تبدیل گفتار به نوشتار چه فایده ای دارد؟
با توجه به اینکه امروزه ،عصر ،عصر دیجیتال و ارتباطات است ،در دیجیتال ،ارتباط و انتقال اطالعات سریعتر و بیشتر صورت میگیرد.
یکی از شیوههای انتقال اطالعات که سریعتر و کم حجمتر است ،شیوه متنی است و تبدیل صوت به متن موردتوجه قرار گرفته است.

پیاده سازی صوت به متن یا همان تبدیل صوت به متن مزیتهای زیر را داراست:
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- ۳تبدیل شدن فایل صوتی به کتاب یا جزوه و قابل انتشار شدن در روزنامهها و سایر نشریههای مبتنی بر متن
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- ۵مکتوب شدن مصاحبه
هم اکنون« تایپ » ۴۴پیاده سازی صوت را به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،عربی و ترکی را انجام میدهد.
در کنار خدمات پیاده سازی صوت ،خدمات ترجمه از فایل صوتی را هم دارا هستیم ،هم اکنون میتوانید« ترجمه صوت انگلیسی به
فارسی »و« ترجمه صوتی عربی به فارسی »را سفارش دهید.
اگر شما توانایی پیاده سازی صوت را ندارید یا سرعت تایپ شما کم است و عجله دارید ،تایپ  ۴۴با رعایت کامل محرمانگی اطالعات،
کیفیت و سرعت مناسب تحویل ،آماده پذیرش انواع مختلف سفارشها ،اعم از سفارشهای کلّی و جزئی میباشد.
تبدیل گفتار به نوشتار برای برخی افراد همانند نقش یک تسهیلگر را دارد چون که معموالً نوشتن بیشتر از شنیدن نیاز به زمان و
تمرکز دارد .فرض کنید در کالس درس هستید و الزم است گفتههای معلم یا استاد را برای استفادههای بعدی داشته باشید ،میتوانید
آنها را بنویسید .اما مسئلهای که وجود دارد این است که وقتی گفتههای کسی را مینویسید امکان تمرکز و با دقت گوش کردن به او

کاهش مییابد .شما مجبورید دائم بین شنیدن و نوشتن سوئیچ کنید .در این حالت احتماالً متوجه نخواهید شد استاد چه میگوید و به
جای اینکه درکالس همه چیز را بیاموزید نیازمند مرور دوباره هستید؛ وقتی که دیگر استاد حضور ندارد تا به سؤاالتتان جواب دهد و در
واقع به نوعی از بازدهی زمان و انرژی کاسته میشود .حال اگر امکان ضبط گفتههای استاد را داشته باشید و نیازی به نوشتن نباشد آیا با
دقت و تمرکز بیشتری به او گوش نمیکنید؟ آیا کمک نمی کند که ابهامات خود را در مورد مطلب همان موقع در کالس و با سؤال از
استاد رفع کنید؟
همین شرایط زمانی که در یک همایش ،کنفرانس ،سخنرانی و … شرکت میکنید نیز وجود دارد .اگر سخنران و مدیر همایش اجازه
میدهد که صحبتها را ضبط کنید شما میتوانید به راحتی و با خیال آسوده به گفتهها گوش دهید .یا شما نه یک شنونده در یک
کنفرانس بلکه یکی از سخنرانان آن هستید و باید گفتههای خود را بصورت متن به مرکز برگزاری کنفرانس تحویل دهید .یا ممکن است
گزارشگر یا خبرنگاری هستید که در لحظه به سوژهی مهمی برخورد میکنید و سریعترین راه برای ثبت اطالعات مربوط به آن استفاده
از دستگاه ضبط صدا و ضبط در آن است.
حال مدتی میگذرد و شما نیاز به استفاده از مطالبی که به صورت فایل صوتی ذخیره کردهاید دارید؛ میشود به فایل صوتی گوش داد و
دوباره مطالب را به یاد آورد؛ اما گوش کردن به یک فایل صوتی بدون وجود تجهیزات موردنیاز مثل یک پخشکننده فایلهای صوتی
امکانپذیر نیست .این باعث محدودیت در استفاده از مطالب میشود؛ مثالً تا زمانی که آن دستگاه را نداشته باشید نمیتوانید به مطالب
دسترسی داشته باشید؛ در هر جایی و با هر میزان صدایی نمیتوانید از دستگاه استفاده کنید .از طرفی گوش کردن از طریق هدفون به
گوش آسیبهای جدی میرساند و در طوالنی مدت بر شنوایی تاثیرات شاید جبرانناپذیر بگذارد .شاید بگویید“ :خب پس بهتر بود از اول
مینوشتیم ”.اما همانطور که اشاره شد نوشتن همزمان با گوش دادن تمرکز شما را کاهش میدهد و مانع درک لذتبخش و بادقت از
مطلب میگردد؛ چون بهترین حالت برای مغز انجام یک کار در لحظه است.
اما برای استفاده از مطالب صوت های ضبط شده بدون نیاز به تجهیزات ،راه دیگری وجود دارد .یعنی اینکه تبدیل فایل صوتی به متن را
انجام دهید و فایل های خود را به نوشته تبدیل کنید .یعنی فایل صوتی را روی کاغذ پیادهسازی کنید .میدانیم این کار بسیار وقتگیر
است و شاید بگویید این کا ر زمان بیشتری از نوشتن همزمان با شنیدن در کالس و همایش نیاز دارد .این درست است .اما الزم نیست
حتماً خود شما این کار را انجام دهید .ما می توانیم انجام این کار را به عهده بگیریم .از طرفی ممکن است نیاز داشته باشید در نهایت
دستنویسهای خود را به صورت تایپ شده داشته باشید یا به جایی ارائه دهید .مانند همان سخنران که باید متن سخنرانی خود را به
دبیر همایش ارسال نماید؛ یا خبرنگاری که متن گزارشش را باید به سردبیر روزنامه یا خبرگزاری ارائه دهد.
ما بدون استفاده از نرمافزار کار تبدیل صوت به متن را انجام میدهیم .یعنی خودمان به فایل گوش داده و کلمه به کلمه آن را تایپ
میکنیم .این باعث میشود خطای نرم افزار که ممکن است کلمات یا جمالت را درست تشخیص ندهد اتفاق نیفتد .تبدیل صوت به متن
از اصلیترین خدمات ما می باشد .با ما در ارتباط باشید؛ فایل خود را ارسال نمایید؛ ما زمان مورد نیاز را تخمین زده و به اطالع شما
میرسانیم و بعد از رسیدن به توافق ،کار را شروع میکنیم.
هرچه سریعتر با ما تماس بگیرید .بگذارید در صرفهجویی در زمان و افزایش بهرهوری شما یاریتان کنیم!

