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  مقدمه -1

هدف از این طرح تدوین مشخخاتخخرو سخخروی  ماز  رکرز نخخری  طالروز  اطرترو و ازتسرطرو  رسخخرز)ر  پزیرر  طالر    ز 

 ز این زاسختر و   .سخرز  )ر  طراحی و  کر ه ،بریسخ  تاسخم میر  یر میریرر احتلر یبا ه یه می 1تسدیل )فترز به رانخترزحازه 

هلچالکن به    .طرح مشخا  نخده اسخ    و محدو ی  زمرری اجراهر   ، نخرح رکرزمالد Deliverables ز ا امه، خروجی طرح  

 .بریس   ز تالکن با جه ماز  رکرز متقرضکرر اجرا  طرح  حرظ )ر  ، رکز انرزه نده اس مااز   یه می

 مشروح مسئله تحقیقاتی -2

   یر ه اسخ . ازاهه   یمعرط   ز خدمرو رانخترز یاسخرسخ ی)فترز به رانخترز خا  زا به تالاار زاه ح   لیتسد   امروزه طالروز

   طالروز نیا   هر یمز  نیترجزء مهم عیو سخخر قکحرل  ق  نکزاح  و  ز ت    ااهکیم، پر هم به نخخ  الهیبر هز  صخخاو  کیمتن 

هر از صخخدا  خا  برا  )فت ا بر یک زابم رسخخرر هد ااسخخ  یه اجرزه می یتسدیل )فترز به متن، تکالا اژی سخخروی  اسخخ .

مررالد ت فن هلراه،   ترلکیی   اسخختفر ه از ابزازهر یالد یهاین ماضخخاب به این   کل اهلک   کدا می  یرمپکاتر  اسخختفر ه یالالد.

 مات ف   یر ر  ز ابزازهر  پیزا صرف تر  ر یزاطرا  زوزاره زمرر   و  یالدمی یر ر  پیاطرا  زا م زم به ترهر  و تس  هر  ررهی پتر ، زا

  لیتسد  ییبر  ق  برال ا  زspeech  ری  voice)فترز    ریوجا   انخته برنخد یه بتاارد صخاو     اطزازررما)ر به این ترتکب   .یالالدمی

 ی قربل تاجه ییبرتث صرطه جا  نکهر استفر ه خااهالد یر  و هلاطزازررم نیاز ا  ر یاطرا  ز   یالد، مس لرtextًرانترز    ریبه متن  

  . یالالدمی صخاو به متن اسختفر ه   کو تشخا  لیتسد   هر زوز از طالروز  رک ز سخراسخر  ر  رزکاطرا  بسخ .خااهد نخدهر   ز وق  پر

صخخاو به متن    لیتسد  طالروز  رکیرز)هاز ب  یهریرلاره  Alexaو   Siri رکرظ یصخخات   رزهرک سخخت  و )ا)ل  یصخخات   جسخختیا

 .اردبرز یر ههر  ارسرر  زوزمره  یخا  زا  ز زرد)  هستالد یه جر

 کی  یر یتروه بر ا .سخ کر صخدا  رییر ر )فترز   پی)فترز  طقم مالحتخر به تر  کبه متن  تشخا صخدا  لیبرررمه تسد  یرزبر 

 اطزاز ررم)فترز به رانخترز ، هر   لیصخاو به متن  تسد  لیتسد  یتاار بر اسختفر ه از سخرومی  ،یصخاو به متن طرزسخ  لیتسد  اطزازررم

   ری ز یالرز     یسخرو نیو از ا  ا  از  تاسخعه  اطرا  هر  طهم )فترز و صخحس   وبر ارسخرر تعرمل  به   رزکیه رزا    اطزازسخا   ری

  نکیر ر زا از ب  پیبه تر  رزکر  ،یسخرو نیاسختفر ه از ا  .ر ی  لییرزبر زا به متن تسدهر  )فته یو به زاحت رلا اسختفر ه هر  باش

    . هدقراز می رزک ز اختزا   شیراینده و قربل و  پیمتن تر کی یو به زاحت سرت بر    بر  ومی
   ماجا   ز ویدیاهر  هر هر  صخخاتی و صخخداامکرر جسخختیا  ز بکن طریلبه   کل طراهم رلا ر طالروز  تسدیل صخخاو به متن  

 از به این صخخازو  هریی یه تح کل  ا هتاارد  انخخته برنخخد.  یرزبر هر  مفکد   ز این زمکاله می  هر  اجتلرتی،نخخسکهماجا   ز 

)ذاز   برچسخبنخا  یه به تالاار رلاره  ز مالیر به  سختکربی به  ارش اززنخلالد  مینخا ، هر   ییکترل  زیرط  میزسخرره

  هر  مشتریرر یرزبر   از . ردهر و تح کل رکرزهر و س کقهونالرخ  زهر و  هر  صاتی و تتایر  و  ر یس طریل

 و ضرورت آن مسئله اصلی تحقیق -4

زوزررمه ر رزار، ویر،    سخالد)رر،یرا  برا یمات ف   برخاز از اسخ  و یرزبر هر  ییمحتاا  ز مشخرلل از ازز  برال دکامروزه تا 

 ره کذخ  ش،یرایمررالد و  یخرصخخ   هریژ)یو تسدیل صخخاو به متن،  اطزازررم  . از  …هر و  سخخرزمرر یزوابم تلام  باش زنخخکرر،  

   رک)اردازه نکپر به متن و هلچال لیمات ف، تسد   هر ز طرم   یصخات   هرلیطر  رط ی ز   کقرب  ، )ذازامکرر انخترا   هر،لیطر
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  هر  یسر)فترز به متن زا به وب  لیتسد   کقرب  تاارالدی هالد)رر مو تاسعه سرریرابرررمه  نکهلچال . از  زکزا ر  هرلیطر لی ق  تسد

 .خا  اضرطه یالالد  هرشنکککو ا  

   هر هر و  سختازا عللخااردر پ زس  ابر ربیرکمسخ  هرشخنکککاسختفر ه  ز ا     ،یسخرو نیا   یرزبر هر نیتراز مهم  یکی

 ی رظکر تاارد هم برا  جسختیا  صخاتی و هم  ز محتخاالتتسدیل )فترز به متن میبه تالاار یرزبر    ی ر،    .برنخدیم  یربیرکمسخ

،  یسررک شخت مرایز،  ت فن هلراه  ا راتازهر  ،هربررک  نخرمل  سخروی  اینمشختریرر   .ماز  اسختفر ه قراز )کر   ترجله  هر ا  کککشخن

 .برنالدمی  ...  و حازه خدمروهر  پ استرزو،  و هتل  کزززو ب  مرایز،  الهکب مرایز،  ی زمرر مرایز، ازاهه اطرترو مرایز

 طرحهای تشریح نیازمندی -5

 ماز  ارتظرز وهر   و خروجیهر  وزو   ،اریرم طرح زو  و سخپ نخا  می ز این باش ابتدا مشخاتخرو اصخ ی طرح م رح 

 .نا میهر  طالی ماز  رکرز  ز طرح تشریح  ز ارتهر رکز، قرب ک   .)ر  مشا  می طرحرحاه اتتسرزسالیی 

 مشخصات اصلی   -5-1

 به متن  لییر ه و تسد  رکصخحس  ارسخرر، پر زا تفسخ  صخدا  رط یاسخ  یه بر  ز  اصخاو به متن برررمه  لیتسد  یسخرو

نخخا  و  می یبرزسخخ  ییاتره  یزمررهر   صخخاو ماجا   ز برزه  ،یصخخات  لیطر  رط یبه متن، بر  ز  صخخاو  لیتسد    ز طالروز  .یالدمی

 .اس  یچه حرط هماجا ، مشا  نا  هر صاو مرباط بهر   تمیسپ  بر ا  از

 قکتل   رکر )ی تمیاز ا  از  .نا می  استفر هرکز  قکتل  رکر )یو   یعکبه متن از  ر از  زبرر طس  یصخات  لیطر  لیتسد  برا

   برا  .نا می  استفر ه رزکو اصرح پر  ز صازو ر  یخروج یبه مالظاز برزس یعکحروف و از  ر از  زبرر طس   کبه مالظاز تشا

 ز  یقربل تاجه  ییتااررهر  مدل نی از  و ا  ر یو اصخرح ی لرو زوا  ز  یبرزسخ  برا  2یزبررهر   مثرل هم ایالار اسختفر ه از مدل

 .نکل  زس  ی لرو  ازرد  رطتنیاصرح و 

 یصخات  هر الرلکسخ  ،یالدیصخحس  مارسخرر    هال رمی یه .خا یرز صخاو به متن وجا   از   لی ز زورد تسد یت فمراحل ما

نخده و به اطرترو قربل طهم به    رط یهر تاسخم مسدل  ز رز   نیا  .یالدیم  یر ی ز مسدل پرر اگ  رز  ا اوخرز  نخده از  هرر  

زا   یصخات  لیطر کیاماا  صخدا،   قک ق  رزکمکرز و بسخ   هر رک)مسدل پرر اگ بر ارتارب و اردازه  .نخاردیترجله م  ترلکییزبرر  

   کو تشخا یمرتسم به صخاو اصخ    صخداهر  کتشخا   برا  ترکط  کی    ازا  سختمکسخ نیا  .یالدیم یتر کیی    هربه  ا ه  لیتسد

   ا یه کازاهه رت  صخدا برا  زارکم  مکتالظ  نکسخرت  )فترز و اصخرح صخاو و هلچال مکتالظ   کقرب  نکهلچال  .هر اسخ طریرر  رککتغ

نده یاچک  هرقسل   نیا  قکو ت س هکهزازم ثرر  ریبه صدم    یرطتی ز   الرلکس مکنرمل تقس   مرح ه بعد  .زا  از  ترالهکبهتر و به

پماخته اسخ   متن صخاو زا بر اسخرس پرچه قسرً  ن،کمرنخ   رکر )یبر اسختفر ه از    سختمکسخپ  سخ .اسخ  نکمرنخ یاصخ  تمیبر ا  از

 .زاهه نا ا  شیرایقربل و  یمتال  لیطر کیبه صازو  تااردیم یهکرت  .یالدیم  یر یا

 ورودی سرویس  -5-2

هر  قربل  طرم   .برنخدمی   زیرط  صخدا از طریق یک مککروطار یر یک طریل صخاتی از  کش ضخسم نخدهوزو   این سخروی   

 .برنالدمی  OGG ،AAC  ،MP3 ،MP4  ،Wave  ،M4a قسال جه  ازسرل صاو
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 خروجی مورد انتظار سرویس  -5-3

هر   طریل  اسالر  متالی مستار  از )فترز زا اییر  یالد و    از ویرایش پر تاسم یرزبر  ز قر بسرمرره قر ز خااهد با  این 

WORD    وPDF صخازو   به سخروی  تسدیل )فترز به رانخترز  . ز اختکرز و  قراز  هدAPI    یرREST Service  ترضخه   برید

 ماز  ارتظرز اس .هر  بعد    ز او ای اطزاز بر از  پطرین از ررمبه مالظاز بهره iOSاردزوید و  SDKهلچالکن ازاهه  .نا 

 نحوه اعتبارسنجی طرح  -5-4

حداقل  ق  ماز    .نخا می یکدهسخال  صخاو  زیرطتی ق  متن اسختارا  نخده از مالظاز سخالیش اتتسرز طرح ماز  رظر، ه ب

 98  ، ز سخخ ح جل ه هر  یاتره و بر زو   یترسخخ  هریی یه به میر  طرح تحایل  ا ه خااهد نخخد  ا  ازیتم بکرز زطتهارتظرز 

 .اس « جلرو  یتعدا  جل ه  زس  رسس  به تلرمو اززیربی بر اسرس معکرز » SER ز س ح معکرز   زصد

 های آموزشی دیتاست  -5-5

 تاارد ماز  استفر ه قراز ب کر  به نرح زیر اس :هریی یه برا  پماز  ا  ازیتم می یترس برخی از 

• Common Voice 

• Farsdat 

• LibriSpeech test-clean 

• Libri-Light test-clean 

• AISHELL-1 

• DIRHA 

• dev93 

  رهریی    ق ر ه قراز )کررد و  تاارالد ماز  اسختفنخده صخرطرً برا  پماز  ا  ازیتم میهر  معرطینخریرر ذیر اسخ  یه  یترسخ 

 .خااهد ند  یربیطالر  اززتکم طالی   ترس ی   سرمرره بر زو

 سرویس مورد انتظارهای قابلیت  -5-6

تاارالد صخاو ماز  رظر می یر ه و یرزبرار  یسررک شخت یصخاتهر   لیمات ف طرهر   صخاو به متن از طرم   لیتسد  اطزازررم

  لیتسد   یسخخرو  .الدیرلر  رط ی ز شیراینخخده و قربل و  لییر ه و متن تسد  یسخخرو  نیواز  امات ف هر   خا  زا  ز ارااب طرم 

زا  انخش  ا ه و تالاب واژ)رر مات ف   یاز ی لرو زبرر طرزسخ  رزکمتالاب،  زصخد بسخهر    انختن  ا ه رزک)فترز به متن بر  ز اخت

 زیر برند:هر   بریستی  ازا  قرب ک  این سروی  هلچالکن  .نا می  زا نرمل  یزبرر طرزس

 iOSو    دیاردزو شنکککا  اطزاز پطرین  ز قر ب رکز ازاهه ررم  و  ، یسروو وب  نیبه صازو پرر  یسروازاهه  •

بخر   کپخرزچخهی  ریخصخخخازو مسخخختقخل و  بخه  اسخخختفخر ه    یخر قخرب کخ   ، ومات ف   هخرو   تفرم  هخراطزازررم ز     رکیخرز)هبخ   کخقخرب  •

    ری هر    یسرو

 عکوس رزکواژ)رر  طرهالگ  غ   بس رهیاز  ا   مالدبهره •

 یصات  هراز ارااب طرم   یسررک شت •

 یرزبر  رزکمتالرسب بر ر  هر ایره واژ)رر و سریر قرب ک   سرز ینات   کقرب  •

 به متنتلرس    هرنلرزه  تسدیل وزو   صاتی   کقرب  •

  ز  بهتر جلرو  برا  یترهم ر رزن  رکیرز)هب   کقرب  •
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 هر طر   به پماز  برا  رزکو تدم ر  الدهیمستقل از )ا •

سخریر و  و جالسخک    یصخدا و برزه سخال  ر اسخرسب  یسخرو   سخرزینخاتخو    قرب ک  یر )کر   هیه و  حن بکرر )ایالده •

نخدر به   trainتاارد بدور رکرز به اطزاز و سخروی  )فترز به رانخترز هم می؛ به این ترتکب، ررماطرا  هر  صخدا مشخاتخه

 نا  تر  ق  پر اطزایش یربد. trainسرز  و  تاارد بر اسرس صدا  یرزبر رهریی ناتییرز )رطته نا  و هم می

  ی)فترز به متن  ز قر ب وب سرو  لیتسد  SDKو   API ازاهه •

  Real-Timeبتازو هلزمرر    )فترز به متن  لیتسد •

  زیراهر   مک)فترز و صاو  ز مح  کتشا •

 هراز ارااب  هیه  یسررک شت •

 به متن   ا)فترز محروزه  لیتسد   کقرب  •

 ییایدیو و یصات  هراز ارااب طرم   یسررک شت •

 یسکبه متن ار    یسک)فترز ار    لیتسد •

 قرب ک  تریپ صاتی اتدا  به صازو تد   یر حروطی •

 تلرمی ترهم ر رزنی بر صداتریپ   •

 امکرر اطزو ر ی لرو جدید، ار  کسی یر تربی •

  شتکسرری از  ستاز )فترز  •

  streamصدا     ر از  برخم وزو  امکرر •

 )زاز   ق  خروجی تا کدنده  ز هر واحد زمرری یر متالی، و رکز )زاز   ق  خروجی یل   •

 پروژه های گلوگاه  -6

ها    ربک ز ل  .متن به صخازو ی له به ی له اسخ  دکتا   ییخا یرز )فترز، تاارر   کتشخا    ز طالروز بززگ   یمحدو  کی

 ل یتحا سختمکسخ   ییه  ز رهر یبدار معالرسخ  یه متال نیاسخ  و ا نخالا یپرچه یه م یسخیتالهر قر ز به زورا سختمکسخ  ،یارسخرر

ردانخته و   یخرصخ   یه معالر  ییصخداهر  یر یمکث یر ر هال رم مکر له، ا  .نخدبر  طهمرقربلکو ل  اتهیزهمهملکن اسخ  ب   هدیم

اطزاز نخده تاسخم ررم دکمتن تا  .معلال اسخ  رزکاز ی لرو )فته نخده بسخ یبرخ  و  غز  بر زو  یالالدیم ررکح  زا ب صخرطرً

 .خااهد با   شیهردهکی له به ی له و نرمل تلرم نال  ،)فترز  لیتسد

وجا   انخخته    یصخخات  لی ز طر دهکچک     ا)ر محتاا  . ق  پر اسخخ   ،)فترز به متن لیاطزاز تسدررم یمالف   جالسه  نیترمهم

   یبر  ق  از سخخرو یخروج  رط ی ز   برا  .یالد یر یزا ا  یررمفهام  جیخا یرز )فترز ملکن اسخخ  رتر  کتشخخا سخختمکبرنخخد، سخخ

بر    خا یرز )فترز ملکن اسخ  صخرطرً   کتشخا  هرسختمکسخ نکهلچال .اسخ  رزکر  زکتل یصخات   هرلی)فترز به رانخترز، به طر  لیتسد

   ک تشخا   هرسختمکاز سخ یبرخ  .یالدیم  رریبه چالد زبرر خا  زا رلر رزکیه ر الیرسخ ییرز یالالد و ا  یزبرر به صخازو تاتختخ کی

 .و اص رحرو خرص حازه صالع  بر مشکل مااجه نارد  تیرز   هرررم  ییملکن اس   ز نالرسررکز )فترز 

 عام بودن گفتار به نوشتار •

  ی)ا)ل بر پر مااجه هسختالد، پر اسخ  یه سخرو  یصخات پیزبرر  ز اسختفر ه از تر  یطرزسخ یرزبراریه   یاز مشخکرت  یکی

ویرزهر، هلررالد  یسب ییه برخ ی ز زبرر طرزس یزا متاجه نا  و ی لرو تاتت  ی)ا)ل تالهر قر ز اس  )فترز ترم  ز زبرر طرزس
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 ن یا   ویرزهرخرطر یسخخب  نکبه هل  .نخخا یمتاجه رل  یزا به  زسخخت  یالالدیم   هاسخختفر  یراو  به هرپر از  ،…ویر و حقاقداررر و

 .بر یلک )ا)ل اتکر یالالد  تاارالدیرل یصات  پی)فترز به رانترز و تر لیتسد  برا یالکچال

 یمختلف زبان فارس  یهالهجه  عدم درک •

 از   رزکیرز یالد ر یبه خاب  ی ز زبرر طرزسخ  خااهدیم  یسخیا)ر سخرو .مات ف   هرشیهر و )ااز  هیه اسخ  ر   یطرزسخ زبرر

زا   ی)ا)ل )فترز ترم زبرر طرزسخ یصخات  پیطاز یه  ز ماز  قسل به پر انخرزه نخد تر هلرر  .هر زا متاجه نخا  هیه نییه تلرم ا

 .زو هستالدزوبه الهکزم نی ز ا  رزکزبرر بر مشکرو بس  یو برز هم یرزبرار طرزس نا یمتاجه م

 طرحالزامات  -7

  Web APIسخروی متن تروه بر تسدیل صخاو به   .یالدصخحس  طرزسخی زا به متن تسدیل می  ،برررمه تریپ )فترز  طرزسخی

برید ازاهه  رکز    iOS  Client-side SDKو   اردزوید   اطزازررمبسخته  به صخازو   ز او ای  راسخ ،   Server-side SDKو  

هر  مات ف بتاارالد قرب ک  تریپ )فترز  و طرمرر صخخاتی زا به  ترملرایسخخرر  ز سخخکسخختم هالد)رر و برررمهتر تاسخخعه نخخا 

به تالاار مرژول یر    بتاار  برید سخخت ره،  یک  یر    اطزازررمقرب ک  تشخخاک  صخخدا به  برا  اطزو ر  .هر  خا  اضخخرطه رلریالداطزازررم

  .ا استفر ه رلاز پر سروی   

 شیلهجه و گو صیتشخ •

 ز  ی)فترز به رانخخترز بتاارد به خاب  لیاطزاز تسدررم  کیپرکه    برا  .متفروو  هرو  هیه  هرشیاسخخ  از )ا  ر  یطرزسخخ زبرر

 . هد  کهر زا تشاو  هیه  هرشی)ا نیبتاارد تلرم ا  دییرز یالد، بر  یزبرر طرزس

 یاو محاوره  یگفتار رسم صیتشخ •

  د یبر   )فترز به متن یرزبر   لیتسد  یاسخ  و سخرو  ر یز رزکبسخ ی)فترز محروزه و )فترز زسخل نکتفروو ب یز زبرر طرزسخ 

 . هد زکتل   ریکدی و زا از  نیبتاارد ا

 گفتار به نوشتار  لیتبد یساز  یسفارش •

حازه  ویرزهر هلررالد  از یسخب یبرخ  .برید وجا   انخته برنخد مات ف   ویرزهریسخب  براسخروی    سخرزیسخفرزنخ   کقرب 

)ا)ل پماز    یصخات  پیتر  یبه سخرو یی لرو تاتختخ نیهسختالد یه ا  ی ز زبرر طرزسخ  یاصخ رحرو تاتختخ  ویر    ازا

 . ا ه رشده اس 

 ضبط شده شیاز پ  یصوت یهالیپردازش فا تیقابل •

 .ا رل  رط یزا  ز  هرلیطر نیو  ز مقربل متن ا  ا مات ف زا به محتال    هربر طرم  یصات   هرلیطر تااربرید ب

 پذیری در خصوص عالئم نگارشیقابلیت فرمان •

برید  ازا  اسختررداز هریی برا   زیرط  طرامکن مرباط به  ز  ارااب ترهم ر رزنخی  مررالد    یطرزسخ  )فترز  پیترسخروی   

 )ذاز ،  رارتز و سریر ترهم متداول  برندویر)ال، رق ه،  و رق ه، رق ه ویر)ال، با  ، نلرزه

 نیگفتار به نوشتار به صورت آفال  لیتبد تیقابل •

  الترر یبه اتتخرل به ا رزکبدور ر تاارالدبیه یرزبرار مات ف   برنخد iOSو رسخاه     دیاردزو  شخنکککا      ازابریسختی  تخال  مح

 .یالالد لی)فترز خا  زا به رانترز تسد نیو به صازو پطر
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 محدودیت زمانی اجرای طرح -8

 .مرهه به اتلرم زسد نش  زمرری   ز یک برزهحدایثر بریس   این طرح    از تااطق طرطکن می

 تخمین بودجه اجرای طرح -9

بریسخخ   هر  رفر/سخخرت  رکرو  ارسخخرری، سخخربرز و تیهکزاو جررسی ماز  رکرز میتالکن با جه اجرا  طرح  ز قر ب هزیاله

 .مشا  نا 


