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Aalto-yliopisto (jäljempänä jäsen) toimii FIN-CLARIN -konsortiossa panostaen FIN-CLARINin ja CLARIN ERICin
perussäännön mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavaa:

· Jäsen toimii CLARIN ERICin teknillisen ja tieteellisen kuvauksen (CLARIN ERIC Technical and Scientific
Description, July 2011) mukaisena R-tason CLARIN-keskuksena (Recognized Centre).

· Jäsenellä on seuraavassa taulukossa kohdissa 5 ja 6 lueteltuja olemassa olevia ja tekeillä olevia kielivaroja ja jäsen
pyrkii saamaan kyseiset kielivarat FIN-CLARINin ja CLARIN ERICin käyttöön tekijänoikeuksien ym. sallimissa
puitteissa.

· Jäsen tarjoaa FIN-CLARINille asiantuntemusta mm. seuraavilla alueilla: automatic speech recognition, speaker
adaptation for speech recognition and synthesis, alignment of text and speech, indexing, retrieval and browsing of
audio and audio-visual material, methods and tools for the analysis and parameterization of the glottal source,
parametric speech synthesis, particularly vocoding, speaker recognition, speech intelligibility and quality
enhancement, methods for robust parameterization of speech, and simultaneous recordings of speech and EGG
data.

Alla on yhteenveto organisaation liittyessä FIN-CLARINille ja CLARIN ERICille tarjottavien palvelujen, kielivarojen ja -
työkalujen ym. keruun ja valmistamisen käytetty työ- tai rahamäärä (2006-2015).

Panostuksen	laji Kuvaus Htk
1 Tieto- ja palvelukeskus - -
2 Autentikointi- ja auktorisointipalvelu - -
3 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun

käyttö
HAKA-tunnistuspalvelun käyttö ja aineistojen käyttölupien
myöntäminen Language Bank Rights sovelluksen kautta

5

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

Automaattinen puheentunnistus, puheaineistojen automaattinen
transkriptio ja kohdennus automaattisen puheentunnistuksen avulla,

10

5 Olemassa olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

WSB - Word Space Browser -työväline kontekstitietoon perustuvan
sanojen samankaltaisuuden tarkasteluun;
Digitaalinen radio- ja televisiopuheen tietokanta, VariKN-työkalu
tilastollisten kielimallien opettamiseen, valmius tunnistaa
suomenkielistä puhetta Aalto-yliopiston puheentunnistimella,
tilastollisen puhesynteesin glottaaliset vokooderit, Aparat-työväline
glottis-analyysiin, puhe- ja EGG-dataa (eri ääntötavat, jatkuva puhe)

36

150

80

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Kieliriippumaton Likey-työväline termiehdokkaiden automaattiseen
poimimiseen tekstistä;
Audiovisuaalisen aineiston indeksointi, haku ja selaus
puheentunnistuksen ja kuvaluokittelun perusteella
Vokooderi HMM-synteesiin

12

98

48
7 CLARIN-standardien ja -käytänteiden

omaksuminen ja levittäminen
- -

Yhteensä 439

Alla on yhteenveto organisaation arvioidusta vuosittaisesta panostuksesta liittymisen jälkeen.
Panostuksen	laji Kuvaus htk	

1 Tieto- ja palvelukeskus - -
2 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun

ylläpito
- -

3 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun
käyttö

HAKA-tunnistuspalvelu ja Language Bank Rights käyttö 1

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

Automaattinen puheentunnistus, puheaineistojen automaattinen
transkriptio ja kohdennus automaattisen puheentunnistuksen avulla,

1

5 Olemassa olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Puheentunnistustyökalujen ylläpito ja kehitys,
Glottis-analyysin ja puheen parametroinnin työvälineiden ylläpito

6
6

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Audiovisuaalisen aineiston indeksointi, haku ja selaus
puheentunnistuksen ja kuvaluokittelun perusteella,

Vokooderi HMM-synteesiin

12

12

7 CLARIN-standardien ja -käytänteiden
omaksuminen ja levittäminen

- -

Yhteensä 38


