توسعه ارتباطات رايانهای آبانگان

عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری )(IVR
اٍلیي عیغتن َّؽوٌذ فارعی در ایزاى
تا ّوکاری ػقز گَیؼ پزداس  -داًؾگاُ فٌؼتی ؽزیف

سهغتاى 9831

عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری)(IVR
اهزٍسُ اکثز عیغتن ّای خَدکار تلفٌی در داخل ٍ خارج اس کؾَر ػوذتاً هثتٌی تز اعتفادُ اس کلیذّای تلفي خْت تیاى
درخَاعت هیتاؽٌذ .اعتفادُ اس کلیذّای تلفي (رٍػ  ) Touch Toneدر اغلة ایي کارتزدّا ًیاسهٌذ اعتفادُ اس تلفيّای
هثتٌی تز ت ي ٍ پخؼ یک پیام راٌّوایی تزای کارتز خْت اختقاؿ یک ؽوارُ تِ ّز کذام اس اػوال لاتل اًدام در عیغتن
هیتاؽذ .ایي هَضَع کارتزدّای عیغتنّای خَدکار تلفٌی را هحذٍد هیکٌذ ٍ در اغلة هَالغ ًیش تزای کارتز (هؾتزی)
چٌذاى خَؽایٌذ ًیغت.
عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری ،عاهاًِای َّؽوٌذ تا ّذف طزاحی ٍ پیادُعاسی عیغتوی گَیا تا لاتلیتّای هزعَم ٍ رایح
کِ لاتلیت گفتاری ًوَدى ًیش تِ ػٌَاى یک هشیت هٌحقز تِ فزد تِ آى افشٍدُ هیؽَد ،هذ ًظز هیتاؽذ .ػالٍُ تز ایي تا
تَخِ تِ ایٌکِ در تیاى پاعخ عاهاًِ تِ کارتز ،ػالٍُ تز خوالت اس لثل ضثط ؽذُ ،اس عیغتن "تثذیل خَدکار هتي تِ
گفتار" ًیش اعتفادُ هی ؽَد ،اًؼطاف سیادی تِ عاهاًِ خْت ایداد پاعخّای هتٌَع ٍ یا تیاى اطالػات هختلف دادُ هیؽَد.
عیغتنّای تلفٌی  ،IVRایي اهکاى را فزاّن هیآٍرًذ کِ کارتزاى ًْایی ٍ هؾتزیاى تتَاًٌذ تِ صَرت هغتقین ٍ تا

کوتزیي داًؼ کاهپیَتزی اس طزیك تلفيّای هؼوَلی تِ عیغتنّای پاعخگَی تلفٌی عاسهاى هتقل ؽذُ ٍ اطالػات ٍ
خذهات هَرد ًیاس خَد را تِ ٍاعطِ گفتار تیاى کٌٌذ.
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هشایای عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری
هشایای اعتفادُ اس ایي عیغتن تلفٌی تزای عاسهاىّا تز ّوگاى آؽکار اعت .دعتزعی اس راُ دٍر ٍ ػذم هزاجؼِ
حضَری 42×7 ،تَدىّ ،شیٌِ پاییي ،افشایؼ رضایتهٌذی هؾتزیاى ٍ کارتزی آعاى اس هْوتزیي هشایای آى هی-
تاؽذ .اها اعتفادُ اس قاتلیت گفتاری در ایي عیغتن تِ ػٌَاى یک هشیت رقاتتی ّن تزای هؾتزیاى ٍ ّن تزای
عاسهاىّا دارای هشیتّای هختلفی اعت کِ تزخی اس آًْا ػثارتٌذ اس:


تکارگیزی فٌاٍریّای خذیذ ارتثاطی ٍ اطالعرعاًی هذرى در تحمك اّذاف رٍاتظ ػوَهی الکتزًٍیک



تحمك عاسهاى الکتزًٍیک ( ٍ )Electronic Organizationدٍلت الکتزًٍیک ()Electronic Government



ارائِ عزٍیظ ٍ خذهات تْتز تِ ارتاب رخَع در کَتاُتزیي سهاى هوکي



اهکاى ارتثاط راحتتز،عزیغتز ٍ دٍعزفِ تواطگیزًذگاى تا عاسهاى ٍ عیغتنّای اطالعرعاًی



تغزیغ ارتثاط هؾتزیاى تا عیغتن تلفي گَیای گفتاری تا حذف یا کن کزدى هٌَّا ٍ راٌّواییّا



تغْیل ارتثاط کارتزاى تا عیغتن تِ ٍیضُ افزاد هغي ٍ دارای هؼلَلیت



کاّؼ ّشیٌِّا ٍ کن کزدى سهاى ارتثاط کارتزاى تا عیغتن



افشایؼ کارآیی ٍ عَْلت اعتفادُ اس عیغتنّای تلفٌی



حذف ٍاتغتگی عیغتن فؼلی تِ قاتلیت تي



حذف خغای هٌاتغ اًغاًی



کوک تِ اهٌیت عیغتن (ٍرٍد رهش ٍ ؽوارُّای خاؿ تا دکوِّای تلفي تِ ػلت حافظِدار تَدى گَؽیّا تاػث

تالی هاًذى اطالػات در آى گَؽی هیؽَد ،تِ ػالٍُ هیتَاى اس قاتلیت تؾخیص َّیت فزد اس رٍی صذا ًیش اهٌیت را
تاالتز تزد).


تَخِ تِ عطح درک ٍ ًیاس هخاعة



دعتزعی اس راُ دٍر ٍ ػذم هزاخؼِ (خذهات الکتزًٍیک)
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عزػت تاالی اًتمال هکالوات



کاّؼ سهاى اًتظار تزای ارتثاط تا تخؼ هزتَطِ یا فزد هَرد ًظز در عاسهاى



اثزتخؾی عیغتن تز رٍی هؾتزیاى تا تَخِ تِ خذیذ ٍ جذاب تَدى تکٌَلَصی



ارتقاء عغح رضایتوٌذی هؾتزیاى ٍ تکزین ارتاب رخَع

ارائِ عزٍیظ ٍ خذهات تْتز تِ ارتاب رجَع در کَتاُتزیي سهاى هوکي
تحقق اّذاف رٍاتظ ػوَهی الکتزًٍیک
ارتقاء عغح رضایتوٌذی هؾتزیاى ٍ تکزین ارتاب رجَع
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قاتلیتّا ٍ هؾخصات عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری
عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری دارای ٍیضگیّا ٍ لاتلیتّای هٌحقز تِ فزدی اعت کِ هْوتزیي آًْا ػثارتٌذ اس:


تؾخیـ اػذاد ٍ فزاهیي فَتی اس پؾت خط تلفي



دلت تؾخیـ تغیار تاال (تاالی )%89



هماٍم در تزاتز ًَیش ٍ ؽزایط هحیطی هختلف



هغتمل اس گَیٌذُ



پاعخ عزیغ ٍ ًیاس هحاعثاتی پاییي



لاتلیت اختقافی کزدى آعاى ٍ عزیغ تزای کارتزدّای خاؿ



لاتلیت تزًاهِریشی ٍ فذاگذاری



لاتلیت اتقال آعاى تِ ًزمافشارّای دیگز



هٌؾی خَدکار تلفٌی هثتٌی تز گفتار



اپزاتَر خَدکار خْت هتقل ًوَدى تلفيّا تا گفتي ًام فزد یا لغوت



هٌؾی خَدکار خْت تیاى اطالػات تزاعاط تماضای تواط گیزًذُ



عیغتن فٌذٍق فَتی ()Voice Box



عیغتن ضثط هکالوات



ثثت ؽوارُ تواط گیزًذگاى ٍ گشارػ تواطّا



دریافت ٍ ارعال  SMSتِ فَرت خَدکار



عیغتن رسرٍ ٍلت



عیغتن ثثت عفارؽات ٍ پیگیزی



لاتلیت گشارػگیزی اس رٍی عایت (گشارؽات آًالیي)



عاهاًِّای اطالعرعاًی تلفٌی (اطالػات عاسهاًی ،اخثار ،آهَسؽی ،پشؽکی ٍ )...



عاهاًِّای ارتثاط تا هؾتزی ٍ CRM



رسرٍاعیَى تلفٌی (ّتل ،تلیت َّاپیوا ،لطار ٍ اتَتَط ،تلیت عیٌوا)



عاهاًِّ-ای تلفي تاًک



عاهاًِّای پشؽکی ،درهاًی ٍ تْذاؽت



عاهاًِّای عزگزهی ٍ تفزیحی (هغاتمات ،خؾٌَارُّا ٍ )...
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رٍػّای راُاًذاسی عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری
در حالت کلی تؾخیـ گفتار کار پیچیذُ ٍ هؾکلی اعت ٍ اعتفادُ اس آى در عیغتنّای تلفٌی دارای پیچیذگی تیؾتزی
اعت ،چزا کِ:


عیغتن تایذ هغتقل اس صذای گَیٌذُ تاؽذ چَى اس پؾت خط تلفي گَیٌذُ هؾخـ ًیغت.



تٌَع گَیٌذُّا ٍ فذای آًْا تغیار تاالعت (خَاى ،پیز ،سى ،هزد ،لْدِ ٍ .)...



گَیٌذُّا ػوذتاً تِ فَرت هحاٍرُای فحثت هیکٌٌذ.



کیفیت عیگٌال پاییي اعت (تِ گًَِای کِ گاّی اًغاى ّن لادر تِ تؾخیـ درعت کلوات تیاى ؽذُ ًیغت)

هزاحل کلی ایداد عاهاًِ تلفي گَیا هثتٌی تز گفتار تِ فَرت سیز هی تاؽذ:
-1

طزاحی عاهاًِ هتٌاعة تا ٍیضگیّای هَرد ًظز کارفزها ٍ پزٍتکلّای ارتثاط تا عایز اخشا (اس خولِ Delivery

)Channel Manager System
-2

پیادُعاسی ًزمافشاری ٍ عختافشاری عاهاًِ هَرد ًظز تِ فَرت ( Touch-Toneکالعیک)

-3

طزاحی ٍ پیادُعاسی عاهاًِ تلفي گَیا هثتٌی تز گفتار

در پیادُ عاسی عاهاًِ تا لاتلیت گفتاری دٍ رٍػ کلی سیز ٍخَد دارد:
-1

تؾخیص کلوات گغغتِ :اس کارتز یک عَال پزعیذُ ؽَد ٍ اس ٍی خَاعتِ ؽَد کِ در خَاب فقظ کلوِ یا

ػثارت هؾخص (تذٍى ّیچگًَِ کلوات اضافِ) را پاعخ دّذ .هثالًَ :ع حغاب ؽوا چیغت؟ خَاب" :کَتاُ هذت"
("حغاب هي کَتاُ هذت اعت" لاتل لثَل ًیغت)
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تؾخیص دیالَگ  :تِ کارتز آسادی ػول دادُ ؽَد تا تا عیغتن تلفٌی هاًٌذ یک اًغاى رفتار کٌذ ٍ درخَاعت خَد

را تِ فَرت جولِ یا ػثارات هَرد ًظز را تِ ستاى عثیؼی تیاى ًوایذ .هثالًَ :ع حغاب ؽوا چیغت؟ خَاب" :کَتاُ
هذت" ،یا "حغاب هي کَتاُ هذت اعت" ،یا "حغاتن کَتاُ هذتِ".
در حالت اٍل عیغتن فمط ًیاس تِ یک ٍاحذ "تؾخیـ گفتار" دارد کِ فذای کارتز را دریافت ٍ درخَاعت هؼادل آى را تِ
تخؼ ّای دیگز تلفي گَیا هٌتمل ًوایذ .تذیْی اعت کِ پیادُ کزدى ایي حالت عادُ ٍ عزیغ اعت ،اها کارتزاى در ػول ًیاس
تِ حالت دٍم دارًذ کِ در آى اًؼطاف تاالیی تزای پذیزػ درخَاعتّای هختلف ٍخَد دارد ٍ کارتز چٌذاى هحذٍد ًویؽَد.
آًچِ در ایي پیؾٌْاد تِ ػٌَاى راُحل هذًظز اعتّ ،واى حالت دٍم (دیالَگ) اعت کِ ػالٍُ تز ٍاحذ "تؾخیص
گفتار" دارای تخؼّای دیگزی هاًٌذ "درک گفتار" ٍ "تَلیذ پاعخ" ًیش اعت.
تا اعتفادُ اس عیغتن دیالَگ ،تلفي گَیای ایذُآل هثتٌی تز گفتار هیتَاًذ ؽاهل لاتلیتّای سیز تاؽذ:


تیاى درخَاعتّای هختلف تِ فَرت هحاٍرُ گفتاری ٍ در لالة خوالت ٍ ػثارات دلخَاُ کارتز.



ػذم ًیاس تِ عا ختار درختی ٍ لاتلیت درخَاعت چٌذ هزحلِ اس درخت در یک خولِ .هثال" :هیخَاّن فَرت

حغاب رٍ تِ ّویي ؽوارُ فاکظ کٌیذ" کِ هؼادل هغیزی هؾاتِ تا  3→4→1در عاختار درختٍارُ اعت.


اعتفادُ اس فذای کارتز تِ ػٌَاى یک هؼیار تؾخیـ َّیت.



اعتفادُ اس کلوِ ػثَر غیز ػذدی (در عیغتنّای خاؿ هاًٌذ تلفي تاًک)



تیاى درخَاعت تِ ستاى فارعی ٍ عایز ستاىّا (هاًٌذ اًگلیغی)
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ؽزایظ فٌی عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری
تِ هٌظَر پیادُعاسی عیغتن هالحظات سیز هذ ًظز هیتاؽٌذ:


هقیاط پذیزی ( ٍ )Scalabilityتجویغ پذیزی (ً )Integrationزم افشار

عاهاًِ تلفي گَیای گفتاری تذیي فَرت طزاحی هیؽَد کِ رٍی عزٍر یک کارت ارتثاط تلفٌی  Dialogicتا تؼذاد کاًال
هتٌاعة تا تَاى پزداسػ عزٍر ًقة ؽذُ ٍ ًزمافشار ًیش تز حغة تؼذاد کاًالّا اخزا هیؽَد .ایي طزاحی تِ راحتی لاتلیت
همیاطپذیزی را تِ عاهاًِ هیدّذ ،تِ گًَِای کِ حتی تذٍى ًیاس تِ هدزی ،کارفزها هیتَاًذ تا ًقة تؼذاد عزٍرّای تیؾتز
آى را گغتزػ دّذ .تِ ػالٍُ ،عاهاًِ تِ فَرت هاصٍالر ٍ تز اعاط پزٍتکل ّای ٍاحذ ٍ ّواٌّگ تا عایز اخشا طزاحی گزدیذُ
تا تتَاًذ تا عایز ًزمافشارّا ّواٌّگ تاؽذ.


هیشاى اعتقالل ًزمافشار

طزاحی ًزمافشار عاهاًِ تِ فَرت چٌذ عطحی اًدام ؽذُ ٍ تز رٍی عختافشارّای هختلف لاتل ًقة هیتاؽذّ .وچٌیي ایي
عاهاًِ تحت ٍیٌذٍس تَدُ ٍ در فَرت ًیاس لاتل پیادُعاسی تحت ٍب ًیش هیتاؽذ.


ضزٍرت اعتفادُ اس ًزمافشارّای ًیاسهٌذ لیغاًظ ()License

کلیِ تخؼّای ًزم افشاری عاهاًِ تَعط هدزی تَعؼِ دادُ ؽذُ ٍ ًیاسی تِ لیغاًظ دیگز ًزمافشارّا در ایي تخؼ ًیغت.
(ًزمافشار هزتَطِ تا لیغاًظ ؽزکت ارائِ هیگزدد).


هؾخصات حذاقل اهکاًات عختافشار ٍ هخاتزاتی هَرد ًیاس

اس آًداییکِ فزك ؽذُ کِ یک خط ٍ E1رٍدی را تاهیي هیکٌذ ،اس  Rack Serverخْت پزداسػ ٍ پاعخگَیی تِ ًیاس
هؾتزیاى اعتفادُ هیؽَد .ػالٍُ تز عزٍر ،اس تَردّای ارتثاطی  Dialogicتِ هٌظَر دریافت عیگٌال تلفٌی ٍ اًتمال تِ
کاهپیَتز اعتفادُ هی ؽَد .ػلت اعتفادُ اس ایي تزدّا ،پایذاری تاال در کارتزدّای هْن هاًٌذ تلفي گَیا ،راٌّوای گَیا ٍ
کیفیت عیگٌال تْتز در همایغِ تا عایز عختافشارّای هؾاتِ اعت .در فَرتی کِ عاهاًِ تلفي گَیا تِ فَرت گفتاری تاؽذ،
ًیاس تِ پزداسػ تیؾتزی ٍخَد دارد ،لذا تَردّای  Dialogicتا تؼذاد خطَط کوتز (تِ ػٌَاى هثال رٍی یک عزٍر Quad
 2.2 GHzهیتَاى یک تَرد تا  9کاًال خْت پاعخگَیی ّوشهاى اعتفادُ کزد) ًیاس اعت .در فَرت اعتفادُ اس تلفي گَیا
تِ فَرت کالعیک ،هیتَاى اس تَردّای  12یا  24کاًالِ اعتفادُ کزد.
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اس ًظز هخاتزاتی ًیش فزك ؽذُ اعت کِ عیگٌال آًالَگ اعت .تذیْی اعت کِ در فَرت ًیاس هیتَاى تغییزات هزتثط را
ایداد ًوَد.


هؾخصات عختافشارّا

عختافشارّای ًْایی ؽاهل کاهپیَتزّای عزٍر ٍ تَردّای ارتثاطی  Dialogicاعت .تَاى پزداسؽی عزٍرّا ٍ تؼذاد تَردّا
(ٍ تؼذاد کاًال ّای ّز کذام) هتٌاعة تا تقوین کارفزها هثٌی تز گفتاری تَدى یا ًثَدى عاهاًِ تلفي گَیا اعت .کارتّای
 Dialogicهزتَطِ دارای تَاًوٌذیّای پزداسػ عیگٌال ،فکظ ٍ دادُ خَاّذ تَد.


هؾخصات ًزمافشارّا

ًزمافشارّای تحَیلی تِ عاسهاى ّا ؽاهل ًغخِ لاتل ًقة ٍ اخزا ٍ اتشارّای هذیزیتی هزتثط هاًٌذ تغییز (حذف ٍ اضافِ)
تخؼّایی اس اخشای عاهاًِ اعت.


ایي عیغتن اس سهاى ًقة دارای یکغال گاراًتی ٍ پؾتیثاًی هی تاؽذ.



در سهاى تحَیل عیغتن کلیِ آهَسػّای هزتَط تِ عاهاًِ تِ راّثزاى عیغتن دادُ هیؽَد .آهَسػّا تِ گًَِای

اعت کِ راّثز تتَاًذ تذٍى ًیاس تِ ؽزکت ،کار ًقة (هدذد) ،تغییز ٍ رفغ ایزادات اٍلیِ عاهاًِ را اًدام دّذ.

هٌاعة تزای اًَاع عاسهاىّا  -ادارات  -هؤعغات ٍ هزاکش آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
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