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Тема 8: АКУСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ. ИЗВЛИЧАНЕ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РЕЧЕВИЯ СИГНАЛ И 

ПРИЛАГАНЕ НА АДАПТИВНИ ТЕХНИКИ, ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ГРЕШКА 
 

1 Извличане на характеристики от речевия сигнал 
1.1 Получаване на сигнала: Днес получаването и обработването на акустичен сигнала е по-

скоро софтуерен проблем. 

1.2 Откриване на крайната точка (End-Point Detection) 

1.3 Мел-честотен кепстрален коефициент (Mel-Frequency Cepstral Coefficient - MFCC)  

1.4 Преобразуване на свойствата на речевата вълна 

 За нормализиране на характеристиките на диктора (speaker) се използват [1]: 

o Линеен дискриминантен анализ (Linear discriminant analysis - LDA); 

o Картографиране на дикторите основано на невронни мрежи (Neural-network-based 

speaker mapping); 

o Изкривяването на честотния спектър при нормализиране на дължината на речевия 

тракт, се осъществява чрез Мел-честотно мащабиране и Билинейна 

трансформация; 

 За редуциране на външните различия между отделните диктори, се използва фактор за 

изкривяване (warping factor), който се пресмята за всеки един от дикторите. 

2 Избор на априорни единици при фонетичното моделиране 
Фонетичните системи са свързани с конкретния език и неговите лингвистични правила. 

Важните елементи, които трябва да бъдат моделирани са начина на представяне на акустичната 

тишина (липсва речеви сигнал) и фонетичната информация за език. 

Единиците, които ще бъдат моделирани трябва да бъдат:  

 Точни: Да представят акустичните особености на фонемите в различните им употреби; 

 Обучени: Трябва да имат достатъчно данни, за правилно оценяване на съответния 

елемент; 

 Породени: Всяка нова дума да може да бъде получена, като производна на 

предефинирани елементи, които вече са налични, в системите за разпознаване на реч 

независещи от задачите (task-independent speech recognition). 

2.1 Сравнение на различните елементи 

Независимо от това дали се използват контекстно зависими, или контекстно независими модели 

на думи (word models), е необходимо дефинирането и автоматичното определяне на всички 

възможни фонологични вариации в конкретния език. Когато тези модели на думи са адекватно 

обучени, те предоставят най-добрите резултати в процеса на разпознаване, за разлика от много 
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другите моделирани елементи. Следователно при разпознаване на малък речник, моделите от 

цели думи са много по-широко използвани, тъй като те са точни и не е необходимо да бъдат 

обобщени и всеобхватни. Моделите на думи (Word models) са точни, при наличието на достатъчен 

набор от данни. По този начин те са обучени само върху ограничен набор от задачи и обикновено 

тяхното реално приложение е ограничено. 

Компромисът между моделите основани на думи и тези основани на фонетиката е, че при вторите 

се използва по-големи единици, като срички. Тези единици включват клъстери за фонеми 

(обособени групи, различаващи отделните фонетични единици), които обхващат всички 

изменения на една фонетична единици, в зависимост от конкретиката на контекста.  

Въпреки това, докато центъра на клъстера е точка, независеща от контекста, началната и крайната 

точка са силно определени от контекста. 

2.2 Контекстно зависими елементи 

Ако използваме елементи, които са контекстно зависими, това би подобрило значително 

точността в процеса на разпознаване, при условие че има достатъчно данни за оценяване на тези 

контекстно-зависими параметри. Контекстно-зависимите фонеми са широко използвани за 

разпознаване на реч при голям речник от думи, тъй като значително подобряват тяхната точност и 

ефективност. При този метод от значение са съседните фонеми, намиращи се в ляво и в дясно. 

Ако използваният фонетичен модел е контекстно зависим, то това ще подобри значително 

качеството на разпознаване, при условие, че има достатъчно данни за обучение, и се определят 

всички контекстно-зависими параметри. Контекстно-зависимите фонеми са широко използвани в 

системите за разпознаване на реч при голям речник (large-vocabulary speech recognition). 

Трифонния модел е фонетичен модел, който взема под внимание, както левите, така и десните 

съседни фонеми. Ако две фонеми са едни и същи, но различен ляв или десен контекст, те се 

разглеждат като различни трифони. Различните реализации на една фонема се наричат алофони. 

Трифоните са частен случай на алофоните. 

Моделиране на контекстно-зависими фонеми намиращи се в отделни думи (interword context-

dependent phones) е сложен процес. 

2.3 Клъстериране (групиране) на акустично-фонетични единици 

Балансирането на способността за обучение и точността между фонетичния модел и модела 

използващ думи, може да се обобщи чрез моделиране на подфонетични събития (subphonetic 

events). В действителност резултатите постигнати както с фонетичните, така и с подфонетичните 

данни, са сравнително еднакви. Това е ключовото предимство за сравнението им с моделирането 

на цели думи. В [1] се посочват примери за прилагането на тази концепция за клъстериране 

(групиране) чрез скрити Марковски модели (hidden Markov models).  

Подфонетичното моделиране може да се разглежда като състояние в фонетични скрити 

Марковски модели, като основни подфонетични единици. Hwang и Huang допълнително 

обобщават клъстерирането на изхода зависещ от състоянието (state-dependent output), 

разпределени спорде различните фонетични модели. По този начин всеки клъстер представлява 

набор от сходни Марковски състояния, наричен сенон (поради липса на терминология на 

български ще използваме буквалното звучене на английския термин senone). Така моделът от 
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поддуми (subword model), който се състои от последователност от сенони, след тяхното 

клъстериране (групирането) е завършен. Оптималният брой от сенони за една система, главно се 

определя от наличния корпус за обучение и може да бъдат допълнен в последствие. 

2.4 Лексикална основа 

3 Оценяване на акустичните характеристики 

 Избор на разпределението на изхода за скрития Марковски модел 

 Изолирано срещу продължително обучение с реч 

4 Адаптивни техники и намаляване на несъответствията 
Има редица начини за използването на адаптивни техники, с цел намаляване на несъответствията. 

Може да се използва неинтрузивен адаптивен процес (nonintrusive adaptation process), който 

през цялото време работи на фонов режим. Това се извършва неръководено (unsupervised), и 

обикновено за ръководене на адаптивния модел, използва само резултата от разпознаващото 

устройство (recognizer). Освен това този подход може непрекъснато да променя параметрите на 

модела, така че всички непостоянни несъответствия се отстраняват. Системите, които са 

необходими за транскрибиране на реч е не в реално време, може да използват множество 

комбинации за разпознаване. Неръководеното адаптиране може да се използва за тестовите 

данни, за подобряване на модела, като по този начин се цели подобряването на модела на всеки 

следващ етап. 

Тъй като използването на резултатите от разпознаването могат да бъдат непълни, съществува 

възможност за отклонения, ако нивото на грешката при разпознаване е високо. Ако нивото на 

грешка е ниско, адаптираните резултати все още не могат да бъдат толкова добри, колкото 

ръководената (наблюдаваната) адаптация, при която правилна транскрипция се очаква при 

продуциране на реч в резултата на четене на диктора, като процесът е вече записан. Чрез този 

процес могат да се проверят широка гама от параметри: 

• Проверка на фоновия шум, когато дикторът не говори; 

• Регулиране на усилването на микрофона, при нормален говорене на диктора; 

• Адаптиране на акустичните параметри, чрез прочит на няколко изречения от страна на 

диктора; 

• Промяна на декодиращи параметри, така че да се постигне най-добрата скорост без загуба 

на точност. 

• Динамично създаване на нови записвани изречения, въз основа на модели за грешки, 

специфични за потребителя. 

4.1 Максимална апостериорна оценка (Maximum a posteriori – MAP): Максимумът 

апостериорна оценка, може ефективно да се справи с проблема свързан с оскъдното 

пространство от данни, тъй като може да се възползва от предварителната информация за 

съществуващите модели. Параметрите могат да бъдат коригирани при повторното обучение на 

модулите, така че ограничените нови обучаващи данни, биха могли да променят параметрите на 

модела, ръководен от предварителните знания, и така да се компенсира резултатът от 

несъответствията. Подобряване на параметрите предотвратява големите отклонения, и освен това 

позволяват подобряване на крайните резултати в процеса на разпознаване. 
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4.2 Максимална вероятностна линейна регресия (Maximum likelihood linear regression 

– MLLR): Максималната вероятностно линейно регресивно картографиране (mapping) е в 

съответствие с основните критерий за изграждане на Скрити Марковски Модели, докато запазват 

броя на свободните параметри под контрол. Тъй като параметрите на преобразуването могат да 

бъдат оценени от със сравнително малко количества от адаптираните данни, максималната 

вероятностна линейна регресия е подходяща за бързо адаптиране. Този метод е широко 

използван за адаптиране на модели, както за нови диктори, така и за нова среда. 

4.3 Сравнение на максимална вероятностна линейна регресия и максималната 

апостериорна оценка: Методът на максималната вероятностна линейна регресия е може да 

бъде комбиниран с максималната апостериорна оценка. Това гарантира, че с увеличаване на 

степента на данните за обучение, ще има не само компактна максимална линейна регресионна 

преобразуваща функция за бързо адаптиране, но също така и директен преобразувани параметри 

на модела. 

4.4 Клъстерни (Групиращи) модели (Cluster models): Традиционно разделянето на 

дикторите на групи се извършва без да се вземе под внимание фонетичните прилики. В 

действителност разпределените диктори по отделни групи, могат да имат най-разнообразни 

вариации спрямо различните фонетични класове. Освен това дикторите в групите, могат да бъдат 

допълнително класифицирани, на поддумово или подфонетично ниво. Така с малка извадка от 

всяка една обособена група от диктори, наречена клъстер, за всяко поддумово или подфонетично 

ниво, може лесно да се моделира различните вариации на тези нива във всяка една група. 

5 Твърди критерии (confidence measures) 

Един от повечето критични компоненти в практическите системи за разпознаване на реч е 

свързана с надеждността на твърдите критерии. С точността на твърдите критерии за всяка 

разпозната дума, при провеждане на разговор, могат да се поправят потенциални грешки при 

разпознаването на реч, които да позволят отхвърляне на думи от речника, и да определят 

ключови думи. 

В системите за разпознаване на реч зависещи от диктора (speaker-dependent) и тези които не 

зависят от диктора (speaker-adaptive system), за определяне на твърдите критерии се използват 

записи на дикторите (за премахване на думите, които могат да бъдат объркани). Това е критично 

за неръководеното адаптиране на дикторите (unsupervised speaker adaptation), позволявайки 

избирателно използване на резултатите от разпознаването, така че траскрипциите с по-малка 

сигурност и яснота, могат да бъдат отхвърлени от процеса на адаптация. 

 Филтърни модели 

 Преобразуващи модели 

 Комбинирани модели 

6 Други техники 

 Невронни мрежи (Neural networks) 

 Модели за сегментиране: Parametric trajectory models; Unified frame- and segment-based 

models 
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Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа  

Задача 1: Каква е била първата машина за разпознаване на реч? 

Задача 2: Какви методи се използват в съвременните системи за 
разпознаване на реч? 

Задача 3: Кой е предложим модела за сегментиране? 
 

 

Използвана терминология 

Английски терминология Използвана българска терминология 

Mel-Frequency Cepstral Coefficient 
(MFCC) 

Мел-честотен кепстрален коефициент 

Linear discriminant analysis (LDA) Линеен дискриминантен анализ 
Neural networks Невронни мрежи 
Neural-network-based speaker 
mapping 

Картографиране на дикторите 
основано на невронни мрежи 

Frequency warping Изкривяване на честотния спектър 
Vocal tract normalization (VTN) Нормализиране на дължината на 

речевия тракт 
Large-vocabulary speech recognition Разпознаване на реч при голям 

речник 
Maximum a posteriori (MAP) estimation Максимална апостериорна оценка 
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