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Phần 1:

Giới thiệu.

I. Một số ứng dụng của hệ thống nhận dạng tiếng nói.
Hệ thống nhận dạng tiếng nói ( Automatic Speech Recognition – ASR ) sẽ có những ứng dụng 

tuyệt vời trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, nếu được áp dụng thành công sẽ là một cuộc cách 

mạng trong giao tiếp người mày (Human Machine Interface ), các ứng dụng của nó bao trừm trên nhiều 

lĩnh vực như công nghiệp, an ninh và giải trí. 

➢ Trong lĩnh vực điều khiển:

Các hệ thống với bộ từ vựng nhỏ, nhập từ rời rạc có thể áp dụng trong những ứng dụng tương 

đối đơn giản để cải thiện hiệu quả nhập thông tin vào máy (nhập tiếng nói nhanh gấp hai lần nhập 

thông tin bằng cách gõ chữ) trong môi trường sản xuất (công việc phân loại), trong những ứng dụng mà 

đôi tay không còn giá trị (chẳng hạn như trong phòng tối, trong buồng lái…), trong các ứng dụng điều 

khiển từ xa với thiết bị, điều khiển robot, điều khiển đồ chơi trẻ em, hay trong các thiết bị yêu cầu thu 

nhỏ phải loại bỏ hệ thống phím nhấn, và nếu có thể sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp cho người 

khiếm thị dễ dàng giao tiếp điều khiển với thiết bị. Nói chung là trong những nhiệm vụ đặc biệt có 

khuynh hướng giới hạn bộ từ vựng và nội dung thông điệp. Trong đề tài này, người thực hiện quan tâm 

nhiều cho một hệ thống nhận dạng trên một bộ từ vựng nhỏ (nhỏ hơn 10 từ) để ứng dụng trong các hệ 

thống điều khiển với tập lệnh cố định.

Những ứng dụng thực tiễn mà hệ thống này sẽ mang lại là vô cùng to lớn như các máy tính của 
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chúng ta sẽ không cần các bàn phím, các hệ thống điều khiển sẽ không cần bảng điều khiển phức tạp, 

máy điện thoại sẽ không còn cần đến các bàn quay số… Phía trước tài xế xe hơi sẽ có một vi mạch tự 

động trả lời được khi hỏi hướng  đi và trong nhà mọi người sẽ có tấm lịch biết nhắc những việc chưa 

làm khi bạn lên tiếng hỏi có thể xem là một bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của 

chúng ta.

Các hệ thống như thế này có thể tìm thấy ở những đời điện thoại di động hiện đại như iPhone 

của Apple hay  dòng Nseries của Nokia.

➢ Trong lĩnh vực chuyển đổi tín hiệu:

Một cuộc phỏng vấn được đăng lên một tờ báo, nếu có một hệ thống nhận dạng câu nói hoàn 

thiện, người phóng viên không cần phải đánh lại bài phỏng vấn của mình. Trong các cuộc hội thảo trực 

tiếp hay các buổi toạ đàm từ xa, văn bản cuộc họp sẽ tự động được in ra mà không cần thư ký soạn 

thảo. Hệ thống nhận dạng tiếng nói sẽ tự động chuyển đổi lời nói thành văn bản.

Trong các cuộc nói chuyện do bất đồng ngôn ngữ, hay do những vấn đề tế nhị về tự ái dân tộc, 

để chuyển đổi qua lại giữa hai ngôn ngữ, cùng với hệ thống dịch thuật trên văn bản kết hợp với hai hệ 

thống nhận dạng tiếng nói sẽ cho phép cuộc nói chuyện diễn ra bình thường và tự nhiên. Hệ thống 

chuyển đổi ngôn ngữ trực tiếp này rất hữu ích trong các cuộc hội thảo lớn có nhiều quốc gia, dân tộc 

tham dự.

Hệ thống kiểu như thế này đòi hỏi khả năng nhận dạng rất lớn, cho tới thời điểm hiện tại mức 

độ ứng dụng còn hạn chế.

➢ Trong lĩnh vực nhận diện:

Hệ thống nhận dạng tiếng nói kết hợp với xử lý tổng hợp giọng nói còn được ứng dụng trong 

lĩnh vực nhận diện tiếng nói. Hệ thống mật mã giọng nói cho phép nhận dạng người thông qua tiếng 

nói, chẳng hạn rút tiền ra khỏi ngân hàng hay các tác vụ khác mà không cần kiểm tra chữ ký hay các 

giấy tờ khác vì có yêu cầu bí mật về nhân thân. Hoặc ứng dụng trong các hệ thống khoá tự động mà 

chìa khoá là tiếng nói.

Hệ ASR như vậy đã có những áp dụng trong thực tế.

Có thể tham khảo thêm tại địa chỉ http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition cho các ứng 

dụng của hệ thống ASR trong thực tế.
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II. Các khó khăn và hạn chế của hệ thống ASR cho đến thời điểm hiện nay:
Việc ứng dụng hệ thống ASR cho đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế là vì một số 

khó khăn do bản thân đối tượng mà nó nhắm đến, trong trường hợp này là tiếng nói hay âm thanh, là 

một đối tượng không ổn định. Các khó khăn có thể kể đến như:

– Sự biến động của người nói trong việc phát âm:

• Tiếng nói thay đổi theo thời gian, theo độ tuổi.

• Tình trạng sức khỏe. Một người khi khỏe mạnh sẽ phát âm khác hẳn so với khi gặp ốm đau, 

ví dụ như cảm cứm chẳng hạn.

• Tốc độ nói.

• Với một người, trong một khoảng thời gian ngắn, việc phát âm một từ trong nhiều lần khác 

nhau có thể khác nhau.

– Ảnh hưởng của ngoại cảnh:

• Nhiễu, tiếng ồn của môi trường xung quanh. Ví dụ một người nói trong không gian yên tĩnh 

sẽ dễ nghe hơn là ở ngoài đường phố

• Handset để thu âm có thể khác nhau trong những tình huống khác nhau.

• Khoảng cách từ miệng người nói đến Handset.

Điều kiện lý tưởng cho việc thực hiện nhận dạng tiếng nói nói chung và âm thanh nói riêng là 

tiếng nói sẽ ổn định kể cả trong lúc huấn luyện và lúc nhận dạng. Tiếng nói của mỗi người là duy nhất, 

không trùng lẫn với những người khác. Do đó, cho đến thời điểm hiện tại, việc nhận dạng âm thanh, 

tiếng nói là một công việc rất khó khăn.

III. Mục tiêu của luận văn.

– Viết chương trình nhúng vào DSP để thực hiện công việc nhận dạng tiếng nói. Lựa chọn giải 

thuật phù hợp với tài nguyên của phần cứng.

– Với mục tiêu là tập trung vào giải thuật, nên không cần xây dựng các phần cứng demo khác ( ví 

dụ như chiếc xe để điều khiển bằng giọng nói ). Ở luận văn này, để thể hiện kết quả của nhận 

dạng, tôi chỉ thể hiện lên bảng LCD và các LED.

– Đánh giá khả năng thực hiện được.
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Phần 2:
TỔNG QUAN 

VỀ NHẬN DẠNG ÂM THANH 
& LỰA CHỌN GIẢI THUẬT SẼ NHÚNG VÀO 

DSP

I. Tổng quan về hệ thống ARS.
1. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống ARS.
Những  nguyên  tổng  quát  sau  được  định  nghĩa  với  hệ  thống   text  –  independent  speaker 

identification. Hệ thống  text – dependent speaker identification cũng có những sự phân loại tương tự 

như vậy. Tham khảo [1].

Hệ thống ARS có thể được phân loại thành 2 loại là nhận dạng (Speaker  Identification ) và xác 

nhận ( Speaker Verification ).

– Hệ thống nhận dạng ( Speaker Identification ): là hệ thống đưa ra quyết định người nào 

trong số những người đã huấn luyện hệ thống đang giao tiếp với hệ thống.

– Hệ thống xác nhận ( Speaker Verification ): là hệ thống chấp nhận/bác bỏ một người nào đó. 

Quyết định người vừa giao tiếp với hệ thống có nằm trong những người đã được đăng ký 

hay không.

Hình 2.1 thể hiện cấu trúc cơ bản của 2 hệ thống trên.
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(a) Speaker Identification.

(b) Speaker Verification.

Hình 2.1. Những cấu trúc cơ bản của hệ thống ASR. Tham khảo từ [1].

Như ở hai hình trên, ở mức độ cao nhất, tất cả các hệ thống ASR bao gồm 2 module chính: tách 

đặc trưng (feature extraction ) và nhận dạng đặc trưng ( feature matching ).

– Feature extraction: tách các dữ liệu từ tiếng nói đặc trưng nhất của người nói vào.

– Feature matching: là quá trình nhận dạng người đang giao tiếp với hệ thống bằng cách so sánh 

các đặc trưng của người này với những người đã được huấn luyện.

Hai phần này sẽ được nói rõ hơn trong phần 3 và phần 4.
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2. Hệ thống Text – dependenct ASR và Text – independent ASR.

Như tên gọi của nó, text – dependenct ASR phụ thuộc vào từ được đọc vào. Ứng dụng của nó 

thường được tìm thấy trong các hệ thống điều khiển, hay dịch vụ, khi mà đòi hỏi nhiều người có thể 

tiếp cận được đối tượng.

Text – dependenct ASR thường dựa trên kĩ thuật nhận dạng khuôn mẫu ( template – matching ). 

Trong phương pháp này, từ đọc vào được tách ra thành những vector đặc trưng, thường là đặc trưng 

phổ trong thời gian ngắn. Tín hiệu theo thời gian của tiếng nói và mẫu tham khảo ( của những từ được 

huấn luyện ) được xắp xếp dùng thuật toán DTW. Kết quả là độ giống nhau của chúng, được tính từ 

thời điểm ban đầu đến khi kết thúc âm thanh.

Hidden Markov model ( HMM ) là một phương pháp hiệu quả hơn so với DWT. HMM được 

xem như là thuật toán mở rộng của DTW, dùng trong các hệ thống lớn.

Hệ thống text – independent ASR, dùng để nhận dạng người nói hơn là từ nào được nói. Hệ 

thống như vậy dùng chủ yếu trong việc nhận dạng người nói.

Một trong những phương pháp phổ biến với hệ thống này là Vector Quantization, dùng với số 

lượng mẫu nhỏ. Thuật toán ergodic HMM được giới thiệu như là một phương pháp hiệu quả hơn, dùng 

để nhận dạng một số lượng mẫu lớn hơn,

3. Tách đặc trưng.
Tách đặc trưng của mẫu là một phần quan trọng của bất cứ hệ thống nhận dạng nào. Một cách 

lý tưởng, một đối tượng khác nhau sẽ có một hoặc nhiều đặc trưng. Các đặc trưng càng khác nhau giữa 

các đối tượng thì việc nhận dạng càng chính xác.

Việc nhận dạng sẽ dựa trên các đặc trưng này, có thể sử dụng 1 đặc trưng hoặc kết hợp nhiều 

đặc trưng lại với nhau. Với các hệ thống ASR hiện nay, thường chỉ sử dụng một đặc trưng của tín hiệu 

âm thanh.

Cho tới thời điểm hiện nay, các phương pháp chủ yếu để tách đặc trưng có thể kể đến như: 

Linear  Prediction  Coding  (LPC),  Mel  –  Frequency  Cepstrum  Coefficients  (  MFCC  ),  Principle 

Components Analysis (PCA) và các phương pháp khác.

– Linear Prediction Coding.
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Hình 2.2. Sơ đồ khối của phương pháp LPC.

Toàn bộ một hệ thống ASR dùng phương pháp LPC được miêu tả khá đầy đủ tại  [4]  hoặc tại 

địa chỉ http://www.owlnet.rice.edu/~elec532/PROJECTS98/speech/cepstrum/cepstrum.html.

– Mel – Frequency Cepstrum Coefficients.

Hình 2.3. Sơ đồ khối của phương pháp MFCC.

Toàn bộ hệ thống ASR dùng phương pháp MFCC được miêu tả chi tiết với MATLAB tại   http://  

www.ifp.uiuc.edu/~minhdo/teaching/speaker_recognition

4. Huấn luyện và nhận dạng các đặc trưng.
Các đặc trưng sau khi được tạo thành, dù bằng bất cứ phương pháp nào cũng sẽ được dùng để 
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huấn luyện tạo cơ sở dữ liệu và nhận dạng về sau.

Các kĩ thuật chính được dùng trong việc nhận dạng âm thanh có thể kể đến là:

– Dynamic Time Warping – DTW. 

Phương pháp này phổ biến trong thấp niên 1970 & 1980.

Hệ thống ASR dùng DTW được miêu tả chi tiết với MATLAB tại http://www.ee.columbia.edu/

~dpwe/resources/matlab/dtw/.

– Vector Quantization – VQ.

Phương pháp này cho kết quả khả quan hơn so với phương pháp DTW, trong phạm vi từ vựng 

nhỏ ( khoảng 20 từ), đây có thể là phương pháp được quan tâm.

Một hệ thống ASR được xây dựng trên nền MATLAB có thể tìm thấy tại [1].

– Hidden Markov Modeling/Artifitial Neural Network – HMM/ANN.

HMM là kĩ thuật mới nhất, được dùng trong các hệ thống đòi hỏi số từ vựng rất lớn, lên đến hàn 

ngàn từ.

Quy trình của một hệ thống ASR được biểu diễn như sau.
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Hình 2.4. Sơ đồ khối của hệ thống ARS với kĩ thuật HMM.

Việc xây dựng một hệ thống như vậy có thể tìm thấy chi tiết tại [5].

II. Lựa chọn giải thuật sẽ nhúng vào DSP.
Giải thuật nhúng vào DSP được chọn với điều kiện chương trình không quá nặng nề với Chip 

DSP hiện có, nhưng phải bảo đảm là chương trình nhận dạng được một số từ tối thiểu.

Sau khi tìm hiểu các thuật toán phổ biến hiện nay, tôi đã chọn MFCC để tách các đặc trưng và 

VQ là phương pháp huấn luyện và nhận dạng. Vì sự hiệu quả của nó, và không đòi hỏi khối lượng tính 

toán lớn.

1. Quy trình tách đặc trưng.
Với quy trình được thể hiện ở mô hình sau:
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Hình 2.5. Sơ đồ quá trình tách đặc trưng sẽ được nhũng vào DSP.

1.a) Record / Sampling.

Tai người thín nhất với các tín hiệu có tần số trong khoảng 100Hz – 5Khz, và thông thường với 

tín hiệu âm thanh, khu vực phổ này chiếm phần lớn năng lượng của âm thanh được phát ra.

Để có được các năng lượng chủ yếu của tiếng nói con người, hệ thống của tôi sẽ lấy mẫu âm 

thanh ở tốc độ 12Khz, như vậy tín hiệu thu được sẽ mang tần số lên đến 6Khz.

1.b) Frame Blocking.

Đặc điểm của tín hiệu tiếng nói là tín hiệu chậm biến đổi theo thời gian, hay còn được gọi là 

“quasi – stationary” , Hình 2.6 thể hiện điều này. Khi xem xét một khoảng thời gian đủ ngắn, khoảng từ 

5 – 100ms, tính chất của nó gần như là ổn định. Có thể thấy điều đó ở hình thứ 2 của hình 2.6 ở dưới. 

Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài, tính chất của nó bị thay đổi, phản ánh những âm thanh khác 

nhau được nói.
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Hình 2.6. Một ví dụ của tín hiệu tiếng nói.

Hình trên là đồ thị trong một khoảng thời gian dài, 

hình dưới là đồ thị trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì vậy phân tích khoảng thời gian ngắn (short time spectral analysis) thường được sử dụng 

trong phân tích tính chất của tín hiệu tiếng nói. Trong khi một từ được phát ra có thể dài đến 1s, nên 

cần thiết phải chia các tín hiệu thu được thành các frame nhỏ, các frame này có độ dài tương ứng 5 – 

10ms. 

Để tránh sự thay đổi đột ngột giữa các frame, sẽ có sự lặp lại giữa các frame liên tiếp. Ví dụ, 

mỗi frame đầu tiên có N mẫu; frame kế tiếp cũng sẽ có N mẫu, nhưng chỉ có M ( M < N ) mẫu là 

“mới”, còn lại N – M mẫu đầu tiên là N - M mẫu cuối cùng của frame đầu tiên, quá trình như vậy tiếp 

diễn cho những frame sau.

Thông thường chọn N = 128, 256, 512 … để thuận tiện cho việc tính FFT đằng sau này. Và 

chọn M ~ N/3.
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1.c) World detection.

Để giảm khối lượng tính toán, và tăng độ chính xác, chỉ khi nào có tín hiệu tiếng nói thu được 

mới xử lý. Công việc này được gọi là tách từ ( end – point detection ).

Phương pháp phổ biến nhất là dùng để tách từ là dùng năng lượng ( ESS – Energy of Speech 

Signal ) kết hợp với tỉ lệ điểm qua điểm Zero ( ZCR – Zero Crossing Rate ). Tham khảo [2]. Ngoài ra 

còn có các phương pháp khác nữa là Teager's Energy, tham khảo  [3], hoặc dùng mạng huấn luyên 

Neural.

Vì sự đơn giản và tính phổ biến của phương pháp ESS nên nó được chọn để tách từ ở đây.

Phương pháp ESS dựa trên quan điểm cho rằng khi nào có tiếng nói, năng lượng thu được sẽ 

lớn hơn rất nhiều so với khi im lặng. Từ đó việc xác định liệu có tồn tại tiếng nói thu được hay không 

dựa vào năng lượng của tín hiệu thu được.

Năng lượng của frame thứ n được tính như sau: E n= ∑
i=1

 length of frame

∣ni ∣

Hình 2.7  sau biểu diễn năng lượng của âm thanh của âm “MỘT”.

Trang - 14 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Hình 2.7. Một ví dụ về năng lượng của âm thanh.

Thuật toán để lựa tách từ dựa trên ESS được miêu tả như Hình 2.8. Tham khảo từ [2].
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Hình 2.8: Lưu đồ giải thuật của tách từ bằng năng lượng. 

Trong đó, các chỉ số ITL và ITU được xác định như sau:

• Thu lại âm lớn nhất, tính được IMX = max( E(n) ).

• Ghi nhận các giá trị E(n) lúc im lặng, lúc này chỉ có nhiễu, tính được IMN = min( E(n) ).
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• Tính

I1 =  0.03*( IMX – IMN ) + IMN. [ 3% năng lượng của khoảng dao động ].

I2 = 4* IMX. [ 4 lần năng lượng nhỏ nhất ].

• Tính ngưỡng năng lượng ITL và ITU.

ITL = min ( I1, I2 )

ITU = 5* ITL.

Với giải thuật như trên, ta có kết quả sau:

Hình 2.9. Một ví dụ về từ được tách ra bằng ESS.

Từ hình vẽ, ta thấy kết quả thu được là chấp nhận được. Tín hiệu sau khi được nhận biết đó có 

phải là một phát âm của người nói hay không có dạng một chuỗi các frame, sẽ được đưa vào phân tích 

phổ, nhưng trước đó được lấy cửa sổ để giảm tác dụng cạnh của việc lấy frame.

1.d) Windowing.
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Bước tiếp theo là cửa sổ hóa mỗi frame để giảm sự không liên tục giữa điểm đầu và điểm cuối 

của mỗi frame. Nguyên tắc của việc cửa sổ hóa là giảm thiểu méo dạng phổ bằng cách làm hẹp dần ở 

phía đầu và cuối của mỗi frame.

Gọi cửa sổ là w(n), 0 ≤ n ≤ N – 1, với N là số phần tử trong mỗi frame. Tín hiệu sau khi cửa số 

hóa như sau:

yl(n) = xl(n) * w(n) 0 ≤ n ≤ N – 1.

Thông thường cửa sổ Hamming được dùng, có dạng như sau:

                        10,
1

2cos46.054.0)( −≤≤






−
−= Nn

N
nnw π

Hình 2.10: cửa sổ Hamming 128 điểm.

Tín hiệu sau khi Hamming hóa sẽ bị “thu nhỏ” lại ở hai đầu như hình vẽ 3.7.
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Hình 2.11. Ảnh hưởng của cửa sổ Hamming lên tín hiệu. Tín hiệu bị thu nhỏ lại ở hai đầu

1.e) FFT.

Mục đích của quá trình này là chuyển đổi tín hiệu thời gian thành tín hiệu tần số. FFT là giải 

thuật nhanh của phép biến đổi Fourier rời rạc ( DFT ).

Công thức của FFT với N mẫu được tính như sau: ∑
−

=

− −==
1

0

/2 1,...,2,1,0,
N

n

Nknj
nk NkexX π

Xk được tính từ công thức trên là số ảo, nhưng thông thường ta chỉ quan tâm đến biên độ của nó. 

Xb có thể chia làm 2 phần: phần tần số dương ứng với 2/0 sFf <≤  tương đương với 12/0 −≤≤ Nn , 

và thành phần tần số âm 02/ <<− fFs  tương đương với 112/ −≤≤+ NnN .

Sau đây là kết quả khi sau bước này, đồng thời cũng thấy được tác dụng của việc cửa số hóa 

frame.
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Hình 2.12. Biên độ phổ sau khi FFT. Hình trên khi tín hiệu không có cửa sổ hóa.

Hình thứ 2, tín hiệu có bị cửa sổ hóa bằng Hamming.

Kết quả từ bước này là một dãy các biên độ phổ tần số của các frame liên tiếp nhau.

1.e) Mel – frequency – Wrapping.

Một số nghiên cứu vật lý về tai người cho thấy phản ứng của tai người với tín hiệu tiếng nói 

không tuân theo quy luật tuyến tính về tần số. Vậy một cách tiếp cận chủ quan, mỗi tín hiệu âm thanh 

được phát ra sẽ đươc chuyển đổi lại cho phù hợp, lúc này tần số mel ( mel frequency ) được sử dụng.

Mel – frequency tuyến tính ở tần số dưới 1Khz và logarithmic ở tần số trên 1Khz. Công thức 

mel – frequency được tính như sau:

mel  f =2595∗log 1 f /700

Trên thực tế, để tính toán mel – spectrum thì người ta dùng những cửa sổ lọc – filterbank, được 

xắp xếp một cách đồng điều như Hình 2.13 bên dưới.  Filterbank là những bộ lọc thông dãy hình chữ 
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nhật, khoảng cách cũng như băng thông của nó là những hằng số.

Hình 2.13. Mel – spaced filterbank với 20 hệ số  mel – spectrum.

Chương trình tính các hệ số này được miêu tả ở phần phụ lục A.

Để xác định mel – spectrum, cho biên độ phổ tần số sau bươc FFT ở trên qua bộ lọc mel, với 

công thức tính như sau:

Š l =∑
k=0

N /2

X k ∗M l k  l=0,1,. .. , L−1

Giả sử với L = 20, mel – spectrum sẽ có hình dạng như sau, với đầu vào khoảng 20 frames: 

Trang - 21 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Hình 2.14. Mel – spectrum 20 điểm của 20 frame liên tiếp.

Kết quả thu được đến bước này là một ma trận [số điểm hệ số mel – spectrum][số frame]. Các 

hệ số này được đưa vào bước cuối cùng để tìm Acoustic vector, là đặc trưng của giọng nói.

1.f) Cepstrum

Bước này chuyển đổi logarit của mel spectrum về trục thời gian, kết quả được gọi là “mel 

frequency cepstrum coefficients (MFCC) “. MFCC của phổ tiếng nói là đặc trưng cho đặc tính phổ biên 

độ của tín hiệu từ các frame.

Phương pháp biến đổi ở đây dùng DCT ( discrite cosin transform ) thay vì IFFT, vì những đặc 

điểm sau:

– Tín hiệu là thực

– IFFT áp dụng cho tín hiệu là số phức, trong khi DCT là số thực.
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– DCT có chức năng tương tự như IFFT, nhưng hiệu quả hơn do sử dụng số thực.

Có  nhiều  công  thức  tính  DCT,  có  thể  tham  khảo  thêm  tại  địa  chỉ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_Cosine_Transform.  Công thức thường dùng nhất ở đây là công 

thức 2.

Ĉ=∑
k=1

K

log Ŝ k∗cos[ n∗k−1
2
 π

K
] n=0,1,... ,K−1

Kết quả sau bước này, ta có tín hiệu được gọi là Acoustic vector, mang đặc trưng của giọng nói 

thu được. Hình dạng Acoustic vector của 1 frame có thể như sau:

Hình 2.15. Một ví dụ về Acoustic vector của 1 frame. Cepstrum có 20 điểm.
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Hình 2.16. Acoustic vector của 20 frame liên tiếp.

Đến đây, ta đã thu được đặc trưng của tiếng nói thu được, là một chuỗi các acoustic vector của 

các frame liên tiếp nhau. Các acoustic vector này sẽ được dùng để huấn luyện và nhận dạng giọng nói.

2. Huấn luyện và nhận dạng.
Như đề cập đến ở phần I. Các kĩ thuật chính cho đến nay dùng để nhận dạng giọng nói có thể kể 

đến như DTW, HMM và VQ. Trong phần này thì VQ được chọn vì sự đơn giản trong cách huấn luyện 

và hiệu quả cao của nó.

VQ là phương pháp ánh xạ những vector trong một không gian lớn thành một số lượng hữu hạn 

các vector cũng nằm trong không gian đó.Mối vùng các không gian rộng lớn gọi là một bó ( cluster ) có 

thể đặc trưng bởi tâm của nó gọi là “codeworld”. Tập hợp các code word này gọi là “codebook”.

Hình 2.17 bên dưới chỉ nguyên lý để minh họa cho giải thuật. Trong hình vẽ này, chỉ có 2 giọng 

nói và 2 chiều của không gian acoustic vector được trình bày.  Vòng tròn chỉ acoustic vector của người 
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thứ nhất, hình chữ nhật chỉ acoustic vector của người thứ 2. Trong quá trình huấn luyện, thuật toán tạo 

chừm ( sẽ được trình bày sau ) được dùng để tạo ra một VQ codebook của từ đó.

                   

Speaker 1

Speaker 1
centroid
sample

Speaker 2
centroid
sample

Speaker 2

VQ distortion

Hình 2.17. Sơ đồ nguyên lý miêu tả thông tin của codebook.

Âm thanh này có thể phân biệt với âm thanh khác nhờ vào vị trí của centroid

Để nhận dạng, khoảng cách Euclid được dùng để tính khoảng cách từ mỗi acoustic vector đến 

codeworld gần nhất của mỗi codebook đã được huấn luyện ( nằm trong database ). Tiếng nói nào tương 

ứng với tổng các khoảng cách Euclid đến một VQ codebook nào đó nhỏ nhất thì tương ứng với tiếng 

nói đã tạo nên VQ codebook đó.

      2.a)  Khoảng cách Euclid.

Khoảng cách Euclid giữa 2 vector n chiều a( a1, a2, …, an ) và b( b1, b2, …, bn ) được tính như 

sau: l= b1−a12b2−a22...bn−an2

      2.b)  Thuật toán tạo chừm – clustering the training vector.

Mục đích của thuật toán tạo chừm là tạo mỗi VQ codebook cho mỗi từ thu được từ acoustic 

vector đã tạo ra từ phần trước. Thuật toán LBG ( Linde, Buzo & Gray, 1980) là thuật toán nổi tiếng để 

nhóm L vector huấn luyện  thành M  codebook vector.
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Thuật toán LBG được tóm tắt như sau, tham khảo từ [1]:

1. Khởi tạo 1 vector codebook, là trung tâm của tất cả các acoustic vector thu nhận được từ phần 

trước.

2. Nhân đôi kích thước của codebook bằng cách chia đôi codebook hiện hành yn theo quy tắc sau:

y+
n = yn ( 1 + ε  )

y-
n = yn ( 1 -  ε  )

Với các n = 1 … (kích thước của codebook).

 ε: hệ số chia. Ví dụ  ε = 0.01.

3. Nearest Neighbor Serch: với các vector huấn luyện, ở đây là acoustic vector, tìm các codeworld 

trong codebook hiện thời gần với nó nhất ( theo khoảng cách Euclid ), xắp xếp các vector này 

vào trong các cell tương ứng.

4. Centroid Update: cập nhật codeworld trong mỗi cell ở bước 3, dùng centroid của mỗi acoustic 

vector tương ứng với cell đó, thông thường nhất là dùng trung bình cộng các acoustic vector của 

cell đó.

5. Lặp lại bước 3 & 4 cho đến khi khoảng cách trung bình nhỏ hơn ngưỡng cho trước.

6. Lặp lại bước 2, 3 & 4 cho đến khi kích thước của codebook đến giá trị mong muốn.

Hình 2.17 sau miêu tả sơ đồ giải thuật của thuật toán LBG này.
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Find
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centroid
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vectors
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ε<−
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Stop
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m = 2*m

No

Yes

Yes

No
m < M

Hình 2.18. Lưu đồ giải thuật của thuật toán LBG.

Với: M: kích thước của codebook cần tìm

Cluster vectors: là bước (3), nearest neighbour search.

Find centroids: là bước (4).

Hình vẽ 2.19 sau cho kết quả của thuật toán LBG, hình đầu tiên là acoustic vector thu được của 

âm “HONEY”, hình thứ 2 là Codebook ( 16 vectors ) thu được từ thuật toán LBG. Cách vẽ hình như 

thế này không thể thấy được vị trí của codebook so với các acoustic vector, nhưng vì codebook thu 

được là vector 20 chiều ( là kích thước của Mel – filterbank ),việc biểu diễn trong không gian đa chiều 

là khó khăn, nên cách vẽ như vậy để thấy được kết quả là chủ yếu.
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Hình 2.19. VQ thu được từ acoustic vector tương ứng, nhờ vào thuật toán LBG.

Chọn kích thước của codebook càng lớn thì mức độ nhận dạng càng cao. Theo như tài liệu tham 

khảo [6] thì sự ảnh hưởng đó được thể hiện thông qua hai bản sau; kết quả này chưa được kiểm chứng 

lại, nhưng có thể xem đó như là số liệu tham khảo:
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Như vậy kết quả của việc huấn luyện bằng thuật toán LBG là một tập hợp Codebook, bao gồm 

tập hợp các Codeworld. Các vector này sẽ được dùng cho quá trình nhận dạng.

Trang - 29 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

      2.c)   Nhận dạng từ.

Như đã giới thiệu ở chương II, ARS có 2 hệ thống cơ bản, là Speaker Identification và Speaker 

Verification. Ở đây dùng hệ thống xây dựng trên phương pháp Speaker Indentification.

Quá trình nhận dạng có thể miêu tả thông qua các bước như sau:

– Với mỗi âm thanh phát ra trích đặc trưng cua nó, là các Acoustic Vector như đã nói ở trên.

– Tính khoảng cách của Acoustic vector này với từng Codebook của các từ đã huấn luyện.

– Tìm khoảng cách Euclide nhỏ nhất của các Acoustic Vector này đến từng Codeworld của 

các Codebook này. Tính trung bình khoảng cách này. Ứng với mỗi Codebook của từ đã 

được huấn luyện, ta có tương ứng mỗi khoảng cách như vậy.

– Tìm khoảng cách nhỏ nhất của Acoustic Vector thu được với Codebook của các từ đã được 

huấn luyện, ta sẽ gán từ thu được với từ (đã huấn luyện) tương ứng có khoảng cách nhỏ 

nhất,

Với toàn bộ quá trình tách đặc trưng, huấn luyện bằng phương pháp LBG và nhận dạng như 

trên, quá trình nhận dạng âm thanh bằng phương pháp VQ ( Vector Quantization ) đã được trình bày 

một cách tương đối đầy đủ.

3. Thử nghiệm thuật toán trên MATLAB.
Quy trình miêu tả ở phần A. và phần B. được thử nghiệm trên MATLAB 7.0. Quá trình thử 

nghiệm là không real – time, mà các mẫu thử và mẫu huấn luyện được thu âm thành các files. 

Chương trình chạy để huấn luyện các mẫu huấn luyện trước, để thu được các Codebook tương 

ứng với các âm thu được. Sau đó chương trình sẽ nhận dạng các từ trong mẫu thử, kết quả thu được có 

thể đánh giá sơ bộ độ chính xác của thuật toán cũng như ảnh hưởng các thông số.

– Thu âm tạo mẫu thử và mẫu huấn luyện.

Dùng chương trình All2WAV Recorder để thu lại các mẫu âm thanh. Ví dụ khi thử nghiệm tôi 

thu các âm từ 1 → 10, mỗi từ đọc 2 lần cho 2 quá trình huấn luyện và thử.
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Hình 2.20 Chương trình thu âm để kiểm tra thuật toán trên PC.

– Kết quả thu được khi chạy bằng MATLAB.

Khi kiểm tra với 9 từ từ 1 → 9. Chương trình đã phân biệt cả 9 từ này.

Trang - 31 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Hình 2.21. Kết quả thu được với MALAB.
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Phần 3:
Hệ nhúng.

I. Board eZdsp
Luận văn của tôi được xây dựng trên nền DSP của Texas Instrument®, board mạch được sử 

dụng  là  eZdsp™   của  Digital  Spectrum  Incooperated,  có  thể  tham  khảo  thêm  tại  địa  chỉ 

http://c2000.spectrumdigital.com/ezf2812. 

Hình 3.1. Board mạch eZdsp TMS320F2812.

Bộ công cụ này được thiết kế chuyên để điều khiển động cơ.  Board eZdsp F2812 có những đặc 
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điểm sau:

– Nhân xử lý tín hiệu là TMS320F2812.

– Tốc độ 150 MIPS.

– 18K words on chip RAM.

– 128K words on chip FLASH memory

– 64K worlds off chip SARAM memory.

– Onboard IEEE 1149.1 JTAG Controller.

– Onboard IEEE 1149.1 JTAG emulation connector.

Hình 3.2. Sơ đồ khối của eZdsp TMS320F2812.

Cấu trúc bộ nhớ của board mạch như sau:
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Hình 3.3. Sơ đồ tổ chức bộ nhớ của board mạch.

Về các thông tin cũng như các công cụ hổ trợ cho board mạch, có thể tham khảo thêm tại địa 

chỉ http://c2000.spectrumdigital.com/ezf2812. Hoặc http://www.ti.com.

II. TMS320F2812.
TMS320F2812 là nhân của board mạch eZdsp F2812. Phần sau đây là những giới thiệu khái 

quát về DSP này, thông tin chi tiết hơn được miêu tả ở các Applications Report của TI.

Trang - 35 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Họ C28x DSP là họ mới nhất của dòng TMS320C2000 DSP. Chương trình của C28x tương 

thích với họ 24x/240x DSP. Với khả năng 32 x 32 – bit MAC của họ C28x và khả năng xử lý 64 – bit, 

cho phép C28x trở thành sự lựa chọn cho những ứng dụng đòi hỏi những nhân điều khiển foating – 

point.

1. Memory Bus ( Hardvard Bus Architecture )
Cũng như những chip DSP khác, nhiều bus được dùng để di chuyển dữ liệu giữa những vùng dữ 

liệu và thiết bị ngoại vi của CPU. Kiến trúc bộ nhớ của C28x chứa những bus đọc chương trình, bus 

đọc/ghi dữ liệu. Bus đọc chương trình có 22 lines địa chỉ và 32 lines dữ liệu. 32 lines dữ liệu cho phép 

truy cập 32 bit chức năng trong 1 chu kì máy.

Kiến trúc nhiều bus, còn gọi là Harvard Bus, cho phép C28x lấy lệnh, đọc và ghi dữ liệu trong 

vòng 1 chu kì máy. Tất cả những ngoại vi và bộ nhớ được gắn vào bus bộ nhớ sẽ ưu tiên cho việc truy 

suất bộ nhớ.

2. Real – Time JTAG và  Analysis
Họ F281x và C281x được tích hợp chuẩn JTAG IEEE 1149.1. Hơn nữa, họ F281x và C281x hỗ 

trợ real – time chức năng modified bộ nhớ, ngoại vi và vị trí thanh ghi bất cứ khi nào nhân xử lý đang 

chạy. F281x và C281x tích hợp khả năng real – time trong phần cứng của CPU, đây là khả năng đặc 

biệt của dòng F281x và C281x, software monitor không còn được đòi hỏi nữa. 

3. External Interface.
Giao tiếp bất đồng bộ chứa 19 lines address, 16 lines dữ liệu và 3 chip select lines. Chip select 

lines được mã hóa thành 5 vùng bên ngoài, là Zones 0, 1, 2, 6 và 7. 

Mỗi Zone này có thể lập trình với những wait states, strobe signal setup và hold timing khác 

nhau.

4. Flash.
F2812 chứa 128K x 16 bộ nhớ Flash. Được chia thành bốn 8K x 16 sectors và 6 16K x 16 

sector.
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Hoạt động của flahs có thể được cải thiện bằng cách cho phép chức năng flash pipeline trong 

các thanh ghi điều khiển Flash.

5. M0, M1 SARAMs.
Mỗi vùng này chứa 1K x 16 bộ nhớ RAM, có thể dùng để chứa chương trình hay dữ liệu

6. L0, L1, H0 SARAMs.
F2812 chứa 16K x 16 single-access RAM, được chia thành 3 vùng là L0, L1, H0. Mỗi vùng này 

có thể dùng để chứa dữ liệu và chương trình.

7. Boot ROM.
Vùng Boot ROM chứa boot-loading, được thực thi sau khi CPU được reset. Nó sẽ kiểm tra một 

số GPIO để quyết định chế độ nào để bắt đầu chương trình.

8. Oscillator và PLL.
F2812 được cung cấp xung nhịp bằng bộ dao động ngoài hay bằng thạch anh gắn vào chip.

Một bộ PLL cung cấp đến 10 mức điều chỉnh với dao động này. Tỉ số PLL có thể được thay đổi 

ngay cả khi chương trình đang chạy, cho phép chương trình hạ thấp tần số hoạt động xuống, trong 
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trường hợp cần hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

9. GPIO Multiplexer.
Hầu hết các tín hiệu ngoại vi được tích hợp với general purpose I/O. Có những thanh ghi cho 

phép chọn một chân là GPIO hay là chân của tín hiệu ngoại vi.

10. 32 bit CPU – timer (0, 1, 2)
Timer 0 cho những mục đích chung. 

Còn Timer 1,2 để dành riêng cho DSP/BIOS Real – Time OS

11. Ngoại vi nối tiếp
F2812 hỗ trợ khá nhiều giao tiếp với ngoại vi, với mục đích tương thích với các MCU hiện thời:

– eCAN: hỗ trợ 32 mailboxes, time stamping của các message, tương thích với CAN 3.0B

– McBSP:  the Multichannel buffer serial port giao tiếp với E1/T1 lines, phone – quality codecs 

cho modem applications hoặc high – qualities stereo audio DAC devices.

– SPI: thường để giao tiếp DSP với ngoại vi ngoài hoặc các processor khác.

– SCI: tương đương với UART.

12. On- chip ADC.
F2712 ADC module có 16 kênh, có thể cấu hình để hoạt động như 2 module 8 kênh hoạt động 

tự do, phục vụ các sự kiện A và B. Hai module 8 kênh này cũng có thể  được mắc cascade để tạo thanh 

1 module 16 kênh.

Các đặc điểm chính của module ADC:

– Một nhân 12 bit ADC với 2 bộ sample – and – hold có sẵn.

– Hoạt động ở chế độ Simultaneous hoặc Sequential.

– Analog input: 0V đến 3V.

– Tốc độ chuyển đổi của ADC là 25MHz, tương đương 12.5MSPS.

– 16 kênh input, 16 register để lưu kết quả. Kết quả được tính theo công thức như sau:
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– Có nhiều nguồn để kích khởi quá trình chuyển đổi ADC:

• S/W: software immediate start.

• EVA: event manager A.

• EVB: event manager B.

• External pin.

Tham khảo tài liệu spru060c – ADC user manual để có những thông tin đầy đủ hơn.

III. Phân vùng bộ nhớ cho eZdsp F2812 trong ứng dụng Standalone. 
Với board mạch eZdsp F2812, chương trình có thể được chứa trong RAM, on – chip RAM hoặc 

off – chip RAM để có được tốc độ hoạt động cao nhất ( 150MIPS ở on – chip RAM ). Lúc này, dữ liệu 

và chương trình cùng được chứa trong RAM.

Chương trình cũng có thể được chứa trong Flash ( với họ F ) hoặc ROM ( với họ C ). Tuy nhiên 

ở cách cấu hình này, tốc độ hoạt động bị giảm đi chỉ còn khoảng 120 – 130 MIPS.

Với những hệ thống standalone, thì DSP không được kết nối với host, vậy chương trình nhất 

định phải chứa trong FLASH hoặc ROM. Nhưng để đạt được tốc độ cao nhất với những function đòi 

hỏi thời gian tính toán cao, có thể “copy” những đoạn chương trình này từ Flash vào RAM để có tốc độ 

hoạt động tối đa.

Trong chương trình của tôi, phương pháp “copy” này được áp dụng cho những function đòi hỏi 

tính real time cao như khi thu tập dữ liệu từ ADC, tính tách đặc trưng Acoustic Vector, huấn luyện và 

nhận dạng. 

Applications Report SPRA958 - Running an Application from Internal Flash Memory on 

the TMS320F281x DSP sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về phương pháp này.

Sau đây là linker file để phân vùng bộ nhớ cho chương trình trong luận văn của tôi.

MEMORY
{
PAGE 0:    /* Program Memory */
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                  /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */

   ZONE0       : origin = 0x002000, length = 0x002000      /* XINTF zone 0 */
   ZONE1       : origin = 0x004000, length = 0x002000     /* XINTF zone 1 */
   RAML0      : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L0 */
   ZONE2       : origin = 0x080000, length = 0x080000     /* XINTF zone 2 */
   OTP            : origin = 0x3D7800, length = 0x000800       /* on-chip OTP */
   FLASHJ      : origin = 0x3D8000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHI      : origin = 0x3DA000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHH      : origin = 0x3DC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHG      : origin = 0x3E0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHF      : origin = 0x3E4000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHE      : origin = 0x3E8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHD      : origin = 0x3EC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHC      : origin = 0x3F0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHA      : origin = 0x3F6000, length = 0x001F80     /* on-chip FLASH */
   CSM_RSVD    : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076     /* Part of FLASHA.  Program with all 
0x0000 when CSM is in use. */
   BEGIN       : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002     /* Part of FLASHA.  Used for "boot to 
Flash" bootloader mode. */
   CSM_PWL     : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008     /* Part of FLASHA.  CSM password 
locations in FLASHA */
   
   ZONE7       : origin = 0x3FC000, length = 0x003FC0     /* XINTF zone 7 available if MP/MCn=1 
*/ 
   ROM         : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0     /* Boot ROM available if MP/MCn=0 */
   RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or 
XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or 
XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */

PAGE 1 :   /* Data Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
           /* Registers remain on PAGE1                                                  */
/* new */
   ZONE6       : origin = 0x100000, length = 0x080000     /* XINTF zone 6 */
      
   RAMM0       : origin = 0x000000, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M0 */
   RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
   RAML1       : origin = 0x009000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L1 */
   FLASHB      : origin = 0x3F4000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   RAMH0       : origin = 0x3F8000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block H0 */
}
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/* Allocate sections to memory blocks.
   Note:
         codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm used to redirect code 
                   execution when booting to flash
         ramfuncs  user defined section to store functions that will be copied from Flash into RAM
*/ 
 
SECTIONS
{
 
   /* Allocate program areas: */
   .cinit              : > FLASHA      PAGE = 0
   .pinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
   .text               : > FLASHA      PAGE = 0
   codestart           : > BEGIN       PAGE = 0
   ramfuncs            : LOAD = FLASHD, 
                         RUN = RAML0, 
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0

   csmpasswds          : > CSM_PWL     PAGE = 0
   csm_rsvd            : > CSM_RSVD    PAGE = 0
   
   /* Allocate uninitalized data sections: */
   .stack              : > RAMM0       PAGE = 1
   .ebss               : > RAML1       PAGE = 1
   .esysmem            : > RAMH0       PAGE = 1

   /* Initalized sections go in Flash */
   /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
   .econst             : > FLASHA      PAGE = 0
   .switch             : > FLASHA      PAGE = 0      

   /* Allocate IQ math areas: */
   IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math Code */
   IQmathTables        : > ROM         PAGE = 0, TYPE = NOLOAD   /* Math Tables In ROM */

   /* newwwwww */
   eramdata             : > ZONE6       PAGE = 1

   /* for my APP */
FFTipcb ALIGN(256)  : { } >    RAMH0 PAGE 1       
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FFTmag   >     RAMH0 PAGE 1     
FFTtf > RAMH0  PAGE 1 

   iirfilt : > RAMH0  PAGE  = 1 

   /* .reset is a standard section used by the compiler.  It contains the */ 
   /* the address of the start of _c_int00 for C Code.   /*
   /* When using the boot ROM this section and the CPU vector */
   /* table is not needed.  Thus the default type is set here to  */
   /* DSECT  */ 
   .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT
   vectors             : > VECTORS     PAGE = 0, TYPE = DSECT

}

IV.Code Composer Studio (CCS).
CCS là môi trường để phát triển cho các dòng DSP của Texas Instrument (TI), điều đặc biệt trên 

CCS là có thể vẽ được đồ thị thời gian thực của các thông số trên DSP. Ngoài ra, TI còn hỗ trợ rất nhiều 

các thư viện DSP, giứp cho công việc phát triển các thuật toán tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Việc vẽ đồ thị thời gian thực trên CCS giứp kiểm soát các thông số thực, hình 4.4 chỉ ra 4 đồ thị 

của các tín hiệu trực tiếp từ bộ ADC, tính hiệu sau khi lọc, và phổ FFT của nó.
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Hình 3.4. Vẽ đồ thị thời gian thực trên CCS.

TI cung cấp rất nhiều các thư viện DSP, giứp cho công việc phát triền các thuật toán được rút 

ngắn khá nhiều thời gian. Các thư viện DSP được sử dụng trong đề tài của tôi có thể kể đến như:

– C28x Communications Driver Library, sử dụng thư viện SPI để giao tiếp với EEPROM ngoài.

– C28x Fast Fourier Transforms Library, để tính FFT của các tín hiệu âm thanh.

– C28x Filter Library, sử dụng bộ lọc IIR để lọc tín hiệu đầu vào từ ADC.

– C28x Fixed-Point Math Library, là bộ công cụ toán học trợ giứp  các phép toán số học.

– C28x IQMath Library - A Virtual Floating Point Engine, là bộ công cụ tính toán số thực trên 

nền chip Fixed Point DSP, đồng thời hỗ trợ các pháp toán số học.
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Tất cả các thư viện trên có thể tìm thấy trên website của TI http://www.ti.com.
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Phần 4:

Xây dựng hệ thống ASR trên nền DSP.

I. Thiết kế nguồn, giao diện, lấy mẫu.
 Board mạch eZdsp F2812 chỉ có sẵn bộ DSP, và các thành phần JTAG, chưa đủ để tạo thành 

một hệ thống đầy đủ nào.

 Để có thể tạo thành một hệ thống ASR với mức tối thiểu, cần phải thiết kế một mạch giao tiếp 

với board  eZdsp F2812. Mục đích của board mạch giao tiếp như sau:

– Chuyển đổi tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện, khuếch đại và shift tín hiệu này vào tầm của 

ADC ( trong khoảng 0 – 3V )

– DSP TMS320F2812 không có ROM để lưu trữ; sự lưu trữ này là cần thiết ví dụ như đặc trưng 

của các âm thanh mẫu, các giá trị cần thiết phải lưu lại sau khi không còn cấp nguồn nuôi nữa. 

Vậy board mạch giao tiếp cần phải có EEPROM.

– Các phương tiện để giao tiếp với người dùng, cụ thể là button và LCD.

– Nguồn cung cấp.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, tôi đã thi công hai mạch phần cứng, một là VR – Interface và 

mạch Nguồn. Sơ đồ chi tiết của hai mạch trên có thể tìm thấy ở phụ lục B.

1. Phần chuyển đổi tín hiệu:
Mục đích của phần mạch chuyển đổi tín hiệu là biến đổi tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện 

trong khoảng 0 – 3V.
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Hình 4.1. Mạch gia công tín hiệu.

Tín hiệu sau cùng [ADCin] là tín hiệu xoay chiều có offset là 1.5V do OpAmp U6C tạo thành. 

OpAmp U6A có mục đích lọc thông cao tín hiệu từ Microphone, tín hiệu sau OpAmp này có 

Offset bằng 0.

OpAmp U6B có mục đích khuếch đại tín hiệu AC, độ khuếch đại phụ thuộc vào biến trở R47.

2. Phần giao tiếp với EEPROM thông qua giao tiếp SPI.
Mục đích là để lưu trữ các thông số cần thiết khi không còn cấp nguồn cho mạch nữa. 
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Hình 4.2. Giao tiếp với EEPROM thông qua giao tiếp SPI.

ROM được sử dụng là 25AA640A của Microchip. Bộ nhớ 64Kbit, giao tiếp 8 bit. Tốc độ giao 

tiếp lên tới 10Mhz.

Để giao tiếp với EEPROM này, các instruction set được dùng để chọn các chức năng của chip.

Tiêu chuẩn giao tiếp với ROM này có thể tìm thấy tại Datasheet của 25AA640A của Microchip.

Trong chương trình của tôi, thư viện “C28x Communications Driver Library” được sử dụng để 

giao tiếp với ROM này.

3. Giao tiếp với hiển thị LCD.
Mục đích dễ giao tiếp khi sử dụng, LCD được sử dụng để hiện thị các thông điệp.
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Hình 4.3. Giao tiếp 4 bit với LCD.

Để tiết kiệm chân giao tiếp, 4 bit interface được dùng để giao tiếp với LCD. Để tham khảo giao 

tiếp 4bit, có thể xem tại địa chỉ http://www.experimentboard.com/hd44780_4-bit_interface.

Để thuận tiện cho giao tiếp và lập trình mở rộng, chương trình xây dựng một menu cho LCD. 

Chương trình xây dựng menu cho LCD được tham khảo từ chương trình viết trên AVR của anh Nguyễn 

Hải Hà, diễn đàn www.dientuvietnam.net. 

Menu được xây dựng như sau:
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Hình 4.4. Menu build – in cho LCD.

4. Nguồn.
Để giao tiếp với DSP ( nguồn 3.3 V ), cho mạch khuếch đại tính hiệu OpAmp, cần tạo nguồn 

+5V , +3.3V, -5V. Để tạo điện áp Offset 1.5V trước khi đưa vào ADC, cần thiết tạo nguồn 1.5V
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Hình 4.5. Nguồn cung cấp.

II. Chương trình cho DSP.
Chương trình viết cho DSP với thuật toán như được miêu tả ở chương III. Tách đặc trưng bằng 

hệ số MFCC, huấn luyện và nhận dạng bằng phương pháp VQ.

1. Tách đặc trưng acoustic vector.
Việc tách đặc trưng thực hiện như hình 3.1, chương III. Ở đây có bổ xung thêm phần lọc IIR để 

trừ Offset 1.5V của tín hiệu trước khi đưa vào bộ ADC. 

Trang - 50 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Hình 4.6. Sơ đồ quá trình xử lý tính hiệu trên DSP.

a) Lấy mẫu, lọc thông cao loại bỏ Offset.

DSP sẽ lấy mẫu tín hiệu ở tần số 12Khz, bộ ADC 12 bit. Với Fs = 12Khz này sẽ thu được các 

tín hiệu có tần số đến 6Khz. Để quá trình thu đư liệu được liên tục, đồng thời thuận lợi cho việc tách 

thành các frame ( có lặp lại giữa các frame ), vòng tròn dữ liệu ( ring – buffer ) được sử dụng. Phương 

thức này được tham khảo tại địa chỉ http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_buffer.

Hình 4.7. Cấu trúc dữ liệu ring – buffer.
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Vòng tròn sử dụng có chiều dài 128 điểm, mỗi điểm có định dạng signed int. Tín hiệu sau khi 

thu được sẽ được đưa qua bộ lọc IIR để loại bỏ Offset.

ADC được cấu tạo để hoạt động ở chế độ override. Ở chế độ này, channel 0 sẽ được convert liên 

tiếp 8 lần, các giá trị sẽ được lưu vào Sequence 1 rồi 2. Sau 8 lần convert này, chương trình tạo ngắt. 

Với cách cấu tạo như vậy, chương trình sẽ không mất nhiều thời gian để xử lý các ngắt từ ADC.

– Bộ lọc IIR.

TI có cung cấp thư viện IIR cho mục đích xử lý tín hiệu, đồng thời cung cấp thêm MATLAB 

script để khởi tạo các hệ số của bộ lọc này.

Script eziir32.m là công cụ để thiết kế các bộ lọc IIR với hệ số 32bit cho thư viện C28x Filter  

Library của TI.

Hình 4.8 sau chỉ cách thực hiện để có được các hệ số này:
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Hình 4.8. Tìm hệ số IIR với eziir32.

Đáp ứng của bộ lọc như trên như sau:
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Hình 4.9. Đáp ứng của bộ lọc IIR.

Các hệ số tạo thành từ Script trên:

/* HPF co-efficients for IIR32 module */

#define IIR32_COEFF {\

0,12501435,0,-2987997,2987997,\

-13537326,29729702,4594994,-9189987,4594994,\

-16060578,32499120,1025818115,-2051636230,1025818115}
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#define IIR32_ISF 4275781

#define IIR32_NBIQ 3

#define IIR32_QFMAT 24 

Các hệ số trên sẽ được dùng trong chương trình để lọc tín hiệu.

– Tín hiệu thu được sau bộ lọc

Với cách thu thập dự liệu như trên, tín hiệu thu thập được như sau:
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Hình 4.10. Tín hiệu trực tiếp từ bộ ADC, với Offset 1.5V. 

Tín hiệu sau khi loại bỏ tần số thấp bằng bộ lọc IIR

Và tín hiệu âm thanh thu được trong khoảng thời gian dài.

b) Tách thành các Frame. Tách từ dựa trên năng lượng.
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Để tránh sự thay đổi đột ngột giữa các frame, nên phải có sự trùng lắp giữa các frame liên tiếp 

với nhau. Trong chương trình của tôi, chọn trùng lắp 48 tín hiệu giữa các frame.

#define BUF_SIZE   128

#define OVER_LAP 48

Không phải tất cả các tín hiệu thu được là tín hiệu âm thanh, có thể đó là những khoảng im lặng 

chỉ toàn là nhiễu. Để nâng cao độ chính xác cũng như giảm thiểu khối lượng tính toán, chỉ những tín 

hiệu “âm thanh” mới được đưa vào xử lý ở những bước sau.

Chương trình tách từ ở đây dựa vào năng lượng của tín hiệu. Thuật toán được miêu tả ở hình 

3.5.

Với thuật toán như vậy viết vào DSP, kết quả cho thấy chương trình tách từ một cách khá chính 

xác. Chương trình huấn luyện cho ra hai mức năng lương như sau ( trong môi trường huấn luyện yên 

tĩnh tại nhà):

ITL  = 1191

ITU  = 5955

Năng lượng của các frame khi có và không có tiếng nói có thể phân biệt như hình dưới.
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Hình 4.11. Năng lương khi có và không có tín hiệu tiếng nói.

Tuy nhiên, để có thể chạy tốt trên các môi trường khác nhau, chương trình sẽ có chức năng tìm 

các mức năng lượng này. Chương trình này được thể hiện ở menu11 trong menu build – in for LCD.

Hình 4.12. Đoạn menu của chương trình huấn luyện tách từ.

Các giá trị ITL và ITU sẽ được đưa vào EEPROM để có thể sử dụng sau khi không còn cấp 

nguồn nữa.

c) Windowing và FFT

Để thực hiện chức năng phân tích phổ, tôi sử dụng thư viện real – FFT của TI, thư viện này có 

luôn chức năng Windowing frame tín hiệu.

Cửa sổ được sử dụng là cửa sổ Hamming ứng với frame 128 điểm. 

Phân tích phổ FFT 128 điểm, kết quả thể hiện như sau:
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Hình 4.13. Hình thứ 1: tín hiệu trực tiếp từ ADC.

Hình thứ 2: tín hiệu sau khi qua bộ lọc IIR

Hình thứ 3: FFT thu được từ chương trình từ tín hiệu hình (2)

Hình thứ 4: FFT của tín hiệu (2) của chương trình CCS.

So sánh hình thứ (3) và thứ (4) ở trên, có thể nhận thấy FFT của chương trình chạy khá giống 

với của CCS.

Trong trường hợp không có âm thanh, chỉ có nhiễu, có đồ thị phổ biên độ như sau:

Trang - 59 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

Hình 4.14. Phổ của CCS với tín hiệu nhiễu, hình 1.

Phổ của chương trình với tín hiệu nhiễu, hình 2.

Có thể nhận thấy với nhiễu, biên độ phổ thu được bằng 0 tại mọi giá trị tần số.

d) Mel – frequency Wrapping.

Như đã trình bày ở phần III, để mô phỏng lại đáp ứng không tuyến tính của tai người với các tín 

hiệu âm thanh, phổ mel được trình bày để cân chỉnh lại các giá trị phổ sau khi phân tích FFT.
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Với chương trình như ở phụ lục A, các hệ số thu được như sau:

#define MEL_BANK 10

const Uint16 b0[] = {5, 1, 1224, 1688, 710};

const Uint16 b1[] = {7, 2, 312, 1290, 1822, 1007, 256};

const Uint16 b2[] = {8, 4,178, 993, 1744,1558,  907,  297};

const Uint16 b3[] = {9, 7, 442, 1093, 1703, 1723, 1180, 667, 179};

const Uint16 b4[] = {11, 10, 277, 820, 1333, 1821, 1714, 1271, 

847,   440,     50};

const Uint16 b5[] = {12, 14, 286, 729, 1153, 1560, 1950, 1675, 1314, 

965, 629, 304};

const Uint16 b6[] = {15, 19, 325, 686, 1035, 1371, 1696, 1990, 1685, 

1389,   1103,      824,   553,      290,    33};

const Uint16 b7[] = {18, 24,   10,   315,       611,      897, 

1176,    1447,     1710,    1967,   1783,     1540,   1302,   1070, 

843,   621,    405,      193};

const Uint16 b8[] = {21, 33,    217,       460,       698,   930, 

1157,     1379,     1595,      1807,    1986,     1782,      1584, 

1389,     1198,     1010,     826,      646,     469,     294, 

124};

const Uint16 b9[] = {26, 40,     14,    218,     416,    611, 

802,      990,    1174,   1354,     1531,    1706,     1876, 

1955,     1790,    1628,     1468,      1311,   1156,     1004, 

854,       706,      561,      418,     276,    137};

Kết quả thu được của mel – frequency tương ứng với phổ FFT được biểu diễn như hình dưới 

với 2 frame.
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Hình 4.15. FFT và phổ MEL tương ứng của 2 frame.

Kết quả đến bước này là một dãy các vector phổ mel. Số lượng các vector này bằng với số 

lượng các frame có được từ chương trình tách từ.

e) Cepstrum

Bước này chuyển ngược tín hiệu phổ mel trở lại tín hiệu thời gian dùng DCT. Để thực hiện các 

phép toán LOG và COS, tôi sử dụng thư viện Qmath®  và IQmath® của TI để đáp ứng tốc độ tính toán 

nhanh thay vì sử dụng các hàm LOG và COS của <math.h>

Hình sau biểu diễn Cepstrum của 2 frame liên tiếp, so sánh với FFT tương ứng.
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Hình 4.16. FFT và Cepstrum tương ứng của 2 frame liên tiếp.

2. Huấn luyện theo thuật toán LBG
Thuật toán LBG đã được niêu cụ thể ở phần 3.

Áp dụng thuật toán này vào DSP để có được các “cơ sở dữ liệu” của từng từ được huấn luyện. 
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Các từ này sẽ được đưa vào EEPROM để lưu trữ.

Hình 4.17. Các giá trị Cepstrum ( hình thứ 1 ) và VQ tương ứng ( hình thứ 2) 

 sau khi áp dụng thuật toán LBG
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3. Sơ đồ giải thuật của toàn bộ chương trình.
Để có tốc độ tối đa, tất cả các đoạn chương trình sẽ được copy vào SARAM để có tốc độ tối đa 

là 150MHz. Theo menuLcd, thì chương trình chính gồm 3 phần:

● Chình các thông số xác định điểm cuối.

Phần chỉnh Endpoint Detection, phần này dựa trên cơ sở năng lượng để xác định điểm cuối. 

Nhằm để hoạt động trong môi trường nhiễu khác nhau. Các giá trị cho việc phân tích điểm cuối là ITL 

và ITU sẽ được lưu trữ vào ROM ngoài.

Mỗi khi thay đổi môi trường làm việc, nên chỉnh lại thông số này đầu tiên để đảm bảo sự chính 

xác cho việc nhận dạng.
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Hình 5.18. Sơ đồ giải thuật của phần xác định điểm cuối.

● Phần huấn luyện.

Phần huấn luyện mục đích để huấn luyện các từ mẫu. Trong chương trình của tôi có hai chế độ 

nhận dạng. Chế độ được lưu lại vào ROM và chế độ không được lưu lại (temporality).

Chế độ được lưu lại vào ROM sau khi tách đặc trưng của từng từ sẽ được lưu vào ROM. Ví dụ 

mỗi từ được lượng tử 8 mức VQ, mỗi lượng tử VQ là mỗi vector 10 phần tử. Mỗi phần tử có độ lớn 32 

bit. Tổng cộng mỗi từ được huấn luyện sẽ ứng với 8*10*32 = 2560 bít = 320 byte.
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Chế độ không được lưu lại, mỗi từ được huấn luyện được lưu tạm thời vào bộ nhớ RAM, một 

biến gọi là vqdatabase được dành riêng để chứa các từ được huấn luyện, tối đa có thể chứa được 10 từ 

như vậy.

Hình 5.19. Lưu đồ giải thuật của tách đặc trưng cho từ.

Theo như lưu đồ giải thuật, không phải mọi từ được thu được đều được xác nhận, ví dụ những 
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âm thu được quá ngắn có nhiều khả năng đó là nhiễu, hoặc từ quá dài có thể gây tràn bộ nhớ chương 

trình. 

Với mục đích DEMO, tôi lưu sẵn trong ROM 4 từ được huấn luyện, là “một”, “hai”, “lên”, 

“xuống”.

● Phần nhận dạng.

Tương ứng với phần huấn luyện, phần nhận dạng sẽ có hai phần, là nhận dạng những từ được 

lưu trong ROM và nhận dạng những từ vừa mới huấn luyện ( chế độ temporality ).

Với chế độ nhận dạng từ lưu trong ROM, trước hết chương trình sẽ tải các dữ liệu từ ROM vào 

RAM cho tốc độ nhanh hơn.

Phần nhận dạng được thực hiện theo phương pháp Voice Indentification. Tức là sẽ tìm trong số 

những từ có sẵn, từ nào phù hợp với từ được thu được nhất.
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Hình 5.20. Lưu đồ giải thuật của chương trình nhận dạng.

III. Kết quả và nhận xét.
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● Kết quả:

Chương trình DEMO với 4 từ được nạp sẵn vào ROM là “một”, “hai”, “lên”, “xuống”. Thực 

nghiệm trong môi trường nhiễu ít ( trong phòng, có tiếng quạt máy hoặc nói chuyện từ xa ) cho thấy kết 

quả như sau:

Một 100.00%
Hai 100.00%
Lên 70.00%
Xuống 75.00%

Từ “lên” thường bị nhầm lẫn với từ “hai”, từ xuống hay bị nhầm lần với từ “lên” hoặc “hai”. 

Còn các từ “một” và “hai” cho kết quả chính xác 100%.

Các từ có phụ âm giống nhau, như từ “một” và “bốn”, “trái” và “phải” thường bị nhầm lẫn.

Khi tăng số từ nhận dạng lên, kết quả kém đi hẳng, với chương trình này số từ nhận dạng tốt 

nhất là dưới 6 từ. Với các từ khác nhau khá nhiều, thì kết quả thu được rất tốt, thường trên 70%.

Kết quả sẽ tốt hơn nếu như người huấn luyện cũng là người phát ra âm để nhận dạng, nếu người 

huấn luyện và người “ra lệnh” có giọng khác nhau thì kết quả nhận dạng giảm đi rõ rệt.

● Nhận xét.

Vốn từ nhận được trong bài toán là khá nhỏ, dưới 6 từ. Tuy nhiên, các từ này khác nhau nhiều 

về các phát âm thì kết quả nhận dạng mới có thể chấp nhận được. Kết quả sẽ rất xấu khi nâng vốn từ 

cần nhận dạng lên quá 6 từ, hoặc người huấn luyện và người ra lệnh có giọng nói khác nhau nhiều.

Ưu điểm của bài toán là tính thời gian thực, chương trình có khả năng huấn luyện từ mới. 

Chương trình có thể cấu hình để chạy trong các môi trường nhiễu khác nhau.

● Hướng phát triển cho đề tài này.

Ngay từ đầu, việc chọn thuật toán nhận dạng VQ với bản thân nó chỉ dành cho những hệ thống 

có khả năng nhận dạng với số từ nhỏ, nên kết quả thu được với số từ vựng hạn chế là điều không thể 

tránh khỏi. Việc chọn các thuật toán nhận dạng tiên tiến hơn, ví dụ như HMM hay Neural Network sẽ 

cho kết quả khả quan hơn. Tuy nhiên cần xem xét khả năng của phần cứng có thể đáp ứng được khối 
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lượng tính toán như thế nào.

Việc nhận dạng với từ đơn, phụ thuộc vào sự khác nhau giữa các âm nhấn của các từ, nên với 

cách tiếp cận như thế này vốn từ vượng không thể quá nhiều; do khi nâng số từ lên, sự giống nhau giữa 

các từ là không thể tránh khỏi. Một cách tiếp cận tự nhiên là dựa vào ngữ cảnh ( contest ) để đưa ra 

quyết định cuối cùng. Ngữ cảnh ở đây có thể là ngữ pháp, có thể là chủ đề đang đề cấp đến. Điều này 

cũng khá giống với cách tiếp cận của con người, là dựa vào ngữ cảnh khi nói chuyện.
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Phần  :  
Phụ lục.

Phụ lục A:

Chương trình tính hệ số mel – spaced filterbank dùng MATLAB.

function m = melfb(p, n, fs)
% MELFB         Determine matrix for a mel-spaced filterbank
%
% Inputs:       p   number of filters in filterbank
%               n   length of fft
%               fs  sample rate in Hz
%
% Outputs:      x   a (sparse) matrix containing the filterbank amplitudes
%                   size(x) = [p, 1+floor(n/2)]
%
% Usage:        For example, to compute the mel-scale spectrum of a
%               colum-vector signal s, with length n and sample rate fs:
%
%               f = fft(s);
%               m = melfb(p, n, fs);
%               n2 = 1 + floor(n/2);
%               z = m * abs(f(1:n2)).^2;
%
%               z would contain p samples of the desired mel-scale spectrum
%
%               To plot filterbanks e.g.:
%
%               plot(linspace(0, (12500/2), 129), melfb(20, 256, 12500)'),
%               title('Mel-spaced filterbank'), xlabel('Frequency (Hz)');

f0 = 700 / fs;
fn2 = floor(n/2);

lr = log(1 + 0.5/f0) / (p+1);

% convert to fft bin numbers with 0 for DC term
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bl = n * (f0 * (exp([0 1 p p+1] * lr) - 1));

b1 = floor(bl(1)) + 1;
b2 = ceil(bl(2));
b3 = floor(bl(3));
b4 = min(fn2, ceil(bl(4))) - 1;

pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / lr;
fp = floor(pf);
pm = pf - fp;

r = [fp(b2:b4) 1+fp(1:b3)];
c = [b2:b4 1:b3] + 1;
v = 2 * [1-pm(b2:b4) pm(1:b3)];

m = sparse(r, c, v, p, 1+fn2);

Phụ lục B. 

Schematic của phần cứng giao tiếp với eZdsp F2812.
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Phụ lục C.

Chương trình nhận dạng âm thanh với giải thuật VQ dựa trên MATLAB.

function M3 = blockFrames(s, fs, m, n)
% blockFrames: Puts the signal into frames
%
% Inputs: s  contains the signal to analize
%         fs is the sampling rate of the signal
%         m  is the distance between the beginnings of two frames
%         n  is the number of samples per frame
%
% Output: M3 is a matrix containing all the frames
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Mini-Project: An automatic speaker recognition system
%
% Responsible: Vladan Velisavljevic
% Authors:     Christian Cornaz
%              Urs Hunkeler
    l = length(s);
    nbFrame = floor((l - n) / m) + 1;
    
    for i = 1:n
        for j = 1:nbFrame
            M(i, j) = s(((j - 1) * m) + i);
        end
    end
    
    h = hamming(n);
    M2 = diag(h) * M;
    
    for i = 1:nbFrame
        M3(:, i) = fft(M2(:, i));
    end

function d = disteu(x, y)
% DISTEU Pairwise Euclidean distances between columns of two matrices
%
% Input:
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%       x, y:   Two matrices whose each column is an a vector data.
%
% Output:
%       d:      Element d(i,j) will be the Euclidean distance between two
%               column vectors X(:,i) and Y(:,j)
%
% Note:
%       The Euclidean distance D between two vectors X and Y is:
%       D = sum((x-y).^2).^0.5

[M, N] = size(x);
[M2, P] = size(y); 

if (M ~= M2)
    error('Matrix dimensions do not match.')
end

d = zeros(N, P);

if (N < P)
    copies = zeros(1,P);
    for n = 1:N
        d(n,:) = sum((x(:, n+copies) - y) .^2, 1);
    end
else
    copies = zeros(1,N);
    for p = 1:P
        d(:,p) = sum((x - y(:, p+copies)) .^2, 1)';
    end
end

d = d.^0.5;

function r = mfcc(s, fs)
% MFCC
%
% Inputs: s  contains the signal to analize
%         fs is the sampling rate of the signal
%
% Output: r contains the transformed signal
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Mini-Project: An automatic speaker recognition system
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%
% Responsible: Vladan Velisavljevic
% Authors:     Christian Cornaz
%              Urs Hunkeler

m = 100;
n = 256;
l = length(s);

nbFrame = floor((l - n) / m) + 1;

for i = 1:n
    for j = 1:nbFrame
        M(i, j) = s(((j - 1) * m) + i);
    end
end

h = hamming(n);

M2 = diag(h) * M;

for i = 1:nbFrame
    frame(:,i) = fft(M2(:, i));
end

t = n / 2;
tmax = l / fs;

m = melfb(20, n, fs);
n2 = 1 + floor(n / 2);
z = m * abs(frame(1:n2, :)).^2;

r = dct(log(z));

function r = vqlbg(d,k)
% VQLBG Vector quantization using the Linde-Buzo-Gray algorithme
%
% Inputs: d contains training data vectors (one per column)
%         k is number of centroids required
%
% Output: r contains the result VQ codebook (k columns, one for each centroids)
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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% Mini-Project: An automatic speaker recognition system
%
% Responsible: Vladan Velisavljevic
% Authors:     Christian Cornaz
%              Urs Hunkeler

e   = .01;
r   = mean(d, 2);
dpr = 10000;

for i = 1:log2(k)
    r = [r*(1+e), r*(1-e)];
    
    while (1 == 1)
        z = disteu(d, r);
        [m,ind] = min(z, [], 2);
        t = 0;
        for j = 1:2^i
            r(:, j) = mean(d(:, find(ind == j)), 2);
            x = disteu(d(:, find(ind == j)), r(:, j));
            for q = 1:length(x)
                t = t + x(q);
            end
        end
        if (((dpr - t)/t) < e)
            break;
        else
            dpr = t;
        end
   end    
end

function code = train(traindir, n)
% Speaker Recognition: Training Stage
%
% Input:
%       traindir : string name of directory contains all train sound files
%       n        : number of train files in traindir
%
% Output:
%       code     : trained VQ codebooks, code{i} for i-th speaker
%

Trang - 79 / 82 - 



SVTT: Nguyễn Quốc Đính. GVHD: TS. Huỳnh Thái Hoàng. 

% Note:
%       Sound files in traindir is supposed to be: 
%                       s1.wav, s2.wav, ..., sn.wav
% Example:
%       >> code = train('C:\data\train\', 8);

k = 16;                         % number of centroids required

for i = 1:n                     % train a VQ codebook for each speaker
    file = sprintf('%ss%d.wav', traindir, i);           
    disp(file);
   
    [s, fs] = wavread(file);
    
    v = mfcc(s, fs);            % Compute MFCC's
   
    code{i} = vqlbg(v, k);      % Train VQ codebook
end

function test(testdir, n, code)
% Speaker Recognition: Testing Stage
%
% Input:
%       testdir : string name of directory contains all test sound files
%       n       : number of test files in testdir
%       code    : codebooks of all trained speakers
%
% Note:
%       Sound files in testdir is supposed to be: 
%               s1.wav, s2.wav, ..., sn.wav
%
% Example:
%       >> test('C:\data\test\', 8, code);

for k = 1:n                     % read test sound file of each speaker
    file = sprintf('%ss%d.wav', testdir, k);
    [s, fs] = wavread(file);      
        
    v = mfcc(s, fs);            % Compute MFCC's
   
    distmin = inf;
    k1 = 0;
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    for l = 1:length(code)      % each trained codebook, compute distortion
        d = disteu(v, code{l}); 
        dist = sum(min(d,[],2)) / size(d,1);
      
        if dist < distmin
            distmin = dist;
            k1 = l;
        end      
    end
   
    msg = sprintf('Speaker %d matches with speaker %d', k, k1);
    disp(msg);
end
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