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Περίληψη 
 Ο στόχος ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την εξαγωγή, το χαρακτηρισμό και την αναγνώριση πληροφοριών 

σχετικά με την ταυτότητα ενός ομιλητή. 

 Η αναγνώριση ομιλητή αναφέρεται είτε στην ταυτοποίηση είτε στην 

επιβεβαίωσή του. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη μορφή της απόφασης που 

επιστρέφει, ένα σύστημα ταυτοποίησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοιχτού 

συνόλου (open-set) ή ως κλειστού συνόλου (closed-set). Αν ένα σύστημα βασιζόμενο 

σε ένα άγνωστο δείγμα φωνής αποκρίνεται με μια ντετερμινιστικής μορφής απόφαση, 

εάν το δείγμα ανήκει σε συγκεκριμένο ή σε άγνωστο ομιλητή, το σύστημα 

χαρακτηρίζεται ως σύστημα ταυτοποίησης ανοιχτού συνόλου. Από την άλλη πλευρά, 

στην περίπτωση που το σύστημα επιστρέφει τον πιθανότερο ομιλητή, από αυτούς που 

ήδη είναι καταχωρημένοι στη βάση, από τον οποίο προέρχεται το δείγμα φωνής το 

σύστημα χαρακτηρίζεται ως σύστημα κλειστού συνόλου. 

 Η ταυτοποίηση συστήματος κλειστού συνόλου, περαιτέρω μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εξαρτημένη ή ανεξάρτητη από κείμενο, ανάλογα με το εάν το 

σύστημα γνωρίζει την εκφερόμενη φράση ή εάν αυτό είναι ικανό να αναγνωρίσει τον 

ομιλητή από οποιαδήποτε φράση που μπορεί αυτός να εκφέρει. 

 Στην εργασία αυτή εξετάζονται και υλοποιούνται αλγόριθμοι αυτόματης 

αναγνώρισης ομιλητή που βασίζονται σε κλειστού τύπου και ανεξαρτήτως κειμένου 

συστήματα ταυτοποίησης. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται αλγόριθμοι που βασίζονται 

στην ιδέα της διανυσματικής κβάντισης, τα στοχαστικά μοντέλα και τα νευρωνικά 

δίκτυα. 
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Κεφάλαιο 1ο  
Εισαγωγή 
 Η ομιλία είναι ένα σύνθετο σήμα. Στο κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε την 

προσοχή μας στη θεωρία ενός σήματος ομιλίας και συγκεκριμένα στο μηχανισμό 

παραγωγής αυτού του σήματος. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή στο πεδίο της 

αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή και περιγράφονται συνοπτικά τα κύρια σημεία της 

εργασίας. 
 

1.1 Σήμα Ομιλίας 
 Ο ήχος (sound) ορίζεται ως τα διαμήκη κύματα που διαδίδονται δια ενός 

μέσου όπως είναι το στερεό, το υγρό ή το αέριο. Ένα σήμα φωνής (voice) μπορεί να 

καθοριστεί τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Το πεδίο 

του χρόνου δίνει την ένταση, τον τόνο και το ύψος (pitch) της φωνής ενώ το πεδίο της 

συχνότητας δίνει τις φασματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σήμα φωνής 

που είναι μοναδικό σε έναν συγκεκριμένο ομιλητή [1,8,20]. Η ομιλία είναι η πράξη 

της παραγωγής του ήχου μέσω των φωνητικών χορδών. Το σήμα που φέρει 

πληροφορίες μηνυμάτων αναφέρεται επίσης ως ακουστική κυματομορφή. Οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο λεκτικό σήμα ομιλίας είναι διακριτής μορφής 

και μπορούν να αντιπροσωπευθούν μέσω μιας αλληλουχίας στοιχείων που ανήκουν 

σε ένα πεπερασμένο σύνολο συμβόλων, τα αποκαλούμενα και ως φωνήματα [1]. Το 

λεκτικό σήμα ομιλίας μπορεί να διαβιβαστεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί σε 

επεξεργασία με πολλούς τρόπους. Αυτά είναι τα τρία βασικά βήματα που 

πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνιών. 
 

1.1.1 Μηχανισμός Παραγωγής Ομιλίας 
 Στους ανθρώπους, ο εξαγόμενος αέρας από τους πνεύμονες δια μέσω των 

φωνητικών χορδών και χρησιμοποιώντας το στόμα, παράγει την ομιλία. Τα όργανα 

άρθρωσης είναι ο ουρανίσκος, η γλώσσα, τα χείλια, το στόμα και η κάτω γνάθος 

(Σχήμα 1.1): 
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Σχήμα 1.1: Μηχανισμός Παραγωγής Ανθρώπινης Ομιλίας 
 
 Η παραγωγή της ομιλίας ξεκινά με την εκπνοή αέρα από τους πνεύμονες, ο 

οποίος μέσω της τραχείας προωθείται στο υπόλοιπο φωνητικό σύστημα. Κατά την 

διάρκεια των έμφωνων ήχων υπάρχει σύζευξη και των φωνητικών χορδών, οι οποίες 

πάλλονται και δημιουργούν περιοδικότητα στο σήμα της φωνής των ήχων αυτών. Το 

κύμα του αέρα διοχετεύεται στη συνέχεια στις βασικές κοιλότητες του φωνητικού 

συστήματος, την φαρυγγική, την στοματική και την ρινική. Η τελευταία 

χρησιμοποιείται μόνο κατά τους ένρινους ήχους. Οι ήχοι διαφοροποιούνται από το 

σχήμα του φωνητικού σωλήνα και τη θέση των διάφορων οργάνων άρθρωσης [20]. 

Διαγραμματικά, τα διάφορα υποσυστήματα που απαρτίζουν τον ονομαζόμενο 

φωνητικό σωλήνα φαίνονται στο Σχήμα 1.1. 

 Το εύρος ζώνης ενός σήματος ομιλίας κυμαίνεται περίπου στα 10kHz [20]. 

Γενικά, κάτω από τα 3kHz μπορούμε να βρούμε πληροφορίες σχετικά με το 

γλωσσικό περιεχόμενο των σημάτων ομιλίας, ενώ οι υψηλότερες συχνότητες φέρνουν 

κυρίως πληροφορίες που είναι ιδιαίτερες στον εκάστοτε ομιλητή. 

 Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή του φωνητικού συστήματος που 

προαναφέραμε, το σήμα της ομιλίας, όπως αυτό του Σχήματος 1.2 μπορεί να 

θεωρηθεί σαν έξοδος ενός συστήματος κοιλοτήτων, του φωνητικού σωλήνα, το οποίο 

διεγείρεται από ένα σήμα το οποίο μπορεί είτε να είναι σχεδόν περιοδικό στους 

έμφωνους ήχους, είτε να έχει τυρβώδη (κενή) μορφή στους άφωνους ήχους. 
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Σχήμα 1.2: Μπλοκ Διάγραμμα του Συστήμαυος Μηχανισμού Παραγωγής Ομιλίας 

 
 Στο πεδίο του χρόνου, το σήμα της ομιλίας στους έμφωνους ήχους είναι 

σχεδόν περιοδικό καθώς η παλμοσειρά που διεγείρει το φωνητικό σωλήνα έχει 

περιοδική μορφή [8,20,32]. Η σχεδόν περιοδική μορφή του σήματος ομιλίας στους 

ήχους αυτούς έχει σαν αποτέλεσμα στο πεδίο της συχνότητας το σήμα περιγράφεται 

από ένα σύνολο φασματικών γραμμών. 

 
Σχήμα 1.3: Σήμα Ομιλίας Ακολουθίας αριθμών 0,2,8,5,9 στην αγγλική γλώσσα 
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1.2 Βασικές Αρχές 
 Η ανθρώπινη ομιλία μεταβιβάζει διαφορετικούς τύπους πληροφοριών. Ο 

βασικός τύπος είναι οι λέξεις, τις οποίες ο ομιλητής προσπαθεί να διαβιβάσει στον 

ακροατή. Οι άλλοι τύποι που συμπεριλαμβάνονται επίσης στην ομιλία είναι οι 

πληροφορίες για τη γλώσσα η οποία ομιλείται, τυχόν συγκινήσεις του ομιλητή, καθώς 

το γένος και η ταυτότητά του. Ο στόχος της αυτόματης αναγνώρισης ομιλητών είναι 

να εξάγει, να χαρακτηρίσει και να αναγνωρίσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με 

την ταυτότητα των ομιλητών. Η αναγνώριση ομιλητών (speaker’s recognition) 

συνήθως διαιρείται σε δύο διαφορετικούς κλάδους, στην επιβεβαίωση ομιλητή 

(speaker verification) και στην εξακρίβωση-ταυτοποίηση ομιλητή (speaker 

identification). Ο στόχος της επιβεβαίωσης ομιλητή είναι να επιβεβαιωθεί η 

ταυτότητά του προσώπου από τη φωνή του. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη 

δυαδική απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα της ταυτότητας. Στην εξακρίβωση 

ομιλητή δεν υπάρχει έλεγχος ταυτότητας και το σύστημα αποφασίζει μόνο ποιος 

ομιλητής έχει προφέρει μια φράση [1,2,32]. 

 Η ταυτοποίηση ομιλητή μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω σε δύο κλάδους. Η 

ανοικτού-συνόλου (open-set) ταυτοποίηση ομιλητή είναι μία διαδικασία κατά την 

οποία το σύστημα αναγνώρισης αποφασίζει αν το μοντέλο αναφοράς ενός άγνωστου 

ομιλητή αντιστοιχεί σε κάποιον από τους πιστοποιημένους (registered) ομιλητές και 

αν όχι αυτό δηλώνεται από το σύστημα Σε αυτήν την εργασία, διαπραγματευόμαστε 

την κλειστού-συνόλου (closed-set) ταυτοποίηση ομιλητή, η οποία είναι μία 

διαδικασία κατά την οποία αποφασίζεται ποιος από τους πιστοποιημένους ομιλητές 

είναι πιθανότερο να έχει εκφέρει την άγνωστη φράση. Ανάλογα με τον αλγόριθμο 

που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση, το πρόβλημα της αναγνώρισης του 

ομιλητή μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε μεθόδους ταυτοποίησης ανεξάρτητες και 

εξαρτημένες από κείμενο. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το σύστημα 

αναγνωρίζει τη φράση από τον ομιλητή που την προφέρει ανεξάρτητα από τις 

φράσεις που αυτός θα προφέρει εφόσον το σύστημα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 

του εκάστοτε ομιλητή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα αναγνωρίζει τον 

ομιλητή από συγκεκριμένη φράση που καλείται να προφέρει ο ομιλητής, όπως 

passwords, card numbers, PIN codes, κλπ. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη 

μέθοδο ταυτοποίησης ανεξαρτήτου κειμένου. Η ταξινόμηση που περιγράψαμε, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4. 
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Σχήμα 1.4: Ταξινόμηση ταυτοποίησης ομιλητή 

 
 Στο πιο υψηλό επίπεδο, όλα τα συστήματα αναγνώρισης ομιλητών 

περιλαμβάνουν δύο βασικά τμήματα (όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.5): την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (feature extraction) και την αντιστοίχιση 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (feature matching). Η εξαγωγή χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων είναι μία διαδικασία κατά την οποία εξάγεται ένα μικρό ποσοστό της 

πληροφορίας από το σήμα ομιλίας που μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για να 

αναπαραστήσει ικανοποιητικά κάθε ομιλητή. Η αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων περιλαμβάνει την διαδικασία αναγνώρισης ενός άγνωστου ομιλητή με 

τη σύγκριση των αποσπασματικών (φωνητικών) χαρακτηριστικών γνωρισμάτων με 

αυτά του συνόλου των γνωστών ομιλητών. 

 
 

α) Ταυτοποίηση Ομιλητή (Speaker Identification) 
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β) Επιβεβαίωση Ομιλητή (Speaker Verification) 

 
Σχήμα 1.5: Βασικές Δομές Συστημάτων Αναγνώρισης Ομιλητή 

 
 Η διαδικασία της ταυτοποίησης ομιλητή διαιρείται σε δύο φάσεις. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης φάσης, η οποία είναι γνωστή ως φάση εγγραφής ομιλητών 

(speaker enrollment) ή φάση εκπαίδευσης (training phase), κάθε ομιλητής παρέχει 

έναν αριθμό λεκτικών δειγμάτων τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για να 

εκπαιδεύσουν το μοντέλο αναφοράς του συγκεκριμένου ομιλητή. Η συλλογή από τα 

εγγεγραμμένα μοντέλα αναφοράς καλούνται επίσης και ως βάση δεδομένων 

ομιλητών. Στη δεύτερη φάση, γνωστή ως φάση ταυτοποίησης (identification phase) ή 

φάση λειτουργίας ή ελέγχου (operation / testing phase), ένα λεκτικό δείγμα φωνής 

από έναν άγνωστο ομιλητή, συγκρίνεται με τη βάση δεδομένων των ομιλητών και 

αντιστοιχίζεται σε ένα από τα υπάρχοντα μοντέλα ομιλητή εάν φυσικά ο ομιλητής 

είναι εγγεγραμένος. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η αναγνώρισή του. Και οι 

δύο προαναφερθέντες φάσεις περιλαμβάνουν το ίδιο πρώτο βήμα, την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών (feature extraction), κατά την οποία εξάγεται περιορισμένη 

πληροφορία από το σήμα ομιλίας, η οποία όμως είναι ικανή για να αναπαραστήσει τα 

βασικά χαρακτηριστικά κάθε ομιλητή [1]. Στη συνέχεια  κατά τη φάση της εγγραφής, 

η πληροφορία αυτή κωδικοποιείται κατάλληλα και αποθηκεύεται στη συνέχεια στη 

βάση δεδομένων. Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6. 

 
Σχήμα 1.6: Φάση Εγγραφής 
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Κατά τη φάση ελέγχου, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συγκρίνονται μεταξύ των 

μοντέλων αναφοράς των ομιλητών που ήδη είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων 

των ομιλητών. Από τις συγκρίσεις αυτές, λαμβάνεται η τελική απόφαση για την 

ταυτότητα του ομιλητή. Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.7. 

 
Σχήμα 1.7: Φάση Ελέγχου 

 
 Αν και οι παραπάνω φάσεις με μια πρώτη ματιά φαίνονται να μην 

σχετίζονται, οι φάσεις αυτές είναι στενά συνδεδεμένες. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος 

ταυτοποίησης εξαρτάται άμεσα  από τον αλγόριθμο μοντελοποίησης που 

χρησιμοποιείται κατά τη φάση εγγραφής. 

 Η αναγνώριση ομιλητών είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα και αποτελεί 

ακόμα και στις μέρες μας ένα ανοιχτό ερευνητικό πεδίο. Η λειτουργία των 

αυτόματων συστημάτων αναγνώρισης ομιλητών βασίζεται στην ιδέα ότι το σήμα 

ομιλίας ενός ομιλητή εκθέτει τα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι μοναδικά και 

διακριτά για κάθε ομιλητή. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει πάντοτε, λόγω της 

μεταβλητότητας και της τυχαιότητας των σημάτων ομιλίας εισόδου του συστήματος. 

Σήματα ομιλίας που προέρχονται από τον ίδιο ομιλητή κατά τις φάσεις εκπαίδευσης 

και κανονικής λειτουργίας του συστήματος, μπορούν να διαφέρουν σημαντικά κατά 

τη φάση ελέγχου αφού η φωνή ενός ομιλητή μπορεί να αλλάξει με το χρόνο, την 

κατάσταση της υγείας  του (π.χ. αν ο ομιλητής είναι κρυωμένος), το ρυθμό ομιλίας, 

τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται αυτός κλπ. Επίσης, παράγοντες πέρα 

της μεταβλητότητας των σημάτων ομιλίας, όπως ο διαφορετικός εξοπλισμός (π.χ. οι 

ομιλητές μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά μικρόφωνα), το περιβάλλον 

ηχογράφησης, όπως και η ύπαρξη ακουστικού θορύβου, μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά την απόδοση ενός συστήματος αναγνώρισης ομιλητή. 
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1.3 Εφαρμογές 
 Μια βασική χρήση των εφαρμογών που βασίζονται στην αυτόματη 

αναγνώριση ομιλητή προκύπτει από την ενσωμάτωσή τους σε διάφορα είδη 

συστημάτων ασφάλειας. Η ανθρώπινη φωνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλειδί 

σε οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να χαθεί ή 

να ξεχαστεί. Άλλη μια σημαντική ιδιότητα της ομιλίας είναι ότι μπορεί να 

διαβιβαστεί για παράδειγμα μέσω ενός τηλεφωνικού καναλιού. Αυτό παρέχει στο 

σύστημα τη δυνατότητα να προσδιορίσει αυτόματα τους ομιλητές και να παρέχει 

πρόσβαση στα αντικείμενα ασφάλειας δια του τηλεφώνου. Σήμερα, αυτή η εφαρμογή 

αρχίζει να χρησιμοποιείται για τις αγορές μέσω τηλεφωνικών πιστωτικών καρτών 

αλλά και τις τραπεζικές συναλλαγές. Η ανθρώπινη φωνή μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση κάποιου προσώπου κατά την πρόσβασή του σε 

οποιαδήποτε εγκατάσταση ασφαλείας με την αποθήκευση του μοντέλου του κάθε 

ομιλητή σε ένα μικρό τσιπ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ετικέτα 

πρόσβασηε, αντί ενός κώδικα ασφαλείας. 

 Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα παραδείγματα αφορούν εφαρμογές 

πραγματικού χρόνου. Οποιοδήποτε σύστημα ταυτοποίησης ομιλητή, για να είναι 

χρήσιμο στην πράξη θα πρέπει ο χρόνος που απαιτείται για την ταυτοποίηση να είναι 

ο ελάχιστος δυνατός. 
 

1.4 Στόχοι της  Εργασίας 
 Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, εστιάζουμε την προσοχή μας σε τεχνικές 

εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των σημάτων ομιλίας, σε τεχνικές 

μοντελοποίησης του ομιλητή καθώς και σε τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται η 

ταυτοποίησή τους.  Συγκεκριμένα, σκοπός της εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι η 

μετατροπή της ανθρώπινης φωνητικής κυματομορφής σε κάποιο παραμετρικό τύπο 

αναπαράστασης με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό πληροφορίας για περαιτέρω 

ανάλυση και επεξεργασία (signal processing front end). 

 Από τη φύση τους, τα στατιστικά χαρακτηριστικά των σημάτων ομιλίας 

μεταβάλλονται χρονικά με αργό τρόπο (χαρακτηρίζονται και ως σχεδόν στάσιμα – 

quasi-stationary σήματα). Πράγματι είναι γνωστό ότι άν εξετάσουμε ένα σήμα 

ομιλίας σε μια μικρή περίοδο του χρόνου (20 – 30 ms) για συχνότητα δειγματοληψίας 

8KHz, τότε τα στατιστικά χαρακτηριστικά του ακουστικού σήματος ομιλίας είναι 
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περίπου σταθερά. Συνεπώς, ένας αποδοτικός τρόπος αναπαράστασης ενός σήματος 

ομιλίας μπορεί να προκύψει από την φασματική ανάλυση βραχέως χρόνου (short – 

time spectral analysis) του σήματος [1,8,17,32,36]. 

 Για την παραμετρική αναπαράσταση των σήματων ομιλίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πολλές τεχνικές κωδικοποίησης με τις περισσότερο 

χαρακτηριστικές αυτές των:  

• συντελεστών που βασίζονται στην κωδικοποίηση γραμμικής πρόβλεψης 

(Linear Prediction Coding – LPC),  

• συντελεστών Cepstrum του Mel (Mel – Frequency Cepstrum Coefficients – 

MFCC) . 

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι συντελεστές του Μel [8,14]. Οι 

συντελεστές Cepstrum του MEL, αποτελούν τις πιο γνωστές παραμέτρους που 

χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των σημάτων ομιλίας. Όπως θα δούμε 

αναλυτικά στη συνέχεια, βασίζονται στο φασματικό περιεχόμενο του σήματος 

ομιλίας, αλλά όπως αυτό αναγνωρίζεται από την ανθρώπινη ακοή. Οι πληροφορίες 

που μεταφέρονται στις χαμηλές συχνότητες του φωνητικού σήματος είναι 

σημαντικότερες στην ανθρώπινη ακοή από τις πληροφορίες που μεταφέρονται στις 

υψηλές συχνότητες. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές Cepstrum του Mel εξάγονται 

εφαρμόζοντας τριγωνικά φίλτρα των οποίων οι κεντρικές συχνότητες ισαπέχουν στις 

χαμηλές συχνότητες ενώ οι αποστάσεις των κεντρικών συχνοτήτων των φίλτρων στις 

υψηλότερες συχνότητες ακολουθούν τον λογαριθμικό κανόνα.  

Συγκεκριμένα, η συχνοτική κλίμακα του Mel, ορίζει γραμμικές αποστάσεις κάτω από 

την συχνότητα του 1kHz και λογαριθμικές πάνω από αυτή. Η εξαγωγή των 

συντελεστών Cepstrum του Mel βασίζεται στο σύστημα του οποίου το σχηματικό 

διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 

Σχήμα 1.8: Σύστημα εξαγωγής συντελεστών Cepstrum του Mel 
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 Εφόσον εξαχθούν οι συντελεστές από το σήμα ομιλίας, το επόμενο βήμα που 

διενεργείται είναι η ταξινόμηση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια, την 

αντιστοίχηση των χαρακτηριστικών και την μοντελοποίηση του ομιλητή. Η 

μοντελοποίηση διενεργείται κατά τη φάση εγγραφής των ομιλητών στο σύστημα 

αναγνώρισης, δημιουργώντας ένα μοντέλο αναφοράς για κάθε ομιλητή. Το μοντέλο 

αυτό βασίζεται στα εξαγόμενα χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας. Η αντιστοίχηση 

των χαρακτηριστικών βασίζεται στον υπολογισμό ενός βαθμού αντιστοίχησης 

(matching score), που είναι μία ποσότητα ομοιότητας των εξαγόμενων συντελεστών 

ενός άγνωστου ομιλητή με αυτούς των εγγεγραμένων στο σύστημα ομιλητών 

[1,2,6,8,32,36]. 

 Οι τεχνικές μοντελοποίησης και αντιστοίχησης των χαρακτηριστικών που 

χρησιμοποιούνται σε συστήματα αναγνώρισης ομιλητή βασίζονται : 
 

α) στην διανυσματική κβάντιση (Vector Quantization), 

            β) τα στοχαστικά μοντέλα, με κύριο εκπρόσωπο τα μοντέλαΓκαουσιανών 

μιγμάτων (Gaussian Mixture Models), 

γ) τα Νευρωνικά Δίκτυα (NNs) και 

δ) τα Support Vector Machines. 
 
 Τεχνικές που ανήκουν στις κατηγορίες α), β), γ) θα αναλυθούν στην συνέχεια. 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) αποτελούν μία 

σύγχρονη αποτελεσματική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων 

κατηγοριοποίησης. Βασίζονται στην ιδέα ότι, με κατάλληλες διαφοροποιήσεις και 

επεκτάσεις της βασικής μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης σε δύο κλάσεις, μπορούν να 

επιλυθούν προβλήματα περισσοτέρων κλάσεων. Ουσιαστικά, οι μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης είναι μία μέθοδος μηχανικής μάθησης για δυαδικά 

προβλήματα ταξινόμησης. Έχοντας ένα σύνολο εκπαίδευσης, προβάλλονται τα 

σημεία αυτού του συνόλου σε έναν χώρο περισσοτέρων διαστάσεων και οι SVMs 

βρίσκουν το υπέρ-επίπεδο το οποίο διαχωρίζει βέλτιστα τα σημεία των δύο τάξεων. 

Τα άγνωστα σημεία που εισέρχονται στο εκάστοτε σύστημα ταξινομούνται σύμφωνα 

με την πλευρά του υπέρ-επιπέδου στην οποία βρίσκονται. Τα διανύσματα τα οποία 

ορίζουν το υπέρ-επίπεδο το οποίο χωρίζει τις δύο τάξεις ονομάζονται διανύσματα 

υποστήριξης (support vectors). Τα SVMs βασίζονται σε μία μεθοδολογία που 

προέρχεται από την ανάλυση της στατιστικής θεωρίας μάθησης (statistical learning 

theory) που θεμελιώθηκε από τους Vapnik και Chervonenkis [11,34]. 
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Κεφάλαιο 2ο  
Εξαγωγή Χαρακτηριστικών από Σήματα Ομιλίας 
 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την 

εξαγωγή των χαρακτηριστικών από ένα δείγμα σήματος ομιλίας. 
 

2.1 Εισαγωγή 
 Όπως  ήδη αναφέραμε το σήμα ομιλίας περιέχει διαφόρων ειδών πληροφορίες 

σχετιζόμενες με τον ομιλητή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις αναφερόμενες 

«υψηλού επιπέδου» πληροφορίες όπως είναι η διάλεκτος, το λεξιλόγιο, το ύφος της 

ομιλίας, η συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή κ.α., καθώς και τις «χαμηλού 

επιπέδου» ιδιότητες του σήματος ομιλίας όπως το ύψος (θεμελιώδης συχνότητα των 

φωνητικών χορδών), η ένταση και το φασματικό περιεχόμενο του σήματος [1]. 

 Για το πρόβλημα της αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή, είναι χρήσιμο να 

σκεφτούμε το σήμα ομιλίας ως μία ακολουθία χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

(features) που χαρακτηρίζουν τόσο τον ομιλητή όσο και την ομιλία του και με αυτήν 

την έννοια το πιο σημαντικό βήμα στη διαδικασία αναγνώρισης είναι να εξαχθεί 

εκείνη η πληροφορία από το σήμα ομιλίας η οποία θα εξασφαλίσει την 

αποτελεσματική μοντελοποίηση του ομιλητή. Αν και το πλήθος των πληροφοριών 

που ενυπάρχουν σε ένα σήμα ομιλίας είναι αρκετά μεγάλο, τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας αλλάζουν σχετικά αργά με το χρόνο. Ως εκ 

τούτου, η εξαγωγή της ακολουθίας των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (feature 

extraction) είναι μια διαδικασία κατά την οποία εξάγεται περιορισμένη μεν 

πληροφορία από το σήμα ομιλίας, η οποία όμως είναι ικανή να αναπαραστήσει 

μονοσήμαντα κάθε ομιλητή [1]. 

 Σύμφωνα με τα όσα ελέχθησαν παραπάνω, μπορούμε να καθορίσουμε τις 

απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της επιλογής των 

κατάλληλων χαρακτηριστικών από ένα φωνητικό σήμα. Συγκεκριμένα, τα 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται: 

• η διάκριση μεταξύ των ομιλητών, 

• να μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν, 

• να εμφανίζονται συχνά στα σήματα ομιλίας, 

• να μην μπορούν εύκολα να μιμηθούν. 
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Φυσικά, όπως συχνά συμβαίνει, σχεδόν ποτέ δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όλα 

αυτά τα κριτήρια ταυτόχρονα και πάντα αναγκαζόμαστε σε συμβιβασμούς. 

 Ένας αποδοτικός τρόπος αναπαράστασης του φωνητικού σήματος είναι αυτός 

που βασίζεται στα φασματικά χαρακτηριστικά του (spectral features). Υπάρχουν δύο 

βασικοί λόγοι που συνηγορούν σ’ αυτό. Πρώτον, το φωνητικό σήμα μπορεί να 

μοντελοποιηθεί από την υπέρθεση ημιτονοειδών κυμάτων με αργά μεταβαλλόμενα 

πλάτη και φάσεις [1]. Δεύτερον, τα κρίσιμα χαρακτηριστικά για την αντίληψη της 

ομιλίας από το ανθρώπινο αυτί περιλαμβάνουν κυρίως την πληροφορία του πλάτους. 

 Στην συνέχεια μελετάμε μεθόδους ανάλυσης των σημάτων ομιλίας και 

εστιάζουμε την προσοχή μας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση χρονικά 

μεταβαλλόμενων σημάτων.  
 

2.2 Ανάλυση Βραχέως Χρόνου 
 Από τη φύση του, το σήμα φωνής μεταβάλλεται χρονικά με αργό τρόπο και 

για αυτό χαρακτηρίζεται κατά τμήματα ως ένα σχεδόν στάσιμο σήμα. Για παράδειγμα 

είναι γνωστό ότι τα στατιστικά χαρακτηριστικά ενός σήματος ομιλίας που έχει 

δειγματοληπτηθεί στα 8KHz μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της τάξεως των 20 

– 30 ms διατηρούνται σχεδόν σταθερά. Επομένως, ένας από τους αποδοτικότερους 

τρόπους αναπαράστασης των σημάτων ομιλίας προκύπτει από την ανάλυση βραχέως 

χρόνου (short – term analysis) [1,8,17,32,36]. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, ένα 

προκαθορισμένου μήκους παράθυρο (συνήθως 20 – 30 ms) κινείται κατά μήκος του 

σήματος με μια επικάλυψη (συνήθως 30 – 50%) μεταξύ διαδοχικών πλαισίων. Η 

επικάλυψη είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια πληροφορίας. 

Τα τμήματα του σήματος που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο ονομάζονται πλαίσια 

(frames) [36]. Απαραίτητη είναι η εφαρμογή ενός παραθύρου (window function) σε 

κάθε πλαίσιο, προκειμένου να αποτραπούν απότομες εναλλαγές ή και ασυνέχειες του 

σήματος στα άκρα κάθε πλαισίου. Η διαδικασία της διαίρεσης του σήματος σε 

διαστήματα είναι γνωστή ως πλαισίωση (framing) ένω η εφαρμογή του παραθύρου 

επίλογής μας, ως παραθύρωση (windowing). Το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

εξάγονται από ένα πλαίσιο αναφέρεται ως διάνυσμα χαρακτηριστικών (feature 

vector). Η διαδικασία της ανάλυσης βραχέως χρόνου παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1 

[1]: 

 



21 
 

 

Σχήμα 2.1: Ανάλυση Βραχέως Χρόνου (Short-Term Analysis) 
 
 Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα πλαίσια της εργασίας 

αυτής εστιάζουμε την προσοχή μας  στην εξαγωγή των συντελεστών Cepstrum του 

ΜEL. Το σύστημα εξαγωγής αυτών των χαρακτηριστικών παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.2 [8,17,21,36] και κάθε υποσύστημά του θα αναλυθεί λεπτομερώς στις 

παραγράφους που ακολουθούν. 

 

Σχήμα 2.2: Σύστημα εξαγωγής των συντελεστών MFCC 

 

2.3 Πλαισίωση και Παραθύρωση  
 Κάθε σήμα ομιλίας κατά το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του υφίσταται δύο 

βασικές διεργασίες, την πλαισίωση  και την παραθύρωση [1,17,36]. 
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 Κατά την διαδικασία της πλαισίωσης, η συνεχής ροή δειγμάτων του σήματος 

διαιρείται σε πλαίσια των Ν δειγμάτων, με δύο διαδοχικά πλαίσια να απέχουν μεταξύ 

τους κατά L δείγματα. Συνεπώς, τρία διαδοχικά πλαίσια απέχουν μεταξύ τους κατά 

2L δείγματα, με L ≤ N.  Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα σύστημα που δειγματοληπτεί 

ένα σήμα ομιλίας με συχνότητα δειγματοληψίας 8kHz, τυπικές τιμές του L και του N 

είναι 80 και 160 δείγματα αντίστοιχα. Εφόσον η περίοδος δειγματοληψίας είναι Ts = 

1/fs = 0.125ms, το σήμα διαιρείται σε πλαίσια διάρκειας ΝΤs = 20ms, τα οποία 

απέχουν μεταξύ τους κατά LΤs = 10ms. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλαίσιο εξάγεται κάθε 

10ms και ότι στα πλαίσια υπάρχει μία επικάλυψη της τάξεως του 50%. Αν ορίσουμε 

ως xi το i-στο πλαίσιο του σήματος s(n) και Ι ως ο απαιτούμενος αριθμός πλαισίων, 

τότε η διαδικασία της πλαισίωσης θα περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση: 

( )nLisnxi +=)( , n = 0,1,….,N-1 και i = 0,1,….,I-1,                         (2.1) 

και ο Ι αριθμός των πλαισίων που θα προκύψουν από ένα σήμα συνολικής διάρκειας 

Τ δειγμάτων θα είναι: 

⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢ +

−
= 1

L
NTI .                                                        (2.2) 

Μετά την πλαισίωση του σήματος ακολουθεί η διαδικασία της παραθύρωσης, η 

εφαρμογή δηλαδή σε κάθε πλαίσιο του σήματος ενός παραθύρου για το σκοπό που 

αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Η παραθύρωση ουσιαστικά συνίσταται 

στον πολλαπλασιασμό κάθε πλαισίου του σήματος με το παράθυρο w(n), 

πολλαπλασιασμός ο οποίος παράγει από το i-στο πλαίσιο ένα σύνολο δειγμάτων yi (n) 

διαμορφωμένα σύμφωνα με τη μορφή του παραθύρου. Είναι προφανές ότι για το 

παραθυρωμένο πλαίσιο yi(n) θα ισχύει: 

( ) ( ) ( )nwnxny ii ⋅= , 0≤ n ≤N-1.                                    (2.3) 

Είανι γνωστό ότι η επιλογή του μήκους Ν του πλαισίου (και κατά συνέπεια και του 

μήκους του παραθύρου) είναι κρίσιμη. Συγκεκριμένα, επιλογή μικρών τιμών του Ν 

(δηλαδή μικρής διάρκειας παράθυρα) αν και εξασφαλίζουν υψηλή χρονική ανάλυση, 

οδηγούν σε χαμηλή συχνοτική ανάλυση δεδομένου ότι ένα παράθυρο με 

χαρακτηριστικά χαμηλοπερατού φίλτρου καταλαμβάνει μεγάλο εύρο ζώνης. Από την 

άλλη μεριά, επιλέγοντας μεγάλες τιμές του Ν (παράθυρα μεγάλου μήκους) έχουμε 

ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή υψηλή συχνοτική ανάλυση και χαμηλή 

χρονική.  
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 Αν και το απλούστερο παράθυρο είναι το ορθογώνιοπου ορίζεται από την 

σχέση: 

( ) 1=nw , 0≤ n ≤N-1.                                              (2.4) 

Το παράθυρο το οποίο χρησιμοποιείται πιο συχνά στην πράξη σην διαδικασία της 

παραθύρωσης είναι αυτό του Hamming [Picone, 1993], το οποίο ορίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

1
2cos46.054.0
N

nnw π
, 0≤ n ≤N-1.                          (2.5) 

 Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται το παράθυρο Hamming και το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του πάνω σε ένα πλαίσιο σήματος [36]. 

 

Σχήμα 2.3: (a) Παράθυρο Hamming διάρκειας 20ms, (b) Αποτέλεσμα εφαρμογής του 
παραθύρου σε πλαίσιο σήματος 
 

2.4 Φασματόγραμμα 
 Το επόμενο βήμα για την εξαγωγή των επιθυμητών συντελεστών 

περιλαμβάνει την εφαρμογή του βραχέως και Διακριτού χρόνου Μετασχηματισμού 

Fourier (short – time Fourier Transform), ο οποίος και ορίζεται ως ακολούθως: 

( ) ( ) ( )∑
∞

−∞=

− −=
m

jmj
n mnwemxeS ωω .                              (2.6) 

Αν θεωρήσουμε το ω σταθερό, το Sn(ejω) είναι συνάρτηση του δείκτη n και 

περιγράφει το πλάτος και τη φάση του x(n) μέσα σε ένα εύρος ζώνης ισοδύναμο με 

αυτό του παραθύρου που χρησιμοποιείται αλλά κεντραρισμένο στην σταθερή 

συχνότητα ω. Επαναλαμβάνοντας τον υπολογισμό του Sn(ejω) για διαφορετική 
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συχνότητα ω εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

μια δισδιάστατη αναπαράσταση του σήματος εισόδου, η οποία αποτελεί μια χρονο-

συχνοτική αναπαράσταση του σήματος. Η απεικόνιση του μέτρου του παραπάνω 

μετασχηματισμού είναι γνωστή ως φασματόγραμμα (spectogram) και απεικονίζει την 

κατανομή της ενέργειας κάθε πλαισίου του σήματος συναρτήση της συχνότητας 

[1,17,36]. 

Για υπολογιστικούς λόγους αντί του STDTFT, χρησιμοποιούμε τον STDFT (έτσι 

ώστε η συχνότητα ω να λαμβάνει μόνο Ν διακριτές τιμές) ο οποίος ορίζεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

( ) ( ) ( )∑
−

=

−
−=

1

0

2N

m

N
kmj

n mnwemxkS
π

 .                             (2.7) 

Κάθε πλαίσιο που αποτελείται από τα δείγματα x(m) ολισθαίνει κατά n χρονικές 

στιγμές, ώστε να ευθυγραμμιστεί για να ξεκινήσει στο σημείο m=0, επιτρέποντας 

έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα απλό N – δειγμάτων παράθυρο w(m) να αντικαταστήσει 

το w(n-m). 

 Ο αλγόριθμος FFT, ο οποίος και χρησιμοποιείται στην πράξη, είναι ένας 

αποδοτικός αλγόριθμος για την υλοποίηση του DFT. Ο FFT δέχεται ένα πλαίσιο Ν 

δειγμάτων και το μεταφέρει από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας, 

προκειμένου να γίνει η φασματική ανάλυση βραχέως χρόνου. Το φάσμα του σήματος 

υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον FFT σε κάθε πλαίσιο και στη συνέχεια λαμβάνοντας 

το τετράγωνο του μέτρου των συντελεστών του. Το Σχήμα 2.4 περιγράφει την 

διαδικασία υπολογισμού του φάσματος κάθε πλαισίου που εξήχθηκε από την 

προηγούμενη διαδικασία παραθύρωσης [17,21]. 

 

Σχήμα 2.4: Σχηματικό Διάγραμμα υπολογισμού του φάσματος πλαισίου 
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2.5 Εξαγωγή Φάσματος MEL (MEL – Spectrum) 
 Στο βήμα αυτό της επεξεργασίας εξάγεται το φάσμα MEL. Το φάσμα του 

MEL υπολογίζεται με την διαβίβαση του φάσματος του σήματος όμιλίας, όπως 

εξήχθηκε από το προηγούμενο βήμα της επεξεργασίας, μέσω μιας διάταξης 

ζωνοδιαβατών φίλτρων, γνωστής και ως Τράπεζας φίλτρων του MEL (MEL – 

Filterbank). Η απόκριση συχνότητας των φίλτρων έχει τριγωνική μορφή [36]. Το 

φάσμα του σήματος εξόδου κάθε φίλτρου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το 

φάσμα ενός φίλτρου, από αυτά της τράπεζας φίλτρων, με το φάσμα του σήματος 

εισόδου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει απλές μαθηματικές πράξεις μητρώων και 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.5 [17,21]: 

 

 
 

Σχήμα 2.5: Σχηματικό Διάγραμμα υπολογισμού του φάσματος του MEL 
 

2.5.1 Συχνοτική Κλίμακα MEL (MEL – Scale) 
 Η κλίμακα του MEL προτάθηκε αρχικά το 1937 από τους Stevens, Volkman 

και Newman [18]. Ψυχοακουστικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ανθρώπινη αντίληψη 

για τις συχνότητες ενός σήματος ομιλίας δεν ακολουθεί την γραμμική κλίμακα. 

Σύμφωνα με τις εργασίες αυτές, το ανθρώπινο αυτί τείνει να αντιληφθεί τις 

συχνότητες κάτω του 1kHz με γραμμικό τρόπο ενώ τις συχνότητες πάνω του 1kHz με 

μη γραμμικό τρόπο. Για κάθε φωνητικό τόνο με πραγματική συχνότητα μετρούμενη 

σε Hz, υπάρχει ένα υποκειμενικός τόνος στην κλίμακα MEL. Έτσι λοιπόν, η κλίμακα 

MEL είναι γραμμική μέχρι τα 1000Hz και λογαριθμική στις υψηλότερες συχνότητες. 

Ως σημείο αναφοράς, ο τόνος του 1kHz ορίζεται ως 1000 MELS [1,8,14,17]. Η 

παρακάτω σχέση χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογίσουμε σε MELS μια 

συχνότητα που δίνεται σε Hz: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅==

700
1log2595)( 10

ffBfmel ,                                 (2.8) 

όπου fmel είναι η συχνότητα f σε κλίμακα MEL. Ο μετασχηματισμός των πραγματικών 

συχνοτήτων στην κλίμακα ΜΕL παρουσιάζεται στα Σχήματα 2.6 και 2.7. 



26 
 

Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 2.6 αναπαριστάται σε γραμμική κλίμακα ενώ στο Σχήμα 

2.7 αναπαριστάται σε λογαριθμική κλίμακα [17]. 

 

 
Σχήμα 2.6: Η κλίμακα MEL κατά τη γραμμική κλίμακα (0-4 kHz) 

 
 

 
Σχήμα 2.7: Η κλίμακα MEL κατά τη λογαριθμική κλίμακα (0-10 kHz) 

 

2.5.2 Τράπεζα Φίλτρων MEL 
 Η διάταξη ή «τράπεζα» των φίλτρων MEL όπως αποκαλείται, έχει σχεδιαστεί 

προκειμένου να προσομοιώσει τα ζωνοδιαβατά φίλτρα που λαμβάνουν μέρος στην 

επεξεργασία του σήματος ομιλίας [21]. Η διάταξη φίλτρων μοντελοποιείται με τη 

δημιουργία του απαραίτητου αριθμού τριγωνικών ζωνοδιαβατών φίλτρων, στην 

οποία υπάρχει και 50% επικάλυψη. Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται μία τράπεζα 

φίλτρων MEL αποτελούμενη από 20 φίλτρα και η οποία χρησιμοποιείται στην πράξη 

[36]. Για να ορίσουμε την τράπεζα φίλτρων θα πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό των 

φίλτρων που λαμβάνουν μέρος καθώς και την χαμηλότερη και την υψηλότερη 
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συχνότητα που αυτά θα καταλαμβάνουν. Η χαμηλότερη συχνότητα της τράπεζας 

φίλτρων είναι τα fL=120Ηz (κάτω από αυτή τη συχνότητα δεν υπάρχει πληροφορία 

στο σήμα ομιλίας) και η υψηλότερη τα fH=Fs/2Ηz. Ενώ η κεντρική συχνότητα f[m] 

(με m=1,..,Μ) κάθε φίλτρου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στην κλίμακα MEL και 

δίνεται από την ακόλουθη  σχέση: 

[ ] ( ) ( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

1
1

M
fBfBmfBB

f
Nmf LH

L
s

,                                  (2.9) 

όπου fs η συχνότητα δειγματοληψίας (σε Hz), M το επιθυμητό πλήθος των φίλτρων,  

Ν το μέγεθος του FFT που χρησιμοποιούμε και Β-1(f), η αντίστροφη συνάρτηση της 

B(f) που ορίζεται στη Σχέση (2.8) και η οποία ορίζεται από τη σχέση: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅=− 12595exp7001 mel

mel
ffB ,                                  (2.10) 

 

 

Σχήμα 2.8: Απόκριση Συχνότητας Τράπεζας φίλτρων MEL 
 
 
Υποθέτοντας ότι επιθυμούμε μία τράπεζα φίλτρων μεγέθους Μ = 20, η απόκριση 

συχνότητας του m-οστού (m = 1,2,….,M) τριγωνικής μορφής φίλτρου δίνεται από τη 

σχέση: 
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.  (2.11)
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Η μορφή των παραπάνω φίλτρων μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το μέσο φάσμα 

γύρω από την κεντρική συχνότητά τους σταθμίζοντάς το ταυτόχρονα με τον τρόπο 

που το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές συχνοτικές ζώνες [36]. 

Εναλλακτικά, μπορούμε  να ορίσουμε την ακόλουθη τράπεζα φίλτρων: 

[ ]

[ ]

[ ]( )
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]

[ ]( )
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]

[ ]⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧
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−+
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−−

−−

−<

=

1,0

1,
1

1

1,
1

1

1,0

''

mff

mffmf
mfmf
fmf

mffmf
mfmf

mff

mff

fH m , (2.12) 

Είναι εύκολο να δείξουμε χρησιμοποιώντας τον ορισμό αυτών των φίλτρων ότι για 

κάθε συχνότητα ικανοποιούν την ακόλουθη σχέση [ ]∑
=

=
M

m
m fH

1

" 1. Στο Σχήμα 2.9 

αναπαριστάται η μορφή των αποκρίσεων συχνότητας της τράπεζας φίλτρων MEL 

που ορίζεται στη Σχέση (2.12). 



29 
 

 

Σχήμα 2.9: Απόκριση Συχνότητας Τράπεζας φίλτρων MEL 
 

2.5.3 Φάσμα του MEL 
 Το επόμενο βήμα της επεξεργασίας είναι να υπολογιστεί η ενέργεια της 

εξόδου κάθε φίλτρου της τράπεζας. Δοθέντος του σήματος εισόδου, μπορούμε να 

υπολογίσουμε τον DFT Ν σημείων από την ακόλουθη σχέση: 

[ ] [ ] ( )∑
−

=

−⋅=
1

0
/2exp

N

n
NnkjnxkX π , 0≤ k <Ν,                         (2.13) 

όπως ακριβώς αναφέραμε και στην Παράγραφο 2.4. Έχοντας υπολογίζει το φάσμα 

του σήματος και γνωρίζοντας την απόκριση συχνότητας των τριγωνικών φίλτρων από 

την Σχέση (2.12), μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια της εξόδου κάθε φίλτρου 

ως ακολουθώς: 

[ ] [ ] [ ]∑
−

=

=
1

0

2
N

k
m kHkXmS , 0< m ≤M.                            (2.14) 

Η διαδικασία αυτή υπολογισμού του φάσματος MEL (MEL Spectrum) αναφέρεται 

και ως Τύλιγμα Συχνότητας MEL (MEL – Frequency Wrapping) [1,17,36]. 

 

2.6 Υπολογισμός των Συντελεστών MFCC  
 Η διαδικασία υπολογισμού των συντελεστών MFCC αποτελεί το τελευταίο 

στάδιο της εξαγωγής των χαρακτηριστικών του σήματος ομιλίας. Συγκεκριμένα, το 

φάσμα MEL μεατσχηματίζεται με ένα μη γραμμικό τρόπο και στη συνέχεια 



30 
 

υπολογίζονται οι τιμές των συντελεστών του Cepstrum (αναγραμματισμός του 

Spectrum) με εφαρμογή του αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier [21]. 

Με άλλα λόγια η ακολουθία των συντελεστών Cepstrum (cs(n)) δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά οι τιμές του αντίστροφου FFT του λογαρίθμου του φάσματος MEL του σήματος 

εισόδου και ορίζεται από τη σχέση [1]: 

( ) ( )( )( )nsfftifftncs log= ,                                       (2.15) 

Στο Σχήμα 2.10 φαίνεται σε μορφή σχηματικού διαγράμματος ο παραπάνω 

υπολογισμός. 

 
Σχήμα 2.10: Σχηματικό Διάγραμμα υπολογισμού των Συντελεστών MFCC 

 

όπου s(n) είναι το σήμα που λαμβάνεται από τη συνέλιξη ενός σήματος διέγερσης 

p(n), περίπου μια περιοδική ακολουθία κρουστικών παλμών, το οποίο και 

μεταβάλλεται γρήγορα, και ενός σήματος h(n), που αντιπροσωπεύει την κρουστική 

απόκριση ενός γραμμικού φίλτρου. Ειδικότερα, το h(n), το οποίο και μεταβάλλεται 

αργά, είναι η κρουστική απόκριση του μηχανισμού παραγωγής της ανθρώπινης 

ομιλίας, το οποίο και αναπαριστάται και ως γραμμικό φίλτρο [1,8,17]. Δηλαδή το s(n) 

ως συνέλιξη των δύο προηγούμενων σημάτων δίνεται: 

( ) ( ) ( )npnhns ⊗= ,                                           (2.16) 
 
 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εξήγηση του αλγορίθμου 

[1,16,17,21,36]. Εφαρμόζοντας DTFT και στα δύο μέλη της Σχέσης (2.16), το σήμα 

s(n) μεταβαίνοντας στο πεδίο της συχνότητας, η συνέλιξη μετατρέπεται σε 

πολλαπλασιασμό: 

( ) ( ) ( )ωωω jjj ePeHeS = ,                                          (2.17) 

Λαμβάνοντας στην συνέχεια το λογάριθμο του φάσματος, η πράξη του 

πολλαπλασιασμού μετατρέπεται σε πρόσθεση, οπότε και έχουμε την διαίρεση του 

φάσματος σε δύο επιμέρους προσθετικά στοιχεία: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ωωωωωωω j
P

j
H

jjjjj eCeCePeHePeHeS +=+== loglogloglog , (2.18) 
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Τέλος, εφαρμόζοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier, γνωρίζοντας τη 

γραμμικότητά του, θα λάβουμε ως αποτέλεσμα δύο διαχωρίσιμα σήματα στο πεδίο 

του χρόνου που αντιστοιχούν στην κρουστική απόκριση h(n) και την περιοδική 

διέγερση p(n) αντίστοιχα, δηλαδή: 

( ) ( ) ( ){ } ( ){ } ( ){ } ( ) ( )ncnceCFeCFeCeCFnc PH
j

P
j

H
j

P
j

Hs +=+=+= −−− ωωωω 111 , (2.19) 

Το Σχήμα 2.11 αναπαριστά το φάσμα ενός σήματος: 

 

Σχήμα 2.11: Φάσμα Ομιλίας 
 
Από το σχήμα αυτό, όπως μπορούμε να δούμε, το φάσμα του σήματος προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό δύο επιμέρους φασμάτων, που μεταβάλλονται το ένα αργά και 

το άλλο γρήγορα. Λογαριθμίζοντας επομένως ο πολλαπλασιασμός των φασμάτων 

μετατρέπεται σε άθροισμα των αντίστοιχων Cepstrums όπως φαίνεται και στο Σχήμα 

2.12. 

 

Σχήμα 2.12: Cepstrum 
  

Όπως διαπιστώνουμε, τα δύο τμήματα τώρα είναι σαφώς διαχωρίσιμα. Επειδή από 

την λογαρίθμιση του φάσματος MEL, (Σχέση  (2.14)) προκύπτει μια ακολουθία 

πραγματικών αριθμών, μπορούμε να επιστρέψουμε στο πεδίο του χρόνου 

χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου, 

παράγοντας έτσι μια πραγματική ακολουθία συντελεστών Cepstrum c(i), που θα 

δίνονται από τη σχέση [36]: 
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( ) ( )( ) ( )∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=

Nof

m
mi

M
mSMic

1
5.0coslog2 π

, i = 1,…,C, (2.20) 

όπου Μ είναι το μέγεθος της τράπεζας φίλτρων, c(i) είναι οι συντελεστές Cepstrum ή 

Cepstral και C το πλήθος τους. Στην πράξη τις περισσότερες φορές ισχύει Μ= C [17]. 

Οι συντελεστές MFCC είναι εξαιρετικά χρήσιμοι δεδομένου ότι λαμβάνουν μέρος 

στον υπολογισμό τους, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας. 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών των σημάτων 

αντιπροσωπεύεται από ένα ποσοστό των πρώτων συντελεστών, το σύστημα γίνεται 

ισχυρό εξάγοντας μόνο αυτούς τους συντελεστές. 

 Μέσω της διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, συμπερασματικά θα 

λέγαμε ότι, κάθε πλαίσιο του σήματος εισόδου, Ν δειγμάτων μετατρέπεται σε ένα 

διάνυσμα C συντελεστών MFCC, που αποτελεί μια συνοπτική και περιεκτική 

αναπαράσταση του πλαισίου. Τα διανύσματα των MFCC, που προκύπτουν από κάθε 

πλαίσιο, αναφέρονται ως ακουστικά διανύσματα. Στο τέλος της διαδικασίας 

εξαγωγής των χαρακτηριστικών, το σήμα ομιλίας ενός ομιλητή έχει μετατραπεί σε 

μια ακολουθία ακουστικών διανυσμάτων, η οποία και τον χαρακτηρίζει. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πως χρησιμοποιούνται αυτά τα ακουστικά 

διανύσματα στην δημιουργία του μοντέλου αναφοράς του ομιλητή και στη συνέχεια 

στο πρόβλημα της αναγνώρισής του. 
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Κεφάλαιο 3ο  
 Αντιστοίχηση Χαρακτηριστικών και Μοντελοποίηση 

Ομιλητή 
 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τεχνικές για τη μοντελοποίηση των 

εξαγόμενων χαρακτηριστικών ενός σήματος ομιλίας και οι μέθοδοι, οι οποίες 

επιτρέπουν να υπολογίσουν την ομοιότητα μεταξύ ενός άγνωστου δείγματος ομιλίας 

με αυτό των ήδη αποθηκευμένων μοντέλων ομιλητών. 
 

3.1 Εισαγωγή 
 Το πρόβλημα της αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή ανήκει σε μια ευρύτερη 

επιστημονική περιοχή που καλείται αναγνώριση προτύπων. Στόχος της αναγνώρισης 

προτύπων είναι η ταξινόμηση αντικειμένων σε μία κατηγορία από ένα σύνολο 

κατηγοριών. Τα αντικείμενα που θέλουμε να ταξινομήσουμε λέγονται πρότυπα. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, οι ακολουθίες των ακουστικών διανυσμάτων αποτελούν τα 

πρότυπα (patterns), ενώ οι ομιλητές αποτελούν τις κατηγορίες. Επειδή η διαδικασία 

ταξινόμησης εφαρμόζεται σε εξαγόμενα χαρακτηριστικά, η διαδικασία αυτή μπορεί 

να χαρακτηριστεί και ως αντιστοίχηση χαρακτηριστικών (feature matching) [1,32]. 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την διαδικασία εξαγωγής των 

χαρακτηριστικών από δείγματα σημάτων ομιλίας ενός ομιλητή. Σε αυτό το κεφάλαιο, 

θα αναφερθούμε στο επόμενο βήμα της αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή που είναι η 

ταξινόμηση. Το βήμα της ταξινόμησης ουσιαστικά αποτελεί μία διαδικασία λήψης 

απόφασης σχετικά με ένα δεδομένο ηχητικό σήμα, βασιζόμενη στις προηγούμενες 

αποθηκευμένες πληροφορίες. Το βήμα αυτό, συντίθεται από δύο διαδικασίες, τη 

διαδικασία της αντιστοίχησης και τη διαδικασία της μοντελοποίησης [1]. Η 

μοντελοποίηση (modeling) είναι μία διαδικασία, η οποία διενεργείται κατά τη φάση 

εγγραφής των ομιλητών στο σύστημα αναγνώρισης, δημιουργώντας ένα μοντέλο 

αναφοράς για κάθε ομιλητή βασιζόμενο στα εξαγόμενα ακουστικά διανύσματα. Η 

αντιστοίχηση των χαρακτηριστικών βασίζεται στον υπολογισμό ενός βαθμού 

αντιστοίχησης (matching score), που ουσιαστικά εκφράζει το βαθμό ομοιότητας των 

εξαγόμενων συντελεστών ενός άγνωστου ομιλητή, με αυτούς των ήδη 

καταχωρημένων στο σύστημα ομιλητών [1]. 
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 Στην περίπτωση που έχουμε στη διάθεσή μας κάποια πρότυπα (ακουστικά 

διανύσματα) και γνωρίζουμε την κατηγορία (τον ομιλητή) που ανήκει το καθένα, τότε 

μιλάμε για επιβλεπόμενη (supervised) αναγνώριση προτύπων. Ουσιαστικά αυτό 

γίνεται κατά τη φάση εγγραφής ή εκπαίδευσης του συστήματος αναγνώρισης 

ομιλητή, φάση κατά την οποία όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, διαθέτουμε τα 

ακουστικά διανύσματα και γνωρίζουμε ότι εξήχθησαν από συγκεκριμένο ομιλητή. Τα 

πρότυπα αυτά αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης. Στην επιβλεπόμενη λοιπόν 

αναγνώριση προτύπων υπάρχει ένα σύνολο εκπαίδευσης με δεδομένες εισόδους και 

αντίστοιχες επιθυμητές εξόδους. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εκπαίδευσης 

βελτιώνουν τις τιμές των παραμέτρων ταξινόμησης έτσι ώστε να επαληθεύεται το 

σύνολο εκπαίδευσης. Υπάρχει και η μη – επιβλεπόμενη (unsupervised) αναγνώριση 

προτύπων, οι παράμετροι της οποίας καθορίζονται από τις τιμές των εισόδων 

ταξινόμησης, δημιουργώντας ομάδες (clusters) των δεδομένων [10]. Τα υπόλοιπα 

πρότυπα, εκτός δηλαδή αυτών του συνόλου εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται για να 

ελέγξουν τον αλγόριθμο ταξινόμησης και αποτελούν το σύνολο ελέγχου. Εάν κατά τη 

φάση του ελέγχου γνωρίζουμε τις κλάσεις των προτύπων ελέγχου, τότε μπορούμε να 

εκτιμήσουμε την απόδοση του συστήματος. 

 Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος της 

ταξινόμησης στην ταυτοποίηση του ομιλητή, οι οποίες βασίζονται σε παραμετρικά 

και σε μη παραμετρικά μοντέλα. Στα παραμετρικά μοντέλα ανήκουν τα στοχαστικά 

μοντέλα (stochastic models) που χρησιμοποιούν πιθανότητες ή πιθανοφάνειες για 

ταξινόμηση, όπως είναι τα Γκαουσιανά Μοντέλα Μίγματος (Gaussian Mixture 

Models), τα κρυφά μοντέλα Markov (Hidden Markov Models) και τα Νευρωνικά 

Δίκτυα (Neural Networks). Ενώ στα μη παραμετρικά μοντέλα ανήκουν τα μοντέλα 

που χρησιμοποιούν αποστάσεις ως μέτρο σύγκρισης για ταξινόμηση (template 

models) όπως είναι η διανυσματική κβάντιση (Vector Quantization) και η δυναμική 

παραμόρφωση χρόνου (Dynamic Time Warping-DTW) [1,2,17]. Στις παραγράφους 

που έπονται, περιγράφονται μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές μοντελοποίησης και 

αντιστοίχησης των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αυτόματης 

αναγνώρισης ομιλητή. 

3.2 Διανυσματική Κβάντιση (VQ) 
 Η διαδικασία της διανυσματικής κβάντισης έχει ποικίλες εφαρμογές πέρα από 

την αναγνώριση προτύπων. Είναι ουσιαστικά μία γενίκευση της διαδικασίας της μη 
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ομοιόμορφης κβάντισης βαθμωτών αριθμών σε διανύσματα. Αντιστοιχίζει 

διανύσματα από ένα διανυσματικό χώρο, σε έναν πεπερασμένο αριθμό περιοχών του 

ιδίου διανυσματικού χώρου. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται clusters και κάθε μία από 

αυτές αναπαρίσταται από το κέντρο μάζας της (central vector) το οποίο και 

ονομάζεται centroid. Το σύνολο των centroids, που αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο το 

διανυσματικό χώρο, αποτελούν το βιβλίο κωδικών λέξεων, codebook, το οποίο και 

έχει πεπερασμένο μέγεθος. Δηλαδή για κάθε ένα κέντρο μάζας των περιοχών 

αντιστοιχεί και μία κωδική λέξη, codework. Συνεπώς, ένας διανυσματικός κβαντιστής 

δέχεται ως είσοδο διανύσματα μεγέθους Κx1 που έχουν διάφορες τιμές και 

επιστρέφει κωδικές λέξεις μεγέθους Κx1, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες τιμές 

[8,17,32]. Στo Σχήμα 3.1 αναπαριστάται η διανυσματική κβάντιση δύο διαστάσεων. 

 

Σχήμα 3.1: Παράδειγμα Διανυσματικής Κβάντισης 2-διαστάσεων 
 
 

Στην περίπτωση αυτή, κάθε ζευγάρι αριθμών που εμπίπτει σε μία περιοχή 

προσεγγίζεται από ένα αστέρι που συνδέεται με εκείνη την περιοχή. Τα αστέρια 

λοιπόν αποτελούν τις κωδικές λέξεις και οι περιοχές που καθορίζονται από τις 

γραμμές θα είναι τα clusters. 

 Έστω ότι έχουμε το βιβλίο (codebook) των C κωδικών λέξεων και θέλουμε να 

κβαντίσουμε ένα διάνυσμα x. Ο διανυσματικός κβαντιστής υπολογίζει την απόσταση 

ανάμεσα στο διάνυσμα εισόδου (x) και κάθε κωδική λέξη, cn, με n=1,2,….,C. Η 
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   (3.1) 

κωδική λέξη που θα έχει την μικρότερη απόσταση θα είναι και η κωδική λέξη στην 

οποία θα κβαντιστεί το διάνυσμα εισόδου, με άλλα λόγια: 

 
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ορίσει την μετρική d. Οι πιο γνωστές μετρικές 

αποστάσεων είναι η city block, η Ευκλείδεια και η Mahalanobis και ορίζονται από τις 

παρακάτω σχέσεις: 
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όπου Σ-1 είναι η μήτρα συνδιασποράς [1]. 

 Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του διανυσματικού κβαντιστή θέλουμε να 

προσδιορίσουμε τις κωδικές λέξεις του βιβλίου (codebook) με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση ανάμεσα στην είσοδο και την κβαντισμένη τιμή 

της. Η παραμόρφωση κβάντισης συνήθως υπολογίζεται ως το άθροισμα της 

τετραγωνικής απόστασης μεταξύ του διανύσματος εισόδου και των κωδικών λέξεων. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε κωδική λέξη θα πρέπει να είναι το κέντρο μάζας της 

αντίστοιχης συστάδας, δηλαδή του cluster. Εάν χρησιμοποιήσουμε ως μετρική την 

ευκλείδεια απόσταση, το κέντρο μάζας αντιστοιχεί στο μέσο όρο. Επομένως, 

γνωρίζοντας ότι ένα υποσύνολο των διανυσμάτων εισόδου ανήκει σε μια συστάδα, η 

κωδική λέξη που έχει την ελάχιστη απόσταση από όλα τα διανύσματα της συστάδας 

ορίζεται ως ο μέσος όρος των διανυσμάτων [1,2,8,14,17,24,26]. 

 Όμως κατά τη φάση σχεδιασμού του VQ συνήθως δε γνωρίζουμε την 

κατανομή των διανυσμάτων εισόδου, επομένως δε γνωρίζουμε και την ταξινόμησή 

τους σε συστάδες. Έτσι, η εύρεση των περιοχών κβάντισης και συνεπώς και των 

κωδικών λέξεων γίνεται με μια επαναληπτική διαδικασία που θα περιγραφεί σε 

επόμενη ενότητα. 

 

3.2.1 Δομικά Στοιχεία της Διανυσματικής Κβάντισης 
 Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται το Σχηματικό διάγραμμα ενός VQ για την 

εκπαίδευση και την ταξινόμηση, στην αναγνώριση ομιλητή: 
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Σχήμα 3.2: Σχηματικό Διάγραμμα Συστήματος αναγνώρισης ομιλητή βασισμένο στην 
Διανυσματική Κβάντιση 
 
  

Για να κατασκευάσουμε το codebook αλλά και για να εφαρμόσουμε την 

διανυσματική κβάντιση, απαραίτητη είναι η γνώση των ακόλουθων [8]: 

• Ένα σύνολο από ακουστικά διανύσματα, x1,x2,….,xK τα οποία θα 

αποτελέσουν το σύνολο εκπαίδευσης. Το σύνολο εκπαίδευσης 

χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το καταλληλότερο σύνολο με τα 

διανύσματα του codebook. Αν θέσουμε το μέγεθος του codebook ως Μ = 2B 

διανύσματα (συνήθως αναφέρεται και ως Β-bit codebook), τότε χρειαζόμαστε 

Κ >> Μ έτσι ώστε να βρεθεί το καλύτερο σύνολο των Μ διανυσμάτων του 

codebook. Στη πράξη, έχει βρεθεί ότι το Κ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

10Μ για να εκπαιδεύσουμε το VQ codebook ώστε να λειτουργεί αρκετά καλά. 

• Το μέτρο ομοιότητας, ή η απόσταση, ανάμεσα σε ζευγάρια ακουστικών 

διανυσμάτων πρέπει να οριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο VQ να ταξινομεί τα 

ακουστικά διανύσματα σε μοναδικές λέξεις του codebook. Θέτουμε d(xi,xj), 

την απόσταση μεταξύ δύο διανυσμάτων xi και xj, ως dij.Θα πρέπει να οριστεί 

ο τρόπος υπολογισμού του κέντρου μάζας του κάθε cluster. Κατά την 

ταξινόμηση των Κ διανυσμάτων εκπαίδευσης σε Μ clusters, επιλέγονται οι Μ 

κωδικές λέξεις ώστε να είναι το κέντρο μάζας καθενός από τα Μ clusters. 

• Κατά τη διαδικασία της ταξινόμησης ενός αυθαίρετου ακουστικού 

διανύσματος ενός ακουστικού σήματος εισόδου, θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη 

η κωδική λέξη, η οποία απέχει την μικρότερη απόσταση από τις υπόλοιπες.Το 
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σύνολο των κωδικών λέξεων του σήματος αποτελεί το ευρετήριο του 

codebook που είναι και η έξοδος της διαδικασίας. 
 

Η επεξήγηση όλων αυτών των στοιχείων γίνεται στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 
 

3.2.2 Διανυσματική Κβάντιση στην Αυτόματη Αναγνώριση 

Ομιλητή 
 Κατά τη φάση εγγραφής ή εκπαίδευσης, τα ακουστικά διανύσματα αποτελούν 

το σύνολο των διανυσμάτων εκπαίδευσης, με τα οποία καλούμαστε να σχεδιάσουμε 

το διανυσματικό κβαντιστή, δηλαδή το αντίστοιχο codebook για κάθε ομιλητή. Ο 

τρόπος με τον οποίο, το σύνολο των K διανυσμάτων εκπαίδευσης μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε Μ το πλήθος κωδικές λέξεις είναι ο ακόλουθος (η διαδικασία 

αυτή είναι γνωστή και ως γενικευμένος αλγόριθμος Llyod ή αλγόριθμος Κmeans) 

[8,33]: 
 

1) Αρχικοποίηση: Μία αυθαίρετη επιλογή Μ κωδικών λέξεων, εκ των L 

διανυσμάτων επιλέγονται ως η αρχικοποίηση του συνόλου των κωδικών 

λέξεων του codebook. 
 

2) Αναζήτηση Κοντινότερου Γείτονα: Για κάθε διάνυσμα εκπαίδευσης θα πρέπει 

να βρεθεί εκείνη η κωδική λέξη του τρέχοντος codebook στην οποία είναι πιο 

κοντά (σύμφωνα με την χρησιμοποιούμενη μετρική απόστασης) και να 

ανατεθεί αυτό το διάνυσμα εκπαίδευσης στην συγκεκριμένη κωδική λέξη. 

3) Ανανέωση των Κέντρων (centroids): Η ανανέωση των centroids κάθε κωδικής 

λέξης υπολογίζεται με τη χρήση των centroids των διανυσμάτων εκπαίδευσης 

που ανατέθηκαν σε αυτήν την περιοχή. 
 

4) Επανάληψη: Γίνεται επανάληψη των Βημάτων 2 και 3 μέχρι η μέση απόσταση 

να γίνει μικρότερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι. 

 

Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της σχεδίασης ενός VQ codebook σε 

διανυσματικό χώρο δύο διαστάσεων. Κάθε μία από τις διακριτές περιοχές 

καθορίζεται από το διάνυσμα του κέντρου, το οποίο και είναι η κωδική λέξη της. 
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Σχήμα 3.3: Διαχωρισμός του διανυσματικού χώρου με VQ όπου η κάθε περιοχή 
αντιπροσωπεύεται από την κωδική λέξη της 
 
Στο παραπάνω σχήμα, τα ακουστικά διανύσματα σημειώνονται με το σημείο x, οι 

κωδικές λέξεις με κόκκινους κύκλους και οι περιοχές οριοθετούνται με διαχωριστικές 

γραμμές. Το σχήμα διαχωρισμού των περιοχών εξαρτάται από τη μετρική απόστασης 

που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Εάν χρησιμοποιούμε την ευκλείδεια, τότε τα 

διαχωριστικά όρια είναι όπως αναπαρίστανται στο παραπάνω σχήμα. 

 Παρόλο που η παραπάνω επαναληπτική διαδικασία που περιγράφηκε έχει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο επωφελές να σχεδιάσουμε 

το codebook Μ λέξεων σε επίπεδα. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε αρχικά τη διαδικασία με 

μία κωδική λέξη, έπειτα χρησιμοποιώντας την τεχνική διαχωρισμού πάνω στις 

κωδικές λέξεις, αρχικοποιείται η αναζήτηση στο codebook σε 2 κωδικές λέξεις. Η 

διαδικασία διαχωρισμού συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί το codebook των Μ 

κωδικών λέξεων. Αυτή λοιπόν η διαδικασία υλοποιείται χρησιμοποιώντας τoν 

αλγόριθμο LBG (όπως προτάθηκε από τους Y. Linde, A. Buzo, R. Gray). Ο 

αλγόριθμος αυτός αποτελεί μία τροποποίηση του γνωστού αλγορίθμου Lloyd ή 

Kmeans και υλοποιείται με την ακόλουθη επαναληπτική διαδικασία [23,24,17,33,35]: 
 

1) Δημιουργείται ένα codebook με μία κωδική λέξη. Αυτή παράγεται ως ο μέσος 

όρος των διανυσμάτων εκπαίδευσης (συνεπώς δεν απαιτείται καμία 

επανάληψη στο σημείο αυτό). 
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, (3.3)

2) Διπλασιάζεται το μέγεθος του τρέχοντος codebook διαιρώντας κάθε κωδική 

λέξη yn σε δύο μέρη ως εξής: 

yn
+ = yn(1+ε) και 

yn
- = yn(1-ε). 

όπου το n κυμαίνεται από 1 έως το μέγεθος του τρέχοντος codebook και ε 

είναι μία παράμετρος διαίρεσης (οι τυπικές τιμές του ε που επιλέγονται 

βρίσκονται στην περιοχή 0.01≤ ε ≤0.05). 
 

3) Χρησιμοποιείται ο επαναληπτικός αλγόριθμος Kmeans (όπως τον 

περιγράψαμε παραπάνω) ώστε να βρεθούν τα καλύτερα κέντρα (μέσοι όροι) 

κάθε κωδικής λέξης. 
 

4) Επαναλαμβάνονται τα Βήματα 2 και 3 μέχρι το μέγεθος του codebook να γίνει 

Μ. 
 

Στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί αναπαριστάται το διάγραμμα ροής του 

αλγορίθμου LBG [17,35]. 

 

Σχήμα 3.4: Διάγραμμα Ροής του αλγορίθμου VQ-LBG 
 
Ο όρος «Cluster vectors» αναφέρεται στη διαδικασία Αναζήτησης  του Κοντινότερου 

Γείτονα και ο όρος «Find Centroids» στη διαδικασία Ανανέωσης των Μέσων κατά 

την εκτέλεση του αλγορίθμου Kmeans. Η συνάρτηση «Compute D (distortion)» 

υπολογίζει το άθροισμα των αποστάσεων των διανυσμάτων εκπαίδευσης από τους 
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κοντινότερους γείτονές τους, με σκοπό να αποφασίσει εάν η διαδικασία έχει 

συγκλίνει. 

 Το μέγεθος M του codebook που επιλέγεται προκύπτει από συμβιβασμό των 

απαιτήσεων που έχουμε για το σύστημα σε πολυπλοκότητα και σε ακρίβεια 

προσδιορισμού των ομιλητών. Με ένα μεγάλο μέγεθος Μ, η ακρίβεια προσδιορισμού 

είναι υψηλή αλλά με μεγάλο υπολογιστικό κόστος και αντίστροφα. Επομένως, το 

πλήθος των κωδικών λέξεων Μ του codebook που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από 

τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του προβλήματος (π.χ. ο αριθμός των ομιλητών που 

αποτελούν τη βάση δεδομένων του). 
 
 Κατά την αυτόματη αναγνώριση ομιλητή, τα διανύσματα εισόδου του 

διανυσματικού κβαντιστή είναι τα ακουστικά διανύσματα και ανήκουν σε ένα 

διανυσματικό χώρο διάστασης Κ, όσο είναι και το πλήθος των συντελεστών MFCC. 

Τα διανύσματα αυτά θέλουμε να τα κβαντίσουμε σε C κωδικές λέξεις και να 

προκύψει ένα βιβλίο C κωδικών για κάθε ομιλητή. Αφού σχεδιάσουμε ένα 

διανυσματικό κβαντιστή (στην ουσία δηλαδή ένα βιβλίο κωδικών λέξεων) για κάθε 

ομιλητή, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος ομιλητής πρόφερε μια φράση. Πως θα 

γίνει αυτό; Αρκεί να να υπολογίσουμε την παραμόρφωση που υπάρχει μεταξύ 

καθένος ομιλητή και των ακουστικών διανυσμάτων που εξήχθησαν από την φράση. 

Ο ομιλητής εκείνος που θα έχει την μικρότερη παραμόρφωση θα είναι και ο σωστός. 

 Στο Σχήμα 3.5, περιγράφεται αφαιρετικά η διαδικασία αναγνώρισης. Στο 

σχήμα αυτό περιλαμβάνονται μόνο δύο ομιλητές, υποθέτουμε ότι τα ακουστικά 

διανύσματα έχουν μόνο δύο συντελεστές και χρησιμοποιούνται C=4 κωδικές λέξεις. 

Οι κύκλοι αναφέρονται στα ακουστικά διανύσματα του 1ου ομιλητή ενώ τα τρίγωνα 

σε αυτά του 2ου ομιλητή. Στη φάση της εκπαίδευσης, δημιουργούμε ένα codebook για 

κάθε ομιλητή ομαδοποιώντας κατάλληλα τα ακουστικά του διανύσματα. Οι κωδικές 

λέξεις που προκύπτουν απεικονίζονται στο σχήμα με μαύρους κύκλους αυτές του 1ου 

ομιλητή και με μαύρα τρίγωνα του 2ου. Η απόσταση ενός διανύσματος από την 

κοντινότερη κωδική λέξη ονομάζεται παραμόρφωση VQ (VQ – distortion) [1,17]. 
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Σχήμα 3.5: Δημιουργία Κωδικών Λέξεων του Διανυσματικού Κβαντιστή 
 
 Επομένως, ο υπολογισμός της παραμόρφωσης VQ αποτελεί το βαθμό 

αντιστοίχησης (matching score) μεταξύ των εξαγόμενων ακουστικών διανυσμάτων 

και καθενός codebook ομιλητή που προκύπτει κατά την φάση της εκπαίδευσης. Μία 

άλλη επιλογή υπολογισμού του matching score είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

(Mean Square Error- MSE), το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

τετραγωνικών αποστάσεων ανάμεσα σε ένα διάνυσμα και το πλησιέστερο κέντρο 

μάζας, διαιρεμένο με το πλήθος των διανυσμάτων που εξάγονται από το δείγμα του 

ακουστικού σήματος εισόδου: 

( ) ( )( )∑
=

=
N

i
jij

cxd
N

CXMSE
1

2,min1, ,                             (3.4) 

όπου Χ είναι ένα σύνολο από Ν εξαγόμενα ακουστικά διανύσματα, C είναι το 

codebook του ομιλητή, xi το εκάστοτε ακουστικό διάνυσμα, ci η εκάστοτε κωδική 

λέξη και d η μετρική απόστασης που χρησιμοποιούμε κάθε φορά. 

 Η τελική απόφαση για την ταυτοποίηση του ομιλητή λαμβάνεται με βάση το 

βαθμό αντιστοίχησης. Ο ομιλητής ο οποίος έχει το μικρότερο matching score σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους, επιλέγεται ως ο πιθανότερος ομιλητής του ακουστικού 

δείγματος εισόδου κατά τη φάση του ελέγχου [1]. 
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3.3 Μοντέλα Γκαουσιανών Μιγμάτων  (GMMs) 
 Μία διαφορετικού τύπου τεχνική μοντελοποίησης ομιλητών είναι η 

μοντελοποίηση με Γκαουσιανά μίγματα (GMM). Αυτή η τεχνική βασίζεται στην 

μοντελοποίηση των στατιστικών μεταβολών των ακολουθιών ακουστικών 

διανυσμάτων με χρήση στοχαστικών μοντέλων. Συνεπώς, τα GMM παρέχουν την 

δυνατότητα στατιστικής αναπαράστασης των σημάτων ομιλίας ενός ομιλητή. 
 

3.3.1 Στοχαστικά Μοντέλα στην Αυτόματη Αναγνώριση 

Ομιλητή 
 Στις μέρες μας, τα περισσότερα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης ομιλητών 

βασίζονται στα στοχαστικά μοντέλα. Τα στοχαστικά μοντέλα παρέχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία με καλύτερα αποτελέσματα. Οι ταξινομητές που βασίζονται στα μοντέλα 

αυτά, κατά τη διαδικασία αντιστοίχησης των ακουστικών διανυσμάτων απαιτείται ο 

υπολογισμός της πιθανοφάνειας του δείγματος ομιλίας, στη φάση του ελέγχου, 

δεδομένου του μοντέλου ομιλητή [21]. 

 Ας υποθέσουμε, ότι λs είναι το στοχαστικό μοντέλο του s-οστού ομιλητή που 

παράγεται από τα διανύσματα εκπαίδευσης του συγκεκριμένου ομιλητή. Θα έχουμε 

Νs στοχαστικά μοντέλα για τους Νs ομιλητές (ένα μοντέλο για κάθε ομιλητή). 

Υπενθυμίζουμε ότι τα Ν μοντέλα των ισάριθμων ομιλητών είναι αποθηκευμένα στην 

βάση δεδομένων του συστήματος. Αν Y={y1,y2,….,yL} είναι η ακολουθία των 

ακουστικών διανυσμάτων που αναπαριστά το δείγμα ομιλίας, της φάσης ελέγχου, 

ενός αυθαίρετου ομιλητή (έχοντας L frames). Ο σκοπός μας είναι να ταυτοποιήσουμε 

τον ομιλητή, ο οποίος βρίσκεται στη φάση του ελέγχου με κάποιον από τους Ns 

ομιλητές, της βάσης του συστήματος. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας τη πιθανότητα: 

p(Y/λs) = p(y1,y2,….,yL/λs),                                             (3.5) 

για κάθε έναν από τους s=1,2,….,Ns ομιλητές. Έπειτα αποφασίζουμε την ταυτότητα 

του ομιλητή με βάση το κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας: 

 
Εάν δεν υπάρχει και συσχέτιση μεταξύ των ακουστικών διανυσμάτων των 

διαδοχικών frames (π.χ. να είναι ανεξάρτητα), η σχέση (3.5) μπορεί να γραφεί ως: 

( ) ( )∏
=

=
L

i

s
i

s ypYp
1

// λλ ,                                       (3.7) 

(3.6) 
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Συνεπώς, στόχος μας είναι να υπολογίσουμε την πιθανότητα του κάθε ακουστικού 

διανύσματος του ομιλητή που βρίσκεται στη φάση ελέγχου, δεδομένου του μοντέλου 

του εκάστοτε ομιλητή, π.χ. p(yi/λs). 

 Η πιο χαρακτηριστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί 

αυτή η διαδικασία είναι τα Gaussian Mixture Models, στα οποία χρησιμοποιούνται 

Γκαουσιανές κατανομές προκειμένου να μοντελοποιήσουν τις ακολουθίες των 

ακουστικών διανυσμάτων των ομιλητών [17,21]. 
 

3.3.2 GMMs στην Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλητή 
 Από τη Σχέση (3.5) βλέπουμε ότι σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός 

στοχαστικού μοντέλου είναι η κατάλληλη επιλογή της συνάρτησης πιθανοφάνειας 

ώστε να περιγράφονται τα ακουστικά διανύσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η 

επιλογή αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες της εφαρμογής. Για την ανεξαρτήτου κειμένου αναγνώριση ομιλητή 

όπου δεν υπάρχει καμία προγενέστερη γνώση για την ομιλία που θα αναφέρει ο 

ομιλητής, η πιο επιτυχημένη συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι αυτή που περιγράφεται 

από τα Gaussian Mixture Models [9,13,15,21]. 

 Το GMM λοιπόν είναι η κύρια μέθοδος μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται 

για την αναγνώριση ομιλητή ανεξαρτήτου κειμένου. Το GMM αναπτύχθηκε το 1990 

από τον D.Reynolds και από την αρχή της εφαρμογής του, άφησε την υπόσχεση ότι 

θα επιτύχαινε αποτελέσματα υψηλού επιπέδου ακρίβειας, για τις εφαρμογές 

ανεξαρτήτου κειμένου. Το κίνητρο της ανάπτυξης του μοντέλου GMM πηγάζει από 

την ανάγκη να μοντελοποιηθεί μία ακολουθία ακουστικών διανυσμάτων του ομιλητή 

με απλό και αξιόπιστο τρόπο. Αυτό γίνεται υποθέτοντας ότι η πιθανότητα κάθε 

ακουστικού διανύσματος του n-οστού frame, p(yn/λs), αναπαριστάται με ένα 

σταθμισμένο (weighted) άθροισμα από M το πλήθος πολυδιάστατες (multi-

dimensional) Γκαουσιανές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (pdf’s) [21]. 

 Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κατανομής του ακουστικού 

διανύσματος του n-οστού frame κατά GMM, δίνεται από το ακόλουθο σταθμισμένο 

άθροισμα: 

( ) ( )∑
=

=
M

i
n

s
i

s
i

s
n ybpyp

1

/λ ,                                         (3.8) 



45 
 

όπου M, το πλήθος των Gaussian PDF’s που χρησιμοποιούνται, το bi
s(yn), είναι η 

Gaussian pdf που αντιστοιχεί στο i-οστό στοιχείο μείγματος με μέση τιμή μi
s και 

μήτρα συνδιασποράς Σi
s,η οποία δίνεται από τη συνάρτηση: 

( )
( )

( ) ( )
⎭
⎬
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⎩
⎨
⎧ −Σ−−

Σ
= − s

ini
Ts

in
s
i
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s
i yyyb μμ

π
1

2
1exp

2

1 ,              (3.9) 

όπου D είναι η διάσταση του διανυσματικού χώρου (δίνεται από το yn). Τα βάρη των 

Γκαουσιανών PDF’s, pi
s, i=1,2…,M, στη Σχέση (3.8) πρέπει να ικανοποιούν τη 

συνθήκη: 

∑
=

=
M

i

s
ip

1

1,                                             (3.10) 

και όλα τα βάρη είναι θετικοί αριθμοί. Συνήθως οι πίνακες συνδιασποράς Σi
s
 που 

χρησιμοποιούμε επιλέγουμε να είναι διαγώνιοι αφού μια τέτοια επιλογή αφενός 

μειώνει το υπολογιστικό κόστος και αφετέρου οι συντελεστές MFCC έχουν υψηλό 

βαθμό ανεξαρτησίας [32]. 

 Για να περιγράψουμε λοιπόν το GMM του s-οστού ομιλητή, το οποίο 

αποτελείται από ένα μείγμα Μ Γκαουσιανών PDF’s αρκεί ο προσδιορισμός των 

ακόλουθων παραμέτρων: 

{ }s
i

s
i

s
i

s p Σ= ,,μλ , 1≤ i ≤M,                                  (3.11) 

Αρκεί μια τέτοια περιγραφή προκειμένου να περιγραφεί μοναδικά στο σύνολο των Ν 

ομιλητών της βάσης δεδομένων του συστήματος. Η διαδικασία υπολογισμού της 

πιθανότητας του ακουστικού διανύσματος μέσω ενός GMM παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 3.6 [9,22]: 
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Σχήμα 3.6: Υπολογισμός της πιθανότητας ακουστικού διανύσματος με GMM 

 

Ο αριθμός των Γκαουσιανών PDF’s που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

είναι γνωστός. Αυτός ο αριθμός αποφασίζεται είτε από κάποιο αλγόριθμο 

κατηγοριοποίησης είτε αυτόματα από τη γλώσσα του ομιλητή και αφού οι 

περισσότερες από τις ομιλούμενες γλώσσες έχουν περίπου 30 με 40 φωνήματα, η 

τιμή του Μ στα GMM λαμβάνεται συνήθως να είναι 32 [21]. 

 Στην περίπτωση της χρήσης αλγορίθμου κατηγοριοποίησης, ένα αρχικό 

μοντέλο μπορεί να προκύψει αν εκτιμήσουμε τις παραμέτρους από τα 

κατηγοριοποιημένα (μέσες τιμές και πίνακες συνδιασπορών) ακουστικά διανύσματα 

και λάβουμε τα ποσοστά των διανυσμάτων κάθε περιοχής ως βάρη των Gaussian 

PDF’s. Μετά την εκτίμηση αυτή, τα ακουστικά διανύσματα μπορούν να 

επανακατηγοριοποιηθούν με χρήση του αλγορίθμου μεγιστοποίησης αναμενόμενων 

τιμών (Expectation Maximization – EM) και ο οποίος αναλύεται στην επόμενη 

παράγραφο [1]. Στη φάση της ταυτοποίησης ενός ομιλητή (κατά τη φάση του 

ελέγχου), υπολογίζεται το GMM και η συνάρτηση (3.8), για κάθε ακουστικό 

διάνυσμα και για όλους τους χρήστες του συστήματος. Ο ομιλητής εκείνος ο οποίος 

έχει την μέγιστη πιθανοφάνεια επιλέγεται ως ο πιθανότερος εκφορέας του 

ακουστικού δείγματος εισόδου κατά τη φάση του ελέγχου. 
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3.3.3 Αλγόριθμος Μεγιστοποίησης Αναμενόμενης τιμής  
 Ο αλγόριθμος EM είναι η ιδανική περίπτωση αλγορίθμου που χρησιμοποιείται 

προκειμένου να λύσει προβλήματα εκτίμησης παραμέτρων για τα GMM. Ο EM 

εφαρμόζεται σε προβλήματα όπου οι παρατηρήσεις που διαθέτουμε παρέχουν μόνο 

μερική πληροφορία ή όπου για κάποιους λόγους κάποια δεδομένα έχουν χαθεί ή 

αλλοιωθεί [22]. 

 Ο ΕΜ αναπτύχθηκε από τους Dempster, Laird και Rubin το 1977. Ο 

αλγόριθμος αυτός βασίζεται στην μεγιστοποίηση της συνάρτησης πιθανοφάνειας για 

την εκτίμηση των παραμέτρων του GMM. Κάθε μία επανάληψη του αλγορίθμου ΕΜ 

αποτελείται από δύο βήματα: το E–βήμα (Expectation–step) και το M–βήμα 

(Maximization–step). Ας υποθέσουμε ότι έχουμε I ακουστικά διανύσματα 

x1,x2,…..,xI, για έναν ομιλητή στη φάση της εκπαίδευσης. Οι παράμετροι του GMM 

γι’ αυτόν τον ομιλητή αρχικοποιούνται με τη χρήση του αλγορίθμου kmeans, όπως 

αυτός περιγράφηκε στην Παράγραφο 3.2.2. Κατά το M–βήμα μεγιστοποιείται η 

συνάρτηση πιθανοφάνειας, η οποία και υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του 

αλγορίθμου κατά το E–βήμα. Σημειώνουμε ότι, έχουμε διώξει τον δείκτη s του 

αριθμού ενός ομιλητή για να φαίνονται οι υπολογισμοί με πιο καθαρό τρόπο. 

Εξάλλου, όπως υπολογίζονται οι παράμετροι για τον ένα ομιλητή, θα υπολογίζονται 

και για τους υπόλοιπους [9,19,21,22]. 

 Σκοπός της εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) είναι να βρεθούν οι 

παράμετροι του μοντέλου που μεγιστοποιούν την πιθανοφάνεια του GMM, δοθέντος 

των ακουστικών διανυσμάτων εκπαίδευσης. Η επιθυμητή πιθανοφάνεια ενός GMM 

μπορεί να γραφεί: 

p(X/λ) = ΠI
n=1[p(x(n)/λ)],                             (3.12) 

 Η βασική ιδέα του ΕΜ αλγορίθμου είναι αρχίζοντας από ένα αρχικό μοντέλο 

με παραμέτρους λ, να εκτιμήσουμε ένα νέο μοντέλο λest τέτοιο ώστε να ισχύει: 

p(X/λest) ≥ p(X/λ). Το καινούργιο αυτό μοντέλο γίνεται το αρχικό για την επόμενη 

επανάληψη και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση 

[9,22]. 

 Η αρχικοποίηση του αλγορίθμου γίνεται όπως αναφέραμε με την χρήση του 

αλγορίθμου kmeans. Όπως αναφέραμε στην Παράγραφο 3.2.2, σε κάθε επανάληψη 

του αλγορίθμου βρίσκουμε τα κέντρα των Μ clusters. Κάθε ένα από τα οποία έχει και 

κάποιο ποσοστό των ακουστικών διανυσμάτων του ομιλητή. Συνεπώς, στο τέλος του 
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 (3.13)

     (3.14) 

 

     (3.15) 

 

 

 

,    (3.16) 

αλγορίθμου kmeans θα έχουμε τις αρχικές τιμές για τις μέσες τιμές, για τις μήτρες 

συνδιασπορών καθώς και για τα αρχικά βάρη των Μ Gaussian PDF’s του GMM. 

Έχοντας υπολογιστεί οι αρχικές τιμές των παραμέτρων, μία επανάληψη του EM 

αλγορίθμου υπολογίζεται ως εξής [1,21]: 

 Κατά το E–βήμα: Οι εκ των υστέρων πιθανότητες (για κάθε μία από τις Μ 

Gaussian PDF’s) υπολογίζονται για όλα τα ακουστικά διανύσματα εκπαίδευσης του 

δοθέντος ομιλητή με τη χρήση της ακόλουθης σχέσης [9,21]: 

 

 

  
 Κατά το M–βήμα: Χρησιμοποιούνται οι εκ των υστέρων πιθανότητες από το 

E–βήμα για να εκτιμηθούν οι νέες παράμετροι του μοντέλου με τη χρήση των 

παρακάτω εξισώσεων: 

 
 

Στη συνέχεια θέτοντας 
^^

, iiii pp μμ ==  και 
^

ii Σ=Σ και με επανάληψη του E–

βήματος και κατόπιν του M–βήματος, γίνονται τόσες επαναλήψεις όσες χρειάζονται 

ώστε να επιτευχθεί η συνθήκη σύγκλισης [19]. Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, 

η διασπορά περιορίζεται από ένα κατώτερο όριο προκειμένου να μειωθούν τα 

singularities (ιδιομορφίες) στους πίνακες συνδιασποράς του τελικού μοντέλου. Αξίζει 

να σημειώσουμε εδώ ότι, κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν γίνεται υπερεκπαίδευση του 

συστήματός μας. 
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 Εάν υποθέσουμε ότι απαρτίζεται από 3 Gaussian PDF’s ένα GM Μοντέλο, με 

παραμέτρους κάθε μίας, όπως αυτές που φαίνονται στο Σχήμα 3.7: 

 

 

Σχήμα 3.7: Αναπαράσταση 3 Gaussian PDF’s 
 
τότε το GM Μοντέλο μπορεί να παρουσιαστεί από το Σχήμα 3.8: 

 

 

Σχήμα 3.8: Αναπαράσταση του παραπάνω GMM 
 
 Το σχήμα αυτό δείχνει την αναπαράσταση ενός ακουστικού διανύσματος 

κάποιου ομιλητή της βάσης δεδομένων του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο EM όπως περιγράφηκε παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε μία εκτίμηση 

για τις παραμέτρους του GMΜ. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ΕΜ αλγορίθμου 

είναι αυτό που αναπαριστάται στο Σχήμα 3.9: 
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Σχήμα 3.9: Αποτέλεσμα εφαρμογής αλγορίθμου ΕΜ (κόκκινη γραμμή) 

 
Βλέπουμε λοιπόν ότι, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά μετά από την 

εκτέλεση του αλγορίθμου EM. 

 Συνοψίζοντας, τα αναγκαία βήματα που εκτελούνται κατά την υλοποίηση του 

αλγορίθμου ΕΜ προκειμένου να εκτιμηθούν οι παράμετροι, λ, για το GMM, είναι τα 

ακόλουθα [19]: 
 

1. Αποφασίζεται ο αριθμός Μ των Gaussian PDF’s που θα λάβουν μέρος στο 

GM Μοντέλο. 

2. Αποφασίζονται αρχικές εκτιμήσεις των παραμέτρων. Οι παράμετροι που 

λαμβάνουν μέρος είναι οι μέσες τιμές, μi, οι μήτρες συνδιασποράς, Σi, και οι 

συντελεστές βαρύτητας, pi, για κάθε μία από τις Gaussian PDF’s. Τις 

περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος kmeans για την 

αρχικοποίηση αυτών των παραμέτρων. 

3. Για κάθε ακουστικό διάνυσμα xi, υπολογίζεται η εκ των υστέρων πιθανότητα, 

από τη Σχέση (3.13). 

4. Γίνεται επανεκτίμηση των παραμέτρων, λ, για κάθε μία από τις Μ Gaussian 

PDF’s, χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις (3.14), (3.15) και (3.16). 

5. Επαναλαμβάνονται τα Βήματα 3 και 4 μέχρις ότου οι εκτιμήσεις των 

παραμέτρων να συγκλίνουν. 
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Τυπικά, το Βήμα 5 εφαρμόζεται με συνεχόμενες επαναλήψεις μέχρις ότου η 

διαφορά των εκτιμήσεων μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων να είναι μικρότερη 

από κάποιο προκαθορισμένο όριο ανεκτικότητας [9]. 
 

3.3.4 Ιδιάζοντες Πίνακες Συνδιασποράς 
 Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εκτίμησης των παραμέτρων με τον EM 

αλγόριθμο μπορούν να αποτύχουν εξαιτίας της εμφάνισης ιδιάζουσων τιμών κατά τη 

διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων, στην περίπτωση που δεν έχουμε διαγώνιους 

πίνακες συνδιασπορών. Κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν στη 

μήτρα συνδιασποράς προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα. Μία τέτοια 

τεχνική είναι η εφαρμογή αλγορίθμων παραγοντοποίησης των πινάκων συνδιασποράς 

[17]. 

 Εάν ο πίνακας συνδιασποράς είναι Hermitian (συμμετρικός συζυγής 

μιγαδικός, Σ = Σ*) τότε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό ο πίνακας 

συνδιασποράς μπορεί να μετατραπεί ως εξής: 

2

*Σ−Σ
−Σ←Σ , (3.17) 

εξαλείφοντας το φανταστικό μέρος από τη διαγώνιο. 

 Ο πίνακας εξετάζεται εάν είναι θετικά ορισμένος με την παραγοντοποίηση 

Cholesky. Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο-(α) στοιχείο-(α) της διαγωνίου είναι 

αρνητικό-(ά), η διαγώνιος της μήτρας τροποποιείται. Συγκεκριμένα, αν η διαγώνιος 

περιέχει στοιχεία τα οποία είναι μικρότερα από το 10eps της μηχανής τότε οι τιμές 

αυτές μεγαλώνουν κατά ένα ποσοστό σε σχέση με την μεγαλύτερη απόλυτη τιμή των 

στοιχείων της διαγωνίου. Π.χ. 5% της μεγαλύτερης απόλυτης τιμής της διαγωνίου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εάν δεν μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, τότε τα στοιχεία της 

διαγωνίου μεγαλώνουν κατά 1% από την αρχική. 

 Σε περίπτωση που πάλι υπάρχει πρόβλημα, τότε μειώνουμε την διάσταση του 

συστήματος. Δηλαδή, εάν επιλέξουμε να έχουμε 4 Gaussian PDF’s στο GMM και 

βλέπουμε ότι έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα τότε το σύστημα θα πρέπει να 

αναλυθεί με 3 ή λιγότερες Gaussian PDF’s μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα. 
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(3.18)

(3.19)

(3.20)

3.3.5 Εφαρμογή GMM-ΕΜ στη φάση ελέγχου του ομιλητή 
 Κατά τη φάση ελέγχου ενός ομιλητή με σκοπό την ταυτοποίησή του, ένα 

σύνολο από S ομιλητές, S={1,2,….,S}, αναπαρίστανται από τα GMM’s, λ1,λ2,…,λS. Οι 

ομιλητές αυτοί αποτελούν τη βάση δεδομένων του συστήματος. Σκοπός είναι να 

βρεθεί το μοντέλο εκείνου του ομιλητή στου οποίου μεγιστοποιείται η εκ των 

υστέρων πιθανότητα, μιας ακολουθίας ακουστικών διανυσμάτων του ομιλητή που 

βρίσκεται στη φάση του ελέγχου[9]. Γενικά ισχύει: 

 

 
Η δεύτερη συνάρτηση είναι λόγω του κανόνα του Bayes. Υποθέτοντας ότι όλοι οι 

ομιλητές έχουν την ίδια πιθανότητα να ληφθούν, (P(λk)=1/S), παρατηρώντας ότι η 

p(X), είναι ίδια για όλα τα GMM μοντέλα των ομιλητών, ο κανόνας ταξινόμησης 

απλοποιείται ως: 

 
Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των λογαρίθμων και την ανεξαρτησία μεταξύ των 

ακουστικών διανυσμάτων ((3.12)), το σύστημα κατά τη ταυτοποίηση του ομιλητή 

υπολογίζει τη σχέση: 

 
όπου p(x(n)/λk) δίνεται από τη Σχέση (3.8). Αξίζει να σημειώσουμε ότι, εάν 

υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους ως προς κάθε μία παράμετρο λαμβάνουμε ως 

αποτέλεσμα τις Σχέσεις (3.14), (3.15), (3.16). 

 Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης του GMM ως συνάρτηση 

πιθανοφάνειας έγκειται στο γεγονός ότι υπολογίζεται με χαμηλό υπολογιστικό 

κόστος. Επίσης, χρησιμοποιείται όταν τα ακουστικά διανύσματα ενός ομιλητή δεν 

είναι γνωστά πλήρως, όταν δηλαδή υπάρχει ελλιπής πληροφορία για τον ομιλητή. 
 

3.4 Προσαρμοζόμενα Μοντέλα Γκαουσιανών Μειγμάτων – 

Adaptive GMM 
 Τα προσαρμοζόμενα GMM [Priede,1994] χρησιμοποιούν οδηγούμενα-

δεδομένα για την εκτίμηση του αριθμού των Gaussian PDF’s που λαμβάνουν μέρος 
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(3.21) 

στο GM Μοντέλο [19]. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί τον ΕΜ αλγόριθμο 

επαναληπτικά για την εκτίμηση των παραμέτρων, λ, μεταφέροντας σε κάθε νέα 

επανάληψη την αμέσως προηγούμενη εκτίμηση. Συγκεκριμένα, η βασική ιδέα του 

adaptive GMM είναι να λαμβάνει ένα ακουστικό διάνυσμα κάθε φορά και να 

υπολογίζει την απόστασή του από κάθε PDF του GMM. Εάν η απόστασή του από 

κάθε PDF είναι μεγαλύτερη από κάποιο κατώφλι, τότε δημιουργείται μία νέα 

Gaussian PDF. Αντιθέτως, στην περίπτωση που η απόσταση αυτή είναι μικρότερη 

από το κατώφλι για όλα τις PDF’s, οι παράμετροι επανεκτιμώνται βασιζόμενοι στον 

επαναληπτικό αλγόριθμο ΕΜ. 

 Το πρώτο βήμα της διαδικασίας του adaptive GMM είναι το ίδιο με αυτό του 

κλασικού ΕΜ αλγορίθμου και περιλαμβάνει τον υπολογισμό του E–βήματος, κατά το 

οποίο υπολογίζονται οι εκ των υστέρων πιθανότητες του νέου ακουστικού 

διανύσματος να ανήκει σε κάποιο από τις Gaussian PDF’s. Οι πιθανότητες αυτές 

υπολογίζονται από την ακόλουθη σχέση που αποτελεί τροποποίηση της Σχέσης 

(3.13): 

 
όπου (t+1) είναι η παρούσα επανάληψη ενώ (t) η προηγούμενη. Συνεπώς, για τον 

υπολογισμό των εκ των υστέρων πιθανοτήτων στην t+1 επανάληψη, χρειαζόμαστε 

και την εκτίμησης των παραμέτρων κατά την προηγούμενη επανάληψη t. 

 Αντιθέτως, το δεύτερο βήμα του adaptive GMM δεν είναι ίδιο με αυτό του 

κλασικού ΕΜ. Εδώ κατά το M–βήμα για τον υπολογισμό της εκτίμησης των 

παραμέτρων λαμβάνουν μέρος και οι αμέσως προηγούμενες εκτιμήσεις τους 

σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις: 

 

     (3.22) 

     (3.23) 

     (3.24) 
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Είναι προφανές ότι εκτελούνται τόσες επαναλήψεις όσες χρειάζονται μέχρι να 

εξασφαλιστεί η συνθήκη σύγκλισης του αλγορίθμου. 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 

λαμβάνεται η απόφαση για τη δημιουργία μίας νέας Gaussian PDF. Η πιο γνωστή 

μετρική απόστασης που χρησιμοποιείται στην διαδικασία αυτή είναι η Mahalanobis, 

μετρική η οποία μετρά την απόσταση μεταξύ του ακουστικού διανύσματος, x(t+1) και 

της i-οστής Gaussian PDF κατά την t+1 επανάληψη και ορίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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tt

i xxxMD μμ ,                    (3.25) 

Εάν αυτή η τιμή της μετρικής είναι πάρα πολύ μεγάλη για όλες τις υπάρχουσες PDF’s 

(εναλλακτικά εάν η ελάχιστη τιμή της μετρικής είναι μεγαλύτερη από κάποιο 

κατώφλι), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ακουστικό διάνυσμα απέχει αρκετά από 

αυτά τα PDF’s ώστε να επανεκτιμηθούν οι παράμετροι του τρέχοντος GMM και 

λαμβάνεται η απόφαση να προστεθεί μία επιπλέον Gaussian PDF. 

 Επομένως προστίθεται μία νέα PDF, εάν ισχύει: 
( )( ){ } c
t

ii txMD >+12min ,                                       (3.26) 

όπου tc είναι η τιμή του προαναφερθέντος κατωφλίου. Ο Solka [1995] παρέχει 

κάποιες τιμές κατωφλίων βασισμένων στην μετρική Mahalanobis για περιπτώσεις 

μονοδιάστατων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων δεδομένων όταν δηλαδή τα 

ακουστικά διανύσματα ανήκουν σε μονοδιάστατους, δισδιάστατους και 

τρισδιάστατους διανυσματικούς χώρους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται οι τιμές 

αυτές για κάθε μία περίπτωση: 

Πίνακας 3.1: Επιθυμητά Κατώφλια για τα Adaptive GMM 

Διάσταση Επιθυμητό Κατώφλι 

1 1 

2 2.34 

3 3.54 

 
 Όταν προστίθεται μία νέα PDF θα πρέπει να αρχικοποιηθούν οι τιμές των 

παραμέτρων της χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις: 
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 (3.27) 

 

 (3.28) 

 

 (3.29) 
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Προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που 

έχει κάθε PDF ισούται με τη μονάδα, όταν προστίθεται μία νέα PDF θα πρέπει 

καθένας τους να επαναπροσδιοριστεί ως εξής: 

( )
( )

1

^
^

1

+
=+

n
pn

p
t

it
i , i=1,…,M,                                        (3.30) 

Όπου M είναι το πλήθος των PDF’s σε κάθε περίπτωση. 

 Συνοψίζοντας, τα βήματα που εκτελούνται για την υλοποίηση του adaptive 

GMM με τη χρήση του αλγορίθμου ΕΜ με επαναληπτικό τρόπο προκειμένου να 

εκτιμηθούν τόσο το πλήθος των Gaussian PDF’s όσο και οι παράμετροι του GMM, 

είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η διαδικασία του Adaptive GMM ξεκινά με την αρχικοποίηση των 

παραμέτρων χρησιμοποιώντας το πρώτο ακουστικό διάνυσμα, x(1): 
( )

( )
( ) ( )

Ipx =Σ==
1

1
^1

1

^
1

1

1

^
,1,μ ,                                      (3.31) 

όπου Ι είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Στην περίπτωση του μονοδιάστατου 

διανυσματικού χώρου, η διασπορά αρχικοποιείται στη μία αρχική PDF με 1. 

2. Για το νέο ακουστικό διάνυσμα, x(t+1), υπολογίζεται η απόσταση Mahalanobis, 

με χρήση της Σχέσης (3.25). 

3. Εάν η ελάχιστη τετραγωνική απόσταση, σε σύγκριση με αυτές όλων των 

αποστάσεων από κάθε μία PDF, είναι μεγαλύτερη από ένα κατώφλι tc, τότε 

προστίθεται μία νέα PDF της οποίας οι παράμετροι αρχικοποιούνται σύμφωνα 

με τις Σχέσεις (3.27), (3.28) και (3.29). 

4. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η ελάχιστη απόσταση είναι μικρότερη από την 

τιμή κατωφλίου tc, τότε πραγματοποιείται η επανεκτίμηση των παραμέτρων 

για τις υπάρχουσες PDF’s, σύμφωνα με τις Σχέσεις (3.22), (3.23) και (3.24). 
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5. Τα Βήματα 2 έως 4 επαναλαμβάνονται μέχρι να εξαντληθούν όλα τα 

διαθέσιμα ακουστικά διανύσματα. 
 

Στη πράξη, η μέθοδος των adaptive GMM χρησιμοποιείται με σκοπό να 

ληφθούν οι αρχικές τιμές των παραμέτρων καθώς επίσης και για την εκτίμηση του 

πλήθους των Gaussian PDF’s που μπορεί να χρησιμοποιήσει το GMM. Αφού 

ληφθούν αυτές οι αρχικές τιμές και ο αριθμός των PDF’s τότε μπορεί να εφαρμοστεί 

ο ΕΜ αλγόριθμος επαναληπτικά, προκειμένου να γίνει η εκτίμηση των παραμέτρων 

[19]. 

 Εάν χρησιμοποιήσουμε τα Adaptive GMM κατά την αναγνώριση ομιλητή 

τότε υπάρχει το ενδεχόμενο για ένα ακουστικό διάνυσμα να έχουμε δύο διαφορετικά 

GMM που να το αναπαριστούν, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.10. Γι’ αυτό το λόγο 

δεν έχουν τόσο καλή απόδοση παρόλο που βρίσκουν το βέλτιστο αριθμό των PDF’s. 

 

Σχήμα 3.10: Δύο διαφορετικά Adaptive GMM του ίδιου ακουστικού διανύσματος 
 

3.5 Νευρωνικά Δίκτυα 
 Οι ταξινομητές που βασίζονται στα Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΝ) 

χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της αναγνώρισης ομιλητή εξαρτημένου αλλά και 

ανεξαρτήτου κειμένου. Τα ΝΝ’s είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην μάθηση 

πολύπλοκων αντιστοιχήσεων μεταξύ εισόδων και εξόδων καθώς είναι ικανά να 

προσεγγίσουν τις εκ των υστέρων πιθανότητες των εκπαιδευόμενων κλάσεων. 

Επίσης, τα ΝΝ’s είναι ικανά να προσεγγίσουν μη-γραμμικές επιφάνειες απόφασης 

και να παρουσιάσουν υψηλού επιπέδου παραλληλισμό. Ένα ΝΝ αποτελείται από 

μικρές λειτουργικές μονάδες (νευρώνες), οι οποίες αλληλοσυνδέονται προκειμένου 

να παραχθεί η συνάρτηση μεταφοράς του ΝΝ. Υπάρχουν πολλές μορφές υλοποίησης 

νευρωνικών δικτύων, όπως είναι το πολυεπίπεδο δίκτυο perceptron (Multi-Layer 

Perceptron) και τα δίκτυα ακτινικής συνάρτησης (Radial Bias Function). Το πλέον 

διαδεδομένο ΝΝ είναι το πολυεπίπεδο perceptron (MLP) [21,25,27,29,33]. 
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 Ένα MLP αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου, έναν αριθμό από κρυφά 

επίπεδα και ένα επίπεδο εξόδου τα οποία διασυνδέονται όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.12: 

 
Σχήμα 3.12: Ένα δύο επιπέδων νευρωνικό δίκτυο 

 
Το ΝΝ αυτό αποτελείται από νευρώνες οι οποίοι διαθέτουν έναν γραμμικό και έναν 

μη-γραμμικό τελεστή συνδεδεμένους σε σειρά (εκτός από το επίπεδο εισόδου): 
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yfo

xwy
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i
ii

=

= ∑
=                                                      (3.34) 

Ένα τέτοιο λοιπόν δίκτυο αποτελείται από περισσότερες των δύο ομάδων νευρώνων 

που ονομάζονται και επίπεδα του δικτύου. Ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα 

επεξεργάζονται τα δεδομένα εισόδου και το επίπεδο εξόδου περιέχει τους νευρώνες, 

η έξοδος των οποίων είναι ταυτόχρονα και έξοδος του δικτύου. 

 Στην αναγνώριση ομιλητή, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να έχουν πολλές 

μορφές. Οι πιο συνηθισμένες είναι: 1) ένα MLP εκπαιδεύεται με Νs νευρώνες εξόδου, 

όπου Νs είναι ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ομιλητών, 2) για κάθε ομιλητή (σε 

σύνολο Νs MLP’s) ένα MLP εκπαιδεύεται περιέχοντας στους νευρώνες εξόδου τα 

ακουστικά διανύσματα των ομιλητών. Στην περίπτωση αυτή για κάθε ένα από τα 

MLP’s υπολογίζεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ των τελικών 

αποτελεσμάτων των νευρώνων εξόδου (ακουστικά διανύσματα και πάλι) και των 

επιθυμητών ακουστικών διανυσμάτων. Στον ομιλητή που θα υπολογιστεί τον 

μικρότερο αυτό σφάλμα επιλέγεται ως ο πιθανότερος εκφορέας του ακουστικού 

δείγματος εισόδου κατά τη φάση του ελέγχου. 
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 Ένα δίκτυο ΜLP εκπαιδεύεται με τη χρήση του αλγορίθμου οπισθοδρομικής 

διάδοσης του σφάλματος. Ο αλγόριθμος αυτός οφείλει την ονομασία του στο γεγονός 

ότι ενώ κατά την ενεργοποίηση του νευρωνικού δικτύου οι υπολογισμοί ξεκινούν από 

τους νευρώνες εισόδου και κατευθύνονται διαδοχικά προς τους νευρώνες εξόδου, 

υπολογίζοντας την τιμή της εξόδου των νευρώνων στα κρυφά επίπεδα, η εκπαίδευση 

εκτελεί την αντίστροφη ακριβώς διαδικασία. Μετά την ενεργοποίηση του δικτύου 

αρχίζει η διαδικασία επαναπροσδιορισμού των συντελεστών βαρύτητας των 

συνάψεων. Αρχικά, στις συνάψεις που βρίσκονται στους νευρώνες εξόδου και στην 

συνέχεια ακολουθεί ο επαναπροσδιορισμός των συντελεστών βαρύτητας προς τους 

νευρώνες εισόδου. Επομένως, o αλγόριθμος error back-propagation είναι 

επαναληπτικός, με τους συντελεστές βαρύτητας του MLP να επαναπροσδιορίζονται 

σε κάθε επανάληψη. Οι αρχικές τιμές των συντελεστών βαρύτητας ενός MLP 

νευρωνικού δικτύου λαμβάνουν τυχαίες τιμές στο διάστημα [-0.5 0.5]. Ο αλγόριθμος 

αυτός εκτελείται σε δύο στάδια, το εμπρόσθιο (forward) στάδιο και το οπισθοδρομικό 

(backward) στάδιο. 

 Κατά τη διάρκεια του forward σταδίου όλα τα διανύσματα εισόδου 

τοποθετούνται στο MLP και υπολογίζεται το συνολικό αναμενόμενο σφάλμα. Η 

έξοδος του k-οστού νευρώνα εξόδου δεδομένου του n-οστού διανύσματος εισόδου 

είναι: 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝
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= ∑ ∑

i j
nijkik jywfwfnO ,                                  (3.35) 

όπου το ολικό άθροισμα j περιλαμβάνει το σύνολο των νευρώνων εισόδου και το 

άθροισμα i αναφέρεται για το σύνολο των κρυφών νευρώνων. Εδώ το wij είναι ο 

συντελεστής βαρύτητας που αντιστοιχεί στην διασύνδεση του i-οστού νευρώνα ενός 

δοσμένου επιπέδου του δικτύου, με τον j-οστό νευρώνα του επόμενου επιπέδου. Η 

συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων είναι η σιγμοειδής (sigmoid-like) 

συνάρτηση ορίζεται από την σχέση: 

( ) ( )x
xf

−+
=

exp1
1

,                                              (3.36) 

 Εάν θέσουμε ως dk(n) την επιθυμητή έξοδο του k-οστού νευρώνα εξόδου ενός 

δοσμένου n-οστού διανύσματος εισόδου, τότε το συνολικό τετραγωνικό σφάλμα του 

δικτύου MLP ορίζεται από την εξίσωση: 
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( ) ( )( )∑∑ −=
n k

kk ndnOE 2
,                                    (3.37) 

 Κατά τη διάρκεια του backward σταδίου, οι συντελεστές βαρύτητας των 

συνάψεων επαναπροσδιορίζονται με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν αυτό το σφάλμα, 

ξεκινώντας από το επίπεδο εξόδου, έπειτα στο κρυφό επίπεδο και τέλος στο επίπεδο 

εισόδου. Η διαδικασία υπολογισμού του σφάλματος, κατά το forward στάδιο και ο 

επαναπροσδιορισμός των συντελεστών βαρύτητας είναι μία επαναληπτική διαδικασία 

μέχρι αυτοί οι MLP συντελεστές να συγκλίνουν στο ελάχιστο σφάλμα. 

 Η μέθοδος επαναπροσδιορισμού των συντελεστών βαρύτητας των συνάψεων 

είναι η μέθοδος της διαδοχικής προσέγγισης αυτών κατά τη διεύθυνση της αρνητικής 

τιμής της πρώτης παραγώγου του σφάλματος. Η μέθοδος αυτή επαναπροσδιορίζει την 

αριθμητική τιμή του συντελεστή βαρύτητας των συνάψεων σύμφωνα με την σχέση: 

ij
ij w

pw
∂

Σ∂
−=Δ

φαλμα
,                                            (3.38) 

όπου p είναι ένας μικρός θετικός πραγματικός αριθμός που ονομάζεται ρυθμός 

εκπαίδευσης του αλγορίθμου και λαμβάνει θετικές πραγματικές τιμές κοντά στη 

μονάδα. Αφού έχουμε την σιγμοειδή συνάρτηση, ο επαναπροσδιορισμός των 

συντελεστών για τους νευρώνες της εξόδου θα δίνεται από τη σχέση: 
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Αντίστοιχα, ο επαναπροσδιορισμός των συντελεστών των συνάψεων για τους 

κρυφούς νευρώνες δίνεται από τη σχέση: 
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όπου Κ το πλήθος των νευρώνων στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο. 
 

3.6 Σύνοψη Μοντέλων 
 Τα θέματα που μελετήσαμε στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στο γενικό 

θέμα της αναγνώρισης προτύπων που έχει σκοπό την ταξινόμηση των αντικειμένων 

ενδιαφέροντος σε έναν αριθμό από κλάσεις (κατηγορίες). Με δεδομένη μια 

ακολουθίας ακουστικών διανυσμάτων που αντιπροσωπεύει έναν ομιλητή κατά τη 
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φάση ελέγχου, η δουλειά του ταξινομητή είναι να πραγματοποιήσει την ταυτοποίησή 

του, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να εξαχθεί ένα μοντέλο 

για κάθε έναν από τους Ns ομιλητές. Η συγκεκριμένη εργασία λαμβάνει χώρα κατά τη 

φάση εκπαίδευσης. Το κάθε μοντέλο θα πρέπει να μπορεί να αναπαραστήσει τον 

ακουστικό διανυσματικό χώρο με συμπαγή, ακριβή και αξιόπιστο τρόπο. Κατά τη 

φάση ελέγχου, το σύστημα της αναγνώρισης ομιλητή συγκρίνει την ακολουθία των 

ακουστικών διανυσμάτων του ομιλητή που ζητά ταυτοποίηση, με κάθε μία από τις 

ακολουθίες των Ns μοντέλων των ομιλητών του συστήματος και αποφασίζει τον ως 

πιθανότερο εκφορέα του δείγματος αυτόν του οποίου το μοντέλο έχει τη μεγαλύτερη 

ομοιότητα με το δικό του. 

 Ανάλογα με τον τύπο των μοντέλων που χρησιμοποιούνται ώστε να 

αναπαρασταθούν οι ομιλητές, οι ταξινομητές που λαμβάνουν μέρος στην αναγνώριση 

ομιλητή μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στα template-based και 

στα στοχαστικά μοντέλα. Οι template-based ταξινομητές είναι οι πιο απλοί 

ταξινομητές και η απόφασή τους βασίζεται στον υπολογισμό αποστάσεων. Οι πιο 

κοινοί, αυτού του είδους, ταξινομητές βασίζονται στην Δυναμική Παραμόρφωση 

Χρόνου (DTW , οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την αναγνώριση ομιλητή 

εξαρτημένου κειμένου) και στην Vector Quantization (VQ, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται κατά την αναγνώριση ομιλητή ανεξαρτήτου κειμένου). Αντίθετα, 

τα στοχαστικά μοντέλα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα αποτελέσματα 

ενώ η απόφασή τους βασίζεται στον υπολογισμό πιθανοτήτων. Οι ταξινομητές που 

βασίζονται στα στοχαστικά μοντέλα χρησιμοποιούν τα Gaussian Mixture Model 

(GMΜ, χρησιμοποιούνται κατά την ανεξαρτήτου κειμένου αναγνώριση ομιλητή ), τα 

Hidden Markov Model (ΗΜΜ – χρησιμοποιούνται κατά την εξαρτημένου κειμένου 

αναγνώριση ομιλητή) και τα Νευρωνικά Δίκτυα (ΝN) ώστε να μοντελοποιήσουν τα 

ακουστικά διανύσματα του ομιλητή [21,32]. 

 Οι τεχνικές VQ και GMM είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένες για την 

αναγνώριση ομιλητή ανεξαρτήτου κειμένου. Η VQ λειτουργεί περισσότερο ως 

κβαντιστής παρά ως τεχνική μοντελοποίησης. Συνεπώς, στην πράξη ο VQ παράγει 

μειωμένο αριθμό από ακουστικά διανύσματα και δεν μοντελοποιεί τον ομιλητή. 

Αντιθέτως, το GMM μοντελοποιεί στοχαστικές διαδικασίες στις οποίες εντάσσεται 

και το ηχητικό σήμα του ομιλητή, με αποτέλεσμα να παρέχουν πιο ακριβή 

μοντελοποίηση, η οποία οδηγεί σε πιο αξιόπιστη ταυτοποίηση. Το GMM βασίζεται 

στη γενικότερη θεωρία του HMM που πήρε το όνομα «Hidden» επειδή κρύβει ή δεν 
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είναι άμεση αισθητή, μία στοχαστική διαδικασία (το ηχητικό σήμα ομιλίας). Επίσης, 

το GMM μπορεί να θεωρηθεί και ως μίας κατάστασης (single-state) ΗΜΜ με 

Gaussian Mixture στοχαστικές διαδικασίες που παράγουν οι παρατηρήσεις. Ωστόσο, 

το GMM είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται κατά κόρον στην πράξη, με πολύ καλά 

αποτελέσματα στα συστήματα αναγνώρισης ομιλητή. Τα GMM’s υπερτερούν στα 

συστήματα που μια μικρή ποσότητα των δεδομένων εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη 

καθώς και σε εκείνα όπου ο χρόνος για γρήγορη μοντελοποίηση (εκπαίδευση) είναι 

απαραίτητος. Η VQ μέθοδος επικράτησε στα πρώιμα στάδια της αναγνώρισης 

ομιλητή ενώ η στοχαστική μοντελοποίηση αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και 

προσφέρει περισσότερη ευελιξία [1,17,21]. Η όλη διαδικασία μοντελοποίησης και 

ταυτοποίησης ενός ομιλητή παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.13: 

 

Σχήμα 3.13: Διαδικασία Μοντελοποίησης και Απόφασης 
 
 Κατά την template-based διαδικασία ταυτοποίησης, το μοντέλο του ομιλητή 

με τον μικρότερο matching score επιλέγεται ως ο καταλληλότερος ομιλητής. 

Αντιθέτως, κατά την στοχαστική διαδικασία ταυτοποίησης επιλέγεται εκείνο το 

μοντέλο με την υψηλότερη πιθανότητα. 

 Ως εναλλακτικές των δύο παραπάνω τεχνικών έχουν προταθεί αρκετές 

τεχνικές. Πρώτα από όλες είναι οι τροποποιημένες GMM’s και VQ τεχνικές καθώς 

και συνδυασμός αυτών των δύο. Μία νέα και γρήγορη προσέγγιση που αναπτύχθηκε 

σχετικά πρόσφατα για το πρόβλημα της αναγνώρισης ομιλητή είναι οι μέθοδοι που 

βασίζονται στα νευρωνικά δίκτυα. Αντί της εκπαίδευσης του καθενός μοντέλου για 

κάθε ομιλητή, τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με τις διαφορές του μοντέλου και 

των γνωστών ομιλητών και συνεπώς απαιτείται μικρότερο πλήθος παραμέτρων με 
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αποτέλεσμα την αποδοτικότερη εκτέλεση των φάσεων της εκπαίδευσης και του 

ελέγχου. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει προσομοίωση των βασικών τεχνικών 

μοντελοποίησης, της VQ, του GMM, του προσαρμοζόμενου GMM και ενός MLP 

δικτύου, σε ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή. 
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Κεφάλαιο 4ο  
Σύστημα Προσομοίωσης Αυτόματης Αναγνώρισης 

Ομιλητή 
 Στο κεφάλαιο αυτό προσομοιώνονται τόσο η εξαγωγή των χαρακτηριστικών 

από το σήμα φωνής όσο και οι βασικές τεχνικές για την μοντελοποίηση και 

ταυτοποίηση των ομιλητών, όπως αυτές περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

με τη βοήθεια του περιβάλλοντος του MATLAB. 
 

4.1 Εισαγωγή 
 Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3, η πρώτη λειτουργία ενός συστήματος 

αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή είναι η εξαγωγή των χαρακτηριστικών από το σήμα 

φωνής ενός ομιλητή. Το πρώτο μέρος των προσομοιώσεων επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του σ’ αυτήν ακριβώς τη λειτουργία μαζί με τα στάδια που 

περιλαμβάνονται εντός αυτής. Χρησιμοποιήσαμε 6 ομιλητές για βάση δεδομένων του 

συστήματος προσομοίωσης. Έπειτα, έχοντας υπόψη τις τεχνικές που περιγράφηκαν 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 προσομοιώνονται οι Unsupervised τεχνικές 

μοντελοποίησης, η διανυσματική κβάντιση (VQ), η GMM (με τη βοήθεια του ΕΜ 

αλγορίθμου), η adaptive GMM, καθώς και ένα πολυεπίπεδο (2-επιπέδων) νευρωνικό 

δίκτυο Perceptron (MLP). Οι τεχνικές αυτές υλοποιούνται έχοντας υπόψη κάποιες 

παραμέτρους, οι οποίες θα δείξουμε πως επηρεάζουν τα αποτελέσματα της κάθε 

προσομοίωσης. Επομένως, στις επόμενες παραγράφους θα δούμε την εξαγωγή των 

συντελεστών από το σήμα φωνής καθώς και κάθε μία τεχνική ξεχωριστά με την 

επιρροή των παραμέτρων στα αποτελέσματα. 

 
4.2 Σύστημα Εξαγωγής Χαρακτηριστικών  
 Το σύστημα που υλοποιεί αυτή τη διαδικασία βασίζεται στο Σχήμα 1.8 της 

Παραγράφου 1.4. Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκε το βοηθητικό toolbox 

Voicebox, που υλοποιήθηκε από ερευνητές του Imperial College [30]. Από το 

συγκεκριμένο toolbox χρησιμοποιήσαμε και τους 6 ομιλητές της βάσης του 

συστήματος, οι οποίοι έχουν δειγματοληπτηθεί με fs=12KHz. 
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 Όπως ήδη αναφέραμε κατά τη φάση της πλαισίωσης το σήμα ομιλίας 

διαιρείται σε ισομήκη πλαίσια Ν δειγμάτων που απέχουν μεταξύ τους κατά L 

δείγματα, με L ≤ N. Γνωρίζοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας και τις τιμές των L 

και Ν, 80 και 160 αντίστοιχα, τότε το σήμα θα διαιρεθεί σε πλαίσια διάρκειας 

ΝΤs=160*0.08=12.8msec και θα απέχουν μεταξύ τους κατά LTs=6.4msec. Αν n είναι 

ο δείκτης κάθε πλαισίου, τότε το n-στο πλαίσιο περιλαμβάνει τα δείγματα του 

σήματος που δίνεται από: (n-1)*L+1:(n-1)*L+N. Ο συνολικός αριθμός των πλαισίων 

που θα προκύψουν για ένα σήμα διάρκειας Τ=13056 δειγμάτων θα είναι Ι=floor((T-

N)/L+1)=162, (υποθέτοντας ότι αφήνουμε έξω τα τελευταία δείγματα του σήματος). 

 Μετά την πλαισίωση του σήματος, ακολουθεί η παραθύρωση κάθε πλαισίου 

με ένα παράθυρο w(n), n=0:N-1, όπου Ν είναι ο αριθμός δειγμάτων ανά πλαίσιο. Το 

παράθυρο που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το Hamming, το οποίο ορίστηκε στη 

Σχέση 2.5. 

 Μετά τη διαδικασία της παραθύρωσης υπολογίζεται ο DFT του 

παραθυρόμενου πλαισίου με τη χρήση του αλγορίθμου FFT. Αν σε ένα πλαίσιο που 

βρίσκεται αποθηκευμένο στο διάνυσμα x, εφαρμόσουμε FFT, xf=fft(x), τότε 

προκύπτουν Ν μιγαδικοί αριθμοί που ερμηνεύονται ως εξής: 

• Το xf(1) αντιστοιχεί στη μηδενική συχνότητα (DC). 

• Οι θετικές συχνότητες 0<f<fs/2 αντιστοιχούν στις τιμές για n=[2:N/2]. 

• Οι αρνητικές συχνότητες –fs/2<f<0 προκύπτουν για N=[N/2+1:N]. 

Το τετράγωνο του μέτρου του xf αποτελεί εκτίμηση του φάσματος του σήματος. 

Δεδομένης της συμμετρίας του φάσματος στις αρνητικές και θετικές συχνότητες, 

αρκεί να περιοριστούμε στις θετικές μόνο συχνότητες. Άρα, το φάσμα του n-οστού 

πλαισίου δίνεται ως: sp(n)=abs(xf(n,1:N/2+1)).^2. Στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί 

απεικονίζεται το φάσμα του σήματος σε γραμμική κα λογαριθμική κλίμακα: 
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Σχήμα 4.1: Φάσμα Σήματος στη Γραμμική και Λογαριθμική κλίμακα αντίστοιχα 
 
Όπως μπορούμε να δούμε, οι κόκκινες περιοχές τοποθετούνται μεταξύ 0.3 και 0.7 

seconds. Από το ίδιο σχήμα φαίνεται ότι η περισσότερη ενέργεια συγκεντρώνεται 

στις χαμηλές συχνότητες (μεταξύ 50Ηz και 1ΚHz). Μπορούμε να δούμε επίσης ότι η 

καλύτερη αναπαράσταση του σήματος γίνεται χρησιμοποιώντας την λογαριθμική 

κλίμακα. 

 Χρησιμοποιώντας διάφορες τιμές του N frame size (Ν=[128 160 256 512]) και 

έχοντας την παράμετρο L=N/2, δηλαδή έχοντας σταθερή επικάλυψη της τάξεως του 

50%, υπολογίζουμε τα αντίστοιχα φάσματα του σήματος: 

 

Σχήμα 4.2: Λογαριθμική Απεικόνιση Φάσματος Σήματος για α) Ν=128 και β) Ν=160 
 
 Φαίνεται λοιπόν ότι, για τιμή του Ν=160 έχουμε καλή ανάλυση τόσο στο 

χρόνο όσο και στη συχνότητα. Επιπλέον, ο αριθμός των πλαισίων είναι σχετικά 

μικρός και συνεπώς θα μειωθεί το υπολογιστικός κόστος. Ως εκ τούτου, οι τιμές 

αυτές χρησιμοποιούνται για την βέλτιστη ανάλυση του φάσματος ενός σήματος. 
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Με τη βοήθεια του Voicebox μπορούμε να υπολογίσουμε την διάταξη των φίλτρων: 

MEL = melbankm(K=20,Length_FFT=256,fs=12500); 

Για να υπολογίσουμε το φάσμα του MEL θα πρέπει: z=MEL*sp’; οπότε το διάνυσμα 

που προκύπτει 20x129, θα περιλαμβάνει τους 20 συντελεστές του MEL καθενός 

πλαισίου. Στο Σχήμα 4.3 που ακολουθεί παραθέτουμε τo spectrum και το MEL-

spectrum του σήματος ομιλίας: 
 

 

Σχήμα 4.3: α) Spectrum και β) MEL-Spectrum του Σήματος Ομιλίας 
 
Όπως βλέπουμε στο πρώτο μέρος του σχήματος, το μεγαλύτερο μέρος της 

πληροφορίας του σήματος περιλαμβάνεται στις χαμηλές συχνότητες. Αυτή η 

πληροφορία εξάγεται και ενισχύεται όπου το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στο 

δεύτερο μέρος του σχήματος. Το δεύτερο αυτό μέρος αναπαριστά τα κύρια 

χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας. 

 Το τελικό βήμα εξαγωγής των χαρακτηριστικών φωνής είναι ο υπολογισμός 

των συντελεστών του MEL-Cepstrum, οι οποίοι υπολογίζονται ως: 

MFCC=mfcc_coeff(x,fs); 

όπου x το σήμα ομιλίας του ομιλητή και fs η συχνότητα δειγματοληψίας. Το 

διάνυσμα που προκύπτει 20x129, θα περιλαμβάνει τους 20 συντελεστές MFCC για 

κάθε ένα πλαίσιο φωνητικού σήματος. 

 Μετά το τέλος της διαδικασίας που περιγράφηκε, κάθε ένα πλαίσιο του 

φωνητικού σήματος εισόδου Ν=256 δειγμάτων μετατρέπεται σε ένα διάνυσμα 20 

συντελεστών MFCC. Τελικά, το σήμα ομιλίας ενός ομιλητή έχει μετατραπεί σε μια 

ακολουθία ακουστικών διανυσμάτων. 
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4.3 Υλοποίηση αλγορίθμου Διανυσματικής Κβάντισης 
 Η προσομοίωση που υλοποιεί την τεχνική της διανυσματικής κβάντισης για 

την μοντελοποίηση και την ταυτοποίηση του ομιλητή βασίζεται στον αλγόριθμο LBG 

έτσι όπως ακριβώς περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3. Το διάγραμμα ροής του 

αλγορίθμου παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 3.2 (Σχήμα 3.4). 
 

4.3.1 Διανυσματικός Χώρος Ακολουθίας Ακουστικών 

Διανυσμάτων 
 Έχοντας στη διάθεσή μας τα διανύσματα των MFCC, τα οποία όπως 

αναφέραμε λέγονται και ακουστικά διανύσματα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια 

γεωμετρική αναπαράσταση των ακουστικών διανυσμάτων. Για το σκοπό αυτό θα 

υποθέσουμε ότι κάθε ακουστικό διάνυσμα είναι οι συντεταγμένες ενός σημείου του 

επιπέδου. Για την περίπτωση αυτή στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται τα ακουστικά 

διανύσματα δύο ομιλητών 

 

Σχήμα 4.4: 2D αναπαράσταση διανυσματικού χώρου ακουστικών διανυσμάτων 
 

Όπως μπορούμε να δούμε, οι δύο περιοχές των ομιλητών σε μεγάλο ποσοστό 

επικαλύπτονται μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και περιοχές που φαίνονται να 
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χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον έναν ή τον άλλο ομιλητή. Ουσιαστικά αυτές 

είναι οι περιοχές που μας επιτρέπουν να διακρίνουμε διαφορετικούς ομιλητές. 
 

4.3.2 Παράδειγμα δημιουργίας Codebook 
 Μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν διανυσματικό κβαντιστή σύμφωνα με την 

Παράγραφο 3.2, ως: Book=vq_lbg(Features,C); όπου C είναι το πλήθος των κωδικών 

λέξεων του Codebook και Features η ακολουθία των ακουστικών διανυσμάτων ενός 

ομιλητή. Εάν χρησιμοποιήσουμε τα ακουστικά διανύσματα των δύο ομιλητών της 

προηγούμενης παραγράφου και C=16, τότε έχουμε το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 4.5: 

 

Σχήμα 4.5: Αναπαράσταση Codebook 16 κωδικών λέξεων της VQ 
 
Όπως μπορούμε να δούμε, από το παραπάνω σχήμα οι ομιλητές δεν είναι και πάλι 

τόσο εύκολο να διακριθούν. 
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4.3.3 Η επίδραση του μεγέθους του Codebook στην απόδοση 

του συστήματος 
 Για να διαπιστώσουμε την απόδοση της διανυσματικής κβάντισης στην 

πράξη, προσομοιώνουμε ένα σύστημα που αποτελείται από 6 ομιλητές. Οι 6 αυτοί 

ομιλητές χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήματος που ως αποτέλεσμα 

έχει να παραχθούν τα Codebooks καθενός από αυτούς τους ομιλητές. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται η μοντελοποίηση των ομιλητών. 

 Στη συνέχεια προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους 6 αυτούς ομιλητές, 

υποθέτοντας ότι είναι κάποιοι ομιλητές που απαιτούν πρόσβαση στο σύστημά μας. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε 20 συντελεστές MFCC για την κωδικοποίηση 

κάθε πλαισίου σήματος και δημιουργούμε codebooks διαφορετικών μεγεθών. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος περιέχονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
Πίνακας 4.1: Επιτυχίες Αναγνωρίσεων Συστήματος 

C Πλήθος Αναγνωρίσεων MFCC 

2 3/6 20 

4 4/6 20 

8 5/6 20 

12 5/6 20 

14 5/6 20 

16 6/6 20 

18 6/6 20 

20 6/6 20 
 

 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι η επιτυχία των αναγνωρίσεων 

αυξάνεται με την αύξηση του πλήθους των κωδικών λέξεων μέχρι C=16. Από την 

τιμή αυτή και έπειτα η επιτυχία είναι 100%. Αυτό βέβαια συμβαίνει για το 

συγκεκριμένο σύστημα αναγνώρισης ομιλητή που χρησιμοποιήσαμε. 

 Παρακάτω θα δούμε τι συμβαίνει όταν υπεισέρχονται δύο άγνωστοι ομιλητές, 

δηλαδή ομιλητές που δεν ανήκουν στη βάση των ομιλητών. Θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι, οι δύο άγνωστοι ομιλητές όταν δεν χρησιμοποιείται ένα κατώφλι 

απόστασης τότε σίγουρα θα αναγνωρίζονται ως ομιλητές της βάσης του συστήματος. 

Επομένως, υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας του συστήματος, με αποτέλεσμα να πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί ένα κατώφλι απόστασης βάση του οποίου γίνεται αναγνώριση ή 
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απόρριψη του ομιλητή. Συνεπώς, έχοντας 8 ομιλητές στη φάση του ελέγχου όπου οι 6 

πρώτοι ομιλητές είναι εγγεγραμμένοι στη βάση του συστήματος με C=16 (σύμφωνα 

με τα προηγούμενα) λαμβάνουμε το εξής: 
 

Vector Quantization Method Of Feature Matching  

 ----------------------------------------------  

 Unknown Speaker 1 recognize as a speaker 1 

 Unknown Speaker 2 recognize as a speaker 2 

 Unknown Speaker 3 recognize as a speaker 0 

 Unknown Speaker 4 recognize as a speaker 4 

 Unknown Speaker 5 recognize as a speaker 5 

 Unknown Speaker 6 recognize as a speaker 6 

 Unknown Speaker 7 recognize as a speaker 0 

 Unknown Speaker 8 recognize as a speaker 0 
 
Ως εκ τούτου, το βέλτιστο ποσοστό των αναγνωρίσεων που επιτυγχάνει το 

συγκεκριμένο σύστημα αναγνώρισης ομιλητή είναι 87.5%. Το κατώφλι το οποίο 

χρησιμοποιήσαμε είναι η απόσταση 5.75. 

 Γίνεται φανερό ότι η αξιοπιστία ενός συστήματος αναγνώρισης ομιλητή με 

χρήση της διανυσματικής κβάντισης εξαρτάται από το μέγεθος του Codebook που 

χρησιμοποιεί αλλά και από το κατώφλι απόφασης που επιλέγει ο χρήστης. 
 

4.4 Αποτελέσματα Προσομοίωσης των GMM’s 
 Για την προσομοίωση της τεχνικής της GM Μοντελοποίησης και 

ταυτοποίησης που αναπτύξαμε στο Κεφάλαιο 3 χρησιμοποιήσαμε το toolbox 

Statistical modeling using Gaussian Mixture Modeling του Matlab, το οποίο έχει 

υλοποιηθεί από το Swiss Federal Institute of Technology της Λωζάννης [19,31]. 

4.4.1 Αναπαράσταση κατανομής Gaussian Mixture Model 

της ακολουθίας ακουστικών διανυσμάτων 
 Μία απλή Γκαουσιανή κατανομή μίας τυχαίας μεταβλητής Χ με μέση τιμή 0 

και διασπορά 1, φαίνεται στο Σχήμα 4.6(α) ενώ μία δισδιάστατη Γκαουσιανή 

κατανομή η οποία βρίσκει εφαρμογή στα 2D - ακουστικά διανύσματα φαίνεται στο 

Σχήμα 4.6 (β). 
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Σχήμα 4.6: α) 1D Gaussian Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας, β) 2D Gaussian 
Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας 
 

        

 
 

Σχήμα 4.7: Ισοδυναμικές Καμπύλες τριών 2D Gaussian Συναρτήσεων Πυκνότητας 
Πιθανότητας 

 
Όπως είναι γνωστό η μορφή της 2D κατανομής εξαρτάται άμεσα από την μορφή του 

πίνακα συνδιασπορών. Στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται οι ισοδυναμικές καμπύλες 

κατανομής για τρεις διαφορετικές μορφές του πίνακα συνδιασπορών. Συγκεκριμένα, 

στο Σχήμα 4.7 (α) φαίνονται οι ισοδυναμικές καμπύλες της κατανομής όταν ο 

πίνακας συνδιασποράς είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Στο Σχήμα 4.7 (β) ο πίνακας είναι 

α)  γ) 

β) 
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διαγώνιος αλλά με διαφορετικά στοιχεία. Τέλος στο Σχήμα 4.7 (γ) ο πίνακας 

συνδιασποράς είναι πλήρης. 

 Για την δημιουργία του GMM ενός ομιλητή κατά τη φάση της εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούμε την συνάρτηση gmm_estimate του toolbox, ως ακολούθως: 
 

[mu,sigma,c]=gmm_estimate(training_features,Number_Of_Gaussians); 
 
Όπως μπορούμε να δούμε η συνάρτηση αυτή δέχεται σαν ορίσματα εισόδου τα 

ακουστικά διανύσματα και το πλήθος των Γκαουσιανών συναρτήσεων πυκνότητας 

πιθανότητας, εκτελεί την στατιστική μοντελοποίηση των συντελεστών MFCC 

σύμφωνα με τον GMM και επιστρέφει σαν ορίσματα εξόδου τις μέσες τιμές, τις 

διασπορές και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε μίας κατανομής του μοντέλου. Στο 

Σχήμα 4.8 μπορούμε να δούμε το ιστόγραμμα, το GMM καθώς και κάθε μία από τις 

pdf από τις οποίες απαρτίζεται ένα ακουστικό διάνυσμα του πρώτου ομιλητή της 

βάσης. 

 

Σχήμα 4.8: GMM με 4 Gaussian pdf’s του 1ου πλαισίου ενός ομιλητή 
 
Όπως μπορούμε να δούμε στο GM Μοντέλο τόσο η δεύτερη και η τρίτη κατανομή 

ταυτίζονται. Αυτή η περίπτωση ισχύει όταν έχουμε να εξετάσουμε την 

Μοντελοποίηση GM για καθένα από το σύνολο των L ακουστικών διανυσμάτων 

όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.3.1. 

 Εάν θεωρήσουμε την ακολουθία των ακουστικών διανυσμάτων ως μία μήτρα 

τότε αυτή θα έχει μέγεθος MxL, Μ ο αριθμός των συντελεστών MFCC και L το 

πλήθος των πλαισίων του σήματος. Στην προηγούμενη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε 
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ένα GMM για κάθε Mx1 στήλη του πίνακα. Πολλές φορές μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα ή δύο GMM για ολόκληρο τον πίνακα αφού αναδιατάξουμε 

κατάλληλα τα στοιχεία του. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσουμε δύο GMM τότε 

η νέα μήτρα θα έχει μέγεθος 2x(L*M/2), με ένα μοντέλο για κάθε 1x(L*M/2). 

 Στο Σχήμα 4.9 παρουσιάζεται το πρώτο από τα δύο GMM της μήτρας ενώ η 

συνάρτηση πιθανοφάνειας ορίζεται πάλι από την σχέση (4.1) αλλά με L=2. 

 

Σχήμα 4.9: GMM με 4 pdf’s της 1ης διάστασης της μήτρας αναδιάταξης των MFCC 
 
 
Παρατηρώντας τα Σχήματα 4.8 και 4.9, βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερη προσέγγιση 

στο τρόπο αναπαράστασης των MFCC για την περίπτωση που χρησιμοποιούμε 2 

GMM απ’ ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε ένα GMM ανά στήλη του πίνακα 

των ακουστικών διανυσμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι, σε αυτήν την 

περίπτωση το υπολογιστικό κόστος της μοντελοποίησης μειώνεται δραστικά. Ωστόσο 

όπως θα δούμε παρακάτω αυτό δεν βοηθάει στην επιτυχή αναγνώριση των ομιλητών. 
 

4.4.2 Η Επίδραση του πλήθους των Γκαουσιανών pdf’s στην 

απόδοση του συστήματος αναγνώρισης 
 Για να δούμε κατά πόσο επηρεάζεται η απόδοση της τεχνικής GMM από το 

πλήθος των Γκαουσιανών που χρησιμοποιούνται στο μίγμα, προσομοιώνουμε ένα 

σύστημα που αποτελείται πάλι από 6 ομιλητές. Οι 6 αυτοί ομιλητές χρησιμοποιούνται 
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για την εκπαίδευση του συστήματος με τον τρόπο που αναφέραμε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 Στην συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε τους 6 αυτούς 

ομιλητές κατά τη φάση του ελέγχου (testing), υποθέτοντας ότι είναι κάποιοι από τους 

ομιλητές που απαιτούν πρόσβαση στο σύστημα. Εκτελούμε δύο πειράματα 

χρησιμοποιώντας 20 συντελεστές MFCC στο πρώτο και 12 στο δεύτερο, για καθένα 

πλαίσιο και για διάφορες τιμές του Ν αριθμού των Gaussian PDF’s που μετέχουν στο 

μίγμα. Για το testing χρησιμοποιούμε την ακόλουθη συνάρτηση ως: 
 

[YM,Y]=lmultigauss(testing_features,mu_train,sigma_train,c_train); 
                mean(Y); 
 
Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα εισόδου τα ακουστικά διανύσματα του 

ομιλητή που βρίσκεται στη φάση ελέγχου καθώς και τις παραμέτρους του GMM των 

εκπαιδευόμενων ομιλητών, και επιστρέφει το ΥΜ που είναι το σύνολο των Gaussian 

PDF’s κάθε πλαισίου του άγνωστου ομιλητή και το Υ που είναι η λογαριθμική 

συνάρτηση πιθανοφάνειας του GMM κάθε πλαισίου. Η συνάρτηση αυτή καλείται 

κατά τη φάση του ελέγχου ενός άγνωστου ομιλητή για κάθε σύνολο των παραμέτρων 

του καθενός ομιλητή εκπαίδευσης.  

 

Σχήμα 4.10: Ταυτοποίηση Ομιλητών μέσω GMM για διάφορες τιμές του Ν PDF’s 
 
Δηλαδή, για έναν άγνωστο ομιλητή ο οποίος βρίσκεται στη φάση του ελέγχου, το 

σύστημα εκτελεί τη παραπάνω συνάρτηση τόσες φορές όσοι είναι οι ομιλητές της 

x100 
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εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα είναι ο βαθμός αντιστοίχησης του άγνωστου ομιλητή με 

κάθε ένα από τους ομιλητές του συστήματος μέσω της συνάρτησης πιθανοφάνειας. Ο 

ομιλητής με την μεγαλύτερη πιθανοφάνεια επιλέγεται να είναι ο πιθανότερος 

εκφορέας του ακουστικού δείγματος εισόδου κατά τη φάση του ελέγχου. 

Από την παραπάνω γραφική απεικόνιση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 100% 

ταυτοποίηση ομιλητών στη φάση ελέγχου επιτυγχάνεται όταν έχουμε ένα GMM για 

κάθε ένα από τα MFCC. Συγκεκριμένα, αυτή η πλήρης αναγνώριση γίνεται όταν 

χρησιμοποιήσουμε 12 συντελεστές MFCC για κάθε ακουστικό διάνυσμα και λάβουμε 

ένα GMM μοντέλο για κάθε ένα από αυτούς τους 12 MFCC’s. Αξίζει να 

σημειώσουμε, ότι τόσο οι παράμετροι όσο ο αριθμός των MFCC’s και ο αριθμός των 

Γκαουσιανών PDF’s που χρησιμοποιούνται σε κάθε μοντέλο εξαρτώνται από το 

σύστημα και τους ομιλητές που έχουμε να διαπραγματευτούμε κάθε φορά. 

 Στην περίπτωση που εισέλθει κάποιος άγνωστος ομιλητής στο σύστημα, τότε 

αυτό δεν χάνει την αξιοπιστία του και εξακολουθεί να έχει 100% ταυτοποίηση των 

ομιλητών. Στην προσομοίωση που ακολουθεί χρησιμοποιούμαι ως βάση του 

συστήματος τον 1ο, τον 2ο, τον 3ο και τον 4ο ομιλητή ενώ στη φάση του ελέγχου τον 

1ο, τον 2ο, τον 5ο και τον 6ο ομιλητή. Έχοντας αυτά τα στοιχεία και ένα κατώφλι (-20) 

λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 

------------------------------------------------------------------- 

Unknown Speaker 1 recognize as a speaker 1 

Unknown Speaker 2 recognize as a speaker 2 

Unknown Speaker 3 does not recognize! 

Unknown Speaker 4 does not recognize! 
 
Ως εκ τούτου, το βέλτιστο ποσοστό των αναγνωρίσεων που επιτυγχάνει ένα τέτοιο 

σύστημα είναι 100% και όχι το 87.5% που είχαμε στην τεχνική της διανυσματικής 

κβάντισης. 
 

4.5 Προσομοίωση του προσαρμοζόμενου GMM 
 Για την υλοποίηση της τεχνικής adaptive GMΜ ταυτοποίησης 

χρησιμοποιούμε το Computational Statistics Toolbox του MATLAB των Α. ,W. 

Martinez [19]. 

 Συγκεκριμένα για την μοντελοποίηση ενός ομιλητή κατά τη φάση της 

εκπαίδευσης, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη συνάρτηση: 
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[pihat,muhat,varhat]=csadpmix(training_features,maxpdfs); 

 
Ως ορίσματα εισόδου έχει τα ακουστικά διανύσματα των ομιλητών εκπαίδευσης και 

έναν αριθμό για το πλήθος των Gaussian pdf’s ενώ επιστρέφει τις παραμέτρους 

καθεμιάς από τις pdf’s που υπολόγισε. Στη φάση της εκπαίδευσης, ο ομιλητής 

μοντελοποιείται με Ν Γκαουσιανές PDF’s όσες υπολογίσει ο αλγόριθμος του adaptive 

GMM ή εάν δεν συγκλίνει τότε με maxpdfs. Το βέλτιστο πλήθος των Γκαουσιανών 

που προκύπτει από την GM Μοντελοποίηση είναι 14 ενώ αυτό που προκύπτει από 

την ΑGM Μοντελοποίηση είναι 7. 

 Στο Σχήμα 4.11 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μίγματα Γκαουσιανών που 

προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο τεχνικών. Συγκεκριμένα, η «κόκκινη» γραμμή 

αντιστοιχεί στο GMΜ και η «μπλε» γραμμή στο adaptive GMΜ για την πρώτη 

γραμμή του πίνακα των ακουστικών διανυσμάτων. 

 
Σχήμα 4.11: Adaptive GMM και GMM για την κατανομή του 1ου εκ των 12 MFCC’s 

 
Καταρχήν, διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιώντας την GM Μοντελοποίηση έχουμε 

αρκετά καλύτερη αναπαράσταση της κατανομής του 1ου MFCC στη διάρκεια των 

πλαισίων. Επίσης, το ποσοστό των σωστών αναγνωρίσεων των ομιλητών δίνεται ως: 
 

Unknown Speaker 1 recognize as a speaker 3 

Unknown Speaker 2 recognize as a speaker 1 

Unknown Speaker 3 recognize as a speaker 3 
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Unknown Speaker 4 recognize as a speaker 1 
 
PERCENT OF CORRECTION = 
 
    25% 

 

 Επομένως, με τις 7 pdf’s του adaptive GMM δεν έχουμε 100% επιτυχία 

αντιστοίχησης των ομιλητών του συστήματος σε αντίθεση με την περίπτωση των 14 

pdf’s του κλασικού GMM. 

 Τελικά, βλέπουμε ότι για τα συγκεκριμένα στοιχεία και τους ομιλητές του 

συστήματος ο adaptive GMM είναι χειρότερος σε απόδοση απ’ ότι ο GMM παρόλο 

που προσαρμόζει μόνος του τόσο τα κέντρα των κλάσεων όσο και το απαιτούμενο 

πλήθος τους. 

 

4.6 Προσομοίωση ενός 2-επιπέδων ΝΝ τύπου Perceptron 
 Όλες οι παραπάνω τεχνικές είναι unsupervised και χρησιμοποιούνται μόνο για 

εφαρμογές και συστήματα αναγνώρισης ομιλητή ανεξαρτήτου κειμένου. Στην 

παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε το Multi-layer Perceptron νευρωνικό δίκτυο και 

συγκεκριμένα δύο επιπέδων. Το MLP νευρωνικό αυτό δίκτυο εκπαιδεύεται με τον 

αλγόριθμο error back-propagation. Οι νευρώνες εισόδου θα περιέχουν τα ακουστικά 

διανύσματα του ομιλητή που βρίσκεται στη φάση ελέγχου. Συγκεκριμένα, το πλήθος 

των νευρώνων στο επίπεδο εισόδου θα είναι όσα είναι τα MFCC που 

χρησιμοποιούνται (20 ή 12 είδαμε μέχρι τώρα). Για την προσομοίωση της τεχνικής 

του MLP νευρωνικού δικτύου χρησιμοποιούμε την βοήθεια του Neural Network 

Toolbox του MATLAB [28]. 

 Αυτή η τεχνική του MLP δικτύου υλοποιείται όπως ακριβώς αναφέρθηκε και 

αναπτύχθηκε στην παράγραφο 3.6. 
 

4.6.1 Υλοποίηση MLP δύο επιπέδων στην εφαρμογή μας 
 Είμαστε στο σημείο που έχουμε εξάγει τους συντελεστές MFCC από τους 

ομιλητές κατά τη φάση της εκπαίδευσης και του ομιλητή της φάσης του ελέγχου. 

Στους νευρώνες του επιπέδου εισόδου εισάγουμε ως δεδομένα εισόδου τα ακουστικά 

διανύσματα του ομιλητή της φάσης ελέγχου, με τον αριθμό των νευρώνων να είναι 

όσοι και οι συντελεστές MFCC που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών. Επίσης, ως επιθυμητά δεδομένα εισάγουμε τα ακουστικά 
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διανύσματα ενός από τους Νs ομιλητές της βάσης ομιλητών του συστήματος. 

Κατόπιν, δημιουργούμε ένα δύο επιπέδων νευρωνικό δίκτυο perceptron με ένα 

επίπεδο κρυφών νευρώνων και το επίπεδο εξόδου. Χρησιμοποιούμε Νs=4 ομιλητές 

εκπαίδευσης και 4 αγνώστους. Για κάθε έναν από τους άγνωστους (ομιλητές) 

δημιουργούμε 4 MLP’s. 

 
 
Καθένα από τα 4 προηγούμενα MLP’s θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 
 Σύμφωνα με την προηγούμενη δομή του νευρωνικού δικτύου βλέπουμε ότι 

στο επίπεδο εισόδου του MLP έχουμε 12 νευρώνες που αντιστοιχούν στα 12 

MFCC’s. Στο κρυφό επίπεδο τοποθετούμε 15 νευρώνες και στο επίπεδο εξόδου 

βρίσκονται πάλι 12 νευρώνες. Κάθε MLP δημιουργείται ως εξής: 
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Όπως βλέπουμε επιλέγουμε τον error back-propagation ως αλγόριθμο εκπαίδευσης 

και τις συγκεκριμένες παραμέτρους που τον υλοποιούν (για περισσότερες 

πληροφορίες στο help του MATLAB). 

 Για κάθε περίπτωση υπολογίζουμε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της εξόδου 

κάθε δικτύου και των επιθυμητών δεδομένων του. Για παράδειγμα, στο 1ο δίκτυο το 

MSE υπολογίζεται ως: 
 

Α1(1)=mean(sum(abs(TR1-network1_outputssim).^2)); 
 
Ενώ για να ταυτοποιήσουμε τον άγνωστο ομιλητή υπολογίζουμε όλα τα MSE’s με 

τους ομιλητές του συστήματος και το δίκτυο με το μικρότερο MSE επιλέγεται ως ο 

κατάλληλος ομιλητής. Παράδειγμα εάν θέλουμε να ταυτοποιήσουμε τον 1ο άγνωστο 

ομιλητή (TS1 από το Testing1) εκτελούμε τα εξής: 
 

Α1(1)=mean(sum(abs(TR1-network1_outputssim).^2)); 

Α1(2)=mean(sum(abs(TR2-network2_outputssim).^2)); 

Α1(3)=mean(sum(abs(TR3-network3_outputssim).^2)); 

Α1(4)=mean(sum(abs(TR4-network4_outputssim).^2)); 
 
O κατάλληλος ομιλητής επιλέγεται αυτός με το μικρότερο στοιχείο του Α1. 

Ολοκληρώνοντας την προσομοίωση και για τους 4 ομιλητές διαπιστώνουμε ότι 

έχουμε 100% σωστή ταυτοποίηση των ομιλητών. Συνεπώς, όταν έχουμε τα 

συγκεκριμένα δεδομένα του συστήματος με 15 νευρώνες κρυφού επιπέδου μπορούμε 

να έχουμε πλήρη επιτυχία ταυτοποίησης. Για την περίπτωση που θα προσπαθήσει 
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κάποιος άγνωστος ομιλητής να εισέλθει στο σύστημα, δηλαδή ομιλητής που δεν 

υφίσταται τη φάση της εκπαίδευσης, τότε για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρης 

αξιοπιστία του συστήματος χρησιμοποιούμε ένα κατώφλι για το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα. Ως εκ τούτου, εάν εκτελώντας την προσομοίωση βρούμε ότι το ελάχιστο 

αυτό σφάλμα είναι μεγαλύτερο από το κατώφλι τότε απορρίπτουμε τον ομιλητή που 

βρίσκεται στη φάση του ελέγχου. 
 

4.7 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Προσομοίωσης 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε τις προσομοιώσεις των βασικότερων 

μεθόδων μοντελοποίησης και ταυτοποίησης των ομιλητών για την εφαρμογή της 

αυτόματης αναγνώρισης ομιλητή κλειστού συνόλου. Αρχικά, έγινε η εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών ενός ομιλητή μέσω των ακουστικών διανυσμάτων. Έπειτα, τα 

διανύσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως δομικός λίθος για την ανάπτυξη των 

αλγορίθμων που εφαρμόζονται στις μεθόδους μας. Επιπλέον, για κάθε μία μέθοδο 

που αναπτύξαμε, παρουσιάσαμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματά 

τους. Εν κατακλείδι, έγιναν προσομοιώσεις των VQ, GMM, Adaptive GMM και 

Neural Network. Από τα αποτελέσματα που εξήχθησαν μπορούμε να αναφέρουμε ότι 

η καλύτερη αξιοπιστία στο σύστημά μας επιτυγχάνεται με την GMM μοντελοποίηση 

καθώς και με το 2επιπέδων νευρωνικό δίκτυο (MLP) τύπου perceptron. Τα 

νευρωνικά δίκτυα παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα τόσο σε συστήματα 

εξαρτημένου όσο και ανεξαρτήτου κειμένου. 
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