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Abstrakt 

 

V práci sú podrobne vysvetlené  a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú 
teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny 
anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. Teoretická časť ďalej zdôrazňuje 
príznaky často používané pre spracovanie reči ako MFCC, PLP a LPC. Zaoberá sa 
najpopulárnejšími metódami segmentácie hovoriacich, z ktorých niektoré i popisuje. 
Praktická časť sa venuje implementácií metódy Bayesovho informačného kritéria do systému 
pre automatickú segmentáciu hovoriacich. Pre automatickú segmentáciu hovoriacich boli 
postupne použité viaceré príznaky. Výsledky testov boli vyhodnotené grafickou metódou 
ROC a jej kvantitatívnymi parametrami. Ako najvhodnejšie pre segmentáciu hovoriacich boli 
stanovené príznaky MFCC a HFCC. 

Kľúčové slová 

značkovaná databáza, príznaky, anotačný nástroj Elan, segmentácia hovoriacich, Bayesovo 
informačné kritérium, ROC graf 

 

 

 

Abstrakt 

 

The thesis discusses in detail some concepts of speech and prosody that can contribute to 
build a speech corpus for the speaker segmentation purpose. Moreover, the Elan multimedia 
annotator used for labeling is described. The theoretical part highlights some frequently used 
speech features such as MFCC, PLP and LPC and deals with currently most popular speech 
segmentation methods. Some classification algorithms are also mentioned. The practical part 
describes implementation of Bayesian information criterium algorithm in system for 
automatic speaker segmentation. For classification of speaker change point in speech, were 
used different speech features. The results of tests were evaluated by the graphic method of 
receiver operating characteristic (ROC) and his quantitative indices. As the best speech 
features for this system were provided MFCC and HFCC.  

Key words 

labeled database, features, Elan linguistic annotator, speaker segmentation, Bayesian 
information criterion, the ROC graph 
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ÚVOD 

Veľmi aktuálnou témou vo svete vedy a techniky je analýza rečových signálov 

a zvukov. V prípade, že by sa ľuďom podarilo zdokonaliť algoritmus slúžiaci k analýze 

a rozpoznávaniu rečových signálov, mal by tento obrovský význam pre ľudstvo. Aj keď sa 

dnes využívajú čiastočné produkty výskumu v priemysle, či v prístrojoch pre telesne 

postihnutých, ako napríklad hlasové ovládanie, či hlasové vyhľadávanie v databázach, 

dokonalý systém stále zďaleka neexistuje. Dokonalý systém by sa dal využiť napríklad pri 

prekladoch z a do cudzích jazykov v reálnom čase, v diagnostikovaní niektorých chorôb 

a mnoho ďalších. 

Jednou z dôležitých úloh v práci, je navrhnúť metodiku vytvárania a súčasne vytvoriť 

rozsiahlu značkovanú databázu nahrávok, ktorá nebude slúžiť iba k spracovaniu tejto práce, 

ale bude k dispozícií pre ďalšiu vedeckú činnosť. Je všeobecne známe, že pri spracovaní 

rečových signálov predstavuje získanie kvalitnej databázy značný problém. 

 Ďalšia časť práce, sa bude venovať štúdiu vlastností a parametrov hovorenej reči. 

Objasneniu existujúcich príznakov používaných pri spracovaní reči a ich následnému použitiu 

v systéme automatickej segmentácie hovoriacich. 

Bude popísaných viacero algoritmov používaných pre segmentáciu hovoriacich, 

súčasne bude vybraný jeden pre konkrétny návrh a implementáciu systému automatického 

nájdenia zmeny hovoriaceho v nahrávke reči. 

Systém by mal byť schopný nájsť bod v ktorom prišlo k zmene hovoriacej osoby 

v audio nahrávke.  

Funkčný systém segmentácie hovoriacich môže výrazne šetriť čas pri spracovávaní 

nahrávok konferenčných relácií, prípadne vytváraní ďalších rozsiahlych značkovaných 

databáz. Bolo by ho možné využiť pri systémoch rozpoznávania a autentizácie hovoriacich, 

pri analyzovaní dĺžky ticha medzi rečou rôznych osôb. V telefónií je možné tento systém 

použiť pri rozdelení jednokanálovej nahrávky hovoru na pravý a ľavý  kanál, podľa 

hovoriaceho. 
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1 REČ 

Pre tvorenie reči je v ľudskom tele skupina orgánov, ktoré sú dohromady schopné 

vytvárať reč. Úlohou mnohých z týchto orgánov nie je primárne tvorenie reči, ako je to 

napríklad u ucha so sluchom. Tieto orgány môžu zastávať v ľudskom tele úplne iné funkcie 

ako napríklad čuch, chuť a iné. Tieto orgány spolu tvoria hlasový trakt. Plocha jeho priečneho 

prierezu sa môže meniť od nula až do dvadsať cm2.  Komplexnému vytváraniu hlasu som sa 

venoval v literatúre [6].  

1.1 HLASIVKY 

Tvoria najdôležitejšiu časť hlasového traktu. Ich primárnou úlohou je tvorenie 

základného tónu hlasu. Nachádzajú sa v hrtanovej dutine, priamo za ohryzkom. Sú tvorené 

dvoma slizničnými riasami, ktoré vedú naprieč hrtanom. Ich typická dĺžka je asi 13mm u ženy 

a asi 15mm u muža. Sú napojené na hlasivkové a štítne chrupavky. Ich základ tvorí hlasový 

väz a hlasový sval. Priestor medzi nimi je štrbina trojuholníkového tvaru. V prípade, že 

nevydávajú tón, štrbina je otvorená asi na 8mm a vzduch môže plynulo prechádzať. Toto 

postavenie sa nazýva kľudové. V prípade, že sa človek chystá vydať tón, hlasivky štrbinu 

uzavrú, pod tlakom vzduchu sa stávajú pružnými čím začínajú kmitať.(Obr.1.1) Hlasivky sa 

pri tom môžu striedavo roztvárať a prudko uzatvárať. Plocha štrbiny môže u žien 

predstavovať asi 14mm2 a u mužov približne 20mm2 [2]. 

 

Obr.  1.1: a) Hlasivky v kľude, b) napäté hlasivky. 

1.2 FREKVENCIA ZÁKLADNÉHO TÓNU 

Pri roztváraní a zatváraní hlasiviek vzniká takzvaná vzduchová vlna ktorú vnímame ako 

zvuk. Frekvencia kmitania hlasiviek sa označuje ako F0 a nazýva sa frekvencia základného 

hlasivkového tónu. Prevrátenú hodnotu základného tónu nazývame periódou základného 

hlasivkového tónu T0 = 1/F0. Základný hlasivkový tón sa pohybuje v rozsahu asi 60-400 Hz. 

Pri normálnej hovorenej reči sa však frekvencia pohybuje v rozsahu jednej oktávy medzi 80-

160Hz. Pri speve sa rozsah môže rozšíriť až na dve oktávy a pre sopranistov nie je výnimkou 



 3

frekvencia presahujúca 1000Hz, teda v rozsahu až tri oktávy.  Základná frekvencia však 

v skutočnosti nie je konštantnou, v dlhších predhovoroch sa môže prejavovať intonácia. 

Kolísanie periódy pulzov základného tónu sa nazýva jitter a je závislé na duševnom, hlavne 

emočnom stave hovoriaceho [2]. 

1.2.1 Jitter 

Jitter je definovaný ako stredný rozdiel dĺžok susedných periód, delený strednou dĺžkou 

periódy. Vyjadrený v percentách. Pri normálnej reči sa pohybuje v rozmedzí 0,5-1,0%. Aby 

toto bolo pozorovateľné v reči je mal by byť jitter aspoň 2% [2]. 

1.3 ANALÝZA RE ČI 

Spracovanie rečového signálu je dôležitou súčasťou všetkých systémov používaných 

pre rozpoznávanie hovorenej reči, verifikáciu hovoriaceho na základe hlasu, ale aj pre 

efektívny prenos rečového signálu. Vzhľadom ku zvyšujúcej sa rýchlosti počítačov, sa pri 

rozpoznávaní a spracovaní rečových signálov, môžu častejšie nasadzovať výpočtovo náročné, 

avšak veľmi účinné a rozsiahle algoritmy, ktoré berú do úvahy vnímanie reči človekom. 

1.3.1 Určovanie hrani čných bodov 

Jedným z problémov pri spracovávaní rečového signálu je určovanie začiatku a konca 

hovorenej reči. Určovanie hraničných bodov, nie je dôležité iba pri rozpoznávaní krátkych 

izolovaných slov či fráz, ale aj v prípade súvislej reči. Rozpoznávač musí určiť kedy má 

predkladať výsledky. Analyzátor zvyčajne spracováva nepretržite všetky zvukové signály 

prichádzajúce na vstup. Pre vysoký odstup signálu od šumu je možné tento problém vyriešiť 

pomerne jednoducho, podľa zvýšenej úrovne intenzity signálu reči. Tento problém je v mnou 

použitom softvéri Elan vyriešený v záložke Audio Recognizer, ktorá slúži na rozpoznávanie 

ticha a hovorenej reči [2]. 

1.3.2 Fonetická analýza 

1.3.2.1 Určovanie základných fonetických charakteristík 

V prípade, že využijeme metódy akustickej analýzy a teóriu vytvárania reči, je možné 

z rečového signálu analyzovať periódu základného hlasivkového tónu a formantové 
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frekvencie. Ďalšou veľmi významnou charakteristikou rečového signálu, ktorá je úzko spätá 

s prítomnosťou základného hlasivkového tónu je znelosť hovorenej reči [2]. 

1.3.2.1.1 Meranie základného hlasivkového tónu 

Meranie periódy základného tónu hlasu, komplikuje prítomnosť formantovej štruktúry 

vo frekvenčnom spektre rečového signálu. Oddelenie základného tónu nie je vôbec 

jednoduché, nakoľko je jeho hodnota rôzna u rôznych rečníkov, no i u rovnakého rečníka sa 

mení pri hovorení rôznych hlások a to dokonca až v pomere 2:1. Nie je možné oddeliť 

základný hlasivkový tón použitím vhodnej dolnej priepuste, nakoľko v tomto prípade je 

nemožné nájsť túto vhodnú dolnú priepusť, ktorá by v danom okamžiku oddelila základný tón 

od vyšších harmonických a formantovej štruktúry. Bolo predložených množstvo spôsobov 

ktoré majú za cieľ eliminovať vplyv formantových frekvencií na presnosť určenia základného 

tónu. Medzi veľmi spoľahlivé sa medzi ostatnými ukázali metódy založené na autokorelačnej 

funkcií. Detekcia základného tónu v programe Praat je rovnako založená na normalizovanej 

autokorelácií [2]. 

1.3.2.1.2 Určovanie formantových frekvencií 

Prvé tri formantové frekvencie nesú dôležitú informáciu o charaktere samohlások 

a znelých spoluhlások. Podľa ich priebehu v čase, môžeme určiť miesto artikulácie susedných 

hlások. Informácia o formantoch je obsiahnutá v spektrálnej obálke analyzovaného úseku reči. 

Na obrázku 1.2 sú zobrazené prvé tri formanty v slove “PRAVDA”,  pomocou programu 

Praat. 

 

Obr.  1.2: Formanty v slove “PRAVDA” zobrazené v programe Praat. 
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I keď sa zdá zisťovanie formantových frekvencií  ako úloha jednoduchšia než 

zisťovanie základného tónu, objavujú sa dva problémy ktoré toto môžu ovplyvniť.  

1. Výskyt nepravých vrcholov v spektrálnej obálke. Maximá v spektrálnej obálke 

bývajú bežne tvorené formantmi. Môžu sa v nej však objaviť i rôzne nepravé 

vrcholy, ktoré sú spôsobené poruchami. 

2. Splývanie formantov. Veľmi komplikovaný prípad pri identifikácií formantov 

môže nastať, ak sú dve formantové frekvencie tak blízko seba až individuálne 

špičky v spektrálnej obálke splývajú a nie je možné ich od seba odlíšiť. 
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2 PROZÓDIA 

        Do prozódie patrí to, akým spôsobom sa jednotlivé orgány konkrétne podieľajú na 

tvorení reči a akým spôsobom ovplyvňujú priebeh jednotlivých parametrov [1].  

 Systémy založené na prozodických príznakoch síce v porovnaní so systémom 

založeným na krátkodobých príznakoch či Mel-frekvenčných kepstrálnych koeficientoch 

dosahujú nižšiu úspešnosť rozpoznania, s veľkou výhodou sa dajú ich výsledky kombinovať 

inými metódami, čím môžeme dosiahnuť relatívne zvýšenie úspešnosti až o desiatky 

percent [7] .  

2.1 PROZODICKÉ PARAMETRE 

    Medzi základné parametre prozódie reči patria základná frekvencia, intenzita a trvanie. 

Základná frekvencia, meraná v Hertzoch, vyjadruje počet kmitov hlasiviek za sekundu. Jej 

zmeny vplývajú na zmeny výšky hlasu. Intenzita je sila hlasu vyjadrená v decibeloch. 

Trvanie, merané v sekundách, sa spolu s tempom podieľajú na rytme reči [1]. 

2.1.1 Intonácia 

   Tvorenie znelých tónov, ktoré vznikajú rezonanciou hlasiviek a tvorením základného 

tónu sa v reči nazýva melódiou. Priebeh a zmeny frekvencie základného tónu sa vo väčšine 

programov na analýzu reči dajú zistiť vďaka pitch detektoru. Základná frekvencia je pre 

človeka vnímaná ako výška hlasu. Základný tón je u človeka tvorený počtom hlasivkových 

kmitov za sekundu. Pohybuje sa priemerne v rozmedzí od 80 do 450 Hz. Jeho hodnoty sú 

závislé od veku a citového stavu hovoriaceho [1]. 
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Obr.  2.1: Nosná frekvencia v bežnej reči, zobrazená programom Praat. 

2.1.2 Intenzita 

    Je vnímaná ako sila hlasu, spojená s hladinou subglobálneho tlaku, ktorý je závislý od 

citového a emocionálneho stavu človeka. Rovnako ako zmeny v dýchaní, srdečnom tepe a 

krvnom tlaku sú fyziologické zmeny s tým súvisiace. Intenzita však počas nahrávania môže 

byť ovplyvnená zmenami nastavenia mikrofónov či zmenou vzdialenosti hovoriaceho. Preto 

analýzy pracujú iba s  relatívnymi hodnotami v krátkych časových reláciách [1]. 

 

Obr.  2.2: Intenzita bežnej reči, zobrazená programom Praat. 
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2.2 FUNKCIE PROZÓDIE 

Základné rozdelenie funkcií prozódie je na skupinu jazykovú a nejazykovú. Mimojazykové 

funkcie zabezpečujú informácie o skutočnostiach, ktoré hovoriaci poskytuje vedome, 

napríklad názory, postoje. Avšak aj informácie, ktoré sú v reči obsiahnuté automaticky. Sú to 

napríklad informácie o pohlaví, veku, či psychickom a fyzickom stave hovoriaceho [1]. 

2.2.1 Jazykové funkcie prozódie 

    Rozlíšenie deklaratívnej a interogatívnej vety zaisťuje sémantická funkcia. Podľa 

Fónagyho (1979) intonácia je mnohokrát jediným spôsobom odlišovania modalít, preto sa aj 

nazýva modálnou funkciou. V češtine sa intonácia delí do štyroch hlavných intonačných 

schém: 

1. Oznamovaciu vetu sprevádza klesavá melódia a stredný hlasový register. 

2. Pre rozkazovaciu vetu je charakteristický priamy pokles finálnej melódie. 

3. Zisťovacia otázka sa vyznačuje stúpaním melódie až do vyšších polôh rečového rozsahu 

4. Pri doplňovacej otázke klesavá melódia spája vyššiu polohu hlasového rozsahu s nižšou. 

Mnoho zmien prozodických zložiek sprevádzajú modifikácie intelektuálneho významu. 

Zvýšenie nosnej frekvencie F0 spojené s poklesom intenzity má podobnú funkciu ako 

ukončenie stúpavej melódie pri zisťovacích otázkach a teda vedie k zmene hovoriaceho. 

Súčasný pokles nosnej F0 a intenzity na konci oznamovacej vety, ponúka prevzatie slova, 

alebo ukončenie témy, monológu. Pokles nosnej F0 a súčasný nárast intenzity naznačuje 

nedobrovoľné prerušenie, alebo váhanie. Samotné zvýšenie F0 a pretrvanie v tomto stave sa 

zobrazuje na konci zvolacích viet. 

    Na úrovni skladby vety je úloha prozódie skôr organizačná. Prerozdeľuje reč bez 

vnútornej štruktúry na drobnejšie celky a prispieva k organizácií hovorenej reči [1]. 

2.2.2 Fonoštylistické funkcie prozódie 

    Fonoštylistické funkcie sú funkcie nejazykové. León do tejto kategórie pridáva ďalšie 

dve funkcie. 1. Identifikačnú funkciu ktorá charakterizuje hovoriaceho i bez jeho vedomia. 

Odvodzuje vlastnosti hovoriaceho ako napríklad jeho vek, pohlavie, alebo sociálny a 

regionálny pôvod. 2. Impresívnu funkciu ktorá vypovedá o zámere dať reči určitý štýl. 

Zaisťuje vyjadrenie postoja hovoriaceho. 

    Emotívne a expresné funkcie prozódie informujú adresáta hovorenej reči o postoji a 

citovom stave hovoriaceho. 
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    Citový stav hovoriaceho je jedna z informácií, ktorá sa dostáva do každej hovorenej 

reči bez ohľadu na to  či si toto hovoriaci uvedomuje. 

    Zámer, latinsky intencia  je pre vyjadrovanie postojov relatívny. Avšak pri 

vyjadrovaní emócií je spontánny [1]. 

2.3 PROZÓDIA ČEŠTINY 

 Čeština je jazyk, kde veta predstavuje jasnú melodickú a ucelenú jednotku. Podľa 

Palkovej (1994) je hlavným prvkom štrukturujúcim vetu melódia. Avšak rovnako aj intenzita 

a časové členenie prispievajú k organizácií zvukovej jednotky. Štúdiá Romportlovej (1951) a 

Danešovej (1957) sa sústreďujú na rozoznanie všetkých druhov organizácií a sú založené na 

sluchovej analýze [1]. 

2.3.1 Prízvuk češtiny 

Čeština má prízvuk viazaný na prvú slabiku rytmického celku. V niektorých nárečiach sa 

môže prízvuk objaviť na slabike predposlednej. To majú však väčšinou za následok iné 

jazyky v pohraničných oblastiach. V češtine prevažuje dynamický charakter prízvuku pretože 

na jeho tvorení sa podieľa najmä intenzita. Prízvuk tu neodlišuje význam slov, ako napríklad 

v ruštine. Intuitívny prízvuk je vytváraný nie len intenzitou, ale aj zmenou výšky a trvania.  

   V priaznivých podmienkach výslovnosti je vyššia intenzita a základná frekvencia. 

Tempo je však spomalené. I v nepriaznivých podmienkach kde nie je možné zvýšiť intenzitu  

a základnú frekvenciu sa ukázalo ako dostatočne významné spomalenie tempa a vyvolanie 

dojmu prízvučnej slabiky. 

    Jadro hovorenej reči býva zvyčajne umiestnené až v závere našej výpovede. S týmto 

jadrom je spojené aj umiestnenie prízvuku vo vete. Vetný prízvuk sa realizuje nízkym tónom 

ľahko rastúcim ku koncu prízvučnej slabiky [1]. 

2.3.2 Tempo češtiny 

 Tempo sa veľmi podieľa na vnímaní rytmu hovorenej reči. Zmeny tempa predstavujú 

zvukovú zmenu ktorá v češtine vyjadruje citové zaujatie hovoriaceho. Každý hovoriaci človek 

má svoju základnú rýchlosť reči, teda tempo. V súdobej češtine sa veľmi rozšírilo finálne 

predlžovanie. Napríklad ak sa v poslednej slabike  nachádza dlhá samohláska, môže táto 

slabika dosiahnuť až 370% trvania priemerného krátkeho vokálu. Trvanie krátkej samohlásky 

môže dosiahnuť až 145% priemeru [1]. 
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3 MULTIMEDIÁLNY ANOTA ČNÝ NÁSTROJ ELAN  

Elan linguistic annatator verzia 3.9.1. je nástroj ktorý, umožňuje vytvárať, upravovať, 

vizualizovať a spracovávať video a najmä audio dáta. Bol vyvinutý na Inštitúte Maxa Plancka 

pre psycholingvistiku v Holandskom Nijmegene. Na tvorbe programu sa podieľajú i ďalšie 

inštitúty, ako SIDGrid team z Illinoiskej Univerzity v Chicagu, Národné centrum pre vedecký 

výskum v Paríži či Technická Univerzita v Gráz. Zdrojový kód programu je open source 

voľne dostupný na internete. Predstavuje veľmi dobrú základňu pre spracovanie 

multimediálnych nahrávok. Je navrhnutý špeciálne pre analýzu jazyka, posunkových znakov 

či gest, môže ho však využiť každý, kto pracuje s médiami, či už audiom alebo videom na 

účely spracovania, analýzy a dokumentácie. Elán umožňuje množstvo funkcií z pre mňa 

dôležitých by som mohol spomenúť zobrazenie rečového signálu spolu s popisom, 

neobmedzený počet úrovní (hladín) spracovania, podporovanie rôznych znakových sád, 

export tabuliek vo formáte CSV (s oddeľovačom), možnosť rýchleho vyhľadávania, import 

z iných softvérov používaných na spracovanie rečových signálov, ako napríklad Praat. 

3.1 ÚVOD 

Program je voľne dostupný na internete. Po zapnutí je možné nastaviť jazyk 

používateľského rozhrania. Pre nastavenie jazyka zvolíme Options->Language. Môžeme 

vybrať z viacerých jazykov, medzi inými Nemčina, Španielčina, Angličtina. Treba podotknúť, 

že výber jazyka nemá vplyv na vytvorené súbory s koncovkou .eaf . V programe je dostupná 

jazyková šablóna, ktorá môže byť použitá pre vlastný preklad programu. 

3.2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Každý projekt v Elane sa skladá minimálne z dvoch súborov. Z jedného alebo viacerých 

mediálnych súborov a jeden súbor anotácií. 

Mediálne súbory môžu obsahovať 0 alebo viac video súborov formátu mpg, mov a podobne 

a jeden zvukový súbor wav. V prípade že chceme z video súboru zobraziť priebeh audia, 

musíme vytvoriť wav súbor pomocou konverzného programu, ktorý prevádza audio z mpg či 

mpeg súboru do formátu wav.  Všetky anotácia, v našom prípade zvolené hladiny, labelovanie 

a analýzy sa nikdy neukladajú do mediálnych súborov, ale do súboru anotácií .eaf. Tieto sa 

zvyčajne pomenúvajú rovnako ako mediálne súbory, teda napríklad  otazky_VM_1.wav, 

otazky_VM_1.mpg, otazky_VM_1.eaf. Je potrebné dávať pozor pri editácií mediálnych 
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súborov by mohol nastať problém so synchronizáciou anotačných súborov. Rovnaké 

pomenovanie  nie je podmienkou, rovnako ako súbory nemusia byť umiestnené v jednom 

adresári. Všetky .eaf súbory môžu byť exportované ako text (.txt), Shoebox/Toolbox a CHAT 

súbor. 

3.3 SPRÁVA DOKUMENTOV 

Po spustený programu cez ikonu na ploche či zo záložky v ponuke štart sa zobrazí okno 

v ktorom sme schopný otvoriť rôzne dokumenty. Hlavné voľby menu File sú New, Open, 

Import, Exit (Obr. 3.1). 

 

Obr.  3.1: Ukážka programu Elan. Voľba File. 

Voľbu Open používame ak  chceme otvoriť súbor s anotáciami s koncovkou .eaf . Voľbu New 

v prípade, že chceme otvoriť mediálny súbor ku ktorému ešte neexistuje súbor s anotáciami. 

Voľbou Import môžeme do programu inportovať súbory ako z iných programov ako Praat, či 

iných koncoviek napr. .CSV, CHAT. 

3.3.1 Otvorenie existujúceho dokumentu 

V prípade, že k mediálnemu súboru máme existujúci .eaf súbor, môžeme použiť voľbu 

Open. Otvoríme súbor .eaf a v prípade, že Elan nemôže nájsť mediálny súbor k anotáciám 

pokúša sa nájsť súbor v rovnakom priečinku ako eaf súbor, alebo vás vyzve aby ste zvolili 

mediálny súbor manuálne. 
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3.3.2 Prepínanie medzi dokumentmi 

Ak otvoríme viacero eaf dokumentov súčasne, je možné sa medzi týmito prepínať 

pomocou voľby Window v hlavnom menu (Obr. 3.2). 

 

Obr.  3.2: Prechod v oknách. 

3.3.3 Zlúčenie dokumentov 

V niektorých prípadoch môže byť potrebné zlúčiť obsah dvoch samostatných 

dokumentov. Pre tento účel je možné použiť voľbu File> Marge Transcriptions. Po zobrazení 

dialógového okna môžeme použiť práve používaný dokument, ďalej vybrať ďalšie súbory 

a zvoliť kam sa súbor má uložiť. Po kliknutí na tlačidlo Next môžeme vybrať, ktoré hladiny 

z jednotlivých súborov chceme preniesť do spoločného dokumentu. 

3.3.4 Automatické ukladanie 

Veľmi užitočnou funkciou je automatické ukladanie ktoré je možné nastaviť po 

rôznych časoch v menu File> Automatic backup. 

3.3.5 Exportovanie dokumentov 

Podobne ako importovať dokáže Elan i exportovanie dokumentov. Pomocou voľby 

File>Export as môžeme exportovať dokument do programu Shoebox, Toolbox, CHAT, Praat, 

ale i .CSV súborov. Pri exporte sú k dispozícií viaceré funkcie, ako voľba exportovaných 

hladín, exportovaný interval a podobne. 

3.4 PRÁCA V HLAVNOM OKNE 

Po zapnutí programu vidíme v spodnej časti okna jednotlivé hladiny a popis v nich. Nad 

hladinami je grafické znázornenie zvukového súboru, nad ním je tiahlo ktoré slúži k posunu 

v dokumente, ďalej ovládacie prvky prehrávania. Tesne pod hlavným menu je niekoľko 

záložiek v ktorých sa možno preklikávať (Obr. 3.3). 
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Obr.  3.3: Zobrazenie hlavného okna programu Elan. 

3.4.1 Záložka Grid 

Táto záložka zobrazuje názov, začiatočný a konečný čas, rovnako ako aj trvanie 

všetkých anotácií v danej hladine, ktorú je možné vybrať v hornej časti záložky. Ak chceme 

zobraziť niektorú anotáciu, stačí na ňu kliknúť v tejto záložke. Je možné meniť formát času 

začiatku, konca i trvania. 

3.4.2 Záložka Text 

Textový prehliadač zobrazuje hodnoty všetkých značiek na  vybranej hladine. Text sa 

môže odlišovať farbou pozadia, pričom červené pole zobrazuje vybranú anotáciu, modré pole 

zobrazuje anotáciu ktorá práve prebieha(hrá), bledo modré pole môže zobrazovať vybraný 

interval. Text zobrazený v záložke je možné kopírovať do schránky po vybraní myšou. 



 14

3.4.3 Záložka Subtitle 

V štyroch riadkoch je možné vybrať si z použitých hladín. V riadkoch pod názvami 

hladín sa potom zobrazujú aktuálne anotácie danej hladiny v reálnom čase počas prehrávania. 

3.4.4 Záložka Audio Recognizer 

V tejto záložke je podľa vopred určeného vzoru rozpoznávať časti audio nahrávky. 

Prednastavené je rozpoznávania ticha. Recognizer rozpozná časti nahrávky v ktorých je ticho, 

automaticky tieto označí písmenom s a neticho označí písmenom x. Tieto značky je 

samozrejme možné manuálne zmeniť, pri vytváraní hladiny v ktorej sú vyznačené rozpoznané 

anotácie. 

3.4.5 Záložka Metadata 

Záložka Metadata umožňuje pridať a konfigurovať IMDI metadátový súbor. IMDI je 

štandard ktorý sa používa pre popis multimediálnych a multimodálnych jazykových zdrojov. 

3.4.6 Záložka Controls 

Posledná zo záložiek ktoré nájdeme v hlavnom menu obsahuje dve tiahla s hodnotami 

od 0 do 100. Tieto predstavujú úroveň hlasitosti, a rýchlosť prehrávania. 

3.5 HLADINA (TIER) 

Ako už bolo spomenuté v spodnej časti hlavného okna môžeme pracovať s hladinami. 

Vľavo sa nachádza panel s menami vrstiev, vpravo samotné anotácie danej vrstvy. Po 

zobrazení kontextového menu v panely mien hladín, môžeme jednotlivé hladiny zobraziť, 

alebo skryť, zmeniť atribúty ako meno, prednastavený jazyk ba dokonca aj farbu. Ďalšie 

možnosti hladín môžeme nájsť v menu Tier. V tomto sa nachádza vytvorenie novej hladiny, 

zmeny rôznych atribútov, kopírovanie, filtrovanie, zmazanie či import hladiny. 
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4 NÁSTROJ PRE TVORBU ANOTÁCIÍ 

Pre tvorenie databázy bolo potrebné pripraviť nástroj, ktorý by zjednodušil proces 

značkovania a zvýšil vypovedaciu schopnosť anotácií. Jedná sa o malý program 

naprogramovaný pomocou GUI vo vývojovom prostredí MatLab. (Obr. 4.1) Tento umožňuje 

generovanie textového reťazca, ktorý bude použitý pri značkovaní databázy v Elane. Na 

základe nami zvolených vstupných dát ako index hovoriaceho, vek hovoriaceho, emócia, 

pohlavie hovoriaceho, sémantika, kanál a intenzita emócie bude vygenerovaný reťazec 

skratiek oddelených podtržníkom.  

 

Obr.  4.1: Ukážka nástroju na tvorbu anotácií. 

4.1 VYSVETLENIE FUNKCIÍ 

Pracovné prostredie obsahuje osem zaškrtávacích polí, vďaka ktorým sme schopný 

aktivovať, či deaktivovať danú funkciu. V prípade že je funkcia neaktívna na miesto v reťazci 

kde má byť vložená naša voľba sa vpíše znak X. 

4.1.1 Speaker Index (Index hovoriaceho) 

Tvorí textové pole do ktorého vpíšeme iniciály hovoriaceho. Tieto budú zobrazené na 

prvom mieste textového reťazca. 

4.1.2 Speaker age (Vek hovoriaceho) 

Tvorí rovnako textové pole do ktorého vpíšeme vek hovoriaceho. Tento sa zobrazí na 

druhom mieste v textovom reťazci. 
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4.1.3 Emotion (Emócie)  

Môžeme prednastaviť maximálne deväť emócií. Do textových polí umiestnených 

vľavo vpíšeme skratky a do textových polí vpravo názvy emócií. Po stlačení Set, sa skratky 

priradia jednotlivým výberovým tlačidlám a súčasne nenastavené polia zmiznú. Pre prípad 

prepisu, či pridania emócií je tu Rreset, ktorý opäť zobrazí všetkých deväť polí. V textovom 

reťazci sa na tretej pozícií zobrazí zvolená skratka emócie. 

4.1.4 Sex (Pohlavie). 

V tejto funkcií je možné zvoliť či je hovoriaci nuž, žena prípadne dieťa. Do textového 

reťazca sa na štvrtú pozíciu podľa výberu dosadí M, W, C. 

4.1.5 Semantics (Sémantika) 

Hovorí o tom či z kontextu prejavu hovoriaceho je možné rozpoznať udávanú emóciu. 

Na piatu pozíciu reťazca sa vloží podľa výberu Y alebo N. 

4.1.6 Channel (Kanál) 

Nastavuje na šieste miesto v reťazci L ak sa jedná o ľavý, prípadne R o pravý kanál. 

4.1.7 Emotion intensity (Intenzita emócie) 

Vyjadruje do akej miery je pozorovateľná emócia v prejave. Na posledné miesto 

reťazca vloží zvolenú hodnotu od 1 do 5. 

4.1.8 Type of speech(Typ re či) 

Pomocou funkcie Type of speech môžeme rozlišovať typ hovorenej reči. Na výber 

máme z Interrogative, čo znamená opytovaciu vetu a Normal, ktorý reprezentuje vety 

oznamovacie. Podľa výberu sa na posledné miesto reťazca pridá I alebo N. 

4.1.9 Label(Zna čka) 

Výsledný reťazec sa po stlačení Generate zobrazí v textovom poli Label: a automaticky 

vloží do klipboardu. Následne je ho možné vložiť do anotácie vytváranej hladiny v programe 

Elan kde sa potvrdzuje stlačením Ctrl + Enter. 
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5 VYTVORENÁ DATABÁZA 

Databáza používaná k tvoreniu, testovaniu a používaniu systému pre spracovanie 

rečových signálov by mala obsahovať, čo najmenší pomer šumovej zložky, čo najväčší počet 

hovoriacich, ktorí patria do rôznych vekových kategórií a sú odlišného pohlavia.   

5.1 ZDROJ MEDIÁLNYCH SÚBOROV 

Za zdroj mediálnych súborov databázy bola zvolená diskusná relácia “Otázky Václava 

Moravce“ z produkcie ČT. V jednotlivých epizódach sa vyskytuje viacero hovoriacich, 

patriacich do rôznych vekových kategórií, odlišného pohlavia. Môžeme v nej nájsť rôzne typy 

hovorenej reči, ktoré je možné analyzovať. Mediálne súbory sú dostupné na interne vo 

formáte FLV, odtiaľto bolo potrebné extrahovať zvukovú zložku. Keďže sa nám nepodarilo 

nájsť funkčný software k uloženiu FLV súborov zo stránok televízie, bolo potrebné relácie 

manuálne nahrať v reálnom čase do formátu WAV. 

5.2 METODIKA TVORBY DATABÁZY 

Pri tvorbe bol použitý software Elan a nástroj pre tvorbu anotácií opísaný 

v predchádzajúcej kapitole, a to nasledujúcim spôsobom. Ku každej epizóde uloženej na 

pevnom disku v počítači som pripravil excelovský súbor, v ktorom je uvedený názov 

mediálneho súboru. Ďalej obsahuje mená politikov a osobností, ktorí v danej epizóde 

vystupujú, ich vek a index použitý pri označení anotácií. Príklad tohto súboru zobrazuje 

tabuľka 5.1.  

Mediálny súbor 1_5_10.wav   

Hovoriaci Vek Index 

Václav Moravec 36 VM 

Bohuslav Svoboda 66 BS 

Zdeněk Tůma 50 ZT 

Jiří Dienstbier ml. 41 JD 

Marta Semelová 50 MS 

Markéta Reedová 42 MR 

Petra Kolínská 35 PK 

Tab. 5.1: Informačný súbor k mediálnemu súboru. 
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 Ďalším krokom bolo načítanie mediálneho súboru do programu Elán. Tento k súboru 

vytvorí ďalší súbor s rovnakým názvom a koncovkou .eaf, bez toho aby zasahoval do 

pôvodného mediálneho súboru. Súbor nesie informácie o popise jednotlivých anotácií. Popisy 

sú umiestňované do jednotlivých hladín, podľa hovoriacich (Obr.5.1).  

 

Obr.  5.1: Spracovanie a popis anotácií. 

Popis jednotlivých anotácií je tvorený pomocou pripraveného nástroja. V tvorenej 

databáze som sa zameral najmä na index hovoriaceho, rozlíšenie pozitívneho, negatívneho 

a normálneho prejavu, pohlavie hovoriaceho, sémantiku a typ reči (Obr.5.2.). Anotácia potom 

mohla vyzerať ako v riadku Label na obrázku 5.2: PK_XX_NU_W_N_X_X_N. 

 

Obr.  5.2: Nástroj k tvorbe popisov, nastavený na potrebné parametre. 



 19

5.2.1 Konečná forma 

Vytvorená databáza teda obsahuje niekoľko mediálnych súborov, spolu 

s informačným súborom vo formáte .xls a súborom s anotáciami programu Elan vo formáte 

.eaf. Kompletné parametre vytvorenej databázy sú zhrnuté v tabuľke 5.2. 

 

Vystupujúcich  49 
Mužov 41 

Žien 8 

Priemerný vek 46,7 rokov 

Mediálnych súborov 9 Formát wav 

Excel súborov 10 Formát xls 

Elan súborov 9 Formát eaf 

Kompletný čas 290 min 

Počet kanálov Mono/Stereo 

Vzorkovacia frekvencia 16000 44100 Hz 

Tab. 5.2 : Zhrnutie výsledných parametrov databázy. 

5.2.2 Použitie 

Nakoľko je databáza tvorená v programe Elan, tento umožňuje použiť na jej ďalšie 

spracovanie množstvo programov. Spomenul by som napríklad Praat, ktorý umožňuje získať 

z mediálnzch súborov prozodické parametre, ktoré je možné použiť ako príznaky, napríklad 

pre rozpoznávanie hovoriaceho, typu reči (otázka, odpoveď), analyzovať kladný či negatívny 

postoj. Rovnako má elán veľké možnosti exportu dát, pre ďalšie použitie napríklad softwarom 

MATLAB. 

V mojej práci použijem iba časť vytvorenej databázy a to konkrétne 30 nahrávok 

s dĺžkou 90 sekúnd, ktoré boli ručne vybrané pre testovania systému pre hľadanie zmeny 

hovoriaceho v rečovej nahrávke. 
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6 PRÍZNAKY  

V tejto kapitole sa budem venovať príznakom, ktoré je možné využiť pri spracovaní 

akustických signálov, najmä reči. So štúdií a teoretických predpokladov vyplýva, že 

najvhodnejšími príznakmi pre segmentáciu hovoriacich sú Mel-frekvenčné kepstrálne 

koeficienty. Pre zaujímavosť a porovnanie by som chcel v práci do odladeného  systému 

segmentácie hovoriacich použiť i niektoré ďalšie príznaky používané pre spracovanie reči: 

• HFCC – Human Factor Cepstral Coefficient 

• LFCC – Linear Frequency Cepstral Coefficients 

• LPC – Linear Predictive Coding 

• PLP – Perceptual Linear Prediction 

6.1 ANALÝZA RE ČI POMOCOU BANKY ČÍSLICOVÝCH FILTROV 

Banka číslicových filtrov, patrí medzi základné prostriedky analýzy rečového signálu. 

Rečový signál vstupuje do niekoľkých paralelných vetiev, v ktorých je rozložený do pásmovo 

obmedzených zložiek. Cieľom analýzy signálu bankou filtrov je odhad výkonu rečového 

signálu v jednotlivých frekvenčných pásmach. 

Základným typom banky filtrov je rovnomerná banka. Jej šírky pásiem jednotlivých 

pásmových priepustov sú rovnaké a ich stredné frekvencie sú na frekvenčnej osi rozložené 

rovnomerne. Častejšie sa ale v systémoch rozpoznávania reči používajú banky filtrov s 

nerovnomerným rozdelením. Toto rozdelenie vychádza z modelu prevodu akustického 

kmitania na nervové vzruchy v sluchovom orgáne. Najznámejšie nerovnomerné rozdelenia sú 

oktávové, tretinooktávové, Melove a Barkove banky filtrov. 

Banky filtrov je možné implementovať viacerými spôsobmi, spomenul by som 

implementáciu pomocou DFT. 

6.2 MEL-FREKVENČNÉ KEPSTRÁLNE KOEFICIENTY 

Spracovanie signálov pomocou Mel-frekvenčných kepstrálnych koeficientov (MFCC) 

je navrhnuté tak, aby rešpektovalo nelineárnosť vnímania zvukov človekom. MFCC sa snažia 

predovšetkým kompenzovať nelineárne vnímanie frekvencií. K tomuto účelu sa využívajú 

trojuholníkové pásmové filtre s nelineárnym rozložením frekvencií v mel-frekvenčnej 

stupnici, ktorá je definovaná v rovnici (6.1), kde f [Hz] je frekvencia v lineárnej oblasti a fm 

[mel] je frekvencia v nelineárnej mel škále. 
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Prevod späť na lineárnu stupnicu je definovaný vzťahom (6.2). 
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Hlavným využitím MFCC je najmä v systémoch pre rozpoznávanie reči, rozpoznávanie 

rečníka, pohlavia, hlasu a podobne, ale aj pri spracovaní hudobných nahrávok. 

 Proces výpočtu MFCC je možné popísať v niekoľkých krokoch a zobraziť blokovou 

schémou (Obr.6.1). 

 V prvom kroku sa na vstup systému privádza akustický signál, ktorý je nutné rozdeliť 

na menšie časti takzvané segmenty. Zvyčajne sa signál segmentuje na segmenty o dĺžke 10 až 

30 ms. V našom systéme segmentácie hovoriacich, ktorá sa v niektorých literatúrach nazýva 

aj hľadanie bodu zmeny hovoriaceho, budeme každú nahrávku segmentovať a vypočítavať 

príznaky súčasne s postupom hľadania zmeny hovoriaceho. Pre zjednodušenie výpočtu bude 

použitý systém segmentácie, ktorý v konečnom dôsledku nepočíta koeficienty z kompletnej 

nahrávky, ale túto rozdelí na rámce a z rámcov vyberie iba určitú, vopred definovanú časť, 

ako segment pre výpočet príznakov. 

 V ďalšom kroku dochádza k výpočtu rýchlej Furiérovej transformácie (FFT), 

pomocou ktorej sa vypočíta modulové spektrum analyzovaného segmentu. Kľúčovou časťou 

výpočtu je následná filtrácia. Algoritmus je postavený na banke trojuholníkových filtrov 

pozdĺž frekvenčnej osy s mierkou v mel škále. Voľba počtu pásiem banky filtrov je volená 

v závislosti na počte a umiestnení kritických pásiem a s prihliadnutím k vzorkovaciemu 

kmitočtu a celkovej šírke pásma. Prechod signálu filtrom vlastne znamená, vynásobenie 

koeficientu FFT zodpovedajúcim ziskom filtru a výsledky sú pre dané filtre akumulované. 

 Ďalším krokom je výpočet logaritmu z výstupov jednotlivých filtrov. Logaritmovaním 

akumulovaných koeficientov je vkladaný do procesu dôležitý príznak kepstrálnej analýzy, 

ktorý priaznivo obmedzí dynamiku signálu a prináša užitočné predpoklady pre ďalšie 

spracovanie signálu.  

 Posledným krokom procesu je výpočet spätnej rýchlej Furiérovej transformácie 

(IFFT) [2]. 
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Obr.  6.1: Blokové znázornenie výpočtu MFCC. 

6.3 KEPSTRÁLNE KOEFICIENTY ZOH ĽADŇUJÚCE ĽUDSKÝ 

FAKTOR 

Human Factor Cepstral Coefficients (HFCC) predstavili v roku 2004 Skowronski 

a Harris, ktorí navrhli banku zloženú z 29 filtrov. HF kepstrálne koeficienty vychádzajú 

z MFCC a majú v podstate iba aktualizovanú banku filtrov. Hlavný rozdiel medzi bankou 

filtrov HFCC a MFCC je v šírke frekvenčných pásiem jednotlivých filtrov a ich rozstupov. 

Šírka pásma filtrov u HFCC je odvodená z ekvivalentnej pravouhlej šírky pásma ERB , 

rovnica (6.3) predstavenej Moorom a Glasbergom, kde fc je stredná frekvencia filtru v Hz. 

Ďalej je šírka pásma násobená konštantou, ktorú Skowronski a Harris označil ako 

E-faktor [19]. 

52,281039,931023,6 326 +⋅⋅+⋅⋅= −−
cc ffERB    (6.3) 

Pri návrhu banky filtrov sa najprv určí najnižšia fL a najvyššia fH hranica celej banky filtrov 

a počet filtrov Mb. Hodnoty stredných frekvencií prvého a posledného filtru sa vypočítajú 

podľa rovnice (6.4), kde index i je 1 alebo M a b , c  sú definované vo vzťahoch (6.5). 
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Hodnoty a, b, c sú určené z rovnice (6.3)  61023,6 −⋅=a , 31039,93 −⋅=b , 52,28=c . Pre prvý 

filter sa potom hodnoty koeficientov â , b̂ , ĉ  vypočítajú podľa vzťahov (6.6). 
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Pre posledný filter podľa vzťahov (6.7). 
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Keď máme vypočítané stredné hodnoty kmitočtov prvého a posledného filtru, stredné 

kmitočty ostatných filtrov môžeme jednoducho dopočítať, keďže sú od seba lineárne 

vzdialené na mel stupnici. Prírastok f̂∆ medzi strednými hodnotami ostatných filtrov môžeme 

spočítať podľa rovnice (6.8), kde sú všetky frekvencie udávané v meloch. 

1

ˆˆ
ˆ 1

−
−

=∆
M

ff
f CCM      (6.8) 

Konverzia 
11 ĈC ff →  a 

MM CC ff ˆ→ je daná podľa rovnice (6.1). Pokiaľ máme spočítanú f̂∆ , 

potom stredná frekvencia jednotlivých filtrov 
iCf̂ bude spočítaná podľa rovnice (6.9). 

fiff
ii CC

ˆ)1(ˆˆ ∆⋅−+= ,  pre 1,...,2 −= Mi     (6.9) 

Potom urobíme spätnú konverziu 
11

ˆ
CC ff → podľa rovnice (6.2) a spočítame šírku filtru ERBi 

podľa (6.3) pre každý stredný kmitočet 
iCf . Nakoniec spočítame spodné hranice 

iLf  a horné 

hranice 
iHf  pre každý filter banky podľa (6.10) a (6.11). 

( ) ( ) ( )1400700700 2 +++++−=
iii CCiiL ffEBREBRf        (6.10) 

iLH EBRff
ii

⋅+= 2      (6.11) 

Nultý koeficient je potom rovný logaritmu krátkodobej energie počítanej priamo z časových 

úsekov signálu podľa rovnice (6.12).[19] 

[ ] Ec log0 =       (6.12) 

6.4 LINEÁRNE FREKVENČNÉ KEPSTRÁLNE KOEFICIENTY 

Linear Frequency Cepstral Coefficients (LFCC) vychádzajú z MFCC a majú podobne 

ako HFCC aktualizovanú banku filtrov. Hlavný rozdiel medzi bankou filtrov LFCC a MFCC 

je, že nelineárna stupnica v meloch z MFCC sa zmení na lineárnu [20]. 

6.5 LINEÁRNA PREDIKČNÁ ANALÝZA 

Linear Predictive Coding (LPC) je jednou z najefektívnejších metód analýzy 

akustického signálu. Táto metóda sa na krátkodobom základe snaží odhadnúť z rečového 
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signálu parametre modelu vytvárania reči. Medzi najväčšie výhody tejto metódy patrí jej 

prijateľná výpočtová náročnosť [2]. 

Model vytvárania reči sa skladá zo systému s časovo premenným prenosom a generátoru 

budiacich funkcií, ktoré budí systém pri vytváraní znelých zvukov postupnosťou impulzov 

a pri vytváraní neznelých zvukov náhodným šumom [2]. 

Princíp metódy LPC je založený na predpoklade, že n-tú vzorku signálu s[n] môžeme, ako 

ukazuje rovnica (6.13), popísať lineárnou kombináciou Q predchádzajúcich vzoriek a budení 

u[n]. V rovnici G, predstavuje koeficient zosilnenia, ai sú koeficienty číslicového filtru. 
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=

+−−=
Q

i
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Prenosovú funkciu modelu H(z) môžeme potom zapísať vzorcom (6.14). 
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Sledovanými parametrami sú koeficienty číslicového filtru ai a koeficient zosilnenia G.[1] 

Koeficienty ai sa počítajú autokorelačnou metódou podľa rovnice (6.15).  

( )11,min +−= iii MAXMAXkP       (6.15) 

Vzťah medzi autokorelačnými koeficientmi R[m] a koeficientmi ai môžeme potom vyjadriť 

ako sústavu Q rovníc, ktorú je možné prepísať do maticového tvaru (6.16). 
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Keďže je matica symetrická a jedná sa o tvar Teoplitzovej matice, môžeme k výpočtu 

koeficientov ai použiť vysoko účinný iteratívny Levinson-Durbinov algoritmus (6.17), kde 

)(i
ja  označuje j-te koeficienty predátoru radu i. V praxi sa často namiesto koeficientov ai 

používajú medzivýsledky Lavinson-Durbinovho algoritmu, koeficientov odrazu ki, kde 

i=1,2,...,Q. Tieto koeficienty sú tiež známe pod označením PARCOR [2]. 
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Rovnica (6.18) je rovnicou pre výpočet zosilnenia G. 
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Koeficienty LPC sa využívajú pri určovaní spektrálnych charakteristík modelu 

hlasového ústrojenstva. S ich pomocou je možné identifikovať formantovú štruktúru reči. 

Nakoľko koeficienty ai nesú informácie o spektrálnych vlastnostiach rečového signálu je ich 

možné využiť nie iba ako príznaky v systémoch spracovania reči, ale i pre syntézu reči [2]. 

6.5.1 Kepstrálne koeficienty lineárnej predikcie 

Lineárny systém, ktorým je popisovaný hlasový trakt je tiež možné popísať pomocou 

kepstrálnych koeficientov. Tieto koeficienty je možné podľa rovnice (6.19) odvodiť priamo 

od LPC koeficientov ai. 

1acL =      (6.19) 
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Postup výpočtu LPC kepstrálnych koeficientov je znázornený na obrázku.(Obr6.2) 

 

Obr.  6.2: Blokové znázornenie výpočtu LFCC. 

6.6 PARAMETRIZÁCIA RE ČOVÉHO SIGNÁLU 

Perceptual Linear Prediction (PLP) je v podstate rozšírená LPC prispôsobujúca sa 

ľudskému vnímaniu. Zohľadňuje dva základné faktory. Prvým je už spomínané pozorovanie, 

že spektrálne rozlíšenie sluchu klesá s rastúcou frekvenciou a druhým faktorom je, že z 

podmienok úrovne hlasitosti konverzačnej reči je sluch najcitlivejší v strede počuteľného 

frekvenčného pásma [21]. Metóda je založená na auto regresívnom modelovaní tvaru signálu. 
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Adaptácia na ľudské vnímanie je reprezentovaná úpravami amplitúdového spektra pred 

vstupom do bloku lineárnej predikcie. Bloková schéma výpočtu (Obr.6.3) je v porovnaní 

s LPC rozšírená o tri bloky. 

Prvý blok rozšírenia CBA (critical-band analysis). Na spektrum je v tomto bloku 

aplikovaná transformácia aproximujúca prvý poznatok, že spektrálne rozlíšenie sluchu klesá 

s rastúcou frekvenciou. Lineárna frekvenčná os je transformovaná do Barkovej mierky podľa 

rovnice (6.20)  

( ) ( ) 
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f     (6.20) 

Frekvencia  f  je v Hz a ďalej je spektrum konvolvované so simulovanou maskovacou 

krivkou. 

Vstupom do bloku CBA je kvadrát odhadu amplitúdového spektra signálu, teda výkonové 

spektrum. Ak zavedieme pojem diskrétnej lineárnej frekvenčnej osy f rozdelenej na K - 1 

intervalov dĺžky Kf s / so začiatkom v 0Hz a koncom v ( )( )KKf s /1−⋅ Hz ako frekvenčnej 

osy pre spektrum signálu pri vzorkovacej frekvencií sf , kde K je rozmer spektra, môžeme 

zapísať výkonové spektrum ako funkciu tejto frekvencie v rovnici (6.21) [21]. 

( ) [ ] 2ˆ kSfP =       (6.21) 

 

Obr.  6.3: Blokové znázornenie výpočtu PLP koeficientov. 

Druhý blok rozšírenia je blok EQ-LD (equal-loundness), ktorý reflektuje nejasnú 

citlivosť sluchu na rôznych frekvenciách. Tento jav je popísaný krivkami konštantnej 

hlasitosti, ktoré sú aproximované jedným transformačným vzťahom, odvodeným z týchto 

kriviek pre hladinu hlasitosti 40dB. Aproximácia je rozlišná pre vzorkovaciu frekvenciu do 

(6.22) a nad (6.23) 10kHz. 
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( ) ( )
( ) ( )92262

462

1038,0103,6

108,56

⋅+⋅⋅+
⋅+=
ωω

ωωωE    (6.22) 

( ) ( )
( ) ( ) ( )26692262

462

1058,91038,0103,6

108,56

⋅+⋅⋅+⋅⋅+
⋅+=

ωωω
ωωωE   (6.23) 

Aplikáciou aproximovaných kriviek konštantnej hlasitosti dochádza k úprave amplitúdy 

spektrálnych čiar podľa rovnice (6.24). 

( )[ ] ( ) ( )[ ]ωωω ΩΨ=ΩΞ E     (6.24) 

Posledný pridaný blok nazvaný IN-LD(intensity-loudness power law) rešpektuje ďalšiu 

vlastnosť sluchu, nelineárnu závislosť vnímanej hlasitosti na intenzite zvuku. Reprezentuje ho 

rovnica (6.25). 

( ) ( ) 33,0ΩΞ=ΩΦ      (6.25) 

6.7 POUŽITÉ PRÍZNAKY 

V práci boli pre systém hľadania zmeny hovoriaceho, vo viacerých testoch použité nie len 

konečné hodnoty vyššie popísaných príznakov, ale aj ich parciálne hodnoty. Tieto dostali 

názvy podľa stupňa v procese extrakcie. K záverečným testom boli použité príznaky PLP - 

nespracované Barkovo spektrum, PLP - spracované Barkovo spektrum, PLP: LPC vyhladené 

spektrum, PLP: LPC vyhladené kepstrum, HFCC, LFCC, HFBS, LFBS. 

 

Obr.  6.4: Blokové znázornenie výpočtu použitých príznakov. 
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7 METÓDY KLASIFIKÁCIE PRÍZNAKOV 

Príznaky extrahované z nahrávky reči, je možné použiť pri ďalšej klasifikácií. 

V nasledujúcej kapitole sú opísané niektoré metódy používané pri analýze reči, konkrétne pre 

segmentáciu hovoriacich. 

7.1 AUTOASOCIATÍVNA NEURÓNOVÁ SIE Ť (AANN) 

Predstavuje nový algoritmus pre detekciu zmeny hovoriaceho v nahrávke reči. 

Vychádza z predpokladu, že v strede analyzovaného okna sa nachádza bod zmeny 

hovoriaceho. Ak skutočne reč v danom okne pochádza od dvoch hovoriacich, potom všetky 

vektory príznakov z pravej polovice okna, nesmú klesnúť do distribúcie príznakov z ľavej 

polovice okna. V opačnom prípade, ak hovorený signál analyzovaného okna pochádza od 

jedného hovoriaceho, vektory príznakov v pravej strane okna klesajú do distribúcie príznakov 

v ľavej strane okna. 

Vezmime vektor príznakov z reči S = si : i =1, 2, . . . , n kde i je index rámcu a n je počet 

vektorov príznaku v reči. Algoritmus pre zistenie bodu zmeny hovoriaceho vyzerá 

nasledovne: 

1. m počet vektorov príznaku (m mod 2) = 1 je považovaný za kth analyzovaného okna 

Wk, ktoré je dané rovnicou (7.1). 

kmjksW jk +<≤= },{     (7.1) 

2. Predpokladá sa, že zmena hovoriaceho nastane v strede vektora príznakov c  

analyzovaného okna. 






+=
2

m
kc       (7.2) 

3. Všetky vektory príznakov analyzovaného okna Wk nachádzajúcich sa vľavo od c 

považujeme za ľavú polovicu okna (Lk). 

1},{ −<≤= cjksL jk     (7.3) 

Podobne, všetky vektory príznakov nachádzajúce sa vpravo od c považujeme za pravú 

polovicu okna (Rk). 

kmjcsR jk +<≤+= 1},{     (7.4) 

4. AANN je trénovaná použitím vektorov príznakov Lk a model zachytáva distribúciu 

bloku týchto vektorov. Potom vektory  príznakov Rk sú vložené na vstup modelu  
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AANN a výstup modelu je porovnaný so vstupom výpočtom normalizovanej 

štvorcovej chyby ek. Normalizovaná štvorcová chyba ek pre vektor príznakov y je daná 

rovnicou (7.5), kde o je výstupný vektor modelu.  

2

2

y

oy
ek

−
=       (7.5) 

Chyba ek  je ďalej transformovaná na dôverné skóre s za použitia rovnice (6). 

)exp( kes −=       (7.6) 

Ak sa zmena hovoriaceho skutočne nachádza v bode c, potom Lk a Rk budú od rôznych 

hovoriacich a dôverné skóre s pre toto c bude nízke. Podobne ak v c nie je skutočný 

bod zmeny hovoriaceho, potom  Lk a Rk budú od jedného hovoriaceho a dôverné skóre 

pre tento bod bude vysoké. Poslednou možnosťou je, že Lk alebo Rk obsahuje vektory 

príznakov od dvoch rozdielnych hovoriacich. Ak nastane táto možnosť hodnota 

dôverného skóre s sa nachádza v rozmedzí vyššie popisovaných hodnôt. 

5. Hodnota k sa postupne zvyšuje o jedna a kroky 1 až 4 sa opakujú kým m+k 

nedosiahnu hodnotu n. 

Nie je možné získať rovnaké dôverné skóre pre všetky skutočné zmeny hovoriaceho. Dôverné 

skóre bodu zmeny hovoriaceho sa bude postupne meniť pri postupnom posune rámcov. 

Najnižšie dôverné skóre je považované za globálne minimum. Pre skutočné určenie bodov 

zmeny hovoriacich je teda potrebné zistiť prahovú hodnotu t dôverného skóre s, pri ktorej 

môžeme považovať daný bod za bod zmeny hovoriaceho. Túto je možné vypočítať podľa 

rovnice (7.7). 

minmin asst +=      (7.7) 

Kde smin je globálne minimum dôverného skóre a a je nastaviteľný parameter.  

Navrhnutá metóda je bez dozoru, nakoľko nie je potrebné poznať identitu hovoriacich 

a nie je potrebné ani trénovať model siete vopred [9]. 

7.2  DETEKCIA NA ZÁKLADE D ĹŽKY VÝPOVEDE HOVORIACEHO  

Podstatou tejto detekcie, je nájdenie hraníc jednotlivých viet. Podľa tejto metódy je viac 

pravdepodobné, že zmena hovoriaceho sa udeje  medzi dvoma vetami, ako v priebehu jednej 

vety. Preto je možné v bežnej reči, pre nájdenie zmeny hovoriaceho sledovať dĺžku ticha 

medzi vetami. Táto metóda vylúči množstvo dvojíc viet s tradičnou dĺžkou medzery, a teda 

šetrí veľa výpočtového času. 
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Na začiatku metódy musíme využiť ako prvú detekciu ticha. Pauzy väčšinou existujú 

medzi vetami. Za ideálnych podmienok je ich možné detekciou ticha nájsť všetky. Nie však 

v prirodzenom prostredí. Tu sa v pozadí objavuje hluk, prípadne hudba. Musíme preto použiť 

distribúciu X2 založenú na metóde zmeny zvukového obsahu. V závere použijeme trénovaný 

rozhodovací strom pre odlíšenie hovoreného a nehovoreného obsahu. Príznaky k detekcii sú 

zero crossing rate (ZCR) označený τ a root mean square energy (RMS) označený ε, ktoré sú 

extrahované z 20ms dlhých rámov bez prekrývania. 

Najväčším indikátorom ticha je energia. Prahová hodnota RMS určená zo štatistiky 

všetkých hodnôt RMS v celkovej nahrávke. Ak je skutočná hodnota RMS v ráme nižšia ako 

prahová hodnota, rámec je klasifikovaný ako tichý. Sekvencia 10 tichých rámcov za sebou 

teda 200ms a viac je klasifikovaných ako tichý segment. Avšak nie všetky tieto segmenty 

budú v konečnom dôsledku tiché, nakoľko vo väčšine jazykov sa slová začínajú, alebo končia 

iracionálnymi slabikami s nízkou energiou ale vysokou hodnotou ZCR. Následne sa segmenty 

potenciálneho ticha analyzujú z hľadiska prahovej hodnoty ZCR a zo začiatku a konca sa 

orežú iracionálne slabiky. 

Podľa štatistík najpravdepodobnejšia dĺžka príhovoru je medzi  0,5-15 sekúnd. Príhovor 

kratší ako 0,5 sekundy je klasifikovaný ako nehovorený zvuk, jedná sa o hluk alebo 

nezrozumiteľný hlas. V prípade, že je dĺžka nehovorenej reči dlhšia ako 15 sekúnd je nutné 

túto  ďalej rozdeliť.  

Nie každý z týchto klipov je hovorená reč, teda je potrebný klasifikátor ktorý dokáže 

nájsť príhovory. Modeli ako GMM a HMM nie sú v tomto prípade vhodné nakoľko sa jedná 

o veľmi krátke klipy a akustické rysy sú nedostatočné. Preto je nutné starostlivo vybrať 

príznaky a pre klasifikáciu použiť rozhodovací strom. Každý uzol rozhodovacieho stromu 

zodpovedá pravidlám niektorého príznaku. Poradie pravidiel a prahové hodnoty sú trénované 

pre optimalizáciu výkonu. Prvé dva príznaky rozhodovacieho stromu sú HZCRR a LRMSR. 

U týchto sú hodnoty v reči vyššie ako v hudbe, či šume. Sú definované rovnicami (7.8)  a 

(7.9), kde N je počet rámcov v klipe. 

∑
−

=

+∗−=
1

0

]1)5.1))([sgn(
2

1 N

n

n
N

HZCRR ττ    (7.8) 

∑
−

=

+−∗=
1

0

]1))(5.0[sgn(
2

1 N

n

n
N

LRMSR εε    (7.9) 

Strom obsahuje i ďalšie pravidlo maximálnej frekvencie, ktoré vychádza z toho, že hovorená 

reč má hornú hranicu ľudského hlasu, zatiaľ čo hluk môže túto hranicu veľmi ľahko prekonať. 
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Posledným pravidlom je normalizovaný RMS rozptyl, ktorý je nižší v reči a vyšší v hluku. Je 

definovaný rovnicou (7.10), kde σ2 je rozptyl RMS a µ je priemerná hodnota RMS v danom 

klipe. 

2

2

µ
σϕ =      (7.10) 

 Po samotnom rozdelení je ešte nutné rozdeliť jednotlivé hovorené klipy podľa 

hovoriaceho. V úvode je extrahovaných 12 MFCC koeficientov z 32ms dlhých rámov. Potom 

je z jednotlivých párov dvoch a dvoch klipov vypočítaná vzdialenosť. Zo všetkých 

vzdialeností určíme strednú vzdialenosť T2. Porovnanie týchto vzdialeností je efektívnejšie ak 

porovnávané klipy majú rôznu dĺžku. Hodnota vzdialenosti je definovaná vzorcom (7.11), kde 

príznaky v klipoch sú zahrnuté v Gaussovej distribúcií ),( 111 ΣµN  a ),( 222 ΣµN  a a, b 

predstavuje počet rámcov v každom klipe. 

)()( 21
1

212 µµµµ −Σ−
+

= −T

T ba

ab
D     (7.11) 

Adaptívna prahová hodnota vzdialenosti je určená zo strednej hodnoty a rozptylu 

všetkých vzdialeností σµ 5.1−=T . 

Ak je vzdialenosť u dvoch nahrávok nižšia ako tento prah, zodpovedajúci pár klipov je 

považovaný za klipy patriace do rovnakého rečníckeho prejavu. V opačnom prípade sa klipy 

považujú za klipy hovorené rozdielnymi hovoriacimi [8]. 

7.3 BAYESOVO INFORMAČNÉ KRITÉRIUM (BIC) 

Problém pri modelovej identifikácií je vybrať jedného z radu kandidátov k popisu daného 

súboru dát. Často sa stretneme s kandidátmi z radu modelov s rôznym počtom parametrov. Je 

zrejmé, že ak počet parametrov je príliš veľký, je pravdepodobné, že dáta pre trénovanie sa 

tiež zvýšili. Ak je teda počet parametrov priveľký, môže to spôsobiť problém 

s pretrénovaním. V literatúre štatistiky sa uvádza niekoľko kritérií pre výber modelov a to od 

neparametrických metód ako je krížové potvrdzovanie, až po parametrické metódy, ako je 

Bayesovo informačné kritérium ďalej len BIC. 

BIC je pravdepodobnostné kritérium. Nech X= {xi : i = 1, … ,K} sú dáta ktoré 

modelujeme a M={M i : i = 1, …, K} sú kandidáti požadovaných ukazovateľov modelov. Ak 

maximalizujeme funkciu pravdepodobnosti zvlášť pre každý model M, môžeme povedať L(X, 

M). Označme ako #(M)  počet parametrov M. Potom je BIC definované podľa rovnice (7.12), 

kde váha λ je konštanta odvodená od konkrétneho systému [15]. 
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)log()(#
2

1
),(log)( NMMXLMBIC ×−= λ      (7.12) 

Podstatou BIC je vybrať model pre ktorý je maximalizované Bayesovo informačné 

kritérium. Tento postup môžeme odvodiť, ako veľkú jednoduchú verziu Bayesovho postupu 

pre prípad nezávislých zhodne distribuovaných vyjadrení a lineárnych modelov.  

BIC je všeobecne známe v literatúre štatistiky, bolo často používané pre identifikáciu 

v štatistickom modelovaní, časových radách, či lineárnej regresii. Toto je všeobecne známe 

v inžinierskej literatúre, ako minimálna dĺžka popisu (MDL), ktorá sa používa v literatúre 

o spracovaní reči, napríklad pre prispôsobenie hovoriacich [10]. 

BIC je úzko spojené s ďalšími penalizovanými pravdepodobnostnými kritériami, ako 

napríklad Akaikeho informačné kritérium (AIC).  

7.4 ZMENA HOVORIACEHO PROSTREDNÍCTVOM BIC 

V tejto kapitole popisujem maximálnu pravdepodobnostnú metódu pre detekciu 

akustických zmien na základe Bayesovho informačného kritéria. Označme 

{ }NiRxx d
i ,...,1, =∈=  ako sekvenciu kepstrálnych vektorov získaných zo vstupnej audio 

nahrávky. Predpokladajme, že x je čerpané z nezávislého, viacrozmerného Gaussovho procesu 

).,(~ iii Nx Σµ  Kde µi je stredný vektor a ∑i je plná kovariantná matica. 

7.4.1 Detekcia jedného bodu zmeny 

V úvode treba objasniť zjednodušený problém. Predpokladajme, že existuje nanajvýš 

jeden bod zmeny v Gaussovom procese. Chceme testovať hypotézy zmien vyskytujúce sa 

v čase i: ),(~...: 10 ΣµNxxH N  v porovnaní s: ),(~...);,(~...: 2211111 ΣΣ + µµ NxxNxxH Nii . 

Štatistický vzťah pre vyjadrenie maximálnej pravdepodobnosti potom vyjadruje rovnica 

(7.13). 

2211 logloglog)( Σ−Σ−Σ= NNNiR     (7.13) 

Kde ∑, ∑1 a ∑2 sú vzorky kovariantných matíc zo všetkých dát, z {x1, …, xi} respektíve z 

{ xi+ 1, …,xN} . Takže maximálnu pravdepodobnosť odhadu bodu zmeny   vyjadruje rovnica 

(7.14). 

)(maxargˆ iRt i=      (7.14) 
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Na druhej strane, môžeme poukázať na hypotézu testovania, ako problému výberu modelu. 

Porovnávame model dvoch Gaussových rozostrení a model jedného Gaussovho rozostrenia. 

Rozdiel medzi hodnotami BIC môže byť vyjadrený rovnicou (7.15). 

PiRiBIC λ−= )()(      (7.15) 

Pravdepodobnostný vzťah R(i) je vyjadrený v rovnici (7.13) a pre penalizáciu P platí rovnica 

(7.16). 

NdddP log))1(
2

1
(

2

1 ++=     (7.16) 

Váha penalizácie λ sa pre rôzne štúdie líši, môže  naberať hodnoty  0 až 3,2. V ďalších 

kapitolách budeme testovať najvhodnejšiu hodnotu pre náš systém. Konštanta d predstavuje 

rozmer priestoru. V prípade, že v rovnici (7.16) je výsledok pozitívny, model dvoch 

Gaussových rozostrení je favorizovaný. Môžeme teda povedať, že k zmene príde ak {max 

BIC(i)} > 0. Hranica pre posúdenie bodu zmeny z maximálneho BIC sa môže meniť 

v závislosti na použitých príznakoch. Maximálna pravdepodobnosť odhadu bodu zmeny môže 

byť tiež vyjadrená ako )(maxargˆ iBICt =  [11]. 
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Obr.  7.1: Bayesovo informačné kritérium pre jeden bod zmeny hovoriaceho. 

7.4.2 Detekcia viacerých bodov zmeny 

Nasledujúci algoritmus bol navrhnutý pre postupnú detekciu bodov zmeny v Gaussovom 

procese x. 

1. Inicializácia intervalu [a ,b], kde a =1, b = 2. 

2. Detekcia prostredníctvom BIC či v zadanom intervale [a, b]sa nachádza bod zmeny. 

3. Ak nie je bod zmeny v [a, b] tak b = b + 1, v opačnom prípade ak je nájdený bod 

zmeny t̂  tak a = t̂  + 1, b = a + 1 

4. Pokračuje sa opäť bodom 2 [11]. 
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8 HĽADANIE VIACERÝCH BODOV ZMENY V NAHRÁVKE 

Dôležitou súčasťou spracovania audio 

signálov je segmentácia. Spočíva v rozdelení 

nahrávky na rovnako dlhé rámce, v mojom 

prípade podľa vzorkovacej frekvencie je jedna 

sekunda rozložená na 16 rámcov. Z tohto rámca 

sa ďalej vyberie segment s vopred stanovenou 

dĺžkou, pre výpočet vektoru zvoleného 

príznaku. Dĺžku segmentu pre výpočet môžeme 

voliť. Kratšia dĺžka segmentu znamená rýchlejší 

výpočet vektoru príznaku. Zostávajúca časť 

rámca sa v ďalšom kroku preskočí a nasleduje 

ďalší segment z ďalšieho rámca. Segmentácia 

sa opakuje až kým nie je v matici 

s vypočítanými príznakmi počet vektorov 

rovný, nastavenému počtu pre výpočet BIC. 

V našom prípade zodpovedá piatim sekundám. 

Výpočet hrubého BIC prebieha podľa vyššie 

popísaného algoritmu, s krokom pre hrubé BIC 

ktorý je 16 segmentov, teda jedna sekunda. 

V prípade, že niektorá hodnota BIC z hrubého 

výpočtu je vyššia ako zvolený prah(β) 

pristupuje sa k výpočtu jemného BIC, ktoré sa 

od hrubého líši iba v kroku. Tento v danom 

prípade predstavuje jeden segment. Segment pri 

ktorom je hodnota jemného BIC maximálna 

potom zodpovedá segmentu zmeny 

hovoriaceho, ktorý je možné podľa segmentácie 

prepočítať na milisekundy a porovnať so 

skutočnými hodnotami určenými ľudským 

uchom [4].   

        Obr.  8.1: Vývojový diagram. 
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9 SPÔSOB VYHODNOCOVANIA VÝSLEDKOV 

Vyhodnocovanie klasifikačných systémov si vyžaduje značnú pozornosť. V našej práci 

sme sa rozhodli použiť metódu pochádzajúcu zo štatistickej teórie rozhodovania Receiver 

Operating Characteristics (ROC). 

9.1 ROC 

Bola pôvodne využívaná počas druhej svetovej vojny pre analyzovanie radarových 

snímkou. Neskôr v 60. rokoch 20. storočia sa táto teória začala využívať i v medicíne 

a postupne našla uplatnenie i v ďalších vedných oboroch. 

ROC je grafická metóda, ktorá sa stále častejšie využíva ako nástroj k porovnávaniu 

klasifikačných pravidiel triediacich algoritmov. Je založená na myšlienke súčasnej 

maximalizácie správne klasifikovaných objektov. Výhodou tejto metódy je komplexné 

porovnanie skúmaných modelov.  

Jedná sa o binárnu metódu určovania, systém sa rozhoduje za kladnú, či negatívnu 

klasifikáciu, ktorá je porovnaná so skutočnosťou a vyhodnotená ako pravdivá alebo 

nepravdivá. Výstup porovnania sa udáva pomocou definovaných pojmov ako TP, FP, TN, FN 

a podobne. V našom prípade sme jednotlivé nahrávky databázy rozdelili na 5 sekundové 

úseky s ktorými pracovala funkcia ROC použitá pre vyhodnotenie klasifikácie. 

9.1.1 Vymedzenie pojmov 

• True positive (TP) - pravdivé pozitívne určenie. V tomto prípade sa jedná o situáciu 

kedy v 5 sekundovom úseku zvolenej nahrávky sa nachádza bod zmeny hovoriaceho a  

bol úspešne klasifikovaný s presnosťou na 0,5 sekundy. 

• True negative (TN) - pravdivé negatívne určenie. Znamená, že klasifikovaná 5 

sekundová časť nahrávky pochádza od jedného hovoriaceho, teda sa v nej nenachádza 

bod zmeny hovoriaceho a táto skutočnosť bola pravdivo klasifikovaná rozhodovacím 

algoritmom. 

• False positive (FP) – nepravdivé pozitívne určenie. Je prípad, kedy klasifikovací 

algoritmus určí zmenu hovoriaceho v danom 5 sekundovom úseku, táto sa však 

nezhoduje so skutočnou zmenou v rámci tolerancie, prípadne sa v danom úseku žiadna 

zmena vôbec nenachádza. 
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• False negative (FN) – nesprávne negatívne určenie. Vystihuje situáciu, kedy 

klasifikovací algoritmus nenašiel v 5 sekundovom úseku žiadnu zmenu i napriek 

tomu, že v skutočnosti sa v úseku zmena hovoriaceho nachádza. 

 

Základné veličiny  opisované vyššie je možné zapísať do matice tzv. confusion matrix 

a odvodiť od nich ďalšie parametre potrebné pre vykreslenie ROC grafu. Táto je znázornená 

na obrázku 9.1. 

 

  
skutočná hodnota 

 

  
p n spolu 

výstup 
systému 

p' TP FP P'=TP+FP 

n' FN TN N'=FN+TN 

 
spolu P=TP+FN N=FP+TN 

 

Obr.  9.1: Confusion matrix. 

Od tejto matice sú potom ďalej odvodené hodnoty  

• True positive rate (TPR) – relatívna početnosť pravdivých pozitívnych určení, 

ktorá vychádza z rovnice 9.1  a je vynesená na os Y v ROC grafe. 

PTPTPR /=      (9.1) 

• False positive rate (FPR) – relatívna početnosť nepravdivých pozitívnych určení, 

ktorá vychádza zo vzťahu 9.2 a je vynesená na os X v ROC grafe. 

NFPFPR /=       (9.2) 

 

V ROC priestore je potom definovaná os X ako FPR v rozsahu od 0 do 1 a os Y ako TPR, 

rovnako v rozsahu od 0 do 1. Pre každú testovanú nahrávku databázy je potom možné 

vykresliť jeden bod v ROC priestore, ktorý zobrazuje pomer FPR voči TPR pri aktuálnom 

teste. V prípade, že sa bod vykreslený z jednej nahrávky do ROC priestoru nachádza v bode 

[0,1] znamená to, že klasifikátor v danej nahrávke určil všetky body zmeny správne, teda 

funguje na 100%. Ak sa body v ROC grafe vzdiaľujú od bodu [0,1] smerom k pomyselnej 

spojnici vrcholov [0,0] a [1,1], naberá test danej nahrávky náhodný charakter. 

V klasifikátoroch je možné nastavovať hranicu, podľa ktorej klasifikátor zaraďuje 

jednotlivé hodnoty testov. Podľa toho ako sa táto hranica mení, mení sa i úspešnosť 

klasifikácie jednotlivých prvkov. Výsledky testov pre rôzne prahy klasifikácie, potom možné 

vykresliť pomocou ROC krivky, ktorá potom spojito prechádza od bodu [0,0] do bodu [1,1] 

a zvyčajne sa nachádza nad pomyslenou spojnicou týchto bodov [22]. 
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9.1.2 Kvantitatívne indexy popisujúce ROC 

Pri vyhodnocovaní ROC grafov existuje veľké množstvo kvantitatívnych hodnôt pre 

jednoznačné vyjadrenie hodnoty ROC medzi tieto patrí napríklad plocha pod ROC krivkou  

(AUC), vzdialenosť bodu v ROC priestore od bodu [0,1], presnosť (ACC) 

• Plocha pod krivkou (Area Under Curve) – patrí medzi najbežnejšie kvantitatívne 

indexy popisujúce ROC. Je užitočný pri porovnaní dvoch kriviek, kedy celú krivku 

zredukuje do jednej hodnoty. Nakoľko je AUC časť jednotkového štvorca, jeho 

hodnota sa bude pohybovať v rozmedzí medzi 0 a 1. Z poznatkov o výsledkoch 

náhodnej klasifikácie vyplýva, že hodnota AUC by nemala klesnúť pod 0,5. Môže 

byť popísaný rovnicou 9.3 [22]. 

∫=
1

0
)( dppROCAUC      (9.3) 

• Euklidova vzdialenosť od bodu [0,1] (Euclidian Distance Comparision) – 

predstavuje vzdialenosť bodu v ROC priestore od ideálnej klasifikácie, ktorú 

predstavuje bod [0,1]. Pre výpočet vzdialenosti od [0,1] je možné využiť i váhový 

faktor. V rovnici pre výpočet 9.4 je potom W práve tento váhový faktor, ktorý 

môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1, ktorý môže priradiť dôležitosť parametrom 

FPR či TPR. 

22 )1()1( −⋅+⋅−= FPRWTPRWACd    (9.4) 

Pre jeden bod ROC môže nadobúdať hodnoty od 0 v prípade perfektnej 

klasifikácie do 2  v prípade maximálne neúspešnej klasifikácie, kedy klasifikuje 

všetky úseky nahrávky neúspešne [23]. 

• Presnosť (Accuracy) je podiel všetkých pravdivých výsledkov v porovnaní 

k všetkým klasifikáciám. Počítaný podľa rovnice 9.5. 

)/()( NPTNTPACC ++=     (9.5) 

Presnosť 100% znamená že výsledky klasifikácie sú presne zhodné 

s porovnávanými skutočnými hodnotami. 
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10 ANALÝZA VSTUPNÝCH HODNÔT 

Pre zistenie vhodných parametrov a testovanie použitých príznakov budeme v práci 

používať databázu popísanú v kapitole 5.  

Pre najlepšiu funkciu systému je potrebné nájsť najvhodnejšie parametre vstupov ako 

parameter váhy penalizácie λ pri výpočte BIC, počet koeficientov pri výpočte príznakov, 

počet percent zo segmentu použitých pre výpočet príznakov. 

K tomuto účelu bola základná funkcia rozšírená o niekoľko cyklov pre automatickú 

výmenu parametrov, výpočet ROC parametrov ako je vzdialenosť od bodu [0,1] a percento 

úspešnosti (accurancy). Pre jednoduchšie posúdenie výsledkov boli hodnoty vzdialenosti od 

[0,1] v závislosti od použitého prahu vynesené do grafov. 

Na začiatku boli použité hodnoty vyplývajúce z doterajších štúdií a to λ = 0,6,  počet 

príznakov MFCC = 13, počet percent z rámca použitých pre výpočet príznakov 25,6%. 

Ako smerodajný  parameter vyhodnotenia bola použitá priemerná vzdialenosť bodu 

v ROC od bodu [0,1] pre všetky nahrávky z testovacej databázy. Hodnota pri ktorej je 

najmenšia priemerná vzdialenosť od bodu [0,1] je potom najvhodnejšia pre použitie 

v konečnej funkcii. 

10.1 VÁHA PENALIZÁCIE  

Váha penalizácie λ je parameter potrebný pre výpočet Bayesovho informačného kritéria. 

Počas štúdie danej problematiky sme sa v mnohých prácach a článkoch stretli s rôznymi 

hodnotami tohto parametru. Táto naberala hodnoty napríklad 0,3; 0,6; 0,8; 1,2. Preto sme sa 

rozhodli zistiť najvhodnejšiu hodnotu pre nami testovaný systém.  V tabuľke 10.1 sú uvedené 

jednotlivé parametre nastavené pre tento test, spolu s testovaným rozsahom parametru λ. 

λ pre výpočet BIC 

od  do krok testovaných hodnôt 

0 3,2 0,2 17 

Počet koeficientov 

13 

Počet percent z rámca 

25,6 

Tab. 10.1: Parametre testu pre zistenie ideálnej váhy penalizácie λ. 
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Graf 10.1: Vzdialenosť od bodu [0,1] pre rôzne hodnoty váhy penalizácie λ. 

Podľa grafu 10.1 možno odvodiť najvhodnejšiu váhu penalizácie λ=1 pri hodnote súčtu 

vzdialeností tridsiatich bodov grafu ROC od 100% úspešnosti v bode [0,1] = 12,2 . 

10.2 POČET POUŽITÝCH KOEFICIENTOV 

Pri výpočte príznakov za pomoci banky filtrov ako je to napríklad u Mel-frekvenčných 

kepstrálnych koeficientov, máme možnosť zvoliť počet počítaných koeficientov pre danú 

šírku pásma. Podobne ako u váhy penalizácie sa pri rôznych systémoch pre spracovanie reči  

stretneme s rôznym počtom použitých koeficientov. Niektoré štúdie spomínajú iba 13 

koeficientov, ďalšie napríklad 16, 18, 24, 26 ba dokonca až 36 vypočítaných koeficientov. 

I v tomto prípade sme upravili funkciu pre postupné dosadenie a výpočet zvolených počtov 

príznakov ako ukazuje tabuľka 10.2. 

λ pre výpočet BIC 

1 

Počet koeficientov 

od  do krok testovaných hodnôt 

8 26 1 19 

Počet percent z rámca 

25,6 

Tab. 10.2: Parametre testu pre zistenie ideálneho počtu počítaných koeficientov. 
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Graf 10.2: Vzdialenosť od bodu [0,1] pre rôzne počty koeficientov. 

Podľa grafu 10.2 možno odvodiť najvhodnejší počet použitých koeficientov p = 18, pri 

hodnote súčtu vzdialeností tridsiatich bodov grafu ROC od 100% úspešnosti 

v bode [0,1] = 9,77 . 

10.3 ČASŤ RÁMCA PRE VÝPOČET KOEFICIENTOV 

Tento parameter začína mať význam ak sa dostávame k segmentácií hovoriacich pre 

dlhšie nahrávky, alebo napríklad ako v našom prípade pre väčšie množstvo kratších nahrávok, 

v ktorej už segmentácia hovoriacich môže byť výpočtovo a najmä časovo náročnejšia. 

Vynechaním časti rámca pred výpočtom príznakov by sa funkčnosť systému do určitej 

hranice nemala výrazne ovplyvňovať. Pre zistenie hraníc možností vynechania časti rámca 

sme menili percento z rámca použité pre výpočet príznakov podľa parametrov v tabuľke 10.3.  

 
λ pre výpočet BIC 

1 

Počet koeficientov 

18 

Počet percent z rámca 

od  do krok testovaných hodnôt 

10 100 5 19 

Tab. 10.3: Parametre testu pre zistenie ideálnej časti rámca pre výpočet koeficientov. 



 41

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8

10

12

14

16

18

20

Časť okna použitého pre výpočet [%]

V
zd

ia
le

no
sť

 o
d 

[0
,1

]

 

Graf 10.3: Vzdialenosť od bodu [0,1] pre rôzne percento použité z rámca pre výpočet 

koeficientov. 

Podľa grafu 10.3 možno odvodiť najvhodnejší počet percent = 55, použitých pre výpočet 

koeficientov, pri hodnote súčtu vzdialeností tridsiatich bodov grafu ROC od 100% úspešnosti 

v bode [0,1] = 8. Pre menšiu výpočtovú náročnosť budeme používať veľkosť segmentu 2n, 

a teda 51,2%.  
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11 POUŽITIE RÔZNYCH PRÍZNAKOV DO NAVRHNUTÉHO 

SYSTÉMU 

V  systéme pre nájdenie zmeny hovoriaceho v nahrávke, boli použité rôzne príznaky pre 

výpočet BIC, a to konkrétne príznaky opisované v kapitole 6. Ako posledné pre porovnanie 

uvádzam použitie MFCC. 

Pre testovanie príznakov sme ako vstupné parametre použili hodnoty zistené v predošlej 

kapitole. Váha penalizácie λ = 1, počet koeficientov p = 18 a pre urýchlenie testov som zvolil 

percento použitého z rámca 25,6%.   

V systéme bolo potrebné pre jednotlivé príznaky upraviť hodnotu β pre klasifikovanie 

zmeny z pôvodnej 0. V tabuľke (11.1) sú uvedené jednotlivé parametre realizovaných testov 

pri použití rôznych príznakov. Tabuľka (11.2) znázorňuje dosiahnuté výsledky, ktoré boli 

vypočítané a vynesené do grafov za pomoci vyššie opisovanej metódy ROC.  

 

použité príznaky 
prah pre klasifikáciu (β) počet 

koeficientov od do krok 

PLP - nespracované Barkovo spektrum 1000 2000 50 18 

PLP - spracované Barkovo spektrum 0 200 100 18 

PLP: LPC vyhladené spektrum 0 500 25 18 

PLP: LPC vyhladené kepstrum -200 100 25 18 

HFCC 0 0 0 18 

LFCC 0 0 0 18 

HFBS 800 1000 25 18 

LFBS 900 1100 20 18 

Tab. 11.1: Tabuľka parametrov pre realizované testy. 

 
Pre jednoduchšie znázornenie vyhodnotenia vhodných prahov (β) pre klasifikáciu zmeny 

hovoriaceho som u jednotlivých testov znázornil grafy vzdialeností od [0,1] v závislosti na 

testovanom  β. V grafe ROC som znázornil body úspešností rozpoznania zmeny hovoriaceho 

v jednotlivých nahrávkach testovanej databázy. 
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• PLP - nespracované Barkovo spektrum 
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Graf 11.1: Vyjadrenie strednej vzdialenosti od bodu [0;1] v závislosti na zmene β. 
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Graf 11.2: ROC pre β = 1650. 
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• PLP - spracované Barkovo spektrum 

Pre danú skupinu príznakov algoritmus nefungoval. Prvý koeficient sa rovnal nula a to 

spôsobovalo nesprávny výpočet BIC. I po odstránení prvého koeficientu algoritmus 

nefungoval správne. Pravdepodobne pre veľmi malé rozdiely v koeficientoch. 

 

• PLP: LPC vyhladené spektrum 
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Graf 11.3: Vyjadrenie strednej vzdialenosti od bodu [0;1] v závislosti na zmene β. 
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Graf 11.4: ROC pre β = 325. 
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• PLP: LPC vyhladené kepstrum 
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Graf 11.5: Vyjadrenie strednej vzdialenosti od bodu [0;1] v závislosti na zmene β. 
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Graf 11.6: ROC pre β = -50. 
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• HFCC 
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Graf 11.7: ROC pre β = 0. 

 

• LFCC 
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Graf 11.8: ROC pre β = 0. 
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• HFBS 
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Graf 11.9: Vyjadrenie strednej vzdialenosti od bodu [0;1] v závislosti na zmene β. 
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Graf 11.10: ROC pre β = 850. 
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• LFBS  
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Graf 11.11: Vyjadrenie strednej vzdialenosti od bodu [0;1] v závislosti na zmene β. 
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Graf 11.12: ROC pre β = 850 
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použité príznaky vzdialenosť od [0,1] 
ACC 

β 
[%] 

PLP - nespracované Barkovo spektrum 16,2 73,7 1650 

PLP - spracované Barkovo spektrum x x x 

PLP: LPC vyhladené spektrum 11,5 79,4 325 

PLP: LPC vyhladené kepstrum 12,9 81,1 -50 

HFCC 12,5 86,5 0 

LFCC 14,2 83,5 0 

HFBS 15,19 80,4 850 

LFBS 17,65 74,25 1040 

Tab. 11.2: Tabuľka výsledkov realizovaných testov. 

• Mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty 
 

λ pre výpočet BIC 1 

Počet koeficientov 18 

Časť zo segmentu[%] 25,6 

β pre klasifikáciu od do krok 

  -200 1300 50 

Najvhodnejšia β 0 

Najnižšia vzdialenosť od [0,1] 8,01 

Accurancy ROC 0,8889 

Úspešnosť[%] 88,9 

Tab. 11.3: Tabuľka parametrov pre realizovaný test. 

Z krivky ROC je možné odvodiť najvhodnejší prah pre určenie zmeny hovoriaceho. 

Podľa výpočtu AUC(area under curve) by bolo možné vyhodnotiť ideálne nahrávky pre tento 

systém. Čím väčšia je plocha pod krivkou, tým lepšie daný systém pre konkrétnu nahrávku 

funguje. Z grafu 11.13 je zrejmé, že použitý systém funguje pre niektoré nahrávky na 100%. 

U niektorých nahrávok však krivka ROC klesá pod pomyslenú spojnicu bodov [0,0] a [1,1], 

čo znamená, že systém pre danú nahrávku funguje prevažne náhodne. 
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Graf 11.13: Krivky ROC pre náhodné nahrávky. 

Najvhodnejší prah som podľa ROC kriviek vyhodnotil postupne v každej nahrávke. 

Z histogramu (Graf 11.14), vyplýva, že najvhodnejší prah(β) klasifikácie v prípade použitia 

MFCC je 0. 
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Graf 11.14: Početnosť najvhodnejšej hranice pre databázu 30 nahrávok. 
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Graf 11.15 znázorňuje umiestnenie úspešností u jednotlivých nahrávok testu v ROC grafe.  
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Graf 11.15: ROC pri použití MFCC. 

11.1 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV 

Pri výsledkoch testov je smerodajná hodnota vzdialenosti od bodu [0,1], informačne však 

udávam aj accurancy (úspešnosť) v %. Musíme brať na vedomie, že táto  má skreslenú 

výpovednú hodnotu nakoľko nezohľadňuje polohu výsledku v ROC grafe. 

11.2 POUŽITIE RÔZNYCH PRÍZNAKOV 

 V tabuľke 12.1 sú ešte raz zhrnuté výsledky testov pri použití rôznych príznakov. Následne 

sú pre názornosť vynesené do grafov 11.16  a 11.17. 

 

č.p. príznak vzdialenost od [0,1] accurancy(ACC)[%] 

1 PLP - nespracované Barkovo spektrum 16,2 73,7 

2 PLP: LPC vyhladené spektrum 11,5 79,4 

3 PLP: LPC vyhladené kepstrum 12,9 81,1 

4 HFCC 12,5 86,5 

5 LFCC 14,2 83,5 

6 HFBS 15,19 80,4 

7 LFBS 17,65 74,25 

8 MFCC 11,15 88,9 

Tab. 11.4: Výsledky testov. 
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Graf 11.16: Priemerná vzdialenosť od bodu [0,1] v závislosti na použitom príznaku. 
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Graf 11.17: Percentuálna úspešnosť rozpoznávania bodu zmeny pre jednotlivé 

príznaky. 



 53

12 VÝSLEDKY FINÁLNEJ KONFIGURÁCIE 

Finálnu konfiguráciu odladenú za pomoci predošlých testov k čo najlepším výsledkom 

sme použili pre testovaciu databázu 30 nahrávok s dĺžkou 90 sekúnd. Vstupné parametre testu 

boli nastavené podľa tabuľky 12.1. 

Odladené parametre Nastavená hodnota 

λ pre výpočet BIC 1 

Počet koeficientov 18 

Časť zo segmentu[%] 51,2 

β 0 

Použité príznaky MFCC 

Tab. 12.1: Tabuľka vstupných parametrov finálneho testu. 

Z grafu 12.1 je zrejmé, že všetky body v ROC sa nachádzajú nad pomyslenou 

spojnicou bodov [0,0] a [1,1], systém teda pri vyhľadávaní bodov zmeny fungoval v každej 

nahrávke. Pre jednoznačnejšie vyjadrenie som do histogramu vyniesol úspešnosť klasifikácie 

u jednotlivých nahrávok.  
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Graf 12.1: ROC graf pre finálny test. 
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Graf 12.2: Početnosť výskytu vzdialenosti od bodu [0,1] pre jednotlivé nahrávky. 
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ZÁVER 

 V práci sme sa venovali objasneniu problematiky spracovania rečových signálov.  

Popisuje návrh a spracovanie databázy rečových nahrávok, značkovanej na úrovni 

hovoriacich a ďalších paralingvistických charakteristík ako je pohlavie, vek, pozitívny či 

negatívny postoj hovoriaceho, sémantika a podobne. Pre účel vytvárania databázy podrobne 

popisujem prácu v softwarovom nástroji pre vytváranie anotácií Elan. Výstupom je i 

navrhnutý a implementovaný podporný nástroj pre tvorbu značiek použitých v databáze, ktorý 

sme nazvali Nástroj pre tvorbu anotácií. Konečná databáza obsahuje približne 290 minút 

označkovaných nahrávok od takmer päťdesiatich osôb. 

 K vytvoreniu funkčného systému pre segmentáciu hovoriacich bolo potrebné 

naštudovať základné metódy extrakcie príznakov ako Mel-frekvenčnú banku filtrov, lineárnu 

predikčnú analýzu LPC a parametrizáciu rečového signálu PLP. Rovnako aj princíp 

niekoľkých najpoužívanejších algoritmov využívajúcich spomenuté príznaky k segmentácii 

hovoriacich. 

 Pre implementáciu do automatického systému nájdenia bodu zmeny hovoriaceho sme 

použili algoritmus výpočtu Bayesovho informačného kritéria. 

 Kvôli znázorneniu dosiahnutých výsledkov sme systém rozšírili o metódu ROC 

(Receiver Operating Characteristic), ktorá umožňuje lepšie zobraziť výsledky klasifikátorov. 

Pri použití rôznych príznakov, najlepšie výsledky systém dosahoval pri 

mel-frekvenčných kepstrálnych koeficientoch (MFCC), pri ktorých po vypočítaní ACC 

z ROC charakteristiky dosiahol systém  úspešnosť 85,7%. Medzi vhodné príznaky sa  zaradili 

aj kepstrálne koeficienty zohľadňujúce ľudský faktor (HFCC) pri ktorých po vypočítaní ACC 

z ROC charakteristiky dosiahol systém úspešnosť rozpoznania bodov zmeny 86,5%.  

V záverečnom teste, pri použití MFCC a zväčšení veľkosti segmentu na 51,2% 

z rámca, systém pracoval so 100% úspešnosťou u štyroch nahrávok, a vzdialenosť od bodu 

[0,1] neprekročila hranicu 0,3 u dvoch tretín nahrávok, čo je vidieť aj na vynesenom grafe 

početnosti. Celková dĺžka vzdialeností pre všetkých 30 nahrávok  7,66,  predstavuje priemer 

0,255 pre jednu nahrávku. Zo záverečného testu teda môžeme usúdiť, že daný systém je 

možné použiť pre automatickú segmentáciu hovoriacich v kultivovaných nahrávkach, kde sa 

nevyskytuje súčasná reč viacerých hovoriacich. Je vhodné použiť väčšiu časť rámca pre 

výpočet koeficientov i za cenu väčšej výpočtovej náročnosti. 
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 ZOZNAM SKRATIEK 

AANN auto asociatívna neurónová sieť 
AIC Akaikeho informačné kritérium 
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C child 
ČT čeká televízia 
DFT diskrétna furiérova transformácia 
ERB ekvivalentná pravouhlá šírka pásma 
f frekvencia 

F0 základná frekvencia 
FFT furiérova transformácia 
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FP nepravdivé pozitívne určenie 
FPR relatívna početnosť nepravdivých pozitívnych určení 
GMM Gaussove zmiešané modely 
H(z) prenosová funkcia modelu 
HFCC kepstrálne koeficienty zohľadňujúce ľudský faktor 
HMM skryté markove modely 
Hz hertz 
HZCRR high zero-crossing rate ratio 
I interrogative 
IFFT inverzná furiérova transformácia 
kHz kilo hertz 
L left 
LFCC lineárne frevenčné kepstrálne koeficienty 
log logaritmus 
LPC lineárna predikčná analýza 
LRMSR low root mean square ratio 
M men 
maxBIC maximálna hodnota z vektoru BIC 
MDL minimálna dĺžka popisu 
MFCC Mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty 
ms mili sekunda 
N no 
N normal 
Obr obrázok 
PLP parametrizácia predikčného signálu 
R right 
R[m] autokorelačný koeficient 
RMS root mean square enrgy 
ROC Receiver Operating Characteristics 

T0 perióda základného tónu 
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Tab tabuľka 
TN pravdivé negatívne určenie 
TP pravdivé pozitívne určenie 
TPR relatívna početnosť pravdivých pozitívnych určení 
W women 
Y yes 
ZCR zero crossing rate 
β 

 
prah klasifikácie bodu zmeny 

λ 

 
váha penalizácie 

τ 
 

zero crossing rate  
ε 

 
root mean square energy  
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