
Θέματα Πτυχιακής/Μεταπτυχιακής Εργασίας

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος Φωνής

Νοέμβριος 2022

Τα παρακάτω θέματα παρουσιάζουν πτυχιακές/μεταπτυχιακές εργασίες στο Εργαστηριο Επεξεργασίας Σήματος Φω-

νής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας για την διεξαγωγή εργασίας αποτελούν τα παρακάτω:

• Βαθμός ≥ 8.5 στο μάθημα ΗΥ215-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

• Βαθμός ≥ 8.5 στο μάθημα ΗΥ370-Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

• (Προαιρετικό) Παρακολούθηση ή επιτυχία στο μάθημα ΗΥ578-Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής

1. Ερευνητικό: Ανάλυση και Αναγνώριση Συναισθήματος μέσω Σημάτων Φωνής με χρήση

τεχνικών Μηχανικής Μάθησης - 12 μήνες: Η αναγνώριση συναισθήματος αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο

στην Επεξεργασία Φωνής. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά (features) της ομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά για την αναγνώριση

συναισθήματος ομιλητών με τεχνικές μηχανικής μάθησης (Support Vector Machines, Random Forests, Ensemble
Methods). Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει ανάλυση φωνής και των χαρακτηριστικών της, τεχνικών

μηχανικής μάθησης, καθώς και γνώση χαρακτηριστικών της εκφραστικής ομιλίας. Απαιτείται καλή γνώση επεξερ-

γασίας σήματος και προγραμματισμού σε MATLAB ή Python (με ισχυρή προτίμηση στη δεύτερη - αν δε γνωρίζετε,

θα χρειαστεί να μάθετε τα βασικά).

2. Ερευνητικό: Ανάλυση και Αναγνώριση Εκφραστικού Περιεχομένου Σημάτων Φωνής με

χρήση τεχνικών Βαθιάς Μάθησης - 12 μήνες: Η αναγνώριση συναισθήματος αποτελεί σημαντικό

κεφάλαιο στην Επεξεργασία Φωνής. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά (features) της ομιλίας που μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί μέθοδοι βαθιάς μάθησης που

βασίζονται σε νευρωνικά μοντέλα (CNN, LSTM, ResNets, etc) που δε χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά. Αντίθετα,

βασίζονται σε ‘‘ωμές ’’ (raw) μορφές δεδομένων, όπως φασματογραφήματα ή το ίδιο το σήμα της ομιλίας (δείγμα-

τα). Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους για την αναγνώριση συναισθήματος ομιλητών. Η γνώση

που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει ανάλυση φωνής και των χαρακτηριστικών της, αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης,

καθώς και γνώση χαρακτηριστικών της εκφραστικής ομιλίας. Απαιτείται καλή γνώση επεξεργασίας σήματος και

προγραμματισμού σε MATLAB ή Python (με ισχυρή προτίμηση στη δεύτερη - αν δε γνωρίζετε, θα χρειαστεί να

μάθετε τα βασικά).

3. Ερευνητικό: Εφαρμογή της Απόκλισης Διαταραχής Φάσης σε Παθολογική Ομιλία - 6

μήνες: Η Απόκλιση Διαταραχή Φάση (Phase Distortion Deviation - PDD) είναι μια πρόσφατη τεχνική που

εφαρμόζεται σε αρμονικά μοντέλα φωνής και μας πληροφορεί για τη διαταραχή της φάσης του έμφωνου - κυρίως

- λόγου από την αρμονικότητα και σχετίζεται με το σχήμα του σήματος της γλωττίδας, δηλ. του σήματος που

παράγεται ακριβώς πάνω από τις φωνητικές μας χορδές. Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί για τη διάκριση ομιλίας με

κάποια ιδιαιτερότητα ή παθολογία σε σχέση με κανονικούς ομιλητές μέσω κλασικών τεχνικών στατιστικής ανάλυσης
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και μηχανικής μάθησης. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Απόκλιση Διαταραχής Φάσης και στην

ομιλία που προέρχεται από άλλους ομιλητές, αν δηλαδή μπορούμε να διαχωρίσουμε/αναγνωρίσουμε τους ομιλητές

με βάση αυτή τη μετρική αλλά με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης (CNN, LSTM, ResNets, etc), που θα λαμβάνουν

διδιάστατες απεικονίσεις της Διαταραχής Φάσης. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει ανάλυση φωνής και

ημιτονοειδών μοντέλων, καθώς και χαρακτηριστικών της ομιλίας από παθολογικούς ομιλητές. Απαιτείται καλή

γνώση επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού σε MATLAB.

4. Ερευνητικό: Αλγόριθμοι επεξεργασίας ιατρικών σημάτων: Φωνοκαρδιογράφημα - 12 μή-

νες: Η επεξεργασία ιατρικών σημάτων έχει συνήθως το στόχο να εξάγει χρήσιμες παραμέτρους από τα σήματα

και στη συνέχεια να μετατρέψει του παραμέτρους σε πληροφορία η οποία θα είναι χρήσιμη σε γιατρούς να πάρουν

αποφάσεις για το ασθενή τους. Σε αυτή την εργασία θα επεξεργαστούμε φωνοκαρδιογραφήματος, ακουστικό σήμα

της καρδιάς, από παιδιά σχολικής ηλικίας με σκοπό την αυτόματη κατηγοριοποίηση αυτών σε υγιή και παθολογι-

κά. Θα δείτε εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας σήματος, πιθανοτήτων και στατιστικής, καθώς και την εφαρμογή

μεθόδων αυτόματης κατηγοριοποίησης με σύγχρονες μεθόδους μηχανικής μάθησης. Απαιτείται καλή γνώση ε-

πεξεργασίας σήματος, γνώση προγραμματισμού σε MATLAB/C. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η γνώση μεθόδων

μηχανικής/βαθιάς μάθησης.

5. Ανάπτυξη αλγορίθμων αποσύνθεσης σήματος φωνής σε περιδικά και απεριοδικά σήματα -

6/12 μήνες: Σχετικά πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αποσύνθεσης ενός σήματος φωνής σε ένα περιοδικό

και ένα απεριοδικό σήμα, με χρήση του Διακριτού Αρμονικού Μετασχηματισμού (Discrete Harmonic Transform
- DHT). ΄Ενα από τα προσόντα του DHT είναι ότι μπορεί να συγχρονίζει τη συνάρτηση βάσης του με τη χρονικά

μεταβαλλόμενη δομή της θεμελιώδους συχνότητας της φωνής. Η παρούσια εργασία στοχεύει στη μελέτη του αλ-

γορίθμου και στην ανάπτυξη ενός συστήματος που αναλύει ένα σήμα φωνής σε μια περιοδική και μια απεριοδική

συνιστώσα. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει την ανάλυση και μοντελοποίηση σημάτων φωνής, καθώς

και τον προγραμματισμό τους σε MATLAB. Ως εκ τούτου, πολύ καλές γνώσεις επεξεργασίας σήματος και προ-

γραμματισμού σε MATLAB είναι απαραίτητες, ενώ το κατάλληλο υπόβαθρο επεξεργασίας σήματος φωνής θα δοθεί

ως πρώτη μελέτη.

6. Aliasing-free Μοντέλα για το σήμα της γλωττίδας - 6/12 μήνες: Πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκαν

τρόποι να υλοποιεί κανείς μαθηματικά μοντέλα για το σήμα που παράγεται πάνω από τις φωνητικές μας χορδές

χωρίς αυτά να έχουν ‘‘ψευδώνυμες ’’ συχνότητες κατά τη διακριτοποίησή τους. Οι τρόποι αυτοί εφαρμόστηκαν με

επιτυχία στο πιο γνωστό μαθηματικό μοντέλο, το Liljencrants-Fant (LF) model. Χρησιμοποιήθηκε αριθμητική

μιγαδικών αριθμών και μετασχηματισμοί Laplace για να εφαρμοστεί η τεχνική στο μοντέλο αυτό. Θα θέλαμε

να εφαρμόσουμε την τεχνική αυτή σε λιγότερο περίπλοκα μοντέλα, όπως το Rosenberg ή το Klatt model. Η

γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει την ανάλυση και μαθηματική μοντελοποίηση σημάτων φωνής, καθώς

και τον προγραμματισμό τους σε MATLAB. Πολύ καλές γνώσεις επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού σε

MATLAB είναι απαραίτητες, ενώ το κατάλληλο υπόβαθρο επεξεργασίας σήματος φωνής θα δοθεί ως πρώτη μελέτη.

7. Ανάπτυξη αλγορίθμου εξαγωγής της φασματικής περιβάλλουσας του σήματος φωνής πα-

ρουσία θορύβου - 6/12 μήνες: Πολύ πρόσφατα, ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο εξαγωγής της φασματικής

περιβάλλουσας ενός σήματος φωνής η οποία είναι εύρωστη σε θόρυβο και βασίζεται στην κλασική τεχνική της Γραμ-

μικής Πρόβλεψης (Linear Prediction). Στην παρούσα εργασία, ζητείται η υλοποίηση της μεθόδου time-regularized
linear prediction η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβά-

νει την ανάλυση και μοντελοποίηση σημάτων φωνής, τη μοντελοποίηση της παραγωγής ανθρώπινης ομιλίας και

τα στάδιά της, τα σήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή αυτή, καθώς και τον προγραμματισμό τους σε MA-
TLAB. Πολύ καλές γνώσεις επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού σε MATLAB είναι απαραίτητες, ενώ το

κατάλληλο υπόβαθρο επεξεργασίας σήματος φωνής θα δοθεί ως πρώτη μελέτη.
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8. ΄Ελεγχος βιβλιοθήκης Deep Learning του MATLAB για υλοποίηση αλγορίθμων Βαθιάς

Μάθησης σε MATLAB - 6/12 μήνες: Για την υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (συγκεκριμένα,

βαθιάς μάθησης - deep learning), η ερευνητική κοινότητα χρησιμοποιεί γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python
και εργαλεία όπως το Tensorflow της Google. Η τελευταία έκδοση του MATLAB (2018+) περιλαμβάνει μια νέα

βιβλιοθήκη αποκλειστικά για αλγορίθμους βαθιάς μάθησης. Στόχος της εργασίας είναι να ελέγξει τις επιδόσεις της

βιβλιοθήκης αυτής σε γνωστά προβλήματα που λύνονται με τεχνικές βαθιάς μάθησης και να τις συγκρίνει με ήδη

γνωστές υλοποιήσεις σε Python-Tensorflow. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει τεχνικές βαθιάς μάθησης

και προχωρημένο προγραμματισμό σε MATLAB. Πολύ καλές βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε MATLAB
είναι απαραίτητες, ενώ είναι επιθυμητή η εξοικείωση με τεχνικές βαθιάς μάθησης.

9. Ερευνητικό: Πρόβλεψη Προσωπικότητας Ομιλητή με μεθόδους μηχανικής μάθησης - 12

μήνες: Από πλευράς ψυχολογίας, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι συνάρτηση πέντε χαρακτηριστικών:

ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, εξωστρέφεια, τερπνότητα, και νευρωτισμός. Η πρόβλεψη προσωπικότητας ενός ομιλητή

από ένα τμήμα ομιλίας του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε καταστάσεις που θέλουμε να προβλέψουμε τη μελλοντική

συμπεριφορά του ή αν ταιριάζει σε μια θέση που θέλουμε να του εμπιστευτούμε (η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να

έχει συγκεκριμένο βάρος από κάθε χαρακτηριστικό), ακόμα και σε εφαρμογές dating ή monitoring της ψυχικής

κατάστασης ενός ομιλητή. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται εξάγοντας χαρακτηριστικά της ομιλίας και εφαρμόζοντας

στατιστικά επάνω σε αυτά. Στη βιβλιογραφία συνηθίζεται να ταξινομούνται οι ομιλητές με βάση την δυαδική

ένταση (high/low) καθενός από τα πέντε χαρακτηριστικά. ΄Ομως οι αξιολογήσεις γίνονται με βάση scores σε

μια συνεχή κλίμακα 1-5. Σε αυτήν την πτυχιακή θα θέλαμε να δούμε μοντέλα παλινδρόμησης (regression) και

όχι ταξινόμησης (classification), με στόχο την πρόβλεψη του score του κάθε ομιλητή σε κάθε χαρακτηριστικό.

Θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων SSPNet αλλά θα εξεταστεί η πιθανότητα να εμπλουτιστεί με παραπάνω

(΄Ελληνες) αξιολογητές. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει τεχνικές μηχανικής μάθησης και προχωρημένο

προγραμματισμό σε Python. Πολύ καλές γνώσεις επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού είναι απαραίτητες,

ενώ το κατάλληλο υπόβαθρο ψυχολογίας θα δοθεί ως πρώτη μελέτη.

10. Ερευνητικό: Πρόβλεψη Προσωπικότητας Ομιλητή με μεθόδους βαθιάς μάθησης - 12 μήνες:

Από πλευράς ψυχολογίας, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι συνάρτηση πέντε χαρακτηριστικών: ευσυνειδησία,

ειλικρίνεια, εξωστρέφεια, τερπνότητα, και νευρωτισμός. Η πρόβλεψη προσωπικότητας ενός ομιλητή από ένα τμήμα

ομιλίας του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε καταστάσεις που θέλουμε να προβλέψουμε τη μελλοντική συμπεριφορά του

ή αν ταιριάζει σε μια θέση που θέλουμε να του εμπιστευτούμε (η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένο

βάρος από κάθε χαρακτηριστικό), ακόμα και σε εφαρμογές dating ή monitoring της ψυχικής κατάστασης ενός

ομιλητή. Θα θέλαμε να δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές βαθιάς μάθησης (CNN,LSTM, etc)
για την πρόβλεψη της προσωπικότητας του ομιλητή. Θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων SSPNet. Η γνώση που

θα αποκτήσετε περιλαμβάνει τεχνικές βαθιάς μάθησης και προχωρημένο προγραμματισμό σε Python. Πολύ καλές

γνώσεις επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ το κατάλληλο υπόβαθρο ψυχολογίας

θα δοθεί ως πρώτη μελέτη.

11. Ερευνητικό: Αναγνώριση συναισθήματος ομιλητή σε περιβάλλοντα θορύβου με τεχνικές

βαθιάς μάθησης - 12 μήνες: Η αναγνώριση συναισθήματος αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην Επεξεργασία

Φωνής. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά (features) της ομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτήν

την κατεύθυνση. ΄Ομως στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει (ισχυρός ή μη) θόρυβος στο περιβάλλον που

επιδιώκουμε την αναγνώριση του συναισθήματος, ο οποίος αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά κάνοντάς τα λιγότερο

χρήσιμα. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο εύρωστες τεχνικές βαθιάς μάθησης αντί των χαρακτηριστικών

αυτών (CNN,LSTM, etc) για την αναγνώριση συναισθήματος ομιλητών. Οι τεχνικές θα εφαρμοστούν σε πλειάδα

βάσεων δεδομένων για καλύτερη αξιολόγηση. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει ανάλυση φωνής και των

χαρακτηριστικών της, τεχνικών βαθιάς μάθησης, καθώς και γνώση χαρακτηριστικών της εκφραστικής ομιλίας.
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Απαιτείται καλή γνώση επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού σε MATLAB ή Python (με ισχυρή προτίμηση

στη δεύτερη - αν δε γνωρίζετε, θα χρειαστεί να μάθετε τα βασικά).

12. Ερευνητικό: Αναγνώριση του Covid19 με χρήση χαρακτηριστικών ομιλίας και τεχνικών
μηχανικής ή βαθιάς μάθησης - 12 μήνες: Στην εποχή μας υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για pre-screening
ασθενών που είναι φορείς του ιού SARS-Cov2-19 που μεταδίδει την ασθένεια Covid19. Τόσο η ομιλία όσο και άλλα

χαρακτηριστικά (αναπνοή, βήχας, κλπ) αποτελούν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη

της ασθένειας. Θα θέλαμε να δούμε τόσο κλασικές τεχνικές μηχανικής μάθησης επάνω σε χαρακτηριστικά που

εξάγονται από την ομιλία όσο και αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης επάνω σε περισσότερο ‘‘ωμές ’’ εκφράσεις των

δεδομένων, με σκοπό την πρόβλεψη της ασθένειας από στοιχεία της ομιλίας. Υπάρχει πρόσφατη βιβλιογραφία

την οποία θα μελετήσετε και θα προσπαθήσετε να εξελίξετε. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει ανάλυση

φωνής και των χαρακτηριστικών της, τεχνικών μηχανικής ή βαθιάς μάθησης, καθώς και γνώση χαρακτηριστικών

της ομιλίας των ασθενών με Covid19. Απαιτείται καλή γνώση επεξεργασίας σήματος και προγραμματισμού σε

MATLAB ή Python.

13. Υλοποίηση του αλγορίθμου SSDRC σε Android συσκευές - 12 μήνες: Στο εργαστήριο έχουμε

αναπτύξει έναν ελαφρύ και αποδοτικό αλγόριθμο για την αύξηση καταληπτότητας ομιλίας σε περιβάλλον θορύβου,

ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και σε πραγματικό χρόνο. Θα θέλαμε να προγραμματίσουμε τον αλγόριθμο αυτό

σε περιβάλλον Android, αρχικά offline και στη συνέχεια επάνω σε μια συσκευή Android. Ιδανικά, θα θέλαμε

ο χρήστης να μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τον αλγόριθμο κατά το δοκούν κατά τη διάρκεια μιας

συνομιλίας. Η γνώση που θα αποκτήσετε περιλαμβάνει μεθόδους αύξησης καταληπτότητας ομιλίας όπως ο SSDRC
και τεχνικές προγραμματισμού σε περιβάλλον Android - Android NDK. Απαιτείται καλή γνώση επεξεργασίας

σήματος και κυρίως προγραμματισμού (Java, C++).

4


