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Abstract 
A new method for creating artificial speech through the use of HMM:s has been developed by a 
research team at The Nagoya Institute of Technology, Japan. The technology employed has been 
compiled into a text-to-speech-system, HTS (HMM-based Text-to-Speech), which has already 
been adapted to several European languages. 
 
The object of this master's degree project was to adapt the HTS system to the Swedish language 
and evaluate it against an existing Text-To-Speech system. 
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Sammanfattning 
En ny teknik för att generera syntetiskt tal med hjälp av HMM:er har utvecklats av ett forskarlag 
vid The Nagoya Institute of Technology i Japan. Denna teknik finns tillgänglig i form av ett text-
till-tal-system kallat HTS (HMM-based Text-to-Speech), som redan anpassats till flera 
europeiska språk.  
 
Målet för detta examensarbete var att anpassa HTS-systemet till svenska och jämföra dess 
kvaliteter med ett befintligt text-till-tal-system. 
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Förord 
I det här examensarbetet har målet varit att anpassa ett befintligt system för HMM-baserad 
talsyntes, HTS, till det svenska språket. Ursprungligen var avsikten att endast utvärdera 
ljudkvaliteten hos en svensk röst som tränats på 250 meningar, utan att använda HTS för att 
generera prosodi, men efter hand har projektet kommit att omfatta en engelsk röst, samt två 
svenska röster, varav den ena tränats på omkring 1000 meningar.  
Tack vare denna utvidgning var det möjligt att utvärdera ett komplett HTS-system mot KTH:s 
idag använda system för talsyntes som nära motsvarar det kommersiella systemet Infovox 330. 
Utvärderingen har visat en potential för att, med vidare förfiningar, skapa ett text-till-tal-system 
som ger acceptabel kvalitet med en mycket kort utvecklingstid för nya röster. Det är dessutom 
möjligt att skapa en helt fristående, svensk röst att användas i gratisprogrammet Festival. Detta 
system är flexibelt och går att använda på enheter med begränsad beräkningskapacitet, t ex 
smarta telefoner [35]. Tack vare det teknologiska arvet från taligenkänning är det möjligt att i 
framtiden implementera funktioner som t.ex. talaranpassning (speaker adaptation).  
 
De lyssnartester som utförts har kunnat bekräfta att den HMM-baserade rösten bedöms som mer 
naturlig än TMH:s befintliga syntessystem. Ingen skillnad har uppmätts vad gäller lättfattlighet 
mellan de två systemen, för den manliga rösten. Den kvinnliga rösten hade tränats med endast en 
åttondel så mycket data, och resultaten blev också väsentligt sämre jämfört med TMH:s system. 
 
Med dessa resultat i handen har det varit möjligt att se ett antal möjliga användningsområden och 
en lista med förslag till fortsatt arbete presenteras i slutet av denna rapport.  
 
Ett stort tack riktas till min handledare Jonas Beskow för all hjälp med praktiska och teoretiska 
frågor kring mitt examensarbete. Jag vill även nämna min examinator, Rolf Carlson, som 
introducerade mig till detta för mig nya område inom talteknologi. Tack även till Harald 
Berthelsen från STTS, och alla andra som hjälpt och stöttat mig under arbetets gång! 
I also want to express my gratitude to Heiga Zen, administrator of the HTS website, and to 
Nicholas Volk, who both contributed a great deal in the process of successfully adapting and 
compiling the HTS modules for Swedish. 
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Förteckning över använda beteckningar och 
förkortningar 
 
APEX  ”Articulatory Synthesis model for experimental and computational studies of 

speech production”, artikulatorisk syntes. 
DT ”Decision Trees” eller beslutsträd. I detta arbete avses en metod för att 

gruppera liknande språkljud, som går ut på att man bygger ett hierarkiskt träd 
där lämpliga frågor av binär (Ja/Nej) karaktär, t.ex. tonande/tonlös, används för 
att särskilja grupper av språkljud.  

CENTLEX Ett svenskt uttalslexikon bestående av över 100000 ord, uppmärkta med bl.a. 
stavelseindelning, samt satsdel (POS). 

CTT Centrum för Talteknologi (Centre for Speech Technology), KTH. Fungerar 
som en plattform för samarbete mellan KTH, icke-kommersiella  organisationer 
och företag som har intressen inom talteknologi.  

GLOVE ”Glottal OVE”, en vidareutveckling av OVE III. 
f0 Tonen, eller grundfrekvensen för svängningarna på stämbanden. 
Festival Ett kostnadsfritt system för text-till-tal-omvandling. 
Infovox Ett kommersiellt, KTH-utvecklat system för text-till-tal-omvandling. 
LPC Linjär prediktionskodning, eller Linear Prediction Coding, [1]. 
mcep,  
Mel-Cepstrum En parametriserad form av akustisk information, som tar hänsyn till 

fundamentala egenskaper hos det mänskliga örat. 
MFCC Mel Frequency Cepstrum Coefficients, en annan parametriserad form av 

akustisk information, som är vanlig inom taligenkänning. MFCC:er är snarlika 
Mel-Cepstrum, men är inte lika lämpliga att använda vid talsyntes. 

MDL Minimum Description Length, en metod för optimering vid konstruktionen av 
binära beslutsträd. 

ML Maximum-Likelihood, en metod att uppskatta (estimera) värdet hos 
observationsparametrar i en HMM. 

MLSA Mel Log Spectrum Approximation, ett filter för att modulera signalkällan med 
hjälp av Mel-Cepstrum-parametrar. 

MBROLA  MultiBand Resynthesis OverLap Add, en metod för att åstadkomma 
högkvalitativt syntetiskt tal genom att sammanfoga korta segment av mänskligt 
tal. 

OVE ”Orator Verbis Electris”, den första seriella formantsyntesen, utvecklad på 
KTH. 

RULSYS Ett regelverk som beskriver svenskans uttal med hjälp av regler som beskriver 
reduktion, koartikulation. Reglerna genererar även prosodiska parametrar.  

STTS Södermalms TalTeknologiService. Utvecklar lexikon, röster och 
automatiserade verktyg för användning inom talteknologi. 

TMH Institutionen för Tal, Musik och Hörsel, KTH.  
Trifon Beteckning för ett språkljud (fonem) tillsammans med närmast föregående och 

efterföljande språkljud. Används som minsta akustiska byggsten, t.ex. vid 
taligenkänning. 
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1 Introduktion 

1.1 Examensarbetets mål 
En ny teknik som med hjälp av statistiska metoder genererar syntetiskt tal har utvecklats av ett 
japanskt forskarlag vid Nagoyas tekniska högskola, och anpassats till bl.a. engelska och ett flertal 
europeiska språk.  
 
Detta examensarbete ska undersöka om tekniken helt eller delvis kan användas för att generera 
syntetiskt tal på svenska.  

1.2 Rapportens delar 
Rapportens första del inleds med en orientering i ämnena talsyntes, dolda Markovmodeller 
(Hidden Markov Models) och beslutsträd. Därefter beskrivs den frågeställning som ligger till 
grund för examensarbetet.  
I andra delen beskrivs det använda tillvägagångssättet för att färdigställa testmaterialet, samt hur 
lyssnartestet genomfördes och analyserades.  
I tredje och sista delen presenteras resultaten och de slutsatser som dras därur.  

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Introduktion till talsyntes 
Tanken på en maskin som kan tala är inte ny, faktum är att den första apparat som kunde 
producera människoliknande språkljud såg dagens ljus redan under 1700-talet [34]! Det allra 
första systemet som kunde producera hela yttranden var mekaniskt, ett slags orgel där en person 
manövrerade tangenter och pedaler för att styra en konstgjord strupe. Senare kom elektroniska 
system som skapade olika språkljud genom att låta en ljudsignal från ett konstgjort stämband 
passera ett antal filter som efterliknade vår strupe. 
Idag sker all utveckling av syntetiskt tal på datorer, som med hjälp av mer eller mindre 
avancerade modeller efterhärmar vårt sätt att tala. Dessa system kan omvandla nästan vilken text 
som helst till en sekvens av parametervärden som beskriver språkljuden (fonemen) och deras 
tillhörande satsmelodi. Denna sekvens matas slutligen genom ett artificiellt talorgan, en s.k. 
synthesizer eller syntetisator. 
Moderna system för talsyntes kan delas upp i olika typer beroende på vilken teknik de använder; 
allra vanligast är en uppdelning mellan så kallade konkatenerande system och regelbaserade 
system. Konkatenerande system arbetar direkt med ljudsignalen, medan övriga former av syntes 
utför något slags parametrisering av signalen för att lättare kunna manipulera den. Det medför att 
de olika systemen är olika väl lämpade beroende på vilka behov man har vad gäller modulering 
av talhastighet, intonation mm. 
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Figur 1. Sammanställning av olika typer av talsyntes. 

1.3.2 Konkateneringssyntes 
Konkatenerande, eller sammanfogande system, använder ett förråd av inspelade ljud från en 
talare som klipps samman till det önskade yttrandet. Beroende på hur långa ljudklipp som 
används talar man om difon- eller polyfonsyntes. Den senare finns även i en mer utvecklad 
variant som kallas Unit Selection, där synten har tillgång till både korta och långa segment och 
väljer det segment som bedöms passa bäst i just det aktuella sammanhanget. 
Konkateneringssyntes ger den syntetiserade rösten en tydlig likhet med den inspelade rösten. 
Nackdelen är dock att denna typ av system är beroende av att man har ett komplett förråd av 
enheter, något som både är utrymmeskrävande och i praktiken svårt att uppnå. Så fort ett segment 
saknas måste det ersättas med ett liknande eller tystnad, vilket ger upphov till diskontinuiteter i 
det genererade talet. Ett känt system för difonsyntes heter MBROLA (Multiband resynthesis 
overlap add) [3].  

1.3.3 Regelsyntes 
Regelbaserade system använder sig inte av kunskap från en specifik talare utan modellerar i 
stället talet helt på konstgjord väg. Den vanligaste typen är s.k. formantsyntes, som utnyttjar att 
rösten ofta har tydliga resonansfrekvenser eller formanter som bildas när ljudet går från 
struphuvudet och genom strupen, svalget och munhålan. Genom att låta ljudet från ett artificiellt 
struphuvud styras genom ett antal filter går det att skapa formanter som är mycket lika dem från 
en mänsklig talare. Syntetiskt tal som skapats med formantsyntes har ofta bra kvalitet på vokaler, 
medan övriga språkljud är svårare att återge naturligt. På institutionen för Tal, Musik och Hörsel 
(TMH) vid KTH används en formantsyntes som heter GLOVE, en vidareutveckling av den 
hårdvarubaserade synten Infovox SA-101 som presenterades år 1982 av Carlson, Granström, et al 
[17]. 
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1.3.4 Artikulatorisk syntes 
En mindre vanlig variant av regelbaserad syntes är s.k. artikulatorisk syntes. Här har man skapat 
en fullständig modell av talaren där inte bara struphuvud, utan även strupe, tunga, tänder och 
läppar ingår. Genom att simulera hur en luftström passerar förbi stämbanden och genom strupen 
går det att beräkna hur det resulterande ljudet skulle låta. Metoden är mycket komplex och det 
finns idag inget fullständigt system för artikulatorisk syntes. TMH har utvecklat flera modeller 
för artikulatorisk syntes, den senaste beskrivs i avhandlingen ”Tongue Talking” av Olov Engwall 
[18]. Denna studie beskriver en tredimensionell modell för multimodal syntes, där data insamlats 
med MRI (Magnetic Resonance Imaging). På Stockholms Universitet har man också utvecklat ett 
svenskt system för artikulatorisk syntes, kallat APEX.  
 
Oavsett vilket system som används för att syntetisera tal krävs också ett system som omvandlar 
vanlig text till motsvarande fonetisk transkription, samt skapar markeringar för betoning, accenter 
och satsmelodi. Detta system måste känna till ett stort antal språkregler för uttal och betoning, 
men vanligen innehåller det också en lista med undantag för ord som ska uttalas på ett särskilt 
vis. 
På TMH används ett text-till-fonemsystem som heter RULSYS tillsammans med lexikonet 
CENTLEX från CTT [37].  
 

 
 
Figur 2: Ovanstående block används i dagens text-till-tal-system.  

1.3.5 Datadriven talsyntes  
De senaste åren har intresset ökat för att ta de bästa egenskaperna hos de olika systemen och 
sammanfoga dem till en ny typ av talsyntes, s.k. datadriven syntes. Här tränas systemet genom att 
jämföra sitt eget tal med en mänsklig talares och anpassa sitt eget tal så att resultatet blir så likt 
som möjligt. Tidigare har man vid TMH på detta sätt skapat en datadriven formantsyntes, där 
parameterkurvorna delvis genereras med hjälp av data som extraherats ur naturligt tal [5]. På 
andra håll har man försökt använda tekniken för att skapa en mer naturlig prosodi hos det 
syntetiska talet. Ett exempel på en kommersiellt tillgänglig talsyntes som använder denna teknik 
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är RealSpeak (Macaw Budgie) [6].  

1.3.6 HMM-baserad talsyntes 
Ett annat sätt att träna ett system på mänskligt tal kommer från området taligenkänning, där 
problemet alltså är det omvända, att omvandla vanligt tal till en skriven text. Sedan 80-talet har 
man där använt en teknik som kallas för Dolda Markovmodeller, eller Hidden Markov Models 
(HMM:s). År 1995 presenterade Tokuda et al en artikel [7] där en algoritm beskrevs där man 
genom att använda samma HMM:er som vanligen används vid taligenkänning nu i stället kunde 
generera syntetiskt tal. Detta system har utvecklats under ett antal år och har nu med framgång 
använts för att skapa syntetiskt tal på bl.a. japanska och engelska och ingår även i 
gratisprogrammet Festival [33].  

1.4 Teori 

1.4.1 Inledning 
I detta avsnitt introduceras i korthet de teorier och modeller som tillsammans utgör grunden för 
HMM-baserad talsyntes. 

1.4.2 Parametrisering av tal 
Både inom taligenkänning och talsyntes använder man stora mängder inspelat tal, som ska kunna 
lagras och bearbetas på ett effektivt vis. Att lagra ljudsignalen direkt som den kommer från 
inspelningen kräver mycket lagringsutrymme, och gör det opraktiskt att utföra beräkningar såsom 
frekvensanalys mm. Dessutom är det önskvärt att kunna separera den ursprungliga signalen som 
genereras vid struphuvudet (källan), från de resonanser och antiresonanser som uppstår i talröret 
(filtret). En bättre metod är att därför att först omforma, eller parametrisera talet enligt någon 
känd algoritm, exempelvis genom att låta det passera genom en filterbank, eller använda linjär 
prediktionskodning (LPC) [1]. Genom att välja en bra modell att parametrisera ljudsignalen med, 
kan man inte bara minska datamängden som måste lagras och bearbetas, utan också fokusera på 
just de delar av signalen som är mest relevanta för mänskligt tal. Exempelvis räcker det att lagra 
parametervärdena 200 gånger per sekund, eftersom man anser att normalt tal inte innehåller några 
betydelsebärande transitioner som är kortare än 5 ms. Dessutom räcker det ofta att lagra ett 
begränsat antal parametrar som tillsammans representerar hela signalspektrum; beroende på val 
av parametrisering kan det räcka med mellan 8-32 parametrar för att lagra tillräckligt med 
information om spektrat [1]. 
En modell som visat sig ge mycket bra resultat inom taligenkänning är så kallad Cepstrum-
parametrisering. Cepstrum (ett anagram av engelskans ”spectrum”) beräknas genom att fourier-
transformera signalspektrum, något som skulle kunna beskrivas som att beräkna ett 
frekvensspektrum av ett frekvensspektrum av signalen. En stor del av källans inverkan på 
signalspektrum yttras som små, hastiga fluktuationer i det resulterade spektrat, och i quefrency-
planet (motsv. frekvensplanet) kommer källan att förknippas med parametrar som motsvarar höga 
”quefrenser” som enkelt kan trunkeras (klippas bort). Modellen har successivt utvecklats, och i 
HTS (HMM-based Text-to-Speech, det programpaket som används i detta examensarbete) 
används en variant som kallas Mel-Cepstrum [9]. I denna modell har signalspektrum inte delats 
upp linjärt utan enligt den så kallade Mel-skalan, som anses reflektera hur det mänskliga örat är 
bättre på att uppfatta små skillnader i frekvens i det lägre frekvensområdet under 1000 Hz men 
successivt blir sämre på att uppfatta små skillnader vartefter frekvensen ökar.  
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Förutom att lagra 24 Mel-Cepstrum-parametrar, används information om dessa parametrars 
förändringshastighet och acceleration, dessa parametrar kallas Delta- respektive Delta-Delta-
Cepstrum. På samma sätt lagras även grundtonen (f0) som en parameter samt dess Delta och 
Delta-Delta-parametrar. Totalt använder HTS således 75 parametervärden per tidslucka (fönster, 
window) om 5 ms för att parametrisera den akustiska signalen, totalt 15000 parametrar per 
sekund inspelat tal.  

1.4.3 Mönsterigenkänning 
Efter att ha omvandlat den akustiska signalen till en parametersekvens, behövs en metod för att 
jämföra en ny parametersekvens med sådana som systemet lärt sig känna igen. Sådana metoder 
innehåller alltid en viss specifik kunskap om mänskliga språk, exempelvis väljer man oftast att 
dela upp signalen i segment. Längden på segmenten kan variera, men är ofta knutna till någon 
intuitiv uppdelning av språket i fonem, stavelser eller liknande.  

1.4.3.1 Segmentering 

Ett gemensamt problem när man tränar ett system antingen för taligenkänning eller talproduktion 
är hur man kan ge systemet kunskap om ord och yttranden utöver dem som det tränats på. I bägge 
fallen kan problemet minskas genom att man använder en stor mängd inspelat material, men det 
är oftast omöjligt att få med allt som systemet ska kunna förstå alternativt yttra.  
En annan angreppsmetod är att segmentera, eller dela upp det inspelade ljudmaterialet i mindre 
delar. Det ligger nära till hands att använda fonem, men i praktiken har fonem med kontext (s.k. 
trifoner) eller fonemsekvenser om två eller fler fonem (difoner/polyfoner) visat sig ge bättre 
resultat. I dessa databaser är det realistiskt möjligt att uppnå över 98-procentig täckning av i 
språket förekommande difoner [10], och kanske 80-procentig täckning av polyfoner [11]. Dessa 
segment kan sedan användas inom taligenkänning för att känna igen även sådana ord som 
systemet inte tränats på, alternativt inom talsyntes där de klipps ihop för att producera helt nya 
yttranden.  

1.4.3.2 Invariansproblemet 

Oavsett om dessa segment ska användas för att känna igen eller producera tal, uppstår en rad 
likartade problem. Kanske det viktigaste av dessa är det faktum att samma akustiska signal kan 
uppfattas som helt olika fonem beroende på sammanhang, populärt kallat invariansproblemet. Ett 
annat viktigt problem är det stora antal faktorer som inverkar på hur vi uttalar ett visst yttrande. 
Vissa kan vi själva påverka (t ex strikt/avslappnat uttal, betoning, känslostämning), andra är olika 
från individ till individ (kön, ålder, dialekt). Detta medför att förväntade fonem kanske uttalas 
annorlunda eller till och med saknas helt. Denna flexibilitet, som alltså ställer högre krav både vid 
talproduktion och -perception, är svår att efterlikna med en modell som arbetar med inspelningar 
som får representera ett ”korrekt” uttal av ett visst ord. Det är här som HMM:er kommer in i 
bilden. 

1.4.4 Introduktion till Dolda Markovmodeller (Hidden Markov Models) 
Den bakomliggande tekniken som används för denna typ av syntes kommer ursprungligen från 
taligenkänning, där man länge använt så kallade HMM:er eller dolda Markovmodeller för att på 
ett flexibelt sätt kunna känna igen tal. Tekniken kan användas för både talarberoende och 
talaroberoende igenkänning, och kan snabbt anpassas till nya talare och i viss mån även till nya 
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miljöer. I stället för att jämföra språkljuden direkt mot ett antal kända mönster använder man 
modeller som byggs upp enligt följande resonemang: 
 
Vi ska, med utgångspunkt från en akustisk signal, kunna identifiera ett okänt, kort språkljud (t.ex. 
en trifon) genom att välja den mest sannolika kandidaten bland ett antal kända språkljud. Det 
första steget är att omvandla den akustiska signalen till en parametersekvens. Eftersom denna 
parametersekvens representerar vår ännu oidentifierade observation kallar vi den här för 
observationsvektorn. 
Låt nu varje känt språkljud (exempelvis alla trifoner1 i svenska språket) representeras av en 
modell i form av en finit tillståndsmaskin (finite state machine). En sådan modell kan bara 
befinna sig i något av ett begränsat antal möjliga tillstånd, en vänster-till-höger-modell med tre 
tillstånd kan exempelvis befinna sig antingen i början, mitten eller i slutet av vår trifon.  
 
Modellen uppdateras med ett visst intervall, exempelvis 5 ms, och den övergår då antingen till ett 
nytt tillstånd, eller så stannar den kvar i samma tillstånd som tidigare. Varje övergång mellan två 
tillstånd har en känd sannolikhet. Genom att koppla varje övergång till en diskret sannolikhet 
eller en kontinuerlig sannolikhetsfunktion (probability density function, vanligen implementerad 
som en normerad summa av Gaussiska täthetsfunktioner, en s.k. mixture.), som definierar ett 
antal akustiska parametrar (se figur), blir det möjligt att beräkna sannolikheten för en viss 
övergång givet en viss observationsvektor. Förutom spektral information definieras även 
information om hastighet och acceleration hos parametrarna, vilket gör att man vid syntes kan 
göra de akustiska parametrarna jämnare och därmed mer lika de observerade.  
 

 
Figur 3. HMM för trifonen /ti:n/, dvs fonemet /i/ i en kontext av t och n. 
 
                                                 
1 Den minsta språkliga enheten som används vid taligenkänning. Trifonen är den akustiska realiseringen av ett fonem 
givet en viss kontext, i form av framförvarande och efterföljande fonem 
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Det är dock viktigt att notera att vi aldrig kan säga med säkerhet att en viss ram (frame) genereras 
av ett visst tillstånd, det enda vi kan se är ju sannolikheten för att modellen genererat en viss 
uppsättning av parametrar. På grund av detta säger vi att tillstånden i modellen förblir dolda, vi 
har en dold markovmodell.  
 
För att nu kunna identifiera vilken modell som bäst överensstämmer med vår observationsvektor 
låter vi varje modell (tillhörig ett känt språkljud) beräkna sannolikheten för att den observerade 
signalen genererats av just denna modell. Att identifiera språkljudet innebär då helt enkelt att 
välja den modell som har högst sannolikhet att generera denna signal! 
 
Varje modell, som ska kunna representera ett kort språkljud (trifon), består alltså av en sekvens 
av tillstånd med tillhörande sannolikheter för övergångar och sannolikhetsfunktioner för 
observationsvektorn. Genom att ha ett antal yttranden att träna varje modell med, går det att 
anpassa modellens parametrar (sannolikheten för övergångarna från ett tillstånd till nästa, och 
sannolikheten för en viss observation givet en viss övergång) så att modellens chans att generera 
den observerade akustiska signalen maximeras.  
 
Ovanstående resonemang för trifoner kan enkelt utvidgas till att gälla längre sekvenser, ord, eller 
till och med yttranden.  

1.4.4.1 Typer av Markovkedjor 

Den enklaste typen av Markovkedja är första ordningens markovkedjor. De kan illustreras med 
ett antal tillstånd enligt nedanstående figur: 

 
Figur. Tre tillstånd X1, X2 och X3, ordnade från vänster till höger med möjliga övergångar 
markerade som pilar. 
 
För att använda en sådan kedja till taligenkänning skulle alltså de tre tillstånden X1-X3 kunna 
representera olika delar av ett fonem.  
 
Inom taligenkänning använder man normalt mer komplexa kedjor än den ovanstående, 
exempelvis fogas flera modeller för trifon och bildar modeller för ord. Dessa modeller kan i sin 
tur ingå i modeller för längre yttranden. HTS använder modeller som består av fem emitterande 
tillstånd (dvs. sådana som genererar en observationsvektor). Man har också infogat ett start- och 
stopptillstånd, och HMM:erna består av sammanlagt sju tillstånd.  
 
Det finns också olika typer av HMM:er som kan generera olika slags observationsvektorer, 
antingen diskreta sannolikheter, eller kontinuerliga sannolikhetstäthetsfunktioner (probability 
density functions, pdf:s). De senare realiseras i praktiken som en s.k. mixture, en normerad 
summa av ett (ändligt) antal Gaussiska täthetsfunktioner. Dessa mixtures benämns även sub-
states, eftersom de kan betraktas som ett ändligt antal parallella transitions-sannolikheter mellan 
två tillstånd.  
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1.4.4.2 Träning och igenkänning med HMM:er 

Fördelarna med att använda HMM:er framför exempelvis mönstermatchning (direkt jämförelse 
mot referensmönster) är flera: genom att använda en enkel men flexibel modell går det att 
använda färre modeller, som dessutom ger relativt enkla beräkningar. Tyvärr har modellen också 
begränsningar, det vore till exempel omöjligt att beräkna sannolikheten för alla möjliga 
observationssekvenser för en viss modell, då varje modell kan generera ett oändligt antal 
sekvenser. Någon form av approximering måste göras. Om man nu vill använda en HMM för att 
modellera exempelvis en trifon, ställs man inför tre problem:  
 

1. Hur beräknar vi sannolikheten för en observationssekvens för en given modell? 
2. Vilken sekvens av tillstånd modellerar vår observationssekvens bäst? 
3. Hur justerar vi modellens parametrar så att dess sannolikhet maximeras för träningsdata? 

 
Det första problemet kallas evalueringsproblemet, eftersom vi genom att beräkna denna 
sannolikhet för alla modeller direkt skulle få veta vilken som bäst matchar vår observation. 
Eftersom det snabbt blir ohållbart många tänkbara kombinationer även för ett relativt kort 
yttrande, är det inte möjligt att beräkna sannolikheten för alla möjliga sätt som en viss modell 
genererat en viss observationssekvens, utan vi måste hitta en algoritm som ger ett tillräckligt bra 
resultat utan att kräva för mycket beräkningar. Den algoritm som ligger närmast till hands är den 
som kallas ”Forward Procedure”, där man, enkelt uttryckt, studerar modellen en observation i 
taget, och för varje observation endast lagrar den möjliga lösning som hittills gett högst 
sannolikhet. En detaljerad beskrivning av algoritmen finns i Hidden Markov Models for Speech 
Recognition [12]. 
Det ligger i sakens natur att det andra problemet saknar ett entydigt svar, eftersom det inte finns 
någon absolut ”sanning” för hur en sådan sekvens ska se ut. Återigen blir vi tvungna att använda 
en algoritm som ger oss en god approximation för denna sekvens. Det går att visa att denna 
approximation är lättare att beräkna, samtidigt som den ger oss samma kunskap som vi söker i 
problem 1! Ett exempel på algoritm som kan användas för detta problem är den s.k. Viterbi-
algoritmen, samt optimerade varianter av denna. Denna algoritm påminner starkt om den 
Forward Procedure som nämnts ovan. 
Det tredje problemet kallas också träningsproblemet, och även här behövs en algoritm som 
snabbt ger oss en god approximation av de optimala värdena för modellen. Normalt delas denna 
uppgift upp i två steg.  
Det första steget blir då att uppskatta ungefärliga värden för parametrarna, som kan användas i 
nästa steg. I HTS används en algoritm som kallas för segmental k-means, och som ursprungligen 
använts inom talkodning [2].  
I nästa steg ska de initiala värdena förbättras, vi söker en lokalt optimal parameter- och sub-state-
sekvens. En vanlig algoritm för detta kallas Baum-Welch-uppskattning och är baserad på 
pseudoalgoritmen Expectation Maximization eller EM [2]. 

1.4.5 HMM:er för att generera tal 
För att kunna använda HMM:er för att i stället generera tal, krävs att några modifikationer av 
modellen görs. Till att börja med blir det nödvändigt att skapa HMM:er, inte bara för att generera 
en sekvens av observationer som motsvarar de akustiska parametrarna (Mel-Cepstrum, eller 
mcep), utan även för att styra språkljudens längd (duration), samt egenskaper hos signalkällan: 
grundton (f0), samt huruvida signalkällan ska vara tonande eller tonlös.  
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1.4.5.1 Generering av en optimal parametersekvens  

För att utifrån ett antal HMM:er kunna generera en tillståndssekvens med dess tillhörande 
parametersekvens, och i processen kunna dra nytta av den dynamiska informationen (hastighet 
och acceleration hos parametrarna), används en algoritm baserad på pseudo-algoritmen 
Expectation Maximization, EM [8]. Denna algoritm garanterar att man hittar en lokalt optimal 
sekvens av tillstånd, med avseende på både statiska och dynamiska parametrar, även om data är 
ofullständiga. Algoritmen är iterativ till sin natur, och bygger på följande fyra steg: 

Steg 0. Välj en initial sekvens av parametervektorer, denna kan lämpligen genereras direkt från 
de statiska parametrarna i HMM:en med hjälp av den s.k. Viterbi-algoritmen [2]. EM-
algoritmen garanterar att sekvensen kommer att konvergera mot den lokalt optimala 
sekvensen av tillstånd och deltillstånd (sub-states).  

Steg 1. Flytta parametervärdena en liten bit i den riktning som ges av informationen om 
parametrarnas hastighet och acceleration. 

Steg 2. Beräkna sannolikheten att modellen befinner sig i ett visst tillstånd, och att ett visst 
observationsvärde hör till en viss täthetsfunktion 

Steg 3. Jämför förbättringen mot föregående iteration, om den understiger ett i förväg bestämt 
kriterium avslutas algoritmen, annars förs de beräknade värdena in i parametersekvensen 
och algoritmen upprepas från steg 1. 

En detaljerad beskrivning av denna algoritm finns i doktorsavhandlingen ”HMM-based Speech 
Synthesis and its applications.” [21] 

1.4.5.2 HMM:er för att generera duration 

Om HMM:erna själva tilläts generera durationer (varaktighet) genom att inkrementera en 
tidräknare för varje övergång mellan två tillstånd, skulle den resulterande durations-tätheten bli 
exponentiellt avtagande. Detta stämmer inte överens med hur durationer ser ut hos mänskligt tal, 
och det har visat sig fördelaktigt att i stället skapa HMM:er som har lika många 
täthetsfunktioner/deltillstånd som HMM:en har tillstånd. Dessa HMM:er modelleras följaktligen 
av 5-mixture HMM:s, vars pdf:er alltså består av fem Gaussiska täthetsfunktioner. När 
durationerna för de ingående modellerna är fastställda kan man generera spektrala parametrar och 
f0 med hjälp av en EM-baserad algoritm. 

1.4.5.3 HMM:er för att generera Mel-Cepstrum 

Dessa HMM:er kan tränas likt vanliga HMM:er som används vid taligenkänning. Enda 
skillnaden i HMM:ernas utformning är att man i HTS använder Mel-Cepstrum-parametrar i 
stället för MFCC, eftersom mcep-parametrarna kan användas för att direkt styra ett MLSA-filter 
[9]. 

1.4.5.4 HMM:er för att generera f0 och bestämma tonande/tonlös 

Det är inte möjligt att generera en styckvis kontinuerlig signal likt f0 direkt från vanliga HMM:er. 
Tokuda et al har därför utvecklat en särskild typ av HMM:er för detta ändamål, som de valt att 
kalla Multi-Space Distribution HMM:s, eller MSD-HMM:s [13]. Skillnaden från en vanlig HMM 
är att dessa modeller tillåts generera en parametersekvens där varje värde antingen är en 
kontinuerlig signal, eller också är lika med noll. 
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1.4.5.5 Generering av en akustisk signal från Mel-Cepstrum 

Det sista steget för att generera syntetiskt tal, är att låta de genererade parametrarna styra en 
synthesizer. I HTS används en enkel signalkälla, Excite, som styrs av f0- och tonande/tonlös-
parametrarna, tillsammans med ett filter, Mel Log Spectrum Approximation Filter, eller MLSA-
filter. Signalen från Excite får passera detta filter som kan styras direkt av Mel-cepstral-
parametrarna. Den resulterande signalen är det färdiga yttrandet, på vilket man slutligen tillämpar 
ett formantamplitudhöjande filter (formant emphasis filter) för att göra ljudet klarare.  

1.4.6 Klustring med beslutsträd 
Ett stort problem med all datadriven syntes är svårigheten att samla tillräckligt med data, speciellt 
om systemet använder mycket sammanhangsberoende (kontextuell) information. Det blir då i det 
närmaste omöjligt att spela in alla möjliga kombinationer av språkljud i alla möjliga kontexter. 
Ett sätt att komma runt problemet är med s.k. ”context clustering”. Genom att använda 
information från ett annat språkljud med liknande kontext blir det möjligt att åtminstone få en 
acceptabel approximation av det saknade språkljudet. Rent praktiskt kan denna gruppering av 
modeller med liknande kontext ske med s.k. beslutsträd, där varje modell tillhörig ett visst fonem 
sorteras in i en hierarkisk trädstruktur med hjälp av frågor av ja/nej-typ som beskriver fonemets 
egenskaper i termer av s.k. särdrag, exempelvis öppen/sluten, lång/kort och så vidare. I detta 
system används genomgående HTK:s verktyg för att skapa binära beslutsträd [28] för att knyta 
samman eller ”klustra” modeller av språkljud med liknande kontext. På samma sätt grupperas 
även prosodisk information. dvs. grundton och duration.  
 

    C-Fricative 

  C-Voiced   
    L-Unvoiced_Consonant 

C-Vocalic     
    C-r 

  L-Unvoiced_Consonant   
    C-Low 

Figur 4. Exempel på beslutsträd med frågor av särdragskaraktär. 
 

Teorin kring beslutsträd ger inte ett absolut svar på hur ett optimalt beslutsträd är utformat, utan 
man använder i stället något slags mått för att avgöra hur väl fördelade de olika modellerna blivit. 
Detta mått används för att iterativt optimera trädet genom att välja vilka frågor som bäst separerar 
modellerna, samt i vilken ordning de ska ställas (tidigt eller sent i det hierarkiska trädet). När ett 
visst mål uppnåtts anses trädet vara optimerat. 

1.4.6.1 Delningskriterium 

För att avgöra vilken fråga som är bäst lämpad att dela upp en viss grupp, använts ett 
delningskriterium. Detta kriterium är en uppskattning av hur lika modellerna i varje grupp skulle 
vara efter en viss uppdelning. I varje iteration jämförs likheten inom de resulterande grupperna 
vid varje aktuell nod i trädet för varje möjlig fråga, och den delning väljs som gör att likheten 
inom de resulterande grupperna ökar mest. För att bedöma hur nära ett antal medlemmar i en 
grupp liknar varandra behövs någon form av distansmått. För beslutsträd inom taligenkänning har 



19 

man traditionellt använt Maximum Likelihood (ML) –kriteriet. Nackdelen med detta kriterium är 
att man då måste välja ett separat stopp-kriterium för att begränsa trädstorleken; detta kriterium 
kan inte optimeras med någon känd metod utan har i taligenkänning oftast bestämts empiriskt och 
varierar från fall till fall. I HTS används i stället Minimum Description Length (MDL) –kriteriet, 
då man funnit att detta genererar bättre resultat för denna tillämpning [14]. I korthet kan MDL 
beskrivas så att man räknar det antal innehållsbärande symboler som krävs för att beskriva 
samtliga medlemmar i gruppen – i praktiken påminner det om vanliga algoritmer för att 
komprimera data, exempelvis Lempel-Ziv-algoritmen [19], som används för att skapa filarkiv 
(tgz-, lzh- och zip-filer) och för att komprimera bilder (gif-formatet). Den fråga väljs, som leder 
till att trädet går att komprimera mest.  

1.4.6.2 Optimal trädstorlek 

Vanligast är att man använder ett separat stopp-kriterium, som måste finjusteras för att passa 
aktuella träningsdata, något som brukar göras manuellt. Detta medför att träningsprocessen blir 
mer tidsödande, eftersom den måste upprepas ett antal gånger innan ett tillfredsställande 
stoppkriterium funnits. I HTS utnyttjar man det faktum att MDL-kriteriet ger möjlighet att 
definiera ett enkelt och konsekvent stopp-kriterium i form av ett gränsvärde [22]. Detta 
gränsvärde har visat sig ge väl avvägda träd utan krav på manuell justering.  

1.4.7 Text-till-fonemsystem 
Det system som presenteras i detta examensarbete är inte ett komplett text-till-tal-system, utan är 
beroende av en extern modul för att skapa fonemsekvenser och prosodimarkörer från skriven 
text. Under arbetets gång provades två olika system för text-till-fonem-omvandling:  

• Text-till-fonem-modulen från Johan Frids svenska röst för Festival (vidareutvecklad av 
Harald Berthelsen, STTS) 

• KTH:s egenutvecklade regelsystem, RULSYS, som bl.a. används i KTH:s text-till-tal-
system och den kommersiella produkten Infovox 330 

Bägge systemen kan, förutom att generera en fonetisk transkription från text, generera markörer 
för ord- och satsaccent (fokus) och märka upp ordklasser. RULSYS kan användas för att generera 
nödvändig information för att styra både HTS och MBROLA-synten som används i Infovox 330. 
Därför är det endast detta system som ingått i lyssnartestet. Värt att notera är att trots den enklare 
uppbyggnaden hos Festival-systemet blev de testmeningar som syntetiserats med fonetisk 
information från de två systemen i de flesta fall ungefär lika bra för HTS-rösten (Harald). Det 
finns stora utrymmen för förbättringar i den svenska Festival-modulen, och det finns skäl att anta 
att även en måttlig arbetsinsats skulle kunna ge en helt användbar svensk röst i Festival. 

Ytterligare ett skäl att vidareutveckla en svensk HTS-röst för Festival är att det befintliga HTS-
systemet redan har anpassats till Festival. Det är därför betydligt enklare att t ex skapa nya röster 
inuti Festival, än med hjälp av andra text-till-tal-system. 

1.4.7.1 Festival 

Festival använder regler skrivna i Scheme (en variant av programmeringsspråket Lisp). Dessa 
regler kan både användas för att beskriva enkla syntaktiska och fonotaktiska regler, och för mer 
komplexa substitutioner som involverar grammatisk kunskap. Den nuvarande regeluppsättningen 
för svenska är mycket enkel, medan relativt utvecklade regler har skrivits för bl.a. engelska.  
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( #[k]i = C ) 

Exempel på en omskrivningsregel med Festival-notation: låt /k/ bli /tj/ om nästa symbol är /i/. 

1.4.7.2 RULSYS 

Det på KTH utvecklade regelsystemet RULSYS har en lång historia, se Carlson & 
Granström[17]. Reglerna skrivs med en särskild notation, som påminner om Chomskys 
omskrivningsregler [20]. Regelverket har utvecklats genom åren och har även kompletterats med 
ett omfattande uttalslexikon, CENTLEX. 
k ^ C /& i 

Exempel på en omskrivningsregel med RULSYS-notation: låt /k/ bli /tj/ om nästa symbol är /i/. 

1.4.8 Syntes efter källa-filter-modellen 
I HTS används en enkel signalkälla som antingen genererar brus eller en vågform som liknar den 
som uppstår när stämläpparna vibrerar i struphuvudet. Denna signalkälla styrs med information 
om f0 och om huruvida signalen ska vara tonande eller tonlös.  
Den resulterande signalen filtreras genom ett s.k. MLSA-filter [9]. Detta filter styrs direkt med 
Mel-Cepstral-parametrarna, och resultatet blir, åtminstone för vokaler, mycket likt den filtrering 
som sker i det mänskliga talröret.  

1.4.8.1 Käll-modellen i HTS 

Enligt källa-filter-paradigmet består vårt talorgan av en källa, vars signal påverkas under färden 
genom talröret. En modell av denna källa måste kunna generera både periodiska signaler (från 
stämläpparna) och brus (orsakat av turbulens i trånga sektioner av talröret, exempelvis i svalget, 
eller då tungan befinner sig nära gom eller tänder, samt av det turbulenta flöde som uppstår efter 
att luften stoppats när vi uttalar klusiler). Dessa två signaler kan dessutom överlappa varandra, 
men då krävs en mer sofistikerad modell som tillåter s.k. mixed excitation. Även om bruket av en 
sådan i HTS har föreslagits av Yoshimura, Tokuda et al. i [23], så har den inte använts i denna 
version av systemet. Källan styrs med två parametrar: grundton (f0) och tonande/tonlös. 
 

 
Figur 5: Schematisk beskrivning av signalmodellen i HTS. 
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1.4.8.2 Filtermodellen i HTS 

Den andra delen av vårt system för talproduktion är således det filter med vilket vi formar den 
signal som genererats i källan. Detta filter måste kunna återskapa de resonanser och 
antiresonanser som bildas i det mänskliga talröret. Den formantsyntes som utvecklats vid KTH 
använder en kombination av parallell- och kaskadkopplade filter [17]. För att styra dessa filter 
krävs en relativt stor uppsättning parametrar, dessa styrs av ett expertsystem som använder ett 
antal regler för att generera parametersekvenser. Man har gjort vissa försök till s.k. datadriven 
formantsyntes [5], där dessa parametersekvenser delvis modelleras med hjälp av uppskattade 
formantfrekvenser och -amplituder. I dagsläget finns dock inget system som kan generera dessa 
styrparametrar enbart baserat på träningsdata, utan viss expertkunskap i form av manuellt kon-
struerade regler behövs fortfarande,. 

Tillvägagångssättet i HTS bygger också på en kombination av parallell- och kaskadkopplade 
filter, men till skillnad från KTH:s formantsyntes kan dessa filter styras direkt från de parametrar 
som utvunnits ur träningsdata, och i fallet HTS även från de genererade parametersekvenserna 
från HMM:erna.  

1.5 Problemställning 
Examensarbetet avser att skapa en svensk HMM-baserad talsyntes med hjälp av de moduler som 
ingår i det japanska projektet HTS, utvecklat vid The Nagoya Institute of Technology, Japan. Det 
genererade talet ska utvärderas genom att jämföra resultaten för HMM-baserad syntes med en 
svensk difonsyntes, KTH:s text-till-tal-system (TTS) med rösten Ingmar. Detta system har stora 
likheter med ett kommersiellt tillgängligt system, Infovox 330. 
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2 Metod 

2.1 Förstudie 
För att få en bättre uppfattning om hur stor arbetsinsats som skulle krävas för att skapa en ny röst 
till HTS, så inleddes examensarbetet med att skapa en engelsk HTS-röst, baserad på ca 1100 
meningar inlästa av Harald Berthelsen. Dessa meningar är samma som använts i de s.k. 
ARCTIC-databaserna, inspelade efter instruktioner i Festival. Samma meningar har använts för 
att träna ett antal engelsktalande röster för HTS. Inga särskilda anpassningar av HTS har därför 
behövts inför denna förstudie, utan det räckte att med hjälp av färdiga verktyg anpassa inspel-
ningsmaterialet till rätt form för att användas i HTS. Ett par mindre anpassningar av teknisk 
karaktär har dock gjorts för att kunna använda HTS på den plattform som används vid TMH (Red 
Hat Linux version 9, i386-baserade processorer). Dessa anpassningar kom väl till pass inför 
utvecklandet av de svenska rösterna. Den engelska HTS-röst som skapades finns tillgänglig som 
ett kompilerat paket för direkt användning inuti systemet Festival, och informella lyssnartester 
har gett vid handen att kvaliteten hos denna röst är jämförbar eller bättre än de befintliga HTS-
röster för Festival som idag finns tillgänglig. Därför har denna röst också kunnats användas som 
referens att jämföra mot de svenska röster som senare skapats. 

2.2 Befintliga verktyg 
För att träna en röst användes följande verktyg:  
HMM-based Speech Synthesis System (HTS), The Nagoya Institute of Technology 
Speech Signal Processing Toolkit (SPTK), The Nagoya Institute of Technology 
A modified version of the HMM Toolkit (HTK), the  Speech, Vision and Robotics Group of the 
Cambridge University Engineering Department (CUED) 
Festival (ett gratis system för talsyntes), Carnegie Mellon University's speech group 
 
Som träningsdata användes 250 korta meningar upplästa av Ann-Marie Öster från TMH för den 
kvinnliga HTS-rösten, samt 1000 meningar upplästa av Harald Berthelsen från STTS för den 
manliga. 
Segmentering av ljudfilerna har gjorts automatiskt med hjälp av en aligner, nalign, utvecklad av 
Kåre Sjölander [15]. 

2.3 Egenutvecklade verktyg 

2.3.1 Skript för att skapa ljudfiler i råformat och extrahera grundton (f0) 
Ett enkelt skript utvecklades som utnyttjar verktygen sox [38] och Snack/ESPS [31] för att 
anpassa ljudfilerna till de format som krävs för träning av en röst i HTS. Ljudfilerna lagrades i 
linjärt 16-bitars-format utan header, s.k. RAW-format. Grundtonen extraherades med kommandot 
pitch -method esps -framelength 0.005 -minpitch 40 -maxpitch 220 

2.3.2 Skript för att skapa transkriptioner med tids- och kontextmarkörer 
Både vid träning och syntes använder sig HTS av s.k. kontext-beroende LAB-filer, dvs. filer som 
förutom transkriptionen innehåller information om aktuell kontext till varje fonem. I detta avsnitt 
beskrivs ett verktyg, make_context_lab, som kan skapa dessa filer från en godtycklig text. 
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För att omvandla svensk text till fonem och skapa markörer för prosodi användes det svenska 
text-till-fonemsystemet RULSYS, tillsammans med ett skript som märker varje fonem med en 
kontext, bestående av: 

• De två närmast föregående och efterföljande fonemen 
• Antal fonem, stavelser och ord i meningen 
• Position av aktuellt fonem i stavelse/ord 
• Aktuella stavelsens position relativt de betonade stavelserna i meningen 

 
Stavelseindelningen har gjorts med en regeluppsättning baserad på Bannerts arbete ”Aspects of 
Syllabification” [16]. Reglerna är utformade enligt följande: 
Regel 1. Infoga en stavelsegräns a) direkt efter varje vokal och b) mellan angränsande vokaler 
Regel 2. Tillämpa följande villkor: 

2.1 Långa konsonanter: dela den långa konsonanten i två korta, den första blir Coda. 
2.2 Konsonantkluster: flytta stavelsegränsen så långt till höger som de fonotaktiska  
 begränsningarna medger. 
2.3 Isolerade konsonanter och överblivna kluster: foga till stavelsen till vänster. 

 
För detta arbete är det inte kritiskt exakt var stavelsegränserna dras, utan det räcker att de placeras 
på ett konsekvent sätt i hela materialet, både vid träning och syntetisering. Med dessa regler som 
utgångspunkt formulerades därför dessa något enklare regler, som för de flesta stavelser når 
samma resultat som Bannerts regelverk: 
Regel 1. Varje vokal bildar kärnan i en stavelse.  
Regel 2. Om vokalen omedelbart föregås av en konsonant som hör till samma ord, upptas denna i 

stavelsen.  
Regel 3. Övriga framförvarande konsonanter placeras i föregående stavelse.  
Denna regel tillämpas från vänster till höger på samtliga vokaler i den fonetiska transkriptionen. 
För att utvinna information om ordaccent användes RULSYS, KTH:s system för text-till-fonem-
omvandling. 
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Den resulterande kontext-datafilen kan se ut så här för GL'ASENw  (SM"A:KADE0 G'ÅT): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0       0.1100000  x   x  sil  g   l  1 2     0 0     0 2 0 3 0 6     0 3     1 2  …    6 3 1 
0.1100000 0.1900000  x  sil  g   l   a  2 1     0 0     0 2 0 3 0 6     0 3     1 2  …    6 3 1 
0.1900000 0.2600000 sil  g   l   a   s  1 2     0 2     2 2 1 2 1 5     0 3     2 1  …    6 3 1 
0.2600000 0.3400000  g   l   a   s  eh  2 1     0 2     2 2 1 2 1 5     0 3     2 1  …    6 3 1 
0.3400000 0.4600000  l   a   s  eh   n  1 4     2 2     0 4 2 1 2 4     1 2     1 2  …    6 3 1 
0.4600000 0.5300000  a   s  eh   n   s  2 3     2 2     0 4 2 1 2 4     1 2     1 2  …    6 3 1 
0.5300000 0.5900000  s  eh   n   s   m  3 2     2 2     0 4 2 1 2 4     1 2     1 2  …    6 3 1 
 

Figur 6: Exempel på transkription, och den första delen av den resulterande strängen med 
kontextuell information (endast motsvarande första ordet, /GL'ASENw/. Kontextinformationen är 
förkortad för att öka läsbarheten. 
 
I denna version har ingen information om funktions/innehållsord, satsdelar (POS, eller Part of 
Speech), eller fokus (satsbetoning) använts. 
 
Förutom dessa skript har inom ramen för examensarbetet ett antal enklare verktyg tillverkats för 
att bl.a. konvertera datafiler mellan olika format och teckenkodningar.  

2.4 Beskrivning av systemet 
HTS, eller HMM-based Text-to-Speech System, använder alltså samma data som normalt 
används för taligenkänning, där varje språkljud representeras av en statistisk modell. Precis som 
inom taligenkänning går det att visa att resultatet blir bättre om varje modell även lagrar viss 
information om vilket sammanhang det kommer från (kontext). Ju fler modeller vi använder, 
desto bättre kan de modellera naturligt tal, men samtidigt kräver systemet mer minne och 
datorkraft, något som framför allt märks vid träningen och grupperingen (klustringen) av 
liknande modeller. Det är möjligt att skapa en begriplig röst genom att träna systemet mot 250 
korta exempelmeningar. Detta tar ungefär två timmar på en modern dator med Pentium IV-
processor och 1 GB arbetsminne. Att träna en röst mot 1000 något längre exempelmeningar tar 
12-24 timmar på samma maskin, men resulterar också i en betydligt klarare och mer naturlig röst. 
När en röst har tränats klart finns all nödvändig information för syntes lagrad i HMM:erna och 
beslutsträden. Dessa är mycket kompakta, och eftersom originalfilerna inte är nödvändiga för 
syntes så krävs typiskt omkring 1 MB för ett komplett system inklusive exekverbara filer [14]. 
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Figur 7. Följande delar ingår i HMM-based Text-to-Speech (HTS). 
 
Systemet genererar tal genom att sammanfoga lämpliga HMM:er som väljs eller skapas från 
samtliga lagrade modeller med hjälp av beslutsträd. Ur HMM:erna fås en sekvens av parametrar 
som tillsammans beskriver ett språkljud i den aktuella kontexten: segmentets längd, dess 
grundton (f0) och dess spektrala sammansättning (mcep), samt hastigheten (delta) och 
accelerationen (delta-delta) hos f0 och de spektrala parametrarna. Genom att även lagra hastighet 
och acceleration för dessa parametervärden blir det möjligt att utjämna parameterkurvorna mellan 
de sammanfogade modellerna vilket gör att det genererade talet uppfattas som mer naturligt [8].  
Även delsekvensernas varaktighet (duration) bestäms av HMM:er. HMM:er av alla tre typerna 
(Mel-Cepstrum, f0 och duration) kan tränas direkt mot inspelningar som preparerats med helt 
automatiska verktyg. 

2.4.1 Språkspecifika anpassningar 
HTS har hittills använts för att skapa röster på bl.a. japanska [8], engelska [14] och portugisiska 
[25]. Då processen för att träna en ny röst är i det närmaste automatisk, krävs endast mindre 
ändringar för att anpassa HTS till nya språk. 
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2.4.1.1 Fonemuppsättning 

I TMH:s syntessystem beskrivs svenskan med 36 distinkta fonem och 10 viktiga varianter 
(allofoner). Tillsammans med två symboler för tystnad ger det oss 48 symboler. Nedanstående 
alfabet är anpassat för att fungera tillsammans med både HTK och Festival, samtidigt som det är 
utformat för att i möjligaste mån följa en redan etablerad notation, SAMPA. Alfabetet har därför 
fått namnet HTK SAMPA-Festival. För en utförligare tabell med översättning till alfabet som 
IPA, STA mfl, se bilaga D. 
Klusiler p, b, t, d, k, g 

Frikativor f, v, s, S, h, C 

Sonoranter m, n, N, r, l, j 

Långa vokaler i:, e:, E:, y:, uh:, ox:, u:, o:, A: 

Korta vokaler I, e, E, Y, u, ox, U, O, a 

Viktiga allofoner ae:, oe:, ae, oe, eh, rs, rt, rd, rn, rl 

Övriga symboler sil (tystnad), brth (oljud) 

Tabell 1. Symboler i det fonetiska alfabetet HTK SAMPA-Festival som använts i HTS. 

2.4.1.2 Beskrivning av språkliga sammanhang – kontext 

Teoretiskt sett går det att bilda inte mindre än 48^5=254 803 968 kombinationer för en sekvens 
med fem symboler från ett alfabet med 48 symboler. Det är omöjligt att skapa ett träningsmaterial 
som omfattar ens bråkdelen av dessa kombinationer. Därför måste man utnyttja de naturliga 
mönster som finns i språket för att gruppera modellerna i träningsdata så att det går att hitta 
närliggande kandidater vid syntes av yttranden som kräver saknade modeller. För detta ändamål 
använder HTS s.k. beslutsträd, som delar upp data i successivt mindre delar genom att sortera 
dem med enkla Ja/Nej-frågor. Dessa frågor är språkspecifika och i detta arbete har frågor skapats 
för följande egenskaper (delvis baserade på svenskans distinktiva särdrag enligt [36]): 

• fonem 
- namn på {förrförra, föregående, aktuellt, nästföljande, nästnästföljande} fonem 
- aktuellt fonems position i aktuell stavelse 
- särdrag: vokal, konsonant, klusil, frikativ, likvid, främre, central, bakre, sonorant, 
   vokalisk, konsonantisk, nasal, lateral, kontinuerlig, koronal, anterior, tonande, spridd,  
   hög, låg, rundad, lång, kort, reducerad, I-, E-, A-, O- respektive U-liknande, samt  
   kombinationer av dessa. 

• stavelse 
- accent (0, 2, 3, 4: obetonad, accent I, accent II, respektive sekundär betoning i accent II)  
   i {föregående, aktuell, nästföljande}stavelse 
- antal fonem i {föregående, aktuell, nästföljande}stavelse 
- position för aktuell stavelse i aktuellt ord 
- position för aktuell stavelse i hela frasen 
- antal accentuerade stavelser i hela frasen 
- antal stavelser till {föregående, nästföljande}accentuerade stavelse 
- antal accentuerade stavelser {före, efter} aktuell stavelse 
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• ord 
- antal stavelser i {föregående, aktuellt, nästföljande}ord 
- position för aktuellt ord i hela frasen 

• fras 
- antal {stavelser, ord} i hela frasen 

Förutom dessa egenskaper kan HTS i sin nuvarande form bl.a. använda kunskap om meningstyp 
(påstående/fråga), satsdelar eller Parts-Of-Speech (POS), fokus (betoning). För att begränsa 
omfattningen av detta arbete har dessa egenskaper utelämnats från träningsmaterialet. Sannolikt 
skulle kvaliteten hos det syntetiska talet förbättras genom att i framtiden inkorporera denna 
kunskap i träningsmaterialet. 

2.4.2 Generering av träningsdata 
Att skapa en ny röst kan delas in i två separata uppgifter: generering av träningsdata på lämplig 
form, samt själva träningen och klustringen av HMM:erna. Slutligen, för att använda systemet för 
att omvandla en fonemsekvens till tal, behövs en röstkälla och ett filter som kan styras direkt med 
data från HMM:erna. 
Som träningsdata användes två databaser: 

• sf_se - 271 korta meningar inlästa av Ann-Marie Öster, TMH. 16 av dessa användes som 
testmeningar. 

• se_hbn - 999 normallånga meningar inlästa av Harald Berthelsen, STTS. 10 av dessa 
användes som testmeningar.  

Totalt användes 255 resp 989 meningar för själva träningen. Inspelningarna har lagrats med 16 
bitars upplösning vid 16 kHz.  
 
HTS använder sig av mel-cepstrum-parametrar som representation av den spektrala 
informationen. Vidare ska HMM:er tränas på f0 samt duration. Här har verktyget mcep från 
SPTK [29] använts för att generera mel-cepstrum-parametrar. För att automatiskt extrahera 
information om f0 och segmentdurationer användes Snack respektive en aligner utvecklad av 
Kåre Sjölander [15].  
Ett enkelt verktyg har utvecklats för att generera den kontextuella information som behövdes vid 
träningen, se tidigare avsnitt.  
Totalt genererades, före klustring och knytning, 5480 kontext-beroende modeller för Ann-Maries 
röst och 41072 för Haralds. 
 
För att generera beslutsträden skapades en lista med särskiljande drag i form av frågor, 
exempelvis tonande/tonlös, kort/lång, segmentets position i stavelse, ord och yttrande (för 
exempel på dessa frågor, se bilaga C). 

2.4.3 Träning av HMM:er 
HMM:er tränas separat för Mel-Cepstral-parametrar (mcep), f0 och duration (dur). Dessa 
algoritmer är tagna direkt från HTK, The HMM Toolkit [28]. För att klustra HMM:erna byggdes 
ett separat beslutsträd för mcep, f0 respektive duration, med hjälp av en modifierad version av 
HHEd - HTK decision tree-based clustering tool [24]. Modifieringen består i att man har använt 
MDL-kriteriet för att optimera beslutsträden, i stället för ML-kriteriet som normalt används i 
HTK. 
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Träningen sker i följande steg (efter instruktioner i HTS [26]): 

1. Beräkning av globala variansen för variance flooring. Detta görs för att få en optimal 
skala för varians-parametrarna inuti HMM:erna.  

2. Initiering av kontextoberoende HMM:er. Här görs en första uppskattning av 
parametervärdena med hjälp av segmental k-means-algoritmen.  

3. Återupskattning av kontextoberoende HMM:er. De uppskattade parametervärdena blir här 
startvärden i Baum-Welchs iterativa algoritm.  

4. Kopiering av kontext-oberoende HMM:er till kontext-beroende HMM:er. Dessa HMM:er 
kan betraktas som mer detaljerade varianter av de kontext-oberoende modellerna, som 
implicit lagrar kunskap om angränsande tillstånd, varför de uppskattade parametervärdena 
från tidigare steg kunde användas som startvärden.  

5. Innesluten återuppskatten (Embedded Re-estimation) av kontextberoende HMM:er. Även 
här användes Baum-Welchs iterativa algoritm.  

6. Trädbaserad klustring av spektrum. Klustringen utförs genom att välja ut lämpliga 
särskiljande egenskaper från listan med frågor och gruppera HMM:erna därefter. 
Optimeringen av beslutsträden sker enligt MDL-kriteriet (Minimum Description Length). 

7. På samma sätt utfördes sedan trädbaserad klustring av f0.  
8. Innesluten reestimering av knutna (tied) HMM:er, där några tillstånd delas mellan vissa 

av modellerna. Detta för att minska antalet tillstånd som måste lagras 
9. Trädbaserad klustring av duration, på samma sätt som för spektrum och f0.  

2.4.4 Syntes från HMM:er 
Syntetisering sker i tre steg:  
Som indata används en fonetisk transkription av önskat yttrande tillsammans med kontextuell 
information (två framförvarande och efterföljande segment (fonem) samt information om det 
aktuella segmentets position i stavelse, ord och yttrande). Denna transkription kan genereras av 
ett skript som använder RULSYS för att omvandla text till en fonetisk transkription, samt det 
egenutvecklade verktyg för att skapa s.k. kontext-beroende LAB-filer som beskrivits ovan. Om 
möjligt väljs den modell som matchar valt segment och aktuell kontext. De modeller som saknas 
i träningsdata skapas genom att i stället hämta parameterdata från närliggande modeller i besluts-
träden.  
Från de valda och genererade modellerna återskapas duration, mel-cepstrum-parametrar och f0. 
Dessa parametrar används för att styra en enkel röst/bruskälla och ett MLSA-filter [9].  

2.5 Försökspersoner 
19 personer fullföljde hela lyssningstestet. Av dessa var 7 kvinnor, 7 personer hade tidigare 
erfarenhet av syntetiskt tal. Personerna var i åldrarna 24 till 62 år. 

2.6 Lyssningstest 
Lyssningstester utfördes genom att försökspersonerna fick logga in på en webbsida, där de fick 
lyssna på ett antal meningar och välja vilket av de två systemen som åstadkom det mest 
tydliga/naturliga talet. Hela lyssningstestet finns dokumenterat i bilaga B. 
Lyssningstestet var utformat som en webbsida på vilken ett antal meningar lästes upp av ett antal 
olika varianter av syntetiskt tal. Som referens användes alltid texten läst av TMH:s syntessystem, 
med rösterna Ingmar respektive Annmarie. I detta system är prosodin genererad med RULSYS 
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och rösten syntetiserad med en difonsyntetisator (MBROLA). Meningarna presenterades i 
slumpmässig ordning och jämfördes parvis. Lyssnaren ombads i första delen av testet bedöma 
vilken av rösterna som var tydligast och i andra delen vilken av rösterna som lät mest naturlig. 
 
Följande varianter förekom (samtliga jämförda mot motsvarande mans/kvinnoröst i TMH:s 
syntessystem): 
Namn Röst Källa för f0 / dur Röstkälla 
M HTS Harald (enbart HTS) HTS HTS 
M HTS-prosodi Ingmars röst från MBROLA med HTS-prosodi HTS MBROLA 
M HTS-spektrum Haralds röst med RULSYS-prosodi RULSYS HTS 
K HTS Ann-Marie (enbart HTS) HTS HTS 
K HTS-prosodi Ann-Maries röst från MBROLA med HTS-prosodi  HTS MBROLA 
K HTS-spektrum Ann-Maries röst med RULSYS-prosodi RULSYS HTS 
Tabell 2: De röstvarianter som förekom i lyssningstestet. 
 
Samtliga röster fick läsa fem meningar som jämfördes med avseende på tydlighet, samt fem som 
jämfördes med avseende på naturlighet. 
Avsikten med detta upplägg var att med ett enda lyssnartest kunna besvara flera frågeställningar 
som bedömdes relevanta för vidare arbete med att utveckla en högkvalitativ HTS-röst: 

• Har mängden träningsdata inverkan på upplevd naturlighet och tydlighet? 
• Upplevs prosodin, alternativt röstkvaliteten, som särskilt bra eller dålig hos HTS-

rösterna? 
 
Vidare innehöll formuläret ett par frågor för att kunna gruppera lyssnarna med avseende på: 

• Kön 
• Ålder 
• Tidigare erfarenhet inom talteknologi 

 

2.7 Resultat 
Lyssningstesten gav vid handen att rösten ”Harald” (den manliga HTS-rösten tränad på ca 1000 
meningar/41000 modeller) upplevs som mer naturlig men något mindre tydlig än ”Ingmar” (den 
manliga difon-rösten från TMH:s syntessystem). Dessa resultat är statistiskt signifikanta med 
95% konfidens, enligt teckentest [32].Den kvinnliga HTS-rösten, Ann-Marie(HTS), som tränats 
på ca 250 korta meningar/5500 modeller, upplevdes genomgående både som betydligt mindre 
tydlig och mindre naturlig än Ann-Marie (den kvinnliga difon-rösten från TMH:s syntessystem).  
 
Nedanstående diagram illustrerar resultaten, i tur och ordning med avseende på upplevd 
naturlighet och tydlighet, samt preferens (HTS-rösterna versus Infovox-rösterna) hos lyssnare 
som har/saknar tidigare erfarenhet av TTS, och hos manliga/kvinnliga lyssnare. 
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2.7.1 Tydlighet och naturlighet 
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Diagram 1: Upplevd tydlighet hos de olika varianterna av HTS-rösterna 
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Diagram 2: Upplevd naturlighet hos de olika varianterna av HTS-rösterna 
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2.7.2 Tidigare erfarenhet av Text-Till-Tal-System 
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Diagram 3: Sammanlagd preferens (naturlighet + tydlighet) för personer med erfarenhet inom TTS. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

M H
TS

M H
TS

-pr
os

od
i

M H
TS

-sp
ek

tru
m

K H
TS

K H
TS

-pr
os

od
i

K H
TS

-sp
ek

tru
m

Mycket sämre
Något sämre
Lika bra/dåliga
Något bättre
Mycket bättre

 
Diagram 4: Sammanlagd preferens (naturlighet + tydlighet) för personer utan erfarenhet inom TTS. 
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2.7.3 Manliga och kvinnliga lyssnare 
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Diagram 5: Sammanlagd preferens (naturlighet + tydlighet) för manliga lyssnare. 
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Diagram 6: Sammanlagd preferens (naturlighet + tydlighet) för kvinnliga lyssnare. 
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3 Analys 
Som diagrammen i föregående avsnitt visar, så uppfattas kvaliteten hos den manliga HTS-rösten 
som jämförbar med kvaliteten på referenssystemet. Det går dessutom att se vissa, möjligen 
oväntade, samband mellan preferens och ett antal andra variabler, som antyder att ett system 
baserat på HTS möjligen även skulle föredras av vissa användargrupper. 
 
Följande samband har kunnat bestämmas som statistiskt signifikanta med 95% konfidens, enligt 
teckentest: 

• Försöksgruppen ansåg att den manliga HTS-rösten (Harald) åstadkom mer naturligt tal än 
mansrösten från TMH:s syntessystem (Ingmar). 

• Försöksgruppen ansåg att samtliga varianter baserade på den kvinnliga HTS-rösten var 
både mindre tydliga och mindre naturliga, än den kvinnliga rösten från TMH:s 
syntessystem. Detta resultat beror sannolikt till stor del på att träningsdata var otillräckligt 
för denna röst. 

 

Tydlighet 
Mycket 
sämre 

Något 
sämre 

Lika 
bra/dåliga 

Något 
bättre 

Mycket 
bättre 

M HTS 17 30 9 27 12 
M HTS-prosodi 2 20 38 25 10 
M HTS-
spektrum 25 36 8 15 11 
K HTS 51 26 6 10 2 
K HTS-prosodi 8 32 33 20 2 
K HTS-
spektrum 35 36 12 12   
      

Naturlighet 
Mycket 
sämre 

Något 
sämre 

Lika 
bra/dåliga 

Något 
bättre 

Mycket 
bättre 

M HTS 1 19 13 45 17 
M HTS-prosodi 10 26 22 32 5 
M HTS-
spektrum   14 17 46 18 
K HTS 15 30 22 24 4 
K HTS-prosodi 6 42 25 22   
K HTS-
spektrum 3 18 35 32 7 

Tabell 3. Resultat från lyssningstestet, 19 deltagare och 30 frågor ger totalt 570 svar vardera 
inom Tydlighet respektive Naturlighet. 
 

3.1 Resultat från lyssningstestet 
Mätdata från lyssningstestet består av kategoriska (kvalitativa) ordinaldata. Ekvidistans saknas, 
de är ej kvantitativa. Därför måste de mätas längs en ordinalskala (skattningsskala) och då är 
exempelvis medelvärde inte ett relevant mått. I stället har teckentest [32] använts för att söka 
eventuella samband i data, med den påföljden att skalan fått förenklas till att endast särskilja 
bättre/sämre samt de som bedömer rösterna som lika bra eller dåliga. 
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3.1.1.1 Resultat med avseende på tydlighet 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kan påvisas för M HTS, eller M HTS-prosodi.  
M HTS-spektrum bedöms som mindre tydlig i 61 meningar, och mer tydlig i endast 26. Denna 
skillnad är statistiskt signifikant med en konfidens på 95%. 
Samtliga kvinnliga HTS-röster bedöms som mindre tydliga än motsvarande röst från TMH:s 
syntessystem. Denna skillnad var statistiskt signifikant för alla kvinnliga röster var för sig. 

3.1.1.2 Resultat med avseende på naturlighet 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kan påvisas för M HTS-prosodi.  
M HTS och M HTS-spektrum bedöms båda som mer naturliga än Infovox-rösten. Denna skillnad 
är statistiskt signifikant på en konfidensnivå av 95% eller bättre. 
Ingen statistiskt signifikant skillnad kan påvisas för K HTS.  
K HTS-prosodi-rösten bedöms som mindre naturlig än Infovox-varianten, medan K HTS 
spektrum upplevs som mer naturlig än Infovox-varianten. Båda dessa resultat är statistiskt 
signifikanta med 95% konfidens.  

3.2 Möjliga felkällor 
Trots att examensarbetet resulterat i två relativt begripliga röster, finns skäl att anta att ytterligare 
utvecklingsarbete skulle ha resulterat i ännu något bättre resultat. Som en förstudie till denna 
uppsats skapades en HTS-röst på engelska, som går att använda till uppläsning av godtycklig text 
genom text-till-tal-systemet Festival. Denna röst innehåller en obetydligt större datamängd, men 
ger ändå en betydligt klarare röst, samtidigt som prosodin för en icke infödd engelsktalande 
förefaller vara av märkbart högre kvalitet än för någon av de svenska rösterna. 
 
Då det svenska ljudmaterialet segmenterats automatiskt och bara delvis kontrollerats manuellt, 
finns där med säkerhet vissa felklassificerade segment. Dessutom är listan över frågor inte lika 
omfattande som den som använts för att t ex skapa HTS-röster på engelska.  
Det automatiska verktyget som använts för att skapa kontextuell information till varje HMM har 
inte tagit hänsyn till vare sig satsdel (POS) eller fokus (satsaccent), trots att dessa faktorer 
sannolikt skulle öka kvaliteten, framför allt på den genererade prosodin.  
Den engelska rösten innehåller data som dels kontrollerats manuellt, och dels innehåller viss 
POS-information (man särskiljer innehålls- och funktionsord), och detta kan antas ha bidragit till 
den högre kvaliteten hos denna röst jämfört med den svenska. 
Automatisk extraktion av grundton, f0, är en icketrivial utmaning. I detta arbete har 
standardparametrarna för verktyget i Snack använts, enda ändringen är att lägsta tillåtna frekvens 
sänkts till 40 Hz för mansrösten. Sannolikt skulle kvaliteten för vissa finala tonande språkljud 
kunna förbättras radikalt med en framtida noggrannare extraktion av f0. 
Till syntesmotorn i HTS ingår ett föga dokumenterat verktyg, kallat ”Formant Emphasis Filter”. 
Detta filter har också endast använts med standardinställningarna, men resulterar ändå i en 
markant ökad klarhet i det producerade talet. Sannolikt kan detta filter tillämpas mer optimalt. 
Slutligen har inte alla transkriptioner från RULSYS granskats för hand, och innehåller sannolikt 
också ett antal rena transkriptionsfel som inverkat menligt på både träningen av HMM:erna och 
syntetiseringen från transkriberad text. 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Diskussion 
Då försöksunderlaget var mycket begränsat, exempelmeningarna medvetet skrivits på enklast 
möjligaste form, och de uppnådda resultaten inte är tillräckligt entydiga, dras här inga slutsatser 
om huruvida HTS-rösterna genererar tal som kan mäta sig med befintliga system som TMH:s 
syntessystem eller Infovox 330. Det finns även konkurrerande system, i.e. BrightSpeech från 
Acapela Group, som med en vidareutvecklad konkateneringssyntes kan skapa ett nära nog 
naturligt tal i vissa fall. Skillnaden mellan denna s.k. Unit Selection-syntes och HTS är att medan 
Unit Selection typiskt genererar yttranden som antingen är mycket bra eller mycket dåliga, 
populärt kallat hit-and-miss, så håller tal genererat i HTS en betydligt jämnare kvalitet. Det är 
också troligt att röster som skapats med HTS är mer lämpade för applikationer där användarna 
önskar god kontroll över talhastigheten, som t.ex. uppläsning av längre texter. 
 
HTS har även visat potential inom flera intressanta områden för talsyntes, det är nämligen relativt 
enkelt att utnyttja befintliga HMM-tekniker för talaranpassning, och detta kan exempelvis 
utnyttjas för att skapa en talsyntes som kan uttrycka känslor eller emotioner. Vidare har man visat 
att syntetiskt tal som genererats med HTS och anpassats till att efterlikna en ny talare är kapabelt 
att lura system för talarigenkänning. Man har visat att det är tillräckligt att träna HTS med en 
enda mening från den nya talaren för att lura ett sådant system i 66% av försöken [21]. 

4.2 Slutsatser  
Trots att kvaliteten på de svenska rösterna blev lägre än hos den engelska, har arbetet varit 
framgångsrikt genom att det med denna teknik åstadkommit två nya, fullt användbara svenska 
röster, som dessutom framställts med en mycket kort utvecklingstid. Dessa röster kan både 
användas i KTH:s befintliga ramverk, RULSYS, men informella tester har visat att resultatet blir 
acceptabelt även då de används inuti gratisprogrammet Festival, som har ett ännu så länge 
betydligt enklare text-till-fonem-system för svenska. Dessutom har arbetet resulterat i en engelsk 
röst för Festival som kvalitetsmässigt kan mäta sig med de befintliga engelsktalande rösterna i 
detta system. Vidare finns flera förslag till förbättringar som det av tidsskäl inte var möjligt att få 
med i detta examensarbete.  
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4.3 Framtida arbete 
Bland de många idéer som framkommit under arbetet har de mest intressanta varit: 

• Att träna en röst med fler exempelmeningar, omkring 4000 st. 
• Att undersöka potentialen för variabel talhastighet. Det är synnerligen enkelt att anpassa 

HTS med avseende på talhastighet och graden av variation i prosodin, vilket eventuellt 
gör HTS särskilt lämpat för exempelvis uppläsning av webbsidor. 

• Att utvärdera inverkan av formant emphasis för röstkvaliteten och om möjligt optimera av 
parametrarna till detta filter. 

• Att använda en bättre signalkälla för att generera glottispulser och brusljud. 
• Att göra en noggrannare kontextuell märkning med bl.a. POS och fokus (satsaccent). 
• Att anpassa formatet för stavelseinformation. Det ursprungliga arbetet med HTS har 

utförts med japanska språket i åtanke. Därför läggs stor tonvikt vid stavelseindelning, 
något som möjligen saknar samma relevans för germanska språk som svenskan. 

• HTS har tidigare framgångsrikt kunnat använda speaker adaptation (talaranpassning) för 
att med ett fåtal meningar som träningsunderlag, ändra röstkaraktär. Detta skulle kunna 
användas till bl.a. personalisering av syntetiska röster för handikappade, eller för att 
utveckla ett flexibelt system för datadriven emotiv syntes.  

• Eftersom HTS både har en kort utvecklingstid för nya röster, och har visat sig åtminstone 
kunna generera acceptabel prosodi för enklare texter, skulle det vara intressant att 
utveckla röster för mindre målgrupper, exempelvis barnröster, dialekter, mm. 

• Att undersöka HTS prestationsförmåga på godtycklig text. Informella lyssnartester har 
antytt att HTS skulle kunna prestera bättre på längre testmeningar än på de korta 
meningar som användes i detta arbete. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga A. Instruktioner för att bygga en ny HTS-röst.  
Genom att använda datafiler som finns tillgängliga på begäran, och utföra nedanstående steg, är 
det möjligt att skapa samma röster som använts i detta examensarbete.  

6.1.1 Nödvändiga filer 

• Yttranden i Lin16 wav-format, 16kHz 
• lab-filer med tids- och symbolinformation 
• txt-filer med yttrandena i klartext (alt fonetisk transkription) 
• HTS-demo för svenska (modifierad variant av HTS-demo_CMU_ARCTIC_AWB.tar.gz) 

6.1.2 Steg 1. Skapa mappstruktur för träningsdata 
I den ursprungliga versionen av HTS-demo, tillgänglig från Nagoya Institutes hemsida, krävs att 
delar av programvaran installeras under /usr/local, vilket kräver root-behörighet. Nedanstående 
tillvägagångssätt gör det möjligt att i stället installera hela systemet på valfri plats. 
 
Skapa en ny mapp, HTS, på valfri plats.  
Skapa undermappen prep. 
Extrahera training_data.tgz inuti HTS-mappen. 
Byt namn på mappen training_data om du vill, exvis enligt mönstret 
training_data_recording_voice: training_data_arctic_awb eller training_data_stts_hbn. 

6.1.3 Steg 2. Skapa raw, f0-filer och kontextberoende lab-filer 
Gå till mappen HTS 
Kopiera wav-filerna till mappen prep 
Kör skriptet bin/prep.sh som skapar nödvändiga datafiler. 
Inuti mappen prep finns nu raw- och f0-filer, samt mapparna mono, gen och full. I dessa ligger 
motsvarande labfiler. Kopiera raw, f0 och önskat antal av de två typerna av labfiler till 
motsvarande mapp i training_data. Kopiera de återstående meningarna (som inte används för 
träning) från gen-mappen till motsvarande mapp i training_data. 

6.1.4 Steg 3. Skapa träningsdata (mcep, cmp) från raw och f0. 
Konfigurera Makefile för träningsdata: ändra ev. sökvägar till SPTK och Festival. 
Gör 'make init data list' inuti mappen training_data (obs inte enbart make, då genereras nya lab-
filer från festival-utts, dessa har fel format och kan inte användas utan att Festival anpassas.) 

6.1.5 Steg 4. Träna HMM:er och bygg beslutsträd 
Extrahera HTS-demo.tgz (Modifierad variant av HTS-demo.tar.gz 
Byt namn på mappen HTS-demo om du vill, exvis HTS-demo_recording_voice: HTS-
demo_arctic_awb 
Konfigurera Makefile för HTS: ändra sökvägar till träningsdata och ev. till htk. 
Gör make inuti mappen HTS-demo 
Kör det genererade perlskriptet (Obs: Du måste använda Perl v5.6.1, eftersom formatet för 
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binärdata har ändrats i nyare versioner!): 
 ../bin/perl/bin/perl scripts/Training_recording_voice.pl 

6.2 Bilaga B. Lyssningstestet. 
10 meningar av varje HTS-variant lästes upp och jämfördes mot motsvarande röst hos Infovox 
330 (Harald mot Ingmar, Annmarie(HTS) mot Annmarie), varav fem jämfördes med avseende 
tydlighet, och fem med avseende på naturlighet. Totalt jämfördes 60 par meningar. De olika 
varianterna av HTS-röster presenterades i en slumpmässig följd. HTS-rösten kallades röst A i 30 
slumpmässigt utvalda meningar, och för ”röst B” i de återstående 30 meningarna. Detta för att 
minska eventuell inverkan från i vilken ordning försökspersonerna lyssnade på testmeningarna. 
 

6.2.1 Testmeningar 
Följande 60 testmeningar användes, från ett ursprungligt urval om 66 meningar. Endast meningar 
som innehöll ord som transkriberats felaktigt av RULSYS uteslöts, medan de som uttalades 
felaktigt eller dåligt av endera systemet fick vara kvar. Detta eftersom målet för lyssningstestet 
var att utvärdera systemens förmåga att läsa godtyckliga men korta yttranden. 
 

Nr Text Transkription (RULSYS) Röst 

1 glassen smakade gott GL'ASENw  SM"A:KADE0 G'ÅT  K HTS-spektrum 

2 flickan åkte skidor FL"IKAN "Å:KTE0 SJ"I:DOR  K HTS 

3 det snöade mycket D'E:+  SN"Ö:'ADEw  M"YKE0T  M HTS 

4 snön knarrar under skorna SN'ÖN  KN"AR'ARw  'UNDE0R SK'O:2NA  K HTS-prosodi 

5 hundens päls var full av loppor H'UNDENSw  P'ÄLS V'A:R+ F'UL 'A:V+  L"ÅP'ORw   M HTS 

6 pojken tappade boken P"ÅJKE0N T"APADE0 B'O:KE0N  K HTS-spektrum 

7 mannen kunde tala med hästar M'ANE0N K"UNDE+ T"A:LA M'E:+ H"ÄSTAR  K HTS 

8 aporna klättrade i träden "A:P'O2NAw  KL"ÄTRADE0 'I:+ TR'Ä:DE0N  M HTS 

9 äppelträden blommar vackert "ÄPEL#TR'Ä:DENw  BL"OMAR V'AKE02T  M HTS-spektrum 

10 pjäsen spelades för sista gången PJ'Ä:SE0N SP"E:LADE0S F'Ö3R+ S"ISTA G'ÅNGE0N  M HTS 

11 boken var dålig B'O:KE0N V'A:R+ D"Å:LIG  M HTS-prosodi 

12 ljusen brann ner J'U:SE0N BR'AN N'E:R  K HTS 

13 barnen lekte på gården B'A:2NE0N L"E:KTE0 P'Å:+ G'Å:2DE0N  K HTS-prosodi 

14 pojkarna sparkade boll P"ÅJKA2NA SP"ARKADE0 B'ÅL  M HTS-spektrum 

15 maten brändes vid M'A:TE0N BR"ÄNDE0S V'I:D+  K HTS-prosodi 

16 flickan dansar balett FL"IKAN D"ANSAR BAL'ET  K HTS-spektrum 

17 god mat tar tid att laga G'O:D M'A:T T'A:R T'I:D 'AT+ L"A:GA  M HTS-spektrum 

18 mannen önskade dem lycka till M'ANE0N "ÖNSKADE0  D'EMw  L"YKA T'IL+  M HTS-prosodi 

19 regnet förstörde skörden R'ENGNE0T FÖ42S2T'Ö32DE0 SJ'Ö32DE0N  M HTS-spektrum 

20 flickan fick köra traktorn FL"IKAN F'IK TJ"Ö3RA  TR"AKT'Å2Nw   K HTS-spektrum 

21 korna råmade i ladan K"O:2NA  R"Å:M'ADEw  'I:+ L"A:DAN  K HTS-prosodi 

22 räven tog en höna R'Ä:VE0N T'O:G 'EN+  H"Ö:N'Aw   K HTS 

23 stängslet var trasigt ST'ÄNGSLETw  V'A:R+   TR"A:SITw   M HTS-prosodi 

24 barnen hoppade i höt B'A:2NE0N H"ÅPADE0 'I:+  H'Ö:Tw   M HTS-prosodi 

25 mannen målade om ladan M'ANE0N M"Å:LADE0 'ÅM+ L"A:DAN  K HTS-spektrum 

26 i brevlådan fanns ingen post 'I:+ BR"E:VhyL`Å:DAN F'ANS "INGE0N+ P'ÅST  M HTS-prosodi 
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27 mannen svettades i värmen M'ANE0N  SV"ET'ADESw  'I:+ V"Ä4RME0N  K HTS 

28 kvinnan rensade bort ogräs KV"INAN   R"ENSADEw  B'Å2T "O:hyGR`Ä:S  M HTS-spektrum 

29 äppelträden måste beskäras "ÄPEL#TR'Ä:DENw  M"ÅSTE0+  BESJ'Ä3RASw   M HTS 

30 snart är det vår  SN'A:2T 'Ä3R+ D'E:+ V'Å:R  K HTS-prosodi 

31 katten gömmer sig i buskarna K'ATE0N J"ÖME0R S'EJ+ 'I:+ B"USKA2NA  K HTS-spektrum 

32 pojken och flickan gick hand i hand P"ÅJKE0N 'Å:+ FL"IKAN J'IK H'AND 'I:+ H'AND  K HTS 

33 barnen fick inte leka med sågen B'A:2NE0N F'IK "INTE0 L"E:KA M'E:+   S'Å:GENw   M HTS 

34 hunden som skäller skrämmer barnen H'UNDE0N S'ÅM+ SJ"ÄLE0R SKR"ÄME0R B'A:2NE0N  K HTS-prosodi 

35 hunden viftade på svansen H'UNDE0N V"IFTADE0 P'Å:+ SV'ANSE0N  M HTS 

36 damen sydde nya gardiner D'A:ME0N S"YDE0 N"Y:A GA2D'I:NE0R  K HTS-spektrum 

37 tåget var försenat T'Å:GE0T V'A:R+  FÖ42S'E:NATw   K HTS 

38 maten var dyr ombord M'A:TE0N V'A:R+ D'Y:R ÅMB'O:2D  M HTS 

39 platsen vid fönstret var upptagen PL'ATSE0N V'I:D+ F'ÖNSTRE0T V'A:R+ "UPhyT`A:GE0N M HTS-spektrum 

40 flickan hjälpte mannen med väskan FL"IKAN J"ÄLPTE0 M'ANE0N M'E:+ V"ÄSKAN  M HTS 

41 vandraren var mycket gammal V"ANDRARENs  V'A:R+ M"YKE0T G"AMAL  M HTS-prosodi 

42 resan var betald R"E:SAN V'A:R+ BET'A:LD  K HTS 

43 pojken hade tappat biljetten P"ÅJKE0N H"ADE0 T"APAT BILJ'ETE0N  K HTS-prosodi 

44 tåget stannade vid stationen T'Å:GE0T ST"ANADE0 V'I:D+ STASJ'O:NE0N  M HTS-spektrum 

45 flygplanet kom för tidigt FL"Y:GhyPL`A:NE0T K'ÅM F'Ö3R+ T"I:DIT  K HTS-prosodi 

46 mannen och kvinnan kysstes M'ANE0N 'Å:+ KV"INAN   TJ"YSTE0Sw   K HTS-spektrum 

47 han pratade mycket högt H'AN PR"A:TADE0 M"YKE0T H'ÖKT  M HTS-spektrum 

48 mannen tiggde pengar M'ANE0N  T"IGD'Ew  P'ENGAR  M HTS-prosodi 

49 pojken var ficktjuv P"ÅJKE0N V'A:R+  F"IK#TJ'U:Vw   M HTS-spektrum 

50 han köpte parfym H'AN TJ"ÖPTE0 PARF'Y:M  K HTS-spektrum 

51 kvinnan drack starkt kaffe KV"INAN DR'AK ST'ARKT K"AFE0  K HTS-prosodi 

52 barnet lärde sig cykla B'A:2NE0T L"Ä32DE0 S'EJ+ S"YKLA  K HTS 

53 pojken kunde köra vagnen själv P"ÅJKE0N K"UNDE+ TJ"Ö3RA V'ANGNE0N SJ'ÄLV  M HTS-prosodi 

54 kvinnan fick sin biljett KV"INAN F'IK S'IN+ BILJ'ET  M HTS-prosodi 

55 mannen hade glömt passet M'ANE0N H"ADE0 GL'ÖMT P'ASE0T  K HTS-spektrum 

56 platsen var alldeles för trång PL'ATSE0N V'A:R+ "ALDELE0S F'Ö3R+ TR'ÅNG  M HTS-prosodi 

57 piloten flög planet PIL'O:TE0N FL'Ö:G PL'A:NE0T  K HTS 

58 mannen reste första klass M'ANE0N R"E:STE0 F"Ö42S2TA KL'AS  M HTS-spektrum 

59 katten sitter i fönstret K'ATE0N S"ITE0R 'I:+ F'ÖNSTRE0T  M HTS 

60 väckarklockan ringde tidigt V"ÄKAR#KL'ÅKANw  R"INGDE0 T"I:DIT  K HTS-prosodi 

Tabell 4. Testmeningar som användes i lyssningstestet, samt deras transkription från RULSYS. 
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6.2.2 Lyssningstestets utformning 
Nedanstående bilder visar gränssnittet på den webbplats som användes för att genomföra 
lyssningstestet.  
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Bilaga C. Frågor med vilka beslutsträden byggts. 

6.2.3 Frågor på segmentnivå (fonem) 
Nedanstående lista med frågor är förkortad. Frågorna är skrivna som en förenklad form av 
reguljära uttryck, anpassade för HTK [28]. Nedanstående lista innehåller endast frågor för 
aktuellt fonem (current). I den kompletta uppsättningen frågor finns samma frågor även för de två 
närmast framför- och efterkommande fonemen. Vid konstruktion av beslutsträd jämförs, för varje 
nod, alla möjliga uppdelningar som ges av alla frågor för att finna den som bäst delar upp en 
grupp i två. Frågorna kan läsas enligt följande: 
Är aktuellt fonem(”C-”) en vokal(”Vowel”), dvs är den med i följande lista? 
 
QS "C-Vowel" {*-i:+*,*-e:+*,*-E:+*,*-y:+*,*-uh:+*,*-ox:+*,*-u:+*,*-o:+*,*-A:+*,*-I+*,*-e+*,*-E+*,*-Y+*,*-u+*,*-ox+*,*-U+*,*-

O+*,*-a+*,*-ae:+*,*-oe:+*,*-ae+*,*-oe+*,*-eh+*} 
QS "C-Consonant" {*-p+*,*-b+*,*-t+*,*-d+*,*-k+*,*-g+*,*-f+*,*-v+*,*-s+*,*-S+*,*-h+*,*-C+*,*-m+*,*-n+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-

j+*,*-rt+*,*-rd+*,*-rn+*,*-rs+*,*-rl+*,*-ph+*,*-bh+*,*-th+*,*-dh+*,*-kh+*,*-gh+*} 
QS "C-Stop" {*-b+*,*-d+*,*-g+*,*-k+*,*-p+*,*-t+*,*-ph+*,*-bh+*,*-th+*,*-dh+*,*-kh+*,*-gh+*,*-rt+*,*-rd+*} 
QS "C-Fricative" {*-f+*,*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-v+*,*-h+*,*-rs+*} 
QS "C-Liquid" {*-l+*,*-r+*,*-rl+*} 
QS "C-Front" {*-i:+*,*-i+*,*-y:+*,*-Y+*,*-uh:+*,*-e:+*,*-ox:+*,*-e+*,*-oe+*,*-p+*,*-b+*,*-m+*} 
QS "C-Central" {*-E:+*,*-u+*,*-ox+*,*-a+*,*-ae:+*,*-oe:+*,*-ae+*,*-oe+*,*-eh+*,*-l+*,*-n+*,*-r+*,*-s+*,*-t+*,*-d+*,*-f+*,*-

v+*,*-S+*,*-C+*,*-j+*} 
QS "C-Back" {*-u:+*,*-o:+*,*-A:+*,*-U+*,*-O+*,*-g+*,*-k+*,*-N+*,*-h+*} 
QS "C-Sonorant" {*-m+*,*-n+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-j+*,*-rl+*,*-rn+*} 
QS "C-Vocalic" {*-i:+*,*-e:+*,*-E:+*,*-y:+*,*-uh:+*,*-ox:+*,*-u:+*,*-o:+*,*-A:+*,*-I+*,*-e+*,*-E+*,*-Y+*,*-u+*,*-ox+*,*-U+*,*-

O+*,*-a+*,*-ae:+*,*-oe:+*,*-ae+*,*-oe+*,*-eh+*,*-l+*,*-r+*,*-rl+*} 
QS "C-Consonantic" {*-p+*,*-b+*,*-t+*,*-d+*,*-k+*,*-g+*,*-f+*,*-v+*,*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-m+*,*-n+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-rt+*,*-

rd+*,*-rn+*,*-rs+*,*-rl+*,*-ph+*,*-bh+*,*-th+*,*-dh+*,*-kh+*,*-gh+*} 
QS "C-Nasal" {*-m+*,*-n+*,*-N+*} 
QS "C-Lateral" {*-l+*,*-rl+*} 
QS "C-Continuent" {*-f+*,*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-v+*,*-h+*,*-rs+*,*-l+*,*-r+*,*-rl+*} 
QS "C-Coronal" {*-rt+*,*-rd+*,*-rn+*,*-rs+*,*-rl+*} 
QS "C-Anterior" {*-m+*,*-n+*,*-p+*,*-b+*,*-ph+*,*-bh+*,*-t+*,*-d+*,*-th+*,*-dh+*} 
QS "C-Voiced" {*-b+*,*-d+*,*-g+*,*-v+*,*-m+*,*-n+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-j+*,*-rd+*,*-rn+*,*-rl+*,*-bh+*,*-dh+*,*-gh+*} 
QS "C-Distributed" {*-f+*,*-S+*,*-C+*,*-v+*} 
QS "C-High" {*-i:+*,*-e:+*,*-y:+*,*-uh:+*,*-u:+*,*-I+*,*-e+*,*-Y+*,*-u+*,*-U+*,*-t+*,*-d+*,*-k+*,*-g+*,*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-

rt+*,*-rd+*} 
QS "C-Low" {*-E:+*,*-E+*,*-A:+*,*-a+*,*-ae:+*,*-ae+*} 
QS "C-Round" {*-y:+*,*-uh:+*,*-ox:+*,*-u:+*,*-o:+*,*-Y+*,*-u+*,*-U+*,*-O+*} 
QS "C-Long_Vowel" {*-i:+*,*-e:+*,*-E:+*,*-y:+*,*-uh:+*,*-ox:+*,*-u:+*,*-o:+*,*-A:+*,*-ae:+*,*-oe:+*} 
QS "C-Short_Vowel" {*-I+*,*-e+*,*-E+*,*-Y+*,*-u+*,*-ox+*,*-U+*,*-O+*,*-a+*,*-ae+*,*-oe+*,*-eh+*} 
QS "C-Reduced_Vowel" {*-eh+*} 
QS "C-IVowel" {*-i:+*,*-y:+*,*-I+*,*-Y+*} 
QS "C-EVowel" {*-e:+*,*-E:+*,*-uh:+*,*-ox:+*,*-e+*,*-E+*,*-u+*,*-ox+*,*-oe:+*,*-oe+*,*-eh+*} 
QS "C-AVowel" {*-A:+*,*-a+*,*-ae:+*,*-ae+*} 
QS "C-OVowel" {*-o:+*,*-O+*} 
QS "C-UVowel" {*-u:+*,*-U+*} 
QS "C-Unvoiced_Consonant" {*-p+*,*-t+*,*-k+*,*-f+*,*-s+*,*-S+*,*-h+*,*-C+*,*-rt+*,*-rs+*,*-ph+*,*-th+*,*-kh+*} 
QS "C-Front_Consonant" {*-b+*,*-bh+*,*-f+*,*-p+*,*-ph+*,*-v+*,*-m+*} 
QS "C-Central_Consonant" {*-d+*,*-dh+*,*-l+*,*-n+*,*-r+*,*-s+*,*-t+*,*-th+*,*-C+*,*-S+*} 
QS "C-Back_Consonant" {*-g+*,*-h+*,*-k+*,*-kh+*,*-N+*} 
QS "C-Fortis_Consonant" {*-C+*,*-f+*,*-k+*,*-p+*,*-s+*,*-S+*,*-t+*} 
QS "C-Lenis_Consonant" {*-b+*,*-d+*,*-dh+*,*-g+*,*-j+*,*-v+*,*-bh+*,*-gh+*} 
QS "C-Neigther_F_or_L" {*-l+*,*-m+*,*-n+*,*-h+*,*-N+*,*-r+*} 
QS "C-Non_Coronal" {*-p+*,*-b+*,*-t+*,*-d+*,*-k+*,*-g+*,*-f+*,*-v+*,*-s+*,*-S+*,*-h+*,*-C+*,*-m+*,*-n+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-

j+*,*-ph+*,*-bh+*,*-th+*,*-dh+*,*-kh+*,*-gh+*} 
QS "C-Non_Anterior" {*-k+*,*-g+*,*-f+*,*-v+*,*-s+*,*-S+*,*-h+*,*-C+*,*-N+*,*-r+*,*-l+*,*-j+*,*-rt+*,*-rd+*,*-rn+*,*-rs+*,*-rl+*,*-

kh+*,*-gh+*} 
QS "C-Voiced_Stop" {*-b+*,*-d+*,*-b+*,*-bh+*,*-dh+*,*-gh+*,*-rd+*} 
QS "C-Unvoiced_Stop" {*-p+*,*-t+*,*-k+*,*-ph+*,*-th+*,*-kh+*,*-rt+*} 
QS "C-Front_Stop" {*-b+*,*-p+*,*-bh+*,*-ph+*} 
QS "C-Central_Stop" {*-d+*,*-t+*,*-dh+*,*-th+*} 
QS "C-Back_Stop" {*-g+*,*-k+*,*-gh+*,*-kh+*} 
QS "C-Voiced_Fricative" {*-v+*} 
QS "C-Unvoiced_Fricative" {*-f+*,*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-h+*,*-rs+*} 
QS "C-Front_Fricative" {*-f+*,*-v+*} 
QS "C-Central_Fricative" {*-s+*,*-S+*,*-C+*,*-rs+*} 
QS "C-Back_Fricative" {*-h+*} 
QS "C-silences"  {*-sil+*} 
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6.2.4 Frågor på ord- och meningsnivå 
Nedan följer ett litet urval ur de frågor som behandlar kontext på en högre nivå än per fonem. 
Den fullständiga uppsättningen frågor på denna nivå innehåller ca 1000 likartade frågor. 
 
QS "C-Syl_Vowel==x" {*|x/C:*} 
QS "C-Syl_Vowel==no" {*|novowel/C:*} 
QS "C-Syl_Vowel" {*|i:/C:*,*|e:/C:*,*|E:/C:*,*|y:/C:*,*|uh:/C:*,*|ox:/C:*,*|u:/C:*,*|o:/C:*,*|A:/C: 

*,*|I/C:*,*|e/C:*,*|E/C:*,*|Y/C:*,*|u/C:*,*|ox/C:*,*|U/C:*,*|O/C:*,*|a/C:*,*|ae:/C: 
*,*|oe:/C:*,*|ae/C:*,*|oe/C:*,*|eh/C:*} 

QS "C-Syl_High" {*|i:/C:*,*|e:/C:*,*|y:/C:*,*|uh:/C:*,*|u:/C:*,*|I/C:*,*|e/C:*,*|Y/C:*,*|u/C: 
*,*|U/C:*,*|t/C:*,*|d/C:*,*|k/C:*,*|g/C:*,*|s/C:*,*|S/C:*,*|C/C:*,*|rt/C:*,*|rd/C:*} 

QS "C-Syl_Low" {*|E:/C:*,*|E/C:*,*|A:/C:*,*|a/C:*,*|ae:/C:*,*|ae/C:*} 
QS "C-Syl_Round" {*|y:/C:*,*|uh:/C:*,*|ox:/C:*,*|u:/C:*,*|o:/C:*,*|Y/C:*,*|u/C:*,*|U/C:*,*|O/C:*} 
QS "C-Syl_Long_Vowel" {*|i:/C:*,*|e:/C:*,*|E:/C:*,*|y:/C:*,*|uh:/C:*,*|ox:/C:*,*|u:/C:*,*|o:/C:*,*|A:/C:*,*|ae:/C:*,*|oe:/C:*} 
QS "C-Syl_Short_Vowel" {*|I/C:*,*|e/C:*,*|E/C:*,*|Y/C:*,*|u/C:*,*|ox/C:*,*|U/C:*,*|O/C:*,*|a/C:*,*|ae/C:*,*|oe/C:*,*|eh/C:*} 
QS "C-Syl_Reduced_Vowel" {*|eh/C:*} 
QS "C-Syl_IVowel" {*|i:/C:*,*|y:/C:*,*|I/C:*,*|Y/C:*} 
QS "C-Syl_EVowel" {*|e:/C:*,*|E:/C:*,*|uh:/C:*,*|ox:/C:*,*|e/C:*,*|E/C:*,*|u/C:*,*|ox/C:*,*|oe:/C:*,*|oe/C:*,*|eh/C:*} 
QS "C-Syl_AVowel" {*|A:/C:*,*|a/C:*,*|ae:/C:*,*|ae/C:*} 
QS "C-Syl_OVowel" {*|o:/C:*,*|O/C:*} 
QS "C-Syl_UVowel" {*|u:/C:*,*|U/C:*} 
 
QS "C-Syl_Accent==4" {*-4-*} 
QS "C-Syl_Accent==3" {*-3-*} 
QS "C-Syl_Accent==2" {*-2-*} 
QS "C-Syl_Accent==1" {*-1-*} 
QS "C-Syl_Accent==0" {*-0-*} 
QS "C-Syl_Accent==x" {*-x-*} 
 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Fw)==x" {*@x-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Fw)==0" {*@0-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Fw)==1" {*@1-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Fw)==2" {*@2-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Fw)==3" {*@3-*} 
 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Bw)==x" {*-x&*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Bw)==0" {*-0&*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Bw)==1" {*-1&*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Bw)==2" {*-2&*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Word(Bw)==3" {*-3&*} 
 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Phrase(Fw)==x" {*&x-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Phrase(Fw)==0" {*&0-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Phrase(Fw)==1" {*&1-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Phrase(Fw)==2" {*&2-*} 
QS "Pos_C-Syl_in_C-Phrase(Fw)==3" {*&3-*} 
 
QS "Num-AccentedSyl_before_C-Syl_in_C-Phrase==x" {*$x-*} 
QS "Num-AccentedSyl_before_C-Syl_in_C-Phrase==0" {*$0-*} 
QS "Num-AccentedSyl_before_C-Syl_in_C-Phrase==1" {*$1-*} 
QS "Num-AccentedSyl_before_C-Syl_in_C-Phrase==2" {*$2-*} 
QS "Num-AccentedSyl_before_C-Syl_in_C-Phrase==3" {*$3-*} 
 
QS "Num-AccentedSyl_after_C-Syl_in_C-Phrase==x" {*-x!*} 
QS "Num-AccentedSyl_after_C-Syl_in_C-Phrase==0" {*-0!*} 
QS "Num-AccentedSyl_after_C-Syl_in_C-Phrase==1" {*-1!*} 
QS "Num-AccentedSyl_after_C-Syl_in_C-Phrase==2" {*-2!*} 
QS "Num-AccentedSyl_after_C-Syl_in_C-Phrase==3" {*-3!*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==1" {*+1-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==2" {*+2-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==3" {*+3-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==4" {*+4-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==5" {*+5-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==6" {*+6-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==7" {*+7-*} 
QS "Num-Words_in_Utterance==8" {*+8-*} 
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6.3 Bilaga D. Fonetiska alfabetet i HTS 
IPA STA KTH TTS HTK SAMPA HTS (HTK SAMPA-

Festival) 
p P P p p 
b B B b b 
t T T t t 
d D D d d 
k K K k k 
g G G g g 
f F F f f 
v V V v v 
s S S s s 

Ó SJ SJ S S 
h H H h h 
C TJ TJ C C 
m M M m m 
n N N n n 

N NG NG N N 
r R R r r 
l L L l l 
j J J j j 
i: I: I: i: i: 
e: E: E: e: e: 

E: Ä: Ä: E: E: 
y: Y: Y: y: y: 

¨: U: U: uh: uh: 
O: Ö: Ö: ox: ox: 
u: O: O: u: u: 
o: Å: Å: o: o: 

A: A: A: A: A: 
" I I I I 
e E E e e 

E Ä Ä E E 
Y Y Y Y Y 

T U U u0 u 
ø Ö Ö ox ox 

U O O U U 
ç Å Å O O 
a A A a a 

Q: Ä3 Ä3 ae: ae: 
ø: Ö3 Ö3 oe: oe: 

Q Ä4 Ä4 ae ae 
ø Ö4 Ö4 oe oe 

´ E0 E0 eh eh 
ß RS 2S rs rs 

ˇ RT 2T rt rt 
Í RD 2D rd rd 
˜ RN 2N rn rn 

Ò RL 2L rl rl 
#    sil, brth 

Tabell 5: Samtliga symboler som används i HTS. 
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