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Ääniautomatiikkasovelluksella tarkoitetaan tässä puhelimen välityksellä käytettäviä automaattisia 
palveluja, joissa siis käyttäjän vasteet annetaan puhelimen näppäimistöllä ja puhumalla. Nämä on 
perinteisesti kehitetty käyttäen matalan tason ohjelmointikieliä, kuten esimerkiksi c++. Tällöin kehitystyö 
on varsin monimutkaista, vaatii erityisosaamista ja on varsin laiteläheistä. Tämän vuoksi sovellukset ovat 
olleet suhteellisen kalliita.

Tässä työssä ratkaistavana oleva tutkimusongelma on siis lyhyesti seuraava: Täytyy keksiä menetelmä, 
jonka avulla ainakin yksinkertaisten ääniautomatiikkasovellusten tuotanto sujuu helposti ja nopeasti. 
Rajoituksena oli se, että ongelma on ratkaistava käyttäen yleisesti saatavilla olevia välineitä ja sillä 
tavalla, että se on yhteensopiva olemassa olevan infrastruktuurin kanssa, toisin sanoen sen tulee toimia 
tavanomaisilla pemspalvelimilla.

Ongelma ratkaistiin määrittelemällä korkean tason kuvauskieli, Audio Lite Markup Language (ALML), ja 
rakentamalla sitä ymmärtävä jäsentelyä ja kääntäjä. Nämä muuttavat ALML-kielellä kuvatun 
ääniautomatiikkasovelluksen linjapalvelimen ymmärtämiksi numeerisiksi komennoiksi, jotka IVRServer- 
niminen sovelluspalvelinohjelma antaa linjapalvelimen suoritettavaksi ja valvoo suorituksen.

Lopuksi suoritettiin tässä määritellyn IVRServer-palvelinsovelluksen kuormitustestaus yksinkertaisella 
koesovelluksella sekä ALML-kielen evaluointi vertaamalla sitä muihin vastaaviin kieliin, joita ovat 
ATML, VoxML, VXML ja WML.

Tutkimuksen perusteella todettiin olevan mahdollista määritellä kuvauskieli, jolla ainakin yksinkertaisten 
ääniautomatiikkasovellusten rakentaminen onnistuu helposti. Todettiin myös mahdolliseksi rakentaa 
sovelluspalvelinohjelmisto IVRServer vakiotyökaluilla eli Microsoftin Visua C++:lla.

Toisaalta, koska tämä työ on luonteeltaan lähinnä toteutettavuustutkimus ja esimerkkisovellukset siten 
suhteellisen yksinkertaisia, todettiin myös tarvittavan varsin paljon lisätyötä, ennen kuin käytännön 
ääniautomatiikkasovellusten rakentaminen on mahdollista. Puutteet liittyivät poikkeusten käsittelyyn 
tilanteessa, jossa ääniautomatiikkasovelluksen käyttäjä tekee jotain odottamatonta. Toisena kehittämisen 
aiheena oh käytännöllisten sovellusten vaatima rikkaampi kielen rakenne, erityisesti kontrollirakenteet, 
puuttuvat mahdollisuudet tietokantahakuihin, laskenta-ja aika- sekä laskurifunktiot.

Avainsanat: ALML, IVRServer, ääniautomatiikka, kuvauskieli, tulkki, kääntäjä, palvelinohjelmisto, 
linjapalvelin
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Interactive Voice Response (TVR) applications are automated services accessed via telephone. In IVR 
services user input is obtained by receiving digits from telephone keypad and/or user speech recognition.

IVR applications are traditionally written using low-level general purpose programming languages like 
c++. Because ofthat IVR application development is complicated, needs specific knowledge and is very 
platform-oriented. This is the very reason why these applications have been and still are relatively costly.

In this thesis the research problem to be solved is stated as follows: There must be a method which 
enables an application developer to program at least simple IVR-applications fast and easily. Problem is 
to develop this method.

Framework of this research problem has certain inherent limitations: generally available program 
development tools must be used in such a way that is compatible with existing infrastructure, in other 
words finn! application must be able to run in commonly used servers and operating systems.

We solve the research problem by defining a high level markup language, Audio Lite Markup Language, 
and building a parser and a compiler which can understand the language. The ALML transforms the IVR 
application to numerical commands for the application server (IVRServer) to give to the line server. The 
process of compiling from ALML to the line server commands is done in two steps so it is easier in some 
later stage to change ALML to VXML or maybe the line server platform to some other manufacturer’s 
product.

Keywords: ALML, IVRServer, Interactive Voice Response, parser, compiler, server application, line 
server
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SANASTO

Iteraation Iteraattori on yleisluontoinen malline silmukalle, joka käy 
läpi taulukon, joukon, listan, kartan tai muun vastaavan 
tietorakenteen. Ohjelmoijan kirjoitettua ohjelmaansa 
iteraattorin kääntäjä muodostaa itsenäisesti kutakin 
tietorakennetta vastaavan ohjelmakoodin ohjelmoijan 
tarvitsematta enää miettiä asiaa.

Kartta Tietorakenne, joka vastaa loogiselta rakenteeltaan 
matematiikasta tuttua kuvausta joukosta A joukkoon B. 
Joukon A alkio, esimerkiksi merkkijono, toimii avaimena, 
jonka avulla löytyy joukon В alkio, esimerkiksi tietue. 
Joukko A voidaan käydä läpi yhdellä iteraattorilla, mutta 
sillä ei kuitenkaan ole mitään tiettyä järjestystä. Periytetään 
tässä työssä käytännössä aina Visual C++:n perusoliosta 
CMap.

Kokoelma Kokoelma käsittää joukon valmiiksi toteutettuja mallineita, 
esimerkiksi tietorakenteet ja algoritmit, jotka voidaan ottaa 
suoraan käyttöön, joten ohjelmoijan ei tarvitse toteuttaa 
niiden yksityiskohtia itse, vaan hän voi ohjata kääntäjän 
käyttämään niitä pohjanaan.

Linjapalvelin Linjapalvelin yhdistää lähiverkon yleiseen puhelinverkkoon 
ja huolehtii puhelun hallinnasta, sekä suorittaa puhelun 
aikana sovelluspalvelimen määräämät toiminnot.

Lista Lista on nimensä mukaisesti joukko olioita, jotka esiintyvät 
aina ehdottomassa peräkkäisjärjestyksessä. Listaan voi lisätä 
tai poistaa olioita vain kummastakin päästä ja sen voi käydä 
läpi vain joko alusta loppuun tai päinvastoin. Periytetään 
aina Visual C++:n perusoliosta CList.

Malline Kaikkein abstraktein oliotyyppi, jollaisia ovat esimerkiksi 
lista, taulukko, silmukka ja lajittelualgoritmi. Saatuaan 
tiedon tarvittavasta mallineesta, esimerkiksi ”lista”, ja 
tarkemman tyypin, esimerkiksi ”merkkijono”, kääntäjä osaa 
muodostaa tarvittavan ohjelmakoodin itsenäisesti.

Metakiel i Logiikassa kieli, jolla kuvataan tutkimuksen kohdetta, 
objektikieltä.

Objektikieli Logiikassa kieli, jota parhaillaan tutkitaan, siis tutkimuksen 
kohde.

Sovelluspalvelin Sovelluspalvelin on lähiverkossa oleva palvelin, jossa 
sijaitsee ääniautomatiikkasovelluksen varsinainen 
sovelluslogiikka.
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1. JOHDANTO

Tässä esitellään tutkimusongelma, sen rajaus ja ratkaisu, sekä selostetaan työn rakenne.

1.1 Ongelma
Ääniautomatiikkasovelluksella tarkoitetaan tässä puhelimen välityksellä käytettäviä 
automaattisia palveluja, joissa siis käyttäjän vasteet annetaan puhelimen näppäimistöllä 
ja puhumalla. Nämä on perinteisesti kehitetty käyttäen matalan tason ohjelmointikieliä, 
kuten esimerkiksi c++. Tällöin kehitystyö on varsin monimutkaista, vaatii 
erityisosaamista ja on varsin laiteläheistä. Tämän vuoksi sovellukset ovat olleet 
suhteellisen kalliita. Tässä työssä ratkaistavana oleva tutkimusongelma on siis lyhyesti 
seuraava: Täytyy keksiä menetelmä, jonka avulla ainakin yksinkertaisten 
ääniautomatiikkasovellusten tuotanto sujuu helposti ja nopeasti.

1.2 Ongelman rajaus
Ongelma on ratkaistava käyttäen saatavilla olevia välineitä ja sillä tavalla, että se on 
yhteensopiva olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Tämä itsestäänselvyys tarkoittaa 
sitä, että ratkaisun on sovittava nykyisten teleoperaattorien, lähinnä Finnetin, 
järjestelmiin ilman suurempia muutostöitä. Saatavilla olevat välineet tarkoittavat sitä, 
ettei tule lähteä virittelemään mitään eksoottisia ratkaisuja, jotka eivät toimi 
normaaleilla peruspalvelimilla.

1.3 Ongelman ratkaisu
Päädyimme ratkaisemaan ongelman määrittelemällä korkean tason kuvauskielen 
ääniautomatiikkasovellusten tuottamista varten, sekä rakentamaan sitä ymmärtävän 
palvelinsovelluksen sovelluspalvelimeen. Tämä palvelinsovellus hallitsee sitten kaikki 
hankalat alemman tason toiminnot, joiden ohjelmointi olisi kovin vaikeaa.
Kuvauskielen nimesimme mielivaltaisesti ”Audio Lite Markup Language”-nimiseksi 
(siis lyhenteenä ALML) ja palvelinsovelluksen ’TVRServer”-nimiseksi.

1.4 Työn rakenne
Tässä kuvataan ongelman ratkaisu ”ylhäältä alas”-suunnittelumenetelmän mukaisessa 
järjestyksessä, koska se on siten helppo ja johdonmukainen esittää, mutta tosiasiassa 
kehitystyö tapahtui koko ajan pikemminkin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Tämä 
johtuu kahdesta syystä: oliopohjaista sovellusta rakennettaessa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen ja toisaalta nykyisillä kehitysvälineillä on helppo rakentaa ensin 
yksinkertainen toimiva prototyyppi ja lisätä siihen sitten monimutkaisempia 
elementtejä sitä mukaa kun ne osoittautuvat tarpeelliseksi.

Ääniautomatiikkasovellusten ohjelmoinnin helpottamiseksi päädyin siis 
suunnittelemaan ALML:ksi nimittämäni kuvauskielen, joka on riittävän 
ilmaisuvoimainen, jotta sillä voidaan rakentaa useimmin tarvittavia sovelluksia. 
Toisaalta kieli on hyvin yksinkertainen ja muistuttaa riittävästi HTML-kieltä, jotta se 
olisi helppo oppia. Kolmas seikka, jota pidin jatkuvasti silmällä oli se, että kieli on 
tarpeen vaatiessa laajennettavissa, tai syntaksi vaihdettavissa johonkin muuhun 
vastaavaan kieleen. Tällä kielellä tehty ääniautomatiikkasovellus pyörii 
sovelluspalvelimessa IVRServeriksi nimittämässäni palvelinohjelmistossa, joka kääntää 
korkean tason ALML-kielellä tehdyn ääniautomatiikkasovelluksen linjapalvelimen 
ymmärtämiksi komentojonoiksi, ja valvoo niiden suorituksen.



Aluksi on vuorossa yleisesittely siitä ongelmakentästä, johon tämäkin tutkimus liittyy. 
Käsittelen melko perusteellisesti tämän tyyppisiin kuvauskieliin liittyvät ongelmat ja 
esittelen hiukan muita tähän ongelmaan liittyviä ratkaisuyrityksiä.
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Tämän jälkeen on vuorossa ALML-kielen määrittely, ensin yleissilmäys ja sitten 
yksityiskohtainen määrittely.

Seuraavaksi kuvaan jäsentelijän rakenteen, joka tulkitsee ensin ALML-kielisen 
sovelluksen abstrakteiksi toisiinsa linkittyneiksi olioiksi, ja seuraavassa vaiheessa 
muodostaa näistä olioista alimman tason komennot. Tämä on kenties turhaa 
monimutkaisuutta, mutta toisaalta halusin ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että joko 
ylätason ALML-kieli on vaihdettava joksikin muuksi tai sitten alatason 
laitteistorajapinta muuttuu.

Tämän jälkeen on vuorossa itse IVRServer-palvelinsovelluksen toiminnan kuvaus. 
Palvelinsovellusta tehdessä tavoitteena oli mahdollisimman suuri nopeus ja pieni koko, 
sekä levy-I/0:n vähäisyys. Tämä on saatu aikaan pitämällä koko sovellus jatkuvasti 
keskusmuistissa, jolloin käynnistysvaihetta lukuun ottamatta levyltä ei lueta mitään. 
Mahdollista ulospäin tapahtuvaa raportointia tai tilatietojen välittämistä lukuun 
ottamatta levylle ei kirjoitetakaan mitään.

Sen jälkeen kuvaillaan lyhyesti käyttökokemuksia ja suhteutetaan tämä työ muihin 
käytössä tai valmisteilla oleviin kieliin, joita voisi soveltaa samaan tarkoitukseen. Tämä 
tehdään esittelemällä suhteellisen yksinkertainen koesovellus tässä käsitellyillä kielillä, 
sekä analysoimalla, mitä hyviä ja huonoja puolia kussakin tapauksessa tällöin tulee 
esiin.
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2.KUVAUSKEELET ÄÄNIAUTOMATUKKASO VELLUKSISSA

Tässä luvussa kuvataan hieman yleisemmin sitä telematiikan osa-aluetta, johon 
ääniautomatiikkasovellukset kuuluvat. Sen jälkeen kerrotaan yleisellä tasolla siitä 
ongelmakentästä, joka syntyy yritettäessä tehdä äänisovelluksia kuvauskielellä. Lopuksi 
kerrotaan lyhyesti kehitteillä olevista kuvauskielistä, jotka saattaisivat soveltua 
ääniautomatiikkasovellusten rakentamiseen.

2.1 Telemaattiset palvelut ja Computer Telephony ( CT)

Telemaattiset palvelut tarkoittavat tietoliikennepalveluja, joissa tietojenkäsittelyllä on 
olennainen asema. Sana ”telemaattinen” tulee ranskankielisestä sanasta ”télématique”, 
joka on edelleen johdettu sanoista ”télécommunication” ja ”informatique”. Tämä on 
varsin laaja käsite, sisältäen muun muassa teletexin, sanomanvälityspalvelut ja pääsyn 
internetiin. Englanninkielisessä lähdemateriaalissa käytetään lyhennettä ”CT”, joka 
tulee sanoista ”Computer Telephony”, ja tarkoittaa puhelin- ja tietokoneteknologian 
yhdistelmää1. Tätä jälkimmäistä käsitettä käytetään erityisesti puhelinpalvelukeskusten 
(Call Center) ja ääniautomatiikkasovellusten (IVR, Interactive Voice Response) 
yhteydessä, joten se suppeampana soveltuu tarkemmin kuvaamaan tämän työn 
ongelmakenttää.

CT-teknologia on ollut jo 1980-luvun puolivälistä kaupallisessa käytössä, mutta sitä on 
hyödynnetty vain hyvin kapeilla markkinasegmenteillä. Tämä on johtunut teknologian 
kalleudesta, koska yleisten standardien puutteessa on jouduttu käyttämään kutakin 
käyttökohdetta varten erikseen tehtyjä ratkaisuja, joten lopputulos on ollut kannattava 
vain hyvin suurilla volyymeillä.2

Nyt tilanne on muuttunut sillä seuraavat organisaatiot ovat tehneet sekä laitteisto- että 
ohjelmistorajapintojen standardointia:

• American National Standards Institute (ANSI)
1918 perustettu Yhdysvaltalainen standardisoimisorganisaatio.

• Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF)3
Voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu edistämään avoimia 
markkinoita CT-tuotteille

• ECMA, ennen European Computer Manufacturers Association, nykyisin European 
association for standardizing information and communication systems4 ja ISO/TEC 
ITC l:n liitännäisjäsen.

• Versit5
Muiden muassa AT&T:n, Siemensin ja ШМ:п perustama yhteenliittymä, 

jonka tarkoituksena on kehittää spesifikaatioita tietoliikennetuotteille, mukaan lukien 
CT-tuotteet.

1 http://www.dialogic.com/companvAvhiteDaD/carlieee.htm
Carl L. Strathmeyer:”An Introduction To Computer Telephony” 
© Dialogic Corporation 1999
2 ibid
3 http://www.ectf.org/
4 http://www.ecma.ch/
5 http://www.versit.com
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2.2 Standardeja

Tämän työn kannalta relevantteja standardeja ovat lähinnä seuraavat:
• Signal Computing System Architecture (SCSA)6
• Telephony Application Programming Interface (TAPI)
• ECTF Interoperability Agreements

Signal Computing System Architecture (SCSA) on joukko ohjelmisto-ja 
laitteistomäärittelyjä, jotka mahdollistavat eri valmistajien tuotteiden yhteistoiminnan 
monitoimittajaympäristössä. Määrittelyjen alin taso on laiteväylä ja ylin taso 
sovelluksen ohjelmointirajapinta, joten määrittelyt ovat siis varsin kattavat.

Telephony Application Programming Interface (TAPI) on Microsoftin puhelunhallintaa 
varten kehitetty ohjelmointirajapinta, jonka kautta voi käyttää palvelua nimeltä 
Windows Telephony Services. Windows Telephony Services kuuluu taas osana 
Windows Open Services Architecture (WOSA) nimiseen palveluarkkitehtuuriin.

ECTF Interoperability Agreements on sarja sopimuksia, jotka määrittelevät CT- 
sovellusten laite- ja ohjelmistoalustan siten, että useiden toimittajien tuotteista on 
mahdollista koota toimiva ratkaisu. Tärkeimmät määrittelyt ovat seuraavat:7

• Arkkitehtuuri
• Sovelluksen/laitteiston hallinta (M. sarja)
• Sovellusten yhteistoiminta (A. sarja)
• Puhelunhallinta (C. saija)
• CT-palvelujen alustan määrittely (S. saija)
• Laitteiston komponenttien yhteistoiminta (H.sarja)

2.3 CT-sovellusten yleispiirteitä

CT-sovellukset vaihtelevat monimutkaisuudeltaan yksinkertaisista 
ääniautomaattisovelluksista monimutkaisiin puhelinpalvelukeskuksiin. Yksinkertainen 
ääniautomatiikkasovellus antaa käyttäjälle kehotteita puheena ja ottaa vastaan käyttäjän 
vasteet näppäimenpainalluksina puhelimen numeronäppäimistöltä, sekä pystyy yleensä 
myös tallentamaan käyttäjän puheviestin. Monimutkainen puhelinpalvelukeskus saattaa 
pystyä soittajan tunnistamiseen ja erilaisiin tietokantahakuihin soittajan numeron 
perusteella, sekä ohjaamaan puhelun tarkoituksenmukaisimpaan palvelupisteeseen. 
Mikäli kyseessä on miehitetty palvelupiste, palvelukeskus pystyy usein myös siirtämään 
soittajan perustiedot valmiiksi palveluhenkilön työasemalle.

CTI-sovellus jakautuu loogisesti kahteen osa-alueeseen:

• Puhelun hallinta
• Informaation käsittely

6 http://www.dialogic.com/company/aboutct/ctstands.HTM
7 http://www.ectf.org/ectytech/tech.htm
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Puhelun hallinta tarkoittaa siis puhelun muodostamista, purkamista tai siirtoa, ja näihin 
liittyviä toimintoja.

Informaation käsittely tarkoittaa tässä yhteydessä puheinformaation siirtoa ja käsittelyä, 
sekä tietojärjestelmän antamia erilaisia vasteita perustuen joko puheeseen tai 
esimerkiksi puhelimen näppäimistöllä annettuihin komentoihin.

CT-sovelluksilla on tyypillisesti seuraavia toimintoja:

• Puhelun muodostaminen ja purku
• Puhelun reititys
• Informaation taijoaminen
• Informaation vastaanotto
• Puheentunnistus
• Verkkotoiminnot

Nämä voidaan edelleen jakaa alemman tason toimintoihin seuraavasti:

Puhelun muodostaminen ja purku:
• Puhelun vastaanottaminen
• Automaattinen soitto
• Ennakoiva soitto
• Puhelujen seulonta
• Puhelun lopetus

Puhelun reititys:
• Automaattinen siirto alanumeroon
• Neuvottelupuhelu
• Automaattinen siirto toiseen puhelinnumeroon
• Puhelin siirto soittajan antaman informaation perusteella
• Pidätys
• Koputus
• Jonotus
• Siirron valvonta

Informaation taijoaminen:
• Valikko, josta soittaja voi valita esim. puhelimen näppäimistöllä
• Äänitiedostona tallennetun informaation kuuntelu
• Tekstitiedostona tallennetun informaation kuuntelu
• Toistonopeuden tai äänenvoimakkuuden valinta
• Viestin siirto
• Viestin lähetys usealle vastaanottajalle
• Ilmoitus saapuneesta viestistä
• Faksin lähetys/tallennus/siirto/lähetys usealle vastaanottajalle/konversio 

tiedostoksi/tiedostosta
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Informaation tallennus
• Soittajan taijoaman informaation nauhoitus
• Faksin tallennus
• Soittajan numeron tunnistus/tallennus 

Puheentunnistus
• Puhujasta riippuva puheen tunnistus
• Puhujasta riippumaton puheentunnistus
• Puhujan identifiointi
• Komentojen tunnistus
• Yksittäisten sanojen etsintä ja tunnistus

V erkkotoiminnot :
• Varattu-äänen yms. tunnistus
• Edellä mainittujen äänien generointi
• Äänitaajuuskomentojen generointi
• Puheäänen tunnistus

Erillisinä CT-sovellusten osa-alueina kannattaa ehkä vielä mainita EP-puhelu (IP 
Telephony) ja Wireless Application Protocol ( WAP ). IP-puhelu mahdollistaa 
reaaliaikaisen äänensiirron internetin läpi kahden tai useamman multimediamikron 
välillä, ja siten siis esimerkiksi kaukopuhelun internetin läpi. WAP mahdollistaa 
sovelluksen esittämisen rajoitetulla päätelaitteella, jossa on pieni näyttö (10-12 riviä), 
kuten puhelimessa tai kämmenmikrossa.8

2.4 Kuvauskielet

Tässä käsiteltävät kuvauskielet on alunperin kehitetty www-sivujen selailuun käyttäen 
päätelaitetta, jossa ei ole näyttöä, mutta mahdollisesti jonkinlainen rajoitettu 
näppäimistö, kuten puhelimessa. Tästä johtuen www-sivun sisältö on annettava 
käyttäjälle puheena ja käyttäjän vasteet on saatava joko puheentunnistuksella tai 
numeronäppäimistön avulla. Viime aikoina W3 Consortiumissa on esitetty keskustelun 
pohjaksi ehdotus9, joka toiminnallisuudeltaan vaikuttaa lupaavalta myös 
ääniautomatiikkasovellusten rakentamista ajatellen.

Käytännöllisiä ehdotuksia mahdollisista kuvauskielistä ovat laatineet Motorola 
(VoxML)10, Rutgersin yliopisto (Audio Text Markup Language, ATME)11 sekä VXML 
Forum12, jonka ovat perustaneet AT&T, ШМ, Lucent Technologies ja Motorola. (Voice 
extensible Markup Language, VXML) Toisenlaista lähestymistapaa edustaa Sun 
Microsystems, joka lähestyy asiaa Java-ohjelmointikielestä käsin, ja on kehittelemässä 
JSML-kieltä13 (Java Speech Markup Language, JSML). Tässä yhteydessä on paikallaan 
luoda yleisellä tasolla silmäys niihin ongelmiin, jotka on ratkaistava laadittaessa 
sellaista kuvauskieltä, jolla on mahdollista esittää www-sivu näppäinpuhelimella tai 
muulla rajoitetulla päätelaitteella.

8 http .//www. wapforum. org/docs/technical 1 _ 1/WML-3 -Feb- 1999.pdf
9 http://www.w3.org/TR/NOTE-voice
10 http://www.voxml.com/voxml.html (vaatii rekisteröinnin)
11 http://www.cs.rutgers.edu/Audio_Web/
12 http://www.vxmlforum.org/
13 http://www.javasoft.com/products/java-media/speech/index.html
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2. 4. 1. Puhelin ja muut rajoitetut www-päätelaitteet

WWW-palvelu on tässä yhteydessä sarja jollakin kuvauskielellä (Hyper Text Markup 
Language eli HTML johdannaisineen) toteutettuja sivuja, ja kaikki laskentaintensiivinen 
tai tietokantahakuja vaativa toiminta tapahtuu www-palvelimessa. Siitä huolimatta itse 
sivulla voi tapahtua huomattavankin monimutkaista käyttäjän ja sovelluksen välistä 
vuorovaikutusta, jossa sivulla olevaa informaatiota esitetään käyttäjälle ja kootaan 
käyttäjän antamat vasteet. Nyt on kuitenkin kyse siitä, että käyttäjän ja sovelluksen 
rajapinta ei ole tavalliseen tapaan pöytätietokoneen suurikokoinen näyttö, vaan 
puhelimen tapaan huomattavasti rajoitetumpi.

Tilan tulkitseminen ajalliseen dimensioon

Kuvaruutu on kaksiulotteinen tila, jossa koko dokumentti on samanaikaisesti käyttäjän 
nähtävissä. Dokumentin taitto määrätään kehyksillä ja tyylilomakkeilla. Käyttäjä voi 
hetkessä kiinnittää huomionsa häntä kiinnostavaan objektiin tai siirtyä toisaalle 
naksauttamalla hyperlinkkiä. Sivunsisäinen navigointi on jopa niin vaivatonta, ettei 
käyttäjä edes huomaa tekevänsä sitä. Toisaalta esitettäessä sama sivu puheena törmätään 
välittömästi siihen tosiasiaan, että informaatio on esitettävä lineaarisesti puheena, siis 
ajan funktiona14. Niinpä edellä mainitun graafisen taiton analogia olisi siis kuvaus 
vuorovaikutteisesta, aikasidonnaisesta prosessista, jossa kuulija valitsee kehotteiden tai 
puhuttujen (oikeammin huudahdettujen, STOP!, HELP!, BACK!, TOP! Yms.) 
keskeytyskomentojen avulla mitä lineaarisia dokumentin osia hänelle esitetään.

Sisällön erottaminen esitysmuodosta

Näytöllä HTML:n ja Cascading Style Sheet’n eli CSS:n yhdistelmässä erotetaan varsin 
selvästi sisältö (HTML-teksti) taiton yksityiskohdista (CSS). Tästä tulee eräs suurimpia 
ongelmia tulkittaessa näyttö puheeksi, koska tällöin on mahdotonta tehdä selvää eroa 
esitystavan ja sisällön välille. Vaikka ohjelmoijalla olisikin käytössään kirjastollinen 
ennalta määriteltyjä dialogirakenteita, kuten VoxML:ssä, sisältöön on kuitenkin tehtävä 
lisäyksiä, jotka vaikuttavat esitystapaan. Tällaisia ovat alkukehotteet tai vaikkapa sen 
päättäminen, mikä on sovelluksen vaste paluukomentoon tai siihen, ettei sovellus pysty 
tulkitsemaan n:ttä kertaa käyttäjän puheohjauksella antamaa komentoa tai muuta 
vastetta. Onko silloin lopetettava sovellus, siirrettävä käyttäjä päävalikkoon, valittava 
jonkin tasoinen avuste vai tehtävä jotain muuta?

Oma lukunsa on vielä puheentunnistuskielioppi, joka saattaa olla sidoksissa joko 
sisältöön tai sitten sulautettu myös esitysmuotoon (navigointikomennot).

HTML-sisältöön on siis näin ollen lisättävä esitysmuotoon vaikuttavia yksityiskohtia. 
Näitä ei taasen voi, valitettavasti, lisätä automaattisesti, vaan vaaditaan kokeneen 
ohjelmoijan tai www-sovellusten tekijän silmää, joka sanoo, mistä tässä sovelluksessa

14 http://www.research.att.coni/~kIarlund/extemaiyfrom_my_server/articlesAy3C-requirements-inarkup- 
language-http-med-I VR. html
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voisi tulla käyttäjälle ongelma, ja mitä kehotteita tai kontrollirakenteita sisältöön on 
lisättävä, jotta ongelmat vältettäisiin.15

Käyttäjän syötteen epämääräisyys

Käyttäjän syötteen epämääräisyys tarkoittaa tässä työssä lähinnä puheentunnistusta ja 
aakkosnumeerisen tiedon monikäsitteisyyttä puhelimen näppäimistöllä. Muissa 
rajoitetuissa päätelaitteissa, kuten kämmenmikroissa saattaa olla tulla kyseeseen myös 
esimerkiksi käsialantunnistuksen vaikeudet.

Aakkosnumeerisen tiedon syötössä puhelimen näppäimistöllä ongelma on siis se, että 
kukin puhelimen näppäin vastaa useampaa kirjainta tai merkkiä. Tämä on kuitenkin 
tyydyttävästi ratkaistu puhelimissa, joilla voi lähettää tekstiviestejä, joten asiaa ei 
tarvitse käsitellä enempää.

Todelliseksi ongelmaksi on sen sijaan osoittautunut puheentunnistus, tai pikemminkin 
sen toimimattomuus. Tässä työssä on käytetty mm. Microsoft Command and Control 
Speech Enginea, joka testausvaiheessa tulkitsi annetuista komennoista yli 90% väärin. 
Tästä johtuen on lähtökohdaksi toimivaan sovellukseen otettava se, että syötteet 
annetaan pääosin jonkinlaisella näppäimistöllä aina kun se vain on mahdollista.

Muut rajoitetut päätelaitteet

Tässä yhteydessä tulee esille lähinnä erilaiset Personal Digital Assistant eli PDA- 
tyyppiset laitteet, joissa on pieni näyttöjä mahdollisesti rajoitettu näppäimistö. Toisena 
mahdollisuutena tuon esiin kynämikrot, joissa käyttöliittymä saattaa perustua 
käsialantunnistukseen. Tai sitten saattaa olla kyseessä esimerkiksi varastomiesten 
käyttämä viivakoodien lukulaite, joka on siinä määrin ”älykäs”, että on syytä puhua jo 
tietokoneesta. Monissa sovelluksissa olisi puhesyntetisaattorista ja puheentunnistuksesta 
huomattavasti apua. Kaikkiin näihin pätee kuitenkin soveltuvin osin sama, kuin mitä 
edellä on sanottu puhelimesta.

2.4.2. HTTP-välitteisten kuvauskielten ongelmia

Hyper Text Transport Protocol- eli HTTP-välitteisten ääniautomatiikkasovellusten 
rakentamisesta tähän tarkoitukseen tehdyillä kuvauskielillä on saatu hyviä kokemuksia 
siltä osin, kun on kyse sisällön esittämisestä, kontrollivuosta, dialogeista ja 
poikkeustilanteiden käsittelystä16. Toisaalta nämä piirteet eivät sinänsä oikein tahdo 
sopia puhtaaseen HTML-kielen filosofiaan, joten HTML-kieltä on laajennettava sekä 
tarpeellisilla ohjauskoodeilla että mahdollisesti foneettisilla lisämerkeillä.

15 http://wvvw.research.att.com/~klarlund/extemaiyfroin_my_server/articlesAV3C-requirements-markup- 
language-http-med-I VR. html
16 http://www.research.att.com/~klarlund/extemal/ffom_my_server/articles/W3C-requirements-markup- 
language-http-med-I VR. html
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Abstrahointi

Ääniautomatiikkasovellukset on tähän saakka tyypillisesti rakennettu yleiskäyttöisillä 
ohjelmointikielillä kuten C++, jotka taijoavat täydellisen kontrollin kaikkiin 
käytettävissä oleviin resursseihin, kuten ajastimiin, puheentunnistimiin, 
puhesyntetisaattoreihin ja äänitaajuusvalinnan tunnistimiin. Haittapuolena on tällöin 
ohjelmien muodostuminen hyvin monimutkaisiksi.

Koska tarkoituksena on juuri päästä eroon tästä monimutkaisuudesta, niin tarvitaan 
kieli, joka taijoaa riittävän korkean abstraktiotason, jotta ohjelmoija voi keskittyä itse 
sovelluksen käyttäytymiseen välittämättä matalan tason rajapintojen yksityiskohdista. 
Näin ollen kyseessä olevan kielen tulisi kapseloida tavallisimmat 
ääniautomatiikkasovelluksen tarvitsemat oliot, kuten jonkun lauseen puhumisen 
syntetisaattorilla tai käyttäjän valinnan kysymisen. Erityisesti tulisi siis välttää C++:n tai 
Javan taijoamien ohjelmointirajapintojen käyttöä, koska tällöin kärsii ohjelmiston 
siirrettävyys.

Kontrollivuo

Tyypillisesti ääniautomatiikkasovellukset esitetään määrittelyvaiheessa tila- tai 
vuokaavioiden avulla. Siirtyminen tilasta toiseen tapahtuu asynkronisesti saadun 
herätteen perusteella tai synkronisesti suoritetun laskennan, tietokantahaun tai muun 
sellaisen tapahtuman perusteella. Seuraava tila riippuu usein myös sitä edeltävistä 
tiloista. Tästä johtuen tarvitaan siis ohjelmointikielistä tutut kontrollirakenteet, tai 
ainakin sijoitus- ja valintarakenteet. Lisäksi tarvitaan rakenteet poikkeustilanteiden 
käsittelyä varten.

HTML:n uudelleenkäyttö

Useat HTML-kielen elementit ovat sinänsä käyttökelpoisia, ja niiden uudelleenkäyttö 
on järkevää. Teksti itsessään on lineaarista, ja hyperlinkit sekä valinta- ja syöttökentät 
ovat tarpeellisia myös ääniautomatiikkasovelluksessa. Ohjauskoodien staattinen 
vaikutusalue on myös tarpeellinen piirre. Käyttämällä uudestaan HTML:n rakenteita 
niin pitkälle kuin mahdollista nopeutetaan sitä paitsi myös tämän uuden kielen 
oppimisprosessia.

Puhestandardit

Tekstin muuttaminen puheeksi on ongelmallista niissä kielissä, joissa kirjoitusasu 
poikkeaa äänneasusta. Tämän vuoksi on kehitetty erilaisia kielioppeja muun muassa 
englanninkielisen tekstin syntetisoimiseksi puheeksi kohtalaisen virheettömästi, ja näitä 
on sitten myös standardoitu.17 Tämä aiheuttaa hankaluuksia, mikäli samalla 
syntetisaattorilla (kuten tässä työssä Lernout-Hauspie) puhutaan myös suomea. Näin

17 http://www.w3.org/TR/NOTE-voice
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ollen tulisi kehittää standardimuotoinen kansainvälinen foneettinen aakkosto18 tai tapa 
ilmoittaa syntetisaattorille puhuttu kieli.

2.5 VoxML

VoxML on Motorolan kehittämä kuvauskieli, joka on suunniteltu toimimaan 
tavallisessa www-palvelimessa, josta on internetin kautta edelleen yhteys 
yhteyskäytäväpalvelimeen. Yhteyskäytävä huolehtii varsinaisesta puheen tunnistuksesta 
ja syntetisoinnista sekä yhteydestä puhelinverkkoon.19

Kuva 2.1 Motorolan VoxML-ratkaisu

Tässä ratkaisussa on sekä hyviä että huonoja puolia. Eritäin hyvä tässä ratkaisussa on se, 
että VoxML-tiedostot sijaitsevat tavallisessa www-palvelimessa, ja niihin voi upottaa 
myös asp-sivuja, joilla voi tehdä laskentaa tai tietokantakyselyjä. Hyvänä puolena voi 
myös pitää sitä, että kehotteet käyttäjälle voi antaa joko äänitiedostoina tai 
vaihtoehtoisesti tekstinä, joka syntetisoidaan puheeksi. Tämä mahdollistaa kehotteiden 
muodostamisen dynaamisesti esimerkiksi tietokantahaun perusteella. Huonona puolena 
on ehdottomasti pidettävä sitä, että käyttäjän vasteet saadaan luettua vain 
puheentunnistuksella, ei siis näppäimistöltä. Tämä tekikin itse asiassa VoxML-kielellä 
rakennetun koesovelluksen käyttökelvottomaksi, koska puheentunnistus ei toiminut 
riittävän luotettavasti.

18 http://vyww.arts.gla.ac.tik/IP A/ipa html
19 http://www.voxml.com/voxml.html
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2.6 ATML

ATML eli Audio Text Markup Language on Rutgersin yliopiston kehittämä 
kuvauskieli, jolla HTML-tiedosto voidaan muuttaa puheeksi. Lähestymistapa on hiukan 
edellisestä poikkeava. Tässä järjestelmässä poistetaan ensimmäiseksi HTML-tiedostosta 
kaikki HTML-ohjauskoodit. Tämän jälkeen etsitään ATML-ohjauskoodeja. Mikäli 
mitään ei löydy, oletetaan koko tiedoston olevan pelkkää tekstiä, ja syntetisoidaan se 
puheeksi. Mikäli ohjauskoodeja löytyy, suoritetaan ne. Tämä kieli on hyvin 
yksinkertainen, mutta sisältää kuitenkin mahdollisuudet antaa käyttäjälle kehotteet joko 
äänitiedostoina tai tekstinä, joka syntetisoidaan puheeksi. Käyttäjän syöte annetaan 
puhelimen näppäimistöllä, ja sen perusteella voidaan suorittaa valintoja tai hypätä 
toiseen osaan sovellusta. Myös cgi-bin-ohjelmien käynnistäminen on mahdollista. 
Oikeastaan puutteet tässä kuvauskielessä liittyvät lähinnä siihen, että itse puhelun 
hallintaan ei ole mitään ohjauskoodeja, joten tämä kieli ei siksi sovellu 
ääniautomatiikkasovellusten tekemiseen. Toisaalta, kuten edellä tuli jo ilmi, 
ilmaisuvoima on täysin riittävä www-sivun selailemiseen näppäinpuhelimen avulla, 
mikäli HTML-koodien sekaan on sijoitettu tarpeelliset ATML-koodit.20

2.7 VXML

VXML tulee sanoista Voice extensible Markup Language, eli se on XML-laajennus, 
jossa on tarpeelliset ohjauskoodit myös äänelle.

AT&T, ШМ, Lucent Technologies ja Motorola ovat perustaneet organisaation nimeltä 
VXML Forum, jolla on seuraavat tavoitteet21:

• Kehittää avoin VXML-standardi ja saada se hyväksytyksi
• Saada teollisuus ymmärtämään avoimen standardin tarve
• Hankkia teollisuuden tuki ja osallistuminen foorumiin
• Saada standardi laajaan käyttöön innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi

Valitettavasti ei tätä kirjoitettaessa kyseistä standardiluonnosta ole vielä olemassa, 
vaikka se periaatteessa olisikin pitänyt valmistua huhtikuussa 1999.

2.8 WML »

WML tulee sanoista Wireless Markup Language ja se on tarkoitettu käytettäväksi 
kapeakaistaisissa laitteissa, joissa on pieni 10-12 rivin näyttö, kuten esimerkiksi 
kännykät ja hakulaitteet. Seuraavat rajoitukset on siten huomioitu22:

• Pieni näyttölaite ja rajoitetut syöttömahdollisuudet
• Kapeakaistainen verkkoyhteys
• Rajoitetusti muistia ja laskentaresursseja

20 http://hp-red.rutgers.edu/~adahl/atml/atmlman/
21 http://www.vxndforum.org/ata_glance.html
22 http://www.wapfomm.org/docs/technicall_l/WML-3-Feb-1999.pdf
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Toiminnallisesti WML sisältää seuraavat osa-alueet:

• Tekstin esitys ja taitto: mahdollisuus muotoilla ohjauskoodeilla esitettävää tekstiä 
sekä esittää myös kuvia.

• Pakka/kortti-metafora: informaatio organisoidaan pakoiksi ja korteiksi. Kortti 
edustaa periaatteessa aina yhtä näyttöä, tai käyttöliittymän yksikköä, joiden läpi 
käyttäjä navigoi. Kortit organisoidaan pakoiksi.

• Korttien välinen navigointi ja linkitys: HTML4:n tapainen linkitys tuettu.
• Merkkijonojen parametrisointi ja tilan hallinta: merkkijonot ja muuttujat voidaan 

korvata dynaamisesti ajon aikana.
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3. ALML-KUVAUSKEELEN MÄÄRITTELY

Tässä luvussa kerrotaan aluksi, millaisia yleisiä vaatimuksia kuvauskielelle on 
asetettava. Sen jälkeen esitellään ääniautomatiikkasovelluksen yleinen rakenne ja 
hieman kuvauskielen yleistä rakennetta esimerkin avulla. Lopuksi määritellään kieli 
yksityiskohtaisesti.

3.1 Yleisiä vaatimuksia
Tämän kuvauskielen tarkoituksena on eristää sovelluskehittäjä kaikista toteutuksen 
alemman tason yksityiskohdista ja taijota mahdollisuus keskittyä vain itse sovelluksen 
logiikkaan. Siten kielelle asetetaan seuraavat vaatimukset:

• Riittävän korkea abstraktiotaso
• Yksinkertainen ja helppo oppia
• Helppo laajentaa
• Riittävän ilmaisuvoimainen kaikkiin tavanomaisiin sovelluksiin
• Helppo muuttaa, mikäli syntyy jokin yleinen standardi

Korkea abstraktiotaso sekä eristää sovelluskehittäjän alemman tason yksityiskohdista 
että takaa paremman siirrettävyyden eri laitealustojen välillä, joten se on perusteltu 
vaatimus. Yksinkertaisuuden ja helpon oppimisen vaatimus seuraa työn tavoitteen 
määrittelystä: tarkoituksenahan oli nimenomaan helpottaa ja nopeuttaa 
sovelluskehitystyötä. Helpon laajennettavuuden vaatimus johtuu siitä yksinkertaisesta 
syystä, että tästä määrittelystä epäilemättä puuttuu ohjauskoodeja, jotka osoittautuvat 
myöhemmin tarpeellisiksi. Riittävän ilmaisuvoiman vaatimus seuraa siitä, että vaikka 
tarkoituksena on tehdä nimenomaan yksinkertaisia sovelluksia, ne on todellakin saatava 
aikaisiksi, tai muuten tässä työssä ei ole mitään mieltä. Viimeisenä on vaatimus helposta 
muuttamisesta. Tällä hetkellä ei vielä ole yleisesti käytössä olevaa standardikieltä 
ääniautomatiikkasovellusten rakentamiseksi, mutta on olemassa lukuisia yritelmiä, 
kuten VXML, ATML,VoxML ja niin edelleen. Jokin näistä voi saavuttaa standardin 
aseman, jolloin tulee edullisemmaksi muuttaa tämän kielen kääntäjä ymmärtämään 
standardia kuvauskieltä, verrattuna siihen vaihtoehtoon, että täytyy kouluttaa ihmiset 
ymmärtämään tätä ALML-kieltä.
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3.2. Ääniautomatiikkasovelluksen yleinen rakenne

Ääniautomatiikkasovellukset määritellään tyypillisesti äärellisinä tilakoneina 
vuokaavion avulla. Tila tarkoittaa tässä yhteydessä joukkoa loogisesti yhteen kuuluvia 
ja yhdessä suoritettavia toimintoja, esimerkiksi kehotteen soittoa ja valinnan 
suorittamista. Tilaa on kuvattu yhdellä pallukalla, josta lähtevä nuoli ilmoittaa aina 
seuraavan tilan. Tämä on riittävä määrittelytapa karkealle koesovellukselle, koska 
tarkoituksena on vain tutkia kielen toteutuskelpoisuutta.

Käytännössä ääniautomatiikkasovellukset tehdään usein sisältösuunnittelijan ja 
sovellusohjelmoijan yhteistyönä. Sisältösuunnittelija vastaa äänitiedostojen 
äänittämisestä, tyylistä ja siitä, että sovellus täyttää annetut palvelutavoitteet. 
Sovellusohjelmoija vastaa itse sovelluksen logiikasta ja teknisestä toteutuksesta. 
Sovellus tehdään siis yhteistyönä. Tästä johtuen ei käytännössä riitä näin karkea malli, 
vaan tila on vielä purettava loogisiksi osikseen muodostamalla yksityiskohtainen 
vuokaavio. Muussa tapauksessa voidaan odottaa tiedonkulun katkoksista aiheutuvia 
ongelmia ääniautomatiikkaprojektin toteutusvaiheessa, joista seuraa tarpeettomia 
jälkiselvittelyjä.

Seuraavassa kuvassa 3.1 on yksinkertainen sovellus, jota tässä työssä käytetään 
esimerkkinä. Tässä sovelluksessa tullaan ensiksi alkutilaan jossa käyttäjälle soitetaan 
alkutervehdys ja sen jälkeen kehotetaan tekemään valinta painamalla joko 1,2 tai 3 
puhelimen näppäimistöllä. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 soitetaan vain asianmukainen 
äänitiedosto kuittaukseksi siitä, että päädyttiin oikeaan tilaan, jonka jälkeen soitetaan 
loppukiitokset ja poistutaan sovelluksesta. Vaihtoehdossa 3 tallennetaan käyttäjän 
puheviesti. Tallennus päättyy painamalla jonka jälkeen tullaan lopputilaan.
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”Tervetuloa
sovellukseen’

”Valitse seuraavista 
vaihtoehdoista"

”Jätä viesti äänimerkin 
kuultuasi”’2.wav’1 .wav’

Kaksi
Kolme

”Kiitoksia soitostanne, 
tervetuloa uudestaan”

Kuva 3.1 Yksinkertaisen sovelluksen tilakaavio

Tämä esimerkki on tavattoman yksinkertainen, mutta kuitenkin siitä nähdään jo varsin 
hyvin kuvauskielen ilmaisuvoimalle asetettavat vaatimukset, jotka olen määritellyt 
seuraavasti:

• Kontrollivuo: Tarvitaan menetelmä seuraavan tilan määrittelemiseksi.
• Kontrollivuo: Ehdollinen haarautuminen valintatilanteessa.
• Tilan sisällä käyttäjän syötteen vastaanotto näppäimistöltä.
• Käyttäjän puheviestin tallennus
• Kehotteen antaminen käyttäjälle

Kaksi ensimmäistä vaatimusta seuraa äärellisen tilakoneen rakenteesta, kolme seuraavaa 
kielen käyttötarkoituksesta, joka oli yksinkertaisten ääniautomatiikkasovellusten 
rakentaminen.
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3.3 Käyttöympäristön aiheuttamat reunaehdot

Ohjelmankehitystyökaluna on Microsoft Visual Studio ja C++, jotka on valittu 
helppokäyttöisyyden takia. Käyttöjärjestelmänä on Windows NT, ja laitteistona on 
tarpeellinen määrä palvelimia, jotka eivät tässä työssä ole erityisen järeitä, koska 
tarvittava prosessoriteho on varsin vaatimaton.

Puhelin
verkko

Reititin

palvelin

palvelin

Lrja-
pa Ivelin

Valvonta ja 
yläpito

Kuva 3.2 Käyttöympäristö

Kuten kuvasta 3.2 näkyy, linjapalvelimet ovat kiinni puhelinverkossa ISDN-yhteydellä, 
ja ne hoitavatkin varsinaisen puhelunhallinnan, eli puhelun muodostamisen ja 
purkamisen, sekä niihin liittyvän signaloinnin. Lisäksi tehokkuussyistä linjapalvelimissa 
sijaitsee myös käyttäjille annettavat kehotteet sisältävät äänitiedostot. Varsinainen 
ääniautomatiikkasovellus sijaitsee taas sovelluspalvelimessa, josta se on lähiverkon 
kautta TCP/IP-yhteydessä linjapalvelimiin. Käyttäjiltä nauhoitettavat äänitiedostot 
sijaitsevat yleensä vielä omassa palvelimessaan, joka on tässä merkitty 
puhepostipalvelimeksi. Lisäksi käyttöä saattaa olla tietokantapalvelimella ja 
raportointipalvelimella. Raportointipalvelin tuottaa laskutuksen perustaksi raportit 
puheluiden kestoista ynnä muusta sellaisesta. Osa raporteista saattaa olla myös 
asiakkaan (siis ääniautomatiikkapalvelun ostajan) luettavissa internetistä, jonne ne 
näytetään esimerkiksi Active Server Pages- eli ASP-lomakkeen avulla. Viimeisenä on 
keskitetty valvonta, joka on usein jaettu vielä kahtia siten, että palvelimien fyysistä 
toimintaa valvotaan eri paikasta kuin ääniautomatiikkapalvelun (siis ohjelmiston) 
toimintaa.

Tässä työssä linjapalvelimen ohjelmistona on käytetty DilData-yhtiön ddVRUServeriä. 
Linjapalvelin itse on tavallinen Windows NT-käyttöjärjestelmällä varustettu 
mikrotietokone, jossa liittymä puhelinverkkoon on hoidettu Dialogic-yhtiön lisäkortin 
avulla. Lisäksi linjapalvelimessa on DilDatan ddVRUGateway-ohjelmisto, joka
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huolehtii yhteydestä sovelluspalvelimeen lähiverkon läpi TCP/IP-yhteyskäytäntöä 
käyttäen.

Linjapalvelimen ymmärtämät komennot ja antamat vasteet ovat ”[”-ja ”]”-merkkien 
väliin suljettuja numerojonoja, jotka ilmaisevat komennon, mahdolliset parametrit ja 
tuloksen tai virhekoodin. IVRServer-sovelluksen tehtävänä on siis toisin sanoen 
muodostaa korkean tason ALML-kielen ohjauskoodeista tarvittavat matalan tason 
numeeriset komennot ja päättää saadun vasteen perusteella seuraavista toimenpiteistä.

Tästä toimintaympäristöstä seuraa ALML-kielelle kaksi käytännön sanelemaa 
vaatimusta:

• Tilan sisällä kehote käyttäjälle, käytännössä äänitiedostoja soittamalla.
• Rajoitetusti mahdollisuus määrätä sovelluksen äänitiedostojen sijoittelusta.

Kehotteet äänitiedostoja soittamalla: Puhdaspiirteisempi ratkaisu olisi tietysti 
sovelluksen taijoaman informaation syntetisointi puheeksi tekstitiedostosta, tai suoraan 
HTML-kielen tapaan itse sovelluksesta ohjauskoodien välissä olevasta tekstistä. 
Kuitenkin kehotteet ovat tällä hetkellä käytännössä äänitiedostoja, jotka valmistetaan 
äänitysstudiossa. Nämä taasen sijoitetaan useimmiten linjapalvelimelle tehokkuussyistä, 
siis lähiverkon liikenteen vähentämiseksi. Täten eniten tarvittava menetelmä 
kehotteiden antamiseksi käyttäjälle on linjapalvelimella olevan äänitiedoston 
soittaminen, johon tarvitaan tehokkaat ohjauskoodit. Puheen syntetisointi tekstistä on 
jätetty toistaiseksi tarpeettomana toteuttamatta, mutta sitä varten on tehty kääntäjään osa 
funktioista.

Rajoitetusti mahdollisuus määrätä sovelluksen äänitiedostojen sijoittelusta:
Tämäkin vaatimus sotii mahdollisimman korkeaa abstraktiotasoa vastaan, mutta 
käytännössä tarvitaan mahdollisuus sijoittaa käyttäjältä tallennettava puheviesti 
haluttuun paikkaan. Tyypillisessä käytännön laiteratkaisussa on sijoitettu varsinainen 
ääniautomatiikkasovellus omaan palvelimeensa, ja puhelun hallinnasta vastaavat 
linjapalvelimet, joita voi olla useita. Lisäksi laitteistoon kuuluu usein vielä suurella 
levykapasiteetilla varustettu tiedostopalvelin, jonne käyttäjiltä tallennettavat puheviestit 
sijoitetaan.

Viimeinen käytännön sanelema vaatimus on ulossoittomahdollisuus, sillä lähes kaikissa 
testivaiheessa kokeilluissa yksinkertaisissakin ääniautomatiikkasovelluksissa piti 
kuitenkin reitittää puhelu jossain vaiheessa johonkin toiseen palvelupisteeseen.

3.4 Käyttöoikeudet, poikkeustilanteet ja ajoitus

Edellä esitetystä toimintaympäristöstä seuraa joukko käyttöoikeuksiin, 
poikkeustilanteisiin ja ajoitukseen liittyviä ongelmia, joista kuitenkaan pääosaa ei 
käsitellä itse kielen tasolla, vaan ne käsitellään loogisesti alemmalla tasolla, eli 
IVRServer-ohjelmisto huolehtii niistä. Tämä johtuu siitä alussa lausutusta tavoitteesta, 
että ALML-kielen tulee olla niin yksinkertainen, kuin mahdollista. Seuraavassa käydään 
kuitenkin tämä ongelmakenttä lyhyesti läpi.
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Käyttöoikeudet

Koska linjapalvelin ja sovelluspalvelin ovat toisiinsa TCP/IP-yhteydessä, ne voivat itse 
asiassa sijaita toisistaan erillään kaukanakin internetissä. Tällöin on huolehdittava siitä, 
että sovelluspalvelin tunnistaa linjapalvelimen luotettavasti. Toinen joissakin 
tapauksissa tarpeellinen piirre on ääniautomatiikkapalveluun soittavan asiakkaan 
tunnistaminen. Nämä asiat jäävät täysin IVRServer-sovelluksen hoidettavaksi, eikä 
niihin tällä hetkellä ALML-kielen tasolla oteta kantaa.

Poikkeustilanteet

Käyttäjä saattaa tehdä esimerkiksi seuraavaa:

• Painaa väärää näppäintä.
• Katkaista puhelun kesken kaiken.
• Ei tee mitään valintaa.

Näihin virhetilanteisiin täytyy kielen tasolla varautua esimerkiksi määrittelemällä, mitä 
näppäimiä käyttäjä saa painaa tai kuinka kauan hän saa miettiä. Tässä yhteydessä on 
katsottu riittäväksi, että käyttäjä saa yrittää samaa asiaa (esimerkiksi valintaa) 
vakiomäärän kertoja (esimerkiksi 3 kertaa), jonka jälkeen IVRServer esittää 
vakiopahoittelun ja katkaisee puhelun.

Tulevaisuudessa jouduttaneen kuitenkin ALML-kielen virheen oletuskäsittelyä 
laajentamaan soveliailla ohjauskoodeilla ja parametreillä, jotka antavat sovelluksen 
suunnittelijalle mahdollisuuden määrätä, montako kertaa mitäkin valintaa/syötettä saa 
yrittää ja minkälainen toiminto sitten käynnistyy. Esimerkiksi ensimmäisellä 
epäonnistumisella tulee yksi avuste, seuraavalla yksityiskohtaisempi, kolmannella 
viedään käyttäjä sovelluksen edelliselle tasolle ja niin edelleen.

Virhetilanne, jossa käyttäjä katkaisee puhelun odottamatta, on kuitenkin jätetty 
kokonaan IVRServer-ohjelmiston hoidettavaksi, koska tilanteessa ei itse asiassa ole 
enää mitään tehtävissä. Muissa virhetilanteissa on vielä tässä vaiheessa otettu se kanta, 
että IVRServer yrittää suorittaa komentoa kolme kertaa, jos se on mahdollista, ja 
katkaisee sitten sovelluksen suorituksen, esittää lopputervehdyksen ja katkaisee 
puhelun.

Ajoitus

Ajoituksessa on otettava huomioon kaksi toimitapaa:

• Synkroninen
• Asynkroninen

Synkroninen toimitapa on ALML-kielen kannalta ongelmaton, koska tällöin 
linjapalvelin ei kuittaa komentoja suoritetuksi, ennen kuin ne on todella suoritettu. Näin 
ollen riittää vain odotella kuittausten tuloa ja katsoa, onnistuiko komento, vai tuliko 
virhe. Tämä tarkoittaa myös tilannetta, jossa soittaja painelee puhelimen nappuloita 
odottamatta kehotteen päättymistä.
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Asynkronisessa toimitavassa linjapalvelin kuittaa komennon välittömästi saatuaan sen, 
joten tarvitaan ohjauskoodi(t) suorituksen pysäyttämiseen, jotta voitaisiin odottaa 
esimerkiksi äänitiedoston soittamista loppuun. Asynkronisessa toimitavassa 
näppäinvalinta kehotteen soittamisen ollessa kesken aktivoi jo seuraavan valikon, eli 
suoritus jatkuu valintaa seuraavasta tilasta.

Ääniautomatiikkasovelluksen ohjelmoija voi harkintansa mukaan vaihtaa toimitapaa 
synkronisen ja asynkronisen välillä. Tässä on ajateltu lähinnä sitä, että jotkut kehotteet 
on todellakin kuunneltava loppuun, ennen kuin valintaa voi tehdä, mutta joskus tutussa 
palvelussa voi tehdä valintansa heti palveluun päästyä tarvitsematta kuunnella kaikkia 
kehotteita.

3.5. ALML-kielen yleiskuvaus

Tässä määritelty kuvauskieli perustuu SGML-kieliperheeseen, ja muistuttaa ehkä eniten 
XML-kieltä. Rakenteet ovat periaatteessa samanlaiset. Kieli koostuu ohjauskoodeista ja 
datasta. Ohjauskoodit on suljettu "<" ja ">" merkkien väliin. Ohjauskoodi muodostuu 
yhdestä kuvaavasta sanasta, ja sillä voi olla parametreja ennen loppumerkkiä ">". 
Ohjauskoodin vaikutusalueen päättää sama ohjauskoodi, joka alkaa tällä kertaa 
merkkijonolla "</" ja päättyy samalla tavalla merkkiin ">". Mikäli ohjauskoodilla ei ole 
muuta dataa, se suljetaan jo annettaessa merkkijonolla "/>"Ohjauskoodin mahdollinen 
parametri määritellään antamalla parametrin nimi, "-'-merkki ja parametrin data 
lainausmerkkien sisällä. Kommentit on erotettu ja "-->"-merkinnöillä. 
Ääniautomatiikkasovellus kirjoitetaan tekstitiedostoksi samalla tavalla kuin esimerkiksi 
HTML-sivu. Sovellus tulee kirjoittaa käyttäen vain tavallisia ASCII-merkkejä, eli toisin 
sanoen merkkejä, jotka ovat samoja ASCII-ja ANSI-merkistöissä. Skandien käyttö ei 
ole suotavaa, sillä ne saattavat aiheuttaa hankaluuksia sovelluksen alemman tason 
viestiliikenteessä. Pienet kirjaimet muunnetaan isoiksi tulkinnan yhteydessä.

Seuraavassa määritellään kielen rakenne täsmällisesti käyttäen apuna Backus Nauri 
Form- eli BNF-merkintätapaa, jolla ohjelmointikielen syntakseja usein esitetään.

BNF tähän tarkoitukseen:

[X]
{X}
{XI ylz) 

nimi
'x'
\

Produktion eli tuottosäännön asetus,
Vasen_puoli ::= Oikea_puoli
Määritelmän loppu
Tai
Valinnainen
Toistuva, voi myös puuttua 
ryhmitelty kokonaisuus
Välike. Edustaa METAkielen merkkijonojen luokkaa. 
Päätesymboli. OBJEKTIKIELEN olio.
Lainaus, erityisesti \1 merkitsee siis merkkiä ' 
Välillä, esimerkiksi 10000-99999

Siis tähän tarkoitukseen soveltuvalla BNF-merkintätavalla esitettynä ohjauskoodin rakenne on seuraava:

parametrilista ::= {parametrin_tunnus '=' '"1 parametrin_arvo 1"1}. 
ohjauskoodi ::= avoin_ohjauskoodi | suljettu_ohjauskoodi. 

avoin_ohj aus koodi ::= 1<1 ohj auskoodin_tunnus [parametrilista] '/'
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suljettu_ohjauskoodi ::= kuori_ohjauskoodi | sisä_ohjauskoodi.
kuori ohjauskoodi ohjauskoodin alku {ohjauskoodi}
ohjaus koodin_loppu.
sisä_ohjauskoodi ::= ohjauskoodin_alku 1"' dataa 1"1 
ohjaus koodin_loppu.
ohjauskoodin_alku ::= 1<1 ohjauskoodin_tunnus [parametrilista] 1>1. 

ohjauskoodin_loppu ::= '<' ’/' ohjauskoodin_tunnus

3.6 ALML-sovelluksen rakenne

Sovelluksen uloin taso on <DIALOG>, joka erottaa kyseisen sovelluksen 
tekstitiedoston mahdollisesti sisältämästä muusta datasta. Dialogin sisällä seuraava taso 
on <STEP>, joka on sarja yhdessä suoritettavia toimintoja. Jos sovellusta ajatellaan 
äärellisenä tilakoneena, niin <STEP> on silloin määritelmä yhdestä tilasta sisältäen 
linkit mahdollisiin seuraaviin tiloihin, sekä logiikan, jolla seuraava tila valitaan. 
Seuraava taso on sitten sarja toimintoja ja ominaisuuksia, jotka asetetaan omilla 
ohjauskoodeillaan.

Tässä on esimerkkinä edellä kuvattu yksinkertainen koesovellus, josta näkyy 
perusrakenne:

<!— Näytepalanen ohjelmointikielestä —>

<DIALOG NAME="koedialogi">
<STEP NAME="init">

<!— Authenticate automaattisesti, ei tarvitse koodia —> 
<PROMPT> <AUDIO> "terve8.wav" </AUDIO> </PROMPT>
<INPUT TYPE="none" NEXT="top"/>

</STEP>

<STEP NAME="top">
<PROMPT>

<AUDIO>
"valitse8.wav;yksi8.wav;kaksi8.wav;kolmeS.wav" 
C/AUDIC»

</PROMPT>
<!— tämäkin on kommentti, jonka parserin pitäisi hävittää, 

vaikka se onkin jaettu kahdelle riville —>

<INPUT TYPE="optionlist">
<OPTION NEXT="yksi">"l"</OPTION>
COPTION NEXT="kaksi">"2"</OPTION>
<OPTION NEXT="kolme">"3"</OPTION>

</INPUT>
</STEP>

<STEP NAME="yksi">
<PROMPT VOLUME- "1" >

<AUDIO> "helde8.wav" </AUDIO>
</PROMPT»
<INPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

</STEP>

<STEP NAME="kaksi">
<PROMPT SYNC="no">

<AUDIO> "WARP8.wav" </AUDIO>
</PROMPT>
<WAIT TYPE="normal" SECONDS-"10"/>
<INPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>
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</STEP>

<STEP NAME="kolme">
<PROMPT>

<AUDIO> "jataviestl8.wav" </AUDIO>
</PROMPT>
<BEEP/>
«RECORD ST O P="#">"pos ti3.wav"</RECORD»
«INPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

</STEP>

«STEP NAME="exit">
«PROMPT SYNC="yes">

<AUDIO> "kiitos8.wav" </AUDIO>
</PROMPT»
<EXIT/>

</STEP>
«/DIALOG»

Kuten alussa olevasta tilakaaviosta näkyi, tämä ääniautomatiikkasovellus esittää 
alkutervehdyksen ja pyytää valitsemaan kolmesta vaihtoehdosta. Kahdessa 
ensimmäisessä vaihtoehdossa soitetaan asianmukainen äänitiedosto ja kolmannessa 
tallennetaan käyttäjän viesti tiedostoon ”posti3.wav”. Viestin tallennus päättyy 
painamalla Lopuksi kiitetään käynnistäjä lopetetaan ääniautomatiikkasovellus.

3.7. Ohjauskoodit

Seuraavaksi käydään sitten läpi kaikki ohjauskoodit yksitellen. Ohjauskoodit voidaan 
jakaa sovelluksen rakenteen määritteleviin ulomman tason ohjauskoodeihin ja tilan eli 
askeleen toiminnot määritteleviin ohjauskoodeihin. Lisäksi on vielä muutama 
sekalainen ohjauskoodi testaustarkoituksiin.

3.7.1. Rakenteen määrittelevät ohjauskoodit 

DIALOG

Esimerkki:

<DIALOG NAME="asiakaspalvelu"> 
askelten_määrittelyt

</DIALOG>

Tarkka syntaksi:

dialog ::= dialog_alku {step} dialog_loppu.
dialog_alku ::= '<’ 'DIALOG' 'NAME' '=' dialogin_nimi '>'.
dialog_loppu ::= '<' '/' 'DIALOG' '>'.

Määrittelee sovelluksen. Mikäli samassa lähdetiedostossa on useampia sovelluksia, 
parametri NAME mahdollistaa niiden erottamisen toisistaan, ja halutun sovelluksen 
poimimisen käynnistyksen yhteydessä.
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STEP

Esimerkki:

<STEP NAME="yksi">
tilan_toiminnotja_ominaisuudet

</STEP>

Tarkka syntaksi:

step ::= step_alku {ohjauskoodi} step_loppu.
step alku ::= '<’ 'STEP' 'NAME' '=' askeleen_nimi '>'.
step~loppu ::= '<’ '/' ’STEP' '>'.

Määrittelee sovelluksen kunkin tilan ominaisuudet ja toiminnot, sekä seuraavat tilat. 
Nimi "init" on varattu sovelluksen alkutilan askeleeksi. Poistuminen sovelluksesta 
suoritetaan <EXIT/>-ohjauskoodilla, ja on mahdollista mistä askeleesta tahansa.

3.7.2. Tilan ominaisuudet ja toiminnot määrittelevät ohjauskoodit 

EXIT

Esimerkki:

<ЕХПУ>

Tarkka syntaksi:

exit ::= '<’ 'EXIT' '/' ’>'.

Tämä voidaan antaa missä askeleessa tahansa, ja missä kohdassa askelta tahansa. Tämä 
ohjauskoodi muodostaa puhelun lopetuskomennon, joten sen jälkeisissä komennoissa ei 
kylläkään ole mitään mieltä.

PROMPT

Esimerkki:

<PROMPT VOLUME="xx" SPEED="xx" SYNC= "yes" | "no">
<AUDIO> "tiedosto.wav" </AUDIO>

</PROMPT>

Tarkka syntaksi:

prompt ::= prompt_alku prompt_sisältö prompt_loppu.

prompt_alku ::= '<’ 'PROMPT'
['SYNC' '=' 'yes' I 'no'] 
['VOLUME' '=' voimakkuus_db ] 
[ ' SPEED' ' = ' nopeusj ]’>'.
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prompt sisältö ::= [audio_ohjauskoodi | text_ohjauskoodi]. 

prompt_loppu ::= ’<’ '/' 'PROMPT'

Kehote käyttäjälle. Tarkoituksena on myöhemmin varata mahdollisuus antaa tähän vain 
merkkijono, joka sitten syntetisoidaan puheeksi, eli <TEXT>-ohjauskoodi. Tällä 
hetkellä kehotteet annetaan kuitenkin pääsääntöisesti valmiiksi tallennetuilla 
audiotiedostoilla, jotka määritellään ohjauskoodilla <AUDIO>.

Ehdottomasti tärkein parametri tällä ohjauskoodilla on SYNC, joka määrä sen, 
soitetaanko äänitiedostot synkronisesti vai asynkronisesti. Synkroninen tarkoittaa sitä, 
että linjapalvelin ei kuittaa ohjauskoodia suoritetuksi, ennen kuin äänitiedosto todella on 
soitettu. Asynkroninen tarkoittaa sitä, että kuittaus tulee välittömästi, jolloin muiden 
ohjauskoodien suoritus on mahdollista sillä aikaa kun äänitiedostoa soitetaan 
käyttäjälle. Tällöin on annettava komento WAIT heti, kun muut ohjauskoodit on 
suoritettu, koska muuten sovelluksen suoritus jatkuu seuraavasta askeleesta.

VOLUME mahdollistaa äänenvoimakkuuden säädön välillä -30db - +10 db, mutta ei 
ole erityisen tarpeellinen, koska kehotteet annetaan valmiina äänitiedostoina. Nämä 
äänitiedostot on tehty äänitysstudiossa huomioon ottaen puhelinverkon äänensiirto- 
ominaisuudet. Tästä johtuen äänen voimakkuutta, taajuutta, ynnä muuta sellaista ei 
käytännössä ole tarvetta enää säädellä erityisillä ohjauskoodeilla.

SPEED mahdollistaa äänitiedoston esitysnopeuden valinnan välillä -50% - +50%

AUDIO

Esimerkki

<AUDIO FILEFORMAT = ”VOX”
DATAFORMAT = "AL AW" 
SAMPLES = "8KHZ"
BITS = "8"
OFFSET = "0"
LENGTH = "99999">

”hello.raw”
</AUDIO>

Tarkka syntaksi:

audio ::= audio_alku parametrilista 1>' 
audiotiedosto{';'audiotiedosto) 

audio_loppu.
audio_alku ::= '<’ 'AUDIO'.
parametrilista ::= ['FILEFORMAT' '=' "" tiedoston_formaatti "" ]

['DATAFORMAT' ' = ' "" datan_formaatti "" ] 
['SAMPLES' '=' "" näytteenottonopeus '"' ]
['BITS' ' = ' '"' bittejä_näytteessä '"' ] 
['OFFSET' '=' '"' etäisyys_tiedoston_alusta '"']
['LENGTH' ' = ' "" tiedoston_koko-l .

::= '<’audio_loppu '/' 'AUDIO' '>'.
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tiedoston_formaatti ::= ['VOX' | 'WAVE']
datan formaatti ::= ['DIALOGIC' | ' ALAW' | 'G725' I 'ULAW' | 'PCM ]
näytteenottonopeus ::= ['6KHZ' | '8KHZ' |'11KHZ'] 
bittejä_näytteessä ::= ['4' I '8'] 
etäisyys tiedoston_alusta ::= 0-999999 
tiedoston_koko - 1 ::= 0-999999

Tällä ohjauskoodilla soitetaan äänitiedosto käyttäjälle. Tämäkin kuuluu epäilemättä 
koko kielen tärkeimpiin ohjauskoodeihin, joskin sitä yleisimmin käytetään pelkästään 
muodossa <AUDIO>”Hello.raw”</AUDIO>. Tämä ohjauskoodi tunnistaa 
äänitiedoston päätteen perusteella seuraavat tiedostomuodot:

WAV WAVE, PCM, 8kHz, 8 bittiä näytteessä
AUD VOX, muLaw, 8kHz, 8 bittiä näytteessä
VOX VOX, ADPCM, 6kHz, 4 bittiä näytteessä
AU2 VOX, ADPCM, 8kHz, 4 bittiä näytteessä
RAW VOX, aLaw, 8kHz, 8 bittiä näytteessä

Viimeksi mainittu näistä on siis se, jota näissä sovelluksissa tavallisimmin käytetään. 
Ohjauskoodin parametreillä on mahdollista määrätä myös suoraan haluttu 
tiedostomuoto, mikäli tiedostolla ei ole vakiopäätettä.

Muuten tärkein parametri on OFFSET, sillä joissakin tapauksissa studio äänittää kaikki 
kehotteet samaan äänitiedostoon ja silloin haluttu kehote on poimittava esiin OFFSET- 
arvolla tiedoston alusta, sekä sen soitto katkaistava jäljempänä esiteltävällä WAIT- 
ohjauskoodilla. Tätä ennen toimitapa PROMPT-ohjauskoodissa oli siis asetettava 
asynkroniseksi valitsemalla parametrin SYNC arvoksi ”no”, kuten edellä jo 
kerrottiinkin.

TEXT

Esimerkki:

<TEXT>
"Tekstiä"

</TEXT>

Tarkka syntaksi:

teksti ::= ’<’ 1 TEXT' ’>' tekstiä '<’ '/' TEXT

Tätä ohjauskoodia ei ole tarpeettomana toteutettu, mutta se on varattu kieleen valmiiksi. 
Se tulee tarpeelliseksi, mikäli on tarpeen esittää myös muuttuvaa tietoa, esimerkiksi 
tietokantahakujen tai laskennan tuloksia. Tällöin ei voida käyttää linjapalvelimessa 
valmiina olevia äänitiedostoja, vaan linjapalvelimelle lähetetään tekstimuotoista dataa, 
joka syntetisoidaan puheeksi.
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WAIT

Esimerkki:

<WAIT TYPE= "cancel" SECONDS=" 10"/>

Tarkka syntaksi:

wait ::= '<’ 'WAIT' 'TYPE' '=' ['normal' | 'cancel']
'SECONDS' '=' sekunnit '/' ’>'.

Tällä ohjauskoodilla määrätään linjapalvelin odottamaan, kunnes parhaillaan 
esitettävänä oleva äänitiedosto päättyy (TYPE=” normal”). Vaihtoehtoisesti voidaan 
määrätä parametrin TYPE arvolla ”cancel” odottamaan tietty aika (SECONDS=”xxx”) 
ja sen jälkeen katkaistaan äänitiedoston esittäminen joka tapauksessa.

BEEP

Esimerkki:

<BEEP/>

Tarkka syntaksi:

beep ::= '<’ 'BEEP' '/' ’>'.

Tällä ohjauskoodilla saadaan aikaan ääni merkki käyttäjälle, mikäli linjapalvelin on 
konfiguroitu asianmukaisesti. Linjapalvelimeen on määriteltävä äänimerkki antamalla 
taajuus kilohertseinä, äänimerkin pituus, mahdollinen toistuminen ja muut sellaiset 
tiedot.

INPUT

Esimerkki:

cINPUT TYPE=”none” NEXT=”top” Z>

<INPUT TYPE=”optionlist”>
<OPTION NEXT="yksi">" 1 "</OPTION>
<OPTION NEXT="kaksi">"2"</OPTION>
<OPTION NEXT="kolme">"3 "</OPTION>

</INPUT>

Tällä ohjauskoodilla on siis kolme vaihtoehtoista käyttötapaa, ja parametri TYPE 
määrää, mikä vaihtoehtoisista syntakseista on voimassa.

Parametrilla TYPE on seuraavat kolme mahdollista arvoa:

none Ei syötettä, ohjauskoodissa vain seuraavan tilan määrittely,
optionlist Valikko, jossa vaihtoehdot yhdellä merkillä
digits Useamman merkin vastaanottaminen
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Täten saadaan seuraavat kolme syntaksia:

Inputl ::= '<' 'INPUT' 'TYPE' ' =' ''none' ""
'NEXT' '=' "" askel_nimi "" '>'.

Tässä tapauksessa ohjauskoodi määrittelee vain ääniautomatiikkasovelluksen seuraavan 
tilan eli askeleen nimen, eikä muilla parametreillä ole mitään vaikutusta.

Input2 ::= '<' 'INPUT' 'TYPE' '=' "" 'optionlist' ""
['TIMEOUT' '=' "" odotusaika_sekunteja "" ]
['DIGITTIMEOUT' ' =' "" merkin_odotusaika "" ]

' >'

'<' 'OPTION' 'NEXT' '=' "" askel_nimi "" ' >'
"" merkki ""

'<' '/' 'OPTION' ' >'
['<' 'OPTION' 'NEXT' '=' "" askel_nimi "" ' >'

"" merkki ""
'<" /" OPTION' ' >' )

'<' '/' 'INPUT' ' >' .

Tämä on valintarakenne, joka mahdollistaa valinnan useista seuraavista tiloista 
käyttäjän syötteen perusteella. Parametrilla TIMEOUT annetaan pisin odotusaika, ennen 
kuin ääniautomatiikkasovellus toteaa virhetilanteen. Merkkien välisen odotusajan voi 
säätää parametrilla DIGITTIMEOUT.

Input3 ::= '<' 'INPUT' 'TYPE' '=' "" 'digits' ""
' NAME' ' =' ' '" muuttu j annimi ""
[ ' INPUTMASK' '=' ' '" merkkijono "" ]
['MAXDIGITS' '=' "" merkkejä_kpl "" ]
['TIMEOUT' '=' "" odotusaika_sekunteja ''" ]
['DIGITTIMEOUT' '=' "" merkin_odotusaika "" ]
' NEXT' '=' "" askel_nimi "" '/' ' >' .

Tässä tapauksessa tallennetaan käyttäjän näppäilemät merkit. Sovellus löytää ne 
myöhemmin muuttujan nimen perusteella, joka annetaan NAME-parametrilla. 
Parametrilla INPUTMASK voidaan rajoittaa hyväksyttävät merkit vain osaan 
näppäimistöä antamalla merkkijonosta ’ 123456789#*ABCD’ halutut merkit. 
MAXDIGITS-parametrilla asetetaan luettavien merkkien maksimimäärä. 
DIGITTIMEOUT määrää, miten pitkään käyttäjä saa miettiä eri näppäimenpainallusten 
välissä, ennen kuin sovellus toteaa virhetilanteen, eli että loppuja merkkejä annetusta 
MAXDIGITS-arvosta ei kannata jäädä enää odottelemaan.

RECORD

Esimerkki:

<RECORD BEEP="yes" 
STOP="*"> 
Posti.wav

</RECORD>
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Tarkka syntaksi

record ::= record_alku parametrilista *>' 
audiotiedosto 
record_loppu.

record_alku ::= '<’ 'RECORD'.
parametrilista : := ['BEEP' '=' "" 'yes' | 'no' "" ]

['STOP' '=' "" merkki "" ]
[1 FILEFORMAT1 ' = ’ "" tiedoston_formaatti "" ]
[’DATAFORMAT' ' = ' "" datan_formaatti "" ]
['SAMPLES' '=' "" näytteenottonopeus "" ]
['BITS' '=' "" bittejä_näytteessä "" ]
['OFFSET' ' = ' etäisyys_tiedoston_alusta "" ]
['LENGTH' ' = ' "" tiedoston_koko-l .

record_loppu '<’ '/' 'RECORD'
tiedoston_formaatti ::= ['VOX' | 'WAVE']
datan formaatti : := ['DIALOGIC' | 'ALAW' | 'G725' | 'ULAW' I 'PCM' ]
näytteenottonopeus ::= ['6KHZ' | '8KHZ' I'llKHZ']
bittejä_näytteessä ::= ['4' | '8']
etäisyys_tiedoston_alusta ::= 0-999999 
tiedoston_koko - 1 ::= 0-999999

Tämä on muuten sama kuin AUDIO, mutta lisäksi on kaksi parametria, BEEP ja STOP. 
BEEP kertoo, soitetaanko äänimerkki ennen tallennusta. STOP kertoo, mitä näppäintä 
painamalla tallennus päättyy.

3.7.3. Sekalaisia ohjauskoodeja

DIAL

Syntaksi:

dial_ohjauskoodi ::= '<' 'DIAL" NUMBER' '=' "" puhelinnumero "" '/' 
'>' .

soittelee Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) eli äänitaajuusvalintanumeroita 
linjalle.

ROUTETO

Syntaksi:

routeto_ohjauskoodi ::= '<' 'ROUTETO' 'TIMEOUT' '=' '"' sekunnit ""
' NUMBER' '=' "" puhelinnumero ' "'
'/' '>'.

ROUTETO-ohjauskoodi reitittää puhelun numeroon NUMBER, ja ilmoittaa virheestä 
aikavälin TIMEOUT mentyä umpeen, mikäli puhelu ei kytkeydy. Ilmoituksina BUSY 
ja NOCONNECT.
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Koska kyse oli suhteellisen yksinkertaisista sovelluksista, tätä ohjauskoodia ei pitänyt 
alunperin toteuttaa lainkaan, mutta työn edistyessä se muuttui välttämättömäksi, koska 
työn evaluointivaiheessa lähes kaikissa kokeiltavissa sovelluksissa piti reitittää puhelu 
johonkin toiseen palveluun.

SETPLAYPATH

Syntaksi:

Setplaypath_ohjauskoodi ::= '<' ' SETPLAYPATH' 'PATH' ' =' ""
tiedostopolku "" '/' ' >'.

Asettaa soitettavien äänitiedostojen polun (sovelluksen sisällä)

SETRECORDPATH

Syntaksi:

Setrecordpath_ohjauskoodi ::= '<' 'SETRECORDPATH' 'PATH' '=' ""
tiedostopolku "" '/' '>'.

Asettaa tallennuspolun (sovelluksen sisällä)

LOG

Syntaksi:

Log_ohjauskoodi ::= '<' 'LOG' ' LEVEL' '=' vakavuus
'ERRORCODE' '=' '"' virhekoodi '"'
'INFO' '=' '"' vapaamuotoinen_teksti '"'

vakavuus ::= ['TRACE' | 'CALL' | 'INFO' | 'WARNING' | 'ERROR' |
'CRITICAL' I 'FATAL' ].
virhekoodi ::= 10000-999999.

Tämä komento lisää viestin linjapalvelimen lokiin. Tarpeellinen, mikäli palvelun 
ylläpito tarkkailee ensi sijassa linjapalvelimen lokia, eikä sovelluspalvelimen lokia. 
Virhekoodit on valittu siten, etteivät ne ole päällekkäin linjapalvelimen omien 
virhekoodien kanssa. Vapaamuotoinen teksti saa olla mitä tahansa, mutta eksoottiset 
merkit ja skandit saattavat aiheuttaa ongelmia.
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STATUS

Status_ohjauskoodi ::= ' <' 'STATUS' '/' '>'.

Komento määrää IVRServer-palvelinohjelman selvittämään, onko puhelu ylipäänsä 
päällä, vai onko se mahdollisesti katkennut. Virhekoodin tullessa IVRServer- 
palvelinohjelma joko elvyttää sovelluksen tai katkaisee puhelun.
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4. KÄÄNTÄJÄN RAKENNE

Tässä luvussa kuvataan kääntäjän rakenne riittävällä yksityiskohtaisuudella, jotta sen 
toimintaperiaatteet voidaan ymmärtää.

4.1 Yleisrakenne

Kääntäjä on rakenteeltaan kaksiosainen. Ensin tehdään lähdekoodin jäsennys 
jäsennyspuuksi ja tutkitaan, että kaikkien askelten välille voidaan muodostaa linkit. 
Toisessa vaiheessa jäsennyspuu muutetaan sitten linjapalvelimen ymmärtämiksi 
numerokoodeiksi. Tämä kaksivaiheinen tapa jäsennellä ääniautomatiikkasovelluksen 
lähdekoodi ja kääntää se linjapalvelimen ymmärtämiksi komennoiksi saattaa tuntua 
hiukan turhan monimutkaiselta, mutta siihen on syynsä. Tarkoituksena on nimittäin 
eristää toisistaan sovelluksen loogisen rakenteen ALML-kielestä muodostava jäsentelyä 
ja sen komennoiksi kääntävä komentogeneraattori. Tällä tavalla on toiveita siitä, että 
tarpeen vaatiessa voidaan vaihtaa jäsentelyä käyttämään vaikkapa VXML-kieltä tai 
komentogeneraattori jotain muuta laitealustaa ilman, että sovelluksen uudestaan 
ohjelmointi vaatisi kohtuuttoman työmäärän.

Käännösprosessi etenee siis seuraavasti:

Kuva 4.1 Käännösprosessin yleiskuvaus
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4.2 Jäsennyspuun muodostaminen

Otetaan taas esimerkiksi edellisen luvun pikku sovellus, eli seuraavasti:

<!— Näytepalanen ohjelmointikielestä —>

<DIALOG NAME="koedialogi">
<STEP NAME="init">

<!— Authenticate automaattisesti, ei tarvitse koodia —> 
<PROMPT> <AUDIO> "terve8.wav" </AUDIO> </PROMPT>
CINPUT TYPE="none" NEXT="top"/>

</STEP>

<STEP NAME="top">
<PROMPT>

<AUDIO>
"valitsee.wav;yksi8.wav;kaksi8.wav;kolme8.wav" 
</AUDIO>

</PROMPT>
<!— tämäkin on kommentti, jonka parserin pitäisi hävittää, 

vaikka se onkin jaettu kahdelle riville —>

CINPUT TYPE="optionlist">
COPTION NEXT="yksi">"1"</OPTION>
COPTION NEXT="kaksi">"2"С/ОРТION>
COPTION NEXT="kolme">"3"C/OPTION>

C/INPUT>
C/STEP>

CSTEP NAME="yksi">
CPROMPT VOLUME= "1" >

CAUDIO> "helde8.wav" C/AUDIO>
C/PROMPT>
CINPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

C/STEP>

CSTEP NAME="kaksi">
CPROMPT SYNC="no"> CAUDIO> "WARP8.wav" C/AUDIO> C/PROMPT> 
CWAIT TYPE="normal" SECONDS="10"/>
CINPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

C/STEP>

CSTEP NAME="kolme"»
CPROMPT>

CAUDIO> "jataviesti8.wav" C/AUDIO>
C/PROMPT>
CBEEP/>
CRECORD STOP="#"»"posti3.wav"С/RECORD»
C! —
CDIAL NUMBER="0505646965" />
—>

CINPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>
C/STEP>

CSTEP NAME="exit">
CPROMPT SYNC="yes"> CAUDIO» "kiitos8.wav" C/AUDIO> С/PROMPT» 
CEXIT/»

C/STEP»
С/DIALOG»

Aluksi viipaloidaan tietysti lähdetiedostosta <DIALOG>-ohjauskoodin sisältämä alue, 
ja poistetaan kommentit, sekä muunnetaan isoiksi kirjaimiksi. Sitten aloitetaan 
kuorirakenteen purku.



Ääniautomatiikkasovellus ”koedialogi” näyttää nyt uloimmalla tasolla rakenteeltaan 
seuraavalta:

40

DIALOG "KOEDIALOGT 

|~STEP *INIT* [

Tsteptop*-!

ГSTEP “YKSI* 1

STEP "KAKSI"

f STEP *KOLME*~|
[~STEP 'EXIT* I

Kuva 4.2 Uloimman tason kuorirakenne

Uloimman tason jäsentely muodostaa tästä seuraavanlaisen olion:

DIALOG NAME="KOEDlALOGI" 

NIMI

STATUS

ASKELEET

Kuva 4.3 Uloimman tason jäsentely

Tämä uloimman tason olio sisältää siis tunnistetietona ääniautomatiikkasovelluksen 
nimen, tiedon siitä, onko jäsentely onnistunut ja kartan seuraavan tason olioista eli 
askeleista. Kartta on tietorakenne, jolla sidotaan toisiinsa joukko olioita siten, että 
niiden joukosta löytyy haluttu käyttäen avainta. Avain on tässä tapauksessa merkkijono, 
eli askeleen nimi, ja oliot siis askeleita.
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Viiva kahden laatikon välillä tarkoittaa näissä kuvissa aina osoitinta olioon, monta 
laatikkoa taulukkomuodossa tarkoittaa karttaa tai listaa, jotka kummatkin ovat 
systeemitasolla osoitintaulukoita. Lista on tietorakenne, jossa on joukko olioita 
peräkkäisjärjestyksessä siten, että ne voidaan käydä läpi alusta loppuun, eikä olioiden 
järjestys koskaan muutu. Listaan voidaan lisätä tai siitä poistaa olio vain jommasta 
kummasta päästä. Kartta voidaan samalla tavalla käydä läpi, mutta sillä ei ole mitään 
erityistä järjestystä, vaan kartassa olevat oliot tulevat sitä läpi käytäessä esiin 
mielivaltaisessa järjestyksessä, kunnes kartta on kokonaan käyty läpi. Toisaalta kartassa 
voidaan mihin tahansa olioon viitata suoraan avaimella, kun taasen lista täytyy käydä 
läpi peräkkäisjärjestyksessä halutun olion löytämiseksi.

Seuraavassa vaiheessa viipaloidaan esille vuorollaan jokainen <STEP>-ohjauskoodin 
sisältämä tilan määrittely eli askel ja niistä tehdään sitten seuraavan kuvan mukaisia 
olioita. Esimerkiksi ensimmäinen askel ”UNIT”, joka oli seuraava:

<STEP NAME="init">
<PROMPT> <AUDIO> "terve8.wav" </AUDIO> </PROMPT> 
CINPUT TYPE="none" NEXT="top"/>

</STEP>

Tämä ohjauskielen pätkä muuttuu olioksi:

STEP NAME=*Wrr 

tori 1 IMIT I
Lnrta c*iaekoodeista Otiauikoodikartta

Prompt

Otiamkoodiolb
"INPUT

OhjaLnkoodiolb
"PROMPT

Samiavat askeleet

Avain Askel

NEXT TOP

Kuva 4.4 Step-olion ”init” sisäinen rakenne

Kutakin askelta kuvaavan step-olion rakenne on siis varsin yksinkertainen, jos kohta 
käytännön toteutus c++-kielellä onkin melko monimutkainen. Olio sisältää periaatteessa 
vain nimensä, listan sisältämistään ohjauskoodeista, sekä kartan, joka yhdistää 
ohjauskoodit seuraavan alemman tason olioihin, sekä vielä kartan mahdollisista 
seuraavista askeleista.



Seuraavana alemman tason oliona onkin sitten ohjauskoodiolio, eli tässä vaikkapa 
ensimmäisenä ohjauskoodina oleva <PROMPT>:
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PROMPT

Oiaueköodi PROMPT 

Dala

Audio-olb

<AUDIO> "tørveS.wMv" </AUDIO>

Parametri-arvoparit

Ohjauskoodi | AUDIO | 

Data I tervefi.wav |

Parametri-arvoparit

Kuva 4.5 Ohjauskoodiolio ”PROMPT”

Ohjauskoodiolio sisältää siis ohjauskoodin, ja mahdollisesti dataa, audio-olion ja 
parametri-arvopareja. Dataa voi tietenkin olla vain silloin, kun kyseessä on suljettu 
ohjauskoodi, joka siis alkaa esimerkiksi <PROMPT> ja päättyy </PROMPT>. 
Parametreja voisi olla tässä tapauksessa esimerkiksi SYNC-’yes” ja vain PROMPT- 
ohjauskoodista voi mennä osoitin edelleen alarakenteeseen AUDIO, jossa annetaan 
soitettavan äänitiedoston nimi, sekä tarpeen vaatiessa lisää parametreja. Kuten edellä 
ALML-kielen määrittelyssä tulikin ilmi, äänitiedosto tunnistetaan kyllä tavallisimmin 
pelkän loppupäätteen mukaan, mutta tarkemmin sen voi määritellä parametreillä.

Input-ohjauskoodin käsittely poikkeaa muista sikäli, että siinä annetaan aina seuraavan 
tilan nimi tai vaihtoehtoisesti lista mahdollisia tiloja. Tällöin seuraava tila tai tilat 
merkitään tietysti kyseisen askeleen seuraavien tilojen karttaan. Mikäli INPUT - 
ohjauskoodin muoto oli <INPUT TYPE=”none” NEXT=”askel”/>, niin silloin 
seuraavaa askelta pidetään selvitettynä, ja karttaan merkitään seuraavan tilan 
avaintiedoksi ”NEXT”. Mikäli taas kyseessä oli joukko vaihtoehtoja, merkitään 
seuraavien tilojen karttaan avaimeksi puhelimen näppäimistöltä odotettava merkki, ja 
koska avain ”NEXT” puuttuu, sovellus tietää, että seuraava askel on selvitettävä 
erikseen käyttäjän syötteen perusteella. Mikäli koko kartta seuraavista tiloista puuttuu, 
tiedetään, että askelta on pidettävä viimeisenä askeleena, jossa on odotettavissa ”EXIT”- 
komento.
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Jos jäsentely on päättynyt virheettömästi, saadaan näkyviin seuraavanlainen ruutu:

Kuva 4.6 Jäsentelypuun tarkistusruutu.

Tässä ruudussa näkyy jäsentelijän käsitys ääniautomatiikkasovelluksen rakenteesta 
pienimpiäkin yksityiskohtia myöten, mistä on apua sovelluskehitysvaiheessa etsittäessä 
vaikeasti löytyviä huolimattomuusvirheitä.

4.3 Komentojen muodostaminen

Nyt on siis ääniautomatiikkasovelluksen lähdekoodin sisältänyt tiedosto jäsennetty 
puuksi ja muutettu kokoelmaksi toisiinsa viittaavia olioita, jotka tarkasti vastaavat 
alkuperäistä vuokaaviota tai tilakaaviota, joka määritteli sovelluksen. Seuraavassa 
vaiheessa tämä kokoelma olioita on muutettava uudeksi kokoelmaksi olioita, jotka 
edelleen viittaavat toisiinsa, mutta nyt alimman tason oliot eivät enää sisälläkään 
ohjauskoodeja, vaan linjapalvelimen ymmärtämiä TCP/IP-yhteyskäytännön avulla 
välitettäviä komentoja.

Lisäksi nämä uudet oliot eivät ole enää passiivisia rakenteita, joiden ainoa dynaaminen 
toiminta liittyi siihen, että ne kykenivät rakentamaan itsensä. Päin vastoin, nämä oliot 
ovat mitä suurimmassa määrin dynaamisia, sillä ne ovat itse ääniautomatiikkasovellus, 
joka reagoi käyttäjän vasteisiin.

Kuten edellisessäkin vaiheessa, täälläkin muodostuva rakenne koostuu kolmen tason 
olioista. Ylimmän tason olio on CALDialogObject, joka vastaa edellisen luvun 
DIALOG-ohjauskoodin tulkitsevaa oliota. Seuraava taso on CALStepObject, joka 
vastaa edellisen luvun STEP-ohjauskoodin tulkitsevaa oliota. Alin taso on
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CALCmdObject, joka sisältää periaatteessa vain yhden komennon, sekä ohjauslogiikan, 
joka tutkii, onko tähän nimenomaiseen komentoon linjapalvelimelta tullut vaste 
kelvollinen vai ei.

Ylimmän tason olio CALDialogObject muodostuu kahdessa vaiheessa: Ensin luetaan 
läpi jäsentelijän tuottaman DIALOG-olion kartta sen sisältämistä askeleista ja 
muodostetaan vastaavat CALStepObject-oliot, jotka lisätään CALDialogObject-olion 
karttaan käyttäen avaimena edelleenkin askeleen nimeä. Seuraavassa vaiheessa luetaan 
läpi kartan sisältämät askeleet ja lisätään osoittimet askeleiden välille, sekä tallennetaan 
osoittimet ensimmäiseen ja viimeiseen askeleeseen. Tuloksena on seuraavanlainen olio:

InrtStep i-----
ExitStep I----- L
CurmrrtStep \—| 

Previous Step i i
KAKSI
KOLME "KOLME"

Kuva 4.7 Ylimmän tason CALDialogObject-olio

Näiden tietorakenteiden lisäksi tämä olio sisältää seuraavat toiminnot, joita varsinainen 
palvelinsovellus käyttää suorittaessaan ääniautomatiikkasovellusta:
• InitDialog, alustaminen
• GetNextCmd, seuraavan komennon etsiminen
• IsExitStep, viimeisen askeleen tunnistus
• GetCmdString, tämän komentomerkkijonon nouto
• IsResponseOk, komentoon saadun vasteen tarkistus
• IsRecordOk, puheviestin tallentaminen onnistui
• Release, olion vapautus odottamaan seuraavaa palvelupyyntöä

Tästä kuvasta huomataan jälleen, että muodostuva rakenne vastaa tarkasti alkuperäisen 
ääniautomatiikkasovelluksen määrittelevää tilakaaviota.
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Seuraavan alemman tason oliona on sitten CALStepObject, jonka rakenne on esitetty 
kuvassa (esimerkkinä askel ”TOP”, sillä se on havainnollisin). Olio sisältää tunnisteena 
nimen, listan komennoista (tai tarkasti ottaen listan osoittimista komentoihin). Lisäksi 
olio sisältää kartan, joka osoittaa mahdolliset seuraavat askeleet, sekä logiikan 
seuraavan askeleen valitsemiseen useista vaihtoehdoista.

[6315VAUTSEe.WAV;YKSI8.WAV: 
KAKSia. WAV,KOLMEB.WAV]

Lata komennoista

Kuva 4.8 CALStepObject-olio

Tämän tietorakenteen lisäksi CALStepObject-olio taijoaa ylemmän tason oliolleen 
seuraavia palveluita:
• InitStep, askeleen alustus
• GetNextCmd, seuraavan komennon lataaminen
• GetCmdString, tämän komennon merkkijonon nouto
• IsLastCmd, askeleen viimeisen komennon tunnistus
• GetNextStep, palauttaa osoittimen seuraavaan askeleeseen
• IsResponseOk, käyttäjältä saadun vasteen oikeellisuuden tarkistus
• IsRecordOk, puheviestin tallennus onnistui
• Release, olion vapautus lepotilaan



Kaikkein alimman tason oliona on CALCmdObject, josta tässä esimerkkinä eräs 
<AUDIO>-ohjauskoodista mudostuva komento:
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CALCmdObject

Komento ■ [631 5VALrrSE6.WAV;YKSI9.WAV: 
KAKSIA. WAV; KOLMFB.WAV]

Statua NOT ACnVE

ReeolveNextStep FALSE

Viestityyppi MSG COMUAND

Komentotyyppi CMD PLAY AUDIO

Haluttu vastaus RESULTOK

Kuva 4.9 CALCmdObject-olio

Näiden tietojen lisäksi tämä alimman tason olio taijoaa korkeamman tason oliolle eli 
CALStepObjectille seuraavat palvelut:

• IsResponseOK, linjapalvelimen antama vaste on tyydyttävä.
• IsRecordOk, puheviestin tallennus onnistui.
• GetDigits, linjapalvelimen antamasta vasteesta palautetaan käyttäjän näppäilemät 

merkit.

Kuten tästä nähdään, tämän alimman tason olion tehtävänä on oikeastaan vain säilyttää 
linjapalvelimelle annettavan komennon merkkijono, sekä päättää vasteen perusteella, 
onko komento mennyt tyydyttävästi perille. ResolveNextStep-tieto tarkoittaa sitä, että 
juuri tämän komennon vasteena tulee käyttäjältä näppäily siitä, mikä askel tulee 
seuraavaksi valita. Komento saattaa tietysti olla myös vaste linjapalvelimen esittämään 
kysymykseen, joten viestityyppi saattaa olla MSG REPLY.

Nämä alimman tason CALCmdObject-oliot muodostuvat siinä vaiheessa, kun kääntäjä, 
eli siis CgenCmd lukee jäsentäjän tekemästä jäsennyspuusta askelta vastaavan STEP- 
olion, ja muodostaa siitä CALStepObject-olion. STEP-olio on vielä ohjauskoodeista ja 
niiden parametreista ja datasta muodostuva hierarkkinen rakenne, josta on saatava 
aikaan CALStepObject, joka asiallisesti ottaen on lähinnä jono peräkkäin suoritettavia 
komentoja ja hiukan ohjauslogiikkaa. Kääntäjällä lukee siis STEP-oliosta ohjauskoodin 
ja purkaa sen asianmukaisiksi linjapalvelimelle meneviksi komennoiksi, jotka 
sijoitetaan tietorakenteeseen, joka takaa ehdottoman peräkkäisyyden, eli toisin sanoen 
listaksi. Tämä johtuu siitä, että yhdestä ohjauskoodista saattaa muodostua useampia 
linjakomentoja, joiden järjestystä ei saa sekoittaa. Samaten askeleen sisältämät 
ohjauskoodit on käsiteltävä peräkkäin jäijestystä sekoittamatta. Ylimmän tason 
jäsentelyssä ja kääntämisessä käytettiin karttoja, sillä rakenteessa on paljon toisiinsa
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viittaavia olioita, mutta siinä vaiheessa ei sinänsä ole erityistä väliä, missä järjestyksessä 
ne käydään läpi, kunhan kaikki käydään. Tällöin kartta on tietorakenteena 
suositeltavampi, koska se mahdollistaa nopean viittaamisen olioon avaintiedon 
perusteella.

Komentojen muodostaminen voidaan tarkistaa seuraavasta ruudusta:

Dialog: TOP 
eHL TOR

1521 5VALI TSE 8. WAV;YKS 18. WAV;KAKS 18. WAV;K0 LM E E 
[111 741]
[131 71312]
[ 81 6]
NextStep 

3
& KOLME 

1
ia YKSI 
2

4k KAKSI 
Dialog: KAKSI 

É4 KAKSI
[111 751]

-Ш [171 5v7ARP8.WAV]

—

Cancel

Basic

= Graaf
m  —-——

fipspsisiiigyg

Kuva 4.10 Komentojen generoinnin tarkistusruutu

Tässä ruudussa tulee siis näkyä kaikkien askelten ja niistä muodostuvien komentojen, 
sekä seuraavien askelten. Varsinainen linjapalvelimen kanssa käytävä keskustelu voi 
siten näyttää esimerkiksi seuraavalta:

Linja: 2 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI 
GetddVRU[ 761 1TUOMO ******** 12 7 09519795
]
Send:[ 132 1 100]
Send:[ 181 5TERVE8.WAV]
GetddVRU[ 132 5 100]
Send:[ 521 5VALITSE8.WAV;YKSI8.WAV;KAKSI8.WAV;KOLMES.WAV]
GetddVRU[ 132 5 100]
Send:[ 8115]
GetddVRU[ 13215 9096]
Send:[ 111 7 41]
GetddVRU[ 132 7 100]
Send:[ 131 7 1312]
GetddVRU[ 132 7 100]
Send:[ 81 6]
GetddVRU[ 142 6 1001]
Send:[ 181 5HELDE8.WAV]
GetddVRU[ 132 5 100]
Send:[ 121 8 52]
GetddVRU[ 132 8 100]
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Send:[ 191 5KIITOS8.WAV]
GetddVRU[ 132 5 100]
Send:t 81 2]
GetddVRU[ 132 2 100]

Tässä on siis jälleen esimerkkinä käytetty koesovellus, jossa käyttäjä on valinnut 
vaihtoehdon 1 alussa olevasta valikosta. Linjapalvelimen ymmärtämät viestit on suljettu 
”[”-ja ”]”-merkeillä suljettuun kehykseen, jossa ovat seuraavat kentät:

• Pituus merkkeinä
• Viestin tyyppi (l=komentó, 2=vastaus)
• Komento- tai vastauskehys riippuen viestin tyypistä.

Komentokehys muodostuu komennon numerosta (esimerkiksi 5=play audio) ja 
parametreista (esimerkiksi äänitiedoston nimi ”terve8.wav”).

Vastauskehys muodostuu komennon numerosta (esimerkiksi 5=play audio) ja 
vastausparametrista (esimerkiksi 100=OK, komento suoritettu ongelmitta).

Varsinainen ääniautomatiikkasovellus alkaa vasta komennolla send: [ 181 
5TERVE8 .wav] , jossa soitetaan tervehdysviesti. Sitä edeltävät komennot tarkistavat 
käyttöoikeudet sovellukseen.

Kun tässä kuvattu käännösprosessi on suoritettu, voidaan sitten käynnistää varsinainen 
IVRServer-palvelinsovellus, jonka toimintaa kuvataan seuraavassa luvussa.
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5. IVRServer-PALVELINSOVELLUKSEN RAKENNE

Tässä luvussa selostetaan varsinaisen palvelinsovelluksen rakennetta ja toimintaa. Ensin 
kuvaillaan käynnistysprosessia ja sovelluksen käyttämiä tietorakenteita ja sitten 
varsinainen toiminta palveluprosessin aikana.

5.1 Käynnistysprosessi

Sovellus käynnistetään käymällä läpi seuraavan näköinen ruutu:

User ID ¡TUOMO

Password

KOEDIALOGI шишш ШМб
PROMPT
INPUT

PROMPT
INPUT

Kuva 5.1 Käynnistysruutu

Alkudialogissa annetaan siis ТСРЯР-portti, jota IVRServer-palvelinsovelluksen tulee 
kuunnella, soittolinjojen tunnukset, linjapalvelimen käyttämä käyttäjätunnus sekä 
ääniautomatiikkasovelluksen sisältävä lähdetiedosto. Sitten painetaan ”Parse”-nappia, 
jolloin muodostuu jäsennyspuu, jonka voi tarkistaa painamalla ”Source tree”-nappia. 
Tämän jälkeen painetaan ”Generate”-nappia, jolloin muodostuvat varsinaiset komennot, 
jotka voi tarkistaa painamalla ”Command tree”-nappia. Tämän jälkeen painamalla 
”OK” sovellus käynnistyy.
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Sovellus käynnistyy siis seuraavin vaihein:

Alkudialogp

Komentojen
muodostaminen

Tarkkailu-
ikkunan
avaus

Liste rv
■ocketin
avaus

Dialogien
muodostaminen
linjaile

Kuva 5.2 Käynnistyksen vaiheet

Alkuosa onkin tullut jo selväksi edellisissä luvuissa, joten hypätään suoraan kohtaan 
”Dialogien muodostaminen linjoille”.
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5.2 Tietorakenteet

Mikäli kaikki on siis kunnossa ”OK” nappia painaessa, muodostuu sovellukseen 
seuraava tietorakenne:

CMapStringToALDialogOb* m_pmapALDialog;

1 _______ - CALDialoaObiect

2 _______ - CALDialogObject

3 CALDialogObject

4 CALDialogObject

*

за CALDialogObject

Kuva 5.3 Kartta soittolinjoja palvelevista ohjelmaolioista

Toisin sanoen jokaista olemassa olevaa soittolinjaa kohden rakennetaan oma 
CALDialogObject-olio, joka sisältää varsinaisen ääniautomatiikkasovelluksen. Nämä 
jäävät lepotilaan odottamaan puhelua. Tietorakenne on tässä yhteydessä jälleen kartta, 
koska puhelun saapuessa on tärkeätä päästä mahdollisimman nopeasti käsiksi kyseistä 
soittolinjaa hoitavaan CALDialogObject-olioon.

Mikäli tietorakenteen luonti onnistuu, on seuraavana vuorossa TCP/IP Listen-tyyppisen 
socketin eli siis palvelinsocketin luominen. Palvelinsocket on nimetty CListenSocket- 
nimiseksi. Tämän jälkeen avataan tarkkailuruutu ja jäädään odottamaan puhelua.
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Tarkkailuruutu näyttää seuraavalta:

Linja
Linja
Linja
Linja;
Linja
Linja
Linja
Linja
Linja
Linja
Linja
Linja

1

22 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
11 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
3 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
23 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
12 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
4 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
24 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
13 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
5 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
25 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
14 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI
6 valmis Dialogiin: KOEDIALOGI

5*3

ШLine: 5 Send: 1191 5KIITOS8.WAV] 
Line: 5 Get: [132 5 IDO]
Line: 5 Send: [ 81 2]
Line: 5 Get: [132 2 100]

¡¡¡¡¡Ils ¡tätoääÖÄtäsäiiäsS j *NUM| 1

Kuva 5.4 Linjakomentojen tarkkailuruutu

Ylemmässä paneelissa on kuittaus kaikilta niiltä CALDialog-olioilta, jotka ovat luoneet 
itsensä onnistuneesti palvelemaan nimettyä linjaa. Alemmassa paneelissa juoksevat 
parhaillaan linjapalvelimelta tulevat tai sinne menevät komennot.

5.3 Toiminta palveluprosessin aikana

Palveluprosessi jakautuu loogisesti kolmeen vaiheeseen:

• Puhelun vastaanotto
• Komentojen suoritus
• Lopetus

Ensimmäisessä vaiheessa saadaan tieto puhelun saapumisesta. Tällöin linjapalvelin 
lähettää IYRServer-sovellukselle komennon AUTHENTICATE, jossa tulee 
parametreinä linjapalvelimelle määritelty käyttäjätunnus ja salasana sekä soittavan 
puhelimen numero ja näppäilty ohivalintanumero, jonka perusteella määritellään 
palvelukseeb kutsuttava CALDialog-olio. Tällöin IVRServer vertaa saatua 
käyttäjätunnusta ja salasanaa käynnistyksen yhteydessä annettuihin, ja jos ne täsmäävät 
aloittaa seuraavan vaiheen viestiliikenteen.

Toisessa vaiheessa annetaan linjapalvelimelle komentoja ja saadaan vastineeksi kuittaus 
siitä, menikö komennon suoritus virheettömästi. Komentoa yritetään yleensä kolme 
kertaa, ja sitten siirrytään loppuvaiheeseen.

Kolmas eli loppuvaihe on yksinkertainen: Käsketään linjapalvelinta lopettamaan puhelu 
DONE-komennolla (oikeastaan täydellisenä SERVICE_DONE) ja otetaan vastaan 
kuittaus.
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Palveluprosessin aikana viestiliikenne sujuu siis seuraavan kaavion mukaisesti:

ddVRUGatevrey

1.Puhelu 
tike

IVRServer

Command
2. Komennot 
Irjapa hreümalfe

3. Vakiiata

Kuva 5.5 Tilakaavio palveluprosessin viestiliikenteestä kaikissa kolmessa vaiheessa.

Siis puhelun tullessa linjapalvelin pyytää ensin tunnistusta ja sen saatuaan alkaa odottaa 
komentoja. Jokainen komento kuitataan vastausviestillä. Kun ääniautomatiikkasovellus 
on valmis, se pyytää lopetusta, joka myös kuitataan.

IVRServer-palvelinsovellus on ohjelmoitu Visual c++-ohjelmointikielellä käyttäen 
hyväksi Microsoftin Visual Studio-sovelluskehitintä. Siten useimmat tässä selostettavat 
ohjelmaoliot on periytetty MFC (Microsoft Foundation Class) —olioista. MFC-oliot 
kapseloivat sisäänsä tarpeelliset perustoiminnot, joten ohjelmoitaessa tarvitsee vain 
lisätä sovelluskohtaiset lisätoiminnot kuhunkin olioon.

Sovelluksen rakenne heijastelee myös kyseisen työkalun ohjelmointifilosofiaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että sovellus koostuu suhteellisen itsenäisistä olioista, jotka odottavat 
ympäristönsä viestejä ja herätteitä, ja toimivat sitten niiden perusteella. (Microsoft 
Application Framework)
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Sitten prosessi hiukan yksityiskohtaisemmin.

puhelu
tuli

linja nro

Kuva 5.6 Palveluprosessin suorittavat ohjelmaoliot

Linjapalvelin oli siis ddVRUServer, joka herätessään tulevaan puheluun ilmoittaa siitä 
ddVRUGatewayn avulla IVRServer-palvelinsovellukselle, jotka keskustelevat 
keskenään TCP/IP-yhteyskäytännön avulla alussa valitussa portissa. IVRServerissä 
kyseistä porttia kuunteleva CListenSocket huomaa saapuvan yhteydenottopyynnön ja 
luo yhteyttä varten CclientSocket-nimisen olion, jonka tehtäväksi kommunikointi 
varsinaisesti jää. CclientSocket huomaa heti sisääntulevan viestin ja ottaa sen vastaan. 
Samalla CclientSocket toteaa vasta tulleensa luoduksi eikä siis tietävänsä, mitä tässä 
maailmassa tapahtuu. Tästä selville päästäkseen CclientSocket ajaa 
käynnistysmetodinsa StartEngine ja toteaa saaneensa ”Authenticate”-viestin. Mikäli 
käyttäjätunnus ja salasana ovat oikeat CclientSocket selvittää ”Authenticate”-viestissä 
olevan soittolinjan numeron (siis tässä esimerkissä 1 - 30) ja ottaa yhteyttä kaikkein 
ylimmälle tasolle CtcpAsyncDociin. Täältä ojennetaan osoitin tietorakenteessa kyseisen 
linjan olevaan CALDialogObject-olioon, jota CclientSocket pyytää alustamaan itsensä. 
Mikäli tämä onnistuu, vastataan linjapalvelimelle ”OK”-viestillä, muuten ”Reject Call”- 
viestillä.

Tämän jälkeen pyydetään CALDialogObject-oliolta ensimmäinen komentoja lähetetään 
sekin linjapalvelimelle. Tämän jälkeen asetetaan TCP/EP-yhteys tilaan, jossa pyydetään 
huomautusta tulevasta viestistä ja jäädään odottelemaan.

Tämän jälkeen toiminta sujuukin sitten samaan tapaan, eli lähetetään viesti, jäädään 
odottelemaan, saadaan kuittaus, kysytään CALDialogObject-oliolta, onko vastaus 
oikein ja jos on, niin pyydetään seuraava komentoja lähetetään se. Lopulta



CALDialogObject joko vastaa, että oli viimeinen komento tai käskee katkaisemaan 
yhteyden joka tapauksessa. (Häiriö, josta ei voi toipua, joten ainoa vaihtoehto on 
katkaista puhelu.)
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Tämän jälkeen CclientSocket-olio vapauttaa CALDialogObject-olion ja tuhoaa itsensä. 
CALDialogObject-olio jää odottamaan, kunnes seuraavan kerran tulee puhelu tälle 
samalle soittolinjalle.
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6. SAADUT TULOKSET

Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti käyttöympäristöjä saadut käyttökokemukset sekä 
verrataan edellä määriteltyä ALML-kuvau ski eitä muihin tässä työssä esiteltyihin 
kuvauskieliin ja käyttöympäristöihin

6.1 Testaus
Testaus suoritettiin tulevaa käyttöä vastaavilla yksinkertaisilla perussovelluksilla. 
Palvelinsovellus on kooltaan vain noin 200 kilotavua, ja se varaa dynaamisesti 
muutaman kilotavun lisää käynnistyessään. Tavanomaisen ääniautomatiikkasovelluksen 
logiikka ei vaadi enempää. Koska kaikki tarvittavat tietorakenteet ovat keskusmuistissa, 
ja äänitiedostot linjapalvelimella, levyhakuja ei tapahdu ollenkaan. Levylle ei kirjoiteta 
mitään raportointitietoja lukuun ottamatta. Soittolinjoja on vain 30 kappaletta, ja niistä 
tulevien syötteiden tiheyttä rajoittaa ihmisen reagointinopeus. Näillä perusteilla oli 
odotettavissakin, ettei ajonaikainen kuormitus ole merkittävä sovelluspalvelimen 
kannalta. Edes teleoperaattorin soittoautomaatti ei kuormita nimeksikään, sillä sitäkin 
rajoittaa televerkon reagointinopeus, kun taas sovelluksen reagointinopeutta ei rajoita 
mikään muu kuin suorittimen kellotaajuus. Ainoa pullonkaula voi tulla oikeastaan vain 
linjapalvelimen ja sovelluspalvelimen välisestä lähiverkosta. Toisaalta huomioon ottaen 
nykyiset lähiverkkonopeudet ja sen, että tässä välissä liikkuu vain parista kymmenestä 
merkistä koostuvia komentojonoja, tämäkin pulma vaikuttaa teoreettiselta.

Pitkissä testijaksoissa (useampi vuorokausi) ilmeni kuitenkin, että poikkeustilanteiden 
käsittelyyn on vielä kiinnitettävä huomiota. Poikkeustilanne tarkoittaa tässä yhteydessä 
käyttäjän odottamattomia syötteitä tai puhelun katkaisua. Tällöin saattaa kyseistä 
soittolinjaa hoitava olio jäädä pysyvästi häiriötilaan.

6.2 Analyysi

Seuraavaksi verrataan tätä kuvauskieltä muihin esiteltyihin kuvauskieliin. Ensin ALML- 
kielellä esitetty hiukan monimutkaisempi sovellus, joka mahdollistaa puhelun 
reitityksen kahteen palveluun, eli asiakaspalveluun (STEP 1) ja lippupalveluun (STEP 
2), sekä viestinjättämisen (STEP 3) ja kuuntelemisen (STEP 4):

<!— Koesovellus ALML-kielen vertaamiseksi muihin kieliin —>

<DIALOG NAME="koedialogi">
<STEP NAME="init">

<!— Authenticate automaattisesti, ei tarvitse koodia —> 
<PROMPT> <AUDIO> "terve8.wav" </AUDIO> </PROMPT>
<INPUT TYPE="none" NEXT="top"/>

</STEP>

<STEP NAME="top">
<PROMPT SYNC="yes">

<AUDIO>
"valitse8.wav;yksi8.wav;kaksi8.wav;kolme8.wav;n 
elj a8,wav"
</AUDIO>

</PROMPT>
<!— tämäkin on kommentti, jonka parserin pitäisi hävittää, 

vaikka se onkin jaettu kahdelle riville —>

CINPUT TYPE="optionlist">
<OPTION NEXT="yksi">"l"</OPTION>
СОРТION NEXT="kaksi">"2"</OPTION>
<OPTION NEXT="ко1me">"3"</ОРТION>
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</STEP> 

<STEP HAME="

</STEP>

</INPUT>
<OPTION NEXT="nelj a">"3"</0PTI0N>

yksi">
<PROMPT SYNC="yes" VOLUME= "1" >

<AUDIO> "helde8.wav" </AUDIO>
</PROMPT>
<ROUTETO TIMEOUT-"30" NUMBER-"095915050"> 
<INPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

<STEP NAME-"kaksi">
<PROMPT SYNC="no"> <AUDIO> "WARP8.wav" </AUDIO> </PROMPT> 
<WAIT TYPE—"normal" SECONDS="10"/>
<ROUTETO TIMEOUT—"30" NUMBER-"0959150520">
<INPUT TYPE—"none" NEXT="exit"/>

</STEP>

<STEP NAME—"kolme">
<PROMPT>

<AUDIO> "jataviesti8.wav" </AUDIO>
</PROMPT>
<BEEP/>
<RECORD STOP—"#">"posti3.wav"</RECORD>
<INPUT TYPE="none" NEXT="exit"/>

</STEP>

<STEP NAME—"ne1j a">
<PROMPT SYNC—"yes"> <AUDIO> "posti3.wav" </AUDIO> </PROMPT> 
<INPUT TYPE—"none" NEXT="exit"/>

</STEP>

<STEP NAME—"exit">
<PROMPT SYNC-"yes"> <AUDIO> "kiitos8.wav" </AUDIO> </PROMPT> 
<EXIT/>

</STEP>
</DIALOG>

6.2.1 ALML vs. ATML

Seuraavaksi esitetään sama ääniautomatiikkasovellus ATML-kielellä, jolloin se näyttää 
seuraavalta:

TEXT-Welcome to the application. Choose an option.
LINK-1: Customer service, press 1.: http: //pc9. artsandminds.fi/-atml/cust.atml 
LINK-2 : Ticket service, press 2.:http://pc9.artsandminds.fi/~atml/ticket.atml 
LINK-3: Leave a message, press 3.: http://pc9.artsandminds.fi/-atml/record.atml 
LINK-4 : Listen a message, press 4.: http://pc9.artsandminds.fi/~atml/listen.atml 
LINK-9: Exit application, press 9.: http://pc9.artsandminds.fi/~atml/exit.atml

http://http ://pc9.artsandminds.fi/~atml/koedialogi.atml

TEXT-This is Customer service.

> 
> 
>

LINK-*: Press * to return to the main menu. :koedialogi.atml 

http://http://pc9.artsandminds. fi/~atml/cust.atml

<!— Tästä puhelua ei voi reitittää eteenpäin
<!— Jos halutaan tähän joku palvelu, tämä tiedosto on
<!— generoitava lennosta cgi-bin-ohj elmalla.

TEXT-This is Ticket service.

<!— Tästä puhelua ei voi reitittää eteenpäin
<!— Jos halutaan tähän joku palvelu, tämä tiedosto on
<!— generoitava lennosta cgi-bin-ohj elmalla.

—> 

—> 

—>
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LINK=*: Press * to return to the main menu. :koedialogi.atml

http://http://pc9.artsandminds.fi/-atml/ticket.atml

TEXT=Please leave message after the beep.
REC0RD-posti8.wav
LINK=*: Press * to return to the main menu. :koedialogi.atml

http ://http://pc9.artsandminds.fi/~atml/record.atml

TEXT=The message you just left was :
PLAY=posti8.wav
TEXT=Playback of message completed.
LINK=*: Press * to return to the main menu. :koedialogi.atml

http://http://pc9.artsandminds.fi/~atml/play.atml

TEXT=Thank you for visiting this test application.

http://http://pc9.artsandminds.fi/-atml/exit.atml

Ensinnäkin tämä sovellus jakautuu kuuteen ATML-päätteiseen tiedostoon, jotka 
sijaitsevat tavallisella www-palvelimella. Tiedostot on erotettu väliviivoilla ja 
kaksoisviivoilla on kerrottu tiedoston nimi. Tiedostoissa oleva teksti saa sisältää myös 
HTML-ohjauskoodeja, ne poistetaan tulkinnan alkaessa, jolloin jäljelle jäävät vain 
ATML-ohjauskoodit ja itse perusteksti. LINK-ohjauskoodilla valitaan haluttu tiedosto 
näppäimen painalluksen mukaan. TEXT-ohjauskoodilla annetaan kehotteet tekstinä, 
jotka ATML-yhdyskäytävä syntetisoi sitten edelleen puheeksi. Äänitiedostoja voi 
nauhoittaa RECORD-ohjauskoodilla ja soittaa PLAY-ohjauskoodilla. Äänitiedostot 
ovat WAV-muotoisia ja korkeintaan 40 sekuntia kestoltaan.

Ilmaisuvoimaltaan ALML ja ATML ovat muuten suunnilleen samanlaisia, mutta 
ATML mahdollistaa kehotteiden annon myös tekstinä, joka syntetisoidaan puheeksi. 
Lisäksi ATML mahdollistaa cgi-bin-ohjelmien ajon, sillä siinä on myös RUN- 
ohjauskoodi.

Toisaalta ALML-kielellä tehty sovellus ei tarvitse www-palvelinta, eikä siihen tehtyjä 
laajennuksia, vaan IVRServer-palvelinsovellus on täysin itsenäinen. Lisäksi ATML- 
kielestä puuttuu täysin puhelun hallinta. (ROUTETO-ohjauskoodi)

ATML-kielellä toteutettavat palvelut on siten rakennettava tekstitiedostoista, jotka 
muodostuvat dynaamisesti esimerkiksi tietokantahaun tai muun cgi-bin-ohjelman 
perusteella.

Tässä yhteydessä on vielä muistettava, että käytännössä kehotteet ovat RAW-muotoisia 
äänitiedostoja, eli toisin sanoen pelkkä korkeintaan 40 sekunnin WAV-tiedostojen 
tallennus tai soitto ei riitä.
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6.2.2 ALML vs. VoxML

Tässä esitetään sama ääniautomatiikkasovellus VoxML-kielellä:

<?XML VERSION="1.0"?>

<!— Esimerkki ääniautomatiikkaan soveltuvasta kuvauskielestä —>
<!— (Tässä Motorolan VoxML) —>

<DIALOG>

<STEP NAME="init">
<PROMPT>

Welcome to the application. Choose an option. 
<BREAK SIZE="large"/>

С/PROMPT»
<INPUT TYPE="NONE" NEXT="#top"/>

</STEP>

<STEP NAME="top">
<HELP>

For customer service, say 1 customer'. For ticket service,
1 ticket1. For leaving a message, say 'record'. To listen a 
message, say 'listen'.

</HELP>
<PROMPT>

Would you like a customer service, or ticket service, 
or leave message, or listen a message?

</PROMPT>
CINPUT TYPE="OPTIONLIST">

COPTION NEXT="#yksi"»customerC/OPTION>
<OPTION NEXT—"#kaksi"»ticketC/OPTION»
<OPTION NEXT—" ft kolme "»recordC/OPTION»
COPTION NEXT="#nelja"»listenC/OPTION>

</INPUT>
</STEP>

<STEP NAME="yksi">
<PROMPT>

This is Customer service. Application is not supported.
</PROMPT>
<INPUT TYPE="NONE" NEXT-"#bye"/»

</STEP>

<STEP NAME—"kaksi"»
<PROMPT»

This is Ticket service. Application is not supported.
</PROMPT»
CINPUT TYPE="NONE" NEXT="#bye"/>

</STEP»

CSTEP NAME-"kolme"»
CPROMPT»

Please leave your message after the beep.
CAUDIO
SRC-"http://pc9.artsandminds.fi/VoxML/sounds/beep.wav"/>

</PROMPT»
CINPUT TYPE—"RECORD" TIMEOUT-'MOOOO"

NAME="theName" STORAGE-"FILE"
NEXT-"#bye" NEXTMETHOD-"GET"/»

C/STEP»

CSTEP NAME="nelja">
CPROMPT»

Message you left was as follows.
CAUDIO
SRC-"http://pc9.artsandminds.fi/VoxML/sounds/beep.wav"/» 
CAUDIO SRC=theName/>

С/PROMPT»

CINPUT TYPE="N0NE" NEXT-"#bye"/>
C/STEP»

CSTEP NAME="bye">
CPROMPT»
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Thanks for using this test application. Goodbye
</PROMPT>
CINPUT TYPE="NONE" NEXT="#exit"/>

</STEP>

</DIALOG>

VoxML on itse asiassa toiminut varsin pitkälle ALML-kielen esikuvana, joten ne 
muistuttavat paljon toisiaan. Esimerkkisovelluksesta voidaan tehdä seuraavia 
havaintoja:

• Uloimman tason rakenteet varsin samankaltaiset.
• DIALOG-ohjauskoodiin ei ole mahdollista antaa nimeä, eri dialogit kirjoitetaankin 

VoxML-kielessä eri tiedostoihin.
• Kielessä on ohjauskoodi HELP, joka on hyvin tarpeellinen.
• Vaihtoehtojen valinta valikosta vain puheentunnistuksella.
• Puhelun reitittäminen toiseen numeroon ei ole mahdollista.

VoxML-kielen etuna on se, että siihen voidaan upottaa ASP-koodia, joka mahdollistaa 
ajonaikaisen dynaamisen tietojen haun. Lisäksi VoxML mahdollistaa kehotteiden 
annon myös tekstinä. Edelleen VoxML:n INPUT-ohjauskoodien valikoima on hyvin 
rikas, eli on mahdollista määritellä tietotyyppejä, kuten esimerkiksi MONEY. Lopuksi 
VoxML-kielessä on myös enemmän kontrollirakenteita, kuten esimerkiksi SWITCH.

Kaikista näistä eduista ei kuitenkaan ole tässä käyttötarkoituksessa hyötyä, koska 
käyttäjän vasteita ei voi lukea näppäimistöltä, vaan ne tunnistetaan 
puheentunnistuksella, joka ei toimi riittävän luotettavasti.

Lisäksi tästäkin kielestä puuttuu puhelun edelleen reititys, joten palvelut on toteutettava 
esimerkiksi ASP-sivuina samassa www-palvelimessa.

6.2.3 ALML vs. VXML

Ei tietoa, VXML-kielen määrittely ei ollut tätä kirjoitettaessa valmis.

6.2.4 ALML vs. WML

Seuraavassa vähän luonnehdintaa siitä, miltä tämä sovellus näyttäisi WML-kielellä 
esitettynä:

<?xml version="l.0"?>
<!DOCTYPE WML PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/winl_l. 1. xml>
<wml>

<card id="lnit">
<P>
<do type="accept">

<go href="#top"/>
</do>
Tervetuloa sovellukseen !
</p>

</card>

<card id="top">
<!— valinnat—>

<card>

<card id="yksi">
<!— Asiakaspalvelu—>



61

</wml>

<card>

<card id="kaksi">
<!— Lippupalvelu—>

<card>

Tästä voidaan tehdä seuraavia havaintoja:

• Uloimmat rakenteet samanlaiset kuin ALML-kielessä tai VoxML-kielessä, 
vaikkakin eri nimisillä ohjauskoodeilla.

• WML-kieli vastaa muuten HTML-kieltä, joten suora vertailu ALML-kieleen ei 
onnistu.

ALML ja WML ovat itse asiassa toisiaan täydentäviä kieliä. WML on tarkoitettu 
pienellä näytöllä varustetun kapeakaistaisen yhteyden päässä olevan päätelaitteen 
esityskieleksi. Useat yksinkertaiset ääniautomatiikkasovellukset, joihin ALML on 
tarkoitettu, sopivat myös WML:lä tehtäviksi. Tämä koskee esimerkiksi erilaisia 
vikailmoituksia tai häiriötiedotteita, jotka olivat päätavoitteena ALML-kieltä 
suunniteltaessa. Toisaalta WML puhdaspiirteisenä XML:n perillisenä soveltuu 
sellaiseenkin käyttöön, johon ALML ei sovi. Tämä johtuu siitä, että ALML-kieli on 
täysin staattinen, eikä sillä tehty sovellus suorita mitään laskentaa tai tietokantahakua, 
vaan siirtyy pelkästään tilasta toiseen ja suorittaa askeleessa määrätyt toimenpiteet. 
WML-kielessä on sen sijaan mahdollisuus määritellä muuttujia tai suorittaa merkkijono- 
operaatioita.

6.2.5 Loppupäätelmät

Edellisen analyysin perusteella voidaan siis sanoa, että ALML-kieli täyttää täsmälleen 
sille asetetut vaatimukset, mutta ei yhtään enempää.

WML-kieli taasen täydentää ALML-kieltä. Osa ääniautomatiikkasovelluksista, 
esimerkiksi erilaiset lehtien tilaajapalvelut tai tietojen muutokset soveltuvat tehtäviksi 
kummallakin, koska käyttäjä voi joko sanella esimerkiksi osoitetietonsa muutokset 
ääniautomaattiin tai kirjoittaa ne WML-sovelluksen syöttökenttään.

Lähinnä ALML-kieltä muistuttavat VoxML ja ATML ovat rikkaampia ja 
ilmaisuvoimaltaan parempia, mutta tässä nimenomaisessa käyttötarkoituksessa 
hyödyttömiä, koska niistä puuttuu täysin puhelunhallinta. VoxML-kielen hankaluutena 
oli vielä se, että käyttäjän syötteet on mahdollista saada vain puheentunnistuksen avulla.

Mikäli VXML-standardista päästään sopimukseen, niin on aiheellista harkita ALML- 
kielen korvaamista VXML-kielellä, koska standardoidun kielen käyttö alentaa 
kustannuksia. (Esimerkiksi ääniautomatiikkasovellusten kehittäjien kouluttamisessa). 
Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että VXML-kielen ilmaisuvoima riittää 
ääniautomatiikkasovellusten rakentamiseen, tai että sitä voidaan helposti laajentaa 
tarvittavilla ohjauskoodeilla. (Tarkoittaa siis puhelun hallintaa, eli esimerkiksi 
ROUTETO-ohjauskoodia.)
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Keskeisintä antia tässä työssä oli oikeastaan se, että osoitettiin todella mahdolliseksi 
luoda kuvauskieli, jolla voidaan kuvata ainakin yksinkertaiset 
ääniautomatiikkasovellukset. Lisäksi luotiin myös sovellusohjelmisto, joka ymmärsi 
tätä kuvauskieltä ja osasi edelleen kääntää kuvauskielen ohjauskoodit linjapalvelimen 
ymmärtämiksi numeerisiksi komennoiksi ja vasteiksi.

Tämä työ on luonteeltaan oikeastaan vasta toteutettavuustutkimus, ja siten tiukasti 
rajattu, joten kielen rakenteeseen ja ilmaisuvoimaan jäi varsin paljon puutteita 
käytännöllisempiä sovelluksia ajatellen. Käytännönläheisempiä sovelluksia tehdessä eli 
toisin sanoen demoillessa ovat ilmeisiksi tulleet seuraavassa luvussa olevat 
kehitystarpeet.
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6.3 Kehitystarpeet

Mikäli tässä työssä asetettuja varsin tiukkoja rajauksia höllennetään, eli tähdätään 
käytännössä yleisiin hieman monimutkaisempiin sovelluksiin, tulee varsin nopeasti 
vastaan tilanne, jossa poikkeustilanteen oletuskäsittely ei riitä, vaan sovelluksen 
ohjelmoijalle on taijottava tilaisuus määritellä ääniautomatiikkasovelluksen 
käyttäytyminen erilaisissa poikkeus- tai virhetilanteissa.

Käytännöllisissä sovelluksissa tarvitaan myös rikkaammat kontrollirakenteet ja erilaisia 
laskuri-ja aikafunktioita. Laskurifunktioiden tarve johtuu siitä, että jos sovelluskehittäjä 
ohjelmoi käyttäjän virhetilanteen käsittelyn, esimerkiksi väärän näppäimen 
painalluksen, niin tarvitaan useissa sovelluksissa eritasoinen avuste riippuen siitä, 
monettako kertaa käyttäjä tekee saman virheen.

Aikafunktioilla on useitakin käyttötarkoituksia, mutta eräs usein esiin tulleista on se, 
että sovelluksen on toimittava eri tavalla virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella. Virka- 
aikana soittajat ohjataan yleensä johonkin palveluun, virka-ajan ulkopuolella 
jonoautomaattiin, joka käytännössä yleensä vain tallentaa haluttaessa puheviestin.

Poikkeustilanteiden käsittelyyn lienee lisättävä vielä sekin, että häiriötilanteessa puhelua 
ei tarvitsisi aina välttämättä katkaista, jos sovelluskehittäjä ohjelmoi soveliaan 
käsittelyrutiinin, joten tähän on luotava mahdollisuus.

Edellä esitetystä johtuen esimerkiksi tavallinen valikko alkaa muodostua jo paljon 
monimutkaisemmaksi, kuin yksinkertainen INPUT-ohjauskoodi pystyy käsittelemään, 
joten on syytä luoda joitakin yleisempiä olioita, esimerkiksi MENU, jolla on tietty 
oletuskäyttäytyminen, mutta jota ohjelmoija voi muuttaa halutessaan käsitellä itse 
esimerkiksi virhetilanteet. Nämä oliot vastaisivat oikeastaa olio-ohjelmointikielten 
luokkia tai funktioita.

Lisäksi on varsin todennäköistä, että ALML-kieleen on lisättävä ainakin osa niistä 
piirteistä, jotka ovat ATML- ja VoxML-kielissä. Tämä tarkoittaa lähinnä mahdollisuutta 
suorittaa cgi-bin-ohjelmia ja tietokantahakuja esimerkiksi ASP-sivujen avulla, koska 
eräs suunnitteluvaiheessa esiin tullut käyttötarkoitus oli erilaisten häiriötiedotteiden 
antaminen käyttäjän postinumeron tai muun sellaisen perusteella. (Tässä esimerkkinä 
lehdenjakajan työkalu: soittamalla palvelunumeroon ja näppäilemällä jakelualueen 
koodinumeron lehdenjakaja saa tietoonsa kuljetuksen lähtöajan ja arvioidun saapumisen 
jakelualueelle.)
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7. YHTEENVETO

Tässä työssä tutkittiin mahdollisuutta rakentaa ainakin yksinkertaisia 
ääniautomatiikkasovelluksia helposti ja nopeasti. Ongelma oli rajattu siten, että 
ratkaisun tuli toimia tavanomaisilla vakiopalvelimilla ja ratkaisu oli suoritettava 
käyttäen yleisesti saatavilla olevia kehitystyökaluja.

Ratkaisun käyttöympäristössä oli lähiverkko, jossa oli sovelluspalvelin ja linjapalvelin 
sekä mahdollisesti muita palvelimia. Linjapalvelin oli yhteydessä sovelluspalvelimeen 
TCPAP-yhteyden kautta. Linjapalvelimen komennot ja vasteet olivat ”[”-ja ”]”- 
merkkien väliin suljettuja numerojonoja, jotka ilmaisivat komennon tai vasteen sekä 
mahdolliset parametrit..

Ongelma ratkaistiin kehittämällä korkean tason kuvauskieli Audio Lite Markup 
Language (ALML), jolla itse ääniautomatiikkasovelluksen rakenne kuvataan, sekä 
sovelluspalvelinohjelmisto IVRServer, joka tulkitsee ja kääntää ALML-sovelluksen 
linjapalvelimen ymmärtämiksi komennoiksi ja suorittaa varsinaisen 
ääniautomatiikkapalvelun antamalla näitä komentoja linjapalvelimelle.

ALML-kielelle asetettavat vaatimukset johdettiin osin teoreettisista perusteista ja osin 
toiminnallisista syistä tai käytännön laiteympäristön asettamista rajoituksista. 
Teoreettisina perusteina olivat riittävän korkea abstraktiotaso, yksinkertainen ja helppo 
oppia, helppo laajennettavuus, riittävän ilmaisuvoimainen kaikkiin tavanomaisiin 
sovelluksiin sekä helppo muuttaa, mikäli syntyy jokin yleinen standardi.

Ääniautomatiikkasovellukset todettiin useimmiten määriteltävän äärellisinä tilakoneina, 
jollaista analysoimalla saatiin seuraavat toiminnalliset vaatimukset:

• Kontrollivuo: Tarvitaan menetelmä seuraavan tilan määrittelemiseksi.
• Kontrollivuo: Ehdollinen haarautuminen valintatilanteessa.
• Tilan sisällä käyttäjän syötteen vastaanotto näppäimistöltä.
• Käyttäjän puheviestin tallennus
• Kehotteen antaminen käyttäjälle

Laiteympäristön rajoitukset aiheuttivat vielä seuraavat vaatimukset:

• Tilan sisällä kehote käyttäjälle, käytännössä äänitiedostoja soittamalla.
• Rajoitetusti mahdollisuus määrätä sovelluksen äänitiedostojen sijoittelusta.

Edellä olevat vaatimukset mielessä pitäen määriteltiin ALML-kieli siten, että se koostuu 
HTML-kielen tapaisista helposti opittavista ohjauskoodeista ja kontrollirakenteista.

Seuraavaksi rakennettiin tulkki ja kääntäjä. Tulkki kuvaa ALML-kielen loogiseksi 
rakenteeksi, joka kuvaa tarkasti sovelluksen muodostavaa tilakonetta. Tämä looginen 
rakenne koostuu toisiinsa viittaavista olioista täsmälleen samalla tavalla, kuin 
tilakoneen määrittelevä graafi koostuu toisiinsa viittaavista palloista. Seuraavassa 
vaiheessa kääntäjä luo tästä uuden loogisen rakenteen, joka koostuu edelleen toisiinsa 
viittaavista olioista, mutta nyt hierarkian alimman tason oliot ovat suoraan 
linjapalvelimen ymmärtämiä numeerisia komentoja.
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Testausvaiheen jälkeen todettiin IVRServer-sovelluksen toimivan ja analysoitiin nyt 
määritellyn kielen suhdetta muihin vastaaviin kehitteillä oleviin kieliin, joina olivat 
ATML, VoxML ja WML, jotta saataisiin selville, mitä tässä varsinaisesti on saatu 
aikaan. Nyt kehitetty kieli todettiin käyttötarkoitukseensa juuri ja juuri soveliaaksi. 
ATML ja VoxML todettiin ilmaisuvoimaltaan muuten rikkaammiksi, mutta 
soveltumattomiksi juuri tähän nimenomaiseen tarkoitukseen, koska niistä puuttui 
puhelun hallinta täysin. WML-kielen todettiin täydentävän ALML-kieltä, koska osa 
ääniautomatiikkasovelluksia on sellaisia, että ne tullevat toteutetuksi kummallakin 
kielellä.

Mikäli VXML-kielestä joskus tulee standardi, suositeltiin tutkimista, onko siihen 
mahdollista siirtyä.

Jatkokehitystarpeet todettiin suuriksi. Tämä työ on luonteeltaan oikeastaan vasta 
toteutettavuustutkimus, ja käytännöllisempiin ääniautomatiikkasovelluksiin siirryttäessä 
todettiin tarvittavan monia vielä puuttuvia piirteitä. Näistä tärkeimpinä tulivat esiin 
poikkeustilanteiden käsittely, rikkaammat kontrollirakenteet, toiminnalliset oliot 
(esimerkiksi valmis valikko-olio, jolla on jo tietty oletuskäyttäytyminen) mahdollisuus 
suorittaa tietokantahakuja ja laskentaa sekä erilaiset aika- ja laskurifunktiot.

Tämän työn keskeisimmäksi anniksi jäi se, että on todellakin mahdollista luoda hyvin 
suppea, mutta riittävän ilmaisuvoimainen kieli yksinkertaisten
ääniautomatiikkasovellusten kuvaamiseksi. Edelliseen liittyen on yhtä keskeistä myös 
se, että on mahdollista kohtuullisella vaivalla rakentaa ALML-kieltä tulkitseva 
ohjelmisto, joka edelleen huolehtii komennoista linjapalvelimella.
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