
Implementacija končnih super pretvornikov v jezikovni model 

govornih pogonov

Povzetek
Poiskali smo učinkovite postopke za zmanjševanje odvečnosti pri

predstavitvi in računalniškem zapisu jezikovnih virov za pregibno

bogate jezikovne skupine v obliki končnih super pretvornikov, ki

omogočajo hitro, pomnilniško čim manj zahtevno ter

visokokakovostno pretvorbo grafemskega zapisa besed v fonetični

prepis in obratno. Uspešnost zmanjševanja odvečnosti pri predstavitvi

jezikovnih virov smo ovrednotili na slovarskih jezikovnih virih.

Končni pretvorniki predstavljajo kompakten način za predstavitev

slovarjev izgovarjav, ki jih potrebujemo pri sintezi ali prepoznavi

govora. Predstavljamo možnost uporabe nadgrajenih končnih

pretvornikov, končnih super pretvornikov, s katerimi lahko razširjeni

slovar izgovarjav predstavimo z manjšim številom stanj in prehodov

kot s pomočjo minimalnega determinističnega končnega pretvornika.

Predstavitev jezikovnih virov
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Poiskali smo učinkovite postopke za zmanjševanje odvečnosti pri

predstavitvi in računalniškem zapisu jezikovnih virov za pregibno

bogate jezikovne skupine v obliki končnih super pretvornikov, ki

omogočajo hitro, pomnilniško čim manj zahtevno ter visokokakovostno

pretvorbo grafemskega zapisa besed v fonetični prepis in obratno.

Uspešnost zmanjševanja odvečnosti pri predstavitvi jezikovnih virov

smo ovrednotili na slovarskih jezikovnih virih.

Uvod

V predhodnih raziskavah smo pokazali, da lahko s pomočjo dodatnih,

izbranih slovarskih vnosov v slovar zmanjšamo kompleksnost

minimalnega determinističnega končnega pretvornika (MDKP). Problem

predstavlja iskanje takšnih slovarskih vnosov, ki bi zmanjšali

kompleksnost, še posebej v primeru realnih slovarjev, kot so npr.

slovarji izgovarjav, ki so prvič večji, drugič pa se ključ in vrednost

posameznih slovarskih vnosov razlikujeta, s čimer je iskanje primernih

slovarskih vnosov težja naloga:

Problema smo se zato lotili na drugačen način, in sicer tako, da smo

združevali določena stanja, pri čemer smo želeli zadostiti naslednjima

dvema pogojema:

• Pridobljeni KP (končni pretvornik) mora ostati determinističen.

• Pridobljeni KP mora sprejemati vse ključe prvotnega slovarja ter

za sprejete ključe oddati pravilne pripadajoče vrednosti.

Tako smo lahko združevali samo stanja, ki so imela določene

povezovalne lastnosti:

Takšna stanja smo poimenovali združljiva stanja. Zaradi poenostavitve

pogoja za združljivost stanj nekaterih združljivih stanj nismo mogli

zaznati.

KSP (končni super pretvornik) smo zgradili tako, da smo najprej

zgradili MDKP, nato pa smo nadalje združili vsa stanja, ki so bila

združljiva. Za vsako stanje je bilo potrebno preveriti, ali je združljivo s

katerim koli drugim stanjem. Ker nekatera stanja postanejo združljiva

šele, ko združimo neka druga stanja, je bilo potrebno to storiti v več

iteracijah.

V zadnjih letih se velik poudarek posveča predvsem raziskavam

učinkovitega prenosa govornih tehnologij na vgrajene sisteme mobilnih

terminalov. Pri tem igra uspešnost učinkovite predstavitve jezikovnih

virov, ki so pogosto zelo obsežni, še zlasti za pregibno bogate jezike,

eno izmed ključnih vlog. Kljub dejstvu, da obstaja precej raziskav in

literature na temo računalniške predstavitve leksikalnih jezikovnih

virov, njihova implementacija v celovitih sistemih za prepoznavanje ali

sintezo govora na vgrajenih platformah, še zlasti za jezike z bogato

pregibno paradigmo, predstavlja netrivialen problem.

Cilj projekta OptiLEX je bil povezati jezikovne vire v slovar izgovarjav

ter raziskati postopke optimizacije računalniške predstavitve

leksikalnih jezikovnih virov za pregibno bogate jezike, ki jih je možno

uporabiti pri prepoznavanju in sintezi govora na vgrajenih platformah.

Postopke smo implementirali in preizkusili na strojni opremi

vgrajenega prenosnega terminala.

Govorno podprti uporabniški vmesniki omogočajo uporabniško prijazno

interaktivno komunikacijo, še posebej v okolju mobilnih komunikacij.

Sodobni koncepti sistemov govorne komunikacije se v praksi prenašajo

na majhne prenosne naprave, ki so zasnovane na vgrajenih sistemih

(angl. embedded systems), za katere sta značilna omejena procesorska

moč ter pomnilniška zmogljivost.

Za uspešen razvoj in uporabo govorno podprtih aplikacij na prenosnih

terminalih je potrebno zagotoviti učinkovite in visoko kakovostne

komponente sistema govornega dialoga, to je uspešnost avtomatskega

razpoznavanja govora in kvalitetno, razumljivo in naravno zvenečo

sintezo govora.

Kljub dejstvu, da obstaja precej raziskav in literature na temo

računalniške predstavitve leksikalnih jezikovnih virov, njihova

implementacija v celovitih sistemih za prepoznavanje ali sintezo

govora na vgrajenih platformah, še zlasti za jezike z bogato pregibno

paradigmo, predstavlja netrivialen problem. Zato je potrebno posebno

pozornost posvetiti prav optimizaciji uporabljenih modelov in njihovi

adaptaciji na morfološke posebnosti pregibno bogatih jezikov.

Poleg razvoja slovarjev izgovarjav smo se v okviru aplikativnega

projekta OptiLEX posvetili raziskavam in implementaciji modula za

učinkovito računalniško predstavitev leksikalnih jezikovnih virov,

sposobnega delovanja v govornih aplikacijah v vgrajenih sistemih.

Pri tem smo reševali vrsto problemov, kot so: zahteva po delovanju v

realnem času; zahteva po kompaktnem zapisu jezikovnih virov; ter

zahteva po majhnem odtisu zapisa jezikovnih virov v delovnem

pomnilniku.

Implementacija v jezikovnem modelu


