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Πεϱίληψη

Η παϱούσα ϐιβλιογραφική ανασκόπηση µελετάει το πϱόϐληµα της οπτικοακουστικής σύν-
ϑεσης ϕωνής. Ουσιαστικά δηλαδή εξετάζουµε πως µποϱούµε από κάποιο κείµενο εισόδου να
συνθέσουµε µια ανθρωπόµορφη οπτική ϱοή καθώς επίσης και την αντίστοιχη ϕωνή. Εξαιτίας
της πολύ µεγάλης πολυπλοκότητας του προβλήµατος αυτού, χρειάζεται να το µελετήσουµε
σε δύο επιµέϱους τµήµατα. Συγκεκριµένα, αυτό της σύνθεσης ϕωνής από κείµενο (text-to-
speech synthesis) καθώς και τη σύνθεση ανθρωπόµορφης ϱοής από ϕωνή. Σε ότι αϕοϱά τη
σύνθεση ϕωνής µελετάµε τόσο τα δίκτυα που κάνουν την απεικόνιση από το κείµενο σε κάποια
ενδιάµεση αναπράσταση καθώς επίσης και τα δίκτυα που παράγουν ϕωνή από τις ενδιάµεσες
αυτές αναπραστάσεις. Ως πϱος την οπτική σύνθεση, κατηγοριοποιούµε τις προσεγγίσεις µε
ϐάση το αν παράγουν ανθρώπινα πϱόσωπα ή ανθρωπόµορφες ϕιγούϱες. Προσπάθεια γίνε-
ται επίσης να παρουσιαστεί η σηµασία της επιλογής των µοντέλων πϱοσώπου στη δεύτεϱη
πεϱίπτωση. Καθόλη την έκταση της ανασκόπησης, παρουσιάζουµε τις σηµαντικότερες, κατά τη
γνώµη µας, εργασίες και στα δύο αυτά πεδία, προσπαθώντας να δώσουµε ϐάση στα πλεονεκ-
τήµατα και µειονεκτήµατα της κάϑε µιας.
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1 Εισαγωγή

H αλληλεπίδραση ανϑϱώπου-µηχανής (human computer interaction) στον 21o αιώνα αυξάνεται µε
ϱαγδαίους ϱυθµούς, εξαιτίας της συνεχόµενης τεχνολογικής εξέλιξης. Ειδικότερα σε καθηµερινό
πλέον επίπεδο , σε µικϱότεϱο ή µεγαλύτεϱο ϐαθµό, έχουµε επαϕή µε εικονικούς, ϕυσικούς ή έξυπ-
νους πράκτορες (agents1). Πιο συγκεκριµένα αυτοί οι agents συµµετέχουν σε πληθώρα εφαρµογών
από καθηµερινές δϱαστηϱιότητες (chatbots, πλοήγηση στο διαδίκτυο) µέχϱι και παιδαγωγικούς
σκοπούς (learning assistants) [Johnson et al., 2000].

Η τεχνητή νοηµοσύνη (artificial intelligence) αποσκοπεί στο να µεγιστοποιήσει τη ϕυσικότητα
στην αλληλεπίδϱαση ανϑϱώπου µηχανής. Λαµϐάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η ϐασική συνιστώσα
επικοινωνίας είναι η οµιλία και συνεπακόλουϑα η ανϑϱώπινη ϕωνή, αντιλαµϐανόµαστε το πόσο
Ϲωτικής σηµασίας είναι η ανάπτυξη αλγοϱίϑµων που παϱάγουν ϱεαλιστική ανϑϱώπινη ϕωνή. Λόγω
όµως της πολυτϱοπικής (multimodal) ϕύσης της ϕωνής [Ekman, 1984] εξίσου σηµαντικό είναι να
παϱάξουµε και οπτική ϕωτοϱεαλιστική πληϱοϕοϱία. ΄Εχει αποδειχϑεί άλλωστε από µελετητές πως
ο συνδυασµός οπτικής και ϕωνητικής πληϱοϕοϱίας επιϕέϱει τα καλύτεϱα δυνατά αποτελέσµατα
ως πϱος την ευϱωστία της επικοινωνίας [Sumby and Pollack, 1954].

Η παϱούσα ϐιϐλιογϱαϕική ανασκόπηση πϱαγµατεύεται το πϱόϐληµα της οπτικοακουστικής
σύνϑεσης ϕωνής (audio-visual speech synthesis). Σκοπός του υπό εξέταση πϱοϐλήµατος είναι
δοϑείσας γϱαπτής πεϱιγϱαϕής να παϱάξουµε ένα ϕωτο-ϱεαλιστικό ϐίντεο το οποίο ϑα συνοδεύεται
από ένα επιπλέον σήµα ϕωνής. Φυσικά τόσο η οπτική όσο και η ακουστική συνιστώσα που
συντίϑενται ϑα πϱέπει να είναι συγχϱονισµένες.

1.1 Πεϱιγϱαϕή του Πϱοϐλήµατος

ΜετατοπίϹοντας την παϱουσίαση σε πιο τεχνικό επίπεδο µποϱούµε να κάνουµε τις ακόλουϑες
γενικές παϱατηϱήσεις. ΄Οπως ίσως είναι ϕανεϱό το πϱόϐληµα της οπτικοακουστικής σύνϑεσης
ϕωνής διαιϱείται σε δύο υπό-πϱοϐλήµατα και συγκεκϱιµένα τη σύνϑεση

• ϕωνής από κείµενο (text-to-speech synthesis)

• οπτικής συνιστώσας από ηχητικό σήµα

Και τα δύο πϱοϐλήµατα έχουν µελετηϑεί στη ϐιϐλιογϱαϕία αλλά το ενδιαϕέϱον των εϱευνητών είναι
σαϕώς πϱοσανατολισµένο στη σύνϑεση ϕωνής (speech synthesis) σε σχέση µε τα δύο.

Είναι γεγονός πως από τη ϐιϐλιογϱαϕία απουσιάϹουν εϱγασίες οι οποίες µελετάνε καϑολικά
το πϱόϐληµα που ϑέλουµε να επιλύσουµε. Αυτό οϕείλεται εν πολλοίς στην πολυπλοκότητα του
συνδυαστικού πϱοϐλήµατος που ϑέλουµε να επιλύσουµε. Συγκεκϱιµένα, ακόµα και οι δύο γενικές
κατευϑύνσεις που σκιαγϱαϕήσαµε πϱοηγουµένως, χωϱίϹονται σε επιµέϱους πεϱιοχές κάϑε µία
από τις οποίες χϱήϹει ιδιαίτεϱης εϱευνητικής µεταχείϱισης. Στη συνέχεια παϱουσιάϹουµε µια
ϐιϐλιογϱαϕική ανασκόπηση των µεϑόδων και αλγοϱίϑµων επί των κατευϑύνσεων αυτών.

1.2 Σύνϑεση Φωνής

Με τη ϱαγδαία εξέλιξη της ϐαθιάς µηχανικής µάϑησης (deep learning) ως ερευνητικού πεδίου
πολλά προβλήµατα επιλύϑηκαν πολύ αποδοτικότεϱα απ’ότι µε παλαιότεϱες προσεγγίσεις [Krizhevsky
et al., 2012,LeCun et al., 1998].

΄Ενα από αυτά τα προβλήµατα στα οποία η τεχνητή νοηµοσύνη ξεπέϱασε κατά πολύ τις προ-
ηγούµενες προσεγγίσεις και πλησίσασε τα όϱια της ανθρώπινης διαίσθησης είναι και η σύνθεση
ϕωνής [Oord et al., 2016]. Oι παλαιότεϱες προσεγγίσεις ϐασίζονται στην ανάλυση κειµένου µε
σκοπό την εξαγωγή κάποιων γλωσσικών χαρακτηριστικών τα οποία δίνονται ως είσοδο σε κάποιο
ακουστικό µοντέλο (acoustic model), π.χ GMMs. Το acoustic model µε τη σειϱά του τροφοδοτεί

1Ως πϱάκτοϱας (agent) νοείται µια οντότητα η οποία αντιλαµϐάνεται το πεϱιϐάλλον της µέσω αλληλεπίδϱασης µε
αυτό. Παϱάδειγµα ϕυσικού agent είναι ένα ϱοµπότ ενώ εικονικού ένα avatar.
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την έξοδό του, συνήϑως ϕασµατογραφήµατα (spectrograms), σε ένα σύστηµα σύνθεσης ϕωνής το
οποίο παϱάγει την τελική συνθετική ϕωνή. Η προαναφερθείσα διαδικασία ϕαίνεται και στο Σχήµα
1.

Σχήµα 1: Κλασική και Νευϱωνική πϱοσέγγιση Σύνϑεσης Φωνής

Μεταϐαίνοντας τώϱα σε προσεγγίσεις µε ϐάση τα νευρωνικά δίκτυα, η ϐασική ιδέα είναι να αν-
τικαταστήσουµε τα επιµέϱους υποσυστήµατα είτε µε µια ενιαία είτε µε πολλαπλές αρχιτεκτονικές.
Για παϱάδειγµα είναι σύνηθες [Wang et al., 2017] ένα υποδίκτυο της συνολικής αρχιτεκτονικής
να αναλαµβάνει να απεικονίσει τη λεκτική περιγραφή (κείµενο) σε καποιου είδους spectrogram
και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί ένας vocoder, ο οποίος αναλαµβάνει να ανακατσκευάσει το
ηχητικό σήµα από τη ϕασµατική του αναπαράσταση.

1.3 Oπτικοακουστική Σύνϑεση Φωνής

΄Οταν αναφερόµαστε στο πϱόϐληµα της οπτικοακουστικής σύνθεσης ϕωνής τότε ιδανικά αυτό που
ϑέλουµε να πετύχουµε είναι να κατασκευάσουµε έναν αλγόριθµο ο οποίος ϑα µποϱεί να εκφέρεται
µε τον ίδιο τϱόπο που ϑα το έκανε και ένας άνθρωπος. Αυτό σηµαίνει ότι ϑα πϱέπει αϕενός να
µποϱεί να εκδηλώνει το τι ϑέλει να πει αϕετέϱου να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις που χρησι-
µοποιούνε και οι ίδιοι οι άνθρωποι.

ΕξετάϹοντας το πϱόϐληµα λίγο πιο προσεκτικά, µποϱούµε να πούµε πως αρχικά, η (παραγό-
µενη) ϕωνή σε συνδυασµό µε τις εκφράσεις του πϱοσώπου παϱότι είναι αρκετά συσχετισµένες
(correlated) σαν έννοιες, ϐρίσκονται στην πραγµατικότητα σε δύο τελείως διαφορετικούς χώϱους.
Συνεπώς ϑα πϱέπει να ϐϱούµε κάποιον (µη-γϱαµµικό) µετασχηµατισµό που να µας απεικονίϹει
από τον ακουστικό στον οπτικό χώϱο ανάλογα µε το τι ϑέλουµε να πούµε. Συνολικά ϑα πϱέπει να
έχουµε ένα δίκτυο το οποίο ϑα αναλαµβάνει να µαθαίνει τέτοιους µετασχηµατισµούς.

Το ακουστικό σήµα περιγράφεται είτε απυεϑείας ως κυµατοµορφή είτε µέσω ϕασµατικών ανα-
παραστάσεων. Ως πϱος την οπτική συνιστώσα τώϱα ϑα χϱειαστεί να κατασκευάσουµε µια ανθρωπό-
µορφη κεφαλή (cartoon, avatar) η οποία να κινείται σε συµφωνία µε το ηχητικό σήµα. Ιδιαίτερη
έµφαση πϱέπει να δωθεί σε αυτό το πϱόϐληµα καθώς εξαιτίας της υψηλής µεταβλητότητας και
πολυπλοκότητας που παρουσιάζεται, υπάρχει η πιθανότητα να προκληθεί το λεγόµενο uncanny
valley effect2 [Seyama and Nagayama, 2007,Mori et al., 2012].

2Εξαιτίας του εξελιγµένου οπτικού συστήµατος που έχει αναπτύξει ο άνϑϱωπος ατέλειες αναϕοϱικά µε την οπτική
συνιστώσα γίνονται πολύ έυκολα αντιληπτές.
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Σχήµα 2: Uncanny Valley Effect (Source)

2 Το πϱόϐληµα µετατϱοπής κειµένου σε ϕωνή

Το πϱόϐληµα της σύνθεσης ϕωνής από κείµενο ή αλλιώς Text-to-Speech (TTS) Synthesis είναι
ένα αρκετά δύσκολο πϱόϐληµα που καλείται να επιλύσει ταυτόχϱονα τϱία σηµαντικά προβλή-
µατα. Αρχικά µια οπτική του είναι ότι αποτελεί ένα πϱόϐληµα αποσυµπίεσης (decompression)
αϕού ουσιαστικά ϑέλει να απεικονίσει περιορισµένους γϱαϕικούς-κειµενικούς χαρακτήρες σε µια
κυµατοµορφή η οποία αποτελείται από αρκετές χιλιάδες δείγµατα. Επιπλέον, ϑα πϱέπει να αντισ-
τοιχίσουµε κάϑε µονάδα κειµένου σε ένα τµήµα µια κυµατοµορφής συνεπώς λύνοντας ταυτόχϱονα
και ένα πϱόϐληµα συγχϱονισµού-ευϑυγϱάµµισης (alignment) των δύο συνιστωσών. Τρίτον, καλού-
µαστε να επιλύσουµε το ευρύτετο πϱόϐληµα απεικόνισης µιας ακολουθίας σε µία άλλη, το οποίο
στη ϐιβλιογραφία αναφέρεται ως translation πϱόϐληµα.

Στην ενότητα αυτή ϑα επικτϱωϑούµε στην πεϱιγϱαϕή πϱοσεγγίσεων του πϱοϐλήµατος σύνϑεσης
ϕωνής µε χϱήση ϐαϑιών νευϱωνικών δικτύων. Συγκεκϱιµένα οι πϱοσεγγίσεις αυτές µποϱούν να
χωϱιστούν σε δύο επιµέϱους κατηγοϱίες, ανάλογα µε το µέϱος της διαδικασίας της σύνϑεσης που
εστιάϹουν. Συγκεκϱιµένα χωϱίϹονται:

• σε αυτές που λύνουν το πϱόϐληµα της παραγωγής κυµατοµορφής από ακουστικά χαρακ-
τηριστικά, δηλαδή vocoders

• σε αυτές που απεικονίζουν τις λεξικές αναπαραστάσεις σε ϕασµατικό περιεχόµενο και συνήϑως
συνοδεύονται από κάποιο vocoder

∆εν είναι δύσκολο κανείς να δει την αναλογία µεταξύ των παραδοσιακών αλγορίθµων και των
πιο σύγχϱονων προσεγγίσεων που αϕοϱούν την αναπαράσταση της κυµατοµορφής. Σε ότι αϕοϱά
την κατασκευή µιας end-to-end προσέγγισης, συνήϑως χρησιµοποιούνται δύο δίκτυα. ΄Ενα που
απεικονίϹει το κείµενο σε ακουστική πληροφορία και έναν vocoder που κατασευάϹει µια κυµατο-
µορφή ϐασιζόµενος σε αυτές. Για το λόγο αυτό οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν ϑα πϱέπει να ϑεω-
ϱούνται διαφορετικές, ή πόσο µάλλον αντιπαραθετικές, αλλά συµπληρωµατικές καθώς η µία κάνει
άµεση χϱήση της άλλης. Ο λόγος που το συνολικό πϱόϐληµα αντιµετωπίζεται σαν δύο επιµέϱους
υποπροβλήµατα έγκειται στη δυσκολία και την πολυπλοκότητα του καθενός. Στη συνέχεια περι-
γράφουµε αναλυτικά τις δυο αυτές κατηγορίες.
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2.1 Neural Vocoders

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµαι τις πιο ενδιαφέρουσες και συγχρόνως µε υψηλές επιδόσεις
προσεγγίσεις σχετικά µε αρχιτεκτονικές που χρησιµοποιούνται ως neural vocoders. ΄Οπως απεικονίζε-
ται και στο Σχήµα 3 τα δίκτυα αυτά αποσκοπούν στο να απεικονίσουν ακουστικά χαρακτηριστικά
(acoustic features) ci στα δείγµατα (τιµές) της αντίστοιχης κυµατοµορφής oi. Η παϱάµετϱος Θ
συµβολίζει τις “ελεύθερες" παϱαµέτϱους του δικτύου τις οποίες καλούµαστε να εκπαιδεύσουµε
µέσω των αλγορίθµων µάϑησης [Rumelhart et al., 1986].

Σχήµα 3: Neural Vocoders (Source)

Παϱά το γεγονός ότι υπαχουν πολυάριθµες προσεγγίσεις, τα ϐασικά δοµικά στοιχεία που
τροποποιούνται είναι:

• η αϱχιτεκτονική του µοντέλου αυτού καϑ’αυτού (π.χ dilated convolutions, normalizing flow,
GAN)

• η/οι συνάϱτηση/εις κόστους που χϱησιµοποιούνται (loss functions)

• επιπλέον µετασχηµατισµοί που µετασχηµατίζουν το πϱόϐληµα σε κάποιο πιο απλό (knowledge-
based transforms)

Αϕού περιγράψαµε τα δοµικά στοιχεία των προσεγγίσεων παραθέτουµε επιγραµµατικά και τις
επιµέϱους προσεγγίσεις τις οποίες στη συνέχεια παρουσιάζουµε σε µεγαλύτεϱο ϐάϑος. Αρχικά
ϑα παρουσιάσουµε τις λεγόµενες αυτοπαλινδροµικές µεθόδους (autoregressive) [Van den Oord
et al., 2016], οι οποίες κάνουν χϱήση dilated convolutions και είναι οι πϱώτες που παϱουσίασαν
αποτελέσµατα που προσεγγίζουν το ανθρώπινο σύστηµα παραγωγής ϕωνής, από άποψη ποιότη-
τας. Ακολουθούν οι µέϑοδοι ϐασισµένες σε µοντέλα κανονικοποιηµένης ϱοής (normalizing flow)
[Rezende and Mohamed, 2015, Kingma et al., 2016, Papamakarios et al., 2017], οι οποίες
µετασχηµατίζουν το τελικό πϱόϐληµα σε πιο απλά εφαρµόζοντας διαδοχικούς µετασχηµατισµούς
σε µια κατανοµή πιθανότητας και τέλος ϑα παρουσιάσουµε κάποιες µεθόδους που ϐασίζονται στα
πεϱίϕηµα Generative Adversarial Networks (GANs) [Goodfellow et al., 2014].

2.1.1 Autoregressive Models

Η πϱώτη δουλειά στο πεδίο αυτό, που εισήγαγε η DeepMind, είναι το πεϱίϕηµο WaveNet [Oord
et al., 2016] το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πλήϱως πιθανοκρατικό (probabilistic) και autoregres-
sive µοντέλο. Με άλλα λόγια, κάϑε έξοδος είναι µια κατανοµή πιθανότητας πάνω στα δυνατά
δείγµατα της κυµατοµορφής και ταυτόχϱονα εξαρτάται από τα δείγµατα όλων των προηγούµενων
χϱονικών ϐηµάτων.
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Σχήµα 4: Dilated Convolutions from [Oord et al., 2016]

Πϱοκειµένου να µοντελοποιηθούν οι πολύ µακροχρόνιες εξαρτήσεις (long-time dependencies)
που εµφανίζονται στα ηχητικά σήµατα, οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν τις λεγόµενες διεσταλµένες
συνελίξεις (dilated3 convolutions). Η ϐασική τους τϱοποποίηση έναντι του κλασικού CNN [Le-
Cun et al., 1998] είναι πως αυξάνουν το δεκτικό πεδίο (resceptive field) και συνεπώς τους δίνει
τη δυνατότητα να σχετίζουν δείγµατα της εισόδου τα οποία απέχουν πολύ στη χϱονική διάσ-
ταση. Φυσικά όλα αυτά για να επιτευχθούν απαιτούν αρκετά επίπεδα αυξάνοντας κατά πολύ
τις παϱαµέτϱους του µοντέλου. Σχηµατικά η ϐασική ιδέα ϕαίνεται και στο Σχήµα 4.

Ο ϐασικός λόγος για τη δηµοτικότητα του WaveNet είναι η παϱαγωγή ϕωνής υψηλής ποιότητας,
της οποίας η ϕυσικότητα πϱοσεγγίϹει ανϑϱώπινα επίπεδα. Παϱόλα αυτά το WaveNet πάσχει από
δύο πολύ σοϐαϱά Ϲητήµατα. Το πϱώτο είναι η χϱήση πολλαπλών συναϱτήσεων κόστους (loss
functions) κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης του δικτύου που µποϱεί να οδηγήσει σε αστάϑειες ή
σε τετϱιµµένες λύσεις υψηλής εντϱοπίας (mode collapse) εαν δεν σταϑµιστούν σωστά. Το δεύτεϱο
και ίσως πιο ενδιαϕέϱον από πϱακτική σκοπιά είναι η υπεϱϐολικά αϱγή παϱαγωγή νέων δειγµάτων.

ΕστιάϹουµε στo δεύτεϱο µειονέκτηµα, το οποίο είναι εγγενές χαρακτηριστικό της autoregressive
ϕύσης του δικτύου. Μποϱεί κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης το πϱόϐληµα αυτό να µην είναι
εµφανές καθώς µας δίδεται η κυµατοµορφή εξόδου και συνεπώς όλοι οι υπολογισµοί µποϱούν
να παραλληλοποιηθούν, παϱόλα αυτά κατά τη διάϱκεια σύνθεσης ϑα πϱέπει να περιµένουµε το
δίκτυο να παϱάξει ένα δείγµα προκειµένου να παράξουµε το επόµενο. Συνεπώς η διαδικασία
σύνθεσης δεν µποϱεί να παραλληλοποιηθεί. Οι τϱόποι που έχουνε προταθεί στη ϐιβλιογραφία για
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αϱγής σύνθεσης χωρίζονται σε µεθόδους που τείνουν να παρ-
αλληλοποιήσουν ή/και να απλοποιήσουν τους εµπλεκόµενους υπολογισµούς (engineering based
acceleration) και σε µεθόδους που τείνουν να χρησιµοποιήσουν κάποια γνώση από πεδία όπως η
επεξεργασία σήµατος (knowledge-based acceleration).

Engineering Based Acceleration. Σε αυτή την κατηγοϱία ανήκει το WaveRNN [Kalchbrenner
et al., 2018] που είναι µια πιο αποδοτική πϱοσέγγιση του αϱχικού WaveNet. Η ϐασική ιδέα
πίσω από αυτή την πϱοσέγγιση είναι πως µποϱούµε να παϱάξουµε πολλαπλά δείγµατα την ίδια
χϱονική στιγµή. ΄Αϱα ανάλογα µε το πόσα δείγµατα επιλέγουµε να παϱάξουµε σε κάϑε ϐήµα τόσο
πιο γϱήγοϱη γίνεται η πϱοσέγγισή µας. Φυσικά υπάϱχει ένα trade-off µεταξύ του πλήϑους των
παϱαγόµενων δειγµάτων και της τελικής ποιότητας. Σχηµατικά η πϱοσέγγιση όπως παϱουσιάστηκε
στην πϱωτότυπη εϱγασία ϕαίνεται στο Σχήµα 5.

Μια ακόµη πϱοσέγγιση που ονοµάϹεται FFTNet [Jin et al., 2018] χϱησιµοποιεί ένα trick που
ϑυµίϹει τον κλασικό αλγόϱιϑµο FFT [Cooley and Tukey, 1965] µιας και χωϱίϹει τα στοιχεία εισόδου
σε δύο υποκατηγοϱίες που η κάϑε µια πεϱιέχει το µισό του αϱχικού αϱιϑµού δειγµάτων. Το
“σπάσιµο" αυτό µας επιτϱέπει να υπολογίσουµε τις τελικές ποσότητες µε παϱάλληλο τϱόπο.

3Στη ϐιϐλιογϱαϕία αναϕέϱονται και ως a-trous που στη γαλλική σηµαίνει “µε τϱύπες".
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Σχήµα 5: WaveRNN batch generation trick [Kalchbrenner et al., 2018]

Knowledge Based Acceleration. Μια υποσχόµενη προσέγγιση είναι το LPCNet [Valin and
Skoglund, 2019] το οποίο, όπως υποδεικνύεται από το όνοµά του, συνδυάζει τη γνωστή LPC
µέϑοδο από την επεξεργασία σηµάτων [O’Shaughnessy, 1988] µε το WaveRNN, προκειµένου να
αφαιρέσει ορισµένο υπολογιστικό ϕόϱτο από την αρχική αρχιτεκτονική µε απώτεϱο σκοπό να κάνει
την εκπαίδευση “ευκολότερη" και να δηµιουργήσει γϱηγοϱότεϱη παραγωγή νέων δειγµάτων.

2.1.2 Normalizing Flow Approaches

Αυτή η ενότητα εισάγει vocoders που εκµεταλλεύονται ένα ισχυϱό στατιστικό εργαλείο, το οποίο
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της πυκνότητας (density estimation) και ονοµάζεται οµαλοποιµένη
ϱοή (normalizing flow). ΄Ενα γενετικό (generative) µοντέλο ϐασισµένο στη µέϑοδο normalizing-flow
κατασκευάζεται ως µε µια ακολουθία διαδοχικών αναστρέψιµων µετασχηµατισµών [Rezende and
Mohamed, 2015,Kingma and Dhariwal, 2018]. Σε γενικές γραµµές, αυτά τα µοντέλα µαθαίνουν
ϱητά (explicitly) την κατανοµή δεδοµένων p(x) και εποµένως η συνάϱτηση κόστους (loss function)
είναι απλώς η negative-log-likelihood.

Σχήµα 6: Normalizing Flow: Εκκινώντας από µια απλή κατανοµή p0 και εφαρµόζοντας διαδο-
χικούς µετασχηµατισµούς οι οποίοι εκπαιδεύονται (fi) καταλήγουµε σε µια προσέγγιση της υπό
εξέτασης κατανοµής x. (Source)

Στο πλαίσιο του προβλήµατος σύνθεσης οµιλίας από κείµενο (TTS), η ιδέα των normalizing
flows εισάγεται προκειµένου να “απλοποιηθεί" η απεικόνιση που καλείται να µάθει το δίκτυο,
όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 7. Αυτό µποϱούµε να το επιτύχουµε εφαρµόζοντας πολλαπλούς (αν-

8

https://lilianweng.github.io/lil-log/2018/10/13/flow-based-deep-generative-models.html


τίστροφους) µετασχηµατισµούς οµαλοποίησης ϱοής (normalizing flow) στο one-hot διανύσµατα
της εξόδου o. Η διαίσθηση πίσω από αυτό είναι ότι µετασχηµατίζουµε οι ακολουθίες µε ισχυϱή
χϱονική συσχέτιση σε ακολουθίες µε ασθενέστερους χϱονικούς συσχετισµούς, απλοποιώντας έτσι
την διαδικασία σύνθεσης. Θα πϱέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή διαφορετικών επιµέϱους µετασχη-

Σχήµα 7: Normalizing Flow TTS (Source)

µατισµών fΨm(·) αποϕέϱει ϕυσικά διαφορετικές χϱονικές πολυπλοκότητες και εποµένως διαφορε-
τικές στϱατηγικές εκπαίδευσης. Για να συνδέσουµε την παϱούσα προσέγγιση µε την αρχιτεκτονική
WaveNet κάνουµε τις εξής δύο παρατηρήσεις. Το WaveNet είναι πλήϱως παραλληλοποιήσµιο κατά
τη διάϱκεια της εκπαίδευσης (λόγω της συνελικτικής του ϕύσης) από τη στιγµή που δίνεται η κυ-
µατοµορφή εξόδου. Αυτό δεν συµβαίνει µε τη σύνθεση ωστόσο, όπου η πλήϱης κυµατοµορφή δεν
είναι διαθέσιµη και πϱέπει να περιµένουµε να δηµιουργηθεί ένα δείγµα για να προχωρήσουµε στο
επόµενο.

Τα µοντέλα Inverse Autoregressive Flow (IAF) [Kingma et al., 2016] όπως αυτά που περι-
γράφονται σε αυτήν την ενότητα συµπεριφέρονται µε δυϊκό τϱόπο. Συγκεκριµένα παρουσιάζουν
χαµηλότερη ταχύτητα εκαπίδευσης και υψηλότερη ταχύτητα σύνθεσης. Αυτό συµβαίνει διότι
οι πολλαπλοί µετασχηµατισµοί που εισάγονται αυξάνουν την πολυπλοκότητα του µοντέλου µε
αποτέλεσµα να είναι πιο δύσκολο για το µοντέλο να µάθει τους κατάλληλους normalizing flow
µετασχηµατισµούς. Εαν όµως οι ενδιάµεσοι µετασχηµατισµοί ήταν γνωστοί µε κάποιο τϱόπο τότε
η διαδικασία της σύνθεσης ϑα ήταν πολύ πιο απλή.

Το ParallelWaveNet [Oord et al., 2017] είναι µια δουλειά από τους ίδιους συγγϱαϕείς µε το
αϱχικό WaveNet. Σε αυτήν εισάγεται η λεγόµενη Probability Density Distillation που στοχεύει
να συνδυάσει τα πλεονεκτήµατα και από τα δύο µοντέλα. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ενός πϱο-
εκπαιδευµένου WaveNet (parent), εκπαιδεύει ένα IAF WaveNet, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 8.
H τεχνική knowledge distillation [Ba and Caruana, 2014, Hinton et al., 2015] επιταχύνει τη
διαδικασία εκπαίδευσης, καϑώς οι ενδιάµεσες κατανοµές δίνονται τώϱα από το parent (γονικό)
µοντέλο σε όλες τις ενδιάµεσες ϱοές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αϱκετά ταχύτεϱη εκπαίδευση
καϑώς επίσης και την ταχύτεϱη σύνϑεση ϕωνής.

Μια ακόµη πιο αποτελεσµατική προσέγγιση εισήχϑη µέσω του λεγόµενου ClariNet [Ping et al.,
2019], η οποία σε αντίθεση µε τους συγγραφείς του Parallel WaveNet, χρησιµοποιεί αρκετά
απλούστερους ενδιάµεσους µετασχηµατισµούς και συγκεκριµένα διαδοχικούς Gaussian. H δι-
αδικασία εκµάθησης των αντίστοιχων παϱαµέτϱων έγκειται στην ελαχιτοποίηση µιας οµαλοποιη-
µένης (regularized) KL-divergence (απόκλιση) µεταξύ των υψηλών κορυφών των κατανοµών εξόδων
τους.

Σύγκϱιση Parallel WaveNet και ClariNet. Παϱόλο που και τα δύο δίκτυα συνθέτουν την
οµιλία µε παϱάλληλο τϱόπο, χρειάζονται πολλαπλές συναρτήσεις κόστους (loss functions) για να
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Σχήµα 8: Parallel WaveNet [Oord et al., 2017]

δηµιουργήσουν ϱεαλιστική οµιλία [Oord et al., 2017,Ping et al., 2019] (η ϐιβλιογραφία αναϕέϱει
το πϱόϐληµα “ϱοµποτικής-µεταλλικής" ϕωνής ως το συνηθέστερο) και για να αποφύγουν προβ-
λήµατα mode collapse. Επιπλέον, το Parallel WaveNet χρησιµοποιεί µια Mixture of Logistics
(MoL) κατανοµή για τον πϱο-εκπαιδευµένο parent WaveNet. Η κατανοµή αυτή όµως δεν διαθέτει
λύση κλειστής µορφής για την απόκλιση KL και αντ’αυτού χρησιµοποιείται εκτίµηση τύπου Monte
Carlo [Ceperley et al., 1977, Doubilet et al., 1985]. Η προσέγγιση Monte Carlo αναπόϕευκτα
εισάγει µια ανταλλαγή (trade-off) µεταξύ σταθερότητας και ταχύτητας. Το ClariNet, από την άλλη
πλευϱά, πϱότεινε τη χϱήση µιας και µόνο κατανοµής Gauss, η KL απόκλιση της οποίας εκφράζεται
µε κλειστή µοϱϕή και παϱότι πιο απλή επιλύει µεϱικώς την αστάθεια που εισάγει η προσέγγιση
του Monte Carlo που κάνει χϱήση το Parallel WaveNet.

Επιλύοντας προβλήµατα αστάθειας. Με σκοπό τώϱα να αντιµετωπιστεί το πϱόϐληµα της αστά-
ϑειας κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης έχουν προταθεί κάποιες ακόµα µέϑοδοι, οι οποίες επίσης
ϐασίζονται στη µέϑοδο normalizing flow. Συγκεκριµένα µοντέλα όπως το WaveGlow [Prenger
et al., 2018], το FloWaveNet [Kim et al., 2019] και µετέπειτα το WaveFlow [Ping et al., 2020].
Αυτά τα µοντέλα δηµιουργούν ταχύτεϱη σύνθεση και εκπαίδευση σε επίπεδο ενός σταδίου, χρησι-
µοποιώντας µια µοναδική συνάϱτηση κόστους. Η χϱήση ενός µόνο loss function αντιµετωπίζει
επιτυχώς τα Ϲητήµατα σταθερότητας κατά τη διάϱκεια εκπαίδευσης. Ωστόσο, λόγω της απουσίας
ενός γονικού µοντέλου, η διαδικασία εκπαίδευσης διαρκεί περισσότερο από εκείνη των αντίστοιχων
distillation προσεγγίσεων (Parallel WaveNet, ClariNet). Μια ϐασική ιδέα πίσω από αµφότερες
τις προσεγγίσεις (WaveGlow, FloWaveNet) που ϐασίζονται σε normalizing flows είναι ο τελεστής
squeeze. Στην ουσία η πϱάξη αυτή οµαδοποιεί τα ηχητικά δείγµατα σε επιµέϱους groups. Στο
WaveGlow συγκεκριµένα οµαδοποιούνται τα δείγµατα ανά 8, ενώ στο FloWaveNet οµαδοποιούν-
ται σε άρτια και περριτά. To WaveFlow µε τη σειϱά του παϱέχει µια ενοποιηµένη προσέγγιση
η οποία περιέχει τόσο το WaveNet όσο και το WaveGlow σαν ειδικές περιπτώσεις. Μελετά στην
ουσία το trade-off µεταξύ παραλληλοποίησης και χωρητικότητας δικτύου. Σχηµατικά παραθέ-
τουµε το squeeze operation που υλοποιεί το WaveGlow καθώς επίσης και ένα δοµικό στοιχείο της
αρχιτεκτονικής του.
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Σχήµα 9: Wave Glow squeeze operation (Source)

2.1.3 GAN-based Πϱοσεγγίσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εργασίες οι οποίες στηρίζονται στα λεγόµενα Generative Adver-
sarial Networks (GANs) [Goodfellow et al., 2014] τα οποία εισήχθησαν το 2014 και έκτοτε έχουν
ϐϱει ευρύτατη εφαρµογή στην όϱαση υπολογιστών.

Παϱόλα αυτά, η εφαρµογή τους στο πεδίο της µοντελοποίησης ήχου/ϕωνής είναι µέχϱι και
σήµεϱα αρκετά περιορισµένη. Συγκεκριµένα προτάθηκε µια αρχιτεκτονική υπό το όνοµα GAN-
Synth [Engel et al., 2019], η οποία χρησιµοποιείται για να παϱάγει µε συνθετικό τϱόπο δι-
αφορετικά µουσικά ηχοχρώµατα µοντελοποιοώντας STFT µέτρα και ϕάσεις4. Mια άλλη προσέγ-
γιση [Neekhara et al., 2019] απεικονίϹει mel-specs σε απλά magnitude spectorgrams στα οποία
µποϱούν να εφαρµοστούν κατάλληλοι αλγόρθµοι ανάκτησης ϕάσης µε απώτεϱο σκοπό την ανακατασκευή
του αρχικού σήµατος.

Μια εϱγασία που εϕάπτεται στα αντικείµενα που πϱαγµατεύεται η παϱούσα ϐιϐλιογϱαϕική
ανασκόπηση χϱησιµοποιεί ένα GAN για να κάνει distill ένα autoregressive µοντέλο που παϱάγει
συνϑετική ϕωνή [Yamamoto et al., 2019]. Παϱόλα αυτά τα πειϱαµατικά τους αποτελέσµατα έδειξαν
πως χϱησιµοποιώντας ένα adversarial loss από µόνο του δεν είναι αϱκετό για να συνϑέσει υψηλής
ποιότητας κυµατοµοϱϕές.

Η πιο σχετική εργασία [Kumar et al., 2019] στη σύνθεση ϕωνής ονοµάζεται MelGAN και
ουσιαστικά εισάγει µια non-autoregressive πλήϱως συνελικτική προσέγγιση που παϱάγει κυµατο-
µορφές σε ένα GAN setup. Η προσέγγιση αυτή είναι αρκετά πιο γρήγορη στην παραγωγή ϕωνής
απ’ότι οι αντίστοιχες autoregressive και περιέχει πολύ λιγότεϱες παϱαµέτϱους.

Συγκεκϱιµένα γίνεται λόγος για 24.7 m. παϱαµέτϱους στο WaveNet [Shen et al., 2018], για
10 m. παϱαµέτϱους στο ClariNet [Ping et al., 2019] και για 87.9 m παϱαµέτϱους στο WaveGlow
[Prenger et al., 2018], µε το WaveGlow να δίνει τις καλύτεϱες επιδόσεις από άποψη ταχύτητας
σύνϑεσης. To MelGAN έχει τόσο µικϱότεϱο αϱιϑµό παϱαµέτϱων (4.26 m), όσο και πολύ υψηλότεϱη
ταχύτητα παϱαγωγής κυµατοµοϱϕών.

H αρχιτεκτονική του MelGAN αποτελείται προφανώς από έναν generator καθώς και έναν dis-
criminator. Σε ότι αϕοϱά το generator οι συγγραφείς αναϕέϱουν ότι τα επιµέϱους µεγέϑη της
αρχιτεκτονικής έχουν επιλεγεί µε πολύ προσεκτικό τϱόπο διαφορετικά η προσέγγιση δεν ήταν
επιτυχής. Για τον discriminator αναφέρεται πως χρησιµοποιείται µια multi-scale αρχιτεκτονική
που περιέχει 3 discriminators, καθένας από τους οποίους αναλαµβάνει ήχο διαφορετικής κλί-
µακας (scale). Αναϕέϱουµε επίσης ότι τα τελικά αποτελέσµατα παραγωγής ϕωνής κϱίϑηκαν υπ-
οδεέστερα άλλων προσεγγίσεων όπως το WaveGlow και το WaveNet.

4i.e magnitudes and angles of a complex number.
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Σχήµα 10: MelGAN [Kumar et al., 2019]

Mια ακόµα δουλειά είναι το TTS-GAN [Bińkowski et al., 2019] που ουσιαστικά αποτελεί µια
large-scale προσέγγιση του προβλήµατος σύνθεσης ϕωνής. Η ουσιαστική συνεισφορά είναι πρακ-
τικά η εκπαίδευση ενός µεγάλης κλίµακας GAN, µε 44h δεδοµένων και batch size της τάξης του
1024. Σε ότι αϕοϱά το generator χρησιµοποιούνται 567 features ανα 5ms και σταδιακά εφαρµόζε-
ται upsampling της αναπαράστασης, ενώ υπάρχουν παϱάλληλα και residual συνδέσεις. Συνολικά
ο Generator περιέχει 30 επίπεδα. Σε ότι αϕοϱά τον discriminator ουσιαστικά χρησιµοποιούνται
πολλαπλοί discriminators που συγκρίνουν τυχαία τµήµατα µιας κυµατοµορφής για διαφορετικά
χϱονικά παϱάϑυϱα (µεταβλητότητα ανάλυσης ως πϱος το χϱόνο).

2.2 Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή συνοψίζουµε τα ϐασικά χαρακτηριστικά των neural vocoders που παϱουσιάστηκαν.
Μια πϱώτη κατηγοριοποίηση µποϱεί να γίνει µε ϐάση την αρχιτεκτονική προσέγγιση. Συγ-
κεκριµένα µποϱούµε να πούµε πως οι προσεγγίσεις χωρίζονται σε τϱείς υποκατηγορίες i) τις au-
toregressive, και τις non-autoregressive που χωρίζονται στις ii) normalizing-flow και στις iii) GAN
προσεγγίσεις.

Ως πϱος την ποιότητα της παραγόµενης συνθετικής ϕωνής το αρχικό WaveNet [Oord et al.,
2016] είναι µέχϱι και σήµεϱα η καλύτεϱη δυνατή προσέγγιση. Παϱόλα αυτά πάσχει από δύο
πολύ σοβαρά Ϲητήµατα. Αϕενός εξαιτίας της autoregressive ϕύσης και των πολλών παϱαµέτϱων
παϱουσιάϹει πολύ αϱγή σύνθεση ϕωνής, καθιστώντας την ακατάλληλη προσέγγιση για real-time
εφαρµογές ενώ επιπλέον η εκπαίδευση είναι αρκετά επίπονη καθώς απαιτείται εκτεταµένη αναϹήτηση
κατάλληλων υπερπαραµέτρων ώστε η προσέγγιση να συγκλίνει τελικά.

Για τους παραπάνω λόγους έχουν προταθεί τόσο οι προσεγγίσεις normalizing flow όπως και
οι generative adversarial. Σε ότι αϕοϱά τις normalizing flow δουλειές, οι περισσότερες χρειά-
Ϲονται ένα προεκαπιδευµένο γονέα WaveNet πϱάγµα που αυτόµατα συνεπάγεται πως πϱέπει να
εκπαιδεύσουµε ένα τέτοιο µοντέλο πϱώτα. Το πϱόϐληµα που αντιµετωπίζουν οι προσεγγίσεις αυτές
είναι η αϱγή σύνθεση ϕωνής. Το parent µοντέλο χρειάζεται καθώς οι πρσεγγίσεις αυτές αυξάνουν
τον αριθµό των παϱαµέτϱων καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να εκπαιδευτεί ένα τόσο ογκώδες δίκτυο
και να πετύχει αποτελέσµατα κοντά στα ανθρώπινα επίπεδα.

Η πιο σηµαντική ίσως πϱοσέγγιση που επιλύει και τα δύο πϱοαναϕεϱϑέντα πϱοϐλήµατα ως
ένα ϐαϑµό χωϱίς όµως να µειώνει πολύ την ποιότητα της παϱαγώµενης ϕωνής είναι το WaveGlow
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[Prenger et al., 2018] το οποίο χϱησιµοποιεί ένα trick παϱαγωγής πολλών δειγµάτων ταυτόχϱονα
και επιπλέον χϱησιµοποιεί ένα και µόνο loss κάνοντας την εκπαίδευσή του τετϱιµµένη διαδικασία.

Τέλος, το MelGAN [Kumar et al., 2019] είναι µια πϱοσέγγιση η οποία χϱησιµοποιεί GANs
και είναι η πϱώτη που πετυχαίνει καλά αποτελέσµατα ως πϱος την ποιότητα της παϱαγόµενης
ϕωνής, παϱόλα αυτά υποδεέστεϱα των υπόλοιπων πϱοσεγγίσεων. Στα ϑετικά της µεϑόδου επίσης
συγκαταλέγεται ο χαµηλός αϱιϑµός παϱαµέτϱων, ενώ στα αϱνητικά η πολύ πϱοσεκτικά επιλεγµένη
αϱχιτεκτονική του generator.

3 Απεικόνιση κειµένου σε ϕασµατογράφηµα και end-to-end προσ-
εγγίσεις στη σύνθεση ϕωνής

Η τεχνητή παϱαγωγή ανϑϱώπινης οµιλίας είναι γνωστή ως σύνϑεση οµιλίας. Αυτή η τεχνική που
ϐασίϹεται στη µηχανική εκµάϑηση µποϱεί να εϕαϱµοστεί σε πληϑώϱα εϕαϱµογών όπως κείµενο-
σε-οµιλία, δηµιουϱγία µουσικής, παϱαγωγή οµιλίας, συσκευές µε δυνατότητα οµιλίας, συστήµατα
πλοήγησης και πϱοσϐασιµότητα για άτοµα µε πϱοϐλήµατα όϱασης. Αλλά πϱιν πϱοχωϱήσουµε,
υπάϱχουν µεϱικές συγκεκϱιµένες, παϱαδοσιακές στϱατηγικές για τη σύνϑεση οµιλίας που πϱέπει
να πεϱιγϱάψουµε εν συντοµία: συναϑϱοιστικές (concatenative) και παϱαµετϱικές (parametric).

Στην concatenative προσέγγιση, οι οµιλίες από µια µεγάλη ϐάση δεδοµένων χρησιµοποιούν-
ται για τη δηµιουϱγία νέας, ακουστικής οµιλίας. Σε πεϱίπτωση που απαιτείται διαφορετικό στυλ
οµιλίας, χρησιµοποιείται µια νέα ϐάση δεδοµένων µε ϕωνητικές ϕωνές. Αυτό περιορίζει την επεκ-
τασιµότητα αυτής της προσέγγισης. Η παϱαµετϱική προσέγγιση χρησιµοποιεί µια καταγεγραµ-
µένη ανθρώπινη ϕωνή και µια συνάϱτηση µε ένα σύνολο παϱαµέτϱων που µποϱούν να τροποποι-
ηθούν για να αλλάξουν τη ϕωνή. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις Deep Learning δηµιουργούν µια
ακολουθία νευρωνικών µοντέλων που στοχεύουν στην απεικόνιση της ακολουθίας κειµέ-
νου στην πρωτογενή κυµατοµορφή ήχου.

Στην ενότητα αυτή ϑα µελετήσουµε πϱοσεγγίσεις που ϐασίϹονται κυϱίως στην κατασκευή του
“front-end" στη σύνϑεση ϕωνής. ∆ηλαδή ϱχιτεκτονικές που αναλαµϐάνουν να απεικονίσουν µια
λεκτική πεϱιγϱαϕή σε κάποια ενδιάµεση ακουστική αναπαϱάσταση από την οποία µετά ϑα συντεϑεί
το τελικό ηχητικό σήµα.

3.1 Πϱοσεγγίσεις στη ϐιϐλιογϱαϕία

Στην ενότητα αυτή ϑα παϱουσιάσουµε κάποιες δουλειές που εστιάϹουν είτε στο πϱώτο κοµµάτι
της παϱαγωγής spectrogram (seq2seq του Σχήµατος 11) από κείµενο είτε στην πλήϱη end-to-end
πϱοσέγγιση. Σχηµατικά η διαδικασία ϕαίνεται παϱακάτω. Να σηµειωϑεί πως το σχήµα αναϕέϱεται
στην παϱαγωγή mel-spectrogram, ενώ το πϱάσινο πλαίσιο που αναγϱάϕει MelGAN Generator
µποϱεί να αντικατσταϑεί από οποιαδήπποτε neural vocoder αϱχιτεκτονική.

Σχήµα 11: End-to-end pipeline from [Kumar et al., 2019]

Μια προσέγγιση στη σύνθεση ϕωνής από κείµενο αποτελεί η “τϱιλογία" της Baidu µε όνοµα
DeepVoice 1 [Arik et al., 2017b], DeepVoice 2 [Arik et al., 2017a] και DeepVoice 3 [Ping et al.,
2018]. Στην τϱίτη προσέγγιση που είναι και η πιο ολοκληϱωµένη οι συγγραφείς εισήγαγαν µια
πλήϱως συνελικτική (fully convolutional) αρχιτεκτονική η οποία επιπλέον είχε και µηχανισµούς
προσοχής (attention mechanism). Σκοπός της αρχιτεκτονικής αυτής είναι να απεικονίσει textual
features όπως characters, phonemes και stresses σε διαφορετικές παϱαµέτϱους ενός vocoder
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όπως mel-band spectrograms, linear-scale log magnitude spectrograms, ϑεµελιώδης συχνότητα
(F0), spectral envelope και παϱαµέτϱους απεριοδικότητας (aperiodicity). Αυτές οι παϱάµετϱοι
χρησιµοποιούνται στη συνέχεια ως είσοδοι για τον vocoder. H συνολική αρχιτεκτονική έχει
τϱία µέϱη και συγκεκριµένα έναν encoder που παίϱνει τα textual features σε µια “εσωτεϱική"
απεικόνιση, έναν decoder που αποκωδικοποιεί τις ενδιάµεσες αυτές αναπαραστάσεις και τέλος
έναν converter που προβλέπει τις τελικές παϱαµέτϱους του vocoder.

Μια άλλη προσέγγιση µε αρκετά πιο απλό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό είναι το Char2Wav [Sotelo
et al., 2017]. To Char2Wav, είναι ένα end-to-end µοντέλο για σύνθεση οµιλίας και αποτελείται
από δύο επιµέϱους τµήµατα. ΄Εναν reader και έναν neural vocoder. Ο reader είναι ένα µον-
τέλο encoder-decoder µε attention. Ο encoder είναι ένα αµφίδροµο (bidirectional) ακολουθιακό
νευϱικό δίκτυο (RNN) που δέχεται κείµενο ή ϕωνήµατα ως εισόδους, ενώ ο decoder είναι επίσης
ένα RNN µε attention που παϱάγει ακουστικά χαρακτηριστικά για τον vocoder. Ως vocoder προ-
τείνεται µια conditional επέκταση του SampleRNN [Mehri et al., 2016] που παϱάγει δείγµατα
κυµατοµορφής από ενδιάµεσες αναπαραστάσεις. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά µοντέλα για τη
σύνθεση οµιλίας, το Char2Wav µαθαίνει να παϱάγει ήχο απευθείας από το κείµενο.

Από την οµάδα Facebook AI Research [Taigman et al., 2018] παϱουσιάστηκε το VoiceLoop,
µια προσέγγιση που µετασχηµατίζει το κείµενο σε ϕωνές οι οποίες έχουν ληφθεί in the wild5. Η
προσέγγιση ϐασίζεται σε ένα µοντέλο λειτουργικής µνήµης γνωστό ως ϕωνολογικό ϐϱόχο, το οποίο
κϱατά λεκτικές πληροφορίες για µικϱό χϱονικό διάστηµα. Αποτελείται από ένα ϕωνολογικό κελί
µνήµης, που αντικαθίσταται συνεχώς και µια διαδικασία, η οποία διατηϱεί µακροπρόθεσµες (long-
term) αναπαραστάσεις στη ϕωνολογική µνήµη. Το VoiceLoop κατασκευάϹει τη ϕωνολογική µνήµη
εφαρµόζοντας ένα buffer ολίσϑησης ως µήτρα. Οι προτάσεις αναπρίστανται ως λίστα ϕωνηµάτων.
Στη συνέχεια, ένα διάνυσµα χαµηλής διάστασης αποκωδικοποιείται από κάϑε ένα από τα ϕωνή-
µατα. Το τϱέχον context vector δηµιουργείται σταθµίζοντας την κωδικοποίηση των ϕωνηµάτων και
αθροίζοντας τα σε κάϑε χϱονικό σηµείο. Αυτό που διαφοροποιεί το VoiceLoop είναι η χϱήση ενός
buffer µνήµης αντί των συµβατικών RNN, η κοινή χϱήση µνήµης µεταξύ όλων των διαδικασιών και
χϱήση shallow, πλήϱως συνδεδεµένων δικτύων για όλους τους υπολογισµούς.

Στις end-to-end προσεγγίσεις κατατάσσεται και η πρόσφατη δουλειά της DeepMind [Donahue
et al., 2020]. Ο προτεινόµενος generator είναι εµπρόσθιας τροφοδότησης κάνοντας το έτσι αποτε-
λεσµατικό τόσο στη διάϱκεια εκπαίδευσης όσο και κατά τη σύνθεση. Επιπλέον χρησιµοποιεί ένα
διαφορίσιµο alignment σχήµα, το οποίο ϐασίζεται στην πρόβλεψη της διάϱκειας κάϑε token. Το
συνολικό δίκτυο µαθαίνει µέσω ενός συνδυασµού από adversarial feedback και πολλαπλά losses
αναγκάζοντας την τελική κυµατοµορφή να µοιάϹει µε την αρχική σε συνολική διάϱκεια και mel-
spectrogram. Επιλέον ένα soft dynamic time warping εφαρµόζεται ώστε το δίκτυο να µαθαίνει
τοπικές χϱονικές µεταβλητότητες.

Αϱκετές ακόµα πϱοσεγγίσεις υπάϱχουν στη ϐιϐλιογϱαϕία παϱόλα αυτά ϑα επικεντϱωϑούµε σε
αυτές που δίνουν τα καλύτεϱα αποτελέσµατα και σε οϱισµένες άλλες ανεϱχόµενες.

3.2 Tacotron & Tacotron 2

Και οι δύο δουλειές που αναϕέϱονται ως Tacotron αι Tacotron 2 αποτελούν έρευνα της Google
πάνω στο πϱόϐληµα της απευθείας συνθεσης ϕωνής από κείµενο. Το Tacotron είναι το πϱώτο
νευρωνικό δίκτυο που πέτυχε καλύτεϱα αποτελέσµατα από τις παραδοσιακές συνδυαστικές (con-
catenative) και παϱαµετϱικές (parametric) προσεγγίσεις στη σύνθεση οµιλίας. Η αρχιτεκτονική
του απεικονίζεται παϱακάτω στο σχήµα 12. Τα κύϱια πλεονεκτήµατά του είναι ότι µποϱεί να εκ-
παιδευτεί σε Ϲεύγη ήχου κειµένου που το καθιστά πραγµατικά κατάλληλο για πολλά υπάρχοντα
σύνολα δεδοµένων (είναι σύνηθες να εκπαιδεύονται νευρωνικά δίκτυα σε δεδοµένα τα οποία στη
ϐιβλιογραφία έχουν χρησιµοποιηθεί για ASR στο παρεθλόν).

Αναλύοντας προσεκτικά την αρχιτεκτονική του Tacotron [Wang et al., 2017] µποϱούµε να
παρατηρήσουµε τα ακόλουϑα αρχιτεκτονικά µπλοκ. Πϱώτα απ ’όλα είναι ένα µοντέλο sequence-

5Σε ελεύϑεϱη απόδοση σηµαίνει σε µη ιδανικές-εϱγαστηϱιακές συνϑήκες.
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Σχήµα 12: Tacotron [Wang et al., 2017]

to-sequence που απεικονίϹει one-hot encodings, επίπεδου χαρακτήρων, σε ϕασµατογραφήµατα
(spectrograms). Συγκεκριµένα µια ακολουθία χαρακτήρων τροφοδοτείται στον encoder που εξάγει
διαδοχικές αναπαραστάσεις κειµένου. ΄Ενας αποκωδικοποιητής (decoder) που ϐασίζεται σε µηχανισµό
προσοχής είναι τότε υπεύθυνος για το “δύσκολο" έϱγο της απεικόνισης σε ϕασµατογράφηµα. Τέλος
το ϕασµατογράφηµα που παράγεται συντίθεται σε (συνθετική) ϕωνή µέσω του αλγορίθµου Griffin-
Lim hladd citation.

Το Tacotron 2 [Shen et al., 2018] είναι ένα πλήϱως νευϱικό µοντέλο TTS. Αποτελείται κυϱίως
από δύο µέϱη και συγκεκϱιµένα από ένα µοντέλο seq2seq, το οποίο απεικονίϹει χαϱακτήϱες σε
mel-specs καϑώς και ένα τϱοποποιηµένο WaveNet Vocoder. Η πλήϱης αϱχιτεκτονική είναι πιο
απλή από αυτήν που χϱησιµοποιείται στο Tacotron, δεδοµένου ότι χϱησιµοποιούνται µόνο κλασικά
LSTM [Hochreiter and Schmidhuber, 1997] και συνελίξεις. Παϱόλα αυτά η πλήϱης αϱχιτεκτονική
παϱαµένει αϱκετά πεϱίπλοκη για να εξηγηϑεί λεπτοµεϱώς εδώ.

Σχήµα 13: Tacotron 2 [Shen et al., 2018]

To πιο σηµαντικό µέϱος του δικτύου, σύµφωνα µε τους συγγραφείς της εργασίας, είναι το
τροποποιηµένο WaveNet. Με τον όϱο τϱοποποίηση οι συγγραφείς σηµαίνουν όχι µόνο τις αρχιτεκ-
τονικές διαφορές (λιγότεϱες παϱαµέτϱους από το πρωτότυπο WaveNet), αλλά κυϱίως την προσαρ-
µογή του σε χαρακτηριστικά mel. Η κύϱια δουλειά που έχει τώϱα ο vocoder είναι να αναστρέψει
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τo mel spectrogram.
΄Οσον αϕοϱά το seq2seq τµήµα, το αθροιστικό MSE (µέσο τετραγωνικό) σϕάλµα χρησιµοποιεί-

ται πϱιν και µετά το post-net ώστε να ϐοηθήσει τη σύγκλιση του δικτύου. Yπάϱχει ένα επι-
πλέον stop token, το οποίο επιτϱέπει στο µοντέλο να προσδιορίζει δυναµικά πότε να τερµατίζει τη
δηµιουϱγία αντί να δηµιουϱγεί πάντα ακολουθίες µιας σταθερής διάϱκειας.

Η διαδικασία εκπαίδευσης χωϱίϹεται στη συνέχεια σε δύο µέϱη. Πϱώτα απ ’όλα, το µοντέλο
seq2seq εκπαιδεύεται για να αντιστοιχίσει τα χαϱακτηϱιστικά από το χώϱο των χαϱακτήϱων σε
mel-spectrograms. Οι συγγϱαϕείς ισχυϱίϹονται ότι µποϱούν να εκπαιδεύσουν ένα τέτοιο δίκτυο σε
µία µόνο GPU.

΄Οσο για το τροποποιηµένο WaveNet εκπαιδεύεται στα πραγµατικά συγχρονισµένα ϕασµατογραφή-
µατα (ground true aligned predictions) του δικτύου προβλέψεων spectrogram. Με άλλα λόγια,
χρησιµοποιούνται τα ϕασµατογραφήµατα που παϱάγει το αρχικό δίκτυο αλλά µε µια δίορθωση ως
πϱος το συγχρονισµό (alignment) τους. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι αυτή η µειωµένη έκδοση
WaveNet απαιτούσε 32 GPU για εκπαίδευση.

΄Οσον αϕοϱά τις ενδιάµεσες αναπαϱαστάσεις (spectrograms), εκτενής πειϱαµατισµός µε µια
ποικιλία από αυτές δείχνει την υπεϱοχή των ϕασµατογϱαϕηµάτων mel. Μια ενδιαϕέϱουσα πτυχή
είναι επίσης ότι το τµήµα vocoder εκπαιδεύτηκε επίσης σε mel-specs που εξήχϑησαν από ground
truth ήχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα χειϱότεϱη απόδοση από εκείνη του αϱχικού µοντέλου.

Τέλος, χρησιµοποιήθηκε µια πιο ελαϕϱιά έκδοση του WaveNet, την οποία οι συγγραφείς πισ-
τεύουν ότι κατάϕεϱαν να ενσωµατώσουν στην αρχιτεκτονική λόγω της χϱήσης των ϕασµατογραφη-
µάτων mel-spec, καθώς τα mel-specs µποϱούν να συλλάβουν µακροπρόθεσµες εξαρτήσεις ήχου.
Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται διασταλτικές συνελίξεις (dilated convolutions), δεδοµένου
ότι παϱέχουν στο µοντέλο επαϱκές πλαίσιο στη χϱονική κλίµακα των δειγµάτων κυµατοµορφής.

3.3 Transformer-based approaches

H επεξεργασία ακολουθιακών δεδοµένων όπως το κείµενο και ο ήχος έχουν απασχολήσει αρ-
κετά την επιστηµονική κοινότητα. Η παραδοσιακή προσέγγιση αϕοϱά τα λεγόµενα RNN, η αιχµή
του δόρατος των οποίων είναι το διάσηµο LSTM, τα οποία είναι µια προσπάθεια να επεξεργασ-
τούµε ακολουθίες µεταβλητού µήκους. Μια εναλλακτική προσέγγιση που είδαµε στη µέχϱι τώϱα
ανασκόπηση είναι η χϱήση stacked dilated convolutional layers τα οποία επιτρέπουν στο δίκτυο
να µαθαίνει χϱονικές εξαρτήσεις σε µεγάλα χϱονικά πλαίσια.

Μια επιπλέον προσέγγιση είναι ο λεγόµενος Transformer [Vaswani et al., 2017], ο οποίος
ουσιαστικά επεργάζεται ακολουθίες ϐασιζόµενες σε (πυνκούς) µηχανισµούς προσοχής. Χρησι-
µοποιώντας πολλαπλές κεφαλές προσοχής (attention heads) µαθαίνει διαφορετικές “υϕές" της
ακολουθίας. Η χϱήση τους στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP) έχει δώσει τα µέχϱι και
σήµεϱα καλύτεϱα αποτελέσµατα (tate-of-the-art) σε πολλά tasks.

Στην ενότητα αυτή εξετάϹουµε πώς έχει χϱησιµοποιηϑεί αυτή η αϱχιτεκτονική στη σύνϑεση
οµιλίας. Τα δύο ϐασικά µειονεκτήµατα της πϱοσέγγισης του Tacotron 2 [Shen et al., 2018]
είναι i) η χαµηλή αποδοτικότητα κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης και σύνϑεσης, ii) η µη χϱήση
ακολουϑιακών νευϱωνικών δικτύων σε όλη την έκταση της αϱαχιτεκτονικής.

Στο πλαίσιο της σύνθεσης ϕωνής από κείµενο, ερευνητές από τη Microsoft [Li et al., 2019]
ήταν οι πρώτοι που αντικατέστησαν την αρχιτεκτονική του Tacotron µε µια ϐασισµένη σε Trans-
former αρχιτεκτονική. Το τµήµα του vocoder εξακολουθεί να είναι αρχιτεκτονική που ϐασίζεται στο
WaveNet. Ο µηχανισµός self-attention πολλαπλών κεφαλών (multihead) λύνει αποτελεσµατικά το
πϱόϐληµα µακροπρόθεσµης εξάϱτησης σε ακολουθιακά δεδοµένα. Αν και αυτή η προσέγγιση
αυξάνει την ταχύτητα εκπαίδευσης (λόγω πλήϱους παραλληλοποίησης), πϱοκύπτει ένα επιπλέον
Ϲήτηµα που είναι ο διπλασιασµός των εκπαιδευόµενων παϱαµέτϱων. Επιπλέον, η εξάϱτηση από
προηγούµενες τιµές κατά τη σύνθεση δεν άρεται και συνεπώς ούτε και η σχετική επιβράδυνση. Η
προτεινόµενη αρχιτεκτονική απεικονίζεται και στο Σχήµα 14 .

Σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης των προαναφερθέντων Ϲητηµάτων, καθώς και πϱος την επί-
τευξη ευρωστίας (η επανάληψη ορισµένων λέξεων είναι σύνηθες σε µεγάλες προτάσεις), δηµοσιεύτηκε
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Σχήµα 14: Transformer Based TTS [Li et al., 2019]

µια εργασία µε το όνοµα FastSpeech [Ren et al., 2019]. ΄Οπως αναφέρεται στο πρωτότυπο κεί-
µενο “Λαµϐάνοντας υπόψιν τη µονότονη ευθυγράµµιση (alignment) µεταξύ κειµένου και οµιλίας,
και µε απώτεϱο σκοπό την επιτάχυνση της σύνθεσης mel specotrograms, προτείνουµε ένα νέο µον-
τέλο (FastSpeech) το οποίο παίϱνει ένα κείµενο, ακολουθία ϕωνηµάτων, ως είσοδο και παϱάγει
mel-ϕασµατογϱαϕήµατα non-autoregressively6."

Σχήµα 15: FastSpeech [Ren et al., 2019]

Συγκεκϱιµένα χϱησιµοποιείται ένα δίκτυο εµπϱόσϑιας τϱοϕοδότησης ϐασισµένο σε µηχανισµό
multihead self-attention και σε µονοδιάστατες (1D) συνελίξεις. Εξαιτίας της µη-συµϐατότητας
µεταξύ των µηκών της ακολουϑίας ϕωνηµάτων και του mel-spectrogram, χϱησιµοποιείται ένας
length regulator που δειγµατοληπτεί την ακολυϑία ϕωνηµάτων σύµϕωνα µε τη διάϱκεια του κάϑε
ϕωνήµατος, ώστε τελικά να ταιϱιάϹουν τα δύο µήκη. Ο ϱυϑµιστής αυτός πϱοϕανώς ϐασίϹεται σε
ένα σύστηµα πϱόϐλεψης διάϱκειας ϕωνήµατος.

6∆ηλαδή κατά τη σύνϑεση δεν χϱειάϹεται να πεϱιµένουµε να παϱάξουµε ένα δείγµα πϱοκειµένου να παϱαχϑεί κάποιο
µεταγενέστϱο του χϱονικά
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Αν και το FastSpeech επιλύει αποτελεσµατικά πολλά πϱοϐλήµατα των αϱχικών αϱχιτεκτονικών
που ϐασίϹονται σε Transformer, απαιτεί ακόµα σηµαντικό αϱιϑµό GPU για να εκαπιδευτεί, ενώ
επιπλέον χϱειάϹεται και ένα γονικό (parent) πϱο-εκπαιδευµένο δίκτυο WaveNet που ουσιαστικά
χωϱίϹει την εκπαίδευση σε δύο στάδια.

3.4 Σύνοψη end-to-end µεϑόδων

Στην ενότητα αυτή συνοψίϹουµε τα ϑετικά και τα αϱνητικά των πϱοσεγγίσεων που παϱουσιάσαµε.
Συγκεκϱιµένα ϑα πϱέπει να ανϕεϱϑεί πως καϑαϱά από άποψη επίδοσης το Tacotron 2 πετυχαίνει
τα καλύτεϱα δυνατά αποτελέσµατα όπως κϱίϑηκαν από ανϑϱώπους. Στη συνέχεια ο Transformer
TTS επιτυγχάνει εξίσου καλά αποτελέσµατα µε το Tacotron 2 αλλά αυξάνει δϱαµατικά τον αϱιϑµό
των παϱαµέτϱων και είναι αϱγός στη διαδικασία σύνϑεσης. Τέλος το FastSpeech ϕαίνεται σαν µια
υποσχόµενη πϱοσέγγιση παϱόλα αυτά απαιτεί ακόµα ένα γονικό µοντέλο Transformer TTS ώστε
να εκαπιδεύσει το non-autoregressive µοντέλο παϱαγωγής mel-spectrograms.

4 Το πϱόϐληµα µετατϱοπής ϕωνής σε ανϑϱωπόµοϱϕη οπτική ϱοή.

Στην ενότητα αυτή ϑα ϑέλαµε ιδανικά να µελετήσουµε το πϱόϐληµα της οπτικοακουστικής σύν-
ϑεσης ϕωνής από κείµενο. Παϱόλα αυτά στη ϐιβλιογραφία σπανίζουν οι δουλειές που µελετούν το
συνολικό αυτό πϱόϐληµα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η πολύ αυξηµένη πολυπλοκότητα του
προβλήµατος καθώς στην ουσία του λαµβάνουν µέϱος οι ακόλουθοι µετασχηµατισµοί

• µετατϱοπή κειµένου σε ϕασµατογϱάϕηµα

• µετατϱοπή ϕασµατογϱαϕήµατος σε κυµατοµοϱϕή (οµιλία)

• µετατϱοπή οµιλίας σε ανϑϱωπόµοϱϕο ϐίντεο

Ο σκοπός των δύο προηγούµενων ενοτήτων ήταν να περιγράψουµε τις µεθόδους που ακολου-
ϑούνται για να επιτευχθούν οι δύο πρώτοι µετασχηµατισµοί. Σε αυτή την ενότητα ϑα επικεντρ-
ωθούµε κυϱίως στο τϱίτο πϱόϐληµα. Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις ανάλογα µε το πλαί-
σιο µελέτης, αλλά εµείς επιλέγουµε να χωρίσουµε τις προσεγγίσεις σε δύο επιµέϱους. Αυτές που
αποσκοπούν να απεικονίσουν “αληθινά" (δεν παύουν να είναι συνθετικά) ανθρώπινα πϱόσωπα και
σε αυτές που εστιάζουν σε ανθρωπόµορφες ϕιγούϱες όπως τα avatars.

4.1 Πϱοπαϱασκευαστικές έννοοιες

Στην ενότητα αυτή ϑα περιγράψουµε κάποιες ϐασικές έννοιες και κατευθύνσεις οι οποίες συναν-
τώνται κατά τη µελέτη προβληµάτων σύνθεσης ανθρωπόµορφου πϱοσώπου από ϕωνή. Η σηµαν-
τικότερη διαφορά µεταξύ των δύο είναι πως κατά τη σύνθεση ανθρωπόµορφων πϱοσώπων όπως
ένα avatar χρησιµοποιείται κάποιο µοντέλο πϱοσώπου (face model) ενώ στη σύνθεση ϱεαλιστικού
πϱοσώπου στοχεύουµε στην ανακασκευή του πϱοσώπου ή τµηµάτων αυτού.

Πιο συγκεκριµένα κατά τη σύνθεση avatar χρησιµοποιούνται µοντέλα όπως τα AAΜ [Cootes
et al., 1998, Cootes et al., 2001, Matthews and Baker, 2004] και τα 3DMM [Blanz and Vet-
ter, 1999, Blanz and Vetter, 2003, Egger et al., 2020]. Τα ΑΑΜ παϱότι αρκετά εύχϱηστα δεν
προτιµούνται πλέον στη ϐιβλιογραφία λόγω του ότι συνήϑως παράγουν πιο “ϕτωχούς" χώϱους
χαρακτηριστικών, έναντι των των λεγόµενω 3D Morphable Face Models (3DMM).

4.2 Οπτική σύνϑεση ανϑϱωπόµοϱϕης ϕιγούϱας από ϕωνή

Audio-Driven Facial Animation. Η πϱώτη σηµανιτκή δουλειά που συνδύασε τις σύγχϱονες µεθό-
δους deep learning και πέτυχε σηµαντικά αποτελέσµατα είναι από την Nvidia [Karras et al., 2017].
Oι συγγραφείς αυτής της εργασίας ουσιαστικά εισήγαγαν µια µέϑοδο που κάνει animate 3D αν-
ϑρωπόµορφα πϱόσωπα. Συγκεκριµένα το δίκτυο τους (σχήµα 16) µαθαίνει µια απεικόνιση από
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την κυµατοµορφή εισόδου σε τρισδιάστατες vertex coordinates (συντεταγµένες κορυφών) ενός µον-
τέλου πϱοσώπου. Η προσέγγιση τους εστιάζει στην περιοχή του πϱοσώπου και όχι στα χείλη/στόµα
όπως συνηθίζεται από αρκετές άλλες εργασίες.

Σχήµα 16: Karras acrhitecture [Karras et al., 2017]

Πϱοκειµένου να διαφοροποιηθούν οι διάφορες εκφραστικές διαφορές που δεν µποϱούν να
εξαχθούν από το ηχητικό σήµα απευθείας χρησιµοποιείται και ένας επιπλέον latent (λανϑάνων-
κϱυϕός) κώδικας ο οποίος διαισθητικά µοντελοποιεί πιθανές συναισθηµατικές διαφοροποιήσεις
στην έκφραση. Κατά τη διάϱκεια της σύνθεσης αυτός ο χώϱος µποϱεί να χρησµοποιηθεί προκειµέ-
νου να αποδωθούν διαφορετικές εκφράσεις στο παραγώµενο πϱόσωπο.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση περιέχει ένα Formant Analysis Network το οποίο παϱάγει χρονοµεταβλ-
ητές ακολουθίες από ϕωνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία ϑα καθοδηγήσουν την άρθρωση (artic-
ulation). Στη συνέχεια ακολουθεί το Articulation δίκτυο το οποίο ϐϱίσκει τη χϱονική εξέλιξη των
χαρακτηριστικών εκείνων που περιγράφουν τις κινήσεις του πϱοσώπου. Τέλος ένα δίκτυο εξόδου
παϱάγει τις τελικές µεταβλητές που ουσιαστικά ελέγχουν τις κινήσεις του πϱοσώπου.

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ληφθεί ουσιαστικά ϐιντεοσκοπώντας ανθρώπους
και ϕτιάχνοντας µε λογισµικό τα ανθρωπόµορφα πϱόσωπα. Για την επίτευξη ϱεαλιστικών αποτε-
λεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν 3 διαφορετικές συναρτήσεις κόστους εκ των οποίων µία ( position)
είναι υπεύθυνη για τη συνολική µετατόπιση κάϑε vertex, µια (motion) για να παϱάγει ϱεαλιστική
κίνηση και µια που λειτουργεί ως regularizer. Συγκεφαλαιώντας η προσέγγιση αυτή [Karras et al.,
2017] πετυχαίνει να παϱάξει ϱεαλιστικά τρισδιάστατα πϱόσωπα που ϐασίζονται αποκλειστικά σε
ακουστική πληροφορία.

Voice Operated Character Animation (VOCA) Mια πϱοσέγγιση στο ίδιο µήκος κύµατος µε την
πϱοηγούµενη [Karras et al., 2017] παϱουσιάστηκε στο CVPR 2019 υπό το όνοµα VOCA [Cudeiro
et al., 2019]. H συγκεκϱιµένη αϱχιτεκτονική (σχήµα 17) δέχεται σαν είσοδο οποιοδήποτε σήµα
ϕωνής και παϱάγει ϱεαλιστικά 3D vertex animations. Παϱέχει επίσης ένα controller (one-hot
subject encoding) που µποϱεί να αλλάϹει το ύϕος, την πόϹα και άλλα χαϱακτηϱιστικά για τον
οµιλητή.

Σε αντίθεση µε τον Karras [Karras et al., 2017] που µαθαίνει ιδιοσυγκρασίες ενός οµιλητή,
το VOCA είναι conditioned στα υποκείµενα (subjects) κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης και
συνεπώς µποϱεί να γενικεύει καλύτεϱα σε νέους οµιλητές. Η αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί fetau-
res που ϐγαίνουν από ένα pre-trained DeepSpeech [Hannun et al., 2014, Amodei et al., 2016]
µοντέλο. Στη συνέχεια τροφοδοτούνται στον encoder ο οποίος µαθαίνει ένα χώϱο χαµηλής διάσ-
τασης και από αυτόν ένας decoder (αρχιτεκτονική µε strided convolutions) είναι υπεύθυνος για
την παραγωγή των τελικών ϑέσεων (ή για την ακϱίϐεια µετατοπίσεων) του 3D vertex. Με ϕιλοσοϕία
αρκετά παρόµοια µε το [Karras et al., 2017] χρησιµοποιεί επίσης πολλαπλά loss functions. ΑξίϹει
ακόµα να αναφερθεί πως οι συγγραφείς του VOCA παϱέχουν επίσης και τα scanned δεδοµένα που
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Σχήµα 17: VOCA Architecture [Cudeiro et al., 2019]

χρησιµοποίησαν για να εκπαιδεύσουν το µοντέλο.

Taylor 2017 Στην εϱγασία αυτή [Taylor et al., 2017] παϱουσιάϹεται µια παϱόµοια πϱοσέγγιση
µε τις πϱοηγούµενες δύο, µόνο που στην πεϱίπτωση δεν µοντελοποιείται ολόκληϱο το πϱόσωπο
του χαϱακτήϱα αλλά το κάτω µέϱος του (µέσω ΑΑΜ µοντέλου). Επιπλέον παϱάγει µη εκϕϱαστικά-
ουδέτεϱα πϱόσωπα για τον χαϱακτήϱα. Η αϱχιτεκτονική που χϱησιµοποιείται είναι ένα sliding
window DNN (ϐαϑύ νευϱωνικό δίκτυο). Επίσης κατά τη διάϱκεια της σύνϑεσης χϱειάϹεται να
χϱησιµοποιηϑεί ένα off-the-self (πϱοεκπαιδευµένο) ASR σύστηµα πϱοκειµένου να µετατϱέψει το
σήµα εισόδου σε ϕωνήµατα. Τα δεδοµένα πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκε το µοντέλο είναι ένα
οπτικο-ακουστικό dataset µε πϱοτάσεις οι οποίες έχουνε λεχϑεί µε ουδέτεϱο τόνο.

Σχήµα 18: Taylor Architecture [Taylor et al., 2017]
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VisemeNet Αυτή η προσέγγιση εισάγει το VisemeNet [Zhou et al., 2018], ένα δίκτυο που αποτελεί-
ται από τϱία στάδια, καθένα από τα οποία ϐασίζεται σε LSTMs [Hochreiter and Schmidhuber,
1997]. Συγκεκριµένα περιέχει ένα landmark στάδιο, ένα phoneme-group στάδιο καθώς και ένα
viseme στάδιο. Συνοπτικά η λειτουργία του δικτύου έχει ως εξής. Ο ήχος µοντελοποιείται µε
διανυσµατικές αναπαραστάσεις διάστασης 1056, οι οποίες µε τη σειϱά τους τροφοδοτούνται στα
στάδια landmark και phoneme τα οποία είναι υπεύθυνα για να προβλέψουν τη µετατόπιση (dis-
placement) και το αντίστοιχο ϕώνηµα. Τέλος τα διανύσµατα εξόδου των δύο πϱώτων σταδίων µαϹί
µε την αρχική ηχητική αναπαράσταση δίνονται σαν είσοδος στο viseme στάδιο το οποίο προβλέπει
τις παϱαµέτϱους προσοµοίωσης του ανθρωπόµορφου χαρακτήρα.

Speech-driven 3D Facial Animation with Implicit Emotional Awareness Αυτή η εϱγασία
[Pham et al., 2017] πϱοτάϑηκε για παϱαγωγή τϱισδιάστατων 3D ανϑϱωποµοϱϕικών πϱοσώπων σε
πϱαγµατικό χϱόνο. Συγκεκϱιµένα, κατά τη διάϱκεια της εκπαίδευσης εξάγονται τόσο οπτικά όσο
και ακουστικά χαϱακτηϱιστικά µε τα οποία εκπαιδεύεται η LSTM-based αϱχιτεκτονική (είσοδος ο
ήχος, έξοδος τα οπτικά χαϱακτηϱιστικά) που πϱοϐλέπει την πεϱιστϱοϕή της κεϕαλής καϑώς και
την έκϕϱαση του πϱοσώπου ενός οµιλητή. Οι συγγϱαϕείς αναϕέϱουν πως για την εκπαίδευση του
µοντέλου χϱειάϹεται ένα µεγάλο οπτικοακουστικό σύνολο δεδοµένων.

4.3 Οπτική σύνϑεση ανϑϱώπινου πϱοσώπου από ϕωνή

Synthetizing Obama H πϱώτη εϱγασία [Suwajanakorn et al., 2017] που πέτυχε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα σε ότι αϕοϱά τη σύνϑεση πϱαγµατικού ϐίντεο από ϕωνή. H πϱοσέγγιση αϕοϱά την
παϱαγωγή ενός και µόνο πϱοσώπου για το οποίο υπαχουν αϱκετές διαϑέσιµες ϐιντεοσκοπηµένες
ώϱες (πεϱίπου 17 ανϕέϱει η πϱωτότυπη εϱγασία). Ο αλγόϱιϑµος πεϱιέχει ένα χειϱοκίνητο ϐήµα

Σχήµα 19: Synthetizing Obama paper [Suwajanakorn et al., 2017] αποτελέσµατα

κατά το οποίο επιλέγεται η πεϱιοχή του στόµατος και των δοντιών. Τα ακουστικά χαϱακτηϱιστικά
που χϱησιµοποιούνται είναι MFCCs, τα οποία είναι µια “γενική" πεϱιγϱαϕή για το σήµα. Οι
συγγϱαϕείς αναϕέϱουν ότι ιδανικά ϑα µποϱούσε να χϱησιµοποιηϑεί απευϑείας η κυµατοµοϱϕή
πϱοκειµένου να εξαχϑούν πιο χϱήσιµα χαϱακτηϱιστικά. Το RNN που χϱησιµοποιείται πϱοϐλέπει
τις µετατοπίσεις του στόµατος καϑώς και τις ϑέσεις των δοντιών. Τα αποτελέσµατα τις µεϑόδου
οπτικοποιούνται στο Σχήµα 19.

Realistic Speech-Driven Facial Animation with GANs Σε αυτή την εργασία [Vougioukas et al.,
2019] χρησιµοποιούνται GANs για την παραγωγή ϱεαλιστικών ϐίντεο ανθρώπων από ϕωνή. Σε
αντίθεση µε προγενέστερες προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν ενδιάµεσες visual αναπαραστάσεις
και από εκεί µεταβαίνουν σε κάποια ανθρωπόµορφη αναπαράσταση (είτε avatar είτε πραγµατικό
πϱόσωπο), η παϱούσα εργασία παϱάγει συνθετικά ανθρώπινα πϱόσωπα απευθείας από το ηχητικό
σήµα. ΄Ενα σηµαντικό διαφορετικό χαρακτηριστικό της µεθόδου έναντι της [Suwajanakorn et al.,
2017] είναι το γεγονός πως µοντελοποιεί ολόκληϱο το πϱόσωπο και όχι µόνο την περιοχή του στόµα-
τος. Σε ότι αϕοϱά την αρχιτεκτονική έχουµε ένα GAN µε 3 discriminators καθένας εκ των οποίων
αναλαµβάνει ένα διαφορετικό έϱγο (λεπτοµέρειες, συγχρονισµός ϕωνής-εικόνας και ϱεαλιστικές
εκφράσεις). Σε ότι αϕοϱά τον generator τώϱα, έχουµε ένα κωδικοποιητή για την ταυτότητα του
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Σχήµα 20: Facial Animation with GANs Generator [Vougioukas et al., 2019]

οµιλητή, έναν για το content καθώς και µια γεννήτρια παραγωγής τυχαίου ϑοϱύϐου. Το παραγό-
µενο ϐίντεο είναι χαµηλότερης ποιότητας αλλά πολύ πιο ευέλικτο και µποϱεί να χρησιµοποιηθεί
για νέους οµιλητές.

Neural Voice Pupperty (NVP) Πϱόκειται για µια νέα πϱοσέγγιση [Thies et al., 2019] για τη
σύνϑεση ϐίντεο πϱοσώπου που ϐασίϹεται στον ήχο. Λαµϐάνοντας υπόψη ένα ηχητικό σήµα από ένα
άτοµο ή ψηϕιακό ϐοηϑό, ο αλγόϱιϑµος δηµιουϱγεί ένα ϕωτο-ϱεαλιστικό ϐίντεο εξόδου ενός ατόµου-
στόχου που είναι συγχϱονισµένο µε τον ήχο της εισόδου. Η ηχητική αναπαϱάσταση στην είσοδο,
τϱοϕοδοτείται σε ένα ϐαϑύ νευϱωνικό δίκτυο που µαϑαίνει ένα latent χώϱο για ένα 3D χωϱικό
µοντέλο. Μέσω της υποκείµενης τϱισδιάστατης αναπαϱάστασης, το µοντέλο µαϑαίνει εγγενώς
τη χϱονική σταϑεϱότητα, ενώ αξιοποιούµε την υψηλή απόδοση του νευϱωνικού δικτύου, για τη
δηµιουϱγία ϕωτο-ϱεαλιστικών πλαισίων εξόδου. Η πϱοσέγγιση αυτή γενικεύεται σε διαϕοϱετικά
άτοµα, επιτϱέποντάς µας να συνϑέσουµε ϐίντεο ενός ανϑϱώπου (ή avatar) στόχου µε οποιαδήποτε
ϕωνή ή ακόµα και συνϑετικών ϕωνών που µποϱούν να δηµιουϱγηϑούν χϱησιµοποιώντας τυπικές
πϱοσεγγίσεις TTS. Η συνολική αϱχιτεκτονική που πεϱιγϱάψαµε ϕαίνεται και στο Σχήµα 21.

Σχήµα 21: NVP Αϱχιτεκτονική [Thies et al., 2019]
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4.4 MakeItTalk

H δουλειά αυτή είναι ίσως η πιο σηµαντική των τελευταίων ετών πάνω σε οπτική σύνθεση οδηγού-
µενη από ϕωνή. Πϱόκειται για εργασία της Adobe µε τίτλο MakeItTalk [Zhou et al., 2020]. Αυτό
που πετυχαίνει είναι ότι δοθέντος µιας εικόνας-ποϱτϱέτου ενός ανθρώπου ή cartoon και ενός
ηχητικού σήµατος παϱάγει ένα ϐίντεο που προσοµειώνει το χαρακτήρα να µιλάει.

Σχήµα 22: MakeItTalk εποπτική λειτουϱγία [Zhou et al., 2020]

Στα πολύ ϑετικά αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν χρησιµοποιεί κάποιο µοντέλο πϱοσώπου
(face model) ώστε να µιµηθεί την κίνηση ενός πραγµατικού πϱοσώπου. Ανταυτού χρησιµοποιεί
κάποιες πολύ µεϑοδευµένες προσεγγίσεις οι οποίες δίνουν τρισδιάστατα facial landmarks. Συγ-
κεκριµένα για ανθρώπινα πϱόσωπα χρησιµοποιείται ο state-of-the-art αλγόριθµος [Bulat and
Tzimiropoulos, 2017], ενώ για cartoon ή σκίτσα έχει χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος Face-of-
Art [Yaniv et al., 2019], ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασµένος για να αναγνωρίζει landmarks σε
πίνακες Ϲωγραφικής.

Η άλλη εξίσου σηµαντική υπόθεση που κάνει η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι ότι χρησι-
µοποιεί ένα voice conversion αλγόριθµο, π.χ [Qian et al., 2019], προκειµένου να αποσυµπλέξει
την πληροφορία του ηχητικού σήµατος αναϕοϱικά µε τον οµιλητή (speaker embedding) και το
περιεχόµενο (content embedding). Με τον τϱόπο αυτό προβλέπουν τις µετατοπίσεις των land-
marks και τις προσαρµόζουν κάϑε ϕοϱά στο στυλ του εκάστοτε οµιλητή.

Η τελική σύνϑεση του πϱοσώπου γίνεται µε ϐάση τις πϱοϐλεπόµενες µετατοπίσεις από το δίκτυο
και είτε ένα Image2Image translation δίκτυο για τις εικόνες ανϑϱώπων, είτε µε ϐάση τον αλγόϱιϑµο
τϱιγωνοποίησης Delaunay για τα cartoon.

Aπό αϱχιτεκτονικής σκοπιάς, χϱησιµοποιεί LSTM και κάποιους µηχανισµούς self-attention ως
εκαπιδευόµενα τµήµατα του δικτύου, καϑώς επίσης και MLPs που χϱησιµοποιούνται κυϱίως ως
fusion ή dimensionality reduction υποδίκτυα.

Στα αϱνητικά της πϱοσέγγισης είναι ο υψηλός χϱόνος που απαιτείται για να συντεϑεί το τελικό
avatar-cartoon. Επίσης τα αποτελέσµατα της σύνϑεσης σε πϱαγαµτικά πϱόσωπα είναι συγκϱίσιµα
µεν αλλά υποδεέστεϱα έναντι κάποιων που ϐασίϹονται σε blendshapes.

4.5 ΄Αλλες Πϱοσεγγίσεις

Στην ενότητα αυτή περιγράφουµε εργασίες οι οποίες δεν εµπίπτουν άµεσα στην παραπάνω κατη-
γοριοποίηση καθώς επίσης παραθέτουµε και µια σύντοµη συϹήτηση πάνω στις παϱούσες προσ-
εγγίσεις και πιθανούς περιορισµούς τους. Τέλος κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση των ευρέως
διαδεδοµένων ϐάσεων δεδοµένων που µποϱούν να χρησιµοποιούν για την ανάπτυξη τέτοιων συστη-
µάτων.
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Σχήµα 23: Αϱχιτεκτονική Μοντέλου [Zhou et al., 2020]

Λοιπές Εργασίες Η πιο σηµαντική είναι η πιο πρόσφατη εργασία οπτικοακουστικής σύνθεσης
στην Ελληνική [Filntisis et al., 2017]. Η εργασία αυτή ϐρίσκεται στην τοµή των σύγχϱονων
και των παλαιότεϱων προσεγγίσεων. Συγκεκριµένα προτείνονται δύο αρχιτεκτονικές ϐαθιού νευρ-
ωνικού δικτύου (DNN) για σύνθεση ϱεαλιστικής εικόνας Expressive Audio-Visual Text-ToSpeech
(EAVTTS), οι οποίες αξιολογούνται συγκρίνοντάς τις απευθείας και µε το παραδοσιακό κϱυϕό µον-
τέλο Markov (HMM) EAVTTS, καθώς και µια συνδυαστική προσέγγιση EAVTTS unit selection, τόσο
στον ϱεαλισµό όσο και στην εκφραστικότητα των παραγόµενων talking heads.

Μια εργασία η οποία παϱουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσµατα είναι το λεγόµενο First Order
Motion [Siarohin et al., 2019]. Στη δουλειά αυτή δοθέντος ενός ϐίντεο-καϑοδηγητή (drive video)
και µιας εικόνας-στόχου (target) παράγεται ένα ϐίντεο το οποίο µιµείται το αρχικό αλλά χρησι-
µοποιώντας την εικόνα στόχο. Η σηµασία αυτής της εργασίας αναδεικνύεται αϕενός λόγω της
πληθώρας των εφαρµογών της από ανθρώπινα πϱόσωπα µέχϱι stickers, αϕετέϱου δε χρειάζεται
κάποια ισχυϱά priors όπως συµβαίνει συνήϑως µε landmark µοντέλα. Είναι δηλαδή άµεσα εφαρ-
µόσιµη σε οποιαδήποτε ϕιγούϱα. Συγγενής εργασία αποτελέι το MakeItTalk [Zhou et al., 2020]

Πεϱί Μοντέλων Πϱοσώπου Οι µέχϱι στιγµής καλύτεϱες µέϑοδοι που έχουµε διαϑέσιµες, π.χ
VOCA [Cudeiro et al., 2019], NVP [Thies et al., 2019], χϱησιµοποιούν κάποια µοντέλα πϱοσώπου.
Αυτά έχουν κατασκευαστεί από διαϑέσιµα 4Dscans που ουσιαστικά µοντελοποιούν πολλά σηµεία
του πϱοσώπου σχετικά µε τον τϱόπο που κινούνται κατά την εκϕοϱά συγκεκϱιµένων ϕωνηµάτων,
λέξεων και πϱοτάσεων. Πολλές λοιπόν µέϑοδοι ϐασίϹονται πάνω σε τέτοιες αναπαϱαστάσεις του
πϱοσώπου και συγκεκϱιµένα τα λεγόµενα 3DMM [Blanz and Vetter, 1999, Blanz and Vetter,
2003] που ουσιαστικά υποδεικνύουν την κίνηση ενός πϱοσώπου µε ϐάση µια πληϑώϱα παϱαµέτϱων
που καλούνται blendshapes. Οι τιµές αυτές ελέγχουν ουσιαστικά µια κίνηση στο πϱόσωπο και ο
γϱαµµικός τους συνδυασµός αναπαϱιστά το συνολικό αποτέλεσµα.

Εαν τώϱα ϑελήσουµε να εκπαιδεύσουµε κάποιο σύστηµα οπτικοακουστικής σύνθεσης σε δικά
µας δεδοµένα τότε µια λύση είναι να ϐϱούµε τις ground truth blenshape παϱαµέτϱους. Η δι-
αδικασία αυτή απαιτεί πολύ κοστοβόρο εξοπλισµό και προϋποθέτει ουσιαστικά να συλλέγουµε
δεδοµένα για κάϑε εφαρµογή που επιθυµούµε. Κάτι τέτοιο ϕυσικά είναι αδύνατο και συνεπώς
έχουν προταθεί λύσεις οι οποίες ουσιαστικά προσπαθούν να προσαρµόσουν ένα ήδη υπάρχον
συστηµα µοντέλων πϱοσώπου στα δεδοµένα µας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πϱώτη είναι
optimization-based [Thies et al., 2016] ενώ η δεύτεϱη ϐασίζεται σε unsupervised encoder-decoder
αρχιτεκτονικές [Tewari et al., 2017]. Για την εκπαίδευση λοιπόν του εκάστοτε µοντέλου απαιτείται
πϱώτα να εξάγουµε τις πραγµατικές τιµές των blendshapes τις οποίες στη συνέχεια ϑα κληθούµε
να δώσουµε σαν επιθυµητή έξοδο στο µοντέλο µας.
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Οπτικοακουστικές Βάσεις ∆εδοµένων ∆εν ϑα πϱέπει να αµελούµε το γεγονός πως όλες οι προσ-
εγγίσεις που ϐασίζονται σε ϐαθιά νευρωνικά δίκτυα απαιτούν µεγάλο όγκο δεδοµένων προκειµένου
να λειτουργήσουν. Για το λόγο αυτό κρίνουµε σκόπιµο να αναϕέϱουµε επιγραµµατικά µεϱικές
από τις µεγαλύτεϱες ϐάσεις δεδοµένων. Μεϱικά από αυτά τα δεδοµένα είναι το VoxCeleb [Nagrani
et al., 2017] και το VoxCeleb2 [Chung et al., 2018] (το 2 είναι υπερσύνολο του πρώτου) που
περιέχουν µικϱής διάϱκειας ϐίντεο από συνεντεύξεις διαθέσιµες στο διαδίκτυο. Στο ίδιο µήκος
κύµατος είναι και το AVSpeech [Ephrat et al., 2018] τo οποίο περιέχει ϐίντεο από το YouTube.

5 Σύνοψη και Συµπεϱάσµατα

Ο σκοπός της παϱούσας ϐιβλιγογραφικής ανασκόπησης ήταν να περιγράψει το πϱόϐληµα της οπ-
τικοακουστικής σύνθεσης. Συγκεκριµένα προσπαθήσαµε να γίνει εξαρχής ϕανερό ότι το πϱόϐληµα
αυτό αποτελεί αρκετά σύνθετο και ϑα πϱέπει να χωριστεί και να µελετηθεί σε επιµέϱους προβλή-
µατα. Συγκεκριµένα, οι δύο ϐασικοί άξονες-πϱοϐλήµατα είναι η σύνθεση ϕωνής (TTS) και η
δηµιουϱγία ανθρωπόµορφης οπτικής ϱοής οδηγούµενης από ϕωνή.

Ως πϱος τη σύνθεση ϕωνής συνήϑως χρειάζεται να εκπαιδεύσουµε δύο επιµέϱους δίκτυα. Το
πϱώτο ϑα απεικονίϹει τη λεκτική πεϱιγϱαϕή-κείµενο σε κάποια “ενδιάµεση” αναπαράσταση, π.χ.
ϕασµατογραφήµατα. Το δεύτεϱο, ϑα δέχεται σαν είσοδο αυτή την ενδιάµεση αναπαράσταση και
ϑα την απεικονίϹει στην κυµατοµορφή της ϕωνής. Αυτά τα δίκτυα που παράγουν την κυµατο-
µορφή καλούνται vocoders. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των vocoder δικτύων µεγάλος όγκος
ερευνητικής δουλειάς είναι αφιερωµένος αποκλειστικά στη µελέτη και την ανάπτυξη τέτοιου έιδους
δικτύων.

Το δεύτεϱο πϱόϐληµα που παϱουσιάσαµε είναι η δηµιουϱγία ανθρωπόµορφης οπτικής ϱοής
οδηγούµενη από ϕωνή. Προσεγγίσεις περιλαµβάνουν αλγόριθµους που συνθέτουν ανθρώπινα
πϱόσωπα, πλέγµατα (meshes) ανθρώπινων πϱοσώπων καθώς επίσης avatars και καρικατούρες. Οι
περισσότερες προσεγγίσεις χρησιµοποιούν κάποιο µοντέλο πϱοσώπου (face model). Τα µοντέλα
αυτά ουσιαστικά είναι ϕτιαγµένα από human artists και χρησιµοποιούν έναν αριθµό παϱαµέτϱων
προκειµένου να ελέγχουν τις κινήσεις του πϱοσώπου. Η σύνθεση του ανθρωπόµορφου πϱοσώπου
γίνεται συνήϑως µέσω των παϱαµέτϱων αυτών και τα µοντέλα που παϱουσιάσαµε ουσιαστικά
καλούνται να προβλέψουν τις παϱαµέτϱους αυτές δοθέντος ενός ηχητικού σήµατος. ΄Ενας σηµαν-
τικός παράγοντας που ϑα πϱέπει να ληφθεί υπόψιν είναι ο τϱόπος που ϑα ανακτήσουµε τις
παϱαµέτϱους για τα εκάστοτε µοντέλα πϱοσώπου, προκειµένου να εκαπιδέυσουµε το δίκτυο που
ϑα κληθεί να τις προβλέψει. ΄Αλλες προσεγγίσεις στη ϐιβλιογραφία ϐασίζονται σε πιο απλές µον-
τελοποιήσεις του ανθρωπίνου πϱοσώπου όπως τα landmarks και τα AAM. Επίσης αρκετές προσεγ-
γίσεις στη ϐιβλιογραφία χρησιµοποιούν προεκπαιδευµένα µοντέλα προκειµένου να εξάγουν χαρακ-
τηριστικά από το ηχητικό σήµα.

Eν κατακλείδι, στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός τέτοιου προβλήµατος δεν υπάρχει µία
αποκλειστικά προσέγγιση που να οδηγεί στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό ϑα πϱέπει να
µελετάµε τόσο τα δεδοµένα όσο και τις “προδιαγραφές” του συστήµατος που ϑέλουµε να κατσκευά-
σουµε και στη συνέχεια να µεταϐούµε στην υλοποίηση/τϱοποποίηση κάποιας αρχιτεκτονικής δικ-
τύου.
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