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Πεπίλητη

ην άξζξν απηό πεξηγξάθνπκε θαη ζπγθξίλνπκε ηηο δύν βαζηθέο ηερληθέο
νπηηθναθνπζηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζην ινγηζκηθό γηα
ινγνζεξαπεία. Απηέο είλαη : ε αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ
πξνθεξόκελνπ ζηόρνπ κε πξόηππα θαη θαηαρσξεκέλα από άιινπο νκηιεηέο
παξαδείγκαηα, θαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνπ αθνπζηηθνύ
ζήκαηνο πάλσ ζε ράξηε ζηηο πεξηνρέο ηνπ νπνίνπ αλαπαξηζηάλνληαη θσλήκαηα.
Κιείλνπκε κε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηελ πξόζθαηε έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη ζηνλ
ηνκέα απηό.
1. Ειζαγυγή
Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο θιηληθέο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο απαηηνύλ ινγνζεξαπεία, από ηηο
πην απιέο όπσο γηα παξάδεηγκα ην ςεύδηζκα έσο ηηο πην ζύλζεηεο όπσο είλαη ε
θώθσζε. ε απηέο ν βαζηθόο ξόινο ηνπ ινγνζεξαπεπηή είλαη λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή
ώζηε λα βειηηώζεη ή θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ νκηιία ηνπ ε νπνία απνηειεί θαη ην
θύξην επηθνηλσληαθό όξγαλν ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ. Έλα από ηα πην δύζθνια
θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζην έξγν απηό είλαη ε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ αζζελνύο. Αθόκα
θαη ζηηο πην ζύγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο απηή βαζίδεηαη ζηηο ηξηο βαζηθέο
αηζζήζεηο όξαζε, αθνή, αθή. Ο ινγνζεξαπεπηήο εληζρύεη, αμηνινγεί, θαη θαηεπζύλεη
ηελ ήδε ππάξρνπζα αλαηξνθνδόηεζε ηνπ αζζελνύο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ
ίδην άκεζα θαη απηόκαηα θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά ην πέξαο ηεο νινθιήξσζεο θάζε
πξνζπάζεηαο ηνπ λα αξζξώζεη ζσζηά έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ιόγνπ. Δδώ
αθξηβώο βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο ν ππνινγηζηήο σο εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εηδηθνύ,
αιιά θαη σο βνεζεηηθό κέζν ηαπηόρξνλεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο
ηνπ αζζελνύο.
2. Ιζηοπικά ζηοισεία

Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηώλ ζηε ινγνζεξαπεία αξρίδεη
κε ην πξώην νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηελ νκηιία κέζσ ππνινγηζηή από
ηνπο Nickerson θαη Stevens ην 1976, [7], θαζώο θαη κε ηνλ θαζκαηνγξάθν αθνπζηηθνύ
ζήκαηνο, [6]. ήκεξα ππάξρεη πιεζώξα από εκπνξηθέο εθαξκνγέο όπσο ην ΙΒΜ
Speech Viewer, [9], ην ISTRA, [5], ην Video Voice, [1], ην Accent Coach, ηα νπνία
ζηνρεύνπλ ζηελ εμάζθεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ζηελ παξαγσγή νκηιίαο (θώλεζε,
άξζξσζε, ηνληζκόο). Σα ζπζηήκαηα απηά αλ θαη έρνπλ επηδνθηκαζηεί από ηνπο
ινγνζεξαπεπηέο θαη ηνπο αζζελείο ηνπο ζε πνιιά από ηα γπκλάζκαηα πνπ παξέρνπλ
δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ πιήξε απνδνρή γηα πνιινύο ιόγνπο ζεκαληηθόηεξνο ησλ
νπνίσλ είλαη ε αθξίβεηα θαη ε πνηόηεηα ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πνπ δίλνπλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ε αλαηξνθνδόηεζε πάλσ ζηε ζέζε θαη ζην ηξόπν άξζξσζεο
ζπγθεθξηκέλνπ ήρνπ, ζπιιαβήο, ή ιέμεο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα, [2].

2.1.

Βαζικέρ ηεσνικέρ

Τπάξρνπλ δύν βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζην ινγηζκηθό γηα
ππνινγηζηέο ζε ζπζηήκαηα ζαλ θαη απηά πνπ αλαθέξακε πην πάλσ :
α) ε ζύγθξηζε ηνπ παξαγόκελνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο κε ήδε απνζεθεπκέλα
ζηαηηζηηθά κνληέια ηνπ ζηόρνπ πξνο κίκεζε (template matching, hidden markov
models). ε απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε θαη κηα αμηνιόγεζε κε κεηξηθό ζύζηεκα πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζύγθξηζε απηή, ε νπνία δίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνζπάζεηαο ηνπ αζζελνύο λα παξάγεη ηνλ ζηόρν (Δηθ.1) .

Δηθ.1 : IBM Speech Viewer III
(Αμηνιόγεζε
κε
κεηξηθό
ζύζηεκα)

Δηθ.2 : HARP (Υάξηεο κε ηα
Αγγιηθά θσλήεληα)

Δηθ.3 : OPTACIA (Υάξηεο κε
Αγγιηθά θσλήεληα θαη ζπξηζηηθά
ζύκθσλα)

β) ε απεηθόληζε ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, π.ρ. θάζε 10 msec, ζε
ρώξν δύν ή θαη ηξηώλ δηαζηάζεσλ. Ο αθνπζηηθόο απηόο ράξηεο δεκηνπξγείηαη από
επηιεγκέλνπο ήρνπο νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη κε ζεκεία αλαθνξάο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο
άξζξσζεο, [4]. ην ράξηε απηό απεηθνλίδνληαη ζηόρνη πνπ ζπκβνιίδνπλ κεκνλσκέλνπο
ήρνπο, π.ρ. θσλήεληα (Δηθ.2). Η αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ηερληθήο απηήο γηα ηελ
απεηθόληζε ζπκθώλσλ καδί κε θσλήεληα (Δηθ.3) απνηέιεζε αληηθείκελν πνιπεηήο
έξεπλαο γηα ηνλ γξάθνληα θαη νδήγεζε κε αξθεηή επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηεο, [3], [4],
[8], [2].
3. Διαθοπέρ

Η ζύγθξηζε θαη ε επηζήκαλζε ησλ βαζηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δύν απηώλ ηερληθώλ
ζα καο δώζεη θαη νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα αμηνινγήζνπκε
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ ππνινγηζηή.
3.1.

Βιο-αναηποθοδόηηζη

Η ηερληθή (β) αλήθεη ζε απηή ηε θαηεγνξία. ηελ πεξίπησζε απηή ε απεηθόληζε ηνπ
αθνπζηηθνύ ζήκαηνο γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε θαη
ηα γεγνλόηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Δπίζεο ην αθνπζηηθό
ζήκα παξάγεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζηηο ζέζεηο ησλ αξζξσηώλ (γηα
παξάδεηγκα ε ζπιιαβή /ζα/ παξάγεηαη εάλ από ηε ζέζε άξζξσζεο ηνπ ζπξηζηηθνύ /ζ/
κεηαθηλήζνπκε πξνο ηα θάησ ηελ θάησ ζηαγόλα έηζη ώζηε λα πάξνπκε ηελ ζέζε
άξζξσζεο ηνπ θσλήεληνο /α/. Γηα ην ιόγν απηό, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ν παξαηεξεηήο
ηεο νζόλεο ζπλδέεη ηα νπηηθά γεγνλόηα, κε ην παξαγόκελν αθνπζηηθό ζήκα θαη

παξάιιεια κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζέζεηο άξζξσζεο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηό κε ηελ
ηερληθή (α) ε νπνία δελ κπνξεί λα καο δώζεη ηελ ιεπηνκέξεηα θαη ηελ αθξίβεηα πνπ
απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άξζξσζεο,
3.2.

Καηεύθςνζη

Δίλαη δπλαηό λα αληηζηνηρίζνπκε γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ ράξηε κε θνληηλέο ζέζεηο
άξζξσζεο πξνο απηέο πνπ επηιέμακε αλαθνξηθά. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα
κπνξνύκε λα έρνπκε θαηεύζπλζε πξνο ηνλ ζηόρν θάηη πνπ είλαη πξαθηηθά αδύλαην λα
επηηύρνπκε κε ηελ ηερληθή (α).
3.3.

Ποιοηική ένανηι ποζοηικήρ αναηποθοδόηηζηρ

Η ηερληθή (α) επίζεο ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο βαζίδεηαη ζε πνζνηηθή αμηνιόγεζε
ηνπ παξαγόκελνπ ηκήκαηνο νκηιίαο ζε αληίζεζε κε ηελ (β) ε νπνία δίλεη κηα πνηνηηθή
αλαπαξάζηαζε ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο. Λνγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ (α)
απεηθνλίδεη ηελ θιίκαθα κέηξεζεο γξαθηθά, ζε κηα δηάζηαζε, σο κηα απόζηαζε από
έλαλ ζηόρν (Δηθ.1). ηελ πεξίπησζε απηή ν αζζελήο είλαη δύζθνιν ή αδύλαην λα
ζπλδέζεη ηηο επηηπρεκέλεο-απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ηνπ λα πξνζεγγίζεη όζν πην
αθξηβέζηεξα ηνλ ζηόρν κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, αμηνινγήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ
ιακβάλεη ζηελ επζεία κεηαμύ ηνπ ζηόρνπ θαη ηεο βάζεο εθθίλεζεο (Δηθ.1), ηδηαίηεξα
κάιηζηα όηαλ ε αμηνιόγεζε απηή γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο άξζξσζεο. Αληίζεηα νη
απνζηάζεηο από ηελ γξαθηθή απεηθόληζε ελόο ζηόρνπ ζε επίπεδν δύν δηαζηάζεσλ είλαη
ζρεηηθέο θαη απιά θαλεξώλνπλ ηνλ ζπζρεηηζκό ηεο παξαγόκελεο ζέζεο άξζξσζεο κε
απηή ηνπ ζηόρνπ (Δηθ.2-3).
3.4.

Επίπεδο εξάζκηζηρ

H ηερληθή (β) ζην πξόζθαην ζηάδην είλαη θαηάιιειε γηα εμάζθεζε ηνπ αζζελνύο ζε
κεκνλσκέλνπο ήρνπο θαη ζε απιέο ζπιιαβέο, ιέμεηο. Δάλ πξόθεηηαη γηα πην ζύλζεηεο
ιέμεηο θαζώο θαη γηα πξνηάζεηο ε ηερληθή (α) είλαη πην θαηάιιειε.
3.5.

Σηαθεπόηηηα ζηην άπθπυζη και ανηιπαπαβολή

Ίζσο κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο
άξζξσζεο είλαη θαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ν αζζελήο πξνθέξεη θάπνηνλ ζηόρν.
ηελ ηερληθή (α) πνιιέο δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθά αξζξώζεηο κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ
ην ίδην, δειαδή νπηηθά ε ίδηα ζέζε ζηε απόζηαζε κεηαμύ ζηόρνπ θαη βάζεο. Έηζη όκσο
δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ. ηελ ηερληθή (β) απηό είλαη πην
δύζθνιν λα ζπκβεί ιόγσ ηεο απεηθόληζεο πνπ γίλεηαη ζηνλ ράξηε ζε δηαθνξεηηθά
ζεκεία.
4. Το ππόγπαμμα oπθο-λογο-παιδεία (Ortho-Logo-Paedia, ΟLP)

To εξεπλεηηθό πξόγξακκα OLP (http://www.xanthi.ilsp.gr/olp/), μεθίλεζε ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2001, ζηνρεύεη ζην λα αμηνινγήζεη θαη λα εθαξκόζεη ηηο ηερληθέο ηηο
νπνίεο πεξηγξάςακε ζε ραξαθηεξηζηηθέο παζήζεηο ηνπ ιόγνπ. Σν ινγηζκηθό
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ δεκηνπξγία κνληέισλ, καδί κε πιεζώξα από γξαθηθέο
δηεπηθάλεηεο γηα ηνλ ρξήζηε. εκαληηθό θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε από
απόζηαζε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη εθπαίδεπζε.

Εσταριστίες
Η έξεπλα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην OLP θαζώο θαη ε θιηληθή εθαξκνγή ηνπ
επηδνηείηαη από ην 5ν θνηλνηηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο (Quality of Life
theme). ην πξόγξακκα απηό από ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ, ην θέληξν ινγνζεξαπείαο
(LOGOS) από ηελ Θεζζαινλίθε, θαη ην ηλζηηηνύην επεμεξγαζίαο ιόγνπ (ΙΔΛ) από ηελ
Αζήλα.
Βιβλιογπαθία
[1] Fitzgerald M., Gruenwald A., Stoker R., (1989), “Software review – Video Voice Speech
Training System”, Volta Review, vol. 89, pp. 171-173
[2] Hatzis A., (1999), “Optical Logo-Therapy (OLT), Computer-Based Audio-Visual Feedback
Using Interactive Visual Displays for Speech Training”, unpublished PhD thesis, Dept. of
Computer Science, University of Sheffield.
[3] Hatzis A., Green P.D., and Howard S. (1999), “Visual Displays in Practical Auditory
Phonetics Teaching”, Phonetics Teaching & Learning Conference (PTLC’99), University
College of London, U.K.
[4] Hatzis, A. and Green, P. D., (2001), “A two dimensional kinematic mapping between
speech and acoustics and vocal tract configurations”, Workshop on Innovation in Speech
Processing, (WISP’01), Stratford-upon-Avon, UK.
[5] Kewley-Port D., Watson C.S., and Cromer P.A., (1987). “The Indiana Speech Training Aid
(ISTRA): A microcomputer-based aid using speaker-dependent speech recognition”. In
Synergy '87, The 1987 ASHF Computer Conference, Proceedings, pages 94-99.
[6] Maki J. (1983), “Applications of the speech spectrographic display in developing
articulatory skill in hearing impaired adults”, in Speech of the hearing impaired: research,
training and personnel preparation, (Ed.) M.N. Osberger, University Park Press, Baltimore,
MD.
[7] Nickerson, R. S., Kalikow, D. N. & Stevens, K. N., (1976), “Computer-aided speech
training for the deaf,” JSHD, 41, 120-132.
[8] Öster ΑΜ, House D., Hatzis A., Green P.D. (2003), “Testing a New Method for Training
Fricatives using Visual Maps in the Ortho-Logo-Paedia Project (OLP)”, fonetik, Vol.X
[9] Pratt S., Heintzelman A.T., and Deming S. Ensrud (1993), “The efficacy of using the IBM
Speech Viewer vowel accuracy module to treat young children with hearing impairment”,
Journal of Speech and Hearing Research, vol. 36, pp. 1063-1074.
Rooney E., Jack M., Lefevre J., and Sutherland A. (1995), “HARP - A speech training
aid for the hearing impaired”, 2nd TIDE Congress, La Villette, Paris, 26th-28th April 1995

[10]

