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Moduł Syntezatora

Moduª Syntezatora pozwala na uzywanie w obr¦bie Systemu Vision syntezatora ludzkiej mowy. Mechanizm pozwala na generowanie w czasie rzeczywistym
komunikatów za pomoc¡ sygnaªu w jednostce decyzyjnej. Mozliwe jest w ten
sposób czytanie tekstów i warto±ci liczbowych, ale takze dat, oznacze« czasu,
kwot itp. Uzywana jest w tym celu technologia wbudowana w system Windows
- Microsoft Speech API, umozliwiaj¡ca wygodne stosowanie wielu gªosów przeznaczonych dla róznych j¦zyków.

1.1

Konfigurowanie Modułu Syntezatora

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Syntezatora
oraz jego kon guracji.
1.1.1

Konfiguracja opcji podstawowych

Okno kon guracji Moduªu Syntezatora jest dost¦pne po wybraniu z menu
System pozycji Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Syntezatora.

Rysunek 1: Okno ustawień podstawowych Modułu Syntezatora

Okno te pozwala na wprowadzenie danych kon guracyjnych opisanych
w tabeli ponizej.
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1.2

Wª¡czony

Okre±la czy podzespóª ma by¢ obsªugiwany w Systemie.

Nazwa

Pozwala na wprowadzenie nazwy zde niowanego podzespoªu.

Opis

Pozwala na wprowadzenie opisu zde niowanego podzespoªu.

Gªosy

Okre±la wybrany gªos (wraz z j¦zykiem)
który ma syntezowa¢ mow¦.

Wyj±cie audio

Okre±la konkretne urz¡dzenie wyj±ciowe
(kart¦ d¹wi¦kow¡) która b¦dzie odtwarzaªa syntez¦ gªosu.

Gªo±no±¢

Okre±la poziom gªo±no±ci odtwarzanego
gªosu.

Pr¦dko±¢

Okre±la pr¦dko±¢ odtwarzanego gªosu
(±rodek - normalna pr¦dko±¢, mniej - wolniej, wi¦cej - szybciej)

OK

Naci±ni¦cie tego przycisku zatwierdza zmiany dokonane w formatce kon guracyjnej
moduªu.

Anuluj

Uzycie tego przycisku spowoduje zamkni¦cie okna kon guracji Moduªu Syntezatora
bez zapisania dokonanych zmian.

Współpraca Modułu Syntezatora z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zawieraj¡cych Moduª Syntezatora pozwala na powi¡zanie
warunków oraz akcji podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª Syntezatora udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Moduª zaj¦ty
• Zako«czono zapis do pliku
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oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Powiedz tekst
• Zapisz tekst w mowie do pliku
1.2.1

Warunek: Moduł zajety
˛

Warunek ten jest speªniony, je±li Moduª Syntezatora jest w trakcie pracy
(wymawiania tekstu).
1.2.2

Warunek: Zakończono zapis do pliku

Warunek jest speªniony wtedy, gdy System sko«czy zapisywa¢ tekst mówiony
do pliku.
1.2.3

Akcja: Powiedz tekst

Akcja ta pozwala na wypowiedzenie tekstu.
1.2.4

Akcja: Zapisz tekst w mowie do pliku

Akcja ta pozwala na zapisanie tekstu w postaci mowy do pliku d¹wi¦kowego
typu wave.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Syntezatora

Rozdziaª ten zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz
zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.3.1

”Wybrany głos nie jest dostepny
˛
w systemie”

Bª¡d wyst¡pi wtedy, kiedy nie znajdzie zainstalowanego gªosu w systemie.
Aby rozwi¡za¢ ten problem trzeba zainstalowa¢ gªos.
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1.3.2

”Biblioteki SAPI 5.x nie sa˛ dostepne
˛
w systemie”

Bª¡d wyst¦puje wtedy, gdy moduª nie wykryje zainstalowanych tych bibliotek
w systemie. Aby pozby¢ si¦ bª¦du trzeba doinstalowa¢ te biblioteki.

1.3.3

”Wybrane urzadzenie
˛
wyjściowe audio nie jest dostepne
˛

Bª¡d pojawia si¦ wtedy, gdy mamy odinstalowane sterowniki do karty
d¹wi¦kowej lub gdy karta d¹wi¦kowa jest wyª¡czona.

1.3.4

”Bład
˛ zapisu do pliku. Plik może być używany przez inna˛ aplikacje”
˛

Bª¡d wyst¡pi wtedy, gdy plik zostaª ¹le zapisany. Nalezy powtórnie zapisa¢
plik.
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