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Tóm tắt

Trong hệ thống tổng hợp tiếng nói dựa trên HMM, văn bản tương ứng với các câu nói thu âm
trong bộ ngữ liệu và văn bản cần tổng hợp phải được gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh trước khi đưa
vào mô đun huấn luyện hay tổng hợp. Bài báo này trình bày chi tiết các bước cải tiến trong quá
trình gán nhãn ngữ cảnh cho các văn bản đầu vào. Căn cứ trên các luật ngữ âm tiếng Việt, chúng
tôi đã xác định các yếu tố ngữ cảnh và tiến hành gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh mức âm vị cho
dữ liệu văn bản tiếng Việt, phục vụ cho quá trình huấn luyện các mô hình Markov ẩn và tổng hợp
tiếng nói. Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng và tính tự nhiên của tiếng nói tổng hợp được
cải thiện đáng kể.

In an HMM-based speech synthesis system, a text input has to be converted to context-dependent
labels before being trained or synthesized. This paper proposes the improvement of a context-
dependent labeling for Vietnamese text. We have identified the contextual factors of Vietnamese base
on rules to generate the context-dependent labels for training and synthesizing Vietnamese speech
using an HMM-based speech synthesis system. The experimental results show that the intelligibility
and naturalness of synthetic speech was significantly improved.

Từ khóa

Context-dependent label, HMM-based speech synthesis, Vietnamese speech synthesis, tonal
language.

1. Giới thiệu

Hệ thống tổng hợp tiếng nói tham số thống kê dựa trên HMM (HMM-based Speech
Synthesis System - HTS) đã được nghiên cứu và phát triển phổ biến trong vài năm gần
đây có khả năng tạo ra tiếng nói tổng hợp chất lượng cao. Đặc trưng của HTS là một hệ
thống có khả năng huấn luyện các mô hình và tổng hợp tiếng nói không phụ thuộc ngôn ngữ
và chỉ cần một kho ngữ liệu thu âm đủ lớn (chứa đủ các âm vị cần có của một ngôn ngữ)
[2]. Vì vậy, chúng tôi chọn HTS để cải tiến và làm công cụ tổng hợp tiếng Việt (là ngôn ngữ
đơn âm tiết và có thanh điệu). Đồng thời chúng tôi cũng tiến hành thu âm và xây dựng tập
dữ liệu tiếng nói tiếng Việt, phục vụ cho việc thử nghiệm tổng hợp và so sánh, đánh giá kết
quả. Tín hiệu tiếng nói dạng sóng trong cơ sở dữ liệu được phân đoạn và gán nhãn với các

(1)Khoa Công nghệ thông tin, Học viện KTQS, (2)Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
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thông tin ngữ cảnh như thanh điệu, âm tiết, từ, cụm từ và câu nói để làm đầu vào cho quá
trình huấn luyện các mô hình và tái tạo tiếng nói từ các mô hình này [2].

Cơ chế làm việc của hệ thống tổng hợp tiếng nói dựa trên HMM bao gồm hai phần riêng
biệt: phần huấn luyện và phần tổng hợp [6]. Quá trình huấn luyện sẽ trích rút các tham số
đặc trưng bao gồm các tham số phổ và nguồn kích thích, cùng với các tham số ngôn điệu
của tiếng nói đã thu âm trong bộ ngữ liệu. Các đặc trưng này sau đó được mô hình hoá thống
kê đồng thời trong quá trình huấn luyện.

Trong phần tổng hợp, văn bản đầu vào bất kỳ được tổng hợp bằng cách lựa chọn các mô
hình ngữ âm đã xây dựng trong quá trình huấn luyện các HMM phụ thuộc ngữ cảnh. Quá
trình này đòi hỏi văn bản đầu vào phải được gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh, các nhãn này
hàm chứa các thông tin ngôn điệu và ngữ âm của văn bản, giúp cho hệ thống có thể tạo ra
tiếng nói tổng hợp đạt chất lượng giống với tiếng nói tự nhiên. Các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh
của bộ dữ liệu văn bản đầu vào được sinh ra một cách tự động nhờ bộ công cụ HTK (HMM
Tool Kit) [10] và các luật ngữ âm của ngôn ngữ. Trong khi đó, các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh
của văn bản cần tổng hợp được gán nhãn chỉ dựa vào luật ngữ âm và ngữ pháp tiếng Việt mà
không mang thông tin về trường độ âm tiết, cũng như thông tin về ngôn điệu của câu nói.
Trong quá trình thực hiện gán nhãn ngữ cảnh mang thông tin ngôn điệu của văn bản tổng
hợp, phục vụ cho nghiên cứu [9], chúng tôi có sử dụng công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
(NLP) của nhóm tác giả Lê Hồng Phương [4]. Định dạng tổng quát của nhãn phụ thuộc ngữ
cảnh mức âm vị dựa theo [3] và ý nghĩa các thành phần được minh họa trong bảng 1:
p1∧p2 - p3 + p4 = p5@p6 - p7/A:a1_a2_a3/B:b1 - b2 - b3@b4 - b5& b6 - b7# b8 - b9$
b10 - b11!b12 - b13;b14 - b15|b16/C:c1 + c2 + c3/D:d1_d2/E:e1 + e2@e3 + e4& e5 + e6#
e7 + e8/F:f1_f2/G:g1 - g2/H:h1 = h2@h3 = h4|h5/I:i1_i2/J:j1 + j2 - j3 Tiếng Việt thuộc ngữ
hệ phương Nam, dòng Nam Á, ngành Môn-Khơ me [1], là loại ngôn ngữ được xếp vào loại
hình đơn lập (isolate), không biến hình, đơn âm tiết, ranh giới âm tiết trùng với ranh giới
hình vị, và có thanh điệu, sử dụng các ký tự La tinh để ghi chữ viết và các ký hiệu phụ để
ghi dấu thanh. Thanh điệu đóng một vai trò rất quan trọng lên toàn bộ âm tiết tiếng Việt.
Thanh điệu trong âm tiết là âm vị siêu đoạn tính (thể hiện trên toàn bộ âm tiết). Do đó, đặc
trưng về thanh điệu thể hiện trong tín hiệu tiếng nói không rõ nét như các thành phần khác
của âm tiết. Những âm tiết với chuỗi âm vị tương tự có thể mang ý nghĩa khác nhau nếu
chúng kết hợp với thanh điệu khác nhau [8]. Do đó, thanh điệu là yếu tố cần phải được xem
xét một cách cẩn thận trong hệ thống tổng hợp giọng nói đối với ngôn ngữ có thanh điệu.

Nhìn về mặt ghi âm: âm tiết tiếng Việt có cấu tạo chung là: phụ âm-vần. Vần trong tiếng
Việt lại được cấu tạo từ các âm vị nhỏ hơn, trong đó có một âm vị chính là nguyên âm. Theo
tác giả Đoàn Thiện Thuật [1], xét về mặt ngữ âm-âm vị học thì một âm tiết tiếng Việt có cấu
tạo như bảng 2. Mỗi ngôn ngữ có tập hợp các âm vị riêng của nó, tuỳ vào từng hệ ngôn ngữ
cụ thể mà có số lượng khoảng từ 20 đến 60. Ví dụ tiếng Anh có thể biểu diễn bằng khoảng
42 âm vị, tiếng Việt khoảng 46 âm vị (12 nguyên âm đơn: a, ă, â, o, u, . . . ; 3 nguyên âm
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Bảng 1. Thông tin ngữ cảnh mức âm vị trong chuỗi nhãn

Ngữ cảnh Mô tả nội dung
p1, p2 Hai âm vị phía trước
p3 Âm vị hiện tại xét
p4, p5 Hai âm vị phía sau
p6 , p7 Ví trí của âm vị trong âm tiết (theo chiều thuận và nghịch)
a1 Thanh điệu của âm tiết trước đó (0-5)
a2 Có nhấn mạnh âm tiết phía trước hay không? (0: không nhấn, 1: nhấn)
a3 Số lượng âm vị trong âm tiết trước đó
b1 Thanh điệu của âm tiết hiện tại (0-5)
b2 Có nhấn mạnh âm tiết hiện tại hay không? (0: không nhấn, 1: nhấn)
b3 Số lượng âm vị trong âm tiết hiện tại
c1 Thanh điệu của âm tiết phía sau (0-5)
c2 Có nhấn mạnh âm tiết phía sau hay không? (0: không nhấn, 1: nhấn)
c3 Số lượng âm vị trong âm tiết phía sau
b4, b5 Vị trí của âm tiết trong từ hiện tại (theo chiều thuận và nghịch)
b6, b7 Vị trí của âm tiết trong cụm từ (theo chiều thuận và nghịch)
b8, b9 Số lượng các âm tiết nói nhấn mạnh phía trước và sau
b12, b13 Khoảng cách tới âm tiết nói nhấn (phía trước, phía sau)
b16 Âm chính của âm tiết hiện tại
d1, e1, f1 Phân loại từ (POS) của từ phía trước, hiện tại, phía sau
d2, e2, f2 Số lượng âm tiết trong từ phía trước, hiện tại, phía sau
g1/h1/i1 Số lượng âm tiết trong cụm từ phía trước, hiện tại, phía sau
g2/h2/i2 Số lượng từ trong cụm từ bản phía trước, hiện tại, phía sau
h3, h4 Vị trí của cụm từ hiện tại trong câu (theo chiều thuận và nghịch)
h5 Dự đoán ngữ điệu (ToBI) của âm tiết hiện tại
j1, j3 Số lượng âm tiết/từ/cụm từ trong câu

Bảng 2. Cấu trúc của âm tiết tiếng Việt

Thanh điệu

[Âm đầu]
Vần

[Âm đệm] Âm chính [Âm cuối]

đôi: ie, uo, wa; 1 âm đệm: w; 22 phụ âm đầu: k, l, m, ph, . . . và 8 phụ âm cuối: p, t, k, m,
n, ng, uz, iz) và 6 thanh điệu (ngang, huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng) biểu diễn bằng giá trị số từ
0 đến 5 [7]. Tiếng Việt có khoảng 2376 âm tiết cơ bản và 6492 âm tiết có thanh điệu [5],
do đó nếu thanh điệu được xác định một cách chính xác thì không những bảo đảm tính chất
nghe rõ của tiếng nói tổng hợp mà tính tự nhiên và ngữ điệu cũng được nâng cao. Trong bài
báo này, thanh điệu được trích rút thông qua các tham số phổ tín hiệu (MFCC) và tần số
cơ bản (F0), trong quá trình gán nhãn âm vị phụ thuộc ngữ cảnh, bên cạnh việc gán nhãn
thanh điệu cho âm tiết hiện tại, chúng tôi còn xem xét đến ngữ cảnh của các thanh điệu của
hai âm tiết trước và sau, âm tiết hiện tại, cùng với vị trí của nó trong toàn câu.
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2. Cải tiến nhãn phụ thuộc ngữ cảnh cho văn bản

Bước đầu tiên của quá trình thiết kế nhãn phụ thuộc ngữ cảnh là chuyển đổi các âm vị từ
dạng ban đầu (biểu diễn dạng ký tự) sang dạng ký hiệu để xử lý, giai đoạn này được gọi là
biến đổi từ hình vị sang âm vị (grapheme-to-phoneme - G2P). Ở đây, chúng tôi thống nhất
sử dụng font Unicode và biểu diễn các nguyên âm tiếng Việt với các thanh điệu theo kiểu
gõ Telex. Thể hiện ánh xạ các âm vị tiếng Việt được minh họa trong các bảng 3, 4, 5 và 6:

Bảng 3. Ánh xạ hình vị sang âm vị của âm đầu

Ký tự Âm vị Ví dụ Ký tự Âm vị Ví dụ
b b buồn bã ph ph phất phới
đ dd đẫy đà v v vùng vằng
t t tan tác x x xa xôi
th th thơm tho d dễ dàng
tr tr trục trặc d gi giếng, giẻ
ch ch châm chước g trước /i,ie/ gìn, giếng

k trước /i,e,ê/ kênh kiệu l l lấp lánh
k c trước /u,o,a,ơ,ư/ cầu cạnh s s sạch sẽ

q trước âm đệm quần quật r r rậm rạp
m m mĩ miều kh kh khập khiễng
n n nườm nượp g gh trước /i,e,ê/
nh nh nhí nhố g không trước i
ng ngh trước /i,e,ê/ nghiêm nghị h h hồi hộp

ng t/h còn lại ngây ngô p p nước ngoài sa pa, pác bó

Bảng 4. Ánh xạ hình vị sang âm vị của nguyên âm đơn

Ký tự Âm vị Ví dụ Ký tự Âm vị Ví dụ
y i (sau âm đệm) huy, suy ô oo ô tô, lô nhô
i i (t/h còn lại) tin, tích o o lon ton
ê ee ếch, bệnh oa o trước kc, ngz xóc, vòng
e e xem xét ư uw hừng hực

ea trước ch,nh chanh, trách ơ ow lơ tơ mơ
a a lang thang â aa rầm rập

aw trước u, y lau, tay ă aw ăn năn, nằm
u u súng, cú, tù

Thông tin ngữ cảnh cần thiết cho quá trình gán nhãn (Hình 1) dữ liệu tiếng nói tiếng Việt
được cải tiến từ [7], có mang thông tin ngôn điệu:

• Mức âm vị:

– Hai âm vị trước, âm vị hiện tại, hai âm vị phía sau;
– Vị trí hiện tại của âm vị trong âm tiết (tính từ đầu và từ cuối âm tiết);

• Mức âm tiết:

– Thanh điệu của hai âm tiết trước, âm tiết hiện tại, hai âm tiết phía sau;
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Bảng 5. Ánh xạ hình vị sang âm vị của âm đệm và nguyên âm đôi

Ký tự Âm vị Ví dụ Ký tự Âm vị Ví dụ
o w trước /a,ă,e/ hoa hoè, hoạ hoằn yê ie (khi trước có âm đệm

hoặc âm cuối là u)
yêu, uyển chuyển

u w t/h còn lại huy, tuần, huệ uô uo (khi sau có âm cuối) muộn, tuồn tuột
ia ie (trước không có âm

đệm và sau không có
âm cuối)

kia, thìa, bia ua uo (khi sau không có
âm cuối)

mua, vua chúa

ya ie (khi trước có âm
đệm)

khuya ưa wa (khi không có âm
cuối)

mưa, vừa vừa

iê ie (khi trước không có
âm đệm và sau có âm
cuối)

tiên tiến, tiếng, tiết ươ wa (khi có âm cuối) ương bướng

Bảng 6. Ánh xạ hình vị sang âm vị của âm cuối

Ký tự Âm vị Ví dụ Ký tự Âm vị Ví dụ
p pc chập, tấp nập yê ie (khi trước có âm đệm

hoặc âm cuối là u)
yêu, uyển chuyển

t tc cắt, lắt nhắt uô uo (khi sau có âm cuối) muộn, tuồn tuột
m mz đom đóm ua uo (khi sau không có

âm cuối)
mua, vua chúa

n nz lan man ưa wa (khi không có âm
cuối)

mưa, vừa vừa

ch kc (đứng sau các âmvị
/i,a,ê/i)

thích,sạch ươ wa (khi có âm cuối) ương bướng

c kc (t/h còn lại) được,việc ươ wa (khi có âm cuối) ương bướng

– Số lượng âm vị trong âm tiết trước, âm tiết hiện tại, âm tiết sau;
– Vị trí của âm tiết trong từ hiện tại (tính từ đầu và từ cuối từ);
– Mức độ trọng âm (thể hiện ngữ điệu);
– Khoảng cách đến âm tiết có trọng âm trước và đến âm tiết có trọng âm sau;

• Mức từ:

– Loại từ (Part-of-speech) của từ trước, từ hiện tại và từ phía sau;
– Số lượng âm tiết trong từ trước, từ hiện tại và từ phía sau;
– Vị trí của từ trong cụm từ;
– Số lượng từ trong cụm từ trước, sau tính từ vị trí hiện tại;
– Khoảng cách đến từ trước và từ sau tính từ vị trí hiện tại;

• Mức cụm từ:

– Số lượng âm tiết, từ trong cụm từ trước, cụm từ hiện tại và cụm từ phía sau;
– Vị trí của cụm từ hiện tại trong câu nói;
– Thẻ ToBI của của cụm từ hiện tại;

• Mức câu nói:
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Hình 1. Lược đồ quá trình gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh.

– Số lượng âm tiết, từ, cụm từ trong câu nói;

Hình 2 minh hoạ một mô hình các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh của câu nói “chúc ngủ ngon”,
sử dụng trong hệ thống tổng hợp tiếng Việt dựa trên HMM của chúng tôi:

Hình 2. Mô hình các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh của câu nói “chúc ngủ ngon”.

Bảng 7 minh hoạ các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh chưa mang thông tin ngôn điệu của câu
nói “chúc ngủ ngon”. Trong đó, các nhãn a2, b2, b4, b5, b6, b7, c2 được gán giá trị 0, các
nhãn d1, e1, f1 gán giá trị mặc định là x (không xác định từ loại), và h5 có giá trị là L-H%.
Thông tin ngữ cảnh về thanh điệu, ngữ điệu và từ loại được cải tiến để gán nhãn cho văn bản
đầu vào được đề cập đến trong [9]. Chuỗi nhãn âm vị phụ thuộc ngữ cảnh cải tiến thông tin
ngôn điệu của câu nói “chúc ngủ ngon” minh hoạ trong bảng 8.

Bảng 7. Giá trị các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh chưa cải tiến của âm tiết “ngủ” trong câu “chúc ngủ ngon”
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Bảng 8. Giá trị các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh cải tiến của âm tiết "Ngủ" trong câu "Chúc ngủ ngon"

3. Thử nghiệm

Các thử nghiệm trong bài báo này được thực hiện trên bộ dữ liệu 510 câu thu âm tiếng
Việt (một giọng nam, một giọng nữ, phương ngữ Bắc bộ), cân bằng đủ số âm vị và thanh
điệu. Các câu thu âm mang nhiều yếu tố ngữ nghĩa và ngữ điệu. Chúng tôi sử dụng 400 câu
cho tập huấn luyện và 110 câu còn lại để tổng hợp và đánh giá kết quả. Tất cả dữ liệu tiếng
nói thu âm đều được lấy mẫu ở 48 kHz, kênh đơn (mono chanel) và mã hóa ở định dạng
PCM 16 bit, sau đó tín hiệu tiếng nói được chuyển đổi về tần số lấy mẫu ở 16 kHz, định
khung 40 ms với cửa sổ Hamming và độ dịch khung là 8 ms trước khi đưa vào hệ thống để
huấn luyện.

Các MFCC và F0 được tính toán cho từng câu nói thu âm nhờ sử dụng bộ công cụ SPTK
[11]. Các nhãn phụ thuộc ngữ cảnh của hai bộ dữ liệu tiếng nói tiếng Việt được sinh ra tự
động từ các văn bản tương ứng nhờ sử dụng bộ phân tích văn bản tiếng Việt [7], sau đó
cải tiến đặc tính thanh điệu thông qua gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh lại một cách thủ công.
Ngoài ra, chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân cụm ngữ cảnh dựa trên cây quyết định để huấn
luyện các HMM phụ thuộc ngữ cảnh tương ứng với từng tham số MFCC, F0 và các thành
phần tuần hoàn khác.

Trong phần thử nghiệm, chúng tôi sử dụng 400 câu nói để huấn luyện, nhưng chia làm hai
lần:

3.1. Tổng hợp giọng nam, nữ với dữ liệu văn bản gán nhãn chưa cải tiến ngôn điệu

Các HMM phụ thuộc ngữ cảnh thu được sau quá trình huấn luyện 400 câu nói giọng nam,
nữ và văn bản đã gán nhãn theo [6] và [7], sau đó các HMM này được kết hợp với 110 chuỗi
văn bản cần tổng hợp đã gán nhãn (chưa cải tiến để mang thông tin ngôn điệu), để tổng hợp
tiếng nói.

3.2. Tổng hợp giọng nam, nữ với dữ liệu văn bản gán nhãn ngữ cảnh với các thông tin
ngôn điệu

Bài báo đề xuất một cải tiến thiết kế chuỗi nhãn âm vị phụ thuộc ngữ cảnh có mang thông
tin ngôn điệu, dựa trên nhãn ngữ cảnh của từ loại trong câu và ngữ điệu cuối đoạn (ToBI)
của câu.
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Toàn bộ 510 câu văn bản tương ứng với các file âm thanh của bộ dữ liệu, được gán nhãn
lại thủ công có cải tiến các đặc trưng phụ thuộc ngữ cảnh, từ loại và ngữ điệu. Quá trình
huấn luyện các HMM được thực hiện với 400 câu nói giọng nam, nữ và văn bản gán nhãn
phụ thuộc ngữ cảnh, phần 110 câu còn lại sử dụng để tổng hợp, so sánh và đánh giá với 110
câu thu âm gốc và 110 câu tổng hợp với nhãn văn bản ở phần 1.

4. Đánh giá kết quả

Trong phần đánh giá kết quả thử nghiệm, chúng tôi mong muốn có một sự so sánh, đánh
giá khách quan về chất lượng tiếng nói tổng hợp sử dụng phương pháp cải tiến gán nhãn phụ
thuộc ngữ cảnh có xét đến đặc trưng thanh điệu, từ loại và ngữ điệu. Đánh giá chủ quan được
thực hiện thông qua phương pháp so sánh sự tương đồng giữa đường bao của tần số cơ bản
(F0 contour) của các kết quả tổng hợp cải tiến gán nhãn phụ thuộc ngữ cảnh, kết quả tổng
hợp theo phương pháp cũ và dữ liệu gốc. Kết quả so sánh được minh hoạ trong hình 3 và 4:

Hình 3. So sánh các đường viền tần số cơ bản của câu nói “Anh có cái gì rẻ hơn không?” giọng nam, giữa
dữ liệu gốc và tiếng nói tổng hợp.

Hình 4. So sánh các đường viền tần số cơ bản của câu nói “Anh có cái gì rẻ hơn không?” giọng nữ, giữa dữ
liệu gốc và tiếng nói tổng hợp.
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Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp MOS (Mean Opinion Score) để đánh giá
chất lượng của tín hiệu tiếng nói tổng hợp so với tiếng nói tự nhiên từ cơ sở dữ liệu (Bảng 9).
Thang điểm đánh giá là: quá thấp (1), thấp (2), trung bình (3), tốt (4), và tuyệt vời (5). Trong
thử nghiệm này, một trăm câu đã được lựa chọn ngẫu nhiên. Với ba mẫu âm thanh, (1) tiếng
nói tự nhiên, (2) tiếng nói tổng hợp với chuỗi nhãn ngữ cảnh không mang thông tin ngôn điệu,
và (3) tiếng nói tổng hợp với thông tin từ loại, ngữ điệu (ngôn điệu) trong nhãn phụ thuộc ngữ
cảnh, số lượng người nghe là 50 người, thông qua website http://www.isolar.vn/MOSSurvey/.

Bảng 9. Kết quả đánh giá MOS của tiếng nói tổng hợp

Kiểu file âm thanh MOS
Dữ liệu gốc 4.53
Không có thông tin ngôn điệu trong chuỗi nhãn phụ thuộc ngữ cảnh 3.15
Cải tiến thông tin ngôn điệu trong chuỗi nhãn phụ thuộc ngữ cảnh 3.89

5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một số cải tiến trong thiết kế nhãn phụ thuộc ngữ
cảnh cho văn bản đầu vào, có sử dụng đặc trưng thanh điệu, từ loại và ngữ điệu cho hệ thống
tổng hợp tiếng nói thống kê dựa trên HMM, phát triển cho tổng hợp tiếng Việt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng, các thông tin ngữ cảnh liên quan đến thanh điệu, từ
loại và ngữ điệu trong văn bản làm tăng đáng kể tính tự nhiên của tiếng nói tổng hợp. Tuy
nhiên, trong bài báo này, chúng tôi mới chỉ xem xét đến nhãn phụ thuộc ngữ cảnh ở mức
âm vị và mức âm tiết, trong tương lai, nghiên cứu có thể phát triển cho các nhãn phụ thuộc
ngữ cảnh đến mức từ (từ ghép, từ láy, cụm từ) và mức đoạn văn bản. Thử nghiệm mới chỉ
áp dụng trên bộ dữ liệu thu âm giọng nam và nữ phương ngữ Bắc bộ, tiếp theo có thể tiến
hành trên dữ liệu thu âm phương ngữ khác.

Tóm lại, với những cải tiến này, chúng ta có thể tổng hợp được tiếng nói với các đặc điểm
thay đổi về ngữ điệu, trọng âm, thanh điệu. Trong tương lai, chúng tôi tập trung nghiên cứu,
áp dụng các yếu tố ngữ cảnh và điều kiện phân cụm ngữ cảnh, cải tiến quá trình xử lý văn
bản tự động thông qua phân tích sâu về ngữ âm tiếng Việt để đạt được mục tiêu chất lượng
tiếng nói tổng hợp tốt hơn và tổng hợp tiếng nói với các đặc tính âm học khác nhau.
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