Дпкументација за техничкп решеое: Систем за пзвучаваое Интернет презентација

Техничкп решеое: Систем за пзвучаваое Интернет презентација
Аутпри техничкпг решеоа:

Владп Делић, Милан Сечујски, Радпван Пбрадпвић,
Даркп Пекар, Наташа Вујнпвић Седлар

Назив техничкпг решеоа:

Систем за пзвучаваое Интернет презентација

Ппдтип техничкпг решеоа:

Нпви прпизвпд на међунарпднпм нивпу (М81)

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум д.п.п. из Нпвпг Сада

Прпјекат и перипд реализације техничкпг решеоа:
2008-2010: Гпвпрна кпмуникација чпвек-машина (Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР:
ТР-1644А)
За кпга је техничкп решеое рађенп:
Пвп техничкп решеое намеоенп је:
 Власницима Интернет презентација.
 Предузећима кпја се баве израдпм и/или уређиваоем Интернет презентација.
Кп је прихватип-примеоује техничкп решеое:
Решеое је у упптреби на Интернет презентацијама у Србији (Радип-телевизија
Впјвпдине) кап и у инпстранству (Хрватска, Израел).
Какп су резултати верификпвани (пд стране кпга тела):
1) Јавни сервис Радип-телевизија Впјвпдине (РТВ) примеоује пвп решеое у пквиру
свпје званичне презентације пд јула 2009 (http://www.rtv.rs), а такпђе је у упптреби
и у пквиру презентације кпмпаније АлфаНум д.п.п (http://www.alfanum.co.rs).
2) У тпку је прилагпђаваое Интернет презенације Птвпренпг универзитета из Израела
(http://www.aharontts.co.il/testdemo.html), кап и Интернет презенације кпмпаније
Сагена из Хрватске (http://www.sagena.hr).
3) Пвп техничкп решеое базиранп је на више техничких и развпјних решеоа кпја су
пријављивана кап резултати на технплпшким и инпваципним прпјектима МНТР у
перипду 2005-2010. гпдине и првп је таквп техничкп решеое у ширем регипну.
4) Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа.
5) Департман за енергетику, електрпнику и телекпмуникације ФТН-а издап је Увереое
п признаваоу техничкпг решеоа на пснпву извештаја Кпмисије за техничка решеоа
ДЕЕТ кпје пптврђује да испуоава све услпве да будe признатп кап нпви прпизвпд на
међунарпднпм нивпу (М81), у складу са дпкументпм МНТР “ПРАВИЛНИК п
ппступку и начину вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача” пд 21.03.2008. гпдине.
На кпји начин се кпристи (кратак ппис):
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Крајои кприсник, ппсетилац Интернет презентације, дпбија мпгућнпст да преслушава
текстпве ппмпћу синтетизпванпг гпвпра уместп да их сам чита. Пва ппција му је на
распплагаоу нпр. прекп клика на наслпв жељенпг текста или на дугме кпјим се
активира пдгпварајући аудип плејер.
У језгру система за пзвучаваое Интернет презентација налази се АлфаНум TTS (Text-tospeech) сервер. Сервер се једнпставнп интегрише у ппстпјеће Интернет презентације
билп да се ради п презентацијама креираним ппмпћу система за управљаое
садржајима (Joomla, Wordpress и други) или да се ради п јединственпј презентацији
креиранпј за кпнкретну намену кпришћеоем прпграмских језика кап штп су PHP,
Python, Java и други. У циљу ппстизаоа једнпставније интеграције сервера, креиране
су и пратеће клијентске библиптеке кпје пбезбеђују да се функципналнпстима сервиса
мпже приступити из практичнп свих прпграмских језика кпју су у ширпј упптреби у
пбласти развпја Интернет презентација.
АлфаНум TTS сервер садржи вишејезични (српски, хрватски, македпнски и хебрејски
кпји је развијен за израелску кпмпанију) синтетизатпр гпвпра виспкпг квалитета, кпји
претвара текст у гпвпр у пблику звучнпг сигнала. Ппред тпга АлфаНум TTS сервер
садржи и минимални HTTP сервер чија је намена ппвећаое брзине пдзива система, тј.
смаоеое времена чекаоа на ппчетак исппруке синтетизпванпг сигнала, штп је фактпр
кпји би мпгап изузетнп да пграничи упптребљивпст система.
Два сервера (TTS и HTTP) чврстп су спрегнута у пквиру јединственпг спфтверскпг
прпизвпда у циљу ппвећаоа перфпрманси читавпг пзвученпг система. TTS сервер
синтетизује гпвпр на пснпву текста кпји се на оега упућује прекп пдгпварајућег линка,
чиме се ппсетипцима сајта пружа мпгућнпст да пдређени текст преслушају уместп да
га читају.

Опис техничкпг решеоа: Систем за пзвучаваое Интернет презентација
Систем за пзвучаваое Интернет презентација нпв је прпизвпд заснпван на сппственпј
кпнцепцији (дизајну), сппственим гпвпрним технплпгијама, претежнп на сппственпј
ппреми и на прпјектима Министарства кпришћеоем научних метпда, а без кпришћеоа
других патентних или лиценцних дпкументација. Оегпв развпј пратип је већи брпј
научних и стручних радпва, кап и развпјних и техничких решеоа, кпји су пријављивани
кап резултати на прпјектима МНТР у перипду 2005-2010. гпдине. Кап техничкп решеое
базиранп на синтези гпвпра из текста виспкпг квалитета за српски језик, представља
првп таквп техничкп решеое на ппдручју јужнпслпвенских језика. У Србији је у
кпнтинуитету у примени пд 2008. гпдине, а у тпку је реализација пзвучаваоа Интернет
презентација у Хрватскпј (Сагена) и Израелу (Птвпрени универзитет).
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Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Техничкп решеое припада пбласти инфпрмаципних, пднпснп инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (ICT), и представља гпвпрни спфтвер ппвезан TTS серверпм и
са наменски креираним HTTP серверпм, чиме се пмпгућава преслушаваое текстпва на
Интернет презентацијама ппмпћу синтетизпванпг гпвпра.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Мнпгим кприсницима Интернета честп је практичније да преслушају негп да сами
читају текстпве на Интернет презентацијама, дпк је пспбама са тежим пштећеоем
вида тп и једина мпгућнпст. Једини начин за приступ Интернет садржајима на пснпву
оихпве кпнверзије у звук бип је кпришћеое синтетизатпра гпвпра у спрези са читачем
екрана или кпришћеое специјализпванпг гпвпрнпг прпграма за прегледаое Интернета. Пписанп техничкп решеое пружа мпгућнпст преслушаваоа Интернет садржаја
ппмпћу пбичнпг web browser-а.
Пвим решеоем прпцес синтезе гпвпра на пснпву текста измештен је на за тп
предвиђен сервер дпступан свим кприсницима TTS сервиса и ппсетипцима пзвучених
презентација и тиме је птклпоена пптреба да се синтетизатпр инсталира на
кприсничке рачунаре.
Ради штп брже и једнпставније интеграције у ппстпјећа решеоа реализпване су и
пратеће клијентске библиптеке кпје пмпгућују приступ свим ресурсима сервиса. Ппштп
су клијентске библиптеке писане у прпграмским језицима кпји су у ширпкпј упптреби,
сервис се кпристи на начин кпји је близак прпграмерима кпји развијају интерактивне
презентације. Реализпване су библиптеке намеоене упптреби крпз прпграмске језике
C++, PHP, Java и Python.
Пвп техничкп решеое значајнп утиче на приближаваое гпвпрних технплпгија ширем
кругу кприсника Интернета. Пнп такпђе смаоује разлике између слепих, слабпвидих и
видећих пспба у ппгледу оихпве мпгућнпсти да сампсталнп приступају свежим
инфпрмацијама, литератури или забавним садржајима.
У пквиру пвпг техничкпг решеоа развијене су гпвпрне технплпгије кпје представљају
значајан ппмак у квалитету синтетизпванпг гпвпра за јужнпслпвенске језике. Квалитетнија синтеза пмпгућује слепим пспбама да бпље разумеју синтетизпвани гпвпр, лакше
га памте и маое се замарају, па мпгу и дуже да га кпристе, пднпснп да дуже раде на
рачунару.
Пвп техничкп решеое ппмаже слепим и слабпвидим пспбама да се равнпправније
пбразују, сампсталније инфпрмишу.
Стаое решенпсти тпг прпблема у свету:
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Прпблем пзвучаваоа Интернет садржаја решаван је на више начина, а решеое
најчешће пбухвата упптребу некпг другпг прптпкпла (кап штп су MRCP v1 и MRCP v2),
штп птежава интеграцију система у ппстпјеће презентације јер захтева упптребу
ппсебне клијентске апликације за преузимаое звучнпг сигнала.
Немамп сазнаоа да је негде већ развијенп решеое сличнп пнпм кпје је представљенп
у пвпм дпкументу.
Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Техничкп решеое је заснпванп на чврстпј спрези TTS и HTTP сервера у пквиру
јединственпг прпизвпда. Пптреба за интегрисаоем пва два сервера у један прпизвпд
прпистекла је из пптребе да се ппстигне штп већа брзина пдзива сервиса за синтезу
гпвпра. Билп је неппхпднп прпнаћи начин да се накпн пријема захтева за синтезу
гпвпра штп пре крене са исппрукпм звучнпг сигнала кприснику и тп без упптребе
нестандардних прптпкпла.
За пптребе пвпг сервиса, TTS сервер је прпширен минималним интерним HTTP
серверпм кпји ппслужује кприснике синтетизпваним гпвпрпм, а кпји је у стаоу да
заппчне исппруку сигнала чим се заврши синтеза првпг блпка гпвпрнпг сигнала, без
пптребе да читава датптека буде завршена. Пвп је пмпгућенп тиме штп интегрисани
HTTP сервер има приступ интерним баферима TTS сервера у кпје се смешта
синтетизпвани сигнал. Брзина рада сервиса ппвећана је увпђеоем напреднпг чуваоа
већ синтетизпваних датптека кпје је такпђе ппвезанп са интерним HTTP серверпм.
Тпк кпмуникације између кпмппнената система је следећи (слика 1):
1) Интернет прегледач шаље захтев за приказ пзвучене странице.
2) TTS клијент у пквиру динамичке Интернет презентације упућује захтев за
синтезу текста TTS серверу.
3) TTS сервер пп заппчиоаоу синтезе гпвпрнпг сигнала пдгпвара TTS клијенту и
при тпм му шаље име датптеке чија је синтеза заппчела.
4) HTTP сервер прпслеђује име датптеке кприсникпвпм Интернет прегледачу.
5) Интернет прегледач шаље асинхрпни захтев за исппруку звучнпг фајла пд
стране HTTP сервера интегрисанпг у TTS систем.
6) Минимални HTTP сервер шаље синтетизпвану датптеку (дпк је синтеза јпш у
тпку)
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Какп је решеое реализпванп и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти
примене (техничке мпгућнпсти):
TTS сервис је реализпван кпришћеоем прпграмскпг језика C++. Клијентске библиптеке
су вишејезичне, тј. реализпване су у прпграмским језицима C++, PHP, Java и Python, а
врлп једнпставнп се мпгу имплементирати и у билп кпм другпм језику кпји се кпристи
за прпграмираое на страни сервера (Server-side scripting).

Слика 1. Дијаграм тпка кпмуникације у пквиру пзвученпг система

Прва примена пвпг решеоа је у пквиру Интернет презентације Радип-телевизије
Впјвпдине (http://www.rtv.rs) пд јула 2009. гпдине.
Ппред пве примене у тпку су радпви на примени пписанпг решеоа у Хрватскпј
(http://www.sagena.hr) и у Израелу (http://www.aharontts.co.il/testdemo.html), а ппсебнп треба истаћи да је пвп техничкп решеое базиранп на гпвпрним технплпгијама за
српски, хрватски и хебрејски кпје је развип истраживачки тим чији су чланпви и аутпри
пвпг техничкпг решеоа.
Пвај сервис мпгуће је упптребити и за аутпматскп генерисаое Podcast ппрука штп би
дпдатнп мпглп да пбпгати ппстпјеће блпгпве и сервисе вести.

Дпкази:


Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа



Функципнални сервис „Чит@ј ми!“ на http://www.rtv.rs (ппис сервиса:
http://www.rtv.rs/sr_ci/tts/)
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Кпмерцијални TTS сервис на хебрејскпм језику:
http://www.aharontts.co.il/testdemo.html

Штампанп у јулу 2010.
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Подтип техничког решења:

Нови производ на међународном нивоу (М81)

Подаци о рецензенту:
Име, презиме и звање:

Др Зоран Шарић, виши научни сарадник

Ужа научна област за коју
је изабран у звање, датум
избора у звање и назив
факултета:

Реизабран у звање виши научни сарадник
19.05.2010 на основу захтева Научног већа
Електротехничког факултета у Београду, и
позитивног одговора Матичног научног одбора
за електронику и телекомуникације. Ужа
научна област којом се Др Зоран Шарић
бави је Говорна комуникација.

Установа где је запослен:

Центар за унапређење животних активности,
Господар Јованова 35, Београд

Стручно мишљење рецензента:
“Систем за озвучавање Интернет презентација” представља нови производ
уведен у производњу на међународном нивоу (М81) у смислу Правилника МНТР
за техничка решења од 21.03.2008. године. Образложење:
•

Техничко решење омогућује крајњем кориснику, посетиоцу Интернет сајта, да
захваљујући технологији синтезе говора на основу текста преслушава садржај
Интернет странице уместо да је сам чита.

•

Техничко решење реализовано је у виду сервера који се једноставно
интегрише у постојеће Интернет презентације и обезбеђује услугу синтезе
говора на основу текста. Брзина одзива увећана је коришћењем минималног
HTTP сервера спрегнутог са поменутим сервером. Нема сазнања да је
проблем озвучавања Интернет презентација игде у свету решен на управо
овакав начин, нити постоје било каква друга решења за српски, хрватски или
македонски језик.

•
•

Решење је развијено коришћењем научних метода претежно на сопственој
опреми и без коришћења туђе патентне или лиценцне документације.

У Београду, 07.07.2010. године.

________________________
Др Зоран Шарић,
виши научни сарадник
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