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Samenvatting 
Het doel van het hier beschreven project was een computerprogramma te schrijven dat 
automatisch klinkerduren meet in los uitgesproken woorden, door de woorden te segmen
teren. Om dit te bereiken wordt het spraaksignaal eerst met behulp van cepstrumanalyse 
gerepresenteerd met een set akoestische vectoren. Aan de hand van de gegeven foneemop
volging wordt het woord gesegmenteerd. Het programma gebruikt een Hidden Markov 
Model voor het te segmenteren woord en zijn fonemen. Met behulp van een getraind fo
neemmodel kan het programma de set akoestische vectoren bij de goede Markov states 
indelen en aan de hand daarvan de klinkerduur bepalen. Dit systeem is uitgeprobeerd op 
een beperkte testset die uit drie klinkers in een gevarieerde medeklinkeromgeving bestaat 
en levert dan acceptabele resultaten op. Het programma werkt ook als deze set door een 
andere spreker is ingesproken of als de klinkerduurrealisatie te kort of te lang is. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het leren van een taal is een complexe bezigheid en om deze volledig te beheersen moet 
men verschillende vaardigheden bezitten. Om het lezen, schrijven, spreken en verstaan 
van een vreemde taal te leren is veel oefening nodig. Veel van deze oefeningen zullen eerst 
voorgedaan moeten worden en daarna zal de leerling door herhaling zich deze vaardigheid 
eigen moeten maken. Dit herhalen kost veel aandacht van de leraar en is een taak die er 
zich goed voor leent om door een computer overgenomen te worden. 

Om te onderzoeken in hoeverre de computer inzetbaar is bij het (interactief) leren van een 
vreemde taal is er op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) het AP EA LL 
project gestart. (Meer over dit projekt is te lezen in [Appelo 93).) Dit experimentele 
onderzoek heeft tot doel een specifikatie, implementatie en evaluatie van een klein prototype 
systeem voor het interactief leren van een vreemde taal te maken. Het prototype zal 
adaptief op de leerling moeten reageren en zal de oefeningen niet uit een vaste set kiezen 
maar zelf genereren. 

Om een goede uitspraak van een vreemde taal te verkrijgen moeten er verschillende aspec
ten van de spraak geleerd worden. Er zijn echter nog geen algemene technieken bekend 
om dit met de computer te doen. Enkele aspecten van spraak die belangrijk zijn voor een 
juiste uitspraak van een vreemde taal zijn de klankkleur, intonatie en klinkerduur. Om 
deze aspecten te leren moet de computer in staat zijn de uitspraak van een leerling te 
kontroleren. Om een start te maken met het onderzoek naar technieken om deze aspecten 
aan te leren is er gekozen om in dit projekt het leren van een juiste klinkerduurrealisatie 
te onderzoeken-. 

Klinkers hebben een inherente duur die belnvloed wordt door het spreektempo en de fo
netische omgeving. De klinkerduurrealisatie heeft invloed op de verstaanbaarheid en na
tuurlijkheid van de gesproken woorden. Daarom is het belangrijk dat in het vreemde 
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talen-onderwijs gelet wordt op de juiste duurrealisatie van de klinkers voor die betreffende 
taal. 

Om tot een computerprogramma te komen dat klinkerduren meet in spraak zal ik eerst 
in hoofdstuk 2 bespreken hoe spraak tot stand komt en wat de belangrijkste fysische 
eigenschappen zijn. Vervolgens zal ik ingaan op de technieken die gangbaar zijn in de 
wereld van de automatische spraakherkenning. In het daarop volgende hoofdstuk zal ik 
het probleem nader beschrijven en de door mij onderzochte oplossing presenteren. In de 
bijlage A staat het nederlandse foneemtabeL In bijlage B worden de testen besproken. In 
bijlage C staat een beschrijving van de gemaakte software en in D een beschrijving van het 
SUN audioformaat dat nodig is om de goede invoer te krijgen. In E staat een C-library die 
de audio Invoer/Uitvoer regelt in C. In F volgt een lijst met de gebruikte soft- en hardware 
en een lijst en overgenomen figuren. 



Hoofdstuk 2 

Spraak. 

De menselijke spraak kan opgevat worden als een fysisch signaal (luchtdrukverandering) 
dat door onze oren opgevangen wordt en door de hersens vertaald wordt in een opeenvol
ging van woorden. Dit herkennen van de woorden in het spraaksignaal is een complexe 
aangelegenheid. Dit komt doordat één woord, door verschillende personen uitgesproken, 
verschillende fysische signalen oplevert. Omdat mensen al deze verschillende signalen toch 
als hetzelfde woord horen zal er dus iets anders moeten zijn dan alleen maar luchtdrukver
anderingen waar mensen hun herkenning van woorden op baseren. Om deze karakteristie
ken in het spraaksignaal te ontdekken zal ik in dit deel beschrijven wat spraak is, wat de 
eigenschappen zijn en hoe de herkenning er van werkt. 

2.1 Enkele eigenschappen van het spraaksignaal. 

Om met de computer spraak te kunnen herkennen moet het spraaksignaal eerst gecon
verteerd worden naar een electrisch signaal. Na sampling en quantisatie kan het verder 
digitaal behandeld worden. De opeenvolging van gequantiseerde spraaksamples kan gezien 
worden als een signaal dat beschreven kan worden met een passende set parameters. Om 
deze parameters vast te kunnen stellen moeten we eerst meer iets van het spraaksignaal 
weten. 

2.1.1 Spraakproduktie. 

De menselijk spraak wordt geproduceerd door een systeem van longen, stembanden en een 
flexibele buis (spraakkanaal) die eindigt bij de lippen. Het geluid dat uit de mond komt kan 
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gezien worden als trillingen van de luchtstroom voortgebracht door de stembanden, de vorm 
van het spraakkanaal en de straling van de lippen. De eigenschappen van dit geluid worden 
in twee fasen bepaald: ten eerste zijn er de stembanden die voor de stemvorming zorgen; 
ten tweede is er het mond-keel (spraakkanaal) gedeelte dat met zijn vormverandering voor 
de klankvorming zorgt. 

Stemvorming komt tot stand in het strottehoofd, waar de spanning van de stembanden 
voor een trilling in de luchtstroom zorgt. Deze trilling ontstaat door het openen en sluiten 
van de stembanden. Het aantal luchtproppen dat per seconde de stembanden passeert 
bepaalt de toonhoogte. De normale toonhoogte van mannenstemmen heeft een frequentie 
F0 van 80 tot 200Hz. Voor vrouwenstemmen is dat ongeveer 200 tot 400Hz. Door de 
spanning van de stembanden te veranderen kan de spreker zijn toonhoogte veranderen. 
Door de toonhoogte te veranderen wordt de zinsmelodie ( intonatie) gevormd. 

Klankvorming komt tot stand door het veranderen van de vorm van het spraakkanaal. Het 
veranderen van de spraakklanken noemen we articulatie. Het periodieke signaal dat door 
de stembanden wordt opgewekt, wordt door het spraakkanaal gefilterd. De vorm van het 
spraaksignaal bepaalt zijn filterende eigenschappen en onder andere de resonantiefrequen
ties, ook wel formanten genoemd. Op deze manier zijn verschillende klanken te maken. De 
verschillende klanken die betekenis onderscheidend kunnen werken noemen we fonemen. 
Dit zijn er ongeveer 40 a 50 voor een taal als het nederlands. De verschillende fonemen 
van het nederlands staan in appendix A.1. We kunnen ze in groepen indelen aan de hand 
van de wijze van articuleren. Hier volgen de groepen: 

klinkers: zijn klanken waarbij de lucht uit de longen door de stembanden in trilling wordt 
gebracht en op weg naar buiten niet belemmerd wordt door een obstructie in het 
spraakkanaal. De klanken verschillen door de positie van de tong en de openheid van 
de mondholte. (oa. /a/, /e/, /i/, /o/, /u/). 

medeklinkers: zijn klanken waarbij de luchtstroom op een bepaald punt in het spraak
kanaal belemmerd wordt. Ze zijn onder te verdelen in: 

Plotklanken : Afsluiting van het spraakkanaal. Bij plotselinge opening volgt een 
ruisstoot. (oa. stemloos:/k/, /t/, /p/; stemhebbend: /g/, /d/: /b/). 

Wrijtklanken : Doordat de lucht door een zeer nauwe opening gaat ontstaat er een 
hoorbare werveling, een langer durend ruisgeluid. (oa. stemloos: /s/, /f/, /x/; 
stemhebbend: /z/, /v /, / 3/). 

Nasalen : Doordat het zachte verhemelte zakt staat ook het neuskanaal in verbin
ding met de mond- en keelholte. (oa. /n/, /m/, /17/). 

Trilklanken : Tongpunt of huig gaan door de uitstromende lucht trillen. (/R/, /r/). 

Lateralen : Lateralen hebben een obstructie in het mondkanaal zodanig dat de 
lucht langs een of beide zijden kan ontsnappen. (/1/). 
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Halfldinkers : Glijders, hebben veel van klinkers weg maar worden door hun arti
culatorische of glottale openingsbeweging naar de klinker toe (/h/) of sluitbe
weging van de klinker af (/j/, /w/) tot de medeklinkers gerekend. 

De plof- en wrijfklanken bestaan zowel stemhebbend als stemloos. Dit betekent dat er wel 
of geen stembandtrilling is in de luchtstroom die door het kanaal loopt. 

2.1.2 Fysische eigenschappen. 

Datgene wat wij als lopende spraak waarnemen is een aaneenschakeling van de eerder 
genoemde klanken, meestal zonder duidelijke fysisch waarneembare grenzen. Als wij een 
spraaksignaal in de tijd bekijken zien we snel op elkaar volgende amplitude veranderingen. 
Deze golfvorm laat een duidelijke periodieke struktuur zien (zoals links in figuur 2.1 te zien 
is). Deze periodieke struktuur komt door de toonhoogte en het timbre van het gesproken 
geluid. Een frequentiespektrum is een illustratieve manier om de essentiele eigenschap
pen van spraak (en klanken in het algemeen) weer te geven. Hier is aan te zien wat de 
toonhoogte is en de karakteristieken van het spraakkanaal. Dit is rechts zichtbaar in het 
onderstaande figuur. 

"ee" m F, 
'C 

2 
t--1/Fo--f ~1 

GJ 
'C 1 GI 
::I tl ..., 

0 ::i .. ..., 
r"1 .. 
0. -1 r"1 
e 0. 
Cl -2 E 

Cl 

0 5 10 15 _20 25 0 1 2 3 .. 5 

t (ms) f (kHz) 

Figuur 2.1: Voorbeeld van een golfvorm (links) en een frequentiespektrum (rechts) van de 
klinker /e/ in het woord "keet". 

Voor geluiden kunnen we een verband aangeven tussen een aantal fysische eigenschappen 
en de daarbij behorende perceptieve grootheden. 

1. De amplitude c.q. de energie van het signaal, bepaalt de intensiteit en daarmee 
vooral de waargenomen geluidsterkte van de klank. 
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2. De periodiciteit bepaalt of een klank stemhebbend of stemloos is. 

3. De grondtoon ( F0) van een periodiek signaal hangt samen met de waargenomen 
toonhoogte. Het verloop van toonhoogte in de tijd wordt aangeduid met de term 
intonatie ( zinsmelodie). 

4. De omhullende van het korte-termijnenergiespektrum van het spraaksignaal. Daarin 
is vaak e~n bepaalde formantst_ruktuur (F1 .• F5 in figuur 2.1) te onderscheiden en de 
vorm van de omhullende hangt samen met de waargenomen kl(l:nkkleur (het timbre). 
Dit is het kenmerk waarin o.a. de verschillende klinkers zich van elkaar onderscheiden 
wanneer hun geluidsterkte,- toonhoogte en duur niet van elkaar verschillen. 

Bij het spreken veranderen de akoestische eigenschappen van zowel de geluidsbron(nen) als 
de resonerende ruimtes in het spraakkanaal voortdurend in de tijd. Daarmee veranderen 
de fysische eigenschappen van het signaal dat wij waarnemen eveneens voortdurend. 

2.1.3 Bron-filtermodel. 

De beschrijving in paragraaf 2.1.1 toont aan dat het spraakproduktiesysteem hoofdzakelijk 
bestaat uit een geluidsbron gevolgd door een filter. In normale spraak zijn er twee typen 
brongeluid: ten eerste het geluid van de trillende stembanden en ten tweede ruisgeluiden die 
ontstaan doordat de luchtstroom door een vernauwing in het spraakkanaal wordt geperst. 
Het filter zorgt dat het spraakgeluid het juiste timbre krijgt. Daarbij komt nag het effect 

f 
spectrum 

bron 

...._ _____ ,~~p=j 
- -f f 

werking uitstroling 
okoest1sch mondopening 

filter 

got!vorm s~rook 

spectrum 
sprook 

Figuur 2.2: Schematische voorstelling van het tot stand komen van een klinkergeluid vol
gens de bron-filtertheorie van de spraakproduktie. 

van de uitstraling van de mondopening, waar de lage harmonischen relatief meer warden 
verzwakt dan de hoge door de kleine afmeting van de mondopening in verhouding tot de 
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golflengte van het geluid. De overdrachtsfunktie van die straling heeft een amplitude die 
met 6dB toeneemt bij frequentieverdubbeling. 

Figuur 2.2 geeft een schematische voorstelling van dit bron-filtermodel. Het rechterge
deelte van de figuur laat boven het spraaksignaal in de tijd zien en ender het bijbehorende 
spektrum. Karakteristiek voor dit spektrum zijn de twee pieken en de afstand tussen de 
"lijnen". De afstand tussen de lijnen wordt bepaald door de periodiciteit (F0 ). De pieken 
in het frequentie spektrum noemen we de formanten (Fi)· Het zijn de lokale maxima in 
de omhullende van het frequentie-spektrum. Formanten warden gekarakteriseerd door hun 
frequentie en bandbreedte. Informatie over de soort bron, toonhoogte en de formanten 
zouden dus samen een beschrijving van het spraaksignaal kunnen zijn. 

Ieder foneem heeft zijn eigen formanten. De klinkers verschillen van elkaar door voorname
lijk de ligging van de eerste en tweede formant. Dit is uit te zetten in een klinkerdriehoek 
zoals in figuur 2.3. Dit lijken op het eerste gezicht ideale grootheden om de klinkers te 
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Figuur 2.3: Akoestische klinkerdriehoek voor nederlandse klinkers, links voor mannen en 
rechts voor vrouwen. 

onderscheiden. Dezelfde klinkers blijken echter voor vrouwen op een iets verschoven plaats 
te liggen. Verder zijn deze waarden slechts gemiddelden en blijkt er een grate spreiding te 
zijn in de formantwaarden van een bepaald foneem voor verschillende sprekers. Dit komt 
omdat de formanten mede bepaald worden door de bouw van het spraakkanaal. Dit is een 
fysisch gegeven dat per mens verschilt. Vrouwen bijvoorbeeld hebben een korter kanaal en 
dus een andere ligging van de formanten. 

2.2 Spraakherkenning. 

Omdat ik in mijn programma's gebruik maak van een aantal bekende technieken uit de 
klassieke spraakherkenning zal ik de grondbeginselen hiervan in dit hoofdstuk behandelen 
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voorzover die nodig zijn om mijn programma's te begrijpen. 

2.2.1 Spraakanalyse. 

Het spraakspektrum strekt zich uit van 0 tot ongeveer 5kHz. Dit vergt volgens het Ny
quistkriterium een samplefrequentie van tenminste lOkHz. Omdat <lat erg veel data geeft 
en tevens omdat de spraaksamples als zodanig weinig informatie geven over de spraakken
merken moeten de relevante gegevens er uit gehaald worden voordat het signaal verder 
bewerkt wordt. Het is bij de spraakanalyse de bedoeling <lat redundante informatie zoveel 
mogelijk weggegooid wordt zodat alleen de essentiele kenmerken van de spraak behouden 
blijven. Bij spraakherkenning zijn zelfs de sprekerpecifieke kenmerken niet nodig; deze 
geven alleen maar meer rekenwerk. 

Zoals in figuur 2.5 is te zien op bladzijde 10 bestaat een frequentiespektrum uit een aantal 
formanten en een vingerstruktuur die overeenkomt met de "lijnen" uit figuur 2.2. Er zijn 
meestal niet meer dan 5 formanten te onderscheiden. Om spraak (klanken) te herkennen 
wordt niet met samples maar met een soort van spektrumrepresentatie gewerkt. Maar 
de klanken (fonemen) veranderen in de tijd en er moet dus naar een representatie worden 
gezocht die weergeeft hoe het frequentiespektrum met de tijd verandert. Het spraaksignaal 
wordt daartoe in tijdstukken opgedeeld die frames worden genoemd en in de ordegrootte 
van 10-20ms liggen. Voor ieder frame wordt er een spectrale analyse gemaakt die een stel 
coefficienten oplevert. Die coefficienten kunnen als elementen van een multidimensionale 
vector worden beschouwd die vaak feature vector of akoestische vector wordt genoemd. De 
spraakanalyse module berekent dus een akoestische vector per frame. 

Er zijn verschillende methoden om de karakteristieken van het spraaksignaal te beschrijven. 
Dit geeft dus iedere keer een andere betekenis aan de elementen van de akoestische vector. 
De belangrijkste methoden zijn: 

• LPC parameters (Linear Prediction Coding). Deze beschrijving bestaat uit een 
aantal waarden die de soort excitatie (bron) en een model voor het spraakkanaal 
(filter) beschrijven. De elementen zijn het stemhebbend/stemloos zijn, de amplitude, 
de toonhoogte en ongeveer 10 filtercomponenten (de frequentie en de bandbreedte 
van de 5 eerste formanten) van het spraakkanaalfilter. 

• Filterbankparameters. Deze parameters representeren de energiewaarde van het 
spraaksignaal binnen een beperkt aantal frequentiebanden waarin het spektrum is 
opgedeeld. 

• Cepstrumparameters. Deze parameters geven een soort beschrijving van de om
hullende van het frequentiespektrum. 
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In mijn programma's gebruik ik het cepstrum, omdat deze methode een beschrijving ople
vert die goed sprekeronafhankelijk is. Daarom zal ik deze verder behandelen. 

2.2.1.1 Cepstrumanalyse. 

De cepstrumanalyse is een signaal-bewerkingsmethosle die bepaalde eige11schappen van 
het signaal zichtbaar maakt. De opvolgende bewerkingen die samen de cepstrumanalyse 
vormen worden in figuur 2.4 aangegeven. Het wordt gerealiseerd door op het gevensterd 

-- ,..-------. 

SPE 
A B Q D I 

DFT log I I IDFT I - • I ECH ii' 
I 

DFT ~ 
I 

DATA WINDOW CEP STRUM WINDOW 

Figuur 2.4: Cepstrum analyse (naar Oppenheim, Schafer en Stockham). 

spraaksignaal (A in figuur 2.4): 

1. Een Discrete Fourier Transformatie (DFT) te berekenen (B). 

2. Een modulo log operatie uit te voeren (C). 

3. Een Inverse DFT (IDFT) het signaal terug om te zetten (D). 

Dit levert voor stemhebbende en stemloze spraaksignalen signalen op zoals te zien in fi
guur 2.5. Na stap 2 ontstaat er een soort frequentiespektrum "C". Hierin vallen de volgende 
spraakspecifieke elementen op: 

• De vingerstruktuur veroorzaakt door de grondtoon.(fig. 2.5: SPECTRA: "C") 

• De formant structuur (de bergen en dalen) in het spektrum (figuur 2.5: .. "SPECTRA": 
E). 

Deze delen stellen de excitatie van het spraakkanaal en de filterwerking van het spraakka
naal zelf voor. Door nu stap 3 ( een terugtransformatie) te doen ontstaat er een tijddomein 
signaal "D" dat als gevolg van de modulo log operatie een andere betekenis gekregen heeft. 

Door de IDFT te zien als een tijd-naar-frequentie transformatie van het frequentiespektrum 
kunnen we de details proberen te begrijpen. Het frequentiespektrum "C" na stap 2 is 
(gezien als tijddomein) een signaal met een laagfrequente karakteristiek {het omhullende 
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Figuur 2.5: Spraak signalen (stemhebbend en stemloos) bij een cepstrum analyse. 

signaal "E" ) en een hoogfrequente karakteristiek (de vingers en de ruis - de excitatie 
van het spraakkanaal). Als hiervan een transformatie wordt gemaakt, dan beschrijft het 
frequentiespektrum daarvan in het lage deel het kanaal en in het hoge deel de excitatie. 
Door nu het signaal na stap 3, "D", als frequentiespektrum te zien is er dus bij de lage 
banden de kanaalkarakteristiek te zien. Door alleen deze waarden te selecteren via het 
cepstrumvenster, behouden we alleen de beschrijving van het spraakkanaal. Op deze manier 
is dus de excitatie eruit gehaald en zal een automatische herkenner minder moeilijkheden 
hebben met veranderingen in de excitatie, hetgeen het spraakherkenningssysteem meer 
sprekeronafhankelijk maakt. 

2.2.2 Spraakherkenning. 

Als op de hierboven beschreven wijze het spraaksignaal tot bruikbare parameters is te
ruggebracht blijft de herkentaak over. Een uitgesproken tekst kan gezieii worden als een 
opeenvolging van fonemen. Om deze fonemen te kunnen herkennen moeten de karakteris
tieken bij de herkenner bekend zijn, <lit zijn de foneemmodellen. Het foneemmodel is een 
beschrijving van de opeenvolging van akoestische vectoren die wij met de klank van dat 
foneem associeren. Die vectoren noemt men de modelvectoren. De foneemmodellen worden 
via een onafhankelijk trainingsprogramma verkregen. Om de ingesproken tekst te kunnen 
herkennen moet, aan de andere ka.nt, dit spraaksignaal eerst in akoestische vectoren warden 
omgezet. Dit zijn de inputvectoren. 

Nu kunnen de inputvectoren met de modelvectoren van de klankbibliotheek vergeleken 
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Figuur 2.6: Schematische voorstelling van het spraakherkenningssysteem. 

warden. De modelvector die het meeste op de inputvector lijkt zal de vermoedelijk juiste 
vector zijn en het bijbehorende foneem is dan het herkende foneem. Het totale traject is 
schematisch weergegeven in figuur 2.6. 

Het is echter zo dat ingesproken tekst niet altijd hetzelfde tempo heeft. Zelfs binnen een 
woord of zin is er een aanzienlijke tempovariatie. Dit houdt in dater niet lineair vergeleken 
kan warden tussen een model en de te herkennen uiting. Er moet een oplossing gevonden 
warden om deze temposchommelingen op te vangen. Dit kan op verschillende manieren. 
Template matching (ook wel Dynamic Time Warping, DTW genoemd) en Hidden Markov 
Models (HMM) zijn er twee. Een zwak punt van DTW is o.a. de vaste set modelvectoren 
(zonder gemiddelde of spreiding). Verder is het niet zo geschikt voor een groat vocabulaire 
of voor hele zinnen en voor sprekeronafhankelijk herkennen. Daarom warden er vaak 
Hidden Markov Models gebruikt. 

2.2.2.1 HMM. 

Spraak kan gezien warden als een keten van klanken die herkend moeten warden. In deze 
keten zijn verschillende delen aan te wijzen die de verschillende klanken voorstellen. Door 
deze delen door een state te representeren en de opeenvolgende states doQ.r overgangen te 
verbinden krijgen we een state machine. 
De kans dat een model van de ene naar de andere state (of zichzelf) overgaat is de transitie
probabiliteit Pii behorende bij die transitie. Voor deze transitieprobabiliteiten (trans.prob) 
geldt: 

(2.1) 

De transitieprobabiliteit houdt in zekere mate rekening met de schommelingen van het 
spraaktempo. 
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Pu P22 p33 PNN 

I ___ t:J F 
P3 .. ~ 

Figuur 2.7: Voorbeeld van een HMM van een woord (W). Met begin I en einde F. De 
transitieprobabiliteiten van state i naar j zijn met Pii aangegeven. 

Voor de kans dat een inputvector Vx gelijk is aan de modelvector van state Si geldt er: 

(2.2) 

Deze emissieprobabiliteit houdt rekening met de schommelingen in de klankkleur. De dicht
heidsfunktie f kan discreet of continu zijn. In het continue geval wordt vaak een Gausische 
verdeling gebruikt. 

(2.3) 

met: 

• gemiddelde vector µi 

• covariantie matrix ~i 

Deze kans noemen we de emissie-probabiliteit (em.prob) en kan gei'nterpreteerd worden als 
de kans dat de inputvector Vx overeenkomt met de gemiddelde of de modelvector µi. 

Dit geheel wordt Hidden Markov Model genoemd omdat het: 

Hidden is, want het model laat als uitvoer alleen de emissievectoren zien en niet de reeks 
van bezochte toestanden; 

Markov is, omdat de kans op overgang naar een volgende toestand alleen afhangt van de 
huidige toestand en niet van toestanden die verder in het verleden bezocht werden. 
Dit noemt men een eerste orde Markov model. 

Voor ieder frame zal de machine een sprong maken; er kan dus van state veranderd worden 
of via een zelflus in een state gebleven word en. De verschillende klanken (states) kunnen nu 
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elkaar opvolgen of aangehouden warden. Hierdoor is een dynamische representatie van het 
woord gemaakt. Bij het herkennen zullen dus de verschillende states achter elkaar moeten 
voorkomen, er kan alleen naar de volgende klank warden gegaan. Voor ieder volgend frame 
moet de herkenner bepalen of deze meer waarschijnlijk in de huidige state blijft of naar de 
volgende gaat. 

Om een uitspraak O={vi, v2 , •. , vn} te herkennen uit de serie woorden Wi, W2 , ..• ,Wz van 
het lexicon zal de kans P(WilO) berekend moeten warden voor alle woorden Wi met i = 1 
tot l. Het herkende woord is dan het woord met de maximale kans: Max:P(Wi!O). 

1 

In de praktijk is rechtstreekse berekening van P(WilO) moeilijk te doen en daarom doet 
men beroep op Bayes regel. 

Volgens Bayes regel is het zo dat: 

Waar 
- P(Wi): 
- P( 0): 

door het taalmodel aangegeven wordt. 
het zelfde voor alle Wi is en dus geen rol speelt in de selectie 
van het maximum. 

- P( OIWi) de voorwaardelijke probabiliteit is dat, gegeven woord Wi, de 
reeks 0 van akoestische vectoren uitgesproken wordt. 

(2.4) 

Stel dat C 

een toelaatbaar pad is in model Wi dat start met state I en eindigt in state Fen waarbij 
het aantal bezochte states = het aantal akoestische vectoren in de uitspraak 0={ v1, v2 , .• , 

Vn}· 
Dan geldt: - P( OIWi) = l: P( 0, CIWi) 

c 
omdat alle paden onderling onafhankelijk zijn. Volgens Bayes beslissingsregel dragen dus 
alle paden bij. Dit is in de praktijk alleen mogelijk bij training en herkenning van losse 
woorden, maar ongeschikt voor continue spraak herkenning. 

2.2.2.2 Viterbi. 

Een vereenvoudigde oplossing voor de problemen bij de methode van Bayes is alleen het 
beste pad te zoeken en alleen dit mee te tellen in de kansbepaling. Dit levert het Viterbi 
criterium. Het.beste pad is C*. De kans P(OIWi) wordt dan P(O,C*IWi)· Veronderstel 
dat het beste pad uit de volgende toestanden bestaat: 
C* ={so= I,s1 = Sip· .. ,St = Sin···,sn = Si,,,sn+l = F}. 
Voor de kans van deze uiting 0 gegeven model Wi geldt dan: 

P(O,C*IWi) = P(OIC*)P(C*) in model Wi 
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II em.prob x II trans.prob in C* 
n n 

II P(vtlst) x II P(st+ilst) (2.5) 
t=l t=O 

Nu is de kansbepaling opgelost, maar moet het optimale pad C* nog gevonden worden. 
Het optimale pad is het pad dat de grootste kans geeft op 0 gegeven Wi. Het bepalen 
van alle paden en daaruit het beste selecteren kost te veel rekentijd maar gelukkig kan dit 
vermeden worden door een beroep te doen op Dynamische Programmering. 

Bepaling van het beste pad via Dynamische Programmering. 
Stel dater nu M Markov states (S1 .. SM) doorlopen moeten worden bij woord Wi en dat 
de input bestaat uit n frames en er dus n inputvectoren ( v1 .. sn) afgebeeld moeten worden 
op die M states. Stel dat P( i, j) de kans is van het beste gedeeltelijke pad dat in state j 

HMM states of word W 

~ 
P(O, C*IW) 

/ 

S· J P(i - 1,j) - -. P(i,j) - / 
P(i-l,j-l ,,& 

/ 

/ 
/ 

C* / .. 

' V3 v· i test vectors 

Figuur 2.8: Matrix met het gedeeltelijk beste pad "&" tot p(i,j) tijdens de herkenning. 

eindigt op inputvector i. Dan kan dit recursief worden berekend. Want veronderstel dat 
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de probabiliteiten van de beste gedeeltelijke paden bekend zijn tot en met het vorige frame 
i - 1, dan geldt: 

P(i,j) = P(vi,Si)x Max [P(i -1,j)P(SilSi), 

P(i - 1,j - l)P(Si!Si-1)]. (2.6) 

Zie ook figuur 2.8. Als dat voor alle punten gebeurt en we in het eindpunt ( n, M) aange
komen zijn zal daar automatisch de kans van het beste pad in staan en zijn we klaar. Dit 
is het principe van dynamische programmering 

Als we ook het gevolgde beste pad willen weten kunnen we dit ook bijhouden. Dit is 
bijvoorbeeld nodig bij de training van het te gebruiken model, hierover volgt later meer. 
Met de methode van formule 2.6 kan er per punt ( i, j) in deze matrix een beste pad en een 
kans bepaald worden. Het beste pad om in dat punt (i,j) te komen (met "&" aangegeven 
in de figuur) is namelijk die stap die het maximum oplevert in formule 2.6. Door in een 
matrix van n x M deze stappen te noteren kan er uit het eindpunt (n, M) teruggelopen 
worden, dit noemen we backtracking. Bij deze backtracking vanuit het eindpunt kan er 
worden bijgehouden wat het beste pad was door alle bezochte states Si op te schrijven. 

Om nu het rekenwerk te beperken worden alle kansen als logaritmen weergegeven zodat 
vermenigvuldigingen optellingen worden. Om positieve getallen te houden wordt ook het 
teken omgekeerd. Formule 2.6 wordt dan: 

-logP(i,j) = -logP(vi, Si)+ Min [-logP(i - 1,j) - logP(SilSi), 

-logP(i - 1,j - 1) - logP(SilSi-1)]. (2.7) 

Bij het herkennen staan alle modelgegevens al in de log vorm, dit kost dus geen rekenwerk. 
Op deze manier zijn vermenigvuldigingen tot aftrekking teruggebracht. 

Uit formule 2.7 blijkt <lat P(i,j) volgt uit P(i - 1,j) en P(i - 1,j - 1). Om kolom i te 
bepalen zal kolom i-1 bekend moeten zijn. ledere kolom staat voor een nieuwe inputvector; 
we kunnen zien <lat deze formule er voor zorgt <lat de bepaling van de kansen synchroon 
loopt met de invoer. Dit is nodig bij echte continue spraakherkenning. Door kolom voor 
kolom uit te rekenen wordt uiteindelijk P( n, M) gevonden en is de berekening klaar. 

Deze methode heeft verschillende voordelen: 

• Het gebruikte geheugen is beperkt, want de kansen hoeven alleen voor de nieuwe ko
lom en de vorige kolom onthouden te worden. Alleen als het beste pad zelf belangrijk 
is moet de verzameling backtracking pointers bijgehouden worden. 

• Het is nu mogelijk om frame synchroon met de input de kans van het beste pad te 
bepalen en in de backtracking matrix het beste pad op te slaan. 
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Er blijft nu alleen nog de bepaling van de emissie- en transitieprobabiliteit over. 

Bepaling van de probabiliteiten. 
Bij de bepaling van de kans P(OIWi) (uiting 0 lijkt op model Wi) zijn de emissie- en 
transitieprobabiliteiten nodig. Deze moeten uit het Hidden Markov Model van Wi volgen. 
Dit model wordt door de training van Wi gevormd ( een beschrijving van de training volgt 
in 2.2.2.3). Aan de hand van de in het model gevormde parameters worden de transitie
en emissieprobabiliteiten bepaald. 

De transitieprobabiliteit. De transitieprobabiliteiten zijn parameters in het model en 
kunnen zonder meer gebruikt worden. Dit blijkt ook uit de beschrijving van HMM's 
in 2.2.2.1. Om de rekensnelheid te verhogen kunnen ze zelfs logaritmisch opgeslagen wor
den. 

De emissieprobabiliteit. De kans P( vii Si) dat een inputvector vi in state Si voorkomt 
is bepaald door formule 2.3. 

2.2.2.3 Training. 

Bij de training wordt er een model gevormd voor de verschillende states van een woord 
W. Dit gebeurt door het model van woord W met verschillende uitingen 0 1 , 0 2 , ... , OL 
te trainen. Het is de bedoeling om een zo goed mogelijke set parameters voor de states 
te vinden gegeven de trainingsset van uitingen van W. Dus P( 0 1, 0 2, ... , 0 LI W) mo et 
maximaal zijn langs de beste paden. Omdat de uitingen onafhankelijk zijn is dit gelijk 
aan: 

(2.8) 

De beste paden C1 * hangen af van de parameters (de Pii, µi en ~i van de states i in het 
model). ·· 

Om het maximum te vinden is een iteratief algoritme nodig. De volgende stappen zijn 
hierbij te onderscheiden: 

1. Start met een initialisatie van de parameters. 

2. Doe een Viterbi decoding voor iedere uiting 0 1 om het beste pad C1* te vinden. 

3. Herbepaal alle parameters langs alle beste paden C1 *. 
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• Transitieprobabiliteit: 
P(SilSi) = (aantal transities Si - Si)/ (aantal keer dat Sibezocht wordt). 

• Emissieprobabiliteit: 
P(vlSi): gemiddelde fl,i, covariantie ti 
µi = gemiddelde van alle vectoren horende bij Si 
ti = covariantie matrix van alle vectoren horende bij Si 
Alle vectoren u1, u 2, .. , uK horende bij Si volgen uit de beste paden van alle ui
tingen Oi, 02, .. ., OL: 

A 1 K 
µi = K L: Uk 

k=l 
A 1 K T 
~i = K L: (uk - fl,i)(uk - fl,i) 

k=l 

4. Herhaal Viterbi decoding in stap 2 totdat aan een stopcriterium voldaan is. 

Om een goed resultaat te krijgen moet er een redelijke initialisatie zijn van de parameters. 
Dit kan op een eenvoudige maar suboptimale manier gebeuren door alle akoestische vecto
ren Vn1 van uiting 01 lineair te verdelen over de M states. Dit levert voor de verschillende 
parameters de volgende resultaten op: 

• Alle states krijgen [ni/ M] vectoren toegewezen voor de emissieprobabiliteit. 

• De transitieprobabiliteit krijgt een uniforme verdeling. Dat is hier: 
P(SilSi) = 1/2 
P(Si+ilSi) = 1/2. 

Verder moet er een goed stopcriterium gevonden warden. Als het algoritme naar een (lo
kaal) optimum itereert zal er dus bepaald moeten warden wanneer dat bereikt is. Doordat 
de totale kans P(Oi, 02, .. , OLIW) zal stijgen als de parameters beter warden, kan deze 
kans als vergelijkingswaarde gebruikt warden. Er kan nu gesteld warden dat de parame
ters optimaal zijn als de kans niet meer stijgt. Door nu te stellen dat de kans minder dan 
x% veranderd mag zijn in de laatste stap voordat we stoppen, zal de parameterset oak 
bijna (lokaal) optimaal zijn. 

2.2.2.4 Het foneemmodel. 

In het voorgaande ben ik uitgegaan van een model per te herkennen woord. Maar dit 
beperkt het aantal woorden dat herkend kan warden omdat er een nieuw model en een 
nieuwe training nodig is, telkens als het lexicon uitgebreid wordt. Door nu als basiseenheid 
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het foneem te nemen zijn alle woorden te herkennen en zijn er maar ~ 50 modellen nodigen 
kunnen toch alle mogelijke woorden herkend warden. De meeste westerse talen hebben een 
beperkte set fonemen zodat deze methode voor al deze talen bruikbaar is. Een model 
van het woord "heet" met de fonemen als basis is nu de opeenvolging van de modellen 
[h] / [ee] / [t]. 

Aan op fonemen gebaseerde herkenners kleven echter enkele problemen. Het is namelijk zo 
dat de uitgesproken fonemen in klank door elkaar belnvloed warden. Dit noemt men coar
ticulatie. Om alle mogelijke combinaties van voorgaande-huidige-opvolgende fonemen te 
modelleren (wat een oplossing voor het coarticulatie probleem zou zijn) zijn (50)3=125.000 
modellen nodig. Dit is onmogelijk te trainen. Het is dus zaak om de training zo uitge
balanceerd mogelijk te maken om problemen bij de overgangen tussen fonemen als gevolg 
van coarticulatie zo klein mogelijk te maken. 

De meeste foneem-gebaseerde modellen hebben drie states per foneem. Het argument dat 
hiervoor aangegeven wordt is dat de centrale state het "stabiele" deel van het foneem voor
stelt terwijl de linker en rechter state rekening houden met een gemiddelde coarticulatie. 
Een voorbeeld van zo'n model voor het woord "heet" is in figuur 2.9 gegeven. 

I F 

[h] [ee] [t] 

Figuur 2.9: Voorbeeld van een HMM van het woord "heet" met drie states per foneem. 

Door drie-states-modellen achter elkaar te zetten kan nu elk woord gevormd warden. De 
herkenning steunend op foneemmodellen is te verbeteren door restricties op mogelijke fo
neemvolgordes in het herkenningsprogramma op te nemen. Dit zou kunnen inhouden dat 
alleen woorden uit een bepaald woordenboek herkend kunnen warden zodat er minder 
mogelijkheden zijn om uit te kiezen en dus de kans op korrekte herkenning grater is. 
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Klinkerduurbepaling. 

Om leerlingen te helpen met het oefenen in het produceren van korrekte klinkerduren 
willen we de computer inzetten. Om dat te kunnen zullen we eerst moeten kijken wat 
de verschillende taken zijn die de computer moet uitvoeren. De computer zal de leerling 
vragen een bepaald woord uit te spreken en vervolgens die realisatie beoordelen. Om die 
realisatie te kunnen beoordelen zal de computer een opname (sample) moeten maken van 
de uitspraak van de leerling. 

Om over de realisatie van een door een leerling uitgesproken woord een uitspraak te doen 
zal de computer de volgende dingen moeten kunnen: 

• het segmenteren van de fonemen uit het uitgesproken woord. 

• het bepalen van de duur van die afzonderlijke fonemen. 

• het interpreteren van die tijden tot een goed/fout of een te lang/te kort antwoord. 

Segmenteren. 
De klanksegmenten waaruit een woord bestaat heten fonemen. Dit zijn de klinkers en 
medeklinkers van onze taal, die door de computer van elkaar onderscheiden moet warden. 
Daartoe moet de computer eerst het signaal analyseren. Uit dit geanalyseerde signaal 
kan de computer dan zijn segmentatie maken. Omdat de computer weet welk woord er 
uitgesproken is is dit vergelijkbaar met spraakherkenning met voorkennis. Deze situatie 
heeft wat weg van de trainingssituatie van een Automatisch Spraakherkennings programma 
(Automatic Speech Recognition (ASR)). Ook daar is de uitgesproken zin bekend en moet 
het programma zijn interne model trainen om later de echte spraak te kunnen herkennen. 
Als een ASR programma dus op fonemen getraind wordt kan het ook gebruikt worden om 
te segmenteren. En omdat de uitgesproken woorden bekend zijn kan er met een dergelijk 
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trainingsprogramma worden volstaan. 

Duur bepalen. 
De duur van een foneem kan tijdens de herkenning door het ASR programma bepaald 
worden. De trainer /her kenner moet dan aangepast worden om alle inputframes die bij de 
herkende fonemen horen te tellen. 

Interpreteren. 
Het interpreteren van de verkregen waarden is een aparte taak die op verschillende manie
ren kan gebeuren. Ten eerste moeten er referentiewaarden zijn om de gevonden waarden 
mee te vergelijken. Deze kunnen verkregen worden door een voorbeeldwoord te segmente
ren. Dit woord kan dan tevens als voorbeeld voor de leerling gebruikt worden. Ook zou er 
in de literatuur naar een wetmatigheid van klinkerduren (gegeven hun fonetische context) 
gezocht kunnen worden. Ten tweede moet deze referentiewaarde vergeleken worden met de 
leerling waarde om aan de hand van een criterium de uitslag te bepalen en feedback aan 
de leerling te geven. 

3.1 Oorspronkelijk idee van aanpak. 

Omdat de segmentatie van woorden in fonemen veel op de training van foneemmodellen 
voor spraakherkenners lijkt is het logisch om eens te kijken of een trainingsprogramma ook 
voldoet als segmenteerprogramma. 

Een trainingsprogramma (zie paragraaf 2.2.2.3) zoekt het beste opleidingspad tussen het 
spraaksignaal en de fonemen (nauwkeuriger gezegd, de HMM van de fonemen) waaruit 
het woord bestaat. Als gevolg daarvan weet men welke spraaksegmenten bij de fonemen 
behoren en daaruit berekent men de aangepaste parameters voor de foneemmodellen. 

Een leeg model heeft geen enkele voorkennis over de eigenschappen van de verschillende 
klanken. Het enige dat bekend is is het te segmenteren/trainen woord. De trainer verdeelt 
alle inputframes uniform over de states. De iteraties zorgen er voor dat de inputframes 
verschuiven zodat de bij elkaar behorende inputframes aan dezelfde states worden toege
wezen. 

Om te kijken of dit goed werkt heb ik enkele tests gedaan (zie appendix B.l.l). Uit de 
tests blijkt dat dit niet werkt. 

Dit werkt niet omdat de trainer niet weet dat de drie states die bij een foneem horen een 
vergelijkbaar signaal moeten bevatten. De trainer optimaliseert per state, niet per foneem. 
Bij de initialisatie verdeelt de trainer de inputframes uniform over de states. De fonemen 
zijn echter niet even lang. Zo zou informatie van een lang foneem op een hele state van 
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een volgend kort foneem afgebeeld worden. Als de trainer daarna gaat optimaliseren zal 
deze die frames bij die state laten omdat de optimalisatie per state gebeurt. 

In het onderstaande voorbeeld (figuur 3.1) is te zien dat het lange foneem, de stilte voor 
de "h", ook op state 4 afgebeeld wordt, state 4 wordt dus met informatie van de stilte 
getraind. 

h ee t 
States bij de fonemen. 
De inputframes. 

Figuur 3.1: Voorbeeld van een inputframeverdeling over de states bij de training met in 
een leeg model. 

Mogelijke oplossingen zijn: 

1. Een ander model of initialisatie zoeken. 

2. Meer kennis over de fonemen toevoegen. 

Oplossing 1 kan gerealiseerd worden door één-states-foneemmodellen te gebruiken. Dit 
geeft echter problemen bij klanken die uit twee spectraal duidelijk onderscheidende delen 
bestaan, zoals plofklanken (deze klanken bestaan uit een stilte en een ruisplof). Uit een 
test bleek dit minder hoopgevend dan oplossing 2. 

Oplossing 2 kan gerealiseerd worden door aan het segmenteerprogramma een getraind 
foneemmodel mee te geven. Op deze manier ontstaat er een spraakherkenner die al weet 
wat er als input komt, of een trainer die met een vast foneemmodel werkt. 

Om te kijken of deze twee ideeën werken en welke beter is heb ik deze beiden oplossingen 
getest. Oplossing 1 is te vinden in appendix B.1.2 en oplossing 2 in appendix B.1.3. Beide 
oplossingen segmenteren wel maar het blijkt dat oplossing 2 beter is. Daarom zal ik met 
die verdergaan. 
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3.2 Segmentatie met behulp van een getraind fo
neemmodel. 

Omdat er nu een foneemmodel moet worden toegevoegd zal het programma aangepast 
moeten worden. Het programma moet rekening houden met de foneemmodellen en die 
moeten dus bekend zijn. Om die te krijgen is een modelvormer nodig. Als er eenmaal een 
model gevormd is kan er met een tweede programma gesegmenteerd worden. Het geheel 
zal nu dus uit twee delen gaan bestaan. 

1. Een modelvormer (trainer). 

2. Een segmenteerder (herkenner). 

3.2.1 De kenmerken van het model. 

De keuze van de opbouw van het model en de werking van het geheel zijn sterk verbonden. 
Ik zal om te beginnen eerst de kenmerken van het model van een gewone spraakherkenner 
opsommen. 

• Het model bestaat uit een beschrijving per foneem. 

• Ieder foneem bestaat uit drie states. 

• Per state zijn er: 

- Twee transitieprobabiliteiten. 

Een gemiddeldevector µ. 

Een covariantie matrix E. 

• Iedere vector is opgebouwd uit 16 elementen die via cepstrumanalyse verkregen zijn. 

Deze kenmerken kunnen verschillen per herkenner maar zullen meestal allemaal in een of 
andere vorm aanwezig zijn. 

Het is de taak om de klinkerduur te bepalen. Hierbij moet dus een zo nauwkeurig mogelijke 
afbeelding van de inputvectoren op de states gevonden worden. De transitieprobabili
teiten stellen echter een voorkeur verblijftijd voor die state voor. Deze zijn daarom ook 
verwijderd. Omdat in de huidige opzet (leerlingen die de uitspraak van een vreemde taal 
oefenen) juist ook bij sterk afwijkende klinkerduren een korrekte segmentatie verkregen 
moet worden zijn deze transitieprobabiliteiten uit het model verwijderd. 
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In de literatuur zijn herkenners te vinden met en zonder de eerste component van het 
cepstrum in de akoestische vector. Dit element ( C0) stelt de energie voor van <lat frame. 
Ik heb enkele tests gedaan om te bepalen wat beter is. Zie appendix B.2 voor de gegevens. 
Omdat het gebruik van de C0 component niet een duidelijk beter of slechter resultaat gaf, 
is hij uit het model weggelaten. Dit bespaart enige rekentijd. Toen Later bleek <lat de Co 
component wel degelijk invloed heeft op de herkenning van sterk afwijkende klinkerduren 
is deze weer toegevoegd (appendix B.3.5). 

Ook is er door mij gekeken naar het aantal states per foneem. Het was namelijk opge
vallen (bij de originele aanpak) <lat de verschillende fonemen verschillende inherente duren 
hebben. Een kort foneem kan bij een foneemmodel met drie states per foneem in de pro
blemen komen met de training omdat een foneem clan minimaal drie frames lang moet 
zijn om een model te vormen. Daarom is er ook gekeken naar een-state-foneemmodellen. 
Deze leveren echter problemen op bij klanken die uit meer clan een spectraal duidelijk 
onderscheidbaar deel bestaan. Een voorbeeld hiervan zijn de plofklanken: deze bestaan 
uit een stilte en een ruisplof. Bij een een-state-foneemmodel moeten deze twee delen als 
twee pseudofonemen in het model worden opgenomen. Na de tests (zie appendix B.2) is 
besloten om voorlopig een-state-foneemmodellen te gebruiken. 

De covariantiematrix wordt in de meeste spraakherkenners als diagonaal verondersteld. 
Dit betekent <lat de spreiding van elementen ten opzichte van elkaar niet wordt mee
genomen. De elementen van de akoestische vector worden dus verondersteld onderling 
onafhankelijk te zijn. 

Omdat er een goed model is gevormd met de modelvormer zal de segmenteerder niet 
itereren maar in een keer een klinkerduurbepaling doen. 

Dit resulteert in de volgende kenmerken voor het model van de door mij gemaakte pro
gramma's. 

• Het model bestaat uit een beschrijving per foneem of pseudofoneem. 

• Ieder foneemmodel bestaat uit een state. 

• Per state zijn er: 

- Een gemiddeldevector µ. 

- Een covariantie vector ~ die de diagonaalelementen van de covariantiematrix 
bevat. 

• Iedere vector is opgebouwd uit 16 elementen die via cepstrumanalyse verkregen zijn. 
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3.2.2 De training. 

Een volgend punt van aandacht is de training van het model. Omdat hij het originele idee 
van aanpak prohlemen met de segmentatie waren opgevallen is er gekozen voor training 
van de foneemmodellen door met de hand gesegmenteerde fonemen aan de trainer aan te 
hieden. Deze samplefonemen moeten lang genoeg zijn om door de trainer hevat te kunnen 
worden. Vanwege de FFT in de cepstrumanalyse moet het samplefoneem minimaal het 
aantal states plus twee frames (vanwege het Hammingwindow) groot zijn. 

De ophouw van de trainingsset is een interessant punt van onderzoek. Er worden model
len van de losse fonemen gehruikt. Toch is de trainingsset helangrijk want het spectrale 
materiaal zal voor een zelfde foneem verschillen per fonetische context. Dit is te wijten 
aan de coarticulatie. Om de foneemmodellen zo rohuust mogelijk te laten zijn zal er dus 
een gehalanceerde trainingsset gehruikt moeten worden. Dit heh ik proheren te hereiken 
door alle fonetisch korrekte mogelijkheden te gehruiken. Als de klinkers (waar het hier 
om gaat) volledig in context getraind moeten worden zal er een grote trainingsset moeten 
zijn. Er zijn in het nederlands 19 klinkers en 22 medeklinkers. Een ruwe hovengrens is 
22x19x22=9196 trainingswoorden die alle moeten worden uitgesproken. 

Dit is een te grote trainingsset daarom heh ik mij heperkt. Bij de training van mijn testmo
del heh ik slechts 3 klinkers getest (/a/, /i/, /u/). Deze klinkers spannen de klinkerdriehoek 
op. Als medeklinkers heh ik uit de helangrijkste fonetische groepen een keuze gemaakt. 
Dit zijn geworden: 
/h/ stemhehhende plofklank 
/ p / stemloze plofklank 
/v / stemhehhende wrijfklank 
/f / stemloze wrijfklank 
/1/ lateraal 
/m/ nasaal 

Halfklinkers en trilklanken heh ik niet gehruikt. In het nederlands worden stemhehhende 
medeklinkers stemloos als zij aan het einde van het woord staan. Daarom zijn /h/ en /v / 
niet gehruikt als eindmedeklinker. Er zijn dus 6x3x4=72 woorden in de trainingsset. Dit 
zijn de volgende comhinaties: 

/b/ 
!fl 
/l/ 
/m/ 
/p/ 
/v/ 

{ 
/a/ } { I I I } /i/ /l/ 
ju/ /m/ 

/p/ 

Alle klinkers zijn 24 (6x4) maal getraind. De medeklinkers /h/ en /v/ zijn 12 (3x4) keer 
getraind en de medeklinkers /f/, /1/, /m/ en /p/ zijn 30 (3x4 + 6x3) keer getraind. 
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Het foneem /p/ is opgevat als twee pseudofonemen nl. /pa/ en /ph/. Dit om de stilte en 
plof als twee states te krijgen in het Markov model. Bij de hepaling van de klinkerduur 
is voorlopig de duur van de stilte hij de voorafgaande klinker geteld omdat de overgang 
klinker-stilte moeilijker te hepalen is dan de overgang stilte-plof. Dit is zowel voor de 
mens als de computer moeilijk te hepalen. Voor een uitspraak over de klinkerduur maakt 
<lat niets uit omdat een te lange stilte met een korrekte klinkerlengte ook als een foutieve 
uitspraak wordt waargenomen. 

Toen <lit allemaal aangepast was is het model getraind en zijn er tests gedaan. Om te 
heginnen heh ik getest of het segmenteerprogramma werkt met de woorden uit de trai
ningsset zelf. Vervolgens heh ik gekeken of het systeem ook met nieuwe uitingen van 
dezelfde woorden werkt: hiervoor zijn uitingen van dezelfde spreker en van een onhekende 
spreker gehruikt. Dit bleek redelijk te voldoen en resultaten zijn te zien in tahel B.5. 

Vervolgens is er geproheerd om in duur verschillende uitingen te segmenteren. Dit is gedaan 
omdat er een leerling niet direct de juist uitspraak maakt en het systeem ook moet werken 
als er een afwijkende duurrealisatie is. Daarom is er getest met duidelijk te korte en te 
lange uitspraken. De resultaten van de originele spreker zijn te zien in tahel B.6 en van 
de onhekende spreker in tahel B. 7. Uit deze test hlijkt duidelijk dat het systeem nog niet 
perfect werkt. Bij de originele spreker hlijken vooral de te lange realisaties fouten te geven 
en hij de onhekende spreker de te korte. De spectrale informatie van een foneem verandert 
hlijkhaar aanzienlijk hij een te lange en te korte uitspraak. 

Ik heh ook gekeken of aan de hand van het hestaande foneemmodel nieuwe woorden ge
segmenteerd kunnen worden. Dit was mogelijk omdat er 4 woorden in de trainingsset 
weggelaten waren. Dit bleek goed te werken. De resultaten zijn in tahel B.8 weergegeven. 

3.2.3 Gevarieerd model. 

Er zijn nog steeds klinkers waarvan de klinkerduur niet goed hepaald kan worden en daarom 
is naar mogelijke oorzaken gezocht. Omdat gehleken is <lat lange en korte realisaties van 
eenzelfde foneem in klank verschillen zou <lat misschien heter in een complexer model gevat 
kunnen worden. Er zijn er twee mogelijke aanpakken gevonden: 

1. Verschillende foneemmodellen voor verschillende duurrealisaties van de klinkers. 

2. Drie-states-modellen voor klinkers terwijl de rest een state hlijft. 
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3.2.3.1 Verschillende foneemmodellen voor verschillende duurrealisaties. 

Door voor de verschillende duurrealisaties (lange, korte en gewone duur) van de klinkers een 
apart model te trainen zouden problemen bij de segmentatie voorkomen kunnen worden. 
Het probleem is dan echter verschoven. Het is nu niet zeker welk foneemmodel gebruikt 
moet worden om de segmentatie te doen. Om dat toch te kunnen bepalen moet de seg
mentatie met alle drie foneemmodellen gedaan worden. Het model met de laagste score 
(hoogste kans) heeft de minste afwijking. De daarbijbehorende segmentatie zal dus het 
beste met de werkelijkheid overeenkomen. Bij de test is ook een gecombineerd foneem
model geprobeerd; dit model had als trainingsset 753 gewone fonemen en 253 te lange 
fonemen en bleek niet funktioneel. 

Deze methode heeft als nadeel dat voor iedere klinker drie foneemmodellen nodig zijn. De 
trainingsset zal dus drie keer zo groot zijn. Ook de segmentatie kost drie keer zoveel tijd 
omdat drie woorden gesegmenteerd moeten worden. 

De resultaten tot nu toe (zie ook appendix B.3. 7) zijn wel goed. Bij de resultaten van 
de woorden MAAF en LAAM moet opgemerkt worden dat deze woorden toch al goed 
gesegmenteerd werden. Het was alleen de bedoeling om vergelijkingsmateriaal te hebben. 
Met alle foneemmodellen is de segmentatie bij de AA woorden goed en er zal dus nooit 
een foutieve segmentatie optreden. Echter het verwachte beste model (bij lange uitspraken 
het model van de lange fonemen en bij korte en gewone uitspraken het gewone model) 
is niet door de score te bepalen. Het zou nog verder onderzocht kunnen worden of deze 
afwijkingen van de verwachting een indikatie zijn voor het niet altijd goed werken van deze 
methode. 

3.2.3.2 Drie-states-modellen voor de klinkers. 

Door alleen de klinkers van een drie-states-model te voorzien hoop ik dat deze beter geseg
menteerd kunnen worden. Dit omdat een drie-states-model fl.exibeler met de afzonderlijke 
delen van een klinker zou kunnen omgaan. Zo zou de verandering van de klank van de 
klinker door coarticulatie beter beschreven kunnen worden in een drie-states-model. 

Voordeel boven de vorige methode is dat de trainingsset niet groeit. Ook zijn er geen drie 
segmentaties nodig maar een enkele. 

Over de resultaten (zie appendix B.3.8) valt te melden dat deze methode inderdaad beter is 
dan die met een-states-klinkers maar dat het nog niet optimaal is (het woord lange woord 
poel (in de appendix "po-el2") dat bij de vorige methode wel goed gesegmenteerd wordt is 
nu fout gesegmenteerd). 
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3.2.4 Itereren om tot een beter resultaat te komen. 

Een andere aanname die ik gemaakt heh bij het splitsen van de taak in twee delen (trainer 
en segmenteerder) is dat bij de segment a tie niet gei'.tereerd wordt omdat er to ch al een 
goed model bekend is. Het zou kunnen <lat ook deze aanname voorbarig is en <lat <lit 
invloed heeft op de resultaten. Om <lat te testen heh ik de twee voorgaande tests ook met 
iteraties uitgevoerd (zie appendix B.3.7 en B.3.8). Bij beide de oplossingen (verschillende 
foneemmodellen en drie-states-klinkers) heh ik gekeken of iteraties invloed hebben op de 
resultaten. 

Drie foneemmodellen. Bij de verschillende foneemmodellen heeft het een slechte invloed 
op de keuze van de te gebruiken segmentatie. Het werkt dus nadeling. 
Drie-states-klinkers. Bij deze test lijkt iteratie geen verandering te geven. Daarom kan 
het beter niet gedaan worden, want het kost wel rekentijd. 

3.3 Interpreteren 

Als de klinkerduren bekend zijn moet er een oordeel over gegeven worden en feedback om 
de leerling te helpen tot een betere realisatie te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om aan de hand van de gevonden waarden tot een oordeel te komen. 

In eerste instantie dacht ik wetmatigheden van uitspraken in een taalkundig model te 
kunnen vatten en zo een juiste doelduur voor een klinker in een bepaald woord te kunnen 
bepalen. Er schijnt echter nog veel onbekend te zijn en er is nog veel onderzoek nodig 
voordat dit kan. We zitten nu dus vast aan een bepaalde oefenset en <lat is jammer 
omdat een van de doelstellingen van het APEALL projekt het automatische genereren van 
oefeningen is. 

Een andere oplossing is de woorden voor de oefeningen uit een vaste set te kiezen en voor 
ieder woord een voorbeelduitspraak op te slaan. Dit kan dan ook direct doer het APEALL 
pakket gebruikt worden als voorbeeld voor de leerling. Tevens is het nu mogelijk een 
referentiewaarde op te slaan bij deze voorbeelden. 

Aan de hand van een verkregen referentiewaarde ( doelduur) kan bepaald worden of de 
uitspraak van de leerling voldoet. Er is alleen nog een criterium nodig <lat beslist wat 
gegeven de referentie te kort of te lang is. 

Feedback zou gegeven kunnen worden door de lengtes van fonemen van het voorbeeld en 
de leerlingrealisatie onder elkaar af te beelden als een balk (met de juiste lengte) zodat de 
leerling kan zien of de uitspraak te kort dan wel te lang is. 
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Bij de bepaling van een criterium zal rekening gehouden moeten worden met: de onnauw
keurigheid van het programma en het feit dat er ook verschillen in segmentatie van hetzelfde 
woord zijn als deze door verschillende fonologen wordt gedaan. Deze segmentaties kunnen 
20-30ms van elkaar verschillen. Een afwijking moet meer dan 20-30ms zijn om als foutief 
aangeduid te kunnen worden. 

3.4 Conclusie. 

Er is een programma ontwikkeld dat een correcte klinkerduurbepaling doet bij de woor
den uit de testset. Deze testset bestaat uit monosyllabische woorden die opgebouwd zijn 
uit drie representatieve klinkers voorafgegaan en gevolgd door diverse medeklinkers. Het 
programma werkt tot op zekere hoogte sprekeronafhankelijk. Tijdens de ontwikkeling van 
het programma heb ik verschillende kenmerken gevarieerd tot dat het programma voor de 
testset optimaal segmenteerde. 

De nu gevonden kenmerken van het programma zijn: 

• Spraakanalyse met de cepstrum methode. 

• Woordmodellen opgebouwd uit Hidden Markov Modellen voor de fonemen. 

• Foneemmodellen getraind met handgesegmenteerde fonemen. 

• Een-state-foneemmodellen voor de medeklinkers. 

• Drie foneemmodellen (lang/ gewoon/kort) per klinker. 

• Volledige akoestische vectoren (inclusief energiecomponent ). 

Om tot dit resultaat te komen bleek het nodig om per klinker drie foneemmodellen op te 
bouwen, 1 lang, 1 kort en 1 normale duur. Dit betekent dat het programma voor iedere 
klinker drie segmentaties oplevert waaruit dan op grond van een afstandscriterium de beste 
gekozen wordt. 

Het programma werkt goed voor uitspraken van de originele spreker wiens spraak ook 
gebruikt is om de foneemmodellen op te bouwen. Verder is er getest met een andere 
spreker wat ook goed ging. Goed betekent hier dat het verschil tussen de segmentatie van 
het programma en een handsegmentatie maximaal twee frames (21,5ms) is. 

Het is verder erg belangrijk een goede trainingsset te gebruiken voor de opbouw van het 
model. Omdat het geheel op spraakherkening gebaseerd is doen zich de uit dat gebied 
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bekende problemen voor. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het niet totaal spre
keronafuankelijk zijn. Waarschijnlijk moeten er aparte modellen worden opgebouwd voor 
mannelijke en vrouwelijke sprekers. De mate van succes van het segmentatieprogramma is 
ook afuankelijk van de kwaliteit van de opnamen. 

3.5 Aanbevelingen. 

Het is wenselijk om bij gebruik van dit programma voor een optimale omgeving te zorgen, 
dit houdt in dat het spraaksignaal van de gebruiker zo goed mogelijk uitgestuurd en ruisvrij 
moet zijn. 

Er kan nu met dit systeem getest worden of het werkt met een volledig model. Hiervoor 
moet een trainingsset gemaakt worden waar alle gewenste fonemen in zitten. Deze moeten 
gesegmenteerd worden en getraind. Er kan dan getest worden of het programma ook werkt 
met vrouwelijke sprekers. Er zou nog onderzocht kunnen worden of een trainingsset met 
uitspraken van meerdere sprekers robuuster is (zodat de drie modellen per klinker niet 
zouden zijn). 

Verder zou er gekeken kunnen worden of het niet mogelijk is om een andere weg te bewan
delen en af te zien van de getrainde foneemmodellen. Nu zal de initialisatie en het model 
van de trainer aangepast moeten worden zodat er toch segmentatie mogelijk is zonder een 
vooraf getraind model. Dit is geprobeerd met een state per foneem (zie appendix B.1.2) 
maar de verkregen segmentatie is minder goed dan die met getrainde fonemen. 

Er moet nog de nodige aandacht aan het interpretatiegedeelte besteed worden. Hiervoor 
moeten nog criteria bepaald worden. Er kan ook nog onderzoek gedaan worden naar 
wetmatigheden in de klinkerduur bij alle mogelijke woorden. 

De 4kHz bandbreedte van de SUN is een beperking. Hierdoor zullen bepaalde ruisklanken 
minder goed herkend worden. Spraak signaal is meestal tot 5kHz interessant. 

Het is interessant om te kijken of het mogelijk is om een gecombineerd foneemmodel voor 
lange, korte en gewone klinkerduren op te bouwen omdat dan de training wel driemaal zo 
groot is maar de segmentatie in een keer kan. 

Door een trainingsset van meedere sprekers te gebruiken kan het foneemmodel robuuster 
word en. 



Bijlage A 

Tabel A.l: Lijst van fonemen van de nederlanse taal. 

NEDERLANDSE KLINKERS NEDERLANDSE MEDEKLINKERS 
Foneem klank Voorbeeld Foneem klank Voorbeeld 

/i/ [i] [zik] ziek /p/ [p] [pak] pak 
[i:] [zi:r] z1er /b/ [b] [bak] bak 

/y/ [y] [dyw] duw /t/ [t] [tak] tak 
[y:] [dy:r] duur /d/ [d] [dak] dak 

/u/ [u] [buk] boek /k/ [k] [kuk] koek 
[u:] [bu:r] hoer /g/ [g] [zagduk] zakdoek 

/1/ [1] [k1nt] kind /f / [f] [fr1s] fr is 

/e/ [e.] [ve.l] veel /v/ [v] [v1s] VIS 

/e/ [e] [bet] bed /s/ [s] [scms] so ms 

/a/ [a.] [ma.n] maan /z/ [z] [zcn] zon 
/¢/ [¢.] [d¢.k] deuk /x/ [x] [xa.cs] chaos 

/re/ [re] [bres] bus /1/ [!] [1rel] gul 

/o/ [o.] [ro.t] rood /m/ [m] [mreys] mms 

/c/ [c] [rct] rot /n/ [n] [ny] nu 

/a/ [a] [man] man /11/ [77] [zc77] zong 

/e:/ [e:] [milite:r] militair /1/ [I] [Ia77] lang 

/re:/ [re:] [frre:le] freule /r/ [r] [ro.t] rood(tong-r) 
/c:/ [c:] [kc:r] corps /R/ [R] [Ro.t] rood(huig-r) 

/Ei/ [Ei] [Eis] lJS /JI [f] [mdf e] meisje 

/rey/ [rey] [hreys] huis /3/ [3] ['Yara.3e] garage 

/cu/ [cu] [scus] /j/ [j] [jceta] 
.. 

saus JOng 

/e/ [e] [de] de /w/ [w] [wa:r] waar( Z-N dl) 
[11] [va:r] waar( Z-N dl) 

/h/ [h] [hrelp] hulp 

Ik heh de "c" gebruikt voor de "kort o" die normaal als een gespiegelde c wordt gedrukt. 
Ik heh de "e" gebruikt voor de gespiegelde "e" in " de". Deze tabel is overgenomen uit 
[Vogten 88]. 
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Bijlage B 

Testresultaten. 

In deze hijlage geef ik testresultaten van de verschillende tests die ik gedaan heh om 
verschillende mogelijkheden om het model te vormen te testen. Alle woorden zijn in de 
studio op DAT opgenomen en later met SOUNDTOOL in de SUN gesampled. De referentie 
fonemen van de trainingsset zijn met soundtool gesegmenteerd. De lengte van de fonemen 
wordt in frames weergegeven. Een frame is 10, 75ms lang. 

B.1 Verkennende testen. 

Deze starttesten zijn de eerste testen die ik heh gedaan om te kijken of een segmentatie 
mogelijk is met een programma dat gehaseerd is op een trainingsprogramma en dat geen 
getraind foneemmodel hevat. Er was in het APEALL project nog niet hekend wat de 
taal zou zijn die er geleerd moet worden dus is er in eerste instantie getest met engelse 
testwoorden. 

B.1.1 Segmentatie zonder getraind foneemmodel. 

Om te kijken of het idee om het programma te laten segmenteren zonder getraind foneem
model voldoet heh ik enkele tests gedaan. 

Het model hevat 5 fonemen: stilte, /s/, /i/, /t/ en stilte (die 0,1,2,3,0 genummerd zijn). 
Alle foneemmodellen hehhen drie states per foneem. De waardes in de tahel geven de 
gevonden lengtes in frames. 

31 
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Tahel B.1: Segmentatie zonder getraind foneemmodel. 

sit seat seed 
0 13 14 13 
1 12 13 13 
2 12 13 13 
3 12 13 13 
0 12 13 12 

Hier is duidelijk te zien dat deze methode niet voldoet en dat de trainer gewoon aan de 
homogene verdeling van de initialisatie vasthoudt. 

B.1.2 Een state per foneem zonder getraind model. 

Omdat er hij het originele idee getest werd met drie states per foneem is er daarna naar 
drie states met een opgegeven foneemmodel gekeken. Later is gehleken dat een getraind 
foneemmodel heter werkt als er maar een state per foneem gehruikt wordt. Het is dus in
teressant om te kijken of een programma zonder getraind foneemmodel wel goed werkt als 
er maar een state per foneem gehruikt wordt. Daarom heh ik later deze test nog gedaan. 
Ik heh dezelfde versie van het programma gehruikt als hij de test in hijlage B.1.1 (alleen 
het aantal states is aangepast). Ik get est met het woord sit omdat daar al vergelijkings
materiaal voor hestond. 

Het model hevat 5 fonemen: stilte, /s/, /i/, /t/ en stilte (die 0,1,2,3,0 genummerd zijn). 
Alle foneemmodellen hehhen een state per foneem. De waardes in de tahel geven de gevon
den lengtes in frames. De referentie foneemwaardes zijn de duren van deze afzonderlijke 
fonemen zoals met de hand gemeten. Dit zijn de referentiewaarden. Na segmentatie komt 
er het volgende uit: 
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Tabel B.2: Segmentatie zonder getraind foneemmodel. Met een state per foneem. 

state aantal frames ref 
modelstate 0 frames 8 
modelstate 1 frames 17 ref. foneem: 17 
modelstate 2 frames 13 ref. foneem: 3 
modelstate 3 frames 15 ref. foneem: 26 
modelstate 0 frames 8 

Hier is duidelijk een betere segmentatie te zien dan bij de poging met drie states in bij
lage B.1.1 (welke een homogene verdeling opleverde), maar het is slechter dan de resultaten 
beschreven in de volgende bijlage B.1.3. 

B.1.3 Segmentatie met getrainde fonemen. 

Omdat de eerste aanpak, het segmenteren zonder een getraind foneemmodel, niet gelukt 
is, is er gekeken naar de invloed van foneemtraining op de resultaten. 

De cijfers 0 .. 3 in de tabel geven de fonemen aan ( 0 = stilte, 1 de /s/, 2 de /i/ en 3 
de /t/). Het aantal maal geeft aan hoe vaak de referentie fonemen zijn toegevoegd aan 
de trainingsset. De aanduiding 2x betekent dus <lat de trainingsset voor sit bestond uit 
(foneem en foneemnummer): 

s 1 
s 1 
I 2 
I 2 
t 3 
t 3 

sit 0 1 2 3 0 
De omgebouwde trainer segmenteert alleen de laatste invoer (het woord sit dus). In de 
tabel zijn als referentie de duren van de referentie fonemen opgenomen in de kolom "ref". 
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Tabel B.3: Test of het toevoegen van een getraind foneemmodel werk. 

sit seat seed 
ref lx 2x 4x Bx ref lx 2x 4x Bx ref lx 2x 4x Bx 

0 - 7 7 7 7 0 - 14 5 5 5 0 - 12 2 2 2 
1 17 lB lB lB lB 1 17 B 15 15 15 1 16 12 lB 16 16 
2 3 12 12 4 4 2 13 17 17 17 17 2 23 lB 24 26 26 
3 26 15 15 23 23 3 26 15 21 21 21 3 17 10 15 15 15 
0 - 9 9 9 9 0 - 12 B B B 0 - 22 20 20 20 

Deze resultaten zijn een stuk hoopgevender dan de test zonder model. Het is duidelijk te 
zien dat een getraind model uitkomsten levert in de buurt van de referentie foneemlengte. 
Met de toename van het aantal keren dat de fonemen in de trainingsset zitten neemt 
de betrouwbaarheid van het foneemmodel toe omdat er een gemiddelde voor een foneem 
opgebouwd wordt. Als het referentie foneem vaker in de set zit zal deze het model ook 
meer be1nvloeden. 
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B.2 Tests met Co en een of drie states. 

Bij dehier beschreven testen is een programma gebruikt dat uit twee delen bestond, een 
trainer en een segmenteerder. Er zijn twee variabelen die beoordeeld zijn: 1) het wel of niet 
aanwezig zijn van de energiecomponent in de akoestische vector en 2) het aantal states (1 
of 3) in het foneemmodel. Dat levert 4 groepen gegevens op. Deze zijn pl, npl, p3 en np3 
genoemd. De n geeft aan dat de energiecomponent niet aanwezig is; het getal het aantal 
states per foneemmodel. Er is met 4 woorden getest, 3 nieuwe en als vergelijking het woord 
seat uit de vorige test in bijlage B.1.3. De drie nieuwe woorden hebben als klinkers /u/, 
/i/ en /a/. Dit zijn de hoekpunten van de klinkerdriehoek zodat als de resultaten voldoen 
voor deze klinkers, de kans groot is dat dat voor alle klinkers geldt. De getallen geven 
de afwijking in frames van de klinkers ten opzichte van de referentiewaarde weer. Deze 
referentiewaarde is bepaald door het spraaksignaal met de hand te segmenteren. 

Tabel B.4: Vergelijking tussen de 4 soorten modellen. 

pl npl p3 np3 
zoek -1 -1 1 1 
ziek -2 -2 -3 -3 
baas 1 1 0 0 
seat -1 -1 2 1 

Er is niet veel verschil tussen de situatie met en zonder energiecomponent. Daarom is 
er geen voorkeur voor de ene of de andere uit te spreken. Wei is het opvallend dat de 
drie-states-modellen verder afwijken van de handsegmentatie dan de een-state-modellen. 
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B.3 Tabellen van de klinkerduurtests. 

In de volgende tests is steeds hetzelfde model gebruikt tenzij anders vermeld. Er was geen 
energiecomponent in de akoestische vector. De foneemmodellen hadden een state. Het 
foneem /p/ is opgebouwd uit twee pseudofonemen, een die de stilte beschrijft /pa/ en een 
die de plof beschrijft /pb/. 

Het model is getraind met een trainingsset die voor alle woorden een uiting bevat. Alle 
woorden zijn in de studio op DAT opgenomen en later met SOUNDTOOL in de SUN 
gesampled en gesegmenteerd. De trainingsset is zo uitgezocht dat voor de context van de 
geteste klinkers (/a/, /i/ en /u/ welke de hoekpunten van de klinkerdriehoek zijn) alle 
belangrijke medeklinkergroepen vertegenwoordigd zijn. Ook is er voor gezorgd dat de klin
kers alle medeklinkers als voorgaande en volgende foneem hebben gehad. De trainingsset 
bestond uit woorden samengesteld uit de klinker (/a/, /i/, /u/) en de medeklinkers (/b/, 
/f/, /1/, /m/, /p/, /v/). De medeklinkers /v/ en /b/ zijn niet mogelijk als eindmedeklin
ker in de nederlandse taal. Deze stemhebbende medeklinkers worden in woordfinale positie 
namelijk stemloos in het nederlands. Er zijn dus 6x3x4=72 woorden in de trainingsset. 

/b/ 
/JI 

{ /a/ }{ If I } /l/ /i/ /l/ 
/m/ ju/ /m/ 
/p/ /p/ 
/v/ 

Dit levert de volgende woorden op: 

baaf bief boef baal bi el boel baam bi em boem baap biep boep 
faaf fief foef fa al fiel foel fa am fiem foem faap fiep foep 
laaf lief loef laal liel lo el laam liem lo em laap liep loep 
maaf mief moef maal mi el mo el maam mi em moem maap miep moep 
paaf pief poef paal pi el po el paam pi em poem paap piep poep 
vaaf vief voef paal vi el voel vaam v1em voem vaap v!ep voep 

De schuingedrukte woorden zijn in de training vergeten. Hierdoor is de /u/ minder ge
traind. Dit geeft wel de mogelijkheid om deze woorden als ongetrainde woorden te seg
menteren. Hier betekend ongetraind dat deze woorden niet bij de training zijn betrokken 
maar dat de fonemen wel in het model zitten (meer hier over in de test van appendix B.3.4 
en in tabel B.8). 
In de tabellen die volgen betekenen: 

• ht: backtracking, dus de duur die het programma heeft bepaald in frames van 
10,75ms. 
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• ms: manual segmentation, dus de bepaalde referentie duur in frames die met de 
hand is bepaalt. 

• d: delta, de afwijking van de computer (bt-ms ). 

De notatie van de namen van de testwoorden geeft de uitgesproken lengte aan: gewoon 
uitgesproken woorden zijn gewoon geschreven (bv. maaf). Lang uitgesproken woorden zijn 
van een "-" in de klinker voorzien (ma-af) en kort uitgesproken woorden zijn van een "#" 
na de klinker voorzien ( maa#f). Dit om onderscheid aan te brengen tussen de verschillende 
duurrealisaties van hetzelfde woord. De uitspraken kort en lang zijn moedwillig te kort 
en te lang uitgesproken om te kijken of de klinkerduurbepaling ook werkt voor extremen 
uitspraken. Dit omdat dat soort uitspraken te verwachten zijn van een leerling die een 
onbekende taal leert. 

Bij het woord voep zijn de lengte van de /u/ en de stilte van de /p/ (/pa/) samen als 
meetwaarde genomen omdat de overgang klinker-stilte moeilijker te bepalen is dan de 
overgang stilte-ruisplof. 

De set testwoorden ( biem, fief, laam, maaf, poel en voep) zijn zo opgebouwd dat alle 
beginmedeklinkers en eindmedeklinkers 1 maal en alle klinkers 2 maal zijn gebruikt. 

B.3.1 Vergelijking model-, nieuwe- en andereuitspraken. 

Tabel B.5 geeft een vergelijking tussen de testwoorden in een originele, nieuwe en andere 
uitspraak. Het hier gebruikte model is getraind met de trainingswoorden uitgesproken door 
een spreker. De geteste woorden in de "originele" set zijn woorden die ook in de trainings
set zaten. De geteste woorden in de "nieuwe" set zijn woorden die door dezelfde spreker 
zijn uitgesproken in dezelfde sessie maar niet in de training zijn gebruikt. De woorden uit 
de "andere" set zijn door een andere spreker uitgesproken (dus niet in de training gebruikt). 
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Tabel B.5: Vergelijking van de klinkerduurbepaling van drie soorten uitspraken ( origineel, 
nieuw en andere ). 

origin eel nieuwe uitspraak andere uitspraak 
naam bt ms d naam bt ms d naam bt ms d 
bieml 13 13 0 biem3 9 10 -1 bi em 12 13 -1 

fiefl 10 11 -1 fief2 10 10 0 fief 9 10 -1 
laaml 19 20 -1 laam2 18 20 -2 la am 19 19 0 
maafl 23 22 1 maaf2 26 24 2 maaf 23 23 0 
po ell 11 10 1 poel2 12 14 -2 po el 9 14 -5 
voepl 9+14 10+14 -1 voep3 10+10 10+11 -1 voep 8+10 10+9 -1 

Alleen de meeting van de uitspraak poel van de andere spreker is afwijkend maar de /u/ is 
ook minder goed getraind. De algemene indruk is dat deze methode een stap in de goede 
richting is. 

B.3.2 Vergelijking verschillende duurrealisaties. 

Bij de volgende tabel B.6 zijn de verschillende duurrealisaties van hetzelfde woord door 
dezelfde spreker uitgezet. 

Tabel B.6: Vergelijking van de klinkerduurbepaling van drie soorten uitspraken ( origineel, 
lang, kort). 

gewoon lang kort 
naam bt ms d naam bt ms d naam bt ms d 
bieml 13 13 0 bi-eml 2 40 -38 bie#ml 10 9 1 

fiefl 10 11 -1 fi-ef3 7 32 -25 fie#f2 8 10 -2 
laaml 19 20 -1 la-am3 39 41 -2 laa#m3 13 14 -1 
maafl 23 22 1 ma-af2 47 46 1 maa#f3 Hf 18 1 
po ell 11 10 1 po-el2 8 39 -31 poe#l3 13 10 3 
voepl 9+14 10+14 -1 vo-ep2 18+24 32+9 1 voe#pl 14+4 12+5 1 

Nu vallen meteen een aantal gevallen op. De te lange uitspraken geven problemen, ook de 
korte /if/ en /ul/ zijn acceptabel. Probleemwoorden zijn dus: 
- biem 
- fief 
- poel 
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B.3.3 Vergelijking van verschillende duurrealisaties van een an
dere spreker. 

Bij de volgende tabel B.7 zijn de verschillende duurrealisaties van hetzelfde woord door 
dezelfde spreker uitgezet. De spreker is <lit keer de andere spreker, aangegeven met jr (het 
model is niet op zijn uitspraken getraind). De uitspraken lang en kort zijn moedwillig te 
kort en te lang uitgesproken om te kijken of de klinkerduurbepaling ook werkt voor extre
men uitspraken. 

Tabel B. 7: Vergelijking van de klinkerduurbepaling van drie soorten uitspraken van de 
andere spreker ( origineel, lang, kort ). 

Jr-gewoon jr-lang jr-kort 
naam bt ms d naam bt ms d naam bt ms d 
bi em 12 13 -1 bi em 37 37 0 bi em 13 7 6 

fief 9 10 -1 fief 41 42 -1 fief 2 8 -6 
laam 19 19 0 la am 36 36 0 laam 14 14 0 
maaf 23 23 0 maaf 50 52 -2 maaf 15 13 2 
po el 9 14 -5 po el 31 32 -1 po el 1 8 -7 
voep 8+10 10+9 -1 voep 33+11 35+9 0 voep 8+8 8+9 -1 

Hier valt direct op <lat de korte realisaties problemen geven. De lange realisaties blijken 
beter met het model te kloppen dan de lange realisaties van de originele spreker. Pro
bleemwoorden zijn dus: 
- jr-biem 
- jr-fief 
- jr-poel 

B.3.4 Niet getrainde woorden. 

Bij de volgende tabel B.8 zijn de klinkerduren bepaald bij woorden die samengesteld zijn 
uit getrainde fonemen. Echter de woorden zelf zijn niet expliciet getraind in het gebruikte 
model. De niet DAT woorden zijn in een terminalzaal met achtergrond ruis opgenomen. 
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Tabel B.8: Vergelijking van de klinkerduurbepaling van onbekende woorden (met goede 
kwaliteit en slechte kwaliteit opnames ). 

wel DAT niet DAT 
naam bt ms d naam bt ms d 
boef2 15 13 2 boefl 15 15 0 
boel3 15 14 1 boell 26 24 2 

boem3 14 13 1 boem2 16 14 2 
boep2 10+12 11+12 -1 boepl 14+11=25 15+11=26 -1 

Hier is te zien dat de foneemmodellen redelijk robuust zijn omdat deze woorden niet ge
traind zijn. Ook valt op dat de achtergrondruis niet zo'n grote invloed heeft op de segmen
tatie (hier moet wel opgemerkt worden dat de opname met ruis wel een goed signaalniveau 
heeft ). 

B.3.5 Effect van de energiecomponent in de akoestische vector. 

Bij de volgende tabel is er gekeken wat er gebeurt als de energiecomponent van de akoes
tische vector wel wordt gebruikt. Dit omdat deze eerst verondersteld werd geen invloed te 
hebben en er nu (in de vorige tests van bijlage B.3) wel grote afwijkingen zijn die verholpen 
moeten worden. 

Tabel B.9: Vergelijking van de biem en fief uitspraken met en zonder energie Co in de 
akoestische vector. 

bi em fief 
d zonder ms met Co d d zonder ms met Co d 

bieml 0 13 13 13 0 fiefl -1 10 11 10 -1 
bi-eml -38 2 40 40 0 fi-ef3 -25 7 32 31 -1 

bie#ml 1 10 9 10 1 fie#f2 -2 8 10 9 -1 
jr-biem -1 12 13 12 -1 jr-fief -1 9 10 11 1 

jr-bi-em 0 37 37 36 -1 jr-fi-ef -1 41 42 41 -1 
jr-bie#m 6 13 7 12 5 jr-fie#f -6 2 8 2 -6 

Er valt op dat de problemen bij de lange woorden opgelost zijn door de toevoeging van de 
energiecomponent aan de akoestische vector. Ik heh onderzocht wat er veranderde en dat 
bleek de afstand tussen de de modelvectoren onderling te zijn. De afstand wordt aanzien
lijk groter zodat de kans op fouten kleiner wordt. Overgebleven problemen zijn: 
- jr-biem 
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- jr-fief 
- jr-poel 
- poel 

B.3.6 Test met het volledige model. 

De woorden die fout gesegmenteerd werden hebben een /i/. Ook is het model niet volledig 
getraind op de /u/. Om te kijken hoe de probleemwoorden en de /u/ woorden gesegmen
teerd worden als het model volledig is heh ik een nieuw model (model2) gevormd met de 
trainer. In model2 is tevens de energiecomponent weer toegevoegd omdat <lat de resulta
ten verbetert. De trainingsfonemen van de /i/ zijn gekontroleerd op foute segmentatie en 
aangepast. Medell is bet oude model. 

Tabel B.10: Test van de fout gesegmenteerde woorden met een volledig getraind model. 

Het volledige model 
model2 d mo dell d ms 

jr-biem 13 0 12 -1 13 
jr-bi-em 36 -1 37 0 37 

jr-bie#m 12 5 13 6 7 
jr-fief 10 0 9 -1 10 

jr-fi-ef 41 -1 41 -1 42 
jr-fie#f 2 -6 2 -6 8 
jr-poel 6 -8 9 -5 14 

jr-po-el 27 5 31 -1 32 
jr-poe#l 1 -7 1 -7 8 

po ell 11 1 11 1 10 
po-el2 8 -31 8 -31 39 

poe#l3 13 3 13 3 10 

Er valt op <lat voor de foutieve woorden niets verandert. Uit de vorige test is gebleken 
<lat de toevoeging van Co wel helpt bij de woorden fi-ef3 en bi-eml. De toevoeging van 
de energiecomponent heeft alleen invloed op te lange woorden. Er is onderzocht wat er 
gebeurt als de energiecomponent wordt toegevoegd. Het blijkt <lat de afstand tussen de 
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verschillende modelvectoren toeneemt. Dit is een positieve ontwikkeling omdat er dan meer 
onderscheid is tussen de verschillende modelvectoren. Alleen zijn de problemen met de /u/ 
en de korte-/i/ nog niet opgelost. 

B.3. 7 Vergelijking van de scores bij verschillende modellen voor 
verschillende duurrealisaties. 

Het zou een oplossing kunnen zijn om voor de verschillende realisaties van een foneem 
(gewoon, lang en kort) verschillende fonee;mmodellen te maken. Alleen is het dan de vraag 
welke er voor de segmentatie gekozen moet worden. Dit kan opgelost worden als we aan 
de score kunnen zien welke van de 3 mogelijkheden het beste op het te herkennen woord 
lijkt. Door nu alle drie de modellen te laten segmenteren en de scores te vergelijken kan 
er gekeken worden welk model het beste lijkt. Dit model zal dan waarschijnlijk de beste 
segmentatie gedaan hebben. 

Ook zou er in het foneemmodel van een klinker een gedeelte te lange en te korte fonemen 
kunnen worden meegenomen, om tot een gecombineerd model te komen om de keuze 
van hierboven niet te hoeven doen. De OE en AA testen zijn gedaan met gewone(3/1), 
lange( 4/9) en gecombineerde(5/10) fonemen (tussen de haken staan de foneemnummers 
van de /u/'s en /a/'s). De /u/'s en /a/'s zijn een-state-modellen. De gecombineerde /u/ 
en /a/ is opgebouwd uit 18 normale en 6 lange ( =25%) realisaties. In de volgende tabellen 
betekenen de symbolen: 

• * is een verandering van de ge'itereerde segmentatie t.o.v. de niet geitereerde. 

• $ is de kleinste score bij geen iteraties. 

• X is de kleinste score bij al de mogelijkheden van het woord. 

• ! is de verwachte beste /u/ of /a/. 

De iter waarde geeft aan hoe vaak de segmenteerder ge'itereerd heeft om.. tot de uitkomst 
te komen. Dit heh ik getest om te kijken of iteraties een verbetering zouden geven boven 
een segmentatie in een keer. Het verwachte beste model is bij gewone lengte het originele 
model, bij lange uitspraken het lange model en bij korte uitspraken het originele model. 

In de tabellen zijn de 3 soorten klinkermodellen onder elkaar gezet. Het bovenste mo
del is van de gewone uitspraak. Het middelste model is van de lange uitspraak en het 
onderste deel is van het gecombineerde model. De waardes onder de OE en AA geven 
de foneemnummers weer. Een gewone /u/ heeft nummer 3, een lange nummer 4 en een 
gecombineerde nummer 5. Een gewone /a/ heeft nummer 1, een lange nummer 9 en een 
gecombineerde nummer 10. 
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OE. 

Tabel B.11: Vergelijking van de scores bij verschillende modellen voor verschillende duur
realisaties bij het woord poel. 

po ell po-el2 poe#l3 
OE iter ht score(E3) OE iter bt score(E3) OE iter bt score(E3) 
3 ! 11 $6,82232 3 8 7,34203 3! 13 $4,66667 

3 11 X6,59412 3 8 6,92165 3 13 4,44041 
4 17 6,85347 4! 40 $7,25566 4 4 4,76276 

*5 13 6,60523 *5 39 6,87486 3 4 X4,42280 
5 14 6,83734 5 31 7,29106 5 13 4,70159 

*4 13 6,60523 3 31 X6,85787 3 13 4,44041 
ms: 10 ms: 39 ms: 10 

Hier is meteen te zien <lat de verwachte beste score (!) overeenkomt met de gevonden 
beste score zonder iteraties ($). Tevens valt op dat de kleinste waarde met iteraties voor 
het lange woord poel (po-el2) een verschil van 8 geeft tussen de gevonden waarde en de 
handsegmentatie. Het gemengde model voldoet niet voor de lange realisatie van het woord 
poel (po-el2) en matig voor poel1. 

Tabel B.12: Vergelijking van de scores bij verschillende modellen voor verschillende duur
realisaties bij het woord voep. 

voepl vo-ep2 voe#pl 
OE iter ht score(E3) OE iter ht score(E3) OE iter ht score(E3) 
3! 10+14=24 $7.64676 3 18+1=19 7.28445 3! 9+9=18 $5.10570 

*4 11+14=25 X7.35215 *4 18+1=19 6.95787 3 9+9=18 X4.73064 
4 10+14=24 7.70417 4! 33+9=42 $7.15643 4 10+8=18 5.15439 

*4 11+14=25 X7.35215 *4 33+9=42 X6.86424 *4 9+9=18 X4.73064 
5 10+14=24 7.66552 5 33+9=42 7.16774 5 9+9=18 5.11738 

*4 11+14=25 X7.35215 *4 33+9=42 X6.86424 3 .. 9+9=18 X4.73064 
ms: 10+14=24 ms: 32+9=41 ms: 12+5=17 

Ook hier komt het verwachte beste model overeen met de gevonden beste zonder iteraties. 
De beste score is hier wel gelijk met een goed segmentatie. Het gecombineerde model werkt 
hier wel. 
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AA. 

Als vergelijking heh ik hetzelfde ook uitgevoerd met de /a/ klinker omdat deze al goed was 
en het de hedoeling is dat het altijd goed werkt. 

Tahel B.13: Vergelijking van de scores hij verschillende modellen voor verschillende duur
realisaties hij het woord maaf 

maafl ma-af2 maa#f3 
AA iter ht score(E3) AA iter bt score(E3) AA iter bt score(E3) 
1 ! 22 $5.92184 1 47 8.59604 1 ! 17 4.52316 

3 22 X5.75317 *4 46 X8.23232 3 17 X4.24604 
9 22 6.01810 9! 46 $8.47346 9 17 $4.46215 

3 22 X5.75317 *4 46 X8.23232 3 17 X4.24604 
10 22 5.94062 10 47 8.48964 5 17 4.47314 

3 22 X5.75317 *4 46 X8.23232 3 17 X4.24604 
ms: 22 ms: 46 ms: 18 

Hier valt meteen op dat de korte realisatie van maaf (maa#f) het beste herkend wordt 
door het model van de lange realisatie. Dit geeft echter wel een goede uitkomst voor de 
segmentatie. Ook is duidelijk te zien dat alle modellen goed werken. Een keuze gebaseerd 
op de score zal dus niet een foute segmentatie opleveren. En natuurlijk zal het gecombi
neerde model ook voldoen. 

Tabel B.14: Vergelijking van de scores bij verschillende modellen voor verschillende duur
realisaties hij het woord laam. 

laaml la-am3 laa#m3 
AA iter bt score(E3) AA iter bt score(E3) AA iter bt score(E3) 
1 ! 19 7.39892 1 41 7.57871 1 ! 13 4.68375 

3 19 X7.18356 3 41 X7.02570 3 13 X4.35409 
9 19 7.43088 9! 40 $7.43986 9 13 $4.62978 

3 19 X7.18356 3 40 7.03346 3 13 X4.35409 
10 19 $7.39657 10 41 7.47503 5 13 4.64593 

3 19 X7.18356 3 41 X7.02570 3 13 X4.35409 
ms: 20 ms: 41 ms: 14 

Ook hier is ieder model goed en zal een foute keuze dus niet mogelijk zijn. Wel valt op 
dat het model met de kleinste score ( zonder iteraties) zowel bij de originele als de kortste 
uitspraak niet in overeenstemming is met het verwachte model. 
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Een totale conclusie is dat het geconmbineerde model niet werkt en dat er bij een gedeeld 
model ( origineel en lang) wel goede resultaten te boeken zijn. Ook is te zien dat iteraties 
geen zin hebben omdat het niets verandert. 

B.3.8 Vergelijking van klinkermodellen met een en drie states. 

Deze test is gedaan omdat er nog steeds klinkers zijn waarvan de klinkerduur niet goed 
bepaald kan worden. Omdat gebleken is <lat lange en korte realisaties van eenzelfde fo
neem in klank verschillen zou dat misschien beter in een complexer model gevat kunnen 
worden. Door alleen de klinkers van een drie-states-model te voorzien hoop ik <lat deze 
beter gesegmenteerd worden. Verder was een van de aannames dat iteraties niet nodig zijn 
als er een goed model is. Door iteraties weer in te voeren is gekeken of dat de problemen 
oplost. 

De kolomen in de tabel stellen de volgende bepalingen voor: 
iter bt(NST=3) aantal iteraties en klinkergrootte van drie-states-klinkers. 
ms de handsegmentatie. 
iter ref een referentie meting met dezelfde trainingsset alleen zijn 

bt(NST=l) 
d3 dl 

hier een-state-klinkers gebruikt. 
de oude bepaling, een state per klinker en oude traingsset. 
de afwijkingen (in frames) van de handsegmentatie. 

De symbolen in tabel B.15 hebben de volgende betekenis: 

• * is een verandering in segmentatie door iteraties t.o.v. de niet gei:tereerde. 

• d3 is het verschil tussen bt(NST=3) en ms. 

• dl is het verschil tussen bt(NST=l) en ms. 

Schuingedrukte waarden in de dl en d3 kolommen zijn te grote afwijkingen. 

Het is in tabel B.15 duidelijk te zien dat iteraties geen zin hebben en de grenzen van de 
fonemen hoogstens een frame verschuiven. Ook valt op dat een drie-states-klinkermodel 
de zaak verbetert. Maar <lit werkt niet zo goed als in paragraaf reflangkort. 
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Tabel B.15: Tabel met de klinkerduren van 1- en 3-states-klinkermodellen. 

naam II iter bt(NST=3) I ms I iter ref I bt(NST=l) II d3 dl I 
bieml 15 13 13 13 2 0 

*4 16 13 3 13 3 
bi-eml 40 40 2 0 -38 

3 40 40 0 
bie#ml 10 9 10 1 1 

*4 10 9 1 

fiefl 9 11 9 10 -2 -1 
3 9 11 3 9 -2 

fi-ef3 31 32 7 -1 -25 
3 31 32 -1 

fie#f2 8 10 8 -2 -2 
*5 8 10 -2 

laaml 19 20 19 19 -1 -1 
3 19 20 3 19 -1 

la-am3 40 41 39 -1 -2 
3 40 41 -1 

laa#m3 13 14 13 -1 -1 
3 13 14 -1 

maafl 22 22 22 23 0 1 
3 22 22 3 22 0 

ma-af2 46 46 47 0 1 
*4 46 46 0 

maa#f3 17 18 19 -1 1 
3 17 18 -1 

po ell 13 10 11 11 3 1 
3 13 10 3 11 3 

po-el2 31 39 8 -8 -31 
3 31 39 

.. 
-8 

poe#l3 13 10 13 3 3 
3 13 10 3 

voepl 10+14=24 9+14=23 10+14=24 10+14=24 1 1 
3 10+14=24 9+14=23 *4 11+14=25 1 

vo-ep2 32+9=41 18+24=42 32+9=41 -1 -1 
*4 32+9=41 18+24=42 -1 

voe#pl 9+9=18 14+4=18 12+5=17 0 -1 
3 9+9=18 14+4=18 0 



Bijlage C 

Bespreking van de software. 

Deze appendix bevat een beschrijving van de software die in het kader van het projekt is 
ontwikkeld. Het gaat hierbij om twee hoofdprogramma's: het trainingsprogramma (p96e) 
en het segmenteerprogramma (pr96e ). Daarnaast geef ik ook een beschrijving van enkele 
hulpprogramma's die ik geschreven heh: een programma om de duur in frames van een SUN 
samplefile te bepalen (tijdd) en een programma om de afstand tussen twee modelvectoren 
te bepalen (verg12). Deze programma's warden hieronder beschreven. 

C.1 Het trainingsprogramma. 

Dit programma dient om foneemmodellen te vormen die het segmenteerprogramma nodig 
heeft. Het heeft twee invoerfiles nodig met data om de modellen op te bouwen en produceert 
twee uitvoerfiles die de modellen beschrijven. Verder kunnen met opties de namen van de 
inputfiles veranderd warden. 

C .1.1 Invo erfiles. 

Het trainingsprogramma heeft twee invoerfiles nodig: 

1. Een file met de lijst van namen van de files die de sampled data (in SUN audio 
formaat) van alle fonemen van de trainingsset bevatten. Op iedere regel staat een 
filenaam. 

2. Een file met de modelbeschrijving van de te trainen modellen. Per foneem zijn er 
twee regels. Op de eerste regel staat een (loos) volgnummer, gevolgd door het aantal 
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subfonemen waarin het te trainen foneem opgesplitst moet worden. De tweede regel 
bevat voor ieder subfoneem een identificatienummer (zie paragraaf C.1.4 voor een 
lijst met gebruikte subfonemen met de bijbehorende nummers). 

Stel dat de fonemen /p/, /a/ en /I/ getraind moeten worden. Van ieder zijn er twee 
samples in de tariningsset en de /a/ zal als een-state- en drie-states-model moeten worden 
opgenomen. Dan kunnen we bijvoorbeeld aan /p/ de subfonemen /pa/ en /pb/ met de 
nummers 11 en 12 toe kennen. Aan /I/ het nummer 14 en aan /a/ het nummer 1. Voor 
het drie-states-model van /a/ zijn drie subfonemen nodig. Deze zullen we /al:/, /a2:/ en 
/a3:/ noemen met de nummers 31, 32 en 33. Invoerfile 1 bevat nu de filenamen van de 
foneemsam pl es: 

p1 
p2 
11 
12 
a1 
a2 
a1 
a2 

Invoerfile 2 bevat nu de modelbeschrijving: 

1 1 
11 
2 1 
11 
3 1 
14 
4 1 
14 
5 1 
1 
6 1 
1 
7 3 
31 32 33 
8 3 
31 32 33 
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C.1.2 Uitvoerfiles. 

Er zijn twee uitvoerfiles: 1) de file met de gemiddeldevectoren voor alle subfonemen en 2) 
de file met de covariantievectoren van alle subfonemen. Deze files dienen als de modelinvoer 
voor het segmenteerprogramma. 

C.1.3 Voorbeeld van een run van het klinkerduurproramma. 

In deze voorbeeldrun is te zien wat het programma als uitvoer geeft bij het maken van 
een model. Aan de hand van de uitvoer na preprocessing is te controleren of de juiste 
subfoneemnummers aan de juiste filenamen zijn toegekend. Ook kan er bij een foutmelding 
gezien worden bij welke invoerfile (foneem) het fout ging. Ter controle is er bij iedere iteratie 
weergegeven wat de score was en hoe lang het duurde (in seconden). 

vubie% p96e 

************************************************** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Vowel Segmentation with HMM 

Phoneme ModelFormer 

version 0.96e 

* 
* 
* 
* 
* 
* * IPO (c)'93 Paul Janson * 

************************************************** 

Options: 

1 
2 
3 

inputfile names 
inputf ile phonemens 
modelfile covariance 

4 modelfile mean 
<CR> or <c> continu 

INVOER:34 

old file name for (3) 
new file name 
old file name for (4) 
new file name 
Options: 

1 inputfile names 

is 

is 

2 inputf ile phonemens 
3 modelfile covariance 
4 modelfile mean 
<CR> or <c> continu 

[cvar-e] 

fir 
fio 
cvar-e 
mean-e 

:cvar-test 
[mean-e] 
:mean-test 

fir 
fio 
cvar-test 
mean-test 
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INVDER: 

preprocessing 

bi: 17, 
b9: 17, 
vS: i6, 
fi: i3, 

b2: i7, b3: i7, b4: i7, bS: i7, b6: i7, b7: i7, b8: i7, 
biO: i7, bii: i7, bi2: i7, vi: i6, v2: i6, v3: i6, v4: i6, 
v6: i6, v7: i6, v8: i6, v9: i6, viO: i6, vii: i6, vi2: i6, 
f2: i3, f3: i3, f4: i3, fS: i3, f6: i3, f7: i3, f8: i3, 

f9: i3, fiO: i3, fii: i3, fi2: i3, fi3: i3, fi4: i3, fiS: i3, 
fi6: i3, fi7: i3, fi8: i3, fi9: i3, f20: i3, f2i: i3, f22: i3, 
f23: i3, f24: 13, f2S: 13, f26: i3, f27: i3, f28: 13, f29: i3, 
f30: i3, pai: il, pa2: ii, pa3: ii, pa4: il, paS: il, pa6: ii; 
pa7: ii, pa8: ii, pa9: ii, palO: ii, paii: ii, pai2: ii, pai3: ii, 
pai4: ii, paiS: ii, pai6: il, pai7: ii, pa18: ii, pai9: ii, pa20: ii, 
pa2i: li, pa22: ii, pa23: il, pa24: ii, pa2S: il, pa26: il, pa27: il, 
pa28: il, pa29: li, pa3S: il, pbi: i2, pb2: i2, pb3: i2, pb4: i2, 
pbS: i2, pb6: i2, pb7: i2, pb8: i2, pb9: i2, pbiO: i2, pbii: i2, 
pbi2: i2, pbi3: i2, pbi4: i2, pbiS: i2, pbi6: i2, pbi7: i2, pbi8: i2, 
pbi9: i2, pb20: i2, pb2i: 12, pb22: i2, pb23: i2, pb24: i2, pb2S: i2, 
pb26: i2, pb27: 12, pb28: i2, pb29: i2, pb30: i2, 11: 14, 12: i4, 
13: i4, 14: i4, lS: i4, 16: 14, 17: i4, 18: i4, 19: i4, 110: 14, 
lii: i4, li2: i4, 113: i4, li4: i4, liS: 14, li6: i4, li7: i4, 
li8: i4, li9: i4, 120: i4, l2i: i4, 122: i4, 123: 14, 124: i4, 
l2S: i4, 126: i4, 127: 14, 128: i4, 129: i4, 130: 14, mi: iS, m2: iS, 
m3: lS, m4: iS, mS: iS, m6: iS, m7: iS, m8: iS, m9: iS, miO: iS, 
mli: iS, mi2: iS, mi3: iS, m14: lS, miS: iS, mi6: lS, m17: iS, 
m18: iS, mi9: lS, m20: lS, m2i: iS, m22: 15, m23: i5, m24: i5, 
m25: iS, m26: 15, m27: i5, m28: i5, m29: 15, m30: 15, ii: 2, i2: 2, 
i3: 2, i4: 2, iS: 2, i6: 2, i7: 2, i8: 2, i9: 2, ilO: 2, iii: 2, 
ii2: 2, ii3: 2, ii4: 2, ii5: 2, ii6: 2, ii7: 2, ii8: 2, i19: 2, 
i20: 2, i2i: 2, i22: 2, i23: 2, i24: 2, oei: 3, oe2: 3, oe3: 3, 
oe4: 3, oe5: 3, oe6: 3, oe7: 3, oe8: 3, oe9: 3, oeiO: 3, oeil: 3, 
oei2: 3, oei3: 3, oei4: 3, oei5: 3, oe16: 3, oei7: 3, oei8: 3, 
oei9: 3, oe20: 3, oe2i: 3, oe22: 3, oe23: 3, oe24: 3, aal: i, 
aa2: i, aa3: i, aa4: i, aa5: i, aa6: i, aa7: 1, aa8: 1, aa9: 1, 
aaiO: i, aaii: 1, aai2: i, aa13: 1, aai4: i, aai5: i, aa16: i, 
aai7: i, aa18: i, aa19: i, aa20: i, aa2i: i, aa22: i, aa23: i, 
aa24: 1, spl: 0, sp2: 0, sp3: O, sp4: O, sp5: O, sp6: O, sp7: 0, 
sp8: 0, sp9: 0, spiO: 0, spll: 0, spi2: 0, spi3: 0, spi4: O, spi5: 0, 
o-ei: 4, o-e2: 4, o-e3: 4, o-e4: 4, o-e5: 4, o-e6: 4, oei: 5, oe2: 5, 
oe3: 5, oe4: 5, oe5: 5, oe7: 5, oe8: S, oe9: 5, oeii: 5, oe12: 5, 
oe13: 5, oe14: S, oe15: 5, oei6: 5, oei7: 5, oei8: S, oei9: S, oe20: S, 
o-ei: S, o-e2: S, o-e3: S, o-e4: S, o-eS: S, o-e6: S, a-ai: 9, a-a2: 9, 
a-a3: 9, a-a4: 9, a-as: 9, a-a6: 9, aai: iO, aa2: 10, aa3: iO, aa4: 10, 
aaS: iO, aa6: iO, aa7: 10, aa8: iO, aa9: iO, aaiO: iO, aaii: iO, 
aai2: 10, aai3: iO, aai4: iO, aaiS: iO, aai6: iO, aai7: iO, aai8: 10, 
a-ai: iO, a-a2: iO, a-a3: 10, a-a4: iO, a-as: iO, a-a6: iO, oei: 6 7 8, 
oe2: 6 7 8, oe3: 6 7 8, oe4: 6 7 8, oeS: 6 7 8, oe6: 6 7 8, oe7: 6 7 8, 
oe8: 6 7 8, oe9: 6 7 8, oeiO: 6 7 8, oeii: 6 7 8, oe12: 6 7 8, oe13: 6 7 8, 
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oe14: 6 7 8, oe15: 6 7 8, oe16: 6 7 8, oe17: 6 7 8, oe18: 6 7 8, 
oe19: 6 7 8, oe20: 6 7 8, oe21: 6 7 8, oe22: 6 7 8, oe23: 6 7 8, 
oe24: 6 7 8, aa1: 31 32 33, aa2: 31 32 33, aa3: 31 32 33, aa4: 31 32 33, 
aa5: 31 32 33, aa6: 31 32 33, aa7: 31 32 33, aa8: 31 32 33, aa9: 31 32 33, 
aa10: 31 32 33, aa11: 31 32 33, aa12: 31 32 33, aa13: 31 32 33, 
aa14: 31 32 33, aa15: 31 32 33, aa16: 31 32 33, aa17: 31 32 33, 
aa18: 31 32 33, aa19: 31 32 33, aa20: 31 32 33, aa21: 31 32 33, 
aa22: 31 32 33, aa23: 31 32 33, aa24: 31 32 33, i1: 34 35 36, i2: 34 35 36, 
i3: 34 35 36, i4: 34 35 36, i5: 34 35 36, i6: 34 35 36, iS: 34 35 36, 
i9: 34 35 36, i10: 34 35 36, i11: 34 35 36, i12: 34 35 36, i13: 34 35 36, 
i14: 34 35 36, i15: 34 35 36, i16: 34 35 36, i17: 34 35 36, i18: 34 35 36, 
i19: 34 35 36, i20: 34 35 36, i21: 34 35 36, i22: 34 35 36, i23: 34 35 36, 
i24: 34 35 36, 
end of preprocessing 
teller = 534 
init lasts 203 sec 
iter=1 score1=1.00000E+30 
iter=2 score1=3.19205E+05 
iter=3 score1=3.45388E+05 
iter=4 score1=3.18951E+05 
iter=5 score1=3.18857E+05 
iter=6 score1=3.18840E+05 
iter=7 score1=3.18833E+05 
iter=S score1=3.18831E+05 
iter=9 score1=3.18830E+05 
end of training 9 iterations 
total time= 1976 

score2=3.19205E+05 
score2=3.45388E+05 
score2=3.18951E+05 
score2=3.18857E+05 
score2=3.18840E+05 
score2=3.18833E+05 
score2=3.18831E+05 
score2=3.18830E+05 
score2=3.18830E+05 

================================================== 
vubieY. 

C.1.4 Gebruikte subfoneemnummers. 

duree=178 
duree=174 
duree=179 
duree=178 
duree=177 
duree=191 
duree=219 
duree=271 
duree=205 
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In dit overzicht zijn de subfonemen en hun nummers te zien. Voor de /p/ zijn 2 subfonemen 
gebruikt: I pa/ voor de stilte en /pb/ voor de ruisplof. Voor de klinkers zijn ook de 
subfonemen van de drie-states-modellen opgenomen, dit zijn de genummerde klinkers. Voor 
de test met verschillende modellen voor verschillende duurrealisaties zijn de /u/ en /a/ 
modellen opgenomen. Dit zijn de Zange /u:/ en de comb. /u:/ ( dit is de gecombineerde 
/u/ uit bijlage B.3.7). 

fonemen: 

sp 0 (dit is de stilte) 

/pa/ 11 /a:/ 1 
/pb/ 12 /i:/ 2 
/f/ 13 /u:/ 3 
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/1/ 
/ml 
/v/ 
/b/ 

14 
15 
16 
17 

lange 
comb. 
/u1:/ 
/u2:/ 
/u3:/ 
lange 
comb. 
/a1:/ 
/a2:/ 
/a3:/ 
/ii:/ 
/i2:/ 
/i3:/ 

/u:/ 4 
/u:/ 5 

6 
7 
8 

/a:/ 9 
/a:/ 10 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

C.2 Het segmenteerprogramma. 

Dit is het hoofdprogramma <lat woorden van de leerling segmenteerd. Het programma 
maakt hierbij gebruik van de modellen die met het trainingsprograma opgebouwd zijn. Met 
de verschillende opties kunnen de gegevens interne gegevens van het programma bekeken 
of be1nvloed worden. 

C.2.1 lnvoerfiles. 

Het programma heeft 4 invoerfiles nodig. De eerste 2 bevatten de filenaam en de foneem
struktuur van het te segmenteren woord en hebben dezelfde opbouw als de invoerfiles van 
de trainer. De andere twee bevatten het model en zijn de uitvoerfiles va1i" de trainer. 

C.2.2 Uitvoer. 

Het programma geeft een uitvoer die bestaat uit een lijst met de subfoneem en hun lengte 
(in frames van 10.75ms). Om de werking van verschillende modelveranderingen te testen 
worden er opties aangeboden die hieronder beschreven worden. 
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C.2.3 Opties. 

1. Het aantal iteraties <lat het programma doet. 

2. Een afbeelding van de backtrackingmatrix. Hierin betekent een 1 <lat het vorige frame 
in dezelfde state was en een 2 <lat <lat frame in de vorige state was. Het gevolgde pad 
is zo traceerbaar vanuit de rechterbovenhoek, de eindstate. 

3. Een matrix die in iedere kolom aangeeft wat de beste bijpassende state is ( zonder 
het vorige pad). Dit is alleen gebaseerd op dat frame en de states. 

4. Een matrix die de afstand tussen dat frame en die state aangeeft. Hier op is de vorige 
optie gebaseerd, die het maximum zoekt in iedere kolom. 

5. Een mogelijkheid om de filenaam van de inputfile met de samplefilenaam te veran
deren. 

6. Een mogelijkheid om de filenaam van de inputfile met de foneemstruktuur te veran
deren. 

7. Een mogelijkheid om de filenaam van de covariantiefile van het foneemmodel te ver
anderen. 

8. Een mogelijkheid om de filenaam van de gemiddeldefile van het foneemmodel te 
veranderen. 

9. Een mogelijkheid om na de run in het inspectmenu te komen. 

Het inspectmenu heeft ook 9 opties, die betekenen: 

1. Een mogelijkheid om de filenaam van de covariantiefile van het foneemmodel te ver
anderen. 

2. Een mogelijkheid om de filenaam van de gemiddeldefile van het foneemmodel te 
veranderen. 

3. Een mogelijkheid om de inputfile te veranderen. De default is het gesegmenteerde 
woord. De filenaam eindigd op een x. Dat geeft de file aan die de akoestische vectoren 
bevat. 

4. Deze optie geeft als uitvoer de afstand tussen 2 modelvectoren na invoer van de twee 
modelnummers. De afstand van 1 tot 2 en van 2 tot 1. 

5. Deze optie geeft als uitvoer de vectoren van de 2 modelvectoren na invoer van de 
twee modelnummers en de covariantie diagonaalvector van de 2de modelvector. 
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6. Deze optie geeft de 2 bovenstaande opties. 

7. Deze optie geeft als uitvoer de afstand tussen een modelvector en een framevector na 
invoer van de twee modelnummers. 

8. Deze optie geeft als uitvoer de vectoren van de modelvector zijn covariantie diago
naalvector en een framevector na invoer van de twee vectornummers. 

9. Deze optie geeft de twee bovenstaande opties. 

C.2.4 Voorbeeld van een run van bet klinkerduurproramma. 

Hier wordt een voorbeeldrun van het segmenteerprogramma gegeven. Hierin worden de 
belangrijkste opties gedemonstreerd. Na het instellen volgt de standaard uitvoer waarin 
de foneemlengtes van de tesegmenteren fonemen staat gegeven. Ook is de filenaam en de 
score te zien. Daarna volgt er een stuk met de verschillende optie. 

vubie% pr96e 

************************************************** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Vowel Segmentation 

Pupil Program 

version 0.96e 

* IPO (c)'93 

with HMM * 
* 
* 
* 
* 
* 

Paul Janson * 
************************************************** 

Options: 

1 iterations is 
2 backtracking-display is 
3 vector-compare display is 
4 distance-compare display is 
5 inputfile names 
6 inputf ile phonemens 
7 modelfile covariance 
8 modelfile mean 
9 inspect menu is 
<CR> or <s> to start the program 

INVOER:239 

Options: 

1 

2 
iterations is 
backtracking-display is 

( off ) 

( off ) 

( off ) 
( off ) 

rfir 
rfio 
cvar-a 
mean-a 

( off ) 

( off ) 
( on ) 
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3 vector-compare display is ( on ) 
4 distance-compare display is ( off ) 
5 inputfile names rfir 
6 inputf ile phonemens rfio 
7 modelfile covariance cvar-a 
8 modelfile mean mean-a 
9 inspect menu is ( on ) 
<CR> or <s> to start the program 

INVOER: 

De lengtes van de afzonderlijke subfonemen: 

preprocessing: .. /Dsam/maaf1 
iter=1 score1=1.00000E+30 
total time= 4 

score2=6.01810E+03 

================================================== 
inputph: 
inputph 0 modelstate 0 # frames 22 
inputph 1 modelstate 15 # frames 11 
inputph 2 modelstate 9 # frames 22 
inputph 3 modelstate 13 # frames 15 
inputph 4 modelstate 0 # frames 10 
================================================== 

De rest van de uitvoer: 

===============BACK=============================== 
backtracking matrix 

duree=1 

k: 
4:22222222112212211111211122212222222222222222222222222222222222222222222111111111 
3:22222221122122111112112222222222222221221122222222222222111111111111111111111111 
2:22222222222222222222222222222222221111111111111111111111111111111111111112222222 
1:22222222222222222222222111111111111111111111111111111111111222222222222222222222 
0:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ph:00000000000000000000001111111111122222222222222222222223333333333333334444444444 

fr: 1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777 
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

================================================== 
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=============VECTOR=============================== 
k: 
4: ............................................................................... . 
3: .................................... x .. xx .............. xxxxxxxxxxxxxxx ......... . 
2 : ................................. xxx . xx .. xxxxxxxxxxxxxx ........................ . 
1 : ...................... xxxxxxxxxxx .............................................. . 
0 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ................................................ xxxxxxxxxx 

bt:00000000000000000000001111111111122222222222222222222223333333333333334444444444 

fr: 1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777 
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

================================================== 

*********************************************************** 
*** inspect menu *** 
*********************************************************** 
Options: 

: cvar-a 
: mean-a 

1 
2 
3 

inputfile covariance 
inputfile mean 
inputfile frames : .. /Dsam/maaf1x 

MENU keuze: 

4 
5 
6 
7 
8 

distance 
display 
distance and display 
distance 

of two model vectors. 
two model vectors. 
two model vectors. 

display 
9 distance and display 

of frame vec. to model vector. 
frame vec. and model vector. 
frame vec. and model vector. 

<CR> or <q> quit 

INVOER:6 

welke model vector (model nummer) 1:0 
welke model vector (model nummer) 2:1 

afstand 1 tot 2 (cvar): 1.556E+02 
afstand 2 tot 1 (cvar): 1.077E+02 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

vector 1 
2.398E+03 
2.584E+02 
6.007E+01 
1.016E+02 
8.462E-01 
8.024E+01 
9.923E+OO 
2.763E+01 
-3.103E+01 

vector2 
4.859E+03 
4.011E+02 
6.339E+01 
5.69SE+OO 
-1.119E+02 
-7.041E+01 
3.738E+OO 
3.895E+01 
4.378E+01 

covar vec2 
3.858E+04 
4.323E+03 
3.971E+03 
1.990E+03 
3.111E+03 
3.068E+03 
1.802E+03 
2.614E+03 
2.556E+03 



Bespreking van de software. 

9 -1.188E+01 2.051E+01 2.971E+03 
10 -1.432E+01 -3.513E+OO 1.898E+03 
11 3.089E+01 -1.205E+OO 2.006E+03 
12 -1.640E+01 2.050E+01 3.255E+03 
13 -4.878E+OO 4.257E+01 2.508E+03 
14 -3.567E+OO 1.619E+01 2.614E+03 
15 3.955E+OO -7.600E+OO 1.858E+03 

*********************************************************** 
*** inspect menu *** 
*********************************************************** 
Options: 

1 
2 
3 

inputfile covariance 
inputfile mean 
inputfile frames 

: cvar-a 
: mean-a 

: .. /Dsam/maaf1x 

MENU keuze: 

4 distance of tvo model vectors. 
5 display tvo model vectors. 
6 distance and display tvo model vectors. 
7 distance of frame vec. to model vector. 
8 display frame vec. and model vector. 
9 distance and display frame vec. and model vector. 
<CR> or <q> quit 

INVDER:9 

velke frame vector (frame nummer) f:O 
velke model vector (model nummer) m:1 

afstand f(O) tot m(1) (cvar)= 1.809E+02 
vector f(O) vector m(1) covar vec m 

0 2.323E+03 4.859E+03 3.858E+04 
1 1.580E+02 4. 011E+02 4.323E+03 
2 -3.600E+01 6.339E+01 3.971E+03 
3 1.490E+02 5.695E+OO 1.990E+03 
4 3.000E+01 -1.119E+02 3.111E+03 
5 1.480E+02 -7.041E+01 3.068E+03 
6 6.000E+01 3.738E+OO 1.802E+03 
7 9.600E+01 3.895E+01 2.614E+03 
8 -7.300E+01 4.378E+01 2.556E+03 
9 3.300E+01 2.051E+01 2.971E+03 
10 3.000E+01 -3.513E+OO 1.898E+03 
11 3.500E+01 -1.205E+OO 2.006E+03 
12 -8.900E+01 2.050E+01 3.255E+03 
13 -2.000E+01 4.257E+01 2.508E+03 
14 -7.100E+01 1.619E+01 2.614E+03 
15 1.500E+01 -7.600E+OO 1.858E+03 
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*********************************************************** 
*** inspect menu *** 
*********************************************************** 
Options: 

1 
2 
3 

inputfile covariance 
inputfile mean 
inputfile frame's 

MENU keuze: 

4 distance 
5 display 
6 distance and display 
7 distance 
8 display 
9 distance and display 
<CR> or <q> quit 

INVOER:q 

vubie% 

of 

of 

two model 
two model 
two model 
frame vec. 
frame vec. 
frame vec. 

cvar-a 
mean-a 
.. /Dsam/maaf1x 

vectors. 
vectors. 
vectors. 
to model vector. 
and model vector. 
and model vector. 



Bijlage D 

SUN audioformaat snd.c 

Het SUN sample formaat. 11 mei'93 Paul Janson 

Bij de IO van geluid op de SPARC stations maakt de SUN gebruik van een telefoon CODEC. Deze 
chip zet het geluid om in samples van een bepaald formaat. Daarbij zijn een aantal (telefoonspecifieke) 
eigenschappen op te merken. De samplefrequentie is 8kHz. Dus de bandbreedte is 4kHz. Het signaal 
wordt via µ-Law gecodeerd. Dat houdt in <lat via een bepaalde formule (µ-Law) het signaal, <lat een 
nauwkeurigheid heeft van 12 bits, wordt omgezet in een representatie van 8 bits. Dit komt neer op een 
exponentiele compressie. Op deze manier ontstaat dus een gecomprimeerd signaal. 

De codering van het gecomprimeerde signaal is als volgt: het MSBit is het teken bit. 0 is negatief en 1 is 
positief. 
lxxx.xxxx groter clan nul. 
Oxxx.xxxx kleiner clan nul. 
De overgebleven bits geven de amplitude weer. Zij zijn als volgt gecodeerd: Als de amplitude (0-127) in 7 
bits wordt geschreven clan moet deze geinverteerd worden voor de representatie. 

Hieruit volgt <lat amplitude 0 een representatie heeft van 111.1111. Nul is dus door 0111.1111 en door 
1111.1111 te schrijven in <lit sample formaat. Maximaal is dus positief 127: dus lxxx.xxxx en (127=111.1111) 
= 000.0000 is samen (1000.0000=128). Minimaal is dus negatief 127: dus Oxxx.xxxx en (127=111.1111) 
= 000.0000 is samen (0000.0000=0). 

Door een samplefile met 0 tot 255 te vullen is een exponentieel sample te zien. Dit omdat de sampleviewer 

het comprimeren van de data herstelt. In het plaatje is de golfvorm te zien die ontstaat als de samplefile 

achtereenvolgens gevuld wordt met: 

0-255 

0-254 met stapjes van 4 samples hetzelfde niveau 

127 als vul waarde 

Zie voor een grafische weergave figuur D.1. 
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WavefCfm: pj_test label: pj_testlab, Num samples 3366 

Figuur D.l: Golfvorm van een sample met de samplewaarden 0-255, 0-255 en 127. 



Bijlage E 

SUN SoundIO Library. 

Om de audio Input Output in C zelf te kunnen regelen heh ik een interface module geschre
ven om deze functies aan te sturen. Hier volgt de README file van deze sound-library: 

******************************************************************************* 
README voor de Audio functies op de SPRAC station 

Paul Janson 16 juni 1993 
versie2 :9-aug-1993 

(c)IPO 

******************************************************************************* 
############################################################################### 

versie2 (9-8-1993): 

soundp3.c 
soundp3.h 

soundc2.c 
soundc2.h 

pjtest2.c 

makepj 
makelib3 

C++ interface is p2 maar dan met control funktie. 
de bijbehorende header 

De interface van C++ naar C 
en de bijbehorende header 

Het C testprogramma 

De make om in C pjtest2 te compileren tot pj de executable 
De make om in C++ de lib te maken. 

pj is de executable van de C source pjtest2 dat de audiocontrole demonstreert. 

############################################################################### 

versie1 (16 juni1993): 

Deze directory bevat de Sound library in C++ en C. 
Het bevat de volgende files: 
README Deze file. 
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Soundlib.txt 

b_geldof.sf 
info.sf 
test.sf 
kaas1 
pj_test.au 

makefile 
makelib 
makepjaudio 
maketest 

soundp2.c 
soundp2.h 
pjaudio2.c 
pjaudio2 

libsoundc.a 
soundc.o 
soundc.c 
soundc.h 
pjtest.c 
pjtest 

Klinkerduur bepaling met behulp van spraakherkenningstechnieken 

De uitleg. 

soundfiles voor het demo programma. 

voorbeeld van een SUN soundfile met 0-255 gevuld,zie •.txt file. 

voor make, bevat een van de volgende files. 
make van de library in C. 
make van de C++ demo (pjaudio2). 
make van pjtest de C demo. 

make-n kan door: 
"cp make* makefile" 
"make" 
anders doet hij soms raar, zo doet hij het zeker goed. 

de C++ lib. 
de header daar bij. 
Het C++ testprogramma. 
De executable daarvan. 

C interface voor soundp2.c. 
bijbehorende header. 
De C demo van de lib. 
De executable hiervan. 

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
ZIE Soundlib2.txt VOOR DE BEPERKTE UITLEG. 
############################################################################### 

Hier volgt de Soundlib2.txt van de library: 

De Sound lib. 

version 2.0 Paul Janson 9 augustus 1993 

(c) IPO Netherlands 

================================================================================= 
1 C++ lib 
================================================================================= 
De hele library is geschreven in C++ en bestaat uit: 
soundp3.c 
soundp3.h 



SUN SoundIO Library. 

met de funkties: 
SoundIO(); 
Play(); 
Record(); 
int Control(); 
Een voorbeeld C++ programma dat enkele van deze functies gebruikt is pjaudio2.c. 
De makefile die dat compileert is makepjaudio. 

Compileren kan door 
"cp makepjaudio makefile" 
"make" 

================================================================================ 
2 C++ naar C interface 
================================================================================ 
Om de C++ routines in C te kunnen gebruiken moet er een nieuve header en lib 
vorden geschreven. Dit zijn soundc2.c en soundc2.h. 
Deze moeten tot library gecompileerd vorden. Dit kan door: 
"cp makelib3 makefile" 
"make" 

Door soundc2.h te #include-en in een C programma zijn de volgende funkties 
beschikbaar: 
Open_Sound(); 
Close_Sound(); 
Play_Sound(); 
Record_Sound(); 
Control_Sound(); 

Argumenten van Play_Sound (char *Filename, int Type, int Samplefrq 

*Filename: 
Type 
Samplefrq: 
PVolume 

Pport 

, int PVolume, int Pport); 
is de naam van de te spelen file. 
type van de file: 0 is rav samples/ 1 is SUN .au if .sf files. 
is de sample frequentie van Type 0 files. 
is het volume (max is 100), -1 is vat is ingesteld voor aanroep. 
Play zet het originele volume na afspelen veer terug. 
De output port van de SUN: 1 is speaker/ 2 is jack. 
Play zet de originele port afspelen veer terug. 

Play speelt maximaal 50sec af (400000/8000=50). Als dat veranderd moet vorden 
zal de constante PLAYTIME in soundp2.c veranderd moeten vorden. De constante 
stelt het aantal samples voor dat vordt afgespeeld, de samplefrequentie van de 
SUN is SkHz. Bij rav sample data is de buffer het aantal samples dat bij die 
samplerate af te spelen is. Dus 10kHz sample rate is 400000/10000=40sec 
afspelen. 

Argumenten van Record_Sound (char *Filename, int RTime, int RVolume); 

*Filename: is de filename vaarin ge-record vordt. 
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RTime 
RVolume 

is het aantal seconden dat ge-record wordt. 
is het Volume waarmee ge-record wordt (max = 100) 
Record zet het originele volume na afspelen weer terug. 

Argumenten van Control_Sound(int CPort, int CVolume, int CRecord, int CMonitor, 
int CPause); 

CPort is de output port, 0 = (Speaker) en 1=(Jack). 
CVolume is het output volume 0-100. 
CRecord is het record volume 0-100. 
CMonitor is het monitor volume 0-100. 
CPause werkt nog niet! !! !! ! ! !! !! 

If waarde is -1 dan wordt er niets gedaan. Bij CPause if dat waarde =99. 
De return waarde is een getal tussen de 1000 en de 2100. Het is 1000 of 2000 
waar bij een getal in de 1000 aan geeft dat het geluid op de speaker staat en 
2000 dat het geluid op de jack staat. 
de getallen zonder de duizendtallen geven het output volume weer. 

Een voorbeeld C programma dat deze play en record functies gebruikt is pjtest.c. 
De makefile die dat compileert is maketest. 
dus: 
"cp maketest makefile" 
"make" 

De funkties worden op de volgende manier aangeroepen: 
Open_Sound(); 
Record_Sound(bla,bla,bla); /of Play_Sound(bla,bla,bla,bla,bla); 
Close_Sound(); 

Een voorbeeld C programma dat de controlfunkties gebruikt is pjtest2.c (pj) 
Te maken met "cp makepj makefile" "make" 
============================================================================= 
3 Fileformats 
============================================================================= 
De fileformats die Play tot nu toe ondersteunt zijn raw-sample-data en SUN 
audio files (meestal met de extenties .sf en .au). 

De raw-sample-data file is niets anders dan een array van SHORT's. 
Bij de sun zijn dat integers van 16 bits. Dit is voor de meeste CDspelers, DAT 
recorders enz. voldoende dus waarschijnlijk ook voor de SUN. 

Play converteert de files naar 8kHz door de dichtstbijzijnde samples af te 
spelen. De samplefrequentie moet minimaal SkHz zijn. 
Het is een zeer vieze samplerate conversie. Bij x kHz -> 8 KHz conversie wordt ieder x/8 
ste sample gebruikt voor de uitvoer. Hier kan nog veel aan gebeuren. 
Fouten zijn te voorkomen door files in SkHz aantebieden. 



Bijlage F 

Gebruikt materiaal. 

F .1 Software. 

Ik heh verschillende software pakketten cq. programma's gehruikt. Hier volgt een heschrij
ving van de programma's en waar ik ze voor gehruikt heh. 

soundtool: dit programma heh ik gebruikt om de files van de DAT of microfoon in de 
SUN in te lezen. Met dit programma kun je samples editen. Het is dus geschikt 
om de fonemen uit de trainingswoorden te segmenteren. Golfvormen kunnen met dit 
programma zichtbaar worden gemaakt. 

audiotool: is geschikt om samples af te spelen en op te nemen. Er kunnen geen golfvormen 
zicht baar word en gemaakt. 

HSLab: heb ik gebruikt om screendumps van samples te maken omdat dat met soundtool 
niet gaat. HSLab heeft een motif window dat met snapshot gepakt kan worden, 
soundtool heeft een xview window waar dat niet mee gaat. 
De aanroep is: HSLab -F SUNAU8 -n filename.au 

cc en CC: zijn de C compiler en de C++ compiler en make: om de makefiles uit te laten 
voeren. 

LaTeX: als tekstverwerker, emacs: als editor, xdvi: als texviewer, dvips: om postscript 
uit dvi files te maken en pageview: om ps files te viewen. 

F .2 Hardware. 

SPARC stations omdat alleen die SUN's audio output hebben. 
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DAT recorder om de mastertape in de studio te maken. 

F .3 Figuren. 

figuur 2.1 is figuur 10 uit [Vogten 88]. 

figuur 2.2 is figuur 21 uit [Vogten 88]. 

figuur 2.3 is figuur 12 uit [Vogten 88]. 

figuur 2.4 is figuur 12.32 uit [Rabiner 75]. 

figuur 2.5 is figuur 12.33 uit [Rabiner 75]. 
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