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Abstrakt 

Práce se zabývá rozpoznáním pohlaví a věku mluvčích. Úvodem ozřejmuje praktické 

využití takýchto aplikací a obeznamuje s dostupnými řešeními. Teoreticky úvod se blíže 

věnuje příznakům použitých při klasifikaci, klasifikátorům, redukčním metodám a 

řečovým databázím, které využíváme při jednotlivých experimentech. Praktická část 

práce se věnuje struktuře rozpoznávače implementovaného do nástroje Emotional a 

v dvou samostatných kapitolách popisuje jednotlivých experimenty.  V experimentech 

odhadu pohlaví jsme zkoumali, jak velký vplyv může mít věk mluvčího a přítomnost 

emoce na správný odhad. Zbylé experimenty se zabírali vhodností klasifikátorů GMM a 

k-NN pro konkrétny typ úlohy a metodami redukce příznaků.  Experimenty odhadu 

věku se týkali klasifikace do čtyř věkových tříd, přičemž opět byli v roli klasifikátorů 

použitý GMM a k-NN. V experimentech byli použitý jak segmentální tak i 

suprasegmentální příznaky. 

Klí čova slova 

Příznak, věk, pohlaví, odhad, Praat, Emotional, klasifikátor, základní tón, formant. 

 

Abstract 

This work deals with speaker´s age and gender recognition. At the beginning it 

introduces the practical usage of this application and discusses the solutions available. 

The theoretical part of the thesis specifies the feature extraction and reduction methods 

and speech databases used in the experiments. The practical part describes the 

recognizer implemented in the Emotional tool and in two chapters describes the 

individual experiments. Regarding speaker´s gender estimation; we focused on the 

impact of the emotional state and speaker's age on the classification process. The two 

remain experiments were dedicated for general gender estimation performed by using 

two different classifiers – GMM and k-NN. These two classifiers were used in age 

estimation as well. In this case, four Group of age was formed and two different feature 

sets namely: segmental and suprasegmental were exploited four groups 

Key words 

Feature, age, gender, recognition, Praat, Emotional, classifier, pitch, formant. 
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1 Úvod 

Reč ako základný dorozumievací prostriedok je s ľuďmi spätý už mnoho tisícročí. Je 

nositeľkou veľkého množstva informácii charakterizujúcich daného človeka a tak 

rozvojom informačných technológii vzrastá snaha o využitie výpočtovej techniky 

v oblasti spracovania rečových signálov. Najnovšie výsledky v oblasti výskumu 

hlasovej komunikácie sú prakticky nasadzované do spoločenskej a priemyselnej oblasti. 

Medzi najznámejšie príklady sa radia zabezpečovacie systémy na báze biometrických 

údajov človeka, či systémy pre rozpoznávanie logopedických vad. V poslednom období 

sa po celom svete rozširujú  call centrá, v ktorých sa každodenne odohrá niekoľko tisíc 

telefónnych hovorov. Tu sa priam naskytá možnosť aplikácie systémov na báze 

rozpoznávania veku a pohlavia účastníkov telefónneho rozhovoru, za účelom zostavenia 

najrôznejších štatistík, slúžiacich vedeniu spoločnosti ako relevantné podklady pre jej 

ďalší vývoj. Vzhľadom k veľkému počtu telefónnych rozhovorov sa tak využitie 

ľudského faktoru javí neefektívne, a to z dôvodu jeho pomalosti a vysokej chybovosti. 

Taktiež ma spomínaný systém svoje uplatnenia aj v oblasti trestno-právnej,  hlavne pri 

získavaní základných informácii ohľadom páchateľa, vedúcich k zostaveniu 

psychologického profilu a následné jeho dolapeniu. S rozvojom komunikačných 

prostriedkov, hlavne internetu a televízie, má systém pracujúci na princípe 

rozpoznávaniu veku uplatnenie pri autentizácii  ponúkanej  služby(ochrana maloletých). 

 

 



11 
 

2 Rozbor dostupných riešení 

Vzťah medzi vekom ľudí a ich odpovedajúcim hlasových prejavom je predmetom 

skúmania vedcov po celom svete už viac ako päťdesiat rokov [1], ale až v posledných 

rokoch sa objavili prvé systémy odhadujúce vek a pohlavie človeka [2]. Porovnanie 

kvality jednotlivých systémov je však z dôvodu rozdielnosti vekových tried a použitého 

rečového materiálu komplikované. 

Projekt automatického určenia veku a pohlavia z telefonických nahrávok, realizovaný 

nemeckými gigantmi v oblasti telekomunikácii sa opieral o použitie štyroch rôznych 

metód, základom ktorých je: 

• paralelný fonémový rozpoznávač, 

• systém využívajúci dynamické Bayesianové siete, 

• lineárna predikčná analýza, 

• zmesový Gaussov model. 

Pre porovnanie uvedených metód bolo použitých niekoľko nemeckých databáz, pričom 

prvou z nich bola „SpeechDat II“ obsahujúca  zvukový prejav od približne 4000 

rodených rečníkov. Ďalšími databázami boli bola tzv. „SpeechDat_short“ obsahujúca 

krátke zvukové nahrávky a „VoiceClass“ obsahujúca dáta z inej domény než bola 

použitá pri trénovaní klasifikátoru. Pre potreby porovnania úspešnosti použitých metód 

bolo vytvorených 7 skupín rozlišujúcich vek a pohlavie. Najlepších výsledkov dosiahla 

metóda pracujúca na princípe paralelného fonémového rozpoznávača s využitím 

melovských kepstrálnych koeficientov, a u všetkých použitých metód klesla v prípade 

použitej databázy „SpeechDat-short“  presnosť správneho odhadu. Posluchový test, 

ktorého sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, dosiahol približne rovnakej úspešnosti. 

Nakoniec bolo vykonané spojenie troch systémov za účelom zvýšenia presnosti odhadu. 

Bolo však dosiahnutej ešte nižšej presnosti než sa dosiahla u najlepšieho individuálneho 

systému. Pravdepodobne to mala za následok vysoká miera korelácie medzi chybami 

systémov na báze Bayesianových sieti a zmesi Gaussových hustotných funkcií [3].  
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Ďalší výskum používal mélovske kepstrálne koeficienty a skúmal dva odlišné 

prístupy: GMM-UBM ktorý sa ukázal byť veľmi efektívny v prípadoch identifikácie 

hovorcu [4] a SVM s GMM super vektorom, za účelom identifikácie veku. Pre 

trénovanie a testovanie boli použite tie isté triedy (určujúce konkrétnu vekovú skupinu 

a pohlavie) a databázy, ako v predchádzajúcom výskume (s výnimkou „SpeechDat-

short“). V prípade prvého systému boli dosiahnuté najlepšie výsledky (49%) pri MAP 

trénovacom algoritme s diagonálnymi kovariančnými maticami a 128 hustotnými 

funkciami. V prípade SVM je dôležité správne nastavenie parametrov jadra. Tento 

systém dosiahol najväčšej presnosti odhadu (až 77%) pre lineárne jadro, 512 

Gaussových funkcii a MAP adaptácii, čo je ešte väčšia úspešnosť odhadu než bola 

dosiahnutá posluchovým testom v štúdii [3]. Nakoniec boli oba natrénované 

klasifikátory otestované na odlišnej databáze, než bola použitá pri trénovaní. Odolnosť 

oboch systémov sa zdá byť dobrá, nakoľko bolo dosiahnutých len zanedbateľných 

rozdielov oproti predchádzajúcim testom [5]. 

Medzi ďalšie významné práce v oblasti odhadu veku a pohlavia na báze GMM sa radí aj 

výskum pracovnej skupiny Speech@FIT pôsobiacej na VUT v Brne. Základom tejto 

štúdie je česká verzia „SpeechDat-East“ databázy, pozostávajúca z telefónnych 

nahrávok od 1052 českých hovorcov. Parametre GMM sú odhadnuté na základe ML [6] 

a MMI [7] trénovania. Vektor použitých príznakov sa skladá z MFCCs, výkonu signálu 

(v prípade odhadu veku) a logaritmu výkonu (v prípade odhadu pohlavia) [6]. Pri 

odhade pohlavia bolo dosiahnutej vyššej presnosti použitím MMI pri odhade 

parametrov GMM, oproti systému ML. Následne bola táto presnosť zvýšená filtrovaním 

na 98,25%, pričom filtrovanie spočívalo v odstránení dát obsahujúcich defekty ako šum, 

špatná výslovnosť a iné. Odhad veku bol riešený dvoma prístupmi k danej 

problematike. V prvom prípade boli uvažované tri vekové triedy s rozpätím 25 rokov. 

Najpresnejší odhad bol získaný pre triedu mladých ľudí a najhorší pre triedu starých 

ľudí. Tento trend bol spôsobený ich nerovnomerným zastúpením v databáze, kde 

najviac nahrávok pripadlo na mladých ľudí a najmenej pre postarších. Druhý prípad 

uvažoval 13 vekových skupín o rozsahu piatich rokoch. Priemerná chyba odhadu bola 

13,71 rokov a pre 48% zo všetkých prípadov nepresiahla chyba odhadu 10 rokov, čo je 

považované za štandard [8].   
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Pre odhad veku detí v predškolskom a školskom veku bol pre každé dieťa natrénovaný 

jeden GMM. Stredné hodnoty takto vzniknutých modelov boli zreťazené a vytvorili tak 

meta príznaky pre klasifikátor typu SVM a SVR. Každé dieťa je tak prezentované 

jedným supervektorom. Množinu príznakov tvorili MFCCs, logaritmus energie a prvá 

derivácia. Z celkovej množiny nahrávok bolo vytvorených 5 vekových tried 

(<7,7,8,9+10,>10 rokov). Všetky deti patriace do posledných dvoch skupín boli 

klasifikované správne, najväčší problém však činila klasifikácia do triedy „8 rokov“. 

Tento problém by mohol byť čiastočne eliminovaný aplikáciou SVR systému, ale ten 

nie je taký presný ako použitý SVM [9]. 

Tab. 2.1: Prehľad prístupov k odhadu veku a pohlavia a ich odpovedajúcich najlepších 
úspešností. 

Štúdia Klasifikátor Príznaky Databáza 
Úspešnosť 

[%] 
Odhad 

Algoritmus 
trénovania 

[3] PPR MFCCs VoiceClass 60 
veku, 

pohlavia 
- 

[5] 

GMM s 
UBM 

MFCCs, 
logaritmus 

energie 
VoiceClass 65 

veku, 
pohlavia 

MAP 

SVM   Speech dat II 77 
veku, 

pohlavia 
MAP 

[8] GMM 

MFCCs, energia 
(odhad veku), 

logaritmus 
energie (odhad 

pohlavia), prvá a 
druha derivácia 

SpeechDat-East 
czech 

98,25 pohlavia MMI 

60,13 
veku  

(3 triedy) 
MMI 

[9] SVM 

MFCCs, 
logaritmus 

energie, prvá 
derivácia 

Deti 
predškolského 
a školského 

veku 

651 veku  MAP 

 

  

                                                           
1
 Chyba odhadu nepresiahla 12 mesiacov 
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3 Analýza rečového signálu 

3.1 Základný tón reči 

Základný tón reči je základným parametrom rečového signálu vo frekvenčnej oblasti, 

popisujúci kmitanie hlasiviek pri vytváraní znelých úsekov reči. Podľa [10] ho môžeme 

považovať za hlavný parameter určujúci charakteristiku človeka. Poslucháč vníma jeho 

strednú hodnota ako výšku hlasu, a zmeny v hlasovom prejave odpovedajú dynamike 

osobnosti hovorcu. Frekvencia kmitania je rôzna ako u detí, tak aj u dospelých. 

U mužov sa priemerná hodnota základného kmitočtu pohybuje okolo 120 Hz, u žien je 

to  približne dvojnásobok, cca 210 Hz [10]. Na obr. 3.1 môžeme vidieť rozsahy 

základného tónu pre ostatné skupiny ľudí. Frekvencia základného tónu v skutočnosti nie 

je konštantná, v dlhších rečových úsekoch sa prejaví vplyv intonácie rečníka. Takéto 

kolísanie dĺžky základnej periódy sa v literatúre označuje jitter a závisí na 

emocionálnom stave hovorcu, a kolísanie amplitúdy sa označuje schimmer [11]. 

Určovanie základného tónu spravidla sprevádzajú problémy, ktorých hlavnými 

príčinami sú: 

• ani hlásky znelé, nie sú čisto periodické (výnimku tvorí veľmi čistý spev), 

• zriedkakedy sa vyskytuje čisté znelé/neznelé budenie, čo ma za následok 

šum na vyšších frekvenciách, 

• vzájomné oddelenie znelých a neznelých úsekov je sťažené v prípade nízkej 

energie signálu, 

• u žien a detí môže byť vysoká hodnota zákl. tónu ovplyvnená nízkym 

formantom F1. 

Priebeh základného tónu určeného zo znelých úsekov reči môžeme vidieť na obr. 3.2a. 

Na prvý pohľad dokážeme odhadnúť, že sa jedná o muža. Nespojitosti v priebehu sú 

spôsobné práve neznelými úsekmi reči. Preto sa v niektorých prípadoch priebeh 

interpoluje, čo ma za následok doplnenie chýbajúcich hodnôt. Na obr. 3.2b môžeme 

vidieť výsledný priebeh po interpolácii metódou spapi v prostredí Matlab. Uvedenou 

metódou sme interpolovali priebeh základného tónu behom našich experimentov. 
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Obr. 3.1: Rozsahy základného tónu. 

 

a) 

 

b) 

Obr. 3.2: Priebeh základného tónu a) pred interpoláciou, b) po interpolácii. 
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3.2 Formanty 

Je všeobecne známe, že kmito

informácií ohľadom charakteru samohlások a

možné určiť aj miesto artikulácie susedných hlások [11]. Na vzniku týchto troch 

formantov sa podieľajú dutiny hrdelná, ústna a

rezonancie k sústredeniu akustickej energie tvoriaceho sa re

určitých frekvencií, ktoré nazývame formantové frekvencie. Jednotlivé formanty vo 

forme lokálnych maxím sú badate

Z toho dôvodu je väčšina 

prehľadávaní spektrálnej obálky.

• výskyt nepravých vrcholov, ktorý môže by

V prípade LPC analýzy

• Splývanie formantov vyplývajúce z tesnej

frekvencií. Ich odpovedajúce špi

Priebeh prvých troch formantov

pozorovať na obr. 3.4a. Ako v

priebehy behom experimentov interpolovali matlabovskou funkciou spapi. Výsledok po 

interpolácii vidíme na obr. 3.4b.

 

 

Obr. 3.3: Obálka spektra segmentu re
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Je všeobecne známe, že kmitočty prvých troch formantov sú nosite

adom charakteru samohlások a znelých spoluhlások a

 aj miesto artikulácie susedných hlások [11]. Na vzniku týchto troch 

ľajú dutiny hrdelná, ústna a nosná, v ktorých dochádza vplyvom 

sústredeniu akustickej energie tvoriaceho sa rečového signálu v

itých frekvencií, ktoré nazývame formantové frekvencie. Jednotlivé formanty vo 

forme lokálnych maxím sú badateľné v spektrálnej obálke úseku reči, vi

ina metód získavania formantových frekvencií

adávaní spektrálnej obálky. Takýto odhad však naráža na dva problémy[11]:

výskyt nepravých vrcholov, ktorý môže byť spôsobený rôznymi 

prípade LPC analýzy to môže byť predimenzovaný prediktor.

Splývanie formantov vyplývajúce z tesnej blízkosti dvoch formantových 

frekvencií. Ich odpovedajúce špičky v spektrálnej obálke splývajú.

Priebeh prvých troch formantov odhadnutých zo znelých úsekov re

. 3.4a. Ako v prípade základného, tak i u formantoch sme výsledné 

priebehy behom experimentov interpolovali matlabovskou funkciou spapi. Výsledok po 

interpolácii vidíme na obr. 3.4b. 

Obr. 3.3: Obálka spektra segmentu reči s vyznačením formantov a ich šírky pásma.
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a) 

 

b) 

Obr. 3.4: Priebeh prvých troch formantov a) pred interpoláciou, b) po interpolácii. 

 

3.3 Tempo reči 
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Následne priradenie tempa reči k ostatným uvažovaným príznakom  viedlo k zvýšeniu 

úspešnosti odhadu veku [12]. Na základe uvedených skutočností možno predpokladať, 

že tempo reči je v určitej miere ovplyvnené vekom rečníka. 

3.4 Mélovské kepstrálne koeficienty 

Patria do skupiny koeficientov rešpektujúcich nelineárne vnímanie okolitých zvukov 

ľudským uchom. Pre kompenzáciu nelineárneho vnímania frekvencií používajú banku 

trojuholníkových pásmových filtrov, ktoré majú nelineárne rozloženie v kmitočtovej 

oblasti, ale zato lineárne rozloženie v mélovskej škále definovanej 

�� � 2595 log�� 1 �  �700�,                                           �3.1� 

f [Hz] je frekvencia v lineárnej mierke. Počet pásiem M banky filtrov sa odvíja od počtu 

a umiestnenia kritických pásiem [11]. 

Výpočet koeficientov sa skladá z týchto krokov: 

• Preemfáza a segmentácia vstupného signálu. Vzniknuté segmenty sa najčastejšie 

vážia Hammingovým okienkom. 

• Následne sa spočíta modul spektra, prípadne výkonové spektrum segmentu. 

• Vykoná sa mélovská filtrácia pozostávajúca z násobenia spektra bankou 

mélovských filtrov. Každá banka sa vynásobí vždy s celým spektrom 

a vzniknuté dielčie výsledky pre každú banku sa sčítajú. Pre každé pásmo banky 

filtrov tak získame jednu hodnotu. 

• Pokračuje sa výpočtom logaritmu výstupov pre jednotlivé filtre. Takýmto  

logaritmovaním akumulovaných koeficientov sa priaznivo obmedzí dynamika 

signálu (jav podobný ľudskému uchu). 

• Nakoniec sa spočíta diskrétna kosínusová transformácia a prvý koeficient sa 

spravidla nahradí logaritmom energie signálu. 

Odvodené koeficienty majú široké použitie v praxi od rozpoznávania rečníka, pohlavia 

až odhad veku či pohlavia. Vhodnosť použitia MFCC koeficientov v posledných dvoch 

spomínaných kategóriách potvrdzuje rozbor dostupných riešení uvedený v druhej 
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kapitole diplomovej práce, kde vo väčšine štúdii bola dosiahnutá vysoká presnosť 

odhadu práve pri použití týchto príznakov. 

3.5 Percepčné lineárne predikčné koeficienty 

Veľkou výhodou týchto koeficientov je vnímanie zvukového signálu tak, ako ho vníma 

ľudské ucho. Výpočet koeficientov prebieha v dvoch krokoch, ktorými sú 

predspracovanie signálu a samotný výpočet LP koeficientov. Práve toto 

predspracovanie signálu zahrnuje nelineárne vnímanie intenzity a frekvencie, krivky 

rovnakej hlasitosti a maskovacie vplyvy ľudského ucha.  

Predspracovanie prebieha v týchto krokov: 

• Po segmentácii rečového signálu, je každý segment vážený, a odhadne sa jeho 

výkonová spektrálna hustota. 

• Nelineárnou transformáciou pôvodnej kmitočtovej osi ω[rad/s] na kmitočtovú os   

Ωb (ω) v barkoch modelujeme maskovacie vplyvy ľudského ucha. 

Ω��� � 6 ln � �1200 � � �� �1200 �� �  1!,                              �3.2� 

kde � � 2�� "rad/s(. V tejto novej stupnici vytvoríme banku lichobežníkových 

pásmových prepustí, s lineárnym rozložením v barkovskej stupnici, 

a nelineárnym rozložením v Hertzovej stupnici. Podľa šírky spracovávaného 

kmitočtového pásma, je možne v rôznych literatúrach nájsť doporučené hodnoty  

počtu filtrov M a krok rozmiestnenia [11]. 

• Kvôli nelineárnemu vnímaniu zvuku ľudským uchom je banka pásmových 

filtrov korigovaná krivkami rovnakej hlasitosti. Takto upravenou bankou filtrov 

násobíme spektrálne hustoty každého zo segmentov. 

• V ďalšom kroku pristúpime k aplikácii vzťahu medzi intenzitou zvuku a jeho 

vnímanou hlasitosťou, ktorá spočíva u umocnení spektra vynásobeného m-tým 

kritickým pásmovým filtrom ()′"*(� v predchádzajúcom kroku na jednu tretinu.  

+"*( � �)�"*(��,,                                                  �3.3� 
 k = 0, 1, ......., N – 1, m = 0, 1, ......., M – 1. 
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• Posledným krokom predspracovania je spätná Fourierová transformácia. 

Po predspracovaní môžeme pristúpiť k samotnému výpočtu lineárnych predikčných 

koeficientov z takto upraveného rečového signálu. Pre výpočet môžeme použiť 

napríklad rýchly Levinsonov – Durbinov algoritmus [13]. 
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4 Výber príznakov podľa rozptylu 

Príznak predstavuje informáciu získanú parametrizáciou rečového signálu. Teoreticky 

môžeme disponovať obrovským množstvom príznakov, no v praxi je však lepšie, 

vylúčiť z tejto množiny tie najhoršie, ktoré by nám mohli degradovať výslednú 

úspešnosť experimentu. V praxi sa tak spočíta kvalita jednotlivých príznakov podľa 

určitého kritéria, a v ďalšom postupe sa použijú len tie najlepšie. Jedným z takýchto 

kritérií  je rozptyl príznakov v danej triede. 

Podľa tohto kritéria je príznak považovaný za čo najkvalitnejší, ak sa prvky jednej 

triedy vyskytujú v okolí strednej hodnoty, a zároveň tieto stredné hodnoty uvažovaných 

tried čo najviac líšia[14]. Mieru geometrickej oddeliteľnosti -�. � spočítame podľa: 

-�. � �  1 .  + + � / ,   0 0 -�. � 0 1.                                �4.1� 

Veľké hodnoty -�23� signalizujú dobrú oddeliteľnosť príznakov. Pre príznak 23 sú 

vtedy typické malé rozdiely v rámci svojej triedy a naopak veľké rozdiely u ostatných 

tried.  Nízka hodnota -�23� naopak predstavuje chaos v príznakoch spôsobený veľkým 

rozptylom hodnôt. Aritmetická stredná hodnota +  je definovaná nasledujúcim 

vzťahom: 

+ �  14  5 +6 
7

68�  ,                                                          �4.2� 

kde 4 predstavuje počet tried a +6  je druhá mocnina rozptylu triedy 9 v okolí strednej 

hodnoty. Určí sa nasledujúcim spôsobom: 

+6 �   �2 .  :6� ,                                                         �4.3� 

kde 2 značí vektor príznakov a : strednú hodnotu. K výpočtu kvality príznakov ďalej 

potrebujeme určiť aritmetickú strednú hodnotu vzdialeností medzi všetkými triedami. 

Tá je definovaná nasledujúcim vzťahom: 

/ �  14�4 . 1� 5 5 /;,6 7
;8�

7
68� ,                                                  �4.4� 
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kde < a 9 predstavujú triedy, a /;,6  kvadrát vzdialeností medzi strednými hodnotami 

týchto tried: 

/;,6 �  �:6 .  :;� .                                                           �4.5� 
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5 Korelácia príznakov 

Bežne používané klasifikátory pracujú s veľkým množstvom príznakov za účelom čo 

najlepšieho oddelenia tried. Dôležitú úlohu v tomto prípade hrá i korelácia príznakov 

[15]. Tá vyjadruje vzťah medzi dvoma príznakmi, v ktorom je hodnota jedného 

príznaku do určitej miery závislá na hodnote druhého príznaku. V širšom slova zmysle 

sa vlastne jedná o prítomnosť nadbytočnej informácie a teoreticky by mohol byť jeden 

z týchto dvoch príznakov odstránený. Došlo by tak k redukcii dimenzie príznakového 

priestoru, ktorá by sa v konečnom dôsledku prejavila zvýšením rýchlosti algoritmu. 

Názory vedeckej spoločnosti na koreláciu príznakov sa však líšia. Zaužívaný názor je 

používať len nekorelované príznaky [16]. Podľa [17] použitie závislých, na rozdiel od 

nezávislých, normálne rozdelených príznakov, prináša menšiu chybu klasifikácie. 

Konečný vplyv korelácie na výsledok klasifikácie závisí na type okrajového rozdelenia 

a nedá sa aplikovať všeobecne na akékoľvek rozdelenie. [15]. 

Pre posúdenie vhodnosti príznakov na základe vzájomnej korelácie sa spočíta korelačná 

matica pozostávajúca z korelačných koeficientov definovaných nasledovne: 

=6�>, ?� �  @6�>, ?�A@6�>, >� @6�?, ?�,                                                     �5.1� 

kde @6�>, ?� je koeficient plnej  kovariančnej matice.  I kovariančná matica vyjadruje 

závislosť jednotlivých príznakov, mimo to však ešte závisí na veľkosti stredných 

hodnôt, preto nie je vhodná pre objektívne posúdenie závislosti príznakov. Korelačné 

koeficienty nadobúdajú hodnôt z intervalu B .1,1 C a môžu nastať tieto tri          

prípady [10]: 

=6�>, ?� � 0  príznaky 23 a 2D sú nekorelované, 

=6�>, ?� C 0 príznaky 23 a 2D sú korelované, 

=6�>, ?� B 0  príznaky 23 a 2D sú antikorelované. 

 

Výpočet korelácie príznakov sme implementovali v prostredí matlab vo forme funkcie s 

názvom feature_decorrelation. Jej vstupným parametrom je matica príznakov a prah 

určujúci hranicu medzi korelovanými a nekorelovanými príznakmi. Algoritmus spočíta 

koreláciu medzi príznakmi a pokiaľ je táto vyššia než zvolený prah, je jeden z dvojice 

príznakov odstránený z uvažovanej množiny. Výstupom funkcie je vektor 
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nekorelovaných príznakov. Behom experimentov sme laborovali s umiestnením 

dekorelácie pred výpočtom a za výpočtom kvality. Treťou variantou je vôbec 

neuvažovať dekoreláciu, a pracovať tak so všetkými spočítanými príznakmi. Tieto tri 

postupy slúžili pre experimentálny odhad vhodnosti redukčnej metódy s prihliadnutím 

na typ úlohy. 
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6 Klasifikátory 

6.1 K – najbližších susedov 

Klasifikátor pracuje na jednoduchom princípe, pri ktorom sú vzory klasifikované do 

odpovedajúcich tried podľa ich najbližších susedov. Počet týchto susedov sa označuje k, 

z toho vyplýva i názov klasifikátoru k-NN (k-Nearest Neighbour) uvádzaný v literatúre. 

Medzi jeho výhody patrí jednoduchosť a ľahká implementácia [18]. 

Na obr.6.1 je znázornená základná myšlienku klasifikátoru pre k = 3. Úlohou je správne 

klasifikovať oba neznáme príznaky (a, b) do jednej z dvoch tried (štvorčeky, 

trojuholníčky). Priradenie príznaku a do odpovedajúcej triedy je v tomto prípade 

jednoduché. Všetci jeho traja najbližší susedia patria do triedy trojuholníčkov, preto aj 

neznámy príznak a bude klasifikovaný ako trojuholníček. Klasifikácia neznámeho 

príznaku b je o niečo zložitejšia, pretože dva z jeho troch najbližších susedov patria do 

jednej triedy, a tretí z nich do odlišnej triedy. V tomto prípade sa môžeme prikloniť 

k triede, ktorá v uvažovanej množine susedov zastúpená najväčším počtom prvkov, 

alebo môžeme pri klasifikácii využiť váhové vzdialenosti medzi neznámym príznakom 

a jeho susedmi [18].  

 

Obr. 6.1: Ukážka 3-NN klasifikácie 

 

6.2 Zmesový Gaussov model 

Klasifikátor na báze Gaussovského zmesového modelu patrí do skupiny systémov 

rozpoznávajúcich vzory, v ktorom prebieha učenie bez učiteľa. To vo všeobecnosti 

znamená, že dáta obsiahnuté v trénovacej množine nenesú informácie ohľadom 

príslušnosti k určitej triede.  

x1 

x2 

a 

b 
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Princíp GMM klasifikátoru je založený na modelovaní príznakov z trénovacej množiny 

jednou alebo viacerými Gaussovými funkciami rozloženia pravdepodobnosti. Zmes 

týchto hustotných funkcií je určená vektormi stredných hodnôt, kovariančnými 

maticami a váhami jednotlivých zložiek, ktoré sa určujú v priebehu trénovania systému, 

využívajúc rôzne algoritmy. Medzi najznámejšie algoritmy sa radí algoritmus EM.  

Ak viacrozmerná Gaussova funkcia rozloženia pravdepodobnosti ma tvar 

��2� �  1A�2��E det�Σ� HI�JI K�L ΣMN �JI K� ,                                       �6.1� 

kde d značí rozmer funkcie rozdelenia pravdepodobnosti, Σ označuje kovariančnú 

maticu, x vektor príznakov a µ vektor stredných hodnôt. Potom lineárnou kombináciou 

takýchto funkcií vznikne Gaussov zmesový model charakterizovaný vzťahom 

��2� �  5 O3 1A�2��E det�P3� HI�JI KQ�L ΣRMN �JI KQ� 
S

38� ,                            �6.2� 

kde M označuje počet Gaussových funkcií rozdelenia pravdepodobnosti, α je váhovací 

parameter a d odpovedá počtu príznakov. Kovariančná matica Σ je rozmeru d x d 

a určuje rozptyl hodnôt použitých príznakov. Hlavná diagonála obsahuje hodnoty 

rozptylu pre jednotlivé xi, a prvky na vedľajšej diagonále vyjadrujú mieru korelácie 

medzi príznakmi [19]. 

Aj keď samotné učenie prebieha bez učiteľa, je podľa [20] potrebných týchto zopár 

predpokladov pre natrénovanie GMM klasifikátoru: 

• známy počet tried c, 

• a priori pravdepodobnosť, resp. váha P(ωj) pre každú z tried ωj. Väčšinou sa 

uvažuje hodnota odpovedajúca prevrátenej hodnote počtu tried. 

• Podmienená pravdepodobnosť T�2|�D VD� pre všetky triedy, VD � ":D ,ΣD(. 
K inicializácií klasifikátoru sa používa „K - means“ algoritmus, ktorého úlohou je 

rozdeliť N vstupných hodnôt v I rozmernom priestore do K zhlukov. Celý iteračný 

postup sa skladá z dvoch krokov: 
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1. Priradenie – každá hodnota zo vstupných dát je priradená k najbližšiemu 

centroidu charakterizujúceho jeden z výsledných zhlukov. 

2. Aktualizácia – dochádza k prepočítaniu polohy centroidu tak, aby približne 

odpovedal stredu rodiaceho sa zhluku. 

Oba kroky sa opakujú dovtedy, pokým nenastane stav konvergencie signalizovaný 

nemennosťou polohy jednotlivých centroidov. Treba dodať, že na začiatku cyklu je 

poloha centroidov zvolená náhodne alebo heuristicky. 

Pre samotné trénovanie sa najčastejšie volí EM iteračný algoritmus z dôvodu 

efektívnejšieho numerického riešenia[11]. Algoritmus však naráža na problém určenia 

počtu zložiek GMM a štartovacieho bodu algoritmus keďže pre ich odhad neexistuje 

jednoznačná metóda, ale len odporučenia vychádzajúce z predošlých experimentov. 

Napríklad pre reprezentáciu hlasu sa volí 8 – 256 zložiek, konkrétna hodnota sa však 

odvíja od množstva trénovacích dát. 
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7 Databáza nahrávok 

Ďalším z problémov súvisiacich s analýzou rečového signálu je popri zvolení vhodného 

prístupu i častá absencia kvalitného rečového korpusu. Čas strávený s prípravou 

kvalitnej databázy, vysoký počet účastníkov zaisťujúcich dostatočnú variabilitu súboru 

dát, či už v rámci vekových kategórií, pohlaví, národností či emócií sa nepríjemne 

odzrkadľuje na  jej výslednej cene. Riešeniu semestrálneho projektu by najviac 

vyhovovala databáza, ktorej jednotlivé vzorky by popisovali vývin jedinca od detstva 

po starobu v zastúpení oboch pohlaví. Z dostupných databáz na trhu by tomuto kritériu 

najviac vyhovela databáza SpeechDat-E, obsahujúca nahrávky z piatich 

východoeurópskych národov, kategorizovaných podľa vekových skupín a pohlaví, žiaľ 

jej vysoká cena znemožnila použitie v tomto projekte. Preto sme pre začiatok siahli po 

voľne šíriteľnej berlínskej databáze „Emo-DB“ obsahujúcej emočné stavy pre obe 

pohlavia a českej databáze obsahujúcej nahrávky kategorizované do piatich vekových 

skupín. Behom riešenia diplomovej práce sa nám podarilo získať rozsiahlejšiu databázu 

INTD. 

7.1 Berlínska databáza Emo-DB 

Zvukové nahrávky pochádzajú z projektu realizovanom Technickou Univerzitou v 

Berlíne, pod vedením Prof. Dr. W. Sendlmeiera. Nahrávania sa zúčastnili herci a to 5 

mužov, a 5 žien a prebiehalo v bez odrazovej miestnosti univerzity. Priemerný vek 

účastníkov sa pohybuje okolo hodnoty 30 rokov. Databáza obsahuje dohromady 535 

vzoriek a je dostupná z webovej stránky http://pascal.kgw.tu-berlin.de/emodb/index-

1024.html, pričom jednotlivé vzorky tvoria celé súvislé vety, vyjadrené v siedmich 

emóciách[21]. 

Pre testovanie vplyvu emócii na správnosť odhadu pohlavia boli nahrávky rozdelené do 

dvoch veľkých skupín. Skupina A obsahovala nahrávky v neutrálneho rečového 

prejavu, a skupina B obsahovala nahrávky v nasledujúcich emočných stavoch: radosť, 

smútok, zlosť a strach. Následne na to bola vytvorená adresárová štruktúra, obsahujúca 

4 adresáre odpovedajúce štyrom skúmaným emóciám. Každý takto vzniknutý adresár 

obsahoval dva podadresáre určujúce pohlavie, v ktorých bolí uložené uvažované 

nahrávky, pričom nahrávky skupiny A slúžili pre trénovanie a nahrávky skupiny pre 

testovanie. 
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7.2 Česká databáza VAGD 

Databáza VAGD (Various Age and Gender Database) pozostáva z 408 nahrávok, 

nahovorených rodenými hovorcami bez vyjadrenia emočného stavu. Databáza bola 

rozdelená do piatich adresárov odpovedajúcich nasledovným vekovým kategóriám: 

• A1: 7 až 12 rokov, 

• A2: 13 až 15 rokov, 

• A3: 16 až 20 rokov, 

• A4: 21 až 30 rokov, 

• A5: 30 až 50 rokov. 

Nahrávanie bolo vykonané na dvoch základných školách, jednej strednej škole, na 

internáte a doma [22]. 

7.3 Databáza INTD 

Z [23] sa nám podarilo získať databázu INTD (INTerspeech Database), pozostávajúcu z 

2400 nahrávok vo formáte raw. Je rozdelená do týchto štyroch vekových kategórií: 

• 1: deti (6 – 15 rokov), 

• 2: mladí (16 – 25 rokov), 

• 3: dospelí (26 – 54 rokov), 

• 4: starí (55 – 80 rokov). 

Jednotlivé nahrávky okrem označenia vekovej skupiny disponujú i vyznačením 

pohlavia. V tomto prípade sa však uvažuje na rozdiel od dvoch zaužívaných tried (muž, 

žena) s troma triedami, a síce: muž (m), žena (f) a dieťa (x). To nám umožňuje použitie 

databázy i v prípade experimentov týkajúcich sa odhadu pohlavia.   
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8 Praat 

8.1 O programe 

Praat je freeware program, napísaný v jazyku C umožňujúci analýzu rečových signálov. 

Jeho autormi sú Paul Boersma a David Weenink pôsobiaci na ústave fonetiky fakulty 

humanitných vied Amsterdamskej Univerzity. Program je dostupný pre platformy ako 

Windows, Macintosh, Solaris, Unix a je pravidelne vylepšovaný. Aktuálna verzia je 

dostupná z www.praat.org. Praat hlavne pracuje s monofónnym signálom, ale obsahuje 

podporu pre stereo signál, prípadne pre záznam zvuku [24].  

8.2  Práca s programom 

8.2.1 Základné operácie 

Po štandardnej inštalácii a spustení programu sa objavia nasledujúce dve okna, viď   

obr. 8.1: 

• Okno objektov – v ktorom sa vykonáva väčšina operácii ako výber nahrávky, 

jej analýza, výber vykresľovanej techniky výsledkov a podobne. 

• Okno grafov – predstavujúci kresliacu plochu umožňujúcu vykresliť rôzne 

priebehy ako napr. časový priebeh signálu, formanty, spektrogram, a iné. 

Zobrazené charakteristiky umožňuje exportovať do rôznych formátov, 

prípadne vytlačiť.  

 

 
 

Obr. 8.1: Vizuálna podoba programu Praat. 

Okno grafov 

Okno objektov 
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Prostredie programu je užívateľský prívetivé a ovládanie intuitívne. Prvým krokom je 

načítanie zvukového súboru, s ktorým budeme pracovať. V menu  Read okna objektov 

vyberieme možnosť Read from file..., prípadne použijem klávesovú skratku Ctrl+O 

a vyberieme nahrávku. V ľavej časti okna objektov sa objaví nový objekt odpovedajúci 

názvu zvukového súboru a v pravej časti sa sprístupní menu dostupných operácii 

s daným objektom. Je dôležité podotknúť, že pri akejkoľvek práci s danou nahrávkou je 

nutné najprv vybrať jej odpovedajúci objekt v okne objektov. Napríklad pre spočítanie 

základného tónu reči vyberieme danú nahrávku (v okne objektov) a v menu naľavo 

vyberieme položku Periodicity. Zo zobrazenej ponuky zvolíme metódu výpočtu (napr. 

To Pitch(ac)...), vyplníme vstupné parametre metódy výpočtu a potvrdíme. Vykoná sa 

výpočet a výsledné hodnoty sú uložené do objektu s názvom Pitch + názov zvukového 

súboru. 

8.2.2 Skripty 

Praat pre tvorbu skriptov používa svoju vlastnú syntax, bližšie sa o nej môžeme dočítať 

v [24]. Pre ich tvorbu ma v sebe štandardne implementovaný skriptovací editor, ktorý 

vyvoláme z menu File, zvolením položky New Praat script. Každá inštrukcia sa píše 

na nový riadok a komentáre sú uvádzané jedným z týchto znakov: !, #, ;. Vytvorený a 

uložený skript spustíme príkazom Run v menu editoru. 

Príklad skriptu, ktorý spočíta formanty z vstupného zvukového súboru: 

form Vyber zvuk               ; definicia vstupných hodnôt skriptu 

text Zvuk sp01.wav 

real TimeStep 0.0 

integer MaxNumForm 5  

integer maxFormFreq 5500 

real windowLen 0.025 

integer preemphasis   50 

text Method burg 

endform 

Read from file... 'zvuk$ '                     ; načítanie zvukového súboru 

To Formant ('method$')... 'timeStep' 'maxNumForm' ' maxFormFreq' 

'windowLen' 'preemphasis'          ; výpočet formantov 

text$=List... no yes 6 no 3 yes 3 yes            ; získanie hodnôt 

text$ >> formants.txt               ; export hodnôt do textového súboru 
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8.3  Praat a príkazový riadok 

V niektorých prípadoch môže byť užitočnejšie, ovládať chovanie programu a výpočet 

z príkazového riadku. Pre tieto účely bola vyvinutá verzia Praatu pre príkazový riadok 

pomenovaná praatcon, umožňujúca spúšťať pripravené skripty spolu so vstupnými 

parametrami priamo z príkazového riadku. 

Syntax: 

praatcon predprivavený_skript.praat vstupne paramet re oddelene 

medzerou 

  



 

9 Riešenie problému odhadu veku 

Prístup k odhadu veku a

spočíval vo výbere príznakov, ich spo

Suprasegmentálne príznak

ich šírok pásma a harmonicit

takéhoto priebehu sme po

v prostredí Matlab, za pomoci vyvíjaného nástroja Emotional. V

uvažovali GMM.  

9.1 Štruktúra rozpoznáva

Pri riešení poloautomatického

konkrétne Praat a Matlab.  Preto bolo nutné vyrieši

vzájomnú spoluprácu. 

a pozostáva z týchto blokov: 

• Praat – v tomto bloku prebieha výpo

troch formantov a harmonicity

a z dôvodu čo najvä

ovládanie rozpoznáva

je prepojenie týchto dvoch programov prakticky pre bežného užívate

neviditeľné. Pre výpo

skripty, ktoré sú 

 

Súbor 

nahrávok 

•extrakcia 
suprasegmentalnych 
príznakov

Praat
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Riešenie problému odhadu veku a pohlavia 

odhadu veku a pohlavia rečníkov z hlasových nahrávok použitej databázy 

íval vo výbere príznakov, ich spočítaniu a natrénovaniu klasifikátora. 

príznaky sme spočítali z priebehov základného tón

harmonicity, ktoré sme spočítali pomocou programu Praat.

takéhoto priebehu sme počítali na viac prvé tri derivácie. Ostatné príznaky sme spo

prostredí Matlab, za pomoci vyvíjaného nástroja Emotional. V roli klasifikátora sme

Štruktúra rozpoznávača 

poloautomatického odhadu veku rečníka boli použité dva programy a

Matlab.  Preto bolo nutné vyriešiť ich prepojenie a

vzájomnú spoluprácu. Základná štruktúra navrhovaného riešenia je na obr. 

týchto blokov:  

tomto bloku prebieha výpočet priebehov základného tónu re

troch formantov a harmonicity. Na základe zadania semestrálneho projektu 

čo najväčšej automatizovanosti odhadu veku, 

ovládanie rozpoznávača umožnené výhradne z prostredia Matlab. Z

je prepojenie týchto dvoch programov prakticky pre bežného užívate

Pre výpočet príznakov sme si v prostredí Praat pripravili vlastné 

, ktoré sú volané z Matlabu. 

 

suprasegmentalnych 

Praat

•zápis do hodnôt do 
textového súboru,

• čítanie vykonáva 
Matlab

txt •vypočet ostatných 
príznakov,

•trénovanie 
klasifikátoru

Matlab

Obr. 9.1: Štruktúra rozpoznávača. 

hlasových nahrávok použitej databázy 

natrénovaniu klasifikátora. 

tónu reči, formantov, 

ítali pomocou programu Praat. Z každého 

Ostatné príznaky sme spočítali 

roli klasifikátora sme 

níka boli použité dva programy a to 

 ich prepojenie a zaistiť tak ich 

ého riešenia je na obr. 9.1, 

priebehov základného tónu reči, prvých 

. Na základe zadania semestrálneho projektu 

adu veku, či pohlavia je 

prostredia Matlab. Z toho dôvodu 

je prepojenie týchto dvoch programov prakticky pre bežného užívateľa 

prostredí Praat pripravili vlastné 

Klasifikované 

nahrávky 

vypočet ostatných 
príznakov,

trénovanie 
klasifikátoru

Matlab



34 
 

• Blok txt – vytvára spojenie oboch prostredí. Pred pripravený skript v prostredí 

Praat je volaný z prostredia Matlab a spočítané príznaky sú uložené do 

textového súboru. Odtiaľ sa postupne načítavajú hodnoty a ukladajú do 

pripravenej štruktúry v Matlabe, s ktorou v ďalších krokoch pracuje nástroj 

Emotional. 

• Matlab – posledný blok celého systému, na ktorom je postavený výkonný 

nástroj Emotional. Jeho úlohou je načítať spočítane priebehy Praatom, 

a dopočítať suprasegmentalne príznaky a ostatné zvolené príznaky (ako napr. 

MFCC, PLP a iné), zredukovať príznaky a v konečnej fáze natrénovať zvolený 

klasifikátor, v našom prípade GMM alebo k-NN.  

 

9.2  Emotional 

Emotional je kvalitný nástroj pre analýzu rečových signálov, vyvíjaný na ústave 

Telekomunikácii Vysokého učení technického v Brne. Je neustále zlepšovaný formou 

implementácie nových postupov výpočtu príznakov reči a klasifikátorov. 

V diplomovej práci sme implementovali rozpoznávač z obr. 9.1 do prostredia 

Emotional. Pre výpočet príznakov týkajúcich sa základného tonu reči, formantov 

a harmonicity sme pre Emotional vyvinuli nový modul, ktorého grafické užívateľské 

rozhranie je vyobrazené na obr. 9.2, slúžiace pre výber príznakov, metódy a vstupných 

parametrov výpočtu zvolených príznakov. Všetky tieto informácie sú ukladané do 

štruktúry feature_extract_settings, s ktorou spolupracujú všetky vytvorené funkcie 

výpočtu parametrov reči. Konkrétne o spočítanie spomínaných príznakov sa stará nami 

navrhnutá funkcia getPitch_formants_harmonicity, ktorá v sebe obsahuje 

implementáciu prepojenia Praatu a Matlabu.  

V ďalšom kroku riešenia semestrálneho projektu bola vytvorená funkcia 

getFeatures_quality, realizujúca výpočet odhadu kvality používaných príznakov. 

Metoda výpočtu je dôkladne popísaná v 4.kapitole. Príznak je považovaný za kvalitný 

ak sa prvky jednej triedy vyskytujú v okolí strednej hodnoty a súčasne stredné hodnoty 

uvažovaných tried sa čo najviac líšia. Pridržaním sa tohto pravidla, funkcia spočíta pre 

každý jeden príznak mieru geometrickej oddeliteľnosti Q(.),  0 ≤ Q(.) ≤1, a vráti jej  



 

Obr. 9.2: Grafické rozhranie modulu pre výpo

 

hodnoty vo forme vektoru. Pri

Q(.) väčšia Spomínaná funkcia bola na implementovaná pod symbolickým názvom 

F-rate, umožňujúca voliť

testovaní.  

Nástroj Emotional sme mimo iného rozšírili o

ich vzájomnej korelácie.

môžeme vykonať pred alebo po redukcii jednou z

môžeme dekoreláciu vynecha

ako F-pomer, mean vec

vedúce k zlepšeniu klasifikácie a

 

9.3 Formantová analýza

V prvých experimentoch nášho výskumu sme pre odhad formantových frekvencií 

a šírok pásme použili nástroj Praat. Vzh

z celého sveta, sme považovali 

sa prevzorkuje vstupný signál

frekvencie hľadaného formantu. Následne na to aplikuje pree

vážený Gaussovým okienkom  a
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: Grafické rozhranie modulu pre výpočet príznakov z preibehov
tónu, formantov a harmonicity. 

vo forme vektoru. Pričom príznak je tým kvalitnejší, čím je hodnota parametru 

šia Spomínaná funkcia bola na implementovaná pod symbolickým názvom 

ujúca voliť počet najlepších príznakov, uvažovaných pri trénovaní a 

Nástroj Emotional sme mimo iného rozšírili o možnosť redukcie príznakov na základe 

ch vzájomnej korelácie. Oddelenie nekorelovaných príznakov od korelovaných 

 pred alebo po redukcii jednou z implementovaných metód.

môžeme dekoreláciu vynechať a redukciu príznakov ponechať na ostatných metódach 

pomer, mean vector, a iné. Tento postup nám tak ponúka tri potenciálne cesty 

zlepšeniu klasifikácie a ďalším výskumom.  

ová analýza 

V prvých experimentoch nášho výskumu sme pre odhad formantových frekvencií 

k pásme použili nástroj Praat. Vzhľadom k jeho obľúbenosti medzi fonetikmi 

važovali jeho výsledky za relevantné. Pred samotným výpo

prevzorkuje vstupný signál, pričom použije dvojnásobok maximálnej uvažovanej 

adaného formantu. Následne na to aplikuje preemfazu. Každý segment je 

ný Gaussovým okienkom  a pomocou Burgovho algoritmu sa spo

 

z preibehov zakladného 

ím je hodnota parametru 

šia Spomínaná funkcia bola na implementovaná pod symbolickým názvom     

et najlepších príznakov, uvažovaných pri trénovaní a 

 redukcie príznakov na základe 

Oddelenie nekorelovaných príznakov od korelovaných 

implementovaných metód. Prípadne 

 na ostatných metódach 

iné. Tento postup nám tak ponúka tri potenciálne cesty 

V prvých experimentoch nášho výskumu sme pre odhad formantových frekvencií 

úbenosti medzi fonetikmi 

jeho výsledky za relevantné. Pred samotným výpočtom 

om použije dvojnásobok maximálnej uvažovanej 

mfazu. Každý segment je 

pomocou Burgovho algoritmu sa spočítajú LPC 
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koeficienty [19]. Praat ponúka na výber z troch výpočetných algoritmov, no najviac sa 

nám behom práce osvedčil práve Burgov algoritmus. 

Časom sa začali množiť prípady, kedy uvedená metóda nebola schopná spočítať 

frekvenciu tretieho formantu. Hrozila strata dôležitých informácii, pretože podľa [25] 

existuje vzťah medzi štandardnou odchýlkou frekvencie tretieho formantu a vekom. 

Z toho dôvodu sme boli nútený siahnuť po alternatívnej metóde odhadu formantových 

frekvencií. Do Emotional tak bola implementovaná nová metóda, pochádzajúca z [26], 

ktorá každý segment rečového signálu váhuje Hammingovým oknom. V ďalšom kroku 

sa vypočíta autoregresívny model a prevodná funkcia vokálneho traktu. Z jej pólov 

v kmitočtovom rozsahu �0, WXY � sa nakoniec vypočítajú formantové frekvencie podľa 

vzťahu  

Z[ �  \ �6]2�     "Hz(,                                                          �9.1� 

kde \ predstavuje argument a �6] vzorkovací kmitočet. Odpovedajúca šírka pásma sa 

určí podľa vzťahu  

Z̀ a[ �  .bc|d| �6]2�    "Hz(.                                                    �9.2� 
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10  Odhad pohlavia 

10.1  Prvý experiment 

V prvom experimente sme sa zamerali na všeobecný odhad pohlavia a bližšie sme 

skúmali atribúty použitého GMM klasifikátora. Ako základ nám poslúžila česká 

databáza nahrávok, pričom v tomto teste sme neuvažovali vplyv veku hovorcov na 

presnosť odhadu ich pohlavia. Z teoretického úvodu diplomovej práce vyplýva, že 

GMM klasifikátor môže modelovať množinu príznakov jednou alebo viacerými 

Gaussovými funkciami rozdelenia hustoty pravdepodobnosti, a kovariančná matica 

môže byť dvojakého typu: diagonálna alebo úplná. Z toho dôvodu sme sa zamerali na 

určenie týchto parametrov za účelom čo najlepšej klasifikácie. Pri teste sme použili 

suprasegmentálne príznaky vychádzajúce z priebehov základného tónu reči, prvých 

troch formantov a ich šírky pásma, pričom ich počet sme menili v rozsahu od 5 do 320 

príznakov. Aktuálny počet vždy odpovedal n-najlepším príznakom spočítaných 

metódou F-rate,  a pre každý počet sme menili počet Gaussových funkcii z 1 na 10 a typ 

kovariančnej matice z úplnej na diagonálnu. Výsledky experimentu sme prehľadne 

zobrazili do tabuľky 10.1 a grafických závislostí zobrazených v obr. 10.1. Z obr. 10.1 

vyplýva ideálne nastavenie klasifikátoru odpovedajúce jednej Gaussovej funkcii a užitiu 

diagonálnej matice namiesto úplnej. Pri tomto nastavení klasifikátoru bolo totiž 

dosiahnutej  89% úspešnosti odhadu, ktorá odpovedala najväčšej úspešnosti celého 

experimentu, pričom bol použitý menší počet príznakov, než v prípade najväčšej 

úspešnosti odhadu spočítanej klasifikátorom využívajúci úplnú maticu. Toto nastavenie 

klasifikátoru bolo využité v ďalších experimentoch.  

Desať najlepších príznakov: 

medián, stredná hodnota, relatívne maximum zo základného tónu, medián šírky pásma 

tretieho formantu, štandardná odchýlka a stredná hodnota priebehu tretieho formantu, 

stredná hodnota šírky pásma tretieho formantu, rozsah základného tónu, štandardná 

odchýlka z prvej derivácie tretieho formantu a minimálna hodnota tretieho formantu.  

Priebeh kvality všetkých spočítaných príznakov môžeme pozorovať na obr. 10.2. 

Zvyšovanie počtu uvažovaných príznakov viedlo od určitého bodu k poklesu 

úspešnosti. To mohlo byť zapríčinené uvažovaním menej kvalitných príznakov, ktoré 

zvýšili rozptyl jednotlivých tried a znemožnili tak presnú klasifikáciu. 

 



 

Obr. 10.1: Grafická závislos
použitia a) diagonálnej matice, b) úplnej matice.

Obr. 10.2: Grafická závislos

0

20

40

60

80

100

5

Ú
sp

eš
n

o
sť

 [
%

]

0

20

40

60

80

100

5

Ú
sp

eš
n

o
sť

 [
%

]

38 

a) 

b) 
 

: Grafická závislosť úspešnosti odhadu pohlavia na počtu príznakov v
použitia a) diagonálnej matice, b) úplnej matice. 

 

: Grafická závislosť kvality suprasegmentálnych príznakov pre prvý 
experiment odhadu pohlavia. 
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čtu príznakov v prípade 
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Tab. 10.1: Úspešnosti odhadu pohlavia pre prvý experiment v závislosti na počtu 
príznakov a typu kovariančnej matice. 

Typ kovariančnej matice: diagonálna úplná 

Počet príznakov 
Počet  Gauss. 

funkcií 
Úspešnosť [%] Úspešnosť [%] 

5 
1 87,5 86,5 

10 85,5 83,5 

10 
1 89 87 

10 84 80 

20 
1 87 87,5 

10 80 86 

40 
1 84 86 

10 80,5 83,5 

80 
1 82 86 

10 81 82 

160 
1 80 84 

10 77 76 

320 
1 71 74 

10 65,5 69 

 

10.2  Druhý experiment 

V druhom experimente sme skúmali vplyv veku hovorcu na úspešnosť odhadu pohlavia. 

Opäť nám ako základ poslúžila česká databáza rozdelená do piatich vekových skupín 

(A1 až A5), viď kapitola 7.2. V prvom bode tohto experimentu sme uvažovali tú istú 

množinu suprasegmentálnych príznakov, ako v prvom experimente a opäť sme menili 

počet uvažovaných príznakov v celom ich rozsahu. Uvedený postup sme aplikovali na 

všetkých päť vekových skupín a pre každú z nich sme určili presnosť odhadu. Najväčšie 

úspešnosti odhadu v rámci jednotlivých tried, a odpovedajúci počet príznakov môžeme 

vidieť na v tab.10.2 a obr.10.3. Najnižšia úspešnosť rozpoznania bola dosiahnutá u detí 

a mladistvých (vekové skupiny A1, A2), pričom najlepších výsledkov bolo 

dosiahnutých u dospelých ľudí. Uvedená skutočnosť vyplýva z vývoju hlasového 

ústrojenstva jedincov, ktoré  sa mohlo nachádzať u každého z rečníkov v inom štádiu. 

Práve tento vývoj v nemalej miere ovplyvňuje charakteristiku produkovaného rečového 

signálu. V prípade dospelých ľudí môžeme tento vývoj považovať za ukončený, čomu 

nasvedčujú vysoké hodnoty úspešnosti odhadu pohlavia. Zvyšovanie počtu 

uvažovaných príznakov viedlo od určitého bodu opäť k poklesu celkovej úspešnosti.   



 

Priebeh kvality uvažovaných príznakov môžeme pozorova

najlepších výsledkov bolo dosiahnutých pri týchto desiatich príznakov: strmos

derivácie šírky pásma prvého formantu, medián a

štandardná odchýlka tretieho formantu, rozsah a

derivácie, relatívne maximum zákl. tónu, maximum prvej derivácie priebehu tretieho 

formantu, minimum a relatívny rozsah zákl. tónu re

V ďalšom bode experimentu sme uvažovali MFCC a

problém s presnosťou odhadu u

dosiahnutých opäť u dospelých 

rozpoznania v prípade nasadenia PLP príznakov

Z uvedeného experimentu taktiež vyplýva, že pre odhad pohlavia sú lepšie 

suprasegmentalne príznaky než segmentálne.

Obr. 10.3: Najlepšia dosiahnutá úspešnos

Obr. 10.4: Priebeh kvality suprasegmentálnch príznakov pre druhý experiment
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Tab. 10.2: Úspešnosti odhadu pre druhý experiment odhadu pohlavia v závislosti na 
vekovej skupine, pre supraseg. príznaky. 

Skupina: A1 A2 A3 A4 A5 

Počet príznakov Úspešnosť [%] 
5 77 73 98,5 93 100 

10 75 74 89,5 89 100 

20 79 77,5 89,5 90 100 

40 74 76,5 86,5 84,5 98,5 

80 59 81,5 81 81,5 92,8 

160 59,5 63,5 71,5 70,5 85,5 

320 59,5 55,5 69,5 61,5 74 
 

Tab. 10.3: Hodnoty úspešnosti pre segmentalne príznaky v závislosti na veku a metóde 
redukcie. 

Skupina: A1 A2 A3 A4 A5 

Metóda 
redukcie Príznaky Úspešnosť [%] 

mean vektor 
MFCC 41,5 59 88,5 93 88 

PLP 32 60 83,5 83 79 

K-means (10 
centroidov) 

MFCC 45 43,5 89 90 89,5 

PLP 35 48 66,5 74,5 67,5 
 

 

10.3  Tretí experiment 

V treťom experimente sme skúmali vplyv emočného rozpoloženia rečníka na kvalitu 

odhadu jeho pohlavia. V tomto prípade nám ako základ poslúžila berlínska databáza 

ktorej nahrávky boli kategorizované do štyroch adresárov, viď odsek 7.1. Experiment 

spočíval v natrénovaní klasifikátoru za pomoci nahrávok s absenciou emócií, a následné 

testovanie nahrávkami vyjadrujúcimi nasledujúce 4 emočné stavy človeka: radosť 

smútok, strach a zlosť. V prvom kroku sme sa opäť zamerali na príznaky súvisiace so 

základným tónom reči a formantami, ako v minulých experimentoch. Získané hodnoty 

popisuje tab.10.4 a obr. 10.5 zachytáva najlepšie dosiahnuté úspešnosti pre 4 uvažované 

emócie. Z experimentu jasne vyplýva, že vyjadrenie emócie znemožňuje presný odhad 

pohlavia rečníka. Najviac tento odhad negatívne ovplyvnili emócie zlosť a radosť, 

u ktorých sa presnosť odhadu pohybovala okolo 50 %, a najmenej tento odhad 

ovplyvnil emočný stav odpovedajúci smútku, pri ktorom sa vhodným počtom 

uvažovaných príznakov dosiahla úspešnosť až 93%, viď obr. 10.5. Uvedené skutočnosti 
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potvrdzuje druhý krok experimentu, vykonaný pomocou MFCC a PLP príznakov, 

v ktorom sme dosiahli najlepšie výsledky pre emóciu smútok, viď tab.10.5. Priebeh 

kvality všetkých príznakov môžeme vidieť na obr. 10.6. 

 

Desať najkvalitnejších príznakov, v prípade emočného stavu smútok tvoria:   

strmosti prvých derivácií šírok pásma pre prvý, druhý a tretí formant, medián, stredná 

hodnota a relatívne minimum, maximum a rozsah zákl. tónu reči, štandardná odchýlka 

priebehu druhej derivácie druhého formantu a medián z priebehu druhej derivácie 

prvého formantu. 

 

Tab. 10.4: Úspešnosť odhadu v závislosti na emócií – suprasegmentálne príznaky. 

Skupina: radosť smútok strach zlosť 

počet 
príznakov Úspešnosť [%] 

5 56,5 54,5 68 50 

10 57,5 93 65,5 50 

20 59,5 92 68 51 

40 59,5 90,5 66,5 51,5 

80 61 86,5 72 51,5 

160 59,5 74 72 51,5 

320 48,5 67 58 53,5 
 

Tab. 10.5: Úspešnosti odhadu v závislosti na emócii - segmentálne príznaky. 

Skupina: radosť smútok strach zlosť 

Príznaky Úspešnosť [%] 
mfcc 56,5 82,5 73,5 52,5 

plp 49 76,5 83 65,5 



 

Obr. 10.5: Najlepšie dosiahnuté úspešnosti

Obr. 10.6: Priebeh kvality suprasegmentálnch príznakov pre tretí experiment
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: Najlepšie dosiahnuté úspešnosti odhadu pohlavia v rámci štyroch 
uvažovaných emócií. 

Priebeh kvality suprasegmentálnch príznakov pre tretí experiment
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• uvažovali sme len suprasegmentálne príznaky vychádzajúce zo základného tónu 

reči a formantov, tento krát spočítaných alternatívnou metódou popísanou 

v kapitole 9.3. 

Dekorelácia ako metóda redukcie príznakov môže byť použitá pred alebo po výbere 

príznakov metódou F-rate, alebo výber príznakov môžeme ponechať len na F-rate. 

Vďaka tomu sme mohli vykonať tri menšie experimenty, pre oba uvažované 

klasifikátory.. 

Výsledky popisuje tabuľka 10.6, na základe ktorej môžeme usudzovať že v prípade 

silnej korelácie medzi príznakmi je vhodnejšie použiť k-NN klasifikátor. Ten pri použití 

korelovaných príznakov dosiahol vždy lepších úspešností, než GMM. Pri použití 

dekorelácie s prahom 0,8 síce došlo k odstráneniu silne korelovaných príznakov, ale 

určitá malá miera vzájomnej korelácie ostala i medzi vyhovujúcimi príznakmi. Preto 

i v tomto prípade sa ako lepšia varianta javil k-NN. V prípade prahu korelácie 0,5 sa do 

užšieho výberu dostalo len 93 príznakov s nízkou pravdepodobnosťou ich vzájomnej 

závislosti. V tomto prípade sa lepšie pri odhade pohlavia lepšie uplatnil GMM 

klasifikátor.  

 

Tab. 10.6: Úspešnosti odhadu pohlavia pri použití dekorelácie príznakov 

 

 

 

Dekorelacia Počet 
príznakov 5 10 20 40 80 160 240 320 640 klasifikator 

Pred 
výberom 
príznakov 

úspešnosť 
[%], 

treshold 
0.8 

63,3 65 62 58,6 57,6 54,6 53,3 - - k-NN 

60,8 56,7 54,9 54 52,3 53,6 50,3 - - GMM 

úspešnosť 
[%], 

treshold 
0.5 

60,5 57,5 55,5 54,2 49,1 - - - - k-NN 

60,5 59,3 60,2 57,5 39,3 - - - - GMM 

Po výbere 
príznakov 

úspešnosť 
[%], 

treshold 
0.5 

33,3 33,3 33,3 33,3 50,8 57,1 - 58,9 50 k-NN 

62,2 62,3 61 54,5 47,7 52,8 - 55,5 51,5 GMM 

nie 
úspešnosť 

[%] 

59 62,2 66,3 66,3 67,3 66,3 - 66,3 64,2 k-NN 

63,4 62,9 62,9 63,4 63,4 60 - 55,8 46,5 GMM 



45 
 

Z experimentu taktiež jasne vyplýva že vhodnosť – nevhodnosť korelácie príznakov 

závisí od konkrétneho typu úlohy. Ako sme sa mohli presvedčiť samy, v prípade 

korelovaných príznakov (posledné dva riadky tabuľky 10.6) sme vo všeobecnosti 

dosiahli lepších výsledkov klasifikácie tried než v prípade nekorelovaných. Z toho 

dôvodu dekoreláciu ako redukčnú metódu nebudeme viac využívať v ďalších 

experimentoch. 

10.5   Piaty experiment 

V tomto poslednom experimente zaoberajúcom sa odhadom pohlavia sme vychádzali 

opäť z databázy INTD, no v tomto prípade sme uvažovali už len dve triedy – muži 

a ženy. Pri klasifikácii sme používali opäť len suprasegmentálne príznaky vypočítane 

z priebehov základného tónu a formantov spočítaných alternatívnou metódou, 

dohromady sme tak získali množinu 952 príznakov, bez redukcie. Kvalitu priznakov 

sme spočítali metódou F-pomer. 

Ako môžeme vidieť z obr. 10.7, pre odhad pohlavia na základe informácii obsiahnutých 

v základnom tóne a formantoch nám stačí jednoduchý klasifikátor k-NN, ktorý pri k = 5 

dosiahol lepších úspešnosti než GMM. Úspešnosť v tomto prípade neklesla pod 86 %, 

pričom tento trend si udržal i v prípadoch, kedy uvažovaná množina príznakov 

obsahovala i menej kvalitné príznaky. V prípade GMM však úspešnosť klesla až na 

57,3 %, z čoho vyplýva, že pri väčšom množstve príznakov nemusí byť schopný 

kvalitného oddelenia tried. 

Desať najkvalitnejších príznakov v zostupnom poradí: 

osemdesiat percentný percentil, jedno percentný percentil tretej derivácie, minimum 

tretej derivácie, päť percentný percentil prvej derivácie, päť percentný percentil tretej 

derivácie, minimum druhej derivácie, jedno percentný percentil druhej derivácie, päť 

percentný percentil druhej derivácie, deväťdesiat percentný percentil, desať percentný 

percentil druhej derivácie základného tónu.  
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Obr. 10.7: Závislosť úspešnosti odhadu pohlavia v závislosti na počtu príznakov a type 
klasifikátora. 

 

Tab. 10.7: Úspešnosť odhadu pohlavia v závislosti na počtu príznakov a type 

klasifikátora. 

Počet 
príznakov 5 10 20 40 80 160 320 640 Klasifikátor 

Úspešnosť 
[%] 

88,9 89,1 87,9 89,3 89,7 89,1 89,4 86,9 k-NN 

88 87,3 87,6 86,3 86,6 85 79,8 57,3 GMM 
 

 

Obr. 10.8: Priebeh kvality suprasegmentálnych príznakov pre piaty experiment odhadu 
pohlavia. 
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11   Odhad veku 

Presný odhad veku je považovaný za komplikovanejšiu úloha než odhad pohlavia. 

V prípade pohlaví zväčša rozlišujeme len dve triedy, poprípade tri (muž, žena, dieťa), 

v prípade presného odhadu veku je však týchto tried neporovnateľne viac. Tak isto sám 

človek má problém s presným určením veku rečníka, a často sa obmedzí len na odhad. 

Na presnosť odhadu veku má vplyv viacero faktorov. Jedným z týchto faktorov je 

i dlhší rečový prejav. Presnejší odhad poskytujú vzorky pozostávajúce z viacerých slov 

až viet, oproti vzorkám pozostávajúcich z jedného slova. Medzi významné príznaky 

v tomto  prípade patrí základný tón, formanty, intenzita, jitter a shimmer, dĺžka trvania a 

počet páuz. V úlohách tohto typu je chyba 10 rokov považovaná za štandardnú chybu 

subjektívneho odhadu človekom [27]. 

V nasledujúce dva experimenty boli vykonané na databáze INTD, pričom pre výpočet 

kvality príznakov bola použitá opäť funkcia F-pomer. Pre výpočet základného tónu 

a prvých troch formantov sa nepoužíva Praat, ale alternatívne metódy výpočtu. Nakoľko 

na odhad veku pozeráme ako na úplne inú úlohu, než bol odhad pohlavia, bolo nutné 

opäť hneď v prvom experimente odhadnúť parametre GMM klasifikátora na základe 

série testovaní, tak ako tomu bolo i u odhadu pohlavia. Odvodené optimálne nastavenie 

klasifikátora použilo pri všetkých experimentoch odhadu pohlavia. 

11.1   Prvý experiment 

V prvej časti experimentu sme na základe série testov odhadli experimentálne 

nastavenie klasifikátora s cieľom dosiahnutia čo najväčšej úspešnosti. Behom testom 

sme menili typ kovariančnej matice u plnej na diagonálnu, a počet Gaussových funkcií 

v rozmedzí 1 až 10. Z dosiahnutých výsledkov jasne vyplýva, že k najlepšej klasifikácii 

dochádza pri použití plnej kovariančnej matice, a 5 Gaussových funkcií, viď tab. 10.8. 

Tak isto ako pri úlohách odhadu pohlavia, tak aj pri odhade veku sme sa zamerali na 

dva typy klasifikátora, ktorými sú GMM a k-NN, pričom k = 5, ako vo všetkých 

predchádzajúcich experimentoch. Neodhadovali sme konkrétny vek rečníka, ale len 

vekovú kategóriu, do ktorej by mal patriť. Uvažovali sme nasledujúce štyri vekové 

kategórie: deti (6 – 15 rokov), mladí (16 – 25 rokov), dospelí (26 – 54 rokov) a          

starí (55 – 80 rokov).  
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Tab. 11.1: Úspešnosť odhadu veku v závislosti na type kovariančnej matice a počtu 
funkcií GMM klasifikátora. 

Úspešnosť 
[%] 

Počet funkcií 
Typ kovariančnej 

matice 

35,1351 1 

plná 

38,1987 5 

37,1968 8 

36,3374 10 

35,4344 20 

34,3930 1 

diagonálna 

34,7187 5 

34,4171 8 

33,7455 10 

33,7294 20 

  

Výsledok klasifikácie pri použití suprasegmentálných príznakov popisuje obr.11.1. 

Najlepšej úspešnosti odhadu veku 39,8% sme dosiahli pri použití 40 najlepších 

príznakov, z celkového množstva 952. Na rozdiel od odhadu pohlavia, v prípade odhadu 

veku sa ako perspektívnejší javí GMM klasifikátor, ktorý pri rôznom počte príznaku 

klasifikoval s väčšou úspešnosťou než k-NN. Tento fakt, spolu s odlišným nastavením 

GMM klasifikátoru oproti úlohám zaoberajúcich sa odhadom pohlavia, len potvrdzujú 

nutnosť existencie odlišného prístupu k obom úlohám. Tab.11.2 obsahuje pre lepšiu 

názornosť číselné vyjadrenie úspešností pre oba klasifikátory. Z obr.11.2 

znázorňujúceho priebeh kvality všetkých príznakov môžeme prehlásiť, že nízka 

úspešnosť je spôsobená nízkou kvalitou príznakov. Najkvalitnejší z nich má pritom len 

hodnotu 0,2464, pričom teoretický najkvalitnejší príznak má hodnotu 1.   

Desať najlepších príznakov: 

osemdesiat percentný percentil druhej derivácie, sedemdesiat percentný percentil tretej 

derivácie, jedno percentný percentil druhej derivácie, minimálna hodnota druhej 

derivácie, päť percentný percentil druhej derivácie, strmosť tretej tretiny, desať 

percentný percentil druhej derivácie, deväťdesiat percentný percentil prvej derivácie, 

sedemdesiat percentný percentil druhej derivácie a dvadsať percentný percentil tretej 

derivácie priebehu základného tónu reči. 
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Obr.11.1: Úspešnosť odhadu veku, v závislosti na počte príznakov a druhu klasifikátoru 
pri použití suprasegmentálnych príznakov. 

 

Tab.11.2: Hodnoty úspešností odhadu veku pri použití suprasegmentálanych príznakov, 
prvý experiment. 

Počet 
príznakov 5 10 20 40 80 160 320 640 Klasifikátor 

Úspešnosť 
[%] 

32,7 36,1 36,2 37,2 34,2 36,2 37,2 35,2 k-NN 

38 39,6 39,6 39,8 39,8 38,6 35,6 34,8 GMM 
 

 

Obr.11.2: Priebeh kvality príznakov pre prvý experiment odhadu veku. 
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11.2  Druhý experiment 

Podobne ako v prvom experimente, aj tu sme snažili miesto konkrétneho veku, 

odhadnúť vekovú skupinu. Pracovali sme však s väčším množstvom príznakov 

pozostávajúceho z mfcc, plp, melbs [28], základný tón reči, prvé tri formanty, ich šírky 

pásma a na viac z každého z nich sme spočítali ešte prvé tri derivácie. Príznakový 

priestor uzatvárajú spektrálne príznaky [28], Teager-Kaiserov operátor energie [29] 

a počet priechodov nulovou rovinou [10]. Z priebehov týchto príznakov sme spočítali  

suprasegmentálne príznaky, ktoré sme použili pri klasifikácii. 

Perspektívnosť GMM klasifikátoru pri odhade veku potvrdil i druhý experiment, 

v oboch experimentoch bola totiž dosiahnutá pri jeho použití vyššia úspešnosť odhadu 

vekovej kategórie, oproti k-NN klasifikátoru. Na obr.11.3 môžeme vidieť, že so 

zvyšujúcim sa počtom príznakov sa zmenšuje rozdiel medzi úspešnosťami oboch 

klasifikátorov. V uvažovanej množine príznakov sa tak podľa  11.4 objavujú stále 

menej kvalitné príznaky, a dochádza k ich zmiešaniu. Tento a i predchádzajúce 

experimenty dokazujú, že práve pri tomto type úloh sa výborne uplatňuje klasifikátor   

k-NN.  

Desať najlepších príznakov: 

Sedemdesiat percentný percentil z priebehu ôsmeho PLP koeficientu, minimálna 

hodnota a šikmosť z druhej derivácie základného tónu reči, osemdesiat percentný 

percentil z priebehu ôsmeho PLP koeficientu, jednopercentný percentil zo základného 

tónu reči, šesťdesiat percentný percentil z priebehu ôsmeho PLP koeficientu, 

deväťdesiat deväť percentný percentil a rozsah druhej derivácie základného tónu, 

devätdesiat percentný percentil z priebehu ôsmeho PLP koeficientu a medián tretej 

derivácie základného tónu reči. 

 

Tab.11.3: Hodnoty úspešností odhadu veku v závislosti na počte príznakov a druhu 
klasifikátoru, prvý experiment. 

Príznaky 5 10 20 40 80 160 320 Klasifikátor 

Úspešnosť 
[%] 

32,5 34,1 34 34,4 37,3 37 39,6 k-NN 

37,8 36,8 37,9 39,4 37,9 37,6 39,7 GMM 
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Obr.11.3: Úspešnosť odhadu veku, v závislosti na počte príznakov a druhu 
klasifikátoru, druhý experiment. 

 

 

 

Obr.11.4: Priebeh kvality príznakov pre druhý experiment odhadu veku. 
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12  Záver 

Diplomová práca úvodom ozrejmuje praktické využitie projektu a zameriava sa na 

rozbor dostupných riešení problému. Následné prechádza v teoretický úvod, v ktorom 

oboznamuje s najčastejšie používanými príznakmi v oblasti odhadu veku, či 

pohlavia, v súčasnej dobe najpoužívanejšími klasifikátormi a redukčnými metódami 

s ktorými sme pracovali pri jednotlivých experimentoch. 

V rámci praktickej časti práce sme sa zamerali na získanie suprasegmentýlnch 

príznakov z priebehov základného tónu reči, formantov a harmonicity. V tomto bode 

riešenia bol navrhnutý algoritmus, umožňujúci extrahovať dané príznaky zo súboru 

zvukových nahrávok pričom navrhnutá funkcia spája v jeden fungujúci celok, dva na 

sebe nezávisle pracujúce programy Praat a Matlab. Mimo to, sme implementovali 

ďalšiu metódu pre odhad formantov a základného tonu, z dôvodu ich relevantnosti 

k problému odhadu veku a pohlavia. Potreba použitia alternatívnych metód vyplynula 

z množiacich sa problémov pri odhade vyšších formantov pomocou nástroju Praat. 

Výpočet formantov je všeobecné zložitá záležitosť, preto sa skôr hovorí o odhade 

formantových frekvencií, než výpočte.  

Medzi nové redukčné metódy počtu príznakov v tejto práci patrí metoda F-pomer 

redukujúca počet príznakov na n-najlepších, pričom kvalita príznaku je posudzovaná 

podľa ich rozptylu. Ďalšou metódou je dekorelácia príznakov, ktorú môžeme použiť jak 

pred výpočtom kvality, tak i po ňom.  

Implementovaním vyššie zmienených funkcií spolu s aplikáciou interpolácie neznelých 

úsekov, odstránenia tichých páuz na začiatku a konci nahrávok spolu s ošetrením 

chybových stavov viedlo k výraznému rozšíreniu nástroja Emotional. 

Následne na to sme pristúpili k poloautomatickému odhadu pohlavia rečníka, pri 

ktorom sme využili nástroj Emotional. Celkovo sme vykonali päť experimentov na 

rôznych databázach, skúmajúce rôzne faktory vplývajúce na kvalitu odhadu pohlavia. 

V prvom experimente sme uvažovali neroztriedenú množinu dát neutrálneho hlasového 

prejavu od detí, mladistvých a dospelých. Dosiahli sme 89% úspešnosti pri malom 

počte príznakov. Ďalej boli experimentálne odvodené ideálne parametre klásifikátoru 

GMM odpovedajúce 1 Gaussovej funkcii a diagonálnej kovariančnej matici. V druhom 

experimente sme skúmali vplyv veku rečníka na úspešnosť odhadu pohlavia. Bolo 
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zistené, že nízky vek rečníkov (hlavne deti a mladiství) negatívne dopadá na celkovú 

úspešnosť rozpoznania. Daný trend sa prejavil ako pri použití suprasegmentnálnych tak 

aj pri segmentálnych príznakoch. V treťom experimente sme sa zamerali na vplyv 

emócie na úspešnosť rozpoznania pohlavia. Zistili sme, že prítomnosť emócie 

v hlasovom prejave vedie k poklesu pravdepodobnosti správneho odhadu pohlavia. 

Jedná sa hlavne o emócie zlosť a radosť. Naopak, najmenší vplyv na správny odhad mal 

emočný stav smútok. Najlepšia úspešnosť v rámci každej emócie bola pri tom 

dosiahnutá pri rôznom počte príznakov. I z toho vyplýva použitie oddeleného prístupu, 

pri ktorom by sa najprv odhadol emočný stav človeka, a následne nato by sa použil 

vhodný klasifikátor.  

Ďalším dôležitým faktom vyplývajúci z tejto diplomovej práce je fakt, že pre odhad 

pohlavia sú menej vhodné mfcc a plp segmentálne príznaky oproti suprasegmentálnym. 

Pri predchádzajúcich experimentoch bolo totiž pri ich použití dosiahnutých menších 

úspešností než pri suprasegmentálnch príznakoch, preto sa v ďalších dvoch 

experimentoch nebrali v úvahu. 

Posledné dva experimenty sa zameriavali hlavne na kvalitu odhadu pohlavia užití 

väčšieho rečového korpusu rôznych klasifikátorov. Na základe výsledkov jednotlivých 

experimentov môžeme tvrdiť, že vzájomná korelácia medzi príznakmi má v prípade 

odhadu pohlavia zo základného tónu a formantov dôležitý význam. Najlepšej úspešnosti 

sme dosiahli práve pri zamietnutí dekorelácie ako redukčnej metódy. Priemerná 

úspešnosť vtedy držala nad hranicou 86 % pri rôznom počte príznakov. Odhadujeme, že 

pri dekorelácii boli odstránené kvalitatívne parametre slúžiace k oddeleniu oboch tried, 

ktoré viedli k degradácii celkovej úspešnosti. Z diplomovej práce taktiež plynie 

doporučené oblasť využitia nasledujúcich klasifikátorov: k-NN klasifikátor je vhodne 

použiť v prípade, že pracujeme so silne korelovanými príznakmi. V tomto prípade totiž 

dokáže lepšie klasifikovať neznáme vzory než GMM. Tak isto ho môžeme považovať 

i za stabilnejší než GMM, pretože i pri postupnom pridávaní stále horších príznakov 

neklesla úspešnosť odhadu pod hranicu 86 %  tak ako tomu bolo u GMM. Naopak 

GMM je vhodnejší pre kvalitnejšie, menej korelované príznaky. V tomto prípade 

zlyháva k-NN. 
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Úplne iným typom úlohy navzdory odhadu pohlavia je odhad veku, kde pracujeme 

s väčším množstvom tried než len dve, ako tomu bolo u odhadu pohlavia. V dvoch 

vykonaných experimentoch sme pracovali s týmito štyrmi vekovými kategóriami:     

deti (6 – 15 rokov), mladí (16 – 25 rokov), dospelí (26 – 54 rokov) a starí (55 – 80 

rokov). V prvom experimente sme odhadli optimálne nastavenie GMM klasifikátora, 

ktorý tento krát bude používať úplnú kovariančnú maticu a päť Gaussových funkcií. 

Nastavenie je odlišné, než bolo pri experimentoch odhadu pohlavia, čo len potvrdzuje 

nutnosť odlišného prístupu k úlohe. Opäť sme sa zamerali len na základný tón reči 

a prvé tri formanty spolu s ich odpovedajúcimi šírkami pásma. V tomto prípade sa ako 

kvalitnejší z klasifikátorov javil GMM. Najvyššia úspešnosť však pri tomto typu úlohy 

bola len 39,9 %. V ďalšom experimente sme za účelom presnejšej klasifikácie pribrali 

nasledujúce príznaky: mfcc, plp, melbs a ich prvé tri derivácie, zcr, teo a spektrálne 

príznaky, pričom na celú množinu príznakov sme pozerali ako na suprasegmentálne 

príznaky. Ani zavedenie nových príznakov však neviedlo k zvýšeniu správneho odhadu 

vekovej skupiny, úspešnosť bola približne rovnaká ako pri predchádzajúcom 

experimente. 

Posledné dva experimenty však priniesli nový poznatok týkajúci sa klasifikácie veku. 

Zvyšovaním počtu príznakov sa zmenšovali rozdiely medzi GMM a k-NN 

klasifikátorom. Ten postupne v úspešnosti dobiehal GMM, jeho vzrastajúcu úspešnosť 

najlepšie potvrdzuje druhý experiment odhadu veku. Dá sa tak usudzovať, že pri 

väčšom počet príznakov je vhodnejšie použiť jednoduchý k-NN klasifikátor, a naopak 

pri menšom počte sa lepšie uplatní GMM.  

Nízka úspešnosť klasifikácie súvisí s príznakmi, ktoré pre tento typ úlohy nedokážu od 

seba kvalitne oddeliť jednotlivé triedy. Zo zobrazeného priebehu kvality príznakov 

vidíme ich nízku kvalitu (maximálna dosiahnutá hodnota je 0,2464, maximálna 

teoretická hodnota je však 1). Z toho môžeme reálne vyvodiť záver, že pre odhad veku 

samostatné použitie príznakov zo základného tónu reči a formantov nie je príliš vhodné. 

Naopak, pri odhade pohlavia sú tieto príznaky viac než vhodné. U každého experimentu 

sme vypísali 10 najlepších príznakov, v ktorých väčšinové zastúpenie mali hlavne 

percentily základného tónu. Posledným praktickým prínosom tejto diplomovej práce tak 

je dôležitosť štatistických údajov spočítaných z priebehov základného tonu reči 

a formantov pre kvalitný odhad pohlavia rečníka. 
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Abecedný  zoznam skratiek 

EM (Expectation-Maximization) maximalizácia vierohodnosti 

Emo-DB (Emotional database) Berlínska emočná databáza 

GMM (Gaussian Mixture Model) Gaussov zmesový model 

INTD  (Interspeech Database) interspeech veková databaza pre obe pohlavia 

LPC (Linear Predictive Coding) lineárne predikčné kódovanie 

k-NN  (k-Nearest Neighbour) k-najbližších susedov 

MAP (Maximum A posteriory Probability) maximálna aposteriórna 

pravdepodobnosť 

MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) mélovské kepstrálne koeficienty 

ML (Maximum Likelihood) maximálna vierohodnosť 

MMI (Maximum Mutual Information) maximálna vzájomná informácia 

PLP (Perceptual Linear Predictive) perceptívna linearne prediktívna analýza 

PPR (Paralel Phonem Recognizer) paralelný fonémový rozpoznávač 

SVM (Support Vector Machines) algoritmy podporného učenia 

SVR (Support Vector Regression) regresia podporných vektorov 

TEO (Teager-kaiser Energy Operator) Teager-Kaiserov operátor energie 

UBM (Universal Background Model) univerzálny model okolia 

VAGD (Various Age and Gender Database) česká veková databáza 

ZCR (Zero-Crossing Rate) počet prechodov nulou 
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Abecedný  zoznam symbolov 

B1 šírka pásma prvého formantu 

B2 šírka pásma druhého formantu 

B3 šírka pásma tretieho formantu 

c počet tried 

cv(i,j)  koeficient plnej kovariančnej matice  

D2 aritmetická stredná hodnota vzdialeností 

D2
u,v kvadrát vzdialeností medzi strednými hodnotami dvoch tried 

d rozmer funkcie rozdelenia pravdepodobnosti 

f frekvencia v lineárnej mierke 

F0 základný tón reči 

F1 frekvencia prvého formantu 

F2 frekvencia druhého formantu 

F3 frekvencia tretieho formantu 

fm  frekvencia v mélovskej škále 

H hodnota harmonicity 

I  rozmer priestoru 

K počet zhlukov 

M počet pásiem banky filtrov 

N počet vstupných hodnôt 

P(ωj) a priori pravdepodobnosť pre každú z tried 

Q(xi) miera oddeliteľnosti príznaku xi 

S2 aritmetická stredná hodnota 

S2
v kvadrát rozptylu triedy v okolo strednej hodnoty 

V  počet tried 

x vektor príznakov 

α vážiaci parameter 

µ vektor stredných hodnôt 

ρv(i,j) korelačný koeficient 

Σ kovariančná matica 

ω kmitočtová os v rad/s 

Ωb(ω) kmitočtová os v barkoch 
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Zoznam príloh 

Príloha 1: CD s názvom Diplomová práca. 
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Príloha 1: CD s názvom Diplomová práca 

Priložené CD obsahuje: 

• Elektronickú verziu diplomovej práce vo formáte pdf. 

• Všetky výsledky jednotlivých experimentov uložené v súbore vysledky.xlsx. 

• Textový dokument s názvom informacie.txt, obsahujúci dôležité informácie 

ohľadom dostupnosti jednotlivých rečových databáz a nástroja Emotional. 

 


