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Sammanfattning
Denna rapport presenterar hur Babel-Infovox talsyntes BrightSpeech har integrerats i
Atlas, ett ramverk för talteknologi, utvecklat vid Centrum för Talteknologi  (CTT) vid
KTH. Den största problemet var att kunna kunna kommunisera mellan BrightSpeech som
använder C++ och Atlas som är ett Java program trots att de använder olika
programmeringsspråk. Ett par av alternativen som undersöktes var Centrum för talteknologis
Broker, Sun:s Java Native Interface och Cloudgarden. Det slutgiltiga valet föll på Cloudgarden
eftersom den lösningen ger Atlas ett standardiserat stöd för flera andra talsynteser samt att det
använder programmeringsspråket Java. 

Resultatet av arbetet är en mjukvarubrygga där lösningen ger Atlas tillgång till Suns Java
standard för tal i mjukvara, Java Speech API (JSAPI). Med hjälp av Cloudgarden kommer alla
Microsofts Speech API (SAPI) talsynteser att kunna användas från JSAPI  gränssnittet. Med
detta examensarbete blir det möjligt för Atlas att få tillgång till talsyntesen BrightSpeech.

Funktionen av mjukvarubryggan har redovisats i en demonstrationsapplikation. Användare kan
ringa till en dator (det skulle kunna vara SJ’s tidtabell upplysning) som använder Atlas.
Atlasprogrammet använder i sin tur BrightSpeech talsyntes och CTT’s taligenkännare för att
kommunicera med användaren. Kopplingen mellan Atlas och  BrightSpeech möjliggörs tack
vara den skapade mjukvarubryggan, enligt figur 1.
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Figur 1  Arbetsbeskrivning.
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Abstract
This thesis presents how the Babel-Infovox speech synthesizer, BrightSpeech, has been
integrated with Atlas, a speech technology framework developed at the Centre for Speech
Technology (CTT) at KTH. The main issue was to enable communication between
BrightSpeech, which is implemented in C++, and Atlas, which is implemented in Java. Several
approaches to integration were explored; among the alternatives is CTT´s Borker, Sun’s Java
Native Interface and Cloudgarden. Cloudgarden was finally chosen since it gave Atlas a
standardized interface to other synthesizers and enabled all the code to be written in Java. 

The result of this thesis is a software bridge between Atlas and Sun’s Java standard for speech
software, Java Speech API (JSAPI). By using Cloudgarden, all speech synthesizers compliant
with Microsoft's Speech API (SAPI) are usable within Atlas through the JSAPI interface. The
software bridge developed in this thesis makes it possible to use BrightSpeech in Atlas. 

The functionality of the software bridge is illustrated by a demonstration application where a
user may put a call to a computer running Atlas. By utilizing the BrightSpeech speech
synthesizer and the CTT’s speech recognizer, Atlas is able to communicate with the user. The
software bridge enables the connection between Atlas and BrightSpeech as depicted in figure 2. 
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Figur 2 Blockmap.
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Förord
Detta examensarbete är slutfasen av min Högskoleingenjörsutbildning i Datateknik vid Kungliga
Tekniska Högskolan i Haninge (KTH-syd). Arbetet utfördes under våren 2003 vid institutionen
för tal, musik och hörsel (TMH) på KTH.

Först och främst vill jag tacka Inger Karlsson som med öppna armar välkomnade mig att göra
mitt examensarbete på TMH. Sedan vill jag rikta ett speciellt tack till min handledare Daniel
Neiberg för all tid och energi han lagt ner för att hjälpa mig att lyckas genomföra detta
examensarbete. Sist men inte minst vill jag tacka Håkan Melin, min mentor samt utvecklaren av
Atlas. Arbetet skulle ha varit omöjligt att genomföra utan den expertis han sitter inne med.

Detta examensarbete kom till stånd tack vare att jag i slutet av 2002 hörde talas om talteknologi
coh TMH av en personlig väns bekant. När jag till slut fick tag på rätt person på TMH
diskuterade vi ett par olika förslag till examensarbetet. Efter ytterligare ett möte bestämde vi oss
att genomföra detta arbete som du nu läser. 

Efter examen blev jag erbjuden att fortsätta att jobba med Atlas, fast med ett lönekuvert att
hämta under sommaren 2003. Det kändes som en riktigt rolig avslutning på studierna och en bra
början på livet efter skolan.
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1 Inledning
Som ett avslutande moment i alla ingenjörsutbildningar ska varje student visa att de har förstått
hur man på ett självständigt och ingenjörsmässigt sätt kan utforska ett nytt område och skriva en
teknisk rapport om arbetet och resultatet. Denna del av utbildningen heter examensarbete. För en
student som läst en högskoleingenjörsutbildning på 120 poäng ska examensarbetet omfatta 10
poäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete.

Den utbildning jag håller på att avsluta är KTH-Syd's dataingenjörsutbildning i Haninge. Under
det sista året har jag läst en inriktning mot programvaruutveckling och därför har grunden i
examensarbetet varit att skriva ett väl genomtänkt datorprogram. Under arbetets gång har jag lärt
mig en hel del om hur man kan använda den relativt nya talteknologin i en mjukvara. Jag är
övertygad om att talteknologi har en lysande framtid, vilket läsaren säkert märker i stycket 1.1.1
Evolution. 
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1.1 Bakgrund

1.1.1 Evolution 

De allra flesta av dagens PC-program är konstruerade så att användaren sitter vid sin datorskärm
och ser sin arbetsyta. För att kommunicera med datorn använder han eller hon vanligtvis mus
och tangentbord. Det finns troligtvis ingen datoranvändare som från första stund tycker att
tangenterna på ett tangentbordet sitter där de ska, och det kan vara lite svårt att förstå
bakgrunden till att de sitter där de gör. Orsaken är att uppfinnaren C. L. Sholes hade problem att
få mekaniken på sin skrivmaskin att fungera på ett bra sätt. Därför införde han QWERTY-
layouten1 på tangentbordssatsen, år 1878. Men det är inget som hjälper världens alla nybörjare
att använda tangentbordet, snarare motsatsen.

Innan musen kom var datoranvändaren tvungen att använda tangentbordet för att utföra alla
kommandon. När sedan musen och fönsterprogrammen uppfanns och fick fäste förändrades
sättet att använda datorn i och med att användarna kunde klicka sig igenom programmen. Det
var troligen en välsignelse för de flesta av datoranvändarna. Idag när allt fler använder datorer
mer eller mindre till vardags ställs det högre krav på användaren, datorn och programmen. Ett av
de krav som användaren ställer på programmen är att de ska vara logiskt uppbyggda med
lättanvända kortkommandon och hierarkiska menyer. Dessa försöker användaren memorera för
att bli effektivare vid datorn. Ett av problemen är att det ofta finns en mycket stor mängd
kortkommandon och menyer som användaren troligen bara kommer att utnyttja en bråkdel av.
Under de senaste åren har det också tillkommit extra knappar både på musen och på
tangentbordet, med diverse snabbvalsfunktioner. Den här utvecklingen är bra, för att inte säga
nödvändig, men det kräver att användaren kan hantera de nya verktygen annars kan det lätt få en
avskräckande effekt hos ovana användare. Fördelarna är många med utvecklingen, tag t.ex.
mushjulet, [Ctrl]+C och menystrukturen [File Edit View Help]. Dessa har på kort tid blivit lite
av en defacto-standard för datoranvändare. Fördelarna är att användaren ofta kan känna igen hur
de ska använda ett program även fast det är första gången de använder programmet.

För att fortsätta användargränssnittets utveckling och fortfarande utnyttja alla datorns
möjligheter på ett smidigt och lättanvänt sätt, kan program konstrueras för fler modaliteter2 än
syn (arbetsyta) och känsel (tangentbord). Att utnyttja flera sinnen när man använder en
mjukvara är troligen en förutsättning för att göra datorkraften mer tillgänglig och användbar i
framtiden. Att kunna använda mänskligt tal och hörsel för att interagera med datorn inom vissa
användningsområden skulle förmodligen öppna många nya dörrar för användarna.
Inlärningskurvan skulle troligtvis förkortas och effektiviteten öka mångfaldigt tack vare att
användaren då kan kommunicera mer så som vi är vana att kommunicera med varandra, men
vägen dit är full av nya svårigheter. Bland annat krävs att programutvecklarna tänker om och lär
sig hur de kan få programmen att hantera de nya modaliteterna.

1.1.2 Dialogsystem

I den här rapporten syftar ett dialogsystem till de användargränssnitt som används när datorer
och människor kommunicerar med varandra i en talad dialog. Ett dialogsystem innehåller oftast
minst tre viktiga komponenter: dialogkontroll, talsyntes och taligenkännare.

1QWERTY kommer ifrån tangentbordets bokstavsföljden på början av den översta raden.
2 När man använder flera sinnen t.ex. syn och  hörsel
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1.1.2.1 Dialogkontroll

Generellt sett är de flesta program konstruerade så att datorn bara svarar på frågor från
användaren, dvs. användaren klickar eller skriver kommandon till datorn för att få olika tjänster
utförda.

För att använda ett dialogsystem krävs att det finns något sätt att kontrollera dialogen mellan de
olika parterna. Det finns tre olika typer av dialogkontroller som är lämpliga för dialogsystem
[McTear, 2002].

1. Tillståndsbaserade system (Finite state- (or graph-) based systems).
Användaren tar sig igenom dialogen i förbestämda steg,  1->2->3.

2. Mallbaserade system (Frame-based systems).
Funktionen kan beskrivas om att ett antal fält ska besvaras i ett formulär. Svaren kan besvaras
i godtyckligtordning, t.ex:
Datorn - Säg ditt namn och telefonnummer.
Användare – Olle.
Datorn – Vad har du för telefonnummer Olle?
Användare – 555123.
Eller så svarar användaren första gången med ”Olle 555123” alt. ”555123”.

3. Agentbaserade system.
System som använder Artificiell Intelligens (AI) som grund. Datorn försöker att hitta den
optimala lösningen med en intelligent gissning på en given uppgift. Ett exempel kan vara:
Dator – Hej
Användare – Hej det är Olle kan du boka in mig på ett möte med Kalle klockan tre.
Alt.
Användare – Hur många ägg ska jag ha i en pannkakssmet till fyra hungriga grabbar?

I de två första typerna styrs dialogen av datorn, i det tredje kan användaren styra dialogen.

1.1.2.2 Talsyntes

Talsynteser kallas ofta för en ”text to speech”-komponenter (TTS). Syftet med en talsyntes är att
omvandla en text till ett människoliknande röstyttrande. TTS-komponenten i sig behöver två
moduler för att kunna fungera, en text-till-fonem- och en fonem-till-tal-konvertering
[McTear, 2002].

• Text-till-fonem-modulen gör om en textsträng till en annan textsträng som konstrueras som
den fonetiska representationen av texten.

• Fonem-till-tal-modulen omvandlar sedan strängen till en ljudström.
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1.1.2.3 Taligenkänning

Taligenkänning är ett sätt för datorn att fånga upp vad användaren säger. Den inkomna ljud-
strömmen analyseras för att försöka få fram vad användaren har sagt, utifrån vissa givna mallar i
taligenkännaren.

1.1.3 Standarder

För att kunna integrera talteknologi i ett datorsystem behövs ett gränssnitt. Flera standarder
(gränssnitt) existerar idag. Två av dessa är Java Speech API3  (JSAPI4) och Microsoft´s Speech
API (SAPI5).

Sun6 har tagit fram JSAPI som är en Javastandard för att hantera tal i Javaprogram. Det är inte
en implementation utan bara en beskrivningsmall för hur en applikation kan kommunicera med
talteknologi-komponenterna. Själva implementationen görs av olika tredjepartsleverantörer som
t.ex. IBMs talsystem ViaVoice.

Microsoft har valt att utveckla en egen standard, SAPI. Den senaste stabila versionen är 5.1 men
en ny version håller på att betatestas. Den nya versionen har mer stöd för att integreras i
Microsofts .NET plattform. Microsoft erbjuder en full implementation, men saknar stöd för
svenska. Flera olika tredjepartsleverantörer erbjuder en utökning av SAPI med flera olika
alternativa röster och språk.

1.1.4 KTH

Institutionen för tal musik och hörsel (TMH7) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH8) har
länge utbildat och forskat inom talteknologiområdet. TMH har i samarbete med Centrum för
Talteknologi (CTT9) utvecklat ett flertal fristående komponenter inom olika grenar av
talteknologiområdet.

1.1.5 Atlas

TMH har tillsammans med CTT utvecklat en demonstrationsplattform som kallas Atlas.
Plattformen skapades för att kunna knyta ihop de talteknologiska komponenter som forskningen
inom CTT har resulterat i. Atlas fungerar som ett mellanlager där en applikation ska kunna
använda sig av Atlas API för att utnyttja alla de underliggande talteknologikomponenterna för
t.ex. taligenkänning och talsyntes på ett gemensamt sätt.

3Application Programming Interface 
4http://java.sun.com/products/java-media/speech/
5http://www.microsoft.com/speech/
6http://www.sun.com
7http://www.speech.kth.se
8http://www.kth.se
9http://www.speech.kth.se/ctt/
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Atlas är ett generellt ramverk för att bygga flerspråkiga och multimodala applikationer. Enligt
figur 1.2 grupperas de underliggande komponenterna efter olika specifika användningsområden.
Varje grupp har ett eget gränssnitt som de underliggande komponenterna måste uppfylla så att
Atlas kan kommunicera med komponenterna. Så länge komponenterna stödjer det för uppgiften
uppsatta gränssnittet är de utbytbara. Användaren kan alltså kommunicera med alla
komponenterna på ett gemensamt sätt med Atlas API, som är väl lämpad för talteknologi och
dialogsystem. Atlas är skrivet i Java med syftet att vara en demonstrationsplattform i
forskningssammanhang och ej en kommersiell produkt.

1.1.6 BrightSpeech

Företaget Babel-Infovox AB10 har utvecklat en talsyntes som heter BrightSpeech. Det är en av få
talsynteser som kan hantera svenska, dessutom stödjer BrightSpeech SAPI version 4 och 5.1
samt ett eget Babel-specifikt API. Eftersom Babel-Infovox är en av intressenterna i CTT-
samarbetet är det extra intressant att kunna integrera deras talsyntes i Atlas.

1.1.7 Broker

Broker11 har utvecklas av CTT för att erbjuda Inter Process Communication (IPC) till ett
program. IPC är en teknik som gör det möjligt att kommunicera mellan olika program processer.
Med CTTs Broker sker detta över Internet med hjälp av TCP-protokollet. Programmet är skrivet
i Java, men dess olika komponenter kan skrivas i andra språk som kan kommunicera med TCP-
protokollet, som exempelvis Prolog12 eller TCL13 14. Data som skickas mellan de olika
komponenterna är vanliga textsträngar, förutom när ljud ska skickas, då transporteras det i en
egen dataström i det format som de olika komponenterna stödjer. Tack vare att Broker använder
de standardiserade TCP-kopplingarna blir komponenterna plattforms- och språkoberoende. Ett
exempel på en väletablerade IPC-tjänster är CORBA.

10http://www.infovox.se
11http://www.speech.kth.se/broker/
12http://www.swi-prolog.org/
13Tool Command Language 
14Http://www.tcl.tk
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Figur 1.2 En del av Atlas olika lager och moduler [Melin, 2001]
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1.1.8 Vad är en mjukvarubrygga?

En mjukvarubrygga kan liknas vid en vanlig brygga. För att komma torrskodd från strandkanten
till en båt som befinner sig en bit ut i vattnet kan det vara bra med en brygga som förenar de
båda. En mjukvarubrygga har ett liknande syfte, nämligen att erbjuda ett sätt för två eller flera
applikationer att kommunicera med varandra, trots att de från början inte har något gemensamt
gränssnitt.

I denna rapport används bryggan för att få Atlas och BrightSpeech att kunna kommunicera med
varandra trots att de använder olika programmeringsspråk, som inte kan blandas.

1.1.9 Språkberoende

För att kunna skriva ett program som använder olika programmeringsspråk krävs en tolk mellan
dessa, detta benämns i fortsättningen med den engelska beteckningen native interface. I
skapandet av bryggan måste en lösning hittas för hur språk skillnaderna mellan Atlas (Java) och
BrightSpeech (.NET framework15) kan lösas. Det finns ett par bra alternativ:

1. Suns Java Native Interface (JNI)16, en koppling mellan Java och C/C++

2. Cloudgarden17, en koppling mellan JSAPI och SAPI

3. Broker, TMHs IPC-variant

4. CORBA, IPC

5. Web Service, distribuerade komponenter, där en webbadress kan tillhandahålla olika 
     tjänster (ej webbsidor)

15I .NET framework kan man använda en hel rad olika programmeringsspråk tillsammans pga. att koden
kompileras till en native asseamblerkod.
16http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/jni/
17http://www.cloudgarden.com
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1.2 Syfte
Examensarbetets syftet är att undersöka hur Babel-Infovox talsyntes BrightSpeech kan anslutas
som en komponent i Atlas. Detta görs genom att skapa en mjukvarubrygga mellan Atlas API
och BrightSpeech, som sedan testas i en demonstrationsapplikation.

Tidigare hade Atlas enbart stöd för CTT:s icke-kommersiella talsynteser. Utvecklandet av ett
stöd även för en kommersiell talsyntes skulle ge större möjligheter för CTT:s intressenter att
utveckla demonstrationsapplikationer med hjälp av Atlas. Det skulle dessutom utgöra ett bevis
för att Atlas är så generellt att det utan problem kan hantera nya komponenter.

Det är också av intresse att studera den befintliga implementationen av Atlas talsyntes-API, och
försöka hitta förbättringar för att göra Atlas talsynteshantering mer generell.

1.3 Avgränsning
• I Atlas kommer bara de för uppgiften nödvändigaste delarna att bearbetas.

• Atlas olika komponenter kommer inte att kompileras under Windows, färdiga jar-filer
används istället.

• I BrightSpeech används bara SAPI implementationen.

1.4 Metodbeskrivning
Arbetet inledes med ett antal förstudier av de befintliga komponenter. Förstudierna kommer att
ske oberoende av varandra för att få en övergripande bild av hur det hela kan knytas ihop till den
mjukvarubrygga som ska skapas. Nästa steg är att skapa denna mjukvarubrygga som arbetet
syftar till.

Den dokumentation som kommer att studeras är respektive APIs egen dokumentation och
befintliga kodexempel. Internet kommer att vara en stor informationskälla för dokumentations-
materialet.

Konstruktionen av mjukvarubryggan kommer att ske på KTH-TMH med av dem tillhandahållen
utrustning.

Minimikraven är:

• Dator, Windows 98 eller senare, med ljud och mikrofon

• Babel-Infovox talsyntes BrightSpeech

• Atlas, källkod

• Moduler som ansluts till Atlas: Ace, Ace-Atlas, asrmodels, Broker, NICO, Starlite, SVAPI
och Verifier, (jar-filer)

Tidsplanen för arbetet visas av Figur1.3.
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2 Genomförande
I detta kapitel beskrivs vilka val som har gjorts och hur förutsättningarna ser ut.

2.1 Atlas metodik
Detta avsnitt beskriver Atlas arkitektur med fokus på de detaljer som är av intresse för att kunna
konstruera bryggan.

2.1.1 Miljö

BrightSpeech hade vid arbetets början bara stöd för Windows. Atlas hade bara använts under
Linux, men eftersom det är en Java-applikation skulle det tekniskt sett också kunna fungera
under Windows. Det första steget blev därför att testa om Atlas kunde användas i en
Windowsmiljö. När Atlas tidigare har kompilerats under Linux har det funnits olika makefiler
som strukturerar upp kompileringen stegvis i rätt ordning. Genom att kompilera varje package i
samma ordning som det står i makefilerna kunde alla relevanta delar kompileras. För att
kompilera klasserna i Atlas krävs att kompilatorn har registrerat de olika sökvägarna till de
externa modulernas jar-filer.

2.1.2 Resurser

För att använda de olika komponenterna i Atlas måste de registreras som olika interna resurser.
En resurs kan delas in i två olika sidor.

1. En sida representerar Atlas interna resurs av en komponent. Resurssidan skapar den motsatta
sidan av resursen.

2. Det andra sidan representerar applikationssidan, den sida som startar och kommunicerar
direkt med den specifika komponenten som kopplats till Atlas.

Denna metodik används för att höja driftsäkerheten hos de olika komponenterna. I de fall då
Atlas tappar någon komponent så kan de automatiskt återskapas med hjälp av Atlas interna
resurssida. Det är också möjligt att koppla in IPC mellan de båda sidorna för att separera olika
processer inom ett program.
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Det finns två olika alternativ för att skapa resursmodulen:

1. Två olika klasser som implementerar en sida var av resursgränssnitten. Dessa kan vara
sammankopplade med IPC.

2. En klass som implementerar båda gränssnitten.

Till bryggan valdes metod 2.

2.1.3 Fabriker och motorer

Det sätt Atlas skapar sina resurser på kan beskrivas med en känd metafor: en fabrik kan tillverka
olika typer av motorer.

En motor är en enhet som har ett specifikt användningsområde men den måste också uppfylla
vissa grundläggande kriterier för att kunna vara en motor i en viss grupp.

Fabrikens funktion är att skapa motorer som uppfyller de gemensamma gränssnitt som alla
motorer i en viss grupp måste uppfylla. Därför saknar det betydelse vilken motor, inom en viss
grupp, som används så länge den uppfyller de gemensamma gränssnitten för den gruppen. En
fabrik behöver bara kunna göra en sak, nämligen att tillverka motorer av vissa grupper.

Ett exempel skulle kunna vara att en tangentbordsresurs använder en tangentfabrik som
tillverkar alla tangenterna (motorer). Alla tangenter ser likadana ut men har olika uppgifter.

2.1.4 Properties

En av grundidéerna i Atlas är att alla resurser som används i en applikation ska styras med hjälp
av olika egenskaper som är lagrade i ett par vanliga textfiler. Dessa kommer i fortsättningen att
refereras till som propertiesfiler. Fördelen med properties-filerna är att användaren inte ska
behöva känna till så mycket om Atlas uppbyggnad för att lägga till, ta bort eller byta ut de
resurser som olika applikationer kräver. De olika applikationerna använder samma version av
Atlas, men de kan använda helt skilda komponenter beroende på hur properties-filerna ser ut. Ett
alternativ för användaren skulle vara att skriva egna  moduler, som ärver egenskaper från en
klass som skapar Atlasresurser.

Användaren kan koppla ihop flera olika propertiesfiler, de struktureras då som en länkad lista
där den ena filen säger var nästa fil finns.

I filerna finns det olika variabler som definieras med en unik nyckel. Nycklarna innehåller de
olika värden som variablerna har. Nycklarna kan kombineras på ett sätt som påminner om
strukturen med arv inom objektorientering. Som exempelvis:

Djur.växtätare.apa.färg = brun
Djur.köttätare.haj.färg = blå
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Om samma nyckel finns i flera filer är det är alltid den nyckel som ligger först i den länkade
listan som ger det slutgiltiga värdet. Om samma nyckel finns flera gången i en fil är det de värde
som ligger sist i filen som kommer att innehåller det slutgiltiga värdet på property-variabeln.
Detta beror på att Atlas läser in filernas värden rekursivt, dvs. först hittas slutet av den länkade
listan. Därefter läses värdena in till Atlas property-struktur på vägen tillbaka till startfilen. Mer
om vilka värden som kommer att finnas tillgängliga finns i avsnitt 3.4.

Som exempel skulle man kunna skriva t.ex. ”namn = olle” och ”namn.olle.tele = 555123” i en
propertyfil som Atlas läst in. Värdena kan då hämtas i Atlas på följande sätt:

String user = getProperty(”namn”);
String userTele = getProperty(”namn.”+user+”.tele”); 

2.2 Broker
De Broker-komponenter som behövs för att kunna använda bryggan är:

• Broker Server: Kommer att representera Broker-resursen.

• Broker Register: Håller reda på datorspecifika servrar som tillhandahåller olika 
tjänster, detta görs för att höja säkerheten.

• Digitizer eller ISDN server: Dit ljudströmmen skickas och hämtas ifrån en talteknologikälla.

2.3 BrightSpeech
Talsyntesen testades med en enkel kod som använde SAPI 5.1. Testet gick utan problem. Detta
innebär att det endast är av intresse att använda någon typ av native interface (se nedan) för att
komma i kontakt med SAPI generellt.

2.4 Native interface
För att på ett tidigt stadium reducera bort de lösningar som skulle ta bort fokus från målet med
arbetet, valdes Broker, CORBA och Web Service lösningarna bort. Den kvarvarande uppgiften
var att utreda för- och nackdelar hos de båda återstående metoderna, Sun:s Java Native Interface
(JNI) och Cloudgarden, samt hur de olika alternativens verktyg ska användas.

2.4.1 JNI

Det alternativ som Sun erbjuder är JNI. Med JNI skapas de klasser som krävs i Java och utifrån
dem genereras motsvarande header-filer för C/C++ som sedan måste implementeras. Om
bryggan hade använt sig av JNI skulle de olika Java-klasserna skrivas med korta anrop till JNI
och själva implementationen skrivas i ett .NET framework-språk (troligen C++ eller C#) direkt
mot SAPI.

2.4.2  CloudGarden

CloudGarden implementerar en färdig koppling mellan JSAPI och SAPI, som troligtvis
använder JNI för att kunna realiseras. När programmet testades användes en enkel JSAPI-kod
som utnyttjar SAPIs talsynteser. Testet genomfördes utan problem. Om bryggan skulle bygga på
en implementation av CloudGarden skulle vinsten bli att lösningen får stöd för både JSAPI och
SAPI. Bryggan skulle då bara behöva använda Java och lösningen skulle kopplas mot JSAPI
generellt.
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2.4.3 För- och nackdelar

• JNI
+ Det finns möjlighet att få full kontroll över allt som kan hända i programmet.
-  Lösningen kommer inte få JSAPI-stöd.

• CloudGarden
+ Mer tid kan läggas på att få Atlas API att bli optimalt integrerat med JSAPI.
+ Atlas kan erbjuda stöd för både JSAPI och SAPI på samma gång.
+ Atlas kan senare lätt byggas ut med en JSAPI/SAPI-taligenkännare
-  Det är en kommersiell produkt som kostar pengar ($16).
-  JSAPI innehåller inte stöd för att styra om ljudströmmar.

Eftersom det skulle vara praktiskt och funktionellt att använda CloudGarden valdes den
metoden. De delar som är intressanta för TTS-bryggan är väl dokumenterade i Suns ”Java
Speech API Programmer's Guide”18 och JSAPI:s Javadoc19. 

2.5 Sammanfattning
För att behålla fokus på arbetets mål gjordes följande val:

• Att använda en resursmetod som inte använder IPC.

• Som native interface används Cloudgarden.

18http://java.sun.com/products/java-media/speech/forDevelopers/jsapi-guide.pdf  
19http://java.sun.com/j2se/javadoc  
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3 Implementering av bryggan
Detta kapitel förklarar hur bryggan konstruerades. 

3.1 Resurser
De båda sidorna av resursmodulen som beskrevs i stycket 2.1.2 använder Atlas gränssnittet
Resource20 för att representera resurssidan och ResourceAPI20 för att representera
applikationssidan.

Atlas resursmodul skapades genom att ärva både fabrik och motor från klassen
SimpleResource20 (se figur 3.1). Anledningen till detta val är att den klassen redan har en
implementation för resursgränssnitten Resource och ResourceAPI.

En av de ändringar som behövde göras i Atlas arkitektur var hur TTS-resurserna registreras
internt i Atlas. När det tidigare bara fanns stöd för CTT:s talsynteser startades de på ett statiskt
sätt, genom att propertiesfilen angav vilka motorer som skulle användas. Därefter användes
samma fabrik- och motorklasser för att skapa resurserna. Fabrikklassen var då skriven direkt i
koden, vilket fick som följd att det inte gick att använda andra TTS-fabriker utan att göra om
registreringsprocessen. För att använda flera olika typer av fabriker krävdes ett mer dynamiskt
sätt att skapa fabriker och motorer med hjälp av propertiesfilen. En logisk lösning var då att
implementera den teknik som används för taligenkänningsresurser, eftersom det där redan fanns
tillgång till flera olika fabriker. Mer om registreringen kommer i avsnitten 3.4 och 3.5.

3.2 Fabriken
JSAPI:s egen fabrik är en klass som kan skapa de två olika motorer som JSAPI använder sig av:
taligenkänning och talsyntes. Fabrikmetaforen (förklarades i stycke 2.1.3) är emellertid
detsamma i JSAPI och Atlas: i JSAPI anropas createSynthesizer och i Atlas anropas
createEngine.

Den fabrik som bryggan använder implementerar gränssnittet TTSFactoryResource21. Med
det gränssnittet måste metoden createEngine implementeras. Metoden returnerar ett objekt
med gränssnittet Resource, vilket kommer att bli den registrerade motorresursen i Atlas.

För att det ska vara möjligt att skapa TTS-fabriker som använder IPC krävs att gränssnittet
TTSFactory21 också är implementerat. Det är detta gränssnitt, som tvingar fabriken att skapa
motorer av gränssnittet TTSEngine21, som kommer att bli TTS-motorn på applikationssidan
av resursen. Eftersom klassen SimpleResource inte gör skillnad på resurs- och
applikationssidan eftersom den representerar båda två, har fabriken redan skapat motorns
applikationssida när resurssidan skapades. Därför kan applikationssidans TTSFactory
gränssnittet ignoreras vid konstruktionen av JSAPI-bryggan. 

20Package  se.kth.ctt.atlas.rc
21Package  se.kth.ctt.atlas.rc.api
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3.3 Motorn
I Atlas heter det gemensamma gränssnittet för talsynteser TTSEngine. Där definieras de
viktigaste metoderna som t.ex SayText(...). Bryggans motor har implementerat just detta
gränssnitt, därför ska den fungera precis som TTS-motorer tidigare har fungerat i Atlas. Det är
möjligt att definiera andra metoder utöver de i  TTSEngine men för att använda dessa måste de
anropas explicit i den applikation som ska använda motorn. Nackdelen är att de metoderna blir
specifika för just den motorn eller andra specialmotorer där dessa extra metoder är definierade.

En nyhet i Atlas är att det i och med denna brygga nu finns möjlighet för användarna att
utveckla egna klasser för att hantera TTS-motor. Kraven är att de ligger i ett arv ifrån
JsapiTTSEngine22 och att de har samma konstruktor-parametrar som JsapiTTSEngine. I
propertiesfilen definieras då en class-nyckel till motorn, på samma sätt som till fabriken
(beskrivs i avsnitt 3.4.2). Därefter kan användaren i applikationskoden explicit typomvandla
talsyntesmotorn från  TTSEngine till den egna klassen. I Figur 3.1 representeras utökningen av
JSAPI-motorn med klassen JsapiTTSEngineExplicit22. Om nyckeln inte definieras
kommer talsyntesmotorn att fungera precis som den gjort tidigare i Atlas eftersom TTSEngine
uppfylls av JsapiTTSEngine. Den nya strukturen skulle kunna fungera till CTT:s TTS-
motor om ett par små ändringar först genomfördes.

Varje TTS-motor måste stödja ett visst språk och land för att kunna användas, beskrivs
ytterligare i stycke 3.4.2.

En av de stora skillnaderna mellan JSAPI:s och Atlas motorer är sättet att byta röst. Atlas skapar
en motor för varje röst medan JSAPI har ett röstobjekt i den befintliga motorn som hanterar
rösten. Skillnaden blir att användaren i Atlas byter motor för att byta röst medan JSAPI-
användaren byter röstobjekt i den befintliga motorn. Eftersom bryggan är en Atlas-
implementation tillåts inte bytet av JSAPI:s Voice-objekt. Fabriken kommer att skapa den
uppsättning JSAPI-motorer som definieras av propertiesfilen precis som tidigare i Atlas.

22Package  se.kth.ctt.atlas.internal.rc.jsapi.tts
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3.3.1 Ljud

Huvudfunktionen hos en talsyntes är att ta in en textsträng och skapar en ljudström, som kan
spelas upp för användaren. Till den uppgiften finns det i gränssnittet TTSEngine metoden
sayText(String,MediaStreamSocket). String-variabeln är den textsträng som ska
göras om till en ljudström, och MediaStreamSocket23-objektet anger till vilken adress och
TCP-port ljudet ska skickas.

Från JSAPI:s TTS-motor kan ett objekt hämtas som sköter ljudhanteringen. Detta objekt kallas
AudioManager.  Ett par centrala delar med AudioManager är att det ska definiera en
ljudkälla (source) varifrån ljudet kommer, samt ett mål (sink) dit strömmen ska skickas.
CloudGarden har valt att göra en utökning av funktionaliteten hos JSAPI:s klass
AudioManager24. Detta har gjorts för att kunna styra indata- och utdata-strömmarna på ett
bättre sätt. CloudGardens klass heter CGAudioManager25. Den kan fås genom ett explicit
anrop ifrån JSAPI:s motor så här:

(CGAudioManager)synthesizerJSAPI.getAudioManager();

3.3.1.1 Källa (AudioFormat)

Formatet på ljudkälla definieras med objektet AudioFormat. Där anges: ljudformat, hastighet,
storlek per ljudpaket, byte-riktning i paketet och om amplituden centraliseras runt noll eller om
den bara ska innehålla positiva tal (signed/unsigned). De AudioFormat som CloudGarden
använder kommer ifrån Sun:s Java API klass javax.sound.sampled.AudioFormat,
medan Atlas har en egen klass se.kth.ctt.atlas.media.AudioFormat. De har nästan
samma parameterlista, förutom att Atlas-varianten saknar signed-parametern.

Den faktiska ljudkällan kommer att vara JSAPI:s talsyntes. Det finns ett alternativ i
CloudGarden att ange en AudioSource26 för att t.ex. spela upp en fil.

3.3.1.2 Mål (AudioSink)

Om CloudGardens AudioManager inte får en AudioSink26, kommer ljudet att skickas till
den lokala datorns högtalare. De objekt som CloudGarden har implementerat, som stödjer
gränssnittet AudioSink, kunde inte strömma data till den socket som Atlas kräver. Därför
skapades ett nytt sink-objekt som implementerar AudioSink gränssnittet. Information om vart
ljudet ska skickas hämtas från MediaStreamSocket-objektet.

3.3.2 SayText

I JSAPI finns två intressanta varianter av Atlas sayText(...) metod. De båda tar in ett
String- och ett SpeakableListener-objekt som parametrar. Den ena heter
speakPlainText(...) där String-objektet tolkas så som den är, medan speak(...)
metoden tolkar Java Speech Markup Language (JSML)27, se stycke 3.3.3. Som en
bonusfunktionalitet kommer bryggans sayText-metod att först försöka använda sig av  JSML-
metoden. Om texten inte skulle vara beskriven i JSML så används speakPlainText-
metoden istället.

23Package  se.kth.ctt.atlas.media
24Package javax.speech
25Package com.cloudgarden.speech
26Package com.cloudgarden.audio
27http://java.sun.com/products/java-media/speech/forDevelopers/JSML/index.html
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Objektet SpeakableListener är en händelselyssnare med vars hjälp användaren kan få
reda på vad som händer med texten, t.ex. om talsyntesen befinner sig i ett pausläge eller om den
precis har startat det aktuella yttrandet.

I JSAPI byggs en ljudkö upp som spelas upp först när den aktuella tråden befinner sig i ett
vänteläge. I Atlas däremot saknas den gemensamma kön. Istället skapas en kö vid den enhet som
ska spela upp ljudet (Digitizer- eller ISDN-servern). Atlas sayText-metod returnerar utan att
vänta på att texten uttalas. Därför kommer bryggan att skapa en tråd för varje uttalande som
obehindrat kan försättas i vänteläge. Detta medför att sayText metoden kommer att returnera
direkt, så som Atlas kräver.

3.3.3 JSML

När användaren vill använda JSML, struktureras texten enligt standarden Extensible Markup
Language (XML)28  med speciella taggar som kommer att tolkas och manipuleras direkt av
JSAPI.

Med JSML kan texten manipuleras på ett för Atlas nytt sätt. Ett exempel på hur texten kan
manipuleras beskrivs nedan.

<jsml>
<div type="paragraph">

<sayas class="literal">JSML</sayas> <!-- uttalas "J. S. M. L." -->
<sayas class="literal">12</sayas> <!-- uttalas "ett två" -->
<sayas class="number">31.14</sayas> <!-- uttalas "trettioett punkt fjorton" -->
<sayas class="currency">$49.50</sayas> <!-- uttalas "förtionio dollar, femtio cents"

</div>
<div> <!-- sänker volumen på en del av uttalandet -->

Jag kan prata <prosody volume="quiet"> tyst </prosody>
</div>

</jsml>

28http://www.w3.org/XML/
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Eftersom detta har legat utanför ramen för rapporten har ingen analys gjorts av hur denna
metodik kommer att fungera tillsammans med Atlas. Troligtvis kommer detta att bryta mot ett
par uppsatta Atlas-regler. T.ex. kommer bara JSAPI:s olika röster att kunna behandlas och
JSML kommer att kunna byta Voice-objekt under ett uttalande utan att byta TTS-motor.

JSML har tagits fram i ett samarbete mellan Sun, Apple Computer. Inc29, AT&T30, Dragon
Systems. Inc31, IBM Corporation32, Novell. Inc33, Philips Speech Processing34 och Texas
Instruments Incorporated35.

3.4 Properties
För att kunna använda den nya resursregistreringen måste ett par olika bas variabler finnas
tillgängliga.

3.4.1 Gamla sättet

I avsnitt 2.1.4 redogjordes för hur idén med properties fungerar i Atlas. I den tidigare
propertiesstrukturen angavs en nyckel tts.sv_SE.voice.list där de svenska TTS-motorer som ska
användas definieras. Det har tidigare tagits för givet att CTT:s TTS-fabrik används för att
tillverka motorerna. Skulle en annan motor anges som ska tillverkas av t.ex. JSAPI-bryggans
fabrik uppstår ett fel. Därför måste den gamla strukturen ändras.

Tidigare såg TTS-delen av propertiesfilen ut på följande sätt:

tts.sv_SE.voice.list = ingmar, lukas, ove
tts.sv_SE.voice.default = ingmar
tts.voice.pitchbase.default = 0%
tts.voice.speakingrate.default = 1.0
tts.sv_SE.voice.lukas.pitchbase = ${tts.voice.pitchbase.default}
tts.sv_SE.voice.lukas.speakingrate = ${tts.voice.speakingrate.default}

3.4.2 Fabrikens properties

För att komma runt TTS-fabrikproblemet användes en liknande metod som tidigare har använts
av taligenkänningen. Där angavs en lista på de fabriker man vill använda. Till varje fabrik
definierades en class-nyckel som talar om vilket klass som ska använda för att tillverka en viss
fabrik. Talsyntesens nya fabrikresurslösning ser ut så här:

tts.factory.supported = jsapi
tts.factory.jsapi.class = se.kth.ctt.atlas.internal.rc.jsapi.tts.JsapiTTSFactory

Till skillnad från taligenkänningen saknar det betydelse vilket språk som hanteras i fabriken.
Taligenkänningens fabrik definieras med en nyckel som innehåller en landskod och en språkkod.
Den första definieras enligt ISO 63936-standarden, och den andra enligt ISO 316637-standarden.
Ett exempel på hur nyckeln till en taligenkänningsfabrik ser ut: recognizer.sv_SE.factory.

29http://www.apple.com
30http://www.att.com
31http://www.dragonsys.com
32http://www.software.ibm.com/viavoice
33http://www.novell.com
34http://www.speech.be.philips.com
35http://www.ti.com
36http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt  
37http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html  
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3.4.3 Motorns properties

För att knyta ihop en motor med en fabrik måste motorn definiera vilken fabrik som ska
användas för att tillverka motorn. Detta görs  i motorns factory-nyckel. I supported-nyckeln
definieras alla TTS-motorer som ska användas för ett visst språk och land. Enligt stycke 3.3 kan
användaren definiera en egen frivillig class-nyckel. Resten av motorns variabler kommer att
läsas och tolkas om de finns, annars kommer standardvärden att användas istället.

Den nya strukturen ser ut på följande sätt:

tts.sv_SE.voice.supported = emma
tts.sv_SE.voice.emma.factory = jsapi
tts.sv_SE.voice.emma.class =  se.kth.ctt.atlas.internal.rc.jsapi.tts.JsapiTTSEngineExplicit
tts.sv_SE.voice.emma.pitchbase = 0%
tts.sv_SE.voice.emma.speakingrate = 160

3.4.4 Defaultvärden

För att inte behöva ange vilken motor som ska användas i en applikation definieras vilken motor
som ska vara förvald (default), detta görs då i propertiesfilen eller i programkoden.

För motorerna anges en defaultmotor för varje språk och land. Defaultnycklarna anges på
följande sätt: 

tts.sv_SE.voice.default = emma
tts.en_GB.voice.default = bob

3.5 Skapa resurser
När resurserna skapas i Atlas görs det ifrån klassen se.kth.ctt.atlas.typical.Resources. TTS-
resurserna startas på följande sätt:

Kontrollera om det är den gamla CTT-metoden som ska användas, dvs finns propertyn
tts.sv_SE.voice.list?
    Om så, skapa alla de resurserna med den gamla metoden 

Hämta tts.factory.supported listan och iterera den
    Skapa alla fabriker

Ta reda på vilka språk som kan användas och iterera igenom dem
     Hämta motorlistan ”tts.<locale>.voice.supported” och iterera den
          Skapa ett engine-propertiesobjekt med hjälp av de givna värdena
              Skapa motorn. Använd class-propertyn om den finns
     Sätt default motor

Eftersom det fortfarande går att använda den gamla metoden för att skapa de gamla resurserna
blir den nya metoden bakåtkompatibel med den gamla metoden.
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4 Demonstrationsprogrammet
Som ett sista bevis på att mjukvarubryggan fungerar skapades en demonstrationsapplikation.
Denna implementerades enbart med hjälp av Atlas API, antingen BabelInfovox talsyntes
BrightSpeech eller CTT:s talsyntesmotorer kan användas. Demonstrationsapplikationen kan ta
emot telefonsamtal från användaren där användaren kan ta reda på avgångstiderna i båda
riktningarna från tunnelbanestationen Tekniska Högskolan.

På KTH finns det en webbsida som visar information om de tre närmast kommande
tunnelbananeavgångarna i båda riktningarna från station Tekniska Högskolan, resultatet
presenteras på webben. Denna information kommer att vara åtkomlig i demonstrations-
programmet, tiderna kommer att läsas upp med BrightSpeechs röst för användaren.  

För att lösa uppgiften användes en tillståndsbaserad dialogkontroll (beskrevs i stycke 1.1.2.1).
Programmet har en koppling till taligenkännaren Ace för att kunna interagera med användaren.

4.1 Ace
Ace en taligenkännare som har utvecklats vid CTT. För att använda Ace måste en regelfil38

skapas [Seward, 2000]. Regelfilen innehåller lexikon- och grammatikregler för att kunna tolka
vad användaren säger.

• Lexikon:
Används för att namnge och uttrycka den fonetiska representationen av ett uttalande. Det kan
ser ut så här: 

ett = E T ;
två = T V Å:;

• Grammatik:
Definierar innebörden av ett ord, och kan se ut så här: <räkneord> = ett | två, vilket skulle
kunna uttryckas som att ett eller två definieras som olika räkneord. Grammatikreglerna kan
kombineras till nya sammansatta regler om de skulle behövas, se nedan.

För att Ace ska veta var i regelfilen den ska läsa vid ett yttrande markeras en startpunkt för den
delen av yttrandet Ace ska lyssna efter. Detta görs genom att ett '$' tecken sätts in före en
grammatikregel. Det kan se ut på följande sätt:

$<ålder> = <räkneord> | <räkneord><räkneord>

Då definieras ålder med ett eller två olika räkneord (räkneord ska då vara definierad för tal
mellan noll och nio eller om så kan den vara talen 1,2,11,12,21 och 22 om ovanstående
definition används).

$<ålder> kan sedan associeras med en taligenkänningsmotor i Atlas. Motorn måste definieras i
propertiesfilen vilket kan se ut så här:

recognizer.sv_SE.factory.supported = ace-internal
recognizer.sv_SE.factory.ace-internal.lm.filename = (sökväg till regelfilen)
recognizer.sv_SE.engine.supported = ALDER
recognizer.sv_SE.engine.ALDER.factory = ace-internal
recognizer.sv_SE.engine.ALDER.productionName.start = <ålder>

38http://www.speech.kth.se/ace/aceGrammarDefinition.pdf  

23



För att kunna använda den nya motorn i applikationskoden skapas ett ListenerProfile-objekt på
följande sätt:

ListenerProfile lpAlder = new ListenerProfile( "ALDER");

4.2 Ljudenhet
För att starta en användarsession av programmet och använda den lokala datorns högtalare,
används Brokerns Digitizer. Alternativet är att använda en telefon. Då används Brokerns ISDN-
server istället för Digitizern. Alternativt kan båda startas parallellt. Beroende på vilken
komponent användaren vill använda konfigureras nyckeln terminal.list i propertiesfilen. Detta
görs på följande sätt:

terminal.list = digitizer, isdn

4.3 Programbeskrivning
Programmet har följande struktur:

1. Fråga användaren efter vilken riktning denne vill resa

2. Lyssna efter ett svar (norr/söder)

3. Hämta tågtiderna i efterfrågad riktning från webbsidan

4. Berätta hur många minuter det är kvar till nästa tåg

5. Fråga om användaren vill veta fler avgångstider (ja/nej), om så berätta tiderna

6. Fråga om användaren vill avsluta samtalet (ja/nej)

4.4 Koden 
Ett Atlasbaserat program kan enkelt skapas genom att skriva en klass som ärver från klassen
se.kth.ctt.atlas.typical.Session. Den klassen tar hand om hela
exekveringssessionen, de användaren behöver göra är att överlagra run-metoden.

För att använda den talsyntes som är default anropas getSIO().say(String text). Om
BrightSpeech talsynstesröst Emma inte är default, kan den anropas med  getSIO
(”emma”, Alocale.SWEDISH).say(String text).

För att använda taligenkänningen Ace, anropas en metod som först använder talsyntesen för att
göra ett yttrande, efter yttrandet kopplas taligenkännaren in. Detta kan göras med anropet nedan:

String duSa =

getSA().askSimple(
”hej”, // String texten till TTS:en
2000, // int maximal tid (ms) att spela in ett meddelande
lpAlder, // ListenerProfile se stycke 4.1 Ace
null, // String en ljudfil som lagrar yttrandet
1000 // int maximal tid (ms)att bearbeta meddelandet
).getText();// String  hämtar den användarens svar från  taligenkännaren 
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5 Diskussion

5.1 Alternativa sammansättningar
Uppgiften för examenarbetet var att skapa en koppling mellan Atlas och BrightSpeech. Eftersom
CloudGarden användes som native interface för att realisera målet blev resultatet mycket bättre
än väntat. Resultatet blev att Atlas kopplades ihop med JSAPI:s talsyntesdel, med ett undantag.
Undantaget är den aktuella konfigurationen med CloudGardens AudioManager, se stycke 3.3.1.
Eftersom CloudGarden är en koppling mellan JSAPI och SAPI kan slutsatsen dras att Atlas nu
stödjer både JSAPI:s och SAPI:s talsynteser, vilket är en rejäl bonus utöver det ursprungliga
målet. Det skulle nu vara möjligt att enligt figur 5.1 byta ut CloudGarden mot en annan talsyntes
som har stöd för JSAPI, dock efter det att ovanstående undantag är åtgärdat, se stycke 6.2.1. Ett
annat alternativ är att lägga till en eller flera talsynteser som har stöd för SAPI och där deras
SAPI version har stöd i CloudGarden.

5.2 Skalbarhet
Fördelen med mjukvarubryggan är att Atlas inte längre är knuten till att använda den TTS-motor
som CTT har utvecklat. Genom att kunna använda flera olika lösningar blir Atlas en mer
flexibel och skalbar plattform.

5.3 Förbättringar
Den enda extrauppgift som har utförts är att göra om property-algoritmen. Eftersom arbetet inte
var omfattande och vinsten bedömdes som stor, genomfördes förändringen. Väl genomförd har
denna bidragit till att lösningen har fullföljt och förfinat den metodik som sedan tidigare fanns i
Atlas, dvs. att styra vilka resurser som ska användas mha. properties.
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5.4 Brister i integrationen

5.4.1 BrightSpeech

I slutskedet av arbetet kunde slutsatsen dras att BrightSpeech:s nuvarande version av rösten
Emma inte har stöd för röstmanipulation av typ PitchBase och PitchRange. Dessa sköter
hur röstens grundtonsfrekvens ska hanteras. Däremot fungerar det att ändra talhastighet och
volym.

5.4.2 JSAPI

Det har även framkommit att JSAPI inte har stöd för FrequencyRatio och Transcribe.
FrequencyRatio hanterar hur ljus eller mörk rösten ska låta. Metoden Transcribe
returnerar den fonetiska presentationen av en text. Eftersom dessa båda inte är centrala för
talsyntesen skulle de istället kunna göras valfritt i Atlas TTS-API. I JSAPI finns en metod som
liknar  Transcribe. Den metoden heter Phonem som troligtvis gör något liknande men
tyvärr har BrightSpeech inte stöd för detta. 
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6 Slutsatser
Sammanfattningsvis kan sägas att i och med detta examensarbete så har många nya dörrar
öppnats för ramverket Atlas. 

• Det finns nu möjligheter att prova andra typer av talsynteser som redan finns på den
globala och kommersiella marknaden 

• Det finns också större möjlighet att använda fler nya språk i Atlas med hjälp av olika (J)
SAPI talsynteser.

Eftersom användaren har möjlighet att använda olika klasser för att tillverka JSAPI-motorn har
användaren också tillgång till flera JSAPI-specifika metoder. Ett par av dessa nyheter är de
följande:

• Ett nytt beskrivningsspråk har kopplats in med tolken JSML. 

• Det har tillkommit ett nytt fonetiskt verktyg med  metoden phonem. 

För att använda dessa tvingas användaren att använda en egen klass eller klassen
JsapiTTSEngineExplicit.

Atlas har fått en ny registreringsmetod till talsyntesen som är en känd och beprövad metod från
taligenkänningen. Den nya metoden är också bakåtkompatibel med den gamla. 

6.1 Vad har man lyckats med?
Syftet med examenarbetet är uppfyllt och bevisat. Vidare har det gjorts en numera före detta
student djupt interesserad av ämnet talteknologi. Det är något som undertecknad med säkerhet
kommer att specialisera sig på i framtiden.

6.2 Vad skulle kunna förbättras

6.2.1 AudioManager

För att få en komplett JSAPI-implementation måste beroendet av CloudGarden ersättas ifrån
CGAudioManager-objektet. Alternativet är att se hur JSAPI:s AudioManager kan
användas istället.

Då skulle också sink-klassen skrivas om så att Sun:s DataSink används istället. Med den lilla
förändringen skulle CloudGarden kunna bytas ut mot en annan JSAPI-implementation, så som
beskrevs i stycke 3.3.1.

6.2.2 AudioFormat

För att förfina TTS-motorns kod skulle det vara på sin plats att se om det går att ändra Atlas
AudioFormat-klass så att den kan hantera Sun:s AudioFormat så att de inte hanteras
parallellt.
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6.2.3 Metoder för ljudmanipulation 

I den gamla talsyntesmotorn sätts värdena i t.ex  PitchBase med en textvariabel. Värdet på denna
variabel kan representera ett heltal som är ett medeltal av röstens grundtonsläge i antal Hertz.
Om värdet avslutas med ett procenttecken (%) ska värdet istället tolkas som en procentsats av
defaultvärdet. Om ovanstående värdehanterring misslyckas ska ett defaultvärdet användas.
Denna metod fungerar visserligen, men metodanropet skulle bli mer överskådligt om en
siffervariabel angavs enbart som ett tal istället för som en textvariabel. Dessutom skulle det
underlätta en eventuell felsökning. Om värdena bara kommer in som heltal eller decimaltal och
om hanteringen av värdefel och procenträkningen hanterades utanför metoden skulle det vara en
mer logisk och robust metod. Därför skapades ett objekt som kan hantera ovanstående
konverteringar. Det nya objektet heter StringTools39. Där finns ett par olika statiska metoder
för att hjälpa andra objekt med String-hantering som inte bör skötas i de olika objekten.
Objektet kan också hantera de fall då Atlas lägger till ett '@' tecken i slutet av en mening för att
förhindra den korta pausen som är normal efter en mening.

6.3 Framtida utveckling

6.3.1 Barge-in

Barge-in är när användaren avbryter talsyntesen mitt i en mening. Då stoppas talsyntesen och
taligenkännaren registrerar yttrandet [McTear, 2002]. Barge-in kan användas för att snabba på
dialogen. Användaren kanske redan känner till frågan och vill svara innan den är slutförd eller
på något annat mänskligt sätt sticka in i dialogen, som att byta ämne, ändra sig eller be om en
repetition.

Hittills har Atlas inte något stöd för barge-in, men det kan gå att lösa nu med JSAPI. Det finns
flera orsaker till att det inte fungerar idag. 

• Atlas saknar en gemensam ljudkö som kan raderas, detta klarar JSAPI

• Atlas inte har stöd för fullduplex ljudhantering (samtidig in- och utdata)

I Atlas ligger talsyntesens ljudströmmar i kö och väntar vid den aktuella ljudenheten som ska ta
emot meddelandet. I JSAPI ligger uttalandena i en gemensam kö som det finns möjlighet att
radera om man vill.

6.3.2 Speakable objekt

I JSAPI finns en metod speak som kan ta ett objekt av gränssnittet Speakable som
definierar getJSMLText metoden. Därmed kan användaren utveckla olika objekt som
kommer att kunna bearbeta texten på ett nytt sätt. För Atlas del skulle det var enkelt att göra
något liknande med TTS-motorn. Fördelen är att den slutgiltiga applikationskoden skulle bli
kortare och mer lättläst.  Om förändringen genomfördes så skulle det också vara bra om det
fanns ett eget Speakableobjekt i Atlas som då inte tolkar JSML utan vanlig text. Detta skulle
vara användbart även i JSAPI-bryggan. 

Det kan nämnas att det under arbetet skapades en utökad motorklass som kan hantera ett par av
de extra funktioner som JSAPI kan erbjuda. Klassen heter JsapiTTSEngineExplicit och
bygger på att class-propertyvariabeln är definierad enligt stycke 3.4.3. Objektet har olika
speak-metoder som kan ta emot ett String-, Speakable- eller URL-objekt, där målet
måste stödjer JSML.

39Package  se.kth.ctt.atlas.internal.rc.jsapi
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6.3.3 Taligenkänning

Den kanske mest givande vidareutvecklingen skulle vara att slutföra JSAPI implementera med
en JSAPI taligenkännare, eftersom både JSAPI, SAPI och CloudGraden har stöd för det. Det
som talar mot vidareutvecklingen är att det idag inte verkar finnas några taligenkännare som kan
hantera svenska och som har stöd för SAPI eller JSAPI. De som kan hantera svenska har
utvecklat sina egna API:er. 

6.3.4 Web Service

Den nuvarande sammansättningen med Brokern är beprövad och testad men den används bara
inom CTT. Ett alternativ skulle vara att använda en teknik som flera använder. Då skulle en
lösning med Web Service vara en bra lösning. Web Services fungerar ungefär så att en
webbserver kan erbjuda vissa tjänster. Olika program kan därefter anropa tjänsten direkt från
programkoden. Alla datorer som ska använda dessa program måste när de används kunna
komma i kontakt med webbservern som har den efterfrågade tjänsten tillgänglig.
Kommunikationen mellan de olika programmen sker m.ha. XML-taggade filer som skickas över
Internet. En standard på XML formatet är Simple Object Access Protocol (SOAP)40. I likhet
med Brokern är det lätt att skriva kod i olika språk eftersom gränssnitten är kända och enkla. Det
kan nämnas att det redan finns stöd för SOAP i språk som Prolog, TCL m.fl. Fördelarna är t.ex
att det går lätt att skapa säkra och robusta uppkopplingar. 

40http://www.w3.org/TR/SOAP/
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