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Spraakherkenning 

Systemen voor continu dicteren


Taal geeft kleur aan onze ideeën .... 
(de Graaf van Rivarol)1 

1. Inleiding 

De automatische verwerking van talen is een breed onderzoeksterrein waar specialisten uit 
talrijke disciplines mekaar ontmoeten: taalkundigen, informatici, logici, psychologen, verta
lers… Het is tevens een economisch veelbelovend terrein met talrijke toepassingen in al 
even diverse sectoren als bureautica, hulpverlening aan gehandicapten, onderwijs, domotica, 
de vertaling, hulp bij het navigeren, documentatie… 

In het vervolg van dit artikel beperken wij ons tot de technologieën voor spraakverwerking 
en meer in het bijzonder spraakherkenning in systemen voor continu dicteren. 

Als u luistert naar het geluid van een modem die verbinding maakt met een server, dan heb
ben deze hoge fluittonen en het bijbehorende geruis voor ons geen enkele betekenis. Omge
keerd zijn onze woorden zonder aangepaste behandeling al even onbegrijpelijk voor de ma
chine. Taal is evenwel veruit ons snelste en meest expressieve communicatiemiddel; het is 

Hervé Haut dus niet verwonderlijk dat er sedert de beginperiode van de informatica onderzoek werd ge
is burgerlijk ingenieur en daan om te kunnen communiceren met de computer via dit voor ons natuurlijke middel.  
Doctor in de Natuurweten
schappen. Na verschillende Na heel wat jaren heeft dit onderzoek eindelijk vruchten afgeworpen. Een computer die de 
jaren onderzoek te hebben menselijke stem herkent wordt stilaan iets alledaags. Deze technologie heeft het onder
verricht naar theoretische zoekslaboratorium ingeruild voor de rekken van onze supermarkten en is zo toegankelijk 
fysica aan de UCL, be- geworden voor het grote publiek in allerlei soorten nuttige toepassingen. 
kleedde hij diverse informa
ticafuncties in de privé- Na een korte historiek van de evolutie van het onderzoek naar spraaktechnologie, wijden we 
sector. Hij begon bij SmalS- enkele paragrafen aan de toepassingsgebieden van de technologieën voor spraakverwerking. 
MvM in 1998 als consultant Vervolgens concentreren we ons volledig op de systemen voor continu dicteren waarbij de 
bij de sectie Onderzoek waar gebruiker zijn tekst op een vloeiende en natuurlijke wijze kan dicteren met een voldoende 
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We zullen de huidige situatie van de technologie en haar toekomstperspectieven beschrijven 
alvorens in te gaan op de resultaten die we bekomen hebben met de software (Franstalige en 
Nederlandstalige versie) "Dragon Naturally Speaking Preferred" van Scansoft Inc., de hui
dige marktleider. Tot slot geven we enkele aanbevelingen mee in verband met het gebruik 
van software voor continu dicteren. 

2. Historiek 

Gewoonlijk situeert men de oorsprong van het onderzoek naar spraakherkenning in de jaren 
1950. Op dat moment begint IBM namelijk te investeren in dit gebied met de bedoeling een 
nieuwe vorm van interactie tussen de mens en de machine te ontwikkelen. 

Het is echter leuk te vermelden dat er al een eeuw vroeger interesse was voor 
het aanverwante probleem van de spraaksynthese, dit wil zeggen voor de 
mogelijkheden om machines te laten praten. In Londen bouwde een zekere 
Joseph Faber in 1846 bijvoorbeeld een "sprekend orgel" dat gewone zinnen 
kon produceren en zelfs het lied “God Save the Queen” 
kon zingen ! Later, in 1890, bracht Edison een 
sprekende pop op de markt voor 10 $ (een som 
waarvoor je in die tijd twee weken moest werken) die 
enkele verzen van een gedichtje kon voordragen; dit 
was het begin van de geschiedenis van de grammofoon. 

Op het einde van de jaren vijftig ontwikkelt IBM de 
eerste computer die getraind is om specifieke 
klankmodellen te beluisteren en statistische correlaties 
vast te stellen tussen deze klanken en de woorden die 

Sprekend orgel (1846) ermee overeenkomen. In 1964 geeft IBM de eerste demonstratie van 
spraakherkenning: de software “Shoe Box” slaagt erin een reeks gedicteerde cijfers te her
kennen. Deze demonstratie zet het Amerikaanse ministerie van Defensie ertoe aan een on
derzoeksprogramma te financieren om deze nieuwe technologie te ontwikkelen. Het is ook 
op deze manier dat de statistische benadering haar intrede doet op het gebied van de spraak
herkenning en dat er leertechnieken ontwikkeld worden, technieken die gebaseerd zijn op 
statistische algoritmen die gewoonlijk gebruikt worden in de informatietheorieën. Deze sta
tistische technieken worden vandaag nog steeds beschouwd als de beste benadering en het 
zijn zij die geleid hebben tot concrete producten (in tegenstelling tot de technieken op basis 
van neurale netwerken waarover we het niet zullen hebben). 

In 1984 stelt IBM het eerste systeem voor spraakherkenning ter wereld voor dat beschikt 
over een lexicon van 5000 woorden en dat goed is voor een herkenningsgraad van 95 %. 
Deze software vereist 3 vectoriële processors en groot systeem 4341 met een gebruikersin
terface die draait op een Apollo-computer. Met de software kan een ervaren gebruiker zijn 
teksten discontinu dicteren, dit wil zeggen dat hij na elk woord een pauze dient te laten. In 
datzelfde jaar begint Philips met de ontwikkeling van “SPICOS”, een herkenningssoftware 
met een lexicon van 1000 woorden. 

In de jaren daarna volgen de ontwikkelingen mekaar in sneltempo op. Dankzij het stijgende 
vermogen van de processors (en de daling van hun kostprijs) kan de performantie van de ge
bruikte algoritmes immers constant verbeterd worden en wordt het ook mogelijk deze algorit
mes te verwerken met software en niet langer met specifieke hardware. Nog later zal de op
komst van de Soundblaster-geluidskaart van Creative Labs als de facto standaard de ontwikke
ling en de verspreiding van deze software op compatibele pc-werkstations nog bevorderen. 

Vanaf de jaren negentig doen nieuwe actoren hun intrede op de markt en verschijnen er 
nieuwe producten. Dragon Systems kondigt de lancering van zijn eerste dicteersoftware aan 
in 1990; Apple lanceert in 1993 zijn product “Plain Talk”; in 1994 brengt IBM het “IBM 
Personal Dictation System” voor PC OS/2 op de markt. 
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3. Toepassingsgebieden 

Hoewel de systemen voor continu dicteren ons voornaamste onderwerp zijn, leek het ons 
nuttig een indeling en een korte samenvatting mee te geven van de verschillende toepas
singsgebieden waarin de technologieën voor spraakverwerking een belangrijke rol spelen. 
We kunnen in essentie een onderscheid maken tussen spraaksynthese en spraakherkenning. 
We zullen echter zien dat deze twee technologieën in de meeste toepassingen vandaag vaak 
geassocieerd worden. 

3.1. Spraaksynthese 
Spraaksynthese kan gedefinieerd worden als de communicatie van de machine naar de 
mens. Opdat een machine een tekst zou kunnen omzetten in woorden, moet de tekst opge
splitst worden in stukjes die op een eenduidige manier overeenkomen met een klankeenheid. 
Als deze opsplitsing bijvoorbeeld zou gebeuren op het niveau van de woorden, dan zou de 
uitspraak van alle woorden van een taal moeten worden opgeslagen in het geheugen. U be
grijpt wel dat dit een bijna onhaalbare taak is. Daarom gebeurt deze opsplitsing meestal op 
het niveau van de fonemen2, waardoor de tekst op fonetische wijze "vertaald" wordt. Modu
les voor klankproductie (synthesizers) kunnen dan op basis van deze analyse de tekst "le
zen". Deze technologie wordt vandaag al met succes gebruikt op het niveau van de uitspraak 
van woorden. Op zinsniveau is er echter nog een hele weg af te leggen om tot een correcte 
prosodie te komen, dit wil zeggen om de zinnen te interpreteren met de toon, het timbre, de 
frasering, het ritme en de klemtonen die typisch zijn voor de menselijke taal. Om hierin ver
betering te brengen, dient gebruik te worden gemaakt van woordenboeken en grammaticale 
en semantische analyse zoals bij spraakherkenning. We zullen hier later dieper op ingaan. 

Enkele voorbeelden waarbij spraaksynthese wordt toegepast: 

•	 hulp aan gehandicapte personen: iemand die niet kan spreken, kan bijvoorbeeld telefo
nisch communiceren met een derde door zijn boodschap te typen op een pc die deze dan 
kan voorlezen aan zijn correspondent, of een slechtziende kan een computer hebben die 
hem teksten voorleest; 

•	 interactie per telefoon met een productendatabase om een beschrijving te bekomen of met 
een centrale voor on-linehulp; 

•	 interactieve praatpalen met bijvoorbeeld toeristische informatie; 

•	 mogelijkheid om e-mails op afstand te consulteren via een telefoonverbinding; 

•	 mogelijkheid om spraakboodschappen te integreren in bureauticatoepassingen of in inter
netpagina's. 

3.2. Spraakherkenning 
Spraakherkenning omvat alle aspecten die te maken hebben met de interpretatie van de 
menselijke taal door de machine. Binnen deze toepassingen voor spraakherkenning onder
scheiden we de systemen voor spraakbesturing en de dicteersystemen. 

2 Een foneem is de kleinste klankeenheid van een taal die een betekenisverschil aangeeft, zonder daarom zelf een 
betekenis te hebben; het is een elementaire ondubbelzinnige klank. 
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3.2.1. Systemen voor spraakbesturing 
Dergelijke toepassingen bieden de gebruiker onder meer de mogelijkheid om installaties 
verbaal te controleren. We kunnen deze systemen onderbrengen in drie groepen volgens hun 
toenemende complexiteit: 

1. Systemen met discontinue herkenning. 
Dit zijn toepassingen waarin men een beperkt aantal woorden of korte zinnen kan 
gebruiken om het systeem te besturen. Het gaat hier bijvoorbeeld om telefonische 
toepassingen waarbij men vocaal een menu-item kan kiezen (interactieve navigatie), om 
het vocaal besturen van menu's in software (“bestand sluiten, verlaten”), om bepaalde 
software voor automatische inbreng van gegevens waarbij de waarden moeten worden 
gekozen uit een gekende beperkte lijst. 

2. Gesproken-dialoogsystemen. 
Deze systemen stellen de gebruiker in staat zich uit te drukken in zinnen maar ze zijn 
getraind om bepaalde woorden van de zin te detecteren, woorden die zich bevinden in hun 
intern woordenboek en waarop zij hun actie baseren. De consultatie van een dienstregeling 
van de spoorweg is een voorbeeld van een dergelijk systeem: op basis van de zin “ik zou 
van Brussel naar Parijs willen gaan volgende maandag” zal het systeem "Brussel", "Parijs" 
en "maandag" detecteren om de bijbehorende dienstregeling aan te bieden. 

3. Systemen met continue herkenning. 
Hier situeren zich de meest geavanceerde toepassingen voor spraakbesturing waarbij men 
zich tot het systeem kan wenden in natuurlijke taal. Voorbeelden zijn te vinden in 
geëvolueerde dicteersystemen waarin men geëvolueerde spraakcommando's zal kunnen 
gebruiken zoals "het derde woord van deze alinea onderstrepen en in vet zetten". 

3.2.2. Dicteersystemen 
Met de dicteersystemen komen we bij het moeilijkst op te lossen probleem op het gebied 
van spraakherkenning. Net als de systemen voor spraakbesturing kunnen de dicteertoepas
singen onderverdeeld worden in verschillende categorieën in functie van hun complexiteit: 

1. Systemen voor discontinue herkenning. 
Dit zijn de systemen waarbij de gebruiker moet praten met korte pauzes tussen elk woord. 
Het zijn de eerste dicteersystemen die ontwikkeld werden in de jaren tachtig. Deze 
systemen zijn vandaag niet meer sterk gegeerd gezien de vooruitgang die geboekt werd in 
het continu dicteren. 

2. Systemen voor continue herkenning. 
Dit is de “Heilige Graal” waar de onderzoekers naar op zoek zijn op het vlak van 
spraakherkenning: een gebruiker in staat stellen zijn tekst te dicteren aan de computer, op 
continue wijze, met een rijke woordenschat, tegen een normale spreeksnelheid en met een 
herkenningsgraad die de 100 % benadert. Het is dit type systeem waarop wij dieper zullen 
ingaan in de rest van dit document. 

4. Systemen voor continu dicteren: theorie en technologie 

Of iemand spraakherkenning wil gebruiken om een telefoonnummer te vormen, om te navi
geren tussen de vensters op zijn pc, om gegevens in te voeren in een software of om een 
brief te dicteren in een tekstverwerker, het basisprobleem blijft hetzelfde: de betekenis iden
tificeren van een stroom van woorden die vaak worden uitgesproken met veel of minder 
veel achtergrondgeluid. 
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Deze taak wordt bemoeilijkt niet alleen door vervormingen die te wijten zijn aan het gebruik 
van een microfoon maar ook door een reeks factoren die inherent zijn aan menselijke taal: 

•	 homoniemen3: eenzelfde reeks klanken kan overeenkomen met verscheidene woorden 
bijvoorbeeld de klank "ei" [ei] in peil of pijl, [ik] brei of brij, [de maand] mei of [ik ver
veel] mij, eis of ijs); 

•	 lokale accenten; 

•	 taalgebruik (zoals bepaalde weglatingen waardoor de woorden moeilijk te onderscheiden 
zijn: " 'k zal het wel doen" voor "ik zal het wel doen"); 

•	 verschillen in spreeksnelheid bij sprekers; 

•	 tekortkomingen van een microfoon… 

Ons menselijk oor heeft in het algemeen geen moeilijkheden met deze factoren. Onze her
senen jongleren met deze spraakvervormingen en houden daarbij bijna onbewust rekening 
met non-verbale en contextuele elementen waardoor wij de mogelijke verwarring kunnen 
uitsluiten. 

Pas wanneer hij rekening kan houden met deze externe elementen van de eigenlijke klank, 
zal software voor spraakherkenning een hoge graad van betrouwbaarheid kunnen bereiken. 

De software voor spraakherkenning die de beste resultaten oplevert, is vandaag steeds geba
seerd op een probabilistische benadering. 

Spraakherkenning heeft tot doel een opeenvolging van woorden W opnieuw samen te stellen 
op basis van een geregistreerd akoestisch signaal A. 

In de statistische benadering gaat men kijken naar alle reeksen van woorden W die zouden 
kunnen overeenstemmen met het signaal A. Binnen deze verzameling van mogelijke reek
sen zal men dan de meest waarschijnlijke reeks ( W ) kiezen, dit wil zeggen de reeks met de 
grootste probabiliteit of waarschijnlijkheid4 P(W/A) dat W de juiste interpretatie is van A, 
wat als volgt zal worden voorgesteld: 

W = arg max P(W/A) 
W 

A 
W 

3 Homoniemen zijn gelijkluidende woorden met een afwijkende betekenis. 
4 P(A/B) stelt de probabiliteit van evenement A voor als evenement B heeft plaatsgevonden. Aan de hand van het 
axioma van Bayes kan berekend worden hoe waarschijnlijk het is dat twee evenementen A en B samen 
voorkomen door de volgende vergelijkingen: 

P(A en B) = P(A/B) P(B) = P(B/A) P(A) 


  waarbij P(A) de probabiliteit voorstelt dat het evenement A heeft plaatsgevonden. 
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Aan de hand van het axioma van Bayes kan de vorige formule herschreven worden: 

W = arg max P(A/W) P(W) 
W P(A) 

en aangezien P(A) een constante is bij het zoeken naar het beste W, bekomt men uiteindelijk: 

W = arg max P(A/W) P(W) . 
W 

Deze laatste vergelijking is de sleutel van de probabilistische benadering van de spraakher
kenning. De eerste term P(A/W) stelt namelijk voor hoe waarschijnlijk het is dat het akoes
tisch signaal A wordt waargenomen als de woordenreeks W uitgesproken werd: dit is een 
louter akoestisch probleem. De tweede term P(W) stelt voor hoe waarschijnlijk het is dat het 
de woordenreeks W is die effectief uitgesproken werd: dit is een probleem van taalkundige 
aard. De bovenstaande vergelijking leert ons dus dat het probleem van de spraakherkenning 
opgesplitst kan worden in twee onafhankelijke delen: de akoestische aspecten en de taal
kundige problemen zullen afzonderlijk gemodelleerd worden. In de literatuur wordt meestal 
gesproken van orthogonaliteit tussen de akoestische modellen en de taalkundige modellen. 

4.1. Het akoestische model 
Het akoestische model is gebaseerd op de zogeheten fonemen. Fonemen kunnen beschouwd 
worden als de elementaire klankeenheden in de mondelinge taal. Het eerste stadium van de 
spraakherkenning is het herkennen van een geheel van fonemen in een stroom van woorden. 

Verwerking van het signaal Woord 

Conversie 
analoog/digitaal 
en ontbinding 

Vergelijking met 
een fonemen-
woordenboek 

Geheel van 
fonemen 

Woordenboek eigen 
aan de spreker 

Akoestisch model 

Standaard-
woordenboek Vergelijking 

Vergelijking en 
leerfunctie 

Het spraaksignaal (opgevangen met behulp van een microfoon) wordt eerst omgezet in een 
digitale waarde: het wordt ontbonden door een Fourier-transformatie die de energieniveaus 
van het signaal berekent in banden van 25 milliseconden5. Deze banden overlappen mekaar 

5 De ontbindingsfrequentie moet ten minste gelijk zijn aan het dubbel van de maximale frequentie van het signaal 
dat gedigitaliseerd moet worden; de stem dekt ongeveer de band van 60 Hz tot 10 kHz.  
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telkens met 10 milliseconden (typische waarden). Het resultaat6 wordt vergeleken met pro
totypes in het geheugen van de computer zowel in een standaardwoordenboek als in een ei
gen woordenboek van de spreker. Dit laatste wordt in het begin opgebouwd door de spreker 
standaardteksten te laten dicteren alvorens hij de software efficiënt kan gebruiken. Dit eigen 
woordenboek wordt regelmatig aangevuld dankzij de leerfunctie die actief is tijdens het ge
bruik van de software. Het is interessant te noteren dat de aldus gevormde stemafdruk vrij 
stabiel is voor een gegeven spreker en weinig beïnvloed wordt door externe factoren als 
stress, verkoudheden… 

4.2. Het taalmodel 
Het deel met betrekking tot de taal wordt meestal in twee gesplitst: een syntactisch deel en 
een semantisch deel. Verwerking van het signaal Word 

Conversie 
analoog/digitaal 
en ontbinding 

Vergelijking met 
een fonemen-
woordenboek 

woordenboek Vergelijking 

Geheel van 
fonemen 

Woordenboek eigen 
aan de spreker 

Akoestisch model 

Standaard-

Vergelijking en 
leerfunctie 

Wanneer het akoestische model de "gehoorde" fonemen zo goed mogelijk heeft geïdentifi
ceerd, moet nog gezocht worden naar de meest waarschijnlijke boodschap W  die ermee 
overeenstemt, dit wil zeggen de hoogste gedefinieerde probabiliteit P(W). Dit is de rol van 
de syntactische en semantische modellen. 

Vergelijking met 
een woordenboek 
en een grammatica Eigen 

woordenschat 
en uitspraak 

Syntactisch model 

Standaard 
-woordenschat 
en -uitspraak Vergelijking 

Vergelijking en 
leerfunctie 

Geheel van 
Fonemen 

Semantische analyse 
(studie van 
de context) Semantiek eigen 

aan de spreker 

Semantisch model 

Standaard-
semantiek Vergelijking 

leerfunctie 

Tekst 

Vergelijking en 

6 In de praktijk voert de machine een statistische analyse uit om een foneem te identificeren. De modellen die 
voor deze identificatie gebruikt worden, zijn de verborgen Markov-modellen. 
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Op basis van de fonemen die voortkomen uit het akoestische model, gaat het syntactische 
model de fonemen samenvoegen tot woorden. Dit gebeurt eveneens op basis van een stan
daardwoordenboek en -grammatica en een woordenboek en grammatica eigen aan de spre
ker; deze laatste houden rekening met de "gewoonten" van de spreker en worden continu 
aangevuld. 

Vervolgens tracht het semantische model de identificatie van de boodschap te optimaliseren 
door de context van de woorden te analyseren en zich tegelijk te baseren op een courante 
semantiek eigen aan de taal en op een semantiek (een stijl) eigen aan de spreker. Deze eigen 
semantiek zal aangevuld worden naarmate de software meer gebruikt wordt; in de meeste 
software is het ook mogelijk deze semantiek aan te vullen door teksten te analyseren die de 
stilistische gewoonten van de spreker weergeven. 

Deze twee modules werken samen en het wordt al snel duidelijk dat er een feedback bestaat 
tussen hen. In het begin waren de woordenboeken die bij deze twee modules horen geba
seerd op taalmodellen met vaste syntaxis, dit wil zeggen overgenomen van een grammatica 
die bepaald wordt door een strikt geheel van regels. 

Daarna evolueerde de software voor spraakherkenning naar het gebruik van lokale probabi
listische modellen: de herkenning gebeurt niet meer op het niveau van een woord maar op 
het niveau van een reeks van woorden, n-gram genoemd waarbij n staat voor de lengte in 
woorden van een reeks7. De statistieken van deze modellen worden bekomen op basis van 
typeteksten en kunnen gaandeweg aangevuld worden. Ook hier worden de verborgen Mark
ov-modellen gebruikt om de probabilistische aspecten te beschrijven. 

Vandaag tracht de meest geëvolueerde software de voordelen van de statistische modellen 
en de modellen met vaste syntaxis te combineren in wat men noemt de "probabilistische 
grammatica's", waarbij op basis van vaste grammatica's waarschijnlijkheden worden afge
leid die kunnen worden gecombineerd met die van een probabilistisch model8. In deze laats
te benaderingen wordt het moeilijk om het syntactische model te onderscheiden van het se
mantische model en men spreekt dan ook eerder van één taalmodel. 

4.3. De technologie vandaag en in de toekomst 
De systemen voor spraakherkenning hebben de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Dit 
was mogelijk dankzij het onderzoek naar de akoestische en taalmodellen maar ook dankzij 
de permanente groei van het vermogen van de processors. Door dit toenemende vermogen 
werd het niet alleen mogelijk de gebruikte algoritmes optimaal te benutten maar kon de 
software voor spraakherkenning ook uitgevoerd worden op de huidige pc-configuraties, 
waardoor een zeer grote markt openging en het onderzoek sterk uitgebreid werd. 

Vandaag zijn de functionele systemen gebaseerd op een statistische benadering. De markt
leiders bieden meestal sofware voor continue spraakherkenning aan met de mogelijkheid om 
de courante functies van tekstverwerkingsprogramma's te besturen. Zij kondigen lexicons 
aan van 30 000 tot 60 000 woorden per taal, waardoor een dicteersnelheid van 120 tot 160 
woorden per minuut mogelijk wordt (wat overeenkomt met een vrij hoog woordendebiet) en 
met een herkenningsgraad van meer dan 95 %. We zullen later in de testen zien hoe het met 
de werkelijkheid is gesteld. 

7 Als we kijken naar het eenvoudige voorbeeld van het woord "passé", dan krijgt dit twee mogelijke 
grammaticale labels waaraan een lexicale probabiliteit zal worden toegekend die informatie geeft over hun 
gebruik in het Frans: (SUBSTANTIEF, prob.= 0.7) en (VOLTOOID DEELWOORD, prob.=0.3). Als we dit woord niet 
alleen analyseren maar in zijn context (bijvoorbeeld in een di-gram), dan zal het feit dat het wordt voorafgegaan 
door een vervoegde vorm van het hulpwerkwoord de probabiliteit van het label VOLTOOID DEELWOORD verhogen. 
8 Men zal bijvoorbeeld een groter gewicht toekennen aan de reeks WERKWOORD + LIDWOORD + SUBSTANTIEF dan 
aan de reeks SUBSTANTIEF + LIDWOORD + SUBSTANTIEF hoewel beide geldig zijn in een vaste grammatica. 
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Naast de courante woordenschat bieden sommige leveranciers specifieke woordenboeken 
aan voor bepaalde beroepscategorieën: artsen, juristen, mensen uit de financiële sector. 

De meeste software is vandaag sprekerafhankelijk. Dit vereist een leerperiode die gevoelig 
kan variëren van de ene constructeur tot de andere. Zowat elke goede software biedt moge
lijkheden om dit leerproces te verbeteren naarmate hij meer gebruikt wordt. 

Het onderzoek op het gebied van spraakherkenning blijft zeer actief en er blijven nog heel 
wat uitdagingen over om de performantie in de toekomst te verbeteren: 

•	 De akoestische modellen verbeteren: vandaag worden zij nog sterk beïnvloed door exter
ne omstandigheden zoals de positie van de microfoon, het achtergrondlawaai… 

•	 De taalmodellen verbeteren: we hebben hierboven reeds gesproken over het onderzoek 
naar de "probabilistische grammatica"; verder wordt er onderzoek verricht om tegelijker
tijd verschillende benaderingen te kunnen gebruiken zoals de statistische technieken en de 
neurale netwerken. 

•	 De modellen sprekeronafhankelijk maken: er wordt onderzoek verricht in deze richting 
om modellen op te stellen die geldig zijn voor een brede bevolkingsklasse (bijvoorbeeld: 
alle mensen met het Engels als moedertaal); hierdoor zouden de leerfasen kunnen wegval
len. In de praktijk streeft men naar een compromis waarbij de spreker de aanvankelijke 
leerfase zou kunnen overslaan terwijl de herkenning mettertijd verbeterd zou worden. 

5. Testen en aanbevelingen 

In 1999 deden wij een marktonderzoek9 waaruit bleek dat de software van de firma Dragon 
Systems zich duidelijk onderscheidde van zijn concurrenten op dat moment voor het continu 
dicteren in het Frans. Wij hebben deze software dan ook aanbevolen. Dragon Systems bood 
geen spraakherkenning aan in het Nederlands en het was de software FreeSpeech van Phi-
lips die de beste resultaten opleverde. Gezien de resultaten en vooral de lage gebruiksvrien
delijkheid hadden wij deze software echter niet aanbevolen voor het continu dicteren in het 
Nederlands. 

Ondertussen werd de firma Dragon eerst opgeslorpt door Lernout & Hauspie. Later werd hij 
gered van het faillissement van deze laatste door Scansoft Inc., de huidige marktleider op 
het vlak van spraakherkenning, die de firma in 2001 opkocht. Dit is de reden waarom wij 
ervoor gekozen hebben om dezelfde testen uit te voeren als in 1999 met versie 7 van "Dra
gon Naturally Speaking Preferred" die Scansoft vandaag10 zowel in het Frans als het Neder
lands aanbiedt. 

5.1. Technische kenmerken van "Dragon Naturally 
Speaking Preferred v7" 

Software voor spraakherkenning verbruikt veel technische resources. De minimale techni
sche vereisten van "Dragon Naturally Speaking Preferred" zijn de volgende: 

• Microsoft Windows XP, Me, 2000, NT 4.0 SP6 met Internet Explorer 5 of hoger, 
• Intel Pentium III 500 Mhz (absoluut !), 

9 H. Haut, Reconnaissance vocale – les dictées continues, studierapport, februari 1999. 
10 Tijdens het schrijven van deze nota heeft Scansoft versie 8 van zijn software op de markt gebracht. 
Redelijkerwijze kunnen we ervan uitgaan dat de resultaten alleen maar beter kunnen worden met deze nieuwe 
versie. 
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•	 128 Mb RAM, 
•	 bij voorkeur 1 Gb vrije ruimte op de harde schijf, 
•	 geluidskaart van het type "Creative Labs Sound Blaster 16" of gelijkwaardige geluids

kaart met ondersteuning voor 16-bitsopnamen, 
•	 een ruisarme headset-microfoon (meegeleverd met de software). 

De prestaties die door de constructeur benadrukt worden zijn: 
•	 een eerste leerfase van enkele minuten, 
•	 een zeer gebruiksvriendelijke interface, 
•	 een leessnelheid die kan oplopen tot 160 woorden per minuut, 
•	 een nauwkeurigheid die de 99 % benadert (onze testen geven eerder 95 %), 
•	 de mogelijkheid om te dicteren in MS Word en in bijna alle Windows-toepassingen met 

ondersteuning van een groot aantal opmaakcommando's, 
•	 een uitbreidbaar lexicon met aanpassing aan de stijl van de spreker, 
•	 uitgebreide mogelijkheden om de computer te besturen met gesproken opdrachten, 
•	 het mogelijke gebruik van een draagbare recorder (dictafoon, Pocket PC of Palm) waar

bij de gedicteerde teksten overgedragen worden naar de pc. 

5.2. Franstalige testen 

5.2.1. Testscenario 
Om de evolutie van "Dragon Naturally Speaking Preferred FR v7" sinds onze testen van 
1999 te evalueren, hebben wij hetzelfde testscenario genomen. 

We hebben het volgende scenario nauwgezet gevolgd: 

1.	 Installatie van de software en de microfoon overeenkomstig de standaardopties aanbe
volen door de constructeur. 

2.	 Creatie van een nieuwe gebruiker en aanpassing opdat "Dragon Naturally Speaking" de 
stem van deze gebruiker zou kunnen herkennen. Deze eerste training vergt ongeveer 10 
minuten dictee. 

3.	 Gewenning aan de software gedurende 15 minuten. 

4.	 Dictee in MS Word van een tekst van één pagina: we hebben gekozen voor de samen
vatting (464 woorden, 2721 karakters) van een jaarverslag van de RSZ. Na dit dictee 
zal de tekst worden verbeterd (zonder leerfunctie) en nemen we nota van: 

•	 de totale tijd nodig om de tekst te dicteren, 
•	 het totaal aantal fouten en de totale tijd nodig om de tekst te verbeteren. 

Hieruit zullen we afleiden: 
•	 een werkelijke leessnelheid die overeenkomt met een tekst zonder fouten: (to

taal aantal woorden) / (leestijd + verbetertijd), 
•	 een equivalente typsnelheid: (totaal aantal karakters) / (leestijd + verbetertijd), 
•	 de nauwkeurigheid: (aantal woorden - aantal fouten) / (aantal woorden). 

5.	 Training van het systeem gedurende een uur (dictee en verbeteringen inbegrepen). Als 
tekst hebben we gekozen voor de brochure "Technologies florissantes" gepubliceerd 
door SmalS-MvM. De verbetering zal gebeuren met leerfunctie om de herkenning van 
de software te verbeteren; een akoestische optimalisering zal worden uitgevoerd na dit 
dictee. 
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6.	 Dictee in MS Word van een andere pagina (394 woorden, 2297 karakters) van dezelfde 
brochure. Voor dit dictee zal men dezelfde parameters berekenen als hierboven na een 
verbetering zonder leerfunctie. 

7.	 In deze software kan het taalmodel verfijnd worden door het de teksten te laten analyse
ren die men gewoonlijk aanmaakt zodat het model zich niet alleen aanpast aan onze 
woordenschat maar ook aan onze schrijfstijl. Om dit leerproces te simuleren, hebben we 
het lexicon en het taalmodel van de software geoptimaliseerd met de integrale tekst van 
de roman "Germinal" van Emile Zola. Vervolgens hebben we een fragment gedicteerd 
uit deze roman (713 woorden, 3683 karakters) en dezelfde kenmerken genoteerd als 
hierboven. De verbetering zal gebeuren zonder leerfunctie. 

5.2.2. Resultaten 
De tabel hieronder bevat alle behaalde resultaten. 

Studie 2005 Studie 1999 
Dictee van het RSZ-verslag 

leestijd (min.) 
aantal fouten 
nauwkeurigheid 
verbetertijd (min.) 
totale tijd (min.) 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 

5.3 
46 

90 % 
7.3 
12.6 
37 
216 

4.9 
40 

91 % 
22 

26.9 
17 
102 

Dictee van een pagina uit de brochure "Technologies 
florissantes" 

leestijd (min.) 
aantal fouten 
nauwkeurigheid 
verbetertijd (min.) 
totale tijd (min.) 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 

4.6 
27 

93 % 
6.2 
10.8 
37 
214 

4.2 
46 

88 % 
9 

13.2 
30 
174 

Dictee in Word van een pagina van "Germinal" 
leestijd (min.) 
aantal fouten 
nauwkeurigheid 
verbetertijd (min.) 
totale tijd (min.) 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 

8.2 
27 

96 % 
9.7 
17.9 
40 
206 

7.3 
49 

93 % 
14.6 
21.9 
33 
170 

Het aantal fouten is geen echt significant criterium want sommige fouten kunnen veel snel
ler verbeterd worden dan andere. Wat wij gedefinieerd hebben als de "equivalente typsnel
heid" in aantal karakters per minuut lijkt ons een betere maatstaf in die zin dat hij tegelijk 
rekening houdt met de leestijd en de verbetertijd. 
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In vergelijking met onze studie van 1999 stellen we een significante verbetering vast (in de 
orde van 20 %) van deze equivalente typsnelheid. We stellen ook vast dat deze snelheid ge
haald wordt vanaf de eerste test terwijl de aanvankelijke training bij de creatie van de spre
ker slechts een tiental minuten geduurd heeft. 

Het dictee van de tekst van Zola levert een resultaat op dat equivalent is aan dat van de an
dere testen: dit toont aan dat de leerfunctie goed werkt aangezien deze tekst moeilijke en 
soms verouderde woorden bevat in een uitgewerkte stijl. 

5.3. Nederlandstalige testen 

5.3.1. Testscenario 
De evaluatie11 van "Dragon Naturally Speaking Preferred NL v7" gebeurde volgens hetzelf
de testschema als voor het Frans maar met de Nederlandstalige versie van de gebruikte 
teksten en "Germinal" van Emile Zola werd vervangen door "De Kerels van Vlaanderen" 
van Hendrik Conscience. 

5.3.2. Resultaten 
De tabel hieronder bevat alle behaalde resultaten. 

Studie 2005 Studie 1999 
Dictee van het RSZ-verslag 

leestijd (min.) 6.7 7.0 
aantal fouten 32 80 
nauwkeurigheid 93 % 83 % 
verbetertijd (min.) 8.6 25.2 
totale tijd (min.) 15.3 32.2 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 31 15 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 187 88 

Dictee van een pagina uit de brochure "Bloeiende 
technologieën" 

leestijd (min.) 6.2 4.5 
aantal fouten 37 55 
nauwkeurigheid 89 % 84 % 
verbetertijd (min.) 12.3 14.7 
totale tijd (min.) 18.5 19.2 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 18 18 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 116 112 

Dictee in Word van een pagina van "De Kerels van Vlaanderen" 
leestijd (min.) 10.3 9.1 
aantal fouten 32 72 
nauwkeurigheid 95 % 90 % 
verbetertijd (min.) 13.5 26.2 
totale tijd (min.) 23.8 35.3 
werkelijke leessnelheid (woorden/min.) 29 21 
equivalente typsnelheid (kar./min.) 155 121 

11 Mijn dank gaat uit naar Joëlle Heris die zo vriendelijk is geweest om zoals in 1999 mee te werken aan deze testen. 
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De resultaten zijn minder goed dan in het Frans. Toch kunnen we een duidelijke verbetering 
vaststellen ten opzichte van de resultaten van 1999, behalve voor het dictee uit de brochure 
"Bloeiende technologieën". Misschien is dit te wijten aan de meer technische woordenschat 
in deze brochure en zou men deze woordenschat eerst moeten "aanleren" aan de software. 

Het is interessant vast te stellen dat het beste resultaat van bij de start wordt geboekt (na een 
tiental minuten training) met de tekst waarvan de woordenschat het meest courant is. 

Verder bevestigt het resultaat van het dictee "De Kerels van Vlaanderen" het goede leer
vermogen van de software aangezien de woordenschat en de stijl van deze tekst net als bij 
Zola eerder moeilijk en verouderd zijn. 

Wij denken dat de resultaten zullen verbeteren wanneer "Dragon Naturally Speaking Prefer
red NL v7" verder getraind wordt en de in het Frans behaalde resultaten zullen benaderen. 

5.3.3. Algemene opmerkingen 
Globaal genomen is de software gebruiksvriendelijk en makkelijk te installeren en te ge
bruiken. Ook al kan het verbeteren van de teksten in de leerfase omslachtig lijken, toch ge
beurt deze verbetering vrij snel na enige gewenning en na de instelling van een aantal tech
nische parameters. 

In 1999 vonden we dat het grammaticale model vrij belangrijke lacunes vertoonde met als 
gevolg een groot aantal verbuigingsfouten qua geslacht en meervoudsvormen zowel voor de 
adjectieven als voor de werkwoorden. Vandaag kunnen we een duidelijke verbetering van 
dit grammaticale model vaststellen. 

De behaalde resultaten mogen gezien worden: een typsnelheid van 200 karakters per minuut 
wordt als performant beschouwd voor een secretaresse en ligt waarschijnlijk ruim boven het 
niveau dat de meesten van ons kunnen bereiken. 

Naast de spraakherkenning in dicteermodus biedt de software "Dragon Naturally Speaking 
Preferred" de mogelijkheid om bijna alles te besturen op het niveau van de computer: een 
programma opstarten, menu's openen en sluiten, iconen of opties selecteren, van het ene 
venster naar het andere gaan, de muis besturen… We hebben deze functionaliteiten niet in
tensief getest omdat wij ze van ondergeschikt belang achten voor ons onderwerp. De enkele 
testen die wij gedaan hebben, bleken echter te stroken met wat de constructeur beweert. 

Tot slot is er nu een versie 8 beschikbaar en zij zou de door ons behaalde resultaten alleen 
maar moeten verbeteren. 

5.4. Aanbevelingen 
Op basis van de uitgevoerde testen kunnen wij de software "Dragon Naturally Speaking 
Preferred" van Scansoft, Inc. aanbevelen. 

Ondanks zijn vrij hoge prijs (ongeveer 200 $) en zijn eisen inzake technische resources be
reikt deze software zijn doelstellingen en stelt hij de meesten van ons in staat een tekst te 
dicteren tegen een snelheid die ruim hoger ligt dan de snelheid die wij kunnen bereiken bij 
het typen.  

Met "Dragon Naturally Speaking Preferred" kan een tekst gedicteerd worden in een draag
bare digitale recorder (een zakcomputer, een Palm Tungsten of een door Scansoft gecertifi
ceerde dictafoon). Terug op kantoor kan de gedicteerde tekst automatisch omgezet worden 
in geschreven tekst na synchronisatie met de pc en kan hij door uzelf of door iemand anders 
verbeterd worden. Deze functionaliteit zou bepaalde van onze managers kunnen interesseren 
en wij denken dan ook dat het zeer nuttig zou zijn ze verder te testen. 
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We willen echter de aandacht vestigen op een aantal punten die ons belangrijk lijken. 

Het gebruik van software voor spraakherkenning vergt in de beginfase een persoonlijke in
vestering. Dit is de prijs die betaald moet worden om bevredigende resultaten te kunnen be
reiken. 

Dit vergt ook een persoonlijke discipline: 

•	 De moeite doen om de microfoon goed op te stellen en hem te testen voor elke dicteerses
sie. 

•	 Een inspanning doen (vooral bij de eerste dictees) om zijn teksten te verbeteren met de 
leerfunctie in plaats van ze gewoon te verbeteren in een tekstverwerker (wat sneller gaat), 
om de akoestische en taalmodellen te verbeteren. 

•	 Continu, regelmatig dicteren op een gewone toon en met een correcte uitspraak, dit wil 
zeggen eerder dicteren dan spontaan spreken: het einde van de woorden niet inslikken, 
aarzelingen als "euh", "mmm"... vermijden, proberen om constant te praten en niet terug
komen op wat men gezegd heeft. Het wordt echter wel aangeraden om met een normaal 
debiet te praten en niet trager te gaan spreken. 

•	 Een minimum aan commando's leren en ze respecteren: "aan de lijn", "nieuwe alinea", "in 
hoofdletters", "alles in hoofdletters", "dit in hoofdletters", "verbeter dat",… 

Wij raden echter aan om geen misbruik te maken van de doorgedreven commando's voor 
de opmaak (zoals "het voorlaatste woord in vet zetten"…): het gaat vaak sneller om de 
opmaak manueel aan te brengen wanneer het dictee klaar is. 

•	 Dicteren in een rustige omgeving aangezien de software vrij gevoelig is voor achtergrond
lawaai. 

•	 Regelmatig een back-up maken van zijn persoonlijke gegevens (akoestische en taalge
bonden). 

6. Besluit 

Na een kort historisch overzicht van de evolutie van het onderzoek naar spraakherkenning 
hebben we de verschillende gebieden beschreven waarin dergelijke toepassingen echt nuttig 
zijn. 

We hebben gezien dat de "Heilige Graal" van de onderzoekers van in het begin de ontwik
keling was van software die een continu gedicteerde tekst kon herkennen, met een voldoen
de rijke woordenschat en een normale spreeksnelheid. 

Binnen de diverse verkende onderzoekspistes bleek de statistische benadering op basis van 
de verborgen Markov-modellen de meest veelbelovende. 

Gedurende lange tijd vormde de benodigde rekenkracht echter een grote hinderpaal bij de 
productie van voldoende performante software tegen een betaalbare prijs. Dankzij de per
manente evolutie van de processors gedurende de laatste tien jaar kon dit probleem over
wonnen worden en vandaag vinden we op de markt software voor spraakherkenning die 
heel aanvaardbare prestaties levert. 
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De software "Dragon Naturally Speaking Preferred v7" die wij getest hebben, blijkt perfor
mant genoeg om hem aan te bevelen zowel voor het Frans als voor het Nederlands: de be
haalde resultaten overschrijden de typcapaciteiten van de meesten onder ons ! 

We hebben echter gezien dat de spreker nog moet voldoen aan een aantal voorwaarden en 
een vrij strikte discipline aan de dag moet leggen bij het gebruik van dergelijke software. 
We bevinden ons nog in het stadium van de gedicteerde (of gelezen) spraak die ondanks al
les dichter bij de geschreven taal staat dan bij de spontane spraak. 

Deze spontane spraak is werkelijk de spraak die door de mens gebruikt wordt om te com
municeren. Zij wordt gekenmerkt door aarzelingen, hernemingen en een vrij hoge graad van 
niet-syntactische constructies. 

De herkenning van deze spontane spraak is misschien de nieuwe "Heilige Graal" van de on
derzoekers. Maar vandaag is het niet langer de rekenkracht die een remt vormt: het is niet 
door de complexiteit van de statistische modellen te verfijnen of te verhogen dat er grote 
vooruitgang zal worden geboekt. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat we eerst 
een beter inzicht moeten krijgen in de werking van de menselijke hersenen, dat we moeten 
vinden van waar de mens komt met dit buitengewone vermogen om zich onmiddellijk aan te 
passen aan wat anderen zeggen en onmiddellijk alle nuances hiervan te begrijpen. 

Het komt in de wetenschap zelden voor dat één enkele onderzoekspiste leidt naar een grote 
ontdekking, dualisme blijkt een constante te zijn in ons universum. Heisenberg stelde het 
reeds vast: “The most fruitful developments have always emerged where two different kinds 
of thinking met”. In de spraakherkenning zal de neurale benadering misschien deze aanvul
lende piste leveren, maar dat is een ander verhaal ! 

Kolommen neuronen in de visuele cortex 
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DE TECHNISCHE PUBLICATIES VAN SMALS-MVM 

De sectie Onderzoek publiceert regelmatig Techno's omtrent actuele onderwerpen. De lijst van deze 
Techno's volgt hieronder. 

28 Isabelle Boydens, De bewaring van digitale informatie op lange termijn, september 2004. 
27 Bob Lannoy, Open Source Software - een nieuw softwaremodel, mei 2004. 
26 Isabelle Boydens, Un retour riche d'expériences, november 2003. 
25 Nick Marly, De laatste mijl weegt het zwaarst, juli 2003. 
24 Hervé Haut, E-learning : een nieuwe leeromgeving, april 2003. 
23 Michel Laloy, De telecommunicatiemarkt - na 4 jaar liberalisering, november 2002. 
22 Marco Saerens, Kunstmatige intelligentie : enkele basiselementen - deel twee, mei 2002. 
21 Isabelle Boydens, Informatie zoeken op Internet, december 2001. 
20 Marco Saerens, Kunstmatige intelligentie : enkele basiselementen - deel één, juni 2001. 
19 Alex De Koning, Intelligent Agents, februari 2001. 
18 Françoise Vanden Bossche, Software voor documentaire opzoeking, oktober 2000. 
17 Marc De Decker, Method Engineering, juni 2000. 
16 Michel Laloy, Inleiding tot de normalisatie, maart 2000. 
15 Hervé Haut, Elektronisch beheer van documenten, november 1999. 
14 Isabelle Boydens, Het beheer van de administratieve informatiestromen, september 1999. 
13 Guy Geerts, Videoconferentie, april 1999. 
12 Alex De Koning, Datamining, december 1998. 
11 Denis Francotte, Het IP-concept, september 1998. 
10 Olivier Tribel, JAVA, juni 1998. 
9 Philippe Vanderheyden, Edi/Edifact, mei 1998. 
8 Gilles Kempgens, De informatica-audit, maart 1998. 
7 Isabelle Boydens, De kwaliteit van gegevensbanken evalueren en verbeteren, januari 1998. 
6 Marc De Decker, Software Process Improvement, november 1997. 
5 Dominique Thomas, ISDN, september 1997. 
4 Leo Van Broekhoven, Sosenet, juli 1997. 
3 Luisa Anzalone, Client/servertechnologie, juni 1997. 
2 Alex De Koning, Datawarehousing, mei 1997. 
1 Isabelle Boydens, De meta-informatiesystemen, april 1997. 

U kunt deze Techno's aanvragen op het volgende adres: 

SmalS-MvM 


Secretariaat "Klanten- en Dienstenbeheer" 

Mevrouw Joëlle Ankaer 


Joelle.ankaer@smals-mvm.be

02/509.58.62 

Koninklijke Prinsstraat 102 te 1050 BRUSSEL 

U kunt ook de websites http://documentatie.smals-mvm.be en http://www.smals-mvm.be raadplegen. 
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