________________________________ voicexmlکنترل تعاملي . ۵- ۵

 ٧٠_________________ و چند زبانه يپياده ساز  و ارزيابي يک راهنما  توريست چند وجه. ۶- ۵
 ٧١ _______________________________________________________ کارکرد سيستم .۵-۶-۱
 ٧٣ _______________________________________________________ معماري سيستم .۵-۶-۲
 ٧٦ _____________________________________________________ واسط کاربر سيستم .۵-۶-۳

 ٧٨ ___________________________________ قابليت تشخيص گفتار در ويندوز ويستا. ۷- ۵

 ٧٩ ___________________________________ نمونه ها  نرم افزارها  تشخيص گفتار .۸- ۵
۵-۸ -۱. Philips speech SDK ___________________________________________________ ٧٩ 

5-8-2. Commercial lingsoft speech recognizer _______________________________________ ٧٩ 
5-8-3. Nuance speech recognition software _________________________________________ ٨٠ 

۵-۸ -۴. Nuance Vocalizer  3.0 _________________________________________________ ٨٠ 
۵-۸ -۵. Micro REC SD ______________________________________________________ ٨١ 
۵-۸ -۶. Microsoft Speech Server (MSS): ___________________________________________ ٨١ 
۵-۸ -۷. Nuance V-Builder 2.0__________________________________________________ ٨٢ 
۵-۸ -۸. IBM’s Voice Toolkit __________________________________________________ ٨٢ 
۵-۸ -۹. Loquendo__________________________________________________________ ٨٢ 
۵-۸ -۱۰. Neospeech ________________________________________________________ ٨٢ 
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۵-۸ -۱۱. Sky Greek ________________________________________________________ ٨٢ 

 ٨٢ ___________________________________ چند نمونه نرم افزار تبديل متن به گفتار. ۹- ۵
۵-۹ -۱. VoiceMX STUDIO 4 __________________________________________________ ٨٢ 
۵-۹ -۲ .ECTACO Voice Translator Russian -> Japanese 1.21.24___________________________ ٨٣ 

 ۶فصل

 ٨٤ ______________________________ سيستم ها  تبديل متن به گفتار و فناور  جاوا

 ٨٥ _________________________________________________________ مقدمه. ۱- ۶

 ٨٥ ___________________________________________ کتابخانه گفتار جاوا چيست؟. ۲- ۶

 ٨٦ ___________________________________ اهداف طراحي برا  کتابخانه گفتار جاوا. ۳- ۶

 ٨٧ ____________________________________ رنامه ها  جاوا با توانايي ها  گفتار ب. ۴- ۶

 ٨٨ ________________________________________ گفتار و کتابخانه ها  ديگر جاوا. ۵- ۶

 ٨٨ ____________________________________________________ پياده ساز  ها. ۶- ۶

 ٨٩ _____________________________________________________ نيازمند  ها. ۷- ۶

 ٩١ __________________________________________ javax.speechموتورها  گفتار . ۸- ۶
 ٩٢ ________________________________________________ خصوصيات يک موتور گفتار .۸-۱- ۶
 ٩٥ _____________________________________ محلي کردن، انتخاب کردن و ساختن موتورها .۸-۲- ۶

 ٩٥ ________________________________________ ساختن موتور به صورت پيش فرض. ۸-۲-۱- ۶
 ٩٦ ___________________________________________ ساختن موتور به صورت ساده. ۸-۲-۲- ۶
 ٩٧ _________________________________________ انتخاب موتور به صورت پيشرفته. ۸-۲-۳- ۶

 ٩٨ __________________________________________________ حالت ها  موتور. ۹- ۶
 ١٠١ ________________________________________________ سيستم وضعيت تخصيص .۹-۱- ۶
 ١٠٢ ____________________________________ وضعيت هاي تخصيص و بلوکه کردن فراخواني .۹-۲- ۶
 ١٠٤ ___________________________________________ از سر گيري-سيستم وضعيت مکث .۹-۳- ۶

 ١٠٥ _________________________________________________ رويداد ها  گفتار. ۱۰- ۶

 ١٠٦ _________________________________________ javax.speech.synthesisبسته  .۱۱- ۶
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 ١٠٦ _______________________________________________ !Hello Worldبرنامه  .۱۲- ۶

 ١٠٨ ___________________________________ زبان نشانه گذار  کتابخانه گفتار جاوا. ۱۳- ۶
 ١٠٩ ______________________________________________________ JSMLاهداف  .۱۳-۱- ۶

 ١٠٩ __________________________________________________ JSMLپردازش اسناد  .6-13-2
 ١١١ _______________________________________________________ JSMLعناصر  .6-13-3
 ١١٢ ______________________________________________________ JSMLمثالي از  .6-13-4

 ١١٤ __________________________ انتخاب پياده ساز  مناسب برا  کتابخانه گفتار جاوا. ۱۴- ۶
 ١١٤ _________________________________________ ه گفتارپياده سازي هاي توليد کنند .۱۴-۱- ۶

 ١١٤ _____________________________________________ FreeTTSپياده سازي . ۱۴-۱-۱- ۶
 ١١٥ ________________________________________ Talking Java SDKپياده سازي  .6-14-1-2
 ١١٦ ____________________________________________ JSpeechLibپياده سازي  .6-14-1-3
 ١١٧ _________________________________________ IBM Speech APIپياده سازي  .6-14-1-4
 ١١٧ _____________________ Lernout & Hauspie’s TTS for Java Speech APIپياده سازي  .6-14-1-5
 ١١٧ ________________________________________ Conversa Web 3.0پياده سازي  .6-14-1-6
 ١١٧ ________________________________________ Elan Speech Cubeپياده سازي  .6-14-1-7
 ١١٨ _______________________________________________ Festivalپياده سازي  .6-14-1-8

 ١١٨ _______________________________________ پياده سازي هاي تشخيص دهنده گفتار .۱۴-۲- ۶
 ١١٨ _____________________________________________ Sphinx 4پياده سازي . ۱۴-۲-۱- ۶

 ١١٩ ____________________________________________________  نتيجه گير. ۱۵- ۶

  

 ۷فصل

 ١٢١ ___________________ بديل متن به گفتار در کاربردها  عمليها  تاستفاده از سيستم

 ١٢٢ _________________________________________________________ مقدمه. ۷-۱

 ١٢٢ _______________________________ سيستم ديالوگ چند زبانه در محيط آموزشي .۷-۲

 ١٢٣ ___________________________________________________ GEMINIپروژه. ۷-۳

 ١٢٤ ______________________________________ VoiceXMLشبيه ساز کاربر بر پايه . ۷-۴
 ١٢٦ _________________________________________________ VoiceXMLتوصيفا ت . ۱- ۷-۴
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 ١٢٨ ____________________ GALAXY/VoiceXMLتوسعه سيستم ديالوگ گفتگو بر پايه . ۷-۵
 ١٢٨ ______________________________________________________ معماري سيستم. ۱- ۷-۵
 ١٢٩ ________________________________________________________ مدير ديالوگ. ۲- ۷-۵

 ١٣٠ _____________________________________________ HearSayمرورگر صوتي  .۷-۶
 ١٣٠ _____________________________________________________ Hearsayسيستم  .7-6-1
 ١٣٠ _____________________________________________________ Hearsayمعماري  .7-6-2

 ١٣١ ___________________________________________________ Hearsayاستفاده از . ۷-۶-۳

 ١٣٣ ____________________________________ انگليسي/پرتال صدا  دو زبانه عربي. ۷-۷
 ١٣٣ _________________________________________________ استانداردها و تکنولوژي. ۱- ۷-۷
 ١٣٦ ______________________________________________ VoiceXMLدوزباني بودن و . ۲- ۷-۷
 ١٣٧ ________________________________________________ VoiceXMLعربي کردن . ۳- ۷-۷
 ١٣٨ ______________________________________________ توسعه دادن نمونه هاي اوليه. ۴- ۷-۷

 ١٣٨ _______________________________________________ نمونه پرداخت جريمه. ۴-۱- ۷-۷
 ١٣٩ _______________________________________________ برنامه اي براي بچه ها .7-7-4-2

 ١٤٠ _____________________________________ چيني/ مرورگر وب دو زبانه انگليسي. ۷-۸
 ١٤٠ ____________________________________________________ ستر مورد استفادهب. ۱- ۷-۸
 ١٤٠ ___________________________________________________ CU Weatherبرنامه . ۲- ۷-۸
 ١٤٣ _____________________________________________________ CU Newsبرنامه . ۳- ۷-۸

  

 ۸فصل

 ١٤٤ ______________________________________________  پايگاه دادگان گفتار

 ١٤٥ _________________________________________________________ مقدمه. ۸-۱

 ١٤٦ _________________________________________ TIMITپايگاه دادهي گفتار  . ۸-۲

 ١٤٦ ________________________________________ Tfarsdatپايگاه دادهي گفتار  . ۸-۳

 ١٤٧ _____________________________________________ پيکرة متني زبان فارسي. ۸-۴

 ١٤٧ _______________________________________ TIDIGITSپايگاه دادهي گفتار  . ۸-۵
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 ١٤٧ ______________________________________ AURORA 2پايگاه دادهي گفتار  . ۸-۶

 ١٤٨_____________________________________ دادگان مورد استفاده در سنتز گفتار. ۸-۷
 ١٤٨ ________________________________________________________ سنتز اتصالي. ۱- ۸-۷

 ١٤٨ ___________________________________________ سنتز با امکان انتخاب واحد. ۱-۱- ۸-۷
 ١٤٩ __________________________________________________ Diphoneسنتز . ۱-۲- ۸-۷
 ١٤٩ _________________________________________ سنتز در دامنة تعريف مشخص. ۱-۳- ۸-۷

  

 ١٥٠ _______________________________________________________  بندجمع

 ١٥٢ ___________________________________________________ منابع و مراجع
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  فهرست اشکال
 ١٤ __________________________________________________ مراحل تبديل متن به گفتار .۱-۱شکل
 ١٥ ____________________________________________ در تبديل متن به گفتارروش  فرمانت  .۲-۱شکل
 ٢٢ _______________________________________________ توليد کننده گفتار  فرمانت سري .۳-۱شکل
 ٢٣ ______________________________________________ توليد کننده گفتار  فرمانت موازي .۴-۱شکل
 ٢٣ ________________________________________________________ PARCASمدل  .۵-۱شکل
 ٣٠ __________________________________________________________ مرورگر صوت .۱-۲شکل
 ٣١ ___________________________________________________________ بستر گفتار .۲-۲شکل
 ٣٣ _____________________________________________________ معماري مرورگر تلفني .۳-۲شکل
 ٤١ _____________________________________________________ VXMLمدل معماري  .۱- ۳شکل
 ٥٢ _____________________________________________ به گفتار عمومي سيستم تبديل متن .۱-۴شکل
 ٦٢ _____________________________ با بقيه سرورها Speech Serverنماي کلي چگونگي کار کردن  .۱-۵شکل
 ٦٤ ____________________ با اتصاالت مشتريها Speech Serverنماي کلي مفهومي از چگونگي کار کردن  .۲-۵شکل
 ٧٥ __________________________________________________ MUSTمعماري شماتيک  .۳-۵شکل
 ٧٨ ____________________________ MUSTدر حال اجراي  Pocket PCنمايي از صفحه نمايش يک  .۴-۵شکل
 ١٠٢ ________________________________________ دياگرام وضعيت سيستم تخصيص وضعيت .۱- ۶شکل
 ١٠٥ _______________________________________ وضعيت هاي مکث و از سر گيري يک موتور .۲- ۶شکل
 ١٠٨ _____________________________________________ وضعيت هاي  توليد کننده گفتار .۳- ۶شکل
 ١١٠ ____________________________________________________ JSMLپردازش اسناد  .۴- ۶شکل
 ١١٦ _____________________________________________ Talking Java SDKرابط کاربري  .۵- ۶شکل
 ١٢٨ _____________________________________________ VXMLانتقال حالت ها در نمونه  .۱-۷شکل
 ١٢٩ _____________________________________________ Galaxyمعماري سيستم ديالوگ  .۲-۷شکل
 ١٢٩ __________________________________ VXMLاجزاي اصلي واحد مديريت ديالوگ بر پايه  .۳-۷شکل
 ١٣١ ______________________________________________________ HearSayمعماري  .۴-۷شکل
 ١٣٢ __________________________________________ New York Timesايت از س يتصوير .۵-۷شکل
 ١٣٤ _________________________________________________________ پرتال دو زبانه .۶-۷شکل
 ١٣٩ _____________________________________________________ VXMLنمونه از کد  .۷-۷شکل
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  جداولفهرست 
 ٩٣ __________________________________ EngineModeDescخصوصيات انتخاب موتور پايه اي  .۱-۶جدول
 ٩٤ __________________________ SynthesizerModeDescخصوصيات انتخاب  توليد کننده گفتار   .۲-۶جدول
 ٩٤ ____________________________ RecognizerModeDesc خصوصيات انتخاب تشخيص دهنده  .۳-۶جدول
 ٩٥ ____________________________________________ ساختن موتور به صورت پيش فرض .۴-۶جدول
 ٩٦ ________________________________________________ ساختن موتور به صورت ساده .۵-۶جدول
 ٩٧ _____________________________________ ساختن موتور به صورت ساده به زبان اسپانيايي .۶-۶جدول
 ٩٨ ______________________________________________ ساختن موتور به صورت پيشرفته .۷-۶جدول
 ١٠٢ ____________________________________________________ بلوکه کردن فراخواني .۸-۶جدول
 ١٠٦ ________________________________________ javax.speechبسته : رويداد هاي گفتاري .۹-۶جدول
 ١٠٦ _________________________________ javax.speech.synthesisبسته : رويدادهاي گفتاري .۱۰-۶جدول
 ١٠٧ ___________________________________________________ بلوکه کردن فراخواني .۱۱-۶جدول
 ١١١ ______________________________________________ مثالي از يک پيام الکترونيکي .۱۲-۶جدول
 ١١٢ ____________________________________________________ JSMLعناصر اصلي  .۱۳-۶جدول
 ١١٢ ______________________________________________________ JSMLمثالي از  .۱۴-۶جدول
 ١٢٠ ______________________________ مقايسه ميان شش پياده سازي مهم کتابخانه گفتار جاوا .۱۵-۶جدول
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  مقدمه

-ههاي گفتار بتوليد سيگناليا  تبديل متن به گفتار. گفتار اولين وسيله برقراري ارتباط بين مردم است

 ،تبـديل مـتن بـه گفتـار    پيشرفت اخيـر در زمينـه   . اي است كه در حال توسعه است چنددهه ،ور اتوماتيكط

و طبيعـي بـودن گفتـار     امـا كيفيـت صـدا    ،ي باهوشمندي باال شده استگفتار ايهكنندهتوليد موجب ايجاد

حاضـر بـه    به هر حال كيفيت محصوالت فعلي در حـال  .همچنان بصورت يك مشكل عمده باقي مانده است

 تبديل مـتن بـه گفتـار   از  يا چندرسانه در كاربردهايي نظير ارتباطات و كاربردهاي و اندازه كافي خوب است

   .شود مياستفاده 

تشخيص و  هايسيستمنمايند، معموال به هايي که ارتباط گفتاري انسان را با کامپيوتر برقرار ميسيستم

هاي مختلف را داشته باشند، رند که قابليت سوئيچ کردن بين زبانچند زبانه احتياج دا  تبديل متن به گفتار

ها بايد توانايي تشخيص زباني که توسط کاربر استفاده مي شود را داشته باشند تـا بتواننـد   اين قبيل سيستم

 .مربوطه تامين کنند توليد گفتارنيازهاي کاربر را با موتور تشخيص و 

تشـخيص   يرا بـرا  ياسـتانداردهاي  يها کنسرسيوم وب جهانيستمگونه ساين  يسازبه منظور استاندارد

اسـتفاده  . شوند يکه در فصول بعد شرح داده م منتشر کرده است يتفسير معناي متن واز  توليد گفتار، گفتار

  : دارد، مانند يمختلف يها مزاياياز اين استاندارد

  ديالوگ  يهاکاهش هزينه توسعه سيستم •

  يسازمجتمع يهايآسان نمودن تکنولوژ •

 دهنده گيرنده و سرويسرساندن فعل و انفعاالت بين سرويسبه حداقل  •
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 و سطح پائين  يافزارسختنويس از جزئيات دور کردن برنامه •

 افزايش دادن قابليت انتقال سيستم  •

هـاي خـود پـيش    اده از اين استانداردها در سيسـتم ها به سمت استفمزايا باعث شده توسعه دهنده اين

گـر صـوتي وب بـا اسـتفاده از شـبکه تلفـن       مرور .نـد نكمي يپشتيبان از مرورگر صوتي هااين استاندارد .ندرو

ابتدا تقاضاي کاربر توسط موتور تشخيص گفتار شناسـايي مـي   . به تقاضاهاي کاربران پاسخ مي دهدعمومي 

ا توسـط موتـور تبـديل    هاي مربوطه ررا پيدا کرده و لينکشود و سپس مرور گر صوت صفحات مورد ارتباط 

  . نمايدبه کاربر ارائه مي VXM استانداردهاي و با استفاده ازتبديل مي کند  صوتبه  متن به گفتار،

 يهـا قسـمت  يدر اين بررسـ . خواهد شد يتبديل متن به گفتار معرف يهاابتدا سيستم اين گزارش،در 

ايـن   يبا معرف. رد نظر قرار خواهد گرفتهر قسمت مو يسازو پياده يطراح يهاها و روشاين سيستم ياصل

  .گردديها مشخص معموم آن يسازو پياده يدر طراح يها، نقش دادگان گفتارقسمت

 دار توليـد گفتـار  زبـان عالمـت   و )VXML( يدار صـوت زبـان عالمـت   اسـتاندارد  ، دوهاي بعدبخشدر  

)SSML( ابـداع ايـن    .شـوند يمـ  يمعرفـ گيرند، يممورد استفاده قرار تبديل متن به گفتار  يدر موتورها که

   .سازديتبديل متن به گفتار را فراهم م يو کاربرد همه منظوره موتورها يامکان طراح استانداردها

 يتوليد گفتار مايکروسافت، امکانات و پشتيبان يافزارهابر نرم يمرور تر بايموارد کاربرد يبعد لودر فص

نيـز   يفصـل پايـان  در  .موجود، مطرح خواهد شد يعمل يکاربردها از يهايمثال نيز جاوا و يموجود در فناور

 يها، کاربردهاآن يبه طراح ينگاه ضمندر اين مرور  .به پايگاه دادگان مطرح موجود، ارائه شده است يمرور

  .گردديها در تبديل متن به گفتار روشن مممکن آن
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  1فصل
 تبدیل متن به  يهاسیستم یمعرف
  گفتار
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  مقدمه .۱-۱

ورودي به يك سري  فاز اول تحليل متن كه متن. ار از دو فاز عمده تشكيل شده استتبديل متن به گفت

ز باشد كه خروجي صـوتي ا گفتار مي موجشکل فاز دوم توليد  .شودها ونمايشات زباني تبديل ميمعالئم و فون

  . آيداين عالئم و اطالعات به دست مي

ساده  نمودارك ي. پايين مشهورندسطح   و توليد گفتارسطح باال ليد گفتارتوهاي نام ااين دو فاز معموالً ب

  .است مدهآ ١-١در شكلاز اين فرايند 

 
  تبدیل منت به گفتار مراحل .1-1شکل

يـك   اسـتاندارد از هاي اسـكي  دهايي از يك پردازشگر لغات يا كـ داده تواند به طور مثالمتن ورودي مي

رشـته كـاراكتري پـيش پـردازش و     . اسكن شده از يك روزنامه باشدهاي يا متن کوتاه پيام پست الکترونيک،

ها با بعضـي اطالعـات اضـافي نظيـر لحـن      اي از فونمبه نمايشات فونتيكي كه معموالً رشته شود وتحليل مي

طح پايين و س گفتار هايتوليدكننده توسطگفتار در نهايت  .شوديل ميدتب، باشدمي غيرهخواندن يا استرس و

  .شوديتوليد م ،هاي گفتار سطح باالكننده توليد حاصل ازاطالعات اده از با استف

بط شـده از  هاي از قبل ضـ استفاده از يكسري نمونه سطح پايين گفتار، توليد گفتارترين راه براي راحت

يي اين روش اتصالي كيفيت بسيار باال .د شامل كلمات ساده يا جمالت باشدتوانكه مي باشدگفتار طبيعي مي

  .يك صدا است شامل لغات داشته و معموالًدارد و خيلي هم طبيعي است اما محدوديت در زمينه دايره 

اما بـه هرحـال بسـيار    . ي و هشدار دهنده بسيار مناسب استهاي اطالعاتاين روش براي بعضي سيستم

 امـر حتي اگر اين . داشتهاي رايج در دنيا نام بانك اطالعاتي مجتمع بر همه لغات و توانواضح است كه نمي
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. كلمات از قبل ضبط شده استشامل  تنهازيرا . گوينده اين كار تبديل متن به گفتار واقعي نميب شود، ممکن

هـا يـا   ها يا فـونم مثل سيالب ،گفتار صوتبايد از اجزاي كوچكتري از ،  گفتار غير محدود توليدبنابراين براي 

   .شودتر استفاده هاي كوتاهحتي بخش

توليد  ،ده قرار مي گيردگفتار مورد استفا سطح پايين توليد گفتارروش ديگري كه به طور گسترده براي 

داده  نشـان  ٢-١در شـكل  واساس مدل فيلتر كردن منبع مي باشـد  براين روش  .گفتار به روش فرمانت است

  .است شده

  
 روش  فرمانت در تبدیل منت به گفتار .2-1شکل

 هاي فيزيكي قطعات صـوتي كند و ويژگيهاي فرمانت را مدل ميانساين روش فقط منبع صوتي و فرك 

نـويز   يـا يـك  باشـد   f0با فركانس اساسي  ١صدابا سيگنال تواند يكسيگنال تحريك مي. گيرد در نظر نمي را

حلقـي مـورد    اصـوات هـا و بعضـي   تواند بـراي صـامت  يك تحريك مختلط از اين دو روش مي. باشد )صدابي(

ايـن فيلتـر از   کـه  شـود و بـا يـك فيلتـر صـوتي،      پس تحريك در يك بهـره ضـرب مـي   س. گيرداستفاده قرار 

  .شودفيلتر مي ،شودهاي گفتار طبيعي ساخته ميهايي شبيه به فرمانتتشديدکننده

كردن سيستم توليد گفتار به طور مسـتقيم  ترين مدل براي توليد گفتار هوشمند مدلدر تئوري، صحيح

                                                 
1 Voiced 
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 تي ووصـ  هـايي از جهـاز  كـه شـامل مـدل    جهاز صوتي خوانده مي شود 1يمفصل گفتار توليداين روش . است

  .تارهاي صوتي است

هـاي  هايي با لولهاز بخش متشکل اي كهاي از توابع ناحيهمعموالً به وسيله مجموعهتوليد گفتار مفصلي  

با توجه بـه پيچيـدگي آن   ولي داراي كيفيت بااليي است با اين روش  توليد گفتار. شودمدل مي ،صوتي است

 مزايـا و مشـكالت خـاص خودشـان را دارنـد و      توليد گفتارهاي همه روش. هنوز به نتايج خوبي نرسيده است

هاي اتصالي و فرمانت نتايج بسيار توليد گفتاربا . بسيار مشكل است كه بخواهيم بهترين روش را انتخاب كنيم

  . داراي اين پتانسيل هست كه در آينده رشد كند يصلمف توليد گفتار .استخوبي اخيراً به دست آمده 

سـپس مراحـل توليـد گفتـار در     . شوددر ادامه اين فصل، ابتدا مروري بر تاريخچه توليد گفتار انجام مي

گـذرا بـه    يافصل، اشـاره  يدر انتها. شودهاي توليد گفتار سطح پايين گفتار، شرح داده ميسطح باال و روش

  .]۱[شوديديگر در تبديل متن به گفتار مموجود  يهاروش يبرخ

  ٢باال سطح توليد گفتار .۱-۲

شود که توليد گفتارکننـده مرحلـه دوم   در اولين مرحله توليد گفتار، متن ورودي به نحوي بازنويسي مي

هاي ترين بحث در بين سيستمسازي شايسته اين مرحله اساسيپياده. بتواند از روي آن خروجي صوتي بسازد

  :اين مرحله سه بخش عمده دارد. باشدموجود مي

 هاي بزرگهاي اختصاري عبارتها و معادلهاي خاص، مخففپردازش و تحليل اعداد، نويسه •

 کنندهايي که با تلفظ متفاوت، معاني متفاوت پيدا ميتفکيک و تشخيص عبارت •

 )وزن يا عروض(گفتار  يتجزيه و تحليل پروزود •

                                                 
1 Articulate  
2 High level Synthesis 
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عات به پردازشگرهاي مرحله دوم داده خواهد شد که نوع پردازشـگر  پس از پردازش مرحله نخست، اطال

مراحل توليد گفتار سطح باال در ادامـه شـرح داده شـده    . هاي متن بستگي داردمرحله دوم به بعضي مشخصه

  .است

  پردازش متن .۱-۲-۱

 هاي ورودي به قالبي مناسـب بـراي  هاي تبديل متن به گفتار، تبديل دادهنخستين وظيفه تمام سيستم

هـاي اختصـاري   ها و عبارتهاي غيرالفبايي، اعداد، مخففدر اين مرحله نويسه. يک سيستم توليد گفتار است

-وسيله جداول متناظر يک به يک انجام مياين پردازش اغلب به. بايد به شکل الفبايي کامل، بسط داده شوند

همـين نکتـه کوچـک    . مورد نياز اسـت  اما در برخي موارد، اطالعات تکميلي در مورد کلمات مجاور نيز. شود

همچنين ممکن است دربر گيرنده بعضـي  . شودسبب ايجاد يک پايگاه داده بزرگ و وضع  قوانين پيچيده مي

در . هاي مرحله بعد تحويل داده شوندکاراکترهاي کنترلي باشد که بايد بدون تغيير در اين مرحله، به سيستم

کـه  مانند تشخيص اين. تواند باشدهاي عددي ميفهم عداد و عبارت هاي غيرفارسي، مشکل اصلي بر سرزبان

  .»دوم ماه مي«است يا » دو تقسيم بر پنج«به معناي  2/5

، ...هاي انگليسي، فرانسه واما مشکل اصلي که در زبان فارسي با آن مواجهيم اين است که برخالف زبان

شوند که اصوال خوانده مي) ُ-ِ، -َ، -(اکثر کلمات با اعراب و ) ا، و، ي(حروف صدادار در اين زبان بسيار اندکند 

کنند بلکه بـا مراجعـه بـه    زبانان نيز براي تلفظ کلمات از پردازش ذهني استفاده نميفارسي. شوندنوشته نمي

  .آورندحافظه خود، اعراب متن را به خاطر مي

) ع(و ) عـج (ر يـ نظ يحدود به عباراتم يدر فارس ياختصار يهان حال استفاده از کلمات و عبارتيدر ع

بـه   يگر آن، بستگيد يهاا صورتي) هم السالميعل(ا ي) ه السالميعل(ص استفاده از عبارت يالبته تشخ. باشديم

  .ساز باشدتواند مشکلياسم قبل دارد و م
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  تلفظ .۱-۲-۲

 يتلفنيزارهاافنرم يخصوصا در مورد برخ. ح کلمات استيتلفظ صح توليد گفتار،از مباحث مهم در  يکي

بـه همـراه   (ها را ن است که تا حد ممکن ناميک راه اي. شوديها در آنها تلفظ ممعابر و مکان يشتر اساميکه ب

. سـت ين ين راه عملـ يـ موجـود، ا  ياد اسـام يـ ار زيم که با توجه به مقدار بسـ يره کنيک جدول ذخيدر ) تلفظ

نکـه  يرسـد و آن ا يتر به نظر ممناسبه شده که ارائ) Belhoulaتوسط  ۱۹۹۳در سال ( يگرين روش ديبنابرا

که خواندن  يکلمات ياستثناها برا يا لغتنامه محتويک جدول يم  و يبرپا کن يقواعد يستم را بر مبنايکل س

 ير از اسـام يغ( يرعاديغ يهاتلفظ ين راه برايا. ميبا شکست مواجه شده، داشته باش يآنها توسط قواعد اصل

  .ز مناسب استين) خاص

. شهيشوند، پسوند، ريمانند پ) هجا(م يکنيک ميدهنده آن تفکليک کلمه را به اجزاء تشکين روش يدر ا

 يزيـ تـوان چ يدهد با حدود دوازده هزار هجا ميانجام شده نشان م Allenتوسط  ۱۹۸۷که در سال  يقيتحق

  .را پوشش داد يسياز زبان انگل% ۹۵در حدود 

   پروزود .۱-۲-۳

صوت و استرس  ي يا دورهدگين گفتار، کشيصدا در ح ير و بميمثل ز يد نکاتيح صدا بايتلفظ صح يبرا

جانات و ير جنس صدا، سن، هينظ ياتيد به خصوصيبا آلايدهظ فستم تليک سيدر  .ز توجه کرديکلمات ن يرو

ار يسستم را بيس يسازادهيگردد،پين نکات که به وزن صوت برمياما توجه به تمام ا. ت داديز اهمياحساسات ن

  .کنديده ميچيپ

سطح هجاها، سطح کلمات و سطح جمله : توان به سه رده تقسيم نمودنکات مربوط به وزن گفتار را مي

  .زير و بمي صدا يا فرکانس اصلي صوت در يک گفتار واقعي به پارامترهاي زيادي بستگي دارد .يا عبارات

مثال در جمـالت  . معناي جمله استخراج شودتواند از صعودي يا نزولي بودن تون صدا در بيان جمله مي
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شود درحاليکه در جمالت عـادي در انتهـاي جملـه    پرسشي انتهاي جمله معموال با افزايش تون صدا بيان مي

تواند نشـانه ايـن باشـد کـه جملـه      همچنين باال رفتن تون صدا در انتهاي جمله مي. يابدتون صدا کاهش مي

  .ا تون صدا به خصوصيات شخصي گوينده و حالت او نيز بستگي داردنهايت .ديگري در ادامه خواهد آمد

  

  توليد شکل موج گفتار توليد گفتار سطح پايين يا .۱-۳

 هـا داراي معايـب و  همـه ايـن روش  . هاي متفاوت توليـد شـود  شده مي تواند با روش توليد گفتارگفتار 

ـ به گفتار  تبديل متن يهاروش. ه در اين بخش شرح داده شده استمحاسني هستند ك ه سـه گـروه عمـده    ب

  :تقسيم مي شوند

د گفتـار انسـاني بطـور    كه سعي در مدل سازي سيستم تولي): جهاز صوتي( يمفصل توليد گفتار •

  .مستقيم دارد

-نشـانه (صـوتي   عالئمهاي فركانسي سيگنال گفتار يا تابع تبديل كه قطب :فرمانت توليد گفتار •

  .فيلتر كردن منبع استكند و بر اساس مدل را مدل مي )هاي صوتي

از گفتار  و اند هاي متفاوتياز قبل ضبط شده كه داراي طول يها نمونهكه از : اتصالي توليد گفتار •

  .كنداستفاده مي ،اندطبيعي بدست آمده

  .ترندهاي اتصالي رايجهاي امروزي فرمانت وروشدر سيستم

  يمفصل توليد گفتار .۱-۳-۱

بنابراين بطور بالقوه بهترين  .رداعضاي صوتي بدن بطور كامل داسازي سعي در مدل يمفصل توليد گفتار

مشكل است نسـبت بـه    آن سازينجا كه پيادهآاما از  .با كيفيت باال مي باشد تبديل متن به گفتارروش براي 
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هاي چشمگيري در اين زمينه حاصل نشده هاي ديگر مورد توجه كمتري قرار گرفته است وهنوز موفقيتروش

  .است

. پـردازد انسان وتارهاي صوتي او مي يدستگاه صوت يسازي اجزابطور عمده به مدل يمفصل يد گفتارتول

اولـين   .شونداي بين دهانه حنجره ودهان مدل ميمعموال بوسيله گروهي از توابع ناحيه يدستگاه صوت ياجزا

براي هر بخش  ،هانجره تا لباز ح ،صوتي عالئماي جدولي از توابع ناحيه متشکل از يدستگاه صوت يمدل اجزا

   .باشد وايي ميآ

. دهـان باشـد   )ميزان بـاز شـدن  ( تواند گشاديمي براي مثال پارامترهاي كنترلي باقاعده توليد گفتار در

  .در نظرگرفت تواننيز ميرا دهان  هربخشبلندي نوك زبان ومحل برخورد زبان با  ها وفشار لب

  .مقاومت تارهاي صوتي وفشار ريه باشد، نجرهپارامترهاي تحريك مي تواند گشادگي ح

 يدسـتگاه صـوت   يشـوند كـه اجـزا   هاي تارهاي صوتي موجب ميماهيچه كنيم،هنگامي كه صحبت مي

  .م صوتي با صداهاي مختلف ايجاد شودئجا شوند وشكل عالهجاب

ل ايـن اطـالع   حـا هربه. آيدگفتار طبيعي بدست مي xمعموال از تحليل اشعه  يدستگاه صوت يمدل اجزا

  .م صوتي واقعي سه بعدي اندئدر حالي كه عال ،بعدي استفقط دو

مبتني بر قانون بسيار سخت براي بهينه كردن است زيـرا اطـالع كـافي از      يمفصل توليد گفتاربنابراين 

  .در حين صحبت نداريم  يحركت دستگاه صوت

 يزادي اجزاآودرجه  )سنگيني وبمي(جرم  ،Xاين است كه اطالع اشعه  يمفصل توليد گفتارمشكل ديگر 

-هاي صوتي اجازه مدلاين است كه مدل نشانه يمفصل توليد گفتار مزيت .كندرا مشخص نمي يدستگاه صوت

فرمانت فقـط   توليد گفتاردر حالي كه . دهداي ناگهاني ميسازي صحيح تغييرات را با توجه به تغييرات ناحيه

  .كندرفتار طيفي را مدل مي

-نجـا كـه روش  آاما از  .هاي كنوني مورد استفاده قرار مي گيردبسيار كم در سيستم يمفصل فتارتوليد گ
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در آينده مـورد اسـتفاده قـرار    ، بالقوه تواند بعنوان يك روشمي ،سرعت در حال گسترش استههاي تحليل ب

  .گيرد

  

  فرمانت توليد گفتار .۱-۳-۲

هاي گذشته زيـاد مـورد اسـتفاده قـرار     دهه درو است  مبتني بر مدل فيلتر كردن منبع گفتار اين روش

  .گرفته است

 .گيردگاهي تركيبي از هر دو مورد استفاده قرار ميو  دارد يسردو ساختار موازي و توليد گفتار فرمانت 

  .پذيرتر استهاي اتصالي انعطافبيند و از روشتعداد نامحدودي از صداها را تدارك مي اين روش

 .فرمانت نياز است ٥ ش ازيب براي كيفيت باالتر به .يد گفتار هوشمند نياز استفرمانت براي تول ٣حداقل 

ن آفركانس فرمانت و پهناي بانـد  اين مدل  .هر فرمانت معموال با يك وسيله ارتعاشي دو قطبي مدل مي شود

  .را مشخص مي كند

ي مشـخص كـردن   اي از قـوانين اسـت كـه بـرا    اسـاس مجموعـه  ، برفرمانت مبتني بر قاعده توليد گفتار

پارامترهاي  .فرمانت استفاده مي كندتوليدكننده گفتار يك نطق از  توليد گفتارپارامترهاي ضروري به منظور 

  :موارد زير باشد تواندورودي مي

  فركانس اساسي صوت •

 خارج قسمت باز تحريك صوت  •

 درجه صدا در تحريك •

 )A1،A2،A3(ودامنه ها ) f1،f2،f3(هاي فرمانت فركانس •

 نس يك اسباب ارتعاش كه داراي فركانس پايين اضافي باشدفركا •

 پايين بودن ناحيه فركانسي شدت باالو •
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گـذر كـه بطـور     از اسباب ارتعاش وداراي بانـد  متشکل يفرمانت سر توليدكننده گفتاريك ، ٣-١شکل 

   .دهداند را نمايش ميسري به هم متصل شده

  
 يسرتولید کننده گفتار  فرمانت   .3-1شکل

 يمزيت عمده ساختار سر .عنوان اطالعات كنترلي نياز داردبه هاي فرمانتفقط به فركانس يرساختار س

  .هاي فردي نياز نداردهاي فرمانت نسبي براي حروف صدادار به كنترل كنندهاين است كه دامنه

تري به اطالعات كنترلي كم اين ساختار.تر استمناسببراي صداهاي غير وابسته به بيني  يساختار سر

فرمانت موازي از اسباب  توليدكننده گفتاريك  .تري داردسادهسازي پياده و موازي نياز داردساختار نسبت به 

هاي ارتعاشي اضافي براي حروف وابسته بـه بينـي الزم   گاهي اوقات وسيله. ارتعاشي موازي ساخته شده است

   .شودها با هم جمع مينآشود و خروجي طور همزمان داده ميهها بفرمانتسيگنال تحريك به همه  .است

و بنـابراين بـه    كنـد بهره را براي هر فرمانت بطور جداگانه قـادر مـي   ساختار موازي كنترل پهناي باند و

  .اطالعات كنترلي بيشتر نياز دارد

اما بعضـي حـروف   . همچنين صامت بهتر است براي حروف وابسته به بيني و )٤-١شکل( ساختار موازي

مقايسه ميان اين دو ساختار بسـيار   .قابل مدل نيست يسرموازي بخوبي  فرمانت توليدكننده گفتارا صدادار ب

   .بحث برانگيزاست
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 يموازتولید کننده گفتار  فرمانت    .4-1شکل

  

  
 PARCASمدل  .5-1شکل

  
 PARCASمدل . اندانتخاب شده فرمانتهاي و براي برقراري تعادل دامنه اندثابت K3و K1،K2ضرايب 
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  :که عبارتند از كندپارامتر كنترلي استفاده مي ١٦از  مجموماً) ٥-١شکل(

• F0 وA0: دامنه وفركانس اصلي جزء صوتي  

• FN وQN :فركانس فرمانت و پهناي باند 

• VL وVH :دامنه جزء صوتي ؛باالوپايين 

• FL وFH :  دامنه جزء غير صوتي)Unvoiced( 

• QN:  250مربوط به بيني در  فرمانتمقاديرh  

اولـين   .فرمانت شامل بعضي انـواع منبـع صـوتي يـا نـويز سـفيد اسـت        توليد گفتارك در سيگنال تحري

منبـع   Klatt Deniss ١٩٨١در سـال   .اي سـاده بودنـد  هاي منبع صوتي مورد استفاده از نـوع دندانـه  سيگنال

   .تري معرفي كردپيچدهصوتي 

هاي گفتاري مد نظر ژگيوقتي كه كنترل خوب وي مخصوصاً .صحت ودقت منبع انتخاب شده مهم است

  .است

 ثيراتأاضافي براي ت تدارکاتبنابراين  .صوتي را نشان مي دهد عالئمهاي تشديدفيلترهاي فرمانت فقط 

  .هاي انعكاسي مربوط به دهان الزم استمربوط به شكل موج حنجره و ويژگي

 6db/octave-فیلتـر   هـاي انعکاسـی بـا   و ویژگـی  12db/octave-با فیلتر  1ايشکل موج حنجره معموالً

  .شودتخمین زده می

  

   ٢اتصالي توليد گفتار  .۱-۳-۳

هوشـمندانه گفتـار طبيعـي    توليـد گفتـار    ترين راه برايسادههاي طبيعي از قبل ضبط شده اتصال نطق

                                                 
1 glottal waveform  
2 Concatenative Synthesis 
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هـا  و نسـبت بـه سـاير روش    يك صدا نياز دارند و گويندهبه يك  اتصالي معموالً گفتار هايكنندهتوليد  .است

   .ي اشغال مي كنندحافظه بيشتر

ترين  درست .طول مناسب استواحدهاي آوايي با  انتخاب ،اتصالي توليد گفتارمهم در  هايجنبهيكي از 

 واحدي بـا طـول  در صورت انتخاب  .است واحدهاي آوايي كوتاه و بلندبرقراري تعادل ميان  عبارت از انتخاب

انتخـاب واحـد   بـا   .يابدمورد نياز و حافظه افزايش مي هاياما ميزان بخش ،تر خواهد بودطبيعي گفتار ،بلندتر

تـر  تر و پيچيدهگذاري سختيند برچسبآفر ها وآوري نمونهاما جمع ،حافظه كمتري نياز است ،تركوتاه آوايي

، به عنوان واحد آوايي مورد استفاده قرار الب و فونمينيم س، البيس ،کلمههاي امروزي در سيستم .خواهد بود

  .ندگيرمي

هاي پيغامي با دايره لغـت خيلـي محـدود    هاي نوشته شده و سيستمترين بخش براي متنطبيعي ،كلمه

مناسـب بـراي    واحد انتخابيلغت يك  ،نجا كه صدها هزار لغت متفاوت در هر زباني وجود داردآولي از  .است

  .محدود نيستنا گفتار به متنسيستم 

 ١٠٠٠٠براي مثال در انگليسي حدود . هاستکلمهر از تعداد ي مختلف در هر زباني كمتهاالبيستعداد 

هـا مشـخص   ها كـه تلفـظ  بر خالف كلمه( ،وجود نداردها البيسنجا كه تلفظ دقيق در آاما از . هستالب يس

ها راه معقول استفاده از فونم .راهي براي كنترل عروضي جمله نيست ها منطقي نيست ونآاستفاده از ، )است

  .هاستيا تركيبي از اين هابسياليا نيم

-وبيشتر تغييرات از ابتدا تا انتها را نگه دهندرا نشان ميها البيسبخش ابتدايي و انتهايي  هاالبيسنيم

  .انگليسي كافي استالب يس ١٠٠٠٠ها براي ساختن تا از آن ١٠٠٠به همين علت است كه حدود . دندار مي

در اين حالت حافظه مورد نيـاز بـاز    .نقاط اتصال كمتري نياز داردبه جاي فونم به  البيساستفاده از نيم

  .هم زياد ولي قابل قبول است

 توليـد گفتـار  توان همه لغات را بنابراين با اين روش نمي .ممكن نيست هاالبيستعيين دقيق تعداد نيم
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تـا   ٤٠ها بين آن تعداد .ندارتبديل متن به گفتهاي مورد استفاده در ترين بخشترين ونرمالها رايجفونم .كرد

   .كندايجاد مي تبديل متن به گفتارها بيشترين انعطاف را در استفاده از فونم. عدد است ٥٠

  يگيرنتيجه .۱-۴

چنان که اشاره شد، توليد گفتـار   .قرار گرفت يمعمول توليد گفتار مورد بررس يهاروش يدر فصل جار

 يمناسـب بـرا   يمتن به فرمدر مرحله اول، . در سطح پايين استدو مرحله توليد در سطح باال و توليد  يدارا

تواند به يپذيرد که اين خود ميشود و در مرحله دوم، توليد صوت صورت ميآن، تبديل م يايجاد صوت از رو

هر يک از دو سـطح توليـد گفتـار،     يسازپياده يبرا .محقق شود ي، روش فرمانت يا روش مفصليروش اتصال

  . مناسب بايد مورد استفاده قرار گيرد مجموعه دادگان

در تبـديل مـتن بـه گفتـار،      يچون چند زبانگ يمختلف توليد گفتار و مسائل يدر فصل بعد به کاربردها

  .شوديپرداخته م
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  2فصل
تبدیل متن به هاي تشخیص و سیستم
زبانهچند گفتار
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  مقدمه .۲-۱

 از آنجا کـه .ژي اينترنت رخ داد هاي اخير يک دگرگوني براي معرفي و پخش شدن سريع تکنولوسالدر 

ه فقـدان تجهيـزات کـامپيوتري و غيـر     ،فقدان تخصص و تجربه  ،محل جغرافيايي همچون  يل مختلفيبه دال

هاي ديالوگ و صوت تحـت وب  استفاده از سيستم ،تمامي مشتريان داراي دسترسي آسان به اينترنت نيستند

  .سر مي سازد يک امر ضروري استکه ارتباط با شبکه جهاني وب را از طريق صوت مي

يا شبکه بدون سيم يا هر   PSTN1در طرف ديگر سهم زيادي از جمعيت به شبکه تلفني سوئيچ عمومي 

بنابراين اقداماتي که مزيت اينترنت را براي اجماع با اينترنت  و تکنولوژي هاي تشخيص . دو دسترسي دارند 

امکان پذير مي )  براي مثال تلفن (  را از طريق رابط صدا صدا در يک سرويس که دسترسي آسان به اينترنت

 ،تلفن(سازد مورد درخواست است اين دسترسي به اينترنت از هر مکان و هر زمان با استفاده از شماره وسيله 

  .امکان پذير مي کند) و غيره  VOIP2کامپيوتر با استفاده از  ،موبايل

 .مرورگرهاي صوت و عملکرد آن ها مي پردازيم در اين فصل به بررسي سيستم هاي ديالوگ و

  هچند زبان تبديل متن به گفتارسيستم هاي تشخيص و  .۲-۲

هايي که ارتباط گفتاري انسان را با کامپيوتر برقرار مي نمايند، معموال به سيستم هاي تشخيص سيستم

  .هاي مختلف را داشته باشندچند زبانه احتياج دارند که قابليت سوئيچ کردن بين زبان  تبديل متن به گفتارو 

مزيت استفاده از صدا نسبت به ورودي هاي ديگري مثل صفحه کليد اين است که ارتباط از طريق صدا  

                                                 
1 Public Switched Telephone Network 
2 Voice over Internet Protocol 
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با پرتـال صـدا يـک دسـتيابي بـدون      . دستاورد طبيعي تري در انجام تکنولوژي هاي تجارت الکترونيکي است

امـا   سرعت آن در مقايسه با اپراتور انساني کـم اسـت   استفاده از دست را به اطالعات فراهم مي کنيم اگر چه

پرتال صدا همچنين براي کاربران مختلف همچون گروه هاي سـني يـا   .  قابل قبولي دارد يي سرعت پاسخگو

  .مشترياني با نيازهاي مخصوص امکانات فراهم مي کند 

 دا وجـود داشـته و  يک سيستم تشخيص ص ياستاندارد سازدر سال هاي اخير تحقيقات زيادي در مورد 

ايده اسـتفاده از  . نزديک کردن تکنولوژي به روشي که انسان ها با هم ارتباط برقرار مي کنند شده استباعث 

براي دستيابي به اطالعاتي که ) موبايل ( و شبکه هاي بي سيم ) خطوط زميني ( شبکه تلفن سوئيچ عمومي 

  .وب و کاربردي تبديل شده است به صورت خواندني بر روي وب موجودند به يک مورد مطل

پرتال هاي صدا که با پرتال هاي وب برابري مي کنند دستيابي به اطالعات وب را از طريـق يـک رابـط    

 .]۳[صدا اجازه مي دهند

  صوت مرورگر .۲-۳

ماوس و صـفحه   ،به جاي استفاده از صفحه کليد . صوت مشابه جستجوي اينترنت کار مي کند  مرورگر

 Internetيک مرورگر اينترنـت مثـل   همچون . نترنت را از طريق تلفن بدست مي آوريم اطالعات اي ،نمايش 

Explorer 1 که کدهايHTML    را به صورت گرافيکي نمايش مي دهـد )GUI – graphic user interface  (

رابـط کـاربر    VUI2( را بـه صـورت صـوتي     VoiceXMLمنبع رابط کاربر گرافيکي يک مرورگر صدا کدهاي 

 .نشان داده شده است ۱-۲يک مرورگر صوت در شکل يکل ينما .]۹[نمايش مي دهد)  صوتي

                                                 
1 Hyper Text Markup Language 
2 Voice User Interface 
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 مرورگر صوت .1-2شکل

  

را مثل  گفتاراست که ورودي و خروجي ها و عناصر ديگر  ١گفتار بستريک مرورگر صوت يک قسمتي از 

  . را مديريت مي کند VXMLو مفسر  ASR3و  TTS2موتور 

 تشخيص دهنده اتوماتيک گفتـار تماس گيرنده ارائه شده توسط يک تقاضا که توسط : متد کار سيستم 

روي سرور وب تحليل مي کند  VXMLمرورگر صوت تقاضا را با گرامرها يا صفحات . تشخيص داده مي شود 

وب فرسـتاده مـي    سـرور  است که توسط VXMLو براي يک پاسخ مناسب جستجو مي کند که يک صفحه 

پاسـخ از  . مي شود  توليد گفتار ،موتور تبديل متن به گفتارود و با توسط مفسر کد مي ش VXMLکد . شود 

  .طريق شبکه تلفن مربوط به تماس گيرنده مي رسد 

از  ينمـاي  ۲-۲شکل .است )PSTNو  4ISDNبراي مثال ( دروازه ميان وب و شبکه تلفن گفتار يک بستر

 .دهديبستر گفتار را نشان م

                                                 
1 Speech platform 
2 Text to Speech Synthesis 
3 Automatic Speech Recognition 
4 Integrated Services Digital Network 
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 گفتار بسرت .2-2شکل

همچنين تعدادي تفاوت اساسي بـين آن   ،وجود دارد  VXMLو  HTMLه بين با وجود شباهت هايي ک

براي مثال وسيله اي که براي جستجو استفاده مي شود و مکاني که تکنولوژي مرورگر قرار مي  ،ها وجود دارد 

که شامل اجزاي تکنولوژي مرورگر است  ،در سرويس ديداري وسيله معموال يک کامپيوتر شخصي است . گيرد

وسيله تلفن يا تلفن بي سيم است که شامل اجزاي تکنولوژي مرورگر نيست بلکه زماني  ،ر سرويس صوتي د. 

 اجـرا  ،VXML بستريک مرورگر که روي  ،که يک مشتري به سرويس تلفني سازمان دستيابي پيدا مي کند 

  . ]۱۰[يک مرورگر براي سرويس تلفني است VXML بستر.فراهم مي شود ،مي شود 

  

  ها  صفحات وب برا  مرورگر وبتحليل  .۲- ۳- ۲

به طور سريع در حال تکميل شدن براي شامل شدن مفاد بر پايه وب )  VUIS1(رابط هاي کاربر صوتي 

تامين کردن يک وسيله موجود گسترده براي توليد برنامه هـاي صـوتي داراي فعـل و     ،انگيزه اصلي . هستند 

  .انفعال جديد است 

                                                 
1 Voice user interface system  



ورا    یاطالع رسا   یعا   ی 

  :عنوان پروژه
  يفارسزبان  يمتن کرهيپ جاديا يمطالعاتبا موضوع فاز اول  يفارسزبان  کرهيپفاز اول طرح جامع 

 

  :رپروژهيعنوان ز
  یمتناظر زبان فارس يها کرهیپ جادیگفتار در ا متن به لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن

 ١٩/٠٣/١٣٨٨ :خيتار  ٠/١ :شيرايو چ  ٢ فارس  متن کيپ: رپروژهيکد ز
 

   32 -) چ - ٢( صفحه

. دو سال اخير از آزمايشگاه ها به برنامه هاي تجـاري وارد شـده انـد     مرورگري صوت اسناد وب تنها در

قبل از آن اغلب برنامه هاي صوت شبکه از زبان هاي اسکريپت نويسي اختصاصي براي تعريف ارتباط متقابـل  

  .ديالوگ کاربر استفاده مي کردند 

عداد زيادي از سايت هاي وب اين بود که ت VoiceXMLهاي استفاده از استانداردهايي مثل يکي از زيان

و اين نيازمند صرف هزينه جديدي براي دوباره نويسي اين . هستند  HTMLي بر پايه يبرنامه ها يموجود دارا

موجود به عنوان پايه اي براي تعدادي از برنامه هاي صـوتي   HTMLبنابراين استفاده از مفاد . سايت ها دارد 

  . مفيد است 

وينده است که سرور پروکسي را فعال مي کند و  توصيف صوتي از اسـناد وب  مرورگر تلفن مستقل از گ

را روي هر تلفن به طور اتوماتيک  تامين مي کند و به صورت اتوماتيک عنوان هاي لينک شـده را بـا فرمـان    

  .صوتي فعال مي کند 

  

  پردازش مرورگر وب .۳- ۳- ۲

يک تماس تلفنـي  توسـط کـاربر     پردازش با. نشان داده شده است  ۳-۲معماري مرورگر تلفن در شکل

عبارتي که کاربر ادا کرده باعث به وجود آمدن اولين اتصال به وب سايت مربوط با آن عبارت . شروع مي شود 

  .مي شود و اولين صفحه وب را بارگذاري مي کند 
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 معماري مرورگر تلفين .3-2شکل
بات کلمـات در عنـوان هـا    هم عالوه بر ترکي ”go home“و  ”go back“فرمان هاي کنترل مرورگر مثل 

پردازش اجازه مـي  . براي توليد يک رنج وسيع از زير مجموعه هاي آن عنوان توسط گرامر محاسبه مي شوند 

را بگويـد تـا لينـک    ) حتي ممکن است آن عنوان کامل ادا نشود( دهد تا کاربر هر کلمه و عبارتي را از عنوان 

  .مربوطه را فعال کند 

ست آمده مربوط گرامر توسط موتور متن به گفتار پردازش مي شوند که نسخه بعد اين فرهنگ لغات بد

گرامر و فرهنـگ لغـات سـپس در تشـخيص دهنـده گفتـار       . فونتيکي را براي هر کلمه گرامر فراهم مي کند 

  .که تشخيص پاسخ کاربر است آماده شوند يعمليات بعد يتا برا ،بارگذاري مي شوند 

ر توضيح داده مي شوند و کاربر ممکن است که يک لينـک يـا يـک فرمـان     همزمان اسناد وب براي کارب

اگر فرمان کاربر مبهم باشد مدير ديالوگ يک ليست از تفاسير ممکن . کنترلي مرورگر را براي کنترل ادا کند 

  ]۱۱[.جمع آوري مي کند و از کاربر مي خواهد که فرمان مربوطه را انتخاب کند

دهنـده گفتـار بررسـي مـي شـود و صـفحه       ا بيان مي کند توسط تشخيص زماني که کاربر يک عنوان ر

  .مربوطه بارگذاري مي شود
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  برنامه کاربرد  صوت .۴- ۳- ۲

 اين برنامه. ي که تماس گيرنده تنها از طريق تلفن با آن ارتباط دارد برنامه صوتي ناميده مي شود ابرنامه

ي اسـت و روي سـرور وب ذخيـره مـي     فايـل هـاي صـوت    ،اسکريپت ها  ،گرامرها  ، VXMLشامل کد منبع 

  .]٩[شود

  

  سيستم هاي ديالوگ .۲-۴

هاي جديدي براي آسان کردن ارتباط کاربران با کامپيوترها و محيط هـاي  در سال هاي اخير تکنولوژي

  .هستند" سيستم هاي ديالوگ " از آن ها  يکي.  ارائه شده است اطراف

 کـار براي انجام دادن يک  کاربرفعل و انفعال با  سيستم هاي ديالوگ برنامه هاي کامپيوتري براي براي 

 ،اين سيستم ها امروزه براي تامين کردن اطالعات درباره هواپيمـا يـا زمـان بنـدي قطـار      . به خصوص است 

  .مسيريابي تماس يا اطالعات آکادميکي به کار مي رود 

گفتار به عنوان تنها وسـيله   کاربر با استفاده از_ در سيستم هاي ديالوگ گفتگو فعل و انفعال سيستم  

  .ارتباطي انجام مي شود 

در سيسـتم هـاي   .اين سيستم ها معموال براي تامين سرويس هاي تلفني اتوماتيک استفاده مي شـوند   

 ،گرافيک  ، متن ،ديالوگ چند حالته ارتباط انسان و کامپيوتر بر انواع مختلف کانال هاي ارتباطي مثل گفتار 

اطالعات که توسط کاربر توليد مي شود توسط انواع مختلـف وسـيله   . نهاده شده است ژست بدن و دست بنا 

دوربين ها براي بينايي مصنوعي يا صفحات نمايش حساس به لمس گرفته  ،صفحه کليد  ،همچون ميکروفون 

  .مي شود 



ورا    یاطالع رسا   یعا   ی 

  :عنوان پروژه
  يفارسزبان  يمتن کرهيپ جاديا يمطالعاتبا موضوع فاز اول  يفارسزبان  کرهيپفاز اول طرح جامع 

 

  :رپروژهيعنوان ز
  یمتناظر زبان فارس يها کرهیپ جادیگفتار در ا متن به لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن

 ١٩/٠٣/١٣٨٨ :خيتار  ٠/١ :شيرايو چ  ٢ فارس  متن کيپ: رپروژهيکد ز
 

   35 -) چ - ٢( صفحه

کلمات  به جاي تلفظ براي مثال ممکن است که به کاربران پيشنهاد داده شود که در محيط هاي نويزي

به عالوه اين ويژگي به کاربران فعل و انفعال با سيستم را بـا بـه کـار    . را از طريق صفحه کليد تايپ کند داده

براي مثال کاربراني که . ( اجازه مي دهد  دبردن کيفيت هاي ارتباط که بهتر با نياز هاي آن ها منطبق مي شو

نند در حالي که افرادي که مشکالت گفتاري و بيان دارند مشکالت بينايي دارند مي توانند از گفتار استفاده ک

  .]۱۲[)از صفحه کليد استفاده مي کنند

VoiceXML     به عنوان يک زبان عالمت دار استاندارد براي نمايش دادن ديالوگ هـاي بـين کـامپيوتر و

نامه و يک مرورگر را براي رابط ميان اليه وابسته به بر specificationيک  VoiceXMLاستاندارد .انسان است

بسيار سبک است و توسط يک مجموعـه از   VoiceXMLاليه وابسته به برنامه در برنامه .وب تعريف مي کند 

  .ش داده مي شودنماي XMLاسناد 

داده  VoiceXMLيک مرورگر وب يک موتور مستقل از برنامه است که ديالوگ ها را بر طبـق اسـناد   

  .]۱۳[شده پياده سازي مي کند

بـه نـام گرامـر تشـخيص      يمليات تشخيص گفتار نيز يک استاندارد توسط کنسرسيوم وب جهانع يبرا

. شـود  يدرک و تشخيص کلمات بيان شده استفاده مـ  يبرا يصوت يگفتار ارائه شده است که در مرور گر ها

 يجهـان کنسرسـيوم وب  . شـود   يمتن در گام تبديل متن به گفتار استفاده م توليد گفتارهمچنين استاندارد 

  .کند  يتشخيص گفتار استفاده م ييگفتار توليد شده از مفسر معنا يدرک و فهم معان يهمچنين برا

دار توليد گفتـار  و زبان عالمت) VXML( يدار صوتزبان عالمتبه معرفي استانداردهاي  يدو فصل آتدر 

)SSML (مي پردازيم و چگونگي استفاده از آن ها را خواهيم ديد.  
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  یصوت دارزبان عالمت
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٣٨ 

 مقدمه .۳-۱

VXML  به عنوان يك زبان مبتني بر  ١٩٩٥از سالXML يک زبان عالمتگذاري بر پايه وب . مطرح شد

صوتي جي خروو هاي بين کامپيوتر و انسان با به کار بردن تجهيزات ورودي براي به نمايش در آوردن ديالوگ

  .رنت و دسترسي به اطالعات از طريق صوت و تلفن طراحي شده استکه جهت به دست آوردن محتواي اينت

VXML تشـخيص صـدا   ،صداي ديجيتـالي  ،هاي صوتي كه بر اساس گفتار تركيبيبراي ايجاد ديالوگ، 

آن  از ارائـه  هدف اصلي .طراحي شده است ،ضبط صداي ورودي و تلفني مي باشند ،DTFM1ورودي كليد با 

تشخيص گفتار  يبرا .]١٤[شدبر پايه وب به نرم افزارهاي پاسخگوي صوتي مي با رساندن توسعه نرم افزارهاي

اسـتفاده   VXMLمـتن در اسـناد     توليد گفتـار متن از استاندارد  توليد گفتار ياز گرامر تشخيص گفتار و برا

  .شوديم

  کنيماستفاده از آن را بررسي مي  مي پردازيم و مزاياي VXMLدر اين فصل به بررسي استاندارد 

۳-۲. VoiceXML 

مزايـاي   ،ره هاي عمومي سرويس هاي بر پايه وب مشتري ها را ترجيح مي دهند اخانه ها و اداکثر وزارت

به هر حال تعـداد زيـادي از مشـتريان اسـتفاده از تلفـن را      . استفاده از اين سرويس ها بسيار محسوس است 

نظور هستند ولي هزينه عامل هاي انسـاني  اين م يها يک راه حل مناسب برا Call center. ترجيح مي دهند

و فوق به نظر مي رسد که يک راه حل بهتر براي مجتمع کردن کانال هاي سرويس . در آن ها بسيار زياد است

  .باشد VXML ،هاي انسانيعامل

تر از هـا هسـتند کـه مـي تواننـد کارآمـد      هاي ديالوگ يک دستاورد مناسب براي ايـن سـرويس  سيستم

 ،صوت قابليت اسـتفاده از وب را افـزايش مـي دهـد      ،عالوهبه .ي با کمبودهاي اجرايي باشندهاي جارسيستم

                                                 
١ Dual-Tone Multi-Frequency  
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مزيت هاي ديگر مد زبان در ادامه آمده ) . فيزيکي  ،ديداري ( مخصوصا براي افرادي با معلوليت هاي مختلف 

  :است 

 .استفاده از آنها ساده و راحت است  •

 )پر کردن فرم ها و فرمان ها  ،منوها ( انواع مختلف ارتباط را ساپرت مي کنند  •

مي توانند به سواالت پيچيده که پاسخ آن ها ممکن است که نياز به پردازش اطالعات از منـابع   •

 .مختلف داشته باشد جواب دهند

 .با انواع ديگر حالت ها غير صوت مي توانند کامل و ترکيب شوند  •

سن ها و حساسيت هاي فرهنگـي   ،هارت ها م ،زبان هاي مختلف ( براي انواع مختلف کاربران  •

 .قابليت تطبيق دارند) مختلف 

مـد گفتـار بـه طـور      ،به اين دليـل  . تشخيص گفتار در دامنه با ابعاد زياد داراي مشکالت اجرايي است 

اگرچه توسعه پذيري ايـن سيسـتم هـاي محـدود     . اساسي در سيستم هاي با دامنه محدود استفاده مي شود 

  .تطبيق پذيري آن ها براي دامنه هاي جديد بسيار سخت است  بسيار گران و

بـه طـور ضـمني توسـعه      XMLيک زبان عالمت گذاري بر پايـه  (  VoiceXMLتعريف زبان استاندارد 

هزينه توسعه سيستم هاي ديـالوگ را کـاهش مـي    ) برنامه هاي تلفني بر پايه اينترنت را اختصاصي مي کند 

  ]۱۵[.ازي را آسان مي سازد دهد و تکنولوژي هاي مجتمع س

در زمان بحث راجع به پرتال هاي صدا ممکن اسـت کـه در اسـتانداردهاي پيشـنهاد شـده کـه مشـابه        

VoiceXML  تفاوت گذاشتن بين . هستند دچار گمراهي  شويمVoiceXML     و دو اسـتاندارد ديگـر کـه در

 VoiceXML. خيلي مهم است   XHTML+Voice profile و     SALTهستند  VoiceXMLحال رقابت با 

و ضـبط و پخـش صـدا     تبديل متن به گفتار ،اساسا براي پذيرفتن ديالوگ هاي صدا که شامل تشخيص صدا 

 . يا ورودي لمسي و تلفن طراحي شده  DTMF ،مي باشد 
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 W3Cهستند استانداردهايي هستند که توسـط   VoiceXMLديگر استاندارد هايي که بسيار نزديک به 

 .]۳[رابط گفتار توسعه پيدا کرده اند تحت کالبد

 VXMLمعماري  .۳-۳

  :اجزاي زير است شامل نشان داده شده و  ١-٣در شکل  VXMLمعماري 

براي مثال يک سرور وب که وظيفه آن پردازش تقاضاها از برنامه  Document Serverيک : سرور اسناد 

  .مشتري است 

  .يالوگ ها را هدايت و اداره مي کندرا پردازش مي کند و د VXMLکه اسناد :  VXMLمفسر 

 .تشخيص و پاسخ به تماس هاست ، VXMLوظيفه آن بدست آوردن اسناد :  VXMLمفسر زمينه 

که اعمـالي را در پاسـخ بـه رفتـار      VXMLو مفسر  VXMLکه توسط مفسر زمينه : پياده سازي  بستر

بـراي مثـال   (چنين رخـدادهاي سيسـتم   و هم) براي مثال دريافت کاراکتر هاي ورودي و قطع تماس ( کاربر 

  .]۱۶[توليد مي کند) انقضا وقت
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 VXML مدل معماري .1- 3شکل

 VXMLاهداف  .۳-۴

VXML برنامه .زباني است كه فعل و انفعاالت بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده را به حداقل مي رساند -
ا از منطق سرويس جدا ل و انفعال كاربر رعف  .نويس را از جزئيات سخت افزاري و سطح پائين دور مي كند

سازي ديالوگ هاي ساده و پيچيده فراهم پياده .قابليت انتقال در سخت افزارهاي مختلف را مي دهد  .مي كند
 .]١٧[مي باشد

  

  VXMLمحدوده  .۳-۵

زباني است که فعل و انفعال متقابل انسان و ماشين را با سيستم هاي پاسخگويي صوتي توضيح مي دهد 

  :که شامل موارد زير است

 تبديل متن به صدا به عنوان خروجي •

 پخش فايل هاي صوتي به عنوان خروجي •

 تشخيص صداي ورودي •

 به عنوان ورودي DTMFتشخيص کدهاي  •

 ضبط صداي ورودي •

 کنترل جريان ديالوگ ها •

 .]۱۶[پشتيباني از ويژگي هاي تلفني مانند انتقال مکالمه و قطع مکالمه •

  مفهوم .۳-۶

از  يتوسـعه دهنـده هـا بسـيار     ٢٠٠٠در جـوالي   voicexmlانجمن به وسيله  voicexml 1.0از انتشار 
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توسعه دهنده هاي برنامه هاي کاربردي را قادر  voicexml 1.0. را پياده سازي کردند  voicexmlمرورگرهاي 

  .به توليد و گسترش دادن هزاران برنامه کاربردي گفتار مکالمه اي مي کنند

 (Voice Browser Working Group)مرورگر صدا گروه به  W3Cکنسرسيوم وب جهاني  ١٩٩٩ ميدر 

 ،صـدا را فعـال مـي سـاختند     امتياز آماده کردن و تجديد نظر کردن زبان هاي عالمـت دار کـه مرورگرهـاي   

 .]۱۸[داد

کاربر در يـک زمـان در يـک     ،يک ماشين حالت مکالمه متناهي را فرم مي دهد  VoiceXMLيک سند 

يک .نام دارد که اساسا در بر گيرنده ديالوگ هاست  <vxml>نصر سطح باال ع. حالت مکالمه و ديالوگ است 

  .شامل انواع مختلف عناصر است VXMLسند 

ديـالوگ بعـدي را بـراي     ،هر ديالوگ  ،اجراي سند به طور پيش فرض با ديالوگ اول شروع خواهد شد 

ا براي استفاده نشان مـي دهـد   ها که سند و ديالوگ بعدي ر 1URIانتقال ها توسط  .انتقال مشخص مي کند

به يک سند اشاره نداشته باشد سند جاري به عنوان سند فرض مي شـود و   URIاگر يک .مشخص مي شوند 

يـک   ،اجـرا زمـاني کـه  ديـالوگ     .اگر به يک ديالوگ اشاره نکند اولين ديالوگ سند در نظر گرفته مي شـود  

  .]۱۶[عنصر از مکالمه خارج شود خاتمه پيدا مي کند  ديالوگ جايگزين را مشخص نکند و يا با استفده از يک

  

  ديالوگ و زير ديالوگ .۳-۶-۱

فرم يـک فعـل و انفعـال کـه مقـاديري را بـراي       . وجود دارد فرم ها و منوها VXMLدو نوع ديالوگ در 

ر منو ليستي از انتخاب ها را به کاربر ارائه مي کند و ب .مي باشد ،مجموعه اي از متغيرها جمع آوري مي کند 

  .اساس انتخاب کاربر به ديالوگ ديگري مي رود 

                                                 
1 Uniform Resource Identifier 



ورا    یاطالع رسا   یعا   ی 

  :عنوان پروژه
  يفارسزبان  يمتن کرهيپ جاديا يمطالعاتبا موضوع فاز اول  يفارسزبان  کرهيپفاز اول طرح جامع 

 

  :رپروژهيعنوان ز
  یمتناظر زبان فارس يها کرهیپ جادیگفتار در ا متن به لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن

 ١٩/٠٣/١٣٨٨ :خيتار  ٠/١ :شيرايو چ  ٢ فارس  متن کيپ: رپروژهيکد ز
 

   43 -) چ - ٢( صفحه

زير ديالوگ مانند يک فراخواني تابع مي باشد که در آن مکانيزم درگير شدن در يک فعل و انفعال ديگر 

  .و سپس بازگشت به فرم اصلي قرار مي گيرد

  

  

  
  فرم ها .۱-۱- ۶- ۳

  :مي باشند که شامل  VoiceXMLکليدي صفحات  ءفرم ها جز

ها به دو دسته  قلماين . ا که در حلقه اصلي الگوريتم تفسير فرم قرار دارند ه قلممجموعه اي از  •

فيلد را تعريف مي کنند و دسـته   قلمهاي فيلد که متغيرهاي  قلمدسته اول : تقسيم مي شوند 

 .هاي کنترل که به جمع آوري فيلد هاي فرم کمک مي کند  قلمدوم 

 هاي فرم قلماعالن متغيرهايي غير از  •

 ها خدادرتوابع  •

و مجموعه اي از رويه ها که هنگامي اجرا مي شوند کـه متغيرهـا مقـدار خاصـي      "Filled"عمل  •

  .پيدا کنند

  :مي بينيم  VoiceXMLدر اينجا يک مثال کوتاه از زبان 

<?xml version=”1.0”?> 
<vxml version=”2.0”> 
<form>  
<block>Hello World!</block> 
</form> 
</vxml> 
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VXML ستاندارد مستقل از زبان استک اي. 

را به کاربر  ”Hello World“مي شود و  توليد گفتارک است که لوکه شامل يک ب اين مثال يک فرم دارد

در ايـن  . مکالمه خاتمه پيدا مي کنـد   ،از آنجايي که اين فرم يک فرم جانشين بعدي پيدا نمي کند.گويد مي

  .]۱۶[استفاده کرده ايم <block>و  <vxml> ،  <form>مثال از عناصر 

W3C  عالوه برVoiceXML،  1سه استاندارد براي تفسير معناييSISR ،  گرامر تشخيص گفتارSRGS2 

  .که در فصول بعد به توضيح آن ها خواهيم پرداخت ،منتشر کرده است  3SSML تبديل متن به گفتار ،

هاي گفتار مکالمـه را  ضيح دادن رابطدر شکل زيريک مثال از چگونگي کارکرد چهار زبان با هم براي تو

   : نشان مي دهد

<field name="recipient">  
<prompt> 
Welcome to the 
<emphasis level =  "strong"> 
electronic payment system 
</emphasis> 
<break time =  "500ms"/>  
Whom do you want to pay? 
</prompt> 
<grammar> 
<rule id= "recipient"> 
<one-of> 
<item> Ajax </item> 
<item> 

                                                 
1 Semantic Interpretation for Speech Recognition 
2 Speech Recognition Grammar Specification 
3 Speech Synthesis Markup Language 
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<tag> 'Drugstore' </tag> Ajax 
</item> 
<item> Stanley </item> 
<item> 
<tag> 'Supermarket' </tag> Stanley 
</item> 
</one-of> 
</rule> 
</grammar> 
</field> 

رامر گفتار و متن هايي و بولد گ تبديل متن به گفتارو فونت ايتاليک   voicexmlفونت معمولي کد هاي

  .که زير آنها خط کشيده شده تگ هاي تفسير معنايي را نشان مي دهند

. به گفتار تبديل مي شود  تبديل متن به گفتارشامل متني مي شود که توسط موتور   >prompt<تگ 

ـ  راي تبـديل  تگ گرامر يک گرامر را از کلمات و عباراتي که توسط موتور تشخيص گفتار استفاده مي شود را ب

  . گفتار به متن تعريف مي کند 

که در آن کاربر يک مقداري را  >field<با همديگر يک   >grammar<و گرامر > prompt<تگ هاي 

  .]۱۸[گفتار قرار مي دهد تعريف مي کندبا

  

 VoiceXMLهايي براي برنامه هاي کاربرد .۳-۷

ري مانوس و در کـار بـا آن هـا وارد    انسان ها با سيستم هاي پاسخگويي صوتي داراي فعل و انفعال تجا

  . کنفرانس هاي تلفني وجود دارند  ، mailهستند اين سيستم ها معموال در دستيابي صوتي 

VoiceXML سيستم هاي  است که يک زبانIVR محدود و خصوصي تجاري را به يک معماري برنامه-
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امين کردن ديالوگ هاي برنامه ريزي ريزي بزرگ تبديل مي کند و همچنين مزاياي تکنولوژي هاي وب را با ت

 ياز کاربردهـا  يبرخـ  .]۱۹[هستند براي يک کاربر تلفني فراهم مي کند HTMLکه مشابه با فرم هاي  ،شده

  :مختلف آن عبارتند از

 براي آموزش زبان به افراد بدون نياز به معلم gatewayاستفاده از يک : ابزار يادگيري زبان  •

کاربر مي تواند کلمه اي را که معني آن را مـي خواهـد    ،تلفني  يک ديکشنري: غاتديکشنري ل •

 .بگويد و يا هجي کند و در جواب معني کلمه را بشنود 

• Caller ID :کاربر مي تواند تلفـن را بـردارد و از طريـق     ،هنگامي که يک تماس گرفته مي شود

VoiceXML  را جواب دهـد و يـا   اسم تماس گيرنده به او داده مي شود و کاربر مي تواند تلفن

 .منتقل مي کنيم voice mailاينکه آن را به 

• Call Waiting : وقتي که شخصA  با شخصB     صحبت مـي کنـد و شـخصC    بـا شـخصA 

اطـالع   Aدر تماس وقفه مي اندازند و به شخص   VoiceXMLتماس مي گيرد اسکريپت هاي 

 .است تماس گرفته Cمي دهند که 

• Call Center :تري که اجازه مي دهـد کـه کـاربران بـا سيسـتم اتوماتيـک       يک خط تامين مش

VoiceXML زماني کاربر براي صحبت با يک اپراتور انساني منتظر مي ماند  .به محاوره بپردازند

ت بگيـرد و يـا اينکـه پيغـام     يکسـري اطالعـا   VoiceXMLدر اين مدت مي تواند با استفاده از 

 .بگذارد

• Banking :ت مثل چک کردن اطالعات حسـاب شخصـي و انتقـال    معامالت بانکي از طريق صو

 .پول از يک حساب به حساب ديگر

دانشجويان مي توانند شماره و نـام درس را انتخـاب   : عات درسي براي دانشجويان دانشگاهاطال •

 .کنند و يک توصيفي از درس مربوطه بگيرند 
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بـراي تشـخيص    کاربر ليست عالئم بيماري خودش را وارد مـي کنـد وسيسـتم   : مشاور پزشکي •

 ]۱۶[.بيماري پردازش انجام مي دهد و کاربر را به آنچه که بايد انجام راهنمايي مي کند 

  

 VXML يرا بـا اسـتفاده از مرورگرهـا    IVR يهـا  بسـتر  ياده سـاز يـ پ MRCPکه پروتکـل   يياز آنجا

  .کنيميم ي، در ادامه آن را معرفاد به آن اشاره شده استين گزارش زيسازد و در ا ير ميامکانپذ

  

  MRCPپروتکل  .۳-۸

تحـت   ياياجازه کنترل منـابع پـردازش مـد    clientابزار به شده است که  يطراح ين پروتکل به نحويا

 توليـد گفتـار   يموتورها ،صوت يبازشناس يا شامل موتورهاين منابع پردازش مدياز ا يبعض. دهديشبکه را م

  . شوند يکننده م ص صحبتيتشخ يد صحبت کننده و موتورهايتائ يموتورها ،صوت

از . سـازد  ير مـ يامکانپـذ  VXML يرا با استفاده از مرورگرهـا  IVR يهابستر ياده سازين پروتکل پيا

ز حفـظ  يـ پردازش صوت خـاص را ن  يپردازش صوت مستقل در دو طرف در سرورها يت هايگر قابليطرف د

  .کند يم

  

   MRCPدر س ها يانواع منابع و سرو .۳-۸-۱

 .کنترل شـود  MRCPق پروتکل يتوند از طر ير پردازش صوت است که مک قسمت از سرويا يمنبع مد

 يشود تا مجموعـه ا  يم ميسرور تنظ .ک سرور استي يا بر رويا چند منبع مديک يمجموعه  MRCPسرور 

  :باشند  يابع سه نوع متن يا. شنهاد دهد يپ clientس ها را به يمشخص از منابع و سرو
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توليد کننده  بالدرنگ هستند مثل  يان هايد جريند که قادر به تولهست ين ها منابعيا :منابع ارسال •
  .کنند يد ميان شده را توليصوت ب يان هايگفتار که جر يها گفتار 

کنند مثل  يافت و پردازش ميرا در يانيجر يهستند که داده ها ين ها منابعيا :افتيمنابع در •
  .گفتار  يص دهنده هايتشخ

   .]۳۰[دهند يافت داده ها را انجام ميم ارسال و هم درکه ه يمنابع :منابع دو کاره •

  

  .دهيم يخواهيم کرد و عناصر مختلف آن را شرح م يبررسرا  دار توليد گفتارزبان عالمتدر فصل بعد 



 
٤٩ 

  4فصل
   تولید گفتار دارزبان عالمت

SSML 
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 مقدمه .۴-۱

ن ورودي مـي گيـرد و در   سيستمي است كه يك دنباله از كلمـات رابـه عنـوا    Text to Speechسيستم 

توليـد كـردن گفتـار بـه عنـوان       TTS1هدف كاربردي از يـك موتـور    .خروجي آن را به گفتار تبديل مي كند

براي بسياري از برنامه هاي كاربردي كه از صدا به عنوان  TTS .است XMLخروجي از روي متن يا يك سند 

  .خروجي استفاده مي كنند كاربرد دارد

يک روش استاندارد جديد براي توليد موارديست که بايد توسط  تبديل متن به گفتارزبان عالمت گذاري 

تبديل متن به يك استاندارد جديد توليد صدا توسط سيستم  SSML2 .بيان شود تبديل متن به گفتارسيستم 

 كه بـراي كنتـرل فرآينـد    XMLيك زبان عالمت گذاري بر پايه . ارائه شده است  W3Cاست كه توسط گفتار

 .تبديل متن به گفتار در زمينه هاي متفاوت برنامه هاي كاربردي هوشمند شده است

 TTS با نداشتن امکانات بصري براي خواندن متن و ارتباط بـا کـامپيوتر    تنها براي کاربردهايي که افراد

کـاربرد  مشکل  دارند نيست، بلکه همچنين براي بسياري از کاربردها که از خروجي صدا استفاده مـي کننـد   

هـاي اطالعـاتي   هاي تلفني متقابل، سـرويس ، سرويس)مثال در ايستگاه راه آهن ( براي مثال اعالم خطر. دارد

  .ها و غيره، بانک ، پست الکترونيک ، خواندن فاکس ، بازي...)پيش بيني آب و هوا، شرايط ترافيک، اخبار، (

TTS نه سـازي صـدا کنتـرل مـي شـود،      به منظور تغيير پارامترهايي براي بهبود دادن و بهيSSML  در

-که چطور يک متن، يک پاراگراف، يک جمله و يا يک کلمه ادا شـود، کمـک مـي   مانند اين اتي يجزئکنترل 

  .]٢٢[کند

VoiceXML هـا  وب است، براي بيان پيام که باعث پيشرفت برنامه هاي کاربردي گفتار بر پايهSSML 

                                                 
1 Text - to -  Speech  

2 Speech Synthesis Markup Language 



ورا    یاطالع رسا   یعا   ی 

  :عنوان پروژه
  يفارسزبان  يمتن کرهيپ جاديا يمطالعاتبا موضوع فاز اول  يفارسزبان  کرهيپفاز اول طرح جامع 

 

  :رپروژهيعنوان ز
  یمتناظر زبان فارس يها کرهیپ جادیگفتار در ا متن به لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن

 ١٩/٠٣/١٣٨٨ :خيتار  ٠/١ :شيرايو چ  ٢ فارس  متن کيپ: رپروژهيکد ز
 

   51 -) چ - ٢( صفحه

  .ه مي کند استفاد SSMLدر برنامه هاي گفتاري از 

SSML براي فرمان ها درSynchronized Multimedia Integration Language )SNIL(   و در پروتکـل

  .]٢٢[، تعيين شده استMRCPو انفعال متقابل  فعل

  

  زبان عالمت دار تبديل متن به گفتار .۴-۲

SSML تبديل متن  ،يک زبان عالمت گذاري براي توليد فرمان ها با استفاده از ترکيب موارد ضبط شده

مـرد يـا زن   ( شده مثل جنس مخاطب  توليد گفتارکنترل کردن خصوصيات صداي . و موزيک است به گفتار

همچنين کنترل خصوصيات تلفظ يک کلمـه  . پيچ و تاکيد امکان پذير مي باشد  ،شدت ،سرعت ،سن ،)بودن 

  .]۳[امکان پذير مي باشد تبديل متن به گفتاربراي موتور 

  بديل متن به گفتاردرون يک موتور ت .۴-۲-۱

اگر چه سيستم هاي مختلف ممکن است که الگـوريتم هـاي متفـاوتي را بـراي دسـتيابي بـه سـيگنال        

مراحلـي همچـون   کـه پيشـتر اشـاره شـد،     چنانعمومي  توليد گفتارپردازش  ،خروجي صحيح استفاده کنند

  .دارد ١-٤شکل
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 منت به گفتار عمومي تبدیلسیستم  .1-4شکل

بديل يک متن ورودي به جزئيات بيشتر و توضيحاتي است کـه چـه چيـز    هدف آن ت :گام تحليل متن

شوند بايـد ابهـام را از بـين ببـريم،      توليد گفتاربايد تلفظ شود، براي تعيين دقيق خصوصيات صداها که بايد 

که مشخص شد که چه چيز بايـد تلفـظ   زماني .نقطه گذاريها را تفسير کنيم و عالئم و اختصارها را حل کنيم

  .مرحله دوم شروع مي شودشود 

سيگنال گفتار واقعي را توليد مي کند، در اين مرحله تکنيک هاي متفـاوتي   :تبديل متن به گفتارگام 

 توليـد گفتـار  ممکن است به کار برده شود، مهمترين راه حل در بدست آوردن گفتاري با کيفيت باال، تکنيک 

مونه هاي گفتاري انساني است که براي انطباق متن ورودي يک پايگاه داده از ن الحاق واحدها ست، که بر پايه

 .قسمتهاي مناسب از آن استخراج و ترکيب مي شود 

  

 TTSدر مرحله اول براي بدست آوردن توضيحات دقيق از تلفظ متن ورودي، کارهاي زير توسط موتـور  

  :انجام مي شود

بايد به جمالت و کلمات تقسـيم   متن ورودي ،با توجه به فضاهاي خالي و نقاط : نرمال ساز  متن •
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 Dr. John Smith "براي مثال جملـه  . اعداد، عالمات، اختصارها بايد به فرم نرمال تبديل شوند. شود

lives at Jefferson dr. 94، Paris، Texas "  در مرحله نرمال سازي به جملـه"Doctor John Smith 

lives at Jefferson drive ninety-four {pause} Paris {pause} Texas {pause}"   تبديل خواهد

  .شد 

هر کلمه به نمايش فونتيکي آن تبديل مي شود، قوانين و فرهنگ لغات براي اين هدف  :تلفظ کلمه •

در بعضي از زبانها تبديل حرف به صدا يک فرايند مستقيم اسـت، در حـالي کـه در    . طراحي شده اند

 . ل پيش گويي باشد مثل زبان انگليسيديگر زبان ها اين فرايند مي تواند غير قاب

تلفظ و ريتم و در بعضي موارد استرس و فونتيک وابسته به نقش کلمـات در جملـه    :ساختار جمله •

به منظور تشخيص مکان صحيح مکث و ريتم و آهنگ صدا معموال در موتـور تبـديل مـتن بـه     .است

 .پياده سازي مي شوند  پروزوديکگفتار قوانين 

فونتيک کلمات بايد در جمله به هم متصل شـوند و ايـن    :در تبديل فونتيکي اصالح سطح جمله •

 . نيازمند يکسري اصالحات در تبديل فونتيکي با توجه به تغييرات گفتار پيوسته است 

تحليـل يـک مـتن در دنبالـه اي از فـونم هـا وقتـي توضـيحات          :محاسبه پارامترها  پروزوديک •

ريتمي که به دنباله اي از فـونم هـا نسـبت داده مـي شـود       پروزوديک داده مي شود کامل مي شود،

تعيين مقـادير پروزوديـک   . مشخص مي شود پروزوديکتوسط مقادير عددي يا توسط برچسب هاي 

 .مي تواند بر اساس قوانين باشد، يا بوسيله سيستم يادگيري اتوماتيک اجرا شود

SSML تاندارد براي کنترل جنبه هـاي گفتـار   تمام مراحل تحليل متن را به منظور تامين يک روش اس

  .]٢٢[تاکيد و غيرهدايت مي کند ،١محدوده ،پيچ ،اندازه صدا ،توسعه عالمات اختصاري ،مثل تلفظ

                                                 
1 Range 
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 SSMLعناصر در  .۴-۳

SSML مانند ديگر زبانهاي بر پايه XMLتمام عناصر مي تواننـد داراي صـفت  . ، ترکيبي از عناصر است 

است که شامل متني است که بايد بيان شود و شـامل دو صـفت   > speak<داراي يک عنصر  SSML. باشند

  .است) زبان متني است که بايد گفته شود( زبان

<?xml version="1.0"?> 
<speak version="1.0" xml:lang="en-US"> 
   <voice name="Dave"> 

 Hello، world; my name is Dave. 

   </voice> 
</speak> 

عنصر  .را تلفظ کند   “ Hello، world; my name is Dave”بايد جمله Daveم مثال صوتي به نا در اين

<meta>  و<meta data> نويسنده، تاريخ و (توضيحاتي راجع به سند ارائه مي دهند.(...  

بـه کـار مـي رونـد از      SMSبه عنوان مثال در گرامر زير براي تبديل عالمات مختصر که در پيـام هـاي   

Lexicon  استفاده شده استمربوط به آن:  

<?xml version="1.0"?> 
<speak version="1.0" xml:lang="en-US"> 
 <lexicon uri="file://localhost/share/SMSLexicon.lex"/> 
    <!-- This is the text of a SMS to be read using a 
         lexicon file. --> 
    I love U :-) 
</speak> 

  

که بيانگر يک جمله  <s> است که پاراگراف را نشان مي دهد و <p>بيان ساختار متن  عنصر اصلي براي

  .است

file://localhost/share/SMSLexicon.lex
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انتخاب الفباي . تلفظ را براي متن نشان دهد <ph>است که با صفت  <phoneme>يکي ديگر از عناصر 

وري ، يـک الفبـاي ضـر   IPAالفباي (وجود دارد  phoneme alphabetفونتيکي متفاوت براي استفاده با صفت 

  .]٢٢[)است ولي موتورهاي متفاوت ممکن است ديگر الفباها را پشتيباني کنند
<?xml version="1.0"?> 
<speak version="1.0" xml:lang="en-US"> 
 Tipical italian dishes are  
 <phoneme alphabet="ipa" ph="&#112;&#712;&#105;&#720;&#116;&#794;&#115;&#601;"> 
   pizza 
 </phoneme> 

 <-- "pizza" will be pronunced as: p iːt ̚sə --> 
 and 
 <phoneme alphabet="ipa" ph="&#115;&#112;&#601;&#103;&#712;&#101;&#116;&#812;&#105;"> 
   spaghetti. 
 </phoneme> 

 <-- "spaghetti" will be pronunced as: spəg et ̬i --> 
</speak> 

مقداري را کـه بايـد بـه     aliasاستفاده مي شود، و با صفت  <sub>ختصار عنصر براي بسط دادن عالئم ا

  .جاي آن عالمت مختصر تلفظ شود، نشان مي دهيم

<?xml version="1.0"?> 
<speak version="1.0" xml:lang="en-US"> 
 The <sub alias="Speech Synthesis Markup Language">SSML</sub> 
 <sub alias="version">v.</sub> 1.0 is a new standard of 
 <sub alias="World Wide Web Consortium">W3C</sub>. 
</speak> 

و جنسيت و گوناگوني  XML: langو صفتهاي آن  <voice>به منظور کنترل پروزودي و مدل از عنصر 

کاهش تاکيد در جمله  به منظور افزايش و <break>و  <emphasis>و سن و نام استفاده مي کنيم، يا عناصر 

 .و قرار دادن و حذف کردن مکث

<?xml version="1.0"?> 
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<speak version="1.0" xml:lang="en"> 
 
 <voice gender="male" variant="1"> 
   Elsinore. A platform before the Castle. 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="2"> 
   <emphasis>Who's there?</emphasis> 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 

   Nay، answer me: stand، and unfold yourself. 

 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="2"> 
   <emphasis level="strong"> Long live the king! </emphasis> 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 
   Bernardo? 
 </voice> 

 

 <voice gender="male" variant="2"> 
   He. 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 
   You come most carefully upon your hour. 
 </voice> 
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 <voice gender="male" variant="2"> 

   'Tis now struck twelve. Get thee to bed، Francisco. 

 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 

   For this relief much thanks: 'tis bitter cold، 

   And I am sick at heart. 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="2"> 
   Have you had quiet guard? 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 
   Not a mouse stirring. 
 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="2"> 

   Well، good night. 

   <break/> If you do meet Horatio and Marcellus، 

   The rivals of my watch، bid them make haste. 

 </voice> 
 
 <voice gender="male" variant="3"> 

   I think I hear them. Stand، ho! Who is there? 

 </voice> 
</speak> 
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  :رپروژهيعنوان ز
  یمتناظر زبان فارس يها کرهیپ جادیگفتار در ا متن به لیتبد يها يازمندیاستخراج ابعاد ن

 ١٩/٠٣/١٣٨٨ :خيتار  ٠/١ :شيرايو چ  ٢ فارس  متن کيپ: رپروژهيکد ز
 

   58 -) چ - ٢( صفحه

مـي تـوانيم    volumeو duration و  rateو  rangeو contourو  pitchو صـفتهاي   <prosody>با عنصـر  

 .تلفظ را کنترل کنيم

<?xml version="1.0"?> 
<speak version="1.0" xml:lang="en-GB"> 
 Using prosody element it is possible  
 <prosody rate ="x-fast" > 
   read fast a sentence 
 </prosody> 
 or  
 <prosody pitch ="+60Hz"> 
   manipulate the voice pith 
 </prosody>  
 and other important parameters. 
</speak> 

SSML  با عنصـر  .فراهم مي کند  تبديل متن به گفتارهمچنين کنترل هايي را براي گام<voice>  مـي 

شده قرار مي  توليد گفتاريک فايل صوتي را در متن  <audio>عنصر  .توان يک صوت مشخص را انتخاب کرد

 بـه  و سـپس  توليد گفتـار در محصـوالت مايکروسـافت    يموتورها يبه کاربردهاابتدا  آيندهفصل دو در  .دهد

  .پرداخته خواهد شد امکانات توليد گفتار موجود در بستر جاوا يبررس

  5فصل
در  تولید گفتار يهاسیستم کاربرد
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  مایکروسافت محصوالت
  

  

  

  



  سیستم بازشناسی گفتار: موضوع

  
  دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فناوري اطالعات -دکتر احمد اکبري  ؟: کارفرما

 

 ٦٠

۵-۱. Microsoft Speech Server 2007 

OCS 2007 Speech Server  ياOffice Communication Server 2007از  ي، يک جزء اختيارOCS  است

 Microsoft Speech، بعـد از  Speech Serverجـزء  . آمـده اسـت   Live Communication Serverکـه بعـد از   

Server 2004 ) که يک محصولstand-alone آمده است) است.  

ابتـدا ايجـاد   . از طريـق واسـط نصـب، نصـب شـود      OCSتواند بطور جداگانـه از   يم Speech Serverجزء 

و سپس ادغام اين شود يبطور جداگانه توضيح داده م Speech Serverرا با استفاده از  يتلفن يکاربرد يها برنامه

  .شوديمداده دو محصول شرح 

  OCS 2007 Speech Serverاز  يديد کل .۱- ۵-۱

Speech Server  بستريک IVR  است که باVisual Studio 2005 شود يمجتمع م .Speech Server 

 ،يتلفن يکاربرد يشوند يا برنامه ها يتلفن اجرا م يکه رو يتوسعه برنامه هاب کاربرد يبرا يابزارهاي

(telephony application)دهند که  ياجازه م کاربربه  يتلفن يکاربرد يمثال، برنامه ها يبرا. کند ي، فراهم م

 يرا يادآور او ي، نوبت بعدد يا يک تماس خودکار از مطب پزشک فردخود را ازطريق تلفن چک کن يحساب بانک

 Internet)يا  IISمثل  Web Serverاست همانطور که  يتلفن ييک برنامه کاربرد ي، براSpeech Server. کند

Information Server) وب است ييک برنامه کاربرد يبرا.  

  :زير را داشته باشند يتوانند قابليت ها ي، مSpeech Server يکاربرد يبرنامه ها

• Speech recognition :دهد تا به  يکه به کاربران اجازه مprompt برنامه پاسخ دهند يها. 

برنامـه از   يهـا  promptدهد تـا بـه    يزه مکه به کاربران اجا: DTMFيا  Touch-tone يهاقابليت •

 .طريق صفحه کليد پاسخ دهند

• Text-to-Speech  ياTTS :کـاربران   يدهد تا مـتن نوشـته شـده را بـرا     يکه به برنامه ها اجازه م
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. اسـت  VoIP يبـرا  يملـ  ي، پشـتيبان Speech Serverاز خصوصـيات   ييک. بخواند يا صحبت کند

Speech Server يتواند تماس ها يم VoIP       يرا بدون هرگونه سـخت افـزار يـا نـرم افـزار اضـاف ،

 :کند يم ي، سه نوع پروژه را پشتيبان Speech Server. بپذيرد

۱( SALT  ياSpeech Application Language Tags :    که يـک زبـان اسـتانداردw3c  يبـرا 

speech صفحات  يوب و تلفن است و رو يروASP.net شود ياجرا م. 

۲( VoiceXML :ر همان کاSALT صفحات  يدهد و رو يرا انجام مASP.net شود ياجرا م .

آن، بـه   يرا بـدون تغييـرات زيـاد در کـدها     VoiceXMLبـر پايـه    IVRتوان  برنامه  يم

Speech Server تبديل کرد. 

۳( Voice Response Workflow : انتخـاب ديگـر،  مدنبـال کنـي   منخواهيوب را  ي١الگواگر ، 

 Windowsايـن نـوع پـروژه، بـر اسـاس      . باشد يم Voice Response Workflowهمان 

Workflow Foundation  ــا ــت WFي ــالف  . اس ــر خ  VoiceXML ،Voiceو  SALTب

Response Workflow  را ببينيد اشبرنامه يهادهد تا جريان تماس ياجازه م کاربربه. 

 VoiceXMLو  SALTاکيدا نسبت بـه   IVR  ،Voice Response Workflowيک برنامه جديد  توليد يبرا

 يبـرا . کننـد  يرا دنبال مـ ) جريان کار( Workflowمعموال يک  IVR يکه برنامه ها يشود، ار آنجاي يتوصيه م

اين کار را با  توان ي، مVoice Response Workflowدرون يک برنامه  VoiceXMLيا  SALTيک صفحه  ادغام

  .دادانجام  VoiceXMLو  SALTمفسر  يها استفاده از کنترل

  :Speech Serverطرز کار  .۲- ۵-۱

Speech Server دارد يدو جزء اساس:  

• Speech Engine Services 
• ASP.net 

                                                 
1 Paradigm 
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آن ايفـا   يدر معمـار  ينقش اساس ينيست، ول Speech Serverيک قسمت از  يبطور تکنيک IISدر حاليکه 

 Visual Studioو بـا  چگونه با بقيه سرورها  Speech Serverاز اين که  يمفهومو  يکل يي، نما۱-۵شکل. کند يم

  .دهد يکند، را نشان م يکار م

 

 با بقیه سرورها Speech Serverکار کردن  يچگونگ يکل يمنا .1-5شکل

  تبديل متن به گفتارتشخيص گفتار و  .۵-۲

Speech Engine Services  ياSES دارد يدو جزء اصل:  

• Speech Recognizer Engine 
• Speech Synthesis Engine  

Speech Recognizer Engine يک سند ،XML  بهSML  ياSemantic Markup Language کند يتوليد م .
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تواند بفهمد و يک  يم Speech Recognizer Engineاست که  يشامل کلمات يا اصطالحات SMLاين سند 

مطمئن بودن از اينکه کاربر اين کلمه يا اصطالح را ، بر اساس گرامر تعريف  يبرا )معيار اطمينان( يمقدار عدد

  .گفته است يتوسط برنامه کاربرد شده

Speech Synthesis Engine که بعنوان ،TTS engine شود، صدا را بر اساس يک سند  ينيز ناميده مXML 

است که  يشامل متن SSMLسند . کند يتوليد م Speech Synthesis Markup Languageيا  SSMLبه زبان 

Speech Synthesis Engine که قبل از اين. خواهد گفتSpeech Synthesis Engine  ،صحبت کندprompt 

engine  اگر . کند يم يبررسراprompt engine که  يشامل کلمه يا اصطالحSpeech Synthesis Engine  بايد

  .کند ي، بيان مTTSاستفاده از موتور  يرا به جا associatedاز پيش ضبط شده  promptبگويد، باشد، 

   ١ياتصاالت مشتر .۵-۳
 ياينترنـت، پشـتيبان   يرو يتلفنـ  يتماس هـا  يرا برا Speech Server ،VoIPقبال گفته شد،  همانطور که

يـا   SIPکنـد،   يفـراهم مـ   Speech Server يبـرا  VoIP يملـ  يکه زيـر آن خوابيـده، پشـتيبان    يپروتکل. کند يم

Session Initiation Protocol مثـل  يمشـتر انتقاالت، ابتدا يک  يبرا. باشد يم ،Office Communicator يـک ، 
، و IPمثـل مـوقعيتش، آدرس   ( دهـد  يرا م SIPسرور  يکه داده قطع است) OCS 2007اينجا همان ( SIPسرور 

برقرار کنـد، يـک    ثبت شدهخواهد يک تماس به يک کاربر  ييک کاربر م يوقت). کند يم يپشتيبانکه  يپروتکل

 ثبت در هنگام SIPبه سرور  يمشترکه  ياده اشود، بر اساس د يفرستاده م ثبت شده، به کاربر INVITEپيغام 

) ارتبـاط (تواننـد ارسـال و دريافـت     يم يمشتررا پذيرفت، دو تا  INVITE  ،يمشترهمين که  .شدن داده است

شود، مثل يـک   ثبتتواند در چندين موقعيت  يم يمشتراين است که  INVITEدليل استفاده از . داشته باشند

اگـر  . کند يرا ارسال م يبعد يپذيرد، پيغام ها يرا م INVITEموقعيت اول که . ردستگاه موبايل يا يک کامپيوت

                                                 
1 Client Connections 
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 Speech Serverکـه از   يمثـل حـالت  ( ياضـافه ا  يها١يسازآماده بايدکند، يرا پشتيبان VoIP، مورد نظرشبکه 

. TIM يـا  Telephone Interface Managerيـک کـارت تلفـن و نـرم افـزار       .بکـار ببـرد  ) شد ياستفاده م 2004

Speech Server يک مطابقت ،backward  از طريـقTelephony Interface Service    يـاTIS    کـه بعنـوان يـک ،

  .کند يدهد، فراهم م يسرويس م TAPيا  Telephony Application Proxyشما و  TIMواسط بين 

TAP شبيه يک  يخيلSIP redirect Serverبه/، که درخواست ها را از TIS   و سـايرSIP Peer    هـا، تفسـير

  .کند يکند، عمل م يم يو آنها را به سرور مناسب مسيرياب کند يم

 يها نشان مـ يمشتربا اتصاالت  Speech Serverکار کردن  ياز چگونگ يمفهوم يکل ي، يک نما۲-۵شکل

  .دهد

 

  هايمشرتبا اتصاالت  Speech Serverکار کردن  ياز چگونگ يمفهوم يکل يمنا .2-5شکل

 OCS 2007زبان و گرامر در  .۵-۴

نصـب   CDهاي زبـان روي   pack.نصب شود  language packپايان مي يابد ، بايد  ocsوقتي نصب اجزا در 

  :مي کند يپشتيباندر حال حاضر زبان هاي زير را  language packموجود  هستند در دايرکتوري 

                                                 
1 setup 
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• English (us) 

• English (uk) 

• German 

• French 

• Spanish 

کند، بايـد بقيـه    يپشتيبان الزم استچندين زبان را  مورد نظرد  اگر برنامه بايد نصب شو  us packحداقل 

pack  شودها نيز نصب.  

 .تواند قبول کنـد يک برنامه که گفتار را تشخيص مي دهد، نياز دارد بداند کدام کلمات و اصطالحات را مي 

هاي پاسخ هاي پيش بيني شده  ساختن گرامر، شامل کامپايل کردن ليست .اين کار به گرامر احتياج است يبرا

  .هاي  خاص است کاربر به اعالن

باشد، اما مطمئنا الزم اسـت کـه سـريعا در     IVRايجاد گرامر، لزوما نبايد اولين مرحله در ايجاد يک برنامه 

شـود، ذخيـره    ناميـده مـي   SRGSکـه   ،w3c-compliantدر يک فرمـت   گرامر. توسعه برنامه، انجام شود پروسه

  .خوانده مي شود GRXMLيا  Grammar XMLکه  XMLدر يک فرمت  يا .شود مي

 cfg.ذخيره مي شـود و فرمـت کامپايـل شـده بـا پسـوند        grxml.فرمت کامپايل نشده، با يک پسوند فايل 

 semanticيا  SML که XMLيک نتيجه در فرمت  فتار از گرامر تشخيص داده مي شود،وقتي گ .شود ذخيره مي

markup language نده مي شود توليد مي کندخوا.  

کار بيشتر از نوشتن خود برنامه اين .ترين قسمت استگير، ساختن گرامر، وقت IVRهنگام توسعه يک برنامه 

جويي در براي آسان کردن اين پروسه و صرفه GUI، يک زوج ابزار Speech Serverخوشبختانه . وقت مي برد

  :از اين دو ابزار عبارتند. وقت پيشنهاد مي کند

• Conversational Grammar Builder  
• Grammer Editor  

، گرامر مکالمـه را   Grammar Buiderکنند، اما فقط  مي يپشتيبانرا  keywordها، گرامر هر دوي اين ابزار 

  .مي کند يپشتيبان
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 Speech Server  همچنين چندين برنامه کمکي ديگر براي کمک به ساخت گرامر، شاملsemantic script 

builder  ،Lexicon Editor  وPronunciation کندفراهم مي.  

Conversational Grammar Builder  بهSpeech Server کند  ياجازه مي دهد تا زبان طبيعي را پشتيبان

شناخته   Conversational Grammar Builder  و How may I help youيا  (HMIHY)که به عنوان گرامر 

بدون اينکه محدوديتي در چگونگي بيان آن ، به کاربران اجازه مي دهد تا پاسخ سوال رازبان طبيعي . شود مي

  .بدهند ،داشته باشند

، گرامـر را  XML editorايجاد کنيد و با استفاده از  Grammar Editorشما مي توانيد گرامر را با استفاده از 

  .مستقيما دسترسي داشته باشيد GRXMLباز کنيد تا به 

<grammar>  بايد باالترينContainer  در سند.grxml شد و بايد شامل صفت هاي زير باشدبا:  

• language : کند يپشتيبانعالمت اختصاري زباني که مي خواهيد گرامر را.  

• version : شماره نسخهSRGS  است 1.0که در حال حاضر.  

• root :root rule   گرامر شما  

• mode:  مي تواند  .مي کند يپشتيباننوع برنامه اي که گرامرvoice   ياdtmf باشد.  

  

  :مثال

“1.0” version   <grammar XML : lang = “en-US” 
               Root = “Dependent”    mode = “voice” > 

  .شودتا يک پايگاه داده اعالن براي هر زبان اضافه  الزم است، کند يپشتيبانچندين زبان را  يااگر برنامه

۵-۴-۱. Prompt Engine Markup Language  (PEML)  
PEML هـاي از پـيش ضـبط    اعالن به به شما اجازه مي دهد تا مشخص کنيد که چگونه موتور اعالن بايد
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  .کند يرسيدگشده 

  .موجود است <PEML>عنصر  PEMLبراي 

. نمـود فـرض را بـراي زن يـا مـرد تعيـين      صـداي پـيش   توانمي ها،براي اعالن TTS در صورت استفاده از

، سرعت و تلفظ يک اعالن را يبلندي صدا، زيروبم کرد وسفارشي  SSMLصدا را با استفاده از  توانچنين ميهم

  .تغيير داديا و  کرده اصالح SSMLبا استفاده از 

  :را کنترل مي کنند عبارتند از  TTSکه اعالن هاي صحبت موتور  SSMLاي اجز

<SSML:speak> 
              Paragraph 
               Sentence  
               Say-as   
               Phoneme 
               Sub 
               Emphasis 
               Breal 

  

 تمـاس به محض ايـن کـه يـک    . نيز مي توان براي مديريت توابع اعالن استفاده نمود Run speechاز شيء 

  .ار آغاز به کار مي کندبطور خودک Runspeechپاسخ داده مي شود، 

  keywordساختار گرامر  .۵-۴-۲

بـا  . دهـد  ستند کـه برنامـه آنهـا را تشـخيص مـي     ، کلمات ساده يا اصطالحات کوتاه هKeywordهاي گرامر

Conversational Grammar Builder براي ساختن گرامـر   .به راحتي مي توان آنها را ساختDTMF    نيـز مـي

  .استفاده کرد Conversational Grammar Builderتوان از 
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  voicexmlها  دامنه .۵-۴-۳

زير را   دامنه چهار voicexml .شود يرسيدگيرها متغ به که چگونه کارها انجام شوند و کندتعيين مي دامنه

  :دارد

• Session : يکsession  به محض اينکه تماس کاربر برقرار شود، قبل از اينکه اولين برنامه بارگذاري

تعريف مي  دامنههر چيزي که در اين . ادامه داردارتباط کاربر  طعزمان قو تا  شود، شروع مي شود

 .قابل دسترس است sessionتمام  طولشود در 

• Application: يک برنامه، يک يا چند سند voicexml  يک  مدتاست که درsession شامل ،root 

اربر بـه برنامـه   ک يک يوقت. ت با چندين برنامه در تعامل باشديک کاربر ممکن اس .هستنديکسان 

ديگري گذر مي کند، برنامه قبلي از بارگـذاري برداشـته مـي شـود، قبـل از اينکـه برنامـه جديـد         

امـه جـاري کـاربر قابـل     شود، فقط بـراي برن  تعريف مي دامنههر چيزي که در اين . بارگذاري شود

 .دسترس است

• Document: بر مي تواند فقـط در يـک   در هر نقطه کار. يک سند شامل يک يا چند ديالوگ است

پايان مي پذيرد وقتي که ديالوگ ديگر هيچ ديـالوگ ديگـري را بـه عنـوان      session. ديالوگ باشد

هر چيزي که در اسکوپ سند تعريف مي شود، براي هر ديـالوگي  . بعدي نداشته باشد تا ادامه دهد

 .در همان سند قابل دسترس است

• Dialog:  عريف مي شود، فقط در همـان ديـالوگ قابـل دسـترس     ديالوگ ت دامنههر چيزي که در

 .است

   voicexmlکنترل تعاملي  .۵-۵

را کنتـرل   voicexml، تعامالت بين تماس گيرنده و فرم ها و منو هـاي برنامـه    (FIA)الگوريتم تفسير فرم 

دارد که  دو فاز FIA .شود اجراتصميم مي گيرد که کدام عنصر در هر زمان الزم است ديده شود و  FIA .کند مي
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  .شود اجرانياز دارد  جزءتعيين مي کند کدام 

اين فاز وقتي اتفاق مي افتد که يک فرم بار گذاري شـده يـا از بارگـذاري در     :Initializationفاز  •

به مقادير پيش فرض از پيش تعريف شده يـا   ،اين فاز تمام متغير هاي در سطح فرم را. آمده است

-يک initialization سند است، بنابراين فاز دامنهقسمتي از  FIA. مقدار دهي اوليه مي کند، نشده

  .بار که يک سند بارگذاري مي شود، رخ مي دهد

حلقـه  درون فـرم،  . فاز حلقه اصلي آغاز مي شـود  initializationبعد از پايان فاز  :فاز حلقه اصلي •

گرامري که مـي خواهـد    ،شوند اين حلقه عنصرهايي را که قرار است مشاهده. شوداجرا مي يتکرار

فعال شود، و اينکه چه کاري بايد انجام شود، با استفاده از اطالعاتي که از کاربر جمـع آوري شـده   

 :حلقه اصلي به سه فاز شکسته مي شود. است، انتخاب مي کند

پـر   قلـم سپس به صفت حالت . بعدي پر نشده فرم را انتخاب مي کند ٢قلم :١انتخابفاز  )۱

و اگر آنرا درست ارزيابي کند، آن عنصـر فـرم را انتخـاب مـي کنـد و       نشده نگاه مي کند،

  .پروسه جمع آوري را شروع مي کند

براسـاس  . مي کند مشاهده انتخابانتخاب شده فرم را از فاز  قلماين فاز، : ٣ گردآورفاز  )۲

مي کند، گرامر ها را فعال مـي کنـد و ورودي را از کـاربر جمـع      اجرافرم، اعالن ها را  قلم

  .وري مي کندآ

فـاز  . ، پردازش مي کندقلماين فاز ورودي را با اجراي عناصر پر شده براي  :٤پردازشفاز  )۳

  . بعدي پر نشده فرم انتخاب مي شود قلمسپس تکرار مي شود، و  انتخاب

  

                                                 
1 Select Phase 
2 Item 
3 Collect Phase 
4 Process Phase 
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  و چند زبانه ١يچند وجهپياده سازي و ارزيابي يک راهنماي توريست  .۵-۶

MUST (Multimodal، Multilingual Small Mobile Terminals) 

شروع شـد و   ۲۰۰۱ اين پروژه در فوريه .دارائه مي شو Eurescom MUSTپروژه  بر يمرور در اين قسمت،

راهنمـاي  ( يچنـد وجهـ  هاي موجـود، يـک سيسـتم    بسـتر براساس تکنولوژي هـا و  . ادامه داشت ۲۰۰۲تا پايان 

را براي ورودي مي پـذيرد، و   ٢اشارهر و اين سيستم، گفتا. پياده سازي شده است) براي پاريس MUSTتوريست 

چند زبانه با  (Q&A)بعالوه، يک سيستم پرسش و پاسخ . خروجي آن، گفتار، متن و گرافيک براي خروجي است

سازي سيستم اين گفتار روي پياده. گو باشدهاي رسيده را بدست گيرد و پاسخ آن مجتمع شده است تا درخواست

کـار مـي   هب ٣قابليت استفاده ي انجام شده توسط کارشناسانهاي، براي ارزيابيزمان واقع سيسستم. متمرکز است

  .نتايج اين ارزيابي نيز توضيح داده شده اند. رفته است

ها، اين يک اصل اساسي است که وسعت احتمالي استفاده از  service providerو telecom operatorsبراي 

ند که سرويس هـا حـداقل دو   کيد وسيع، اين پيش فرض را ايجاد مکاربر. آينده را برانگيزند MUSTشبکه هاي 

مشتريان بايد اين احساس را داشته باشند که اين سرويس کارايي بهتـر يـا   ن که ياول ا: نياز را پوشش مي دهند

سرويس بايد يک واسط طبيعي و راحت داشته  دوم اين که بيشتر نسبت به انواع موجود ارائه مي دهند، وقابليت 

. ي پوشش دادن، سخت اسـت گوشي هاي موبايل کوچک و سبک برا بويژه نياز آخر با قابليت هاي تعاملي. اشدب

هايي که گفتار و قلم را در سمت ورودي و متن و گرافيک و صوت را سمت خروجي در يک فرم کوچک، ترمينال

مد ورودي و خروجي در يک  ترکيب چندين يبرا يچند وجه براي طراحي واسط هاالزم  بستر. کنندترکيب مي

  . نشست، به نظر مي رسد که مشکالت انساني و تکنولوژي جديدي به همراه داشته باشد

   MUST بـا دو انسـتيتوي آکادميـک در پـروژه     Telecom operatorدپارتمان هاي تحقيق سـه آزمايشـگاه   

                                                 
1 Multimodal 
2 Pointing 
3 Usability 
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EURESCOM هدف هاي اصلي . با هم کار کرده اندMUST  عبارتند از:  

چنـد  هاي گفتار و زبان موجود درون يک واسـط  سازي تکنولوژيه با استفاده از مجتمعتجرب کسب •

 يي کـه بـرا  موضـوعات تجربي، به يک سيستم زمان واقعي بـه منظـور يـافتن درک بهتـر از       يوجه

سرويس هاي چند زبانه و چند مد آينده در شبکه هاي موبايـل قابـل دسترسـي از ترمينـال هـاي      

  .باشندکوچک مي توانند مهم 

بکار گيري از اين سيستم براي اتصال تجربيات فاکتور انساني با کاربران غير متخصص طبيعي براي  •

 .يچند وجهارزيابي تعامالت 

روي يک مطالعه کاربر با  MUSTپروژه . چندين سال مورد مطالعه قرار گرفته اند يط يچند وجه تتعامال

 بعـالوه يـک قسـمت بـزرگ از    . به يک سـرويس واقعـي کنـد   را تبديل  سيستم زمان واقعي متمرکز است که آن

خطـا و   بخصـوص بـراي تـرميم    وجوهاولويت براي  مثل ياتموضوعتحقيقات موجود بر اساس تجربياتي است که 

  .را آدرس دهي مي کنند)  يوجهشامل تعامل تک ( وجهمقايسات ترکيبات چندين 

 يچند وجهـ ران آموزش نديده که با يک سيستم رفتار کارب ، ما روي جمع آوري اطالعات دربارهMUSTدر 

با دقت طراحي شده، تعامل دارند، که بطور مجازي غير ممکن است که بدون اجتماع گفتار و قلـم بـراي ورودي   

  .استفاده کنند

. شـود يمـ مي باشد ارائه  MUSTپروژه  back-boneابتدا کارايي سرويس سيستم که بعنوان  قسمتدر اين 

کـاربردي   در آخر نتايج يک ارزيابي کارشناسي از اواين نسخه. تشريح خواهد شدط کاربر را سپس معماري و واس

  .شودسيستم را ارائه مي

  کارکرد سيستم .۵-۶-۱

. ، در چندين فرم مي آيند که کارکرد هاي مختلفي را براي کاربر امکان پذير مـي کنـد  يچند وجهتعامالت 

بسيار پيچيده، بکار مي رود که تمـام دسـتگاه    يچند وجه بکار رفته که براي تعامالت  w3cاصطالح فوق توسط

  .هايشان بطور همزمان تفسير مي شوند actionهاي موجود ورودي بطور همزمان فعال هستند و 
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در مورد اين نوع تعامالت پياده سازي و روي کاربراني کـه   يرا با اطالعات Telecom operatorما مي توانيم 

  .پياده کنيم ،تقبال مي کننداز اين روش جديد تعاملي اس

خـود بطـور طبيعـي     داد،براي شبکه هاي اينترنتي موبايل توسعه  توانيمفقط بعضي از سرويس هايي که 

  .براساس استفاده از ورودي هاي گفتار و متن همزمان مي باشد 

است کـه  و صحبت کردن همزمان مربوط مي شود، وقتي ) با قلم(يکي از سرويس هايي که به اشاره کردن 

  .روي يک نقشه صحبت کند  يباشد تا در مورد موضوعي يا شئ يک کاربر نياز داشته

يک مثـال از ايـن    ،راهنماهاي توريستي که به جزئيات نقشه هاي قسمت هاي کوچک يک شهر مي پردازد

 يبـرا  MUST يبنـابراين، راهنمـا  . انتخـاب شـد    MUSTشهر پاريس براي سيستم . نوع سرويس ها مي باشند

 the arc de، مثل بـرج ايفـل،   (POI’s)يا  Poin of interestsکوچک اطراف شهر يا  يها پاريس، به شکل قسمت

triumph و غيره سازماندهي شد .PIOS نقشه ها نه تنهـا نقشـه  . بودند گشت و گذار يها نقطه ورودي اصلي برا 

-ها را انتخاب مي POIوقتي کاربر يکي از اين  .هاي مهم را ارائه مي دادندخيابان، بلکه ارائه تصويري از ساختمان

هاي نقشـه،  بسياري از قسمت .ترمينال نمايش داده مي شود فحهکرد، يک نقشه کلي از اطراف آن شيء روي ص

با اشاره به اين اشـياء روي صـفحه، آنهـا موضـوع     . شامل اشياء اضافي بود که ممکن بود براي بيننده جالب باشد

و  ”?What is this bulding“: مـثال  . ايـن اشـياء بپرسـد   د ربر مي تواند سـواالتي در مـور  مکالمه مي شوند، و کا

“What are the opening hours”    قسـمتي از شـهر کـه     کاربر همچنين مي تواند سواالت عمـومي تـري دربـاره

 آيکون هايي برااين سوال  “ ?what restaurants are in this neighbour hood“: نمايش داده شده، بپرسد، مثل 

به موضوع مکالمه تبديل شود اگر به آن اشـاره   توانديمسئله ماين  .اضافه مي کند تا نمايش داده شوندرستوران 

اين اطالعات . ذا، دامنه قيمت و ساعت هاي باز بودن رستورانغبراي مثال براي نوع  .شود و سواالتي پرسيده شود

متن به گفتار انجـام   بديلت، و )ها ها و تصاوير هتل ها و رستوران نقشه(توسط سيستم  به صورت متن، گرافيک 

  .مي شود

بـه  . آيددسترسي به سرويس ها از مشتريان رومينگ مي يموبايل، يک قسمت اساس هاي شبکهبراي اپراتور
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بخصوص وقتـي از تشـخيص   . شده است که مردم ترجيح مي دهند زبان ملي خودشان را بکار ببرند روشنخوبي 

بنـابر ايـن   . براي گفتارهاي غير ملي، کـاهش کـارايي دارنـد    اين ابزارهاهاي گفتار استفاده مي شود، چون  ندهده

بنـابر ايـن بايـد بـه     . هاي اطالعاتي که در شبکه هاي موبايل استفاده مي شوند، بايد چنـد زبانـه باشـند    سسروي

، هـاي انگليسـي  بـراي زبـان   MUSTم سيسـت . مشتريان اجازه دهند تا هر کس زبان ملي خـودش را بکـار ببـرد   

  .، پرتقالي و نروژي توسعه داده شده استفرانسوي

ها براي پاسخ هايي که در پايگاه داده سرويس وجود  POI’s کاربران اجازه خواهند داشت که سواالتي درباره

  :مثل . ندالبته معموال کاربران کمي هستند که دوست دارند چنين سواالتي بپرس. د، نيز بپرسندندار

Who is architect of this building? 
What other buildings has he designed in paris? 

 Franceگويي به اين سواالت، يک دسترسي به سيستم پرسش و پاسخ چنـد زبانـه کـه توسـط    براي پاسخ

telecom R&D       تشـان را از روي  توسعه يافته است، ايجاد مي شود و کـاربران مـي تواننـد پاسـخ اينگونـه سواال

  .اينترنت بيابند

  

  معمار  سيستم .۵-۶-۲

قسمت سرور معماري شـامل تعـدادي   . نمايش داده شده است ۳-۵در شکل MUSTمعماري کلي سيستم  

 يمشتر سرور توسط کاربر از طريق يک. بدل مي کنند و همديگر رد بينهاي خاص است که اطالعات را  ماژول

، بـر اسـاس   application يهاسـرور . جرا مي شود، قابل دسترسي اسـت که روي ترمينال يک موبايل ا ١حجمکم

Portugal Telecom Inovacao وTelenor R&D Voice Serverيس صـوتي يـک واسـط بـه     وسر. ، تفاوت دارند

  TTSو  ASR (Automatic speech recognition)منابع صوتي پيشرفته مثل يـک   نيز و PSTNو  ISDNتلفن 

(Text-to-speech) کنديفراهم م را.  

                                                 
1 Thin client 
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براي تبديل  TTSموتور  .اندپشتيباني شده N-bestهاي و ليست confidence scoresمثل  ASRامکانات 

  . روندبکار مي MUSTي مختلف در هاي زبانمختلفي برا  TTSموتور هاي. رودزمان واقعي خروجي گفتار بکار مي

France Telecom   وTelenor  ه گفتارتبديل متن باز موتور هاي home –built در حالي . استفاده مي کنند

  .استفاده مي کنند L & Hاز   Real speakاز   portugal Telecomکه 

گرامري و تکنيـک هـاي پـردازش    /معنايي تجزيهچند زبانه مجموعه اي از  (Q/A)سيستم پرسش و پاسخ  

اين جستجو بر اساس يک سوال . کند زبان طبيعي استاتيکي براي جستجوي وب براي اسناد مرتبط استفاده مي

اه از ايـن اسـناد   تـ يـک پاسـخ کو   مسـتقيماً و سعي مي کند است، کار مي کند  که به زبان طبيعي پرسيده شده

بينـي  ، نمي تواند بصورت پيشرفته پيش)بر اساس تعداد کاراکتر ها(سايز اين پاسخ  و پاسخ دهد، کردهاستخراج 

 ي که براي ارائـه متنکردن براي پر کوتاه باشند، کافيبه اندازه که  ييهاپاسخ شود، اما اين انتظار هست که اغلب

  .فراهم شود TTSاطالعاتي که االن در پايگاه داده موجود هست، توسط 

GALAXY Communicator Software Infrastructure دامنه عمومي از مرجع، که يک نسخه DARPA 

Communicator  توسط و استMITRE  انتقالي از سيستم در نظر گرفتـه   ١چارچوبمي شود، بعنوان نگهداري

  .شده است

ر بـودن،  مـاژوال : عبارتنـد از  چـارچوب خصوصيات اصـلي ايـن    .)۳-۵شکل(است   HUBديگرموجود امکان 

 inter – module data exchangeصورتها، و انعطاف پذيري به ماژولبودن اجتماع  يکپارچهطبيعت توزيع شده، 

  ).ها ماژولبين  HUBمان و غيرهمزمان مستقيما از طريق ارتباط همز(

GALAXY  مثل (به اجزاي موجودASR  وTTS هاي مختلف اجازه مي دهد تا به همديگر با روش) و غيره

مرکزي، يـک   HUBبراي عبور دادن پيغام ها بين اجزا از ميان  extensiveبا فراهم کردن امکانات  .پيوند بخورند

، بدون دانستن اينکـه کـدام   است حتي يک کارکرد را طلب کند که توسط ساير اجزا فراهم شدهجزء مي تواند برا

                                                 
1  Framework 
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  .جزء آنرا فراهم مي کند يا کجا اجرا مي شود

  

 MUSTمشاتیک  يمعمار .3-5شکل
کننده در مي تواند با استفاده از يک اسکريپت کنترل شود يا مي تواند بصورت يک تسهيل HUB پردازش در

ها در  ماژول. اسکريپت است ، بر پايهHUB، کنترل پيغام دهي MUSTدر . کار کند ١املعيک سيستم بر اساس 

java   وC  ياC++  تحت لينوکس و ويندوزNT به منظور نگهداري فرمت پيغام هايي که بين . نوشته شده اند

يا  MXMLکه  XML هاي ساده و منعطف، رد و بدل مي شوند، تصميم گرفته شده که از يک زبان بر پايه ماژول

MUST XML Mark Up Language  استفاده مي شود .MXML که  يچند وجهاغلب محتوا هاي  براي ارائه

و قطع اتصال  ، همزمان کردنيسازآمادههاي مورد نياز براي پارامتر. دل مي شوند بکار مي رودها ردوب ماژولبين 

سيستم، روي  يمشترقسمت . کننداده مياستف GALAXYدر پيغام هاي  ٢مقدار–هاي کليد ها از صفتماژول

قسمت گفتار توسط . اجرا مي شود WLANبا اتصال  Microsoft CEروي  COMPAQ iPAQ Pocket PCيک 

                                                 
1 Agent 
2 Key-value 
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بر به راه حل اين دو قسمت توجهي نخواهد داشت، زيرا تلفن مخفي مي شود کار. مي شود ماانجيک تلفن موبايل 

  .سيم براي کاربر قابل مشاهده است وشي با يک اتصالفقط ميکروفن و گو واسط ظاهر خواهد شد و 

ورودي هاي مـتن و  . مي شود تلفني فرستاده ماژولگفتار با استفاده از  گفتار بيان شده، به تشخيص دهنده

گفتار و  ورودي ها از تشخيص دهنده. يابد انتقال مي GUIبه سرور  TCP/IPاز طريق اتصال  GUI Clientقلم از 

فرسـتاده مـي    DMيا  Dialogue / Context Mangerمجتمع مي شوند و به  ١يچند وجهرور در س  GUIسرور 

و واکشـي   Map serverنتايج را تفسير مي کند و بر طبق آن عمل مي کند، بـراي مثـال اتصـال بـه      DM. شوند

 Multimodalو سرور صوتي از طريق سرور  GUIاطالعات سپس به سرور  .اطالعات که براي کاربر ارائه مي شود

 .جـام مـي دهـد   ن، کار استخراج داده هاي آدرس داده شده را به خروجي اMultimodalکه سرور  گردديارسال م

  .اين خروجي گفتار و گرافيک است

  

  واسط کاربر سيستم  .۵-۶-۳

است وقتي قلم انـدکي قبـل در همـان     ”Tap while Talk“، کارکرد يک خصوصيت مهم براي واسط کاربر

اگـر زمـان   . دو عمل ورودي به يک ورودي مجتمع مي شـوند  ،شودکار گرفته ميهعد از گفتار بزمان و يا اندکي ب

و گفتار بيشتر از يک مقدار از قبل تنظيم شده باشد، اين اعمال بصورت اعمال جداگانه و پشت سر  Tappingبين 

 .هم و مستقل از هم  در نظر گرفته مي شوند

باشد تا بتواند ورودي را بگيرد، در ظاهر اين کار پـردازش سـيگنال   تشخيص دهنده گفتار، بايد هميشه باز 

فعـال   ASRبـراي يـک    ٢يگزينـه انتخـاب  اگر چه، اين سخت است که يـک  . وتشخيص گفتار را پيچيده مي کند

  . پيوسته بدون تغيير در استراتژي تعامل تصور کنيم

                                                 
1 Multimodal 
2 Alternative 
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 ،ر کافي زمان بـين گفتـار و حرکـت قلـم    با باقي گذاشتن مقدا ،کاربران مي توانند به عمليات پشت سر هم

  .رجوع کنند

 يهـا  نقشـه (وگرافيـک  ) ”the entrance fee is 3 euro”:مثـل  (اطالعات خروجي بطور اهم، به شکل مـتن  

  .شوندخروجي متني بصورت جعبه متن، روي صفحه نمايش داده مي. مي باشند) تصاوير هتل ها  و رستوران ها

کند، سيستم هميشـه بـه يـک ورودي     يو پيگير يحالت سيستم را نگهدار براي کمک به کاربر براي آنکه

انتخاب مي شود، سيستم با  POIبراي مثال وقتي يک . در بسياري مواقع، پاسخ گرافيکي است. پاسخ خواهد داد

اگر ورودي صدا تشخيص :مثل (اگر سيستم يک ابهام را تشخيص دهد . نمايش نقشه متناظر با آن پاسخ مي دهد

، يک اعـالن ايجـاد مـي    )کافي باال، تشخيص دهد نتواند ورودي را با اطمينان به اندازه ASRه شده باشد، اما داد

  .کند که مي گويد گفته را خوب نفهميده است

ها را نشان مي دهـد و   POIيک نقشه کلي که همه : قسمت گرافيکي واسط کاربر شامل دو نوع نقشه است

  .ر مرکزد POIبا جزئيات با يک  نقشه يک

Dialogue/Context Manager    ز روي ديـالوگ اجـرا شـود   ، طوري طراحي شده کـه تعامـل، بـدون تمرکـ .

شـيء انتخـاب شـده،     يرو. را انتخاب کند POIاولين عملي که يک کاربر بايد انجام دهد اين است يک  بنابراين

الت مختلفـي مثـل هتـل هـا و     را انتخاب کرد، تسـهي  POIوقتي يک کاربر يک . بطور خودکار تمرکز خواهد شد

 What hotel are there: با استفاده از گفتار مثل  مثالً. ها بصورت اشياء روي نقشه نشان داده مي شوندرستوران

in this neighborhood ?  ،ا استفاده از يTapping  که در قسـمت پـايين    يکردن روي يکي از دکمه هاي کمک

  .دهديرا نشان م MUST ياز اجرا ياينم ۴-۵شکل. صفحه نمايش داده مي شود
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 MUST يدر حال اجرا Pocket PCاز صفحه منایش یک  يمنای .4-5شکل

  قابليت تشخيص گفتار در ويندوز ويستا .۵-۷

با سيستم عامل هاي . دارد built-inويندوز ويستا اولين سيستم عامل مايکروسافت است که تشخيص گفتار 

  .نمودجدا نصب  واحدر را بعنوان يک تشخيص گفتاهاي قابليتالزم بود ، XPقبلي مثل ويندوز 

يي که تحت ويندوز ويستا اجرا مي شوند، گفتار را بدون دسترسـي  هااين به اين معني است که اغلب برنامه

  .مي کنند يپشتيبان Speech APIمستقيم به 

 کاربرا منو، و به دکمه ي دهنده گفتار، بطور واقعي متن يک برنامه را مي خواند، مثل متن روي يکتشخيص

  .با گفتن نامشان دسترسي داشته باشددهد تا به آنها به سادگي  اجازه مي

، فرانسـه ، يبريتانيـاي و  يبا لهجه آمريکـاي  انگليسيها اين زبان .مي کند يپشتيبانزبان را  ۱۳ويندوز ويستا 
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 .هستند پرتقالي و اسپانيايي، نروژي، کره اي، ايتاليايي، آلماني، يفنالند، ي، هلندي، دانمارکژاپني، چيني

براي مثال نسخه انگليسـي  . ها، بستگي به نسخه زبان سيستم عامل داردزبان تشخيص دهنده گفتار، و صدا

اگر از وينـدوز ويسـتا   . دهد و حتي نمي تواند صداي چيني را بشنودويندوز ويستا، گفتار چيني را تشخيص نمي

Ultimate  ياEnterprice ديگر را از طريق  يهازبان بسته ي تواناستفاده شود، مwindows update دبدست آور .

کـه کـدام صـدا يـا      کنـد انتخاب  ند،مي توااز طريق پانل کنترل  کاربر، ،شودهاي زبان نصب بستهبار که اين يک

  .شودتشخيص گفتار استفاده 

Start menoà Accessoriesà ease of Accessàspeech recognitionàoptionsàAdvanced 
speech recognition options   

 جديـد  صـداي   Annaکـه   Microsoft Liliو   Microsoft Anna: صـداي جديـد دارد    دووينـدوز ويسـتا   

  .اين صدا ها صدا هاي ضبط شده واقعي هستند .است صداي جديد چيني Liliانگليسي و 

 

 تشخيص گفتار ينرم افزارها ينمونه ها .۵-۸

 يهـا عنوان سيسـتم هکه قابليت تشخيص گفتار دارند و ب يتجار يز نرم افزارهادر اين قسمت، چند نمونه ا

IVR ۲۱[اربرد دارند، توضيح داده شده استدر دنيا ک[. 

۵-۸ -۱. Philips speech SDK  
 .١باشد مي c/c++APIزبان پردازش انجام مي دهد و قابل برنامه نويسي از طريق يک  ۱۸در  

۵-۸ -۲. Commercial lingsoft speech recognizer 

بـراي   dll يهـا فايـل است اما به برنامه نويسي بيشـتري نيـاز دارد و بصـورت     Philipsارزانتر و دقيق تر از 

                                                 
1 http://www.speechrecognition.philips.com/index.php?id=183 

http://www.speechrecognition.philips.com/index.php?id=183
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دارد کـه   ١يک فرهنگ لغت قابـل تعريـف توسـط کـاربر    اين سيستم  .و لينوکس وجود دارد NT4و  2000ويندوز

  .٢دقت تشخيص گفتار دارد ۹۸%تا  ۹۴%کلمه با  ۱۸۰۰حدود 

۵-۸ -۳. Nuance speech recognition software 

کند زبان را پشتيباني مي ٢٧. هاي تلفني بهينه است بهترين محصول در بازار است و معماري آن براي برنامه

تمام جمالت را اجازه مي دهد که  کاربرکه به ( داراسترا  keyword spotting from phrasesمثل  يو خصوصيات

را  Finnishالبته . باشديم Javaو  ++c/cواسط نرم افزاري براي  ي، داراNuance 8.0 ).بگويد محاورهبه زبان 

 Lingsoft Recognizerيا از  Philips speech SDKتوان از مي Finnishبنابراين براي . کند پشتيباني نمي

  .استفاده نمود

دهـد،   قابليت هاي تشخيص زبان طبيعي، اجازه انعطاف پـذيري پاسـخ تمـاس گيرنـده را مـي      Nuanceدر 

، يک سيستم شناسايي هويت صوتي که به سـادگي  Nuance verifierبا . تعامالت را ساده و کامل انجام مي دهد

عـالوه بـر ايـن    . دارد، تعامالت سفارش کاال را مي تواند با دقت مديريت کنـد  %۹۹.۹کار مي کند و دقتي حدود 

Nuance 8.0  ،voiceXML جدد سيستم بسيار راحت استرا پشتيباني مي کند بنابراين توسعه م.  

۵-۸ -۴.   Nuance Vocalizer  3.0  
شـبکه  . مناسـب اسـت  براي شبکه هاي فـروش  . کند مي يپشتيبانرا به زبان هاي مختلف  TTSموتور  ۱۸ 

  .که مي توان به آن اشاره کرد IVRيکي از کاربرد هاي فروش، 

ر خودکار براي فروش خود اسـتفاده  بطور مثال، يک سازنده لوازم الکترونيک، از يک سيستم مبتني بر گفتا

فروشنده، با يک سرويس اتوماتيک مشتري تماس مي گيرد و اطالعاتي راجع به محصوالت مختلف خود . کند مي

  .مي دهد و سفارشاتي براي آنها قرار مي دهد

                                                 
1 User-defined 
2 http://speech.lingsoft.fi/fi/lssr.html 

http://speech.lingsoft.fi/fi/lssr.html
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که از  واسط بايد بتواند مشخصه هاي گفتار منحصر به فرد را از يک مشتري بفهمد و به کاربر اجازه مي دهد

عالوه بر اين، الزم است که سيستم شبکه فروش، . زبان طبيعي خود براي سفارش دادن کاالها استفاده کند

voiceXML وب  هايرا پشتيباني کند بطوريکه در آينده راحت تر بتواند سيستم مبتني بر تلفن را با سرويس

ت تا از دقت سفارش مشتري مطمئن همچنان به يک تشخيص دهنده گفتار نياز اس. سازندگان مجتمع سازد

- کاربر مبتني بر تلفن دارد، که به تماس ، تشخيص گفتار هاي مرتبط با واسط هاNuance 8.0نرم افزار . شود

  .را پشتيباني مي کند voiceXMLگيرندگان اجازه مي دهد تا آزادانه و به زبان طبيعي صحبت کنند و همچنان 

Nuance vocalizer 3.0 ١متن به گفتـار  توليد گفتار ، نرم افزار Nuance       اسـت کـه اطالعـات را بـا صـداي

  .دهد کند و تشخيص مي طبيعي شنيده شده از کاربر، دريافت مي

شـبکه هـاي فـروش     ي، توسعه و پياده سـاز Nuance Voice Platformو  Nuance Verifierاين به همراه 

  .مي کند مبتني بر تلفن را براي سازندگان لوازم الکترونيکي فراهم

۵-۸ -۵. Micro REC SD   
بـراي   MicroRECمحصـوالت  . شود يک محصول تشخيص گفتار است که براي ميکروکنترلرها استفاده مي

و تعاملي مثل لوازم خانگي هوشـمند يـا اسـباب بـازي هـاي الکترونيکـي        high-volume  ،low costمحصوالت 

  .طراحي شده اند

۵-۸ -۶. Microsoft Speech Server (MSS):  

 landline phoneها و  smart phoneها ،  Table PCها ، Pocket PCوسيعي از دستگاه ها مثل  براي دامنه

  .ها طراحي شده است 

                                                 
١ TTS (Text To Speech) 



  سیستم بازشناسی گفتار: موضوع

  
  دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فناوري اطالعات -دکتر احمد اکبري  ؟: کارفرما

 

 ٨٢

۵-۸ -۷. Nuance V-Builder 2.0   
  .کند هاي صوتي فراهم مييک محيط مجتمع براي توسعه و تست برنامه

۵-۸ -۸. IBM’s Voice Toolkit   
 call-flow، با اسـتفاده از ابـزار هـاي    )آينده(عدي براي توسعه برنامه هاي صوتي به مرحله ب Toolkitيک  

  .مي باشد (NLU)گرافيکي و ابزار هاي فهم زبان طبيعي 

۵-۸ -۹. Loquendo  
 ۳۹زبـان بـا    ۱۷دارد کـه   Speaker verificationو ) تشخيص گفتار اتوماتيک( TTS  ،ASR تکنولوژي ها 

 .صدا را پشتيباني مي کند

۵-۸ -۱۰. Neospeech  
و  USآن، براي انگليسي  TTSموتور . دارد educationو  enterpriseموبايل،  يبازارها يبرا TTS يتکنولژ 

   .مي کند يپشتيبانزبانهاي آسيايي اصلي را 

۵-۸ -۱۱. Sky Greek  
است و شامل اجزاي مبتنـي بـر وب سـاده بـراي      voicexmlآن  IVR بستر. دارد IVRبرنامه هاي  يتعداد

  .بکار مي رود VIPيت و گزارش گيري برنامه هاي است که براي طراحي، مدير (easy-to-use)بکارگيري 

  متن به گفتاربديل تچند نمونه نرم افزار   .۵-۹

۵-۹ -۱. VoiceMX STUDIO 4  
VoiceMX STUDIO 4 متن به گفتار است که تمام انواع متن را با  توليد کننده گفتار  ، يک نرم افزار

تواند نوشته  ياين نرم افزار، م يمتن يورود .کند ياستفاده از يک موتور گفتار با کيفيت باال، به گفتار تبديل م

زير  يعامل ها يسيستم ها ياين نرم افزار رو. باشد.. ها، صفحات وب و  e-book، اسناد، ايميل ها، يمتن يها
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  :قابل اجراست

Windows 98، Windows Me، Windows NT، Windows 2000، Windows XP 

۵-۹ -۲. ECTACO Voice Translator Russian -> Japanese 1.21.24 

دسته است و يـک موتـور    ۱۵کلمه و اصطالح در  ۳۲۰۰ ي، دارايبه ژاپن يروس ياين نرم افزار مترجم صوت

TTS آن، شامل متن و گفتار است يدارد که خروج يدرون. 
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  6فصل
ل متن به گفتار و یتبد يستم هایس
  وري جاواافن
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  مقدمه .۶-۱

مي بود، ولي حاال براي استفاده در برنامه هاي واقعي موجود ، سابقا مربوط به قلمرو داستان هاي عل١گفتار يفناور

، که توسط شرکت سان مايکروسيستمز به کمک شرکت هاي ديگري که ٢برنامه نويسي گفتار جاوا کتابخانه. است

گفتار کار مي کنند، توسعه يافته است، يک رابط نرم افزاري را مشخص مـي کنـد کـه توسـعه      يفناور در زمينه

بـا بـه کـار بـردن     . براي محاسبات شخصي و سازماني استفاده کننـد  يفناوروانند از برتري هاي اين دهندگان بت

برنامه هاي کاربردي و يا اپلت هاي زيبايي با  توانندميگفتار جاوا، برنامه نويسان  جاوا، کتابخانه بسترقدرت ذاتي 

 .جرا کنندها ا بسترقدرت سخن گفتن را بسازند و آن ها را در طيف وسيعي از 

  گفتار جاوا چيست؟ کتابخانه .۶-۲

ها متعدد بستر توانايي اجرا روي آسان است کهم افزاري استاندارد با استفاده گفتار جاوا يک رابط نر کتابخانه

: عبارتنـد از  شوندهسته اي در اين کتابخانه پشتيباني مي يفناوردو . مدرن گفتار معين مي کند يفناوررا براي 

  .بديل متن به گفتارتو  ٣تشخيص گفتار

دهد که به صحبت شخصي که به يک زبـان انسـاني سـخن    تشخيص صوت اين توانايي را به کامپيوترها مي

به بياني ديگر صوتي را که شامل يک . گويد گوش کنند و مشخص کنند که آن شخص چه چيزي گفته استمي

 .ه متن تبديل مي کندگفتار است را دريافت کرده، روي آن پردازش انجام داده و آن را ب

سود گفتار استفاده مي کنند  يفناورشرکت ها و افراد مي توانند از فوايد طيف وسيعي از برنامه هايي که از 

، يک راه متناسب براي برقراري ارتباط بـا کـاربران از   ٤براي مثال، سيستم هاي پاسخ صوتي فعل و انفعالي. ببرند

                                                 
1  

2 Java Speech API 

3 Speech Recognition  

4 Interactive voice response systems 
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. هاي تايپ توسـط کـاربران هسـتند   تر از روشاي به مراتب سريعديکتههاي سيستم. هاي تلفني استطريق رابط

-هاي فيزيکي و معلوالن را براي ارتباط با کامپيوتر بهتر مـي گفتار توانايي بسياري از کابران با محدوديت يفناور

 .کند

 هايرا به برنامهمجزا و فعالي  يهايويژگنويسان جاوا مي دهند که هاي گفتاري اين فرصت را به برنامهرابط

استاندارد براي گفتار، کاربران  با يک کتابخانه. ت متمايز سازندهاي خود را از ديگر محصوالببخشند و برنامه خود

 .ها داشته باشدآن ن تناسب را با احتياجات و بودجهمي توانند محصوالت گفتاري را انتخاب کنند که بهتري

با شـرکت فعـال شـرکت هـاي پيشـتاز در      . باز توسعه يافته است عهگفتار جاوا در يک فرآيند توس کتابخانه

، مشخصات اين کتابخانه عمومي و نظردهي  ها بازبينيدهندگان و ماهسعهگفتار، با ورودي از برنامه ها، تو يفناور

 Sunپرسـرعت و همگـاني شـرکت     در ايـن توسـعه  . ه اسـت هاي تکنيکـي بدسـت آمـد   بااليي از برتري با درجه

Microsystems اين کتابخانه را براي رسيدن به امکانات الزم پشتيباني نموده است. 

الحاق ها بسته هايي از کالس هاي نوشته شده بـه زبـان   . جاوا است بسترگفتار جاوا يک الحاق به  کتابخانه

  .ها نيز استفاده کرده باشندعاملجاوا هستند که ممکن است از کتابخانه هاي محلي سيستم

  گفتار جاوا احي براي کتابخانهاهداف طر .۶-۳

هـاي  گفتار جاوا به کاربران اجازه مي دهد که رابط ، کتابخانه١کتابخانه هاي چند رسانه اي جاوا سايرمانند 

 :هاي گفتار جاوا عبارتند ازاهداف طراحي براي کتابخانه. کاربري پيشرفته را با برنامه هاي جاوا متحد کنند

تهيه پشتيباني  ،ايهاي چند رسانههاي جاوا مانند کتابخانهبسترديگر هاي مجتمع سازي با توانايي •

و  ٢»کنترل کن-و-دستور بده«اي گفتار هبراي هر دوي تشخيص دهنده تبديل متن به گفتاربراي 

 ٣»يديکته ا«

                                                 
1  Java Media API 

2 Command-and-Control speech recognizer 

3 Dictation speech recognizer 
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 .و تشخيص گفتار توليد گفتاراي قدرتمند براي فروشندهه و چندبسترتهيه کردن يک رابط چند •

 .مدرن گفتار يفناورسترسي به توانايي د •

 .پشتيباني کردن از جاوا •

 .ساده بودن، جمع و جور بودن و يادگيري آسان •

  برنامه هاي جاوا با توانايي هاي گفتاري .۶-۴

مي دهندگان جذاب طيف وسيعي از برنامه ها براي توسعه آن را براي توسعه ،جاوا بسترتوانايي هاي موجود 

فتار جاوا، توسعه دهندگان برنامه هاي جاوا مي توانند رابط هاي کاربري موجود را گ با اضافه شدن کتابخانه. سازد

 .با ورودي و خروجي گفتار توسعه داده و کامل کنند

 :دهدجاوا امکانات جذاب تازه اي را پيشنهاد مي بستربراي برنامه نويسان برنامه هاي گفتاري، امروز 

وا، کتابخانه ها و ماشين مجازي بـراي طيـف وسـيعي از    زبان برنامه نويسي جا: توانايي جابه جايي •

هـاي وب بـه   ١هاي سخت افزاري و سيستم هاي عامل موجود است و در مهمتـرين کاوشـگر   بستر

 .خوبي پشتيباني مي شود

جاوا يک زبان قدرتمند و شيئ گرا است که توانـايي جمـع کـردن     بستر: محيط قدرتمند و فشرده •

 .و قدرتمند را براي برنامه نويسان ممکن مي کند ٢سريع  و توسعه آشغال هاي حافظه را نيز دارد

جاوا مبتني بر شبکه بوده اسـت و توجـه بـه     بستراز همان ابتداي پيدايش، : مبتني بر شبکه و امن •

 .ويژگي هاي امنيتي به طور کامل در آن لحاظ شده است

                                                 
1 Browser 

2 Rapid development 
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  گفتار و کتابخانه هاي ديگر جاوا .۶-۵

کتابخانه هاي چند رسانه اي جاوا است، يک سوئيت از رابط هاي نرم افزاري که گفتار جاوا يکي از   کتابخانه

دسترسي به صدا، ويدئو و نواخت هاي ديگر چند رسانه اي، گرافيک دو بعدي و سـه بعـدي، انيميشـن، تلفنـي،     

 .مي کنند پردازش تصوير پيشرفته و غيره را براي اجرا در چندين پلت فرم بدون تغيير اضافي در کدها پشتيباني

گفتار جاوا در ترکيب با ديگر کتابخانه هاي چند رسانه اي جاوا، برنامه نويسان را توانا مي سازد تا   کتابخانه

برنامه هاي کاربردي و اپلت هاي خود را با امکانات ارتباطي بسيار پيشرفته کـه انتظـارات کـاربران امـروز را نيـز      

 .را بهبود بخشند ١به شخصبرآورده کند، مجهز سازند و ارتباطات شخص 

سازي زبـان  امکانات جهاني. گفتار جاوا از توانايي هاي ديگر کتابخانه هاي جاوا نيز بهره مي جويد  کتابخانه

برنامه هاي چند زبانه با توانايي هاي  استفاده از مجموعه کاراکتر هاي يونيکد، توسعه  برنامه سازي جاوا به عالوه

 .گفتاري را ساده مي کند

پيروي مي کنند و کامال با آنها سـازگار   JavaBeans گفتار جاوا از الگو هاي الس ها و رابط هاي کتابخانهک

و کالس هاي   AWT ،JavaBeans گفتار جاوا با توانايي هاي مکانيزمي هاي کتابخانه ٢در نهايت، رويداد. هستند

 .مجتمع مي شوند ٣اساسي جاوا

  پياده سازي ها .۶-۶

سـان  شـرکت  . هـاي گفتـار مـدرن و مفيـد را ممکـن مـي سـازد        يفناورا دسترسي به گفتار جاو کتابخانه

در حـال حاضـر،   . گفتار براي پياده سازي هاي کتابخانه ها کار مـي کنـد   يفناوربا شرکت هاي کروسيستمز يما

 .ها از طريق اين کتابخانه ها قابل دسترسي هستند بسترآن روي بسياري از  توليد گفتارتشخيص گفتار و 

 :آنچه در زير مي آيد، مکانيزم هاي اصلي براي پياده سازي کتابخانه هستند

                                                 
1 Person-to-Person communication 

2 Event 

3 Java Foundation Classes (JFC) 
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توسعه يافتـه انـد و    ++C يا  C هاي گفتار موجود به زبان يفناوربيشتر : ١پياده سازي هاي محلي •

: ي که در آن استفاده مي شوند قابل دسترسي هستند مانندبسترتنها از طريق کتابخانه هاي خود 

Apple Speech Managers  وMicrosoft's Speech API (SAPI)  يـا کتابخانـه هـاي تجـاري     و

، شرکت هـاي  ٣و پوشش هاي نرم افزاري جاوا ٢با استفاده از رابط محلي جاوا. شرکت هاي مختلف

مي توانند از کتابخانه هاي جاوا بر روي کتابخانه هاي خودشان اسـتفاده   يفناوراين  توسعه دهنده

 .کنند

هاي گفتار و تشخيص دهنـده هـاي گفتـار     توليد کننده گفتار  : ي نرم افزاري جاواپياده سازي ها •

اين پياده سازي ها مي توانند از فوايد قابل حمل بودن . توانند توسط نرم افزار جاوا نوشته شونديم

 .استفاده کنند ٤سرعت اجراي ماشين هاي مجازي جاوا زبان جاوا و بهبودهاي فزاينده

برنامه هاي سازماني تلفني معموال با سخت افـزار هـاي اختصاصـي بـراي     : تلفني پياده سازي هاي •

توانـايي هـاي تشـخيص و    . ها، توسعه يافته انـد   DSP card پشتيباني از ارتباطات همزمان، مانند

روي اين سخت افزار هاي اختصاصي مي توانند با نرم افزار جاوا پوشـش داده   تبديل متن به گفتار

 .گفتار جاوا ممکن کنند از پياده سازي محلي را براي کتابخانهشوند با نوعي 

  نيازمندي ها .۶-۷

گفتار جاوا، يک کاربر بايد مطمئن شود که امکانات نرم افزاري و سخت افزاري  به منظور استفاده از کتابخانه

 البته نيازهاي فردي براي . مي بينيد گفتار جاوا راي اجراي کتابخانهدر زير مهمترين نياز ها را ب. مورد نياز را دارد

                                                 
1 Native implementations 

2 Java Native Interfac (JNI) 

3 Java software wrappers 

 wrapper آن برنامه ممکن است نتواند . در دنياي نرم افزار برنامه اي است که برنامه ي ديگري را شروع مي کند
  .بعضي کارها را انجام دهد به همين دليل برنامه ي ديگري را اجرا مي کند

4 Java virtual machine 
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جاوا مي تواند در بين کاربران بسيار متفاوت باشد و  کاربران بايد دقيقا نياز  و تشخيص دهنده توليد کننده گفتار 

 :خود را چک کنند هاي محصول مورد استفاده

 Java Speech گفتار مبتني بر يا تشخيص دهنده توليد کننده گفتار  يک نرم افزار : نرم افزار گفتار •

API مورد نياز است. 

-کنندهتوليد گفتاربسياري از تشخيص دهنده هاي صوتي دسکتاپي و بعضي از : نياز هاي سيستمي •

وقتي يک محصول را انتخـاب  . ها احتياج به کامپيوتر هاي نسبتا قدرتمندي براي اجرا شدن دارند

افظـه و فضـاي ديسـک خـالي     مي کنيد بايستي به احتياجات حداقلي مورد نياز براي پردازشگر، ح

 .نگاهي بيندازيد

تشـخيص  . هاي گفتار احتيـاج بـه خروجـي صـوتي دارنـد      توليد کننده گفتار  : سخت افزار صوتي •

تاپ ها که در  بيشتر کامپيوتر هاي دسکتاپ و لپ. دهنده هاي گفتار احتياج به ورودي صوتي دارند

بيشتر سيسـتم هـاي   . شتيباني مي کنندحال حاضر توليد مي شوند نياز هاي صوتي مورد نظر را پ

 .کنندديکته اي با دستگاه هاي صوتي با کيفيت بيشتر، بهتر کار مي

سيستم هاي تشخيص صوت دسکتاپ ورودي صـوتي خـود را از طريـق يـک ميکـروفن      : ميکروفن •

بعضي از تشخيص دهنده ها، مخصوصا سيستم هاي ديکته اي، به ميکـروفن هـا   . دريافت مي کنند

ميکروفن هاي  .تند و بسياري از محصوالت ميکروفن هاي خاصي را پيشنهاد مي کنندحساس هس

ميکـروفن هـاي   . هدست اغلب بهترين کارايي را دارند، مخصوصا در محـيط هـاي پـر سـر و صـدا     

  .روميزي نيز مي توانند در بعضي از محيط ها براي بعضي از کاربرد ها استفاده شوند
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  javax.speech موتورهاي گفتار .۶-۸

javax.speech از يک موتور گفتار  ٢گفتار جاوا است که يک نمايش نرم افزاري مجرد اي از کتابخانه ١بسته

موتور گفتار يک اصطالح کلي براي يک سيستم است که براي کـار بـا هـر دوي ورودي و خروجـي گفتـار      . است

.  نمونه هايي از موتور گفتار هستندها و تشخيص دهنده هاي گفتار هر دو  توليد کننده گفتار  . ساخته شده است

تشخيص گوينده و سيستم هاي هويت سنجي گوينده نيز موتور گفتـار هسـتند امـا هنـوز     /سيستم هاي تصديق

 .گفتار جاوا نيستند جزئي از کتابخانه

توابـع پايـه اي يـک موتـور      کالس ها و رابط هايي را تعريف مي کنند که دربرگيرنده  javax.speech بسته

توابع پايـه اي را بسـط داده و     javax.speech.recognition و  javax.speech.synthesis بسته هاي. ر استگفتا

 .ها و تشخيص دهنده هاي گفتار را تعريف کنند توليد کننده گفتار  تکميل مي کنند تا قابليت هاي خاص 

که اين يک : در نظر مي گيرد  JSAPI گفتار جاوا تنها يک فرض را در مورد پياده سازي يک موتور کتابخانه

کالس ها و رابط هاي جاوا است که در کتابخانه تعيين شده اند اما پياده سازي نشـده   پياده سازي واقعي از همه

نرم افزار باشد يا اينکه ترکيبي  براي پشتيباني آن کالس ها و رابط ها، يک موتور گفتار مي تواند کامال بر پايه. اند

موتور مـي توانـد   . موتور مي تواند محلي باشد يا از روي يک خدمتگذار اجرا شود. نرم افزار باشداز سخت افزار و 

  .فقط با جاوا پياده سازي شده باشد يا ترکيبي از نرم افزار جاوا و يک کد محلي باشد

 :پردازه هاي پايه اي براي استفاده از يک موتور گفتار در يک برنامه در زير آمده است

 )مانند زبان يا توانايي ديکته سنجي(نياز هاي تابعي موتور مورد نياز برنامه  مشخص کردن .١

 .قرار دادن و ساختن يک موتور که آن نياز هاي تابعي را برآورده کند .٢

  .تخصيص منابع براي موتور .٣

  .برپا کردن موتور .٤

                                                 
1 Package 

2 Abstract software representation 
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 ٩٢

 .آن ١آغاز کردن عمل آن موتور، به طور تکنيکي ادامه دادن .٥

 .استفاده از موتور .٦

 .داندن منابع تخصيص داده شدهبازگر .٧

 اما بقيه. و تشخيص متفاوت عمل مي کنند توليد گفتاردر اين پروسه، براي دو موتور گفتار  ٦و  ٤گام هاي 

  .موتور ها يکسان هستند اين گام ها براي همه

  خصوصيات يک موتور گفتار .۸-۱- ۶

. دارند و با چه خصوصياتي نيازبرنامه هاي کاربردي هستند که مشخص مي کنند به چه نوع از موتور گفتار 

ديکته اي براي يک زبان محلي يا يک  براي مثال يک برنامه ممکن است مشخص کند که به يک تشخيص دهنده

همچنين برنامه هاي کاربردي مشخص مي . براي زبان کره اي با يک صداي زنانه،  نياز دارد تبديل متن به گفتار

 .آن خصوصيات خاص موجود نباشد، چه اتفاقي بيفتد کنند که اگر موتور گفتار مورد نظر با

ايـن  . بر اساس نياز هاي تابعي خاص، يک موتور گفتار مي تواند انتخاب شود، سـاخته شـود و شـروع شـود    

شود و چگونـه ايـن   بخش توضيح مي دهد چگونه خصوصيات يک موتور گفتار در انتخاب يک موتور استفاده مي

 .ترل مي شودجاوا کن خصوصيات در يک برنامه

 توليد کننده گفتـار   هر : کنترل مي شود ٢احتياجات تابعي در برنامه ها به صورت خصوصيات انتخاب موتور

يک موتور نصب شده . گفتار نصب شده، با استفاده از مجموعه اي از خصوصيات معين مي شود و تشخيص دهنده

بـه فـرد از    منحصـر  دام بـا يـک مجموعـه   داشته باشد کـه هـر کـ    ٣ممکن است يک يا بسياري حالت هاي کاري

 .کپسوله مي شود ٤و در يک شيئ توصيفگر حالت خصوصيات مشخص مي شوند

خصوصـيات اضـافي تـر بـراي     . مشخص شده اند  EngineModeDesc خصوصيات پايه اي موتور در کالس

                                                 
1 Resume 

2 Engine selection properties 

3 Modes of operation 

4 Mode discriptor 
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 ٩٣

ــخيص دهنــده و   ــد گفتارتش ــاي     کننــدهتولي ــب در کــالس ه ــار بــه ترتي  و  ReconizerModeDesc گفت

SysthesizerModeDesc  که در بسته هاي  javax.speech.recognition   و javax.speech.synthesis   تعريف

 .ستمعين شده اشده اند، 

ها به کار مي روند، عالوه بر شيئ هاي توصيفگر حالت که در موتورهاي گفتار براي توصيف توانايي هاي آن

وص خودش را بسازد که نياز هاي تابعي مورد نيازش را مشخص يک برنامه مي تواند اشياء توصيفگر حالت مخص

 .کند

  .ليست شده اند ١-٦موتور ها در جدول اي براي همه خصوصيات پايه

 
 EngineModeDesc خصوصیات انتخاب موتور پایه اي .1-6جدول

  نام خصوصيت  توضيحات

 :مانند. رشته اي که يک نام را براي موتور گفتار معين مي کند

 "Acme Dictation System". 

EngineName 

 
 :مانند. رشته اي که وضعيت خاصي را براي عملکرد موتور معين مي کند

"Acme Spanish Dictator". 

ModeName 

 
که زبان مورد استفاده در موتور را معين مي   java.util.Locale يک شيئ از نوع

. معين کندهمچنين ممکن است کشور و يا استاندارد هاي يک کشور را نيز . کند
  ISO 3166 براي کد زبان ها و استاندارد  ISO 639 از استاندارد  Locale کالس

براي مثال کد زير به معناي مکاني با زبان . براي کد کشور ها تبعيت مي کند
 :فرانسوي کانادايي است

Locale("fr"، "ca") 

Locale 

 

و در   TRUE مقدارکه اگر موتور در حال اجرا باشد   Boolean يک شيئ از نوع
با انتخاب يک موتور در حال اجرا مي . مي گيرد  FALSE غير اين صورت مقدار

 .توان از اشتراک گذاري منابع به طور موثرتري استفاده نمود

Running 

 

فتار معين گ کنندهتوليد گفتاربراي موتور هاي   SynthesizerModeDesc يک خصوصيت اضافي در کالس
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 ٩٤

 :شده است

 تولید کننده گفتار  انتخاب  خصوصیات .2-6جدول
SynthesizerModeDesc 

  نام خصوصيت  توضيحات
هر صدا نمونه اي از . کننده قادر است توليد کندتوليد گفتارآرايه اي از صداها که 

 سخن گفتن گوينده نام، جنسيت، سن و شيوه است که دربرگيرنده  Voice کالس
 .صدا است

List of voices 

 

 :معين شده است  RecognizerModeDesc اضافي تر در کالسهمچنين دو خصوصيت 

 RecognizerModeDesc  خصوصیات انتخاب تشخیص دهنده  .3-6جدول

  نام خصوصيت  توضيحات
ي دهنده است که مشخص مي کند که آيا تشخيص  Boolean يک شيئ از نوع

 .گفتار تشخيص اشکاالت گرامري را پشتيباني مي کند يا خير

Dictation 

supported 

براي گويندگاني که تشخيص دهنده را براي   SpeakerProfile ليستي از اشياء
با تلفظ کردن بعضي از کلمات و . (تشخيص بهتر صداي خودشان آموزش داده اند

 اگر تشخيص دهنده از خصوصيت آموزش پشتيباني نکند مقدار) جمالت درخواستي
null  برگردانده مي شود. 

Speaker 

profiles 

 

 
 و،  EngineModeDesc ،SynthesizerModeDesc، ه کـــــالس توصـــــيفگر حالــــــت  ســـــ  هـــــر 

RecognizerModeDesc  از الگوهاي خصوصيات شبيه JavaBeans  مـثال بـراي خصوصـيت   . استفاده مي کنند 

Locale ،متدهاي set  و get  تفاده مي شودمانند زير اس: 

Locale getLocale(); 
void setLocale(Locale l); 
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  هادن، انتخاب کردن و ساختن موتورمحلي کر .۸-۲- ۶

  ١ساختن موتور به صورت پيش فرض .۶-۸-۲-۱

اين کار . آسان ترين راه براي ساختن يک موتور گفتار، اينست که يک موتور پيش فرض را درخواست کنيم

مناسب است که يک برنامه  موتوري را مي خواهد که متناسب با زبان پـيش فـرض موجـود در آن مکـان     زماني 

بـراي    javax.speech در بسـته   Central کـالس . احتياجات تابعي اضافي براي موتور وجود نـدارد است و  هيچ 

 براي ساخت موتور هاي پيش فرض از دو تابع استاتيک کالس. محلي کردن و ساختن موتورها استفاده مي شود

Central  استفاده مي شود: 

Synthesizer Central.createSynthesizer(EngineModeDesc mode); 
Recognizer Central.createRecognizer(EngineModeDesc mode); 

 .دهدينشان مپيش فرض را  توليد کننده گفتار  يک تشخيص دهنده و يک کد  ،٤-٦جدول 

 ساخنت موتور به صورت پیش فرض .4-6جدول

import javax.speech.*; 

import javax.speech.synthesis.*; 
import javax.speech.recognition.*; 
 
{ 
 // Get a synthesizer for the default locale 
 Synthesizer synth = Central.createSynthesizer(null); 
 // Get a recognizer for the default locale 
 Recognizer rec = Central.createRecognizer(null); 
} 

  

که براي برنامـه   دهدينشان م  null پارامترهاي،  createRecognizer و  createSynthesizer براي هر دوي

 .يا تشخيص دهنده چه باشد توليد کننده گفتار  مهم نيست که خصوصيات 

اگر برنامه زبان مورد نظر موتور را مشخص نکند، زبان پيش فرض سيستم که توسـط تـابع زيـر نيـز قابـل      

                                                 
1 Default engine creation 
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 ٩٦

 :تشخيص است به موتور اعمال مي شود

java.util.Locale.getDefault() 

موتوري را ترجيح مي دهد که در حال   Central، اگر بيش از يک موتور زبان پيش فرض را پشتيباني کنند

اگر چنين موتوري موجود نبود، موتوري را بـر مـي گزينـد کـه      .)باشد  true آن  running خصوصيت( اجرا باشد

 .دکشور شخص استفاده کننده در مکان هاي پيش فرض آن تعريف شده باشن

براي مثال اگر در کشور امريکا باشيم، موتور زبان انگليسي به عنوان پيش فـرض انتخـاب مـي شـود و اگـر      

  .پشتيباني کند، دومي انتخاب مي شود  American English و  British موتور از دو زبان

 

  ١ساختن موتور به صورت ساده .۶-۸-۲-۲

 الت بسازيم، خصوصيات موتور دلخـواه بعدي براي ساخت يک موتور اينست که يک توصيفگر ح روش ساده

وقتي توصـيفگر  . پاس کنيم Central را مشخص کنيم و توصيفگر را به متد مناسب براي ساخت موتور در کالس

نداشته باشد، موتوري سـاخته    null مقدار  createRecognizer يا  createSynthesizer حالت پاس شده به تابع

اگر موتور مناسب موجود نباشد، . شده در توصيفگر همخواني داشته باشد مي شود که با تمام خصوصيات مشخص

 .را برمي گرداند  null متد مقدار

. دستگاه باشد ضفرديکته اي را درخواست مي کند که مبتني بر زبان پش يک تشخيص دهنده ،٥-٦جدول

 .برگشت داده شد، موتور مناسب موجود نيست  null اگر مقدار

 ورت سادهموتور به ص ساخنت .5-6جدول

Recognizer createDictationRecognizer() 
{ 
 // Create a mode descriptor with all required features 
 RecognizerModeDesc required = new RecognizerModeDesc(); 
 required.setDictationGrammarSupported(Boolean.TRUE); 

                                                 
١ Simple engine creation 
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 ٩٧

 return Central.createRecognizer(required); 
} 

 .استکه صداي آن، صداي مردي با زبان اسپانيايي  شوديخته مي ساگفتارکننده توليد  ،٦-٦جدولدر 

 ساخنت موتور به صورت ساده به زبان اسپانیایي .6-6جدول

/**  
  * Return a speech synthesizer for Spanish. 
  * Return null if no such engine is available. 
  */ 
Synthesizer createSpanishSynthesizer() 
{ 
 // Create a mode descriptor with all required features 
 // "es" is the ISO 639 language code for "Spanish" 
 SynthesizerModeDesc required = new SynthesizerModeDesc(); 
 required.setLocale(new Locale("es"، null)); 
 required.addVoice(new Voice( 
     null، GENDER_MALE، AGE_DONT_CARE، null));
 return Central.createSynthesizer(required); 
} 

  

  ١انتخاب موتور به صورت پيشرفته .۶-۸-۲-۳

-کننده توليدمي تواند ليست هايي از تشخيص دهنده ها و  Central عالوه بر امکانات ساخت موتور، کالس

 :دست دهدهيق دو تابع استاتيک زير بموجود را از طر گفتار هاي

EngineList availableSynthesizers(EngineModeDesc mode); 
EngineList availableRecognizers(EngineModeDesc mode); 

 EngineList .هاي گفتار موجـود برگردانـده مـي شـوند    موتور پاس شود، همه  null اگر به اين توابع مقدار

. null با طـول صـفر برگردانـده مـي شـود نـه مقـدار        بردار هيچ موتوري موجود نباشد يک اگر .است بردار نوعي

صوت به زبان آلماني را با صداي  توليد گفتاردهد که چگونه يک برنامه ليستي از موتورهاي نشان مي ،٧-٦جدول

 .يک زن بدست مي آورد

                                                 
1 Advanced engine selection 
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 ٩٨

 ساخنت موتور به صورت پیشرفته .7-6جدول

import javax.speech.*; 
import javax.speech.synthesis.*; 
 
// Define the set of required properties in a mode descriptor 
SynthesizerModeDesc required = new SynthesizerModeDesc(); 
required.setLocale(new Locale("de"، "")); 
required.addVoice(new Voice( 
    null، GENDER_FEMALE، AGE_DONT_CARE، null)); 
 
// Get the list of matching engine modes 
EngineList list = Central.availableSynthesizers(required); 
 
// Test whether the list is empty - any suitable synthesizers? 
if (list.isEmpty()) … 

  ١حالت هاي موتور .۶-۹

در . ه و کلي را شامل مي شودر سيستم حالت تعميم يافتتوابعي را دارد که يک مدي مجموعه  Engine رابط

 هاي بعدي ما دو سيستم حالت هسته اي که توسط همهبخشدر . شودها بررسي ميمتد اينعملکرد  قسمت اين

و سيستم  ٢سيستم حالت تخصيص اين دو عبارتند از. مورد بررسي قرار مي دهيم را اندموتورها پياده سازي شده

 .٣گيرياز سر-حالت مکث

ي مثال، صف خروجي ميـان  برا. موتور حالت را تعريف مي کندخاصي از عملکرد يک  ٥، حالت٤يک وضعيت

آن چه در ادامه مي آيد، مباني . حرکت مي کند  QUEUE_NOT_EMPTY و  QUEUE_EMPTY حالت هاي

 .ها استمديريت وضعيت

                                                 
1 Engine states 

2 Allocation state system 

3 Pause-resume state system 

4 State 

5   Mode 
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 ٩٩

 حالت موتـور بـا يـک مقـدار    . گرداندبر ميوضعيت جاري موتور را   Engine از رابط  getEngineState تابع

long  که موتور در حالت خاصي قرار  دهندمي نشان ،هاي مشخص شده از يک وضعيتبيت. نشان داده مي شود

-گيرد که يک موتور در يک لحظه ميها به اين دليل مورد استفاده قرار مينمايش بر مبناي بيت اين شيوه. دارد

 .داشته باشدتواند در چند وضعيت قرار 

ايـن  . تواند در يک و فقط يک وضـعيت از چهـار وضـعيت تخصـيص قـرار داشـته باشـد       هر موتور گفتار مي

 :ها عبارتند ازوضعيت

1. DEALLOCATED 
2. ALLOCATED 
3. ALLOCATING_RESOURCES 
4. DEALLOCATING_RESOURCES 

 يکـي از بايـد در   ALLOCATED هر موتـور . وضعيت استخود شامل چند زير  ALLOCATED وضعيت

 .باشد  RESUMED يا  PAUSED وضعيت هاي

هاي مانند سيستم. وضعيت جدا هستندهاي صف داراي يک سيستم زيربراي وضعيت گفتار يهاکننده توليد

-وضـعيت هر دو زير  QUEUE_NOT_EMPTYو  QUEUE_EMPTYاز سر گيري، وضعيت هاي-حالت مکث

از سـر گيـري مسـتقل    -ضعيت صف و وضـعيت مکـث  عالوه بر اين، و. هستند  ALLOCATEDهايي از وضعيت

 .هستند

 وضــعيت هــاي. دارنــد  ALLOCATEDوضــعيت مســتقل در وضــعيت-تشــخيص دهنــده هــا ســه زيــر

LISTENING ،PROCESSING  و SUSPENDED   تشـخيص را مشـخص مـي کننـد     فعاليت جاري پـردازه .

تار در حالت تمرکز بر گف مشخص مي کنند که آيا تشخيص دهنده FOCUS_OFF و FOCUS_ON حالت هاي

مسـتقال عمـل     ALLOCATEDوضـعيت  وضـعيت براي يک تشخيص دهنده، هر سه زير .گفتار قرار دارد يا خير

 .کنندمي

مقـدار يـک    در آن که تنها يکي از بيـت هـا   ،long  static هر کدام از نام هاي اين وضعيت ها با يک مقدار

بـراي  . در جـاوا اسـتفاده کـرد    &و  | يبيت ها مي توان از عملگرهاتبراي کار با اين بي. اندمقدار دهي شده دارد،
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تخصيص داده شده و در حال از سرگيري با يک صف خروجـي خـالي بـه     توليد کننده گفتار  مثال وضعيت يک 

 :صورت زير مشخص مي شود

(Engine.ALLOCATED | Engine.RESUMED | Synthesizer.QUEUE_EMPTY) 

 :يک  موتور از سرگرفته شده است يا نه مي توان از کد زير استفاده کردبراي تست کردن اينکه 

if ((engine.getEngineState() & Engine.RESUMED) != 0) … 

 متـد . دو متد اضافي ديگر را براي کنترل کردن وضعيت ها تعريف کـرده اسـت   ،Engine براي راحتي، رابط

testEngineState  ورودي مشخصي مي کند که آيا موتور در آن وضـعيت قـرار    با دريافت يک وضعيت به عنوان

 :کد زير را نوشت پس به جاي کد باال مي توان). ندرا بر مي گردا  true در صورت قرار داشتن مقدار(دارد يا خير 

if (engine.testEngineState(Engine.RESUMED)) … 

  به طور تکنيکي استفاده از متد باال معادل است با

if ((engine.getEngineState() & state) == state)... 

را تا وقتي موتور بـه حالـت خاصـي     ١رگهاين متد فراخواني . است  waitEngineState آخرين متد وضعيت

مثال، براي اينکه يک صحبت بايستد چون صف آن خالي شده است از کد زير اسـتفاده   برا. بلوکه مي کند ،برسد

 :مي کنيم

engine.waitEngineState(Synthesizer.QUEUE_EMPTY); 

هـر گـذار   . نيتور کننـد امـ  ٢سيستم رويـداد ها مي توانند وضعيت را از ميان عالوه بر فراخواني متدها، برنامه

-وصل مـي   Engineبه  SynthesizerListener مشخص مي شوند که توسط رابط  EngineEventوضعيت با يک

-براي گذار وضـعيت   RecognizerEvent و  SynthesizerEvent توسط دو کالس  EngineEvent کالس. شوند

ــده     ــخص شـ ــا مشـ ــراي آن موتورهـ ــه بـ ــايي کـ ــد، هـ ــه انـ ــربـ ــارث بـ ــوديده مـ ــال . شـ ــراي مثـ ، بـ

RECOGNIZER_PROCESSING RecognizerEvent  يک گذار از LISTENING   بـه PROCESSING   را

مي دهد و در حـال توليـد کـردن يـک     تشخيص دهنده گفتار را تشخيص وبه اين معناست که  مشخص مي کند

                                                 
1 Thread 
2  Event system 
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 .نتيجه است

  سيستم وضعيت تخصيص .۹-۱- ۶

ده يا تشخيص دهنـ  توليد کننده گفتار  تخصيص موتور پردازه اي است که در آن منابعي که مورد نياز يک 

ها به محض ساخته شدن، تخصيص داده نمي شـوند زيـرا موتورهـاي گفتـار مـي      موتور. هستند، بدست مي آيند

نياز داشته باشند و ممکن است به منابع انحصاري مانند ) حافظه يا فضاي ديسک، CPU( ع اساسيتوانند به مناب

عالوه بر اين، تخصيص مـي توانـد بـراي    . نياز داشته باشند) مثال ورودي ميکروفن يا خروجي اسپيکر(منبع صدا 

 .ه باشدداشت) شايد چند ثانيه يا بيش از يک دقيقه(بسيار کندي  بعضي از موتورها پروسه

هـاي  از موتور مي خواهد که تخصيص را انجام دهد  و يکـي از اولـين متـد   ، Engine از رابط  allocate متد

ــار اســت   ــورد موتورهــاي گفت ــورد اســتفاده در م ــازه ســاخته شــده اســت، در وضــعيت  . م ــور کــه ت ــک موت  ي

DEALLOCATED  فراخـواني متـد  . قرار دارد allocate ،     رفـتن بـه وضـعيت   يـک درخواسـت از موتـور بـراي 

ALLOCATED  است.  

 .قرار مي گيرد  ALLOCATING_RESOURCES در حين گذار، موتور موقتا در وضعيت

. از موتوري درخواست مي کند که منابع تخصيص داده شده را آزاد کنـد   Engine از رابط  deallocate متد

فراخواني مي کند تا منـابع   ،درسيمتور به پايان را هر بار که استفاده از يک مو  deallocateکارا، تابع يک برنامه

  DEALLOCATED موتور را به وضـعيت   deallocate فراخواني متد. برنامه هاي ديگر آزاد شوند براي استفاده

  .مي رود  DEALLOCATING_RESOURCES در حين گذار، موتور موقتا به وضعيت. مي برد

 .ا نشان مي دهددياگرام وضعيت سيستم تخصيص وضعيت ر ١-٦شکل
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 دیاگرام وضعیت سیستم ختصیص وضعیت .1- 6شکل

در . يک موتور بايد در يکي از چهار وضعيت بـاال باشـد  . هر مستطيل يک وضعيت از موتور را نشان مي دهد

 از ،هنگــام گــذار بــين وضــعيت هــا، رويــدادي بــا نــام نوشــته شــده بــر روي منحنــي هــاي ميــان وضــعيت هــا

EngineListeners  ور صدا زده مي شودمربوط به موت. 

 .است  ALLOCATED، وضعيتوضعيت عملي نرمال يک موتور وضعيت

  وضعيت ها  تخصيص و بلوکه کردن فراخواني .۹-۲- ۶

ديگري و  رگهبراي برنامه هاي پيشرفته، اغلب دلخواه است که منابع مورد نياز يک موتور در پشت پرده در 

مي شوند، تخصيص داده شوند و ايـن هنگـامي حاصـل     قسمت هاي برنامه مقدار دهي اوليه در هنگامي که بقيه

 يچه زمان کهاين تعيين براي. را ببينيد ٨-٦جدول. جداگانه اي فراخواني شود رگهدر   allocate شود که متدمي

 .باشد  ALLOCATED که موتور در وضعيت شوديمکد چک  متد تخصيص تمام شده است، در ادامه

 بلوکه کردن فراخواني .8-6جدول

Engine engine; 

{ 
 engine = Central.createRecognizer(); 
 
 new Thread(new Runnable() { 
  public void run() { 
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   try { 
    engine.allocate(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 }).start(); 
 
 // Do other stuff while allocation takes place 
 ... 
 
 // Now wait until allocation is complete 
 engine.waitEngineState(Engine.ALLOCATED); 
 } 
} 

اين  ،که در صورت ناموفق بودن برنامه در تخصيص منابع، مشکلي براي برنامه پيش نيايدهمچنين براي اين

 .ها را کنترل کندتواند آنرا پرتاب مي کنند و برنامه نويس مي  EngineException ١توابع استثنا

  ALLOCATED براي اعمال نرمـال در وضـعيت    Synthesizer و  Engine،Recognizer بيشتر متد هاي

حال اگر فراخواني براي موتوري که در يک تخصيص ديگر قرار دارد صورت گيرد، چه اتفاقي مـي  . معين شده اند

 :مي آيد معين شده استافتد؟ براي بيشتر متد ها، عمل به صورتي که در زير 

. تقريبا براي تمام متد ها رفتار نرمال در اين وضعيت تعريف شـده انـد  :  ALLOCATED وضعيت •

 )است  allocate يک استثنا متد(

-رگـه . شوندبيشتر متد ها در اين وضعيت بلوکه مي:  ALLOCATING_RESOURCESوضعيت •

وقتـي آن  . کننـد بـرود صـبر مـي     ALLOCATED هاي فراخواني تا زماني که موتور بـه وضـعيت  

 .وضعيت حاصل شد، متد به صورتي که به طور نرمال مشخص شده است به کار خود ادامه مي دهد

 بيشـتر متـد هـا بـراي ايـن وضـعيت معـين نشـده انـد، بنـابراين          :  DEALLOCATEDوضـعيت  •

                                                 
1 Footnote 
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EngineStateError  پرتاب مي شود. 

تر متد ها براي اين وضعيت تعريف مانند باال بيش:  DEALLOCATING_RESOURCESوضعيت •

 .پرتاب مي شود  EngineStateError نشده اند و

 :آمده استاز آنها در زير  يبعضوضعيت هاي باال به درستي کار مي کنند که  تعداد کمي از متد ها در همه

• getEngineProperties 

• getEngineModeDesc 

• getEngineState 

• testEngineState 

• waitEngineState 

  از سر گير -يستم وضعيت مکثس .۹-۳- ۶

به محض اينکه يـک  . را دارند  RESUMED و  PAUSED وضعيت هاي  ALLOCATED هايموتور همه

فاکتورهايي . مي رود  RESUMED يا  PAUSED مي رسد، موتور به حالت  ALLOCATED موتور به وضعيت

 .که بر اين حالت اوليه تاثير مي گذارند در زير توضيح داده شده اند

مشخص مي کند که ورودي يا خروجي صداي يک موتور روشن است يا   PAUSED/RESUMED وضعيت

 يـک تشـخيص دهنـده   . از سر گرفته شده در حال دريافت يک ورودي صدا اسـت  يک تشخيص دهنده. خاموش

منظور از سرگرفته شده، خروجي صدايي را به  يک توليد کننده گفتار. ورودي صدا را ناديده مي گيردمکث شده، 

 .مکث شده هيچ خروجي صدايي توليد نمي کندتوليد کننده گفتار  يک . سخن گفتن توليد مي کند

 متـد هـاي گونـاگوني را بـراي تسـت وضـعيت        Engine به عنوان بخشي از سيستم وضعيت موتـور، رابـط  

PAUSED/RESUMED  آماده کرده است. 

يـک  . کنـد کنتـرل مـي    resume و  pauseهايرا توسط متد  PAUSED/RESUMED يک برنامه وضعيت

 هـر بـار کـه وضـعيت    . برنامه ممکن است به طور نامحـدودي باعـث مکـث يـا از سـر گيـري يـک موتـور شـود         

PAUSE/RESUMED    تغيير کرد، يـک رويـداد ENGINE_PAUSED   يـا ENGINE_RESUMED   از نـوع 



  سیستم بازشناسی گفتار: موضوع

  
  دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فناوري اطالعات -دکتر احمد اکبري  ؟: کارفرما

 

 ١٠٥

EngineEvent  در EngineListener  موتور صدا زده مي شوند. 

بـه عنـوان يـک سيسـتم     . ن مي دهـد از سر گيري يک موتور گفتار را نشا-ياگرام ابتدايي مکثد ،٢-٦شکل

در   ALLOCATED وضـعيت ي در زيروضعيت هاي مکث و از سرگير،  ALLOCATED وضعيت از وضعيتزير

  .شکل نشان داده شده اند

  

 وضعیت هاي مکث و از سر گريي یک موتور .2- 6شکل
 و  PAUSED است که در داخل آن دو زير وضعيت  ALLOCATED تر وضعيتک بزرگوبل ٢-٦در شکل

RESUMED  قرار گرفته اند. 

  رويداد هاي گفتار .۶-۱۰

هـا را کنتـرل   آن برنامه ها الزم نيسـت همـه  . موتور هاي گفتار تعداد زيادي از رويداد ها را توليد مي کنند

 .دازش گفتار دارندسازي در برنامه هاي پرکنند، هر چند بعضي از آنها اهميت خاصي براي پياده

اي  ١رويـدادها بـه شـنونده   . تبعيت مي کننـد   JavaBeans گفتار جاوا، از مدل رويداد رويداد هاي کتابخانه

 .مي شوند که به يک شيئ متصل شده است ارسال

  .مشتق شده اند  javax.speech از بسته  SpeechEvent رويدادهاي گفتار از کالس همه

 

                                                 
١ Listener 
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 javax.speech بسته: هاي گفتاريرویداد  .9-6جدول

  نام  توضيحات
 SpeechEvent .کالس مادر تمام رويداد هاي گفتاري

 EngineEvent .نشان مي دهد که تغييري در وضعيت موتور گفتار صورت گرفته است

 AudioEvent .نشان مي دهد که يک رويداد خروجي يا ورودي صدا رخ داده است

ند يک ايراد است که مشخص مي ک  EngineEvent زير کالسي از
 .ناهمگام در موتور رخ داده است

EngineErrorEvent 

  .آمده اند ١٠-٦جدولدر   javax.speech.synthesis رويداد هاي بسته
 javax.speech.synthesis بسته: هاي گفتاريرویداد .10-6جدول

  نام  توضیحات
 مشتق مي شود مي شود تا رويداد هاي خاصي از  EngineEvent از

 .را توسع دهد توليد کننده گفتار 

SynthesizerEvent 

 SpeakableEvent .شده را مشخص مي کند توليد گفتارپيشرفت در خروجي متن 

 

 javax.speech.synthesis بسته .۶-۱۱

، javax.speech.synthesis بسـته . گفتار موتوري است که متن را به گفتار تبديل مي کند يک سنتر کننده

 .تعريف مي کند تبديل متن به گفتاراز  را براي پشتيباني  Synthesizer رابط

بري شده اند که ارث  Engine موتور هاي گفتار از رابط مانند بقيه  Synthesizer هاي کالسبسياري از متد

 .در باال نيز توضيح داده شد

 .در جاوا مي آيدتوليد کننده گفتار  وتاهي راجع به چگونگي استفاده ازدر ادامه توضيحات ک

 !Hello World برنامه .۶-۱۲

  .نشان مي دهد Hello world عبارتگفتار را براي گفتن  کنندهتوليد ساده از  يک استفاده ،١١-٦جدول
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 بلوکه کردن فراخواني .11-6جدول

import javax.speech.*; 
import javax.speech.synthesis.*; 
import java.util.Locale; 
 
public class HelloWorld { 
 public static void main(String args[]) { 
  try { 
   // Create a synthesizer for English 
   Synthesizer synth = Central.createSynthesizer( 
    new SynthesizerModeDesc(Locale.ENGLISH)); 
 
   // Get it ready to speak 
   synth.allocate(); 
   synth.resume(); 

 
   // Speak the "Hello world" string 
   synth.speakPlainText("Hello، world!"، null); 
 
   // Wait till speaking is done 
   synth.waitEngineState(Synthesizer.QUEUE_EMPTY); 
 
   // Clean up 
   synth.deallocate(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

 

صوت بايسـتي آن   توليد گفتاربرنامه هاي  که همه استگام اساسي  سهشده در باال داراي مثال نشان داده 

 :ها را انجام دهند

صـوت بـا    توليد کننده گفتار  براي ساختن يک   javax.speech از بسته  Central کالس: ساختن •

ه تفصـيل توضـيح   اين متد قبال ب. مورد استفاده قرار مي گيرد  createSynthesizer استفاده از متد
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 ١٠٨

 .شده است ايجاد ،ي که به زبان انگليسي سخن مي گويدتوليد کننده گفتار در اين مثال . داده شد

 .شده از يک رشته را درخواست مي کندتوليد گفتار   speakPlainText متد: توليد •

 گو را تــا رســيدن بــه وضــعيت   نســخ  Deallocate:(waitEngineState( آزاد ســازي منــابع  •

QUEUE_EMPTY    تـابع . بلوکه مي کند تا سخن گفتن آن به پايـان برسـد deallocate    منـابع

 .را آزاد مي کندتوليد کننده گفتار 

  .نشان داده شده استتوليد کننده گفتار مهمترين تغيير وضعيت هاي يک  ٣-٦در شکل

  
 تولید کننده گفتار  وضعیت هاي  .3- 6شکل

  
 وارد بحـث  با اين مقدمه مي توان. فتار بودگ کنندهتوليد  آنچه در باال آمد، مهمترين مفاهيم موجود در يک

  .تشريح نمودرا درک توليد کننده گفتار  و چگونگي استفاده از موتور  شد بررسي کد

  ١گفتار جاوا زبان نشانه گذاري کتابخانه .۶-۱۳

توانـد حـاوي عناصـر    مـي  JSMLاول، سـند  . محتوي انواع زيـادي از عناصـر اسـت    JSMLعناصر  مجموعه

وجود دارند که توليد  JSML از يدوم اينکه عناصر. باشد ،اري که پاراگراف ها و جمالت را مشخص مي کندساخت

                                                 
1 Java Speech API Markup Language (JSML) 
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 ١٠٩

ي کلمات، مکان مرزها و مکث ها، کنترل زير و فظ کلمات و عبارات، استرس و لهجهگفتار را کنترل کنند، مثال تل

هاي دروني در مـتن را  يکه نشانه گذارعناصري است  در برگيرنده JSMLو در نهايت . ١بمي و نرخ سخن گفتن

  .پشتيباني مي کنند

بـراي مشـخص    JSMLاز  ، XMLاز تگ هايي از نوع تگ هاي  با استفاده ي نمونه در مثال زير،مي توانبرا

  :نموداستفاده  can کردن ساختار جمله براي تاکيد روي کلمه

<div type="sentence">Computers <emphasis>can</emphasis> speak!</div> 

  JSMLاهداف  .13-1- 6

  :موارد زير بودند JSML سعهواصلي ترين اهداف ت

١. JSML  سازگار باشد ،گفتارتوليد کننده بايد با خروجي صداي توليد شده از. 

 .کردبا استفاده از آن گفتار خروجي را با استفاده از متن توليد  بتوان .٢

 .ممکن توليد کند حداز زبان ها تا  جهاني سازي شده باشد و بتواند خروجي گفتار را در بسياري .٣

 .نوشتن و پردازش آن ساده باشد .٤

هـاي موجـود    يفنـاور  ياده سازي در برنامه ها وقابل پ امکانات آن تا حد امکان براي راحتي، همه .٥

 .باشد

 .باشد ٢براي انسان خوانا .٦

 .ايجاز در اهميت کمتري قرار دارد .٧

 JSMLپردازش اسناد  .۲- ۱۳- ۶

 XMLيک پردازشـگر   است و دربرگيرنده XML يک برنامه کننده گفتار  توليد ، يک XMLدر اصطالحات 

را مي خواند، و عناصر، داده ها و اطالعات ديگر را از سـند اسـتخراج    JSMLيک سند  XMLپردازشگر . باشديم

                                                 
1 Speaking rate 
2 Human Legible 
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 ١١٠

  .تفسير کردن سند و تبديل آن به صوت است توليد کننده گفتارمسئولآنگاه . مي کند

ممکن است به درستي نتواند تشخيص دهد که چگونه يک مـتن سـاده را از انـواع    ، توليد کننده گفتار يک 

مـثال يـک   . بخوانـد ... مختلفي از منابع مانند کتاب ها، متون تکنيکي، پيام هاي الکترونيکي، صفحات اينترنتي و 

ت است، چگونـه  است و بسيار با يک متن عادي متفاو:) پيام الکترونيکي که مملو از شکلک هاي قراردادي مانند 

  بايد خوانده شود؟

بنابراين، يک . مانند يک نشانه گذار سازگار براي متن هاي دريافت شده از چنين منابعي است JSMLنقش 

باشـد و بـه آسـاني     JSMLبرنامه يا کاربر مي تواند يک متن عادي را به آساني طوري تغيير دهد که سـازگار بـا   

  .مراحل اين پردازش را نشان مي دهد ٤-٦شکل. دخوانده شوتوليد کننده گفتار  توسط يک

  
 JSMLپردازش اسناد  .4- 6شکل

 وب معمـوال يـک صـفحه    منبع براي يک صـفحه  داده. وب را در نظر بگيريد براي مثال خواندن يک صفحه

HTML را جلوه هاي بصري يا صوتي آن  يچگونگيا داده هايي که  ،است که ممکن است حاوي داده هاي صوتي

بـراي  . نترنتي نمايش داده مي شـوند يهاي اصفحات وب با استفاده از مرورگر معموال. باشد ،زکند ني يمشخص م

بـراي  . رندر کردن بصري، مرورگر يک نمايشگر گرافيکي را کنترل مي کند تا کاراکتر ها و تصاوير را نمايش دهد

کند تا متن ها توسط آن خوانده را کنترل مي  فتارتوليد کننده گ صوتي، مثال خواندن آن، مرورگر يککردن  ارائه

  .شوند
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 ١١١

يک پيام الکترونيکـي   ،١پستي وقتي يک خواننده. يک مثال معمول ديگر خواندن يک پيام الکترونيکي است

را به متن خوانده شده تبديل مي کند، مي تواند سرآيند آن پيام الکترونيکي را تشخيص دهد يـا مـواردي ماننـد    

پيـام   برنامـه . بخوانـد  را در درون پيام تشخيص دهد و آنها را به طور واضحي تاريخ، ساعت يا آدرس الکترونيکي

مثال مي تواند فايـل هـاي پيوسـت    . پيام انجام دهد الکترونيکي مي تواند پردازش هاي خاصي را نيز بر متن بدنه

، ١٢-٦جدول در. شده، متن هاي تو رفته، مخفف هاي پرکاربرد در پيام هاي الکترونيکي و غيره را تشخيص دهد

  .آمده استرا  JSMLمثالي از يک پيام الکترونيکي تبديل شده به 

  

 مثايل از یک پیام الکرتونیکي .12-6جدول
<jsml>  

<div type="paragraph">Message from  
<emphasis>Alan Schwarz</emphasis> about new synthesis  
technology. Arrived at <sayas class="time">2pm</sayas>  
today.</div>  

<div type="paragraph">I've attached a diagram showing the new way we do speech synthesis.</div>  

<div>Regards، Alan.</div>  

</jsml>  

 JSML عناصر .13-3- 6

و  ٣، توليـد ٢يک عنصر ريشه اي را در بر مي گيرد که مي توانـد يکـي از مـوارد سـاختاري     JSMLيک سند 

بـا اطالعـاتي در مـورد چگـونگي     توليـد کننـده گفتـار     براي مهيا کردن يک  JSMLعناصر  همه  .دباش ٤متفرقه

 JSMLراجـع بـه عناصـر    را ، کليـاتي  ١٣-٦جدول. ها قرار گرفته اند، طراحي شده اندخواندن متني که درون آن

 .مي دهدنشان 

                                                 
١ Email reader 
2 Structural 
3 Production 
4 Miscellaneous 
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 ١١٢

 JSMLعناصر اصلي  .13-6جدول

 عملکرد عنصر   نام عنصر نوع عنصر     توضيح عنصر
 JSML عنصر ريشه اي براي سند هاي

   
 ظرف يا

Container 
jsml   ساختار   

ساختار هاي محتوايي متن مانند 
 .پاراگراف و جمله را مشخص مي کند

   div ظرف

يک صداي گوينده در حال صحبت را 
براي متن در بر گرفته شده مشخص 

  .مي کند

   توليد   voice ظرف

گرفته مشخص مي کند که متن در بر 
 .شده چگونه خوانده شود

   sayas ظرف

مشخص مي کند که متن در بر گرفته 
 .واجي است شده يک رشته

   phoneme ظرف

تکيه را براي متن در بر گيرنده 
 مشخص مي کند و آن متن با تکيه

  .بيشتري تلفظ مي شود

   emphasis ظرف

   break خالي .يک وقفه را در گفتار مشخص مي کند
يک مالکيت عروضي را براي متن در بر 

مانند زير . گرفته شده مشخص مي کند
يا ) تندي و کندي(و بمي، نرخ صحبت 

  .حجم

   prosody ظرف

يک اطالع را وقتي گفتار به اين نشان 
  .رسد، درخواست مي کندمي

   متفرقه   marker خالي

توليد  دستورالعمل محلي براي يک 
  .ر خاصي گفتاکننده گفتار 

   engine ظرف

 JSMLمثالي از  .13-4- 6

  .شوديديده م JSMLمثالي از  ١٤-٦جدولدر 
 JSMLمثايل از  .14-6جدول

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 
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 ١١٣

 

/** * Copyright 2001 Sun Microsystems، Inc. 

 *  * See the file "license.terms" for information on usage and 

 * redistribution of this file، and for a DISCLAIMER OF ALL  

 * WARRANTIES. 

 */--> 

<jsml lang="en.us"> 

 

<engine name="guisynthesizer،sapiSynth" data="For GUI and SAPI synthesizers." 
mark="engineTag">For all other synthesizers.</engine> 

 

<break time="5s"/> 

<marker mark="MARKER TEST"/> 

 

<!-- comment --> 

 

<!-- Make sure that non-JSML elements are ignored --> 

<test>here</test> 

 

<!-- Test division and sayas elements (though not all 

capabilities of either of them) --> 

<div type="para"> 

Today's date is <sayas class="date" mode="mdy">1/7/99</sayas>. 

</div> 

 

<!-- Simple phoneme element --> 

The word of the day is <phoneme>kro:k</phoneme>. 

 

<!-- Simple examples of CDATA --> 

Send email to <![CDATA[<joe.doe@acme.com>]]>. 

 

<!-- CDATA vs. XML element --> 

<![CDATA[<greeting>Hello، world!</greeting>]]> 

mailto:<joe.doe@acme.com>
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 ١١٤

<greeting>Hello، world!</greeting> 

 

<!-- Try some prosodic controls --> 

<prosody pitch="">This is a <emphasis level="strong" mark="atEmp"> new test  

 of <break/> <prosody rate="-10%">emphasis</prosody></emphasis>.</prosody> 

<prosody pitch=" +20 % " rate="+20    " range="+12.2">This is a test.</prosody> 

<prosody volume="1.5" pitch="205">This <prosody pitch="reset">is a </prosody>test.</prosody> 

 

<!-- Final simple test --> 

<div type="para" mark="!HERE!">This is a test.</div> 

</jsml>  

  گفتار جاوا اي کتابخانهانتخاب پياده سازي مناسب بر .۶-۱۴

گفتار جاوا وجود دارند کـه در ايـن    هاي گوناگوني از کتابخانهسازيهمانظور که در باال نيز اشاره شد، پياده

  .پرداخت شده استاجمالي آنها  بخش به بررسي و مقايسه

  توليد کننده گفتار پياده ساز  ها   .۱۴-۱- ۶

  FreeTTSپياده ساز   .۱- ۱- ۶-۱۴

FreeTTS اده شده در اين پروژه است، يک پياده سازي متن باز از استف که همان کتابخانهJSAPI  است که

 ،اسـت  توليد کننده گفتـار  ، که يک Fliteاين پياده سازي بر مبناي . به طور کامل به زبان جاوا نوشته شده است

 JSAPI يک پياده سازي کامل از FreeTTS. توسعه داده شده است ١در دانشگاه کارنگي ملون Flite. کار مي کند

  .را پياده سازي نکرده است) javax.speech.recognition(تشخيص گفتار  نيست زيرا بسته

  :از مهمترين خصوصيات اين کتابخانه مي توان به موارد زير اشاره کرد

 )دو صداي مرد و يک زن(استاندارد که با سه صدا مي آيد  بسته •

                                                 
١ Carnegie Mellon 
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 ١١٥

باشد قابل تبديل و اضافه شدن بـه   FestVox پروژه صدا هاي بيشتر براي زبان انگليسي که بر پايه •

 .اين پروژه است

 .پشتيباني مي شود MBROLAمتن باز  از صداهاي پروژه •

 .ها دارد بستربر روي بيشتر  Fliteعملکزد بهتري نسبت به  •

. Java Speech Markup Languageيـا   JSMLپشتيباني نکـردن از   FreeTTSيکي از بزرگترين مشکالت 

  .را پردازش مي کند اما آن را به صورت يک متن ساده در مي آورد JSMLداده هاي  انهاين کتابخ. است

  

 Talking Java SDKپياده ساز   .۲- ۱- ۶-۱۴

گفتار جاوا است که توسط شـرکت   اين پياده سازي يکي از بهترين و کامل ترين پياده سازي هاي کتابخانه

CloudGarden ي عبارتند ازمهمترين خصوصيات اين پياده ساز. صورت گرفته است:  

 )و هم تشخيص دهنده توليد کننده گفتار  هم (گفتار جاوا  پياده سازي کامل کتابخانه •

 بسيار وسيعي از زبان ها محدودهپشتيباني از  •

 SAPI5و  SAPI4و تشخيص گفتار  توليد گفتارتطابق با طيف وسيعي از موتور هاي  •

 )٥-٦شکل( رابط کاربري بسيار قوي •

 وسط کاربرآموزش موتور تشخيص ت •

 شده مي توانند به راحتي به صورت يک فايل صوتي ذخيره شوندتوليد تشخيص داده شده و گفتار  •

 کننداز ميان چند گوينده که از برنامه استفاده مي گفتار توانايي تشخيص گوينده، تشخيص دهنده •

 .را دارد

لب هاي انسان در  ري ازنمايش گويش انساني در اين پياده سازي وجود دارد، به گونه اي که تصوي •

نشان داده مي شود و حرکات آن کـامال متناسـب بـا مـتن      هنگام سخن گفتن توليد کننده گفتار 

 .خوانده شده است
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 ١١٦

  
 Talking Java SDKرابط کاربري  .5- 6شکل

 .]۳۲[ استفاده شود pluginجاوا و appletمي تواند در  •

 

 JSpeechLibپياده ساز   .۳- ۱- ۶-۱۴

و بعد از آن قابل اجرا  Mac OS 9است که تنها بر روي سيستم عامل  يپياده سازي قديمکتابخانه، يک اين 

  :اين برنامه موارد زير را شامل مي شود. است

 گفتار جاوا کتابخانه ياده سازيپ •

 )Mac )Mac Speech Managerت گفتار يريمد •

 javax.speech.synthesis يبرا ييمثال ها •

کـه بـه طـور     MacinTalkمديرت گفتار مکينتـاش يـا    اين بسته حاوي کالس هايي است که با استفاده از

 فرض در روي کامپيوتر هاي مکينتاشي که در چند سال اخير فروخته مي شود نصـب شـده انـد، کتابخانـه    پيش

  .]۲[گفتار جاوا را پياده سازي مي کند

 از پروانـه همچنـين ايـن کتابخانـه    . با اين اوصاف اين کتابخانه در سطح بسيار محدودي قابل استفاده است
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 ١١٧

LGPL  آنها متناسب با اين پروانه  که پروانه نموداز آن در پروژه هايي استفاده  تنها مي تواناستفاده مي کند که

  .باشد

 IBM Speech APIپياده ساز   .۴- ۱- ۶-۱۴

پايان کار خود را اعالم کـرد و ديگـر توسـعه داده     ١٩٩٨که در سال  است IBMيک پياده سازي از شرکت 

  .نشد

IBM Speech for Java 1.0 را فـراهم   تبديل متن به گفتار، توانايي دسترسي به تشخيص دستور، ديکته و

  .]٣١[کردمي

 Lernout & Hauspie’s TTS for Java Speech APIپياده ساز   .۵- ۱- ۶-۱۴

دسـتور بـده و کنتـرل    "است که خصوصيات  TTS3000و  ASR1600هاي موتور يک پياده سازي بر پايه

-صداي مختلف را براي زبان انگليسي پشتيباني مي ١٠ ،اين پياده سازي. ي مي کندرا پشتيبان توليد گفتارو " کن

  .]٣٥[ و حجم صدا را دارد ١همچنين توانايي کنترل زير و بمي صدا و برد آن، نرخ سخن گويي. کند

 Conversa Web 3.0پياده ساز   .۶- ۱- ۶-۱۴

را بـا اسـتفاده از   گذار در وب  يک مرورگر اينترنت با توانايي صوتي است که برد وسيعي از امکانات گشت و

 توسعه دهندگان اين مرورگر از يک پياده سازي خود ساخته از کتابخانـه . فراهم مي کند گفتارتشخيص و توليد 

  .]٣٥[ سازي تنها در محيط ويندوز قابل استفاده استاين پياده .گفتار جاوا استفاده مي کنند

 Elan Speech Cubeپياده ساز   .۷- ۱- ۶-۱۴

افزاري سيستم متن به صوت چند زبانه، چند کاناله و چند سيستم عامله بـراي معمـاري   ي نرم ٢يک مؤلفه

زبـان پـر کـاربرد قابـل      ١١اين پياده سازي با دو تکنولوژي متن به صـوت و  . مشتري است-هاي سرويس دهنده

  .استفاده است

                                                 
1 Speaking rate 
2 Component 
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و  نمايـد تفاده مـي سوم جاوا اسـ  همچنين از نسخه  .پشتيباني مي کند ١JSML/JSAPIاين پياده سازي از 

 .]٣٥[ روي سيستم عامل هاي لينوکس، ويندوز و سوالريس شرکت سان مايکروسيستم قابل اجرا است

 Festivalپياده ساز   .۸- ۱- ۶-۱۴

Festival  يفناورچند کاربرده است که توسط مرکز تحقيقات  و چند زبانه تبديل متن به گفتاريک سيستم 

هـاي   APIيک سيستم متن به صـوت کامـل را بـا     Festival. است توسعه داده شده ٢گفتار در دانشگاه ادين برو

  .کندمي فراهم تبديل متن به گفتارهاي  يفناورگوناگون و نيز محيطي براي توسعه و تحقيق 

. گفتار جاوا آماده شده است توسعه داده شده است و سپس براي کتابخانه ++Cاين کتابخانه با زبان  هسته

  .، اسپانيايي و ولزي پشتيباني مي شوند)بريتانيايي و آمرکايي(ليسي زبان هاي انگ Festivalدر 

...) و  SGI، لينوکس، SunOS ،Solaris ،FreeBSD(اين پياده سازي در بيشتر سيستم عامل هاي يونيکس 

  .]٣٣[) البته به صورت ابتدايي تر در ويندوز نيز پشتيباني مي شود. (پشتيباني مي شود

  گفتار دهندهپياده ساز  ها  تشخيص  .۱۴-۲- ۶

  Sphinx 4پياده ساز   .۱- ۲- ۶-۱۴

Sphinx 4 ايـن سيسـتم نيـز توسـط     . يک سيستم تشخيص گفتار جذاب است که با جاوا نوشته شده است

اين سيستم نيز . پياده سازي شده بودند Cنسخه هاي قبلي با زبان . دانشگاه کارنگي ملون توسعه داده شده است

  .يک سيستم متن باز است

  :ن موتور عبارتند ازمهمترين خصوصيات اي

ــد      • ــري ماننـ ــاي گرامـ ــت هـ ــيعي از فرمـ ــرد وسـ ، Java Speech Grammar Formatبـ

SimpleWorldListGrammer ،LMGrammer  وFSTGrammer  پشتيباني مي کندرا. 

 تشخيص گفتار پيوسته و محدود به يک گرامر خاص •

                                                 
1 Java Speech Markup Language 
2 Centre for Speech Technology Research at the University of Edinburgh 
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 لغت وسيع گنجينه •

 JSAPIپشتيباني جزئي از  •

 )JSGF( ١امري گفتار جاواپشتيباني کامل از فرمت گر •

 ٤استفاده از جاواي  •

 پشتيباني از آموزش به صورت مدل هاي جديد صوت شناسي •

 پشتيباني از مدل هاي زبان هاي جديد و ساخت کاربر •

 پشتيباني از افزودن لغت نامه هاي جديد •

  Talking Java SDKپياده سازي 

  ينتيجه گير .۶-۱۵

تبـديل مـتن بـه    اين دو بخش عبارتند از . تشکيل شده استاز دو بخش مهم پردازش گفتار جاوا  کتابخانه

اين کتابخانه توانايي ارسال متن به يک تابع به صورت متن عادي يا زبان نشـانه گـذاري   . و تشخيص گفتار گفتار

JSML در بخـش تشـخيص   . به صورت گفتار در مـي آيـد   توليد گفتارو متن بعد از . را براي ما فراهم مي سازد

. گفتار توسط کاربر آموزش داده مي شود و سپس تشخيص گفتار در مراحل بعدي صورت مي گيرد گفتار، موتور

  .در اين سيستم تصحيح غلط هاي ديکته اي نيز پيش بيني شده است

، FreeTTS ،TalkingJava SDKپياده سازي  ٦، ١٥-٦ پياده سازي نام برده شده در طول بخش ٩از ميان 

JSpeechLib ،Festival ،Sphinx 4  وIBM براي انتخـاب پيـاده سـازي    . تر مي باشنداز بقيه مهمتر و پر کاربرد

  .مناسب توانايي هاي متفاوتي از آنها بايد با يکديگر مقايسه شوند تا انتخاب درستي صورت گيرد

هاي گفتار با صداهاي متفاوت، پشتيباني از زبان توان به تواناييهاي گفتار مياز مهمترين ويژگي هاي موتور

                                                 
١ Java Speech Grammar Format 
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 JSMLگوناگون، اضافه کردن صداها و گوينده هايي توسط کاربر، پشتيباني از زبان هاي گونـاگون، پشـتيباني از   

صوت، توانايي آموزش موتور براي تشخيص گفتار و توانايي تصحيح ديکته اي گفتـار تشـخيص    توليد گفتاربراي 

  .داده شده، اشاره کرد

همـانطور  . گفتار جاوا صورت پذيرفته است گير کتابخانهزي همهپياده سا ٦مقايسه اي بين  ١٥-٦جدولدر 

 TalkingJavaگفتـار جـاوا    که در جدول نيز به وضوح ديده مي شود، قدرتمند ترين پياده سازي براي کتابخانه

SDK مي باشد.  
 مقایسه میان شش پیاده سازي مهم کتاخبانه .15-6جدول

 گفتار جاوا

Sphinx Festival IBM JSLib TJSDK FTTS  
û ü ü ü ü ü تبديل متن به گفتار 
ü ü ü ü ü û تشخيص گفتار 
ü  ü  û  ü  ü  ü  گويش هاي متفاوت  
û  ü  û  ü  ü  ü  چند زباني  
û  ü  û  û  û  ü   اضافه نمودن گوينده توسط

  کاربر
ü  û  û  û  ü  û   استفاده ازJSML 
ü  ü  û  û  ü  û  آموزش موتور تشخيص  
ü  ü  ü  û  ü  û  غلط هاي ديکته اي  
û  ؟  û  û  ü  ü  يره سازي متن يا صوت توليد ذخ

  شده در فايل
ü  û  ü  ؟  ü  û   استفاده درApplet ها  
ü  ü  ü  û  ü  ü  استفاده در چند سيستم عامل  
ü  ü  û  û  û  ü  متن باز  

  

  .پردازديتبديل متن به گفتار، م يهاسيستم يعمل يهااز استفاده يتعداد يبه بررس يفصل آت
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 7فصل
ل متن به یتبد يهاستمیاستفاده از س

  یعمل يگفتار در کاربردها
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  مقدمه .۷-۱

در . شـدند در فصول قبل استاندارد هاي تحت وب مورد استفاده در سيستم هاي صوتي را به ترتيب بررسي 

  .شوديمرور مچند مورد از نمونه هاي کاربردي ساخته شده بر اساس اين استاندارد را اين فصل 

ديـالوگ و   يسيستم ها يبه منظور استاندارد ساز يهانمنتشر شده توسط کنسرسيوم وب ج ياستانداردها

از اين مزايـا   ييک. را در بر خواهد داشت  يوب هستند و استفاده از آن ها در اين سرويس ها مزاياي يمرورگر ها

همچنين قرار . باشد  يو افزايش قابليت انتقال اين گونه سيستم ها م ،ديالوگ يکاهش هزينه توسعه سيستم ها

باعث شـده اسـت کـه     ،کنند يکه از اين استاندارد ها استفاده م يسيستم هاي يبرا جايگاه خوب بازار گرفتن در

  . خود استفاده کنند يمختلف از آن ها را در سرويس ها يتوسعه دهنده ها

 .اسـت  هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد آورده شـده ابتدا يک نمونه کاربردي که در محيطدر ادامه 

 VoiceXMLک پروژه ديگر که در سيستم بانکي مورد استفاده قرار گرفته و يک شبيه ساز که بـر پايـه   ي سپس

انگليسي  ،چيني  ،در پايان نيز چند سيستم ديالوگ چند زبانه از جمله عربي  .شوديم ي، بررسساخته شده است

  .شده است مرور

 سيستم ديالوگ چند زبانه در محيط آموزشي .۷-۲

سيسـتم   ،هاي نامبرده شده در زمينه توسعه خود استفاده کرده اسـت ي که از استانداردي از سيستم هاييک

 1UCATچند زبانه براي فعل و انفعال متقابل در يک فضاي آموزشـي اسـت کـه در پـروژه      ،ديالوگ چند حالته 

يک فضاي  هدف از اين سيستم کمک به معلمان و دانش آموزان در فعاليت هاي معمولشان در. انجام شده است 

  ).براي مثال در يک دانشکده دانشگاه(آموزشي است 

                                                 
1 Ubiquitous Collaborative Adaptive Training 

  



  سیستم بازشناسی گفتار: موضوع

  
  دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فناوري اطالعات -دکتر احمد اکبري  ؟: کارفرما

 

 ١٢٣

متن و گرافيک با به کاربري مستقيم زبان هاي اسپانيايي   ،فعل و انفعاالت بين کاربر و سيستم توسط گفتار

  .و يا انگليسي است

وفايل کاربران هاي از پيش ذخيره شده کاربران در پايگاه داده پرو ويژگي هايقهسيستم قابليت تطبيق با سل

يک تکنولوژي است که براي پيشنهاد دادن فرصت ها و چالش هايي که براي به  Ubiquitousمحاسبات . را دارد 

در بين ديگر فيلد برنامـه هـا   . کار بردن رابط هاي کاربر جديد در ارتباط با محيط الزم است به وجود آمده است

  . ه مي شودط هاي آموزشي به کار برداين تکنولوژي براي محي

يک سيستم براي ذخيره فعاليت هاي استاد روي تخته سياه توسعه پيـدا   ٢٠٠٠براي مثال در پروژه کالس 

استاد از يـک تختـه الکترونيکـي بـراي     . کرد که دسترسي دانش آموزان را از طريق صفحات وب ميسر مي سازد

تمام فعاليت هاي معلم توسط . بهره مي برد سايل اضافي ديگر نيزتوضيحات خود استفاده مي کند و از اساليد و و

  .اي دانش آموزان موجود خواهند بودهمراه با زمان آن ها ذخيره مي شوند و بر Ubiquitousيک سيستم 

. توليد ديالوگ ها استفاده شـده اسـت  براي انجام فعل و انفعاالت و  W3Cدر اين سيستم از استاندارد هاي 

استفاده شده  <prompt>توسط جمالتي که در برچسب هاي   تن به گفتارتبديل م ،براي مثال خروجي سيستم

  ]٢٤[.وجود دارند توليد مي شود VoiceXMLدر 

   GEMINIپروژه .۷-۳

است کـه دو هـدف    1GEMINIپروژه  ، W3Cيکي ديگر از موارد استفاده از استانداردهاي ارائه شده توسط 

حالته فعل و ر به توليد رابط هاي ديالوگ چند زبانه و چند پذير که قادتوسعه يک زمينه انعطاف اول. اساسي دارد

هدف دوم اثبات کارايي زمينه بوسيله توسعه دو برنامه کاربردي مختلف . انفعال کاربر با حداقل تالش انساني باشد

 يک پرتال صدا براي فعل و انفعال با کيفيـت بـاال   است که EG_Banking برنامه اول، .بر اساس اين زمينه است

                                                 
1 Generic Environment for Multilingual Interactive Natural Interfaces 
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هـاي دولتـي   بـا وزارت خانـه  شهروندان براي ارتباط   CitizenCareبرنامه دوم يک  .باشديم براي مشتريان بانک

سيستم بايد قادر به توليد اتوماتيک ديالوگ هـاي  . که براي ارتباط کاربر بر پايه وب و گفتاري موجود استاست 

  . الزم براي اجراي سرويس باشد

که براي ) ها حساب ،کارت هاي تجاري ( ل يک قسمت اطالعات عمومي شام EG_Bankingفعاليت اصلي 

برنامـه هـاي   . قسمت عمومي موجود است و يک بخش نقل و انتقاالت که تنها براي مشتريان بانک موجود است 

يک نسخه دستي برنامه هاي توليـد شـده   . چند زبانه از طريق شبکه تلفني ثابت و سلولي قابل دستيابي هستند 

  .تلفني مورد استفاده قرار مي گيرددر يونان نصب شده است و به عنوان يک بانک  Egnatiaانک در ب

يکي از برتري هاي اين سيستم در مقايسه با سيستم هاي مشابه استفاده از زبان هاي توصـيفي اسـتاندارد   

ر حـال اجـرا   براي توليد ديالوگ ها است بنابراين هـيچ نيـازي بـراي توسـعه يـک سيسـتم د       VoiceXMLمثل 

اين است که اجراي ديالوگ هاي توليد شـده   VoiceXMLيکي ديگر از مزاياي استفاده از .مخصوص وجود ندارد 

را ميسر مي سازد و همچنين استفاده از اين استانداردها باعث پيـدا کـردن يـک     VoiceXMLبا همه مفسرهاي 

  .]۲۵[ه هاي صوتي اين سيستم ها مي شودجايگاه خوب در بازار برنام

  VoiceXMLشبيه ساز کاربر بر پايه  .۷-۴

بررسـي    VXMLيک شبيه ساز کـاربر بـر پايـه     ،براي ارزيابي سيستم هاي ديالوگ گفتاريدر اين قسمت 

ستفاده از ارزياب هـاي  يک شبيه ساز کاربر يک روش براي ارزيابي سيستم هاي ديالوگ گفتاري بدون ا. شودمي

  . انساني است

را توضيح  تم هاي ديالوگکه رفتار سيس VoiceXMLاز اين است که از توصيفات ويژگي جديد اين شبيه س

سيسـتم   براي هر شبيه ساز پيشنهادي مي تواند ،VoiceXMLبا استفاده از توصيفات . کنداستفاده مي ،دهندمي

يه ساز و نتايج آزمايشي نشان مي دهد که ديالوگ بين شب .کند استفاده شودکار مي VoiceXMLديالوگي که با 

  .يک سيستم ديالوگ خواص مشابهي با ديالوگ هاي بين انسان و سيستم هاي ديالوگ دارد
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 ١٢٥

براي يک سيسـتم  . آزمايشات زياد اجتناب ناپذير استتوسعه دادن يک سيستم ديالوگ واقعي اجراي  يبرا

د زيادي نيروي انساني نياز ااجراي اين آزمايشات زياد به تعد ،ديالوگي که براي ارتباط با انسان طراحي شده است 

  .که اين خود نيازمند صرف هزينه و وقت بسيار است دارد

ارزيابي شبيه سازي سيستم ديـالوگ گفتـاري پيشـنهاد داده     ،براي کاهش تعداد آزمايشات انسانيبنابراين 

کـه   پيشـنهاد کـرد   SAPLENيک شبيه ساز کاربر را براي ارزيابي سيسـتم ديـالوگ    Lopez Cozar. شده است

  .]۲۶[کردديالوگ هاي مربوط به سفارشات در يک رستوران غذا را اجرا مي

براي توليد صداهاي کاربر شبيه سازي توليد کننده گفتار  پيشنهاد شده در اين مقاله از يک شبيه ساز کاربر

ري را که رفتار سيسـتم هـاي ديـالوگ گفتـا     VXMLعالوه بر اين شبيه ساز از توصيفات . شده استفاده مي کند

  .بهره مي برد ،براي ارزيابي توضيح مي دهند

که رفتـار سيسـتم ديـالوگ    را،  VoiceXMLابتدا شبيه ساز فايل  ،ر شبيه ساز کاربر به اين شکل استرفتا

  :سپس توصيفات را تحليل مي کند و اطالعات زير را جمع آوري مي کند. مي خواند ،گفتگو را توضيح مي دهد

 .هايي که بايد پر شوند قلمبر طبق تمام متغيرها و فرم ها  •

 .تمام گرامرهايي که براي تشخيص صدا استفاده مي شوند •

ولين پيغام وقتي که سيستم ديالوگ ا. رمان سيستم ديالوگ منتظر مي مانددر اين مرحله شبيه ساز براي ف

وصـيفات ديـالوگ نوشـته    استفاده از متغيرها و گرامرهاي ت با شبيه ساز هدف ديالوگ را ،فرمان را تلفظ مي کند

  . توليد مي کند VoiceXMLشده در 

را بـر اسـاس هـدف     شـبيه سـاز آن   ،از کاربر سوال مي کنـد  قلموقتي که سيستم ديالوگ براي مقدار يک 

شبيه ساز مقادير متغيرها  ،وقتي که سيستم ديالوگ براي تصديق سوال مي کند . و تلفظ مي کندديالوگ توليد 

در موجـود  هـاي   قلمهاي تشخيص داده شده با  قلماگر . با هدف ديالوگ مقايسه مي کندرا در سيستم ديالوگ 

 ’yes‘در غير اين صورت شبيه سـاز  . شبيه ساز تلفظ هاي صحيح را توليد مي کند ديالوگ متفاوت باشند،هدف 

  .را تلفظ مي کند و ديالوگ خاتمه پيدا مي کند
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 ١٢٦

  VoiceXMLتوصيفا ت  .۱- ۴- ۷

اين مثال سفارش يـک نوشـيدني را نمـايش     .آورده شده است  VoiceXMLز فايل مثال هايي را ا ادامهدر 

توسط يـک   قلمهر . در اين مثال سيستم ديالوگ نظر کاربر را در مورد نوشيدني و مقدار سوال مي کند. مي دهد

<field>  مشخص مي شود و پرسش ها در درون يک تگ<form>    تـگ  . قـرار مـي گيرنـد>prompt<    پيغـام

گرامري که براي انطباق ورودي کاربر به کار  <grammar>و تگ  ، نشان مي دهدگفتار کردن توليدرا براي فرمان 

  . رود مشخص مي کندمي

<form id="beverage_service"> 
<field name="beverage"> 
<prompt> 
What would you like to drink? 
</prompt> 
<grammar src="drink_grammar.gsl"/> 
</field> 
<field name="num"> 
<prompt>How many cups?</prompt> 
<grammar src="num_grammar.gsl"/> 
</field> 
<filled> 
<goto next="#yesno"> 
</filled> 
</form> 

  

کاربر را با نتايج تشـخيص   <prompt>پيغام در تگ  ،در اين مثال. آورده شده استاز تصديق  يمثال زيردر 

زماني که تصديق مورد قبـول واقـع   . سيستم ديالوگ براي صداي تصديق کاربر منتظر مي ماند و ،نشان مي دهد

  .بر طبق سخن کاربر انشعاب پيدا مي کند)  <if>تگ ( حالت ديالوگ  ،شود 

<form id="yesno"> 
<field name="confirm1"> 
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 ١٢٧

<prompt> 
I will bring <value expr="num"> 
<value expr="beverage">. OK? 
</prompt> 
<grammar src="confirm_grammar.gsl"/> 
</field> 
<filled> 
<if cond="confirm1 == yes"> 
<prompt> 
OK. I will bring <value expr="num"> 
<value expr="beverage">. 
</prompt> 
<exit/> 
<else/> 
<goto next="#beverage_service"/> 
</if> 
</filled> 
</form> 

در اين مثال نوع نوشيدني و ( باشد سيستم ديالوگ خارج مي شود و مقادير متغيرها  ’yes‘که پاسخ زماني 

  .به سيستم نهايي فرستاده مي شوند) تعداد 

مي تواند به عنوان يک آتاماتـاي حالـت متنـاهي نمـايش داده      VoiceXMLجريان ديالوگ نوشته شده در 

تگ فيلد مطابق بـا حـاالت در آتاماتـا اسـت و     . نشان داده شده است ۱-۷آتاماتا بر طبق مثال باال در شکل. شود

يک انتقال رخ  ،زماني که سيستم ديالوگ سخن کاربر را قبول مي کند. هاي فرم منطبق با گروه هاي حاالتتگ

 .]۲۷[مي دهد
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 ١٢٨

  
 VXMLانتقال حالت ها در منونه  .1- 7شکل

  GALAXY/VoiceXMLتوسعه سيستم ديالوگ گفتگو بر پايه  .۷-۵

 ،سيستم پيشنهادي شامل تشخيص گفتار اتوماتيک . تم اولين سيستم ديالوگ زبان اسلواکي استسياين س

اين سيستم ارتبـاط چنـد اليـه را در زبـان اسـلواکي      . است VoiceXMLو ماژول مديريت ديالوگ  گفتار به متن

  .ميسر مي کند

 "و " و هـوا بـراي اسـلواکي   بينـي آب  پـيش "  ،استکارکرد سيستم از طريق دو برنامه آزمايشي تست شده 

  .چند کاربر بازيابي مي شود وضعيتاطالعات مورد نياز از منابع اينترنت در . جدول زمان بندي راه آهن اسلواکي

سيستم هاي ديالوگ گفتـار بـه عنـوان يـک جـايگزين       ،رفت هاي تشخيص گفتار و فهم گفتاربر طبق پيش

-از آن جايي که اين سيستم ها ارتباطات آزادتر و طبيعي. دندکاربردي براي يک رابط کامپيوتر محاوره تبديل ش

ايـن سيسـتم هـا     ،ي و خروجي بصري قابل ترکيب هسـتند تري را ميسر مي سازند و با حالت هاي مختلف ورود

  .هستند IVRبسيار موثرتر از سيستم هاي 

ن پروژه در تحقيـق و  هدف اصلي اي. ده استتوسعه پيدا کر ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۳ يهاسال فاصلهاين سيستم در 

  .استرتباطات مابين انسان و کامپيوتر توسعه يک سيستم ديالوگ براي بازيابي اطالعات با استفاده ا

  

  معمار  سيستم  .۱- ۵- ۷

ماژول  ،ماژول تشخيص گفتار اتوماتيک ،ماژول تلفن: ماژول سيستم است  ۶ اين سيستم شامل يک هاب و
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 ١٢٩

و  Galaxyهـاب   ،رابطه بين مـدير ديـالوگ  . انتهايي مديريت ديالوگماژول انتقال و ماژول  ،تبديل متن به گفتار

  .نمايش داده شده است ۲-۷ديگر ماژول هاي سيستم در شکل

  
 Galaxyمعماري سیستم دیالوگ  .2- 7شکل

  مدير ديالوگ .۲- ۵- ۷

نوشتن کـد   دستاوردهاي متعددي براي چگونگي حل واحد مدير ديالوگ و همچنين زبان هاي متعدد براي

متن بـه   تبديلبراي توليد رابط هاي کاربر صوتي که از تشخيص گفتار اتوماتيک و  VoiceXML .آن وجود دارد

تجاري روي  VoiceXMLتعداد زيادي از برنامه هاي کاربردي بر پايه . شود استفاده مي ،گفتار استفاده مي کنند

  .مارستان ها وجود داردسفر و بي ،ارتباطات تلفني ،بيمه ،دولتي ،وسيعي از صنعت و سرويس هاي مالي محدوده

 .]۲۸[نشان داده شده است ۳-۷وگ در شکلاجزاي اصلي مدير ديال

  
 VXMLاجزاي اصلي واحد مدیریت دیالوگ بر پایه  .3- 7شکل
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 HearSayمرورگر صوتي  .۷-۶

عـدم  است که دستيابي کارآمـدي را بـه وب بـراي افـرادي بـا       يسيستم ،Hearsayسيستم مرورگر صوتي 

تق شامل جداسازي بر اسـاس محتـواي صـفحات وب و يـک رابـط مشـ       Hearsay .توانايي بينايي فراهم مي کند

  .گفتاري براي محتواي نتيجه است
و  سـرگرمي  ،پزشـکي  ،تجارت  ،وب جهاني به يک منظر ضروري در جامعه تبديل شده که براي تحصيالت 

را در افـراد نـاتوان    وسيله اصلي دستيابي به وب از طريق حالت ديداري و بينايي است کـه . استفاده مي شود …

  .دسترسي به وب محدود مي کند

  

 Hearsayسيستم  .۶-۱- ۷

Hearsay  تجارت و تحصيل را از طريق صفحات وب در روش سـاده و کارآمـد    ،دسترسي به اطالعات اخبار

  .فراهم مي کند و يک رابط قابل انعطاف و قابل کنترل دارد

  

 Hearsayمعمار   .۶-۲- ۷

گر محتوا يک صفحه وب را بـه  تحليل. نشان داده شده است ۴-۷در شکل  Hearsayمعماري مرورگر صوت 

، تقسـيم بنـدي   يک ساختار منطقي از بخش هايي که شامل مفاد مربوط به عناصر با تحليل ساختار صفحه است

  .يک درخت افراز از محتوي صفحه وب ورودي است ،خروجي تحليل گر محتوا. مي کند
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 ١٣١

  
 HearSayمعماري  .4- 7شکل

ايـن برچسـب هـا توسـط توليـد کننـده       . ر درخت افراز برچسب گذاري مي کنـد دمدير رابط هر قسمت را 

در اين سيستم . ، به کار برده مي شوندرا توليد مي کنند VoiceXMLديالوگ که به طور اتوماتيک ديالوگ هاي 

متن به گفتار و تشخيص دهنده هـاي گفتـار بـراي    تبديل کننده  که  ،شده استاستفاده  VoiceXMLاز مفسر 

  .در آن موجودند  VoiceXMLراي ديالوگ هاي اج

  Hearsayاستفاده از  .۶-۳- ۷

براي مثال . در دو حالت گفتار و متن مي پذيردگفتار است و ورودي را به صورت خروجي اصلي اين سيستم 

بعـد از بارگـذاري ايـن    . وارد اين سايت مي شـود   ”New York Times“کاربري که توانايي ديدن ندارد با گفتن 

سيستم به صورت اتوماتيک صفحه را به بخـش هـايي کـه از نظـر      ،نشان داده شده است ۵-۷در شکل صفحه که

  .براي محتواي بخش ها تامين مي کندرا  VoiceXMLمحتوا به هم مربوط اند تقسيم مي کند و ديالوگ 
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 ١٣٢

 
 New York Timesاز سایت  يتصویر .5- 7شکل

  

 There are two sections. Section one keywords are“تبراي اين صفحه سيستم ممکن است که عبـار 

New York Times ، personalize your weather , Updated Friday.Navigate it ?”  کـاربر  اگر  ،را توليد کند

 Section two “سپس سيستم عبارت . مي گويدبه سيستم خواست خود را  ”No“اين قسمت را نخواهد با گفتن 

, keywords are : news , international , business , Navigate it ?”     را توليد مي کنـد و کـاربر تصـميم مـي

  .دهدياطالع مگيرد که در اين قسمت به جستجو بپردازد و اين را به سيستم 

توليـد   ءبـه عنـوان ورودي بـه جـز     ،براي توليد ديالوگ ها درخت افراز ساخته شده از محتواي صفحات وب

ا بـراي  ،ر ماننـد منـو   يدر طول درخت حرکت مي کند و ديالوگ ءاين جز. شودميداده  Hearsayکننده ديالوگ 

-اين ديالوگ ها با استفاده از يکسري از نمونـه   Hearsayدر. ايجاد مي کندبا استفاده از گفتار  ،جستجوي محتوا
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 ١٣٣

  .]۲۹[اندساخته شده VoiceXMLهاي 

  انگليسي/پرتال صداي دو زبانه عربي .۷-۷

با بهـره بـري از   ) عربي/ انگليسي (تاوردي براي ساختن يک پرتال صداي دو زبانه اين قسمت به بررسي دس

دش را در ورود اين استاندارد محدوديت هاي خـاص خـو  . پردازد يم VoiceXMLاستانداردهاي موجود از جمله 

يل متن به تبدو اين هم براي تشخيص و هم  رمال بدون نشانه ها نوشته مي شودزبان عربي ن. به زبان عربي دارد

  .مشکل ايجاد مي کند گفتار

سيستم همچنين بـر اهميـت   . هاي صحيح سيستم مورد نياز استنيز براي پاسخ تشخيص جنسيت گوينده

فاده از اين سيستم دو نمونه اوليه با است. ارچه بين هردو زبان تاکيد مي کندتشخيص زبان براي سوئيچ کردن يکپ

  .شونديم يبررسدر اين قسمت که  ،ساخته شده است

در منطقه عرب ايده دستيابي به اطالعات اينترنت با استفاده از تکنولوژي تشخيص صدا تنهـا يـک توسـعه    

ت غيـر  بلکه همچنين دستيابي به اطالعاتي را که براي قسمت زيادي از جمعيـ  ،طبيعي از اينترنت بصري نيست

و شـبکه هـاي بـي    ) خطوط زمينـي  ( عمومي  ايده استفاده از شبکه تلفن سوئيچ. موجود است را فراهم مي کند

د مطلـوب و  براي دستيابي به اطالعاتي که به صورت خواندني بر روي وب موجودند به يک مـور ) موبايل ( سيم 

  .کاربردي تبديل شده است

پرتال هاي صدا که با پرتال هاي وب برابري مي کنند دستيابي به اطالعات وب را از طريق يک رابـط صـدا   

  .ي مي کننددر اين منطقه باز دهند و يک نقش اصلي و بزرگ را مياجازه 

  

  استانداردها و تکنولوژ  .۷-۱- ۷

. سازددر پرتال صداي تک زبانه اجزاي تکنولوژي وجود دارند که يک ارتباط بين کاربر و سيستم را ميسر مي

ول تبديل متن به گفتار که ماژ ،ماژول فهم يک زبان ،ماژول تشخيص گفتار ،مدير ديالوگ ها: اين اجزا عبارتند از
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 ١٣٤

  ). ۶-۷شکل( مي شود  تبديل متن به گفتارشامل توليد پيغام و 

  
 پرتال دو زبانه .6- 7شکل

بـا اطالعـات و    ،جواب ها يا حالت هـاي ديـالوگ اسـت    وظيفه مدير ديالوگ ديکته کردن دنباله فرمان ها و

 براي مثال انتقال تماس در حالت .ي کندتماس هاي تلفني را مديريت م و ه داده صدا ارتباط برقرار مي کندپايگا

تشخيص گوينده يک ماژول اضافي است که مي تواند به سيستم اضـافه  . يک سيستم پرس و جوي کتاب راهنما

  .شود 

ماژول اضافي ديگر تشخيص زبان مي تواند به سيستم اضافه شود که مسئول  ،در يک پرتال صداي دو زبانه 

يا هر زبان ديگري مثل فرانسه در لبنان و کشورهاي شمال (ان عربي و انگليسي سوئيچ کردن اتوماتيک بين دو زب

  .است )آفريقا

 HTMLاسـتاندارد  مثل  openيک استاندارد  ،با هدف تبديل شدن پرتال هاي صدا به يک تکنولوژي اصلي

موجـود اسـت و    تعدادي از اين استانداردها در حال حاضر .کنولوژي تشخيص صدا مورد نياز استبراي ت ،وب در

هر استاندارد مي تواند به يک  ،قابل مشاهده است ۶-۷همان طور که در شکل .تعدادي هم در دست ساخت است

چون اکثـر   .تنها ماژولي که استاندارد مخصوص به خودش را ندارد ماژول تشخيص زبان است. ماژول متصل شود
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 ١٣٥

  . مي آورند استانداردها مسلط به يک زبان و اساسا براي انگليسي فراهم

ساختار دروني چند زباني دارند اما از آنجـايي کـه    VoiceXMLبه هر حال تعدادي از استانداردها از جمله 

پياده سازي پرتـال هـاي صـداي     ،عربي متعلق به کالس زبان هايي است که با الفباي التين قابل نمايش نيست 

  . را الزم دارد که بايد تامين شود عربي احتياجات خاصي

VoiceXML و ضـبط   تبديل متن به گفتار ،يالوگ هاي صدا که شامل تشخيص صدااساسا براي پذيرفتن د

همچنـين از مکالمـات    VoiceXML. است يا ورودي لمسي و تلفن طراحي شده DTMF ،و پخش صدا مي باشد

-پشـتيباني مـي  گ نوبت مي گيرند که تماس گيرنده و سيستم در به وجود آوردن يک ديالو يزمانآميخته اوليه 

  .کند

 W3Cاسـتانداردهايي هسـتند کـه توسـط      ،هسـتند  VoiceXMLهايي که بسيار نزديک به ديگر استاندارد

زبـان عالمـت دار تفسـير    ( SRGS ، SSML ، EMMA ماننـد  رابـط گفتـار توسـعه پيـدا کـرده انـد      تحت کالبد 

  .)تفسير معنايي( SIيا ) قابل توسعه  يوجهچند

Call Control XML (CCXML) : XML زبان عالمت دار ديگري است که کنترل پـردازش   ،کنترل تماس

جـواب و   ،نمـايش تمـاس  . لينـک مـي شـود    VoiceXMLسيگنال گفتار و محيط تلفني را ميسر مي کند و بـه  

  .انتقال تماس مثال هايي از کارکرد مديريت تماس هستند و انتظار براي تماس ،پاسخگويي به تماس

رتال تشخيص صدا که در شکل نشان داده شده است تشخيص و شناسايي گوينده آخرين جز مهم سيستم پ

  .تشخيص گوينده  يک جز امنيتي را به سيستم نهايي اضافه مي کند ) .  SV 1(است 

به حدي که براي سيستم هاي دو زبانه  VoiceXMLبر طبق آنچه که در باال گفته شد به نظر مي رسد که 

محدوديت هـاي خـودش را    VoiceXMLاستاندارد مثل  ختيار يکاگر چه ا .است الزم است دسترسي پيدا کرده

  :که عبارتند از دارد

                                                 
1 Speaker Verification 
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 ١٣٦

  .يم و آميخته آغازي محدود مي شوندهاي ديالوگ به ديالوگ هاي مستقوضعيت •

  .کليد در گرامر محدود مي شود/قدارتفسير معنايي به جفت م •

   يک پشتيباني محدودي براي چند زباني بودن وجود دارد •

  .مشخصا جايي براي تشخيص زبان نيست •

   VoiceXMLدوزباني بودن و  .۷-۲- ۷

VoiceXML  يک پشتيباني محدودي براي چند زبانه بودن بيان کرده که اساسا در صفتxml:lang  بـراي 

  :رمان دهدبراي مثال سيستم مي تواند در عربي و انگليسي ف. فرمان ها و گرامرها مشخص مي شود

<prompt xml:lang=”en-US”> 
                      Hello</prompt> 
<prompt xml:lang=”ar-UAE”> 

 <prompt/>ب ح ر م                     

ر مـورد نيـاز   ي که براي مشخص کردن گرامتگبه طور مشابه در تشخيص دو کلمه باال در عربي و انگليسي 

  :است به صورت زير است

<grammar xml:lang=”en-US”> 
                     Hello</grammar> 

<grammar xml:lang=”ar-UAE”> 

  <grammar/>ب ح ر م                    

 .مطـرح مـي کنـد    اسـت،  عربي تعدادي از مشکالتي را که به عنوان بخشي از استاندارد در نظر گرفته نشده

مذکر (و تشخيص جنسيت ها و مشخص کردن و جدا کردن آن) متن نوشته(ها امالي صحيح عربي مهمترين آن

ک بـين عربـي و انگليسـي وجـود     عالوه هيچ قانون يا ماده اي براي سو ئيچ کردن اتوماتيبه. است) يا مونث بودن

  . ي که تشخيص زبان را پشتيباني کندبراي مثال يک ساختار ،ندارد
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 ١٣٧

  VoiceXMLعربي کردن  .۷-۳- ۷

زيـادي را نسـبت بـه عربـي اسـتاندارد      عربي گفتاري مشکالت . نوشتاري بر پايه عربي کالسيک است عربيِ

وضـعيت   ،مختلـف که بر اساس محـل هـاي جغرافيـايي    است زباني  اتتنوع از داليل آن ييک .دارد MSAمدرن 

-به لهجه محلي وارد شدههمچنين تاثير پذيري از فرهنگ يا زبان هاي خارجي مثل کلمات انگليسي  واجتماعي 

  . اند

کننده هاي ديگر اين است که به صورت نرمال بدون حرکت يا تفکيک يک ويژگي تميز دادن عربي از زبان 

ص بـراي تشـخي   .داللت دارد تبديل متن به گفتاراين هم بر تشخيص و هم بر . و نشان تشخيص نوشته مي شود

  : گفتار سه مشکل اساسي وجود دارد

کت هايي کـه  حرکه معني يک کلمه مي تواند بر اساس نوع  شوديحاصل ماز آن جا  :ابهام معنايي •

  .عوض شود ،توليد مي شود

  .ل هاي صوتي درست آموزش نديده اندود نداشتن حرکت واکه مي تواند نشان دهد که مدجو •

مدل هاي زبان آماري اگر در يک متن بدون تفکيک کننده و نشان آموزش ديده باشند ممکن است  •

 .ست قابل پيشگويي نباشندکه در

 تلفظ کلمـه و عبـارت بـر    ،تفکيک و نشانه گذاري نشود توليد گفتاروتور اگر يک متن قبل از فرستادن به م

يک دستاورد آشکار بـراي مقابلـه کـردن بـا ايـن      . ه صورت ناسازگار تاثير مي گذارندب تبديل متن به گفتار يرو

ل تبديتشخيص و زش براي پرداپيشگذار تجاري به عنوان يک مرحله موضوع استفاده از يک جدا کننده و نشان

  . است متن به گفتار

که مي تواند با نشانه گذاري اتوماتيک  ،امالي صحيح عربي التين کردن است يک دستاورد اميد بخش براي

  . گرددتبديل  شود، يگذارنامخودکار ترکيب شود و به دستاوردي که مي تواند به عنوان التين سازي 

  ،نگراني از اينکه از کدام کدگذاري استفاده کنيم بزرگترين مزيت استفاده از التين سازي اين است که بدون

  .مشابه ترکيب شوند VoiceXMLانگليسي و عربي مي توانند در يک متن 
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 ١٣٨

پشـتيباني   VoiceXML ودکار حداقل به صورت مسـتقيم توسـط  نه تشخيص جنسيت و نه التين سازي خ

 يهـا ن هـا بـه عنـوان بخشـي از مـاژول     اما مي توانند با بهره برداري از شي تگ يا با شـامل شـدن آ  . نمي شوند

  .همچنين براي تشخيص زبان صحت دارداين موضوع . پياده سازي شوند ،توليد گفتار تشخيص و

  

  وسعه دادن نمونه ها  اوليهت .۷-۴- ۷

  : اين دو نمونه عبارتند از. است ساخته شده ،شده دو نمونه اوليه براي نشان دادن ايده هاي عمومي بيان

  پليس دبي     پرداخت جريمه ١نمونه •

  يک برنامه کاربردي براي بچه ها  •

  

  نمونه پرداخت جريمه  .۴-۱- ۷-۷

-جريمه. ي سيستم پرداخت جريمه ترافيک بوديکي از تصميمات اوليه اين پروژه ساختن يک پرتال صدا برا

 .اتوماتيک مي شوند و به اين صورت هاي ترافيک پليس دبي ضبط مي شوند و سپس به اينترنت پست مي شوند

مـي توانـد از جريمـه     شماره پالک ماشينو  شماره گواهينامه ،ييشناسا شماره: ي مثل ه با استفاده مواردگويند

  .پرس و جو کندخود 

  : زبانه کارهاي زير بايد انجام شودعربي دو _براي پياده سازي انگليسي

هـر جـا   ( اده شودبايد استف ”xml:lang = “languageهرگاه برنامه به زبان مختلف سوئيچ مي شود ساختار 

  . و هم براي گرامر بايد انجام شود اين هم براي تگ هاي فرمان .)است ar_UAEيا  en_USکه زبان 

استفاده مي کنـد و کامپايـل    ar_UAE تشخيص عربي با استفاده از متن عربي در گرامرها که از يک محل 

  .پياده سازي مي شود ،مي شود

                                                 
1 Demo 
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 ١٣٩

لينـک شـود بنـابراين صـدا      VoiceXMLربي ندارد که به محيط به زبان ع TTSسرور وب صدا هيچ مقدار 

  . ي زبان عربي بايد از قبل ضبط شودبرا

بـه   VoiceXMLهـر دو مـاژول در محـيط    . اسـت  offlineسازي تشخيص زبان و جنسيت به صورت پياده

ل نه گذاري و نرماکه با نشا ،هايي در مجتمع کردن موتور متن به گفتارهمچنين تالش. اردوجود د Objectعنوان 

  . وجود دارد ،کردن جلو به عقب متن ترکيب شود

  
 برنامه ا  برا  بچه ها  .۴-۲- ۷-۷

Modhesh يک شخصيت و يک کاراکتر براي بچه ها است که پيغام هاي اجتماعي مي دهد.  

ر د. اخبار اخير مي توان گوش داد وداستان ها  ،ضرب المثل ها  ،با اين برنامه به مواردي مثل حقايق جالب 

  .]۳[ارتباط با منو نشان داده شده استبراي  VoiceXMLمثالي از کد  ۷-۷شکل

  
  VXMLمنونه از کد  .7- 7شکل
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 ١٤٠

  چيني/ مرورگر وب دو زبانه انگليسي .۷-۸

پيـاده سـازي شـده     VXML بسـتر انگليسي که با /در اين قسمت يک مرورگر بر پايه صداي دو زبانه چيني

 CUو ديگري بـراي اعـالم وضـعيت هـوا      CU Newsم خبر دو سيستم کاربردي يکي براي اعال. شودبررسي مي

Weather  توضيح داده مي شود در ادامهتوسعه داده شده است که.  

  مورد استفاده بستر .۸-۱- ۷

امـروزه تـالش هـا در ايـن     . توسعه داده شده است OpenVXI 2.0بر اساس  CU Voice Browser مرورگر

ـ  زبـاني   XSL. ي جهـاني داشـته باشـد   ود دسترس پذيري که توسعه داده مي شبسترجهت است که  راي اسـت ب

 Voiceاست که بر روي  يک مرورگر صوتي وب يک برنامه. ي مختلف نمايش اطالعات به يکديگرتبديل زبان ها

Gateway شود و مي تواند اسناد اجرا ميVoiceXML را ترجمه کند .  

  

  CU Weatherبرنامه  .۸-۲- ۷

بـه صـورت بالدرنـگ از وب سـايت     آن  در اطالعات هواشناسيکه است اين نرم افزار يک نرم افزار دو زبانه 

  . کامپيوتر در جدول زير آمده است_ يک نمونه از ديالوگ انسان. به روز مي شود ١هواشناسي هونگ کونگ

C: Welcome to CU Weather. Today is 22/11/2003.  
Please select Hong Kong weather or world weather. 
H: World weather 
C: Please say the city name. 
H: Shanghai 
C: The current weather conditions for Shanghai is…   

 .مربوطه در ادامه آمده است VXMLسند 

<?xml version="1.0"?>  

                                                 
1 www.hjo.gov.hk 

http://www.hjo.gov.hk
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 ١٤١

<vxml version= “1.0”>  
<link next="#exit"> 
<!--This is a link at the VXML level and so the grammar  
remains active throughout the document. The user can exit 
the dialog by saying goodbye of byebye -->  
<grammar>goodbye | byebye </grammar> 
</link>  

 

<form id=”welcome” domain =”document”> 
<block> 
<!-- The [date] information below is automatically filled in 
as XSL transformation takes place to generate the VXML  
document from XML content -->  
<prompt> Welcome to CU Weather. Today is [date] 
</prompt> 
<goto next="#type" /> 
</block> 
</form> 
 
<menu id="type" domain="document"> 
<prompt> Please select Hong Kong weather or world  
weather </prompt> 
<choice next="#local"> 
<!--Jumps down to the form with id local below -->  
<grammar>hong kong weather | hong kong<grammar> 
</choice> 
<choice next="#world"> 
<!--Jumps down to the form with id world --> 
<grammar>world weather | world<grammar> 
</choice> 
</menu> 
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 ١٤٢

<form id="local" دامنه="document"> 

<!-- form with id local -->  
<block> 
<prompt> Hong Kong’s current weather condition is… 
</prompt> 
<goto next=”#type” /> 
</block> 
<form> 
 
<form id=”world” domain =”document”> 
<!-- form with id world -->  
<field namelist=”other_city”> 
<grammar src=”eng_city.gram”/> 
<!--the list of city names is obtained from the grammar file  
eng_city.gram for filling in the variable other_city. --> 
<prompt> Please say the city name </prompt> 

<!-- Based on the filled variable، the system retrieves the  

relevant weather information. --> 
….. 
</form>  
 
<form id=”exit”> 
<block> 
<prompt> Thank you for calling.</prompt> 
<exit expr=”success” /> 
</block> 
</form> 
</vxml 
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 ١٤٣

   CU Newsبرنامه  .۸-۳- ۷

بر خالف نمونه قبلي که با دامنه لغـت محـدود    ويک نرم افزار دو زبانه است  اين برنامه نيز مانند مثال قبل

توانـد بـا    يکاربر مـ  .دامنه لغات پويا دارد که بر اساس تيتر اخبار مي باشد ،بود) اسم شهر به دو زبان ۶۰حدود (

  .استفاده از اين سيستم از اخبار مطلع شود

هـا در توليـد گفتـار    و کـاربرد آن  يايگـاه دادگـان گفتـار   پ يو ساختار برخ يبه طراح يدر فصل بعد، مرور

  .م داشتيخواه
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 ١٤٤

  

 8فصل
يدادگان گفتارپایگاه 
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  مقدمه .۸-۱

ر مورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه     ياخ يهادر سال هانيارتباط با ماش ياستفاده از گفتار جهت برقرار

 يرهيـ ل افـراد بـه سـمت ذخ   يـ هـا تما ها و حجم حافظهپردازنده يش قدرت پردازشيامروزه با توجه به افزا. است

ما يالزم مستق يهاص و پردازشين سبب شده است تا جستجو، تشخيشتر شده و ايها بانهيدر را ياطالعات گفتار

  .]٣٦[انه اعمال شوديشده در راره يذخ يگفتار يهاليفا يرو

ص و سنتز يدد از جمله تشخمتع يگفتار در کاربردها يهاگناليپردازش س يالزم برا يافزارهانرم يتوسعه

 يهـا تواننـد بـه منظـور آمـوزش مـدل     يهـا مـ  دادگـان  ،ص گفتاريدر تشخ. باشديم يگفتار يهادادگان ازمندين

ضرورت  يزبان يهاص گفتار، استفاده از دادگانيتشخ يسازبکار روند، به عالوه به منظور مقاوم يو زبان يکيآکوست

ب واحدهاي ساختاري گفتار مانند، واجها، سيالبها، کلمات، عبارات، جمالت و در سنتز گفتار به منظور انتخا .دارد

هاي بزرگ يا کوچک يا گذارها از يک واج به واج ديگر متناسب با نوع روش به کار رفته براي سنتز گفتار، دادگان

  .گيرندمورد استفاده قرار مي

د شامل کلمات و يبا گاه دادهيجمله پا ؛ ازرديگيمورد نظر قرار م يقواعد خاص يصوت يهادادگان يهيدر ته

ت، سن يد از جنسيندگان بايگو يزبان مورد نظر باشد و از طرف يباشد که معرف مجموعه گفتار يعبارات مناسب

  .مختلف، انتخاب شوند يگفتار يهامختلف جهت پوشش دادن مشخصه يهاو سطح سواد

  :موثرند عبارتند از يگفتار يگاه دادهيک پايجاد يکه معموال در ا ييهااريمع

 يخواندن يو گفتارها(Spontaneous)  يمعمول يگاه داده که شامل گفتارهايموجود در پا يهاداده •

(Read) باشنديم.  

  .باشديلو هرتز ميک ١٦ا ي ١١، ٨معموال  يتلفن يهاگاه دادهيپا ي، که برايبردارفرکانس نمونه •

  )در دست اجرا باشد يک طرح مليکه  يدر صورت(يمحل يهاشياستفاده از افراد با گو •

  با توجه به کاربرد مورد نظر يوسته در دادگان گفتاريا پيگفتار گسسته  •
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  . باشندير ميشامل موارد ز ،اندجاد شدهينه اين زميکه در ا يمعروف يگفتار يهاگاه دادهيپا

  TIMIT يگفتار يگاه دادهيپا .۸-۲

آنرا  NIST٣کا ياستاندارد آمر يه شده و ادارهيته ٢ MITدانشگاه  و TI١توسط شرکت  TIMIT يگاه دادهيپا

باشـد کـه در   يمـ  يسـ يانگل يوستهياز گفتار پ يکيآکوست/کيفونت يک بانک اطالعاتي TIMIT. د کرده استييتا

ن يموجود در جمالت ا يهاه کلمات و واجيشود، کليگفتار از آن استفاده م يياز مقاالت مربوط به شناسا ياريبس

  .  ] ٣٨، ٣٧[هستند يبرچسب زمان يدارا يبانک اطالعات

گفتـار   يهـا در بازشناسـ  واج ينرخ بازشناس يابيارز يز است و معموال براياز نو يعار TIMIT يگاه دادهيپا

گفتـار،   يبازشناسـ  يمقاوم ساز يروشها يابين دادگان در ارزيکاربرد ا يبرا. رديگ يوسته مورد استفاده قرار ميپ

  .] ٤٠، ٣٩[ن دادگان اضافه نموديبه ا يز را بطور مصنوعينو ديبا

  

  Tfarsdat يگفتار يگاه دادهيپا .۸-۳

 يبرا يتلفن-هيستم پايک سيجاد ياست که هدف آن ا يک فارسيفونت/کيآکوست يگفتار يگاه دادهين پاياول

  .باشديص خودکار گفتار ميتشخ

 يص گفتار سعيباشد و در تشخيص گفتار ميده، در تشخگاه داين پايمهم ا يهااز کاربرد يکيکه  يياز آنجا

  .]٤١[متفاوت استفاده شده است يهاتينده عمل شود، از افراد مختلف با سن و جنسيشود مستقل از گويم

  

                                                 
1 Texas Instruments 
2 Massachusetts Institute of Technology 
3 National Institute for Standards and Technologies 
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  پيکرة متني زبان فارسي .۸-۴

و   الکترونيکي فارسي که برحسب متغيرهاي نوع پيکره متني زبان فارسي عبارتست از حجم انبوهي از متون

استفاده، از کاربران  تجزيه و تحليل زباني داده ها و طراحي مناسب براي موضوع از منابع معتبر موجود و به همراه

 پيکـرة متنـي  . شامل مي شود  ممکن را داده هاي زباني و موضوعات مختلف  پيکره متني، تنوع. تهيه شده است

-پيکره. ]٤٢[کلمات يکدست و يکنواخت مي باشد مرز نمايندة کاملي از جامعه آماري متون فارسي بوده و از نظر

  .گيرندمتني براي تخمين پارامترهاي مدلهاي زباني مورد استفاده قرار مي هاي

  

  TIDIGITS يگفتار يگاه دادهيپا .۸-۵

. ه شـده اسـت  يـ ته TIاست کـه در شـرکت    يسيگفتار انگل يک بانک اطالعاتي TIDIGITS يگاه دادهيپا  

 ١دنباله متصـل اعـداد   ينده برايمستقل از گو يبازشناس يتمهايالگور يابيو ارز يگان طراحن داديه ايهدف از ته

 .]۹[باشديم

  AURORA 2 يگفتار يگاه دادهيپا .۸-۶

گفتـار در   يبازشناسـ  يهـا سـتم يس يدقـت بازشناسـ   يابيـ ارز يبـرا   AURORA 2 يگفتار يگاه دادهيپا

-يمتفاوت مورد استفاده قرار م يزيط نويدر شرا يژگين وجبرا يروشها يابيارز يژه برايو به و يزينو يطهايمح

ب کـه  ين ترتيبه ا. ساخته شده استTIDIGIT  ين دادگان با استفاده از گفتار بزرگساالن دادگان گفتاريا .رديگ

ر کانـال انتقـال   يتـاث  يه سازيشب يبرا يلتريافته است و سپس فيلو هرتز کاهش يک ٨به  يابتدا نرخ نمونه بردار

لتـر اسـتاندارد مـورد    ياثر خـط تلفـن، دو نـوع ف    يسازهيشب يبرا. ده استيگاه داده اعمال گرديپا يبر رو يتلفن

                                                 
١  Connected Digit Sequences 
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 .شوند يشناخته م ]٤٤، ٤٣[ MIRSو  G.712 ياند که با نامهااستفاده قرار گرفته

  دادگان مورد استفاده در سنتز گفتار .۸-۷

هـر کـدام از   . و سنتز فرمانـت  ١ند از سنتز اتصاليدو تکنولوژي اوليه و اصلي براي توليد و سنتز گفتار عبارت

بر اساس کاربرد مورد نظر يکي از اين دو رويکرد . اين دو تکنولوژي داراي نقاط ضعف و قدرت خاص خود هستند

  . در اين بخش به دادگان مورد استفاده براي سنتز اتصالي پرداخته شده است. گيرندمورد استفاده قرار مي

  يسنتز اتصال .۸-۷-۱

سه زير بخش مهم . باشدهايي از گفتار ضبط شده به يکديگر ميرد سنتز اتصالي بر اساس الحاق بخشرويک

  :از اين رويکرد عبارتند از

 ٢سنتز با امکان انتخاب واحد •

 Diphoneسنتز  •

 ٣سنتز با دامنة تعريف مشخص •

  

  سنتز با امکان انتخاب واحد .۱- ۱- ۸-۷

در . نمايـد گفتار ضبط شـده اسـتفاده مـي   ) گيگا بايت در حد( اين رويکرد از سنتز اتصالي از دادگان بزرگ 

، نـيم واج، سـيالب،   diphoneهـاي منفـرد واج،   سـازي دادگـان، هـر عبـارت ضـبط شـده بـه بخـش        طول آماده

morphemeسپس شاخص هر واحد در دادگان گفتار بر اساس پارامترهاي . شود، کلمه، عبارت و جمله تقسيم مي

                                                 
١ Concatenative  

٢ Unit selection synthesis  
٣ Specific domain synthesis 
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 ١٤٩

هاي همسايه و طول زماني آن واحد ايجـاد  ، موقعيت در زير بخش، واج)pitch( آکوستيکي نظير فرکانس فرمانت

در زمان اجرا، عبارت مورد نظر با تشخيص بهترين دنباله از واحدهاي انتخـاب شـده از دادگـان گفتـار،     . شودمي

  . شودايجاد مي

  

  Diphoneسنتز  .۲- ۱- ۸-۷

) diphone(ل تمام گـذارهاي واج بـه واج   کند که شاماز يک پايگاه دادة کمينه استفاده مي diphoneسنتز 

مثال در زبـان  . تعداد اين گذارهاي واج به واج به زبان مورد نظر وابسته است. اندباشد که در يک زبان رخ دادهمي

  . وجود دارد diphone ۲۵۰۰باشد و در زبان آلماني عدد مي ۸۰۰ها، حدود diphoneاسپانيولي تعداد اين 

در زمـان اجـرا   . شـود در دادگـان گفتـار نگهـداري مـي     diphone ک نمونه از هـر يا ، تنهdiphoneدر سنتز 

prosody هـاي پـردازش سـيگنال    کارگيري تکنيکمورد انتظار يک جمله، با ترکيب اين واحدهاي کمينه و با به

کيفيت گفتار حاصل شده در اين رويکرد، ضعيف تـر از کيفيـت گفتـار حاصـل شـده در      . رقمي حاصل مي شود

  . باشديويکرد انتخاب واحد مر

  

  ف مشخصيسنتز در دامنة تعر .۳- ۱- ۸-۷

. گيرنـد در اين رويکرد کلمات و عبارات از پيش ضبط شده براي توليد عبارت نهايي مورد استفاده قـرار مـي  

ها مورد استفاده بنابراين، اين رويکرد در کاربردهاي خاصي مانند گزارشات هواشناسي يا اطالعات برنامة مسافرت

  . گيردمي قرار

شـوند، ايـن   از آنجا که در دادگان گفتار مربوط به اين رويکرد تنها کلمات و عبارات محـدودي ذخيـره مـي   

  .گيردريزي شده مورد استفاده قرار ميدادگان همه منظوره نبوده و تنها براي کاربردهاي از پيش برنامه
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  يبندجمع
  

ديگـر   متنـوع  يو زمينـه هـا   ياطالع رسان ،آموزش ،ي مختلف تجارتوب در زمينه ها يامروزه شبکه جهان

 ،ي وب نيسـتند آسان به شبکه جهـان  يدسترس ينقاط دنيا دارا يافراد در تمام يکه تمام ياز آنجاي. کاربرد دارد 

  .اينترنت يک امر قابل قبول است  يحتوابه م يدر دسترس ياستفاده از صوت و شبکه تلفن عموم

 يقابل تـوجه  يندارند کاراي يبيناي يکه تواناي يافراد يتباط با کامپيوتر براهمچنين استفاده از صوت در ار

  .دارد

که قابليـت اسـتفاده از وب را نيـز     ،ي اين سرويس ها هستندديالوگ يک دستاورد مناسب برا يسيستم ها

 يزبـان هـا  از  يديالوگ بـا پشـتيبان   يو سيستم ها يصوت ياز مرورگرها يامروزه انواع مختلف. ي دهندافزايش م

مـتن بـه   تبـديل  متفاوت به وجود آمده اند و تشخيص دهنده گفتار و سيستم  يکاربران با زبان ها يمختلف برا

است که چند مورد آن از اين  يمزايا ياستفاده از صوت دارا. کننديم يها نيز از اين استانداردها پشتيبانگفتار آن

  :قرار است 

 .سازد  يمن و آسااستفاده از سيستم ها را ساده  •

 .کند يم يپشتيبانپر کردن فرم ها و فرمان ها را  ،انواع مختلف ارتباط از جمله منوها •

 .ي غير صوت را داردديگر ورود يقابليت ترکيب با حالت ها •

  .دختلف قابليت تطبيق دارم يسن ها مهارت ها و ،ي مختلفانواع مختلف کاربران از زبان ها يبرا •

تشخيص گفتار  يرا برا ياستانداردهاي ي،اين گونه سيستم ها کنسرسيوم وب جهان يسازبه منظور استاندارد

  .ها اشاره شداز آن يتعدادمنتشر کرده است که در فصول قبل به  يتفسير معناي توليد گفتار از متن و ،

ان يـ شـود و کنتـرل جر   يستم هـا اسـتفاده مـ   ين سيالوگ ها در ايجاد ديد و ايتول يبرا VXMLاستاندارد 

 اي صوتي كه بر اساس گفتار تركيبي، صداي ديجيتالي،براي ايجاد ديالوگ ه VXML. يالوگ ها را بر عهده داردد



  سیستم بازشناسی گفتار: موضوع

  
  دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فناوري اطالعات -دکتر احمد اکبري  ؟: کارفرما

 

 ١٥١

و از گرامـر   طراحي شـده اسـت   ،ضبط صداي ورودي و تلفني مي باشند ،DTFM1ورودي كليد با  ،تشخيص صدا

  .ي شوده ماستفاد VXMLدر اسناد  تبديل متن به گفتارو استاندارد  SRGSص گفتار يتشخ

اي از کلمات را که گوينـده  بخش نحوي که دنباله: ص گفتار به دو بخش تقسيم مي شوندگرامر هاي تشخي

کمـک  که به توليد نتايج از تشخيص گفتار  تشخيص تلفظ کند را محدود مي کند، و بخش معنايي تواند برايمي

 يتشخيص گفتار استاندارد ارائـه شـده بـرا    گرامر .قسمت دوم يک گرامر ناميده مي شودتفسير معنايي . کندمي

  .کند  يشوند بيان م يکلمات را که تلفظ م يبخش اول است که کلمات و الگو ها

يک روش استاندارد جديد براي توليد موارديست که بايـد توسـط    ،تبديل متن به گفتارزبان عالمت گذاري 

استفاده از ترکيب  ذاري براي توليد فرمان ها بايک زبان عالمت گ SSML. بيان شود تبديل متن به گفتارسيستم 

 يتثـل جنسـ  شـده م  توليـد گفتـار  کنترل کردن خصوصيات صداي . تبديل متن به گفتار است موارد ضبط شده

  . ، سن، سرعت، شدت، پيچ و تاکيد امکان پذير مي باشد)مرد يا زن بودن(مخاطب 

 يهـا  يآسان نمـودن تکنولـوژ   ،ي ديالوگستم هااستفاده از اين استانداردها باعث کاهش هزينه توسعه سي

دور کردن برنامه نويس  ،بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده به حداقل رساندن فعل و انفعاالت ،يمجتمع ساز

باعث شده توسعه امر اين  .ي شودافزايش دادن قابليت انتقال سيستم م ي و سطح پائين واز جزئيات سخت افزار

  .خود پيش روند يه از اين استانداردها در سيستم هاها به سمت استفاددهنده

                                                 
1 Dual-Tone Multi-Frequency 
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