
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ T.E. 

 
 
 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

∆ηµιουργία διαδικτυακής εφαρµογής για την αποθήκευση video 
µε τη δυνατότητα ανάλυσης περιεχοµένου σε εικόνα και ήχο 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Λαµπράκης & Σεβαστιανός Καµπούρογλου 
 
 
 

Εισηγητής: ∆ρ Νικόλαος Ζάχαρης, Καθηγητής 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 1 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 

∆ηµιουργία διαδικτυακής εφαρµογής για την αποθήκευση video µε τη 
δυνατότητα ανάλυσης περιεχοµένου σε εικόνα και ήχο 

 
Ιωάννης Λαµπράκης Α.Μ. 42922  

Σεβαστιανός Καµπούρογλου Α.Μ. 43093 
 
 
 
 
 

Εισηγητής:  
 

∆ρ Νικόλαος Ζάχαρης, Καθηγητής  
 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 3 

 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι Λαµπράκης Ιωάννης του Θεοδώρου µε αριθµό 

µητρώου 42922 και Καµπούρογλου Σεβαστιανός του Κωνσταντίνου µε αριθµό 

µητρώου 43093 φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών H/Υ Συστηµάτων Τ.Ε. του 

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. πριν αναλάβουµε την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας µας, 

δηλώνουµε ότι ενηµερώθηκαµε για τα παρακάτω:  

«Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο του 

συγγραφέα, όσο και του Ιδρύµατος και θα πρέπει να έχει µοναδικό χαρακτήρα και 

πρωτότυπο περιεχόµενο.  

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κοµµάτι κειµένου της να εµφανίζεται 

αυτούσιο ή µεταφρασµένο από κάποια άλλη δηµοσιευµένη πηγή. Κάθε τέτοια 

πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρει θέµα Ηθικής Τάξης για τα 

πνευµατικά δικαιώµατα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 

συγγραφέας της Π.Ε., ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και 

άλλων, αυτής της πράξης.  

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα σε περίπτωση που το 

Ίδρυµα του έχει απονείµει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται µε απόφαση της Συνέλευσης 

του Τµήµατος. Η Συνέλευση του Τµήµατος µε νέα απόφασης της, µετά από 

αίτηση του ενδιαφερόµενου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση της Π.Ε. µε άλλο 

θέµα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε. 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον ενός ηµερολογιακού 6µήνου από την 

ηµεροµηνία ανάθεσης της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 18, παρ. 5 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισµού.» 
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Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε µετά από επίµονες προσπάθειες, 

σε ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο. Την προσπάθειά µας υποστήριξε ο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής 

εφαρµογής για αποθήκευση αρχείων βίντεο µε τη δυνατότητα ανάλυσης του 

περιεχοµένου τους σε εικόνα και ήχο. 

Η σελίδα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο κάθε 

χρήστης θα µπορεί να «ανεβάζει» βίντεο, να τα παρακολουθεί, αλλά και να κάνει 

εκτεταµένη αναζήτηση για αυτά. 

Το κυριότερο µέρος της εργασίας αποτελεί το κοµµάτι που ασχολείται µε την 

αναγνώριση οµιλίας, καθώς αυτό είναι το σηµαντικότερο ως προς το πέρας της 

και ως προς την λειτουργικότητά της. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis concerns the development of a web application for storing 

video files, which has the capability to analyze their content in images and sound. 

The page applies for everyone that has access to the Internet. Every user will 

be able to upload videos, stream them, but also do an extended search for them. 

The main part of the thesis is the one that deals with speech recognition, as it 

plays the most important role for its conclusion and its functionality. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη µίας 

εφαρµογής, σε µορφή ιστοσελίδας, στην οποία εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα 

µπορούν να ανεβάσουν αρχεία video που θα επεξεργάζονται από αυτήν, και θα 

επιτρέπει την προβολή τους, καθώς και την αναζήτηση τους βάσει του ονόµατος, 

του κειµένου που ακούγεται ως ήχος µέσα σε αυτά καθώς και των ετικετών που 

έχει το κάθε βίντεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

1.1 ∆ιαδίκτυο και παγκόσµιος ιστός 

 

Το ∆ιαδίκτυο ή αλλιώς Internet, είναι ένα σύστηµα πολλών διαφορετικών 

δικτύων που συνδέει µεταξύ τους πολλές συσκευές παγκοσµίως. Τα δίκτυα αυτά 

µπορεί να είναι ιδιωτικά, εργασιακά, δηµόσια, ακαδηµαϊκά αλλά και κυβερνητικά 

Ο Παγκόσµιος Ιστός ή διαφορετικά WWW είναι ο χώρος που περιέχει όλες τις 

πληροφορίες καθώς και ηλεκτρονικές εφαρµογές και υπηρεσίες που µοιράζονται 

τα δίκτυα αυτά µεταξύ τους. Όλα αυτά είναι προσβάσιµα µε τη βοήθεια 

ιστοσελίδων και συνδέσµων που µπορούν να αναγνωριστούν από τα 

προγράµµατα που ονοµάζονται φυλλοµετρητές. 

 

 

1.2 Ιστοσελίδες και φυλλοµετρητές 

 

Η ιστοσελίδα ή αλλιώς Web Page είναι ένα αρχείο που είναι υπάρχει στον 

Παγκόσµιο Ιστό και µπορεί να είναι προσβάσιµη από τα προγράµµατα που 

λέγονται φυλλοµετρητές. Πρακτικά αποτελεί ό,τι µπορούµε να δούµε ανοίγοντας 

την, και µπορεί να περιέχει κείµενο, εικόνες, βίντεο, ήχο και πολλούς συνδέσµους 

που µπορούν να µας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες µας 

προσφέρονται από κάποιον εξυπηρετητή και µπορούν να είναι σε κάθε είδος 

δικτύου. 

Οι φυλλοµετρητές ή αλλιώς Browsers είναι προγράµµατα ή αλλιώς εφαρµογές 

που µπορούν να διαβάσουν και να παρουσιάσουν τις ιστοσελίδες καθώς και όσα 

περιεχόµενα αυτές έχουν. Οι πιο γνωστοί φυλλοµετρητές είναι ο Mozilla Firefox, ο 

Google Chrome, ο Microsoft Edge, ο Opera και άλλοι. 
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1.3 Εξυπηρετητής ιστού 

 

Ο εξυπηρετητής ιστού ή αλλιώς Web Server είναι ένα σύστηµα που επεξεργάζεται 

αιτήσεις για παρουσίαση ιστοσελίδων από αποµακρυσµένους ή και µη 

αποµακρυσµένους χρήστες µε τη βοήθεια του πρωτοκόλλου HTTP.  

 

 

1.3.1 Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου και Σύστηµα Ονόµατος Τοµέα 

 

Το Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου ή αλλιώς IP είναι αυτό που καταστεί δυνατή την 

επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών αλλά και άλλων συσκευών µέσα στο ∆ιαδίκτυο. 

Είναι ένας αριθµός δεκαδικός που περιέχει πληροφορίες του αποστολέα ή 

εξυπηρετητή και του παραλήπτη ή χρήστη. 

Το Σύστηµα Ονόµατος Τοµέα ή αλλιώς DNS είναι ένα σύστηµα που προσφέρει 

ονόµατα σε δίκτυα που χρησιµοποιούν IP. Το κάθε IP αντιστοιχείται σε ένα και 

µόνο όνοµα του DNS. Το όνοµα αυτό λέγεται Όνοµα Τοµέα ή αλλιώς Domain 

Name και µπορεί να έχει καταλήξεις όπως για παράδειγµα .com, .eu, .net, .gov, 

.gr, .info και άλλα, ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης αλλά και τη χρήση της 

ιστοσελίδας. 

 

 

1.3.2 Apache HTTP Server 

 

Ο Apache HTTP Server ή απλούστερα Apache είναι ο πιο δηµοφιλής και πιο 

διαδεδοµένος εξυπηρετητής Παγκοσµίου Ιστού και είναι συµβατός µε τα πιο 

διαδεδοµένα Λειτουργικά Συστήµατα όπως Windows, Linux, Mac OS. Επίσης 

υποστηρίζει και πολλές γλώσσες προγραµµατισµού όπως PHP, MySQL, Python 

και άλλες. 

Ο Apache είναι αυτός που θέτει τις βάσεις για να µπορεί µια ιστοσελίδα να είναι 

ανοιχτή στο ∆ιαδίκτυο είτε και σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

2.1 HTML & HTML5 

 

Η HTML ή αλλιώς Γλώσσα Σήµανσης Υπερκειµένου είναι η κύρια γλώσσα που 

χρησιµοποιείται για σήµανση των βασικών δοµικών στοιχείων µιας ιστοσελίδας. 

Η HTML γράφεται υπό µορφή στοιχείων HTML τα οποία ορίζουν τη δοµή της 

ιστοσελίδας και αποτελούνται από ετικέτες (tags), οι οποίες περικλείονται µέσα σε 

σύµβολα «µεγαλύτερο από» και «µικρότερο από» όπως για παράδειγµα <html>, 

µέσα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν 

ανά ζεύγη, µε την πρώτη να ονοµάζεται ετικέτα έναρξης ή ετικέτα ανοίγµατος και 

τη δεύτερη ετικέτα λήξης ή ετικέτα κλεισίµατος. Ανάµεσα στις ετικέτες, οι 

σχεδιαστές ιστοσελίδων µπορούν να τοποθετήσουν κείµενο, πίνακες, εικόνες και 

άλλα αντικείµενα όπως για παράδειγµα διαδραστικές φόρµες. Τα έγγραφα που 

περιέχουν γλώσσα HTML έχουν επεκτάσεις .htm και .html.  

Ο Browser λαµβάνει τα έγγραφα HTML από τον κάθε εξυπηρετητή και συνθέτει 

το οπτικοακουστικό υλικό σύµφωνα µε τη δοµή του εγγράφου, δηλαδή τις ετικέτες 

της HTML, τις οποίες δεν εµφανίζει, αλλά µόνο διαβάζει. 

Η γλώσσα αυτή µπορεί να ενθέσει προγράµµατα γραµµένα στη γλώσσα 

JavaScript, ή και παρόµοιες, που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των περιεχοµένων 

των ιστοσελίδων. Η HTML µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει και τη γλώσσα CSS 

η οποία ορίζει την εµφάνιση και τη διάταξη των περιεχοµένων. Κώδικες αυτών 

των γλωσσών γράφονται µέσα σε HTML ετικέτες. 

 

Η HTML5 είναι η πέµπτη έκδοση της HTML. Αναπτύχθηκε για να βελτιώσει τη 

γλώσσα ώστε να µπορεί να υποστηρίζει τα πιο σύγχρονα πολυµέσα 

παραµένοντας εύκολη στη χρήση. 
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2.2 PHP 

 

Η PHP είναι µια γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων, και τρέχει από πλευρά 

εξυπηρετητή και γενικώς χρησιµοποιείται ως γλώσσα για πολλούς σκοπούς.  

Η HTML ενθέτει κώδικα PHP µέσα της κυρίως για να ορίσει το τι µπορεί να 

κάνει η ιστοσελίδα αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της.  

Η PHP αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες στο Παγκόσµιο Ιστό, 

καθώς χρησιµοποιείται από πληθώρα εφαρµογών και ιστοτόπων. Η ευρύτητα στη 

χρήση της είναι απόρροια της ευκολίας που παρουσιάζει ο προγραµµατισµός µε 

αυτή αλλά και στο γεγονός πως είναι µια γλώσσα η οποία βρίσκεται σχεδόν σε 

κάθε διακοµιστή. 

Αντίστοιχα µε την HTML όταν ένα έγγραφο περιέχει κώδικα PHP πρέπει 

αναγκαστικά να έχει επέκταση .php. Αν δεν έχει αυτή την επέκταση τότε ο browser 

δε µπορεί να διαβάσει σωστά το αρχείο εποµένως και δε θα µπορεί ο χρήστης να 

δει τα περιεχόµενα σωστά. 

 

 

 

2.3 JavaScript 

 

Η JavaScript ή πιο σύντοµα JS, είναι µια δυναµική γλώσσα υψηλού επιπέδου 

που χρησιµοποιείται για τη σύνταξη πρωτοτύπων που µπορούν να επηρεάσουν 

τη συµπεριφορά των περιεχοµένων µιας ιστοσελίδας. 

Η JavaScript αντιγράφει πολλά ονόµατα και συµβάσεις ονοµατοδοσίας από τη 

Java, αλλά γενικά οι δύο αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ 

διαφορετική σηµασιολογία. Είναι γλώσσα βασισµένη σε διαφορετικά 

προγραµµατιστικά παραδείγµατα (multi-paradigm), υποστηρίζοντας 

αντικειµενοστραφές, προστακτικό και συναρτησιακό στυλ προγραµµατισµού. ∆εν 

πρέπει να µπερδεύεται µε την Java καθώς οι δυο γλώσσες δεν έχουν καµία σχέση 

µεταξύ τους. 

Επίσης χρησιµοποιείται και σε εφαρµογές πέραν των ιστοσελίδων, όπως τα 

PDF έγγραφα, καθώς και κάποιες µικρο-εφαρµογές επιφάνειας εργασίας. 
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2.4 CSS 

 

Η CSS ή αλλιώς Cascading Style Sheets είναι µια γλώσσα που βοηθάει στην 

καλύτερη παρουσίαση και εµφάνιση µιας ιστοσελίδας, ή γενικότερα ένα έγγραφο 

γραµµένο σε γλώσσα σήµανσης όπως είναι για παράδειγµα η HTML. 

Ο κώδικας της, µπορεί να εισαχθεί µέσα σε ετικέτα HTML µε µια δήλωση 

«style». Συνήθως όµως υπάρχει ξεχωριστό αρχείο µε επέκταση .css το οποίο 

περιέχει όλες τις κλάσεις και απαραίτητο κώδικα για να µπορεί η ιστοσελίδα να 

µορφοποιηθεί όπως εµείς επιθυµούµε. 

Μαζί µε την HTML και την JavaScript αποτελεί τη βασική υποδοµή για την 

δηµιουργία των περισσότερων ιστοσελίδων καθώς και διεπαφές χρηστών σε 

πολλές εφαρµογές ιστού αλλά και εφαρµογές για κινητά. 

 

 

 

2.5 Java 

 

Είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού βασισµένη σε κλάσεις 

σχεδιασµένη να έχει όσο λιγότερες εξαρτήσεις υλοποίησης γίνεται. Σχεδιάστηκε 

ώστε να µπορεί ο προγραµµατιστής να ολοκληρώνει το πρόγραµµα του και αυτό 

να µπορεί να εκτελεστεί σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν την γλώσσα, 

από υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα µέχρι ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές 

ανεξάρτητα λειτουργικού συστήµατος. 

Είναι από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες για ανάπτυξη εφαρµογών ιστού τόσο για 

τον χρήστη όσο και για τον εξυπηρετητή.  

 

 

 

 

2.6 MySQL 

 

Είναι µια γλώσσα που διαχειρίζεται σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µε τη βοήθεια 

ερωτήσεων (queries). Ένα πρόγραµµα µπορεί να τρέξει από έναν εξυπηρετητή 
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και να προσφέρει πρόσβαση σε πολλούς χρήστες σε πολλαπλές βάσεις 

δεδοµένων. 

Είναι συµβατή µε πολλές πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων και µπορεί να 

συνδυαστεί και να συνεργαστεί µε πολλές γλώσσες προγραµµατισµού για πολλές 

εφαρµογές που απαιτούν αποθήκευση µαζικών δεδοµένων που να είναι 

προσβάσιµα από πολλαπλούς χρήστες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 

Η αναγνώριση οµιλίας είναι το επιστηµονικό υπό-πεδίο της υπολογιστικής 

γλωσσολογίας στο οποίο έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται µεθοδολογίες και 

τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της οµιλίας και της φωνής και τη 

µετατροπή τους σε κείµενο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι επίσης 

γνωστή ως "αυτόµατη αναγνώριση οµιλίας" (ASR), "αναγνώριση οµιλίας 

υπολογιστή", ή απλά "οµιλία σε κείµενο" (STT). 

Μερικά συστήµατα αναγνώρισης οµιλίας χρησιµοποιούν τη διαδικασία της 

"εκπαίδευσης" (training), όπου ένα ηχείο ή οµιλητής µεταφέρει κείµενο ή 

αποµονωµένο λεξιλόγιο στο σύστηµα διαβάζοντας το, και ύστερα αυτό το 

αποµνηµονεύει. Το σύστηµα αναλύει τη συγκεκριµένη φωνή και τη χρησιµοποιεί 

για να τελειοποιήσει την αναγνώριση της οµιλίας πάνω στη φωνή αυτή, µε καθαρό 

σκοπό την αύξηση ακρίβειας της µετατροπής. Τα συστήµατα που δεν 

χρησιµοποιούν την "εκπαίδευση" ονοµάζονται "ανεξάρτητα από το ηχείο/οµιλητή", 

ενώ τα συστήµατα που την χρησιµοποιούν ονοµάζονται "εξαρτηµένα από το 

ηχείο/οµιλητή". 

Υπάρχουν διάφορα είδη εφαρµογών αναγνώρισης οµιλίας. Κάποιες 

περιλαµβάνουν διεπαφή χρήστη και δέχονται ηχητικές εντολές, όπως για 

παράδειγµα φωνητικές κλήσεις, αυτόµατο έλεγχο συσκευών στο σπίτι, 

καταχώρηση δεδοµένων, προετοιµασία εγγράφων, απλή επεξεργασία οµιλίας σε 

κείµενο, εφαρµογές σε αεροσκάφη. 

Η αναγνώριση οµιλίας αναφέρεται κυρίως στην αναγνώριση του ηχείου/οµιλητή 

και όχι στο τι λένε. Μπορεί να βοηθήσει στην µετάφραση της οµιλίας σε 

συστήµατα που έχουν "εκπαιδευτεί" στη φωνή συγκεκριµένου ατόµου, καθώς και 

σε συστήµατα ασφαλείας για παράδειγµα µε τον έλεγχο της ταυτότητας του 

οµιλητή. 
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Η αναγνώριση οµιλίας, από άποψη τεχνολογίας, έχει µεγάλη ιστορία µε πολλές 

και διάφορες καινοτοµίες. Πρόσφατα έχει επωφεληθεί από τις προόδους της 

βαθιάς µάθησης (deep learning). Η πρόοδος αποδεικνύεται όχι µόνο από την 

απότοµη αύξηση των papers που δηµοσιεύονται στο χώρο, αλλά από την 

υιοθέτηση µιας ποικιλίας από µεθόδους βαθιάς µάθησης στο σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη συστηµάτων αναγνώρισης οµιλίας από τις βιοµηχανίες. Εταιρίες που 

ασχολούνται µε εφαρµογές στην αναγνώριση οµιλίας, βασισµένες στη βαθιά 

µάθηση, περιλαµβάνουν τις Google, Microsoft, IBM, Baidu, Apple, Amazon, 

Nuance, SoundHound, IflyTek, CDAC. 

 

 

 

3.2 Ιστορική Αναδροµή 

 

20ος Αιώνας 

 

Το 1952 τα εργαστήρια Bell κατασκεύασαν ένα σύστηµα για αναγνώριση µιας 

συλλαβής από ηχείο. Το σύστηµά τους δούλευε µε το να εντοπίζει τους 

φωνοσυντονισµούς στο φάσµα ισχύος της κάθε φράσης. Η τεχνολογία αυτή της 

δεκαετίας του 1950 περιοριζόταν σε συστήµατα µονού ηχείου µε λεξιλόγια 

περίπου δέκα λέξεων. 

Το 1960, ο Gunnar Fant ανέπτυξε και δηµοσίευσε το µοντέλο πηγής-φίλτρου 

της παραγωγής λόγου, το οποίο αποδείχθηκε πολύ χρήσιµο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Raj Reddy ήταν το πρώτο πρόσωπο που 

ανέλαβε τη συνεχή αναγνώριση οµιλίας ως µεταπτυχιακός φοιτητής στο 

Πανεπιστήµιο του Stanford. Τα προηγούµενα συστήµατα απαιτούσαν από τους 

χρήστες να κάνουν µια παύση µετά από κάθε λέξη. Το σύστηµα του Reddy 

σχεδιάστηκε για να εκδώσει φωνητικές εντολές για το παιχνίδι του σκακιού. 

Παράλληλα, Σοβιετικοί ερευνητές εφηύραν τον αλγόριθµο δυναµικής χρονικής 

στρέβλωσης (DTW) και το χρησιµοποίησαν για να δηµιουργήσουν έναν 

«recognizer» µε τη δυνατότητα να λειτουργεί σε λεξιλόγιο 200 λέξεων. Ο 

αλγόριθµος αυτός διαιρούσε το σήµα οµιλίας σε µικρά πλαίσια, και επεξεργαζόταν 
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κάθε πλαίσιο ως µια ενιαία µονάδα. Η µέθοδος αυτή µε τα µικρά πλαίσια, θα 

συνεχίσει και σε επόµενους αλγόριθµους. 

Το 1971, η DARPA χρηµατοδότησε µια έρευνα αναγνώρισης οµιλίας για πέντε 

χρόνια µέσω του προγράµµατός της «Speech Understanding Research» µε 

κυριότερο στόχο την επίτευξη χρήσης λεξιλογίου τουλάχιστον χιλίων λέξεων. Η 

BBN, η IBM, το CMU και το Stanford Research Institute συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα. Με αυτή την έρευνα η ενασχόληση µε θέµατα αναγνώρισης οµιλίας 

αναβίωσε καθώς είχε σε µεγάλο βαθµό εγκαταλειφθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Παρά το γεγονός ότι το σύστηµα Harpy του CMU κατάφερε τους αρχικούς 

στόχους του προγράµµατος, πολλά που υπόθηκαν δεν ήταν τίποτα παρά 

διαφήµιση, απογοητεύοντας τη DARPA. Η χρηµατοδότηση από τη DARPA 

σταµάτησε. Κατά την περίοδο αυτή βέβαια υπήρξε πρόοδος και καινοτοµίες, 

όπως η εφεύρεση αναζήτησης δέσµης από το σύστηµα Harpy. 

Κατά τα τέλη του 1960 ο Leonard Baum ανέπτυξε τα µαθηµατικά των αλυσίδων 

Markov στο Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων. Στο CMU, µαθητές του Raj Reddy, 

James και Janet Baker άρχισαν να χρησιµοποιούν το Hidden Markov 

Model(HMM) για την αναγνώριση οµιλίας. Η χρήση των µοντέλων HMM επέτρεψε 

στους ερευνητές να συνδυάζουν διαφορετικές πηγές γνώσης, όπως η ακουστική, 

η γλώσσα και το συντακτικό, σε ένα ενιαίο µοντέλο πιθανοτήτων. 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, υπό την καθοδήγηση του Fred Jelinek, η IBM 

δηµιούργησε µια γραφοµηχανή που ενεργοποιούταν µε τη φωνή και ονοµαζόταν 

Tangora, η οποία θα µπορούσε να χειριστεί ένα λεξιλόγιο 20.000 λέξεων. Η 

στατιστική προσέγγιση του Jelinek έδινε λιγότερη έµφαση στην µίµηση του 

τρόπου που ένας ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται και κατανοεί την οµιλία 

για να υποστηρίξει τη χρήση τεχνικών στατιστικών µοντέλων όπως τα HMM. Αυτό 

ήταν αµφιλεγόµενο µε τους γλωσσολόγους αφού τα HMM ήταν πολύ απλοϊκά για 

να θεωρηθούν σηµαντικά για πολλά κοινά χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων 

γλωσσών. Ωστόσο, αποδείχθηκαν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο µέσο για την 

µοντελοποίηση της οµιλίας και αντικατέστησαν το DTW και έγιναν ο κυρίαρχος 

αλγόριθµος αναγνώρισης οµιλίας στη δεκαετία του 1980. Η IBM είχε µερικούς 

ανταγωνιστές συµπεριλαµβανοµένων των Dragon Systems που ίδρυσαν οι 

James και Janet Baker το 1982. Το 1980 χαρακτηρίστηκε επίσης από την 

εισαγωγή του µοντέλου γλώσσας «n-gram». Ο Katz εισήγαγε το µοντέλο «back-
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off», το 1987, το οποίο επέτρεψε στα γλωσσικά µοντέλα να χρησιµοποιούν 

πολλαπλού µήκους «n-grams». Την ίδια στιγµή, και η CSELT χρησιµοποιούσε τα 

HMM για να αναγνωρίσει γλώσσες, όπως η ιταλική. 

Μεγάλο µέρος της προόδου στον τοµέα οφείλεται στις συνεχώς αυξανόµενες 

δυνατότητες των υπολογιστών. Στο τέλος του προγράµµατος DARPA το 1976, ο 

καλύτερος υπολογιστής στη διάθεση των ερευνητών ήταν ο PDP-10 µε 4 MB 

RAM. Χρησιµοποιώντας αυτούς τους υπολογιστές θα µπορούσε να πάρει έως και 

100 λεπτά για να αποκωδικοποιήσουν µόλις 30 δευτερόλεπτα οµιλίας. Λίγες 

δεκαετίες αργότερα, οι ερευνητές είχαν πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες φορές 

περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Καθώς η τεχνολογία προχωρούσε και οι 

υπολογιστές πήγαιναν πιο γρήγορα, οι ερευνητές άρχισαν να αντιµετωπίζουν 

δυσκολότερα προβλήµατα, όπως µεγαλύτερο λεξιλόγιο, την ανεξαρτησία των 

ηχείων, θορυβώδη περιβάλλοντα και οµιλούµενη συζήτηση. Σηµειώθηκε πρόοδος 

σχετικά µε την ανεξαρτησία των ηχείων για πρώτη φορά από την εκπαίδευση σε 

µια µεγαλύτερη ποικιλία ηχείων και αργότερα κάνοντας ρητή προσαρµογή του 

ηχείου κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης. 

Ένας άλλος από τους πρώην µαθητές του Raj Reddy, ο Xuedong Huang, 

ανέπτυξε το σύστηµα Sphinx-ΙΙ στο CMU. Το σύστηµα Sphinx-ΙΙ ήταν το πρώτο 

που έκανε συνεχή αναγνώριση οµιλίας ανεξάρτητη από το ηχείο, µε µεγάλο 

λεξιλόγιο, και είχε τις καλύτερες επιδόσεις στην αξιολόγηση της DARPA το 1992. 

Ο Huang ύστερα ίδρυσε την οµάδα αναγνώριση οµιλίας στη Microsoft το 1993. 

Την δεκαετία του 1990 είδαµε την πρώτη εισαγωγή των εµπορικά επιτυχηµένων 

τεχνολογιών αναγνώρισης οµιλίας. Σε αυτό το σηµείο, το λεξιλόγιο του τυπικού 

συστήµατος αναγνώρισης οµιλίας ήταν µεγαλύτερο από το µέσο ανθρώπινο 

λεξιλόγιο. Το 2000, η εταιρία Lernout και Hauspie απέκτησε τα Dragon Systems 

και ήταν ένας ηγέτης της βιοµηχανίας µέχρι που ένα σκάνδαλο έφερε τέλος στην 

εταιρεία το 2001. Η τεχνολογία οµιλίας αυτή, αγοράστηκε από τη ScanSoft που 

µετονοµάστηκε Nuance το 2005. Μια άδεια του λογισµικού της, απέκτησε η Apple 

για να παρέχει δυνατότητα αναγνώρισης οµιλίας στο σύστηµα της, Siri. 
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21ος Αιώνας 

 

Στη δεκαετία του 2000 η DARPA χορήγησε δύο προγράµµατα αναγνώρισης 

οµιλίας: το Effective Affordable Reusable Speech-to-Text (EARS) το 2002 και το 

Global Autonomous Language Exploitation (GALE). Τέσσερις οµάδες συµµετείχαν 

στο πρόγραµµα EARS: η IBM, µια οµάδα µε επικεφαλής την BBN την LIMSI και το 

Πανεπιστήµιο του Πίτσµπουργκ, το Πανεπιστηµίου του Cambridge, και µια οµάδα 

που αποτελούνταν από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Επιστήµης Υπολογιστών(ISCI), το 

SRI και το Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον. Το πρόγραµµα GALE επικεντρώθηκε 

στην αραβική και την κινεζική γλώσσα. 

Το 2007 η Google έκανε την πρώτη της προσπάθεια στην αναγνώριση οµιλίας, 

µετά την πρόσληψη κάποιων ερευνητών από την Nuance. Το πρώτο προϊόν ήταν 

το GOOG-411, µια υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου. Οι εγγραφές από το 

GOOG-411 παρήγαγαν πολύτιµα δεδοµένα που βοήθησε την Google να 

βελτιώσει τα συστήµατα αναγνώρισης της. Η αναζήτηση στο Google µέσω φωνής 

υποστηρίζεται πλέον σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας έχει κάνει χρήση ενός 

τύπου αναγνώρισης οµιλίας για την εύρεση λέξεων-κλειδιών, τουλάχιστον από το 

2006. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους αναλυτές να αναζητούν µέσα από 

µεγάλους όγκους καταγεγραµµένων συνοµιλιών και να αποµονώνουν τις 

αναφορές των λέξεων-κλειδιών. Οι εγγραφές µπορούν να αναπροσαρµόζονται και 

αναλυτές µπορούν να τρέξουν ερωτήµατα στη βάση δεδοµένων για να βρουν 

ενδιαφέρουσες συνοµιλίες. Μερικά ερευνητικά προγράµµατα της κυβέρνησης 

επικεντρώθηκαν σε εφαρµογές νοηµοσύνης της αναγνώρισης οµιλίας, π.χ. το 

πρόγραµµα Babel της IARPA και το πρόγραµµα EARS της DARPA. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η αναγνώριση οµιλίας εξακολουθούσε να 

κυριαρχείται από τα Hidden Markov Models σε συνδυασµό µε τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα «feedforward». Σήµερα, ωστόσο, πολλές πτυχές της 

αναγνώρισης οµιλίας έχουν καταληφθεί από µια µέθοδο βαθιάς µάθηση που 

ονοµάζεται Μακρινή Βραχυπρόθεσµη Μνήµη(Long short-term memory), ένα 

επαναλαµβανόµενο νευρωνικό δίκτυο(recurrent neural network) που 

δηµοσιεύθηκε από τους Sepp Hochreiter και Jürgen Schmidhuber το 1997. 
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Το 2015, η αναγνώριση οµιλίας της Google βίωσε ένα δραµατικό αποδοτικό 

άλµα του 49% µέσω των CTC-εκπαιδευόµενων LSTM, η οποία είναι πλέον 

διαθέσιµη µέσω του Google Voice για όλους τους χρήστες smartphone. 

Η χρήση των «feedforward» (µη επαναλαµβανόµενων) δικτύων για την 

ακουστική µοντελοποίηση εισήχθη κοντά στα τέλη του 2009 από τον Geoffrey 

Hinton και τους µαθητές του στο Πανεπιστήµιο του Τορόντο και από τον Li Deng 

και τους συνεργάτες του στο Microsoft Research, αρχικά στη συλλογική εργασία 

µεταξύ της Microsoft και του Πανεπιστηµίου του Τορόντο το οποίο στη συνέχεια 

επεκτάθηκε για να συµπεριλάβει την IBM και την Google. Ένα διευθυντής της 

έρευνας της Microsoft ονόµασε αυτή την καινοτοµία «την πιο δραµατική αλλαγή 

στην ακρίβεια από το 1979». Σε αντίθεση µε τις σταθερές σταδιακές βελτιώσεις 

των τελευταίων δεκαετιών, η εφαρµογή της βαθιάς µάθησης µείωσε το ποσοστό 

σφάλµατος στις λέξεις κατά 30%. Η καινοτοµία αυτή υιοθετήθηκε γρήγορα σε όλο 

το πεδίο. Οι ερευνητές είχαν επίσης αρχίσει να χρησιµοποιούν τεχνικές βαθιάς 

εκµάθησης για τη µοντελοποίηση της γλώσσας. 

Στη µακρά ιστορία της αναγνώρισης της οµιλίας, τόσο η ρηχή µορφή όσο και η 

βαθιά µορφή (π.χ. επαναλαµβανόµενα δίκτυα) των τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

είχαν διερευνηθεί για πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, του 

1990 και λίγα χρόνια στην δεκαετία του 2000. Αλλά αυτές οι µέθοδοι ποτέ δεν 

υπερίσχυσαν της τεχνολογίας των GMM και HMM η οποία βασίζεται σε 

παραγωγικά µοντέλα οµιλίας που εκπαιδεύονται ξεχωριστά. Μια σειρά από 

βασικές δυσκολίες είχαν αναλυθεί µεθοδολογικά στη δεκαετία του 1990, 

συµπεριλαµβανοµένης της µειωτικής κλίσης και της αδύναµης χρονικής δοµής 

συσχέτισης στα νευρωνικά µοντέλα πρόβλεψης. Όλες αυτές οι δυσκολίες ήταν 

επιπρόσθετες στην έλλειψη µεγάλων δεδοµένων εκπαίδευσης και µεγάλης 

υπολογιστικής ισχύς εκείνα τα χρόνια. Οι περισσότεροι ερευνητές αναγνώρισης 

οµιλίας που κατάλαβαν αυτά τα εµπόδια, στη συνέχεια αποµακρύνθηκαν από τα 

νευρωνικά δίκτυα για να ακολουθήσουν παραγωγικές προσεγγίσεις 

µοντελοποίησης µέχρι την πρόσφατη έκρηξη της βαθιάς µάθησης που αρχίζει 

γύρω στο 2009-2010, η οποία βοήθησε να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. 
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3.3 Κρυφά Μοντέλα Markov (HMM) 

 

Οι σύγχρονοι αλγόριθµοί αναγνώρισης οµιλίας δε θα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν χωρίς την ακουστική µοντελοποίηση καθώς και τη γλωσσική 

µοντελοποίηση.  Η γλωσσική µοντελοποίηση χρησιµοποιείται επίσης σε πολλές 

άλλες εφαρµογές επεξεργασίας φυσικών γλωσσών όπως π.χ. η ταξινόµηση 

εγγράφων. 

Τα σύγχρονα συστήµατα αναγνώρισης οµιλίας βασίζονται στα HMM. Αυτά είναι 

στατιστικά µοντέλα τα οποία µας δίνουν ως έξοδο µια ακολουθία από σύµβολα ή 

ποσότητες. Τα ΗΜΜ χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση οµιλίας επειδή ένα σήµα 

οµιλίας µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σταθερό σήµα µε τµήµατα ή ως ένα στατικό 

σήµα σύντοµου χρόνου. Σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα κλίµακας (π.χ., 10 

χιλιοστών του δευτερολέπτου), η οµιλία µπορεί να προσεγγιστεί ως µια στάσιµη 

διαδικασία. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα HMM είναι δηµοφιλή είναι επειδή µπορούν 

να εκπαιδευθούν αυτόµατα, είναι απλά και είναι υπολογιστικά εφικτό να 

χρησιµοποιηθούν. Στην αναγνώριση οµιλίας, το κρυφό µοντέλο Markov θα µας 

έδινε ως έξοδο µια ακολουθία φορέων πραγµατικών τιµών και N διαστάσεων (µε 

το N να είναι ένας µικρός ακέραιος, όπως 10), εξάγοντας κάθε έναν από αυτούς 

κάθε 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι φορείς θα αποτελούνται από «cepstral» 

συντελεστές, οι οποίοι προκύπτουν παίρνοντας τον µετασχηµατισµό Fourier ενός 

χρονικά σύντοµου παραθύρου της οµιλίας και αποσυνδέοντας το φάσµα 

χρησιµοποιώντας ένα µετασχηµατισµό συνηµίτονου, και στη συνέχεια, 

λαµβάνοντας τους πρώτους συντελεστές. Το κρυµµένο µοντέλο Markov θα τείνει 

να έχει σε κάθε κατάσταση µια στατιστική κατανοµή που είναι ένα µίγµα διαγώνιας 

γκαουσιανής συνδιακύµανσης, η οποία θα δώσει µια πιθανότητα για κάθε 

παρατηρούµενο φορέα. Κάθε λέξη, ή κάθε φώνηµα, θα έχει µια διαφορετική 

κατανοµή εξόδου. Ένα κρυφό µοντέλο Markov για µια ακολουθία λέξεων ή 

φωνηµάτων γίνεται µε τη συνένωση των επιµέρους εκπαιδευµένων µοντέλων 

Markov για τις ξεχωριστές λέξεις και τα φωνήµατα. 

Τα σύγχρονα συστήµατα αναγνώρισης οµιλίας χρησιµοποιούν διάφορους 

συνδυασµούς πρότυπων τεχνικών, για να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα της 

παραπάνω διαδικασίας. Ένα σύστηµα µεγάλου λεξιλογίου για την αναγνώριση 

των φωνηµάτων, θα χρειαζόταν βοήθεια από τα συµφραζόµενα, ώστε τα 
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φωνήµατα µε διαφορετικά συµφραζόµενα αριστερά και δεξιά να αντιλαµβάνονται 

διαφορετικά. Πολλά συστήµατα χρησιµοποιούν τεχνικές διακριτικής εκπαίδευσης 

που απαλλάσσονται από την στατιστική προσέγγιση για την εκτίµηση των 

παραµέτρων των HMM και αντιθέτως βελτιστοποιούν κάποια µέτρα ταξινόµησης 

που σχετίζονται µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης. 

Η αποκωδικοποίηση της οµιλίας θα χρησιµοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα τον 

αλγόριθµο Viterbi για να βρει την καλύτερη διαδροµή, και εδώ υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στο να δηµιουργήσουµε δυναµικά ένα συνδυασµό 

µε HMM, που περιλαµβάνει τις πληροφορίες και του ακουστικού και του 

γλωσσικού µοντέλου, και στο να τον συνδυάσουµε στατικά εκ των προτέρων.  

 

 

 

3.4 Εφαρµογές 

 

Σε συστήµατα αυτοκινήτων 

 

Σε πολλά αυτοκίνητα πλέον υπάρχει µια είσοδος χειροκίνητου ελέγχου, που 

µπορεί να είναι µια οθόνη αφής ή απλά κάποια κουµπιά, τα οποία ενεργοποιούν 

το σύστηµα αναγνώρισης οµιλίας, και επιτρέπουν την είσοδο οµιλίας από τον 

οδηγό. 

Η είσοδος αυτή µπορεί να είναι φωνητικές εντολές, που αποµνηµονεύονται, για 

τηλεφωνικές κλήσεις, αλλαγή ραδιοφωνικού σταθµού ή για αναπαραγωγή 

µουσικής από ένα συµβατό smartphone ή MP3 player. Οι δυνατότητες 

αναγνώρισης φωνής ποικίλουν ανάλογα τη µάρκα και το µοντέλο του αυτοκινήτου. 

Μερικά από τα πιο πρόσφατα µοντέλα αυτοκινήτων προσφέρουν την αναγνώριση 

οµιλίας φυσικής γλώσσας αντί για ένα σταθερό σύνολο εντολών, που επιτρέπει 

στον οδηγό να χρησιµοποιεί ολόκληρες προτάσεις και κοινές εκφράσεις, µε 

αποτέλεσµα να µην χρειάζεται αποµνηµόνευση διαφόρων εντολών 
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Άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

 

Οι τυφλοί µαθητές, ως προς την εκπαίδευση, ή αυτοί που έχουν αδύναµη 

όραση, ως µια βοήθεια, µπορούν να λένε µια λέξη και στη συνέχεια να την ακούνε 

από τον υπολογιστή, είτε µπορούν να ελέγξουν τον υπολογιστή µε τη χρήση της 

φωνής τους, χωρίς να χρειάζονται οθόνη ή πληκτρολόγιο. 

Από την άλλη, για τα άτοµα που είναι κωφά ή βαρήκοα, το λογισµικό 

αναγνώρισης οµιλίας χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει αυτόµατα υπότιτλους 

συνοµιλιών, όπως τις συζητήσεις σε αίθουσες συνεδρίων, διαλέξεων στην τάξη, 

στην εκκλησία κλπ. 

 

Άλλοι τοµείς 

 

Η αυτόµατη αναγνώριση οµιλίας είναι πλέον σηµαντικός παράγοντας στο πεδίο 

της τηλεφωνίας, των βιντεοπαιχνιδιών και της προσοµοίωσης, και διαδίδεται όλο 

και περισσότερο συνεχώς. 

Η βελτίωση της ταχύτητας φορητών των επεξεργαστών έκανε εφικτή την 

ύπαρξη των Symbian και Windows Mobile smartphones που ενεργοποιούνται µε 

την οµιλία. Η οµιλία χρησιµοποιείται κυρίως ως µέρος µιας διεπαφής χρήστη για 

τη δηµιουργία προκαθορισµένων ή προσαρµοσµένων εντολών. Κορυφαίοι 

προµηθευτές λογισµικού σε αυτόν τον τοµέα είναι: η Google, η Microsoft(Microsoft 

Voice Command), η Digital Syphon (Sonic Extractor), η LumenVox, η Nuance 

Communications (Nuance Voice Control). 

Από την πλευρά των υπολογιστών, στα βιντεοπαιχνίδια και στην προσοµοίωση, 

χρησιµοποιούνται επίσης προκαθορισµένες εντολές και φράσεις που ενισχύουν 

την εµπειρία του χρήστη. 

 

 

Περαιτέρω/Λοιπές εφαρµογές  

 

• Ιατρικός Τοµέας 

• Στρατιωτικά ζητήµατα (αεροσκάφη υψηλής απόδοσης, ελικόπτερα, 

ελεγκτές εκπαιδευτικών αεροσκαφών) 
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• Αεροδιαστηµικά (π.χ. εξερεύνηση του διαστήµατος, διαστηµόπλοια) 

• Αυτόµατη µετάφραση και υποτιτλισµός 

• ∆ικαστηριακές αναφορές 

• Οικιακός αυτοµατισµός 

• ∆ιαδραστική φωνητική απόκριση 

• Εκµάθηση γλωσσών µέσω υπολογιστή (έλεγχος της προφοράς) 

• Ροµποτική 

• Βιντεοπαιχνίδια 

 

 

 

3.5 Επίδοση και ακρίβεια 

 

Η επίδοση των συστηµάτων αναγνώρισης οµιλίας αξιολογείται συνήθως βάσει 

της ταχύτητας και της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι συνήθως αξιολογείται µε το 

ποσοστό σφάλµατος λέξης, ενώ η ταχύτητα µετριέται µε τον πραγµατικό 

παράγοντα χρόνο. 

Ωστόσο, η αναγνώριση οµιλίας (από µια µηχανή) είναι ένα πολύ σύνθετο 

πρόβληµα. Υπάρχει ποικιλία προφορών, άρθρωσης, τραχύτητας, όγκου και 

ταχύτητας. Η ακρίβεια της αναγνώρισης οµιλίας ποικίλλει µε βάση τα παρακάτω: 

• µέγεθος λεξιλογίου 

• εξάρτηση  και ανεξαρτησία ηχείου 

• αποµονωµένη, ασυνεχής ή συνεχής οµιλία 

• περιορισµούς εργασιών και γλώσσας 

• διαβασµένη και αυθόρµητη οµιλία 

• αντίξοες συνθήκες 

 

 

 

3.6 Λογισµικό 

Από την άποψη των ελεύθερα διαθέσιµων πόρων για αναγνώρισης οµιλίας, το 

εργαλείο Sphinx του CMU είναι καλό για να ξεκινήσει κάποιος τόσο να µάθει για 
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την αναγνώριση οµιλίας όσο και να αρχίσει να πειραµατίζεται. Λειτουργεί µε HMM 

και είναι γραµµένο σε Java.  

Άλλα αξιοσηµείωτα εργαλεία αναγνώρισης οµιλίας είναι τα εξής: 

• Hidden Markov Model Toolkit (HTK). Λειτουργεί µε HMM και είναι γραµµένο 

σε C. 

• Kaldi. Λειτουργεί µε Βαθιά Νευρωνικά ∆ίκτυα και είναι γραµµένο σε C++. 

• Julius. Λειτουργεί µε HMM trigrams και είναι γραµµένο σε C. 

 

Όλα τα παραπάνω εργαλεία είναι συµβατά µε τα πιο διαδεδοµένα Λειτουργικά 

Συστήµατα. 

 

 

 

3.7 Το εργαλείο CMU Sphinx 

 

Το Sphinx, ή αλλιώς CMU Sphinx, αποτελεί µία οµάδα συστηµάτων αυτόµατης 

αναγνώρισης που αναπτύχθηκαν από το CMU, και περιλαµβάνει τα προγράµµατα 

αναγνώρισης οµιλίας και τον «εκπαιδευτή» του ακουστικού µοντέλου 

(SphinxTrain) που είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργεία του συστήµατος. 

Όπως προαναφέραµε, το Sphinx λειτουργεί µε ΗΜΜ, και είναι σύστηµα συνεχής 

αναγνώρισης, ανεξάρτητο από το ηχείο, που χρησιµοποιεί µεγάλο λεξιλόγιο. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε servers και γενικές εφαρµογές υπολογιστών που 

λειτουργούν µε Windows, Linux και MacOS. 

Η πρώτη έκδοση του προγράµµατος (Sphinx2), ήταν «open source» µε άδεια 

BSD και είχε αρχικά αναπτυχθεί από τον Xuedong Huang στο CMU το 2000. 

Έδινε περισσότερη βάση σε εφαρµογές που χειριζόντουσαν οµιλούµενη γλώσσα 

πραγµατικού χρόνου και την χρησιµοποιούσαν σε συστήµατα διαλόγων και 

εκµάθησης γλώσσας. Λειτουργούσε µε µια ηµι-συνεχή εκδοχή για τα ακουστικά 

µοντέλα, µε χρήση γκαουσιανών συναρτήσεων. 

Η επόµενη έκδοση (Sphinx3), το 2001, ήταν αυτή που εισήγαγε στο πρόγραµµα 

τα HMMs, και εποµένως την συνεχή αναγνώριση. Χρησιµοποιούταν κυρίως για 

αναγνώριση µη πραγµατικού χρόνου και υψηλής ακρίβειας. 
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Πλέον από αυτές τις δύο εκδόσεις, µόνον η Sphinx3 συνεχίζει να αναπτύσσεται 

καθώς βοηθάει σε πολλές σύγχρονες τεχνικές, ενώ δεν υπάρχει ενεργή 

υποστήριξη για το Sphinx2. 

Πέραν από αυτές τις εκδόσεις, το 2004, το Sphinx ξαναγράφτηκε από την αρχή, 

πλέον στην γλώσσα Java (Sphinx4) και είχε στόχο την µεγαλύτερη ευελιξία για 

έρευνες στην αναγνώριση οµιλίας. Ανθρώπινο δυναµικό από την εταιρία Sun 

Microsystems, το MIT και το CMU προσέφεραν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη 

του προγράµµατος. 

Το Sphinx4 κάνει την αναγνώριση, χρησιµοποιώντας βιβλιοθήκες γραµµένες σε 

Java, οι οποίες περιέχουν τα δεδοµένα, το λεξιλόγιο, και τον πυρήνα για τα 

ποθητά αποτελέσµατα. Πρακτικά το πρόγραµµα λαµβάνει µία είσοδο, ένα wav 

αρχείο και σου δίνει ως έξοδο το κείµενο που ακούει από το αρχείο. Η εφαρµογή 

συνεχώς αναπτύσσεται, µε την τελευταία της έκδοση, Sphinx4-5prealpha, να 

εκδίδεται το 2015 και από τότε να έχει περάσει από πολλές βελτιώσεις. Μαζί µε το 

Sphinx4 έχουµε πλέον και πολλά ακουστικά και γλωσσικά µοντέλα, τα οποία 

περιλαµβάνουν και άλλες γλώσσες πέραν της αγγλικής όπως για παράδειγµα  

Γερµανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ισπανικά και Ιταλικά. 

 

3.7.1 ∆ιαδικασία Αναγνώρισης 

 

Ο κοινός τρόπος για να αναγνωρίσουµε την οµιλία είναι ο ακόλουθος: 

παίρνουµε µια κυµατοµορφή, τη χωρίζουµε σε λέξεις-εκφράσεις κάθε φορά που 

υπάρχει σιωπή και στη συνέχεια προσπαθούµε να αναγνωρίσουµε τι λέγεται σε 

κάθε έκφραση. Για να γίνει αυτό, θέλουµε να πάρουµε όλους τους δυνατούς 

συνδυασµούς λέξεων και να προσπαθήσουµε να τους ταιριάξουµε µε τον ήχο. 

Επιλέγουµε τον καλύτερο συνδυασµό αντιστοίχισης. 

 

Υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές έννοιες σε αυτή τη διαδικασία αντιστοίχισης.  

 

Πρώτα απ' όλα είναι η έννοια των χαρακτηριστικών. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός 

των παραµέτρων είναι µεγάλος, προσπαθούµε να τον βελτιστοποιήσουµε. 

Αριθµός ο οποίος υπολογίζεται από την οµιλία συνήθως διαιρώντας την οµιλία σε 

πλαίσια. Στη συνέχεια, για κάθε πλαίσιο, τυπικά µήκους 10 χιλιοστών του 
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δευτερολέπτου, εξάγουµε 39 αριθµούς που αντιπροσωπεύουν την οµιλία. Αυτό 

ονοµάζεται διάνυσµα χαρακτηριστικών. Ο τρόπος δηµιουργίας του αριθµού των 

παραµέτρων είναι ένα θέµα ενεργητικής έρευνας, αλλά σε µια απλή περίπτωση 

είναι ένα παράγωγο από το φάσµα. 

 

∆εύτερον, είναι η έννοια του µοντέλου. Ένα µοντέλο περιγράφει κάποιο 

µαθηµατικό αντικείµενο που συγκεντρώνει κοινά χαρακτηριστικά της οµιλούµενης 

λέξης. Στην πράξη, για ένα ηχητικό µοντέλο «senone» είναι το γκαουσιανό µείγµα 

των τριών του καταστάσεων - για να φανεί απλό, είναι το πιο πιθανό διάνυσµα 

χαρακτηριστικών. Από την έννοια του µοντέλου προκύπτουν τα ακόλουθα 

ζητήµατα: 

 

• πόσο καλά περιγράφει το µοντέλο την πραγµατικότητα, 

• µπορεί το µοντέλο να γίνει καλύτερο από τα προβλήµατα του εσωτερικού 

µοντέλου του 

• πόσο προσαρµοστικό είναι το µοντέλο σε περίπτωση αλλαγής συνθηκών 

 

Το µοντέλο οµιλίας ονοµάζεται HMM. Είναι ένα γενικό µοντέλο που περιγράφει 

ένα κανάλι επικοινωνίας µαύρου κουτιού. Σε αυτό το µοντέλο η διαδικασία 

περιγράφεται ως µια ακολουθία καταστάσεων που αλλάζουν η µία µε την άλλη µε 

µια ορισµένη πιθανότητα. Αυτό το µοντέλο έχει σκοπό να περιγράψει 

οποιαδήποτε διαδοχική διαδικασία όπως η οµιλία. Τα HMM έχουν αποδειχθεί ότι 

είναι πραγµατικά πρακτικά για την αποκωδικοποίηση οµιλίας. 

 

Τρίτον, είναι η ίδια η διαδικασία αντιστοίχισης. ∆εδοµένου ότι θα χρειαστεί 

περισσότερος χρόνος από όσο υπάρχει το σύµπαν για να συγκριθούν όλα τα 

διανύσµατα χαρακτηριστικών µε όλα τα µοντέλα, η αναζήτηση βελτιστοποιείται 

συχνά εφαρµόζοντας πολλά κόλπα. Σε οποιοδήποτε σηµείο διατηρούµε τις 

καλύτερες παραλλαγές που ταιριάζουν και τις επεκτείνουµε όσο περνάει ο καιρός, 

παράγοντας τις καλύτερες παραλλαγές αντιστοίχισης για το επόµενο καρέ. 
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3.7.2 Μοντέλα 

 

Σύµφωνα µε τη δοµή οµιλίας, τρία µοντέλα χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση 

οµιλίας για να κάνουν το ταίριασµα: 

Ένα ακουστικό µοντέλο περιέχει ακουστικές ιδιότητες για κάθε «senone». 

Υπάρχουν µοντέλα ανεξάρτητα από το περιβάλλον που έχουν κάποιες ιδιότητες 

(τα πιο πιθανά διανύσµατα χαρακτηριστικών για κάθε φωνή) και µοντέλα 

εξαρτώµενα από το περιβάλλον (χτισµένα από «senones» µε πλαίσιο). 

Ένα φωνητικό λεξικό περιέχει µια χαρτογράφηση από λέξεις σε φωνήµατα. 

Αυτή η χαρτογράφηση δεν είναι πολύ αποτελεσµατική. Για παράδειγµα, 

σηµειώνονται µόνο δύο έως τρεις παραλλαγές προφοράς. Ωστόσο, είναι αρκετά 

πρακτικό τις περισσότερες φορές. Το λεξικό δεν είναι η µοναδική µέθοδος για τη 

χαρτογράφηση λέξεων σε φωνήµατα. Θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί 

κάποια σύνθετη λειτουργία που µαθεύτηκε µε έναν αλγόριθµο µηχανικής 

µάθησης. 

Ένα µοντέλο γλώσσας που χρησιµοποιείται για να περιορίσει την αναζήτηση 

λέξεων. Καθορίζει ποια λέξη θα µπορούσε να ακολουθήσει ήδη αναγνωρισµένες 

λέξεις (η αντιστοίχιση είναι µια διαδοχική διαδικασία) και βοηθά να περιοριστεί 

σηµαντικά η διαδικασία αντιστοίχισης µε απογύµνωση λέξεων που δεν είναι 

πιθανές. Τα πιο συνηθισµένα γλωσσικά µοντέλα είναι τα µοντέλα γλώσσας «n-

gram» - αυτά περιέχουν στατιστικά στοιχεία ακολουθιών λέξεων - και τα µοντέλα 

πεπερασµένων κρατικών γλωσσών - αυτά ορίζουν ακολουθίες οµιλίας µε 

αυτοµατοποίηση πεπερασµένης κατάστασης, µερικές φορές µε βάρη. Για να 

επιτευχθεί ένα καλό ποσοστό ακρίβειας, το γλωσσικό µοντέλο πρέπει να είναι 

πολύ επιτυχές στον περιορισµό του χώρου αναζήτησης. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να είναι πολύ καλό στην πρόβλεψη της επόµενης λέξης. Ένα γλωσσικό 

µοντέλο συνήθως περιορίζει το λεξιλόγιο που λαµβάνεται υπόψη στις λέξεις που 

περιέχει. Αυτό είναι ένα ζήτηµα για την αναγνώριση ονόµατος. Για να 

αντιµετωπιστεί αυτό, ένα γλωσσικό µοντέλο µπορεί να περιέχει µικρότερα 

κοµµάτια όπως µέρη λέξεων ή ακόµα και φωνήµατα. Λάβετε υπόψη ότι ο 

περιορισµός του χώρου αναζήτησης στην περίπτωση αυτή είναι συνήθως 

χειρότερος και οι αντίστοιχες ακρίβειες αναγνώρισης είναι χαµηλότερες από ότι µε 

ένα µοντέλο γλώσσας που βασίζεται σε λέξεις. 
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Αυτές οι τρεις οντότητες συνδυάζονται µαζί σε µια µηχανή για να αναγνωρίσουν 

την οµιλία. 

 

PocketSphinx 

 

Παράλληλα µε το Sphinx4, δηµιουργήθηκε και αναπτύσσεται το PocketSphinx, 

µε ηµεροµηνία έναρξης το 2006, και τελευταία έκδοση την PocketSphinx-

5prealpha το 2016. Το εργαλείο αυτό, σε αντίθεση µε το Sphinx4, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και σε iOS, και Android smartphones. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Το κυριότερο κοµµάτι του έργου µας, ήταν η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής 

ιστοσελίδας web, που φιλοξενεί ολόκληρη την εφαρµογή του «video streaming» 

αλλά και της αναγνώρισης της φωνής. 

Παρακάτω θα επεξηγηθούν αναλυτικά το περιβάλλον χρήσης της ιστοσελίδας, 

οι λειτουργίες της καθώς και η συνεργασία τους µε τα υπόλοιπα προγράµµατα 

που χρησιµοποιούµε. 

 

Εδώ έχουµε την αρχική σελίδα της εφαρµογής µας.  

 

Εικόνα 4.1: Αρχική Σελίδα 

 

Η σελίδα αυτή εµφανίζει όλα τα βίντεο που υπάρχουν ανεβασµένα στην 

εφαρµογή µας µε αλφαβητική σειρά, µαζί µε το «thumbnail» του καθενός καθώς 

και τον χρήστη που το µεταφόρτωσε. 

 

Επίσης η αρχική αυτή σελίδα δίνει στο χρήστη πολλές δυνατότητες  αντίστοιχες 

µε το κάθε διαθέσιµο κουµπί που υπάρχει. 
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Το πρώτο κουµπί του επιτρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασµό 

(«Login»). 

 

Εικόνα 4.2: Κουµπί «Login» 

 

Εµφανίζει µια καινούργια οθόνη η οποία ζητάει τα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη 

για να του επιτρέψει τη σύνδεση στο λογαριασµό του. 

 

Εικόνα 4.3: Σελίδα σύνδεσης 

 

 Από εδώ ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει πίσω στην αρχική σελίδα είτε να 

µεταφερθεί στην σελίδα «Register» για να δηµιουργήσει νέο λογαριασµό. 

 

 

Το δεύτερο κουµπί επιτρέπει στο χρήστη να δηµιουργήσει νέο λογαριασµό στην 

ιστοσελίδα, για να µπορεί να µεταφορτώνει και ο ίδιος βίντεο. 

 

Εικόνα 4.4: Κουµπί «Sign Up» 

 

Εµφανίζει µια οθόνη που ζητάει τα νέα στοιχεία για τη δηµιουργία του 

λογαριασµού του χρήστη. 
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Εικόνα 4.5: Σελίδα δηµιουργίας νέου λογαριασµού 

 

Το τρίτο κουµπί που υπάρχει επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα «About» που 

περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την ιστοσελίδα µας. 

 

Εικόνα 4.6: Κουµπί «About» 

 

Από εδώ ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει πίσω στην αρχική σελίδα. 

 

Εικόνα 4.7: Σελίδα «About» 
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Το επόµενο κουµπί µας δίνει πρόσβαση στη σελίδα που περιέχει όλες τις λέξεις 

για κάθε βίντεο ξεχωριστά, που έχουν αναγνωρισθεί από το πρόγραµµα 

αναγνώρισης οµιλίας καθώς και όσες ετικέτες υπάρχουν διαθέσιµες για το βίντεο 

αυτό. 

 

Εικόνα 4.8: Κουµπί «Words & Tags in Database» 

 

 

 

Εικόνα 4.9: Σελίδα µε τις λέξεις και τις ετικέτες των βίντεο 
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Η τελευταία δυνατότητα που προσφέρει στον χρήστη η αρχική σελίδα µας, είναι 

η αναζήτηση ανάµεσα στα βίντεο που υπάρχουν διαθέσιµα από τους χρήστες. 

 

 

Εικόνα 4.10: Πεδίο αναζήτησης βίντεο 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε αναλυτικά τον τρόπο που κάνουµε τις αναζητήσεις 

των βίντεο στην ιστοσελίδα βάσει τριών διαφορετικών τρόπων. Μπορούµε 

εποµένως να αναζητήσουµε ένα βίντεο µε τη βοήθεια των λέξεων που υπάρχουν 

µέσα στο βίντεο, τις οποίες έχει αναγνωρίσει το πρόγραµµά µας, του τίτλου του, 

και τέλος µε τη βοήθεια των ετικετών που ο κάθε χρήστης έχει προσθέσει σε αυτό. 

Με αυτόν τον τρόπο έχουµε µια γενική αναζήτηση σε όλο το εύρος των βίντεο 

που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Για να γίνει σωστή αναζήτηση των βίντεο, πρέπει 

να εισάγουµε ως όρο αναζήτησης, λέξη µε τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες. 

 

 

Εικόνα 4.11: Αποτελέσµατα αναζήτησης 
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Όπως βλέπουµε στο παράδειγµά µας αναζητώντας τη λέξη «bunny» έχουµε 

τριών ειδών αποτελέσµατα όπως προαναφέραµε. Το πρώτο αφορά την ύπαρξη 

της λέξης ως µια από τις αναγνωρισµένες από το πρόγραµµά µας. Το δεύτερο 

αφορά τον τίτλο του βίντεο, και το τρίτο αφορά τις ετικέτες των βίντεο. 

Υπάρχουν λοιπόν οι αποτυχηµένες αναζητήσεις που εµφανίζονται µε κόκκινο 

και οι επιτυχηµένες που εµφανίζονται µε πράσινο πλαίσιο. 

Από τη σελίδα αυτή που βρισκόµαστε, µπορούµε να µεταφερθούµε πίσω στην 

αρχική σελίδα, είτε στην σελίδα «About», είτε να ξανακάνουµε αναζήτηση στην 

εφαρµογή για κάποιο βίντεο. 

 

Αφού ο χρήστης συνδεθεί επιτυχηµένα στην ιστοσελίδα µε τον προσωπικό του  

λογαριασµό οδηγείται στην προσωπική του σελίδα που περιλαµβάνει όλα του τα 

βίντεο καθώς και επιπλέον δυνατότητες. 

 

Εικόνα 4.12: Κεντρική σελίδα του χρήστη 
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Αυτή είναι η κύρια σελίδα του προφίλ του συνδεδεµένου χρήστη η οποία 

προσφέρει όλες τις δυνατότητες από τις οποίες η κυριότερη είναι η φόρµα που 

πραγµατοποιεί την µεταφόρτωση των βίντεο. 

 

 

Εικόνα 4.13: Πεδίο µεταφόρτωσης βίντεο 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να πατήσει στο κουµπί «Browse…» για να επιλέξει κάποιο 

τοπικό αρχείο βίντεο που υπάρχει στα προσωπικά του δεδοµένα και ύστερα 

πατώντας το κουµπί «Upload Video» ξεκινάει το «ανέβασµα» του αρχείου στην 

εφαρµογή µας. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήµατα µε το αρχείο θα εµφανιστεί 

αντίστοιχο µήνυµα αποτυχίας. 

 

 

Εδώ βλέπουµε κάποια επιπλέον κουµπιά στην σελίδα του χρήστη. Πατώντας το 

κουµπί «Logout» γίνεται αυτόµατα αποσύνδεση από το λογαριασµό µας. 

 

 

Εικόνα 4.14: Επιπλέον κουµπιά της σελίδας του χρήστη 
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Και πατώντας το κουµπί του ονόµατος µας µεταβιβαζόµαστε στην παρακάτω 

σελίδα. 

 

Εικόνα 4.15: Σελίδα επεξεργασίας λογαριασµού χρήστη 

 

 

 

Από αυτή τη σελίδα µπορεί ο χρήστης είτε να αλλάξει τα στοιχεία του, το όνοµα 

χρήστη του (username) και τον κωδικό του (password) είτε να διαγράψει µόνιµα 

τον λογαριασµό του, ενέργεια η οποία απαιτεί την σωστή εισαγωγή των 

προαναφερθέντων στοιχείων. 

 

Από την κεντρική σελίδα σύνδεσης του, ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα 

µε το παρακάτω κουµπί να µεταφερθεί στην σελίδα που περιέχει µια λίστα µε 

όλους τους χρήστες της εφαρµογής καθώς και λίστα των βίντεο που έχει ανεβάσει 

ο καθένας. 

 

Εικόνα 4.16: Κουµπί «List of Users and their Videos» 
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Εικόνα 4.17: Σελίδα µε τη λίστα των χρηστών και των βίντεο τους 

 

 

 

 

 

Ύστερα στην ίδια κεντρική σελίδα του λογαριασµού του χρήστη βλέπουµε το 

τµήµα του βίντεο που ο χρήστης έχει ανεβάσει. 
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Εικόνα 4.18: Πεδίο ενός ανεβασµένου βίντεο στη σελίδα του χρήστη 

 

 

Εµφανίζουµε τα βίντεο του χρήστη ως λίστα. Η εικόνα αποτελεί το «thumbnail» 

του βίντεο και το πράσινο κουµπί περιέχει τον τίτλο του. Μαζί µε αυτά, 

εµφανίζουµε και τέσσερα κουµπιά που το καθένα εκτελεί και µια διαφορετική 

λειτουργία. 

 

 

 

Το πρώτο αφορά την µετονοµασία του βίντεο. Εισάγουµε σε ένα κουτάκι 

κειµένου το νέο όνοµα που θέλουµε να έχει το βίντεο µας. Αν του δώσουµε κενό, 

τότε δεν συµβαίνει τίποτα. Σε κάθε άλλη περίπτωση κάνει τους απαραίτητους 

ελέγχους για το κείµενο που δώσαµε ώστε να µην υπάρχει κάποιο λάθος κατά την 

µεταφόρτωση, και αν υπάρχει τότε εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος. 

 

 

Εικόνα 4.19: Πεδίο µετονοµασίας βίντεο 
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Το δεύτερο κουµπί αφορά την προσθήκη ετικετών («tags»), µιας κάθε φορά, 

στο βίντεο. Εισάγουµε σε κενό κουτί κειµένου την ονοµασία της ετικέτας που 

θέλουµε, και ύστερα πατώντας το κουµπί αποθηκεύουµε την ετικέτα στο βίντεο. 

 

 

Εικόνα 4.20: Πεδίο προσθήκης ετικέτας στο βίντεο 

 

 

 

Αφού προσθέσουµε ετικέτες στα βίντεο, µε την επόµενη λειτουργία µπορούµε 

να τις διαγράψουµε όλες µαζί, και ύστερα να προσθέσουµε καινούργιες.  

 

 

Εικόνα 4.21: Κουµπί εκκαθάρισης όλων των ετικετών του βίντεο 

 

 

 

Το τελευταίο κουµπί είναι αυτό µε το οποίο µπορεί ο εκάστοτε χρήστης να 

διαγράψει ένα βίντεο που έχει ανεβάσει, καθώς και όλα τα αρχεία αλλά και όλες οι 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το βίντεο αυτό. Κάποιες πληροφορίες από αυτές 

µπορεί να είναι οι λέξεις που αναγνωρίστηκαν από τον «recognizer» µας µαζί µε 

τους χρόνους τους, όπως επίσης και οι ετικέτες που έχει προσθέσει ο κάθε 

χρήστης στο βίντεο του. 

 

Εικόνα 4.22: Κουµπί διαγραφής βίντεο 

 

 

Τέλος από την κεντρική σελίδα του, ο χρήστης µπορεί να µεταφερθεί στην 

αρχική σελίδα της εφαρµογής καθώς και στη σελίδα που περιέχει τις πληροφορίες 

για αυτήν, µε τα αντίστοιχα κουµπιά. 

        

Εικόνα 4.23: Κουµπί αρχικής σελίδας 
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Εικόνα 4.24 Κουµπί σελίδας πληροφοριών 

 

Η τελευταία και κυριότερη λειτουργία της ιστοσελίδας είναι το κοµµάτι της 

αναπαραγωγής των βίντεο. 

Ο χρήστης λοιπόν πατώντας το πράσινο κουµπί του τίτλου του βίντεο, ή 

πατώντας πάνω στην εικόνα του, µεταφέρεται απευθείας στη σελίδα 

αναπαραγωγής του. 

Η σελίδα αυτή αποτελείται από δυο µέρη. Το πρώτο είναι το πλαίσιο της 

αναπαραγωγής. Όπως βλέπουµε και στην εικόνα, εδώ εµφανίζεται ο τίτλος του 

βίντεο, ο χρήστης που το «ανέβασε» καθώς και ένα κουµπί µε το οποίο 

µεταφερόµαστε στην προηγούµενη σελίδα που επισκεφθήκαµε. 

  

 

Εικόνα 4.25: Αναπαραγωγή βίντεο 

 

Το δεύτερο πλαίσιο της σελίδας αποτελεί το µέρος που ο κάθε συνδεδεµένος 

χρήστης µπορεί να σχολιάσει στο συγκεκριµένο βίντεο. Τα σχόλια εµφανίζονται µε 

χρονική σειρά. 
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Εικόνα 4.26: Πλαίσιο σχολίων του βίντεο 

 

Οι µη συνδεδεµένοι χρήστες δε έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν παρά 

µόνο να διαβάσουν ότι έχει ήδη γραφτεί. 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δει κάποιο βίντεο που ήταν αποτέλεσµα 

αναζήτησης βάσει µιας λέξης που ακούγεται σε αυτό, τότε η παραπάνω σελίδα 

εµφανίζει και ένα επιπλέον κουµπί µε τίτλο «Go to the time of searched word». 

Το κουµπί αυτό µας επιτρέπει να πηδήσουµε στη δευτερόλεπτο που ακούγεται 

η λέξη βάσει της οποίας πραγµατοποιήσαµε την αναζήτηση. 

 

 

Εικόνα 4.27: Επιπλέον κουµπί «Go to the time of searched word». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της εφαρµογής µας καταλήξαµε σε κάποια 

συµπεράσµατα όσον αφορά την αναγνώριση οµιλίας. 

Κατανοήσαµε πως αναλύοντας κάποιο βίντεο ή ήχο, και αναγνωρίζοντας την 

οµιλία σε αυτά, κάποιες λειτουργίες σε διαδικτυακές εφαρµογές πολυµέσων, 

µπορούν να λειτουργήσουν πλέον καλύτερα, αλλά και να προσφέρουν στους 

χρήστες αλλά και στους δηµιουργούς πιο ιδανικά αποτελέσµατα. 

Για παράδειγµα στην εφαρµογή µας, η αναγνώριση οµιλίας βοηθάει τον χρήστη 

να αναζητήσει βίντεο µε περισσότερους και πιο συνθέτους τρόπους. 

 

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε ήταν η αναγνώριση της οµιλίας 

στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριµένα δεν κατορθώθηκε κατάλληλη συνεργασία 

του προγράµµατος µε τις βιβλιοθήκες και έτσι δεν καταφέραµε αυτόν τον 

δευτερεύοντα στόχο. Σηµειώνουµε πως η κυκλοφορία των βιβλιοθηκών αυτών 

είναι πρόσφατη και είναι επόµενο να υπάρχουν αντίστοιχα προβλήµατα. 

Μελλοντικά, µε τη βελτίωση αυτών θα µπορούσε να επιδιωχθεί ξανά η υλοποίηση 

αυτού του στόχου. 

Τέλος, δεν ήταν δυνατή η βέλτιστη χρήση και υλοποίηση κώδικα σε κάποια 

τµήµατα  της εργασίας µας. Παρόλα αυτά η εφαρµογή µας ολοκληρώθηκε και 

λειτουργεί επιτυχώς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Εδώ θα εξηγήσουµε αναλυτικά τα σηµαντικότερα τµήµατα του κώδικα µε τον 

οποίο υλοποιείται και λειτουργεί η εφαρµογή µας. 

Αρχικά θα εξηγήσουµε το εργαλείο FFmpeg καθώς και τους λόγους και τον 

τρόπο που το χρησιµοποιούµε για να έχουµε τους ιδανικούς τύπους αρχείων που 

χρειαζόµαστε.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τον κώδικα του «voice recognizer» που είναι 

γραµµένος ολοκληρωτικά σε Java, πρόγραµµα το οποίο εκτελείται µέσω της PHP, 

η οποία µαζί και µε τη βοήθεια άλλων γλωσσών ανάπτυξης ιστοσελίδων µας 

προσέφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Τέλος θα αναφερθούµε στις πληροφορίες της βάσης δεδοµένων καθώς και 

στους πίνακες που αυτή περιέχει. 

 

 

Το εργαλείο FFmpeg 

 

Το FFmpeg, είναι ένα εργαλείο γραµµής εντολών το οποίο είναι συµβατό µε 

µεγάλο εύρος λειτουργικών συστηµάτων, και µπορεί να κωδικοποιεί, 

αποκωδικοποιεί, µεταφράζει, µετατρέπει, πολυπλέκει, αποπολυπλέκει, φιλτράρει, 

αναπαράγει από τις πιο παλαιές µορφές αρχείων πολυµέσων, µέχρι και τις πιο 

σύγχρονες µορφές. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Fabrice Bellard και 

κυκλοφόρησε το 2000. 

Το χρησιµοποιούµε κυρίως για την µετατροπή των αρχείων βίντεο που 

µεταφορτώνονται στη διαδικτυακή εφαρµογή µας, σε ιδανικούς τύπους αρχείων, 

mp4 και wav, τα οποία χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή για άλλους σκοπούς.  

Συγκεκριµένα, τα mp4 βίντεο είναι αυτά που αναπαράγονται στην ιστοσελίδα, 

και τα wav αρχεία ήχου είναι αυτά που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση του 

ήχου σε λέξεις, από το πρόγραµµα της Java. Επίσης το FFmpeg µας βοηθάει να 

τραβήξουµε ένα καρέ του mp4 βίντεο που µετατρέπει, το οποίο χρησιµοποιούµε 

ως εικόνα «thumbnail» στην ιστοσελίδα για το βίντεο αυτό. 

Εκτελούµε την εντολή exec() της PHP, και µε αυτή καταφέρνουµε να 

εκτελέσουµε τις εντολές του FFmpeg µέσω της PHP. 
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• Μετατροπή σε mp4 και wav. 

 

ffmpeg -i "uploadedfile" 

-c:v libx264 -preset slow -crf 22 -c:a aac -b:a 128k “path/to/video/file.mp4” 

-ac 1 -ar 16k -f s16le -acodec pcm_s16le “path/to/audio/file.wav” 

 

Εδώ έχουµε χωρίσει την εντολή σε τρεις γραµµές για καλύτερη ανάλυση. 

Στην πρώτη γραµµή τρέχουµε την εντολή ffmpeg, µε παράµετρο εισόδου 

αρχείου -i, που παίρνει ως είσοδο το αρχείο µας «uploadedfile». 

Στην δεύτερη γραµµή οι παράµετροι κωδικοποίησης «-c:v libx264 -preset slow 

-crf 22 -c:a aac -b:a 128k» είναι αυτοί που χρειαζόµαστε για την µετατροπή στο 

ιδανικό mp4 αρχείο. 

Στην τρίτη γραµµή οι παράµετροι κωδικοποίησης «-ac 1 -ar 16k -f s16le -

acodec pcm_s16le» είναι οι απαραίτητοι για την ιδανική µορφή wav αρχείου που 

αναγνωρίζει το Java πρόγραµµά µας. 

Και στις δύο γραµµές κωδικοποίησης, τα “path/to/video/file.mp4” και 

“path/to/audio/file.wav” είναι τα µονοπάτια εξόδου της κάθε κωδικοποίησης, 

δηλαδή το µέρος που αποθηκεύονται τα νέα µας αρχεία. 

 

 

• Αποτύπωση ενός καρέ του βίντεο 

 

ffmpeg -ss 0.5 -i “uploadedfile” 

-vframes 1 -s 480x300 “path/to/image/file.jpg” 

 

Όπως και στις προηγούµενες εντολές, τρέχουµε την ffmpeg, µε παράµετρο πάλι 

-i για την είσοδο του αρχείου µας, και προσθέτουµε την παράµετρο -ss 0.5 για να 

πάρουµε το στιγµιότυπο του mp4 βίντεο στο 0.5 δευτερόλεπτο αναπαραγωγής 

του. 

Τα ορίσµατα «-vframes 1 -s 480x300» είναι αυτά που επιτρέπουν την 

αποθήκευση εικόνας κατά την κωδικοποίηση σε µέγεθος 480x300 pixels. 

To “path/to/image/file.jpg” µας δείχνει το µονοπάτι που αποθηκεύεται η εικόνα 

µας. 
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Πρόγραµµα αναγνώρισης φωνής σε Java 

 

Αυτή είναι η γλώσσα η οποία µας επιτρέπει να κάνουµε την αναγνώριση του 

ήχου και να πάρουµε τις λέξεις που ακούγονται. Όπως προαναφέραµε, εδώ 

χρησιµοποιούµε το εργαλείο του CMU, Sphinx µαζί µε όλες τις απαραίτητες 

βιβλιοθήκες που παρέχονται µε τον κώδικα. 

Συγκεκριµένα, αφαιρέσαµε από τον αρχικό κώδικα κάποιες λειτουργίες που δε 

χρειαζόµασταν, και προσθέσαµε όλα όσα ήταν αναγκαία ώστε να λειτουργεί όπως 

ακριβώς θέλαµε. 

Το πρόγραµµα της αναγνώρισης φωνής, δέχεται ως είσοδο ένα συνεχές αρχείο 

ήχου wav, το αναλύει, και αν ειπώνονται κάποιες λέξεις µέσα στο αρχείο αυτό, τις 

αναγνωρίζει. Ύστερα συνδέεται σε µια SQL βάση δεδοµένων, στην οποία στέλνει 

«queries» για να λάβει αλλά και να αποθηκεύσει πληροφορίες.  

Ο κώδικας περιλαµβάνει τις βιβλιοθήκες, καθώς και µέρος του αρχικού demo 

κώδικα του εργαλείου CMU Sphinx4, αλλαγµένο για τις ανάγκες της εφαρµογής 

µας. 

 

 

Ξεκινάµε στο πρόγραµµα µας µε µια νέα διαµόρφωση (Configuration), η οποία 

θέτει τις βάσεις για την σωστή λειτουργεία της αναγνώρισης της φωνής, 

εισάγοντας στο πρόγραµµα το Ακουστικό Μοντέλο, το Λεξικό/λεξιλόγιο καθώς και 

το Γλωσσικό Μοντέλο του Sphinx. Με είσοδο αυτό δηµιουργείται ο «recognizer», ο 

οποίος αναγνωρίζει τα µοντέλα και το λεξιλόγιο. 

Έπειτα το πρόγραµµα δέχεται ένα αρχείο ως είσοδο (stream), το οποίο πρέπει 

να είναι τύπου wav. Η είσοδος του αρχείου γίνεται από την PHP. 

Ο «recognizer» ξεκινάει να τρέχει µε είσοδο το stream, και αποθηκεύει τα 

αποτελέσµατα στη µεταβλητή result. Τα αποτελέσµατα αυτά περιέχουν τις λέξεις 

του αρχείου καθώς και τους χρόνους στους οποίους ακούγονται στο εκάστοτε 

βίντεο, µετρηµένους σε milliseconds.  
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Εικόνα Α.1: Αρχικοποίηση της διαµόρφωσης 

 

 

Ύστερα ελέγχουµε αν το result περιέχει δεδοµένα και αν όχι το πρόγραµµα του 

«recognizer» τερµατίζει. Στη συνέχεια δηλώνουµε τις απαραίτητες µεταβλητές και 

προχωράµε σε µια επανάληψη while η οποία εκτελείται µια φορά για κάθε λέξη-

αποτέλεσµα της αναγνώρισης έως ότου να µην υπάρχουν άλλες λέξεις που δεν 

έχουν ελεγχθεί από το πρόγραµµα. 

 

 

Εικόνα Α.2: Έλεγχος µεταβλητής «result» 

 

Μέσα στη while προχωράµε σε µια for loop, η οποία τρέχει µια φορά για κάθε 

µια λέξη που βρίσκεται µέσα στην µεταβλητή result του προγράµµατος. Όταν δει 

ότι δεν υπάρχουν άλλες λέξεις στο result, τερµατίζει. 

Μέσα στην επανάληψη for κάθε φορά γράφουµε σε µεταβλητή String τη νέα 

λέξη καθώς και το χρόνο της, και ύστερα ξεχωρίζουµε τα δεδοµένα αυτά σε 

διαφορετικές µεταβλητές για να µπορούµε να τα περάσουµε στη βάση δεδοµένων 

µας χωρίς κάποιο σφάλµα. 

Έπειτα συνδεόµαστε µε τη βάση δεδοµένων SQL και ελέγχουµε για τυχόν λάθη. 

Ζητάµε από τη βάση να µας απαντήσει σε δυο διαφορετικά ερωτήµατα. Το πρώτο 

ζητάει τα δεδοµένα ενός πίνακα που λέει στο πρόγραµµά µας ποιες 

αναγνωρισµένες λέξεις δε θέλουµε να αποθηκεύουµε. Οπότε διαβάζουµε όλη τη 
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λίστα, και ελέγχουµε αν η κάθε λέξη που έχει αναγνωριστεί είναι ίδια µε κάποια 

από τις λέξεις της λίστας αυτής. 

Το δεύτερο ερώτηµα, αφού το πρόγραµµα έχει κάνει τους σωστούς ελέγχους 

για τις λέξεις, στέλνει στη βάση τις αναγνωρισµένες λέξεις, τον χρόνο της καθεµίας 

καθώς και το όνοµα του αρχείου του αντίστοιχου βίντεο. 

Το παραπάνω πρόγραµµα της Java, εκτελείται µέσω της διαδικτυακής 

εφαρµογής µε τη βοήθεια της PHP. 

 

 

 

 

Βάση δεδοµένων MySQL 

 

Η βάση δεδοµένων είναι αυτή που µας επιτρέπει την αποθήκευση όλων των 

πληροφοριών της ιστοσελίδας, αλλά και αυτών του προγράµµατος Sphinx. 

Πιο συγκεκριµένα, η βάση περιέχει πληροφορίες για τους χρήστες της 

εφαρµογής, όπως είναι τα προσωπικά τους στοιχεία, όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης, καθώς και όλα τα µεταφορτωµένα βίντεο και τις ετικέτες τους. 

Επίσης αντλεί από το Sphinx όλες τις αναγνωρισµένες λέξεις από το κάθε 

βίντεο καθώς και τον χρόνο εµφάνισης της καθεµίας. 

Τέλος περιλαµβάνει έναν πίνακα µε εγγραφές που αναφέρονται σε λέξεις που 

αν αναγνωριστούν, δεν θέλουµε να αποθηκεύονται από το σύστηµα µας. Τέτοιες 

λέξεις είναι οι πιο συνηθισµένες απλές λέξεις της αγγλικής. 

Μεταξύ των πινάκων δεν υπάρχουν σχέσεις, και κάθε πίνακας χρησιµοποιείται 

µεµονωµένα από την εφαρµογή µας. 

Παρακάτω παραθέτουµε τα στοιχεία των πινάκων της βάσης, καθώς και το 

schema της που περιέχει τα πεδία και τα πρωτεύοντα κλειδιά των πινάκων. 
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Εικόνα Α.3 Database Schema 

 

Ο πίνακας words_test περιέχει όλα τα στοιχεία των βίντεο δηλαδή το όνοµα 

τους, τις λέξεις τους και τις ετικέτες τους, καθώς και τους χρόνους των λέξεων. 

Έχει πρωτεύον κλειδί το id του κάθε βίντεο. 

 

 

Εικόνα Α.4 Πληροφορίες πίνακα words_test 

 

Ο πίνακας unused_words περιέχει όλες τις λέξεις που δε θέλουµε να 

αποθηκεύονται όταν αναγνωρίζονται από το Sphinx. Έχει πρωτεύον κλειδί το id 

της κάθε λέξης. 

 

 

Εικόνα Α.4 Πληροφορίες πίνακα unused_words 
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Τέλος ο πίνακας users περιέχει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας µας, 

όπως όνοµα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, IP από την οποία δηµιουργήθηκε ο 

λογαριασµός και χρόνο δηµιουργίας. 

 

 

Εικόνα Α.4 Πληροφορίες πίνακα users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 61 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

[1] "Speaker Independent Connected Speech Recognition- Fifth Generation 

Computer Corporation". 

[2] Reynolds, Douglas; Rose, Richard (January 1995). "Robust text-independent 

speaker identification using Gaussian mixture speaker models", IEEE 

Transactions on Speech and Audio Processing. IEEE. 3 (1): p. 72–83. 

[3] "Speaker Identification (WhisperID)". Microsoft Research. 

[4] Juang, B. H.; Rabiner, Lawrence R. "Automatic speech recognition–a brief history 

of the technology development". 

[5] Pierce, John R. (1969). "Whither speech recognition?". 

[6] Benesty, Jacob; Sondhi, M. M.; Huang, Yiteng (2008). Springer Handbook of 

Speech Processing. 

[7] Blechman, R. O.; Blechman, Nicholas (23 June 2008). "Hello, Hal". 

[8] Klatt, Dennis H. (1977). "Review of the ARPA speech understanding project". 

[9] Lowerre, Bruce. "The Harpy Speech Recognition System", Ph.D. thesis, Carnegie 

Mellon University, 1976. 

[10] Huang, Xuedong; Baker, James; Reddy, Raj. "A Historical Perspective of 

Speech Recognition". 

[11] "History of Speech Recognition". Dragon Medical Transcription. 

[12] Cravero, M., R. Pieraccini, and F. Raineri. "Definition and evaluation of phonetic 

units for speech recognition by hidden Markov models." Acoustics, Speech, and 

Signal Processing, IEEE International Conference on ICASSP'86. Vol. 11. IEEE, 

1986. 

[13] Billi, R., Canavesio, F., Ciaramella, A., & Nebbia, L. (1994, September). 

Interactive voice technology at work: The CSELT experience. In Interactive Voice 

Technology for Telecommunications Applications, 1994., Second IEEE Workshop 

on (pp. 43–48). 

[14] Billi, Roberto. "Vector quantization and Markov source models applied to speech 

recognition." Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE International 

Conference on ICASSP'82. Vol. 7. IEEE, 1982. 

[15] McKean, Kevin (8 April 1980). "When Cole talks, computers listen". 



Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης 

περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

 

Ιωάννης & Σεβαστιανός Καμπούρογλου                                                                                                 62 

 

[16] Deng L., Li, J., Huang, J., Yao, K., Yu, D., Seide, F. et al. Recent Advances in 

Deep Learning for Speech Research at Microsoft, 2013. 

[17] Morgan, Nelson; Cohen, Jordan; Krishnan, Sree Hari; Chang, S; Wegmann, S 

(2013). Final Report: OUCH Project (Outing Unfortunate Characteristics of 

HMMs). 

[18] “A Custom Integrated Circuit with Dynamic Time Warping for Speech 

Recognition” di R. Cecinati, A. Ciaramella, G. Venuti, C. Vincenzi, CSELT 

Technical Reports, Vol. 15. N.1., February 1987. 

[19] Kincaid, Jason. "The Power of Voice: A Conversation With The Head Of 

Google's Speech Technology". 2011. 

[20] Hochreiter, S; Schmidhuber, J (1997). "Long Short-Term Memory". 

[21] Haşim Sak, Andrew Senior, Kanishka Rao, Françoise Beaufays and Johan 

Schalkwyk (September 2015): Google voice search: faster and more accurate. 

[22] Hinton, Geoffrey; Deng, Li; Yu, Dong; Dahl, George; Mohamed, Abdel-Rahman; 

Jaitly, Navdeep; Senior, Andrew; Vanhoucke, Vincent; Nguyen, Patrick; Sainath, 

Tara; Kingsbury, Brian (2012). "Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in 

Speech Recognition: The shared views of four research groups". IEEE Signal 

Processing Magazine. 29 (6): 82–97. 

[23] Deng, L.; Hinton, G.; Kingsbury, B. (2013). "2013 IEEE International Conference 

on Acoustics, Speech and Signal Processing: New types of deep neural network 

learning for speech recognition and related applications: An overview". 

[24] Morgan, Bourlard, Renals, Cohen, Franco (1993) "Hybrid neural network/hidden 

Markov model systems for continuous speech recognition". 

[25] Waibel, Hanazawa, Hinton, Shikano, Lang. (1989) "Phoneme recognition using 

time-delay neural networks. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal 

Processing.", p. 328-338. 

[26] https://cmusphinx.github.io/wiki/tutorialconcepts/ 


