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Povzetek:
V doktorski disertaciji obravnavamo problematiko klasifikacije in segmentacije akustičnih signalov
v domeni radijskih vsebin in televizijskih informativnih oddaj. Cilj predstavljene doktorske
disertacije je zasnovati sistem za online akustično segmentacijo, ki bo podpiral tri vrste akustične
segmentacije. To so: segmentacija govor/negovor (kjer smo velik poudarek dali segmentaciji
govor/glasba, saj predstavlja glasba v domeni broadcast news večino negovornega materiala),
segmentacija po spolu govorcev in segmentacija po pasovni širini signala.
Za vsako vrsto akustične segmentacije, ki jo obravnavamo v doktorski nalogi, smo analizirali
diskriminatorne sposobnosti nekaterih značilk, kako uspešne so te značilke pri razločevanju med
posameznimi akustičnimi razredi. Za segmentacijo govor/negovor smo predlagali tudi nov vektor
značilk VEFB (varianca energije filtrske banke). Značilke VEFB smo predlagali kot uspešen
diskriminator za razločevanje predvsem med govorom in peto glasbo, izkazale pa so se tudi kot
dober diskriminator med govorom in negovorom na splošno. Za analizo diskriminatornih
sposobnosti značilk za razločevanje govornega in negovornega akustičnega razreda smo uporabili
slovensko bazo BNSI Broadcast News, za analizo diskriminatornih sposobnosti razločevanja med
govorom in glasbo pa smo uporabili bazo radijskih posnetkov. Za segmentacijo po spolu govorcev
smo analizirali diskriminatorne sposobnosti značilk za razločevanje med moškimi govorci in
ženskimi govorkami. Ker osnovna harmonska frekvenca ni zanesljiv diskriminator med moškimi in
ženskimi glasovi, ob tem pa je sam postopek izločanja osnovne harmonske komponente občutljiv
na slabše akustične razmere (šum, popačenje), smo razločevanje med moškimi in ženskimi glasovi
izvedli s splošnimi akustičnimi značilkami. Značilke MFCC (mel-frekvenčni kepstralni koeficienti)
so se v preteklosti že izkazale kot dober diskriminator med moškimi govorci in ženskimi
govorkami. Da bi zmanjšali vpliv kratkočasovnih značilnosti govora in bolj poudarili splošne
značilnosti govorca, smo izračunavali povprečne vrednosti značilk. Na ta način nam je uspelo
poudariti tudi razlike med moškimi govorci in ženskimi govorkami, kar je prispevalo k večji
diskriminatorni sposobnosti značilk. Za segmentacijo po pasovni širini signala smo prav tako
analizirali diskriminatorne sposobnosti nekaterih splošnih akustičnih značilk in nekaterih bolj
specifičnih značilk. Ob tem smo predlagali tudi tri nove značilke za razločevanje med
širokopasovnim studijskim govorom in ozkopasovnim telefonskim govorom, med katerimi se je
kot najboljša izkazala značilka PMSU (povprečna vrednost modificiranega spektralnega upada).

Ob značilki PMSU smo predlagali še značilki VPVFB (varianca povprečne vrednosti frekvenčnih
binov) in VEVF (varianca energije višjih frekvenc). Značilki PMSU in VEVF sta se obnesli kot
dober diskriminator med studijskim in telefonskim govorom, še posebej značilka PMSU, ki je
dosegla dovolj dober rezultat, da bi jo lahko uporabili kot samostojni diskriminator. Zaradi
enostavnosti izračunavanja je še posebej primerna za aplikacije, kjer sta pomnilnik in procesorska
moč omejena. Ker ima značilka eno samo vrednost, lahko za klasifikacijo posameznih okvirjev
uporabimo kar pragovni klasifikator, ki je zelo preprost in je prav tako primeren za enostavne
sisteme in aplikacije.
Na osnovi analiz diskriminatornih sposobnosti značilk za posamezne vrste akustične
segmentacije smo zasnovali zgradbo sistema za online akustično segmentacijo. Znotraj modula za
segmentacijo smo predlagali nov pristop k združevanju posameznih okvirjev v večje homogene
segmente. Sistem temelji na uporabi dveh ločenih števcev okvirjev posameznih akustičnih razredov
ter pravil segmentacije. Pravila segmentacije določajo minimalne čase trajanja segmentov
posameznih akustičnih razredov. Minimalni časi trajanja posameznih akustičnih segmentov so
načeloma odvisni od domene. Za bazo BNSI in bazo radijskih posnetkov smo jih ocenili s pomočjo
analize dolžin segmentov posameznih akustičnih razredov. Dolžine segmentov smo grafično
predstavili s histogrami, na podlagi katerih smo nato lahko ocenili okvirne vrednosti minimalnih
trajanj, optimalne vrednosti pa smo določili s pomočjo testiranj, kjer smo merili uspešnost
akustične segmentacije po posameznem sklopu (govor/negovor, moški/ženska, studio/telefon).
Značilke VEFB smo dodatno testirali glede na robustnost. To je bilo mogoče, ker smo jih
uporabili tako na bazi BNSI za razločevanje med govorom in negovorom kot tudi na bazi radijskih
posnetkov za razločevanje med govorom in glasbo.
Za segmentacijo govor/negovor smo s pomočjo baze BNSI ocenili tudi vpliv te segmentacije
na avtomatsko razpoznavanje tekočega govora. Pri tem testu smo primerjali uspešnost
avtomatskega razpoznavanja govora ob upoštevanju segmentacije z referenčnimi (ročnimi)
transkripcijami in ob upoštevanju avtomatske online segmentacije govor/negovor, ki smo jo izvedli
s predlaganim sistemom.
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Abstract:
This thesis covers the issues of classification and segmentation of acoustic signals in the domain of
broadcast radio and television. The goal of doctoral thesis is to devise a system for online acoustic
segmentation, which will support three kinds of acoustic segmentation: speech/nonspeech
segmentation (where we will also deal with speech/music segmentation, because music represents
much of the nonspeech material in Broadcast News domain), gender segmentation and bandwidth
segmentation.
For each kind of acoustic segmentation the discriminative abilities of selected features were
analyzed. Features’ abilities to discriminate between individual acoustic classes were tested. For
speech/nonspeech segmentation a new feature vector called VEFB (energy variance of filter bank)
was proposed. The VEFB features were proposed to be a successful discriminator between speech
acoustic class and music acoustic class, but they also prove to be successful in discriminating
between speech and nonspeech in general. We used the Slovenian BNSI Broadcast News database
for the analysis of the discriminative abilities of the features used to discriminate between speech
and nonspeech acoustic classes. For the analysis of the discriminative abilities of distinguishing
between speech and music acoustic classes a radio broadcast database was used. For the purpose of
gender segmentation the discriminative abilities of selected features for distinguishing between
male and female speakers were tested. The pitch feature is one of the most common features used
for this task. The disadvantage of pitch is that it is not very reliable discriminator between male and
female speakers (there is some overlap in pitch values of male and female speakers), and also pitch
extracting algorithms are quite sensitive to signal distortion and noise. Therefore discrimination
between male and female speakers was implemented using classic acoustic features. MFCC
features (mel-frequency cepstral coefficients) proved to be a good discriminator between male and
female speakers in the past. We calculated the average values of the MFCC coefficients to reduce
the influence of the short-time properties of the speech and to emphasize the general properties of
the speaker. In this way differences between male and female speakers were emphasized, which
contributed to greater discriminative abilities of mentioned features.
For the signal bandwidth segmentation the discriminative abilities of some general acoustic
features and also some more specific-ones were analyzed. For this kind of segmentation three new
features for discrimination between wide-band studio speech and narrow-band telephone speech
were proposed. The newly proposed feature PMSU (average of the modified spectral roll-off)
performed the best of the three. Beside the PMSU feature the VPVFB (variance of the average

values of the frequency bins) feature and the VEVF (energy variance of the high frequencies)
feature were proposed. The PMSU and VEVF features proved to be good discriminators between
studio and telephone speech, especially PMSU feature, which has achieved very good result as a
stand-alone feature. Therefore it can be used as a single discriminator between studio and telephone
speech. The calculation procedure of the feature is simple, therefore the feature can be used in
systems and applications where memory and processing power are limited. Because the PMSU
feature is a single-value feature, it needs only a simple threshold classification to distinguish
between studio speech frames and telephone speech frames.
The results of the discriminative ability analysis of the features used for individual kind of
acoustic segmentation were the basis for the structural design of the online acoustic segmentation
system. Within the module for segmentation a new approach for joining the single frames into
larger homogeneous segments was proposed. The minimum duration time for segments of
individual acoustic classes is determined by the segmentation rules. Minimum segment durations in
general depend on the domain of use. The minimum segment duration values for the BNSI
database and for the radio broadcast database were estimated by analyzing the segment durations
for individual acoustic classes. The segment durations were graphically presented by means of
histograms, from which a general estimation of the minimum segment duration for individual
acoustic classes was made. The optimum values for individual acoustic class were determined later
with testing, where the accuracy of the speech/nonspeech segmentation, speech/music
segmentation, gender segmentation and bandwidth segmentation were measured.
The VEFB features were additionally tested for its robustness. Such option existed because
they were used on two different databases: for speech/nonspeech segmentation on BNSI database
and for speech/music segmentation on radio broadcast database. Cross-tests were performed to
estimate the robustness of the proposed VEFB features.
An estimation of influence of speech/nonspeech segmentation on automatic continuous speech
recognition was performed using the BNSI database. In this test the accuracy of the continuous
speech recognition was compared with prior consideration of reference (hand-made) transcriptions
and with prior consideration of automatic online speech/nonspeech segmentation that was produced
by the proposed online segmentation system.
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Izvirni znanstveni prispevki
Cilj predstavljene doktorske naloge je zasnovati sistem za akustično segmentacijo zvočnih
signalov, ki bo deloval online (sprotno). Sam sistem bo izveden za optimalno delovanje znotraj
domene broadcast news. Domena broadcast news predstavlja domeno radijskih in televizijskih
novic ter informativnih oddaj, ki je precej razširjenja, saj se z vsebinami iz te domene srečujemo
vsakodnevno. Vsebin broadcast news in tudi ostalih multimedijskih vsebin, kjer se prepletajo govor
in drugi akustični razredi, je vedno več, zato so postali zanimivi tudi postopki avtomatskega
obdelovanja teh vsebin. Ker je vsebin veliko in je iskanje po njih težavno ter dolgotrajno, je postalo
indeksiranje multimedijskih vsebin precej popularno in skoraj nujno. Indeksiranje multimedijskih
vsebin vsebuje klasifikacijo akustičnih segmentov, avtomatsko razpoznavanje govora, avtomatsko
razpoznavanje glasbe itn., na podlagi katerih se za multimedijsko vsebino tvori obogatena
transkripcija. Obogatena transkripcija lahko vsebuje zapisan transkript (prepis) govora, ki je
dodatno obogaten z oznakami, kot so npr. spol govorca (moški/ženska), ali je govor čist ali ima
zvočno ozadje, ali je govor spontan ali bran, kakšna je pasovna širina govora (ali je govor
širokopasovni studijski ali pa je ozkopasovni telefonski) itn. Nepogrešljivi del takšnih avtomatskih
sistemov za indeksiranje in transkribiranje multimedijskih vsebin je tudi avtomatska akustična
segmentacija. Ta je zanimiva tudi za sisteme, kot so avtomatsko podnaslavljanje oddaj v živo,
avtomatsko razpoznavanje tekočega govora itn. V bistvu je akustična segmentacija potreba povsod
tam, kjer bi želeli uporabiti govorne tehnologije, pa je govor pomešan z negovornimi akustičnimi
signali.
V okviru online sistema avtomatske akustične segmentacije so izvedeni naslednji izvirni
znanstveni prispevki:
1. V domeni broadcast news veliko večino zvočnega material predstavlja brani ali spontani
govor, ki je navadno studijske kvalitete, nekaj govora pa je tudi telefonskega. Za uspešno
uporabo sistemov avtomatskega razpoznavanja govora v domeni, kjer je govor prepleten z
negovornim materialom, potrebujemo segmentacijo govor/negovor. Ker je ta segmentacija
navadno prva v nizu ostalih segmentacij in njen izhod predstavlja vhod v ostale aplikacije,
ki ji sledijo, je zelo pomembno, da ta segmentacija dosega visok nivo uspešnosti. Vsaka
napaka na tej stopnji pomeni posledično nižjo uspešnost aplikacij, ki ji sledijo. V doktorski
disertaciji smo definirali nove značilke VEFB (varianca energije filtrske banke), ki
omogočajo uspešno razlikovanje med akustičnima razredoma govora in glasbe, prav tako
pa omogočajo tudi segmentacijo med govorom in negovorom. V domeni broadcast news
veliko večino negovornega materiala predstavlja prav glasba, zato je pomembno, da
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značilke za razločevanje med govornim in negovornim akustičnim razredom dobro
diskriminirajo tudi govor in glasbo. Značilke temeljijo na variaciji energije v posameznih
frekvenčnih pasovih. Ker je dinamika vokalov pri govoru večja in sta večja tudi razpon in
hitrost nihanja osnovne harmonske komponente, lahko pričakujemo, da bodo vrednosti
značilk VEFB višje za govor kot za glasbo. K večji varianci govora prispeva tudi prisotnost
večjega števila tihih okvirjev v govoru, ki jih v glasbi ni toliko, saj je vedno prisotna neka
instrumentalna spremljava. Kljub vsemu se zavedamo, da je nekatere zvrsti glasbe težko
ločiti od govora, saj so po sestavi precej blizu govoru (npr. rap glasba nima izrazite
melodike in jo je težko ločiti od govora, saj je skoraj podobna deklamiranju). V doktorski
disertaciji smo pokazali, da značilke VEFB predstavljajo uspešen diskriminator med
govorom in peto glasbo kot tudi med govorom in negovorom. Definiranje in uporaba
značilk VEFB za razločevanje med govorom in negovorom ter govorom in glasbo
predstavlja prvi izvirni znanstveni prispevek v doktorski disertaciji.
2. V okviru avtomatske online akustične segmentacije smo implementirali tudi segmentacijo
po pasovni širini signala. Le-to lahko uporabimo v sistemih za avtomatsko razpoznavanje
govora, kjer lahko za razpoznavanje uporabimo ločene akustične modele za razpoznavanje
na studijskem ali telefonskem materialu. Segmentacijo po pasovni širini signala lahko
uporabimo tudi pri adaptaciji akustičnih modelov, pa tudi za generiranje obogatene
transkripcije, ki lahko služi za bolj uspešno in selektivno iskanje po multimedijskih
vsebinah. Čeprav se zdi razločevanje med studijskim in telefonskim govorom preprosta
naloga, pa se v praksi izkaže, da ni tako. Zato smo za razločevanje med širokopasovnim
studijskim govorom in ozkopasovnim telefonskim govorom predlagali novo značilko,
imenovano PMSU (povprečna vrednost modificiranega spektralnega upada). Značilka
PMSU temelji na osnovni različici značilke spektralnega upada, ki jo pogosto uporabljamo
za razločevanje med govorom in glasbo in ima to lastnost, da je dober diskriminator med
zvočnim in nezvočnim govorom. Osnovna značilka je definirana kot vrednost frekvence,
pod katero leži 95% celotne energije trenutnega okvirja. Ker je spekter telefonskega govora
frekvenčno omejen in se v spodnjem frekvenčnem območju začne šele nad 300 Hz, smo
predlagali ožje območje izračunavanja značilke spektralnega upada. Prav tako smo
predlagali izračunavanje povprečne vrednosti omenjene značilke, da s tem zmanjšamo
vpliv kratkočasovnih lastnosti tvorjenja govora. Zasnova značilke PMSU in definiranje
postopka njenega izračuna ter določitev novega optimalnega frekvenčnega območja
računanja vrednosti značilke predstavlja drugi izvirni znanstveni prispevek v disertaciji.
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3. Za uspešno razločevanje med širokopasovnim studijskim govorom in ozkopasovnim
telefonskim govorom smo predlagali značilko, ki temelji na varianci energije v zgornjem
frekvenčnem pasu. Značilko smo poimenovali VEVF (varianca energije višjih frekvenc) in
temelji na merjenju nihanja energije v zgornji polovici frekvenčnega spektra. Ker je
frekvenčno območje telefonskega govora omejeno na frekvenčni pas od 300 Hz do 3400
Hz, posledično telefonski govor v zgornji polovici spektra (4-8 kHz) sicer nima prisotnih
govornih frekvenčnih komponent. V domeni broadcast news imajo telefonski govorni
posnetki običajno v ozadju posneto neko spremljevalno vsebino, ki ni nujno govorna, ta pa
ima pogosto energijo tudi v frekvenčnem pasu od 4 kHz do 8 kHz. Te spremljevalne
vsebine se najpogosteje dosnamejo pri montaži novinarskih prispevkov ob javljanju
novinarjev s terena. Z značilko VEVF skušamo predvsem zaznavati prisotnost sičnikov in
šumnikov, ki imajo določen delež energije tudi v zgornjem delu spektra in s tem povzročijo
nihanje energije v tem frekvenčnem pasu. Ostali fonemi v zgornjem delu spektra nimajo
toliko energije, da bi bili zanimivi za razločevanje med studijskim in telefonskim govorom.
Zasnova značilke VEVF predstavlja tretji izvirni znanstveni prispevek v doktorski
disertaciji.
4. Za razločevanje studijskega in telefonskega govora so se v preteklosti kot uspešne že
izkazale značilke MFCC. V predloženi disertaciji predlagamo izračunavanje povprečne
vrednosti MFCC koeficientov (PMFCC). Vektor značilk PMFCC smo razširili z obema
novo predlaganima značilkama PMSU in VEVF, ki sta s svojimi diskriminatornimi
sposobnostmi pozitivno prispevali k izboljšanju skupne diskriminatorne sposobnosti
razširjenega vektorja značilk PMFCC + VEVF + PMSU. Združitev vektorja značilk
PMFCC z obema novo predlaganima značilkama VEVF in PMSU ter uporaba tako
definiranega vektorja značilk za razločevanje med studijskim in telefonskim govorom
predstavlja četrti izvirni znanstveni prispevek v doktorski disertaciji.
5. Za glajenje odločitev iz klasifikatorja in za združevanje okvirjev v večje homogene
segmente smo predlagali nov modul za avtomatsko online akustično segmentacijo.
Postopek online akustične segmentacije ima hierarhično zgradbo, kjer se kot prva v nizu
segmentacij izvaja segmentacija govor/negovor. Na podlagi odločitve segmentatorja za
govor in negovor se segmentacija po spolu govorcev in segmentacija po pasovni širini
signala izvajata le na govornih segmentih, kar zmanjša časovno in procesno zahtevnost
sistema in poveča uspešnost segmentacij, ki sledijo. Znotraj sistema za akustično
segmentacijo smo zasnovali modul za online segmentacijo, ki podpira segmentacijo
govor/negovor, segmentacijo po spolu govorcev in segmentacijo po pasovni širini signala.
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Njegova računska zahtevnost je dovolj majhna, da lahko deluje v realnem času, hkrati pa je
sistem dovolj uspešen, da so rezultati zadovoljivo visoki. Zasnova modula za združevanje
okvirjev v večje segmente in postavljanje mej med segmenti v okviru sistema za
avtomatsko online akustično segmentacijo predstavlja peti izvirni znanstveni prispevek v
doktorski disertaciji.
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1 Uvod
Potreba po akustični segmentaciji se je zaradi povečanega obsega multimedijskih vsebin v zadnjih
nekaj letih precej povečala, še posebej zaradi velikega obsega teh vsebin na internetu. Ob enem pa
se v vsakdanje življenje vedno bolj integrirajo tudi govorne tehnologije, kot sta avtomatsko
razpoznavanje govora in avtomatska sinteza govora. Razlog za to je dejstvo, da govorna
komunikacija predstavlja za človeka najnaravnejši in hkrati tudi najenostavnejši način
komunikacije. Govor smo ljudje za komunikacijo uporabljali že veliko prej, preden se je razvila
prva pisava. Ljudje se govora priučimo že v zgodni mladosti in uporabljamo govorno komunikacijo
vse življenje. Govor nam je tako naraven in samoumeven način komunikacije, da se niti ne
zavedamo, kako kompleksna je pravzaprav govorna komunikacija. O zahtevnosti govorne
komunikacije priča dejstvo, da oseba, ki govori, ob tem ne more opravljati drugih opravil, ki bi od
nje zahtevale večjo pozornost, saj govor zahteva od človeka zelo visoko mero koncentracije [1].
Človekov govorni trakt predstavlja nelinearni sistem in njegovo delovanje ni vedno pod popolnim
nadzorom človekove zavesti, ampak nanj vplivajo tudi drugi dejavniki, kot na primer čustveno
razpoloženje (jeza, veselje, žalost itn.). Tvorjenje govora je lahko zato različno, kar se odraža v
značilnostih, kot so različna narečja, izgovarjave, glasnost, osnovna frekvenca, hitrost izgovarjave,
nazalnost (izgovorjava skozi nos) itn. [3]. Zaradi velike kompleksnosti govora se razlikujejo celo
zaporedja izgovorjav istih besed, ki jih je izgovorila ista oseba. Vse to so razlogi, zakaj je
avtomatsko razpoznavanje govora težavna naloga. Eden izmed dodatnih razlogov je še naravna
spremenljivost govornih signalov. Že isti govorec zveni precej drugače, če je zdrav ali pa je
prehlajen (ima zamašen nos). Zaradi tega je še posebej težavno tudi področje avtomatskega
razpoznavanja govorcev. Na sam govorni signal ob različnih lastnostih govorcev vplivajo tudi
dejavniki iz okolja [7]. Ti dejavniki so prenosni kanal in govorno okolje, ki lahko govornemu
signalu doda šum ali pa vpliva na samo tvorbo signala v šumnih okoljih (npr. Lombardov
psihoakustični efekt [4]). Kadar je govorec v intenzivnem šumnem okolju, navadno spremeni
izgovarjavo; najpogostejša sprememba je povečanje jakosti izgovarjave, lahko pa se spremenijo
tudi osnovna frekvenca, položaj formantov ali pa hitrost izgovarjave [6]. Zaradi spremenjenega
prenosnega kanala in pa tudi zaradi aditivnega šuma je avtomatsko razpoznavanje govora preko
telefonskih kanalov še posebej zahtevna naloga, so pa po drugi strani govorne storitve in aplikacije
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preko telefona še posebej zanimive (tudi komercialno).
V različnih situacijah ljudje komunicirajo med seboj in s svojo okolico na različne načine.
Največkrat komuniciramo govorno, pa tudi pisno ali s kretnjami. Z okolico in z napravami ljudje
največkrat komuniciramo preko namenskih komunikacijskih vmesnikov, ki so prilagojeni za
komuniciranje v določenih razmerah. Glede na tematiko nas zanima predvsem komunikacija z
elektronskimi napravami. Če kot primer vzamemo komunikacijo z računalnikom, informacija od
računalnika k uporabniku potuje po vizualnem kanalu (preko monitorja, projektorja ali tiskalnika)
in po slušnem kanalu (preko zvočnikov) [9]. Vnos podatkov in krmiljenje potekata večinoma preko
tipkovnice in miške ali tablic, v omejenem obsegu pa se že uporablja tudi avtomatsko
razpoznavanje govora. Ker je govor za človeka najnaravnejši način komunikacije, je vnos
informacij in uporaba takšnih naprav za uporabnika preprosta, medtem ko se mora človek ostalih
načinov vnosa in branja informacij ter uporabe naprav priučiti (npr. hitro tipkanje, uporaba
večnamenskih tipk itn.). Pri dvosmerni komunikaciji med človekom in elektronsko napravo s
pomočjo govora mora naprava obvladati tri problematike: avtomatsko razpoznavanje govora
(pretvorba govora v tekst), avtomatsko razumevanje govora oz. vsebine govora (interpretacija
vsebine) in avtomatsko sintezo govora (tvorjenje govora iz danega besedila). Tema predlagane
doktorske disertacije spada v ožje področje govorne komunikacije med človekom in strojem
(elektronsko napravo, npr. računalnikom), saj obravnava problem avtomatske segmentacije
zvočnega signala na homogene dele. Segmentacija je eden ključnih korakov v verigi avtomatske
razpoznave govora, saj nam daje informacijo o vrsti in trajanju posameznih avdio segmentov. Na
osnovi teh informacij lahko npr. na vhod razpoznavalnika pripeljemo le govorne segmente
vhodnega zvočnega toka, uporabimo ločene modele za moške in ženske glasove za razpoznavanje
govora, pomembne pa so tudi pri adaptaciji na govorca itn.

1.1 Opis problema
V določenih okoljih in okoliščinah se zgodi, da na vhod sistema za razpoznavanje govora ne pride
samo govor, ampak so govornemu signali superponirani tudi drugi akustični signali. Takšne so
navadno razmere pri uporabi govornih tehnologij v realnih aplikacijah, še posebej pa to velja za
domeno broadcast news. Ti signali so lahko šum, glasba, zvoki iz okolja (npr. hrup prometa ali
žuborenje vode) ali moteči človeški zvoki (kihanje, kašljanje, dihanje). Na te zvoke razpoznavalnik
govora v fazi učenja seveda ni bil naučen in predstavljajo motnjo na vhodu sistema avtomatskega
razpoznavanja govora, kar privede do nižje uspešnosti razpoznavanja govora. Da bi izboljšali
uspešnost razpoznavanja govora v takih okoljih, potrebujemo sistem, ki bo v vhodnem zvočnem
signalu zaznaval govor in ga tudi posredoval na vhod razpoznavalnika, hkrati pa zaznaval in po
potrebi zavračal vse ostale nekoristne signale. Takšen sistem je segmentacija govor/negovor, ki je
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vrsta akustične segmentacije.
V sistemih avtomatskega razpoznavanja govora je potrebna osnovna segmentacija na
homogene dele, kjer je govor, in na dele, kjer govora ni ([13], [14]). Lahko bi rekli, da osnovno
obliko segmentacije opravlja že sam algoritem zaznavanja aktivnosti govora (Voice Activity
Detection – VAD [15]), vendar pa je sam algoritem bolj namenjen robustnemu zaznavanju govora
v okoljih, kjer se lahko pojavi tudi šum, medtem ko so za ločevanje npr. govora in glasbe potrebni
drugačni in običajno bolj kompleksni pristopi. Predhodna segmentacija zvočnega signala vpliva na
razpoznavo govora pozitivno, saj s tem ko na vhod razpoznavalnika pripeljemo le govor, povečamo
hitrost dekodiranja govora, manj obremenjujemo sistem z nepotrebnim procesiranjem negovorne
vsebine, hkrati pa tudi izboljšamo uspešnost razpoznavanja. Segmentacija ima na razpoznavo
govora precejšen vpliv, saj v primeru, da govor označimo kot negovor in tega dela pri razpoznavi
ne upoštevamo, pride do napake izbrisa (angl. deletion error). V primeru, da negovorni del
označimo kot govor in ga v razpoznavi upoštevamo, pa lahko povzroči napako vrivanja (angl.
insertion error). Na uspešnost razpoznave lahko vplivajo tudi druge lastnosti procesa segmentacije,
kot sta najdaljše in najkrajše trajanje govornega segmenta [1]. Akustično segmentacijo uporabljamo
tudi na področju transkribiranja materiala broadcast news [16], kjer je govor tipično prepleten z
glasbo in šumom v ozadju. Ogromno multimedijskega materiala je tudi na internetu, kjer se je
predvsem za potrebe iskanja pojavila potreba po indeksiranju vsebine tega materiala ([17], [18]).
Akustično segmentacijo uporabljamo tudi v sistemih za avdio diarizacijo (angl. diarisation), kjer se
posameznim segmentom v vhodnem toku podatkov določijo lastnosti avdio izvorov. Podobno kot
za avdio diarizacijo se akustična segmentacija uporablja tudi v sistemih za diarizacijo govorcev
[22], kjer se avdio signalu dodajo oznake, kdaj in koliko je kateri govorec govoril [23]. Akustična
segmentacija se poleg ostalega uporablja tudi v sistemih za pridobivanje avdio-vizualne vsebine
[24].
Ena izmed pogosteje uporabljenih podzvrsti akustične segmentacije je segmentacija
govor/glasba. To dejstvo ne preseneča, saj sta govor in glasba dva izmed najpogostejših akustičnih
razredov v avdio domeni. Velike razlike med govorom in glasbo lahko opazimo že v njunem
frekvenčnem spektru. Za govor je značilno, da se večina energije nahaja v spodnjem delu
frekvenčnega spektra (pod 1 kHz). Pri glasbi je lahko razporeditev energije po spektru zelo
različna, kar je deloma odvisno tudi od zvrsti glasbe. Poznamo več različnih zvrsti: rock, pop,
klasična glasba, elektronska glasba, latino, jazz, country, dance itn. V nekaterih primerih je kljub
vsemu glasba lahko precej podobna govoru, kot recimo pri rap zvrsti, kjer samo petje ni toliko
melodično, pač pa je precej podobno običajnemu govoru. Ker se pojavljajo vedno nove domene
segmentacije, je to aktivno področje raziskovanja.
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1.2 Predpostavke in omejitve
Eden izmed pogostejših problemov, s katerimi se srečamo pri online segmentacijskih sistemih, je
delovanje v realnem času. Za razliko od offline sistemov je pri online sistemih možen le enkraten
prehod čez vhodni avdio material, zato naknadna obdelava in procesiranje nista možna. Pri zasnovi
online sistemov je potrebno najti pravo razmerje med učinkovitostjo algoritmov, da so rezultati še
vedno na visokem nivoju, in med zahtevnostjo algoritmov, da sistem še vedno lahko deluje v
realnem času in s čim nižjo časovno zakasnitvijo.
Za testiranje uspešnosti segmentacije bomo uporabili bazo radijskih posnetkov in slovensko
bazo BNSI Broadcast News. Baza radijskih posnetkov ni transkribirana, zato je za preverjanje
razpoznavanja govora ne moremo uporabiti, pač pa jo bomo uporabili za preverjanje uspešnosti
segmentacije govor/glasba, kjer bomo tudi predlagali uporabo novih značilk. Baza BNSI je
transkribirana, zato bomo z njeno pomočjo lahko ovrednotili tudi vpliv segmentacije
govor/negovor na uspešnost avtomatskega razpoznavanja tekočega govora. Prav tako bomo s
pomočjo te baze lahko ovrednotili še segmentacijo po spolu in segmentacijo po pasovni širini
signala. Značilke za razločevanje med govorom in glasbo bomo preverili tudi s pomočjo
vrednotenja segmentacije govor/negovor, saj glasba predstavlja v deležu negovornega materiala
več ko 70% negovornega materiala v bazi BNSI. Okoli 25% je tišine, preostali del pa predstavljajo
razni poki, šumi in druge motnje. Kljub temu da glasba ne predstavlja celotnega negovornega
materiala, bo test na tej bazi pokazal, ali predlagane značilke zagotavljajo ustrezno uspešnost pri
razločevanju med govorom in glasbo.

1.3 Teza doktorske disertacije
S predlaganimi značilkami VEFB (varianca energije filtrske banke) za razločevanje med govorom
in glasbo lahko dosežemo boljši rezultat pri segmentaciji govor/glasba in pri segmentaciji
govor/negovor. Natančnejša segmentacija govor/negovor posledično vpliva tudi na izboljšanje
rezultata avtomatskega razpoznavanja govora. Značilke VEFB temeljijo na varianci energije v
posameznem frekvenčnem pasu, ki je po predvidevanjih za govor višja kot pa za glasbo, saj je
dinamika govorjenja višja kot dinamika pri petju (pri petju lahko vokal ostaja na isti višini nekaj
desetink sekunde, lahko pa tudi 2-3 sekunde) ali instrumentalni spremljavi. Za segmentacijo po
pasovni širini signala bomo prav tako predlagali nove značilke, s pomočjo katerih bomo skušali
izboljšati uspešnost segmentacije med studijskim in telefonskim govorom. V okviru doktorske
naloge bomo predlagali tudi novo zasnovo modula za online akustično segmentacijo. Hierarhična
struktura modula nam bo omogočila, da bomo najprej s segmentacijo govor/negovor izločili
negovorne segmente in nato nad govornimi segmenti opravili segmentacijo po spolu in
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segmentacijo po pasovni širini signala. Na ta način povečamo uspešnost obeh omenjenih
segmentacij, obenem pa pohitrimo sistem segmentacije, saj se segmentacija ne izvaja po
nepotrebnem na negovornih okvirjih.

1.4 Organizacija doktorske disertacije po poglavjih
V uvodnem poglavju smo podrobneje opredelili problem akustične segmentacije in predstavili
področja in možnosti uporabe akustične segmentacije v sistemih avtomatskega označevanja govora
in avtomatskega razpoznavanja govora.
Drugo poglavje je namenjeno pregledu področja akustične segmentacije. V prvem delu
podrobneje obravnavamo področje akustične segmentacije in opišemo povezanost z govornimi
tehnologijami. Predstavimo tudi različne vrste akustičnih segmentacij, pri čemer je obravnava
osredotočena predvsem na tiste, ki jih srečujemo v domeni broadcast news. Večja pozornost je
namenjena segmentaciji govor/glasba, ki predstavlja pomemben člen pri segmentaciji, še posebej
pa v domeni broadcast news, saj glasba predstavlja večino negovornega signala. V sklopu tega so
opisane osnove tvorjenja in zaznavanja govora pri ljudeh, hkrati pa so predstavljene še osnove
glasbe in glasbil ter petja. Na osnovi poznavanja teh značilnosti smo v 5. poglavju, kjer so
analizirane diskriminatorne sposobnosti značilk, predlagali nove značilke za razločevanje med
govorom in glasbo na podlagi percepcijskih razlik. V tem poglavju smo podrobneje obravnavali še
vrste akustičnih segmentacij, ki se pojavljajo ali pa so potencialno zanimive za domeno broadcast
news. Vrste akustičnih segmentacij, ki se lahko uporabljajo v neki domeni, so neposredno odvisne
od vrste različnih akustičnih razredov, ki se v takšni domeni pojavljajo. Na podlagi akustičnih
razredov in fokusnih razredov, ki se pojavljajo v domeni broadcast news, smo obravnavali možnost
uporabe različnih vrst akustične segmentacije. Na kratko smo podali bistvene razlike v zasnovi in
delovanju offline ter online sistemov, ki smo jih prikazali na primeru akustičnega segmentiranja, je
pa problem podoben tudi na drugih področjih procesiranja signalov. Poglavje zaključimo s
pregledom obstoječih metod na področju segmentacije govor/negovor, kjer podrobneje opišemo še
metode za segmentacijo govora in glasbe. Pregled metod smo izvedli še za področje segmentacije
po spolu govorcev in segmentacije po pasovni širini signala.
V tretjem poglavju smo predstavili značilke, ki se pogosto uporabljajo na področju akustične
segmentacije. V sklopu predstavitve značilk v časovni domeni smo opisali naslednje značilke:
kratkočasovna energija (STE – short time energy), RMS (root-mean-square) energija, procent
nizkoenergijskih okvirjev (PLEF – procentage of low-energy frames) in stopnja prečkanja nivoja
nič (ZCR – zero-cross rate). V okviru obravnavanja značilke ZCR smo opisali še značilko HZCRR
(high zero-cross rate ratio), ki je izpeljanka značilke ZCR. V frekvenčni domeni smo podrobneje
definirali značilke spektralni upad (SR – spectral roll-off), spektralni centroid (SC – spectral
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centroid), spektralna širina (SBW – spectral bandwidth), spektralni fluks (SF – spectral flux), 4Hz
modulacijsko energijo in mel-frekvenčne kepstralne koeficiente (MFCC – mel-frequency cepstral
coefficients).
V četrtem poglavju smo opisali nekaj klasifikatorjev, ki jih uporabljamo za klasificiranje
značilk na področju akustične segmentacije. Obravnavamo naslednje klasifikatorje: Gaussov
klasifikator, K-najbližji sosed, Gaussove modele porazdelitve verjetnosti, nevronske mreže in
podporne vektorske stroje.
V petem poglavju smo analizirali diskriminatorne sposobnosti nekaterih značilk. Analizirali
smo značilke za vsako vrsto akustične segmentacije posebej. V tem poglavju smo predlagali in
definirali tudi nekaj novih značilk, ki predstavljajo nekatere izvirne avtorske prispevke v tej
doktorski disertaciji. Za segmentacijo govor/glasba smo predlagali značilke VEFB (varianca
energije filtrske banke), ki temeljijo na varianci energije posameznega frekvenčnega filtra. Testirali
smo diskriminatorne značilnosti značilk VEFB in jih primerjali z značilkami MFCC ter še
nekaterimi drugimi. Podobno kot za segmentacijo govor/negovor smo testirali diskriminatorne
sposobnosti značilk še za segmentacijo po spolu govorcev in segmentacijo po pasovni širini
signala. Za razločevanje med širokopasovnim studijskim govorom in ozkopasovnim telefonskim
govorom smo prav tako predlagali nove značilke, ki predstavljajo izvirne znanstvene prispevke.
Predlagali smo nove značilke VPVFB (varianca povprečne vrednosti frekvenčnih binov), PMSU
(povprečna vrednost modificiranega spektralnega upada) in VEVF (varianca energije višjih
frekvenc). Značilka PMSU se je še posebej izkazala pri razločevanju med studijskim in telefonskim
govorom in je dosegla dovolj visok rezultat, da bi jo lahko uporabljali tudi kot samostojno značilko
za razločevanje. Razločevanje med omenjenima akustičnima razredoma smo izboljšali tako, da
smo vektor značilk PMFCC (povprečne vrednosti koeficientov MFCC) razširili še z značilkama
VEVF in PMSU ter na ta način dobili najboljši rezultat analize.
V šestem poglavju smo na podlagi značilk, ki smo jih izbrali za razločevanje posameznih
akustičnih razredov na osnovi uspešnosti razločevanja, zasnovali zgradbo sistema za online
akustično segmentacijo. Sistem smo zasnovali tako, da najprej izvedemo segmentacijo
govor/negovor, ki ji paralelno sledita segmentacija po spolu govorcev in segmentacija po pasovni
širini signala. Vhod v segmentator po spolu govorcev in po pasovni širini signala je omejen le na
govorne okvirje, ki jih določi segmentator govor/negovor. Na ta način povečamo uspešnost
segmentacije po spolu in po pasovni širini signala kakor tudi hitrost samega sistema, saj mu ni
potrebno procesirati in obdelovati vseh vhodnih okvirjev. V tem poglavju smo kot izvirni
znanstveni prispevek predlagali modul za online segmentacijo, ki skrbi za združevanje posameznih
okvirjev v večje homogene segmente ter postavljanje mej med njimi po pravilih segmentacije.
V sedmem poglavju smo najprej predstavili obe bazi izgovorjav, s katerima smo testirali
diskriminatorne sposobnosti značilk, ter vrednotili uspešnost posameznih segmentacij. V okviru
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opisa baz smo podali tudi analizo trajanja segmentov posameznih akustičnih razredov. Trajanje
segmentov smo grafično prikazali v obliki histogramov, na podlagi katerih smo okvirno ocenili
čase minimalnih trajanj segmentov posameznih akustičnih razredov. Natančne vrednosti
minimalnih trajanj segmentov smo določili in potrdili s pomočjo vrednotenja uspešnosti
segmentacije. Zatem smo podali uspešnost posameznih segmentacij in primerjave uspešnosti
segmentacije z izbranimi značilkami ter splošnimi akustičnimi značilkami. Teste v tem poglavju
smo zaključili z navzkrižnim testiranjem uspešnosti segmentacije, s katerim smo želeli preveriti
robustnost predlaganih novih značilk VEFB.
Osmo poglavje predstavlja vsebinski zaključek doktorske disertacije. V tem poglavju smo
podali pregled izvedenega dela, izpostavili predlagane znanstvene prispevke in ovrednotili njihov
vpliv na online akustično segmentacijo ter povzeli in pokomentirali nekaj rezultatov segmentacije.
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2 Akustična segmentacija
Akustično segmentacijo lahko definiramo kot proces členitve zvočnega niza v odseke oz.
segmente, ki so si po nekih lastnostih sorodni. Ta definicija sama po sebi nam ne pove kaj dosti, če
zraven ne definiramo še pravil sorodnosti, po katerih se členitev zvočnega niza izvede. Pravila
sorodnosti so odvisna od aplikacije, pri kateri se segmentacija uporablja. Pravila sorodnosti tako
določajo, katere akustične razrede med seboj ločimo in katere združujemo. V grobem lahko z
akustičnega stališča zvočne signale razdelimo v naslednje akustične razrede:


čist govor posameznega govorca brez zvočnega ozadja



prekrivajoč čist govor: čist govor dveh ali več govorcev, ki govorijo istočasno



čista instrumentalna glasba brez prisotnega glasu



govor z glasbenim ozadjem



pesem (mešanica glasbe in petja)



petje brez instrumentalne ali druge spremljave (samo glas)



netipična glasba: glasba, ki vsebuje netipične glasbene prvine, kot so žvižganje,
ploskanje, posebni učinki (npr. odmev)



negovorni in neglasbeni zvočni signali: tipično so to zvoki avtomobilov, motorjev,
ventilatorjev, različni šumi, razni izvori hrupa, tišina itn.



kompleksni zvočni signali: npr. večglasno petje z večinstrumentalnim ozadjem

Z akustično segmentacijo lahko torej določimo meje med segmenti, ki pripadajo različnim
akustičnim razredom. Vendar pa včasih potrebujemo podrobnejše oz. dodatne informacije o avdio
materialu znotraj istega akustičnega razreda. Eden izmed primerov takšne podrobnejše
segmentacije je razpoznava glasbe. Z grobo akustično segmentacijo glasbo najprej zaznamo, z
nadaljnjimi postopki pa lahko razpoznavamo različne zvrsti glasbe, razpoznavamo skladbe ali pa
celo glasbene instrumente ([48], [118], [119], [120]). Drugi primer nadaljnje segmentacije je
segmentacija govorcev. Čisti govor ali govor s tihim glasbenim ozadjem analiziramo in poiščemo
meje med posameznimi govorci. Segmente posameznih govorcev lahko indeksiramo, združujemo
(grozdimo) in jih uporabimo za adaptacijo akustičnih modelov pri avtomatski razpoznavi govora,
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kjer razpoznavalnik adaptiramo na posameznega govorca. S tem postopkom lahko dodatno
izboljšamo avtomatsko razpoznavo govora [121]. Področje segmentacije in grozdenja govorcev je
zahtevno in predstavlja posebno vejo segmentacije in procesiranja govornih signalov. Podobno kot
za posamezne govorce lahko govor segmentiramo po spolu govorca in po pasovni širini zvočnega
signala. Oba podatka nam lahko predstavljata dodatne informacije pri indeksiranju zvočnih
zapisov, lahko pa ju podobno kot pri posameznih govorcih uporabimo za adaptacijo akustičnih
modelov in s tem izboljšano uspešnost avtomatske razpoznave govora. Na sliki 2.1 imamo
prikazano shemo sistema avtomatske akustične segmentacije za namen obogatene transkripcije.

Vhodni tok
avdio podatkov

Segmentacija
govor/negovor
Segmentacija
po pasovni širini
signala

Segmentacija
po spolu govorcev

Detekcija
spremembe
govorca

Adaptacija
modelov

Adaptacija
modelov

Grozdenje
govorcev

Avtomatsko razpoznavanje govora
(automatic speech recogntion - ASR)

Obogatena transkripcija

Slika 2.1: Primer sistema avtomatske akustične segmentacije v domeni broadcast news
za namen obogatene transkripcije.

2.1 Področja uporabe akustične segmentacije
Število področij uporabe akustične segmentacije se čedalje bolj povečuje, saj se povečuje tudi
količina multimedijskega gradiva, dosegljivega na internetu in drugje. Z večanjem količine tega
gradiva se veča tudi potreba po njegovi avtomatski obdelavi, katere nepogrešljiv del je prav
akustična segmentacija. Ena izmed osnovnih oblik akustične segmentacije je segmentacija
zvočnega materiala na govor in negovor. Najpogostejša uporaba te vrste segmentacije je v namene
avtomatske razpoznave govora, kjer na vhod razpoznavalnika privedemo le govorni deli zvočnega
zapisa, negovorne dele pa navadno zavržemo. Če jih ne zavržemo, jih lahko privedemo na vhod
podrobnejšega segmentatorja negovornega materiala (npr. razpoznavalnik glasbe, razpoznavalnik
ambientnih zvokov…). Segmentacijo govor/negovor lahko uporabljamo tudi v namene analize
radijskih programov, televizijskih programov ali podobnih avdio vsebin, kjer se prepletata govor in

34

negovor [122].
Akustično segmentacijo uporabljamo tudi na področju avtomatskega transkribiranja
govornega materiala (npr. transkribiranje broadcast news materiala [16]). V domeni broadcast news
je avdio material tipično sestavljen iz govora, ki pa je prepleten z glasbo, tišino, šumom in ostalimi
zvoki (npr. navijanje, žvižganje, hrup prometa itn.). Za transkribiranje neke vsebine moramo avdio
material najprej segmentirati na govorne in negovorne dele. Govorni deli gredo nato na vhod
razpoznavalnika, kjer razpoznavalnik govor razpozna, nato pa se na podlagi razpoznanega govora
naredi tekstovni zapis. Z dodatno segmentacijo po govorcih, po spolu govorcev, po pasovni širini
signala ali po zvočnem ozadju lahko z uporabo ločenih akustičnih modelov izboljšamo razpoznavo
govora, hkrati pa lahko transkripcijo opremimo z dodatnimi informacijami in podatki, ki nam
dodatno obogatijo tekstovni zapis, hkrati pa nam omogočajo dodatne funkcionalnosti (npr. pri
iskanju po vsebini itn.).
Podobno kot za govor lahko segmentacijo uporabljamo v sistemih za avtomatsko
transkribiranje glasbe (angl. automatic music transcription) ([41], [42]). Za razliko od sistemov za
transkribiranje govora pri tem na vhod sistema za transkribiranje privedemo glasbeni del vhodnega
toka podatkov. Sistemi za transkribiranje glasbe na izhodu praviloma dajejo informacijo o tem,
katera nota je bila zaigrana in kdaj. Avtomatsko transkribiranje glasbe je uporabno predvsem pri
polifonični glasbi. Izvor polifonične glasbe je lahko en instrument, ki hkrati zaigra več tonov (npr.
klavir), ali pa več instrumentov, ki zaigrajo vsak po en ton.
Z razvojem interneta se je pojavila tudi potreba po indeksiranju vsebine multimedijskega
gradiva ([17], [18]). Predvsem na internetu je avdio oz. glasbenega gradiva zelo veliko. Vendar pa
internetni iskalniki teh vsebin danes še ne morejo pregledovati in izvajati iskanja nad temi
vsebinami. Segmentacija je tako v takšnih sistemih del postopka indeksiranja (indeksiranje =
opremljanje multimedijskega gradiva z opisom vsebine, žanra itn.) [20].
Akustično segmentacijo uporabljamo tudi v sistemih za avdio diarizacijo (angl. diarisation).
Avdio diarizacija je postopek označevanja vhodnega avdio toka s podatki, ki označujejo lastnosti
izvorov posameznih avdio segmentov, lahko tudi s prekrivanjem [21]. Te označbe lahko vsebujejo
podatke o posameznih govorcih, glasbi, izvorih šuma in ostalih lastnostih izvorov ali kanalov
akustičnih signalov. Iskanje podatkov po tako dodatno opremljenem avdio materialu je lahko
veliko hitrejše in učinkovitejše.
Podobno kot za avdio diarizacijo se akustična segmentacija uporablja tudi v sistemih za
diarizacijo govorcev [22]. Še posebej koristna je za opremljanje avdio materiala, posnetega na
sestankih, kjer se menja veliko govorcev. Z dodatnimi podatki o sami vsebini posnetkov lahko zelo
hitro poiščemo, kdaj in koliko je kateri govorec govoril [23]. Akustična segmentacija se ob ostalem
uporablja tudi v sistemih za pridobivanje avdio-vizualne vsebine [24] in kot pomoč v sistemih za
indeksiranje video gradiva [40].
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Vse več pa se v zadnjem času pojavlja tudi t.i. pametnih sob (angl. smart room). Pametna soba
je zaprto okolje, ki zaznava prisotnost enega ali več uporabnikov in zna z njimi tudi komunicirati in
se primerno odzivati. Navadno je tak prostor opremljen z množico mikrofonov (mikrofonskim
poljem) in kamer ter podpira različne funkcionalnosti, ki so namenjene za pomoč in dopolnjevanje
pri uporabniških opravilih. Na področju avdio signalov so uporabljene tehnologije lahko
zaznavanje govora, avtomatska razpoznava govora, identifikacija govorcev in avtomatska zaznava
položaja govorcev. V takih okoljih je govor tisti, ki navadno nosi največ zanimivih informacij,
vendar pa lahko koristne informacije dobimo tudi iz drugih akustičnih dogodkov. Aktivnost oseb se
v takih prostorih lahko odraža tudi s pomočjo zvokov, ki jih povzročajo ljudje ali pa predmeti, ki
jih ljudje premikajo. Z zaznavanjem in prepoznavanjem teh zvokov lahko torej zaznavamo
človeško aktivnost. Takšni zvoki so lahko: ploskanje in smeh med govorom, glasno zehanje med
predavanji, premikanje stola ali treskanje z vrati med sestankom itn. [123].
Segmentacijo uporabljamo tudi v namene učinkovitejšega kodiranja zvočnega signala. S
segmentacijo govor/glasba najprej ločimo govorne in glasbene segmente, nato pa lahko za
kodiranje govora in glasbe uporabimo ločene kodeke. Kodek, ki je primeren za kodiranje govora,
lahko ima prenizko bitno hitrost in se tako zakodirana glasba ne sliši dobro. Obratno pa za
kodiranje govora ne potrebujemo tako širokega frekvenčnega spektra in lahko uporabimo kodek, ki
nam omogoča nižjo bitno hitrost. Skupna bitna hitrost tako zakodiranega signala je nižja, pri čemer
pa v sami kvaliteti signala ne izgubimo veliko [36].

2.2 Vrste akustične segmentacije
V tem razdelku bomo podali pregled vrst akustične segmentacije, ki jih danes najpogosteje
uporabljamo. Katero vrsto segmentacije uporabiti, je odvisno od domene problema in seveda
naloge, ki jo želimo opraviti. Domena nam hkrati z naborom različnih akustičnih razredov pogojuje
množico možnih akustičnih segmentacij. Najpogosteje uporabljene vrste akustične segmentacije so:
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segmentacija govor/negovor



segmentacija po govorcih



segmentacija po spolu govorca



segmentacija po pasovni širini signala



segmentacija po zvočnem ozadju



segmentacija po zvrsti glasbe



segmentacija po skladbah

Segmentacija govor/negovor
Kot smo omenili že v uvodu, je to ena izmed bolj osnovnih oblik akustične segmentacije in je
hkrati tudi največkrat uporabljena. Uporabljamo jo praktično pri vseh oblikah razpoznavanja
govora, transkribiranju govora, transkribiranju glasbe, indeksiranju multimedijskega gradiva itn.
Načeloma je segmentacija govor/negovor prva v nizu opravil akustičnega segmentiranja. Rezultat
njene uspešnosti zelo vpliva na uspešnost nadaljnjih korakov, bodisi da je to razpoznavanje govora
ali ostale oblike segmentacije. Ena izmed pomembnejših oblik segmentacije govor/negovor je
segmentacija govor/glasba. Ta segmentacija predstavlja enega izmed večjih izzivov na področju
akustičnega procesiranja, saj sta si govor in glasba v nekaterih primerih akustično zelo podobna,
kar pa predstavlja za samo razločevanje precejšen problem. Uporaba segmentacije govor/glasba se
je še posebej razmahnila v zadnjem času, saj nam omogoča uporabo nekaterih govornih tehnologij
(npr. avtomatsko razpoznavo govora) tudi na področjih, kjer se govor in glasba prepletata.
Segmentacija po govorcih
Segmentacijo po govorcih najpogosteje uporabljamo v okoljih, kjer govori in med sabo komunicira
več različnih govorcev. Kvaliteta govora je načeloma dobra in tudi brez zvočnega ozadja (glasbe,
šuma), razen netipičnih zvokov, kot so: kašelj, zehanje, zapiranje vrat, premikanje stolov itn.
Takšna okolja so lahko razni sestanki, konference, okrogle mize, parlamentarne seje, razna
zasedanja itn. Segmentacija po govorcih tipično poteka v dveh korakih, kjer v prvem koraku v
grobem postavimo meje med različnimi govorci, v drugem koraku pa s primerjavo odsekov
določimo še, v katerih odsekih je govoril isti govorec. Če k temu dodamo še sistem za razpoznavo
govorcev, lahko poimensko določimo, kdaj je kateri govorec govoril in koliko. Ti podatki nam
lahko precej olajšajo iskanje po avdio gradivu, ko želimo najti npr. izjave določenih oseb.
Segmentacija po spolu govorca
Segmentacija po spolu govorca, kot pove že ime, je segmentacija, kjer govorcu določimo spol.
Uporabnost te segmentacije je predvsem v tem, da lahko ob informaciji, katerega spola je govorec,
pri avtomatski razpoznavi govora uporabimo spolu govorca ustrezne akustične modele za
razpoznavanje. Rezultat uporabe ločenih akustičnih modelov za razpoznavanje govora je višja
uspešnost razpoznave ([43], [44], [45]). Segmentacija po spolu govorca je uporabna tudi v sistemih
za avtomatsko razpoznavanje govorcev, saj nam informacija o spolu govorca omeji iskalni prostor
(algoritmu ni treba iskati po vseh govorcih, ampak samo po tistih, ki pripadajo pred tem
detektiranemu spolu). Prav tako pa lahko segmentacijo po spolu uporabljamo v sistemih za
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avtomatsko indeksiranje, kjer je podatek o spolu lahko eden izmed opisnih indeksov.
Segmentacija po pasovni širini signala
Pri segmentaciji po pasovni širini kanala govor klasificiramo na širokopasovnega in
ozkopasovnega. Širokopasovni govorni signal je npr. govorni signal, posnet v studijskem okolju s
kvalitetnimi napravami za zajemanje, kjer pasovna širina signala ni posebej omejena. Na drugi
strani je ozkopasovni govorni signal frekvenčno omejen, bodisi zaradi snemalnih naprav bodisi
zaradi prenosnega kanala. Tipični govorni signal z omejenim frekvenčnim spektrom je govorni
signal, zajet preko telefonskega kanala (javno telefonsko omrežje – PSTN). Kot je znano, je
pasovna širina analognega telefonskega prenosnega kanala omejena na frekvenčno območje od 300
Hz do 3400 Hz, kar bistveno vpliva na uporabo govornih tehnologij. S pomočjo segmentacije po
pasovni širini signala lahko izboljšamo uspešnost avtomatske razpoznave govora, s tem ko za
kvalitetnejši širokopasovni govor uporabimo ene akustične modele za razpoznavanje, za manj
kvalitetnega ozkopasovnega pa druge akustične modele.
Segmentacija po zvočnem ozadju
Pri segmentaciji po zvočnem ozadju akustične segmente tvorimo po homogenosti akustičnega
ozadja. Govor je lahko brez ozadja (tišina), lahko ima glasbeno ozadje, aditivni šum, hrup prometa,
razni piski in ostali okoljski zvoki, navijanje, ploskanje, kašljanje itn. Segmentacija po akustičnem
ozadju je morda malce manj aktualna, je pa vseeno lahko uporabna v določenih situacijah. V
sistemu za avtomatsko razpoznavanje govora je lahko informacija o vrsti zvočnega ozadja koristna,
saj lahko v primeru, da je v ozadju šum, uporabimo algoritme za odstranjevanje šuma in tako
izboljšamo razpoznavo govora. Prav tako nam podatek o zvočnem ozadju lahko razkrije, kje je bil
posnetek posnet (npr. hrup prometa nam razkrije, da je bil posnetek narejen nekje ob cesti oz. na
ulici; govorjenje v ozadju, premikanje stolov, rožljanje s priborom lahko pomeni, da je bil avdio
zapis narejen v okrepčevalnici ali restavraciji itn.). Segmentacija po zvočnem ozadju lahko doda
koristne informacije tudi pri indeksiranju multimedijske vsebine ali pa pripomore k bogatejši
transkripciji pri transkribiranju.
Segmentacija po zvrsti (žanru) glasbe
Ena izmed pomembnih komponent v sistemih za zbiranje podatkov o multimedijskem materialu je
tudi sistem za segmentacijo po zvrsti glasbe. Zvrsti glasbe so kategorične označbe glasbe, ki smo si
jih zamislili ljudje, da bi označili različne glasbene stile. Glasbene zvrsti so povezane z
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instrumentalizacijo, ritmično strukturo in harmonično vsebino glasbe. Čeprav je zvrst glasbe lahko
nekoliko dvoumen in subjektiven deskriptor, se je do sedaj uporabljal za kategorizacijo in urejanje
velikih zbirk digitalne glasbe ([46], [47], [48]). Segmentacija po zvrsti glasbe je koristna tudi v
sistemih za avtomatsko razpoznavanje glasbe in avtomatsko transkribiranje glasbe.
Segmentacija po skladbah
Segmentacija po skladbah je omejena na glasbeni akustični razred in zahteva sistem za razpoznavo
skladb. Ti sistemi navadno delujejo tako, da imajo v bazi, ki se uporablja za primerjanje, shranjeno
veliko število »prstnih odtisov« skladb (angl. fingerprints). Ko na vhod takšnega sistema
pripeljemo neko neznano skladbo, se za nekaj sekund glasbe izračunajo vrednosti značilk, ki se
nato primerjajo s prstnimi odtisi v bazi. Če prstnega odtisa neke skladbe v bazi ni, potem je ne
moremo razpoznati. Segmentacija po skladbah je uporabna, ko je npr. v nekem posnetku združenih
več skladb (kot je to običajno pri remiksih) in bi želeli izvedeti, kdaj je bila katera skladba
predvajana, kako dolg je odsek, in s pomočjo identifikacije tudi, katera skladba je to bila.

2.3 Segmentacija govor/glasba
Ljudje znamo tvoriti tako govor kot glasbo (s petjem), zato je tudi naravno, da znamo med njima
zelo dobro razločevati. Razločevati smo sposobni tudi med govorom in glasbo, ki ni človeškega
izvora, ampak je lahko elektronska glasba. Da bi bolje razumeli, kako lahko ljudje tako uspešno
razločujemo med dvema tako prepletenima akustičnima razredoma, si poglejmo, kako ljudje
tvorimo in zaznavamo govor ter kakšne so razlike med govorom in glasbo.

2.3.1 Govorna komunikacija ter zaznavanje in tvorjenje govora pri ljudeh
Komunikacijo s pomočjo govora si lahko predstavljamo kot postopek, s pomočjo katerega želi
govorec prenesti neko informacijo k poslušalcu. Prenos informacije s pomočjo govora se najprej
prične z oblikovanjem sporočila, kar govorec naredi zavestno s svojimi mislimi. V naslednjem
koraku se oblikuje jezikovna struktura sporočila, ki ga želi govorec posredovati, s pomočjo besed
in/ali fraz, ob tem pa se upoštevajo še pravila določenega jezika. Na samo oblikovanje strukture
sporočila vplivajo še lokalni in globalni vplivi, kot so stres, presenečenje, hrup okolice… Vse to
lahko vpliva na oblikovanje in posredovanje sporočila s pomočjo govora.
Ko je informacija oblikovana in pripravljena na prenos, v naslednjem koraku govorčevi
možgani sprožijo zapleteno zaporedje živčno-mišičnih operacij, ki povzročijo primerno nihanje
glasilk in ustrezno oblikovanje govornega trakta na tak način, da se oblikuje potrebno zaporedje
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zvočnih glasov. Govorec tako oblikuje želeno informacijo v akustični signal. V tem procesu
tvorjenja govora morajo možgani z ukazi kontrolirati vse aktivatorje v procesu tvorjenja govora,
kot so ustnice, čeljust, jezik, glasilke in mehko nebo. Govorec v procesu tvorjenja govora tvorjene
zvočne signale tudi nenehno spremlja s pomočjo svojih slušnih organov. Ta povratna vezava v
procesu tvorjenja govorcu omogoča kontrolo nad gibanjem lastnih govoril. Če te povezave pri
govorcu ni, lahko nastanejo težave in motnje v procesu tvorjenja govora.
Govorni signal se od govorca do poslušalca lahko prenese preko prenosnega kanala (zraka),
lahko pa se prenese tudi s pomočjo različnih elektromehanskih pretvornikov, kot so mikrofon,
zvočnik… Ko poslušalec sprejme akustični signal, njegov slušni sistem s pomočjo srednjega in
notranjega ušesa opravi pretvorbo akustičnega signala v zaporedje impulzov. Ti impulzi, ki
prenašajo govorno informacijo, se nato po slušnem živcu prenesejo v možgane, kjer se
interpretirajo oz. odkodirajo v ustrezno govorno sporočilo. Možgani to sporočilo ustrezno obdelajo,
pri čemer se določi tudi razumevanje (pomen) sporočila.
Človeški procesi tvorjenja in zaznavanja ter razpoznavanja govora so zelo učinkoviti, zato je
njihovo poznavanje lahko koristno, saj lahko znanje o načinu delovanja in ostalih značilnostih
koristno uporabimo v sistemih za avtomatsko obdelavo govora (avtomatska razpoznava govora,
avtomatska sinteza govora itn.).

Tvorjenje govora pri ljudeh
Na sliki 2.2 vidimo longitudinalni prerez človeškega govornega sistema. Govorni trakt se začne pri
sapniku in konča z ustnicami. Organi, ki sestavljajo človeški govorni sistem, so pljuča, sapnik, grlo,
glasilke, žrelo, mehko nebo, ustna votlina, zobje, ustnice, nosna votlina in nosnice. Govorni sistem
je v grobem razdeljen na vokalni trakt, ki ga sestavljata žrelo in ustna votlina, ter nosni trakt, ki ga
sestavlja nosna votlina, poteka pa od mehkega neba pa vse do nosnic. Dolžina vokalnega trakta pri
odraslem človeku v povprečju meri v dolžino 17 cm. Površina prečnega prereza govornega sistema
lahko meri od nič (popolno zaprtje) pa vse do 20 cm2, določena pa je s položajem jezika, ustnic,
čeljusti in mehkega neba (mehkonebnega jezička). Mehkonebni jeziček predstavlja zapornico med
ustno in nosno votlino. Ko je jeziček spuščen, sta ustna in nosna votlina akustično povezani z
vokalnim traktom, kar omogoča tvorjenje nosnih vokalov.
Na sliki 2.3 lahko vidimo tudi poenostavljeno blokovno shemo govornega sistema pri ljudeh.
Pljuča in skupine mišic za dihanje predstavljajo aktivator zraka za vzbujanje vokalnega
mehanizma. Krčenje mišic iztisne zrak, ki je v pljučih (na shemi predstavljeno z batom, ki iztisne
zrak iz cilindra), skozi sapnik. Zrak nato potuje do glasilk, in če so te napete, se tvorijo t.i. zvočni
vokali oz. zvočniki.

40

2
3

6
7
8

4
5
Slika 2.2: Longitudinalni prerez človeškega govornega sistema [125] (1 – nosna votlina, 2 – zobje,
3 – ustnice, 4 – glasilke, 5 – sapnik, 6 – mehko nebo, 7 – jezik, 8 – žrelo).
Pri prehodu zraka skozi vokalni trakt se zračni tok modulira in na ta način tvorimo govor. Pri
govoru je torej pomembno, ali so glasilke napete ali ne, prav tako pa na tvorjenje govora vplivajo
položaj, oblika in velikost še ostalih artikulatorjev v sistemu za tvorjenje govora. Vokalni trakt ima
ob različnih napetostih in različnih oblikah tudi različne resonančne frekvence, ki jih imenujemo
tudi formanti.
Govor tvorimo z zaporednim tvorjenjem glasov. Govor si lahko predstavljamo tudi kot
longitudinalno valovanje zraka, ki ga povzročijo organi v človeškem govornem sistemu. Glede na
to, kako se zrak iztisne iz pljuč in nato preoblikuje v govornem traktu, ločimo štiri načine tvorjenja
glasov [2].
Kadar moduliramo zračni tok s pomočjo nihanja glasilk, proizvedemo glasove, imenovane
zvočniki. Med zvočnike štejemo vse samoglasnike (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) in nekatere soglasnike, kot
sta nosnika /m/ in /n/, jezičnika /l/ in /r/ ter drsnika /v/ in /j/. Te glasove uvrščamo med glasove
srednje odprtostne stopnje. Na frekvenco nihanja glasilk vpliva njihova napetost, njihova masa in
pritisk zraka. Frekvenca, s katero glasilke nihajo, imenujemo tudi osnovna frekvenca govora (angl.
pitch). Osnovna frekvenca ima lahko razpon od 80 Hz pri odraslem moškem pa vse do 400 Hz pri
otrocih. Ženske govorke imajo nekoliko višjo osnovno harmonsko komponento kot moški in se
navadno giblje med 140 in 240 Hz. Vtis o višini glasu je direktno povezan z višino osnovne
frekvence.
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Slika 2.3: Poenostavljena blokovna shema govornega sistema pri ljudeh [51].
Pri drugem načinu vzbujanja govornega trakta med procesom tvorjenja govora se glasovi
tvorijo s pomočjo vrtinčenja zračnega toka skozi sapnik in zožitve govornega trakta. Glasovom, ki
se tvorijo na tak način, pravimo priporniki. Med pripornike štejemo /h/, /s/, /š/, /z/, /ž/ in /f/. Zožitve
se tvorijo v grlu, pa tudi na drugih mestih govornega trakta, kot so na primer med jezikom in
nebom ustne votline, med zobmi in ustnicami, zožitve pa lahko nastanejo tudi s spreminjanjem
razdalje med ustnicami.
Tvorjenje zapornikov predstavlja tretji način tvorjenja glasov. Med zapornike štejemo glasove,
kot so /t/, /k/, /g/, /d/, /p/ in /b/. Zaporniki se tvorijo tako, da se v nekem trenutku govorni trakt
popolnoma zapre in zračni pritisk znotraj trakta naraste. Ko se zračni pritisk v hipu sprosti, se
govorni trakt začasno vzbudi in takrat se tvorijo zaporniki. Razlika nastane, če glasilke med zaporo
glasovnega trakta nihajo ali ne. V primeru, da glasilke nihajo, je pred hipnim nastopom glasu
prisoten še glas z nizko jakostjo, ki ima frekvenco enako osnovni harmonski frekvenci nihanja, če
pa glasilke v času zapore ne nihajo, pa je pred hipnim nastopom glasu prisotna le tišina.
Četrti način tvorjenja glasov je način, ko je vokalni trakt popolnoma zaprt, nato pa se njegova
spodnja ploskev počasi odmika od zgornje (jezik se začne odmikati od neba ustne votline). Glasovi,
ki pri tem nastanejo, so /c/, /č/ in /dž/.
Za govorni signal je značilna tudi njegova velika raznolikost in spremenljivost njegovih
značilnosti, ki se kažeta tako v časovni kot v frekvenčni domeni. Na sliki 2.4 lahko vidimo obliko
govornega signala za izgovorjavo besede sedem v časovni domeni, na sliki 2.5 pa lahko vidimo še
frekvenčni spekter istega signala. Na raznolikost in spremenljivost značilnosti vplivajo spol (moški
imajo nižjo osnovno frekvenco kot ženske), starost (napetost glasilk lahko s starostjo popusti,

42

otroci imajo višjo osnovno frekvenco), psihofizično stanje govorca (govorec je lahko prestrašen ali
presenečen), govorne navade itn. Za govor je značilno tudi, da obstajajo razlike tudi znotraj
naštetih skupin. Ravno te razlike med posameznimi skupinami in posameznimi govorci nam
omogočajo razločevanje med posameznimi govorci, razločevanje po spolu… [2]
Če pogledamo govor kot signal, vidimo, da se s časom spreminja počasi, kadar ga opazujemo
v dovolj kratkem časovnem odseku (med 5 in 100 ms) [5]. V tako kratkih časovnih odsekih so
njegove karakteristike razmeroma stacionarne. Če pa govorni signal opazujemo v daljših časovnih
odsekih (200 ms ali več), v njem že lahko zaznamo spremembe njegovih karakteristik, ki so odraz
različnih glasov, ki so bili izgovorjeni.
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Slika 2.4: Časovni potek govornega signala pri izgovorjavi besede »sedem«.
Obstaja več načinov, kako označiti dogodke v govornem signalu. Eden izmed bolj enostavnih
in direktnih načinov označevanja je označevanje glede na stanje glasilk pri tvorjenju govora.
Dogovor o označevanju pravi, da lahko dogodke v govornem signalu označimo s tremi različnimi
stanji [5]. Prvo stanje je tišina – S (angl. silence), ko govor ni prisoten, drugo stanje označuje
nezvočen govor – U (angl. unvoiced), v katerem glasilke ne nihajo in je govor, ki je tvorjen na ta
način, neperiodičen in naključen po času. V tretjem stanju je govor zvočen – V (angl. voiced).
Takrat so glasilke napete in nihajo periodično ob prehodu zraka iz pljuč skozi govorni sistem.
Govor, ki nastane na tak način, je kvaziperiodičen.
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Slika 2.5: Frekvenčni spekter govornega signala pri izgovorjavi besede »sedem«.
Primer zgoraj omenjenega načina označevanja za časovni potek signala, prikazanega na sliki
2.4, lahko vidimo na sliki 2.6. Izgovorjava se najprej začne s tišino, ki traja nekje od 0 pa do 150
ms. Zatem se prične izgovorjava glasu /s/, ki je nezvočnik. Iz časovnega poteka signala vidimo, da
je signal neperiodičen, v frekvenčnem spektru na sliki 2.5 pa lahko opazimo, da ob izgovorjavi
glasu /s/ prav tako ni bilo prisotne osnovne harmonske komponente in njenih višjih harmonikov.
Vse to priča, da ob izgovorjavi glasu /s/ glasilke ne nihajo. Nato sledijo glasovi /e/, /d/, /e/ in /m/, ki
so vsi zvočniki. V časovnem poteku lahko takoj opazimo, da je oblika signala kvaziperiodična (na
sliki 2.4 je desno spodaj prikazan povečan odsek časovnega poteka govornega signala), prav tako
pa je na sliki 2.5, kjer je prikazan frekvenčni spekter, vidna osnovna harmonska frekvenca z višjimi
harmoniki (vodoravne črte v frekvenčnem spektru). Izgovorjava besede se, enako kot začne, tudi
zaključi s tišino. Če primerjamo zvočne in nezvočne glasove na sliki 2.5, vidimo, da imajo zvočniki
večino svoje energije v nižjem delu frekvenčnega spektra (višja energija pomeni temnejšo rdečo
barvo), medtem ko imajo nezvočniki večino energije v višjem delu frekvenčnega spektra.
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Slika 2.6: Primer enostavnega označevanja govornega signala na časovnem poteku govornega
signala ob izgovorjavi besede »sedem«.

Sluh in zaznavanje govora pri ljudeh
Sluh je za človeka zelo pomembno čutilo, čeprav ga nemalokrat obravnavamo kot sekundarno. Pri
govorni komunikaciji, kjer se informacija od govorca do poslušalca prenaša s pomočjo govora, sta
na strani poslušalca prisotna dva procesa. Prvi proces je poslušanje, s katerim predvsem zaznavamo
zvočni signal, drugi proces pa je zaznavanje govora, pri katerem se iz govornega signala izlušči
posredovana informacija [2]. Proces zaznavanja in razumevanja govora je zelo zapleten, saj
znanstveniki še danes ne vedo natančno, na kakšen način se procesirajo zvočni signali, ki po
slušnem živcu pridejo v možgane, medtem ko pa je poznavanje delovanja perifernega sluha dobro
(pretvarjanje zvočnega valovanja v živčne impulze).
Na sliki 2.7 je prikazana shematska zgradba slušnega sistema. Kot je razvidno iz slike, je
slušni sistem v grobem razdeljen na zunanje uho, srednje uho in notranje uho. Zunanje uho usmerja
zvočno valovanje na bobnič, kjer nato srednje uho pretvori nihanje bobniča v mehansko gibanje. Ti
tresljaji se prenesejo v notranje uho, kjer se pretvorijo v različne električne potenciale. Ti se nato
preko slušnega živca prenesejo v slušni center v možganih.
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Slika 2.7: Shematski prikaz anatomije slušnega sistema pri človeku: zunanje uho,
srednje uho in notranje uho [6].
Vidni del slušnega sistema predstavlja zunanje uho. Sestavljeno je iz uhlja in sluhovoda.
Zaradi pozicije in oblike uhlja smo ljudje bolj občutljivi na zvoke, ki prihajajo proti govorcu od
spredaj, kot pa na tiste, ki prihajajo od zadaj. Uhelj je z notranjim ušesom povezan preko
sluhovoda, ki se zaključuje z bobničem oz. membrano timpani. Zaradi cevkaste oblike ima več
resonančnih frekvenc, ki vplivajo na različno ojačanje zvoka. Sluhovod je pri odraslem človeku
dolg povprečno 2,7 cm in ima premer okoli 0,7 cm. Prva resonančna frekvenca se zato nahaja nekje
pri 3 kHz, signal pa se v tem območju lahko ojači nekje za 12 do 15 dB. Zaradi mehkih sten
sluhovoda je ojačanje signalov prisotno v pasu približno 2 kHz [2].
Srednje uho je majhna z zrakom zapolnjena votlina, ki pretvarja vibracije bobniča v oscilacije
tekočine v polžu notranjega ušesa preko ovalnega okenca. Sestavljeno je iz treh koščic: kladivce,
nakovalce in stremence (so najmanjše kosti v človeškem telesu). Namen teh koščic je, da prenesejo
vibracije bobniča do ovalnega okenca in jih ojačajo. Obenem predstavljajo impedančno
prilagoditev med zrakom v zunanjem ušesu in tekočino v polžu notranjega ušesa. Ojačanje
srednjega ušesa znaša nekje 30 dB. Ojačanje je delno posledica vzvoda, ki ga naredijo koščice
srednjega ušesa, v glavnem pa je posledica razlike med površino bobniča in ovalnega okenca (55
mm2 proti 3,2 mm2). Vloga srednjega ušesa je tudi zaščita notranjega ušesa pred velikimi zvočnimi
jakostmi, ki bi lahko poškodovale slušni sistem. Kadar je zvočni pritisk premočan, se sproži t.i.
akustični refleks, ki povzroči krčenje mišic srednjega ušesa. Te nato povzročijo spremembo
položaja osi gibanja koščic v notranjem ušesu. Posledica tega je, da se ojačanje srednjega ušesa
lahko zmanjša za 20 dB. Srednje uho je povezano z žrelom preko Evstahijeve cevke, ki služi za
izenačevanje pritiska med zunanjim zračnim tlakom in tlakom zraka v srednjem ušesu. Kadar
zračna tlaka nista izenačena, bobnič ne niha prosto, saj je zaradi razlike v tlaku napet (lahko je
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vbočen ali izbočen). Takrat imamo ljudje občutek »zaprtih ušes«. Do tega pojava navadno pride,
kadar ljudje v kratkem času prepotujemo večjo višinsko razliko (na primer pri potovanju z letalom)
[2].
Notranje uho je najbolj kompleksen del slušnega sistema, saj pretvarja mehanske vibracije v
živčne pulze. Osrednji del je slušni polž, ki je zadolžen za prej omenjeno pretvorbo in je tudi
najtrša kost v človeškem telesu. Slušni polž oz. kohlea je napolnjen z nestisljivo tekočino, njegova
notranjost pa je razdeljena z dvema membranama (bazilarna in Reissnerjeva membrana) na tri dele.
Bazilarna membrana je zelo pomembna, saj je na njej t.i. Cortijev organ, ki vsebuje približno
30.000 lasnih celic. Kot je že bilo omenjeno, se zvočno valovanje preko bobniča prenese v srednje
uho, kjer se ojača. Koščice srednjega ušesa zanihajo ovalno okence, kar povzroči nihanje bazilarne
membrane, saj je tekočina v slušnem polžu nestisljiva. Nihanje bazilarne membrane povzroči
vzbujanje živčnih končičev, ki so povezani s slušnim živcem. Bazilarna membrana je pri ovalnem
okencu tanka in ozka, nato pa vedno bolj široka in masivna, zato ima vsaka točka na tej membrani
svojo frekvenco vzbujanja. Na sliki 2.8 levo lahko vidimo bazilarno membrano in njeno nihanje.

Slika 2.8: Primer nihanja bazilarne membrane in njena frekvenčna občutljivost [49].
Na desni strani slike 2.8 vidimo okvirno frekvenčno občutljivost bazilarne membrane.
Membrana je na začetku bolj občutljiva za višje frekvence, na koncu pa za nižje. Sam slušni sistem
je sposoben zaznavanja frekvenc od 20 Hz pa do nekje 20 kHz, vendar se ta zgornja meja s
starostjo niža. Frekvenčna razločljivost slušnega sistema je neposredno povezana z razporeditvijo
lasnih celic vzdolž bazilarne membrane in znaša okoli 1.5 Hz pri frekvenci 1000 Hz, pri višjih
frekvencah pa se frekvenčna razločljivost zmanjša (pri 10 kHz je okoli 10 Hz). V nadaljevanju si
bomo pogledali še nekaj posebnosti in lastnosti slušnega sistema, katerih poznavanje je pomembno
za razumevanje slušnega zaznavanja pri ljudeh.
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Ljudje lahko zvok ločimo po več značilnostih. Če so prisotne v večini višje frekvence,
pravimo, da je zvočni signal visok, če so v večini nizke, pa pravimo, da je signal nizek. Zaznavanje
glasnosti zvočnega signala je povezano z amplitudo samega zvoka, medtem ko je barva zvoka
povezana z izvorom (npr. igranje istega tona na različnih instrumentih). Na sliki 2.9 vidimo
frekvenčno karakteristiko absolutnega praga slišnosti. Absolutni prag slišnosti je jakost zvoka pri
določeni frekvenci v tihem okolju, ki smo ga ljudje še vedno sposobni zaznati. Iz grafa na sliki 2.9
je razvidno, da je frekvenčna karakteristika precej nelinearna z največjo občutljivostjo slušnega
sistema med 2000 Hz in 5000 Hz (posledica resonance sluhovoda). Na sliki 2.9 sta zgoraj označeni
dve frekvenčni območji: prvo je frekvenčno območje, ki je pomembno za razumevanje govora, in
drugo je frekvenčno območje, ki se uporablja v telefoniji ([50], [51]). Slika 2.9 prikazuje tudi
amplitudno in frekvenčno območje, v katerem se pojavljajo frekvence govora in glasbe.

Frekvenčno področje
telefonskih aparatov

Frekvenčno področje, ,
pomembno za
razumevanje govora

Govor

Slika 2.9: Frekvenčna karakteristika absolutnega praga slišnosti pri ljudeh ter amplitudnofrekvenčni področji pojavljanja frekvenc v domeni govora in glasbe.

Pogost pojav pri govornem komuniciranju je maskiranje signalov. Do tega pride, kadar se
pojavi zvočni signal, ki ima višjo jakost kot trenutni govorni signal (npr. hrup preglasi
sogovornika). Pravilo je, da so nizki toni tisti, ki vedno zamaskirajo visoke, in ne obratno. Pojav
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maskiranja se lahko pojavi tako v frekvenčni kot časovni domeni, vendar je s stališča procesiranja
govora bolj pomembno frekvenčno maskiranje, saj je pogostejše [2]. Pojave maskiranj signalov se
da deloma pojasniti z definiranjem kritičnih pasov. Definicija pravi, da lahko zvok s frekvenco, ki
je znotraj nekega kritičnega pasu, vpliva le na zaznavanje ostalih zvokov, ki so v enakem pasu,
zunaj tega pasu pa ne. Eksperimentalno je bilo ugotovljeno, da se širina kritičnih pasov povečuje s
povečevanjem srednje frekvence. Kritične pasove si lahko predstavljamo tudi kot pasovno
prepustne filtre, ki imajo frekvenčni odziv podoben odzivu lasnih celic. Dva zvoka v istem pasu
bosta vzbujala iste lasne celice in bosta na ta način motila zaznavanje drug drugega. Širina kritičnih
pasov je do frekvence 500 Hz skoraj konstanta, potem pa začne s frekvenco naraščati z naklonom
0,2 * f. V slišnem frekvenčnem področju (od 20 Hz pa do 20 kHz) človeškega zaznavanja zvoka je
25 kritičnih pasov. Vpeljana je bila tudi izkustveno določena mera, imenovana Bark, ki povezuje
absolutne frekvence zvoka in frekvenčno razločljivost slušnega sistema v smislu kritičnih pasov.
Transformacijska funkcija je nastavljena tako, da enota 1 Bark predstavlja frekvenčno območje
enega kritičnega pasu. Na podoben način je bila vpeljana tudi melodična skala (mel-skala) [78].
Mel-skala je definirana tako, da podaja relacijo med subjektivnim zaznavanjem osnove harmonske
komponente (angl. pitch) in njegovo dejansko frekvenco. Mel-skala je umerjena tako, da je do
frekvence 1 kHz linearna, nato pa je njena karakteristika logaritemska. Analitični izraz, ki opisuje
transformacijo frekvenc iz linearne skale v mel-skalo, je naslednji:

f

f
⎛
⎞
= 2595 ⋅ log ⎜1 + Hz ⎟ .
mel
10 ⎜
700 ⎟⎠
⎝

(2.1)

Grafično predstavitev enačbe (2.1) lahko vidimo na sliki 2.10. Mel-skala se na področju
akustičnega procesiranja uporablja kar pogosto, še posebej na področju kodiranja in razpoznave
govora.
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Slika 2.10: Grafična predstavitev razmerja med linearno frekvenčno skalo in mel-skalo.
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2.3.2 Osnove glasbe in glasbil

Ljudje poznamo glasbo že zelo dolgo in točnega vedenja, kako je glasba sploh nastala, ni. Sam
izraz glasba (angl. music) je izpeljanka iz grške besede mousike, ki pomeni umetnost muz. Glasbo
in njeno ustvarjanje ljudje pojmujemo kot umetnost in jo kot tako dojemamo precej subjektivno. Z
glasbo se podobno kot z govorom srečujemo vsak dan in marsikomu predstavlja način sprostitve.
Obstaja več različnih zvrsti glasbe (pop, rock, latino, klasična, rap, house, techno, country,
narodno-zabavna…) in skoraj vsakomur so všeč različne zvrsti (posledica subjektivnega
dojemanja).
Podobno kot so pri govoru osnovne enote glasovi, so osnovne komponente pri glasbi toni.
Poznani sta dve različni strukturi tonov: v prvo strukturo spadajo enostavni toni, ki so sestavljeni iz
ene same sinusne komponente, v drugo strukturo pa spadajo kompleksni toni, ki vsebujejo več
sinusnih komponent ([53], [54]). Kvaliteta tonov je v tesni povezavi s tem, koliko neharmonskih
frekvenčnih komponent je vsebovanih v tonskem zvočnem signalu. Čisti glasbeni ton (torej eno
samo harmonsko komponento) ustvarijo glasbene vilice, ki se uporabljajo za uglaševanje glasbil.
V glasbeni domeni so izvori tonov glasbila. Glasbila proizvedejo glasbene tone s pomočjo
tvorjenja resonančne frekvence s trenjem (npr. z lokom po strunah pri violini), z brenkanjem (pri
kitari), s tolčenjem po membrani ali pa s pihanjem zraka skozi resonančne cevi (pri pihalih).
Posebno skupino glasbil predstavljajo elektronska glasbila, ki tone proizvajajo s pomočjo pretvorbe
digitalnih signalov z D/A pretvornikom v analogne signale, te pa nato z elektromehanskimi
pretvorniki pretvorijo v zvočno valovanje. Elektromehanska pretvorba električnega tonskega
signala se lahko izvede na več načinov: s pomočjo elektromagnetnega zvočnika (zvočnik z
elektromagnetom, tuljavo in membrano), s pomočjo elektrostatičnega zvočnika (membrana je med
dvema električnima ploščama), s piezzo zvočnikom (električno vzbujanje piezzo kristala povzroča
nihanje kristala, ki je povezan z membrano) in plazemskim zvočnikom (z moduliranjem
plazemskega toka med elektrodami povzročamo nihanje zraka), imenovanim tudi zvočnik brez
mase (anlg. massless speaker). Zaradi omejitev so nekateri principi pretvarjanja električnega
signala v zvočno valovanje primerni samo za srednje in visoke tone, saj je za ustvarjanje
nizkofrekvenčnega zračnega valovanja potrebna večja aktivacijska površina in večja moč. Pri
glasbilih se zraven čistih tonov, ki so sestavljeni iz osnovne harmonske komponente in njenih višjih
harmonikov, pojavljajo tudi poltoni. Poltone sestavljajo neharmonske frekvenčne komponente, ki
niso večkratniki osnovnega harmonika. Proizvajalci glasbil skušajo napraviti glasbila z minimalnim
deležem poltonov, vendar pa na to vpliva veliko dejavnikov. Eden izmed pomembnih dejavnikov,
ki vplivajo na kvaliteto glasbila, je kvaliteta materiala, iz katerega je glasbilo narejeno (npr.
kvaliteta lesa pri violini: teža, trdnost, prožnost, homogenost). Ker pa glasbila poleg osnovnih
harmonikov kljub vsemu proizvajajo tudi poltone, skušajo proizvajalci narediti glasbila s širšimi
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toni, ki pokrivajo celotni avdio spekter. Kljub vsemu pa se poltoni še vedno pojavljajo v zvočnem
spektru glasbil [57].
Podobno, kot obstajajo formanti pri človeškem sistemu tvorjenja govora, imajo tudi glasbila
svoje formante. Pri ljudeh se položaji formantov na frekvenčni osi nenehno spreminjajo in vsak
govorec ima sebi lasten položaj formantov, kar nam omogoča razločevanje med posameznimi
govorci. Podobno formanti tudi pri glasbilih omogočajo, da proizvajajo različna glasbila različne
»barve« zvokov, saj se zaradi različnih položajev formantov nekatere frekvence ojačajo bolj kot
druge [58]. Na sliki 2.11 lahko vidimo frekvenčno karakteristiko in položaje formantov pri violini.
Zaznavanje kakovosti tonov pri različnih instrumentih pa je v veliki meri subjektivnega značaja in
stvar subjektivnega dojemanja akustičnih lastnosti ter ni toliko odvisno od položaja formantov in
količine vsebovanih poltonov. Na primer violinist si je sposoben uglasbiti violino s spreminjanjem
napetosti strun le z golim poslušanjem, kar pomeni, da je uglasbil violino na podlagi subjektivne
ocene. Zato je na nek način v takih primerih nesmiselno govoriti o harmonikih, poltonih in
položaju formantov ([59], [60]).
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Slika 2.11: Frekvenčna karakteristika in položaj formantov pri violini (f1 = 592 Hz, f2 = 1766 Hz).
Podobno kot govor in različne glasove zapisujemo s pomočjo črk, ki nato tvorijo besedilo,
zapisujemo glasbo in tone s pomočjo not na notno črtovje. Glavni izvori glasbe so različna glasbila,
glasbo pa lahko ustvarjamo tudi ljudje s svojim sistemom za tvorjenje govora, čemur pravimo
petje. Glasbene instrumente lahko razdelimo v posamezne skupine na več načinov. Eden izmed
načinov razdelitve instrumentov je po načinu ustvarjanja zvoka. Tako ločimo idiofone, aerofone,
membranofone in kordofone. Drugi način razdelitve instrumentov pa je po tem, kako na njih
igramo. Po tem načinu razdelitve poznamo naslednje vrste instrumentov:
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Brenkala

Brenkala so instrumenti s strunami, na katere brenkamo. Ko brenkamo na strune, le-te vibrirajo oz.
nihajo s frekvenco, ki je odvisna od materiala, dolžine, preseka in napetosti strune. Strune so lahko
izdelane iz različnih materialov, kot so jeklo, umetne mase, konjska žima itn. Za posebno barvo
zvoka posameznega glasbila pa poskrbi zvočnica, ki je pri različnih instrumentih različna. Vsaka
struna ima svojo osnovno frekvenco, tako da lahko posamezen instrument zaigra vse tone. Z
brenkanjem na več strun hkrati lahko proizvedemo kompleksnejše tone. Posebna vrsta brenkal so
električne kitare, ki imajo strune, po katerih brenkamo, vendar pa potrebujejo še elektronske
kitarske efekte, da dobijo značilen zvok (električne kitare ponavadi nimajo zvočnice). Tipični
predstavnik brenkal je akustična kitara.
Godala

Godala so precej podobna brenkalom, saj imajo strune, vendar na njih ne brenkamo, ampak po
strunah vlečemo z lokom (godemo). Trenje med lokom in strunami povzroča vibracije in s tem
nihanje strun. Poleg igranja z lokom lahko na godala tudi brenkamo, vendar se ta tehnika igranja
uporablja le izjemoma (tehnika pizzicato). Tipični predstavnik godal je violina.
Pihala

Pihala so glasbeni instrumenti pretežno podolgovate cevaste oblike (npr. flavta). Zvok se v pihalih
ustvari tako, da glasbenik pihne zrak v pihalo s pomočjo posebnega jezička. Pri flavti se na jezičku
curek zraka cepi, tako da izmenično potuje po flavti in ven, kar ustvarja ton. Preostali del
instrumenta služi le kot resonator, s tipkami pa spreminjamo dolžino cevi in s tem dobimo različne
resonančne frekvence. Pri saksofonu jeziček, skozi katerega pihamo, ustvari ton, preostali del
instrumenta pa, podobno kot pri flavti, služi kot resonator, katerega resonančne frekvence lahko
prav tako spreminjamo s tipkami. Ko pihamo v pihalo, se v notranjosti instrumenta ustvari
resonančno valovanje, katerega frekvenca je odvisna od volumna in oblike instrumenta. Če je
frekvenca nihanja enakomerna, potem zaslišimo točno določen ton.
Trobila

Trobila so, podobno kot pihala, tudi instrumenti, v katere pihamo, vendar s to razliko, da osnovni
ton pri trobilih ustvari izvajalec s primerno napetostjo ustnic, ki zanihajo, pri pihalih pa to nalogo
opravlja jeziček na ustniku. Višina osnovnega (najnižjega) tona je odvisna od dolžine cevi: daljša
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kot je cev, nižji je ton. Dolžino cevi lahko pri trobilih spreminjamo z ventili (kot pri trobenti) ali pa
z vlečenjem instrumenta (kot pri pozavni na poteg). Najpogosteje so trobila izdelana iz medenine.
Za trobila je značilno tudi, da imajo v spektru tudi veliko neharmonskih komponent. Tipični
predstavnik trobil je trobenta.
Glasbila s tipkami

Glasbila s tipkami so glasbeni instrumenti, na katere igramo tako, da pritiskamo na tipke. Tipični
predstavnik glasbil s tipkami je klavir. V smislu razvrstitve glasbenih instrumentov so najbolj
pisana skupina, saj niso grupirani po podobnih akustičnih značilnostih. V to skupino na primer
spada klavir, ki je kordofoni instrument, saj tone proizvaja s pomočjo kladivc, ki tolčejo po strunah.
V enako skupino spadajo tudi orgle, ki so aerofoni instrument, saj zvok proizvajajo piščali. V to
skupino spada tudi čelesta, ki je idiofoni instrument, saj tone proizvajajo kovinske ploščice.
Tolkala

Tolkala so glasbeni instrumenti, pri katerih izvajalec nanje igra z roko ali paličicami (tolkalci) z
udarjanjem. Poimenovanje prihaja direktno iz načina, kako na njih igramo. Akustično gledano jih
lahko delimo v dve skupini: idiofoni in membranofoni. Pri idiofonih zveni material oz. snov, iz
katere je instrument narejen, pri membranofonih pa zveni napeta membrana oz. opna, ki je narejena
iz ustrojene kože. Višina tona je, podobno kot pri ostalih resonatorjih, odvisna predvsem od
velikosti instrumenta oziroma opne. Za doseganje nižjih tonov morajo biti instrumenti večji. V
skupini tolkal je v primerjavi z ostalimi skupinami največ instrumentov.
Elektronska glasbila

Tipični predstavnik elektronskih glasbil so klaviature, čeprav se veliko elektronske glasbe dandanes
sproducira že z računalnikom in ustrezno programsko opremo. Elektronski instrumenti imajo
tipično pomnilnik, v katerem so shranjeni vsi toni. Omogočajo nam tudi produciranje tonov drugih
glasbil, kot so recimo klavir, violina, trobenta… Klaviature lahko npr. avtomatsko (iz pomnilnika)
igrajo melodijo ali spremljavo, medtem ko izvajalec zraven igra nek drug instrument. Nekaterih
glasbenih zvrsti, kot so rock, pop, dance, jazz..., si dandanes ni več mogoče predstavljati brez
klaviatur ([61], [62]). Elektronska glasbila imajo pred klasičnimi instrumenti tudi prednost, da
lahko, če si tega želimo, producirajo čiste tone brez neharmonskih komponent in jih nikoli ni treba
uglaševati. Na sliki 2.12 lahko vidimo okvirno blokovno shemo principa delovanja elektronskih
instrumentov. Iz sheme je razvidno, da so elektronska glasbila zgrajena iz centralne procesne enote
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(CPE), ki celotno napravo krmili, iz pomnilniškega modula, v katerem so shranjeni vsi toni in
posnetki (v digitalni obliki), vhodov, preko katerih lahko posnamemo nove zvoke, in tipk oz.
tipkovnice, s pomočjo katere igramo. Ob pritisku na tipko se na vhodu digitalno-analognega (D/A)
pretvornika pojavi digitalni zapis tona. D/A pretvornik ga pretvori v ustrezno analogno obliko
signala, ki ga nato ojačevalnik ojači. Za pretvorbo analognega zvočnega signala v zvočno
valovanje pa poskrbi zvočnik ali slušalke.

Pomnilnik

Vhodi
(digitalni,
analogni)

CPE

D/A

Tipke



Slika 2.12: Splošna blokovna shema elektronskega glasbenega instrumenta.
Prehodni pojav slušnega sistema

Človeški slušni sistem ima posebnost, ki je zanimiva tudi s stališča zaznavanja glasbe. V slušnem
sistemu pride pri zaznavanju frekvenc do t.i. prehodnega pojava. Prehodni pojav je sestavljen iz
dveh delov: mehanskega prehodnega pojava in fiziološkega prehodnega pojava. Mehanski
prehodni pojav je posledica zakasnitve elementov med bobničem in Cortijevim organom. Ta čas je
potreben, da se nihanje bobniča preko slušnih koščic prenese preko ovalnega okenca in slušne
tekočine do te mere, da slušni sistem lahko prepozna vpadajoči zvok. Vendar pa ta čas še ne
zadošča, da bi prepoznali višino tona. Živčni sistem namreč potrebuje še nek čas, da prepozna še
višino tona. To zakasnitev imenujemo fiziološki prehodni pojav. Raziskave so pokazale, da je ta
zakasnitev obratno sorazmerna s frekvenco vpadnega zvoka in je enaka času enega nihaja oz. ene
periode. Medtem ko je zakasnitev zaradi fiziološkega prehodnega pojava odvisna od frekvence, je
zakasnitev zaradi mehanskega prehodnega pojava od frekvence neodvisna in znaša približno 10
ms. Skupni prehodni čas lahko tako zapišemo z enačbo [63]:
1
t = 10 ms + .
p
f

(2.2)

Za nizke frekvence je skupni prehodni čas že kar opazen; pri frekvenci 50 Hz znaša 30 ms,
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medtem ko je pri frekvenci 1 kHz precej nižji in znaša le še 11 ms. Če je zvočni impulz pri dani
frekvenci krajši od skupnega prehodnega časa pri tej frekvenci, potem višine zvena ni mogoče
razpoznati, ampak slišimo le kratek pok. V glasbi torej ni smiselno beležiti not, ki bi bile krajše od
prehodnega časa, saj jim ne bi mogli z gotovostjo določiti višine [63].
Govor in petje

Govor in petje sta zelo povezana, saj človek za tvorjenje ene ali druge oblike zvoka uporablja iste
organe. Vendar pa obstajajo tudi razlike, saj sta živčna mehanizma za govor in glasbo povezana z
različnima polovicama možganov. Medtem ko je za razumevanje govora potrebno dojemanje tudi
višjih harmonskih komponent (zvena), je pri razpoznavanju glasbe dovolj že dojemanje višine tona.
Znanstveniki iz tega sklepajo, da je melodija obstajala prej in da se ji je govor pridružil šele
kasneje. Deloma lahko to teorijo potrdimo z opazovanjem majhnih otrok, saj otroci zmorejo
prepoznati in zapeti preproste melodije mnogo prej, kot so sposobni izgovoriti povezane besede. S
petjem so neposredno povezani vokali oz. samoglasniki, z govorom pa konzonanti oz. soglasniki.
Vokalom zato pripisujemo čustveni značaj, konzonantom pa intelektualnega. Ljudje lahko svoje
akustično izražanje oblikujemo na štiri načine: z višino, trajanjem, glasnostjo in zvenom tona. Ti
štirje parametri so pomembni tako za tvorjenje glasbe kot govora [63]. Petje se od govora razlikuje
predvsem po daljšem trajanju vokalov (samoglasnikov). Pevska tehnika je zato usmerjena v
upočasnjevanje funkcij govornega sistema in v koordinirano gibanje grla. Pri dobrem pevcu mora
grlo brez pretiranega naprezanja vzdržati dolge tone, zato je potrebno petje tudi vaditi. V ta namen
so bile razvite tehnike urjenja, ki temeljijo na postopnem jačanju, držanju in upadanju istega tona,
kar preprečuje fiziološke in patološke spremembe v grlu.
Podobno kot pri govoru tudi pri tvorjenju glasbe fiziološke lastnosti grla določajo razlike pri
tvorjenju tonov. Pri glasbi delimo moške in ženske glasovne v tri skupine. Pri moških poznamo
bas, bariton in tenor, pri ženskah pa alt, mezzosopran in sopran. V tabeli 2.1 lahko vidimo
frekvenčni razpon posameznih glasov pri petju.
Tabela 2.1: Frekvenčni razpon posameznih moških in ženskih glasov pri petju.
Spol
Ženski

Moški

Glasovi

Frekvenčni razpon (od-do)

alt

130–700 Hz

mezzosopran

220–900 Hz

sopran

240–1170 Hz

bas

80–330 Hz

bariton

110–350 Hz

tenor

130–440 Hz
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Do nedavnega je veljalo prepričanje, da imajo moški za oktavo nižje glasove od žensk zaradi
ustrezno daljših glasilk, ki naj bi bile sposobne nihati pri nižjih frekvencah. Raziskave pa so
pokazale, da ima mnogo žensk celo daljše glasilke od moških, in pripisujejo oktavo višje glasove
zaradi dvojne frekvence dražljajev, ki prihajajo iz možganov do govornega sistema [63].
Če si govorni sistem pri ljudeh predstavljamo kot glasbeni instrument, potem glasilke
predstavljajo aktivator zvoka (kot nekakšen jeziček pri pihalu), žrelo, ustna votlina in nosna votlina
pa odzvočno cev (resonator), ki ima svoje lastne resonančne frekvence. Z oblikovanjem žrela in
ustne votline lahko v določeni meri spreminjamo resonančne frekvence, medtem ko jih pri nosni
votlini ne moremo (nosna votlina nima sposobnosti spreminjanja oblike). Iz niza harmonikov, ki jih
proizvedejo glasilke, se v odzvočni cevi oz. resonatorju nekatere ojačijo, druge pa oslabijo. Katere
frekvence se ojačijo in katere oslabijo, pa določajo položaji formantov.
Razlike med govorom in glasbo

Govor in glasba sta akustično gledano precej podobna, sploh če govorimo o glasbi, ki nastane s
petjem. Podobnost ni naključna, saj se za tvorjenje enega in drugega uporabljajo isti organi. Večje
razlike nastanejo, če je zraven glasu pri glasbi še instrumentalna spremljava ali pa je glasba brez
človeškega glasu (torej instrumentalna). Kljub vsemu pa se, kot je razvidno iz slike 2.9, frekvenčno
in amplitudno področje govora in glasbe precej pokrivata.
Iz slike 2.9 je tudi razvidno, da je frekvenčno področje govora ožje kot pri glasbi in sega nekje
od 80-90 Hz pa do 7-8 kHz. Medtem ko je za uspešno razumevanje samoglasnikov pri govoru
dovolj že frekvenčno območje do 3000 Hz, pa je za uspešno razumevanje nekaterih soglasnikov
potreben širši frekvenčni pas. Pogosto se zato zgodi, da se pri komunikaciji preko telefonskega
kanala, kjer se za komunikacijo uporablja ožje frekvenčno področje (300-3400 Hz), nekaterih
soglasnikov ne zaznava več razumljivo in se jih pogosto zamenjuje (npr. zapornike p, t, k).
Frekvenčno področje pri glasbi je lahko precej širše in lahko obsega praktično celotno slišno
območje, to je od 20 Hz pa do 20 kHz. Kakšno frekvenčno območje glasba zaseda, je precej
odvisno od zvrsti glasbe in od instrumentov, ki se pri določeni zvrsti uporabljajo.
Za govor lahko rečemo, da je (v večini svetovnih jezikov) sestavljen iz kvaziperiodičnih
signalov. Pri tvorjenju zvočnih glasov glasilke nihajo in s tem ustvarjajo osnovno in višje
harmonske komponente. Harmoniki se v frekvenčnem spektru vidijo kot vodoravne črte
(spektrogram na sliki 2.13). Podobno kot pri ljudeh nihajo glasilke, pri glasbilih nihajo strune ali
jezički in s tem ustvarjajo osnovno harmonsko komponento, ki je lahko celo enake vrednosti kot pri
ljudeh. Za drugačno barvo zvoka poskrbijo predvsem formanti in njihov položaj, ki se od
instrumenta do instrumenta razlikujejo, vendar pa so pri istem tipu instrumenta fiksni. Položaj
formantov bi lahko bil eden izmed načinov, kako razlikovati med govorom in glasbo, vendar pa bi
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Slika 2.13: Primer časovnega poteka, spektrograma in magnitudnega spektra za
(a) govor in (b) glasbo.
ob peti glasbi prihajalo do prekrivanja in bi bilo razlikovanje med govorom in glasbo na ta način
precej težavno.
Za govor je še značilno, da je večina energije signala skoncentriranega v spodnjem delu
frekvenčnega spektra (pod 1 kHz), potem pa kar hitro pade (magnitudni spekter na sliki 2.13; rdeče
obarvana pomeni višjo energijo). Glavni nosilci energije v tem frekvenčnem področju so
samoglasniki. Nekaj energije je tudi še v zgornji polovici spektra (nad 4 kHz), kjer pa so nosilci
energije nezveneči glasovi. Pri glasbi je večina energije prav tako v spodnjem frekvenčnem
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spektru, vendar pa ne začne padati tako strmo in hitro kot pri govoru. Način padanja in razporeditev
spektralne energije bi lahko bila dva potencialna načina, kako razločevati med govorom in glasbo.
Če pogledamo časovni potek govornega signala na sliki 2.13, potem lahko opazimo, da je v
govornem signalu kar nekaj odsekov, kjer nastopi tišina ali pa območje nižje energije. To so
trenutki, ko izgovarjamo zapornike ali pa napravimo premor med besedami ali zlogi. Zanimivo je,
da ti kratki trenutki nižje energije nastopijo večkrat znotraj izgovorjave besed oz. zlogov kot med
besedami [64]. Pri analizi časovnega poteka glasbenega signala opazimo, da trenutkov nastopa
tišine oz. nižje energije praktično ni oziroma jih je zelo malo. Iz tega lahko sklepamo, da bi mera,
ki bi opisovala nihanje energije signala, lahko bila dober diskriminator med govorom in glasbo.
Kot smo že omenili nekoliko prej, se govor in glasba (petje) razlikujeta tudi po trajanju
vokalov. Medtem ko vokali pri govoru tipično trajajo od 50 do 200 ms (največ okoli 90-100 ms)
[51], lahko pri glasbi trajajo tudi nekaj sekund, še posebej pri počasnejših melodijah in refrenih. Na
sliki 2.13 lahko na grafih spektrogramov govora in glasbe vidimo razlike v trajanju vokalov. Kot
vemo, so vokali sestavljeni iz osnovnega in višjih harmonikov, ki se v spektrogramu na sliki 2.13
kažejo kot vodoravne črte oz. krivulje temnejše barve. Temnejša kot je barva, višjo amplitudo ima
harmonik. Pri govoru tudi opazimo večjo spremenljivost v višini osnovnega harmonika (krivulje so
bolj zavite) v kratkem času. Krajše trajanje vokalov in večja časovna spremenljivost glasu po višini
kažeta na to, da je tvorjenje glasu časovno gledano bolj dinamično. To pomeni, da se govorni
signal s časom bolj spreminja kot pa glasbeni signal, še posebej ko gre za petje. Je pa treba
poudariti, da se lastnosti in značilnosti glasbenega signala od zvrsti do zvrsti lahko precej
spreminjajo, zato je nekatere zvrsti glasbe še posebej težko ločiti od govora, na primer rap.

2.4 Vpliv akustične segmentacije na avtomatsko razpoznavanje govora
V tem podpoglavju bomo na kratko preleteli vplive, ki jih lahko ima akustična segmentacija na
avtomatsko razpoznavo govora. S pomočjo segmentacije govora in negovora ločimo avdio
posnetek na govorne in negovorne odseke. To lahko v sistemih za avtomatsko razpoznavo govora
pomeni kar precejšnjo pohitritev delovanja sistema, saj razpoznavalniku ni potrebno procesirati
segmentov, ki ne vsebujejo govora. Večji kot je delež negovornih segmentov, večja je lahko
pohitritev. Lahko pa s segmentacijo govor/negovor v sisteme za avtomatsko razpoznavo govora
vnesemo tudi dodatne napake. V primeru, da del govornega odseka ali pa ves govorni odsek
označimo kot negovor, tega odseka ne vodimo na vhod sistema za avtomatsko razpoznavanje
govora. S tem povzročimo napako zaradi izbrisa (angl. deletion error). V primeru pa, da pri
segmentaciji naredimo napako, da negovorni del označimo kot govor, na vhod razpoznavalnika
govora pride signal, ki ga razpoznavalnik ne pozna, kar lahko povzroči napako vrivanja (angl.
insertion error), saj razpoznavalnik razpozna besede tam, kjer sploh ni govora. Ta napaka je možna,
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ni pa nujno, da se razpoznavalnik zmoti, tako da napaka, ko se segmentator zmoti in namesto
negovora nek segment označi za govor, nima tako gotovih negativnih posledic na rezultat
avtomatske razpoznave govora. Kljub temu da lahko s segmentacijo govor/negovor vnesemo v
sistem avtomatskega razpoznavanja govora tudi nekaj napak, ima sama segmentacija več pozitivnih
kot negativnih vplivov na uspešnost razpoznavanja, saj razpoznavalniku omogoča procesiranje le
govornih segmentov, kar precej pohitri razpoznavanje, še posebej tam, kjer je delež negovornih
vsebin velik. Obenem se zmanjša tudi število napak zaradi vrivanja.
Druga vrsta akustične segmentacije, ki lahko na avtomatsko razpoznavanje govora vpliva
pozitivno, je segmentacija po spolu govorcev. S pomočjo informacije o spolu govorca lahko pri
avtomatskem razpoznavanju govora uporabimo ločene akustične modele. Druga možnost pa je
uporaba med samim postopkom razpoznavanja govora, kjer lahko akustične modele adaptiramo
glede na spol govorca (tako dobimo dvojne modele: ene adaptirane na moške govorce, druge pa
adaptirane na ženske govorke) in tako izboljšamo rezultat razpoznave.
Podobno kot pri segmentaciji po spolu lahko uspešnost avtomatskega razpoznavanja
potencialno izboljšamo s segmentacijo po pasovni širini signala. Razpoznavanje lahko izboljšamo
ali z uporabo ločenih akustičnih modelov za razpoznavanje za širokopasovni govor ali ozkopasovni
govor ali pa s sprotno adaptacijo akustičnih modelov na omenjena akustična razreda.
Obstaja še možnost izboljšanja avtomatskega razpoznavanja govora s pomočjo segmentacije
na posamezne govorce. V tem primeru lahko akustične modele adaptiramo kar na posameznega
govorca in s tem izboljšamo uspešnost razpoznavanja. Seveda s tem uspešnost razpoznavanja za
ostale govorce poslabšamo.
Kot vidimo, lahko akustična segmentacija na več načinov pozitivno vpliva na rezultat
avtomatskega razpoznavanja govora. Ene vrste segmentacij lahko imajo večji doprinos kot druge,
vendar pa je pomembno, če želimo rezultat razpoznavanja izboljšati, da je natančnost akustične
segmentacije (katerekoli) čim večja. Še posebej se to pozna pri segmentaciji govor/negovor, ki je
ponavadi tudi prva v vrsti segmentacij. Njena natančnost neposredno vpliva tako na razpoznavanje
govora kot tudi na uspešnost ostalih vrst segmentacije, ki ji potencialno sledijo. V primeru, da so
netočne segmentacije po spolu, govorcu ali pasovni širini signala, lahko te prav tako kvarno
vplivajo na avtomatsko razpoznavanje govora. Akustične modele lahko zaradi napake pri
segmentaciji adaptiramo z napačno vrsto podatkov ali pa uporabimo napačne akustične modele.
Posledica tega je lahko slabši rezultat avtomatskega razpoznavanja govora.

2.5 Akustična segmentacija v domeni broadcast news
Akustična segmentacija v domeni broadcast news ima lahko veliko različnih možnosti uporabe. To,
katere vrste akustične segmentacije so potencialno uporabne v tej domeni, je neposredno povezano
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s številom in raznolikostjo akustičnih razredov, ki jih najdemo v posnetkih iz domene radijskih in
televizijskih novic. Znotraj kampanje COST278 (angl. delovni naslov: Spoken language interaction
in telecommunications, [110]), v kateri je sodelovalo preko 20 evropskih držav, med njimi tudi
Slovenija, je bilo del truda vloženega tudi v zasnovo in razvoj jezikovnih virov. V sklopu tega so
člani delovne skupine definirali več fokusnih razredov (krajše F-razredi, angl. focus conditions), ki
so predstavljeni v tabeli 2.2.
Tabela 2.2: Opis F-razredov, ki se tipično pojavljajo v domeni broadcast news.
F-razred

Opis F-razreda

F0

brani govor v studijskem okolju

F1

spontani govor v studijskem okolju

F2

telefonski pogovori

F3

spontani govor v prisotnosti glasbenega ozadja

F4

brani in spontani govor z zvočnim ozadjem

F5

tuji govorci

Fx

nerazvrščeni posnetki

Kot je razvidno iz tabele 2.2, je bilo definiranih sedem fokusnih (F) razredov. V razred F0 so
razvrščeni posnetki, ki vsebujejo brani govor v studijskem okolju. To pomeni, da je televizijski ali
radijski voditelj prebral vnaprej pripravljeno besedilo in pri tem ni bilo prisotnega nobenega
zvočnega ozadja, ampak samo čist govor. V razred F1 razvrščamo posnetke, ki so prav tako bili
posneti v studijskem okolju brez akustičnega ozadja, vendar vsebujejo spontani govor. To so
največkrat posnetki okroglih miz ali pa oddaj, kjer voditelj gosti še enega ali več gostov. V takih
primerih se večkrat razvijejo spontani dialogi. V takšnem govoru je opaznih več kratkih premorov
in drugih efektov spontanega govora, saj govorci nimajo vnaprej pripravljenega besedila, ki ga
bodo povedali, in nemalokrat med samo komunikacijo še iščejo primerne izraze. V razredu F2
najdemo posnetke slabše kvalitete, ki so tipično posneti preko telefonskega kanala. Kot vemo, je
pasovna širina telefonskega kanala od 300 do 3400 Hz in govor ali glasba, posneta preko tako
ozkega kanala, imata opazno slabšo kvaliteto kot običajni studijski posnetki. V tem razredu se
lahko pojavijo tudi posnetki, posneti s slabšimi diktafoni, ki imajo nizko frekvenco vzorčenja ali pa
mikrofone slabše kvalitete. Spontani govor z glasbenim ozadjem je zbran v F-razredu F3. V bistvu
je to podoben govorni material kot v razredu F1, le da ima v ozadju še glasbeno podlago. V razredu
F4 najdemo brani in spontani govor z zvočnim ozadjem, ki pa ni glasba. Največkrat so to posnetki
novic s terena, kjer je v ozadju moč zaznati razne zvočne podlage, kot so eksplozije, hrup prometa,
tuljenje siren itn. V razredu F5 so zbrani posnetki čistega govora tujih govorcev (brez zvočnega
ozadja), ki so govorili v jeziku govorne baze, torej v nematernem jeziku. Tega materiala je običajno
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zelo malo. V zadnji razred, Fx, se uvrščajo vsi ostali posnetki, ki tako ali drugače ne spadajo v
nobeno od poprej naštetih kategorij. Eden takšnih primerov je recimo govor tujega govorca z
zvočnim ozadjem.
Glede na fokusne razrede, ki smo jih podali v tabeli 2.2, in različne akustične razrede lahko v
domeni broadcast news uporabljamo različne vrste akustičnih segmentacij. Seveda ne moremo
mimo že večkrat omenjene segmentacije govor/negovor, vplive katere na avtomatsko razpoznavo
govora smo že dodobra spoznali. Omeniti velja še njen vpliv na segmentacijo in grozdenje
govorcev, saj se zaradi eliminacije negovornih segmentov izognemo morebitnemu označevanju
glasbenih segmentov kot novih govorcev. Za izboljšanje avtomatskega razpoznavanja govora s
pomočjo adaptacije ali pa izbire različnih akustičnih modelov za razpoznavanje lahko uporabimo
tudi segmentacijo po spolu, segmentacijo po pasovni širini signala ali pa segmentacijo po govorcih.
Te segmentacije lahko uporabimo tudi za transkribiranje broadcast news materiala. Podobno kot
zgoraj omenjene segmentacije se v domeni broadcast news v sistemih za avtomatsko razpoznavanje
govora ali pa v sistemih za indeksiranje uporablja tudi segmentacija po zvočnem ozadju. Rezultati
kažejo, da je mogoče izboljšati rezultate avtomatskega razpoznavanja govora tudi s pomočjo
adaptacije na zvočno ozadje (npr. govor z glasbenim ozadjem) [126]. V domeni broadcast news
ostaneta tako le še dva F-razreda, ki ju še nismo klasificirali z do sedaj omenjenimi
segmentacijami. To sta F-razred tujih govorcev in pa F-razred nedodeljenih odsekov. Ker je delež
teh posnetkov v broadcast news materialu relativno majhen [127], s podatki te segmentacije pri
avtomatskem razpoznavanju govora večjega izboljšanja ni pričakovati. V nekaterih sistemih se
zaradi poenostavitve in premajhnega prirastka pri izboljšanju avtomatskega razpoznavanja govora
segmentacija po pasovni širini kanala opušča. Ozkopasovnega materiala je namreč v domeni
broadcast news prav tako relativno malo ([110], [67], [38]). Drugače je pri indeksiranju in
transkribiranju zvočnega materiala, kjer vsaka segmentacija prispeva k bogatejši in popolnejši
transkripciji ali indeksiranju.

2.6 Online in offline segmentacija
V tem poglavju bomo na kratko predstavili glavne razlike med online (sprotno) in offline
segmentacijo.
Offline segmentacija je segmentacija, pri kateri je ves zvočni material na voljo že od samega
začetka. To je velika prednost, saj imamo že na samem začetku procesiranja na voljo vse podatke o
zvočnem posnetku (eden osnovnih je npr. dolžina posnetka). Hkrati si lahko pri offline
segmentaciji privoščimo večkratne prehode po posnetku. Tako lahko npr. pri segmentaciji na
govorce v prvem prehodu meje med posameznimi segmenti določimo na grobo, potem pa še z
dodatnimi prehodi po posnetku te meje ali potrdimo ali ovržemo in morda postavimo že predlagane

61

meje tudi bolj natančno.
Pri online segmentaciji se srečujemo z dvema večjima težavama. Prva je, da imamo v
določenem trenutku na voljo le del zvočnega posnetka, ki ga obdelujemo, hkrati pa lahko imamo
informacije le o tem, kaj se je že zgodilo, in ne moremo vnaprej ničesar napovedati. Pri online
sistemih je navadno tako, da imajo definiran nek predpomnilnik, v katerem se nahajajo podatki, ki
jih obdelujemo. Takšni sistemi imajo več ali manj vsi neko zakasnitev, še posebej sistemi za
segmentacijo, v katerih so meje segmentov odvisne tudi od minimalnih časov trajanj posameznih
akustičnih ali fokusnih razredov. Druga težava online sistemov za segmentacijo je, da morajo
delovati v realnem času ali pa celo nekoliko hitreje, če želimo na isti platformi izvajati še druga
opravila. Delovanje v realnem času pomeni, da je sistem sposoben obdelati oz. sprocesirati nek
posnetek v času, ki je krajši ali kvečjemu enak dolžini posnetka.
Razlike med online in offline segmentacijo so torej kar velike, zato se praviloma pristopi in
postopki za online in offline segmentacijo istega tipa med seboj precej razlikujejo. Pri online
segmentaciji je potrebno poudariti, da je na voljo le en prehod čez ves material, ki ga obdelujemo,
in so zato načeloma rezultati online postopkov nekoliko slabši kot pri offline procesiranju. Druga
omejitev online postopkov je, da morajo biti večkrat tudi poenostavljeni zaradi omejitve delovanja
v realnem času. Z naraščanjem procesorske moči računalniških sistemov se ta prag dviguje.
Posledično je možna uporaba računsko zahtevnejših pristopov v domeni online segmentacije.
Razlike, ki smo jih podali za online in offline segmentacijo, se lahko analogno povzamejo tudi
za ostale oblike akustičnega procesiranja, saj je problematika podobna.

2.7 Pregled obstoječih metod in sistemov na področju akustične
segmentacije
V tem podpoglavju bomo naredili pregled obstoječih metod in sistemov, ki so jih raziskovalci že
predlagali za področja segmentacije govor/negovor, segmentacije po spolu govorcev in
segmentacije po pasovni širini signala. Pri pregledu metod in sistemov za področje akustične
segmentacije govor/negovor bomo dali poudarek tudi metodam, namenjenim razločevanju in/ali
segmentaciji govora in glasbe. V domeni broadcast news večji del negovornega materiala
predstavlja prav glasba, zato je potrebno za razločevanje med govorom in negovorom uporabljati
značilke, ki so dober diskriminator tudi med govorom in glasbo.
Ob metodah za segmentacijo govor/negovor si bomo pogledali tudi obstoječe metode za
razločevanje in segmentacijo po spolu govorcev. V našem sistemu je namen segmentacije govorcev
predvsem potencialna pomoč pri avtomatskem razpoznavanju govora, lahko pa je ta vrsta
segmentacije uporabna tudi pri adaptaciji na posameznega govorca, pri razpoznavi govorcev itn.
Nazadnje bomo naredili pregled metod na področju segmentacije po pasovni širini signala.
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Cilj te segmentacije je, da ločimo segmente širokopasovnega studijskega govornega signala in
segmente ozkopasovnega telefonskega govornega signala. Širokopasovni studijski govorni signal je
navadno dokaj kvaliteten z visokim razmerjem med signalom in šumom, medtem ko je
ozkopasovni telefonski signal praviloma slabše kvalitete in ima ob ožji pasovni širini običajno še
slabše razmerje med signalom in šumom. Avtomatsko razpoznavanje govora je na takšnih govornih
signalih zahtevnejše in manj uspešno.

2.7.1 Pregled metod na področju segmentacije govor/negovor (glasba)

Segmentacija govor/negovor je bila in je še aktivno področje raziskovanja v domeni procesiranja
govornih signalov. Prav tako je raziskovanje na področju segmentacije govor/glasba še vedno
aktivno, saj se vedno znova pojavljajo nova področja in možnosti uporabe teh vrst segmentacije.
Trenutno je največje gonilo internet, ki vsebuje ogromne količine multimedijskega materiala.
Postopki za razločevanje med govorom in negovorom ter govorom in glasbo so si v veliko primerih
zelo sorodni. Ta ugotovitev je precej logična, če upoštevamo dejstvo, da glasba velikokrat
predstavlja 70% negovornega materiala. Segmentator govor/negovor mora tako za uspešno
razločevanje med govorom in negovorom uspešno razločevati tudi govor in glasbo. Je pa sama
segmentacija seveda največkrat odvisna predvsem od namena in domene uporabe. Poglejmo si
nekaj principov segmentacije med govorom in negovorom.
Za segmentacijo so avtorji v [66] uporabili različne zasnove in kompleksnosti GMM modelov.
Uporabili so hierarhični pristop, kjer se je v prvem koraku izvajala segmentacija med govorom in
negovorom, v naslednjih korakih pa še nadaljnja segmentacija govora.
V [90] so avtorji govor/negovor segmentacijo osnovali na nevronskih mrežah in PLP
značilkah (angl. perceptual linear prediction). Avtorji so v kontekst zajemali 9 okvirjev hkrati,
izračunavali pa so še energijo in dinamične značilke (prvi odvod). Za segmentacijo govor/negovor
je bila dosežena skupna uspešnost 95,6%, vendar je bila razlika med uspešnostjo zaznave govora in
negovora precejšnja (govor: 97,5%, negovor: 70,6%).
Za namene segmentacije in indeksiranja broadcast news materiala so avtorji v [91] uporabili
kombinacijo informacij, pridobljenih iz avdio in video materiala. Kot klasifikator so uporabili
GMM modele, kot značilke pa energijo, višino (pitch), spektralni centroid in značilke na osnovi
spektralne korelacije. Avtorji so s svojo metodo dosegli uspešnost segmentacije nad 90%.
Avtorji so v [92] predlagali akustično segmentacijo, ki temelji na trimodelnem Bayesovem
informacijskem kriteriju (angl. Bayesian information criterion – BIC). Osnovna težava tega
kriterija je, da se z BIC postopkom težko detektirajo meje med krajšimi segmenti, kar posledično
pomeni tudi zahtevnejše zaznavanje krajših segmentov. Avtorjem je s predlaganim postopkom
uspelo izboljšati zaznavo krajših segmentov ter hkrati izboljšati natančnost postavljanja mej med
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segmenti in tako izboljšati skupno uspešnost segmentacije.
Segmentacijo, ki temelji na zbirni vsoti (angl. cumulative sum – CUSUM), so predlagali
avtorji v [93]. Metoda, ki so jo predlagali avtorji, je nenadzorovana. V publikaciji so avtorji
uspešnost te metode primerjali s postopkom BIC in generaliziranim Kolmogorov-Smirnovim (K-S)
testom. Rezultati kažejo v povprečju dvoodstotno izboljšanje segmentacije s CUSUM postopkom v
primerjavi z BIC in K-S postopkom.
Veliko postopkov in principov za segmentacijo govor/negovor je sorodnih s principi za
segmentacijo govora in glasbe. Kljub temu pa so nekateri prijemi precej specifični, saj je velikokrat
domena uporabe ene in druge segmentacije različna. Poglejmo si še nekaj rešitev in principov za
segmentacijo govora in glasbe.
V [25] je Saunders predlagal metodo za sprotno analiziranje in spremljanje radijskih postaj.
Njegov sistem je temeljil na dveh značilkah: številu prečkanja nivoja nič (ZCR) in kratkočasovni
energiji. Obe značilki se izračunavata v časovni domeni. Značilke so se izračunavale v 2,4sekundnem oknu. Za klasifikacijo je bil uporabljen Gaussov klasifikator. Na radijskih posnetkih
neposredno iz etra je bila dosežena 95-96% uspešnost.
Scheirer in Slaney [26] sta testirala zmožnost razlikovanja med govorom in glasbo za potrebe
avtomatskega razpoznavanja govora. V svojem pristopu sta uporabila 13 značilk za razločevanje
med govornimi in glasbenimi signali. Hkrati sta tudi preizkusila tri različne klasifikacijske metode:
Gaussove modele, večdimenzionalen Gaussov MAP klasifikator in klasifikator najbližjega soseda
(nearest neighbour – NN). Najbolje se je izkazal klasifikator NN z rezultatom 94%. V primeru, da
so bili pri klasifikaciji upoštevani 2,4-sekundni segmenti, je bila dosežena natančnost 98%.
Avtorji v [27] so predlagali metodo, ki je zasnovana na značilkah entropije in dinamike. Za
klasifikacijo so uporabili klasifikacijsko metodo HMM. V svojem pristopu so kot model kanala
uporabili nevronsko mrežo, ki je bila naučena samo na čistem govoru. Na izhodu nevronske mreže
so nato avtorji vsakih 10 ms izračunavali entropijo in dinamiko izhoda mreže. Te značilke so
upoštevali v daljšem časovnem obdobju s pomočjo ergodičnega dvostanjskega klasifikacijskega
okolja HMM, ob upoštevanju omejitev minimalnega časa trajanja odsekov glasbe ali govora.
Dosežena je bila uspešnost segmentacije nad 90%. Avtorji v svojem prispevku tudi navajajo, da je
njihova metoda enostavno prenosljiva tudi na ostale razločevalne pristope govor/negovor.
V članku [28] so avtorji primerjali dve klasifikacijski metodi govor/glasba za multimedijske
aplikacije. Prva metoda je zasnovana na značilki ZCR in Bayesovem klasifikacijskem principu.
Metoda je računsko nezahtevna in daje dobre rezultate, ko je uporabljena na avdio materialu,
sestavljenem iz čiste glasbe in govora. V primeru, da se govor in glasba prekrivata, pa je metoda
manj uspešna. Da bi odpravili te težave, so avtorji predlagali še drugo metodo, ki uporablja
nevronske mreže. Testiranja so pokazala, da se je ta metoda obnesla bolje, vendar na račun
povečane računske zahtevnosti. Avtorji navajajo, da je v praksi možna realnočasovna
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implementacija tudi na cenejših vgrajenih sistemih.
Zhang in Kuo sta v [94] predstavila metodo za segmentacijo govor/glasba za namene avdio in
video indeksiranja. Uporabila sta značilke, ki temeljijo na kratkočasovni energiji, povprečni
vrednosti ZCR in osnovni harmonski frekvenci. Dosežena je bila uspešnost nad 90%.
Klasifikacijska metoda, osnovana na sinusnih trajektorijah, je bila predstavljena v [29].
Sinusne trajektorije predstavljajo začasne značilnosti posamezne avdio kategorije, kot so govor,
peta glasba ali pa glasbeni instrument. Iz sinusnih trajektorij izračunamo dvajset začasnih značilk,
ki jih uporabimo za klasifikacijo govornih odsekov v posamezne razrede s pomočjo statističnih
klasifikatorjev. Avtorji so razvili algoritem za spektralno sledenje z nizko računsko kompleksnostjo
za uspešno segmentacijo tudi pri odsekih, kjer se govor in glasba prekrivata.
Avtor predstavlja v [30] metodo za avtomatsko segmentacijo na osnovi značilk, ki temeljijo na
ritmu, barvi zvoka in harmoniji. Opravil je primerjavo med značilkami in ročno segmentacijo na
osnovi 48 pesmi. Za merjenje uspešnosti segmentacije je uporabil standardne mere. Rezultati
kažejo, da se najbolje obnesejo značilke, ki temeljijo na barvi zvoka.
V članku [31] so avtorji predstavili metodo za segmentacijo govor/glasba, zasnovano na
SVM-jih. Eksperimentalni rezultati so pokazali, da se metoda obnese bolje kot predhodne metode,
uporabljene na isti bazi, ob tem pa je tudi enostavna za implementacijo.
V [32] je predstavljena računsko učinkovita metoda za segmentacijo govor/glasba. Gre za
sistem, ki temelji na tehniki naraščanja področja (angl. region growing technique), ki za delovanje
potrebuje le eno značilko (v tem primeru je bila uporabljena kromatična entropija). Avtorji so
sistem testirali na materialu posnetih internetnih radiev, dosežena pa je bila povprečna uspešnost
93,38%.
Robustna in računsko učinkovita metoda segmentacije govor/glasba je bila predstavljena v
[33]. Pristop je zasnovan na izločanju štirih značilk (ZCR, SR, glasnost in osnovne frekvence).
Vrednosti značilk so združene v en vektor. Metoda dosega dobre rezultate tudi v precej grobih in
šumnih pogojih. Zaradi nizke računske zahtevnosti je primerna za aplikacije, kjer je potrebno
delovanje v realnem času.
Dve novi značilki, poimenovani povprečna gostota višine (Average Pitch Density – APD) in
relativna gostota tonske moči (Relative Tonal Power Density – RTPD), sta bili predstavljeni v [34].
Avtorji prispevka so ti značilki primerjali z nekaj standardnimi značilkami za razlikovanje govora
in glasbe (RMS, ZCR, varianco SF in PLEF). Testi so pokazali, da sta novi značilki bolj robustni v
šumnih pogojih, v običajnih pogojih pa se obneseta podobno uspešno kot standardne značilke.
Avtorji Alexandre-Cortizo in drugi so v [95] predstavili segmentacijo govor/glasba z uporabo
Fisherjevega linearnega klasifikatorja. Ta klasifikator se razširjeno uporablja v namene razpoznave
obrazov itn. Za razločevanje med govorom in glasbo so bile uporabljene naslednje značilke:
spektralni centroid, spektralni upad, ZCR, HZCRR, kratkočasovna energija, LSTER, MFCC

65

značilke in V2W (angl. Voice to White). Uspešnost Fisherjevega klasifikatorja so primerjali s KNN klasifikatorjem. Z MFCC značilkami je bila dosežena uspešnost segmentacije 95,9%, z
značilko V2W 95,1% in z vsemi 97,8%, pri čemer je bila baza za učenje in testiranje razmeroma
majhna (učna baza 45 min. in testna baza 15 min.).
Metoda, ki temelji na značilki nizkofrekvenčne modulacije, je predstavljena v [35]. Izkazalo
se je, da so amplitude nizkofrekvenčne modulacije in njihovi standardni odkloni, izračunani nad
dvajsetimi kritičnimi pasovi, lahko učinkovite značilke za razločevanje med govorom in glasbo.
Avtorji so prav tako ugotovili, da so značilke manj občutljive na kvaliteto kanala in velikost
modela, kot je to v primeru MFCC značilk.
V [36] so avtorji predstavili razvojno metodo za razločevanje med govorom in glasbo za
izboljšanje avdio kodiranja. Za razločevanje med govorom in glasbo so uporabili mehak (»fuzzy«)
sistem pravil, ki je integriran v proces odločanja običajnega razločevalnega sistema govor/glasba.
Eksperimentalni rezultati so pokazali, da je metoda robustna; dosežena je bila uspešnost 94% na
akustično raznolikem materialu.
Hitra in robustna metoda za razločevanje med govorom in glasbo je bila predstavljena tudi v
[37]. Temelji na značilki modificiranega razmerja nizkoenergijskih okvirjev (Modified Low
Energy Ratio – MLER). Značilka se izloči iz posameznega okna kot edina značilka. Predlagana je
bila nova metoda za glajenje klasifikacijskega rezultata. Eksperimenti so pokazali, da je značilka
MLER dober diskriminator za razločevanje med govorom in glasbo. Predlagana metoda je bila
preizkušena na raznovrstnem avdio materialu, ki je vseboval tako čist govor kot govor s šumom,
govor različnih govorcev, pa tudi raznoliko glasbeno vsebino. Metoda je dosegla natančnost 97%
kljub relativno nizki kompleksnosti.

2.7.2 Pregled metod na področju segmentacije po spolu govorcev

Podobno kot za segmentacijo govor/negovor je tudi na področju segmentacije po spolu govorcev že
bilo predlaganih veliko metod in postopkov za čim bolj uspešno in robustno segmentacijo.
Segmentacijo po spolu govorca so aplicirali na najrazličnejših področjih: za sortiranje telefonskih
pogovorov, za adaptacijo govorcev na področju avtomatskega razpoznavanja govora, kot del
sistema za avtomatsko razpoznavanje govorcev itn. [97]. Kot značilke za razločevanje med
moškimi in ženskimi glasovi se pogosto uporablja npr. osnovna harmonska komponenta (angl.
pitch) in pa položaj formantov [99], [102]. Prav tako se uporabljajo splošne akustične značilke za
razpoznavanje vzorcev, kot so avtokorelacijski koeficienti, LAR, refleksijski koeficienti, LPC
značilke, MFCC značilke, MFSC značilke itn. [99], [103]. Prav tako se v nekaterih postopkih
pojavljajo kombinacije splošnih akustičnih značilk in namenskih značilk za razlikovanje med
spoloma, kot npr. v [96], [104], [105]. Za klasificiranje se v literaturi večkrat omenjajo GMM
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modeli, nevronske mreže, prikriti modeli Markova (angl. hidden markov models – HMM), SVM
klasifikator itn. Uspešnost večine metod je nekje med 90 in 95% [97].
Metodo, ki temelji na MFSC (angl. mel-frequency spectral coefficients – MFSC) značilkah, so
predstavili avtorji v [96]. MFSC značilke predstavljajo mel-frekvenčne koeficiente, ki so se
izračunavali vsakih 10 ms. Nad temi značilkami se je nato v oknu ene sekunde izračunalo
povprečje in pa varianca za vsak filter. Avtorji so uporabili 20 filtrov. Za klasificiranje je bila
uporabljena MLP nevronska mreža s sigmoidno funkcijo kot aktivacijsko funkcijo za nevrone.
Rezultati so pokazali 89,05% povprečno uspešnost segmentacije na radijskem materialu brez
glajenja rezultata klasifikatorja in 91,72% uspešnost segmentacije z glajenjem.
V [97] je predstavljena robustna metoda za klasifikacijo po spolu, ki temelji na Gaussovih
modelih porazdelitve verjetnosti in RASTA-PLP govornih značilkah. Avtorji so RASTA-PLP
značilkam dodali tudi značilko osnovne harmonske komponente, ki je v literaturi mnogokrat
uporabljena kot uspešen diskriminator med moškimi in ženskimi glasovi. RASTA-PLP značilke
predstavljajo posebne PLP značilke, ki so spektralno kompenzirane, tako da se izničijo vplivi
prenosnega kanala in so zato bolj robustne. Avtorji poročajo o 98% uspešnosti klasifikacije po
spolu z relativno nizko kompleksnostjo GMM modelov (4 do 8 Gaussovih porazdelitev na razred).
Testi so bili opravljeni na različnih bazah in štirih različnih jezikih (angleščina, nemščina,
japonščina in italijanščina). Prav tako so bili testi opravljeni pri različnih SNR (angl. Signal-toNoise ratio) razmerjih in različnih šumih (beli šum, govor v ozadju – blebetanje, industrijski šum –
tovarna in avtomobilski šum), kjer se je metoda pokazala kot razmeroma robustno. Kljub različnim
šumom in različnim šumnim razmerjem je uspela ohraniti uspešnost segmentacije po spolu govorca
okoli 95%.
Avtorji so v [66] implementirali segmentacijo po spolu govorca kot del akustične
segmentacije. Preverjali so vpliv predhodne akustične segmentacije na segmentacijo in rojenje
govorcev. Uporabili so MFCC značilke (12 koeficientov) z logaritmom energije, ki so jih razširili
še s prvim in drugim odvodom. Tako so uporabili 39 značilk, ki so jih izračunavali vsakih 10 ms,
okno pa je bilo dolgo 25 ms. Za klasifikacijo so uporabili GMM modele. Vsak razred je bil
modeliran s 1024 Gaussovimi porazdelitvami verjetnosti, kar je precej velika kompleksnost. Kot
smo že omenili, je segmentacija po spolu govorcev v tem prispevku del akustične segmentacije in
je kot taka tretja v vrsti segmentacijskih korakov, za segmentacijo govor/negovor ter segmentacijo
po pasovni širini signala. Odločitev o spolu govorca se tako vrši na govornih delih signala po
odločanju o pasovni širini signala. Testi so bili opravljeni znotraj razvojnega okolja NIST/RT'03.
Na testnem delu baze je bila dosežena uspešnost segmentacije po spolu govorcev 94,5%. Podani so
bili tudi rezultati vpliva predhodne akustične segmentacije na segmentacijo govorcev. Avtorji
ugotavljajo, da lahko predhodna segmentacija po pasovni širini kanala in segmentacija po spolu
govorcev celo poslabšata rezultat segmentacije govorcev. Razlog naj bi bil v tem, da so nekateri
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govorci prisotni v več različnih akustičnih pogojih, kar kvarno vpliva na rezultat segmentacije
govorcev.
Prav tako na osnovi osnovne harmonske komponente so avtorji v [98] zasnovali segmentacijo
po spolu govorcev. Njihov princip segmentacije je sestavljen iz dveh korakov. Prvi korak je
izločanje značilke, ki je osnovna harmonska komponenta govora. V drugem koraku se izvede
klasifikacija zvočnega segmenta na osnovi vrednosti značilke. Avtorji so za namen klasifikacije
uporabili MLP nevronsko mrežo. Nevronska mreža ima eno skrito plast z enajstimi nevroni in
dvema izhodoma. Pri izračunavanju značilke so avtorji uporabljali eno sekundo konteksta, kar
pomeni, da kratkočasovne lastnosti govora, kot so npr. fonemi, ne pridejo tako do izraza. S tem so
razlike med posameznimi moškimi in ženskimi glasovi manjše, kar pozitivno vpliva na
klasifikacijo med ženskimi in moškimi glasovi. Avtorji so predlagani postopek testirali na precej
majhni količini materiala, saj so imeli za učenje in testiranje le 96 sekund govora, od tega so bili
trije moški govorci in tri ženske govorke. Avtorji poročajo o 96% uspešnosti segmentacije po spolu
govorcev.
Podobno kot v [66] so tudi v [90] avtorji implementirali segmentacijo po spolu govorcev kot
del akustične segmentacije. Implementirali so jo predvsem zaradi pomoči pri segmentaciji
govorcev, saj podatek o spolu omogoča zmanjšanje iskalnega prostora govorcev približno na
polovico, če je razmerje moških in ženskih govorcev približno enako. Prav tako pa pomaga pri
detekciji razmeroma kratkih segmentov govorcev različnih spolov, saj jih tako ne združimo skupaj
pomotoma v fazi segmentacije govorcev. Uporabljene so bile PLP značilke (26), pri čemer je bilo
skupaj zajetih 9 okvirjev. Za klasifikacijo značilk je bila uporabljena MLP nevronska mreža z 234
nevroni v vhodni plasti, s 300 nevroni v skriti plasti in dvema nevronoma v izhodni plasti. Metoda
je bila testirana na celotni COST278-BN jezikovni bazi. Dosežena je bila 94,5% povprečna
uspešnost segmentacije po spolu govorcev.
Avtorja Slomka in Sridharan sta v [99] predstavila sistem avtomatske segmentacije po spolu
govorcev, ki je jezikovno neodvisen. Testirala sta več različnih značilk za razločevanje med
spoloma. Uporabljeni so bile MFCC značilke, refleksijski koeficienti, avtokorelacijski koeficienti,
razmerja logaritemskih področij (angl. log area ratios – LAR), povprečna vrednost osnovne
harmonske komponente na zvočnih okvirjih (angl. average estimated pitch – AEP) in povprečna
vrednost osnovne harmonske komponente v fiksnih točkah (angl. average estimated pitch at steady
points). Za testiranje sta bili uporabljeni bazi OGI (Oregon Graduate Institute) in Switchboard.
Baza OGI je večjezična baza, ki vsebuje 11 različnih jezikov. Obe bazi sta bili posneti preko
telefonskega kanala. OGI vsebuje posnetke odgovorov na vnaprej postavljena vprašanja, medtem
ko Switchboard vsebuje posnetke dvosmernih pogovorov različnih govorcev (samo angleški jezik).
Učni material je bil zbran tako, da se je za vsakega govorca izbralo sedem enosekundnih
segmentov, na katerih so se nato izračunale značilke. Za klasifikacijo med značilkami so avtorji
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uporabili linearni klasifikator (angl. linear classifier – LC). Izvedena sta bila dva eksperimenta z
različnimi učnimi in testnimi pogoji. Uspešnost se je gibala nekje od 90% do 95%, odvisno od
kombinacije učnih in testnih podatkov ter od značilk, ki so bile uporabljene. Najbolje so se
odrezale MFCC značilke in LAR značilke v kombinaciji z mešanim učnim materialom (govorci iz
vseh jezikov).
Avtorja Harb in Chien v [100] predstavljata metodo segmentacije po spolu govorcev, ki
temelji na glasovni oceni vhodnega materiala za namene multimedijskih aplikacij. Za razločevanje
med moškimi in ženskimi glasovi sta uporabila dve izpeljanki iz osnovne harmonske komponente
(srednjo vrednost in najnižjo vrednost). Osnovno harmonsko komponento sta izračunavala s
pomočjo avtokorelacijske metode v oknu dolžine 100 ms. Izračunavala sta jo samo v zvočnih
trenutkih (to je, ko so prisotni samo zvočni glasovi), ki sta jih zaznavala z ZCR metodo. Na osnovi
desetih oken sta nato določila srednjo vrednost in minimalno vrednost harmonske komponente,
imenovane tudi AP (angl. All pitch values). Prav tako sta za razločevanje med moškimi in ženskimi
glasovi uporabila PGM (angl. Piecewise Gaussian Modelling) značilke, ki predstavljajo
dolgočasovne akustične značilke. PGM značilke so bile prvotno uporabljene kot diskriminator med
govorom in glasbo [101]. Osrednja lastnost PGM značilk je, da se z enim Gaussovim modelom
skuša modelirati več zaporednih kratkočasovnih spektralnih ali kepstralnih vektorjev značilk. PGM
značilke tako niso primerne za modeliranje kratkih značilnosti zvoka na nivoju fonemov in besed,
ampak dobro ujamejo dinamiko govora in porazdelitev energije v posameznih frekvenčnih pasovih.
Avtorja sta za klasifikacijo med značilkami uporabila tri različne klasifikatorje in primerjala
njihovo uspešnost. Uporabljeni so bili GMM modeli, MLP nevronska mreža in odločitvena drevesa
(angl. decision trees). Različne kombinacije značilk in kasifikatorjev so bile testirane na bazi
radijskih posnetkov štirih francoskih radijskih postaj in ene angleške radijske postaje. Del
radijskega materiala je bil stisnjen z mp3 kodekom. Na ta način se je testirala robustnost metode. V
osnovnem testu se je kot najboljši klasifikator izkazala MLP nevronska mreža, zato so vsi nadaljnji
rezultati doseženi z MLP klasifikatorjem. Na radijskem materialu je bila dosežena povprečna
uspešnost okoli 90% brez glajenja rezultata in okoli 92%-94% z glajenjem rezultata klasifikatorja v
3 s oknu. Na delu baze, kjer je bil prisoten telefonski govor, je bil dosežen rezultat 93,5% brez
glajenja in 98,5% s 5-sekundnim glajenjem izhoda klasifikatorja.

2.7.3 Pregled metod na področju segmentacije po pasovni širini kanala

Tudi na področju segmentacije po pasovni širini kanala je bilo v preteklosti predlaganih že več
metod. Največkrat se segmentacija po pasovni širini kanala uporablja v sistemih za indeksiranje
akustične vsebine ali pa v sistemih za avtomatsko razpoznavanje govora za namene adaptacije ali
uporabe prilagojenih akustičnih modelov za razpoznavanje. V teh sistemih se običajno uporabljajo
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kar klasične akustične značilke, kot so MFCC koeficienti ali pa mel-spektralni koeficienti. Za
klasificiranje se prav tako največkrat uporabljajo GMM modeli ali pa MLP nevronske mreže.
Uspešnost segmentacije po pasovni širini kanala se običajno giblje med 95% in 98%. Klasifikacija
po pasovni širini kanala se v domeni broadcast news pojavlja v več člankih, vendar pa je njena
dejanska uporabnost za izboljšanje rezultata avtomatske razpoznave govora deloma vprašljiva.
Razlog za to je, da je v broadcast news bazah večinoma zelo malo telefonskega materiala. To
pomeni, da je zelo malo materiala za učenje tako akustičnih modelov za razpoznavanje kot tudi
modelov za klasifikacijo. Po drugi strani pa povečanje uspešnosti razpoznave na telefonskem
materialu (recimo, da ga je v bazi 10%) za polovico pomeni komaj 5% povečanje celotne
uspešnosti razpoznave [110] na račun precej višje kompleksnosti samega sistema.
Za izboljšanje avtomatske razpoznave govora v namene avtomatskega transkribiranja
broadcast news materiala so avtorji v [106] predlagali metodo za avtomatsko segmentacijo govora
po pasovni širini, ki temelji na uporabi GMM klasifikatorja. Kot značilke so uporabili kepstralne
koeficiente. Uporabljene so bile iste značilke kot za razpoznavanje govora. Za nalogo klasifikatorja
sta bila uporabljena dva GMM modela. Prvi je bil naučen na značilkah, izračunanih na podlagi
studijskega govora. Za modeliranje je bilo uporabljenih 16 Gaussovih porazdelitev verjetnosti.
Drugi je bil naučen na telefonskem govoru, za modeliranje pa je bilo uporabljenih 8 Gaussovih
porazdelitev verjetnosti. Za učenje modela studijskega govora je bila uporabljena baza Hub4-1996,
pri čemer so bili uporabljeni fokusni razredi F0, F1, F3 in F4. Za učenje modela za telefonski govor
pa je bil uporabljen učni nabor posnetkov iz baze Hub4-1995. Izbran je bil fokusni razred F2.
Avtorji so se za to potezo odločili, ker so dobili na telefonskih posnetkih boljše rezultate z modeli,
naučenimi na bazi Hub4-1995, kot pa z modeli, naučenimi na bazi Hub4-1996. Kot razlog navajajo
ugotovitev, da v bazi Hub4-1996 veliko segmentov, označenih kot fokusni razred F2, ni posnetih
preko telefonskega kanala. Avtorji so segmentacijo po pasovni širini kanala testirali posebej na
razvojnem naboru baze Hub4-1996. Za studijski govor je bila dosežena 98,1% uspešnost
segmentacije, za telefonski govor je bila uspešnost 89,6%, skupna uspešnost pa je bila 97,2%. Testi
avtomatske razpoznave govora, opravljeni na razvojnem naboru baze, so pokazali, da z uporabo
ločenih akustičnih modelov za studijski in telefonski govor lahko izboljšamo napako razpoznave z
72% na 61%, kar pomeni 15% relativno izboljšanje rezultata.
Metoda za razlikovanje med različnimi telefonskimi kanali je bila predstavljena v [107].
Avtorji so v publikaciji definirali 5 različnih zbirk posnetkov, ki ponazarjajo različne prenosne
karakteristike telefonskih kanalov. V osnovi so bili vsi posnetki zajeti z računalnikom in
vzorčenjem 16 kHz. V zbirki MIC8 so zbrani posnetki, ki jim je bilo vzorčenje znižano na 8 kHz
(brez filtriranja). V ostalih zbirkah so bili MIC8 posnetki filtirani, tako da simulirajo prenosne
karakteristike posameznih telefonskih kanalov. Štirje simulacijski modeli kanalov so CMV (angl.
continental mid-quality voice), CPV (angl. continental poor voice), EMV (angl. European mid-
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quality voice) in EPV (angl. European poor voice). Avtorji so uporabili MFCC značilke (12
koeficientov + LogE) z dodanima prvim in drugim odvodom. Vsak model prenosne karakteristike
telefonskega kanala je bil modeliran z dvema GMM modeloma. Za modeliranje je bilo
uporabljenih 32 Gaussovih porazdelitev verjetnosti na model. Dosežena uspešnost klasifikacije po
različnih telefonskih kanalih je med 96% in 100%. Prav tako je bilo doseženo izboljšanje
avtomatske razpoznave zlogov v povprečju za 3,5%. Največje izboljšanje je bilo doseženo za
zbirko CMV.
Avtorja Jan in Siegler sta v [108] predstavila metodo za segmentacijo po pasovni širini kanala
za namen uporabe v sistemu razpoznave tekočega govora v domeni broadcast news za neznanega
govorca in različne pogoje. Segmentacija po pasovni širini kanala je implementirana kot del
splošne akustične segmentacije. Poleg omenjene segmentacije so bile implementirane še
segmentacija po spolu, segmentacija po kvaliteti govora (čist govor/okvarjen govor) in
segmentacija glasba/neglasba (neke vrste govor/negovor). Razpoznavanje tekočega govora sta
avtorja implementirala s pomočjo okolja SPHINX-II [109]. Razpoznavalnik lahko uspešno
procesira segmente, daljše od 3 s in krajše od 50 s. Zgornja meja je omejena zaradi porabe
pomnilnika samega sistema, spodnja meja pa je postavljena zaradi tega, ker se segmenti, krajši od 3
s, niso zanesljivo razpoznavali, še posebej, če je bil prisoten šum. Cilj segmentacije je zaznati
segmente s homogenimi akustičnimi lastnostmi, hkrati pa razrezati daljše odseke govora na krajše
segmente z zaznavanjem tihih trenutkov. Za razločevanje med posameznimi akustičnimi razredi sta
avtorja uporabila kepstralne značilke. Te so bile povprečene za 10 zaporednih okvirjev.
Povprečenje je omogočilo boljše zaznavanje različnih akustičnih lastnosti vhodnega signala zaradi
večjega konteksta. Podobno kot v [106] je bil za klasifikacijo med značilkami uporabljen GMM
klasifikator. Naučena sta bila dva GMM modela: studijski model je bil modeliran s 16 Gaussovimi
porazdelitvami, medtem ko je bil telefonski model modeliran z 8 Gaussovimi porazdelitvami.
Dosežena je bila 95,3% uspešnost na segmentih dolžine 1 s.
Podobno kot za segmentacijo po spolu govorcev so avtorji v [66] realizirali tudi segmentacijo
po pasovni širini kanala. Ta je v predlaganem hierarhičnem sistemu drugi korak v nizu akustične
segmentacije, takoj za segmentacijo govor/negovor. Za klasifikacijo so bile uporabljene MFCC
značilke (12 značilk in LogE) s prvimi in drugimi odvodi, skupaj torej 39 značilk na okno
opazovanja. Za razločevanje med širokopasovnim (8 kHz) in ozkopasovnim (4 kHz) govorom je bil
uporabljen GMM klasifikator. Za vsak razred je bil naučen en GMM model s 1024 Gaussovimi
porazdelitvami verjetnosti. Testi so bili opravljeni na okolju za ocenjevanje NIST/RT'03. Na
testnem setu je bila dosežena 97-odstotna uspešnost segmentacije po pasovni širini kanala.

71

72

3 Značilke za klasifikacijo
V tem poglavju bomo podrobneje predstavili značilke, ki jih uporabljamo za klasifikacijo med
različnimi akustičnimi razredi.
Značilke lahko predstavimo kot številske vrednosti, ki predstavljajo neko trenutno
(kratkočasovno) lastnost signala, na podlagi katere so bile izračunane. Postopek izločanja značilk
pravzaprav pomeni parametrizacijo časovnega poteka zvočnega signala. Na sliki 3.1 vidimo princip
izločanja značilk iz govornega signala. Prvi korak parametrizacije zvočnih signalov je pretvorba
teh signalov iz analogne zvezne oblike v časovno diskretno zaporedje. Ta postopek imenujemo
vzorčenje signala. Vzorčenje poteka tako, da ob točno določenih diskretnih časovnih intervalih
zajamemo vzorec analognega signala. Opravljamo ga v konstantnih časovnih intervalih z neko
fiksno frekvenco vzorčenja (angl. sampling frequency), vzorci pa nosijo informacijo o
amplitudnem poteku signala v času, ko je bil vzorec zajet.

Slika 3.1: Princip izločanja značilk iz signala.
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Značilke so torej nekakšna številska predstavitev signalov. Večino značilk izračunamo na
podlagi časovnih oken. Oknenje signala pomeni, da s funkcijo okna pomnožimo del vzorčenega
signala, ki ga nato uporabimo v postopku parametrizacije. Ker to okno analize predstavlja del
celotnega signala, ki ga analiziramo oz. parametriziramo, imenujemo značilke, ki jih izračunavamo
na ta način, kratkočasovne značilke in predstavljajo kratkočasovne značilnosti signala v danem
trenutku (npr. kratkočasovna energija).
Če iz enega samega okna analize izpeljemo več vrednosti značilk, potem tem vrednostim
pravimo tudi vektor značilk in predstavljajo večdimenzionalno predstavitev signala.
Izbira ali pa zasnova značilk, ki bi kar najbolje opisovale želene lastnosti oz. značilnosti
signala, je največkrat najtežja naloga pri snovanju sistemov za segmentacijo. Če nam uspe najti
značilke, ki zelo dobro opisujejo razlike med dvema ali več akustičnimi razredi oz. fokusnimi
razredi, potem je sama klasifikacija značilk v ustrezne razrede precej lažja in enostavnejša in tudi
uspešnost segmentacije je potencialno lahko toliko večja. Zato je torej izbira ustreznih značilk pri
akustični segmentaciji zelo pomembna, saj značilke predstavljajo temelj za razločevanje med
posameznimi razredi. Nekatere značilke so precej splošne in se pri procesiranju govornih signalov
uporabljajo za različne namene (npr. mel-frekvenčni kepstralni koeficienti se uporabljajo tako za
segmentacijo kot tudi za razpoznavanje govora), spet druge pa so precej specifične in jih
uporabljamo bolj ali manj samo za tisto nalogo, za katero so bile zasnovane.
V osnovi delimo značilke na značilke časovne domene in značilke frekvenčne domene. V
časovni domeni si bomo pogledali značilke, kot so: kratkočasovna energija (STE), RMS energija
(RMS), odstotek nizkoenergijskih okvirjev (PLEF), stopnja prečkanja nivoja nič (ZCR). V
frekvenčni domeni pa bomo predstavili značilke spektralni centroid (SC), spektralni upad (SR),
spektralni fluks (SF), mel-frekvenčne kepstralne koeficiente (MFCC), spektralno širino (SBW) in
4Hz modulacijsko energijo.

3.1 Značilke v časovni domeni
3.1.1 Kratkočasovna energija

Kratkočasovna energija (angl. Short Time Energy – STE) je značilka, ki podaja vrednost energije
trenutnega okna, ki ga analiziramo. Izračunamo jo lahko na sledeč način:

STE =

N −1

∑ x [ n] ,
n =0

2

(3.1)

pri tem je n indeks otipkov v oknu velikosti N, x[n] pa predstavlja diskretne otipke signala v
časovni domeni. Kratkočasovna energija sama po sebi o signalu ne pove veliko, razen da glede na
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njeno vrednost lahko ugotovimo, ali je signal prisoten ali ne. Zato se STE uporablja v osnovnih
principih zaznavanja aktivnosti govora (VAD). STE je odvisna od več spremenljivih parametrov,
kot so ojačanje mikrofona in ojačanje predojačevalnika med zajemanjem, kodiranja itn.

3.1.2 RMS energija

RMS energija (angl. Root Mean Square – RMS) je podobno kot kratkočasovna energija mera za
podajanje energije opazovanega signala. RMS energija je definirana kot kvadratni koren povprečja
kvadriranega signala. Izračunamo jo lahko kot:

RMS =

1
N

N −1

∑ x [ n],
2

n =0

(3.2)

pri tem je n indeks otipkov, N je število vseh otipkov v oknu, x[n] pa predstavlja vrednost n-tega
vzorca. Podobno kot pri značilki STE je tudi varianca RMS energije lahko diskriminator med
govorom in glasbo.

3.1.3 Odstotek nizkoenergijskih okvirjev

Odstotek nizkoenergijskih okvirjev (angl. The Percentage of Low Energy Frames – PLEF ali tudi
Low Short Time Energy Ratio – LSTER) je značilka, ki je izpeljana iz kratkočasovne energije
STE. Definirana je kot delež okvirjev, katerih kratkočasovna energija opazovanega signala je pod
50% povprečne kratkočasovne energije v nekem oknu opazovanja. Navadno je to okno opazovanja
dolgo 1 s. Za govor so pričakovane višje vrednosti značilke PLEF, saj vsebuje več krajših
segmentov tišine oz. signal z nižjo energijo kot glasba. Značilko PLEF lahko matematično
zapišemo z naslednjo enačbo:

PLEF =

1
2N

N −1

∑ ⎡⎣ sgn (0.5 ⋅ STE
n =0

AV

− STE [ n ]) + 1⎤⎦,

(3.3)

pri tem je n indeks okvirjev v oknu opazovanja, N je število vseh okvirjev znotraj okna, STE[n] je
kratkočasovna energija trenutnega okvirja in STEAV je povprečna kratkočasovna energija v
opazovanem oknu. Povprečno vrednost kratkočasovne energije lahko izračunamo po naslednji
matematični formuli:
STE AV =

1
N

N −1

∑ STE [ n].
n =0

(3.4)
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3.1.4 Stopnja prečkanja nivoja nič

Stopnja prečkanja nivoja nič (angl. Zero-Cross Rate – ZCR) je značilka, ki je bila prvič definirana
v [39]. Definirana je kot število prehodov signala skozi nivo nič v nekem opazovanem oknu.
Prehod signala skozi nivo nič se po definiciji zgodi takrat, ko imata dva zaporedna otipka
opazovanega signala različna predznaka. Stopnja prečkanja nivoja nič je matematično definirana
kot:
ZCR =

1
2N

N −1

∑ sgn [ x(n)] − sgn [ x(n − 1)] .
n =1

(3.5)

⎧ 1 ko je x(n) ≥ 0
,
Funkcija predznaka je definirana kot: sgn [ x(n) ] = ⎨
⎩−1 ko je x(n) < 0

pri tem je n indeks otipkov, N število otipkov signala v enem oknu, x(n) predstavlja otipke signala
enega vhodnega okna, sgn[x(n)] pa predstavlja predznak otipka signala x(n) in je lahko -1 ali 1.
Značilka ZCR je v praksi kar precej razširjena in se uporablja na več področjih procesiranja
signalov. Je dober diskriminator med zvočnim govorom in izgovorjavo pripornikov.
Za natančno in verno izračunavanje značilk ZCR je pomembno, da je frekvenca vzorčenja
opazovanega signala dovolj visoka, da se zaznajo vsi prehodi signala skozi nivo nič. V primeru
prenizke frekvence vzorčenja se lahko zgodi, da se prehodi signala skozi nivo nič, ki so zelo blizu
skupaj (posledica višjih frekvenc), ne zaznajo. Prav tako je pomembno, da je signal normaliziran
tako, da je amplitudno povprečje signala enako nič [29]. Vrednost značilke ZCR je navadno višja
pri glasbi kot pri govoru, saj je vrednost ZCR proporcionalna dominantni frekvenci v signalu
(glasba ima višjo povprečno dominantno frekvenco kot govor [58]).
Govor je tipično sestavljen iz zvočnih in nezvočnih glasov, ki se izmenjujejo. Ker je vrednost
značilke ZCR v neposredni povezavi s frekvenčno vsebino signala, imajo nezvočni deli govora
visoke vrednosti ZCR, zvočni pa nizke. Rezultat tega je, da vrednost značilke ZCR pri govoru
precej niha, medtem ko pri glasbi ta pojav ni tako izrazit (obstajajo določene izjeme). V praksi zato
velikokrat uporabljamo tudi varianco značilke ZCR, ki je za govor tipično večja kot za glasbo.
Iz značilke ZCR je izpeljana še ena značilka, ki poudarja prav to nihanje vrednosti ZCR
znotraj okna analize. Ta značilka je višje razmerje stopnje prečkanja nivoja nič (angl. High
Zero-Cross Rate Ratio – HZCRR). Značilka HZCRR je definirana kot razmerje med številom
okvirjev, katerih ZCR vrednost je nad 1,5-kratno povprečno vrednostjo ZCR-ja v opazovanem
oknu (tipično 1 s). Matematično lahko HZCRR zapišemo kot:
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HZCRR =

1
2N

N −1

∑ ⎡⎣sgn ( ZCR(n) -1.5 ⋅ ZCR ) + 1⎤⎦ ,
AV

n =0

(3.6)

pri tem je n indeks okvirjev, N je število vseh okvirjev, ZCR(n) je vrednost značilke ZCR okvirja n,
ZCRAV je povprečna vrednost značilke ZCR v opazovanem oknu in sgn[..] je predznakovna

funkcija, ki smo jo že definirali v sklopu enačbe (3.5). Zaradi značilnosti govora in glasbe, ki smo
jih omenili v uvodnih poglavjih, ima tudi značilka HZCRR v povprečju višjo vrednost pri govoru
kot pri glasbi.

3.2 Značilke v frekvenčni domeni
Če želimo opazovani signal iz časovne domene premakniti v frekvenčno domeno, lahko to storimo
s kratkočasovno Fourierjevo transformacijo (angl. Short Time Fourier transformation – STFT). To
je funkcija tako časa (n) kot frekvence (k) in jo lahko računamo po naslednji enačbi:
X ( n, k ) =

∞

∑

m =−∞

x(m) ⋅ w(nL − M ) ⋅ e

⎛ 2π ⎞
− j⎜
⎟ km
⎝ L ⎠

,

(3.7)

pri tem je k indeks frekvenčnih binov n-tega okvirja, x(m) je vzorčen vhodni signal v časovni
domeni, w(m) je funkcija okna, s katero signal oknimo, L je dolžina okna, X(n) pa je predstavitev
signala x(m) v frekvenčnem prostoru. Za transformacijo signala s pomočjo enačbe STFT
potrebujemo na vhodu časovno diskreten signal. STFT je splošno razširjena transformacija na
področju procesiranja signalov in jo pogosto uporabljamo tudi na področju procesiranja avdio
signalov.
STFT si lahko predstavljamo tudi kot diskretno Fourierjevo transformacijo (angl. Discrete
Fourier Transform – DFT) oknjenega vhodnega signala x(m) v nekem trenutku n. Z drugimi
besedami, STFT lahko predstavimo tudi kot delno prekrivajoče se Fourierjeve transformacije.
Rezultat STFT za neko frekvenco k in nek trenutek n je kompleksno število. Kadar računamo
značilke v frekvenčni domeni, tipično uporabimo le magnitudo kompleksne vrednosti (fazni kot
zanemarimo).
Na sliki 3.2 imamo prikazano tipično blokovno shemo postopka za izračun STFT poljubnega
vhodnega zvočnega signala.
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Avdio
signal

X x(t)

Vzorčenje

X x[n ]

Oknenje

X x[n ]*w

STFT

X [k]
f

Slika 3.2: Primer pretvorbe govornega signala iz časovnega prostora v frekvenčni prostor s
pomočjo vzorčenja in kratkočasovne Fourierjeve transformacije.
Pretvorba avdio signala se prične z njegovim vzorčenjem. Tipična frekvenca vzorčenja za
potrebe avtomatskega razpoznavanja govora je 16 kHz, kar pomeni, da lahko analiziramo
frekvenčni spekter signala do frekvence 8 kHz. Večkrat v sistemih razpoznavanja glasbe, žanra ali
instrumentov uporabljamo tudi višjo frekvenco vzorčenja, saj ima glasba frekvenčno vsebino tudi
do 20 kHz.
Naslednji korak po vzorčenju je oknjenje posameznih okvirjev vhodnega signala. Oknenje
signala pomaga zmanjšati morebitne nezveznosti na začetku in koncu okvirjev. V praksi
uporabljamo dolžine oken nekje med 20 ms in 30 ms [6]. Pri izračunavanju spektralne predstavitve
signala za operacijo oknjenja največkrat uporabljamo Hanningovo in Hammingovo okno. Predpis
za Hammingovo okno je sledeč:
⎧
⎛ 2π n ⎞
⎪0.54 − 0.46cos ⎜
⎟ , 0 ≤ n ≤ ( N − 1) .
w(n) = ⎨
⎝ N −1⎠
⎪
0
, drugače
⎩

(3.8)

Po oknjenju signala nad okvirjem izvedemo kratkočasovno Fourierjevo transformacijo. Pogosto za
ta korak uporabljamo hitro Fourierjevo transformacijo (angl. Fast Fourier Transform – FFT), ki je
učinkovit izračun Fourierjevih transformirank. Kot rezultat STFT dobimo množico kompleksnih
števil, kjer pogosto uporabimo le informacijo o magnitudi. S tem postopkom pridemo do
predstavitve signala v frekvenčni domeni. To predstavitev signala pogosto grafično podamo v
obliki spektrograma [71], [72].

3.2.1 Spektralni upad

Spektralni upad (angl. Spectrall Roll-off – SR) je značilka, ki karakterizira naklon frekvenčnega
spektra opazovanega signala. Definirana je kot vrednost frekvence, pod katero leži (ponavadi) 95%
energije signala v opazovanem trenutku. Spektralni upad je značilka, ki je lahko dober
diskriminator med zvočnim in nezvočnim govorom. Za govor so značilne nižje vrednosti značilke
spektralnega upada, saj ima govor, kot vemo, večino energije v spodnjem delu frekvenčnega
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spektra. Matematično lahko izračun značilke spektralnega upada formuliramo z naslednjim
zapisom:
R

∑ X [k ]

2

= 0,95 ⋅

k =1

M

∑ X [k ]

2

,

(3.9)

k =1

pri tem je k indeks frekvenčnih binov, M je velikost vseh frekvenčnih binov, X[k] je amplituda ktega frekvenčnega bina in R je vrednost značilke spektralnega upada.
3.2.2 Spektralni centroid

Spektralni centroid (angl. spectral centroid – SC) je definiran kot center spektralne porazdelitve
energije signala. Podobno kot spektralni upad je tudi spektralni centroid mera, ki je neposredno
povezana z obliko magnitudnega spektra opazovanega signala. Spektralni centroid ima navadno
višje vrednosti pri glasbi kot pri govoru zaradi višjih frekvenc in pulznih zvokov (udarjanje po
tolkalih itn.). Po drugi strani pa ima pri govoru značilka nižje vrednosti zaradi tega, ker ima govor
večino energije pri nižjih frekvencah. Hkrati ima tudi osnovna harmonska komponenta sorazmerno
nizke vrednosti. Spektralni centroid ima različne vrednosti za zvočni in nezvočni govor.
Izračunamo ga lahko kot:
M

SC =

k ⋅ X [k ]
∑
k=1
M

X [k ]
∑
k=1

,

(3.10)

pri tem je k indeks frekvenčnih binov, M je število vseh frekvenčnih binov in X[k] je vrednost
k-tega frekvenčnega bina. Višje vrednosti značilke spektralnega centroida pomenijo zvok z več
visokimi frekvencami.
3.2.3 Spektralna širina

Spektralna širina (angl. Spectral Bandwidth – SBW) je mera, ki nam poda oceno razporeditve
spektra opazovanega signala okoli spektralnega centroida za trenutni vhodni okvir. Izračunamo jo
na naslednji način:
M

SBW =

∑ (k − SC )

2

⋅ X [k ]

k =1

M

∑ X [k ]

2

2

,

(3.11)

k =1

pri tem k predstavlja indeks frekvenčnih binov, M je število vseh frekvenčnih binov, SC predstavlja
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vrednost spektralnega centroida za opazovani vhodni okvir, X[k] je vektor magnitud opazovanega
vhodnega okvirja, SBW pa predstavlja izračunano vrednost značilke spektralne širine. Značilka
SBW je v tesni povezavi z značilko SC in ima zato tudi precej podobne klasifikacijske sposobnosti.
3.2.4 Spektralni fluks

Spektralni fluks (angl. Spectral Flux – SF) [68] je značilka, poznana tudi kot razlika spektralne
magnitude (angl. delta spectrum magnitude). Okarakterizira spremembe oblike frekvenčnega
spektra opazovanega signala. Za glasbo je značilno, da se ji spekter spreminja hitreje kot pa
govoru, zato so vrednosti značilke SF za glasbo višje kot za govor. Značilko spektralni fluks lahko
izračunamo kot navadno Evklidovo razdaljo razlike spektralne magnitude:
SF =

1
M

M

∑ ( X [ k ] − X [ k ])
i

i −1

2

,

k =1

(3.12)

pri tem je M število vseh frekvenčnih binov, i je indeks okvirjev, k je indeks frekvenčnih binov in
Xi in Xi-1 sta vektorja spektralne magnitude dveh zaporednih okvirjev (i in i – 1). Značilko SF
pogosto uporabljamo kot diskriminator med govorom in glasbo ([48], [69]), prav tako pa jo
uporabljamo za razlikovanje med glasbo in okoljskimi zvoki [70]. Za govor je značilno, da prehaja
iz šumnega neperiodičnega poteka v kratkočasovno stacionarnega in kvaziperiodičnega. To se
dogaja med prehodi različnih fonemov (npr. pri prehodu iz soglasnikov v samoglasnike). Glasba in
nekateri okoljski zvoki pa so lahko bolj periodični in monotoni in imajo bolj konstantno frekvenco
spreminjanja. Govor se spreminja bolj naključno. Iz tega lahko sklepamo, da vrednost značilke SF
nekako bolj niha pri govoru kot pri glasbi, zato velikokrat v praksi za razločevanje med govorom in
glasbo uporabljamo varianco značilke SF.
3.2.5 4Hz modulacijska energija

4Hz modulacijska energija je karakteristična značilnost govornega signala. Za govor je namreč
značilno, da se zlogi tvorijo s frekvenco okoli 4 Hz. Postopek izračuna te značilke pričnemo tako,
da originalni zvočni signal najprej filtriramo z mel-frekvenčnimi pasovno prepustnimi filtri. Število
filtrov je odvisno od natančnosti izračuna, več filtrov pomeni večjo natančnost. Nato izračunamo
energijo posameznega filtra, nakar nad posameznim filtrskim pasom izvedemo še eno filtriranje s
pasovno prepustnim filtrom s centralno frekvenco 4 Hz. Natančna vrednost centralne frekvence je
odvisna od jezika, saj znaša npr. za španski jezik 6 Hz, za angleški jezik pa 4 Hz.
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3.2.6 Mel-frekvenčni kepstralni koeficienti

Mel-frekvenčni kepstralni koeficienti (angl. Mel-Frequency Cepstral Coefficients – MFCC) so
značilke oz. vektor značilk, ki se najpogosteje uporablja za parametrizacijo govora v sistemih
avtomatskega razpoznavanja govora ([7], [10], [76]). Značilke MFCC uspešno uporabljamo tudi za
diskriminacijo med govorom in glasbo [73], za razpoznavanje govorcev [74], razpoznavanje
žanrov glasbe in instrumentov [75] itn. Kljub temu da so značilke MFCC tako razširjene in jih
uporabljamo na najrazličnejših področjih, pa je potrebno opozoriti, da so omejene na uporabo v
brezšumnih okoljih, saj potrebujejo za solidno delovanje zvočne signale, ki imajo razmerje SNR
nad 20 dB [50]. Za koeficiente MFCC velja tudi, da so med sabo dekorelirani, kar pomeni, da
lahko za matematične operacije z njimi uporabljamo diagonalne kovariančne matrike (uporabljajo
se samo diagonalne vrednosti). To pomeni precej nižjo računsko in pomnilniško zahtevnost v
nekem sistemu. Sam vektor značilk MFCC je sestavljen iz dveh sklopov: prvi del so kepstralni
koeficienti, ki predstavljajo informacijo o porazdelitvi spektralne ovojnice opazovanega signala,
drugi del je energijski koeficient, ki predstavlja informacijo o skupni energiji trenutnega okna
analiziranega signala.
Izračun MFCC značilk se običajno prične podobno, kot je prikazano na sliki 3.2, vendar z
nekaj spremembami. Včasih se pri izračunu MFCC značilk pred korakom oknjenja uporablja še
predpoudarjanje. Zaradi fizioloških značilnosti človeškega govornega sistema imajo zvočni deli
višjo energijo kot nezvočni, zato spektralna ovojnica v govornih signalih upada s frekvenco. Da
kompenziramo to upadanje spektralne energije, uporabimo predpoudarjanje, ki oslabi nižje
frekvence govornega spektra. Naslednji korak je oknjenje, kjer največkrat uporabljamo
Hanningovo ali Hammingovo okno dolžine med 20-30 ms. Interval prekrivanja oken je navadno v
rangu 1/3 do 3/4 dolžine okna. Oknjen signal nato s pomočjo kratkočasovne Fourierjeve
transformacije (enačba 3.7) preslikamo v frekvenčni prostor, kjer določimo magnitudni spekter
signala za trenutno okno analize. Nadaljnji koraki, ki sledijo, so prikazani na sliki 3.3.

mj

X [k]
MEL-Filtri
f

ci

lo g (m j )

LOG

DCT

MFCC
koeficienti

Slika 3.3: Blokovna shema izračuna MFCC koeficientov iz magnitudnega spektra signala X[k].
Iz blokovne sheme na sliki 3.3 je razvidno, da po transformaciji signala v frekvenčni prostor sledi
filtriranje. Filtriranje signala običajno izvedemo s pomočjo filtrov s frekvenčno karakteristiko
trikotne oblike s polovičnim prekrivanjem, pri tem so centralne frekvence filtrov ekvidistančno
razporejene po melodični frekvenčni skali [77]. Magnituda posameznega filtra je pri njegovi
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centralni frekvenci enaka 1. Slika 3.4 kaže razporeditev filtrov po Hertzevi frekvenčni skali.

1

0

f

Slika 3.4: Razporeditev filtrov trikotne oblike na Hertzevi frekvenčni osi.

Magnitudni spekter signala filtriramo tako, da ga pomnožimo s pripadajočo funkcijo
posameznega trikotnega filtra. Za vsak filtriran frekvenčni pas izračunamo še energijo. To lahko
naredimo po naslednji enačbi:
El =

M

∑(X
k=1

n [k]

⋅ Fl [k])2 ,

(3.13)

pri tem je l=1..L zaporedni indeks filtra, k je indeks frekvenčnih binov, M je število vseh
frekvenčnih binov, X[k] je vektor spektralnih magnitud, Fl je pripadajoča prenosna funkcija
trikotnega filtra in El je energija v posameznem frekvenčnem pasu, ki smo ga filtrirali s funkcijo
filtra Fl. Največkrat frekvenčni spekter filtriramo s 24 trikotnimi filtri. Rezultat filtriranja spektra
opazovanega signala in računanja energije posameznega frekvenčnega kanala so mel-frekvenčni
koeficienti. Teh koeficientov je toliko, kolikor je posameznih trikotnih filtrov. Energijo
posameznega filtra v naslednjem koraku logaritmiramo. S tem nekoliko znižamo dinamično
območje energije posameznega kanala. Izhodi filtrskih bank so tako nekoliko bolj neodvisni od
absolutne energije vhodnega signala. Ker so izhodi filtrov med seboj precej korelirani, bi
potrebovali za njihovo uporabo v namene učenja akustičnih modelov polne kovariančne matrike,
kar pa precej poveča tako računsko kot tudi pomnilniško zahtevnost postopkov učenja. Značilke
zato med sabo dekoleriramo, saj lahko v tem primeru uporabimo diagonalne kovariančne matrike
in tako zmanjšamo tako računsko zahtevnost kot potrebo po pomnilniku. Za dekorelacijo značilk v
postopku izračunavanja MFCC koeficientov uporabljamo diskretno kosinusno transformacijo
(angl. Discrete Cosine Transformation – DCT). Matematični zapis diskretne kosinusne
transformacije opisuje enačba (3.14).
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ci =

2
N

N

∑m
j=1

j

⎛π
⎞
cos ⎜ ( j − 0.5) ⎟ ,
⎝N
⎠

(3.14)

pri tem je j indeks filtrov, N je število vseh filtrov, mj so koeficienti filtrov, i je indeks kepstralnih
koeficientov in ci predstavlja i-ti kepstralni koeficient. S pomočjo diskretne kosinusne
transformacije dobimo med seboj statistično neodvisne značilke, ki so razporejene po padajočih
variancah. To pomeni, da so koeficienti višjega reda manj pomembni, saj imajo manjšo varianco
[79]. V praksi velikokrat uporabljamo 13 MFCC koeficientov.
Ničelni kepstralni koeficient je sorazmeren z energijo signala in ga velikokrat zanemarimo, saj
je odvisen od amplitude signala. Namesto njega raje računamo logaritem energije signala ločeno,
saj jo lahko (vsaj za nekaj deset okvirjev) normaliziramo in zato ni toliko odvisna od ojačanja
signala. Še posebej je to pomembno v sistemih, kjer je na vhodu avtomatska kontrola ojačanja
(angl. Automatic Gain Control – AGC). Dinamične ali prehodne lastnosti frekvenčnega spektra
lahko ponazorimo z izračunom dinamičnih izpeljank MFCC koeficientov (prvi in drugi odvod).
Enačba (3.15) določa način izračuna prvega in drugega odvoda MFCC značilk.
Θ

θ ⋅ (c
∑
θ

m +θ

Dm =

=1

2⋅

Θ

− cm −θ )

∑θ

,
2

(3.15)

θ =1

pri tem je Dm dinamična značilka m-tega okvirja, Θ predstavlja število okvirjev, ki jih zajamemo v
izračun dinamične značilke pred in za m-tim okvirjem, vrednosti od cm+θ pa do cm-θ pa predstavljajo
statične značilke. Če za Θ vzamemo 1, potem za izračun dinamičnih značilk upoštevamo le
sosednje vektorje. Prvi odvod MFCC značilk izračunamo tako, da za statične značilke v enačbi
(3.15) uporabimo MFCC koeficiente, drugi odvod pa tako, da za statične značilke vzamemo
koeficiente prvega odvoda.
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4 Klasifikatorji
V tem poglavju bomo obravnavali problem klasifikacije značilk in opisali različne klasifikatorje, ki
jih uporabljamo za klasificiranje. Osnovni problem je, kako razvrstiti značilke, ki smo jih izračunali
za opazovani signal, v pripadajoče akustične razrede. Klasifikacijo si lahko predstavljamo kot
proces, kjer predhodno neznane podatke uvrstimo v razred C∈{C1, C2,…, Cn}. Klasifikacije pa si
ne moremo predstavljati brez vnaprejšnjega definiranja pravila odločanja. Na primer enostavno
odločitveno pravilo bi lahko bilo, da bi neklasificirano značilko pripisali razredu, katerega srednja
vrednost je najbližja vrednosti značilke v prostoru značilk.
Algoritme za klasificiranje delimo na nadzorovane in na nenadzorovane. Pri nadzorovani
klasifikaciji algoritem najprej naučimo s pomočjo ustrezno označene učne množice podatkov
(učnih vektorjev) razlikovati med posameznimi razredi, medtem ko se pri nenadzorovani
klasifikaciji podatki grupirajo v roje avtomatsko na podlagi določenih kriterijev. Poznamo še
delitev klasifikacijskih metod na parametrične in neparametrične. Parametrične metode so tiste,
kjer so verjetnostne porazdelitve vektorjev značilk posameznih razredov opisane s funkcijami. Pri
neparametričnih metodah verjetnostne porazdelitve vektorjev značilk niso vnaprej predvidene,
ampak jih aproksimiramo lokalno na podlagi učnega materiala.

4.1 Gaussov klasifikator
Gaussov klasifikator je primer parametričnega klasifikatorja, ki temelji na predpostavki, da vektorji
značilk posameznih akustičnih razredov, med katerimi želimo razlikovati, v prostoru značilk
predstavljajo večdimenzionalno Gaussovo porazdelitev. V fazi učenja na podlagi zbranih vektorjev
značilk v učnem naboru za vsak posamezen akustični razred izračunamo oceno parametrov
Gaussovega klasifikatorja. Parametra sta dva: srednja vrednost Gaussovih porazdelitev verjetnosti
in kovarianca. V fazi razvrščanja vhodnega vektorja značilk v enega izmed akustičnih razredov
opravimo izračun verjetnosti. Vhodni vektor pripada tistemu akustičnemu razredu, za katerega smo
izračunali najvišjo vrednost verjetnosti za pripadajoči vektor. Za n-dimenzionalni vektor ima
funkcija za izračun porazdelitve verjetnosti naslednjo obliko:
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p( X ) =

1

( 2π )

n/2

Σ

1/ 2

⎧ 1
⎫
exp ⎨− ( X − μ ) Σ −1 ( X − μ ) ⎬ ,
⎩ 2
⎭

(4.1)

pri tem je X vhodni vektor, za katerega računamo verjetnost, Σ je kovariančna matrika z dimenzijo
n x n in μ je vektor srednjih vrednosti z dolžino n.

4.2 K-najbližji sosed
K-najbližji sosed (angl. K – nearest neighbour – KNN) je primer neparametričnega klasifikatorja.
Osnovni algoritmi v takih sistemih so razmeroma enostavni. Princip klasifikacije je tak, da za vsak
vhodni vektor značilk, ki ga želimo klasificirati, opravimo iskanje, kjer poiščemo lokacije K
najbližjih vektorjev v učni množici (za vsak razred). Vhodni vektor značilk nato pripišemo k
razredu, ki ima največ najbližjih sosedov. Za izračunavanje oz. ocenjevanje sorodnosti največkrat
uporabljamo Evklidovo razdaljo. Za primer, ko za K vzamemo 1, izračunamo klasifikator
najbližjega soseda tako, da v učni množici poiščemo najbližji učni vektor. Za vektorja
X={x1, x2,…,xn} in Y={y1, y2,…,yn} lahko Evklidovo razdaljo izračunamo kot:
d=

n

∑( x − y )
i

i =1

i

2

.

(4.2)

Klasifikator KNN je kljub temu, da je razmeroma enostaven, dober in ga uporabljamo v veliko
primerih. Vendar pa je pri njegovi uporabi potrebno upoštevati nekatere dejavnike. Kot smo
omenili, uporabljamo za ocenjevanje sorodnosti najpogosteje Evklidovo razdaljo. Pri uporabi te
metrike moramo biti previdni pri izbiri množice vhodnih podatkov, saj lahko neustrezna izbira
privede do neželenih napak. Na primer če imamo kot vhodne podatke za klasifikacijo množico
vektorjev značilk, ki so si po vrednostih precej različne, bodo na rezultat klasifikacije največ
vplivale tiste množice z največjimi vrednostmi. Posledica tega je slab rezultat klasifikacije.
Vplivom različnih skaliranj vhodnih vektorjev značilk se lahko deloma izognemo tako, da vse
vektorje značilk pred klasifikacijo ustrezno normiramo (npr. v območje od -1 do 1). Na sliki 4.1 je
prikazan princip klasifikacije vhodnega vektorja X v enega izmed treh klasifikacijskih razredov za
klasifikacijsko pravilo K=5. Kot je razvidno iz slike, štirje najbližji sosedi vektorja X pripadajo
razredu a in le eden razredu c. Po klasifikacijskem pravilu večine je vektor X pripisan k razredu a.
Kljub temu da je klasifikacija KNN tako razširjena, pa ima tudi nekaj slabosti. Ena izmed teh
je, da za klasifikacijo novega vektorja značilk potrebuje celotno učno množico vektorjev. Posledica
tega je, da je klasifikacija KNN pomnilniško zelo zahtevna. Druga slabost algoritma za
klasificiranje KNN je njegova hitrost, ki je precej nižja v primerjavi z nekaterimi drugimi
klasifikacijskimi algoritmi. Večja kot je učna množica, večja je časovna zahtevnost, saj algoritem
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vhodni vektor primerja z vsemi vektorji v učni množici. Ima pa klasifikacija KNN tudi nekaj
prednosti. Ena od teh je, da za delovanje ne potrebuje nobenega predhodnega učenja, kar je še
posebej koristno, ko učno množico razširjamo ali dopolnjujemo. Algoritem KNN uporabljamo tudi
za učenje kompleksnih funkcij, saj uporablja lokalno informacijo in funkcij ni potrebno izražati
eksplicitno. Potrebno je tudi paziti pri izbiri parametra K, saj lahko v primeru, ko izberemo za K
število, ki je enako, kot je število razredov, pride do neodločenega rezultata. V praksi se je pojavilo
že veliko izpeljank klasičnega algoritma KNN, ki vsaka na svoj način skušajo pohitriti ali kako
drugače izboljšati delovanje klasifikacije ([80], [81], [82], [83]).
razred a
ra zred c

x

razred b

Slika 4.1: Prikaz principa klasifikatorja KNN za pravilo klasifikacije K=5.

4.3 Gaussovi modeli porazdelitve verjetnosti
Gaussovi modeli porazdelitve verjetnosti (angl. Gaussian mixture models – GMM) predstavljajo
princip klasifikatorja, ki združuje prednosti tako parametričnih kot neparametričnih metod.
Gaussove modele porazdelitve verjetnosti si lahko predstavljamo kot uteženo vsoto Gaussovih
porazdelitev. Na sliki 4.2 je prikazano, kako z več Gaussovimi porazdelitvami aproksimiramo
porazdelitev vrednosti vektorja značilk. Matematično si lahko uteženo aproksimacijo porazdelitve
verjetnosti predstavljamo kot:
p ( X / μ , Σ, p ) =

M

∑ p b (X ),
j j

j =1

(4.3)

pri tem pj, j=1,2,…M predstavljajo uteži posameznih Gaussovih porazdelitev verjetnosti, za katere
M

velja, da je

∑p

j

= 1 , in bj predstavljajo posamezne Gaussove porazdelitve verjetnosti.

j =1
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X sn( x n )

b1
porazdelitev vrednosti
model porazdelitve

b2

b3

bM

xn
Slika 4.2: Primer modeliranja porazdelitve vrednosti vektorja značilk (rdeča barva) z 11
Gaussovimi porazdelitvami (skupna aproksimacija prikazana z modro barvo).
Verjetnost posamezne Gaussove porazdelitve za vhodni vektor X lahko izračunamo po enačbi
(4.1), kjer p(X) zamenja bj(X), Σ zamenja Σj in μ zamenja μj. Primer, kako posamezne porazdelitve
verjetnosti in pripadajoče uteži za vhodni vektor X in n Gaussovih porazdelitev seštejemo v skupno
verjetnost, je prikazan na sliki 4.3.
Gaussovi modeli porazdelitve verjetnosti se pojavljajo v praksi v več variantah, odvisno
predvsem od kovariančne matrike. Najpogosteje uporabljamo polno in diagonalno kovariančno
matriko. Dodatno so lahko med posameznimi porazdelitvami nekateri parametri v skupni rabi, kot
npr. da imajo skupno kovariančno matriko. Odločitev o tem, kakšno konfiguracijo modelov bomo
izbrali (število Gaussovih porazdelitev verjetnosti, polna ali diagonalna kovariančna matrika,
skupna raba parametrov), je odvisna predvsem od količine podatkov, ki so nam na voljo za učenje
modelov, in pa tudi od tega, za kakšno aplikacijo gre. Ponavadi v primeru, ko so značilke
dekorelirane, uporabljamo diagonalne matrike, v nasprotnem primeru pa običajno uporabljamo
polne kovariančne matrike. Včasih namesto polnih kovariančnih matrik uporabimo kar diagonalne
kovariančne matrike, s tem da število Gaussovih porazdelitev ustrezno povečamo. Rezultat tega je
manjša računska zahtevnost, pri čemer pa rezultat klasifikacije ni bistveno slabši [124].
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P(X)

Σ
Pn

P1

P2

b1( ) μ1,Σ1

b2( ) μ2,Σ2

...

bM( ) μM,ΣM

X
Slika 4.3: Grafični prikaz izračuna skupne porazdelitve verjetnosti pri n Gaussovih porazdelitvah
verjetnosti za vhodni vektor X.
V GMM sistemih za klasifikacijo porazdelitev vhodnih vektorjev značilk za posamezen
akustični razred modeliramo z M uteženimi Gaussovimi porazdelitvami. Na učni množici vektorjev
značilk za posamezen akustični razred izračunamo parametre Gaussovih porazdelitev s pomočjo
iterativnega algoritma EM (angl. Expectation maximization). Osnovna ideja algoritma EM je, da
osnovni model θ z vsako iteracijo izboljšamo tako, da je:

{

}

p ( X / θ ') ≥ p ( X / θ ) ; θ = p j , μ j , Σ j .

(4.4)

Z vsako iteracijo skušamo model θ spremeniti tako, da je skupna ocena verjetnosti boljša od ocene
v prejšnji iteraciji. Model, ki ga tako dobimo (θ'), predstavlja začetni model za naslednjo iteracijo.
EM proces traja toliko iteracij, dokler ne dosežemo nek prag konvergence. Osnovni model, s
katerim začnemo postopek EM, navadno izpeljemo s pomočjo binarne ocene vektorske
kvantizacije.
Parametre modela GMM lahko določimo tudi s pomočjo algoritma MAP (angl. Maximum A
Posteriori Parameter Estimation). Algoritem MAP se uporablja predvsem, ko nek univerzalni
model (UBM – Universal background model) dodatno naučimo na osnovi novih vektorjev značilk.
Pogosto ta princip določitve parametrov uporabljamo v sistemih za razpoznavanje govorcev, kjer
model GMM posameznega govorca izpeljemo iz univerzalnega modela govorcev s pomočjo
adaptacije z algoritmom MAP. Ta način izpeljave modelov uporabljamo tudi za druge namene
klasifikacije, kjer na osnovi omejene količine učnih podatkov adaptiramo osnovni model UBM.
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4.4 Nevronske mreže
Nevronske mreže (angl. Neural Networks – NN ali Artificial Neural Networks – ANN) so
poenostavljene mreže pravih, bioloških nevronskih mrež ([84], [85], [86], [87]). Pogosto jih
uporabljamo na področju govornega procesiranja tako pri razpoznavanju govora kot tudi pri
segmentaciji.
Osnovni gradniki vsake nevronske mreže so nevroni. Zaradi nepopolnega poznavanja
delovanja pravih nevronov in zaradi omejene računalniške zmogljivosti so modeli nevronov le
grobi približki. Umetni nevron je sistem z veliko vhodi in enim izhodom (slika 4.4/a). Nevron ima
dva načina delovanja: način učenja in delovni način. V učnem načinu se uči, ali se bo za določen
vhodni vzorec sprožil ali ne, v delovnem načinu pa se ob pojavitvi ednega izmed učnih vzorcev na
izhodu pojavil »učeni« izhod. V primeru, da se na vhodu pojavi neka neznana kombinacija, se za
določitev izhodne vrednosti uporabi pravilo za proženje, ki določa, ali se bo nevron sprožil ali ne.
Učenje/Uporaba

X1
X2
Vhodi

Xn

..
..
..
.

X2
Nevron

Učenje/Uporaba

X1

Izhod

Vhodi

Xn

W1

..
..
..
.

W2
Nevron

Izhod

Wn
Učni vhodi

Učni vhodi

a)

b)

Slika 4.4: Primer dveh konstrukcij nevronov: a) enostavni model
in b) McChulloch&Pitts (MCP) model.
Prejšnji model nevrona je zmožen reševati le naloge, ki jih lahko rešimo tudi z običajnimi
metodami. Naprednejši model nevrona (slika 4.4/b) je t.i. model McCulloch&Pitts (MCP). Razlika
med prvim in drugim modelom je v tem, da ima naprednejši model vse vhode utežene. Vrednost na
vhodu pomnožimo s pripadajočo utežjo vhoda in tako dobimo pravo vhodno vrednost. Vse utežene
vhodne vrednosti nato seštejemo, in če presežejo pragovno vrednost, se nevron sproži. V vseh
drugih primerih se nevron ne sproži.
Dodane uteži na vhodu in prag naredita ta model nevrona zelo prilagodljiv in zmogljiv.
Nevron MCP ima sposobnost prilagoditi se določeni situaciji, s tem da spremeni vrednosti uteži
in/ali vrednost praga. Obstaja veliko algoritmov za prilagajanje nevronov. Najpogosteje
uporabljena sta pravilo delta in »back error propagation«. Prvo pravilo uporabljamo v mrežah brez
povratnih zank (angl. feed-forward networks), drugo pa v mrežah s povratnimi zankami (angl.

90

feedback networks).
Mreže brez povratnih zank dovolijo signalom potovanje le v eno smer; to je od vhoda proti
izhodu. Ker obratnih povezav med plastmi ni, izhod nevrona v neki plasti ne vpliva več na drug
nevron v isti plasti ali prejšnjih plasteh. Ta tip nevronskih mrež najpogosteje uporabljamo v
aplikacijah za razpoznavanje vzorcev. Poznamo tudi nevronske mreže s povratnimi zankami. Pri tej
arhitekturi nevronskih mrež lahko signali znotraj mreže potujejo v obe smeri. So močno orodje,
vendar pa so lahko nevronske mreže tudi zelo zapletene. Mreže s povratnimi zankami so
dinamične; njihovo stanje se neprestano spreminja, dokler ne dosežejo ravnovesne točke. V tej
točki ostanejo, dokler se vhodi ne menjajo in se poišče nova točka ravnovesja. Arhitekturo
nevronskih mrež s povratnimi zankami drugače imenujemo tudi interaktivna arhitektura.
Nevronske mreže so najpogosteje sestavljene iz treh plasti. Vhodna plast (angl. input layer) je
povezana s skrito plastjo (angl. hidden layer), ta pa je naprej povezana z izhodno plastjo (angl.
output layer). Medtem ko je število nevronov v vhodni in izhodni plasti odvisno od dimenzije
vhodnega vektorja značilk in problema, ki ga rešujemo, je število skritih plasti in število nevronov
v skritih plasteh odvisno od načrtovalca. Načeloma velja, da je za težje klasifikacijske naloge
potrebno več nevronov, in obratno. V praksi največkrat uporabljena arhitektura nevronskih mrež je
MLP (angl. Multi-Layer Perceptron).
Obnašanje nevronske mreže je poleg uteži in povezave odvisno še od prenosnih funkcij, ki so
postavljene na vhodih in izhodih nevronov. Poznamo tri tipične prenosne funkcije: linearno,
stopnično in sigmoidno prenosno funkcijo. Grafično predstavitev naštetih prenosnih funkcij lahko
vidimo na sliki 4.5. Za nevrone z linearnimi prenosnimi funkcijami je značilno, da je izhodna
aktivnost proporcionalna vsem uteženim vhodom. Za nevrone s stopnično prenosno funkcijo je
izhod postavljen na eno izmed dveh vrednosti v odvisnosti od tega, ali je vsota uteženih vhodov
večja od neke pragovne vrednosti. Za nevrone s sigmoidnimi prenosnimi funkcijami pa je značilno,
da se izhod neprestano spreminja s spremembami na vhodu, vendar ne linearno. Ti nevroni so bolj
podobni dejanskim biološkim nevronom, vendar pa moramo obravnavati vse tri kot grobe približke
dejanskim nevronom.

Slika 4.5: Grafi linearne, stopnične in sigmoidne prenosne funkcije, ki se uporabljajo
pri proženju nevronov.
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4.5 Metoda podpornih vektorjev
Metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector Machines – SVM) sodi med nadzorovane
klasifikatorje in je v osnovi binarni klasifikator, vendar pa lahko s kombinacijo več SVM-jev
klasificiramo tudi večje število akustičnih razredov ([87], [88]). Princip klasifikacije s pomočjo
SVM-jev si lahko ponazorimo na primeru, kjer imamo dva razreda, katerih vektorje značilk lahko
enostavno ločimo z linearno ravnino kot odločitveno mejo. Učenje SVM-jev sloni na tem, da skuša
to mejo med razredoma postaviti tako, da bo razdalja od razdelilne ravnine do najbližjih vektorjev
značilk največja. Filozofija učenja SVM-jev je maksimalno povečati razdaljo od najbližjih
predstavnikov

posameznih

akustičnih

razredov

do

odločitvene

meje.

Tem

najbližjim

predstavnikom posameznih razredov pravimo podporni vektorji. Na sliki 4.6 imamo prikazan
primer dveh različnih razdelilnih ravnin z različnimi razdaljami do podpornih vektorjev.

x2

M1

M2

podporni
vektorji

x1
Slika 4.6: Primer razdelilnih ravnin M1 in M2 (M2 ima večjo razdaljo med
razdelilno ravnino in podpornimi vektorji).
Na splošno velja, da kadar razredov med seboj ne moremo ločiti niti z nelinearnimi
razdelilnimi ravninami, takrat s pomočjo nelinearne preslikave preslikamo množico vektorjev
značilk v večdimenzionalni prostor, v katerem lahko vektorje značilk nato ločimo med seboj z
linearno ravnino. Za klasifikacijo s SVM-ji je priporočljivo, da se za učenje uporabljajo
uravnoteženi nabori značilk (to pomeni, da je v vsaki učni množici posameznega razreda približno
isto število vektorjev značilk).
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5 Analiza diskriminatornih sposobnosti značilk za
posamezna podpodročja akustične segmentacije
V tem poglavju si bomo za vsa tri podpodročja akustične segmentacije, ki jih obravnavamo v tej
nalogi, pogledali nekatere značilke in njihove sposobnosti razločevanja med posameznimi
akustičnimi razredi. Za segmentacijo govor/negovor bomo analizirali diskriminatorne sposobnosti
značilk za razločevanje med govorom in negovorom oz. glasbo. Na bazi BNSI bomo preverjali
diskriminatorne sposobnosti med govorom in negovorom, diskriminatorne sposobnosti med
govorom in glasbo pa bomo preverili na bazi radijskih posnetkov. Za razločevanje med govorom in
negovorom oz. glasbo bomo predlagali tudi nov vektor značilk VEFB, ki temelji na varianci
energije v posameznem frekvenčnem pasu. Obetamo si še posebej dobre sposobnosti razločevanja
med govorom in glasbo s petjem. Testirali bomo nekaj specialnih značilk za razločevanje med
govorom in glasbo ter tudi splošne akustične značilke, kot so značilke MFCC. Oba tipa značilk
bomo primerjali med seboj in tudi z novo predlaganimi VEFB značilkami.
Za segmentacijo po spolu govorcev bomo testirali diskriminatorne sposobnosti značilk za
razločevanje med moškimi govorci in ženskimi govorkami. V te namene bomo testirali dvoje
klasičnih akustičnih značilk: značilke MFCC in značilke MFSC. Da bi poudarili splošne spektralne
značilnosti govora moških govorcev in ženskih govork in deloma zmanjšali kratkočasovne
značilnosti govora, bomo izračunavali povprečne vrednosti koeficientov obojih značilk.
Diskriminatorne sposobnosti značilk bomo testirali tudi za razločevanje med studijskim in
telefonskim govorom. V ta namen bomo testirali nekaj splošnih in nekaj namenskih značilk ter
primerjali njihove sposobnosti razločevanja med širokopasovnim studijskim govorom in
ozkopasovnim telefonskim govorom. Za ta tip segmentacije bomo za razločevanje med studijskim
in telefonskim govorom predlagali tri nove značilke ter testirali njihove diskriminatorne
sposobnosti.
Na podlagi rezultatov diskriminatornih sposobnosti značilk za razločevanje med akustičnimi
razredi pri posameznem tipu segmentacije bomo določili, katere značilke bomo uporabili za katero
vrsto segmentacije v končni implementaciji. Ti podatki bodo osnova, na kateri bomo definirali
strukturo in posamezne člene celotnega sistema za akustično segmentacijo.
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5.1 Analiza značilk za klasifikacijo govor/negovor (glasba)
V tem razdelku bomo analizirali sposobnost značilk za klasifikacijo med govornim akustičnim
razredom in negovornim akustičnim razredom. Ker je v negovornem akustičnem materialu
večinoma prisotna glasba (90%), se bomo še posebej posvetili problemu klasifikacije med govorom
in glasbo. Testi sposobnosti razločevanja med govorom in negovorom (glasbo) so bili opravljeni na
slovenski bazi BNSI Broadcast News in na bazi radijskih posnetkov. Obe bazi bosta podrobneje
opisani kasneje.
Analiza klasifikacijskih sposobnosti značilk za govorni in negovorni akustični razred, ki smo
jo opravili, temelji na določitvi verjetnostne porazdelitvene funkcije s pomočjo histogramov. Za
vsak akustični razred se izločijo značilke iz učnega nabora baze. Na podlagi vrednosti posameznih
značilk se naredi ocena verjetnostne porazdelitvene funkcije s pomočjo histograma, kjer se nato
izračuna še uspešnost razločevanja med akustičnima razredoma govora in negovora za posamezne
značilke. Blokovna shema sistema za izločanje značilk v namene analize klasifikacijskih
sposobnosti je prikazana na sliki 5.1.
Za analizo klasifikacijskih sposobnosti za govorni in negovorni akustični razred smo izbrali
nekaj standardnih značilk, ki se pogosto uporabljajo v literaturi v namene razločevanja med
govorom in negovorom oz. med govorom in glasbo ([25], [26]). V časovni domeni smo izbrali
značilki števila prečkanja nivoja nič (ZCR) in odstotek nizkoenergijskih okvirjev (PLEF). V
frekvenčni domeni smo izračunavali značilke spektralnega upada (SR), spektralnega centroida (SC)
in spektralnega fluksa (SF). Za značilke ZCR, SR, SC in SF smo testirali tudi sposobnost
razločevanja med govorom in negovorom ter glasbo. Testirali smo tudi njihove variančne
vrednosti, ki smo jih izračunavali znotraj okna 1 s. Na podlagi poznavanja različnih značilnosti
govora in glasbe ter razlik med njima smo tudi predlagali nov tip značilke za razločevanje med
tema dvema akustičnima razredoma. Zasnovo značilk in analizo uspešnosti bomo predstavili v
nadaljevanju, sedaj si najprej poglejmo zasnovo sistema za izločanje značilk v namene analize
klasifikacijskih sposobnosti med govornim in negovornim akustičnim razredom.
Vhodni avdio signal je vzorčen s frekvenco 16 kHz in 16-bitno kvantizacijo. Postopek
okvirjanja je izveden z okvirjem dolžine 32 ms (512 vzorcev) in s pomikanjem naprej za 10 ms
(160 vzorcev). Za izračun vrednosti značilke ZCR smo signal najprej normalizirali, da smo dobili
pravilen rezultat. Za značilko ZCR smo izračunavali tudi njeno varianco (var. ZCR). Variance
nekaterih značilk večkrat predstavljajo boljši diskriminator med akustičnimi razredi, ki jih želimo
klasificirati. V časovni domeni smo izračunavali še značilko PLEF. Kratkočasovno energijo (STE)
smo izračunavali na osnovi 32 ms okvirja, vrednost PLEF pa smo določevali kot odstotek okvirjev,
ki imajo kratkočasovno energijo pod 50% povprečja kratkočasovne energije znotraj okna 1 s.
Za izračun značilk v frekvenčni domeni smo uporabili enak postopek vzorčenja in okvirjanja,
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kot pri izračunu značilk v časovni domeni. Za oknjenje vhodnih okvirjev smo uporabili
Hammingovo okno enake dolžine kot okvir (32 ms). Za prehod iz časovne domene v frekvenčno
domeno smo uporabili kratkočasovno Fourierjevo transformacijo reda 512. V frekvenčni domeni
smo izračunavali značilke SR, značilke SC in značilke SF. Značilke SR smo izračunavali tako, da
smo vrednost koeficienta spektralnega upada nastavili na faktor 0.95. Podobno kot za značilko
ZCR v časovni domeni smo tudi za značilke SR, SC in SF v frekvenčni domeni izračunavali
varianco. Varianco smo prav tako izračunavali znotraj okna 1 s.

Avdio
signal

Vzorčenje

Izračun
značilk

Okvirjanje
Č a sovna
dom ena
F rekvenčna
dom ena

ZCR
PLEF

Oknjenje
+
STFT

Izračun
variance

Var. ZCR

Izračun
značilk

Izračun
variance

Var. SC
Var. SR

MFCC
SC

Var. SF
VEFB

SR
SF
Slika 5.1: Blokovna shema postopka izračuna značilk za analizo klasifikacijskih sposobnosti.
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5.2 Zasnova značilk VEFB za razločevanje med govorom in glasbo
Izhodišče zasnove novih značilk za ločevanje med govorom in glasbo je definiranje značilk, ki
bodo zanesljivo in robustno razločevale med govorom in peto glasbo (petje z glasbeno spremljavo),
ob tem pa bodo tudi dovolj uspešen klasifikator med govorom in negovorom na splošno. Ob vseh
teh ciljih mora biti postopek izračuna značilk dovolj enostaven, da bo njihova uporaba mogoča v
sistemih za online segmentacijo in da bo sama segmentacija delovala v realnem času. Naloga
seveda ni preprosta, saj je v obeh akustičnih razredih, med katerima želimo razločevati, prisoten
človeški glas. Osredotočili smo se predvsem na iskanje večjih razlik v spektru govora in pete
glasbe z glasbenim ozadjem. Spektralne razlike med govorom in glasbo lahko vidimo na sliki 5.2
in na sliki 2.14.

Slika 5.2: 3D spektrogram govora in glasbe s petjem (0-8 s govor, 8-10 s tišina (beli šum nizke
jakosti), 10-18 s glasba s petjem).
Kot je razvidno iz slik 5.2 in 2.13, je mogoče zaznati v spektru govora in glasbe večje in
manjše razlike. Najbolj opazna razlika je v trajanju tonov oz. glasov. Pri govorjenju navadno
trajanje izgovorjave fonemov traja med 40 ms in 200 ms (srednja vrednost je nekje 90 ms [51]),
medtem ko pri petju trajanje tonov oz. vokalov lahko traja med 600 ms in 1200 ms [111]. To je
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razvidno tudi na slikah 5.2 in 2.13, kjer lahko opazimo daljše trajanje osnovnega harmonika in
višjih harmonikov, ki se na slikah odražajo kot daljše vodoravne črte oz. krivulje. Še posebej so
opazne pri glasbi. Pri petju so vokali še posebej poudarjeni, njihovo trajanje pa je podaljšano v
večini zvrsti glasbe. Za govor je značilno, da se osnovna frekvenca govorca med govorjenjem
lahko precej spreminja, še posebej če je govorec presenečen ali razburjen. Osnovna harmonska
frekvenca ima lahko vrednosti med 50 Hz in 400 Hz in se lahko pri istem govorcu spreminja tudi
za 160 Hz ([112], [113]). Na spektrogramih (slika 5.2 in slika 2.13) se sprememba osnovne
harmonske frekvence vidi kot zavita vodoravna krivulja. S spreminjanjem osnovne harmonske
frekvence se spreminjajo tudi vrednosti njenih višjih harmonikov. Ojačanje oz. slabljenje višjih
harmonikov je odvisno od položaja formantov, kar da govorčevemu ali pevčevemu glasu ustrezno
barvo. Med opisovanjem razlik med govorom in glasbo smo omenili še eno razliko, ki se nanaša na
časovni potek energije govornega ali glasbenega signala. Za govorni signal je značilno, da so med
tvorjenjem in oblikovanjem besed in stavkov prisotni tudi krajši premori oz. odseki, ko je energija
govora zelo majhna. Pri glasbi ni tako, saj je trajanje daljše večje kot pri govoru, prav tako pa je
zaradi instrumentalne spremljave med krajšimi premori pri petju v glasbenem signalu še vedno
prisotna energija.
Na osnovi teh treh večjih razlik med govorom in glasbo (trajanje vokalov, nihanje vrednosti
osnovnega in višjih harmonikov ter delež okvirjev z nižjo energijo) lahko sestavimo učinkovit
klasifikator govora in glasbe. Če izkoristimo te razlike in razdelimo spekter signala na dovolj ozke
pasove, da ujamemo spreminjanje osnovne harmonske frekvence in njenih višjih harmonikov,
potem lahko pričakujemo, da bo energija posameznega frekvenčnega pasu nihala bolj in hitreje pri
govoru kot pri glasbi. Nihanje energije v posameznem frekvenčnem pasu bo zaradi večjega števila
tihih trenutkov pri tvorjenju govora prav tako večje pri govoru kot pri glasbi. Prav tako bo zaradi
daljšega trajanja vokalov nihanje energije znotraj posameznega frekvenčnega pasu nižje pri glasbi
kot pri govoru, saj se takrat osnovna harmonska frekvenca in njeni višji harmoniki ne spreminjajo
veliko. Na osnovi teh lastnosti govora in glasbe ter razlik med njima lahko predvidevamo, da bo
varianca energije znotraj posameznega frekvenčnega pasu, če jo izračunamo v dovolj velikem
časovnem oknu, višja za govorne signale kot pa za glasbo. Pričakujemo lahko podobno sposobnost
razlikovanja med govorom in instrumentalno glasbo kot tudi med govorom in glasbo s petjem. Na
osnovi te ideje lahko definiramo postopek za izračun značilk, ki jih bomo poimenovali varianca
energije filtrske banke (VEFB).

5.2.1 Postopek izračuna značilk VEFB

Prvi štirje korak v nizu operacij za izračun značilk VEFB so vzorčenje vhodnega signala,
okvirjanje, oknjenje in računanje kratkočasovne Fourierjeve transformacije. Ti štirje koraki so

97

enaki korakom izračuna ostalih značilk, ki smo jih predstavili z blokovno shemo na sliki 5.1. V
opisu postopka izračuna značilk VEFB se bomo osredotočili na korake, ki so značilni samo za
izračun teh značilk.
Po izračunu kratkočasovne Fourierjeve transformacije in določitvi magnitudnega in faznega
spektra filtriramo magnitudo vhodnega signala s pomočjo trikotnih filtrov. Ti so razporejeni
enakomerno (linearno) po melodični skali in se prekrivajo za 50%. Formulo za pretvorbo vrednosti
iz Hertzeve skale v melodično smo zapisali že z enačbo (2.1). Za filtriranje smo uporabili 24
filtrov. Centralne frekvence trikotnih filtrov lahko izračunamo po naslednji enačbi:
⎛ STF +l ⋅( SAF / 2 − STF ) /( L +1)
⎞
2595
fC (l ) = 700 ⋅ ⎜10
− 1⎟ ,
⎜
⎟
⎝
⎠

(5.1)

kjer je STF začetna frekvenca prvega (najnižjega) trikotnega filtra (v našem primeru 32 Hz), SAF je
frekvenca vzorčenja (v našem primeru 16 kHz), L je število filtrov (v našem primeru 24), l pa
predstavlja indeks filtrov.
V naslednjem koraku pomnožimo vsak frekvenčni bin z ustrezno vrednostjo trikotnega filtra
posameznega frekvenčnega pasu. Za vsak trikotni filter izračunamo še logaritem energije. To
storimo z naslednjo enačbo:
El ,n = log

M

∑(X
k=1

n [k]

⋅ Fl [k])2 , n=1..W ,

(5.2)

kjer je l=1…L indeks filtrov, k je indeks frekvenčnih binov, M je število vseh frekvenčnih binov, n
je indeks okvirjev v oknu za računanje variance, W je število vseh okvirjev v oknu za računanje
variance, El,n je logaritem energije ustreznega l-tega trikotnega filtra, Xn je vektor spektralne
magnitude in Fl je funkcija ojačanja ustreznega trikotnega filtra pripadajočega frekvenčnega pasu.
Po filtriranju spektralne magnitude signala in računanju logaritma energije posameznega filtra
izračunamo še varianco energije v posameznem filtrskem frekvenčnem pasu. Za vsak trikotni filter
torej izračunamo varianco logaritma energije znotraj nekega okna. Okno za izračun variance mora
biti dovolj dolgo, da z njim zajamemo dinamiko nihanja energije, vendar pa mora obenem biti tudi
dovolj kratko, da uspemo še vedno zagotoviti dovolj veliko časovno ločljivost postavljanja mej
med segmenti. V primeru prevelikega okna bi lahko imeli boljši rezultat pri razločevanju med
govorom in glasbo, vendar pa bi bila uspešnost segmentacije kljub temu slaba, saj mej med
govornimi in glasbenimi segmenti ne bi uspeli postavljati dovolj natančno. Postavljanje mej med
govornimi in negovornimi segmenti mora biti še posebej natančno zaradi uporabe nadaljnjih
govornih aplikacij, kot je npr. avtomatsko razpoznavanje govora, kjer se vsaka napačno postavljena
meja lahko odraža kot napaka zaradi vrivanja besede (negovor razpoznamo kot besedo) ali pa
napaka zaradi izbrisa (mejo postavimo predaleč v področje govora in »odrežemo« del govorne
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vsebine). Variance posameznih trikotnih filtrov lahko izračunamo na naslednji način:
Vl = var ( El ) , El = ⎡⎣ El,1 ,.., El ,W ⎤⎦ , l = 1..L,

(5.3)

kjer Vl predstavlja varianco l-tega trikotnega filtra, l je indeks trikotnih filtrov, L je število vseh
filtrov (24) in El je vektor energije l-tega trikotnega filtra. Grafično predstavitev značilk VEFB
lahko vidimo na sliki 5.3. Na sliki so opazna tri izrazita področja. Področje od 0 s do 8 s predstavlja
govor, področje od 8 s do 10 s predstavlja tišino (beli šum nizke jakosti), področje od 10 s do 18 s
pa predstavlja glasbo s petjem. Iz slike je razvidno, da značilke VEFB dosežejo višje vrednosti za
govor kot pa za glasbo in tišino. Razlika je še posebej opazna pri nižjih frekvencah oz. v spodnji
polovici frekvenčnega spektra, saj ima tam govorni signal večino energije. Opaziti pa je mogoče
tudi dokaj visoko varianco energije v zgornji polovici spektra. Večino nihanja energije in s tem
varianco v zgornjem delu spektra povzročajo zaporni in priporni glasovi, ki imajo večino energije v
tem delu spektra. Nihanje energije po času je v zgornjem delu spektra tako posledica zapornikov,
pripornikov in tihih trenutkov. Glasba zaradi daljšega trajanja tonov in vokalov v dovolj kratkih
časovnih oknih nima tolikšnega nihanja energije v posameznih frekvenčnih pasovih, zato je
varianca energije v teh pasovih toliko nižja.

Slika 5.3: Grafični prikaz značilk VEFB (0-8 s govor, 8-10 s tišina, 10-18 s glasba s petjem).
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Na sliki 5.4 je prikazana grafična predstavitev srednje vrednosti VEFB značilk za govorni in
glasbeni demo posnetek. Iz slike je razvidno, da dosegajo značilke VEFB v povprečju višje
vrednosti za govorne segmente kot pa za glasbene, kar je bilo moč razbrati tudi iz slike 5.3, vendar
je to na sliki 5.4 bolj nazorno prikazano.
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Slika 5.4: Grafični prikaz srednje vrednosti značilk VEFB (v povprečju so vrednosti za govor višje
od vrednosti za glasbo; 0-8 s govor, 8-10 s tišina, 10-18 s glasba s petjem).
5.2.2 Test in primerjava uspešnosti klasifikacijskih sposobnosti posameznih značilk

Da bi za segmentacijo med govorom in negovorom (glasbo) izbrali najbolj primerne in hkrati
najučinkovitejše značilke, smo testirali nekaj standardnih značilk, ki jih uporabljamo za
razločevanje med govorom in negovorom, hkrati pa smo za razločevanje med govorom in glasbo
predlagali tudi svoje značilke. Ob uspešnosti klasifikacije med govorom in negovorom smo hoteli
preizkusiti tudi uspešnost značilk pri klasifikaciji med akustičnima razredoma govora in glasbe, saj
večji del negovornega materiala v domeni broadcast news predstavlja prav glasba različnih zvrsti.
Ob tem dejstvu lahko predpostavljamo, da če bomo izbrali dober diskriminator med govorom in
glasbo, bo tudi razločevanje med govorom in negovorom lahko posledično uspešno.
Teste za ugotavljanje uspešnosti klasifikacije med govornim in negovornim akustičnim
razredom smo opravili na slovenski bazi BNSI Broadcast News, teste za ugotavljanje uspešnosti
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klasifikacije med govornim in glasbenim akustičnim razredom pa na bazi radijskih posnetkov.
Rezultati obeh testov so podani v tabeli 5.1 in tabeli 5.2.
Tabela 5.1: Rezultati preizkusa sposobnosti značilk za klasifikacijo med govorom in negovorom.
Testi so bili izvedeni na slovenski bazi Broadcast News.
Govor
Značilke

Negovor

Povprečje

Napaka (v %)

ZCR

32.50

30.92

31.71

Var. ZCR

37.34

18.61

27.97

SC

28.06

25.71

26.88

Var. SC

43.98

13.37

28.67

SR

35.11

18.72

26.91

Var. SR

34.50

14.41

24.45

PLEF

13.50

29.87

21.68

SF

45.46

25.70

35.58

Var. SF

16.26

18.05

17.15

MFCC

6.10

7.87

6.99

VEFB

7.04

3.34

5.19

Kot smo že omenili v uvodu tega poglavja, smo sposobnost razločevanja značilk med
različnimi akustičnimi razredi določali s pomočjo določanja verjetnostne porazdelitvene funkcije.
Verjetnostno porazdelitveno funkcijo smo določili s pomočjo histogramov. Postopek je potekal
tako, da smo za vsako značilko izračunali vrednosti za vsak akustični razred posebej, nato pa za
množico izračunanih vrednosti izrisali histogram. Primere nekaj histogramov za tri značilke
(varianca spektralnega fluksa, varianca spektralnega upada in varianca spektralnega centroida),
prisotne v testu, lahko vidimo na sliki 5.5. Določevanje uspešnosti razločevanja akustičnih
razredov s pomočjo dvodimenzionalnih histogramov lahko uporabimo le pri značilkah z enim
koeficientom (značilka je predstavljena le z eno vrednostjo). Značilke MFCC in VEFB smo testirali
drugače, saj pri izračunavanju vrednosti teh značilk kot rezultat izračuna dobimo vektor dolžine 13
za značilke MFCC in vektor dolžine 24 za značilke VEFB. Na osnovi vrednosti značilk smo nato
naučili GMM modele, pri čemer smo za modeliranje uporabili 128 Gaussovih porazdelitev
verjetnosti. S pomočjo teh modelov smo nato klasificirali značilke MFCC in VEBF, ki smo jih
izračunali na testnih naborih obeh baz. Rezultat izhoda iz GMM klasifikatorja smo pustili neglajen
(brez dodatnega procesiranja), rezultat klasifikacije pa smo nespremenjen zapisali v izhodne
tekstovne datoteke, kjer smo ga nato tudi ovrednotili. Uspešnost klasifikacije za posamezen
akustični razred smo podajali kot odstotek uspešno zaznanih okvirjev. Rezultat se podaja kot
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razmerje med uspešno zaznanimi okvirji akustičnega razreda, ki ga klasificiramo, ter vsemi okvirji
tega akustičnega razreda, izraženo v odstotkih.
Tabela 5.2: Rezultati preizkusa sposobnosti značilk za klasifikacijo med govorom in glasbo.
Testi so bili izvedeni na bazi radijskih posnetkov.
Govor
Značilke

Glasba

Povprečje

Napaka (v %)

ZCR

39.42

28.68

34.05

Var. ZCR

26.90

14.24

20.57

SC

43.31

25.61

34.46

Var. SC

26.15

9.18

17.66

SR

43.15

26.66

34.90

Var. SR

21.36

13.49

17.42

PLEF

6.94

43.12

25.03

SF

56.09

30.37

43.23

Var. SF

7.64

26.03

16.83

MFCC

10.51

7.26

8.88

VEFB

4.08

5.72

4.90

V tabeli 5.1 so zbrani rezultati analize diskriminatornih sposobnosti značilk, opravljene na
slovenski bazi BNSI Broadcast News. Na tej bazi smo testirali sposobnost značilk za razločevanje
med govornim in negovornim akustičnim razredom. Iz rezultatov je razvidno, da so se najbolje
odrezale značilke VEFB, ki smo jih predlagali kot novo vrsto značilk za razločevanje med
govorom in glasbo. Kot vidimo po rezultatih, se je značilka dobro obnesla tudi pri razločevanju
med govorom in negovorom na splošno, saj je napaka klasifikacije le 5.19%. Kot predstavnika
splošnih akustičnih značilk smo testirali tudi značilke MFCC, ki so v grobem dosegle za slaba 2%
slabši rezultat od značilk VEFB. Tretji najboljši rezultat je na bazi BNSI v našem testu dosegla
varianca spektralnega fluksa. Ta značilka se je od vseh značilk, ki se v literaturi pogosto
uporabljajo za razločevanje med govorom in glasbo, odrezala najbolje. Iz tabele 5.1 je prav tako
razvidno, da variance značilk v povprečju dosegajo boljše rezultate pri razločevanju med govorom
in negovorom kot pa njihove osnovne različice. Izjema v tabeli 5.1 je značilka spektralni centroid,
saj se je rezultat za govor pri variančni vrednosti značilke precej poslabšal.
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Slika 5.5: Histogrami vrednosti varianc za SF, SR in SC za:
a) slovensko bazo BNSI Broadcast News, b) bazo radijskih posnetkov.
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V tabeli 5.2 veljajo podobna razmerja diskriminatornih sposobnosti značilk kot v tabeli 5.1. V
tabeli 5.2 so podani rezultati sposobnosti značilk za razločevanje med govornim in glasbenim
akustičnim razredom. Teste smo opravili na bazi radijskih posnetkov. Tudi v tem primeru so se
značilke VEFB odrezale najbolje in dosegle le 4.9% napake. Podobno kot na BNSI bazi so tudi na
bazi radijskih posnetkov drugi najboljši rezultat dosegle značilke MFCC. Značilke MFCC so
dosegle le za slabe 4% slabši rezultat klasifikacije med govornim in glasbenim akustičnim
razredom kot pa značilke VEFB. Varianca spektralnega fluksa je tudi na tej bazi dosegla tretji
najboljši rezultat, vendar sta tudi varianca spektralnega centroida in varianca spektralnega upada
dosegli precej podobno uspešnost klasifikacije med govorom in glasbo. Podroben opis predloga
sistema za online akustično segmentacijo med govorom in glasbo ter analizo diskriminatornih
sposobnosti značilk smo objavili v [116].
Če povzamemo rezultate iz tabele 5.1 in tabele 5.2, lahko rečemo, da so se značilke VEFB
izkazale kot učinkovit in robusten klasifikator tako med govorom in glasbo kot tudi med govorom
in negovorom na splošno, kar so pokazali rezultati na bazi BNSI. Dokaj visoko mero uspešnosti in
univerzalnosti so pokazale tudi značilke MFCC. V sistemu za online akustično segmentacijo bomo
za segmentacijo govor/negovor (glasba) uporabili predlagane značilke VEFB, saj so na testih
pokazale najboljše rezultate.

5.3 Analiza značilk za klasifikacijo po spolu govorca
Podobno kot smo to storili za značilke za klasifikacijo govor/negovor (glasba), smo tudi za
klasifikacijo po spolu govorca analizirali diskriminatorne sposobnosti značilk. Odločili smo se, da
preizkusimo diskriminatorne sposobnosti dveh vektorjev značilk, ki sta se v preteklosti izkazala za
dokaj uspešna klasifikatorja med moškimi govorci in ženskimi govorkami, obenem pa sam izračun
teh značilk ni prezahteven za delovanje v online sistemu za akustično segmentacijo v realnem času.
Za preizkus klasifikacijskih sposobnosti smo izbrali mel-frekvenčne spektralne koeficiente
(MFSC), ki so jih uporabili avtorji v [96], in mel-frekvenčne kepstralne koeficiente (MFCC), ki so
bili uporabljeni za razlikovanje med govorci v objavah [66] in [99].
Prvih nekaj korakov v sklopu izločanja značilk je enakih kot pri izločanju značilk za
segmentacijo govor/negovor. Vhodni signal je prav tako vzorčen s frekvenco 16 kHz in 16-bitno
kvantizacijo. Oknenje smo izvajali s Hammingovim oknom dolžine 32 ms in s pomikanjem oken
naprej za 10 ms. Nad vsakim oknom smo izračunali kratkočasovno Fourierjevo transformacijo reda
512. Za izračunavanje vrednosti MFSC značilk smo magnitudni spekter vhodnega signala filtrirali
s 24 trikotnimi filtri, ki se med seboj prekrivajo za polovico in so njihove centralne frekvence
enakomerno (ekvidistančno) razporejene po melodični skali. Grafični prikaz filtrov je viden na
sliki 3.4, formula za izračun frekvenc po melodični skali pa je prikazana z enačbo (2.1). Za vsak
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filtrski kanal smo izračunali logaritem energije, nato pa smo za posamezen filter izračunali
povprečno vrednost logaritma energije v tem filtrskem pasu. S tem smo hoteli poudariti splošne
značilnosti in razlike med moškimi in ženskimi govorci ter nekako zamaskirati kratkočasovne
značilnosti govora, ki za razlikovanje med moškimi in ženskimi glasovi ne igrajo pomembne vloge.
Povprečno vrednost logaritma energije za posamezen filtrski kanal smo izračunali po enačbi:
l ,n
=
E AV

1
N

N

⎛

M

∑ log ⎜⎝ ∑ ( X
n =1

k=1

2
n [k] ⋅ Fl [k])

⎞
⎟,
⎠

(5.4)

kjer je l=1…L indeks filtrov (L=24), k je indeks frekvenčnih binov, M je število vseh frekvenčnih
binov, n je indeks okvirjev v oknu za računanje srednje vrednosti logaritma energije, N je število
vseh okvirjev v oknu za računanje srednje vrednosti logaritma energije, EAV je srednja vrednost
logaritma energije ustreznega l-tega trikotnega filtra za n-ti okvir, Xn je vektor spektralne
magnitude in Fl je funkcija ojačanja ustreznega trikotnega filtra pripadajočega frekvenčnega pasu.
Avtorji so v [96] izračunavali statistiko prvega reda za MFSC značilke. Izračunavanje
statistike prvega reda je vključevalo računanje povprečne vrednosti in variance za vsak posamezen
MFSC koeficient znotraj okna dolžine 1 s. V našem testu smo izračunavali srednjo vrednost
logaritma energije za spektralne koeficiente v dveh različnih dolžinah okna: 200 ms in 1 s. Okno
dolžine 1 s smo uporabili zato, da smo lahko posredno primerjali rezultate z rezultati iz [96]. Krajše
okno, ki je dolžine 200 ms, smo uporabili zato, ker je s krajšim oknom mogoče natančneje določiti
meje segmentov. Vendar pa je bilo potrebno preveriti, kako uspešen klasifikator med moškimi in
ženskimi glasovi so MFSC značilke z oknom dolžine 200 ms (dolžina okna za računanje povprečne
vrednosti logaritma energije). Kot drugo skupino smo za diskriminatorne sposobnosti med moškimi
in ženskimi glasovi testirali MFCC značilke. Podrobnejši postopek izračunavanja MFCC značilk
smo že opisali v poglavju 3.2.5. Izračunavali smo 13 MFCC značilk, prav tako pa smo za MFCC
značilke, podobno kot za MFSC značilke, izračunavali srednjo vrednost posameznih koeficientov v
oknih dolžine 200 ms in 1 s.
Učenje
modelov
Avdio
signal

Vzorčenje
+
oknenje

STFT

Računanje
značilk

Klasificiranje

Oznaka akustičnega
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Slika 5.6: Blokovni prikaz procesa izločanja značilk, učenja modelov in klasifikacije značilk.
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Informativno smo preverili tudi sposobnosti MFCC značilk za razločevanje moških in ženskih
glasov za vsak okvir posebej (brez povprečenja). Rezultati so pokazali v povprečju za 10% slabše
rezultate kot pri povprečenju v 200 ms dolgem oknu, tako da je uporaba povprečenja več kot
upravičena. Obe vrsti značilk smo ovrednotili s pomočjo klasifikacije z GMM modeli. Teste za
diskriminatorne sposobnosti značilk smo lahko izvedli le na bazi BNSI, saj ročne označbe radijske
baze ne vsebujejo podatkov o spolu govorcev, temveč le podatke o govoru, negovoru in reklamah.
Učni material za učenje GMM modelov smo pridobili z izračunom MFCC in MFSC značilk na
učnem naboru baze BNSI. Na sliki 5.6 lahko vidimo blokovni prikaz procesa izločanja značilk,
učenja modelov klasifikatorja in klasifikacije s pomočjo naučenih modelov. Najprej se izvede
proces izločanja značilk na učnem materialu. Te značilke nam nato predstavljajo učni nabor
podatkov za učenje modelov GMM klasifikatorja. V fazi klasificiranja se izračunavajo enake
značilke, le da se uporabi testni nabor posnetkov. Za vsak vhodni okvir se v postopku klasifikacije
zgodi odločitev in okvir se ustrezno označi glede na pripadnost posameznemu akustičnemu
razredu. V tem primeru se klasifikator odloči, ali vhodni okvir predstavlja moškega ali ženskega
govorca.
Naučili smo več GMM modelov različnih kompleksnosti, saj smo hoteli oceniti, kako
kompleksen model za klasifikacijo po spolu govorca pravzaprav potrebujemo, če želimo imeti
soliden rezultat. Večje kot je število Gaussovih porazdelitev verjetnosti na posamezen akustični
razred, večja je (do neke mere) lahko natančnost klasifikatorja, vendar pa se rezultat smiselno
izboljšuje le do neke kompleksnosti modela. Pri učenju GMM modelov lahko pride tudi do pojava
pretreniranosti modela in takšen model, čeprav je bolj kompleksen, da slabše rezultate kot manj
kompleksen model. Prav tako se precej povečuje tudi čas, potreben za izračun logaritma verjetnosti
za posamezen razred. V online sistemih je vedno potrebno narediti nek kompromis med
uspešnostjo in natančnostjo klasifikacije na eni strani ter kompleksnostjo in časovno zahtevnostjo
klasifikacije na drugi strani. Veliko uspešnih in učinkovitih metod ravno zaradi svoje
kompleksnosti in časovne zahtevnosti ni primernih za uporabo v online realnočasovnih sistemih.
Rezultati analize diskriminatornih sposobnosti MFCC in MFSC značilk za različne kompleksnosti
GMM modelov so prikazani v tabeli 5.3 in tabeli 5.4.
Če primerjamo rezultate iz tabele 5.3 in tabele 5.4, vidimo, da so se bolje odrezale povprečne
vrednosti MFCC značilk. Najboljši rezultat je bil dosežen, ko je bila dolžina okna povprečenja 1 s
in kompleksnost modela GMM klasifikatorja 64 Gaussovih porazdelitev verjetnosti. MFCC
značilke pri 1 s povprečenju in 64 Gaussovih porazdelitvah so tako dosegle le 11,30% napake
klasifikacije. Ta dosežek je precej podoben dosežku, ki ga navajajo avtorji v [96]. Razlika je v tem,
da avtorji v svojem prispevku poročajo o boljših performansah MFSC značilk, medtem ko rezultati
teh testov kažejo, da se povprečne vrednosti MFCC značilk obnesejo bolje. MFSC značilke so bile
malce slabše od MFCC značilk, saj so pri povprečenju v 200 ms oknu dosegle za 5,4% slabši
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rezultat od MFCC značilk, s tem da je kompleksnost GMM modela večja.
Tabela 5.3: Rezultati uspešnosti klasifikacije med moškimi in ženskimi govorci na bazi BNSI za
povprečne vrednosti MFSC značilk pri različnih kompleksnostih modelov GMM klasifikatorja.
Spol govorca

Moški

Značilke

Ženski

Povprečje

Napaka (v %)

PMFSC 200 ms mix32

30,06

29,03

29,55

PMFSC 200 ms mix64

25,94

27,97

26,95

PMFSC 200 ms mix128

23,79

26,96

25,37

PMFSC 200 ms mix256

21,54

25,78

23,66

PMFSC 200 ms mix512

20,22

24,72

22,47

PMFSC 1 s mix32

21,71

20,08

20,89

PMFSC 1 s mix64

16,96

18,95

17,95

PMFSC 1 s mix128

15,41

18,92

17,17

PMFSC 1 s mix256

14,55

17,74

16,14

PMFSC 1 s mix512

13,46

17,68

15,57

Tabela 5.4: Rezultati uspešnosti klasifikacije med moškimi in ženskimi govorci na bazi BNSI za
povprečne vrednosti MFCC značilk pri različnih kompleksnostih modelov GMM klasifikatorja.
Spol govorca

Moški

Značilke

Ženski

Povprečje

Napaka (v %)

PMFCC 200 ms mix32

15,12

20,76

17,94

PMFCC 200 ms mix64

15,53

20,05

17,79

PMFCC 200 ms mix128

15,50

19,17

17,33

PMFCC 200 ms mix256

15,53

18,60

17,07

PMFCC 200 ms mix512

15,83

18,67

17,25

PMFCC 1 s mix32

11,36

13,03

12,20

PMFCC 1 s mix64

10,88

11,72

11,30

PMFCC 1 s mix128

10,91

12,45

11,68

PMFCC 1 s mix256

11,04

14,11

12,58

PMFCC 1 s mix512

11,57

14,82

13,19

Tudi pri povprečenju v 1 s oknu so se MFSC značilke odrezale slabše od MFCC značilk.
Dosegle so za 4,45% slabši rezultat. Testi za obe dolžini okna, v katerem smo izračunavali srednje
vrednosti koeficientov značilk, so pokazali boljše performanse MFCC značilk, obenem pa so bili
najboljši rezultati doseženi pri nižjih kompleksnostih GMM modelov. V online sistemu za
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akustično segmentacijo bomo tako uporabili povprečne vrednosti MFCC koeficientov (PMFCC).

5.4 Analiza značilk za klasifikacijo po pasovni širini signala
V tem poglavju bomo obravnavali analizo značilk, ki jih bomo uporabili za klasificiranje med
studijskim in telefonskim govorom. Opravili smo dve vrsti testiranj. Najprej smo primerjali
klasifikacijske sposobnosti dveh različnih klasifikatorjev: Gaussovih modelov porazdelitve
verjetnosti (GMM) in nevronskih mrež (NN). Zanimalo nas je, kako se omenjena klasifikatorja
obneseta pri klasifikaciji istih akustičnih razredov in pri uporabi enakih značilk.
V drugem delu tega testa smo, podobno kot že za segmentacijo govor/negovor in za
segmentacijo po spolu govorca, testirali diskriminatorne sposobnosti različnih značilk za
razločevanje med telefonskim in studijskim govorom. Za klasifikacijo smo uporabili klasifikator, ki
se je v prvem testu odrezal bolje.

5.4.1 Testiranje klasifikatorjev pri klasifikaciji med studijskim in telefonskim govorom

Razločevanje med studijskim (širokopasovnim) govorom in telefonskim (ozkopasovnim) govorom
se na prvi pogled zdi enostavna naloga, vendar se kaj kmalu izkaže, da je vse prej kot to. Čeprav se
temu področju akustične segmentacije v literaturi ne namenja ravno veliko pozornosti, je lahko
podatek o pasovni širini govora koristen (obogatena transkripcija, izboljšanje razpoznave
govora…). Blokovna predstavitev zasnove sistema za testiranje GMM in NN klasifikatorja je
prikazana na sliki 5.7. Za računanje značilk je bil uporabljen klasični vhodni signal 16 kHz/16 bit z
dolžino okna 32 ms in redom kratkočasovne Fourierjeve transformacije 512. Izračunavali smo 13
MFCC značilk. Da smo rešili težave pri konvergiranju rešitve v procesu učenja nevronske mreže,
smo na vhod nevronske mreže pripeljali 8 zaporednih vektorjev MFCC značilk. Obenem smo
vrednosti MFCC značilk tudi normalizirali v območje med -1 in 1. Normalizacija vhodnih
podatkov v nevronsko mrežo je bistvena za doseganje dobrih rezultatov, hkrati pa je postopek
učenja nevronske mreže hitrejši [114].
Kot NN klasifikator smo uporabili MLP nevronsko mrežo, ki je polno povezana. Ima 104
vhode (8 zaporednih vektorjev značilk po 13 značilk), eno skrito plast in dva nevrona v izhodni
plasti (dva izhoda). V skriti plasti je 300 nevronov, prenosne funkcije nevronov pa so simetrične
sigmoidne funkcije. Za učenje nevronske mreže je bil uporabljen propagacijski način (backpropagation).
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Slika 5.7: Blokovna shema izločanja značilk za GMM in NN klasifikator.
Tudi za vhod GMM klasifikatorja smo uporabili MFCC značilke, le da jih ni bilo potrebno
normalizirati. Prav tako jih ni bilo potrebno združevati v večji kontekst kot značilke pri nevronski
mreži. Vhod v GMM klasifikator tako predstavlja en sam MFCC vektor značilk s trinajstimi
koeficienti. Za modeliranje posameznega akustičnega razreda smo uporabili 128 Gaussovih
porazdelitev verjetnosti. Za učenje GMM modelov smo uporabili MAP algoritem.
Učni material za učenje nevronske mreže in GMM modelov smo izbrali iz učnega nabora baze
BNSI. V sami bazi je le 1,65% čistega telefonskega materiala (fokusni razred F2), kar predstavlja
le 35 minut govornega materiala. Telefonski govor je prav tako vsebovan v fokusnem razredu F4,
to je brani ali spontani govor z zvočnim ozadjem, ki ni glasba. Z vključitvijo telefonskega
govornega materiala iz fokusnega razreda F4 se je količina telefonskega učnega materiala povečala
na 75 minut. Iz nabora studijskega govora (čistega in takega z glasbenim in drugim ozadjem) smo
naključno izbrali 100 minut studijskega učnega materiala, čeprav je tega materiala precej več. Za
omejitev količine učnega materiala za studijski akustični razred smo se odločili zato, ker je
predvsem za uspešno učenje in tudi delovanje nevronske mreže potreben uravnotežen učni
material. To pomeni, da mora biti količina učnega materiala, namenjenega za posamezen akustični
razred, približno enaka. Oba klasifikatorja smo testirali na testnem in razvojnem naboru baze
BNSI. Rezultati testov so zbrani v tabeli 5.5.
V tabeli so rezultati, doseženi na testnem naboru baze BNSI, označeni s – test., rezultati,
doseženi na razvojnem naboru baze BNSI, pa z – razv. Da bi rezultatsko izenačili različne količine
materiala na vhodu GMM in NN klasifikatorja, smo izhode obeh klasifikatorjev gladili (v tabeli
označeno s + gl.). Za nevronsko mrežo smo spremljali povprečje obeh izhodov za 5 vhodnih
okvirjev (5 x 8 = 40 MFCC vektorjev), za GMM klasifikator pa povprečje 40 zaporednih vhodnih
okvirjev. Na ta način sta bili količini vhodnih podatkov posredno izenačeni. Če primerjamo
rezultate brez glajenja, je NN klasifikator dosegel za 1-2% boljše rezultate od GMM klasifikatorja
ravno na račun večjega vhodnega konteksta (8 zaporednih vektorjev MFCC proti enemu za GMM).
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Tabela 5.5: Rezultati primerjalnih testov za uspešnost klasifikacije GMM in NN klasifikatorjev
na testnem in razvojnem naboru baze BNSI.
Telefon
Značilke

Studio

Povprečje

Napaka (v %)

NN – test.

12,93

6,69

9,81

NN – razv.

6,55

6,44

6,50

NN – test. + gl.

10,81

4,27

7,54

NN – razv. + gl.

3,91

3,63

3,77

GMM – test.

14,59

8,31

11,45

GMM – razv.

6,56

8,44

7,50

GMM – test. + gl.

5,90

2,44

4,17

GMM – razv. + gl.

1,53

2,33

1,93

Kot smo že dejali, smo večji vhodni kontekst pri nevronski mreži uporabili zaradi težav pri
samem učenju mreže (propagacijski postopek ni hotel konvergirati h končni rešitvi). Pri primerjavi
rezultatov, ki smo jih dobili z glajenjem rezultatov obeh klasifikatorjev, vidimo, da se je GMM
klasifikator odrezal bolje od nevronske mreže (za 1,84% na razvojnem naboru baze BNSI in za
3,37% na testnem naboru baze BNSI). Glede na rezultate iz tabele 5.5 lahko povzamemo, da je pri
enakih značilkah in enakem klasifikacijskem problemu GMM klasifikator dosegel boljše rezultate
kot pa NN klasifikator. Iz tega razloga bomo za vse klasifikacijske naloge uporabili GMM
klasifikatorje, katerih kompleksnost bo primerna zadanemu klasifikacijskemu problemu.
Podrobnejšo analizo primerjave med GMM in NN klasifikatorjem za namene razločevanja med
širokopasovnim in ozkopasovnim govorom smo objavili v [115].

5.4.2 Testiranje diskriminatornih sposobnosti značilk za klasifikacijo med studijskim in
telefonskim govorom

Naloge testiranja diskriminatornih sposobnosti značilk za klasifikacijo med studijskim in
telefonskim govorom smo se lotili podobno kot pri testiranju diskriminatornih sposobnosti značilk
za klasifikacijo govor/negovor (glasba) in klasifikacijo po spolu govorcev. Ker za razločevanje
med širokopasovnim (studijskim) in ozkopasovnim (telefonskim) govorom ni namenskih ali
specialnih značilk, smo testirali nekaj splošnih akustičnih značilk, nekaj pa smo izbrali tudi takih,
ki se večinoma namensko uporabljajo na drugih področjih, vendar bi utegnile pri klasifikaciji med
širokopasovnim in ozkopasovnim govorom pokazati dobre rezultate. Kot predstavnike klasičnih
akustičnih značilk smo testirali MFCC značilke in MFSC značilke, med ostalimi pa smo izbrali
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spektralno širino (angl. spectral bandwidth – SBW), spektralni upad (SR), predlagali pa smo tudi tri
nove značilke, za katere mislimo, da bi lahko pripomogle k boljšemu razločevanju med studijskim
in telefonskim govorom.
Vhodni signal in prvih nekaj korakov izločanja značilk (angl. front-end) smo uporabili enako
kot pri prejšnjih testiranjih. Značilkam, ki so predstavljene z eno samo vrednostjo, smo
klasifikacijske sposobnosti določili s pomočjo določitve verjetnostne porazdelitvene funkcije.
Porazdelitveno verjetnostno funkcijo smo ocenili s pomočjo histogramov. Pri kompleksnejših
značilkah (MFCC in MFSC) pa smo na podlagi učnega materiala naučili GMM modele različnih
kompleksnosti, nato pa smo na testnem naboru ovrednotili sposobnosti teh značilk za razločevanje
med studijskim in telefonskim govorom.

5.4.3 Zasnova značilk VPVFB, VEVF in MSU

Pri snovanju novih značilk za razločevanje med studijskim in telefonskim govorom smo izhajali
predvsem iz spektralnih razlik obeh zvočnih signalov, ker je v spektru edina prava razlika med
omenjenima signaloma. Kot vemo, je studijski govorni signal frekvenčno neomejen in je njegova
uporabna pasovna širina omejena le s frekvenco vzorčenja. V našem primeru je frekvenca
vzorčenja 16 kHz, tako da je uporabna pasovna širina studijskega govornega signala 8 kHz. Za
telefonski govorni signal vemo, da je njegova pasovna širina 3100 Hz in se nahaja med 300 Hz in
3400 Hz. To je področje, kjer je energija govora še vedno zelo velika in hkrati še omogoča dovolj
veliko razumljivost govora za komunikacijo preko telefonskih linij. Primer spektrov studijskega in
telefonskega govora je prikazan na sliki 5.8.

a)

b)

Slika 5.8: Primer spektrogramov za: a) širokopasovni (studijski) govor in
b) ozkopasovni (telefonski) govor.
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5.4.4 Varianca povprečne vrednosti frekvenčnih binov (VPVFB)

Izhodišče definiranja značilke VPVFB je analiza spodnjega dela frekvenčnega spektra govora v
frekvenčnem pasu od 0 Hz in 300 Hz. Kot smo že omenili, telefonski kanal te frekvence filtrira in
zato v tem delu spektra ni prisotnega govornega signala. Tudi energija je zelo majhna. To je
razvidno tudi iz obeh spektrogramov na sliki 5.8. Telefonski govor se v bazi BNSI pojavlja
velikokrat v obliki javljanj novinarjev s terena, kjer je njihov govor posnet skupaj z različnimi
reportažnimi šumi iz ozadja (hrup prometa, eksplozije itn.). Ti šumi imajo praviloma celoten
spekter (0-8 kHz), kar pomeni, da imajo ti domnevno telefonski posnetki dodane izvore zvoka, ki
zasedajo tudi frekvence od 0-300 Hz ter 3400-8000 Hz, ki pa načeloma niso človeški govor. Sama
energija signala se potemtakem ne bi obnesla najbolje kot diskriminator med studijskim in
telefonskim govorom. Da v resnici ni najboljši diskriminator, so pokazali tudi testi, ki bodo
predstavljeni v tabeli 5.6.
Samo zaznavanje energije v delu spektra med 0-300 Hz torej ni dovolj zanesljiv klasifikator
med studijskim in telefonskim govorom. Studijski govorni signal ima v tem frekvenčnem pasu
navadno veliko energijo, katere nosilca sta osnovna harmonska komponenta govorca (f0) in včasih
tudi njen prvi višji harmonik (2xf0). Če bi uspeli zaznavati prisotnost osnovne harmonske
komponente, potem bi tudi dokaj zanesljivo lahko razločevali med studijskim in telefonskim
govorom, saj telefonski govor osnovne harmonske komponente skoraj zagotovo ne vsebuje (tako
visoko harmonsko komponento imajo po večini le otroci).
Ideja VPVFB značilke je povprečenje vrednosti frekvenčnih binov magnitude Fourierjeve
transformiranke od 1 do 9, ki predstavljajo frekvence od 31.25 do 281.25 Hz v korakih po 31.25 Hz
(do tega koraka pridemo, če delimo frekvenčni spekter 8 kHz s polovico reda kratkočasovne
Fourierjeve transformacije). Tako dobimo 8 povprečnih vrednosti frekvenčnih binov v nekem
časovnem oknu. Varianca vrednosti frekvenčnih binov bi ob prisotnosti govora morala biti višja
zaradi prisotnosti osnovne harmonske komponente in v veliko primerih tudi njenega prvega
večkratnika. Če je v območju frekvenc 0-300 Hz prisoten beli šum, potem varianca vrednosti
frekvenčnih binov ne bo velika. Sedaj lahko matematično zapišemo predpis za izračun značilke
VPVFB:

VPVFB = var( X k , pov ), k = 2,..., M ,
X k , pov =

1
N

N

∑ X [ n],

(5.5)

n =1

kjer Xk,pov predstavlja povprečno vrednost k-tega frekvenčnega bina, k predstavlja indeks
frekvenčnih binov in teče od 2 pa do M=9, n pa je indeks v časovnem oknu velikosti N, znotraj
katerega računamo povprečne vrednosti frekvenčnih binov. Za značilko VPVFB pričakujemo, da
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bo dosegala višje vrednosti za širokopasovni studijski govor.

5.4.5 Varianca energije višjih frekvenc (VEVF)

Idejo za zasnovo te značilke najdemo v zgornji polovici govornega frekvenčnega spektra v
območju frekvenc od 4 kHz do 8 kHz. Telefonski govor je v tem delu spektra filtriran in nima
prisotnih govornih elementov. Ob pogledu na spektrogram studijskega govora na sliki 5.8 vidimo,
da tudi širokopasovni studijski govor v tem delu spektra nima veliko energije, vendar se ta pojavlja
v pasovih. Energija se v tem delu spektra pojavlja predvsem ob izgovorjavi sičnikov in šumnikov,
medtem ko ostali fonemi pri višjih frekvencah nimajo toliko energije. Studijski in telefonski govor
bi s pomočjo zgornjega dela spektra torej lahko med seboj razločevali tako, da bi zaznavali nihanje
energije v tem delu frekvenčnega spektra. Nihanje energije lahko enostavno zaznavamo z
izračunavanjem variance. Varianca energije v zgornjem delu frekvenčnega spektra govora bi tako
morala biti večja pri studijskem kot pri telefonskem govoru. Izračun značilke VEVF lahko
definiramo kot varianco logaritma energije filtrirane magnitude X[k] s filtrom FVF:
VEVF = var(log E ( X [ k ] ⋅ FVF )).

(5.6)

5.4.6 Modificiran spektralni upad (MSU)

Originalna značilka spektralnega upada je definirana kot vrednost frekvence, pod katero se nahaja
95% energije spektra signala. Osnovna značilka je definirana z enačbo 3.9. Za studijski govor bi
pričakovali, da bo vrednost spektralnega upada višja kot pri telefonskem govoru, saj ima kljub
vsemu več energije v zgornji polovici spektra. To v povprečju sicer drži, vendar do manjših razlik
med vrednostmi značilke spektralnega upada pride zaradi manjka spektralne energije v območju
0-300 Hz pri telefonskem govoru. Ker je telefonski govor v tem frekvenčnem območju filtriran, je
»težišče« energije spektra avtomatsko pomaknjeno nekoliko višje, s tem pa se kompenzira nižja
energija v zgornji polovici spektra. Posledica tega je, da osnovna oblika izračunavanja značilke
spektralnega upada ni sposobna dovolj robustno ločiti med studijskim in telefonskim govorom.
Ideja pri modifikaciji značilke spektralnega upada je, da se izognemo spodnjemu delu
frekvenčnega spektra, ki je pri telefonskem govoru filtriran, in vrednost značilke izračunavamo le
od določene frekvence dalje. Testi so pokazali, da značilka da najboljše rezultate, kadar
upoštevamo frekvence od približno 1 kHz naprej, kar je ekvivalentno 30. frekvenčnemu binu. Graf
uspešnosti MSU značilke v odvisnosti od začetne (spodnje) frekvence izračunavanja je prikazan na
sliki 5.9.
Iz grafa na sliki 5.9 je razvidno, da se optimalen rezultat doseže, kadar izračunavamo značilko
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od 30. frekvenčnega bina dalje. Sedaj lahko zapišemo novi predpis za izračunavanje značilke
modificiranega spektralnega upada:
R

∑

X [ k ] = 0,95 ⋅
2

k =30

M

∑ X [k ]

2

.

(5.7)

k =30

Za značilko modificiranega spektralnega upada pričakujemo, da bo v povprečju dosegala višje
vrednosti za širokopasovni studijski govor kot pa za ozkopasovni telefonski govor.

Napaka razločevanja (%)

8
7.5
7
6.5
6
5.5
5

625

781

937

1093

1250

1406

1562

Začetna frekvenca (Hz)

Slika 5.9: Graf odvisnosti napake MSU značilke pri klasifikaciji studio/telefon v odvisnosti od
začetne frekvence izračunavanja značilke.
Na sliki 5.10 imamo prikaz vrednosti značilke PMSU za studijski in telefonski govor v obliki
histograma. Iz histograma je razvidno, da značilka PMSU v povprečju dosega višje vrednosti za
akustični razred širokopasovnega studijskega govora in nižje vrednosti za akustični razred
ozkopasovnega telefonskega govora.
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Slika 5.10: Histogram vrednosti značilke PMSU na bazi BNSI.
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5.4.7 Rezultati testiranj diskriminatornih sposobnosti značilk za klasifikacijo po pasovni
širini signala

Diskriminatorne sposobnosti značilk za klasifikacijo po pasovni širini signala smo testirali na bazi
BNSI. Značilke z eno samo vrednostjo smo testirali na učnem naboru baze BNSI. Vrednotenje za
značilke z eno samo vrednostjo smo realizirali s pomočjo določitve porazdelitvene verjetnostne
funkcije za vsako značilko posebej, medtem ko smo za MFCC in MFSC ter kombinacijo MFCC in
ostalih značilk uporabili drugačen način vrednotenja. Za te značilke smo na osnovi učnega nabora
baze BNSI naučili GMM modele različnih kompleksnosti, nato pa smo diskriminatorne
sposobnosti teh značilk testirali na testnem naboru baze BNSI. Nekatere značilke smo testirali v
njihovi osnovni verziji, zraven pa smo testirali tudi njihove povprečne vrednosti in/ali variance.
Vrednosti variance ali povprečne vrednosti smo izračunavali v časovnem oknu 1 s. Rezultati
opravljenih testov za značilke z eno vrednostjo (SBW, energija, VPVFB, VEVF, SR in MSU) so
podani v tabeli 5.6. Rezultati za MFCC značilke in MFSC značilke so podani v tabeli 5.7.
Tabela 5.6: Rezultati testiranj diskriminatornih sposobnosti značilk za klasifikacijo
po pasovni širini signala. Testi so bili opravljeni na bazi BNSI.
Telefon
Značilke

Studio

Povprečje

Napaka (v %)

SBW

24,31

39,52

31,91

Var. SBW

5,40

30,14

17,77

Energija

28,35

39,31

33,83

VPVFB

17,60

27,68

22,64

VEVF

9,20

21,42

15,31

SR

26,37

33,39

29,88

PSR

14,00

22,33

18,16

MSU

31,88

11,74

21,81

PMSU

3,37

7,50

5,43

Sodeč po rezultatih iz tabele 5.6, se je pri klasifikaciji med studijskim in telefonskim govorom
najbolje obnesla značilka povprečne vrednosti modificiranega spektralnega upada (PMSU).
Značilka je dosegla zavidljivo nizko povprečno vrednost napake (5,43%) in je za klasifikacijo med
studijskim in telefonskim govorom uporabna tudi kot samostojna značilka. Prednost značilke z eno
samo vrednostjo je tudi v tem, da lahko za klasificiranje značilk med različnimi akustičnimi razredi
uporabimo kar pragovni klasifikator, ki je zelo enostaven in hiter, kar je še posebej primerno za
sisteme, ki morajo delovati online in v realnem času.
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Rezultati kažejo, da se je modificirana značilka spektralnega upada, ki smo jo predlagali,
obnesla precej bolje od osnovne verzije, kar potrjuje naše predpostavke ob zasnovi te značilke.
Druga najuspešnejša značilka z eno samo vrednostjo na testu je bila VEVF, ki smo jo prav tako
predlagali kot novo značilko. Dosegla je povprečno vrednost napake 15,31%. Tretja značilka, ki
smo jo predlagali kot novo značilko za razlikovanje med studijskim in telefonskim govorom
(VPVFB), se ni obnesla najbolje, saj ni dosegla povprečne vrednosti napake pod 20%.
Tabela 5.7: Rezultati uspešnosti klasifikacije med studijskim in telefonskim
govorom na bazi BNSI za povprečne vrednosti MFCC in MFSC značilk pri različnih
kompleksnostih modelov GMM klasifikatorja.
Telefon
Značilke

Studio

Povprečje

Napaka (v %)

PMFSC 1 s mix4

7,77

2,70

5,23

PMFSC 1 s mix8

6,34

2,90

4,62

PMFSC 1 s mix16

6,75

4,38

5,57

PMFSC 1 s mix32

5,52

4,04

4,78

PMFSC 1 s mix64

5,73

3,93

4,83

PMFSC 1 s mix128

5,73

3,49

4,61

PMFCC 1 s mix4

2,45

4,96

3,71

PMFCC 1 s mix8

1,84

4,01

2,93

PMFCC 1 s mix16

7,16

3,31

5,24

PMFCC 1 s mix32

8,38

3,47

5,93

PMFCC 1 s mix64

9,20

2,91

6,06

PMFCC 1 s mix128

6,13

3,51

4,82

Primerjava rezultatov iz tabele 5.7 nam pove, da so se pri razločevanju med studijskim in
telefonskim govorom povprečne vrednosti značilk MFCC obnesle bolje kot značilke PMFSC.
Povprečne vrednosti značilk smo uporabili iz enakega razloga kot pri klasifikaciji po spolu
govorca. S povprečenjem smo želeli poudariti splošne značilnosti studijskega in telefonskega
govora in zmanjšati vpliv kratkočasovnih značilnosti govora, ki so bolj posledica načina in
značilnosti govora posameznega govorca. Značilke MFCC so na testnem naboru baze BNSI
dosegle najboljši rezultat, 2,93% napake klasifikacije, medtem ko so značilke MFSC dosegle
najboljši rezultat, 4,61% napake klasifikacije. Velika je tudi razlika pri potrebni kompleksnosti
GMM modelov, saj so značilke MFCC dosegle najboljši rezultat pri kompleksnosti 8 Gaussovih
porazdelitev, medtem so značilke MSFC dosegle najboljši rezultat pri kompleksnosti 128
Gaussovih porazdelitev.
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Da bi še izboljšali rezultat klasifikacije med studijskim in telefonskim govorom, smo združili
klasifikacijske sposobnosti značilk PMFCC in dveh najboljših značilk iz tabele 5.6; to sta značilki
PMSU in VEVF. Vektor značilk PMFCC, ki je sestavljen iz 13 koeficientov, smo tako podaljšali še
za dve vrednosti in dobili vektor značilk dolžine 15. V tabeli 5.8 smo te združene značilke označili
z oznako PMFCC+. Rezultati v tabeli so prav tako podani za povprečenje (pri PMFCC značilkah in
pri značilki PMSU) ter računanje variance (za značilko VEVF) znotraj okna dolžine 1 s.
Tabela 5.8: Rezultati uspešnosti klasifikacije med studijskim in telefonskim govorom na bazi BNSI
za povprečne vrednosti razširjenih PMFCC značilk pri različnih kompleksnostih modelov GMM
klasifikatorja.
Telefon
Značilke

Studio

Povprečje

Napaka (v %)

PMFCC+ 1 s mix4

1,43

4,67

3,05

PMFCC+ 1 s mix8

2,25

2,55

2,40

PMFCC+ 1 s mix16

4,91

1,90

3,40

PMFCC+ 1 s mix32

4,70

2,39

3,54

PMFCC+ 1 s mix64

6,95

2,27

4,61

PMFCC+ 1 s mix128

6,13

2,45

4,29

Rezultati v tabeli 5.8 kažejo, da se je kombinacija značilk PMFCC+ obnesla za dobro polovico
odstotka bolje kot PMFCC značilke brez dodanih dveh omenjenih značilk. Prav tako je uspešnost
klasifikacije za posamezen akustični razred bolje razporejena, saj je napaka klasifikacije za
studijski govor 2,55%, napaka za telefonski govor pa 2,25%. Za povprečno vrednost MFCC
značilk lahko v tabeli 5.7 vidimo, da je uspešnost klasifikacije precej bolj neuravnotežena, saj je
napaka klasifikacije za studijski govor 4,01%, napaka za telefonski govor pa 1,84%. Bolje je imeti
značilke z uravnoteženimi performansami, saj so v nasprotnem primeru na neuravnoteženih testnih
naborih (kjer je količina materiala enega akustičnega razreda precej večja od količine materiala
drugega akustičnega razreda) rezultati segmentacije lahko zelo dobri ali pa zelo slabi, z
uravnoteženimi značilkami pa v takih primerih dosegamo bolj konstantne rezultate.
Za značilke iz tabele 5.8 smo še ponovili rezultate, vendar tokrat s krajšim oknom za
izračunavanje povprečja in variance. Uporabili smo okno dolžine 200 ms, ki ga bomo uporabljali
tudi v sistemu za akustično segmentacijo. Razlog za uporabo krajšega okna v sistemu za akustično
segmentacijo je v tem, da bi pri večjem oknu (1 s) delali velike napake pri postavljanju mej med
segmenti, krajše okno pa nam omogoča, da to mejo bolj natančno zaznamo in tudi postavimo.
Rezultati za krajše okno so podani v tabeli 5.9.
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Tabela 5.9: Rezultati uspešnosti klasifikacije med studijskim in telefonskim govorom na bazi BNSI
za povprečne vrednosti kombinacije značilk MFCC+ pri krajši dolžini okna za izračunavanje
povprečne vrednosti in variance pri različnih kompleksnostih modelov GMM klasifikatorja.
Telefon
Značilke

Studio

Povprečje

Napaka (v %)

PMFCC+ 200 ms mix4

7,48

5,18

6,33

PMFCC+ 200 ms mix8

6,68

5,94

6,31

PMFCC+ 200 ms mix16

6,64

5,01

5,82

PMFCC+ 200 ms mix32

7,37

4,95

6,16

PMFCC+ 200 ms mix64

8,47

4,90

6,68

PMFCC+ 200 ms mix128

9,76

4,71

7,23

Pri primerjavi rezultatov v tabelah 5.8 in 5.9 lahko vidimo, da so rezultati pri krajšem oknu za
izračunavanje povprečne vrednosti in variance nekoliko slabši, vendar je bilo to tudi pričakovano.
Napaka klasifikacije je v povprečju za krajše okno večja za 3,42%, vendar pa predvidevamo, da se
bo rezultat segmentacije po glajenju izhoda iz klasifikatorja precej izboljšal. Kot smo že omenili,
smo se za krajše okno odločili predvsem zaradi možnosti natančnejšega postavljanja mej med
segmenti.
Pri testiranju diskriminatornih sposobnosti značilk za razločevanje med studijskim in
telefonskim govorom je bila najuspešnejša kombinacija MFCC značilk s povprečenjem ter dvojico
specializiranih značilk, ki smo jih predlagali za razločevanje med studijskim in telefonskim
govorom. To dvojico značilk predstavljata značilki VEVF in PMSU. Ker je ta kombinacija v testu
pokazala najboljše sposobnosti razločevanja med omenjenima akustičnima razredoma, jo bomo
uporabili za razločevanje tudi v končnem sistemu za akustično segmentacijo.
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6 Zasnova sistema za avtomatsko online akustično
segmentacijo
V tem poglavju bomo predstavili zasnovo sistema za avtomatsko online akustično segmentacijo.
Najprej bomo opisali zgradbo sistema kot celote, nato pa bomo podrobneje predstavili zgradbo
posameznih sklopov in modulov. Prvi modul, ki ga bomo podrobneje opisali, je modul za
zajemanje signala in izločanje značilk. Njegova naloga je, da vhodni govorni signal spremeni v
primerno obliko ter transformira v frekvenčni prostor, kjer nato na podlagi magnitude vhodnega
signala izračunamo značilke, ki jih potrebujemo za razločevanje med posameznimi akustičnimi
razredi. Naslednji je modul za medpomnjenje značilk. Na podlagi vsebine medpomnilnika
izračunavamo varianco ali povprečno vrednost nekaterih značilk. Modulu za medpomnjenje sledi
modul za klasifikacijo. Njegova naloga je, da klasificira vhodne vektorje značilk in jim določi
pripadnost ustreznim akustičnim razredom. Izhod tega modula predstavlja določitev o tem,
kateremu akustičnemu razredu pripada kateri vhodni vektor. Znotraj modula so trije ločeni
klasifikatorji, saj imamo tri različne vektorje značilk (za vsako vrsto akustične segmentacije
svojega). Odločitve o klasifikaciji vhodnih značilk predstavljajo vhodne podatke v zadnji modul v
nizu, to je modul za segmentacijo. Naloga tega modula je, da zgladi izhodne odločitve modula za
klasifikacijo in združi krajše segmente posameznih akustičnih razredov v večje segmente glede na
pravila segmentacije. Končna naloga tega modula je še, da postavi meje med posameznimi
segmenti na ustrezna mesta in v skladu s pravili segmentacije. V ta namen bomo predlagali nov
postopek za združevanje posameznih okvirjev v večje homogene segmente in postavljanje mej med
segmenti na podlagi pravil segmentacije. Sistem bo posebej prilagojen delovanju v online načinu in
bo podpiral vse tri segmentacije (govor/negovor, po spolu, po pasovni širini signala).

6.1 Zgradba sistema za online akustično segmentacijo
V tem podpoglavju bomo podrobneje opisali zgradbo sistema za online akustično
segmentacijo. Zgradba je podrejena delovanju online, kar pomeni, da imamo na voljo le en prehod
čez vhodni akustični signal, prav tako nimamo podatkov o tem, kakšen signal se bo pojavil na
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vhodu sistema v bližnji ali daljni prihodnosti. Za delovanje sistema v online načinu moramo tako
uporabljati metode in algoritme, ki ne uporabljajo večkratnih prehodov čez vhodni material,
obenem pa ne potrebujejo podatkov o materialu, ki na vhod sistema za segmentacijo šele prihaja.
Avdio
signal

Zajemanje signala in
izločanje značilk

Medpomnjenje značilk

Modul za klasifikacijo

Modul za segmentacijo

Meje segmentov
govor/negovor
moški/ženska
studio/telefon

Slika 6.1: Blokovna shema zasnove sistema za online akustično segmentacijo, ki podpira
segmentacijo govor/negovor, po spolu govorcev in po pasovni širini signala.

Če želimo, da sistem deluje online, mora najpogosteje izpolnjevati še pogoj o delovanju v
realnem času. Delovanje sistema za segmentacijo v realnem času pomeni, da mora biti sistem
sposoben obdelati vhodni akustični signal v času, ki je krajši ali kvečjemu enak času trajanja
vhodnega posnetka.
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Za delovanje sistema za segmentacijo v realnem času morajo biti značilke ustrezno izbrane.
Pri izbiri značilk za klasifikacijo med akustičnimi razredi, ki jih želimo razločevati med seboj, je
največkrat potrebno narediti ustrezen kompromis med diskriminatorno sposobnostjo značilk in
časovno zahtevnostjo izračunavanja teh značilk. Praviloma so uspešnejše značilke tudi
kompleksnejše in tako posledično zahtevajo več procesorskega časa za izračunavanje, nimajo pa
nujno vse značilke takšnih lastnosti. Pri zasnovi sistema lahko nekaj procesorskega časa prihranimo
tudi z združevanjem določenih operacij, tako da pazimo, da se operacije ne podvajajo (npr.
značilke MFCC in MFSC lahko izračunamo v enem sklopu, saj značilke MFCC s pomočjo DCT
transformacije izračunamo iz vrednosti značilk MFSC). Vse te naštete prvine smo skušali pri
zasnovi predlaganega sistema za akustično segmentacijo zvočnih signalov v čim večji meri
upoštevati. S kompromisnimi odločitvami smo skušali doseči čim boljšo uspešnost akustične
segmentacije ob čim nižji časovni, procesorski in pomnilniški zahtevnosti sistema.
Blokovna shema predlaganega sistema za akustično segmentacijo zvočnih signalov je
prikazana na sliki 6.1. V podpoglavjih, ki sledijo, bomo podrobneje definirali naloge in zasnovo
posameznih podsistemov in modulov.

6.1.1 Zajemanje vhodnega zvočnega signala in izločanje značilk za razločevanje med
akustičnimi razredi

Blokovna predstavitev zajema vhodnega signala in princip izločanja klasifikacijskih značilk sta
prikazana na sliki 6.2. Zajemanje vhodnega zvočnega signala se začne z vzorčenjem signala s
frekvenco 16 kHz in 16-bitno kvantizacijo, kar je standardna kvaliteta signala v domeni broadcast
news. Ne samo baza BNSI, tudi druge broadcast news baze imajo enako vzorčenje vhodnega
signala [110]. Za vzorčenjem vhodni signal najprej ločimo v večje bloke oz. okvirje, čemur
pravimo okvirjanje. V našem sistemu smo si za dolžino okvirja izbrali 32 ms, kar pri frekvenci
vzorčenja 16 kHz znaša 512 vhodnih vzorcev. Vsak okvir vhodnega signala nato pomnožimo s
funkcijo Hanningovega okna enake dolžine, kot je dolžina vhodnega okvirja. Oknenje in funkcija
okna imata pomemben vpliv na rezultat kratkočasovne Fourierjeve transformacije, saj oblika okna
vpliva na zmanjšanje napake prepuščanja. Do napake prepuščanja pride, kadar čas tipanja oz.
perioda vzorčenja ni enaka celoštevilčnemu večkratniku periode vzorčenega signala. Ker je govorni
signal sestavljen iz množice frekvenčnih komponent, je oblika okna pomemben dejavnik.
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Avdio
signal

Vzorčenje
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frekvenčni prostor

Oknjenje

STFT
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filtr.
Izračun
značilk

Log|.|

Izračun
MSU

MSU

DCT

13 MFCC koef.

24 MFSC koef.

Slika 6.2: Blokovna shema vhodnega sistema za zajemanje avdio signala in izračunavanje
klasifikacijskih značilk.
Okno pomikamo po času naprej za 10 ms, kar pomeni, da je pomik okna enak 160 vzorcem,
prekrivanje med okni pa znaša 22 ms. Po oknjenju nad oknjenim signalom izračunamo
kratkočasovno Fourierjevo transformacijo reda 512. Na ta način dobimo frekvenčno predstavitev
vhodnega zvočnega signala s frekvenčno ločljivostjo 31,25 Hz. Frekvenčna magnituda nam
predstavlja osnovo za izračunavanje značilk v frekvenčni domeni. Direktno iz frekvenčne
magnitude signala lahko izračunamo vrednost značilke modificiranega spektralnega upada (MSU),
medtem ko so za izračun značilk MFCC in MFSC potrebni dodatni koraki. Za izračun značilk
MFSC moramo najprej magnitudni spekter filtrirati z naborom 24 trikotnih filtrov s polovičnim
prekrivanjem. Centralne frekvence filtrov so razporejene ekvidistančno po melodični frekvenčni
skali. Začetna frekvenca filtrov je 32 Hz, končna frekvenca pa je 8 kHz in je omejena s frekvenco
vzorčenja. MFSC koeficiente dobimo tako, da za vsak posamezen trikotni filter izračunamo

122

vrednost logaritma energije tega filtra. MFCC značilke izračunamo iz vrednosti MFSC
koeficientov s pomočjo diskretne kosinusne transformacije (DCT), ki zniža dimenzijo značilk in jih
do neke mere tudi dekorelira. Nižja dimenzija vektorja značilk pomeni tudi potencialno
enostavnejši in manj kompleksen klasifikator (npr. GMM model ima lahko manj Gaussovih
porazdelitev verjetnosti). Na izhodu sistema za zajemanje avdio signala in izračunavanje značilk
tako dobimo MSU značilko (ena vrednost), 13 MFCC koeficientov in 24 MFSC koeficientov.
MFSC koeficiente bomo uporabili za razločevanje med govorom in negovorom, MFCC koeficiente
bomo uporabili za razločevanje med moškimi in ženskimi govorci, kombinacijo MFCC značilk in
značilke MSU ter VEVF (do katere pridemo po medpomnjenju) pa bomo uporabili za razločevanje
med studijskim in telefonskim govorom.

6.1.2 Medpomnjenje značilk za klasifikacijo

Medpomnjenje (angl. buffering) značilk v sistemu za akustično segmentacijo potrebujemo zato, da
lahko izračunamo variance in srednje vrednosti nad večjim kontekstom značilk. Kot velikost smo
določili dolžino konteksta 200 ms, kar v praksi pomeni približno 20 vhodnih okvirjev po 10 ms
pomika. Za to velikost okna smo se odločili, ker je dovolj velika, da se vpliv kratkočasovnih
značilnosti pri izračunu povprečne vrednosti značilk ustrezno zmanjša. Prav tako se je ta velikost
okna izkazala za primerno pri izračunu značilk za razločevanje med govorom in glasbo, ki
temeljijo na varianci logaritma energije posameznih frekvenčnih filtrskih pasov, kar so potrdili
rezultati v [116].

MSU

13 MFCC koef.

PMSU

PMSU PMFCC VEVF

...

Medpomnilnik
za značilko MSU

...
...

...

...

...
...

24 MFSC koef.

Medpomnilnik
za MFCC koef.
...

Medpomnilnik
za MFSC koef.
...

PMFCC

VEFB

PMFCC

VEFB

Slika 6.3: Blokovna shema modula za medpomnjenje značilk za klasifikacijo.
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Kljub predlagani omejeni velikosti medpomnilnika za medpomnjenje značilk ta še zmeraj
omogoča ustrezno natančnost postavljanja mej med segmenti akustičnih razredov, ki jih
razločujemo. Blokovna zasnova modula za medpomnjenje značilk za razločevanje med akustičnimi
razredi je prikazana na sliki 6.3.
Kot je razvidno iz slike 6.3, smo realizirali 3 različne medpomnilnike, za vsako vrsto značilk
svojega. Najmanjši medpomnilnik, potreben za medpomnjenje, je medpomnilnik za značilko MSU.
Ta ima dimenzije 20x1 in je potreben za izračun povprečne vrednosti značilke MSU (PMSU).
Drugi medpomnilnik je medpomnilnik za MFCC koeficiente. Ima dimenzije 20x13 (20 okvirjev po
13 značilk). Ta medpomnilnik potrebujemo za izračun povprečne vrednosti značilk MFCC, ki jih
uporabljamo za razločevanje med moškimi in ženskimi govorci ter pri razločevanju med studijskim
in telefonskim govorom kot kombinirane značilke s PMSU in VEVF. Največji medpomnilnik je
namenjen medpomnjenju MFSC koeficientov. Na osnovi vsebine tega medpomnilnika izračunamo
variance MFSC koeficientov in tako dobimo značilke VEFB. Te uporabljamo za razločevanje med
govorom in negovorom. Za vsako iteracijo izračuna novih povprečnih vrednosti in variance značilk
osvežimo 50% medpomnilnika posameznih značilk, kar pomeni, da do izračuna pride vsakih 100
ms. Princip izračunavanja značilk PMSU na osnovi vsebine medpomnilnika je prikazan na sliki
6.4. Za značilke PMFCC in VEFB je analogija podobna.

...

...

...
Izračun povprečja
Izračun povprečja
Izračun povprečja

Slika 6.4: Prikaz izračunavanja povprečja vrednosti značilk na osnovi vsebine medpomnilnika.
Kot je razvidno iz slike 6.4, izračunavamo povprečne vrednosti značilk kakor tudi varianco na
osnovi celotnega medpomnilnika, kar znaša 20 okvirjev. Ko osvežimo polovico vrednosti v
medpomnilniku, zopet izvedemo operacijo izračuna povprečne vrednosti in variance. To pomeni,
da se izračunavanje izvaja na osnovi polovičnega prekrivanja vrednosti medpomnilnika, kar se da
razbrati tudi iz slike 6.4. Prednost takega izračunavanja vrednosti povprečja in variance je v tem, da
s tem dosežemo enkrat višjo ločljivost postavljanja mej med segmenti, saj lahko mejo postavimo
vsakih 100 ms. Če prekrivanja ne bi uporabljali, potem bi lahko postavljali meje le vsakih 200 ms,
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kar bi povzročilo večje napake pri segmentaciji. Takšne napake so lahko še posebej kritične pri
segmentaciji govor/negovor, saj ima uspešnost te segmentacije neposredne posledice na uspešnost
ostalih vrst segmentacije, ki ji sledijo, kakor tudi na ostale implementacije govornih tehnologij
(npr. ASR).
V zadnjem koraku v modulu za medpomnjenje značilk iz izračunanih povprečnih vrednosti in
variance značilk oblikujemo še ustrezne vektorje značilk za razločevanje med akustičnimi razredi.
Za razločevanje med govorom in negovorom smo uporabili vektor značilk VEFB, ki je sestavljen
iz 24 koeficientov. Za razločevanje med moškimi in ženskimi glasovi smo uporabili povprečne
vrednosti MFCC značilk, kar pomeni, da ima vektor značilk PMFCC 13 koeficientov. Zadnji
vektor značilk uporabljamo za razločevanje med studijskim in telefonskim govorom. Sestavljen je
iz značilk PMFCC, PMSU in VEVF. Izračunavanje značilke VEVF smo poenostavili tako, da smo
kot varianco energije visokih frekvenc izračunavali kar varianco energije 24. koeficienta MFSC
značilk. Trikotni filter, ki se uporablja za filtriranje in izračunavanje logaritma energije 24. MFSC
koeficienta, ima razpon od 6437 Hz pa do 8000 Hz. S tem smo se izognili podvajanju izvajanja
določenih operacij (filtriranja, računanja logaritma energije in računanja variance energije), kar je
še posebej dobrodošlo v sistemih, ki morajo delovati online. Performanse značilke VEVF,
izračunane na ta način, so primerljive z rezultati, ki smo jih dobili pri analizi diskriminatornih
sposobnosti značilke VEVF za razlikovanje med studijskim in telefonskim govorom. Ti trije zgoraj
predstavljeni vektorji značilk predstavljajo vhodne podatke za modul za klasifikacijo, kjer se
odloča o tem, kateremu akustičnemu razredu pripada vektor značilk na vhodu posameznega
klasifikatorja.

6.1.3 Modul za klasifikacijo med akustičnimi razredi

Vektorje značilk, ki smo jih formirali kot izhodne podatke modula za medpomnjenje značilk za
klasifikacijo, uporabimo kot vhodne podatke modula za klasifikacijo. Blokovni prikaz zgradbe
modula za klasifikacijo je prikazan na sliki 6.5. Modul za klasifikacijo je sestavljen iz treh večjih
sklopov: klasifikatorja za govor/negovor, klasifikatorja po spolu govorcev in klasifikatorja po
pasovni širini signala. Vsi trije klasifikatorji so Gaussovi modeli porazdelitve verjetnosti, ki pa
uporabljajo modele z različnimi stopnjami kompleksnosti. Za klasifikacijo med govornim in
negovornim akustičnim razredom smo uporabili VEFB značilke (24 koeficientov) ter GMM
klasifikator s kompleksnostjo modelov s 128 Gaussovimi porazdelitvami verjetnosti. Rezultat na
izhodu GMM klasifikatorja je odločitev, ali trenutni vhodni vektor značilk VEFB pripada
govornemu (G) ali negovornemu (NG) akustičnemu razredu. Za klasifikacijo po spolu govorca
uporabljamo povprečne vrednosti mel-frekvenčnih kepstralnih koeficientov (PMFCC). GMM
klasifikator, ki ga uporabljamo za to vrsto klasifikacije, uporablja model s kompleksnostjo 256
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Gaussovih porazdelitev verjetnosti. Klasifikator po spolu govorca da na izhodu odločitev o tem, ali
trenutni vhodni vektor značilk PMFCC predstavlja moškega govorca (M) ali žensko govorko (Ž).
preostala klasifikacija je klasifikacija po pasovni širini signala. Za razločevanje med studijskim in
telefonskim govorom smo uporabili kombinacijo PMFCC značilk, ki jih uporabljamo že za
klasifikacijo po spolu govorcev, in značilk PMSU ter VEVF. Vhodni vektor značilk za klasifikacijo
ima tako 15 koeficientov. Tudi v tem primeru je uporabljen GMM klasifikator s kompleksnostjo
modela 16 Gaussovih porazdelitev verjetnosti. Klasifikator po pasovni širini kanala podaja
odločitev o tem, ali trenutni vhodni vektor značilk pripada studijskemu (S) ali telefonskemu govoru
(T). Odločitve vseh treh klasifikatorjev v modulu za klasifikacijo predstavljajo osnovo za
združevanje okvirjev v večje segmente in postavljanje mej med segmenti. Te odločitve so vhodni
podatki za naslednjo stopnjo v sistemu za akustično segmentacijo, modul za segmentacijo in
postavljanje mej med segmenti.

PMFCC PMSU VEVF

PMFCC

VEFB

Klasifikacija
studio/telefon

Klasifikacija
moški/ženska

Klasifikacija
govor/negovor

S/T

M/Ž

G / NG

Modul za
klasifikacijo

Slika 6.5: Blokovna shema modula za klasifikacijo govor/negovor, klasifikacijo po spolu govorca
in klasifikacijo po pasovni širini signala.
6.1.4 Modul za segmentacijo in postavljanje mej med segmenti

Naloga modula za segmentacijo je, da na osnovi odločitev izhoda klasifikatorja in na osnovi pravil
segmentacije združi vhodne okvirje v segmente ustrezne dolžine, hkrati pa postavi meje med
segmenti, ki pripadajo različnim akustičnim razredom.
Zasnova modula za segmentacijo je v celoti podrejena zahtevi po delovanju v online načinu.
Postopek segmentacije in tvorjenja mej med segmenti se prične z zajemanjem in interpretacijo
odločitev iz modula za klasifikacijo. Modul za klasifikacijo podaja informacijo o tem, kateremu
akustičnemu razredu pripada trenutni nabor vhodnih vektorjev značilk. Prednostno vlogo pri
segmentaciji ima segmentacija govor/negovor, ki odloča o tem, katere vhodne okvirje in koliko jih
združiti v govorni ter katere okvirje in koliko jih združiti v negovorni akustični razred. Prednostno
vlogo pri segmentaciji ima zato, ker je od nje odvisno, kateri vhodni okvirji in koliko se jih nato
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nadalje upošteva pri segmentaciji po spolu govorcev in po pasovni širini signala. Ti segmentaciji se
namreč izvajata samo nad govornimi okvirji. Če bi pri segmentaciji po spolu govorcev in
segmentaciji po pasovni širini signala upoštevali ves vhodni material, bi zagotovo dobili slabše
rezultate, saj bi se GMM modeli na negovornem materialu obnašali nepredvidljivo, ker ta material
ni bil vsebovan v učnem naboru. Diagram poteka segmentacije govor/negovor, segmentacije po
spolu govorcev in segmentacije po pasovni širini signala je prikazan na sliki 6.6.
Segmentacija govor/negovor se prične z interpretacijo izhoda klasifikatorja govor/negovor.
Zasnovana je s pomočjo dveh števcev (St_G in St_NG), s katerima spremljamo število okvirjev, ki
pripadajo govornemu in negovornemu akustičnemu razredu. V primeru, da vhodni okvir pripada
govornemu razredu, povečamo števec govornih okvirjev za 1, hkrati pa zmanjšamo števec
negovornih okvirjev za 1.
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Slika 6.6: Diagram poteka segmentacije in postavljanje mej za segmente govora in negovora,
segmente moških in ženskih govorcev ter segmente studijskega in telefonskega govora.
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V diagramu poteka je prikazana tudi omejitev vrednosti števcev za oba akustična razreda
(govor in negovor). Njune vrednosti ne morejo biti manjše od 0 in ne večje od maksimalne
vrednosti, ki jo za oba števca nastavimo ločeno (MAX_G, MAX_NG). Navzdol jih omejimo zato,
da ne dosegajo negativnih vrednosti, navzgor pa zato, da pri daljših homogenih odsekih govornega
ali negovornega akustičnega razreda števca ne dosežeta prevelikih vrednosti. To je pomembno
zato, da se ob postavitvi meje za začetek novega segmenta enega akustičnega razreda ne sproži
prekmalu tudi postavitev meje drugega akustičnega razreda, saj bi v nasprotnem primeru vrednost
števca drugega akustičnega razreda ostala visoka zaradi predhodnega daljšega homogenega odseka.
Do izpolnitve pogojev za postavitev npr. meje za konec negovornega in začetek govornega
segmenta pride takrat, ko je vrednost števca govornih okvirjev večja od nastavljenega praga
(Meja_G, Meja_NG), ki predstavlja minimalno zahtevano dolžino govornega segmenta. Segment
je lahko daljši, ne more pa biti krajši od nastavljenega praga. Dodaten pogoj za postavitev meje za
začetek govornega segmenta je tudi ta, da je predhodna meja bila postavljena za konec govornega
segmenta in začetek negovornega segmenta. To pomeni, da je trenutni (aktualni) govorni segment
negovorni. Ko sta izpolnjena oba omenjena pogoja, lahko postavimo mejo, ki predstavlja konec
negovornega segmenta in začetek govornega segmenta. Primer, na katerem smo opisali potek
segmentacije in potrebne pogoje za izpolnjevanje zahtev za postavitev mej med segmenti, je na
sliki 6.6 predstavljen z levim stolpcem znotraj okvirja, označenega z modro barvo. Desni stolpec
znotraj modrega okvirja predstavlja analogno diagram poteka segmentacije in postavljanje mej za
konec govornih in začetek negovornih segmentov.
Postopek segmentacije po spolu govorcev in segmentacije po pasovni širini signala je zelo
podoben postopku segmentacije govor/negovor. Bistvena razlika je v tem, da je upoštevanje
odločitve klasifikatorja na vhodih teh dveh segmentacij pogojeno z izhodom govor/negovor
klasifikatorja. Če trenutni vhodni okvir pripada govornemu akustičnemu razredu, potem se
odločitvi klasifikatorja po spolu govorca in klasifikatorja po pasovni širini signala upoštevata v
procesu segmentacije, v nasprotnem primeru pa ne. Na sliki 6.6 je potek segmentacije po spolu
govorcev predstavljen z diagramom poteka znotraj okvirja, označenega z zeleno barvo, potek
segmentacije po pasovni širini signala pa je predstavljen z diagramom poteka znotraj okvirja,
označenega z rdečo barvo. Od začetnega pogoja o upoštevanju ali neupoštevanju izhoda
klasifikatorja sta postopka segmentacije po spolu govorca in segmentacije po pasovni širini signala
v grobem zelo podobna postopku segmentacije govor/negovor. Razlikujejo se po različnih
vrednostih pragov števcev za posamezne akustične razrede, s katerimi so določeni minimalni časi
trajanja segmentov za postavljanje mej posameznih akustičnih razredov, prav tako pa se razlikujejo
po različnih maksimalnih nastavljenih vrednostih števcev za posamezen akustični razred.
Uporaba ločenih števcev okvirjev, ki jih uporabljamo za posamezen akustični razred, nam
omogoča, da lahko nastavimo različne pragove minimalnega trajanja segmentov posameznih
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akustičnih razredov. To je še posebej pomembno pri segmentaciji govor/negovor, kjer je povprečna
dolžina negovornih segmentov precej manjša od povprečne dolžine govornih segmentov. Takšna
zasnova segmentatorja nam tako omogoča večjo prilagodljivost pri postavljanju mej med segmenti
različnih akustičnih razredov.
Potrebno je poudariti, da je od nastavitev pragovnih vrednosti števcev odvisna tudi zakasnitev
izhoda segmentatorja. Če imamo npr. nastavljen čas minimalnega trajanja negovornega segmenta
na 1,5 s, potem bomo mejo za konec govornega in začetek negovornega segmenta postavili šele, ko
bomo uspešno zaznali 1,5 s negovornega materiala. Če bi imeli to mejo nastavljeno na 0,5 s, potem
bi zakasnitev izhoda segmentatorja znašala le 0,5 s. Višjo ko nastavimo vrednost minimalnega
trajanja segmentov posameznega akustičnega razreda, višjo uspešnost segmentacije lahko
dosežemo zaradi boljšega glajenja rezultata, vendar pa ob tem povečamo zakasnitev celotnega
sistema segmentacije. Če imamo za segmentacijo nastavljene različne minimalne čase trajanja
posameznih akustičnih razredov, potem je največja zakasnitev sistema segmentacije odvisna od
najdaljšega nastavljenega minimalnega časa trajanja segmenta za posamezen akustični razred. Če
torej imamo za govor nastavljen čas minimalnega trajanja 3 s, za negovor pa 1,5 s, potem bo
največja zakasnitev sistema znašala 3 s.
Optimalne nastavitve pragovnih vrednosti števcev okvirjev za posamezen akustični razred so
odvisne od primera uporabe. Okvirne pragovne vrednosti minimalnih časov trajanj segmentov
posameznih akustičnih razredov smo določili s pomočjo analize trajanja teh segmentov. Rezultati
analize so za slovensko bazo Broadcast News in za bazo radijskih posnetkov podani pri opisu teh
baz.
Grafični prikaz postopka segmentacije z uporabo števcev govornih in negovornih okvirjev za
segmentacijo govor/negovor na bazi BNSI imamo prikazan na sliki 6.7. Prvi graf prikazuje časovni
potek zvočnega signala, ki ga segmentiramo. Na grafu so prikazani tudi posamezni segmenti od S1
do S9. Segmenti, ki pripadajo govornemu akustičnemu razredu, so S2, S4, S6 in S8, ostali segmenti
pa pripadajo negovornemu akustičnemu razredu. Za nastavitve segmentacije smo uporabili
minimalni čas trajanja govornih segmentov 0,7 s, minimalni čas trajanja negovornih segmentov 1,2
s, maksimalno vrednost števca govornih segmentov 10 (enako 1 s) in maksimalno vrednost števca
negovornih okvirjev 15 (enako 1,5 s). Segmentacija se prične najprej z oceno, kateremu
akustičnemu razredu pripada začetni segment. To storimo tako, da 0,5 s po začetku segmentacije
preverimo stanje števcev govornih in negovornih okvirjev, in začetni segment pripada tistemu
akustičnemu razredu, katerega števec ima večjo vrednost. V primeru, prikazanem na sliki 6.7, prvi
segment pripada negovornemu akustičnemu razredu. Pri času 4 s je klasifikator začel razpoznavati,
da vhodni okvirji pripadajo govornemu akustičnemu razredu, zato se je vrednost števca govornih
okvirjev začela povečevati (graf 2), vrednost števca negovornih okvirjev pa zmanjševati (graf 3).
Ko števec govornih okvirjev doseže vrednost minimalnega časa trajanja (0,7 s) in je hkrati
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izpolnjen pogoj, da trenutni (aktualni) segment v trajanju pripada negovornemu akustičnemu
razredu, potem postavimo mejo za konec negovornega segmenta in začetek govornega segmenta
(prikazano na grafu kot prehod z 0 na 1). Postavitev meje se zgodi z zakasnitvijo, ki je enaka
minimalnemu času trajanja dolžine segmenta, katerega začetek smo uspešno zaznali. Podobno kot
za prehod iz negovornega v govorni segment se meje postavljajo tudi pri prehodu iz govornega v
negovorni segment.
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Slika 6.7: Grafični prikaz delovanja segmentatorja za primer segmentacije
govor/negovor na bazi BNSI Broadcast News.
Na grafu časovnega poteka zvočnega signala imamo označen tudi segment S5, ki pripada
negovornemu akustičnemu razredu. Kot vidimo, se je za časa trajanja tega segmenta vrednost
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števca govornih okvirjev nekoliko zmanjšala, vrednost števca negovornih okvirjev pa nekoliko
povečala, vendar premalo, da bi dosegla prag minimalnega trajanja negovornega segmenta. Meje
segmentov v povprečju zaznamo nekoliko kasneje, kot se dejansko zgodijo, kar je pričakovano.
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7 Eksperimenti in rezultati
V tem poglavju bomo predstavili eksperimente, ki smo jih izvedli za vse tri vrste akustične
segmentacije, ki jih obravnavamo v doktorski disertaciji. Za segmentacijo govor/negovor bomo
testirali uspešnost značilk VEFB na bazi BNSI, na bazi radijskih posnetkov pa pri segmentaciji
govor/glasba. Za primerjavo uspešnosti segmentacije bomo pri istih pogojih testirali še uspešnost
segmentacije govor/glasba s pomočjo klasičnih akustičnih značilk MFCC, ki so jih v preteklosti v
te namene že večkrat uporabili. Z istimi značilkami bomo testirali tudi uspešnost segmentacije
govor/negovor na slovenski bazi BNSI Broadcast News. Baza radijskih posnetkov vsebuje le ročne
označbe govornih in glasbenih odsekov ter reklam, zato na tej bazi drugih testov ne moremo
izvajati. Baza BNSI pa vsebuje oznake vseh sedmih F-razredov, ki jih kaže tabela 2.2, ob tem pa
vsebuje tudi oznake govornih in negovornih odsekov, oznake spola in identitete (kadar je govorec
znan) posameznih segmentov govorcev. Označena je tudi pasovna širina signala (ali je govor
širokopasovni studijski ali pa ozkopasovni telefonski), za vso bazo so ustvarjene tudi transkripcije
(tekstovni zapis, kaj je bilo izgovorjeno), kar omogoča razvoj in testiranje avtomatskega
razpoznavalnika tekočega govora.
Na bazi BNSI smo lahko ob segmentaciji govor/negovor testirali tudi uspešnost segmentacije
po spolu govorcev. Za razločevanje med moškimi govorci in ženskimi govorkami smo uporabili
PMFCC značilke, ki so se pri analizi diskriminatornih sposobnosti značilk za to vrsto segmentacije
najbolje obnesle. Uspešnost segmentacije smo primerjali tudi z uspešnostjo segmentacije, kjer smo
za razločevanje med moškimi in ženskimi glasovi uporabili klasične MFCC značilke. Pri
segmentaciji po spolu govorcev smo lahko preverili tudi vpliv predhodne segmentacije
govor/negovor na segmentacijo po spolu govorcev. Testirali smo uspešnost segmentacije brez
upoštevanja predhodne segmentacije govor/negovor, z upoštevanjem ročne (referenčne)
segmentacije in z upoštevanjem avtomatske segmentacije govor/negovor, ki smo jo izvedli na bazi
BNSI s predlaganim sistemom za avtomatsko akustično segmentacijo.
Podobno kot za segmentacijo po spolu govorcev smo na bazi BNSI lahko testirali uspešnost
segmentacije po pasovni širini signala. Za razločevanje med širokopasovnim studijskim govorom
in ozkopasovnim telefonskim govorom smo uporabili kombinacijo značilk PMFCC, VEFB in
PMSU, ki so se pri analizi diskriminatornih sposobnosti značilk, kjer smo testirali sposobnost
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značilk za razlikovanje med studijskim in telefonskim govorom, obnesle najbolje. Tudi za to vrsto
segmentacije smo testirali uspešnost segmentacije s pomočjo MFCC značilk za boljšo primerljivost
rezultatov z drugimi postopki. Prav tako smo testirali vpliv predhodne ročne in avtomatske
segmentacije govor/negovor na segmentacijo po pasovni širini signala.
V tem poglavju smo preverili še vpliv segmentacije govor/negovor na avtomatsko
razpoznavanje govora, ki smo ga opravili na bazi BNSI. Preverjali smo uspešnost avtomatskega
razpoznavanja govora ter vpliv avtomatske segmentacije govor/negovor v dveh izvedbah – z
VAD-om, ki je govor rezal na daljše in krajše segmente – in jo primerjali z uspešnostjo
avtomatskega

razpoznavanja

govora

ob

upoštevanju

referenčne

(ročne)

segmentacije

govor/negovor.
Ker smo na obeh bazah testirali uspešnost segmentacije govor/negovor, nam je to omogočilo
še navzkrižno testiranje uspešnosti te segmentacije. Pri navzkrižnem testiranju smo pri klasifikaciji
značilk na bazi BNSI uporabili GMM modele, ki smo jih naučili na učnem naboru posnetkov iz
radijske baze posnetkov, in obratno, na radijski bazi smo uporabili GMM modele, ki smo jih
naučili na učnem naboru posnetkov iz baze BNSI. Na ta način smo preverjali robustnost značilk
VEFB, ki smo jih predlagali za razločevanje med govorom in glasbo, analiza diskriminatornih
sposobnosti pa je pokazala, da so uspešne tudi pri razločevanju med govorom in negovorom. Za
primerjavo rezultatov smo teste izvedli tudi za značilke MFCC, ki se uporabljajo predvsem v
domeni govornega procesiranja in segmentacije.

7.1 Opis baz, ki so bile uporabljene za testiranje
V naslednjih dveh podpoglavjih bomo predstavili obe bazi, na katerih smo učili GMM modele,
analizirali diskriminatorne sposobnosti značilk in uspešnost posameznih vrst segmentacije. Prva je
slovenska baza BNSI Broadcast News, ki omogoča tako učenje modelov GMM klasifikatorjev kot
tudi testiranje uspešnosti segmentacije govor/negovor, segmentacije po spolu in segmentacije po
pasovni širini signala. Druga je baza radijskih posnetkov, ki ima označene le meje govornih
segmentov, glasbenih segmentov in reklam, zato smo na tej bazi lahko le analizirali
diskriminatorne sposobnosti značilk za razločevanje med govorom in glasbo ter testirali uspešnost
segmentacije govor/glasba.
Za obe bazi smo prav tako napravili analizo trajanja govornih in negovornih segmentov ter za
vsak akustični razred posebej izrisali histogram. Na podlagi histograma smo lahko sklepali o
dolžini in deležu krajših segmentov tako govora kot tudi negovora in tako okvirno ocenili vrednosti
nastavitev minimalnega časa trajanja segmentov za govorni in negovorni akustični razred. Podobno
kot za akustična razreda govora in negovora smo definirali histograme trajanja segmentov moških
govorcev in ženskih govork, na osnovi katerih smo dobili informacijo o trajanju in deležu krajših
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segmentov.

7.1.1 Opis slovenske baze BNSI Broadcast News

Slovenska baza BNSI Broadcast News predstavlja jezikovni vir, ki omogoča razvoj
razpoznavalnika slovenskega govora za neomejeno domeno, hkrati pa sledi v zadnjem času vedno
pomembnejši zahtevi po zunanji (mednarodni) verifikaciji in dosegljivosti jezikovnega vira.
Domena baz Broadcast News (BN) je razpoznavanje govora v televizijskih ali radijskih
informativnih oddajah. Področje se je začelo razvijati že leta 1996, za nekatere jezike pa so na voljo
tudi že uporabniške aplikacije. Baze iz domene BN omogočajo razvoj sistemov na različnih
področjih govornih tehnologij: razpoznavanju tekočega govora, podnaslavljanju oddaj v živo,
indeksiranju, sledenju govorca…
Baza BNSI Broadcast News za slovenski jezik je nastala v okviru sodelovanja med Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in nacionalno televizijo RTV
Slovenija, Ljubljana. Za pokritje celotnih potreb po slovenskih jezikovnih virih za domeno BN je
baza zasnovana kot skupek dveh neodvisnih virov: govornega korpusa, sestavljenega iz posnetkov
oddaj, in besedilnega korpusa, sestavljenega iz scenarijev oddaj.
Zajemanje materiala in lastnosti baze BNSI

Govorni korpus baze BNSI zajema zvočne posnetke oddaj in njihove ročno tvorjene transkripcije.
V prvi vrsti je namenjen učenju akustičnih modelov slovenskega razpoznavalnika govora. Na
osnovi

analize

informativnih

oddaj

RTV

Slovenija

sta

v

govorno

bazo

vključeni

dnevnoinformativni oddaji TV Dnevnik in Odmevi. Zajete so oddaje iz obdobja 1999-2003, s tem
pa je zagotovljena široka pokritost različnih vključenih tematik.
Drugi – neodvisni – del baze BNSI predstavlja besedilni korpus, ki je nastal na osnovi
scenarijev različnih informativnih oddaj. Predvidena je predvsem njegova uporaba na področju
izdelave statističnih jezikovnih modelov za razpoznavalnik govora. Običajno se pri takšnem
postopku izdelave modelov uporabljajo besedilni korpusi, narejeni na osnovi časopisnega
materiala. Zaradi razlike med časopisnim in televizijskim medijem prihaja do opaznih razhajanj v
jeziku med obema vrstama besedila, kar oteži delovanje razpoznavalnika govora. Besedilni korpus
BNSI se bo tako pri izdelavi jezikovnih modelov uporabljal za utežitev časopisnega korpusa na
domeno BN. Z uporabo takšnega pristopa lahko pričakujemo izboljšano delovanje razpoznavalnika
govora in zmanjšanje deleža neznanih besed v testnem naboru.
Hkrati z razvojem področja baz BN so nastajala tudi različna priporočila za ročno zapisovanje
govornega materiala. Pri izdelavi baze BNSI so se upoštevala priporočila, ki so nastala v okviru
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organizacij LDC in LIMSI. Upoštevana so bila tudi priporočila iniciative COST 278 EUBN. Zaradi
posebnosti slovenskega jezika je bilo potrebno definirati tudi vrsto jezikovno odvisnih pravil. Za
obdelavo govornega materiala je bilo uporabljeno orodje Transcriber. Delovno mesto vsakega
zapisovalca je bilo zasnovano tako, da je bil računalnik edino orodje, ki je bilo potrebno za
normalno delo. Kot osnova transkripcije, ki je služila za začetek dela na vsaki oddaji, je bil
uporabljen scenarij oddaje, ki je v povprečju pokrival približno 40% celotnega trajanja oddaje.
Osnovni postopek izdelave transkripcije lahko v grobem razdelimo na tri faze. V prvem koraku
poteka segmentacija govornega posnetka na akustično homogene dele, kar je potrebno zaradi
principa učenja akustičnih modelov. V drugem koraku je zapisovalec določil posamezne govorce in
njihove lastnosti ter zapisal izgovorjeno. Zadnji, tretji korak je služil za označevanje zvočnega
ozadja in akustičnih dogodkov ter popravljanje transkripcije na težavnih odsekih. Za obdelavo 60minutne oddaje je bilo potrebnih približno 27 ur dela.
Z zagotovljenim dostopom do arhiva RTV Slovenija smo lahko za zajemanje govornega
materiala uporabili originalne arhivske analogne kasete formata Beta SP. Zvok oddaj smo presneli
na DAT kasete, ki so služile za izvor govornega korpusa. Zvočni signal na DAT kasetah je bil
digitaliziran s 16-bitno ločljivostjo pri 48 kHz vzorčenju. Kasneje je bil zvočni format spremenjen
v 16-bitnega pri 16 kHz vzorčenju. Hkrati smo na DVD medije zajemali tudi sliko in zvok oddaje.
Pri zajemanju je bil uporabljen izgubni kodek MPEG-2. Ti posnetki so služili za pomoč
zapisovalcem pri izdelavi transkripcij.
Govorni korpus BNSI vsebuje skupaj 42 oddaj, pri čemer je dolžina učnega nabora 30 ur.
Razvojni nabor obsega 3 ure materiala in je namenjen optimizaciji parametrov razpoznavalnika
govora. Vrednotenju razpoznavalnika govora je namenjen testni nabor v dolžini prav tako treh ur.
Transkripcije celotnega govornega korpusa baze BNSI Broadcast News vsebujejo 268 tisoč besed,
od tega je 37 tisoč različnih. Dolžine naborov in število oddaj v posameznem naboru so podani v
tabeli 7.1.
Tabela 7.1: Dolžina in število oddaj, vključenih v učni, razvojni in testni nabor govorne baze BNSI.
Nabor

Dolžina (mm:ss)

Št. večernih

Št. nočnih

Učni

1795:06

18

16

Razvojni

178:16

2

2

Testni

184:58

2

2

Skupaj

2158:20

22

20

Govorni korpus baze BNSI vsebuje skupaj 1565 različnih govorcev, od tega jih je 1069
(68,31%) moškega spola in 477 ženskega (tabela 7.2). Za 19 govorcev spola ni bilo mogoče
enolično določiti. Število moških govorcev je sicer bistveno večje kot število ženskih govork,
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vendar se le-te pogosteje pojavljajo v vlogi novinark, tako da pri skupni minutaži oddaj ni tako
velike razlike med obema spoloma (moški spol 53,65%, ženski spol 46,34%).
Tabela 7.2: Število in spol govorcev v govorni bazi BNSI Broadcast News.

BNSI

Št. govorcev

Moški

Ženske

Neznano

1565

1096

477

19

S stališča razpoznavanja govora je bistvenega pomena zagotoviti akustično homogene odseke
govornega signala. Tako je bilo definiranih 7 F-razredov, ki opisujejo te homogene odseke. Delitev
govornega korpusa glede na F-razrede je predstavljena v tabeli 7.3. Največji razred je F4 s 37,63%,
ki vsebuje brani in spontani govor z zvočnim ozadjem. Ta kategorija je v bazi BNSI tako obsežna
zaradi zelo striktnih zapisovalcev, ki so že zelo tiho zvočno ozadje iz posnetka klasificirali v razred
F4. V razredu F0 je zajet brani govor v studijskem okolju, pripada pa mu 36,56% korpusa. Obseg
spontanega govora v studijskem okolju je 16,23%, zajet pa je v razredu F1. V razred F3 spada
spontani govor v prisotnosti glasbenega ozadja z deležem 6%. Manj kot ena ura govora izvira iz
telefonskih pogovorov (razred F2), najmanjši delež pa z manj kot 0.01% predstavljajo tuji govorci.
V kategorijo Fx sodijo vsi ostali primeri, ki ne sodijo v katero od ostalih kategorij (npr. govor
tujega govorca z glasbenim ozadjem ipd.).
Tabela 7.3: Deleži F-razredov v slovenski bazi BNSI Broadcast News.
F-razred

Opis F-razreda

Delež

F0

brani govor v studijskem okolju

36,6%

F1

spontani govor v studijskem okolju

16,2%

F2

telefonski pogovori

1,65%

F3

spontani govor v prisotnosti glasbenega ozadja

6,0%

F4

brani in spontani govor z zvočnim ozadjem

37,6%

F5

tuji govorci

0,1%

Fx

nerazporejeni posnetki

1,85%

Kot dodatek k bazi BNSI je izdelana tudi prva slovenska govorna baza tujih govorcev za
razpoznavanje tekočega govora SINOD [67].
Analiza trajanja segmentov akustičnih razredov

Da bi lahko čim bolje ocenili potrebne pragovne vrednosti števcev okvirjev za posamezen akustični
razred, smo izvedli analizo trajanja segmentov za vsak akustični razred posebej. S pomočjo
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nastavitev pragovnih vrednosti števcev okvirjev določamo minimalne čase trajanja segmentov za
posamezen akustični razred. Če zaznamo določeno število okvirjev, vendar njihovo število ne
preseže pragovne vrednosti za ta razred, potem v tem primeru meje med segmenti ne postavimo,
saj je segment, ki smo ga zaznali, prekratek. Načeloma velja, da višje kot so pragovne vrednosti,
večje je glajenje izhoda klasifikatorja in boljše rezultate segmentacije lahko dosežemo (posledično
zabrišemo nekaj krajših segmentov). Vendar je nastavitev pragovnih vrednosti precej odvisna od
domene in tudi od baze posnetkov ter pravil, ki so veljala ob označevanju baze. S pomočjo te
analize se lahko prepričamo, da z ustreznimi nastavitvami pragovnih vrednosti skušamo zgladiti
(zbrisati) čim manj krajših segmentov, hkrati pa imeti pragovne vrednosti nastavljene dovolj
visoko, da je rezultat segmentacije čim boljši. Torej je potrebno za dosego čim boljšega rezultata
pri teh nastavitvah narediti kompromis med tem, koliko krajših segmentov zgladimo, in tem, da s
tem zgladimo tudi krajše segmente napačnega akustičnega razreda znotraj homogenega segmenta
(npr. daljši segment tišine znotraj govornega segmenta).
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Slika 7.1: Histogram dolžine govornih segmentov v bazi BNSI.
Na sliki 7.1 je prikazan histogram dolžine govornih segmentov za bazo BNSI. Histogram je
izrisan le na območju krajših segmentov dolžine od 0 pa do 25 s. Iz histograma lahko razberemo,
da je krajši od 1,5 s le en segment, krajši od 2,5 s pa so trije. Srednja vrednost dolžine govornih
segmentov v bazi BNSI je 166 s. Minimalno trajanje govornega segmenta lahko tako nastavimo na
nekaj sekund, pa bomo s tem naredili zelo majhno napako v segmentaciji. Zavedati pa se je
potrebno tudi, da z izbrisom vsakega krajšega segmenta onemogočimo nadaljnjo obdelavo teh
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segmentov tudi vsem nadaljnjim govornim aplikacijam, kot je npr. avtomatsko razpoznavanje
govora. Ker takšen segment ne bo označen kot govor, se sploh ne bo pojavil na vhodu
razpoznavalnika govora, da bi ga ta skušal razpoznati. Na ta način naredimo napako tudi pri
razpoznavi govora (napaka zaradi izbrisa).
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Slika 7.2: Histogram dolžine negovornih segmentov v bazi BNSI.

Na sliki 7.2 je prikazan histogram dolžine negovornih segmentov za bazo BNSI. Tudi ta
histogram je izrisan le za krajše segmente dolžine od 0 do 25 s. Histogram nam kaže, da sta krajša
od 1,5 s le dva negovorna segmenta. Baza BNSI je bila označena in transkribirana po priporočilih
COST 278 EUBN. V teh priporočilih je bilo zapisano, da se označujejo le negovorni segmenti, ki
so daljši od 1,5 s. Rezultat tega priporočila se nekako vidi tudi na histogramu, saj število
negovornih segmentov, ki so daljši od 1,5 sekunde, na histogramu precej naraste. Za segmentacijo
bomo tako pravilo za minimalno trajanje negovornih segmentov nastavili na 1,5 s. Povprečna
vrednost trajanja negovornih segmentov je 6,72 s.
Podobno kot smo to storili za govorni in negovorni akustični razred, smo analizirali tudi
dolžine segmentov moških in ženskih govorcev. Podatki teh dveh analiz nam bodo dali potrebne
informacije o tem, kakšne vrednosti uporabiti za minimalna trajanja segmentov moških govorcev in
minimalna trajanja segmentov ženskih govork.
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Slika 7.3: Histogram dolžine segmentov moških govorcev v bazi BNSI.
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Slika 7.4: Histogram dolžine segmentov ženskih govork v bazi BNSI.
Na slikah 7.3 in 7.4 sta prikazana histograma trajanja segmentov moških govorcev in ženskih
govork. Kot lahko razberemo iz teh dveh histogramov, so segmenti dolžine pod 1 s prisotni pri
obeh razredih govorcev. Povprečna dolžina segmentov za moške govorce je 27,01 s, za ženske
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govorke pa 24,25 s. Iz teh dveh histogramov je težko določiti čase minimalnega trajanja govornih
segmentov za moške in ženske govorce, saj je v obeh razredih kar nekaj segmentov, ki so zelo
kratki. V primeru, da izberemo za mejo najkrajšega segmenta 3 s, za oba akustična razreda (moški
govorci in ženske govorce) izbrišemo po 27 segmentov dolžine med 0 in 3 s. Za razreda moških in
ženskih govorcev bomo optimalne vrednosti za minimalne časa trajanja segmentov določili s
pomočjo testov pri segmentaciji.
Za določitev optimalne nastavitve praga minimalnega trajanja segmentov sta nam ostala še
telefonski in studijski akustični razred. Glede na zelo majhno količino telefonskega materiala v bazi
s histogramom ne bi dobili reprezentativne statistične ocene za telefonski akustični razred. Za
studijski razred smo se zato zgledovali po histogramu 7.1 in uporabili podobne nastavitve kot za
splošni govorni akustični razred. Vrednosti nastavitev za minimalne čase trajanja segmentov smo
skušali optimizirati tudi s pomočjo testov.

7.1.2 Opis baze radijskih posnetkov

Baza radijskih posnetkov je sestavljena iz posnetkov programa različnih radijskih postaj, ki
oddajajo na območju Republike Slovenije. Pri zajemanju smo skušali zajeti čim več radijskega
materiala, ki bi bil čim bolj raznovrsten. Z raznovrstnostjo je mišljeno, da zajeti material vsebuje
čim več različnih govorcev ter čim več glasbenih žanrov. Na ta način rezultati testov predstavljajo
dokaj dober približek dejanskim sposobnostim testiranih algoritmov in postopkov v realnih
okoliščinah in realnih aplikacijah.
Radijski material smo zbrali z zajemanjem iz radijskega FM sprejemnika, priključenega na
osebni računalnik. Radijski program smo vzorčili s frekvenco 16 kHz in 16-bitno kvantizacijo.
Signal smo zajemali v mono načinu. V bazi lahko najdemo tako moške kot ženske govorce, ki so
posneti v radijskem studiu ali pa je njihov glas posnet preko telefonskega kanala. V bazi se
pojavljajo različna zvočna ozadja, kot so tišina (brez ozadja), šum, hrup ter tiha glasba, ki je še
posebej značilna za segmente moderiranja. Baza vsebuje tudi veliko različnih glasbenih izvajalcev
(domačih in tujih) ter različnih glasbenih zvrsti, kot so pop, jazz, rock, plesna glasba, hip-hop, rap
itn. Skupaj je bilo zbranih 48 ur posnetkov. Glasba v povprečju predstavlja 65% materiala, govor
25%, preostalih 10% pa predstavljajo reklame, razni glasbeni vložki itn.
Znotraj baze smo definirali dva nabora posnetkov. Prvi je učni nabor posnetkov, ki je
namenjen za učenje modelov klasifikatorjev ipd. Vsebuje 2 uri naključno izbranih posnetkov
govora in glasbe iz baze radijskih posnetkov. V učnem naboru je zajete 60% glasbe in 40% govora.
Takšno razmerje materiala smo izbrali zato, ker je tudi v realnem radijskem materialu razmerje
govornega in glasbenega materiala približno tako. Drugi nabor posnetkov je testni. Podobno kot
učni tudi testni nabor vsebuje 2 uri naključno izbranih posnetkov iz baze radijskih posnetkov,
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vendar tako, da se ne prekrivajo s posnetki iz učnega nabora.
Za učni in testni nabor posnetkov smo tudi ročno označili govorne segmente, glasbene
segmente in ostalo. Med ostalo štejejo reklame, razni napevi... Podrobnejših označb za to bazo
nismo delali, saj smo na bazi testirali le diskriminatorne sposobnosti značilk za razločevanje med
govorom in glasbo ter uspešnost segmentacije med govorom in glasbo.
Analiza trajanja segmentov govora in glasbe

Na bazi radijskih posnetkov smo opravili analizo trajanja govornih in glasbenih segmentov. Na
podlagi izsledkov te analize smo kasneje v postopku segmentacije radijskega materiala definirali
vrednosti za minimalne čase trajanja govornih in glasbenih segmentov.
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Slika 7.5: Histogram dolžine govornih segmentov v bazi radijskih posnetkov.
Na sliki 7.5 imamo prikazan histogram trajanja govornih segmentov za bazo radijskih
posnetkov. En stolpec v histogramu predstavlja interval trajanja 10 s. Iz histograma je razvidno, da
je v bazi 5 segmentov krajših od 10 s, medtem ko je glavnina segmentov daljša od 10 s. Povprečna
vrednost trajanja govornih segmentov v bazi radijskih posnetkov je 3 min. in 47 s. Območje izrisa
histograma smo omejili na 450 s, zaradi boljše preglednosti pri krajših posnetkih, ki so predmet
našega zanimanja, čeprav so v bazi tudi daljši govorni segmenti. Minimalni čas trajanja govornih
segmentov za bazo radijskih posnetkov bomo nastavili nekje na intervalu med 0 s in 10 s, natančno
vrednost pa bomo določili izkustveno s testi.
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Slika 7.6: Histogram dolžine glasbenih segmentov v bazi radijskih posnetkov.
Na sliki 7.6 vidimo histogram dolžine segmentov glasbe za bazo radijskih posnetkov.
Zanimivo je, da je zelo malo segmentov krajših od 150 s (le 9 segmentov). Razlog za to je način
označevanja baze, kjer so kot glasba označeni le pravi glasbeni odseki, razni napovedniki in
reklame pa so označeni kot kategorija drugo, saj je v teh segmentih mnogokrat govor pomešan z
glasbo in klasifikator bi v takšnih segmentih nenehno spreminjal odločitev na izhodu. Takšne
segmente smo zavrgli tako v fazi učenja kot v fazi testiranja. Histogram tudi lepo kaže tendenco
trajanja večine glasbenih segmentov od 3 do 4 min., kar sovpada s povprečnim trajanjem raznih
skladb. Največ segmentov se pojavlja s trajanjem okoli 3 min. 40 s. Povprečna vrednost dolžine
segmentov glasbe v bazi radijskih posnetkov je 6 min. in 44 s. Razlog za razliko je predvsem v
zgradbi nočnega programa, kjer imajo radijske postaje največkrat nastavljene sezname predvajanja
pesmi in se več pesmi zavrti ena za drugo brez večjih neglasbenih premorov. V dnevnem programu
radijskih postaj pa se v veliki večini zavrti le ena pesem naenkrat. Za vrednost minimalnega
trajanja glasbenih segmentov lahko pri segmentaciji baze radijskih posnetkov nastavimo kar veliko
vrednost, pa bomo s tem naredili relativno majhno napako, saj je število kratkih segmentov dokaj
majhno. Natančno pragovno vrednost bomo nastavili s pomočjo testov.
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7.2 Eksperimenti in rezultati, izvedeni na bazi radijskih posnetkov
Na bazi radijskih posnetkov smo testirali uspešnost segmentacije govor/glasba, za katero smo
definirali tudi nov vektor značilk VEFB. Te značilke smo definirali z namenom, doseči čim boljšo
klasifikacijo med govorom in peto glasbo. Ker je v bazi BNSI glasbenega materiala na splošno
veliko manj kot govornega, poleg tega pa ta material ne vsebuje pete glasbe, smo za testiranje
uspešnosti segmentacije govor/glasba uporabili bazo radijskih posnetkov. Da bi lahko bolje
primerjali in ovrednotili rezultat segmentacije, smo segmentacijo na radijski bazi opravili še z
MFCC značilkami kot klasifikatorjem med govorom in glasbo. MFCC značilke smo izbrali zato,
ker so se na testiranju diskriminatornih sposobnosti značilk za klasifikacijo med govorom in glasbo
pokazale kot druge najboljše značilke.

7.2.1 Rezultati segmentacije govor/glasba na bazi radijskih posnetkov

Na bazi radijskih posnetkov smo testirali uspešnost segmentacije govor/glasba za značilke MFCC
in VEFB. Uporabili smo metriko uspešno zaznanih okvirjev. Ker količini glasbenega in govornega
materiala nista uravnoteženi, smo namesto povprečne uspešnosti podajali skupno uspešnost
segmentacije. Skupna uspešnost je definirana kot količnik med vsoto vseh pravilno zaznanih
okvirjev in vsoto vseh okvirjev opazovanih akustičnih razredov. Za obe vrsti značilk sta bila
uporabljena GMM modela kompleksnosti 128 Gaussovih porazdelitev verjetnosti. Rezultati za
uspešnost segmentacije govor/glasba so podani v tabeli 7.4.
Tabela 7.4: Uspešnost segmentacije govor/glasba na bazi radijskih posnetkov.
Testi so bili opravljeni za značilke MFCC in VEFB.
Govor
Značilke

Glasba

Skupno

Uspešnost (%)

MFCC

95,27

96,99

96,30

VEFB

95,46

99,74

98,03

Pri obeh vrstah značilk za klasifikacijo smo imeli minimalne čase trajanja govornega in
glasbenega segmenta nastavljene na 2,5 s. Rezultati iz tabele 7.4 kažejo, da so se VEFB značilke
obnesle bolje od MFCC značilk za slaba 2%. Če pogledamo rezultate segmentacije za govorni
akustični razred, vidimo, da razlika med MFCC značilkami in VEFB značilkami ni velika, medtem
ko so se VEFB značilke pri akustičnem razredu glasbe odrezale precej bolje od MFCC značilk, saj
so v tem akustičnem razredu dosegle absolutni rezultat uspešnosti kar 99,74%. Tako lahko
potrdimo rezultate, ki smo jih dobili že pri analizi diskriminatornih sposobnosti značilk, in
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sklenemo, da nam je uspelo predlagati kvalitetne in robustne značilke za razločevanje med
govorom in glasbo.
VEFB značilke smo testirali tudi pri različnih nastavitvah minimalnega časa trajanja za
govorni in glasbeni akustični razred. Minimalni čas smo nastavili na 1, 2,5, 5, 7,5 in 10 s, za oba
akustična razreda enako, ter merili uspešnost segmentacije govor/glasba. Rezultati uspešnosti so
zbrani v tabeli 7.5.
Tabela 7.5: Uspešnost segmentacije govor/glasba na bazi radijskih posnetkov za značilke VEFB pri
različnih nastavitvah minimalnega časa trajanja govornih in glasbenih segmentov.
Govor
Min. čas trajanja (s)

Glasba

Skupno

Uspešnost (%)

1

93,50

99,42

97,05

2,5

95,46

99,74

98,03

5

96,17

99,77

98,33

7,5

95,87

99,72

98,18

10

95,05

99,64

97,81

Najboljši skupni rezultat (hkrati tudi najboljši rezultat po posameznih akustičnih razredih) je
bil dosežen, ko je bil minimalni čas trajanja segmentov glasbe in govora nastavljen na 5 s. Pri tej
nastavitvi je bilo razmerje med glajenjem izhoda klasifikatorja in neupoštevanjem krajših
segmentov optimalno. Pri takšni konfiguraciji segmentatorja ima sistem zakasnitev segmentacije 5
s. Če bi želeli sistem z nižjo zakasnitvijo, bi lahko uporabili nastavitev minimalnega časa trajanja
segmentov govora in glasbe na 2,5 s, kjer imamo pol krajšo zakasnitev segmentacije in še vedno
dobro skupno uspešnost segmentacije, ki znaša 98,03%.

7.3 Eksperimenti in rezultati, izvedeni na bazi BNSI
Na slovenski bazi BNSI Broadcast News smo testirali uspešnost segmentacije govor/negovor,
uspešnost segmentacije po spolu govorcev in uspešnost segmentacije po pasovni širini signala. Za
segmentacijo med govorom in negovorom smo uporabili iste značilke kot pri testiranju
segmentacije govor/glasba na bazi radijskih posnetkov. Na bazi BNSI smo želeli ovrednotiti
uspešnost značilke VEFB pri segmentaciji med govorom in negovorom. Na bazi radijskih
posnetkov smo pokazali, da so značilke VEFB dober diskriminator med govorom in glasbo. Glede
na to, da je v bazi BNSI večina negovornega materiala prav glasba, lahko pričakujemo podobno
uspešnost značilk VEFB tudi pri segmentaciji govor/negovor. Na bazi BNSI smo ovrednotili še
uspešnost segmentacije po spolu govorcev, kjer smo za razločevanje med moškimi in ženskimi
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govorci uporabili značilke povprečne vrednosti MFCC koeficientov. Prav tako smo na bazi BNSI
ovrednotili uspešnost segmentacije po pasovni širini signala. Pri tej segmentaciji smo za
razločevanje med širokopasovnim studijskim govorom in ozkopasovnim telefonskim govorom
uporabili vektor značilk, ki je sestavljen iz povprečnih vrednosti MFCC koeficientov, značilke
PMSU in značilke VEVF.

7.3.1 Rezultati segmentacije govor/negovor na bazi BNSI

Podobno kot smo to storili na bazi radijskih posnetkov, smo tudi na bazi BNSI testirali značilke
VEFB, le da smo tokrat vrednotili uspešnost segmentacije govor/negovor. Negovorni material baze
BNSI v veliki večini vsebuje glasbo, ki pa je bolj instrumentalna (ni prisotnega človeškega glasu).
Poleg glasbe negovorni akustični razred sestavljajo še tišina in razni šumi in hrupi, kot so hrup
prometa, zvoki človeškega izvora (kašljanje, ploskanje, kihanje…) itn. Tudi tukaj smo zraven
značilke VEFB testirali tudi uspešnost segmentacije, kjer smo kot značilke za razločevanje med
govorom in negovorom uporabili MFCC koeficiente. Za obe vrsti značilk smo za klasifikacijo
uporabili GMM modele s kompleksnostjo 128 Gaussovih porazdelitev verjetnosti. Minimalni čas
trajanja negovornih segmentov smo nastavili na 1,5 s, minimalni čas trajanja govornih segmentov
pa na 2,5 s. Za podajanje uspešnosti segmentacije smo uporabili metriko uspešno zaznanih
okvirjev. Segmentov, ki vsebujejo reklame, pri vrednotenju nismo upoštevali. Rezultati uspešnosti
segmentacije govor/negovor na testnem naboru baze BNSI so podani v tabeli 7.6.
Tabela 7.6: Uspešnost segmentacije govor/negovor na slovenski bazi BNSI Broadcast News.
Testi so bili opravljeni za značilke MFCC in VEFB.
Govor
Značilke

Negovor

Skupno

Uspešnost (%)

MFCC

97,54

91,23

96,91

VEFB

99,78

92,45

98,75

Kot je razvidno iz tabele 7.6, so značilke VEFB dosegle boljšo uspešnost segmentacije
govor/glasba na bazi BNSI kot značilke MFCC. Značilke VEFB so za akustični razred glasbe
dosegle za dober odstotek boljšo uspešnost segmentacije, medtem ko je za govorni akustični razred
rezultat boljši za dobra dva odstotka. Ker je govora v bazi BNSI precej več kot negovora, uspešnost
segmentacije za govorni akustični razred bistveno bolj vpliva na skupno uspešnost kot uspešnost
segmentacije za negovorni akustični razred.
Uspešnost segmentacije z značilkami VEFB smo testirali tudi pri različnih nastavitvah
minimalnega časa trajanja segmentov govornega in negovornega akustičnega razreda. Minimalno
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trajanje segmentov smo nastavljali v območju od 0,5 s pa do nekaj sekund. Za negovorni akustični
razred pričakujemo optimalno nastavitev minimalnega časa trajanja segmenta okoli 1,5 s, saj pri
transkribiranju baze BNSI negovorni segmenti, krajši od 1,5 s, naj ne bi bili označeni. Histogram
trajanja negovornih segmentov, ki je prikazan na sliki 7.2, sicer kaže, da so v bazi označeni tudi
trije negovorni segmenti, ki so krajši od 1,5 s. Rezultati uspešnosti segmentacije govor/negovor za
različne nastavitve minimalnega časa trajanja govornih in negovornih segmentov na bazi BNSI so
prikazani v tabeli 7.7.
Tabela 7.7: Uspešnost segmentacije govor/negovor na bazi BNSI za značilke VEFB pri različnih
nastavitvah minimalnega časa trajanja govornih in negovornih segmentov.
Govor
Min. čas trajanja (s)

Negovor

Skupno

Uspešnost (%)

G=0,5 ; NG=0,5

99,19

93,93

98,44

G=1,0 ; NG=1,0

99,64

92,59

98,65

G=1,5 ; NG=1,5

99,71

93,09

98,77

G=2,5 ; NG=1,5

99,78

92,45

98,75

G=5,0 ; NG=2,0

99,69

89,29

98,23

G=0,7 ; NG=1,2

99,65

93,93

98,84

G=1,5 ; NG=1,2

99,66

93,74

98,82

G=2,5 ; NG=1,2

99,78

92,42

98,75

Iz rezultatov v tabeli 7.7 lahko vidimo, da se skupna uspešnost segmentacije pri različnih
nastavitvah minimalnega trajanja govornih in negovornih segmentov ne spreminja veliko, saj je
razlika med najboljšim in najslabšim rezultatom le 0,61%. Če pogledamo posamične nastavitve
minimalnega trajanja segmentov, vidimo, da je najboljši rezultat za negovor bil dosežen ob
minimalnem času trajanja 1,2 s. Ta rezultat je pričakovan, saj segmentov, krajših od 1,5 s, v bazi ni
veliko, nastavitev pa je nekoliko manjša zaradi možnega zamika pri prehodu v segmentacijskem
postopku. Kot vemo, je največja ločljivost segmentacije lahko 100 ms. Najboljši rezultat za govor
je bil dosežen pri nastavitvi minimalnega časa trajanja 2,5 s. Zanimivo je, da kadar uporabimo
najboljše nastavitve minimalnega časa trajanja segmentov za posamezen akustični razred, ne
dobimo najboljšega skupnega rezultata. Najboljši rezultat dosežemo pri nastavitvi minimalnega
časa trajanja govora na 0,7 s in minimalnega časa trajanja negovora na 1,2 s. Uspešnost
segmentacije govor/negovor je takrat 98,84%.
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7.3.2 Rezultati segmentacije po spolu govorcev na bazi BNSI

Segmentacijo po spolu govorcev na bazi BNSI smo izvajali za moške govorce in ženske govorke.
V bazi se pojavi tudi nekaj govorcev, katerih spol v fazi transkribiranja baze ni bil določen in so
označeni kot »neznan«. Segmente teh govorcev pri vrednotenju uspešnosti segmentacije nismo
upoštevali. Pri analizi diskriminatornih sposobnosti značilk za razločevanje govorcev po spolu so
se kot najuspešnejše izkazale značilke povprečne vrednosti MFCC koeficientov (značilke
PMFCC), zato smo jih tudi uporabili pri tej segmentaciji. Vrednotili smo uspešnost segmentacije
po spolu govorcev za značilke PMFCC brez upoštevanja predhodne segmentacije govor/negovor, z
upoštevanjem avtomatske segmentacije govor/negovor in z upoštevanjem referenčnih transkripcij
(ročno označene meje govornih in negovornih segmentov). Pri upoštevanju avtomatske
segmentacije govor/negovor smo uporabili meje segmentov, ki smo jih dobili pri optimalnih
nastavitvah iz tabele 7.7. Minimalne čase trajanja segmentov moških in ženskih govorcev smo
imeli nastavljene na 1 s. Za klasifikacijo smo uporabili kompleksnost GMM modela z 256
Gaussovimi porazdelitvami verjetnosti. Rezultati uspešnosti segmentacije po spolu govorcev so
prikazani v tabeli 7.8.
Tabela 7.8: Uspešnost segmentacije po spolu govorcev na slovenski bazi BNSI Broadcast News.
Testi so bili opravljeni za povprečne vrednosti MFCC koeficientov.
Spol

Upoštevanje
segmentacije

Moški

govor/negovor

Ženski

Skupno

Uspešnost (%)

Brez

93,04

87,34

90,54

Avtomatska

94,18

87,17

91,12

Referenčna

94,69

87,98

91,76

Po pričakovanju je bil najboljši rezultat segmentacije po spolu govorcev dosežen ob
upoštevanju referenčnih transkripcij za testni nabor posnetkov baze BNSI. Nekoliko slabši rezultat
je bil dosežen ob upoštevanju avtomatske segmentacije govor/negovor, vendar ne bistveno.
Najslabši rezultat segmentacije po spolu govorcev je bil dosežen brez upoštevanja predhodne
segmentacije govor/negovor. Čeprav je med najboljšim in najslabšim rezultatom segmentacije iz
tabele 7.8 le 1,22%, rezultati vseeno kažejo na to, da se upoštevanje predhodne segmentacije
govor/negovor splača.
Uspešnost segmentacije z uporabo značilk PMFCC smo primerjali tudi z uspešnostjo
segmentacije s klasičnimi MFCC značilkami brez povprečenja. Minimalno trajanje segmentov
govora in negovora smo nastavili na 1 s. Pri segmentaciji smo upoštevali referenčne transkripcije.
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Rezultati uspešnosti segmentacije za klasične MFCC značilke na bazi BNSI so podani v tabeli 7.9.
Tabela 7.9: Uspešnost segmentacije po spolu govorcev na slovenski bazi BNSI Broadcast News s
klasičnimi MFCC značilkami in z upoštevanjem referenčne segmentacije govor/negovor.
Spol

Moški

Značilke
Klas. MFCC

Ženski

Skupno

Uspešnost (%)

92,89

85,05

89,46

Iz tabele 7.9 je razvidno, da se klasične MFCC značilke za segmentacijo po spolu govorcev
obnesejo slabše od PMFCC značilk, tako da so naša predvidevanja potrjena. Klasične MFCC
značilke so ob enakih pogojih testiranja in ob enakih nastavitvah minimalnih časov trajanj
segmentov dosegle za 2,3% slabši rezultat segmentacije po spolu govorcev.
Uspešnost segmentacije po spolu govorcev smo testirali tudi pri različnih nastavitvah
minimalnega časa trajanja segmentov moških in ženskih govorcev. Glede na histograma trajanja
segmentov moških in ženskih govorcev, ki sta prikazana na slikah 7.2 in 7.3, lahko pričakujemo, da
bodo optimalne nastavitve minimalnega trajanja segmentov nekje med 1 s in 2 s. Minimalne čase
trajanja segmentov smo nastavljali od 0,5 s pa do 2,5 s v koraku po 0,5 s. Rezultati uspešnosti
segmentacije so prikazani v tabeli 7.10.
Tabela 7.10: Uspešnost segmentacije po spolu govorca na bazi BNSI za značilke PMFCC pri
različnih nastavitvah minimalnega časa trajanja segmentov za moške in ženske govorce.
Spol

Moški

Min. čas trajanja (s)

Ženski

Skupno

Uspešnost (%)

M=0,5 ; Ž=0,5

93,16

86,06

90,06

M=1,0 ; Ž=1,0

94,69

87,98

91,76

M=1,5 ; Ž=1,5

94,62

88,73

92,05

M=2,0 ; Ž=2,0

94,04

87,79

91,31

M=2,5 ; Ž=2,5

93,39

87,33

90,75

M=5,0 ; Ž=5,0

90,57

85,09

88,18

M=1,0 ; Ž=1,5

95,68

87,81

92,24

Ob pregledu rezultatov iz tabele 7.10 lahko vidimo, da je optimalna nastavitev minimalnega
trajanja segmentov za moške govorce 1,0 s, medtem ko je optimalna nastavitev minimalnega časa
trajanja za ženske govorke enaka 1,5 s. Ob uporabi posameznih optimalnih nastavitev minimalnega
časa trajanja segmentov dobimo tudi najboljši skupni rezultat segmentacije, ki znaša 92,24%.
Optimalne nastavitve minimalnega časa trajanja segmentov so potrdile predvidevanja o minimalnih

149

časih trajanja segmentov, ki smo jih navedli na podlagi opazovanja histogramov trajanja segmentov
moških in ženskih govorcev.

7.3.3 Rezultati segmentacije po pasovni širini signala na bazi BNSI

Vrednotenja uspešnosti segmentacije po pasovni širini signala smo se lotili podobno kot
vrednotenja uspešnosti segmentacije po spolu govorcev. Za razločevanje med studijskim in
telefonskim govorom smo uporabili kombinacijo značilk PMFCC, PMSU in VEVF, ki so se pri
analizi diskriminatornih sposobnosti izkazale za najuspešnejše. Za klasifikacijo značilk smo
uporabili klasifikator GMM s kompleksnostjo modelov s 16 Gaussovimi porazdelitvami
verjetnosti. Osnovne teste smo izvedli z upoštevanjem mej med govornimi in negovornimi
segmenti iz referenčnih transkripcij, z upoštevanjem avtomatske segmentacije govor/negovor in
brez upoštevanja predhodne segmentacije govor/negovor. Za nastavitve minimalnih časov trajanja
studijskih in telefonskih segmentov smo se zgledovali po nastavitvah pri segmentaciji po spolu
govorcev. Za začetno nastavitev minimalnega časa trajanja segmentov za oba akustična razreda
smo uporabili vrednost 1 s. Rezultati osnovnega vrednotenja segmentacije po pasovni širini signala
brez upoštevanja in ob upoštevanju prehodne referenčne in avtomatske segmentacije
govor/negovor so prikazani v tabeli 7.11.
Tabela 7.11: Uspešnost segmentacije po pasovni širini signala na slovenski bazi BNSI Broadcast
News. Testi so bili opravljeni za kombinacijo značilk PMFCC, PMSU in VEVF.
Upoš. seg.

Studio

gov./negov.

Telefon

Skupno

Uspešnost (%)

Brez

95,77

98,37

95,91

Avtomatska

98,19

98,37

98,20

Referenčna

98,54

98,37

98,53

Rezultati iz tabele 7.11 kažejo, da je smiselno uporabljati predhodno segmentacijo
govor/negovor tudi pri segmentaciji po pasovni širini signala. Rezultat segmentacije po pasovni
širini signala je bil ob upoštevanju referenčnih transkripcij za 2,62% boljši, kot pa če predhodne
segmentacije govor/negovor ne upoštevamo. Dobro se je izkazala tudi avtomatska segmentacija
govor/negovor, saj smo za rezultatom segmentacije, pri kateri smo upoštevali referenčne
transkripcije, zaostali le za 0,33%. Iz tabele 7.11 vidimo tudi, da predhodna segmentacija
govor/negovor vpliva le na rezultat za studijski govor, na telefonski govor pa ne, saj je rezultat
uspešnosti segmentacije za telefonski govor za vse tri teste v tabeli enak. Razlog za to je, da v
testnem naboru baze BNSI noben segment telefonskega govora ne meji na negovorni segment.

150

Posledično imajo segmenti telefonskega govora za »sosede« vedno le segmente studijskega govora.
Za primerjavo uspešnosti segmentacije po pasovni širini kanala s klasičnimi akustičnimi
značilkami smo testirali uspešnost segmentacije še z značilkami MFCC. Pri segmentaciji smo si
pomagali z referenčnimi transkripcijami za zaznavanje mej govornih in negovornih segmentov.
Minimalne čase trajanja segmentov studijskega govora in telefonskega govora smo imeli prav tako
nastavljene na 1 s. Rezultati uspešnosti segmentacije s pomočjo klasičnih MFCC značilk so zbrani
v tabeli 7.12.
Tabela 7.12: Uspešnost segmentacije po pasovni širini signala na slovenski bazi BNSI Broadcast
News. Testi so bili opravljeni za klasične MFCC značilke.
Studio
Značilke
Klas. MFCC

Telefon

Skupno

Uspešnost (%)

96,06

94,07

95,95

Rezultati iz tabele 7.12 kažejo, da se klasične MFCC značilke obnesejo slabše od nabora
kombiniranih značilk PMFCC, VEVF in PMSU za 2,58%, pri tem klasične MFCC značilke
dosežejo bistveno slabši rezultat za segmentacijo telefonskega akustičnega razreda. Tukaj so
kombinirane značilke za 4,30% uspešnejše od klasičnih MFCC značilk. Primerjava rezultatov kaže,
da je bila izbira značilk za klasifikacijo med studijskim in telefonskim govorom pravilna.
Za segmentacijo po pasovni širini signala smo prav tako testirali uspešnost pri različnih
nastavitvah minimalnih časov trajanja segmentov studijskega in telefonskega govora. Pri izbiri
minimalnih časov trajanja smo se deloma zgledovali po nastavitvah, ki smo jih uporabili pri
segmentaciji po spolu govorcev. Rezultati segmentacije po pasovni širini signala pri različnih
nastavitvah minimalnih časov trajanja segmentov so zbrani v tabeli 7.13.
Rezultati iz tabele 7.13 kažejo, da smo uspeli z optimalnimi nastavitvami minimalnih časov
trajanja segmentov studijskega telefonskega govora dodatno izboljšati rezultat segmentacije po
pasovni širini signala za 0,33%. Najboljši rezultat smo dosegli pri nastavitvi minimalnega časa
trajanja segmentov studijskega govora na 1,5 s in minimalnega časa trajanja segmentov
telefonskega govora na 2,5 s. Vsi rezultati segmentacije iz tabele 7.13 so znotraj 1%, tako da če
želimo segmentacijo po pasovni širini signala z nižjo zakasnitvijo izhoda, potem lahko ob nekoliko
zmanjšani natančnosti segmentacije to brez težav dosežemo. Dober kompromis med dobrim
rezultatom in nizko zakasnitvijo segmentacije je nastavitev obeh minimalnih časov trajanja na 1,0
s, saj dobimo ob zakasnitvi izhoda za 1 s še vedno visoko uspešnost segmentacije z rezultatom
98,48%.
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Tabela 7.13: Uspešnost segmentacije po pasovni širini signala na bazi BNSI pri različnih
nastavitvah minimalnega časa trajanja segmentov za studijski in telefonski govor.
Studio
Min. čas trajanja (s)

Telefon

Skupno

Uspešnost (%)

S=0,5 ; T=0,5

97,91

97,99

97,92

S=1,0 ; T=1,0

98,54

98,37

98,53

S=1,5 ; T=1,5

98,75

98,57

98,74

S=2,0 ; T=2,0

98,72

98,49

98,71

S=2,5 ; T=2,5

98,76

98,49

98,74

S=3,5 ; T=3,5

98,63

98,42

98,62

S=1,5 ; T=2,0

98,85

98,49

98,83

S=1,5 ; T=2,5

98,88

98,49

98,86

7.3.4 Vpliv segmentacije govor/negovor na avtomatsko razpoznavanje govora na bazi BNSI

V tem podpoglavju želimo prikazati vpliv segmentacije govor/negovor na avtomatsko
razpoznavanje govora na bazi BNSI. Kot smo že uvodoma omenili, lahko segmentacija
govor/negovor bistveno pripomore k izboljšanju rezultata avtomatskega razpoznavanja govora, saj
na vhod razpoznavalnika pošljemo le govorne dele vhodnega signala. V primeru, da segmentacija
govor/negovor ni stoodstotno natančna, se pri razpoznavanju lahko dogajajo napake. Če na vhod
razpoznavalnika govora pripeljemo kakšen negovorni del, potem lahko razpoznavalnik razpozna
neko besedo, čeprav na vhodu ni bilo govora. V tem primeru pride do napake vrivanja. Ali do
napake pride ali ne, je odvisno od robustnosti razpoznavalnika govora. Kadar pa naredimo napako
pri segmentaciji in odrežemo del govora ter ga posledično razpoznavalnik govora nima možnosti
razpoznati, pa zagotovo pride do napake zaradi izbrisa. Segmentacijo govor/negovor smo želeli
primerjati z referenčno segmentacijo govor/negovor na bazi BNSI še s pomočjo avtomatskega
razpoznavanja govora in primerjati vpliv predhodne segmentacije govor/negovor na uspešnost
avtomatskega razpoznavanja govora.
Akustične modele razpoznavalnika tekočega govora smo naučili na govornem korpusu
slovenske baze BNSI Broadcast News. Testiranje uspešnosti avtomatskega razpoznavanja govora
je potekalo na celotnem testnem naboru baze BNSI, ki vsebuje posnetke v vseh fokusnih razredih.
Za učenje jezikovnih modelov smo uporabili tri različne jezikovne vire: BNSI-Speech, BNSI-Text
in Večer. BNSI-Speech vključuje transkripcije učnega govornega korpusa, BNSI-Text predstavlja
besedilni korpus baze BNSI, medtem ko Večer predstavlja besedilni korpus člankov iz časopisa
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Večer. Slovar, ki smo ga uporabili v sistemu avtomatske razpoznave govora, je vseboval 64.000
besed. Podrobnejši opis zasnove sistema je objavljen v [117].
Ker pri segmentaciji govor/negovor velikokrat nastanejo razmeroma dolgi segmenti govora,
smo za razrez daljših segmentov uporabili modul VAD. V primeru VAD1 smo tvorili nekoliko
daljše segmente kot v primeru VAD2. Rezultati uspešnosti avtomatskega razpoznavanja tekočega
govora z upoštevanjem ročne in avtomatske segmentacije so zbrani v tabeli 7.14.
Tabela 7.14: Rezultati avtomatskega razpoznavanja tekočega govora na bazi BNSI ob upoštevanju
predhodne ročne in avtomatske segmentacije govor/negovor.
Segmentacija
Ročna
Avtomatska
VAD1
Avtomatska
VAD2

Razpoznanih (%)

Pravilnih (%)

69,6

66,0

68,0

64,2

66,7

63,1

Iz rezultatov v tabeli 7.14 lahko razberemo, da se je delež pravilnih besed pri uporabi
avtomatske segmentacije govor/negovor znižal s 66,0% na 64,2% za primer VAD1 in na 63,1% v
primeru VAD2. Poslabšanje rezultatov pri uporabi avtomatske segmentacije govor/negovor je bilo
pričakovano, saj se meje pri avtomatski segmentaciji ne postavijo vedno optimalno, čeprav je
uspešnost segmentacije visoka. Razlika uspešnosti razpoznavanja pri uporabi modulov VAD1
(daljši odseki) in VAD2 (krajši odseki) je posledica modeliranja z jezikovnim modelom, ki je pri
daljših odsekih bolj učinkovito in je prišlo tako bolj do izraza. Kljub temu da smo v postopku
segmentacije govor/negovor govor zaznali s kar 99,66% natančnostjo, smo s tem poslabšali rezultat
avtomatskega razpoznavanja tekočega govora za 1,8%.

7.3.5 Navzkrižno testiranje uspešnosti segmentacije govor/negovor

Ker smo testirali uspešnost segmentacije govor/negovor (glasba) na dveh različnih bazah, smo
lahko izvedli tudi navzkrižno testiranje. Navzkrižno testiranje smo opravili za značilke MFCC in
VEFB. Potekalo je tako, da smo ocenjevali uspešnost segmentacije govor/negovor na bazi BNSI,
pri čemer smo v postopku klasifikacije uporabili GMM modele, ki smo jih naučili na učnem naboru
baze radijskih posnetkov. Ocenjevanje uspešnosti segmentacije govor/glasba je potekalo podobno,
le da smo uporabili GMM modele, ki smo jih naučili na bazi BNSI. Rezultati navzkrižnega
testiranja uspešnosti segmentacije so za teste, opravljene na bazi radijskih posnetkov, podani v
tabeli 7.15, za teste, opravljene na bazi BNSI, pa v tabeli 7.16.
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Tabela 7.15: Rezultati navzkrižnega testiranja uspešnosti segmentacije govor/glasba na bazi
radijskih posnetkov za značilke MFCC in VEFB.
Govor
Značilke

Glasba

Skupno

Uspešnost (%)

MFCC

93,10

90,68

90,99

VEFB

97,16

91,14

91,91

Po rezultatih iz tabele 7.15 vidimo, da so se značilke VEFB pri razločevanju med govorom in
glasbo obnesle bolje od MFCC značilk, ko smo uporabili GMM modele, naučene na govoru iz baze
BNSI. S tem so značilke VEFB pokazale, da so pri razločevanju med govorom in glasbo tudi bolj
robustne od značilk MFCC. Čeprav v učnem naboru za negovorni akustični razred v bazi BNSI ni
glasbe s petjem, je uspešnost segmentacije za glasbo dokaj visoka. Pri segmentaciji govora so se na
tem križnem testiranju VEFB značilke odrezale precej bolje od MFCC značilk, saj so dosegle za
dobre 4% boljši rezultat. Skupni rezultat uspešnosti segmentacije z VEFB značilkami je zaradi
prevladovanja glasbe v bazi radijskih posnetkov 91,91%.
Tabela 7.16: Rezultati navzkrižnega testiranja uspešnosti segmentacije govor/negovor na bazi
BNSI za značilke MFCC in VEFB.
Govor
Značilke

Negovor

Skupno

Uspešnost (%)

MFCC

95,70

86,61

94,97

VEFB

95,64

96,17

95,69

Na bazi BNSI, kjer smo izvedli križno testiranje uspešnosti segmentacije govor/negovor, so se
značilke VEFB prav tako izkazale kot uspešnejše, čeprav le za 0,72%. V akustičnem razredu
govora sta obe vrsti značilk dosegli zelo podoben rezultat, medtem ko so v akustičnem razredu
negovora VEFB značilke dosegle skoraj za 10% boljši rezultat. Podobno kot na bazi radijskih
posnetkov je razlika skupne uspešnosti segmentacije govor/negovor toliko manjša zaradi
prevladovanja govornega akustičnega materiala. Značilke VEFB so pri navzkrižnem testiranju
uspešnosti segmentacije govor/negovor na bazi BNSI dosegle rezultat 95,69%.

154

8 Zaključek
V doktorski disertaciji smo obravnavali problem avtomatske online akustične segmentacije zvočnih
signalov v domeni broadcast news, to je domena radijskih in televizijskih informativnih oddaj. V
tej domeni najdemo različne govorce v različnih akustičnih pogojih, hkrati pa je med govorni
material pomešan tudi negovorni material. Veliko večino negovornega materiala v domeni
broadcast news predstavlja glasba. Ta je v televizijskih informativnih oddajah po večini
elektronska instrumentalna (avizi, odvizi, napevi itn.), medtem ko je v radijskih posnetkih v
negovornem materialu večinoma prisotna popularna glasba različnih zvrsti. V sklopu obravnavanja
omenjenega problema smo zasnovali sistem za online akustično segmentacijo. Zasnove sistema
smo se lotili na način, da smo za posamezna področja segmentacije najprej analizirali
diskriminatorne sposobnosti značilk. Na osnovi rezultatov analize smo izbrali najboljše značilke in
z njimi zasnovali zgradbo sistema. Uspešnost delovanja sistema in sposobnosti značilk smo
preverili s testi na bazi radijskih posnetkov in na slovenski bazi BNSI Broadcast News.
Prvi korak k zasnovi sistema za avtomatsko online akustično segmentacijo zvočnih signalov
smo naredili z analizo diskriminatornih sposobnosti značilk. Ta analize smo se lotili z motivacijo,
da izberemo za posamezna področja akustične segmentacije najboljše značilke za razločevanje med
posameznimi akustičnimi razredi. V predlaganem sistemu za akustično segmentacijo smo izvedli
segmentacijo govor/negovor, segmentacijo po spolu govorcev in segmentacijo po pasovni širini
signala. Najpomembnejša segmentacija med omenjenimi je zagotovo segmentacija govor/negovor,
zato je v našem hierarhično zasnovanem sistemu prva v nizu segmentacij, hkrati pa njena uspešnost
in natančnost neposredno vplivata tako na ostale segmentacije kot tudi na možne govorne
aplikacije. Za razločevanje med govorom in negovorom smo testirali značilke ZCR, PLEF, SU, SC,
SF, značilke MFCC, hkrati pa smo testirali tudi značilke VEFB, ki smo jih predlagali kot nov
diskriminator med govorom in negovorom. Značilke smo predlagali z namenom, da bi izboljšali
predvsem razločevanje med govorom in peto glasbo, so se pa značilke izkazale tudi kot dober
diskriminator med govorom in negovorom na splošno. Analiza diskriminatornih sposobnosti je
pokazala, da so značilke VEFB dober diskriminator za razločevanje tako med govorom in
negovorom kot tudi med govorom in glasbo. V primerjavi z značilkami MFCC, ki so bile druge
najuspešnejše na testu, so bile v povprečju (gledano za analizo govor/negovor in govor/glasba)
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boljše za 2,89%. S tem smo pokazali, da je bilo naše sklepanje pri zasnovi značilke glede
razločevanja med govorom in glasbo pravilno in da so se značilke izkazale kot uspešne. Za
segmentacijo po spolu govorcev smo preverjali diskriminatorne sposobnosti povprečnih vrednosti
značilk MFCC (PMFCC) in MFSC (PMFCC). Za izračunavanje povprečnih vrednosti koeficientov
značilk smo se odločili iz razloga, da s povprečenjem zmanjšamo vpliv kratkočasovnih značilnosti
tvorjenja govora, hkrati pa poudarimo splošne značilnosti govorca, ki pripomorejo k boljšemu
razločevanju govorcev po spolu. Analiza rezultatov je pokazala, da se povprečne značilke PMFCC
obnesejo bolje od značilk PMFSC. Za razločevanje med moškimi in ženskimi glasovi smo zato v
sistemu za akustično segmentacijo uporabili PMFCC značilke. Enako smo se lotili tudi analize
diskriminatornih sposobnosti značilk za segmentacijo po pasovni širini signala, kjer razločujemo
med širokopasovnim studijskim govorom in ozkopasovnim telefonskim govorom. V sklopu te
analize smo prav tako predlagali nove značilke za izboljšano razločevanje med studijskim in
telefonskim govorom. Še posebej se je izkazala značilka PMSU, ki je kot samostojni diskriminator
dosegla povprečno napako razločevanja le 5,43%. Ker je postopek izračunavanja značilke PMSU
relativno enostaven, pri tem pa za klasifikacijo v ustrezen akustični razred potrebujemo le preprost
pragovni klasifikator, je ta značilka primerna tudi za sisteme, kjer sta pomnilnik in procesorska
moč omejeni. Takšni sistemi so npr. mobilne naprave, razni vgrajeni sistemi itn. Na testu so za
razločevanje med studijskim in telefonskim govorom najboljše rezultate dosegle značilke PMFCC,
vendar smo s tem, ko smo osnovnemu vektorju PMFCC dodati še koeficienta VEVF in PMSU,
dosegli še boljši rezultat. Končna napaka razločevanja med studijskim in telefonskim govorom
najboljših značilk na testu analize diskriminatornih sposobnosti za segmentacijo po pasovni širini
signala je znašala 2,4%.
Naslednji korak je bil, da smo na osnovi rezultatov diskriminatornih sposobnosti značilk
izbrali najboljše značilke za segmentacijo govor/negovor, segmentacijo po spolu govorca in
segmentacijo po pasovni širini signala. Glede na izbrane značilke smo lahko zasnovali modul za
zajemanje signala in izločanje značilk. Realizirali smo tudi modul za medpomnjenje značilk, ki ga
potrebujemo, da lahko na večjem kontekstu izračunamo povprečne vrednosti in variance značilk.
Za vsako vrsto segmentacije na izhodu modula za medpomnjenje oblikujemo ustrezen vektor
značilk. Te vektorje uporabimo v modulu za klasifikacijo, da vhodne okvirje klasificiramo v
ustrezne akustične razrede. Prva klasifikacija, ki se izvede, je klasifikacija govor/negovor. Za njo se
na govornih okvirjih izvedeta še klasifikacija po spolu govorcev in klasifikacija po pasovni širini
signala. Za združevanje posameznih okvirjev v večje segmente in postavljanje mej med segmenti
smo predlagali nov modul, ki je prilagojen delovanju v online načinu. Pri snovanju tega modula
smo želeli ohraniti modul na dovolj nizkem nivoju kompleksnosti, da zagotovimo delovanje v
online načinu, hkrati pa smo želeli dovolj zmogljiv in fleksibilen modul, da lahko zagotavljamo
visok nivo uspešnosti akustične segmentacije. Rezultati, ki smo jih dobili za posamezne vrste
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segmentacije, potrjujejo, da smo tak modul uspeli izvesti, saj smo za segmentacijo govor/negovor
na bazi BNSI dosegli uspešnost 98,84%, za segmentacijo govor/glasba na bazi radijskih posnetkov
pa 98,33%. Modul za segmentacijo tudi omogoča, da na osnovi kompromisa med absolutno
uspešnostjo segmentacije in največjo sprejemljivo zakasnitvijo izhoda segmentatorja optimalno
nastavimo pravila in parametre segmentacije ter na ta način dosežemo maksimalni učinek za dano
aplikacijsko domeno. Pri segmentaciji po spolu govorcev smo dosegli povprečno uspešnost
segmentacije 92,24%. Ta rezultat je primerljiv z ostalimi metodami razločevanja po spolu
govorcev, ki ne uporabljajo večkratnega prehoda čez govorni signal, ki ga segmentiramo. Nekaj
takih smo omenili tudi pri pregledu obstoječih metod na področju segmentacije po spolu govorcev
[96]. Pri segmentaciji po pasovni širini signala smo dosegli uspešnost 98,14%. V primerjavi z
metodami, ki smo jih obravnavali pri pregledu metod na področju segmentacije po pasovni širini
signala, smo dosegli od 1% do 3% boljše rezultate na primerljivem materialu. Na ta način lahko
potrdimo uspešnost in pravilno izbiro značilk za razločevanje med studijskim in telefonskim
govorom.
Za avtomatsko online segmentacijo govor/negovor smo ovrednotili še vpliv, ki ga ima
predhodna avtomatska segmentacija govor/negovor na avtomatsko razpoznavanje tekočega govora.
Na bazi BNSI smo testirali uspešnost avtomatskega razpoznavanja tekočega govora ob
predhodnem upoštevanju ročne segmentacije ter ob upoštevanju avtomatske segmentacije
govor/negovor. Pri testu, kjer smo upoštevali avtomatsko segmentacijo govor/negovor, smo za
deljenje govornih segmentov na krajše dele uporabili dve konfiguraciji VAD algoritma. Pri prvi
konfiguraciji smo nastavili okvirno dolžino govornih segmentov za VAD algoritem na 30 s, pri
drugi konfiguraciji pa na 15 s. Pri upoštevanju ročne segmentacije smo dosegli uspešnost
razpoznavanja besed 66,0%. Delež pravilnih besed se je pri uporabi avtomatske segmentacije
govor/negovor znižal na 64,2% za primer VAD1 in na 63,1% v primeru VAD2. V najboljšem
primeru je bila dosežena uspešnost razpoznavanja manjša za 1,8% v primerjavi z doseženo
uspešnostjo razpoznavanja govora ob upoštevanju ročne segmentacije.
Značilke VEFB smo uporabili tako na bazi radijskih posnetkov, kjer smo jih uporabili za
razločevanje med govorom in glasbo, kot tudi na bazi BNSI, kjer smo jih uporabili za razločevanje
med govorom in negovorom. To nam je omogočilo, da smo uspešnost teh značilk navzkrižno
testirali ter na ta način preverili njihovo robustnost in diskriminatorne sposobnosti na nevidenem
akustičnem signalu. Enako smo naredili tudi za značilke MFCC, ki smo jih uporabili za primerjavo
rezultatov. Značilke VEFB so se izkazale za precej robustne, saj so dosegle boljši rezultat od
značilk MFCC, hkrati pa so kljub neujemanju učnega in testnega materiala dosegle uspešnost
segmentacije 91,91% na bazi radijskih posnetkov in 95,69% na bazi BNSI. Uspešnost segmentacije
je precej padla predvsem za glasbeni akustični razred na bazi radijskih posnetkov, kar pa lahko
razložimo kot posledico pomanjkanja ustreznega glasbenega materiala v naboru negovora v bazi
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BNSI. Glasba v bazi BNSI je predvsem elektronsko-instrumentalna, brez petja, medtem ko je
glasba v bazi radijskih posnetkov najrazličnejših zvrsti in izvajalcev (domačih in tujih). Pri križnem
testiranju so se značilke VEFB na bazi BNSI odrezale precej bolj uravnoteženo, saj smo z njimi
dosegli podoben nivo zanesljivosti tako za govorni akustični razred kot za negovorni akustični
razred. Značilke MFCC so pri segmentaciji govornega akustičnega razreda dosegle podoben
rezultat kot značilke VEFB, medtem ko so za negovorni akustični razred dosegle uspešnost
segmentacije le 86,61%. Izvedeno navzkrižno testiranje uspešnosti segmentacije govor/negovor in
segmentacije govor/glasba z značilkami VEFB in MFCC je pokazalo, da so značilke VEFB bolj
robustne in so uporabne tako za segmentacijo govor/negovor kot tudi za segmentacijo
govor/glasba. Rezultati kažejo, da lahko s predlaganimi robustnimi značilkami dosežemo
uravnotežene rezultate akustične segmentacije.
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Slovensko-angleški slovarček uporabljenih izrazov
•

arhitektura MLP

multi-layer perceptron

•

avtomatska kontrola ojačanja

automatic gain control (AGC)

•

Bayesov informacijski kriterij

Bayesian information criterion (BIC)

•

delni ton

partial

•

diarizacija

diarization

•

diskretna kosinusna transformacija

discrete cosine transformation (DCT)

•

fokusni razredi

focus conditions

•

frekvenca vzorčenja

sampling frequency

•

Gaussov model porazdelitve verjetnosti

Gaussian mixture model (GMM)

•

izhodna plast

output layer

•

izločanje značilk

feature extraction

•

k-najbližji sosed

k-nearest neighbour (KNN)

•

kohlea

cochlea

•

kratkočasovna energija

short-time energy

•

kratkočasovna Fourierjeva transformacija

short-time Fourier transformation

•

metoda podpornih vektorjev

support vector machines (SVM)

•

medpomnjenje

buffering

•

mel-frekvenčni kepstralni koeficienti

mel-frequency cepstral coefficients (MFCC)

•

mel-frekvenčni spektralni koeficienti

mel-frequency spectral coefficients (MFSC)

•

napaka vrivanja

insertion error

•

napaka izbrisa

deletion error

•

nevronske mreže

neural networks (NN)

•

odstotek nizkoenergijskih okvirjev

the percentage of low-energy frames (PLEF)

•

osnovna harmonska frekvenca

pitch

•

prikriti model Markova

hidden Markov model (HMM)

•

razmerje med signalom in šumom

signal to noise ratio (SNR)
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•

RMS energija

root-mean-square (RMS)

•

skrita plast

hidden layer

•

spektralna širina

spectral bandwidth (SBW)

•

spektralni fluks

spectral flux (SF)

•

spektralni upad

spectral roll-off (SR)

•

spektralni centroid

spectral centroid (SC)

•

stopnja prečkanja nivoja nič

zero-cross rate (ZCR)

•

vhodna plast

input layer

•

zaznavanje aktivnosti govora

voice activity detection (VAD)
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