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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν τεχνικές και 

συστήματα σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας. Η κατασκευή ενός συστήματος για 

την σχετικά γρήγορη και αποτελεσματική δημιουργία «φωνών» προκειμένου να 

χρησιμοποιούνται από συστήματα σύνθεσης ομιλίας από κείμενο στον Η/Υ. Η 

μελέτη και κατασκευή κανόνων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) για την 

Ελληνική γλώσσα , ώστε να χρησιμοποιούνται από συστήματα σύνθεσης ομιλίας για 

να συνθέτουν ομιλία στην Ελληνική Γλώσσα. 

Λέξεις κλειδιά: Συστήματα Σύνθεσης ομιλίας από κείμενο, Σύνθεση ομιλίας με 

κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, Κανόνες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. 
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Abstract 
Aim of present diplomatic work is to be studied techniques and systems for 

composition and recognition of speech. The creation of a system for the relatively 

fast and effective creation of “voices” so that they are able to be used by Text-To-

Speech systems. Finally, the study and manufacture of rules of Natural Language 

Processing (NLP) for the Greek language, so that they are able to be used by systems 

of composition of speech in order to compose speech in the Greek Language. 

 

Keywords: Speech Synthesis, TTS, Text-To-Speech Systems, HMM-based Speech 

Synthesis, Natural Language Processing  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Επισκόπηση της Σύνθεσης ομιλίας από Υπολογιστή 

Τα συστήματα Σύνθεσης Ομιλίας από Υπολογιστή (Text-To-Speech) συναντώνται σε 

ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Από τις πρώτες τους εφαρμογές ήταν για την 

επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με ειδικές ανάγκες και πιο 

συγκεκριμένα με προβλήματα όρασης, όπου ένα σύστημα δεχόταν σαν είσοδο ένα 

κείμενο και το μετέτρεπε σε ομιλία. Σήμερα, υπάρχουν πιο εξελιγμένα συστήματα 

που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή για τους τυφλούς, 

στα οποία το σύστημα TTS βοηθά τον χρήστη να πλοηγηθεί σε ένα “σύστημα 

παραθύρων”. Οι καρποί της συστηματικής και συνεχόμενης έρευνας επί χρόνια 

στον τομέα της TTS σύνθεσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας νέας γενιάς, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της σύνθετης ομιλίας πετυχαίνοντας 

ταυτόχρονα χαμηλό κόστος. Το γεγονός αυτό έδωσε το κίνητρο για την ευρεία 

εξάπλωση των ΤΤS εφαρμογών. Τέτοιες εφαρμογές συναντούμε στις επικοινωνίες, 

όπου μηνύματα βασισμένα σε κείμενο, όπως τα email ή τα fax, ή πληροφορίες που 

συνδυάζουν κείμενο και εικόνα, όπως οι ιστοσελίδες, αποδίδονται φωνητικά. 

Υπάρχει επίσης, το πρόγραμμα VoiceXML που παρέχει interactive υπηρεσίες ομιλίας 

διαμέσου του διαδικτύου. Γενικότερα, τα TTS συστήματα καλύπτουν την ανάγκη για 

φωνητική απόδοση πληροφοριών, όλων των ειδών, που βρίσκονται αποθηκευμένες 

στις βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις ή 

πληροφορίες πλοήγησης αυτοκινήτων. Ακόμη, βρίσκουν εφαρμογή στις αυτόματες 

υπηρεσίες πληροφόρησης, που πραγματοποιούν εκφώνηση δελτίων καιρού και 

ειδήσεων μέσω τηλεφώνου ή σε ένα αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο, όπου ο χρήστης 

καλεί για να κάνει κάποια κράτηση και καθοδηγεί όλη τη συναλλαγή μέσω ενός 

αυτόματου συστήματος διαλόγου. Δίνουν επίσης λύσεις και σε πιο κλασικές 

ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η αυτόματη ανάγνωση εντύπων από μια μηχανή 

(ομιλούντα βιβλία), που εξυπηρετεί ιδιαίτερα άτομα με προβλήματα όρασης. Άλλες 

πιθανές εφαρμογές συστημάτων σύνθεσης ομιλίας υψηλής ποιότητας είναι: 

Βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ομιλίας. Για παράδειγμα, ο Stephen 

Hawking πραγματοποιεί όλες του τις διαλέξεις με αυτόν τον τρόπο.  Εργαλείο στην 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα 

λόγω της υψηλής ποιότητας συνθετικής ομιλίας που απαιτείται για ένα τέτοιο 

εγχείρημα. Καταπληκτικό εργαλείο για τους γλωσσολόγους. Για παράδειγμα, ένας 

συγκεκριμένος τύπος TTS συνθέτη, του “formant” συνθέτη, χρησιμοποιείται από 

αυτούς που ασχολούνται με την φωνολογία και τους ακουστικούς κανόνες που 

διέπουν την ομιλία. Ανεξάρτητα με τον σκοπό της χρήσης ενός τέτοιου συστήματος, 

είναι απαραίτητο η ποιότητα να είναι υψηλή και η φωνή να ακούγεται σαν 

ανθρώπινη. Έτσι, οι στόχοι κατασκευής ενός τέτοιου συστήματος είναι πρώτα απ’ 
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όλα η μετάδοση του μηνύματος (κατανόηση) και δεύτερον η πραγματοποίησή της 

με τη χρήση μιας φωνής που να μοιάζει με ανθρώπου (φυσικότητα). Επίσης, ακόμη 

ένας στόχος είναι η δυνατότητα εισόδου οποιασδήποτε πρότασης. 

 

 

Εικόνα 1. Επισκόπηση ενός τυπικού συστήματος ομιλίας. 

 

1.2 Σκοπός και συνεισφορά της Διπλωματικής. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εύρεση ενός αποτελεσματικού 

τρόπου παραγωγής φωνών από ηχητικά ντοκουμέντα έτσι ώστε να μπορούν να 

ενσωματωθούν σε συστήματα σύνθεσης ομιλίας. Μετά την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε συνεργασία με τους ερευνητές τους Γερμανικού 

ερευνητικού εργαστηρίου Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του 

Saarland που είναι υπέυθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανοιχτού 

λογισμικού Modular Architecture for Research on speech sYnthesis 

(MARY)(Σπονδυλωτή Αρχιτεκτονική για έρευνα στην σύνθεση ομιλίας) καταφέραμε 

να βελτιστοποιήσουμε το υπό ανάπτυξη σύστημα και να διορθώσουμε κάποιες 

ευπάθειές του. Επιπλέον καταφέραμε να εμπλουτίσουμε το σύστημα με την 

δυνατότητα να «ομιλεί» με μία επιπλέον φωνή. Η φωνή ανήκει στον καθηγητή 

Denby του γαλλικού ερευνητικού εργαστηρίου SIGnaux  του πανεπιστημίου Pierre 

et Marie Curie (UPMC) και χρησιμοποιήθηκε από το εργαστήριο για να 

συμπληρώσει ένα δικό τους έργο που αφορούσε στην αναγνώριση ομιλίας (speech 

regognition) από την άρθρωση ενός ομιλούντος με προβλήματα ομιλίας , για 

παράδειγμα λόγω φαρυγγεκτομής, ή ακόμα για λόγους ασφαλείας και ομιλίας σε 

ηχηρά περιβάλλοντα. Ουσιαστικά η ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στο 

γαλλικό εργαστήριο εστιάζει στην αναγνώριση της ομιλίας από την άρθρωση του 

ομιλούντος με την χρήση υπερύθρων και καμερών που εστιάζουν στον φάρυγγα και 

στο στόμα αντίστοιχα. Από την αναγνώριση ομιλίας (speech recognition) προκύπτει 

ένα κείμενο το οποίο περνάει σαν είσοδος στο Σύστημα Σύνθεσης Ομιλίας που 
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έχουμε εφοδιάσει με την φωνή που δημιουργήσαμε και γίνεται η αντίστροφη 

διαδικασία, δηλαδή της σύνθεσης ομιλίας από κείμενο. Τα αποτελέσματα της 

ποιότητας της τεχνητής ομιλίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μάλιστα η «φωνή» 

που κατασκευάσαμε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών να 

χρησιμοποιηθεί από το ερευνητικό κέντρο SIGnaux στην παρουσίαση τους στο 9ο  

διεθνές συνέδριο για την Σύνθεση Ομιλίας το 201 (Bruce Denby, 2011). Τέλος 

κατασκευάστηκε ένας αναλυτικός οδηγός προκειμένου να είναι δυνατό να 

κατασκευάζονται φωνές από τα ηχητικά ντοκουμέντα για οποιονδήποτε άνθρωπο 

και να μπορούν να εισάγονται σε συστήματα σύνθεσης ομιλίας.  

2.Επισκόπηση των συστημάτων και των τεχνολογιών 

στην σύνθεση ομιλίας 

2.1 Σύνθεση ομιλίας με συνένωση μονάδων 

Η κατά την παρούσα περίοδο η πιο αποτελεσματική, μορφή σύνθεσης ομιλίας είναι 

αυτή η οποία στηρίζεται στην συνένωση δομικών μονάδων ομιλίας (ή αλλιώς 

συρραφής κυματομορφών). Περιλαμβάνει την κατάτμηση προ-ηχογραφημένης 

πραγματικής ομιλίας και τη μετέπειτα συγκόλληση των κατάλληλων λεκτικών 

τμημάτων, για την παραγωγή ενός συνθετικού εκφωνήματος. Συχνά 

χρησιμοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας για να μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά των 

τμημάτων, ώστε να παρέχουν πιο ομαλές μεταβάσεις ανάμεσα στα συγκολλημένα 

τμήματα. Το μήκος των τμημάτων μπορεί να κυμαίνεται από ολόκληρες προτάσεις ή 

λέξεις μέχρι συλλαβές ή φωνήματα. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επεξεργασία 

σήματος που απαιτείται για την παραγωγή τμημάτων που συνδέονται με συνέπεια, 

τόσο μειώνεται η ποιότητα της παραγόμενης ομιλίας. Τα πιο διαδεδομένα δομικά 

στοιχεία είναι τα δίφωνα (diphones), που αποτελούν μονάδες που αρχίζουν από το 

κέντρο της σταθερής κατάστασης ενός φωνήματος και τελειώνουν στο αντίστοιχο 

κέντρο του επόμενου. Σύμφωνα με τη θεωρία, αυτές οι μονάδες είναι πιο εύκολο 

να συρραφτούν απ’ ότι χωριστά φωνήματα λόγω της σταθερής κατάστασης στα δύο 

άκρα.  

Η τρέχουσα έρευνα επιδιώκει την χρήση διφώνων, τριφώνων αλλά και πιο γενικών 

τμημάτων με διάφορα μήκη και περισσότερα στιγμιότυπα από κάθε τμήμα, καθώς 

αυτό μπορεί να μειώσει το ποσό της επεξεργασίας σήματος που απαιτείται για τη 

συρραφή των μονάδων. Ο όρος επιλογή μονάδας (unit selection) χρησιμοποιείται 

συχνά για να περιγράψει αυτόν τον τύπο σύνθεσης. Οι προσεγγίσεις επιλογής 

μονάδας προσφέρουν τα πιο φυσικά ακουστικά αποτελέσματα, επειδή 

ελαχιστοποιούν την επεξεργασία του σήματος ομιλίας τόσο κατά τη δημιουργία του 

αποθέματος των δειγμάτων όσο και κατά τη σύνθεση. Τις περισσότερες φορές η 
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συνθετική ομιλία που παράγεται από τέτοια συστήματα δεν ξεχωρίζει από την 

φυσική ομιλία. Ωστόσο, η μέγιστη φυσικότητα επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλα 

αποθέματα που κυμαίνονται σε δεκάδες ώρες συνεχούς ομιλίας. 

 

2.2 Σύνθεση ομιλίας βασισμένη σε κανόνες 

Όσον αφορά τα συστήματα σύνθεσης ομιλίας με κανόνες, αυτά βασίζουν την 

λειτουργία τους σε ένα θεωρητικό μοντέλο εξομοίωσης του ανθρώπινου 

μηχανισμού παραγωγής ομιλίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η στοματική 

κοιλότητα μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα σύστημα χρονικά μεταβαλλόμενων 

ψηφιακών φίλτρων, σύμφωνα με κανόνες, τα οποία διεγείρονται από ένα σήμα που 

αντιστοιχεί στη μεταβολή της πίεσης του αέρα που ρέει μέσα σε αυτή. Τα 

συστήματα αυτά παράγουν ομιλία πολύ καλής φυσικότητας, μικρότερης όμως 

καταληπτότητας από αυτή των συστημάτων συνένωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

αφενός στην έλλειψη ακόμα επαρκούς γνώσης για την λειτουργία του ανθρώπινου 

μηχανισμού παραγωγής ομιλίας και αφετέρου στην δυσκολία εξαγωγής των 

παραμέτρων του μοντέλου αυτού μελετώντας μόνο το σήμα ομιλίας.  

Έχει αποδειχθεί ότι συστήματα βασισμένα σε σύνθεση με κανόνες παράγουν 

φυσική ομιλία καλής ποιότητας με την προϋπόθεση βέβαια ότι προηγουμένως 

έχουν εξαχθεί κατάλληλοι παράμετροι για την οδήγηση του μοντέλου. Θεωρητικά, η 

σύνθεση με κανόνες είναι σε θέση να συνθέσει τους περισσότερους από τους ήχους 

που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο έχοντας όμως το μειονέκτημα ότι ο 

τεχνητός προφορικός λόγος που παράγουν, αν και καταληπτός, ακούγεται 

μηχανικός. Το “άγιο δισκοπότηρο” στην έρευνα της σύνθεσης με κανόνες είναι η 

δημιουργία μιας γενικευμένης χαρτογράφησης της ομιλίας σε ένα σύνολο 

παραμέτρων.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι παράγουν αρκετά 

καλής ποιότητας ομιλία με σχετικά μικρές απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο και 

δίνουν μεγάλη ευχέρεια στην μετατροπή του κωδικοποιημένου σήματος ομιλίας 

(αλλαγή χροιάς, ταχύτητας ομιλίας κ.α.). Το βασικότερο μειονέκτημα τους είναι ότι 

η παραγωγή συνθετικής ομιλίας υψηλής ποιότητας είναι μια χρονοβόρα 

διαδικασία, κάνοντας την δημιουργία μεγάλων βάσεων ομιλίας δύσκολη. 

 



12 

 

 

2.3 Σύνθεση Ομιλίας με μοντελοποίηση άρθρωσης 

Κατά την αρθρωτική σύνθεση επιχειρείται να προσομοιωθεί η νευροφυσιολογία και 

η βιομηχανική (biomechanic) του μηχανισμού παραγωγής ομιλίας του ανθρώπου, 

όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1.17. Αποτελεί μία πολύπλοκη διεργασία, αφενός 

λόγω της δυσκολίας να μετρηθεί η πραγματική διαδικασία της άρθρωσης καθώς 

παράγεται η φυσική ομιλία, και αφετέρου λόγω της μαθηματικής και υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας που απαιτείται για αυτά τα μοντέλα. Έτσι παρότι από πλευράς 

πιστότητας είναι, ίσως, η πιο αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής ομιλίας, είναι η 

λιγότερο ανεπτυγμένη τεχνική. Υπάρχουν μερικά συστήματα που έχουν επιδείξει 

κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Rubin et al., 1981), (Browman, Goldstein, 

1986), με πιο πρόσφατο το HLSyn (Stevens, 2002). Πρόοδος επίσης επιτελείται στις 

μετρήσεις της διαδικασίας άρθρωσης με διάφορες τεχνικές όπως το 

ηλεκτροπαλατογράφημα (electropalletography), οι μικροδέσμες ακτίνων-Χ (x-ray 

microbeam) και το ηλεκτρομαγνητικό αρθρωγράφημα (ElectroMagnetic 

Articulograph). Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και βελτιώνεται η ικανότητα μας να 

μοντελοποιήσουμε τέτοιες διαδικασίες, η σύνθεση με μοντελοποίηση άρθρωσης θα 

καταστεί πιο διαδεδομένη. Προς το παρόν όμως στερείται πρακτικότητας στη 

χρήση. 

 

 

 

2.4 Προτεινόμενες λύσεις σύνθεσης φωνής 

Στον χώρο της σύνθεσης ομιλίας υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία λογισμικών και 

συστημάτων χάρη στην μεγάλη γκάμα εφαρμογών της και στην συστηματική 

έρευνα που γίνεται στον χώρο από ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και ιδιωτικούς 

ερευνητικούς φορείς τα τελευταία χρόνια. Εδώ βέβαια παρουσιάζονται συστήματα 

επιλεγμένα με γνώμονα την διαθεσιμότητά τους, που σημαίνει ότι προτιμώνται 

λογισμικά ελεύθερα και ακόμα καλύτερα ανοιχτού κώδικα, αλλά και σύμφωνα με 

την αποτελεσματικότητα και την επεκτασιμότητά τους.  

Festival 

To  Festival προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για την κατασκευή συστημάτων 

σύνθεσης ομιλίας. Είναι ανοιχτού κώδικα και η διάδοσή του κατά κύριο λόγο 

οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχει μία εργαλειοθήκη για την ανάτυξη συνθετικών 

φωνών. Στο συνολό του προσφέρει, δυνατότητες σύνθεσης ομιλίας μέσω ενός 
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πλήθους API: από επιπέδου κελύφους (shell level), μέσω ενός Scheme command 

interpreter, μέσω μίας βιβλιοθήκης στην C++, στην Java αλλά και μίας διεπιφάνειας 

Emacs.  To  Festival είναι πολυγλωσσικό (Αγγλικά και Ισπανικά). Άλλες  ερευνητικές 

ομάδες αναπτύσουν νέες γλώσσες για το σύστημα. Το Festival έχει την δυνατότητα 

να συνθέτει ομιλία με τρείς διαφορετικούς τρόπους. Με την μέθοδο συνένωσης 

μονάδων (Unit Selection), με την χρήση κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM-

based method) και με την χρήση διφώνων (Diphone). Η τελευταία μέθοδος βέβαια 

θεωρείται παλιάς τεχνολογίας και τείνει να εγκαταλείπεται.  Εργαλεία και οδηγίες 

για την κατασκευή νέων φωνών και την ανάπτυξη νέων γλωσσών παρέχονται από 

την βιβλιοθήκη Edinburgh Speech Tools και είναι διαθέσιμα μέσω του Carnegie 

Mellon's FestVox project . 

 

MBROLA 

O MBROLA είναι ένας αλγόριθμος για την σύνθεση φωνής, ένα λογισμικό το οποίο 

διανέμεται χωρίς οικονομικό κόστος, αλλά σε δυαδική μορφή μόνο, καθώς και ένα 

παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργασίας. Στην ιστοσελίδα του MBROLA project 

παρέχεται μία βάση δεδομένων διφώνων (diphones), για έναν μεγάλο αριθμό 

γλωσσών. Το λογισμικό MBROLA δεν είναι ολοκληρωμένο για όλες αυτές τις 

γλώσσες, το κείμενο πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε φωνήματα και προσωδίες σε 

μορφή MBROLA. Ένα τέτοιο ξεχωριστό λογισμικό που το κάνει αυτό υπάρχει 

διαθέσιμο, ωστόσο δεν καλύπτει όλες τις γλώσσες MBROLA και μπορεί να χρειασθεί 

επιπρόσθετη εγκατάσταση.Παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε δίφωνα, η ποιότητα 

του συνθέτη MBROLA θεωρείται υψηλότερη από τους περισσότερους συνθέτες 

δίφωνων. Αυτό οφείλεται μερικώς, στο γεγονός ότι βασίζεται στην προ-επεξεργασία 

δίφωνων (επιβάλλοντας διαρκείς φάσεις έντασης και αρμονίας), η οποία ενισχύει 

την αλληλουχία τους ενώ μειώνεται ελάχιστα η τμηματική τους ποιότητα. Το 

MBROLA είναι ένας πεδίου-χρόνου αλγόριθμος, όπως και το PSOLA, το οποίο 

συνεπάγεται πολύ χαμηλό υπολογιστικό φορτίο την ώρα της σύνθεσης. Σε αντίθεση 

με το PSOLA, το MBROLA δεν προϋποθέτει προκαταρκτικό μαρκάρισμα των 

περιόδων έντασης. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει καταστήσει εφικτό να αναπτυχθεί 

το έργο MBROLA γύρω από τον αλγόριθμο MBROLA, μέσα από τον οποίο πολλά 

ερευνητικά εργαστήρια ομιλίας, εταιρίες ή ιδιώτες σε όλο τον κόσμο έχουν 

παράσχει βάσεις δίφωνων για πολλές γλώσσες και φωνές. 

IrcamTTS 

To IrcamTTS συνθέτει ομιλία πολύ υψηλής ποιότητας που χρειάζεται για τα 

πολυμέσα και την δημιουργικές τέχνες. Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί είναι η 

σύνθεση από ένα corpus, που προκύπτει από την τμηματοποίηση ακουστικών 

μονάδων από ένα corpus προ-ηχογραφημένης ομιλίας. Τέτοια corpus έχουν 
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δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμα για την Γαλλική γλώσσα από διάφορους 

ομιλητές. Το IrcamTTS κατασκευάστηκε και διατίθεται από το γαλλικό εργαστήριο 

IrCam πολύ καταξιωμένο στον χώρο των πολυμέσων και της μουσικής αλλά 

δυστυχώς δεν είναι ελέυθερο και ανοιχτού κώδικα.  

Open Mary Open Source Emotional Text-to-Speech Synthesis System 

Το Open MARY  είναι μία ανοιχτού κώδικα, πολυγλωσσική πλατφόρμα TTS 

γραμμένη σε JAVA. Η τελευταία έκδοση 4.3 υποστηρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Telugu  

(Ινδική διάλεκτος), Τούρκικα και Ρώσικα. Επιπλέον άλλες γλώσσες είναι υπό 

κατασκευή. Το MARY  περιέχει μία εργαλειοθήκη για την «εισαγωγή νέας γλώσσας» 

που προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων για την εισαγωγή του σώματος κειμένων της 

νέας γλώσσας σε μία βάση δεδομένων, την επιλογή και ηχογράφηση των 

κατάλληλων προτάσεων από το σώμα, και την κατασκευή κάποιων κανόνων 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με την χρήση της γράμματος-προς-ήχο (letter-to-

sound) αναπαράστασης.  Τέλος για την σύνθεση φωνής χρησιμοποιεί τεχνικές 

βασισμένες σε Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (ΗΜΜ), με την τεχνική συνένωσης 

μονάδων (Unit Selection) αλλά και με την συνένωση διφώνων με την χρήση του 

αλγόριθμου MBROLA. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πλατφόρμα που εμπεριέχει 

όλες τις τεχνολογίες αιχμής του χώρου και παράλληλα διαθέτει εργαλεία για την 

ευκολότερη διαχείρισή τους ώστε να κατασκευαστούν νέες φωνές και σε 

διαφορετικές γλώσσες.  

 

2.5 Λειτουργική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας 

(TTS)  

Η διαδικασία εκφώνησης ομιλίας από ένα Σύστημα TTS περιλαμβάνει μία μονάδα 

Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP), ικανή να παράγει μία φωνητική μεταγραφή 

(phonetic transcription) του κειμένου που διαβάζεται με τον επιθυμητό τονισμό και 

ρυθμό (προσωδία) και μία μονάδα Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (Digital Signal 

Processing) η οποία μετατρέπει την συμβολική πληροφορία που λαμβάνει σε 

ομιλία. (XENOFON PAPADOPOULOS & ILIAS SPAIS) 
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Εικόνα 2. Γενική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας (TTS). 

Στην Εικόνα 2 αναπαρίσταται μία λειτουργική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης 

Ομιλίας (TTS).  Η μονάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) αποτελείται από:  

Προεπεξεργασία Κειμένου 

Μεταγραφή γραφήματων σε φωνήματα 

Φυσική προσωδία 

Ο προεπεξεργαστής κειμένου επεκτείνει τις συντομογραφίες και τους αριθμούς, και 

επεξηγεί την σημασιολογία της πρότασης, ώστε να παρέχεται κανονικοποιημένη 

μορφή του κειμένου εισόδου. Η μεταγραφή των γραφημάτων σε φωνήματα απαιτεί 

γλωσσολογικούς κανόνες προκειμένου να παράγει μία ακολουθία φωνημάτων από 

το κείμενο και το μοντέλο προσωδίας παράγει τη θεμελιώδη συχνότητα (pitch) και 

την διάρκεια για κάθε ένα από αυτά τα φωνήματα. 

Αυτά τα φωνήματα έπειτα περνάνε στην μηχανή Εκφώνησης Ομιλίας που είναι το 

βασικό συστατικό της μονάδας Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (DSP). Τελικά, η 

μηχανή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο επιλογής φωνημάτων, ο οποίος προσπαθεί 

να επιλέψει τα κατάλληλα τμήματα της ομιλίας από την βάση δεδομένων της 

ηχογραφημένης φωνής και να τα συνδέσει προκειμένου να παράγει ένα νέο 

ομιλούμενο κείμενο. 
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2.6 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 

Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural language processing (NLP)) είναι ένα 

πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών και της γλωσσολογίας που ασχολείται με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπολογιστών και της ανθρώπινης (φυσικής) γλώσσας. 

Ξεκίνησε ως κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρητικά, η επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό τρόπο αλληλεπίδρασης ανθρώπου-

υπολογιστή. Η κατανόηση Φυσικής Γλώσσας μερικές φορές αναφέρεται ως AI-

complete πρόβλημα, επειδή φαίνεται να απαιτείται εκτεταμένη γνώση για τον έξω 

κόσμο αλλά και ικανότητα χειρισμού του. Το αν η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 

και η Υπολογιστική Γλωσσολογία (computational linguistics) είναι διακριτές μεταξύ 

τους ή ταυτίζονται είναι θέμα προοπτικής. Ο Οργανισμός για την  Υπολογιστική 

Γλωσσολογία (Association for Computational Linguistics) ορίζει ότι το δεύτερο 

εστιάζει στις θεωρητικές πτυχές των NLP. Ενώ από την άλλη μεριά το ανοιχτού-

τύπου περιοδικό «Computational Linguistics» περιγράφει τον εαυτό του σαν το 

μακροβιότερο περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στο σχεδιασμό και την ανάλυση 

των συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι NLP 

στηρίζονται στην μηχανική μάθηση(machine learning) και ειδικά στην στατιστική 

μηχανική μάθηση. Η έρευνα για τους σύγχρονους στατιστικούς αλγορίθμους  

Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας απαιτούν την κατανόηση ενός αριθμού 

διαφορετικών πεδίων συμπεραλαμβανομένων της γλωσσολογίας, της επιστήμης 

των υπολογιστών και της στατιστικής.  

Όπως περιγράφεται παραπάνω οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Επεξεργασία 

Φυσικής Γλώσσας χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικές μάθησης. Το παράδειγμα της 

μηχανικής μάθησης είναι διαφορετικό από άλλες μεθόδους επεξεργασίας φυσικής 

γλώσσας. Προγενέστερες υλοποιήσεις επεξεργασίας γλώσσας περιλάμβαναν την 

άμεση κωδικοποίηση με το χέρι μεγάλων συνόλων κανόνων. Το παράδειγμα της 

μηχανικής μάθησης αντίθετα χρησιμοποιεί γενικούς αλγορίθμους μάθησης –ακόμα 

και μη-στατιστικούς- για να διδαχθεί αυτόματα αυτούς τους κανόνες μέσω της 

ανάλυσης μεγάλων σωμάτων κειμένων (corpora) από τυπικά παραδείγματα του 

πραγματικού κόσμου. Ένα σώμα κειμένων (corpus) είναι ένα σύνολο εγγράφων που 

έχουν επισημανθεί με το χέρι με τις σωστές τιμές που πρέπει να μάθει το σύστημα. 

2.6.1  Ανάλυση των βασικών συστατικών της Επεξεργασίας 

Φυσικής Γλώσσας 

Προεπεξεργασία Κειμένου 

Ένας γενικού σκοπού συνθέτης ομιλίας δεν έχει κανέναν έλεγχο για τον τύπο, το 

περιεχόμενο ή την ποιότητα του κειμένου που πρέπει να συνθέσει. Το κείμενο 

μπορεί να περιέχει συντακτικά λάθη, έλλειψη σημείων στίξης ή να περιέχει ξένες 

λέξεις. Μπορεί να περιλαμβάνει επίσης αριθμητικές τιμές, συντομογραφίες ή 
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ακρωνύμια που πρέπει να επεκταθούν στην κανονικοποιημένη τους μορφή πριν την 

απόδοσή τους από το σύστημα. Επειδή όμως ένας συνθέτης πρέπει να παράγει 

ομιλία για οποιοδήποτε κείμενο εισόδου, η διαδιακασία της προεπεξεργασίας και 

του φιλτραρίσματος του κειμένου ,πρίν την πραγματική σύνθεση ομιλίας, είναι 

απαραίτητη. Αυτή η διαδικασία της κανονοκοποίησης του κειμένου όμως εξαρτάται 

από την γλώσσα, παρόλο που κάποια είδους προβλήματα έχουν κοινή στρατηγική 

επίλυσης ανεξαρτήτως της γλώσσας, απαιτείται ένας ειδικός χειρισμός που 

εξαρτάται από τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της εκάστοτε γλώσσας. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις η κανονικοποίηση του κειμένου 

μπορεί να παράγει διαφορετικές , ισοδύναμες όμως, εξόδους. Για παράδειγμα ένα 

τηλεφωνικός αιθμός διαβάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα  με 

τις προτιμήσεις του ομιλιτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται να 

χρησιμοποιείται μία μορφή έγκυρης κανονικοποιημένης εξόδου. 

Το μείζον πρόβλημα στον χειρισμό των ελληνικών κειμένων προκύτει κατά την 

αναδίπλωση των συντομογραφιών των λέξεων που κλείνονται. Ένα τυπικό 

παράδειγμα αυτού του προβλήματος: το νούμερο 21 ανάλογα με την φράση μέσα 

στην οποία διαβάζεται αναλύεται σε διαφορετικές λέξεις όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Παράδειγμα επέκτασης στην λεξικογραφική μορφή του αριθμού 21 για 

δύο διαφορετικές φράσεις. 

Στην δεύτερη περίπτωση του παραδείγματος, είναι σχετικά εύκολο να μαντέψουμε 

το γένος του αριθμού, αφού ακολουθείται από το άρθρο «των» που υποδηλώνει 

αρσενικό γένος και πληθυντικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως και 

στην πρώτη περίπτωση. Μία ολοκληρωμένη λύση σε αυτό το πρόβλημα απαιτεί την 

ανάπτυξη ενός γραμματικού αναλυτή που θα επισημαίνει κάθε λεξη μέσα στην 

πρόταση με τους γραμματικούς της κανόνες. Ελλείψη όμως ενός ολοκληρωμένου 

αναλυτή, ένας απλός tokenizer και ένας parser μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μαντέψουν τις γραμματικές ιδιότητες κάθε λέξης με σχετικά υψηλή ευστοχία. 

 Η κλίση των ελληνικών λέξεων κάνει την επέκταση των συντομογραφιών ένα 

δυσεπίλυτο πρόβλημα. Παρόλο που είναι εύκολο να εντοπίσεις μία συντομογραφία 
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μέσα σε ένα κείμενο, το να αναγνωρίσεις ποιά είναι ακριβώς η λέξη που 

αντιπροσωπεύει απαιτεί την γραμματική ανάλυση της πρότασης. Για παράδειγμα, η 

συντομογραφία «κ.» χρησιμοποιείται και για τις «Κυρίες» και για τους «Κυρίους». 

Και μάλιστα η δυσκολίες δεν σταματούν εκεί, αφού η επεκταμένη μορφή της 

συντομογραφίας αλλάζει κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν το «κ.» αναπαριστά 

την λέξη «Κύριος», αν μέσα στην πρόταση προηγείται το άρθρο «του» πρέπει να 

διαβαστεί  «του Κυρίου» ενώ αν προηγείται το άρθρο «τον» θα πρέπει να διαβαστεί 

«τον Κύριο». Όπως προαναφέρθηκε μία μέθοδος για να εντοπίζει τους 

γραμματικούς κανόνες κάθε λέξης στην πρόταση είναι απαραίτητη. Αφού οι 

ιδιότητες είναι γνωστές, η κανονικοποίηση μπορεί να προκύψει μέσω της χρήσης 

ενός λεξικού συντομογραφιών. 

 Η επέκταση των ακρωνυμίων είναι σχεδόν ίδια με αυτή των συντομογραφιών. 

Υπάρχει όμως μία εξαίρεση: σε μερικές περιπτώσεις είναι προτιμότερο ένα 

ακρωνύμιο να μην επεκταθεί καθόλου και να διαβαστεί σαν ακρωνύμιο. Για 

παράδειγμα είναι προτιμότερο ο συνθέτης να διαβάσει το ακρωνύνιο «Η.Π.Α.» στην 

συντμημένη του μορφή παρά σαν «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Σε τέτοιες 

περιπτώσεις καμία γραμματική ανάλυση δεν είναι απαραίτητη, αφού τα ακρωνύμια 

ποτέ δεν κλείνονται στα ελληνικά. 

Πέρα από το τυπικό πρόβλημα των γραμματικών ιδιοτήτων μίας λέξης, η 

κανονικοποίηση των αριθμών παρουσιάζει μία ακόμα δυσκολία: τον εντιπισμό του 

τύπου του αριθμού. Για παράδειγμα, «14:47» υποδηλώνει την ώρα, ενώ «(+30) 

2310 904863» είναι ένας τηλεφωνικός αριθμός και «(3+10)» είναι μία απλή 

μαθηματική πράξη. Προφανώς διαφορετικοί κανόνες κανονικοποίησης 

εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Ένας λεξικολογικός αναλυτής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εντοπίζει τον σωστό τύπο του αριθμού με υψηλή ευστοχία. 

Για περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις όμως, απαιτούνται ακόμα πιο εξελιγμένα 

μέσα ανάλυσης κειμένου. Για παράδειγμα, ακόμα  κι αν είναι δυνατόν να εντοπιστεί 

από τον αναλυτή κειμένου ότι η έκφραση «10/2» είναι ημερομηνία και όχι η 

μαθηματική πράξη της διαίρεσης, θα χρειαστεί επιπλέον πληροφορία για να 

καθορίσει αν πρόκειται για την «2α Οκτωβρίου» ή για την «10η Φεβρουαρίου». 

 

Μεταγραφή γραφήματων σε φωνήματα (Transcription) 

Η μετατροπή του γραπτού λόγου σε μία αλληλουχία φωνημάτων, είναι ένα 

θεμελιώδες βήμα στην διαδικασία Εκφώνησης Ομιλίας από Η/Υ. Η υλοποίηση 

αυτής της μετατροπής εξαρτάται από την γλώσσα, η προσέγγιση που θα 

ακολουθηθεί εξαρτάται από την γλωσσολογική δομή κάθε γλώσσας. Οπότε είναι 

απαραίτητο να εξεταστεί η δομή και να εντοπιστούν οι κανόνες που διέπουν την 
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μεταγραφή (transcription) των γραφημάτων σε φωνήματα για την εκάστοτε 

γλώσσα. Μία μελέτη της Ελληνικής γλώσσας δείχνει ότι η φωνητική αναπαράσταση 

μίας λέξης δεν είναι μία απόλυτα ντετερμινιστική διαδικασία, και παρόλο που 

υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν την μετατροπή μίας φωνητικής μονάδας  

(phone), στο αντίστοιχο φώνημα (phoneme), υπάρχουν και πάλι μερικές 

αναπόφευκτες εξεραίσεις στην διαδικασία. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την 

ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα τα τελευταία 40 χρόνια: καθώς 

τα τονικά σημεία στίξεις που χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώσουν την προφορά 

μίας λέξης βαθμιαία εξαφανίστηκαν από τον γραπτό λόγο, η προφορά μίας λέξης 

δεν μπορεί πλέον να εξαχθεί κατευθείαν από την γραπτή της εκδοχή. Παρά το 

γεγονός αυτό, κάποιος μπορεί να μελετήσει την γλωσσολογική δομή της γλώσσας 

για να εξάγει ένα σύνολο κανόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

σχετικά αποτελεσματική σύνθεση (phonetize)  ελληνικών κειμένων από ένα 

Σύστημα Εκφώνησης Ομιλίας. Το φωνητικό λεξικό που δημιουργείται από αυτήν την 

διαδικασία μπορεί μετά να βελτιστοποιηθεί χειροκίνητα, προκειμένου να αυξηθεί η 

ποιότητα της μετατροπής (transcription) και να πλησιάζει την ποιότητα άλλων 

υψηλής ποιότητας Συστημάτων. 

 Παρακάτω θα περιγράψουμε αυτούς τους κανόνες και θα δώσουμε μερικά 

παραδείγματα φωνητικής αναπαράστασης ελληνικών λέξεων. Το πρότυπο 

φωνητικής αναπαράστασης είναι το πρότυπο SAMPA που χρησιμοποιήθηκε και για 

τις άλλες γλώσσες που είναι συμβατές με το MARY, και αυτός είναι άλλωστε και ο 

λόγος της επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου αναπαράστασης.  

Κάθε φώνημα στην Ελληνική γλώσσα αποτελείται είτε από ένα μοναδικό γράμμα, 

είτε δύο γράμματα μαζί (δίφωνα-diphones). Επειδή όλοι οι κανόνες μεταγραφής 

(transcription) εφαρμόζονται σε φωνήματα αντί για γράμματα, το πρώτο βήμα είναι 

να χωρίσουμε την κάθε λέξη σε μία αλληλουχία φωνημάτων. Αυτή είναι μία καθαρά 

ντετερμινιστική διαδικασία που μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί.  

Κατά τη διάρκεια την διαδικασίας μετατροπής των ελληνικών κειμένων, κάθε 

φωνητική μονάδα σε μία λέξη είτε μετατρεπόταν σε ένα φώνημα, ή σιγούσε, ή 

εξαφανιζόταν εντελώς από την προφορά της λέξης.  

Μετά από σχετική μελέτη ταξινομήθηκαν όλες οι φωνητικές μονάδες σε κατηγορίες. 

  

Φυσική Προσωδία 

Στον τομέα της σύνθεσης ομιλίας η προσωδιακή δομή της ομιλίας είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα. Τα Συστήματα Εκφώνησης Ομιλίας (TTS) υποφέρουν κατά κάποιον 

τρόπο  από α-φυσικότητα. Ακόμα και μετά την μεγάλη έρευνα που έχει προηγηθεί 
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στον χώρο τα τελευταία χρόνια, η κακή ταξινόμηση στην προσωδιακή ιεραρχία 

φαίνεται να προκαλεί ένα σωρό συγκεκριμένα προβλήματα.  

Στην συνθετική ομιλία, η ένταση, η έμφαση (emphasis) και οι αλλαγές στην 

θεμελιώδη συχνότητα (pitch) είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωδίας. 

Πολλές από τις διαφορές μεταξύ της ανθρώπινης και της συνθετικής ομιλίας 

οφείλονται στο γεγονός ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να 

αναπαρασταθούν. Η θεμελιώδης συχνότητα F0 (pitch) είναι το χαρακτηριστικό της 

προσωδίας που πρέπει να προβλευθεί από  ένα Σύστημα Εκφώνησης Ομιλίας 

προκειμένου η σύνθεση να κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Η κύρια διεργασία σε 

αυτή τη διαδικασία είναι να τμηματοποιηθεί η αλληλουχία των συλλαβών σε 

κατάλληλες μονάδες και μετά να οργανωθούν σε σωστά επίπεδα θεμελιώδους 

συχνότητας βασισμένα στην ανάλυση του κειμένου. 

 

 

 

Επισήμανση Μέρους-Του-Λόγου (Part-of-Speech Tagging)   

Δημιουργεί και ταξινομεί τις λέξεις σε κλάσσεις ανάλογα με το Μέρος-Του-Λόγου 

που είναι  . Έτσι αυτή η διαδικασία συμπληρώνει την Κανονικοποίηση Κειμένου. Οι 

επισημαντές  Μέρος-Του-Λόγου (Part-Of-Speech taggers) έχουν να αντιμετωπίσουν 

άγνωστες λέξεις και λέξεις με διφορούμενη ετικέτα Μέρος-Του-Λόγου (POS tag), 

όπως ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα λόγω της όμοιας δομής τους μέσα στην 

πρόταση. (Trilla, 2009) Για παράδειγμα, η χρήση μίας μετοχής ως επιθέτου για ένα 

ουσιαστικό σε μία πρόταση.  
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3.  Σπονδυλωτή Αρχιτεκτονική για έρευνα στην 

σύνθεση ομιλίας 
 

3.1 Εισαγωγή (Overview-MARY Text-To-Speech) 
Το Open MARY (Modular Architecture for Research on speech sYnthesis ) όπως 

προκύπτει κι από την ονομασία του είναι μία Σπονδυλωτή Αρχιτεκτονική για την 

Έρευνα στην Σύνθεση Ομιλίας. Τα εργαλεία που διαθέτει χωρίζονται στις εξής 

υποκατηγορίες της Σύνθεσης Ομιλίας:  

Την Κανονικοποίηση κειμένου (ή προεπεξεργασία κειμένου) 

Η προεπεξεργασία ή κανονικοποίηση κειμένου περιλαμβάνει εργαλεία για την 

επέκταση των συντομογραφιών και των αριθμών και τον tokenizer. Παράλληλα μία 

υποτυπώδης εσωτερική δομή XML  χτίζεται γύρω από το κείμενο εισόδου , και 

σταδιακά οποιοδήποτε κείμενο εισόδου μεταφράζεται σε μία standar μορφή, που 

χρειάζεται για να διαβάζεται από συστήματα ομιλίας.  

Την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP), και συγκεκριμένα στην γλωσσολογική 

ανάλυση και σήμανση. 

Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των 

δεδομένων ομιλίας που μπορούν να προκύψουν από το γραπτό κείμενο εισόδου, 

και τον εντοπισμό των σημείων στίξης. Στο πρώτο βήμα της ΕΦΓ, πραγματοποιείται 

η επισήμανση Μέρος-Του-Λόγου για κάθε λέξη και κατάτμησή της. Στη συνέχεια, 

μια αναζήτηση λεξικού γίνεται στο λεξικό προφοράς, τα άγνωστα στοιχεία 

αποσυντίθενται μορφολογικά και φωνητικοποιούνται με κανόνες γραφήματος σε 

φώνημα (γράμμα-σε-ήχο—letter-to-sound). Ανεξάρτητα από την αναζήτηση 

λεξικού, τα σύμβολα για τον τονισμό και τη δομή της πρότασης αποδίδονται από 

κανόνες με την χρήση των σημείων στίξης, την πληροφορία από την επισήμανση 

Μέρος-Του-Λόγου, και την τοπική συντακτική πληροφορία που προκύπτει από τον 

chunker. Τελικά εφαρμόζονται μετα-λεξικοί φωνολογικοί κανόνες τροποποιώντας 

τα σύμβολα των φωνητικών μονάδων και τα σημεία τονισμού σύμφωνα με το 

πλαίσιό τους. 

Η ανάλυση ΕΦΓ είναι οργανωμένη με έναν σπονδυλωτό τρόπο, περιέχοντας τα 

ακόλουθα εργαλεία 

Τον Επισημαντή Μέρους-Του-Λόγου (part of speech tagger) 

Τον Κατατμητή (Chunker) που κάνει μερική συντακτική ανάλυση 
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Επισημαντής τονισμού 

Μετα-λεξικούς φωνολογικούς κανόνες 

Τον Μετατροπέα γραφήματος σε φώνημα που χρησιμοποιεί 

Ένα λεξικό για τα γνωστά στοιχεία 

Κανόνες που χρησιμοποιούν μορφολογική ανάλυση για τα άγνωστα στοιχεία 

Κανόνες συλλαβισμού, φωνολογικούς και έντασης της λέξης(word stress) 

Μετά την ανάλυση ΕΦΓ του κειμένου εισόδου προκύπτει σαν έξοδος ένα XML 

αρχείο με ακόλουθη μορφή πλούσιο σε δεδομένα: 

 

 

 

Τον Υπολογισμό των Ακουστικών Παραμέτρων, που μετατρέπει την γλωσσολογική 

επισημασμένη δομή σε έναν πίνακα  που περιέχει μόνο τις φυσικά σχετιζόμενες 

παραμέτρους. 

Αυτή η πλούσια σε δεδομένα είσοδος που προκύπτει από την ΕΦΓ μετατρέπεται σε 

ένα αρχείο ακουστικών παραμέτρων, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο για την διάρκεια 

(επονομαζόμενο Klatt Rules) και τον τονισμό. 

Η έξοδος που προκύπτει είναι ένα αρχείο παραμέτρων που χρησιμοποιείται με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο από πολλά συστήματα σύνθεσης ομιλίας. Σαν έναν τύπο 

κυματοειδούς συνθέτη, χρησιμοποιείται σύστημα σύνθεσης MBROLA, οπότε η 

μορφή που αρχείο παραμέτρων που παράγεται είναι συμβατή με αυτή του 

MBROLA. Κάθε φωνητικό σύμβολο αποδίδεται σε διάρκεια σε χιλιοστά του 

δευτερολέπτου, και σε μερικά αποδίδεται άλλο ένα ζεύγος τιμής 
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(χρόνος,συχνότητα), όπου ο χρόνος είναι το ποσοστό της διάρκειας της φωνητικής 

μονάδας και συχνότητα μετρημένη σε Hz. 

 

 

 

Και την Σύνθεση, που μετατρέπει τον πίνακα των παραμέτρων σε ένα αρχείο ήχου.  

Ο συνθέτης ήχου παράγει ένα αρχείο ήχου από την αλφαριθμητική έκδοση του 

φωνήματος. Μπορούν να παραχθούν πολλές μορφές του ηχητικού αρχείου 

συμπεραλαμβανομένων και 16bit wav, aiff , au και mp3. 

 

 

 

3.2 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχιτεκτονική διάταξη της πορείας των 

διεργασιών που επιτελούνται προκειμένου να παραχθεί ομιλία στο MARY και είναι 

ίδιο για όλες τις γλώσσες. Παρακάτω γίνεται επεξήγηση όλης της διαδικασίας και 

των όρων που αναφέρονται. 
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Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική του Συστήματος MARY. Architecture Walkthrough — MARY 

Text-to-Speech(n.d.).[14] 

Plain text (Απλό Κείμενο) 

Το απλό κείμενο είναι η πιο βασική και μάλλον ή πιο κοινή μορφή εισόδου.Τίποτα 

δεν είναι γνωστό ούτε για την δομή ούτε για την σημασιολογία του. Το κείμενο 

εισόδου ενσωματώνεται σε ένα αρχείο της μορφής MaryXML για την περαιτέρω 

επεξεργασία του.  
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SABLE-annotated text  

 Η SABLE είναι μία γλώσσα σήμανσης (markup language) για τον σχολιασμό 

κειμένων από την σκοπιά της σύνθεσης ομιλίας, που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 

1990.  

Οι γλώσσες σήμανσης για την σύνθεση ομιλίας είναι χρήσιμες για να παρέχουν 

πληροφορία για την δομή ενός κειμένου, την σημασία των αριθμών, ή την σημασία 

των λέξεων, έτσι ώστε αυτή η πληροφορία να μπορεί να εκφραστεί κατάλληλα στην 

ομιλία (όπως οι παύσεις στα κατάλληλα σημεία, η ανάγνωση τηλεφωνικών 

αριθμών, ή η έμφαση στις λέξεις που χρειάζεται).  Τέτοιου είδους πληροφορία 

μπορεί να παραχθεί από έναν άνθρωπο, ή πιθανότερα από άλλες μονάδες 

επεξεργασίας όπως οι παραγωγοί φυσικής γλώσσας (natural language generators),  

οι επεξεργαστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή οι αναγνώστες HTML. 

SSML-annotated text 

Η SSML είναι μία ακόμα γλώσσα σήμανσης για τον σχολιασμό κειμένων από την 

σκοπιά της σύνθεσης ομιλίας, που προτάθηκε από το W3C σαν πρότυπο. 

SABLE parser (Αναλυτής SABLE) 

Επειδή και η SABLE και η MaryXML είναι γλώσσες σήμανσης της μορφής XML, ένα 

XSLT Stylesheet Transformation χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τα αρχεία της 

μορφής SABLE στην δομή MaryXML.   

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου βρίσκεται στο γεγονός ότι προκειμένου να 

αναλυθεί μια διαφορετική γλώσσα σήμανσης, το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι 

να γραφεί ένα νέο stylesheet για την μετάφραση σε MaryXML. 

SSML parser (Αναλυτής SSML) 

Ακριβώς όπως και στην περίπτωση της SABLE γλώσσα σήμανσης για την μετατροπή 

της SSML γλώσσας στην μορφή MaryXML χρησιμοποιείται απλώς ένα αρχείο 

μετατροπής XSLT stylesheet. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται με έναν πολύ απλό 

τρόπο η ικανότητα του συστήματος να διαβάζει διαφορετικών XML  γλωσσών 

αρχεία. 

 

MaryXML markup (Γλώσσα σήμανσης MaryXML) 

 Το MaryXML είναι μια εσωτερική, σχετικά χαμηλού επιπέδου γλώσσα σήμανσης 

που αντανακλά τις δυνατότητες διαμόρφωσης αυτού του συγκεκριμένου TΤS 

συστήματος. Η MaryXML βασίζεται στην XML. Ένα σχήμα MaryXML (MaryXML 
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Schema) τυπικά διευκρινίζει τη δομή ενός σωστού εγγράφου MaryXML. Αυτή η 

βασική δομή πρίν το tokenization, δεν απαιτείται να συμμορφωθεί με το MaryXML 

σχήμα. Όλα τα επόμενα ενδιάμεσα αποτελέσματα MaryXML (αποτελέσματα 

ενότητας) συμμορφώνονται στο σχήμα MaryXML. Μέσω των επόμενων ενοτήτων 

επεξεργασίας, η δομή MaryXML εμπλουτίζεται. Εάν μία ενότητα βρεί τον τύπο της 

πληροφορίας που πρέπει να προσθέσει δίνει προτεραιότητα σε αυτήν.  Αυτό 

σημαίνει ότι οι ενδείξεις που εκφράζονται στη σήμανση εισαγωγής (π.χ. SABLE, 

SSML) θεωρούνται ως συμπληρώματα στη text-to-speech ανάλυση των ενοτήτων 

της εισαγωγής. 

Αν για παράδειγμα, η ενότητα προσωδιακής ανάλυσης δεν παίρνει πληροφορία 

από την είσοδό της για τις θέσεις και τους τύπους προφοράς και των ορίων, θα 

χρησιμοποιήσει τους εξορισμού κανόνες για να τους ορίσει. Αν βρεί μερική 

πληροφορία από την είσοδό της, για παράδειγμα την τοποθεσία, αλλά όχι τον τύπο 

μίας προφοράς, θα εφαρμόσει κανόνες για να συμπληρώσει το κομμάτι της 

πληροφορίας που λείπει. 

 

Tokenizer module (Ενότητα Tokenizer) 

O Tokenizer τεμαχίζει το κείμενο σε tokens, για παράδειγμα λέξεις και σημεία 

στίξης. Χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων που καθορίζονται μέσω της ανάλυσης 

του σώματος των κειμένων της γλώσσας (corpus) για να επισημάνουν την έννοια 

των tokens βασισμένων στο περιβάλλον πλαίσιο. Κάθε token περικλείεται από μία 

ετικέτα (tag) MaryXML του τύπου <t>...</t> . Όλες οι τοπικές πληροφορίες για ένα 

token  που καθορίζονται από τα επόμενα βήματα επεξεργασίας προστίθενται στην 

ετικέτα του token (<t>) σαν ζεύγος ιδιότητας/αξίας. Επιπλέον, η στίξη 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει την έναρξη και το τέλος των προτάσεων που είναι 

χαρακτηρισμένες χρησιμοποιώντας την ετικέτα MaryXML <s>…< /s> που εσωκλείει 

μια πρόταση. 
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Text normalization module (Ενότητα κανονικοποίησης κειμένου) 

Στην ενότητα προεπεξεργασίας κειμένου, εκείνα τα tokens για τα οποία η 

προφορική μορφή δεν αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στη γραπτή μορφή 

αντικαθίστανται από μια πιό ευκολοπρόφερτη μορφή. 

Νούμερα 

Η προφορά των αριθμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σημασία τους. 

Διαφορετικοί τύποι αριθμών, όπως οι βασικοί και τακτικοί αριθμοί, τα ποσά 

νομίσματος, ή οι αριθμοί τηλεφώνου, πρέπει να προσδιοριστούν υπό αυτήν τη 

μορφή, είτε από τη σήμανση εισαγωγής είτε από το πλαίσιο, και να 

αντικατασταθούν από τις κατάλληλες συμβολικές σειρές. Ενώ η επέκταση των 

βασικών αριθμών είναι απλή διαδικασία, η επέκταση των τακτικών αριθμών 

δημιουργεί ενδιαφέροντα προβλήματα στα γερμανικά αλλά και στις υπόλοιπες 

γλώσσες, λόγω των κάμψεών τους. Από την μία, η επέκταση ενός τακτικού αριθμού 

εξαρτάται από το μέρος-του-λόγου (επίρρημα ή επίθετο) που αποτελεί στην 

πρόταση, αλλά από την άλλη, όταν πρόκειται για επίθετα, η κατάληξη τους 

εξαρτάται από το γένος και τον αριθμό (ενικός,πληθυντικός) της λέξης που 

προσδιορίζει και στην περίπτωση της ονοματικής φράσης που ο τακτικός αριθμός 

ανήκει. Στο στάδιο της προεπεξεργασίας, καμία τέτοιου είδους πληροφορία δεν 

είναι διαθέσιμη, έτσι ο τακτικός αριθμός είναι απλά χαρακτηρισμένος υπό αυτήν τη 

μορφή και δίνεται μία τυπική επέκταση. Για παράδειγμα, ο αριθμός «1», θα γινόταν 

«πρώτος» στην επιρρηματική θέση και «ένας» όταν θα συμμετείχε στην πρόταση 

ως επίθετο. Αυτή η ενότητα προσθέτει αυτήν την πληροφορία κατάληξης στην 

ετικέτα (tag) ενός αριθμού. Με βάση αυτήν την σήμανση, η κατάλληλη κατάληξη τα 

επιλεχτεί κατά τη διάρκεια της φωνιτικοποίησης (phonemisation). 

Συντμήσεις 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες συντομεύσεων και διαχωρίζονται: Σε αυτές που 

προφέρονται έτσι όπως είναι , όπως η «ΗΠΑ», και σε αυτές που χρειάζονται 

επέκταση. Η πρώτη κατηγορία προφέρεται σωστά με την χρήση κανόνων 

συλλαβισμού. 

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία διαβάζεται χρησιμοποιώντας έναν πίνακα 

επέκτασης, που περιέχει μία περιέχοντας μια γραφηματική και προαιρετικά 

φωνητική επέκταση. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ξένες συντμήσεις, 

όπως η λέξη «FBI» που προφέρεται με την αγγλική ορθογραφία «Ef-bi-‘ai». 

Μία κατηγορία συντμήσεων όπως η «κ.» προκαλεί αντίστοιχο πρόβλημα με αυτό 

που εμφανίζεται και στους αριθμούς ανάλογα με το τι μέρος-του-λόγου αποτελούν 

στην πρόταση. Μπορεί να είναι επίθετο και να εξαρτάται η κατάληξή του από την 
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λέξη που συνοδεύει, δηλαδή ανόλογα με το γένος ή τον αριθμό, η συντόμευση «κ.» 

θα μπορούσε να επεκταθεί σε «κύριος», «κυρία», «κύριοι», «κυρίες» κτλ. Αυτή η 

κατηγορία χαρακτηρίζεται ειδικά στον πίνακα επεκτάσεων και κατά συνέπεια στην 

σήμανση για την περαιτέρω επεξεργασία. 

 

Part-of-speech tagger and chunker (Επισημαντής Μέρος-Του-Λόγου και 

κατατμητής) 

Η επισήμανση Μέρος-Του-Λόγου εκτελείται με τον στατιστικό επισημαντή (tagger) 

TnT, που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Stuttgart-Tübingen Tagset (STTS), και 

εκπαιδεύεται με το σχολιασμένο χειροκίνητα σώμα κειμένων της εκάστοτε 

γλώσσας. Ένας αναλυτής κατάτμησης χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα όρια των 

ονοματικών φράσεων, των εμπρόθετων φράσεων και των φράσεων επιθέτου. 

Η πληροφορία της κατάτμησης και του Μέρους-Του-Λόγου προστίθεται στην 

ετικέτα <t> κάθε token.  

Για την πληροφορία κατάμτησης, αυτό δεν είναι πραγματικά μια πολύ 

ικανοποιητική λύση, αφού η τοπική συντακτική δομή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί 

ιδιοκτησία ενός μεμονομένου token. Εντούτοις, η λογικότερη αντιπροσώπευση της 

συντακτικής δομής ως δομή δέντρων XML θα συγκρουόταν ενδεχομένως με την 

προσωδιακή δομή, εξαιτίας του γεγονότος ότι η συντακτική και προσωδιακή δομή 

δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αφού η XML επιτρέπει 

μόνο μια κατάλληλη δομή δέντρων, χωρίς το πέρασμα των ακραίων περιπτώσεων, η 

μόνη εναλλακτική λύση φαίνεται να είναι να σταματηθεί η αντιπροσώπευση XML 

στην παρούσα περίπτωση. Για παράδειγμα μία αναπαράσταση διαγραμμάτος θα 

επέτρεπε μεγαλύτερη ευελιξία. Εντούτοις, η προς το παρόν χρησιμοποιημένη 

κωδικοποίηση με τη δομή XML που αντιπροσωπεύει την προσωδιακή δομή και τη 

συντακτική δομή να «ενθυλακώνεται» στις συμβολικές ετικέττες φαίνεται να είναι 

μια βιώσιμη λύση. 

 

Inflection endings (Καταλήξεις) 

 Αυτή η ενότητα εξετάζει τους αριθμούς και τις συντομεύσεις που έχουν 

χαρακτηριστεί κατά τη διάρκεια της προεπεξεργασίας όπως είδαμε προηγουμένως 

και απαιτούν ειδικό χειρισμό για τον εντοπισμό της κατάληξής τους. Η πληροφορία 

Μέρος-Του-Λόγου που προστίθενται από τον επισημαντή περιγράφουν πότε ένα 

token είναι επίρρημα ή επίθετο. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τα όρια των 
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ονοματικών φράσεων έχουν παρασχεθεί από τον chunker, που είναι παρόμοιες με 

τα επίθετα. 

Στο λεξικό, όλες οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται στις ονοματικές φράσεις 

(επίθετα και ουσιαστικά) σχολιάζονται με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών 

τους για την κατάληξη ανάλογα με τον πληθυντικό αριθμό(ενικός ή πληθυντικός) το 

γένος κλπ. 

Επιπλέον τα επιρρήματα χαρακτηρίζονται ως πεπερασμένα ή άπειρα. Αυτή η 

πληροφορία λαμβάνεται από τον μορφολογικό αναλυτή Mmorph. Όταν η ενότητα 

καταλήξεων βρίσκει έναν αριθμό ή μια σύντμηση που έχουν τον ρόλο επιθέτου στο 

λόγο, εκτελεί μια ενοποίηση των μορφολογικών μεταβλητών πέρα από τα γνωστά 

tokens, στην ονοματική φράση στην οποία ο αριθμός ή η σύντμηση ανήκει. Σε 

πολλές περιπτώσεις, αυτό επιτρέπει να καθορίσει τις κατάλληλες τιμές του γένους, 

του αριθμού και της περίπτωσης για τον τακτικό αριθμό ή τη σύντμηση και έτσι 

προστίθεται η σωστή κατάκηξη, στην επεκταθείσα μορφή. 

 

Lexicon (Λεξικό) 

Το λεξικό προφοράς είναι φτιαγμένο από το γερνανικό ερευνητικό κέντρο DFKI και 

περιέχει τη γραφηματική μορφή, μια φωνητική μεταγραφή, ένα πρόσθετο 

μαρκάρισμα για τα επίθετα, και κάποιες πληροφορίες κάταλήξεων. 

Δεδομένου ότι οι καταλήξεις των επιθέτων είναι αρκετά κανονικές στα γερμανικά, 

μόνο ο βασικός κορμός ενός επιθέτου περιλαμβάνεται στο λεξικό, ενώ όλες οι 

κλιμένες μορφές παράγονται από το πρόγραμμα συμβούλευσης λεξικών. 

Το λεξικό εκτελεί μια απλή αλλά και σύνθετη επεξεργασία. Εάν μια λέξη δεν 

βρίσκεται στο λεξικό αλλά είναι η αλληλουχία δύο ή περισσότερων καταχωρήσεων 

στο λεξικό, οι αντίστοιχες φθογγικές μορφές συνδέονται. Για όλα τα μέρη μιας 

σύνθετης λέξης εκτός από την πρώτη, αρχική λέξη η πίεση μειώνεται στη 

δευτεροβάθμια πίεση, δηλ. το πρώτο μέρος θεωρείται κυρίαρχο. 
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Letter-to-sound conversion (Μετατροπή Γράμματος-σε-Ήχο) 

Οι άγνωστες λέξεις που δεν μπορούν να φωνητικοποιηθούν με τη βοήθεια του 

λεξικού αναλύονται από έναν αλγόριθμο «μετατροπής γράμματος-σε-ήχο» ("letter-

to-sound conversion" algorithm). 

Οι κανόνες γράμματος-σε-ήχο είναι στατιστικά εκπαιδευμένοι στο λεξικό του MARY, 

από τον αλγόριθμο που προτείνεται από το Alan Black 

Ο συλλαβισμός (syllabification) των μεταγραφόμενων λέξεων είναι βασισμένο στις 

τυποποιημένες φωνολογικές αρχές όπως η ιεραρχία ηχηρότητας των φωνημάτων, 

της αρχής maximal onset, της υποχρεωτικής αρχής coda και των φωνητικών 

περιορισμών για τη γερμανική γλώσσα. 

Στο τέλος, ένας αλγόριθμος ανάθεσης πίεσης λέξης (word stress assignment 

algorithm) αποφασίζει ποια συλλαβή παίρνει την αρχική λεξικολογική πίεση. Καμία 

βασισμένη σε κανόνες δευτεροβάθμια ανάθεση πίεσης δεν προσπαθείται προς το 

παρών. 

Phonemisation output 

Η έξοδος του στοιχείου φωνητικοποίησης περιλαμβάνει την φωνητική μετατροπή 

(με την χρήση του προτύπου SAMPA για τα Γερμανικά) για κάθε token, όπως και την 

πηγή αυτής της μετατροπής (απλή συμβούλευση λεξικών, συμβούλευση λεξικών με 

σύνθετη ανάλυση, κανόνες «μετατροπής γράμματος-σε-ήχο» , κ.λπ.) 

Prosody module (Ενότητα Προσωδίας) 

Η προσωδία μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο GToBI, μία 

προσαρμογή του ToBI ("Tones and Break Indices") για την Γερμανική γλώσσα. Ο ΤοΒΙ 

περιγράφει τον τονισμό από την σκοπιά των σημείων  θεμελιώδους συχνότητας (F0) 

, που διακρίνουν μεταξύ των εμφάσεων που συνδέονται με τις προεξέχουσες λέξεις 

και των τόνων ορίου που συνδέονται με το τέλος μιας φράσης. Το μέγεθος μίας 

κατάμτησης φράσης κωδικοποιείται με δείκτες κατάτμησης. Στο MARY οι δείκτες 

κατάτμησης που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: "2" είναι μία πιθανή θέση 

ορίου (που η δύναμη «επιταχύνει» και πραγματοποιείται έτσι με κάποια 

φωνολογική διαδικασία αργότερα), "3" δείχνει ένα ενδιάμεσο σπάσιμο φράσης, "4" 

χρησιμοποιείται για τα δια--αποφθεγματικά σπασίματα φράσης, και οι δείκτες "5" 

και "6" αντιπροσωπεύουν τα όρια του τέλους της πρότασης και του τέλους της 

παραγράφου αντίστοιχα. 
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Οι κανόνες της ενότητας της προσωδίας διέπουν τους συμβολισμούς του GToBI. Σε 

επόμενο βήμα (δες Υπολογισμός Ακουστικών Παραμέτρων), αυτοί μεταφράζονται 

σε διακριτές F0 συχνότητες και διάρκειες παύσεων. 

Οι κανόνες προσωδίας παρήχθησαν μέσω της ανάλυσης σωμάτων κειμένων 

(Corpus)  και είναι συνήθως βασισμένοι στο μέρος του λόγου και τις πληροφορίες 

στίξης. Κάποια μέρη του λόγου, όπως τα ουσιαστικά και τα επίθετα, πάντα 

παίρνουν μία έμφαση. Τα άλλα μέρη του λόγου ιεραρχούνται (κατά προσέγγιση: 

πλήρη ρήματα  > ρήματα  > επιρρήματα) , σύμφωνα με την έμφαση που τους 

δίνεται. Αυτή η ταξινόμηση χρησιμοποιείται όπου οι υποχρεωτικοί κανόνες 

ανάθεσης δεν τοποθετούν καμία έμφαση μέσα σε κάποια ενδιάμεση φράση. 

Σύμφωνα με την αρχή GToBI, κάθε ενδιάμεση φράση πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον μια έμφαση pitch. Σε αυτή την περίπτωση, το σημείο σε εκείνη την 

ενδιάμεση φράση με την υψηλότερη ταξινόμηση σύμφωνα με το μέρος-του-λόγου 

που ανήκει παίρνει αυτήν την έμφαση. 

Μετά τον καθορισμό της θέσης των προσοδιακών ορίων και των εμφάσεων (pitch 

accents), οι πραγματικοί τόνοι ορίζονται σύμφωνα με τον τύπο της πρότασης 

(δηλωτική,ερωτηματική,ερωτηματική τύπου «Ναι-Όχι» και επιφωνηματική). Για 

κάθε τύπο πρότασης ορίζονται  οι τόνοι έμφασης, οι ενδιάμεσοι τόνοι ορίου 

φράσης τόνων και προσωδίας ορίου φράσης. Ο τελευταίος τόνος έμφασης φράσης 

και προσωδίας σε μια πρόταση είναι συνήθως διαφορετικός από τους υπόλοιπους. 

Post lexical phonological rules module (Μονάδα Μετα-Λεξικών φωνολογικών 

κανόνων) 

Αφού μεταγραφούν οι λέξεις σε μια τυποποιημένη φθογγική σειρά 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων των συλλαβών και της λεξικολογικής πίεσης από 

τη  μία, και τις ετικέτες προσωδίας για τις εμφάσεις pitch και τα προσωδιακά όρια 

φράσης από την άλλη, η προκύπτουσα φωνολογική αναπαράσταση μπορεί να 

αναδομηθεί από ένα σύνολο φωνολογικών κανόνων. Αυτοί οι κανόνες λειτουργούν 

βάσει του γενικότερου πλαισίου των φωνολογικών πληροφοριών όπως η τονική 

έμφαση (pitch assent), η λεξικολογική πίεση(word stress), η φραστική περιοχή ή, 

προαιρετικά, η ζητούμενη αρθρωτική ακρίβεια. Οι τμηματοποιημένοι κανόνες 

μπορούν να εφαρμοστούν στις καταλήξεις, η οπίσθια αφομοίωση της θέσης 

αρθρώσεων για τα ρινικά σύμφωνα  και η εισαγωγή των γλωττιδικών στάσεων πριν 

από τα φωνήεντα των επιτονισμένων συλλαβών. Εντούτοις, στην ομιλία με δίφωνα 

τέτοιες μειώσεις περιορίζουν την σαφήνεια κι έτσι απενεργοποιούνται εξ’ορισμού. 
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Linguistically maximally rich MaryXML structure (Εμπλουτισμός της γλωσσικής 

δομής του MaryXML) 

Η έξοδος της μονάδας Μετα-Λεξικών φωνολογικών κανόνων είναι ένα 

εμπλουτισμένο γλωσσολογικά MaryXML αρχείο, που περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που προστέθηκαν στη δομή του από όλες τις προηγούμενες μονάδες. 

 

Calculation of acoustic parameters module (Μονάδα υπολογισμού των 

ακουστικών παραμέτρων) 

Αυτή η μονάδα εκτελεί την μετατροπή από το συμβολικό στο φυσικό επίπεδο. Η 

δομή MaryXML ερμηνεύεται από τους κανόνες διάρκειας και τους κανόνες GToBI. 

Οι κανόνες διάρκειας είναι μία έκδοση από τους κανόνες Klatt που δημιουργήθηκαν 

για την γερμανική γλώσσα, εφαρμόζοντας τις παραμέτρους των κανόνων από τα 

δεδομένα του Kiel Corpus. Για την αναπαράσταση των τόνων GToBI χρησιμοποιείται 

ένα σύνολο σημείων στόχων για κάθε σύμβολο τόνου. Αυτοί οι στόχοι 

τοποθετούνται, στο χρονικό άξονα, σε συνάρτηση με τον πυρήνα της συλλαβής που 

σχετίζονται, και στον άξονα συχνότητας, τοποθετούνται σε σχέση με ένα φθίνων 

ζευγάρι τιμών (topline,baseline) που αντιπροσωπεύουν την υψηλότερη και 

χαμηλότερη πιθανή συχνότητα σε μια δεδομένη στιγμή. Γεγονός είναι ότι αυτές οι 

γραμμές έχουν φθίνουσα κλίση για τα αποτελέσματα απόκλισης, π.χ. το συνολικό 

F0 επίπεδο είναι υψηλότερο στην αρχή μίας φράσης απ'ό, τι κοντά στο τέλος. 

Προφανώς, οι πραγματικές τιμές συχνότητας του topline και της βασικής baseline 

πρέπει να τεθούν κατάλληλα για τη φωνή που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

σύνθεσης, και ιδιαίτερα σύμφωνα με το φύλο του ομιλητή. 

Phone segment and acoustic parameter list: MBROLA input (Τμηματοποίηση 

φωνήματος και κατάλογος ακουστικών παραμέτρων: Είσοδος MBROLA) 

Η έξοδος που παράγεται από τον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων είναι 

ένα «εμπλουτισμένο σε δεδομένα» αρχείο της μορφής MaryXML, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στην εξαγωγή των χρονικών πληροφοριών για τον 

συγχρονισμό της ομιλίας με γραφικές αναπαραστάσεις ομιλούντων πρακτόρων 

(conversational agents). Η δομή επίσης μπορεί να μειωθεί στην απλούστερη 

εισαγωγή συνθετών, για παράδειγμα, μία λίστα που περιέχει τα μεμονομένα 

τμήματα με τις διάρκειές τους καθώς και τις τιμές F0, ένα σχήμα συμβατό με τα 

.pho αρχεία εισαγωγής MBROLA. 
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Synthesis module (Μονάδας Σύνθεσης) 

Μεταξύ άλλων, ο MBROLA χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της άρθρωσης 

βασισμένης στην έξοδο της προηγούμενης ενότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορα σύνολα διφώνων για διάφορες ανδρικές και θηλυκές φωνές. Το MARY 

επίσης περιέχει τον κώδικα για την παραγωγή φωνής βασισμένη στον αλγόριθμο 

επιλογής μονάδων (unit selection), από το σύστημα ανοιχτού κώδικα FreeTTS. 

 

 

 

Sound output (Έξοδος ήχου) 

Ο ήχος που παράγεται σαν έξοδος μπορεί να παραχθεί σε διαφορετικά audio 

formats, συμπεριλαμβανομένων των 16-bit wav, aiff, au και mp3.  

 

 

3.3 Κατασκευή φωνής με την χρήση HMM 

3.3.1 Εισαγωγή στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα(HMM) 

Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Montels - HMM) είναι ένα 

πανίσχυρο στατιστικό εργαλείο για την μοντελοποίηση των παραγωγικών 

ακολουθιών που μπορούν να χαρακτηριστούν από μία ελλοχεύσουσα διαδικασία 

που παράγει μία αισθητή ακολουθία (Phil Blunsom , 2004) [12]. Τα Κρυφά 

Μαρκοβιανά Μοντέλα βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά πεδία ενδιαφέροντος στην 

επεξεργασία σήματος και ειδικά στην επεξεργασία ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα έχουν  

επιτυχή εφαρμογή σε χαμηλού επιπέδου διεργασίες της Επεξεργασίας Φυσικής 

Γλώσσας (Natural Language Processing-NLP), όπως στην επισήμανση Μέρος-Του-

Λόγου, στην κατάτμηση φράσης και στην εξαγωγή στοχευμένων πληροφοριών από 

έγγραφα. Η Μαρκοβιανή θεωρία πήρε το όνομά της από τον Andrei Markov στις 

αρχές του 20ου αιώνα, αλλά η θεωρία των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων στην 

πραγματικότητα αναπτύχθηκε από τον Baum και τους συνεργάτες του στην 

δεκαετία του ΄60. (Baum et. al, 1970) [13].    

Το παρακάτω διάγραμμα  δείχνει τη γενική αρχιτεκτονική ενός στιγμιοτύπου HMM.  

Κάθε οβάλ σχήμα αντιπροσωπεύει μια τυχαία μεταβλητή που μπορεί να υιοθετήσει 

οποιαδήποτε από μια σειρά αξιών.  Η τυχαία μεταβλητή x (t) είναι η κρυμμένη 
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κατάσταση τη χρονική στιγμή t (με x (t) ∈ {x 1, x 2, x 3}).  Η τυχαία μεταβλητή y (t) 

είναι η παρατήρηση τη χρονική στιγμή t (με y (t) ∈ {y 1, y 2, y 3, y 4}).  Τα βέλη στο 

διάγραμμα (συχνά ονομάζεται διάγραμμα trellis ) δηλώνουν όρους εξάρτησης.  

 Από το διάγραμμα, είναι σαφές ότι η υπό όρους πιθανοτική κατανομή  της κρυφής 

μεταβλητής x (t) τη χρονική στιγμή t, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της κρυφής 

μεταβλητής x ανά πάσα στιγμή, εξαρτάται μόνο από την αξία  της κρυφής  

μεταβλητής x (t - 1 ): οι τιμές τη χρονική στιγμή t - 2 και πριν δεν έχουν καμία 

επιρροή.  Αυτό ονομάζεται ιδιότητα Markov .  Ομοίως, η αξία της παρατηρούμενης 

μεταβλητής y (t) εξαρτάται μόνο από την αξία των κρυμμένων μεταβλητών x (t) 

(τόσο σε χρόνο t). [5](Μανιτσάρης 2010) 

 

 Στο βασικό τύπο του Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου που εξετάζεται εδώ, ο 

χώρος καταστάσεων  των κρυμμένων μεταβλητών είναι διακριτός, ενώ και ίδιες οι 

παρατηρήσεις μπορεί να είναι και αυτές διακριτές ή συνεχείς (κατά κανόνα από τη 

διανομή Gaussian ).  Οι παράμετροι του Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου είναι δύο 

τύπων, πιθανότητες μετάβασης και πιθανότητες εκπομπής (επίσης γνωστές ως 

πιθανότητες εξόδου).  Οι πιθανότητες μετάβασης ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο 

η κρυμμένη  κατάσταση τη χρονική στιγμή t επιλέγεται δοσμένης της κρυφής 

κατάστασης τη χρονική στιγμή t - 1.  

 

 Ο χώρος των κρυφών καταστάσεων  θεωρείται ότι αποτελείται από ένα σύνολο 

από Ν πιθανές τιμές, κατά το πρότυπο της κατηγορηματικής διανομής. Αυτό 

σημαίνει ότι για κάθε μία από τις Ν πιθανές καταστάσεις που μπορεί να πάρει μια 

κρυφή μεταβλητή τη χρονική στιγμή t, υπάρχει μια πιθανότητα μετάβασης από 

αυτήν την κατάσταση σε καθεμία από τα N πιθανές καταστάσεις της κρυφής 

μεταβλητής τη χρονική στιγμή t + 1, για ένα σύνολο Ν2 πιθανοτήτων  μετάβασης.  

(Σημειώστε, ωστόσο, ότι το σύνολο των πιθανοτήτων μετάβασης για τη μετάβαση 

από την κάθε δεδομένη κατάσταση πρέπει να έχει άθροισμα  1, που σημαίνει ότι 

μία πιθανότητα μετάβασης μπορεί να προσδιοριστεί αφού γίνουν γνωστά τα άλλα, 

αφήνοντας ένα σύνολο από Ν (N - 1)  παραμέτρων  μετάβασης. )  

 

 Επιπλέον, για κάθε ένα από τα Ν πιθανές καταστάσεις, υπάρχει μια σειρά από 

πιθανότητες εκπομπής που διέπουν τη διανομή της παρατηρούμενης μεταβλητής 

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξαιτίας της κατάστασης των κρυμμένων 

μεταβλητών εκείνη τη στιγμή.  Το μέγεθος αυτού του συνόλου εξαρτάται από τη 

φύση των παρατηρούμενων μεταβλητών.  Για παράδειγμα, αν η παρατηρούμενη 
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μεταβλητή είναι διακριτή με M πιθανές τιμές, διέπεται από μια κατηγορηματική 

διανομή , θα υπάρχουν M - 1 ξεχωριστές παραμέτροι, για ένα σύνολο Ν (M - 1) των 

παραμέτρων εκπομπής πάνω από όλα τα κρυφά ενδεχόμενα.  Από την άλλη 

πλευρά, αν η παρατηρούμενη μεταβλητή είναι το M-διάστατο διάνυσμα 

διανέμονται σύμφωνα με μια αυθαίρετη πολυμεταβλητή κατανομή Gaussian , θα 

υπάρξουν M παράμετροι ελέγχου των μέσων και M (M + 1) / 2 παράμετροι ελέγχου 

του πίνακα συνδιακύμανσης , για ένα σύνολο των  παραμέτρων εκπομπής.  (Σε μια 

τέτοια περίπτωση, εκτός και αν η τιμή του M είναι μικρό, μπορεί να είναι πιο 

πρακτικό να περιορίσει τη φύση των συνδιασπορών μεταξύ των επιμέρους 

στοιχείων του φορέα παρατήρηση, π.χ. με την παραδοχή ότι τα στοιχεία είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, ή και λιγότερο περιοριστικά, είναι ανεξάρτητα από όλα, 

αλλά ένα σταθερό αριθμό των γειτονικών στοιχείων.) 

 

 

3.3.2 Οδηγός για την κατασκευή φωνής με βάση τα Κρυφά 

Μαρκοβιανά Μοντέλα(HMM-based) στο σύστημα MARY TTS. 

Για την δημιουργία φωνών βασισμένων στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

χρησιμοποιείται μία έκδοση του κώδικα εκπαίδευσης(training scripts) που 

παρέχεται από το HTS (HMM-based Speech Synthesis System) και  προσαρμόστηκε 

στην πλατφόρμα του MARY και χρησιμοποιείται για την κατασκευή φωνών από 

διαφορετικούς ομιλητές. Τα βήματα για την κατασκευή μίας HMM φωνής για το 

σύστημα MARY περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

I) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας MARY TTS 4.3.0 

 II) Έλεγχος για τα απαιτούμενα προγράμματα και αρχεία 

 III) Έλεγχος δεδομένων: αρχεία κειμένου και ήχου 

 IV) Εκτέλεση των εργαλείων εισαγωγής φωνής 

 V) Δημιουργία μίας άλλης γλώσσας πέρα από την Γερμανική και την Αγγλική. 
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3.3.3  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας 

MARY TTS 4.3.0 

Η πλατφόρμα του MARY TTS απαιτεί λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX 

(χρησιμοποιήσαμε το Ubuntu 10.04). Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του MARY 

TTS (MARY TTS 4.3.0) και μέσω του terminal στο UNIX τρέχουμε το εκτελέσιμο 

αρχείο με το ακόλουθο κώδικα 

java -jar openmary-standalone-install-4.3.0.jar 

 

 

3.3.4 Έλεγχος για τα απαιτούμενα προγράμματα και αρχεία 

Παρέχεται ένα σκριπτάκι για να διευκολύνει τον έλεγχο της εγκατάστασης των 

απαραίτητων εξωτερικών προγραμμάτων.  Αφού εγκατασταθεί το MARY TTS 

ανοίγουμε ένα παράθυρο εκτέλεσης εντολών (terminal) στον κατάλογο που έχουμε 

εγκαταστήσει το MARY και τρέχουμε το ακόλουθο script: 

$MARY_BASE/lib/external/check_install_external_programs.sh 

 

Με την επιλογή –check το σκριπτάκι ελέγχει αν τα απαραίτητα προγράμματα και οι 

κατάλληλες εκδόσεις τους είναι εγκατεστημένα. 

Με την επιλογή –install το σκριπτάκι κατεβάζει και εγκαθιστά τα προγράμματα που 

δεν έχουν εγκατασταθεί στον φάκελο $MARY_BASE/lib/external/bin . Επίσης 

παρέχει τις γραμμές κώδικα που χρησιμοποιεί ώστε να γίνει η εγκατάσταση 

χειροκίνητα σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα. Παρόλ’ αυτά  συνίσταται η 

διαδικασία να γίνει με τον αυτόματα τρόπο προκειμένου το σύστημα να 

ενημερωθεί για όλα τα μονοπάτια (paths) προς τα απαιτούμενα προγράμματα.  

Αν κάποια προγράμματα είναι ήδη εγκατεστημένα στο σύστημα αλλά το σύστημα 

φαίνεται να μην τα εντοπίζει, με την εντολή –check δίνουμε στο σύστημα τα 

μονομάτια προς τα αρχεία εγκατάστασης τους προγράμματος. Για παράδειγμα 

$MARY_BASE/lib/external/check_install_external_programs.sh -check 

/your/path/to/htk/bin /your/path/to/Festival/festvox/src/ehmm/bin 

 

Οι εντολές αυτές παράγουν ένα αρχείο 

($MARY_BASE/lib/external/externalBinaries.config) που θα χρησιμοποιηθεί από 
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τα εργαλεία εισαγωγής φωνής (Voice Import Tools) για να εντοπίσουν τα 

απαιτούμενα εξωτερικά προγράμματα.   

Τα απαιτούμενα εξωτερικά προγράμματα που ελέγχει το script είναι: 

Απαιτήσεις HTS: 

HTS-2.1_for_HTK-3.4.patch  

HTK-3.4 and HDecode patched with HTS-2.1_for_HTK-3.4.patch links: 

HTK-3.4 (χρειάζεται εγγραφή) 

 HDecode (χρειάζεται εγγραφή) 

 

SPTK-3.2 

hts_engine_API-1.01 

 

Άλλες απαιτήσεις: 

awk , συνήθως προεγκατεστημένο στα Linux 

perl, συνήθως προεγκατεστημένο στα Linux 

bc, συνήθως προεγκατεστημένο στα Linux 

sox, v13.0 ή μετεγενέστερο  SoX, συνήθως προεγκατεστημένο στα Linux 

tcl που υποστηρίζει snack, για παράδειγμα  ActiveTcl. 

snack βιβλιοθήκη του tcl 

EHMM για αυτόματη επισήμανση, διαθέσιμο με το  festvox-2.1 

 

3.3.5  Έλεγχος δεδομένων: αρχεία κειμένου και ήχου 

Στον κατάλογο κατασκευής φωνής εκτελούμε βήμα-βήμα τον οδηγό εισαγωγής 

φωνής όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη στο MARY Εργαλειοθήκη Εισαγωγής Φωνής 

(Voice Import Tools)  
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Η Εργαλείοθηκη Εισαγωγής Φωνής (VIT) είναι μία Γραφική Διεπιφάνεια Χρήστη 

(GUI), που περιλαμβάνει ένα σύνολο από εργαλεία που βοηθάν τον χρήστη να 

κατασκευάσει καινούργιες φωνές στην πλατφόρμα του MARY. Αυτή η γραφική 

διεπιφάνεια σκοπεύει να απλοποιήσει τις διαδικασίες κατεσκευής νέων φωνών για 

σύνθεση ομιλίας από υπολογιστή. 

Επιγραμματικά η Εργαλειοθήκη Εισαγωγής Φωνής υλοποιεί τις παρακάτω 

διαδικασίες για την κατασκευή φωνής: 

Εξαγωγή χαρακτηριστικών από τα ακουστικά δεδομένα  

Εξαγωγή Διανυσματικών Χαρακτηριστικών από τα δεδομένα του κειμένου 

Αυτόματη επισήμανση 

Κατασκευή φωνής με συνένωση μονάδων (Unit Selection voice building) 

Κατασκευή φωνής με Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMM-based voice building) 

Εγκατάσταση της φωνής στο MARY 

 

Απαιτήσεις 

Λειτουργικό Σύστημα τύπου LINUX 

Πρόσφατη έκδοση του λογισμικού MARY TTS 

Open Mary-SVN  

Απαραίτητα Εργαλεία: 
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Praat ή Snack: για την επισήμανση του pitch της ομιλίας 

Σε λειτουργικό σύστημα όπως το Ubuntu εγκαθιστούμε το πακέτο praat, από τον 

διαχειριστή επεκτάσεων. Εναλλακτικά είναι διαθέσιμο για κατέβασμα εδώ. 

Για το Snack  εγκαθιστούμε το πακέτο libsnack2. Εναλλακτικά εγκαθιστούμε την 

TCL και το Snack χειροκίνητα. Προσοχή αν εγκαταστήσετε την ActiveTcl , το πακέτο 

snack είναι ενσωματωμένο μόνο στην έκδοση 8.4, για τις μεταγενέστερες εκδόσεις 

μπορεί να εγκατασταθεί εκτελώντας την εντολή 

teacup install snack 

   από το τερματικό του λειτουργικού συστήματος. Για την εγκατάσταση του snack 

σε παλαιότερες εκδόσεις της ActiveTcl επισκεφτείται τον ιστότοπο υποστήριξης 

http://www.speech.kth.se/snack/ 

Edinburgh Speech Tools: 

Σε λειτουργικό σύστημα όπως το Ubuntu εγκαθιστούμε το πακέτο speech-tools, 

από τον διαχειριστή επεκτάσεων. Εναλλακτικά είναι διαθέσιμο για κατέβασμα και 

χειροκίνητη εγκατάσταση εδώ. 

EHMM:  για αυτόματη επισήμανση.  

To EHMM είναι διαθέσιμο στην εγκατάσταση του MARY 

$MARYBASE/lib/external/ehmm.tar.gz. αλλά και μαζί με το FestVox από την έκδοση 

2.1 και μετά. Από την στιγμή που το EHMM πακέτο εγκατασταθεί στο σύστημα 

πρέπει να ενημερωθεί το MARY για το μονοπάτι /bin όπου έχει γίνει η 

εγκατάσταση.  Ο ευκολότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιτευχθεί 

αυτό είναι να γίνει με την εκτέλεση του script που διαθέτει το MARY 

check_install_external_programs.sh για τον αυτόματο έλεγχο και εγκατάσταση των 

απαιτούμενων εξωτερικών προγραμμάτων. Το script βρίσκεται στο 

$MARYBASE/lib/external και με την εντολή  

check_install_external_programs.sh –check 

μέσω του τερματικού του Unix, ελέγχει ποιά από προγράμματα είναι 

εγκατεστημένα και παράγει το αρχείο externalBinaries.config , όπου φαίνονται τα 

μονοπάτια προς τις εγκαταστάσεις των προγραμμάτων. Αυτό το αρχείο πρέπει να 

παρέχει στο MARY το μονοπάτι προς τον φάκελο /bin της εκγκατάστασης του 

EHMM αλλά και των υπόλοιπων προγραμμάτων. Εναλλακτικά υπάρχει και η 

δυνατότητα να δημιουργηθεί χειροκίνητα το αρχείο αυτό και να περαστούν σε αυτό 

οι τιμές για τα μονοπάτια των εγκαταστάσεων των εξωτερικών προγραμμάτων. Για 

παράδειγμα για το EHMM εισάγουμε την γραμμή  
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external.ehmmPath /path/to/ehmm/bin 

  Βέβαια προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο πρώτος πιο αυτοματοποιημένος τρόπος. 

Επιμέρους προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην εργαλειοθήκη εισαγωγής 

φωνής: 

PraatPitchmarker  

SnackPitchmarker  

MCEPMaker  

Festvox2MaryTranscripts  

Mary2FestvoxTranscripts  

PhoneUnitFeatureComputer  

HalfPhoneUnitFeatureComputer  

EHMMLabeler  

LabelledFilesInspector  

PhoneUnitLabelComputer  

PhoneLabelFeatureAligner  

HalfPhoneUnitLabelComputer  

HalfPhoneLabelFeatureAligner  

QualityControl  

HalfPhoneUnitfileWriter  

HalfPhoneFeatureFileWriter  

JoinCostFileMaker  

AcousticFeatureFileWriter  

CARTBuilder  

CARTPruner  

VoiceInstaller 
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Αρχικά πρέπει να διαθέτουμε δύο βασικές απαιτήσεις για την κατασκευή νέας 

φωνής 

Τα αρχεία ήχου από την ηχογράφηση της νέας φωνής 

Τα αρχεία κειμένου με τις αντίστοιχες φράσεις που ηχογραφήθηκαν, στο φορμάτ 

του MARY ή στο FestVox φορμάτ.  

Στο MARY φορμάτ κάθε μεταγραφή (transcription) της αντίστοιχης ηχογράφησης 

αναπαρίσταται σε ένα αρχείο κειμένου. Όλα αυτά τα αρχεία βρίσκονται σε έναν 

κατάλογο που συνήθως ονομάζεται «text» και βρίσκεται μέσα στον κατάλογο 

κατασκευής φωνής.  

Στο FestVox φορμάτ η διαφορά είναι ότι όλες οι μεταγραφές των ηχογραφήσεων 

βρίσκονται σε ένα μόνο αρχείο, όπως φαίνεται παρακάτω. 

( arctic_a0001 "AUTHOR OF THE DANGER TRAIL, PHILIP STEELS, ETC" ) 

( arctic_a0002 "Not at this particular case, Tom, apologized Whittemore." ) 

( arctic_a0003 "For the twentieth time that evening the two men shook 

hands." ) 

( arctic_a0004 "Lord, but I'm glad to see you again, Phil." ) 

( arctic_a0005 "Will we ever forget it." ) 

   

2.3.4 Εκτέλεση των συστατικών της Εργαλειοθήκης Κατασκευής Φωνής 

 

Δημιουργία του νέου καταλόγου Κατασκευής Φωνής. 

Δημιουργούμε ένα νέο κατάλογο για την κατασκευή της νέας φωνής κάπου στο 

σύστημα αρχείων μας, για παράδειγμα /home/me/myvoice/home/me/myvoice/home/me/myvoice/home/me/myvoice. Δημιουργούμε μέσα 

στον κατάλογο myvoice έναν υποκατάλογο που τον ονομάζουμε wav και 

τοποθετούμε όλα τα αρχεία ήχου από τις ηχογραφήσεις 

(/home/me/myvoice//home/me/myvoice//home/me/myvoice//home/me/myvoice/wavwavwavwav). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διεπιφάνεια 

Audio Converter για να διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία ήχου μας είναι μονοφωνικά, 

στην σωστή συχνότητα δειγματοληψίας και ότι δεν περιλαμβάνουν μεγάλες 

καθυστερήσεις στην αρχή όυτε μεγάλες παύσεις στο τέλος της ηχογράφησης. 

Αν χρησιμοποιούμε το φορμάτ που υποστηρίζει το MARY για τα αρχεία των 

μεταγραφών δημιουργούμε έναν υποκατάλογο που τον ονομάζουμε texttexttexttext στον 
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κατάλογο κατασκευής φωνής myvoicemyvoicemyvoicemyvoice όπου και τοποθετούμε όλα τα αρχεία των 

μεταγραφών. Αν χρησιμοποιούμε το FestVox format απλά τοποθετούμε στον 

κατάλογο myvoicemyvoicemyvoicemyvoice το μοναδικό αρχείο κειμένου που περιέχει όλες τις μεταγραφές 

και το ονομάζουμε txt.done.data (myvoice/txt.done.data).txt.done.data (myvoice/txt.done.data).txt.done.data (myvoice/txt.done.data).txt.done.data (myvoice/txt.done.data).    

Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία εισαγωγής φωνής αλλά δεν έχουμε 

ηχογραφήσει ακόμα το δικό μας σώμα κειμένων (corpus), μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από σώμα κειμένων ARCTIC της Αγγλικής γλώσσας 

που έχει δημιουργηθεί από το πανεπιστήμιο CMU. Το ARCTIC κόρπους είναι 

διατίθεται από το πανεπιστήμιο CMU εδώ. Αφού κατεβάσουμε τα δεδομένα 

αντιγράφουμε τον φάκελο wav με τα αρχεία ήχου στον φάκελο που έχουμε 

δημιουργήσει για την εισαγωγή της καινούριας φωνής στην εγκατάσταση του MARY 

που έχουμε κάνει. Στην συνέχεια αντιγράφουμε και το αρχείο κειμένου 

txt.done.data   στον ίδιο φάκελο.  

3.3.4Προετοιμασία  για την εκτέλεση της Εργαλειοθήκης 

Κατασκευής Φωνής. 

Δημιουργούμε ένα από σκριπτάκι φλοιού (shell script) με το ακόλουθο περιεχόμενο 

export MARY_BASE="/path/to/mary" 

java -Xmx1024m -jar $MARY_BASE/java/voiceimport.jar 

 

Βέβαια αντικαθιστούμε το "/"/"/"/pathpathpathpath////totototo////marymarymarymary" " " " µε το µονοπάτι που έχουµε κάνει την 
εγκατάσταση του MARY. Ανοίγουµε το τερµατικό εκτέλεσης εντολών των Unix και 
εκτελούµε µέσω αυτού το σκριπτάκι που έχουµε δηµιουργήσει µε την εντολή  

sh import.sh 

 

για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής της νέας φωνής από τα δεδομένα που 

έχουμε κατεβάσει. Όταν η διαδικασία εισαγωγής φωνής εκτελείται για πρώτη 

φορά, ανοίγει μία γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI) που ζητάει να ορίσουμε 

κάποιες βασικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σχεδόν όλες οι άλλες ρυθμίσεις ορίζονται 

αυτόματα σύμφωνα με αυτές τις βασικές ρυθμίσεις. Το παράθυρο των γενικών 

ρυθμίσεων είναι περίπου όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Επεξεργαστής γενικών ρυθμίσεων. 

 

Γενικές ρυθμίσεις 

Domain - general or limited, δηλαδή γενικό ή περιορισμένο. 

 Gender - male ή female, για το αρσενικό ή θυληκό γένος αντίστοιχα 

 Locale – καθορίζει την γλώσσα που εισάγουμε (de - Γερμανικά ή en - Αγγλικά)  

 (Προς το παρών το MARY υποστηρίζει μόνο αυτές τις 2 γλώσσες) 

 Marybase – Κατάλογος εγκατάστασης του MARY (Καθολικό μονοπάτι) 

 Rootdir – Κατάλογος εισαγωγής φωνής (Καθολικό μονοπάτι) 

 Wavdir – Ο κατάλογος που είναι αποθηκευμένα τα αρχεία των ηχογραφήσεων  

 Textdir – Ο κατάλογος που είναι αποθηκευμένες οι αντίστοιχες μεταγραφές των 

ηχογραφήσεων. 

 

Αφού αποθηκεύσουμε τις γενικές ρυθμίσεις που έχουμε ορίσει, θα εμφανιστεί το 

κυρίως παράθυρο της Εργαλειοθήκης εισαγωγής φωνής. Παρακάτω παρατίθεται το 

σύνολο των εργαλείων που είναι διαθέσιμα. Κάθε εργαλείο εκτελείται επιλέγοντας 
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το αντίστοιχο checkbox που βρίσκεται στα αριστερά του και επιλέγοντας εκτέλεση 

(RUN).  

 

 

Εργαλείο ορισμού ρυθμίσεων 

 

Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε επιμέρους συστατικό 

της εργαλειοθήκης εισαγωγής φωνής επιλέγοντας το σύμβολο με το σήμα του 

γαλλικού κλειδιού που βρίσκεται στα αριστερά του. Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις 

(“Settings”) εμφανίζεται το παράθυρο των βασικών ρυθμίσεων, από όπου 

μπορούμε να αλλάξουμε κάτι από αυτά που ορίσαμε αρχικά σε περίπτωση που 

έγινε κάποιο λάθος.  Όλα τα επιμέρους εργαλεία που εμφανίζονται εδώ πρέπει να 

εκτελεστούν προκειμένου να γίνει επιτυχώς η εισαγωγή μίας νέας φωνής στο 

MARY. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την διαδικασία εισαγωγής φωνής 

διατίθενται στο βοηθητικό αρχείο που εμφανίζεται με την επιλογή βοηθείας “Help” 

στο κυρίως παράθυρο.  Συνίσταται τα μονοπάτια να ορίζονται καθολικά στις 

επιμέρους ρυθμίσεις έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη, με τα οποία θα προκύψουν 

σφάλματα κατά την εισαγωγή της φωνής επειδή για παράδειγμα από ένα λάθος στο 

μονοπάτι που έχει οριστεί δεν θα μπορεί το πρόγραμμα να βρεί τα αρχεία ήχου που 

είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση του συστήματος.  

 

Τα εργαλεία εισαγωγής φωνής δημιουργούν δύο αρχεία μέσα στον φάκελο 

κατασκευής φωνής που έχει δημιουργηθεί , το database.config και το 

importMain.config. Το πρώτο περιέχει τις τιμές των ρυθμίσεων που έχουμε ορίσει. 

 

Σε μία ιδανική περίπτωση η διαδικασία εισαγωγής φωνής θα γινόταν : 

Ορίζουμε τις γενικές ρυθμίσεις.  

Ορίζουμε τις ειδικές ρυθμίσεις για κάθε εργαλείο. 

Επιλέγουμε όλα τα εργαλεία. 

Και επιλέγουμε Εκτέλεση (RUN). 

Θα εκτελούσε όλα τα εργαλεία με διαδοχικό τρόπο. 
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Στην πραγματικότητα ,παρόλ’ αυτά, ο χρήστης πρέπει να πάρει μερικές αποφάσεις 

κατά της διαδικασία εισαγωγής φωνής εκτελώντας κάθε βήμα και ελέγχοντας την 

έξοδο που παράγει στο τερματικό, έτσι ώστε να διαπιστώσει σε ποιό στάδιο της 

διαδικασίας γίνεται παράγεται κάποιο σφάλμα και να επέμβει στις ρυθμίσεις να το 

διορθώσει. Οπότε η διαδικασία γίνεται περισσότερο πολύπλοκη. Για παράδειγμα, 

κατά την διαδικασία του pitck marking, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα γίνει με 

το Praat ή με το Snack. Επίσης μπορεί να θέλει να ελέγξει αν το φάσμα της 

συχνότητας είναι κατάλληλο για τις ηχογραφήσεις και να τις ορίσει ανάλογα και αν 

χρειαστεί να ξαναεκτελέσει το εργαλείο με τις νέες ρυθμίσεις.   

Αν οι μεταγραφές είναι στο φορμάτ του FestVox, είναι απαραίτητο να εκτελέσουμε 

το εργαλείο Festvox2MaryTranscripts. Εκτελώντας το όλες οι μεταγραφές των 

ηχογραφήσεων θα μετατραπούν από την μορφή του Festvox (ένα αρχείο 

txt.done.data με όλες τις μεταγραφές) στο φορμάτ που είναι συμβατό με το MARY 

(κάθε μεταγραφή σε επιμέρους αρχείο μέσα στον φάκελο text).  Αν οι 

ηχογραφήσεις έχουν γίνει με το εργαλείο ηχογραφήσεων του MARY το Redstart, δεν 

χρειάζεται να εκτελέσουμε το εργαλείο "Mary2FestvoxTranscripts" αφού παράγει το 

σύνολο των ηχογραφήσεων και των μεταγραφών τους στην μορφή που είναι 

στνβατή με το MARY.  

Τα εργαλεία PhoneUnitFeatureComputer και HalfPhoneUnitFeatureComputer 

απαιτούν να εκτελείται ο MARY Server προκειμένου να εκτελέσει τα στοιχεία των 

NLP για την συγκεκριμένη γλώσσα.  Αυτό είναι πολύ βασικό σημείο, αφού 

χρειάζεται να μετατρέψουμε το κείμενο μίας έκφρασης σε μία αλληλουχία 

φωνημάτων και να αντιστοιχιστούν με τα δεδομένα ήχου. Οπότε πρέπει να 

επιβεβαιώσουμε ότι ο MARY Server εκτελείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δύο 

παραπάνω εργαλείων.  

Ο LabelledFilesInspector δημιουργεί μία γραφική διεπιφάνεια χρήστη και ελέγχει 

τα αποτελέσματα την αυτόματης επισήμανσης.  Επιτρέπει στον χρήστη να ακούσει 

τα ηχητικά τμήματα σύμφωνα με τις χρονοσημάνσης της αυτόματης επισήμανσης. 

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να ελέγξει την διαδικασία της επισήμανσης δεν είναι 

απαραίτητο να εκτελέσεις αυτό το εργαλείο.  

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάθε εργαλείου, εμφανίζεται μία μπάρα που δείχνει 

το ποσοστό της δουλειάς που έχει εκτελεστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν 

ολοκληρωθεί το εργαλείο χρωματίζεται με πράσινο χρώμα, αν εκτελέστηκε χωρίς 

σφάλματα. Αν υπήρξαν σφάλματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης χρωματίζεται με 

κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Αν προκύψει τέτοιο λάθος 
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πρέπει ο χρήστης να μελετήσεις το μύνημα του λάθους που εμφανίζεται στο 

τερματικό και να καταλάβει τι πήγε στραβά προκειμένου να το διορθώσει. 

 

 

3.3.5 Εκτέλεση των συστατικών της Εργαλειοθήκης 

Κατασκευής Φωνής. 

Αφού δημιουργήσουμε τον κατάλογο κατασκευής νέας φωνής και εκτελέσουμε το 

σκριπτάκι φλοιού έναρξης της Εργαλειοθήκης Κατασκευής Φωνής, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, ελέγχουμε στις καθολικές ρυθμίσεις αν παρέχεται το 

αρχείο  

db.alophonesSet = $MARY_BASE/lib/modules/xx/lexicon/allophones.xx.xml 

 

Όπου xx είναι η αντίστοιχη γλώσσα. 

Εκτελούμε το AllophonesExtractor για την αυτόματη επισήμανση και δημιουργείται 

ο φάκελος prompt_allophones που είναι απαραίτητος για να προχωρήσουμε στο 

επόμενο βήμα. Το εργαλείο αυτό ,προκειμένου να εκτελεστεί σωστά, απαιτεί την 

παράλληλη εκτέλεση του Mary Server. 

Εκτελούμε το EHMMlabeler  για την αυτόματη επισήμανση των αρχείων ήχου wav 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεταγραφές τους. Αν οι παύσεις (σιωπές) στην αρχή και 

το τέλος των αρχείων ήχου είναι μεγαλύτερες των 0.2 δευτερολέπτων προτείνεται 

να μειωθούν αυτές οι παύσεις χρησιμοποιώντας το εργαλείο Convert recorded 

audio, όπως εξηγείται στον Οδηγό Εισαγωγής Νέας Γλώσσας, προκειμένου να 

αποκοπούν αυτά τα τμήματα σιωπής. 

Η διαδικασία επισήμανσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες ανάλογα με το υλικό 

(hardware) που χρησιμοποιούμε και το μέγεθος του ηχογραφημένου κόρπους.  Στις 

ειδικές ρυθμίσεις του EHMMlabeler  πρέπει να δωθεί προσοχή στην μεταβλητή που 

καθορίζει το μονοπάτι που οδηγεί στην εγκατάσταση του Festvox 

EHMMLabeler.ehmm  = ../festvox/src/ehmm/bin/ 

     Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του εργαλείου είναι η δημιουργία του 

καταλόγου ehmm/lab. 

Εκτελούμε το LabelPauseDeleter θέτωντας την μεταβλητή threshold σε 10 
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LabelPauseDeleter.threshold  =  10 

Αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η δημιουργία του καταλόγου lab. 

Εκτελούμε το TranscriptionAligner με αποτέλεσμα την δημιουργία του καταλόγου 

allophones. 

Εκτελούμε το PhoneUnitLabelComputer , που δέχεται σαν είσοδο τον lab κατάλογο 

που δημιουργήθηκε προηγουμένως και παράγει σαν έξοδο τον κατάλογο phonelab. 

Εκτελούμε το FeatureSelelection για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί την παράλληλη εκτέλεση του Mary Server και παράγει το 

αρχείο κειμένου mary/features.txt. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται κατά 

την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας επιλέγουμε όλα τα χαρακτηριστικά που είναι 

διαθέσιμα. 

Εκτελούμε τον PhoneUnitFeatureComputer για την εξαγωγή των διανυσματικών 

χαρακτηριστικών έκφρασης από τα αρχεία κειμένου. Αυτή η διαδικασία παράγει 

τον κατάλογο phonefeatures. Για την εκτέλεση και αυτής της διαδικασίας είναι 

απαραίτητη η παράλληλη εκτέλεση του Mary Server.  

Εκτελούμε τον PhonelabelFeatureAligner που ελέγχει την αντιστοίχιση μεταξύ των 

phonefeatures και των phonelabels. 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τα εξής 

αρχεία και φακέλοι: 

 Ο κατάλογος phonefeatures 

Ο κατάλογος  phonelab  

Το αρχείο mary/features.txt  

Το αρχείο $MARY_BASE/lib/external/externalBinaries.config 

Εκπαίδευση βασισμένη τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMM models) 

Εκτελούμε τον HMMVoiceDataPreparation προκειμένου να ετοιμάσουμε το 

περιβάλλον για την εκπαίδευση με τα κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα της νέας φωνής 

που θέλουμε να εισάγουμε. Ελέγχουμε έτσι αν τα προαπαιτούμενα προγράμματα , 

αρχεία ήχου και αρχεία κειμένου είναι διαθέσιμα και στα σωστά μονοπάτια. 

Εκτελούμε τον HMMVoiceConfigure, όπου οι εξ’ ορισμού ρυθμίσεις είναι 

προσαρμοσμένες στην εισαγωγή της φωνής από το ηχογραφημένο κόρπους Arctic 

του CMU, κάποιες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε εγκτάσταση του Mary 

και πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να οδηγούν στα αντίστοιχα μονοπάτια. 
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Πληροφορίες για αυτά μπορούμε να βρούμε στο αρχείο 

$MARY_BASE/lib/external/externalBinaries.config που δημιουργήθηκε σε 

προηγούμενο στάδιο. 

Αν εισάγουμε μία δική μας ηχογραφημένη φωνή στις παρακάτω μεταβλητές,  

ορίζουμε: 

HMMVoiceConfigure.dataSet      =  όνοµα_συνόλου_δεδοµένων 

HMMVoiceConfigure.speaker      =  όνοµα_οµιλητή 

HMMVoiceConfigure.lowerF0      =  40  (αρσενικό=40, θυληκό=80) 

HMMVoiceConfigure.upperF0      =  280 (αρσενικό =280, θυληκό =350) 

 

Εκτελούμε τον HMMVoiceFeatureSelection. Το εργαλείο αυτό δέχεται σαν είσοδο 

το αρχείο mary/features.txt που δημιουργήθηκε στο βήμα 6 , και παράγει το αρχείο 

mary/hmmFeatures.txt. Στο αρχείο αυτό αποθηκεύονται επιπλέον χαρακτηριστικά , 

πέρα από τα φωνολογικά και τα φωνητικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να γίνει η εκπαίδευση. Στο διαλογικό παράθυρο που εμφανίζεται κατά 

την εκτέλεση του προγράμματος αντιγράφουμε τα παρακάτω επιπλέον 

χαρακτηριστικά.  

accented 

next_tobi_endtone 

onsetcoda 

prev_accent 

next_is_pause 

tobi_accent 

syl_break 

pos_in_syl 

stressed 

prev_syl_break 

segs_from_word_start 
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selection_prosody 

prev_is_pause 

next_tobi_accent 

syls_from_phrase_start 

words_from_phrase_start 

tobi_endtone 

  

Διαγράφουμε τα άλλα χαρακτηριστικά και αποθηκεύουμε.  

Εκτελούμε τον HMMVoiceMakeData για να τρέξει η διαδικασία «δημιουργίας 

δεδομένων» του HTS πακέτου. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τα ακόλουθα αρχεία.  

 

 

HMMVoiceMakeData.allophonesFile   = allophones.en_US.xml   

   HMMVoiceMakeData.featureListFile  = mary/hmmFeatures.txt 

Στην πρώτη μεταβλητή ορίζεται το σύνολο των αλλοφώνων (allophones), ανάλογα 

με την γλώσσσα.  Ενώ η δεύτερη μεταβλητή οδηγεί στην διαδρομή προς το αρχείο 

που περιέχει τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για την εκπαίδευση με τα HMM, που 

δημιουργήθηκε στο βήμα 15.    

   Το αρχείο των αλλοφώνων είναι διαφορετικό για κάθε γλώσσα. Για την 

αγγλική γλώσσα υπάρχει μία διαθέσιμη έκδοση στην εγκατάσταση 

$MARY_BASE/lib/modules/en/us/lexicon/allophones.en_US.xml 

 Για την εισαγωγή όμως νέας γλώσσας πρέπει να κατασκευάσουμε ένα νέο 

προσαρμοσμένο αρχείο αλλοφώνων όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια.  

 Η διαδικασία HMMVoiceMakeData είναι παρόμοια με τον αυθεντικό κώδικα 

εκτέλεσης του HTS , αλλά με κάποια επιπρόσθετα τμήματα κώδικα για τον 

υπολογισμό των μεγεθών Fourier, των δυνάμεων, της καθολικής διασποράς και της 

σύνθεσης των δεδομένων εκπαίδευσης από τα αρχεία  mgc, lf0, str και mag. Αυτή η 

διαδικασία εκτελείται στον κατάλογο hts/data/, εκτελώντας τον ακόλουθο κώδικα 

κελύφους:  
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make mgc lf0 str-mary mag-mary cmp-mary gv-mary gv list scp 

     Κάθε επιμέρους διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και αυτόνομα, 

ρυθμίζοντας τις εκάστοτε ειδικές ρυθμίσεις. 

Εκτελούμε τον HMMVoiceMakeVoice . Και εδώ κάθε διεργασία της διαδικασίας 

εκπαίδευσης μπορεί να εκτελεστεί αυτόνομα, επιλέγοντας από τις ρυθμίσεις 1 για 

την διεργασία που θέλουμε να εκτελεστεί και 0 για τις υπόλοιπες. Αυτή η 

διαδικασία παράγει γενικές πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των 

 διεργασιών εκπαίδευσης. Λεπτομερής πληροφορίες για την κατάσταση της 

πορείας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμες σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) στον 

τρέχοντα κατάλογο.  

Η διαδικασία εκπαίδευσης μπορεί να διαρκέσει εώς και αρκετές ώρες, και στο 

αρχείο καταγραφής μπορούμε να ελέγχουμε την πορεία εκπαίδευσης απο στιγμή σε 

στιγμή. 

Εγκατάσταση της νέας φωνής στη  πλαρφόρμα του MARY. 

 Εκτελούμε τον HMMVoicePackager. Οι εξ’ ορισμού ρυθμίσεις αυτού του εργαλείου 

είναι προσαρμοσμένες στο ηχογραφημένο κόρπους Αrctict του CMU. Με την 

εκτέλεσή του παράγεται ένα συμπιεσμένο (.zip) αρχείο στον κατάλογο 

MARY_BASE/download, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα αρχεία: 

Ένα αρχείο ρυθμίσεων : xxxxx.config 

Αρχεία εκπαίδευσης των HMM:  

Ένα παράδειγμα φωνητικών χαρακτηριστικών για να ελέχθει ο συνθέτης: 

data/phonefeatures/cmu_us_arctic_slt_xxxx.pfeats  

το HTS δέντρο: voices/qst001/ver1/*.inf  

τα μοντέλα HTS PDF: voices/qst001/ver1/*.pdf  

μοντέλα καθολικής διακύμανσης: data/gv/gv-*-littend.pdf  

το αρχείο κειμένου με τα φίλτρα για την μικτή διέγερση: 

data/filters/mix_excitation_filters.txt  

και το αρχείο trickyPhones.txt 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πακετάρισμα της νέας φωνής , που τώρα πολύ εύκολα 

μπορεί να εγκατασταθεί στο Mary  εκτελώντας τον Mary Component Installer.  
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4. Έκφραση των προφορικών κανόνων της 

Ελληνικής γλώσσας με το διεθνές φωνητικό 

αλφάβητο SAMPA. 
 

Στην ενότητα 1.5, παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες της μεγάλης αυτής ενότητας 

που αφορά τους κανόνες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Μέρος αυτής της 

γνωστικής ενότητας είναι και η γραφική αναπαράσταση των λέξεων μιας γλώσσας 

σε μία μορφή που να είναι αναγνώσιμη από υπολογιστή και να εκφράζει τον τρόπο 

που ακούγονται τα γράμματα και οι συλλαβές κάθε γλώσσας. Προκειμένου να γίνει 

αυτό χρησιμοποιείται το διεθνές φωνητικό αλφάβητο SAMPA. To SAMPA 

αναπτύχθηκε από το τμήμα Ψυχολογικών και Γλωσσολογικών επιστημών του 

London's global university και είναι αυτό που χρησιμοποιείται και για την γερμανική 

και αγγλική γλώσσα για την κατασκευή των αλλοφώνων στο MARY. Για την Ελληνική 

γλώσσα δεν υπήρχε η αναπαράσταση της γλώσσας στην φωνητική της εκδοχή 

οπότε μετά από μελέτη των ήδη υλοποιημένων γλώσσεων σε αυτή την μορφή και 

το φωνητικό αλφάβητο του SAMPA για τα Ελληνικά (Εικόνα 5) κατασκεύασα μία 

πρώτη έκδοση του αρχείου των αλλοφώνων για την Ελληνική γλώσσα.  
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Εικόνα 5. Φωνητική Αναπαράσταση SAMPA για τα Ελληνικά. 
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Εικόνα 6. Φωνητικοί κανόνες για τα φωνήματα της Ελληνικής γλώσσας. 
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Επεξήγηση χαρακτηριστικών των φωνημάτων της Ελληνικής 

Διάκριση Συμφώνων από Φωνήεντα 

VC  

Φωνήεντα ή Σύμφωνα: Vowel (Φωνήεν), Consonant (Σύμφωνο).  

Άρθρωση Συμφώνων 

CPLACE  

Μέρος συμφώνου (Consonant cplace): l = labial (χειλικό), a = alveolar (φατνιακό), p 

= palatal (υπερωικό), b =labio_dental (χειλοδοντικό), d = dental (οδοντικό), v = velar 

(ουρανικό ή ουρανισκόφωνο) 

CTYPE  

Τύπος συμφώνου (Consonant type): s = stop (στιγμιαίο), f = fricative (τριβόμενο ή 

συριστικό), a = affricative (δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση, αφορά μόνο το τσ 

και το τζ), n = nasal (ένρινο ή ρινικό), l = liquid (υγρό).  

CVOX  

Ηχηρότητα συμφώνων (Consonant voicing): + = Ηχηρό, - = Άηχο 

Άρθρωση Φωνηέντων 

VFRONT  

Τοποθέτηση φωνήεντος (Vowel frontness): 1 = front (Πρόσθιο), 2 = mid (Μέσο ή 

Κεντρικό), 3 = back (Οπίσθιο).  

VHEIGHT  

Ύψος φωνήεντος (Vowel height): 1 =Υψηλό, 2 =Μέσο, 3 =Χαμηλό.  

VLNG  

Μήκος φωνήεντος(Vowel length): s = short (βραχύ), l = long (μακρύ), d = dipthong 

(δίφθογγος).  

VRND  

Στρογγυλότητα χειλιών (Lip rounding): + = on, - = off. 
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5. Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία. 
 

Τα συστήματα εκφώνησης ομιλίας από υπολογιστή παρόλο που έχουν αναπτυχθεί 

σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια χάρη στην μεγάλη γκάμα εφαρμογών που 

καλύπτουν και στην μεγάλη χρηστικότητά τους, είναι περιορισμένα στις φωνές που 

μπορούν να εκφέρουν ομιλία. Δεν υπάρχει ένας εύκολος και αποτελεσματικός 

τρόπος για κάποιον να εφοδιάσει ένα τέτοιο σύστημα να εκφέρει ομιλία με την δική 

του φωνή. Η πλατφόρμα ανάπτυξης για συστήματα ομιλίας MARY παρόλο που είναι 

υπό ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα δίνει αυτήν τη 

δυνανότητα σε κάθε χρήστη. Ο τρόπος που παρουσιάστηκε παραπάνω για την 

εισαγωγή φωνής από ηχογραφημένο σώμα κειμένων (corpus) της αγγλικής 

γλώσσας δεν αποτελεί ,βέβαια προς το παρόν, λύση, μιας και δεν είναι ιδιαίτερα 

απλός και δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί από έναν μέσο χρήστη χωρίς 

εξειδικευμένες γνώσεις. Παρόλ’ αυτά είναι αποτελεσματικός τρόπος εισαγωγής 

φωνής και μάλιστα με την τεχνολογία αιχμής στον χώρο, την εκπαίδευση με τα 

Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMM-HTK), και δείχνει τον δρόμο για την υλοποίηση 

ενός ιδανικού συστήματος μετά την απλούστευση κάποιων διαδικασιών του. Όσον 

αφορά την εισαγωγή στο σύστημα της Ελληνικής αλλά και εν γένει άλλης γλώσσας 

πέρα από αυτές που είναι ήδη υλοποιημένες τα πράγματα είναι πιο λίγο 

περισσότερο πολύπλοκα. Προκειμένου να γίνει η εισαγωγή μίας νέας γλώσσας σε 

ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να προηγηθεί μία εκτενής μελέτη στους Κανόνες 

Επεξεργασίας Φυσικής γλώσσας και να υλοποιηθούν τα εκάστοτε απαραίτητα 

γλωσσικά εργαλεία λογισμικού που να καλύπτουν τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες 

που έχουν οι διάφορες γλώσσες. 
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Παράρτημα 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Φώνημα  (phoneme) : (σε πλήθος) μονάδες που συνδυάζονται για το σχηματισμό 

μιας λέξης. 

Συλλαβές: δομικές μονάδες ήχων που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των 

φωνημάτων. 

Allophones: διαφορετικές εκδοχές ενός φωνήματος. 

Phonetic context : φωνητικό περιβάλλον, το σύνολο φωνημάτων που πλαισιώνουν 

ένα συγκεκριμένο φώνημα. 

Corpus:  το σώμα κειμένων μίας γλώσσας.  

Hidden Markov Model (HMM) – Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

Pitch : είναι μια ακουστική αντιληπτική ιδιότητα που επιτρέπει τη διάταξη των ήχων 

σε μια κλίμακα συχνοτήτων. (Wikipedia) 

Pitchmarks: Σημεία στην κυματομορφή του σήματος ομιλίας που αντιστοιχούν στα 

κλεισίματα της γλωττίδας 

Φωνητική οδός :  Η φωνητική οδός αρχίζει από το άνοιγμα των φωνητικών χορδών 

ή την γλωττίδα και τελειώνει στα χείλη, περιλαμβάνει τον φάρυγγα και τη 

στοματική κοιλότητα. 

AI-complete: Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έτσι αναφέρονται συνήθως τα 

πιο δύσκολα προβλήματα. 

Tokenization: Είναι η διαδικασία του διαχωρισμού μίας ροής κειμένου σε λέξεις, 

φράσεις, σύμβολα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που φέρει σημασία και 

αποκαλείται token. 

Token: τεκμήριο, γραπτή κωδικοποίηση λέξεων, αριθμών και ημερομηνιών. 

Syllabification: είναι η διαδικασία χωρισμού μίας λέξης σε συλλαβές, είτε στο 

γραπτό είτε στον προφορικό λόγο. 

Προσωδία(Prosody): Είναι το σύνολο των ακουστικών παραμέτρων που επιτελούν 

λειτουργικό ρόλο στην οργάνωση και τη διάρθρωση του προφορικού λόγου. Οι 

τρείς παράμετροι που το αποτελούν είναι ο ρυθμός(Isochrony), η πίεση (word 

stress) και ο τονισμός (intonation)  (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) 
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Λεξικολογική πίεση (Word Stress): Είναι η σχετική έμφαση που δίνεται σε 

συγκεκριμένες συλλαβές μίας λέξης, ή σε συγκεκριμένες λέξεις σε μια πρόταση. 

Επιτονισμός (intonation):  είναι η μεταβολή του pitch κατά τη διάρκεια του 

προφορικού λόγου που δεν χρησιμοποιείται για να διακρίνουμε τις λέξεις, σε 

αντίθεση με τον τόνο(tone). 

Ρυθμός (Isochrony): είναι η αξιωματική ρυθμική διαίρεση του χρόνου σε ίσα μέρη 

από μια γλώσσα. 

Pitch accent (Τονική Έμφαση): είναι ένας γλωσσολογικός όρος που προσδίδει την 

ευκολία σε διαφοερτικά τονικά συστήματα που χρησιμοποιούν τις παραλλαγές στο 

pitch για να δώσουν έμφαση σε μία συλλαβή. 
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Αρχιτεκτονική του Συστήματος MARY . 
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