
Spraakherkenning voor 1700





Is het mogelijk om gesprekken die op 1700 

binnenkomen goed genoeg automatisch in 

tekst te kunnen omzetten zodat tot 1500 

verschillende intents automatisch herkend 

kunnen worden.

Kern van de vraagstelling



TST & AI

Wanneer doet ie het goed?

Goede STT
Is voor het Vlaams goed 

mogelijk, maar wellicht moet 
het voor telefoniespraak nog 

worden bijgetraind

Goede AI
Ook bij 100% juiste herkenning is 

het beantwoorden, door-routeren 
of nieuwe vraag stellen niet zo 

eenvoudig



Vragen

Liggen de intens ver 
genoeg uit elkaar?

Worden gesprekken in de 
best mogelijke kwaliteit en in 
stereo opgenomen en niet-

gecomprimeerd opgeslagen?

Zijn er additionele 
data beschikbaar 

om de classificatie 
te ondersteunen?

Zijn er gelabelde en 
getranscribeerde  

gesprekken beschikbaar?



Nodig

• ±30 uur ongecomprimeerde opnamen in stereo 
(beller en centralist apart kanaal)

• door mensen getranscribeerde, gelabelde en 
geannoteerde gesprekken 
(POS-tagging & Named Entity)

• 1700 teksten voor het taalmodel



Test

Wat zijn de beste scores die we kunnen halen voor 
de drie concepten:
• AUTO-CLASSIFICATOR
• VRAAGTRANSCRIPTOR
• ANTWOORDSUGGESTOR

Wanneer alles perfect werkt!



Ontwikkelstappen

• Ga dan werken met ASR om te zien hoe dicht je 
in de buurt van deze Gouden Standaard komt.

• Bepaal hoe goed ASR moet zijn om zinvol te 
kunnen worden ingezet.

• Maak jargon-lijsten, verzamel 1700-specifieke 
teksten en maak een 1700-taalmodel

• Gebruik de getranscribeerde gesprekken om het 
akoestisch-model bij te trainen



Speech2Text 112

NER: Loc NER: Kenteken

C: 112 alarmcentrale, wilt 
u politie, brandweer of 
ambulance?

B: Ik zie hier een paar 
verdachte mannen 
rond het gemeentehuis 
lopen

C: …

ik ben in het oude gemeentehuis van den bosch en 
een auto nummer dat ik zie is zes en twintig l z h t



Resultaat 112

De resulterende database (audio, transcripten, tags) wordt als het 

112-corpus opgeleverd aan de Nederlandse politie.



1e fase:  spraak → tekst

Opnames 

bronmateriaal

Voor de “training” van de spraak-tekst convertor is bronmateriaal van hoge kwaliteit nodig in 

de vorm van (geselecteerde) opnamen van 1700 gesprekken die na aanname correct worden 

afgehandeld. 

1700-Corpus Van de geselecteerde opnames wordt een verbatim transcript gemaakt met tagging (dit zijn 

annotaties door algoritmes en/of door menselijke beoordeling). De opnamen, transcripts en 

tags vormen tezamen het 1700-Corpus waarmee de spraak-tekst convertor wordt getraind en 

getest.

Taalmodel Zorgt aan de hand van een statistisch model gebaseerd op daadwerkelijke 1700 gesprekken 

voor de verbeterde herkenning van de spraak.

Demonstratie De resultaten van de voorgaande stappen worden getoond in een opstelling waarbij het 

bronmateriaal wordt aangeboden aan de convertor en real-time de resultaten zichtbaar 

worden.

Spraak → Tekst → Informatie 
in de 1700 keten



En daarna?

OK?

Ja?

Nee?

TST & AI

Zelflerend



Vragen?


