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Referat 

Taligenkänning kan användas av maskiner för att underlätta personers arbete 

genom att hjälpa med att t.ex. söka information. På många vis kan en maskin som 

använder taligenkänning fungera som en assistent. Taligenkänning fungerar 

nuförtiden till stor del med hjälp av djupa neurala nätverk (DNN) och den dolda 

Markovmodellen (HMM). I sin grund är taligenkänning en teknik för en maskin 

att förstå ljudvågor och identifiera orden i ljudvågen. Syftet med taligenkänning är 

att få en maskin att översätta en samling av ord till ett maskinläsligt format. 
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1 Inledning 

I denna kandidatavhandling kommer jag att analysera hur en maskin känner igen 

röst och tal med hjälp av användning av djupa neurala nätverk och den dolda 

Markovmodellen. Jag kommer förklara hur en maskin tolkar ord och hur dessa 

ord förvandlas till ett format som är förståligt för en maskin. Jag kommer även 

diskutera hur djupa neurala nätverk används och varför de har en så stor betydelse 

när det kommer till taligenkänning (eng. speech recognition). 

Under de senaste åren har det blivit allt mer eftertraktat på marknaden att skapa 

maskiner som imiterar en människas tankegång. Detta har lett till att 

maskininlärning och alla dess aspekter har utvecklats i snabb takt. Att en maskin 

ska uppnå ett mänskolikt beteende och tankeprocess behövs det artificiell 

intelligens. Tanken bakom artificiell intelligens är att få en maskin att tänka för 

sig själv och anpassa sig till olika omständigheter; med detta menas att maskinen 

hela tiden utvecklas och blir mer avancerad [2]. När detta är uppnått har maskinen 

lärt sig att funktionera och fatta beslut på egen hand. I dagens läge har vi en 

mängd olika varianter av självtänkande maskiner, dessa förekommer i massvis av 

olika former t.ex. IBM Watson. 

1.1 Introduktion till djupa neurala nätverk 

Djupa neurala nätverk är en mer avancerad sorts maskintankeprocess inom 

artificiell intelligens. Denna tekniks syfte är att replikera en människas 

tankeprocess och beslutsprocess för att uppnå det bästa resultatet för en specifik 

situation. För att förstå vad allt hör till en djup neural nätverk måste termen 

artificiella neurala nätverk vara bekant.  

Artificiella neurala nätverk består i korthet av tre lager: ett inputlager, ett gömt 

lager och ett outputlager [3]. Tillsammans uppnår dessa tre lager det optimala 

resultatet. Inputlagrets uppgift är att samla in all relevant information gällande 

beslutsfattandet; med detta menas att lagret bortser från onödiga data. Denna 

information skickas sedan vidare till det gömda lagret. Inom det gömda lagret 

utförs en mängd olika algoritmer på alla olika alternativ för att sedan uppnå ett 

resultat. Till slut jämförs alla alternativ från det gömda lagret med varandra i 
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outputlagret. Här fattas det slutliga beslutet om vilket alternativ som är det bästa 

för att uppnå det bästa möjliga resultatet. 

Till skillnad från artificiella neurala nätverk använder sig djupa neurala nätverk 

sig av flera gömda lager mellan input- och outputlagret. Användningen av flera 

gömda lager gör det möjligt att representera godtyckliga beslutsgränser till en viss 

noggrannhet med rationella aktiveringsfunktioner [1]. Flera gömda lager gör det 

även möjligt att approximera smidiga kartläggningar till en bra noggrannhet.  

1.2 Introduktion till taligenkänning 

Maskiner som förstår människoröster och tal har blivit allt mer vanliga i 

vardagsbruk i hem under de senaste åren. Ett exempel på detta är Amazons Alexa. 

Alexa är en apparat med en inbyggd mikrofon och högtalare. Man kan ställa 

Alexa frågor, spela spel och föra en diskussion med apparaten. Det finns även 

taligenkänning i så gott som varje modern telefon, t.ex. personer med en iPhone 

har till förfogandet Apples taligenkänningsservice Siri. 

Avsikten med taligenkänning är att få maskinen att förstå och tolka en mening 

eller ett ord på rätt sätt. För att nå detta måste maskinen skilja åt orden och 

analysera dem enskilt istället för att försöka förstå en hel mening åt gången. Detta 

är grunden till taligenkänning, hela denna process byggs upp på dolda 

Markovmodellen eller HMM (hidden Markov model). För att urskilja orden måste 

maskinen leta efter pauser i ljudvågor, med andra ord pauser i personens tal. När 

orden är separerade kan maskinen analysera varje ord enskilt. Orden analyseras 

genom att dela orden i ytterligare mindre fragment och sedan analyseras 

frekvensen i varje fragment [4]. Efter att varje fragment har analyserats och 

tilldelats en frekvens, översätts denna frekvens till den bokstav eller det fonem 

som närmast överensstämmer med den tilldelade frekvensen. Detta sker genom 

användning av ett lexikon som är konstruerad endast för taligenkänningssyften. 

Därefter kombineras alla bokstäverna och fonem som blivit analyserade till en rad 

av text. Denna text är en ofullständig version av ordet som maskinen har kommit 

fram till. Med detta menas att det ännu finns ett överflöd av bokstäver i texten. 

Från denna text måste ännu de duplicerade bokstäverna och pauserna tas bort för 

att komma fram till det slutliga ordet. I detta skede brukar det oftast finnas ett par 

olika alternativ för vad användaren har sagt, eftersom frekvenserna för en del 
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bokstäver är väldigt lika. Här kommer användningen av djupa neurala nätverk 

spela en stor roll, eftersom det behövs för att bestämma vilket av orden som mest 

sannolikt är rätt. Tekniken bakom dolda Markovmodellen kommer jag gå 

noggrannare in på i kapitel 2. 

1.3 Avhandlingens syfte 

Syftet med denna avhandling är att diskutera konstruktionen av användningen av 

djupa neurala nätverk och den dolda Markovmodellen i samband med 

taligenkänning. Därmed kommer jag inte diskutera övriga tekniker för 

taligenkänning. Jag kommer främst fokusera på den tekniska aspekten inom 

ämnet och kommer inte se på ämnet ur konsumentens samt marknadens 

perspektiv.  

Min avhandlingsreferensram inleds med kapitel 2 och är en genomgång av 

tekniken bakom taligenkänning. Detta för att ge en förståelse för vad som ligger 

till grund för dagens maskiner gällande taligenkänning. 

 

  



   
 

4 
 

2 Dolda Markovmodellen 

Den dolda Markovmodellen har använts för till exempel taligenkänning, 

tidsseriedata och för att hitta mönster i molekylära sekvenser efter att den blivit 

introducerad av den ryska matematikern Andrei Markov [7]. Denna modell 

används även ännu idag. I detta stycke kommer jag gå in på vad dolda 

Markovmodellen är, hur den fungerar och hur den är implementerad när det gäller 

taligenkänning. 

2.1 Markovkedjan 

För att i all enkelhet definiera hur dolda Markovmodellen fungerar används oftast 

en Markovkedja. Markovkedjan är ett koncept för sannolikhetsteori som 

behandlar en grupp slumpmässiga processer genom att använda en minimal 

mängd minne [5]. Markovkedjan är uppbyggd av en mängd tillstånd och 

övergångar mellan dessa tillstånd. Tillstånden vid en Markovkedja är oftast 

iakttagbara i världen; med detta menas att det är möjligt för en person att 

konstruera en Markovkedja av en mening, genom att endast kolla på orden i 

meningen. Varje ord skulle i detta fall kunna vara ett eget tillstånd i kedjan. Figur 

2.0 demonstrerar en Markovkedja vilken beskriver en simplifierad dagsrutin för 

en fiktiv person. 

 

Figur 2.0 En enkel Markovkedja med tre tillstånd och sannolikheterna mellan tillstånden. 

Som vi kan se finns det tre olika tillstånd i Markovkedjan på Figur 2.0: In Bed, At 

the Gym och At Work. Mellan dessa tillstånd finns pilar som demonstrerar 

övergångarna mellan de olika tillstånden, varje övergång har även en sannolikhet 

kopplat till sig. Ifall man finner sig i tillståndet At the Gym är sannolikheten att 

hållas kvar vid samma tillstånd 0.2, medan sannolikheten för att övergå till 

tillståndet At Work 0.7 till tillståndet In Bed 0.1 och så vidare. 
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För att enklare demonstrera hur matematiken bakom Markovkedjan fungerar 

tilldelar vi Figur 2.0 följande komponenter: 

  

 

 

 

Det som gör en Markovkedja så bra och minneseffektiv är möjligheten att endast 

behöva iaktta det föregående tillståndet, för att ge en sannolikhet till övergångarna 

mellan tillstånden. Sannolikheten för ett visst tillstånd är med andra ord endast 

beroende av det föregående tillståndet, inte något annat. Detta demonstreras bra 

med Markovs antagelse (1) se nedanstående formel [5]: 

P(xi|x1...xi-1) = P(xi|xi-1)                    (1)  

Med hjälp av Markovs antagelse kan vi även se att sannolikheten för p(xj|xi) fås 

direkt från pij, som beskriver sannolikheten mellan tillstånden i och j. Satsen om 

total sannolikhet kräver att sannolikheten för alla övergångar från ett visst tillstånd 

alltid måste vara lika med 1. Detta kan demonstreras med till exempel 

nedanstående formeln (2) [6]:  

∑ 𝑎𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖𝑛
𝑗=1      (2) 

Allt detta är i grunden hur en Markovkedja fungerar och vad matematiken bakom 

den är. I teorin kan en Markovkedja modellera processer till godtycklig 

komplexitet och det är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till 

taligenkänning.  

2.2 Grunden bakom dolda Markovmodellen 
Till skillnad från Markovkedjan, som diskuterades i föregående kapitel, kan inte 

varje tillstånd alltid vara märkbara i verkligheten när det gäller den dolda 

Markovmodellen. Med andra ord betyder det att det finns tillstånd som inte är 

iakttagbara. Dessa tillstånd genereras av programmet för att underlätta processen 

och delar även den in i mindre delar, detta gör processen effektivare. Namnet 

dolda Markovmodellen grundar sig på att alla tillstånd i processen inte är 

iakttagbara. Den dolda delen i namnet syftar exakt på detta. Trots att inte alla 

- X = x1, x2...xn  En samling av n stycken tillstånd 

- P = p1,p2...pn  Beskriver sannolikheten för 

övergångarna mellan två tillstånd 
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tillstånd är iakttagbara bygger ändå dolda Markovmodellen på Markovkedjan och 

fungerar i stora drag på samma sätt. 

Likasom med Markovkedjan finns det ett ändligt antal tillstånd, dessa tillstånd har 

alltid olika sannolikheter kopplade till dem. Skillnaden är dock att antalet tillstånd 

är okänt, eftersom nya tillstånd bildas igenom hela processen. Under varje 

tidsenhet (t.ex. en klockcykel) bildas ett nytt tillstånd. Det nya tillståndet väljs 

med hjälp av övergångssannolikhetens fördelning (eng. transition probability 

distribution) av det föregående tillståndet. Det finns även en möjlighet att 

tillståndet inte ändras, utan att processen stannar vid det föregående tillståndet. 

Vid varje tidsenhet, efter att en övergång har skett skapas även en 

iakttagelseoutput utgående från föregående tillstånd. Detta betyder att det alltid 

finns en iakttagelse per tillstånd och antalet tillstånd beror helt på hur många 

tidsenheter processen har. 

För att beskriva komponenterna och processen i den dolda Markovmodellen 

använder jag mig av ett exempel från Rabnier och Juangs publikation [17]. 

Exemplet går ut på att det finns N antal skålar som innehåller ett visst antal kulor. 

Dessa kulor kan ha ett av M (4 i detta exempel) antal färgalternativ: röd, blå, grön 

eller gul. För exemplets skull betecknas färgerna enligt följande: röd = R, blå = B, 

grön = G och gul = Y. Varje färgalternativ har en egen sannolikhet P som 

definierar sannoliketen för att kulan är en viss färg. Sannolikheterna för kulorna i 

respektive skål demonstreras med Figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1 En demonstration över sannolikheterna för färgerna i de olika skålarna. 

Kommentti [DR1]: Bildas eller Väljs? 
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För att konstruera en dold Markovmodell utgående från det givna exemplet måste 

ett starttillstånd först väljas. Detta sker med hjälp av utgångspunktens 

sannolikhetsfördelning (se π i Tabell 2.0). Här tilläggs skålen med till de valda 

tillståndens lista. Till näst väljs en kula ur utgångspunktens skål, kulans färg 

observeras och sparas vid de observerade tillståndens lista. Kulan placeras efter 

det tillbaka till den originella skålen. Allt detta räknas enligt processen till en 

tidsenhet. Tidsenheten håller koll på hur många tillstånd har valts och hur många 

observationer har gjorts under hela processen. Tabell 2.0 nedan demonstrerar de 

grundliggande komponenterna som hörs till den dolda Markovmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.0 Beskriver grundliggande komponenterna som ingår i en dold Markovmodell. 

 

P  = Beskriver sannolikheten för att något ska hända 

T  = Antal tidsenheter som dolda Markovmodellen har tagit 

(antal observationer gjorda) 

N  = Antal unika tillstånd (skålar) 

S  = En samling av de unika tillstånden (skålar) 

M  = Antal unika observationssymboler (färger) 

V  = En samling av de unika observationssymbolerna (färger) 

Q  = Tillstånden som tagits under hela dolda 

Markovmodellen (skålar) 

O  = Observationerna gjorda under dolda Markovmodellen 

(färgerna) 

π  = {πi} Utgångspunktens sannolikhetsfördelning 

πi = P(q1=Si), sannolikheten för att starttillståndet är Si 

A  = {aij} Övergångssannolikhets fördelning mellan 

tillstånden Si och Sj ; aij = P(qt=Sj|qt-1=Si) 

bj(k)  = Sannolikheten för att observationen är vk i tillståndet Sj 
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Till näst beskrivs hur dolda Markovmodellen hanterar slumpmässiga val av M 

stycken kulor från N antal skålar. Nedan demonstreras steg för steg vad som 

händer genom hela processen: 

1. Första skålen väljs enligt utgångspunktens sannolikhetsfördelning π, 

med andra ord q1=Si. 

2. Värdet av T läggs till 1. 

3. Den valda skålen Si läggs sedan till i Q som sparar de valda tillstånden. 

4. Från den valda skålen väljs slumpmässigt en kula O1, som har 

sannolikheten bi(k) = P(O1=vk|q1=Si) att förekomma i färgen Vk. 

5. Kulans färg observeras och sparas till O, som sparar färgerna av 

kulorna. 

6. Kulan placeras tillbaka i skålen. 

7. Nästa skål q2 = Sj väljs med sannolikheten aij = P(q2=Sj|q1=Si). 

8. Skålen som valts läggs återigen till i Q och värdet på T ökas med 1. 

9. Den andra kulan O2 kommer med sannolikheten bj(l) = P(O2=vl|q2=Sj) 

att förekomma i färgen Vl. 

10. Den valda kulans färg observeras och sparas till O, kulan placeras 

sedan tillbaka till skålen. 

Steg 7-10 repeteras T gånger tills hela processen är klar. När processen är klar 

finns det tillgång till de olika kulorna och skålen som valts under hela processens 

gång. Figur 2.2 nedan demonstrerar de kulor som valts. 

Figur 2.2 Demonstration över de valda kulorna. 

Eftersom kulorna som valts är tillgängliga kan man konstatera att allt som har 

observerats under processens gång är enligt följande: 

- T = 10 

- O = {Y, G, R, G, G, B, R, R, Y, B} 

- Q = {2, 1, 1, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 2} 

Problemen med HMM??? 

Kommentti [DR2]: Tydligare 
förklaring… maybe? 

Kommentti [DR3]: Behöver detta tas 
upp? 
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2.3 Dolda Markovmodellen för taligenkänning 

För ett effektivt taligenkänningssystem har det visats att dolda Markovmodellen är 

för tillfället det överlägset mest använda akustiska modellen (eng. acoustic 

model). Den dolda Markovmodellen har en väldigt flexibel matematisk bakgrund 

och är därför optimal för att modellera olika sorters ljudvågor. 

Komponenterna i ett taligenkänningssystem kan kategoriseras i fyra 

huvudgrupper: analys, feature extraction, modellering och sökning (Fri 

översättning från engelska) [16]. Dessa huvudgrupper och deras komponenter 

representeras bra i Figur 2.3. 

 

Figur 2.3 En demonstration över grundkomponenterna som ingår i ett 

taligenkänningssystem. 

2.3.1 Huvudgrupp 1: Analys 

Den första huvudgruppen tillkallas vid namnet analys, denna grupps uppgift är 

endast att få in personens tal i systemet. I praktiken betyder det att ordet eller 

meningen som personen säger översätts till en analog signal, det vill säga talet blir 

en ljudvåg som sedan kan bearbetas vidare i det andra skedet. 

2.3.2 Huvudgrupp 2: Feature extraction 

Den andra huvudgruppen är feature extraction, som namnet redan säger är denna 

grupps uppgift att fånga de viktigaste delarna från ljudvågen. Före ljudvågen 

bearbetas innehåller den orelaterat brus som inte är relevant till det inspelade talet. 

Det kan till exempel finnas mycket ljud i bakgrunden, långa pauser i talet eller 

personen kan tala med för hög eller låg röst. Allt detta kan påverka på hur bra 

programmet känner igen orden som används i ljudvågen. För att minska 

Kommentti [DR4]: Borde dehär också 
ha ett eget stycke? handlar ju inte bara om 
dolda Markovmodellen. Fri översättning av 
Feature extraction 

Kommentti [DR5]: Dubbelkolla termen 

Kommentti [DR6]: fel ord?????? 
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sannolikheten att ljudvågen innehåller yttre störningar används feature 

extractions. En mera detaljerad översikt över hur feature extractions fungerar i 

praktiken och olika metoder som användas hittas på [8,9].  

2.3.3 Huvudgrupp 3: Modellering 

Den tredje och den viktigaste huvudgruppen är modellering, detta är grunden till 

ett fungerande taligenkänningssystem. Denna huvudgrupp kan ytterligare delas in 

i tre skilda undergrupper: akustiska modellen, fonetiska ordboken (eng. Phonetic 

Dictionary) och språkmodellen (eng. Language Model). Akustiska modellen är 

den del av systemet vars huvudsakliga uppgift är att känna igen tal från ljudvågor 

och dela ljudvågorna in i mindre fragment. Ljudvågen delas in i fonem, som sedan 

bygger upp en dold Markovmodell. Denna dolda Markovmodell innehåller alla 

unika fonem som tillsammans bildar ett ord. Alla dessa fonem bildar även en dold 

Markovmodell för att associera ljud med observationssymboler. Sannolikheten 

mellan dessa tillstånd i dolda Markovmodellen genereras nuförtiden till stor del 

antingen med Gaussian Mixture Model (GMM) eller med djupa neurala nätverk 

(DNN). För identifiering av ordet ”speech” (på svenska tal) händer allt följande i 

den akustiska modellen [16]: 

1. Ljudvågen delas in i fragment enligt de olika fonem som identifieras, i 

exempelordet ”speech” skulle dessa fonem vara ”s”, ”p”, ”iy” och ”ch”. 

2. Fonemen som identifierats sparas. Sedan görs det en sökning i den 

fonetiska ordboken var den fonetiska sekvensen identifieras. I detta fall 

hittas ordet ”speech”: Speech => [s p iy ch]. 

3. Ordet har nu identifierats och ordet sparas i ett tillstånd i den dolda 

Markovmodellen för valda ord. 

I all enkelhet är den fonetiska ordboken en ordbok för fonem. Den innehåller en 

samling av fonem, vilka tillsammans bygger upp ett ord. I och med detta kan 

fonetiska ordboken användas för att känna igen vilket ord fonemen som akustiska 

modellen har identifierat bildar.  

Den sista delen inom modellering består av språkmodellen, denna del försöker 

förutse vilket ord kommer till näst i en ordsekvens. Språkmodellen räknar även ut 

sannoliketen för att den specifika ordsekvensen identifieras. Detta är en oerhört 

viktig del, eftersom ifall två specifika ord aldrig förekommer efter varandra, 

Kommentti [DR7]: Säkra att detta 
stämmer 

Kommentti [DR8]: Källa 

Kommentti [DR9]: Underlig ordföljd 



   
 

11 
 

minskas sannolikheten att det andra ordet infaller i sekvensen till närmare noll. 

Sannolikheten räknas oftast med hjälp av n-gram språkmodell eller med neurala 

nätverk (KÄLLA, LÄS MERA HÄR...). 

2.3.4 Huvudgrupp 4: Sökning 

Den fjärde och sista huvudgruppen inom taligenkänning är sökning. I detta 

tillstånd framkommer ett slutligt beslut över vilka alla ord ljudvågen innehåller. 

Beslutet görs tillsammans med de andra huvudtillstånden genom att utnyttja all 

information som dessa tillstånd har kommit fram till. Figur 2.3 är en 

bilddemonstration över grundkomponenterna som ingår i ett 

taligenkänningssystem. 

  

Kommentti [DR10]: Leta om DNN 
används här, om inte skriv att det kan läsas 
mera om n-gram o andra stuffen i non länk 

Kommentti [DR11]: Är dehär alls sant? 
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3 Djupa neurala nätverk 

Djupa neurala nätverk har under de senaste åren blivit allt mer populära när det 

kommer till taligenkänning. I detta kapitel tas det en djupare titt i vad ett djupt 

neuralt nätverk är, hur det är uppbyggt och hur det används när det angår 

taligenkänning. I kapitlet 3.2 diskuteras även hur ett artificiellt neuralt nätverk 

övas upp för att minska på WER (Word Error Rate) i ett taligenkänningssystem. 

3.1 Grunden för djupa neurala nätverk 
För att skapa en bättre förståelse angående djupa neurala nätverk måste man först 

förstå grunden bakom artificiella neurala nätverk. Ett artificiellt neuralt nätverk är 

grunden till hur djupa neurala nätverk fungerar och har så gott som samma 

huvudtanke. 

Ett artificiellt neuralt nätverks syfte är att uppnå så gott som samma tankeprocess 

som en människa. Ifall tankeprocessen är felaktig ska den korrigeras genom 

ändring av vikter. Artificiella neurala nätverk har även en struktur som replikerar 

ett däggdjurs hjärna, dock i mycket mindre skala. Ett artificiellt neuralt nätverk är 

uppbyggd av en viss mängd noder, även kallade neuroner. Varje nod får ett 

godtyckligt antal indata och konstruerar från dessa indata utdata som sedan 

skickas vidare till nästa nod. Resultatet från den föregående noden används som 

en input i räkningar i den nuvarande noden. Noderna är uppkopplade till varandra 

och har en så kallad vikt mellan dess sammankopplingar. Eftersom tanken är att 

artificiella neurala nätverk lär sig av sina misstag, kan kopplingarnas tyngder 

mellan två noder justeras ifall resultaten indikerar att det behövs. Inom ett 

artificiellt neuralt nätverk grupperas dessa noder till tre olika huvudgrupper: 

inputlagret, gömda lagret och outputlagret, se Figur 3.0. Som man ser i Figur 3.0 

är alla dessa noder kopplade till varandra. Noderna i alla dessa lager 

kommunicerar med varandra för att uppnå det optimala resultatet för varje 

iteration. 

Det första lagret, inputlagret, består av passiva noder. Detta betyder att noderna i 

detta lager inte modifierar data. Dessa noder samlar endast in data och skickar 

vidare samma data till en godtycklig mängd noder i det gömda lagret. Ordinärt 

skickar en nod i inputlagret data till alla noderna inom det gömda lagret. Vikterna 
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mellan noderna i inputlagret och gömda lagret avviker från varandra, med detta 

menas att de är associerade med olika vikter.  

Till skillnad från inputlagret består det gömda lagret av aktiva noder, detta betyder 

att noderna modifierar data som kommit in. Vikterna som finns mellan de olika 

noderna är väsentliga i detta lager. I det gömda lagret utförs en mängd algoritmer 

och uträkningar för att sedan komma fram till ett resultat. Det framkomna 

resultatet bearbetas sedan till rätt format och skickas vidare till nästa nod. I detta 

fall är den nästa noden belägen i outputlagret. Noderna i det gömda lagret har 

ingen direkt koppling till utomstående händelser utanför programmet, härifrån 

kommer benämningen det gömda lagret. 

Outputlagret är det sista lagret inom ett artificiellt neuralt nätverk, precis som 

noderna i det gömda lagret är även outputlagrets noder aktiva. Detta lager kan 

bestå av en eller flera noder, ur alla dessa noder framkommer det olika beslut för 

olika ändamål. Ändamålet i detta lager är att göra det slutliga beslutet över vad 

som ska skickas som resultat till utomstående enheter. 

 

Figur 3.0 Strukturen för en simplifierad artificiell neural nätverk.  

Efter att artificiella neurala nätverket har kommit fram till ett beslut jämförs det 

verkliga resultatet med det önskade resultatet. Ifall det verkliga resultatet inte är 

samma som det önskvärda resultatet betyder det att artificiella neurala nätverket 

inte har kommit fram till rätta resultat. För att artificiella neurala nätverket ska 

lära sig av sina misstag, måste vikterna mellan de olika noderna justeras när 

resultatet inte uppnåtts. Detta görs med hjälp av användning av backpropagation 
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algoritmen, denna algoritm gör det möjligt att justera vikterna mellan de olika 

noderna, med syfte att felet blir så obetydligt som möjligt. En mera detaljerad 

beskrivning på vad backpropagation är och hur den används kan hittas till 

exempel här [10, 11]. 

Det finns i huvudsak två olika typer av artificiella neurala nätverk: ett 

feedforward neuralt nätverk och ett recurrent neuralt nätverk. Det 

feedforward neurala nätverket är den mindre komplicerade av dessa två 

eftersom informationen är enkelriktad. Informationen färdas från inputlagret till 

gömda lagret och sedan till outputlagret. Ett recurrent neuralt nätverk går inte 

vanligen genom en linjär process, detta nätverk kan istället innehålla loopar eller 

cykler mellan de olika noderna. För taligenkänning används nuförtiden till stor del 

ett feedforward neuralt nätverk, eftersom den har bevisats vara mer effektivt 

[14]. 

Djupa neurala nätverk fungerar i praktiken på samma sätt som artificiella neurala 

nätverk, den enda skillnaden är att ett djupt neuralt nätverk har flera gömda lager. 

Eftersom det finns flera gömda lager betyder detta att neurala nätverket associeras 

med flera noder och med större mängd vikter. Detta betyder även att fler 

algoritmer och räkningar kan göras före ett slutgiltigt beslut fattas. Desto mera 

gömda lager ett djupt neuralt nätverk har, ju kraftigare och djupare blir det. 

Härifrån härstammar namnet djupa neurala nätverk [12]. 

3.2 Djupa neurala nätverk för taligenkänning 
Djupa neurala nätverk baserar sig på vikter mellan de olika noderna. För att 

komma fram till det rätta resultatet är det ytterst viktigt att dessa vikter är 

korrekta. Djupa neurala nätverk måste övas upp för att uppnå korrekta vikter 

mellan noderna. Detta görs genom användning av stora datamängder, så kallade 

tränings paket (eng. training sets). När ett djupt neuralt nätverk övas upp betyder 

det i praktiken att det neurala nätverket blir matad med ett antal liknande problem 

som ska lösas. När det verkliga resultatet inte är samma som det önskade 

resultatet korrigeras vikterna i det djupa neurala nätverket. Som tidigare nämnt i 

(kapitel 3.1) sker detta med hjälp av användning av backpropagation, detta görs 

för att analysera hur mycket vikterna mellan noder borde ändras. Uppövandet av 
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djupa neurala nätverk har blivit allt mer effektivt och lönsamt, eftersom hårdvaran 

för datorer har utvecklats [12]. 

Ifall ett djupt neuralt nätverk ska övas upp för ett taligenkänningssystem måste 

tränings paketet innehålla relevant data för detta ändamål. Det går till exempel 

att använda data paket med en stor antal fonem eller ljudfiler där personer säger 

olika meningar, för att få vikterna mera realistiska. Ett bra exempel på data paket 

som har 16 000 stycken träningsdata är TIMIT [13]. Dessa träningsdata har 630 

olika personer som talar med olika dialekter, detta gör det möjligt för djupa 

neurala nätverk att lära sig hur den borde justera vikterna för att uppnå ett 

önskvärt resultat. Desto bättre det djupa neurala nätverket är tränat, ju bättre 

resultat kommer taligenkänningssystemet att uppnå, med andra ord kommer WER 

minska. 

Som tidigare nämnt har djupa neurala nätverk blivit allt mer vanliga under de 

senaste åren, när det angår taligenkänning. Djupa neurala nätverkens syfte inom 

taligenkänning är att producera sannolikheter för de olika tillstånden i den dolda 

Markovmodell. För taligenkänningssyften brukar det oftast finnas många output 

noder i djupa neurala nätverket istället för att endast ha en, detta ökar prestandan 

för hela systemet [12], se Figur 3.1. Det stora output lagret är till nytta när en stor 

mängd tillstånd skapas i den dolda Markovmodellen, eftersom ett fonem blir 

modellerat till en samling av tre fonem (eng. triphone). 

 

Figur 3.1 En demonstration över hur strukturen för ett djupt neuralt nätverk för 

taligenkänning kan se ut. 

Kommentti [DR17]: Är detta en 
reklam? säg det i så fall (INTE OBJ.)? 



   
 

16 
 

Djupa neurala nätverk har bevisats mer effektiva än den förut dominerande 

Gaussian Mixture Model (GMM) enligt en mängd olika riktmärken (eng. 

benchmark), när det gäller taligenkänning [14]. Det som gör djupa neurala nätverk 

effektiva är möjligheten att hitta de icke-linjära relationerna mellan data [15]. 

Detta gör det enklare att komma fram med sannolikhetsfördelningar mellan de 

olika tillstånden i en dold Markovmodell. Denna process har inte varit möjlig 

förut med användningen av Gaussian Mixture Model. Eftersom ett djupt neuralt 

nätverk består av flera gömda lager och är väldigt flexibelt, blir det mycket 

enklare att dra dessa icke-linjära relationer mellan input och output.  

4 Taligenkänning i praktiken 
I detta stycke kommer jag sammanknyta hur dolda Markovmodellen och djupa neurala 

nätverk tillsammans används för taligenkänning. 

5 Sammanfattning 
Hit kommer en kort sammanfattning över hela ämnet. 
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