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Sammanfattning 

Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller 
teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har 
gått fram i snabb takt senaste 20 åren. En bidragande faktor till denna utveckling är 
framgångarna med neurala nätverk som är en matematisk modell inspirerad av biologiska 
hjärnor. Förståelse för naturligt språk används inom många områden där det krävs att 
applikationer förstår innebörden av textinmatning. Exempel på applikationer som 
använder förståelse för naturligt språk är Google translate, Googles sökmotor och 
rättstavningsfunktionen i textredigerarprogram.  
 
A Great Thing AB har utvecklat applikationen Thing Launcher. Thing Launcher är en 
applikation som hanterar andra applikationer med hjälp av användarens olika kriterier i 
samband mobilens olika funktionaliteter som; väder, geografisk position, tid mm. Ett 
exempel kan vara att användaren vill att Spotify ska spela en specifik låt när användaren 
kommer hem, eller att en taxi ska vara på plats när användaren anländer till en geografisk 
position.  I dagsläget styr man Thing Launcher med hjälp av textinmatningar. A Great Thing 
AB behöver hjälp att ta en prototyp på en motor med förståelse för naturligt språk som 
kan styras av både textinmatning och röstinmatning. Motorn ska användas i applikationen 
Thing Launcher. Med skalbarhet menas att motorn ska kunna utvecklas, att nya funktioner 
och applikationer ska kunna läggas till, samtidigt som systemet ska kunna vara i drift och 
att prestandan påverkas så lite som möjligt. 
 
Detta examensarbete har som syfte att undersöka vilka algoritmer som är lämpliga för att 
bygga en skalbar motor med förståelse av naturligt språk. Utifrån detta utveckla en 
prototyp. En litteraturstudie gjordes mellan dolda Markovmodeller och neurala nätverk. 
Resultatet visade att neurala nätverk var överlägset i förståelse av naturligt språk. Flera 
typer av neurala nätverk finns implementerade i TensorFlow och den är mycket flexibelt 
med sitt bredda utbud av kompatibla mobila enheter, vilket nyttar utvecklingen med det 
modulära aspekten och därför valdes detta som ramverk för att utveckla prototypen. De 
två viktigaste komponenterna i prototypen bestod av Command tagger, som ska kunna 
identifiera vilken applikation som användaren vill styra och NER tagger, som ska 
identifiera vad användaren vill att applikationen ska utföra. För att mäta träffsäkerheten 
utfördes det två tester, en för respektive tagger, flera gånger som mätte hur ofta 
komponenterna gissade rätt efter varje träningsrunda. Varje träningsrunda bestod av att 
komponenterna fick tiotusentals meningar som de fick gissa på följt av facit för att ge 
feedback. Med hjälp av feedback kunde komponenterna anpassas för hur de agerar i 
framtiden i samma situation. Command tagger gissade rätt 94 procent av gångerna och 
Ner tagger gissade rätt 96 procent av gångerna efter de sista träningsrundorna.  
 

I prototypen användes Androids inbyggda mjukvara för taligenkänning. Det är en funktion 
som omvandlar ljudvågor till text. En serverbaserad lösning med REST 
applikationsgränssnitt utvecklades för att göra motorn skalbar.  
 



  

Resultatet visar att fungerande prototyp som kan vidareutvecklas till en skalbar motor för 
naturligt språk.  
 

Nyckelord 
naturligt språk, neurala nätverk, NLU, språkteknik, taligenkänning, dold Markovmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Abstract 

Natural Language Understanding is a field that is part of Natural Language Processing. Big 
improvements have been made in the broad field of Natural Language Understanding 
during the past two decades. One big contribution to this is improvement is Neural 
Networks, a mathematical model inspired by biological brains. Natural Language 
Understanding is used in fields that require deeper understanding by applications. Google 
translate, Google search engine and grammar/spelling check are some examples of 
applications requiring deeper understanding. 

Thing Launcher is an application developed by A Great Thing AB. Thing Launcher is an 
application capable of managing other applications with different parameters. Some 
examples of parameters the user can use are geographic position and time. The user can 
as an example control what song will be played when you get home or order an Uber 
when you arrive to a certain destination. It is possible to control Thing Launcher today by 
text input. A Great Thing AB needs help developing a prototype capable of understanding 
text input and speech. The meaning of scalable is that it should be possible to develop, 
add functions and applications with as little impact as possible on up time and 
performance of the service. 
 
A comparison of suitable algorithms, tools and frameworks has been made in this thesis in 
order research what it takes to develop a scalable engine with the natural language 
understanding and then build a prototype from this gathered information. A theoretical 
comparison was made between Hidden Markov Models and Neural Networks. The results 
showed that Neural Networks are superior in the field of natural language understanding. 
The tests made in this thesis indicated that high accuracy could be achieved using neural 
networks. TensorFlow framework was chosen because it has many different types of 
neural network implemented in C/C++ ready to be used with Python and for the wide 
compatibility with mobile devices.  The prototype should be able to identify voice 
commands. The prototype has two important components called Command tagger, which 
is going to identify which application the user wants to control and NER tagger, which is 
the going to identify what the user wants to do. To calculate the accuracy, two types of 
tests, one for each component, was executed several times to calculate how often the 
components guessed right after each training iteration. Each training iteration consisted of 
giving the components thousands of sentences to guess and giving them feedback by then 
letting them know the right answers. With the help of feedback, the components were 
molded to act right in situations like the training. The tests after the training process 
resulted with the Command tagger guessing right 94% of the time and the NER tagger 
guessing right 96% of the time.  

The built-in software in Android was used for speech recognition. This is a function that 
converts sound waves to text. A server-based solution with REST interface was developed 
to make the engine scalability. 



  

This thesis resulted with a working prototype that can be used to further developed into a 
scalable engine. 

  

Keywords 
natural language understanding, natural Language, neural network, NLU, natural language processing, 

speech recognition, hidden Markov model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Ordlista 

Agent: Ett datorprogram som utför uppgifter utan direkt övervakning. 

Sibilant: Ett brusljud med visselliknande klang. 

Ortografi: Läran om skriftspråk. 

Epoch: Ett träningspass när man tränar neurala nätverk. Samma träningspass 

återupperpas vanligtvis.  

Batch size: Antalet träningsexempel som ska användas i ett träningspass. 

Iteration: Är antalet träningspass med batch size som antal träningsexempel.  

Learning rate: Värdet på hur snabbt det neurala nätverket ska återanvända gamla minnen.  

Neurala Nätverk: En matematisk modell som hanterar information på samma sätt som 

biologiska hjärnor.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
A Great Thing AB är ett företag som tillhandahåller tjänsten Thing Launcher som kan starta 
och styra applikationer i kundens mobila enhet efter kundens behov. Användaren matar in 
textkommandon på Thing Launcher som ser till att applikationerna utför vad användaren 
har begärt, exempelvis ”beställ en Uber till mig när jag anländer till Köpenhamn”. A Great 
Thing håller nu på att utveckla en liknande plattform men med företag som målkund. 
Plattformen ska kunna hantera applikationer på mobila enheter på samma sätt som Thing 
Launcher men ska kunna ta emot kommandon med hjälp av röststyrning. A Great Thing vill 
att röststyrning ska höja användarupplevelsen av den nya plattformen. Funktionen med 
röststyrning ska kunna implementeras i den redan existerande plattformen Thing 
Launcher. 

1.2 Problemformulering 
A Great Things produkter kan i dag endast ta emot textinmatningar. De saknar kunskap för 
att kunna utveckla produkter som kan förstå naturligt språk via röst. För att kunna 
utveckla en produkt som kan styras med hjälp av röststyrning behöver de implementera 
en motor som kan tolka detta. Ramverk, algoritmer och teknik som behövs för att skapa 
en prototyp måste identifieras. 

1.3   Frågeställning 
• Vilka algoritmer för inlärning av naturligt språk finns det? och vilken/vilka är mest 

lämpade för prototypen?  

• Hur tränar man upp naturlig språkförståelse på bästa sätt efter behoven som finns 
för Thing Launcher och framtida produkten? 
 

1.4 Målsättning 
Huvudmålet är att ta fram en skalbar motor med naturlig språkförståelse som kan 
användas både i A Great Thing AB:s produkt Thing Launcher och framtida produkter. 
Motorn ska kunna ta emot kommandon med både textinmatning och röstinmatning. 
Applikationen ska kunna styra andra applikationer med hjälp av olika kriterier som väder, 
geografisk position och tid. Med skalbarhet menas att motorn ska kunna utvecklas, att nya 
funktioner och applikationer ska kunna läggas till, samtidigt som systemet ska kunna vara i 
drift och att prestandan påverkas så lite som möjligt. 
 

1.5 Avgränsningar 
Jämförelser av algoritmer och ramverken kommer endast ske teoretiskt.  
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2 Teori och bakgrund 
Detta kapitel kommer att ge läsaren en överblick i teorierna om förståelse av naturligt 
språk och dess olika komponenter. Språkmodellerna, dolda Markovmodellerna, Recurrent 
Neural Network samt deras algoritmer är av stor relevans för denna rapport. Konvertering 
från analog till digital signal samt fonetik tas upp endast ytligt då dessa är av mindre vikt 
för arbetet i denna rapport, men är ändå viktiga komponenter som måste existera i 
system för taligenkänning. 

2.1 Förståelse av språk 
Det finns olika sätt att få en dator att tolka tal. Tidigare har statistisk inlärning oftast 
använts för taligenkänning. Dold Markovmodell (HMM) är den statistiska modellen som 
slagit igenom bäst[1] men på senare tid har man gått över till att arbeta med neurala 
nätverk. Maximum-likelihood algoritmen finns för träning och igenkänning av HMM. 
Viterbi algoritmen kan exempelvis användas för att söka igenom en HMM. 
Recurrent Neural Network har i teorin varit intressant för att användas i olika områden, 
bland annat förståelse av taligenkänning men har tidigare haft problem i praktiken med 
att gradienten i träningsalgoritmen förstärks exponentiellt eller försvinner. Detta problem 
löstes senare med Long Short-Term Memory (LSTM) som baseras på konceptet 
minnesceller med grindar. Minnesenheten är komplex och tar in signaler samt skickar 
därefter ut signaler baserade på inlärning. I minnescellerna finns grindenheter som kan 
med hjälp av matematiska vikter släppa igenom en signal eller strypa den (1 eller 0). En 
insignal kan till exempel vara ett ord som påträffats i en mening när man försöker förutspå 
nästkommande ord en mening. Om minnescellen väljer att sända en signal till en annan 
minnescell blir detta en utsignal för sändaren och insignal hos mottagande minnescellen. 
Beroende på vilka ord som påträffats tidigare i meningen kan minnesenheten med hjälp av 
matematiska vikter (som justeras med hjälp av träning) välja att sända eller strypa (låta bli 
att sända) signaler. Minnesceller i ett lager är kopplade med varandra och även till sig 
själv. I detta exempel kan varje minnesenhet representera ett specifikt ord. Signaler kan 
därför mottas och trigga andra minnesceller via grindenheterna[2]. Mer om neurala 
nätverk beskrivs i kapitel 2.6. 

2.1.1 Språkmodeller 

Språkmodeller förutspår distributionens sannolikhet för uttryck. Formella språk, 
exempelvis programmeringsspråk kan vara uppbyggd av grammatiska regler eller 
semantik. Det går inte att beskriva naturliga språk som engelskan med strikta eller precisa 
regler. Det finns meningar som följer grammatiken och är allmänt accepterat av de flesta 
regler. Det existerar även meningar som inte är självklart grammatiska korrekta beroende 
på faktorer som exempelvis dialekt. Därför är det en fördel att istället använda sig av en 
distributionsmodell för sannolikheten att slumpmässiga ord kan bilda en mening. 
Naturliga språk är tvetydiga. Exempelvis kan en mening i ett språk ha två betydelser. 
Därför finns det inte en betydelse för varje mening, det finns snarare 
sannolikhetsfördelningar för möjliga meningar. Språk förändras med tiden och 
språkmodellerna är approximationer av språket[3]. 
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2.1.2 Markovkedjor 

Markovkedjor kan exempelvis användas för att beräkna sannolikheten att ett specifikt ord 
finns i en mening. Orden är i det här fallet tillstånd för meningen. Markovkedjor består av 
ett antal tillstånd (𝑄 = 𝑞1,𝑞2,. . . , 𝑞𝑛). Matris för sannolikheter för övergång mellan tillstånd, 
TPS (engelska Transition probability matrix), representerar sannolikheten att gå från ett 
tillstånd till ett annat. Summan av sannolikheterna är lika med 1. Det finns även speciella 
tillstånd som representerar start och slut. Dessa är dock inte associerade med 
observationerna. Första gradens Markovkedjor gör ett förenklat antagande, att tillståndet 
är endast beroende av föregående tillstånd[4]. 

Markovs antagande (Se ekvation 1) visar egenskapen att sannolikheten P endast är 
beroende av föregående tillstånd 𝑞𝑖−1 för att beräkna nuvarande tillstånd 𝑞𝑖 :   

 
𝑃(𝑞𝑖 ∨ 𝑞𝑖−1, … , 𝑞0) = 𝑃(𝑞𝑖 ∨ 𝑞𝑖−1)  (1) 

2.1.2.1 Dold Markovmodell 

Dold Markovmodell(HMM), innehåller förutom komponenter från Markovkedjor även 
observationer(𝑂 = 𝑜1𝑜2. . 𝑜𝑛) och sekvens av observationssannolikheter, sannolikheter för 
emittering (𝐵 = 𝑏𝑖(𝑜𝑡), där 𝑜𝑡 genereras från tillståndet 𝑖 )[5]. Första gradens HMM gör två 
förenklade antaganden, den första är Markov antagande, samma som för Markovkedjor. 
Den andra är observationens sannolikhet, vilket innebär att observationen är endast 
beroende av tillståndet som producerade observationen. 

Output Independence Assumption (se ekvation 2) beskriver hur observationen o endast är 
beroende av tillståndet q som producerade observationen:  

𝑃(𝑜𝑖 ∨ 𝑜1, . . . , 𝑜𝑇) = 𝑃(𝑜𝑖 ∨ 𝑞𝑖)  (2) 
 
Tillstånden går från “vänster till höger” (se ekvation 3), det vill säga tillstånd med högre 
nummer kan inte övergå till tillstånd med lägre nummer och varje tillstånd kan generera 
en observation (se ekvation 4): [6] 

𝑞0 → 𝑞1 → ⋯ → 𝑞𝑛  (3) 

 

𝑞0 → 𝑂0, 𝑞1 → 𝑂1, … , 𝑞𝑛 → 𝑂𝑛  (4) 

 

Med forward-algoritmen i HMM kan man att beräkna sannolikheten givet att HMM 𝜆 =
(𝐴, 𝐵) och observationssekvensen 𝑂, beräkna sannolikheten 𝑃(𝑂 ∨ 𝜆). Man kan med 
virterbi i HMM lösa problem med avkodning givet 𝑂 och HMM 𝜆 = (𝐴, 𝐵), hitta den bästa 
tillståndsekvens 𝑄. Med forward-backward algorithm lära ut parametrarna 𝐴 och 𝐵 om 
man har observationssekvens 𝑂 och en uppsättning av tillstånd i HMM[6]. Anledningen till 
att dold Markovmodell passar bra för taligenkänning är att det är en modell som passar 
bra både för abstraktion på högre nivå och även för implementering. Traditionellt används 
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Baum-Welch[4] algoritmen för att träna upp modellen. Dock kan man implementera andra 
algoritmer som till exempel Viterbi score[4] eller Forward[6] för upplärning. 

2.2 Frasstrukturgrammatik 

Det kan uppstå problem när man vill beräkna sannolikhetsfördelningen när det finns 10⁵ 
ord i ordförrådet och 10^15 stycken olika sannolikheter av 3-gram, sekvens av 3 objekt 
från ett urval av text(se kapitel 2.4.5.2). Gleshet av data är ett stort problem för att 
beräkna med nästkommande ord i språkmodeller. Generalisering av fraser kan hjälpa mot 
detta. Genom att kategorisera ord som verb och substantiv samt fraser till verbfraser och 
nominalfraser kan man skapa en bättre modell. Med denna information kan man 
exempelvis i många språk få fram att sannolikheten att ett verb följs av ett substantiv är 
vanligare än andra kombinationer. Det kan även vara mycket sannolikt att nominalfraser 
följs av verbfraser. Ett lexikon byggs genom att kategorisera orden. Grammatiken 
kombinerar orden till fraser baserat på grammatiska regler och bygger ett träd av 
orden[3]. 

2.3 Inlärning 

Inlärning, representation, användning av tidigare kunskap och återkoppling är fyra 
huvudfaktorer som påverkar ett autonomt datorprogram, även kallad agent. En agent är 
ett datorprogram som utför uppgifter utan direkt övervakning i olika typer av 
komponenter.  
 
En komponent kan exempelvis vara en direktkoppling från olika villkor till ett visst 
tillstånd. En annan komponent kan vara att lära sig av hur världen reagerade på en viss 
handling. Som exempel kommer dessa två komponenter att ses som att de tillhör en 
inlärning av en agent till en fotbollsspelare. Den första komponenten kan jämföras med en 
instruktör/tränare som ropar “skjut!” vid ett visst tillstånd. Utifrån detta lär sig agenten 
som regel att vidta åtgärder när den ska skjuta. Den andra komponenten kan beskrivas 
som att man testar vissa handlingar, exempelvis passa bollen istället för att skjuta, och lära 
sig konsekvenserna av sina handlingar. Representationen av data som används för att lära 
in olika komponenter tas fram av effektiva inlärningsalgoritmer och med hjälp av tidigare 
kunskaper. Det finns tre olika huvudtyper av återkoppling som bestämmer de tre 
huvudtyper av inlärning: Oövervakad, förstärkt och övervakad inlärning[3]. 

2.3.1 Oövervakad inlärning 

I oövervakad inlärning är det agenten som lär sig mönster utifrån data som matas in utan 
att få någon slags feedback. Inom detta är utförandet att detektera kluster av användbara 
inmatningar, som kallas för clustering, en av de vanligaste uppgifter för en agent inom 
oövervakad inlärning. Exempelvis kan agenten eventuellt lära sig mönstret för en bra 
match respektive dålig match, utan att ha blivit tillsagt av tränaren[3].   
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2.3.2 Förstärkt inlärning 

I denna typ av inlärning får agenten lära sig med hjälp av förstärkningar, i andra ord med 
belöningar och bestraffningar efter sina handlingar. Exempelvis när agenten blir utbytt 
efter en viss handling lär den sig av sitt misstag. Samma gäller då om agenten får beröm av 
sin tränare, vilket talar om för agenten att den har gjort något bra[3].  

2.3.3 Övervakad inlärning 

Här får agenten observera exempel på olika par av inmatningar och utgående effekter som 
går hand i hand med varandra, för att därmed lära sig en funktionalitet som kopplar 
inmatningar till ett visst resultat. Som exempel om en fotbollsspelare får in facit på vart 
motståndarlagets målvakt är van att slänga sig och vad målvakten är dålig på vid straff, då 
är det en självklarhet för spelaren vart den ska skjuta. I praktiken är denna typ av inlärning 
inte alltid pålitlig därför finns det så kallade Semi-övervakad inlärning[3].   

2.3.3.1 Semi-övervakad inlärning 

Med denna typ av inlärning får agenten ett fåtal exempel av parvisa inmatningar och 
resultat, för att sedan själv vidta åtgärder med en enorm insamling av osorterat exempel. 
Ett exempel på detta är att agenten får in information om var motståndarlagets målvakt 
har slängt sig sina fem senaste straffar och får utifrån det själv avgöra var den ska 
skjuta[3].  

2.3.4 Forward-Backward algoritm 

                 
Det finns många faktorer som påverkar hur bra taligenkänning uppfattar talat språk. Antal 
ord i ordförrådet är en faktor då det blir tydligare skillnad mellan orden om det finns färre 
ord. En annan faktor är hur flytande talet pratas, då kan exempelvis paus mellan orden 
hjälpa att fånga enskilda ord. Oljud och avvikelser som brytning i språk är nåt som kan 
påverka träffsäkerheten negativt. 10dB SNR(signal-brusförhållande) kan öka felen 2 till 4 
gånger[3]. 
 

Forward-backward algoritm används för HMM. Denna algoritm och Baum-Welch är två 
vanliga algoritmer för att träna HMM:s. I HMM kan man inte beräkna sannolikheter direkt 
utifrån observation då man inte vet vilka stadier man passerat på vägen till den 
nuvarande. Backward-sannolikheten β är sannolikheten för t +1 till slutet och beräknas 
med induktion (se ekvation 5). 
 

𝛽(𝑖) = 𝑃(𝑜𝑡+1, 𝑜𝑡+2, . . . , 𝑜𝑇 ∨ 𝑞𝑡 = 𝑖, 𝜆)  (5) 
 
Beräkningen sker i tre steg. Initiering, rekursion och avslut[7]. Här förklaras de tre stegen 
kortfattat: 
(a = sannolikhet för övergång) 
(b = observationens sannolikhet) 
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Initiering (se ekvation 6) går ut på att initiera startvärden. 

𝛽𝑇(𝑖) = 𝑎𝑖,𝐹 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁   (6) 

 

Rekursion (se ekvation 7) är en process som sker om och om igen under träningen. 

𝛽𝑇(𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 (𝑜𝑡+1)𝛽𝑇, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑁   (7) 

Avslut (se ekvation 8) är den avslutande processen som uppdaterar sannolikheten:  
 
𝑃(𝜆) = 𝑎𝑇(𝑞𝐹) = 𝛽1(0) = ∑ 𝑎0𝑗𝑏𝑗(𝑜1)𝛽1(𝑗)

𝑁
𝑗=1   (8) 

 

Ekvation 9 visar hur ett stadie övergår från stadie i till j. 

 𝜉𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑖, 𝑞𝑡+1 = 𝑗 ∨ 𝑂, 𝜆) (9) 

Ekvation 10 visar hur beräkningen av ekvation 9 kan göras. 

𝜉𝑡(𝑖, 𝑗) =
𝛼𝑡(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗𝑗(𝑂𝑡+1)𝛽𝑡+1(𝑗)

𝛼𝑇(𝑁)
  (10) 

Väntevärdet för antalet övergångar från tillstånd 𝑖 till 𝑗 kan man notera som â𝑖𝑗 (se 

ekvation 11). Beräkningen av â𝑖𝑗 sker genom att ta väntevärdet för övergångar från 
tillstånd 𝑖 till 𝑗 dividerat med väntevärdet för övergångar från tillstånd 𝑖, â𝑖𝑗 = väntevärde, 
antalet övergångar från 𝑖 till 𝑗  väntevärde, antal övergångar från tillstånd 𝑖. Detta ger oss 
ekvationen: 

â𝑖𝑗 =
∑ 𝜉𝑡(𝑖,𝑗)𝑇−1
𝑡=1

∑ ∑ 𝜉𝑡(𝑖,𝑗)𝑁
𝑗=1

𝑇−1
𝑡=1

  (11) 

Man behöver även kunna beräkna nya sannolikheter för observationer som visas i 

ekvation 12. 

ĉ𝑗(𝑣𝑘) =
𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒,𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑗𝑜𝑐ℎ𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑣𝑘

𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒,𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑗
 (12) 

För att beräkna ĉ𝑗(𝑣𝑘) behövs sannolikheten att tillstånd j inträffar vid tiden t (se ekvation 
13). 

𝑦𝑡(𝑗) = 𝑃(𝑂, 𝜆) → 𝑦𝑡(𝑗) = 𝑃(𝜆) → 𝑦𝑡(𝑗) = 𝑎𝑡(𝑗)𝛽𝑗           (13) 
 

Med hjälp av 𝛾𝑡(𝑗) kan man beräkna ĉ𝑗𝑗(𝑣𝑘), där summationen med 𝑡 = 𝑠. 𝑡. 𝑂𝑡 betyder 

summan av alla 𝑡 där observationen vid tidpunkten t är 𝑣𝑘: 

2.4 Taligenkänning 

Här kommer innebörden av taligenkänning beskrivas och hur en simpel arkitektur ser ut. 
Men först en kortfattad beskrivning om hur de olika delarna i en arkitektur för 
taligenkänning hänger ihop, se figur 2.1. Den generella algoritmen för att konvertera från 
tal-till-text är 𝑊 = 𝑃(𝑂 ∨𝑊) ∗ 𝑃(𝑊). Detta innebär att ordföljden, W, beräknas genom att 
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multiplicera sannolikheten att de observerade orden tillhör ordföljden, P(O v W) med en 
sannolikhet att en specifik ordföljd inträffar (P(W)). För att beräkna detta kräver det att 
man utför flera deluppgifter, vilket kan ses i figur 2.1. Viterbi, en avkodningsalgoritm, tar 
in observationssekvenser från s.k. Mel-Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC) features 𝑂, 
som använder en akustisk modell för att bestämma de akustiska sannolikheterna i 
sekvenserna. Med hjälp av fonetik och lexikon får man ut en viss sekvens av observation 
𝑂, samt sannolikheten för en sekvens av ord, 𝑊,  𝑃(𝑂 ∨𝑊), och N-gram modellen 
använder tidigare lagrade data av språk (𝑃(𝑊)), tillsammans används de i avkodningen för 
att resultera med meningar i form av text, se figur 2.1.  
 

2.4.1 Bakgrund 

Taligenkänning innebär att identifiera vilka ord som uttalas av talaren genom akustiska 
signaler[3]. HMM används för att hitta och klassificera mönster. Exempel på 
användningsområden förutom taligenkänning är att tyda handskriven text[4].  
 

Under 80-talet hade HMM blivit allt mer vanligt metod för taligenkänning men det var inte 
förrän mitten av 80-talet som HMM algoritmen hade blivit den dominanta algoritmen för 
taligenkänning. HMM:s dominans varade ända fram tills 2000-talet, de kontinuerliga 
förbättringar och följden av den teknologiska utvecklingen gjorde detta möjligt[8]. Neurala 
nätverk har funnits sedan 80-talet men bristen på tillräckligt träningsdata och 
datorprestanda begränsade förmågan och neurala nätverk användes knappt inom 
taligenkänning. På 2000-talet återupptog en grupp av forskare från Microsoft, Google och 
IBM arbetade med att återuppta forskningen inom neurala nätverk och taligenkänning[9-
11]. Därefter har intresset för den nya tekniken neurala nätverk ökat allt mer. Figuren 1 
visar hur arkitekturen för en simpel taligenkänning ser ut med HMM. De kommande 
avsnitt kommer att beskriva mer specifikt hur de olika deluppgifter som finns i figuren 
nedan fungerar.  
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Figur 2.1, struktur av systemet av taligenkänning för hur processen genomförs[63]. 
 
 

2.4.2 Extrahering av ljudvågor, MFCC process 

Följande del av teorin kommer att behandla om akustiska inmatningar och processen hur 
dessa inmatningar i form av ljudvågor konverteras till observationssekvenser eller så 
kallade akustiska feature frekvenser, O. Vilket är det väsentliga och första steget för den 
huvudsakliga processen, P(O|W), som man är ute efter för att få tal till text-format. Men 
först kommer en förklaring till MFCC processen för att få en överblick på själva 
processen[12].  
 

Mel Frequency Cepstral Coefficients eller MFCC är en process som används inom 
taligenkänning för att omvandla digitaliserade och kvantiserade inmatningar av tal till 
sekvenser av akustisk feature vectors. Feature vectors innehåller information av ljudet i 
små tidsramar av signalen. I helhet sker MFCC i 7 steg; preemphasis, window, DFT, mel 
filterbank, log, IDFT och deltas samt energi[12]. 
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2.4.2.1 Pre-emphasis 

Pre-emphasis är första steget och utförs med hjälp av ett filter för att öka energin i de 
höga frekvenserna. Detta för att kompensera att det finns mer energi i låga frekvenser än 
de höga i ett spektrum för tal. Vilket gör att informationen i de höga frekvenserna blir mer 
tydliga och ökar möjligheten att detektera fonetiker[12]. 

2.4.2.2 Fönster process 

Denna process används för att analysera och extrahera vågformen till en så kallad 
ram(frame) från en liten del, ett fönster, av talsignalen och därmed kunna karakterisera 
olika subphones. Extraheringen sker på sådant sätt att man använder två fönster i olika 
regioner, där det ena är icke-noll och det andra har ett noll värde. Sedan genom att 
multiplicera värdet på talsignalen på en viss tid med värdet på fönstret vid en viss tid. 
Ekvation 15 och figur 2.2 visar hur extraheringen sker till:  
 

𝑦(𝑛) = 𝑤(𝑛) ∗ 𝑠(𝑛)  (15) 
 

n representerar tiden, s(n) är signalen vid en tid, w(n) är fönstret vid en viss tid och 
slutligen är y(n) en ram. 
 

 
 

Figur 2.2, Fönsterprocess av en signal[58]. 
 
 

Karakterisering, utifrån den extraherade vågformen, analyseras ur tre olika aspekter; 
ramstorleken det vill säga den tidsmässiga längden, ramförkjutningen mellan varje fönster 
och formen på fönstret. Formen på fönstret kan påverka informationen som extraheras 
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speciellt då sidorna av fönstret avbryter signalen exempelvis med en rektangulär form 
som är rätt vanlig och detta i sin tur ger komplikationer i nästa steg som är Fourier 
transformation. För att underlätta detta problem används det så kallade Hammingfönster, 
se exempel i figur 2.3, som gradvis reducerar signalvärden mot noll vid ändarna och på 
sådant sätt ha en start och avslutning i varje ram[12]. 
 

 
 

Figur 2.3, En extraherad ljudvåg från en serie ljudvågor[59]. 
 
 

2.4.2.3 Diskret fouriertransform 

DFT eller Discrete Fourier Transform är processen där man extraherar information från 
tidigare steg, Windowing. Informationen som extraheras är energimängden för varje 
frekvensband. DFT tar in en så kallad Windowed Signal från fönstret och resulterar med 
ett värde som visar magnituden, decibel, av signalen samt fasen av frekvensen för varje 
frekvensband. Ekvation 16 underlättar DFT processen, se även figur 2.4: 

𝑥(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−𝑗2
𝜋

𝑛
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0   (16) 
X(k) representerar magnituden och fasen av frekvensen från signalen. N är mängden 

diskret frekvensband.  x(n) är signalen som har gått igenom fönster processen 𝑒−𝑗2
𝜋

𝑛
𝑘𝑛 

baseras på Eulers formel[12]. 
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Figur 2.4, DFT omvandling i samband med figur 2.3[59]. 

 
 
 

2.4.2.4 Mel Filterbank och logaritm 

För att förstå Mel filtrering kommer först Melskalan att förklaras. Melskalan består av 
tonenheter som beskriver ett par av ljud som är lika procentuellt i tonhöjd och därmed har 
avskiljande i form av Melsenheter. Mel filtrering kommer att omvandla informationen från 
DFT steget till frekvens i form av Melskalan. Omvandling av frekvensen håller sig linjärt 
under 1000 Hz, vilket är frekvensområdet där människans hörsel kan detektera små 
variationer i en ljudsignal. Ekvation 17 visar hur omvandlingen till Melfrekvenser beräknas. 
 

𝑚𝑒𝑙(𝑓) = 1127𝑙𝑛 (1 +
𝑓

100
)  (17) 

 
f är frekvensen i ekvationen, 1127 är en konstant och varje resultat kommer sedan att 
beräknas med logaritmen, för hänsyn till vad människans hörsel tar upp och även för att 
minska variationer i signalen exempelvis variationen i distans till mikrofonen[12]. 
 

2.4.2.5 Invers Diskret Fouriertransform, IDFT 

Invers Diskret Fouriertransform, IDFT, är den inverterade processen av DFT och används 
för att beräkna det så kallade cepstrum. Vilket är beräkningen som utförs genom att 
utföra logaritmen på spektrumet från en ljudsignal av DFT. Med andra ord är cepstrum ett 
logaritmerad spektrum. Cepstrum bidrar med en betydlig förbättring i prestandan för att 
känna igen fonetiker samt andra fördelar prestandamässigt genom att separera filtern 
från källan och på sådan sätt resultera med den precisa positionen för volkalområdet[12].  
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Figur 2.5, visualisering av IDFT i jämförelse med DFT[60]. 
 

2.4.2.6 Energi 

I denna process analyserar man energin i respektive ram. Energin i detta fall hjälper till att 
detektera fonetiska variabler, då sibilanter(brus med visselliknande ljud) och vokaler 
innehåller mer energi än något annat i signalen[12]. Energin kan beräknas genom att 
summera tiden av signalen, i kvadrat, av samplen från ett ram, detta kan beskrivas med 
ekvation 18. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∑ 𝑥2(𝑡)
𝑡2
𝑡=𝑡1

  (18) 

 
Där 𝑥 är signalen i ekvationen i ett fönster, 𝑡1 är starttiden av samplen och 𝑡2 är sluttiden 
av sampling.  
 

2.4.2.7 Deltas 

Övergångar mellan ramar i en ljudsignal är inte alltid konstanta och avger lutningar i 
signalen. För detta finns det så kallade deltas som adderas in i varje cepstrum och energin 
för att kompensera övergångar. Det finns två olika varianter av deltas, nämligen ett enkelt 
delta och dubbelt delta. Ett enkelt delta kompenserar för övergången av cepstrum och 
energin och dubbla delta representerar övergångar mellan ramar[12]. För att räkna ut de 
nödvändiga deltan som behövs för en övergång(se ekvation 19).  

𝑑(𝑡) =
𝑐(𝑡+1)−𝑐(𝑡−1)

2
   (19) 

 
d(t) är deltan i ekvationen, c(t) är cepstrum värdet och t är tidpunkten. 
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Figur 2.6, implementation av deltavåg i en ljudvåg[61]. 
 

2.4.3 Akustisk modell 

Här nedan kommer det beskrivas vilka Akustiska modeller som finns och hur de används. 
Akustiska modeller används för att analysera så kallade Feature vektorer för att beräkna 
sannolikheter för de inmatade sekvenserna. Detta för att de ska kunna användas vidare 
med fonetik. 

2.4.3.1 Gaussian Mixture Modell 

Gaussian Mixture Modell eller GMM är en metod som används för att bestämma akustiska 
sannolikheter av kontinuerliga inmatade feature vektorer. Den enkla formen av GMM 
kallas för univariate Gaussian och används för att få ett proximalt värde som visar i vilken 
tillstånd, j, ett visst HMM befinner sig ur en vektor av observationssekvenserna, 𝑜𝑡. Vilket 
formar funktionen som visar sannolikheten för observationer av vector i form av Gaussian 
, 𝑏𝑗(𝑜𝑡). Kommande Gaussian funktion visar påståenden för att beräkna sannolikheten (se 

ekvation 20). 
 

𝑏𝑗(𝑂𝑡) =
1

√2𝜋𝜎𝑗
2
𝑒𝑥𝑝(

−(𝑂𝑡𝜇𝑗)
2

2𝜎𝑗
2 )  (20) 

 
Där 𝑏𝑗(𝑜𝑡)står för sannolikheten,𝑗 representerar tillståndet, 𝜇 är ett medelvärde för 

tillstånden och 𝜎2 är variansen. Resultatet kan sedan användas inför avkodningar, vilket är 
det sista steget för taligenkänning processen[12]. 
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2.4.3.2 Deep Neural Network Modell 

Implementationen av neurala nätverk inom taligenkänning är en ersättare för det över 30 
år gamla Gaussian Mixture Model. År 2012 publicerade Google en ny akustisk modell inom 
taligenkänning[13]. Deras ljudforskningsavdelning arbetade med DNN(Deep Neural 
Networks) och kom fram till att DNN var ett bättre alternativ än nuvarande GMM. DNN 
var mycket bättre på att granska ljudet och identifiera vilken slags ljud som produceras vid 
varje tidpunkt, vilket i sin tur resulterade med en drastisk ökning i noggrannheten för 
taligenkänning[13-14]. Detta var det signifikanta början för Neural Network inom 
taligenkänning. År 2015 publicerade Google ytterligare framsteg inom taligenkänning med 
neurala nätverk. De utvecklade ett ännu bättre akustisk modell och denna gång var det 
med hjälp av recurrent neural networks(RNN) implementerad med Long-Short Term 
Memory(LSTM) som visade sig vara mer noggrann, kunde hantera bullriga miljöer mycket 
bättre och hade ett otroligt snabbt prestanda[15]. I dagsläget använder man RNN som 
akustisk modell inom taligenkänning istället för GMM. För en överblick av RNN och LSTM 
hänvisar det till kommande kapitel 2.6.   

2.4.4 Fonetik 

Följande kapitel kommer att handla om fonetik som tar hjälp av GMM akustiska modell för 
att beräkna fonetiska sannolikheter av observationssekvenser 𝑂, 𝑃(𝑂 ∨𝑊). Detta är en del 
av taligenkänningsprocessen och en av de sista stegen i processen.  
 

Fonetik är läran om talljud och beskriver dess olika egenskaper. Olika språk har olika 
grader av fonetik inblandat i alfabetet. Exempelvis använder man sig av tecken för hela 
ord i kinesiska språket. Kinesiska språket har dock bokstäver som representerar läten för 
okända eller utländska ord. Romerska alfabetet används i större grad för att representera 
uttal än kinesiska symboler. I de flesta fall där alfabet används för talljudet använder man 
bokstäver för att representera mindre delar av ordets uttal. Taligenkänning används för 
att översätta ljudvågor till text. Text-till-tal används omvänt för att konvertera text till 
akustiska ljudvågor. Artikulering och fonetik är två huvudområden som ämnet fonetik 
innehåller. Artikulering handlar mer om hur man producerar olika ljud i munnen. Fonetik 
handlar om att analysera talljud[6]. 

2.4.4.1 Fonetiskt alfabet 

Uttal av ord kan modelleras med hjälp av foner eller segment. Foner är talljud som kan 
skrivas som en sträng av symboler. International Phonetic Alphabet är en standard som 
utvecklats för att kunna transkribera alla språk[16]. ARPAbet är ett annat fonetiskt alfabet 
utvecklat speciellt för amerikansk-engelska språket. IPA och ARPAbet använder sig av 
romerska bokstäver för att representera foner och för ortografin. Det kan vara svårt att 
kartlägga ortografin till foner på grund av att vissa bokstäver i ortografin uttalas olika 
beroende på sammanhang (exempelvis bokstaven “o” i orden boll/blomma). Exempelvis 
har spanska språket tydligare samband mellan ortografin och ljud än engelskan[6]. 
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2.4.4.2 Variationer i uttal 

Det finns många orsaker till variationer i uttal, vilket kan försvåra igenkänning av tal. 
Koartikulation är ett begrepp som används inom fonologin för att beskriva vad som 
händer när två talrörelser överlappar varandra. Talhastigheten och sättet att prata 
påverkar koartikulationen. Talhastigheten brukar mätas i stavelser per sekund. Dialekt 
påverkar också variationer i uttal[6]. 

2.4.4.3 Ljudvågor 

Två viktiga egenskaper hos ljudvågor är frekvens och amplitud. Frekvensen mäts oftast i 
Hz (Hertz) och är ett mått på hur många gånger per sekund som ljudvågen upprepar sig 
själv. Perioden 𝑇 (se ekvation 21) är tiden det tar för en våg att upprepa sig själv en gång. 
 

𝑇 =
1

𝑓
, (𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛)  (21) 

 
Ljudvågor är oscillerande förändring av tryck i luftens atomer[6]. 
 

2.4.4.4 Analog till digital konvertering 

För att fånga upp ljudvågor digitalt så använder man sig av sampling och kvantisering. 
Förändringar i lufttrycket registreras av mikrofonen. I samplingssteget mäter man 
ljudvågens aktuella amplitud. Samplingsfrekvensen är antalet samplingar som man fångar 
per sekund. Man behöver ha en samplingshastighet som är dubbelt så hög än ljudvågens 
frekvens då det krävs registrering av ljudvågens högsta punkt och lägsta under en cykel. 
Att man endast kan fånga frekvenser som är hälften av samplingshastigheten kallas för 
Nyquistfrekvensen. I kvantiseringssteget sparar man värde för varje sampling. Oftast 
använder man sig av 8 eller 16 bitars värde för kvantiseringen[6][17]. 
 

 
 

Figur 2.7, analog till digital signal konvertering[62]. 
 

2.4.5 Språkmodeller för taligenkänning 

Detta kapitel kommer att behandla språkmodeller och hur de hänger ihop med 
taligenkänning. Språkmodellerna används för att granska datainsamlingar, corpus, och 
med hjälp av N-gram, en algoritm för att beräkna sannolikhet för nästkommande ord eller 
bokstav, få en modell för sannolika ord. 
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2.4.5.1 Corpus 

Inom naturliga språk baserar man beräkningen för sannolikhet på corpus, en 
datainsamling av tal eller text och användas som en mall för exempelvis grammatik samt 
meningsbyggnad. Två kända corpus som Jurafsky et al. tar upp är Brown och Switchboard.  
 

Brown är en samling av text baserad på ca 500 olika texter och utifrån denna insamling 
kan man analysera och sedan beräkna sannolikheten för meningar. En viktig fråga är 
huruvida man ska räkna in skiljetecken som ett ord eller inte, detta beror på uppgiften i 
fråga. Skiljetecken hjälper till att, som namnet tyder, inte endast skilja på meningar, utan 
även identifiera olika aspekter i meningar. När det gäller att räkna in skiljetecken är det 
exempelvis nödvändigt att räkna in det som ett ord inom parsing för tal.  
 

Switchboard är en insamling av telefonkonversationer från tidiga 90-talet. Här, även om 
det inte finns skiljetecken, kan man ta hjälp av uttryck i rösten få olika aspekter av 
meningen. Exempelvis ord som “äh” och “um”, kallas för fyllningar, kan ge en relevans i 
meningen och återigen beror det på uppgiften att räkna med de som ord eller inte. I vissa 
fall som i automatisk taligenkänning är det relevant att inte ha med dessa så kallade 
fyllningar och i andra fall, som i denna rapport, taligenkänning kan det vara bra att ha kvar 
fyllningar för att få en effektivare förutsägning av ord och meningar[12].   

2.4.5.2 N-Gram modellen 

N-gram är en sannolikhetsmodell som används för att beräkna och förutsäga med 
sannolikhet det nästkommande ord eller bokstav, beroende på N-gram modellen, utifrån 
föregående ord eller bokstav, N-1. Med n-grams funktionalitet att förutspå 
nästkommande ord, kan detta i sin tur även kombinera sannolikheten för varje ord till att 
gemensam förutsäga sannolikheten för en viss mening. Med hjälp av denna egenskap kan 
N-gram modellen ta upp en fel läst mening och reda ut vad som är mest sannolikt att 
användaren vill meddela. Exempelvis om ett barn hade skrivit och läst upp “Jag älskar 
mina foråldrät” skulle N-gram tagit reda på meningen med mest sannolikhet “jag älskar 
mina föräldrar”, då ordet “föräldrar” är mer sannolikt i mening än felaktiga “foråldrat”. 
Detta resulterar i sin tur egenskapen att kunna detektera felbyggda meningar och föreslå 
meningar med högre sannolikhet. Utöver dessa egenskaper är N-gram modellen ett 
väsentligt verktyg inom NLP och sina underområden som generering av naturligt språk, 
ord liknelser, part-of-speech tagging m.m.[12]. 
 

Simple N-Gram modellen 

För att räkna ut sannolikheten för det nästkommande ordet kan man använda sig av 
ekvation 22. 

𝑁 = 𝑃(𝑤 ∨ ℎ)  (22) 
 
N är sannolikheten för nästkommande ord. w är givet ord för att analyseras. h är tidigare 
ord som förekommit i meningen. Formellt kommer ekvationen att med hjälp av corpus att 
räkna ut antal gånger meningen, variabeln h, förekommer och antal gånger ordet, 
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variabeln w, förekommer efter meningen, h. Följande exempel (se ekvation 23) visar hur 
n-gram modellen skulle se ut i praktiken om man tar meningen “Det ser ut” och vill se hur 
sannolikt ordet “som” skulle förekomma i meningen. 
 

𝑃(𝑠𝑜𝑚 ∨ 𝐷𝑒𝑡𝑠𝑒𝑟𝑢𝑡) = 𝑁  (23) 
 
Detta är en simpel form av N-gram och fungerar i allmänna fall. För att hitta exakta 
meningar är det däremot inte så effektivt även med all corpus som finns allmänt 
tillgängligt. I dagsläget är det fortfarande inte tillräckligt då meningar kan formas på 
oändliga många olika sätt[12].  
 

Förenklingar av N-gram modellen 

Ett annat sätt att räkna ut sannolikheten för ett förekommande ord, kanske inte det mest 
effektivaste sättet, är att man tar sekvenser av ord och räknar ut den sammanlagda 
sannolikheten genom att använda sig av chain rule of probability, som ekvation 24 visar. 
 
𝑃(𝑤1

𝑛) = 𝑃(𝑤1)𝑃(𝑤1)𝑃(𝑤1
2)…𝑃(𝑤1

𝑛−1) = ∏ 𝑃(𝑤1
𝑘−1)𝑛

𝑘=1        (24) 
 
Där w representerar ett variabel ord, n representerar antalet ord i meningen och n-1 är 
föregående ord. Som tidigare nämnt är detta inte den mest effektiva formen av N-gram, 
då det kräver mycket jobb att räkna ut sannolikheten för varje ord av en mening som 
förekommer i ett corpus och räkna ut sannolikheten utifrån resultatet för att sedan 
multiplicera ihop sannolikheten för varje ord, speciellt med långa meningar[12]. 
 
 

Bigram modell och Markovs antagande 

Bigram modellen beräknar (se ekvation 25) ett approximativt sannolikhetsvärde för 
förekommande ord genom att endast räkna med det föregående ordet, istället för varje 
ord i meningen. 
 

𝑃(𝑤1 ∨ 𝑤1
𝑛−1) ≈ 𝑃(𝑤𝑛 ∨ 𝑤𝑛−𝑁+1

𝑛−1 )  (25) 
 
Om man tar föregående exempel med historien “Det ser ut” och det givna ordet “som” (se 
ekvation 26). 
 

𝑁 = 𝑃(𝑠𝑜𝑚 ∨ 𝐷𝑒𝑡𝑠𝑒𝑟𝑢𝑡)  (26) 
 
Och implementerar det med bigram modell skulle det se på som i ekvation 27. 
 

𝑁 = 𝑃(𝑢𝑡 ∨ 𝑠𝑜𝑚)   (27) 
 
Ett sådant antagande, som bigram modellen, kallas för Markovs antagande och går ut på 
att man ska kunna ta antagandet att förutse det futuristiska värdet genom att inte se 
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alltför mycket i det förflutna[12]. Detta kan likväl vidareutvecklas och anpassas för 
sekvenser av ord (se ekvation 28)[12]. 
 

𝑃(𝑤1
𝑛) ≈ ∏ 𝑃(𝑤𝑘−1)

𝑛
𝑘=1   (28) 

 

Beräkning av resultatet 

När man använder en av n-gram modell kommer man naturligtvis få ett resultat som är 
sannolikheten och för att kunna uppskatta dessa finns det olika sätt att göra det på. En av 
de vanligaste är det så kallade Maximum Likelihood Estimation(MLE). Vid användning av 
en n-gram modell, exempelvis bigram, tar man hjälp av corpus och räknar ut antalet 
gånger det föregående ordet, 𝑤𝑛−1, uppstår i datan från olika corpus, detta kommer sedan 
att normaliseras genom att summera resultatet av alla ord som uppstår i de olika corpus 
och som delar på samma förekommande ord. Resultatet blir att sannolikheten för det 
förekommande ordet får ett värde mellan 0 och 1, vilket kallas för relative frequency (se 
ekvation 29)[12]. 
 

𝑃(𝑤𝑛 ∨ 𝑤𝑛−1) =
𝐶(𝑤𝑛−1𝑤𝑛)

𝐶(𝑤𝑛−1)
   (29) 

 
För att få en bättre förståelse kommer det visas ett liknande exempel som Jurafsky et al. 
tar upp[12] som beskriver denna uträkning bra och tydligt. Nedan finns det ett litet corpus 
med tre meningar. För att förtydliga uträkningen har det adderats två symboler, <T> och 
</T>, som representerar start på meningen respektive slutet på meningen.  

<T> Jag älskar fotboll </T> 
<T> Fotboll jag älskar </T> 

<T> Jag bygger båtar som hobby </T> 
 
Följande ekvationer (se ekvationer 30-35) visar bigram modellen implementerad med det 
lilla corpus ovan: 

𝐽𝑎𝑔 ∨ 𝑇 ≥
2

3
≈ 0,67

𝑃
  (30) 

𝑇 ≥
1

3
≈ 0,33

𝑃
  (31) 

𝑃(𝐽𝑎𝑔) =
2

3
≈ 0,67  (32) 

𝑃(𝑓𝑜𝑡𝑏𝑜𝑙𝑙) =
1

2
= 0,5  (33) 

𝑃(ä𝑙𝑠𝑘𝑎𝑟) =
1

2
= 0,5  (34) 

𝑃(𝐽𝑎𝑔) =
1

3
≈ 0,33  (35) 

Detta kan sammanfattas med ekvation 36. 

𝑃(𝑤𝑛−𝑁+1
𝑛−1 ) =

𝐶(𝑤𝑛−𝑁+1
𝑛−1 𝑤𝑛)

𝐶(𝑤𝑛−𝑁+1
𝑛−1 )

  (36) 

Där 𝑤𝑛−𝑁+1
𝑛−1  är föregående ord, 𝑤𝑛 är det givna ordet i samband med föregående ord, 

𝐶(𝑤𝑛−𝑁+1
𝑛−1 𝑤𝑛) är antal gånger ordet det givna ordet förekommer i corpus och 𝐶(𝑤𝑛−𝑁+1

𝑛−1 ) är 
antalet föregående ord som fanns med i corpus[12]. 
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N-Gram modell för bokstäver 

N-gram modell för bokstäver definieras som Markovkedjor av graden n-1. 
Sannolikhetsfördelningen baseras på de nästa bokstäver som finns och inget annat. N-
gram modeller är exempelvis lämpligt för att identifiera språk. Träffsäkerheten är mer än 
99%. Dock kan besläktade språk som svenska och norska blandas ihop[3]. 
 

N-Gram modell för ord 

N-gram modell för ord liknar modellen för bokstäver. Skillnaden är att ord används som 
corpus istället för bokstäver. Detta medför till att ordförrådet är större då symbolerna som 
corpus och modellen består av. De flesta språk brukar innehålla ca 100 bokstäver. I n-gram 
modeller för ord behöver man hantera ord som inte finns i ordlistan. En strategi är att 
behandla okända ord som vilket ord som helst, detsamma om det är sifferkombinationer 
eller email-adresser. Detta förhindrar exempelvis att ett språk blir felaktigt avfärdat vid 
identifikation[3]. 
 

2.4.6 Avkodningsprocessen för taligenkänning 

Detta kapitel beskriver avkodningsprocessen och är sista steget av taligenkänning. 
Algoritmen som kommer att tas upp i detta fall är Viterbi som är bland de vanligaste 
algoritmer som används.  

2.4.6.1 Viterbi algoritmen 

Viterbi algoritmen är en dynamisk algoritm och en av de mest vanligaste algoritmer inom 
NLU som används för att avkoda modeller vars uppgifter innehåller dolda variabler. Med 
andra ord används denna algoritm för att fastställa dessa dolda variabler. Inom 
taligenkänning tar Viterbi in en HHM variabel, j, och en sekvens av 
sannolikhetsobservationer, o, för att sedan hitta en sekvens av de mest sannolika 
tillstånden, q[12]. En Viterbi uträkning använder ett trellis graf som visar hur algoritmen 
arbetar. För att ta reda på det mest sannolika tillståndet arbetar Viterbi algoritmen 
rekursivt genom att ta sig igenom sekvensen av olika tillstånd, q.  Den mest sannolika 
sekvensen av q returneras. Resultatet blir en cell, vt(j), som refererar till sannolikheten för 
tillståndet, j, HMM variabeln befinner sig i efter att ha tagit in första observationen, t, och 
tagit det mest sannolika vägen, q, detta kan ses i ekvation 37[12]. 
 

𝑣𝑡(𝑗) = 𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑞0, 𝑞1…𝑞𝑡−1, 𝑜1, 𝑜2…𝑜𝑡, 𝑞𝑡 = 𝑗 ∨ 𝜆) (37) 
 
För att implementera Viterbi algoritmen i varje cell rekursivt måste man ta hänsyn till 
föregående tillstånd med tiden 𝑡𝑡−1 (se ekvation 38). 

𝑣𝑡(𝑗) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 𝑣𝑡−1(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗(𝑜𝑡)   (38) 

 
𝑣𝑡−1(𝑖) är föregående Viterbi sannolikheten.  𝑎𝑖𝑗 är övergångssannolikhet för ett tillstånd 

och 𝑏𝑗(𝑜𝑡) är nuvarande tillstånd för sannolikheten av observationen. För att förtydliga 
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Viterbi kan detta ses som tre olika steg, initiering(ekvation 39 och 40), rekursion och 
avslutning (se ekvation 41 och 42)[12]: 
 
 

1 Initiering: Här skapas det en matris av sannolikheten för de olika vägar ett tillstånd 
kan ta från 1 till N, antal tillstånd som sekvensen innehåller:  

𝑣1(𝑗) = 𝑎0𝑗𝑏𝑗(𝑜1), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 (39) 
𝑏𝑡1(𝑗) = 𝑜   (40) 

2 Rekursion: Utför följande Viterbi algoritm för varje cell i matrisen samt backpointer 
algoritmen, exkluderad start -och sluttillstånden 0 respektive 𝑞𝐹 som är icke-
emitterande 

 
3 Avslutningsfasen: I detta steg räknas det ut det mest sannolika alternativet 

respektive början av bakåtspårning för den rekursiva delen 
 

𝑃 ∗ 𝑣𝑡(𝑞𝐹) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 𝑣𝑇(𝑖)𝑎𝑖,𝐹  (41) 

𝑞𝑇 ∗ 𝑏𝑡𝑡(𝑞𝐹) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 𝑣𝑇(𝑖)𝑎𝑖,𝐹 (42) 

2.4.6.2 Avkodning 

För avkodningen är alla kapitel i teoriavsnittet väsentliga; extrahering av en MFCC ram och 
dess beräkning av akustiska sannolikhet med hjälp av en akustisk modell, 𝑏𝑗(𝑜𝑡), och 
tillsammans med fonetik få en sekvens av fonetisktillstånd samt med N-gram och dess 
datainsamling få en modell för sannolika ord. Med alla dessa förutsättningar tillsammans 
med implementationen av Bayes regel kan avkodning ske (se ekvation 43)[12]. 

𝑤 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑂 ∨𝑊)𝑃(𝑊)   (43) 
 
Där P(O|W) representerar det akustiska sannolikheten, P(W) är språkmodellen utifrån 
tidiga datainsamlingar och W, är sekvenser av ord. Denna formel resulterar i huruvida det 
akustiska steget endast tar hänsyn till varje bokstav, vid en ram. Men för att ta reda på 
hela ord måste det uppskattas väsentlig, då ramen är med kontinuerligt för hela ord, och 
detta görs genom att lägga till det så kallade LMSF (Language Model Scaling Factor) in i 
formeln (se ekvation 44). 
 

𝑤 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑂 ∨𝑊)𝑃(𝑊)𝐿𝑀𝑆𝐹  (44) 
 

 
För att balansera effekten av en viss försening för varje införande av ord från 
språkmodellen (ju längre ordet är desto större är förseningen vilket kan ge stora skillnader 
och därmed grundläggande för formeln) måste det adderas in den så kallade WIP (Word 
Insertion Penalty) i formeln, dock balanserar LMSF ner WIP värdet (se ekvation 45). 

𝑤 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑂 ∨𝑊)𝑃(𝑊)𝐿𝑀𝑆𝐹𝑊𝐼𝑃𝑁 (45) 
 
Slutligen kan formeln användas i med hjälp av ett lexikon av uttalsbeteckningar för att få 
fonetisk sannolikhetssekvens, Q, och avkoda med Viterbi algoritmen vars jobb är att foga 
ihop uttalandet till ord och identifiera ordet[12]. 
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2.4.7 Jämförelse av ramverk för taligenkänning 
Här beskrivs en del av Veton Këpuska och Gamal Bohouta testresultat som de fick i deras 
jämförelsetest mellan Microsoft Api, Sphinx4 och Googles Api för taligenkänning. Detta 
underlättade valet för ramverket senare i projektet. 
 

 
Figur 4.1, lista på ljudfiler och dess innehållande text[18]. 

 
Figur 4.1 visar listan på ljudfilerna och dess innehåll som användes i testet som utfördes av 
Këpuska och Bohouta[38]. Ljudfilerna kommer delvis från TIMIT corpus och från 
ITU(International Telecommunication Union), två corpus som är designat för studier 
utveckling av system inom taligenkänning[18].   
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Figur 4.2, resultat av en jämförelse mellan Google Api, Microsoft Api och Sphinx4[18]. 

 
Figuren 4.2 visar resultatet av testet mellan de tre ramverken, Google Api, Microsoft Api 
och Sphinx4. Filerna är ljudinspelningar med olika meningar för testning, WA 
representerar den procentuella noggrannheten och WER är den procentuella andelen för 
fel för orden. För beräkningen av WER och WA(Word Accuracy) användes formlerna 
nedan[18]: 
 

𝑊𝐸𝑅 =
(𝐼+𝐷+𝑆)

𝑁
   (49) 

 
Där I är orden som infördes, D är orden som togs bort, S är orden som byts ut och N är 
orden. 

𝑊𝐴 =
𝑁−𝐷−𝑆

𝑁
   (50) 

N är orden, S representerar meningar och D är orden som togs bort. 
 
Resultatet, som figur 4.2 visar, är att Sphinx blev sist med 37% WER, Microsofts Api kom 
tvåa med 18% WER och i första plats kom Googles Api med 9% WER[18].  
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Figur 4.3, resultatet av Googles Api för beräkning av WER och WA[18]. 

 

Figuren 4.3 fokuserar på resultatet som Googles Api fick för i testerna[18]. Testerna som 
utfördes beräknade procentandelen av WER med implementation av en lista med ljudfiler 
som innehåller diverse meningar, vilket kan ses i figur 4.1. Resultatet visar följande 
variabler; S, N, I, S, D , CW, EW (se föregående sida), WA och slutligen WER[18]. En del av 
variablerna beskrevs i ekvationerna 49 och 50, CW står för dem korrekta orden, WA är 
procentandelen för dem korrekta orden, EW representerar felaktiga ord och slutligen WER 
som är det eftersökta resultatet, vilket är word error rate[18]. 

2.5 Neurala nätverk 

I detta kapitel kommer olika egenskaper i neurala nätverk beskrivas och hur den 
matematiska modellen fungerar.  

2.5.1 Artificial Neural Networks 

Artificiella neurala nätverk, ANN, utvecklades som en matematisk modell för att hantera 
information på samma sätt som biologiska hjärnor[19-20]. ANN baseras på små noder som 
har viktade kopplingar med varandra. Vid inmatning aktiveras alla eller delar av noderna 
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som sprids i nätverket genom de viktade kopplingarna. Vikten är tänkt att likna synapsens 
styrka mellan neuroner i biologiska hjärnor[19-20]. 

2.5.1.1 Multilayer Perceptron 

Multilayer Perceptron, MLP, arrangerar noder i olika lager där kopplingarna propagerar 
från ett input lager till ett antal gömda lager och sedan till ett output lager[21-22]. Denna 
process kallas för forward pass. Flödet i MLP är beroende endast av nuvarande input och 
inte av föregående eller framtida inputs. Därför är detta mer passande för 
mönsterigenkänning än sequential labelling[19][22]. Man kan modifiera vikterna och 
därmed instansiera många olika funktioner med MLP. MLP sägs vara universal funktion 
approximation då den har egenskapen att kunna approximera alla funktioner av vissa slag, 
med varierande precision, om det finns ett gömt lager samt tillräckligt många noder i 
lagret. Kartläggning av kopplingar går endast från input till output[19][22]. 
 

2.5.1.2 Recurrent Neural Network 

I Recurrent Neural Network, RNN, kan flödet gå i cykler till skillnad från MLP där inputen 
går i en riktning. Med RNN kan man kartlägga hela historiken av tidigare inputs och 
outputs. En av de viktigaste egenskaperna är att kopplingarna möjliggör för RNN att 
minnas tidigare input i nätverkets interna tillstånd och påverka nätverkets output[19][23-
24]. 

2.5.1.3 Long Short-Term Memory 

Standard RNN är inte i praktiken användbart då cykler kan bildas i gömda lager. Problemet 
är att gömda lager kan påverka inputen så att den kan växa eller avta exponentiellt. 
Problemet kallas för vanishing gradient problem och det finns flera lösningar till detta, 
bland annat Long Short-Term Memory, LSTM. LSTM är byggd av nätverk av återkommande 
delnätverk som kallas för minnesblock[19][25]. Alla minnesblock innehåller en eller flera 
minnesceller som är kopplade till sig själva tillsammans med multiplikationsenheter för 
input-, output- och raderagrind[19][25]. Dessa grindar är det som skiljer LSTM från 
standard RNN. Grindarna kan nås via outputen från den egna eller externa minnescellen. 
Grindarna använder sig ofta av logistisk sigmoid funktioner som ser till att grinden 
antingen är öppen eller stängd (1 eller 0). Med hjälp av dessa grindar kan en minnescell 
minnas den tidigare inputen. LSTM är användbart i applikationer för bland annat tolkning 
av handskrift och taligenkänning[19][25]. 

2.5.2 Textkategorisering 

Att kategorisera text kan vara att identifiera språk eller genre. Attityd analys (engelska 
sentiment analysis) och detektering av skräppost är också kategorisering av text. Forskare 
har myntat ordet ham som betyder icke-skräppost. Man kan exempelvis använda sig av 
övervakad inlärning (engelska supervised learning) för detektering av skräppost genom att 
använda sig av n-gram modeller för ord. Vissa delar av meningar som uppmuntrar köp 
eller talar om att något är på rea kan användas som indikationer för skräppost. De har 
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dock sannolikhetsfördelningen 0 < P < 1, det vill säga mer än 0 även om det sannolikt är 
spam och mindre än 1 även om det sannolikt är spam[3]. 

2.5.3 Named Entity Recognition 

Namngivna enheter (NE) som det heter på svenska är fraser som representerar ett namn 
på område, person eller organisation med mera. Named Entity Recognition (NER) är ett 
väsentligt verktyg inom NLP och även NLU. NER har i uppgift att identifiera fraser ur 
meningar och kategorisera dem[26]. Det finns två typer av NER system, det ena är ett 
maskininlärning system (engelska machine learning (ML)) och det andra typen är en regel 
baserade system[27].  
Ett maskininlärning system använder sig för det mesta av övervakad lärande och kräver 
stor mängder corpus annotationer för att samla in statistisk information och därmed 
kunna identifiera NE[28-29]. För övervakad inlärning finns det flera olika metoder, en av 
dem är dold Markovmodell(HMM)[30]. HMM med hjälp av Forward-Backward algoritmen 
används inom NER för att klassificera sannolikheter för NE kategorier. En nackdel med 
detta är att det ignorera samband mellan ord vid identifiering[31]. Ett system baserat på 
regler däremot tar hjälp av uttrycksmönster och stora ordböcker på namngivna 
enheter[32]. Med informationsrika NE-ordböcker och en tillräckligt stor insamling av 
uttrycksmönster från corpus är prestandan väldigt bra. En betydlig nackdel till ett 
regelbaserade system är det blir svår att hålla koll på alla regler och dessutom är det 
väldigt kostsamt att komma igång med implementationen[32]. Figuren nedan visar ett 
översiktligt exempel på ett NER system tar in en mening i form av en sträng och resultatet 
visar de identifierade NE utifrån systemets datainsamling.  
 

 
Figur 2.8, ett NER exempel med inmatning och resultat[63]. 

2.5.3.1 Long Short-Term Memory(LSTM) inom NER 

Long short-term memory nätverket designades för att motverka en funktionalitet som 
RNN misslyckas att göra i praktiken, vilket är långvariga beroenden[33]. LSTM är uppbyggd 
med minnesceller och används för att bevara egenskaper under längre tider. Metoden 
baseras på att ha flera grindar (se Figur 2.9) som kontrollerar inmatningarna som ges till 
minnesceller och inmatningarna från föregående tillstånd som skall glömmas bort[34-35]. 
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Figur 2.9, LSTM enhet[36]. 

2.5.3.2 Bidirectional Long Short Term Memory nätverk (BLSTM) 

LSTM tar endast information från tidigare innehåll med hjälp av sitt gömda tillstånd. Idealt 
för LSTM är att ha tillgång till både tidigare och framtida information. En lösning som har 
bevisats ge goda resultat, av Dyer et al(2015)[34], till detta är Bidirectional LSTM. BLSTM 
baseras på att mata in varje mening framåtriktad och bakåtriktad i varsitt gömt tillstånd. 
Detta för att få ut både tidigare respektive framtida kontexter, för att sedan binda ihop 
informationen från både det gömda tillståndet och mata ut resultatet[36]. 

2.5.3.3 CRF  

Conditional Random Field (CRF) är en sannolikhetsmodell för att hitta samband mellan ord 
i meningar som används för att tagga sekvenser av ord, i form av kedjor, som anses vara 
mest relevanta till varandra istället för att etikettera enstaka ord, se kopplingen mellan ett 
namn och efternamn i figur 2.10[34]. Formeln för CRF visas i Ekvation 46. 
 

𝑃(𝑧;𝑊, 𝑏) =
∏𝑛
𝑖=1 𝜓𝑖(𝑦𝑖−1,𝑦𝑖,𝑧)

∑𝑦′𝜖𝑦(𝑧) ∏𝑛
𝑖=1 𝜓(𝑦′𝑖−1,𝑦

′
𝑖,𝑧)

, 𝜓(𝑦′, 𝑦, 𝑧) = 𝑒𝑥𝑝(𝑊𝑦,𝑦
𝑇 𝑧𝑖 + 𝑏𝑦′,𝑦) 

 (46) 
 
Där y är etiketterna, z är given ordsekvens i vektorform, 𝑊𝑦,𝑦

𝑇  och 𝑏𝑦′,𝑦 är både vikt-vektorn 

och metodfel för etiketterna (y’,y)[34]. 
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Figur 2.10, arkitekturen på modellen som används i NER systemet[34]. 
 

CRF träning och avkodning 

För att uppnå bästa möjliga sannolikhetsuppskattning med en träningsmängd {(𝑧𝑖 , 𝑦𝑖)} 
används logaritmiska fukntionen av sannolikhetsalgoritm CRF (se ekvation 47). 

𝐿(𝑊, 𝑏) = ∑𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑦 ∨ 𝑧;𝑊, 𝑏)  (47) 
Avkodning medför funktionaliteten att söka efter etiketter i sekvensen y* och detta 
fungerar genom att använda argmax på CRF-metoden (se ekvation 48). 
 

𝑦 ∗ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦𝜖𝑌(𝑧)𝑝(𝑦 ∨ 𝑧;𝑊, 𝑏)  (48) 
 
Både träningen och avkodningen kan implementeras successivt med Viterbi algoritmen 
som tidigare nämnts i rapporten, se kapitel ”2.5.6.1 Viterbi algoritmen[34].  
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3 Metoder och resultat 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som valdes för att lösa frågeställningar som finns i 
kapitel 1.4. I detta arbete har litteraturstudie, prototyputveckling och tester utförts för att 
nå målen. För att bygga prototypen valdes neurala nätverk som algoritm (se kapitel 3.1) 
och Google API som ramverk (se kapitel 3.2) för taligenkänning i mobila enheten. 
Prototypens arkitektur och dess komponenter beskrivs i kapitel 3.3. Prototypen använder 
en komponent för taligenkänning i den mobila enheten. En annan komponent, frontend i 
serverns backendsystemet utvecklas med Rest som gränssnitt för den mobila 
applikationen. Utöver en frontend användes en ytligare komponent för att identifiera 
kommandon (se kapitel 3.4) och Named Entity Recognition (se kapitel 3.5). TensorFlow 
och Python valdes som ramverk. Test av prestation av neurala nätverk presenteras i 
kapitel 3.6.  
 

3.1 Analys av algoritmer 

I följande kapiteldel kommer det en teoretisk jämförelse mellan neurala nätverk 
algoritmen och Hidden Markov Model. 

3.1.1 Neural Networks Vs Hidden Markov Model 

En stor skillnad mellan Hidden Markov Modelen (HMM) och neurala nätverk (NN) är 
prestandan. NN har mycket bättre prestanda i och med att dess densitetsfunktion är mer 
generellt än HMM:s Gausian mixture model[37]. Dessutom är implementationen för NN 
effektivare än HMM:s, då NN:s system är mer kompakt och regelbundet än HMM:s 
system[37]. 
 

Pieter et al. gjorde en jämförelse mellan HMM och NN år 2007 då HMM fortfarande 
dominerade inom taligenkänning[37]. I deras rapport gjordes ett test med en corpus på  
1 200 ljudinspelningar från 57 fraser. Rapporten visade att deras bästa HMM-system 
under testet behövde ca 130 000 parameter för densitetsuppskattning medans neuralt 
nätverk, fortfarande begränsades från sin stora potential med 20 000 parametrar[8]. 
Dessutom behövde HMM utföra ca 175 000 matematiska operationer till skillnad från NN 
som endast behövde 40 000. Testet resulterade med 3 procent i WER för HMM systemet 
och 4 procent i WER för NN. Utifrån resultatet och omständigheterna för NN, med dess 
tidiga teknologiska tillstånd, konstaterade Pieter et al. att den föredragna lösningen var 
NN då dess tidiga stadie kunde komma med ett närliggande resultat med den dåtida högt 
utvecklade HMM algoritmen och även för NN:s effektiva prestanda samt 
beräkningsförmåga. En ytterligare utmärkning från Piete et al. rapport var att NN 
möjliggör en stor variation av funktionalitet i jämförelse med HMM. 
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3.2 Val av ramverk 

I denna del beskrivs ramverken tillsammans med information om dessa samt motiveringar 
om varför dessa har valts. Motiveringen har baserats på tidigare beskrivna tekniker och 
algoritmer.  

3.2.1 Jämförelse av ramverk 

3.2.1.1 Taligenkänning 

Modellerna mellan Microsoft, Google och CMU Sphinx 4 varierar och bidrar med olika 
resultat. Microsoft använder sig av ett Context-dependent neural network hidden Markov 
model även kallad för CD-DNN-HMM model. Modellen framtogs av Microsofts forskare 
från tal- och dialogavdelningen som konstaterade att CD-DNN-HMM modellen 
implementerad med large-vocabulary speech recognition (LVSR) var ett bättre än 
alternativet Context-Dependent Gaussian Mixture Hidden Markov model (GMM-
HMM)[18][38]. Tester som utfördes av Dong Yu et al.[38] visade att CD-DNN-HMM var 
bättre med ett värde på 5.8% i minimum phone error(MPE), som är ett approximativt fel 
relaterade till träningsdata, och med 9.2% maximum likelihood(MLE) som är en skattning 
inom sannolikhetsfördelning[18][38-39].  
 

Google tillämpar den fortfarande nya teknologin deep learning neurala nätverk i sin 
taligenkänningsmodell och har en stor variation av språk för taligenkänning med hela 80 
språk[40]. 2015 uppnådde Google 8% WER, vilket var en förbättring från deras 2013 
model med hela 23%, med sitt då nya Long Short-term Memory Recurrent Neural 
Networks (LSTM RNNs) model[18][38]. Med åren har Googles intresse för maskininlärning 
ökat och därmed implementerats i deras system för taligenkänning. Detta används i flera 
av deras applikationer med röstfunktionalitet[18].   
 

CMU Sphinx 4, det senaste ramverket i Sphinx gruppen, är designat för att vara modulärt 
och ha hög flexibilitet i sin struktur[18]. Den består av tre huvudkomponenter, frontend, 
avkodaren och det s.k. Lingvist eller språkforskaren. Frontenden stödjer olika 
implementationer som MFCC extrahering. Komponenten för avkodning stödjer flera 
implementationer av sökningshanterar och den lingvistiska delen kan implementeras med 
en variation av språkmodeller inklusivt N-grams. Taligenkänningsmodellen Sphinx är 
baserad på HMM modellen implementerad med en stor ordförråd[18][41].  
 

I en forskningsartikel gjord av Veton Këpuska och Gamal Bohouta från elektro -och 
dataingenjör avdelningen i Florida Institute of Technology, redovisades ett jämförelsetest 
mellan tre taligenkännings-system, nämligen Googles, Microsofts och CMU Sphinx. Deras 
resultat visar att Googles akustiska språkmodell vinner överlägset i jämförelse med de två 
andra systemen i träffsäkerhet med minst WER (word error rate), se kapitel “2.4.7 
Jämförelse mellan ramverk för taligenkänning” för djupare beskrivning av deras 
resultat[18]. 
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3.2.1.2 NLU 

För att uppnå syften i projektet kommer det att göras en enkel jämförelse mellan 
SyntaxNet och Phyton biblioteket Natural Language Toolkit(NLTK). SyntaxNet är en NLU 
framework från google som enligt dom är världens mest noggranna parser med 94% 
träffsäkerhet[42]. Det baseras på recurrent neural network och använder sig av en long 
short-term memory[42]. NLTK är ett toolkit som inte använder sig av en viss algoritm eller 
språkmodell utan är anpassad efter användarens behov och kan därmed implementeras 
med olika algoritmer och modeller [43].  

3.2.2 Val av ramverk 

3.2.2.1 Taligenkänning – Googles Android API  

Det valda verktyget för taligenkänning blev Androids/Googles egna inbyggda API, 
Android.Speech. Som det tidigare nämndes i föregående del, konstaterades det att 
Googles egna API för taligenkänning är det mest effektiva inom träffsäkerhet för ord[38]. 
Därför valdes det att använda google inbyggda taligenkänning api för detta projekt och 
även för dess enkelhet samt tillgänglighet. 
 

3.2.2.2 OpenNLP 

OpenNLP[44] är ett bibliotek för Java för Natural Language Processing. Det finns stöd för 
olika komponenter[44] för bland annat Part of Speech, tokenizer, igenkänning av namn 
som är relevanta för detta arbete. OpenNLP möjliggör att träna egna modeller för de olika 
komponenter om man har data som behövs i de format som stöds[44]. Detta valdes för 
förbehandling av ord, omvandling av ord till vektorer. 

3.2.2.3 TensorFlow  

TensorFlow kommer att användas för både Command och NER tagger. I en publikation av 
Google beskrivs TensorFlow är ett interface som möjliggör implementation av machine 
learning algoritmer[45-46]. Möjlighet finns för att använda en eller flera processorer eller 
grafikkort. Det utvecklades av Google Brain Team[45-46] för en av Googles 
forskningsorganisationer med syftet att ligga i framkant inom ämnesområden 
maskininlärning och neurala nätverk. Trots att Version 1.0 släpptes den 15 februari 2017 
och detta arbete utfördes tätt inpå (mars 2017) hittades mycket information och 
dokumentation[47] om ramverket i Tensorflow:s hemsida. Man kan använda sig av 
tillgängliga databaser med bibliotek som innehåller mängder med bilder[47] eller ladda in 
egna. Tensorflow har bland annat möjlighet att modellera Recurrent Neural Network av 
typen Long Short-Term Memory[48]. Det finns stöd för python, C++, Java och Go[49]. API 
dokumentationen som fanns var heltäckande för Recurrent Neural network och även 
andra modeller som Convolutional Neural Network. Då neurala nätverk är ett relativt nytt 
ämne där man gjort stora framsteg sedan LSTM[25] beskrevs 1997 för första gången och 
då utvecklingen gått framåt i området sedan dess blev TensorFlow vårt val av ramverk. 
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3.3 Prototyp 

I denna del kommer det att beskrivas hur prototypen är uppbyggd och motivering till val 
av arkitekturen. Här presenteras även metod för upplärning. 

 
Figur 3.1, arkitektur för prototypen i arbetet[63]. 

 
Hela processen är uppdelad i 4 olika deluppgifter för att uppnå högsta moduläritet. 
Arkitekturen kan ses i figur 3.1. Deluppgifterna är: 
 

● Röstigenkänning 

● Front-end 

● Identifiering av kommandon 

● NER för det begärda appen 

 

Taligenkänning - tal-till-text: Denna har i uppgift att ta in kommandon via röst från 
användaren och konvertera rösten till text för att sedan skicka vidare det i form av Json till 
REST frontend. Detta implementeras i Great Thing Ab applikation Thing Launcher.  
 
Frontend - Rest: Rest-tjänsten är gränssnittet för mobilen och denna kommer att ta emot 
ett Json med kommandon i form av text som i sin tur skickar vidare till nästa del som är 
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Command Tagger. Här kan det även implementeras andra deltjänster i framtiden.   
 
Textanalys - Command Tagger: Här kommer Command Taggern att ta emot Json med 
texten och sedan att analysera det. Analysen kommer att granska texten och identifiera 
vilket kommando texten syftar på. Slutligen kommer Command Taggern att skicka vidare 
texten implementerad med kommandon till respektive applikationstjänst för NER. 
 
NER - App Service: I denna del kommer det valda NER-tjänsten, beroende på kommandot, 
att analysera texten och detektera inmatningen/inmatningar för kommandon i fråga. 
Slutligen skickas de hittade inmatningar till Thing Launcher applikationen i form av Json för 
att utföra de önskade kommandona.  
 
Arkitekturen strävar efter att uppnå högt moduläritet. Alla fyra delar är utbytbara, 
speciellt NER delen som består av en modul per applikation. Anledningen till att ha en 
modul för varje applikation har med inlärningen att göra. Det är bättre att ha enstaka NER-
tjänster som lär sig att identifiera inmatningar för ett visst kommando än att ha en stor 
NER-tjänst för alla applikationer. Det är inte bara kostsamt att behöva lära in nya specifika 
inmatningar för ett nytt kommando eller ta bort en och samma tjänst utan det kan även 
uppstå komplikationer för enstaka NER-tjänster att kunna identifiera alla möjliga 
inmatningar för de olika kompatibla applikationerna. 

3.3.1 Skalbarhet 

Skalbarhet har varit en viktig del i arbetet med systemet. Det kan bli komplicerat för 
administratören att lägga till och ta bort tjänster genom att ändra i programkoden. 
Systemet har designats så att det ska bli lätt att senare utveckla ett grafiskt gränssnitt för 
att underlätta administration av tjänsterna. Det ska vara enkelt att ladda upp textfiler med 
all nödvändig information i frontenden, som i sin tur lägger till en tjänst i command 
taggern och utför träning med den nya tjänsten och ersätter träningsmodellen efter att 
önskad träffsäkerhet har uppnåtts via träning. En NER-tagger skapas också för tjänsten 
som lagts till. Dock behöver inte de gamla NER tagger som existerar tas bort eller ändras 
när en ny tjänst läggs till. Command taggern behöver dock ersättas. För att undvika att 
systemet behöver stängas ner föreslogs det att Command taggern ersätts då den nya 
träningsmodellen, som kan tränas i samma server eller separat server, när träningen är 
klar. NER tagger finns i separata servrar som inte behöver tas ur bruk när en ny tjänst 
läggs till. Istället föreslogs det att NER tagger för varje applikation bör finnas i separata 
servrar och att en ny NER tagger skapas genom att skapa en ny server automatiskt som 
sedan tränas upp. 

3.4 Command Tagger 

Syftet med att ha med en command tagger var att identifiera vilken tjänst som kallas av 
användaren med hjälp av den tal-till-text konverterade meningen. Neurala nätverk 
användes för att implementation av command tagger då det fungerar utmärkt till 
klassifikation av meningar. Ett lexikon behövdes för detta och även träning av modellen 
var nödvändigt för att kunna använda denna modell med hög träffsäkerhet. Skalbarhet var 



  

34 
 

en viktig del för arbetet och detta arbete tog hänsyn till det. Om användaren exempelvis 
sa: “Jag vill åka från Sveavägen 1 till Hamngatan 3” var syftet med command tagger att 
identifiera transport som tjänst. En möjlig klassifikation av tjänst var “okänd” för de fall då 
modellen inte är tillräckligt säker att någon av de tillgängliga tjänsterna kallades. Detta 
förhindrade att en tjänst alltid identifieras och associeras med meningen som användaren 
talat. Exempelvis gav meningen “the dragon is blue” resultatet “okänd” i prototypen. Om 
tjänsten identifierat någonting annat än “okänd” så skickas meningen vidare till tjänstens 
NER tagger för att identifiera eventuella argument som finns i meningen. NER-tagger 
beskrivs mer utförligt i senare i nästa delkapitel. 
 

3.4.1 Lexikon 

Det lexikon som användes bestod av ett antal nyckelord. Dessa ord är grunden för att 

klassificera meningen som en tjänst. Lexikonet bestod av tupler där varje nyckelord hade 

en siffra associerad med ordet. Denna matris används för att kunna göra förutsägelser 

baserat på huruvida ordet existerade i meningen eller inte, både vid träning och vid 

användning av modellen. Då modellen krävde att varje jämförelse sker i samma format så 

användes lexikon för att skapa en matris med längden n = storleken av lexikon. Matrisen 

skapades med siffran 0 i alla positioner och inkrementerade med 1 för varje ord i lexikon 

som återfanns i meningen. Exempel på matris som byggs utifrån en mening och lexikon 

finns nedan. 

Exempelmening = " I want a cab from home to Vasagatan 1" 

Lexikon = ["taxi":1, "cab":2, "home":3, "listen": 4, "walk": 5] 

Resultat = [0, 1, 1, 0, 0] 

I exempelmeningen används två ord, "cab" och "home", som även finns i lexikon. 

Resultatet blir därför [0, 1 , 1, 0 , 0] (ettor för ordens position i lexikon) 

3.4.2 Träning 

Träningsdata genererades med hjälp av två sorters meningar. Antingen var meningarna 
inte associerade med någon tjänst och bestod av ca 10 000 stycken slumpmässiga 
meningar som är grammatiskt korrekta. Den andra sortens meningar är associerade med 
någon tjänst. Prototypen använde sig av ”transport” som tjänst. Meningarna som 
associerades med ”transport” bestod av 10 000 stycken meningar genererade 
slumpmässigt på ett antal olika sätt med slumpmässiga gatunamn som samlades in. 
Exempelvis användes ”jag vill åka från a till b” som en mening. ”Jag skulle vilja ha en taxi 
till c” är en annan mening. Vissa nyckelord används i dessa meningar som ”taxi”, ”Uber”, 
”från” och ”till”. Dessa nyckelord används är samma som fanns i lexikon och behövdes för 
träning och utvärdering av neuralnätverken. 
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3.5 NER 

Datainsamlingen och träningen som har använts i projektet för inlärning av kategorisering 
beskrivs här. Det tas även upp inlärningsformatet Conll2002[50] som användes för att lära 
NER systemet att huvudsakligt identifiera ordsekvenser, som kan anses vara adresser, ur 
en angiven mening.  

3.5.1  Träningsformat 

3.5.1.1 Conll2002 

Conll2002 är ett standardformat för ett corpus och innehåller två kolumner. Den ena är 
för ett ord av hela meningen och den andra kolumnen innehåller en specificerad 
beteckning tillsammans med en tagg som representerar en kategori. De specificerade 
tecknen är B,I och O. B visar att ordet är det första ordet i en fras, I står för ett icke-
initierat ord och slutligen O betecknar att ordet är ett icke-kategorisering ord[50]. 
Exempelvis har taggen i figur 3.2 följande kategorier; PER för person, LOC för lokalisering, 
ORG för organisation och det finns även kategorin MISC för diverse namngivna 
enheter[50]. Dessa är de 4 standard kategorier inom Conll2002 formatet[50].  

      
CONLL2002 

 
Figur 3.2, Exempel på conll2002 format[50]. 

3.5.1.2 OpenNLP format 

OpenNLPs formatet är annorlunda som figur 3.3 visar, här vill man ha hela meningar i 
varje rad och identifiera NE genom att ha ett start- och avslutningstecken samt kategorin 
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för frasen i fråga. “<Start: location>” visar start för frasen och även kategorin det tillhör. 
“<END>” visar då avslutningen på frasen. Det är väldigt viktig att ha ett mellanslag i både 
början och slutet av start och avslutstecknet, då OpenNPL är petig med detta och läser 
annars inte av raden. Exemplen nedan visar hur ett OpenNPLs inlärningsform ser ut, 
fortfarande i text-filformat: 
 

 
Figur 3.3, Exempel på OpenNLP format[63]. 

3.5.2 Träning 

Träningen för NER systemet utfördes med samma träningsdata som command taggern 
med hjälp av generade meningar som träningsdata. Meningarna är relaterade till 
transport från punkt A till B och vägar. För att utföra en simpel och enstaka uppgift som 
det efterfrågas av NER systemet valdes 10 stycken epoch:er, det går lika bra att ha mindre 
eller större epochvärde. Learning rate på 0,001 användes samt inställning på att avbryta 
träningen ifall det inte blir några förbättringar under 3 kontinuerliga epoch:er. Systemet är 
upptränat för att identifiera de olika inmatningar som finns i en mening. I vårt fall är det 
meningar som är transportrelaterad, för att sedan mata ut dom. Ett exempel på detta är 
NER system tar in följande mening “I would like to order an Uber from sveavägen 26 to 
arlanda terminal 5” och resulterar med att NER taggern skickar tillbaka en array med de 
inmatningar som hittades i meningen, [sveavägen 26] och [arlanda terminal 5].  

3.5.3 Datainsamling 

Datainsamling som används är låttitlar och vägar i Sverige. Datan kommer från publika 
databaser, TheEchoNest för musiktitlar med en distribution på ca 500 000 musiktitlar [51] 
och från Svenska Gator [52] för alla vägar i Sverige som totalt blev ungefär 50 000 vägar. 
All data lagrades i textformat i respektive textfil. Detta formaterades sedan till 
tidningsformatet CONLL2002, ett generellt format för maskininlärning, och även till 
OpenNLPs träningsformat. 

3.6 Test av Command Tagger och NER Tagger 

Det valdes att undersöka vilka algoritmer som är lämpligast för ändamålet att tolka 
meningar som innehåller kommandon. Exempelvis bör “i want a cab home” tolkas som 
kommandot “transport” för att sedan vidare processeras av named entity recognition. Det 
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valdes att använda neurala nätverk av typen RNN med celler av typen LSTM för detta 
projekt. Detta då RNN har visat sig vara mer användbart för sekventiell data, som ordföljd, 
än dess motsvariga modeller, Conventional RNN och DNN.[24][53-54] TensorFlow och 
Python användes som programmeringsspråk då dokumentationen var heltäckande för 
Python. Dessa tester gjordes för att avgöra om RNN är lämpligt att användas för 
ändamålet innan prototypen byggs. 
 

Det första testet gick ut på att ta reda på om det går att identifiera kommandon i olika 
meningar med hjälp av RNN i TensorFlow. Modellen tränades i syfte på att identifiera 
meningar huruvida tjänsten ”transport” önskas eller om det är en okänd tjänst, ”okänd”. 
Till detta test behövdes ett antal fraser och meningar med korrekt svar. Det var 
nödvändigt att ha rätt datastruktur i form av matriser som är av samma storlek för alla 
meningar. 
 

 
Figur 3.4, processering av en mening[63]. 

 
Figur 3.4 visar hur en mening kan processeras med hjälp av RNN. Meningen “I wan’t a cab 
home” konverteras till inmatningsmatris, X som är baserad på lexikon där siffror med 
högre värde än 0 representerar att ordet finns i meningen och 0 att den inte finns. 
Matrisens storlek för inmatning av X värden är lika stor som lexikon (se kapitel 3.4.1 
Lexikon). . Därför gjorde det en preprocessing av träningsmeningarna för att filtrera bort 
icke-relevanta ord. Med hjälp av lexikon skapades en matris av storleken n x 1 som 
placeras i en Placeholder i TensorFlow innan träningsprocessen initierades. Detta för att 
TensorFlow är ett interface mot en kraftigare motor skriven i C/C++ och placeholdern är 
det som matas in i RNN modellen. RNN modellen behöver veta vilken storlek inputen för X 
är och även storleken för Y. Y är resultatmatrisen som innehåller resultat från 
beräkningarna. Det fanns 7 nyckelord (to, from, home, at, address, cab, taxi) i lexikon och 
2 stycken positioner i matris Y som representerade tjänsterna “okänd” samt “transport”. 

3.6.1 Preprocessing 

Syftet med preprocessing är att förbehandla data så det blir kompatibelt med 

träningsmodellen. Att skapa ett lexikon och att konvertera meningar till matriser är viktiga 
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steg för att en träningsmodell ska kunna tränas upp och förstå innehållet i meningar. Som 

första steg samlades all data in som behövdes. Alla Sveriges gatunamn laddades ner från 

en hemsida med hjälp av Python. Meningar genererades med hjälp av dessa gatunamn 

genom att skapa meningar som ”I wan’t to take a cab home” och ”I wan’t a cab to 

Vasagatan 55”. Dessa meningar stämplades med associerad tjänst ”transport”. 80 000 

engelska meningar från en samling av meningar laddades ner. Dessa formaterades så att 

varje mening associerades med tjänsten ”okänd”. Då träningsmodellen krävde att varje 

test har en lika stor matris så behövdes ett lexikon. Lexikonet användes för att mappa alla 

orden i en matris där alla unika ord har en position i matrisen (se kapitel 3.4.1 Lexikon). 

Matrisen för indata blev lika stort som lexikonet. Exempelvis innebar det att alla unika 

gatunamn som fanns i meningarna också registrerades som unika ord om dom inte fanns i 

flera orter. Därför är det bra att minska storleken för lexikonet genom att räkna hur 

många gånger orden förekommer i meningarna och filtrera bort de som endast 

förekommer i enstaka fall. Gatunamn är relativt unika och behövdes inte ha med i lexikon 

för att träningsmodellen skulle kunna klassa vilken typ av tjänst man vill utnyttja i 

Command-tagger. För NER-tagger är det viktigt att använda meningar som är 

kategoriserade i Conll2002 formatet (se kapitel 3.5.1.1 Conll2002). För detta användes det 

färdiga träningsdata i Conll2002 formatet från Antwerpen universitetet[51]. Träningsdatan 

modifierades sedan genom att ta bort alla andra taggar och endast ha kvar tagg för 

plats("LOC") samt tagg för okänd("O"). Syftet med NER taggern var att fokusera på endast 

en kategori(LOC) och därmed underlätta modularitet.  

3.6.2 RNN 

TensorFlow användes för att konstruera modellen baserat på RNN med celler av typen 
LSTM. En matris med längden på lexikon användes för att skapa en output som 
representerade om meningen är associerad med transport eller okänd. Matrisen som 
skickades in hade 0 eller 1 på platsen som är förknippad med ordet i lexikonet. Det 
innebär att man behövde göra en koll på vilka ord som fanns i meningen för att sedan 
kolla om de fanns i lexikonet innan man skickade in den för processering av RNN 
modellen. 

3.6.3 Träning 

Träningen av RNN modellen skedde med övervakad inlärning genom att skicka in en 
matris med inputs och facit för vad meningen bör ge för utslag i output. På detta sätt 
modifierades vikterna för varje x i inputen. Det krävdes en konvertering av meningarna till 
matris som passar in i modellen baserat på lexikonets storlek. Konverteringen skedde 
genom att ta fram alla ord som fanns i meningen för att sedan skapa input matrisen 
utifrån de ord som fanns i meningen och även i lexikonet. En andra matris med längden 2 
behövdes också för att ge modellen feedback om den lyckades eller inte. 
Träningsmatriserna är paketerade i vad som kallas för batch. Det är antalet iterationer 
som sker under en omgång (även kallad epok).  
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3.6.4 Test 

Det som var intressant att mäta var de valda metoderna som beskrivs ovan var lämpliga 
för prototypen. Träffsäkerheten mättes med denna metod för att sedan dra slutsatser om 
RNN med övervakad inlärning passar för att identifiera kommandon innan prototypen 
byggdes. 
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4 Resultat 

De frågor som skall besvaras i detta arbete var: 

 

• Vilka algoritmer för inlärning av naturligt språk finns det? och vilken/vilka är mest 
lämpade för prototypen?  

• Hur tränar man upp naturlig språkförståelse på bästa sätt efter behoven som finns 
för Thing Launcher och framtida produkten?  

Det finns många algoritmer för taligenkänning. Neurala nätverk var lämpliga för 
användning i protypen på grund av att de är utmärkta för problem som klassning av data, 
vilket kan ses tydligt i de utförda testerna. Tester för command Tagger (kapitel 4.2) och 
NER tagger (kapitel 4.3) visar att dessa har hög träffsäkerhet i förståelse av naturligt språk. 
RNN och LSTM var lämpliga att användas för prototypen och TensorFlow valdes som 
ramverk då bland annat RNN och LSTM fanns implementerade i C/C++. TensorFlow 
använder sig av API i Python för att kunna bygga applikationer med dessa algoritmer. Då 
ett av målen har varit att sträva efter att bygga en skalbar motor som är lämplig för Thing 
Launcher samt en framtida företagsplattform valdes separering av de generella 
uppgifterna från de som är mer specifika för enheterna. Då Thing Launcher är en 
applikation för Android blev det mest logiskt att bygga en prototyp som fungerar med 
Android. Androids inbyggda API (beskrivs i kapitel 3.2.2) för taligenkänning har visat sig ha 
bra resultat i tester (se kapitel 2.4.7) och därför valdes den. Serverlösningen har två 
sorters moduler, en generell för att identifiera tjänst eller applikation med hjälp av 
Command Tagger samt en applikationsspecifik för att identifiera hur man vill använda sig 
av tjänsten med hjälp av NER Tagger. Träningen för dessa skedde med hjälp av supervised 
learning då det var enkelt att generera tränings- och testdata. Träffsäkerhet i våra tester 
var cirka 95 procent. I detta kapitel beskrivs resultatet mer utförligt.  

4.1 Command Tagger 

4.1.1 Förlust 

Förlusten beräknas med kostnadsfunktion som bestraffar fel svar extra hårt. Ju högre 
desto sämre presterar neurala nätverket mot förväntat resultat. Resultatet av förlusten 
för träningen av neurala nätverkssystemet med en corpus på 83 340 korrekta engelska 
meningar och en corpus 50 000 felaktiga meningar visas i figur 4.4. Grafen nedan visar 
förlusten (loss på engelska) som uppstod för varje iteration av träningen. Beräkningen av 
loss baseras på träningen och valideringen, detta resulterar med ett värde som är summan 
på antal fel som uppstod för varje exempel i träningen eller valideringen och 
representerar hur bra modellen utför inom dessa två faktorer[55]. Medelvärdet för 
kostnaden av träningen blev 14.67. 
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Figur 4.4, förlusten från neural networks träning av systemet[63]. 

 

4.1.2 Träffsäkerhet 

Figuer 4.5 nedan visar träffsäkerheten per iteration av epoch. Med träffsäkerhet menas 
hur ofta nätverket gissar fel. Figuren 4.5 visar att träffsäkerheten varierar men håller sig 
inom ca 65 procent till 95 procent området under hela träningen. Slutligen visar resultatet 
ett medelvärde på 94.57 procent i noggrannhet. Träffsäkerheten beräknades i samband 
med förlustberäkningen i figur 4.4 och har därmed tagit del av samma omständigheter. 
 

 
Figur 4.5, noggrannheten från neural networks träning av systemet[63]. 
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4.2 NER Tagger 

4.2.1 Förlust 

Förlusten i träningen beskrivs av figuren nedan, figur 4.6, där varje topp i grafen 
representerar början på en ny epoch. Resultatet visar att träningen har varit lovande, 
bevis på detta syns i grafen då efter andra toppen så ligger linjen ganska stadigt mellan 
noll och ett vid varje kommande epoch. 
 

 
Figur 4.6, förlusten från RNN träning av NER-systemet[63]. 

4.2.2 Träffsäkerhet 

Tabell 1 visar medelvärdet för noggrannheten i NER träningen som var 94,2 procent och 
testerna gav oss 96.07 procent träffsäkerhet. Tabellen visar resultat efter varje 
träningspass, epoch, som tränas. Efter första omgången var träffsäkerheten 92.57 
procent. Efter epoch 5 hade modellen en träffsäkerhet på 95.04 procent. 
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Tabell 1, noggrannhetstabellen för utfört test i samband med träning av NER[63]. 

 
 
 

4.3 Prototyp 

Prototypen som utvecklades bestod av olika komponenter som beskrivs i detta kapitel. 
Resultatet blev en fullt fungerande prototyp som kunde förutspå vad användaren ville ha 
ut av tjänsten och även identifiera eventuella argument. Med argument menas ytterligare 
information som kan vara relevant för applikationen att veta om som exempelvis vilken låt 
på Spotify som användaren vill lyssna på utöver att tjänsten Spotify ska startas. Ett annat 
exempel är från vilken plats till vilken plats användaren vill beställa en taxi.  

4.3.1 Tal till text 

En enkel applikation skapades i Android studio med hjälp av Java. Då skalbarhet har legat 
på fokus har tal-till-text konverteringen skett i mobila enheten. I detta fall användes 
Android då Thing Laucnher är byggd för Android. Androids inbyggda API användes för 
detta och i slutresultatet användes Googles tal-till-text verktyg som fanns lättillgängligt via 
Android Studio och Java. Detta innebar att denna komponent endast hade i uppgift att 
göra tal-till-text konvertering på enheten och skicka den till frontend-komponenten. JSON 
och Restful services användes för att kommunicera med frontend-komponenten. 

4.3.2 Frontend 

Denna komponent bestod av en simpel webbtjänst baserat på Restful services. Python 
användes som programmeringsspråk då Command/NER tagger-komponeneterna var 
uppbyggda i Tensorflow och Python. Frontend-komponenten hade i uppgift att exponera 
servern mot omvärlden för att ta emot data från enheter, processera data för att sedan 
returnera resultat till enheten. Skripter i python utvecklades för att formatera och 
förbehandla data som behövdes för att modellera neuronätverks-komponenterna på ett 
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enkelt sätt utan att behöva programmera allt för hand vid förändringar av innehållet av 
datan. 

4.3.3 Command Tagger 

Denna komponent hade i uppgift att identifiera vilken tjänst som användaren vill styra 
baserat på meningen som skickas in. Om tjänsten identifieras av denna komponent skickas 
meningen till en applikationsspecifik NER tagger för vidare processering innan resultat 
returneras via frontend till enheten. Ett meddelande i JSON-formatet skapas, tjänsten 
taggas som okänd om inte taggern lyckas identifiera tjänsten. Om tjänsten lyckas bli 
identifierad taggas den därefter. Command tagger-komponenten var uppbyggd i 
TensorFlow. Python användes för att programmera motorn som i sin tur är internt baserad 
i C språk för att underlätta komplexa beräkningar. Ett bibliotek för Python användes för att 
bygga modellen. Konventionella neurala nätverk modellerades för träning och 
användning. Data från frontend användes i form av meningar och facit för tjänster. Med 
enklare modifikationer i datan kunde modellen tränas om för att kunna hantera nya 
tjänster som man förmodligen vill lägga till i framtiden. Träningsmodellen sparas 
persistent efter varje epok som tränas och kan återskapas vid eventuell krasch eller 
dupliceras vid behov om en ny identisk server skapas för att lastbalansera trafiken. 

4.3.4 NER Tagger 

En NER tagger existerar för varje tjänst för att identifiera eventuella argument som finns 
inbakat i meningen. En ny modell behövs för varje applikation eftersom att 
applikationernas tjänster ofta skiljer sig åt. Argumenten som kommer från användaren blir 
väldigt specifikt för varje applikation. Denna komponent är byggd av neurala nätverk av 
typen RNN. Modellen tränas och sparas utifrån data som matas in av frontend. Dessa 
modeller behöver till skillnad från command taggern inte tränas om då man lägger till en 
tjänst. När en ny tjänst läggs till så kan NER tagger för den nya applikationen tränas 
separat. Träningsmodellerna sparas persistent och kan återskapas vid eventuell krasch och 
kan dupliceras vid behov om lastbalansering behövs. Träningsmodellerna visar sig vara 
skalbara ur prestandasynpunkt.  
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel analyserar projektet i helhet, de olika förbättringar som kunde ha 
implementerats och de olika faktorer som påverkade arbetet. Här presenteras reflektioner 
kring hela arbetet och vad detta bidrog med. 

5.1 Analys av resultat 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras och diskuteras, även förbättringar för 
framtida arbeten.  

5.1.1 Command tagger 

Grafen för förlustfunktionen, se figur 4.4, visar en tydlig minskning av förlusten ju fler 
epocher träningen utsätts för och man kan även se att förlusten börjar bli ungefär 
konstant efter 4 000 iterationer. Figur 4.5 visar att träffsäkerheten under träningen håller 
sig överlag bra inom 65-95 procent med den lägsta träffsäkerheten på ungefär 65 procent. 
Man kan även se ett ännu bättre mönster i grafen med träffsäkerheten mellan 87-95 
procent och efter ungefär 3 700 iterationen får de lägsta värdena ett maxvärde på ca 83 
procent. Detta resulterar med ett medelvärde på 94.57 procent och för praktiken är det 
relativt bra. Resultaten från förlusten och träffsäkerheten visar att träningen utfördes 
både korrekt och utförligt. I detta fall är testerna baserade på kommandon “transport” för 
en transporttjänst och “okänd” då kommandon inte identifieras. Dessutom är den 
korrekta träningscorpora genererade meningar i samband med kommandon för en 
transporttjänst. Vilket tyder på att systemet, som det ser ut just nu, förväntar sig att få in 
endast transportrelaterade kommandon och resulterar med att resterande kommandon 
kategoriseras som “ okänd”. Tanken är ju att utveckla ett system som kan identifiera olika 
kommandon efter de applikationer som är kompatibla med Thing Launcher men testerna 
lyckades åtminstone visa att implementationen för resterande kommandon är möjlig och 
kan komma att ge goda resultat.  

5.1.2 NER 

En märkvärdig analys i figur 4.7 är att efter 5:e epochen avbröts träningen, detta 
beslutades av systemet för att det ansåg att det inte längre blev några förbättringar i 
träningen. Mycket riktig ser man att i figur 4.7 efter epoch 2, som har det bästa 
procentuella noggrannhet med 96 procent, har de kommande tre epocher en lägre 
procentuell noggrannhet. Vilket kan även ses i figur 4.6, efter ca 380 iterationer blir 
förlusten så pass liten att systemet inte längre gynnas av träningen och i detta fall 
resulterade med att avbryta efter epoch 2, precis som systemet har konfigurerats. 

5.2 Påverkande faktorer 

Det som testades var olika ramverk och metoder bland annat Tensorflow, SyntaxNet, 
Dragnn, NLTK och OpenNLP. Ett väsentligt problem som var oväntad var operativsystemet. 
Installationen med Windows var problematisk och biblioteken som fanns var inte 
kompatibla i Windows. Det tog mycket tid att hitta alternativa lösningar för att få det att 
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fungera. Det försöktes med virtuell maskin(VM) och operativsystemet Linux, vilket är 
OS:et som är mest kompatibelt men eftersom vissa bibliotek och ramverk var väldigt 
krävande kraschade VM under installation flertalet gånger, även med de bästa möjliga 
inställningarna. Detta påverkade både positivt och negativt, mest negativt med tanke på 
den onödiga tiden som gick bort för denna del. Den positiva delen var att det fick oss att 
tänka igenom hur arkitekturen skulle se ut. Detta i sin tur resulterade i en mycket mer 
modulär arkitekturen (figur 2.1) än den arkitekturen som fanns från början. En annan 
faktor som påverkade arbetsgången var dokumentationen samt tidigare arbeten med de 
aktuella ramverken.  

5.3 Förbättringar 

5.3.1 NER 

När det gäller förbättringar inför framtida arbeten är implementering av SyntaxNet och 
möjligtvis Dragnn starkt rekommenderad. SyntaxNet är en så kallad Word parser som 
analyserar en text, kategoriserar orden efter ordklass och beräknar den syntetiska 
relationen mellan ord. Sedan presenteras resultatet i en trädstruktur[56]. Dragnn är en 
utvidgning av SyntaxNet och kan visualisera resultatet samt kopplingarna mellan orden 
med mera. Implementationen av POS taggar i träningsdata ger en ökad förståelse och 
noggrannhet för systemet[57]. Implementation för musiktjänster exempelvis Spotify skulle 
resultaten bli intressant att se med att identifiera musiktitlar. I ett tidigare arbete gjort av 
Daniel et al.[57] kom de fram till en bra identifierare för musiktitlar. Ett problem var att 
musiktitlar kan heta vad som helst, vilket försvårar för systemet att skilja mellan vissa ord 
eller meningar med en viss musiktitel[57]. Ett exempel är låttiteln “Smile” som är 
missledande och kan skapa komplikationer[56]. Deras arbete baserades på att identifiera 
låttitlar i en musikblogg. Thing Launchers syfte är att identifiera musiktitlar från ett 
kommando.  

5.3.2 Lastbalansering 

Ytterligare förbättring som kunde ha införts är en lastbalansering, det fanns i åtanke att 
implementera det i frontend:en och även att ha en reserv Command Tagger modul som 
skulle användas vid behov, men det fanns inte tid att komma fram till ett fast beslut. Båda 
är eniga om att detta är en faktor som skulle behövas för framtida produkter. Med en 
lastbalansering slipper man överbelasta frontend:en och andra delar av arkitekturen med 
allt för många REST-anrop. Man skulle även kunna implementera en lastbalansering i 
Command Tagger modulen däremot är detta något man likaväl skulle kunna testa för att 
uppnå den mest passande lastbalansering. 

5.4 Ekonomiska, miljömässiga, etiska och sociala aspekter 

Här diskuteras eventuella konsekvenser för samhället ur olika perspektiv. 

Applikationen kan ge möjligheten för företag att erbjuda bättre användarupplevelse vilket 
i sin tur resulterar i nöjdare kunder och gynnar den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiska 
fördelar kan vinnas genom att erbjuda kunden rätt tjänst, på rätt plats och tidpunkt med 
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hjälp av förståelse av naturligt språk istället för att konfigurera tjänsten som användaren 
vill komma åt. Genom att förstå argument utöver tjänsten, exempelvis start och 
slutdestination för tjänsten Uber, kan man underlätta för slutanvändaren att uttrycka sina 
önskemål utifrån fler argument som tid och plats. Fokus har legat i skalbarhet och 
moduläritet. Detta kan ge ekonomiska vinster då man sparar in pengar som annars skulle 
gått till systemutveckling.  

Då detta arbete fokuserar sig vid användning av mjukvara på befintlig hårdvara och 
plattform som Android, finns inga negativa konsekvenser för miljön på grund av 
produktion av ny hårdvara. Dock kan vissa externa tjänster som Uber, bidra till negativa 
konsekvenser i miljön i form av utsläpp. Detta beror i första hand på vilken tjänst som 
slutanvändaren använder sig av och vilka applikationer företaget väljer att erbjuda.   

Det är upp till de som administrerar denna typ av system att påverka de etiska aspekter 
som uppstår genom att exempelvis inte erbjuda tjänster som bidrar till sämre miljö genom 
att ställa krav för att minimera utsläpp. Sociala aspekter kan också vara relevant att ta 
hänsyn till. Exempelvis kan man ställa krav på eventuella nyhetstjänster för att minska 
spridningen av fejkade nyheter. Annat exempel är att i första hand samarbeta med 
leverantörer av tjänster som gynnar utveckling av sociala samhället och neka samarbete 
med de som missgynnar utvecklingen. 
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6 Slutsatser 

Prototypen som utvecklats uppfyller de önskade målen. Testerna visade att den valda 
metoden har hög träffsäkerhet. Arkitekturen för prototypen ger möjlighet att bygga 
systemet med skalbarhet. Dock finns en komponent, Command tagger, som inte är lika 
skalbar som NER taggern. Detta beror på att NER taggern är konstruerad på ett sådant 
sätt att en ny modell tränas för varje applikation och kan köras på separat server. 
Command taggern är första steget i leden för att identifiera kommandon och kräver att 
hela modellen tränas om. Prototypen är systemoberoende då konverteringen av tal-till-
text sker på den mobila enheten, i vårt fall användes Androids inbyggda API för detta. 
Detta öppnar möjligheten att använda sig av systemoberoende enheter så länge tal-till-
text sker på enheten snarare än i prototypen. Med de valda verktygen och ramverken 
kunde prototypen förmodligen byggas mycket snabbare jämfört med att implementera 
algoritmerna från grunden själv. En stor utmaning under arbetet har varit att kartlägga 
teoretiskt algoritmer som är mest lämpade då mycket förändringar skett senaste 20 åren, 
speciellt under senare år i områden kring språkteknologi. Deep Learning och neurala 
nätverk är ett väldigt stort område där det händer mycket vid denna tidpunkt. Även om 
ramverk som TensorFlow underlättade arbetet så kräver det ganska mycket 
grundläggande teoretiska kunskaper inom Deep Learning och neurala nätverk för att 
kunna utnyttjas och framförallt felsöka eventuella problem. Dock visar många rapporter 
att neurala nätverk och Deep Learning är bästa lösningen som finns för många typer av 
problem som inte är möjliga med traditionella statiska modeller. 
 

6.1 Rekommendationer 

Prototypen uppfyller de krav som ställts. Tidsramen var för liten för att göra förbättringar 
som det hade önskat. Ett av de tilltänkta gränssnitten är HTML baserad och skulle 
möjliggjort uppladdning av filer och detaljer för att på ett mycket enklare sätt lägga till, ta 
bort och modifiera befintliga tjänster i prototypen. Även om det inte är lika enkelt att 
bygga Command Taggern skalbart så skulle det vara något att överväga att använda 
lastbalansering och multipla servrar för att kunna fördela belastningen utifrån behov.  
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