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SPEKTRÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ FÉLSZÓTAGOK 
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Budapesti Műszaki Egyetem 

Távközlési és Telematikai Tanszék

Bevezetés
Egy beszélőfüggő, automatikus szegmentáláson alapuló, nyílt 

szótáras diktáló rendszer megvalósítását (Bán-Fegyó-Nagy 1997) 
tűztük ki célul. Ennek a rendszernek meglehetősen nagy szótárral kell 
rendelkeznie, viszont ez a szótár tipikusan egyéni, legalábbis egy 
minimális alapkészleten felül. Többek között ezért választottuk a 
beszélőfuggő megoldást. A szótár a felhasználó által szabadon 
bővíthető, ezért nyílt szótáras a felismerő. A szótár változtathatósága 
és a szavak nagy száma miatt, felismerési alapegységként nem 
célszerű szavakat használni a mintaillesztő szintjén, hanem ennél 
kisebb elemeket. Általánosan használt egységek a beszédhangok, a 
félszótagok vagy a szótagok. Mi a félszótagszerű elemeket 
választottunk, ennek okáról a későbbiekben lesz szó.

A rendszer felépítése
A felismerő moduljait és azok kapcsolatát az első ábra mutatja be. 

A bemeneten megjelenő beszédjelből a jelfeldolgozó egység energiát, 
kepsztrális paramétereket és deltakepsztrumot számít. Az automatikus 
szegmentáló ezen paraméterek alapján a beszédet félszótagszerű 
elemekre bontja. A betanítás során, a jobb felismerés érdekében, a 
szegmentáló paramétereit az egyén hangjához lehet adaptálni. A 
felismerési fázisban kapott szegmenseket a mintaillesztő egység 
hasonlítja össze a betanításkor eltárolt referenciákkal, és a néhány 
legvalószínűbb jelöltet átadja a szófelismerő modulnak, mely a szótár, 
a tévesztési mátrix, valamint nyelvtani és kiejtési szabályok alapján 
előállítja a kimenetén a felismert (legvalószínűbb) szavakat.
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Beszédjel

Felismert szavak

1. ábra
A felismerő felépítése

Automatikus szegmentálás
A beszédjel manuális szegmentálása és címkézése meglehetősen 

időigényes feladat, a mintaillesztő betanításához pedig jól címkézett 
és szegmentált hanganyagra van szükség. Ez a probléma automatikus 
szegmentálóval oldható meg (Bán-Tatai 1997), amelynek további 
előnye, hogy a betanításkor és felismeréskor is azonos jellegű 
szegmenseket kapunk. Két követelményt támasztottunk a 
szegmentálóval szemben: konzekvensen működjön és a
szegmentumok száma kezelhető legyen. A jelenleg alkalmazott 
módszer a határozott, stabil formánsstruktúrával rendelkező részek 
középpontját keresi, ilyenek pédául a magánhangzók. Ezen határok
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között pedig egy olyan pontot, ahol a legnagyobb a változás a 
kepsztrumban. Ez többnyire a szótaghatáron adódik, így 
félszótagokhoz hasonló elemeket kapunk. A szegmentálás nem 
alkalmaz semmilyen nyelvtani szabályt, tisztán jelfeldolgozáson 
alapul, ezért megfelelően gyors algoritmus alkalmazható. Előnye még 
ennek a megoldásnak, hogy a következő mintaillesztési szinten külön- 
külön szegmenseket kell felismerni, így izolált szavas módszerek 
használhatóak a folyamatos beszéd felismerésére. Hátránya viszont, 
hogy beszúrási vagy elhagyási hiba esetén, a mintaillesztő nem lesz 
képes megtalálni a megfelelő félszótagot.

A kapott félszótagok számát eddigi tapasztalataink alapján a 
magyarban 1000 körülire becsüljük. Ez a szám lényegesen kisebb, 
mint pl. a szótagok száma. A beszédhangok számánál persze egy-két 
nagyságrenddel nagyobb, de a koartikulációs hatások miatt az 
önmagában álló beszédhang szegmentálása a folyamatos beszédből 
lehetetlen, ezért célszerűbb hangcsoportokkal dolgozni.

Mintaillesztési módszerek
Mintaillesztéshez a minta alapú felismerőket választottuk. Két 

alapvető fajtájuk van: a sztochasztikus és a tárolt minta alapú 
módszerek. Manapság a sztochasztikus módszerek elterjedtebbek 
robusztusságuk miatt. Hátrányuk azonban, hogy igen nagy 
mennyiségű tanító mintát igényelnek, ami egyénenkénti tanításnál 
gyakorlatilag nem megvalósítható.
A tárolt minta alapú módszerek legegyszerűbb változata a lineáris 
idővetemítéses mintaillesztés, de ez inkább csak elvi jelentőségű, a 
gyakorlatban önmagában nem használatos, ugyanis a beszéd 
sebessége a szavakon belül még egy beszélő esetén is jelentősen 
változik. Beszélőfüggő rendszerhez legkézenfekvőbb megoldás a 
hagyományos dinamikus idővetemítés (DTW) használata volt. Ezt 
megvalósítottuk különböző lokális és globális útkereső korlátokkal is 
(Rabiner 1993). A felismerési arányok nem voltak túl magasak, a 
konkrét mérési eredményeket a későbbiekben ismertetjük, de sokkal 
nagyobb problémát jelentett a program lassúsága. Komplexebb 
algoritmusban nem gondolkodhattunk a DTW számításigénye miatt, 
mivel már 32 félszótagra sem működött valós időben. Ezért dolgoztuk
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ki az alábbiakban ismertetésre kerülő módszert, amely kisebb 
számításigénnyel legalább ilyen eredményeket produkál.

Kepsztrális trajektória transzformáció
A kidolgozott új algoritmus a kepsztrális trajektória transzformáció 

(CTT) (Fegyó-Tatai 1998). A megvalósított rendszerben a beszédjelet 
20 ms-os szeletekre bontjuk, és 50%-os átlapolással kiszámítjuk a 
keretekre a 20 dimenzióra csonkolt kepsztrális vektorokat. A vektorok 
elemei által alkotott időfüggvényt hívjuk trajektóriának. A referencia 
és a felismerendő szegmens trajektóriáinak különbsége adja a két 
félszótag távolságát. Ez eltér a DTW-től, amelynél két félszótag 
trajektóriáit nem-lineárisan transzformáltuk, és csak ezután 
számítottuk a távolságot. A félszótagtól függően egy ilyen trajektória 
20-50 darab, egyenként húsz dimenziós vektorból áll. A hatékony 
algoritmus érdekében a trajektóriákat minél kevesebb paraméterrel 
szeretnénk leírni. Erre két lehetőséget vizsgáltunk meg, a Fourier 
transzformáción alapuló és a polinomon alapuló leírást. Végül az 
előbbit választottuk, mivel az irodalom (Gish 1993) szerint hasonló 
feladatokra ez tűnik megfelelőbbnek.

Az alap transzformáció
A választott CTT módszer szerint minden egyes szegmentált 

szakaszhoz trajektóriánként néhány komplex Fourier együtthatót kell 
rendelni. Mivel ezek rövid darabok, amelyekben a spektrális változás 
már nem túl nagy, így tapasztalatunk szerint 3 DFT együttható már jó 
közelítést ad. A 2. ábrán láthatjuk az eredeti trajektóriákat és alattuk a 
három együtthatóból visszatranszformált trajektóriákat. Egymás 
mellett függőleges vonallal elválasztva húsz trajektória látszik, mivel 
húsz kepsztrum komponenst használtunk. Ezzel a megoldással 
jelentősen mértékben és állandó mennyiségűre csökkentettük a leíró 
paraméterek számát.

A létrejövő trajektóriák között a távolságszámítás a leíró 
paraméterek segítségével történik. Enélkül nem sokat érne a 
transzformáció, mivel nemhogy csökkentené, hanem növelné a 
számításigényt.
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2. ábra
Három paraméterből visszatranszformált trajektóriák összehasonlítása

az eredetiekkel

Két trajektória közötti d távolságot az 1. képlet adja meg. O a 
Fourier komponensek száma, A, illetve B a két félszótag 
trajektóriáinak DFT együtthatói.

1. képlet: A trajektóriák közötti távolságok meghatározása.

d= ^ XIA [ G5] - B [°5]|2
kJ ra=0

Két félszótag távolságaként a trajektóriák távolságának összegét 
vettük. Az alapmódszer így önmagában a korábban említett lineáris 
idővetemítésnek felel meg. Ezzel összhangban vannak a 
teszteredmények is, amelyek szerint ez a megoldás 20%-kal rosszabb 
felismerési eredményt ad, mint a DTW.

A CTT kiterjesztése
A következőkben a fenti algoritmus három lehetséges kiterjesztését 

tárgyaljuk. Ezek ugyan bonyolítják az algoritmust, de az még így is 
valós időben működik pl. egy Pl66-os PC-n.

A minták átlagolása
A tanító szövegben sok félszótag többször is elfordul. Eddig ezt 

nem használtuk ki. A DTW-nél körülményes több mintából egyetlen 
reprezentáns referenciaelemet előállítani, így azok külön-külön
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referenciaként vannak eltárolva. Jelen esetben a paraméterek 
számának állandósága miatt lehetőség van, az együtthatók 
átlagolásának segítségével, sok mintából egyetlen referenciamintát 
előállítani. Sőt, a későbbiekben további tanítással módosíthatóak, 
javíthatóak a referenciák. Ez két-három előfordulás esetén is jelentős 
növekedést jelentett a felismerési arányban. Bizonyos félszótagoknál 
háromszorosára nőtt a felismerési arány, átlagosan pedig relatíve 
25%-kal nőtt, ezzel elérve a DTW szintjét. Ez azonban még mindig 
kevésbé robusztus módszer, mint a DTW, mivel továbbra is lineáris 
idővetemítést alkalmaz.

Elővetemítés
Egy további lehetőség, hogy nem felismerés közben, hanem előre 

végrehajtunk egy dinamikus vetemítést. A módszer a következő: ahol 
a leíró paraméterek változása nagy, ott megnyújtjuk a függvényt, ahol 
pedig kicsi, ott zsugorítjuk. A 2. képlet adja meg a pontos 
összefüggést. A paraméterek a delta kepsztrum vektorok APj, ezek 
változásának függvényében változik meg az eredeti T0 időskála. Az /  
függvény lehet lineáris, gyökös, exponenciális stb. A lineáris 
függvény kis paraméterváltozás esetén túlzottan összehúzza, nagy 
változás esetén pedig túlzottan megnyújtja az időtengelyt, ami már 
jelentős torzítást jelent. A gyökös kifejezés ezekben a szélső 
helyzetekben kevésbé torzít, ezért választottuk ezt. A C0 és Ct 
konstansokat próbálgatással optimalizáltuk.

2. képlet: Az elővetemítés
A 7V  =  { C 0 +  C j * f ( A P , ) \ T 0

Több esetben tapasztaltuk, hogy a magánhangzók dominálják a 
mintaillesztést, elnyomva ezzel a mássalhangzókat. A tesztből kitűnt: 
a magánhangzó-felismerés 80% feletti, míg a félszótagfelismerés 50% 
körüli volt. Ennek okát abban láttuk, hogy a hosszú, spektrálisan 
stabil részek uralják a felismerőt. Ezt kompenzálhatja az időtengely 
fent említett transzformációja. Azonban, ha a szegmentáló nem 
pontosan állapította meg a határokat, akkor ez a megoldás az ott
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megjelenő hibákat kiemeli, ezért az elővetemítés csak a 
szegmentálóval együtt értékelhető.

Kettős szegmentálás
Bevezethető a szegmentálásban egy következő lépcső, amely a 

deltakepsztrumok alapján még kisebb elemekre bontaná a félszótagot. 
Ezek már a beszédhang méretébe eső elemek, amelyekre külön-külön 
elvégezhető a CTT Egy félszótag, tapasztalataink szerint, 3-5 ilyen 
kisebb elemből áll. Ezen elemek között a távolságszámítás 
elemenként elvégezhető. Ez már valódi dinamikus időkezelés 
lényegesen kisebb számításigénnyel, mint a DTW.

Mérési eredmények
A mérések alapjául minden esetben ugyanazokat a tanító és teszt

mintákat használtuk. Öt mássalhangzó (l,m ,r,s,t) és három 
magánhangzó (a,á,ó) által alkotott több mint 200 szó volt a teljes 
anyag. Ebből mindössze 12 szót használtunk betanításra, a többit 
pedig tesztelésre. A felismerési eredmények az 1. táblázatban 
láthatóak a különböző módszerek esetén. A 2. táblázat a 
magánhangzó-felismerési eredményeket emeli ki.

Jól látszik, hogy félszótagonként igen nagy a felismerési arányok 
szórása. Ennek több oka lehet. Ahol az egyik módszer jobban, a 
másik kevésbé jól ismert fel, ott ez nyilván a módszerek közötti 
különbségből adódik. Ahol mindkét módszer rosszul teljesített, ott 
pedig vagy a tanító minták voltak rosszak, vagy maga a leíró 
paraméterhalmaz nem megfelelő. Hogyan lehet rossz egy tanító 
minta: kevés minta alapján tanítunk, így előfordul, hogy nem tipikusát 
választunk ki, és az is lehet, hogy a címkézéskor csúszott be hiba. 
Ezeket egyesével meg kell vizsgálni. Az első táblázatban például van, 
ahol az átlagolás rontott a felismerési arányokon, itt valószínűleg nem 
megfelelő tanító minta került a tanító halmazba. Hogyan lehet a 
paraméterhalmaz nem megfelelő? Előfordulhat, hogy bizonyos 
információk elvesznek a kepsztrum vektor csonkolásakor vagy a 
CTT-ből adódó szűrés miatt. Amennyiben két félszótag nem 
különböztethető meg az adott paraméterek alapján, akkor ki kell 
terjeszteni a paraméterhalmazt.
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1. táblázat: Felismerési arányok százalékban megadva

Félszótag DTW Alap CTT Átlagolt
CTT

Elővetemített, 
átlagolt CTT

a 80.00 80,00 80.00 82,22
al 33.33 55.56 55.56 55.56
am 62.50 62.50 37.50 37,50
ar 46.67 66,67 40.00 40,00
as 75.00 75,00 75.00 75,00
at 27,27 9,09 22.73 22,73
á 51.76 52.94 37.65 38.82
ál 53.85 38,46 46.15 50,00
ám 69.57 26,09 69.57 73.91
ár 33.33 7,41 29.63 29.63
ás 50.00 4,55 22.73 50,00
át 47.22 36.1 1 69.44 75,00
ol 65.52 48,28 68.97 65.52
om 70.00 75,00 40.00 40,00
or 82.61 47,83 95.65 95.65
OS 63.16 31.58 47.37 47.37
ot 42.86 42.86 66.67 71,43
la 50.00 40.00 40.00 40,00
Iá 19.05 23,81 38.10 33,33
lo 33.33 25,00 25.00 25.00
ma 45,45 40,91 68.18 81.82
m 10.00 10,00 10.00 10,00
mo 77.78 62,96 92,59 96.30
ra 78.57 50,00 50.00 42.86
rá 57.14 38,10 66.67 61.90
ro 68.75 37,50 81.25 81.25
sa 87.50 75.00 87.50 87,50
sá 35.71 35,71 50.00 42,86
so 40.00 20,00 33.33 40,00
ta 73.68 68.42 84.21 84,21
tá 8.82 17.65 41.18 44,12
to 50.00 63,33 73.33 70,00

Átlag 52.16 42.68 54.53 56,35
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2. táblázat: Magánhangzó-felismerési arányok százalékban megadva

Félszótag DTW Alap
CTT

Átlagolt
CTT

E lő vetem itett, 
átlagolt CTT

a 76,84 80,23 75,71 78,53
0 78,20 65,88 89,57 89,10
á 91,31 88,15 93,31 93,01

Átlag 84,80 79,64 87,87 88,28

Összefoglalás
Bemutattunk egy új mintaillesztési módszert, a Kepsztrális 

Trajektória Transzformációt. Ez a módszer megfelelően gyors valós
idejű alkalmazásokhoz is. Első tesztjeinkben az alaptranszformációt 
alkalmaztuk, amellyel kisebb felismerési arányt értünk el, mint a 
DTW-vel. Bemutattuk a minták átlagolásán alapuló kiterjesztést, 
amely a legtöbb esetben növelte a felismerési arányokat. Ezzel a 
DTW-nél néhány százalékkal jobb eredményt tudtunk elértni. A fél- 
szótagok spektrálisan változó részeinek kiemelésére, egy nemlineáris 
elővetemítést is bevezettünk, amely tovább növelte a felismerési ará
nyokat.
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