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Περίληψη 

 
 Ενώ το σήµα της οµιλίας έχει φασµατικό περιεχόµενο που 
εκτείνεται έως και τα 20 KHz, τα τηλεφωνικά δίκτυα της σταθερής 
τηλεφωνίας µεταφέρουν τα κατώτερα 0.3-3.7 KHz του φάσµατος, και της 
κινητής τηλεφωνίας τα κατώτερα 0-4 KHz και ένα σηµαντικό µέρος του 
φάσµατος του σήµατος της οµιλίας χάνεται. Αυτό οδηγεί σε µείωση της 
ποιότητας της µεταδιδόµενης οµιλίας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι 
να ανακτηθεί το χαµένο φάσµα, χρησιµοποιώντας την σχέση που έχει το 
µεταδιδόµενο µέρος του φάσµατος µε εκείνο που χάνεται προκειµένου 
να εκτιµηθεί το σήµα των χαµένων συχνότητες στα 4-8 KHz. Για αυτόν το 
σκοπό µοντελοποιήθηκε το χαµένο σήµα σε δύο παραµέτρους, µια 
περιγραφή της περιβάλλουσας του φάσµατος, και µια έκφραση της 
ενέργειας του. Το µοντέλο έδωσε πολύ καλής ποιότητας οµιλία. Για την 
εκτίµηση της περιβάλλουσας δοκιµάστηκαν διάφορες εκτιµήτριες που 
υπάρχουν στην βιβλιογραφία και προτείνεται ένα καινούριο σύστηµα 
πολλαπλών εκτιµητριών µε επιλογή µέσω της τονικότητας. Τα 
ενδεχόµενα λάθη της εκτίµησης διορθώνονται µε περαιτέρω επεξεργασία 
του σήµατος. Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε σε εκτενή βάση δεδοµένων. Η 
εκτίµηση της ενέργειας, παραµένει ανοικτό θέµα έρευνας.     
 Αποτέλεσµα της εργασίας αυτής είναι ένα σύστηµα επέκτασης 
φωνής που χρειάζεται µετάδοση του λόγου ενέργειας του µεταδιδόµενου 
σήµατος των 0-4 KHz προς το χαµένο σήµα των 4-8 KHz. Η ποιότητα του 
ανακατασκευασµένου σήµατος των 0-8 KHz είναι αρκετά καλή, όπως 
δείχνουν υποκειµενικές δοκιµές που διεξήχθησαν στο πλαίσιο αυτής της 
εργασίας. Το σύστηµα µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της οµιλίας ενός 
κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή φωνής των 0-4 KHz µε ελάχιστη 
επιπλέον µεταδιδόµενη πληροφορία. 
 
  
 
Επόπτης: Απόστολος Τραγανίτης 
  Αναπληρωτής Καθηγητής 
  Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
  Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

i 



Speech Spectrum Expansion 
 
 

Ioannis Agiomyrgiannakis 
M.Sc. Thesis 

 
Computer Science Department 

University Of Crete 
 

 
Abstract 

 
Speech signal has spectral content that extends up to 20 KHz. Since 

current analogue telephone lines carry the lowest 0.3-3.7 KHz of the speech 
signal, and mobile telephony standard speech codecs encode only the 0-4 
KHz signal, a significant portion of the speech signal is not included. This 
leads to a degradation of perceived speech quality. The purpose of this 
research is to use the statistical behaviour of the transmitted signal to 
estimate the untransmitted signal, and restore the wideband 0-8 KHz speech 
signal, perceptually better than the 0-4 KHz signal, and as close as possible 
to the original 0-8 KHz. 

For this reason the lost 4-8 KHz of the speech signal were modelled 
with two parameters; an LSF description of the 4-8 KHz spectral envelope 
and an expression of its energy. This model produced speech of high quality. 
The spectral envelope estimation was done with several estimators. A novel 
pitch based multiple estimator system is introduced. The errors of the 
spectral envelope estimator are successfully corrected with post-processing. 
The spectral expansion system was trained with a big database. The energy 
estimation remains an open issue. 
The result of this research is a Speech Spectrum Expansion system that 
requires the transmission of only one parameter, the energy ratio between 0-
4 KHz and 4-8 KHz. The SSE system produces reconstructed wideband 
speech of quality, as subjective tests indicate. The SSE system can improve 
a speech codec of 0-4 KHz with minimal bandwidth requirements. 
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1. Εισαγωγή 
 
 Το σήµα της φωνής καταλαµβάνει συνήθως τα πρώτα 8 KHz του 
φάσµατος. Τα τωρινά όµως δίκτυα τηλεφωνίας, κινητής και σταθερής, 
µεταφέρουν το πολύ τα πρώτα 4 KHz, µε αποτέλεσµα να έχουµε απώλεια 
ποιότητας στην µεταδιδόµενη οµιλία. Παρόλο που το πιο σηµαντικό για την 
αντίληψη της οµιλίας µέρος του φάσµατος βρίσκεται στις χαµηλότερες 
συχνότητες, η απώλεια των υψηλών συχνοτήτων ελαττώνει την ποιότητα της 
οµιλίας.  Την µεγαλύτερη απώλεια σε ποιότητα την έχουµε στα σύµφωνα που 
ακούγονται µουντά, τα οποία συνήθως καταλαµβάνοντας φάσµα από τα 3 KHz 
και πάνω, χάνουν το περισσότερο φάσµα τους. Η ανάκτηση αυτού θα βελτιώσει 
την ποιότητα της µεταδιδόµενης οµιλίας, και εποµένως την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών τηλεφωνίας. Στην µελέτη του [Vor97] µπορούµε να 
δούµε έπ’ ακριβώς πόση  αντιληπτική σηµασία έχουν διάφορες περιοχές του 
φάσµατος, και ότι το wideband 0-7 KHz σήµα είναι αρκετά καλύτερο από το 
περιορισµένου φάσµατος 0-4 KHz.    
 Το θέµα του προβλήµατος της επέκτασης του φάσµατος της οµιλίας (το 
συναντάµε υπό τις ονοµασίες Speech Spectrum Expansion, Speech 
Bandwidth Extension) είναι να  βρεθεί ένας τρόπος να ανακτηθεί το χαµένο 
φάσµα, εκµεταλλευόµενοι την προφανή σχέση που έχει το χαµηλό-
µεταδιδόµενο µέρος του φάσµατος µε το υψηλό-χαµένο. Θα µπορούσαµε να 
σπάσουµε το πρόβληµα αυτό σε δύο µέρη: 

- την µοντελοποίηση του υψηλού-χαµένου µέρους του φάσµατος,  
- την  εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου αυτού από τις 

παραµέτρους µιας αντίστοιχης µοντελοποίησης του χαµηλού-
µεταδιδόµενου µέρους. 

Εάν λυθεί το πρώτο µέρος του προβλήµατος, τότε ένα απλό σύστηµα SSE 
(Speech Spectrum Expansion), θα µπορούσε να κατασκευαστεί µε το να 
µεταδίδονται οι παράµετροι του µοντέλου αυτού, κβαντισµένοι ή µε κάποια 
παραλλαγή VQ, όπως στο [Cree00]. Κάτι τέτοιο όµως είναι απαγορευτικό λόγω 
κόστους για πολλά δίκτυα τηλεφωνίας, σταθερά και κινητά, γιατί απαιτεί 
επιπλέον πόρους φάσµατος (bandwidth), ενδεχόµενη αναβάθµιση της 
υποδοµής, και ταυτόχρονη υποστήριξη της τεχνολογίας από τα τερµατικά στα 
δύο άκρα της συνδιάλεξης. Μια καλή λύση στο δεύτερο µέρος του 
προβλήµατος θα επέτρεπε την χρήση µιας τέτοιας τεχνολογίας από 
οποιονδήποτε έχει ένα κατάλληλο τερµατικό, δίχως την ανάγκη 
βελτίωσης/αναβάθµισης οποιασδήποτε υποδοµής. 
 Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα σύστηµα SSE το οποίο απαιτεί 
την µετάδοση µονάχα µιας παραµέτρου, που καθορίζει την ενέργεια του 
υψηλού-χαµένου µέρους της µεταδιδόµενης οµιλίας,  και το οποίο βελτιώνει 
αρκετά την ποιότητα της οµιλίας, όπως επιβεβαιώθηκε από υποκειµενικά τεστ. 
Ως µοντέλο της υψηλού-χαµένου µέρους της φωνής (4-8 KHz) 
χρησιµοποιήθηκε µια περιβάλλουσα φάσµατος µε παραµέτρους 10 LSFs, και 
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1 gain, ενώ ως µοντέλο του χαµηλού-µεταδιδόµενου (0-4 KHz) µέρους πάλι µια 
περιβάλλουσα µε 10 LSFs. Οι λεπτοµέρειες του φάσµατος –ιδίως στην φάση 
του σήµατος- που δεν αποδόθηκαν από την περιβάλλουσα, δίνονται µε την 
χρήση της περιβάλλουσας των 3-4 KHz του µεταδιδόµενου σήµατος στον 
χρόνο, όπως περιγράφει ο [Cree00]. Το µοντέλο αυτό έδωσε 
ανακατασκευασµένο φάσµα µε ποιότητα συγκρίσιµη µε εκείνη του αρχικού (0-
8 KHz) σήµατος. Η εκτίµηση της περιβάλλουσας έγινε µε δύο τρόπους, NLIVQ 
και GMM Conversion Function. Επίσης προτείνεται και ένα σύστηµα µε 
πολλαπλές εκτιµήτριες, το οποίο φαίνεται ότι αποδίδει καλύτερα από τα 
προηγούµενα. Η εκτίµηση του gain έγινε µε διάφορους τρόπους, ενώ 
προτείνεται και µια νέα µέθοδος.  

Το σύστηµα αυτό όταν εκπαιδεύτηκε για µια φωνή έδωσε ποιότητα 
συγκρίσιµη µε αυτή του αυθεντικού σήµατος, ενώ όταν το σύστηµα 
εκπαιδεύτηκε για 628 φωνές (σχεδόν όλη την βάση δεδοµένων TIMIT), 
προέκυψαν λάθη στην εκτίµηση της περιβάλλουσας και του gain. Τα λάθη στην 
εκτίµηση της περιβάλλουσας αντιµετωπίστηκαν µε ένα είδος δυναµικού post-
processing, ενώ η στατιστική εκτίµηση του συντελεστή κέρδους (gain) 
παραµένει ανοιχτό θέµα. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα το οποίο 
βελτιώνει αρκετά την ποιότητα του χαµηλού-µεταδιδόµενου µέρους της φωνής, 
µε µετάδοση µιας µονάχα παραµέτρου, του gain. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί 
να µετατρέψει έναν περιορισµένου φάσµατος κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή 
φωνής σε εκτεταµένου 0-8 KHz φάσµατος, µε ελάχιστο κόστος bandwidth 
µικρότερο ή ίσο µε 200 bit/sec, όπως όχι άδικα µπορεί να εκτιµήσει κανείς 
από την δουλειά του [Cree00].  

Η εκτενής βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε, µας κάνει να 
αισιοδοξούµε ότι το σύστηµα έχει εκπαιδευτεί για το σύνολο της δυτικότροπης 
οµιλίας. Η ποιότητα του προτεινόµενου συστήµατος αποτιµήθηκε µέσω 
υποκειµενικής δοκιµής, όπου στο 82% των περιπτώσεων προτιµήθηκε η 
επεκταµένου φάσµατος οµιλία, έναντι της αντίστοιχης µε περιορισµένο στα 0-4 
KHz φάσµα. 
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2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 
 

 Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει µια επισκόπηση της δουλειάς που έχει 
γίνει ως τα τώρα στην βιβλιογραφία για το πρόβληµα της επέκτασης φάσµατος 
φωνής ή για επιµέρους τµήµατα του. 
 Ιστορικά, η πρώτη προσπάθεια έγινε από το BBC (British Broadcasting 
Corporation) το 1972 [Cro72], ήταν αναλογική και χρησιµοποιούσε γεννήτριες 
θορύβου και µή γραµµική επεξεργασία. Η συστηµατική αντιµετώπιση 
ολόκληρου του προβλήµατος ή των διαφόρων µερών του, άρχισε την δεκαετία 
του ’90 µε την εντατική έρευνα που έγινε στους 
κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές φωνής για συµπίεση, όπου παρατηρήθηκε 
ότι οι υψηλές συχνότητες έχουν λιγότερη αντιληπτική σηµασία από τις 
χαµηλότερες τους και εποµένως απαιτούν και λιγότερη πληροφορία.  Στο 
δεύτερο µισό της δεκαετίας αυτής µπήκε ο φιλόδοξος στόχος να επεκταθεί το 
περιορισµένου εύρους φάσµα της φωνής από τα 0-4 KHz στα 0-8 KHz. Εντελώς 
αντίστοιχος είναι ο στόχος να επεκταθεί η στενού φάσµατος (narrowband)  
οµιλία, της οποίας µεταφέρονται στα παλιά PSTN τηλεφωνικά δίκτυα µονάχα 
τα  300-3400 Hz (CCITT Recommendation G.712). 
 Η παρουσία των υψηλών συχνοτήτων στην οµιλία επιτρέπει την 
αρτιότερη διέλευση των συµφώνων από το κανάλι, καθώς τα σύµφωνα 
εκτείνονται συνήθως πέραν των 3 KHz. Σε υποκειµενικές δοκιµές στο [Vor97] 
αποτιµάται η βελτίωση στην ποιότητα της οµιλίας που προκαλεί η επέκταση 
του φάσµατος για διάφορες περιπτώσεις εύρους φάσµατος. 
 Η δίχως µετάδοση πληροφορίας ανακατασκευή των χαµένων συχνοτήτων 
απαιτεί να υπάρχει επαρκής πληροφορία στο µεταδιδόµενο σήµα, για να 
εκτιµηθεί το χαµένο σήµα. Κάτι τέτοιο θεωρείται αναµενόµενο καθώς το χαµένο 
σήµα όσο και το µεταδιδόµενο, παράγονται από τον ίδιο µηχανισµό οµιλίας του 
εκάστοτε οµιλητή. Μια πρόχειρη εκτίµηση της αµοιβαίας πληροφορίας της 
ανάµεσα στα δύο αυτά σήµατα δόθηκε στο [ΝΑΚ00] όπου βρέθηκε ένα ελάχιστο 
0.1 bit αµοιβαίας πληροφορίας ανάµεσα στην κλήση του φάσµατος των 4-8 
KHz ως προς την κλήση του φάσµατος των 0-4 KHz και ένα ελάχιστο 0.45 bit 
αµοιβαίας πληροφορίας ανάµεσα στην κλήση των 0-4 KHz και την ενέργεια των 
4-8 KHz.  Η αναπαράσταση όµως του µεταδιδόµενου σήµατος, αλλά και του 
χαµένου σήµατος που χρησιµοποιούν είναι ιδιαίτερα φτωχή και χονδροειδής 
και ενδεχοµένως να δίνει λανθασµένα µειωµένη την αµοιβαία πληροφορία που 
πραγµατικά υπάρχει ανάµεσα στα δύο αυτά µέρη του σήµατος της οµιλίας. 
 Οι µέθοδοι που προσπαθούν να εκτιµήσουν το χαµένο φάσµα µπορούν 
αρχικά να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες: 
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2.1. Μέθοδοι Πλήρους Εκτίµησης Φάσµατος 
  

Οι µέθοδοι αυτές θεωρούν το χαµένο φάσµα ως ένα σύνολο και 
προσπαθούν να εκτιµήσουν όλη την πληροφορία του φάσµατος αυτού µε 
κάποιον τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, στο [UGP99] χρησιµοποιήθηκε ένα ASNN 
(Αdaptive Spline Neural Network) για να εκτιµηθούν τα µιγαδικά συνηµίτονα 
του DFT (Discrete Fourier Transform) σε µικρού µεγέθους πλαίσια των 64 
δειγµάτων. Το ASNN όµως δεν απέδωσε τα αναµενόµενα στα άηχα µέρη του 
λόγου - όπως αναφέρουν - τα οποία όµως έχουν και την ισχυρότερη παρουσία 
στις χαµένες συχνότητες. Στο [HAW95] χρησιµοποιήθηκε, µία MISO (Many 
Input Single Output) οµάδα φίλτρων (filter bank)  για να εκτιµηθούν τα πλάτη 
των 128 συνηµίτονων του DFT του σήµατος 4-8 KHz, από τα πλάτη των 129 
συνηµίτονων του σήµατος 0-4 KHz, σε δειγµατοληψία 16 KHz αµφότερα. Τα 
αποτελέσµατα όµως αφορούν µονάχα 9 προτάσεις ενός οµιλητή. 

 
2.2. Μέθοδοι Επιµέρους Εκτίµησης Παραµέτρων Χαµένου 

Φάσµατος 
 
Σε αυτή την κατηγορία θεωρείται ότι το χαµένο φάσµα αποτελείται από 

διαφορετικής φύσης παραµέτρους και γίνεται προσπάθεια να εκτιµηθούν οι 
παράµετροι αυτές µε διάφορες, εξειδικευµένες ως προς την φύση της καθεµίας, 
µεθόδους. Κατά κανόνα επικρατεί το µοντέλο οµιλίας που βασίζεται στην 
διέγερση φίλτρου [DPH99]. Κατά το µοντέλο αυτό, η οµιλία παράγεται 
διεγείροντας ένα AR (Auto Regressive) φίλτρο. Το φίλτρο αυτό έχει µόνο 
πόλους και ουσιαστικά παρέχει µια χονδροειδή αναπαράσταση του φάσµατος. 
Οι λεπτοµέρειες του φάσµατος που ξεφεύγουν αυτής της αναπαράστασης 
δίνονται από τη διέγερση του φίλτρου. Επειδή το πολυώνυµο του φίλτρου είναι 
κανονικοποιηµένο έχοντας τον σταθερό του όρο ίσο µε την µονάδα, δεν µας 
παρέχει πληροφορία για την ενέργεια του φάσµατος που περιγράφει και 
εποµένως η ενέργεια του φάσµατος αποτελεί µια επιπλέον παράµετρο προς 
εκτίµηση, που γενικά βολεύει να θεωρείται ξέχωρα από τη διέγερση και τις 
παραµέτρους του AR φίλτρου. 

Η παραµετροποίηση του χαµένου σήµατος µε µοντέλο περιβάλλουσας 
(από AR φίλτρο, συντελεστές Cepstrum ή άλλη αναπαράσταση που 
µετατρέπεται σε AR περιβάλλουσα), διέγερσης και ενέργειας, είναι αυτή που 
χρησιµοποιείται από τους περισσότερους ερευνητές. Είναι πιο βολικό λοιπόν να 
εξετάσουµε τη βιβλιογραφία ως προς το τι έχει γίνει για την εκτίµηση καθενός 
από τα τρία αυτά είδη παραµέτρων. 

 
2.2.1. Μέθοδοι Εκτίµησης Περιβάλλουσας Χαµένου Φάσµατος 
 
Οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας είτε προσπαθούν να αντιστοιχίσουν ή 

να εκτιµήσουν µε κάποιο τρόπο την περιβάλλουσα του χαµένου φάσµατος από 
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την περιβάλλουσα του µεταδιδόµενου, είτε προσπαθούν να ξεγελάσουν το 
ανθρώπινο αυτί παρέχοντας δεδοµένες περιβάλλουσες στο φάσµα υψηλών 
συχνοτήτων. 

 
Σταθερές Περιβάλλουσες 

   
Έτσι για παράδειγµα, στα [PAU96a], [SCHN98] σε έναν 

κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή εύρους φάσµατος 0-7 KHz, το σήµα 
κωδικοποιούταν µέχρι τα 6 KHz και µετά το φάσµα θεωρείτο σταθερό στα 6-7 
KHz,  εκτείνοντας την περιβάλλουσα των 0-6 KHz µε ευθεία οριζόντια γραµµή.  
Με την ευθεία γραµµή που έχει τη µέση κλίση του λογάριθµου της 
περιβάλλουσας των 0-4 KHz προσεγγίστηκε η περιβάλλουσα των 4-8 KHz στο 
[YAS96a]. Η ίδια οµάδα πρότεινε την εφαρµογή ενός σταθερού στο χρόνο 
φίλτρου ως περιβάλλουσα των 4-8 KHz µε διέγερση λευκού θορύβου [YAS95a], 
ίδιου για ηχηρά και άηχα µέρη της οµιλίας.   
 

Γραµµική Εκτίµηση 
     

Στον αντίποδα των προηγούµενων µεθόδων βρίσκονται οι στατιστικές 
µέθοδοι εκτίµησης της περιβάλλουσας του χαµένου φάσµατος από αυτή του 
µεταδιδόµενου. Οι πιο απλές θεωρούν ότι υπάρχει γραµµική σχέση ανάµεσα 
στις δύο περιβάλλουσες, είτε στο σύνολο των περιβαλλουσών του µεταδιδόµενου 
σήµατος, είτε εντός των κλάσεων που αυτές σχηµατίζουν. Έτσι, στο [CGMS01] 
για παράδειγµα, θεωρήθηκαν τέσσερις κλάσεις στην περιβάλλουσα του 
µεταδιδόµενου σήµατος και εντός της κάθε κλάσης γραµµική σχέση ανάµεσα 
στις δύο περιβάλλουσες. Με µια και µοναδική κλάση -το σύνολο-  το σφάλµα 
στην πρόβλεψη ήταν ιδιαίτερα µεγάλο. Η γραµµική σχέση εντός κλάσεων είναι 
µια µορφή αντιστοίχησης µέσω VQ,  η οποία όµως έχει το µειονέκτηµα να 
απαιτεί πολύ περισσότερη πληροφορία από αυτή που θα απαιτούσε µια απλή 
αντιστοίχηση µέσω VQ  για το ίδιο σφάλµα εκτίµησης [Epp00]. Επιπλέον, κατά 
την εφαρµογή της για µετατροπή οµιλίας (voice conversion),  παρατηρήθηκε 
ότι παράγει ασυνεχείς στον χρόνο περιβάλλουσες όταν γειτονικά πλαίσια 
εκτιµώνται από διαφορετικές γραµµικές εκτιµήτριες [MAT92],[VAL92],[IWA95]. 
Ανάλογη συµπεριφορά εµφανίστηκε και στο [CGMS01]. 

    
Εκτίµηση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού 

 
 Ένας αρκετά εύλογος τρόπος εκτίµησης είναι η εκτίµηση µέσω 
∆ιανυσµατικού Κβαντισµού (GVQ ή VQ mapping ή codebook mapping). 
Μια τέτοια εκτιµήτρια βασίζεται στην ύπαρξη δύο codebooks. Στην περίπτωση 
µας, αν Χ είναι το διάνυσµα που περιγράφει την περιβάλλουσα του 
µεταδιδόµενου φάσµατος και Υ το διάνυσµα της περιβάλλουσας του χαµένου 
φάσµατος που αναζητούµε, τότε η εκτίµηση γίνεται ως εξής: 

- βρίσκουµε το εγγύτερο στο Χ διάνυσµα του codebook για τα Χ, 
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έστω Χ’. 
- το Χ’ αντιστοιχίζεται σε ένα διάνυσµα Υ’ του codebook για τα Υ, το 

οποίο αποτελεί και την εκτίµηση µας για το Υ. 
Η διαδικασία αυτή περιγράφεται και από το σχήµα 2.1 παρακάτω. 
 

X' codebook Y' codebook

Mx

My

Vector Quantization Mapping

X Y'

 
Σχήµα 2.1: Εκτίµηση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού 

 
∆εν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να είναι τα µεγέθη Mx, My των δύο codebook ίσα, 
αλλά συνήθως αυτό προτιµάται για να διευκολυνθεί η κατασκευή τους. Η 
κατασκευή των βέλτιστων codebook είναι ένα δύσκολο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο του GVQ (Generalized Vector Quantization). Ο 
ορισµός και η περιγραφή του GVQ ξεφεύγει από τις προθέσεις αυτού του 
κεφαλαίου και γι’ αυτό περιέχεται στο παράρτηµα 7.5. Υπάρχουν δύο τρόποι 
κατασκευής των δύο αυτών codebook: 
 

- δεδοµένου ενός codebook για τα Χ, να κατασκευαστεί το βέλτιστο 
codebook  για τα Υ.  

- Τα codebook των Χ και των Υ να κατασκευαστούν παράλληλα, ώστε 
να ελαχιστοποιείται το σφάλµα εκτίµησης. 

 
Ο πρώτος τρόπος είναι ιδιαίτερα εύκολος στην υλοποίηση. Τα codebook 

των Χ, Υ θεωρούνται ισοµεγέθη. Το codebook των Υ δηµιουργείται από τις 
µέσες τιµές των διανυσµάτων Υ, των οποίων τα αντίστοιχα Χ ανήκουν στην ίδια 
κλάση. Η µέθοδος αυτή δοκιµάστηκε από αρκετούς ερευνητές για την εκτίµηση 
της περιβάλλουσας του χαµένου φάσµατος [CAR94a], [CAR94b], [YOS94], 
[SCHN98], [Epp00]. Οι περισσότεροι για να κατασκευάσουν το codebook των Χ 
χρησιµοποίησαν µια έκδοση του γνωστού LBG αλγόριθµο, µε ελάχιστες 
εξαιρέσεις, όπως των [ENB99] που χρησιµοποίησαν competitive learning 
τεχνικές. Οι ίδιες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί και σε άλλα ερευνητικά πεδία 
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όπως της βελτίωσης της ποιότητας των συµπιεσµένων εικόνων [GER90], 
[GER93]. Ο τρόπος αυτός κατασκευής codebook συναντάται υπό τον όρο 
NLIVQ (Non Linear Interpolative Vector Quantization). Μια διεξοδικότερη 
περιγραφή του βρίσκεται στο παράρτηµα 7.6.  

Ο δεύτερος τρόπος είναι ένα δύσκολο πρόβληµα ελαχιστοποίησης, του 
οποίου η σωστή αντιµετώπιση απαιτεί τεχνικές annealing [RAO96], [MIL96], 
[FEK98a], [FEK98b], ικανές να χειρίζονται αποτελεσµατικά µεγάλους χώρους 
ψαξίµατος (search spaces). Για τους σκοπούς µας, µονάχα µια σχετικά απλή 
µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί στο [CHA96], η οποία όπως φαίνεται στο [Epp00] 
αποδίδει χειρότερα από το NLIVQ που περιγράφεται στο [CAR94b].  

  
Συνάρτηση Μετατροπής GMM 

 
Η συνάρτηση µετατροπής GMM (Gaussian Mixture Model Conversion 

Function) είναι µια µέθοδος που θεωρεί χαλαρές κλάσεις στο χώρο εισόδου και 
εξόδου (smooth classification) και 1-1 σχέση µεταξύ τους. Η µέθοδος που 
προτάθηκε στο [Sty98] για µετατροπή οµιλίας, θεωρεί ότι οι σ.π.π. του χώρου 
εισόδου και εξόδου είναι συνδυασµοί Gaussians (GMMs). Η µετατροπή 
βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε Gaussian στον χώρο εισόδου έχει µια 
αντίστοιχη Gaussian στον χώρο εξόδου. Υπό αυτές τις υποθέσεις και δεδοµένου 
του GMM του χώρου εισόδου, το πρόβληµα περιορίζεται στο να βρούµε τους 
πίνακες συµµεταβλητότητας ανάµεσα στα ζεύγη των Gaussians και το κέντρο 
κάθε Gaussian στον χώρο εξόδου. Οι παράµετροι βρίσκονται µε την επίλυση 
ενός µάλλον ευµεγεθούς γραµµικού συστήµατος [Sty98].  

Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί για επέκταση φάσµατος στο 
[PK00].  

 
Στατιστική Ανάκτηση 

 
 Η Στατιστική Ανάκτηση είναι µια µέθοδος η οποία όπως η Συνάρτηση 
Μετατροπής GMM,  θεωρεί ότι οι σ.π.π. του χώρου εισόδου και ο χώρου εξόδου 
είναι συνδυασµοί Gaussians (Gaussian Mixture Models). Θεωρώντας δεδοµένο 
το GMM του χώρου εισόδου και το GMM του χώρου εξόδου, έχοντας το 
υπολογισµένο από πριν µε GMM Expectation Maximization - µια µέθοδο 
εκτίµησης παραµέτρων GMM η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα 7.1 - 
θεωρεί ότι κάθε Gaussian του χώρου εισόδου αντιστοιχεί µε κάποια πιθανότητα 
σε κάθε Gaussian του χώρου εξόδου και εκτιµά αυτές τις πιθανότητες 
µετάβασης µε έναν Expectation Maximization αλγόριθµο. Η µέθοδος αυτή που 
προτάθηκε για επέκταση φάσµατος φωνής στο  [CSM94],  σε συγκριτική µελέτη 
στο [Epp00] φάνηκε να έχει τις ίδιες επιδόσεις µε ένα NLIVQ, µια NLIVQ 
αντιστοίχiση µε ίδιο αριθµό κλάσεων, µη προσφέροντας κάτι παραπάνω από 
την απλή αυτή µέθοδο. 
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    2.2.2. Μέθοδοι Εκτίµησης της ∆ιέγερσης του Χαµένου Φάσµατος 
 

Η περιβάλλουσα του υψηλού-χαµένου µέρους του φάσµατος είναι µια 
χονδροειδής αναπαράσταση της δοµής του φάσµατος αυτού. Συγκεκριµένα 
στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ένα AR µοντέλο, η περιβάλλουσα έχει την 
ιδιότητα να τείνει να ακολουθεί τις κορυφές του φάσµατος αντί της µάζας του. 
Οι λεπτοµέρειες του φάσµατος που δεν αποδίδονται από την περιβάλλουσα, 
περιέχονται στη διέγερση, εποµένως η σωστή εκτίµηση της διέγερσης έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για την ποιότητα της παραγόµενης οµιλίας.  

 
∆ιέγερση Λευκού Θορύβου 

 
Εάν για παράδειγµα χρησιµοποιηθεί µια απλή διέγερση λευκού 

Gaussian θορύβου όπως στο [PK00],  υπάρχει απώλεια ποιότητας και το 
παραγόµενο σήµα δίνει την εντύπωση ότι περιέχει ένα ξένο σήµα. Στα άφωνα 
(unvoiced) µέρη της οµιλίας, που έχουν λίγο-πολύ µια δοµή χρωµατισµένου 
θορύβου, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Στα έµφωνα (voiced) µέρη όµως, 
που το φάσµα έχει µια σαφή, αν και σχετικά θορυβώδη, αρµονική δοµή, η 
δοµή αυτή χάνεται, µε αποτέλεσµα να ακούγεται κάτι σαν φύσηµα στην οµιλία 
όταν το υψηλό µέρος 4-8 KHz έχει ανακατασκευαστεί µέσω AR περιβάλλουσας. 
Μάλιστα αυτές οι αρµονικές τείνουν να είναι πιο θορυβώδεις όσο πιο ψηλά στο 
φάσµα βρίσκονται.   

 
∆ιέγερση µε χρήση Περιβάλλουσας του Σήµατος στον Χρόνο 
  
Η φάση των θορυβωδών αρµονικών έχει την ιδιότητα να παρέχει στο 

σήµα αυτό κάποια τοπικότητα στον χρόνο. ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν δώσει 
αυτή την τοπικότητα στον θόρυβο µε κάποιο τρόπο. Στο [LU00] ο θορυβός 
τοποθετείται γύρω από τα GCI (Glottal Closure Instants). Ο εντοπισµός όµως 
των GCI στον χρόνο είναι µια διαδικασία που δεν επιτυγχάνει πάντοτε 
[MAC96]. Στο [Sty98] χρησιµοποιείται ένα τριγωνικό παράθυρο µε συχνότητα 
χρήσης ανάλογη της θεµελιώδους συχνότητας (pitch synchronous). Στο 
[Cree00] η τοπικότητα στο θόρυβο δίδεται από την περιβάλλουσα των 3-4 KHz. 
του σήµατος στον χρόνο. Επειδή το σήµα της οµιλίας στα 3-4 KHz έχει περίπου 
την ίδια θορυβώδη δοµή µε το αντίστοιχο του στα 4-8 KHz,  η µέθοδος αυτή 
δίνει καλά αποτελέσµατα. Επιπλέον, καθώς η περιβάλλουσα των 3-4 KHz του 
σήµατος στον χρόνο προσαρµόζεται ανάλογα µε το πόσο έµφωνη ή άφωνη είναι 
η οµιλία τοπικά, τείνει να γίνεται επίπεδη στα άφωνα µέρη της οµιλίας όπου η 
διέγερση δεν έχει αυτή την τοπικότητα. Στο σχήµα 2.2 φαίνεται η 
περιβάλλουσα αυτή για ένα έµφωνο πλαίσιο οµιλίας. Είναι εµφανής η 
τοπικότητα του σήµατος στον χρόνο. 
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Σχήµα 2.2: Περιβάλλουσα των 3-4 KHz ενός έµφωνου πλαισίου στον χρόνο.    

 
∆ιέγερση µε µη Γραµµική Επεξεργασία 

 
 Έχει προταθεί να εκτιµηθεί η διέγερση του χαµένου φάσµατος µε µη 
Γραµµική Επεξεργασία (Non-Linear Processing) της διέγερσης του 
µεταδιδόµενου φάσµατος. Έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι [PAT81], [YAS96], 
όπως για παράδειγµα η ύψωση του σήµατος στην τρίτη δύναµη, η οποία 
διατηρεί το πρόσηµο του και παράγει αρµονικές στις υψηλές συχνότητες. Αυτές 
οι µέθοδοι εξαιτίας της φύσης τους, είναι µάλλον ασταθείς ως προς την 
αναµενόµενη ποιότητα του αποτελέσµατος τους. Το µειονέκτηµα τους να 
παράγουν µη επίπεδο φάσµα µπορεί να αντιµετωπιστεί αρκετά εύκολα 
[Epp00]. 
 

Αναδίπλωση/Αντιγραφή Φάσµατος ∆ιέγερσης 
 
 Μια κατηγορία µεθόδων χρησιµοποιεί για διέγερση του χαµένου 
φάσµατος, τη διέγερση του µεταδιδόµενου φάσµατος ή την ανεστραµµένη 
διέγερση του µεταδιδόµενου φάσµατος. Ουσιαστικά δηλαδή αντιγράφει τη 
µεταδιδόµενη διέγερση των 0-4 KHz στα 4-8 KHz, ή την αναδιπλώνει στα 4-8 
KHz. Πολλοί ερευνητές [CAR94b], [AVE95], [YAS95b], [NAKA97], [ENB99], 
[CGMS01] έχουν χρησιµοποιήσει µια τέτοια µέθοδο, η οποία είναι ιδιαίτερα 
εύκολη στην υλοποίηση της  άλλα όχι δίχως προβλήµατα [Epp00]. 
 

Εκτίµηση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού  
 
 Ένας άλλος τρόπος να εκτιµήθεί η διέγερση του χαµένου φάσµατος είναι 
µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού, όπως εκτιµήθηκε η περιβάλλουσα του 
χαµένου φάσµατος στην παράγραφο 2.1.  Κατά ανάλογο τρόπο, ένα codebook 
της διέγερσης του µεταδιδόµενου φάσµατος αντιστοιχίζεται σε ένα codebook της 
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διέγερσης του χαµένου φάσµατος. Το χαµένο φάσµα ανακατασκευάζεται µε τη 
διέγερση που αντιστοιχεί στην εγγύτερη διέγερση του µεταδιδόµενου φάσµατος. 
Μια τέτοια µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί στο [YOS94], αλλά υποκειµενικές 
δοκιµές έδειξαν ότι είναι ισοδύναµη µε την απλή διέγερση µε τρένο παλµών.  
 

∆ιέγερση µε Σύνθεση Συνηµίτονων 
 

 Κάποιες µέθοδοι θεωρούν ότι η διέγερση είναι µια ακολουθία αρµονικά 
σχετιζόµενων συνηµίτονων, µε ίδιο πλάτος. Συµφέρει όµως υπολογιστικά να 
κατασκευάζεται απ’  ευθείας το χαµένο φάσµα, οπότε τα συνηµίτονα έχουν το 
πλάτος που ορίζει η περιβάλλουσα, ενώ η φάση τους συνήθως τίθεται να είναι η 
ελάχιστη (minimal phase model). Για τη σωστή αναπαραγωγή της µη 
αρµονικής δοµής που έχει το φάσµα στα άφωνα µέρη, έχουν υπάρξει αρκετές 
προτάσεις από το χώρο της µοντελοποίησης της οµιλίας και της κωδικοποίησης 
/ αποκωδικοποίησης οµιλίας [Spa94],  η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει από 
τους σκοπούς αυτής της εισαγωγής.   

Μια προτεινόµενη µέθοδος στο [Epp00] µε εκτίµηση του χαµένου 
φάσµατος µέσω σύνθεσης συνηµίτονων, είχε το µειονέκτηµα να παράγει µικρά 
σφάλµατα (artifacts) τα οποία δηµιουργούσαν κακή εντύπωση. Γενικά οι 
µέθοδοι µε σύνθεση συνηµίτονων είναι επιρρεπείς σε σφάλµατα κατά την 
σύνθεση (overlap and add) και σε ασυνέχειες στην εξέλιξη των παραµέτρων 
στον χρόνο, αλλά παρέχουν και ιδιαίτερες δυνατότητες χειρισµού του σήµατος 
της οµιλίας. 

 
2.2.3 Εκτίµηση της ενέργειας του χαµένου φάσµατος 

 
 Η εκτίµηση της ενέργειας του χαµένου σήµατος της οµιλίας είναι ένα 
σχετικά δύσκολο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζεται από δύο κατηγορίες 
µεθόδων: 

- αυτές που προσπαθούν να το εκτιµήσουν στατιστικά, από µια 
περιγραφή του µεταδιδόµενου σήµατος 

- αυτές που εκτιµούν την ενέργεια στηριζόµενες σε υποθέσεις 
συνέχειας ανάµεσα στην περιβάλλουσα του φάσµατος του 
µεταδιδόµενου σήµατος και την εκτίµηση της περιβάλλουσας του 
φάσµατος του χαµένου σήµατος. 

 
Στατιστικές µέθοδοι 

 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η προσπάθεια στο [PK00], όπου η ενέργεια του 
χαµένου φάσµατος εκτιµάται από την περιβάλλουσα του µεταδιδόµενου, µε 
αντιστοίχιση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού (µε NLIVQ). Στο [PK00] 
αναφέρεται ότι η εκτίµηση της ενέργειας ήταν πολύ καλή και ότι δεν υπήρχε 
καµία διαφορά ανάµεσα στην οµιλία που έχει κατασκευαστεί µέσω της 
εκτίµησης της ενέργειας και εκείνη που έχει κατασκευαστεί µέσω της 
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αυθεντικής ενέργειας. Τέτοιες επιδόσεις επιβεβαιώσαµε µονάχα όταν η βάση 
δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε περιείχε έναν µονάχα οµιλητή. Στο πλαίσιο 
των πειραµάτων που έγιναν σε αυτή την εργασία, κάτι τέτοιο διαψεύστηκε, 
τουλάχιστον για το δείγµα της βάσης δεδοµένων ΤΙΜΙΤ. Μάλιστα στο [NK01], 
που χρησιµοποίησαν την ίδια βάση δεδοµένων, προτείνεται µια ασύµµετρη 
συνάρτηση κόστους (cost function) η οποία ενισχύει τις χαµηλές τιµές 
ενέργειας έναντι των υψηλών, για να διορθώσει το υψηλό σφάλµα που 
συναντάται στην εκτίµηση µιας εκτιµήτριας που είναι παρόµοια µε εκείνη της 
Στατιστικής Ανάκτησης. Η συνάρτηση αυτή προέτρεπε την εκτιµήτρια να σφάλει 
προς µικρότερες τιµές ενέργειας, γιατί αυτό είναι λιγότερο ενοχλητικό από ένα 
σφάλµα προς µεγαλύτερες τιµές ενέργειας. Κάτι τέτοιο όµως αναιρεί σε µεγάλο 
βαθµό την ποιότητα της ανάκτησης του χαµένου φάσµατος, όσο και την 
εκτεταµένου φάσµατος φύση της παραγόµενης οµιλίας (wideband). 
 Μια εκτιµήτρια Στατιστικής Ανάκτησης χρησιµοποιήθηκε επίσης στο 
[CSM94], αλλά δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε τα αποτελέσµατα καθώς το 
κριτήριο 3 dB που κέρδισε το ανακατασκευασµένου υψηλού φάσµατος σήµα 
έναντι του περιορισµένου 0-4 KHz φάσµατος, δεν παρέχει ιδιαίτερες 
πληροφορίες για την ποιότητα της ανακατασκευής.  
   
Εκτίµηση µέσω Υπόθεσης Συνέχειας στις Περιβάλλουσες του  Φάσµατος 
 
 Σε αυτή την κατηγορία οι µέθοδοι βασίζονται στην υπόθεση ότι οι 
περιβάλλουσα του φάσµατος του µεταδιδόµενου σήµατος είναι συνεχής µε την 
περιβάλλουσα του φάσµατος του χαµένου σήµατος. Το πώς καθορίζεται αυτή η 
συνέχεια είναι αυτό που διαφοροποιεί τις µεθόδους. ∆ιασφαλίζοντας την 
συνέχεια ανάµεσα στις δύο περιβάλλουσες, ο λόγος της ενέργειας του χαµένου 
φάσµατος προς την ενέργεια του µεταδιδόµενου, υπολογίζεται από τον λόγο των 
εµβαδών που ορίζουν οι αντίστοιχες περιβάλλουσες. Αν και δεν είναι 
απαραίτητο να υπολογιστεί έτσι, αυτή η υπόθεση πάντα υπάρχει, και είναι 
µάλλον λανθασµένη για τα έµφωνα µέρη της οµιλίας. 
 Στο [Εpp00] για παράδειγµα προτείνεται να υπάρχει ένα κοινό σηµείο 
ανάµεσα στις δύο περιβάλλουσες. Η κλιµάκωση (scaling) που χρειάζεται η µία 
περιβάλλουσα για να τµηθεί από την άλλη, δίνει το λόγο ενέργειας ανάµεσα 
στις δύο. Στην ίδια εργασία, προτείνεται η προέκταση της περιβάλλουσας του 
µεταδιδόµενου φάσµατος µε µια ευθεία γραµµή, η κλίση της οποίας εξαρτάται 
από το πόσο έµφωνο είναι το πλαίσιο της οµιλίας, δηλαδή ένα voicing κριτήριο. 
Στα έµφωνα (voiced) πλαίσια η ευθεία κλίνει προς τα κάτω, ενώ στα άφωνα  
(unvoiced) τείνει να είναι ευθεία. 
 Στα [CAR94a], [CAR94b], [MBSC00], θεωρείται ότι δυο περιβάλλουσες 
αλληλεπικαλύπτονται σε ένα κοινό µέρος του φάσµατος. Η προσαρµογή της 
περιβάλλουσας του χαµένου φάσµατος στην περιβάλλουσα του µεταδιδόµενου, 
στο κοινό τους φάσµα, δίνει το συντελεστή κλιµάκωσης της µιας ως προς την 
άλλη. Με την κλιµάκωση αυτή οι δύο περιβάλλουσες θεωρούνται συνεχείς. 
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 Υπάρχουν δύο ουσιαστικά µειονεκτήµατα των µεθόδων που βασίζονται 
στην συνέχεια της περιβάλλουσας του µεταδιδόµενου φάσµατος µε την 
περιβάλλουσα του χαµένου φάσµατος. Το πρώτο είναι ότι προωθούν το 
ενδεχόµενο σφάλµα της εκτίµησης της περιβάλλουσας του χαµένου φάσµατος 
και στην εκτίµηση της ενέργειας αυτού, ενισχύοντας το περισσότερο. Το δεύτερο 
είναι ότι ακόµη και όταν οι δύο περιβάλλουσες είναι οι αυθεντικές, ο λόγος των 
εµβαδών που αυτές ορίζουν δεν αντιστοιχεί πάντα στον λόγο των ενεργειών των 
φασµάτων που περιγράφουν, γιατί οι περιβάλλουσες ακολουθούν τις κορυφές 
του φάσµατος και όχι την µάζα του.  Αυτό οδηγεί σε σφάλµατα, κυρίως στα 
έµφωνα µέρη της οµιλίας. 
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3. Το προτεινόµενο Σύστηµα Επέκτασης Φωνής 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουµε την δοµή του προτεινόµενου 
συστήµατος φωνής, µε αρκετή λεπτοµέρεια. Η δοµή και η λειτουργία του 
συστήµατος ουσιαστικά ενέχει ένα µοντέλο αναπαράστασης του υψηλού-
χαµένου µέρους του φάσµατος της φωνής και ένα µοντέλο περιγραφής του 
χαµηλού µεταδιδόµενου µέρους της φωνής. Η εκτίµηση των λεπτοµερειών του 
υψηλού-χαµένου φάσµατος που από άλλες µεθόδους δίδεται µέσω της 
διέγερσης γίνεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο [Cree00], η οποία δίδει 
επαρκώς ικανοποιητικά αποτελέσµατα δίχως λάθη. Θα αναφερθούµε επίσης 
στον τρόπο εξαγωγής δεδοµένων για την περαιτέρω εκπαίδευση του συστήµατος, 
στις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και στο πως θα γίνεται η 
αντικειµενική αξιολόγηση των επιδόσεων κάποιας εκτιµήτριας των παραµέτρων 
του µοντέλου του υψηλού-χαµένου µέρους του φάσµατος. 
 
 3.1. Η ∆οµή του Συστήµατος Επέκτασης Φάσµατος Οµιλίας 
 

Το διάγραµµα του συστήµατος περιέχεται στην Σχήµα 3.1. Η 
περιορισµένου φάσµατος 0-4 KHz οµιλία διοχετεύεται σε 4 υποσυστήµατα. Το 
υποσύστηµα εκτίµησης της περιβάλλουσας του υψηλού-χαµένου φάσµατος, 
τροφοδοτεί το υποσύστηµα εκτίµησης της ενέργειας του φάσµατος αυτού. Το 
 

CHANNEL

LP & poly2lsf

Υπολογισµός Περιβάλλουσας στον Χρόνο
3-4 KHz υψιπερατό φίλτρο

0-4 KHz
βαθυπερατό
φίλτρο

AR φίλτρο

0-4 K
H

z
βαθυπερατό
φίλτρο

4 KHz
συνηµίτονο

Εκτίµητρια
Περιβάλλουσας

4-8 KHz
lsf2poly

LSFs LSFs
AR παράµετροι

διέγερση λευκού
κανονικού θορύβου

4-8 K
H

z
υψ
ιπερατό
φίλτρο

G

Εκτίµηση Λόγου Ενέργειας

Υποσύστηµα
ΣύνθεσηςΥποσύστηµα Εκτίµησης Λεπτοµερειών του Φάσµατος

Υποσύστηµα
Εκτίµησης
Περιβάλλουσας
Φάσµατος
4-8 KHz

Υποσύστηµα
Εκτίµησης
Λόγου
Ενέργειας

Υποσύστηµα
Επαναδειγµατοληψίας
στα 16 KHz

ΟΜΙΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

∆ιορθωτική
Επεξεργασία

Σχήµα 3.1: Λεπτοµερές διάγραµµα του προτεινόµενου συστήµατος επέκτασης φάσµατος οµιλίας   
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αποτέλεσµα των 4 υποσυστηµάτων λαµβάνεται από το υποσύστηµα σύνθεσης 
που συνθέτει το φασµατικά επεκταµένο σήµα οµιλίας.  
 Η επεξεργασία του σήµατος γίνεται σε πλαίσια των 30 ms, υπό 
παράθυρο Hanning. Ο ρυθµός ανανέωσης είναι 400 πλαίσια/δευτερόλεπτο 
(ένα πλαίσιο κάθε 2.5 ms). 
 Ακολουθούν λεπτοµέρειες για κάθε υποσύστηµα: 
 

Υποσύστηµα Επαναδειγµατοληψίας στα 16 KHz  
 

 Η περιορισµένου φάσµατος οµιλία µε συχνότητα δειγµατοληψίας 8 KHz 
επαναδειγµατοληπτείται στα 16 KHz µε παρεµβολή. Επειδή όµως η διαδικασία 
της παρεµβολής -είτε είναι µια απλή γραµµική παρεµβολή είτε µια πιο 
περίπλοκη όπως αυτή που παρέχει το MATLAB ® - δεν είναι τέλεια και αφήνει 
φασµατικό περιεχόµενο στα 4-8 KHz, µετά την παρεµβολή υπάρχει 
βαθυπερατό φίλτρο που περιορίζει το φάσµα στα 0-4 KHz. Η γραµµική 
παρεµβολή απέδωσε το ίδιο καλά µε αυτή του MATLAB ®, και συµφέρει επειδή 
έχει χαµηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις.  
 

Υποσύστηµα Εκτίµησης Λεπτοµερειών του Φάσµατος 4-8 KHz. 
 

  Η απλή διέγερση της AR περιβάλλουσας µε λευκό θόρυβο δεν επαρκεί 
για µια ποιοτική ανακατασκευή του υψηλού-χαµένου φάσµατος των 4-8 KHz 
µέσω του AR µοντέλου. Το ανακατασκευασµένο σήµα 0-8 KHz  φάσµατος ηχεί 
σαν να υπάρχει επιπρόσθετο φύσηµα στα φωνήεντα και τα ηχηρά µέρη της 
οµιλίας γενικώς. Αποδίδοντας στο θορυβώδες ανακατασκευασµένο φάσµα 4-8 
KHz την τοπικότητα στον χρόνο που έχει το αυθεντικό, το φύσηµα αυτό 
εξαφανίζεται και η οµιλία ηχεί ποιοτικά. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουµε 
αποδίδοντας στο ανακατασκευασµένο φάσµα την περιβάλλουσα στον χρόνο που 
έχει το σχετιζόµενο µε αυτό φάσµα των 3-4 KHz που είναι διαθέσιµο [Cree00]. 
Στo υποσύστηµα εκτίµησης λεπτοµερειών του φάσµατος το σήµα 0-4 KHz 
φιλτράρεται µε ένα υψιπερατό φίλτρο 3-4 KHz και από την έξοδο αυτού 
υπολογίζεται η περιβάλλουσα στον χρόνο. Ο τρόπος υπολογισµού της 
περιβάλλουσας αυτής δε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα περίπλοκος καθώς όπως 
φάνηκε, ένας χονδροειδής καθορισµός της, όπως προκύπτει από τον 
συγκερασµό του σήµατος µε ένα τετραγωνικό παράθυρο, είναι επαρκής.          
 

Υποσύστηµα Εκτίµησης Περιβάλλουσας Φάσµατος 4-8 KHz.   
  
 Σε αυτό το υποσύστηµα το περιορισµένου φάσµατος σήµα της οµιλίας 
περνά από ανάλυση Γραµµικής Πρόβλεψης (Linear Prediction), µε την οποία 
υπολογίζεται η AR περιβάλλουσα του, ένα φίλτρο µε 10 πόλους, εποµένως 10 
AR συντελεστές (ο πρώτος θεωρείται ίσος µε την µονάδα επειδή η ανάλυση 
Γραµµικής Πρόβλεψης µε τον αλγόριθµο του Levinson απαιτεί οι συντελεστές 
του AR φίλτρου να είναι κανονικοποιηµένοι). Η πολυωνυµική αυτή 
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αναπαράσταση της περιβάλλουσας µετατρέπεται σε µια πιο βολική από 
στατιστικής άποψης αναπαράσταση [Gar94][MRC92] των LSFs (Line Spectrum 
Frequencies) ή LSPs (Line Spectrum Pairs). Πέραν της καλής στατιστικής 
συµπεριφοράς, άλλες επιθυµητές ιδιότητες αυτής της αναπαράστασης είναι ότι 
παρέχει ικανοποιητικά τη δυνατότητα της παρεµβολής στον χρόνο, δηλαδή να 
υπολογιστούν οι LSF παράµετροι ενός ενδιάµεσου πλαισίου από τις αντίστοιχες 
παραµέτρους των προηγούµενων και των επόµενων πλαισίων [MRC92], ακόµη 
και µε απλή γραµµική παρεµβολή.  
 Με βάση τα LSFs του σήµατος περιορισµένου φάσµατος, µια στατιστική 
µέθοδος εκτιµά τα LSFs του χαµένου-υψηλού µέρους της οµιλίας. Τα LSFs 
αυτά µετατρέπονται στο AR πολυώνυµο που αποτελεί τον παρονοµαστή του AR 
φίλτρου που διεγείρεται µε λευκό Gaussian θόρυβο. Ο χρωµατισµένος 
Gaussian θόρυβος µετά δίδεται στο υποσύστηµα σύνθεσης. 
 

Υποσύστηµα Εκτίµησης Ενέργειας Φάσµατος 4-8 KHz.  
 

 Το υποσύστηµα αυτό λαµβάνει τα LSFs της περιβάλλουσας του σήµατος 
των 0-4 KHz και της εκτιµηθείσας περιβάλλουσας των 4-8 KHz και εκτιµά το 
λόγο της ενέργειας των µεταδοθέντων 0-4 KHz  µε τα εκτιµώµενα 4-8 KHz του 
φάσµατος. Είναι πολύ καλύτερο να εκτιµάται ο λόγος ενέργειας ανάµεσα στα 
δύο µισά του εκτεταµένου φάσµατος (0-8 KHz) από το να εκτιµάται απευθείας 
η ενέργεια του υψηλού 4-8 KHz µέρους, καθώς η τελευταία επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, όπως η σχετική θέση του οµιλητή ως προς το µικρόφωνο, 
το ίδιο το µικρόφωνο κτλ. ∆ιάφορες µέθοδοι δοκιµάστηκαν υπό τον αφαιρετικό 
τίτλο «Εκτιµήτρια Λόγου Ενέργειας» . Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να χωριστούν 
σε δύο κατηγορίες, τις στατιστικές και αυτές που υποθέτουν συνέχεια ανάµεσα 
στην περιβάλλουσα του χαµηλού µέρους και την περιβάλλουσα του υψηλού 
µέρους. 

 
Υποσύστηµα Σύνθεσης. 

 
Το υποσύστηµα αυτό λαµβάνει το περιορισµένου φάσµατος σήµα, το 

εκτιµώµενο σήµα των χαµένων συχνοτήτων, την περιβάλλουσα του τελευταίου 
και το λόγο ενέργειας των δύο µισών του εκτεταµένου φάσµατος, και συνθέτει 
το εκτεταµένο φάσµα. Το σήµα των χαµένων συχνοτήτων πολλαπλασιάζεται µε 
την περιβάλλουσα των 3-4 KHz και επαναδειγµατοληπτείται στα 16 KHz. 
Επειδή όµως η διαδικασία της παρεµβολής δεν είναι τέλεια, το αποτέλεσµα της 
φιλτράρεται µε ένα κατωδιαβατό φίλτρο που περιορίζει το φάσµα του στα 0-4 
KHz, εκεί που ανήκει. Πολλαπλασιάζοντας µε ένα συνηµίτονο 4 KHz, το 0-4 
KHz φάσµα µετατοπίζεται στο άνω µισό του φάσµατος. Μαζί όµως µε το 
κανονικό φάσµα µεταφέρθηκε και η εικόνα του, η οποία κόβεται µε το 
υψιπερατό φίλτρο που ακολουθεί. Στο σήµα των χαµένων συχνοτήτων 4-8 KHz 
που συνθέσαµε δίδεται η ενέργεια που πρέπει να έχει ως προς το χαµηλό 0-4 
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KHz σήµα και τα δύο αυτά σήµατα προστιθέµενα παράγουν το σήµα οµιλίας 
εκτεταµένου 0-8 KHz φάσµατος.    

Το φάσµα των 4-8 KHz που προκύπτει, είναι δυνατόν να υποστεί µια 
διορθωτική επεξεργασία η οποία αναλαµβάνει να κάνει τα τυχόν λάθη της 
εκτίµησης να ακούγονται όσο το δυνατόν λιγότερο. Παρατηρήσαµε ότι 
σφάλµατα της εκτιµήτριας συντελούσαν στο να υπάρχει στα ηχηρά µέρη της 
οµιλίας επιπλέον παρουσία φάσµατος σε υψηλές συχνότητες άνω των 6.5 KHz, 
από αυτή που το αυθεντικό εκτεταµένου φάσµατος σήµα είχε. Αυτό το επιπλέον 
φάσµα γινόταν ακουστικά αντιληπτό ως θόρυβος στα ηχηρά µέρη. Για να το 
εξαλείψουµε εφαρµόσαµε µια διορθωτική επεξεργασία η οποία ουσιαστικά ήταν 
ένα µεταβλητό φίλτρο απέµφασης (deemphasis) µε δύο µηδενικά. Ένα φίλτρο 
απέµφασης µε δύο µηδενικά έχει τον µετασχηµατισµό Ζ: 

 
1 2 1 2 2( ) (1 ) 1 2H z mZ mZ m� �

� � � � � Z �  

 
Συνήθως στην απέµφαση το m λαµβάνει τιµές από 0.95 έως 0.99. Καθώς το m 
µεταβάλλεται η απόκριση του φίλτρου αυτού είναι: 
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Σχήµα 3.2: Η µεταβολή ενός φίλτρου απέµφασης µε 2 µηδενικά, καθώς το m µεταβάλλεται 

από 0.2 έως 1. Οι αποκρίσεις των φίλτρων έχουν κλιµακωθεί ώστε να ξεκινούν από το ίδιο 

σηµείο, για να είναι ευπαρουσίαστο το γράφηµα. 

       
Όπως παρατηρούµε στην Σχήµα 3.2, το µεταβλητό φίλτρο απέµφασης 

φθίνει προοδευτικά τις υψηλές συχνότητες, όλο και πιο ισχυρά καθώς το m 
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τείνει στο 1. Τιµές του  m κοντά στο 1 είναι κατάλληλες για να µειώσουν τον 
εµφανιζόµενο θόρυβο στα φωνήεντα, ενώ τιµές κοντά στο 0.2 αφήνουν τα 
σύµφωνα σχεδόν ανέπαφα. Το m ρυθµίζεται σε κάθε πλαίσιο, µε βάση την 
διαφορά σε dB ανάµεσα στο υψηλό (4-8 KHz) και στο χαµηλό (0-4 KHz) µέρος 
του φάσµατος, ως εξής: 
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450.2 0.8 , ,0 45
45
1 , 0

dB
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dB

DE dB
DEm a a dB DE

DE dB

� ��
� ��
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όπου dB low highDE E E� �  η διαφορά της ενέργειας των 0-4 KHz από την ενέργεια 

των 4-8 KHz σε decibel. 
 

3.2. Εξαγωγή πληροφορίας για εκπαίδευση 
 

Τα δείγµατα προς εκπαίδευση του συστήµατος εξάχθηκαν σύµφωνα µε 
το ακόλουθο διάγραµµα: 

 

αρχείο Οµιλίας 0-8 KHz

0-4 KΗz
βαθυπερατό
φίλτρο

4-8 KΗz
υψιπερατό
φίλτρο

LP: LSF αρχείο LSFs 4-8 KHz

αρχείο LSFs  0-4 KHzLP : LSF

0-4 KΗz
βαθυπερατό
φίλτρο

υπολογισµός
Λόγου

Ενεργειών αρχείο Λόγου Ενεργειών

0-4 KΗz
βαθυπερατό
φίλτρο

αντιστροφή
LSFs

 
Σχήµα 3.3: Εξαγωγή πληροφορίας για εκπαίδευση 

 
 Το εκτεταµένου φάσµατος 0-8 KHz σήµα της οµιλίας φιλτράρεται από 
ένα βαθυπερατό και ένα υψιπερατό φίλτρο προκειµένου να ληφθεί το φάσµα 
των 0-4 KHz και των 4-8 KHz. Η ποιότητα του φιλτραρίσµατος είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική σε αυτό το σηµείο καθώς τα υπόλοιπα του κοµµένου φάσµατος θα 
εισαχθούν στο κανονικό φάσµα από υποδειγµατοληψία που ακολουθεί. Τα 
φιλτραρισµένα σήµατα  υποδειγµατοληπτούνται για να λάβουµε τα σήµατα µε 
ρυθµό δειγµατοληψίας 8 KHz. Για τα 4-8 KHz όµως αυτό σηµαίνει ότι το 
φάσµα αντιστρέφεται και τοποθετείται στα 0-4 KHz λόγω φασµατικής 
επικάλυψης (aliasing). Αµέσως µετά, υπολογίζεται η AR περιβάλλουσα του 
κάθε σήµατος µε Γραµµική Πρόβλεψη (Linear Prediction) και τα AR 
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πολυώνυµα µετατρέπονται σε LSFs. Στα 4-8 KHz όµως, λόγω της αντιστροφής 
του φάσµατος η περιβάλλουσα είναι επίσης αντιστραµµένη. Εκµεταλλευόµενοι 
µια ιδιότητα των LSFs αντιστρέφουµε πίσω την περιβάλλουσα µε τον τύπο: 
 

( ) ( 1 ), 1...flippedLSF i LSF P i i P�� � � � �

 

όπου P είναι η τάξη του AR πολυώνυµου [Cree00]. Θεωρούµε τα LSFs να είναι 
κανονικοποιηµένα στο [0...π]. 
 Ο λόγος ενέργειας υπολογίζεται από τα σήµατα µετά την 
υποδειγµατοληψία, µπορούσε κάλλιστα όµως να υπολογίζεται και αµέσως µετά 
το φιλτράρισµα τους. Όλη δε η πληροφορία των LSFs και του Λόγου Ενέργειας, 
αποθηκεύεται σε αρχεία. 
 

3.3. Ανεπίσηµη Ακρόαση 
 
 Στην παράγραφο 3.1 ουσιαστικά περιγράφηκε ένα µοντέλο 
αναπαράστασης του χαµένου µέρους της οµιλίας που βρίσκεται στα 4-8 KHz. 
Το µοντέλο αυτό απέδωσε υψηλής ποιότητας ανακατασκευασµένη εκτεταµένου 
φάσµατος οµιλία, όταν οι παράµετροι του δεν εκτιµήθηκαν αλλά δόθηκαν 
απευθείας, όπως εξάχθηκαν από την αρχική οµιλία  µε τον τρόπο που 
περιγράφει η παράγραφος 3.2. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε αυτό τον 
τρόπο λύθηκε το ένα εκ’ των δύο προβληµάτων που απαρτίζουν το πρόβληµα 
της επέκτασης του φάσµατος οµιλίας: τη µοντελοποίηση των χαµένων 4-8 KHz. 
Η µοντελοποίηση δοκιµάστηκε σε παρά πολλά παραδείγµατα, ακόµη και 
δύσκολα σήµατα οµιλίας µε πολύ θόρυβο. Σε αυτά µάλιστα, το 
ανακατασκευασµένο σήµα ήταν καλύτερο από το αυθεντικό, πιθανόν γιατί 
πολύς από τον θόρυβο που βρισκόταν στα 4-8 KHz χανόταν µέσω της 
αναπαράστασης του µοντέλου.  Τα καλύτερα αποτελέσµατα λήφθηκαν µε 
ρυθµό ανανέωσης πλαισίου ίσο µε 2.5 ms.  
 Θεωρώντας δεδοµένη λοιπόν την ποιότητα του µοντέλου αποµένει η 
ικανοποιητική εκτίµηση των παραµέτρων του.   
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4. Εκτίµηση Παραµέτρων Μοντέλου 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουµε τις διάφορες µεθόδους που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου που 
περιγράφει το χαµένο φάσµα των 4-8 KHz. Στην παράγραφο 4.1 θα 
παρουσιαστούν λεπτοµερώς οι βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκπαίδευση των στατιστικών µεθόδων. Στην παράγραφο 4.2 θα 
περιγράψουµε τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνει η αντικειµενική 
αξιολόγηση των µεθόδων αυτών στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν. Η 
παράγραφος 4.3 περιέχει τις δύο µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να 
εκτιµηθεί η περιβάλλουσα του χαµένου φάσµατος, και προτείνει µια 3η µέθοδο 
η οποία χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά πολλαπλές εκτιµήτριες που επιλέγονται 
ανά πλαίσιο µε βάση την τονικότητα της οµιλίας. Στην υποπαράγραφο 4.3.3 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αντικειµενικών δοκιµών της εκτίµησης 
αυτής για κάθε µια από τις βάσεις των δεδοµένων. Στην παράγραφο 4.4 
περιέχονται οι 4 µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της 
ενέργειας του χαµένου µέρους του φάσµατος, εκ’  των οποίων οι δύο τελευταίες 
είναι πρωτότυπες. Τα αποτελέσµατα των αντικειµενικών τους δοκιµών 
παρουσιάζονται στην υποπαράγραφο 4.4.4. Η παράγραφος 4.5 παρουσιάζει τα 
αποτελέσµατα των αντικειµενικών δοκιµών για διάφορους συνδυασµούς των 
ανωτέρω µεθόδων εκτίµησης περιβάλλουσας και ενέργειας του χαµένου µέρους 
του φάσµατος. 
 

4.1. Βάσεις ∆εδοµένων Οµιλίας 
 
 Οι στατιστικές µέθοδοι του προτεινόµενου συστήµατος επέκτασης 
φάσµατος εκπαιδεύτηκαν µε δείγµατα προερχόµενα από δύο βάσεις δεδοµένων 
οµιλίας. Η µια περιείχε µια ώρα οµιλίας, ενός µονάχα οµιλητή, ελληνόφωνου 
σε ελληνικό κείµενο, ενώ η άλλη περιείχε δείγµατα από πολλούς οµιλητές, 
άνδρες και γυναίκες, µε διάφορα γλωσσικά ιδιώµατα της αγγλικής. Και από τις 
δύο βάσεις εξήχθησαν πλαίσια οµιλίας µεγέθους 30 ms, µε βήµα 10 ms, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.3. 
 Η βάση δεδοµένων πολλών χρηστών είναι η LDC (Linguistic Data 
Consortium) TIMIT Acoustic-Phonetic Continuous Speech Corpus, η οποία 
περιέχει ηχογραφήσεις δειγµατοληψίας 16 KHz, από 628 οµιλητές 8 κυρίων 
διαλέκτων της Αµερικάνικης αγγλικής, καθένας από τους οποίους διαβάζει 10 
φωνητικά πλούσιες προτάσεις. Η πλειοψηφία των οµιλητών είναι άνδρες (70%) 
και οι υπόλοιποι γυναίκες (30%), όλοι ενήλικες. Η διάρκεια της βάσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη (περίπου 250 λεπτά � 4.1 ώρες). Το µεγαλύτερο µέρος της 
βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε για εκπαίδευση των στατιστικών µεθόδων, 
αφήνοντας 2.5 περίπου λεπτά οµιλίας που περιέχουν 5 οµιλητές, 2 άνδρες και 
3 γυναίκες να λένε 10 προτάσεις ο καθένας/καθεµία, για τις δοκιµές. Έτσι 
συγκεντρώθηκε ένας µεγάλος αριθµός περίπου 1.500.000 δειγµάτων για 
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εκπαίδευση. Αυτό το µεγάλο ποσό δεδοµένων το οποίο απαιτεί περίπου 120 
MB µονάχα για να αποθηκευτούν στην  µνήµη τα LSFs του 0-4 KHz και του  
4-8 KHz  φάσµατος είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτά που έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως τα τώρα στην βιβλιογραφία και απαίτησε βελτιστοποιηµένες 
εκδόσεις των προγραµµάτων εκπαίδευσης των στατιστικών µεθόδων, οι οποίες 
περιέχονται στις παραγράφους 7.2 και 7.3 του παραρτήµατος.          
 Η βάση δεδοµένων µιας φωνής φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµη για την 
κατανόηση της στατιστικής φύσης και συµπεριφοράς των παραµέτρων που 
χρησιµοποιούν οι εκτιµήτριες, ενώ η βάση δεδοµένων µε τους πολλούς 
οµιλητές µας παρέχει το πρόβληµα στις πλήρεις διαστάσεις του, ακριβώς όπως 
θα το αντιµετωπίσει ένα τέτοιο σύστηµα όταν εφαρµοστεί. 
 

4.2. Αντικειµενικά Κριτήρια Σφάλµατος 
 
 Η αποτίµηση της ποιότητας της ανακατασκευής του χαµένου σήµατος 
µε αντικειµενικά κριτήρια, απαιτεί την ύπαρξη ενός κριτηρίου απόστασης 
ανάµεσα στο αυθεντικό σήµα των 0-8 KHz και εκείνο όπου τα 4-8 KHz έχουν 
ανακατασκευαστεί µέσω του µοντέλου που ήδη περιγράψαµε. Τα συνηθισµένα 
κριτήρια τύπου µέσου τετραγωνικού σφάλµατος δεν παρέχουν ιδιαίτερη 
πληροφορία για την ποιότητα της εκτίµησης, τουλάχιστον όπως την 
αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος, παρά µόνο όταν το ανακατασκευασµένο σήµα 
προσεγγίζει αριθµητικά το αυθεντικό. Τα κριτήρια φασµατικής απόστασης 
προσεγγίζουν πολύ καλύτερα την αντίληψη που ο άνθρωπος έχει για την 
ποιότητα. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια βασισµένα σε διαφορετικές 
αναπαραστάσεις του φάσµατος και διαφορετικά µέτρα απόστασης. Βασισµένοι 
στo [SS01] επιλέξαµε την απόσταση Kullback-Leibler ανάµεσα σε φάσµατα 
ισχύος (power spectra) η οποία φαίνεται να προσεγγίζει περισσότερο τα 
αποτελέσµατα υποκειµενικών δοκιµών.  

Η απόσταση Kullback-Leibler ανάµεσα σε φάσµατα ισχύος ορίζεται ως: 
 

� �
( )( ) ( ) og ,
( )KL

PD P Q l d
Q
�

� �

�

� �
� � � �

� �
� �  

 
όπου P(ω), Q(ω) είναι τα δύο κανονικοποιηµένα φάσµατα ισχύος που 
παράγονται από FFT, και ανήκουν στο φάσµα αναφοράς και το 
ανακατασκευασµένο φάσµα αντίστοιχα. 
 Στα αποτελέσµατα που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, 
δίπλα στην απόσταση Kullback-Leibler θα αναγράφεται και ένα ποσοστό. Αυτό 
το ποσοστό είναι η επί της εκατό διαφορά της τιµής της απόστασης αυτής από 
την τιµή της απόστασης KL που λήφθηκε όταν το χαµένο φάσµα 
ανακατασκευάστηκε µε τα LSFs των 4-8 KHz είναι τα αυθεντικά. ∆ηλαδή 
πρόκειται για την ποσότητα: 
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όπου S είναι το αυθεντικό φάσµα,  το φάσµα που ανακατασκευάστηκε µε τα 
αυθεντικά LSFs, την καλύτερη των LSFs που θα µπορούσαµε να έχουµε, και 

το φάσµα που ανακατασκευάστηκε µε τα LSFs που προήλθαν από την 
εκτίµηση.  

�S

��S

 Αναγράφουµε αυτό το ποσοστό, επειδή ο ορθότερος τρόπος να 
αξιολογήσουµε µια εκτιµήτρια είναι να συγκρίνουµε το αποτέλεσµα της µε το 
καλύτερο που µπορεί να πετύχει και όχι µε κάτι που είναι πέραν των 
δυνατοτήτων του ίδιου του µοντέλου στο συγκεκριµένο –εκάστοτε- σήµα.    
 Γνωρίζοντας ότι µε το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε έχουµε καλής 
ποιότητας αποτελέσµατα µε αντιληπτικά κριτήρια, ένα τέτοιο ποσοστό µας 
δείχνει χονδρικά και ένα µέτρο του πόσο καλά προσεγγίζουµε ένα ποιοτικό 
αποτέλεσµα.  
 

4.3 Εκτίµηση Περιβάλλουσας Χαµένου φάσµατος 
 
 Η περιβάλλουσα του χαµένου 4-8 KHz φάσµατος εκτιµήθηκε µε δύο 
τρόπους ενώ προτείνεται και ένας καινούριος που βασίζεται στον διαχωρισµό 
των δειγµάτων µε βάση την τονικότητα. Όλες οι µέθοδοι λαµβάνουν ως είσοδο 
τα 10 LSFs της περιβάλλουσας φάσµατος των 0-4 KHz και έδιναν ως έξοδο 10 
LSFs της περιβάλλουσας φάσµατος των 4-8 KHz. 
 
 4.3.1. Έκτίµηση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού 
 
 Αυτή η µέθοδος βασίστηκε στην ύπαρξη δύο ισοµεγεθών codebook, ένα 
για τα 10 LSFs του µεταδιδόµενου φάσµατος, και ένα για τα 10 LSFs του 
χαµένου. Για κάθε πλαίσιο οµιλίας βρίσκεται ο αντιπρόσωπος των LSFs των 0-4 
KHz στο αντίστοιχο codebook. Ο αντιπρόσωπος της ίδιας θέσης στο codebook 
των 4-8 KHz είναι η εκτίµηση που δίνεται στην έξοδο του υποσυστήµατος  
εκτίµησης. 
 Η κατασκευή των codebook έγινε µε NLIVQ (Non Linear Interpolative 
VQ). Κατ’ αυτό τον τρόπο, πρώτα γίνεται ο κβαντισµός των LSFs του 
µεταδιδόµενου φάσµατος, και κατασκευάζεται το αντίστοιχο codebοok. Μετά, 
εντός κάθε κλάσης του codebook αυτού, βρίσκεται ο µέσος των LSFs των 4-8 
KHz που ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο µε εκείνα των 0-4 KHz. Η ποιότητα της 
εκτίµησης που γίνεται µε αυτά τα δύο codebook εξαρτάται από την ποιότητα 
του κβαντισµού των LSFs των 0-4 KHz. Αυτός ο απλός τρόπος κατασκευής των 
codebook έχει σχετικά καλές επιδόσεις, και ξεπερνά σε επιδόσεις άλλες σχετικά 
απλές µεθόδους που προσπαθούν να κατασκευάσουν ταυτόχρονα τα δύο αυτά 
codebook [Epp00]. Πιο περίπλοκες µέθοδοι ταυτόχρονης κατασκευής 

21 



[MRRC96] των codebook δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ως τα τώρα για τους 
σκοπούς µας, και θα ήταν ενδιαφέρων να δούµε τις επιδόσεις τους. Μια 
εκτενέστερη περιγραφή του NLIVQ δεν είναι επί του παρόντος, περιέχεται δε 
στο παράρτηµα 7.6.       
  Το codebook των LSFs των 0-4 KHz το κατασκευάσαµε µε έναν split-
LBG αλγόριθµο [DPH99], εξαιρετικά δηµοφιλή στην ερευνητική κοινότητα 
επεξεργασίας οµιλίας, και σχετικά αξιόπιστο στο να δίνει καλά αλλά όχι και 
βέλτιστα αποτελέσµατα. 
 
 4.3.2. Συνάρτηση Μετατροπής GMM 
 

Η συνάρτηση µετατροπής GMM που προτάθηκε στο [Sty98] βασίζεται 
στις εξής υπόθεσεις: 

- ότι τα LSFs των 0-4 KHz και των 4-8 KHz ακολουθούν διαφορετικές 
κατανοµές GMM (Gaussian Mixture Model) µε ίδιο αριθµό κλάσεων.  

- Κάθε Gaussian του GMM των LSFs των 0-4 KHz αντιστοιχίζεται (έχει 
σχέση µε πιθανότητα 1) σε µια µονάχα Gaussian των LSFs των 4-8 
KHz, εποµένως και οι δύο έχουν το ίδιο βάρος στο GMM. 

Υπό αυτές τις υποθέσεις, η συνάρτηση µετατροπής GMM εκτιµά τα LSFs των 4-
8 KHz -έστω Υ- από τα LSFs των 0-4 KHz -έστω Χ- ως την Ε[Υ|Χ], όπως 
αποδεικνύεται στο παράρτηµα 7.7 σε µια -µάλλον- πρωτότυπη απόδειξη αυτού. 
Η συνάρτηση µετατροπής GMM είναι: 
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  ,όπου M είναι ο αριθµός των Gaussians στο GMM, N ο αριθµός των 
δειγµάτων, ωi  η i-οστή Gaussian, νi  η µέση τιµή της i-οστής Gaussian του 
GMM των Y, µi και  Σi η µέση τιµή και ο πίνακας συµµεταβλητότητας της i-
οστής Gaussian του GMM των X. Ο πίνακας Γi  είναι ο πίνακας 
συµµεταβλητότητας  ΣΥΧ(i) ανάµεσα στις i-οστές Gaussians των Y και X 
αντίστοιχα. Η δεσµευµένη πιθανότητα είναι: 
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Οι N εξισώσεις της (1.1) µπορούν να πακεταριστούν σε ένα επιλυσιµο γραµµικό 
σύστηµα ελαχίστων τετραγώνων, η λύση του οποίο δίδει τους άγνωστους νi και 
ΣΥΧ(i). Η κατασκευή του γραµµικού αυτού συστήµατος περιέχεται στο 
παράρτηµα 7.8.  
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Οι εξαιρετικές απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και µνήµη που έχει η 
κατασκευή του γραµµικού συστήµατος έδωσαν αφορµή για την υλοποίηση ενός 
αλγόριθµου που έχει χαµηλές απαιτήσεις µνήµης, αρκετά καλή ταχύτητα, και 
την επιπλέον δυνατότητα να επιτρέπει διαµοιρασµό των χρονοβόρων 
υπολογισµών σε πολλούς υπολογιστές. Ο αλγόριθµος αυτός περιγράφεται στο 
παράρτηµα 7.3.  

Η εκτίµηση του GMM των LSFs των 0-4 KHz που θεωρείται δεδοµένο 
στους τύπους (1.1), (1.2), έγινε µε τον γνωστό EM (Expectation Maximization) 
αλγόριθµο ο οποίος περιγράφεται στο παράρτηµα 7.1. Μια ιδιαίτερα χαµηλών 
απαιτήσεων υλοποίηση του, απαραίτητη για τον χειρισµό µεγάλου αριθµού 
δειγµάτων, περιγράφεται στο παράρτηµα 7.2. 

Η αρχικοποίηση του EM έγινε µε τον slip-LBG αλγόριθµο που 
χρησιµοποιήσαµε για τον ∆ιανυσµατικό Κβαντισµό στην παράγραφο 4.3.1. Το 
γραµµικό σύστηµα δε, επιλύθηκε µε τις ρουτίνες του MATLAB ®. 

 
4.3.3. Σύστηµα Πολλαπλών Εκτιµητριών µε επιλογή µέσω της 

τονικότητας. 
 
Σε αυτή την παράγραφο προτείνεται µια νέα µέθοδος που χρησιµοποιεί 

αντί για µια, ένα σύνολο από εκτιµήτριες. Σε κάθε πλαίσιο, η εκτίµηση γίνεται 
από µια µονάχα εκτιµήτρια, µε βάση την τονικότητα της οµιλίας στο πλαίσιο 
αυτό. Η κυρίαρχη υπόθεση στην πρόταση αυτή είναι ότι η στατιστική 
συµπεριφορά της περιβάλλουσας του φάσµατος στα 0-8 KHz γενικά 
µεταβάλλεται κατά την τονικότητα. ∆ηλαδή ότι τα GMMs που παρατηρήσαµε 
στις περιβάλλουσες είναι οριακές (marginal) σ.π.π., µε κρυµµένη παράµετρο 
την τονικότητα.  

Συνάρτηση Μετατροπής ή
NLIVQ εκτιµήτρια

Συνάρτηση Μετατροπής ή
NLIVQ εκτιµήτρια

Συνάρτηση Μετατροπής ή
NLIVQ εκτιµήτρια

Σύνολο Εκτιµητριών

X

εξαγωγή Τονικότητας

επιλογή
µε βάση
την

τονικότητα

Y

Σύστηµα Πολλαπλών Εκτιµητριών

1

2

N

x(n)

 
Σχήµα 4.1: Σύστηµα Πολλαπλών Εκτιµητριών µε επιλογή µέσω της τονικότητας   
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Επειδή η τονικότητα (pitch) αφορά µονάχα τα έµφωνα µέρη της οµιλίας 
και εµείς θεωρούµε ότι το σύνολο της οµιλίας εξαρτάται από την τονικότητα, 
στα άφωνα µέρη, απλά επαναλαµβάνουµε την ενδιάµεση τιµή (median) της 
τονικότητας των 5 τελευταίων πλαισίων.   

Κάθε εκτιµήτρια στο σύνολο των εκτιµητριών µπορεί να είναι βασισµένη 
σε ∆ιανυσµατικό Κβαντισµό είτε στην συνάρτηση µετατροπής GMM. Όταν η 
τονικότητα του πλαισίου ανήκει σε κάποιο από τα προκαθορισµένα 
διαστήµατα, επιλέγεται η αντίστοιχη εκτιµήτρια.  

∆οκιµάσαµε συστήµατα µε 2 και µε 8 εκτιµήτριες. Τα διαστήµατα της 
τονικότητας που καθορίζουν την εκτιµήτρια που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε 
πλαίσιο υπολογίστηκαν έναν απλό Lloyd-Max κβαντιστή και βρέθηκαν να είναι: 
 

∆ιαστήµατα Τονικότητας για την Επιλογή της Εκτιµήτριας 
2 διαστήµατα 50 - 162 162 - 350 
8 διαστήµατα 50 - 

98 
98 -
110 

110 -
122 

122 
-138 

138 -
167 

167 -
197 

197 -
229 

229 -
350 

Πίνακας 4.1: Τα διαστήµατα της τονικότητας που χρησιµοποιήθηκαν για το σύστηµα 
πολλαπλών εκτιµητριών. 

 
  Ειδικότερα για την εκπαίδευση των 8 εκτιµητριών, επειδή τα διαστήµατα είναι 
πολύ στενά, τα δείγµατα λήφθηκαν από ελαφρά µεγαλύτερες περιοχές (�5 Hz). 
Για παράδειγµα τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν για εκπαίδευση στην 
περιοχή 138-167 λήφθηκαν από την περιοχή 133-172 Hz. 
 
 

4.3.4. Αποτελέσµατα 
 
 Οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν δοκιµάστηκαν µε δείγµατα 
διαφορετικά από εκείνα µε τα οποία έγινε η εκπαίδευση, και αξιολογήθηκαν µε 
την απόσταση  Kullback-Leibler ανάµεσα σε φάσµατα ισχύος. Στα πειράµατα 
που παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο η ενέργεια του χαµένου φάσµατος 
είναι η αυθεντική. 
 Όταν εκπαιδεύσαµε το σύστηµα µε δείγµατα από την βάση δεδοµένων 
ενός οµιλητή, και το δοκιµάσαµε σε δείγµα του ίδιου οµιλητή, λάβαµε τα 
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2. Όταν το σύστηµα 
εκπαιδεύτηκε µε δείγµατα από πολλούς οµιλητές (βάση δεδοµένων TIMIT), και 
δοκιµάστηκε στον ίδιο οµιλητή µε πριν, λήφθηκαν τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. Ο πίνακας 4.4 περιέχει τα αποτελέσµατα που 
λήφθηκαν όταν το σύστηµα εκπαιδεύτηκε µε πολλούς οµιλητές (βάση TIMIT) 
και δοκιµάστηκε επίσης σε πολλούς οµιλητές. 
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Εκπαίδευση και ∆οκιµή µε δείγµατα ενός οµιλητή. 
Μέθοδος εκτίµησης LSFs 4-8 KHz   Μέση απόσταση Kullback-Leibler 
Απευθείας από το µοντέλο 0.039537 (0%) 
NLIVQ µεγέθους 128  0.047609 (20.41%) 
NLIVQ µεγέθους 1024 0.047549 (20.26%) 
Συναρτ. Μετατρ. µε 128 Gaussians 0.046666 (18.03%) 
Πίνακας 4.2: Αποτελέσµατα εκπαίδευσης µε έναν οµιλητή και για έναν οµιλητή. 

 
Εκπαίδευση µε πολλές φωνές και ∆όκιµη µε δείγµατα ενός οµιλητή. 

Μέθοδος εκτίµησης LSFs 4-8 KHz   Μέση απόσταση Kullback-Leibler 
Απευθείας από το µοντέλο 0.039537 (0%) 
NLIVQ µεγέθους 128 0.050030 (26.5%) 
NLIVQ µεγέθους 256 0.049940 (26.3%) 
NLIVQ µεγέθους 512 0.049896 (26.2%) 
NLIVQ µεγέθους 1024 0.049864 (26.1%) 
NLIVQ µεγέθους 2048 0.049362 (24.9%) 
NLIVQ µεγέθους 4096 0.049728 (25.6%) 
Συναρτ. Μετατρ. µε 128 Gaussians 0.049099 (24.18%) 
2 x (NLIVQ µεγέθους 128) 0.048920 (23.73%) 
8 x (NLIVQ µεγέθους 128) 0.049362 (24.85%) 
2 x (Συναρτ. Μετατρ. 128 Gaussians) 0.049007 (23.95%) 
8 x (Συναρτ. Μετατρ. 128 Gaussians) 0.049057 (24.08%) 
Πίνακας 4.3: Αποτελέσµατα εκπαίδευσης µε πολλαπλές εκτιµήτριες και δοκιµή στον έναν 

οµιλητή της 1ης βάσης δεδοµένων. 

 

Εκπαίδευση και ∆οκιµή µε πολλές φωνές 
Μέθοδος εκτίµησης LSFs 4-8 KHz   Μέση απόσταση Kullback-Leibler 
Απευθείας από το µοντέλο 0.136069 (0%) 
NLIVQ µεγέθους 128 0.200865 (47.6%) 
NLIVQ µεγέθους 256 0.198815 (46.1%) 
NLIVQ µεγέθους 512 0.198623 (45.9%) 
NLIVQ µεγέθους 1024 0.195572 (43.7%) 
NLIVQ µεγέθους 2048 0.194866 (43.2%) 
NLIVQ µεγέθους 4096 0.193106 (41.9%) 
Συναρτ. Μετατρ. µε 128 Gaussians 0.191257 (40.55%) 
2 x (NLIVQ µεγέθους 128) 0.196069 (44.74%) 
8 x (NLIVQ µεγέθους 128) 0.198623 (45.97%) 
2 x (Συναρτ. Μετατρ. 128 Gaussians) 0.186882 (37.34%) 
8 x (Συναρτ. Μετατρ. 128 Gaussians) 0.188101 (38.24%) 
Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα δοκιµής σε δείγµατα πολλών οµιλητών, µε σύστηµα εκπαιδευµένο 

µε δείγµατα πολλών οµιλητών. 
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Ας παρατηρήσουµε τα εξής: 
- η Συνάρτηση Μετατροπής GMM αποδίδει καλύτερα από εκτιµήτριες 

NLIVQ αρκετά µεγαλύτερου αριθµού κλάσεων. Με 128 Gaussians 
ξεπερνά τις επιδόσεις NLIVQ µε 4096 κλάσεις, σε όλες τις 
περιπτώσεις εκτός από όταν το σύστηµα έχει εκπαιδευτεί µε πολλές 
φωνές και δοκιµαστεί σε µια. 

- Σε αυτή την περίπτωση όµως συµβαίνουν και άλλα «παράδοξα». Η KL 
απόσταση στο NLIVQ αντί να µειωθεί όταν ο αριθµός κλάσεων 
αυξηθεί από 2048 σε 4096, όπως θα αναµέναµε, αυξάνεται. 
Παρόµοια συµπεριφορά που έχει παρατηρηθεί και στο [Epp00], 
µπορεί να εξηγηθεί ως το αποτέλεσµα του συνδυασµού της χρήσης 
δειγµάτων χαµηλής πιθανότητας (υπό την σ.π.π. της TIMIT) στην 
δοκιµή, και υποβέλτιστου VQ των παραµέτρων εισόδου. Όταν οι 
χρήστες του σετ δοκιµής είναι περισσότεροι, τα αποτελέσµατα είναι 
τα αναµενόµενα.   

- Η εκτίµηση µέσω πολλαπλών εκτιµητριών είναι καλύτερη από την 
εκτίµηση µε µια εκτιµήτρια, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση 
µας ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση ανάµεσα στην τονικότητα και την 
στατιστική φύση της περιβάλλουσας του φάσµατος γενικότερα. Η 
βελτίωση που επιτυγχάνεται είναι µεγαλύτερη της βελτίωσης που 
επιτυγχάνεται όταν αυξηθεί ο αριθµός των κλάσεων στο NLIVQ από 
128 σε 512. 

- Η εκτίµηση µε 2 εκτιµήτριες είναι καλύτερη από την εκτίµηση µε 8 
εκτιµήτριες. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα εάν παρατηρήσουµε 
την κατανοµή της τονικότητας στην βάση δεδοµένων ΤΙΜΙΤ στο 
σχήµα 4.2. Εµφανίζονται δύο λοβοί, καθένας από τους οποίους  
περιέχεται σε ένα διάστηµα τονικότητας, όταν τα διαστήµατα 
τονικότητας οριστούν να είναι 2. Ο λόγος της µάζας πιθανότητας του 
ενός λοβού προς τον άλλον είναι 2.27, κατά προσέγγιση ίσος µε τον 
λόγο 7.3 = 2.33, την αναλογία ανδρών/γυναικών στην βάση 
δεδοµένων. ∆εδοµένου, ότι γενικά, αλλά και στην βάση δεδοµένων οι 
άνδρες έχουν χαµηλότερης τονικότητας οµιλία από τις γυναίκες, η 
εκτιµήτρια µε τις 2 περιοχές τονικότητας µάλλον διαχώρισε άνδρες 
από γυναίκες στο δείγµα µας, και γι’ αυτό και πέτυχε καλύτερα 
αποτελέσµατα. Όταν όµως χρησιµοποιηθούν 8 περιοχές, και ο 
ουσιαστικός διαχωρισµός είναι ανάµεσα σε «άνδρες»  και «γυναίκες», 
τότε αυτός ο διαχωρισµός διατηρείται αλλά τα δείγµατα 
κατακερµατίζονται σε διάφορες αµιγώς «ανδρικές» και «γυναικείες» 
περιοχές µε αποτέλεσµα να χάνουµε σε επιδόσεις. Υπό αυτό το 
πρίσµα, η κρυµµένη µεταβλητή δεν είναι η τονικότητα, αλλά µια 
αόριστη µεταβλητή «οµιλητή» που σχετίζεται µε τον κάθε οµιλητή. Ο 
διαχωρισµός µε βάση τις τονικότητες τότε είναι ένας πρώτος 
διαχωρισµός ανάµεσα στους οµιλητές.   
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Σχήµα 4.2: Η κατανοµή της τονικότητας στην βάση δεδοµένων TIMIT.  

 
Όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσµάτων, θα παρατηρήσουµε τα εξής: 

- σφάλµατα στην εκτίµηση της περιβάλλουσας συντελούσαν στο να 
υπάρχει ενεργειακή παρουσία σε αρκετά υψηλές συχνότητες (γύρω 
στα 6.5-8 KHz) στα έµφωνα µέρη. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον 
άνθρωπο ως θόρυβος. 

- Κατά κανόνα δεν υπήρχαν ασυνέχειες στην εξέλιξη της 
περιβάλλουσας στο φάσµα. Ακόµη και όταν υπάρχουν όµως, είναι 
δυνατόν να εξοµαλυνθούν εύκολα µε απλή εξοµάλυνση των τροχιών 
των LSFs στον χρόνο, εκµεταλλευόµενοι την καλή αυτή ιδιότητα των 
LSFs. 

- Τα σφάλµατα της εκτίµησης δεν  γίνονται αντιληπτά στα άφωνα µέρη 
της οµιλίας ή είναι µικρά. 

- Τα σφάλµατα της εκτίµησης µπορούν να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά µε την περαιτέρω επεξεργασία µε µεταβλητό 
deemphasis, το οποίο ουσιαστικά διορθώνει το φάσµα στις υψηλές 
συχνότητες. Το µεταβλητό deemphasis περιγράφεται λεπτοµερώς στο 
κεφάλαιο 3. 

- Η τελευταία παρατήρηση µας υποδεικνύει ότι µια καλή υλοποίηση 
µιας τέτοιας µεθόδου στα περιορισµένων υπολογιστικών πόρων και 
πόρων µνήµης τερµατικά µπορεί να ισορροπήσει ανάµεσα στην ισχύ 
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της εκτιµήτριας και την διορθωτική περαιτέρω επεξεργασία της 
οµιλίας. 

 
 

4.4 Εκτίµηση Ενέργειας Χαµένου φάσµατος 
 

 Η ενέργεια του χαµένου φάσµατος εκτιµήθηκε µε δύο τρόπους, ενώ 
προτείνονται και δύο καινούριοι. Στις παραγράφους που ακολουθούν αντί να 
εκτιµάται η ενέργεια απ’ ευθείας, εκτιµάται ο λόγος της ενέργειας του 0-4 KHz 
σήµατος προς την ενέργεια του 4-8 KHz σήµατος. Αυτό ουσιαστικά ισοδυναµεί 
µε την διαφορά σε decibel ανάµεσα στις δύο ενέργειες. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
αντιµετωπίζονται οι µεταβολές στην ενέργεια του σήµατος που προέρχονται από 
την ηχογράφηση.  
 Καθώς η AR περιβάλλουσα είναι κανονικοποιηµένη, δηλαδή έχει τον 
πρώτο σταθερό όρο του AR πολυώνυµου ίσο µε την µονάδα:  
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Η LSF παραµετροποίηση δεν περιέχει αυτή την πληροφορία, εποµένως η 
ενέργεια πρέπει να εκτιµηθεί ξεχωριστά. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτο:  

- µε στατιστική εκτίµηση του λόγου ενεργειών από τα 10 LSFs των 0-4 
KHz 

- µε υπολογισµό του λόγου ενεργειών µε βάση υποθέσεις συνέχειας ανάµεσα 
στις περιβάλλουσες των 0-4 KHz και 4-8 KHz. Η περιβάλλουσα των 4-8 KHz 
αποτελεί εκτίµηση ή είναι η αυθεντική.  

 
 

4.4.1. Εκτίµηση µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού 
 
 Η ενέργεια εδώ εκτιµάται µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού, µε την ίδια 
µέθοδο (NLIVQ) που χρησιµοποιήσαµε στην παράγραφο 4.3.1 για να 
εκτιµήσουµε την περιβάλλουσα του χαµένου φάσµατος από την περιβάλλουσα 
του µεταδιδόµενου. Κατά αναλογία, τα διανύσµατα της περιβάλλουσας των 0-4 
KHz χωρίστηκαν σε κλάσεις, και σχηµάτισαν το codebook αυτής της 
περιβάλλουσας. Εντός κάθε κλάσης, υπολογίστηκε ο µέσος όρος των λόγων 
ενεργειών που αντιστοιχούσαν στα διανύσµατα της κλάσης, και το σύνολο των 
µέσων όρων σχηµάτισε το codebook του λόγου ενεργειών. Η διαδικασία αυτή 
φαίνεται παραστατικά στο σχήµα 4.3. Ας παρατηρήσουµε ότι οι κλάσεις των Χ 
(περιβάλλουσες φάσµατος 0-4 KHz) είναι περιοχές Voronoi, βασική υπόθεση 
του NLIVQ (παραρτήµατα 7.5, 7.6).  
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Σχήµα 4.3: Αναπαράσταση του NLIVQ για την εκτίµηση του λόγου ενεργειών. Εδώ, Χ είναι το 

διάνυσµα της περιβάλλουσας των 0-4 KHz, Ci η κλάση που αντιπροσωπεύει το Xi, e(X) ο λόγος 

ενεργειών του Χ και ei ο λόγος ενεργειών που αντιστοιχεί στην i-οστή κλάση.  

 
 4.4.2. Μέθοδοι µε υπόθεση Συνέχειας Περιβάλλουσας 
 
 Σε αυτή την παράγραφο θα περιγραφούν δύο µέθοδοι που βασίζονται 
στην υπόθεση συνέχειας περιβάλλουσας, καθώς και ένας συνδυασµός τους. Τις 
παρουσιάζουµε µαζί γιατί µοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να 
κάνουν µε την ίδια την υπόθεση της συνέχειας, και την σχέση που µπορεί να 
έχει αυτή µε τον λόγο ενεργειών.  
 Ας υποθέσουµε ότι L(z) και H(z) είναι η περιβάλλουσα των 0-4 KHz και 
4-8 KHz αντίστοιχα: 
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Οι δύο περιβάλλουσες, επειδή είναι κανονικοποιηµένες, δεν είναι συνεχείς 
µεταξύ τους, στο φάσµα που περιγράφουν. Έστω ότι επαναφέρουµε την 
συνέχεια µε ένα συντελεστή κλιµάκωσης c στην περιβάλλουσα των 4-8 KHz: 
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όπου L’ (ω), H’ (ω),  είναι οι τέλειες περιβάλλουσες φάσµατος των 0-4 KHz και 
4-8 KHz, και L(ω), H(ω), οι  AR περιβάλλουσες στην (4.1), και Lexc(ω), Hexc(ω) το 
φάσµα της διέγερσης του AR φίλτρου. Στην (4.2) Elow, Ehigh είναι οι ενέργειες 
των 0-4 KHz και των 4-8 KHz, ενώ xlow(n) ,xhigh(n), το µεταδιδόµενο και το 
χαµένο σήµα. Ας παρατηρήσουµε ότι κάνουµε δύο επιπλέον υποθέσεις για να 
εξάγουµε τον λόγο ενέργειων από την συνέχεια στις περιβάλλουσες: 

- Τα φάσµατα των διεγέρσεων Lexc(ω), Hexc(ω) θεωρούνται σταθερά, ίσα µε 
exclow, exchigh αντίστοιχα. 

- Οι σταθερές exclow, exchigh  θεωρούνται ίσες και διαγράφονται. 
Η πρώτη υπόθεση ισχύει στα άφωνα πλαίσια οµιλίας, τα οποία διεγείρονται µε 
λευκό Gaussian θόρυβο, αλλά όχι στα έµφωνα πλαίσια που η διέγερση µοιάζει 
µε µια ακολουθία αρµονικών. Η δεύτερη υπόθεση υπονοεί ότι και οι δύο 
περιβάλλουσες αναπαριστούν εξίσου καλά το φάσµα, κάτι που η AR 
περιβάλλουσα που έχει υπολογιστεί µε LP δεν µπορεί να εγγυηθεί. Οι ασθενείς 
αυτές υποθέσεις, µειώνουν την ποιότητα της εκτίµησης. 
 

α. Συνέχεια σε Κοινό Σηµείο. 
 

 Θεωρώντας ότι οι περιβάλλουσες τέµνονται σε ένα σηµείο µπορoύµε 
εύκολα να υπολογίσουµε τον συντελεστή c [Epp00]. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, οι περιβάλλουσες τέµνονται µονάχα στα 4000 Hz, δηλαδή στα   
ω = π για την περιβάλλουσα των 0-4 KHz και στα ω=0 για την περιβάλλουσα 
των 4-8 KHz. Εποµένως: 
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Είναι µια ιδιαίτερα υπολογιστικά φτηνή µέθοδος. Η αναπαράσταση της 
φαίνεται στο σχήµα 4.4. 
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Σχήµα 4.4: Αναπαράσταση της επίτευξης συνέχειας στις περιβάλλουσες µε βάση την υπόθεση ότι 

έχουν κοινό σηµείο τα 4000 Hz.  
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Ένα εγγενές µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι είναι ευαίσθητη στο 

φιλτράρισµα που περιόρισε το φάσµα στα 4 KHz.   
 

β. Συνέχεια µέσω Περιβάλλουσας Ραφής. 
 
Αυτή η καινούρια µέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµη µια 
περιβάλλουσα της περιοχής 3 KHz µε 5 KHz. Αυτή η περιβάλλουσα εκτιµάται 
µε µια από τις εκτιµήτριες που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3. Η 
εκτίµηση του λόγου ενεργειών γίνεται µε υπολογισµό της µέσης απόστασης σε 
dB ανάµεσα στην περιβάλλουσα των 0-4 KHz και των 3-5 KHz και της µέση 
απόστασης σε dB ανάµεσα στην περιβάλλουσα των 4-8 KHz και των 3-5 KHz, 
στο κοινό τους φάσµα. Έστω P(ω) η περιβάλλουσα των 3-5 KHz. Τότε: 
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Σε decibel το c γίνεται d ≡ 20*log10(c)  = 20*log10(chigh) – 20*log10(clow) ≡      
dΗ – dL. Όπου τα dH , dL είναι οι µέσες αποστάσεις ανάµεσα στις log 
περιβάλλουσες: 
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Μια αναπαράσταση της µεθόδου φαίνεται στο σχήµα 4.5, όπου απεικονίζεται 
και το σύστηµα αναφοράς. 
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Σχήµα 4.5: Αναπαράσταση µεθόδου Περιβάλλουσας Ραφής. 
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Ας παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη να εκτιµηθεί η  
περιβάλλουσα των 3-4 KHz παρά µόνο µια τιµή, η µεταβολή σε dB που έχουµε 
ανάµεσα στα 3-4 KHz και τα 4-5 KHz. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχουµε µια 
εκτίµηση του τι γίνεται στο σηµείο «ραφής» των 4000 Hz. Εποµένως η µέθοδος 
που προτείνουµε είναι ουσιαστικά µια παραλλαγή της εκτίµησης λόγου 
ενεργειών µε στατιστικό τρόπο, µόνο που αντί να εκτιµά τον λόγο ενεργειών 
ανάµεσα στα 0-4 KHz και τα 4-8 KHz, εκτιµά µια έκφραση του λόγου 
ενεργειών ανάµεσα στα 3-4 KHz και 4-5 KHz. 
 

γ. Συνδυασµός εκτίµησης µέσω ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού  
και Περιβάλλουσας Ραφής. 

 
 Αυτή η µέθοδος αποτελεί συνδυασµό των µεθόδων εκτίµησης µέσω 
∆ιανυσµατικού Κβαντισµού και  Περιβάλλουσας Ραφής. Ο λόγος ενεργειών σε 
αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 
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4.4.3. Αποτελέσµατα 
 
 Οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν αξιολογήθηκαν µε αντικειµενικό 
κριτήριο την απόσταση Kullback-Leibler ανάµεσα σε φάσµατα ισχύος 
(παράγραφος 4.2).  

Τα αποτελέσµατα όταν εκπαιδεύσαµε το σύστηµα µε την βάση 
δεδοµένων µιας φωνής και το δοκιµάσαµε στην ίδια φωνή παρουσιάζονται στον 
πίνακα 4.5. Τα αποτελέσµατα όταν εκπαιδεύσαµε το σύστηµα µε την βάση 
δεδοµένων πολλών φωνών και το δοκιµάσαµε σε διαφορετικά δείγµατα της ίδιας 
φωνή µε πριν, παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. Τέλος, τα αποτελέσµατα όταν 
εκπαιδεύσαµε το σύστηµα µε την βάση δεδοµένων πολλών φωνών και το 
δοκιµάσαµε σε ξένο δείγµα πολλών φωνών παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7.   

Την µέθοδο Περιβάλλουσας Ραφής δεν την εξετάσαµε για σύστηµα 
εκπαιδευµένο µε πολλούς οµιλητές γιατί έγινε σαφές από παρατηρήσεις στα 
δείγµατα µας ότι απαιτεί καλύτερη εκτίµηση των περιβαλλουσών από αυτή που 
επιτυγχάνουµε µε τις παρούσες εκτιµήτριες. Εποµένως αυτή η προτεινόµενη 
µέθοδος θα µπορέσει να δώσει αξιόπιστη λύση στο πρόβληµα της εκτίµησης 
του λόγου ενεργειών µονάχα όταν βρεθεί µια επαρκώς καλή µέθοδος εκτίµησης 
της περιβάλλουσας των 4-8 KHz. 

Στην περίπτωση που το σύστηµα εκπαιδεύτηκε µε µια φωνή και 
δοκιµάστηκε στην ίδια, η αναπαραγόµενη οµιλία µε εκτίµηση λόγου ενεργειών 
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µέσω  NLIVQ µεγέθους 128 και Συνδυασµού Περιβάλλουσας Ραφής και NLIVQ  
ήταν σχεδόν η ίδια µε αυτή που παράχθηκε µε τον αυθεντικό λόγο ενεργειών.  

Η µέθοδος που υποθέτει συνέχεια περιβαλλουσών σε κοινών σηµείο, 
έδωσε οµιλία χειρότερης ποιότητας. Στο σχήµα 4.6 φαίνεται ένα παράδειγµα 
των επιδόσεων της µεθόδου. Παρατηρούµε ότι γύρω στα 60 dB η εκτίµηση 
γίνεται πολύ κακή, και µάλιστα παρουσιάζει απότοµες µεταβολές οι οποίες 
ακούγονται σαν θόρυβος στο αυτί. Μια εξοµάλυνση εξαφανίζει το µεγαλύτερο 
µέρος του θορύβου αυτού, αλλά αν είναι ισχυρή ενδεχοµένως να µειώσει 
αισθητά  την ενέργεια σε σύντοµες περιοχές άφωνης οµιλίας, όπως 
παραδείγµατος χάρη αυτή γύρω στο 1110-οστό ή το 1300-οστό ή το 1330-οστό 
πλαίσιο, ενώ αν είναι ασθενής, µπορεί να αφήσει κάποιες απότοµες µεταβολές 
να ακουστούν άσχηµα. Επίσης, η µέθοδος αποτυγχάνει να εκτιµήσει ακριβώς 
την ενέργεια στα άφωνα µέρη της οµιλίας, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στο 
700-οστό και το 1400-οστό πλαίσιο. Αυτά τα λάθη συνήθως δεν ακούγονται 
ιδιαίτερα άσχηµα στο αυτί.  

Η γενική εντύπωση που αφήνει µια εκτίµηση µε υπόθεση συνέχειας σε 
κοινό σηµείο, αφού εξαλειφθεί µε εξοµάλυνση µεγάλο µέρος του θορύβου που 
βρίσκεται γύρω στα 50 dB είναι αυτή της αστάθειας. Αν και έχει µετρίως καλά 
αποτελέσµατα, δύναται να σφάλλει αρκετά και να µειώσει την συνολική 
εντύπωση που αφήνει το σύστηµα.   
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Σχήµα 4.6: Παράδειγµα των αποτελεσµάτων εκτίµησης του λόγου ενεργειών µε υπόθεση 

συνέχειας σε κοινό σηµείο. Με συνεχή γραµµή απεικονίζεται ο αυθεντικός λόγος ενεργειών και 

µε διακεκοµµένη η εκτίµηση.  Ο λόγος ενεργειών (energy ratio) σε dB είναι e = Elow – Ehigh. 
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Στο σχήµα 4.7 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα αποτελεσµάτων της 
µεθόδου που χρησιµοποιεί περιβάλλουσα ραφής. Μπορούµε να 
παρατηρήσουµε την ίδια µε πριν θορυβώδη συµπεριφορά στα έµφωνα µέρη την 
οποία αποδίδουµε στην φύση των µεθόδων εκτίµησης λόγου ενεργειών µε 
υποθέσεις συνέχειας στις περιβάλλουσες. Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε 
ότι η µέθοδος επιτυγχάνει πολύ καλά αποτελέσµατα στα άφωνα µέρη της 
οµιλίας, εκεί που η προηγούµενη αποτύγχανε. Και πάλι, ο θόρυβος µπορεί να 
εξοµαλυνθεί. Βασισµένοι όµως τώρα στο ότι έχουµε µια αξιόπιστη εκτίµηση των 
άφωνων µερών της οµιλίας, µπορούµε να εστιάσουµε την εξοµάλυνση µονάχα 
στα έµφωνα µέρη αφήνοντας ανέπαφα τα άφωνα µέρη της οµιλίας. Αυτό µπορεί 
να γίνει εάν για παράδειγµα εξοµαλύνουµε µονάχα όταν ο λόγος ενεργειών 
είναι αρκετά µεγάλος, πάνω από 45 dB.  
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Σχήµα 4.7: Παράδειγµα αποτελεσµάτων της µεθόδου εκτίµησης λόγου ενεργειών µε 

χρήση Περιβάλλουσας Ραφής. Με συνεχή γραµµή αποτυπώνεται ο αυθεντικός λόγος ενεργειών 

και µε διακεκοµµένη η εκτίµηση, στο ίδιο δείγµα µε εκείνο του σχήµατος 4.5. 

 
Όσον αφορά τα αριθµητικά αποτελέσµατα στους πίνακες 4.5, 4.6, 4.7 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το NLIVQ µεγέθους 128 γενικώς επιτυγχάνει 
καλά αποτελέσµατα -τα οποία ακούγονται και καλά- όταν εκπαιδευτεί για µια 
φωνή. Η µέθοδος Περιβάλλουσας Ραφής βελτιώνει σηµαντικά τις επιδόσεις της 
αντίστοιχης µεθόδου που θεωρεί συνέχεια σε κοινό σηµείο ανάµεσα στις 
περιβάλλουσες. Το NLIVQ αποτυγχάνει πλήρως στην εκτίµηση του, όταν 
εκπαιδευτεί µε πολλούς οµιλητές. Προκειµένου να καταλάβουµε την µεγάλη 
αυτή αλλαγή στην συµπεριφορά, κάναµε το εξής πείραµα: αποµονώσαµε τα 
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δείγµατα του λόγου ενεργειών που αντιστοιχούν σε κάθε κλάση του codebook 
της περιβάλλουσας των 0-4 KHz. Σε κάθε τέτοια κλάση υπολογίσαµε την µέση 
τιµή και την τυπική απόκλιση. Παρουσιάσαµε το σύνολο των τιµών αυτών, 
ταξινοµηµένο κατά την µέση τιµή. Αυτό έγινε στην βάση δεδοµένων του ενός 
οµιλητή για codebook των 128 κλάσεων και των 1024 κλάσεων, και στην βάση 
δεδοµένων πολλών χρηστών, για codebook 256 κλάσεων καθώς και για 
codebooks των 128 κλάσεων µε τονικότητες 50-162  Hz  και 162-350 Hz. Τα 
γραφήµατα παρουσιάζονται στα σχήµατα 4.9, 4.10, 4.11.  

Μπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 
- η τυπική απόκλιση του λόγου ενεργειών στην βάση δεδοµένων µιας 

φωνής είναι µικρή, κάτω των �10dB, και ιδιαίτερα στα άφωνα µέρη που 
έχουν χαµηλή µέση τιµή λόγου ενεργειών, είναι της τάξης του �5 dB. 
Αυτό κάνει δυνατή την καλή εκτίµηση µε NLIVQ. 

- Η τυπική απόκλιση του λόγου ενεργειών είναι ιδιαίτερα µεγάλη στα 
άφωνα µέρη. Αυτό κάνει αδύνατη την καλή εκτίµηση µε NLIVQ. Οι 
µεγάλες τιµές της απόκλισης είναι συγκεντρωµένες σε χαµηλές µέσες 
τιµές, εκεί που βρίσκονται περισσότερο τα άφωνα µέρη της οµιλίας. 

- Με πολλαπλές εκτιµήτριες µε επιλογή µέσω τονικότητας, η τυπική 
απόκλιση εξακολουθεί να λαµβάνει υψηλές τιµές, ελάχιστα µικρότερες  
από εκείνες που λαµβάνονται µε µοναδικό codebook. 

-  Σε διάφορα πειράµατα που κάναµε παρατηρήσαµε ότι η κατανοµή των 
τιµών εντός των κλάσεων µε την µεγάλη απόκλιση εµφανίζει δύο λοβούς 
αντί για έναν, γεγονός που δείχνει ότι οποιαδήποτε εκτιµήτρια 
βασισµένη σε µια εκτίµηση της µορφής E(Y|X) θα αποτύχει να 
εκτιµήσει τον λόγο ενεργειών. Αυτό παρατηρείται και στο [ΕΚ99], όπου 
αντιµετωπίζεται µε το να λάβουν µεγαλύτερη βαρύτητα οι µεγαλύτεροι 
λόγοι ενεργειών έναντι των µικρότερων (µειωµένη ενέργεια υψηλού 4-8 
KHz φάσµατος), εποµένως και οι αντίστοιχοι λοβοί. Αυτό όµως µειώνει 
τον 0-8 KHz χαρακτήρα του σήµατος, το πλούσιο άκουσµα του 
εκτεταµένου φάσµατος. 
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Εκπαίδευση και ∆οκιµή µε δείγµατα ενός οµιλητή. 
Λόγος Ενεργειών Μέση απόσταση Kullback-

Leibler 
Απευθείας από το µοντέλο 0.039537 (0%) 
Συνέχεια Περιβαλλουσών σε Κοινό Σηµείο 0.072316 (82.90%) 
Περιβάλλουσα Ραφής 0.050908 (28.76%) 
NLIVQ µεγέθους 128 0.047006 (18.89%) 
Συνδιασµός Περιβ. Ραφής και NLIVQ 0.049320 (24.74%) 
Πίνακας 4.5: Αποτελέσµατα αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί µε έναν 

οµιλητή και δοκιµαστεί στον ίδιο οµιλητή. 

  
Εκπαίδευση µε πολλές φωνές και ∆όκιµη µε δείγµατα ενός οµιλητή. 

Λόγος Ενεργειών KL distortion 
Απευθείας από το µοντέλο 0.039537 (0%) 
NLIVQ µεγέθους 128 1.679645  
NLIVQ µεγέθους 256 2.5836  
NLIVQ µεγέθους 512 1.794696  
NLIVQ µεγέθους 1024 1.86332  
NLIVQ µεγέθους 2048 1.758   
NLIVQ µεγέθους 4096 1.656  
Συνέχεια Περιβαλλουσών σε Κοινό Σηµείο 0.072316 (82.90%) 
Πίνακας 4.6: Αποτελέσµατα αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί µε πολλούς 

οµιλητές και δοκιµαστεί στον ένα οµιλητή της 1ης βάσης δεδοµένων. 

 

 

Εκπαίδευση µε πολλές φωνές, ∆οκιµή µε πολλές φωνές 
Energy Ratio Μέση απόσταση Kullback-

Leibler 
Απευθείας από το µοντέλο 0.136069 (0%) 
NLIVQ µεγέθους 128 1.6459  
NLIVQ µεγέθους 256 1.6372  
NLIVQ µεγέθους 512 1.032  
NLIVQ µεγέθους 1024 1.223  
NLIVQ µεγέθους 2048 1.72  
NLIVQ µεγέθους 4096 1.6705  
Συνέχεια Περιβαλλουσών σε Κοινό Σηµείο 0.160323 (17.8%) 
Πίνακας 4.7: Αποτελέσµατα αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί µε πολλούς 

οµιλητές και δοκιµαστεί σε πολλούς οµιλητές. 
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α) για 128 κλάσεις. 
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β) για 1024 κλάσεις 

Σχήµα. 4.8:  µέση τιµή και τυπική απόκλιση του λόγου ενεργειών (σε dB) εντός της κάθε κλάσης 

τηε περιβάλλουσας των 0-4 KHz, ταξινοµηµένα κατά την µέση τιµή, για (α) 128, (β) 1024 

κλάσεις. Τα δείγµατα λήφθηκαν από την βάση δεδοµένων µιας φωνής. 
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α) 128 κλάσεις δειγµάτων που ανήκουν σε πλαίσια µε τονικότητα 50-162 Hz.  

20 40 60 80 100 120
-20

0

20

40

60

80
E[ Energy Ratio(in dB) | lowband LSFs ]

lowband class

E
ne

rg
y 

R
at

io
 (i

n 
dB

)

20 40 60 80 100 120
0

10

20

30

40
Std[ Energy Ratio(in dB) | lowband LSFs ]

lowband class

E
ne

rg
y 

R
at

io
 (i

n 
dB

)

 
β) 128 κλάσεις δειγµάτων που ανήκουν σε πλαίσια µε τονικότητα 162-350 Hz.  

Σχήµα 4.9: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση του λόγου ενεργειών (σε dB) εντός της κάθε κλάσης 

τηε περιβάλλουσας των 0-4 KHz, ταξινοµηµένα κατά την µέση τιµή, για 128 κλάσεις. Τα 

δείγµατα λήφθηκαν από την βάση δεδοµένων πολλών φωνών και ανήκουν σε πλαίσια µε 

τονικότητα 50 – 162 Hz και 162 – 350 Hz. 
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Σχήµα. 4.10:  Μέση τιµή και τυπική απόκλιση του λόγου ενεργειών (σε dB) εντός της κάθε 

κλάσης της περιβάλλουσας των 0-4 KHz, ταξινοµηµένα κατά την µέση τιµή, για 256 κλάσεις. Τα 

δείγµατα λήφθηκαν από την βάση δεδοµένων πολλών φωνών. 

 
4.5.  Συνολική Παρουσίαση Αποτελεσµάτων: 

Εκτίµηση ∆ίχως Μεταφορά Πληροφορίας 
 

Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα του 
συστήµατος επέκτασης φάσµατος οµιλίας, όταν όλες οι παράµετροι εκτιµηθούν.  
Για πληρότητα και ευκολία στις συγκρίσεις θα παρουσιαστούν µαζί όλες οι 
µετρήσεις που έγιναν στις προηγούµενες παραγράφους. Τα αποτελέσµατα 
βρίσκονται στους πίνακες 4.8, 4.9, 4.10. 
 Μπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

- στο δείγµα µιας φωνής, η απόσταση KL είναι µικρότερη όταν η ενέργεια 
εκτιµάται µε υπόθεση κοινού σηµείου περιβαλλουσών και εκτίµηση της 
περιβάλλουσας των 4-8 KHz, παρά όταν η περιβάλλουσα των 4-8 KHz 
είναι η αυθεντική. Αυτο το παράδοξό, µπορεί να οφείλεται στο 
φιλτράρισµα του 0-4 KHz σήµατος. 

- Η ανακατασκευή του χαµένου φάσµατος στα δείγµατα της µιας φωνής 
δίχως µετάδοση πληροφορίας είναι πολύ καλή. 

-  Η ανακατασκευή του χαµένου φάσµατος στα δείγµατα των πολλών 
φωνών δίχως µετάδοση πληροφορίας έχει ακόµη µεγάλο λάθος. Το 
αποτέλεσµα αυτό δεν ακούγεται ιδιαίτερα άσχηµα, αλλά υπάρχουν 
σηµεία όπου ακούγεται θόρυβος και σηµεία που η ενέργεια στα 4-8 KHz 
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χάνεται µε αποτέλεσµα κάποια σύµφωνα να ακούγονται πλούσια και 
κάποια άλλα όχι.  

- Η ανακατασκευή του χαµένου φάσµατος στα δείγµατα των πολλών 
φωνών µε µετάδοση του λόγου ενεργειών µπορεί να είναι αρκετά καλή. 
Σε µερικά σηµεία, λάθη της εκτίµησης συντελούν ώστε να υπάρχει 
φάσµα σε έµφωνα µέρη της οµιλίας, το οποίο εκλαµβάνεται ως θόρυβος, 
αλλά αυτό σχεδόν εξαφανίζεται µε την περαιτέρω επεξεργασία που 
προτείνουµε στην παράγραφο 3.1. 

- Στο δείγµα της µιας φωνής, όταν η περιβάλλουσα των 4-8 KHz 
εκτιµηθεί, η καινούρια µέθοδος εκτίµησης λόγου ενεργειών µε 
Περιβάλλουσα Ραφής, παρέχει αρκετά καλύτερα αποτελέσµατα από τις 
υπόλοιπες.     
 
 
 

Εκπαίδευση µε πολλές φωνές, ∆οκιµή µε πολλές φωνές 

LSFs 4-8 KHz Λόγος Ενεργειών KL distortion 

αυθεντικά αυθεντικός 0.136069 (0%) 

NLIVQ 128 αυθεντικός 0.200865 (47.6%) 

NLIVQ 256 αυθεντικός 0.198815 (46.1%) 

NLIVQ 512 αυθεντικός 0.198623 (45.9%) 

NLIVQ 1024 αυθεντικός 0.195572 (43.7%) 

NLIVQ 2048 αυθεντικός 0.194866 (43.2%) 

NLIVQ 4096 αυθεντικός 0.193106 (41.9%) 

Συν. Μετατρ.  128 αυθεντικός 0.196150 (44.9%) 

2 x (NLIVQ 128) αυθεντικός 0.196959 (44.7%) 

8 x (NLIVQ 128) αυθεντικός 0.198623 (45.9%) 

2 x (Συν. Μετατρ.  128) αυθεντικός 0.186882 (37.4%) 

8 x (Συν. Μετατρ.  128) αυθεντικός 0.188101 (38.2%) 

αυθεντικά NLIVQ 128 1.645 

αυθεντικά NLIVQ 256 1.637  

αυθεντικά NLIVQ 512 1.032  

αυθεντικά NLIVQ 1024 1.223  

αυθεντικά NLIVQ 2048 1.720  

αυθεντικά NLIVQ 4096 1.670  

αυθεντικά Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.160323 (17.8%) 

Συν. Μετατρ.  128 Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.219252 (61.13%) 

2 x (Συν. Μετατρ.  128) Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.214852 (57.9%) 

Πίνακας 4.9: Συνολική παρουσίαση αποτελεσµάτων αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί 

µε την βάση δεδοµένων πολλών φωνών και δοκιµαστεί σε δείγµατα πολλών φωνών. 
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Εκπαίδευση και ∆οκιµή µε δείγµατα ενός οµιλητή. 
LSFs 4-8 KHz Λόγος Ενεργειών Μέση απόσταση Kullback-Leibler 

Αυθεντικά αυθεντικός 0.039537 (0%) 

NLIVQ 128 αυθεντικός 0.047609 (20.41%) 

NLIVQ 1024 αυθεντικός 0.047549 (20.26%) 

Συν. Μετατρ.  128 αυθεντικός 0.046666 (18.03%) 

Αυθεντικά Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.072316 (82.90%) 

Αυθεντικά Περιβ. Ραφής 0.050908 (28.76%) 

Αυθεντικά NLIVQ 128 0.047006 (18.89%) 

Αυθεντικά NLIVQ & Περιβ. Ραφής 0.049320 (24.74%) 

Συν. Μετατρ.  128 Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.056048 (41.76%) 

Συν. Μετατρ.  128 Περιβ. Ραφής 0.050119 (26.76%) 

Συν. Μετατρ.  128 NLIVQ 128 0.054581 (38.05%) 

Συν. Μετατρ.  128 NLIVQ & Περιβ. Ραφής 0.049938 (26.31%) 

Πίνακας 4.10: Συνολική παρουσίαση αποτελεσµάτων αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί 

µε την βάση δεδοµένων µιας φωνής και δοκιµαστεί σε –διαφορετικά- δείγµατα της ίδιας φωνής.  

 
Εκπαίδευση µε πολλές φωνές και ∆όκιµη µε δείγµατα ενός οµιλητή. 

LSFs 4-8 KHz Λόγος Ενεργειών Μέση απόσταση Kullback-Leibler 

Αυθεντικά αυθεντικός 0.039537 (0%) 

NLIVQ 128 αυθεντικός 0.050030 (26.5%) 

NLIVQ 256 αυθεντικός 0.049940 (26.3%) 

NLIVQ 512 αυθεντικός 0.049896 (26.2%) 

NLIVQ 1024 αυθεντικός 0.049864 (26.1%) 

NLIVQ 2048 αυθεντικός 0.049362 (24.9%) 

NLIVQ 4096 αυθεντικός 0.049728 (25.6%) 

Συν. Μετατρ.  128 αυθεντικός 0.049099 (24.18%) 

2 x (NLIVQ  128) αυθεντικός 0.048920 (23.73%) 

8 x (NLIVQ  128) αυθεντικός 0.049362 (24.85%) 

2 x (Συν. Μετατρ.  128) αυθεντικός 0.049007 (23.95%) 

8 x (Συν. Μετατρ.  128) αυθεντικός 0.049057 (24.08%) 

αυθεντικά NLIVQ 128 1.679 

αυθεντικά NLIVQ 256 2.583 

αυθεντικά NLIVQ 512 1.794 

αυθεντικά NLIVQ 1024 1.863 

αυθεντικά NLIVQ 2048 1.758 

αυθεντικά NLIVQ 4096 1.656 

αυθεντικά Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.072316 (82.90%) 

Συν. Μετατρ.  128 Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.063409 (60.38%) 

2 x (Συν. Μετατρ.  128) Κοινό Σηµείο Περιβ. 0.061253 (54.93%) 

Πίνακας 4.11: Συνολική παρουσίαση αποτελεσµάτων αντικειµενικών δοκιµών όταν το σύστηµα εκπαιδευτεί 

µε την βάση δεδοµένων πολλών φωνών και δοκιµαστεί σε δείγµατα της βάσης δεδοµένων µιας φωνής. 
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5. Υποκειµενική ∆οκιµή 
 

  Ένα σύνηθες πρόβληµα στην αξιολόγηση µιας µεθόδου και στην 
σύγκρισή της µε άλλες είναι ότι τα διάφορα αντικειµενικά µέτρα σύγκρισης, 
όπως το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS error) στο χρόνο ή τα διάφορα 
φασµατικής διαφοράς (spectral distortion) µέτρα απόστασης, δεν σχετίζονται 
τόσο ισχυρά όσο θα θέλαµε µε την ποιότητα της οµιλίας, όπως την 
αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος. Σφάλµατα µε µεγάλη τοπικότητα (artifacts) για 
παράδειγµα, µπορεί να ξεφύγουν από τη διακριτική ικανότητα ενός 
αντικειµενικού κριτηρίου, ενώ ηχούν αρκετά δυσάρεστα στο ανθρώπινο αυτί. 
Από την άλλη, σήµατα οµιλίας µε µεγαλύτερο αντικειµενικό σφάλµα, µπορεί 
να ηχούν πολύ καλύτερα από άλλα µε µικρότερο αντικειµενικό σφάλµα. 
∆εδοµένου λοιπόν ότι ο τελικός κριτής της ποιότητας είναι ο άνθρωπος, 
θεωρήσαµε απαραίτητο να αξιολογήσουµε την προταθείσα µέθοδο µε µια 
υποκειµενική δοκιµή.     
 Μια υποκειµενική δοκιµή πρέπει να σχεδιαστεί µε προσοχή 
προκειµένου να έχει κάποια αξία. Πέραν της σωστής διεκπεραίωσης της 
δοκιµής η οποία εγγυάται την γενίκευση («αντικειµενικότητα») των 
συµπερασµάτων, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ακριβής καθορισµός της 
ερώτησης που επιθυµούµε να απαντηθεί. Με άλλα λόγια το τι ακριβώς 
επιθυµούµε να µάθουµε από την δοκιµή. 
 

5.1 Προκαθορισµένοι τρόποι Υποκειµενικής ∆οκιµής 
 
 Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιµής, η ITU (International 
Telecommunication Union) έχει προκαθορίσει [ITU93] - ως «ITU-T 
recommendation P.80» ή «CCITT Recommendation» - τις ερωτήσεις προς 
απάντηση, αλλά και τις λεπτοµέρειες των υποκειµενικών δοκιµών. Σύµφωνα 
λοιπόν µε την ITU, µια υποκειµενική δοκιµή µπορεί να ανήκει σε τρεις 
κατηγορίες: 
 

5.1.1. Απόλυτη Βαθµονόµηση (Absolute Category Rating): 
 

Σε αυτή την κατηγορία το υποκείµενο ακούει µια πρόταση και την 
βαθµονοµεί σύµφωνα µε κάποια από τις ακόλουθες τρεις κλίµακες: 
 
i- Κλίµακα Ποιότητας Ακούσµατος (Listening Quality Scale): µε 

αυτή την κλίµακα µετράται η ποιότητα του ακούσµατος της 
οµιλίας: 
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Listening Quality Scale 
Quality Of Speech Score 
Excellent 5 
Good 4 
Fair 3 
Poor 2 
Bad 1 
Πίνακας 5.1: Απόλυτη Βαθµονόµηση, Κλίµακα Ποιότητας Ακούσµατος 

 

ii- Κλίµακα Προσπάθειας Ακρόασης (Listening Effort Scale): µε 
αυτή την κλίµακα µετράται η προσπάθεια που καταβάλλει 
κάποιος για να παρακολουθήσει την οµιλία: 

 
Listening Effort Scale 

Effort required to understand the 
meaning of sentences 

Score 

Complete relaxation possible; no effort 
required 

5 

Attention necessary; no appreciable 
effort required 

4 

Moderate effort required 3 
Considerable effort required 2 
No meaning understood with any 
feasible effort 

1 

Πίνακας 5.2: Απόλυτη Βαθµονόµηση, Κλίµακα Προσπάθειας Ακρόασης 

 
iii- Κλίµακα Προτίµησης Έντασης (Loudness-Preference Scale): µε 
αυτή την κλίµακα µετράται εάν η οµιλία έχει αρεστό επίπεδο 
έντασης. Αυτή η δοκιµή είχε ιδιαίτερη σηµασία για τον καθορισµό 
της έντασης του ήχου στα τερµατικά. 
 

Loudness-Preference Scale 
Quality Of Speech Score 
Excellent 5 
Good 4 
Fair 3 
Poor 2 
Bad 1 
Πίνακας 5.3: Απόλυτη Βαθµονόµηση, Κλίµακα Προτίµησης Έντασης 

  
Οι δοκιµές σε αυτή την κατηγορία βαθµονοµούν την πρόταση που 
ακούγεται µε βάση την ποιότητα της, την ευκρίνεια του ακουστικού 
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περιεχοµένου της και την ένταση του ήχου. Και οι τρεις δοκιµές σε αυτή 
την κατηγορία µπορεί να συναντηθούν υπό τον όρο MOS (Mean Opinion 
Score), ιδιαίτερα η πρώτη. 

 
5.1.2. Βαθµονόµηση Απώλειας Ποιότητας (Degradation Category 
Rating): 

 
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει µονάχα µια δοκιµή, η οποία 

µετρά την απώλεια ποιότητας σε ένα δείγµα οµιλίας, όταν αυτό υποστεί 
ένα είδος επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή θα µπορούσε να είναι για 
παράδειγµα οι µεταβολές που προκαλεί το κανάλι από το οποίο 
µεταδίδεται η οµιλία. Το υποκείµενο ακούει 4 οµιλητές να λένε τις ίδιες 
προτάσεις, µε επεξεργασία και άνευ επεξεργασίας, και ψηφίζει πόσο 
χειρότερη ήταν η επεξεργασµένη οµιλία, σε σχέση µε την αυθεντική. Η 
κλίµακα στην οποία ψηφίζει είναι η: 
 

Degradation Category Rating 
Degradation is: Score 
Inaudible 5 
Audible but not annoying 4 
Slightly annoying 3 
Annoying 2 
Very annoying 1 
Πίνακας 5.4: Βαθµονόµηση Απώλειας Ποιότητας 

      
Αυτή η δοκιµή συναντάται επίσης υπό τον όρο DMOS (Differential Mean 
Opinion Score). 

 
5.1.3. Σχετική Σύγκριση (Reference Comparison):  

 
Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει µονάχα µια δοκιµή, όπου το 
υποκείµενο ακούει δύο δείγµατα οµιλίας και επιλέγει αυτό που του 
άρεσε περισσότερο. Η κλίµακα στην οποία ψηφίζει είναι η ακόλουθη: 

 
Reference Comparison 

Available Choices: 
A is better than B 
B is better than A 
Πίνακας 5.5: Σχετική Σύγκριση 
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Όπως φαίνεται από την κλίµακα στον πίνακα 5.5, το υποκείµενο 
αναγκάζεται να επιλέξει ένα από τα δύο δείγµατα, κάτι αναγκαίο όταν 
πρέπει οπωσδήποτε να εκµαιευτεί ένα συµπέρασµα από τα πειράµατα. 
  

5.2 Σχεδίαση Υποκειµενικής ∆οκιµής 
 

 Έχει ιδιαίτερη σηµασία να επιλέξουµε την κατάλληλη δοκιµή ώστε να 
αξιολογήσουµε σωστά την ποιότητα του αλγορίθµου που προτείνεται σε αυτό το 
κείµενο. Μια δοκιµή Απόλυτης Βαθµονόµησης για παράδειγµα θα απαιτούσε 
να γνωρίζουµε πόσο βαθµολογούνται το αυθεντικό 0-8 KHz σήµα και το δοθέν 
περιορισµένου στα 0-4 KHz φάσµατος, ώστε να αξιολογήσουµε πόσο καλή 
ανακατασκευή του απολεσθέντος φάσµατος έγινε, πόση βελτίωση επιτεύχθηκε 
και πόση ακόµη αποµένει. Μια δοκιµή Βαθµονόµησης Απώλειας Ποιότητας 
από την άλλη, δεν ταιριάζει στην περίπτωση µας γιατί δεν µας αποκαλύπτει 
ακριβώς και άµεσα, πόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσµα της προτεινόµενης 
µεθόδου από το περιορισµένου φάσµατος (0-4 KHz) σήµα που δέχεται ως 
είσοδο. Το ερώτηµα που µας ενδιαφέρει είναι το αν και πόσο βελτιώνει η 
προτεινόµενη µέθοδος το περιορισµένου φάσµατος σήµα. Σύµφωνα µε αυτό το 
ερώτηµα, η κατάλληλη δοκιµή είναι η Σχετική Σύγκριση µε το περιορισµένου 
φάσµατος σήµα. Η Σχετική Σύγκριση όµως  επιβάλλει την επιλογή ανάµεσα 
στις δύο περιπτώσεις, εποµένως δεν µας δίδει καµία πληροφορία για το πόσο 
καλύτερο/χειρότερο είναι το ένα από το άλλο. Είναι όµως ιδιαίτερα σηµαντικό 
να γνωρίζουµε αν το αποτέλεσµα της µεθόδου είναι αρκετά καλό ώστε να 
δικαιολογήσει το επιπλέον κόστος σε υπολογιστική ισχύ και bandwidth που 
έχει η εφαρµογή του.       
 Η δοκιµή που κάναµε σχεδιάστηκε ως εξής: 

- λήφθηκε όλο το υποσύνολο της βάσης δεδοµένων TIMIT, που δεν είχε 
χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση του προτεινόµενου συστήµατος 
επέκτασης φάσµατος. Περιλαµβάνει 5 οµιλητές, 3 γυναίκες και 2 
άνδρες. Ο καθένας από τους οµιλητές έλεγε τις ίδιες 10 προτάσεις µε 
τους υπόλοιπους, σύνολο 50 προτάσεις. ∆ύο µικρές σε διάρκεια 
προτάσεις ενώθηκαν να αποτελέσουν µια. 

- Η ένταση του ήχου της οµιλίας ρυθµίστηκε µε το χέρι ώστε στο αυτί, υπό 
το σύστηµα αναπαραγωγής του ήχου στον χώρο που έγινε η δοκιµή, να 
ηχούν µε περίπου την ίδια ένταση. ∆εδοµένου ότι οι δύο εκδοχές δεν 
καταλαµβάνουν το ίδιο φάσµα, το περιορισµένου φάσµατος σήµα ήταν 
ελάχιστα πιο ενισχυµένο στις –κοινές µε το βελτιωµένο σήµα- χαµηλές 
συχνότητες. Η σωστή ρύθµιση του επιπέδου της έντασης είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για την αντικειµενικότητα της διεκπεραίωσης της δοκιµής 
σύµφωνα µε την ITU [ITU93].  

- Κάθε υποκείµενο βαθµολόγησε 8 τυχαία (οµοιόµορφα) επιλεγµένες 
προτάσεις από το σύνολο των 49. Σε κάθε πρόταση παρουσιάστηκε η 
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περιορισµένου φάσµατος εκδοχή της και αυτή που προκύπτει από τον 
προτεινόµενο αλγόριθµο, ως αόριστες επιλογές «Α», «Β».  

- Οι αόριστες επιλογές «Α», «Β», καθορίζονταν τυχαία και οµοιόµορφα, 
εποµένως ούτε το υποκείµενο ούτε αυτός που διεξήγαγε το τεστ γνώριζε 
ποία επιλογή αντιστοιχεί στο περιορισµένου φάσµατος και ποια στο 
βελτιωµένο σήµα. Αυτό θεωρήθηκε επαρκές για να αντισταθµιστεί όποια 
ενδεχόµενη προκατάληψη του υποκείµενου, παραδείγµατος χάρη προς 
την επιλογή «Β». 

- Η διαθέσιµη κλίµακα ψηφοφορίας για τη µια ή την άλλη επιλογή ήταν: 
“certainly A”, “perhaps A”, “hmm…”, “perhaps B”, “certainly B” 

- Κάθε υποκείµενο παροτρύνθηκε να ακούσει την «Α» επιλογή 2 φορές 
συνεχόµενα, και την «Β»  επιλογή 2 φορές συνεχόµενα τουλάχιστον, πριν 
ψηφίσει. 

Play, Pause, Stop
sentence "A" or
sentence "B"

Choose
preferrence

Move to the next
sentence

 Σχήµα 5.1: η διεπαφή για την υποκειµενική δοκιµή 

 
- Την ψηφοφορία διευκόλυνε και επέβλεψε ειδικά σχεδιασµένη οπτική 

διεπαφή που παρείχε δυνατότητα σχετικού χειρισµού της αναπαραγωγής 
των προτάσεων. Ένα στιγµιότυπο αυτού περιέχεται στο σχήµα 5.1. 

- Για κάθε υποκείµενο καταγράφηκε, το ονοµατεπώνυµο του, οι προτάσεις 
που αντιµετώπισε και η βαθµολογία που έδωσε, ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η επιβεβαίωση της αρτιότητας των αποτελεσµάτων δίχως την 
ανάγκη να ξαναγίνει ολόκληρη η διαδικασία. 

            
5.3 Αποτελέσµατα 

 
 Για την υποκειµενική δοκιµή κλήθηκαν συνολικά 19 άτοµα. Τα 
αποτελέσµατα της βαθµονόµησης τους φαίνονται στον πίνακα 5.6. Κάθε 
µονάδα στην αντίστοιχη επιλογή της, ισοδυναµεί µε µια ψήφο που δόθηκε για 
την εξεταζόµενη πρόταση.   
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Σύνολο δοκιµών από το TIMIT 
Σίγουρα ΠΦ  Ίσως ΠΦ  Χµµ... Ίσως ΑΦ Σίγουρα ΑΦ 

8 8 11 37 90 
5.19% 5.19% 7.14% 24.03% 58.44% 

Πίνακας 5.6: Αποτελέσµατα υποκειµενικής δοκιµής για 8 οµοιόµορφα τυχαία διαλεγµένες  
προτάσεις από υποσύνολο του TIMIT. Η ΠΦ είναι η Περιορισµένου Φάσµατος 0-4 KHz οµιλία 
και η ΑΦ είναι η Ανακατασκευασµένου Φάσµατος οµιλία. 

     
Ας παρατηρήσουµε στον πίνακα 5.6 ότι το 82.47% των περιπτώσεων επέλεξε το 
βελτιωµένο σήµα οµιλίας, ενώ περίπου το 90% δεν παρατήρησε ελάττωση της 
ποιότητας. Ένα 10.5% προτίµησε την περιορισµένου φάσµατος έκδοση, µε 
µόλις ένα 5.19% να είναι σίγουρο για την επιλογή του αυτή. Αντιθέτως, ένα 
58.44% είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσµα της προτεινόµενης µεθόδου είναι 
καλύτερο από το περιορισµένου φάσµατος σήµα. 
 Οι ακριβείς ρυθµίσεις υπό τις οποίες εξετάσθηκε η προτεινόµενη 
µέθοδος είναι: 

- Εκτιµήτρια περιβάλλουσας φάσµατος 4-8 KHz: 2 GMM Full Conversion 
Function µε διαχωρισµό µέσω της τονικότητας.  

- Μετάδοση του λόγου ενέργειας 
- ∆ιαµόρφωση του υψηλού-χαµένου µέρους µε την περιβάλλουσα στον 

χρόνο των 3-4 KHz του σήµατος. 
- Post-processing µε µεταβαλλόµενο deemphasis. 

 
   

47 



6. Σχολιασµός & Περαιτέρω Έρευνα 
 
 

 Το πρόβληµα της επέκτασης φάσµατος οµιλίας είναι σηµαντικό γιατί η 
λύση του θα αυξήσει την ποιότητα της µεταδιδόµενης οµιλίας τόσο στην κινητή 
όσο και στην σταθερή τηλεφωνία, µε σχετικά ελάχιστο κόστος. Το πρόβληµα 
έχει δύο µέρη, την µοντελοποίηση του χαµένου φάσµατος και την εκτίµηση των 
παραµέτρων του µοντέλου. Το πρώτο µέρος το αντιµετωπίσαµε αποτελεσµατικά 
µε µια σύνθεση λύσεων που ήδη υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Το δεύτερο 
µέρος συνίσταται στην εκτίµηση της περιβάλλουσας και της ενέργειας του 
χαµένου φάσµατος.  

Για την εκτίµηση της περιβάλλουσας δοκιµάσαµε διάφορες µεθόδους, 
προτείναµε και ένα σύστηµα εκτιµητριών µε επιλογή µέσω τονικότητας το οποίο 
εκµεταλλεύεται την στατιστική φύση της πληροφορίας και βελτιώνει τις 
επιδόσεις της εκτίµησης. Τα όποια λάθη στην εκτίµηση αντιµετωπίστηκαν µε 
αρκετή επιτυχία µε περαιτέρω επεξεργασία του σήµατος. 

Για την εκτίµηση της ενέργειας του χαµένου σήµατος δεν καταφέραµε 
να δώσουµε µια ικανοποιητική λύση. ∆εν έχει αναφερθεί όµως και κάποια 
ικανοποιητική λύση στην βιβλιογραφία. Προτείναµε δύο µεθόδους, οι οποίες 
όµως δεν έλυσαν το πρόβληµα. Φαίνεται ότι οι στατιστικές ιδιότητες της 
ενέργειας αναιρούν βασικές υποθέσεις που τίθενται κατά την κατασκευή µιας 
εκτιµήτριας, όπως την ύπαρξη ενός συµµετρικού λοβού στην a posteriori 
πιθανότητα. Οι µέθοδοι δε που βασίζονται σε κάποια υπόθεση συνέχειας 
ανάµεσα στις περιβάλλουσες των 0-4 KHz και 4-8 KHz, είναι –γενικώς- 
ασταθείς, όπως επιβεβαιώνεται και στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Ως εκ’ 
τούτου η εκτίµηση της ενέργειας ήταν και παραµένει ανοικτό θέµα στην έρευνα 
για την επέκταση του φάσµατος της οµιλίας.   

Χρησιµοποιήσαµε έναν µεγάλο αριθµό δειγµάτων, τον µεγαλύτερο στην 
βιβλιογραφία για εκπαίδευση του συστήµατος, για να µπορούµε να 
υποστηρίξουµε την γενικότητα των αποτελεσµάτων που λάβαµε, παρά το 
αυξηµένο υπολογιστικό κόστος. 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα επέκτασης του φάσµατος της 
οµιλίας, το οποίο όµως απαιτεί την µετάδοση της ενέργειας του χαµένου 
φάσµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πρόσθετο σε κάποιον ήδη υπάρχον 
κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή οµιλίας 0-4 KHz για να αυξήσει την ποιότητα 
του το ελάχιστο κόστος της µετάδοσης της παραµέτρου της ενέργειας, ένα 
κόστος που µπορεί να γίνει αρκετά µικρό (4 bit/frame*50 frames/sec = 200 
bit/sec). Η αύξηση της ποιότητας πιθανότατα θα είναι µεγαλύτερη από αυτή 
που θα επιτύγχανε ο ίδιος κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής εάν 
χρησιµοποιούσε την επιπλέον αυτή πληροφορία για να κωδικοποιήσει 
καλύτερα τα 0-4 KHz [ROY91]. 
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Η έρευνα µπορεί να συνεχιστεί πάνω στα εξής σηµεία: 
- αφού ο λόγος ενεργειών δεν έχει την τυπική κατανοµή 

σφάλµατος στην a posteriori πιθανότητα του ως προς την 
περιβάλλουσα των 0-4 KHz, ίσως να είναι µια κρυµµένη 
παράµετρος στην περιβάλλουσα. Εάν ισχύει αυτό, τότε ως τα 
τώρα παρατηρούσαµε το αποτέλεσµα της προβολής των 
δειγµάτων πάνω σε αυτή την κρυµµένη διάσταση. Η εισαγωγή 
της κρυµµένης διάστασης στην εκτιµήτρια της περιβάλλουσας 
θα αυξήσει τις επιδόσεις της. 

- έλεγχος του πόσο µπορεί να αυξήσει την ποιότητα της 
εκτίµησης περιβάλλουσας και ενέργειας ένας διαχωρισµός σε 
άφωνα και έµφωνα µέρη της οµιλίας. 

- υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα στατιστικά της ενέργειας που θα 
µπορούσαµε να εκµεταλλευτούµε, αν όχι για να λύσουµε το 
πρόβλήµα, τουλάχιστον για να το περιορίσουµε; Εάν ναι, τότε 
«ασταθείς» µέθοδοι µε υπόθεση συνέχειας περιβαλλουσών, θα 
µπορούσαν να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσµατα σε 
περιορισµένους χώρους ψαξίµατος (search spaces). 

- Συνδυασµός του συστήµατος επέκτασης φάσµατος οµιλίας µε 
κάποιον κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή οµιλίας 0-4 KHz, µε 
κωδικοποίηση του λόγου ενεργειών µε 4 bit/frame για την τιµή 
ή 2 bit/frame για την µεταβολή της τιµής. Μελέτη 
υπολογιστικού κόστους και συµβιβασµών ποιότητας/κόστους. 
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7. Παράρτηµα 
 

7.1. GMM Expectation Maximization 
 
  Έστω xt , t = 1,…,N τα p-διάστατα δείγµατα των LSFs που περιγράφουν 
την περιβάλλουσα των 0-4 KHz, δηλ.  xt = [ x1 x2 … xp ]T ,  και έστω ότι  
xt ~ GMM(Θ), Gaussian Mixture Model µε παραµέτρους Θ = { θ1, θ2, ..., θm }, 
όπου m ο αριθµός των πολυδιάστατων Gaussians του GMM, και θi = { αi, µi, Σi 
}, οι παράµετροι για κάθε Gaussian σ.π.π. (συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας), µε αi  το βάρος της, µi τον µέσο όρο της, και Σi  τον πίνακα 
συµµεταβλητότητας της:  
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Οι παράµετροι  Θ  µπορούν να εκτιµηθούν µε το έναν ΕΜ (Expectation 
Maximization) αλγόριθµο, ο οποίος είναι: 

Αν υποθέσουµε ότι κάθε παρατήρηση xt, t= 1,…,N, ανήκει σε µια κλάση 
ωi,t, i = 1,…,m, t = 1,…,N, µε κάθε κλάση ωi , ι = 1,...,Ν να αντιστοιχεί µε µια 
πολυδιάστατη Gaussian. Αν Ω = { ωi,1 ωi,2 … ωι,Ν }  η ακολουθία των κλάσεων 
που παρήγαγε την ακολουθία των παρατηρήσεων Χ = { x1 x2 … xN },  τότε η 
µεγιστοποίηση της πλήρους συνάρτησης : ( | )il � �
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δεδοµένης της εκτίµησης Θi, θα µας δώσει µια εκτίµηση Θ µε µεγαλύτερη 
πιθανοφάνεια  από αυτή της  Θi. Βελτιστοποιούµε την ∆(Θ|Θi)  σχετικά εύκολα, 
µε απλή παραγώγιση επειδή είναι αυστηρά κοίλη συνάρτηση. Βελτιώνοντας 
συνεχώς την εκτίµηση µας κατ’ αυτό τον τρόπο συγκλίνουµε εγγυηµένα στο 
µέγιστο της l . Σηµειώστε ότι η l  φράσσεται από την L(θ), την 
πιθανοφάνεια. Όταν συγκλίνουµε στο µέγιστο 

( | )i� � ( | )i� �

Θ της συνάρτησης ,  το 

µόνο που µπορούµε να γνωρίζουµε είναι ότι συγκλίναµε σε ένα στάσιµο σηµείο 
της πιθανοφάνειας. Στο [MK97] οι McLachlan και Krishnan (1977) δίνουν 
παραδείγµατα σύγκλισης σε σαγµατικά σηµεία και τοπικά ελάχιστα της 
πιθανοφάνειας. ∆εδοµένης της παραγωγισιµότητας της σ.π.π. των δειγµάτων 
όµως, τέτοια συµπεριφορά είναι σπάνια. Ανακεφαλαιώνοντας, η Expectation 
Maximization µέθοδος λειτουργεί σαν µια απλή µέθοδο ανάβασης κλίσης 
(gradient method) στην ∆(

( | )il � �

Θ|Θi) και ως τέτοια εξαρτάται πολύ από την 
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αρχικοποίηση της. Το πλεονέκτηµα της έναντι µια µεθόδου ανάβασης κλίσης 
είναι ότι δεν απαιτεί τον υπολογισµό παραγώγων. 
Ο EM αλγόριθµος είναι: 
 

1) Εκτίµηση ενός αρχικού Θ0 
2) Υπολογισµός των δεσµευµένων πιθανοτήτων της κλάσης στην οποία το xt 

ανήκει: 
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µε i = 1,…,m, t = 1,…,N 
 
3) Βελτίωση της υπάρχουσας εκτίµησης µε την µεγιστοποίηση του ∆(Θ|Θi): 
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4) Επανάληψη των 2-3 µέχρι σύγκλισης. 
 
Η αρχικοποίηση µπορεί να γίνει παραδείγµατος χάρη µε έναν κλασσικό K-
means αλγόριθµο. 
 

7.2. Υλοποίηση GMM Expectation Maximization Χαµηλών Απαιτήσεων 
 

 Η επεξεργασία µεγάλων συνόλων δεδοµένων της τάξης των 
1.500.000 δειγµάτων απαιτεί αλγόριθµους ικανούς να αντεπεξέλθουν στις 
αυξηµένες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος και µνήµης, δίχως υπερβολικές 
απαιτήσεις. Η ουσιαστική παρατήρηση που περιορίζει τις απαιτήσεις µιας 
υλοποίησης του GMM EM αλγόριθµου για ασυσχέτιστα χαρακτηριστικά 
(features) στο κάθε διάνυσµα, είναι να γίνονται ανά δείγµα όλοι οι απαραίτητοι 

51 



υπολογισµοί, και µε βάση αυτούς τους υπολογισµούς να ανανεώνονται 
αθροίσµατα από τα οποία θα συντεθούν αργότερα όλοι οι συντελεστές. Όταν 
επεξεργαστούµε όλα τα δείγµατα, τα αθροίσµατα πρέπει να µπορούν να 
συνδυαστούν για να  σχηµατίσουν το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Το µεγαλύτερο 
και άµεσο πλεονέκτηµα αυτής της στρατηγικής είναι ότι δεν απαιτείται η 
ύπαρξη του ενδεχοµένως τεράστιου πίνακα των expectations, ο οποίος για 
1.500.000 δείγµατα, και 128 Gaussians, για παράδειγµα, είναι 732 MB !!!. 
Επιπλέον, είναι καλύτερο να έχουµε 1.5 εκατοµµύριο αθροίσεις των 128 
παραγόντων, αντί 128 αθροίσεις του 1.5 εκατοµµυρίου παραγόντων, επειδή τα 
εκτεταµένα και ακριβά cache misses της δεύτερης περίπτωσης θα 
καθυστερήσουν έντονα κάθε επεξεργαστή. Ο κώδικας που προέκυψε από αυτή 
την στρατηγική είναι πολύ γρήγορος, αρκετά ώστε να χειριστεί 1.4 εκατοµµύριο 
δείγµατα, και 128 Gaussians, σε 80 δευτερόλεπτα ανά επανάληψη, µε 115 MB 
απαιτήσεις µνήµης, σε έναν Pentium III 800 MHz. Σηµειώστε επίσης ότι η 
αριθµητική που χρησιµοποιείται εσωτερικά στον αλγόριθµο είναι διπλής 
ακρίβειας (double), µε τις εσωτερικές πράξεις στους βρόγχους να γίνονται µε 80 
bit long double µεταβλητές, όπως καθορίζουν ειδικές για τους επεξεργαστές 
Inter Pentium III ρυθµίσεις στους compilers. 

 Αντί να παρουσιάσουµε ψευδό-κώδικα για την υλοποίηση του 
αλγόριθµου, είναι πιο χρήσιµο να δώσουµε τον ANSI C κώδικα του βήµατος 
της επανάληψης: 

Float 
EMdiag_step( 
    float *X,       // the samples [NxP] 
    double *S,      // the GMM variances [MxP] 
    double *mean,   // the GMM means [MxP] 
    double *a,      // the GMM gaussian weights [M] 
    int   N,        // number of sample vectors 
    int   M,        // number of Gaussians in the GMM 
    int   P         // dimensionality of the vectors  
    ) 
{ 
    static double *dtS = NULL;           // temporary values to hold for speed reduction [M] 
    static double *A = NULL;             // temporary values [M] 
    static double *S_prev = NULL;        // previous values of S, mean, a [MxP] 
    static double *mean_prev = NULL;     // probability calculations [MxP] 
    int t, i, p; 
    float  *X_ptr; 
    double *S_ptr, *mean_prev_ptr, *S_prev_ptr, *mean_ptr; 
    double B, T, CP, T2, constX; 
    double MLE; 
    int    numTiny = 0;         // to track if a Gaussian becomes too narrow in one dimension 
    double numTinySum = 0.0;    // to help to calculate the mean of the narrow components 
 
    constX = 1.0/pow(2*PI,0.5*((double)P)); 
     
    // deallocate memory if requested 
    if(N==0 || M==0 || P==0) 
    { 
        free(mean_prev); 
        free(S_prev); 
        free(A); 
        free(dtS); 
    } 
 
    // allocate memory the first time 
    if(mean_prev==NULL || S_prev==NULL || A==NULL || dtS==NULL) 
    { 
        printf("EMdiag_step: memory required = %ld KB\n",(   4*(long)(BookSize*sizeof(double))+ 
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                                                             2*(long)(BookSize*CoefSize*sizeof(double)) 
                                                         )/((long)1024));     
    }  
    if(mean_prev==NULL)  mean_prev = calloc(BookSize*CoefSize,sizeof(double));    // [MxP] 
    if(S_prev==NULL)     S_prev    = calloc(BookSize*CoefSize,sizeof(double));    // [MxP] 
    if(A==NULL)          A         = calloc(BookSize,sizeof(double));             // [M] 
    if(dtS==NULL)        dtS       = calloc(BookSize,sizeof(double));             // [M] 
    if(mean_prev==NULL || S_prev==NULL || A==NULL || dtS==NULL ) 
    {     
        printf("Not enough memory to run this program\n"); 
        exit(3);     
    } 
     
    // calculate the value dtS[i] = a(i)*(|Si|^-0.5) 
    // to be used in the conditional probability calculations  
    S_ptr = S; 
    for(i=0;i<M;i++) 
    { 
        T = 1.0; 
        for(p=0;p<P;p++) 
        { 
            T *= (double)S_ptr[p]; 
        } 
        dtS[i] = (double)(sqrt(1.0/T)); 
        S_ptr += P; 
    } 
    // OK: dtS[.], S[.], 
    for(i=0;i<M;i++) 
    { 
        dtS[i] *= a[i];     
    }    
     
    // keep the previous values of the model parameters ------------------------ 
    for(i=0;i<M*P;i++) mean_prev[i] = mean[i]; 
    for(i=0;i<M*P;i++) S_prev[i] = 1.0/S[i];      
    // initialize new values --------------------------------------------------- 
    for(i=0;i<M;i++) a[i] = 0.0; 
    for(i=0;i<M*P;i++) mean[i] = 0.0; 
    for(i=0;i<M*P;i++) S[i] = 0.0;      
    // for each sample, update the alpha, mean, 2nd moment --------------------- 
    MLE = 0.0; 
    for(t=0;t<N;t++) 
    { 
        X_ptr = X + t*P; 
        mean_prev_ptr = mean_prev; 
        S_prev_ptr = S_prev; 
        B = 0; 
        for(i=0;i<M;i++) 
        { 
            // compute nominator of conditional propability 
            T = 0.0; 
            for(p=0;p<P;p++) 
            { 
                T2 = X_ptr[p] - mean_prev_ptr[p]; 
                T += T2*T2*S_prev_ptr[p]; 
            } 
            T = dtS[i]*exp(-0.5*T); 
            A[i] = T; 
            B += T; 
            mean_prev_ptr += P; 
            S_prev_ptr += P; 
        } 
        MLE += log(B*constX); 
        B = 1.0/B; 
        // OK: MLE, A[.], dtS[.], B, T, T2, & all input data 
        mean_ptr = mean; 
        S_ptr = S; 
        for(i=0;i<M;i++) 
        { 
            CP = A[i]*B; 
            a[i] += CP; 
            for(p=0;p<P;p++)  
            { 
                T2 = *X_ptr++; 
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                T = CP*T2; 
                (*mean_ptr++) += T; 
                (*S_ptr++) += T*T2; 
            } 
            X_ptr -= P; 
        } 
        // OK: a[.] 
    } 
    // now divide the quantities appropriately to form the desired values ------ 
    for(p=0;p<P;p++) 
    { 
        for(i=0;i<M;i++) 
        { 
            mean[i*P+p] = mean[i*P+p]/a[i]; 
            S[i*P+p] = S[i*P+p]/a[i] - mean[i*P+p]*mean[i*P+p]; 
        } 
    } 
    for(i=0;i<M;i++)  a[i] = a[i]/N; 
    // check if a variance element is too small 
    for(i=0;i<M*P;i++) 
    { 
      if(S[i]<TINYDIAGCOV)  
      { 
           numTinySum += S[i]; 
           S[i] = TINYDIAGCOV; // a small number under which the convergence is considered 

problematic 
           numTiny++; 
      } 
    } 
    printf("numTiny = %d, E(numTiny) = %e\n",numTiny, 

(float)(numTinySum/((double)numTiny))); 
    return MLE; 
} 

 
Σηµειώστε ότι οι πίνακες διατηρούν τα δεδοµένα στην εξής δοµή: πρώτα 

το 1ο διάνυσµα, µετά το 2ο κ.ο.κ. 
 

7.3. Κατανεµηµένος αλγόριθµος εκπαίδευσης της Full Conversion 
Function µε χαµηλές απαιτήσεις µνήµης. 

 
 Ο υπολογισµός των γραµµικών συστηµάτων που απαιτεί η full 
Conversion function είναι ιδιαίτερα απαιτητικός από άποψη υπολογιστικής 
ισχύος και µνήµης. Οι απαιτήσεις µνήµης είναι δυνατόν να ελαττωθούν µε 
παράλληλη αύξηση της ταχύτητας, εάν αντί να υπολογίζονται απ’ ευθείας τα 
στοιχεία των πινάκων, ανανεώνονται ανά δείγµα, ακολουθώντας την ίδια 
στρατηγική µε αυτή στην παράγραφο 9.2. Οι απαιτήσεις όµως σε ταχύτητα δεν 
µπορούν να ελαττωθούν περαιτέρω και είναι σχεδόν απαγορευτικές για τις 
επιδόσεις των σηµερινών επεξεργαστών. Για παράδειγµα ένας Pentium III 800 
MHz και µε βελτιστοποιηµένο κώδικα χρειάζεται τουλάχιστον 2 µέρες για να 
υπολογίσει τους πίνακες αυτούς, ένα σχεδόν απαγορευτικό κόστος. 
 Το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος είναι δυνατόν να διαµοιραστεί σε 
πολλούς υπολογιστές και µάλιστα δίχως την ανάγκη να επικοινωνούν µεταξύ 
τους, µε έναν κατανεµηµένο αλγόριθµο ο οποίος µοιράζει τα δείγµατα σε 
διάφορους υπολογιστές.  Καθένας από τους υπολογιστές υπολογίζει ανεξάρτητα 
τους πίνακες τους, και τα αποτελέσµατα προστίθενται για να δώσουν το 
αναµενόµενο γραµµικό σύστηµα. Η παρατήρηση κλειδί προκύπτει άµεσα από 
τον τύπο του υπολογισµού 2 πινάκων: 
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όπου α(n), b(n), είναι τα n-οστά διανύσµατα στήλες. Εποµένως, οποιοσδήποτε 
αλγόριθµος υπολογισµού των πινάκων αυτών θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
για ένα υποσύνολο των δειγµάτων, και µετά το σύνολο των πινάκων των 
υποσυνόλων πρέπει απλά να αθροιστούν. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η ακρίβεια 
της αριθµητικής αναπαράστασης να είναι µεγάλη, π.χ. διπλή (double) ή 
εκτενής διπλή (long double). 
 Ο χαµηλών απαιτήσεων µνήµης και αρκετά γρήγορος κώδικας 
υπολογισµού των γραµµικών συστηµάτων για δείγµατα µε ασυσχέτιστα 
χαρακτηριστικά (features), µε ανα δείγµα ανανέωση των παραµέτρων των 
πινάκων, ακολουθεί: 
 
void  

createLinearSystem_uncorrFullConv( 

    float *MEAN,  

    float *WEIGHT,  

    float *VAR,  

    float *XDATA, 

    float *YDATA, 

    MATRIX_PRECISION *LHS,  

    MATRIX_PRECISION *RHS,  

    int CoefSizeX,  

    int CoefSizeY,  

    int BookSize, 

    int DataLen) 

{ 

    int     x, y, i, j, t, k, m, M2, p, p1, p2, Size, d; 

    float   *Px, *Dx, *xData_ptr, *mean_ptr, *var_ptr, *mean_ptr2, *var_ptr2; 

    double   T1, T2, T3, T4, Xy_tmp, Py_tmp; 

    double   tmp, sumo1, sumo2; 

    float   *dtS  = NULL;   // [BookSize] 

 

    Size = (CoefSizeX+1)*BookSize; 

   

    // allocate memory for several matrices   

    dtS = (float *)calloc(BookSize,sizeof(float)); 

    Px = (float *)calloc(BookSize,sizeof(float)); 

    Dx = (float *)calloc(BookSize*CoefSizeX,sizeof(float)); 

    if(dtS==NULL || Px == NULL || Dx == NULL) 

    { 

        printf("Error: not enough memory...\n"); 

        exit(3);     

    } 
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    // calculate the determinant (dtS) of the covariance matrix. 
    // Especially calculate the sqrt(dtS) which we really need 

    var_ptr = VAR; 

    for(i=0;i<BookSize;i++) 

    { 

        tmp = 1.0; 

        for(k=0;k<CoefSizeX;k++) 

        { 

            tmp *= var_ptr[k]; 

        } 

        dtS[i] = WEIGHT[i]/sqrt(tmp); 

        var_ptr += CoefSizeX; 

    } 

     

    // invert VAR for speed... 

    for(i=0;i<BookSize*CoefSizeX;i++) VAR[i] = 1.0/VAR[i];    

 

    // initialize LHS, RHS 

    for(i=0;i<((CoefSizeX+1)*BookSize)*((CoefSizeX+1)*BookSize);i++) LHS[i] = 0.0; 

    for(i=0;i<((CoefSizeX+1)*BookSize)*CoefSizeY;i++) RHS[i] = 0.0;     

         

    M2 = 2*BookSize; 

    // ------------------------------------------------------------------------------- 

    for(t=0;t<DataLen;t++) 

    { 

        // compute all <BookSize> conditional probabilities of X[t] in Px[...] 

        // and all Dx[...] 

        sumo2 = 0.0; 

        xData_ptr = XDATA + t*CoefSizeX; 

        mean_ptr = MEAN; 

        mean_ptr2 = MEAN; 

        var_ptr = VAR; 

        var_ptr2 = VAR; 

        for(x=0;x<BookSize;x++) 

        { 

            sumo1 = 0.0; 

            for(i=0;i<CoefSizeX;i++) 

            { 

                tmp = xData_ptr[i] - (*mean_ptr++); 

                sumo1 += tmp*tmp * (*var_ptr++); 

            } 

            sumo1 = dtS[x]*exp(-0.5*sumo1); 

            Px[x] = sumo1; 

            for(p=0;p<CoefSizeX;p++) 

            { 

                Dx[x*CoefSizeX+p] = sumo1*((xData_ptr[p]) - (mean_ptr2[p])) * (var_ptr2[p]); 

            } 

            mean_ptr2 += CoefSizeX; 

            var_ptr2 += CoefSizeX; 

            sumo2 += sumo1; 
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        } 
        sumo2 = 1.0/sumo2; 

        for(x=0;x<BookSize;x++) 

        { 

            Px[x] = Px[x]*sumo2; 

        } 

        for(x=0;x<BookSize*CoefSizeX;x++) 

        { 

            Dx[x] = Dx[x]*sumo2; 

        }         

         

        // 

        // update the LHS matrix  

        // 

        for(i=0;i<BookSize;i++) 

        { 

            for(j=i;j<BookSize;j++) 

            {  

                //  update upper left 'PP' submatrix  [MxM]  

                LHS[i*Size+j] += Px[i]*Px[j]; 

                //  update lower right 'DD' submatrix [pMxpM]        

                for(p1=0;p1<CoefSizeX;p1++) 

                    for(p2=0;p2<CoefSizeX;p2++) 

                    { 

                        LHS[(BookSize+i*CoefSizeX+p1)*Size+(BookSize+j*CoefSizeX+p2)] += 

Dx[i*CoefSizeX+p1]*Dx[j*CoefSizeX+p2];                                                   

                    } 

                   

            } 

            //  update upper right 'PD' submatrix [MxpM]             

            for(j=0;j<BookSize;j++) 

            {  

                for(p1=0;p1<CoefSizeX;p1++) 

                { 

                    LHS[i*Size+(BookSize+j*CoefSizeX+p1)] += Px[i]*Dx[j*CoefSizeX+p1];                     

                } 

            } 

            // 

            // update the RHS matrix  

            // 

            for(d=0;d<CoefSizeY;d++)  

            {     

                //  update the upper 'Py' submatrix [Mxd] 

                RHS[i*CoefSizeY+d] += Px[i]*YDATA[t*CoefSizeY+d]; 

                //  update the lower 'Dy' submatrix [pMxd] 

                for(p=0;p<CoefSizeX;p++) 

                { 

                    RHS[(BookSize+i*CoefSizeX+p)*CoefSizeY+d] += Dx[i*CoefSizeX+p]*YDATA[t*CoefSizeY+d]; 

                } 

            } 
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        } 
                     

     }    

     // fill the rest matrix taking advantage of it's symmetry        

     for(i=0;i<Size;i++) 

        for(j=i;j<Size;j++) 

            { 

                LHS[j*Size+i] = LHS[i*Size+j]; 

            }    

    free(dtS); 

    free(Px); 

    free(Dx);   

} 

 

 

7.4. Ιδιότητες ∆εσµευµένης Πιθανότητας 
 

έσουΙδιότητα ∆εσµευµένου Μ  
 

 Για X, Y συνεχής τυχ
 

αίας διανύσµατα: 

� �|X Y YE E Y X� � �� � � �E Y  

∆εσµευµένη  Gaussian
 

Σ.Π.Π. της πολυδιάστατης  

 Αν x τα, το  x 
διαστάσεων  [k x 1] και το  y διαστάσεων  x 1], µε µέσο διάνυσµα το [ E(x)T 
E(y)T ] αι πίνακα

,XY k l k l
C

� ��

 
 και y από κοινού Gaussian τυχαία διανύσµα

[l
κ  συµµεταβλητότητας: 
 

XXC C�

YX YYC C l k l l� �� �� �

( )1 1
Tx E x� �� ��

�

� �
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� � � �2 ( ) ( )22 det
k l y E y y E yC�
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 δεσµευµένη Σ.Π.Π. p(y|x) είναι επίσης Gaussian, και επιπλ

1 ( )
) exp ,

x E x
y C�

� � �
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�

 

  
τότε η έον: 
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� � �
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93] σελίδα 324, θεώρηµα 10.2. 

 

 
βιβλιογραφία: [KAY
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7.5. Γενικευµένος ∆ιανυσµατικός Κβαντισµός 
     (Generalized Vector Quantization) 

άσουµε το πλαίσιο στο οποίο 
αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της εκτίµησης της περιβάλλουσας του 4-8 KHz 
φάσµα ς δεδ

 ) 

 
 πρά τιστοίχηση από 

τον χώ  εισόδου όπου ανήκει το x στον χώρο εξόδου:  

  
 
 Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσι

το οµένης της περιβάλλουσας του 0-4 KHz φάσµατος της οµιλίας, 
µέσω Αντιστοίχισης ∆ιανυσµατικού Κβαντισµού (VQ mapping). Το πρόβληµα 
αυτό στην βιβλιογραφία δηλώνεται ως GVQ (Generalized Vector Quantization). 
Ένα GVQ µπορεί να θεωρηθεί σαν µια διαδοχική τέλεση δύο πράξεων, µιας 
κωδικοποίησης του διανύσµατος εισόδου x σε Ν κλάσεις, ακολουθούµενη από 
µια αποκωδικοποίηση του δείκτη i της εκάστοτε κλάσης σε ένα διάνυσµα yi. 
Μια αναπαράσταση αυτής της διαδικασίας φαίνεται στην εικόνα 4.1: 

 

p� ˆ ( ) dy G xx�� � �

� �
�i I�

Εικόνα 7.1: Γενικευµένος ∆ιανυσµατικός Κβαντισµός (GVQ

Encoder Decoder

Η ξη αυτή µπορεί να ειδωθεί ως µια απ’ ευθείας αν
ρο

1 2: { , ,..., } .p d
NG y y y� �� �  

όπου ανήκει το y. Ο χώρος εισόδου αποτελείται από

� � �

 Ν διαµερίσεις: 
.{ : ( ) },p

i iR x G x y i� � � � I� � �
�  

 Έστω Χ, Υ τα τυχαία διανύσµατα του χώρου εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα. Αν Υ = G(X) = X νεται στο γνωστό VQ 
(Vector

, τότε το GVQ πρόβληµα µειώ
 Quantization, διανυσµατικός κβαντισµός) πρόβληµα. Σε αντίθετη 

περίπτωση όµως, ο καλός κωδικοποιητής δεν ελαχιστοποιεί το σφάλµα µε βάση 
το Χ αλλά µε βάση την εκτίµηση του Υ.  Εποµένως το µέσο σφάλµα (average 
distortion)  που θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε ως κριτήριο σχεδίασης 
ενός βέλτιστου κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή GVQ είναι: 

ˆ[ ( , )] [ ( , ( ))].D E d Y Y E d Y G X� �

� � � �

 

 όπου d(.,.) είναι ένα ριτήριο σφάλµατοςκ
βέλτιστο GVQ τότε είναι: 

 (distortion). Οι 
συνθήκες που παρέχουν το 

- ωδικο )κ ποιητή: { : [ ( , | ] [ ( , ) | ], },i i jR x E d Y y X x d Y y X x j I� � � � � �E
� � � �

� � � � �

  

- αποκωδικοποιητή:  arg min{ [ ( , ) |y E d Y y X� �

� �

� � ]}, .
d

i i
y

R i I
�

�
�

�

 

οι ο οί

- encoder: 

π ες υπό τετραγωνικό σφάλµα γίνονται: 

� �22: ( ) ( ) , .jx y G x y j I� � � � � �
� � � � �

  i i

� �

R x G

- decoder: [ ( ) | ].i iy E G X X R� �

�

 

( ) [ | ]G X E Y X�όπου 
� � �

 είναι η εκτιµήτρια Bayesian φιλοσοφίας του Υ, 
δεδ έ  Gersho [GER90], το GVQ δεν επιβάλλει οµ νου του Χ  ο. Όπως παρατήρησε
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να είνα

ε βάρος των 
επιδόσ ν. Α ι

on Linear Interpolative VQ (NLIVQ) 

 χώρου εισόδου είναι µια 
απλή Voronoi διαµέριση, τότε το GVQ πρόβληµα σπάει σε δύο 
υποπρ ήµα

α  
του βέλτιστου VQ του Χ, εκτίµηση του βέλτιστου codebook 

εάν ικ θεί το πρώτο. Αυτό φαίνεται εάν λάβουµε το καθολικό σφάλµα 
του GV

( )) | ( , ( )) ( | ) ( )
X Y

ι οι πε ronoi διαµέριση του χώρου εισόδου, εν αντιθέσει 
µε το VQ. Το γεγονός ότι τα Ri µπορούν να είναι µια οποιαδήποτε διαµέριση 
του χώρου εισόδου αυξάνει την δυσκολία του GVQ προβλήµατος.  

 Η αυξηµένη δυσκολία µπορεί να αντιµετωπιστεί εισαγωγή 
υποθέσεων που αφορούν την κατάτµηση του χώρου εισόδου,  σ

ριοχές Ri µια Vo

εω κόµη και τότε όµως, απαιτούντα  τεχνικές annealing για την 
αποφυγή ρηχών τοπικών ελαχίστων δίχως εγγύηση για ότι πραγµατικά 
προσεγγίζουν το καθολικό ελάχιστο της συνάρτησης σφάλµατος, όπως στο 
[MRRC96].  

 
7.6. N
 
 Έαν υποθέσουµε ότι η διαµέριση του

οβλ τα: 
- εύρεση βέλτιστου VQ γι  το X
- δεδοµένου 

του Υ. 
Το πρώτο πρόβληµα είναι το γνωστό VQ. Το δεύτερο όµως είναι εύκολο, 
ανοποιη
Q και το ξαναγράψουµε ως: 
 

( , ( )) ( ,y X YD E d Y G X E E d Y G�� � �� �� � ��

� � �

X X d Y G X p Y X p X dYdX�� ��� � �
� � � � � � � � �

 

 
υποθέσεις µας όµως,  ο αποκωδικοποιητής δεν χρησιµοποιεί το Χ, αλλά έναν 
αντιπρ

i i i i i

 
από την ιδιότητα του δεσµευµένου µέσου (Παράρτηµα 7.3). Υπό τις

όσωπο αυτού, τον xi, για κάθε περιοχή/κλάση. Εποµένως το D γίνεται: 
 

( , ( )) ( | ) ( ) ( ) ( , ( )) ( | )D d Y G x p Y x dY p X dX p X R d Y G x p Y x dY
� �

� � �� �� �� � �
� � � � � � � � �

� � � �

   
iRi I i IY Y� �

 
Σηµειώστε ότι η ελαχιστοποίηση του D, περιορίζεται στην

� �

 
ελαχισ ποίηση του δεσµευµένου µέσου εντός κάθε κλάσης του χώρου εισόδου. 
Αφού θ ι έχ µ

το
εωρούµε ότ δεν ου ε γνώση της κατανοµής της δεσµευµένης Y|X, το 

πρόβληµα αντιµετωπίζεται ασυµπτωτικά ως προς τον αριθµό των δειγµάτων, και 
η βέλτιστη λύση είναι [GER90], [GER93],[SBN96]: 

 
1

iy y� �
� �

  (7.

πτει επειδή η 

� �| iy x RiR
�

� �

1) 

   
∆ιαισθητικά αυτό προκύ διαµέριση στο Χ προκαλεί µια 

διαµέριση στο Υ. Σηµειώστε ότι ο τύπος (7.1) είναι αυτός που χρησιµοποιήσαµε 
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στις π γράφους (ΧΧΧ) για να υπολογίσουµε τo codebook του Υ από το 
codebo

ι

 την παράγραφο αυτή θα αποδείξουµε ότι η Conversion Function 
[Sty98 νου 
του Χ,  Χ το τυχαίο διάνυσµα που ανήκει στον χώρο εισόδου, και Υ 
χαίο

αρα
ok του Χ. Αυτός ο τρόπος υπολογισµού λέγεται Non Linear Interpolative 

VQ, και αναλύεται πρώτη φορά στο [GER90], αν και πιθανότατα έχει 
χρησιµοποιηθεί και νωρίτερα. 

 
7.7. Μελέτη της στατ στικής φύσης της Conversion Function. 
 
Σ
] µπορεί να ειδωθεί ως µια Bayesian εκτιµήτρια του Υ, δεδοµέ
 όπου

τυ  διάνυσµα που ανήκει στον χώρο εξόδου. Έστω ότι τα  X, Y 
ακολουθούν ένα οποιοδήποτε συνδυαστικό µοντέλο (mixture model): 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

( , ), 1... , { , ,..., }, { , ,..., },
( , ), 1... , { , ,..., }, { , ,..., },

t

t

x MM t T
y MM t T
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� �
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όπου ΜΜ  αριθµός 
των βασικώ τίζουν τον 
ώρο εισόδου, Ν ο αριθµός των σ.π.π. για τον χώρο εξόδου, λ

 
 σηµαίνει Συνδυαστικό Μοντέλο (Mixture Model),  M είναι
ν σ.π.π. (συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας) που απαρ

 ο

 και θ τα βάρη χ
κάθε βασικής σ.π.π. του Χ και του Υ,  Λ και Θ οι παράµετροι κάθε βασικής 
σ.π.π. των Χ, Υ αντίστοιχα. Ψάχνουµε για µια εκτίµηση του Υ δεδοµένου του 
Χ. Στην Bayesian φιλοσοφία, αυτό γίνεται µε την προσδοκία E(Y|X). Έαν 
λάβουµε υπ’ οψη µας και τα Συνδυαστικά Μοντέλα των Χ, Υ, τότε θέλουµε να 
υπολογίσουµε την προσδοκία E(Y|X,λ,Λ,θ,Θ). Ας µετατρέψουµε τότε την 
πιθανότητα: 
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και ας την
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αριθµητής γράφτηκε σε αυτή την µορφή, επειδή υποθέσουµε ότι τα Λ
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(7.2) 

 
ο 
ανεξάρτητα µεταξύ τους, µια λογική θεώρηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο: 

, Θ είναι 
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(7.3) 

 
η εξίσωση (7.3) εξηγεί πως φτάσαµε στην εξίσωση (7.2). Περαιτέρω 
αναδιαµόρφωση  της τελευταίας θα δείξει: 
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ας υποθέσουµε για  ευκολία ότι:  
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 (7.4) 

 
εποµένως,  
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  (7.5) 

 
Αυτός ο τύπος, όταν τα συνδυαστικά µοντέλα των X,Y είναι αµφότερα GMM 
(Gaussian Mixture Models), χάρη σε µια ιδιότητα των Gaussian, που αναφέρεται στο 
Παράρτηµα, παράγραφο 9.4, µπορεί να γραφεί ως: 
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(7.6) 

 
 
Όπου  είναι ο µέσος της n-οστής Gaussian στο GMM του Y 

χώρου, ο µέσος της m-οστής Gaussian του GMM του X χώρου, ο πίνακας 
συµµεταβλητότητας ανάµεσα στην n-οστή Gaussian του GMM του Y και την  
m-οστή Gaussian του GMM του X, και ο πίνακας συµµεταβλητότητας της m-
οστής Gaussian του GMM του Χ. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η  

( , ) ( ), , ,n m m n m
YX XXy x

� �
� �

� �
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Conversion Function είναι µια υποπερίπτωση της γενικευµένης Bayesian 
εκτιµήτριας (7.5) υπό GMM υποθέσεις  (7.6), υπό τους περιορισµούς: 
 

a) M = N, 

b)  
1,

( | )
0,n m

n m
p

n m
� �

��
� �

��
 
οι οποίοι µετατρέπουν την (7.6) στην Conversion Function: 
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T

(7.7) 

 
∆είξαµε ότι: 

- Η GMM Conversion Function είναι µια Bayesian εκτιµήτρια του Y 
δεδοµένου του X, βέλτιστη υπό το κριτήριο Ελαχίστου Μέσου 
Τετραγωνικού Σφάλµατος (Minimum Mean Square Error), ως η µέση 
τιµή της a posteriori πιθανότητας P(Y|X).  

- Ότι η GMM Conversion Function θεωρεί 1-1 σχέση ανάµεσα στις 
Gaussians του Χ και τις Gaussians του Υ. 

- ∆εν υπάρχει περιορισµός για τις διαστάσεις των  X, Y, εποµένως η GMM 
Conversion Function µπορεί να εφαρµοστεί για διαφορετικό αριθµό 
διαστάσεων στους χώρους εισόδου και εξόδου. 
 

7.8. Εκπαίδευση της GMM Conversion Function 
 

Η εκπαίδευση της GMM Conversion Function γίνεται µε την 
ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλµατος, λύνοντας [Sty98] κάποια 
συστήµατα ελαχίστων τετραγώνων που υπολογίζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

Έστω p-διάστατο Χ το τυχαίο διάνυσµα του χώρου εισόδου, και Υ το d-
διάστατο τυχαίο διάνυσµα του χώρου εξόδου. Η εξίσωση (7.7) µπορεί να γραφεί 
ως: 
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 (7.8) 

 

Για βολικότητα, οι διαστάσεις κάθε διανύσµατος δηλώνεται κάτω από κάθε µη 
βαθµωτή µεταβλητή. Έιναι µια απλή άσκηση να µετασχηµατιστεί η (7.8) για 
πολλά δείγµατα, σε µορφή πινάκων: 
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όπου: 
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Εάν τα χαρακτηριστικά (features) του Χ είναι ασυσχέτιστα µεταξύ τους, τότε ο 
υπολογισµός του ανωτέρω πίνακα είναι πολύ ευκολότερος, καθώς ένας 
πολλαπλασιασµός διανύσµατος-πίνακα αντικαθίσταται από έναν 
πολλαπλασιασµό διανύσµατος µε διάνυσµα. 
 
Το σύστηµα (7.9) µπορεί να λυθεί µε µια µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 
[BJO96]: 
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Το µέγεθος των πινάκων του γραµµικού αυτού συστήµατος γρήγορα γίνεται 
προβληµατικό, καθώς οι διαστάσεις των διανυσµάτων και ο αριθµός των 
Gaussians αυξάνεται. 
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