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Automatyczne rozpoznawanie mowy cigej jest nadal powanym wyzwaniem, zwaszcza dla jzyka
polskiego, bdcego jzykiem wysoce fleksyjnym. Rozpoznawanie izolowanych sów jest rozwizaniem
technicznym niewystarczajcym dla wikszoci zastosowa. Aby umoliwi bardziej skomplikowane
zadania, na przykad dyktowanie, konieczne jest budowanie zda z duej liczby moliwych sów. Hipotezy
sów s zwykle podobne akustycznie do siebie, co oznacza, e czsto mog by rónymi odmianami tego
samego sowa. Wybranie sporód nich poprawnej hipotezy zdania jest skomplikowanym zadaniem.
Istniej dwie typowe struktury, które mog by uyte do modelowania zdania z hipotez sów: lista
najlepszych propozycji lub graf skierowany, bdcy siatk. Lista n najlepszych hipotez jest prostsza
w realizacji, ale nie zapewnia takiej jakoci jak graf, umoliwiajcy rozpatrzenie wikszej liczby kombinacji
bardzo podobnych do siebie akustycznie sów. Dlatego w systemie rozpoznawania mowy Akademii
Górniczo - Hutniczej zdecydowalimy si na uycie grafu.
Klasyfikator mowy szuka sów z nagra rónych dugoci, w przyblieniu równych czasowi
wymawiania sowa. Wszystkie hipotezy s oceniane przez porównywanie ze sowami wystpujcymi w
sowniku, uywajc metryki edycyjnej. Wybierana jest najlepsza hipoteza dla danego sowa (pod ktem
czasu trwania). Wówczas algorytm przechodzi do nagra rozpoczynajcych si bezporednio po kocu
wybranej hipotezy. Wystpuje zawsze kilka równolegych hipotez z rónymi sowami. Algorytm czy je,
jeeli ich pocztki i koce sobie odpowiadaj. W ten sposób powstaje siatka do dalszego uycia.
Typow strategi poszukiwania najlepszej cieki przez siatk sów jest zastosowanie algorytmu
Viterbiego. W przypadku naszego systemu, chcemy przede wszystkim zmniejszy ilo krawdzi
w grafie, poprzez rozcicie pocze midzy sowami niewystpujcymi w statystykach 2-sów.
Dysponujemy statystykami zebranymi z ponad 10 gigabajtów tekstu. Uwaamy, e s wystarczajco
reprezentatywne. W wikszoci przypadków, mona zaoy , e jeli nie ma odnotowanego poczenia
dwóch sów, to nie mog one po sobie wystpowa w poprawnym zdaniu. Ta strategia umoliwi znaczne
zmniejszenie stopnia komplikacji siatki. Pozwoli to przeprowadza obliczenia w czasie rzeczywistym,
nawet z zastosowaniem duego sownika.
Sowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, modelowanie jzyka, szukanie najlepszej cieki w grafie
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Automatic recognition of continuous speech is still a serious challenge, especially for Polish, as
a highly inflective language. Recognition of isolated words is not enough for several applications.
Sentences have to be build from a large number of word hypotheses for more complicated tasks like
dictating. These hypotheses are typically acoustically similar, which means they can be often different
inflective versions of a same word. Choosing a correct sentence hypothesis from them is complicated.
There are two typical structures which can be used to model a sentence from word hypotheses: n-best
list and a lattice. N-best list is easier in implementation, while a lattice outperforms it thanks to ability of
taking more similar combinations into account. This is why in the AGH speech recognition system, we
decided to use a lattice.
Speech classifier searches for words for several speech recordings of different lengths, approximately
equal to a time necessary to pronounce a word. All hypotheses are evaluated by comparing to words
from a dictionary using Levenshtein distance. The strongest version of a particular word (according to its
length) is chosen. Then the algorithm proceeds for the recording exactly following the end of the chosen
hypothesis. There are always several, parallel hypothesis with different words. The algorithm connects
them, if their beginnings and endings fit each other. Then a lattice is ready for further use.
A typical strategy to search for a best path through a word lattice is by applying Viterbi algorithm. In
our case, we want first, to reduce the number of edges in the lattice by cutting off the connections
between words which do not appear in 2-grams. These are word statistics, collected by us from over 10
GB of text. We think that they are representative enough and in the very most of cases it can be assumed
that if there is no 2-gram, the two words cannot appear one after the other in a correct sentence. This
strategy will allow us to reduce a lattice substantially, allowing to conduct calculation in real time, even
with a large vocabulary.
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