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چکیده
سیستمهای تبدیل متن به گفتار نرمافزارهای رایانهای هستند که میتوانند برای کمک به افراد کمبینا و نابینا مورد استفاده
قرار گیرند .برای ساخت این سیستمها و دستیابی به گفتار مطلوب ،نیاز به طراحی و آمادهسازی یک پایگاهدادگان گفتاری
مناسب است .مقالة حاضر به ارائة روشی برای طراحی و ساختِ پایگاهدادگانی مختص سیستمهای تبدیل متن به گفتار با در
نظر گرفتن ساخت نوایی فارسی می پردازد .این مجموعه به لحاظ آوایی و نوایی غنی و مشتمل بر  2222نمونه جملة فارسی
است .این نمونه جمالت در شرایط استودیو و محیطی عاری از نوفه و با تکصدای گویندة خانم که به صورت حرفهای در
زمینة صدا فعالیت میکند ضبط شده است .پوشش حالتهای مختلف نوایی در کنار پوشش حالتهای مختلف آوایی از نقاط
قوت این پایگاه است که برای نخستین بار در سیستمهای تبدیل متن به گفتارِ فارسی لحاظ میشود .این مجموعه در کنار
فایلهای صوتی ،دارای برچسبهای متن و صورت آوایی است که به صورت دستی اصالح شدهاند .در نهایت ،با بکارگیری
مجموعه دادگان مذکور و با استفاده از روش بازسازی گفتار آماری ـ پارامتری ساخت صدا انجام گرفت .آزمودنیها کیفیت
صدای ساختهشده را با استفاده از معیار میانگینِ امتیازاتِ نظردهی ( 4.3 )MOSارزیابی کردند.
كلیدواژهها :پایگاهدادگان گفتاری ،تبدیل متن به گفتار ،نوای گفتار ،پیکرة متنی.
 این مقاله برگرفته از رسالة دکتری نگارنده است.
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مقدمه
گفتار اصلیترین راه ارتباطی انسانها با یکدیگر است و استفاده از آن میتواند ارتباط بین انسـان و ماشـین را
آسانتر کنـد .ایـن ارتبـاط از طریـو دو بخـش پـردازش گفتـاری بـا نـامهـای بازشناسـی گفتـار ( speech
 )recognitionو تبدیل متن بـه گفتـار ( )text-to-speechمیسـر مـیشـود کـه در کنـار ترجمـة ماشـینی
( ،)machine translationمهمتـرین کاربردهـایِ فنـاوریِ پـردازش زبـان طبیعـی ( natural language
 )processingمحسوب میشوند (ژورافسکی و مارتین .)2002 ،توسعه و پیادهسازی هر یک از این حـوزههـا
مستلزم منابع گوناگون از جمله پیکرههای متنی و پایگاهدادگانهای گفتاری 1است که عموماً زبانویژهانـد .در
ارتباطِ گفتاری بین ماشین و انسان ،سیستم تبدیل متن به گفتار نقش خروجی را ایفا میکند که این خروجـی،
گفتار بازسازیشدة انسان است .بهطور کلی ،سیستم های تبدیل متن به گفتار که توانایی خواندن متون یک یا
چندین زبان را دارند از دو بخش پایهای تشکیل شدهاند؛ بخش نخست ،وظیفـة اسـتخراا اطالعـات آوایـی و
نوایی از متن را برعهده دارد و بخش دوم که بازسازی گفتار ( )speech synthesisنامیده میشود در تبـدیل
اطالعات آوایی و نوایی به موا گفتار ( )speech waveکاربرد دارد .در حقیقت ،تبدیل متن به گفتـار تـالش
برای تقلید تواناییهای انسان در خواندن متون است که این متون خود ممکن است از طریو صفحه کلید و یا
به صورت یک فایل متنی و یا پس از شناسایی توسط یک سیستم نویسهخوان نوری ( Optical Character
) )Recognition (OCRدریافت شوند (همایونپور.)21 :1331 ،
تیلور )41 :2003( 2شیوة عملکردِ غالبِ سیستمهای مذکور را این گونه ترسیم میکند که در ابتدا ،متن به
صورت توالیای از جمالت به سیستم ارائه میشود .سپس ،به منظور مدیریت هرچه بهتر فرایند ،به کمک
الگوریتم مشخصی ،مرز جمالت تعیین میشود تا فرایند صداسازی ،جمله به جمله انجام گیرد .در این بخش،
با معیار قرار دادن فاصلة سفید ( )white spaceو عالئم نقطهگذاری ،جملة مورد نظر به قطعهها ()token
تقسیم میشود که این قطعهها خود ممکن است شامل رمزگانِ ( )encodingمختلفی مانند کلمات ،اعداد،
تاریخ و دیگر اطالعات باشند .در این مرحله ،رمزگانهای مختلف یکدست میشوند و به نشانههای زبان
 .1در متون مختلف ،دو اصطالح پایگاهدادگان ( )databaseو پیکره ( )corpusبه صورت جایگزین به جای هم بهکار رفتهاند .کمپل
( )2005تمایز و تفاوت این دو را اینگونه مطرح میکند که «پایگاهدادگان» مجموعهای نظاممند از قطعههاست که به صورت کنترلشده
و هدفمند طراحی شده است در حالیکه پیکره مجموعهای از نمونههاست که از مطالب موجود و بدون ترتیب خاصی جمعآوری میشوند
و میتوان برپایة آن پایگاه دادگان خاصی طراحی کرد .از جمله تفاوت دیگر این دو ،میزان حجم و اندازه است؛ بر این مبنا که
پایگاه دادگان دارای حجمی محدود است در حالی که پیکره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند نمایندة واقعیتِ رخدادها و الگوهای
ممکن زبانی باشد .حال نکته اینجاست که اصطالح بازسازی گفتارِ پیکرهبنیاد ( )corpus-based speech synthesisیک اصطالح
جاافتاده و مرسوم است که تمایز فوق را با مشکل مواجه میکند .از طرفی دیگر ،در متون فارسی ،اصطالح پیکره ،دادگان ،پایگاهداده و
پایگاهدادگان در جایگاههای مختلفی مرتبط با موضوع فوق بهکار رفتهاند که مشکل انتخاب اصطالح مناسب را دوچندان میکند .در
تحقیو حاضر ،برپایة تمایز کمپل (« ،)2005پایگاهدادگان» برای مجموعة نظاممندِ طراحیشده از دادهها و اصطالح پیکره برای
مجموعهای جمعآوریشده از دادهها بهکار رفته است.
2. Taylor
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طبیعی یعنی کلمات ترجمه میشوند تا در مرحلة بعد صورت آوایی ( )phonetic formآنها مشخص شود.
سپس سعی میشود تا با اطالعات موجود یعنی متن و صورت آوایی تحلیل نوایی ( )prosodicانجام گیرد.
اگر چه در متن اطالعات ناچیزی پیرامون نوای گفتار وجود دارد اما تمام تالشها صورت میگیرد تا از
الگوریتمهایی استفاده شود تا گروهبندی ( ،)phrasingالگوهای برجستگی و ساخت آهنگی استخراا شود .تا
این مرحله ،مجموعه فرایندهای استخراا اطالعات آوایی و نوایی از متن ورودی که تحلیل متن و نوای گفتار
نامیده می شود انجام گرفته است .اما در بخش دوم ،یعنی بازسازی گفتار ،کلمات ،آواها و گروهبندی نوایی،
نقش ورودی را برای انتخاب واحدها از یک مجموعة از پیش ضبطشده که پایگاهدادگان گفتاری نامیده
میشود ایفا میکنند .در این مسیر ،بهینهترین واحدها از بین مجموعه واحدهای آوایی و نوایی انتخاب میشود
تا در کنار یکدیگر قرار گیرند و در نهایت سیگنال گفتاری تولید شود .اما از آنجایی که نمیتوان تمام کلمات و
جمالت ممکن زبان را در یک مجموعه فراهم کرد ،از مهمترین بخشها در یک سیستم ،شیوة آمادهسازی و
تهیة پایگاهدادگا ن گفتاری است تا بتوان مناسبترین واحدها را در آن لحاظ کرد .به بیان دیگر ،کیفیت خروجی
یک سیستم تبدیل متن به گفتار به شدت وابسته به چگونگی طراحی پایگاهدادگان است به گونهای که هر
خطای احتمالی در آن ،در صدای بازسازیشده منعکس میشود .از آنجایی که هدف اصلی سیستمهای تبدیل
متن به گفتار دستیابی به صدایِ بازسازیشدة قابلفهم ( )intelligibleو طبیعی ( )naturalاست (تیلور،
 ،)523 :2003به منظور دستیابی به صدایی طبیعیتر ،تنها نمیتوان به ضبط یک نمونه از یک واحد مانند
هجا یا دوآوایی ( )diphoneبسنده کرد ،بلکه انتخاب نمونههایی از یک هجای مشخص در جایگاههای نوایی
مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
از پایگاهدادگانهای مختص بازسازی گفتار که تاکنون در زبان فارسی گزارش شده است ،میتوان به
اسالمی و همکاران ( )1322و آیت ( )1323اشاره کرد .اسالمی و همکاران ( )1322به طراحی و ساخت دو
پایگاهدادگان هجایی و دوآوایی (دایفونی) پرداختهاند .در پایگاهدادگان هجایی ،با حائز اهمیت خواندن جایگاهِ
هجاها در زنجیرة گفتار و پس از انجام آزمون شنیداری ،جایگاه ابتدایی کلمه ،مناسبترین جایگاه برای ضبط
انواع هجاهای ممکن (حدود شش هزار هجا) در نظر گرفته شد .برای تهیة پایگاهدادگان دوآوایی نیز با در نظر
گرفتن اصول مشخصی مانند استخراا دوآواییها از جایگاه فاقد تکیه و همچنین عدم استفاده از کلمات
تکهجایی ،مجموعهای بالغ بر  324دوآواییِ فارسی در تککلمهها و کلمات مرکب ،طراحی ،ضبط و در
نهایت تقطیع شد .در اثری دیگر ،آیت ( )1323به طراحی پایگاهدادگان دوآواییِ فارسی پرداخت .برای رسیدن
به این هدف ،بعد از ضبط کلمات و جمالت حاوی دوآواییهایِ ممکن فارسی ،عمل تقطیع به کمک روش
شنیداری ،بررسی سیگنال زمانی و نیز طیفنگاشت انجام شد.
مقالة حاضر از بخشهای مختلفی تشکیل شده است .در ابتدا ،نگاهی کلی به سیستمهای بازسازیکنندة
گفتار خواهیم داشت .سپس ،به چگونگی پوشش آوایی و نوایی میپردازیم .بعد از چگونگی پوشش آوایی ،به
طراحی و انتخاب نمونه جمالت ( )prompt setو انتخاب گوینده پرداخته شده است .در نهایت ،ضبط صدا و

72

طراحی و ضبط پایگاهدادگان گفتاری ...

بررسی فایلهای صوتی ،میزان پوشش آوایی و نوایی و ساخت صدا با استفاده از پایگاه طراحیشده و ارزیابی
حاصل از آن اشاره شده است.
سیستمهای بازسازی گفتار
امروزه با افزایش توان و منابع محاسباتی در فناوری رایانه ،ساخت صدا از یک رویکرد دانشبنیاد
( )knowledge-basedبه یک رویکرد دادهبنیاد ( )data-basedبدل شده است .از آغاز بکارگیری
پایگاهدادگانهایی از گفتار طبیعی ،تکامل سیستمهای بازسازی گفتار را میتوان از سیستمهای دوآوایی
(مولینه و شارپنتیه )1330 ،تا سیستمهای با کاربرد عامتر مانند انتخاب واحد (( )Unit Selectionهانت و
بِلک )1332 ،در نظر گرفت که در آن واحدها به صورت خودکار از پایگاهدادگانِ گفتاری مورد نظر انتخاب
میشوند (زِن و همکاران .)1 :2003 ،در دهة پایانی قرن بیستم اکثر سیستمها با استفاده از این رویکرد یعنی
انتخاب واحد ساخته شدهاند که نیازمند حجم زیادی از دادههای گفتاری است .در نقطة مقابلِ روشهایی از
نوع همگذاری ( )concatenativeمانند انتخاب واحد ،روشِ بازسازیِ گفتارِ آماری ـ پارامتری ( Statistical
( )Parametricیوشیمورا و همکاران1333 ،؛ لینگ و همکاران2002 ،؛ بلک2002 ،؛ زِن و همکاران)2002 ،
قرار دارد که در سالهای اخیر با اقبال خوبی روبرو شده است و در حقیقت ،بدل به یک رقیب جدی برای
سیستمهایی مانند انتخاب واحد شده است (زِن و همکاران .)1 :2003 ،از نمونههای بارز روشِ آماری ـ
پارامتری میتوان به بازسازی گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکف ())Hidden Markov Model (HMM
اشاره کرد .برخالف رویکرد پیشین که واحدهای زنجیرة گفتار را بدون تغییر انتخاب میکند ،در این روش
فنی یعنی آماری ـ پارامتری ،میانگین مجموعة مشخصی از عناصر مشابه از پایگاهدادگان را برای صدای
خروجی لحاظ میکند( 1زِن و همکاران .)1 :2003 ،پایگاهدادگان حاضر برای اتخاذ رویکردی آماری-
پارامتری طراحی شده است که در مقایسه با سیستم رقیب ،نیازمند حجم کمتری از صداهای از پیش
ضبطشده است .حوزة کاربردی این پایگاهدادگان به منظور استفاده در سامانة خبرخوان فارسی است که انتظار
میرود قابلیت خواندنِ مطلوب هر نوع متن جدید در این سیاق را داشته باشد.
پوشش واحدهای آوایی و نوایی
با نگاهی اجمالی به سیستمهای تبدیل متن به گفتار ،چنین به نظر میرسد که ابتدا باید متن ورودی به شکل
دنبالة آوایی متناظر با آن تبدیل و سپس این زنجیرة آوایی بیان شود .اما انسان برای انتقال مفاهیم تنها از
بیان پیدرپی آواها استفاده نمیکند بلکه از ساختار زبرزنجیری ( )suprasegmentalمانند آهنگ در سطح
جمله نیز استفاده میکند .اطالعات آهنگِ گفتار نقش برجسته و ممتازی در رساندن معنیِ پیام بازی میکنند
تا آنجا که اطالعاتی که از طریو نحوة بیان جمله یا عبارت منتقل میشود به مراتب بیشتر از اطالعاتی است
که در معنای واژگانی کلمات وجود دارد (هویزینگر .)13 :1333 ،از طرفی ،کیفیت صدای خروجی سیستمهای
 .1به منظور کسب اطالعات بیشتر پیرامون رویکرد مدل مخفی مارکف ( )HMMرجوع شود به طاهری اردلی و خرم (.)1331
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تبدیل متن به گفتار بهشدت وابسته به واحدهای آکوستیکیِ ( )acoustic unitپوشش داده شده دارد .عوامل
متعددی در کیفیت این واحدها دخیل هستند که از آن جمله میتوان به نوع واحدهای انتخابی (تکآوا ،دوآوا،
سهآوا ( )triphoneهجا و غیره) ،دقت در برچسبگذاری ( ،)labelingتعداد نمونهها از هر واحد و همچنین
غنیبودنِ واحدها به لحاظ نوایی اشاره کرد (ماتوشک و همکاران .)2002 ،اما همانطور که در بخش مقدمه
اشاره شد لحاظ کردن کلیة جمالت و عبارتهای ممکن زبان در یک مجموعه امکانپذیر نیست .بنابراین ،به
منظور طراحی و ساخت یک پایگاهدادگان غنی ،نهتنها باید پوشش واحدهایی زنجیری مانند انواع هجاها
مدنظر قرار گیرد بلکه حالتهای مختلف نوایی آنها نیز باید لحاظ شود؛ به بیان دیگر ،ضبط یک هجای
مشخص در جایگاههای نوایی مختلف .انتخاب هجا به عنوان واحد اصلی مورد استفاده برای پوشش واحدهای
آکوستیکی به جهت اهمیت آن به عنوان کوچکترین واحد در سلسلهمراتب نوایی ()prosodic hierarchy
است (نسپور و فوگل .)2002 ،درواقع ،هجا کوچکترین واحدی است که از آن میتوان برای پوششِ نه تنها
واحدهای آکوستیکیِ آوایی (زنجیری) بلکه واحدهای آکوستیکیِ نوایی (زبرزنجیری) نیز بهره برد .در ضمن،
ساخ تمان سادة هجا و نیز سهولت در تشخیص مرز آن در فارسی ،دلیل دیگر در انتخاب هجا به عنوان واحد
اصلی مورد استفاده در پایگاهدادگان حاضر است (اسالمی و همکاران .)1322 ،از طرفی دیگر ،از چشمانداز
نوای گفتار ،برجستگی یک هجا در سطح کلمه در فارسی از نوع زیروبمی ( )pitchاست و ماهیتاً با آنچه که
در زبانهای ژرمنیِ غربی مانند انگلیسی و هلندی از آن تحت عنوان تکیة واژگانی ( )lexical stressیاد
میکنند متفاوت است (ابوالحسنیزاده و همکاران .)2012 ،به بیان سادهتر ،از بین مؤلفههای بسامد پایه
( ،)fundamental frequencyدیرش ( )durationو شدت ( ،)intensityبسامدپایه مهمترین عامل
تعیینکنندة نوای گفتار فارسی است (ابوالحسنیزاده و همکاران2012 ،؛ طاهری اردلی و ژو .)2012 ،بنابراین،
در نظر گرفتن ساختهای متفاوت زیروبمی باید در دستور کار قرار گیرد .حال سؤال اصلی اینجاست که به
چه شکل باید چنین ساختهایی را در یک پایگاهدادگان لحاظ کرد؟ به بیان دیگر ،چگونه میتوان چنین
حالتهایی را در نمونه جمالتِ طراحیشده در نظر گرفت تا گویندة حرفهای رخدادهای آهنگی مورد نظر را
تولید کند .از این رو ،سعی شد تا هجاهای مختلف در جایگاههای گوناگون جمله ،یعنی جایگاههایی که آشکارا
بیشترین تفاوتهای نوایی محرز است ،ضبط شوند .این جایگاهها عبارتند از :ابتدای جمله ،قبل از نقطه (پایان
جمله) ،قبل از کاما ،قبل از دونقطه و در سایر جایگاهها (غیر از جایگاههای مذکور) .اما انتخاب این جایگاهها
از آن جهت است که انتخاب رخدادهای آهنگی متفاوت را از روی پیکرة متنی ممکن میسازد و از طرف
دیگر ،تولید یک رخداد آهنگی مشخص را توسط گوینده تضمین میکند .در چرایی استفاده از این جایگاهها
باید گفت که هجای آغازی جمالت ،غالباً دارای آهنگ متفاوتی است و با نواخت باال ( )highتولید میشود
(سادات تهرانی .)2002 ،هجای انتهایی جمالت یعنی قبل از نقطه ،نشانگر تمام شدن عبارت است از این رو
حامل نواخت مرزنمای ( )boundary toneخبری است که به صورت پایین ( )lowتولید میشود .جایگاه
قبل از کاما ،نشانگر آهنگ غیرپایانی ( )non-finalاست که به لحاظ واجی متفاوت از دیگر رخدادهای
نواختی عمل میکند .انتخاب جایگاه قبل از دونقطه از آن جهت است که سیستم نهایی قرار است به عنوان
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یک خبرخوان مورد استفاده قرار گیرد و در این نوع سیستمها کاربرد نقلقولهای مستقیم بهوفور یافت
میشود .همچنین ،به منظور اهمیت جایگاه تکیه ،هجای دارای هستة تکیهبر بهعنوان یک واحد مجزا در نظر
گرفته شد .هجای تکیهبر در فارسی به صورت بالقوه میتواند جایگاه نواختِ باال در یک تکیة زیروبمی
( )pitch accentباشد .در ضمن ،تالش شد تا کلیة دوآواییهای ممکن فارسی نیز در پایگاهدادگان لحاظ
شود .پوشش دوآواییها فارغ از جایگاه آنها در بافت نوایی است.
طراحی و انتخاب خودكارِ نمونه جمالت
یکی از دشوارترین مراحلِ ساخت پایگاهدادگان ،چگونگی طراحی و انتخابِ نمونه جمالت است .در پژوهش
حاضر ،این مرحله را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :نخست استفاده از نمونه جمالتِ پایگاهدادگانی که
پیش از این در یک سیستم تبدیل متن به گفتارِ فارسی استفاده شد ،سیستمی که در واقع بیشتر بر روی
پوشش واحدهای دوآوایی تمرکز دارد (خرم و همکاران .)2014 ،این مجموعه که شامل  1300نمونه جمله
است به معیارهای جدید ویرایش شد و در نهایت  452مورد از  1300نمونه جمله حذف شدند .اما بخش عمدة
نمونه جمالت مستقیماً از یک پیکرة متنی دهمیلیونکلمهای استخراا شد .1در این مسیر ،در ابتدا به کمک
الگوریتمی عملیات جداسازی قطعه ها انجام گرفت .سپس فهرستی از بسامد کلمات و هجاهای موجود در
پیکره بدست آمد و جمالت خبری ،پرسشی و تعجبی از یکدیگر متمایز شدند .سپس جمالت پرسشی و
تعجبی فیلتر شدند تا انتخاب تنها از بین جمالت خبری صورت گیرد .بعد از این مرحله ،فیلترکردن براساس
طول جمالت یعنی پارامتر کمینه و بیشینه ،بین  3تا  12کلمه اعمال شد .در نهایت ،الگوریتمی با معیارهای
مورد نظر پیادهسازی شد تا جمالتی را استخراا کند که دربردارندة کلیة دوآواییها ،هجاهای مختلف در
جایگاه های ابتدای جمله ،قبل از نقطه ،قبل از کاما ،قبل از دونقطه و در سایر جایگاهها و نیز ده هزار کلمة
پرکاربرد پیکرة متنی باشد .تمامی انتخابها از ستون صورت آواییِ پیکره انجام گرفت و تنها در مرحلة
جداسازی قطعه ها ،از متن (صورت نوشتاری) نیز استفاده شد .الگوریتم مذکور به گونهای نمونه جمالت را
انتخاب میکند که هجا یا دوآوایی مورد نظر درون کلمهای انتخاب میشود که آن کلمه دارای بسامد رخداد
بیشتری است .به عبارتی دیگر ،اگر الگوریتم برای انتخاب یک هجا در دو کلمه تالش میکند ،اولویت با
کلمه ای است که دارای بسامد رخداد بیشتری است .انتخاب کلمات با بسامد باالتر نه تنها به دلیل کاربرد
گستردة آنهاست بلکه خواندن آنها برای گوینده نیز سادهتر است .سرانجام 2415 ،نمونه جمله بدست آمد .این
 .1به منظور طراحیِ هدفمند پایگاه دادگان ،در دسترس داشتن پیکرة متنی مناسب ضروری است .در پژوهش حاضر از یک پیکرة متنیِ
دهمیلیون کلمهای استفاده شده که عالوه بر متن ،دارای برچسبهای اجزای کالم () ،)part of speech (POSصورت آوایی و الگوی
تکیه نیز می باشد .الزم به ذکر است که این پیکرة متنی خود منشعب از یک پیکرة صدمیلیون کلمهای (بیجنخان )1322 ،است که تنها
حاوی متن است و پنج گونة زبانی (معیار -رسمی ،معیار -غیررسمی ،فوقمعیار -رسمی ،فوقمعیار -غیررسمی و زیرمعیار -غیررسمی) را
دربردارد و شامل  35052پروندة متنی است .هر پرونده شامل یک متن کامل یا نمونة تصادفیِ منتخب از یک متن کامل است که بر
اساس معیارهای غیرزبانی و همچنین تعلوشان به گونههای فارسی معاصر انتخاب شدهاند (همان.)24 :
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نمونه جمالت در مراحل متعددی به صورت دستی اصالح شدند .برای نمونه ،در جمالت استخرااشده برخی
از کلمات فاقد صورت آوایی بودند .در نتیجه صورت آوایی این کلمات به صورت دستی وارد شد .کلمات و
عباراتی که به نظر می رسید برای خواندن دشوار هستند حذف شدند و از آنجایی که پیکرة متنی متشکل از
متونی با ژانرها و سبکهای مختلف بود ،برخی از جمالت نامناسب نیز بهطور کامل حذف شدند .برخی از
عبارات تنها به اختصار آمده بودند؛ برای مثال «ص» یا «ر.ک» و  ...که همه موارد به صورت کاملشان تبدیل
شدند .در نهایت پس از چند مرحله اصالحات دستی 2415 ،نمونهجمله استخرااشده به  2222مورد تقلیل
یافت .در پایان ،نمونهجمالت اعرابگذاری شدند تا خواندن آنها برای گوینده (با توجه به مشکالت ذاتی خط
فارسی) تسهیل شود.
انتخاب گوینده
یکی دیگر از مشکالتی که محققان در ساخت پایگاهدادگان با آن روبهرو هستند ،انتخاب گویندة مناسب است
که در این پژوهش ،برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از آن ،ماهها زمان برای گزینش گوینده صرف شد.
در ابتدا ،از گروهی متشکل از نُه گویندة حرفهایِ صدا دعوت به عمل آمد تا بهترین گزینة ممکن انتخاب
شود .تمامی این افراد شاغل در رادیو و در زمان انجام ضبطِ آزمایشی صدا ،حداقل سه و حداکثر بیست سال
تجربة کاری در این زمینه داشتند .همچنین ،دامنة سنی آنها بین  25تا  45سال بوده و سبکی که در آن
فعالیت داشتند سبک اخباری است .از هر یک از گویندهها خواسته شد تا در یک جلسة ضبطِ آزمایشی حضور
پیدا کنند و حدود پنجاه مورد از نمونه جمالت ،که برحسب تصادف انتخاب شده بود را تولید کنند .این نمونه
صداها در اختیار هشت نفر از متخصصانی که در زمینة پردازش گفتار و آواشناسی فعالیت میکنند قرار گرفت
تا نظر خود را پیرامون مناسبترین صدا ،با در نظر گرفتن تمامی معیارهای صدای مناسب برای سیستمهای
بازسازیِ گفتار ،اعالم کنند .معیار اصلی برای انتخاب ،خوشایندی صدا ،قوی بودن صدا ،تغییرناپذیری صدا و
همچنین قدرت تعامل و همکاری گوینده با تیم تحقیقاتی بوده است .در نهایت ،گزینة مناسب از بین این
افراد انتخاب شد تا ضبط صدا آغاز شود .در بخش بعدی به فرایند ضبط صدا پرداخته شده است.
ضبط صدا و بررسی فایلهای صوتی
برخالف پایگاهدادگانهای مختص سیستمهای بازشناسی گفتار که گاه در هنگام ضبط ،نوفه در محیط جاری
است ،پایگاهدادگانهای مختص سیستمهای تبدیل متن به گفتار باید عاری از هرگونه نوفه باشد و
باکیفیتترین صدای ممکن ضبط شود (بلک و کُمینک .)2003 ،برای رسیدن به این هدف یعنی صدای
مطلوب ،فرایند ضبط صدا که ده جلسه به طول انجامید در اتاقک عایو صدا انجام گرفت و در تمامی جلسات
یک آواشناس و یک متخصص فناوری صدا بهعنوان ناظرِ ضبط حضور داشتهاند تا در صورت هرگونه خطا در
فرایند ضبط ،آن را برطرف کنند .فایلهای صوتی به صورت مونو و با نرخ نمونهبرداری  44کیلوهرتز ضبط
شده و سبک خواندن جمالت توسط گوینده ،گفتار اخباری ( )read-out speechاست .دهان گوینده در
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فاصلة بیست سانتیمتری از میکروفون قرار داشت و در این فاصله فیلتری قرار داشت تا صدای ناشی از جریان
هوا را به حداقل برساند .به طور میانگین در هر جلسه حدود  400نمونه جملة مناسب بدست آمد و به طور
متوسط هر جلسه دو ساعت و نیم طول کشیده است .همچنین ،در ابتدای هر جلسة ضبط به جز جلسة اول،
تعدادی از جمالت ضبطشدة جلسات پیشین برای گویندة پخش شد تا سبک و شیوة خواندن را برای گوینده
تداعی کند .فاصله و جایگاه میکروفون تا دهان گوینده در طول جلسات مختلف حفظ شد و همچنین به
گوینده بازگو شد که حجم صدای خود را ثابت نگه دارد بهگونهای که در طول ضبط ،میزان حجم صدا تغییر
نکند .پس از اتمام هر جلسة ضبط تکتک فایلهای صوتی مورد بررسی قرار میگرفتند تا در صورت هرگونه
عیب و نقصی ،جلسة بعد بازضبط آنها انجام گیرد .در نهایت ،فایلهای صوتی مهیا شدند .در کنار فایلهای
صوتی ،نمونه جمالت و صورت آوایی متناظر با آنها نیز از ابتدا در دسترس بوده است .اما از آنجایی که
شیوههای خواندن متن توسط گویندهها متفاوت است و همچنین تعدد همنویسهها در زبان فارسی بسیار است،
اصالح دستی نهایی الیة صورتهای آوایی و گاه الیة متن اجتنابناپذیر است .بنابراین ،تکتک
نمونهجمالت و صورت آوایی آنها در مراحل گوناگون تصحیح دستی شدند تا سه الیة موا صوتی ،متن و
صورت آوایی یکدست شوند.
آمار پوشش حالتهای آوایی و نوایی
میزان پوشش حالتهای مختلف آوایی و نوایی رابطة مستقیمی با میزان کیفیت خروجی یک سیستم بازسازی
گفتار دارد .به بیان دیگر ،در شرایط برابر ،با افزایش پوشش واحدهای آوایی و نوایی ،صدایی با کیفیت
مطلوبتری را میتوان انتظار داشت .در بخش حاضر ،میزان پوشش این واحدها مورد بررسی قرار میگیرد و
آمار مربوط به هر یک از آنها در مقایسه با پیکرة متنی مبداء ارائه میشود .به منظور آمارگیری از الیة صورت
آواییِ پایگاهدادگان و پیکرة مت نی استفاده شده است .الزم به ذکر است که آمار استخرااشده از پیکرة متنی
تنها برای جمالت با طول بین  3تا  50کلمه اعمال شده است.
اگر تعداد وااهای زبان فارسی را  23واا شامل  23همخوان و  2واکه و هجاها را سه نوع ،cvc ،cv
 cvccدر نظر بگیریم در این صورت ،بدون ممنوعیت همنشینی ،هجاهای بالقوه فارسی  22314مورد است.
اما از این تعداد ،کمتر از  2000مورد آن در فارسی فعلیت دارد (اسالمی و همکاران.)2 :1322 ،
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،در کنار  23واا معمول فارسی 2 ،واجگونة دیگر در
نظرگرفته شده است که  2واکه در جایگاه تکیهبر (درکنار  2واکة دیگر که در جایگاه غیرتکیهبر بکار رفتهاند)
را شامل میشود .در ضمن ،واا سکوت نیز به عنوان یک واا مجزا در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر
است که برای آوانویسی پیکره و پایگاهدادگان از الفبای آوانگار بینالمللی ( )IPAپیروی نشده است بلکه ،به
خاطر سهولت استفاده از صفحه کلید ،برخی از نمادها به صورت قراردادی تعریف شدهاند .برای مثال ،برای
واکة پیشینِ افتاده و غیرگرد از « ،»/برای همخوان انسدادی چاکنای از «@» ،همخوان لثوی -کامی
سایشی واکدار از «;» ،همخوان لثوی -کامی سایشی بیواک از نماد « ،»$همخوان لثوی -کامی انسدادی-
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سایشی واکدار از « »jو برای همخوان لثوی -کامی انسدادی -سایشی بیواک از نماد « »cاستفاده شده
است .همچنین برای واکههای تکیهبر سعی شد از حروف بزرگِ متناظر با همتای غیرتکیهبر آن استفاده شود.
برای معادلِ تکیهبرِ واکة پیشین افتاده و غیرگرد از نماد « »%استفاده شد .همچنین ،سکوت یا مکث
( )pauseبه صورت «|» نمایش داده شده است .جدول  1الفبای آوانگار مورد استفاده در این تحقیو را به
همراه مثال نشان میدهد.
جدول  :1الفبای آوانگار قراردادیِ مورد استفاده در تحقیق
مثال

نماد

مثال

نماد

مثال

نماد

مثال

نماد

مثال

نماد

مثال

نماد

است

%

بَرای

/

جام

j

متن

m

الزم

l

باز

b

نیمه

E

شِرکت

e

چنین

c

نور

n

یاری

y

پرداخت

p

ژاپن

O

پُلیس

o

وین

v

راز

r

ژرژ

;

دور

d

سود

U

تاریخ

a

قرینه

q

فردا

f

شش

$

طرف

t

باد

A

اروپا

u

بعد

@

خط

x

زیر

z

گرما

g

سیر

I

ایجاد

i

(سکوت)

|

حریم

h

سال

s

کمک

k

مثال ( )1نمونه جملهای از پایگاهدادگان است که به همراه صورت آوایی آن در زیر آمده است:
 .1او سالها در نجف زندگی کرد.
| @U salhA d%r n/j%f zendegI k%rd

در ادامه ،در شکل ( )1هیستوگرمِ میزان پوشش وااها در پایگاهدادگان در مقایسه با میزان پوشش آنها در
کل پیکرة متنی به تصویر درآمده است .محور افقی بیانگر وااها و محور عمودی ،میزان رخداد آنها را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،میزان نسبت هر یک از وااها در مقایسه با وااهای کل پیکرة متنی
(الیة صورت آوایی) و میزان نسبت همان وااها در پایگاهدادگان در مقایسه با وااهای کل پایگاهدادگان
تقریباً برابر است .برای مثال ،اگر بسامد رخداد واا « »Oرا در پیکرة متنی بر بسامد رخداد کل وااهای پیکره
تقسیم کنیم به عددی دست پیدا میکنیم که بین صفر و یک قرار دارد .اگر همین روند را برای واا « »Oدر
پایگاهدادگان طی کنیم نیز به عدد مشخصی بین صفر و یک دست پیدا میکنیم که این مقدار برای این واا
به ترتیب در پیکرة متنی و پایگاهدادگان  0.003022و  0.003132است .این مقادیر مشخص برای کلیة وااها
بدست آمده است .همانطور که در شکل  1پیداست تنها تفاوت آشکار در میزان رخدادِ وااها به واا سکوت
برمیگردد که رخداد آن در پایگاهدادگان بسیار بیشتر از پیکرة متنی است.
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0.09

0.07
0.06
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0.02

میزان رخداد در مقیاس بین  0و 1

0.08

0.01
0
;

p

x

O

f

k

$

v

h

b

y

E

a

t

%

d

/

r

e

@ m A

n

|

I

s

o

i

z

l

q

g

j

U

u

c

واها
پای اه

ان

پی

مت

شکل  :1هیستوگرم واجها در پایگاهدادگان و پیکره

دلیل این تفاوت در این نکته نهفته است که الگوریتمِ انتخاب نمونه جمالتِ حاوی واحدهای نوایی ،به
گونهای است که بر اساس عالئم نقطهگذاری مانند نقطه و کاما عمل میکند و هر یک از این عالئم
نقطهگذاری ،با نماد «|» نمایش داده شده است .بنابراین به دلیل تالش برای پوشش بیشترین تعداد واحدهای
نوایی در این مجموعه از جمالت ،میزان تعداد سکوتها بیشتر از رخداد سکوت در پیکرة متنی است .در
توضیح واکة مرکب « »owدر کلماتی مانند «فردوسی» باید اشاره کرد که این واکه به صورت « »wنمایش
داده شده است و در پایگاهدادگان نیز لحاظ شده است اما به خاطر پایین بودن رخداد آن در محاسبات آماری
از آن صرفنظر شده است.
در جدول  2در زیر ،مجموعة آماری از میزان پوشش کل پایگاهدادگان و پیکره آمده است .در این جدول،
اطالعاتی مانند تعداد کل وااها ،دوآواییها ،هجاها در جایگاههای مختلف ،کلمات ،جمالت و میانگین تعداد
کلمات در جمله ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود عالوه بر اطالعات عناصر پوشش داده شده در
حالت کلی ،به میزان پوشش برخی عناصر با (و یا بدون) اعمال واکة تکیهبر نیز اشاره شده است.
جدول  :2آمار كلی میزان پوشش واحدهای مختلف در پایگاهدادگان و پیکرة متنی مبداء
تعداد ()#
واحدهای پوشش داده شده
 #كل واجها (قطعه)

در جایگاه تکیهبر

كلی
پایگاه

پیکره

132332

33223231

 #كل واجها (نوع ())type
 #دوآواییها (قطعه)
 #دوآواییها (نوع)

پایگاه
32

123525

پیکره
32

در جایگاه بدون تکیه
پایگاه
30

پیکره
30

33403332
1022

1133

203

252
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23443

14424552

 #هجاها (نوع)

3325

2321

2240

3222

 #هجاهای ابتدای جمله (نوع)

353

2322

233

1224

 #هجاهای قبل از دونقطه (قطعه)

322

42221

 #هجاهای قبل از دونقطه (نوع)

224

1035

222

1002

 #هجاهای قبل از نقطه (نوع)

205

1244

540

1552

 #هجاهای قبل از كاما (قطعه)

3332

223331

 #هجاهای قبل از كاما (نوع)
 #هجاها در سایر جایگاهها (قطعه)

20232

1223

2242

1123

2552

3322

2302

2322

3231

13322232

 #هجاها در سایر جایگاهها (نوع)
 #كل كلمات (قطعه)

79

40003

2122225

 #كل جمالت

2222

222224

میانگین تعداد كلمه در هر جمله

14.1

22.05

 #كل كلمات (نوع)

3452

110332

اما به منظور بررسی تفاوت بین رخداد واحدها در پایگاه در مقایسه با رخداد همتای آن در پیکره از واگرایی
کالبک لیبلر () )Kullback Leibler divergence (KLیا همان آنتروپی نسبی ()relative entropy
استفاده شده است .کالبک لیبلر مقداری نامتقارن از تفاوت بین دو توزیع احتمالی بین  Qو  Pاست .بهطور
مشخص ،واگرایی  Qاز  ،Pمقدار اطالعات از دست رفته است ،زمانی که توزیع  Qتوزیع  Pرا تقریب میزند.
این نوع واگرایی از طریو فرمول ( )1محاسبه میشود W .مجموعهای شامل تمام کلمات ممکن را در
برمیگیرد w .واحدی اختیاری از مجموعة ( )Wاست P (w) .احتمال  wمشاهده شده در پایگاهدادگان
گفتاری است و ) Q (wاحتمال  wمشاهده شده در پیکرة متنی است 𝐷𝐾𝐿 (𝑃‖𝑄) .واگراییِ کالبک لیبلر
 Qاز  Pاست.
()1

)𝑤(𝑃

)𝑤(𝑄 𝑛𝑙)𝑤(𝑃 𝑊𝜖𝑤∑ = )𝑄‖𝑃( 𝐿𝐾𝐷

جدول ( )3مقدار  KLبدست آمده برای کل واحدها را براساس فرمول ( )1نشان میدهد .برپایة این
فرمول KL ،بدست آمده هر چقدر به سمت صفر نزدیکتر باشد حاکی از پوشش مناسب آن واحد در مقایسه
با پیکرة متنی مبدا است و بالعکس ،به هر میزان که از عدد صفر فاصله بگیرد بیانگر ناکافی بودن میزان آن
واحد در پایگاهدادگان است.
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جدول  :3میزان  KLبدست آمده برای كل واحدها
واحد
دوآوایی ،تکیهبر
واا ،بدون تکیه
هجا ،تکیهبر
هجای قبل از دونقطه ،تکیهبر
هجای قبل از نقطه ،تکیهبر
هجای قبل از کاما ،تکیهبر
هجا ابتدایی جمله ،تکیهبر
هجا در سایر جایگاهها ،تکیهبر

مقدارKL
0/0343
0/0022
0/0322
2/0102
0/4321
0/5330
0/2322
0/1022

واحد
دوآوایی ،بدون تکیه
واا ،تکیهبر
هجا ،بدون تکیه
هجای قبل از دونقطه ،بدون تکیه
هجای قبل از نقطه ،بدون تکیه
هجای قبل از کاما ،بدون تکیه
هجا ابتدایی جمله ،بدون تکیه
هجا در سایر جایگاهها ،بدون تکیه

مقدارKL
0/0311
0/0022
0/0253
1/3210
0/3314
0/5212
0/5325
0/0222

مقدار  KLبدست آمده از پوشش واحدهای مختلف نشان میدهد که در بین واحدها ،کمترین و بیشترین
تفاوت (واگرایی) ( Qواحد پوشش داده شده در پایگاهدادگان) از ( Pهمتای آن واحد در پیکرة متنی) را به
ترتیب ،وااها (بدون تکیه) و هجای قبل از دونقطه (تکیهبر) داراست .به ترتیب بعد از واا (بدون اعمال
تکیه) ،بهترین واحد پوشش داده شده عبارتند از دوآوایی (بدون تکیه) ،دوآوایی (تکیهبر) ،هجای (بدون تکیه)
و هجای (تکیهبر) است .بهطور کلی هجای قبل از دو نقطه ،به طور مناسبی پوشش داده نشده است و
می تواند حاکی از این نکته باشد که در سیستم بازسازی گفتار نهایی ،در مقایسه با دیگر واحدهای نوایی،
هجای قبل از دونقطه کیفیت پایینتری را داراست.
شکل ( )2طرحوارة مراحل مختلف آمادهسازی و ضبط پایگاهدادگان را نشان میدهد.
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شکل  :2طرحوارة مراحل مختلف طراحی و ضبط پایگاهدادگان گفتاری مذكور

ساخت صدا و ارزیابی آن
عالوه بر ارائة آماریِ میزان پوشش واحدهای آکوستکی به منظور بررسی میزان دقت و کارآمدی
پایگاهدادگانهای گفتاریِ مختص سیستمهای تبدیل متن به گفتار ،بازسازی گفتار با استفاده از آن مجموعه،
کارآمدترین معیار برای ارزیابی است .از این رو ،با استفاده از دادگانِ پایگاه مذکور به بازسازی صدا با روش
فنیِ آماری -پارامتری پرداختیم .در این روش از نوعی میانگینگیری از بین واحدهای گفتاری انجام میگیرد
که در نهایت در زمان بازسازی از آن استفاده میشود .در پژوهش حاضر از دو دسته پارامتر یعنی پارامترهای
طیفی و پارامترهای تحریک استفاده شده است (زِن و همکاران .)2003 ،به منظور ساخت این صدا با
بکارگیری پارمترهای تحریک ،سیگنال تحریک ساخته میشود و سپس این سیگنال فیلتر شده است .پس از
استخراا پارامترهای مناسب از سیگنال گفتار این پارامترها با یک روش مدلسازیِ آماری مدل شدند .سپس،
ارزیابی ادراکی صداهای ساخته شده در دستور کار قرار گرفت تا با استفاده از معیارِ میانگینِ امتیازاتِ نظردهی
() )Mean Opinion Score (MOSمیزان کیفیت صداهای ساخته شده را ارزیابی کنیم .با استفاده از این
معیار ،هشت آزمودنی ،چهار نفر مرد و چهار نفر زن با میانگین سنی  23سال از بین عدد ( 1نازلترین کیفیت)
تا ( 5طبیعیترین کیفیت) ،ارزیابی خود را از  50فایل صوتی بازسازیشده که به صورت تصادفی پخش شد
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ثبت کردند .به منظور انجام آزمون شنیداری مذکور از  ExperimentMFCدر برنامة پرت ( )Praatاستفاده
شده است که شنوندگان پس از شنیدن فایلهای صوتی بازسازی شده ،ارزیابی خود را برروی صفحة رایانه
ثبت کردند .در نهایت ،شنوندگان پس از شنیدن صداهای بازسازی شده کیفیت پارهگفتارهای تولیدی را به
طور میانگین  4.3ارزیابی کردند .این میزان ارزیابی ،حاکی از کیفیت مطلوب پایگاهدادگان طراحی شده است.
نتیجهگیری
در مقالة حاضر ،به مجموعه مراحلِ طی شده در طراحی و ساخت پایگاهدادگان گفتاریِ مختص سیستمهای
تبدیل متن به گفتار فارسی با تمرکز بر پوشش ویژگیهای نوایی و در نهایت ارزیابی آن از طریو صدای
بازسازیشده پرداخته شد .پس از آمادهسازیِ متن و ضبط نمونه جمالت با صدای گویندة حرفهای ،کلیة
صورتهای نوشتاری و برچسبهای آوایی اصالح دستی شدند تا برچسبهای آوایی با فایلهای صوتی
منطبو شود .در نهایت ،صدای بازسازیشدة حاصل از این پایگاهدادگان و ارزیابی آن نشاندهندة کیفیت
مطلوبِ مجموعة طراحیشده است .در مقایسة این مجموعه با پژوهشهای پیشین ،پوشش طبیعیِ هجاهای
مختلف در جایگاههای نوایی قابل ذکر است .تاکنون در زبان فارسی پایگاهدادگانی با این حجم (پنج ساعت و
نیم گفتار) برای سیستمهای تبدیل متن به گفتار طراحی نشده است .امید است در آینده بتوان به
پایگاهدادگانی با حجم بیشتر به منظور دستیابی به سیستمهای با کیفیت مطلوبتر نیز دست پیدا کرد .از این
مجموعه میتوان عالوه بر کاربرد اولیه یعنی در سیستمهای تبدیل متن به گفتار ،برای تحلیلهای آوایی و
نوایی فارسی نیز استفاده کرد.
سپاسگزاری
در انجام مراحل مختلف این پروژه افراد زیادی یاریرسان بودهاند .الزم میدانیم مراتب قدرانی خود را به
تمامی این عزیزان اعالم داریم :آقایان دکتر ویسی ،دکتر بحرانی ،کریمی ،مشایخی ،اسدپور ،شریفی و سرکار
خانمها بهمنینژاد ،نازنینی ،چاوشی ،معصومزاده ،رافعی ،شهیدثالث ،قادری ،نعمتی ،تعلیم ،اکبری ،حبیبی،
اسحاقتبار ،صداقتی و دانشیان .از تکتک نامبردگان کمال تشکر را داریم .بیشک مسئولیت مطالب مندرا
در مقالة فوق برعهدة نگارندگان آن است.

منابع
 اسالمی ،محرم؛ شیخزادگان ،جواد؛ احمدینیا ،زهرا و بهرامی ،علی ( ،)1322مراحل و نحوه تهیه دادگانهای صوتی
هجایی و دایفونی برای سامانه تبدیل متن به گفتار فارسی .دوفصلنامه علمی -پژوهشی پردازش عالئم و دادهها،
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