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Πρόλογος 

 
 Είθισται, στον πρόλογο µιας εργασίας σαν κι αυτή, ο συγγραφέας, έχοντας κα-

ταναλώσει µεγάλες ποσότητες χρόνου και ενέργειας – πνευµατικής, ψυχικής και σωµα-

τικής – για την ολοκλήρωσή της, να ευχαριστεί ορισµένους ανθρώπους που, κατά την 

κρίση του, έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να βρίσκεται τελικά σ’ αυτήν την ευχάριστη θέση. 

 Θα µπορούσα ενδεχοµένως να αδράξω της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω πάρα 

πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς υπερβολή, έπαιξαν ένα τέτοιο ρόλο, βοηθώντας 

µε, ο καθένας µε τον τρόπο του, να οδηγηθώ εδώ που είµαι, σ’ αυτήν εδώ τη θέση. 

 ∆ε θα το κάνω. Τουλάχιστον όχι εδώ. Ίσως ποτέ µε λόγια. 

 Θα αυτοπεριοριστώ και θα ευχαριστήσω ελάχιστους µόνο απ’ αυτούς. Τον επι-

βλέποντα της εργασίας Κ. Μαργαρίτη, πέρα από οτιδήποτε άλλο, για την “πίστη” που 

έδειξε στο πρόσωπό µου. Τον John-Paul Hosom, εκ των δηµιουργών του Toolkit του 

CSLU, για την αµεσότητα των απαντήσεων του στις, µερικές φορές όχι τόσο ευφυείς, 

ερωτήσεις µου. Και βέβαια όλους όσους µου “δάνεισαν” τις φωνές τους για τη δη-

µιουργία του corpus του συστήµατος. Χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατη η όποια υλοποίη-

σή του. 

 Αστέριος Τούτιος 

21 Φεβρουαρίου 2002 

Αστέριος Τούτιος 
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Περίληψη 

 
Το speaker recognition, η αυτόµατη αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόµου 

βάσει της φωνής του, είναι µια νέα σχετικά τεχνική, η οποία όµως βρίσκεται στις µέ-

ρες µας σε άνθιση, έχοντας σηµαντικό ερευνητικό αλλά και εµπορικό ενδιαφέρον. 

Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση της ανάπτυξης ενός συστήµατος 

speaker recognition, και πιο συγκεκριµένα ενός text-dependent speaker identification 

συστήµατος. Υλοποιούµε ένα νευρωνικό δίκτυο, συλλέγουµε το απαραίτητο corpus, 

το εκπαιδεύουµε και µε µια σειρά πειραµάτων µετρούµε την αποδοτικότητά του. Η 

ανάπτυξη γίνεται µε το περιβάλλον CSLU-NN, ένα σύνολο από ρουτίνες σε Tcl και 

C, αρχικά κατασκευασµένων για υλοποίηση συστηµάτων speech recognition και 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες µας, το οποίο αποτελεί κοµµάτι του Toolkit του 

CSLU. 

Τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη δυνατότητα χρήσης του 

Toolkit του CSLU για ανάπτυξη συστηµάτων speaker recognition. 

Αστέριος Τούτιος 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1 Αρχές του Speaker Recognition 

 

Σαν speaker recognition (αναγνώριση οµιλητή, κάπως αδόκιµα) ορίζεται η 

διαδικασία της αυτόµατης αναγνώρισης της ταυτότητας ενός οµιλητή µε βάση την 

εξατοµικευµένη πληροφορία που ενυπάρχει µέσα στα ηχητικά κύµατα της φωνής. Η 

τεχνική αυτή µπορεί να κάνει δυνατή τη χρήση της φωνής ενός οµιλητή για την επα-

λήθευση της ταυτότητάς του και τον έλεγχο της πρόσβασής του σε διάφορες υπηρε-

σίες. Σ’ αυτές τις υπηρεσίες µπορούν να περιλαµβάνονται υπηρεσίες φωνητικής κλή-

σης (voice dialing), τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες (telephone banking), τηλεφω-

νικές αγορές, υπηρεσίες πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων, υπηρεσίες πληροφοριών, 

φωνητική αλληλογραφία (voice mail), έλεγχος ασφάλειας για περιοχές εµπιστευτικών 

πληροφοριών και πρόσβαση από απόσταση σε υπολογιστές. Επιπλέον, η αναγνώριση 

οµιλητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για δικαστικούς (forensic) λόγους [1]. Από την 

οπτική γωνία της τεχνολογίας, η αναγνώριση οµιλητή είναι ένας γενικός όρος, που 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε εφαρµογή διαχωρισµού µεταξύ ανθρώπων βάσει των χα-

ρακτηριστικών της φωνής τους [2]. 

Αν θέλαµε να κατηγοριοποιήσουµε την αναγνώριση, να την εντάξουµε σε κά-

ποιο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο, θα µπορούσαµε να ακολουθήσουµε δυο πιθα-

νούς δρόµους. Ακολουθώντας, από τη µια, µια πιο τεχνολογική προσέγγιση, θα λέγα-

µε ότι η αναγνώριση οµιλητή αποτελεί τµήµα του ευρύτερου πεδίου της αναγνώρισης 

προτύπων (pattern recognition), που µε τη σειρά της αποτελεί κοµµάτι του ευρύτερου 

πεδίου της τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligence). Από την άλλη, σε µια πιο 

λειτουργική θεώρηση, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η αναγνώριση οµιλητή εντάσσεται 

στο σύνολο των τεχνικών της βιοµετρικής (biometrics), ενός όρου που αναφέρεται 

γενικά στην αναγνώριση ανθρώπων βάσει των φυσιολογικών τους χαρακτηριστικών, 

µαζί µε τεχνικές όπως η αναγνώριση της ίριδας του µατιού και η αναγνώριση των δα-

κτυλικών αποτυπωµάτων. Οι τεχνικές της βιοµετρικής εντάσσονται στο γενικότερο 

πεδίο της ασφάλειας υπολογιστών (computer security). 

Αστέριος Τούτιος 
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Τα συστήµατα αναγνώρισης οµιλητή µπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγο-

ρίες: Στα συστήµατα που κάνουν επαλήθευση οµιλητή (speaker verification), και στα 

συστήµατα που κάνουν ταυτοποίηση οµιλητή (speaker identification). Σε ένα σύστη-

µα επαλήθευσης οµιλητή, η ταυτότητα του χρήστη είναι ήδη γνωστή (ο χρήστης την 

έχει δηλώσει µε κάποιο τρόπο) και το σύστηµα καλείται απλώς να την επαληθεύσει, 

µε βάση τα χαρακτηριστικά της φωνής του. Ή, µε άλλα λόγια, η επαλήθευση οµιλη-

τή, είναι η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της αξίωσης του χρήστη ότι είναι κάτο-

χος µιας συγκεκριµένης ταυτότητας. Αντίθετα, στην περίπτωση της ταυτοποίησης το 

σύστηµα καλείται να αποφασίσει ποιος είναι ο χρήστης, να ανακαλύψει την ταυτότη-

τά του, µέσα από ένα πεπερασµένο και προκαθορισµένο σύνολο χρηστών, πάνω 

στους οποίους το εν λόγω σύστηµα έχει εκπαιδευτεί. 

Μια ακόµα διάκριση των συστηµάτων αναγνώρισης οµιλητή είναι αυτή ανά-

µεσα σε συστήµατα εξαρτηµένα από το κείµενο (text-dependent) και συστήµατα ανε-

ξάρτητα από το κείµενο (text-independent). Σε ένα εξαρτηµένο από το κείµενο σύ-

στηµα το κείµενο ή η φράση που πρέπει ο υποψήφιος προς αναγνώριση χρήστης να 

εκφωνήσει, είναι το ίδιο, τόσο κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του συστήµατος 

όσο και κατά τη διαδικασία της δοκιµής ή εφαρµογής του, ή είναι τουλάχιστο γνω-

στό. Αντίθετα, σε ένα ανεξάρτητο από το κείµενο σύστηµα, ο περιορισµός αυτός δεν 

υπάρχει. Το κείµενο µπορεί να είναι οποιοδήποτε. 

Το πρόβληµα της ταυτοποίησης µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δυο ακόµα στενό-

τερες κατηγορίες: το πρόβληµα του κλειστού συνόλου (closed-set) και το πρόβληµα 

του ανοιχτού συνόλου (open-set). Στην περίπτωση προβλήµατος του κλειστού συνό-

λου, το σύστηµα καλείται να αναγνωρίσει την ταυτότητα του χρήστη µέσα από ένα 

σύνολο, έστω Ν, γνωστών χρηστών, και µόνο. ∆εν προβλέπεται δηλαδή η περίπτωση, 

ο χρήστης που δοκιµάζει το σύστηµα να είναι άγνωστος σε αυτό. Τότε η απάντηση 

του συστήµατος θα είναι ένας από τους Ν γνωστούς χρήστες. Αντίθετα, στο πρόβλη-

µα του ανοιχτού συνόλου, προβλέπεται η περίπτωση στην οποία ο χρήστης του συ-

στήµατος είναι εκ των προτέρων άγνωστος σε αυτό. Έτσι, απαιτείται η δυνατότητα 

του συστήµατος να έχει µια επιπλέον εναλλακτική απόφαση, την απόφαση δηλαδή 

ότι ο χρήστης δεν συµπίπτει µε κάποιον από τους γνωστούς σε αυτό χρήστες, γεγονός 

που αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

Αστέριος Τούτιος 
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1.2 Το Σύγχρονο Τοπίο για το Speaker Recognition 

 

Η τεχνική του speaker recognition, αν και σχετικά νέα και µάλλον άγνωστη 

στο ευρύ κοινό, έχει στις µέρες µας µια αρκετά έντονη παρουσία, τόσο σε ερευνητι-

κό, όσο και σε εµπορικό επίπεδο. 

Στο χώρο της έρευνας, αρκετές είναι οι εργασίες που δηµοσιεύονται σε σχέση 

µε το speaker recognition. Αναφέρονται υλοποιήσεις συστηµάτων για εξαρτηµένη 

από το κείµενο ταυτοποίηση οµιλητή [3-7], ανεξάρτητη από το κείµενο επαλήθευση 

οµιλητή[8,9] και ανεξάρτητη από το κείµενο ταυτοποίηση οµιλητή [10-15]. Οι δια-

φορές ανάµεσά τους έχουν να κάνουν µε τον τρόπο αντιµετώπισης των δυο βασικών 

προβληµάτων στην υλοποίηση ενός συστήµατος αναγνώρισης οµιλητή, τα οποία εί-

ναι η εξαγωγή, ή ο υπολογισµός, των απαραίτητων χαρακτηριστικών (features) από 

το ηχητικό σήµα, και η κατηγοριοποίηση (classification) των χαρακτηριστικών αυτών 

ώστε να παρθεί η απόφαση αν ανήκουν ή όχι σε κάποιον οµιλητή (για την περίπτωση 

της επαλήθευσης οµιλητή), ή σε ποιον οµιλητή ανήκουν (ταυτοποίηση οµιλητή). 

Τουλάχιστο για την περίπτωση της εξαγωγής των χαρακτηριστικών, η παρουσία πολ-

λών εναλλακτικών προτάσεων, δικαιολογείται από το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί 

ποια ακριβώς χαρακτηριστικά του ηχητικού σήµατος είναι αυτά που δηµιουργούν στο 

ανθρώπινο αυτί την αίσθηση ότι το σήµα προέρχεται από ένα συγκεκριµένο οµιλητή. 

Σαν προτεινόµενες λύσεις για το πρόβληµα της εξαγωγής των χαρακτηριστι-

κών αναφέρονται ο υπολογισµός των LPC (Linear Predictive Coding) [3,14] παραγό-

ντων, των PLP (Perceptual Linear Predictive) [8,14] παραγόντων, των MFCC (Mel-

Frequency Cepstral Coefficients) [16], των συνιστωσών του διακριτού µετασχηµατι-

σµού Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform) [17], και άλλων. Επίσης γίνονται 

µελέτες για το ποια πρέπει να είναι η διάρκεια των τµηµάτων του ηχητικού σήµατος 

µε βάση τα οποία υπολογίζονται οι προηγούµενοι συντελεστές, καθώς και αν θα πρέ-

πει να γίνεται κάποιου είδους φιλτράρισµα του αρχικού ηχητικού σήµατος [18]. 

Αναφορικά µε το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, προτείνονται διάφορες 

υλοποιήσεις νευρωνικών δικτύων, είτε αντίστροφης διάδοσης (Back Propagation) 

[17] είτε αναδροµικών (Recurrent) [3], µέθοδοι υλοποίησης HMMs (Hidden Markov 

Models) [6] ή ΗΜΕs (Hierarchical Mixture of Experts) [5,7], αλγόριθµοι όπως ο 

DTW (Dynamic Time Wrapping) [19], η ακόµα και απλός υπολογισµός της Ευκλεί-

δειας απόστασης µεταξύ των χαρακτηριστικών του σήµατος εισόδου και του επιθυ-

µητού “στόχου” [20], για να αναφέρουµε µερικές µόνο από τις πιθανές λύσεις. 

Αστέριος Τούτιος 
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Σε εµπορικό επίπεδο, µια έρευνα στο διαδίκτυο µπορεί να µας αποκαλύψει 

αρκετές εταιρίες οι οποίες εµπορεύονται προϊόντα σχετικά µε αναγνώριση οµιλητή. 

Κάποιες από αυτές είναι η Persay [21] µε το σύστηµα Orpheus, που µπορεί να λει-

τουργεί ως εξαρτηµένο ή ανεξάρτητο από το κείµενο,  η SpeakEZ [22] µε το Voice-

Print, µια πλατφόρµα για την ανάπτυξη εφαρµογών επαλήθευσης οµιλητή, η Veritel 

[23] µε το VoiceCheck, και η Voice Security Systems [24]. Υπάρχουν ακόµη αρκετά 

projects, µε διάφορους συνεργαζόµενους φορείς, όπως το PICASSO [25]. Ο αρµόδιος 

φορέας για την εκτίµηση των διαφόρων συστηµάτων είναι το NIST (National Insti-

tute of Standards and Technology) [26].   

 

1.3 Στόχος της Εργασίας 

 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπτυξης ενός εξαρτηµέ-

νου από το κείµενο συστήµατος ταυτοποίησης οµιλητή καθώς και των αποτελεσµά-

των της δοκιµής του πάνω σε ένα corpus που έχουµε συλλέξει. Γίνεται ακόµα προ-

σπάθεια για τη δηµιουργία µιας µικρής αυτόνοµης εφαρµογής µε την οποία ένας οµι-

λητής µπορεί να δοκιµάσει το σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο. Σαν εργαλείο υλοποίη-

σης χρησιµοποιείται το Toolkit του CSLU, και πιο συγκεκριµένα το περιβάλλον 

CSLU-NN, που αποτελεί τµήµα του. 

Το υπόλοιπο της εργασίας δοµείται ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιά-

ζεται συνοπτικά το Toolkit του CSLU, µε έµφαση στο περιβάλλον CSLU-NN. Στο 

τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θεωρητικά οι τρόποι υπολογισµού των παραγόντων 

PLP και MFCC, τους οποίους χρησιµοποιούµε για την εξαγωγή των χαρακτηριστι-

κών από το ηχητικό σήµα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια θεωρητική παρουσίαση 

των νευρωνικών δικτύων και ειδικότερα αυτών που χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο 

αντίστροφης διάδοσης, καθώς αυτή είναι η λύση που δίνουµε στο πρόβληµα της κα-

τηγοριοποίησης. Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται συνολικά το σύστηµά µας, ενώ 

στο έκτο παρουσιάζονται το σώµα (corpus) που συλλέξαµε και τα πειραµατικά µας 

αποτελέσµατα. Συµπεράσµατα εξάγονται στο έβδοµο κεφάλαιο. Στο πρώτο από τα 

τρία παραρτήµατα εµφανίζονται τα ονόµατα των ανθρώπων που συµµετείχαν στο 

σώµα µας, στο δεύτερο αναπτύσσεται ο τρόπος εργασίας µας µε το περιβάλλον 

CSLU-NN, ενώ στο τρίτο παρουσιάζεται ο κώδικας της εφαρµογής που αναπτύξαµε 

για τη δοκιµή του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 

Αστέριος Τούτιος 
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Κεφάλαιο 2: Το Toolkit του CSLU 
 
2.1 Γενική Παρουσίαση 

 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, το Center of Spoken Language Under-

standing (CSLU), στο Oregon Graduate Institute of Science and Technology (OGI), 

δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη δηµιουργία συστηµάτων οµι-

λούσας γλώσσας. Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι το Toolkit του CSLU, 

ένα ολοκληρωµένο σύνολο λογισµικού και τεκµηρίωσης (documentation) που αντι-

προσωπεύει ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνικής στα εργαλεία για την έρευνα, την ανά-

πτυξη και την εκµάθηση σχετικά µε τα συστήµατα οµιλούσας γλώσσας. Το Toolkit 

του CSLU είναι ελεύθερα διαθέσιµο για µη κερδοσκοπική χρήση από τη διεύθυνση 

http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit. 

Συνήθως, η ανάπτυξη συστηµάτων οµιλούσας γλώσσας είναι µια χρονοβόρα 

και ακριβή διαδικασία, που απαιτεί µήνες ή ακόµα και χρόνια για το σχεδιασµό, τη 

δοκιµή και την ανάπτυξη συστηµάτων για χρήσιµες εφαρµογές. Με τη βοήθεια του 

Toolkit του CSLU, ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός χρηστών είναι ικανοί να υλο-

ποιήσουν µέσω µιας διαδικασίας ταχείας προτυποποίησης και να δοκιµάσουν συστή-

µατα οµιλούσας γλώσσας, ενώ έµπειροι ερευνητές αποκτούν ένα χρήσιµο ερευνητικό 

περιβάλλον. 

To Toolkit του CSLU αναπτύχθηκε για να υποστηρίζει δραστηριότητες έρευ-

νας και ανάπτυξης σχετικά µε την οµιλία για ένα ευρύ φάσµα χρηστών και χρήσεων. 

Ανάµεσα σε διάφορα άλλα θέµατα, το Toolkit του CSLU σχεδιάστηκε για: 

• να καταστήσει ικανούς τους ειδικούς της περιοχής να σχεδιάζουν γρήγορα συ-

στήµατα οµιλούσας γλώσσας για πραγµατικές εφαρµογές, ακόµα και σε γλώσσες 

διαφορετικές από τα αγγλικά, µε εύκολα στη χρήση εργαλεία 

• να δηµιουργεί συστήµατα οµιλούσας γλώσσας, αυτόµατα από σχεδιαστικές προ-

διαγραφές υψηλού επιπέδου. 

• να συµβάλλει στην εκµάθηση των συστηµάτων οµιλούσας γλώσσας, µέσα από 

υλικό ενσωµατωµένο στα εργαλεία 
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• να διευκολύνει την έρευνα σχετικά µε τη διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή µε τη 

χρήση συστηµάτων οµιλούσας γλώσσας 

• να προωθεί την έρευνα πάνω στις υποκείµενες τεχνολογίες, και την ενσωµάτωση 

των νέων ερευνητικών ανακαλύψεων σε εφαρµοσµένα συστήµατα για εκτίµησή 

τους σε πραγµατικές εφαρµογές. 

 

2.2 Αρχιτεκτονική του Toolkit 

 

Η αρχιτεκτονική του Toolkit του CSLU έχει τρία βασικά συστατικά στοιχεία: 

ένα σύνολο από βιβλιοθήκες που περιέχουν τις βασικές ρουτίνες για αναγνώριση λό-

γου, σύνθεση λόγου, και κίνηση προσώπου (facial animation), ένα διαδραστικό προ-

γραµµατιστικό “κέλυφος” (shell), το CSLUsh, και ένα γραφικό περιβάλλον ταχείας 

ανάπτυξης εφαρµογών (Rapid Application Developer – RAD).  

Το σύνολο των βασικών ρουτινών που αποτελούν το πρώτο από τα τρία συ-

στατικά στοιχεί του Toolkit του CSLU, είναι γραµµένες σε C, και διαµορφώνουν ένα 

API (Application Programming Interface) το οποίο είναι ανεξάρτητο από το υλικό 

του υπολογιστή και το λειτουργικό σύστηµα. Περιλαµβάνονται ρουτίνες χρήσιµες για 

επεξεργασία σήµατος, εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων και Hidden Markov Models, 

αναγνώριση λόγου µε αναζήτηση Viterbi, µια τηλεφωνική διεπιφάνεια, και µια διεπι-

φάνεια κειµένου σε λόγο (text-to-speech). Οι ρουτίνες αυτές είναι αρκετά ευέλικτες, 

καθώς µπορούν να συνδεθούν απ΄ ευθείας σε ένα πρόγραµµα σε C, ή να φορτωθούν 

απ’ ευθείας σε ένα προγραµµατιστικό κέλυφος, όπου χρειάζεται.  

 Το CSLUsh, το δεύτερο “επίπεδο” της αρχιτεκτονικής του Toolkit του 

CSLU, είναι ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον, µε τη µορφή µιας γραµµής εντολών 

(command prompt), όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1, το οποίο συνδυάζει τις δυνατό-

τητες του προαναφερθέντος API, µε αυτές της γλώσσας προγραµµατισµού Tcl/Tk. Η 

λειτουργία του κάθε στοιχείου του API γίνεται διαθέσιµη µε τη µορφή µιας εντολής 

µέσω µιας προτυποποιηµένης συµφωνίας κλήσης. Έτσι τα στοιχεία αυτά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη εφαρµογών. 

Το τρίτο δοµικό κοµµάτι του Toolkit του CSLU, το Rapid Application De-

veloper, είναι ένα βασισµένο σε γραφικά εργαλείο για τη δηµιουργία και εκτέλεση 

σχετικά απλών συστηµάτων οµιλούσας γλώσσας, το οποίο φαίνεται στην εικόνα 2.2. 

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και έξυπνη καθώς υπάρχει µια παλέτα µε αντικείµε-
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να, τα οποία εκτελούν εργασίες όπως εκφώνηση ενός κειµένου ή αναγνώριση µεταξύ 

φράσεων, τα οποία ο χρήστης κάνει drag-and-drop πάνω στην επιφάνεια  εργασίας 

και τα ενώνει µε συνδέσεις προκειµένου να χτίσει το επιθυµητό σύστηµα. Κατά την 

εκτέλεση εµφανίζεται και η φιγούρα του “Baldi”, η οποία φαίνεται να αρθρώνει τα 

όσα ακούγονται από τα ηχεία του υπολογιστή, προσθέτοντας κάποια ρεαλιστικότητα 

στην τελική εφαρµογή.  

Εικόνα 2.1: CSLUsh 
 
 

Εικόνα 2.2: RAD 
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2.3 Το Περιβάλλον CSLU-NN 

 

Το περιβάλλον CSLU-NN έχει σχεδιαστεί σαν προέκταση του CSLUsh και 

περιέχει ένα σύνολο από συναρτήσεις σε Tcl/Tk και C που υλοποιούν τα απαραίτητα 

βήµατα για τη δηµιουργία συστηµάτων αναγνώρισης βασισµένων σε νευρωνικά δί-

κτυα, συµπεριλαµβανοµένων: 

• τη συγκεκριµενοποίηση των κατηγοριών τις οποίες το δίκτυο θα αναγνωρίζει 

• την εύρεση πολλών δειγµάτων από κάθε κατηγορία στα ηχητικά δεδοµένα 

• την εκπαίδευση ενός δικτύου να αναγνωρίζει αυτές τις κατηγορίες και 

• την εκτίµηση της απόδοσης του δικτύου. 

Συνοπτικά, τα βήµατα που ακολουθούνται κατά την αναγνώριση είναι τα ε-

ξής: 

• Η κυµατοµορφή χωρίζεται σε πλαίσια (frames) 

• Υπολογίζονται χαρακτηριστικά (features) για κάθε πλαίσιο. Αυτά τα χαρακτηρι-

στικά περιγράφουν το φάσµα του ήχου στο συγκεκριµένο πλαίσιο και σε ένα µι-

κρό αριθµό περιθωριακών του πλαισίων. 

• Τα χαρακτηριστικά του κάθε πλαισίου ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε τη χρήση 

ενός νευρωνικού δικτύου. Οι έξοδοι του νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιούνται 

σαν εκτιµήσεις της πιθανότητας, για κάθε κατηγορία, ότι το εν λόγω πλαίσιο α-

νήκει στη συγκεκριµένη κατηγορία. 

• Ο πίνακας των πιθανοτήτων χρησιµοποιείται για να βρεθεί τελικά σε ποια κατη-

γορία ανήκει η όλη κυµατοµορφή. 

Στα βήµατα αυτά θα επανέλθουµε αναλυτικότερα σε επόµενο σηµείο της ερ-

γασίας, καθώς το περιβάλλον CSLU-NN είναι αυτό µε το οποίο υλοποιείται το σύ-

στηµά µας. 
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Κεφάλαιο 3: Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

από το περιβάλλον CSLU-NN, και συνεπώς και στη δική µας υλοποίηση ενός συστή-

µατος αναγνώρισης οµιλητή, για την εξαγωγή των προς αναγνώριση χαρακτηριστι-

κών από το ηχητικό σήµα. Πρόκειται για την ανάλυση PLP (Perceptual Linear Pre-

dictive), και τον υπολογισµό των παραγόντων MFCC (Mel Frequency Cepstrum Co-

efficients). 

 

3.1 Ανάλυση PLP 

 
Η ανάλυση PLP (Perceptual Linear Predictive – Αντιληπτικής Γραµµικής 

Πρόβλεψης) [33, 34] είναι µια τεχνική για την ανάλυση του ηχητικού σήµατος, που 

δίνει έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον ήχο. Συγκε-

κριµένα, χρησιµοποιεί τρεις έννοιες από την ψυχοφυσική της ακοής προκειµένου να 

εξάγει µια εκτίµηση του ακουστικού φάσµατος. Αυτές οι έννοιες είναι: 

• η φασµατική ανάλυση της “κρίσιµης µπάντας”, 

• η καµπύλη ίσης ακουστικής έντασης, και 

• η σχέση µεταξύ της έντασης του ηχητικού σήµατος και της ακουστικής έντασης 

(όπως την αντιλαµβάνεται το ανθρώπινο αυτί). 

Τα διακριτά βήµατα της ανάλυσης PLP, φαίνονται µπλοκ διάγραµµα στην εικόνα 3.1. 

Το πρώτο βήµα της ανάλυσης PLP είναι το “πέρασµα” του ηχητικού σήµατος, 

έστω , µέσα από ένα παράθυρο Hamming της µορφής: ( )ns

( ) ( )[ 1/2cos46.054.0 −Ν+= nnW π ]   (3.1) 

όπου Ν το πλήθος των δειγµάτων του σήµατος. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του τα-

χέως µετασχηµατισµού Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) [35] , υπολογίζεται το 

φάσµα του , έστω , και στη συνέχεια το φάσµα ισχύος σύµφωνα µε τη 

σχέση:  

( )ns ( )ωS ( )ωP
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( ) ( )[ ] ( )[ 22 ImRe ωωω SSP += ]

]]

 (3.2)  (3.2) 

Εικόνα 3.1:Ανάλυση PLP 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας ονοµάζεται “Ανάλυση Κρίσιµης Μπάντας” 

(Critical Band Resolution). Το φάσµα ισχύος µεταφέρεται από το πεδίο της γωνιακής 

συχνότητας (όπου f η συχνότητα) στο πεδίο της συχνότητας Bark Ω. Η συ-

χνότητα Bark είναι ουσιαστικά µια ψευδοσυχνότητα, σε σχέση µε την οποία η συχνο-

τική ανάλυση του ανθρώπινου αυτιού είναι περίπου σταθερή. Η σχέση της µε τη γω-

νιακή συχνότητα είναι: 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας ονοµάζεται “Ανάλυση Κρίσιµης Μπάντας” 

(Critical Band Resolution). Το φάσµα ισχύος µεταφέρεται από το πεδίο της γωνιακής 

συχνότητας (όπου f η συχνότητα) στο πεδίο της συχνότητας Bark Ω. Η συ-

χνότητα Bark είναι ουσιαστικά µια ψευδοσυχνότητα, σε σχέση µε την οποία η συχνο-

τική ανάλυση του ανθρώπινου αυτιού είναι περίπου σταθερή. Η σχέση της µε τη γω-

νιακή συχνότητα είναι: 

fπω 2= fπω 2=

( ) ( )[( ) ( )[{ }5.02 11200/1200/ln6 ++=Ω πωπωω   (3.3) 

Το φάσµα ισχύος αυτοσυσχετίζεται κατόπιν µε ένα δεύτερο φάσµα ισχύος, αυτό µιας 

προσοµοιωµένης καµπύλης κάλυψης της κρίσιµης µπάντας (critical band masking 

curve) , η οποία έχει τη µορφή: ( )ωΨ

( )
( )

( )














>Ω
≤Ω≤

<Ω<−
−≤Ω≤−

−<Ω

=ΩΨ
−Ω−

+Ω

5.20
5.25.010

5.05.01
5.03.110

3.10

5.00.1

5.05.2

για
για
για
για
για

(3.4) 

Η αυτοσυσχέτιση δίνει σαν αποτέλεσµα δείγµατα της “φασµατικής ισχύος κρίσιµης 

µπάντας” τα οποία µπορούν να γραφούν ως εξής: 

Αστέριος Τούτιος 



Υλοποίηση Συστήµατος Speaker Recognition  14 

( ) ( ) (∑
=Ω

−=Ω

ΩΨΩ−Ω=ΩΘ
5.2

3.1
ii P )

]

)

  (3.5) 

Τα προηγούµενα δείγµατα υφίστανται προέµφαση από µια καµπύλη προσο-

µοίωσης της ακουστικής έντασης: 

( )[ ] ( ) ( )[ ωωω ΩΘΕ=Ω∆  (3.6) 

Η συνάρτηση , είναι µια εκτίµηση της άνισης ευαισθησίας του ανθρώπινου αυ-

τιού στις διάφορες συχνότητες. Συγκεκριµένα, η εκτίµηση δίνεται από τη σχέση: 

( )ωΕ

( ) ( )[ ] ( ) ([ ]9222462 1038.0103.6/108.56 ×+××+×+=Ε ωωωωω  (3.7) 

Η σχέση µεταξύ της ισχύος του ηχητικού σήµατος και της ακουστικής έντα-

σης που τελικά το ανθρώπινο αυτί αντιλαµβάνεται δεν είναι γραµµική. Εκτός από την 

περίπτωση πολύ αδύναµων ή πολύ δυνατών ήχων η ακουστική ένταση είναι περίπου 

ανάλογη µε την κυβική ρίζα της ισχύος του σήµατος. Αυτό το γεγονός προλαµβάνε-

ται στην ανάλυση PLP µε τη σχέση: 

( ) ( ) 33.0Ω∆=ΩΦ  (3.8) 

 Το τελικό φάσµα  υφίσταται αντίστροφο διακριτό µετασχηµατισµό Fou-

rier και, µε τη µέθοδο της αυτοσυχέτισης [36], προσεγγίζεται από ένα µοντέλο της 

µορφής: 

( )ΩΦ

( )
∑

=

−−
=Η p

j

j
j za

Gz

1
1

 (3.9) 

όπου p ο βαθµός του µοντέλου, και G µια πραγµατική σταθερά. Οι παράγοντες  

που προκύπτουν, είναι τελικά οι παράγοντες που µας ενδιαφέρουν, περιγράφοντας σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθµό, το αρχικό ηχητικό σήµα. 

ja

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση PLP, προτάθηκε αρχικά σαν ένας τρό-

πος υποβάθµισης των εξαρτώµενων από τον οµιλητή χαρακτηριστικών του ηχητικού 

σήµατος, για χρήση σε συστήµατα αναγνώρισης λόγου (speech recognition) [37]. 

Παρ’ όλα αυτά, πιο πρόσφατες εργασίες έδειξαν την αποδοτικότητα της χρήσης της 

σε συστήµατα αναγνώρισης οµιλητή [38].  
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3.2 Υπολογισµός MFCC Παραγόντων  

 

Το ανθρώπινο αυτί δεν ακούει τους ηχητικούς τόνους γραµµικά, αλλά λογα-

ριθµικά, καθώς η συχνότητα αυξάνει. Το γεγονός αυτό προσπαθεί να αντικατοπτρίσει 

η χρήση της ψευδοσυχνότητας mel [38], που συνδέεται µε την πραγµατική συχνότητα 

f µε τη σχέση: 

( fmel += 1log1000 2 )  (3.10) 

 Ένας τρόπος προσοµοίωσης της ψευδοσυχνότητας mel είναι η κατασκευή ε-

νός συνόλου τριγωνικών φίλτρων [39, 40, 41], όπως αυτά που φαίνονται στην εικόνα 

3.2, τα οποία είναι ισοκατανεµηµένα πάνω στην κλίµακα mel, και τα οποία χρησιµο-

ποιούνται για τον υπολογισµό των MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients – 

Φασµατικοί Παράγοντες Συχνότητας Mel) 

 

Εικόνα 3.2: Τριγωνικά φίλτρα για των υπολογισµό των MFCC παραγόντων. 

 
Ο υπολογισµός των MFCC παραγόντων γίνεται ως εξής: Το φάσµα ισχύος 

του ηχητικού σήµατος, το οποίο έχει υπολογιστεί µε τη βοήθεια του FFT και σύµφω-

να µε τη σχέση 3.2, διέρχεται µέσα από τα φίλτρα της εικόνας 3.2. Οι παράγοντες 

MFCC προκύπτουν απ΄ ευθείας από τη σχέση: 

∑
=















 −=

K

k
ki kiXMFCC

1 202
1cos π ,   i=1,2,…,M   (3.11) 

όπου Μ είναι ο επιθυµητός αριθµός των παραγόντων, K το πλήθος των τριγωνικών 

φίλτρων και , k=1,2,…,K, ο λογάριθµος της απόκρισης ισχύος του φίλτρου υπ’ 

αριθµόν k. 

kX
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Κεφάλαιο 4: Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 
Το έργο της κατηγοριοποίησης στο σύστηµα speaker recognition που υλο-

ποιούµε, ανατίθεται σε ένα νευρωνικό δίκτυο πολλών στρωµάτων που εκπαιδεύεται 

µε τον αλγόριθµο της αντίστροφης µετάδοσης. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια 

συνοπτική παρουσίαση των ουσιωδών µόνο, από τη θεωρία των νευρωνικών δικτύων, 

εννοιών σε σχέση µε την υλοποίηση µας. 

 

4.1 Ορισµοί 

 

 Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα [42 ,43, 44], µια σχετικά νέα ιδέα στο χώρο των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς µόλις από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 αρχίζει 

να υπάρχει η απαραίτητη υπολογιστική ισχύς για την υλοποίησή τους, αποτελούν µια 

προσπάθεια µοντελοποίησης της λειτουργίας του ανθρώπινου µυαλού και του νευρι-

κού συστήµατος γενικότερα, µε πλήθος εφαρµογών από τις οποίες οι σηµαντικότερες 

ίσως είναι αυτές για αναγνώριση προτύπων. 

  Ένας αρκετά αυστηρός ορισµός [42], που θεωρεί ένα νευρωνικό δίκτυο σαν 

µια προσαρµοζόµενη µηχανή, διατυπώνεται ως εξής: 

 Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένας µαζικά παράλληλος κατανεµηµένος επεξεργα-

στής που έχει µια φυσική κλίση για να αποθηκεύει εµπειρική γνώση και να την κάνει 

διαθέσιµη για χρήση. Μοιάζει µε τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε δύο απόψεις: 

1. Η γνώση αποκτάται από το δίκτυο µέσω µιας διαδικασίας µάθησης. 

2. Οι ισχείς των συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων, γνωστές σαν συναπτικά βάρη χρη-

σιµοποιούνται για την αποθήκευση της γνώσης. 

Με καθαρά µαθηµατικούς όρους [44] ένα νευρωνικό δίκτυο ορίζεται σαν ένας 

προσανατολισµένος γράφος µε τις εξής ιδιότητες: 

1. Μια µεταβλητή κατάστασης  ανατίθεται σε κάθε κόµβο i. in

2. Σε κάθε σύνδεσµο µεταξύ δύο κόµβων i και k ανατίθεται ένα βάρος  µε τιµή 

πραγµατικό αριθµό. 

ikw
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3. Μια τιµή πόλωσης θ  ανατίθεται σε κάθε κόµβο i. i

4. Για κάθε κόµβο i ορίζεται µια συνάρτηση µεταβίβασης   η οποία καθορίζει 

την κατάσταση του κόµβου συναρτήσει της πόλωσής του, των βαρών των ει-

σερχόµενων συνδέσµων και της κατάστασης των κόµβων οι οποίοι συνδέονται 

µέσω αυτών των συνδέσµων. 

if

Με πολύ απλά λόγια, ένα νευρωνικό δίκτυο θα µπορούσε να περιγραφεί σαν 

ένα σύνολο δοµικών στοιχείων, που ονοµάζονται νευρώνες και διατάσσονται µε µια 

συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, τα  οποία συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσεις, οι 

οποίες ονοµάζονται συνάψεις και χαρακτηρίζονται από κάποια βάρη, τα συναπτικά 

βάρη, το οποίο σύνολο µετασχηµατίζει έναν αριθµό εισόδων σε έναν αριθµό εξό-

δων. Κάθε νευρώνας είναι µια µονάδα επεξεργασίας, που εµπεριέχει µια συνάρτηση 

µετασχηµατισµού των πολλών πιθανών εισόδων του σε µια έξοδο. Ένα νευρωνικό 

δίκτυο έχει την ικανότητα της µάθησης, καθώς τα συναπτικά βάρη του µπορούν να 

µεταβάλλονται µέσω µιας διαδικασίας σύγκρισης των πραγµατικών εξόδων του µε 

τις επιθυµητές και µε τη βοήθεια συγκεκριµένων αλγορίθµων µάθησης. 

 

4.2 Μοντέλο Νευρώνα 

 

Ο νευρώνας είναι το βασικό στοιχείο επεξεργασίας σε ένα νευρωνικό δίκτυο. 

Στην εικόνα 4.1 φαίνεται το απλοποιηµένο µοντέλο ενός νευρώνα. 

 

 

Εικόνα 4.1: Απλοποιηµένο µοντέλο νευρώνα 
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Ένας νευρώνας δέχεται σήµατα από τις συνδέσεις εισόδου του και υπολογίζει 

ένα νέο σήµα που το στέλνει σαν έξοδο µέσω των συνδέσεων εξόδου του. Το σήµα 

εισόδου µπορεί να είναι ακατέργαστα δεδοµένα ή το σήµα εξόδου άλλων νευρώνων. 

Το σήµα εξόδου µπορεί να είναι είτε µια τελική λύση του προβλήµατος είτε µια είσο-

δος σε άλλους νευρώνες. 

Ένας ν υρώνας χαρακτηρίζεται από ια συνάρτηση µεταφοράς η ενεργοποίη-

σης  f, η οποία µετασχηµατίζει τις εισόδους του xi σε µια έξοδο Υ, και από µια παρά-

µετρο πόλωσης θ. Ισχύει η σχέση: 

ε  µ









−= ∑

=

N

i
ii wxfY

1

θ  (4.1) 

όπου Ν ο αριθµός των συνδέσεων εισόδου του νευρώνα, xi, i=1,2,..,N, τα σήµατα ει-

σόδου και wi τα συναπτικά βάρη των αντίστοιχων συνδέσεων εισόδου. 

Η συνάρτηση  f  µπορεί να έχει ένα πλήθος µορφών, µε πιο συνηθισµένες τη 

συνάρτηση προσήµου, τη βηµατική συνάρτηση, και τη σιγµοειδή συνάρτηση, η οποία 

έχει τη µορφή: 

( ) xe
xsigmoid −+

=
1

1  (4.2) 

 

4.3 Multilayer Perceptron 

 

Μια µορφή νευρωνικού δικτύου είναι το αποκαλούµενο Multilayer 

Perceptron. Η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου δικτύου είναι τέτοια έτσι ώστε οι νευρώνες 

να διαµορφώνουν τρία ή περισσότερα διακριτά στρώµατα. Το πρώτο από αυτά τα 

στρώµατα είναι το στρώµα εισόδου, όπου οι νευρώνες δέχονται απλώς τα σήµατα ει-

σόδου, χωρίς να τα υποβάλλουν σε κάποια επεξεργασία. Το τελευταίο στρώµα είναι 

το στρώµα εξόδου, οι νευρώνες του οποίου δίνουν τα σήµατα εξόδου, ενώ τα ενδιά-

µεσα στρώµατα αποκαλούνται κρυφά στρώµατα. 

Ένα Multilayer Percepton χαρακτηρίζεται από “εµπρόσθια τροφοδότηση” 

(feed forward). Αυτό σηµαίνει ότι η πληροφορία, τα σήµατα, µεταφέρονται στο δί-

κτυο από το ένα στρώµα στο αµέσως επόµενο, χωρίς να υπάρχουν συνδέσεις που ο-

δηγούν σε νευρώνες προηγούµενων στρωµάτων ή αναδροµικές συνδέσεις. 

Στην εικόνα 4.2 φαίνεται ένα παράδειγµα ενός τέτοιου δικτύου µε τρία στρώ-

µατα. 

Αστέριος Τούτιος 



Υλοποίηση Συστήµατος Speaker Recognition  19 

 

Εικόνα 4.2: Multilayer Perceptron τριών στρωµάτων. 

 
 

 
4.4 Εκπαίδευση 

 

Ένα νευρωνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της µάθησης, η 

οποία πραγµατοποιείται µέσω παραδειγµάτων. Τα παραδείγµατα είναι ζεύγη διανυ-

σµάτων εισόδων και αντίστοιχων διανυσµάτων επιθυµητών εξόδων του δικτύου. Το 

σύνολο των παραδειγµάτων που συλλέγονται για την εκπαίδευση και αξιολόγηση 

της απόδοσης ενός δικτύου ονοµάζεται corpus του δικτύου. Το corpus συνήθως 

διαιρείται σε δυο υποσύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο 

δοκιµής (test set). 

Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου γίνεται µέσα από διαδοχικές παρου-

σιάσεις σε αυτό των παραδειγµάτων του συνόλου εκπαίδευσης. Μια τέτοια παρου-

σίαση ονοµάζεται εποχή (epoch) ή επανάληψη (iteration). Η σύγκριση των πραγµα-

τικών διανυσµάτων εξόδου του δικτύου µε τα επιθυµητά οδηγεί σε διορθώσεις των 

συναπτικών βαρών και των παραµέτρων πόλωσης του δικτύου µέσω ορισµένων αλ-

γορίθµων µάθησης. Αποτέλεσµα των διορθώσεων είναι η συνεχής βελτίωση της α-
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πόδοσης του δικτύου. Η εκπαίδευση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν περαιτέρω 

εποχές δεν επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση στην απόδοση του δικτύου. Τότε το δί-

κτυο αξιολογείται µε την παρουσίαση σε αυτό των παραδειγµάτων του συνόλου δο-

κιµής. 

Ο πλέον δηµοφιλής αλγόριθµος µάθησης για την περίπτωση δικτύων Multi-

layer Perceptron είναι ο αλγόριθµος αντίστροφης µετάδοσης (Back Propagation). Η 

γενική ιδέα του αλγορίθµου αυτού είναι ότι, ενώ η πληροφορία στο δίκτυο µεταδί-

δεται προς τα µπροστά, το λάθος, που προκύπτει από τη σύγκριση του πραγµατικού 

διανύσµατος εξόδου µε το επιθυµητό µεταδίδεται προς τα πίσω, προσαρµόζοντας σ’ 

αυτή του την πορεία τα συναπτικά βάρη και τις παραµέτρους πόλωσης. 

Ο αλγόριθµος αντίστροφης µετάδοσης χαρακτηρίζεται κατά περίπτωση από 

δύο παραµέτρους: το βαθµό µάθησης (learning rate) και τη σταθερά ισχύος (mo-

mentum). Σαν συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων χρησιµοποιείται η σιγµοει-

δής συνάρτηση. Τα βήµατα του αλγορίθµου περιγράφονται ως εξής: 

 

Βήµα 1: Αρχικοποίηση 

Όλα τα συναπτικά βάρη και οι παράµετροι πόλωσης του δικτύου τίθενται σε τυχαίες 

τιµές οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε ένα µικρό εύρος Το εύρος αυτό είναι: 









+−

ii FF
4.2,4.2  (4.3) 

όπου Fi είναι ο συνολικός αριθµός των εισόδων του νευρώνα i. Η αρχικοποίηση των 

βαρών γίνεται νευρώνα προς νευρώνα. 

 

Βήµα 2: Ενεργοποίηση 

Το νευρωνικό δίκτυο ενεργοποιείται µε την εφαρµογή του διανύσµατος εισόδου 

x(n) στους νευρώνες του στρώµατος εισόδου και του επιθυµητού διανύσµατος εξό-

δου d(n). Οι έξοδοι των νευρώνων των υπόλοιπων στρωµάτων υπολογίζονται 

στρώµα προς στρώµα σύµφωνα µε τη σχέση: 

( ) ( ) ( )







= ∑

=

−
p

i

l
i

l
ij

l
j nynwsigmoidny

0

)1()()(  (4.4) 

όπου  η έξοδος του νευρώνα j του στρώµατος l,  η έξοδος του νευρώνα i 

του προηγούµενου στρώµατος l-1, και το συναπτικό βάρος της σύνδεσης ανά-

)(l
jy )1( −l

iy

)(l
ijw
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µεσα στους δύο νευρώνες. Για i=0, ισχύει = -1 και , όπου 

 είναι η παράµετρος πόλωσης του νευρώνα j του στρώµατος l. Αν ο νευρώ-

νας j βρίσκεται στο στρώµα εισόδου τότε l=0 και 

( )ny l )1(
0

−

)

)

( )n

( )

( ) ( )nnw l
j

l
j

)()(
0 θ=

( )nl
j

)(θ

]no j−

( )+l n)1((
κδ

( )] ( )nl )1−δ

σιαστ

n 1 +−+ η

( ) (nxny jj =)0(  (4.5) 

όπου xj(n) είναι το στοιχείο j του σήµατος εισόδου x(n). Αν ο νευρώνας βρίσκεται 

στο στρώµα εισόδου, συµβολίζουµε l=L, υπολογίζουµε την έξοδο από τη σχέση 

(4.4) και θέτουµε: 

( ) (nyno L
jj

)(=  (4.6) 

Κατόπιν υπολογίζουµε το σήµα λάθους: 

( ) ( ) ondne jjj −=  (4.7) 

όπου dj(n) είναι το στοιχείο j του διανύσµατος εισόδου d(n). 

 

Βήµα 3: ∆ιόρθωση βαρών 

Υπολογίζονται οι τοπικές κλίσεις δ του δικτύου, προχωρώντας προς τα πίσω, 

στρώµα προς στρώµα: 

( ) ( ) ( )[nonen jj
L

j = 1)(δ  (4.8) 

για κάθε νευρώνα j του στρώµατος εξόδου, και: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )∑ +−=
k

l
kj

l
j

l
j

l
j nwnynyn )1()()()( 1δ  (4.9) 

για τους νευρώνες των κρυφών στρωµάτων. Τα συναπτικά βάρη διορθώνονται 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

( ) ( ) ( )[ ( )ynwnwanwnw i
l

j
l

ij
l

ij
l

ij
l

ij
()()()()()( 1 −+=  (4.10) 

όπου η είναι ο ρυθµός µάθησης του δικτύου και α η σταθερά ισχύος. 

 

Βήµα 4: Επανάληψη 

Ο αριθµός n αυξάνεται κατά ένα, και παρουσιάζεται στο δίκτυο το επόµενο 

παράδειγµα, επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 2 και 3. Αυτό γίνεται για όσες εποχές 

χρειάζεται µέχρι να σταθεροποιηθούν οι ελεύθερες παράµετροι του δικτύου. Η 

σειρά µε την οποία παρουσιάζονται τα παραδείγµατα στο δίκτυο πρέπει να είναι 

διαφορετική ανά εποχή. Ο ρυθµός µάθησης και η σταθερά ισχύος µπορούν να 

µειώνονται µε την αύξηση του αριθµού των εποχών που έχουν παρου εί στο 

δίκτυο.  
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Κεφάλαιο 5: Γενική Θεώρηση του Συστήµατος 

 
 Το εξαρτώµενο από το κείµενο σύστηµα αναγνώρισης οµιλητή που υλο-

ποιούµε µε χρήση του Toolkit του CSLU µπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερα διακριτά 

υποσυστήµατα, ή, µε άλλα λόγια, καλείται να επιτελέσει σειριακά τέσσερεις διαφορε-

τικές λειτουργίες. Αυτές είναι η µετατροπή του δείγµατος οµιλίας, της εισόδου του 

συστήµατος, από αναλογικό σε ψηφιακό, η διαίρεση  του σε τµήµατα ή πλαίσια 

(frames) και ο υπολογισµός των χαρακτηριστικών κάθε πλαισίου, η ταξινόµηση του 

πλαισίου ανάλογα µε τον οµιλητή στον οποίο ανήκει µε τη βοήθεια ενός νευρωνικού 

δικτύου και, τέλος, η απόφαση για την ταυτότητα του οµιλητή στον οποίο ανήκει το 

δείγµα οµιλίας µε δεδοµένες τις εξόδους του νευρωνικού δικτύου. Στην εικόνα 5.1 

φαίνεται ένα µπλοκ διάγραµµα της διαδικασίας αναγνώρισης του συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 5.1: Μπλοκ διάγραµµα του συστήµατος 

 
 Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται οι προηγούµενες λειτουρ-

γίες του συστήµατος. Να σηµειωθεί ότι περιγράφεται κυρίως η διαδικασία αναγνώρι-

σης από το σύστηµα, η οποία βέβαια καταδεικνύει και τη διαδικασία εκπαίδευσής 

του. 

 

5.1 Ψηφιοποίηση 

 

 Το κατ’ αρχήν αναλογικό δείγµα οµιλίας δειγµατοληπτείται µε συχνότητα 

8000 Hz από έναν αναλογικό-σε-ψηφιακό µετατροπέα των 16 bits. 

 Η συχνότητα δειγµατοληψίας των 8 kHz είναι προτυποποιηµένη σε ότι αφορά 

το Toolkit του CSLU, και ισοδυναµεί µε το πέρασµα του ηχητικού σήµατος από ένα 

Αστέριος Τούτιος 



Υλοποίηση Συστήµατος Speaker Recognition  23 

χαµηλοπερατό φίλτρο µε συχνότητα αποκοπής στα 4 kHz. Χάνεται έτσι η πληροφο-

ρία που εµπεριέχεται στις υψηλότερες συχνότητες. Η ποιότητα του σήµατος που προ-

κύπτει είναι ισοδύναµη της ποιότητας της τηλεφωνικής οµιλίας. 

 Όσον αφορά τον µετατροπέα, θα µπορούσε εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί 

µετατροπή στα 8 bits, µε σαφώς όµως υποβαθµισµένη απόδοση του συστήµατος. 

 

5.2 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 

 

 Το ψηφιακό πλέον δείγµα οµιλίας διαιρείται σε µη επικαλυπτόµενα πλαίσια 

των 10 msec. Για κάθε πλαίσιο υπολογίζονται 13 PLP παράγοντες και 13 MFCC πα-

ράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τα εξαγόµενα από το ηχητικο σήµα χαρα-

κτηριστικά. 

 Για κάθε πλαίσιο σχηµατίζεται ένα διάνυσµα 130 στοιχείων. Περιλαµβάνει 

τους PLP και MFCC παράγοντες που εξάχθηκαν από το συγκεκριµένο πλαίσιο, κα-

θώς και τους αντίστοιχους παράγοντες από τα γειτονικά του κατά –60, -30, 30 και 60 

msec. Τα διανύσµατα αυτά θα αποτελέσουν τις εισόδους του νευρωνικού δικτύου. 

 

5.3 Ταξινόµηση 

 

 Ένα νευρωνικό δίκτυο χρησιµοποιείται για να ταξινοµηθούν τα πλαίσια ανά-

λογα µε την ταυτότητα του οµιλητή στον οποίο ανήκουν. Το δίκτυο είναι ένα Multi-

layer Perceptron µε αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων που εκπαιδεύεται µε τον αλγό-

ριθµο της αντίστροφης µετάδοσης. Ο αριθµός των νευρώνων του στρώµατος εισόδου 

είναι ίσος µε τον αριθµό των στοιχείων των διανυσµάτων εισόδου, δηλαδή 130. Ο 

αριθµός των νευρώνων του στρώµατος εισόδου είναι ίσος µε τον αριθµό των οµιλη-

τών που το σύστηµα καλείται να αναγνωρίσει. Ο αριθµός των νευρώνων του µοναδι-

κού κρυφού στρώµατος είναι µια µάλλον εµπειρική επιλογή του κατασκευαστή. Ένας 

αριθµός γύρω στο 200 είναι µια λογική επιλογή. 

 Ο ρυθµός µάθησης του δικτύου µειώνεται εκθετικά µε κάθε εποχή. Ο ρυθµός 

µείωσης του εξαρτάται από των αριθµό των διανυσµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται 

για την εκπαίδευσή του. Ο αρχικός ρυθµός µάθησης και η σταθερά ισχύος του δικτύ-

ου είναι επιλογές του κατασκευαστή. 

 Το γεγονός ότι ενδεχόµενα θα υπάρχουν κάποιοι οµιλητές για τους οποίους θα 

υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός διανυσµάτων εισόδου σε σχέση µε κάποιους άλλους, 
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µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, καθώς το δίκτυο αποκτά την τάση να τους “ευνοεί’ 

κατά την αναγνώριση. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού εφαρµόζεται 

κατά την εκπαίδευση η τεχνική της αρνητικής ποινής (negative penalty). Αυτό σηµαί-

νει ότι κάθε αρνητικό δείγµα κάποιας κατηγορίας συνεισφέρει στο συνολικό λάθος 

του δικτύου αφού πρώτα σταθµιστεί µε µια τιµή ανάλογη του πλήθους των δειγµάτων 

της συγκεκριµένης κατηγορίας. Με τον όρο αρνητικό δείγµα εννοούµε το δείγµα για 

το οποίο η συγκεκριµένη κατηγορία δίνει στον αντίστοιχο νευρώνα εξόδου µηδενική 

τιµή. 

 Οι έξοδοι του νευρωνικού δικτύου αποτελούν εκτιµήσεις της πιθανότητας για 

κάθε οµιλητή, ότι το τρέχον πλαίσιο ανήκει στο συγκεκριµένο οµιλητή. 

 

5.4 Τελική Απόφαση 

 

 Για κάθε δείγµα οµιλίας, οι έξοδοι του νευρωνικού δικτύου σχηµατίζουν έναν 

πίνακα που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι πιθανότητες ότι το δείγµα οµιλίας 

ανήκει σε κάποιον οµιλητή µεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου. Οι γραµµές αυ-

τού του πίνακα είναι οι ταυτότητες των οµιλητών, οι στήλες του τα πλαίσια του δείγ-

µατος οµιλίας, και στοιχεία του οι αντίστοιχες πιθανότητες. 

 Για να παρθεί η απόφαση για την ταυτότητα του οµιλητή στον οποίο αντι-

στοιχεί το δείγµα οµιλίας, πρέπει να γίνει µια αναζήτηση µέσα στον προηγούµενο 

πίνακα, και να υπολογιστεί ένα “σκορ” για κάθε οµιλητή. Η αναζήτηση αυτή γίνεται 

µε τον αλγόριθµο Viterbi, ο οποίος, στη γενικευµένη του µορφή, περιγράφεται από 

τον ακόλουθο ψευδοκώδικα: 

 
/* initialization */  

given N is the number of categories,  

given T is the number of frames,  

given matrix B[j][t]: category probabilities (neural network out-

puts),  

    with 1 <= j <= N, 1 <= t <= T  

given matrix A[i][j]: probability of transitioning from category i to 

category j,  

    with 1 <= i <= N, 1 <= j <= N  

initialize delta[i][1] to B[i][1], with 1 <= i <= N  

initialize psi[i][1] to 0, with 1 <= i <= N  
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/* main loop: compute delta (scores) and psi (category values corre-

sponding to best scores).  max_score is probability of being in state 

i and transitioning from state i to state j */  

for each frame t from 2 to T {  

    for each category j from 1 to N {  

        max_score = LOWEST_POSSIBLE_VALUE  

        max_index = 0  

        for each category i from 1 to N {  

            if (delta[i][t-1] * A[i][j] > max_score) {  

                max_score = delta[i][t-1] * A[i][j]  

                max_index = i  

                }  

            }  

        delta[j][t] = max_score * B[j][t]  

        psi[j][t]   = max_index  

        }  

    }  

 

/* backtracking to find state (category) sequence */  

max_score = LOWEST_POSSIBLE_VALUE  

max_index = 0  

for each category i from 1 to N {  

    if (delta[i][T] > max_score) {  

        max_score = delta[i][T]  

        max_index = i  

        }  

    }  

state[T] = max_index  

 

for each frame t from T-1 to 1 { 

    state[t] = psi[state[t+1]][t+1] 

    } 

 
 Ο πίνακας A[i][j] που εµφανίζεται στον αλγόριθµο περιέχει πιθανότητες µε-

τάβασης από την κατηγορία i στην κατηγορία j. Έχει ιδιαίτερη αξία για την περίπτω-

ση της αναγνώρισης λόγου, για την οποία εξάλλου είναι αρχικά κατασκευασµένο το 

Toolkit του CSLU, και προκύπτει από το λεξιλόγιο, το συνδυασµό λέξεων µε φωνή-

µατα, που έχει οριστεί. Στην περίπτωση µας, της αναγνώρισης οµιλητή, ο αλγόριθµος 

απλοποιείται, καθώς ο πίνακας Α παίρνει τη µορφή: 
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 Η ταυτότητα του οµιλητή µε το µεγαλύτερο “σκορ”, όπως προκύπτει από την 

προηγούµενη αναζήτηση, αποτελεί και την τελική έξοδο του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 6: Πειράµατα 

 
6.1 Συλλογή Corpus 
 
 Πολύ σηµαντικό στάδιο στην υλοποίηση ενός συστήµατος αναγνώρισης είναι 

η συλλογή του απαραίτητου σώµατος (corpus), του συνόλου των παραδειγµάτων, 

στην περίπτωση µας δειγµάτων οµιλίας, πάνω στα οποία το σύστηµα θα εκπαιδευτεί 

αλλά και θα δοκιµαστεί. 

 Το σύστηµα που υλοποιούµε είναι, όπως έχει αναφερθεί, ένα σύστηµα ανα-

γνώρισης οµιλητή εξαρτώµενο από το κείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι οι οµιλητές προφέ-

ρουν µια συγκεκριµένη φράση, η οποία είναι ίδια για την εκπαίδευση και τη δοκιµή 

του συστήµατος. Η φράση που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη υλοποίηση είναι η 

φράση “Άνοιξε Σουσάµι”. 

 Για τους σκοπούς της ανάπτυξης του corpus ηχογραφήσαµε τις φωνές ανθρώ-

πων που πρόφεραν αρκετές φορές τη συγκεκριµένη φράση, ενώ παράλληλα “δη-

µιουργήσαµε” ορισµένα πρόσθετα δείγµατα της φράσης για κάθε οµιλητή προσθέτο-

ντας στις ήδη υπάρχουσες ηχογραφήσεις εφέ όπως παραµόρφωση ή προσθήκη θορύ-

βου, µε τη βοήθεια προγραµµάτων επεξεργασίας ήχου. Κατά τη διαδικασία της ηχο-

γράφησης ζητήθηκε από τους οµιλητές να εκφέρουν τη φράση χρωµατίζοντας µε 

διάφορους τρόπους τη φωνή τους, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της αναγνώρισης. 

 Τα προηγούµενα δείγµατα είναι αρκετά για την περίπτωση υλοποίησης συ-

στήµατος ταυτοποίησης κλειστού συνόλου. Για την περίπτωση όµως της υλοποίησης 

αντίστοιχου συστήµατος ανοιχτού συνόλου, όταν δηλαδή το σύστηµα θα πρέπει να 

προβλέπει και την περίπτωση στην οποία το δοκιµάζει κάποιος άγνωστος σε αυτό 

οµιλητής ή την περίπτωση στην οποία “ακούει” µια φράση διαφορετική από αυτήν 

στην οποία έχει εκπαιδευτεί, χρειάζονται επιπλέον δείγµατα, που αντιπροσωπεύουν 

ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, συλλέξαµε και έναν επιπλέον, σχετικά µεγάλο, 

αριθµό δειγµάτων οµιλίας, τα οποία τα ονοµάζουµε δείγµατα “σκουπίδια”, που περι-

λαµβάνουν τµήµατα των αρχικών ηχογραφήσεων που µεταφέρθηκαν στη συχνότητα 
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σε βαθµό που να µην αναγνωρίζεται ο αρχικός οµιλητής, δείγµατα σιωπής και απλού 

θορύβου, καθώς και τυχαία δείγµατα οµιλίας από διάφορες πηγές. 

 Καταλήγουµε τελικά σε δύο σώµατα για τα πειράµατά µας. Το πρώτο αποτε-

λείται από 20 οµιλητές οι οποίοι εκφέρουν τη φράση “Άνοιξε Σουσάµι” από 15 φο-

ρές, µε την προσθήκη 10 δειγµάτων “σιωπής”, συνιστώντας ένα σύνολο 310 συνολι-

κά δειγµάτων οµιλίας. Το δεύτερο αποτελείται από τους ίδιους 20 οµιλητές να εκφέ-

ρουν τη φράση 15 µε 25 φορές, µε την προσθήκη δειγµάτων “σιωπής” και “σκουπι-

διών”. Το δεύτερο corpus περιλαµβάνει συνολικά 488 δείγµατα οµιλίας. Είναι µάλ-

λον προφανές ότι το πρώτο corpus αντιπροσωπεύει το πρόβληµα του κλειστού συνό-

λου, ενώ το δεύτερο αυτό του ανοιχτού συνόλου. 

 Ένα µικρό τµήµα από τα δύο σώµατα αφαιρείται για εκτίµηση του συστήµα-

τος από τρίτους. Τα υπόλοιπα χωρίζονται σε τρία υποσύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης 

(training set), το σύνολο ανάπτυξης (development set) και το σύνολο δοκιµής (test 

set). Από το πρώτο corpus αφαιρούνται αρχικά 15 δείγµατα οµιλίας, 172 δείγµατα 

αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης, 57 το σύνολο ανάπτυξης, και 56 το σύνολο δοκι-

µής. Ο αριθµός των δειγµάτων που προκύπτει από την πρόσθεση των παραπάνω είναι 

300 και όχι 310 διότι τα δείγµατα “σιωπής” δε συµπεριλαµβάνονται σε αυτά παρά 

µόνο χρησιµοποιούνται “εσωτερικά” από το σύστηµα. Για το δεύτερο corpus οι αντί-

στοιχοι αριθµοί είναι 24, 297, 84 και 83. 

 Στη συνέχεια θα αναφερόµαστε στο πρώτο σώµα σαν σώµα 1 και στο δεύτερο 

σαν σώµα 2. 

 

6.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

 

  Κατ’ αρχήν εκτελείται µια σειρά πειραµάτων για να βρεθεί ποια είναι η βέλτι-

στη εκλογή των παραµέτρων του νευρωνικού δικτύου, τόσο ως προς την ακρίβεια της 

αναγνώρισης, όσο και ως προς το χρόνο εκπαίδευσης. 

 Το Toolkit του CSLU µας δίνει τη δυνατότητα δοκιµής του συστήµατος σε 

κάθε εποχή εκπαίδευσης. Καθώς η εκπαίδευση του συστήµατος είναι µια αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία, περιορίζουµε σε αυτό το στάδιο την εκπαίδευση στις 30 επο-

χές, και µετρούµε την απόδοση, σαν ποσοστό επιτυχών αναγνωρίσεων, του δικτύου 

για τις τελευταίες 10 εποχές. ∆ε µπορεί να υποστηριχθεί ότι το δίκτυο συγκλίνει σε 

αυτόν τον αριθµό των εποχών, αλλά η µέτρηση της καλύτερης απόδοσης που επιτυγ-

χάνεται µας δίνει µια σαφή ένδειξη για το ποια θα είναι η τελική του απόδοση. Για 
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την εκπαίδευση χρησιµοποιούνται τα 1000 πρώτα διανύσµατα εισόδου από κάθε κα-

τηγορία. 

 Στους πίνακες 6.1 και 6.2 φαίνονται τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων 

για τα σύνολα 1 και 2 αντίστοιχα. Παράµετροι του δικτύου είναι ο αριθµός των νευ-

ρώνων του κρυφού στρώµατος, εφόσον για το δίκτυο έχει επιλεγεί µια αρχιτεκτονική 

τριών στρωµάτων, ο αρχικός ρυθµός µάθησης, η σταθερά ισχύος, και το αν θα γίνεται 

χρήση της αρνητικής ποινής. Σαν αποτελέσµατα εµφανίζονται η µέγιστη ακρίβεια 

αναγνώρισης που επετεύχθη µε το σύνολο ανάπτυξης και η ακρίβεια που επετεύχθη 

στην ίδια εποχή για το σύνολο δοκιµής, καθώς και η µέγιστη ακρίβεια στο σύνολο 

δοκιµής.    

 

Πίνακας 1: Πειραµατικά αποτελέσµατα για το σώµα 1 

Παράµετροι δικτύου     Σύνολο ανάπτυξης Σύνολο δοκιµής   

κρυφοί νευρώνες ρυθµός µάθησης σταθερά ισχύος αρνητική ποινή καλύτερη εποχή µέγιστη ακρίβεια καλύτερη εποχή µέγιστη ακρίβεια 

150 0,1 0 ναι 21-30 96,49 21,25,27-30 98,21 

150 0,5 0 ναι 21,23-30 96,49 21-30 98,21 

150 0,1 0 όχι 21-30 96,49 21-25, 27-30 98,21 

200 0,01 0 ναι 21,25,26,28 96,49 21-30 96,43 

200 0,05 0 ναι 22-25,27-30 96,49 21-30 98,21 

200 0,05 0,5 ναι 22-25 91,23 21,24,27,30 98,21 

200 0,05 0,95 ναι 29 89,47 29, 30 78,57 

200 0,1 0 ναι 21-30 96,49 21,22,24-26,28,30 98,21 

200 0,1 0,5 ναι 22, 29 92,98 23, 28 98,21 

200 0,1 0,95 ναι 26 50,88 25 48,21 

200 0,5 0 ναι 21,23,26 96,49 21-30 98,21 

200 0,5 0,5 ναι 30 89,47 30 83,93 

200 0.1 0 όχι 21-30 96,49 21,22,24-30 98,21 

250 0.1 0 ναι 21-30 96,49 21-30 98,21 

 
 

Φαίνεται ότι για το σώµα 1, η βέλτιστη επιλογή για την αρχιτεκτονική του 

νευρωνικού δικτύου είναι αυτή των 150 νευρώνων για το κρυφό στρώµα. Περισσότε-

ροι νευρώνες απλώς αυξάνουν το χρόνο εκπαίδευσης χωρίς συνεισφορά στα αποτε-

λέσµατα. Φαίνεται ακόµα ότι η καλύτερη επιλογή για τον αρχικό ρυθµό εκπαίδευσης 

είναι 0.1, για τη σταθερά ισχύος 0, ενώ δεν απαιτείται η χρήση της αρνητικής ποινής. 

Παρατηρείται ακόµη ότι η εισαγωγή σταθεράς ισχύος διαφορετικής από το µηδέν, 

αυξάνει σηµαντικά το χρόνο εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 2: Πειραµατικά αποτελέσµατα για το σώµα 2 

Παράµετροι δικτύου     Σύνολο ανάπτυξης Σύνολο δοκιµής   

κρυφοί νευρώνες ρυθµός µάθησης σταθερά ισχύος αρνητική ποινή καλύτερη εποχή µέγιστη ακρίβεια καλύτερη εποχή µέγιστη ακρίβεια 

150 0,1 0 ναι 22 97,62 21-30 98,8 

200 0,01 0 ναι 24,27,29,30 95,24 27,3 96,39 

200 0,05 0 ναι 21-30 97,62 21-30 100 

200 0,1 0 ναι 21 98,81 21-30 100 

200 0,1 0 όχι 23,27 96,43 21-30 100 

200 0,1 0,5 ναι 22,23,27,28,30 97,62 23,24,27,29,30 100 

200 0,1 0,95 ναι 25 50 30 49,4 

200 0,5 0 ναι 21,22,26,27 96,43 22-30 100 

200 0,5 0,5 ναι 22,23,27,29,30 97,62 23,24,27,29,30 100 

200 0,5 0,95 ναι 24 34,52 24 33,73 

250 0,1 0 ναι 21-25,27,29,30 97,62 21-30 100 

 
 
 Για το σώµα 2 η καλύτερη επιλογή είναι 200 κρυφοί νευρώνες, αρχικός ρυθ-

µός µάθησης 0.1, σταθερά ισχύος µηδέν, και χρήση της αρνητικής ποινής. 

Θυµίζουµε ότι το στρώµα εισόδου έχει 130 νευρώνες, ενώ το στρώµα εξόδου 

20 για το σώµα 1 και 22 για το σώµα 2. Η 21η και η 22η έξοδος ισοδυναµούν µε οµι-

λητή άγνωστο στο σύστηµα. 

  Με αυτές τις επιλογές παραµέτρων επαναλαµβάνουµε την εκπαίδευση 

του συστήµατος για 70 εποχές. Σε αυτόν τον αριθµό των εποχών µπορεί να θεωρηθεί 

ότι το δίκτυο έχει συγκλίνει, ότι δηλαδή οι παράµετροί του δε µεταβάλλονται πλέον. 

Στις εικόνες 6.1 ως 6.4 φαίνονται οι καµπύλες της απόδοσης του δικτύου σε σχέση µε 

τον αριθµό των εποχών εκπαίδευσης, για τα διάφορα σύνολα δοκιµής. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Εποχή

Α
κρ
ίβ
ει
α(

%
)

 

Εικόνα 6.1: ∆ιάγραµµα ακρίβειας σε σχέση µε αριθµό εποχών  

για το σύνολο ανάπτυξης του σώµατος 1 
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Εικόνα 6.2: ∆ιάγραµµα ακρίβειας σε σχέση µε αριθµό εποχών  

για το σύνολο δοκιµής του σώµατος 1 
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Εικόνα 6.3: ∆ιάγραµµα ακρίβειας σε σχέση µε αριθµό εποχών  

για το σύνολο ανάπτυξης του σώµατος 2 
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Εικόνα 6.4: ∆ιάγραµµα ακρίβειας σε σχέση µε αριθµό εποχών  

για το σύνολο δοκιµής του σώµατος 2 

 
 
 Στον πίνακα 6.3 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα αυτής της εκπαίδευσης για τα 

διάφορα σύνολα δοκιµής. Εµφανίζονται τόσο οι µέγιστες ακρίβειες που παρατηρήθη-

καν κατά την εκπαίδευση όσο και οι ακρίβειες των δικτύων που έχουν συγκλίνει. Την 

ύπαρξη των τοπικών µεγίστων µπορούµε να την εκµεταλλευτούµε επιλέγοντας για το 

τελικό σύστηµα την κατάσταση του δικτύου στην οποία παρατηρούνται τα συγκεκρι-

µένα µέγιστα.  

Πίνακας 6.3: Αποτελέσµατα για εκπαίδευση 70 εποχών. 

  
Σύνολο  

Ανάπτυξης 1 
Σύνολο  

∆οκιµής 1 
Σύνολο  

Ανάπτυξης 2 
Σύνολο  

∆οκιµής 2 
Μέγιστη Παρατηρηθείσα Ακρίβεια 96,49% 98,21% 98,81% 100% 
Ακρίβεια Συγκλίνοντος Συστήµατος 96,49% 98,21% 97,62% 100% 
 

 Να σηµειωθεί τέλος ότι υλοποιήθηκε και µια µικρή εφαρµογή µε την οποία 

κάποιος µπορεί να δοκιµάσει το σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο, λέγοντας τη φράση 

“Άνοιξε Σουσάµι” στο µικρόφωνο, και βλέποντας το αποτέλεσµα της αναγνώρισης. 

Τα αποτελέσµατα της χρήσης αυτής της εφαρµογής κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά 

σε καµιά όµως περίπτωση ισοδύναµα µε αυτά στα προηχογραφηµένα σύνολα. 
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Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα 

 
Υλοποιήσαµε ένα εξαρτηµένο από το κείµενο σύστηµα ταυτοποίησης οµιλητή 

χρησιµοποιώντας το Toolkit του CSLU, και πιο συγκεκριµένα, το περιβάλλον CSLU-

NN. Αναδεικνύουµε έτσι τη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριµένου εργαλείου για 

την υλοποίηση συστηµάτων αναγνώρισης οµιλητή, πέρα από τη χρήση τους για ανα-

γνώριση λόγου, σκοπός για τον οποίο το εργαλείο είναι αρχικά κατασκευασµένο. 

Αντιµετωπίσαµε τόσο την περίπτωση του προβλήµατος κλειστού συνόλου, 

όσο και αυτή του ανοιχτού συνόλου.   

Και στις δύο περιπτώσεις τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα στα προηχογρα-

φηµένα σύνολα ανάπτυξης και δοκιµής ήταν πολύ καλά, εφάµιλλα των αντίστοιχων 

συστηµάτων που εµφανίζονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Οι αστοχίες του συστή-

µατος που µεταφράζονται σαν ποσοστά διάφορα του 100% στον πίνακα 6.3 είναι µό-

λις ένα ή δύο σε κάθε σύνολο και γίνονται σε συγκεκριµένα δείγµατα οµιλίας ούτως ή 

άλλως πολύ δύσκολα να αναγνωριστούν, είτε λόγο υπερβολικής προσθήκης θορύβου 

και παραµόρφωσης, είτε λόγω υπερβολικής “θεατρικότητας” από την πλευρά των ο-

µιλητών, εφόσον τους ζητήθηκε να “παίξουν” µε το χρώµα της φωνής τους. 

Σε ότι αφορά τη δοκιµή του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο, µε απ’ ευθείας 

οµιλία του χρήστη στο σύστηµα και αναγνώρισή του, τα αποτελέσµατα της αναγνώ-

ρισης είναι σχετικά ικανοποιητικά µεν, αλλά όχι εξίσου καλά µε αυτά των προηχο-

γραφηµένων δειγµάτων. Πρόκειται για ένα ούτως η άλλως δυσκολότερο πρόβληµα το 

οποίο µάλιστα δεν αντιµετωπίζεται στη βιβλιογραφία. Χώρος για βελτίωση σίγουρα 

υπάρχει. 

Σηµειώνουµε ακόµα ότι, όσον αφορά το πρόβληµα του ανοιχτού συνόλου, η 

σκέψη για τη χρησιµοποίηση των παραδειγµάτων “σκουπιδιών” δεν προήλθε από βι-

βλιογραφική έρευνα, ήταν µια δικιά µας ιδέα, άγνωστο κατά πόσο θα µπορούσαµε να 

τη χαρακτηρίσουµε “πρωτότυπη”.  

Εµπορική χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος δύσκολο να υπάρξει, καθώς 

το Toolkit του CSLU διατίθεται για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Για όποια πιθανή 
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εφαρµογή η κρίση της απόδοσης του επαφίεται στον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 

αναπτύξει κάποια. 
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Παράρτηµα 1: Άνθρωποι που Συµµετείχαν στο Corpus 

 
 Η υλοποίηση του συστήµατος µας και, συνεπώς, η εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συµµετοχή ορισµένων ανθρώπων οι οποίοι µας 

“δάνεισαν” τις φωνές τους, βοηθώντας έτσι στη διαµόρφωση του σώµατος των δειγ-

µάτων οµιλίας, που χρησιµοποιήθηκε για την εκπαίδευση και τις δοκιµές του συστή-

µατος. Στη συνέχεια αναφέρονται τα ονόµατα και οι ηλικίες τους. 

  

• Αβραάµ Ευαγγελία, 31 

• Βοζαλής Μανώλης, 25 

• ∆ιγαλάκης Ιάσονας, 25 

• Ζοζάς Ιωάννης, 21 

• Ζώτος Κώστας, 21 

• Καπτάν Αρετή, 25 

• Καραµίνης Θέµης, 26 

• Καρατζόλας Νίκος, 21 

• Κουτροβέλης Παναγιώτης, 25 

• Κροµµύδα Μαρία, 26 

• Μαργαρίτης Κώστας, 41 

• Μιχαηλίδης Παναγιώτης, 25 

• Μιχελάκος Γιάννης, 25 

• Παπαναούµ ∆ηµήτρης, 25 

• Πασχαλούδη Βασιλεία, 28 

• Τούτιος Αστέριος, 25 

• Τούτιος Παναγιώτης, 18 

• Τούτιος Φώτης, 53 

• Τούτιου Αθανασία, 49 

• Τσαδήρας Θάνος, 32 
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Παράρτηµα 2: Εργασία στο Περιβάλλον CSLU-NN 

 
 Στο παράρτηµα αυτό θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε βήµα προς βήµα τον 

τρόπο µε τον οποίο υλοποιούµε το σύστηµά µας στο περιβάλλον CSLU-NN του 

Toolkit. Στόχος µας είναι να υπάρχει µια αναφορά, για όποιον θέλει να δηµιουργήσει 

ένα αντίστοιχο σύστηµα. Μια πιο λεπτοµερειακή ανάλυση της χρήσης του CSLU-NN 

για την περίπτωση όµως της υλοποίησης ενός συστήµατος αναγνώρισης λόγου υπάρ-

χει στη βιβλιογραφία [45] Να σηµειώσουµε ότι δουλέψαµε σε περιβάλλον 

Windows98. Σε άλλα λειτουργικά ενδεχοµένως να υπάρχουν κάποιες µικρές διαφο-

ροποιήσεις. 

 

Bήµα 1 

 Το πρώτο βήµα είναι η εγκατάσταση του Toolkit του CSLU µέσω της διεύ-

θυνσης http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit και ακολουθώντας τις οδηγίες από εκεί. Καλό 

είναι το Toolkit να µην εγκατασταθεί σε κάποιο path που να περιέχει κενό σε κάποιο 

όνοµα φακέλου (π.χ. Program Files) αλλιώς θα υπάρχει πρόβληµα στην µετέπειτα 

εκτέλεση των απαιτούµενων προγραµµάτων µέσα από το DOS prompt. Για τη συνέ-

χεια θεωρούµε ότι το Toolkit είναι εγκατεστηµένο στο D:\cslu. 

 

Βήµα 2 

 Στο φάκελο D:\CSLU\Toolkit\2.0\ φτιάχνουµε το φάκελο speaker και µέσα σ’ 

αυτόν τους φακέλους speakerid, src, και data. Μέσα στο φάκελο data φτιάχνουµε 

τους φακέλους speechfiles, phnfiles, και txtfiles. Αντιγράφουµε στο φάκελο speakerid 

τα αρχεία vq.dll, result.dll, opt.dll, hword.dll, hmm.dll, hash.dll, dballoc0.dll και con-

tainer.dll από το φάκελο D:\CSLU\Toolkit\2.0\shlib, όπως και το αρχείο tcl80.dll, από 

το φάκελο D:\CSLU\Tcl80\bin. Τα αρχεία αυτά µπορεί να είναι κρυφά οπότε κάνου-

µε τις απαραίτητες ενέργειες για να τα δούµε. Από το φάκελο 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0 αντιγράφουµε το αρχείο recog.tcl στο φάκε-
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λο src και το αρχείο remap_genpur.tcl στο φάκελο speakerid, όπως και τα αρχεία 

hscript.exe, checkvec.exe και nntrain.exe από το φάκελο D:\CSLU\Toolkit\2.0\bin.  

 

Βήµα 3 

 Συλλέγουµε το corpus µε τη µορφή µικρών .wav αρχείων, ηχογραφηµένων µε 

recording parameters 8 kΗz, 16 bits, το καθένα από τα οποία περιέχει µια εκφορά της 

φράσης αναγνώρισης (“Άνοιξε Σουσάµι” για µας) από έναν οµιλητή. ∆ιαλέγουµε ένα 

κωδικό όνοµα για να αναφερόµαστε σε κάθε οµιλητή π.χ. asterios ή kmarg. ∆ίνουµε 

στα αρχεία ονόµατα της µορφής VO-[αριθµός].[κωδικό_όνοµα].wav π.χ VO-

106.asterios.wav ή VO-2023.themkar.wav και τα σώζουµε στο φάκελο speechfiles. 

Στην περίπτωση των δειγµάτων σιωπής ή “σκουπιδιών”, σαν κωδικό όνοµα χρησιµο-

ποιούµε το garbage η mygarbage  Για κάθε .wav αρχείο φτιάχνουµε ένα αρχείο .phn 

και ένα αρχείο .txt µε το ίδιο όνοµα και τα σώζουµε στους φακέλους phnfiles και 

txtfiles αντίστοιχα. Ένα αρχείο .phn έχει τη µορφή:  

 
MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0 [διάρκεια_δείγµατος_σε_msec] [κωδικό_όνοµα] 

 

Για παράδειγµα το αρχείο VO-106.asterios.phn είναι: 

 
MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0 1173 asterios 

 

Το .txt αρχείο περιέχει µόνο το κωδικό όνοµα του οµιλητή. Για παράδειγµα το αρχείο 

VO-106.asterios.txt είναι απλώς: 

 
asterios 

 

Στην περίπτωση των δειγµάτων “σιωπής” τα αρχεία .phn έχουν τη µορφή: 

 
MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0 58 .pau 
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και στην περίπτωση των αρχείων “σκουπιδιών”: 

 
MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0 1596 .garbage 

 

ενώ και στις δύο περιπτώσεις τα .txt αρχεία είναι: 

 
mygarbage 

 
Τα αρχεία .wav, .phn και .txt µπορούν να οργανωθούν σε υποφακέλους, µε αριθµούς 

σαν ονόµατα, µέσα στους φακέλους speechfiles, phnfiles και txtfiles αντίστοιχα. Το 

πρόγραµµα θα τα βρει. Καλό είναι βέβαια να υπάρχουν οι απαραίτητες αντιστοιχίες, 

όσον αφορά ποιο αρχείο µπαίνει σε κάθε υποφάκελο, τουλάχιστον για λόγους εύκο-

λης αναφοράς και εύρεσης. 

 

Βήµα 4 

 ∆ηµιουργούµε τα αρχεία corpora (χωρίς extension), speak.train.info, 

speak.dev.info και speak.test.info και τα σώζουµε στο φάκελο speakerid. Τα αρχεία 

αυτά έχουν ως εξής: 

 

corpora 

 
corpus: voices 

    wav_path    ../data/speechfiles 

    txt_path    ../data/txtfiles 

    phn_path    ../data/phnfiles 

    format      {VO-([0-9]+)\.[A-Za-z0-9_]+} 

    wav_ext     wav 

    txt_ext     txt 

    phn_ext     phn 

    cat_ext     cat 

    cull_file   ../speakerid/voices.cull5 

    ID:         {regexp $format $filename filematch ID} 
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speak.train.info 

 
basename:     speak; 

partition:    train; 

vector_size:  130; 

 

corpus: name:      voices 

        cat_path:  ../speakerid/voices_train 

        require:   wpt 

        partition: "{expr $ID % 5} {0 1 2}" 

        filter:    1+1  

        vocab:     speak.vocab  

        remap:     ../speakerid/remap_genpur.tcl 

        want:      1000; 
 

speak.dev.info 

 
partition:  dev; 

basename:   speak; 

 

corpus: name:      voices 

        require:   wt 

        partition: "{expr $ID % 5} {3}" 

        filter:    1+1 

        vocab:     speak.vocab ; 
 

speak.test.info 

 
partition:  test; 

basename:   speak; 

 

corpus: name:      voices  

        require:   wt 

        partition: "{expr $ID % 5} {4}" 

        filter:    1+1  

        vocab:     speak.vocab; 

 

Στο speak.train.info, στη γραµµή want: 1000, δηλώνουµε ότι θα χρησιµοποιήσουµε 

1000 διανύσµατα εισόδου από κάθε κατηγορία για την εκπαίδευση του συστήµατος. 
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Μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο αριθµό ή από το ALL,οπότε χρησιµο-

ποιούνται όλα τα διανύσµατα εισόδου που υπάρχουν στο σύνολο εκπαίδευσης, µε 

αύξηση βέβαια του χρόνου εκπαίδευσης του συστήµατος. 

 
Βήµα 5 

 Όπως και πριν, δηµιουργούµε αυτή τη φορά τα αρχεία speak.vocab και 

speak.parts. Για την περίπτωση του ανοιχτού συνόλου είναι το speak.vocab είναι: 

 

speak.vocab 

 
mygarbage   {.pau [.garbage] .pau}   ; 

asterios    {asterios}               ; 

papanas     {papanas}         ; 

brother     {brother}                ; 

panagiotis  {panagiotis}             ; 

father      {father}                 ; 

mother      {mother}                 ; 

michelakos  {michelakos}             ; 

eva         {eva}                    ; 

vasilia     {vasilia}         ; 

kmarg       {kmarg}                  ; 

zozas       {zozas}                  ; 

krommyda    {krommyda}               ; 

panosm      {panosm}                 ; 

kostasz     {kostasz}                ; 

karatz      {karatz}                 ; 

jason       {jason}                  ; 

areti       {areti}                  ; 

mvozalis    {mvozalis}               ; 

themkar     {themkar}                ; 

tsadiras    {tsadiras}               ; 

 

 

separator   {.pau [.garbage] .pau}   ; 

 

 

$person   = mygarbage | asterios | papanas | brother | panagiotis |  

            father | mother | michelakos | eva | vasilia | kmarg | 

       zozas | krommyda | panosm | kostasz | karatz | jason | 
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       areti | mvozalis | themkar | tsadiras; 

 

$grammar = ([separator%%] $person [separator%%] ); 

 

Για το κλειστό σύνολο παραλείπονται η πρώτη γραµµή και η κατηγορία mygarbage 

στη λίστα $person. 

 

speak.parts 

 
.pau      1 ; 

mygarbage       1 ; 

asterios     1 ; 

papanas         1 ; 

brother         1 ; 

panagiotis      1 ; 

father          1 ; 

mother          1 ; 

michelakos      1 ; 

eva             1 ; 

vasilia         1 ; 

kmarg           1 ; 

zozas           1 ; 

krommyda        1 ; 

panosm          1 ; 

kostasz         1 ; 

karatz          1 ; 

jason           1 ; 

areti           1 ; 

mvozalis        1 ; 

themkar         1 ; 

tsadiras        1 ; 

 

$sil   = .pau tc .garbage ; 

 

Τα κωδικά ονόµατα που φαίνονται είναι αυτά που χρησιµοποιήσαµε εµείς και βέβαια 

µπορούν να διαφοροποιηθούν κατά περίπτωση. 
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Βήµα 5 

 Ανοίγουµε ένα DOS prompt και κατευθυνόµαστε στο φάκελο 

D:\cslu\Toolkit\2.0\speaker\speakerid. ∆ηµιουργούµε ένα .bat αρχείο µε το όνοµα 

tclcull5.bat, το σώζουµε στο φάκελο speakerid και το τρέχουµε µέσα από το DOS 

prompt. Το αρχείο έχει τη µορφή: 

 

tclcull5.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\cull5.tcl voices corpora 

 

(Η αλλαγή γραµµής που φαίνεται δεν ισχύει. Όλα τα .bat αρχεία που θα δείξουµε 

γράφονται σε µια γραµµή.) 

 Η χρήση αυτής της εντολής έχει σαν αποτέλεσµα την αποκοπή ενός τµήµατος 

5% από το corpus για εκτίµηση του συστήµατος από τρίτα µέρη. 

 

Βήµα 6 

 ∆ηµιουργούµε και τρέχουµε από το DOS prompt στο οποίο βρισκόµαστε τα 

αρχεία tclfind_files.bat, tclfind_dev.bat και tclfind_test.bat: 

tclfind_files.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\find_files.tcl 

speak.train.info corpora 

 

tclfind_dev.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\find_files.tcl speak.dev.info 

corpora 

 

tclfind_test.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\find_files.tcl 

speak.test.info corpora 
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 Οι τρεις αυτές εντολές βρίσκουν τα δείγµατα οµιλίας που θα αποτελέσουν τα 

σύνολα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και δοκιµής. 

 

 

Βήµα 7 

 Συνεχίζουµε στην ίδια λογική µε τα αρχεία tclcategories.bat και 

tclgen_catfiles.bat. 

 

tclcategories.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\categories.tcl 

speak.train.info speak.vocab speak.parts speak.train.desc 

speak.train.olddesc 

 

tclgen_catfiles.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\gen_catfiles.tcl 

speak.train.info speak.train.desc corpora speak.train.dur 

speak.train.counts 

 

 Οι δυο αυτές εντολές έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας σειράς νέων 

αρχείων στο φάκελο speakerid, απαραίτητων για τη συνέχεια.  

 

Βήµα 8 

 Σειρά έχει το αρχείο tclrevise_desc.bat: 

 

tclrevise_desc.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\revise_desc.tcl 

speak.train.counts speak.train.dur speak.train.desc 

speak.train.olddesc -min 3 
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Στην περίπτωση του κλειστού συνόλου, το τρέξιµό του µας οδηγεί στην ερώτηση: 

 
Do you want this program to create ties? 

 

Στην οποία απαντάµε yes. Ακολουθεί η ερώτηση: 

 
Tie category  <.pau>  (0 occurances) to which category? 

 

Σαν απάντηση δίνουµε το κωδικό όνοµα κάποιου οµιλητή π.χ.: 
 

<asterios> 

  

Ακολούθως, αλλά και στην περίπτωση του ανοιχτού συνόλου, το πρόγραµµα 

µας ρωτάει: 

 
Would you like to create duration limits with data from the durations 

file? 

 

Και σ΄ αυτήν την ερώτηση απαντάµε yes, όπως και στη ερώτηση που ακολουθεί: 

 
Confirmation: Do you really want to change the desc file 

'speak.train.desc'? 

 

Βήµα 9 

 Τρέχουµε, κατ΄ ευθείαν από το DOS prompt αυτή τη φορά την εντολή:  
 

hscript speak.train.desc 

 

η οποία δηµιουργεί τα απαραίτητα για τη συνέχεια αρχεία speak.rr, speak.list και 

speak.0 

 

Βήµα 10 

 Συνεχίζουµε µε τα .bat αρχεία tclpickframes.bat και tclgenvec.bat µε το τρέξι-

µο των οποίων τα δείγµατα οµιλίας µας χωρίζονται σε πλαίσια και δηµιουργείται το 
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αρχείο speak.train.vec το οποίο περιέχει τα διανύσµατα των χαρακτηριστικών τα ο-

ποία θα αποτελέσουν τις εισόδους του νευρωνικού δικτύου. 

 

tclpickframes.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\pickframes.tcl 

speak.train.info corpora speak.train.pick 

 

tclgenvec.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\genvec.tcl speak.train.info 

speak.train.olddesc speak.train.pick speak.train.vec 

 

 

Βήµα 11 

 Κάνουµε µια επαλήθευση των µέχρι στιγµής ενεργειών µας, τρέχοντας την 

εντολή: 
 

checkvec speak.train.vec 

 

Το αποτέλεσµά της είναι το εξής: 

 
  1:   1000 

  2:    995 

  3:   1000 

  4:    999 

  5:    995 

  6:    989 

  7:    966 

  8:    988 

  9:    996 

 10:   1000 

 11:    995 

 12:   1000 

 13:   1000 

 14:    991 
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 15:   1000 

 16:    995 

 17:   1000 

 18:    995 

 19:    992 

 20:    994 

 21:    991 

 22:    999 

 

20904 vectors with 130 features 
 

Πρόκειται για µια λίστα µε πόσα διανύσµατα εισόδου έχουµε για κάθε οµιλητή. Ο 

αριθµός των κατηγοριών (22) δείχνει πόσες εξόδους πρέπει να έχει το νευρωνικό δί-

κτυο που θα κατασκευάσουµε. Αντίστοιχα ο αριθµός των 130 features δείχνει τον α-

ριθµό των εισόδων. 

 

 

Βήµα 11 

 Η εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου γίνεται µε µια εντολή της µορφής: 

 
nntrain –l –sn 88 –sv 88 –r 0.1 –m 0 –a 3 130 200 22 30 

speak.train.vec 

 

Η ύπαρξη της παραµέτρου –l δηλώνει τη χρήση αρνητικής ποινής κατά την εκπαί-

δευση του δικτύου. Με τις παραµέτρους –sn 88 και –sv 88 δίνουµε “σπόρους” για τις 

αρχικές των παραµέτρων του δικτύου. Αυτές οι παράµετροι µπορούν να παραλει-

φθούν, οπότε θα χρησιµοποιηθεί τυχαίος σπόρος.  Με την παράµετρο –r 0,1 δηλώνε-

ται η αρχική τιµή του ρυθµού εκπαίδευσης, µε την παράµετρο –m 0, η σταθερά ισχύ-

ος, ενώ µε το σχήµα –a 3 130 200 21 η αρχιτεκτονική του δικτύου: ότι δηλαδή υπάρ-

χουν 3 στρώµατα, 130 νευρώνες στο στρώµα εισόδου, 200 στο κρυφό στρώµα και 21 

στο στρώµα εξόδου. Η τιµή 30 δηλώνει τον αριθµό των εποχών για τις οποίες θα 

διαρκέσει η εκπαίδευση. 

 

Βήµα 12 

 Για να δούµε την απόδοση του δικτύου στο σύνολο ανάπτυξης δηµιουργούµε 

και τρέχουµε το αρχείο tclfind_best.bat. 
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tclfind_best.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\find_best.tcl nnet 

speak.dev.voices.files speak.vocab speak.train.olddesc 

hand_labels.summary -b 21 -e 30 -g 3 

 

Οι παράµετροι –b 21 και –e 30 δείχνουν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου 

αρχίζει από την εποχή 21 και τελειώνει στην 30. Μπορούν να αντικατασταθούν από 

µια παράµετρο της µορφής –ο [αριθµός εποχής] οπότε βλέπουµε τα αποτελέσµατα 

µόνο της συγκεκριµένης εποχής. Τα τελικά αποτελέσµατα έχουν τη µορφή: 

 
Itr #Snt #Words  Sub%    Ins%    Del%   WrdAcc% SntCorr 

 30   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 29   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 28   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 27   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 26   84     84   3.57%   0.00%   0.00%  96.43%  96.43% 

 25   84     84   4.76%   0.00%   0.00%  95.24%  95.24% 

 24   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 23   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 22   84     84   2.38%   0.00%   0.00%  97.62%  97.62% 

 21   84     84   1.19%   0.00%   0.00%  98.81%  98.81% 

Best results (98.81, 98.81) with network nnet.21 

Evaluated 10 networks 

 

Τα αποτελέσµατα των δύο τελευταίων στηλών πάντα θα ταυτίζονται για την περί-

πτωση ενός συστήµατος αναγνώρισης οµιλητή ενώ τα λάθη από εισαγωγή (Ins) ή 

διαγραφή (Del) θα είναι πάντα µηδενικά. Έχουν νόηµα για την περίπτωση αναγνώρι-

σης λόγου, αλλά όχι για το δικό µας σύστηµα. 

 Αντίστοιχα, για την απόδοση του συστήµατος στο σύνολο δοκιµής χρησιµο-

ποιούµε το αρχείο tclevaluate.bat. 

 

Βήµα 13 

 Μπορούµε, τέλος, να ελέγξουµε σε ποια ακριβώς δείγµατα οµιλίας του συνό-

λου ανάπτυξης ή δοκιµής το σύστηµα κάνει λάθος αναγνώριση. Αν θέλουµε για πα-
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ράδειγµα να ελέγξουµε το δίκτυο κατά την εποχή 22 στο σύνολο ανάπτυξης δηµιουρ-

γούµε και τρέχουµε το αρχείο: 

 

tclbrowse.bat 

 
D:\cslu\tcl80\bin\tclsh80.exe 

D:\CSLU\Toolkit\2.0\script\training_1.0\browse.tcl 

speak.dev.voices.files ..\src\recog.tcl nnet.22 speak.vocab 

speak.train.olddesc -a wrdalign_nnet.22 

  

Το αποτέλεσµα έχει τη µορφή: 

 
Files are output using base name temp 

Starting with file number 1 

Found 84 files to work with. 

----- 

#1:         VO-8403.garbage.wav 

  Correct:     mygarbage 

  Recognized:  mygarbage 

../data4/speechfiles/84/VO-8403.garbage.wav 

../data4/phnfiles/84/VO-8403.garbage.phn 

----- 

 ?  -e 

Searching for next error... 

----- 

#19:        VO-1508.karatz.wav 

  Correct:     KARATZ 

  Recognized:  MYGARBAGE 

../data4/speechfiles/15/VO-1508.karatz.wav 

../data4/phnfiles/15/VO-1508.karatz.phn 

----- 

 ? 

 

Στο prompt του ερωτηµατικού δίνοντας –e πηγαίνουµε στο επόµενο λάθος, µε <re-

turn> στο επόµενο στη σειρά δείγµα οµιλίας, και µε q βγαίνουµε από το πρόγραµµα. 

 Για έλεγχο στα δείγµατα οµιλίας του συνόλου δοκιµής αλλάζουµε στο 

tclbrowse.bat το speak.dev.voices.files σε speak.test.voices.files. 
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Παράρτηµα 3: Η Εφαρµογή ∆οκιµής του Συστήµατος 

 
 Για τη δοκιµή του συστήµατος που αναπτύξαµε υλοποιήθηκε µια µικρή εφαρ-

µογή µε τη µορφή ενός παραθύρου, όπου ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουµπί, λεει τη 

φράση “Άνοιξε Σουσάµι” στο µικρόφωνο, και, αφήνοντας το κουµπί, το πρόγραµµα 

ανατρέχει στο σύστηµα αναγνώρισης οµιλητή και επιστρέφει το αποτέλεσµα της ανα-

γνώρισης, το οποίο εµφανίζεται τελικά σαν το όνοµα του, αντιλαµβανόµενου από το 

σύστηµα, χρήστη ή σαν ένδειξη ότι ο χρήστης δεν έχει αναγνωριστεί. 

 Η εφαρµογή υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Tcl/Tk 8.3.3 και ο κώδικάς της έχει 

ως εξής: 

 
#C:/tcl/bin/wish83 -f 

 

package require snack 

 

set text1 "Waiting... \n" 

snack::sound snd 

 

label .label1 -text "Press the button \n Say the phrase while \ 

keeping it pressed \n Then release" 

button .button1 -text "Record and Recognize" 

label .label2 -textvariable text1 

 

pack .label1 -side top -padx 1m -pady 2m 

pack .button1 -side top -padx 1m -pady 2m 

pack .label2 -side bottom -padx 1m -pady 2m 

 

bind .button1 <Button-1> { 

 set text1 "Recording... \n" 

 sound snd -rate 8000 -encoding lin16 -channels 1 

 snd record 

 } 
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bind .button1 <ButtonRelease-1> { 

 snd stop 

 set text1 "Recognizing... \n" 

 snd write D:/cslu/toolkit/2.0/speaker/dataspec/VO-00.test.wav 

 snd destroy 

 cd D:/cslu/toolkit/2.0/speaker/speakerid 

set speaker [exec D:/cslu/tcl80/bin/tclsh80.exe \ 

D:/CSLU/Toolkit/2.0/script/training_1.0/find_best2.tcl nnet \ 

speak.special.voices.files speak.vocab speak.train.olddesc \ 

hand_labels.summary -o 30] 

 set speaker [string trim $speaker] 

 set speaker [string tolower $speaker] 

 if {$speaker == "mygarbage"} { 

set text1 "Sorry, you have not been recognized. \n You\ 

may try again." 

  } else { 

                        switch $speaker { 

    asterios {set name1 "Asterios Toutios"} 

    brother  {set name1 "Panagiotis Toutios"} 

    father  {set name1 "Fotis Toutios"} 

    mother  {set name1 "Athanasia Toutiou"} 

    panagiotis {set name1 "Panagiotis \ 

Koutrovelis"} 

    papanas {set name1 "Dimitris Papanaoum"} 

    michelakos {set name1 "Giannis Michelakos"} 

    eva {set name1 "Evaggelia Avraam"} 

    vasilia {set name1 "Vasileia Pasxaloudi"} 

    kmarg {set name1 "Kostas Margaritis"} 

    zozas {set name1 "Ioannis Zozas"} 

    panosm {set name1 "Panagiotis Mixailidis"} 

    jason {set name1 "Iasonas Digalakis"} 

    areti {set name1 "Areti Kaplan"} 

    krommyda {set name1 "Maria Krommyda"} 

    kostasz {set name1 "Kostas Zotos"} 

    karatz {set name1 "Nikos Karatzolas"} 

    mvozalis {set name1 "Manolis Vozalis"} 

    themkar {set name1 "Themis Karaminis"} 

    tsadiras {set name1 "Thanos Tsadiras"} 

    default  {set name1 "*ERROR*"} 

   } 

    set text1 "You have been recognized as \n $name1" 
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    } 

  } 

 
Σηµειώνεται ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ο φάκελος dataspec µέσα στο φάκελο 

speaker.  

Η ρουτίνα find_best2.tcl είναι ουσιαστικά η ρουτίνα find_best.tcl του Toolkit, 

ελαφρά διαφοροποιηµένη ώστε να µην τυπώνει τίποτα µετά το κωδικό όνοµα που µας 

ενδιαφέρει. Το αρχείο speak.special.voices.files έχει ως εξής: 

 
../dataspec/VO-00.test.wav ../dataspec/VO-00.test.phn NULL 

../dataspec/VO-00.test.txt 

 

 Στη συνέχεια φαίνονται µερικές εικόνες από το “τρέξιµο” της εφαρµογής. 

 

 

Εικόνα Π3.1: Αρχική οθόνη 

 

 
Εικόνα Π3.2: Ανεπιτυχής προσπάθεια αναγνώρισης 
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Εικόνα Π3.3: Επιτυχηµένη προσπάθεια αναγνώρισης 
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