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Abstract 
This paper presents a solution to adapt a Text-To-Speech (TTS) system into a mobile device of limited resources. The aim is to make 
possible the use of the AhoTTS conversion system of the UPV/EHU´s Aholab group, in a Personal Digital Assistant (PDA). The 
selected PDA is a Pocket PC under the Windows CE operating system. The converter has been compiled in a library which provides 
an Application Programming Interface (API) to the applications. Some applications that use the created API are also described. 

Laburpena 
Artikulu honetan testu ahots bihurketa sistema bat baliabide mugatutako sistema batean lan egiteko ebazpidea aurkezten da. Helburua 
Euskal Herriko Unibertsitateko Aholab taldearen AhoTTS testu ahots bihurgailua PDA batean erabilera ahalbidetzea da. Aukeratutako 
plataforma windows CE sistema eragilea erabiltzen duen Pocket PCa da. Bihurgailua aplikazioak garatzeko API bat eskaintzen duen 
liburutegi baten moduan konpilatu da, eta hau erabiliz garatutako aplikazio batzuk deskribatzen dira. 
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1. Sarrera 

Hizkuntzaren Teknologiak gure eguneroko 
ingurunean hedatzen ari dira. Mintzamena, idazkera 
baino komunikabide naturalagoa dena, gizaki-makina 
interfazetan erabiltzen hasia da. Erabat ahozkoa den 
interfazea lortzeko oinarrizko sistema bi behar dira: 
ahozko mezuak jaso eta deskodetzen dituen ezaguera 
modulua, eta mezuak erabiltzaileak ulertu ahal duen 
ahozko seinalean kodifikatzen dituen sintesi modulua. 

Bestalde, teknologia berrien eramangarritasuna eta 
hari gabeko teknologien garapenak tresna mugikor 
desberdin askoren hedapena errazten du. Gaur egun 
modelo ugari daude, eta hardware, baliabide eta 
erabilera desberdinak eduki arren, PCekin antza handia 
daukate eremu askotan. 

PDAtan1 aurrerapen handia lortu da asken urteotan: 
hasieran ohizko agendak baino ez baziren ere, gaur 
egun benetako sakeleko ordenadoreak bihurtu dira, 
erabilera askorekin, Interneterako konexioa barne.  

Tresna hauen eragozpenik handienetarikoa daukaten 
sarrera/irteerarako interfaze mugatua da. Teklatu edo 
sagurik ez daukatelako, erabiltzailearekiko interakzio 
guztia ukimen-pantaila txiki baten bidez egin behar da. 
Muga hauen aurrean, mintzamena harremanerako bide 
naturala eta eraginkorra bezala agertzen da. 

 

                                                      
1 Personal Digital Assistant, Laguntzaile Digital 

Pertsonala 

 

Lan honen bidez, euskarazko testu ahots sintesiaren 
gaitasuna inplementatzen da PDA baten, bere irteera 
interfazearen ahalmenak handituz.  

2. AhoTTS  testu ahots bihurgailuaren 
deskribapena 

Euskal Herriko Unibertsitateko Aholab taldeak 
garatutako AhoTTS sistema (Hernáez eta beste, 2001) 
testu ahots bihurgailu modularra da. Hizkuntza 
anitzetan lan egin ahal izateko diseinatu bada ere, 
funtzio guztiak euskararako garatu dira.  

Bihurgailua bi bloke nagusik osatzen dute: 
tratamendu linguistikoa eta ahots sintesia egiten 
dutenak. Gainera datu base bi behar ditu: hiztegi bat eta 
sintesi unitateen datu basea, lehenengo irudian ikusten 
denez. 

Hizkuntza bakoitzerako desberdina izan behar den 
lehenengo blokean testu prozesaketa eta hizkuntza 
prozesaketa moduluak daude. Testu prozesaketa 
moduluak karaktereen adierazpen uniformea sortzen du, 
sarrera testua esaldi eta berbatan zatitzen du eta 
hierarkikoki ordenatua dagoen zerrenda batean 
antolatzen ditu. Hizkuntza prozesaketa moduluak 
zerrenda hau jasotzen du, SAMPA kodearen bidezko 
transkribapen fonetikoa egiten du2 (Zalbide eta beste, 

                                                      
2 SAMPA kodea Aholab Taldearen web gunean 

kontsulta daiteke, http://bips.bi.ehu.es/SAMPA.html 

web helbidean. 
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2003) eta sintesi blokera fonema zerrenda bat bidaltzen 
du, bakoitzari dagokion prosodiaren informazioarekin. 
Horretarako oinarrizko arau sintaktikoak erabiltzen dira, 
hiztegiaren arabera. 

Ahots sintesiaren blokeak aurrekoak emandako 
informazioa jasotzen du, eta soinu egokiak sortzen ditu. 
Horretarako unitateen hautaketarako modulua dago, 
datu-baseko unitateak erabiliz sintesi unitateen zerrenda 
eraikitzen duena, eta sintesi motorea, aukeratutako 
unitateen seinaleak kateatzen dituena (Charpentier eta 
beste, 1989). Kateatze puntuetan agertzen diren 
distortsioak saihesteko prozesaketa egin behar da 
unitatetan (Dutroit eta beste, 1993). 

3. Testu ahots bihurgailuaren moldaketa 

3.1. Sistemaren betebeharrak 

Bihurgailuaren moduluak C/C++ programazio 
lengoaietan idatzitako programen multzoak dira, 
sistema eragile desberdinetako plataforma ugaritara 
eramangarriak. Adibidez, Linux sistema eragilearen 
Intel eta Sun makinetan erabil daiteke, eta baita 
Windows sistema eragilearen makinetan ere. Interneten 
bidez kontsulta daitekeen bertsio bat ere badago3.  

Sistemaren abantailetariko bat kode bakar bat 
dagoela da, plataforma desberdinetarako erabili ahal 
dena, plataforma bakoitzaren liburutegi baten bidez 
konpilatzen dena. Horrela plataforma desberdinetarako 
ez dira programa desberdinak garatu behar: 
konpiladorearen araberako makroak definitzen dira 
konpiladore bakoitzerako. Beraz, bihurgailua 
plataforma berrira eramateko, PDA plataformatarako 
programazio postu bat instalatu da. 

                                                      
3 http://bips.bi.ehu.es/tts/tts_eu.html  

Hardwarearen betebeharren ikuspuntutik, 
ezinbestekoa da audio gaitasuna duen PDA bat 
erabiltzea, eta prozesaketa kapazitatea nahikoa izatea 
ahotsa sortzeko softwarea denbora laburrean seinaleak 

sortu ahal izateko. Lana garatzeko aukeratutako 
modeloa, HP bat izan da, iPAQ h2210 izenekoa, 
400MHz-eko prozesadore abiadurakoa, 64Mb 
RAMekoa, eta Pocket PC 2003 sistema eragilea 
erabiltzen duena.  

3.2. Migrazioa 

Microsot Windows CE denbora errealeko sistema 
eragile modularra da, 32 biteko arkitektura desberdin 
ugaritarako inplementazioak ematen dituena. PDA 
sistemetan, Pocket PC 20034 da inplementazioa, eta 
aplikazioak garatzeko ingurunea Microsoft-ek berak 
ematen duen  eMbedded Visual C++ 4.0, Pocket PC 
2003rako Software Development Kit (SDK) 
osagarriarekin. 

eMbedded Visual C++ 4.0 C++ konpiladore bat da, 
windows CE-n aplikazioak garatzeko. Win32-ren 
programazio eredua jarraitzen du, baina murrizpen 
batzuekin: konpiladoreak ez dauzka C estandarraren 
liburutegiko ezaugarri guztiak, horrela sistema eragile 
txikia eta eraginkorra lortzeko, eta aplikazioek memoria 
gutxiago behar izateko. Zehazki, bihurgailuak  zenbaki 
konplexuak behar zituen, eta ‘iostream’ liburutegiko 
funtzio guztiak, eta konpiladoreak ez ditu ez batak ez 
besteak onartzen. Hau konpontzeko, eta banaketa 
libreko liburutegi batzuekin frogak egin ostean, 
Dinkumware konpainiaren Dinkum UnAbridged 

                                                      
4 Eta familiako beste batzuk, Pocket PC 2005 berriagoa 

adibidez. 
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Library for VC++ erabili da, falta ziren funtzioen 
inplementazioa egiten duelako. 

Azkenik, ahozko sintesiaren liburutegiak eta 
Dinkum-ak DLL liburutegi bakar baten enkapsulatzen 
dira, banaketa errazagoa izateko, eta APIaren sarrera 
DLL horren funtzioak erabiliz gauzatzeko. 

3.3. Sistemaren errendimendua 

Garatutako sistema denbora errealean lan egiteko 
gai izan behar da, hau da, soinu bat sortzeko soinuaren 
iraupena baino denbora txikiagoa behar da. Beraz, 
8kHz-eko laginketa maiztasuneko ahotsa sortu nahi 
badugu, lagin bat 125µs baino denbora txikiagoa 
erabiliz lortu behar da. Errendimendu frogak, lau PDA 
desberdinetan gauzatu dira, lehenengo taulan ikusten 
den moduan:  

PDA RAM 

(Mb) 

ROM 

(Mb) 

Prozesadorea 

(MHz.) 

HP iPAQ 

2200 
64 32 400 

HP iPAQ 

6300 
64 64 168 

Dell Axim 

X50 
64 32 520 

Acer N35 64 64 266 

Toshiba 

PXA263 
128 32 400 

 

1. Taula: Frogetan erabilitako PDAk 

Bi froga desberdin gauzatu dira: lehenengoan 
sintetizadorearen hari bakarra abiarazi da PDAn, eta 
horren emaitza ikusi da. Bigarrenean, bost hari abiarazi 
dira paraleloan. Ondorengo irudietan errendimendu 
frogen emaitzak ikusten dira, PDA bakoitzerako. Froga 
guztietan, marra gorria hari bakarreko emaitza da, eta 
marra urdina hari anitzeko frogaren bataz besteko 
emaitza. 

2. Irudia: HP iPAQ h2200 PDAren errendimendu 

frogaren emaitza. 

 

 

 

 

3. Irudia: HP iPAQ 6300 PDAren errendimendu 

frogaren emaitza. 

 

4. Irudia: DELL Axim X50 PDAren errendimendu 

frogaren emaitza. 
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5. Irudia: Acer N35 PDAren errendimendu frogaren 

emaitza. 

 

6. Irudia: Toshiba PXA 263 PDAren errendimendu 

frogaren emaitza. 

 

Laburbilduz, garatutako sistema hari bakarrean 
erabiltzeko, frogatutako PDAtan, problema barik 
lortzen dela ikusten da. Hari anitzen frogetan, berriz, 
HP iPAQ 6300 PDAn, denborak handiegiak egiten dira, 
ta ez da denbora erreala lortzen. PDAren ezaugarrien 
taula begiratzen badugu, honek prozesadore abiadurarik 
txikiena daukala ikusten dugu (168 MHz). Beraz, hari 
anitzen sintetizadorea PDAtan erabiltzeko, 

prozesadorearen gutxieneko abiadura 266MHz izan 
behar dela esango dugu5. 

4. Garatutako aplikazioak 

Bihurgailuaren kapazitateak erabiliz, hiru aplikazio 
garatu dira Microsoft Pocket Pc 2003 sistema 
eragilerako, eta beste batzuk prestatuko dira: 

4.1. AhoTTS 

Garatutako lehenengo aplikazioa sintesia erakusteko 
erabili ahal da. Testua sartzeko koadro bat dauka, eta 
sartutako testua ahotsa bihurtzen agintzeko botoi bat, 7. 
irudian ikusten den moduan. Konfigurazio aukerak 
zabalak dira, ahots desberdinak hautatu ahal izateko, 
edota tonua eta abiadura aldatu ahal izateko. 

 

7. Irudia: Acer N35a AhoTTS aplikazioa erabiltzen 

4.2. Ataza irakurlea 

Pocket PC 2003 sistema eragileak barneratzen duen 
programatariko bat, bete behar diren atazak gogoratzeko 
eta antolatzeko erabiltzen da. Windows CE-ren 
erregistroan aldaketa batzuk eginez, programa hori eta 
testu ahots bihurgailua konbinatuz, atazak ahotsez 
irakurtzeko menu bat gehitu da. 

                                                      
5 Gure frogak arrakastaz pasa dituen motelena, Acer 

N35arena. 
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4.3.  Secretario: korreo irakurlea 

PDA berrienetan, Internet sarerako konexioa ere 
lortu da. Horrela, posible da nabigatzea edo korreo 
elektronikoa irakurtzea. Azkeneko hau egiten duen 
programatxo bat garatu da, mezuak, pantailan agertzeaz 
gain, entzun egiten dira. Horretarako, mezuen zerrenda 
bat agertzen da goiko koadroan, eta haietako bat 
aukeratzen denean, programak irakurri egiten du. 

8. Irudia: Secretario korreo irakurlea, DELL AXIM 

X50 PDAn erabilita. 

4.4. Garapen-bidean 

Garatutako DLLa eta APIarekin, aukera ugari 
agertzen dira etorkizunerako. Lehenengo ideia, audio 
eta bideo sintetikoak, (Ortiz eta beste, 2002) artikuluan 
aipatzen den moduan, PDArako aplikazio bakar batean 
bateratzea. 

Bigarren proiektua korreo elektronikoaren 
irakurlearen garapen naturala da. Gaur egun, korreoak 
ahoz irakurtzen badira ere, irakurtzeko aginduak 
ukimen-pantailaren bidez eman behar dira. Ahotsaren 
ezagutza gehitzea da helburua, korreo irakurlearen 
interfazea erabat ahozkoa izateko, PC-en Windows XP 
sistema eragilerako garatu den Berbamail programaren 
antzekoa. (Sanchez eta beste, 2005). 

5. Esker onean 

Lan honek Eusko Jaurlaritzaren SAIOTEK 
programaren finantziazioa jaso du, S-PE04UN24 
(PDATTS) kontratupean. Robotiker zentro 
teknologikoaren ekarpena ere ezinbestekoa izan da. 
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