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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã bước sang giai đoạn 4.0, trong đó ngành khoa học 

máy tính đã đạt được những thành tựu nổi bật trong nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, sự tương tác giữa 

người và máy tính trở nên dễ dàng hơn qua các thiết bị đầu vào như chuột, bàn phím, camera, microphone... 

Có nhiều cách để con người giao tiếp với máy tính, trong đó có giao tiếp bằng tiếng nói. Nhu cầu giao tiếp với 

máy tính bằng tiếng nói trở nên cần thiết, đó là phương thức giao tiếp tự nhiên nhất, hiện đại nhất.  

Ở nước ta, nhận dạng tiếng nói vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ và đang được đầu tư phát triển. Do 

còn tùy thuộc vào điều kiện nghiên cứu và sự phức tạp của ngữ âm tiếng Việt nên các nghiên cứu về hệ thống 

nhận dạng giọng nói tiếng Việt vẫn còn nhiều hạn chế. Đến nay, nghiên cứu về nhận dạng tiếng Việt đã đạt 

được một số kết quả nhất định và mang tính ứng dụng cao  như: Ứng dụng iSago thực hiện giao tiếp bằng 

giọng nói tiếng Việt trên điện thoại iPhone (phiên bản 1.0) và VIS (Viet Voice Systems) - tổng đài hỏi đáp 

thông tin tự động bằng tiếng Việt, sử dụng công nghệ nhận dạng và tổng hợp giọng nói tiếng Việt với độ chính 

xác cao và tốc độ xử lý nhanh do Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AILab) của Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên nghiên cứu, phát triển từ năm 2008. 

Mảng điều khiển máy tính bằng giọng nói còn nhiều hạn chế ở Việt Nam. Có thể nói, ViaVoice là 

một trong những phần mềm điều khiển máy tính bằng tiếng nói xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam vào những năm 

1999-2000 và cũng chỉ sử dụng được bằng tiếng Anh. Với Vspeech: đây là một phần mềm điều khiển máy 

tính bằng giọng nói do nhóm sinh viên BK02, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vào 

năm 2004. Phần mềm sử dụng thư viện Microsoft Speech SDK để nhận dạng tiếng Anh nhưng được chuyển 

thành tiếng Việt. Hiện nay, hướng phát triển ứng dụng điều khiển máy tính bằng giọng nói tiếng Việt đang là 

tiềm năng và là xu thế của một số ứng dụng tại Việt Nam, đem đến nhiều tiện ích trong cuộc sống. Vì vậy, tôi 

chọn đề tài: “Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu 

hạn” nhằm bước đầu tìm hiểu công nghệ nhận dạng tiếng nói. 

2. Mục đích và ý nghĩa đề tài 

2.1. Mục đích 

- Nghiên cứu và đề xuất phương pháp nhận dạng tiếng Việt rời rạc (isolated speech recognition). 

- Xây dựng và cài đặt hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt với bộ từ vựng gồm 10 từ biểu diễn 

10 con số (“không”, “một”, …, “chín”). Hệ thống có khả năng nhận dạng không phụ thuộc người nói. 

2.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Góp phần nhỏ trong số các phương pháp xử lý tiếng nói cho tiếng Việt. 

- Có thể mở rộng bộ từ vựng rời rạc để xây dựng các ứng dụng giao tiếp với máy tính bằng tiếng Việt 

như: nhập điểm học sinh, bán hàng, điều khiển webbrowser dành cho người khuyết tật, thiết bị điều khiển 

thông minh… 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ 

3.1. Mục tiêu 

- Nghiên cứu, thử nghiệm hướng nhận dạng tiếng Việt rời rạc bằng HTK Toolkit (Hidden MarKov 

Model Toolkit - bộ công cụ phát triển để xây dựng các mô hình Markov ẩn – Hidden Markov Models (HMM)). 

- Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt cho 10 con số từ “không” đến “chín”, có 

khả năng nhận dạng không phụ thuộc người nói. 
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3.2. Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của HMM trong nhận dạng tiếng nói rời rạc. 

- Tìm hiểu bộ công cụ HTK Toolkit cho nhận dạng tiếng nói. 

- Thu âm dữ liệu tiếng nói của nhiều người với các chất giọng khác nhau (từ 30 người trở lên). 

- Cài đặt chương trình huấn luyện HMM từ dữ liệu thu âm bằng HTK Toolkit. 

- Cài đặt chương trình nhận dạng tiếng nói dùng HTK Toolkit.  

- Đánh giá độ chính xác của chương trình nhận dạng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Bộ công cụ HTK Toolkit, mô hình HMM và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói.  

- Dữ liệu tiếng nói tiếng Việt rời rạc từ “không” đến “chín” của nhiều người nói. 

- Phương pháp nhận dạng tiếng nói rời rạc (isolated speech recognition). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp lý thuyết 

- Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của HMM trong nhận dạng tiếng nói rời rạc. 

- Tìm hiểu phương pháp nhận dạng tiếng Việt bằng HMM. 

- Nghiên cứu bộ công cụ HTK Toolkit trong nhận dạng tiếng Việt. 

- Tìm hiểu các phương pháp xử lý tiếng nói. 

- So sánh các phương pháp để đưa ra giải pháp tối ưu. 

5.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Thu mẫu âm tiếng Việt rời rạc từ “không” đến “chín”. 

- Tìm hiểu công cụ hỗ trợ nghiên cứu, thực nghiệm. 

- Cài đặt thuật toán, xây dựng hệ thống. 

- Triển khai, đánh giá kết quả đạt được. 

6. Kết luận 

6.1. Kết quả của đề tài 

- Dữ liệu thu âm tiếng nói của hơn 30 người với chất giọng khác nhau. 

- Đưa ra mô hình nhận dạng tiếng Việt rời rạc. 

- Xây dựng, cài đặt hệ thống nhận dạng tiếng Việt rời rạc cho mười chữ số. 

6.2. Hướng phát triển của đề tài 

- Xây dựng, mở rộng cơ sở dữ liệu huấn luyện về tiếng Việt rời rạc. 

- Tối ưu hoá phương pháp nhận dạng tiếng Việt để có kết quả nhận dạng chính xác hơn và nhanh 

hơn. 

7. Cấu trúc luận văn 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết của xử lý tiếng nói. 

Chương 2. Mô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói. 

Chương 3. Bô công cụ HTK Toolkit. 

Chương 4. Cài đặt và đánh giá hệ thống nhận dạng. 

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển. 
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Chương I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA XỬ LÝ TIẾNG NÓI 
 

1.1. Tổng quan xử lý tiếng nói 

1.1.1. Các lĩnh vực xử  lý tín hiệu tiếng nói  

Trong xử lý tiếng nói được chia thành các lĩnh vực cơ bản như sau: 

 - Phân tích/tổng hợp tiếng nói (analysis/synthesis): Tạo ra tiếng nói từ dữ liệu đầu vào dưới dạng ký 

tự.  

 - Mã hóa (coding): Mã hóa tín hiệu tiếng nói, thường áp dụng cho lưu trữ dữ liệu hoặc truyền tín hiệu 

tiếng nói. 

 - Nhận dạng (recognition): Nhận dạng tiếng nói, nhận dạng người nói, nhận dạng ngôn ngữ. 

 Trong nhận dạng tiếng nói, được chia làm hai lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng nhỏ, đó là: Định danh 

người nói, xác minh người nói. 

Trong lĩnh vực định danh người nói và xác minh người nói đều có điểm tương đồng là nhận dạng độc 

lập văn bản và không phụ thuộc văn bản. 

1.1.2. Phân loại kỹ thuật nhận dạng tiếng nói 

Nhận dạng tiếng nói về cơ bản có thể chia làm các loại như sau: 

1.1.2.1. Nhận dạng từ phát âm liên tục và nhận dạng từ phát âm rời rạc 

- Nhận dạng từ phát âm liên tục: Hệ thống thực hiện nhận dạng các chuỗi tín hiệu tiếng nói liên tục 

được phát âm của một câu, một đoạn văn.  

- Nhận dạng từ phát âm rời rạc: Hệ thống thực hiện nhận dạng tín hiệu tiếng nói rời rạc (số điện thoại, 

mệnh lệnh điều khiển).  

1.1.2.2. Nhận dạng phụ thuộc người nói và độc lập người nói 

- Nhận dạng phụ thuộc người nói: Hệ thống chỉ có thể nhận dạng giọng nói của một người duy nhất 

khi giọng nói của họ đã được đưa vào tập dữ liệu huấn luyện (training). 

- Nhận dạng độc lập người nói: Hệ thống có khả năng nhận dạng giọng nói của bất kỳ người nào, 

không phụ thuộc giọng nói người đó có trong dữ liệu huấn luyện hay không.  

Trong đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu hệ thống có khả năng nhận dạng tiếng nói rời rạc và không 

phụ thuộc người nói. 

1.2. Tín hiệu tiếng nói 

1.2.1. Đặc điểm 

 

Hình 1.3. Tín hiệu tiếng nói tiếng Việt phát âm rời rạc từ “không” đến “chín” 

Tiếng nói là phương thức giao tiếp cơ bản nhất của con người được phát ra dưới dạng sóng âm thanh. 

Tai người chỉ cảm thụ được những dao động hay còn gọi là sóng âm trong miền tần số từ khoảng 16Hz đến 

khoảng 20000Hz.  Giọng nam phát âm thường trong miên tần số từ 75Hz đến 150Hz, giọng nữ từ 200 Hz đến 

300Hz. Mỗi người có đặc tính phát âm riêng biệt. Một số định dạng lưu trữ: wav, mp3, au, aif, smp… tần số 

lấy mẫu thường là 8000, 11025,…96000Hz… với độ phân giải là 8 hoặc 16/bít/mẫu… 
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1.2.2. Tiếng nói tiếng Việt 

 Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết (monosyllable), nghĩa là mỗi một âm tiết được thể hiện bởi 

một từ và cũng là đơn vị cơ bản trong phát âm. Theo nghiên cứu [2], đặc điểm của âm tiết tiếng Việt có tính 

độc lập cao (khác với tiếng Anh); có khả năng biểu hiện ý nghĩa và có một cấu trúc chặt chẽ - hình 1.6. 

Mô hình cấu trúc tổng quát của tất cả các âm tiết tiếng Việt: 

THANH ĐIỆU 

ÂM ĐẦU 
VẦN 

Âm đệm Âm chính Âm cuối 

Hình 1.6. Cấu trúc âm tiếng Việt [2] 

1.2.3. Các đặc tính cơ bản của tín hiệu tiếng nói 

1.2.3.1. Phổ tín hiệu 

Biểu diễn của tín hiệu trên miền tần số. Các đỉnh của phổ tín hiệu là tần số trung tâm của tín hiệu (còn 

gọi là tần số formant). Phổ tín hiệu sau khi nhân với hàm cửa sổ Hamming sẽ sử dụng phép biến đổi Fourier 

nhanh ta thu được biên độ phổ chứa các thông tin có ích của tín hiệu tiếng nói. 

1.2.3.2. Ảnh phổ 

Là một trong những công cụ cơ bản trong nhận dạng tiếng nói. Nhìn vào ảnh phổ, ta dễ dàng phân biệt 

vùng biên của từng âm tiết – hình 1.8. Nó chuyển đổi sóng tín hiệu tiếng nói từ 2 chiều (tần số, cường độ) 

thành 3 chiều (tần số, cường độ, thời gian). 

 

Hình 1.8. Các trục, độ đậm nhạt và vùng biên ảnh phổ tín hiệu phát âm “ba” 

1.2.3.3. Tần số formant 

Đóng vai trò quan trọng trong phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. Nó được tạo nên do sự cộng hưởng của 

tuyến âm và hiển thị trong quang phổ là các dải màu đậm nằm ngang biểu thị cho các tần số formant – hình 

1.9. 

 

           Hình 1.9. Tín hiệu tiếng nói và ảnh phổ phát âm “tám” với formant của nguyên âm “a” 
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1.2.3.4. Tần số cơ bản 

Tần số cơ bản (F0) mang tính chất của thanh điệu, biểu diễn cao độ, ngữ điệu của tiếng nói, được sử 

dụng trong lĩnh vực tổng hợp tiếng nói. 

1.2.3.5. Âm vô thanh 

Tín hiệu có đặc điểm là không tuần hoàn (p, h, k, ch, th…), năng lượng tập trung ở tần số cao. Các tần 

số phân bố khá đồng đều trong 2 miền tần số cao và tần số thấp. 

1.2.3.6. Âm hữu thanh 

Tín hiệu tuần hoàn, năng lượng phân bổ không đồng đều, tín hiệu có những vạch cực trị, đặc điểm của 

nó là phổ tín hiệu có tần số cơ bản (F0). 

1.3. Phân tích phổ ngắn hạn tín hiệu tiếng nói – đặc trưng MFCC 

 Để phân tích tín hiệu tiếng nói, người ra thường dùng các phương pháp rút trích đặc trưng của tín hiệu. 

Hiện nay phương pháp phổ biến đó là MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) - kỹ thuật tính toán dựa 

trên phân tích phổ ngắn hạn của tín hiệu. Theo nghiên cứu [4] thì MFCC thông dụng và cho kết quả chính xác 

hơn các phương pháp khác. Tổng quan quy trình phân tích phổ ngắn hạn tín hiệu tiếng nói bằng phương pháp 

rút trích đặc trưng MFCC - hình 1.11. 

 

Hình 1.11. Quy trình phân tích phổ ngắn hạn tín hiệu tiếng nói MFCC 

1.3.1. Tiền nhấn mạnh 

Giai đoạn này tín hiệu được khuếch đại năng lượng ở tần số cao của tín hiệu đầu vào do phổ tiếng hữu 

thanh có khuynh hướng suy giảm cường độ (dB). Trong xử lý tín hiệu số, người ta thường dùng bộ lọc thông 

cao có tần số cắt 3dB trong dải tần số từ 100Hz đến 1kHz, với phương trình sai phân là: 

𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑎 ∗ 𝑥(𝑛 − 1) (1.1) 

Trong đó: y(n) là mẫu tín hiệu ra sau khi tiền nhấn; x(n) là mẫu tín hiệu vào; x(n-1) là mẫu vào trước 

x(n); a là hằng số được chọn trong khoảng từ 0.9 đến 1.0 và thường sử dụng là 0.97. 

Điều này làm cho tín hiệu hữu ích rõ ràng hơn, dễ nhận biết hơn trong quá trình nhận dạng theo mô 

hình HMM (Hidden Markov Model) được trình bày ở chương sau. 

1.3.2. Phân khung tín hiệu 

Tín hiệu được phân thành các khung (frame) có chiều dài khoảng 30ms (gần bằng độ dài một âm tiết), 

xếp chồng lên nhau (overlap) khoảng từ 50 - 70% nhằm tránh mất thông tin. Cụ thể, trong bước này, tín hiệu 

lời nói liên tục bị chặn vào các khung của các mẫu N, với các khung liền kề được cách nhau bởi M (M <N).  

1.3.3. Lấy cửa sổ tín hiệu 

Gọi N là số mẫu trong một khung; tín hiệu sau khi cửa sổ hóa Xt(n); hàm cửa sổ w(n), (0≤ n≤ N-1). 

Ta có tín hiệu được cửa sổ hóa có dạng:   

       ’ .Xt n x t n w n     (1.2) 

Hàm cửa sổ thường dùng là hàm cửa sổ chữ nhật Hamming window: 
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2

 0.54 0.46cos( )
1

n
w n

N


 


; với 0 ≤ n ≤ N −1 

(1.3) 

1.3.4. Biến đổi Fourier nhanh 

Phổ tín hiệu sau khi nhân với cửa sổ Hamming sẽ sử dụng phép biến đổi Fourier nhanh ta thu được 

biên độ phổ chứa các thông tin có ích của tín hiệu tiếng nói, kết thúc quá trình này, tín hiệu mỗi khung với N 

mẫu từ miền thời gian được chuyển sang miền tần số. 

FFT là thuật toán rất hiệu quả để tính DFT (Discrete Fourier Transform – Biến đổi Fourier rời rạc) do 

làm giảm độ phức tạp và thời gian tính toán của một chuỗi số tín hiệu, thích hợp trong xử lý tín hiệu thời gian 

thực của âm thanh. 

Giả sử x(n) là tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn L, công thức biến đổi DFT với N điểm (N≥L) của 

x(n) là: 
21

0

( ) ( ).
N j kn

N

n

X k x n e
 



 ; K=0…N-1  (1.4) 

1.3.5. Bộ lọc thang tần số Mel 

Quá trình này nhằm biến đổi miền tần số vật lý (đơn vị: Hz) của các khung tín hiệu sang miền tần số 

sinh lý (đơn vị: Mel) bởi tai người không cảm nhận sự thay đổi tần số của tiếng nói tuyến tính mà theo thang 

Mel.  

Mối quan hệ giữa thang tần số vật lý và thang tần số Mel được cho bởi công thức: 

102595 1
700

Hz
Mel

F
F log

 
  

 
  (1.5) 

1.3.6. Tính năng lượng phổ Mel 

Bước này tính toán logarit của bình phương độ lớn những hệ số tại ngõ ra bộ lọc tam giác X(k) ở 

trên. Bước này nhằm làm rõ phổ Mel hơn, công thức như sau: 

 10 {| | ²}tlog Y m   (1.6) 

với 𝑌𝑡(𝑚) là tín hiệu ngõ ra từ bộ lọc tam giác phổ Mel. 

1.3.7. Biến đổi Cosine rời rạc 

Bước này biến đổi Cosine rời rạc của log năng lượng phổ Mel để lấy các hệ số ceptral MFCC: 

        
1

  log | | ² cos 0,5
M

m

t t

m

Y k Y m k m
M





 
  

 
                                            (1.7) 

với 1 ≤ k ≤ 12. Các hệ số Mel chính là số điểm rời rạc này, ta có thể có 1-12 hệ số. 

1.4. Rút trích đặc trưng năng lượng khung tín hiệu 

 Từ phép biến đổi trên, ta rút trích ra được 12 hệ số MFCC để làm đặc trưng (đặc trưng bộ máy phát 

âm). Đặc trưng thứ 13 là đặc trưng về năng lượng khung trong khoảng thời gian t được tính sau khi cửa sổ hóa 

Hamming cho bởi công thức: 

 
2

1

2
t

t t

E x t


  (1.8) 

 Qua 13 đặc trưng đó (đặc trưng tĩnh, công thức 1.7), ta thêm vào 13 đặc trưng delta thể hiện sự thay 

đổi của các khung tín hiệu được tính bằng công thức: 
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𝑑(𝑡) =
𝑐(𝑡 + 1) − 𝑐(𝑡 − 1)

2
 (1.9) 

Trong đó, d(t) là đặc trưng tín hiệu của khung t; c(t+1) và c(t-1) là đặc trưng của tín hiệu ngay sau và 

trước khung t và thêm 13 đặc trưng double delta thể hiện gia tốc thay đổi của âm giữa các khung tín hiệu, công 

thức giống như tính delta với c(t) là giá trị của các đặc trưng delta. Tổng cộng 39 đặc trưng cho mỗi khung tín 

hiệu - hình 1.19. 

 

 

Hình 1.19. Các giá trị được rút trích từ đặc trưng MFCC 

(12 giá trị đặc trưng phổ Mel đã biến đổi Fourier ngược, 12 giá trị delta phổ, 12 giá trị double delta 

phổ, 1 giá trị đặc trưng năng lượng khung, 1 giá trị delta năng lượng khung, 1 giá trị delta-delta năng lượng 

khung) 
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Chương 2: MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG  

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 
 

Trong các ứng dụng về lĩnh vực nhận dạng, phân loại, thống kê người ta thường dùng các phương 

pháp như: So khớp chuỗi thời gian động (Dynamic Time Warping - DTW), Lượng tử hóa véc tơ (Véc tơ 

Quantization - VQ), Mạng nơ ron (Neutral Network - NN), Mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model - 

HMM) và Mô hình hỗn hợp Gauss (Gaussian Mixture Model - GMM). 

Vì tín hiệu tiếng nói là dạng chuỗi thông tin biến đổi theo miền thời gian (bao gồm các chuỗi véc tơ 

tham số rút trích từ nghiên cứu (Chương 1) nên HMM rất phù hợp để ứng dụng trong nhận dạng tín hiệu tiếng 

nói. Theo các nghiên cứu [1], [7 - 9] so sánh hiệu suất nhận dạng tiếng nói bằng các phương pháp trên, chỉ ra 

rằng phương pháp ứng dụng HMM cho kết quả tối ưu nhất đặc biệt là đối với các ứng dụng xử lý tín hiệu thời 

gian thực và dữ liệu huấn luyện lớn.  

2.1. Tổng quan về mô hình Markov ẩn HMM 

2.1.1. Chuỗi Markov 

Là dãy gồm N trạng thái S1, S2,…Sn với aij là xác xuất chuyển tiếp trạng thái từ Si đến Sj – hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Chuỗi Markov với 3 trạng thái 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 với các xác suất chuyển tiếp tương ứng 

 𝑎11 đến 𝑎33 

 Theo đó, ta có ma trận xác suất chuyển tiếp trạng thái có dạng: 

 
11 12 13

ij 21 22 23

31 32 33

a a a

A a a a a

a a a

 
 

 
 
  

 
(2.1) 

Với tổng các xác suất hàng ngang của ma trận bằng 1. 

Công thức tính xác suất tổng quát của một chuỗi các trạng thái: 

1 2 1 2 1 1 2 1

1 1 2 1

1 1 2 2 1 1

( , ,..., ) ( | , ,..., ) ( , ,..., )

( | ) ( , ,..., ) ...

( | ) ( | )... ( | ) ( )

i i ik ik i i ik i i ik

ik ik i i ik

ik ik ik ik i i i

P s s s P s s s s P s s s

P s s P s s s

P s s P s s P s s P s

 

 

  



 


 

(2.2) 

2.1.2. Mô hình HMM 

Là mô hình thống kê, trong đó hệ thống được mô hình hóa gọi là một quá trình Markov với các tham 

số không biết trước và nhiệm vụ là xác định các tham số ẩn từ các tham số quan sát được. Nó bao gồm 2 chuỗi 

quá trình, một quá trình quan sát được và một quá trình ẩn. Quá trình quan sát được gọi là chuỗi quan sát, quá 

trình ẩn, không quan sát được gọi là chuỗi trạng thái – hình 2.4. 
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Hình 2.4. Mô hình HMM với các chuỗi trạng thái (states) ẩn: “trời mưa”, “trời nắng”  

và các chuỗi quan sát (observations): “tắm biển”, “siêu thị”, “ở nhà”. 

 Nhìn vào các xác suất chuyển tiếp của các chuỗi quan sát, ta có thể tính toán được xác suất xảy ra đối 

với chuỗi trạng thái không quan sát được: trời sẽ nắng hay mưa. 

 Trong xử lý tiếng nói, tín hiệu tiếng nói là các chuỗi quan sát được như phổ, tần số cơ bản f0, tần số 

formant F1, F2, F3, còn âm tiết (syllables), âm vị (phonemes) là chuỗi trạng thái không quan sát được.  

2.2. Các thành phần của HMM 

2.2.1. Các thành phần 

 Một HMM (N, M, A, B, ) gồm 5 thành phần [1]: 

a. N: Số trạng thái, với tập các trạng thái: S = (S1, S2, …, SN) và trạng thái quan sát được tại thời điểm 

t là qt. 

b. M: Số hiện tượng quan sát được của mỗi trạng thái, ký hiệu hiện tượng quan sát được là V = {V1, 

V2, …,VM}, tín hiệu quan sát được ở thời điểm t là Ot. 

c. Xác suất chuyển tiếp trạng thái biểu diễn bởi ma trận A = {aij} từ trạng thái Si đến Sj. 

ij 1t j t ia P q S q S
     , 1 ,i j N   (2.3) 

ij 0 ,a i j  với điều kiện một trạng thái Sj có thể đến được từ mọi trạng thái Si và thỏa ràng buộc 

ij

1

1
N

j

a


  . 

d. Phân bố xác suất (probability distribution) quan sát được tại trạng thái j:  

B = {bj(k)} 

( ) k t ibj k P v t q S      ,1 j N  1 k M   (2.4) 

thỏa ràng buộc 
1

( ) 1
M

j

k

b k


  

A và B là tham số quan trọng nhất trong mô hình HMM. 

e. Phân bố xác suất trạng thái đầu tiên:  i  , với i  là trạng thái Si chọn. 

 1i iP q S   , 1 i N   
(2.5) 

thỏa điều kiện i

1

1
N

i




  

Trong các thành phần trên, giá trị M và N được chọn đầu tiên và không thay đổi, chúng được sử dụng 

để tính 3 giá trị còn lại. Các bước tạo dữ liệu: 
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- Chọn trạng thái ban đầu với xác suất là π. 

- Đặt t = 1 

- Chọn t kO v  , với {b (k)}jB    

- Chuyển sang một trạng thái mới, sử dụng ma trận ij{a }A   

- Đặt t = t+1, quay lại bước ba nếu t < T. 

Mô hình HMM được biểu diễn bởi bộ tham số:  , ,A B   

Với chuỗi quan sát là: O = O1O2…OT 

Trong đó: Ot: một hiện tượng của V; T: số trạng thái quan sát. 

2.2.2. Hàm mật độ xác suất hỗn hợp Gauss 

 Mô hình hỗn hợp Gauss (Gaussian Mixture Model -  GMM) là mô hình dạng thống kê được xây dựng 

từ việc huấn luyện thông qua thông qua dữ liệu học thường được sử dụng trong các nghiên cứu về nhận dạng. 

GMM là hàm mật độ xác suất sinh quan sát của trạng thái (state output probability density function - pdf) trong 

mô hình HMM thường được ứng dụng trong thực tế. Trong mô hình HMM có N trạng thái thì mỗi trạng thái 

có một hàm mật độ xác suất mô tả xác suất để có quan sát O (observations) tại thời điểm t khi đang ở trạng 

thái j. 

 Hàm mật độ xác suất phân bố Gauss có dạng: 

1

/2 1/2

1 1
( | , ) exp ( ) ' ( )

(2 ) | | 2
i i i i i iD

i

g X X X  


 
      

  
 (2.6) 

các trọng số hỗn hợp cần thỏa điều kiện 1 1M

i i  . 

trong đó:  X là véc tơ dữ liệu chứa các tham số của đối tượng cần biểu diễn. 

  i , i=1,…,M là trọng số của hỗn hợp. 

  i : véc tơ trung bình của véc tơ D chiều. 

  i : ma trận hiệp phương sai kích thước DxD (thường chọn là ma trận đường chéo để giảm 

số tham số của mô hình). 

 Một mô hình hỗn hợp Gauss đa biến có tổng số M thành phần mật độ Gauss có dạng: 

1
( | ) ( | , )

M

i i i ii
p X g X  


   (2.7) 

 Một mô hình GMM đầy đủ tham số hóa bởi véc tơ trung bình, ma trận hiệp phương sai và các trọng 

số hỗn hợp từ các thành phần hợp Gauss được biểu diễn gọn lại như sau: 

 , , , 1,2,...,i i i i M      (2.8) 

 Một quan sát O trong nhận dạng tiếng nói thường là một véc tơ gồm các hệ số rút trích MFCC tĩnh 

(static feature) và các hệ số động (dynamic features). 

 Giả thiết T là số lượng véc tơ đặc trưng MFCC của tín hiệu tiếng nói, M là số thành phần Gauss:  

 1 2, ,..., TX x x x  

Tương đồng với GMM sẽ là: 1( | ) ( | )T

t tp X p x                                         (2.9) 

2.3. Ba bài toán cơ bản của HMM 

Việc ứng dụng HMM trong nhận dạng tiếng nói dựa trên việc giải được ba bài toán cơ bản sau [1]. 
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2.3.1. Bài toán đánh giá 

 Mục tiêu bài toán là: Với chuỗi quan sát 1 2, ,..., TO O O O  và mô hình HMM  , ,A B  . 

Tính P(O/ ) là xác suất sinh chuỗi quan sát O từ mô hình. Sử dụng thuật toán tiến (forward algorithm) và 

thuật toán lùi (backward algorithm). 

2.3.2. Bài toán giải mã 

Mục tiêu bài toán là tìm chuỗi trạng thái tối ưu nhất 1 2, ,..., TQ q q q  đã phát sinh ra chuỗi quan sát 

O (trong nhiều trường hợp thì “tối ưu” có nghĩa là chuỗi trạng thái có xác suất cao nhất). Để tìm Q cực đại hóa 

( , | )p Q O   ta sử dụng thuật toán Viterbi [1].  

2.3.3. Bài toán huấn luyện 

Mục tiêu bài toán là cập nhật lại các tham số của mô hình HMM ( , , )A B   sao cho cực đại hóa 

xác suất (Maximum Likelihood) ( | )p O   - xác suất có được chuỗi quan sát O từ mô hình. Phần này ta sử 

dụng thuật toán ước lượng Baum-Welch [10]. 

2.4. Ứng dụng của HMM trong nhận dạng tiếng nói rời rạc 

 Tổng quan quy trình ứng dụng ba bài toán trên trong nhận dạng từ rời rạc được thể hiện ở hình 2.8.  

 

Hình 2.8. Ứng dụng các bài toán trong nhận dạng từ rời rạc. 

2.4.1. Giai đoạn huấn luyện mô hình 

 

Hình 2.9. Các bước huấn luyện bằng HMM 

- Bước 1: Khởi tạo mô hình, sử dụng bài toán giải mã nhằm tìm chuỗi trạng thái tối ưu bằng thuật toán 

Viterbi (công thức 2.26).  

- Bước 2: Từ chuỗi trạng thái tối ưu, sử dụng bài toán huấn luyện cập nhật lại các tham số của mô hình 

HMM  ( , , )A B   bằng thuật toán ước lượng Baum-Welch (công thức 2.31) cho đến khi xác suất hội tụ. 
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2.4.2. Giai đoạn nhận dạng 

 

Hình 2.10. Tổng quan giai đoạn nhận dạng. 

- Bước 1: Tín hiệu tiếng nói đưa vào được phân tích thành véc tơ đặc trưng MFCC (gọi là chuỗi quan 

sát O). 

- Bước 2: Áp dụng bài toán đánh giá của HMM để tính toán các xác suất P(O| λi), là xác suất để mô 

hình HMM λi của từ thứ i trong tập từ vựng sinh ra chuỗi quan sát O. 

- Bước 3: Ra quyết định nhận dạng: từ ứng với mô hình HMM có xác suất cao nhất được chọn là kết 

quả nhận dạng của tín hiệu tiếng nói đầu vào. 
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Chương 3: BỘ CÔNG CỤ HTK TOOLKIT 
 

Trong nhận dạng tiếng nói, người ta thường sử dụng các công cụ mã nguồn mở như CMU Phinix, 

Kaldi, HTK Toolkit…Theo [11, 12] hiệu suất nhận dạng của mỗi công cụ không hoàn toàn vượt trội nhau vì 

các bộ dữ liệu so sánh còn phụ thuộc vào kích thước của dữ liệu, môi trường thu âm dữ liệu, dữ liệu huấn 

luyện, mô hình ngữ âm, mô hình hóa ngôn ngữ và quá trình giải mã….  

Đặc điểm ưu thế của HTK Toolkit là có thể cài đặt trên nền Window, Linux và được lập trình bằng 

ngôn ngữ C, với nền tảng là ứng dụng mô hình HMM và bộ đặc trưng MFCC nêu trong các chương trước và 

có khả năng tự huấn luyện (self-trained) và thường xuyên được nghiên cứu, cập nhật nâng cao hiệu suất nhận 

dạng. Vì thế, bộ công cụ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhận dạng, như nhận dạng chữ viết 

tay [13] và phổ biến nhất là nhận dạng tiếng nói [14-16].  

HTK Toolkit do Steve Young và nhóm nghiên cứu Speech Vision and Robotics group tại Đại học 

Cambrige nghiên cứu, phát triển trong nhiều năm. Bộ công cụ này bao gồm nhiều thư viện, modules khác 

nhau, đảm nhiệm các chức năng riêng biệt - hình 3.1. 

 

Hình 3.1. Kiến trúc của HTK Toolkit [10] 

HTK Toolkit được phân thành các giai đoạn (phase) xử lý tín hiệu sau: chuẩn bị dữ liệu (database 

preparation), huấn luyện (training), nhận dạng (recognition/testing) và phân tích (analysis) - hình 3.2. 
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Hình 3.2. Các modules xử lý, nhận dạng tiếng nói của HTK Toolkit [10]. 

3.1. Chuẩn bị dữ liệu 

- Gắn nhãn đúng địa chỉ các file (chỉ ranh giới của từng âm và gắn nhãn cho chúng).  

- Chuyển các file dữ liệu định dạng âm thanh của tiếng nói sang dạng tham số để sử dụng cho MFCC 

- Chương 1.  

- Trích xuất đặc trưng của từng file tiếng nói. 

- Tạo bảng mã VQ (VQ codebook) để chuẩn bị cho xây dựng hô hình HMM rời rạc.  

Các modules thực thi chính: HSLab, HCopy, HList, HQuant. 

Modules HCopy đảm nhiệm chứng năng cốt lõi nhất, có thể chỉnh sửa để tăng hiệu suất trong nhận 

dạng của hệ thống, nó được lấy từ modules HParm - hình 3.4. 

  

Hình 3.4. Sơ đồ xử lý tín hiệu trong modules HCopy: Waveform chứa các file dữ liệu tiếng nói, 

Configuration file chứa thông tin cấu hình modules, Script file chứa danh sách các file dữ liệu, 

MFCC file là các file đã rút trích đặc trưng để chuẩn bị cho huấn luyện trong modules HVite. 

3.2. Huấn luyện 

 - Tạo các file proto HMM. 

- Tạo file cấu hình (config file). 

- Huấn luyện mô hình HMM cho mỗi file bằng cách sử dụng proto HMM. 

Các modules thực thi phần huấn luyện: HHed, HCompV, HErest hoặc Hinit, HHed, HRest, HERest 

[10]- Hình 3.6. 
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Hình 3.6. Huấn luyện HMM mức dưới từ (sub-word)[10] 

HRest được xem là công cụ huấn luyện cốt lõi của HTK - thực hiện cực đại hóa xác suất (Maximum 

Likelihood) từ HInit (ước lượng ban đầu). Nó sử dụng thuật toán ước lượng Baum-Welch (tìm tập hợp trạng 

thái chuyển tiếp có khả năng nhất). Sau mỗi lần ước lượng lại, sử dụng thuật forward, backward cập nhật lại 

tham số HMM. HCompV: Tính toán trung bình và phương sai của dữ liệu huấn luyện, khởi tạo lại Proto HMM. 

3.2.1. Modules định nghĩa mô hình HMM và gắn nhãn dữ liệu tiếng nói 

3.2.1.1. File prototype HMM 

 Các file prototype là mô hình khuông mẫu của HMM được cấu thành từ lệnh: 

./MakeProtoHMMSet protoconfigs/proto.pcf. Cấu trúc file bao gồm số véc tơ tham số hóa trung 

bình, ma trận hiệp phương sai kích thước 5x5. Kết thúc, các file HMM đã được huấn luyện lưu vào thư mục 

bin/proto - (dữ liệu đầu vào của modules HInit). 

3.2.1.2. File chứa nhãn 

- Chức năng: Gắn nhãn phù hợp vị trí trong file. 

- Lệnh thực thi: Được thực thi bởi trình biên tập nhãn HLEd.  

3.2.1.3. HLed command 

- Chức năng: Thay thế mỗi từ trong word.mlf thành các phiên âm tương ứng trong từ điển, chia 

danh sách nhãn thành nhiều danh sách nhãn thay thế (SP - Split multiple levels into multiple alternative label 

lists) để tạo file mlf cấp độ âm (phone-level), chèn khoảng lặng “sil” trước và sau mỗi từ, file tạo ra có tên 

phone0.mlf và phone1.mlf. 

- Lệnh thực thi: Sử dụng công cụ HLEd và file *.led. 
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3.2.2. Các modules phục vụ huấn luyện mô hình 

 

Hình 3.10. Các modules thực hiện giai đoạn huấn luyện HMM 

3.2.2.1. HInit 

- Chức năng: Khởi tạo giá trị đầu tiên (ước lượng tham số) của mỗi HMM, sử dụng thuật toán Viterbi 

- bài toán giải mã (Chương 2). Lưu kết quả khởi tạo HMM tại hmms/hmm.0. 

- Lệnh thực thi: Ví dụ đối với prototype HMM “Ba” 

Calling HInit for HMM Ba 

HTK-3.4.1/bin/HInit -A -i 10 -I mlf/train.mlf -l Ba -o Ba -C 

toolconfigs/hinit.conf -D -M hmms/hmm.0 -T 1 proto/Ba -S scr/train.scr  

3.2.2.2. HRest 

- Chức năng: Đánh giá, cập nhật lại các tham số được tính bởi HInit của mỗi HMM bằng cách sử dụng 

thuật toán Baum - Wales (Bài toán huấn luyện - Chương 2). Kết quả khởi tạo lưu tại hmms/hmm.1. 

- Lệnh thực thi: Ví dụ đối với proto HMM “Ba”. 

Calling HRest for HMM Ba 

HTK-3.4.1/bin/HRest -A -u tmvw -w 3 -v 0.05 -i 10 -I mlf/train.mlf -

l Ba -C toolconfigs/hrest.conf -D -M hmms/hmm.1 -T 1 hmms/hmm.0/Ba -

S scr/train.scr 

3.2.2.3. HERest 

- Chức năng: Sử dụng toàn bộ tập file huấn luyện HMM. Đánh giá lại tất cả các HMM bằng cách sử 

dụng thuật toán Baum-Wales. Kết quả lưu tại hmms/hmm.2 - hình 3.12. 

- Lệnh thực thi: HTK-3.4.1/bin/HERest -A -w 3 -v 0.05 -C 

toolconfigs/herest.conf -u tmvw -d hmms/tmp -D -M hmms/hmm.2 -I 

mlf/train.mlf -t 2000.0 -T 1 vocab/hmmList -S scr/train.scr  
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Hình 3.12. Kết quả thực thi file HERest là 39 giá trị được huấn luyện lại của mỗi từ 

3.2.2.4. HHEd 

- Chức năng: Là công cụ định nghĩa lại HMM (tương tự như HLEd) sử dụng lệnh trong file *.hed 

và file cấu hình *.conf nhằm tăng số lượng hỗn hợp bằng cách thêm SP (short pause - khoảng ngắt), bổ sung 

xác suất chuyển tiếp cho mô hình “sil” vào định nghĩa HMM, kết quả ghi vào file MMF trong hmms/hmm.2 

để chuẩn bị cho giai đoạn nhận dạng. 

- Lệnh thực thi: HHEd -A -C toolconfs/hhed.conf -D -d hmms/hmm.2 -M 

hmms/hmm.1 edfiles/contDepPlainhs.hed lists/bcplist 

3.3. Các modules phục vụ nhận dạng tiếng nói 

3.3.1. HParse 

 - Chức năng: Tạo lưới từ (lattice) từ file wordnet. 

 - Lệnh thực thi: HParse gram wdnet (gram là file chứa ngữ pháp các từ đưa vào). File wdnet từ 

“không” đến “chín” có dạng như sau: 

hmmName = Ba |  Bay | Bo\^n | Chin | Hai | Kho^ng | Mo\^t | Nawm | Sau | 

Tam;  

(Sil $hmmName Sil) 

3.3.2. HDMan 

 - Chức năng: Tạo từ điển mới với các từ được lưu trong file wlist để tạo file monophones - (danh sách 

các âm - phones được dùng để phiên âm trong từ điển *.dct). 

 - Lệnh thực thi: HDMan -m -w txt/wlist -n ph/monophones -l dlog txt/dict 

txt/dict.dct. 

3.3.3. HBuild 

- Chức năng: Chuyển đổi mô hình ngôn ngữ sang dạng lưới theo chuẩn HTK và lưu vào file outLatFile 

- hình 3.15. 

- Lệnh thực thi: HBuild [options] wordList outLatFile 
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Hình 3.15. Mô hình ngôn ngữ mức dưới từ (word-level) HMM của một âm và file lưới với 15 nút, 23 

cung 

3.3.4. HVite 

- Chức năng: Sử dụng các file mô hình HMM trong thư mục mms/hmm.2 - Chương 2 và các tham số 

MFCC - Chương 1 (HCopy) , từ điển phiên âm, mạng lưới từ, mô hình âm học để thực hiện nhận dạng. Kết 

quả lưu vào result/testResult - hình 3.16. 

- Lệnh thực thi nhận dạng file test:  

HTK-3.4.1/bin/HVite -A -C toolconfigs/hvite.conf -d hmms/hmm.2 -l 

result/test -w vocab/wdnet -D -t 300.0 -T 1 -p 5.0 -s 0.0 vocab/vocab 

vocab/hmmList -S scr/test.scr 

 - Lệnh thực thi nhận dạng trực tiếp theo cấu trúc: [17] 

HVite -C live.cfg -H mono_32_2.mmf -w grammar.slf-y lab dict.txt phones.lis 

 

Hình 3.16. Sơ đồ hoạt động modules HVite, dữ liệu đầu ra là các file được phiên âm *.mlf 

3.4. Phân tích kết quả nhận dạng 

Nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động hệ thống có đảm bảo yêu cầu đặt ra hay không. 

- Chức năng: Sử dụng modules HResults để xuất kết quả nhận dạng và ghi vào test/result- hình 

3.17 

- Lệnh thực thi: HTK-3.4.1/bin/HResults -A -s -I mlf/test.mlf vocab/hmmList 

+ % nhãn được nhận dạng đúng, công thức: 100%𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 =
𝐻

𝑁
∗ 100% 

+ % độ chính xác: 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝐻−𝐼

𝑁
∗ 100% 
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- *.rec: danh sách file nhãn. 

- H: số lượng nhãn chính xác. 

- S: số lần thay thế. 

- N: tổng số nhãn trong số các file 

được phiên âm. 

- I: số lần chèn. 

- D: số lần xóa. 

Hình 3.17. Ví dụ kết quả nhận dạng từ rời rạc đạt 97.33% 
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Chương 4: CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 
 

 Để tiếp tục tiến hành quá trình xây dựng hệ thống, ta cần chuẩn bị cơ sở dữ liệu huấn luyện để cài đặt, 

đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống. 

4.1. Xây dựng dữ liệu huấn luyện và kiểm thử hệ thống 

4.1.1. Thu âm dữ liệu 

Dữ liệu thu âm được chia làm hai phần: 

- Dùng để huấn luyện: Đối tượng thu âm gồm 31 người, 26 nam và 5 nữ. Tất cả đều có chất giọng tỉnh 

Quảng Nam và Đà Nẵng. Mỗi người thu âm 2 set với mỗi set gồm 10 từ phát âm rời rạc từ “không” đến “chín”. 

Tổng cộng 620 file. 

- Dùng để kiểm thử hệ thống: Đối tượng thu âm gồm 11 người, 7 nam và 4 nữ, với chất giọng các 

vùng miền khác với tỉnh Quảng Nam và Đà Năng. Các đối tượng này không tham gia thu âm cho dữ liệu huấn 

luyện. Mỗi người thu âm 2 set với mỗi sét gồm 10 từ phát âm rời rạc từ “không” đến “chín”. Tổng cộng 220 

file. 

Chất giọng phát âm của hai bộ dữ liệu đều miền Trung hoặc Tây nguyên (đa số giọng Quảng Nam 

hoặc Đà Nẵng), độ tuổi trung bình khoảng 21 tuổi. Môi trường thu âm trong phạm vi văn phòng có nhiễu nhẹ 

tạp âm như tiếng quạt, gió thổi... Thiết bị thu âm là laptop với micro chuẩn. 

4.1.2. Đặc tính file dữ liệu 

Dữ liệu lưu theo định dạng chuẩn file *.wav của Microsoft, tần số lấy mẫu là 16 kHz, đơn kênh 

(mono), thời lượng mỗi file từ một đến hai giây, có bao gồm khoảng lặng (silence) ở đầu và cuối file. 

4.2. Cài đặt hệ thống 

Với phiên bản HTK Toolkit Version 3.4.1, tiến hành cài đặt trên nền hệ điều hành Linux - Ubuntu như 

sau: 

Giải nén, chuyển đến thư mục htk: 

>cd htk  

>sudo ./configure --prefix=/tmp 

>sudo make all 

>sudo make install  

>ls /tmp/bin 

Kiểm tra đường dẫn lưu các modules trong /bin: 

> PATH="$PATH:/tmp/bin:." 

> export PATH 

Chạy demo với bộ dữ liệu có sẵn của nhà phát triển: 

> cd samples 

> cd HTKDemo 

> mkdir -p hmms/{tmp,hmm.{0,1,2,3}} proto acc test 

> perl runDemo configs/monPlainM1S1.dcf 

Sau khi cài đặt hệ thống, HTK có các modules trong thư mục HTKTools  như sau – hình 4.1. 
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Hình 4.1. Các modules chính của HTK Toolkit 

Cấu trúc thư mục thực hiện demo nhận dạng từ phát âm rời rạc từ “một” đến “chín” – hình 4.2. 

 

Hình 4.2. Các thư mục trong chương trình demo  

4.3. Cấu hình hệ thống nhận dạng 

 Các cấu hình cố định gồm: 

o Loại tham số phổ: đặc trưng MFCC. 

o Kích thước véc tơ tham số: 39 chiều (gồm 13 hệ số tĩnh, 13 hệ số delta, 13 hệ số delta-

delta). 

o Ma trận phương sai: đường chéo (giả sử các chiều độc lập thống kê với nhau). 

o Ngữ cảnh: không phụ thuộc ngữ cảnh (vì là hệ thống nhận dạng từ phát âm rời rạc). 

 Các cấu hình thay đổi để so sánh hiệu suất hoạt động của hệ thống: 

o Số trạng thái HMM: từ 3 đến 7. 

o Số phân bố Gauss trong mô hình hỗn hợp Gauss cho từng trạng thái HMM: từ 1 đến 5. 

Việc thay đổi 2 tham số liên quan đến độ phức tạp của mô hình HMM: Số trạng thái HMM và số phân 

bố Gauss càng tăng thì mô hình càng phức tạp (càng có nhiều tham số). 

4.4. Kết quả thực nghiệm 

Bảng 4.1 thể hiện hiệu suất nhận dạng của hệ thống khi thay đổi cấu hình. Các trường hợp không có 

kết quả nhận dạng do hệ thống bị lỗi khi huấn luyện mô hình hoặc do dữ liệu huấn luyện không đủ để huấn 

luyện mô hình có độ phức tạp cao. Nó thể hiện độ chính xác nhận dạng khi thay đổi số trạng thái HMM và số 

phân bố Gauss. Với số trạng thái HMM là 7 và số phân bố Gauss là 1 thì hệ thống có hiệu suất nhận dạng cao 

nhất, đạt 96.82%. 
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                                                      Đơn vị tính: % 

Số trạng thái 

HMM 

 

Số phân 

bố Gauss 

3 4 5 6 7 

1 96.06 95.61 96.21 96.21 96.82 

2 95.45 95.15 95.00 94.55 95.91 

3 95.76 - - 95.91 - 

4 95.15 - - - - 

5 95.91 95.45 - - - 

Bảng 4.1. Độ chính xác nhận dạng theo số trạng thái HMM và số phân bố Gauss  
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Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

5.1. Kết luận 

Mục đích của đề tài là nhằm thử nghiệm công cụ HTK Toolkit trong nhận dạng tiếng nói rời rạc với 

bộ từ vựng hữu hạn. Trong khuôn khổ của luận văn, bộ từ vựng chỉ gồm 10 từ đơn của 10 chữ số từ “không” 

đến “chín”. Ngoài ra, đề tài còn khảo sát 2 tham số có khả năng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất nhận dạng của 

hệ thống gồm: số trạng thái của một HMM, số phân bố trong mô hình hỗn hợp Gauss của mỗi trạng thái. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy hệ thống nhận dạng đạt độ chính xác cao nhất là 96.82% trong trường hợp số trạng 

thái HMM bằng 7, số phân bố Gauss bằng 1. 

Hạn chế của đề tài là dữ liệu huấn luyện tiếng nói chủ yếu được ghi âm với chất giọng Quảng Nam và 

Đà Nẵng nên có thể sẽ cho hiệu suất nhận dạng không cao khi cho nhận dạng với chất giọng của vùng miền 

khác. Đề tài cũng mới chỉ dừng ở việc thử nghiệm nhận dạng ở chế độ offline (tín hiệu tiếng nói được thu âm 

lưu vào file trước khi thực hiện nhận dạng) chứ chưa thử nghiệm nhận dạng online (tín hiệu tiếng nói được thu 

vào micro trong khi thực hiện nhận dạng). 

5.2. Hướng phát triển 

Cùng với chiều hướng phát triển của các hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt phát âm rời rạc ở trong 

nước, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một số tham số khác có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống nhận 

dạng phù hợp với đặc điểm phát âm tiếng Việt như: băng lọc tam giác, tham số tiền nhấn, chiều dài khung tín 

hiệu (kích thước cửa sổ), kiểu tham số đầu ra đặc trưng MFCC… và mở rộng giới hạn dữ liệu huấn luyện (về 

kích thước, về sự phong phú của chất giọng) để mang lại hiệu suất nhận dạng cao nhất. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiên cứu hệ thống nhận dạng tiếng nói phát âm liên tục để nâng cao tính 

ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển thiết bị bằng giọng nói, phương pháp chống nhiễu môi trường, nhận dạng 

theo thời gian thực (online) là các hướng triển khai cần xem xét trong tương lai. 

 

 



24 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 [1] Ling Feng. “Speeech Recognition”, Technical University of Denmark Informatics and Mathematical 

Modelling, Kgs. Lyngby, 2004. 

[2] Mai Ngọc Chữ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục, 

2008. 

[3] Bạch Hưng Khang, “Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt”, 

Viện Công nghệ thông tin, 2004. 

[4] Malay Kumar. “Comparative Study of Feature Extraction Techniques for Hindi Speech Recognition 

System on HTK-Toolkit”, International Journal of Advanced Research in Computer and Communication 

Engineering ISO 3297:2007 Certified. Vol. 5, Issue 8, August 2016. 

[5] Vibha Tiwari. “MFCC and its applications in speaker recognition”, International Journal on Emerging 

Technologies 1(1) 19-22, 2010. 

[6] Ben J. Shannon, Kuldip K. Paliwal. “A Comparative Study of Filter Bank Spacing for Speech Recognition”, 

Microelectronic Engineering Research Conference, 2003. 

[7] Prashanth Kannadaguli,Vidya Bhat. “A Comparison of Gaussi an Mixture Modeling (GMM)  and Hidden 

Markov Modeling (HMM) based approaches for Automatic Phoneme Recognition in Kannada”, Department 

of Electronics and Communication Engineering Manipal Institute of Technology, Manipal, India,  2015. 

[8] Mariano Marufo da Silva, “Diego A. Evin, Sebastián Verrastro. “Speaker-independent embedded speech 

recognition using Hidden Markov Models”, 978-1-5090-2938-©2016 IEEE, 2016. 

[9] Devi Handaya, Hanif Fakhruroja, Egi Muhammad Idris Hidayat, Carmadi Machbub. “Comparison of 

Indonesian Speaker Recognition Using Véc tơ Quantization and Hidden Markov Model for Unclear 

Pronunciation Problem”, 2016 IEEE 6th International Conference on System Engineering and Technology 

(ICSET), Oktober 3-4, 2016 Bandung – Indonesia, 2016. 

[10] Steve Young, Gunnar Evermann, Mark Gales, Thomas Hain, Dan Kershaw, Xunying (Andrew) Liu, 

Gareth Moore, Julian Odell, Dave Ollason, Dan Povey, Valtcho Valtchev, Phil Woodland, “KTK book V3.4”, 

copyright 1995-1999 Microsoft Corporation, copyright 2001-2009 Cambridge University Engineering 

Department. 

[11] D Satya Ganesh, Dr. Prasant Kumar Sahu, “A Study on Automatic Speech Recognition Toolkit”, 

International Conference on Microwave, Optical and Communcation Engineering, December 18-20, 2015, 

IIT Bhubaneswar, India, 2015. 

[12] Christian Gaida, Patrick Lange, Rico Petrick, Patrick Proba, Ahmed Malatawy, David Suendermann-Oeft. 

“Comparing Open-Source Speech Recognition Toolkit”, This work was supported by a grant from the Baden-

Wuerttemberg Ministry of Sci-ence and Arts as part of the research project OASIS.   

[13] Ananthakrishna T, Maithri M, Dr. Kumara shama. “Kannada Word Recognition System Using HTK”, 

IEEE INDICON 2015 1570157619, 2015. 

[14] Lê Vũ Công Hòa, Hoàng Thị Minh Khanh, Lê Quang Tam, Ninh Khánh Duy (2017), Xây dựng mô-đun 
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