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Sammanfattning 
Denna högskoleavhandling är en litteraturstudie om möjligheterna att analysera och modifiera talsignaler och skall 
fungera som en förstudie till kommande examensarbeten inom talarverifiering. 
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Abstract 
This bachelor thesis is a literature study of the possibility to analyze and modify speech signals and will act as a pilot 
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The thesis deals with the voice anatomy and physiology, synthesizer history and the various methods available when the 
voice is used as a biometric method. 
A search and evaluation of existing programs have been conducted to determine the relevance of the attacks on the 
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Kapitel 1 

Inledning 

Rösten är något som är unik för varje enskild person och därför finns det företag som 
idag använder sig av just rösten som en biometrisk metod vid passerkontroller, för att 
försäkra sig om att personen verkligen är den som den utger sig för att vara. Ens röst 
är något som man alltid bär med sig och som man inte kan tappa bort eller bli bestulen 
på vilket borde resultera i ett säkrare system än till exempel passerkort med PIN-kod. 
[4] 

Denna uppsats är en litteraturstudie om rösten som biometrisk metod och dess 
säkerhet samt en översiktsstudie över vilka olika program inom talanalysering, 
syntiserat tal samt talaridentifiering som finns i dagsläget. Dessutom i vilken grad 
man kan utnyttja dessa program för att efterlikna en speciell persons specifika 
röstkaraktäristik och på så sätt kunna utgöra en fara för en eventuell säkerhetsattack 
mot dessa passerkontroller. 

1.1 Mål och syfte 

Målet med denna uppsats är att få en övergripande syn på hur taligenkänning fungerar 
samt vilka olika program inom ämnet som finns på marknaden idag och sedan avgöra 
i vilken grad dessa program är relevanta för justering av de parametrar som används 
vid talarverifiering. 

Då målet med denna uppsats som tidigare nämnt enbart är att få en övergripande syn 
över systemen så kommer den att fungera som en grund för vidare arbete inom ämnet 
talarverifiering.  

1.2 Genomförande 

Då denna uppsats bygger på en litteraturstudie inom tidigare nämnda ämnen har jag 
fått läsa igenom den litteratur som finns tillgänglig idag som fortfarande är aktuell. De 
fakta som jag fått från denna litteratur har jag fått sammanställa och i bästa mån tolka 
efter den kunskap jag anskaffat mig under min utbildning. 
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Kapitel 2 

Rösten 

2.1 Röstens anatomi och fysiologi 

Rösten är något som vi använder oss av dagligen. Trots detta är det många av oss 
som inte riktigt vet hur organen i halsen ser ut.  

Jag tänkte därför gå igenom de kanske mindre kända men ack så viktiga delar som 
bidrar till att vi kan producera ljud. 

 

 

Figur 1 De mänskliga talorganen [20] 

Som ni kan se av figur 1 så är tungan betydligt större än den del som vi kan se i 
munnen och basen på tungan sitter ungefär i höjd med där hakan slutar. Framför 
tungans bas kan ni se något som kallas för epiglottis, även känt som struplock. 
Denna broskbit fungerar precis som det låter som ett lock över strupröret då vi ska 
svälja för att förhindra att vi får ner något annat än luft i luftröret vilket skulle leda 
till kraftig hosta som de flesta av oss vet av egen erfarenhet. 

En bit nedanför epiglottis sitter stämbanden. Stämbanden består av muskler som 
är överdragna av en porös vävnad som i sin tur är täckt av en slemhinna. 
Stämbanden är sedan fästa i kannbrosken som möjliggör det för stämbanden att 
röra sig. När vi ska andas hålls stämbanden öppna så att luft kan strömma ner i 
luftrören och när vi ska prata spänns stämbanden så att en röstspringa skapas som 
kan ses i figur 2.  
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Figur 2 Stämbandens position vid tal och andning [21] 

När luft pressas upp från lungorna via luftröret och sedan igenom denna 
röstspringa så sätts stämbanden i rörelse enligt figur 3. Dessa vibrationer skapar 
små tryckvågor som transporteras ut ifrån vår mun och näsa och vidare i luften. 
När de når vårt öra omvandlas tryckvågorna till ljud (figur 4). 

 

 

Figur 3 Luft som pressas genom stämband [2] 
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Figur 4 Ljud som transporteras från stämbanden och ut i omgivningen [1] 

Med hjälp av tidigare nämnda kannbrosk kan vi välja att höja eller sänka tonen 
genom att antingen göra stämbanden längre eller kortare. Tonen som skapas med 
stämbanden förstärks sedan av talorganets resonansrum så som svalget, näs- och 
munhålor och huvudets bihålor. Tillsammans med tungan, gommen, gomseglet, 
tänderna och läpparna medför dessa att människan kan alstra en stor mängd 
röstljud vilket ger oss möjligheten att kunna kommunicera i tal se figur 5. [1][2] 

 

 

Figur 5 Formning av tunga och gom för att producera vissa ljud [1] 
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2.2 Rösten är något individuellt 

Alla människor har sin egen grundton som mäts i Hertz (Hz), det vill säga hastigheten 
på stämbandens svängningar. Utöver detta så skapar människan även heltalsmultiplar 
av grundtonen, så kallade övertoner. Om grundtonens frekvens exempelvis är 100Hz, 
så finns det övertoner som har frekvenserna 200Hz, 300Hz, 400Hz osv. Vissa av 
dessa övertoner kommer att förstärkas på grund av resonansen i vårt talorgan. 
Eftersom alla fysiska delar av vårt talorgan varierar mellan olika människor kommer 
således även övertonerna förstärkas på olika sätt vilket ger rösten sin karakteristik. 
Det är inte enbart fysiska förutsättningar som påverkar vår personliga röstkaraktäristik 
utan även vårt medvetande. Att medvetet kunna styra dessa fysiska delar för att 
producera speciella språkljud gör att en persons röst skiljer sig från en annan. Till och 
med personer med samma modersmål och dialekt har sitt mer eller mindre 
individuella uttal av samma språkljud. Enligt boken ”Phonetic Imitation, Accent, and 
the Learner” av Duncan Markham (1997) där man studerat språk med brytning så har 
barn mycket lättare för att tala ett andra språk utan brytning av modersmålet än vad 
vuxna har. Självklart finns det flera teorier om varför, men en av teorierna är att 
elasticiteten i hjärnan förändras med åren och att den bästa tiden i livet att lära sig nya 
språk utan brytning är innan puberteten. En vuxen som aldrig tidigare har upplevt ett 
specifikt språkljud har inte skapat de hjärnsynapserna som behövs för att medvetet 
kunna forma sina talorgan på rätt sätt för att kunna uttala språkljudet utan brytning. 
Man studerade även i samma bok om en bidragande faktor kan vara att individen inte 
har en känslomässig koppling eller motivation till vare sig språket eller kulturen som 
språket tillhör. Studien visade att motivationen eller känslan för språket och kulturen 
inte spelade någon roll för hur väl man kunde uttala främmande språkljud.  

[10][11][12] 

2.3 Röstimitation 

Det finns tre huvudområden inom röstimitation. Språkinlärning, personifiering i syfte 
att underhålla samt röstförklädnad i kriminellt syfte. 

2.3.1 Språkinlärning 

Språkinlärning med hjälp av imitation är något vi gör redan när vi är små barn. Vi lär 
oss vårt första språk genom att härma ord och ljudmönster som vi hör omkring oss 
från föräldrar och andra vuxna. Varefter vi blir äldre och miljön omkring oss 
expanderar tar vi även efter andra faktorer så som dialekt oavsett tidigare dialekt av 
föräldrarna. Att lära sig ett andra språk visar sig vara svårare än det första. Enligt en 
studie av Markham 1997 påvisas en skillnad i inlärning före och efter puberteten och 
att lära sig ett andra språk. Medan ett barn kan lära sig ett helt nytt språk på en relativt 
kort period så kan en vuxen, trots många års träning av ett andra språk, inte tala det 
utan en accent av sitt ursprungsspråk. Individuell röstkarakteristik spelar in i hur väl 
en person lär sig uttala språkljud från ett utländskt språk. [13] 
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2.3.2 Röstimitation i form av underhållning 

Det finns vissa delar av rösten som är extra viktiga att få korrekta när man skall 
genomföra en röstimitation. Röstkvalitet, pitch register, prosodiska aspekter och talstil 
såsom taltempo och rytm samt artikulation. Trots att vissa delar överdrivs medan 
andra mindre viktiga delar av rösten ignoreras så kan ändå publiken uppleva det som 
en godkänd imitation. För att personifiera någon i syfte att underhålla en publik 
använder sig imitatören av mer än bara rösten för att förstärka intrycket av 
originalpersonen. Imitatören kan använda sig av ett typiskt kroppsspråk eller särskilt 
utvalda ord och fraser och till och med attribut som är starkt förknippade med 
originalpersonen. När syftet är att underhålla överdrivs gärna dessa drag för att på så 
sätt skapa en karikatyr vilket publiken oftast finner mer roande. [13][22] 

2.3.3 Röstförklädnad i kriminellt syfte 

Röstimitation kan användas i kriminellt syfte genom att försöka dölja sin egen 
röstkarakteristik. På detta sett hoppas brottslingen på att förvilla polisen i sin 
utredning. Brottslingens syfte är alltså inte i första hand att försöka imitera någon utan 
att dölja sin egen identitet. Inom kategorin röstförklädnad ingår även all slags 
distorsion. Definitionen av röstförklädnad kan ses som, all förändring och avvikelse 
från den normala rösten oavsett syfte. De vanligaste sätten av röstförklädnad är 
viskning, falsk dialekt, falsett och till och med att hålla för näsan. Syntetiskt tal 
används väldigt sällan i kriminellt syfte. [13]
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Kapitel 3 

Rösten som biometrisk metod 

Det finns olika sätt att använda rösten som biometrisk metod. I detta fall har jag valt 
att  ta upp följande.  

 Taligenkänning 

 Talarigenkänning 

 Talaridentifiering 

 Talarverifiering.  

3.1 Taligenkänning 

Taligenkänning kan kort beskrivas som en teknik där en dator exempelvis kan 
identifiera en människas röst för att sedan använda rösten som en insignal till ett 
system. Beroende på hur dessa system fungerar/används kan man dela upp dem i 
undergrupper. [4] 

3.1.1 Talarigenkänning 

Talarigenkänning kan vara en del av taligenkänning och innebär att datorn plockar 
utspecifika delar ur rösten och jämföra detta mot tidigare röster i databasen. 
Talarigenkänning kan sedan delas upp i talaridentifiering samt talarverifiering som i 
sin tur även kan delas upp i textberoende eller icke textberoende system. [4] 

3.1.1.1 Talaridentifiering 

Ett scenario då talaridentifiering kan tänkas användas är då vi har en grupp med talare 
där vi ska försöka identifiera vem det är som talar. Detta scenario kan ha två olika 
förutsättningar. Closed set respektive open set. Det förstnämnda innebär att systemet 
vet att talarens röstavtryck sen tidigare finns i databasen och kan därför med säkerhet 
avgöra vem det är som talar såvida det inte finns en annan talare med mycket lik 
röstkarakteristik. Skulle situationen vara så att vi har en open set så innebär det att 
systemet inte vet om talaren finns med i databasen sen tidigare eller inte och får därför 
först genomföra en closed set talaridentifiering och sedan en talarverifiering för att se 
om den talare som bäst matchade i vårt closed set verkligen är samma talare. [4] 
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3.1.1.2 Talarverifiering 

Talarverifiering kan vid första intrycket verka väldigt likt talaridentifiering och det 
måste sägas att grundprincipen i stort sett är detsamma. Skillnaden är att när man 
använder sig av talarverifiering så är det systemets uppgift att bekräfta huruvida en 
person är den som den utger sig för att vara snarare än att identifiera en talare ur en 
grupp. Ett enkelt exempel är att en person får markera sitt namn via en knapp och 
därefter tala. Systemet kontrollerar sedan om personen som talar är samma som 
valdes via knappen och kan på så sätt avgöra tillträde till exempelvis en lokal. Två fel 
kan uppstå med ett sådant system, false rejection samt false approval. Precis som det 
låter innebär det att antingen nekas en person tillträde till lokalen trots att den har 
rättigheter till den. Eller tvärtom, att en person som inte har rättigheter till lokalen 
släpps in. Svårigheten med detta system är att minimera antal false approval utan att 
för den delen öka risken för allt för många false rejection. [4] 

3.1.1.3 Textberoende och icke textberoende system 

Vissa system fungerar så att personen som skall testas ombeds att läsa upp en speciell 
text för att på så vis jämföra mot samma text, inläst vid ett tidigare tillfälle. Dessa 
system kallas för textberoende system och fungerar bra då personen ifråga är 
samarbetsvillig. Ibland hamnar man dock i en sådan situation då personen i fråga inte 
vill samarbeta, till exempel inom rättsväsendet. Då kan det vara bra att använda sig av 
så kallat textoberoende system. Dock så krävs det fler inläsningar av personen i ett 
textoberoende system än vad det gör i ett textberoende system för att försäkra sig om 
att hela personens röstomfång har blivit fångad. [4] 

3.1.2 Säkerhet 

Rösten är, som tidigare nämnt, något som är individuellt från person till person och ett 
redskap som kan användas för att antingen identifiera en person eller för att verifiera 
en person. Hur är det då med säkerheten? Är rösten säkrare än dagens passerkort 
tillsammans med pinkod? Systemen är ju säkrare i den bemärkelsen att rösten är något 
som en person alltid bär med sig och som man, tillskillnad från passerkort och pinkod, 
inte kan bli bestulen på. Dock är det ju fullt möjligt att kopiera rösten genom att 
använda sig av till exempel bandspelare och detta är något som man måste ta hänsyn 
till som konstruktör av dessa system. Ett sätt för att förhindra detta skulle vara att man 
exempelvis ber personen att läsa upp olika texter för varje gång han eller hon vill 
passera. Detta gör att man i förväg inte vet vilket ord systemet kommer be personen 
att läsa upp och därmed kan man inte heller ha det färdiginspelat. [4] 
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Kapitel 4 

Syntiserat tal 

4.1 Talsyntesens historia 

Att efterlikna den mänskliga rösten är något som människan länge har varit 
intresserad av och de första försöken går så långt tillbaka som till slutet av 1700-talet. 
Det var då Christian Kratzenstein (1723-1795), professor i fysiologi, lyckades 
producera vokaler med hjälp av olika resonansrör som var kopplade till orgelpipor. 
Men det var en man vid namn Wolfgang von Kempelen (1734-1804) som kom att 
producera de första orden på syntetisk väg. Hans maskin bestod av blås-bälgar som 
skulle symbolisera lungorna, en trälåda, eller snarare en ”blås-låda”, som var försedd 
med olika hål att spela på och öppningar som skulle symbolisera mun och näsborrar. 
Genom att manipulera dessa öppningar möjliggjorde det för Wolfgang att producera 
ord. Maskinens ”stämband” bestod av blad som var gjorda av elfenben som i en 
version gick att korta av eller förlänga för att på så sätt kunna ändra tonhöjden. 
 

 

Figur 6 Von Kempelens talmaskin [6] 

 

Figur 7 Von Kempelens talmaskin [6] 



12 

 

År 1835 skulle en man vid namn Joseph Faber även lägga till en modell av tunga och 
svalg till sin talmaskin ”Euphonia”. Denna var även skapad för att kunna producera 
sång. På 1900 talet började med skapa syntetiskt tal med hjälp av elektricitet. På 
världsutställningen i New York 1939 presenterade Homer Dudley för första gången 
sin VODER.  
 

 

Figur 8 Homer Dudleys VODER [6] 

 

 

Figur 9 Mekaniskt schema över Homer Dudleys VODER [23] 
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Efter det skulle alla elektroniska talsynteser bygga på periodiskt eller operiodiskt 
elektroniskt genererat ljud som därefter filtrerades på olika sätt för att simulera röstens 
egenskaper så kallad Formantsyntes, som jag återkommer till senare. Ett exempel på 
formantsyntesen var den första svenska talsyntesen OVE (Orator Verbis Electris) som 
producerades av Gunnar Fant på KTH. Tillsammans med Walter Lawrence och hans 
PAT (Parametric Artificial Talker) var de dessa två talsynteser som under 1950-talet 
bäst kunde producera mänskligt tal.  
 

 

Figur 10 Gunnar Fant [6] 

Men under 1970-talet var det inte längre tillräckligt att enbart kunna producera 
naturligt mänskligt tal på elektronisk väg utan i takt med datorernas utveckling 
började man skapa system som kunde konvertera text till tal för praktiska anledningar. 
Till exempel att möjliggöra det för blinda att kunna ta del av skriftlig information, 
eller för stumma att kommunicera på annat sätt än med teckenspråk.  [5] [6] [7] [8] 

4.2 Grundläggande funktion 

Det finns flera olika metoder för att framställa en talsyntes. Artikulatorisk syntes, 
formant- och konkatineringsyntes. En relativt ny teknik är HMM (Hidden Markov 
Model). [5] 

4.2.1 Artikulatorisk syntes 

Artikulatorisk syntes framställs genom att man använder sig av fysiska modeller av de 
mänskliga artikulatorerna så som läppar, tunga, tänder, käkarna och självklart även 
stämbanden. Genom att sedan simulera ett luftflöde genom dessa kan man genom 
beräkningar komma fram till hur det resulterande ljudet skulle bli. [5] 

4.2.2 Formantsyntes 

Formantsyntesen fungerar på så sätt att man använder sig av elektroniska 
resonanskretsar som simulerar talrörets olika formanter. Formanter kan enkelt 
beskrivas som frekvensband i rösten som har hög energi. Som tidigare nämnt så var 
Homer Dudleys VODER den första elektroniska talsyntesen som sedan följdes av 
OVE och PAT och alla dessa tre maskiner talade med helt syntetiskt, elektroniskt 
producerat ljud med hjälp av formant-teknik. [5] 



14 

 

4.2.3 Konkatineringsyntes 

Konkatineringsyntes baseras på att man har tidigare inspelat mänskligt tal som klipps 
upp i mindre bitar. Dessa sammanförs senare för att skapa syntiserat tal. Beroende på 
hur stora dessa bitar är kan man dela upp det i difon- eller polyfontalsyntes även kallat 
Unit selection. Unit selection innehåller både längre och kortare sekvenser av tal och 
det bästa segmentet för tillfället väljs automatisk ut.[5] 

4.2.3.1 Difonsyntes 

I en difonsyntes är de inspelade bitarna väldigt små och fördelen med detta är att det 
går att bilda vilka meningar eller vilka uttryck som helst. Nackdelen är dock att uttalet 
oftast blir fel. Denna teknik fungerar olika bra beroende på hur konsekvent språket är 
i sina uttalsregler. I tillexempel svenskan så uttalas ju ordet ”kör” olika beroende på 
vad det är man pratar om. [5] 

4.2.3.2 Unit selection syntes 

Unit selection-syntes fungerar i princip på samma sätt som en difonsyntes med 
skillnaden att längre segment av inspelat tal finns tillgängligt. Här använder man sig 
av hela ord och ibland även hela fraser som är inspelat sen tidigare. Att använda sig 
av så stora segment kan ge upphov till vissa svårigheter i att få talet att låta naturligt. 
Eftersom segmenten är så stora så innehåller de ju både intonation och uttal från 
originalfrasen vilket kanske inte alls stämmer med den nya frasen. Exempelvis: 

Har Maria klippt gräsmattan (Hon skulle ju vattna den). 

Har Maria klippt gräsmattan (Johan skulle ju göra det). 

Har Maria klippt gräsmattan (Hon skulle ju klippa häcken). 

Har Maria klippt gräsmattan (Som hon sagt att hon skulle göra). 

Alla dessa fraser ser ju likadan ut i text men betyder ju olika beroende på intonationen 
i meningen. [5] 
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Kapitel 5 

Studerade system 

De olika system jag sökt efter är program som säger sig kunna identifiera, analysera 
och syntisera röster. Mitt huvudkriterium när jag gjorde min sökning var att det skulle 
vara lättillgängligt, att i stort sätt vem som helst skulle kunna ladda ner och använda 
dessa program. Sedan var även programmet tvunget att ha en produktbeskrivning som 
dessutom påstod sig kunna ha funktioner som kändes relevanta för rapporten. Jag 
sökte även efter program som påstod sig kunna utföra flera uppgifter, till exempel 
både identifiera och syntisera röster. Vid en snabb sökning på internet med hjälp av 
sökmotorn Google visades det sig vara olika svårt att hitta bra program. Att hitta 
program som syntiserar röster var enkelt medan det var betydligt svårare att hitta 
program som analyserar och identifierar röster. Nämnas skall också göras att jag bara 
kunnat ta del av demoversionerna av dessa program så en rättvis utvärdering av 
programmet i sin helhet gick dessvärre inte att genomföra.  

Jag har valt att granska följande system: 

 Phonexia Speaker Identification System 

 GritTec's Speaker-ID 

 Speech analyzer 3.0.1 

 SaRP - Speech Analyzer Rapid Plot 

 Morphvox 

 AV Voice Changer Diamond 7.0 

5.1 Talaridentifiering 

Nedan följer en produktbeskrivning samt en utvärdering av program inom ämnet 
talaridentifiering. 

5.1.1 Phonexia Speaker Identification System Demo 

Följande produktspecifikation är hämtad från www.phonexia.com [14] 
 
This application searches for a speaker in an archive of speech records. The records 
are sorted according to similarities with the target speaker. The application also 
integrates gender identification. 
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Technology: 
 Based on state of the art speaker identification technology. The creators of 

this software are among the premier researchers in speaker identification 
technology. 

 Is language, text and channel independent. 
 Applies the state-of-the-art channel compensation techniques, verified in NIST 

evaluations. 
Use: 

 Finding a target speaker in a large number of audio recordings. 
 Phonexia offers Software Development Kit for easy and fast integration with 

your systems. 
Features: 

 Input format: MS Wave or RAW with linear coding (8 or 16 bits), A-law, 
Mulaw. 

 Input for training: directory with one or more audio files from the target 
speaker. 

 Input for test: directory with audio files. 
 Sampling frequency: 8kHz. 
 Output: List of recordings sorted according to similarity with the searched 

speaker. The list can be post-processed, filtered and exported. 

5.1.1.1 Utvärdering 

En begränsning av systemet upptäcktes ganska omgående då jag försökte skapa egna 
röstavtryck. Detta lyckades inte på grund av att jag hade fel samplingsfrekvens på 
mina ljudfiler. Alltså har jag endast kunnat genomföra utvärderingen med de 
exempelröster som medföljde i programmet. Programmet visade sig ha en bra översikt 
på medföljande funktioner. Genom några enkla knapptryckningar och uppladdning av 
ljudfiler, i rätt samplingsfrekvens, jämför programmet referensrösten med de 
röstavtryck som finns i en förvald katalog. De röstavtryck som är mest lika hamnar 
längst upp i listan. Om systemet är säkert på att referensrösten och röstavtrycket är 
samma person får röstavtrycket 100 %. Är systemet däremot osäker så får 
röstavtrycket 0 %. Om systemet är helt säker på att referensrösten och röstavtrycket 
inte är samma talare så får röstavtrycket ett negativt tal. Programmet kan även 
automatiskt avgöra om talaren är av kvinnligt eller manligt kön och är även, som 
skrivet i specifikationen, textoberoende. Det finns dessutom möjlighet att ställa in 
känsligheten för avvikelser från referensrösten för att på så sätt få fler matchande 
röstavtryck. Möjlighet till filtrering finns också, till exempel kan programmet filtrera 
bort störande signaler och brus som kan uppkomma genom att referensrösten är 
inspelad över telefon. Sammanfattningsvis så verkar Phonexia Speaker Identification 
System vara ett användbart och relativt lättförståeligt program inom talaridentifiering 
och något som kan vara värt att titta vidare på. 
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5.1.2 GritTec's Speaker-ID 

Följande produktspecifikation är hämtad från www.grittec.com [15] 
 
Overview  

GritTec's Speaker-ID: Automatic Text Independent Speaker Identification (Version 
2.66) is intended for automatic identification of a speech signal of unknown speaker 
by paired comparing with speech signal of target speaker.  
Designed algorithm of speaker identifications is based on duel comparison spectra 
features of unknown voice with the spectra features of target voice. Spectra features 
are calculated with provision of dynamic determinations of channel distortion level 
and external hindrances and noises. It allows to compensate channel distortion and 
influences of external hindrances with comparing spectra features, put into the 
original speech signal. Sensitivity to identifications is defined by the level of installing 
the thresholds of probability of errors 1-th (False Rejection Rate (FRR)) and 2-th 
(False Acceptance Rate (FAR)) sort. Possibility of regulation of thresholds of FRR 
and FAR allows to adjust a process of identification flexibly in accordance with 
system safety requirements.  
 
Applications  

 For automatic voice identification of unknown voice by phonogram of 
telephone negotiations;  

 In systems with high safety level, for instance, when access to digital 
information is limited by circle of given persons;  

 Applications where it's necessary to identify a person using peculiarities of 
his voice.  

Features  

 Operation with low SNR;  

 Fast adaptation to changing of channel distortion and external noises;  

 Speaker identification reliability not less than 95% if both of speech 
signals were recorded in the same channel and duration of input signal 
was not less than 15 seconds;  

 Speaker identification reliability not less then 85% if both of speech 
signals were recorded in different channels and duration of input signal 
was not less than 15 seconds;  

  Duration of a speech signal with a voice example used for correct 
reception of voice parameters for the target speaker not less 40 seconds;  

 Automatic voice identification or voice verification doesn't require special 
skills;  

 Easy integration with target applications.  
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Signal requirement  

 Signal format: 16-bits linear;  

 8 kHz sampling rate;  

 SNR, at least 10 db;  

 Frequency range: 300-3400 Hz or better.  

Availability  

 PC demo for MS Windows;  

 SDK for win32, win64 platforms with object code or ANSI C++ float point 
code is available on request.  

5.1.2.1 Utvärdering 

Användarvänligheten på detta program är under all kritik. Det var väldigt svårt att få 
en överblick av tillgängliga funktioner. Ännu svårare blir det då det inte verkar finnas 
någon användarguide att ta hjälp av. Demoversionen verkar dessutom ställa till lite 
extra problem. När jag försöker starta en identifiering så dyker följande 
felmeddelande upp, ” 2005 - - is not a valid date”. Dock går det inte på något sätt att 
ändra datum i programmet, så dessvärre blir jag inte av med felmeddelandet och 
identifieringen går inte att genomföra. Det är möjligt att programmet har viss 
potential, men då användarvänligheten dessutom är så pass låg så känns det svårt att 
avgöra. 

5.2 Talanalysering 

Nedan följer en produktbeskrivning samt en utvärdering av program inom ämnet 
talanalysering. 

5.2.1 Speech analyzer 3.0.1 

Följande produktspecifikation är hämtad från www.softpedia.com [16] 
 
Speech Analyzer is a handy tool that was designed in order to help you load WAV 
files and analyze them. 

Key features of “Speech Analyzer“: 

 Perform fundamental frequency, spectrographic and spectral analysis, and 
duration measurements. 

 Add phonemic, orthographic, tone, and gloss transcriptions to 
phonetic transcriptions in an interlinear format. 

 Perform ethnomusicological analysis of music recordings. 

 Use slowed playback, repeat loops and overlays to assist with perception and 
mimicry of sounds for language learning. 
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Requirements: 

 Computer with Pentium (or equivalent) at 333 megahertz (MHz) or higher 

 128 MB of RAM 

 1024 by 768 pixels screen resolution (for laptops, use native display 
resolution) 

 Mouse or compatible pointing device 

 Windows Media Player 

 Internet Explorer 5.01 or later 

New in This Release: 

 Unicode support and support for Transcription Encoding Converters for data 
from previous versions. 

 MP3 and WMA support (read-only access). 

 Import and export MusicXML. 

Improved in Speech Analyzer: 

 Formant processing. 

 Transcriptions are now stored in a file with a .saxml extension in the same 
folder as the audio file. 

 Help files and training materials have been improved and integrated with the 
program. 

 Experimental features have been removed to avoid presenting confusing or 
misleading data. 

Fixed in Speech Analyzer: 

 Clicking the Formant Tracks button on the toolbar caused Speech Analyzer to 
stop responding. 

 The Raw plot line of the Spectrum graph was excessively smoothed. 

5.2.1.1 Utvärdering 

Programmet visar stor potential och kan genomföra de analyser som är beskrivet i 
kravspecifikationen. Det är svårt för mig att kontrollera kvalitén på analyserna då 
detta ligger utanför mitt område. Dock känns detta som ett program som är värt att 
använda i kommande rapporter. Genom att analysera rösten på detta sätt blir det 
lättare att återskapa en specifik röst. Men för detta krävs ett syntiseringsprogram som 
klarar av att förändra/manipulera en röst på samma nivå som analyserna gjorts för att 
får ett bra resultat. 
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5.2.2 SaRP - Speech Analyzer Rapid Plot 

Följande produktspecifikation är hämtad från http://web.uni-plovdiv.bg [17] 
 
This software tool was designed in view of the frequent need of language researchers 
and students for accessing, collecting, manipulating and representing acoustic data, 
in particular in order to create vowel charts. F2/F1 vowel space mapping is essential 
for the acoustic description of the vowel system of any language. Vowel plots for a 
given language or dialect (or individual speaker) being easily interpretable in terms 
of articulatory characteristics, these graphical representations are also valuable in 
the field of language teaching, learning and (self-)assessment. The SaRP tool, which 
is an extension to the programme Speech Analyzer version 3 or later, allows creating 
informative charts in an easy and interactive manner. 

 

SaRP - key features 

 Computer generated feedback on vowel production by language learners. 

 Designed for automatic or semi-automatic (interactive) retrieving of formant 
values. 

 Easily creates, saves and opens vowel charts. Fully configurable and easy to 
use. 

 Support for multiple data sets. Vowel charts comparison by superimposing 
control charts and user charts. 

 Numerical or visual/graphical editing of the charts and quick-commands: 
create, move, delete, lock/unlock markers. 

 Calculating and representing graphically the mean values. 
Integrated library of vocal samples. 

5.2.2.1 Utvärdering 

Som det stod i specifikationen om programmet så är detta en applikation till Speech 
analyzer och i sig inget självstående program. Återigen hamnar vi dessvärre utanför 
mitt område för att kunna göra en kvalificerad bedömning av programmet. Dock fick 
jag intrycket av att det var lite rörigt och någon direkt användarbeskrivning kunde jag 
inte hitta. Detta gör att det känns som att inte vem som helst kan ladda ner 
programmet och analysera röster utan det krävs att personen är väl insatt i ämnet. 
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5.3 Talsyntisering 

Nedan följer en produktbeskrivning samt en utvärdering av program inom ämnet 
talsyntisering. 

5.3.1 MorphVOX pro 

Följande produktspecifikation är hämtad från www.screamingbee.com [18] 
 
MorphVOXTM Pro will change your voice online and in-game. Take your voice-
changing to a new level with superior voice-learning technology, background 
cancellation, and sound quality.  

Download free voice and sound packs adding hundreds of new voices and sounds to 
MorphVOX. Tweak each of these voices to your heart's content to produce many voice 
combinations.  
 

Try out the "Backgrounds" feature which lets you add any background sound while 
you talk. Fool your friends: sound like you're in the middle of a traffic jam or 
shopping at the mall.  
 

Superb voice changing algorithms and ultra-quiet background cancellation make it 
one of the cleanest-sounding voice changers available on the market. Its high-quality 
sound is perfect for creating voice-overs for your latest video or audio project.  
 

Optimized for online games. Use it for changing your voice to role-play and add fun 
to online games. Sound like the character you play in-game whether you choose to be 
a grumpy dwarf or a mighty giant.  

 

New Features! 
See what's new with MorphVOX Pro 4.0. 
New professional interface using standard windows controls. 
Expanded file format support including MP3 reading! 
Backup/Restore all your settings to a single file. 
Better list management for all your voices and sound effects. 
Plug-In support, allow for more features now and in the future. 
Multiple-user support, easily switch between different speakers. 

 



22 

 

Standard Features 
MorphVOX Pro has many premium features that distinguish it from other software 
products on the market: 

 Advanced voice-learning algorithms for best quality sound 

 Full integration with online games and chat programs 

 Low bandwidth and CPU usage for excellent performance 

 A large library of free voice and sound effect packs 

 Backgrounds - sound like you are somewhere else 

 Add your own sounds effects and backgrounds 

 Advanced vocal tract filters for unlimited tweaking 

 After Effects: add environmental effects to your voice 

 Quick Voices: switch your voice with a single keystroke 

 Quick Effects: Play any effect with a single button 

 Audio Alarms: announce the time or play a clip 

 Morph audio files or record your morphed voice to a file. 

5.3.1.1 Utvärdering 

I demoversionen som jag hade tillgång till så tycker jag att MorphVOX pro lever upp 
till det som de säger att programmet skall klara av. Det finns tillgång till ett antal olika 
tilläggspaket med bakgrundsljud, röster och ljudeffekter dessutom är det enkelt att 
lägga till egna. Programmet erbjuder också möjligheten att förändra en röst genom att 
använda sig av kategorin Vocal tract effects. Där finns flera alternativ såsom nasal, 
breathy och vibrato som i sin tur går att modifiera samt en del andra icke naturliga 
effekter. MorphVOX pro känns som ett utmärkt program för att förvränga sin egen 
röst i till exempel onlinespel. Tack vare att det finns olika röstpaket att ladda ner, både 
i gratis- och mot betalning, så finns det många olika möjligheter att förändra sin röst. 
De olika rösterna går även att modifiera i viss mån. Dock upplever jag det som att 
programmet fungerar bäst om du vill förställa din röst i form av en “fictionfigur” 
snarare än att kunna manipulera din egen röst till att likna någon annans. Det finns 
speciella paket där exempelvis en kvinna kan föreställa en man och i stora drag kan 
man kanske komma undan med det. Men det går inte att modifiera rösten såpass så att 
man låter som en annan specifik man. 
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5.3.2 AV Voice Changer Diamond 7.0 

Följande produktspecifikation är hämtad från www.audio4fun.com [19] 
 
High-quality voice output 
Advanced algorithms, setting combinations: changing, tuning, improving, equalizing, 
and more. 
 
Compatible with Internet-based programs 
Compatible with many voice chat applications, instant messenger programs, VoIP 
programs, and online games. 
 
User-friendly interface  
Clean and simple user-interface with useful tips / hints makes the software very easy 
to use. 
 
Game mode 
Switch from Full mode to Game mode for low bandwidth and CPU usage while 
maintaining excellent performance, especially when you play online games 
 
2-Dimensional voice changing 
The only application that not only changes voice pitch, but also voice timbre, and in 
real time! 
 
Ready-to-use "nickvoices" 
Hundred of preset voices - the "nickvoices" – available with just a click; also create 
and save your own presets. quickly switch voices with simple keystrokes 
 
Audio & video stream interception 
Compatible with almost any media program, hooks all streams, including WaveOut, 
DirectX. 
 
 

Audio effects explorer 
More than 50 effects, hundreds of presets available; layer multiple effects to create 
unique ones and save them for later use. 
 

Frequency & formant morphers 
Control multi-band pitch, modify base format of any singing voice. 
 
Advanced equalizers, sound quality improver 
Ready-to-use equalizer presets, noise reduction, and sound limiter. 
 
Adjustable sound parameters 
DVD/radio/telephone-quality sound output; defaults to full duplex. 
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Non-human voices: 
Create up to 54 animal voices from your own voice with a simple click. 
 
Background affects: 
Use your voice via microphone and add in any background sound from 15 presets, or 
load in your own background sounds. 
 
Recorder 
Capture chat conversations, Internet radio, record any voice, sound, or music clip 
from any source. 
 
Player 
Built-in mp3 player works with the morphers, equalizers, effects and filters; plays 
almost any format. 
 
Voice comparator 
Similarity analysis, celebrity voice samples, import someone else's voice and compare 
it to any other voice. 
 
Parody maker  
Create your parody voice or mimic other people's voices. 
 
Parody mixer 
Mix parody voices to create a new parody voice. 
 
Voice analyzer 
Analyze 3 fundamental characteristics of your voice. 

5.3.2.1 Utvärdering 

Det första intrycket jag får av programmet är att det inte är speciellt användarvänligt. 
Det har många knappar som ska tryckas på för att få en funktion att fungera. Mycket i 
demoversionen är dessutom låst vilket gör att jag inte kan göra en ordentlig 
utvärdering av programmet. Programmet verkade från början ha ganska stor potential 
då det erbjöd funktioner som både kunde analysera en röst samt jämföra röster med 
varandra. Dock är detta en funktioner som inte fungerar optimalt, i alla fall inte i 
demoversionen. Trots flera försök så kan jag få flera klart olika röster att likna 
varandra väldigt mycket vilket gör att förtroende för funktionen sjunker ganska 
snabbt. Funktionen där man analyserar sin röst fungerar helt okej. Nackdelen är att 
man inte får fram några värden i analysen vilket leder till ett försvårat arbete att 
återskapa en specifik röst. 

Likt Morphvox Pro som jag tog upp tidigare finns det färdiga röster att använda i 
programmet. Men i detta program kunde jag inte hitta någon funktion där man kunde 
manipulera dessa röster på något sätt. Detta tror jag dock beror på att jag endast hade 
tillgång till demoversionen. Trots detta så tycker jag att AV Voice Changer Diamond 
7.0 fungerar att använda till exempelvis onlinespel eller om man vill låta som någon 
annan än sig själv. Dock är det likt Morphvox svårt att låta som en specifik person.  
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Kapitel 6 

Slutsats 

6.1 Diskussion 

Rösten är otroligt komplex och beror inte enbart på människans fysiologiska 
egenskaper utan beror även på humör, ålder och hälsa. Detta gör det svårt att 
efterlikna någon annans röst och ibland även svårt att låta som sig själv. En liten 
förkylning kan göra att du låter helt olik dig själv i systemet vilket skulle kunna 
orsaka en false rejection till exempel. Detta tror jag är en av anledningarna till att 
biometriska system där rösten används inte är så frekvent förekommande idag.  I och 
med digitaliseringen på 1970-talet, förbättrades möjligheterna inom talsyntes så idag 
är det fullt möjligt att få en kvinna att låta som en man och tvärtom. Dock tycker jag 
det, med de program jag tagit upp i denna rapport, är svårt och kanske till och med 
omöjligt att låta som en specifik person. För detta krävs betydligt mer avancerade 
program om de ens finns och framförallt bättre kunskap om röstens uppbyggnad och 
karakteristik än vad gemene man har. 
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Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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