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Today Report :

21.00 น. สัง/ สอบผู ้นําท ้องถิน
/ ตุนของบริจาค แจกหัวคะแนนตัว

October 24, 2010, 12:06am

เนคเทคเปิ ด TVIS รายงานสภาพนํา ท่วมอ ัตโนม ัติ

ย ้อนดูการสูญเสียเครือ
/ งบินขับไล่ ทอ.ไทย
แนะดึงวิทยาศาสตร์ เคลียร์ปัญหา'ฟิ ลม
์ -แอนนี'/
'โนเกีย' ไม่หวัน
/ ตกบัลลังก์แชมป์
2 โอเปอเรเตอร์ เปิ ดศึกชิงส่วนแบ่ง 'บีบ ี ท...
'จุต'ิ ยัน3จีชะงักไม่ทําให ้ประเทศไทยล ้าหลัง
ผู ้ใช ้มือถือเติมตังค์เฮ! โดนยึดเงิน-วันหมด ท...
'แท็บเล็ตเลือดไทย' เกิดหรือดับ ลุ ้นกันหืดขึน
& ...

เนคเทค พัฒนาระบบ IVR ช่วยให ้ประชาชนโทรศัพท์เข ้าไปฟั งข่าวนํ&าท่วมได ้ ทัง&
เหตุการณ์น&ําท่วมใน กทม. เหตุการณ์น&ําท่วมในต่างจังหวัด สถานทีท
/ ส
/ี ามารถบริจาคสิง/
ของ ส่งของทีผ
/ ู ้ประสบภัยต ้องการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน...
เมือ
/ วันที/ 23 ต.ค. ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค
ประกาศเปิ ดระบบรายงานสภาพนํ& าท่วมอัตโนมัต ิ TVIS เพือ
/ ให ้ประชาชนทั/วไปสามารถ
โทรศัพท์เข ้าไปฟั งได ้ทีห
/ มายเลข 02-565-7007 เพือ
/ ฟังข่าวนํ&าท่วมได ้ 5 เรือ
/ ง คือ 1.
เหตุการณ์น&ําท่วมในกทม. 2. เหตุการณ์น&ําท่วมในต่างจังหวัด 3. สถานทีท
/ ส
ี/ ามารถ
บริจาคสิง/ ของ 4. ส่งของทีผ
/ ู ้ประสบภัยต ้องการ และ 5. เบอร์โทรฉุกเฉิน
สําหรับระบบ TVIS เป็ น Automatic Call Center ทีไ/ ม่ต ้องใช ้พนักงานในการรับโทรศัพท์
เป็ นระบบสอบถามข ้อมูลด ้วยระบบตอบรับโทรศัพท์แบบอัตโนมัต ิ (Automatic Call
Center) โดยมีระบบ Interactive Voice Response: IVR system ผสานร่วมกับ

ไทยร ัฐออนไลน์
โดย ทีมข่าวไอทีออนไลน์
23 ตุลาคม 2553, 16:34 น.
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เทคโนโลยีการรู ้จําเสียงพูดแบบอัตโนมัต ิ (Automatic Speech Recognition: ASR) ที/
ช่วยให ้คอมพิวเตอร์เข ้าใจเสียงพูดของมนุษย์ ทีเ/ ปล่งออกมาเป็ นคําว่าอะไร หรือพูดให ้
เข ้าใจง่ายก็คอ
ื เป็ นการแปลงเสียงพูดให ้เป็ นข ้อความนั/นเอง แล ้วนําไปเข ้ากับระบบ
สังเคราะห์เสียงจากข ้อความ (Text-to-Speech Synthesis: TTS) โดยเป็ นระบบทีส
/ อน
ให ้คอมพิวเตอร์อา่ นข ้อความภาษาไทยแล ้วเปล่งเสียงออกมาได ้
TVIS ใช ้เทคโนโลยีอะไรบ ้าง? เทคโนโลยี การรู ้จําเสียงพูด คือการแปลงเสียงพูดเป็ นข ้อ
ความ ช่วยให ้ผู ้ใช ้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได ้ด ้วยเสียงพูด และเทคโนโลยีการ
สังเคราะห์เสียงพูดจากข ้อความ เพือ
/ ให ้มนุษย์รับข ้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได ้ด ้วยการฟั ง
เสียงพูดทีไ/ ด ้จากคอมพิวเตอร์ควรมีคณ
ุ ภาพเสียงทีใ/ กล ้เคียงเสียงพูดของ มนุษย์ และมี
ความถูกต ้องในการออกเสียงทัง& ในแง่ความหมายหลักและความหมายแฝง
สําหรับขัน
& ตอนการทํางานของระบบนี& เริม
/ จากการรับเสียงพูดของผู ้ใช ้ผ่านโทรศัพท์ แล ้ว
นํ าเสียงทีไ/ ด ้มาแปลงเป็ นข ้อความ จากนัน
& นําข ้อความทีไ/ ด ้ไปใช ้ค ้นหาคําตอบทีผ
/ ู ้ใช ้ต ้อง
การจากฐานข ้อมูล ระบบจะตอบกลับเป็ นเสียงพูดผ่านทางโทรศัพท์เช่นกัน ขัน
& ตอนทัง&
หมดไม่ต ้องอาศัยพนักงานรับโทรศัพท์ทเี/ ป็ นมนุษย์แต่อย่างใด.
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