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1. Bevezetés

A hatékony beszédminősítési módszerek szükségessége egyre fontosabbá vá
lik a rohamosan szaporodó beszédkódolási rendszerek fejlesztése és alkalmazása 
céljából (BME-HEI). A számos módszer közül egy eredményes és gyors szub
jektív minősítési módszert, az MNRU-t alkalmazó páros összehasonlításos mód
szert mutatjuk be, annak egy hatékony megvalósításával, a Tanszéken kifejlesz
tett Qualiphon rendszerrel. Az objektív módszerek közül a spektrum burkoló tor
zítási mértékek egy csoportját ismertetjük. A szubjektív és objektív vizsgálatokat 
elvégeztük egy egyre népszerűbbé váló, nemrég kifejlesztett beszédkódolón, a 
CELP (Code Exited Linear Prediction) kódoló 3200 bit/s-os és 4800 bit/s-os 
változatain. Az eredményeink alapján megkérdőjelezzük a széleskörben elfoga
dott kepsztrális torzítási mérték önmagában való eredményes alkalmazását torzí
tási mértékként, rámutatunk annak elégtelen voltára és javaslatot adunk az ob
jektív beszédminőség kétparaméteres jellemzésére.

2. Szubjektív beszédminősítés

A szubjektív beszédminősítő módszerek olyan szabványosított eljárásokat 
használnak, melyek során a torzított beszédet emberi ítéletek alapján minősítik. 
A módszerek között két alapvető megközelítés figyelhető meg. Az egyik típus a 
beszédminőséget egyetlen számmal próbálja jellemezni, a másik megközelítés 
egy sokparaméteres jellemzését adja a beszédnek. Az előbbi előnye, hogy segít
ségével a kommunikációs rendszerek könnyen összehasonlíthatóak, de természe
tesen ezen módszerek nem adják a beszédminőség olyan pontos jellemzését, 
mint a sokparaméteres módszerek.

A beszédminőség meghatározására szolgáló módszerek között az egyik legel
terjedtebb a Mean Opinion Score (MOS) (Kitawaki et al. 1984). Ez a módszer a 
beszédminőséget egy ötfokozatú skálával jellemzi (kiváló, jó, elfogadható, gyen
ge, rossz), mely nagyszámú hallgató ítéletének átlagaként alakul ki. A MOS egy 
nagyon jó és széleskörben elfogadott szubjektív beszédminősítési módszer, de 
jelentős hátrányai is vannak: nagyon időigényes, nehézkes és drága módszer, to
vábbá gyengén torzított beszédminták között nem tud finom különbséget tenni.
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2.1 A p áros ö sszeh a so n lítá so s m ódszer

A MOS-nál egy sok tekintetben ígéretesebb módszer a CCITT által javasolt 
modulált zaj referencia egységet (Modulated Noise Reference Unit, MNRU) 
használó páros összehasonlításos módszer (Noise Paired Comparison Test) (Ki- 
tawaki -  Nagabuchi 1988). Az MNRU tartalmaz egy fehérzajforrást, melynek je
lét összeszorozzák a beszédjellel, és az így előállított szorzott zajt kívánt szinten 
hozzáadják a beszédjelhez ( 1 . ábra).

1 . ábra
MNRU-t használó páros összehasonlításos módszer

Ez a rcfcrenciajel így tartalmaz egy beszéd komponenst és egy beszédjellel 
modulált zaj komponenst egyenletes frekvencia spektrummal. Egy csillapítóval 
beállítható a jel-zaj viszony (Q), mely állandó a teljes dinamika tartományban. 
Az MNRU-t kiegészítve egy zajformáló szűrővel elérhetjük azt is, hogy a Q a 
frekvenciatartomány egyes sávjaiban is állandó legyen. A szokásos vizsgálati 
módszer szerint két mondatot játszanak le minden hallgatónak: egy torzított 
mondatot és egy referencia mondatot valamilyen Q értékkel. Minden hallgatónak 
azt kell eldöntenie, hogy melyiket tartja jobbnak a kettő közül. Az összehasonlí
tás "kényszerített", ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak mindenképpen dönteniük 
kell, az "egyenlő minőség" válasz nem megengedett. A vizsgálatban a Q értékét 
változtatják egy tartományban. Az eredmények kiértékelésénél a torzított beszéd 
minőségét azzal a Q értékkel jellemzik, amelyhez az 50%-os preferencia szint 
tartozik.
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A páros összehasonlításos módszer hátránya, hogy csak akkor alkalmazható 
eredményesen, ha a minőségromlás a vizsgált és a referenciajelnél hasonló, mert 
az eltérő jellegű hatásokat nem lehet eredményesen összehasonlítani. Az MNRU 
torzítása a logaritmikus kvantálók torzításához hasonlít, mert Q a teljes dinami
katartományban független a jelszinttől; így például a logaritmikus kvantálók 
(szabványos PCM rendszerek) eredményesen vizsgálhatók ezzel a módszerrel.

A módszer előnye, hogy gyors és pontos jellemzését adja a beszédnek, már 
kis számú (kb. 2 0 ) hallgatóval végrehajtott tesztek is elég pontos eredményt ad
nak.

A vizsgálatnál a teszt előkészítése, a beszédanyag felvétele és az eredmények 
kiértékelése azok a feladatok, melyek sok időt igényelnek. Ezen szempontok fi
gyelembevételével fejlesztettük ki a Qualiphon beszédminősítési rendszert 
(BME-HEI), mely a beszédminták összegyűjtését, a referenciamondatok előállí
tását és lejátszását a meghallgatási vizsgálat során, az eredmények kiértékelését 
stb. automatikusan elvégzi. A rendszer jelfeldolgozó processzorral megvalósított 
valós idejű MNRU-t tartalmazó IBM AT kompatibilis számítógépen működik. A 
szoftver Turbo Pascalban készült és többféle DSP-kártyát támogat.

2.2 C E L P  k ódoló  szu b jek tív  m inó'sítése p áros összehason lításos m ó d szerre l

A vizsgálatainkban 3200 bit/s-os és 4800 bit/s-os CELP (Code Exited Linear 
Prediction) kódolót teszteltünk, melyek az amerikai DoD és AT&T Bell 
Laboratories által kifejlesztett Proposed US Federal Standard 1016 szabványnak 
felelnek meg (Hemández-Gómez et al. 1991).

A Qualiphon rendszerrel végrehajtott vizsgálatban (Molnár -  Tatai -  Jánosy 
1992) 25 hallgató mindegyike kétszer 5 mondatpárból álló sorozatot hallgatott 
meg. A referencia és torzított beszéd sorrendje, valamint a referenciamondatok 
Q értékeinek sorrendje véletlenszerű volt. A mondatfüggőség elkerülése céljából 
a második sorozatban a referencia és torzított mondat generálási szabályát az 
első sorozat ellentétére változtattuk.

A preferencia kiértékelése a 4800 bit/s-os CELP kódoló esetében a 2. ábrán 
látható. Az eredmények átlagolása után a 3200 bit/s-os CELP kódolóra 11,7 dB, 
a 4800 bit/s-os kódolóra 17,1 dB adódott. A CCITT ajánlások szerint az elfogad
hatóság alsó értéke 20 dB, mely 14 sorbakapcsolt 8 -bites PCM kódoló minősé
gének felel meg (CCITT 1998). A vizsgált CELP kódolók így nem felelnek meg 
ezen követelményeknek, de az eredményekből várható, hogy a 7200 bit/s-os 
CELP kódoló valószínűleg már elfogadható eredményt fog adni.
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A 4800 bit/s-os CELP kódoló preferencia tesztjének eredménye

3. O b jek tív  beszédm in ősítés

Az objektív beszédminősítési módszerek az értékelési folyamatból elhagyják 
az emberi minőségítéletet (annak minden hátrányával együtt) és fizikailag mér
hető paraméterekből számítanak beszédminősítési jellemzőt. Ebből következik, 
hogy az objektív beszédminősítési módszereknek számos előnye van a szubjek
tív módszerekkel szemben: gyorsak, egyszerűek, olcsók és ismételhetőek. Ter
mészetesen egy objektív módszer csak akkor használható, ha eredményei össz
hangban vannak a szubjektív eredményekkel. Egy ilyen objektív mérték konstru
álása nem könnyű feladat, mert ehhez az emberi beszédérzékelési folyamatot
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kellene jól ismernünk és modelleznünk. Ezen ismeretek hiánya miatt a jelenlegi 
objektív mértékeknek így a legnagyobb hátránya az, hogy eredményeik nem 
megfelelően korrelálnak a szubjektív eredményekkel.

Az objektív mértékek egy típusa a hullámforma torzítási mértékek, melyek az 
időtartományban vizsgálják az eredeti és torzított beszéd jelalakjának eltérését. 
Ezen mértékek a jel-zaj viszony valamilyen formáját alkalmazzák (hosszú idejű 
jel-zaj viszony, szegmentált jel-zaj viszony stb). A CELP kódoló esetében azon
ban nincs értelme ezen mértékek számításának, mert ez a kódoló nem hullám
forma kódoló.

3.1 S p e k trá lis  b urkoló  to r z ítá s i m értékek

Másik nagy csoportját alkotják az objektív mértékeknek a spektrális burkoló 
torzítási mértékek. Ezen mértékek az eredeti és torzított beszéd spektrum burko- 
lójának eltérését számítják. A beszéd spektrum burkolójának számítása lineáris 
predikció segítségével történik. A vizsgálatainkban a következő mértékeket 
használtuk:

a) L o g  L ikelihood  R a tio  (L R )

Ez a mérték a torzítatlan és torzított beszéd csak pólusokat tartalmazó mo
delljeinek eltérését számítja a következő definíció alapján (Itoh et al. 1984):

f
1 r Ay(e*»)

2  " 2 • ( T \
avRxa

2  In 1 1 dœ _
2  In

n J
0 A , (ei“ )

TaxRxa( x x x )( )

ahol Ax(z) és Ay(z) az eredeti és a torzított beszéd analízissz rői, melyeket az ax 
és äy LPC egy tthatók definiálnak. Rx az eredeti beszéd autokorrelációs mát
rixa, melynek elemei a következők:

N —)i—j|
rx ( |i - j |)=  J]x (n )x (n  + |i - j |)  ahol | i - j |  = 0 , 1 , 2 ,...,p. (2 ) 

n=l

N a minták száma egy szegmensben és p a predikció fokszáma,

b) L P C  k ep sztrum  tá v o lsá g  m érték  (C D )

A CD az eredeti és torzított beszéd kepsztrumtávolságán (Quackenbush et al. 
1988) alapszik:
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CD =

I

y
(3)

ahol cx(k) és cy(k) az eredeti és torzított beszéd kepsztrumegy tthatói. A 
Parseval összef ggés alapján belátható, hogy a CD nem más, mint a kepsztráli- 
san simított spektrum logaritmikus spektrumtávolsága.

c) C O SH  m érték  (C O S H )

Ez a mérték a torzítatlan és torzított beszéd közötti cosh f ggvény által s lyo- 
zott logaritmikus spektrumtávolságot adja (ltoh et al. 1984):

és Lx(i), Lv(i) a maximum likelihood egy tthatók, melyek definíciói:

p-N p - ‘

Ex és Ey az eredeti és torzított beszédszegmens LPC maradékenergiái, Gx és Gy 
ezen szegmensek tiszta pólus modelljeinek erősítésfaktorai.
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d ) E n e rg y  Ratio (E R )

Az ER nagyon rokon mérték az LR-el (Quackenbush et al. 1988):

ER =
a y R x a y
~ _Ta„Rva x x x

x 0,125

(8)

e ) L in eá r is  és lo g a r itm ik u s p red ikciós m érték ek  (L IL P M , L O L P M )

Ezek a mértékek a torzítatlan és torzított beszédszegmens LPC egy tthatói- 
nak lineáris és logaritmikus eltérését számítják (Quackenbush et al. 1988).

]
2

(9)LILPM =

a y (0  

a x(í)
( 10)

f) L in eá r is  és lo g a r itm ik u s reflex iós együ tth ató  m értékek  (L IR C M , 
L O R C M )

Ugyanolyan típus ak mint az előző mértékek, de ezek a PARCOR egy ttha- 
tók lineáris és logaritmikus eltérését számítják (Quackenbush et al. 1988).

g) L in eá r is  és lo g a r itm ik u s terü letarán y  (A rea  R atio) m értékek  (L IA R , 
L O  A R )

Számítási képlet k ugyanaz, mint az előző mértékeké ((11) és (12)), de most 
arx(i) és ary(i) gynevezett Area Ratio egy tthatókkal, melyek definíciói:

1 + M O  /-\ l + kv(‘)

1 -  kx(0
(13); ar.

1 “  kv( ‘)
(14)
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Mindegyik mértek egy szegmensre számított LPC alapján ad eredményt. A 
teljes beszédre az egyes globális mértékek ezen mértékek átlagaként adódnak.

3.2 CELP kódoló objektív minó'sítése spektrum hurkoló mértékekkel

A vizsgálatainkban 8  kHz-el mintavételezett beszédet használtunk. A lineáris 
predikciót 32 ms-os beszédszegmenshosszra alkalmaztuk Hamming ablakolás
sal. Az eredmények az 1. táblázatban láthatók.

1 . táblázat
LR CD COSH ER LILPM

CELP 3k2 0,707685 1,741622 1,445977 1,097338 0,336789
CELP 4k8 0,727920 1,688726 1,463909 1,097704 0,349223

LOLPM L1RCM LORCM LIAR LOAR
CELP 3k2 9,114059 0,102292 8,325775 0,342427 1,967899
CELP 4k8 9,485937 0,105472 8,596813 0,346012 2,020716

Az eredményekből látható, hogy mindegyik spektrális burkoló torzítási mér
ték azonos eredményt adott - a mérési és számítási hibán bel 1 -  mindkét kódo
lóra. Ennek magyarázata az, hogy ezek a torzítási mértékek a beszédben elsősor
ban a lineáris torzítást mutatják ki és az mindkét CELP kódolónál közel azonos.

4. Összefoglalás

A szubjektív és objektív vizsgálatok eredményeinek összevetéséből látható, 
hogy a szubjektív teszt által kimutatott jelentős minőségeltérést a két kódoló kö
zött a spektrális burkoló torzítási mértékek nem tudták kimutatni. A magyarázat 
az, hogy ezen mértékek a kisebb mérték nemlineáris torzítást, azaz például a 
torzított beszédben meglévő kvantálási zajt nem mutatják ki. Mindezek alapján 
nyilvánvaló, hogy önmagukban ezek a mértékek nem -  még az egyre szélesebb 
körben elfogadott kepsztrális torzítási mérték (CD) sem -  alkalmasak eredmé
nyes beszédminősítésre. Feltétlen 1 sz kség van egy olyan objektív torzítási 
mértékre, amely az ilyen nemlineáris torzításokat képes kimutatni. Elgondolá
sunk szerint erre egy alkalmas módszer lehet az eredeti és torzított beszédjel 
analízissz rővel való kifehérítése utáni összehasonlítása, például szegmentált 
jel-zaj viszonnyal. További vizsgálataink ennek a mértéknek a konstruálására 
irányulnak. Az eddigiek alapján nem várható, hogy olyan, a szubjektív eredmé
nyekkel jól összhangban lévő objektív mérték található, mely egyetlen paramé
terrel jellemzi a beszédminőséget. Sokkal ígéretesebbnek látszik a beszédminő
ség jellemzése két paraméterrel, melyek egyike a lineáris torzítást mutatja ki ha
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tékonyan (például a kepsztrális torzítási mérték) és a másik paraméter pedig a 
nemlineáris torzításra érzékeny.
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