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REZUMAT 
 

implementarea 
pentru  producerea sunetelor corespondente printr-

un analizator de t e-
înregistrate.  
Se 
componentelor de sunet, care corespund pentru o intrare 
de tip text, dintr- e predefinite/pre-
înregistrate. Am integrat utare în 
componenta de Analizator Text-Sunet  a unui sistem Text-
to-Speech(TTS) 
sunt construite pe marginea contextului din textul original, 

 lui la 
 

De la început am pornit cu premisa c  
cont de context, vor avea o calitate superioar . Rezultate 
experimentale sunt prezentate de asemenea în con inutul 

entru a contura cât mai bine finalitatea 
proiectului. 

Cuvinte cheie 
 text-vorbire, algoritmi , context. 

Clasificare ACM 
H5.2. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): 
Miscellaneous.  

INTRODUCERE 

în prezent un m-
Calculator, devenind o necesitate pentru cele mai noi 

. În mod special, c -voce 
este deja în mare m

 flexibilitate, 
 

Generarea   vorbirea uma  
dintr-un text aleator,  deoarece 

complexe cu privire la 
 în care se face sinteza, contextul din  

care textul face parte   
ui de  care stau la baza  
acestor informa ii .  

Scopul nostru a fost acela de a dezvolta un sistem eficient, 

ul final. 

-o 

suplimentare care pot oferi detalii semnificative precum 

limbii vorbite. 
 Baza de date acustice  este compus 

eatorii. Pe aceasta s-a aplicat 

 
 

Este o unitate abstract  ce reprezint  fiecare sunet al unei 
limbi. Prin modificarea unui fonem al unui cuvânt, se 

ânt inexistent dar perceput ca diferit 
ânt cu alt sens. 

Fonemele nu sunt sunetele ca atare, ci perceperea lor la 
nivel mental. Unui fonem îi pot corespunde mai multe 
sunete fizice, pe care vorbitorii unei limbi date le percep 

 

 
(laringe, respectiv palatul gurii). 

din start un fel de transcriere fo

fie 
contruit din componentele care îl compun. 

 
a 
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 pentru o 
 constituent al bazei 

de sunete de care dispunem.  

-au folosit. 
Structura documentului 

urmatoare dere de 

abordat. Apoi  
algoritmilor de c utare, se descriu lele 

Voi 
prezentare a evalu rilor 

 

  

din limbile cu 
proiect a fost pentru 

 Technologies Cluj Napoca, 
unde un si

te folosit la Curtea de Apel pentru a 
reproduce  

ceea ce am dezvoltat eu are rezultate de calitate 
compar Un alt aspect pe care îl consider util este 

toate sunetele limbii române va produce rezultate. Se 
poate deci  O 
versiune a prezentei m prezentat 
cadrul Sesiunii 

. 

 

]. 
-un analizator de 

text ( Procesare Text  Figura 1) care va determina 

textului, analiza fo  

-Sunet 

 

cadrul modulului de Procesare Sunet 

 pentru alte 
sintetizatoare pentru alte limbi [7] unde principiul e acela 

 

 
Figura 1. Arhitectura Sistemului 

 

onetice cu 

datelor din bazele de date. 

mat, 

]. Astfel se poate 

pentru textul de intrar

-
 pana la 

. Cu toate astea, rezultatul 
 

uni mici sau 
chiar dimensiuni semnificative. De asemenea, metoda 

 

ANALIZATORUL TEXT-SUNET 
Sintetizatorul Text-

-înregistrat în scopul 
 

te transcrierea 

efective. 

comp
modulului de Procesare Text. Întrucât sunt module 
separare, în orice moment se pot verifica formele în care 
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S-au folosit delimitatoare speciale pentru a marca fiecare 

 

 
a  

De exemplu, fiecare cuvânt începe cu eticheta 

 

 
 

 intrare TTS 

m considerat o 

noduri copil de grad II fonemele din care cuvântul este 
compus (a se vedea Figura 4). 

 
Figura 4. Forma structurilor de date  

-a 

baza audio e c

 

care permit creerea unei structuri similare pentru baza re 
date audio. S-
folosirea unor utilitare de adnotarea pentru etichetarea 

 

 
Grafema Fonema 

1  
Fonema 
2  

Fonema 
3  

a  a    
    
    

b  b    
c  k    
d  d    
f  f    
g  g    
h  h    

    
j  j    
l  l    
m  m    
n  n    
p  p    
q  k    
r  r    
s  s    
s¸  s¸    
t  t    
t¸  t¸    
v  v    
w  v    
x  ks    
z  z    
e  e    
i  i   [i] 
o  o    
u  u    
y  i    

<phoneme name="t"> 
<syntax> 

 TAffirmative,TWordBegin,TSyllableBegin 
 </syntax> 
</phoneme> 
 
<phoneme name="e"> 
 <syntax> 
 TAffirmative 

 </syntax> 
</phoneme> 
 
<phoneme name="m"> 
 <syntax> 
 TAffirmative,TSyllableEnd 
 </syntax> 
</phoneme> 
 
<phoneme name="p"> 

<syntax> 
 TAffirmative,TSyllableBegin 

 </syntax> 
</phoneme> 
 
<phoneme name="e"> 
 <syntax> 
 TAffirmative,TSyllableEnd 
 </syntax> 

</phoneme> 
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-a ivit necesitatea 

 

 
etichete 

de tip fonem
sunt contruite  

Figura 5. Adnotarea bazei de date acustice 

 

ALGORITMI 
Structurile de date fiind de

 

text  

, 
rezultate cu un grad de 
inteligibilitate mai ridicat. 

Astfel, folosindu-ne de structura arborescenta, prima 

alta constrângere, orice cuvânt care din punct de vedere 
fonetic, corespunde criteriilor impuse de transcrierea 

sesc, se va 
 

potrivire 

întrerupe. Din moment ce nu se consider

 
În primul dintre cazuri, cel mai simplu si rapid posibil, se 

Singura c

 

e
fi generatoarele de numere aleatoare care pot fi 

 

a uneia dintre rezultate. Întrucât este vorba de un algoritm 

rescut în medie cu pâna la 70%. 

Algoritmi contextuali 

fi unul 

metodele enumerate anterior, 
aspectul de artificialitate al vocii este greu de trecut cu 
vederea. Vocea are un sunet distinct, robotic. 

context din care a fost luat. Cantitatea detaliilor care se 

pentru a ne putea oferi posibilitatea de a spune ceva din 

 
În vorbirea de zi cu zi, comunicarea este deosebit de 

<phoneme name="r"> 
       <uid value="612"/> 
       <syntax> 
              DBSyllableBegin 
       </syntax> 
       <filename>Resources\\Sound\\file1.wav</filename> 
       <position start="108.759" end="108.793"/> 
       <F0values> 

              <F0Window start="0.00430853" end="0.0168705" 
frequency="79"/> 
              <F0Window start="0.0168705" end="0.0283867" 
frequency="86"/> 
       </F0values> 
       <pitchvalues> 
              <pitch_window start="0" end="0.0105895" 
mark="0.00430853" 
               amplitude="-2147483648"/> 
              <pitch_window start="0.0105895" end="0.0226286" 
mark="0.0168705"  
              amplitude="-2147483648"/> 
              <pitch_window start="0.0226286" end="0.0343057" 
mark="0.0283867"                              
              amplitude="-2147483648"/> 
       </pitchvalues> 

</phoneme> 
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, 
fonemele unui cuvânt se contopesc unele cu altele. Oricât 

împrumuta din sunetul fonemei vecine. Este usor de dedus 

dintr-
rezultatul se va apropia în mod cert mai aproape de 

 

 

-
 

e. Rezultatele 

limitate ca diversitate, putem întâlni cazuri în care o 

pentru a

potrivire de stânga sau d

 

sau accentul (vezi Figura 6). În cazul în care o potrivire 
 

 
ribute 

REZULTATE EXPERIMENTALE 

fost necesare pentru a putea stabili calitatea rezultatelor 

r am folosit 
nivelul de inteli

 

fiecare s-

xt care au însumat peste 1000 
cuvinte pentru a putea acoperi cât mai multe demenii. 

-au 

a, conform feedback-urilor primite. 

les ca 
reper, costul este justificat. Calitatea sunetului este la un 

 

un rezultat imediat este necesar, putând 

textelor. Sunetul rezultat are un aspect robotic în 
majoritate  

Tabelul 2. 

 
(cuvinte generale) 

  
 
Algorim 

Medie 
inteligibilitate 

vorbire   

Medie 
   

vorbire  

Medie 
Timpi 

computare 
1.Primul   60 %  55 %  0.1-5 sec 
2.Alegere Aleatoare 65 % 70 %  1-7 sec 
3.         95 %  89 %  5-15+ sec 
4.Aplicare Filtre Proz.  98 %  95 %  9+ sec 

în  
-versa. Acestea sunt 

bogate în sunete dintre cele mai diferite. 

ecare 
unitate de sunet din segmente componente care sunt 
supuse unor filtre succesive pentru sporirea 

 
Un set de teste similar s-

 

 

(cuvinte alese) 
 
Algorim 

Medie 
inteligibilitate 

vorbire   

Medie 
   

vorbire  

Medie 
Timpi 

computare 
1.Primul   80 %   75 %  0.1-5 sec 
2.Alegere Aleatoare  90 %   80 %  1-7 sec 
3.        100 %    89 %  5-15+ sec 
4.Aplicare Filtre Proz.  100 %  100 %  9+ sec 
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CONCLUZII 

-
folosind o abordare concatenat

 

 În nici un 
caz nu s-a ajuns la un asemenea nivel, toate aspectele 

-
 

r de bune 

vorbirii [10]. 
Orice sintetizator de vorbire bazat pe acest tip de 

-un mediu controlat, iar acest 
lucru aduce un plus în materie de calitate. 
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