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Περίληψη 
 

Η ανθρώπινη οµιλία είναι ένα πολυδιάστατο σήµα µε ακουστική και οπτική 
συνιστώσα. Η παρουσία και των δύο συµβάλει στην καλύτερη ποιότητα 
επικοινωνίας. Μια πολύ σηµαντική παράµετρος της οπτικής συνιστώσας, είναι 
η κίνηση του στόµατος, µιας και όλοι έχουµε την ικανότητα να διαπιστώνουµε  
ότι η κίνηση του στόµατος του ανθρώπου που µιλά είναι συγχρονισµένη µε 
την οµιλία. 
 
Θεωρώντας ότι διαθέτουµε µόνο την ακουστική συνιστώσα,  αναπτύξαµε  
τέσσερις παραλλαγές  ενός αλγορίθµου µετατροπής της ανθρώπινης οµιλίας 
σε κινήσεις του στόµατος. Οι παραλλαγές βασίζονται στη τεχνική ανάλυσης 
Linear Prediction που χρησιµοποιείται ευρύτατα στην επεξεργασία ήχου. Ο 
συνολικός αριθµός των διακριτών θέσεων του στόµατος (visemes)  που 
χρησιµοποιήσαµε είναι οκτώ και αντιστοιχούν στις πιο ευδιάκριτες θέσεις του 
στόµατος κατά την οµιλία. Η είσοδος σε κάθε παραλλαγή του αλγορίθµου είναι 
ένα σήµα οµιλίας και η έξοδος µια ακολουθία από διακριτές θέσεις του 
στόµατος. Αναλύουµε την ανάγκη για οµαλοποίηση της ακολουθίας των 
στιγµιοτύπων για να έχουµε ρεαλιστικότερα αποτελέσµατα και  
παρουσιάζουµε µεθόδους για οµαλοποίηση γνωρίζοντας κάθε στιγµή, κάποια 
επόµενα στιγµιότυπα.  
 
Στη πρώτη παραλλαγή του αλγορίθµου, αντιστοιχούµε ένα στιγµιότυπο  του 
προσώπου ανά διάστηµα 20ms (Frame) του σήµατος της οµιλίας. Στη 
δεύτερη παραλλαγή, αντιστοιχούµε ένα στιγµιότυπο  του προσώπου ανά 
διάστηµα 40ms (Big Frame) του σήµατος της οµιλίας. Στη τρίτη παραλλαγή 
θεωρούµε ότι το επόµενο στιγµιότυπο είναι γνωστό και οµαλοποιούµε την 
ακολουθία των στιγµιοτύπων µε βάση ένα ευρετικό αλγόριθµο. Τέλος στη 
τέταρτη παραλλαγή θεωρούµε ότι γνωρίζουµε µέχρι και τέσσερα επόµενα 
στιγµιότυπα και έτσι χρησιµοποιούµε ένα πιο σύνθετο ευρετικό αλγόριθµο µε 
περισσότερους κανόνες οµαλοποίησης της ακολουθίας των διακριτών 
στιγµιοτύπων.  
 
Οι τρεις πρώτες περιπτώσεις µπορούν να υλοποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο. 
Η τέταρτη παραλλαγή δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις υπολογίζουµε από το πεδίο του χρόνου την ενέργεια  και τον 
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αριθµό των περιπτώσεων στις οποίες η κυµατοµορφή τέµνει το σηµείο 
ηρεµίας (zero-crossing) και από το πεδίο της συχνότητας το οµαλό (Linear 
Prediction) φάσµα.  
 
Οι παραλλαγές του αλγορίθµου υλοποιήθηκαν σε µια εφαρµογή στο 
περιβάλλον του MATLAB η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε ένα 
οµιλών πρόσωπο στην οθόνη του χρήστη. Κάθε νέος χρήστης της εφαρµογής 
µας, θα πρέπει να ακολουθήσει µια σύντοµη και απλή διαδικασία 
εκπαίδευσης. Τέλος παρουσιάζονται διάφορες περισσότερο «ζωντανές» 
εφαρµογές, στις οποίες η εφαρµογή µας στο MATLAB συνδυάζεται µε 
προγράµµατα δηµιουργίας και κίνησης τρισδιάστατων γραφικών. 
 
 
 Επόπτης: Απόστολος Τραγανίτης 
 Αναπληρωτής Καθηγητής,  Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών  
 Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Abstract 

 
Human speech is a multi-dimensional signal consisting of acoustical and 
optical components. The presence of both contributes to better quality in 
communication. Α very important parameter of the optical component is mouth 
movement since everybody has the ability to understand that the mouth 
movement of the person who talks, is synchronized with speech. 
 
Given that only the acoustical part of speech is present, we developed four 
different approaches of a lip-sync algorithm which converts human speech to 
mouth movements. All of the approaches are based on the Linear Prediction 
method of analysis, which is commonly used in sound processing. The total 
number of distinct mouth positions (visemes) that we used is eight and they 
correspond to the most distinct positions of the mouth during the speech. The 
input in every approach of the algorithm is a speech signal and the output a 
sequence of visemes. We analyze the need for smoothing the sequence of 
visemes in order to improve the realism of the output results, and we present 
smoothing methods knowing at each instant, a number of the following 
visemes. 
 
In the algorithm’s first approach we correspond one viseme per 20 ms frame 
(Frame) of speech signal. In the second approach we correspond one viseme 
per 40 ms frame (Big Frame) of speech signal. In the third approach we 
regard every following viseme to be known and we smooth the sequence of 
visemes according to a heuristic algorithm. Finally in the fourth approach we 
consider we know up to four following visemes so we use a more complex 
heuristic algorithm with more smoothing rules for the sequence of visemes.  
 
The first three approaches can be implemented in real time. Τhe last 
approach gives the best lip-sync results. In all of the approaches we use the 
energy and the number of zero-crossings from the time domain and the linear 
prediction smooth spectrum from the frequency domain.  
 
All of the lip-sync approaches were implemented in a MATLAB application, 
which presents the results in the form of a talking face on user’s screen. Every 
new user that wants to use our application, have to follow a short and easy 
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training procedure. Finally more “vivid” applications are presented, in which 
our MATLAB application is combined with 3d modeling and animation 
programs. 
 
 
 
 Supervisor: Apostolos Traganitis 
 Associate Professor, Computer Science Department 
 University of Crete 
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AUDIO TO VISUAL  -  LIP-SYNC 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγή 
 
Η προσοµοίωση  µέσω υπολογιστή ρεαλιστικών προσώπων ικανών να 
µιλούν, να κινούν µέρη του σώµατός τους  και να εκφράζουν συναισθήµατα 
ήταν και είναι πεδίο έρευνας εδώ και αρκετά χρόνια. Το ενδιαφέρον για την 
τεχνολογία αυτή φάνηκε κυρίως από το γεγονός  ότι έχουν συµπεριληφθεί  
χαρακτηριστικά της στο πρότυπο  MPEG-4.  Επίσης η χρησιµότητα τέτοιων 
εικονικών προσώπων στον υπολογιστή, αποδείχτηκε σε διάφορα πειράµατα, 
σύµφωνα µε τα οποία οι άνθρωποι ακούνε καλύτερα όταν βλέπουν 
ταυτόχρονα και το πρόσωπο το οποίο τους οµιλεί. Σε ένα περιβάλλον µε πολύ 
θόρυβο, αν κάποιος απλά ακούει  κάποιον να οµιλεί, το ποσοστό των λέξεων, 
τις οποίες ακούει σωστά, µπορεί να πέσει  στο 25-30%. Από την άλλη αν 
παρατηρεί κανείς τα χείλη κάποιου που µιλάει, χωρίς να ακούει τι λέει,  ο 
βαθµός κατανόησης του τι έχει λεχθεί είναι πάλι γύρω στο 25%. Αν όµως ο 
ακροατής βλέπει τον οµιλητή στο ίδιο θορυβώδες περιβάλλον το ποσοστό 
κατανόησης ανεβαίνει στο 80%.  Πολλές έρευνες κατέληξαν στο παραπάνω 
συµπέρασµα [1, 2, 3, 4, 5]. Η οµιλία είναι ένα πολυδιάστατο σήµα, µε ηχητική 
και οπτική συνιστώσα η κάθε µια από τις οποίες περιλαµβάνει πολλές 
πληροφορίες και όταν και οι δύο συνιστώσες είναι παρούσες, η επικοινωνία 
είναι περισσότερο επιτυχηµένη. 
 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το πρόβληµα της αντιστοίχησης  ηχητικών 
πληροφοριών σε οπτικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένου 
κάποιας υπάρχουσας οµιλίας, της αυτόµατης δηµιουργίας των στιγµιότυπων 
ενός προσώπου ικανού να κινεί τα χείλη σύγχρονα µε την οµιλία αυτή. Βέβαια 
στις διαπροσωπικές επικοινωνίες η κίνηση του στόµατος του προσώπου ενός 
οµιλητή δεν είναι η µοναδική παράµετρος. Η κίνηση των µατιών των χεριών 
του κεφαλιού καθώς και η ‘διάθεση’ του παίζουν σηµαντικό ρόλο. Στην 
εργασία αυτή έχουµε ασχοληθεί αποκλειστικά µε το κοµµάτι της  επικοινωνίας 
που αφορά τη συγχρονισµένη κίνηση του στόµατος µε είσοδο κάποια οµιλία.  
 
Η κίνηση των χειλιών της γλώσσας και δοντιών ενός προσώπου κατά τη 
διάρκεια της οµιλίας  είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στη διαπροσωπική 
επικοινωνία. Το ανθρώπινο στόµα κατά την διάρκεια της οµιλίας βρίσκεται, 
κάποιες χρονικές στιγµές, σε οπτικά  συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες 
εξαρτώνται από τη λέξη την οποία εκφωνεί. Οι συγκεκριµένες θέσεις του 
προσώπου όπως αναφέρθηκαν πριν, είναι διαφορετικές από άτοµο σε άτοµο 
και δεν είναι δυνατόν να οριστούν κατά ένα και µοναδικό τρόπο.   Ενώ οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν µπορούν να διαβάσουν  τα χείλη κάποιου άλλου 
ανθρώπου αν δεν ακούνε τι λέει, µπορούν - έχουν τη διαίσθηση - να 
αναγνωρίζουν αν το πρόσωπο το οποίο βλέπουν, κινεί το στόµα σύµφωνα µε 
τα λεγόµενα του.  
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στη λύση του προβλήµατος της 
αυτόµατης δηµιουργίας των κινήσεων του στόµατος και εξαρτάται από το 
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είδος της εισόδου που έχουµε κάθε φορά. Οι προσεγγίσεις φαίνονται στην 
εικόνα 1.1 που ακολουθεί. Η σηµειωµένη διαδροµή, µε έντονο µπλε χρώµα, 
είναι αυτή που ακολουθήσαµε  και υλοποιήσαµε σε ένα πρόγραµµα, 
χρησιµοποιώντας το MATLAB. ∆ηλαδή ένα πρόγραµµα αυτόµατης 
δηµιουργίας συγχρονισµένης κίνησης του στόµατος, έχοντας σαν είσοδο ένα 
σήµα οµιλίας. Η µέθοδος µας βασίζεται  στη τεχνική ανάλυσης Linear 
Prediction όπως θα αναλύσουµε παρακάτω. 
 
Το πρόβληµα που ασχολούµαστε έχει πολλές διαφορετικές πτυχές και 
προσεγγίσεις, ανάλογα µε το είδος της εισόδου που έχουµε σαν αρχικό 
δεδοµένό. Μια περίπτωση είναι η οµιλία και µόνο αυτή να είναι η είσοδος 
µας[6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16] και αυτή είναι στη παρούσα εργασία. 
Μια άλλη περίπτωση, που τυγχάνει διαφορετικής αντιµετώπισης, είναι να 
έχουµε σαν είσοδο κείµενο και η έξοδος να είναι ένα οµιλούµενο πρόσωπο 
(Visual Synthesis). Αυτή είναι επέκταση των γνωστών συστηµάτων Text-to-
Speech (TTS) τα οποία µετατρέπουν ένα κείµενο σε οµιλία, αλλά δε θα 
ασχοληθούµε µε το θέµα αυτό. Τέλος µια υβριδική προσέγγιση είναι να 
έχουµε στο σύστηµα σαν είσοδο τόσο την ηχογραφηµένη οµιλία όσο και το τι 
λέγεται στην οµιλία, το οποίο σαν πρόβληµα είναι απλούστερο από το πρώτο.  
 
Στη συνέχεια της αναφοράς αυτής θα παρουσιάσουµε συνοπτικά  µερικά 
βασικά στοιχεία, κυρίως της ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, που είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει κανείς για να µπορεί κατανοήσει, τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα που προαναφέρθηκε. 

Εικόνα 1.1: Ταξινοµήσεις προσεγγίσεων… 

Αναγνώρι
ση 

Προτύπων

Ανάλογα 
µε την 
ένταση 

LPCΝευρωνι
κά 

δίκτυα 

Με 
Αναγνώ
ριση 

Με κάποιο 
πρόγραµµα 
επεξεργασίας 

ήχου 

Ανάλυση
του ήχου

Κείµενο 
και 

οµιλίας

Οµιλία 
και 

εικόνες

OXI 
Real 
Tme 

Real 
Tme 

Είσοδος: Οµιλία Υβριδική...Είσοδος: Κείµενο 

LIP-SYNC
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1.2 Στοιχεία ακουστικής και ψηφιακής επεξεργασίας ήχου 
 
1.2.1 Ήχος 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: είναι µια ταλαντευόµενη διαταραχή σε ένα αέριο, υγρό ή στερεό 
µέσο. 
 

 
 

 
Οι ήχοι συχνά παριστάνονται µε ένα διάγραµµα όπως αυτό της παραπάνω 
εικόνας  στο οποίο, στον άξονα Χ παριστάνεται ο χρόνος και στον άξονα Υ 
παριστάνεται η πυκνότητα του µέσου στο οποίο ταξιδεύει ο ήχος. Στο σχήµα 1 
το µέσο είναι ο αέρας. (Condensation = πύκνωµα και Rarefaction = αραίωµα.) 
 
Τέσσερα χαρακτηριστικά του ήχου είναι:  
 

 Μήκος Κύµατος(wavelength) 
 

 
 
 Περίοδος(period) 

 

 
 
 

 Πλάτος(amplitude), είναι το ύψος του κύµατος. Όταν ο ήχος είναι 
δυνατός το πλάτος είναι µεγάλο. Η µονάδα µέτρησης της πυκνότητας 
των ήχων είναι το decibel. Ο µέσος άνθρωπος  µιλάει συνήθως µε 
ένταση 60dB. 
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 Συχνότητα(frequency): Σε κάθε κύκλο, ο ήχος έχει ένα 
πύκνωµα(περιοχή αυξηµένης πίεσης) κι ένα αραίωµα(περιοχή 
µειωµένης πίεσης). Η συχνότητα µετριέται ως γνωστό σε Hz και είναι ο 
αριθµός των κύκλων ανά δευτερόλεπτο, άρα κι ο αριθµός των 
πυκνωµάτων ανά δευτερόλεπτο. Αν το διάφραγµα ενός οµιλητή 
δονείται µε συχνότητα 900Hz τότε και ο ήχος που θα παράγεται θα έχει 
900 πυκνώµατα το δευτερόλεπτο. 

 
 

Συχνότητα = Tαχύτητα / Mήκος Kύµατος 
f = v / λ 

 
 Τόνος(Pitch): Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο εγκέφαλος µεταφράζει τη 
συχνότητα ενός µεταδιδόµενου ήχου. Όσο πιο µικρή είναι η συχνότητα 
ενός ήχου, τόσο πιο µπάσα χροιά έχει(µικρό pitch). 

 
 
1.2.2 Ταχύτητα µετάδοσης, ένταση ήχων 
 
Ταχύτητα 
Ο ήχος δε µεταδίδεται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. Στον αέρα η 
ταχύτητα µετάδοσης είναι µικρότερη από τα άλλα µέσα. Επίσης η ταχύτητα 
του ήχου εξαρτάται ανάλογα από τη θερµοκρασία. Στους 20οC ο ήχος 
µεταδίδεται µε ταχύτητα 343m/sec. 
 

v = 331 m/s + (0.6 m/s/C)*T 
 

Μέσο µετάδοσης Θερµοκρασία  oC Ταχύτητα  m/s 
Αέρας 0 331 
Αέρας 20 343 
Νερό 20 1482 
Γυαλί - 5640 
Ατσάλι - 5960 

Πίνακας 1.1: Ταχύτητα µετάδοσης του ήχου σε διάφορα µέσα 
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Ένταση 
 
Ένα τρισδιάστατο ηχητικό κύµα(στο χώρο) είναι µια σειρά από οµόκεντρες 
σφαιρικές επιφάνειες που λέγονται κυµατοµορφές(waveforms). Ο χώρος 
µεταξύ των κυµατοµορφών λέγεται  µήκος κύµατος.  
 
Έστω ότι έχουµε µια πηγή η οποία παράγει ήχους. Αν ο ήχος µεταδίδεται 
προς κάθε κατεύθυνση, η ένταση του ήχου σε απόσταση r από την πηγή είναι 
οµοιόµορφη σε κάθε σηµείο της κάθε σφαιρικής επιφάνειας. Αν ο 
παραγόµενος ήχος είχε ισχύ P τη στιγµή που παράχθηκε τότε η ένταση του 
ήχου σε απόσταση r είναι: 
 

Ι = P /4*pi*r2 
 
Την ένταση των ήχων τη µετράµε σε dB(λογαριθµικά). Ένας ήχος έντασης 
20dB είναι 10 φορές δυνατότερος από ένα µε ένταση 10dB. Ο λόγος για τον 
οποίο έχουµε τη κλίµακα αυτή είναι ότι κι εµείς ακούµε µε τον ίδιο τρόπο. 
Παρόλο που ένας ήχος 20 dB είναι 10 φορές δυνατότερος από ένα µε ένταση 
10dB, εµείς τον ακούµε 2 φορές πιο δυνατό. Ήχοι µε ένταση µεγαλύτερη από 
120dB µας προκαλούν πόνο. 
 

Πηγή dB Περιγραφή 
Αναπνοή 10 Ελάχιστα ακούγεται 

Φύλλα που πέφτουν 20  
Ψίθυρος 30 Πολύ ήσυχος ήχος 
Βιβλιοθήκη 40  

Ήσυχο γραφείο 50 Ησυχία 
Συζήτηση 60  

Κίνηση αυτοκινήτων 70  
Εργοστάσιο 80  
Καταρράκτες 90  

Τραίνο 100  
Κοµπρεσέρ 110  
Ροκ συναυλία 120 Ήχοι -  όριο  πόνου 

Όπλο 130  
Απογείωση αεροπλάνου 140  

Πίνακας 1.2: Μερικοί ήχοι και αντιστοιχία dB… 
 
Το πόσο δυνατό αντιλαµβάνεται βέβαια το αυτί µας έναν ήχο, εξαρτάται από 
την συχνότητα και την ένταση των ήχων. Η γραφική παράσταση που 
ακολουθεί, παρουσιάζει ήχους ίδιας έντασης για τους ανθρώπους, σε 
συνάρτηση µε τη συχνότητα τους και την ένταση τους. Η κάτω πράσινη 
καµπύλη από τις τρεις,  είναι το όριο των ήχων που ακούµε. Έτσι  για ήχους 
1Κhz το όριο των ήχων που ακούµε είναι 0dB ενώ για ήχους 60Hz το όριο 
ανεβαίνει στα 50dB. Έτσι µόνο το 1% των ανθρώπων ακούνε ήχους τόσο 
χαµηλής συχνότητας. Η επόµενη προς τα πάνω καµπύλη είναι το όριο µε το 
οποίο ακούνε οι περισσότεροι άνθρωποι. Η πάνω καµπύλη είναι το όριο των 
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ήχων του προκαλούν πόνο. Το ανθρώπινο αυτί είναι πιο ευαίσθητο στους 
ήχους γύρω στα 4Khz. 
 

 
Εικόνα 1.2: Ευαισθησία αυτιού σε διάφορες συχνότητες 

 
 
1.2.3 Μηχανισµός δηµιουργία της ανθρώπινης οµιλίας 
 
Η ανθρώπινη οµιλία δηµιουργείται σε τρία στάδια. Αέρας εξέρχεται από τους 
πνεύµονες και η ροή του αέρα µεταβάλλεται στο λάρυγγα. Η ροή του αέρα 
µεταβάλλεται από το σχήµα της φωνητικής οδού(Vocal Tract).  Κάθε ήχος 
αντιστοιχεί σε µια  δική του θέση στις περιοχές άρθρωσης της φωνητικής 
οδού(φωνητικές χορδές, γλώσσα, χείλη, δόντια, σαγόνι κλπ βλέπε εικόνα 1.3).  
Στην περίπτωση των φωνηέντων, η ροή του αέρα η ροή του αέρα από τους 
πνεύµονες, δεν περιορίζεται σε κανένα σηµείο, σε αντίθεση µε τα σύµφωνα 
στα οποία η ροή του αέρα περιορίζεται σε κάποιο σηµείο. Οι ήχοι µπορούν να 
χωριστούν σε άφωνους(unvoiced) και έµφωνους(voiced).  
 
Η φωνητική περιοχή µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν ένα φίλτρο που 
µεταβάλλεται µε το χρόνο.  Ενισχύει κάποιες συχνότητες και εξασθενεί 
κάποιες άλλες.  Ο ήχος παράγεται αν κάποια πηγή διεγείρει το φίλτρο της 
φωνητική οδού. Αν η πηγή είναι περιοδική ο ήχος που παράγεται είναι 
έµφωνος, αλλιώς αν η πηγή είναι µη περιοδική ή θόρυβος, ο ήχος που 
παράγεται είναι  άφωνος. Η πηγή των ήχων  βρίσκεται στο λάρυγγα και στη 
βάση της φωνητικής οδού. Το περιοδικό άνοιγµα-κλείσιµο των φωνητικών 
χορδών, έχει ως αποτέλεσµα ένα περιοδικό ήχο όπως είναι τα φωνήεντα. 
Στην περίπτωση των άφωνων ήχων, ο αέρας οδηγείται σε ένα τµήµα της 
φωνητικής οδού και δηµιουργεί αναταραχή. Η διέγερση αυτή µοιάζει µε 
θόρυβο. 
 
Γενικότερα το είδος της άρθρωσης-προφοράς καθορίζεται από τους 
παρακάτω παράγοντες: 
 
 

 Αν πάλλονται οι φωνητικές χορδές ή όχι (voiced-unvoiced) 
 Αν υπάρχει παρεµπόδιση της ροής του αέρα (σύµφωνα-φωνήεντα) 
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 Αν η ροή του αέρα περνά από τη ρινική αντί της φωνητικής οδού 
(nasal-oral). 
 Aν η ροή του αέρα περνά από το µέσο ή τα πλάγια της φωνητικής οδού 

(µη πλευρικοί - πλευρικοί). 
 
 
Το δε µέρος της άρθρωσης είναι το µέρος στο οποίο η ροή του αέρα 
διακόπτεται και µπορεί να είναι: 
 

 Τα χείλη (labials and bilabials),  

 Τα δόντια (dentals),  

 Τα δύο προηγούµενα µαζί  (labio-dentals -- here the tongue is not 
directly involved),  

 Αlveolar (Το τµήµα των ούλων πίσω από τα πάνω µπροστινά δόντια -- 
alveolar articulations),  

 Ο σκληρός ουρανίσκος (given its large size, one can distinguish 
between palato-alveolars, palatals and palato-velars),  

 Ο µαλακός ουρανίσκος (or velum -- velar articulations),  

 Η σταφυλή – (uvulars),  

 Ο φάρυγγας (pharyngeals),  

 Γλωττίς (glottals).  
 

 
Εικόνα 1.3: Φωνητική οδός(Vocal Tract)  
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Η φωνή µεταδίδεται στο αυτί του ακροατή, συνήθως µέσω του αέρα, όπου η 
οµιλία και γενικότερα οι ήχοι παίρνουν τη µορφή εκπεµπόµενων κυµάτων της 
µεταβολής στην πίεση του αέρα γύρω από µια τιµή σε ηρεµία, η οποία στη 
θάλασσα είναι 100Pa(Pascals). 
 
Στην  εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η αναπαράσταση την ταλάντευσης για 
την λέξη “καληµέρα”. H ατµοσφαιρική πίεση σε ηρεµία αναπαρίσταται µε µια 
ευθεία µαύρη οριζόντια γραµµή στο κέντρο της εικόνας. Μια κυµατοµορφή 
δείχνει τις εναλλαγές τις πίεσης σαν συνάρτηση του χρόνου. Κάθε σηµείο 
πάνω από το σηµείο ηρεµίας δηλώνει ότι η πίεση είναι µεγαλύτερη από αυτή 
στο σηµείο ηρεµίας, ενώ κάθε σηµείο κάτω από το σηµείο ηρεµίας δηλώνει 
πίεση µικρότερη του σηµείου ηρεµίας. Όταν µια κυµατοµορφή ακουµπάει το 
σηµείο ηρεµίας, τότε το σηµείο αυτό λέγεται zero-crossing. Οι άφωνοι ήχοι 
έχουν πολύ µεγαλύτερο αριθµό σηµείων zero-crossings. 
 

 
Εικόνα 1.4: Κυµατοµορφή της λέξης “καληµέρα” 

 
 
 
1.2.3 Ήχος και Η/Υ 
 
Όταν µιλάµε σε ένα µικρόφωνο, τότε οι µεταβολές στη πίεση µετατρέπονται σε 
µεταβολές στην ηλεκτρική τάση. Μια κάρτα ήχου, µπορεί να µετατρέψει τις 
αναλογικές µεταβολές στην τάση σε ψηφιακές κυµατοµορφές µε µια 
διαδικασία που λέγεται analog-to-digital-conversion(ADC). 
 
Η παραπάνω µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό έχει δύο  
σηµαντικές παραµέτρους. 
 
 Τη συχνότητα δειγµατοληψίας, δηλαδή πόσες φορές το δευτερόλεπτο θα 
γίνεται η δειγµατοληψία. Η τιµή της συχνότητας δειγµατοληψίας, συχνά 
καθορίζεται από το γνωστό θεώρηµα του Nyquist. Επειδή το ανθρώπινο 
αυτί ακούει ήχους συχνότητας έως 20Khz(στη καλύτερη περίπτωση),  η 
συχνότητα δειγµατοληψίας για την ποιότητα CD είναι 44,1Κhz>2*20Khz. 
Αν θέλουµε να ψηφιοποιήσουµε µόνο οµιλία, επειδή οι συχνότητες έως τα 
8Khz είναι αυτές που καθορίζουν την οµιλία, µια τιµή συχνότητας 
δειγµατοληψίας γύρω στα 16Khz, θα αποτύπωνε ικανοποιητικά την οµιλία 
αυτή. Ενδεικτικά στο τηλέφωνο η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι στα 
8Khz, ενώ στα dvd audio 96Khz 
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 Κβάντιση: Η τιµή κάθε δείγµατος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
τιµή ανάλογα µε τα επίπεδα κβάντισης. Αν έχουµε 256 επίπεδα 
κβάντισης τότε χρειάζονται 8 bits για κάθε δείγµα και το κάθε δείγµα 
παίρνει τιµή από το διάστηµα 0-255, µε την τιµή 128 να είναι η τιµή 
ηρεµίας. Στην περίπτωση αυτή η ποιότητα της ψηφιοποίησης είναι 
µέτρια. Με 65536 επίπεδα κβάντισης ή 16bits για κάθε δείγµα η 
ποιότητα του ψηφιοποιηµένου ήχου είναι πολύ καλύτερη. Το κάθε 
δείγµα παίρνει τιµή από το διάστηµα -32768 ως 32767, µε την τιµή 0 να 
είναι η τιµή ηρεµίας. 

 
 
 
1.2.4 Το µοντέλο οµιλίας πηγής-φίλτρου 
 
Η ανθρώπινη οµιλία µπορεί να µοντελοποιηθεί ικανοποιητικά ως µια  ευρείας 
περιοχής πηγή ήχων  και ο παραγόµενος ήχος περνάει µέσα από ένα φίλτρο. 
Η πηγή ήχων είναι οι φωνητικές χορδές  στην περίπτωση της οµιλίας και  
αναταραχές του αέρα στη περίπτωση των ψιθυριστών ήχων. 
 
Ο ήχος που παράγεται από το λάρυγγα περνάει µέσα από τη φωνητική 
οδό(vocal tract) που αποτελείται από  το λαιµό, το στόµα, τα χείλη, τη γλώσσα 
και τη ρινική κοιλότητα. Η επίδραση της φωνητικής οδού είναι  ότι φιλτράρει 
τον ήχο και παρουσιάζει κορυφές στο φάσµα που λέγονται Formants. Τα 
Formants µεταβάλλονται γρήγορα στα  σύµφωνα και κατά τη µετάβαση 
µεταξύ φωνήεν συµφώνου, ενώ είναι αρκετά σταθερά στα φωνήεντα. Στο 
παρακάτω σχήµα  φαίνεται το διάγραµµα του µοντέλου πηγής-φίλτρου. Στα 
διαγράµµατα ο κατακότυφος άξονας παριστάνει το ενεργειακό φάσµα ενώ ο 
οριζόντιος άξονας παριστάνει συχνότητες. Στο πρώτο σχήµα φαίνεται  οι 
αρµονικές του περιοδικού παλµού που παράγεται  από τις φωνητικές χορδές. 
Το 2ο σχήµα δείχνει τη συνάρτηση µεταφοράς του φίλτρου που είναι η 
φωνητική οδός. Στην τρίτη εικόνα φαίνεται η υπέρθεση των formants στο 
φάσµα των αρµονικών.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.5: Το µοντέλο πηγής-φίλτρου 
 
Το σηµαντικό στο µοντέλο πηγής-φίλτρου είναι ότι οι πληροφορίες προφοράς 
διαχωρίζονται από τις φωνητικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες προφοράς 
είναι ο τόνος της φωνής η ένταση  η ποιότητα των ήχων  και εξαρτώνται από 
την πηγή που παράγει τους ήχους. Ενώ η φωνητική οδός καθορίζει τα 
φωνήµατα(phonemes). Αυτό µπορεί να το καταλάβει κανείς να κάνει το εξής: 
∆οκιµάζοντας να µιλήσει κανείς πχ το «Ε» αλλάζοντας το τόνο της φωνής του 
θα παρατηρήσει ότι δεν χρειάζεται να ανοίξει ή να κλέισει το στόµα του 
περισσότερο, αλλά αρκει να πάλλονται οι φωνητικές µε διαφορετική 
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συχνότητα. Αντίθετα αν κάποιος µιλάει στον ίδιο τόνο και λέει το «Ο», για να 
πει το «Ε» θα πρέπει να µετακινήσει µύς του στόµατος. 
 
Στο µοντέλο που παρουσιάσαµε,  οι θέσεις των χειλιών και της γλώσσας είναι 
συναρτήσεις των φωνηµάτων που οµιλούνται και είναι ανεξάρτητες των 
χαρακτηριστικών  προφοράς της οµιλίας. 
 
 
1.2.5 Το µοντέλο της φωνητικής οδού 
 
Η φωνητική οδός µπορεί να µοντελοποιηθεί, στην απλούστερη περίπτωση 
σαν ένας κυλινδρικός σωλήνας µε µια ανοικτή άκρη στο τέλος(όπως η 
φλογέρα). 
 
Οι ηχηρές συχνότητες είναι οι: 
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για L= 17cm, που είναι το µήκος της φωνητικής οδού ενός µέσου άντρα και  
c=340m/sec  οι ηχηρές συχνότητες είναι 500,1000,1500Ηz κλπ.  
 
Η προηγούµενη αντιστοίχιση είναι πάρα πολύ απλουστευµένη. Για τα 
φωνήεντα, η φωνητική οδός µπορεί να µοντελοποιηθεί καλύτερα σαν 
συνένωση κυλινδρικών σωλήνων  οµοιόµορφης διατοµής. Στο παρακάτω 
σχήµα φαίνεται µια τέτοια αντιστοίχηση µε n κυλινδρικούς σωλήνες. 
 

 
 
 
 
1.2.6 Φασµατογράφηµα  
 
Για να υπολογίσουµε το φασµατογράφηµα µιας ηχογραφηµένης οµιλίας, θα 
πρέπει να εφαρµόσουµε ανάλυση Fourier η οποία µας εµφανίζει ποιες 
συχνότητες είναι παρόντες σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο σήµα 
µας. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης Fourier είναι προφανώς ένα φάσµα. Έτσι 
υπολογίζουµε το φάσµα για ένα µικρό χρονικό διάστηµα – παράθυρο(5-20 
ms) της οµιλίας, και στη συνέχεια υπολογίζουµε το φάσµα για το επόµενο 
παράθυρο κοκ, µέχρι το τέλος της οµιλίας. Οι γειτονικές περιοχές του 
φάσµατος έχουνε παραπλήσιες τιµές. Το φασµατογράφηµα είναι µεταβολές 
της ποσότητας όλων των συχνοτήτων στο πεδίο του χρόνου(εικόνα 1.6).  
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Εικόνα 1.6: Κυµατοµορφή και φασµατογράφηµα της λέξης “καληµέρα” 

 
Στο φασµατογράφηµα ο οριζόντιος άξονας, δηλώνει χρόνο, ενώ ο 
κατακόρυφος συχνότητες. Η µέγιστη συχνότητα είναι το µισό της συχνότητας 
δειγµατοληψίας της οµιλίας. Στην εικόνα(1.6) η συχνότητα δειγµατοληψίας 
είναι 16Khz, και άρα το µέγιστο του κατακόρυφου άξονα του 
φασµατογραφήµατος είναι 8Khz. 
 
Αν το φασµατογράφηµα είναι σε ασπρόµαυρη εκδοχή,  όσο πιο σκούρη είναι 
η τιµή µιας συχνότητας σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, τόσο πιο µεγάλη 
είναι η παρουσία της συχνότητας αυτής εκείνη τη χρονική στιγµή. ∆εδοµένου 
ενός φασµατογραφήµατος S, ή ένταση της συχνότητας f, κατά τη χρονική 
στιγµή t αναπαρίσταται µε κάποια απόχρωση του γκρίζου ανάλογα µε την τιµή 
του σηµείου S(t,f). 
 
 
 
1.2.7 Phones-Phonemes  Φθόγοι-Φωνήµατα  
 
Οι λέξεις αποτελούνται από ακολουθίες ήχων που λέγονται φθόγγοι(phones).  
Πχ για τις λέξεις: 

σπίτι, [s] [p] [i] [t] [i] 
πίτα  [ph] [i] [t] [a] 

 
Τo [p] στις δύο λέξεις, δεν είναι το ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση είναι δασύ και 
εξέρχεται πολύς αέρας από το στόµα. Στη δεύτερη περίπτωση [ph]  εξέρχεται 
λιγότερος αέρας. 
 
Τα προηγούµενα [p], [ph]  είναι παραδείγµατα του φωνήµατος /p/. 
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Φωνήµατα ονοµάζονται οι ελάχιστες µονάδες ήχου κάθε γλώσσας που 
λειτουργούν διακριτικά, δηλ. διακρίνουν σηµασίες, π.χ. πόνος, τόνος. Η 
εναλλαγή των δύο πρώτων στοιχείων στις δύο αυτές λέξεις δηµιουργεί 
διαφορετικές σηµασίες. Τα φωνήµατα δεν ταυτίζονται µε τους φθόγγους µιας 
γλώσσας, γιατί οι φθόγγοι δεν έχουν πάντοτε διακριτική λειτουργία. Τα 
φωνήµατα συγκροτούν το φωνολογικό σύστηµα κάθε γλώσσας το οποίο 
πραγµατώνεται µε τους φθόγγους της. Ένα φώνηµα µπορεί -ανάλογα µε το 
φωνητικό περιβάλλον του- να πραγµατώνεται µε διαφορετικούς φθόγγους σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και αυτές οι πραγµατώσεις ονοµάζονται αλλόφωνα. 
Π.χ. στα νέα ελληνικά το φώνηµα /k/ (π.χ. στο καιρός /kerόs/ και στο 
καλός/kalόs/) πραγµατώνεται ως ουρανικό [c] πριν από /i/ και /e/: [kerόs]·  

και ως υπερωικό [k] πριν από τα υπόλοιπα φωνήµατα: [kalόs] ή στο τέλος 
λέξης. 

 Τα φωνήµατα απεικονίζονται µε τη χρήση του ∆ιεθνούς Φωνητικού 
Αλφαβήτου(IPA – βλέπε παράρτηµα) και των πλαγίων καθέτων, π.χ. /b/, ενώ 
οι φθόγγοι µε τη χρήση του ∆ιεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου και των αγκυλών 
[b]. 
Το σύνολο των φωνηµάτων για µια γλώσσα είναι ο µικρότερος αριθµός 
διαφορετικών ήχων µε τους οποίους µπορούµε να παράγουµε όλες τις λέξεις 
της γλώσσας αυτής. Για τα αµερικάνικα αγγλικά είναι 44 σε αριθµό περίπου, 
ενώ για τα ελληνικά περίπου 38. (Βλέπε στο παράρτηµα για τα φωνήµατα στα 
ελληνικά και στα αµερικάνικα αγγλικά). 
 

 
Εικόνα 1.7:  Φθόγγοι και φωνήµατα 

 
Κάθε φώνηµα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, από το δικό του µοναδικό µοτίβο 
στο φασµατογράφηµα. Στο φασµατογράφηµα, οι περιοχές υψηλής 
συγκέντρωσης ενέργεια λέγονται formants, οι οποίες µεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια της οµιλίας. Αυτή η αύξηση ή ελάττωση της ενέργειας είναι 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης οµιλίας και οφείλεται  στο επαναλαµβανόµενο 
άνοιγµα και κλείσιµο των φωνητικών χορδών που συµβαίνει 120 φορές το 
δευτερόλεπτο στους άντρες και 225 φορές το δευτερόλεπτο στις γυναίκες 
κατά µέσο όρο(γι αυτό και οι άντρες έχουν πιο µπάσα φωνή).  
 
Στα  µονόφθογγα φωνήεντα και στα έρρινα σύµφωνα οι συγκεντρώσεις 
ενέργειας(formants) είναι σταθερές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στα 
υπόλοιπα φωνήµατα  τα formants µεταβάλλονται αλλά όχι πάρα πολύ έντονα. 
Επειδή τα formants µπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο αρκετά, 
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από το φασµατογράφηµα µπορούµε να αναγνωρίσουµε τι λέει κάποιος 
άνθρωπος και µόνο αυτός. Επειδή formants εµφανίζονται σε πολλές περιοχές 
την ίδια χρονική στιγµή στον άξονα των συχνοτήτων σε ένα 
φασµατογράφηµα. 
 
Ας δούµε όµως µερικά χαρακτηριστικά του φασµατογραφήµατος και των 
formants µερικών φωνηµάτων F1 είναι το πρώτο formant, F2 το δεύτερο κοκ. 
Η F1 είναι αυτή µε τη χαµηλότερη συχνότητα.  Τα µονόφθογγα φωνήεντα 
µπορούν να αναγνωριστούν από τα F1 και F2 στο φασµατογράφηµα. Στα 
φωνήεντα αυτά, η F1 είναι µεταξύ 300Hz-100Hz και η F2 µεταξύ των 
συχνοτήτων 850Hz-2500Hz.  
 
Όσο πιο µικρή είναι τιµή της F1 τόσο πιο κοντά είναι η γλώσσα στον 
ουρανίσκο. Έτσι για το φώνηµα  /Ι/  η τιµή F1 είναι περίπου 300Hz ενώ για το 
φώνηµα /O/ είναι γύρω στα 950Hz. Η τιµή της F2 σχετίζεται µε το που 
βρίσκεται το υψηλότερο σηµείο της γλώσσας κατά τη διάρκεια που λέει το 
φωνήεν και µε το σχήµα του στόµατος εκείνη τη στιγµή. Όσο πιο σφαιρικό 
είναι το σχήµα της γλώσσας, τόσο πιο µικρή είναι η τιµή της F2. Έτσι ενώ το 
φώνηµα /Ι/ έχει F2 γύρω στα  2200Ηz, για το φώνηµα /ΟΥ/ είναι περίπου 
850hz αφού το στόµα τότε έχει σχήµα αρκετά κυκλικό. Τα µεγαλύτερα 
formants για τα φωνήεντα καθορίζουν την ποιότητα της οµιλίας. Η F3 είναι 
λιγότερο σηµαντική. Άρα η F2 έχει άµεση σχέση µε το πόσο ανοικτό είναι το 
στόµα ανά πάσα στιγµή. 
 
Ακολουθούν τα φασµατογραφήµατα(εικόνα 1.8) των βασικών φωνηέντων 
όπου και φαίνονται τα formants – σκούρες περιοχές υψηλής ενέργειας, 
Βλέποντας τις περιοχές συχνοτήτων που βρίσκονται τα formants µπορούµε 
να βρούµε ποιο φωνήεν έχει προφέρει ο συγκεκριµένος άνθρωπος.  
 
 

 
Εικόνα 1.8: Φασµατογράφηµα των φωνηµάτων /A/(αριστερά) και 

/Ε/(δεξιά) 
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Εικόνα 1.8: Φασµατογράφηµα των φωνηµάτων /Ι/ (αριστερά) και /Ο/ 
(δεξιά) 

 

Εικόνα 1.8: Φασµατογράφηµα του φωνήµατος /ΟΥ/ 
 
Στο παρακάτω πίνακα(1.3) καταγράφονται ενδεικτικά οι τιµές των F1, F2, F3 
για τα διαφορετικά στη προφορά φωνήεντα στα αγγλικά και στα ελληνικά για  
ενήλικες άντρες. Στα ελληνικά διακρίνουµε πέντε φωνήεντα σε αριθµό τη 
στιγµή που στα αµερικάνικα-αγγλικά διακρίνουµε περισσότερα(9). Οι τιµές για 
τα ελληνικά είναι από 7 διαφορετικούς ανθρώπους για 3 διαφορετικές 
περιπτώσεις των φωνηέντων(τονισµένα και µη τονισµένα) 
 
Φώνηµα F1 F2 F3 Παράδειγµα

IY 350 2330 3000 heed 
IH 350 1975 2560 hid 
EH 560 1875 2550 head 
AE 735 1625 2465 hαd 
ΑΑ 760 1065 2550 hod 
σΑΟ 610 865 2540 hawεd 
UW 290 940 2180 who’d 
UH 475 1070 2410 hood 
AH 640 1250 2610 bud 
A 707  1259 2545 ΚΑλΑ 
E 496  1667 2112 Ελα 
I 377  1848 2577 ΙδΙο 
O 553  1103 2162 πΟνΟς 

OY 367  1318 2315 πΟΥ 
Πίνακας 1.3: F1, F2, F3 για τα φωνήεντα 
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1.3 Lip-reading (ικανότητα να διαβάζει κάποιος τα χείλη) 
 
Είναι η ικανότητα κάποιων ανθρώπων να κατανοούν αυτά που λέει κάποιος, 
προσέχοντας τα χείλη του. Το πρόβληµα είναι ότι πολλές διαφορετικές λέξεις 
αντιστοιχούν στην ίδια κίνηση του στόµατος µε κάποιες άλλες, ενώ ακούγονται 
εντελώς διαφορετικά. (πχ οι λέξεις [Mόνος]  και [Πόνος].  Επίσης πολύ συχνά 
κάποιοι ήχοι είναι µη ορατοί, όπως για παράδειγµα κατά τη προφορά της 
λέξης:{Παρά} µεταξύ των δύο /α/ γίνεται µια µη ορατή κίνηση της γλώσσας 
προς τα πάνω και πάλι κάτω. Σε ένα πρόγραµµα το οποίο θα µετατρέπει  την 
οµιλία σε κινήσεις του στόµατος, ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι ορατές 
κινήσεις του στόµατος κατά την οµιλία. 
 
Ταξινοµώντας τις κινήσεις του στόµατος σε ορατές και µη ορατές, οι πιο 
ορατές κινήσεις είναι οι εξής. 
 
Για τα σύµφωνα: 
 

 Είναι τα φωνήµατα   /Φ/  /Β/  που αντιστοιχούν  στο 
στιγµιότυπο(viseme) όπου τα πάνω δόντια ακουµπούν  το κάτω µέρος 
των χειλιών. Το στιγµιότυπο αυτό είναι ορατό και σταθερό για κάθε 
χρήστη. 
Τα φωνήµατα  /Μ/  /Π/  /Μπ/ που αντιστοιχούν στο στιγµιότυπο 
κλείσιµο του στόµατος. 
 
Και  τα δύο στιγµιότυπα δεν επηρεάζονται από την ταχύτητα µε την 
οποία µιλάει κάποιος. 

 
 Για τα  υπόλοιπα φωνήµατα(σύµφωνα) δεν υπάρχει κάποιο 
στιγµιότυπο το οποίο να µοναδικό και να χαρακτηρίζει, αλλά εξαρτάται 
από την ταχύτητα της οµιλίας και τα συµφραζόµενα.  Ενώ δηλαδή δεν 
µπορείτε να προφέρετε το /Μ/ χωρίς να κλείσετε το στόµα, το φώνηµα 
/Σ/ µπορείτε να το προφέρετε  έχοντας το στόµα οσοδήποτε ανοικτό.  
Θα µπορούσε κανείς να αντιστοιχίσει σε όλα τα υπόλοιπα φωνήµατα 
ένα στιγµιότυπο χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους περισσότερους 
ανθρώπους. 
 
Τέλος τα λιγότερο ορατά φωνήµατα είναι τα /Κ/ /Γκ/ /Ρ/  (άρα σε  αυτά 
δε χρειάζεται καν να αντιστοιχίσουµε κάποιο στιγµιότυπο). 

 
Για τα φωνήεντα  
 
Για κάθε φωνήεν(/Α/ /Ε/ /Ι/ /Ο/ /ΟΥ/) αντιστοιχεί ένα διαφορετικό στιγµιότυπο. 
Το στιγµιότυπο του /Ε/ µοιάζει µε αυτό του /Ι/ όπως και του /Ο/ µε του /ΟΥ/. 
 
 
Ένα πρόγραµµα το οποίο θα χρησιµοποιούσε τα παραπάνω οκτώ στο 
σύνολο  στιγµιότυπα για τη προσοµοίωση της κίνησης του στόµατος ενός 
προσώπου θα έδινε ρεαλιστικά αποτελέσµατα. 
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Τα στιγµιότυπα αυτά έχουµε λάβει υπόψιν µας και εµείς στον αλγόριθµο και 
φαίνονται παρακάτω στο πρόσωπο που έχουµε σχεδιάσει στο πρόγραµµα 
Pulse-3D Creator.  
 

 

 
Εικόνα 1.9: Τα οκτώ πιο σταθερά στιγµιότυπα 

 
 
 
 
Η µέθοδος µετατροπής της οµιλίας σε µια ακολουθία στιγµιοτύπων του 
προσώπου, όπως αυτά που βλέπετε στη παραπάνω εικόνα, την οποία θα 
παρουσιάσουµε στο κεφάλαιο 3,  βασίζεται στη τεχνική ανάλυσης Linear 
Prediction. Στο επόµενο κεφάλαιο θα κάνουµε µια εισαγωγή στη τεχνική αυτή. 

  33  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: LP – LINEAR PREDICTION OF 
SPEECH 

 
2.1 Εισαγωγή 
 
Μια από τις πιο ισχυρές τεχνικές ανάλυσης, είναι η µέθοδος linear prediction. 
Έχει γίνει η επικρατούσα µέθοδος για την εκτίµηση των βασικών παραµέτρων 
της οµιλίας. Η βασική ιδέα πίσω από τη µέθοδο ανάλυσης linear prediction  
είναι ότι το τρέχον δείγµα, σε µια ψηφιοποιηµένη  οµιλία, µπορεί να 
προσεγγιστεί σαν ένας γραµµικός συνδυασµός των προηγούµενων 
δειγµάτων. Ελαχιστοποιώντας δε το άθροισµα των τετραγώνων µεταξύ των 
πραγµατικών δειγµάτων της οµιλίας και των  γραµµικά προβλέψιµων τιµών, 
παράγονται µια σειρά συντελεστών, οι συντελεστές linear 
prediction[17,18,19,21]. 
 
Αναλυτικότερα 
 
H διαδικασία παραγωγής της ανθρώπινης οµιλίας, αποκαλύπτει, ότι η 
παραγωγή κάθε φωνήµατος χαρακτηρίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: 
την πηγή της διέγερσης και το σχήµα της ακουστικής οδού. Για να 
µοντελοποιήσουµε την παραγωγή της οµιλίας  θα πρέπει να 
µοντελοποιήσουµε τους δύο αυτούς παράγοντες. Θεωρπούµε ότι η πηγή της 
διέγερσης και η φωνητική οδός είναι ανεξάρτητες. Το µοντέλο της φωνητικής 
οδού(vocal tract model) H(z) διεγείρεται από ένα σήµα u(n)(λαρυγγική 
διέγερση) και παράγεται το σήµα της οµιλίας s(n). 
 

 Για την άφωνη οµιλία το u(n) είναι µια πηγή θορύβου επιπέδου 
φάσµατος. 

 
 Για την έµφωνη οµιλία η διέγερση χρησιµοποιεί µια εκτίµηση του f0-

pitch για να καθορίσει µια ωστική διέγερση που οδηγείται στο φίλτρο-
φωνητική οδός.  

 
Η διαδικασία παραγωγής φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.1: µοντέλο φωνητικής οδού 
Μοντέλο φωνητικής οδού 

Οµιλία
Λαρυγγική διέγερση 

Speech 
s(n) 

Glottal excitation 
u(n) 

 
Vocal Tract model 

H(z) 

 
Το πιο ισχυρό γραµµικό µοντέλο που χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσει 
τη φωνητική οδό είναι το µοντέλο ARMA(Autoregressive Moving Average) 
[19]. Στο µοντέλο αυτό, το σήµα της οµιλίας s(n), θεωρείται ότι είναι η έξοδος 
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ενός συστήµατος του οποίου η είσοδος είναι ένα σήµα διέγερσης u(n). To s(n) 
µοντελοποιείται σαν ένας γραµµικός συνδυασµός των προηγούµενων εξόδων 
και των προηγούµενων εισόδων. Αυτή η σχέση εκφράζεται µέσω της 
διαφορικής εξίσωσης. 
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όπου το G είναι ο παράγοντας κέρδους και {ak} {bl} είναι οι συντελεστές του 
φίλτρου. Η συνάρτηση µεταφοράς H(z) του συστήµατος αν πάρουµε το 
µετασχηµατισµό z  της προηγούµενης σχέσης µας δίνει: 
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Η προηγούµενη σχέση είναι ένα µοντέλο πόλων-µηδενικών. Τα µηδενικά 
παριστάνουν τη «ρινική»  οµιλία , ενώ τα formants των φωνηέντων, 
αναπαρίστανται από τους πόλους της H(z). ∆ύο ειδικές περιπτώσεις είναι οι 
εξής: 

1. Όταν bl = 0,  για ql ≤≤1 , η H(z) µειώνεται σε ένα µοντέλο µόνο µε 
πόλους, (all-pole autoregressive µοντέλο). 

2. Όταν ακ = 0,  για pk ≤≤1 , η H(z) γίνεται ένα µοντέλο µόνο µε 
µηδενικά(moving average µοντέλο). 

 
Το µοντέλο all-pole χρησιµοποιείται πάρα πολύ λόγω της απλότητας και 
ευκολίας στον υπολογισµό του. Μπορεί να µοντελοποιήσει τα φωνήεντα 
αρκετά ικανοποιητικά. Τα µηδενικά αφορούν µόνο τα ρινικά(πχ το /n/) και τα 
άφωνα τριβόµενα-fricative (πχ το /s/). Τα µηδενικά µοντελοποιούνται και κατά 
προσέγγιση από τους πόλους. Για να επιλύσει κανείς ένα µοντέλο  pole-zero 
θα χρειαστεί να λύσει ένα σύνολο µη γραµµικών εξισώσεων, ενώ στη 
περίπτωση  ενός all-pole µοντέλου, µόνο γραµµικές διαφορικές εξισώσεις 
χρειάζεται να λυθούν. Ένα µοντέλο all-pole είναι µια καλή εκτίµηση ενός pole-
zero µοντέλου. 
 
Η συνάρτηση µεταφοράς ενός µοντέλου µόνο πόλων(all-pole) είναι: 
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Στη παραπάνω σχέση ο παρονοµαστής είναι αποτελεσµατικά ο διακριτός 

µετασχηµατισµός Fourier της ακολουθίας 0,...,0,0,,...,,,,1 21 paaa −−−−  
µήκους 2Ν. Για Ν=32 και πάνω το φάσµα είναι οµαλό. 
 

 
Ο αντίστροφος µετασχηµατισµός  z της προηγούµενης εξίσωσης δίνει: 
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Στη παραπάνω σχέση οι συντελεστές ak είναι οι συντελεστές LP(Linear 
Prediction) 
 
Το σφάλµα στη προσέγγιση του κανονικού σήµατος από το αναδροµικό είναι 
η διαφορά τους:                    
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Το παραπάνω σήµα συχνά αναφέρεται σαν Residual ή Excitation. 
 
Στο z-χώρο:  

)()()( zAzSzE =  
 

Το µοντέλο µπορεί να χωριστεί στο κοµµάτι της ανάλυσης και της σύνθεσης. 
Το κοµµάτι της ανάλυσης έχει σαν είσοδο το πραγµατικό σήµα και υπολογίζει 
το  e(n) σαν έξοδο. Το κοµµάτι της σύνθεσης  παίρνει σαν είσοδο το σήµα 
σφάλµατος, το φιλτράρει µέσω του φίλτρου 1/A(z) και η έξοδος είναι το σήµα 
της οµιλίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήµα οµιλίας 

Speech signal 
s(n) 

Ανάλυση 

Σφάλµα 

Error Signal 
e(n) 

Σύνθεση 

Σήµα 

Speech signal 
s(n)  

Synthesis Filter 
A(z) 

Σφάλµα 

Error Signal 
e(n)  

Analysis Filter 
A(z) 

Εικόνα 2.2: LP ανάλυση / σύνθεση 
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2.2 Υπολογισµός των συντελεστών LPC 
 
Υπάρχουν δύο µέθοδοι  για την εκτίµηση των LP συντελεστών: 
 

 Autocorrelation - Αυτοσυσχέτιση 
 Covariance –  

 
Και οι δυο µέθοδοι επιλέγουν τέτοια {ak} έτσι ώστε η ενέργεια του σήµατος 
λάθους(residual) να ελαχιστοποιείται. Χρησιµοποιείται η τεχνική των 
ελαχίστων τετραγώνων. 
 
Windowing 
To σήµα της οµιλίας s(n) χωρίζεται σε κοµµάτια 10-30ms (frames) και το κάθε 
frame, πολλαπλασιάζεται µε ένα σταθερού µήκους παράθυρο w(n). Το 
παράθυρο που χρησιµοποιείται περισσότερο στα συστήµατα αναγνώρισης 
οµιλίας είναι το παράθυρο Hamming: 
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υπάρχουν επίσης τα παράθυρα Hanning, Blackman, Kaiser, Bartlett κ.α. Ένα 
παράθυρο µπορεί να είναι υβριδικό Πχ στο GSM 06.90µ το παράθυρο που 
χρησιµοποιείται αποτελείται από δύο µισά των παραθύρων Hamming µε 
διαφορετικό µέγεθος. 
 
Autocorrelation 
Το σήµα της οµιλίας πολλαπλασιάζεται µε το παράθυρο 

)()()( nsnwnsw =  
Το επόµενο βήµα είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας του residual σήµατος. 
Η ενέργεια του residual σήµατος(σφάλµατος) ορίζεται ως:  
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Οι τιµές των   {ak} που ελαχιστοποιούν την Ε βρίσκονται θέτοντας τις µερικές 
παραγώγους της Ε µηδέν     

ka
E

∂
∂ =0,  k = 1,…, p 

 
Έτσι έχουµε p εξισώσεις µε p αγνώστους τις τιµές των {ak}. 
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Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ενός τµήµατος που έχει πολλαπλασιαστεί µε 
ένα παράθυρο sw(n) ορίζεται. 
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Το σύνολο των γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µπορεί να αναπαρασταθεί 
µε τη παρακάτω δοµή πίνακα: 
 



















=







































−−

−
−

)(
...

)2(
)1(

...
)0(...)2()1(

............
)2(...)0()1(
)1(...)1()0(

2

1

pR

R
R

a

a
a

RpRpR

pRRR
pRRR

p

 

 
ή   rRa =  

Ο πίνακας R είναι ένας Toeplitz πίνακας, όπου τα στοιχεία κατά µήκος µιας 
δεδοµένης διαγωνίου είναι ίσα. Αυτό επιτρέπει τις γραµµικές εξισώσεις να 
επιλυθούν µε τον αλγόριθµο Levinson-Durbin ή τον αλγόριθµο Schur(πχ στο 
GSM). Λόγω της δοµής Toeplitz του R, η Α(z) είναι σε ελάχιστη φάση. Στο 
φίλτρο σύνθεσης H(z) = 1 / A(z), τα µηδενικά του A(z) γίνονται πόλοι του H(z). 
Έτσι η ελάχιστη φάση του A(z) εγγυάται τη σταθερότητα του H(z). 
 
 
Covariance 
Η µέθοδος αυτή  µοιάζει µε τη µέθοδο αυτοσυσχέτισης αλλά υπολογίζει το 
παράθυρο του σήµατος λάθους και  όχι τους κανονικού σήµατος. Η ενέργεια 
το σήµατος λάθους είναι: 
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και θέτοντας τις µερικές παραγώγους µηδέν: 
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και οι διαφορικές εξισώσεις παριστάνονται µε τη µορφή πίνακα: 
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2.3 Η µέθοδος Levinson-Durbin 
 
O αλγόριθµος Levinson λύνει τις εξισώσεις Ax = b στις οποίες ο Α είναι 
πίνακας Toeplitz (έχει την ίδια τιµή στις διαγωνίους), συµµετρικός και ο b είναι 
αυθαίρετο διάνυσµα. Οι εξισώσεις αυτοσυσχέτισης είναι της παραπάνω 
µορφής. Ο Durbin επέκτεινε τη µέθοδο του Levinson, µε τη προϋπόθεση ότι ο 
πίνακας έχει ειδική δοµή, περιέχει και µερικά στοιχεία του πίνακα Α. 
 
Έστω αk(m) o kστος συντελεστής για ένα συγκεκριµένο frame στην mστη 
επανάληψη. Ο αλγόριθµος Levinson-Durbin λύνει το ακόλουθο σύνολο 
εξισώσεων αναδροµικά για  
m = 1, 2, …, π: 
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)()( mkmam =  
)1()()1()( −−−= − mamkmama kmkk ,      mk ≤≤1  

)1()(1()( 2 −−= mEmkmE  
µε αρχικές τιµές E(0) = R(0)   και  α(ο) =0. Σε κάθε επανάληψη, o mστος  
συντελεστής  αk(m), για k=1, 2,…, m  περιγράφει την καλύτερη mστού βαθµού 
γραµµική τιµή. Το ελάχιστο λάθος E(m) µειώνεται κατά ένα παράγοντα (1-
k(m)2). Επειδή το Ε(m) δεν είναι ποτέ αρνητικό 1≤mk , έτσι οι ρίζες του A(z) 
θα είναι µέσα στο µοναδιαίο κύκλο άρα το LP φίλτρο σύνθεσης H(z)=1/A(z) 
συγκλίνει. 
 
Οι συντελεστές LP έχουν και άλλες αναπαραστάσεις  LSF(line spectral 
frequencies), RC(reflection coefficients), AC(autocorrelation), LAR, (log area 
ratios) ASRC(arcsine of reflection coefficients) κλπ χωρίς να τα 
χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια. 
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2.4 LP και Μatlab 
 
Το matlab περιλαµβάνει την συνάρτηση LPC µε σύνταξη: 
 

[a,g] = lpc(x,p) [4] 
όπου 

 p είναι η τάξη του linear prediction. 
Η τάξη υπολογίζεται από τον κανόνα ενός πόλου ανά Khz + µερικούς 
ακόµα συντελεστές για να σχηµατιστούν τα peaks του φάσµατος. 
Πχ για ηχους 8Khz  p=10, για 16Khz p=18, για 20Khz p=24 κλπ. 
 x είναι τα δείγµατα του τρέχοντος frame του ήχου. 
 a είναι ο πίνακας µε τους συντελεστές linear prediction  

a = [1 a(2) a(3) … a(p+1)] 
 g είναι η τυπική απόκλιση του λάθους της πρόβλεψης 

 
O υπολογισµός των συντελεστών στον κώδικα της συνάρτησης LPC γίνεται 
µε τη µέθοδο Levinson-Durbin. 
 
Το LP φάσµα είναι  πολύ οµαλό και απαλλαγµένο από το pitch.  Για 
υπολογίσουµε στο matlab το lp-spectrum σε dB,  αρκεί να υπολογίσουµε  το 
λογάριθµο της απόκρισης συχνότητας, των συντελεστών  που  παίρνουµε 
από τη συνάρτηση lpc(g,a) για τις συχνότητες freqs=1:fs/2, όπου fs είναι η 
συχνότητα δειγµατοληψίας της οµιλίας. Οι κορυφές του γραφήµατος της 
εικόνας που ακολουθεί είναι προφανώς τα  formants. 
 
               lpc-spectrum =  20*log10(freqz(g,a,ud.freqs,fs)) [20] 
 

 
Εικόνα 2.3: LPC(κόκκινη γραµµή) και FFT(µπλε γραµµή) spectrum 

 
 
Αν θέλουµε να πάρουµε κανονικοποιηµένες  τιµές του LP φάσµατος  για 
κάποιο πλαίσιο θα πρέπει  να µη λάβουµε υπόψιν το gain  στη παραπάνω 
σχέση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανάλυση Αλγόριθµου lip-sync - 
Tο πρόγραµµα στο matlab 

 
 
3.1 Εισαγωγή 
 
Ο αλγόριθµος µετατροπής µιας οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος που θα 
παρουσιάσουµε βασίζεται στη µέθοδο ανάλυσης LP όπως και ο αλγόριθµος 
του Lewis [22,23,24]. Το σήµα της οµιλίας χωρίζεται σε frames. Λαµβάνουµε 
δεδοµένα τόσο από το πεδίο του χρόνου όσο από το πεδίο της συχνότητας. 
Από το πεδίο του χρόνου µας ενδιαφέρει η ενέργεια του σήµατος σε κάθε 
frame και οι µεταβολές της σε σχέση µε γειτονικά frames, καθώς και ο αριθµός 
των zero crossings. Οι άφωνοι ήχοι σε γενικές γραµµές έχουν µεγάλο αριθµό 
zero crossings σε κάθε frame. Από το πεδίο της συχνότητας µας ενδιαφέρει το 
LP φάσµα του κάθε frame. Η βασική ιδέα του αλγορίθµου είναι η αντιστοίχιση  
σε κάθε  frame,  ενός στιγµιοτύπου του προσώπου, µε βάση  την οµοιότητα 
του LP φάσµατος του τρέχοντος frame µε κάποια βάση αναφοράς(LP 
spectrum matching). 
 
Θα παρουσιάσουµε τέσσερις παραλλαγές οπου η κάθε µία είναι επέκταση της 
προήγουµενής της. Μερικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 
 

#  Παραλλαγής Γίνεται υλοποίηση της σε 
πραγµατικό χρόνο 

Γνωρίζω επόµενα 
στιγµιότυπα 

1 NΑΙ ΟΧΙ 
2 NΑΙ ΟΧΙ 
3 ΝΑΙ ΝΑΙ – (µόνο το επόµενο) 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πίνακας 3.1:  Οι παραλλαγές και τα χαρακτηριστικά τους. 
 
 
 
3.2 Παραλλαγή 1 (απλούστερη)  
 
Χωρίζουµε την οµιλία σε frames (των 20ms). Η οµιλία είναι ψηφιοποιηµένη 
στα 16Khz, (άρα το κάθε frame αποτελείται από 320 δείγµατα). Το µέγεθος 
του frame είναι τέτοιο ώστε να βρίσκει και γεγονότα τα οποία έχουν µικρή 
διάρκεια(5-15ms), όπως είναι τα σύµφωνα παύσης. Μεγαλύτερο µέγεθος 
frame θα είχε πρόβληµα στη εντόπιση τέτοιων γεγονότων. Βέβαια έχοντας 
frames των 20ms ή µικρότερα, σηµαίνει πως έχουµε 50frames/sec, το οποίο 
είναι ένα πολύ µεγάλο νούµερο. Θα αναλύσουµε αργότερα πως αυτό µπορεί 
να µειωθεί ώστε η ακολουθία των στιγµιοτύπων να µην έχει απότοµες 
αλλαγές. 
 
Στo σήµα της οµιλίας, πριν να το επεξεργαστούµε, εφαρµόζουµε ένα φίλτρο 
preemphasis(FIR φίλτρο µε ένα συντελεστή). To apre παίρνει γενικά τιµές από 
[-1,-0.4]. στη περίπτωση µας apre = -0.95.  

  42  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

11)( −+= zazH prepre  
Το φίλτρο αυτό χρησιµοποιείται γενικότερα στα συστήµατα αναγνώρισης 
φωνής για δύο λόγους[25].  
 

1. Οι έµφωνες περιοχές της οµιλίας έχουν από τη φύση τους συχνά 
αρνητική φασµατική κλίση µε βάση του πως παράγεται τέτοιου είδους 
οµιλία και ένα τέτοιο  αντισταθµίζει αυτή την αρνητική κλίση. Σύµφωνα 
µε το µοντέλο πηγής φίλτρου, υπάρχει µια πτωτική ροπή-
6dB/οκτάβα(διπλασιασµός συχνότητας). Άρα µε κάθε διπλασιασµό της 
συχνότητας, η απόκριση συχνότητας µειώνεται κατά ένα παράγοντα 
16. Το φίλτρο preemphasis διορθώνει αυτό το πρόβληµα και 
επαναφέρει  σε κάθε εύρος συχνοτήτων την ίδια δυναµική διακύµανση. 

2. Η ακοή µας  είναι πιο ευαίσθητη στις περιοχές φάσµατος πάνω από το 
1Khz και το φίλτρο preemphasis τις ενισχύει. 

 
Βέβαια το φίλτρο preemphasis ενισχύει και τις συχνότητες πάνω από τα 5Khz, 
αλλά ούτως οι άλλως αυτές δεν έχουν τόση σηµασία σε ένα πρόγραµµα lip-
sync και δεν τις χρησιµοποιούµε . 
 
Τα δείγµατα του κάθε frame, πριν τα επεξεργαστούµε, πολλαπλασιάζονται µε 
ένα βάρος µε βάση κάποια συνάρτηση παραθύρου.  
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όπου ο παράγοντας βw είναι σταθερά κανονικοποίησης ώστε η µέση 
τετραγωνική ρίζα του παραθύρου να είναι µονάδα. Στο πρόγραµµα µας 
χρησιµοποιούµε το παράθυρο hamming που σηµαίνει ότι  
 

aw = 0.54 
 

O σκοπός των παραθύρων γενικότερα στα συστήµατα αναγνώρισης είναι να 
δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στα εσωτερικά δείγµατα ενός πλαισίου, ιδίως στις 
περιπτώσεις που έχουµε επικαλυπτόµενα πλαίσια, ώστε να υπάρχει οµαλή 
µετάβαση από το ένα στο άλλο.  
 
Frames που δεν αντιστοιχούν σε οµιλία 
 
Αρχικά ελέγχουµε την ενέργεια του  πλαισίου. Αν η ενέργεια είναι µεγαλύτερη 
από ένα ελάχιστο όριο, τότε το πλαίσιο δεν αντιστοιχεί σε ησυχία αλλά σε 
κάποια οµιλία. Το ελάχιστο όριο ενέργειας ρυθµίζεται µέσα από το 
πρόγραµµα, ηχογραφώντας µε το µικρόφωνο ανοικτό, το θόρυβο του 
δωµατίου, χωρίς να µιλάει κανείς στο µικρόφωνο. Όσα πλαίσια µαρκάρονται 
σαν ησυχία(N-eutral) δεν τα επεξεργαζόµαστε παραπάνω. Το αν ένα πλαίσιο 
αντιστοιχεί σε ησυχία ή σε οµιλία µπορεί να υπολογιστεί και από το 
παράγοντα gain που υπολογίζεται κατά τον υπολογισµό των συντελεστών 
LPC. Σε µια συσκευή όπου τα οι συντελεστές LPC υπολογίζονται για κάθε 
frame, δεν χρειάζεται να υπολογίζουµε ξεχωριστά και την ενέργεια του. 
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Επεξεργασία των υπολοίπων frames 
 
Για τα υπόλοιπα frames ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία για να 
αντιστοιχίσουµε σε κάθε frame ένα στιγµιότυπο του προσώπου: 
 
Για κάθε <µη Neutral> frame υπολογίζουµε τους συντελεστές LPC ak µε τη 
µέθοδο Levinson-Durbin(η τάξη του linear prediction είναι 18, µιας και στο 
πρόγραµµα µας χρησιµοποιούµε οµιλίες των 16Khz, όπως αναφέραµε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο). Οι συντελεστές αυτοί περιγράφουν το βραχείας 
περιόδου φάσµα απαλλαγµένο από το pitch. H ακολουθία των αναλυµένων 
frames µετατρέπεται σε ακολουθία στιγµιότυπων ενός προσώπου, 
συγκρίνοντας το lp-spectrum του κάθε frame µε τα lp-spectrums κάποιας 
βάσης αναφοράς. Η σύγκριση γίνεται χρησιµοποιώντας το µέτρο της 
ευκλείδειας απόστασης του φάσµατος, µε  φάσµατα αναφοράς. Θα 
αναλύσουµε λοιπόν τη µέθοδο αυτή. 
 
Για ένα πρόγραµµα lip-sync µε είσοδο µόνο κάποια οµιλία, χωρίς να ξέρουµε 
τι πρόκειται να λεχθεί, έχοντας 8 στιγµιότυπα(visemes) του προσώπου, 
έχουµε ικανοποιητικά ρεαλιστική κίνηση σε ένα οµιλούµενο πρόσωπο. Άρα αν 
σε κάθε καρέ αντιστοιχιστεί ένα από τα 8 στιγµιότυπο(το πιο ακριβές 
στιγµιότυπο) η κίνηση είναι αποδεχτή και από ανθρώπους που έχουν τη 
δυνατότητα να διαβάζουν τα χείλη(βλέπε παράγραφο 1.2.9). Τα στιγµιότυπα 
που επιλέχθηκαν φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Ονοµάζουµε τα 8 
στιγµιότυπα |A|, |E|, |I|, |O|, |U|, |Φ|, |M|, |Σ| (το κλείσιµο του στόµατος λόγω 
µικρής ενέργειας του πλαισίου θα το συµβολίζουµε σαν |Ν|) και µε τα ονόµατα 
αυτά θα τα χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια. 

 

 

 
Εικόνα 3.1:  Ενδεικτικά τα 8 στιγµιότυπα-visemes που χρησιµοποιούµε 

µε το πρόσωπο που σχεδιάσαµε 
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Για κάθε φωνήεν αντιστοιχούµε ένα διαφορετικό στιγµιότυπο. Για τα φωνήεντα 
Ε-Ι  και Ο-ΟΥ τα στιγµιότυπα µοιάζουν αρκετά. 
 
Το στιγµιότυπο |Φ| είναι το στιγµιότυπο, το πιο σταθερό για οποιονδήποτε 
οµιλητή. Τα πάνω δόντια αγγίζουν το κάτω χείλος.  Οπότε είναι από τα πιο 
σηµαντικά στιγµιότυπα. 
 
Το στιγµιότυπο  |Μ|  είναι το κλείσιµο του στόµατος και είναι εξίσου ένα από τα 
πιο σηµαντικά στιγµιότυπα. 
 
Τα δύο προηγούµενα στιγµιότυπα είναι σταθερά, οποιοσδήποτε και αν είναι 
οµιλητής και οποιαδήποτε είναι τα συµφραζόµενα στον ίδιο οµιλητή. Άρα τα 
στιγµιότυπα αυτά µπορούν να τα αναγνωρίσουν και άνθρωποι  που 
δυσκολεύονται να διαβάσουν τα χείλη. 
  
Τα στιγµιότυπα των υπολοίπων συµφώνων δεν είναι σταθερά και 
µεταβάλλονται όχι µόνο από άτοµο σε άτοµο, αλλά και στην οµιλία του ίδιου 
ατόµου. Επίσης τα στιγµιότυπα αυτά δεν είναι «ορατά» από  πολλούς και δεν 
µπορούµε να τα ξεχωρίσουµε εύκολα.  Για λόγους απλότητας αντιστοιχούµε 
το ίδιο στιγµιότυπο για όλα τα υπόλοιπα σύµφωνα(στιγµιότυπο |Σ|).  
 
Αν και θα µπορούσε κανείς να συγκρίνει απευθείας τους LPC συντελεστές ak 
µε τους συντελεστές κάποιας βάσης αναφοράς, κάτι τέτοιο δε δίνει 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε προηγούµενες εργασίες[22,23]. 
Αντί γι αυτούς χρησιµοποιούµε το lp-spectrum.  
 
 
 
Η βάση των LP φασµάτων αναφοράς 
 
Η βάση των LPC φασµάτων αναφοράς αποτελείται από το lp-spectrum των  8 
κλάσεων στιγµιότυπων που αναφέραµε. Πιο συγκεκριµένα η βάση αναφοράς 
αποτελείται από τα lp-spectrum των φωνηµάτων:  
 

/Α/, /Ε/, /Ι/, /Ο/, /U/, /Μ/, /Φ/, /Σ/ 
 
 Για κάθε κλάση κάναµε µερικές διαφορετικές ηχογραφήσεις του  ήχου 
φωνήµατος. (εµείς κάναµε 6 διαφορετικές ηχογραφήσεις). Στη περίπτωση των 
φωνηέντων πήραµε τόσο  τις τονισµένες όσο και τις µη τονισµένες εκδόσεις. 
Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει τη δική του βάση ώστε να είναι πιο καλά τα 
αποτελέσµατα. 
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Εικόνα 3.2: «Ι»: 6 LP spectrum – ∆ειγµατοληψία αυτών – Μέση τιµή των 

τιµών της δειγµατοληψίας που χρησιµοποιείται. 
 
Υπολογίσαµε το LP-spectrum για κάθε ηχογράφηση(εικόνα 3.2, πάνω µέρος). 
Πήραµε τις τιµές του LP-spectrum για επιλεγµένες συχνότητες(εικόνα 3.2, στη 
µέση) και υπολογίζουµε το µέσο όρο τους. Το διάνυσµα τιµών του µέσου 
όρου είναι αυτό που χρησιµοποιούµε. (εικόνα 3.2, κάτω µέρος).   
 
Η διαδικασία αυτή φαίνεται στην παραπάνω εικόνα  για το «Ι» της βάσης 
αναφοράς. Στο πάνω µέρος φαίνονται τα έξι LP-spectrums για έξι διαφορετικά 
«Ι». Στη µέση φαίνεται η διαδικασία δειγµατοληψίας των παραπάνω 
φασµάτων και  κάτω η µέση τιµή τους. Οι µέσες τιµές είναι αυτές που 
χρησιµοποιούµε σε τελική ανάλυση. Οι επιλεγµένες συχνότητες(39 σε αριθµό) 
για τη δειγµατοληψία του φάσµατος ακολουθούν παρακάτω(σε Hz): 
 
{200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,  600, 650,  700,750,  800, 850, 900, 950,  1000, 
1080, 1149, 1240, 1320, 1430, 1516, 1600,  1741, 1860,  2000, 2150,  2297, 2639, 2850, 
3031, 3200, 3482, 3750, 4000, 4595, 5278, 6063}. 
 
Κάνοντας δειγµατοληψία στο LP φάσµα σε συχνότητες µη γραµµικά µας 
έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα από ότι αν η δειγµατοληψία γίνει γραµµικά. Οι 
επιλεγµένες συχνότητες είναι µάλιστα σε κλίµακα ΜEL, άρα είναι  γραµµικά 
επιλεγµένες ως τα 1Khz και λογαριθµικά πάνω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο 
«αντιλαµβάνεται» το ανθρώπινο αυτί τους ήχους διαφόρων συχνοτήτων. Άρα 
δίνουµε µεγαλύτερη βαρύτητα στα πρώτα δύο formants(που είναι από 0.3-
2,5Khz), µιας και είναι σηµαντικα για το διαχωρισµό των φωνηέντων. 
  
Οι συχνότητες κάτω από τα 200Hz δεν είναι αντιληπτές από πολλούς 
ανθρώπους και δεν τις χρησιµοποιήσαµε. Επίσης οι συχνότητες πάνω από  
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5-6Khz έχουν σχέση  µε τη ποιότητα του ήχου και όχι µε το τι λέγεται άρα δεν 
είναι τόσο χρήσιµες για ένα πρόγραµµα lip-sync.  
 
Άρα στο τέλος έχουµε στη βάση µας έχουµε 8 διανύσµατα(39 τιµών), από ένα 
για κάθε φώνηµα /Α/ /Ε/ /Ι/ /Ο/ /U/ /M/ /Φ/ /Σ/ και αυτή είναι η βάση αναφοράς 
για ένα χρήστη.   
 
(Σε µια επόµενη παραλλαγή θα χρειαστούµε στη βάση αναφοράς και το / Λ / ). 
 
 
 
Συνέχεια του αλγορίθµου 
 
Για κάθε frame της οµιλίας που πρόκειται να επεξεργαστούµε, υπολογίζουµε 
το LP φάσµα και κάνουµε δειγµατοληψία του στις  συχνότητες που 
αναφέραµε. Συγκρίνουµε την ευκλείδεια απόσταση του διανύσµατος(sampled 
φάσµα) αυτού µε τα 8 διανύσµατα της βάσης αναφοράς και επιλέγεται σαν  
τρέχον στιγµιότυπο, αυτό µε τη µικρότερη ευκλείδεια απόσταση.   
 
Αν το τρέχον frame έχει πολλά zero crossings τότε απορρίπτεται το 
ενδεχόµενο να είναι φωνήεν. Αν το τρέχον  frame έχει λίγα zero crossings 
απορρίπτεται το ενδεχόµενο να είναι  το στιγµιότυπο |Φ| ή |Σ|. Έτσι 
αποφεύγονται κάποιες συγκρίσεις.  
 
“Θεωρούµε ότι στις ηχογραφήσεις δεν έχουµε θόρυβο που αυξάνει τα 
zerocrossings” 
 
Αν είχαµε βάση αναφοράς µε περισσότερα φωνήµατα σε πλήθος, το 
αποτέλεσµα θα ήταν µια «τρεµώδης» κίνηση του στόµατος λόγω των πολλών 
ξαφνικών εναλλαγών των στιγµιότυπων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  
 
Η βάση αναφοράς είναι έτσι επιλεγµένη ώστε να αναγνωρίζονται τα φωνήεντα 
µε µεγάλη ακρίβεια. Αν η βάση αναφοράς ανήκει στον ίδιο χρήστη µε αυτόν 
που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα, τότε τα αποτελέσµατα είναι 
καλύτερα.  Άρα ο κάθε χρήστης του προγράµµατος θα πρέπει πρώτα να 
ακολουθήσει µια µικρή διαδικασία εκπαίδευσης(µια φορά) ώστε να 
αποµονώσει στο πρόγραµµα τα δικά του φωνήµατα  /Α/, /Ε/, /Ι/, /Ο/, /U/, /Μ/, 
/Φ/ και /Σ/. 
 
Γενικά στο πεδίο της συχνότητας τα παραπάνω φωνήµατα απέχουν πολύ 
µεταξύ τους, µε εξαίρεση το /Ε/ µε το /Ι/  και το /Ο/ µε το /ΟΥ/. Αλλά σε αυτά 
αντιστοιχεί παραπλήσιο στιγµιότυπο. Ακόµα και αν αναγνωριστεί το ένα στη 
θέση του άλλου, το αποτέλεσµα δεν είναι τόσο ορατό. 
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Εικόνα 3.3:  Συγκρίσεις του lp-spectrum µε την βάση για 2 διαφορετικά 

frames 
 
Αν έχουµε frame  των 20ms και η κίνηση του κάθε fame γίνεται χωρίς 
επικάλυψη, το αποτέλεσµα είναι µιαακολουθία στιγµιοτύπων µε 50 
στιγµιότυπα / δευτερόλεπτο. Κι  επειδή στο αποτελέσµατα είναι  πολύ συχνό 
το φαινόµενο να υπάρχουν συνεχόµενα διαφορετικά στιγµιότυπα η κίνηση του 
προσώπου είναι “τρέµει» και δεν είναι ρεαλιστική παρόλο που ανοίγει ή κλείνει 
το στόµα και στις κατάλληλες θέσεις. Άρα χρειάζεται µια διαδικασία 
οµαλοποίησης της ακολουθίας των στιγµιοτύπων που παίρνουµε από την 
υπάρχουσα παραλλαγή.  
 
Στις επόµενες εκδοχές θα προσπαθήσουµε προς τη κατεύθυνση αυτή. 
 
 
 
 
3.3 Παραλλαγή 2 – Aρχή της πλειοψηφίας 
 
Ισχύει ότι και στη προηγούµενη περίπτωση, έχουµε frame  των 20ms αλλά η 
κίνηση των frame γίνεται µε επικάλυψη 10ms. Όταν συµπληρωθούν 40ms = 
Big-Frame, έχουµε 3 κινήσεις του frame µέσα στο Big-Frame και 
αντιστοιχούµε 3 στιγµιότυπα για το διάστηµα αυτό. Επιλέγουµε για κάθε 40ms 
το στιγµιότυπο(από τα τρία στιγµιότυπα) µε βάση την αρχή της 
πλειοψηφίας(όποιο εµφανίζεται περισσότερες φορές). Αν σε ένα Big-Frame 
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αντιστοιχούν 3 διαφορετικά στιγµιότυπα, τότε υπερισχύει αυτό που έχει τη 
µικρότερη απόσταση από τη βάση αναφοράς. Η διαδικασία αυτή φαίνεται 
στην εικόνα 3.5. 
 
Το αποτέλεσµα ως τώρα είναι να έχουµε 25 στιγµιότυπα/ δευτερόλεπτο και  
σαν έξοδο µια ακολουθία µε τα στιγµιότυπα. Τα στιγµιότυπα  πάλι δεν 
αναγνωρίζονται 100% και µπορεί να εναλλάσονται απότοµα, µε αποτέλεσµα 
«βιαστικές» εναλλαγές στη κίνηση του στόµατος και τρεµόπαιγµα στη κίνηση, 
αλλά αρκετά λιγότερες σε σχέση µε τη προηγούµενη περίπτωση. Χρειάζεται 
µια επιπλέον διαδικασία οµαλοποίησης των παραγόµενων στιγµιότυπων. Ένα 
τέτοιος πίνακας µε µερικά λάθη στην αναγνώριση των στιγµιότυπων για τη 
λέξη «ΜΕΣΑ», φαίνεται στον πίνακα 3.2. Οι πορτοκαλί-έντονες καταχωρήσεις 
αντιστοιχούν σε λάθος αναγνώριση.  
 
Αν ο οµιλητής µιλάει µε κανονικό ρυθµό, τότε το αποτέλεσµα είναι αρκετά 
καλό και χωρίς να γίνει κάποια επιπλέον οµαλοποίηση τους µε βάση τα 
προηγούµενα και επόµενα στιγµιότυπα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
πραγµατικό χρόνο. 
 

Χρόνος(ms) Στιγµιότυπο Σχόλιο 
0-40 N Ησυχία 
41-80 N Ησυχία 

81-120 Μ Μ –στόµα κλειστό 
121-160 Ι Ε 
161-200 Ε Ε 
201-240 E Ε 
241-280 E Ε 
281-320 Ι Ε 
321-360 Σ Σ 
361-400 Σ Σ 
401-440 Σ Σ 
441-480 Φ Σ 
481-520 Α Α 
521-560 Α Α 
561-600 Α Α 
601-640 Ε Α 
641-680 Ν Τέλος οµιλίας 

Πίνακας 3.2: Στιγµιότυπα  της λέξης «ΜΕΣΑ» 
 
 

 
Εικόνα 3.4:  Η ακολουθία των στιγµιοτύπων για τα παραπάνω 

αποτελέσµατα 
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Όπως είδαµε, στην εκδοχή αυτή, για κάθε 40ms αντιστοιχούµε ένα στιγµιότυπο 
από τρία πιθανά στιγµιότυπα. Αν τα τρία αυτά στιγµιότυπα είναι διαφορετικά 
και κάποιο από αυτά είναι το στιγµιότυπο του κλειστού στόµατος, τότε το 
στιγµιότυπο αυτό είναι αυτό που επικρατεί. Και αυτό γιατί πολύ συχνά το 
στιγµιότυπο αυτό κρατάει πολύ λίγα ms και µπορεί να παραληφθεί, ενώ είναι 
ένα από τα στιγµιότυπα που αν το αποφύγουµε είναι ορατό από όλους. 

 

 

 ί

µ ς  

XΡONOΣ 

Αν σε κάθε frame αντιστοιχιστεί
διαφορετικό στιγµιότυπο τότε θα
επιλέξω για το Big Frame αυτό
που αντιστοιχούσε στην
µικρότερη.( πχ εδώ το Ε). Αλλά Α
Ε Μ στιγµιότυπα θα δώσουν το Μ
σαν τελικό στιγµιότυπο… 

frame 

To κάθε frame tων 20ms θα 
κινείται ανά 10ms µέσα στο 
τρέχον Big Frame και υπολογ ζω
το κανονικοποιηµένο διάνυσµα
του LPC spectrum.  Βρίσκω µε 
πιο διάνυσ α τη  βάσης µοιάζει
περισσότερο. Το frame που 
εµφανίζεται τις περισσότερες
φορές είναι αυτό που επικρατεί.
(πχ εδώ το Α εδώ)  

20ms 
20ms

40ms

20ms 
20ms

20ms

20ms

40ms

Big Frame 

 
Εικόνα 3.5:  Αρχή της πλειοψηφίας υπό προϋποθέσεις. 

 
 
Το αποτέλεσµα µπορεί να γίνει καλύτερο αν γνωρίζουµε ένα ή περισσότερα 
από τα επόµενα στιγµιότυπα όπως θα δούµε στις επόµενες παραλλαγές. Στην 
επόµενη παραλλαγή θα χρησιµοποιήσουµε έναν απλό ευρετικό αλγόριθµο  
για την αποφυγή των πολλών ξαφνικών εναλλαγών των στιγµιοτύπων. Θα 
θεωρήσουµε ότι γνωρίζουµε το επόµενο στιγµιότυπο του προσώπου. 
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3.4 Παραλλαγή 3 – Γνωρίζοντας το επόµενο στιγµιότυπο 
 
Θα  εκµεταλλευτούµε το γεγονός ότι το µέγιστο αποδεκτό όριο καθυστέρησης 
µεταξύ ήχου και εικόνας µπορεί να είναι 100ms(σύµφωνα µε τα πρότυπα 
µετάδοσης βίντεο), ώστε το οπτικοακουστικό αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό 
ως προς lip-reading. Αν θεωρήσουµε ότι γνωρίζουµε πιο είναι το επόµενο 
στιγµιότυπο,  τότε µπορούµε να πετύχουµε καλύτερη ποιότητα στην 
ακολουθία των στιγµιοτύπων. Όλα αυτά µπορούν να γίνουν και σε 
πραγµατικό χρόνο µιας και η καθυστέρηση µεταξύ ήχου και εικόνας είναι 
µικρότερη των 100ms.  Στην εικόνα που ακολουθεί σε παρένθεση φαίνεται το 
τρέχον στιγµιότυπο και σε παρένθεση πιο πρόκειται να εµφανιστεί εκείνη  τη 
στιγµή(το προηγούµενο του). Έτσι ενώ το τρέχον στιγµιότυπο κάποια στιγµή 
είναι το |Σ| εκείνη τη στιγµή θα εµφανιστεί το Ε στην οθόνη. Άρα σε σχέση µε 
τη προηγούµενη µέθοδο υπάρχει µια καθυστέρηση 40ms+ τον χρόνο 
υπολογισµού  του στιγµιοτύπου τρέχοντος πλαισίου που είναι µερικά ms.  
 
 

40ms 40ms  
 
 
 
 40ms 40ms  
 
 
 

Εικόνα 3.6:  Γνωρίζουµε το επόµενο στιγµιότυπο. 
 
 
Χρησιµοποιούµε τους παρακάτω κανόνες  οµαλοποίησης του πίνακα των 
αποτελεσµάτων. (Για λόγους απλότητας στην εµφάνιση παραλείπουµε τις 
κάθετες γραµµές στα στιγµιότυπα των κανόνων { Σ αντί για |Σ|) }. 
 
 
3.4.1 Κανόνες Οµαλοποίησης  
 

 Αν το τρέχον στιγµιότυπο διαφέρει και από το 
προηγούµενο του και από το επόµενο του: 

 
 

Αν το τρέχον στιγµιότυπο είναι φωνήεν: 
 
 Αν το προηγούµενο στιγµιότυπο είναι φωνήεν και το επόµενο 
στιγµιότυπο είναι το ίδιο φωνήεν, ενώ το τρέχον είναι  
φωνήεν(διαφορετικό), τότε το τρέχον στιγµιότυπο γίνεται όπως και 
τα γειτονικά του. 

 
Πχ    ΕΙΕ →   ΕΕΕ 
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 Αλλιώς αν τα δύο προηγούµενα στιγµιότυπα είναι ίδια και φωνήεντα 
και το επόµενα στιγµιότυπα το ίδιο, τότε το τρέχον στιγµιότυπο 
γίνεται το ίδιο φωνήεν. 

 
Πχ   ΕΕΑΦ →   ΕΕΕΦ 

 
 Αλλιώς αν τα γειτονικά στιγµιότυπα αντιστοιχούν στο στιγµιότυπο 
του κλειστού στόµατος τότε το φωνήεν µετατρέπεται σε στιγµιότυπο 
κλειστού στόµατος µόνο αν η ενέργεια του τρέχοντος πλαισίου δεν 
έχει αυξηθεί αρκετά σε σχέση µε τα γειτονικά του πλαίσια 

 
Πχ    NEN →   NNN 

 
 Αλλιώς αν έχουµε τρία διαφορετικά φωνήεντα στη σειρά τότε τα δύο 
τελευταία  µετατρέπονται σε ένα, σε  αυτό µε τη µικρότερη 
ευκλείδεια απόσταση από τη βάση αναφοράς. 

 
Πχ    ΕΟΙ →   ΕΟΟ 

 
 

Αλλιώς αν το τρέχον στιγµιότυπο ∆ΕΝ είναι φωνήεν: 
 
 

 Αν το προηγούµενο στιγµιότυπο δεν είναι φωνήεν και το επόµενο 
στιγµιότυπα είναι το ίδιο,  ενώ το τρέχον είναι άλλο στιγµιότυπο, 
τότε το τρέχον στιγµιότυπο γίνεται όπως και τα γειτονικά του. 

 
Πχ    ΦΣΦ →   ΦΦΦ 

 
 Αλλιώς αν τα δύο προηγούµενα στιγµιότυπα είναι το ίδιο σύµφωνο 
και το επόµενο στιγµιότυπο είναι φωνήεν, τότε το στιγµιότυπο 
γίνεται όπως τα προηγούµενα. 

 
Πχ    ΣΣΦΑ →   ΣΣΣΑ 

 
 Αλλιώς αν έχουµε πριν και µετά κλείσιµο του στόµατος(στιγµιότυπο 
Ν) τότε και το τρέχον στιγµιότυπο γίνεται κλείσιµο του στόµατος, αν 
η ενέργεια του τρέχοντος frame δεν είναι αρκετά µεγαλύτερη των 
γειτονικών του πλαισίων. 

 
Πχ    ΝΦΝ →   ΝΝΝ 

 
 Αλλιώς αν έχουµε τρία διαφορετικά στιγµιότυπα αλλά µη φωνήεντα 
στη σειρά τότε τα δύο τελευταία  µετατρέπονται σε ένα, σε  αυτό µε 
τη µικρότερη ευκλείδεια απόσταση από τη βάση αναφοράς. 

 
Πχ    ΣΦΜ →   ΣΜΜ 
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Οι παραπάνω κανόνες εγγυώνται, ότι η ακολουθία των στιγµιοτύπων δεν 
µεταβάλλεται τόσο απότοµα, λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω 8 
περιπτώσεις. Γενικότερα το απότοµα άνοιγµα ή κλείσιµο του στόµατος για 
µόνο ένα frame των 40ms καλό θα είναι να αποφεύγεται. Όταν κάποιος µιλάει 
µε φυσιολογικό ρυθµό, σε αρκετά frames υπάρχει το ίδιο στιγµιότυπο. (Το 
στιγµιότυπο για το κλείσιµο του στόµατος συχνά καταλαµβάνει ένα µόνο 
frame).  
 
Χρησιµοποιώντας περισσότερα επόµενα στιγµιότυπα, επεκτείνουµε τον 
ευρετικό αλγόριθµο οµαλοποίησης της κίνησης µε περισσότερους κανόνες. 
 
 
 
 
3.5 Παραλαγή 4 – Γνωρίζοντας µέχρι και τέσσερα επόµενα 
στιγµιότυπα 
 
Το αποτέλεσµα µπορεί να γίνει ακόµη καλύτερο αν λάβουµε υπόψιν µας 
µερικά επόµενα στιγµιότυπα  καθώς και τα προηγούµενα. Λαµβάνοντας 
υπόψιν αρκετά επόµενα στιγµιότυπα, προσθέτουµε στη βάση αναφοράς και το 
LP φάσµα του / Λ /. Όµως για το  φώνηµα αυτό, το στιγµιότυπο που του 
αντιστοιχούµε δεν είναι σταθερό (όπως θα δούµε στο τέλος της εκδοχής 
αυτής)  αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε τα επόµενα και προηγούµενα 
στιγµιότυπα. Γι’ αυτό το λόγο και δε το χρησιµοποιήσαµε στις προηγούµενες 
εκδοχές µιας και δεν ξέραµε αρκετά επόµενα στιγµιότυπα. 
 
Για την οµαλοποίηση(smoothing) του πίνακα των αποτελεσµάτων 
εφαρµόζουµε διάφορους κανόνες τους οποίους αναφέρουµε παρακάτω. Σ’ 
αυτούς περιλαµβάνονται και οι κανόνες της προηγούµενης εκδοχής. 
 
 
3.5.1 Νέοι κανόνες οµαλοποίησης 
 

 Αν το τρέχον στιγµιότυπο διαφέρει και από το 
προηγούµενο του και από το επόµενο του: 

 
Αν το τρέχον στιγµιότυπο είναι φωνήεν: 
 
 Αν τα δύο προηγούµενα στιγµιότυπα είναι ίδια και φωνήεντα  και τα 
δύο επόµενα στιγµιότυπα το ίδιο, τότε το τρέχον στιγµιότυπο γίνεται  
αυτό από τα δύο γειτονικά του µε τη µικρότερη απόσταση.(ή και 
τυχαία σ’ ένα από τα δύο, δίνει παρόµοιο αποτέλεσµα σε 
ποιότητα…). 

       
Πχ   ΕΕΑΙΙ →   ΕΕΙΙΙ 
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 Αλλιώς αν τα δύο προηγούµενα στιγµιότυπα είναι ίδια και φωνήεντα 
και το επόµενα στιγµιότυπα το ίδιο, τότε το τρέχον στιγµιότυπο 
γίνεται το ίδιο φωνήεν. 

 
Πχ   ΕΕΑΦ →   ΕΕΕΦ 

 
 Το ίδιο και από την άλλη πλευρά 

 
Πχ   ΦΑΕΕ →   ΦΕΕΕ 

 
 Αλλιώς αν το προηγούµενο στιγµιότυπο είναι φωνήεν και το 
επόµενο στιγµιότυπα το ίδιο φωνήεν ενώ το τρέχον είναι άλλο 
φωνήεν τότε το τρέχον στιγµιότυπο γίνεται όπως και τα γειτονικά 
του. 

 
Πχ    ΕΙΕ →   ΕΕΕ 

 
 

 Αλλιώς αν έχουµε τρία διαφορετικά φωνήεντα στη σειρά τότε αυτά 
µετατρέπονται σε ένα, σε  αυτό µε τη µικρότερη ευκλείδεια 
απόσταση από τη βάση αναφοράς. 

 
Πχ    ΕΟΙ →   ΕΕΕ 

 
 Αλλιώς αν έχουµε το προηγούµενο στιγµιότυπο να είναι µην είναι 
φωνήεν, το επόµενο στιγµιότυπο φωνήεν και το µεθεπόµενο όχι 
φωνήεν, τότε το τρέχον στιγµιότυπο και το επόµενο του(φωνήεν) 
γίνονται το ίδιο στιγµιότυπο, αυτό µε τη µικρότερη απόσταση. 

 
Πχ    ΦΕΟΣ →   ΦΟΟΣ 

 
 

 
 Αλλιώς αν  πριν  και µετά ακολουθούν πολλά στιγµιότυπα 
συµφώνων και παρεµβάλλεται ένα στιγµιότυπο φωνήεντος, τότε 
δίνω στο φωνήεν άλλο ένα στιγµιότυπο. 

 
 

Πχ   ΣΣAΜΜM ΣΣAAMM 
 

 
 Αλλιώς αν τα γειτονικά στιγµιότυπα είναι σύµφωνα, και αντιστοιχούν 
στο στιγµιότυπο του κλειστού στόµατος τότε το φωνήεν 
µετατρέπεται σε στιγµιότυπο κλειστού στόµατος µόνο αν η ενέργεια 
του τρέχοντος πλαισίου δεν έχει µεταβληθεί αρκετά σε σχέση µε τα 
γειτονικά του πλαίσια. 

 
Πχ    MEM →   MMM 
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Αλλιώς αν το τρέχον στιγµιότυπο δεν είναι φωνήεν: 
 
 

 
 Αν το προηγούµενο στιγµιότυπο δεν είναι φωνήεν και το επόµενο 
στιγµιότυπα το ίδιο,  ενώ το τρέχον είναι άλλο στιγµιότυπο, τότε το 
τρέχον στιγµιότυπο γίνεται όπως και τα γειτονικά του. 

 
Πχ    ΦΣΦ →   ΦΦΦ 

 
 Αλλιώς αν τα δύο επόµενα στιγµιότυπα είναι το ίδιο σύµφωνο και το 
προηγούµενο στιγµιότυπο είναι φωνήεν 

 
Πχ    ΑΦΣΣ →   ΑΣΣΣ 

 
 Το ίδιο και από την άλλη πλευρά… 

 
Πχ    ΣΣΦΑ →   ΣΣΣΑ 

 
 Αλλιώς αν έχουµε πριν και µετά, κλείσιµο του στόµατος(στιγµιότυπο 
Ν) τότε και το τρεχον στιγµιότυπο γίνεται κλείσιµο του στόµατος. 

 
Πχ    ΜΦΜ →   ΜΜΜ 

 
 

  Αλλιώς αν πριν και µετά έχω πολλά στιγµιότυπα από φωνήεντα, 
τότε είναι καλύτερα να βάλω ένα ακόµα στιγµιότυπο του ίδιου 
συµφώνου δίπλα του. 

 
 

(εκτός αν το τρέχον φώνηµα είναι το Λ οπότε µετατρέπεται σε φωνήεν) 
 

 Αλλιώς αν πριν και µετά έχω πολλά στιγµιότυπα από φωνήεντα, 
τότε είναι καλύτερα να βάλω ένα ακόµα στιγµιότυπο του ίδιου 
συµφώνου δίπλα του. 

 
Πχ    EEEΣAA → EEΣΣAA       

 
(εκτός αν το τρέχον φώνηµα είναι το Λ οπότε µετατρέπεται σε φωνήεν) 

EEEAAA 
 

 Αλλιώς αν πριν ή µετά έχω πολλά στιγµιότυπα από φωνήεντα και 
το τρέχον στιγµιότυπο είναι το |Φ| τότε αυτό προέρχεται από το 
Βήτα το οποίο κρατάει σε διάρκεια µόνο µερικά ms(σε αντίθεση µε 
το Φ που κρατάει πάνω από 60ms). Κάνω ένα γειτονικό του 
φωνήεν Φ(αρκεί να έχει αρκετά zerocrossings και το καρέ του 
φωνήεντος 
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Πχ   ΜΦAAA  →   ΜΦΦAA 
 
ή 
 

Πχ   ΑΑΑΦΜ  →   ΑΑΦΦΜ 
 

 
 Αλλιώς αν έχουµε τρία διαφορετικά στιγµιότυπα όχι φωνήεντα στη 
σειρά, τότε αυτά µετατρέπονται σε ένα, σε  αυτό µε τη µικρότερη 
ευκλείδεια απόσταση. 

  
Πχ    ΣΦΜ →    ΦΦΦ 

 
Στους παραπάνω κανόνες χρησιµοποιούµε ως και 4 επόµενα στιγµιότυπα. 
 

 
Επιπλέον διεργασία για τα |Λ|:  Κρατώντας 8 τα στιγµιότυπα µας θα πρέπει να 
αντιστοιχίσουµε για το Λ κάποια από τα υπάρχοντα στιγµιότυπα. (θα 
µπορούσε βέβαια κανείς να προσθέσει επιπλέον στιγµιότυπα..). Τo 
στιγµιότυπο που ταιριάζει περισσότερο για το Λ είναι το στιγµιότυπο του Σ και 
αυτό χρησιµοποιούµε στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν όµως πριν το Λ 
υπάρχει το στιγµιότυπο |Ο| τότε βάζουµε σαν στιγµιότυπο του Λ του |U|. Αν 
πριν το Λ υπάρχει το στιγµιότυπο του |U|, βάζουµε σαν στιγµιότυπο του Λ το 
|Ο|. Το αποτέλεσµα είναι καλύτερο  οπτικά όπως προέκυψε από παρατήρηση 
πολλών χρηστών. 
 
Το πρόγραµµα στο matlab περιλαµβάνει  και εκδόσεις του αλγορίθµου lip-
sync για frames των 10ms, Big-Frames των 40ms και κίνηση του frame χωρίς 
επικάλυψη(άρα τέσσερις κινήσεις του frame µέσα στο Big-Frame). Τα 
αποτελέσµατα είναι κάπως χειρότερα από ότι µε πλαίσιο των 20ms. 
 
 
 
3.6 Παρατηρήσεις 
 
Με τις παραπάνω µεθόδους που αναλύσαµε, το αποτέλεσµα της 
παραγόµενης «οπτικής οµιλίας είναι αρκετά ρεαλιστικό δεδοµένου ότι δεν 
λάβαµε υπόψιν όλα τα δυνατά στιγµιότυπα, και δεδοµένου των λαθών στην 
αναγνώριση µερικών στιγµιοτύπων.   
 
Αν στις φράσεις που ηχογραφούµε, υπάρχουν πολλά φωνήεντα το 
αποτέλεσµα είναι καλύτερο. Στις µεταβάσεις µεταξύ των συµφώνων η 
ποιότητα του lip-sync είναι καλή αλλά όχι εξίσου καλή µε τη µετάβαση µεταξύ 
των φωνηέντων ή συµφώνου-φωνήεντος. Λόγω του είδους του αλγορίθµου 
µάλιστα µερικές φορές το στόµα κλίνει χωρίς να πρέπει να συµβαίνει αυτό 
πραγµατικά. Για παράδειγµα ηχογραφώντας  λέξεις που περιέχουν το /Τ/, 
πριν από αυτό ανιχνεύεται ένα κλείσιµο του στόµατος λόγω της µείωσης της 
ενέργειας. Επίσης το /∆/  αντιστοιχίζεται στο στιγµιότυπο |Φ|  ενώ θα ταίριαζε 
περισσότερο µε το στιγµιότυπο |Σ| γιατί στο πεδίο τη συχνότητας µοιάζει µε το 
/Φ/. 
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Τα στιγµιότυπα τα οποία επιλέξαµε έχουν το στόµα αρκετά ανοικτό στις 
περιπτώσεις που χρειάζεται. Αυτό ισχύει αν κάποιος µιλάει µε κανονικό η λίγο 
γρήγορο ρυθµό. Αν κάποιος µιλάει πολύ γρήγορα, τότε  οι κινήσεις που κάνει 
στο στόµα είναι λιγότερες και αυτές είναι πολύ µικρές. Άρα χρειάζονται 
στιγµιότυπα στα οποία το άνοιγµα του στόµατος είναι αρκετά µικρότερο. 
Θεωρούµε ότι όποιος θελήσει να δοκιµάσει το πρόγραµµα(το οποίο 
παρουσιάζουµε στη συνέχεια) δεν θα πρέπει να µιλάει µε πολύ γρήγορο 
ρυθµό.  
 
Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ο συνδυασµό απλότητας -ποιότητας - 
κόστους καθώς και ότι ταιριάζει στο υπάρχον υλικό αφού οι συντελεστές LPC 
«κυκλοφορούν» σε πολλές συσκευές(πχ κινητή τηλεφωνία). 
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3.7 Το Πρόγραµµα στο matlab 
 
Τις παραλλαγές που περιγράψαµε  στο κεφάλαιο αυτό τις υλοποιήσαµε σε 
ένα πρόγραµµα στο matlab. Ανάλυση του βασικού κώδικα του προγράµµατος 
υπάρχει στο παράρτηµα της παρούσας αναφοράς. Μερικές εικόνες και µια 
µικρή ανάλυση της λειτουργίας του προγράµµατος ακολουθεί στη συνέχεια 
του κεφαλαίου αυτού. 
 

 
Εικόνα 3.7:  Κυρίως παράθυρο του προγράµµατος στο matlab 

 
Το πρόγραµµα στην αρχή φορτώνει ήδη κάποιο προεπιλεγµένο χρήστη. 
Όποιος θελήσει, µπορεί να εκπαιδεύσει ή να φορτώσει κάποιον ήδη 
εκπαιδευµένο χρήστη από το µενού <Users>.    
 
Στη υλοποίηση του προγράµµατος αυτού η διαδικασία της εκπαίδευσης ενός 
χρήστη περιλαµβάνει την ηχογράφηση µερικών φράσεων  που να 
περιλαµβάνουν τα φωνήµατα /A/ /E/ /I/ /O/ /U/ /Λ/ /M/ /Φ/ /Σ/ , την εύρεση τους 
από το χρήστη µε το ποντίκι  και το χαρακτηρισµό τους από το χρήστη.  Μια 
άλλη προσέγγιση θα ήταν η ηχογράφηση  των ίδιων φράσεων σε στυλ 
καραοκι, ή µε την ίδια ταχύτητα µε µια προηχογραφηµένη φράση ώστε 
αυτόµατα το πρόγραµµα να αποµόνωνε τα φωνήµατα αυτά. Επειδή όµως 
µπορεί εύκολα να γίνει κάποιο λάθος, επιλέχθηκε η πρώτη µέθοδος. 
Χρησιµοποιούµε έξι φορές το κάθε φώνηµα και για τα φωνήεντα θα πρέπει να 
είναι τόσο σε κατάσταση τονισµένη όσο και σε µη τονισµένη. 
 
Ενδεικτικά φράσεις τις οποίες µπορεί να ηχογραφήσει κανείς στη διαδικασία 
εκπαίδευσης είναι: 
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 Καληµέρα σας τι κάνετε 
 Ασφαλώς είναι φάρσα το τηλεφώνηµα αυτό 
 Αχ, ελπίζω να ηχογραφώ σωστά τις φράσεις 
 Έλα έρχοµαι αµέσως, σίγουρα 
 Τουλάχιστον µου είπες που είσαι… 
 Ο ουρανός έχει πολλά σύννεφα 
 Μη µου φωνάζεις 
 Κουράστικα να ηχογραφώ  

 
Με έντονα γράµµατα είναι τα κοµµάτια που θα πρέπει να αποµονώσει ο 
χρήστης µε το ποντίκι κατά τη διάρκεια της  εκπαίδευσης.  
 

 

                       
Εικόνα 3.8:  Εκπαίδευση ή  Ανάκληση Χρήστη 

 
 

Όταν η διαδικασία της εκπαίδευσης τελειώσει ο χρήστης µπορεί να δει 
συγκεντρωµένες τις ηχογραφήσεις του από το µενού REFERENCE_SND_ 
DATA->PLOT. Εκεί φαίνεται το LP φάσµα για κάθε ηχογράφηση, η 
δειγµατοληψία του και ο µέσος όρος τους(εικόνα 3.10) . 
 
 

 
Εικόνα 3.9:  Εδώ γίνονται οι ηχογραφήσεις… 

 
Από το µενού <Record_Speech> µπορεί κανείς να ηχογραφήσει κάποια 
οµιλία(στα 16Khz-16bit) ή να φορτώσει κάποια οµιλία από το µενού File. Στο 
κεντρικό παράθυρο του προγράµµατος φαίνεται η κυµατοµορφή της  οµιλίας 
και το FFT-LPC φάσµα του. Ο χρήστης µπορεί να µετακινήσει το κόκκινο 
πλαίσιο των 20ms σε οποιοδήποτε σηµείο της κυµατοµορφής, για να δει το 
LP φάσµα. Κάτω δεξιά στο παράθυρο θα δει σε πoιο στιγµιότυπο 
αντιστοιχείται το πλαίσιο αυτό σε πραγµατικό χρονο. 
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Από το µενού <Lip-Sync> για την τρέχουσα οµιλία, µπορούµε να πάρουµε ένα 
αρχείο εξόδου µε όλα τα στιγµιότυπα των κινήσεων του προσώπου και να 
δούµε τη κίνηση στο πρόγραµµα magpie-pro. Τα παραγόµενα αρχεία από το 
πρόγραµµα αποθηκεύονται στον υποφάκελο REC_WAV του φακέλου του 
προγράµµατος. 

 

 
Εικόνα 3.10:  Η βάση αναφοράς µε το lpc-φάσµα (κανονικοποιηµένο στο 

κάτω µέρος του) 
 

 
Στο µενού <Lip-Sync>(εικόνα 3.11) 

 Η πρώτη  επιλογή είναι  η Παραλλαγή 1 του αλγορίθµου. 
 Η δεύτερη  επιλογή είναι η Παραλλαγή 2 του αλγορίθµου. 
 Η  τρίτη  επιλογή  είναι η  Παραλλαγή 3 του αλγορίθµου. 
 Η τέταρτη επιλογή είναι η Παραλλαγή 4 του αλγορίθµου. 
 Η πέµπτη και πέµπτη επιλογή όπως οι  Παραλλαγή 3,4 αντίστοιχα, 
αλλά µε µέγεθος πλαισίου 10ms. 

 
Οι έξι πρώτες επιλογές δηµιουργούν ένα αρχείο µε την ακολουθία των 
στιγµιοτύπων, το οποίο διαβάζει το πρόγραµµα Magpie-Pro. 
 
 H έβδοµη επιλογή δηµιουργεί ένα αρχείο βίντεο (AVI) µε το οµιλούµενο 
πρόσωπο. 
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Εικόνα 3.11:  ∆ιάφορες παραλλαγές για  Lip-Sync 

 
Τέλος από το πρόγραµµα µπορεί να δει κανείς πληροφορίες για τα formants 
των φωνηέντων για τα ελληνικά, ή  να κρατήσει στατιστικά για αυτά. Επίσης  
παρουσιάζεται το φασµατογράφηµα της τρέχουσας οµιλίας, καθώς ένα 
γράφηµα µε τις εναλλαγές του pitch το οποίο όµως δε χρησιµοποιήσαµε 
τελικά στις εκδοχές. 
 

 

 
Εικόνα 3.12:  Formants για τα πέντε φωνήεντα για άντρες-γυναίκες 

 
Όπως είπαµε το πρόγραµµα παράγει την σειρά των στιγµιότυπων των 
κινήσεων του προσώπου. Η σειρά αυτή των στιγµιότυπων θα πρέπει να 
ελέγχουµε αν παράγει πραγµατικά ρεαλιστική κίνηση. Για το λόγο αυτό τη 
σειρά των στιγµιότυπων τη µετατρέπουµε σε αρχείο που διαβάζεται από το 
πρόγραµµα Magpie Pro, και «βλέπουµε» το πρόσωπο της φωτογραφίας το 
οποίο έχουµε φτιάξει να «µιλάει» την ηχογραφηµένη φράση. 
  
Το αρχείο lip-sync που παράγεται µπορεί να γίνει import σε οποιοδήποτε 
πρόγραµµα  τρισδιάστατων γραφικών και συνεπώς να το χρησιµοποιήσει 
κάποιος animator για µια εφαρµογή του. 
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Στο πρόγραµµα magpie pro για να δει κανείς τα πρόσωπα να «µιλάνε»  θα 
πρέπει να έχει δηµιουργήσει ένα σύνολο εκφράσεων µε τις παρακάτω εικόνες: 
A     E    I     O    U    NEUTRAL     B_M_P      S_T_D_TH. (Το σύνολο των 
εκφράζεων θα πρέπει να έχει όνοµα: funny_mouth_1 µε το όνοµα αυτό 
εξάγουµε  τα αρχεία από το matlab). 
 

 
Εικόνα 3.13: To οµιλούµενο πρόσωπο στο πρόγραµµα Magpie Pro 

 
 
 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα σας αναφέρουµε µερικούς τρόπους για να 
κατασκευάσετε ένα πρόσωπο ικανό να κινεί το στόµα του στις δύο και στις 
τρεις διαστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 3D  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ – Το πρότυπο mpeg-4 

 
4.1 Εισαγωγή 
 
Αν ρωτήσει κανείς κατασκευαστές κινουµένων σχεδίων, “Ποιοι είναι οι πιο 
δύσκολοι χαρακτήρες στην µοντελοποίηση και στην κίνηση τους” τότε οι 
περισσότεροι θα απαντήσουν “οι χαρακτήρες που απεικονίζουν ανθρώπους”.  
Η απάντηση είναι  λογική µιας και όλοι ξέρουµε πως είναι οι άνθρωποι και 
µπορούµε πολύ εύκολα να ξεχωρίσουµε αν βλέπουµε έναν αληθινό άνθρωπο 
ή όχι . Φυσικά το δυσκολότερο  (στην κατασκευή) µέρος του σώµατος ενός 
ανθρώπου είναι το πρόσωπο του µιας και αυτό είναι που ξεχωρίζει τους 
ανθρώπου µεταξύ τους. 
 

Τι είναι όµως το µοντέλο ενός ανθρώπου στον 
υπολογιστή; Επειδή οι σηµερινοί υπολογιστές 
είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να εµφανίζουν 
πολυγωνικές επιφάνειες πολύ γρήγορα στην 
οθόνη, όλα τα τρισδιάστατα µοντέλα ανθρώπων 
(κι όχι µόνο) είναι πολυγωνικές επιφάνειες. Ένα 
τέτοιο µοντέλο του προσώπου ενός ανθρώπου 
φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Όσο 
περισσότερα πολύγωνα έχει το µοντέλο τόσο 
πιο λεπτοµερώς αναπαριστά το πρόσωπο που 
θέλουµε. Από την άλλη πλευρά το να χειριστεί ο 
υπολογιστής τόσα πολλά πολύγωνα χρειάζεται 
µεγάλη υπολογιστική ισχύ από πλευράς CPU ή 
της κάρτας γραφικών γι αυτό και τα µοντέλα θα 
πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα 
πολύγωνα ώστε το αποτέλεσµα να είναι και 
καλό οπτικά αλλά και γρήγορο. (Κίνηση του 
µοντέλου προσώπου <πχ για οµιλία>, 
συνεπάγεται  µετακίνηση κάποιων πολυγώνων 

σε αντίστοιχες θέσεις). Η πυκνότητα των πολυγώνων δεν είναι σε όλο το 
πρόσωπο η ίδια. Στα  σηµεία κλειδιά όπως το στόµα, η µύτη, γύρω από τα 
µάτια, τα αυτιά ο αριθµός των πολυγώνων είναι πολύ µεγαλύτερος σε αριθµό 
και πολύ µικρότερα σε µέγεθος. Αυτό συµβαίνει γιατί τα σηµεία αυτά 
ξεχωρίζουν ένα πρόσωπο από ένα άλλο και είναι υπεύθυνα για τις κινήσεις 
του προσώπου.  
 
Κάθε τρισδιάστατο µοντέλο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σαν ένα αρχείο µε 
τις συντεταγµένες των σηµείων που το αποτελούν στον τρισδιάστατο χώρο 
και µε τις συνδέσεις των σηµείων µεταξύ τους. Οι πιο γνωστοί τύποι τέτοιων 
αρχείων  είναι: DXF, 3DS, LWO, WRL(VRML 1,2,97), OBJ κλπ. 
  
Ένα µοντέλο ενός προσώπου είναι συνήθως το άθροισµα πολλών επιµέρους 
τµηµάτων[37]: 

 Η µάσκα του προσώπου που περιλαµβάνει το µέτωπο  και την 
µύτη. 
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 Τα µάτια που είναι συνήθως το µισό κοµµάτι µιας σφαίρας. 
 Τα χείλη. Σηµαντικά στοιχεία για την 

δηµιουργία των κινήσεων του 
προσώπου 

 Το στόµα. 
 Τα δόντια. 
 Η γλώσσα. 
 Τα αυτιά. 
 Τα µαλλιά, φρύδια. 

 

Εικόνα 4.1: Επιµέρους τµήµατα ενός 3d µοντέλου 
 

Συχνά, πολλά από τα παραπάνω τµήµατα ενσωµατώνονται στη µάσκα του 
προσώπου για την απλούστευση του µοντέλου. Για πιο ρεαλιστικές κινήσεις 
του προσώπου θα πρέπει να είναι ξεχωριστά όλα αυτά. 
 
Tέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι  συνήθως τα πραγµατικά πρόσωπα δεν 
είναι τελείως συµµετρικά (αριστερά-δεξιά). Παρόλο που για λόγους ευκολίας 
συχνά κατασκευάζεται µόνο η µια πλευρά του προσώπου και στη συνέχεια η 
άλλη παράγεται µέσω µια υποθετικής συµµετρίας, για πιο ρεαλιστικό 
αποτέλεσµα το πρόσωπο δεν θα πρέπει να είναι πλήρως συµµετρικό. 
 
 
4.2 Μέθοδοι κατασκευής 3D µοντέλων  προσώπων - 
ανθρώπων 
 
Υπάρχουν πολλοί µέθοδοι δηµιουργίας 3D ρεαλιστικών προσώπων. Οι 
µέθοδοι διαφέρουν ως προς την ποιότητα του παραγόµενου προσώπου,  το 
χρόνο κατασκευής τους και φυσικά το κόστος κατασκευής τους. 
 

 Με χρήση hardware 3d scanner, τρισδιάστατου ψηφιοποιητή,  
 Με χρήση software 
 Ξεκινώντας από το µηδέν µέσω κάποιου προγράµµατος 3d 

modelling LightWave, 3D Studio Max, Poser, Amorphium Pro, 
Nendo κλπ… 
 Μετασχηµατίζοντας ένα υπάρχων µοντέλο. 
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4.2.1 Χρήση ειδικού hardware 
  

Μια µέθοδος δηµιουργίας τρισδιάστατων ψηφιακών  είναι  
µε τη χρήση ενός τρισδιάστατου ψηφιοποιητή (3-
dimensional digitizer).  Χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο 
του ανθρώπου-αντικειµένου στο οποίο πάνω έχουν 
σχεδιαστεί σηµάδια τα οποία θα είναι σηµεία του 
τρισδιάστατου µοντέλου, ένας στυλός - αισθητήρας 
µετακινείται και καταγράφει τα σηµάδια στο χώρο τα 
οποία στο τέλος καταγράφονται στον υπολογιστή. Με τη 
µέθοδο αυτή η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο για τη 
κατασκευή του µοντέλου ψηφιοποιήθηκε το πρόσωπο 

του «Billy» στην ταινία Tin-Toy {Pixar} (βλέπε διπλανή εικόνα).  
 

Εικόνα 4.2: 3d scanners 
 
Ο πιο γρήγορος τρόπος δηµιουργίας µοντέλων ανθρώπων και µε το 
ποιοτικότερο αποτέλεσµα είναι να χρησιµοποιήσουµε ειδικό hardware όπως 
είναι οι 3d scanners. Κάθεται κανείς µέσα στον ειδικό χώρο που διαθέτουν οι 
συσκευές αυτές και σε µερικά δευτερόλεπτα παράγεται το 3d µοντέλο του 
ανθρώπου µε πολύ καλή ποιότητα. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε ένα 
3d scanner µόνο για το πρόσωπο στα αριστερά, ενώ στα δεξιά είναι ένας 3d 
scanner πλήρους σώµατος. Το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι ένα αρχείο 3d  
τύπου DXF ή VRML και το texture map που αντιστοιχεί στο αρχείο αυτό. 
 
Tο πλεονέκτηµα της χρήσης hardware στη κατασκευή µοντέλων ανθρώπων 
είναι η πολύ καλή ποιότητα του αποτελέσµατος και η ταχύτητα στην 
µοντελοποίηση. Μεγάλο µειονέκτηµα είναι το τεράστιο κόστος απόκτησης µιας 
τέτοιας συσκευής  που φτάνει από τα δεκάδες ως και εκατοντάδες 
εκατοµµύρια. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι θα πρέπει να είναι παρών το 
πρόσωπο το οποίο θέλουµε να µοντελοποιήσουµε (ή ένα ακριβές οµοίωµα  
του), πράγµα που πολλές φορές είναι δύσκολο. Επίσης τα παραγόµενα 
µοντέλα χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία για είναι κατάλληλα για  
χρησιµοποιηθούν  µιας και τα παραγόµενα µοντέλα αποτελούνται από µεγάλο 
αριθµό πολυγώνων. Η µείωση του αριθµού των πολυγώνων χωρίς να χαθεί η 
ποιότητα τους είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα. Οι νέες συσκευές 

  66  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

τρισδιάστατου σαρώµατος εκτός από τη δυνατότητα να αποθηκεύουν 
πληροφορίες για το σχήµα του προσώπου, ταυτόχρονα αποθηκεύουν 
χρωµατική πληροφορία και για την επιφάνεια που σαρώνουν.  
 
Τα δεδοµένα αυτά(επιφάνειας-χρωµατικά) αποθηκεύονται σε κυλινδρικές 
συντεταγµένες(r,θ,z) και θα πρέπει να µετατραπούν σε καρτεσιανές για να 
χρησιµοποιηθούν(x,y,z) σύµφωνα µε τους µετασχηµατισµούς: 

x = r cosθ,      y = r sinθ,       z = z 
 

Εικόνα 4.3: επιφάνεια-χρωµατική πληροφορία σε κυλινδρικές 
συντεταγµένες  

 

 
Εικόνα 4.4: Κυλινδρικές-Καρτεσιανές Συντεταγµένες 

 
Περισσότερες πληροφορίες στην κατασκευή ρεαλιστικών µοντέλων µέσω 
ειδικού hardware θα βρείτε στις αναφορές [26,27,28,29,30]. 
 
 
 
4.2.2 Mε αποκλειστική χρήση λογισµικού 
 
Αν θέλει κανείς να φτιάξει ρεαλιστικούς ανθρώπους, µε µικρότερο κόστος θα 
πρέπει να καταφύγει σε µια από τις παρακάτω µεθόδους, στις οποίες 
χρειάζονται κάποια ειδικά προγράµµατα. 
 
 
4.2.3 Κατασκευή προσώπων από την αρχή… 
 
Η κατασκευή ρεαλιστικών προσώπων από το µηδέν χρησιµοποιώντας κάποιο 
πρόγραµµα µοντελοποίησης, είναι εξαιρετικά επίπονη και δύσκολη  
διαδικασία. Μοιάζει µε τη διαδικασία όπου κάποιος γλύπτης φτιάχνει ένα 
γλυπτό.  
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Μια τέτοια απλή µέθοδος, θεωρεί ότι το πρόσωπο  αποτελείται από απλά 
γεωµετρικά σχήµατα (σφαίρες, κυλίνδρους, ορθογώνια κλπ). Το αποτέλεσµα 
όµως δεν είναι τόσο ρεαλιστικό. Χρησιµοποιούνταν παλιότερα για τη 
δηµιουργία καρτούν. 
 
Μια άλλη µέθοδος είναι να <σκαλίσει> κανείς ένα πρόσωπο χρησιµοποιώντας 
ένα πρόγραµµα µοντελοποίησης ξεκινώντας από ένα κύβο(εικόνα) και αρχικά 
να δηµιουργήσει το περίγραµµα του προσώπου. Στη συνέχεια προσθέτοντας 
νέα σηµεία και µετακινώντας τα στο χώρο, µπορεί να δηµιουργήσει κανείς το 
πρόσωπο που θέλει Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται µερικά βήµατα µε 
σκοπό τη δηµιουργία ενός προσώπου(εικόνα που ακολουθεί). Το πιο 
εύχρηστο πρόγραµµα για να χρησιµοποιήσει κανείς τη µέθοδο αυτό είναι το 
“Nendo” το οποίο δουλεύει αποκλειστικά µε τη λογική αυτή. 
 
Μια άλλη µέθοδος κατασκευής προσώπων από την αρχή είναι µε χρήση 
splines. Χρειάζονται δύο ορθογώνιες φωτογραφίες του προς κατασκευή 
προσώπου, και κάποιο πρόγραµµα µοντελοποίησης που να υποστηρίζουν τα 
εργαλεία (surface tools) όπως είναι  το 3d Studio Max. Στην αναφορά  [38]  
αναλύεται διεξοδικά η µέθοδος αυτή. 

Εικόνα 4.5: Κατασκευή ενός µοντέλου από το µηδέν…  
 
 
4.2.4 Κατασκευή προσώπων µε χρήση  εξειδικευµένου λογισµικού 
 
Υπάρχουν 2 προγράµµατα µέσω των  οποίων είναι δυνατή η κατασκευή του 
µοντέλου οποιουδήποτε προσώπου  Ulead Face Factory, Biovirtual 
3dMeNow Pro[39], Poser,  αρκεί να έχει κανείς στη διάθεση του 2 ορθογώνιες 
φωτογραφίες. του προσώπου.  
 
Στο µεν πρώτο πρόγραµµα το παραγόµενο πρόσωπο είναι δύσκολο-αδύνατο 
να χρησιµοποιηθεί σε µια εφαρµογή γιατί το πρόσωπο αποτελείται από πολλά 
πολύγωνα και είναι δύσκολο να µειωθεί ο αριθµός τους, καθώς επίσης και 
γιατί το στόµα-µάτια του µοντέλου είναι ενσωµατωµένα στη µάσκα του 
προσώπου, οπότε είναι προτιµότερο να κατασκευαστεί το πρόσωπο από την 
αρχή.  
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Στο δεύτερο πρόγραµµα το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι πολύ καλό και το 
παραγόµενο µοντέλο µπορεί γρήγορα να χρησιµοποιηθεί σε κάποια 
εφαρµογή,  όµως το κόστος απόκτησης του προγράµµατος είναι πολύ 
µεγάλο.  

Εικόνα 4.6: Biovirtual 3dMeNow Pro[39] 
 
4.2.5 Νέα πρόσωπα από υπάρχοντα πρόσωπα 
 
Επειδή όλα τα πρόσωπα έχουν µερικά βασικά χαρακτηριστικά  τα οποία είναι 
κοινά, τίθεται το ερώτηµα αν είναι δυνατό, δεδοµένου ενός προσώπου, να 
κατασκευάσουµε κάποιο άλλο. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό αρκεί το 
µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί σαν πρότυπο να έχει επαρκή αριθµό 
πολυγώνων. Επίσης για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται 2 ορθογώνιες 
φωτογραφίες του προσώπου του οποίου το µοντέλο θέλουµε να 
κατασκευάσουµε. Το µεγάλο πλεονέκτηµα είναι ότι για να παραχθεί ένα τέτοιο 
µοντέλο δεν χρειάζεται κάποιο λειτουργικό κόστος και το αποτέλεσµα είναι 
πολύ καλό.  
 
Θα εξηγήσουµε στην συνέχεια την διαδικασία παραγωγής µε ένα πραγµατικό 
παράδειγµα που αφορά την δηµιουργία κατασκευής  του δικού µου 
προσώπου. Για την κατασκευή του προσώπου χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα Pulse Creator το οποίο παρέχεται δωρεάν [38] 
  
Για την δηµιουργία του µοντέλου του προσώπου χρησιµοποιήθηκε σαν αρχικό 
µοντέλο, αυτό της εικόνας που ακολουθεί το οποίο είναι το µοντέλο ενός 
άντρα µε µικρό (αλλά επαρκή κατάλληλο αριθµό κορυφών - πολυγώνων ) 
ώστε να είναι δυνατή η µετέπειτα κίνηση τµηµάτων του προσώπου, για να 
επιτευχθεί οµιλία του προσώπου.  Αυτό που πρέπει να δηµιουργήσουµε είναι 
ένα νέο µοντέλο wireframe που να αντιστοιχεί στο νέο πρόσωπο, καθώς και 
το νέο texture map.  Το αρχικό µοντέλο αποτελούνταν από ένα αρχείο DXF µε 
τις συντεταγµένες των κορυφών του µοντέλου και τις συνδέσεις τους µεταξύ 
τους, και ένα αρχείο εικόνας που αναπαριστά το texture map σε κυλινδρική 
µορφή, σαν αυτά που παράγονται από ένα 3d scanner. Τα προγράµµατα 
µοντελοποίησης είναι σε θέση να διαβάζουν  τέτοια αρχεία και να 
αναπαριστούν στο χώρο το µοντέλο. 
 

  69  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

 

 
Εικόνα 4.7: Αρχικό µοντέλο πρότυπο…(wireframe µοντέλο+ texture 

map) 
 
Για να κατασκευαστεί όπως είπαµε το µοντέλου του προσώπου 
οποιουδήποτε ανθρώπου, χρειάζονται µόνο δύο φωτογραφίες µεγάλες σε 
µέγεθος(πάνω από 1024x768 pixels) µε δύο όψεις του προσώπου (από 
µπροστά και από τα πλάγια). Η ποιότητα των φωτογραφιών καθώς και το ότι 
θα πρέπει να έχουν παρθεί από την ίδια απόσταση παίζουν πολύ σηµαντικό 
ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα. Στη συνέχεια θα πρέπει να κατασκευαστούν  
«δύο εκδόσεις» των φωτογραφιών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για 
διαφορετικό λόγο. 
 
Πρώτη έκδοση: Είναι οι δύο εικόνες του προσώπου στις οποίες είναι 
σηµειωµένα σηµεία κλειδιά τα οποία ξεχωρίζουν το πρόσωπο από κάποιο 
άλλο. Έτσι σηµειώνονται η θέση του στόµατος των µατιών της µύτης των 
αυτιών και των  µαλλιών και στις δύο εικόνες και µάλιστα µε τέτοιο  τρόπο 
ώστε σε κάθε σηµείο της πρόσοψης να αντιστοιχίζεται και το αντίστοιχο 
σηµείο στην άλλη εικόνα. 

Εικόνα 4.8: ∆ύο φωτογραφίες µε τα σηµεία κλειδιά σηµειωµένα… 
 
Οι δύο φωτογραφίες της πρώτης έκδοσης χρησιµεύουν στον µετασχηµατισµό 
των σηµείων του αρχικού µοντέλου ώστε να πάρουµε το τελικό µοντέλο. 
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∆εύτερη έκδοση: Είναι οι δύο εικόνες του προσώπου στις οποίες έχει 

προστεθεί ένα νέο κανάλι(ALPHA CHANNEL) εκτός 
των υπαρχόντων   
R(ed), G(reen) , B(lue) µέσω κάποιου προγράµµατος 
επεξεργασίας εικόνας. Στo νέο κανάλι  µε κόκκινο 
χρώµα  σηµειώνεται η χρήσιµη  περιοχή της εικόνας η 
οποία θα χρησιµεύσει αργότερα για την δηµιουργία του 
texture map του µοντέλου (η υφή του δέρµατος του 
µοντέλου). H ίδια τεχνική χρησιµοποιείται και στα 
κινούµενα σχέδια µέσω υπολογιστή, για τον καθορισµό 
των sprites που πρόκειται να κινηθούν σε µια σκηνή. 
Όσα προγράµµατα διαβάζουν εικόνες µε το επιπλέον 
κανάλι(alpha) δεν εµφανίζουν το κοµµάτι της εικόνας 

που είναι εκτός της κόκκινης περιοχής. 
 
 

 
Εικόνα 4.9: Προσθήκη του Alpha Channel 

 
Οι δύο εικόνες τις δεύτερης έκδοσης, θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή 
του texture map , η εικόνα που θα  περιτυλίξει το µοντέλο για να αποκτήσει 
την υφή. Επειδή η εικόνα του προσώπου από τα πλάγια θα χρειαστεί σε δύο 
εκδόσεις(να κοιτάει το πρόσωπο προς τα δεξιά από τη µια και προς τα 
αριστερά από την άλλη), αυτό γίνεται εύκολα µε horizontal flipping της µιας 
εικόνας. 
 
Έχοντας σαν δεδοµένα τα προηγούµενα δηλαδή το µοντέλο αναφοράς και τις 
δυο εκδόσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να τα χρησιµοποιήσουµε σε 
κάποιο πρόγραµµα µοντελοποίησης για να επιτύχουµε αυτό που θέλουµε. Για 
το υπάρχον παράδειγµα χρησιµοποιήθηκε το Pulse Creator γιατί παρέχει όλα 
τα κατάλληλα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
οποιοδήποτε πρόγραµµα µοντελοποίησης πχ 3D Studio Max, Lightwave 
modeller κλπ.  
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Βήµα 1ο: Μετασχηµατισµός του τρισδιάστατου µοντέλου.  
 
Έχοντας εισάγει στο πρόγραµµα µοντελοποίησης  το υπάρχον µοντέλο, 
τοποθετούµε την εικόνα του τελικού προσώπου µε τα σηµεία κλειδιά 
σηµειωµένα πάνω του.(για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από 
την εργαλειοθήκη του Creator η επιλογή Apply a Bitmap Decal). Αυτή η 
διαδικασία θα πρέπει να γίνει δύο φορές και για τις δύο όψεις(Front-Side 
View). Αν το τρισδιάστατο µοντέλο είναι στο επίπεδο “Edit>Geometry” τότε 
µπορούµε να µετακινήσουµε τις κορυφές του µοντέλου όπως θέλουµε εµείς 
µε το εργαλείο µετακίνησης αντικειµένων στην εργαλειοθήκη. Αυτό που θα 
πρέπει να κάνουµε είναι να µετακινήσουµε τις κορυφές των σηµείων που 
αφορούν τις «θέσεις κλειδιά» στο πρόσωπο (στόµα, µάτια, µύτη, φρύδια, 
αυτιά) ώστε να ταιριάξουν µε τις θέσεις κλειδιά πάνω στη φωτογραφία.  
 

Εικόνα 4.10: Τοποθέτηση νέου προσώπου πάνω στο προηγούµενο 
µοντέλο…(Front View) 

 
 
Η µετακίνηση των κορυφών θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και λόγω µεγάλης 
συµµετρίας θα πρέπει οι κορυφές των τµηµάτων του αριστερού µέρους του 
προσώπου να γίνονται συµµετρικά και στο δεξιό τµήµα του κεφαλιού. Τέλος 
θα πρέπει η τελικά εικόνα να <φαίνεται> διαφανής ώστε να µην καλύπτει το 
πρόσωπο που βρίσκεται από κάτω. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η 
µετακίνηση του στόµατος του αρχικού µοντέλου σε άλλη θέση. 
 

Εικόνα 4.11: Μετακίνηση του στόµατος 
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Η ίδια διαδικασία όπως είπαµε πρέπει να γίνει και από τις πλαϊνές όψεις. Αν 
γίνει µε µεγάλη προσοχή, τότε θα έχουµε πάρει το µοντέλο του νέου 
ανθρώπου(χωρίς προς το παρόν το texture map). To νέο µοντέλο αποτελείται 
από 653  κορυφές και 1246   πολύγωνα, αριθµός κατάλληλος για να είναι 
δυνατή η δηµιουργία γρήγορων κινήσεων του µοντέλου[34]. 
 
 Για να αποκτήσει “υφή” το νέο µοντέλο θα πρέπει να σχηµατίσουµε το νέο 
texture map. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω. 
 

Εικόνα 4.12: Παλιό και νέο µοντέλο σε  όψη flat-shaded. 
 
 
Βήµα 2ο: ∆ηµιουργία Texture Map 
 
Εφόσον έχουµε φτιάξει το νέο µοντέλο του σχήµατος του κεφαλιού, θα πρέπει 
να δώσουµε υφή στο µοντέλο για να µοιάζει µε πραγµατικό άνθρωπο   Για τη 
δηµιουργία του texture map που θα δώσει τη νέα υφή στο νέο µοντέλο θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε. Θα πρέπει να σβήσουµε το παλιό texture 
map(ένα αρχείο εικόνας) και να το αντικαταστήσουµε µε µια εικόνα που να 
έχει ένα χρώµα. Το µέγεθος της εικόνας θα πρέπει να είναι διαστάσεων 
δύναµης του 2, γιατί τέτοια texture map υποστηρίζουν τα προγράµµατα 
µοντελοποίησης.  Όσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος της εικόνας του texture 
map τόσο πιο καλή ποιότητα έχει το τρισδιάστατο µοντέλο και τόσο πιο 
µεγάλο µέγεθος µπορεί να έχει σε µια σκηνή. Το µέγεθος του texture map που 
χρησιµοποιήθηκε είναι 512x512 pixels. Αν το µέγεθος του texture map είναι 
πολύ µεγάλο τότε το µοντέλο είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές 
µέσα στο Ίντερνετ γιατί θα καταλαµβάνει πολύ χώρο. Μεγέθη 256χ256 ή 
512x512 είναι τα καταλληλότερα για χρήση του µοντέλου στο διαδίκτυο. Για 
άλλες εφαρµογές, όπως τα κινούµενα σχέδια ή εφαρµογές υπολογιστών 
µπορεί να είναι και µεγαλύτερο. 
 
Για να πάρουµε την νέα υφή χρησιµοποιώντας από την εργαλειοθήκη την 
επιλογή “apply a bitmap decal” τρεις φορές, για τις όψεις (front, right, left) και 
χρησιµοποιούµε τις αντίστοιχες εικόνες µε το alpha channel. (Αν έχουµε την 
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εικόνα της δεξιάς πλευράς ενός προσώπου, µπορούµε εύκολα να πάρουµε 
αυτό της αριστερής χρησιµοποιώντας µια επιλογή οριζόντιου καθρέπτη για 
την εικόνα).  
 
Επειδή συχνά δεν παράγεται το επιθυµητό αποτέλεσµα, µπορεί κανείς να 

κάνει την εξής διαδικασία. Να 
εφαρµόσει 3 τρεις φορές την επιλογή  
bitmap decal για τις τρεις πλευρές και 
να αποθηκεύσει σε τρία διαφορετικά 
αρχεία τα τρία texture maps. Τα τρία 
texture maps θα πρέπει να ενωθούν 
προσέχοντας στις άκρες τους η 
συνένωση να γίνει µε κάποιο transition 
ώστε το αποτέλεσµα να φαίνεται  
οµοιογενές. Όποιες ατέλειες 
παρουσιαστούν  µπορούν να 

διορθωθούν  µε επεξεργασία από κάποιο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. 
Έτσι παράχθηκε το texture map το οποίο φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
 

Εικόνα 4.13: Παλιό και νέο texture map. 
 

Για να πειράξει κανείς την µορφή του µοντέλου που έχει φτιάξει αρκεί να 
αλλάξει το texture map. Μπορεί δηλαδή να αλλάξει χρώµα στο δέρµα, στα 
µαλλιά του µοντέλου, κάνοντας αντίστοιχες αλλαγές στην εικόνα του texture 
map.  
 
Μέχρι στιγµής έχει κατασκευαστεί η µάσκα του νέου προσώπου. Για να 
έχουµε ένα ολοκληρωµένο πρόσωπο θα πρέπει να προστεθούν τα µάτια, 
δόντια και όποια άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα για να έχουµε ένα 
ολοκληρωµένο πρόσωπο.  

 
Μάτια: Τα µάτια στον άνθρωπο έχουν σφαιρικό σχήµα. Αρκεί να 
σχεδιάσουµε δύο σφαίρες µε το ίδιο µέγεθος. Στη συνέχεια 
πρέπει να δηµιουργήσουµε το texture map ώστε η σφαίρες να 
έχουν την υφή των µατιών. Αρκεί έχουµε µια φωτογραφία του 
µατιού του προσώπου που θέλουµε να φτιάξουµε. Τέλος για να 

µειώσουµε τον αριθµό των πολυγώνων τα µάτια µπορούν προσοµοιωθούν µε 
ηµισφαίρια, µιας και το πίσω ηµισφαίριο του δεν είναι ορατό. 
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∆όντια: Τα δόντια παίζουν εξαιρετικό ρόλο στο να είναι ένα µοντέλο  
ρεαλιστικό. Τα δόντια ενός µοντέλου είναι  πολύ εύκολο να κατασκευαστούν, 
µιας και είναι ορθογώνια παραλληλόγραµµα, των οποίων  η εξωτερική 
πλευρά έχει την υφή των δοντιών. Φυσικά χρειάζονται δύο 
παραλληλόγραµµα,  για τα πάνω και κάτω δόντια.  
 

 
Ακολουθούν φωτογραφίες του µοντέλου από διάφορες οπτικές γωνίες. 
 

Εικόνα 4.14: Νέο 3d µοντέλο (επεξεργασµένο…) 
 

Εικόνα 4.15: Πλαϊνή και πίσω όψη… 
 
Το πλεονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται ειδικό 
hardware για να κατασκευαστεί ένα µοντέλο, ούτε χρειάζεται να είναι παρών 
το ίδιο το µοντέλο, πράγµα δύσκολο κάποιες φορές. Το µόνο που χρειάζεται 
είναι δύο φωτογραφίες. Μπορεί έτσι να κατασκευαστεί το µοντέλο ανθρώπων 
που δεν ζουν, ή διασηµοτήτων. 

 
Αν το µοντέλο που θέλουµε να φτιάξουµε έχει µαλλιά µακριά, τα οποία 
προεξέχουν από το κεφάλι, τότε  έκτός από τη παραπάνω διαδικασία 
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χρειάζεται να προστεθούν πολύγωνα στο κεφάλι τα οποία θα αποτελούν τα 
µαλλιά(ο αριθµός τους είναι µικρός)  τα οποία θα πρέπει να αποκτήσουν την 
υφή των µαλλιών του προσώπου που θέλουµε. Θα χρειαστεί µια φωτογραφία 
αποκλειστικά µε τα µαλλιά αυτά. 
 

Εικόνα 4.16: Μοντέλο από  δύο φωτογραφίες διασηµοτήτων... 
 
Φτιάχνοντας κάποιο µοντέλο, δεν σηµαίνει ότι είναι σε θέση να µιλήσει ή να 
κάνει διάφορες κινήσεις. Στο µοντέλο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν 
χαρακτηριστικά σηµεία(feature points) τα οποία θα προκαλούν την 
ταυτόχρονη κίνηση πολλών κορυφών. Καθορισµένες κινήσεις κάποιων 
χαρακτηριστικών σηµείων θα οδηγούν στην κίνηση του µοντέλου. 
 
 
Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία 
 
Η προηγούµενη διαδικασία όπως παρουσιάστηκε δεν είναι 
αυτοµατοποιηµένη. ∆ηλαδή το αποτέλεσµα εξαρτάται αρκετά από τις 
ικανότητες του δηµιουργού του προσώπου.  Μια ηµιαυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία παραγωγής προσώπων από δύο φωτογραφίες παρουσιάζεται στα 
[31,32,33].  
 
Στη µέθοδο αυτή τα σηµεία κλειδιά του προσώπου ανιχνεύονται ηµιαυτόµατα. 
Σηµειώνει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά στην εικόνα του προσώπου ενώ 
τα υπόλοιπα ενδιάµεσα σηµεία παράγονται αυτόµατα χρησιµοποιώντας την 
τεχνική “snake”[40]. Κάθε σηµείο σε κάθε µια από τις κάθετες φωτογραφίες 
έχει συντεταγµένες:  (x,y) την πρόσοψη, και  (z,y) για την πλάγια όψη. Άρα για 
κάθε σηµείο κλειδί υπάρχει η συντεταγµένη στο τρισδιάστατο χώρο (x,y,z). 
Μέσω των χαρακτηριστικών σηµείων, σχηµατίζονται οι χαρακτηριστικές 
γραµµές του προς κατασκευή προσώπου, µε συνένωση των σηµείων.  
 
Στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά σηµεία του αρχικού µοντέλου µετακινούνται 
στις νέες συντεταγµένες µε βάση τους µετασχηµατισµούς  DFFD (Dirichlet 
Free Form Deformations) και χρησιµοποιώντας τις χαρακτηριστικές γραµµές 
του προς κατασκευή προσώπου. Τέλος για την κατασκευή του texture map 
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χρησιµοποιείται η multiresolution τεχνική συνένωσης των τριών φωτογραφιών 
ώστε να είναι οµαλή η συνένωσή τους. 
 
Αν το µοντέλο που φτιάχτηκε είναι συµβατό µε το πρότυπο Mpeg-4 εξαρτάται 
από το αν τα σηµεία κλειδιά στο πρόσωπο είναι συµβατά µε το µοντέλο αυτό 
που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο.   
 
 
 
4.3 Κατασκευή των οκτώ στιγµιοτύπων από µια φωτογραφία. 
 
Έχοντας µια ορθογώνια φωτογραφία ενός προσώπου(πρόσοψη) και στη 
κατάσταση όπου το σόµα είναι κλειστό, είναι δυνατό να πάρουµε τα υπόλοιπα 
εφτά στιγµιότυπα µε µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Ναι είναι δυνατό και η 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία είναι η τεχνική Digital Image warping. Με τη 
τεχνική αυτή, ξεκινώντας από µια στατική αρχική φωτογραφία µε το στόµα να 
βρίσκεται µέσα σε ένα τριγωνικό πλέγµα. Για να πάρουµε ένα άλλο 
στιγµιότυπο, θα πρέπει  το τριγωνικό πλέγµα να µετασχηµατιστεί κατάλληλα 
ώστε το ύψος και το πλάτος του στόµατος να είναι το επιθυµητό. Τα 
εικονοστοιχεία(pixel) του καθενός τριγώνου θα πρέπει  να  αναδιοργανωθούν 
µε βάση τα νέα δεδοµένα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 
µπορείτε να βρείτε στο [41]. 
 

      
Εικόνα 4.17: Digital Image Warping 
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4.4  Το πρότυπο Mpeg-4 και οµιλούµενοι χαρακτήρες 
 
 

Το πρότυπο Mpeg-4 έχει θέσει κάποιο πρότυπα για τη δηµιουργία και τη 
κίνηση τρισδιάστατων προσώπων[42,43], πράγµα που δείχνει ότι θα 
χρησιµοποιηθούν πολύ περισσότερο στο µέλλον. Επίσης εµπεριέχει και τη 
διαδικασία συγχρονισµού µεταξύ ηχητικών και οπτικών αντικειµένων. Το 
πρότυπο Mpeg-4 δεν είναι απλά λοιπόν, ένα πρότυπο συµπίεσης καρέ 
εικόνων βίντεο(είναι και αυτό), αλλά µπορεί να ξεχωρίσει σε κάθε καρέ και 
ξεχωριστά αντικείµενα. Έτσι µπορεί το φόντο να είναι ένα επίπεδο ένα 
αντικείµενο µπροστά ένα άλλο επίπεδο, ένα οµιλούµενο πρόσωπο ένα άλλο 
επίπεδο, ο ήχος να είναι σε άλλο επίπεδο κοκ. Τα αντικείµενα αυτά είναι 
ανεξάρτητα µεταξύ τους και µπορούν να κωδικοποιηθούν και να µεταφερθούν 
ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ο αποκωδικοποιητής(decoder) είναι υπεύθυνος για 
τη «συναρµολόγηση» µιας τέτοιας σκηνής στο δέκτη. 
 
Γενικά το πρότυπο Mpeg-4 παρέχει υποστήριξη για τρισδιάστατα γραφικά, 
text-to-speech, συνθετικά πρόσωπα και συνθετικούς ανθρώπους γενικότερα. 
∆εδοµένου της χρήσης του Mpeg-4 στη κινητή τηλεφωνία επόµενης γενιάς 
µπορείτε να φανταστείτε µερικές εφαρµογές τους σε αυτά(βλέπε αντίστοιχο 
κεφάλαιο). 
 
Ένα πρόσωπο είναι ικανό να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές Mpeg-4 αν 
καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις. Ο καθορισµός των τµηµάτων του 
προσώπου και της κίνησης τους, παρουσιάζεται παρακάτω και αφορά το 
πρόσωπο, τα µάτια, το στόµα, τα δόντια, τη γλώσσα και τη µύτη. 
 

 
Εικόνα 4.18: Σηµεία κλειδιά 
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Εικόνα 4.18: συνέχεια… 

 
 

 
Εικόνα 4.18: συνέχεια… 

 
 

Για να ορίσουµε ένα πρόσωπο, δύο είδη παραµέτρων ορίζονται που 
βασίζονται σε σηµεία κλειδιά που είναι καθορισµένα και φαίνονται στις εικόνες 
που προηγήθηκαν(FAP, FDP).   
 
4.4.1 FAP: Face Animation Parameters 
Είναι ένα σύνολο από εκφράσεις που µπορεί να πάρει ένα πρόσωπο και 
αποτελείται από δύο υψηλού επιπέδου παραµέτρους, τα visemes(στιγµιότυπα 
του προσώπου κατά την οµιλία) και τις εκφράσεις συναισθηµάτων. Ο αριθµός 
των visemes που καθορίστηκαν στο πρότυπο mpeg-4 είναι 14 και φαίνονται 
στο πίνακα που ακολουθεί(Εµείς στη δική µας εφαρµογή χρησιµοποιήσαµε τα 
στιγµιότυπα 1,2,10,11,11,12,13,14 και  υπόλοιπα τα αντιστοιχίσαµε σε ένα 
στιγµιότυπο).  
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Πίνακας 4.1: Στιγµιότυπα κατά mpeg-4 

 

 
4.4.2 FDP: Face definition Parameters 
 
Ένας Mpeg-4 αποκωδικοποιητής που υποστηρίζει κινήσεις προσώπων, θα 
πρέπει να έχει ένα γενικό µοντέλο κεφαλιού ικανό να µεταγλωττίζει τα FAPs. 
Για να υποστηρίζει διαφορετικά πρόσωπα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
χρειάζονται τα FDPs που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
αυτού.  
 
Όπως  προαναφέραµε εµείς χρησιµοποιήσαµε 8 από τα παραπάνω 
στιγµιότυπα. Συχνά σε εφαρµογές χρησιµοποιούνται λιγότερα στιγµιότυπα. Το 
αποτέλεσµα είναι πάλι αρκετά ικανοποιητικό. Για παράδειγµα στο πίνακα που 
ακολουθεί φαίνονται οι θέσεις του στόµατος για τα καρτούν του Microsoft 
Agent. (λείπει σε αυτά, το ξεχωριστό στιγµιότυπο για τα Φ,Β), όπως 
παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. 
 
 
 
Mouth Position Sample Image  Representation 
Closed 

 
Normal mouth closed shape. 
Also used for phonemes such as "m" as in "mom," "b" as in "bob," 
"f" as in "fife." 

Open-wide 1 
 

Mouth is slightly open, at full width.  
Used for phonemes such as "g" as in "gag," "l" as in "lull," "ear" as 
in "hear." 

Open-wide 2 
 

Mouth is partially open, at full width. 
Used for phonemes such as "n" as in "nun," "d" as in "dad," "t" as in 
"tot." 

Open-wide 3 

 

Mouth is open, at full width. 
Used for phonemes such as "u" as in "hut," "ea" as in "head," "ur" 
as in "hurt." 
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Open-wide 4 
 

Mouth is completely open, at full width. 
Used for phonemes such as "a" as in "hat," "ow" as in "how." 

Open-medium 
 

Mouth is open at half width. 
Used for phonemes such as "oy" as in "ahoy," "o" as in "hot." 

Open-narrow 
 

Mouth is open at narrow width. 
Used for phonemes such as "o" as in "hoop", "o" as in "hope," "w" 
as in "wet." 

Platform SDK: Agent 

Πίνακας 4.2: Microsoft Agent – οι 7 θέσεις του στόµατος 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ  

 
 
5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Αν ρωτήσει κανείς οποιονδήποτε για το ποια θα µπορούσε να είναι η 
χρησιµότητα ενός αλγορίθµου που να µετατρέπει το σήµα µιας οµιλίας σε 
οπτική αναπαράσταση, µια προφανής εφαρµογή είναι στα κινούµενα σχέδια. 
Η διαδικασία του συγχρονισµού των κινήσεων του στόµατος σε συνάρτηση µε 
την οµιλία, είναι µια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Η αυτοµατοποίηση της 
διαδικασίας αυτής εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα στις εταιρείες που παράγουν 
κινούµενα σχέδια. Οι αλγόριθµοι οι οποίοι υπάρχουν παράγουν ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. Για µια πολύ καλή παραγωγή, µπορεί κανείς να επέµβει µε το 
χέρι στο αυτοµατοποιηµένο αποτέλεσµα και να πάρει ακόµα πιο ρεαλιστικό 
αποτέλεσµα. Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η δηµιουργία των κινήσεων του 
στόµατος στα κινούµενα σχέδια µε τον παραδοσιακό τρόπο απαιτούσε για 1 
λεπτό οµιλίας πολλές ώρες δουλειάς από έναν animator. 

 
Εικόνα 5.1: Lip-Sync σε ταινίες κινουµένων σχεδίων… 

 

Επιπλέον οι σύγχρονες ταινίες κινουµένων σχεδίων γίνονται µε µερική ή 
αποκλειστική χρήση Η/Υ. Τα καρτούν είναι τρισδιάστατα µοντέλα φτιαγµένα 
σε κάποιο πρόγραµµα µοντελοποίησης. Οι κινήσεις του στόµατος ενός 
τέτοιου µοντέλου είναι ανεξάρτητη των υπολοίπων κινήσεων. Επειδή οι 
περισσότερες ταινίες κινουµένων σχεδίων είναι φτιαγµένες στο εξωτερικό, οι 
κινήσεις του στόµατος των ηρώων είναι φτιαγµένες για την αγγλική γλώσσα. 
Στις υπάρχουσες µεταγλωττίσεις κρατούνται οι κινήσεις του στόµατος για τα 
αγγλικά ενώ ακούγεται η φωνή στα ελληνικά. Οι εταιρείες που παράγουν τις 
µεταγλωττίσεις σε συνεργασία  µε τους παραγωγούς της ταινίας θα µπορούν 
να παράγουν την ίδια ταινία σε πολλές εκδόσεις σε γρήγορο χρονικό 
διάστηµα. Βέβαια σε κάθε περίπτωση για πιο ρεαλιστικά αποτελέσµατα θα 
πρέπει να επέµβει ο ανθρώπινος παράγοντας στο αποτέλεσµα. Βέβαια ο 
αλγόριθµος που περιγράψαµε δεν χρειάζεται µεγάλη επεξεργαστική ισχύ, γι’ 
αυτό και η χρήση του «ταιριάζει» περισσότερο σε φορητές συσκευές(λόγω και 
της LPC προσέγγισης). Καλύτεροι αλγόριθµοι, αλλά περισσότερο απαιτητικοί 
σε ισχύ και µε τη ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών, άρα καλύτεροι για 
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χρήση σε επιτραπέζιους υπολογιστές, είναι οι προσεγγίσεις λύσεις του 
προβλήµατος µε χρήση των MFCC ή LPC cepstrum coefficients ή 
ΗΜΜ[47,48,49,50,51,52] άρα µπαίνοντας στη διαδικασία  της  αναγνώρισης 
φωνής. 

Όπως προαναφέραµε η ανθρώπινη επικοινωνία έχει δύο παραµέτρους, το 
ακουστικό κοµµάτι και το οπτικό κοµµάτι. Η µετάδοση του ακουστικού 
κοµµατιού απαιτεί λιγότερο bandwidth σε σχέση µε το οπτικό κοµµάτι γι’ αυτό 
και αυτό είναι που µεταδίδεται κυρίως στις µέρες µας από τα µέσα 
επικοινωνίας(το τηλέφωνο κυρίως). ∆εδοµένου ενός αλγορίθµου ο οποίος 
µετατρέπει τη φωνή σε κινήσεις του στόµατος, αν µεταδίδεται µόνο η φωνή θα 
µπορεί ο δέκτης να αναπαράγει µόνος του τις κινήσεις του στόµατος που 
πρέπει χωρίς να µεταδίδεται η εικόνα. Αν αυτό γίνεται γρήγορα(real-time) ή µε 
µικρή καθυστέρηση, τότε θα έχουµε οπτικοακουστική επικοινωνία µε τη 
µετάδοση µόνο της φωνής. Βέβαια η ποιότητα πιθανώς να µην είναι ανάλογη 
αυτής της κανονικής µετάδοσης αλλά εξοικονοµείται bandwidth και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η µετάδοση της 
εικόνας του ανθρώπου που µιλάει. Άνθρωποι µε µειωµένη ακοή θα µπορούν 
να κατανοούν περισσότερο αυτό τους λέει ο αποστολέας µιας και θα 
«βλέπουν» την οµιλία. 

Τέτοιου είδους εφαρµογές µπορούν να δηµιουργηθούν και στους 
επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και σε φορητές συσκευές, οι 
οποίες συνήθως, έχουν µικρότερη υπολογιστική. Σε συσκευές µε µεγάλη 
υπολογιστική ισχύ µπορούν προφανώς να χρησιµοποιηθούν πιο σύνθετοι 
από άποψης υπολογισµών αλγόριθµοι µε καλύτερα αποτελέσµατα. Ο 
αλγόριθµος που χρησιµοποιήσαµε για το Lip-Sync βασίζεται στη τεχνική 
Linear Prediction η οποία χρησιµοποιείται στη κινητή τηλεφωνία για τη 
κωδικοποίηση της φωνής. Στη κινητή τηλεφωνία επόµενης γενιάς η οποία 
πλησιάζει θα χρησιµοποιεί επίσης µέθοδο κωδικοποίησης βασισµένη  στην 
LPC κωδικοποίηση.  

Το GSM-WB,  είναι ένα πρότυπο κωδικοποιητή φωνής που παρουσιάστηκε 
στο 3GPP(3rd Generation Partnership Project) για την κωδικοποίηση την 8Khz 
ποιότητα ήχου και υποστηρίζει 9 διαφορετικά bit rates από 6.6 – 23.85Kbps. 
Χρησιµοποιεί την αρχή του ACELP(Algebraic Code Excited Linear Prediction) 
όπως και στη 2η γενιά κινητής τηλεφωνίας (αλλά) για τα 0-6Khz(ενώ για τα 6-
7Khz, ADPCM κωδικοποίηση). O κωδικοποιητής δουλεύει σε frames των 
20ms άρα 160δείγµατα. Τόσο (20ms) είναι και το µέγεθος των frames που 
χρησιµοποιήσαµε. 
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Εικόνα 5.2: Περισσότερο multimedia µηνύµατα στα κινητά τηλέφωνα… 

 
Στα κινητά επόµενης γενιάς, όπως είναι γνωστό, θα είναι  δυνατή ο 
οπτικοακουστική επικοινωνία µεταξύ των κατόχων τέτοιων συσκευών. Βέβαια 
το κόστος της οπτικοακουστικής οµιλίας θα είναι αρκετά αυξηµένο λογικά, 
αναλογικά µε την ακουστική µόνο επικοινωνία. Η µετάβαση από τη δεύτερη 
στη τρίτη γενιά δε θα γίνει άµεσα αλλά σταδιακά. Αρκετοί θα παραµείνουν στη 
προηγούµενη (τωρινή) γενιά κινητής τηλεφωνίας. Επίσης πολύ συχνά 
επικοινωνεί κανείς µέσω σταθερού τηλεφώνου µε κάποιο κινητό τηλέφωνο. 
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η µετάδοση από έναν 
αποστολέα µόνο η φωνή του, σε µια συσκευή επόµενης γενιά πιθανώς 
µελλοντικά να είναι δυνατή εµφάνιση ενός προσώπου που κουνάει σύγχρονα 
το στόµα του, έτσι ώστε να ξεχωρίζει η συσκευή αυτή από συσκευές 
παλαιότερης γενιάς.  

Μια πιο απλή προσέγγιση, είναι τα περισσότερο multimedia µηνύµατα. Τα 
µέχρι τώρα SMS µηνύµατα είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες και επικερδείς 
υπηρεσίες τη κινητής τηλεφωνίας. Σε επόµενο στάδιο έχουµε τα MMS 
multimedia µηνύµατα στα οποία ο χρήστης θα µπορεί να στείλει εικόνες και 
ήχους  εκτός από κείµενο, που έχουµε συνηθίσει ως τώρα  Επεκτείνοντας  τα 
MMS µηνύµατα, θα µπορεί  κανείς να στείλει κάποιο µήνυµα ηχητικό ή 
κειµένου και  το µήνυµα αυτό να το «διαβάσει» στο παραλήπτη κάποιο 
εικονικό πρόσωπο.  

Το τι πρόσωπο θα εµφανίζεται στην οθόνη θα εξαρτάται από τις δυνατότητες 
της συσκευής. Πιθανώς να υπάρχουν έτοιµοι χαρακτήρες (8 στιγµιότυπα για 
το καθένα θα είναι αρκετά καλή για το συγχρονισµό). Μια πιο εντυπωσιακή 
προσέγγιση  είναι,  µέσω ειδικού λογισµικού στον υπολογιστή, έχοντας σαν 
είσοδο µια φωτογραφία ενός  προσώπου(σε κατάσταση µε το στόµα κλειστό) 
να παράγονται αυτόµατα τα υπόλοιπα 7 στιγµιότυπα τα οποία έχουµε 
επιλέξει. Η φορητή συσκευή θα µπορεί να φορτώνει τα στιγµιότυπα και να 
γίνεται έτσι πιο ευέλικτη. 
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Ήδη έχει υπογραφτεί µια συµφωνία για την επίτευξη των πιο πολυµεσικών 
µηνυµάτων µεταξύ της Texas Instruments και της εταιρείας Eyematic. H 
πρώτη πρόκειται να προµηθεύει τις Nokia, Sony, Ericsson, Palm, Sendo, 
Hewlett Packard, HTC και άλλες µε τον επεξεργαστή OMAP για συσκευές 2.5 
and 3G ενώ η δεύτερη θα προµηθεύσει τις συσκευές αυτές µε ειδικό λογισµικό 
για να υποστηρίζουν ρυθµιζόµενους οµιλούµενους avatars. Όλα αυτά δεν 
έχουν υλοποιηθεί ακόµα αλλά πρόκειται να γίνουν στο σύντοµο ή πιο µακρινό 
µέλλον [44,45,46]. 

Συνοπτικά, µερικές εφαρµογές µπορείτε να βρείτε στη παρακάτω λίστα και σε 
εικόνες µερικές από αυτές τις εφαρµογές. 

 «Οπτική» επικοινωνία ακόµα και αν µεταδίδεται µόνο η οµιλία 

 Multimedia µηνύµατα 

 Πληροφορίες και νέα σε στυλ τηλεόρασης µέσω virtual 
παρουσιαστών 

 Στην εκπαίδευση, εικονικοί δάσκαλοι-καθηγητές. 

 Καλύτερα παιχνίδια στις συσκευές αυτές 

 Ωροσκόπιο 

 Εικονικοί πωλητές 

 Πιο ζωντανά on-line help 

 

 

        
Εικόνα 5.3: Μελλοντικές εφαρµογές…  

(µε τη σειρά: παρουσιαστές ειδήσεων,  παιχνίδια,   πιο «ζωντανή βοήθεια»,  on line 
µαθήµατα) 
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5.2 Μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας 
 
Μια µελλοντική επέκταση της εργασίας αυτής είναι η µεταφορά της 
υλοποίησης των αλγορίθµων  από το matlab στη C++, για τη δηµιουργία ενός 
προγράµµατος που να δέχεται σαν  είσοδο µια οµιλία από το µικρόφωνο και 
να παράγει ένα πρόσωπο ικανό να µιλάει σε πραγµατικό χρόνο, µε βάση τις 
εκδοχές 1, 2, 3. Στο matlab δεν ήταν δυνατή µια real-time υλοποίηση λόγω 
της αδυναµίας του να χειρίζεται γρήγορα τα γραφικά.  
 
Επειδή η κίνηση του στόµατος δεν είναι η µοναδική παράµετρος ενός 
οµιλούµενου προσώπου, µια µελλοντική επέκταση ης εργασίας θα µπορούσε 
να λαµβάνει υπόψιν τα συναισθήµατα του προσώπου που µιλάει µιας και 
αλλίως θα είναι τα οκτώ στιγµιότυπα του προσώπου αν η διάθεση του 
προσώπου είναι στεναχωρηµένη. Επίσης µπορεί να προστεθεί η κίνηση των 
µατιών και του προσώπου για µια πιο ρεαλιστική επικοινωνία µε ένα τέτοιο 
πρόσωπο. 
 
Τέλος µια επόµενη επέκταση είναι η τροποποίηση των αλγορίθµων, ώστε να 
είναι πλήρος καθορισµένος ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε ένας τέτοιος 
αλγόριθµος να εφαρµοστεί σε ένα κινητό τηλέφωνο. Αν χρειάζεται επιπλέον 
επεξεργαστική ισχύ στο τηλέφωνο και αν αυτό µπορεί να γίνει σε πραγµατικό 
χρόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΠΡΑΞΗ 

 
 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέραµε θεωρητικά µερικές εφαρµογές της 
χρήσης του προγράµµατος µας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής και µε 
τη χρήση φτιάξαµε µερικές πρακτικές εφαρµογές µε τη βοήθεια του 
προγράµµατος  3d γραφικών pulse-3d. Ver 4.30(εικόνα 7.2). Το πρόγραµµα 
αυτό διαβάζει αυτόµατα τα αρχεία lip-sync που παράγει το πρόγραµµα µας 
στο matlab(αρχεία mgp). Άρα η κίνηση του στόµατος των προσώπων των 
παραδειγµάτων παράγεται αυτόµατα. Το πρόγραµµα στο matlab παράγει 
keyframes για δισδιάστατα πρόσωπα. Στο pulse 3d τα µοντέλα είναι 
τρισδιάστατα. Μεταξύ των keyframes παράγονται αυτόµατα και ενδιάµεσα 
καρέ(µε γραµµική παρεµβολή) και έτσι η κίνηση γίνεται πιο οµαλή. 
 
 

         
         extended  MMS    παρουσιαστής ειδήσεων 
 

      
              ο  καιρός                    βοηθός σε κάποια ηλ. διεύθυνση 
 

Εικόνα 6.1: Εφαρµογές 
 
Οι εφαρµογές που επιλέξαµε να φτιάξουµε αφορούν: 
 

 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
 Ο ΚΑΙΡΟΣ 
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 ΒΟΗΘΟΣ- ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
(Στην παρουσίαση της εργασίας θα παρουσιαστούν κάποιες από αυτές.) 
 
Ένα 3d µοντέλο αποτελείται από πολύγωνα και κυρίως τρίγωνα. Όσο πιο 
πολλά είναι αυτά τόσο πιο ρεαλιστικό είναι αλλά πιάνει πολύ χώρο στο δίσκο 
και χρειάζεται γρήγορο υπολογιστή για να είναι δυνατή η κίνηση του µε πολλά 
frames/sec. Για να δηµιουργήσουµε animation µε βάση κάποιο τρισδιάστατο 
άνθρωπο ή καρτούν  θα πρέπει να οµαδοποιήσουµε κάποια πολύγωνα και να 
φτιάξουµε bones(οστά-µύες). Το κάθε σηµείο ενός πολυγώνου των µυών 
µετακινείται σε άλλη θέση µε βάση ένα βάρος, µια τιµή 0 έως 1.  Οι µύες σε 
ένα 3d µοντέλο σχηµατίζουν µια δενδρική δοµή έτσι ώστε οι κινήσεις πχ του 
αριστερού χεριού να µην επηρεάζουν τις κινήσεις του προσώπου ή πχ οι 
κινήσεις του στόµατος να είναι ανεξάρτητες από το άνοιγµα ή κλείσιµο των 
µατιών, δεδοµένου ότι ανήκουν σε άλλο κλαδί του δέντρου. 
 

 
Εικόνα 6.2: Κατασκευή του παραδείγµατος  extended MMS. 
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Εικόνα 6.3: Τα ονόµατα των στιγµιότυπων στο Pulse 3d και η δενδρική 

δοµή  των µυών του προσώπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Π1.1: Φωνήµατα κατά IPA – Αγγλικά 
 
Ακολουθούν τα φωνήµατα  για τα αµερικάνικα αγγλικά, είναι περίπου 44. Τα 
σύµβολα τους είναι σύµφωνα µε την IPA. 
 

 
Εικόνα Π1: Φωνήεντα κατά IPA 

 

 
Εικόνα Π2: Σύµφωνα κατά IPA 

Nasal = ρινικα     Stop = παύσης      Fricative= δασεία    Affricative = Προστριβόµενα 
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Εικόνα Π3: Ηµιφωνήεντα 

 
 
 
Π1.2: Φωνήµατα κατά IPA – Ελληνικά 
 
 
Για τα ελληνικά ο αριθµός των φωνηµάτων είναι περίπου 38  και τα βλέπετε 
παρακάτω 

Σύµφωνα 

Β β (beta) • like v in vine 

Γ γ (gamma) • before ε or ι - like y in yes 
• otherwise - like g in green 

ΓΧ γχ • like nk in junk 

ΓΓ γγ • like ng in England 

ΓΚ γκ • beginning of a word - like g in go 
• otherwise - like ng in england 

ΓΞ γξ • like nx in sphinx 

∆ δ (delta) • like th in think 

Ζ ζ (zeta) • like ds in pads 

Θ θ (theta) • like th in think 

Κ κ (kappa) • like c in cat 

Λ λ (lambda) • like l in lime 
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Μ µ (mu) • like m in man 

ΜΠ µπ • beginning of a word - like b in bone 
• otherwise - like mb in timber 

Ν ν (nu) • like n in note 

ΝΤ ντ • beginning of a word - like d in dome 
• otherwise - like nd in ending 

Ξ ξ (xi) • like x in box 

Π π (pi) • like p in pine 

Ρ ρ (rho) • like r in rust 

Σ σ ς (sigma) • before β, γ, δ, ζ, µ, ν, ρ - like z in zoo 
• otherwise - like s in set 

Τ τ (tau) • like t in type 

ΤΖ τζ • like j in jam 

Φ φ (phi) • like f in flag 

Χ χ (chi) • like ch in loch 

Ψ ψ (psi) • like ps in perhaps 

 

Φωνήεντα 

Α α (alpha) • like a in father 

ΑΙ αι • like e in net 

ΑΥ αυ • either like af in after, or like av in avert 

Ε ε (epsilon) • like e in net 

ΕΙ ει • like ee in meet, but clipped short 

ΕΥ ευ • either like ef in clef, or like ev in event 
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Ι ι (iota) • like ee in meet, but clipped short 

Ο ο (omicron) • like o in bottle 

ΟΙ οι • like ee in meet, but clipped short 

ΟΥ ου • like oo in shoot 

Υ υ (upsilon) • like oo in soon, but clipped short 

ΥΙ υι • like wi in wing 

Η η (eta) • like ai in wait 

Ω ω (omega) • like o in wrote 
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Π1.3 Ανάλυση του κώδικα στο matlab 
 
Η βασική συνάρτηση του προγράµµατος είναι η CHRISLIPSYNC και 
βρίσκεται στο αρχείο CHRISLIPSYNC.Μ. Την  πρώτη φορά που εκτελείται 
(χωρίς κάποια παράµετρο – είναι η case ‘init’  µέσα στη συνάρτηση)  
σχηµατίζει τα παράθυρα και µενού της κεντρικής οθόνης του προγράµµατος 
καλώντας τις συναρτήσεις christos_gui.M και christos_menus.M.  Επίσης 
αρχικοποιεί τις µεταβλητές του προγράµµατος. Στο κεντρικό παράθυρο 
υπάρχει η δοµή(struct) ud(= userdata) η οποία περιέχει τις πιο σηµαντικές 
πληροφορίες όπως το προς επεξεργασία σήµα, τον πίνακα των 
αποτελεσµάτων κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

διάν ιµές 

Άλλες συναρτήσεις
 

about 
show_help 
preemphisize 
is_vowel 
loadsig 
show_frm_formant 
noise_level 
 
 

 

selected_frequencies.M 
Οι επιλέγµένες συχνότητες 
δειγµατοληψίας του LPC 

φάσµατος 

show_frm_reflpcdata.M 
Εµφάνιση του παραθύροτ των lpc
φασµάτων της βάσης αναφοράς 

zerocross.M 
Συνάρτηση υπολογισµού των 

zerocrossings σε ένα 
υσµα µε τ

my_main_training_window.Μ 
 

Το παράθυρο µε τα πλήκτρα
καταχωρήσεων των στιγµιοτύπων κατά
την εκπαίδευση

MY_TRAININGWIN.M
 

Το παράθυρο µε τν εισαγωγή
του ονόµατος του χρήστη 

Viseme2Pulse3dViseme.M
Συνάρτηση για την Αντιστοιχία 
ονοµάτων των στιγµιοτύπων 
στο matlab και στο magpie-

pulse3d 

BuildMagPieFile_new.M 
Συνάρτηση που µετατρέπει 
ένα πίνακα στιγµιοτύπων, 
σε αρχείο του Magpie-pro

Createfig.M 
∆ηµιουργία του 

παραθύρου, ορισµός της 
µεταβλητής U(ser)D(ata) 

REC_SOUND_START_STOP.M
Υποπρόγραµµα ηχογραφήσεων 

Christos_menus.M 
∆ηµιουργία των µενού

christos_gui.M 
∆ιεπιφάνεια επαφής του 
βασικού προγράµµατος 

CHRISLIPSYNC.M 
Βασικό -  πρόγραµµα 

 
 Init 
 Load 
 FindPhonemeViseme_MEAN 
 lipsync  
 lipsync40ms 
 lipsync40ms_40msdelay 
 lipsync40ms_offline 
 lipsync40ms_frame10ms 
 ipsync40ms_frame10ms_extended 
 show_formant_info 
 compiling 
 training 
 load_user 
 plot_this_frame 
 show_spectrogram 

  96  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

Εικόνα Π4: βασική δοµή του προγράµµατος στο matlab 
 
 
Η βασική συνάρτηση ChrisLipSync καλείται συχνά µε µία παράµετρο. Οι πιο 
σηµαντικές παράµετροι φαίνονται παρακάτω: (βρίσκονται µέσα στη 
chrislipsync) 
 
 Init: (υπάρχει ο κώδικας στο τέλος της αναφοράς) 

 
Αρχικοποιει πρόγραµµα και δηµιουργεί τα παράθυρα και τα µενού 

 
 Load: (υπάρχει ο κώδικας στο τέλος της αναφοράς) 

 
Φορτώνουµε ένα αρχείο ήχου των 16Khz 16bit.  Καλεί τη συνάρτηση 
loadsig.  

 
 Για να ηχογραφήσουµε µια οµιλία µέσα από το πρόγραµµα  χρησιµοποιούµε τη 
συνάρτηση REC_SOUND_START_STOP.M((υπάρχει ο κώδικας στο τέλος της 
αναφοράς)  η οποία χρησιµοποιεί την ενσωµατωµένη συνάρτηση του matlab 
audiorecorder.  
 FindPhonemeViseme_MEAN (υπάρχει ο κώδικας στο τέλος της 
αναφοράς) 

 
Συγκρίνει το lpc spectum του τρέχοντος frame µε  τη βαση αναφοράς και 
επιστρέφει το στιγµιότυπο µε το οποίο µιάζει, το πόσο µοιάζει µε το 
στιγµιότυπο αυτό. 
 
 lipsync  

 
Είναι η εκδοχή 1 του αλγορίθµου όπου το frame µετακινείται χωρίς 
επικάλυψη και έχουµε 50fps 

 
 lipsync40ms 

 
Είναι η εκδοχή 2 του αλγορίθµου όπου το frame µετακινείται µε επικάλυψη 
10ms και έχουµε 25fps. 

 
 
 lipsync40ms_40msdelay 

 
Είναι η εκδοχή 3 του αλγορίθµου όπου το frame µετακινείται µε επικάλυψη 
10ms και έχουµε 25fps αλλά γνωρίζουµε και το επόµενο στιγµιότυπο και 
µε ένα απλό ευρετικό αλγόριθµο οµαλοποιούµε την ακολουθία 
στιγµιοτύπων. 

 
 
 lipsync40ms_offline (υπάρχει ο κώδικας στο τέλος της αναφοράς) 

 
Είναι η εκδοχή 4 του αλγορίθµου όπου το frame µετακινείται µε επικάλυψη 
10ms και έχουµε 25fps αλλά γνωρίζουµε πολλά επόµενα στιγµιότυπα και 
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µε ένα πιο σύνθετο ευρετικό αλγόριθµο οµαλοποιούµε την ακολουθία 
στιγµιοτύπων. Επίσης λαµβάνουµε υπόψιν στη βάση αναφοράς και το |Λ|. 

 
 lipsync40ms_frame10ms,  lipsync40ms_frame10ms_extended 

 
Είναι εκδόσεiς για 10ms µέγεθος frame… 

 
 compiling 

 
Είναι το παράθυρο επιλογής όπου επιλέγουµε ένα χρήστη και κάνουµε 
δειγµατοληψία στα lpc spectrum των ηχογραφήσεων του χρήστη που 
έκανε κατά τη διαδικασία του training. Αν κάποιος αλλάξει τις συχνότητες 
δειγµατοληψίας από το αρχείο selected_frequencies.M θα πρέπει να 
ξεκινήσει πάλι το πρόγραµµα  να κάνει  compile τους χρήστες και να 
φορτώσει το χρήστη  που θέλει. 

 
 Training 

 
Ξεκινάει  η διαδικασία εκπαίδευσης ενός χρήστη. Η διαδικασία αυτή 
συνδέεται µε τις παρακάτω συναρτήσεις: 

 
 MY_TRAININGWIN.M 
Το παράθυρο εισαγωγής του ονόµατοςτου χρήστη 
 
 my_main_training_window.Μ 
το κεντρικό παράθυρο εκπαίδευσης. Όταν το χρήστης τελείσει τηνεκπαίδευση 
γίνεται compile και γίνεταιο τρέχον χρήσης. 

 
Ολοι τα στοιχεία των  χρηστών είναι αποθηκευµένα στονυποφάκελο 
<USERS> του προγράµµατος 

 
 load_user 
Φορτώνει τη βάση αναφοράς ενός ήδη εκπαιδευµένου χρήστη. 
 

 
 plot_this_frame 

 
Μας δείχνει το lpc φασµα µετά την δειγµατοληψία του τρέχοντος frame 
στην κεντρική οθόνη, πατώντας το πλήκτρο  “plot spetra” 

 
 show_spectrogram 

 
Σχεδίαση του φασµατογραφήµατος του προς επεξεργασία σήµατος σε νέο 
παράθυρο. 

 
 
 
Οι σηµαντικότερες µεταβλητές που ανήκουν στη δοµή UserData του βασικού 
παραθύρου είναι: 
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ud.sig   Το σήµα της οµιλίας µετά  από to 
φίλτρο preemphasize 

ud.OriginalSig :   Το αρχικό σήµα της οµιλίας 
ud.PHONEMES_ARRAY      Πίνακας χαρακτήρων µε τα φωνήµατα 
ud.i_use_it_as_ref=  Πίνακας από bit. Ποια από τα 

φωνήµατα αυτά χρησιµοποιώ στη 
βάση… 

ud.GREEK_PHONEMES_ARRAY  Πίνακας χαρακτήρων µε τα φωνήµατα 
στα ελληνικά 

ud.VISEMES_ARRAY  Αντιστοίχηση σε κάθε φωνήµατος ενός 
στιγµιοτύπου 

ud.num_of_phonemes  Πόσες φορές ηχογραφώ το ίδιο 
φώνηµα στη βάση (6) 

ud.selected_frequencies_of_spectra Σε ποιες συχνότητες κάνω 
δεγµατοληψία το LPC φάσµα 

ud.FrameInMs 20ms to κάθε frame 
ud.BigFrameInMs 40ms  
ud.MovingInMs  Ανα 10ms γίνεται η µετακίνηση του 

frame 
ud.NumberOfFrames  Πόσα frames των 25ms είναι η 

τρέχουσα οµιλία 
ud.BigNumberOfFrames  Πόσα  Big frames  των 40ms είναι η 

τρέχουσα οµιλία 
ud.LipSyncArray Ο πίνακας χαρακτήρων των των 

αποτελεσµάτων για 50fps 
ud.BigLipSyncArray Ο πίνακας χαρακτήρων των 

αποτελεσµάτων για 25fps 
Πίνακας Π1: βασικών µεταβλητών 
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Ένα κοµµάτι του κώδικα στο matlab 
 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------     
case 'init' 
    
   f=findobj('Tag','chrislipsync_fig'); 
   if ~isempty(f) 
      figure(f); 
   else     4 
      christos_gui; 
      ud.record=[]; 
      recFig = []; 
      ud.linkCursors=get(findobj('Tag','linkCursorsCheck'),'Value'); 
      ud.useHamming=get(findobj('Tag','useHammingCheck'),'Value');  
      ud.lpc_plot_Y = [-100 30]; 
       
      current_user = 'CHRISTOS'; 
       
       
      % antistoixia  phonemes viseme 
      ud.PHONEMES_ARRAY = ['8', 'a', 'b', 'd', 'c', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'k', 'L', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'J', 'u', 'v', 
'y', 'z' ]; 
%      ud.i_use_it_as_ref= [ 0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  0 ,  1 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 
,  0 ,  0 ,  0 ] 
      ud.i_use_it_as_ref= [ 0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  0 ,  1 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  0 ,  1 ,  1 ,  0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  0 ,  0 ,  1 ,  
0 ,  0 ,  0 ] 
ud.GREEK_PHONEMES_ARRAY = ['Θ'; 'Α'; 'b'; 'd'; '∆'; 'Ε'; 'Φ';'g'; 'Χ'; 'Ι';  'Κ'; 'Λ';'Μ'; 'n'; 'O'; 'Π'; 'Ρ'; 'Σ'; 'Τ'; 
'j';'u';  'Β';'Γ'; 'Ζ'] 
      ud.VISEMES_ARRAY =  ['S' ,'A', 'N', 'S', 'S', 'E', 'F', 'S', 'S', 'I', 'S', 'S', 'N', 'S', 'O', 'N', 'S', 'S', 'S', 'S', 
'U', 'F', 'S', 'S' ]; 
 
       ud.Visemes = ['A'; 'E'; 'I'; 'O'; 'U'; 'S'; 'N'; 'F'; 'N']; 
 

  ud.num_of_phonemes = 6; %toses fores to kathe phoneme          
 
  ud.visemes_are = sum(ud.i_use_it_as_ref); 

  
      ud.usersex ='male'; % 'male'  or 'female' 
       
      ud.selected_frequencies_of_spectra = selected_frequencies; 
  
      x=0.001; 
      ud.fs=16; 
      ud.freqs=0.001:x:(ud.fs/2);   % 20 Hz spacing  
      ud.freqmultiply = round(1000*x); 
 
      ud.FrameInMs = 20; %ms 
      ud.BigFrameInMs = 40; %ms 
      ud.MovingInMs = 10;       
       
      ud.LipSyncArray = []; 
      ud.BigLipSyncArray = []; 
 
       
      cur_noiselev = load('noise\noise_level.txt');  % 1x3 pinakas [mean std max] noise! 
       
      ud.MinEnergy = cur_noiselev(3); 
       
      neverloaded=1; 
       
      no_sound = neverloaded; 
       
      ud.lpcN=getuicontrolvalue(ud.lpcordermenu,'num'); 
       
      set(findobj(gcf,'Style','checkbox'),'Enable','off'); 

  100  



Μετατροπη της οµιλίας σε κινήσεις του στόµατος 

      set(findobj(gcf,'Style','pushbutton'),'Enable','off'); 
      set(gcf,'UserData',ud,'Name',['chrislipsync - HELLO USER: ', current_user]); 
       
      chrislipsync 'load_reference_data' 
      chrislipsync 'load_pics' 
       
   end  %ΙΝΙΤ 
%-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
case 'load' 
  ud=get(gcf,'UserData'); 
   
  mypathname = [pwd '\'];  % C:\ERGASIES\   px 
  [name,sig,fs,pathname]=loadsig(mypathname); 
  if length(sig)  
    ud.sig=sig; ud.name=name; ud.fs=fs/1000; %to fs se Khz  
    ud.pathname=pathname; 
    current_filename = [ud.pathname ud.name '.wav']; 
    set(gcf,'UserData',ud); 
     
    chrislipsync 'newsig' 
  end 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function REC_SOUND_START_STOP(num) 
 
global r recFileName REC_SOUNDFig 
 

f=findobj('Tag','chrislipsync_fig');  % einai to kentiko programma anoikto? 
 
ud=get(f,'UserData');  % an nai diavazo to struct ud apo to kentriko parathyro me oles tis metablites 
tous) 
 

 
        pos = get(0, 'screensize');  %pairnw tin analysi tis othonis tis othonis 
 
         wi=300/pos(3);  %300x200pixel to megethos tou parathyrou 
         he=200/pos(4);  
         xpos=(1-wi)/2; %kentrarisma toy parathyrou ixografisis 
         ypos=(1-he)/2; 
          
         
         color_window = [0.7, 0.9, 0.7]; % xroma tou parathyrou 
         color_2 = [0.9,0.5,0.5]; 
          
          
       if nargin<1 
            
         REC_SOUNDFig=findobj('Tag','RecordSoundFigure'); 
          
         if ~isempty(REC_SOUNDFig) 
             figure(REC_SOUNDFig);  %an einai eidh anoikto emfanise to alliws sximatise to pali.. 
 
         else 
 
            REC_SOUNDFig =figure('Units', 'normalized', 'Position', [xpos, ypos, wi, he],... 
              'Color',color_window,...  %0.86 0.58 0.26   to proigoumeno 
              'Resize','on','Menubar','none','NumberTitle','off','Name','AUDIO RECORDER', ... 
             'Tag','RecordSoundFigure'); 
             
 % eikona sto fonto tou parathyrou             
                Background = axes('Parent',REC_SOUNDFig,... 
                'Position',[0 0 1 1],... 
                'DrawMode','fast', 'Box','on','Tag','HelpAxesTag','XTick',[],'YTick',[]); 
  
                help_image=imread('poses\ABOUT\rec_back.bmp');          
                axes(Background); 
                image(help_image); 
                set(Background,'XTick',[],'YTick',[]);     
             
 
 % koumpia tou parathyrou 
                 
                 start_button = uicontrol('Parent',REC_SOUNDFig, ... 
                'Position',[10, 20, 60, 20,],'Callback',['REC_SOUND_START_STOP',' ','1' ], ... 

  'String', 'RECORD','BackgroundColor',color_2, 'Style','pushbutton', 'Tag','START_REC_TAG'); 
             
                stop_button = uicontrol('Parent',REC_SOUNDFig, ... 
               'Position',[120, 20, 60, 20,],'Callback',['REC_SOUND_START_STOP',' ','2' ], ... 
            'String', 'STOP','BackgroundColor',color_2, 'Style','pushbutton', 'Tag','STOP_REC_TAG'); 
                                 
                play_button = uicontrol('Parent',REC_SOUNDFig, ... 
                'Position',[230, 20, 60, 20,],'Callback',['REC_SOUND_START_STOP',' ','3'], ... 
             ‘String', 'PLAY','BackgroundColor',color_2, 'Style','pushbutton', 'Tag','PLAY_TAG'); 
             
                uicontrol('Style','Text','String','Filename','Position',[20 120 80 20],'BackgroundColor',... 
              [0 0 0],'ForeGroundColor','y'); 
 
                recFileName=uicontrol('Style','edit','String','rec','Position',[120 120 100 20],... 
             'BackgroundColor',[1 1 1]); 
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                save_button = uicontrol('Parent',REC_SOUNDFig, ... 
              'Position',[230, 120, 60, 20,],'Callback',['REC_SOUND_START_STOP',' ','4'], ... 
               'String', 'SAVE','BackgroundColor',color_2, 'Style','pushbutton', 'Tag','SAVE_TAG'); 
 
%xrisimopoiw tin audiorecorder ENDWMATWMENh synarthsh tou matlab alla douleuei mono se PC 
 
            r = audiorecorder(16000, 16, 1);  
             
         end 
         
     end 
      
% akolouthei o kwdikas  gia th peripwsi pou pataw ta koumpia tou parathyrou 
          
         if nargin>0 
                
            switch num 
                    
               case '1' 
                   if  ~r.isrecording 
                       r.record; 
                   end 
               case '2' 
                   if r.isrecording 
                       r.stop; 
                   end 
               case '3' 
                   if ~isempty(r.getaudiodata('int16')) 
                       recsig= r.getaudiodata('int16'); 
                       recsig_double =  double(recsig); 
                       recsig_double=recsig_double/32768; 
                       sound(recsig_double,16000); 
                       r.TotalSamples 
                   end 
               case '4' 
               if ~isempty(r.getaudiodata('int16'))                    
     
                   DTYPE='int16'; maxAmp=32768;  
                   xfilename=get(recFileName,'String'); 
                   pathname = [pwd '\rec_wav\']; 
                   current_filename = [pathname xfilename '.wav']; 
                   name = xfilename; 
                   f=findobj('Tag','chrislipsync_fig'); 
                   ud=get(f,'UserData'); 
 
                   your_speech = r.getaudiodata(DTYPE); 
                   your_speech=double(your_speech);                         % convert type 'int16' integer to double 
                   your_speech=your_speech(1:size(your_speech))/maxAmp; 
                   wavwrite(your_speech,r.samplerate,r.bitspersample,current_filename);    % save recorded 
data in a .wav file 
     
                   if length(your_speech)  
                       ud.sig=your_speech; ud.name=name; ud.fs=r.samplerate/1000; %to fs se Khz 
                       ud.pathname=pathname; 

        set(f,'UserData',ud);  % apothikeuw xana to ud me tis allagmenes times kapoiwn             
metablitwn 

                        
                       chrislipsync 'newsig'  
                        
                   end 
 
               end     
 
              end  
 end 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H περίπτωση Lip-Sync στην οποία γνωρίζω πολλά επόµενα 
στιγµιότυπα 
 
 
case 'lipsync40ms_offline'   
 
ud=get(gcf,'UserData'); 
 
     if neverloaded % an den exei fortothei kapoios ixosvgale ena minima 
         msgbox('hey, load or record a speech first and then do that!','problem...','error'); 
     else 
          
              ud.i_use_it_as_ref(12)=1;  % TO L MESA STH VASH…               
 
% arxikopoiw to megethos twn frames kai to pinaka apotelesmatwn 
 
              ud.FrameInMs = 20; %ms 
              ud.BigFrameInMs = 40; %ms 
              ud.MovingInMs = 10;       
     
       
              ud.FramesPerSecond = round(1000 / ud.FrameInMs); 
              ud.SamplesPerFrame= round(1000 * ud.fs /ud.FramesPerSecond); 
              ud.NumberOfFrames =   floor(length(ud.sig) / ud.SamplesPerFrame);     
              ud.BigFramesPerSecond = round(1000 / ud.BigFrameInMs); 
              ud.BigSamplesPerFrame= round(1000 * ud.fs /ud.BigFramesPerSecond); 
              ud.BigNumberOfFrames =   floor(length(ud.sig) / ud.BigSamplesPerFrame)  
          
          
              ud.BigLipSyncArray=[]; 
              ud.BigPhonemeSyncArray=[]; 
              ud.BigDistanceArray=[]; 
              ud.BigEnergyArray=[]; 
                  
              ud.ZerocrossArray=[]; 
                  
                  
              FramesInBigFrames= (ud.BigFrameInMs-ud.FrameInMs)/ud.MovingInMs + 1; 
              
 
% Gia  kathe Big Fram=40ms  krataw ta stoixeia triwn frames 20ms 
% ta stoixia auta einai : to stigmiotypo pou tous antistoixei, o  arithmos twn zerocrossing, i energeia twn 
frames kai i elaxisti eukleidia apostash tou lpc spectrum tous apo ti bash. 
 
             for i=1:ud.BigNumberOfFrames                   
 
                 cur_pho=char(zeros(FramesInBigFrames,1)); 
                 cur_vis=char(zeros(FramesInBigFrames,1)); 
                 my_distances=zeros(FramesInBigFrames,1); 
 
                 VisemesCounter = zeros(size(ud.Visemes,1)); 
             
                 ud.tempZerocrossArray=[]; 
 
                 for j=1:FramesInBigFrames   % 3 diladi 
                      
                 start_pos = round((i-1)*ud.BigSamplesPerFrame+1  + (j-1)*ud.SamplesPerFrame/2); 
                 end_pos = round((i-1)*ud.BigSamplesPerFrame+ud.SamplesPerFrame  + (j-
1)*ud.SamplesPerFrame/2); 
                     %lllll = length(ud.sig) 
                      
                      
                     my_samples=ud.sig(start_pos:end_pos); 
                     my_originalsamples = ud.OriginalSig(start_pos:end_pos); 
 
%parathyro hamming 
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                     if ud.useHamming 
                         my_samples=window(size(my_samples,2),'hamming')'.*my_samples; 
                     end 
                      
                        
                      
                     MY_ZEROCROSS = zerocross(my_samples); 
                     ud.tempZerocrossArray=[ud.tempZerocrossArray MY_ZEROCROSS]; 
               
%ypologizw ta zeocrosings tou frame 
    
                     sure_NOT_vowel_zerocross=0; 
                     too_little_zerocross=0; 
                      
                     if MY_ZEROCROSS>ud.SamplesPerFrame/3;  
%an exw polla tote den exw fonien sigoura 
                         sure_NOT_vowel_zerocross=1; 
                     end 
                      
                     if MY_ZEROCROSS<ud.SamplesPerFrame/4; 
%an exw liga tote den exw F  or  S 
 
                         too_little_zerocross=1; 
                     end 
 
                     many_zerocross=0; 
                     if MY_ZEROCROSS>ud.SamplesPerFrame/3; 
                             many_zerocross=1; 
                     end 
 
                      
                      
                   if i_use_mean_values  % xrisimopoiw ti mesi timh twn dianysmatwn tis bashs 
% APOFASIZW PIO EINAI TO TREXON  STIGMIOTYPO GIA TO TREXON FRAME 
                     [pho,vis,actlev,distance]=FindPhonemeViseme_MEAN(my_samples,my_originalsamples); 
                   else 
                       [pho,vis,actlev,distance]=FindPhonemeViseme(my_samples,my_originalsamples); 
                   end 
 
                     
%                     distance 
                      
                     cur_vis(j,:)= vis; 
                     if ~isequal(pho,'NEUTRAL') 
                         cur_pho(j,:)= pho; 
                     else 
                         cur_pho(j,:)= 'N'; 
                     end 
                      
                          
                     my_distances(j,:)=distance; 
 
                      
                    % pos= findstr(vis,ud.Visemes); 
                    % VisemesCounter(pos) =  VisemesCounter(pos)+1; 
 
                 end %OF FOR j 
                 ud.ZerocrossArray= [ud.ZerocrossArray max(ud.tempZerocrossArray)]; 
%                    VisemesCounter 
                  
% ARXH THS PLEIOPSHFIAS GIA TO BIG FRAME 
s 
                  if isequal(cur_vis(1,:),cur_vis(2,:),cur_vis(3,:)) 
                       dominant_viseme =  cur_vis(1,:); 
                       dominant_phoneme=  cur_pho(1,:); 
                   elseif isequal( cur_vis(1,:),cur_vis(2,:) ) 
                       dominant_viseme =  cur_vis(1,:); 
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                       dominant_phoneme=  cur_pho(1,:); 
                    elseif isequal( cur_vis(1,:),cur_vis(3,:) ) 
                       dominant_viseme =  cur_vis(1,:); 
                       dominant_phoneme=  cur_pho(1,:); 
                    elseif isequal( cur_vis(2,:),cur_vis(3,:) ) 
                       dominant_viseme =  cur_vis(2,:); 
                       dominant_phoneme=  cur_pho(2,:); 
                    else 
                      [mindist posmin]  = min(my_distances); 
                  
                      dominant_viseme =  cur_vis(posmin,:); 
                      dominant_phoneme=  cur_pho(posmin,:); 
                       % An ena stigimotypo einai to kleisto stoma, epeidi syxna auto katalambanei poly ligo ms 
stin omilia to thewrw to pio simantiko stigmiotypo apo ta alla. 
   
% EIDIKH PERIPTWSH GIA TO KLEISIMO TOU STOMATOS 
                    if isequal(cur_vis(1,:),'N') 
                           
                         dominant_viseme =  cur_vis(1,:); 
                         dominant_phoneme=  cur_pho(1,:); 
                      elseif isequal(cur_vis(2,:),'N') 
                           
                         dominant_viseme =  cur_vis(2,:); 
                         dominant_phoneme=  cur_pho(2,:);                          
                      elseif isequal(cur_vis(3,:),'N') 
                           
                         dominant_viseme =  cur_vis(3,:);                              
                         dominant_phoneme=  cur_pho(3,:);                           
                      end 
 
                       
                        
                  end 
 
 
Apothikeush twn apotelesmatwn 
                         
                   ud.BigLipSyncArray=[ud.BigLipSyncArray dominant_viseme];   
                   ud.BigPhonemeSyncArray=[ud.BigPhonemeSyncArray dominant_phoneme]; 
                    
                   ud.BigDistanceArray = [ud.BigDistanceArray min(my_distances)]; 
                    
                    
                  samples40ms = ud.OriginalSig((i-1)*ud.BigSamplesPerFrame+1:i*ud.BigSamplesPerFrame); 
                    
                   cur_activelev= activlev(samples40ms,ud.fs*1000,'d');  %active level tou frame se dB 
 
                   ud.BigEnergyArray=[ud.BigEnergyArray cur_activelev]; 
                  
             end  %OF FOR i 
              
              
%sto teleutaio kare bazw  to kleisimo tou stomatos              
        ud.BigLipSyncArray=[ud.BigLipSyncArray 'N'];    
        ud.BigDistanceArray = [ud.BigDistanceArray 999]; 
 
                 
 
 
         
       %--------------------------------------------------------------------  
 
 
 
        stoixeia = size(ud.BigLipSyncArray,2); 
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%KANW SMOOTHING     STA APOTELESMATA ME BASH TOUS KANONES POU ANAFERW STO 
KEIMENO POU SYNODEUEI TO PROGRAMMA. 
         
        for i=3:stoixeia-4 
 
 
                
% AN XREIAZETAI SMOOTHING                
              if  ( ud.BigLipSyncArray(i)~=ud.BigLipSyncArray(i-1) ) &  ( 
ud.BigLipSyncArray(i)~=ud.BigLipSyncArray(i+1) ) 
 
 
%AN TO TREXON STIGMIOTYPO EINAI FONIEN 
 
                  if is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i)) 
                      %EEAII  EEIII 
                      if isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),ud.BigLipSyncArray(i+2)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1))  & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
                          [num,pos] = min([ud.BigDistanceArray(i-1) ud.BigDistanceArray(i+1)]) 
                          if isequal(pos,1) 
                             ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                             else 
                              ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i+1); 
                           end 
                                           
                     %AAIF  AAAF 
                      elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i-1); 
 
                      %FIAA  FAAA 
                      elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),ud.BigLipSyncArray(i+2)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i+1); 
                           
                     %EIE  EEE 
                     elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i+1); 
             
                     %EIO  EEE 
                    elseif  is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1))  & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                                              
                          [num,pos] = min(ud.BigDistanceArray(i-1:i+1)) 
                           
                          ud.BigLipSyncArray(i-1) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos) 
                          ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
                          ud.BigLipSyncArray(i+1) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
                 
 
                     %NEOS NOOS 
                     elseif is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) 
                          [num,pos] = min(ud.BigDistanceArray(i:i+1)) 
                           
                          ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-1+pos); 
                          ud.BigLipSyncArray(i+1) =  ud.BigLipSyncArray(i-1+pos); 
 
                       %SEOS OOS 
                    elseif is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) &  
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
                          [num,pos] = min(ud.BigDistanceArray(i-1:i)) 
                            
                           ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
                           ud.BigLipSyncArray(i-1) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
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                    %SSSAMMM SSAAMMM                          
                    elseif ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-3)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+3)) 
 
                        if isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-2),ud.BigLipSyncArray(i-3)) 
                            ud.BigLipSyncArray(i-1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                        elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),ud.BigLipSyncArray(i+2)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i+2),ud.BigLipSyncArray(i+3))  
                            ud.BigLipSyncArray(i+1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                        elseif ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'N') 
                            ud.BigLipSyncArray(i-1) = ud.BigLipSyncArray(i);                                 
                        elseif ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),'N') 
                            ud.BigLipSyncArray(i+1) = ud.BigLipSyncArray(i);                                 
 
                       end 
 
                            
                    %SSSAMM SSAAMM                          
                    elseif ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-3)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) 
                       if ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'N') 
                        ud.BigLipSyncArray(i-1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                       end 
 
                    %SSAMMM SSAAMM                          
                    elseif ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+3)) & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
                    if ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),'N') 
                        ud.BigLipSyncArray(i+1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                    end 
 
                            
                     %MEM MMM 
                 elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'N') & ud.BigEnergyArray(i)<ud.BigEnergyArray(i-1)+4 & 
ud.BigEnergyArray(i)<ud.BigEnergyArray(i+1)+4 
                           ud.BigLipSyncArray(i) = 'N'; 
 
                        
                        
%                      %NEN NNN 
%                      elseif ( isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'N') | isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'B') ) & ( 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),'N') | isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),'B') ) & ud.BigEnergyArray(i)<-15 
%                           ud.BigLipSyncArray(i) = 'N'; 
                           
  
     
                      end 
               
 
%AN TO TREXON STIGMIOTYPO DEN EINAI FONIEN 
                       
                  else  %einai symfwno to trexon kare   i   isyxia 
                       
 
                      %FSF  FFF 
                      if ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & isequal(ud.BigLipSyncArray(i-
1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) & ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'N') 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                       %AFSS   ASSS    
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                      elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),ud.BigLipSyncArray(i+2)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
~isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'N') 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i+1); 
                           
                      %SSFA   SSSA    
                      elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) & 
~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
~isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'N') 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                           
 
                       %NNFA   NNNA 
                      elseif ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
 
                          [num,pos] = min([ud.BigDistanceArray(i-1) ud.BigDistanceArray(i+1)]) 
                            
                           if isequal(pos,1) 
                             ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                             else 
                              ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i+1); 
                           end 
 
                      %NSN   NNN 
                      elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),'N') 
                          ud.BigLipSyncArray(i) = 'N'; 
                           
                        
                    %EEESAA EESSAA  or EEEAAA                         
                    elseif is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-3)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) 
 
 
                            if  ud.ZerocrossArray(i)<ud.SamplesPerFrame/4 & isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'S') & 
~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                                ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i+1); 
                            else 
                               ud.BigLipSyncArray(i-1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                           end 
 
                        
 
                    %EESAAA EESSAA or EEEAAA 
                    elseif is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+2)) 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+3)) & is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-2)) 
 
                             if  ud.ZerocrossArray(i)<ud.SamplesPerFrame/4 & isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'S') 
& ~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                                ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                            else 
                               ud.BigLipSyncArray(i+1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                           end 
 
                     %AAAFN   AAFFN 
 
                     elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i-2)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i-2),ud.BigLipSyncArray(i-3))  & (isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'F') |  
isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'S'))  
                         if ud.ZerocrossArray(i)>ud.SamplesPerFrame/3 
                             if ud.ZerocrossArray(i-1)>ud.SamplesPerFrame/4 
                                ud.BigLipSyncArray(i-1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                             end 
                         end 
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                     %NFAAA   NFFAA                          
                     elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i+1),ud.BigLipSyncArray(i+2)) & 
isequal(ud.BigLipSyncArray(i+2),ud.BigLipSyncArray(i+3))  & (isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'F') |  
isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'S'))  
                         if ud.ZerocrossArray(i)>ud.SamplesPerFrame/3 
                             if ud.ZerocrossArray(i+1)>ud.SamplesPerFrame/4 
                                ud.BigLipSyncArray(i+1) = ud.BigLipSyncArray(i); 
                             end 
                         end 
 
                     %FSM 
                    elseif  ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i+1))  & ~is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) & 
~isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) 
                                              
                          [num,pos] = min(ud.BigDistanceArray(i-1:i+1)) 
                           
                          ud.BigLipSyncArray(i-1) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos) 
                          ud.BigLipSyncArray(i) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
                          ud.BigLipSyncArray(i+1) =  ud.BigLipSyncArray(i-2+pos); 
                          
                 %AMA AAA 
                     elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(i-1),ud.BigLipSyncArray(i+1)) & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(i-1)) &  isequal(ud.BigLipSyncArray(i),'N') % & 
ud.BigEnergyArray(i)>ud.BigEnergyArray(i-1)-4 & ud.BigEnergyArray(i)>ud.BigEnergyArray(i+1)-4 
                           ud.BigLipSyncArray(i) = ud.BigLipSyncArray(i-1); 
                            
                      end    
                       
                  end %end tou symfwnou 
 
                   
              end 
         
         
        end   % you for 
         
 
         
         
         
 %---------------extra smoothing gia to L----------------- 
% AN DW OTI EXW TO L SE MERIKA STIGMIOTYPA TOU BAZW TO S SAN STIGMIOTYPO EKTOS 
% APO MERIKES PERIPTWSEIS ALA  = ASA    
% OMWS   OLO  = OUO   KAI  ULO = UOU 
 
         
        for Lsize=6:-1:2 
    
             string2find =  [] 
          
             for LLL=1:Lsize  
                 string2find =  [string2find,'L']; 
             end 
          
             pos1 = strfind(ud.BigPhonemeSyncArray,string2find); 
     
              
             for kk=1:size(pos1,2) 
                  
                  if isequal(ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)-1),'U') & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)+Lsize)) 
                             
                            for iii=1:Lsize 
                               ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)+iii-1)='O'; 
                               ud.BigPhonemeSyncArray(pos1(kk)+iii-1)='S'; 
                            end 
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                  elseif isequal(ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)-1),'O') & 
is_vowel(ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)+Lsize)) 
                            for iii=1:Lsize 
                               ud.BigLipSyncArray(pos1(kk)+iii-1)='U'; 
                               ud.BigPhonemeSyncArray(pos1(kk)+iii-1)='S'; 
                            end 
                  end   
         
             end 
         end              
                
%         ----------SMOOTHING  -------------------------- 
 
 
         
%APOTHIKEUW TA APOTELESMATA 
 
        set(gcf,'UserData',ud); 
         
        msgbox('Automatic Lip-Sync finished!','hm...','help'); 
         
        %--------------------edw teleiwnwnei o kwdikas o simantikos.................... 
 
 
% METATREPW TON HXO STA 11KHZ GIA NA TO DIAVAZEI KAI TO PULSE 3D! 
 
         
        %--------------------11025 hz ton ixo gia to lipsync sto  pulse3d ! 
         new_fs = 11025; 
         y = resample(ud.OriginalSig,11025,ud.fs*1000); 
          
         new_file = [ud.pathname, ud.name,'_11Khz.wav']; 
          
         wavwrite(y,new_fs,new_file); 
        %------------------------------------------------------------------- 
         
% SXHMATIZW TO ARXEIO  EXODOU STO MAGPIE ME TH PARAKATW SYNARTHSH POU 
EFTIAXA 
 
         BuildMagPieFile_new(ud.BigLipSyncArray,ud.BigFramesPerSecond,ud.pathname,[ud.name 
,'_11Khz']); 
        
         
         
         
     end % an exei fortothei ixos 
               
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Η συνάρτηση επιλογής του τρέχoντος στιγµιοτύπου 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function 
[cur_pho,cur_vis,my_activlev,distance]=FindPhonemeViseme_MEAN(my_samples,my_originals
amples) 
 
global current_lpcspectrum current_normalized_lpcspectrum 
global sure_NOT_vowel_zerocross too_little_zerocross many_zerocross 
 
global      malepho_8 malepho_a malepho_b malepho_d malepho_c malepho_e malepho_f malepho_g 
malepho_h  malepho_i malepho_k malepho_L  malepho_m malepho_n malepho_o malepho_p  
malepho_r malepho_s malepho_t malepho_J malepho_u  malepho_v  malepho_y  malepho_z 
 
 
    ud=get(gcf,'UserData'); 
 
 
                  my_activlev = activlev(my_originalsamples,ud.fs*1000,'d');  %active level tou frame se dB 
 
 
                  
                 if (my_activlev<=ud.MinEnergy) % xamili energeia tou ARXIKOU SHMATOS! simainei oxi 
kapoio hxo ara neutral katastasi! 
 
                        cur_pho = 'NEUTRAL'; 
                        cur_vis = 'N'; 
                        distance = 999; 
                        
                         
                 else   % exw arketi energeia gia na exw kapoio phoneme  
   
                          
                         [a,g]=lpc(my_samples,ud.lpcN);   % LPC 
         
                          
     
                        current_lpcspectrum =  real( 
20*log10(freqz(0.0001,a,ud.selected_frequencies_of_spectra/1000,ud.fs)) );  % LPC spectrum gia tis 
EPILEGMENES SYXNOTITES MONO          
 
 
                           distances=[]; 
                           mindistance = 1000000;  
                           mean_array_pos = ud.num_of_phonemes+1;  
                              
                            
                    if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(1),1) 
 
                    dist_8 = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_8(mean_array_pos,:)); 
                              
                             if dist_8< mindistance 
                                 mindistance = dist_8; 
                                 cur_pho=1; 
                             end 
                             %Θ   
                     end 
 
                    if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(2),1)  &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0)  
                               
                    dist_a = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_a(mean_array_pos,:)); 
                             
                             if dist_a < mindistance 
                                 mindistance = dist_a; 
                                 cur_pho=2; 
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                             end 
 
                              
                             %A 
                         end 
 
                   if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(3),1) 
                              
                        dist_b = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_b(mean_array_pos,:)); 
                              
                               if dist_b< mindistance 
                                 mindistance = dist_b; 
                                 cur_pho=3; 
                             end 
 
                             %ΜΠ 
                         end 
 
 
 
                  if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(4),1) 
                       dist_d = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_d(mean_array_pos,:)); 
                               
                             if dist_d< mindistance 
                                 mindistance = dist_d; 
                                 cur_pho=4; 
                             end 
 
                           %ΝΤ 
                         end 
                                
  
  
                  if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(5),1) 
 
                    dist_c = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_c(mean_array_pos,:)); 
                               
                            if dist_c< mindistance 
                                 mindistance = dist_c; 
                                 cur_pho=5; 
                             end 
 
                           %∆ 
                                
                           end 
 
                            
                   if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(6),1) &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0)  
  
                       dist_e = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_e(mean_array_pos,:)); 
                                
                             if dist_e< mindistance 
                                  mindistance = dist_e; 
                                  cur_pho=6; 
                              end 
                              
                                %E 
                             end 
                              
                              
                  if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(7),1)  & isequal(many_zerocross,1) 
      
                      dist_f = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_f(mean_array_pos,:)); 
         
                             if dist_f< mindistance  
                                 mindistance = dist_f; 
                                 cur_pho=7; 
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                             end 
                    %Φ 
                         end 
                   if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(8),1) 
 
                       dist_g = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_g(mean_array_pos,:));                               
                               
                             if dist_g< mindistance 
                                 mindistance = dist_g; 
                                 cur_pho=8; 
                             end 
 
                           %ΓΚ 
                          end 
 
 
                   if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(9),1) 
 
                       dist_h = _lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_h(mean_array_pos,:));                               
                               
                             if dist_h< mindistance 
                                 mindistance = dist_h; 
                                 cur_pho=9; 
                             end 
 
                           %Χ  
                          end 
 
                              
                    if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(10),1) &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0) 
 
                       dist_i = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_i(mean_array_pos,:));                               
                               
                             if dist_i< mindistance 
                                 mindistance = dist_i; 
                                 cur_pho=10; 
                             end 
 
                           %I 
                         end 
 
 
                  if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(11),1) 
 
                        dist_k = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_k(mean_array_pos,:));                                      
                                
                             if dist_k< mindistance 
                                 mindistance = dist_k; 
                                 cur_pho=11; 
                             end 
 
 
                           %K 
                           end 
 
 
                     if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(12),1)  &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0)  
 
                       dist_L = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_L(mean_array_pos,:));                                      
                                
                             if dist_L< mindistance 
                                 mindistance = dist_L; 
                                 cur_pho=12; 
                             end 
 
                           %L 
                          end 
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% TO M exei  mikrh entash…. 
          if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(13),1) &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0) & my_activlev<-10 
 
                    dist_m = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_m(mean_array_pos,:));                                        
                                
                             if dist_m< mindistance 
                                 mindistance = dist_m; 
                                 cur_pho=13; 
                             end 
 
 
                           %M 
                           end 
 
 
           if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(14),1) 
                                
                    dist_n = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_n(mean_array_pos,:)); 
                               
                             if dist_n< mindistance 
                                 mindistance = dist_n; 
                                 cur_pho=14; 
                             end 
 
                           %N 
                          end 
 
        if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(15),1)   &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0)  
                                
                       dist_o = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_o(mean_array_pos,:)); 
                                
                             if dist_o< mindistance 
                                 mindistance = dist_o; 
                                 cur_pho=15; 
                             end 
 
                           %O 
                         end 
 
   
                  if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(16),1) 
 
                     dist_p = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_p(mean_array_pos,:));                                 
                                 
                                if dist_p< mindistance 
                                 mindistance = dist_p; 
                                 cur_pho=16; 
                             end 
 
                           %Π 
                           end 
 
                          
                if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(17),1) 
                             
                       dist_r = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_r(mean_array_pos,:)); 
                               
                             if dist_r< mindistance 
                                 mindistance = dist_r; 
                                 cur_pho=17; 
                             end 
 
                           %P 
                          end 
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                if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(18),1) & isequal(too_little_zerocross,0) 
 
                 dist_s = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_s(mean_array_pos,:)); 
                                        
                             if dist_s< mindistance 
                                 mindistance = dist_s; 
                                 cur_pho=18; 
                             end 
                           %Σ 
                          end 
 
                           
               if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(19),1) 
 
                   dist_t = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_t(mean_array_pos,:)); 
                                 
                             if dist_t< mindistance 
                                 mindistance = dist_t; 
                                 cur_pho=19; 
                             end 
 
                            %T 
                            end 
 
                              
              if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(20),1) 
 
                                
                  dist_J = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_J(mean_array_pos,:));                                
                                
                             if dist_J< mindistance 
                                 mindistance = dist_J; 
                                 cur_pho=20; 
                             end 
 
                            %ΤΖ 
                            end 
                               
                               
 
            if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(21),1)  &  isequal(sure_NOT_vowel_zerocross,0)  
                                
                   dist_u = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_u(mean_array_pos,:)); 
                                
                             if dist_u< mindistance 
                                  
                                     mindistance = dist_u; 
                                     cur_pho=21; 
                                      
                                                                             
                             end 
 
                            %ΟΥ 
                            end 
 
 
 
               if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(22),1) 
 
                                
                  dist_v = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_v(mean_array_pos,:)); 
                                
                             if dist_v< mindistance 
                                 mindistance = dist_v; 
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                                 cur_pho=22; 
                             end 
 
 
                            %B 
                            end 
                                
 
              if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(23),1) 
                                 
                 dist_y = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_y(mean_array_pos,:)); 
                                 
                             if dist_y< mindistance 
                                 mindistance = dist_y; 
                                 cur_pho=23; 
                             end 
 
                             %Γ 
                            end 
          
                             
                if  isequal(ud.i_use_it_as_ref(24),1) 
                                
                 dist_z = my_lpc_spectra_distance(current_lpcspectrum,malepho_z(mean_array_pos,:)); 
                              
                             if dist_z< mindistance 
                                 mindistance = dist_z; 
                                 cur_pho=24; 
                             end 
 
                             %Z 
                          end 
                               
                           
 
 
 
   
                 cur_vis = ud.VISEMES_ARRAY(cur_pho); 
                 cur_pho=  ud.PHONEMES_ARRAY(cur_pho); 
                  
                 distance = mindistance; 
                  
                 end  % end tou if gia tin energeia 
 
%     set(gcf,'UserData',ud); 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H συνάρτηση παραγωγής του αρχείου εξόδου 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
function BuildMagPieFile_new(LipSyncArray,FramesPerSecond,pathname,name) 
 
     % pairnei san eisodo ena pinaka xaraktirwn ['A'  ‘A' 'A’ 'E' 'E' 'E' 'E']  ton LipSyncArray 
     %kai paragei to arxeio exodou onoma_hxou.mgp pou einai symvato me to programma magpie pro. 
ston idio fakelo me ton ixo pou ixografithike (REC_WAV synithws) 
 
 
 
    OutputFilename = strcat(pathname,name,'.mgp'); 
     
 
    counter = 1;  %posa synexomena frames me to idio kare exw 
          
 
   NumberOfFrames =  length(LipSyncArray); 
 
   % xekinaei to arxeio na ftiaxnetai edw! 
   fid = fopen(OutputFilename,'wt'); 
      
     %the [GENERAL] part 
     fprintf(fid,'[General]\n'); 
     fprintf(fid,'ProgramVersion=1.200000\n'); 
     fprintf(fid,'AudioFile=%s.wav\n',name); 
     fprintf(fid,'FramesPerSecond=%2.6f\n',FramesPerSecond); 
     fprintf(fid,'CurrentSpeed=100\n'); 
     fprintf(fid,'BaseFrame=0\n'); 
     fprintf(fid,'SilentFramesAtStart=0\n'); 
     fprintf(fid,'SelectedChannel=-1\n'); 
     fprintf(fid,'Header1=\nHeader2=\nHeader3=\nHeader4=\n'); 
      
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
 
     % [Exposure Sheet] 
     fprintf(fid,'[Exposure Sheet]\n'); 
     fprintf(fid,'NumberOfFrames=%d\n',NumberOfFrames); 
 
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
 
      
      
     %-----akolouthoun ta frames!!!!  to prwto kai to teleutaio frame exoun eidiki domh kathw kai to prwto 
frame pou xehorizei apo to proigoumeno! 
       for n = 1:NumberOfFrames 
 
            
           lips = Viseme2Pulse3dViseme(LipSyncArray(n)); 
 
            
            
           %---- 
            if n==1  % prwto frame  exei eidikh domh 
                fprintf(fid,'[Frame %d]\n',n-1); 
                fprintf(fid,'Channel0=mouth\n'); 
                fprintf(fid,'Expression0=%s\n',lips); 
                fprintf(fid,'Keyframe0=0\n'); 
                fprintf(fid,'Percent0=100.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression0=Left\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent0=-1000.000000\n'); 
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                fprintf(fid,'CurveTension0=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity0=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias0=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear0=0\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression1=Right\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent1=-1000.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveTension1=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity1=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias1=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear1=0\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression2=Open\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent2=-1000.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveTension2=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity2=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias2=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear2=0\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression3=Closed\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent3=-1000.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveTension3=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity3=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias3=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear3=0\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression4=Opening\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent4=-1000.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveTension4=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity4=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias4=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear4=0\n'); 
                fprintf(fid,'CurveExpression5=Closing\n'); 
                fprintf(fid,'CurvePercent5=-1000.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveTension5=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveContinuity5=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveBias5=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'CurveLinear5=0\n'); 
                fprintf(fid,'Selected=1\n'); 
                fprintf(fid,'Comment=\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalTension=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalContinuity=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalBias=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalLinear=0\n'); 
                 
            elseif n==NumberOfFrames  % teleutaio frame  exei eidikh domh 
                fprintf(fid,'[Frame %d]\n',n-1); 
                fprintf(fid,'Channel0=MOUTH\n'); 
                fprintf(fid,'Expression0=%s\n',lips); 
                fprintf(fid,'Keyframe0=0\n'); 
                fprintf(fid,'Percent0=100.000000\n'); 
                fprintf(fid,'Selected=0\n'); 
                fprintf(fid,'Comment=\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalTension=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalContinuity=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalBias=0.000000\n'); 
                fprintf(fid,'GlobalLinear=0\n'); 
                     
            else   %ta endiamesa frames ektos tou protou kai teleutaiou1 
                if (LipSyncArray(n)==LipSyncArray(n-1)) & (counter~=5) 
                     
                  fprintf(fid,'[Frame %d]\n',n-1); 
                  fprintf(fid,'Selected=0\n'); 
                  fprintf(fid,'Comment=\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalTension=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalContinuity=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalBias=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalLinear=0\n'); 
                  counter=counter+1; 
            
                else 
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                  fprintf(fid,'[Frame %d]\n',n-1); 
                  fprintf(fid,'Channel0=MOUTH\n'); 
                  fprintf(fid,'Expression0=%s\n',lips); 
                  fprintf(fid,'Keyframe0=0\n'); 
                  fprintf(fid,'Percent0=100.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'Selected=0\n'); 
                  fprintf(fid,'Comment=\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalTension=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalContinuity=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalBias=0.000000\n'); 
                  fprintf(fid,'GlobalLinear=0\n'); 
                  counter=1;               
                end %IF 
                 
             end  %IF 
           %---- 
        
        %akolouthei mia kenh grammh 
        fprintf(fid,'\n'); 
            
       end % OF FOR 
     %------------------------------ 
 
          %  [Waveform] 
     fprintf(fid,'[Waveform]\n'); 
     fprintf(fid,'ScrollPosition=0.000000\n'); 
     fprintf(fid,'Zoom=8.000000\n'); 
     fprintf(fid,'Position=-1\n'); 
     fprintf(fid,'SegmentStart=0\n'); 
     fprintf(fid,'SegmentEnd=%d\n',NumberOfFrames-1); 
 
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
 
     %  [Preview] 
     fprintf(fid,'[Preview]\n'); 
     fprintf(fid,'Current=7\n'); 
     
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
 
     %  [Expressions] 
     fprintf(fid,'[Expressions]\n'); 
     fprintf(fid,'Current=7\n'); 
     fprintf(fid,'ExpressionSet=funny_mouth_1\n'); 
 
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
      
     %  [Word Libraries] 
     fprintf(fid,'[Word Libraries]\n'); 
 
     %akolouthei mia kenh grammh 
     fprintf(fid,'\n'); 
 
     % [Export Settings] 
     fprintf(fid,'[Export Settings]\n'); 
     fprintf(fid,'\n');   %exei ena keno parapanw apo oti paratirisa! 
      
   fclose(fid); % kleisimo tou arxeiou exodou lipsync!!! 
    
   Msgbox('File Created Successfully','hm...','help'); 
      
%   set(gcf,'UserData',ud); 
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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