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ÚJ ELJÁRÁS A GÉPI BESZÉDFELISMERÉS 
KÖRNYEZETFÜGGŐ

BESZÉDHANGMODELLJEINEK KIALAKÍTÁSÁRA 

Mihajlik Péter -  Fegyó Tibor -  Tatai Péter

Bevezetés
A gépi beszédfelismerés hatásfokát alapvetően befolyásolja az alkalmazott 

beszédhangmodellek kialakításának módja. A legegyszerűbbek az ún. monofón 
modellek, amelyeknél fonémánként egyetlen beszédhangmodellt használunk. E 
megközelítés előnye nyilvánvaló, hiszen általában alig negyven beszédhangmo- 
dell elegendő az európai nyelvek beszédakusztikájának teljes lefedésére. A hát
ránya is e helyen keresendő: igen nehéz a beszéd óriási változatosságát (Olaszy 
2003) ilyen kisszámú beszédhangmodellel leírni.

Bár az egyes beszédhangmodellek komplexitásának növelése segíthet a be
szédfelismerési pontosság növelésében, az általános tapasztalat mégis az, hogy 
nagyobb számú modell alkalmazása teszi alapvetően használhatóbbá, pontosab
bá a beszédfelismerő rendszereket (Young 2000). A legelterjedtebb megközelítés 
a beszédhangok fonetikai-fonológiai környezetének figyelembevételével történő 
modellalkotás. Ezen belül szinte egyeduralkodó az a szemlélet, amely szerint 
csak az adott beszédhangot közvetlenül megelőző és közvetlenül követő beszéd
hangot mint fonetikai környezetet veszik figyelembe. Ezt ún. trifón modellezés
nek szokták hívni. Például a pamacs szó első [oj  hangját a p-a+m (általánosított) 
trifón modellezi, ahol ap- a bal kontextust, a +m a jobb kontextust jelöli. Fon
tos, hogy maguk a kontextusok fizikailag nem tartoznak a trifónhoz, csak a mo
dellezett hang.

A trifón modellezés előnye, hogy mind a fonetikai, mind a fonológiai koarti- 
kulációs jelenségek többségét -  definíciójából eredően -  jól képes kezelni (Ju- 
rafsky 2001 ), és ez a felismerési pontosságban is tükröződik. Hátránya viszont -  
szintén a definíciójából adódóan - ,  hogy jóval bonyolultabb módon lehet általá
nos felismerési hálózatokat építeni belőlük, mint monofón modellekből. További 
nehézséget okoz a modellek finomszerkezetének, paramétereinek meghatározá
sa, vagyis az akusztikus modell tanítása.

A továbbiakban a trifón modellezés problémáival, szokásos és újszerű megol
dásaival, valamint az ezekkel elért beszédfelismerési eredmények összehasonlító 
elemzésével foglalkozunk.
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A tr i fó n  m o d e lle zé s  p ro b lém á i
a) T a n ítá s
Problémákat vet fel, ha a környezetfuggő beszédhangmodelleknél minden fo

nológiai környezetet megkülönböztetünk, azaz á lta lá n o s íto tt  tr ifó n  m odelleket 
használunk. Ez könnyen szemléltethető a következő példával.

Ha egy adott nyelv fonémáinak számát P = 40-nek tekintjük, akkor a fonoló
giai szabályszerűségeket figyelmen kívül hagyva, elméletileg P3, azaz 64 000 
környezetfuggő beszédhangmodellt kapunk, hiszen a 40 beszédhang mindegyike 
elvileg 40 x 40-féle fonológiai környezetben valósulhat meg. Kimutatható, hogy 
még a hangsorépítési szabályok (Siptár 1995) figyelembevételével is több ezer 
különböző általánosított trifón modell adódik. Elméletileg ugyan a modellek 
nagy száma kedvező a beszédváltozatosság lefedése szempontjából, a gyakorlat
ban azonban több problémát vet fel.

Ugyanis minden beszédhangmodell betanításához legalább néhány száz min
tára van szükség a modellezett hangból. Ez a fenti példában szereplő általánosí
tott trifón modellek esetén azt jelenti, hogy még a legritkább általánosított trifón 
modellnél, mint pl. az a-g+ny esetén is több száz, lehetőleg természetes beszéd
ben előforduló példát kellene használnunk a tanítási eljárás során. Sőt ha beszé- 
löfüggetlen felismerőt szeretnénk, arra sem árt ügyelni, hogy a beszélők nem
ben, korban változatosak legyenek.

Látható, hogy amennyiben minden fonológiai környezetet különbözőnek te
kintünk, a trifón modellek betanításához olyan méretű és minőségű beszédadat
bázisra lenne szükségünk, amely a világon szinte sehol nem áll rendelkezésre.

A megoldást az egyes (általánosított) trifón modellek fonetikus környezetük 
alapján történő összevonása, illetve a modellek számának az adott beszédadatbá
zishoz illesztése jelenti. Ilyen megoldás például az általunk kidolgozott fonológi
ai csoportosítás módszere, valamint a széles körben használt fonetikus döntési fá
kon alapuló trifóncsoportosítás. Ezeket a következő részben mutatjuk be.

b) F e lism e ré s i h á ló za tép íté s
Monofón modelleknél a felismerési hálózat építése viszonylag egyszerű, hi

szen minden szó helyébe elegendő a fonetikus átiratának megfelelő monofón 
modellek sorozatát illeszteni. Trifón modelleknél viszont — különösen a folya
matos beszédfelismerési hálózatok esetén -  azokban a csomópontokban, ahol 
több szót több szó követhet, nem triviális feladat a szószintről a trifón hálózati 
szintre történő lépés. Ekkor ugyanis attól függően kell az egyik vagy másik tri
fón modellt használni egy adott szó végén, hogy az őt követő szó milyen foné
mával kezdődik.

A probléma szemléltetése -  a példában feltételezve, hogy a beszéd szünet után 
indul, az első szó után viszont nem tart szünetet a beszélő („sil” jellel a szünetet 
jelöltük, melyet fonetikus környezet értékűnek szoktak tekinteni):

pamacs a s i l - p + a  p-a+m a-m+a m-a+cs a-cs+a cs-a+...
pamacs e g y s i l - p + a  p-a+m a-m+a m-a+cs a-cs+e cs-e+gy e-gy+...
A problémának kétféle kezelése terjedt el.
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1. A hálózatépítés egyszerűsítése és/vagy egyéb okokból a szószéli trifónok 
kömyezetfüggésének redukciója. Ilyenkor, mivel nem tudjuk, milyen a szókez
det esetén a bal, szóvég esetén a jobb oldali környezet, szó elején jobb oldali 
difón modellt, szó végén bal oldali difón modellt használunk.

A szó belseji trifón modellezés szemléltetése:
pamacs a ...—* p+a p-a+m a-m+a m-a+cs a-cs a...
pamacs e g y p + a  p-a+m a-m+a m-a+cs a-cs e+gy e-gy...
Ezt a megközelítést az angol nyelvű szakirodalom „word internal” trifón mo

dellezésnek hívja, amit magyarul „szó belseji” trifón modellezésnek nevezünk. 
Hátránya, hogy a szóhatárokon fellépő koartikulációs jelenségeket csak implici
te, monofón szinten kezeli.

2. A korrekt, szóhatárokon is megfelelő modellek alkalmazását angolul 
„cross-word” trifón modellezésnek hívják, amelyet talán „szóhatárokon átívelő” 
trifón modellezésnek fordíthatunk. Ez a megközelítés -  köszönhetően a szóhatá
rokon is explicit koartikulációs modellezésnek -  az általános tapasztalatok sze
rint pontosabb beszédfelismerést tesz lehetővé, mint az előbbi módszer. A felis
merési hálózatépítés részleteibe itt nem mehetünk bele, de véges automataelmé
leti alapokon a feladat hatékonyan megoldható.

Trifón-csoportosítási eljárások
Az „arany középút” a monofón és az általánosított trifón szemlélet között a 

kömyezetfüggő beszédhangok fonetikus környezetük alapján történő csoportosí
tása. Az egy csoportba eső trifónokat egyetlen (nem általánosított) trifón model
lel képviseljük. Ezeket a modelleket nevezzük csoport trifón modellnek. (A to
vábbiakban a „csoport” jelzőt általában elhagyjuk.)

A tanító hangadatbázisok általában meghatározott körülmények között kerül
nek felvételre. Ezért tipikusan nem az akusztikus (trifón, difón vagy monofón) 
modellekhez történik az adatbázisok igazítása, hanem fordítva. Vagyis a gyakor
latban úgy alakítjuk ki a modelleket, hogy azok egyrészt minél jobban fedjék le 
az adatbázis fonetikai-fonológiai gazdagságát, másrészt hogy elegendő mennyi
ségű mintával legyen tanítva minden egyes beszédhangmodell.

A feladat nem triviális, hiszen a két követelmény, hogy legyen minél több 
modellünk, ugyanakkor az egyes modelleket minél több mintával tanítsuk, el
lentmond egymásnak. Az ellentét úgy oldható fel, hogy közvetlenül a modellek
nek az adatbázishoz való illeszkedésének mértékét, illetve független teszthalma
zon a felismerési pontosságot mérjük és próbáljuk maximalizálni („Maximum 
Likelihood” és „Minimum Recognition Error” elv).

A következőkben két módszert ismertetünk (csoport) trifón modellek automa
tikus kialakítására. Mindkettő integrálja magában a szabályalapú és a statisztikai 
szemléletet.

a ) Fonológiai csoportosítás
Ez a módszer onnan kapta nevét, hogy a környezetfüggő beszédhangmodellek 

csoportosítására nem használ fel más információt, mint az adatbázis fonológiai
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statisztikáit és szabályokat. A gyakorlatban ez azt (is) jelenti, hogy a tanító be
szédadatbázis két alapvető része, vagyis a hullámformák és a szöveges átiratok 
közül csak az utóbbi alapján történik a csoportok kialakítása.

— Szabályrendszer: a fonológiai szabályrendszer egyszerű szabályokból és a 
közöttük értelmezett hierarchiából áll. Egy szabály megadja, hogy az általa leírt 
bal vagy jobb oldali környezethez milyen fonémák tartoznak.

Példa szabályokra:
NAZÁLIS: m, «...
ALVEOLÁR1S: d, t, «...
VELÁRIS: g, k...
BILABIÁLIS: p, b. m...
A hierarchiát a szabályok sorrendje adja. Tehát a fenti szabályrendszert alkal

mazva a pamacs szó első [o] hangjára a „BILABIÁLIS-a+NAZÁLIS” trifónt 
kapjuk. Természetesen egy fonéma -  mint környezet-több szabálynál is szere
pelhet, abba a csoportba kerül, amelyik magasabb hierarchiaszinten van.

Ez a szabályalapú csoportosítási módszer a szabályrendszerbe kódolt fonoló
giai tudástól függően képes a trifón modellek számát hatékonyan csökkenteni 
azon megkülönböztető fonológiai környezetek kialakítása által, amelyeket a sza
bályalkotó fontosnak ítél. Azonban nem képes annak biztosítására, hogy minden 
így kialakított modell elegendő tanító mintához jusson.

-  Statisztika: A tanító beszédadatbázishoz tartozó fonetikus (vagy inkább fo- 
nemikus) átiratok és a fenti szabályrendszer alapján pontos statisztika készíthető 
arról, hogy az egyes trifón modellekre hány beszédhangminta fog jutni. Mint em
lítettük, ez jó, ha legalább százas nagyságrendet ér el, viszont általában semmi 
garancia nincs arra nézve, hogy az egyes beszédhangmodelleknél ez teljesül is.

Az újszerű javaslatunkat a következőkben foglaljuk össze. Hasonlóan a nyelvi 
modellezésnél az N-gramok simítására használt, eredetileg Katz által javasolt 
visszametszéses módszerhez (Katz 1987), azt a trifón modellt, amely nem ren
delkezik elég tanító adattal, rnessük vissza difónná. Továbbá ha a difón modell 
sem rendelkezik elég tanító adattal, akkor pedig monotonná. Hogy egy beszéd
hangnál mennyi tanító mintát tartunk elegendőnek, azt vegyük fel paraméternek, 
és úgy állítsuk be a paramétert, hogy a felismerési hibát minimalizáljuk. A meg
valósított rendszerünkben a trifón és difón küszöbparaméterek külön módosítha
tók, míg monofón modelleknél nem alkalmazunk küszöböt.

A fent részletezett fonológiai csoportosítás módszerével többféle adatbázissal 
végeztünk beszédfelismerési kísérleteket, amelyeket a következő fejezetben is
mertetünk.

b ) Fonetikai csoportosítás
Ez a széles körben használt megközelítés akusztikai és fonológiai információt 

is használ a trifón csoportok kialakításához (Young 1994). Szintén fonológiai 
szabályokon és statisztikán alapul, mint az előző módszer, azonban egy csoport 
kialakításában több (akár száz) szabály is szerepet játszhat. Az eljárást fonetikus
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döntési fa alapú trifón csoportosításnak hívják, és a lényegét a következőkben 
foglaljuk össze.

Egy adott beszédhang trifón modelljeit (trifón csoportjait) lépésről lépésre ha
tározzuk meg. Kezdetben az összes — adott hanghoz tartozó -  trifónt egy cso
portba tartozónak tekintjük, majd egy szabályt a jobb vagy bal oldali környezet
re való kérdésként értelmezve, két csoportra osztjuk a trifónokat. A módszer lé
nyege, hogy lépésenként azzal a szabállyal osztjuk ketté az arra legalkalmasabb 
csoportot, amelyiknek az alkalmazásával a csoport trifón modellek tanító adat
bázishoz való illeszkedésének mértékét leginkább növeljük. Végeredményben 
így minden beszédhanghoz egy fonetikus döntési fa áll elő, amelynek levelei 
reprezentálják az adott beszédhanghoz tartozó trifón csoportokat. Egy (csoport) 
trifón modellt a csoport neve azonosít.

A szemléltetéshez tekintsük a korábbi szabályokat:
NAZÁLIS: m, «...
ALVEOLÁRIS: d, t, «...
VELÁRIS: g, k...
BILABIÁLIS: p, b, m...
Az 1. ábra egy lehetséges döntési fát mutat be az [o] hangra.

1. ábra
A fonetikus csoportosítás szemléltetése

Például a pamacs szó első [o] hangjának a (csoport) trifón modellje a szabályok 
és a döntési fa alapján a „nem_N AZALIS,nem^ALVEOLÁRIS-a+BÁRMI” lesz, 
míg a második [o] hangja a „NAZÁLIS-a+BÁRMI” trifón csoportba kerül.

Annak biztosítására, hogy egy adott trifón csoportra elegendő tanító minta 
jusson, a fenti algoritmusnak csak egy minimális módosítása szükséges, mégpe-
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dig annyi, hogy csak akkor engedjünk létrejönni egy új csoportot, ha egy kü
szöbszámot meghaladó mennyiségű tanító mintával rendelkezik.

Az algoritmus rendkívül kedvező tulajdonsága, hogy új, tetszőleges szabály 
hozzáadása nem ronthatja a tanító adatbázishoz való illeszkedés jóságát, vala
mint hogy a szabályok sorrendje tetszőleges lehet, hiszen a döntésifa-építés au
tomatikusan, az akusztikum figyelembevételével alakítja ki a szabályhierarchiát.

Beszédfelismerési kísérletek
A statisztikai módszereken alapuló beszédfelismerési kísérleteinkben azt vizs

gáltuk, hogy különféle tanítási és tesztelési konfigurációkban hogyan változik a 
felismerés pontossága. Minden konfigurációban három akusztikus modellezési 
megközelítést vizsgáltunk: a monofón modellezést, a visszametszéses csoport 
trifón modellezést és a döntési fa alapú csoport trifón modellezést.

Beszédadatbázisok
A tanító és tesztelő adatbázisokat a legnagyobb magyar telefonos beszédadat

bázisok, az MTBA, a Besztel, a SpeechDat és a Tesztel összességéből alakítot
tuk ki (Vicsi 2005). Ezek az adatbázisok elsősorban olvasott beszédet, valamint 
kisebb arányban spontán bemondásokat is tartalmaznak. Az első három adatbá
zis lényegében ugyanarra a szövegkorpuszra épül, és mindegyiknek az általunk 
elérhető része 500 beszélőtől tartalmaz hanganyagot. A Tesztel adatbázis 100 be- 
szélős, és jellegzetessége, hogy szándékosan nagy és természetes háttérzajban 
felvett bemondásokat tartalmaz. Az adatbázisokban a vonalas és mobiltelefonos 
felvételek összességében körülbelül ugyanolyan számban képviseltetik magukat.

Tanító halmazok
Tanítás céljára az MTBA, a Besztel és a SpeechDat adatbázis 500-400-450 

beszélőjének azon felvételeit jelöltük ki, melyek nem „o”, és „z” jelzésűek, azaz 
nem tartalmaznak tulajdonneveket és bizonyos típusú mondatokat. A SpeechDat 
esetén csak egy szőkébb halmazt, a fonetikailag változatos mondatokat és szava
kat használtuk.

A teljes tanító halmaz mellett annak bizonyos részhalmazait is képeztük, hogy 
az egyes akusztikus modellezési eljárások tanítóadatbázisméret-fuggését is vizs
gálhassuk.

A tanító halmazok jelölése és tartalma:
M: Az MTBA fonetikailag változatos mondatai és szavai, 500 beszélő, 6 000 

felvétel.
MM: Az MTBA összes tanító felvétele, 500 beszélő, 19 000 felvétel.
MM BS: Az MTBA és a Besztel összes tanító felvétele, 900 beszélő, 39 000 

felvétel.
MM BS SD: Az MTBA, a Besztel és a SpeechDat tanítófelvételei, 1350 be

szélő, 44 000 felvétel.
Teszthalmazok
A teszthalmazokat úgy állítottuk össze, hogy ne legyen átfedés a tanító hal

mazban szereplő beszélőkkel. így a tanításnál fel nem használt felvételek össze-
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sen 170 beszélőtől (Besztel 100, Speechdat 50, Tesztel 20) kerültek a teszthal
mazokba.

Kétféle felismerési tesztet végeztünk a tesztelő felvételek típusától függően. 
Az izolált szavakat, kifejezéseket tartalmazó bemondásokat (2 475 felvétel) izo
lált szavas felismerővel ismertettük fel, a mondatokat (2 385 felvétel) pedig fo
lyamatos beszédfelismerővel. Számokkal, dátumokkal és egyéb, kapcsolt szavas 
felismeréshez illeszkedő felvételekkel nem teszteltünk.

Az izolált szavas halmaz azon felvételeit, amelyek lexikálisán illeszkedtek a 
tanító halmazhoz, azaz a tesztelő szóalakok szerepeltek a tanítás során is (pl. fo
netikailag változatos szavak), az „illeszkedő” teszthalmazba tettük. Értelemsze
rűen a többi felvételt (mint például a tulajdonnevek) a „nem illeszkedő” teszt
halmazba tettük.

A folyamatos beszédfelismerési teszteknél nemcsak lexikális, hanem nyelvi 
illeszkedésről is beszélhetünk. Az egyik halmazba azokat a mondatokat válogat
tuk, amelyeket mind az akusztikus, mind a nyelvi modell tanításakor felhasznál
tunk, ez az „illeszkedő” halmaz (lexikális és nyelvtani szempontból is). A másik, 
„nem illeszkedő” teszthalmazba azok a felvételek kerültek, amelyeket sem az 
akusztikus, sem a nyelvi modell tanításakor nem vettünk figyelembe. Egyéb 
halmazt nem vizsgáltunk.

A teszthalmazok jelölése és tartalma:
I_M: Izolált szavakat, kifejezéseket tartalmazó, a tanító adatokhoz lexikálisán 

illeszkedő felvételek, 170 beszélő, 1 726 felvétel.
I_U: Izolált szavakat, kifejezéseket tartalmazó, a tanító adatokhoz lexikálisán 

nem illeszkedő felvételek, 170 beszélő, 749 felvétel.
C M : Nyelvi és lexikális szempontból a tanításhoz illeszkedő mondatok, 170 

beszélő, 1 973 felvétel.
C_U: Sem nyelvi, sem lexikális szempontból a tanításhoz nem illeszkedő 

mondatok, 170 beszélő, 412 felvétel.
Beszédfelismerési paraméterek, beállítások
Lényegkiemelés: A beszédfelismerési kísérleteket az alábbi paraméterek mel

lett végeztük. Lényegkiemelési paraméterekként a bemenő beszédjelből MFCC 
(Mel Frequency Cepstral Coefficients) 38 dimenziós vektorokat képeztünk csak 
statikus energiát használva, de egyébként dinamikus Delta és Delta-Delta érté
keket is számítva. Mind tanítás, mind tesztelés során alkalmaztuk a vak csator
nakiegyenlítés módszerét.

Akusztikus modellek: „Balról-jobbra” struktúrájú, háromállapotú rejtett 
Markov-modelleket használtunk mind a monofón, mind a trifón beszédhangmo- 
dellek esetén. Állapotonként maximum 10 Gauss-függvényből álló folyamatos 
megfigyelési sűrűségfüggvényeket használtunk. A bal, középső és jobb trifón ál
lapotokat a már ismertetett, kétféle -  a fonológiai és fonetikai csoportosítási -  
eljárással csoportosítottuk. Szóhatárokon átívelő, azaz „cross-word” trifón mo
delleket alkalmaztunk.
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Kiejtési modellek: A kiejtési modelleket, azaz a fonemikus átiratokat auto
matikusan állítottuk elő. Semmilyen fonetikus vagy fonológiai koartikulációt, il
letve allofónikus változatokat nem jelöltünk, továbbá a hosszú és rövid mással
hangzókat sem különböztettük meg. így -  a szünetmodelleket nem számítva -  
összesen 39 fonológiai kategóriát használtunk. A szünetmodell háromállapotú 
környezetfüggetlen modell volt.

Nyelvi modellek: A folyamatos felismerésnél szó-trigram nyelvi modelleket 
alkalmaztunk Katz-féle visszametszéssel és Good-Turing valószínűség-újrael
osztással (Church 1991). A tanító szöveg az illeszkedő tesztmondatok szövege 
alapján készült, minden különböző mondatot egyszer szerepeltettünk. így az il
leszkedő mondatokon PP = 40-es perplexitást, a nem illeszkedő tesztmondato
kon PP = 6 230-as (nagyon magas, azaz igen kedvezőtlen) perplexitásértéket 
kaptunk.

Szótárak: Az izolált szavas felismeréseknél ugyanazt az 1 334 elemű szótárat 
használtuk az illeszkedő és nem illeszkedő felvételek esetén is. Hasonlóan, a fo
lyamatos felismeréseknél is ugyanazt az 5 561 elemű szótárat és természetesen 
ugyanazt a nyelvi modellt alkalmaztuk mindkét teszthalmaz esetén. Mind a fo
lyamatos, mind az izolált szavas tesztek esetén a teljes teszthalmazt lefedő szótá
rakat alkalmaztuk, így szótáron kívüli elemek kezelésére nem volt szükség.

A tanítás és tesztelés során minden konfigurációban ugyanúgy jártunk el a 
monofón, a visszametszéses csoport trifón és a döntési fa csoportosítású trifón 
modellek esetén, ideértve az akusztikus/nyelvi modell valószínűség-súlyozást és 
a keresési mélység beállítását is.

Tanítási eredmények
A tanítás eredményei alatt a létrejött akusztikus modelleket értjük. Míg egyál- 

lapotú modelleknél a csoport trifón modellek száma és az állapotok száma nem 
válik szét, a többállapotú modelleknél -  mivel az állapotokat külön-külön csopor
tosítjuk -  az állapotszám mutatja a teljes akusztikus modell részletgazdagságát 
(1. táblázat).

1. táblázat: A monofón, a fonológiai csoportosítású trifón 
és a fonetikai csoportosítású trifón akusztikai modellek állapotszáma 

a tanítóhalmaz függvényében

Állapotszám M MIM MMBS MMB S S D
Monofón 126 126 126 126
Fonológiai trifón 998 1342 1706 1904
Fonetikai trifón 1775 2732 3952 4618

Izolált szavas beszédfelismerési eredmények
Az izolált szavas szófelismerési arányok a 2. és 3. táblázatban találhatók. 

Minden esetben a fent részletezett, összesen 12 akusztikus modellt használva 
születtek az eredmények.
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2. táblázat: Izolált szavas szófelismerési százalékarányok 
illeszkedő teszthalmaz esetén

I_M Corr. M MM MMBS MM_BS_SD
Monofón 82,91% 86,33% 86,73% 86,73%
Fonológiai trifón 92,99% 94,90% 96,06% 95,94%
Fonetikai trifón 94,79% 96,87% 96,87% 96,58%

3. táblázat: Izolált szavas szófelismerési százalékarányok 
nem illeszkedő teszthalmaz esetén

I_U Corr. M MM MM_BS MM_BS_SD
Monofón 80,61% 82,49% 84,09% 83,42%
Fonológiai trifón 90,91% 91,41% 91,44% 92,11%
Fonetikai trifón 93,32% 93,58% 93,32% 93,98%

Látható, hogy minden oszlopban a fonetikai csoportosítás eredménye a leg
jobb, attól kevéssel elmarad a fonológiai csoportosítású trifón modellé és két- 
háromszor akkora felismerési hibával követi a monofón eredmény. Az is megfi
gyelhető, hogy a tanító adatbázis növekedésével általában javulnak az eredmé
nyek, de nem mindig.

A várakozásoknak megfelelően pár százalékkal elmaradnak a tanítás során 
nem látott hangkapcsolatokat is tartalmazó teszthalmazon mért eredmények a 
másik (illeszkedő) halmaz eredményeitől. Érdekes, hogy minden konfiguráció
ban szinte állandó 3% körüli eltérés figyelhető meg a két halmaz eredményei 
között.

Az egyes akusztikai modellek gyakorlati alkalmazhatósága érdekében fontos 
a számításigényeiket is megvizsgálni. A4, táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy 
nincs óriási különbség az egyes megközelítések között e tekintetben.

4. táblázat: Az izolált szavas gépi beszédfelismerés átlagos számításigénye
(Real-Time Factor)

RTF M MM MMBS MM_BS_SD
Monofón 0,066 0,067 0,067 0,067
Fonológiai trifón 0,089 0,105 0,110 0,120
Fonetikai trifón 0,077 0,095 0,127 0,130

Folyamatos beszédfelismerési eredmények
A folyamatos beszédfelismerésnél lényeges újdonság, hogy nyelvi modell al

kalmazására is szükség van, melynek minősége nagymértékben befolyásolja a 
felismerési eredményt. A nyelvi modell használatának célja, hogy csökkentse az 
akusztikus modellre háruló döntés nehézségét azáltal, hogy valószínűségi becs
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lést ad a felismerési szósorozatra -  pusztán szövegstatisztikai alapon. A nyelvi 
modell PP értéke szemléletesen azt mutatja meg, hogy egy szó után átlagosan 
hány egyformán legvalószínűbb szó következhet.

Az 5. és 6. táblázatban láthatók a folyamatos felismerési eredmények. A jóval 
összetettebb feladat ellenére az illeszkedő tesztfelvételek esetén hasonló felisme
rési arányokat kaptunk, mint az izolált szavas teszteknél. Észrevehető viszont, 
hogy a tanító adatbázis méretének növelésével a monofón felismerési eredmény 
romlott, és a trifón eredmények is alig javultak.

5. táblázat: A folyamatos beszédfelismerési tesztek szófelismerési 
százalékarányai illeszkedő teszthalmaz esetén

C_M Corr. M MIM MMBS MM BS_SD
Monofón 85,34% 80,19% 79,87% 80,74%
Fonológiai trifón 92,72% 91,43% 92,15% 92,84%
Fonetikai trifón 94,13% 93,82% 94,22% 94,47%

6. táblázat: A folyamatos beszédfelismerési tesztek szófelismerési
százalékarányai nem illeszkedő teszthalmaz esetén

C_U Corr. M MM MM BS MM_BS_SD
Monofón 29,22% 25,40% 24,72% 25,58%
Fonológiai trifón 52,16% 50,30% 53,63% 54,88%
Fonetikai trifón 61,95% 61,27% 64,24% 64,42%

Drasztikus teljesítményromlást láthatunk viszont a nem illeszkedő felvételek 
esetén. Itt mutatkozik meg a nyelvi modellhez való illeszkedés jelentősége. 
A nagy különbség mindazonáltal jól indokolható a két teszthalmazon mért gyö
keresen eltérő perplexitásértékekkel (PP).

Tanulmányunknak talán legfontosabb megfigyelése a 6. táblázatból olvasható 
ki. Jól látható, hogy a nem illeszkedő teszthalmazon a monofón modellek fo
lyamatos felismerési eredménye, azaz a felismerési általánosító képessége ösz- 
szehasonlíthatatlanul gyengébb a trifón modellekénél. Míg az egyéb teszteken a 
monofón felismerési hiba volt fele-harmada a trifón hibának, addig itt a felisme
rési arány feleződik-harmadolódik meg a trifón esethez képest.

Vagyis a monofón modellek felismerési aránya a korábbi hibaarányainak 
szintjére süllyedt (kb. minden 4. szó helyes csak!), míg a jobban teljesítő foneti
kai csoportosítású trifón modellnél a szavak csaknem kétharmadát továbbra is 
helyesen ismertük fel.

Ahogy a 7. táblázat mutatja, hogy a trifón modellek sokkal jobb folyamatos 
felismerési pontossága nem jár együtt hasonló mértékű számításigény-növeke
déssel. Sőt még kisebbek a különbségek, mint az izolált szavas felismerésnél.
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7. táblázat: Az izolált szavas gépi beszédfelismerés átlagos számításigénye
(Real-Time Factor)

RTF M MM MM_BS MM_BS_SD
Monofón 0,540 0,607 0,607 0,607
Fonológiai trifón 0,770 0,840 0,890 0,900
Fonetikai trifón 0,570 0,690 0,780 0,850

Összefoglalás
Bemutattunk egy új módszert kömyezetfüggő beszédhangmodellek kialakítá

sára. Az eljárást fonológiai trifón csoportosításnak neveztük, mert pusztán fono
lógiai szintű szabályrendszer és statisztikák alapján történik a kömyezetfüggő 
beszédhangmodellek kialakítása. A javasolt megoldás ötvözi a szabályalapú és a 
statisztikai szemléletet.

Módszerünket összevetettük a környezetfüggetlen és a széles körben használt 
fonetikai döntési fa alapú trifón csoportosítási eljárással. Számos beszédfelisme
rési kísérletet végeztünk nagy mennyiségű és több mint ezer beszélőtől szárma
zó tanító és tesztfelvétellel. Izolált szavas és folyamatos beszédfelismerési tesz
teket egyaránt végeztünk különféle módon illeszkedő teszthalmazokkal.

Tapasztalataink szerint az általunk javasolt megoldással ugyan nem sikerült 
elérni a fonetikai csoportosítással kapott modellek felismerési pontosságát, 
azonban megközelítettük azokét annak ellenére, hogy körülbelül feleannyi álla
potot használtunk. Ugyanakkor a monofón modellezéshez képest igen kedvező
en teljesített a javasolt módszer.

Végkövetkeztetésünk, hogy a kömyezetfüggő beszédhangmodellek minden 
körülmények között lényegesen jobb felismerési hatásfokot látszanak biztosíta
ni, mint a környezetfüggetlenek, folyamatos beszédfelismerésnél használatuk -  
általánosító képességük miatt -  szinte „kötelező”.
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