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Introducció

En aquest mòdul introduïm el concepte de reconeixement automàtic de la

parla i les aplicacions que té. Tot seguit, veurem l’estructura genèrica més uti-

litzada pels sistemes de reconeixement automàtic de la parla i detallarem ca-

dascun dels mòduls que el formen. Finalment, presentarem com s’avalua el

funcionament dels reconeixedors, és a dir, com es mesura com són de bones

les transcripcions que ens proporcionen i com es poden millorar per mitjà de

tècniques d’adaptació.

Per�què�s’ha�d’estudiar�el�reconeixement�de�la�parla?

Parlar és el mitjà més natural per a les persones a l’hora de comunicar-nos. Per a

interactuar de la mateixa manera amb el món digital que ens envolta, el primer

que ens fa falta és que les màquines (l’ordinador, el telèfon, el cotxe, etc.) ens

entenguin. El reconeixement de la parla proporciona les eines necessàries per

a transformar la veu en conceptes que després puguin utilitzar les màquines

per a emprendre accions.
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Objectius

En acabar de treballar aquest mòdul, heu de ser capaços del següent:

1. Explicar el funcionament d’un reconeixedor a alt nivell.

2. Identificar els mòduls principals dels reconeixedors automàtics de la parla,

juntament amb les funcions que tenen.

3. Saber per a què s’utilitzen els models ocults de Markov en el reconeixement

de la parla.

4. Distingir els conceptes de diccionari i model de llenguatge.

5. Avaluar una transcripció automàtica proporcionada per un reconeixedor.
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1. Introducció al reconeixement automàtic de la parla

El reconeixement automàtic de la parla, anomenat també conversió de veu a

text o conegut per les sigles ASR (reconeixedor automàtic de la parla o  auto-

matic speech recognition), consisteix a transcriure el contingut d’un senyal de

veu sense intervenció humana.

Els reconeixedors de la parla es classifiquen segons diferents criteris:

• L’estil�de�la�parla o el tipus de parla que poden reconèixer; per exemple,

parla aïllada (paraules separades per pauses), parla contínua o natural (fra-

ses) i parla espontània (discurs, incloent-hi repeticions, interjeccions, tos,

etc.).

• La�dependència�del�locutor. Els reconeixedors dependents dels locutors

aprenen les característiques de la veu d’un usuari o un conjunt d’usuaris

concrets per a millorar-ne la transcripció i, per tant, funcionen de manera

òptima per a aquests usuaris. En canvi, els reconeixedors independents del

locutor estan dissenyats per a tenir unes prestacions similars sigui qui sigui

l’usuari, és a dir, no estan limitats a un conjunt d’usuaris coneguts.

• El�tipus�de�canal. Els reconeixedors poden ser construïts per a treballar

amb àudio provinent de micròfon, telefonia fixa o telefonia mòbil.

• Altres. Alguns altres criteris de classificació d’un reconeixedor són si són

multiidioma o no, o la dimensió del vocabulari que pot reconèixer.

Per exemple, els sistemes d’atenció telefònica que demanen que responguem

a preguntes amb un sí o un no, dient el nom d’un departament, etc., abans

d’encaminar la trucada adequadament a una persona real, es classifiquen com

a reconeixedors de parla aïllada, independents del locutor i dissenyats tant per

a telefonia fixa com mòbil.

Reflexió

Us sembla que els reconeixe-
dors independents del locutor
són igual de fiables per a tots
els usuaris? La resposta és que
no. Cada persona té una ma-
nera de parlar única.
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2. Aplicacions dels reconeixedors automàtics de la
parla

Des de l’aparició del primer prototip d’ASR a mitjan segle XX, la tecnologia del

reconeixement automàtic de la parla ha avançat prou perquè avui en dia es

trobi un ventall ampli d’aplicacions comercials en el mercat.

Un dels primers àmbits en què es va desplegar aquesta tecnologia va ser en

l’atenció�telefònica, com ara els serveis d’informació, de notificació d’avaries

o de concertar cita. En aquest tipus de serveis, el sistema fa que els usuaris

segueixin un diàleg dirigit1 amb l’objectiu d’obtenir la informació necessària

per a prendre una acció (per exemple, proporcionar la informació preguntada,

encaminar la trucada cap a l’operador adequat, etc.).

Un altre àmbit en què l’ús dels ASR és molt estès és en aplicacions de coman-

dament�i�control. Els primers marcadors vocals, que tenen l’origen en els te-

lèfons mòbils, han evolucionat fins al punt de poder controlar dispositius en

situacions en què l’ús d’un altre mitjà no sigui segur (per exemple, pel control

de la ràdio o el GPS dins del cotxe) o còmode (per exemple, en aplicacions

de domòtica).

Per a vocabularis molt concrets, com és el camp mèdic, la transcripció�de�no-

tes o informes s’utilitza com a eina de treball, gràcies a la reducció de temps que

proporciona a l’equip mèdic. Els sistemes de dictat, adaptats a un sol usuari

però sense restricció de vocabulari, tenen una penetració discreta en el mercat

domèstic, ja que perquè funcionin correctament requereixen un entrenament

en forma de retroacció o feedback de l’usuari, sobretot en les primeres etapes

d’utilització.

El canvi d’ús dels telèfons mòbils a causa de les connexions de dades assequi-

bles econòmicament també ha obert noves aplicacions per als ASR, com ara

les cerques automàtiques per mitjà de la veu (per exemple, accés a Google).

Tanmateix, la indexació�d’àudio, que permet trobar informació sobre una

cançó a partir de reproduir-la o sobre el tema d’un discurs, és una aplicació

emergent dels ASR, tot i que el desplegament que té en el món comercial està

limitat per l’estat de la tecnologia actual.

Hi ha altres aplicacions com el subtitulat�automàtic o la transcripció�de�reu-

nions que, tot i ser aplicacions molt interessants dels ASR, encara no es poden

dur a terme per les altes taxes d’error que té la tecnologia actual per a dominis

oberts.

(1)Del tipus “digui el nom de la ciu-
tat per a la qual vol saber la predic-
ció meteorològica”.
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No obstant això, els ASR són una ajuda molt valuosa per a fer transcripcions

semiautomàtiques, és a dir, transcripcions automàtiques revisades per una

persona. Un exemple d’aquest tipus d’aplicacions és la transcripció de missat-

ges telefònics a SMS.
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3. Funcionament bàsic dels reconeixedors

Els reconeixedors automàtics de la parla tenen com a entrada un àudio i com

a sortida el text (transcripció) corresponent. La majoria d’ASR comparteixen

el diagrama funcional que es mostra en la figura 1:

Diagrama funcional dels reconeixedors automàtics de la parla

Figura 1. Diagrama funcional dels reconeixedors automàtics de la parla (ASR)

En el mòdul de processament�del�senyal, l’àudio d’entrada es transforma per

a facilitar-ne el reconeixement. Entre les operacions habituals que es fan en

aquest mòdul hi ha les tècniques de reducció de soroll (equalització de canal,

cancel·lació d’eco, etc.) i la detecció de veu i soroll. La detecció de veu i soroll

consisteix a segmentar l’àudio d’entrada i classificar cada segment en dues ca-

tegories, segons si es considera que és veu o soroll. D’aquesta manera s’envien

únicament els segments d’àudio corresponents a veu al mòdul d’extracció de

característiques i al mòdul descodificador.

En el mòdul d’extracció�de�característiques, l’àudio corresponent a veu ar-

riba en segments de poca longitud (d’aproximadament mil·lisegons), i per a

cada segment s’obté un conjunt de paràmetres espectrals, anomenat vector de

característiques. La sortida d’aquest mòdul és una seqüència temporal (o orde-

nada) de vectors de característiques. Per tant, a la sortida hi ha tants vectors

de característiques com segments de veu hi ha al senyal d’àudio original.

Vegeu també

En l’apartat “El mòdul
d’extracció de característi-
ques” n’hi trobareu una des-
cripció més detallada.

L’objectiu del mòdul de descodificació és obtenir, a partir de la seqüència

de vector de característiques, la transcripció (text) que amb més probabilitat

s’ha pronunciat. En aquest procés intervenen diferents fonts d’informació:

informació acústica (per mitjà dels models acústics) i informació lingüística

(per mitjà dels diccionaris i models de llenguatge o gramàtiques).

Vegeu també

En l’apartat “El mòdul de des-
codificació” explicarem cadas-
cun dels components de la
descodificació.
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Els ASR transformen la veu en text.

Els ASR estan formats per tres mòduls: el mòdul de processament del

senyal, l’extractor de característiques i el mòdul de descodificació.

El mòdul de processament del senyal neteja l’àudio d’entrada, el seg-

menta i identifica els segments en què hi ha veu.

L’extractor de característiques transforma els segments d’àudio identifi-

cats com a veu pel mòdul de processament del senyal en un conjunt de

vectors de característiques que contenen la informació necessària per a

reconèixer-los.

El mòdul de descodificació transforma els vectors de característiques en

text.



CC-BY-NC-ND • PID_00188054 12 Reconeixement automàtic de la parla

4. El mòdul d’extracció de característiques

La veu és un senyal continu i variant en el temps i, per tant, és difícil d’analitzar

en el domini temporal. Per a convertir la veu en text, el senyal d’entrada es

transforma en una seqüència discreta de paràmetres, concretament en una se-

qüència de vectors de característiques. El mòdul d’extracció de característiques

és l’encarregat d’extreure aquests vectors.

Mòdul d’extracció de característiques

Figura 2. Diagrama de blocs del mòdul d’extracció de característiques

Per a fer servir els vectors de característiques per al reconeixement, aquests

vectors han de tenir les propietats següents:

• Cada vector de característiques ha de representar un segment temporal del

senyal de veu. Per tant, el senyal de veu s’ha de dividir en segments que

es puguin considerar estacionaris (amb característiques estables). El pro-

cés d’obtenció de segments considerats estacionaris s’anomena entramat.

Aquest procés es pot considerar com l’últim del mòdul de processament

del senyal o com el primer del mòdul d’extracció de característiques.

• El vector de característiques ha de contenir tota la informació necessària

per al reconeixement de la parla de la manera més compacta possible. Ide-

alment, el vector de característiques només ha de contenir la informació

rellevant per al reconeixement i eliminar la resta d’informació comple-

mentària que hi ha de manera intrínseca en l’àudio (particularitats de pro-

nunciació de cada locutor, soroll d’ambient, etc.). El procés d’obtenció de

característiques de cada segment s’anomena estimació�paramètrica.



CC-BY-NC-ND • PID_00188054 13 Reconeixement automàtic de la parla

4.1. Entramat

Per a fer l’entramat, en cada instant d’anàlisi, el senyal d’entrada es multiplica

per un altre senyal, anomenat finestra, que és diferent de 0 només en un inter-

val temporal. El resultat de cadascuna d’aquestes multiplicacions és un senyal

de duració limitada, que s’anomena tram o segment. La figura 3 il·lustra aquest

procés i s’hi mostren tres trams obtinguts pels instants d’anàlisi {ti, ti + 1, ti + 2}.

Entramat

Figura 3. Procediment per a l’entramat d’un senyal de veu. La representació superior es correspon amb el senyal
d’entrada, on s’han superposat les diferents finestres que s’apliquen durant l’entramat. Les representacions
inferiors es corresponen amb tres trams del senyal superior.

Frame

Habitualment s’utilitza el ter-
me anglès frame per a refe-
rir-se a un tram o segment de
l’extracció de característiques.

La longitud de la finestra és l’interval temporal en el qual la veu es considera

estacionaria, és a dir, que les característiques de la veu no varien. Aquest inter-

val de temps en què les característiques de la veu són estables és normalment

d’entorn de 25 mil·lisegons. Per tant, la duració de la finestra es fixa habitual-

ment en 25 mil·lisegons. Les finestres més utilitzades per a l’entramat són la

finestra de Hamming o la finestra de Hanning.

La distància entre dos instants d’anàlisi consecutius (és a dir, la distància entre

els punts centrals de les finestres) és un valor fix, habitualment entre 10 i 12

mil·lisegons . Per tant, aquestes finestres s’encavalquen. S’ha de dir que uns

valors més grans provocarien una pèrdua d’informació, ja que no es podria

seguir l’evolució temporal del senyal de veu. Per contra, uns valors més petits

augmentarien el nombre de trams d’anàlisi, i per tant de vectors de caracterís-

tiques, sense aportar informació nova per al reconeixement.

En resum, veiem que per a tenir una bona anàlisi i obtenir uns vectors de ca-

racterístiques correctes s’utilitzen finestres de 25 mil·lisegons que estan enca-

valcades en el temps. En la figura 3 s’observa aquest encavalcament.

Vegeu també

Consulteu el mòdul “Disseny
i anàlisi de filtres en processa-
ment d’àudio” per a més de-
talls sobre aquestes finestres.
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4.2. Estimació paramètrica

L’estimació�paramètrica consisteix a calcular, per a cada tram, les caracterís-

tiques que s’utilitzaran en el reconeixement. En la majoria d’ASR s’utilitzen

característiques espectrals (del domini de la freqüència), ja que són més robus-

tes davant del soroll que el mateix senyal en el domini temporal i tenen una

representació més compacta (menys coeficients).

Una de les característiques espectrals més utilitzades en el reconeixement són

els coeficients Mel cepstrum, anomenats també mel-frequency cepstrum coeffici-

ents (MFCC), juntament amb informació sobre la variació que tenen en el

temps (els paràmetres delta) i l’increment d’aquesta variació (els paràmetres

doble delta).

El cepstre  de la seqüència temporal  es defineix com la transformada

inversa de Fourier (IDFT) del logaritme del valor absolut de l’espectre d’un

senyal (DFT del senyal):

Càlcul de coeficients cepstre

Figura 4. Procediment per a calcular el vector de coeficients cepstre per a un tram de senyal

Tot i que els cepstres són útils, en processament de la parla normalment es

fa un pas més i es transforma l’espectre del senyal a l’escala de Mel abans de

calcular els cepstres (és a dir, abans d’aplicar el logaritme i l’IDFT) per a obtenir

els paràmetres Mel cepstrum.

Robustesa

En processament de la parla
s’utilitza el terme robust quan
es vol indicar que un valor, el
resultat d’una tècnica, etc.,
queda poc afectat per la pre-
sència de soroll o per discre-
pàncies entre les condicions
d’entrenament i test.

L’escala�de�Mel és una escala perceptiva que relaciona hertz i índex de Mel,

de tal manera que els índexs de Mel representen tons que perceptivament són

equidistants2. Per tant, l’escala de Mel està construïda seguint un esquema de

funcionament semblant a l’orella humana. En la figura 5 hi ha una represen-

tació de l’escala de Mel:

(2)És a dir, que són a la mateixa
distància.
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Escala de Mel

Figura 5. Representació de la relació entre hertz i índex de l’escala de Mel

Així, doncs, el vector de característiques basat en MFCC per a cada tram té

l’estructura següent:

El nombre habitual de coeficients MFCC utilitzats en els vectors de caracterís-

tiques és entre 10 i 15 per a veu mostrejada a 8 kHz (veu de qualitat telefònica),

ja que es considera que contenen la informació més rellevant per a discriminar

diferents sons entre si.

L’estàndard ETSI ES 202 050, de reconeixement distribuït, anomenat també

Aurora, defineix els valors següents per a l’extracció del vector de característi-

ques:

• Longitud dels trams de veu: 25 ms.

• Distància entre els instants d’anàlisi: 10 ms.

• Dimensió del vector de característiques: 39 components (13 coeficients

MFCC, 13 deltes i 13 dobles deltes) per a veu mostrejada a 8 kHz.

Lectura de la fórmula

•  són els coeficients
MFCC.

•  són els paràmetres del-
ta.

•  són els paràmetres
doble delta.

Els paràmetres delta  es
calculen fent la primera deriva-
da dels MFCC i els paràmetres
doble delta , fent la sego-
na derivada.
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5. El mòdul de descodificació

L’objectiu del mòdul de descodificació és trobar la seqüència de paraules que

amb més probabilitat ha generat la seqüència de vectors de característiques

acústiques extretes en el mòdul anterior.

La frase anterior es pot escriure en llenguatge matemàtic de la manera següent.

Si definim la seqüència de característiques acústiques d’entrada com a X = x1,

x2 ... xN, en què el subíndex N és el nombre total de finestres utilitzades, i una

seqüència de paraules com a  = w1w2 ... wm, el mòdul de descodificació busca

la seqüència de paraules  que maximitzi la probabilitat condicional donades

les característiques acústiques d’entrada:

La cerca de  no es pot portar a terme directament amb l’equació anterior per

la complexitat que té, però es pot simplificar mitjançant unes quantes opera-

cions matemàtiques i els coneixements que tenim a priori del llenguatge i la

parla. Aplicant el teorema de Bayes, la probabilitat d’una seqüència de parau-

les donada la seqüència acústica es pot escriure depenent de la probabilitat de

la seqüència acústica donada una seqüència de paraules:

Teorema de Bayes

Si {A1, A2,..., An} és un conjunt de successos mútuament excloents i exhaustius, de manera
que la probabilitat de cadascun és diferent de 0, i si B és un succés qualsevol del qual

es coneixen les probabilitats condicionals  P(B |  Ai), aleshores la probabilitat  és
donada per l’expressió següent:

en què  és la probabilitat que succeeixi ,  és la probabilitat de B sabent que
 ha succeït i  és la probabilitat a posteriori de , o dit d’una altra manera, la pro-

babilitat que succeeixi  sabent que ha succeït B.

La probabilitat de la seqüència acústica d’entrada P(X) no depèn de , ja que

és donada pel senyal acústic d’entrada a l’ASR. Per tant, el terme P(X) es pot

eliminar de l’equació anterior. Així s’obté l’expressió final del mòdul de des-

codificació:
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En l’equació final l’espai de cerca ha quedat definit per dos termes:

• : la probabilitat que es generi la seqüència de característiques acús-

tiques X proporcionada pel mòdul anterior donada una seqüència de pa-

raules . Aquest terme s’anomena model acústic.

• : la probabilitat de la seqüència de paraules . Aquest terme

s’anomena model de llenguatge.

Així, doncs, el descodificador es pot representar amb el diagrama de blocs se-

güent:

Mòdul de descodificació

Figura 6. Diagrama de blocs del mòdul de descodificació

Fixeu-vos que el descodificador està format per dos tipus d’elements: un bloc

de càlcul (algoritme de cerca) i models probabilístics (model de llenguatge i

model acústic).

El bloc de càlcul és actiu quan s’executa un reconeixement, utilitzant el model

de llenguatge i el model acústic per a obtenir la informació necessària per a

fer la cerca.

Els models probabilístics no es construeixen durant l’execució del reconeixe-

ment, sinó que s’han construït prèviament en la fase d’entrenament de l’ASR.

En els apartats següents descriurem què són i com es construeixen els models

acústics durant la fase d’entrenament (apartat “Modelatge acústic”); què són

i com es construeixen els models de llenguatge durant la fase d’entrenament

(apartat “Diccionaris i models de llenguatge”), i finalment com es resol

l’equació final en la fase d’execució, és a dir, com treballa el bloc de càlcul (o

algoritme de cerca) per trobar la millor transcripció possible per a la seqüència

de característiques d’entrada al mòdul de descodificació (apartat “Algoritmes

de cerca”).
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5.1. Modelatge acústic

L’objectiu del modelatge acústic és crear un conjunt de models probabilístics

que representin tots els sons del llenguatge que s’ha de reconèixer.

Per a crear els models acústics s’ha de determinar:

• Quines unitats acústiques (quins sons) es volen representar.

• Quin model probabilístic s’utilitzarà.

• El mètode d’estimació dels models.

5.1.1. Unitats acústiques

Les unitats més utilitzades per al modelatge acústic són els trifonemes. Els

trifonemes són fonemes dependents del context, és a dir, són els fonemes però

considerant unitats diferents els fonemes que no tenen igual el fonema ante-

rior i posterior.

Els trifonemes són unitats adequades per a fer reconeixement de la parla ja que

no solament representen les característiques estables de la realització central

dels fonemes, sinó que també capturen els efectes coarticulatoris anteriors i

posteriors provocats pel context en què es troben.

5.1.2. Model probabilístic

El model més utilitzat per a representar les unitats acústiques per al reconei-

xement són els models ocults de Markov o hidden Markov models (HMM).

Els HMM modelen seqüències de vectors i representen no solament cada vec-

tor individualment, sinó també l’evolució de la seqüència. Per tant, són molt

adequats per a descriure situacions que evolucionen en el temps, com és el

cas de la veu.

Els HMM estan formats per tres elements diferents: estats, transicions i símbols

emesos. En la figura 7 hi veieu la representació d’un HMM d’un trifonema, en

què els estats si s’han representat per mitjà de nodes, les transicions per mitjà

d’enllaços entre nodes i els símbols emesos es representen amb la lletra x.

Vegeu també

Per a més informació consul-
teu el mòdul “Introducció a la
parla”.
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Model ocult de Markov de tres estats

Figura 7. Model ocult de Markov de tres estats

Per a cada increment de temps, el model fa una transició entre estats, i emet un

símbol nou. El comportament d’un HMM és regit per dos tipus de funcions de

probabilitat: la probabilitat de transició entre estats i la probabilitat d’emissió

dels símbols.

La probabilitat de transició entre estats, representada com a  aij en la figura 7, és

la probabilitat que el model sigui a l’estat j si en l’instant anterior era a l’estat i.

Exemple

Un exemple de les probabilitats de passar de l’estat i a l’estat j de l’HMM de la figura 7,
recollides en una matriu de transició, és el següent:

Fixeu-vos que la suma dels valors de cada fila de la matriu és igual a 1, ja que totes les
possibles opcions de transició són quedar-se en el mateix estat o passar a l’estat següent.

La probabilitat que falta a lúltima fila (de valor 0,7) representa la probabilitat de sortir del
model, és a dir, la probabilitat que el vector de característiques sigui l’últim del trifonema
representat per l’HMM. De manera similar, també es defineix la probabilitat π d’entrada
al model, és a dir, la probabilitat que observem el primer vector de característiques del
trifonema.

La probabilitat d’emissió dels símbols, representada com a b s(t)(x) en la figura

7, depèn de l’estat en què es trobi l’HMM. Les funcions d’emissió més habitu-

als són models de mescles de gaussianes (GMM), anomenades també gaussian

mixture model, per les bones propietats de representació que tenen de qualse-

vol tipus de distribució.

GMM

Un GMM és una funció de densitat de probabilitat construïda com una suma ponderada
de gaussianes:

 representa una funció gaussiana els paràmetres de la qual són , és a dir,
l’esperança  i la desviació estàndard :
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Funció gaussiana

Figura 8. Representació d’una funció gaussiana

en què p és la longitud del vector de característiques x.

Aquests tipus de models s’anomenen ocults perquè podem saber quin símbol

(és a dir, quin vector de característiques MFCC) s’ha emès, però no podem

saber en quin estat del model es troba.

Per al modelatge de trifonemes s’utilitzen HMM de tres estats, per a capturar

les tres fases diferenciades dels fonemes: coarticulació amb el fonema anterior

(estat s0), la part estable del fonema (estat s1) i la coarticulació amb el fonema

posterior (estat s2). Com que les tres fases són presents en totes les realitzaci-

ons, les transicions permeses només són entre els estats 0 i 1, 1 i 2, a més de

cada estat amb si mateix. Els símbols emesos són els vectors de característiques

MFCC.

5.1.3. Estimació del model acústic

La construcció del model acústic d’un ASR significa estimar els paràmetres

d’un HMM per a cada trifonema de la llengua. Per tant, tindrem tants HMM

de tres estats com trifonemes tingui la llengua en què volem reconèixer.

Els paràmetres que s’han d’estimar per a cada HMM són els següents:

• La probabilitat d’entrada al model: π.
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• La matriu de les probabilitats de transició: A = {aij} per a i = 0,1,2 i j = 0,1,2.

• La mitjana i la desviació estàndard de cadascuna de les gaussianes dels

GMM dels tres estats:  per a  i = 0,1,2 i q = 0... Q1, en què Q és

el nombre de gaussianes dels GMM.

Per a estimar aquests paràmetres s’utilitzen dades reals de diferents realitzaci-

ons de cada trifonema. Això significa obtenir gravacions de múltiples perso-

nes, segmentar la veu en trifonemes i utilitzar els vectors de característiques de

totes les aparicions d’un mateix trifonema per a entrenar l’HMM corresponent.

L’obtenció d’una base de dades (o corpus, en l’argot de les tecnologies de la

parla) adequada per al modelatge acústic és una de les tasques més complexes

de la construcció d’un ASR i és la tasca que requereix més temps. Les especifi-

cacions del corpus (durada total, nombre de locutors, distribució de sexe i edat

dels locutors, canal de gravació, etc.) tenen una gran influència en les prestaci-

ons finals de l’ASR, ja que com més semblants siguin les característiques acús-

tiques dels models a l’àudio de l’aplicació final, més bons seran els resultats.

El diagrama de blocs pel procés d’estimació del model acústic es mostra en la

figura 9.

Estimació del model acústic

Figura 9. Diagrama de blocs del procés d’estimació del model acústic d’un ASR en la fase d’entrenament

Corpus

En processament de la parla
s’anomena corpus les bases de
dades utilitzades per a la cons-
trucció de models acústics, de
llenguatge o sistemes de sínte-
si de la parla. El plural de cor-
pus és còrpora.
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L’algoritme que s’utilitza per a entrenar un HMM a partir de dades del corpus

és l’algoritme iteratiu de Baum-Welch, anomenat també de forward-backward.

L’objectiu del modelatge acústic és crear un conjunt de models proba-

bilístics que representin tots els sons del llenguatge que s’han de reco-

nèixer.

Les unitats acústiques més utilitzades per a representar els sons són els

trifonemes, ja que tenen en compte els efectes coarticulatoris del con-

text anterior, del context posterior i la part central estable del fonema.

Els models probabilístics més utilitzats per al modelatge acústic són els

HMM, que modelen seqüències de vectors de característiques. Els vec-

tors de característiques més utilitzats són els MFCC.

Per a construir un model acústic s’ha d’estimar un HMM per a cada tri-

fonema de la llengua. Aquesta estimació es fa a partir de vectors de ca-

racterístiques MFCC reals, provinents de l’anàlisi d’un corpus de grava-

cions. L’algoritme més utilitzat per a crear els HMM del model acústic a

partir del corpus d’entrenament és el de Baum-Welch.

5.2. Diccionaris i models de llenguatge

L’objectiu dels models de llenguatge, juntament amb els diccionaris, és captu-

rar les propietats del llenguatge, concretament quines paraules hi ha i quina

és la relació que tenen entre si.

El diccionari és una llista que conté totes les paraules que l’ASR és capaç de

transcriure, juntament amb la transcripció fonètica d’aquestes paraules. Qual-

sevol paraula que no aparegui a la llista s’anomena paraula fora del vocabulari

o  out of vocabulary word (OOV  word). L’exemple més comú de paraules OOV

són els noms propis.

Exemple d’un diccionari d’un servei d’atenció telefònica d’avaries informàtiques:

La mida del diccionari és un valor de compromís. Un nombre elevat de parau-

les pot provocar més probabilitat d’error ja que el ventall de possibilitats de

transcripció és més gran, però un nombre molt reduït de paraules augmenta

la probabilitat que els usuaris utilitzin paraules de fora del diccionari.

Bibliografia
complementària

Per a ampliar la informació
sobre l’estimació dels models
acústics i l’algoritme de Ba-
um-Welch consulteu la refe-
rència següent:
L.�Rabiner;�B.�H.�Juang
(1993). Fundamentals of Spe-
ech Recognition. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall PTR.
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Els models�de�llenguatge contenen informació sobre la manera com es rela-

cionen les paraules del diccionari, és a dir, especifiquen totes les combinacions

possibles (amb sentit semàntic) que poden crear les paraules del diccionari,

juntament amb la probabilitat de cada combinació.

Els models estocàstics de llenguatge consisteixen a estimar la probabilitat 

d’una seqüència  = w1w2... wm de paraules com:

Per tant,  ens informa sobre la freqüència d’aparició de la frase  en el

llenguatge que analitzem.

Els  n-grames simplifiquen l’equació anterior reduint la memòria del model, de

manera que l’aparició d’una paraula només depèn de les n paraules anteriors.

Els  n-grames més utilitzats en ASR són els bigrames (n = 2) i els trigrames (n

= 3).

Exemple

En un model de llenguatge format per bigrames, la probabilitat de la frase aquest és el
tema vuit es calcula de la manera següent:

en què <null> representa començament o final de frase.

Com en el cas dels models acústics, els n-grames s’entrenen a partir de textos

reals de l’àmbit de l’aplicació per a la qual s’utilitzarà l’ASR. La probabilitat de

cada n-grama es calcula de la manera següent:

en què C( ) indica el nombre de vegades que ha aparegut la seqüència de 

paraules en el text d’entrenament dels n-grames.

Exemple

Si el corpus d’entrenament del model de llenguatge és el següent:

[aquest és el tema vuit;

aquest tema és el tema vuit]

els bigrames que es poden entrenar són aquests:

P(aquest|<null>) 2 / 2 = 1
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P(el|és) 2 / 2 = 1

P(és|aquest) 1 / 2 = 0,5

P(és|tema) 1 / 3 = 0,33

P(tema|el) 2 / 2 = 1

P(tema|aquest) 1 / 2 = 0,5

P(vuit|tema) 2 / 2 = 1

P(<null>|vuit) 2 / 2 = 1

 

Per a entrenar n-grames es necessita un text d’entrenament d’uns quants mili-

ons de paraules, i així i tot no poden capturar totes les combinacions possibles.

Per això s’han dissenyat tècniques de suavització. Aquestes tècniques reserven

probabilitat per a combinacions de paraules no vistes en l’entrenament, per a

assignar-los una probabilitat diferent de 0 i així reconèixer-les.

5.3. Algoritmes de cerca

Un cop hem explicat què són els models acústics i els models de llenguatge i

com es construeixen en la fase d’entrenament d’un ASR, estem preparats per

a veure com s’ha de fer la descodificació de la seqüència de vectors de carac-

terístiques i obtenir la transcripció de l’àudio a partir de l’equació següent.

Recordem-la:

Per a resoldre aquesta equació s’ha de cercar quina és la seqüència de paraules

 que, entre totes les possibles seqüències  del model de llenguatge, pro-

porciona una probabilitat més gran quan tenim la realització acústica . Per

tant, l’algoritme que s’ha d’utilitzar per a resoldre l’equació és un algoritme

de cerca.

Per a dur a terme la cerca, primer de tot s’ha de construir l’espai de cerca, és

a dir, expandir el model de llenguatge per a tenir totes les possibles transcrip-

cions que es poden reconèixer amb l’ASR.

Si tenim una aplicació amb un diccionari que conté tres paraules, {la, casa, vermella}, i el
model de llenguatge és un bigrama definit per les probabilitats següents:

P(·,·) la casa vermella Final_frase

Inici_frase 0,8 0 0,2 0

la 0 0,7 0,3 0

casa 0 0 0,75 0,25

vermella 0 0 0 1

Bibliografia
complementària

Per a saber-ne més consulteu
les referències següents:
X.�Huang;�A.�Acero;�A.�Hon
(2001). Spoken Language Pro-
cessing (pàg. 562-573). En-
glewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall PTR.
Jocs d’eines de codi obert per
a crear models de llenguatge:
IRSTLM
SRILM

http://sourceforge.net/projects/irstlm/
http://www-speech.sri.com/projects/srilm/
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l’espai de cerca serà el següent:

Espai de cerca

Figura 10. Espai de cerca d’un model de llenguatge

Un cop construït l’espai de cerca es calcula la probabilitat de cada branca, és a

dir, la probabilitat de cadascuna de les possibles transcripcions segons el model

de llenguatge. Així obtenim el terme  de l’equació anterior.

Seguint l’exemple anterior, es calculen les probabilitats:

• P(“<Inici_frase> la casa vermella <Final_frase>”) = P(la|(<Inici_frase>) P(casa|la)
P(vermella|casa) P(<Final_frase>|vermella) = 0,8 × 0,7 × 0,75 × 1 = 0,42

• P((“<Inici_frase> la casa <Final_frase>”) = P(la|(<Inici_frase>) P(casa| la)
P(<Final_frase>| casa) = 0,8 × 0,7 × 0,25 = 0,14

• P((“<Inici_frase> la vermella <Final_frase>”) = P(la|(<Inici_frase>) P(vermella| la)
P(<Final_frase>| vermella) = 0,8 × 0,3 × 1 = 0,24

• P((“<Inici_frase> vermella <Final_frase>”) = P(vermella|(<Inici_frase>) P(<Final_frase>|
vermella) = 0,2 × 1 = 0,2

La resta de combinacions tenen una probabilitat zero.

Per a incorporar la informació acústica, primer se sintetitza el model acústic

de cada branca de l’espai de cerca concatenant els models de trifonemes ne-

cessaris per a formar les frases, segons la transcripció detallada en el diccionari

i les regles fonètiques de la llengua.

Els models acústics sintetitzats per a cada branca de la figura 10 són els següents:

• Branca “la casa vermella”:

• Branca “la casa”: 

• Branca “la vermella”: 

• Branca “vermella”: 

Després, s’avaluen els models acústics sintetitzats per a calcular la probabilitat

de la seqüència de vectors de característiques d’entrada donada la transcripció

de cada branca de l’espai de cerca. Així s’obté el terme  de l’equació

anterior.
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Com s’avalua un model acústic?

Recordem que els models acústics habitualment són conjunts d’HMM de tres estats (cada
HMM és un trifonema). Per tant,  del trifonema T es pot escriure de la manera següent:

en què  indica una possible seqüència d’estats de l’HMM que generin , i en què R
és el nombre de seqüències possibles, i  és la seqüència d’estats que proporciona la
màxima probabilitat.  es calcula de la manera següent:

en què  és la probabilitat d’emissió del vector de característiques x i N la llargada
de la seqüència d’estat .

Finalment, la multiplicació dels P(X) dels diferents HMM que configuren el model acústic
de cada branca dóna el valor del model acústic de la branca, és a dir, .

Finalment es calcula la probabilitat de cada branca multiplicant la probabilitat

obtinguda mitjançant el model de llenguatge  i la probabilitat obtinguda

mitjançant els models acústics . La transcripció associada a la branca

amb probabilitat més gran és l’escollida com a transcripció òptima.

Segur que heu observat que la cerca de la branca més probable requereix un

conjunt d’operacions que comporten un gran cost de càlcul, ja que l’espai de

cerca pot ser enorme. Per aquesta raó, aquest procediment de cerca directa no

es pot utilitzar en ASR en què el vocabulari és mitjà o gran. En aquests casos, en

lloc d’expandir tot l’espai de cerca s’utilitzen algoritmes basats en programació

dinàmica juntament amb tècniques de poda o pruning per a reduir el nombre

de branques de l’espai de cerca que s’han d’explorar. L’algoritme de Viterbi és

el més utilitzat en els ASR.

Poda

El terme poda o pruning s’utilitza per a referir-se a les tècniques que limiten el nombre de
camins actius en la cerca per Viterbi. Per tant, gràcies a aquesta tècnica, no s’exploren
tots els camins d’un espai de cerca, de manera que s’estalvien molts càlculs en espais de
cerca grans. No obstant això, es garanteix que es trobarà una solució similar a la que es
trobaria si s’explorava tot l’espai de cerca.

Bibliografia
complementària

Per a saber-ne més consulteu
les referències següents:
L.�Rabiner;�B.�H.�Juang
(1993).  Fundamentals Of Spe-
ech Recognition. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall PTR.
Joc d’eines de codi obert per
a treballar amb models HMM
i el reconeixement de la par-
la:
HTK

http://htk.eng.cam.ac.uk/
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El mòdul de descodificació obté la seqüència de paraules que amb més

probabilitat ha generat la seqüència de característiques acústiques ex-

tretes de l’àudio.

La descodificació utilitza dues fonts d’informacions diferents per a re-

soldre una equació de cerca: els models acústics i els models de llenguat-

ge més diccionari.

El model acústic d’un ASR habitualment és un conjunt d’HMM. Cada

HMM representa la seqüència de vectors de característiques (per exem-

ple, MFCC) d’una unitat acústica (per exemple, un trifonema) depenent

dels estats del model.

El diccionari conté totes les paraules que pot transcriure l’ASR, junta-

ment amb la transcripció fonètica que tenen.

Els models de llenguatge capturen les probabilitats de combinació de

les paraules del diccionari. Els models més utilitzats són el n-grames.

La cerca es fa tenint en compte totes les possibilitats de transcripció i

escollint la més probable segons l’àudio d’entrada, el model acústic i el

model de llenguatge per mitjà de l’algoritme de Viterbi.
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6. Tècniques d’adaptació

Les dades d’entrenament dels models acústic i de llenguatge han de represen-

tar adequadament l’àmbit d’aplicació de l’ASR per a tenir unes bones presta-

cions. Per exemple, en la construcció d’un ASR per a atenció telefònica no

s’han d’utilitzar gravacions fetes directament amb un micròfon, sinó amb un

telèfon, ja que les característiques espectrals dels senyals són molt diferents i

augmentaria la taxa d’error de la transcripció.

Tanmateix, per més bé que s’escullin les dades d’entrenament, en el reconei-

xement de la parla sempre apareixeran situacions noves: canvis en el micrò-

fon o telèfon, en l’estat del locutor (constipats, per exemple), en el soroll de

fons, etc. Per a fer front a aquests desacoblaments van aparèixer les tècniques

d’adaptació.

Les tècniques d’adaptació utilitzen una part de les dades d’entrada (àudio que

s’ha de reconèixer) o de sortida (transcripció automàtica) per a millorar amb

l’ús el model acústic o el model de llenguatge, i així puguin representar més bé

una situació nova. Per tant, com més s’utilitza un ASR que incorpori tècniques

d’adaptació, més bo és el comportament que té davant de situacions noves,

ja que cada ús que es fa de l’ASR és un entrenament, és a dir, una possibilitat

per aprendre i millorar.

Les estratègies d’adaptació es classifiquen segons l’impacte que causen a

l’usuari dels ASR en:

• Adaptació intrusiva: l’usuari ha de fer alguna acció (repetir una frase en

concret, estar-se sense dir res per a capturar el soroll de fons, etc.).

• Adaptació no intrusiva: l’usuari no és conscient que el sistema s’adapta a

ell i a les seves condicions acústiques.

Segons com utilitzen la sortida de l’ASR per a fer l’adaptació, es classifiquen

segons si s’ha revistat la transcripció de sortida o no en:

• Adaptació supervisada: les transcripcions que s’utilitzen per a l’adaptació

estan revisades manualment, és a dir, un expert humà ha corregit els errors

de transcripció de l’ASR abans de fer l’adaptació.

• Adaptació no supervisada: les transcripcions utilitzades per a l’adaptació

són les que dóna directament l’ASR, que poden contenir errors.
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Les tècniques més utilitzades en qualsevol de les estratègies d’adaptació en els

ASR són les que adapten els models acústics, concretament maximum a poste-

riori (MAP) i maximum likelihood linear regression (MLRR). Totes dues tècniques

modifiquen els paràmetres dels HMM.

Tot i que hi ha tècniques d’adaptació de models de llenguatge, l’ús que se’n

fa no és tan estès, ja que la reducció de la taxa d’error que comporten és més

petita que la reducció associada a les tècniques d’adaptació acústica.

Bibliografia
complementària

Per a ampliar informació so-
bre les tècniques d’adaptació
consulteu la referència se-
güent:
X.�Huang;�A.�Acero;�A.�Hon
(2001). Spoken Language Pro-
cessing (pàg. 444-452). En-
glewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall PTR.
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7. Avaluació de la transcripció automàtica

Per a saber quina és la qualitat d’un ASR, s’han de transcriure de manera au-

tomàtica un conjunt d’àudios i s’ha d’avaluar la quantitat d’errors que intro-

dueix l’ASR a les transcripcions automàtiques respecte a unes transcripcions

de referència fetes de manera manual per persones. Com més baixa és la taxa

d’error, és a dir, com més s’assembla la transcripció automàtica a la transcrip-

ció manual, més bo és l’ASR en aquell domini.

En la transcripció proporcionada per l’ASR s’hi troben tres tipus d’errors:

• Substitucions: quan una paraula es transcriu per una altra de diferent.

• Omissions: quan desapareix una paraula en la transcripció automàtica.

• Insercions: quan la transcripció automàtica inclou una paraula que no apa-

reix en l’àudio original i alhora no en substitueix cap.

En l’exemple següent es mostra una transcripció de referència (el que es diu realment en
l’àudio) i una transcripció automàtica (provinent d’un ASR), en què s’observen els tres
tipus d’errors. Els asteriscos indiquen els errors d’omissió, la negreta els errors d’inserció
i el subratllat els errors de substitució.

Transcripció de referència: a la reunió van assistir deu persones

Transcripció automàtica: * la reunió van dir�sí deu persones

Una de les mesures per a calcular la taxa d’error més utilitzades per a avaluar

els ASR és la taxa d’error per paraula o word error rate (WER):

La figura 11 mostra l’evolució de les taxes d’error de les avaluacions del NIST

durant els últims vint anys.

NIST

El National Institute of Standards and Technology (NIST) és una agència del Departa-
ment de Comerç dels Estats Units d’Amèrica que organitza anualment avaluacions de
tecnologia obertes a totes les institucions públiques i privades. Les avaluacions del NIST
serveixen per a fer una comparativa dels diferents sistemes i una avaluació de l’evolució
de la tecnologia.
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Evolució de la WER en les avaluacions del NIST

Figura 11. Evolució de la WER en les avaluacions del NIST (figura extreta de la pàgina web del NIST)

Actualment, els ASR tenen prestacions similars als interlocutors humans (WER

per sota del 5%) només per a àmbits totalment controlats, com per exemple el

reconeixement d’una paraula entre una llista d’opcions, sempre que el nivell

de soroll present en l’àudio sigui baix. En altres àmbits favorables, com són els

sistemes de dictat adaptats a un sol locutor o el reconeixement de números

de telèfon, els valors de la WER poden estar entorn del 20%. Finalment, per a

tasques més obertes, tant pel que fa al llenguatge utilitzat com al nombre de

locutors que hi estan implicats, com per exemple transcripcions de reunions

o de converses telefòniques, els valors de la WER van des del 50% fins al 80%,

depenent de la qualitat de l’àudio o del vocabulari utilitzat.

La construcció d’un ASR general, aplicable a qualsevol locutor i a qualsevol

àmbit, és un repte encara no resolt.

Els ASR transformen la veu en text.

Els ASR estan formats per tres mòduls: el mòdul de processament del se-

nyal (encarregat de netejar l’àudio i identificar els segments en què hi ha

veu), l’extractor de característiques (encarregat de transformar l’àudio

en una seqüència de paràmetres MFCC) i el mòdul de descodificació

(encarregat de fer la cerca de la transcripció que maximitza la probabi-

litat de la seqüència d’MFCC). La figura següent mostra un diagrama de

blocs complet d’un ASR:

http://itl.nist.gov/iad/mig/publications/ASRhistory/index.html
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Reconeixedor automàtic de la parla

Figura 12. Diagrama de blocs complet d’un ASR

La descodificació utilitza dues fonts d’informacions diferents per a re-

soldre l’equació de cerca: els models acústics i els models de llenguatge

més el diccionari.

El model acústic d’un ASR és un conjunt d’HMM. Cada HMM representa

la seqüència de vectors de característiques d’un trifonema depenent dels

estats del model.

El diccionari conté totes les paraules que pot transcriure l’ASR, junta-

ment amb la transcripció fonètica que tenen. Els models de llenguatge

capturen les probabilitats de combinació de les paraules del diccionari.

Els models més utilitzats són els n-grames.

Hi ha tècniques d’adaptació que utilitzen una part de les dades de fun-

cionament per a ajustar el model acústic o el model de llenguatge a situ-

acions noves, amb la finalitat de disminuir els errors en la transcripció.

Tot i que els ASR tenen prestacions acceptables per a aplicacions comer-

cials en dominis controlats, la construcció d’un ASR universal és un rep-

te encara no resolt.
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