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IPA

Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. 
International Phonetic Alphabet, IPA) – alfabet 

fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej 
przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo 

Fonetyczne jako ujednolicony sposób 
przedstawiania głosek wszystkich języków. 

Składają się na niego zarówno symbole 
alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz 

ok. 30 znaków diakrytycznych.

Wikipedia



  

haʊ kæn aɪ raɪt laɪk ðis
● Zainstaluj klawiaturę IPA
● Google: „ipa keyboard download”
● http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?

site_id=nrsi&id=uniipakeyboard 
● IPA keyboard layout
● Ćwiczenie: Przetranskrybuj

● ʺa tiger and a mouse were walking in a field"

file:///C:/Users/Jola/Documents/Teaching/Teaching2013_2014/Systemy_pisma/keyboard/2013-10-23_writing_systems.pdf
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Praat
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Anotacja



  

AnotacjaOscylogram
Spektrogram Częstotliwość

podstawowa F0

Czas

Amplituda

Częstotliwość

Formanty



  8

Spółgłoski
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Samogłoski i ich formanty
● Formant to pasmo 

częstotliwości, 
uwypuklone w barwie 
dźwięku.



  

Praat: ćwieczenie
● Otwórz program PRAAT
● Załaduj plik: 

● bachan.speechlabs.pl > MA & PhD Theses > 
English original recording

● http://bachan.speechlabs.pl/files/ai_eng_eng_m_re
ad_na_selection.wav

● Wykonaj anotację IPA w PRAATcie



  

Praat: ćwieczenie
● Teraz wykonaj anotację korzystając z IPA 

specjalnie stworzonego dla PRAATa
● Help > Search Praat manual > "Phonetic symbols"

● Edytuj plik TextGrid i porównaj kodowanie 
anotacji
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Jak te informacje są przechowywane?
Format pliku TextGrid

File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"

xmin = 0 
xmax = 0.2929375 
tiers? <exists> 
size = 1 
item []: 
    item [1]:
        class = "IntervalTier" 
        name = "Phones" 
        xmin = 0 
        xmax = 0.2929375 
        intervals: size = 4 

        intervals [1]:
            xmin = 0 
            xmax = 0.0718
            text = "t_h" 
        intervals [2]:
            xmin = 0.0718
            xmax = 0.2323
            text = "aI" 
        intervals [3]:
            xmin = 0.2323
            xmax = 0.25579
            text = "g" 
        intervals [4]:
            xmin = 0.2557
            xmax = 0.2929
            text = "r\`="



  

 Jak ułatwić sobie pracę?



  

 Jak ułatwić sobie pracę?



  



  

Praat: ćwiczenie
● Wykonaj anotację w SAMPIE dla pliku

http://bachan.speechlabs.pl/files/A0310.wav



  

Synteza mowy
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Synteza mowy
● System przetwarzania tekstu pisanego w mowę
● Text-to-Speech (TTS)
● TTS powinien być w stanie przeczytać każdy 

tekst, ale w praktyce nie jest to takie proste do 
zrealizowania
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Synteza mowy
● Parametryczna synteza mowy

● synteza formantowa
● synteza artykulacyjna

● Konkatenacyjna synteza mowy
● synteza difonowa
● synteza trifonowa
● unit selection
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Synteza mowy
● Parametryczna synteza mowy

● synteza formantowa
● synteza artykulacyjna

● Konkatenacyjna synteza mowy
● synteza difonowa
● synteza trifonowa
● unit selection
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Konkatenacyjna synteza mowy
● Konkatenacyjna synteza mowy łączy mniejsze 

jednostki nagranej mowy (difony, trifony, sylaby, 
wyrazy) w większą całość (wyrazy, zdania)

● System jest oparty na bazie nagrań mowy. 
Baza posegmentowana jest na mniejsze 
elementy (głoski, difony, wyrazy), z których 
później “skleja się” wypowiedzi.
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Co to jest Close Copy Speech 
Synthesis?
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Close Copy Speech Synthesis

The CCS synthesis system produces a sound 
which “repeats an utterance produced by a 
human speaker with a synthetic voice, while 
keeping the original prosody” (Dutoit, 1996).
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Manual Close Copy Speech (MCCS) 
Resynthesis
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Komponenty MCCS
● Wejście: Mowa

● nagrania mowy
● anotacja nagrań mowy

● Syntezator mowy (tu: MBROLA)
● baza difonów (tzw. głos MBROLI)
● silnik syntezatora
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MCCS synthesis

Digital Signal Processing (DSP)

Natural Language Processing (NLP)

PHO file

MBROLADiphone
database Speech

Recording
(pitches in relation

to phonemes)

Annotation file
(phonemes, durations)

MCC (manual conversion)
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Synteza MCCS
● Monotonny

Monotone
● Synteza MCCS

MCCS
● Oryginał

Original recording

file:///C:/Users/Jola/Documents/Teaching/Teaching2013_2014/Systemy_pisma/wav_tiger/C0387_monotone.wav
file:///C:/Users/Jola/Documents/Teaching/Teaching2013_2014/Systemy_pisma/wav_tiger/C0387_synthesied.wav
file:///C:/Users/Jola/Documents/Teaching/Teaching2013_2014/Systemy_pisma/wav_tiger/C0387.wav
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Zastowowania MCCS
● Tworzenie bodźców na potrzeby testów 

percepcyjnych mowy
● Narzędzie w nauczniu fonetyki
● Eksperymentowanie z prozodią
● Sprawdzanie anotacji
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Anotacja mowy w Praacie
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Anotacja dla syntezy CCS

REQUIRED
FOR

SPEECH
RE-SYNTHESIS
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Anotacja dla syntezy CCS

Durations

Phones

Pitch

REQUIRED
FOR

SPEECH
RE-SYNTHESIS



  

Format pliku PHO



  

Format pliku PHO
Głoski:
SAMPA

Iloczas

Pozycja F0

Wartość F0



  

Start z MBROLĄ
● bachan.speechlabs.pl/files/2008-06-

03_JB_OprUzytkowe_MBROLAdownload_insta
lation.pdf

● Wykonaj syntezę MCCS
● Przygotuj plik PHO dla poanotowanego pliku dla 

języka polskiego lub angielskiego

http://bachan.speechlabs.pl/files/2008-06-03_JB_OprUzytkowe_MBROLAdownload_instalation.pdf


  

Zadanie domowe
● Przeczytaj „Pismo” dra Tomasza Wicherkiewicza
● http://pl.languagesindanger.eu/book-of-

knowledge/writing/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Wicherkiewicz


  

Do zobaczenia za tydzień!
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