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FUSS: unit-selectie met een (relatief) klein corpus

Arthur Dirksen
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Dag van de Fonetiek, Utrecht, 20 december 2007

Doelstelling

met eenvoudige middelen, en zoveel mogelijk geautomatiseerd, opnames  

maken van een spreker, en die omzetten in een stem voor spraaksynthese

Methode

• klassieke difonen (MBROLA of andere OLA)

• HMM-gebaseerde spraaksynthese

• unit-selectie

Corpus

387 woorden

• geselecteerd uit grote woordenlijst

• greedy algoritme: zoveel mogelijk verschillende difoonovergangen

387 zinnen

• waarin elk woord wordt gebruikt

• met de hand bij elkaar gegoogled

• doel: meer units, prosodische variatie

totaal 774 fragmenten

• ruim 26000 units, dekking: ong. 1250 difoonovergangen

annotatie

• tags voor Fluency TTS

• visuele cues voor spreker

Opnameprocedure

zelfbediening, de spreker heeft als taak de synthese zo precies mogelijk na te 

zeggen, en moet zelf de opname beoordelen

Aanwijzingen

• als auto dan niet oto

• het is altijd 't

• alleen pauzes bij komma's en punten, en daar zijn ze verplicht!

• etc.

Apparatuur

• usb-microfoon met plopfilter

• notebook met opnamesoftware

Resultaat

• ong. 45 minuten spraak
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Automatische segmentatie

• m.b.v. tools uit het Speech Filing System

• match voorbeelduitspraak synthese met opname

Architectuur

unit-database

• difoon (= 2 fonemen)

• segmentele context (1 foneem links, 3 fonemen rechts)

• F0-meting (4 samples per difoon)

• duren (linker- en rechterdeel)

FUSS

• input gelijk aan MBROLA: fonemen, duren, en melodie

• zoekt best passende difonen

• optimalisatie:

target cost: segmentele context, toonhoogteverloop en duren

concatenation cost: toonhoogteverloop en duren, of adjacentie

• synthese: cross-faden van overlappende difonen
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Demonstratie

laatste zin uit corpus

• opname vs. synthese

• spraakdatabase zonder deze zin

stem Arthur (50 jaar), na correctie:

stem David (13 jaar), zonder correctie:

Arthur en David stellen zich voor:

Handmatige correctie

• stem Arthur

• nodig om te weten waar we staan

• uitgevoerd door Laura van Eerten (ong. 40 uur)

Resultaten

• ruim 45% grenzen verplaatst

• maar: slechts ruim 3% meer dan 50 ms

• minder dan 2% wijzigingen in transcriptie

• inserties: met name glottal stops
• deleties: “en dan hebben we” → [En@hEb@w@]

Evaluatie

• stemmen voor/na correctie verschillen subtiel

• meer globale correctie waarschijnlijk voldoende 1,86%492totaal

0,58%154wijzigingen foneemcode

0,68%181deleties

0,59%157inserties

labeling

0,42%112meer dan 100 ms

3,32%878meer dan 50 ms

18,86%4985meer dan 20 ms

33,64%8890meer dan 10 ms

45,52%12030meer dan 1 ms

segmentatie

26428totaal aantal units

Voor meer info en on-line demo:

www.fluency.nl


