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TIIVISTELMÄ 

Työn tarkoituksena oli tutustua automaattiseen puheentunnistukseen ja toteuttaa Matlab-

ohjelmalla toimiva muutaman käskyn tunnistava puhujariippumaton 

puheentunnistusjärjestelmä, joka voidaan liittää simulaationukkeen kontrolloimaan sen 

hengitystä. Työssä tutustuttiin yleisiin ja järjestelmän toteutuksen kannalta 

merkittävimpiin puheentunnistuksen menetelmiin, joiden avulla 

puheentunnistusjärjestelmä rakennettiin. Toteutuksessa puhetta sisältävä signaali 

erotettiin hiljaisuudesta käyttäen Rabinerin ja Schaferin kuvaamaa algoritmia ja 

tunnistettavana yksikkönä käytettiin käskyt sisältävää fraasia. Piirreirrotus tehtiin Mel-

Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) -menetelmällä ja akustiset mallit pohjautuivat 

Gaussin Mixture malliin (GMM) ja Markovin piilomalliin (HMM). Tunnistuksessa 

käytettiin useampaa mallia rinnakkain vähentämään satunnaisen puheen tunnistamista 

virheellisesti joksikin opetetuista käskyistä. 

Akustisten mallien harjoitteluun ja järjestelmän testaukseen tarvittava puheaineisto 

hankittiin pääasiassa Oulun yliopistollisen sairaalan Sädehoidon yksikön hoitajilta, jotka 

puheohjausjärjestelmää tulevat käyttämään. Testausten perusteella järjestelmä tunnisti 

alle 1 % virheellä oikeat puhekäskyt. Ongelmia tuli satunnaisen puheen virheellisellä 

tunnistuksella joksikin opetetuista puhekäskyistä, mitä ei onnistuttu kokonaan 

poistamaan. Järjestelmästä tuli kuitenkin toimiva käyttökohteeseensa, sillä käskyt 

annetaan painamalla näppäimistöstä enteriä pohjassa vastaavasti kuin potilaalle puhutaan 

mikrofonin kautta pitämällä tangenttia pohjassa ja nukelle annetaan pääsääntöisesti vain 

oikeita käskyjä.  

Avainsanat: Automaattinen puheentunnistus, ASR, Puheentunnistus, Matlab 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to study automatic speech recognition (ASR) and produce 

Matlab-based speaker-independent ASR system that recognizes few speech commands 

and can be joined to control breathing of a simulation manikin. During this thesis 

commonly used ASR methods was studied and represented. In the produced ASR system, 

algorithm of Rabiner's and Schafer's was used to pick the speech signal from silence. 

Whole phrase containing the speech command was used as the recognition unit. Feature 

extraction was made by using Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) and 

acoustic models was based on Gaussian Mixture Model (GMM) and Hidden Markov 

Model (HMM). During recognition state combine of the models was used in tandem to 

reduce the misrecognition of random speech as the speech commands. Set of speech 

signals for training the acoustic models and testing performance of the ASR system was 

acquired mainly in the Oulu University Hospital from nurses who will use the ASR 

system. 

The error ratio of the ASR system was less than 1 percent with the correct speech 

commands according to the tests. The main problem with the system was misrecognition 

of random speech as the speech commands. However, the ASR system is suitable for use 

because mainly only correct speech commands is spoken and the speech commands is 

spoken pressing and holding down the enter key. 

Keywords: Automatic Speech Recognition, ASR, Speech Recognition, Matlab 
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1 JOHDANTO 

Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikössä on käytössä hengittävä 

simulaationukke, jolla sädehoidon antamista voidaan harjoitella ja simuloida. Tämän työn 

tarkoituksena on tutustua automaattiseen puheentunnistukseen ja luoda 

puheentunnistusjärjestelmä, joka voidaan liittää simulaationukkeen kontrolloimaan sen 

hengitystä puheella samoin kuin potilasta käskytetään kontrolloimaan hengitystään 

todellisessa hoitotilanteessa. Puheohjausjärjestelmän tavoitteena on tehdä nuken kanssa 

harjoittelusta realistisempaa ja yhtenäistää hoitajien antamia käskyjä potilaan hengitystä 

ohjattaessa, jotta käskyt eivät muuttuisi hoitajien vaihtuessa pitkienkään hoitojaksojen 

aikana. 

 

Simulaationukke on niin sanotusta Anne-nukesta kehitetty nukke, jonka hengitystä 

simuloidaan vuorotellen täyttämällä keuhkot kaasulla ja päästämällä kaasu pois. 

Käytännössä kaasupullon venttiiliä ohjataan Matlab-ohjelman avulla. Tästä syystä 

puheohjausjärjestelmä on järkevä toteuttaa Matlabilla, jolloin puheohjaus saadaan 

integroitua saumattomasti venttiilin ohjaukseen. Todellisessa tilanteessa puhekäskyt 

annetaan potilaalle mikrofonin välityksellä painamalla mikrofonin tangentti pohjaan, 

Kuva 1. Simulaationukkena käytettävä hengittävä Anne-nukke. 
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joten simulaationuken puhekäskytys toteutetaan vastaavasti tietokoneeseen liitetyn 

mikrofonin avulla painamalla tiettyä näppäintä pohjassa käskyn puhumisen aikana. Kuva 

simulaationukesta on kuvassa 1. 

Puheentunnistusta käytetään jo paljon monissa sovelluksissa ja se on alkanut yleistymään 

terveydenhuollossa Suomessakin erityisesti digitaalisessa sanelussa (Ekholm 2015). 

Olemassa olevia puheentunnistusjärjestelmiä ovat esimerkiksi Microsoftin Speech 

Recognition ja Nuancen Dragon Naturally Speaking, joista Nuancen järjestelmä on 

saatavilla myös suomeksi ja siitä on oma sovellus terveydenhuollon käyttöön (Hielscher 

2015, Nuance 2016). Suomeksi on saatavilla myös esimerkiksi Lingsoftin 

puheentunnistusjärjestelmä (Lingsoft Oy 2016). 

Sädehoidon aikana potilaan hengitystä kontrolloivia käskyjä on kolme, jotka 

puheohjausjärjestelmän tulisi erottaa luotettavasti toisistaan. Koska tunnistettavien 

käskyjen määrä on pieni, on järkevää luoda oma puheentunnistusjärjestelmä olemassa 

olevien järjestelmien käyttämisen sijaan. Tällöin järjestelmä voidaan tehdä suoraan 

Matlab-ohjelmalle eikä sen käytöstä tarvitse maksaa. Tunnistettavien puhekäskyjen 

pienen määrän takia järjestelmän ei tarvitse myöskään tunnistaa yksittäisiä sanoja tai 

äänteitä käskyistä, vaan riittää että se tunnistaa annetun käskyn kokonaisuudessaan. 

Koska käyttäjiä on useita, puheentunnistuksen tulisi olla puhujariippumaton eli toimia 

kaikilla puhujilla.  



 8 

2 PUHE JA PUHESIGNAALI 

2.1 Puhe 

Puheen tarkoitus on kommunikointi eli viestin siirto puhujan ja kuuntelijan välillä 

(Rabiner & Schafer 2011). Kommunikoinnin näkökulmasta voidaan erotella puhe ja kieli: 

kielen avulla kommunikoimme, mutta se tapahtuu muutenkin kuin puheella – esimerkiksi 

eleillä. Puhe onkin ihmisten käyttämä auditiivinen ja äänteellinen väline kielen 

välittämiseen. Puhe sisältää kuitenkin paljon enemmän informaatiota kuin vain puhuttu 

viesti: esimerkiksi tieto puhujan sukupuolesta, iästä ja tunnetilasta sisältyy monesti 

puheeseen. (Lutter 2015b) 

Rakenteellisesti puheen voidaan ajatella koostuvan foneemeista eli äännetyypeistä, 

esimerkiksi /a/ ja /k/. Peräkkäiset foneemit muodostavat tavuja, tavut sanoja, sanat 

fraaseja, fraasit lauseita ja viimein lauseet virkkeitä. (Song 2014) Koska sanat puhutaan 

peräkkäin eikä erikseen, on foneemien fysikaalinen tuotto jatkuvaa ja pehmeästi rajattua. 

Näin ollen sanojen välissä ei todellisessa puheessa ole aina välejä, joten lauseetkin 

voidaan nähdä foneemien jonona. Tällaista tauotonta puhetta ihminen kykenee 

ymmärtämään hyvin, mutta koneelle se tuottaa ongelmia. (Rabiner & Juang 1993) 

2.1.1 Puheen tuotto ja ymmärtäminen ihmisellä 

Ihmiset kommunikoivat puheen avulla siirtämällä viestejä puhujan mielestä kuuntelijan 

mieleen. Puhuja muotoilee viestin sanoiksi ja muuttaa sanat äänteiksi. (Ainsworth 1976) 

Äänteet muodostetaan värisyttämällä äänihuulia ja muotoilemalla ääntöväylä 

tarkoituksenmukaisesti siten, että puheäänteet luodaan oikeassa järjestyksessä. Hermojen 

täytyy tällöin kontrolloida kaikkia ääntöväylän liikkeitä yhtä aikaa. Tuloksena saadaan 

akustinen signaali. (Rabiner & Juang 1993) 

Kuuntelija vastaanottaa akustisen signaalin korvan tärykalvolla ja siirtää värähtelyn 

välikorvan kautta sisäkorvan simpukkaan. Simpukan basilaarikalvo tekee signaalille 

jatkuvaa spektrianalyysiä sisäkorvan simpukassa. Spektrisignaali muutetaan 
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kuulohermojen aktiivisuudeksi, jotka puolestaan muutetaan ymmärrettäväksi viestiksi 

kuuntelijan aivoissa. (Rabiner & Juang 1993) 

2.1.2 Foneemit 

Foneemi on pienin äänen yksikkö joka erottaa sanojen merkitykset. Yksinkertaisia 

foneemeita ovat esimerkiksi vokaalit ja konsonantit, mutta myös esimerkiksi diftongit eli 

kahden vokaalin yhdistelmät. Vokaali puhutaan antamalla ilman virrata ulos suusta 

sulkematta mitään osaa suusta tai kurkusta – huulet voivat kuitenkin liikkua oikean 

äänteen luomiseksi. Konsonantti taas tuotetaan estämällä ilman virtaus suun läpi osittain 

tai kokonaan käyttämällä kieltä, huulia, hampaita ja kitalakea. (Song 2014) 

Vokaalit ovat ehkä merkittävin foneemiluokka, vaikka niiden merkitys kirjoitetussa 

tekstissä on pieni (Rabiner & Juang 1993). Otetaan esimerkiksi lause: 

M_t_h_n    t_ss_    l_k__  

Lauseesta on poistettu vokaalit, mutta lauseen merkitys on kohtalaisesti ymmärrettävissä. 

Poistetaan toisesta lauseesta konsonantit: 

_o_aa_i_   o_a_   _ä__ei_ä 

Toisen lauseen merkitys on hankalampi ymmärtää. Ensimmäisessä lauseessa luki 

”Mitähän tässä lukee” ja toisessa ”Vokaalit ovat tärkeitä”. Vaikka vokaalien merkitys 

kirjoitetussa tekstissä on pieni, puheentunnistuksessa niiden merkitys on suuri – monet 

puheentunnistusjärjestelmät nojaavat vahvasti vokaalien tunnistamiseen (Rabiner & 

Juang 1993). 

2.2 Puhesignaali 

Puhe on ääntä, joka syntyy jonkin äänilähteen värähdellessä synnyttäen väliaineeseen 

molekyylien tihentymiä ja harventumia. Kaasumolekyylien tiivistymissä on kohonnut 

paine ja harvenemissa laskenut paine ilmanpaineeseen verrattuna, mutta 
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voimakkaimmatkin äänet muuttavat ilmanpainetta enintään tuhannesosan. Paineen 

muutosta kutsutaan äänenpaineeksi eli äänenvoimakkuudeksi. Äänenpaine kuvataan 

yleensä suhteessa ihmisen kuulokynnystä kuvaavaan vertailuäänenpaineeseen 

seuraavasti:  

𝐿 = 20 log10
𝑃

𝑃0
 𝑑𝐵     (1) 

missä L on äänen painetaso desibeleinä, 

 P on äänenpaine [Pa], 

 P0 on vertailuäänenpaine 20 µPa. 

 

 Äänilähteen värähdysten, samoin kuin väliaineen molekyylien tihentymien ja 

harventumien, määrä sekunnissa on äänen taajuus, jonka yksikkö on hertsi (Hz). (Sand et 

al. 2012, Suomen Standardoimisliitto 2001) 

2.2.1 Puhesignaali aikatasossa 

Tarpeeksi lyhyellä, 5 – 100 ms, aikavälillä tarkasteltuna puhesignaali vaihtelee hitaasti ja 

sen piirteet ovat melko muuttumattomat. Pidemmällä aikavälillä, yli 200 ms tai enemmän, 

signaalin piirteet muuttuvat heijastaen eri puhuttuja äänteitä. (Rabiner & Juang 1993) 

Kuvassa 2 on esitetty puhesignaalin aaltomuoto eli äänenpaine ajan funktiona lausumalle 

”kolme”. 

Puhesignaalia voidaan luokitella äänihuulien tilan mukaan kolmeen tilaan: hiljaisuus (S 

– silence), soinniton (U – unvoiced) ja soinnillinen (V – voiced) ääni. Soinnittoman 

äänteen aikana äänihuulet eivät värähtele, joten puheen aaltomuoto on epäjaksollinen. 

Soinnillisen äänteen aikana äänihuulet ovat jännittyneet ja värähtelevät jaksollisesti ilman 

virratessa keuhkoista, joten puheen aaltomuoto on lähes jaksollista. (Rabiner & Juang 

1993) Luokittelu on kuvattu kuvassa 2.  
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Tämän kaltainen luokittelu ei ole 

kovin tarkka, koska usein on vaikea 

erottaa taustamelusta heikkoja 

soinnittomia foneemeja, kuten /h/, tai 

taustamelusta ja soinnittomista 

äänteistä heikkoja soinnillisia 

foneemeja, kuten /v/. (Rabiner & 

Juang 1993) 

2.2.2 Puhesignaali taajuustasossa 

Ihmisen puheessa taajuudet ovat 

yleensä alueella 200 – 5000 Hz ja 

ihminen kykenee kuulemaan noin 20 

– 20 000 Hz taajuisia ääniä (Sand et 

al. 2012). Puhesignaalin 

taajuussisältöä voidaan tarkastella 

spektrin avulla. Foneemin /a/ spektri 

on kuvassa 4. 

Toinen tapa kuvata puhesignaalia on 

spektrogrammi, jossa spektrin 

muutos nähdään ajan funktiona 

(Rabiner & Schafer 2011). Kuvassa 3 

on leveäkaistainen spektrogrammi 

foneemista /a/. Kuvassa aivan 

alhaalla on tummana puhujan 

perustaajuus eli puhekorkeus, joka 

on miehillä keskimäärin 120 – 130 

Hz ja naisilla keskimäärin 180 – 220 

Hz (Korpinen 2005). 
Kuva 2. Lausuman "kolme" aaltomuoto eli 

äänenpaine ajan funktiona sekä luokittelu: S - 

hiljaisuus, U - soinniton ääni ja V - soinnillinen 

ääni. Rivin kesto 100 ms. 
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Lisäksi kuvassa erottuvat tummana selvästi formantit, jotka ovat ääntöväylän eri osien 

muodostamia 

resonanssitaajuuksia. Eri 

äänteet tuotetaan 

muuttamalla ääntöväylän 

muotoa, mikä näkyy 

puhesignaalin 

spektriominaisuuksien 

muuttumisena kun 

ääntöväylän muoto muuttuu 

– tällöin formantit ovat eri 

taajuuksilla (Rabiner & 

Schafer 2011). Koska eri 

foneemeilla on eri 

Kuva 4. Amplitudispektri foneemista /a/ ylhäällä miehen lausumana ja alhaalla 

naisen lausumana. 

Kuva 3. Leveäkaistainen spektrogrammi 

foneemista /a/ miehen lausumana. 
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formanttitaajuudet, voidaan niiden avulla tunnistaa mikä foneemi on kyseessä (Song 

2014). Kuvassa 5 näkyy formanttien vaihtelu lausumassa ”pidätä hengitystä”.  

 
Kuva 5. Spektorgrammi ja aaltomuoto lausumasta "pidätä hengitystä". 
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3 AUTOMAATTINEN PUHEENTUNNISTUS 

Automaattisen puheentunnistuksen avulla tekniikkaa voidaan käyttää ilman käsin tai 

muuten tapahtuvaa ohjausta. Tämä jättää kädet vapaaksi muuhun työskentelyyn ja voi 

olla suureksi avuksi esimerkiksi vammaiselle. Vaikka puheentunnistusta on kehitetty 

paljon, sitä ei ole saatu toimimaan erinomaisesti – automaattinen puheentunnistus on 

herkkää häiriöille ja olosuhteiden muutokselle. (Kurimo 2008) 

Automaattista puheentunnistusta vaikeuttaa moni asia.  Ihmisen puhuessa puhetta 

tuotetaan jatkuvasti niin, että siitä ei ole helppoa erotella yksittäisiä sanoja tai lauseita. 

Edes puheen erottaminen musiikista tai muista äänistä automaattisesti ei ole aina helppoa. 

Lisäksi ihmisten puhenopeus ja ääntämys vaihtelee ja luonnollinen puhe sisältää myös 

ääniä, joita ei ole tarkoitus tunnistaa – esimerkiksi yskintää, epäröintiä ja korjauksia. 

Akustisten olosuhteiden vaihtelu johtuu ympäristön akustiikan lisäksi tallennuslaitteiston 

ominaisuuksista, mitkä vaikeuttavat automaattista tunnistusta. Kielessä ongelmia 

aiheuttaa se, että jotkut sanat kuulostavat lähes samoilta kuin toiset tai ovat jopa 

täsmälleen samoja – tällöin merkityksen erottaa vain kontekstista. (Kurimo 2008) 

Ihmiselle eri olosuhteissa tuotetun ja vaihtelevan puheen tunnistamisessa ei ole ongelmia, 

mutta koneelle ne tuottavat vaikeuksia. (Kurimo 2008) 

3.1 Puheentunnistusjärjestelmä 

Automaattiset puheentunnistusjärjestelmät voidaan jakaa jatkuvaa tai eristettyä puhetta 

tunnistaviin järjestelmiin riippuen siitä tehdäänkö tunnistusta jatkuvasti puheen aikana 

vai ääninäytteen hankkimisen jälkeen. Toinen jako voidaan tehdä puhujariippuvaisen ja 

puhujariippumattoman järjestelmän välillä riippuen siitä toimiiko tunnistus vain tietyille 

puhujille vai onko se puhujasta riippumaton. (Rabiner & Juang 1993) Jatkossa 

keskitytään lähinnä eristettyä puhetta tunnistavaan puhujariippumattomaan järjestelmään. 

Puheentunnistusjärjestelmän rakentamisessa oleellinen osa on tunnistustehtävän valinta. 

Tunnistustehtävä voi vaihdella yksinkertaisesta sanojen tai fraasien tunnistamisesta 
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suuren sanaston tunnistamiseen. Yksinkertaisessa mallissa käytetään sanaa tai fraasia 

tunnistettavana yksikkönä, suuremmassa järjestelmässä tunnistaminen tapahtuu 

peräkkäiset foneemit tunnistamalla. Yksittäisen sanan käyttäminen tunnistettavana 

yksikkönä on luotettavin menetelmä kun harjoiteltava sanasto on tarpeeksi pieni. 

(Rabiner & Schafer 2011) Jatkossa keskitytään eristetyn fraasin käyttämiseen 

tunnistettavana yksikkönä. 

Puheentunnistuksessa käytetään signaalinkäsittelyä ja tilastollista analyysiä 

tunnistettavan puheen piirteiden irrottamiseen sekä niiden opetteluun ja tunnistamiseen. 

Akustinen signaali, ilman painevaihtelu, näytteistetään mikrofonilla tietokoneelle. 

Näytettä esikäsitellään ja siitä eristetään varsinainen puhe. Puhenäytteestä irrotetaan 

piirteet ja tehdään tilastollinen malli. Kuva tästä prosessista on kuvassa 6. (Kleinsteuber 

2015) 

 

Tunnistusvaiheessa tunnistettavaa puheen piirteitä verrataan opeteltuihin tilastollisiin 

malleihin ja valitaan parhaiten sopiva malli (Ning 2010).  

3.1.1 Signaalin esikäsittely 

Puhesignaali täytyy digitoida sen käsittelemiseksi tietokoneella. Aikajatkuva 

puhesignaali näytteistetään ja kvantisoidaan tietokoneelle käyttäen mikrofonia ja 

tietokoneen äänikorttia. Tuloksena saadaan aika- ja arvodiskreetti signaali. (Heuser 2014) 

Kuva 6. Puheentunnistuksen perusta. 
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Ihmisen puhe sisältää yleensä korkeintaan 8000 Hz:n taajuuksia, joten Nyquist-

Shannonin näytteenottoteoreeman mukaan näytteistys täytyy tehdä vähintään 16 000 

Hz:n taajuudella. Kvantisointi tehdään yleensä 8- tai 16-bittisiksi kokonaisluvuiksi. 

(Heuser 2014) 

Puheen erottelu hiljaisuudesta 

Tietokoneelle digitoidusta signaalista erotellaan puhe ja hiljaisuus. Puheen alku- ja 

loppukohdan erottaminen taustakohinasta ja muista akustisista signaaleista on tärkeää, 

jotta hiljaisuutta ei yritetä tulkita puheeksi. Myös laskentaa voidaan vähentää 

merkittävästi, koska tällöin prosessoidaan vain niitä osia näytteestä jotka sisältävät 

puhetta. (Rabiner & Schafer 2011)  

Puheen tarkka erottaminen taustasta on vaikeaa matalan signaali-kohinasuhteen 

omaavissa akustisissa olosuhteissa. Korkean signaali-kohinasuhteen akustisissa 

ympäristöissä, joissa taustasignaali on hyvin pieni, puheen päätepisteet on helposti 

löydettävissä signaalin lyhyistä ajanjaksoista eli kehyksistä määritetyn energian avulla. 

Yleensä äänitysolosuhteet eivät ole kuitenkaan ideaaliset, jolloin matalaenergiset 

foneemit puheen alussa tai lopussa on vaikea havaita energian perusteella. Tällaisia 

foneemeita ovat esimerkiksi /h/, /t/ ja /k/. (Rabiner & Schafer 2011) 

Rabiner ja Schafer kuvaavat algoritmin, jolla myös matalaenergiset äänteet puheen alussa 

ja lopussa saadaan havaittua. Algoritmi pohjautuu kahden parametrin määritykseen 

signaalin aikatasossa: kehyksen eli lyhyen ajanjakson energia ja nollanylitystaajuus 

(ZCR, Zero-Crossing rate). Algoritmissa oletetaan että puhuja sanoo yksittäisen 

lausuman – sanan, fraasin tai lauseen – ilman taukoja tietyssä äänitysympäristössä. 

Lisäksi koko äänitys näytteistetään ennen signaalin prosessointia. (Rabiner & Schafer 

2011) 

Algoritmin alussa näytteistetty puhesignaali muutetaan standardille 

näytteenottotaajuudelle, joka algoritmissa on 10 000 Hz. Seuraavaksi signaalista 

poistetaan verkkovirran aiheuttama 50 Hz:n kohina ylipäästösuodattamalla. Tämän 

jälkeen määritetään lyhytaikainen logaritminen energia ja nollanylitystaajuus 40 ms 
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kehyksistä käyttäen 10 ms siirtymää kehyksissä – kehykset tulevat osittain päällekkäin. 

Lyhytaikainen energia ja nollanylitystaajuus lasketaan jokaiselle kehykselle seuraavasti: 

𝐸𝑟 = ∑ (𝑠[𝑟𝑅 + 𝑚] ∙ 𝑤[𝑚])2𝐿 −1
𝑚=0  ,    𝑟 = 0, 1, 2, …  (2) 

Ê𝑟 = 10 log10 𝐸𝑟 − max (10 log10 𝐸𝑟)   (3) 

𝑍𝑟 =
𝑅

2𝐿
∑ |𝑠𝑔𝑛(𝑠[𝑟𝑅 + 𝑚] − 𝑠[(𝑟𝑅 + 𝑚 − 1])|𝐿−1

𝑚=0   (4) 

missä Er on kehyksen energia, 

 s(n) on kehyksen signaali, 

 L on kehyksen näytteiden määrä, 

 R on kehyksen siirtymän näytteiden määrä, 

 w[m] on L:n pisteen Hamming-ikkuna, 

 Êr on kehyksen logaritminen energia, 

Zr on kehyksen nollanylitystaajuus. 

 

Kaavassa (3) logaritminen energia Êr on normalisoitu niin että huippu on 0 dB. (Rabiner 

& Schafer 2011) 

Algoritmissa oletetaan, että näytteistetyn signaalin ensimmäiset 100 ms ei sisällä puhetta, 

joten tämä aika oletetaan hiljaisuudeksi. Puhujan reaktioaika ylittää tämän ajan, joten 

oletus on perusteltu. Hiljaisuuden ajalta lasketaan kehysten energioiden ja 

nollanylitystaajuuden keskiarvot ja keskihajonnat, jolloin saadaan tilastollinen 

luonnehdinta kyseisestä akustisesta ympäristöstä. Keskiarvon ja keskihajonnan 

perusteella lasketaan kynnysarvot nollanylitystaajuudelle ja energialle. 

Nollanylitystaajuuden keskiarvo lasketaan seuraavasti: 

IZCT = max(IF, zcavg + 3 · zcsig)   (5) 
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missä IZCT on nollanylitystaajuuden kynnysarvo, 

 IF = 35, vakio kynnysarvo, 

 zcavg on nollanylitystaajuuden keskiarvo hiljaisuuden ajalta, 

 zcsig on nollanylitystaajuuden keskihajonta hiljaisuuden ajalta. 

 

Kaavassa (5) nollanylitystaajuuden kynnysarvo siis nousee jos hiljaisuuden ajan 

taustamelussa on korkea nollanylitystaajuus. Logaritmiselle energialle lasketaan kaksi 

kynnysarvoa: 

ITU = vakio väliltä -10 – -20 dB   (6) 

ITR = max(ITU – 10, eavg + 3 · esig)   (7) 

missä ITU on ylempi kynnysarvo kehyksen logaritmiselle energialle, 

 ITR on kynnysarvo logaritmiselle energialle, 

 eavg on logaritmisen energian keskiarvo hiljaisuuden ajalta, 

  esig on logaritmisen energian keskihajonta hiljaisuuden ajalta. 

 

Kuvassa 7 kynnysarvot on esitetty graafisesti. Kynnysarvojen perusteella tehdään 

seuraavanlainen etsintä näytteen kehyksille: 

1. Etsitään alkaen ensimmäisestä kehyksestä kehys jolloin logaritminen energia Êr 

ylittää kynnysarvon ITR. Kun se on löytynyt, katsotaan kehyksiä eteenpäin: jos 

Êr nousee yli ylemmän kynnysarvon ITU ennen kuin laskee alle kynnysarvon ITR, 

puhe on havaittu alkaneeksi ensimmäisessä kynnysarvon ITR ylityksessä. Tämä 

piste määritetään alustavaksi puheen alkamiskohdaksi.  

2. Toistetaan vaihe 1 aloittamalla etsiminen viimeisestä ikkunasta taaksepäin ja 

määritellään etsinnän perusteella alustava puheen lopetuskohta. 
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3. Puheen alkamiskohdasta 250 ms taaksepäin määritetään kuinka monesti 

nollanylitystaajuus Zr ylittää kynnysarvon IZCT. Jos se ylittyy vähintään neljä 

kertaa, puheen alkamiskohta muutetaan ajankohtaan jolloin Zr ensimmäisen 

kerran ylitti kynnysarvon. 

4. Etsitään samoin alustasta puheen lopetuskohdasta eteenpäin ylittääkö Zr 

kynnysarvoa IZCT yli neljä kertaa ja määritetään puheen lopetuskohta tällöin 

viimeisen ylityksen mukaan. 

5. Viimeiseksi tarkastetaan alue puheen alkamiskohdan ja lopetuskohdan välillä: 

ylittyykö koko puheen ajan logaritmisen energian kynnysarvo ITR. Yleensä 

ylittyy, mutta jos ei ylity, tarvittaessa muokataan aloitus- tai lopetuskohta.  

(Rabiner & Schafer 2011) 

 

Kuva 7. Lausuman "pidätä hengitystä" aaltomuoto, logaritminen energia ja 

nollanylitystaajuus sekä niiden kynnysarvot. Kynnysarvojen perusteella määritetyt 

puheen aloitus- ja lopetuskohdat on merkitty rastilla. 
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Algoritmin perusteella löydetyt puheen alku- ja loppukohdat on merkitty rastilla kuvaan 

7. Algoritmin löytämien puheen aloitus- ja lopetuskohtien perustella leikataan signaalista 

puhetta sisältävä osuus näytteestä. 

3.1.2 Piirreirrotus 

Puhesignaalin esikäsittelyn jälkeen suoritetaan 

piirreirrotus, jonka tarkoituksena on vähentää 

käsiteltävän signaalin kokoa ja irrottaa signaalista 

tunnistamiseen tarvittavat piirteet – alkuperäinen 

signaali sisältää puheen viestin lisäksi ylimääräistä 

informaatiota. Piirreirrotuksen tuloksena saadaan 

piirrevektori, jota käytetään näytteiden luokitteluun. 

Piirrevektori on kooltaan pienempi kuin 

alkuperäinen signaali ja se painottaa signaalin 

haluttuja piirteitä. (Lutter 2015a) Käytetyin 

menetelmä piirreirrotukseen puheentunnistuksessa 

on Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 

(Lutter 2014). 

MFCC 

MFCC jäljittelee ihmisen kuulojärjestelmää 

irrottaakseen puhesignaalista tärkeimmät piirteet 

puheen tunnistamiseksi. Se yrittää myös eliminoida 

puhesignaalin puhujariippuvaiset ominaisuudet 

vaimentamalla puheen perustaajuutta ja sen 

harmonisia taajuuksia. (Lutter 2014) 

MFFC-piirreirrotus tehdään erikseen noin 30 ms 

pituisille signaalin ikkunoiduille kehyksille, jotka 

ovat yleensä osittain päällekkäin. Näin piirrevektorin 

Kuva 8. Prosessikaavio 

MFCC-piirreirrotuksesta 

puhesignaalin kehykselle. 

(Lutter 2014) 
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muutos ajan suhteen otetaan huomioon. Kullekin kehykselle tehtävät MFCC-piirreirrotus 

on kuvattu kuvassa 8. (Heuser 2014, Lutter 2014) 

Ensimmäisenä toimenpiteenä puhesignaalin kehykselle tehdään Fourier-muunnos, jolloin 

saadaan spektri eli taajuustason esitys signaalista. Spektriä suodatetaan käyttäen 

kaistanpäästösuodattimia ja jokaisen taajuuskaistan energia lasketaan. 

Kaistanpäästösuodattimet perustuvat Mel-asteikkoon, joka pohjautuu ihmisen 

kuulojärjestelmän epälineaariseen  sävelkorkeuden havaitsemiseen. Tuloksena saadaan 

spektri Mel-asteikolla. Seuraavaksi Mel-kaistojen energiat muutetaan logaritmisiksi, 

koska ihmisen kuulojärjestelmä käsittelee äänenvoimakkuutta logaritmisella asteikolla. 

(Lutter 2014) 

Viimeisenä vaiheena eliminoidaan puhujariippuvaiset ominaisuudet laskemalla 

logaritmisesta Mel-spektristä skeptrikertoimet. Spektrissä perustaajuus on matalilla 

taajuuksilla. Skeptri voidaan tulkita spektrin spektrinä, joten kepstrikertoimissa 

perustaajuus näkyy korkeampina kertoimina. Ideaalitilanteessa perustaajuus saadaan 

vaimennettua ottamalla kepstrikertoimista käyttöön vain matalimmat kertoimet – yleensä 

käytetään 13 – 20 kerrointa. Piirrevektori yhdelle kehykselle muodostuu näistä 

kertoimista ja pidemmälle sanalle tai fraasille peräkkäisten kehysten kertoimista. (Lutter 

2014) 

3.1.3 Akustinen malli ja tunnistus 

Kaikista puheentunnistusjärjestelmän tunnistettavista yksiköistä – esimerkiksi 

foneemeista, sanoista tai lauseista – tehdään tilastollinen malli, jota kutsutaan akustiseksi 

malliksi. Näihin akustisiin malleihin tunnistettavaa puhetta voidaan verrata sen 

tunnistamiseksi. Akustisen mallin harjoittelemiseksi tunnistettava yksikkö äänitetään 

useissa ympäristöissä käyttäen useita puhujia, jotta tilastolliseen malliin saadaan 

mahdollisimman tarkka jakauma sen piirteistä. Esimerkiksi kun tunnistettava yksikkö on 

kokonainen sana ja tunnistettava sanasto 11 numeroa, riittävä määrä näytteitä on sadalta 

puhujalta jokainen numero lausuttuna kymmeneen kertaan. Tällaisesta määrästä näytteitä 

saadaan todella tarkka ja luotettava tilastollinen malli. (Rabiner & Schafer 2011) 

Puheentunnistuksessa käytettäviä tilastollisia menetelmiä ovat esimerkiksi Gaussin 



 22 

Mixture malli (GMM, Gaussian Mixture Model) ja Markovin piilomalli (HMM, Hidden 

Markov Model). 

Gaussin Mixure malli 

Gaussin Mixture mallilla saadaan tilastollinen kuvaus tunnistettavan yksikön piirteistä – 

se kuvaa piirteet tilastollisena jakaumana. Malli soveltuu monenlaisen datan 

mallintamiseen ja hyvin myös puheentunnistukseen joustavuutensa vuoksi. (Pöhlmann 

2014a)  

 

Malli pohjautuu normaalijakauman tiheysfunktioon, joka on kuvattu yksiulotteisessa 

tapauksessa kuvassa 9. Moniulotteisessa tapauksessa saadaan multinormaalijakauma, 

joka kuvataan odotusarvovektorina ja kovarianssimatriisina. Kovarianssimatriisin 

diagonaalilla olevat luvut ovat yhden ulottuvuuden normaalijakauman satunnaismuuttujia 

ja muut kuin diagonaalilla olevat luvut kuvaavat satunnaismuuttujien välisiä 

Kuva 9. Yksiulotteisen normaalijakauman tiheysfunktio odotusarvolla µ = 0 ja 

varianssilla  = 1. 
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kovariansseja – kovarianssit ovat nollia silloin kun satunnaismuuttujat ovat itsenäisiä. 

(Pöhlmann 2014c) Esimerkki kaksiulotteisesta normaalijakaumasta odotusarvoilla µ = [0, 

0] ja kovarianssimatriisilla 
2 0
0 1

 on kuvassa 10.  

 

Todellinen data ei useinkaan noudata normaalijakaumaa, mutta dataa voidaan mallintaa 

usean normaalijakauman superpositiona – malli tehdään kertomalla kukin 

normaalijakauma painokertoimella ja summaamalla jakaumat yhteen. Tästä saadaan 

Gaussin Mixture malli, joka koostuu useista normaalijakaumista, joilla kaikilla on oma 

painokertoimensa, odotusarvovektorinsa ja kovarianssimatriisinsa. Mitä useammalla 

normaalijakaumalla data kuvataan, sitä tarkempi malli saadaan. (Pöhlmann 2014c) 

Esimerkki kahden multinormaalijakauman Gaussin Mixture mallista kaksiulotteisessa 

tapauksessa on kuvattu kuvassa 11.  

Kuva 10. Multinormaalijakauma kaksiulotteisessa tapauksessa. 
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Kaikista eri tunnistettavista yksiköistä tehdään oma Gaussin Mixture malli, joihin 

tunnistettavan puheen piirteitä verrataan. Tunnistettavan puheen jokaista piirrevektoria 

verrataan mallin jokaiseen normaalijakaumaan ja lasketaan todennäköisyys – tuloksena 

saadaan todennäköisyysmatriisi. Todennäköisyysmatriisista estimoidaan datan ja mallin 

välinen uskottavuus, joka esitetään yleensä logaritmisena. Kun tunnistettavaa puhetta on 

verrattu kaikkien tunnistettavien yksiköiden malleihin, voidaan tunnistus tehdä 

valitsemalla suuriin logaritminen uskottavuus. (MathWorks 2016b, Ning 2010) 

Markovin piilomalli 

Markovin piilomallia käytetään usein tunnistettavan yksikön tilastolliseen 

mallintamiseen puheentunnistuksessa. Malli on hyvin tunnettu ja ottaa huomioon puheen 

piirteiden ajallisen järjestyksen, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan puheentunnistukseen. 

(Pöhlmann 2014b) 

Kuva 11. Kahden multinormaalijakauman Gaussin Mixture malli kaksiulotteisessa 

tapauksessa. 
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Markovin piilomallissa tunnistettava yksikkö jaetaan useampaan osaan, tilaan, ja tilat 

kuvataan erikseen tilastollisella mallilla – yleensä Gaussin Mixture mallilla. Lisäksi tilat 

kuvataan tilasiirtymien todennäköisyyksien avulla, jotka kertovat siirtymän 

todennäköisyyden tilasta toiseen – näin tiedetään tilojen aikajärjestys. (Rabiner & Schafer 

2011) 

Tunnistettavien yksiköiden piirrevektoreista tehdään Markovin piilomalli käyttämällä 

useita näytteitä samasta tunnistettavasta yksiköstä. Piilomallin parametrit lasketaan 

iteratiivisesti Baum-Welch-algoritmilla. Algoritmi kohdistaa ominaisuusvektorit 

tiettyihin tiloihin iteroimalla siihen asti että saadaan stabiili tulos. (Rabiner & Schafer 

2011) 

Tunnistettavan puheen piirrevektoreita verrataan kaikista tunnistettavista yksiköistä 

tehtyihin malleihin ja kohdistetaan piirrevektorit tiettyyn tilaan. Tuloksena estimoidaan 

logaritminen uskottavuus mallin ja tunnistettavan puheen välillä ja tunnistus voidaan 

tehdä suurimman uskottavuuden perusteella. (Rabiner & Schafer 2011) 

3.1.4 Luotettavuuden arviointi 

Puheentunnistusjärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan luotettava ja tilastollisesti 

merkitsevä tapa arvioida järjestelmän luotettavuus ja suorituskyky. Arviointi perustuu 

yleensä testiaineistoon, jolla järjestelmää voidaan kokeilla ja laskea kokeilun perusteella 

virhesuhde – kuinka monta virheellistä tunnistusta tehdään verrattuna kaikkiin 

tunnistuksiin. (Rabiner & Schafer 2011) 

Riittävä testiaineista esimerkiksi puhujariippumattomalle järjestelmälle 11 numeron 

tunnistettavassa sanastossa olisi 25 uudelta puhujalta yksi näyte jokaisesta 

tunnistettavasta numerosta. (Rabiner & Schafer 2011) 
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4 PUHEENTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 

Työn yhtenä tavoitteena oli toteuttaa Matlab-ohjelmistolla toimiva puhujariippumaton 

puheentunnistusjärjestelmä, joka tunnistaa riittävällä tarkkuudella kolme sädehoidossa 

potilaalle annettavaa puhekäskyä. Tässä kappaleessa kuvataan 

puheentunnistusjärjestelmän toteutus. 

4.1 Ääninäytteiden keruu 

Äänimateriaali puheentunnistusjärjestelmän pohjaksi kerättiin pääasiassa sädehoitoa 

työkseen tekeviltä hoitajilta Oulun Yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikössä 

toukokuun 15. päivä 2016. Lisäksi ääninäytteitä kerättiin touko- ja kesäkuun aikana myös 

muilta henkilöiltä. Näytteiden keräystä varten tehtiin Matlab-ohjelmistolla 

äänitysohjelmisto ja graafinen käyttöliittymää, joka on kuvattu kuvassa 12.  

Näytteenotto tehtiin 20 000 Hz ja 16-bittisenä ja näyte tallennettiin mono-äänenä. Äänitys 

tapahtui tietokoneeseen liitetyllä Logitechin kuulokemikrofonilla pitämällä 

näppäimistöstä välilyöntiä pohjassa 

äänityksen ajan vastaavasti kuin pidetään 

mikrofonin tangenttia pohjassa todellisessa 

tilanteessa potilasta käskyttäessä. Äänitetyt 

näytteet tallennettiin wav-tiedostoiksi niin, 

että tiedostonimi sisälsi tiedot fraasista, 

puhujasta, puhujan sukupuolesta, 

näytteenottotaajuudesta ja tallennusajasta. 

Puhekäskyjen akustisen mallin harjoittelua 

varten kerättiin näytteitä yhteensä 6 

mieheltä ja 8 naiselta jokaiselta 5 näytettä 

kaikista puhekäskystä. Lisäksi testausta 

varten kerättiin näytteet 11 henkilöltä yksi 

näyte jokaisesta käskystä.  

Kuva 12. Graafinen käyttöliittymä ääni-

näytteiden keräämistä varten. 



 27 

Oikeiden käskyjen harjoittelun lisäksi väärien käskyjen seulomiseksi kerättiin yhdeltä 

mieheltä ja yhdeltä naiselta näytteitä, joissa lausuttiin vokaalit järjestyksessä. Väärien 

käskyjen virhesuhteen laskemiseksi kerättiin kahdelta henkilöltä yhteensä 106 

ääninäytettä, joissa puhutaan mitä sattuu.  

Hiljaisuuden tunnistamiseksi otettiin ääninäytettä myös taustakohinasta harjoittelua 

varten 17 näytettä ja testausta varten 10 näytettä. 

Akustisten mallien harjoittelua varten kerättyjen ääninäytteiden laatu varmistettiin 

kuuntelemalla näytteet – näin varmistettiin että puhekäsky kuului kokonaisuudessaan, 

eikä siinä kuulunut muita ääniä. Kuuntelun perusteella harjoitteluun sopimattomat 

näytteet poistettiin. Testausta varten kerätyistä näytteistä ei poistettu yhtään näytettä. 

Kooste kerätyistä ääninäytteistä on taulukossa 1. 

Taulukko 1. Puheentunnistusta varten kerättyjen ääninäytteiden määrät. 

Ääninäytteet 
Näytteet harjoittelua 

varten (kpl) 

Näytteet testaamista 

varten (kpl) 

”Vedä keuhkot täyteen ilmaa” 69 11 

”Pidätä hengitystä” 66 11 

”Saat hengittää vapaasti” 70 11 

”a e i o u y ä ö” 38 106 

Taustakohina 17 10 

 

4.2 Näytteiden esikäsittely 

Tärkeä osa ennen niin akustisten mallien rakentamista kuin tunnistustakin oli poimia 

äänisignaalista puhe hiljaisuudesta. Tähän käytettiin aiemmin kuvattua Rabinerin ja 

Schaferin algoritmia käyttäen ylempänä kynnysarvona kehyksen energialle -20 dB. 

Puheen erottelun onnistuminen varmistettiin kuuntelemalla akustisten mallien 

rakentamiseen käytettävät näytteet ja varmistamalla, ettei ole poistettu hiljaisuuden 

lisäksi osaa käskyistä. 
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Koska luonnollisessa puheessa äänenvoimakkuus vaihtelee eri puhujilla, kaikkien 

näytteiden maksimiamplitudi korjattiin niin että näytteiden arvot ovat välillä [-1, 1]. 

Amplitudikorjaus tehtiin näytteille joista mallit rakennettiin ja tehdään tunnistettaville 

näytteille ennen tunnistamista. 

4.3 Piirreirrotus 

Piirreirrotus tehtiin MFCC-menetelmällä käyttäen Slaneyn Matlab-ohjelmistolle 

kehitettämän Auditory Toolboxin mfcc-funktiota. Funktio käyttää 40:tä Mel-asteikon 

kaistanpäästösuodatinta. (Slaney 2009) Kehystaajuutena käytettiin 50:tä kehystä 

sekunnissa eli yhden kehyksen pituus oli 20 ms. Kehyksen piirrevektoriksi otettiin 13 

ensimmäistä kepstrikerrointa. MFCC-kepstrogrammi fraasista ”Pidätä hengitystä” on 

kuvattu kuvassa 13. 

 

4.4 Akustinen malli 

Akustisia malleja tehtiin kolmenlaisia, jotka toimivat rinnakkain – tällä pyrittiin 

vähentämään sitä todennäköisyyttä, että järjestelmä tunnistaa satunnaisen puheen 

joksikin käskyksi. Ensimmäinen akustinen malli perustuu Gaussin Mixture malliin, 

Kuva 13. MFCC-kepstrogrammi fraasista "Pidätä hengitystä". Kehyksen 

pituus 20 ms ja kepstrikertoimia 13. 
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toinen malli Markovin piilomalliin ja kolmas on puhujariippuvainen ja perustuu Gaussin 

Mixture malliin. Kaikissa malleissa tehtiin akustinen malli fraaseista ”Pidätä hengitystä”, 

”Saat hengittää vapaasti” ja ”Vedä keuhkot täyteen ilmaa”. Lisäksi ensimmäisessä 

Gaussin Mixture mallissa tehtiin akustinen malli kaikki vokaalit sisältävästä fraasista ”a 

e i o u y ä ö” ja taustakohinasta.  

Ensimmäisessä akustisessa mallissa näytteet ryhmiteltiin lisäksi erikseen miesten ja 

naisten näytteisiin. Piirreirrotus tehtiin erikseen jokaiselle näytteelle ja saman ryhmän 

näytteiden piirrevektorit yhdistettiin – näin saatiin kutakin käskyä kuvaava piirrevektori. 

Moniulotteinen piirrevektorin data mallinnettiin Gaussin Mixture mallilla käyttäen 

Matlab-ohjelmiston Statistics and Machine Learning Toolboxin fitgmdist-funktiota 

(MathWorks 2016a). Piirrevektorit kuvattiin kahdeksalla multinormaalijakaumalla. 

Yksiulotteinen esimerkki miesten lausuman fraasin ”Saat hengittää” piirrevektorien 

toisten kepstrikertoimien tilastollisesta jakaumasta ja jakaumaan sovitetusta Gaussin 

Mixture mallista on kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Miesten lausuman fraasin "Saa hengittää" piirrevektorien toisten 

kepstrikertoimien jakauma ja jakaumaan sovitettu Gaussin Mixture malli. Mallin 

kahdeksan komponenttia on kuvattu katkoviivoilla ja niiden superpositiona syntyvä malli 

viivalla. 
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Toinen, Markovin piilomalliin perustuva akustinen malli erotteli myös miesten ja naisten 

näytteet. Mallin toteutus pohjautui Tampereen teknillisen yliopiston Speech Recognition 

kurssin Matlab-ohjelmistolle tehtyyn puheentunnistusjärjestelmään (Mesaros & 

Nurminen 2013). Malli sisälsi oman toteutuksen MFCC-piirreirrotuksesta, joka poikkesi 

hieman muissa malleissa käytetystä. Kokeilujen perusteella parhaan tuloksen antoi malli, 

jossa fraasit jaettiin 6 tilaan. 

Kolmas akustinen malli oli puhujariippuvainen 

eli näytteen ryhmiteltiin myös puhujan mukaan. 

Saman fraasin yhden puhujan piirrevektorit 

yhdistettiin ja niistä tehtiin akustinen malli 

Gaussin Mixture mallilla samalla periaatteella 

kuin ensimmäisessä mallissa. 

4.5 Puheen tunnistaminen 

Tunnistettava puhekäsky annettiin 

puheentunnistusjärjestelmälle äänittämällä 

pitämällä näppäimistöstä enteriä pohjassa. 

Tunnistus tapahtui automaattisesti välittömästä 

äänityksen jälkeen.  Prosessikaavio äänityksen 

jälkeisestä tunnistusprosessista on kuvassa 15. 

Aluksi tarkistettiin, että äänitetyn puheen kesto 

on yli 0,5 sekuntia – tällä suodatettiin pois 

vahinkopainallukset. Seuraavaksi korjattiin 

äänenpaineen amplitudi välille [-1, 1]. Tämän 

jälkeen eroteltiin varsinainen puhesignaali 

aiemmin kuvatulla Rabinerin ja Schaferin 

algoritmilla. Tuloksena saadulle puhesignaalille 

tehtiin piirreirrotus ja saatu piirrevektori vietiin 

tunnistettavaksi. 
Kuva 15. Tunnistusprosessi. 
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Puheen tunnistus tehtiin perustuen kolmen rinnakkaisen akustisen mallin 

tunnistustuloksiin, jotta vähennettäisiin todennäköisyyttä tunnistaa satunnainen puhe 

joksikin käskyksi – jokaisesta mallista täytyi tulla sama tulos tunnistuksen 

vahvistamiseksi. Mikäli joku malleista antoi eri tuloksen kuin muut, tunnistus katsottiin 

epäonnistuneeksi. Puhujariippuvainen akustinen malli otettiin huomioon vain jos se oli 

luotu kyseiselle puhujalle eli puhuja oli antanut tarpeeksi ääninäytteitä. 

Ensimmäisessä, Gaussin Mixture malliin perustuvassa mallissa puhesignaalin 

piirrevektoria verrattiin kaikkiin mallin sisältämien fraasien akustisiin malleihin Matlab-

ohjelmiston Statistics and Machine Learning Toolboxin posterior-funktion avulla 

(MathWorks 2016b). Tuloksena saatiin logaritminen uskottavuus jokaisen fraasin 

akustiseen malliin ja tunnistaminen tehtiin suurimman uskottavuuden perusteella.  

Taulukko 2. Fraasin "Pidätä hengitystä" logaritmiset uskottavuudet eri fraasien akustisiin 

malleihin Gaussin Mixture mallin, Markovin piilomallin ja puhujariippuvaisen mallin 

perusteella. Suurin uskottavuus on korostettu lihavoimalla. 

 

Verrattava fraasi 

Mallityyppi 

GMM 

[logP] 

HMM  

[logP] 

Puhuja-

riippuvainen

[logP] 

Mies 

Vedä keuhkot täyteen ilmaa -697 -5751 -816 

Pidätä hengitystä -539 -5490 -328 

Saat hengittää vapaasti -674 -5755 -774 

Taustakohina -4268 - - 

Vokaalit -700 - - 

Nainen 

Vedä keuhkot täyteen ilmaa -693 -5887 - 

Pidätä hengitystä -656 -5606 - 

Saat hengittää vapaasti -710 -5786 - 

Taustakohina -1484 - - 

Vokaalit -1030 - - 

 

Toisessa, Markovin piilomalliin perustuvassa mallissa piirreirrotus tehtiin vastaavalla 

hieman muista malleista poikkeavalla MFCC-piirreirrotusfunktiolla millä mallikin tehtiin 
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ja tunnistus pohjautui samaan Tampereen teknillisen yliopiston Speech Recognition –

kurssin puheentunnistusjärjestelmään (Mesaros & Nurminen 2013). Kolmannessa 

puhujariippuvaisessa mallissa tunnistus oli vastaava kuin ensimmäisessä Gaussian 

Mixture malliin perustuvassa mallissa. Esimerkit logaritmisista uskottavuuksista kullakin 

tunnistusmenetelmällä on taulukossa 2. 
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5 PUHEENTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN TESTAUS 

Puheentunnistusjärjestelmän luotettavuutta tutkittiin kaikkien hankittujen ääninäytteiden 

avulla. Kokeilut tehtiin erikseen sellaisten henkilöiden testinäytteillä joiden näytteitä ei 

ollut mallien harjoitteluaineistossa, jotta varmistettiin järjestelmän 

puhujariippumattomuus. Kokeiluun otettiin myös niiden henkilöiden näytteitä joista 

akustiset mallit ovat tehty, koska järjestelmää tulee käyttämään samat henkilöt. Lisäksi 

kokeiltiin kuinka paljon satunnaista puhetta tunnistetaan virheellisesti joksikin kolmesta 

oikeasta käskystä ”Vedä keuhkot täyteen ilmaa”, ”Pidätä hengitystä” tai ”Saat hengittää 

vapaasti”. 

Kokeilutuloksia analysoitiin tutkimalla tunnistusten logaritmisia uskottavuuksia 

graafisesti ja laskemalla tunnistusten virhesuhteita kullakin kolmella tilastollisella 

mallilla ja yhdistetyllä mallilla.  

 

Kuvassa 16 on esitetty testinäytteiden tunnistusten suurimmat logaritmiset uskottavuudet 

oikeiden käskyjen osalta Gaussin Mixture mallin perusteella. Kuvasta nähdään että oikeat 

käskyt tunnistettiin puhujariippumattomasti hyvin – ainoastaan yksi tunnistus 

Kuva 16. Testinäytteiden oikean tunnistettavan fraasin sisältävien ääninäytteiden 

suurimmat logaritmiset uskottavuudet Gaussin Mixture mallin perusteella. Oikein 

mennyt tunnistus on kuvattu ympyrällä ja väärin mennyt tunnistus rastilla. 
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epäonnistui. Tunnistustulosten suurimmat logaritmiset uskottavuudet vaihtelivat -500 ja 

-1800 välillä, eli parhaan tunnistuksen uskottavuudessa on kohtalaisen paljon heittoa eri 

näytteiden välillä. 

 

Kuvassa 17 on esitetty väärien käskyjen eli satunnaisen puheen tunnistustulosten 

suurimmat uskottavuudet Gaussin Mixture mallin perusteella. Kun näyte on tunnistettu 

virheellisesti joksikin käskyksi, tunnistustulos on kuvattu rastilla. Kuvasta näkyy kuinka 

puolet vääristä käskyistä on tunnistettiin virheellisesti joksikin käskyksi ja logaritminen 

uskottavuus oli tällöin pääosin -500 ja -1000 välillä. Tästä johtuen raja-arvon 

määrittäminen väärien käskyjen poissulkemiseksi ei ollut mahdollista – oikeiden 

käskyjen tunnistusten logaritmiset uskottavuudet osuivat samaan haarukkaan.  

Kuva 17. Testinäytteiden satunnaista puhetta sisältävien ääninäytteiden suurimmat 

logaritmiset uskottavuudet Gaussin Mixture mallin perusteella. Jos näyte on 

tunnistettu vokaaleiksi, tunnistus on kuvattu ympyrällä. Jos näyte on tunnistettu 

joksikin käskyksi, tunnistus on merkattu rastilla. 
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Kuvassa 18 on esitetty näytteiden joista malli on tehty suurimmat logaritmiset 

uskottavuudet Gaussin Mixture mallin perusteella. Kuvasta ilmenee, että tunnistus oli 

hyvin varmaa niiden henkilöiden puheesta joista mallit on tehty – logaritmiset 

uskottavuudet olivat pääosin välillä -500 ja -1000. Ainoat virheet tunnistuksissa 

aiheutuivat kahdesta kohinaa kuvaavista näytteistä. 

Taulukko 3. Eri akustisten mallien ja yhdistetyn mallin virhesuhteet kaikkiin kerättyihin 

ääninäytteisiin. Väärät käskyt sisältävät satunnaista puhetta. 

Virhesuhde GMM HMM 

Puhuja-

riippuvainen 

malli 

Yhdistetty 

malli 

Harjoittelunäytteet 

oikeat käskyt 

0

214
= 0 % 

0

214
= 0 % 

0

121
= 0 % 

0

214
= 0 % 

Testinäytteet oikeat 

käskyt 

1

33
= 3 % 

2

33
= 6 % - 

2

33
= 6 % 

Testinäytteet 

väärät käskyt 

65

130
= 50 % 

130

130
= 100 % 

7

84
= 8 % 

18

130
= 14 % 

Yhteensä oikeat 

käskyt 

1

247
= 0,4 % 

2

247
= 0,8 % 

1

121
= 0 % 

2

247
= 0,8 % 

 

Kuva 18. Näytteiden josta mallit on tehty suurimmat logaritmiset uskottavuudet 

Gaussin Mixture mallin perusteella. Oikein mennyt tunnistus on kuvattu ympyrällä 

ja väärin mennyt tunnistus rastilla.  
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Taulukossa 3 on taulukoitu eri akustisten mallien virhesuhteet testattuna kaikilla 

kerätyillä ääninäytteillä. Taulukosta käy ilmi, että oikeiden käskyjen, eli järjestelmälle 

opetettujen käskyjen ”Vedä keuhkot täyteen ilmaa”, ”Pidätä hengitystä” ja ”Saat 

hengittää vapaasti” tunnistaminen oli hyvällä tasolla kaikilla malleilla: virhesuhde oli alle 

1 % jokaista mallia käytettäessä. Kuuntelun perusteella tunnistus epäonnistui ainoastaan 

kahdessa sellaisessa näytteessä, joissa hengitys ennen puhetta ja sen jälkeen kuului 

selkeästi – mikrofoni oli ollut liian lähellä suuta.  

Väärien käskyjen eli satunnaisen puheen tunnistaminen joksikin muuksi kuin opetetut 

käskyt tuotti ongelmia. Taulukossa 3 näkyy että Gaussin Mixture malliin pohjautuvan 

akustisen mallin perusteella 50 % satunnaisesta puheesta tunnistettiin joksikin käskyksi 

– loput tunnistettiin vokaaleita sisältäväksi fraasiksi. Markovin piilomalliin perustuvassa 

akustisessa mallissa kaikki tunnistettiin joksikin käskyksi, sillä vokaaleita sisältäviä 

fraaseja ei käytetty sen opetukseen. Ongelmaa saatiin kuitenkin vähennettyä rajusti 

yhdistämällä kolmen mallin tunnistustulokset niin että jokaisen mallin täytyy antaa sama 

tulos ennen kuin tunnistus hyväksytään – jos mallit tunnistivat satunnaisen puheen eri 

käskyiksi, tunnistusta ei hyväksytty. 
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6 POHDINTA 

Työssä tutustuttiin automaattiseen puheentunnistukseen ja toteutettiin pienen sanaston 

Matlab-pohjainen puhujariippumaton puheentunnistusjärjestelmä liitettäväksi 

simulaationuken hengityksen ohjaukseen. Puheentunnistuksesta lähdemateriaalia ja 

tekniikoita löytyi kohtalaisen paljon, joten niihin tutustumisessa keskityttiin yleisimpiin 

ja toteutettavan järjestelmän kannalta oleellisimpiin: puheen poimimiseen hiljaisuudesta 

käytettiin Rabinerin ja Schaferin algoritmia, joka soveltuu järjestelmiin jossa näyte 

hankitaan kokonaan ennen tunnistuksen aloittamista (Rabiner & Schafer 2011). 

Piirreirrotukseen valittiin laajimmin käytetty ja hyväksi havaittu MFCC-tekniikka (Lutter 

2014). Akustisen mallien luomiseen käytettiin yleistä Gaussin Mixture mallia sekä 

laajasti puheentunnistuksessa käytettyä Markovin piilomallia (Pöhlmann 2014a, 

Pöhlmann 2014b, Rabiner & Schafer 2011). 

Automaattisen puheentunnistusjärjestelmän toteutukseen käytettiin kohtalaisen paljon 

valmiita komponentteja: puheen erottelu hiljaisuudesta toteutettiin itse, mutta MFCC-

piirreirrotus sekä GMM- ja HMM-mallintaminen tehtiin olemassa olevilla 

komponenteilla. Tietysti komponentit täytyi sovittaa yhteen ja toteuttaa 

puheentunnistusjärjestelmään kokonaisuus, mikä teetti kohtalaisen paljon työtä. Lisäksi 

järjestelmän luotettavuuden optimointi ja testaus haukkasivat osansa työajasta.  

Käytetyt menetelmät puheentunnistusjärjestelmän luontiin osoittautuivat toimiviksi 

tulevaan käyttöönsä – käytettävien oikeiden käskyjen tunnistaminen oli todella varmaa ja 

epäonnistui vain kahden sellaisen näytteen kohdalla, jossa mikrofoni oli liian lähellä suuta 

ja hengitys kuului selvästi. Tämä täytyy ottaa huomioon ohjeistaessa hoitajia 

puheentunnistusjärjestelmän käyttöön. Ongelmia aiheutti satunnaisen puheen tulkinta 

opetetuiksi käskyiksi, mitä koitettiin vähentää tekemällä akustinen malli vokaaleista, 

joihin puheentunnistus pitkälti nojautuu (Rabiner & Schafer 2011), sekä tekemällä 

tunnistus useammalla mallilla rinnakkain. Näillä keinoilla satunnaisen puheen 

tunnistamista käskyiksi ei saatu karsittua luotettavasti pois, mutta sitä saatiin vähennettyä 

merkittävästi. 
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 Ongelma ei ole kuitenkaan vakava puheentunnistusjärjestelmän tulevan käytön kannalta 

simulaationuken hengityksen ohjauksessa, sillä käskyt annetaan painamalla 

näppäimistöstä enteriä pohjassa eikä mikrofonin kautta ole tällöin tarvetta puhua muuta 

– näin satunnaista puhetta päätyy tunnistettavaksi harvoin. Lisäksi todellisessa tilanteessa 

potilaatkaan eivät toimi absoluuttisen tarkasti, joten hoitajien täytyy tarkkailla potilaan 

käyttäytymistä. Näin ollen mahdolliset virheelliset tunnistukset tai tunnistuksen 

epäonnistuminen voidaan nähdä jopa tarpeellisena harjoittelun realistisuuden vuoksi, 

kunhan niitä ei tule liikaa. 

Satunnaisen puheen tunnistaminen käskyiksi johtui käytetyistä pitkäkestoisista 

tunnistettavista yksiköistä. Kun toista sekuntia kestävän fraasin piirteitä verrattiin 

akustisiin malleihin, datassa oli eroa välillä kohtalaisen paljon. Kun satunnaista puhetta 

verrattiin samaan akustiseen malliin, datajoukko ei eronnut riittävän paljoa enemmän 

jotta olisi voitu määrittää raja-arvo tunnistukselle. Ongelma vähenisi todennäköisesti 

käyttämällä lyhyenpää tunnistettavaa yksikköä, esimerkiksi foneemia, ja yhdistämällä 

peräkkäisten foneemien uskottavuudet. Tämän toteuttaminen vaatisi huomattavasti 

enemmän harjoitteluaineistoa (Rabiner & Schafer 2011).  

Opetettujen käskyjen tunnistamisessa tehdyn puheentunnistusjärjestelmän tarkkuus oli 

samaa luokkaa kuin esimerkiksi numeroiden tunnistusjärjestelmät (Rabiner & Schafer 

2011): alle 1 prosentin virhesuhdetta voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tarkkuuden 

edelleen parantamiseksi ääninäytteitä kannattaa kerätä myös järjestelmän käytön aikana. 

Näin akustisia malleja saadaan edelleen kehitettyä ja puhujariippuvaiset mallit käyttöön 

yhä useammalle puhujalle. Uusien näytteiden laatu täytyy kuitenkin varmistaa, mikä 

voidaan tehdä ohjeistamalla kuuntelemalla ja hyväksymällä annetut näytteet käytön 

lopuksi. Mallien päivitys voidaan tehdä automaattiseksi, mutta siinäkin täytyy varmistaa 

että uudet akustiset mallit eivät vähennä tunnistuksen luotettavuutta. 
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7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutustua automaattiseen puheentunnistukseen ja luoda Matlab-

ohjelmalla muutaman käskyn tunnistava puhujariippumaton puheentunnistusjärjestelmä, 

joka voidaan liittää kontrolloimaan simulaationuken hengitystä. Puheentunnistuksen 

mittavasta teoriasta valittiin läpikäytäväksi yleisimpiä ja toteutettavan järjestelmän 

kannalta keskeisimpiä tekniikoita, kuten MFCC-piirreirrotus, Gaussin Mixture malli 

(GMM) ja Markovin piilomalli (HMM). Tarkemmin kuvattiin Rabinerin ja Schaferin 

algoritmi puhesignaalin poimimiselle hiljaisuudesta. 

Puheentunnistusjärjestelmä luotiin käyttämällä osittain Matlab-ohjelmasta ja muista 

lähteistä löytyneitä komponentteja piirreirrotukseen, akustisten mallien tekemiseen ja 

tunnistuksen tekemiseen. Puheen erottelu hiljaisuudesta toteutettiin itse Rabinerin ja 

Schaferin algoritmin pohjalta – toteutuksessa onnistuttiin näytteiden kuuntelun 

perusteella hyvin. Tunnistettavana yksikkönä käytettiin käskyn sisältävää fraasia 

kokonaisuudessaan. Piirreirrotuksessa käytettiin MFCC-tekniikkaa ja akustisessa 

mallintamisessa kolmea mallia rinnakkain: puhujariippumatonta ja puhujariippuvaista 

Gaussin Mixture malliin perustuvia malleja sekä Markovin piilomalliin perustuvaa 

mallia. Tunnistustulokset yhdistettiin lopputuloksen perusteella – kaikista malleista täytyi 

tulla sama tulos jotta tunnistus vahvistettiin.  

Puhemateriaali akustisten mallien harjoittelemiseksi ja testaamiseksi hankittiin pääosin 

Oulun Yliopistollisen sairaalan Sädehoidon yksikön hoitajilta, jotka järjestelmää tulevat 

käyttämään. Testausten perusteella järjestelmä tunnisti oikeat puhekäskyt alle 1 % 

virheellä, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Ongelmia tuli satunnaisen puheen 

tunnistamisessa virheellisesti joksikin opetetuista käskyistä, mitä yritettiin vähentää 

usean rinnakkaisen mallin käytöllä ja tekemällä akustinen malli myös kaikki vokaalit 

sisältävästä fraasista. Ongelmaa ei onnistuttu kuitenkaan poistamaan luotettavalle tasolle. 

Järjestelmän suunniteltuun käyttöön tämä ei kuitenkaan tuota ongelmia, sillä puhekäskyt 

annetaan painamalla näppäimistöstä enteriä pohjassa, joten satunnaista puhetta päätyy 

tunnistettavaksi harvoin.  



 40 

Puheentunnistuksen tarkkuuden edelleen kehittämiseksi lisää puhenäytteitä todellisista 

käyttötilanteista tulee kerätä järjestelmän käytön aikana. Suuremman näytejoukon avulla 

akustiset mallit saadaan yhä tarkemmiksi ja puhujariippuvaisia malleja yhä enemmän 

käyttöön. Satunnaisen puheen poissulkemisen osalta järjestelmän tunnistettavana 

yksikkönä voitaisiin käyttää foneemia, jolloin peräkkäisten foneemien tunnistustulosten 

perusteella voitaisiin estimoida todennäköisin puhekäsky ja poissulkea satunnainen puhe. 

Tällaisen järjestelmän toteuttaminen vaatisi kuitenkin huomattavasti enemmän 

äänimateriaalia.  
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