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1 Wstęp

1.1 Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie metody do automatycznej detekcji niepłyn-

ności w wypowiedziach osób jąkających się oraz wykrywania wadliwych usta-

wień artykulatorów na podstawie dynamicznie zmieniającego się w trakcie

wypowiedzi modelu traktu głosowego.

1.2 Tezy pracy

1. Parametryzacja sygnału mowy z zastosowaniem współczynników linio-

wej predykcji jest zadowalającym rozwiązaniem ze względu na ich zwią-

zek z konfiguracją traktu głosowego w trakcie wypowiedzi.

2. Efektywnym systemem rozpoznawania przedłużeń i powtórzeń głosek

jest hierarchiczny układ sieci neuronowych z siecią Kohonena jako re-

duktorem wymiarowości i perceptronem wielowarstwowym jako klasy-

fikatorem.

3. Rozpoznawanie powtórzeń sylab jest możliwe na podstawie podobieństw

struktury formantowej sąsiadujących segmentów.
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2 Klasyfikacja i rozpoznawanie niepłynności

mowy - stan dotychczasowych badań

Jąkanie jest problemem występującym powszechnie niezależnie od języka,

zaś jego przejawy wykazują znaczne podobieństwo pomiędzy językami. Zabu-

rzenia te można podzielić na kilka typów: przedłużenia, powtórzenia głosek,

wtrącenia, powtórzenia sylab lub nawet dłuższego fragmentu słowa.

Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania niepłynności w mo-

wie ciągłej jest niezwykle ważnym tematem. Osoby jąkające się mają proble-

my zarówno z komunikacją interpersonalną, samoakceptacją, jak i z wolna

upowszechniającym się sterowaniem głosem. Dzięki tej analizie zwiększa się

wiedza o naturze jąkania, co pozwala tworzyć coraz lepsze terapie tego za-

burzenia. Dzięki niej można nie tylko niwelować efekty jąkania ułatwiając

artykulację poprzez ćwiczenia i dedykowane aplikacje, ale także poznać fizjo-

logiczną genezę problemów artykulacyjnych. Badacze stawiający przed sobą

to zadanie różnili się zarówno sposobem podejścia do parametryzacji, typami

rozpoznawanych niepłynności, jak i klasyfikatorami [15].

Tabela 1: Dotychczasowe badania dotyczące rozpoznawania niepłynności mo-

wy

Autor Rok Typ nie-

płynności

Narzędzia Klasyfikator Czułość

Howell & Sackin

[29]
1995

powtórzenia,

przedłuże-

nia

autokorelacja,

czas trwania

etc.

SSN 80%

Howell et al.

[30, 31]
1997

powtórzenia,

przedłuże-

nia

Czas trwania

etc.

SSN 78%
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Tabela 1: Dotychczasowe badania dotyczące rozpoznawania niepłynności mo-

wy (c.d.)

Autor Rok Typ nie-

płynności

Narzędzia Klasyfikator Czułość

Nöth et al. [73]
2000

powtórzenia

fonemów,

wyrażeń,

niechciane

przerwy,

pauzy

UMM SSN -

Czyżewski et al.

[21]
2003

przedłużenia,

powtórze-

nia głosek,

powtórze-

nia sylab

analiza for-

mantów

SSN
73%-

90%

Suszyński [93]
2003

przedłużenia Czas trwania,

widmo, fitry

tercjowe i typu

A

logika roz-

myta

91%

Suszyński [94]
2003

przedłużenia Czas trwania,

widmo, fitry

tercjowe i typu

A

logika roz-

myta

91%

Kuniszyk-

Jóźkowiak et

al.[52]

2004
przedłużenia Czas trwania,

widmo

progowanie (d. 90%)

Suszyński [95]
2005

powtórzenia

sylab

STF, fitry ter-

cjowe, filtr A

korelacja,

progowa-

nie

70% (p.

70%)
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Tabela 1: Dotychczasowe badania dotyczące rozpoznawania niepłynności mo-

wy (c.d.)

Autor Rok Typ nie-

płynności

Narzędzia Klasyfikator Czułość

Szczurowska et

al. [96]
2006

powtórzenia

głosek

STF SSN 76%

Tian-Swee et al.

[99]
2007

- WMC UMM,

progowa-

nie

90%

Wiśniewski et

al. [101]
2007

powtórzenia,

przedłuże-

nia

WMC UMM 70%

Wiśniewski et

al. [102]
2007

przedłużenia WMC UMM 80%

Ravikumar et

al. [76]
2008

powtórzenia WMC SSN (d. 83%)

Ravikumar et

al. [77]
2009

powtórzenia

sylab

WMC MVN (d. 94%)

Szczurowska et

al. [97]
2009

powtórzenia STF, SSS SSN 76%

Świetlicka et al.

[98]
2009

powtórzenia STF, WMC SSN
88%-

94%

Wiśniewski et

al. [103]
2010

przedłużenia WMC UMM 80%

Codello et al.

[18]
2011

powtórzenia CWT SSN
88% (p.

90%)

Ravikumar et

al. [78]
2011

powtórzenia

sylab

wielowymiarowe

WMC

progowanie (d. 84%)
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Tabela 1: Dotychczasowe badania dotyczące rozpoznawania niepłynności mo-

wy (c.d.)

Autor Rok Typ nie-

płynności

Narzędzia Klasyfikator Czułość

Wiśniewski et

al. [104]
2011

powtórzenia WMC UMM 83%

Chia Ai et al.

[15]
2012

przedłużenia,

powtórze-

nia

WMC i WCLP kNS i LDA
(d. 88%-

91%)

Codello et al.

[19]
2012

przedłużenia CWT SSN
92% (p.

82%)

Codello et al.

[20]
2013

powtórzenia

sylab

CWT, skala

barkowa

korelacja
81% (p.

83%)

gdzie SSN to sztuczne sieci neuronowe (NN - Neural networks), WMC

to współczynniki mel-cepstralne (MFCC - Mel-frequency cepstral coefficients),

kNS to metoda najbliższych sąsiadów (kNN - K-nearest neighbours), LDA

to liniowa analiza dyskryminacyjna, CAF to ciągła analiza falkowa (CWT -

Continuous wavelet transform), WCLP to współczynniki cepstralne liniowej

predykcji (LPCC - Linear prediction cepstral coefficients), STF to szybka

transformata Fouriera (FFT - Fast Fourier transform), MWN to maszyna

wektorów nośnych (SVM - Support vector machine), SSS - sztuczne sieci sa-

moorganizujące się (SOM - Self-organizing maps), zaś UMM to ukryte modele

Markowa (HMM - Hidden Markov models). Jako rezultat skuteczności roz-

poznawania większość autorów podaje czułość, czyli procent rozpoznanych

niepłynności. Niektórzy autorzy obliczali dokładność rozpoznawania (d, czyli

stosunek liczby poprawnie rozpoznanych płynnych i niepłynnych wypowiedzi

do wszystkich wypowiedzi). Tylko w niektórzych pracach oceniano zarówno

czułość jak i przewidywalność metody (p).

Pionierami w badaniach nad automatycznym wykrywaniem niepłynności
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mowy byli Howell i Sackin (tabela 1). W 1995 roku podjęli się oni rozpozna-

wania powtórzeń i przedłużeń [29] wykorzystując współczynniki spektralne

i ich współczynniki autokorelacji oraz obwiednię sygnału mowy. Czułość kla-

syfikacji sięgnęła 80% dla badanych niepłynności.

W 1997 roku dołączył do nich Glenn [30, 31]. Badacze ci skompletowali

bazę złożoną z 376 słów wyodrębnionych z tekstów czytanych przez 12 dzieci.

Część z nich zawierała niepłynności: przedłużenia, powtórzenia części i ca-

łych wyrazów, niedokończone wyrazy. Brali pod uwagę szereg parametrów:

długość wyrazu/fragmentu wyrazu, liczbę wyrazów, zmienność energii, czas

trwania i liczbę cisz, wartości wpółczynników spektralnych. Jako klasyfika-

tor zastosowali sztuczną sieć neuronową uczoną metodą kaskadowej korelacji

(CC) Fahlmana i Lebierego.

Czułość dla 10 sieci najlepiej rozpoznających niepłynności przekroczyła

90% dla wyrazów płynnych i 78% dla niepłynnych.

W roku 2000 Nöth ze współpracownikami przedstawili metodę rozpozna-

wania powtórzeń, przedłużeń, niechcianych przerw lub pauz [73]. Jako ma-

teriał badawczy posłużyły nagrania 37 pacjentów (27 mężczyzn i 10 kobiet),

w którym ręcznie określono początki i końce sylab. Do detekcji niepłynności

zostały użyte Ukryte Modele Markowa (UMM) uczone 10-godzinną mową

spontaniczną. Korelacja między określonymi ręcznie niepłynnościami, a wy-

krytymi poprzez UMM wyniosła 0, 99. Poddali również analizie efektywność

parametrów w określaniu natężenia jąkania. Najlepszym parametrem okazały

się być: długość ciszy oraz ilości niepłynności w artykulacji jednego wyrazu.

Trzy lata później, w 2003 roku, Czyżewski ze współpracownikami [21]

opracowali własną metodę automatycznego oszacowania natężenia jąkania.

Wyznacznikiem tego oszacowania miała być liczba przerw, przedłużeń i po-

wtórzeń. Do parametryzacji sygnału użyli cepstrum uzyskane z widma trans-

formaty cosinusowej po uprzednim jej wygładzeniu. Na jej podstawie wyzna-

czyli siedem parametrów: ton podstawowy F0 oraz częstoliwości i amplitudy

formantów F1, F2 i F3. W celu klasyfikacji zastosowali algorytm opierają-

cy się na teorii zbiorów przybliżonych. Dla porównania, użyto również SSN
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(sztuczne sieci neuronowe) do detekcji przerw. Przy użyciu 6 nagrań płynnych

i 6 niepłynnych otrzymali oni czułość 91% dla pierwszego, a 78% dla dru-

giego algorytmu, który wykorzystywał SSN. Dokonali także dwóch ekspe-

rymentów detekcji przedłużeń. W pierwszym użyli 36 nagrań 6 samogłosek

od 6 osób i osiągnęli rozpoznawalność 97%, w drugim 60 nagrań 5 samogło-

sek od 2 osób i uzyskali 93%. Badanie dotyczące detekcji powtórzeń sylab

opierało się na materiale, który stanowiło po 10 nagrań płynnych i niepłyn-

nych uzyskanych od 2 osób dla każdej z grup. Detekcja osiągnęła czułość 65%

rozpoznawalności niepłynności.

Automatyczną detekcją czterech rodzajów niepłynności: przedłużeniami

[93,94], powtórzeniami sylab, blokadami oraz wtrąceniami [95] w latach 2003-

2006 zajmował się Suszyński ze współpracownikami. Każda z użytych metod

parametryzowała nagrania poprzez: analizę STF oknem 23 milisekundy, na-

stępnie filtrację filtrami tercjowymi z korekcją typu A i na koniec następowała

normalizacja wektorów. Do rozpoznawania przedłużeń użyli nagrań wypowie-

dzi 11 osób jąkających się. Każda z osób opisywała ten sam obrazek (ok. 100

słów) oraz czytała ten sam tekst złożony z 200 słów. Zastosowane filtry ter-

cjowe pozwoliły na wyodrębnienie czterech parametrów: maksimów poziomu

dźwięku, zakresu zmian szerokości pasm ich zawierających, zakresu zmian

poziomu średniego, czasu maksimum w danym paśmie i zmieniającego się

w danym zakresie. Zdefiniowano następnie zbiory rozmyte wraz z regułami

wnioskowania, dzięki którym algorytm klasyfikował analizowane fragmenty

jako płynne lub niepłynne, wraz z określeniem ich początku i końca. Czu-

łość rozpoznawania niepłynności wyniosła 91%. Do detekcji blokad użyto

nagrań 11 osób. Z każdego nagrania wycięto fragmenty o długości 4 sekund

zawierające blokadę. Nagrano również wypowiedzi płynne o tej samej treści.

Bazując zatem na łącznie 75 płynnych i 75 niepłynnych nagraniach o dłu-

gości 4 sekund, przeanalizowano czasy trwania mowy oraz przerw między

nimi. Na tej podstawie skonstruowano zbiory rozmyte wraz z regułami wnio-

skowania. Czułość klasyfikacji fragmentów sięgnęła 95%. Do rozpoznawania

powtórzeń głosek użyto algorytmu korelacji, którego danymi wejściowymi by-
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ły wektory spektrogramu STF, wyliczone w ramach parametryzacji nagrań.

Na materiał składało się 125 czterosekundowych fragmentów niepłynnych

i 110 nagrań wypowiedzi płynnych o tej samej długości. Niepłynności pole-

gały na co najmniej jednokrotnym powtórzeniu jednej sylaby. Na podstawie

tych materiałów oszacowano szerokość korelowanego fragmentu i optymal-

ną odległość od okna, z którym korelowano sygnał. Wyniki zadowalające

osiągnięto dla ∆t = 93ms i ∆t = 116ms, czyli 4 i 5 okien STF. Czułość

i przewidywalność powyższej detekcji wyniosły około 70%. Detekcję wtrąceń

autorzy skonstruowali podobnie jak detekcję rozpoznawania powtórzeń gło-

sek, z tym że w celu odnalezienia wtrącenia należało zaznaczyć jego wzorzec,

głoskę wtrącaną, jako że nie jest możliwe założenie z góry fonemu wtrąca-

nego u danego pacjenta. Materiałami były nagrania wypowiedzi o długości

2 − 4 minut siedmiu osób. Sumarycznie nagrania te zawierały 170 wtrąceń.

Czułość i przewidywalność powyższej detekcji wyniosły około 80%.

Między rokiem 2006 a 2009 (tabela 1) Świetlicka wraz ze współpracow-

nikami zajęli się zastosowaniem SSN do zagadnienia rozpoznawania blokad

[96], przedłużeń głosek [97] oraz powtórzeń sylab [98]. Materiałami były:

dla blokad po 55 próbek płynnych i niepłynnych, dla przedłużeń głosek po

39 próbek płynnych i niepłynnych, zaś dla powtórzeń sylab po 59 próbek

obu typów. Parametryzacja sygnału przebiegała tak, jak w badaniach Su-

szyńskiego. Następnie dokonywana była redukcja powstałych w ten sposób

trójwymiarowych spektrogramów do dwóch wymiarów poprzez zastosowa-

nie sieci Kohonena (map samoorganizujących się, SSS). Redukcja polegała

na przekształceniu wektoru widma SFT w jeden indeks wygrywającego neu-

ronu na podstawie odnajdywania wzorców na przestrzeni wszystkich okien.

Przeanalizowane zostały jakości i błędy: uczenia, walidacji oraz testowania

w zależności od rozmiaru sieci, uczenia i sąsiedztwa. Wektory neuronów wy-

grywających klasyfikowane były jako płynne lub niepłynne poprzez trzy ro-

dzaje SSN: sieci Kohonena (SSS), perceptrony wielowarstwowe (MLP) oraz

sieci radialne (RBF). Algortm rozpoznawał blokady z czułością sięgającą 88%

dla SSS, 96% dla MLP i 92% dla RBF; powtórzenia sylab - 87% dla SSS,

14



95% dla MLP i 82% dla RBF; przedłużenia - 74% dla SSS, 99% dla MLP

oraz 69% dla RBF.

W 2007 roku Tian-Swee wraz ze współpracownikami zajął się rozpozna-

waniem jąkania u osób mówiących po malajsku przy użyciu ukrytych modeli

Markowa (UMM). Parametryzował on sygnał dźwiękowy poprzez współczyn-

niki mel-cepstralne. Materiałami było: po 10 próbek płynnych i niepłynnych

do zbudowania modeli Markowa dla płynnej i niepłynnej mowy oraz po 5 pró-

bek z tych grup w celach testowania jakości rozpoznawania mowy. Osobami

uczestniczącymi w badaniu było 7 mężczyzn i 3 kobiety w wieku ok. 23 lat.

Autor nie wskazał rozpoznawanego typu niepłynności. Po wyznaczeniu war-

tości scoringu dla części treningowej, czyli funkcji zależnej od prawdopodo-

bieństw wystąpienia określonej sekwencji fonemów w UMM, wyznaczył próg

różnicujący próbki płynne i niepłynne. Klasyfikacja dokonywała się w zależ-

ności od przekroczenia wyznaczonego progu dla części testowej. Czułość tej

klasyfikacji wyniosła 90%.

Między 2007 a 2011 rokiem (tabela 1) Wiśniewski i współpracownicy

zajęli się rozpoznawaniem przedłużeń i powtórzeń głosek angażując w tym

celu ukryte modele Markowa (UMM) [101–104]. Sparametryzowali sygnał

poprzez podzielenie go na okna po 23 milisekundy, obliczenie dla nich wid-

ma STF, przeskalowanie go do skali melowej, przefiltrowanie dwudziesto-

ma filtrami trójkątnymi oraz wyliczenie współczynników mel-cepstralnych

(WMC). Książkę kodową dla UMM tworzono stosując algorytm K-means

na bazie jw. sparametryzowanego nagrania zawierającego wszystkie fonemy

występujące w materiałach badawczych. Pierwsze badanie [101] opierało się

na 24 nagraniach zawierających 14 przedłużeń i 10 powtórzeń głosek, po

jednej niepłynności w nagraniu. Algorytm rozpoznał 80% powtórzeń głosek

oraz 62% przedłużeń. Następne badanie [102] brało pod uwagę jedynie prze-

dłużenia, których liczbę zwiększono do 22. Analizowali 192 modele różniące

się rozmiarem książki kodowej i liczbą stanów. W toku analizy okazało się,

że wpływ na wyniki ma jedynie rozmiar książki kodowej, zaś najlepsze czuło-

ści detekcji osiągnięto dla wszystkich modeli o rozmiarze książki kodowej 512
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i wyniosły one 80%. Kolejne badania ponownie skupiły się na przedłużeniach

[103], jednak algorytm rozpoznawał niepłynności w mowie ciągłej i określał

przedłużany fonem. Materiałem do badań był zestaw nagrań dwóch mów-

ców o łącznym czasie trwania 4 minut 30 sekund. Zgodnie z poprzednimi

badaniami, książka kodowa miała rozmiar 512 i dodatkowo obliczano energię

sygnału. Takie uwarunkowania pozwoliły stworzyć 37 niezależnych modeli

dla każdego z fonemów. Dokładność detekcji niepłynności sięgnęła 80%. Rok

później autorzy sięgnęli po Hidden Markov Model Toolkit (HTK) w celu

detekcji powtórzeń głosek [104]. Do treningu algorytmu użyto 425 nagrań

wypowiedzi o długości od 100 milisekund do kilku sekund. Stranskrybowano

te nagrania za pomocą 37 symboli fonemów i 2 symboli ciszy, zaś dla każ-

dego symbolu utworzono model. Partię testową stanowiło 59 nagrań z mową

płynną i 20 z powtórzeniami głosek k, d, t i p. Detekcja powtórzeń gło-

sek osiągnęła dokładność na poziomie 89%. Rodzaj głoski udało się określić

w 50% przypadków.

W podobnym czasie, między 2008 a 2011 rokiem nad niepłynnościami

mowy pracowali Ravikumar ze współpracownikami. Algorytm, który skon-

struowali, opierał się na czterech etapach: segmentacji, ekstrakcji cech, do-

pasowaniu wyników i klasyfikacji. W pierwszych badaniach [76] materiałami

było 150 słów angielskich nagranych przez 10 mówców. Początki i końce sylab

oznaczono ręcznie. Dane parametryzowano poprzez 12 wpółczynników WMC.

Do celów klasyfikacji użyto sieci MLP, dla której część treningową stanowiły

nagrania 8 mówców, zaś nagrania 2 pozostałych były częścią testową. Do-

kładność detekcji osiągnęła 83%. W następnym roku jako klasyfikator zasto-

sowali maszynę wektorów nośnych (MWN). Wyznaczała ona hiperpłaczyznę

między zbiorami wektorów reprezentujących wypowiedzi płynne i niepłyn-

ne. Dokładność detekcji osiągnęła wówczas 94%. W badaniach z 2011 roku,

Ravikumar i Ganesan badali wpływ liczby współczynników WMC na de-

tekcję niepłynności [78]. Zmodyfikowali nieco poprzedni algorytm redukując

wielowymiarowe wektory danych wejściowych klasyfikatora do pojedycznych

wartości. Do określenia progu podziału między nagraniami płynnymi a nie-
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płynnymi użyto części treningowej nagrań. Sprawdzono skuteczność detekcji

dla 12, 13, 26 i 39 współczynników WMC. Najskuteczniejszy, bo na poziomie

dokładności 85%, był algorytm z największą liczbą współczynników.

W latach 2011-2013 Codello ze współpracownikami badali możliwość de-

tekcji niepłynności z zastosowaniem analizy falkowej [18–20]. W 2011 roku

zajęli się powtórzeniami [18]. Materiał do badań stanowiły nagrania 10 osób

jąkających się o całkowitym czasie trwania nagrań 548 sekund. Podzielili wy-

powiedzi na trzysekundowe fragmenty sklasyfikowane odsłuchowo jako płyn-

ne lub niepłynne. Uzyskali wówczas 288 fragmentów z niepłynnościami w po-

staci powtórzeń głosek b, d, g, k, n, o, p, t oraz 275 fragmentów płynnych.

Wyznaczyli spektrogram uzyskany z ciągłej analizy falkowej (CAF) wszyst-

kich nagrań, podzielili nagrania na nienakładające się okna o długości 23, 2

milisekundy, dla których uzyskali ze spektrogramu po 16 wektorów w ska-

li barkowej po wygładzeniu (tzw. smoothing). Dokonali następnie redukcji

tych danych używając w tym celu sieci Kohonena i uzyskując dla każdego

z okien neuron wygrywający. Do klasyfikacji zostały użyte perceptrony wie-

lowarstwowe. Badania pozwoliły rozpoznawać powtórzenia głosek z czułością

88% przy 90% przewidywalności. Rok później ten sam zespół zajął się prze-

dłużeniami [19]. Materiałem do badań były nagrania 6 osób jąkających się

i 4 mówiących płynnie, podzielone na czterosekundowe fragmenty zawierają-

ce przedłużenia oraz płynne tej samej długości. Sumarycznie nagrania trwały

18 minut i 32 sekundy i zawierały 373 przedłużenia głosek a, e, f, g, h, i, j, m,

n, o, s, sz, ś, u, w, y, z, ź, ż. Zespół zmodyfikował nieco algorytm stabilizując

redukcję siecią Kohonena poprzez ustawienie wszystkich wag na 0 dla zerowe-

go neuronu wygrywającego, co spowodowało zmapowanie tego neuronu jako

reprezentanta ciszy, słabego sygnału. Dokonano także wygładzenia wektorów

neuronów wygrywających oraz przy typowaniu niepłynności ograniczono się

do fragmentów mowy z pominięciem fragmentów ciszy. Czułość detekcji osią-

gnęła 92%, zaś przewidywalność 82%. W roku 2013 ten sam zespół zajął się

powtórzeniami sylab [20]. Materiałami do tych badań były nagrania 5 osób

jąkających się o łącznym czasie trwania 5 minut 23 sekund. Zawierały one
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106 powtórzeń sylab. Ograniczyli oni również spodziewany czas trwania sylab

do przedziału od 60 do 500 milisekund jako że powtarzane sylaby zazwyczaj

mieszczą się w tym przedziale czasowym. Określając próg mowy na pozio-

mie −55 dB i stosując ograniczenie czasowe, dokonali podziału na sylaby,

po czym porównali je parami, pomijając pary o długości różniącej się wię-

cej niż 100 milisekund. Algorytm detekcji był podobny, jak w poprzednich

badaniach, zaś jego czułość sięgnęła 81% przy 83% przewidywalności.

W roku 2012 opublikowano badania prowadzone przez Chia Ai wraz

ze współpracownikami [15]. Z bazy nagrań UCLASS [32], stworzonej przez

zespół prof. Howella, wzięli oni 39 nagrań i manualnie wycięli z nich prze-

dłużenia i powtórzenia. Tak przygotowanych nagrań użyli do porównania

dokładności detekcji. Do parametryzacji sygnały posłużyły im WMC (25

współczynników) oraz WCLP (21 współczynników). Jako klasyfikatorów uży-

to algorytmu k-najbliższych sąsiadów (kNS) oraz liniowej analizy dyskrymi-

nacyjnej (LDA). Klasyfikator kNS, gdzie 1 <= k <= 10, uczony był pod nad-

zorem na bazie wydzielonych nagrań treningowych, zaś weryfikowany na ba-

zie odrębnego zbioru nagrań testowych. Każda wartość parametru k była

poddawana eksperymentowi dziesięciokrotnie na różnych zbiorach treningo-

wych i testujących. Dokładności algorytmu dla klasyfikatora kNS wynosiły:

przy użyciu współczynników WCLP - 94, 5%, WMC - 92, 5%, dla analizy

dyskryminacyjnej: WCLP - 90%, WMC - 89%.

Po przeanalizowaniu literatury warto zauważyć, że:

• nikt nie zaproponował użycia współczynników liniowej predykcji (LP)

do detekcji niepłynności mowy. Badania Chia Ai opierają się na współ-

czynnikach cepstralnych uzyskanych pośrednio ze współczynników li-

niowej predykcji,

• celem większości badań są przedłużenia, powtórzenia głosek i sylab,

rzadziej zaś wtrącenia,

• detekcją niepłynności w mowie ciągłej zajmowały się jedynie zespoły:

Suszyński, Kuniszyk-Jóźkowiak [93], Wiśniewski, Kuniszyk-Jóźkowiak

18



[102] oraz Codello, Kuniszyk-Jóźkowiak [18–20],

• jedynie zespół Świetlicka, Kuniszyk-Jóźkowiak [98] porównywał sku-

teczność różnych typów sztucznych sieci neuronowych jako klasyfikato-

rów, jednak stosował on inną parametryzację danych.

Badania przedstawione w pracy oparto na wieloletnich doświadczeniach

Zakładu Biocybernetyki Instytutu Informatyki UMCS w akustycznej analizie

mowy [41, 42, 58, 60, 85] w szczególności u osób jąkających się [49, 51, 53–56,

63,80,83,84], w badaniach sygnału mowy tych osób pod względem obwiedni

[43,45,59], czasu fonacji [44], widma [62], badaniach dotyczących echokorekcji

[1, 2, 24, 46–48, 50, 89] i automatyzowania diagnozy [23, 25–27, 52, 57, 61, 79]

również przy pomocy sztucznych sieci neuronowych [18,81,82,86–88].

Autor niniejszej pracy opracował program komputerowy “Dabar”. Za-

mierzeniem autora było rozpoznawanie różnych typów niepłynności i w tym

celu dokonał implementacji algorytmów rozpoznawania przedłużeń [37] i po-

wtórzeń głosek [35], zanalizowano także możliwość rozpoznawania powtórzeń

sylab i fragmentów słowa. Wśród funkcjonalności, które program posiada, są

m.in.: redukcja wymiarowości sieciami Kohonena, wyznaczanie współczynni-

ków liniowej predykcji i PARCOR1, wyznaczanie widma częstotliwościowego

na bazie LPC, a także budowanie eliptycznego modelu traktu głosowego.

W celu detekcji powtórzeń sylab [38] zaimplementowano segmentację wypo-

wiedzi na sylaby i fragmenty mowy jak również wyznaczanie centrów metodą

K-means. Opis funkcjonalności programu znajduje się w rozdz. 9 i dodatku

A.

1Partial Correlation
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3 Algorytmy liniowej predykcji

3.1 Metoda liniowej predykcji

U podstaw liniowej predykcji leży idea, polegająca na tym, iż następu-

jące po sobie próbki sygnału mowy nie zmieniają się znacząco [16]. Rozrzut

pomiędzy dwiema sąsiednimi próbkami jest stosunkowo mały, zatem kolejna

próbka może być przybliżona na podstawie zestawu p poprzednich próbek.

Tę ideę wyraża się wzorem [74]:

s̃(m) =
p∑

k=1

αks(m− k), (1)

gdzie s̃(m) to wartość m-tej przewidywanej próbki sygnału, s(m) - wartość

m-tej próbki sygnału wejściowego, p - rząd predykcji, zaś αk to współczynniki,

które będą wyliczane, a które są charakterystyczne dla sygnału.

Gdy przyjmie się, że sygnał pobudzający ma postać impulsu jednostko-

wego, wówczas bieżąca próbka jest liniową kombinacją poprzednich próbek.

Celem liniowej predykcji jest minimalizacja błędu średniokwadratowego po-

między predykowaną, a bieżącą próbką rzeczywistego sygnału.

Średniokwadratowy chwilowy błąd predykcji wyraża się wzorem:

En =
∑
m

e2n(m), (2)

gdzie

en(m) = e(n+m) = sn(m)− s̃n(m) = sn(m)−
p∑

k=1

αksn(m− k), (3)

zaś sn(m) = s(n + m). Liczba n określa numer próbki sygnału, od której

prowadzone są rozważania.

Wyznaczanie współczynników liniowej predykcji polega na minimalizacji

błędu predykcji sygnału z dotychczasowych próbek. Najczęściej stosowany-

mi algorytmami liniowej predykcji są: algorytm autokorelacyjny (Levinsona-

Durbina), kowariancyjny i kratowy (Burga).
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3.2 Liniowa predykcja a model kanału transmisyjnego

Model kanału transmisyjnego [75] wyraża się wzorem: H(z) = S(z)/U(z),

gdzie H(z) jest transmitancją jednowymiarowego układu stacjonarnego, S(z)

jest transformatą Laplace’a sygnału wyjściowego, a U(z) transformatą La-

place’a sygnału wejściowego. Zakładając, że system jest w stanie spoczynku,

przy sygnale wyjściowym stabilnym oraz ograniczając się do początkowych

q i p zer i biegunów (miejscach zerowych licznika i mianownika), aby wyzna-

czyć cztery pierwsze formanty, wystarczy znaleźć miejsca zerowe wielomianu

stopnia ósmego.

Dochodzimy zatem do równania

H(z) = G ·
∑q
l=0 blz

−l

(1−∑p
k=1 αkz

−k)
(4)

gdzie G jest wzmocnieniem toru, zaś licznik i mianownik określają odpo-

wiednio zera i bieguny toru transmisyjnego. W praktycznych zastosowaniach

wystarczy znajomość biegunów, zatem

H(z) = G · 1
1−∑p

k=1 αkz
−k (5)

Przyjmując α0 = −1 i stosując transformatę Z, a dokładniej jej własność

opóźnienia i liniowość, a także zakładając, że sygnał pobudzający ma postać

impulsu jednostkowego, otrzymujemy wzor (1).

Wprost z definicji transformaty Z i wzoru (5) wynika, że w celu otrzy-

mania charakterystyki częstotliwościowej, należy wyznaczyć wartości funkcji

transmitancji dla |z| = 1. Wiedząc także, że oś częstotliwości jest ograni-

czona, oraz że częstotliwość jest kątem wewnątrz jednostkowego koła, okre-

ślonym ułamkiem 2π, można zapisać z = ei(fi/f)2π, gdzie f - wybrana licz-

ba prążków widma, fi - numer wybranego prążka widma, gdzie 0 ¬ fi <

f . W praktycznych zastosowaniach korzysta się także z własności e−ix =

cos(x)− i sin(x).

Bazując zatem na współczynnikach liniowej predykcji można wyznaczyć

ciągłe widmo częstotliwościowe o dowolnej liczbie prążków, korzystając z po-
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niższego wzoru (6):

H(fi) =
G

1−
p∑

k=1

αk

(
cos

(
k
fi
f

2π
)
− i sin

(
k
fi
f

2π
)) (6)

gdzie f - wybrana liczba prążków widma, fi - numer wybranego prążka wid-

ma, 0 ¬ fi < f oraz G - współczynnik wzmocnienia.

3.3 Algorytmy wyznaczania współczynników liniowej

predykcji

W celu określenia charakterystyki sygnału mowy, a jak się niebawem oka-

że także traktu głosowego, zastosowano metodę liniowej predykcji. Zanim

jednak osiągnięto ten cel, należało wybrać algorytm liniowej predykcji, któ-

ry pozwala na najlepsze scharakteryzowanie wybranego fragmentu sygnału

mowy. W tym celu zaimplementowane zostały trzy najczęściej stosowane al-

gorytmy: Levinsona-Durbina, kowariancyjny oraz kratowy Burga. Zostały

one zaimplementowane w języku C++.

Danymi wejściowymi są: tablica data wartości typu double, zawierająca

próbki sygnału mowy; wartość typu integer p, określająca rząd predykcji oraz

N, będąca rozmiarem okna sygnału mowy. Tablica data ma różne rozmia-

ry w zależności od algorytmu. Pierwszy, algorytm autokorelacyjny, operuje

na N elementach w tablicy data, algorytmy kowariancyjny i kraty operuje

na N+2*p wartościach - p dodatkowych próbek na początku i p próbek

na końcu okna.

Danymi wyjściowymi są: wskaźnik do tablicy p współczynników liniowej

predykcji - aData, wskaźnik do tablicy p współczynników PARCOR - pData

oraz wskaźnik do wartości typu double ze wzmocnieniem toru głosowego - G.

Algorytm Levinsona-Durbina (autokorelacyjny) [74] Najpierw na-

stępuje ustawienie kilku zmiennych roboczych: tablica wartości typu double

R, alphaBCK, alphaCUR, alpharob oraz wskaźnik do tablicy wartości
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typu double kPAR, alphaOne. Następnie obliczana jest tablica autokore-

lacji dla tego okna.

double mult = 1/(double ) (N−p ) ;

for ( int k = 0 ; k < p+1; k++){
double sum = 0 . 0 ;

for ( int m = 0 ; m <= N−1−k ; m++){
sum += data [ m ]∗ data [ m+k ] ;

}
R[ k ]= sum∗mult ;

}

Natępnie wykonywane są kolejne kroki algorytmu Levinsona-Durbina.

Niech początkową wartością średniokwadratowego błędu predykcji E będzie

R[ 0 ] a tablice alphaBCK i alphaCUR tablicami zer. Poniższe kroki są

wykonywane dla i, takiego że 1 ¬ i ¬ p:

• Obliczenie współczynników PARCOR i przyjęcie ich jako pierwsze po-

mocnicze współczynniki liniowej predykcji

double sumr = 0 . 0 ;

for ( int j =1; j < i ; j++)

sumr += alphaBCK [ j ]∗R[ i−j ] ;

alphaCUR [ i ]=(∗kPAR) [ i ]=(R[ i ]−sumr )/E;

• Obliczenie pozostałych pomocniczych współczynników LPC

for ( int j =1; j < i ; j++){
alphaCUR [ j ]=alphaBCK [ j ]−(∗kPAR) [ i ]∗ alphaBCK [ i−j ] ;

}

• Wyznaczenie nowego błędu

E=(1.0−(∗kPAR) [ i ]∗ (∗kPAR) [ i ] ) ∗E;

• Zamiana tablic - przygotowanie nowego kroku

alpharob = alphaCUR ; alphaCUR = alphaBCK ; alphaBCK = alpharob ;
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Po tych krokach tablica współczynników liniowej predykcji jest obliczona

i zostaje skopiowana do wynikowej tablicy *aData z alphaBCK.

W celu zobrazowania widma częstotliwościowego należy obliczyć wzmoc-

nienie toru głosowego.

double sumr = 0 . 0 ;

for ( int i =0; i<p ; i++)

sumr+=(∗aData ) [ i +1]∗R[ i +1] ;

sumr = R[ 0 ] − sumr ;

∗G = new double ;

∗∗G=(E>0)? s q r t (E/N) : s q r t (−E/N) ;

Po tym współczynniki PARCOR umieszczane są w tablicy wynikowej

*pData z *kPAR dla i, gdzie 1 ¬ i ¬ p. Na końcu następuje zwolnienie

pamięci zajmowanej przez zmienne robocze.

Drugim algorytmem użytym w aplikacji jest algorytm kowariancyjny wy-

korzystujący dekompozycję Cholesky’ego macierzy.

Algorytm kowariancyjny [74] Należy przygotować kilka zmiennych ro-

boczych: tablice wartości typu double d, Y, psi, wskaźnik do tablicy wartości

typu double alphaOne oraz tablice tablic wartości typu double phi i V.

Po tych przygotowaniach budowana jest macierz kowariancji i ustawia-

na jest pierwsza wartość przekątnej drugiej macierzy z dekompozycji Chole-

sky’ego.

double mult = 1 . 0 / (N−p ) ;

for ( int k = 0 ; k <= p ; k++){
for ( int i = 1 ; i <= p ; i ++){
double sum=0.0;

for ( int m = −k ; m <= N−1−k ; m++){
sum += data [ m+p ]∗ data [ m+k−i+p ] ; // okno o rozmiarze N+2∗p

}
phi [ i ] [ k ]= sum∗mult ;

}
}
d [ 1 ] = phi [ 1 ] [ 1 ] ; // p ierwszy krok dekompozycj i

24



Następnie dokonywana jest dekompozycja Cholesky’ego [5] tej macierzy ko-

wariancji na trzy macierze: V, diagonalną D zapisaną w pamięci jako tablica

d oraz transponowaną macierz V.

Jako ostatnią przygotowujemy tablicę psi przekopiowując do niej pierw-

szą kolumnę phi.

Wówczas można przystąpić do najistotniejszej części tego algorytmu. Jako

pierwsza niewiadoma obliczana jest tablica Y.

for ( int i =1; i<=p ; i ++){
double sum = 0 . 0 ;

for ( int j =1; j<i ; j++)

sum+=V[ i ] [ j ]∗Y[ j ] ;

Y[ i ]= p s i [ i ]− sum ;

}

Następnie używana jest ta macierz Y do obliczenia współczynników li-

niowej predykcji.

for ( int i=p ; i >0; i−−){
double sum = 0 . 0 ;

for ( j=i +1; j<=p ; j++)

sum+=V[ j ] [ i ]∗ (∗ alphaOne ) [ j ] ;

(∗ alphaOne ) [ i ]=Y[ i ] / d [ i ] − sum ; // t a b l i c a wspolczynnikow LP

}

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wzmocnienia toru głosowego.

double sum=0.0 , phi00 =0.0 ;

for ( int k=1;k<=p ; k++)

sum+=(∗alphaOne ) [ k ]∗ phi [ k ] [ 0 ] ;

for ( int m = p ; m < N+p ; m++){
phi00 += data [ m ]∗ data [ m ] ;

}
phi00/= (N−p ) ;

∗G = new double ;

∗∗G = s q r t ( ( phi00−sum > 0 ) ? ( ( phi00−sum)/N) : ( ( sum−phi00 )/N) ) ;

Współczynniki LPC są przekopiowywane do tablicy wynikowej *aData

z *alphaOne oraz niezależnie od algorytmu następuje wyznaczenie współ-

czynników PARCOR.
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∗pData = parcorCounter (∗ aData , p ) ;

Algorytm kowariancyjny nie oblicza bezpośrednio współczynników PAR-

COR, zatem używana do tego jest funkcja parcorCounter. Po krótkich

przygotowaniach kilku zmiennych: tablicy wartości typu double kPAR, wskaź-

nika do tablicy wartości typu double PAR, tablicy tablic wartości typu do-

uble al gdzie do ostatniej kolumny zostaj skopiowane współczynniki liniowej

predykcji, zastosowany zostaje algorytm wsteczny Levinsona-Durbina.

for ( int i=p ; i >=1; i−−){ // wsteczny algorytm L−D
(∗PAR) [ i−1]=kPAR[ i ]= a l [ i ] [ i ] ;

double mult = 1.0/(1−kPAR[ i ]∗kPAR[ i ] ) ;

for ( int j =1; j<i ; j ++){
a l [ i −1] [ j ] = ( a l [ i ] [ j ]+kPAR[ i ]∗ a l [ i ] [ i−j ] ) ∗mult ;

}
}

Po tym wszystkim następuje zwolnienie zajętej pamięci roboczej, zostaje

zwrócony wynik w *PAR. Po wyjściu z funkcji następuje także zwalnianie

pamięci dla głównego algorytmu,

Trzecim zaimplementowanym algorytmem jest algorytm Burga.

Algorytm Burga (kraty) [74] Podobnie jak przy poprzednich algoryt-

mach na początku następuje przygotowanie zmiennych, na których będą wy-

konywane obliczenia: tablice wartości typu double e, b, alpha, wskaźniki

do tablic wartości typu double kPAR, alphaOne i tablica tablic wartości

typu double alpha. Początkowo próbki wejściowe z tablicy data są przeko-

piowywane do tablic e i b a wartość w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie

macierzy alpha jest wyzerowana.

Używane są dwie tablice reprezentujące następne i poprzednie próbki sy-

gnału mowy: e i b. Poniższe kroki są wykonywane dla i, gdzie 1 ¬ i ¬ p:

• Obliczenie współczynnika PARCOR i ustawienie go jako początkową

wartość i-tego współczynnika LP

double sumBB=sumEE=sumEB=0.0;
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for ( int k=0;k<N; k++){
sumEB+=e [ k−i+1+p ]∗b [ k−i+p ] ;

sumEE+=e [ k−i+1+p ]∗ e [ k−i+1+p ] ;

sumBB+=b [ k−i+p ]∗b [ k−i+p ] ;

}
alpha [ i ] [ i ]=(∗kPAR) [ i ]=2∗sumEB/(sumEE+sumBB ) ;

• Wyznaczenie kolejnych wartości macierzy współczynników LP

for ( int j =1; j<i ; j ++){
alpha [ i ] [ j ]= alpha [ i −1] [ j ]−(∗kPAR) [ i ]∗ alpha [ i −1] [ i−j ] ;

}

• Odświeżenie roboczych tablic próbek sygnału

for ( int k=0; k<N; k++){
e [ k−i+p]=e [ k−i+1+p]−(∗kPAR) [ i ]∗b [ k−i+p ] ;

b [ k−i+p]=b [ k−i+p]−(∗kPAR) [ i ]∗ e [ k−i+1+p ] ;

}

Następnie współczynniki LP są kopiowane z ostatniej kolumny macierzy LP

do wynikowej tablicy *aData.

Wyznaczane jest wzmocnienie:

double eum = 0 . 0 ;

for ( int j=p ; j<N+p ; j++){
eum+=e [ j ]∗ e [ j ]+b [ j ]∗b [ j ] ;

}
∗G = new double ;

∗∗G = ( (eum>0)? s q r t (eum ) : s q r t (−eum))/N;

i kopiowane są współczynniki PARCOR do tablicy wynikowej *pData z ta-

blicy *kPAR dla i gdzie 1 ¬ i ¬ p. Na końcu zwalniana jest pamięć zaalo-

kowana dla roboczych zmiennych.

Po przeanalizowaniu tych trzech metod okazuje się, że bardzo dobre wy-

niki dla liniowej predykcji pod względem stabilności i charakterystyki można

uzyskać algorytmem kowariancyjnym. Równie dobre są wyniki uzyskane po-

przez algorytm autokorelacyjny. Gorszym algorytmem pod tym względem
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jest algorytm kraty, jednak nawet on zwraca dość dobre przybliżenie wid-

ma częstotliwościowego. Metoda autokorelacyjna liniowej predykcji została

zatem podstawową dla dalszych badań.

3.4 Funkcja okna

W celu uzyskania widma częstotliwościowego o dobrych parametrach re-

konstrukcyjnych stosowane są funkcje okna. Konieczność stosowania tego ty-

pu wstępnego przetwarzania wynika z faktu, że analizie poddajemy tylko

N próbek sygnału [106]. Okienkowanie pozwala zmniejszyć wpływ niecią-

głych zmian pomiędzy wartością 0 a 1 okna prostokątnego badanego sygna-

łu. Minimalizuje się w ten sposób przeciek widma częstotliwościowego [65].

Wykresy przykładowych funkcji okna znajdują się na rysunku 1.

• funkcja prostokątna: w(n) = 1, gdzie 0 <= n <= N

• funkcja Bartletta (trójkątna):

w(n) = 1−
|n− N−1

2 |
N−1
2

, 0 <= n <= N, (7)

gdzie N jest rozmiarem okna,

• funkcja Hanna:

w(n) = 0.5
(

1− cos
( 2πn
N − 1

))
, 0 <= n <= N, (8)

gdzie N jest rozmiarem okna,

• funkcja Hamminga:

w(n) = 0.54− 0.46 cos(
2πn
N − 1

), 0 <= n <= N, (9)

gdzie N jest rozmiarem okna[106],
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Rys. 1: Przykładowe funkcje okna

Funkcja prostokątna nie zmienia parametrów rekonstrukcyjnych widma,

z kolei funkcje Bartletta, Hanna i Hamminga znacząco je poprawiają. Dzięki

tym funkcjom można wykryć sygnał o niskim poziomie w obecności pobli-

skiego sygnału o poziomie wysokim. Dla sygnału mowy jest to o tyle istotne,

że umożliwia to określenie wyróżniających się częstotliwości (rozdz. 8.6).
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4 Sztuczne sieci neuronowe

W osiągnięciu celów pracy niezbędne było operowanie sieciami neurono-

wymi. Cztery typy sieci neuronowych zostały użyte do dwóch celów: redukcji

rozmiaru danych do reprezentatywnego mniejszego wektora oraz klasyfikacji

wypowiedzi pod względem płynności/niepłynności.

4.1 Sieci Kohonena

Sieci Kohonena (samoorganizujące się mapy) są sieciami bez nauczycie-

la. Nie mają wzorca odpowiedzi, ich celem jest odnajdywanie wzorców, np.

skupień, poprzez tak zwane uczenie konkurencyjne [22]. Wyjściem jest siatka

N elementów. Każdy neuron wyjściowy jest powiązany z każdym neuronem

z warstwy wejściowej. Ta warstwa ma rozmiar odpowiedni do wejściowego

wektora danych, zaś dane są znormalizowane. W każdej epoce uczenia sie-

ci wybierany jest jeden neuron, tzw. wygrywający. Ta jednostka musi mieć

wartości wag najbliższe wartościom elementów danych wejściowych i on ak-

tualizuje swoje wagi tak by je zbliżyć do wzorca. W zależności od sąsiedztwa

neuronu wygrywającego dokonywana jest modyfikacja sieci według reguły

Kohonena [39]. Podstawowy algorytm uczenia sieci Kohonena ma postać:

w(n+1)i = w(n)i + ηG(i, x)
(
a−w(n)i

)
(10)

gdzie w
(n)
i jest wektorem wag na połączeniach z i-tym elementem w n-tej

epoce, a jest wejściowym wektorem danych, η jest współczynnikiem uczenia,

a G(i, x) funkcją sąsiedztwa zmienną wraz z odległością od neuronu wygry-

wającego.
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Rys. 2: Przykładowa sieć Kohonena

4.2 Liniowe sieci neuronowe

Sieci liniowe mają najprostszą architekturę spośród sztucznych sieci neu-

ronowych. Ma dwie warstwy: wejściową i wyjściową. Do każdego z neuro-

nów wejściowych przypisana jest waga, która określa wpływ danej wejściowej

na wyjście. Pojedynczy neuron wyjściowy opisuje funkcja aktywacji:

y = f(
n∑
i=0

xiwi) (11)

gdzie wi jest wagą na połączeniu neuronu wyjściowego z i-tym neuronem

wejściowym, a xi wartością wejściową na tym neuronie [40]. Funkcję aktywacji

można wybierać dowolnie, np. najbardziej podstawową jest funkcja liniowa

f(x) = x.

Do neuronu wyjściowego przyporządkowany jest próg aktywacji, od prze-

kroczenia którego zależy wartość wyjściowa. Uczenie tzw. perceptronu polega

na modyfikacji wag według równania:

w(n+ 1) = w(n) + η∆(xi)xi (12)

gdzie w jest wektorem wag, ∆(xi) to odległość od wartości wzorcowej dla wek-

tora xi danych wejściowych, a η to współczynnik uczenia (η > 0).
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Sieci liniowe są szybkie i uzyskują dobre wyniki przy prostych zależno-

ściach, np. wykrywaniu białego szumu, jednak zawodzą przy bardziej skom-

plikowanych problemach.

Rys. 3: Przykładowa liniowa sieć neuronowa

4.3 Perceptron wielowarstwowy

Wielowarstwowa sieć neuronowa, czyli tzw. perceptron wielowarstwowy

(MLP) ma trzyczęściową architekturę: warstwę wejściową, co najmniej jedną

warstwę ukrytą i jedną warstwę wyjściową. Są to sieci neuronowe jednokierun-

kowe i wymagają połączeń jedynie między każdym neuronem jednej warstwy

z neuronami warstwy sąsiedniej [22].

Uczenie takiej sieci także polega na modyfikacji wag połączeń między neu-

ronami tak, aby odpowiedź sieci była możliwie najbardziej zbliżona do wzor-

cowego sygnału. Wagi kolejnych warstw obliczane są za pomocą poniższego

wzoru 13.

w(k)i (n+ 1) = w(k)i (n) + ∆w(k)i (n) (13)

gdzie w(k)i (n) jest wektorem wag na połączeniach z i-tym elementem k-tej

warstwy w n-tym kroku.
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Sieci te są używane m.in. w celu znalezienia najlepszej aproksymacji do-

wolnej funkcji. Jedną z najczęściej używanych metod uczenia sieci MLP jest

metoda wstecznej propagacji błędu (rozdz. 4.5.1).

Rys. 4: Przykładowa sieć MLP

4.4 Radialne sieci neuronowe

Sieci z radialną funkcją bazową (RBF - Radial Basis Functions) mają

strukturę podobną do MLP, ale z tylko jedną warstwą ukrytą. Drugą różnicą

jest zastosowanie jako funkcji aktywacji radialnej funkcji bazowej.

φ(x, c) = φ(r(x, c)) (14)

gdzie r(x, c) jest odległością między punktem x a centrum c.

Często jest to funkcja Gaussa:

φ(r) = e
r2

2σ2 (15)

gdzie x jest wektorem wejściowym, punkt ci jest centrum funkcji a σ2i roz-

rzutem [40].

Wagi na połączeniach między warstwą wejściową a ukrytą są ustawione

na stałe na 1. Ta sieć ma wiele zastosowań, np. może być klasyfikatorem

lub aproksymować funkcje. Podstawą jej działania jest twierdzenie Covera
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o separowalności wzorców. Wynika z niego, że jeśli zastosuje się odpowied-

nio duży wymiar, to zbiór wzorców rozmieszczonych losowo w przestrzeni

wielowymiarowej, którą się rzutuje na ten wymiar, jest φ-separowalny.

Kształt funkcji bazowych dobiera się za pomocą doboru losowego, meto-

dy K-średnich (KM) lub metody wstecznej propagacji błędu (BP). Później

dobiera się macierz wag metodą pseudoinwersji (PI).

Rys. 5: Przykładowa sieć RBF

4.5 Uczenie sieci neuronowych

4.5.1 Wsteczna propagacja błędu (BP)

Celem tej metody (BP - Back Propagation) jest zminimalizowanie śred-

niokwadratowego błędu międy wartościami oczekiwanymi a wyjściowymi po-

przez modyfikację wag połączeń. Błąd sieci wyraża się wzorem [40]:

E(n) =
NK−1∑
i=1

ε
(K−1)
i

2
(n) =

NK−1∑
i=1

(
d
(K−1)
i (n)− y(K−1)i (n)

)2
(16)

gdzie d
(K−1)
i jest wartością na wyjściu i-tego neuronu ostatniej, K − 1-tej

warstwy, zaś NK−1 jest liczbą neuronów tej warstwy.

Modyfikacja polega na zmianie wag od warstwy wyjściowej do wejściowej

na podstawie obliczonego błędu. Błąd w warstwie ukrytej wyraża się wzorem:
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ε
(k)
i (n) =

Nk+1∑
m=1

δ(k+1)m (n)w(k+1)mi (n) (17)

gdzie δ jest różnicą wartości wyjściowej i wzorcowej zwanej regułą delta, zaś

w wartością wagi na neuronie.

4.5.2 Gradienty sprzężone (CG)

Metoda ta (CG - Conjugate Gradient) bazuje na założeniu paraboliczno-

ści powierzchni błędu. Zaczynając od w(0) kierujemy się przeciwnie do gra-

dientu funkcji błędu. Poszukiwania minimum przeprowadza się wykorzystu-

jąc aproksymację Taylora. Technika ta zwana jest przeszukiwaniem liniowym.

Następnie wyznaczamy nowy kierunek poszukiwań, który wyznaczony jest

przez wektor sprzężony z wektorem określającym poprzedni kierunek. Kro-

ki te powtarzamy dla kolejnych wektorów sprzężonych. Dla minimalizowanej

funkcji błędu w przestrzeni n-wymiarowej wystarczy n powtórzeń takiego

przeszukiwania [40].

4.5.3 Pseudoinwersja (PI)

Jest to metoda wyznaczania wag. Polega ona na pseudoinwersji macierzy

Greena [40].

w = G+d(X) (18)

gdzie G+ jest odwrotnością Moore’a-Penrose’a macierzy Greena, zaś d(X)

macierzą danych wzorcowych.

4.5.4 Metoda K-średnich (KM)

Algorytm szerzej opisany w części 8.7.4, używany jest również do okre-

ślenia wag. Następuje to poprzez podział zbioru uczącego na grupy metodą

K-średnich, zaś wagami zostają środki ciężkości każdej z grup.
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4.5.5 Metoda K-najbliższych sąsiadów (KN)

Metoda ta służy do określenia odchylenia neuronu. Polega ona na okre-

śleniu średniej odległości neuronu od k jego najbliższych sąsiadów. Skutku-

je to mniejszymi odchyleniami dla obszarów o większej gęstości danych, co

umożliwia zachowanie szczegółów.

4.6 Ocena klasyfikacji

W celu określenia jakości detekcji niepłynności mowy, dla wyników każ-

dego typu badań zostały określone dwa parametry określające tę jakość. Są

to:

1. Dokładność - 100 ∗ (PD+ PU)/(PD+ FD+ PU + FU) - gdzie PD -

prawdziwie dodatni - to liczba fragmentów niepłynnych z rozpoznaną

niepłynnością, PU - prawdziwie ujemny - to liczba fragmentów płyn-

nych rozpoznanych jako płynne, FD - fałszywie dodatni - liczba frag-

mentów płynnych rozpoznanych jako niepłynne, FU - fałszywie ujemny

- liczba nierozpoznanych niepłynności,

2. Czułość - 100 ∗ PD/(PD + FU) - gdzie PD - prawdziwie dodatni -

to liczba prawidłowo rozpoznanych niepłynności, FU - fałszywie ujem-

ny - liczba nierozpoznanych niepłynności

3. Precyzja, przewidywalność - 100 ∗PD/(PD+FD) - gdzie PD - praw-

dziwie dodatni - to liczba fragmentów niepłynnych z rozpoznaną nie-

płynnością, FD - fałszywie dodatni - liczba fragmentów płynnych roz-

poznanych jako niepłynne
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5 Badania i modelowanie traktu głosowego

Celem modelowania traktu głosowego jest m.in. znalezienie analogii po-

między mierzalnymi cechami akustycznymi sygnału mowy, w tym przypadku

współczynnikami liniowej predykcji [16, 67, 68], a konfiguracją traktu głoso-

wego w procesie wytwarzania mowy. Analogia ta może być pomocna w wy-

krywaniu nieprawidłowości w ustawieniu artykulatorów przy mowie zdefor-

mowanej.

Spośród metod badania traktu głosowego można wymienić:

1. metody bezpośrednie (także te częściowe) uwzględniające geometryczne

pomiary traktu głosowego;

• metoda wykorzystująca rezonans magnetyczny pozwalająca otrzy-

mać trójwymiarowy obraz traktu głosowego [4];

• tomografia rentgenowska całego traktu głosowego, stwarzająca pro-

blemy natury praktycznej ze względu na jej niekorzystny wpływ

na zdrowie badanego [91];

• radiografia rentgenowska dostarczająca śródstrzałkowych przekro-

jów traktu głosowego, która może być powiązana z wizualnymi

nagraniami ust [5];

• palatografia (elektropalatografia), dostarczające konturów języka

wraz z podniebieniem twardym [92];

• metoda ultradźwiękowa opisująca kształt języka w pewnych rejo-

nach, ograniczona wrażliwością na przestrzenie z powietrzem, co

wyklucza je z użytkowania w pełnym zakresie [92];

• rejestracja z wykorzystaniem kamery dużej szybkości [64];

2. metody pośrednie bazujące na inwersji akustycznej. Dane wejściowe

to dane akustyczne, sygnał mowy lub odpowiedź impulsowa traktu

głosowego. Niestety, nie przynioszą one dobrych rezultatów, zatem roz-

winięto metody pośrednie łączone z pomiarami. Na tę chwilę badano

pośrednie pomiary korzystające z:
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• funkcji zaburzeń częstotliwości (functions of disturbance) [3];

• filtrów inwersyjnych [100];

• odpowiedzi impulsowej [100].

Spośród uzyskanych tymi metodami modeli traktu głosowego warto wy-

różnić kilka znaczących.

5.1 Modele wielomianowe

5.1.1 Maedy

Maeda [66] do opisania chwilowego stanu traktu głosowego uznał, że język

może być rozpatrywany jako złożenie niezależnie kontrolowalnych systemów

mechanicznych takich jak szczęka, ciało języka, grzbiet języka i artykulator

wierzchołkowy. Analizował on 17 logatomów francuskich czytanych przez ko-

bietę.

Komponenty liniowe, reprezentujące artykulatory, są wyznaczane poprzez

analizę statystyczną traktów głosowych mierzonych z bocznych obrazów rent-

genowskich (rys. 7).
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Rys. 6: Podział traktu głosowego w celach pomiaru wysokości tego traktu wg

modelu Maedy.

Kształt języka jest reprezentowany przez sumę tych komponentów linio-

wych.
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a22
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 f2 + . . .+



a1p

a2p
...

app

 fp (19)

gdzie z1, z2, . . . , zp to znormalizowane zmienne dla języka z jednostkową wa-

riancją i zerową średnią, zależne od zmiennych oryginalnych poprzez relacje:

xj = rjzj + xj, 1 ¬ j ¬ p, gdzie rj i xj to odpowiednio kwadrat odchylenia

standardowego i średnia z xj. Wpółczynniki akj, 1 ¬ k ¬ p są wagami odpo-

wiednich współczynników i określają sposób wpływu j-ego współczynnika fj
na kształt języka. Suma czterech komponentów wzoru 19 dokładnie opisuje

kształt języka, a są to komponenty szczęki oraz ciała, grzbietu i wierzchołka
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języka.

5.1.2 Mathieu - zmodyfikowany model Maedy

Mathieu zmodyfikował model Maedy adaptując go do nowego mówcy

[69]. Adaptacja polegała na sprawdzaniu, czy samogłoski wypowiadane przez

mówcę leżą w przestrzeni wokalnej zdefiniowanej przez model. Dokonano te-

go wykonując serię obrazów rezonansu magnetycznego jedenastu samogło-

sek francuskich. Dostosowywanie uwzględniało modyfikacje współczynników

wielkości gardzieli i jamy ustnej, ściany traktu głosowego i współczynni-

ków używanych do określenia funkcji powierzchni z kształtu strzałkowego.

Współczynniki wielkości określane były poprzez nakładanie modelu Maedy

na obrazy MR. Ściana obliczana była poprzez obliczanie średnich wartości

zewnętrznych konturów traktu głosowego na obrazach. W chwili powstawa-

nia rozbieżności między samogłoskami naturalnymi a sztucznymi, ściana była

iteracyjnie optymalizowana poprzez średnią funkcji czułości formantowej dla

każdej sekcji traktu głosowego.

Uzyskanie traktu głosowego osiągane było przy wykorzystaniu wyników

algorytmu śledzenia formantów. Dokonywane było ono przy wykorzystaniu

książki kodowej artykulacji w postaci zestawów 3 formantów. Określano póź-

niej odległość między badanym zestawem, a formantami z książki kodowej,

by wybrać N najbliższych wzorcowemu. Po uzyskaniu T takich zestawów

w czasie, następowała analiza tak powstałego traktu artykulacyjnego NT

i wybierana była konfiguracja o najlepszej gładkości.

5.1.3 Badin-Beautemps

Ten model [5–9] również opiera się o inwersję relacji artykulatory-akustyka

w oparciu o m.in. częstotliwości formantowe. W badaniach Beautempsa i Ba-

dina model określa funkcję konwersji przekroju śródstrzałkowego na powierzch-

nię, którą stosuje zarówno dla samogłosek, jak i spółgłosek szczelinowych.

Bazuje na jednoczesnej tomografii komputerowej i nagraniach mowy, a także

geometrii ust i rzutu podniebienia twardego.
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Rys. 7: Podział traktu głosowego w celach pomiaru wysokości tego traktu wg

modelu Badin-Beautempsa.

Opiera się na funkcji przekroju modelu Heinza i Stevensa A = αdβ, zmo-

dyfikowanym tak, że α jest funkcją ciągłą, przyjmującą wartości wysokości

przekroju śródstrzałkowego po linii przeprowadzonej przez środek traktu gło-

sowego.

Współczynniki modelu uzyskiwane są poprzez algorytm optymalizacji

metodą gradientu prostego. Gradient błędu między uzyskiwanymi a oczeki-

wanymi formantami obliczany był przez SSN, uczoną metodą wstecznej pro-

pagacji błędu (BP), skonstruowaną jednocześnie dla funkcji konwersji prze-

kroju śródstrzałkowego na powierzchnię, jak i dla fali akustycznej. Model ten

miał zastosowanie zarówno do spółgłosek, jak i samogłosek.

5.1.4 Mollaei

W 2008 roku Mollaei i Hassani [71] połączyli model Maedy z modelem Be-

autempsa. Zredukowali oni liczbę wielomianów do skończonej liczby elemen-
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tów zdefiniowanych szeregiem Fouriera. Według tego modelu relacja między

funkcją przekroju A(x, d) a funkcją odległości bocznej S(x, d) określa równa-

nie A(x, d) = π
4S(x, d)d(x), gdzie d jest funkcją strzałkową, a x odległością

od głośni.

5.2 Inne modele

5.2.1 Predykcyjny Markela-Grey’a

Model ten opisany przez Markela i Grey’a [68] a następnie zawarty w kom-

pendium Rabinera i Schafera [74] opiera się na algorytmach liniowej predyk-

cji. W ich wyniku można uzyskać współczynniki PARCOR (Partial Corre-

lation), które pozwalają na zamodelowanie traktu głosowego będącego ze-

stawem cylindrów o jednakowych wysokościach i różnej powierzchni podsta-

wy, zaś liczba segmentów tego modelu określona jest liczbą wyznaczonych

współczynników. Dokładny opis tego modelu znajduje się w części 7.1 i na

jego podstawie zbudowany został model eliptyczny (rozdz. 7) opisany w tej

rozprawie.

5.2.2 Modele rzeczywiste

Modele te powstają z takich badań jak MRI [4,105], mocno inwazyjna to-

mografia komputerowa w celu uzyskania obrazu 3D, czy badania rentgenow-

skie, które będąc również inwazyjnymi, dają jedynie dwuwymiarowy obraz,

a także ultradźwięki, które mogą być używane jedynie częściowo, miejscowo

w danym czasie, a powierzchnie nie mogą być do siebie równoległe.

Stone i Lundberg w 1996 roku zastosowali ultrasonografię w celu odwzoro-

wania kształtu języka oraz elektropalatografię (EPG - electropalatography)

aby dopełnić ten kształt o relację język-podniebienie, gdyż sama ultraso-

nografia dawała obraz jedynie częściowy. Równocześnie z EPG dokonano

nagrań sygnału mowy, który poddano analizie liniowej predykcji, z której

uzyskano formanty. Dzięki temu wyodrębniono cztery grupy głosek w zależ-

ności od kształtu języka: uniesienie języka z przodu, wyżłobienie, uniesienie
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z tyłu i dwupunktowe przemieszczenie. Jedynie pierwsza i trzecia grupa jest

widoczna na przekrojach śródstrzałkowych.

W 1997 roku Yehia i Tiede [105] sięgnęli po 24 trójwymiarowe trakty gło-

sowe wyekstrahowane z danych MRI i uzyskali z nich model parametryczny.

Najpierw każdy z traktów został podzielony półcylindryczną siatką, której

pozycja determinowana była poprzez punkty odniesienia oparte o anatomię

traktu głosowego. Następnie rzuty traktu na każdą powierzchnię siatki zo-

stały sparametryzowane poprzez dwie główne składowe uzyskane poprzez

analizę PCA (Principal Component Analysis). Ponownie PCA zostało uży-

te do sparametryzowania sekwencji współczynników reprezentujących sek-

cję wzdłuż traktu. Potwierdzono, że pierwsze cztery składowe określają 90%

wszystkich zmian obserwowanego kształtu i że mogą one być wyznaczone

z przekrojów śródstrzałkowych. W wyniku tej metody, trójwymiarowe trakty

głosowe zostały przybliżone poprzez liniową kombinację czterech trójwymia-

rowych funkcji bazowych.

Lohscheller wraz z zespołem [64] w 2007 roku sięgnęli po techniki rejestra-

cji obrazu kamerą o dużej prędkości nagrywania w celu analizy drgań strun

głosowych. Pozwoliła ona na znakomitą jakość odwzorowania kształtu strun

głosowych. Ze względu na obecność wysięgnika z kamerą, nie może ona po-

służyć do jednoczesnego zamodelowania całego traktu głosowego, za to jest

warta uwagi przy analizie fragmentarycznej.

5.2.3 Model oparty o algorytmy genetyczne

Modelowanie oparte o wielopopulacyjne algorytmy genetyczne zostało

zaproponowane przez Brito [10] w 2007 roku. Wychodząc z reprezentacji

parametrycznej artukulatorów mowy, minimalizowali odległość akustyczną

względem wzorca. Odległość ta określana była poprzez formanty oraz miarę

ciągłości funkcji przekroju. Sam model składał się z cylindrów, zaś ich dłu-

gość i pole przekroju dopasowywane były poprzez algorytm genetyczny aby

uzyskać parametry najbliższe wzorcowym.
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5.2.4 Regionów charakterystycznych

W 1988 roku Mrayati, Carré i Guérin [72] zaproponowali model DRM

(Distinctive Region Model), skonstruowany z regionów, których granice od-

powiadają przejściom przez zero funkcji czułości obliczonej na jednolitej

otwarto-zamkniętej tubie. Funkcja czułości, to funkcja zmian formantów ∆F

dla lokalnie dodatnich międzysekcyjnych zaburzeń powierzchni, obliczonych

dla jednolitej tuby zamkniętej z dolnej strony. Już trzy funkcje czułości

dla trzech pierwszych formantów (rys. 8) pozwalają na wyodrębnienie ośmiu

regionów charakterystycznych (rys. 9).

Rys. 8: Funkcje czułości.

Zwiększanie liczby branych pod uwagę formantów zwiększa złożoność mo-

delu. W zależności od głoski, regiony się zwężają lub rozszerzają i w ten

sposób można określić charakterystykę modelu dla poszczególnych głosek.

O ile do określenia samogłosek wystarczą dwa pierwsze formanty, czyli 4 re-

giony charakterystyczne, o tyle spółgłoski muszą być zdefiniowane trzema

formantami poprzez 8 regionów. Modyfikacje tego modelu, jak np. zmiana

44



tuby na zamknięto-zamkniętą były analizowane także później przez członków

zespołu [11–14].

Rys. 9: Przekrój z zaznaczonymi regionami charakterystycznymi modelu

DRM.

5.2.5 Modele oparte o inwersję akustyczną

W 2001 roku Watanabe [100] zaproponował metodę filtrów inwersyjnych

(IFC, Inverse-Filter Control) w celu określenia częstotliwości formantowych

i zniwelowania rozproszenia rozkładu tych częstotliwości dla poszczególnych

głosek u wielu mówców. Oparł on tę metodę o 32 filtry inwersyjne oraz rozkła-

dy częstotliwości przejść przez zero. Filtry wzajemnie kontrolują się poprzez

średnie ważone tych rozkładów. Metoda ta nie wymaga algorytmu przybli-

żenia traktu głosowego, gdyż bezpośrednio wyszukuje częstotliwości rezo-

nansowe. Jeśli rezonans jest stosunkowo jednoznaczny dla założonej liczby

formantów, to taką liczbę formantów wyznacza. Metoda ta pozwala uzyskać

stabilną ścieżkę płynnych zmian formantów.
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5.3 Podsumowanie

Na bazie wymienionych wyżej przykładów można zauważyć, że:

• Wiele z modeli polega na zredukowaniu traktu głosowego do zestawu

cylindrów o przekroju kołowym o różnej powierzchni. Mimo tych ogra-

niczeń, modele tego typu dość dobrze odwzorowują własności traktu

głosowego.

• Ciągłe modele są mocno obciążające obliczeniowo, ich redukcje zaś ma-

ją gorszą jakość modelowania. Badacze próbują znależć złoty środek

pomiędzy różnymi modelami.

• Niektóre modele są hybrydowe - bazują na uśrednionych traktach gło-

sowych dla różnych głosek, uzyskanych z badań medycznych, ale jed-

nocześnie na analizie sygnału mowy i uogólnionych modelach opartych

na zredukowanym trakcie głosowym do cylindrów, prostych figur prze-

strzennych, pomijając niuanse traktu.

• Nie pojawił się model, w którym figurami składowymi byłyby cylindry

o podstawie eliptycznej.
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6 Rozpoznawanie niepłynności mowy z za-

stosowaniem liniowej predykcji i sztucznych

sieci neuronowych

6.1 Koncepcja rozpoznawania niepłynności mowy z za-

stosowaniem hierarchicznych sieci neuronowych

U źródeł tej koncepcji leży teza, że przy odpowiedniej liczbie elementów

sieć neuronowa jest w stanie wykrystalizować w swojej strukturze umiejętność

rozpoznawania założonych cech. Przyjęto założenie, że niepłynność mowy jest

taką cechą.

Algorytm rozpoznawania niepłynności mowy składa się z kilku kroków:

1. Pobranie danych wejściowych - sygnału mowy - w określonym formacie.

2. Przetwarzanie wstępne tych danych - m.in. podział na okna, zastoso-

wanie okien czasowych czy też preemfaza.

3. Parametryzacja danych.

4. Grupowanie sparametryzowanych danych - jest to krok pozwalający

na redukcję wymiaru danych (nie zawsze jest to niezbędne).

5. Klasyfikacja uzyskanych danych na płynne i niepłynne.
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Rys. 10: Diagram algorytmu rozpoznawania niepłynności.

6.2 Rozpoznawanie powtórzeń głosek

6.2.1 Materiał dźwiękowy

Do analizy zostały użyte czterosekundowe [35] wypowiedzi w formacie

plików wave.

Badanych było 17 osób:

• 8 osób jąkających się: jedna kobieta (24l.), czterech mężczyzn (15-25l.)

i troje dzieci - jedna dziewczynka (7l.) i dwóch chłopców (8 i 10l.),

• 9 osób mówiących płynnie: cztery kobiety (19-24l.) i pięciu mężczyzn

(18-25l.).

Nagrania niepłynne zawierały powtórzenia spółgłosek zwartych p, b, t,

d, k i g rozpoczynających słowo. Długości niepłynności wahały się od 200

do 3000 milisekund.

Nagrania płynne zawierały taką samą treść, jak nagrania niepłynne.
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Nagrań dokonano za pomocą programu Creative Wave Studio w oparciu

o kartę SoundBlaster z częstotliwością próbkowania 22050 Hz i rozdzielczo-

ścią 16-bitową. Czterosekundowe próbki wycięto przy użyciu tych samych

narzędzi.

6.2.2 Algorytm detekcji

1. każde nagranie zostało podzielone na 512-próbkowe okna,

2. każde okno zostało przemnożone przez funkcję Hanna,

3. dla każdego okna obliczono po 15 współczynników liniowej predyk-

cji. Do obliczeń użyto metody Levinsona-Durbina.

4. obliczony wektor współczynników został użyty jako wektor danych

wejściowych do sieci Kohonena, jednej dla każdego wektora. Zre-

dukowane zostały w ten sposób wektory do reprezentatywnych nu-

merów - porządkowych numerów neuronów wygrywających. Wzięto

pod uwagę trzy rozmiary wyjściowej warstwy sieci Kohonena: 5x5,

6x6 i 7x7.

5. dla uzyskanych w ten sposób wektorów składających się ze 170 neu-

ronów wygrywających przeprowadzona została analiza przy pomo-

cy modułu Solver programu Statistica 7.1. Pozwala on zanalizować

wielu typów sieci i wybrać kilka o najlepszych wynikach rozpozna-

wania.
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Rys. 11: Sieć Kohonena z ponumerowanymi neuronami wyjściowymi.

6.2.3 Dobór parametrów sieci grupujących i klasyfikujących

Sieci grupujące Ze względu na to, że 15 współczynników liniowej predyk-

cji pozwala wyróżnić w widmie sygnału pierwsze cztery formanty opisujące

głoskę, ten rząd został wzięty pod uwagę. Należało następnie wybrać taką

sieć Kohonena [17], której własności grupujące pozwolą na zbudowanie dobrej

charakterystyki nagrań w celu detekcji niepłynności.

Każdy z zestawów współczynników został użyty jako zestaw danych wej-

ściowych sieci Kohonena, która miała za zadanie umożliwić redukcję tego

zestawu do jednej liczby. Do tego celu użyte zostały trzy sieci Kohonena

o architekturze prostokątnej: 5x5, 6x6 i 7x7, w celu sprawdzenia jakości roz-

poznawania niepłynności w zależności od rozpiętości dziedziny reprezentacji.

Wybrany czas uczenia sieci Kohonena wynosił 100 epok. Współczynnik

sąsiedztwa wynosił 1, zaś współczynnik uczenia się sieci wynosił 0.1. Zwięk-

szanie liczby epok nie zwiększało poprawności wyznaczanych odwzorowań

wypowiedzi. Sieć była inicjalizowana równomiernie.

Z obserwacji wynika, że każda z badanych sieci pozwala na zamodelowanie

płynnych fragmentów wypowiedzi i uwidocznienie fragmentów powtarzanych

głosek.
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Rys. 12: Trajektoria czasowa neuronów wygrywających w sieci Kohonena 5x5

dla niepłynnej wypowiedzi (niepłyna wypowiedź zaznaczona na oscylogramie

u góry rysunku).

Rys. 13: Trajektoria czasowa neuronów wygrywających w sieci Kohonena

7x7 dla niepłynnej wypowiedzi (niepłynnie wypowiedziane słowo zaznaczono

na oscylogramie u góry rysunku).

Na rysunkach 12 i 13 można zaobserwować, że trajektoria czasowa niektó-

rych fragmentów wypowiedzi odznacza się dłuższymi okresami, gdy wygry-

wającym jest ten sam neuron. Okresy te przerywane są przez krótkotrwałe

i diametralne zmiany neuronu wygrywającego. Porównując trajektorię z oscy-

logramem, można zauważyć, że zmiany te odpowiadają powtórzeniom głosek.
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Rys. 14: Trajektoria czasowa neuronów wygrywających w sieci Kohonena 5x5

dla płynnej wypowiedzi (płynnie wypowiedziane słowa zaznaczono na oscy-

logramie u góry rysunku).

Rys. 15: Trajektoria czasowa neuronów wygrywających w sieci Kohonena 7x7

dla płynnej wypowiedzi (płynnie wypowiedziane słowa zaznaczono na oscy-

logramie u góry rysunku).

Na rysunkach 14 i 15 nie można zaobserwować takiej charakterystyki.

Zmiany neuronów wygrywających są częste, a żaden z neuronów nie wyróżnia

się spośród innych częstością występowania.

Wybór najlepszej sieci Kohonena do tej analizy, jak i wybór najlepszej sie-

ci do określenia niepłynności próbki, zostały dokonane za pomocą programu
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Statistica w wersji 5.0 i 7.1. Z użyciem programu wygenerowano sieci Koho-

nena o wybranych strukturach, w których warstwy wyjściowe miały rozmiar

5x5, 6x6 i 7x7. Po uzyskaniu zaś funkcji neuronów wygrywających z tych

sieci, program Statistica wygenerował i wytestował wiele sieci neuronowych

klasyfikujących względem detekcji niepłynności mowy.

Sieci klasyfikujące Ze względu na podział wypowiedzi ciągłej na cztero-

sekundowe odcinki oraz biorąc pod uwagę nienakładające się optymalne okna

o wielkości 512 próbek, na wejściu sieci klasyfikującej jest ok. 170 wartości.

Dla każdej z tych trzech architektur sieci Kohonena zostały przeanali-

zowane sieci klasyfikujące wielu typów. Brane pod uwagę były perceptrony

wielowarstwowe różnej wielkości, struktury i funkcji uczenia, radialne sieci

neuronowe o różnej wielkości warstwy ukrytej i sieci liniowe.

6.2.4 Wyniki rozpoznawania niepłynności

Wyniki zostały podzielone na trzy części, w zależności od struktury sieci

Kohonena [35,37]. W każdej z tabel znajduje się lista rozmiarów typów sieci

wraz z opisem ich struktury oraz procent poprawności klasyfikacji.

Jako sieci klasyfikujące zostały zastosowane perceptrony jednowarstwo-

we, sieci RBF i sieci liniowe. Zestaw sparametryzowanych nagrań podzielono

losowo na trzy grupy: część treningową (50%), weryfikacyjną (25%) oraz te-

stową (25%). Sprawdzono skuteczność klasyfikacji niepłynności dla różnych

rozmiarów grupującej sieci Kohonena. W tabelach 2-7 zamieszczono wyniki

dla najlepszych klasyfikatorów z danej grupy. Jakość uczenia dotyczy wyni-

ków klasyfikacji dla części treningowej danej grupy nagrań.

Analizując ranking sieci w tabeli 2 można zaobserwować, że najlepszą

jakość uczenia (pow. 96%) uzyskały sieci MLP ze wsteczną propagacją (BP)

i metodą gradientów sprzężonych (CG) dla części epok. Najlepsza z sieci

miała 53 neurony w warstwie ukrytej. Drugimi co do jakości, ale z jakością

powyżej 85% były sieci RBF wykorzystujące algorytmy K-means (KM), K-

najbliższych sąsiadów (KN) i pseudoinwersję (PI). Najlepsze z sieci RBF
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Tabela 2: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-

wających z sieci Kohonena 5x5 (BPn to wsteczna propagacja błędu (rozdz.

4.5.1) uczona przez n epok, CGnb to metoda gradientów sprzężonych (rozdz.

4.5.2) uczona przez n ostatnich (b) epok, KM to metoda K-means (rozdz.

4.5.4), KN to metoda K-najbliższych sąsiadów (rozdz. 4.5.5), zaś PI to me-

toda pseudoinwersji (rozdz. 4.5.3)).

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość

uczenia [%]

1 MLP 0.189 53 BP50,CG10b 100

2 MLP 0.184 53 BP50,CG12b 96.29

3 MLP 0.194 35 BP50,CG17b 96.29

4 MLP 0.214 11 BP50,CG50b 96.29

5 MLP 0.219 3 BP50,CG52b 96.29

6 RBF 0.267 4 KM,KN,PI 88.88

7 RBF 0.285 8 KM,KN,PI 88.88

8 RBF 0.268 2 KM,KN,PI 88.88

9 RBF 0.454 1 KM,KN,PI 85.18

10 Linear 0.369 - PI 81.48

miały 2, 4 i 8 neuronów w warstwie ukrytej. Jakość klasyfikacji najlepszej

z sieci liniowych sięgnęła 81%.

Analizując tabelę 3 można zauważyć, że sieć MLP uzyskazała wysoką czu-

łość detekcji dla części uczących - treningowej i weryfikacyjnej. Część testowa

osiągnęła jedynie 78% czułość detekcji niepłynności. Lepsze wyniki osiągnę-

ła najlepsza z sieci RBF - 85%. Sieć liniowa miała zaledwie 65-procentową

czułość.

Analizując ranking sieci w tabeli 4 można zaobserwować, że najlepszą ja-

kość uczenia (pow. 85%) również uzyskały sieci MLP ze wsteczną propagacją

(BP) i metodą gradientów sprzężonych (CG) dla części epok. Najlepsze z sieci

MLP miały 4, 7, 35 i 53 neuronów w warstwie ukrytej. Określenie najlepsze-
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Tabela 3: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy za-

stosowaniu sieci grupującej o architekturze 5x5 (Tren. - Trening, Weryf. -

Weryfikacja, Test. - Testowanie).

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 28 27 14 13 13 14

Poprawna rozpo-

znanie (MLP)

28 27 14 13 10 11

Błędna rozpozna-

nie (MLP)

0 0 0 0 3 3

Poprawna rozpo-

znanie (RBF)

26 26 13 11 11 12

Błędna rozpozna-

nie (RBF)

2 1 1 2 2 2

Poprawna rozpo-

znanie (liniowa)

28 27 11 11 9 9

Błędna rozpozna-

nie (liniowa)

0 0 3 2 4 5

Czułość (MLP) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,92% 78,57%

Czułość (RBF) 92,86% 96,30% 92,86% 84,62% 84,62% 85,71%

Czułość (liniowa) 100,00% 100,00% 78,57% 84,62% 69,23% 64,29%

go typu sieci względem jakości nie jest jednak już takie jednoznaczne, gdyż

podobne wyniki osiągnęły sieci RBF. Najlepsza sieć RBF miała 4 neurony

w warstwie ukrytej. Jakość najlepszej z sieci liniowej sięgnęła zaledwie 55%.

Analizując tabelę 5 można zauważyć, że dla grupy testowej czułość de-

tekcji niepłynności sięgnęła nawet 100% dla sieci RBF. Sieć MLP uzykała

czułość 85%, a sieć liniowa dramatycznie niski wynik 42%. Warto zwrócić

uwagę, że o ile sieci MLP i liniowa zostały doskonale wyuczone na części tre-

ningowej, o tyle sieć liniowa nie wykazała zdolności do generalizacji. Na do-

datek słabiej wyuczona względem części treningowej sieć RBF okazała się
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Tabela 4: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-

wających z sieci Kohonena 6x6

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość

uczenia [%]

1 MLP 0.356 7 BP50,CG56b 85.18

2 MLP 0.316 35 BP50,CG12b 85.18

3 RBF 0.339 4 KM,KN,PI 85.18

4 MLP 0.321 53 BP50,CG11b 85.18

5 RBF 0.566 1 KM,KN,PI 81.48

6 RBF 0.334 2 KM,KN,PI 81.48

7 RBF 0.337 3 KM,KN,PI 81.48

8 MLP 0.365 1 BP50,CG51b 77.77

9 MLP 0.358 5 BP50,CG50b 77.77

10 Liniowa 2.357 - PI 55.55

być lepsza odnośnie generalizacji nawet od sieci MLP.

Analizując ranking sieci w tabeli 6 można zaobserwować, że najlepszą

jakość uczenia (pow. 85%) po raz kolejny uzyskały sieci MLP ze wsteczną

propagacją (BP) i metodą gradientów sprzężonych (CG) dla części epok.

Najlepsze sieci MLP miały 1 i 35 neuronów warstwie ukrytej. Jakości sieci

RBF i liniowej były porównywalne i sięgały ok. 62-66%. Najlepsza sieć RBF

miała 2 neurony w warstwie ukrytej.

Według danych z tabeli 7, dla grupy testowej czułość detekcji niepłyn-

ności sięgnęła nawet 85% dla sieci MLP. Sieć RBF uzykała czułość 65%, a

sieć liniowa 71%. W tym przypadku ani sieć RBF, ani sieć liniowa nie uzy-

skały zadowalających wyników. Jedynie sieć MLP wykazała się zdolnością

do generalizacji.

Najlepsze wyniki spośród wszystkich sieci osiągnął perceptron wielowar-

stwowy (MLP) z 53 neuronami w warstwie ukrytej uczony metodą wstecznej

propagacji błędu (BP) i algorytmem gradientów sprzężonych (CG), bazu-

jący na sieci Kohonena 5x5, jednak już przy testach okazuje się, że mimo
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Tabela 5: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy za-

stosowaniu sieci grupującej o architekturze 6x6.

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 28 27 14 13 13 14

Poprawne rozpo-

znanie (MLP)

28 27 12 11 11 12

Błędne rozpozna-

nie (MLP)

0 0 2 2 2 2

Poprawne rozpo-

znanie (RBF)

26 24 12 11 12 14

Błędne rozpozna-

nie (RBF)

2 3 2 2 1 0

Poprawne rozpo-

znanie (liniowa)

28 27 6 9 9 6

Błędne rozpozna-

nie (liniowa)

0 0 8 4 4 8

Czułość (MLP) 100,00% 100,00% 85,71% 84,62% 84,62% 85,71%

Czułość (RBF) 92,86% 88,89% 85,71% 84,62% 92,31% 100,00%

Czułość (liniowa) 100,00% 100,00% 42,86% 69,23% 69,23% 42,86%

nieco gorszych wyników przy uczeniu i weryfikacji, większe z badanych sieci

Kohonena dają dla MLP lepsze wyniki.

Na rysunku 16 określone są czułość i precyzja w zależności od wybranych

parametrów algorytmu detekcji:

• układu sieci Kohonena, w których warstwa wyjściowa ma architekturę

5x5, 6x6 lub 7x7 (rozdz. 4.1),

• sieci klasyfikującej: MLP (rozdz. 4.3), RBG (rozdz. 4.4), liniowej (rozdz.

4.2).

Na rysunku 16 można zaobserwować, że najlepsze wyniki czułości (100%)
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Tabela 6: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-

wających z sieci Kohonena 7x7

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość

uczenia [%]

1 MLP 0.393 1 BP50,CG52b 85.18

2 MLP 0.379 35 BP50,CG7b 85.18

3 MLP 0.402 53 BP40b 81.48

4 MLP 0.379 35 BP50,CG6b 81.48

5 MLP 0.369 35 BP23b 81.48

6 MLP 0.382 35 BP50,CG4b 77.77

7 MLP 0.401 35 BP23b 77.77

8 RBF 0.447 2 KM,KN,PI 66.66

9 RBF 0.437 1 KM,KN,PI 66.66

10 Liniowa 0.588 - PI 62.96

Tabela 7: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy za-

stosowaniu sieci grupującej o architekturze 7x7.

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 28 27 14 13 13 14

Pop. rozp. (MLP) 28 27 11 12 13 12

Bł. rozp. (MLP) 0 0 3 1 0 2

Pop. rozp. (RBF) 21 19 9 9 8 9

Bł. rozp. (RBF) 7 8 5 4 5 5

Pop. rozp. (lin.) 28 27 8 9 11 10

Bł. rozp. (liniowa) 0 0 6 4 2 4

Czułość (MLP) 100,00% 100,00% 78,57% 92,31% 100,00% 85,71%

Czułość (RBF) 75,00% 70,37% 64,29% 69,23% 61,54% 64,29%

Czułość (liniowa) 100,00% 100,00% 57,14% 69,23% 84,62% 71,43%
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Rys. 16: Czułość i precyzja detekcji powtórzeń głosek dla różnych architektur

sieci Kohonena i różnych sieci klasyfikujących.

i precyzji (93%) osiągnęła sieć RBF z architekturą sieci Kohonena 6x6. Do-

datkowo można zauważyć, że z kolei wyniki dla sieci MLP są sobie najbliższe

i względem pozostałych sieci, sieci MLP osiągają stosunkowo lepsze wyniki

względem czułości i precyzji.

6.2.5 Wnioski

Z wyników tej analizy można wnioskować, że automatyczne rozpoznawa-

nie niepłynności mowy za pomocą sztucznych sieci neuronowych na podsta-

wie współczynników liniowej predykcji jest możliwe w stopniu zadowalają-

cym, z dokładnością przekraczającą 80%.

Drugim z wniosków, który można wysnuć, jest, że najlepszą siecią reduku-

jącą wymiar danych, który tworzą zestawy współczynników liniowej predykcji

dla nienakładających się okien sygnału jest sieć Kohonena o wymiarach 6x6

neuronów. Trzeba nadmienić, że wyniki są bardzo dobre dla sieci 5x5, zaś już

nieco gorsze dla 7x7.
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Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż najlepszą siecią rozpoznającą nie-

płynność mowy na podstawie neuronów wygrywających, uzyskanych z sie-

ci Kohonena w poprzednim kroku, jest perceptron wielowarstwowy (MLP).

Dość dobre wyniki, szczególnie w testach dla małych sieci Kohonena, osiąga

także sieć radialna (RBF), zaś najsłabiej pod każdym względem wypada sieć

liniowa.

6.3 Rozpoznawanie przedłużeń

Przedłużenia głosek są obok powtórzeń najbardziej charakterystyczne

dla niepłynnej mowy. W ich analizie również brano pod uwagę czterosekun-

dowe wypowiedzi. Każda wypowiedź podzielona została na nienachodzące

na siebie fragmenty. Każda część została zaklasyfikowana jako płynna lub

niepłynna. Niepłynne fragmenty charakteryzowały się ponad 50% przedłu-

żeniem czasu trwania. Parametryzacja nagrań i redukcja wymiarowości były

analogiczne do tych z analizy powtórzeń głosek (rozdz. 6.2.2 pkt. 4).

Kolejnym krokiem algorytmu był podział wektora zawierającego numery

neuronów dla każdej wypowiedzi na 10 podwektorów o równym rozmiarze

400 milisekund. Każdy z podwektorów był przyporządkowany do fragmentu

oryginalnej wypowiedzi, wstępnie zaklasyfikowanej jako płynne lub niepłyn-

ne.

Podwektory podzielono na trzy grupy w celu dalszej analizy: część tre-

ningową (50% fragmentów), weryfikacyjną (25%) i testową (25%). Podano

te podwektory na wejście sieci neuronowych celem treningu rozpoznawania

niepłynności. Po etapie weryfikacji nauczonych sieci, sprawdzono czy rozpo-

znają przedłużenia wśród testowej części nagrań. Przebadano dziesiątki kla-

syfikatorów: sieci RBF, liniowych i MLP. Badania zakończono po określeniu

najlepszego typu sieci do tego typu problemów.

6.3.1 Materiał dźwiękowy

Do analizy użyto czterosekundowych wypowiedzi. Wszystkie 58 plików

było zapisanych w formacie wave.
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Badanych było 8 osób jąkających się: czterech mężczyzn i czworo dzieci -

jedna dziewczynka i trzech chłopców.

Niepłynne fragmenty nagrań zawierały przedłużenia głosek.

E f x j n O s C v 1 z Z ù RAZEM

4 17 2 6 4 1 31 3 15 4 22 7 7 140

Długość przedłużeń zawierała się między 300 a 3000 milisekund.

Materiały zostały nagrane przy pomocy Creative Wave Studio w oparciu

o kartę SoundBlaster z częstotliwością 22050Hz z 16 bitami na próbkę. Czte-

rosekundowe wypowiedzi zostały wycięte przy pomocy tych samych narzędzi.

6.3.2 Algorytm detekcji

1. każde czterosekundowe nagranie zostało podzielone na 512-

próbkowe okna,

2. każde okno zostało przemnożone funkcją Hanna,

3. dla każdego okna obliczono po 15 współczynników liniowej predyk-

cji. Do obliczeń użyto metody Levinsona-Durbina.

4. obliczony wektor współczynników został użyty jako wektor danych

wejściowych do sieci Kohonena, jednej dla każdego wektora. Uzy-

skano w ten sposób wektor 170 neuronów wygrywających.

5. obliczony wektor neuronów został podzielony na 10 części, krótkich

fragmentów, wstępnie sklasyfikowanych jako płynne lub zawierające

przedłużenie,

6. dla uzyskanych w ten sposób podwektorów zawierających po 17

neuronów wygrywających przeprowadzona została analiza przy po-

mocy modułu Solver programu Statistica 7.1.

6.3.3 Dobór parametrów sieci grupujących i klasyfikujących

Sieci grupujące Do celów redukcji wymiaru danych zostały użyte trzy sie-

ci Kohonena o architekturze prostokątnej. Rozmiary tej warstwy to 25, 36 i 49

61



neuronów ustawionych w macierze 5x5, 6x6 i 7x7. Celem było sprawdzenie

działania detekcji niepłynności w zależności od zakresu reprezentacji.

Sieć Kohonena była uczona przez 100 epok. Współczynnik sąsiedztwa

został ustalony na 1 zaś współczynnik uczenia wynosił 0, 1 w każdej epoce.

Zwiększanie liczby epok nie zwiększało jakości modelowania wypowiedzi. Sieć

została zainicjalizowana równomiernie.

Pierwszą obserwacją jaka została dokonana była ta, że każda testowana

sieć pozwalała modelować zmiany mowy w wypowiedziach i zauważyć frag-

menty z przedłużeniami.

Rys. 17: Przebieg czasowy neuronów zwycięskich w sieci Kohonena 5x5 w nie-

płynnej wypowiedzi.

Każda wypowiedź zamodelowana przez neurony wygrywające sieci Koho-

nena została podzielona na fragmenty 400 milisekund i każdy z fragmentów

został sklasyfikowany względem płynności. Uzyskano 342 framenty wypowie-

dzi.

Aplikacja “Dabar” pozwoliła zanalizować nagrania począwszy od prze-

mnożenia okien przez funkcję Hanna, aż po uzyskanie dla każdego z nich

neuronów wygrywających z sieci Kohonena.

Sieci klasyfikujące Ostatnim krokiem algorytmu detekcji niepłynności

było sprawdzenie, czy jest możliwe skonstruowanie sieci neuronowej z na-
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Rys. 18: Trajektorie czasowe neuronów wygrywających w sieci Kohonena 5x5

dla płynnych i niepłynnych 400-milisekundowych fragmentów wypowiedzi

(wypowiedź “jestem Diogenes” z niepłynnością na początku wypowiedzi).

uczycielem w celu detekcji niepłynności i sprawdzenie, które z sieci osiągają

najlepsze rezultaty i czy są one satysfakcjonujące.

Analiza została wykonana przy pomocy narzędzia Solver programu Sta-

tistica 7.1, który pozwala na testowanie wielu typów sieci i określenie jakości

ich decyzji względem klasyfikacji. Badano trzy typy sieci neuronowych: RBF,

liniową i MLP. Każda z nich miała na wejściu podane 17 numerów neuronów

wygrywających dla każdej z 342 części wypowiedzi.

Niezależnie od struktury sieci, warstwę wyjściową stanowi jeden neuron.

W zależności od progu, jego wartość jest obliczana i rozstrzygana jest przy-

należność tego fragmentu wypowiedzi do mowy płynnej lub niepłynnej.

6.3.4 Wyniki rozpoznawania niepłynności

Wyniki zostały podzielone na trzy części, w zależności od struktury sieci

Kohonena [35,37]. W każdej z tabel znajduje się lista rozmiarów typów sieci
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wraz z opisem ich struktury oraz procent poprawności klasyfikacji.

Jako sieci klasyfikujące zostały zastosowane perceptrony jednowarstwowe,

sieci RBF i sieci liniowe. Sprawdzono skuteczność klasyfikacji niepłynności

dla różnych rozmiarów grupującej sieci Kohonena. W tabelach 8-13 zamiesz-

czono wyniki dla najlepszych klasyfikatorów z danej grupy.

Tabela 8: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-

wających z sieci Kohonena 5x5 (BPn to wsteczna propagacja błędu (rozdz.

4.5.1) uczona przez n epok, CGnb to metoda gradientów sprzężonych (rozdz.

4.5.2) uczona przez n ostatnich (b) epok, KM to metoda K-means (rozdz.

4.5.4), KN to metoda K-najbliższych sąsiadów (rozdz. 4.5.5), zaś PI to me-

toda pseudoinwersji (rozdz. 4.5.3)).

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość

uczenia [%]

1 RBF 0,401 19 KM,KN,PI 83,5

2 RBF 0,409 14 KM,KN,PI 82,3

3 MLP 0,610 20 BP27b 80,0

4 RBF 0,388 20 KM,KN,PI 78,8

5 RBF 0,392 21 KM,KN,PI 78,8

6 RBF 0,405 20 KM,KN,PI 78,8

7 MLP 0,605 35 BP6b 75,3

8 MLP 0,640 35 BP3b 75,3

9 MLP 0,659 20 BP20b 75,3

10 Liniowa 0,505 - PI 58,8

Analizując ranking sieci w tabeli 8 można zaobserwować, że najlepszą

jakość uczenia (pow. 82%) uzyskały sieci RBF wykorzystujące algorytmy K-

means (KM), K-najbliższych sąsiadów (KN) i pseudoinwersję (PI). Najlepsza

z sieci miała 19 neuronów w warstwie ukrytej. Drugimi co do jakości, z sięga-

jącą 80% czułością, były sieci MLP ze wsteczną propagacją (BP). Najlepsza

z sieci MLP miała 20 neuronów w warstwie ukrytej. Jakość klasyfikacji naj-

lepszej z sieci liniowych sięgnęła zaledwie 58%.
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Tabela 9: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy za-

stosowaniu sieci grupującej o architekturze 5x5 (Tren. - Trening, Weryf. -

Weryfikacja, Test. - Testowanie).

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 103 69 55 30 44 41

Poprawne rozp. (MLP) 91 55 50 24 38 30

Błędne rozpoznanie (MLP) 12 14 5 6 6 11

Razem 105 67 50 35 47 38

Poprawne rozp. (RBF) 77 50 40 29 42 29

Błędne rozpoznanie (RBF) 28 17 10 6 5 9

Razem 104 68 49 36 49 36

Poprawne rozp. (liniowa) 68 45 20 14 31 19

Błędne rozp. (liniowa) 36 23 29 22 18 17

Czułość (MLP) 88.3% 79.7% 90.9% 80.0% 86.4% 73.2%

Czułość (RBF) 73.3% 74.6% 80.0% 82.9% 89.4% 76.3%

Czułość (liniowa) 65.4% 66.2% 40.8% 38.9% 63.3% 52.8%

Analizując tabelę 9 można zauważyć, że sieć MLP uzyskazała wysoką

czułość detekcji dla części uczących - treningowej i weryfikacyjnej (ok. 80%).

Część testowa osiągnęła jedynie 73-procentową czułość detekcji niepłynności.

Lepsze wyniki osiągnęła najlepsza z sieci RBF - 76%. Sieć liniowa miała

zaledwie 53-procentową czułość.

Analizując ranking sieci w tabeli 10 można zaobserwować, że najlepszą

jakość uczenia (pow. 81%) uzyskała sieć RBF wykorzystująca algorytmy K-

means (KM), K-najbliższych sąsiadów (KN) i pseudoinwersję (PI). Najlepsza

z sieci miała 18 neuronów w warstwie ukrytej. Drugimi co do jakości, z sięga-

jącą 75% czułością, były sieci MLP ze wsteczną propagacją (BP). Najlepsza

z sieci MLP miała 14 neuronów w warstwie ukrytej. Jakość klasyfikacji naj-

lepszej z sieci liniowych sięgnęła zaledwie 58%.

Analizując tabelę 11 można zauważyć, że sieć MLP uzyskazała czułość
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Tabela 10: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-

wających z sieci Kohonena 6x6.

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość

uczenia [%]

1 RBF 0,421 18 KM,KN,PI 81,2

2 RBF 0,391 54 SS,KN,PI 78,8

3 RBF 0,421 34 KM,KN,PI 76,5

4 RBF 0,406 19 KM,KN,PI 75,3

5 RBF 0,448 30 KM,KN,PI 75,3

6 MLP 0,666 14 BP7b 75,3

7 MLP 0,707 18 BP4b 74,1

8 MLP 0,638 14 BP8b 74,1

9 MLP 0,745 30 BP12b 74,1

10 Liniowa 0,505 - PI 57,6

detekcji dla części uczących - treningowej i weryfikacyjnej - sięgającą pow.

76%. Część testowa osiągnęła jedynie 64-procentową czułość detekcji niepłyn-

ności. Znacznie lepsze wyniki osiągnęła najlepsza z sieci RBF - niemal 83%.

Podobnie dobre wyniki osiągnęła dla części treningowej i weryfikacyjnej. Sieć

liniowa miała zaledwie 61-procentową czułość.

Analizując ranking sieci w tabeli 12 można z kolei zaobserwować, że naj-

lepszą jakość uczenia (pow. 83%) ponownie uzyskały sieci RBF wykorzystują-

ce algorytmy K-means (KM), K-najbliższych sąsiadów (KN) i pseudoinwersję

(PI). Najlepsza z sieci miała 43 neurony w warstwie ukrytej i osiągnęła aż

87-procentową czułość. Drugimi co do jakości sieciami, z czułością sięgającą

81% były sieci MLP ze wsteczną propagacją (BP). Wszystkie te sieci MLP

miały 40 neuronów w warstwie ukrytej. Jakość klasyfikacji najlepszej z sieci

liniowych sięgnęła 77%.

Analizując tabelę 13 można zauważyć, że sieć MLP uzyskała czułość de-

tekcji dla części testowej aż 80%. Podobne wyniki osiągnęła najlepsza z sie-

ci RBF - niemal 79%. W ich przypadku, dla części uczących - treningowej
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Tabela 11: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy

zastosowaniu sieci grupującej o architekturze 6x6.

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 104 68 49 36 49 36

Poprawne rozp. (MLP) 81 52 28 29 41 23

Błędne rozpoznanie (MLP) 23 16 21 7 8 13

Razem 99 73 47 38 56 29

Poprawne rozp. (RBF) 77 60 37 29 45 24

Błędne rozpoznanie (RBF) 22 13 10 9 11 5

Razem 108 64 45 40 49 36

Poprawne rozp. (liniowa) 67 41 25 21 27 22

Błędne rozp. (liniowa) 41 23 20 19 22 14

Czułość (MLP) 77.9% 76.5% 57.1% 80.6% 83.7% 63.9%

Czułość (RBF) 77.8% 82.2% 78.7% 76.3% 80.4% 82.8%

Czułość (liniowa) 62.0% 64.1% 55.6% 52.5% 55.1% 61.1%

Tabela 12: Tabela najlepszych 10 sieci klasyfikujących dla neuronów wygry-
wających z sieci Kohonena 7x7.

Lp. Typ Błąd
Liczba neuronów

w warstwie ukrytej
Algorytm uczenia

Jakość
uczenia [%]

1 RBF 0,364 43 KM,KN,PI 87,1
2 RBF 0,334 34 KM,KN,PI 85,9
3 RBF 0,360 34 KM,KN,PI 84,7
4 RBF 0,352 26 KM,KN,PI 83,5
5 RBF 0,344 28 KM,KN,PI 83,5
6 MLP 0,673 40 BP7b 81,2
7 MLP 0,740 40 BP4b 78,8
8 MLP 0,730 40 BP16b 78,8
9 MLP 0,680 40 BP2b 78,8
10 Liniowa 0,422 - PI 77,6
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Tabela 13: Tabela jakości klasyfikacji najlepszych sieci danego typu przy

zastosowaniu sieci grupującej o architekturze 7x7.

Tren. Tren. Weryf. Weryf. Test. Test.

P N P N P N

Razem 101 71 47 38 54 31

Poprawne rozp. (MLP) 87 61 41 30 44 25

Błędne rozpoznanie (MLP) 14 10 6 8 10 6

Razem 101 71 49 36 52 33

Poprawne rozp. (RBF) 92 64 44 35 48 26

Błędne rozpoznanie (RBF) 9 7 5 1 4 7

Razem 101 71 47 38 54 31

Poprawne rozp. (liniowa) 79 54 35 25 41 25

Błędne rozp. (liniowa) 22 17 12 13 13 6

Czułość (MLP) 86.1% 85.9% 87.2% 78.9% 81.5% 80.6%

Czułość (RBF) 91.1% 90.1% 89.8% 97.2% 92.3% 78.8%

Czułość (liniowa) 78.2% 76.1% 74.5% 65.8% 75.9% 80.6%

i weryfikacyjnej - czulość sięgnęła pow. 90%. Sieć liniowa miała również 80-

procentową czułość, jednak wyniki dla części uczących były słabsze, czułość

wyniosła pow. 65%.

Na rysunku 19 określone są czułość i precyzja w zależności od wybranych

parametrów algorytmu detekcji:

• układu sieci Kohonena, w których warstwa wyjściowa ma architekturę

5x5, 6x6 lub 7x7 (rozdz. 4.1),

• sieci klasyfikującej: MLP (rozdz. 4.3), RBG (rozdz. 4.4), liniowej (rozdz.

4.2).

Na rysunku 19 można zaobserwować, że najlepsze wyniki czułości (79%)

i precyzji (87%) osiągnęła sieć RBF z architekturą sieci Kohonena 7x7. Do-

datkowo można zauważyć, że wyniki dla sieci RBF są sobie najbliższe i wzglę-
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Rys. 19: Czułość i precyzja detekcji przedłużeń głosek dla różnych architektur

sieci Kohonena i różnych sieci klasyfikujących.

dem pozostałych sieci, sieci RBF osiągają stosunkowo lepsze wyniki wzglę-

dem czułości i precyzji.

6.3.5 Wnioski

Badania pokazały, że nalepsze rezultaty weryfikacji osiąga RBF z 43 neu-

ronami w warstwie ukrytej z uczeniem metodą K-średnich, K-najbliższych

sąsiadów i pseudoinwersji. Dane wejściowe do niej uzyskano przy użyciu sieci

Kohonena 7x7. Rozpoznawanie przy użyciu sieci Kohonena o tej architek-

turze, osiąga dokładność powyżej 80% dla dwóch typów sieci neuronowych:

MLP i RBF.

Drugim wnioskiem jest to, że najlepszą siecią Kohonena służącą do re-

dukcji wymiaru danych jest sieć z warstwą wyjściową 7x7. Wejściowe dane

to wektory współczynników liniowej predykcji dla nienachodzących na sie-

bie okien sygnału. Wyniki weryfikacji dla sieci Kohonena 7x7 były lepsze

od innych zastosowanych sieci.
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Należy nadmienić, iż najlepszą siecią klasyfikującą niepłynność mowy

na podstawie neuronów wygrywających uzyskanych z sieci Kohonena była

sieć RBF. Sieć MLP dawała dobre wyniki niezależnie od sieci Kohonena.

Badania ukazały, że liniowe sieci są najgorsze do tych celów.
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7 Eliptyczny model traktu głosowego

Dotychczasowy model predykcyjny w postaci cylindrów o stałym prze-

kroju kołowym nie odpowiada rzeczywistym przekrojom traktu głosowego.

W związku z tym, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zaproponowano

model złożony z cylindrów o przekrojach eliptycznych [36].

7.1 Opis modelu

Pomiary rzeczywistych przekrojów traktu głosowego prowadzono przy po-

mocy zdjęć rentgenowskich i w związku z tym nie mogą być podstawą do ba-

dań zaburzeń mowy.

Bazą do rozważań o modelowaniu traktu głosowego jest spostrzeżenie,

że istnieje podobieństwo traktu głosowego do szeregu cylindrów o różnym

przekroju. Fala głosowa, która przechodzi przez ten szereg cylindrów, ulega

częściowemu odbiciu na połączeniach cylindrów i interferuje z nadchodzącą

falą.

Rys. 20: Schemat styku dwóch bezstratnych cylindrów traktu głosowego

Na granicy dwóch cylindrów falę biegnącą i odbitą przedstawia rys. 20

[74].
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Przechodzenie dźwięku na granicy dwóch cylindrów można zapisać rów-

naniami:

u+i+1(t) = (1 + ri)
(
u+i (t− l/c)

)
+ ri

(
u−i+1(t)

)
u−i (t+ l/c) = −ri

(
u+i (t− l/c)

)
+ (1− ri)u−i+1(t)

, (20)

gdzie współczynnik odbicia fali dźwiękowej ri zależy od pól przekrojów

sąsiadujących cylindrów Ai+1 i Ai i wyraża się wzorem:

ri =
Ai+1 − Ai
Ai+1 + Ai

(21)

Trakt głosowy może być przedstawiony w postaci filtru cyfrowego. Trans-

mitancja takiego (przykładowego) filtru w notacji Z-transformaty wyraża się

wzorem:

H(z) =

N∏
k=1

(1 + ri)z−N/2

D(z)
, (22)

gdzie D(z) odpowiada rekurencji wielomianowej:

D0(z) = 1

Di(z) = Di−1(z) + riz
−iDi−1(z−1)

D(z) = DN(z)

. (23)

Rys. 21: Model nieskończonej bezstratnej tuby traktu głosowego

Współczynniki odbicia w i-tej rurze przedstawione wzorem 21 pozwalają

na połączenie tego układu z przekrojami traktu głosowego.

Na tej podstawie po i-tej sekcji funkcja przekroju wyraża się wzorem:
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A(z) = 1−
p∑
i=1

αiz
−i, (24)

która obliczana w wyniku analizy metodą liniowej predykcji, może być uzy-

skana przez rekurencję [74]:

A(0)(z) = 1

A(i)(z) = A(i−1)(z)− kiz−iA(i−1)(z−1)
A(z) = A(p)(z)

, (25)

zaś ki są nazywane współczynnikami PARCOR i ich relacja względem współ-

czynników odbicia, to ri = −ki.
Został zatem zdefiniowany współczynnik częściowej korelacji (PARCOR)

wyrażony wzorem:

Ai+1 =
(

1− ki
1 + ki

)
Ai, 1 ¬ i ¬ p, (26)

gdzie Ai to pola sąsiadujących ze sobą członów modelu bezstratnej tuby

traktu głosowego, a ki to współczynniki PARCOR.

Średnica każdego z członów wyznaczana jest ze wzoru na pole podstawy

cylindra, będącego członem takiego modelu.

Przekrój traktu głosowego w dowolnym miejscu bardziej przypomina elip-

sę, dlatego też w pracy zaproponowano model składający się z cylindrów

o przekrojach eliptycznych [36]. Dla takiego modelu pole powierzchni prze-

kroju i-tego segmentu wyraża się wzorem:

Ai = πaibi, (27)

gdzie ai i bi to osie elipsy. Osi ai i bi zostały wyznaczone z poprzecznych prze-

krojów traktu głosowego przy artykulacji samogłosek polskich a, e, i, o, u, y.

Przekroje Ai kolejnych sekcji obliczano drogą analizy predykcyjnej plików

dźwiękowych zawierających wypowiedź poszczególnych samogłosek. Zasto-

sowany algorytm Levinsona-Durbina pozwolił na bezpośrednie wyznaczenie

współczynników PARCOR. Zaproponowano model traktu głosowego składa-

jący się z cylindrów o przekrojach eliptycznych.
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Otrzymane ze współczynników PARCOR przekroje Ai znormalizowano

biorąc za równy 1 przekrój przy ustach Ap.

A′p = πa′pb
′
p = 1. (28)

Każdy i-ty przekrój jest więc równy A′i = Ai/Ap.

Następnie dokonano pomiarów ap i bp z labiogramów [33] i znormalizowa-

no przekroje. Ponieważ A′p = πapωbpω = 1, więc

ω =
1√
πapbp

, (29)

czyli a′i = aiω.

Kolejne szerokości traktu głosowego obliczono według zależności:

a′i =
A′i
πb′i

. (30)

Wartości bi uzyskano z pomiarów rzeczywistej wysokości toru głosowego,

zaś pola Ai z modelu toru głosowego bazującego na współczynnikach PAR-

COR.

Rys. 22: Model cylindryczny traktu głosowego o podstawie eliptycznej

dla głoski “a”

74



W eksperymencie analizowane były modelowe samogłoski a, e, i, o, u, y

wypowiedziane przez dwie kobiety i mężczyznę.

Dla plików dźwiękowych w formacie wave zostały wykonane wyliczenia

metodą Levinsona-Durbina współczynników PARCOR przy rzędzie predykcji

15 na oknie 512 próbek przemnożonym przez funkcję Hanna, a na ich pod-

stawie został zbudowany model traktu głosowego. Złożony on jest z 15 sekcji

dla każdego z 15 współczynników.

Pomiary rzeczywistego modelu zostały wykonane poprzez nakreślenie ścież-

ki środków przekrojów rzeczywistych, następnie wyznaczenie wzdłuż niej ko-

lejnych kroków co 20 pikseli, by później zmierzyć szerokość przekroju traktu

głosowego w danym miejscu pomiaru. Uzyskano w ten sposób ok. 80 po-

miarów szerokości dla każdego rzeczywistego traktu głosowego. Taki pomiar

umożliwił zniwelowanie różnic w długości traktu głosowego dla różnych ścian,

spowodowanych zagięciem toru. Na rysunku 23 przedstawiono przekrój trak-

tu głosowego przy artykulacji głoski “a”.

Rys. 23: Przekrój poprzeczny traktu głosowego dla głoski “a”

W celu znormalizowania wyników pomiarów do poziomu pól uzyskanych

ze współczynników PARCOR wzięto stosunki wysokości do szerokości roz-

chylenia ust z labiogramów dla samogłosek.
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Rys. 24: Labiogram dla głoski “u”

W literaturze znane są wzorcowe ustawienia ust przy arktykulacji po-

jedynczych samogłosek. W opracowanym modelu był to przekrój ostatniej

sekcji. W opraciu o wzorcowe labiogramy [33] zgromadzone w tabeli 14 przy

wypowiedziach samogłosek polskich a, e, i, o, u, y porównano stosunki osi

przekrojów wyznaczone na podstawie opracowanego modelu ze zmierzonymi

z obrazów ust.

Tabela 14: Tabela stosunków wysokości do szerokości wzorcowych labiogra-

mów

Głoska Wys./szer. wyznaczona z labiogramu

a 0.5043

e 0.4314

i 0.1792

o 0.5000

u 0.2353

y 0.2760

s 0.0857

z 0.0979

ż 0.3538

Na rysunkach 25-28 przedstawiono względne pola, wysokości i szerokości

traktu głosowego dla poszczególnych sekcji dla głosek “a”,”e”,”i” oraz “o”

dla jednego mówcy. Na osi poziomej są numery kolejnych sekcji od krtani

do ust.
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Rys. 25: Pole (górny wykres), wysokość (środkowy) i szerokość półosi (dolny)

przekroju poprzecznego traktu głosowego dla głoski “a” (dla stanu ustalone-

go) dla 15 współczynników PARCOR.

Rys. 26: Pole (górny wykres), wysokość (środkowy) i szerokość półosi (dolny)

przekroju poprzecznego traktu głosowego dla głoski “e” (dla stanu ustalone-

go) dla 15 współczynników PARCOR.
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Rys. 27: Pole (górny wykres), wysokość (środkowy) i szerokość półosi (dolny)

przekroju poprzecznego traktu głosowego dla głoski “i” (dla stanu ustalone-

go) dla 15 współczynników PARCOR.

Rys. 28: Pole (górny wykres), wysokość (środkowy) i szerokość półosi (dolny)

przekroju poprzecznego traktu głosowego dla głoski “o” (dla stanu ustalone-

go) dla 15 współczynników PARCOR.

Biorąc pod uwagę rzeczywisty kształt traktu głosowego można zauważyć,

iż jest on bliższy kształtowi eliptycznemu niż kołowemu. Uproszczenie modelu

traktu głosowego do zestawu cylindrów o podstawie kołowej jest słuszne,

jednak model eliptyczny, który jest bliższy rzeczywistemu, jest dokładniejszy.

Przyglądając się eliptycznym przekrojom głosek można zauważyć poja-
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wianie się oczekiwanych, widocznych w ułożeniu języka, zmian w trakcie gło-

sowym, tj. podobieństwo traktu głoski “o” do traktu o przekrojach kołowych,

czy też dla głosek “e”, “i” zmniejszanie się stosunku wysokości do szeroko-

ści traktu głosowego. W szczególności przewężenie dla głoski “i” jest silnie

zauważalne.

7.2 Przykładowe analizy traktów głosowych niepłyn-

nych głosek

Na podstawie eliptycznego modelu traktu głosowego można zaobserwo-

wać różnice w artykulacji głosek u jąkającego się mówcy. Porównano poniżej

modele traktu głosowego w płynnych i niepłynnych wypowiedziach głosek

trących “z” i “ż”.

7.2.1 Głoska “z”

Analiza dotyczyła dwóch mówców. Analizowano głoski wypowiedziane

płynnie i niepłynnie. Eliptyczny model dla jednego z nich przedstawia rysu-

nek 29.
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Rys. 29: Eliptyczny model traktu głosowego dla płynnej głoski “z” (okno

Hanna, 512 próbek)

Jako że wysokość traktu głosowego w modelu eliptycznym jest wyprowa-

dzona z przekroju śródstrzałkowego, poniższe wykresy trójwymiarowe przed-

stawiają jedynie szerokości tego traktu względem odległości od głośni w funk-

cji czasu. Wykresy dwuwymiarowe są pozbawione osi czasu i obrazują te same

szerokości, ale nakładające się na siebie. Wykresy te pozwalają zaobserwować

różnice szerokości między wykresami dla tej samej głoski.
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Rys. 30: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, pierwszy mówca) w funkcji

czasu

Rys. 31: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, pierwszy mówca) w funk-

cji czasu

81



Rys. 32: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, pierwszy mówca)

Rys. 33: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, pierwszy mówca)

Porównując wykresy 32 oraz 33 można zaobserwować róźnicę na poziomie

segmentów 3−6 i 8−10. Dla przedłużenia “z” pierwsza grupa segmentów jest

wyraźnie szersza, zaś zawężenie zauważalne jest w drugiej grupie segmentów.

Poziomy segmentów 6− 8 są porównywalne.
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Analogiczne wykresy dla drugiego mówcy zawierają rysunki 34 - 37.

Rys. 34: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, drugi mówca) w funkcji

czasu

Rys. 35: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, drugi mówca) w funkcji

czasu
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Rys. 36: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, drugi mówca)

Rys. 37: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “z” (okno Hanna, 512 próbek, drugi mówca)

Analizując wykresy 36 oraz 37 można zauważyć z kolei zacieśnienie traktu

głosowego niemal na całej długości. O ile dla płynnej głoski kształt traktu

nie jest jednostajny, o tyle artykulacja głoski niepłynnej jest zaburzona.

84



7.2.2 Głoska “ż”

Analiza dotyczyła jednego mówcy.

Rys. 38: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “ż” (okno Hanna, 512 próbek) w funkcji czasu

Rys. 39: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “ż” (okno Hanna, 512 próbek) w funkcji czasu
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Rys. 40: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “ż” (okno Hanna, 512 próbek)

Rys. 41: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “ż” (okno Hanna, 512 próbek)

Porównując wykres 40 z wykresem 41 można zaobserwować róźnicę na po-

ziomie segmentów 3− 9. Dla przedłużenia “ż” ta grupa segmentów jest wy-

raźnie szersza. Poziomy segmentów 9− 14 są porównywalne.
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7.2.3 Głoska “y”

Analiza dotyczyła jednego mówcy.

Rys. 42: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “y” (okno Hanna, 512 próbek) w funkcji czasu

Rys. 43: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “y” (okno Hanna, 512 próbek) w funkcji czasu
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Rys. 44: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla płynnej głoski “y” (okno Hanna, 512 próbek)

Rys. 45: Wykres zmian szerokości eliptycznych cylindrów traktu głosowego

dla niepłynnej głoski “y” (okno Hanna, 512 próbek)

Porównując wykres 44 z wykresem 45 można zaobserwować róźnicę na po-

ziomie segmentów 7− 9. Dla przedłużenia “y” ta grupa segmentów jest wy-

raźnie zawężona względem płynnej głoski. Zwężenie można zaobserwować

również w segmentach 12 i 13.
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8 Rozpoznawanie powtórzeń sylab

Niniejsze badanie miało na celu analizę możliwości automatycznej detek-

cji powtórzeń sylab i większych fragmentów mowy z zastosowaniem metody

liniowej predykcji [38]. W każdej wypowiedzi określono miejsca, w których

następuje powtórzenie sylaby lub fragmentu mowy.

8.1 Algorytm rozpoznawania

Na rysunku 46 zamieszczony został schemat algorytmu zastosowany do de-

tekcji powtórzeń sylab w mowie ciągłej.

8.2 Materiał dźwiękowy

Do analizy użyto kilku- i kilkunastosekundowych wypowiedzi. Wszystkie

56 plików o sumarycznym czasie 3 minut 47 sekund były zapisane w formacie

wave.

W eksperymencie wzięło udział 14 uczestników jąkających się: 9 mężczyzn

i 5 kobiet. Mężczyźni byli w wieku 11–25 lat (30 nagrań), kobiety zaś miały

13–24 lat (26 nagrań).

Nagrania zawierały sumarycznie 262 pary sylab, z czego niepłynnych par

było 117.

Tabela 15: Tabela liczności sylab w analizowanych wypowiedziach

są im ni wy zie ci wi za po mu do wsze

1 2 3 2 2 1 1 3 15 3 2 1

dio dzie przy mło na wa be ge spo bo kie pe

4 5 1 5 7 1 1 5 1 8 6 2

cia ko ub mo du nie ba pom sko tro łą cha

2 10 2 5 2 2 1 1 1 3 3 3

RAZEM: 117

Materiały zostały nagrane przy pomocy Creative Wave Studio w oparciu
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Rys. 46: Schemat algorytmu rozpoznawania powtórzeń sylab i fragmentów

wypowiedzi
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o kartę SoundBlaster z częstotliwością 22050Hz z 16 bitami na próbkę.

8.3 Przygotowanie danych

Nagrania zostały przygotowane podobnie jak w detekcji powtórzeń głosek

i przedłużeń. Obliczone wektory współczynników zostały użyte jako wektory

danych wejściowych do podziału na fragmenty mowy (rozdz. 8.4), a także

stały się bazą wartości parametryzujących mowę do dalszej analizy (rozdz.

8.6).

8.4 Algorytmy podziału wypowiedzi

Na potrzeby badań zaimplementowano algorytm podziału wypowiedzi

na sylaby. Algorytm ten oparty jest o widmo częstotliwościowe wyznaczone

ze współczynników liniowej predykcji (wzór 6).

Rys. 47: Przykładowe widmo częstotliwościowe dla jednego okna.

Z uzyskanych w ten sposób widm wyznaczono dla każdego okna wartości

średniej arytmetycznej mocy wszystkich m prążków widmowych (rys. 48).

W celu poprawienia jakości podziału na sylaby, zastosowano do uzyska-

nych wartości metodę wygładzania [75]. Każda wartość nowego zestawu wy-
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Rys. 48: Przykład wygładzonego zestawu średnich wartości widm dla wypo-

wiedzi widocznej u góry wykresu.

znaczona została przez medianę pięciu wcześniejszych wartości i wartości

aktualnej. Wartości brzegowe zostały przepisane. Uzyskany wykres został

przesunięty względem czasu ze względu na powstałe w wyniku zastosowania

wygładzania opóźnienie o dwa okna.

Następnie na bazie uzyskanych wartości określono próg odcięcia. Został

on uzyskany, jako średnia pierwszych dwóch wartości z zestawu powiększona

o trzy decybele.

Z każdego uzyskanego widma wybierane są wartości dla średniej większej

od progu. Jeśli ta wartość dla danego okna jest poniżej progu, oznaczane ono

jest jako fragment ciszy. Pozostałe okna są reprezentowane jako zestaw dwu-

wymiarowych punktów - prążków widma - z których każdy ma częstotliwość

i amplitudę. Wydzielono w ten sposób odrębne fonacje (rys. 48).

W ostatnim kroku wszystkie fonacje krótsze niż 60 milisekund zostały

pominięte w dalszej analizie.
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8.5 Łączenie wypowiedzi w pary

Każdy z fragmentów danej wypowiedzi był porównywany z następującym

po nim. Jeśli fragment późniejszy był dłuższy niż fragment poprzedzający

go, został on przycięty do długości poprzedzającego go fragmentu. Wynika

to z faktu, że fragment późniejszy może zawierać także dalszą, płynną część

wypowiedzi, zaś fragment powtarzany jest w początkowej jego fazie.

8.6 Parametryzacja wypowiedzi

Dla każdego z okien określane są formanty [28,70,90]. Wyznaczają je ta-

kie maksima lokalne widma częstotliwościowego F , które spełniają warunek

dla pasma przenoszenia [34,90]:

Bj = −(fj/π) ln(r0) < B (31)

gdzie Bj to pasmo przenoszenia (zwane 3-dB pasmem), j to liczba porząd-

kowa maksimum z wybranego okna, fj to częstotliwość j-tego maksimum

spektrum, a r0 to miejsca zerowe wielomianu A(z) = 1 −
p∑

k=1

αkz
−k, gdzie

z = ei2πfj/fs , fs to częstotliwość próbkowania. B jest to maksymalna do-

puszczalna dla formantu szerokość pasma. Na potrzeby analizy zastosowano

B = 700 Hz.

Punkty mają trzy współrzędne: częstotliwość, amplitudę oraz czas.

Dla każdego okna uzyskanych zostało kilka formantów. Dzięki temu frag-

ment reprezentowany jest przez zbiór P takich punktów w przestrzeni trój-

wymiarowej (częstolitość, amplituda, czas).

Dwa z tych wymiarów, częstotliwość i amplituda, stanowią podstawę

do zastosowania algorytmu K-means, który ma za zadanie zredukować m

punktów charakterystycznych ze zbioru P do k środków charakterystycznych

dla całego fragmentu.
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Rys. 49: Przykład zestawu formantów w kolejnych oknach dla dwóch sąsied-

nich fragmentów
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8.7 Grupowanie

Algorytm K-means opiera się na zasadzie takiego stopniowego dopasowy-

wania punktów pośrednich - centrów - aby jak najlepiej dzieliły przestrzeń

na grupy punktów skupiających się wokół siebie.

8.7.1 Normalizacja przestrzeni punktów charakterystycznych

Normalizacja przestrzeni punktów charakterystycznych dokonywana jest

poprzez przeskalowanie każdego z wymiarów przestrzeni względem wartości

średniej oraz wariancji wartości zbioru punktów, czyli na podstawie odległości

Mahalanobisa.

pj =
pj − µ
σ

(32)

gdzie pj jest znormalizowanym punktem w przestrzeni RN , pj jest punktem

w przestrzeni RN , µ to punkt o wartościach średnich dla punktów pj, a σ jest

wektorem wariancji dla tych punktów.

8.7.2 Dane wejściowe

Dany jest zbiór P znormalizowanych punktów pj, gdzie 0 < j < m,

m jest liczbą elementów zbioru P , i wektor k znormalizowanych centrów

początkowych ci, gdzie 0 < i < k, a k to długość wektora k. Zarówno zbiór

punktów jak i wektor centrów powinny być znormalizowane, gdyż w celu

określenia odległości dwóch punktów w przestrzeni N-wymiarowej niezbędna

jest taka normalizacja przestrzeni, aby odległości w każdym z wymiarów były

porównywalne.

Wektor k centrów musi być także zainicjalizowany wartościami współ-

rzędnych.

8.7.3 Inicjalizacja centrów

Częstokroć stosuje się losową inicjalizację centrów, jednak dzięki znajo-

mości struktury zbioru punktów, można zastosować inicjalizację opartą o tę
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wiedzę. W badaniach do inicjalizacji zastosowano metodę równomiernego

rozkładu. Danymi na których bazuje inicjalizacja są punkty trójwymiarowe

o współrzędnych: czas, amplituda i częstotliwość.

Analizowano trzy sposoby inicjalizacji centrów.

Metoda START-END Spośród punktów wejściowych wybieranych jest

k/2 punktów z początku fragmentu oraz k/2 punktów z końca fragmentu.

W przypadku nieparzystej liczby k więcej punktów zostaje pobranych z końca

fragmentu. W sytuacji, gdy punktów jest za mało by uzyskać k punktów,

pierwszy z punktów jest odpowiednio zwielokrotniany, jako niewpływający

na ostateczne wyniki pomiaru odległości między centrami jednego i drugiego

fragmentu.

Metoda MAX-INTERVAL Spośród punktów wejściowych ze zbioru P

wybieranych jest kp punktów, które składają się na okno o największej liczbie

punktów. W przypadku, gdy kp < k do zbioru dołączane są punkty od po-

czątku fragmentu, ale różne względem czasu z już dołączonymi. W sytuacji,

gdy zabraknie i takich punktów, do zbioru centrów dołączane są średnie cza-

sy, amplitudy i częstotliwości z już uzyskanych punktów.

Metoda EVEN Jest to metoda równomiernego rozkładu. Punkty wej-

ściowe sortowane są względem częstotliwości, a następnie wybieranych jest

kp punktów równomiernie rozłożonych względem częstotliwości spośród wej-

ściowych. W przypadku małej liczby takich punktów, punkty są zwielokrot-

niane do osiągnięcia liczby k, aby nie wpływały na wynik pomiaru odległości

między wektorami.

8.7.4 Algorytm K-means

Mając już dane znormalizowane punkty i początkowe centra, następuje

algorytm minimalizacji błędu dopasowania centrów. Błąd ten obliczany jest
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według wzoru:

er =
1
m

m∑
j=0

d(pj, cr−1i ), (33)

gdzie er jest błędem dopasowania w r-tym kroku dopasowania, d to euklide-

sowa miara odległości, d(pj, cr−1i ) = min d(pj, ci), gdzie 0 < i < k, 0 < j < m,

pj ∈ P .

Zmiana błędu dopasowania obliczana jest według wzoru:

wr = (er−1 − er)/er, (34)

gdzie er jest aktualnym, a er−1 poprzednim błędem dopasowania centrów

jako reprezentantów grup skupień.

Dopóki zmiana błędu wr dopasowania nie będzie mniejsza niż założone

tempo, dopóty:

• przyporządkowywane są punkty pj do wyznaczonych w poprzednim

kroku centrów cr−1i

• obliczane są nowe centra cri na bazie przyporządkowanych punktów

• obliczany jest nowy błąd dopasowania er

Zgodnie z opisanym algorytmem następuje klasteryzacja zbioru punk-

tów P dla każdego fragmentu wypowiedzi. Po analizie K-means uzyskujemy

dla niego reprezentację w postaci wektora k punktów trójwymiarowych.

8.8 Miary odległości między wektorami

W celu analizy odległości między wektorami k, a tym samym między

samymi punktami, zastosowano szereg różnych miar odległości.

8.8.1 Metryki

Do pomiaru odległości między punktami zastosowano dwie metryki.
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Metryka euklidesowa

de =

√√√√√ N∑
j=0

(p̃j − pj)2 (35)

gdzie de to odległość euklidesowa między punktem p̃ a p, zaś pj to wartość

współrzędnej punktu w j-tym wymiarze.

Metryka ta zastosowana została do badania odległości między punktami

w algorytmie K-means, a także przy klasyfikacji do badania odległości te-

stowanej pary od wyznaczonego progu podziału między parami płynnymi a

niepłynnymi (MEDIANA, AVERAGE).

Metryka Mahalanobisa Oparta jest ona na określeniu odległości punktu

względem rozrzutu i wartości średniej wszystkich analizowanych wartości.

dmh =

√√√√√ N∑
j=0

pj2 (36)

gdzie dmh to odległość w metryce Mahalanobisa punktu p względem wektora

punktów p, pj to znormalizowana wartość współrzędnej punktu w j-tym

wymiarze w N -wymiarowej przestrzeni.

Została ona zastosowana przy klasyfikacji przy badaniu odległości testo-

wanej pary od grupy par płynnych i niepłynnych (MAHALANOBIS).

8.8.2 Przestrzenie klasyfikacji

W zależności od wymiaru w jakim mierzona jest odległość między punk-

tami, wyróżnione są trzy typy:

1D - 1-wymiarowa, gdzie wymiarem jest tylko częstotliwość

2D - 2-wymiarowa, gdzie wymiarami są częstotliwość i amplituda

3D - 3-wymiarowa, gdzie wymiarami jest czas, częstotliwość i amplituda
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8.8.3 Odległość między wektorami

Po analizie K-means, każdy fragment reprezentowany jest przez wektor

centrów. Po połaczeniu ich w pary obliczana jest odległość między nimi. Pole-

ga ona na wyznaczeniu sumy minimalnych euklidesowych odległości centrów

późniejszego fragmentu od wcześniejszego.

d(ci, c′ii) =
k∑
i=0

dmin(ci, c′ii), (37)

gdzie d to euklidesowa miara odległości, dmin(ci, c′ii) jest najmniejszą odległo-

ścią punktu ci spośród odległości tego punktu od każdego c′ii, gdzie 0 < i < k,

0 < ii < k.

Zaimplementowano trzy rodzaje porównania odległości między wektora-

mi:

ONE - punktów odpowiadających - biorąc pod uwagę, że wektory centrów

są równoliczne, porównanie odbywa się poprzez posortowanie każdego

z wektorów względem częstotliwości oraz obliczenia odległości eukli-

desowej między odpowiadającymi sobie punktami. Odległością między

wektorami uznaje się sumę tych k różnic.

NEIGHS - najbliższego sąsiada - wektory porównywane są wpierw sortowa-

ne względem częstotliwości, a następnie obliczana jest odległość punktu

z drugiego wektora od odpowiadającego mu punktu oraz jego sąsia-

dów. Spośród tych trzech odległości wybierana jest najmniejsza. Suma

takich k najmniejszych odległości jest uznawana za odległość między

wektorami.

ALL - najmniejszej odległości - wektory są porównywane wg zasady: każdy

z drugiego wektora z każdym z pierwszego. Przy długości k wektorów,

wybieranych jest k najmniejszych z obliczonych odległości. Suma tych

k najmniejszych odległości została uznana za odległość między wekto-

rami.
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W powyższy sposób dla każdej pary wektorów uzyskano dzielącą je odle-

głość.

8.9 Klasyfikacja

Uzyskane odległości posłużyły do klasyfikacji 262 par fragmentów na nie-

płynne (powtórzenia fragmentów) lub płynne. Uprzednio sklasyfikowane pary

podzielono losowo na trzy części, z których dwie posłużyły jako część trenin-

gowa (172 pary), a jedna jako testowa (90 par). Do klasyfikacji użyto trzech

różnych metod:

AVERAGE - najbliższej odległości od progu wg metryki euklidesowej -

próg został określony doświadczalnie jako n + (f − n)/5, gdzie n by-

ła to średnia arytmetyczna odległości między sąsiednimi fragmentami

powtarzającymi się, a f to średnia arytmetyczna odległości między są-

siednimi fragmentami niepowtarzającymi się (mowa płynna)

MEDIANA - metoda analogiczna do powyższej, ale średnia odległości zo-

stała zastąpiona medianą

MAHALANOBIS - najbliższej odległości od grupy wg metryki Mahala-

nobisa

Do obliczeń średniej i mediany wykorzystano część treningową par.

8.10 Wyniki klasyfikacji

Wyniki dotyczą części testowej wyznaczonych par. Część testową stano-

wiły 42 pary płynne i 36 par niepłynnych.

Wykres wynikowy określa jakość klasyfikacji niepłynności (czułość i pre-

cyzję) w zależności od zastosowanych parametrów:

1. Wymiaru - liczby wymiarów uczestniczących w pomiarze odległości(rozdz.

8.8.2): 1D - jedynie częstotliwość, 2D - częstotliwość i amplituda, 3D -

częstotliwość, amplituda i czas,
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2. Inicjalizacji - sposób inicjalizacji centrów w algorytmie K-means (rozdz.

8.7.3): START-END, MAX-INTERVAL, EVEN,

3. Pomiaru odległości - sposobu mierzenia odległości między wektorami,

czyli także przyporządkowania do siebie centrów(rozdz. 8.8.3): ONE,

NEIGHS, ALL,

4. Sposobu kategoryzacji(rozdz. 8.9): AVERAGE, MEDIANA, MAHA-

LANOBIS,

5. K - liczby centrów w wektorze reprezentacji.

Jako główny wyznacznik jakości klasyfikacji wybrano dokładność (rozdz.

4.6), czyli stosunek poprawnie rozpoznanych par płynnych i niepłynnych

do wszystkich par.

Dla każdej możliwej konfiguracji parametrów dokonano oceny klasyfikacji:

wyznaczono jej dokładność oraz czułość i precyzję rozpoznawania niepłyn-

ności. Do analizy porównawczej z wszystkich konfiguracji wybierane były

te, które zawierały badany parametr, a z nich 10 o najlepszej dokładności.

W celu dopełnienia obrazu na wykresach zamieszczono także czułość i pre-

cyzję dla danej konfiguracji.

8.10.1 Analiza wieloparametryczna

Wyniki zostały pogrupowane w zależności od obserwowanej cechy. Wy-

kresy obejmują algorytmy o najlepszych dokładnościach klasyfikacji. Obraz

wynikowy dopełniają czułości i precyzje klasyfikacji. Zastosowano skrótowy

opis konfiguracji algorytmu: K4–K9 - liczba centrów; AV/MH/MD - kate-

goryzacja AVERAGE, MAHALANOBIS, MEDIANA; AL/NE/ON - sposób

mierzenia odległości ALL, NEIGHS i ONE; 1D/2D/3D - liczba wymiarów,

SE/MI/EV - inicjalizacja START-END, MAX-INTERVAL, EVEN.

Wszystkie wykresy tej analizy skonstruowane są na podstawie tabeli naj-

lepszych konfiguracji dla badanego kryterium. Wyniki zostały zamieszczone
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na wykresach od konfiguracji z najlepszą dokładnością, która została umiesz-

czona pierwsza z lewej, po dziesiątą względem dokładności w tej tabeli,

umieszczoną skrajnie po prawej. Najlepsza konfiguracja to taka, dla której

zarówno czułość, jak i precyzja osiągają wysoki wynik, zaś rozrzut między

nimi jest jak najmniejszy.

Wyniki w zależności od liczby wymiarów badanych punktów Ba-

daniu poddane zostały konfiguracje dla punktów jedno- (1D), dwu- (2D)

i trójwymiarowych (3D).

Wszystkie najlepsze wyniki dla punktów jednowymiarowych 1D są wyni-

kami dla pomiaru odległości typu ONE i kategoryzacji AVERAGE.

Rys. 50: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla jednego wymiaru (1D: częstotliwość).

W sytuacji gdy formanty są reprezentowane jedynie przez jedną wartość

(1D, częstotliwość) najlepsze wyniki, które zostały zobrazowane na rys. 50,

są słabe. Dokładność wynosi 55%, wszystkie niepłynne próbki zostały wykry-

te, ale wiele płynnych próbek zostało błędnie zakwalifikowanych jako niepłyn-

ne. Różnica między czułością a precyzją wynosi dla wszystkich 10 konfiguracji

aż 55 punktów procentowych.

102



Wszystkie najlepsze wyniki dla punktów dwuwymiarowych 2D są wyni-

kami dla pomiaru odległości typu ALL.

Rys. 51: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla dwóch wymiarów (2D: częstotliwość, amplituda).

W sytuacji gdy formanty są reprezentowane przez dwie wartości (2D,

częstotliwość i amplituda) wyniki, które zostały zobrazowane na rys. 51,

są o wiele lepsze. Dokładność mieści się w przedziale 83− 90%. Można zaob-

serwować, że czułość i precyzja zbliżone są do siebie dla przypadków K6, K7,

K8 i K9 z konfiguracją AV |EV i K8|AV |SE, dla których różnica wynosiła

od 0 do 3 punktów procentowych. Wyniki K6|MD|EV i K7|MH|EV różnią

się od 5 do 8 punktów, zaś wyniki K5|MH|SE, K7|MH|EV , K9|MD|EV
o ponad 10 punktów. Można stąd wnioskować, że na jakość wyników wpły-

wają także inne czynniki.
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Rys. 52: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla trzech wymiarów (3D: częstotliwość, amplituda, czas).

W sytuacji gdy formanty są reprezentowane przez trzy wartości (3D, czas,

częstotliwość i amplituda) wyniki, które zostały zobrazowane na rys. 51,

są słabsze od wyników dla 2D. Dokładność mieści się w przedziale 72− 77%.

Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych

dla konfiguracji K8|AV |AL|EV , K8|MH|AL|EV , K9|AV |AL|EV , dla po-

zostałych konfiguracji te różnice były większe.

104



Rys. 53: Porównanie dokładności klasyfikacji dla różnych liczb wymiarów

(1D: częstotliwość, 2D: częstotliwość i amplituda, 3D: częstotliwość, ampli-

tuda i czas).

Wymiar danych, jaki zostaje przyjęty wpływa znacząco na wyniki ba-

dań (rys. 53). Przy jednym wymiarze (częstotliwość), czyli 1D, algorytm nie

uzyskuje rzetelnych danych. Dokładność jest niska, prezycja nie jest akcepto-

walna, mimo wysokiej czułości. Świetne wyniki, nawet 90%, osiąga algorytm

przy zastosowaniu dwóch wymiarów, częstotliwości i amplitudy (2D). Wyni-

ki pogarszają się przy trójwymiarowości (3D), jednak osiągają one poziom

detekcji pow. 70%. Jako że algorytm bierze pod uwagę formanty na prze-

strzeni całego fragmentu i je porównuje, czas, który pojawia się jako trzeci

wymiar w 3D, staje się informacją nadmiarową, która niekorzystnie wpływa

na wyniki detekcji.

Wyniki w zależności od typu inicjalizacji Wszystkie najlepsze wyniki

dla inicjalizacji typu START-END dotyczą punktów dwuwymiarowych (2D)

i niemal wszystkie dla pomiaru odległości typu ALL. Jedyny przypadek o od-

miennym pomiarze odległości został podpisany (NE) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 54: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla inicjalizacji typu START-END.

Dla inicjalizacji typu START-END (rys. 54) wyniki dokładności mieszczą

się w granicach 80−86%. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4

punktów procentowych dla liczby centrów K5, K8 i K9 przy kategoryzacji

AV , dla pozostałych konfiguracji te różnice były większe.

Wszystkie najlepsze wyniki dla inicjalizacji typu MAX-INTERVAL do-

tyczą punktów dwuwymiarowych (2D) i również niemal wszystkie pomiaru

odległości typu ALL. Dwa przypadki o odmiennym pomiarze odległości zo-

stały podpisane (NE) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 55: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla inicjalizacji typu MAX-INTERVAL.

Dla inicjalizacji typu MAX-INTERVAL (rys. 55) wyniki mieszczą się

w granicach 77 − 83%. Wyniki te cechuje wysoka precyzja przy niskiej czu-

łości. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procento-

wych dla konfiguracji K4|AV , od 5 do 8 różnica ta wyniosła dla konfigura-

cji K4|AV |NE. Kolejną konfiguracją pod względem rozmiaru różnicy była

K5|AV |NE jednak miała ona powyżej 9 punktów procentowych, podobnie

jak pozostałe konfiguracje.

Wszystkie najlepsze wyniki dla inicjalizacji typu EVEN są wynikami

dla punktów dwuwymiarowych (2D) i dla pomiaru odległości typu ALL.
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Rys. 56: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla inicjalizacji typu EVEN.

Dla inicjalizacji typu EVEN (rys. 56) wyniki mieszczą się w granicach

83− 90%. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów pro-

centowych dla liczby centrów K6, K7 i K9 z kategoryzacją AV . Te trzy

konfiguracje miały dokładność i czułość w zakresie 89%-90%. Dla pozosta-

łych konfiguracji różnice między czułością i precyzją były większe.
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Rys. 57: Porównanie dokładności klasyfikacji dla różnych typów inicjalizacji.

Pod względem sposobu inicjalizacji, można zauważyć (rys. 57), że meto-

da równomierna EVEN pozwala osiągnąć najlepsze wyniki zarówno wzglę-

dem dokładności, jak i różnicy między czułością a precyzją. Najsłabsza, choć

mimo to dobra, jest metoda MAX-INTERVAL. Wynikać to może z faktu,

że metoda ta bierze pod uwagę jedynie jedno reprezentacyjne okno. Meto-

da START-END daje pogląd na początek i koniec fragmentu, co zwiększa

jej uniwersalność. Metoda EVEN jest niezależna od przykładowych okien,

umożliwia zatem reprezentację dowolnego zestawu formantów.

Wyniki w zależności od metody pomiaru odległości między wekto-

rami Większość najlepszych wyników dla pomiaru odległości typu ONE są

wynikami dla punktów dwuwymiarowych (2D). Trzy przypadki dla punktów

o odmiennym wymiarze zostały podpisane (3D) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 58: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla pomiaru odległości typu ONE

.

W sytuacji, gdy pomiar odległości między wektorami opiera się na regu-

le ONE, wyniki dokładności (rys. 58) mieszczą się w przedziale 72 − 77%.

Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych

dla konfiguracji, które osiągnęły jednak zaledwie ok. 70-procentową czułość.

Pozostałe konfiguracje również nie osiągają wystarczająco wysokich wyni-

ków.

Wszystkie najlepsze wyniki dla pomiaru odległości typu NEIGHS są wy-

nikami dla punktów dwuwymiarowych (2D).
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Rys. 59: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla pomiaru odległości typu NEIGHS.

W sytuacji, gdy pomiar odległości między wektorami opiera się na regule

NEIGHS, wyniki dokładności (rys. 59) mieszczą się w przedziale 78 − 81%.

Różnica między czułością a precyzją wyniosła od 5 do 8 dla konfiguracji

K7|AV |SE, K7|MH|SE i K4|AV |MI przy czułości w przedziale 83− 84%

i precyzji 77− 78%. Dla pozostałych konfiguracji wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla pomiaru odległości typu ALL są wynikami

dla punktów dwuwymiarowych (2D) i również niemal wszystkie dla inicjali-

zacji typu EVEN. Dwa przypadki o odmiennej inicjalizacji zostały podpisane

(SE) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 60: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla pomiaru odległości typu ALL.

W sytuacji, gdy pomiar odległości między wektorami opiera się na regu-

le ALL, wyniki dokładności (rys. 60) mieszczą się w przedziale 83 − 90%.

Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych

dla konfiguracji o liczbie centrów K6, K7 i K9 z kategoryzacją AV . Czułość

dla tych konfiguracji wyniosła 89%, zaś precyzja 86− 89%. Dla pozostałych

konfiguracji wyniki były nieco słabsze.
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Rys. 61: Porównanie dokładności klasyfikacji dla różnych typów pomiaru

odległości.

Przyporządkowanie punktów w porównywanych wektorach metodą ONE,

czyli odpowiadających sobie w wektorach uporządkowanych względem czę-

stotliwości, nie spełnia oczekiwań. Drobne przemieszanie punktów reprezen-

tujących odpowiednie formanty może tutaj powodować znaczne różnice w wy-

nikach (rys. 61). Poprawę dostrzec można już przy zastosowaniu metody

NEIGHS, gdzie brane są pod uwagę także sąsiednie punkty, a już przy meto-

dzie ALL, punkty znajdują najbliższych sobie reprezentantów, dzięki czemu

algorytm osiąga bardzo dobre wyniki zarówno względem dokładności, jak

i różnicy między czułością a precyzją.

Wyniki w zależności od liczby centrów Wszystkie najlepsze wyniki

dla K = 4 są wynikami dla punktów dwuwymiarowych (2D).
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Rys. 62: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 4

centrów.

Wyniki 10 największych dokładności dla 4 centrów (rys. 62) mieszczą się

w granicach 75 − 80%. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4

punktów procentowych dla konfiguracjiAV |AL|MI,MD|NE|MI, iAV |NE|SE.

Czułość mieści się dla nich w granicach 78 − 81%, zaś precyzja 76 − 78%.

Dla pozostałych konfiguracji wyniki były słabsze.

Niemal wszystkie najlepsze wyniki dla K = 5 są wynikami dla punktów

dwuwymiarowych (2D). Jedyny trówymiarowy przypadek został podpisany

(3D) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 63: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 5

centrów.

Dla 5 centrów (rys. 63) wyniki są lepsze i mieszczą się w granicach

75− 86%. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów pro-

centowych dla konfiguracji MH|AL|EV , AV |AL|SE i AV |AL|EV . Czułość

dla tych konfiguracji wyniosła 78 − 83%, zaś precyzja 79 − 83%. Dla pozo-

stałych konfiguracji wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla K = 6 są wynikami dla punktów dwuwy-

miarowych (2D).
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Rys. 64: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 6

centrów.

Dla 6 centrów (rys. 64) wyniki mieszczą się w granicach 75−90% lecz czu-

łość i precyzja również są do siebie zbliżone tylko w części najlepszych ukła-

dów algorytmu. Wyniki te cechuje wysoka precyzja i niska czułość. Różnica

między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych dla kon-

figuracji AV |AL|EV (czułość i precyzja: 89%), MH|AL|EV (czułość: 83%,

precyzja: 88%) oraz AV |NE|EV (czułość: 78%, precyzja: 74%). dla pozosta-

łych konfiguracji wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla K = 7 są wynikami dla punktów dwuwy-

miarowych (2D).
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Rys. 65: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 7

centrów.

Dla 7 centrów (rys. 65) wyniki mieszczą się w granicach 80−90%. Różnica

między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych dla kon-

figuracji AV |AL|EV (czułość i precyzja: 89%), MD|AL|EV (czułość: 83%,

precyzja: 91%), AV |NE|SE (czułość: 84%, precyzja: 78%). Dla pozostałych

konfiguracji wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla K = 8 są wynikami dla punktów dwuwy-

miarowych (2D).
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Rys. 66: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 8

centrów.

Dla 8 centrów (rys. 66) wyniki mieszczą się w granicach 80−90%. Różnica

między czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych dla konfi-

guracji AV |AL|EV (czułość: 83%, precyzja: 81%), AV |AL|SE (czułość: 81%,

precyzja: 83%), AV |NE|SE (czułość: 76%, precyzja 78%). Dla pozostałych

konfiguracji wyniki były słabsze.

Niemal wszystkie najlepsze wyniki dla K = 9 są wynikami dla punktów

dwuwymiarowych (2D). Jedyny trówymiarowy przypadek został podpisany

(3D) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 67: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności dla 9

centrów.

Dla 9 centrów (rys. 67) wyniki mieszczą się w granicach 75 − 90% lecz

czułość i precyzja są do siebie zbliżone tylko w części układów algorytmu.

Wyniki te cechuje wysoka precyzja przy niskiej czułości lub wysoka czułość

przy niskiej precyzji. Różnica między czułością a precyzją wyniosła do 4

punktów procentowych dla konfiguracji AV |AL|EV (czułość: 89%, precyzja:

86%), AV |AL|SE (czułość: 78%, precyzja: 80%), MH|AL|EV (czułość: 74%,

precyzja: 90%). Dla pozostałych konfiguracji wyniki były słabsze.

Biorąc pod uwagę liczbę K centrów przy ocenie wieloparametrycznej,

trudno jest określić, które wyniki są najlepsze. Podejrzenie pada na wyniki

osiągane dla 6 ¬ K ¬ 7. Wyniki dla 8 ¬ K ¬ 9 oraz K = 5 są dobre,

najsłabsze zaś dla K = 4. Wynikać to może ze względu na liczbę formantów,

które reprezentują centra. Przy zbyt małym K niektóre formanty mogą nie

być dobrze reprezentowane (np. przy dwóch, trzech głoskach). Przy za dużym

K reprezentacja jest dobra, ale ten nadmiar punktów wpływa na rozmywanie

się wyniku przy mniejszej liczbie głosek. Różnice jednak, przy braku ustabili-

zowania pozostałych parametrów, nie są diametralne. Znaczny wpływ na wy-

niki mają pozostałe parametry, co widać w różnej wielkości różnicy czułości
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względem precyzji przy tej samej liczbie centrów.

Wyniki w zależności od typu kategoryzacji Wszystkie najlepsze wy-

niki dla kategoryzacji typu AVERAGE są wynikami dla punktów dwuwymia-

rowych (2D) i również niemal wszystkie dla pomiaru odległości typu ALL.

Jeden przypadek o odmiennym pomiarze odległości został podpisany (NE)

w skrócie konfiguracji.

Rys. 68: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla kategoryzacji typu AVERAGE.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły AVERAGE, wyniki dokład-

ności (rys. 68) znalazły się w przedziale 80− 90%. Różnica między czułością

a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych dla kofiguracji o liczbie

centrów K6, K7, K9 i inicjalizacji EV . Czułość wyniosła dla nich 89%, a

precyzja znalazła się w przedziale 86 − 89%. Dla pozostałych konfiguracji

wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla kategoryzacji typu MEDIANA są wynika-

mi dla punktów dwuwymiarowych (2D) i również niemal wszystkie dla pomia-

ru odległości typu ALL. Dwa przypadki o odmiennym pomiarze odległości

zostały podpisane (NE) w skrócie konfiguracji.
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Rys. 69: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla kategoryzacji typu MEDIANA.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły MEDIANA, wyniki dokład-

ności (rys. 69) znalazły się w przedziale 80 − 88%. Niestety, widoczna jest

słaba czułość algorytmów z tym typem kategoryzacji. Różnica między czu-

łością a precyzją wyniosła od 5 do 8 dla konfiguracji K7|EV (czułość: 83%,

precyzja: 91%), K8|EV (czułość: 75%, precyzja 87%) i K4|NE|SE (czułość:

76%, precyzja: 84%). Dla pozostałych konfiguracji wyniki były słabsze.

Wszystkie najlepsze wyniki dla kategoryzacji typu MAHALANOBIS są

wynikami dla punktów dwuwymiarowych (2D).
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Rys. 70: Jakość klasyfikacji dla 10 konfiguracji o najlepszej dokładności

dla kategoryzacji typu MAHALANOBIS.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły MAHALANOBIS, wyniki

dokładności (rys. 70) znalazły się w przedziale 80 − 87%. Różnica między

czułością a precyzją wyniosła do 4 punktów procentowych dla konfigura-

cji K6|AL|EV (czułość: 83%, precyzja: 88%), K5|AL|EV (czułość: 81%,

precyzja 83%), K5|AL|SE (czułość: 92%, precyzja: 80%). Dla pozostałych

konfiguracji wyniki były słabsze.
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Rys. 71: Porównanie dokładności klasyfikacji dla różnych typów kategoryza-

cji.

Ostatnim badanym zróżnicowaniem była kategoryzacja. Okazało się, że nie-

zależnie od jej typu, wyniki osiągają ponad 80% dokładność (rys. 71). Naj-

lepsze wyniki ma kategoryzacja AVERAGE, nieco słabsze, podobne do siebie,

MAHALANOBIS i MEDIANA, jednak ze względu na słabą czułość należy

uznać, że to MEDIANA jest w tym przypadku najsłabszym ogniwem.

Bazując na wynikach szerokiego spektrum parametrów, dokonano ana-

lizy pod względem dwóch szczególnych parametrów: kategoryzacji i liczby

centrów, ustalając pozostałe parametry.

8.10.2 Analiza kategoryzacji i liczby centrów

W tej analizie ograniczono liczbę parametrów ustalając inicjalizację na typ

EVEN, liczbę wymiarów do dwóch (2D) oraz ustalając sposób mierzenia od-

ległości między wektorami jako ALL.
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Rys. 72: Jakość klasyfikacji dla konfiguracji o najlepszej dokładności w relacji

do liczby centrów dla kategoryzacji typu AVERAGE.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły AVERAGE, wyniki dokład-

ności względem liczby centrów (rys. 72) znalazły się w przedziale 77− 90%.

Konfiguracje algorytmu przy K = 6, K = 7 i K = 9 mają najlepszą dokład-

ność. Różnica między czułością a precyzją wyniosła dla K = 4 aż 13 punktów

procentowych, dla 5 ¬ K ¬ 9 różnica wynosiła do 4 punktów procentowych.

Czułość i precyzja przekraczały 80% dla 6 ¬ K ¬ 9.
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Rys. 73: Jakość klasyfikacji dla konfiguracji o najlepszej dokładności w relacji

do liczby centrów dla kategoryzacji typu MEDIANA.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły MEDIANA, wyniki dokład-

ności względem liczby centrów (rys. 73) znalazły się w przedziale 75− 88%.

Czułość była słaba. Konfiguracja algorytmu dla K = 7 ma najlepszą do-

kładność. Różnica między czułością a precyzją wyniosła dla 4 ¬ K ¬ 6

i 8 ¬ K ¬ 9 powyżej 9 punktów procentowych, dla K = 7 różnica mie-

ściła się w przedziale od 5 do 8 punktów procentowych. Czułość i precyzja

przekraczały 80% tylko dla K = 7.
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Rys. 74: Jakość klasyfikacji dla konfiguracji o najlepszej dokładności w relacji

do liczby centrów dla kategoryzacji typu MAHALANOBIS.

W sytuacji, gdy kategoryzowano wg reguły MAHALANOBIS, wyniki

dokładności względem liczby centrów (rys. 74) znalazły się w przedziale

75 − 86%. Konfiguracje algorytmu dla 5 ¬ K ¬ 7 oraz K = 9 mają naj-

lepszą dokładność przekraczającą 82%. Różnica między czułością a precyzją

wyniosła dla K = 5 do 4 punktów procentowych, dla K = 4, K = 6 i K = 9

w przedziale od 5 do 8 punktów, zaś dla K = 7 i K = 8 powyżej 9 punktów.

Czułość i precyzja przekraczały 80% tylko dla K = 5 i K = 6.

8.10.3 Wnioski z analizy szczegółowej

Wyniki badań dowiodły skuteczności detekcji powtórzeń sylab i fragmen-

tów mowy zaproponowaną metodą.

Biorąc pod uwagę liczbę K centrów najlepsze wyniki osiągane są dla 6 ¬
K ¬ 7. Wyniki dla 8 ¬ K ¬ 9 oraz K = 5 są dobre, nieco słabsze dla K = 4.

Wynikać to może ze względu na liczbę formantów, które reprezentują centra.

Przy zbyt małym K niektóre formanty mogą nie być dobrze reprezentowane
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(np. przy dwóch, trzech głoskach). Przy za dużym K reprezentacja jest dobra,

ale ten nadmiar punktów wpływa na rozmywanie się wyniku przy mniejszej

liczbie głosek.

Drugim badanym zróżnicowaniem była kategoryzacja. Okazało się, że nie-

zależnie od jej typu, osiągana była ponad 80% dokładność. Najlepsze wyniki

uzyskano przy kategoryzacji AVERAGE, nieco słabsze przy typie MAHA-

LANOBIS, zaś najsłabszy okazał się typ MEDIANA.

8.11 Wnioski

Wyniki analizy prowadzą do wniosku, że rozpoznawanie powtórzeń frag-

mentów mowy przy użyciu metody K-means jako reduktora wymiarowości

i analizy odległościowej jako klasyfikatora ze współczynnikami liniowej pre-

dykcji jako wejścia, jest możliwe i osiąga dokładność 90% przy precyzji i czu-

łości sięgającej 89, 7%. Dwie najlepsze konfiguracje, to te z liczbą centrów

K6 i K7, kategoryzacją AV ERAGE, w przestrzeni 2D, inicjalizacją EV EN

i pomiarem odległości typu ALL. Podkreślić należy także fakt zastosowania

przez autora automatycznej segmentacji nagrań na sylaby/fragmenty. Do-

konana analiza dla mowy ciągłej, pozwala wyznaczyć precyzyjnie miejsca,

w których następowało powtórzenie sylab, głosek, fragmentów mowy, nawet

z 90% dokładnością.

Opisany algorytm, wyposażony w bazę nagrań z określonymi miejscami

niepłynności, może być również zastosowany w czasie rzeczywistym do stałej

detekcji powtórzeń.
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9 Program do analizy i rozpoznawania nie-

płynności mowy

W celu zbadania słuszności postawionych tez opracowany został program

komputerowy. Udostępnia on następujące funkcjonalności:

• wczytywanie plików dźwiękowych;

• wizualizacja oscylogramu, widma częstotliwościowego STF, DTF i uzy-

skanego metodą liniowej predykcji dla wybranego okna;

• uzyskanie współczynników liniowej predykcji dla okien plików dźwięko-

wych;

• możliwość zmiany rzędu liniowej predykcji, rozmiaru i przesunięcia

okna czasowego, zmiany funkcji okna;

• wizualizacja zmian współczynników liniowej predykcji i współczynni-

ków PARCOR w czasie;

• wizualizacja zmiany pola przekroju traktu głosowego w czasie uzyska-

nego ze współczynników PARCOR;

• implementacja grupującej sieci Kohonena różnych rozmiarów;

• analiza wielu plików dźwiękowych jednocześnie umożliwiająca później-

szą klasyfikację wypowiedzi względem ich płynności;

• przyporządkowanie odpowiednim głoskom pomiarów śródstrzałkowego

przekroju traktu głosowego;

• modelowanie traktu głosowego za pomocją eliptycznego cylindrycznego

modelu bazującego na polach przekroju uzyskanych ze współczynników

PARCOR i przekrojów śródstrzałkowych;

• wizualizacja szerokości i wysokości cylindrów eliptycznego traktu gło-

sowego, a także wizualizacja 3D tego modelu;
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Rys. 75: Zrzut ekranu z okna aplikacji.

Szczegółowy opis programu znajduje się w Dodatku A.
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10 Podsumowanie

10.1 Przegląd użytych metod

Algorytmy opracowane przez autora pracy dotyczyły rozpoznawania nie-

płynności trzech rodzajów: powtórzeń głosek, przedłużeń i powtórzeń sylab.

Te zaburzenia są najczęstszymi formami niepłynności w mowie osób jąkają-

cych się. W każdej z tych procedur:

• sygnał dźwiękowy poddawano podziałowi na okna i przemnażano przez

funkcję Hanna,

• tak przygotowany sygnał dźwiękowy parametryzowano poprzez liniową

predykcję algorytmem Levinsona-Durbina.

W analizie powtórzeń głosek:

• każdy wektor współczynników LP został zredukowany poprzez sieć Ko-

honena do wektora 170 neuronów wygrywających (wypowiedzi o czasie

trwania 4 sekundy),

• wektory neuronów wygrywających były wejściowymi klasyfikujących

sieci neuronowych różnego typu.

W analizie przedłużeń:

• każdy wektor współczynników LP został zredukowany poprzez sieć Ko-

honena do wektora 170 neuronów wygrywających (wypowiedzi o czasie

trwania 4 sekundy),

• każdy wektor neuronów wygrywających został podzielony na fragmenty

po 17 neuronów (wypowiedzi o czasie trwania 400 milisekund),

• wektory neuronów wygrywających były wejściowymi klasyfikujących

sieci neuronowych różnego typu.

W analizie powtórzeń sylab:
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• z każdego sparametryzowanego okna uzyskano widmo częstotliwościo-

we,

• na podstawie widma dokonano wyodrębnienia sylab z badanego sygna-

łu,

• dla każdego widma wyznaczono formanty,

• dokonano reprezentacji każdej sylaby poprzez zestaw formantów,

• dokonano redukcji każdego zestawu formantów do zestawu reprezen-

tantów formantów o określonej liczbie metodą K-means,

• określono odległości między zestawami,

• w zależności od uzyskanej odległości, rozpoznawano powtórzenia sylab.

Metody te różnią się między sobą, jednak wszystkie bazują na reprezen-

tacji sygnału mowy poprzez współczynniki liniowej predykcji.

Dodatkowo w celu analizy przyczyn zaburzeń:

• wyznaczono model traktu głosowego ze współczynników LP,

• zmierzono i znormalizowano modelowe śródstrzałkowe przekroje trak-

tów głosowych dla różnych głosek,

• wyznaczono na ich podstawie model eliptyczny traktu głosowego i na je-

go podstawie określono miejsca podejrzane o fizjologiczną przyczynę

niepłynności mowy.

10.2 Podsumowanie wyników detekcji

Ze względu na fakt, iż niepłynności stanowią zaledwie mały procent ca-

łości wypowiedzi, niezbędna była analiza zarówno czułości detekcji jak i jej

precyzji. Czułość pozwoliła określić jakość detekcji na podstawie wykrytych
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niepłynności. Precyzja z kolei uwzględniła aspekt popełnionych błędów, po-

przez klasyfikowanie płynnych wypowiedzi/fragmentów jako niepłynne. Do-

piero obie te wartości pozwoliły ocenić w pełni jakość detekcji.

W badaniach użyto nagrań 9 mężczyzn, 5 kobiet i 4 dzieci jąkających się

oraz 4 kobiet i 5 mężczyzn mówiących płynnie.

Tabela 16: Badany materiał dźwiękowy dla poszczególnych rodzajów nie-

płynności

typ niepłynności łączny czas nagrań liczba niepłynności

powtórzenia głosek 7min16sek 54

przedłużenia 3min52sek 140

powtórzenia sylab 3min47sek 117

Badany materiał można uznać za dość zróżnicowany i obszerny. Można

zatem wnioskować, iż opracowane metody powinny być uniwersalne dla ję-

zyka polskiego. Analizy dla innych języków dotychczas nie były przez autora

dokonywane.

Poniżej w tabeli 17 przedstawiono najlepsze wyniki rozpoznawania po-

szczególnych rodzajów niepłynności.

Tabela 17: Konfiguracje algorytmów z najlepszymi wynikami rozpoznawania

niepłynność czułość [%] precyzja [%] konfiguracja

powtórzenia głosek 100 93 sieć RBF, sieć Kohonena

6x6,

przedłużenia 78 86 sieć RBF, sieć Kohonena

7x7

powtórzenia sylab 89 89 6 centrów, kategoryzacja

AVERAGE, pomiar odle-

głości ALL, przestrzeń 2D,

inicjalizacja EVEN
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10.3 Wnioski końcowe

Realizując cel pracy, udało się opracować metody do automatycznej de-

tekcji niepłynności w wypowiedziach osób jąkających się. Sięgnięto w tym

celu po wiele różnorodnych metod, takich jak sztuczne sieci neuronowe czy

algorytm K-means. Sukcesem również zakończyły się prace nad wykrywaniem

wadliwych ustawień artykulatorów na podstawie dynamicznie zmieniającego

się w trakcie wypowiedzi modelu traktu głosowego. Opisany program pozwala

na zanalizowanie traktu głosowego w chwili wypowiadania niepłynnej głoski

i porównanie go z traktem dla tej samej głoski płynnie wypowiedzianej.

Parametryzacja sygnału mowy metodą liniowej predykcji pozwoliła na zbu-

dowanie różnorodnych algorytmów skutecznie realizujących cele pracy. Ana-

liza przedłużeń opierała się na podobieństwie kolejnych etapów realizacji gło-

ski. Detekcja powtórzeń głosek wymagała zaobserwowania podobieństw mię-

dzy sąsiednimi krótkotrwałymi głoskami. Analiza powtórzeń sylab opierała

się na podobieństwie całych sąsiadujących segmentów sygnału mowy. Mimo

tak różnych zadań, współczynniki liniowej predykcji okazały się być w peł-

ni wystarczające do odpowiedniej parametryzacji sygnału mowy. Dodatkowo

pozwoliły one także na scharakteryzowanie traktu głosowego, co w połącze-

niu z analizą przekrojów śródstrzałkowych umożliwiło obserwację lokalizacji

zaburzeń traktu głosowego.

Badania, na których oparta została niniejsza praca, zostały opublikowane

w Journal of Medical Informatics & Technologies [35,36], a także w Advances

in Intelligent Systems and Computing [37, 38], z których pierwszy [37] jest

indeksowany w bazie Web of Science. Autor współpracował również przy

artykułach nie wchodzących w skład tej pracy [17–20].
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[72] Mrayati M., Carré R., Guérin B., Distinctive Region and Modes: a new

theory of Speech Production, Speech Communication, 7, pp. 257-286,

1988.
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12 Dodatek A

Poniżej przedstawiono opis programu “Dabar”. Nie jest to pełna specyfi-

kacja, raczej przegląd opcji programu obrazujący jego możliwości.

12.1 Ogólny opis programu Dabar

Rysunek 76 zawiera widok programu z otwartym jednym plikiem dźwię-

kowym w formacie “wav”. Główne okno programu składa się z menu głów-

nego, panelu opcji zamieszczonego po lewej stronie oraz przestrzeni roboczej

w której znajdują się narzędzia dotyczące analizowanych plików “wav”.

Rys. 76: Główne okno programu “Dabar”

12.2 Menu główne

Menu główne składa się z czterech części. Pierwszą częścią jest menu

“Plik” (rys. 77). Składa się ono z opcji umożliwiajacych otwarcie pliku “wav”,

jego zapis, zamknięcie badanego pliku lub całego programu.
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Rys. 77: Menu “Plik”

Drugą częścią jest menu konfiguracji (rys. 78). Opcja ta umożliwia kon-

figurację formatu zapisu plików tekstowych zawierających dane uzyskane

z analizy plików dźwiękowych. Dokładny opis możliwych do zapisu danych

znajduje się w części 12.8.

Rys. 78: Menu “Konfiguruj”

Trzecia część menu (rys. 79) zawiera opcje dotyczące rozłożenia okien ana-

lizy plików dźwiękowych. Dodatkowo pojawia się tam również lista otwartych

plików.

Rys. 79: Menu “Widok”

W ostatniej części menu głównego znajdują się opcje pomocy i opisu

zastosowanej technologii (rys. 80).
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Rys. 80: Menu “Pomoc”

Część z powyższych opcji znajduje się na panelu narzędzi (rys. 81). Są

to opcje otwarcia pliku, zapisu, nagrania, analizy, pomocy, a także opcje

dotyczące widoku aktywnego okna.

Rys. 81: Skróty menu

12.3 Główne ustawienia

Analizy dokonywane w programie są konfigurowalne z panelu bocznego.

Panel głównych ustawień zawiera konfigurację szerokości okna analizy, odle-

głość między początkami sąsiadujących ze sobą okien (na rysunku 82 skon-

figurowano nienakładające się, przylegające do siebie okna), a także liczbę

współczynników liniowej predykcji.
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Rys. 82: Główne ustawienia.

12.4 Panel oscylogramu

Każdy widok badanego pliku składa się z panelów obrazujących kolejne

etapy analizy podstawowej. Panel oscylogramu (rys. 83) zawiera wykres oscy-

logramu nagrania, możliwość jego przesuwania, a także przyciski dotyczące

obsługi badanego pliku.

Rys. 83: Oscylogram badanego nagrania.

Przyciski te, widniejące na rysunku 84, pozwalają na powiększanie i po-
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mniejszanie oscylogramu, co pozwala na dokładne przyjrzenie się oscylogra-

mowi, gdy plik jest większy, przyciski dotyczące odtwarzania, wstrzymywania

i zatrzymywania odtwarzanego nagrania, przycisk przycięcia nagrania do za-

znaczenia, a także przycisk wizualizacji eliptycznego modelu traktu głosowe-

go dla zaznaczonego okna. Zaznaczenie konkretnego okna odbywa się poprzez

kliknięcie na wybrany fragment oscylogramu i widoczne jest jako pionowa li-

nia na wykresie oscylogramu.

Rys. 84: Przyciski dotyczące nagrania.

W panelu bocznym (rys. 85) można wybrać jedną z funkcji okna czaso-

wego, którą każde z okien będzie przemnożone przed analizą.

Rys. 85: Menu dotyczące funkcji okien czasowych.

12.5 Panel analizy widmowej

Pod panelem oscylogramu widnieje panel widma częstotliwościowego dla za-

znaczonego okna (rys. 86). Obrazowane sa tam: wykres transformaty Fouriera

oraz wykresy widm uzyskanych trzema metodami liniowej predykcji.
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Rys. 86: Widma głosek “e” i “u” uzyskane za pomocą programu.

Do obsługi tego panelu służą przyciski panelu bocznego dla algorytmów

(rys. 87). Można na nim wybrać rodzaj transformaty Fouriera (dyskretna

lub szybka), a także widma uzyskane z którego z algorytmów uwzględnić

na wykresie. Każdy z wyżej wymienionych wykresów może zostać pogrubiony,

co umożliwiają elementy widoczne po prawej stronie panelu.

Rys. 87: Menu dotyczące analizy predykcyjnej.
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12.6 Panel analizy współczynników liniowej predykcji

i PARCOR

Poniżej panelu widm widnieją dwa wykresy obrazujące zmianę w czasie

dwóch współczynników: LP i PARCOR (rys. 88). W panelu bocznym moż-

na z kolei wybrać Numer współczynnika, którego zmianę w czasie chcemy

obrazować. Wybór dotyczy obu wykresów.

Rys. 88: Wykresy współczynników LP i PARCOR uzyskane za pomocą pro-

gram.

12.7 Okna modelu traktu głosowego

Poniżej wykresów współczynników znajduje się panel traktu głosowego

(rys. 89). Wizualizuje on wykres wysokości traktu głosowego, opartego o po-

miary przekroju śródstrzałkowego (na zaznaczonym rysunku jest to wykres

zielony) oraz wykresy pól i szerokości traktu głosowego dla badanej głoski

dla różnych algorytmów liniowej predykcji (wykresy niebieski i czerwony, nie-

mal nakładające się na siebie).

Rys. 89: Panel modelu traktu głosowego dla głoski “e”.

Panel boczny widoczny na rysunku 90 pozwala na wybranie do wyświetle-

nia pola przekroju lub jego szerokości w modelu eliptycznym oraz określenie
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algorytmu liniowej predykcji, który posłużył do określenia tej szerokości/po-

la.

Rys. 90: Menu dotyczące panelu modelu traktu głosowego.

W panelu bocznym (rys. 91) można również określić głoskę, której wyso-

kość przekroju śródstrzałkowego ma być wzięta pod uwagę.

Rys. 91: Menu dotyczące głoski analizowanej w panelu traktu głosowego.

Model traktu głosowego badanej głoski można obejrzeć również w od-

dzielnym oknie w trówymiarze (rys. 92). Znajdują się w tym oknie suwaki,
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które umożliwiają obracanie modelu w każdej z płaszczyzn.

Rys. 92: Panel eliptycznego traktu głosowego w trójwymiarze dla głoski “u”.

12.8 Opcje zapisywania przeprowadzonych analiz.

Na ostatniej zakładce w panelu bocznym (rys. 93) znajdują się przy-

ciski dotyczące zapisu analizy dokonywanych w czasie działania programu.

Każdy z typów analizy dostępny jest dla każdego z algorytmów liniowej pre-

dykcji: L (Levinsona-Durbina), C (kowariancyjnego) i B (kratowego, Bur-

ga). W formacie tekstowym można zapisać współczynniki liniowej predykcji

(Alfa), PARCOR, zapisać neurony wygrywające sieci Kohonena dla jednego

pliku, jak również dla zestawu plików (dotyczy to analizy przedłużeń mowy

i powtórzeń głosek), a także centrów K-means (analiza powtórzeń sylab).
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Rys. 93: Menu zapisywania analiz.
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