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چکیده
در این مقاله ساختار یک سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان فارسی شرح داده می شود .این سیستم
از دو بخش عمده پردازش زبان طبیعی و پردازش سیگنال تشکیل شده است .هر یک از این بخشها از
مجموعه ای از پیمانه های مختلف با کارکردهای متفاوت جهت استخراج پارامترهای مهم در سنتز گفتار
تشکیل شده اند .پردازشهای الزم توسط این پیمانه ها بر روی متن ورودی به گونه ای در نظر گرفته شده
است که عالوه بر تولید خروجی با کیفیت مناسب ،سیستم امکان پردازش برخط و تولید گفتار خروجی
بصورت همزمان را نیز داشته باشد.
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کلمات کلیدي :سیستم تبدیل متن به گفتار ،پردازش زبان طبیعی ،پردازش دیجیتالی سیگنال ،سنتز
گفتار.

مقدمه
یکی از مسائل مهم و مورد توجه محققان در هوش مصنوعی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط با آن ،تبدیل خودکار متون الکترونیکی
به گفتار 2است .امروزه برای اکثر زبانهای زنده دنیا سیستم های تبدیل متن به گفتار وجود دارد ،به عنوان نمونه می توان از سیستم
های تبدیل متن به گفتار معرفی شده در ] [3] ،[2] ،[1و ] [4نام برد .شاید بتوان قدیمی ترین سیستم تبدیل متن به گفتار را
 MITTalkبرای زبان انگلیسی دانست ] .[5در این سیستم پارامترهای مهم تولید گفتار به سادگی و به روشی قانون-گرا پیشگویي می
شوند و با استفاده از یک موتور سنتز فرمنتی گفتار خروجی تولید می گردد .از سوی دیگر شاید بتوان سیستم تبدیل متن به گفتار
 [6] Festivalرا یکی از مدرن ترین این سیستم ها نام برد که به شکل کد-باز و برای استفاده محقیقن با رعایت اصول مهندسی نرم
افزار ارائه شده است .این سیستم ابتدا برای زبان انگلیسی ارائه و سپس به مرور زمان ،زبانهای دیگری را نیز در بر گرفت .با دانش
نویسندگان این مقاله تنها سیستم تبدیل متن به گفتار ارائه شده به شکل تجاری برای زبان فارسی سیستم تبدیل متن به گفتار شرکت
هوش مصنوعی رایورز است ،هر چند که نمونه های تحقیقاتی دیگری نیز پیش از این سیستم ارائه شده است.
بطور کلی برای تبدیل متن به گفتار نیاز است تا پارامترهای مهم در تولید گفتار استخراج و استفاده شوند .استخراج بعضی از این
پارامترها همچون رشته آوایي نوشتار ،کشش زمانی واجها و منحنی پیچ گفتار الزامی و بعضی دیگر همچون سرعت بیان ،درنگ بین
کلمات و تن صدا از جمله پارامترهای غیر ضروری می باشند که استفاده از آنها منجر به بهبود خروجی سیستم می گردد .این پارامترها
را هم می توان به کمک پردازش های مبتنی بر قانون ] [8][7و هم به کمک روش های آماری ] [10][9استخراج کرد .به عنوان مثال
تعیین رشته آوایی یا تبدیل حرف به صدا 3هم به کمک روشهای مبتنی بر آمار و یادگیری ماشین و هم با استفاده از روشهای مبتنی بر
قانون امکان پذیر است .روش تعیین هر یک از این پارامترها به شدت وابسته به طبیعت زبانی است که تولید گفتار از متن برای آن
صورت می گیرد .به عنوان مثال روش های تبدیل حرف به صدا به کمک روش های آماری برای زبان انگلیسی از دقت مناسبی

 1ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ  VC++ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
Text-To-Speech 2
Letter To Sound (LTS) 3

برخوردارند اما در ادامه استفاده از چنین روشهایی برای زبان فارسی ،دقت مناسبی را نخواهد داشت ،این مساله ناشی از شکل نوشتار
زبان فارسی و حذف آواهای صدادار کوتاه از صورت نوشتاری است.
در شکل  1پیمانه های الزم برای تبدیل متن به گفتار در یک سیستم کالسیک تولید گفتار از متن نشان داده شده است .این
پیمانه ها را می توان به دو بخش عمده بخش پردازش زبان طبیعی 4و بخش پردازش دیجیتالی سیگنال 5تقسیم بندی نمود .در بخش
 NLPاجزاء سازنده متن ورودی شامل کلمات ،گروههای گرامری ،جمالت و دیگر اطالعات مرتبط با پردازش زبان که در بخش پردازش
سیگنال دیجیتالی به عنوان ورودی مورد نیاز است تهیه می شود .بخش  DSPبا استفاده از نتایج حاصل از بخش  ،NLPپارامترهای
گفتار را شامل رشته آوایي متن و پارامترهای نوایي تعیین و در انتها گفتار خروجی با استفاده از یک موتور سنتز تولید می گردد.
در این پژوهش معماری یک سیستم پیشنهادی برای تبدیل متن به گفتار توضیح داده شده است  .برای تشریح ساختار این
سیستم ،روش استخراج هر یک از پارامترهای مهم در تولید گفتار از متن ورودی بیان شده است .با توجه به طبیعت زبان فارسی در
استخراج هر یک از این پارامترها هم از روش های مبتنی بر قانون و هم از روش های آماری و یا ترکیبی از این دو استفاده شده است.
بنا بر آنچه که گفته شد ،مقاله ارائه شده بدین ترنیب سازمان یافته است :در بخش  2معماری کلی سیستم مختصرا شرح داده
شده است .بخش  3به تشریح پیمانه پردازش زبان طبیعی و ارائه روشهای به کار برده شده می پردازد .در بخش  4پیمانه پردازش
سیگنال و یا تولید گفتار ،متدها و روش های استفاده شده در آن ،شرح داده شده است .بخش  5به طرح مسائل مهم در پیاده سازی
سیستم پرداخته است .در نهایت و در بخش  ،6خالصه و نتیجه گیری به همراه سمت و سوی تحقیقات آینده ارائه شده است.

سیستم تبدیل متن به گفتار
آنالیز متن :تعیین ساختار متن
نرمالیزه سازی متن

متن خام یا متن برچسب

آنالیز لغوی

گذاری شده

آنالیز آوایي :تبدیل حرف به صدا

آنالیز پروزودی :تعیین پیچ و کشش زمانی

سنتز صحبت :تولید صدا

شکل  :1معماری کلی سیستم های تبدیل متن به گفتار

نگاه کلی بر معماری سیستم پیشنهادی
شکل  2نمایه کلی از معماری سیستم پیشنهادی را نمایش می دهد .در معماری پیشنهادی ،سیستم به دو بخش پردازش زبان
طبیعی و پردازش سیگنال دیجیتال تقسیم بندی شده است .بخش  NLPمتن فارسی را از ورودی دریافت می کند و بخش DSP

سیگنال گفتار متناسب با آن را برای پخش توسط سیستم ارائه می نماید .بخش  NLPاز پیمانه های مختلفی همانند تحلیل لغوی گر
لغوی ،پیمانه رفع ابهام از کلمات ،تحلیلگر نحوی و تحلیلگر معنایی ساده تشکیل شده است.

Natural Language Processing (NLP) 4
Digital Signal Processing (DSP) 5

خروجی مهیا شده توسط این بخش شامل ساختار داده چند سطحی است که در پایین ترین سطح از آن کلمات مرتبط با متن
ورودی به همراه اطالعات زبانی مربوط به آن کلمات جای گرفته است .این اطالعات زبانی شامل رشته آوانگاری واژه ،مقوله واژگانی،
نقش نحوی و محل آن در گروه های نحوی است .عالوه بر این مرز جمالت نیز در این بخش مشخص می شود و ویژگیهای خاص هر
جمله به خصوص ویژگیهای آوایی مرتبط با معنی ،برای جمله ها استخراج می شود.
بخش  DSPاز پیمانه های مختلفی همچون مولد رشته آوایي ،تعیین استرس ،هجابندی ،تعیین کشش زمانی ،تعیین درنگ ،تعیین
منحنی پیچ ،بلوک کننده و موتور سنتز تشکیل شده است .این پیمانه ها بصورت زنجیره ای و بر اساس ترتیب نشان داده شده در شکل
 2داده های ورودی را مورد پردازش قرار می دهند .عالوه بر این پیمانه ها ،پیمانه های کمکی دیگری همچون دادگان نوایي نیز وجود
دارند که برای آموزش مدلهای تعیین نوا مورد استفاده قرار می گیرند .بعضی از این پیمانه ها همچون پیمانه تعیین منحنی پیچ ممکن
است که خود از چند زیرپیمانه دیگر تشکیل شده باشند .عالوه بر این بعضی از پیمانه ها همچون پیمانه های تعیین سرعت بیان و
شدت صدا 6برای توسعه های آتی در نظر گرفته شده و در نسخه کنونی موجود نمی باشند .در ادامه هر یک از بخش های  NLPو
 DSPو نحوه عملکرد آنها شذح داده شده اند.

شکل  :2نمایه کلی از معماری سیستم پیشنهادی

بخش پردازش زبان طبیعی
همانطور که پیشتر گفته شد ،وظیفه این واحد تعیین نمودن ویژگیهای زبانی متن ورودی ،همانند ویژگیهای صرفی و نحوی
کلمات متن ورودی است .این کار شامل تعیین مرز کلمات ،تخصیص ویژگیهای صرفی ،تعیین گروه های نحوی ،تعیین مرز جمالت و
مشخص نمودن نوع جمله شامل پرسشی ،تعجبی ،امری ،خبری به همراه برخی از ویژگیهای معنایی مرتبط با حالت آن مانند خوشحال
بودن ،عصبانی بودن و  ...است.
متن ورودی ابتدا به پیمانه  TOKENIZERوارد می شود .در این پیمانه به کمک یک ماشین حالت متناهی متن به توکن هایی با
انواع مختلف همانند عدد ،رشته متنی ،عالمت سجاوندی و  ...تقسیم بندی می شود .این متن توکن بندی شده در اختیار پیمانه
 POSTPROCESSINGقرار می گیرد .این پیمانه با استفاده از سرویسهای فراهم آمده توسط واژگان ،رشته های متنی را در واژگان
جستجو می نماید و در صورت وجود کلمه در واژگان ویژگیهای صرفی به همراه رشته آوانگاری را به رشته متنی نسبت می دهد .عالوه
Speech Rate and Volume (Intensity) Block 6

بر این در این پیمانه ،عالمت های سجاوندی دوتایی همانند پرانتزها و روابط میان آنها تشخیص داده می شود و نرمالیزه کردن متن در
این پیمانه تکمیل می شود.
تحلیل گر لغوی وظیفه مشخص نمودن ویژگیهای صرفی و تعیین رشته آوانگاری ریشه کلمات صرف شده را بر عهده دارد .عالوه
بر این تحلیل گر لغوی ،کلمات همنویسه را مشخص و دیگر گزینش های میسر دیگر را تعیین می نماید .تحلیلگر لغوی به تفصیل در
] [11تشریح شده است .توجه به این نکته ضروری است که ممکن است برای هر رشته ورودی چندین کلمه به عنوان گزینش های
میسر وجود داشته باشد .این کلمات به شکل یک آرایه برای هر جایگاه در جمله ،مشخص می شوند .پس از انجام تحلیل لغوی آرایه
کلمات تشخیص داده شده برای هر جمله به پیمانه  Word Sense Disambiguationداده می شود.
در نسخه موجود ،وظیفه پیمانه  Word Sense Disambiguationتعیین یکی از گزینش های میسر برای رشته ورودی به عنوان
کلمه نهایی است .به عبارت دیگر پس از این پردازش در هر جایگاه تنها یک کلمه به عنوان کلمه نهایی انتخاب می شود .در انجام این
پردازش از روشهای ساده قانون مدار به همراه پردازش های آماری استفاده شده است .کلمه مناسب با استفاده از ویژگیهای معنایی
ذخیره شده در واژگان به همراه تاریخچه موجود از همنشینی کلمات در کنار یکدیگر گزینش می شود .برای مدل کردن چگونگی هم
نشینی کلمات ،یک پیکره از متن فارسی تهیه شده است و مدل استفاده شده با کمک این پیکره آموزش داده شده است .پس از
گزینش کلمات مناسب ،آرایه کلمات مرتبط با هر جمله به پردازشگر نحوی داده می شود.
پردازش نحوی در سیستم پیشنهادی شامل دو مرحله است .در مرحله نخست از این پردازش ،ابتدا از یک پردازش مبتنی بر مدل
از پیش تعیین شده برای تشخیص ترکیبات اسم و صفت و تعیین کسره های حذف شده از متن استفاده می شود .این کار به کمک
یک مدل مبتنی بر درخت تصمیم گیری انجام می شود .این مدل با کمک یک پیکره از جمالت فارسی که در آن کلیه ترکیبات اضافی
و صفتی مشخص شده اند آموزش داده شده است .پس از تعیین این ترکیبات از یک تحلیل نحوی مبتنی بر قانون کم عمق برای تعیین
محدوده گروه های نحوی استفاده می شود .گروههای نحوی تشخیص داده شده سپس به کمک یک تحلیل گر مبتنی بر  7GPSGدر
ساختار درختی مناسب جای می گیرند .روش ارائه شده در اینجا عالوه بر دقت مناسب ،از سرعت مناسبی برخوردار است که خود یکی
از مسائل مهم در طراحی یک سیستم تبدیل گفتار به متن است.
در این نسخه از سیستم پیشنهادی ،تحلیلگر معنایی تنها نوع جمالت ورودی اعم از پرسشی ،سوالی و  ...را به همراه برخی از
حالتهای محدود همانند خشم ،خوشحالی ،تعجب و  ...تعیین می نماید .این کار به کمک ویژگیهای معنایی نسبت داده شده به کلمات
تشکیل دهنده جمله و ساختار نحوی جمالت ورودی انجام شده است .برای تعیین این ویژگی ها از روش های مبتنی بر قانون استفاده
شده است.
اطالعات نهایی بدست آمده به شکل یک آرایه از کلمات تشکیل دهنده متن به بخش  DSPتحویل داده می شود .عالوه بر این یک
ساختار درختی به صورت مستقل از این آرایه نیز برای نمایش ساختار جمالت ورودی تهیه می شود .در این درخت اشاره گرهایی به
کلمات موجود در آرایه کلمات وجود دارد .در حقیقت ساختار استفاده شده در اینجا یک  [12] Acyclic Directed Graphاست .در
ادامه عملکرد بخش  DSPتشریح شده است.

بخش پردازش دیجیتالی سیگنال
بخش پردازش سیگنال دیجیتالی وظیفه تولید پارامترهای مهم در سنتز گفتار و سپس تولید گفتار خروجی را بر عهده دارد .برای
این منظور متن ورودی همراه با اطالعات حاصل از بخش  NLPابتدا به پیمانه مولد رشته آوایي برای تولید رشته آوایي نهایی کلمات
فرستاده می شود .زیرپیمانه های موجود در این پیمانه در شکل  3نشان داده شده است .این پیمانه دو زیر پیمانه اصلی برای تولید
معادل آوایي کلمات بنامهای "مولد معادل آوایي کلمات" و "مدل تبدیل حرف به صدا" دارد .به دلیل وجود گستردگی لغات زبان امکان
عدم پوشش یک کلمه توسط بخش  NLPبه منظور تعیین ویژگیهای زبانی از جمله رشته آوایی کلمه وجود دارد .لذا از یک مدل تبدیل
حرف به صدا برای پیشگویي رشته آوایي کلمات ناشناخته به کمک مدلهای یادگیری ماشین استفاده شده است .برای کلماتی که در
واژگان پیدا می شوند در مرحله آنالیز تکواژ شناختی و تحلیل صرفی تنها معادل آوایي تکواژهای سازنده کلمات از واژگان استخراج می
گردد .برای بیشتر کلمات با متصل کردن این رشته ها به یکدیگر معادل آوایي نهایي کلمه بدست می آید .هر چند موارد استثنایي نیز
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وجود دارد .وظیفه زیرپیمانه "مولد معادل آوایي کلمات" در نظر گرفتن این استثنائات و تولید معادل آوایي درست برای تمام کلمات
می باشد .اینکار با استفاده از یک ساختار زنجیره ای از قوانین و عملگرها صورت می گیرد .یکی دیگر از کارکردهای این زیرپیمانه،
تکمیل فرایند نرمالیزه سازی توکنهای خاص همچون اعداد ،زمان ،تاریخ ،سمبلهای خاص و  ...می باشد .در این فرایند رشته آوایي این
توکنها با استفاده از نوع تعیین شده برای هر توکن در پیمانه  Tokenizerتولید می گردد.

مولد معادل آوایي کلمات
تعیین استرس

مدل تبدیل حرف به صدا
مولد معادل آوایي جمالت

شکل  :3ساختار پیمانه مولد رشته آوایي
در زبان فارسی استرس معموال برای اسامی و صفات و قیود بر روی آخرین هجای کلمه بدون در نظر گرفتن پسوندهای تصریفی
قرار می گیرد] .[13برای افعال و اعداد نیز قوانین خاصی در زمینه تعیین هجای استرس دار وجود دارد .با توجه به اینکه افعال می
توانند مثبت یا منفی ،ساده یا پیشوندی یا مرکب و در انتها معلوم یا مجهول باشند و این سه صورت تقسیم بندی می توانند در
حالتهای مختلف با یکدیگر ترکیب گردند ،تا به حال مطالعات جامع و کاملی در زمینه تعیین هجای استرس دار برای افعال و حتی
دیگر کلمات صورت نگرفته است .در این سیستم برای تعیین استرس ،از ترکیب دو روش داده-گرا و قانون-گرا استفاده شده است .در
بخش داده-گرا هجای استرس دار کلمات استثناء که از قانون خاصی تبعیت نمی کنند در واژگان مشخص گردیده است .هجای استرس
دار بقیه کلمات استثناء نیز بصورت قانون-گرا مشخص می شود .تعیین استرس برای توکنهای خاص دشوار و لذا تعیین استرس برای
آنها همزمان با ساخت رشته آوایي برای آنها صورت می گیرد .معادل آوایي نهایي جمله ورودی عموما با متصل کردن معادل کلمات به
یکدیگر می تواند تولید شود ،هر چند معموال برای سهولت بیان و روانی گفتار ،بعضی از کلمات همچون "است" در مواقع خاصی به
کلمه قبلی خود متصل می شوند .زیرپیمانه "مولد معادل آوایي جمالت" برای در نظر گرفتن این موارد از یکسری قوانین استفاده می
نماید .بعد از تولید معادل آوایي متن مورد پردازش ،این رشته آوایي در پیمانه هجابند ،هجاهای سازنده آن تعیین می گردد.
افراد عموما به هنگام صحبت کردن تمایل به گروه بندی کلمات با قرار دادن درنگ بین گروهها دارند .به این گروهها اصطالحا
عبارتهای پروزودیک 8گفته می شود .قابل ذکر است گروه بندی کلمات لزوما با قرار دادن درنگ صورت نمی گیرد ،بلکه اینکار می تواند
با کشیدن واج آخر گروه و یا تغییر ریتم و ایجاد گسستگی در منحنی پیچ نیز صورت بگیرد .در تثوری پیرهامبرت 9برای عبارتهای
پروزودیک دو سطح گروه آهنگ و گروههای میانی 10در نظر گرفته شده است .اسالمی هرگروه گرامری در حالت بیشترین گسترش 11را
معادل با یک گروه درنگ در نظر گرفته است .بعالوه تاکنون برای یافتن ارتباط میان گروههای نحوی و پروزودیک تحقیقات زیادی در
دیگر زبانها انجام شده است که منجر به یافتن قوانینی برای محدود کردن مکانهای ممکن بعنوان مرز گروههای پروزودیک شده است.
در سیستم کنونی ،ما یک سطح برای عبارتهای پروزودیک در نظر گرفته ایم و عالوه بر این هر عبارت پروزودیک را معادل با یک درنگ
دانسته ایم و لذا عبارت بندی پروزودیک با استفاده از یک مدل پیشگویي وجود درنگ بین هر دو کلمه صورت می گیرد .بعالوه از یک
سری قوانین برای محدود کردن مکانهای ممکن بعنوان مرز استفاده شده است.
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در ادامه با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین ،میزان کشش زمانی هر واج و شکل منحنی پیچ متن مورد پردازش مشخص می
گردد .برای تخمین پیچ ،ابتدا شکل منحنی پیچ هر هجا به کمک چندین پارامتر بصورت سمبولیک مشخص می گردد و سپس با
استفاده از این پارامترها و ترکیب منحنی پیچ هر هجا ،کانتور نهایي بدست می آید .برای تخمین این پارامترها از مدلهای یادگیری
ماشینی استفاده شده است که برای آموزش این مدلها ،حدود  1ساعت صحبت که متن آن به دقت برچسب گذاری لغوی و نحوی شده
است ،استفاده شده است .بعد از تعیین پارامترهای نوایي ،رشته آوایي همراه با این پارامترها به صف ورودی یک موتور سنتز فرستاده
می شود .این موتور برای سنتز متون فارسی از یک سنتز پیوندی بر اساس روش  [14] MBR-PSOLAاستفاده می نماید .الزم به ذکر
است که مبنای نظری مرتبط با مدل های آوایی زبان فارسی عموما از ] [15و ] [16بوده است.

مسائل مرتبط با پیاده سازی
عالوه بر ر انتخاب روش های مناسب برای استخراج پارامترهای مهم در تولید گفتار ،یکی دیگر از مسائل مهم در پیاده سازی و
گسترش سیستم های تبدیل متن به گفتار ،مسائل مرتبط با پیاده سازی و روش های انتخاب شده برای ارائه داده ها ،هماهنگی میان
پردازش های مختلف و از همه مهمتر ،توانایی سیستم در تولید گفتار در زمان مناسب ،زمان واقعی ،برای کاربر است .این کار تنها به
کمک استفاده از روش های پیچیده  Multithreadingامکان پذیر نیست.
طراحی سیستم پیشنهادی به گونه ای انجام شده است که در آن تمامی پیمانه های ذکر شده دارای کارکرد مشخص و تعریف
شده ای می باشند .در طراحی پیمانه ها همواره به استقالل عملکرد هر پیمانه از دیگر پیمانه ها توجه شده است .عالوه بر این یک
ساختار داده ای مشترک ورودی و خروجی برای کل پیمانه ها در نظر گرفته شده است .با ویژگیهای در نظر گرفته شده  ،هر پیمانه
بصورت یک ریسمان 12مجزا پیاده سازی شده است .عالوه بر پیمانه های مشخص شده در شکل  ،1پیمانه کنترل کننده برای هماهنگی
میان پیمانه های مختلف و کنترل عملکرد سیستم وجود دارد .برای پاسخ به نیاز کار در زمان واقعی ،پس از بافر نمودن مقدار مناسبی
از داده کلیه پیمانه های سیستم همواره و در ریسمان های جداگانه مشغول تهیه داده های مناسب برای استفاده در مراحل مختلف
پردازشی اند .در حقیقت در پیاده سازی سیستم ،پیمانه ها یک  Pipelineرا تشکیل می دهند به این معنی که هنگامیکه یک متن در
حال پخش برای کاربر است قسمت دیگری از متن همزمان در پیمانه های دیگر سیستم در حال پردازش است بدین ترتیب سیستم
قادر به تولید پاسخ بر-خط شده است .عالوه بر مطالب ذکر شده ،معماری شی گرا در پیاده سازی سیستم ،امکان استفاده دوباره از
پیمانه ها را فراهم می آورد.

نتیجه گیری و راه آینده
در این مقاله ساختار یک سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان فارسی شرح داده شد .بدین منظور در ابتدا پیمانه های موجود در
بخش  NLPسیستم و سپس دیگر پیمانه ها موجود در بخش  DSPمختصرا شرح داده شدند و متدها و روش های استفاده شده برای
استخراج پارامترهای مورد استفاده در سنتز گفتار تشریح شدند.
توسعه واژگان مورد استفاده ،گسترش پیکره های موجود و آموزش دوباره مدل ها در بخش  NLPیکی از کارهایی است که برای
کیفیت بهبود این بخش مورد نظر قرار گرفته است .عالوه بر این گسترش تحلیل های مبتنی بر ویژگیهای معنایی و به خصوص استفاده
از هستان شناسی ها و تهیه بانک داده ای از اصطالحات فارسی یکی دیگر از اهداف آینده برای توسعه بخش  NLPسیستم است.
پشتیبانی از متون دارای ساختار همانند صفحات وب و تشخیص متون به شکل ساختیافته ،تعیین ارتباطات میان کلمات موجود در یک
متن سبب فراهم آمدن کیفیت بهتری برای گفتار سنتز شده خواهد بود.
در بخش  DSPیکی از مهمترین کارهای آینده ،پیاده سازی موتور سنتز گفتار مبتنی بر روش  Unit Selectionاست .برای این
منظور در حال حاضر ،جمع آوری و گسترش بانک داده ای از گفتار فارسی مد نظر قرار گرفته است .عالوه بر این هم اکنون تحقیقاتی
در زمینه تعیین اتوماتیک هجای تکیه دار در زبان فارسی در حال انجام می باشد.
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