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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta



Idea

 Aitoa puhetta on tallennettu tietokantaan tuhansien 
äänteiden verran

 Jopa yksittäisen syntetisoitavan äänteen paikan ottajaksi voi 

olla tuhansiakin ehdokkaita

 

 Synteettinen puhe kootaan tietokannan parhaiten kriteerit 
täyttävistä paloista

 Mitä on yhteensopivuus?
 Miten määritetään parhaus?



Äänne-ehdokkaan hyvyys: target cost

 Äänne-ehdokkaan sopivuuden määrittämiseksi on kaksi 
arvoa

 Paikallinen target cost kertoo äänteen itsensä hyvyydestä
 Äänteen kesto vs. äännekestomallin antama laskennallinen 

kesto
 Äänteen korkeus vs. intonaatiomallin antama laskennallinen 

sävelkorkeus
 Muita muuttujia kuten tavun painollisuus, sijainti sanarajalla
 ...



Äänne-ehdokkaan hyvyys: join cost

 Äänne-ehdokkaan yhteensopivuus edellisen äänteen 
kunkin äänne-ehdokkaan kanssa eli join cost

 Eli liitoskohdan yhteensopivuus
 Amplitudi
 F0
 Signaali (esim. Mel kepstri)
 ...

 Tietokannassa peräkkäin esiintyvien äänteiden join cost 
on 0

 Ne ovat samasta puhunnoksesta, joten niiden 

yhteensopivuus on täydellinen



Äänne-ehdokkaiden määrän rajaaminen 
“kontrolloidusti”

 Tietokannassa voi olla esim. 4000 a-äännettä (ehdokasta)

 Join cost -laskemiset per äännepari:
 Äänne 1 -ehdokkaat * äänne 2 -ehdokkaat
 Laskennallisesti tehotonta ja hidasta
 Pyritään poistamaan vähiten sopivat esim. Kontekstitiedon 

avulla 

 Voidaan pyrkiä käyttämään isompia sopivia äännejonoja
 Ehdokkaiden äännekonteksti vastaa synteesissä haluttua
 Difoneja, trifoneja, jne...
 Mitä vähemmän leikkauskohtia, sen parempi synteesi 

(yleensä)



R-ongelma

 Täryjen mallinnushan oli suomen difonisynteesin vaikein 
ongelma

 Ongelma relevantti myös unit selectionissa

 Jos r löytyy tietokannasta sopivan trifonin keskeltä, 
voidaan valita vain tällaiset trifonit

 Äänne saadaan kokonaisena täryineen
 Leikkauskohdat tulevat edelliseen ja seuraavaan äänteeseen



Äänne-ehdokkaiden määrän rajaaminen 
automaattisesti (Festival)

 Vertaillaan kunkin äänteen ehdokkaita toisiinsa ja 
rakennetaan automaattisesti päätöspuu

 Puun lehdissä voi olla esim. 40 ehdokasta
 Lehtiin päätyvät keskenään samanlaiset ehdokkaat.
 Kaikkein erilaisimmat ehdokkaat voidaan tiputtaa pois 

(prune) 

- Erilaisuus tarkoittaa todennäköisesti huonoa 
yhteensopivuutta

 Päätökset tehdään automaattisesti jo synteesiä 
rakennettaessa

 Nopea ajonaikainen synteesi



Vertailua difonisynteesiin

 Periodien määrää ja kestoa voidaan manipuloida (ei 
yleensä käytetä)

 Toisaalta hyvin määritetty target cost suosii muutenkin 
kestoltaan ja taajudeltaan sopivia ehdokkaitta



Leikkauskohdan valinta

 Jos ehdokas on sopiva difoni voidaan leikkauskohdaksi 
valita mikä tahansa piste edellisen ehdokkaasta

 Paras paikka lienee edellisen ehdokaan keskellä (vrt. 

difonisynteesin perustelut)
 Voidaan laskea monesta eri pisteestä ja valita näistä paras

 Ei-difoni: leikkauskohta pakko olla äännerajalla
 Huono (vrt. difonisynteesi)



Vertailua difonisynteesiin: kestot ja f0

 Periodien määrää ja kestoa voidaan manipuloida (ei 
yleensä käytetä)

 Toisaalta hyvin määritetty target cost suosii muutenkin 
kestoltaan ja taajudeltaan sopivia ehdokkaitta



Case: Festivalin mukana tuleva unit selection 
-synteesi

 Oletusarvoisesti target cost on sangen minimaalinen
 Kestoa tai perustaajuutta ei käytetä hyödyksi

 Samaten join cost on oletusarvoisesti kiinnostunut vain 
mel kepstreistä

 Äännekestot ja taajuus ovat sitä mitä tietokannasta sattuu 
tulemaan

 Luettu sangen monotonisesti, joten f0 ja amplitudi 
menevät yleensä ihan hyvin ja englannissa äännekesto ei 
ole niin kriittinen kuin suomessa



Viterbi-algoritmi

 Viterbi-algoritmin mukaelma, jolla lasketaan 
todennäköisyyksien sijaista paras reitti

 Nopea tapa määrittää paras jono puheen palasia

 Noodit ovat ehdokkaita, joihin pätee target cost

 Siirtymillä noodien välillä on join cost

 Tätä on tuskaista yrittää selittää kalvolla, ehkä taululla 
onnistuu paremmin...



Viterbi-algoritmin simulointia

 Ensimmäistä äännettä vastaaville noodeille lasketaan 
target cost ja talletetaan se noodin kokonaishinnaksi

 Lopuille kutakin äännettä vastaaville noodeille lasketaan
 Kunkin edellisen äänteen noodin kokonaishinta ja em. 

noodin ja tämän noodin välinen join cost
 Noodin oma target cost
 Tämä talletaan tämän noodin kokonaishinnaksi
 Myös tieto sopivimmasta edeltäjänoodista otetaan talteen
 Toistetaan reiteratiivisesti viimeiseen äänteeseen asti 

 Viimeisen äänteen noodeista valitaan halvin ja käytettään 
reittiä, jolla siihen päästiin


