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Wykaz akronimów i oznaczeń 

Lista akronimów 
 

(A)D-PCM (adaptacyjna) róŜnicowa modulacja impulsowo-kodowa (ang. Adaptive Differential 
Pulse Code Modulation) 

AI sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence) 

ANN sztuczne sieci neuronowe (ang. Artificial Neural Networks) 

ANOVA analiza wariancji (ang. ANalysis Of VAriance) 

ASR automatyczne rozpoznawanie mowy (ang. Automatic Speech Recognition) 

BB algorytm tworzenia najlepszej bazy dekompozycji (ang. Best Base/Basis) 

BIC kryterium informacyjne Bayesa (ang. Bayesian Information Criterion) 

CMN normalizacja średniej cepstralnej (ang. Cepstral Mean Normalization) 

CMS usunięcie średniej cepstralnej (ang. Cepstral Mean Subtraction) 

CR stopień kompresji (ang. Compression Ratio) 

CWT ciągła transformacja falkowa (ang. Continuous Wavelet Transform) 

DARPA ang. Defense Advance Research Projects Agency 

DCT Dyskretna transformacja kosinusowa (ang. Discrete Cosine Transform) 

DFT dyskretna transformacja Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform) 

DTW nieliniowe dopasowanie czasowe (ang. Dynamic Time Warping) 

DWCT dyskretna transformacja falkowo-kosinusowa (ang. Discrete Wavelet-Cosine Transform) 

DWFT dyskretna transformacja falkowa-Fouriera (ang. Discrete Wavelet-Cosine Transform) 

DWT dyskretna transformacja falkowa (ang. Discrete Wavelet Transform) 

EM ang. Expectation Maximization 

ERB ang. Equivalent Rectangular Bandwidth 

FFT szybka transformacja Fouriera (ang. Fast Fourier Transform) 

FIR filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (ang. Finite Impulse Response) 

FMPE ang. Feature-space Minimum Phone Error 

GMM złoŜone modele Gaussa (ang. Gaussian Mixture Models) 

GSA ang. Gap Selection Algorithm 

GSM ang. Global System for Mobile Communications 

HMM ukryte/ukryty (niejawne) model(e) Markowa (ang. Hidden Markov Model(s)) 

HTK ang. Hidden Markov models ToolKit 

IDCT odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa (ang. Inverse Discrete Cosine Transform) 

IDFT odwrotna dyskretna transformacja Fouriera (ang. Inverse Discrete Fourier Transform) 

IDWFT odwrotna dyskretna transformacja falkowa-Fouriera (ang. Inverse Discrete Wavelet 
Fourier Transform) 

IWFT odwrotna transformacja falkowa-Fouriera (ang. Inverse Wavelet Fourier Transform) 

IWPT odwrotna paczkowa transformacja falkowa-Fouriera (ang. Inverse Wavelet Packet 
Fourier Transform) 

IWRS system rozpoznawania słów izolowanych (ang. Isolated Word Recognition System) 

JBB algorytm wyszukiwania najlepszej bazy zbioru sygnałów (ang. Joint Best Basis) 

k-NN algorytm klasyfikacji „k najbliŜszych sąsiadów” (ang. k Nearest Neighbors) 
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LDA ang. Linear Discriminant Analysis 

LDB ang. Local Discriminant Basis) 

LP predyckja liniowa (ang. Linear Prediction) 

LPC współczynniki predykcji liniowej (ang. Linear Prediction Coefficients) 

LVCSR system rozpoznawania mowy ciągłej z duŜym słownikiem (ang. Large Vocabulary 
Continuous Speech Recognition) 

MAP ang. Maximum a posteriori probabilisty 

MBB algorytm wyszukiwania najlepszej bazy dla zbioru sygnałów (ang. Mean Best Basis) 

MFC współczynniki melowo-częstotliwościowe (ang. Mel-Frequency Coefficients) 

MFCC melowo-częstotliwościowe współczynniki cepstralne (ang. Mel-frequency Cepstral 
Coefficients) 

MFDWC ang. Mel-Frequency Discrete Wavelet Coefficients 

MFMGDCC ang. Mel-Frequency Modifed-Group-Delay Cepstral Coeffcients 

MFPSCC ang. Mel-Frequency Product Spectrum Cepstral Coefficients 

PCA ang. Principal Component Analysis 

PCM modulacja impulsowo-kodowa (ang. Pulse Code Modulation) 

PERR ilość błędnie rozpoznanych fonemów (ang. Phone Error Ratio) 

PLP „perceptualna” predykcja liniowa (ang. Perceptual Linear Prediction) 

PLPCC ang. PLP Cepstral Coefficients 

PMF ang. Probability Mass Functions 

PRA precyzja rozpoznawania (ang. Phone Recognition Accuracy) 

PRR ilość poprawnie rozpoznanych fonemów (ang. Phone Recognition Ratio) 

RASTA ang. RelAtive SpecTrAl processing 

RR metoda testowania bazy wzorców (ang. Round Robin) 

SAMPA międzynarodowy komputerowy alfabet fonetyczny (ang. Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet) 

SERR ilość błędnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Error Ratio) 

SMP ang. Statistical Matching Pursuit 

SNR stosunek jakości sygnału do szumu (ang. Signal to Noise Ratio) 

SRR ilość poprawnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Recognition Ratio) 

STCT krótkoczasowa transformacja kosinusowa (ang. Short-Time Cosine Transform) 

STDFT krótkoczasowa dyskretna transformacja Fouriera (ang. Short-Time Discrete Fourier 
Transform) 

STFT krótkoczasowa transformacja Fouriera  (ang. Short-Time Fourier Transform) 

SVD ang. Singular Value Decomposition 

SVM ang. Support Vector Machines 

TRAPS ang. TempoRAl PatternS 

TTS synteza mowy (ang. Text To Speech) 

UPGMA odległość średnia pomiędzy wszystkimi elementami dwóch zbiorów wzorców 
(ang. Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages) 

VoIP ang. Voice over IP 

WCT transformacja falkowo-kosinusowa (ang. Wavelet-Cosine Transform) 

WERR ilość błędnie rozpoznanych słów (ang. Word Error Ratio) 

WFT transformacja falkowa Fouriera (ang. Wavelet-Fourier Transform) 

WPCT paczkowa transformacja falkowo kosinusowa (ang. Wavelet-Packet Cosine Transform) 
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WPT falkowa transformacja paczkowa (ang. Wavelet-Packet Transform) 

WRR ilość poprawnie rozpoznanych słów (ang. Word Recognition Ratio) 

WT transformacja falkowa (ang. Wavelet Transform) 

Wybrane oznaczenia 
 

x skalar, zmienna 

x, x[n] wektor, n-ty element wektora 

X stała lub macierz 

X zbiór lub macierz 

{...}  zbiór 

x  wartość średnia (wektora), skalar 

x  wektor wartości średnich 

|x|, |x| moduł, wartość absolutna liczby (skalara) lub elementów wektora 

|X|, dim(x) moc zbioru, długość wektora 

||x|| norma wektora 

x    największa liczba całkowita mniejsza lub równa x 

x    najmniejsza liczba całkowita większa lub równa x 

x̂  transformata Fouriera sygnału (wektora, funkcji) 

x
⌢

 transformata kosinusowa sygnału (wektora, funkcji) 

xɶ  transformata falkowa sygnału (wektora, funkcji) 

<a,b> przedział (otwarty, gdy a=∞ lub b=∞) 

<x,y> iloczyn skalarny wektorów 

a b∧  koniunkcja 

 a b∨  alternatywa  

ψ  falka 

ϕ  funkcja skalująca 

↔ przyporządkowanie 

, :=֏  zamiana, podstawienie 

,← →  powiązanie, związek, reprezentacja 

↑2 nadpróbkowanie 

↓2 podpróbkowanie 

W drzewo dekompozycji, zbiór węzłów 

Wm,j j-ty węzeł, na m-tym poziomie drzewa dekompozycji 
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Wstęp 

1 Wstęp 

Problematyka automatycznego rozpoznawania mowy (ASR, ang. Automatic Speech 
Recognition) od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania ośrodków badawczych 
na  całym świecie. Od kiedy rozwój techniki obliczeniowej pozwolił na implementację 
skutecznych systemów rozpoznawania, powstało kilka znaczących projektów, 
których wynikiem są zarówno komercyjne (Dragon, ViaVoice), jak i badawcze (HTK, 
Sphinx) systemy rozpoznawania mowy. Większość rozwiązań stworzona została 
dla języków dominujących, takich jak język angielski, chiński, hiszpański, niemiecki 
czy francuski. WciąŜ brak jest niestety efektywnych, ogólnie dostępnych rozwiązań 
dla języka polskiego. Postęp cywilizacyjny, rozwijająca się gospodarka i nieuchronna 
globalizacja powodują, Ŝe konieczne staje się szybkie rozwiązanie tego zapóźnienia. 

Niniejsza praca jest wkładem autora w tę problematykę. Ma ułatwić stworzenie 
w niedalekiej przyszłości skutecznego systemu rozpoznawania mowy polskiej. 

Jak głosi tytuł rozprawy, dotyczy ona metod parametryzacji sygnału, czyli 
pierwszego waŜnego etapu przetwarzania, koniecznego w kaŜdym systemie 
rozpoznawania. Sygnał mowy w swojej zasadniczej, czasowej postaci nie nadaje się 
do  bezpośredniego stosowania w systemach ASR. Spowodowane jest to m. in. duŜą 
nadmiarowością reprezentacji istotnych informacji akustycznych. Konieczna jest 
ekstrakcja specyficznych cech sygnału (ang. feature extraction), za pomocą których 
moŜliwy będzie efektywny opis właściwości sygnału, waŜnych z punktu widzenia 
rozpoznawania mowy. 

Poszukiwane są najlepsze metody parametryzacji sygnału mowy z wykorzystaniem 
metod falkowych (ang. wavelet transforms). Proces ten rozbity został na dwie części. 
Pierwszą z nich jest segmentacja nierównomierna sygnału mowy, bez  uprzedniej 
znajomości treści wypowiedzi. Zabieg ten pozwala na uzyskanie jednorodnych 
fonetycznie i akustycznie fragmentów sygnału. Drugi etap parametryzacji to ekstrakcja 
cech dokonana za pomocą złoŜonych metod falkowej analizy widmowej. Autor 
zaproponował nowe, efektywne sposoby analizy falkowej, dostosowane do specyfiki 
sygnału mowy. 

Skuteczność opracowanych algorytmów badana była za pomocą nowych oraz 
uznanych klasycznych metod ewaluacji (m. in. PRR, PRA). Jako materiał treningowy 
i testowy słuŜyła baza nagrań mowy polskiej Corpora. 

1.1 Cele i tezy pracy 

Celem podjętych badań było opracowanie metod segmentacji nierównomiernej 
i parametryzacji sygnału, w oparciu o teorię falek, zapewniających wysoką efektywność 
systemów rozpoznawania mowy polskiej oraz potwierdzenie postawionych tez. 

 
MoŜna wyszczególnić najwaŜniejsze cele pracy: 

1. Zbadanie moŜliwości zastosowania transformacji falkowej (w jej róŜnych 
postaciach) do analizy sygnału mowy. 

2. Wybór najefektywniejszej postaci transformacji falkowej. 
3. Opracowanie metod nierównomiernej segmentacji sygnału mowy. 
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4. Implementacja segmentacji nierównomiernej. 
5. Określenie kryteriów i ewaluacja jakości segmentacji nierównomiernej. 
6. Opracowanie metod wyznaczania optymalnego schematu dekompozycji 

falkowej sygnału mowy dla ekstrakcji jego cech. 
7. Implementacja algorytmów generujących poŜądane drzewo dekompozycji 

falkowej. 
8. Implementacja parametryzacji falkowej. 
9. Określenie kryteriów i ewaluacja skuteczności metod falkowej 

parametryzacji sygnału. 
 
Tezy pracy: 

1. Transformacja falkowa jest odpowiednim narzędziem do analizy sygnałów 
mowy. 

2. Zastosowanie transformacji falkowej umoŜliwia racjonalną, nierównomierną 
segmentację sygnału mowy polskiej. 

3. Transformacja falkowa umoŜliwia efektywną ekstrakcję parametrów sygnału 
w systemach rozpoznawania mowy polskiej. 

1.2 Zawartość pracy 

Niniejsza praca składa się z 6 rozdziałów. W części pierwszej (rozdziały od 1 do 3) 
przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką automatycznego 
rozpoznawania mowy. Część druga (rozdziały 4 oraz 5) zawiera opis nowatorskich 
rozwiązań autora w dziedzinie falkowej segmentacji i parametryzacji sygnału mowy. 
Ostatni rozdział 6 jest zwięzłym podsumowaniem najwaŜniejszych osiągnięć autora. 

Część I - wprowadzenie 
We „Wstępie” (rozdział 1) zdefiniowano tematykę oraz przedstawiono cele i tezy 

niniejszej rozprawy. 
Rozdział 2, pt. „Przetwarzanie mowy”, stanowi przegląd i kategoryzację systemów 

przetwarzania mowy. Wprowadza równieŜ podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki 
i lingwistyki, które pomagają w analitycznym opisie zjawiska mowy. 

 Teoretyczne wprowadzenie do falkowych metod analizy widmowej przedstawione 
zostało w rozdziale 3, pt. „Elementy teorii sygnałów i metod klasyfikacji”. Dokonano 
w nim równieŜ przeglądu metod rozpoznawania wzorców, spośród których dokładniej 
opisane zostały klasyfikatory k-NN oraz HMM. 

Część II – segmentacja i parametryzacja mowy 
Druga część pracy (rozdziały 4 i 5) zawiera opis zaproponowanych metod i wyników 

prac w dziedzinie segmentacji nierównomiernej i parametryzacji sygnału mowy. 
 
W rozdziale 4, pt. „Segmentacja sygnału mowy”, opisano nowe metody segmentacji 

sygnału. Na początku przedstawiono generalną systematykę metod i sposobów 
segmentacji mowy, a takŜe dokonano przeglądu istniejących algorytmów segmentacji 
nierównomiernej.  
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WaŜną częścią pracy jest zdefiniowanie kryteriów oceny segmentacji, które zawarto 
w rozdziale 4.3, pt. „Ocena jakości segmentacji”. Kryteria te posłuŜyły do oceny 
jakości dwóch nowych algorytmów segmentacji sygnału mowy.  

Algorytmy te zaprezentowane zostały w podrozdziale 4.4, pt. „Falkowa segmentacja 
mowy”. Oba algorytmy dokonują segmentacji na podstawie mocy dyskretnego 
falkowego widma sygnału. Pierwszy z nich wyznacza brzegi segmentów w oparciu 
o funkcję zmian widma. Drugi algorytm wykrywa specyficzne zdarzenia w widmie 
falkowym na podstawie nowego narzędzia - mapy istotności. 

Na koniec przytoczono wyniki ewaluacji oraz przykładowe rezultaty segmentacji 
mowy polskiej pochodzącej z bazy danych Corpora. Rozdział ten zamykają konkluzje 
i podsumowanie zagadnień związanych z automatyczną segmentacją mowy. 

 
Rozdział 5, pt. „Parametryzacja sygnału mowy”  traktuje o falkowych metodach 

ekstrakcji cech sygnału mowy. 
W pierwszym podrozdziale pt. „Kryteria oceny skuteczności parametryzacji mowy” 

omówione zostały kryteria oceny, i algorytmy stosowane do pomiaru skuteczności 
algorytmów parametryzacji, w tym dwa róŜne systemy rozpoznawania fonemów 
(k-NN oraz HMM). 

W dalszej części, w rozdziale 5.2, pt. „Metody parametryzacji mowy” dokonano 
przeglądu wielu metod parametryzacji, w tym równieŜ algorytmów bazujących 
na transformacjach falkowych róŜnego typu. 

Rozdział 5.3, pt. „Diadyczna transformacja falkowa DWT” zawiera szczegółową 
analizę moŜliwości parametryzacji mowy przy pomocy dyskretnej diadycznej 
transformacji falkowej. Przydatność i ograniczenia zaproponowanych rozwiązań zostały 
zbadane za pomocą zdefiniowanych wcześniej miar jakości. 

Dwa róŜne sposoby wykorzystania paczkowej transformacji falkowej do ekstrakcji 
cech sygnału zaprezentowano w rozdziale 5.4, pt. „Optymalizacja drzewa dekompozycji 
falkowej”. 

Pierwszy zaproponowany sposób (Rozdz. 5.4.1) polega na aproksymacji melowej 
skali częstotliwości przez odpowiednie grupy współczynników paczkowej transformacji 
falkowej. Grupy te uzyskano w procesie redukcji pełnego drzewa dekompozycji 
paczkowej. 

Druga metoda (Rozdz. 5.4.2) polega na wyznaczeniu optymalnej bazy dekompozycji 
sygnałów mowy za pomocą nowego algorytmu MBB (ang. Mean Best Basis). 
Zaprezentowano m. in. propozycję wykorzystania paczkowej transformacji falkowo-
kosinusowej WPCT, oraz uogólnienie algorytmu Best Basis dla zbioru sygnałów róŜnej 
długości. 

Wszystkie metody falkowej parametryzacji mowy testowane były za pomocą 
róŜnych metod, zarówno w warunkach idealnych, jak i w obecności szumu. 
Skuteczność nowych metod porównana została takŜe z parametryzacją referencyjną 
w postaci współczynników MFCC, co równieŜ zostało opisane. 

Konkluzja dotycząca zagadnień falkowej parametryzacji i podsumowanie 
uzyskanych wyników przedstawione zostały w rozdziale 5.5, pt. „Podsumowanie 
falkowych metod parametryzacji”. Przedstawiono takŜe moŜliwości dalszych prac 
w dziedzinie falkowej parametryzacji mowy 

 
Niniejszą rozprawę zamyka rozdział 6, pt. „Zakończenie”, w którym dokonano 

podsumowania wyników. 
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2 Przetwarzanie mowy 

Mowa jest najbardziej naturalnym sposobem porozumiewania się ludzi. Nie dziwi 
więc fakt, Ŝe gdy postęp nauki i techniki to umoŜliwił, zaczęto szukać sposobów 
technicznego opanowania tego zjawiska. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat dzięki 
rozwojowi techniki komputerowej powstało wiele róŜnych systemów przetwarzania 
mowy.  

Niniejsza rozprawa dotyczy głównie zagadnień związanych z rozpoznawaniem 
mowy. Aby określić ich miejsce pośród innych rozwiązań z tej dziedziny, 
przedstawiona zostanie krótka charakterystyka oraz najwaŜniejsze zastosowania 
typowych systemów przetwarzania mowy (Rys. 1). 

 
 

 
 

 
 
 

2.1 Mowa w językoznawstwie 

Mowa jest sposobem wyraŜania myśli, komunikatów i abstrakcyjnych pojęć 
za pomocą dźwięków artykułowanych zgodnie z regułami określonymi przez system 
językowy. Porządkuje on budowę elementów wchodzących w skład języka w kaŜdej 
jego warstwie. W uproszczeniu, strukturę języka moŜna przedstawić w postaci modelu 
warstwowego (Rys. 2). 

 
 
 

Systemy 
przetwarzania 

mowy 

Rozpoznawanie 
mówcy 

Analiza 

Modyfikacja 

Synteza 

Rozpoznawanie 
mowy 

Diagnostyka Kodowanie 
i kompresja 

Rys. 1 Ogólny podział systemów przetwarzania mowy. 
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myśl 

wypowiedź 
zdania 
słowa 
sylaby 

głoski / fonemy 

Rys. 2 Warstwowy model języka [113]. 

Na kaŜdy element warstwy wyŜszej składa się pewna liczba elementów warstwy 
niŜszej. Sposób ich łączenia uwarunkowany jest przez zbiór zasad systemu językowego. 
Taki sposób opisu językoznawczego zjawiska mowy wywodzi się ze strukturalizmu – 
nurtu językoznawczego zaproponowanego przez F. de Saussure’a. Ma on wiele 
wspólnego ze sposobami opisu zjawiska mowy w automatycznych systemach 
przetwarzania mowy. 

 
Z punktu widzenia rozpoznawania i parametryzacji mowy, jedną z waŜniejszych 

jednostek definiowanych przez system językowy, jest fonem. 
„Jest to najmniejsza jednostka mowy rozróŜnialna przez uŜytkowników danego 

języka. Fonem moŜe mieć kilka reprezentacji dźwiękowych występujących w róŜnych 
kontekstach lub teŜ zamiennie. Pozbawiony własnego znaczenia, słuŜy do odróŜniania 
elementów znaczeniowych (morfemów).” KaŜdy fonem jest zespołem cech 
dystynktywnych pozwalających na  odróŜnienie go od pozostałych fonemów [113]. 
Ta  cecha decyduje o przydatności fonemów w automatycznych systemach 
rozpoznawania mowy. 

Spośród wielu sposobów językoznawczej klasyfikacji fonemów, w zagadnieniach 
automatycznego przetwarzania mowy najistotniejszy wydaje się być podział, 
który uwzględnia zróŜnicowanie cech przenoszących się bezpośrednio na parametry 
akustyczne sygnału, tzw. cech dystynktywnych. W Tab. 1 zaprezentowano zestawienie 
fonemów języka polskiego wyróŜnionych w bazie mowy Corpora z zastosowaniem 
notacji obecnej w bazie oraz notacji SAMPA (ang. Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet) [64], [69], [72]. Oprócz przykładów notacji określono równieŜ 
poszczególne cechy dystynktywne (miejsce i sposób artykulacji, dźwięczność) kaŜdego 
z fonemów [92], [113]. 

W języku naturalnym zachodzą zjawiska fonetyczne, które powodują, Ŝe niektóre 
fonemy zmieniają swoją postać [9], [92], [113], [132]. Zmiany te dotyczą głównie 
spółgłosek, a takŜe, lecz  w  mniejszym stopniu, samogłosek. MoŜna je sprowadzić 
do kilku podstawowych typów: 

• zmiany ilościowe: 
� zanik spółgłosek (np. „człowiek” -> „czowiek", „jest pewne” -> 

„jes pewne”), 
� zanik samogłosek w otoczeniu spółgłosek (np. „w ogóle” -> „wogle”), 
� ściąganie dwu samogłosek w jedną (np. „no ale” -> „nale”), 

• zmiany jakościowe: 
� zmiany artykulacji spółgłosek w otoczeniu samogłosek (zjawisko rzadkie), 
� upodobnienie artykulacji poprzedzających spółgłosek do następujących 

po nich innych spółgłosek (np. ubezdźwięcznienie wsteczne: „dowódca” -> 
„dowótca”), 

� zmiana artykulacji samogłosek w sąsiedztwie spółgłosek, 



 

Jakub Gałka, AGH Kraków 2008 12 

Przetwarzanie mowy 

� upodobnienie artykulacji samogłoski do następującej po niej innej 
samogłoski, 

� regionalizacje, 
� wady wymowy o podłoŜu neurologicznym oraz fizjopatologicznym (bełkot, 

seplenienie, jąkanie). 
 

Językowa (lingwistyczna), fonetyczna jak i fizyczna złoŜoność sygnału mowy 
powodują, Ŝe  do  stworzenia skutecznego systemu rozpoznawania mowy konieczne jest 
uwzględnienie wiedzy ze wszystkich wspomnianych dziedzin. 

 

Tab. 1 Inwentarz fonemów bazy Corpora. 

 
Corpora 

 
Przykład SAMPA Przykład Cechy dystynktywne 

Fonemy samogłoskowe 
a pat a pat niski 
i pit i pit przedni, wysoki 
y typ I tIp środkowy, wysoki 
u puk u puk tylny, wysoki 
e test e test przedni, średni 
o pot o pot tylny, średni 

Fonemy sonorne 
m mysz m mIS nosowy, wargowy 
n nasz n nas nosowy, zębowy 
ni koni n’ kon’ nosowy, (pre)-palatalny 
j jak j jak półsamogłoskowy, (pre)-palatalny 
l_ l_yk w wIk półsamogłoskowy, ustny, welarny 
r ryk r rIk drŜący 
l luk l luk lateralny 

a_ wa_s o~ vo~s dyftong, nosowy, tylny 
e_ ge_si e~ ge~s’ dyftong, nosowy, przedni 
N peNk N peNk dyftong, nosowy, zwarty, welarny 

Spółgłoski właściwe 
p pik p pik zwarty, wargowy, bezdźwięczny 
b bit b bit zwarty, wargowy, dźwięczny 
f fan f fan szczelinowy, wargowy, bezdźwięczny 
w wilk v vilk szczelinowy, wargowy, dźwięczny 
t test t test zwarty, zębowy, bezdźwięczny 
d dym d dIm zwarty, zębowy, dźwięczny 
s syk s sIk szczelinowy, zębowy, bezdźwięczny 
z zbir z zbir szczelinowy, zębowy, dźwięczny 
c cyk ts tsIk zwarto-szczelinowy, zębowy, bezdźwięczny 
dz dzwon dz dzvon zwarto-szczelinowy, zębowy, dźwięczny 
sz szyk S SIk szczelinowy, dziąsłowy, bezdźwięczny 
rz rzyto Z ZIto szczelinowy, dziąsłowy, dźwięczny 
cz czyn tS tSIn zwarto-szczelinowy, dziąsłowy, bezdźwięczny 
dzi dziwik dz’ dz’vik zwarto-szczelinowy, dziąsłowy, dźwięczny 
si siwit s’ s’vit szczelinowy, pre-palatalny, bezdźwięczny 
zi zile z’ z’le szczelinowy, pre-palatalny, dźwięczny 
ci cima ts’ ts’ma zwarto-szczelinowy, (pre)-palatalny, bezdźwięczny 
k kit k kit zwarty, welarny, bezdźwięczny 
g gen g gen zwarty, welarny, dźwięczny 
h hymn x xImn szczelinowy, welarny 
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2.2 Rozpoznawanie mowy 

Do pierwszych prób stworzenia systemu rozpoznawania mowy 
(ASR, ang. Automatic Speech Recognition) zaliczyć moŜna prace A. G. Bella (1870). 
Podjął on się zbudowania urządzenia phonoautograph, któremu moŜna by było 
dyktować tekst. Jak obecnie wiadomo, ze względu na ówczesne moŜliwości techniczne 
i stan wiedzy, nie mogło się to udać, ale efekt jego prac, czyli telefon, zmienił świat. 

Jako pierwszy system „rozpoznawania” mowy moŜemy traktować wyprodukowaną 
w  1920 roku zabawkę Radio Rex, która reagowała na samogłoskę ‘e’ dzięki 
wykorzystaniu zjawiska rezonansu akustycznego. 

PowaŜne prace, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do rozwoju systemów 
rozpoznawania podjęto w latach 30-tych. Wykorzystywana aŜ do czasów obecnych, 
melowa skala częstotliwości zdefiniowana została w 1937 roku przez Stevensa 
i Newmana. Jest ona istotnym elementem prawie wszystkich współczesnych metod 
parametryzacji mowy. 

DuŜy postęp w rozpoznawaniu mowy związany jest z rozwojem elektroniki. W 1952 
roku naukowcy z Bell Labs w USA opracowali system rozpoznawania cyfr 
izolowanych. Z nieustannym rozwojem elektroniki i mikroelektroniki wiązał się wzrost 
moŜliwości obliczeniowych. Dzięki temu w latach 70-tych moŜna było 
do rozpoznawania mowy zastosować po raz pierwszy ukryte (niejawne) modele 
Markowa (HMM, ang. Hidden Markov Models), w ramach projektu Dragon 
amerykańskiej agencji DARPA (ang. Defense Advance Research Projects Agency). 
Ukryte modele Markowa stanowią serce większości współczesnych systemów 
rozpoznawania mowy. 

Lata 90-te to okres gwałtownego wzrostu dostępności komputerów osobistych 
a takŜe moŜliwości obliczeniowych. Nie pozostało to bez wpływu na rozwój systemów 
ASR. Wprowadzono wówczas pierwsze, dość dobrze działające rozwiązania, dostępne 
dla przeciętnego uŜytkownika np. komercyjny system Dragon, czy IBM ViaVoice 
a takŜe wiele systemów specjalizowanych (np. implementacje Call Centers). 

Obecnie mamy do czynienia z wieloma róŜnymi typami systemów ASR. 
Do najprostszych i najłatwiej realizowalnych naleŜą systemy rozpoznawania słów 
izolowanych z ograniczonym słownikiem (IWRS, ang. Isolated Word Recognition 
Systems). Osiągnięcie wysokiej skuteczności takich systemów jest stosunkowo łatwe. 
Nie pozwalają jednak one na swobodną komunikację człowieka z maszyną czy teŜ 
wydajne dyktowanie tekstów. To właśnie te dwie moŜliwości są najbardziej 
poŜądanymi celami większości ośrodków zajmujących się problematyką rozpoznawania 
mowy. Ich realizacja wymaga zastosowania systemów rozpoznawania mowy ciągłej i 
naturalnej (swobodnej) z bardzo duŜym słownikiem (LVCSR, ang. Large Vocabulary 
Continuous Speech Recognition). 

Sprostanie stawianym wymogom niezawodności i swoistej inteligencji, wymaga 
zastosowania wielopoziomowych modeli języka, oraz semantycznej analizy 
wypowiedzi. DuŜe pole otwiera się tutaj przed metodami sztucznej inteligencji, które 
wspomagają proces rozpoznawania poprzez próby „rozumienia” treści. Pomiędzy 
wspomnianymi skrajnościami IWRS – LVCSR istnieje wiele rozwiązań pośrednich, 
które moŜna spotkać w róŜnych zastosowaniach. 

Mimo olbrzymich postępów poczynionych w przeciągu ostatnich lat, automatyczne 
rozpoznawanie mowy, jako zagadnienie trudne i wciąŜ wystarczająco nieopanowane, 
pozostaje w kręgu zainteresowań wielu ośrodków naukowych oraz firm branŜy IT 
na całym świecie. 
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2.3 Rozpoznawanie / weryfikacja  mówcy 

Systemy rozpoznawania mówcy (ang. speaker recognition) mają za zadanie ustalić 
toŜsamość autora analizowanego sygnału (ang. voiceprint). Oczywiście, aby system taki 
mógł podjąć decyzję czyj głos jest analizowany, konieczne jest wcześniejsze stworzenie 
bazy danych osobowych oraz odpowiednie wytrenowanie systemu rozpoznawania 
za  pomocą wypowiedzi treningowych. Szczególnym przypadkiem są systemy 
identyfikacji mówiącego (ang. speaker verification). Mają za zadanie potwierdzić 
zadeklarowaną toŜsamość osoby mówiącej [8]. 

MoŜna dokonać podziału systemów ze względu na rodzaj wypowiedzi. 
Gdy sygnałem wejściowym jest dowolna wypowiedź, rozpoznanie bądź potwierdzenie 
toŜsamości jest niezaleŜne od jej treści (ang. text independent recognition). 
Jest to metoda najbardziej elastyczna, obarczona jednak największym błędem 
rozpoznania. 

Istnieją systemy, które za kaŜdym razem informują, jaki tekst powinien być 
wypowiedziany przez osobę identyfikowaną (ang. text prompted recognition). 
PoniewaŜ w takiej sytuacji system wie, jaką strukturę będzie miał badany sygnał, moŜe 
z większą skutecznością oceniać cechy osobnicze wprowadzanego sygnału. Efektem 
tego jest duŜo większa niezawodność. Szczególnym przypadkiem są systemy ze stałym 
tekstem wypowiedzi.  

Człowiek jest w stanie określić toŜsamość drugiej osoby na podstawie barwy jej 
głosu. Jest to teŜ podstawowy parametr, który słuŜy do opisu indywidualnych cech 
osobniczych sygnału. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe szybkość mówienia czy sposób 
artykulacji niosą równieŜ duŜą ilość informacji osobniczych. Dlatego coraz częściej 
parametry te są uwzględniane przez złoŜone systemy rozpoznawania (ang. fusion 
systems) [8]. 

2.4 Diagnostyka 

Sygnał mowy jest nośnikiem duŜej ilości informacji o anatomii i funkcjonowaniu 
toru głosowego. Jest to powód, dla którego analiza mowy ma szerokie zastosowanie 
w diagnostyce medycznej (np. w laryngologii, onkologii). Zbadanie cech sygnału mowy 
moŜe pomóc w diagnozowaniu róŜnych chorób (np. nowotworowych) układu 
oddechowego, zatok i innych narządów. Śledzenie zmian cech sygnału w czasie 
pozwala ocenić postępy leczenia [139]-[141]. 

PoniewaŜ mózg pobudza narząd mowy, więc analiza sposobu mówienia pozwala 
równieŜ ocenić stan psychiczny pacjenta. Odpowiednia analiza i interpretacja wyników 
moŜe być doskonałym narzędziem diagnostycznym równieŜ w psychiatrii i neurologii. 

Poza zastosowaniami medycznymi, analiza mowy wykorzystywana jest równieŜ 
m. in. w diagnostyce sądowej. Odpowiednie ekspertyzy umoŜliwiają np. weryfikację 
toŜsamości człowieka. Jest to najbardziej oczywiste zastosowanie. NaleŜy jednak 
pamiętać, Ŝe analiza mowy daje o wiele więcej moŜliwości. MoŜliwe staje się 
określenie wieku i stanu emocjonalnego osoby diagnozowanej. Działanie urządzeń 
takich jak wykrywacz kłamstw oparte jest na jednoczesnym monitorowaniu wielu 
róŜnych parametrów fizjologii i zachowania człowieka, do których naleŜy m. in. jego 
głos [142]. 
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2.5 Kodowanie i kompresja 

Celem kodowania sygnału mowy jest zmniejszenie objętości sygnału w celu jego 
transmisji lub przechowywania. Kodowanie polega na zamianie sygnału 
reprezentującego w  sposób jawny falę akustyczną na postać parametryczną, która 
przenosi najwaŜniejsze cechy mowy. Są nimi: artykulacja, barwa, prędkość 
mówienia itp. Głównym zadaniem kodera mowy jest takie zapisanie tych informacji, 
aby na ich podstawie moŜliwe było jak najwierniejsze odtworzenie sygnału 
oryginalnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości przesyłanych danych. 

Obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i przemysłu, jest 
telekomunikacja. Wzrost liczby uŜytkowników usług telekomunikacyjnych powoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na dostępne przepływności w sieciach 
telekomunikacyjnych. Przesyłanie sygnału telefonicznego (a więc sygnału mowy) 
w postaci niezakodowanej jest nieefektywne. Zmniejszenie objętości bitowej sygnału 
mowy znacznie obniŜa koszty transmisji. Obecnie stosowane są kodery pozwalające 
na redukcję prędkości bitowej sygnału mowy ze standardowej przepływności 64 kbps 
(w systemie PCM) nawet do 1 kbps [8], [58], [115]. Rozwiązania takie są stosowane 
w systemach, które oferują niskie przepływności: GSM, systemy telefonii satelitarnej, 
systemy telefonii internetowej (VoIP, ang. Voice over IP), a takŜe w kompresji 
sygnałów multimedialnych. 

Kodery sygnału mowy stosuje się równieŜ dla potrzeb archiwizacji danych. Wiele 
instytucji takich jak szpitale, urzędy, banki, policja, archiwizuje rozmowy telefoniczne. 
Zapis tych sygnałów w postaci zakodowanej jest o wiele tańszy. 

2.6 Modyfikacja sygnału mowy 

Zadaniem systemów modyfikujących jest nadanie lub zmiana właściwości sygnału 
mowy. Systemy te często są kombinacją systemów analizy i syntezy lub teŜ 
wykorzystują efekty ich działania. 

Najczęstszym rodzajem modyfikacji jest poprawa, jakości sygnału mowy 
(ang. speech enhancement). Operacje takie jak wstępna filtracja (preemfaza), 
normalizacja mocy, redukcja szumu, redukcja echa i pogłosu, są nieodzownymi 
składnikami większości zaawansowanych systemów przetwarzania mowy [84], [99]. 

Polepszanie jakości sygnału mowy stosowane moŜe być takŜe do usuwania zakłóceń 
z nagrań archiwalnych i rekonstrukcji straconego sygnału, np. w telefonii VoIP. 
Inne rodzaje modyfikacji mają zastosowanie w przemyśle rozrywkowym 
(np. Vocodery), wojskowym, medycynie, edukacji i innych. 

2.7 Synteza mowy 

Systemy syntezy mowy (TTS ang. Text To Speech) generują sygnał mowy 
na podstawie wprowadzonego tekstu. Barwa, wysokość i sposób interpretacji tekstu 
zaleŜą jedynie od zastosowanych algorytmów i ustawień syntezatora. Spośród wielu 
typów algorytmów syntezy, największe uznanie zyskały metody konkatenacyjne, 
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które generują syntetyczną wypowiedź wykorzystując do tego celu nagrane wcześniej 
i posegmentowane fragmenty sygnału mowy, zwykle difony [79]. 

W celu zapewnienia wysokiej naturalności mowy i prawidłowej prozodii 
oraz akcentowania, niejednokrotnie w algorytmach syntezy stosuje się zaawansowane 
techniki modelowania prozodycznego i algorytmy sztucznej inteligencji, 
których zadaniem jest „rozumienie” i właściwa interpretacja odczytywanego tekstu. 

Syntezatory mowy znalazły szerokie zastosowanie w sferze usług 
telekomunikacyjnych (np. Call Centers) oraz wielu innych dziedzinach Ŝycia. Systemy 
TTS mają równieŜ szczególne znaczenie jako pomoc dla osób niepełnosprawnych. 
Ułatwiają niewidomym i słabo widzącym dostęp do danych pisanych, ksiąŜek, poczty 
elektronicznej i stron WWW. 
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3 Elementy teorii sygnałów i metod klasyfikacji 

Sygnał mowy postrzegany jest przez człowieka, jako ciąg zdarzeń o zróŜnicowanym 
charakterze częstotliwościowym. Do opisu częstotliwościowego mowy wykorzystuje 
się róŜnego rodzaju transformacje i metody analizy widmowej. W niniejszym rozdziale 
przedstawione zostały klasyczne i falkowe metody analizy czasowo-częstotliwościowej, 
które zostaną wykorzystane w dalszej części rozprawy. Szczegółową analizę 
przedstawionych transformat i sposobów analizy moŜna znaleźć w wymienianej 
literaturze. 

Kolejne podrozdziały dotyczą metod klasyfikacji. Zaprezentowano w nich krótki 
przegląd istniejących rozwiązań stosowanych w systemach przetwarzania mowy. 
Dokładniej opisane zostały dwa sposoby klasyfikacji wzorców (k-NN oraz HMM), 
wykorzystane w tej pracy. 

3.1 Metody analizy częstotliwościowej 

3.1.1 Analiza czasowo-częstotliwościowa 

Wadą klasycznej analizy widmowej, tj. transformacji Fouriera, jest brak jawnych 
informacji o czasie (z wyjątkiem informacji fazowych) w widmie sygnału. W analizie 
sygnału mowy, który moŜna traktować jako ciąg pewnych zdarzeń (zmian 
częstotliwości, amplitudy, następstwa fonemów, słów itd...), informacja o czasie 
i kolejności tych zdarzeń jest bardzo istotna. Aby śledzić zmiany widma względem 
czasu moŜna zdefiniować tzw. krótkotrwałą (krótkookresową) transformację Fouriera 
(STFT ang. Short-Time Fourier Transform) 

 2ˆ ( , ) ( ) ( )w jfts f b w t b s t e dtπ
∞

−

−∞

= −∫� , (3.1) 

która polega na wyznaczaniu transformat krótkich fragmentów sygnału wyznaczonych 
za pomocą okna w(t) umieszczonego w dowolnym punkcie czasu b. Dyskretna 
realizacja tego przekształcenia ma postać 

 
1 2

0

ˆ [ , ] [ ] [ ]
nkN j
N

n

s k l w n l s n e
π− −

=

= −∑w . (3.2) 

Szerokość okna determinuje rozdzielczość częstotliwościową i czasową otrzymanego 
spektrogramu, czyli widma czasowo-częstotliwościowego. MoŜna zwiększać jego 
rozdzielczość czasową poprzez zmniejszanie (w dziedzinie czasu) długości okna, 
ale zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, odbywać się to będzie kosztem 
rozdzielczości częstotliwościowej. Zwiększenie czasu trwania okna zwiększy 
rozdzielczość częstotliwościową, ale spowoduje spadek rozdzielczości czasowej. 

Na Rys. 3 przedstawiono spektrogramy sygnału mowy otrzymane dla róŜnych 
szerokości okna. Górny spektrogram otrzymany dla wąskiego okna (Nw=10, czyli 
ok. 0.6 ms) charakteryzuje się dobrą rozdzielczością czasową ale bardzo niską 
rozdzielczością częstotliwościową (∆f=fs/(2Nw)). Spektrogram dolny ilustruje sytuację 
odwrotną, gdzie długość okna jest wysoka (Nw=200, czyli 12.5 ms), dzięki czemu 
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rozdzielczość częstotliwościowa jest duŜa, kosztem spadku rozdzielczości czasowej 
widocznego w postaci rozmycia spektrogramu wzdłuŜ osi poziomej.  

Proces okienkowania, realizowany w dziedzinie czasu jako iloczyn sygnału przez 
funkcję okna w dziedzinie częstotliwości ma interpretację w postaci splotu widma 
sygnału z widmem okna. Widmo okna prostokątnego charakteryzuje się obecnością 
silnych listków bocznych. Powoduje to wprowadzenie znacznych zniekształceń  widma 
analizowanego sygnału, związanych z efektami brzegowymi wyciętego fragmentu 
sygnału. Wpływ efektów brzegowych moŜna minimalizować poprzez zastosowanie 
okien o wąskim widmie z małym udziałem listków bocznych. Warto wymienić okno 
Hamminga 

 
0.53836 0.46164 cos ,

( )

0,
T

t
dla t T

Tw t

dla t T

π  − ⋅ ≤  =  
 >

, (3.3) 

które jest bardzo często stosowane w analizie sygnałów ze względu na prostotę jego 
implementacji oraz bardzo dobre właściwości widmowe.  

 
 
 

 
Rys. 3 Sygnał „Agnieszka” (na górze) oraz jego krótkookresowe widmo Fouriera STFT dla okna 
Hamminga o szerokości 0.6 ms (w środku) oraz 12.5 ms (na dole). 
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3.1.2 Ciągła transformacja falkowa 

Krótkotrwała (okienkowana) transformacja Fouriera posługuje się oknem o stałej 
szerokości, co powoduje, Ŝe zarówno wysokie jak i niskie częstotliwości sygnału 
analizowane są z tą samą rozdzielczością. Nie jest to zjawisko poŜądane, poniewaŜ 
do analizy wysokich częstotliwości wystarczy proporcjonalnie krótki fragment sygnału, 
natomiast do analizy spektralnej częstotliwości niskich, czas analizy musi być 
odpowiednio dłuŜszy. Narzędziem, które w sposób automatyczny modyfikuje szerokość 
okna w zaleŜności od analizowanej częstotliwości jest transformacja falkowa 
(WT, ang. Wavelet Transform). Rys. 4 przedstawia schematyczne porównanie 
okienkowanej transformacji Fouriera z transformacją falkową. 

 

Falki są funkcjami, których prawie cała energia skoncentrowana jest w wąskim 
przedziale czasu |t|<T oraz w wąskim przedziale częstotliwości |f|<F. Oznacza to, 
Ŝe zarówno falka jak i jej widmo są funkcjami szybko zanikającymi poza tymi 
przedziałami. Wartość średnia, 

 ˆ( ) 0 (0) 0t dtψ ψ
+∞

−∞

= ⇔ =∫ , (3.4) 

i stąd wynika „falowanie”. KaŜda falka ψ(t) posiada ściśle z nią związaną tzw. funkcję 
skalującą φ(t), o niezerowej wartości średniej 

 ˆ( ) 0 (0) 0t dtϕ ϕ
+∞

−∞

≠ ⇔ ≠∫ . (3.5) 

 

t 

t 

f 

f 

STFT 

WT 

Rys. 4 Porównanie Porównanie zjawiska okienkowania w krótkookresowej transformacji Fouriera 
(STFT, na górze) oraz transformacji falkowej (na dole, autor rysunku: P. Sypka). 
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Istnieje wiele rodzajów falek o zróŜnicowanych właściwościach. Najczęściej spotykane 
wymienione zostały w Tab. 2. Na Rys. 5 przedstawiono kilka popularnych falek 
i funkcji skalujących.  
 

Tab. 2 Popularne typy falek oraz ich podstawowe właściwości. 

Nazwa (N – rząd) Ortogonalność Zwarty nośnik Symetria 
Haar (db1) ortogonalna tak tak 

Daubechies (dbN) ortogonalna tak nie, (~N) 
Symlet (symN) ortogonalna tak prawie 
Coifleta (coifN) ortogonalna tak prawie 
Biortogonalne 

(biorN.M) 
biortogonalna tak tak 

Meyera (meyr) ortogonalna nie tak 
Mexican Hat (mexh) nie nie tak 
(zespolone) Morleta 

((c)morlN) 
nie nie tak 

(zespolone) Gaussa 
((c)gausN) 

nie nie tak 

 

 
Rys. 5 Przykłady wybranych falek (z lewej) i funkcji skalujących (z prawej). 
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Ciągła transformacja falkowa (CWT, ang. Continuous Wavelet Transform) sygnału 

s∈L2(ℜ) dana jest wzorem 

 
1

( , ) ( )
t b

s a b s t dt
aa

ψ
+∞

−∞

− =  
 

∫ɶ . (3.6) 

Jądrem tej transformacji jest rodzina falek 

 ,

1
( )a b

t b
t

aa
ψ ψ − =  

 
, (3.7) 

tworzona w oparciu o falkę podstawową ψ(t), gdzie a∈ℜ+ jest parametrem skalującym 
częstotliwość falki, a parametr b∈ℜ – przesunięciem w czasie. Współczynnik a-1/2 
normalizuje energię falki. Jeśli przyjmiemy wartości a=2-m oraz b=n2-m, to otrzymamy 
diadyczną rodzinę falek ψm,n(t) zaproponowaną po raz pierwszy przez 
Strömberga [136]. MoŜna pokazać, Ŝe tak skonstruowane rodziny falek są ortogonalne 
i unormowane [33], [103]. Na Rys. 6 przedstawiona jest numeryczna aproksymacja 
ciągłej transformacji falkowej przykładowego sygnału mowy uzyskanej za pomocą falki 
Meyera. 

Istnieje odwrotna transformacja falkowa 

 
2

0

1 1
( ) ( , )

t b
s t s a b dbda

aa a
ψ ψ

η

∞ +∞

−∞

− =  
 

∫ ∫ ɶ , (3.8) 

gdzie  

 
2

0

ˆ ( )
2

f
df

f

ψ
η

+∞

= < ∞∫ . (3.9) 

Warunek (3.9) jest wyjaśnieniem załoŜenia (3.4). 

 
Rys. 6 Oscylogram sygnału „Agnieszka” oraz numeryczna aproksymacja jego ciągłego widma falkowego. 
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MoŜna zdefiniować moc falkową sygnału w chwili czasu b jako 

 
2

2
0

( , )
( )

s a b
p b da

aψ

+∞

= ∫
ɶ

. (3.10) 

Wykorzystując (3.8) - (3.10) moŜna pokazać, Ŝe energia sygnału dana jest wyraŜeniem 

 2 1
( )s p b dbψη

+∞

−∞

= ∫ , (3.11) 

co potwierdza interpretację funkcji pψ(b) jako mocy [175]. Współczynnik a-2~f 2 
w wyraŜeniu (3.10) w sposób naturalny uwzględnia zróŜnicowany wpływ 
częstotliwości wysokich i niskich na moc sygnału. InŜynierska interpretacja tego 
zjawiska mówi, Ŝe częstotliwości wysokie mają większy wpływ na moc falkową 
sygnału niŜ częstotliwości niskie. MoŜna wykazać, Ŝe tak zdefiniowana energia widma 
falkowego jest równa energii sygnału 

 
2 2

s s=ɶ , (3.12) 

czyli transformacja falkowa zachowuje energię. 
 

3.1.3 Dyskretna transformacja falkowa 

Postulaty Mallata-Meyera 
PoniewaŜ diadyczna rodzina falek {ψm,n} jest ortonormalna, więc generuje ona 

ortonormalną bazę w przestrzeni L2(ℜ). Funkcje {ψm,n}  generują zbiory 

 { },span :m m n nψ= ∈V ℤ , (3.13) 

na m-tym poziomie rozdzielczości a kaŜdy sygnał ( )2s L∈ ℜ , moŜe być wyraŜony przez 

szereg 

 , ,
,

( ) ( )m n m n
m n

s t c tψ
+∞

=−∞

= ∑ , (3.14) 

który jest kombinacją liniową elementów bazowych ( ),m n tψ . Ortonormalność 

umoŜliwia łatwe wyznaczenie wartości współczynników aproksymacji w postaci 
iloczynów skalarnych 

 , ,,m n m nc sψ= . (3.15) 

W podobny sposób moŜna zdefiniować bazę generowaną przez rodzinę funkcji 
skalujących 

 ( )2
, ( ) 2 2

m
m

m n t t nϕ ϕ= −  (3.16) 

gdzie ,m n∈ℤ oraz  

 { },span :m m n nϕ= ∈S ℤ . (3.17) 
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Zbiory Sm oraz Vm spełniają postulaty sformułowane przez Mallata i Mayera [103]: 

 

1 0 1
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1

1

1) ... ...,

2) ( ),

3) ,

4) , dla ,

5) ( ) (2 ) , dla .
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m m
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s s m

−

∈

∈

+

+
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= ℜ

= ∅

= ⊕ ∈
⋅ ∈ ⇔ ⋅ ∈ ∈

S S S

S

S

S S V

S S

ℤ

ℤ

ℤ

ℤ

∪

∩  (3.18) 

Z warunków 1) i 4) wynika, Ŝe falki na m-tym poziomie rozdzielczości moŜna wyrazić 
przez kombinację liniową funkcji skalujących z poziomu m+1. Istnieją zatem takie 
współczynniki { }kgɶ , Ŝe 

 , 1,2( ) ( )m n k m n k
k

t g tψ ϕ + +=∑ ɶ . (3.19) 

Funkcje skalujące z poziomu m mogą być wyraŜone jako kombinacja liniowa funkcji 

skalujących z poziomu m+1, więc istnieją współczynniki { }khɶ  takie, Ŝe 

 , 1,2( ) ( )m n k m n k
k

t h tϕ ϕ + +=∑ ɶ . (3.20) 

Stosując podstawienie k:=2n+k otrzymujemy 
 , 2 1,( ) ( )m n k n m k

k

t g tψ ϕ− +=∑ ɶ  (3.21) 

oraz 
 , 2 1,( ) ( )m n k n m k

k

t h tϕ ϕ− +=∑ ɶ . (3.22) 

Warunek 4) mówi równieŜ, Ŝe funkcje skalującą z m+1 poziomu rozdzielczości moŜna 
przedstawić jako kombinację liniową falek i funkcji skalujących z poziomu m: 

 ( )1,2 , ,( ) ( ) ( )m n k m n k k m n k
k

t h t g tϕ ϕ ψ+ + += +∑ . (3.23) 

Otrzymane dwie pary ciągów: { } { }{ },k kg h  oraz { } { }{ },k kg hɶɶ , mogą słuŜyć 

do odpowiednio: dekompozycji i rekonstrukcji sygnałów. Interpretacja wyraŜeń (3.21)-
(3.23) prowadzi do wniosku, Ŝe reprezentują one filtrację cyfrową a zbiory  

oraz  zawierają współczynniki filtrów dekompozycji  i rekonstrukcji. Filtry 

te są ściśle związane z falkami i funkcjami skalującymi, dla których zostały 
wyznaczone. 

Dekompozycja i rekonstrukcja sygnału 
Proces dekompozycji dowolnego sygnału sm+1∈Sm+1, bazuje na załoŜeniu, Ŝe moŜna 

go przedstawić w postaci szeregu 
 1 1, 1,( ) ( )m m n m n

n

s t c tϕ+ + +=∑  (3.24) 

oraz moŜna zdekomponować go na dwa sygnały 
 1( ) ( ) ( )m m ms t s t v t+ = + , (3.25) 

co wynika z (3.18)-4). 
 
 
 

{ } { }{ },k kg h

{ } { }{ },k kg hɶɶ
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Te składowe moŜna aproksymować falkami i funkcjami skalującymi 
 ,( ) ( )m m n

n

s t c tϕ=∑ , (3.26) 

 ,( ) ( )m m n
n

v t d tψ=∑ , (3.27) 

z m-tego poziomu rozdzielczości. Na podstawie (3.23)-(3.27) moŜna ostatecznie 
wykazać, Ŝe   

 
, 2 1, ,

, 2 1, ,

,

,

m n k n m k m n
k

m n k n m k m n
k

c h c

d g c

− + ∈

− + ∈

= ∀

= ∀

∑

∑

ℤ

ℤ

 (3.28) 

Równania (3.24), (3.28) definiują proces dekompozycji falkowej sygnału s(t) 
na zbiory tzw. współczynników detali {dm,n} oraz tzw. współczynników aproksymacji 
{ cm,n}. Dekompozycję taką nazywać będziemy dyskretną transformacją falkową 
(DWT, ang. Discrete Wavelet Transform). Filtry dekompozycyjne {hk} oraz {gk} 
są odpowiednio dolno- i górno- przepustowymi kwadraturowymi filtrami 
zwierciadlanymi, dla których 

 
2 2ˆ ˆ( ) ( ) 1h f g f+ = . (3.29) 

W wyniku M-poziomowej dekompozycji otrzymujemy M zbiorów współczynników 
detali {{dm,n} n} m=1,...,M oraz jeden zbiór współczynników aproksymacji {cM,n} n. Zbiory 
tych współczynników stanowią dyskretne widmo falkowe sygnału zdekomponowanego. 
PoniewaŜ zbiory te są uporządkowane, więc moŜna mówić o wektorach 
współczynników d oraz c. Taka nomenklatura będzie równieŜ stosowana w dalszej 
części rozprawy. 

Rekonstrukcja sygnału jest procesem odwrotnym, zdefiniowanym jako 
 1, 2 , 2 ,m n n k m k n k m k

k k

c h c g d+ − −= +∑ ∑ɶ ɶ . (3.30) 

Szczegółowe wyprowadzenia dyskretnej transformacji falkowej moŜna znaleźć 
w [33] i [103]. Na Rys. 7 przedstawiony został schemat procesu dekompozycji sygnału. 

 

 
 
 
 
 

s: cM 

dM-1 
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d... 
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Rys. 7 Schemat procesu dekompozycji falkowej sygnału s. 
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Analiza równań (3.28) oraz (3.30) wykazuje, Ŝe proces cyfrowej filtracji za pomocą 
filtrów FIR reprezentowanych przez ich odpowiedzi impulsowe h oraz g, uzupełniony 
jest przez podpróbkowanie (w dekompozycji) i nadpróbkowanie (w rekonstrukcji). 
Oznacza to, Ŝe liczba współczynników w kaŜdym kroku dekompozycji zmniejsza się 
dwukrotnie. PoniewaŜ kaŜdy etap dekompozycji zwiększa równieŜ o jeden liczbę 
zbiorów współczynników {dm,k}, wi ęc sumaryczna liczba współczynników uzyskanych 
w procesie dekompozycji będzie równa liczbie próbek dekomponowanego sygnału. 
Spektakularna reprezentacja procesu dekompozycji i rekonstrukcji przedstawiona 
jest na Rys. 8. 

PoniewaŜ filtry kwadraturowe {h} i { g} są ściśle związane z falkami, 
więc   dziedziczą po nich podstawowe właściwości. Jeśli do wyznaczenia 
współczynników filtrów wykorzystane zostały falki ortonormalne, to proces dyskretnej 
dekompozycji za pomocą tych filtrów będzie zachowywał energię, czyli sumaryczna 
energia otrzymanych współczynników detali i aproksymacji będzie równa energii 
sygnału dekompowanego [103]: 

 
22 2

1
1

M

m
m=

= +∑s c d . (3.31) 

Właściwość zachowania energii dyskretnej transformacji falkowej będzie wielokrotnie 
wykorzystywana w dalszych częściach tej pracy. 

 

 
 
 

Poziom rozdzielczości a poziom dekompozycji 
Poziom rozdzielczości reprezentowany przez współczynnik skalujący a 

lub zmienną m, w równaniach (3.6)-(3.31), odnosi się do zakresu analizowanej 
częstotliwości i jest pojęciem wygodnym w teoretycznych rozwaŜaniach na temat 
transformacji falkowych. W praktyce implementacyjnej, szczególnie w odniesieniu 
do transformacji dyskretnych uŜywa się pojęcia poziom dekompozycji. Oznacza zbiór 
współczynników dekompozycji uzyskanych w danym kroku dekompozycji. Sygnał 
oryginalny traktowany jest jako poziom zerowy. W wyniku pierwszego kroku 
dekompozycji otrzymywany jest poziom dekompozycji nr 1 składający się z jednego 
wektora współczynników detali d oraz jednego wektora współczynników 
aproksymacji c. Kolejne kroki dekompozycji generują kolejne poziomy dekompozycji: 
1, 2, 3,..., M. Taka numeracja poziomów dekompozycji i zarazem wektorów 
współczynników ma swoje uzasadnienie w praktyce implementacyjnej, poniewaŜ 
odnosi się do kolejnych etapów przetwarzania, umoŜliwiając jednocześnie łatwą 
interpretację fizyczną. 
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h ↓2 

↓2 

↑2 

↑2 gɶ  

hɶ  
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Rys. 8 Reprezentacja procesu falkowej dekompozycji i rekonstrukcji sygnału. 
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W rozwaŜaniach z poprzednich rozdziałów poziom rozdzielczości oznaczany był 
za pomocą zmiennej m. W dalszej części pracy oznaczenie to będzie równieŜ dotyczyć 
poziomu dekompozycji (m=0 dla sygnału oryginalnego, m=1 dla współczynników 
po pierwszym kroku dekompozycji, itd. aŜ do m=M). JeŜeli załoŜy się, Ŝe sygnał 
oryginalny odpowiada poziomowi rozdzielczości M, to związek pomiędzy tymi 
oznaczeniami moŜe być wyraŜony jako 

 poziom dekompozycji poziom rozdzielczos cim M m ′= − . (3.32) 
W dalszej części tekstu znaczenie „m” kaŜdorazowo będzie sprecyzowane wprost, 
lub wynikać będzie z jego bezpośredniego kontekstu w tekście bądź wyraŜeniach 
matematycznych. 

Drzewa dekompozycji i falkowa transformacja paczkowa 
Diadyczna rodzina falek oraz postulaty Mallata-Meyera (3.18) prowadzą 

do  diadycznego rozdziału częstotliwości sygnału i reprezentacji przez kolejne 
współczynniki falkowe (szczegółowa analiza tego problemu przedstawiona jest 
w rozdziale 5.3). Baza dekompozycji diadycznej moŜe być reprezentowana przez 
drzewo (Rys. 7) o niesymetrycznym kształcie 

 { }, 0,..., , 1,2

dyadic
M m j m M j

W
= =

=W  , (3.33) 

które jest zbiorem węzłów Wm,j , gdzie m oznacza poziom dekompozycji sygnału, 
j - numer węzła na danym poziomie dekompozycji, licząc od najniŜszych 
częstotliwości. W przypadku drzewa diadycznego, j=1 oznacza węzeł reprezentowany 
przez współczynniki aproksymacji 

 ,1 ,1m mW→c , (3.34) 

a dla j=2 węzły reprezentowane są przez współczynniki detali 
 ,2 ,2m mW→d . (3.35) 

Dyskretna diadyczna transformata falkowa {d1, d2, ..., dM, cM} jest zbiorem liści 
Wleaf={W1,2, W2,2, ..., WM,2, WM,1} tego drzewa. 

Diadyczna baza dekompozycji nie jest jedyną, jaką moŜna zaproponować. 
RozwaŜmy taki sposób dekompozycji sygnału, w którym kaŜdy ze zbiorów 
współczynników dekompozycji, zarówno detali jak i aproksymacji, będzie poddawany 
kolejnej dekompozycji. Nazywany jest on falkową transformacją paczkową (WPT, 
ang. wavelet packet transform) i moŜe być reprezentowany przez kompletne (pełne), 
M-poziomowe regularne drzewo binarne (tzn. kaŜdy węzeł nie będący liściem generuje 
dokładnie dwa nowe węzły). Najbardziej znaną realizacją falkowej transformacji 
paczkowej jest aproksymacja sygnału za pomocą funkcji Walsha [161]. Rys. 
9 przedstawia sposób dekompozycji paczkowej dla M=3. Warto zauwaŜyć zmianę 
oznaczeń w stosunku do transformacji diadycznej. W tym przypadku wszystkie 
współczynniki dekompozycji (zarówno detale jak i aproksymacje) oznaczone są 
za pomocą wektora dm,j. Przyjęcie takiej konwencji zapisu nie zmniejsza ogólności 
rozwaŜań a znacznie upraszcza notację w kolejnych rozdziałach.  
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KaŜda operacja w procesie dekompozycji paczkowej jest odwracalna, co wynika 

m. in. z równań (3.28) oraz (3.30) i Rys. 8. Istnieje zatem transformacja odwrotna, 
oznaczana skrótami IWPT (ang. Inverse WPT). 

Jeśli zastosowane filtry dekompozycji związane są z falkami ortonormalnymi, 
to transformacja WPT równieŜ zachowuje energię sygnału, czyli 

 
2 22

,
1

M

M j
j =

=∑s d , (3.36) 

gdzie dM,j są liśćmi pełnego binarnego drzewa falkowej dekompozycji paczkowej 
sygnału s. 

 
Pełne i kompletne M-poziomowe regularne drzewo binarne jest największą moŜliwą 

bazą ortogonalną dla M-poziomowego procesu dekompozycji falkowej [156], [164]. 
Wynika to m. in. z czwartego postulatu Mallata-Meyera. PoniewaŜ kaŜde drzewo 
binarne i regularne odwzorowuje ortogonalną bazę dekompozycji, więc kaŜde regularne 
poddrzewo drzewa WPT moŜe posłuŜyć jako wzorzec struktury ortogonalnej 
dekompozycji falkowej sygnału, co zostało pokazane w [164]. Ta cecha, umoŜliwia 
wybór dowolnego, zgodnego z (3.28) oraz (3.30), sposobu dekompozycji i analizy 
częstotliwościowej za pomocą falek. Sposób doboru struktury drzewa powinien 
uwzględniać właściwości sygnału oraz przeznaczenie procesu dekompozycji. 
W  rozdziale 5.4 przedstawione zostaną sposoby wyboru drzewa dekompozycji, 
optymalnego z punktu widzenia odwzorowania skali psychoakustycznej przez pasma 
falkowe oraz ze względu na cechy dekomponowanego sygnału. 

Warto wspomnieć o konwencjach numeracji węzłów drzewa binarnego. W niniejszej 
pracy zastosowane zostaną wymiennie, w zaleŜności od potrzeb, dwa równowaŜne 
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Rys. 9 Drzewo 3-poziomowej paczkowej dekompozycji falkowej sygnału s. 
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sposoby numeracji węzłów drzewa dekompozycji (Rys. 10). Oba sposoby traktują 
kaŜde poddrzewo jako fragment pełnego regularnego drzewa binarnego (WPT) 
o wszystkich węzłach ponumerowanych. Pierwsza konwencja nawiązuje do numerów 
poziomów dekompozycji i zgodnie z nią, kaŜdy węzeł określony jest przez parę liczb 
(m,j), gdzie m oznacza numer poziomu dekompozycji (0 dla sygnału oryginalnego, 
M  dla poziomu ostatniego), a j=1,...,2m oznacza numer węzła na m-tym poziomie 
dekompozycji licząc od współczynników niskoczęstotliwościowych. 

Drugi sposób traktuje kaŜde drzewo jako zbiór uporządkowanych węzłów, 
numerowanych kolejno i=0,1,...,2·(2M –1) zaczynając od liścia reprezentującego sygnał 
analizowany i=0, (m=0,j=1), poprzez współczynniki aproksymacji i=1, (m=1,j=1), 
współczynniki detali i=2, (m=1,j=2), kolejne współczynniki aproksymacji i=3, 
(m=2,j=1), i tak dalej aŜ do i=2·(2M-1), (m=M, j=2M). MoŜna zauwaŜyć, Ŝe węzeł 
o numerze i generuje dwa węzły o numerach 2i oraz 2i+1, co bezpośrednio implikuje 

równieŜ, Ŝe kaŜdy węzeł i>0 jest generowany przez węzeł numer 2
i 
  . Numeracje te 

związane są zaleŜnością 
 2 2mi j= − + . (3.37) 

 
 

 
 

 
 
 
PoniewaŜ częstotliwości środkowe falek związanych z kolejnymi węzłami 

dekompozycji paczkowej nie są monotoniczne względem numeru węzła, co wynika 
m. in. ze zjawiska przesuwania się widma sygnału na skutek kolejnych operacji 
podpróbkowania, więc kolejność pasm częstotliwości nie pokrywa się z kolejnością 
(określoną przez i lub j) węzłów transformacji paczkowej je reprezentujących. MoŜna 
pokazać, Ŝe kolejność węzłów i związana jest z rzeczywistą kolejnością pasm 
częstotliwości i` zaleŜnością 

 'i i֏ , (3.38) 
określoną rekurencyjnie jako 
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Rys. 10 Porównanie schematów numeracji węzłów drzewa na przykładzie 3-poziomowego drzewa 
dekompozycji paczkowej. 
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gdzie i oznacza kolejny numer gałęzi w drzewie a j oznacza kolejne gałęzie na danym 
poziomie dekompozycji. Szczegóły oraz wyprowadzenie tego przekształcenia moŜna 
znaleźć w [103], [165]. 

3.1.4 Transformacja falkowa-Fouriera i falkowo-kosinusowa 

Zakładamy, Ŝe sygnały poddawane transformacji falkowej są sygnałami 
o  ograniczonej energii i spełniają m. in. warunki Dirichleta. Transformacja falkowa 
z   bazą ortonormalną zachowuje energię sygnału, dlatego transformata falkowa 
(dla kaŜdej dowolnej ustalonej wartości parametru a) równieŜ spełnia te warunki. 
MoŜna zatem transformatę falkową (dla dowolnego ustalonego a) poddać transformacji 
Fouriera 

 21ˆ( , ) ( ) j fbt b
s a f s t dt e db

aa
πψ

+∞ +∞
−

−∞ −∞

− = ⋅ 
 

∫ ∫ɶ , (3.40) 

otrzymując ciągłe widmo falkowe-Fouriera [175]. Tak zdefiniowana transformacja 
falkowa-Fouriera (WFT, ang. Wavelet-Fourier Transform) zachowuje energię i jest 
przekształceniem odwracalnym, tzn. istnieje transformacja odwrotna IWFT 
(ang. Inverse Wavelet-Fourier Transform) [175].  

Analogiczne rozwaŜania w kontekście transformacji dyskretnych prowadzą 
do definicji dyskretnej transformacji falkowej-Fouriera 

 { } { },
,

ˆDWFT m j
m j

=s d , (3.41) 

gdzie 

 
2

, ,
1

ˆ [ ] [ ]
m

m

knN j
N

m j m j
n

d k d n e
π−

=

=∑ , (3.42) 

a dm,j są wektorami transformat dyskretnej dekompozycji falkowej. PowyŜsze dwa 
równania dotyczą zarówno dyskretnej diadycznej transformacji falkowej, jak równieŜ 
dekompozycji paczkowej i kaŜdego innego sposobu dekompozycji, którego drzewo 
zawiera się w drzewie WPT. Transformacji Fouriera mogą być poddane wszystkie 
wektory współczynników falkowych reprezentujące dowolny z węzłów drzewa 
dekompozycji WPT. MoŜemy zatem mówić o dyskretnej falkowej-Fouriera 
transformacji paczkowej (WPFT, ang. Wavelet Packet Fourier Transform). 

Interpretacją inŜynierską wzorów (3.40)-(3.42) jest częstotliwość zmian 
współczynników falkowych na danym poziomie dekompozycji, czyli częstotliwość 
zmian amplitudy sygnału w określonym paśmie częstotliwości. Zastosowanie widma 
falkowego-Fouriera umoŜliwia precyzyjną analizę struktury częstotliwości sygnału, 
co wykorzystano m. in. w pracach [45], [50]-[52]. 

Rys. 11 prezentuje przykładowe ciągłe amplitudowe widmo falkowe (w środku) 
oraz  falkowe-Fouriera fragmentu fonemu „e” z wypowiedzi „Agnieszka”. Widoczne są 
pionowe prąŜki widma WFT, które informują o częstotliwościach najsilniejszych zmian 
współczynników falkowych. MoŜna z nich wnioskować m. in. o częstotliwościach 
poszczególnych formantów i tonu krtaniowego, który w tym przypadku wynosi 
ok. 150 Hz. 
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Rys. 11 Amplitudowe widmo falkowe CWT (w środku) sygnału (na górze) oraz amplitudowe widmo 
falkowe-Fouriera tego sygnału (na dole). 

 
Koncepcja poddawania transformacji falkowej dalszym przekształceniom prowadzi 

m. in. do definicji nowego narzędzia jakim jest transformacja falkowo-kosinusowa 
(WCT, ang. Wavelet-Cosine Transform). Transformacja ta polega na wyznaczeniu 
transformacji kosinusowej 

 ( ) ( )1
, ( ) cos 2

t b
s f a s t dt fb db

aa
ψ π

∞ +∞
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− = ⋅ 
 

∫ ∫
⌢
ɶ  (3.43) 

widma falkowego, dla kaŜdej ustalonej wartości współczynnika a. Transformacja 
falkowo-kosinusowa jest odwracalna i zachowuje energię sygnału. 

Dyskretna realizacja tego przekształcenia (DWCT, ang. Discrete Wavelet-Cosine 
Transform) 
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DWCT m j m j

=s d
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, (3.44) 
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i podobnie jak DWFT, moŜe być stosowana dla kaŜdego dowolnego wektora 
współczynników falkowych dm,j. 
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Widmo falkowo-kosinusowe jest rzeczywiste, a na skutek dekorelacji 
współczynników falkowych, otrzymane wektory mogą być łatwo poddane kompresji, 
lub słuŜyć do wyznaczenia entropii współczynników, niezaleŜnej od przesunięcia 
w czasie, co zostanie przedstawione w rozdziale 5.4.2. 

3.2 Metody klasyfikacji 

Klasyfikacja jest to proces przyporządkowania obiektów (np. fragmentów sygnału 
mowy) do pewnych klas (np. konkretnych fonemów). W stosowanej tutaj konwencji 
kaŜdy obiekt jest opisany za pomocą K∈ ℜx  - wektora liczb, wyraŜających pewne 
wybrane cechy sygnału. Wektory te otrzymywane są w wyniku parametryzacji sygnału. 

Wektory cech są elementami K-wymiarowej przestrzeni cech. KaŜda klasa ci moŜe 
być fizycznie reprezentowana przez zbiór {x} obiektów (wektorów cech) lub w inny 
sposób, np. przez rozkłady gęstości prawdopodobieństwa i róŜnego typu modele 
matematyczne (np. HMM). 

Szczegółową analizę i systematykę metod klasyfikacji moŜna znaleźć w pracach  
[105] oraz [144]. Tutaj przedstawiona zostanie podstawowa kategoryzacja metod 
wyróŜniająca jedynie  kilka zasadniczych sposobów klasyfikacji. 

Najbardziej intuicyjnym podejściem są metody minimalno odległościowe, 
polegające na sprawdzaniu odległości testowanego wektora od wzorców danej klasy 
(ang. disctance classifiers) w przestrzeni cech [144]. Do metod tego typu moŜna 
zaliczyć klasyfikator typu „najbliŜszy sąsiad” (ang. Nearest Neighbor), czy teŜ jego 
uogólnienie - bardzo często stosowaną i skuteczną metodę k-najbliŜszych sąsiadów 
(ang. k-Nearest Neighbors). Klasyfikatory takie mogą się posługiwać się róŜnego 
rodzaju metrykami (Euklidesowa, Czebyszewa, Minkowskiego, CosH, ...) i metodami 
standaryzacji rozrzutów wartości cech klasyfikowanych wektorów [105]. 

Istnieją równieŜ metody, w których w procesie rozpoznawania wykorzystywane są 
właściwości klas w przestrzeni cech, a nie bezpośrednio wzorce reprezentujące te klasy. 
NaleŜą do nich m. in. metody dyskryminacyjne liniowe i nie-liniowe (ang. (non)-linear 
discriminants). Najciekawszym przykładem jest metoda SVM (ang. Support Vector 
Machines), która wykorzystuje tzw. jądra dyskryminacji (ang. kernels) do linearyzacji 
nieliniowych granic pomiędzy obszarami poszczególnych klas [37]. 

Bardzo istotne znaczenie mają klasyfikatory wykorzystujące regułę Bayesa 
(ang. Bayes rule), znaną z rachunku prawdopodobieństwa. Metoda ta uwzględnia 
bezpośrednio rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wzorców 
w obrębie klas i pozwala odpowiedzieć na pytanie czy klasyfikator/klasyfikacja jest 
optymalny z punktu widzenia pewnego ustalonego kryterium. WaŜną właściwością jest 
równieŜ moŜliwość kalibracji klasyfikatora, aby minimalizował ryzyko błędnej 
klasyfikacji [105]. Częstą praktyką jest zastosowanie modeli procesów stochastycznych, 
które słuŜą do „Bayesowskiej” klasyfikacji wzorców, np. kombinacji liniowej 
rozkładów Gaussa (GMM, ang. Gaussian Mixture Models), albo wykorzystywanych 
w rozpoznawaniu mowy ukrytych modeli Markowa (HMM) [172]. 

Istnieje szereg metod klasyfikacji i automatycznego wnioskowania, określanych 
mianem metod sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence). Zasada ich 
działania polega zazwyczaj na optymalizacji pewnego wskaźnika jakości. Są to zatem 
(niedeterministyczne) algorytmy optymalizacyjne. NajwaŜniejsze z nich to sztuczne 
sieci neuronowe (ANN, ang. Artificial Neural Networks), które modelują sposób 
przetwarzania informacji przez ludzki mózg [143]. Sieci neuronowe mogą być 
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wykorzystywane zarówno do bezpośredniego klasyfikowania elementów, jak równieŜ 
do    estymacji parametrów modeli stochastycznych w trakcie treningu 
klasyfikatora [111]. Sieci neuronowe stosowane są w systemach rozpoznawania mowy 
m. in. w rozwiązaniach hybrydowych (ANN-HMM) z wielopoziomowym 
modelowaniem struktur językowych [10]. Inną waŜną klasą metod AI są algorytmy 
genetyczne (ang. genetic algorithms), które modelują zjawisko doboru naturalnego. 
Wynikiem optymalizacji jest genotyp (rozpoznanie), najlepiej przystosowany 
(optymalność) do postawionych warunków (kryteriów optymalności). Z pozostałych 
metod AI warto równieŜ wymienić m. in. algorytmy mrówkowe, metody 
kontrolowanego wyŜarzania itp. 

Bardzo istotnym narzędziem w procesie automatycznego wnioskowania jest teoria 
zbiorów rozmytych (ang. fuzzy sets) i logika rozmyta (ang. fuzzy logic), które stanowią 
podstawę duŜej grupy metod klasyfikacji. Podstawowym pojęciem związanym 
z „metodami rozmytymi” jest funkcja lub stopień przynaleŜności (ang. memebership 
function) danego obiektu do zbioru rozmytego, która inaczej niŜ w logice Boole’a, 
moŜe przyjmować wartości z przedziału od 0 do 1 [39]. W tej pracy analiza rozmyta 
wykorzystana zostanie do wyznaczenia jakości segmentacji nierównomiernej sygnału 
mowy [49], [177]. 

Spośród duŜej ilości wspomnianych metod, w następnych podrozdziałach bliŜej 
przedstawione zostaną metody klasyfikacji k-NN oraz HMM, które zostaną 
wykorzystywane w dalszej części rozprawy. 

3.2.1 Klasyfikator k-NN 

Klasyfikator k-NN (ang. k-Nearest Neighbors) jest klasyfikatorem statystycznym, 
który sprawdza, w jakich klasach średnia odległość klasyfikowanego wektora, 
od  k  elementów poszczególnych klas, jest najmniejsza. MoŜna go traktować jako 
klasyfikator Bayesa, w takim sensie, Ŝe proces klasyfikacji rozumiany jest jako 
estymacja rozkładu prawdopodobieństwa występowania danego wzorca w przestrzeni 
cech. Odchylenie standardowe tego rozkładu, wyśrodkowanego na danym wzorcu, 
określone jest, jako objętość hiperkuli opisanej na k najbliŜszych wzorcach 
w  przestrzeni cech. Klasyfikacja jest wówczas minimalizacją błędu Bayesa 
dla  otrzymanych rozkładów prawdopodobieństw [105]. 

Zazwyczaj klasyfikator k-NN wykorzystuje się jednak bezpośrednio, wyznaczając 
numer klasy  

 ( )* argmin i
i

i δ= , (3.46) 

dla której średnia odległość 

 ( )
*

*

*min , ,
i i

in

i n i kδ δ
⊂ ∈

 
= =  

 
∑

X X x X

x x X , (3.47) 

k najbliŜszych wzorców od wektora x jest najmniejsza. Ilustracja procesu klasyfikacji 
dla k=3 i K=2 przedstawiona jest na Rys. 12.  
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Klasyfikator k-NN uwzględnia liczbę wzorców oraz ich wzajemne rozmieszczenie 

w  obrębie kaŜdej klasy. Prostota jego implementacji i stosunkowo wysoka skuteczność 
spowodowały, Ŝe jest jednym z najczęściej stosowanych klasyfikatorów 
wykorzystujących miary odległości. 

W niniejszej pracy zostanie on uŜyty do klasyfikacji fonemów w celu oceny jakości 
segmentacji nierównomiernej, jak i skuteczności falkowej parametryzacji sygnału 
mowy metodami pośrednimi. W takim przypadku klasy obiektów odwzorowywać będą 
poszczególne fonemy języka polskiego zgodnie z anotacją w bazie Corpora. Wzorce 
reprezentujące klasy i wektory rozpoznawane, będą wektorami cech sygnału mowy 
otrzymanymi w procesie parametryzacji falkowej oraz MFC (ang. Mel-Frequency 
Coefficients). 

3.2.2 Ukryte modele Markowa 

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem klasyfikacji w systemach rozpoznawania 
mowy, mówców, języka itp. są ukryte (niejawne) modele Markowa 
(HMM, ang. Hidden Markov Models) (Rys. 13). Szczegółowa analiza teorii oraz 
zastosowań HMM dostępna jest w wielu pozycjach literaturowych, m. in. w [122], 
dlatego tutaj zostanie przedstawiony jedynie ogólny zarys metody i sposób jej 
wykorzystania do ewaluacji jakości parametryzacji. 

Klasyfikacja z wykorzystaniem HMM jest statystycznym procesem decyzyjnym 
Bayesa, w którym maksymalizowane jest prawdopodobieństwo „a posteriori” 
(MAP,  ang. Maximum a posteriori probability), wygenerowania przez sygnał 
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Rys. 12 Ilustracja sposobu działania klasyfikatora k-NN (k=3) w dwuwymiarowej przestrzeni cech. 
Wektor x oznacza element klasyfikowany. 
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wejściowy (rozpoznawany) określonego ciągu słów, liter, znaków lub innych 
elementów mowy. Wynikiem rozpoznania jest taki ciąg słów 

 ( )* argmax |P=
W

W W X , (3.48) 

który maksymalizuje prawdopodobieństwo warunkowe wygenerowania tego ciągu 
przez dany ciąg X wektorów cech sygnału rozpoznawanego. Prawdopodobieństwo 
to jest wyliczane w oparciu o pewien przygotowany wcześniej statystyczny model 
języka. Po zastosowaniu reguły Bayesa moŜna zapisać, Ŝe 

 
( ) ( )

( )
* |

argmax
P P

P
=

W

X W W
W

X
, (3.49) 

co oznacza, iŜ w celu wyznaczenia ciągu słów W*, wystarczy określić 
prawdopodobieństwo a priori wystąpienia dowolnego ustalonego ciągu słów P(W), 
które wynika ze statystycznego modelu rozpoznawanego języka, oraz naleŜy wyznaczyć 
prawdopodobieństwo P(X|W), Ŝe dany ciąg słów moŜe wygenerować określony ciąg 
wektorów cech. PoniewaŜ zazwyczaj zakłada się, Ŝe prawdopodobieństwo P(X) 
wystąpienia kaŜdego z wektorów cech jest stałe, więc w procesie wyznaczania 
optymalnej sekwencji słów pomija się ten składnik. 

Prawdopodobieństwo P(W) reprezentuje model statystyczny języka, który moŜna 
wyznaczyć analizując jego statystyczne właściwości (np. model N-gramowy) lub przez 
zastosowanie reguł (gramatyka, syntaktyka, semantyka) i  zaleŜności występujących 
pomiędzy elementami języka. Prawdopodobieństwo P(X|W) reprezentuje model 
akustyczny, który moŜe być modelem fonemów, difonów, całych słów lub nawet całych 
wypowiedzi. Modele te (ich parametry) są zazwyczaj estymowane w procesie treningu 
systemu rozpoznawania z wykorzystaniem danych w postaci moŜliwie duŜych 
korpusów tekstu i opisanych uprzednio sygnałów mowy. 

 

Rys. 13 Schemat 5-stanowego skierowanego (ang. left-to-right) ukrytego modelu Markowa. 
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Wspomniane modele akustyczne realizowane są przez ukryte modele Markowa. 
Na   Rys. 13 przedstawiony jest ogólny schemat 5–cio stanowego modelu. 
KaŜdy ze stanów opisany jest trzema probabilistycznymi parametrami. Pierwszy 
parametr jest prawdopodobieństwem aij przejścia ze stanu si do stanu sj. 
Drugi z parametrów to prawdopodobieństwo początkowe πi, które przyjmuje wartość 
π1=1 dla pierwszego stanu w modelach typu left-to-right, wykorzystywanych zazwyczaj 
w rozpoznawaniu mowy. Trzeci parametr to rozkład gęstości prawdopodobieństwa 
bj(xn), wyemitowania danego wektora obserwacji xn, czyli wektora cech sygnału mowy 
reprezentującego rozpoznawany fragment mowy, przez dany stan. Stany s1 oraz s5 
są stanami specjalnymi, które nie emitują Ŝadnej obserwacji gdyŜ słuzą do rozpoczęcia 
i zakończenia modelowania. Obserwacje są wektorami cech rozpoznawanego sygnału. 

Nazwa „ukryte modele Markowa” pochodzi od faktu, Ŝe w procesie modelowania 
nie obserwujemy bezpośrednio stanów {si} procesu Markowa, które są 
rozpoznawanymi elementami mowy (słowami, literami). Znane są natomiast wektory 
cech {xn} rozpoznawanego sygnału, które traktujemy jako obserwacje emitowane, przez 
poszczególne stany. Proces rozpoznania polega na określeniu, jaka sekwencja stanów, 
wybrana spośród wszystkich moŜliwych, generuje z największym 
prawdopodobieństwem P(X|W) obserwowaną sekwencję obserwacji czyli wektorów 
cech sygnału. 

Ukryty model Markowa zawierający Q stanów, moŜe być jednoznacznie opisany 
przez grupę λ(A, B, π), gdzie A={aij} 1≤i, j≤Q jest macierzą przejść stanów, B={bj(x)} 1≤j≤Q 
oznacza wektor rozkładów prawdopodobieństw wygenerowania wektorów {x} 
w  kaŜdym ze stanów, a π={πj} 1≤j≤Q jest wektorm rozkładu początkowego 
prawdopodobieństw w kaŜdym stanie. Prawdopodobieństwa generowania obserwacji 
określa się zazwyczaj jako 

 ( )
1

( ) , ,
L

j n jl n jl jl
l

b c N
=

=∑x x µ σ , (3.50) 

kombinację liniową (GM, ang. Gaussian Mixture) prawdopodobieństw xn, 
z  L  normalnych K-wymiarowych (K=dim(x)) rozkładów prawdopodobieństwa 
o wartościach średnich określonych przez wektory µjl i macierze kowariancji σjl, 
dla kaŜdego komponentu l, w kaŜdym stanie j [122]. W celu uproszczenia 
i przyspieszenia procesu estymacji zakłada się często, Ŝe macierze kowariancji σjl  
są diagonalne. NaleŜy o tym pamiętać w trakcie przygotowywania wektorów cech. 
Warunek diagonalności moŜe być spełniony, gdy macierze kowariancji wektorów cech 
są diagonalne, co moŜna osiągnąć poprzez dekorelację elementów wektorów x, 
np. za pomocą transformacji Karhunena-Loeve’go lub transformacji kosinusowej [155]. 

Ustalenie wartości poszczególnych elementów macierzy przebiega w procesie 
treningu, na podstawie duŜej ilości danych. SłuŜy do tego algorytm estymacyjny 
Bauma-Welcha „EM” (ang. Expectation Maximization) [122]. Jest to algorytm 
iteracyjny, który przypisuje w kaŜdym kroku poszczególnym stanom (reprezentującym 
elementy języka: fonemy, słowa, itp.), odpowiednie wektory cech sygnału 
treningowego i maksymalizuje dopasowanie rozkładów prawdopodobieństwa, wartości 
średnich, wartości kowariancji i współczynników wagowych cjl, opisujących dany 
model. Algorytm kończy działanie, gdy kolejne iteracje nie poprawiają juŜ znacząco 
dopasowania tych rozkładów do sygnału treningowego. Przed rozpoczęciem procesu 
estymacji konieczna jest inicjalizacja rozkładów, która moŜe polegać na przypisaniu 
losowych (niezerowych) wartości do kaŜdego rozkładu, lub przypisaniu wartości 
uzyskanych w procesie wstępnej estymacji parametrów uzyskanych np. w procesie 
statystycznej analizy danych językowych i akustycznych. 
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Rozpoznawanie elementów mowy polega na wyznaczaniu (dekodowaniu) sekwencji 

stanów i/lub takich modeli HMM, które z największym prawdopodobieństwem 
generują obserwowany ciąg wektorów cech.  Do wyznaczania optymalnej sekwencji 
stanów, czyli  tzw. ścieŜki (Rys. 14), słuŜy algorytm optymalizacyjny Bauma-Welcha, 
tzw. forward-backward tracking oraz algorytm Viterbiego [122], [163]. 

W niniejszej pracy ukryte modele Markowa wykorzystane są do ewaluacji jakości 
parametryzacji mowy przez określenie liczby poprawnie rozpoznanych fonemów. 
Implementacja systemu rozpoznawania oparta jest na bibliotece HTK (ang. Hidden 
Markov Model Toolkit) opracowanej w Uniwersytecie Cambridge [171]. Zastosowanie 
tego programu, który jest obecnie uznanym standardem wśród wszystkich zajmujących 
się rozpoznawaniem mowy, pozwala na otrzymanie rzetelnych, porównywalnych 
wyników. 

 Procesowi rozpoznawania podlegają nagrania mowy męskiej zapisane w bazie 
Corpora [69]. W pierwszej metodzie jednostkami rozpoznawanymi są fonemy, 
modelowane za pomocą 5-stanowych ukrytych modeli Markowa typu left-to-right. 
Stany s1 i s5 nie emitują obserwacji. KaŜdy rodzaj fonemu jest modelowany przez jeden 
taki model. Modele te wytrenowane zostały za pomocą algorytmów EM 
z  wykorzystaniem opisanych (anotacja czasowa) nagrań treningowych z bazy 
Corpora  [66], [67]. Przyjęto, Ŝe stany generują obserwacje z prawdopodobieństwem 
określonym przez kombinacje liniowe (3.50) rozkładów normalnych, składające się 
z  L=3 komponentów kaŜda. ZałoŜono równieŜ, Ŝe macierze kowariancji σjl kaŜdego 
komponentu są diagonalne. Rozpoznawanie polega na sprawdzeniu, który spośród 
wszystkich modeli, ma największe prawdopodobieństwo wygenerowania danego 
fonemu. Zastosowane wektory cech, czyli wektory obserwacji uzyskane są w wyniku 
falkowej parametryzacji sygnału, opisanej w rozdziale 5. 

s4

s2

s3

s5

s1

X1

czas

X2 X3 X4

Rys. 14 Ilustracja wyszukiwania najbardziej prawdopodobnej sekwencji stanów na podstawie sekwencji 
obserwacji x1, x2, x3, x4 w ukrytym modelu Markowa. 
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W celach porównawczych budowano równieŜ modele fonemów w oparciu 
o  współczynniki MFCC. W obu przypadkach wektory obserwacji odpowiadają 
ramkom o jednakowej długości 20 ms, wycinanym z sygnału za pomocą okna 
Hamminga w odstępach 10 ms (ang. overlapping). Wykorzystany model języka 
P(W)=const zakłada, Ŝe kaŜdy element sekwencji W, czyli w tym przypadku kaŜdy 
fonem, jest jednakowo prawdopodobny. Technicznie realizowany jest on przez słownik 
zawierający listę wszystkich fonemów. Tak zaprojektowany system jest 
niskopoziomowym klasyfikatorem fonetycznym, który pozwoli na zbadanie jakości 
parametryzacji, bez zniekształcającego wpływu modelowania wysokopoziomowego 
(Rys. 15).  
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Rys. 15 Schemat działania klasyfikatora fonetycznego HMM. 
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4 Segmentacja sygnału mowy 

Niniejszy rozdział porusza problematykę nierównomiernej segmentacji sygnału 
mowy. W podrozdziałach 4.1 oraz 4.2 zaprezentowano przegląd typów i metod 
segmentacji. Dokonano równieŜ przeglądu literaturowego istniejących algorytmów 
segmentacji nierównomiernej z uwzględnieniem technik falkowych. 

Podrozdział 4.3, pt. „Ocena jakości segmentacji” zawiera studium metod oceny 
i  kryteriów jakości segmentacji nierównomiernej oraz analizę ich miarodajności. 

NajwaŜniejsze zagadnienia poruszone są w rozdziale 4.4, pt. „Falkowa segmentacja 
mowy”. Zaprezentowano w nim dwie nowatorskie metody segmentacji sygnału mowy 
w oparciu o analizę falkową. Na szczególną uwagę zasługuje metoda detekcji zdarzeń 
na podstawie mapy istotności widma falkowego. 

Zaprezentowane algorytmy segmentacji poddane zostały ewaluacji za pomocą 
wybranych kryteriów jakości, w tym za pomocą systemu rozpoznawania fonemów. 
Jako punkt odniesienia posłuŜyły nierównomierna segmentacja i anotacja dostępne 
w bazie mowy Corpora. 

Na końcu przedstawiono podsumowanie zagadnienia i wnioski płynące 
z otrzymanych wyników ewaluacji. 

4.1 Typy segmentacji 

Przetwarzanie sygnału mowy wymaga zgromadzenia pewnej ilości informacji. 
W najprostszym przypadku nośnikiem takiej informacji w kaŜdej chwili przetwarzania 
moŜe być tylko jedna próbka. Niestety dla większości celów jest to zbyt mało. Niska 
zawartość informacyjna pojedynczej próbki uniemoŜliwia efektywne przetwarzanie 
bądź analizę. Podejście takie jest wykorzystywane w najprostszych systemach, 
np. kodowania mowy w systemie µ/A – Law PCM [115]. 

Zastosowanie bufora i operowanie na większej liczbie próbek powoduje co prawda 
powstanie opóźnienia, ale znacznie polepsza oczekiwane rezultaty. UŜycie zaledwie 
dwóch kolejnych próbek sygnału pozwala np. na prostą kompresję sygnału mowy 
w systemach (A)D-PCM i kilkukrotne zmniejszenie przepływności bitowej sygnału 
z zachowaniem zadowalającej jakości dźwięku [8]. 

Podstawowym narzędziem analizy sygnału mowy jest analiza częstotliwościowa 
z wykorzystaniem dyskretnej transformacji Fouriera. W większości zastosowań 
konieczne jest zapewnienie odpowiednio wysokiej rozdzielczości transformacji. 
Rozdzielczość dyskretnej transformacji Fouriera określona jest wzorem 

 
N

f
f s=∆ ,      (4.1) 

gdzie fs oznacza częstotliwość próbkowania sygnału w dziedzinie czasu, N – ilość 
próbek. Uzyskanie odpowiednio wysokiej rozdzielczości moŜliwe jest tylko 
w przypadku, gdy transformacji poddawany jest odpowiednio długi ciąg próbek zwany 
równieŜ ramką. Długość analizowanego sygnału determinuje równieŜ najniŜszą 
częstotliwość fmin, którą moŜemy skutecznie i precyzyjnie mierzyć. Ramka powinna 
mieć długość równą lub większą od 1/fmin. Jeśli, dla przykładu, interesują nas zmiany 
częstotliwości pierwszego formantu f1=300+/-100 Hz, to ramki sygnału powinny być 
długości co najmniej 1/f1=3,3 ms. Wnioski z powyŜszych rozwaŜań pozostają aktualne 
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równieŜ w odniesieniu do innych stosowanych powszechnie technik analizy 
i przetwarzania sygnału [120]. 

Operowanie na skończonych fragmentach dłuŜszego sygnału powoduje powstanie 
zniekształceń widmowych spowodowanych warunkami brzegowymi. Krótkie ramki 
łatwiej jest analizować, ale wpływ zniekształceń spowodowanych efektami brzegowymi 
jest bardziej widoczny. Aby zniwelować zjawiska brzegowe stosuje się okienkowanie 
za pomocą okien o wąskich widmach. Najczęściej jest to okno Hamminga. 

Redukcja wpływu zjawiska brzegowego moŜliwa jest równieŜ poprzez taki dobór 
pozycji brzegów fragmentu mowy, aby w sposób minimalny wpływały one na jego 
widmo. NaleŜy wykorzystać naturalną cechę zaników mocy sygnału mowy. 
Takie podejście jest wykorzystane w nierównomiernej segmentacji falkowej, 
prezentowanej w kolejnych podrozdziałach. 

Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe zastosowanie odpowiedniej segmentacji 
nierównomiernej pozwala znacznie zmniejszyć obciąŜenie obliczeniowe algorytmów 
klasyfikacyjnych i modelujących np. w systemach rozpoznawania mowy ciągłej. 
Średnio na  10 sekund sygnału mowy przypada tylko ok. 100 nierównomiernych 
segmentów fonetycznych/akustycznych, podczas gdy zastosowanie typowej 
segmentacji równomiernej z zakładką ½ i oknem 20 ms generuje strumień 750 ramek 
na kaŜde 10 sekund sygnału. Kilkukrotne zmniejszenie ilości generowanych ramek 
wynika z faktu, Ŝe średnia długość fonemu w sygnale mowy wynosi ok. 100 ms [47]. 
W algorytmach klasyfikacji na bazie modelowania akustycznego i programowania 
dynamicznego (HMM, GMM), takie kilkukrotne zmniejszenie ilości badanych 
obserwacji znacznie redukuję ilość niezbędnych obliczeń i przyspiesza działanie całego 
systemu. Nie jest równieŜ konieczne skomplikowane modelowanie czasu trwania 
poszczególnych stanów modelu, co dodatkowo upraszcza proces modelowania. Dzięki 
temu, przy zachowaniu takiej samej złoŜoności obliczeniowej, moŜna zwiększyć 
np.  liczbę modelowanych słów lub ilość wykorzystywanych komponentów 
w rozkładach prawdopodobieństwa [122]. 

PoniewaŜ w świetle przedstawionych uwag, ramkowanie sygnału jest zabiegiem 
koniecznym, naleŜy określić, w jaki sposób powinno ono przebiegać i jakimi kryteriami 
naleŜy kierować się przy wyborze sposobu ramkowania. W celu odróŜnienia ramki, 
czyli nośnika od samego fragmentu sygnału, wprowadzono pojęcie segmentu, którego 
mianem określa się, posiadający pewne wybrane właściwości fragment sygnału mowy. 
Zasady segmentacji powinny wynikać ze specyfiki realizowanego algorytmu oraz 
właściwości sygnału mowy. 

Sygnał mowy jest zjawiskiem ciągłym, w którym moŜna jednak wyróŜnić pewne 
elementy składowe. Rys. 16 przedstawia klasyfikację elementów sygnału z punktu 
widzenia systemów przetwarzania mowy. MoŜna zaproponować wiele innych 
sposobów klasyfikacji, ten jednak wydaje się być właściwy w stosunku 
do rozpatrywanego zagadnienia. 
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Sygnał mowy 
wypowiedzi, zdania 

  słowa (bigramy, trigramy, N-gramy) 
sylaby, głoski 

fonemy (monofony, difony, trifony) 
atomy akustyczne 

Zgodnie z tą klasyfikacją najbardziej makroskopowymi elementami sygnału mowy 
są zdania lub wypowiedzi, które moŜna z kolei podzielić na grupy słów. W zaleŜności 
od przyjętych załoŜeń grupy te mogą liczyć od jednego, dwóch (bi-gramy) do kilku 
(N-gramy) słów. Zdania, wypowiedzi i grupy słów są często opisywane przez wysoko-
poziomowe modele języka (słowniki, modele leksykalne, gramatyczne, semantyczne). 
Z racji duŜej wewnętrznej zmienności cech, nie są zwykle traktowane jak segmenty 
podstawowe, czy teŜ bezpośrednio wykorzystywane w modelowaniu akustycznym [8]. 

Sylaba (inaczej zgłoska) jest pojęciem z dziedziny fonetyki i oznacza element 
struktury fonologicznej, większy niŜ głoska a mniejszy niŜ wyraz. W języku polskim 
kaŜda sylaba musi zawierać jedną samogłoskę [113]. Sylaby mają znaczenie głównie 
w językoznawczym opisie mowy. Rola tych pojęć w analizie sygnału mowy jest mała 
m. in. dlatego, Ŝe liczba wszystkich sylab w języku polskim jest stosunkowo duŜa 
co  utrudnia tworzenie baz wzorców sylab, ich rozpoznawanie i modelowanie 
akustyczne, mimo Ŝe ich zmienność wewnętrzna jest znacznie mniejsza od zmienności 
słów. Podejmowane były próby modelowania i parametryzacji fragmentów mowy 
o złoŜoności porównywalnej do sylab (i obiektów bardziej złoŜonych) za pomocą 
metody TRAPS [160]. 

Najczęściej modelowanym elementem sygnału mowy są fonemy, lub zlepki 
fonemów [8]. Zastosowanie zlepków dwóch (difony) lub trzech (trifony) fonemów 
w modelowaniu akustycznym umoŜliwia uwzględnienie zjawiska koartykulacji, co jest 
szczególnie istotne w rozpoznawaniu naturalnej mowy ciągłej [51]. Z tego powodu 
powstało wiele metod (najczęściej optymalizacyjnych) segmentacji fonetycznej sygnału 
(ang. explicit segmentation). 

Nie wszystkie fonemy są obiektami akustycznie jednorodnymi. Niektóre z nich 
(np. dyftongi) są elementami o zmiennej charakterystyce. Z tego powodu naleŜy 
wspomnieć o mikrofonemach, które są największymi jednorodnymi składnikami 
fonemów.  MoŜna je nazwać równieŜ atomami akustycznymi, czyli fragmentami 
sygnału mowy, dla których zmiany wybranego parametru akustycznego (wyznaczonego 
na podstawie widma, częstotliwości f0, formantów, mocy, itp.) są pomijalnie małe 
w porównaniu ze zmianami tych parametrów w obrębie większych jednostek mowy 
(sylab, wyrazów, wypowiedzi). Dokładne ilościowe sprecyzowanie tego kryterium 
zaleŜne jest od przyjętego parametru akustycznego. Niektóre algorytmy segmentacji 
nierównomiernej dokonują podziału sygnału właśnie na atomy akustyczne. 

W pewnych zastosowaniach, znaczenie ma podział sygnału mowy na fragmenty 
dźwięczne i bezdźwięczne. Stosuje się go głównie w systemach kodowania i kompresji 
mowy a takŜe rozpoznawania i weryfikacji mówców. Segmentacja tego typu jest 
zagadnieniem dobrze zbadanym i opisanym. W porównaniu z innymi typami 
segmentacji, jest równieŜ prostsza w realizacji. 

Rys. 16 Hierarchia elementów składowych sygnału z punktu widzenia systemów segmentacji mowy. 
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NaleŜy jeszcze wspomnieć o detekcji mowy, czyli segmentacji rozumianej jako 

wyróŜnianie sygnału mowy z tła akustycznego (ciszy, szumu, muzyki, mowy innych 
osób). Istnieje szereg metod realizujących to zadanie. Najprostsze z nich opierają się 
na śledzeniu i progowaniu mocy chwilowej sygnału. Bardziej skomplikowane 
wykorzystują zmiany jego entropii lub charakterystyki częstotliwościowej 
oraz zawansowane algorytmy modelowania stanów akustycznych. 

KaŜdy z wymienionych elementów mowy moŜe być przyjęty jako podstawa 
segmentacji sygnału, ale właśnie fonemy (di-, tri- fony) oraz atomy akustyczne jako 
dostatecznie jednorodne mają znaczenie praktyczne w systemach analizy sygnału 
mowy. W dalszej części przedstawione zostaną podstawowe klasyczne oraz nowe 
metody segmentacji sygnału na fonemy i atomy akustyczne. 

4.2 Przegląd metod segmentacji 

Istnieje wiele metod segmentacji sygnału mowy. Ich systematyzacja wymaga 
wprowadzenia kryteriów podziału (Rys. 18). Podstawowym kryterium podziału jest 
czas trwania segmentu, który moŜe być stały (segmentacja równomierna) lub zmienny 
(segmentacja nierównomierna). 

Segmentacja równomierna jest najprostszym i jednocześnie najczęściej stosowanym 
typem segmentacji wszystkich sygnałów akustycznych, nie tylko mowy. W systemach 
analizy mowy z segmentacją równomierną długość segmentu powiązana jest zazwyczaj 
ze  średnią długością najkrótszych fonemów lub atomów akustycznych i wynosi 
zazwyczaj ok. 20 milisekund. W praktyce programistycznej w celu przyspieszenia 
obliczeń często stosuje się ramki o długości N=2k, np. N=256, co przy częstotliwości 
próbkowania fs=16000 Hz odpowiada 16 ms. W celu zapewnienia pewnej 
nadmiarowości reprezentacji sygnału i zwiększenia rozdzielczości czasowej analizy, 
stosuje się ramkowanie z zakładką (ang. overlapping) o róŜnej długości, zazwyczaj N/2 
lub N/3. W procesie segmentacji równomiernej istotne fragmenty sygnału mogą zostać 
przypisane do róŜnych segmentów, co moŜe zdegradować ich wartość informacyjną. 
Zastosowanie zakładek znacznie redukuje wpływ tego zjawiska, kosztem zwiększenia 
nadmiarowości i czasu przetwarzania w dalszych etapach. 

 

Segmentacja mowy 

Sylaby 

Fonemy 

Dźwięczność / bezdźwięczność 

Atomy akustyczne 

Wypowiedzi / Zdania 
 Słowa 

Detekcja mowy 
 

Rys. 17 Sposoby segmentacji sygnału mowy. 
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Segmentacja nierównomierna ma za zadanie podzielić sygnał na fragmenty 

o pewnym ustalonym znaczeniu, zazwyczaj odpowiadającym difonom, fonemom czy 
atomom akustycznym. Dzięki temu segmentacja moŜe uwzględniać naturalne cechy 
sygnału mowy i języka. 

Skanowanie cech sygnału 
Algorytmy segmentacji moŜna podzielić na dwie zasadnicze klasy (Rys. 18). 

Pierwszą z nich stanowią algorytmy, w których segmentacja dokonywana jest 
na  podstawie informacji otrzymanych z segmentowanego sygnału. Algorytm bada 
przebieg wartości pewnej wybranej cechy sygnału i na jej podstawie określa, 
czy w danym momencie naleŜy dokonać segmentacji. 

Pierwsze próby automatycznej segmentacji mowy podejmowane były juŜ w latach 
60-tych. Ówczesne metody wykorzystywały elektryczne filtry RC do analizy widma 
sygnału mowy oraz układy odejmująco-progujące do detekcji brzegów segmentów 
(Tufts i in. 1965) [152]. Wkrótce po pojawieniu się pierwszych komputerów zaczęto 
realizować algorytmy segmentacji sygnałów cyfrowych. Mała rozdzielczość bitowa 
(6 bitów) oraz niska częstotliwość próbkowania (1000 kHz) w naturalny sposób 
ograniczały skuteczność algorytmu. Pierwsze realizacje wykorzystywały bardzo często, 
stosowaną równieŜ później, liczbę przejść przez zero sygnału akustycznego 
(Reddy, 1966) [125]. Wzrost moŜliwości komputerów spowodował rozwój algorytmów 
przetwarzania mowy, w tym równieŜ algorytmów segmentacji. Mermelstein 
zaproponował metodę segmentacji za pomocą analizy mocy chwilowej sygnału 
akustycznego [109]. Lokalne minima traktowane są, jak hipotetyczne brzegi 
segmentów, w tym przypadku sylab. 

Segmentacja języka polskiego stanowiła temat pracy Basztury i in. [5]. Zastosowana 
metoda polegała na śledzeniu tzw. fonetycznej funkcji mowy w celu wyznaczania 
segmentów. Tematyka ta była kontynuowana przez tych autorów w pracy [6]. 

Rys. 18 Podział metod automatycznej segmentacji mowy. 

Rodzaj segmentacji

Równomierna Nierównomierna

Modelowanie sygnału

DTW

GMM
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DWT

...
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Bardzo często stosowanym narzędziem jest, opisana w Rozdz. 3.2, reguła 
Bayesa [83]. Algorytm segmentacji wykorzystujący kryterium informacyjne Bayesa 
(BIC, ang. Bayesian Information Criterion) do wyznaczania brzegów segmentów 
fonetycznych na podstawie odległości spektralnej pomiędzy sekwencjami 
zaprezentowany został m. in. w [2], [15] oraz [18]. Reguła ta jest równieŜ często 
wykorzystywana w systemach łączących róŜne sposoby segmentacji i w ten sposób 
maksymalizujących jakość detekcji brzegów segmentów. Przykład takiego 
zastosowania przedstawił Chengyi i Yonghong (2004) [20]. 

Najczęściej eksploatowaną koncepcją jest bezpośrednie wykorzystanie funkcji 
zmienności widmowej sygnału zaleŜnej od czasu. Takie podejście zastosował Datta 
i Al-Zabibi [32] oraz Fang [44]. Algorytmy te są obecnie często stosowanym 
rozwiązaniem w systemach nierównomiernej segmentacji mowy. 

W pracy [119], Prasad i in. przedstawili algorytm segmentacji, w którym funkcja 
zmienności wyznaczona była, jako miara opóźnienia grupowego ekstrahowanego 
z zespolonego widma sygnału mowy. Metoda ta posłuŜyła do segmentacji sylabicznej 
wypowiedzi składających się z cyfr. 

Hermansky i Adami zaproponowali algorytm dokonujący segmentacji w oparciu 
o zmiany cech akustyczno-fonetycznych sygnału (częstotliwości tonu krtaniowego 
i formantów) a takŜe mocy chwilowej [86]. Podobną propozycją jest wykorzystanie 
zmian prozodii, jako kryterium segmentacji w pracy Shriberga i Stolckego [134]. 

Wickerhauser zaproponował metodę segmentacji i klasyfikacji mowy 
z  zastosowaniem bazy „chwilowo-optymalnej” wyznaczonej z okienkowanej 
transformacji kosinusowej oraz algorytmu Fanga do wyznaczenia granic 
fonemów [167].  

Dyskretne narzędzia falkowe znalazły zastosowanie w systemie segmentacji 
i  rozpoznawania mowy zaproponowanym przez Tana [147], [148]. Dyskretna 
diadyczna transformacja falkowa była równieŜ stosowana do wyznaczania 
częstotliwości tonu krtaniowego oraz segmentacji sygnału na fragmenty dźwięczne 
i bezdźwięczne (Petropulu, Wendt 1996) [117]. Diadyczna dekompozycja falkowa 
wykorzystana została równieŜ do wyznaczania segmentów fonetycznych sygnału mowy 
popoprzez badanie odległości wzajemnej sekwencji ramek sygnału (Alani, Deriche 
1999) [1]. Wadą przedstawionej metody jest niestety obecność ramkowania, które 
powoduje znaczny spadek rozdzielczości czasowej otrzymanej segmentacji. Podobnie 
zrealizowana jest segmentacja sygnału zaprezentowana przez Ercelebi (2003) [42]. 

MoŜliwości i ograniczenia wykorzystania analizy podpasmowej badane były przez 
Villinga i in. w pracach [159], [160]. 

W [176] autorzy przedstawili metodę segmentacji fonetycznej sygnału na podstawie 
obwiedni mocy poszczególnych poziomów dekompozycji falkowej, z uśrednianiem 
lokalizacji potencjalnych brzegów segmentów.  

Najnowsze dokonania dotyczące wykorzystania analizy wielorozdzielczej 
do segmentacji fonetycznej sygnału mowy przedstawiono w [21].  

Modelowanie i optymalizacja 
Druga, podstawowa klasa metod segmentacji opiera się na wykorzystaniu 

modelowania akustycznego sygnału i metod optymalizacyjnych, np. programowania 
dynamicznego (Demuynck, Laureys 2002) [35]. 

Segmentacja tego typu najczęściej stosowana jest do automatycznej anotacji nagrań 
mowy w trakcie tworzenia treningowego korpusu sygnałów dla systemów 
rozpoznawania (Cardinal, Grocholewski) [78], [13] lub syntezy mowy 
(Sethy i in.) [133]. 
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Najczęściej stosowane w tym celu są metody bazujące na ukrytych modelach 
Markowa [11], lub nieliniowym dopasowaniu czasowym (DTW, ang. Dynamic Time 
Warping) [59]. Zaletą tych metod jest fakt, Ŝe zazwyczaj są zintegrowane z systemami 
decyzyjnymi (klasyfikatorami fonetycznymi) lub nawet są z nimi toŜsame 
(Subramanya, Bilmes 2005) [137]. 

MoŜna równieŜ stosować inne algorytmy optymalizacyjne. Szczególnym uznaniem 
cieszą się sztuczne sieci neuronowe (ANN) oraz metody logiki rozmytej. Przykład 
wykorzystania tych narzędzi do segmentacji mowy na jednostki fonetyczne opisali 
m. in. Grayden i Scolidris [63] oraz Hsieh i in. [89]. 

Gdy znana jest treść segmentowanej wypowiedzi (np. w postaci zapisu 
fonetycznego) moŜna znacznie podnieść jakość segmentacji sygnału poprzez 
porównanie go z innym sygnałem reprezentującym tą samą wypowiedź, dla którego 
znamy juŜ pozycje brzegów segmentów i anotację fonetyczną. Jeśli nie jest dostępne 
referencyjne nagranie naturalne takiej wypowiedzi, wówczas moŜna wykorzystać 
system syntezy mowy (TTS), do jej wygenerowania. Metoda taka przedstawiona została 
w [88] (Horak 2001). Celem takiej segmentacji jest najczęściej przygotowanie danych 
dla algorytmu (re)estymacji modeli akustycznych nowego uŜytkownika systemu 
rozpoznawania mowy.  

Istnieją równieŜ metody hybrydowe, które łączą róŜne elementy prezentowanych 
rozwiązań celem polepszenia skuteczności i precyzji segmentacji. W tego typu 
podejściach proces segmentacji podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym 
dokonywana jest segmentacja zgrubna, za pomocą wybranego algorytmu, np. śledzeniu 
zmian sygnału. W drugim etapie, wykryte wcześniej brzegi są dostrajane zgodnie 
ze wskazaniami algorytmu optymalizacyjnego, wykorzystującego modelowanie HMM 
[75], [77] (Grocholewski 2006, 2007). 

Algorytm przedstawiony przez Chengyi i Yonghong, wyznacza automatycznie 
segmentację w oparciu o kombinację róŜnych metod segmentacji, m. in. segmentacji za 
pomocą klasyfikatora GMM, metody TRAPS i filtracji podpasmowej [20]. W [114] 
Park i in. proponują wykorzystanie informacji kontekstowej (np. transkrypcji) 
do wyznaczenia właściwego brzegu segmentu spośród wielu potencjalnych moŜliwości 
uzyskanych róŜnymi metodami. 

NaleŜy równieŜ wspomnieć o ręcznej segmentacji, która ma szczególne znaczenie 
podczas tworzenia korpusów mowy [74], [78] (Grocholewski, Szymański 2005). Jeśli 
osoba dokonująca segmentacji sygnału jest odpowiednio przeszkolona, to moŜe 
z  bardzo duŜą dokładnością wyznaczyć granice pomiędzy wybranymi elementami 
mowy. Proces ręcznej segmentacji jest niestety Ŝmudny i długotrwały, nawet jeśli 
człowiek wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie. W przypadku 
tworzenia duŜych korpusów mowy koszty segmentacji ręcznej stanowią często powaŜne 
ograniczenie. Z tego powodu stosuje się zazwyczaj kompromis polegający 
na  połączeniu procesów segmentacji ręcznej i automatycznej [73] (Grocholewski, 
Szymański 2005). 

Wadą większości omówionych wyŜej metod segmentacji jest konieczność wstępnego 
ramkowania sygnału w celu wyznaczenia np. wektorów cech. Powoduje to znaczny 
spadek rozdzielczości czasowej całego algorytmu. MoŜliwe jest zwiększenie 
tej rozdzielczości poprzez wprowadzenie ramkowania z zakładką, ale okupione jest to 
duŜym wzrostem ilości koniecznych obliczeń. Przedstawione w dalszej części 
rozwiązania falkowe nie posiadają tej wady. 
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4.3 Ocena jakości segmentacji 

Aby obiektywnie określić jakość algorytmu segmentacji naleŜy zdefiniować 
adekwatne miary jakości. PoniewaŜ przez długi okres czasu dominująca była 
segmentacja równomierna, nie było potrzeby definiowania takich miar. Dopiero 
zainteresowanie wykorzystaniem segmentacji nierównomiernej spowodowało 
konieczność określenia odpowiednich kryteriów porównawczych. Zwiększanie liczby 
osób pracujących nad zagadnieniem segmentacji nierównomiernej zaowocowało 
pojawieniem się bardzo wielu róŜnych propozycji pomiaru jakości segmentacji. 
Mnogość róŜnych rozwiązań powoduje trudności w porównywaniu otrzymywanych 
wyników. Konieczne jest wprowadzenie skutecznego i spójnego zbioru miar jakości. 
W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną trzy podstawowe klasy miar jakości 
segmentacji. 

4.3.1 Kryteria subiektywne 

Praca z sygnałami multimedialnymi, w szczególności z sygnałem mowy stwarza 
moŜliwość wykorzystania zmysłów do obserwacji i oceny wyników segmentacji. 
Niestety otrzymywane rezultaty mogą być mylące, poniewaŜ moŜliwości zmysłów 
człowieka są ograniczone. Dla przykładu zmysł słuchu ma rozdzielczość czasową 
ok. 50 ms, co oznacza, Ŝe kaŜde dwa zdarzenia akustyczne odległe od siebie w czasie 
mniejszym niŜ 50 ms będą postrzegane, jako jedno zdarzenie [8]. UniemoŜliwia 
to precyzyjne lokalizowanie i rozróŜnianie krótkich zdarzeń akustycznych w sygnałach, 
takich jak np. zgłoski wybuchowe. Nie bez znaczenia jest równieŜ zjawisko 
maskowania, które ogranicza moŜliwość percepcji słabych sygnałów w obecności 
sygnałów silniejszych [8]. 

Przedstawienie dźwięku w postaci graficznej, jako przebiegu amplitudowo-
czasowego lub spektrogramów czasowo-częstotliwościowych pozwalają niejako 
zamrozić sygnał w czasie. Często wykorzystuje się widmo STFT lub inne transformacje 
(MFCC, LPC, PLP, DWT, liczba przejść przez zero, entropia). Niestety widmo 
czasowo-częstotliwościowe (dowolnego rodzaju) nie zawsze dokładnie odwzorowuje 
niuanse akustyczne sygnału mowy. Do oceny spektrogramów konieczna jest ponadto 
specjalistyczna wiedza z zakresu teorii sygnałów, akustyki, fonetyki i fonologii, 
jak równieŜ duŜe doświadczenie [146]. 

Kolejnym problemem jest czas poświęcony przez człowieka na analizę segmentacji 
kaŜdego nagrania. Nie jest moŜliwa rzetelna ocena przez człowieka jakości segmentacji 
całego korpusu sygnału mowy, zwierającego czasem kilka, lub nawet kilkaset tysięcy 
elementów. 

Z wymienionych wyŜej powodów, ocena jakości segmentacji za pomocą zmysłów 
ma  znaczenie jedynie w czasie badań pilotaŜowych lub teŜ w czasie projektowania 
algorytmu. 

4.3.2 Kryteria praktyczne 

Zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnału mowy mają swój rodowód 
w próbach rozwiązania pewnych praktycznych problemów inŜynierskich, takich jak 
przesyłanie mowy, rozpoznawanie mowy itp. Taka jest równieŜ rola omawianych 
algorytmów przetwarzania mowy – mają pomóc w rozwiązaniu postawionych 
problemów. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Algorytmy segmentacji są zazwyczaj elementami składowymi większych, złoŜonych 
systemów. Ostateczną skuteczność takich systemów moŜna określić za pomocą dobrze 
zdefiniowanych kryteriów. To właśnie te kryteria są w większości przypadków 
najlepszymi miarami jakości segmentacji oraz innych elementarnych procesów 
wchodzących w skład systemu. Do najwaŜniejszych, w zaleŜności od celu 
realizowanego przez system, naleŜą: 

• WRR - ilość poprawnie rozpoznanych słów (ang. Word Recognition Ratio) 
• WERR - ilość błędnie rozpoznanych słów (ang. Word Error Ratio) 
• PRR - ilość poprawnie rozpoznanych fonemów (ang. Phone Recognition 

Ratio) 
• PERR - ilość błędnie rozpoznanych fonemów (ang. Phone Error Ratio) 
• SRR - ilość poprawnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Recognition 

Ratio) 
• SERR - ilość błędnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Error Ratio) 
• SNR - stosunek energii sygnału do szumu (ang. Signal to Noise Ratio) 
• CR - stopień kompresji (ang. Compression Ratio) 
• i inne... 

Metody praktycznego pomiaru jakości segmentacji są najwłaściwsze do wiarygodnej 
oceny skuteczności algorytmu i są często stosowane, poniewaŜ pozwalają na łatwe, 
szybkie, i co najwaŜniejsze, rzetelne porównanie otrzymywanych wyników [49]. 

4.3.3 Kryteria numeryczne 

W celu ewaluacji wyników moŜna zdefiniować szereg kryteriów o charakterze 
numerycznym, które nie mają natury kryterium generalnego opisanego w poprzednim 
rozdziale. Mimo to, kryteria numeryczne są waŜnym narzędziem do oceny jakości 
działania algorytmu poniewaŜ pomagają obserwować nie tylko wyniki ale takŜe róŜne 
właściwości samego algorytmu, np. [49]: 

• rodzaj błędów segmentacji, 
• ilość błędów segmentacji danego rodzaju, 
• powiązanie błędów segmentacji z parametrami algorytmu, 
• wpływ charakterystyki sygnału na segmentację. 

Zestawienie kryteriów numerycznych z kryteriami praktycznymi umoŜliwia dokonanie 
bardzo cennych obserwacji związku rodzaju i ilości błędów segmentacji 
ze skutecznością działania całego systemu rozpoznawania mowy [49]. Przedstawiane 
kryteria mają naturę statystyczną a wyniki mogą być przedstawiane jako wartości 
bezwzględne (zazwyczaj milisekundy, lub ilość zdarzeń) lub względne (%). 

Większość opisywanych tutaj metod numerycznej oceny jakości segmentacji 
posługuje się pewną znaną wcześniej segmentacją referencyjną. Segmentacja 
referencyjna sygnału s(t) zdefiniowana jest jako wektor 

 ,1 ,1 ,, , ,ref r r r Nt t t =  t … , (4.2) 

gdzie tr,n oznaczają lokalizację czasową kolejnych brzegów segmentów referencyjnych 
sygnału s(t). W analogiczny sposób moŜna zdefiniować wektor 

 [ ]1 2, , ,auto Mt t t=t … , (4.3) 

gdzie tm oznaczają kolejne brzegi segmentów otrzymanych w procesie automatycznej 
segmentacji sygnału. Uzyskanie segmentacji referencyjnej przebiega zazwyczaj 
w  procesie ręcznej anotacji korpusu mowy lub teŜ za pomocą algorytmów 
optymalizacyjnych [69]. Proces anotacji jest bardzo czasochłonny i skomplikowany. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Tworzenie opisanej bazy mowy jest zawsze bardzo waŜnym elementem pracy nad 
systemem rozpoznawania mowy i powinno być realizowane ze szczególną starannością. 
Niestety nigdy nie moŜna powiedzieć, Ŝe efekt ręcznej, ani tym bardziej automatycznej 
segmentacji i anotacji jest bezwzględnie prawidłowy. Sygnał mowy jest zjawiskiem 
ciągłym co wynika z  fizjologii aparatu mowy. Zmiany pozycji narządów biorących 
udział w artykulacji głosek nie mogą przebiegać w sposób nagły i w nieskończenie 
krótkim czasie, gdyŜ przeczyłoby to elementarnym prawom fizyki. Dlatego przejścia 
pomiędzy jednostkami akustycznymi sygnału mowy następują w sposób płynny. 
Powoduje to rozmycie granic pomiędzy segmentami (fonemami, jednostkami 
akustycznymi). Jeszcze większe znaczenie dla tego zjawiska mają mechanizmy 
koartykulacyjne charakterystyczne dla sygnału mowy [51]. 

PoniewaŜ nie da się jednoznacznie określić pozycji granicy pomiędzy elementami 
mowy, segmentacja referencyjna jest tylko pewnym przybliŜeniem abstrakcyjnego 
modelu perfekcyjnej segmentacji sygnału mowy. Przy interpretacji wyników 
segmentacji naleŜy więc mieć na uwadze zarówno niedoskonałości ręcznych 
i automatycznych sposobów anotacji, jak i ciągłą naturę sygnału. 

Pomimo wspomnianych ograniczeń segmentacji referencyjnej, kryteria numeryczne 
odznaczają się wieloma zaletami. Są niezbyt złoŜone obliczeniowo i jednocześnie 
proste w zastosowaniu. Wynika z tego ich podstawowa cecha, czyli moŜliwość 
przetwarzania duŜej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkowym atutem 
jest moŜliwość badania jakości algorytmu w obecności róŜnych zakłóceń lub gdy nie 
ma moŜliwości zastosowania kryterium praktycznego. 

Ewaluacja jakości segmentacji automatycznej musi być poprzedzona określeniem 
związku otrzymanych automatycznie brzegów z brzegami referencyjnymi. W tym celu 
naleŜy określić które z otrzymanych automatycznie brzegów tauto najlepiej przybliŜają 
kolejne brzegi referencyjne tref. Relacja tego rodzaju oznaczona będzie przez 

 ( ){ }, ,
k kref auto r n m

k
t t↔ ⇔t t , (4.4) 

i oznaczać będzie zbiór par brzegów referencyjnych i automatycznych 

 ( ) ( ) ( )
,

, , , ,, : argmin argmin
k k k k k k k k

r n ref m autok k

r n m r n m r n m m r n
t t

t t t t t t t t
∈ ∈

= − ∧ = −
t t

, (4.5) 

które są sobie najbliŜsze. Rys. 19 przedstawia schematycznie ilustrację takiej relacji. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe wektory mogą mieć róŜne długości i dla kaŜdych dwóch wektorów 
opisujących brzegi istnieje dokładnie jedna relacja. Nie wszystkie brzegi referencyjne, 
ani otrzymane automatycznie, muszą posiadać odpowiadającą sobie parę. Sytuacja taka 
moŜe wystąpić np. gdy nie został automatycznie wykryty brzeg uwzględniony 
w  segmentacji referencyjnej. Przypadki tego typu omówione zostaną szczegółowo 
w  dalszej części rozdziału. 

 

 

         tref =[tr,1,    tr,2,        ... ,             tr,n,              ...,                                     tr,N] 

 
 
 

  tref ↔ tauto 
 
 
 

          tauto =[t1,          t2,                     ...,                     tm,      ...,                           tM] 

t (ms) 
 

 nadsegmentacja podsegmentacja 

Rys. 19 Ilustracja dopasowania brzegów segmentów referencyjnych tref i otrzymanych 
automatycznie tauto. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Precyzja lokalizacji brzegów 
Najbardziej intuicyjnym sposobem określenia jakości segmentacji jest mierzenie 

róŜnicy (precyzji) 
 ,m r n mt tδ = − ,  (4.6) 

pozycji brzegów segmentów automatycznych i odpowiadających im brzegów 
referencyjnych. Wartość ta powinna być brana pod uwagę tylko dla tych brzegów 
wyznaczanych automatycznie, dla których znalezione zostały odpowiadające im 
pojedyncze brzegi referencyjne. Dla kaŜdego takiego brzegu automatycznego moŜna 
podać wartość względną tej róŜnicy 

 '

, 1 ,

100%m
m

r n r nt t

δδ
+

= ⋅
−

, (4.7) 

mierzoną względem długości segmentu referencyjnego. Nie jest to jednak konieczne, 
poniewaŜ precyzja wyraŜana w milisekundach jest pojęciem bardzo intuicyjnym i łatwo 
porównywalnym.  

Wartość średnia precyzji 

 

'

1

'

M

m
m

M

δ
δ ==

∑
 (4.8) 

z automatycznie wyznaczonych brzegów, lub jej wartość względna, jest najlepszym 
sposobem wyraŜenia precyzji lokalizacji brzegów dla duŜej ilości danych. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe dla wartości rzędu kilku milisekund i mniejszych, traci ona wiarygodność 
poniewaŜ brzegi referencyjne rzadko są tak dokładne w stosunku do idealnej 
segmentacji sygnału mowy. 

Często wykorzystywaną metodą jest równieŜ badanie, jaka część granic 
automatycznych odznacza się odchyłką mniejszą niŜ pewna określona wartość. 
Dogodnym sposobem wizualizacji tego kryterium jest histogram odchyłek (Rys. 20). 
Metoda ta jest często wykorzystywana, poniewaŜ zapewnia wyniki łatwe do otrzymania 
i interpretacji [114]. 
 
 

 

 
Rys. 20 Precyzja średnia segmentacji równomiernej dla róŜnej długości segmentów (z lewej) oraz 
histogram rozkładu odchyłek brzegów segmentacji równomiernej o długości ramki 20 ms, od brzegów 
referencyjnych. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Rozmyte miary precission i recall 
W ocenie jakości segmentacji interesujące jest czy wykryte brzegi segmentów 

są intuicyjnie „mniej - więcej” bliskie brzegom referencyjnym. To właśnie 
sformułowanie „mniej - więcej” nie poddaje się opisowi za pomocą logiki zero-
jedynkowej i uzasadnia wprowadzenie aparatu wnioskowania rozmytego. 

Miary rozmyte precision (precyzja) i recall opierają się na klasycznych metodach 
ewaluacyjnych [127]. W proponowanej, rozmytej wersji tej metody, pozycje brzegów 
segmentów są elementami dwóch zbiorów (G i A) jednocześnie. Jeden zbiór G oznacza 
referencyjne brzegi odrzucone a zbiór A brzegi (referencyjne i automatyczne), 
dla których istnieje para typu brzeg referencyjny ↔  brzeg automatyczny. Obliczenie 
jakości segmentacji wymaga policzenia liczby elementów w kaŜdym ze zbiorów oraz 
liczby elementów w części wspólnej zbiorów. W przypadku wykorzystania logiki 
boolowskiej otrzymane w ten sposób wartości (dla zbioru G) oznaczałyby liczbę 
poprawnie wyznaczonych brzegów (precision). Zastosowanie logiki rozmytej pozwala 
dodatkowo na określenie ich dokładności. Porównanie liczności zbioru A z ich częścią 
wspólną pozwala na określenie ile brzegów zostało wyznaczonych błędnie i jak duŜy 
jest to błąd (recall). 

 
 
 
 

 
 

 
 
KaŜdy brzeg automatyczny ma przypisaną pewną wartość prawdopodobieństwa 

f(tm)∈<0,1>, Ŝe jest prawidłowo wyznaczonym brzegiem segmentu. Jeśli dany brzeg 
automatyczny tm nie został przypisany do Ŝadnego brzegu referencyjnego, to f(tm)=0 
i tm∈A. Jeśli brzeg automatyczny pokrywa się dokładnie z przypisanym mu brzegiem 
referencyjnym to naleŜy on wtedy zarówno do zbioru G oraz zbioru A i f(tm)=1 (Rys. 
21). Ostatnia, najczęściej występująca sytuacja ma miejsce, gdy brzeg automatyczny tm 
nie pokrywa się z odpowiadającym mu brzegiem referencyjnym tr,n. W tej sytuacji 
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1 2
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m
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δ−
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−
, (4.9) 

gdzie para (tr,n1,tr,n2) definiuje segment referencyjny, w którym znajduje się brzeg tm  
[177]. 
 
 
 

G                                   A 
 

 
 

                 x:f(x)=p                                        x:f(x)=1-p 

Rys. 21 Ilustracja sposobu wyznaczania funkcji przynaleŜności brzegu x do rozmytego zbioru 
odrzuconych segmentów referencyjnych G oraz rozmytego zbioru par brzegów referencyjnych 
i automatycznych A. 
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Ostatecznie funkcja ta ma postać 
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Teraz łatwo moŜna wyznaczyć wartość precision 
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W niektórych przypadkach warto wyznaczyć równieŜ (uproszczoną) wartość f-score 

 _
p r

f score
p r

⋅=
+

, (4.13) 

która łączy obie rozmyte miary [127]. Rys. 22 przedstawia przykładowe wykresy 
wartości precyzji rozmytej i recall dla róŜnych parametrów segmentacji równomiernej 
sygnału mowy [49].  

 
 
 

 
Rys. 22 Rozmyte miary recall (z lewej) i precision (z prawej) segmentacji równomiernej dla róŜnej 
długości segmentów mierzone w odniesieniu do segmentacji referencyjnej z bazy Corpora.  

 

Nadsegmentacja 
PowyŜsze numeryczne kryteria oceny jakości segmentacji dotyczą brzegów 

segmentów, którym zostały przypisane brzegi referencyjne. Brak moŜliwości takiego 
przypisania równieŜ jest bardzo istotnym błędem segmentacji, który naleŜy uwzględnić 
w ocenie wyników. Jeśli w obrębie jednego segmentu referencyjnego wyznaczone 
zostały więcej niŜ dwa brzegi referencyjne (Rys. 19), to mamy do czynienia 
ze  zjawiskiem określanym jako nadsegmentacja, lub wstawienie brzegu 
(ang. oversegmentation, insertion) [18], [19], [86]. 
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Segmentacja sygnału mowy 

MoŜna wyznaczyć względną wartość wskaźnika nadsegmentacji 

 100%insM

M
λ = ⋅  (4.14) 

jako liczbę brzegów uznanych za nadsegmentację w stosunku do liczby wszystkich 
brzegów wyznaczonych automatycznie (Rys. 23). Zwiększanie czułości algorytmu 
zazwyczaj zwiększa wskaźnik nadsegmentacji. 

Podsegmentacja 
Zjawisko podsegmentacji lub pominięcia segmentu (ang. missed border, deletion) 

występuje gdy w obrębie danego segmentu referencyjnego nie został automatycznie 
wyznaczony Ŝaden brzeg segmentu (Rys. 19). Względna wartość wskaźnika 
podsegmentacji 

 100%delN

N
µ =  (4.15) 

jest stosunkiem liczby nie znalezionych przez algorytm brzegów, do całkowitej liczby 
brzegów referencyjnych (Rys. 23) [18], [19], [86]. Wskaźnik podsegmentacji jest 
bardzo waŜnym kryterium oceny jakości segmentacji poniewaŜ mierzy błędy, które 
w  bardzo istotny sposób wpływają negatywnie na właściwości widmowe otrzymanych 
segmentów. Nawet nieznaczne zwiększenie wskaźnika podsegmentacji zazwyczaj 
skutkuje zauwaŜalnym spadkiem jakości działania całego systemu rozpoznawania czy 
kompresji mowy. Z tego powodu naleŜy zwracać szczególną uwagę na jego wartość 
w czasie projektowania systemu.  
 
 

 

 
Rys. 23 Wskaźnik nadsegmentacji (z lewej) i podsegmentacji (z prawej) dla segmentacji równomiernej 
o róŜnej długości segmentów mierzone w odniesieniu do segmentacji referencyjnej z bazy Corpora. 

 

Pozostałe kryteria 
W zaleŜności od potrzeby określenia specyficznych właściwości algorytmu 

segmentującego, moŜna zdefiniować wiele innych metod oceny jakości segmentacji. 
Jeśli nie jest znana segmentacja referencyjna, warto zastosować róŜne metryki i miary 
odległości (np. Itakura-Saito, Log-Spectral) do oceny zróŜnicowania akustycznego 
kolejnych segmentów poprzez wyznaczenie średniej odległości widmowej między 
sąsiednimi segmentami. DuŜe wartości tej odległości oznaczają lepszą, z punktu 
widzenia zróŜnicowania akustycznego, segmentację sygnału [49], [99]. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Statystyczne testy istotności, takie jak χ2, ANOVA czy t-Studenta, równieŜ były 
stosowane do oceny jakości segmentacji [108]. 

Metody oceny segmentacji obrazów, są znacznie lepiej rozwinięte niŜ metody 
stosowane dla dźwięku i mogą być, po odpowiednich modyfikacjach, wykorzystane 
do oceny segmentacji mowy. Warto wymienić metody takie jak: miara odległości 
Baddeley’a, dwuwymiarowe miary zniekształceń (ang. distortion rates) czy skalowanej 
rozbieŜności (ang. scalable discrepancy) [3], [173]. 

Zestawienie wyników uzyskanych dla kilku róŜnych kryteriów i określenie ich 
wzajemnych zaleŜności umoŜliwia zaobserwowanie ciekawych właściwości algorytmu 
segmentującego. Najczęściej przedstawia się zaleŜność pomiędzy współczynnikiem 
pod- i nadsegmentacji (Rys. 24, z lewej). Ciekawie prezentuje się równieŜ związek 
pomiędzy rozmytymi wartościami precision i recall (Rys. 24, z prawej).  

Obserwując związki pomiędzy róŜnymi kryteriami oceny oprócz właściwości 
algorytmu, moŜna określić równieŜ niektóre właściwości samych metod oceny, 
np. w jaki sposób dane kryteria reagują na róŜnego typu błędy segmentacji. 

 

 
Rys. 24 Związek wskaźnika podsegmentacji i nadsegmentacji (z lewej) oraz rozmytych miar precision 
i recall (z prawej) na przykładzie segmentacji równomiernej dla róŜnych wybranych długości segmentu 
(5 – 100 ms). 

4.4 Falkowa segmentacja mowy 

4.4.1 Segmentacja akustyczna metodą śledzenia zmian widma 

falkowego 

Opisywana metoda segmentacji wyrasta z załoŜenia, Ŝe segmenty są quasi-
stacjonarnymi fragmentami sygnału. Brzegi między segmentami odznaczają się duŜymi, 
w   porównaniu do stanów quasi-stacjonarnych, przepływami energii między 
poszczególnymi pasmami częstotliwościowymi. Momenty sygnału o największym 
lokalnie wskaźniku zmian widma (ang. rate-of-change), uznawane są za brzegi 
segmentów akustycznych. Z powodów omówionych w rozdziale 4.1, segmenty 
uzyskane tą metodą nie odpowiadają jednak fonemom, które w niektórych przypadkach 
mogą być silnie niestacjonarne (dyftongi, plozje itp.), ale quasi-stacjonarnym 
jednostkom akustycznym. 

Proponowany algorytm segmentacji przedstawiony jest w uproszczeniu na Rys. 25. 
Algorytm wyznacza wskaźnik zmienności sygnału na podstawie widma falkowego 
i wykrywa jego punkty charakterystyczne, które są potencjalnymi brzegami segmentów 
akustycznych [48].  
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Segmentacja sygnału mowy 

 

 
 
 

Algorytm segmentacji 
Dyskretny N-elementowy sygnał mowy s[n] poddawany jest sześciopoziomowej 

(M=6) dyskretnej dekompozycji falkowej (DWT). Jako filtry dekompozycyjne uŜyte 
zostały filtry skojarzone z falką Meyera (‘dmey’), poniewaŜ zapewniają wysoką 
selektywność otrzymanego widma. Wynikiem dekompozycji jest 7 wektorów 
współczynników falkowych 

 { }1 2 3 4 5 6 6, , , , , ,DWT =D d d d d d d a , (4.16) 

które reprezentują kolejne pasma częstotliwości { 4-8 kHz, 2-4 kHz, 1-2 kHz, 
500-1000 Hz, 250 – 500 Hz, 125-250 Hz, 0-125 Hz}. 

Z powodu podpróbkowania, które jest integralną częścią dyskretnej transformacji 
falkowej, kaŜdy z wektorów współczynników ma inną długość 

 dim dm = 
2m m

N
N = , (4.17) 

gdzie m=1,...,M  oznacza numer poziomu dekompozycji. 
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Rys. 25 Schemat algorytmu segmentacji sygnału mowy metodą śledzenia zmian widma falkowego. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Aby otrzymać falkowe widmo mocy o jednorodnej długości na kaŜdym z poziomów 
dekompozycji obliczana jest energia 
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współczynników falkowych w taki sposób, Ŝe sumowane są serie 2M+1-m kolejnych 
współczynników detali na kaŜdym poziomie dekompozycji. Długość serii jest 
proporcjonalna do ilości współczynników falkowych danego poziomu. Otrzymuje się 
w ten sposób widmo mocy falkowej o równej ilości próbek na wszystkich poziomach 
dekompozycji [48]. Maksymalna rozdzielczość czasowa algorytmu jest w tym kroku 
redukowana do 

 
2M

s

t
f

∆ = , (4.19) 

rozdzielczości najniŜszego poziomu dekompozycji, co dla częstotliwości próbkowania 
fs=16000 Hz i liczby poziomów dekompozycji M=6 daje ∆t=4 ms. NaleŜy o tym 
pamiętać w czasie interpretacji wyników a szczególnie średniej precyzji lokalizacji 
brzegów (4.8). 

Otrzymane wektory mocy falkowej mają nierównomierny charakter związany 
ze specyfiką tonu krtaniowego i szumowym charakterem niektórych głosek. W celu 
dalszej analizy muszą zostać wyznaczone obwiednie mocy falkowej denv na kaŜdym 
poziomie dekompozycji. WaŜne jest, aby proces ten nie usunął waŜnych, 
charakterystycznych elementów obwiedni. Odpowiednim narzędziem jest nieliniowy 
filtr wygładzający zaprezentowany na Rys. 26, zaproponowany przez Tukey’a [153]. 
Algorytm ten łączy zalety dolnoprzepustowej filtracji FIR, która dobrze tłumi 
wysokoczęstotliwościowe komponenty sygnału o charakterze szumu, z predyspozycją 
filtrów medianowych do zachowywania stromych zboczy i nagłych zmian sygnału. 
Ma  to istotne znaczenie dla reprezentatywności otrzymanego na ich podstawie 
wskaźnika zmienności. 

Wskaźnik zmienności sygnału wyznaczany jest jako suma 
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bezwzględnych wartości przyrostów obwiedni mocy dla kaŜdej chwili czasu (Rys. 27). 
 
 

 

Rys. 26 Filtr wygładzający Tukey’a zastosowany w algorytmie segmentacji falkowej. 
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Rys. 27 Przykład segmentacji wypowiedzi „dziewięć”. Linie przerywane oznaczają segmentację 
referencyjną a linie kropkowane segmentację automatyczną. Górne wykresy prezentują moc falkową oraz 
obwiednie na poszczególnych poziomach dekompozycji. Dwa dolne wykresy przedstawiają wskaźnik 
zmian widma oraz przetwarzany sygnał mowy wraz z anotacją SAMPA. 

 
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej załoŜeniami, oczekuje się, Ŝe funkcja ta 

będzie przyjmować duŜe wartości na brzegach segmentów. Maksima lokalne będą 
zatem oznaczać poszukiwane brzegi. Warto zaznaczyć, Ŝe zgodnie z (4.19) 
rozdzielczość czasowa wskaźnika zmienności wynosi 4 milisekundy.  

Krytycznym etapem dla jakości segmentacji jest odpowiednia detekcja maksimów 
funkcji v[k]. Algorytm detekcji wybiera takie maksima lokalne, które spełniają dwa 
postawione warunki [18]: 

1) Wartość bezwzględna lokalnego maksimum v[kmax] w ustalonym punkcie czasu 
kmax jest większa niŜ próg 

 g vv v gσ= − ⋅ , (4.21) 

gdzie v  oznacza wartość średnią, a σv oznacza odchylenie standardowe 
wskaźnika zmienności (Rys. 28). Parametr g jest arbitralnie przyjmowany 
z  zakresu (-∞,∞) i oznacza globalną czułość algorytmu (ang. global sensitivity). 
Za jego pomocą moŜna regulować wartość progu detekcji czyli zmniejszać, 

m=1 

m=2 

m=3 

m=4 

m=5 

m=6 

m=7 
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lub zwiększać liczbę wykrytych brzegów. W
rzeczywistym nie ma mo
standardowego w całym okresie trwania sygnału.
widzenia skuteczności algorytmu) ustalenia progu detekcji wystarcz
wartości średniej i  odchylenia standardowego obliczonych dla ustalonego 
przedziału czasu ∆Tµ, 
tego przedziału powinna by
w sygnale mowy, czyli w praktyce 
algorytmu adaptacyjnego i zwi
charakterystyki sygnału.

2) Drugi warunek konieczny istnienia brzegu segmentu mówi, 
potencjalnie akceptowalnego maksimum dla chwili
nie moŜe być obecne inne maksimum lokalne, 

 

dla ustalonego arbitralnie parametru 
restriction) i horyzontu czasowego 
długość segmentu (Rys. 
co  wynika z rzeczywistych długo
w  sygnale mowy [8].  

Zastosowanie wartości średniej i odchylenia standardowego do wyznaczania progów 
detekcji powoduje, Ŝe algorytm nie jest zale
i moŜe śledzić i kompensować
Parametry g oraz l słuŜą do regulacji czuło
nadrzędnych elementów systemu i preferencji u
algorytm nie wyznaczy Ŝadnych brzegów. Ustawienie parametrów 
spowoduje, Ŝe wszystkie potencjalne brzegi (maksima) zostan

 
 

Rys. 28 Wskaźnik zmienności mocy falkowych. Maksima wskazuj
za pomocą kółek. Maksima nr (1) i (5)
jako brzegi segmentów. Maksima o
lokalnego. Pozostałe, nie oznaczone maksima lokalne
przerywana) określony przez kryterium czuło

Skuteczność segmentacji 
Ewaluacja skuteczności algorytmu przeprowadzona została z wykorzystani

mowy polskiej Corpora [69]
wypowiedzi róŜnej długości dla 5 wybranych losowo osób. Wypowiedzi te pokrywaj
pełny zakres 37 fonemów języka polskiego i du
dzięki czemu algorytm segmentacji testowany był wiarygodnym zbiorem danych. 
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ę wykrytych brzegów. W systemach działających w czasie 
rzeczywistym nie ma moŜliwości obliczenia wartości średniej i odchylenia 
standardowego w całym okresie trwania sygnału. Dla prawidłowego (z punktu 

ści algorytmu) ustalenia progu detekcji wystarcz
odchylenia standardowego obliczonych dla ustalonego 
, bezpośrednio poprzedzającego bieŜącą chwil

tego przedziału powinna być większa niŜ kilkukrotność średniej długo
w sygnale mowy, czyli w praktyce ∆Tµ >100 ms. Takie rozwiązanie ma cechy 
algorytmu adaptacyjnego i zwiększa jego odporność na długoczasowe zmiany 
charakterystyki sygnału. 
Drugi warunek konieczny istnienia brzegu segmentu mówi, Ŝe w otoczeniu
potencjalnie akceptowalnego maksimum dla chwili kmax ± ∆T

 obecne inne maksimum lokalne, niespełniające warunku

[ ] '
maxmaxv k v k v l > + ⋅  , 

la ustalonego arbitralnie parametru l (ograniczenie lokalne, ang. 
) i horyzontu czasowego ∆T, określającego minimalną dopuszczaln

Rys. 28). W praktyce przyjmuje się 10 ms <
rzeczywistych długości najkrótszych jednostek akustycznych 

średniej i odchylenia standardowego do wyznaczania progów 
e algorytm nie jest zaleŜny od poziomu sygnału wej

 i kompensować długoterminowe (>> ∆Tµ) zmiany jego charakterystyki. 
Ŝą do regulacji czułości algorytmu w zaleŜności od potrzeb 

dnych elementów systemu i preferencji uŜytkownika. Dla warto
Ŝadnych brzegów. Ustawienie parametrów g=

e wszystkie potencjalne brzegi (maksima) zostaną wykryte. 

ci mocy falkowych. Maksima wskazujące brzegi segmentów oznaczone s
i (5) spełniają wszystkie warunki, aby mogły zostać zaakceptowane, 

jako brzegi segmentów. Maksima o numerach (2), (3) oraz (4) nie spełniają kryterium ograniczenia 
oznaczone maksima lokalne, są mniejsze niŜ minimalny próg detekcji (linia 

kryterium czułości globalnej. 

 
ci algorytmu przeprowadzona została z wykorzystani

[69]. Segmentacji poddanych zostało w sumie 1825
ści dla 5 wybranych losowo osób. Wypowiedzi te pokrywaj
ęzyka polskiego i duŜą liczbę połączeń międzyfonemowych, 

ki czemu algorytm segmentacji testowany był wiarygodnym zbiorem danych. 
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Ewaluacja jakości segmentacji moŜliwa była dzięki zawartej w bazie anotacji czasowo-
fonetycznej kaŜdej z wypowiedzi. Anotacja ta pełni rolę segmentacji referencyjnej 
i stanowi punkt odniesienia w procesie ewaluacji. Przeprowadzone zostały pomiary 
wybranych najwaŜniejszych miar jakości segmentacji opisanych w rozdziale 4.3.  

Algorytm segmentacji zaprojektowany został w taki sposób, Ŝe sam dostosowuje się 
do bieŜącej charakterystyki sygnału. NaleŜy jedynie określić globalną czułość 
algorytmu (parametr g) oraz wartość parametru l, czyli ograniczenia lokalnego. 
Poszczególne pomiary przedstawione zostały dla takich zakresów zmienności 
parametrów g i l, które zapewniają najlepsze wyniki segmentacji. Czułość globalna 
algorytmu zmienia się w zakresie od -3 do 1, przyjmując wartości ze zbioru 

 { }3,  2,  1,  0.5,  0,  0.5,  1g∈ − − − − , (4.23) 

natomiast ograniczenie lokalne, przyjmuje wartości ze zbioru 

 { }0, 0.5,1,1.5, 2, 5l ∈ .  (4.24) 

Lewy wykres z Rys. 29 przedstawia średnią wartość precyzji lokalizacji brzegów 
segmentów dla podanych wcześniej wartości g oraz l. Rozrzut otrzymanych wartości 
kształtuje się w zakresie od 9 ms do 14 ms, przy rozdzielczości algorytmu równej 
w tym przypadku 4 ms. 

Zmiany czułości globalnej g w większości przypadków nie wpływają na precyzję 
segmentacji, poniewaŜ parametr ten nie modyfikuje lokalizacji wykrytych maksimów 
funkcji zmian widma, a jedynie reguluje liczbę akceptowanych maksimów. Znaczna 
zmiana wartości precyzji dla g=-3 wynika ze spadku liczby wykrytych brzegów, 
dla których znaleziono segmentację referencyjną, a tylko dla takich precyzja jest 
liczona. Dla g>0.5 wartość precyzji stabilizuje się i zaleŜy juŜ tylko od wartości 
współczynnika l. To właśnie wartość ograniczenia lokalnego l ma duŜy wpływ 
na  precyzję segmentacji, poniewaŜ determinuje wybór konkretnego maksimum 
lokalnego spośród pozostałych maksimów. 

Oba parametry mają duŜy wpływ na wartości podsegmentacji i nadsegmentacji, 
co jest przedstawione na prawym wykresie Rys. 29. Poszczególne linie oznaczają 
kolejne wartości parametru l natomiast punkty związane są z kolejnymi wartościami 
parametru g. Wzrost liczby wykrytych segmentów powoduje wzrost nadsegmentacji 
oraz spadek podsegmentacji. Istnieje silna zaleŜność pomiędzy czułością globalną 
a  stopniem podsegmentacji. Spadek czułości (g→-∞) zmniejsza liczbę wykrytych 
brzegów i powoduje tym samym znaczny wzrost podsegmentacji.  

 
 

 
Rys. 29 Średnia precyzja segmentacji oraz wskaźniki pod- i nadsegmentacji wyznaczone dla czułości 
globalnej  oraz ograniczenia lokalnego . 
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Segmentacja sygnału mowy 

Dla wartości g>0, nie  zauwaŜa się znacznych zmian wskaźnika podsegmentacji 
(punkty wykresów odpowiadające g>0 skoncentrowane są na końcach poszczególnych 
linii). Wpływ zmian g na stopień nadsegmentacji jest duŜo mniejszy i ma znaczenie 
głównie dla małych wartości parametru l. 

Wskaźnik nadsegmentacji zaleŜy głównie od wartości ograniczenia lokalnego l. 
Małe wartości tego parametru powodują akceptację wszystkich potencjalnych 
maksimów funkcji i związany z tym silny wzrost zjawiska nadsegmentacji. Odwrotna 
sytuacja ma miejsce dla l>1, gdzie zmiany ograniczenia lokalnego nie zmieniają 
w  sposób istotny wskaźnika nadsegmentacji. 

PoniewaŜ parametry g oraz l wpływają róŜnie na omawiane wskaźniki jakości, 
moŜna więc wyznaczyć takie wartości tych parametrów, które minimalizują błędy 
związane z nadsegmentacją i podsegmentacją sygnału mowy. W tym przypadku jako 
najlepsze przyjęte zostały g=1 oraz l∈<0.5, 1.5>. 

Rys. 30 przedstawia związki parametrów segmentacji nierównomiernej 
ze skutecznością rozpoznawania sygnału mowy za pomocą klasyfikatora k-NN 
w konfiguracji opisanej w rozdziale 3.2.1. Do parametryzacji wydzielonych segmentów 
nierównomiernych zastosowano 12-elementowy wektor współczynników MFCC. 
Ewaluacja wskaźnika PRR przeprowadzona została dla 5 losowo wybranych osób 
z bazy Corpora. Proces klasyfikacji przeprowadzony został osobno dla kaŜdej z osób 
minimalizując wpływ błędów rozpoznawania związanych ze zmiennością cech 
osobniczych. Na wykresach prezentowane są wartości średnie z uzyskanych wyników. 

Wykresy prezentują procentową miarę liczby prawidłowo rozpoznanych fonemów 
(PRR) dla poszczególnych wartości g oraz l. Linia przerywana oznacza referencyjny 
poziom skuteczności otrzymany w procesie klasyfikacji fonemów otrzymanych 
w wyniku segmentacji referencyjnej. Najlepsze wyniki automatycznej segmentacji 
nierównomiernej otrzymano dla wartości parametrów g=1 oraz l∈<0.5, 1>. Wartości te 
są bardzo podobne do tych wyznaczonych dla wskaźników pod- i nadsegmentacji. 
ZauwaŜalny jest duŜy wpływ czułości globalnej g na jakość rozpoznawania. Natomiast 
zmiany ograniczenia lokalnego mają niewielki wpływ na liczbę rozpoznanych 
fonemów. 

 

 

 
Rys. 30 Liczba prawidłowo rozpoznanych fonemów (PRR [%]) dla róŜnych wartości czułości globalnej 

 i ograniczenia lokalnego , z zastosowaniem 

klasyfikatora k-NN i parametryzacji 12-MFCC. Linia przerywana oznacza wynik otrzymany 
dla segmentacji referencyjnej. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Obserwacje potwierdzają duŜo silniejszy związek jakości rozpoznawania 
ze wskaźnikiem podsegmentacji, niŜ ze wskaźnikiem nadsegmentacji. Aby zapewnić 
wysoką jakość rozpoznawania naleŜy zmniejszyć wskaźnik podsegmentacji, nawet 
kosztem nadsegmentacji. Precyzja lokalizacji brzegów okazuje się nie mieć istotnego 
wpływu na jakość rozpoznawania w zakresie zmienności uzyskanym w trakcie 
ewaluacji. Biorąc pod uwagę wszystkie powyŜsze spostrzeŜenia, za najlepsze moŜna 
ostatecznie uznać wartości parametrów g=1 oraz l=0.5. 

Dla wybranej czułości globalnej g=1 oraz ograniczenia lokalnego 
 zbadany został wpływ zakłóceń stacjonarnych w postaci szumu 

addytywnego o rozkładzie normalnym na jakość segmentacji. Dla róŜnych wartości 
SNR przeprowadzone zostały pomiary skuteczności rozpoznawania oraz wskaźników 
pod- i nadsegmentacji. Eksperyment zaprojektowany został w taki sposób aby szum 
miał znaczenie tylko w procesie segmentacji, natomiast klasyfikacja przebiegała juŜ 
w warunkach pozbawionych szumu. Szum stacjonarny oznacza w tym przypadku szum, 
którego średnia prędkość zmian charakterystyki częstotliwościowej jest duŜo mniejsza 
od średniej prędkości zmian analizowanego sygnału. 

Rys. 31 przedstawia wpływ szumu na jakość segmentacji mierzoną liczbą poprawnie 
rozpoznanych fonemów i stopnia pod- i nadsegmentacji. Otrzymane wyniki wskazują, 
Ŝe nawet w obecności bardzo silnego szumu (SNR<10 dB) jakość segmentacji pozostaje 
bardzo dobra. Wartości wskaźnika PRR dla ustalonego parametru l=1 zmieniają się 
tylko o ok. 5%, co jest zmianą pomijalnie małą. Analiza pod- i nadsegmentacji 
prowadzi do wniosku, Ŝe szum na poziomie SNR=-10 dB, dla ustalonych uprzednio 
parametrów g oraz l, prowadzi do  zwiększenia nadsegmentacji zaledwie o 7%, 
a podsegmentacji o ok. 25%. Zmiany te nie wpłynęły znacząco na wskaźnik PRR. 
Odporność algorytmu na szum tego rodzaju moŜna tłumaczyć róŜniczkującym 
charakterem operacji wyznaczania wskaźnika zmienności, która pomija stałą wartość 
szumowego komponentu w wygładzonym widmie falkowym sygnału. MoŜna zatem 
stwierdzić, Ŝe przedstawiony system segmentacji jest odporny na szum stacjonarny 
o rozkładzie Gaussa w podanym zakresie SNR. 

 
 

 

 
Rys. 31 Wpływ stacjonarnego szumu o rozkładzie Gaussa na jakość segmentacji w zaleŜności od 
parametru ograniczenia lokalnego . 
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Segmentacja sygnału mowy 

Na Rys. 32 - Rys. 36 przedstawione są przykładowe wyniki segmentacji sygnałów 
mowy z bazy Corpora, uzyskane dla parametrów segmentacji zapewniających najlepsze 
wyniki klasyfikacji (g=1, l=0.5). Wybrane zostały przykłady, dobrze ilustrujące 
działanie algorytmu. KaŜdy z rysunków składa się z 4 wykresów przedstawiających 
kolejno: sygnał mowy (na górze) wraz z brzegami referencyjnymi (kreski zielone) 
i brzegami uzyskanymi automatycznie (kreski czerwone); wygładzoną moc falkową 
sygnału; zmiany mocy falkowej; oraz wartości wskaźnika zmian widma (na dole). 

Na Rys. 32 zaprezentowano wynik segmentacji wypowiedzi „Daj choć samą 
ćwiartkę”. Wypowiedź ta składa się z 19 segmentów referencyjnych. Segmentacja 
automatyczna zawiera jeden błąd podsegmentacji (połączenie „i-a”) oraz jeden błąd 
nadsegmentacji dla wygłosu „e~”. Pozostałe brzegi automatyczne zostały w większości 
bardzo blisko (∆t<15 ms) zlokalizowane względem brzegów referencyjnych. 

Rys. 33 - Rys. 36 przedstawiają przykłady segmentacji krótkich wypowiedzi 
(imion), które pozwalają na czytelną wizualizację otrzymanych brzegów (na górze) 
oraz  pośrednich etapów działania algorytmu, tj. mocy falkowych i ich zmian oraz 
wskaźnika zmienności. W kilku przypadkach widoczne są błędy podsegmentacji 
(np. „i” na Rys. 33 - „Emil”). Częściej zdarzają się błędy nadsegmentacji, szczególnie 
w przypadku najdłuŜszych fonemów, tj. „e”, czy „f”. 

Na szczególną uwagę zasługuje fonem „r” z wypowiedzi „Florian” przedstawionej 
na  Rys. 34. Algorytm poradził sobie z prawidłową detekcją brzegów fonemu, 
który bardzo często sprawia duŜe trudności w jego detekcji i rozpoznawaniu. 

 
 

 
Rys. 32 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Daj choć samą ćwiartkę”. Kolejne wykresy 
przedstawiają: sygnał mowy (na górze), wraz z brzegami wyznaczonymi automatycznie (linie czerwone) 
i brzegami referencyjnymi (linie zielone); obwiednię mocy falkowej; zmiany mocy falkowej w czasie; 
oraz wskaźnik zmienności sygnału (na dole). 
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Segmentacja sygnału mowy 

 
Rys. 33 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Emil”. 

 
 

 
Rys. 34 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Florian”. 
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Segmentacja sygnału mowy 

 
Rys. 35 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Helena”. 

 
 

 
Rys. 36 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Henryk”. 
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Segmentacja sygnału mowy 

4.4.2 Segmentacja metodą detekcji zdarzeń 

Przedstawiony w poprzednim rozdziale, algorytm segmentacji polega 
na wyznaczeniu funkcji wskaźnika zmian w falkowym widmie sygnału. W bieŜącym 
rozdziale opisane zostanie inne podejście do detekcji zmian widma. Uwzględnia ono 
wpływ mocy chwilowej poszczególnych poziomów dekompozycji na istotność zmian 
energetycznych na tym poziomie. Jest to naturalny, wynikający z zasady działania 
samego algorytmu, sposób wyznaczania brzegów głównie w oparciu o te pasma 
częstotliwości, które w danej chwili czasu mają duŜą wartość informacyjną.  

W prezentowanej metodzie segmentacji akustycznej brzegi segmentów 
są wyznaczane przez dyskretne zdarzenia (ang. events) w widmie falkowym sygnału. 
Zdarzenia te pojawiają się, gdy zmienia się kolejność pasm falkowych 
uporządkowanych względem wartości ich mocy chwilowej. Jest to zupełnie nowe 
rozwiązanie pośród metod segmentacji śledzących zmiany cech sygnału. Zastosowanie 
kryterium w postaci zmian uszeregowania energetycznego pasm częstotliwości 
zapewnia wysoką skuteczność segmentacji jak równieŜ odporność na zakłócenia, 
co potwierdzają otrzymane wyniki. 

Po odpowiedniej modyfikacji, metoda wykrywania zdarzeń moŜe być zastosowana 
równieŜ w systemach z innego typu analizą widmową np. MFC. Rys. 37 przedstawia 
uproszczony schemat blokowy algorytmu segmentacji.  
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Segmentacja sygnału mowy 

Algorytm segmentacji 
Początkowe etapy przetwarzania sygnału są toŜsame z metodą opisaną w rozdziale  

4.4.1. Sygnał mowy poddawany jest sześciopoziomowej dyskretnej dekompozycji 
falkowej. W kolejnych krokach, od (4.16) do (4.18) otrzymujemy wektory mocy widma 
falkowego Dp={dp} M+1 o maksymalnej rozdzielczości czasowej ∆t=4 ms. 

Podobnie jak w metodzie z rozdziału 4.4.1, naleŜy wyznaczyć obwiednię mocy 
falkowej. MoŜna w tym celu wykorzystać wspomniany juŜ algorytm Tukey’a [153]. 
MoŜna równieŜ zastosować jedynie filtrację dolnoprzepustową. Wynika to z faktu, 
Ŝe  do detekcji brzegów nie będzie słuŜyć wskaźnik zmienności tylko mapa istotności, 
której wartości nie są bezpośrednią funkcją obwiedni. Do otrzymania 
satysfakcjonujących wyników wystarczający jest filtr uśredniający (ang. running mean) 
typu FIR o długości 

 
2

s
M

f
N Tµ= ∆ , (4.25) 

odpowiadającej stałej czasowej ∆Tµ oznaczającej oczekiwaną średnią długość 
segmentu [47]. Dla M=6, ∆Tµ=100 ms i fs=16000 Hz długość filtru obwiedni wynosi 
N=24 próbki. Taka metoda została zastosowana do otrzymania rezultatów 
prezentowanych w następnym rozdziale. Wynikiem filtracji jest zbiór Denv={denv} 
obwiedni mocy falkowych o równej długości. 

Zdarzenie widmowe definiowane jest, jako moment czasu, w którym następuje 
zmiana istotności pasm falkowych. Mapa istotności poziomów dekompozycji 
 1 2 1[ , ,..., ]Tk Mm m m +=M , (4.26) 

składa się z M+1 elementowych kolumn w kaŜdej chwili czasu k, zawierających 
indeksy poziomów dekompozycji, uszeregowanych względem malejących energii 
chwilowych, w taki sposób, Ŝe 

 
1 2 1
[ ] [ ] ... [ ]

M

env env env
m m md k d k d k

+
≥ ≥ ≥ . (4.27) 

MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe mapa istotności M zawiera w kaŜdej k-tej kolumnie (chwili 
czasu), numery pasm dekompozycji falkowej, posortowanych malejąco względem 
mocy chwilowej. Elementy macierzy M mogą zatem przyjmować wartości ze zbioru 
{1, 2, ..., M+1}. Pierwszy wiersz {M1,k} macierzy zawiera numer najistotniejszego 
(najsilniejszego) pasma dekompozycji w kaŜdej chwili k. Wiersz ostatni {MM+1,k} 
zawiera numery najsłabszych, a zatem najmniej istotnych pasm dekompozycji falkowej. 
Przykład mapy istotności przedstawiony jest na Rys. 37, zawierającym uproszczony 
schemat algorytmu segmentacji. 

Zdarzenie - jest to zmiana wartości dowolnego elementu w dowolnym wierszu 
macierzy M, co jest równoznaczne ze zmianą kolejności pasm uszeregowanych 
względem ich mocy. Funkcja detekcji zdarzeń 
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−
= ∑ , (4.28) 

jest sumą wszystkich zmian kolejności poziomów, waŜonych przez ich istotność m – 
numer wiersza. Funkcja ta określa, w którym momencie czasu nastąpiły zmiany widma 
i jaka jest ich waŜkość. 

MoŜna teraz wyznaczyć pozycję brzegów segmentów wyszukując takie zdarzenia, 
które są wystarczająco znaczące. Brzegami segmentów są zdarzenia, które mają 
największą wartość w otoczeniu ±∆t i większą od pewnego progu detekcji utr. 

Zakres ∆t, podobnie jak w poprzednim przypadku, wynika z oczekiwanej długości 
najkrótszych segmentów (20 ms). Warunek ten pozwala uniknąć detekcji kilku 
sąsiadujących zdarzeń naleŜących w istocie do tego samego brzegu. 
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Segmentacja sygnału mowy 

Wartość progu detekcji wpływa na czułość algorytmu, a zatem na liczbę wykrytych 
segmentów. Wartości funkcji zdarzeń u[k] zawarte są w przedziale od 0 do 12.07, 
co wynika z faktu, Ŝe maksymalna moŜliwa zmiana mapy istotności 

 ( 1,..., 1),( , 1)

7 1

1 7

6 2

2 6

5 3

3 5

4 4

m M k k= + +

 
 
 
 
 =  
 
 
 
 
 

M , (4.29) 

na podstawie (4.28) wynosi umax = 6+6/2+4/3+4/4+2/5+2/6 ≅ 12.07. Wartość 
statycznego progu detekcji wynosi 

 12.07tru β= , (4.30) 

dla β∈<0,1> - arbitralnie przyjmowanego parametru regulującego czułość algorytmu. 
Zastosowanie progu detekcji wyznaczanego adaptacyjnie zwiększa odporność 

algorytmu na zakłócenia sygnału (np. szum) i pozwala na uzyskanie wiarygodnej 
segmentacji w róŜnych warunkach. Metoda adaptacji moŜe być identyczna jak 
w przypadku algorytmu opisanego równaniem (4.21). MoŜna równieŜ zaproponować 
próg adaptacyjny 
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, (4.31) 

którego wartość w chwili k jest proporcjonalna do średniej wartości impulsów (próbek 
niezerowych) w przedziale czasu < k–N, k+N >, gdzie szerokość przedziału wynosi

, dla oczekiwanej średniej długości segmentu ∆Tµ=100 ms i współczynnika 

adaptacji progu α≥0, który moŜe być ustalony zgodnie z potrzebami uŜytkownika. 
Funkcja zdarzeń i wartość progu detekcji przedstawione są na Rys. 37 oraz przykładach 
segmentacji na Rys. 41 - Rys. 45. Przedstawione poniŜej wyniki segmentacji otrzymane 
zostały z wykorzystaniem adaptacji zgodnie z równaniem  (4.31). 

Skuteczność segmentacji 
Ewaluacja skuteczności algorytmu segmentacji metodą detekcji zdarzeń 

przeprowadzona została według takich samych zasad i z wykorzystaniem tych samych 
wypowiedzi jak w rozdziale 4.4.1. UmoŜliwia to porównanie właściwości 
i skuteczności obu algorytmów.  

Wstępne pomiary jakości segmentacji wykazały, Ŝe najlepsze wyniki uzyskuje się 
dla wartości parametru adaptacji progu detekcji z zakresu od 0 do 2, przyjęto więc 

 { }0, 0.2, 0.6,1,1.4,1.8α ∈ , (4.32) 

oraz długości horyzontu czasowego detektora ∆t mniejsze niŜ 30 ms. Do pomiarów 
szczegółowych przyjęto 

 { }5,10,15, 20, 30 mst∆ ∈ . (4.33) 
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Segmentacja sygnału mowy 

 
Rys. 38 Średnia precyzja segmentacji oraz wskaźniki pod- i nadsegmentacji wyznaczone dla 
współczynnika adaptacji   oraz horyzontu detekcji . 

Na Rys. 38 przedstawiono średnią wartość precyzji lokalizacji brzegów segmentów 
dla wskazanych wartości parametrów segmentacji. Otrzymane wartości precyzji 
średniej zmieniają się w zakresie od 8 ms do 18 ms, co stanowi amplitudę zmian 
większą o 4 ms w stosunku do metody segmentacji z rozdziału 4.4.1. Nie jest to jednak 
róŜnica istotna, poniewaŜ nie wpływa znacząco na jakość rozpoznawania fonemów 
a rozdzielczość czasowa samego algorytmu ograniczona jest do 4 ms. 

Zmiany horyzontu detekcji ∆t mają większy wpływ na precyzję lokalizacji brzegów 
niŜ współczynnik adaptacji progu detekcji. Wartość współczynnika adaptacji ma silny 
wpływ na  wskaźnik podsegmentacji. Zwiększanie tej wartości powoduje podniesienie 
się progu detekcji i w efekcie zmniejszenie liczby wykrytych brzegów. Wyniki 
zaprezentowane na Rys. 38 wskazują, Ŝe najlepsze rezultaty otrzymano dla wartości 
parametru α<1. W skrajnym przypadku, gdy α=0, mamy do czynienia z sytuacją, 
w  której jedynym kryterium detekcji brzegu jest kryterium czasowe związane 
z horyzontem ∆t. Pomimo wysokiej skuteczności dla α=0, nie wskazana jest jednak 
całkowita rezygnacja z progowania funkcji zdarzeń, gdyŜ uniemoŜliwi to detektorowi 
dostosowywanie się do zmian charakterystyki sygnału mowy związanych 
np. z zakłóceniami. 

Szerokość horyzontu czasowego detektora zdarzeń zmienia w sposób istotny stopień 
nadsegmentacji oraz podsegmentacji. PoniewaŜ zjawiska dobrze okreslają jakość 
segmentacji więc wartość horyzontu czasowego ∆t powinna być wybrana ze szczególną 
uwagą. Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe naleŜy przyjąć ∆t∈<15 , 20> ms. Okazuje się, 
Ŝe jest to średnia długość najkrótszych segmentów referencyjnych w bazie Corpora. 
ZbieŜność otrzymanego wyniku z właściwościami sygnału mowy (czasem trwania 
krótkich fonemów) wskazuje na poprawność załoŜeń konstrukcyjnych algorytmu. 

Na Rys. 39 przedstawione są statystyki ilości fonemów rozpoznanych za pomocą 
klasyfikatora k-NN w konfiguracji identycznej jak w rozdziale 4.4.1. Najlepsze wyniki 
uzyskano dla segmentacji z horyzontem czasowym detektora ∆t=15 ms oraz 
współczynnika adaptacji progu detekcji α<1. Znaczny spadek jakości rozpoznawania 
dla α>1 wynika ze wzrostu stopnia nadsegmentacji. To samo zjawisko moŜna 
zaobserwować dla ∆t=30 ms. Wybrane najlepsze, z punktu widzenia skuteczności 
rozpoznawania fonemów, wartości parametrów algorytmu są takie same, jak te 
wskazane w czasie analizy wskaźników pod- i nadsegmentacji z Rys. 38. Dla tych 
parametrów (α<1, ∆t=15 ms) jakość rozpoznawania kształtuje się na poziomie 
PRR=55%. W przypadku tego algorytmu równieŜ moŜna zaobserwować silny związek 
wskaźnika podsegmentacji z ilością rozpoznanych fonemów. 
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Rys. 39 Liczba prawidłowo rozpoznanych fonemów (PRR [%]) dla róŜnych wartości współczynnika 

adaptacji progu detekcji  i horyzontu czasowego detektora , 
z zastosowaniem klasyfikatora k-NN i parametryzacji 12-MFCC. Linia przerywana oznacza wynik 
otrzymany dla segmentacji referencyjnej. 

 

 
Rys. 40 Wpływ mocy stacjonarnego szumu Gaussa na jakość segmentacji w zaleŜności od horyzontu 
czasowego detektora ∆t∈{5, 10, 15, 20} ms. 

 
Rys. 40 przedstawia wyniki analizy wpływu stacjonarnego szumu Gaussa na jakość 

segmentacji. Przyjęto wartość współczynnika adaptacji α=0.5 oraz wartości horyzontu 
czasowego ∆t∈{5, 10, 15, 20} ms. W tym eksperymencie szum miał znaczenie tylko 
w procesie segmentacji, a ekstrakcja cech następowała juŜ z sygnału bez zakłóceń. 
Takie postępowanie pozwoliło na wyeliminowanie błędów klasyfikacji 
spowodowanych zakłóceniami współczynników MFCC i zbadaniu wpływu szumu tylko 
na segmentację. 

Prezentowane wykresy wskazują na duŜą odporność algorytmu na zakłócenia 
w zakresie SNR∈{0, 5, 10, 15, 20, 40 ,80} dB. Zmiany ilości poprawnie 
klasyfikowanych segmentów wykrytych w obecności szumu są nie większe niŜ 5% 
dla ∆t=10 ms oraz ∆t=20 ms. Szum o  energii segmentowanego sygnału (SNR=0 dB) 
spowodował wzrost obserwowanego wskaźnika podsegmentacji o ok. 27% i spadek 
wskaźnika nadsegmentacji o ok. 5%. Ciekawym zjawiskiem jest zmniejszenie ilości 
błędów nadsegmentacji dla wartości SNR<20 dB, co spowodowało nieznaczny 
(o ok. 2-3%) wzrost PRR. 

0 0.2 0.6 1 1.4 1.8
30

40

50

60

70

P
R

R
 [%

]

Wsp. adaptacji (α)

 

 

ref.

∆t [ms]  5

10

15
20

30

Wsp. adaptacji (α)

∆t
 [m

s]

 

 

0 0.2 0.6 1 1.4 1.8

5

10

15

20

30
35

40

45

50

55

{ }0, 0.2, 0.6,1,1.4,1.8α ∈ { }5,10,15, 20, 30 mst∆ ∈

0 5 10 20 40 80

45

50

55

60

65

P
R

R
 [

%
]

SNR [dB]

 

 

ref. ∆t [ms]

10 20 30 40 50 60 70
5

10

15

20

25

30

35

Nadsegmentacja [%]

P
od

se
gm

en
ta

cj
a 

[%
]

 

 

SNR [dB]

∆t=5 ms

∆t=20 ms 5

10
20

30

 0
 5

10

20

40
80



 

Jakub Gałka, AGH Kraków 2008 68 

Segmentacja sygnału mowy 

MoŜna stwierdzić, Ŝe algorytm segmentacji metodą detekcji zdarzeń w mapie 
istotności pasm częstotliwościowych jest odporny na zakłócenia o charakterze 
addytywnego szumu stacjonarnego w szerokim zakresie wskaźnika SNR. Tak wysoką 
odporność algorytmu moŜna tłumaczyć niwelowaniem wpływu szumowych 
komponentów widma sygnału poprzez proces tworzenia mapy istotności pasm 
falkowych. 

Przedstawiona analiza algorytmu nie wyczerpuje problematyki odporności na szum. 
W szczególności naleŜy zbadać, jak będzie zachowywać się proponowana metoda 
segmentacji w obecności zakłóceń silnie niestacjonarnych, takich jak trzaski lub inna 
rozmowa w tle analizowanego sygnału, w obecności zniekształceń nieliniowych takich 
jak ograniczenie amplitudy (przesterowanie) lub zniekształceń konwolucyjnych (echo, 
pogłos). 

Przykładowe wyniki segmentacji kilku wypowiedzi z bazy mowy Corpora 
zaprezentowane zostały na Rys. 41 - Rys. 45. Pierwszy od góry wykres na kaŜdym 
z omawianych rysunków przedstawia wygładzoną moc widma falkowego sygnału 
mowy. Kolejny obrazuje mapę istotności poziomów dekompozycji falkowej. Kolor 
granatowy odpowiada częstotliwościom najwyŜszym (1. poziom dekompozycji), 
natomiast kolor brązowy reprezentuje pasmo częstotliwości najniŜszych, 
czyli współczynniki aproksymacji. Kolejny wykres przedstawia dyskretną funkcję 
detekcji zdarzeń oraz adaptacyjny próg detekcji wyrysowany jako linia przerywana. 
Ostatni wykres kaŜdego rysunku obrazuje segmentowany sygnał mowy oraz brzegi 
segmentów automatycznych (kolor czerwony) i brzegi referencyjne (kolor zielony). 

Rys. 41 przedstawia segmentację wypowiedzi „Daj choć samą ćwiartkę”. Jest to 
przykład segmentacji sygnału stosunkowo długiego. Widoczne są 2 błędy 
podsegmentacji, które wystąpiły dla połączenia głosek „c’-s” oraz „i-a” a takŜe 
7 fałszywych brzegów (nadsegmentacja). Liczba wszystkich segmentów referencyjnych 
wynosi w tym przypadku 19.  Poza wymienionymi błędami, zauwaŜalna jest wysoka 
zbieŜność pozycji brzegów automatycznych z lokalizacją odpowiadających im brzegów 
referencyjnych. 

Kolejne rysunki przedstawiają przykłady segmentacji sygnałów krótszych (imion). 
Mniejsza długość tych wypowiedzi pozwala na bardziej czytelną wizualizację 
otrzymanych brzegów a takŜe pośrednich etapów działania algorytmu, tj. energii 
falkowych, mapy istotności i wskaźnika zdarzeń. W poszczególnych przykładach 
moŜna zaobserwować, Ŝe algorytm bardzo dobrze wykrywa zmiany charakterystyki 
sygnału. W skrajnych przypadkach (np. połączenie „x-e” w słowie „Helena”, Rys. 44) 
algorytm lepiej, w stosunku do segmentacji referencyjnej otrzymanej za pomocą 
algorytmu optymalizacyjnego, pozycjonuje brzegi segmentów na rzeczywistych 
zmianach charakterystyki częstotliwościowej sygnału. Zdecydowana większość 
segmentów bardzo dobrze pokrywa się z segmentami referencyjnymi, co ma 
przełoŜenie na wyniki otrzymane za pomocą klasyfikatora fonetycznego. 
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Rys. 41 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Daj choć samą ćwiartkę”. Na kolejnych 
wykresach przedstawione są: obwiednia mocy falkowej (na górze), mapa istotności, funkcja zdarzeń, oraz 
sygnał mowy wraz z automatycznie wykrytymi brzegami (linie czerwone) i brzegami referencyjnymi 
(linie zielone). 

 
 

 
Rys. 42 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Emil”. 
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Rys. 43 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Florian”. 

 
 

 
Rys. 44 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Helena”. 
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Rys. 45 Przykład automatycznej segmentacji wypowiedzi „Henryk”. 

4.5 Podsumowanie problematyki segmentacji mowy 

W rozdziałach 4.1 - 4.4 przedstawione zostały najwaŜniejsze zagadnienia związane 
z  istotą segmentacji mowy głównie w odniesieniu do segmentacji nierównomiernej. 
Dokonany został takŜe przegląd znanych metod segmentacji nierównomiernej sygnału. 
Szczególny nacisk połoŜono na metody śledzące wybrane cechy sygnału. 

Istotną częścią było przedstawienie kryteriów jakości segmentacji oraz sposobów 
ewaluacji skuteczności segmentacji nierównomiernej. Dokonano przeglądu istniejących 
metod i zaproponowano ocenę ich wiarygodności. W tym celu przeprowadzona została 
szczegółowa analiza kaŜdego ze wskaźników jakości za pomocą segmentacji 
równomiernej. 

NajwaŜniejszą częścią rozdziału był opis dwóch nowych algorytmów segmentacji 
nierównomiernej sygnału, dla potrzeb rozpoznawania mowy. Algorytmy te 
wykorzystują dyskretną diadyczną transformację falkową na 6 poziomach 
dekompozycji, która zapewnia dobre przybliŜenie psychoakustycznego modelu 
percepcji dźwięku przez ucho ludzkie. Pierwszy algorytm wykrywa brzegi segmentów 
akustycznych mowy w oparciu o wskaźnik zmienności mocy falkowej sygnału. 
RóŜniczkowy charakter wskaźnika zmienności powoduje, Ŝe algorytm jest bardzo 
odporny na zakłócenia w postaci addytywnego szumu Gaussa. 

Drugi algorytm detekcji brzegów wykorzystuje zmiany istotności poziomów 
dekompozycji falkowej. Zastosowanie mapy istotności jest nowatorskim rozwiązaniem, 
które pozwoliło na automatyczne uwzględnienie wartości informacyjnej (energii) 
poszczególnych pasm częstotliwości, w procesie detekcji brzegów. Dzięki temu 
algorytm detekcji jest niezaleŜny od globalnych zmian charakterystyki ogólnej sygnału 
(np. mocy) oraz wykazuje bardzo wysoką odporność na stacjonarny szum addytywny, 
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nawet na poziomie rzędu SNR=0 dB. Zastosowanie adaptacyjnego progu detekcji 
zwiększa równieŜ odporność algorytmu na średnio i długookresowe zmiany 
charakterystyki sygnału, związane np. ze zmianami parametru toru akustycznego 
(mikrofonu, szumu tła). Otrzymane wyniki pomiarów jakości segmentacji (mierzone 
jako stopień pod- i nadsegmentacji oraz wskaźnik PRR) wskazują, Ŝe algorytmy te są 
wysoce skutecznymi sposobami segmentacji nierównomiernej. 

W literaturze brakuje pozycji przedstawiających rzetelnie opracowane (np. PRR) 
wyniki segmentacji nierównomiernej. Spośród dostępnych pozycji warto odnieść się 
do wyników prac [18] oraz [19] (Cheng, Wang 2003, 2004), które są najlepszymi jakie 
zaprezentowano dla metod skanujących cechy sygnału. Dla wskaźnika podsegmentacji 
20% autorzy osiągnęli stopień nadsegmentacji ok. 15%. Jest  to wynik plasujący się 
pomiędzy wynikami uzyskanymi w Rozdz. 4.4.1 oraz 4.4.2. Niestety autorzy tych prac 
nie informują o jakości rozpoznawania PRR uzyskanego za pomocą ich algorytmów. 

W [21], opisana jest falkowa metoda segmentacji sygnału. Cherniz i Torres podają 
uzyskany wskaźnik nadsegmentacji w zakresie 7% - 15%, niestety nie podają 
wskaźnika podsegmentacji, który w świetle przedstawionej wcześniej analizy, 
jest znacznie bardziej istotnym kryterium oceny. 

W pracy [86] Hermansky i Adami uzyskali stosunkowo dobre wyniki PRR 
(74%-85%) dla sygnału segmentowanego automatycznie jednak nie jest znana  
referencyjna wartości PRR, więc trudno ocenić jaki wpływ na otrzymane wyniki miał 
zastosowany klasyfikator i metoda parametryzacji. UniemoŜliwia to dokonanie 
rzetelnego porównania z wynikami uzyskanymi z pomocą prezentowanych metod 
falkowych. 

Zaprezentowane w Rozdz. 4.4.1 i 4.4.2 algorytmy, wykazują wysoki stopień 
odporności na błędy pod- i nadsegmentacji.  Uzyskana odporność na zakłócenia 
szumem w zakresie do SNR=0 dB jest wynikiem znacznie lepszym, niŜ ten uzyskany 
w [2], gdzie wprowadzenie szumu stacjonarnego o SNR=5 dB spowodowało spadek 
skuteczności (F-Score) segmentacji o 6% - 12%, w zaleŜności od badanego 
rozwiązania. 

W porównaniu do wyników innych autorów, przedstawionych powyŜej, wyniki 
uzyskane za pomocą nowych algorytmów (PRR równe 83% i 90% z wartości 
referencyjnej) stawiają je w czołówce metod segmentacji nierównomiernej 
bez znajomości tekstu rozpoznawanego (transkrypcji). Ich bardzo wysoka skuteczność 
oraz prostota kwalifikuje je jako dobre narzędzie do fonetycznej i akustycznej 
segmentacji sygnału mowy. Zastosowane metody analizy sygnału tj. transformacja 
falkowa, filtracja medianowa, FIR, detektor zdarzeń, umoŜliwiają łatwą implementację 
algorytmów w postaci aplikacji czasu rzeczywistego. Zasadnicze opóźnienie 
wprowadzane przez algorytmy jest rzędu długości wyznaczanych segmentów (<200 ms) 
i związane jest z operacjami filtracji poszczególnych sygnałów pośrednich oraz zakresu 
horyzontu detekcji brzegów. 
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5 Parametryzacja sygnału mowy 

Niniejszy rozdział przedstawia zagadnienia związane z falkową parametryzacją 
sygnału mowy w systemach rozpoznawania. 

W podrozdziale 5.1 pt. „Kryteria oceny skuteczności parametryzacji mowy”  
omówione zostały kryteria, jakimi naleŜy się posługiwać w ocenie metod 
parametryzacji sygnału. Wyszczególniono zarówno kryteria bezpośrednie, które 
analizują właściwości uzyskanych wektorów cech, a takŜe kryteria pośrednie, które 
mierzą jakość parametryzacji jako elementu złoŜonych systemów przetwarzania, 
np. ASR. 

Rozdział 5.2, pt. „Metody parametryzacji mowy” zawiera literaturowy przegląd 
metod parametryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem falkowych sposobów ekstrakcji 
cech.  Przedstawiono w nim krótką charakterystykę prac róŜnych autorów dotyczących 
wykorzystania transformacji falkowej, w systemach modyfikacji i parametryzacji 
sygnału mowy. 

Szczegółowa analiza przydatności dyskretnej diadycznej transformacj falkowej 
zaprezentowana została w rozdziale 5.3, pt. „Diadyczna transformacja falkowa DWT”. 
Skuteczność zaproponowanych sposobów ekstrakcji cech porównana została 
z klasyczną metodą MFCC. 

Kolejny rozdział 5.4, pt. „Optymalizacja drzewa dekompozycji falkowej” zawiera 
przedstawienie metod tworzenia schematów dekompozycji falkowej w oparciu 
o paczkową transformację falkową WPT. 

Pierwsza z nowych zaproponowanych metod (rozdział 5.4.1), polega na  falkowej 
aproksymacji dowolnej psychoakustycznej skali częstotliwości. Metoda ta 
zaprezentowana została dla przypadku wykorzystania skali melowej. Generuje ona 
zredukowane drzewo dekompozycji paczkowej. Jak wykazały testy przeprowadzone 
za  pomocą klasyfikatorów fonetycznych, grupy współczynników falkowych tego 
drzewa dobrze aproksymują melowe pasma częstotliwości. 

W drugiej metodzie (rozdział 5.4.2) zastosowany został nowy algorytm tworzenia 
optymalnej bazy dekompozycji falkowej, dla sygnałów róŜnej długości. W algorytmie 
tym pierwszy raz wprowadzono funkcję kosztu bazującą na transformacji falkowo-
kosinusowej, a takŜe zaproponowano metodę wyznaczania funkcji kosztu dla grupy 
zróŜnicowanych sygnałów. Otrzymane schematy dekompozycji zastosowane zostały do 
skutecznej parametryzacji sygnału mowy. 

Wszystkie nowe metody parametryzacji poddane zostały ocenie za pomocą metod 
opisanych w rozdziale 5.2, w warunkach idealnych oraz w obecności szumu. Wyniki 
porównano z wynikami otrzymanymi dla parametryzacji MFCC, o róŜnej ilości 
współczynników. 

Ostatni podrozdział 5.5, pt. „Podsumowanie falkowych metod parametryzacji” 
zawiera wnioski z analizy otrzymanych wyników a takŜe podsumowanie problematyki 
falkowej parametryzacji sygnału mowy. 
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5.1 Kryteria oceny skuteczności parametryzacji mowy 

Kryteria wykorzystywane do oceny jakości parametryzacji sygnału, podobnie jak 
kryteria oceny jakości segmentacji (rozdział 4.3), mogą dzielić się na praktyczne 
(pośrednie), zorientowane na pomiar ostatecznej wydajności całego systemu, oraz 
na metody bezpośredniego mierzenia właściwości otrzymanych wzorców. 

5.1.1 Metody pośrednie 

Problem parametryzacji wynika z  potrzeby realizacji praktycznych systemów 
przetwarzania i analizy mowy. Dlatego najlepszymi kryteriami oceny parametryzacji 
będą miary praktyczne/pośrednie, które mierzą skuteczność ostateczną systemu: 

• WRR - ilość poprawnie rozpoznanych słów (ang. Word Recognition Rate) 
• WERR - ilość błędnie rozpoznanych słów (ang. Word Error Rate) 
• PRR - ilość poprawnie rozpoznanych fonów/fonemów (ang. Phone 

Recognition Rate,  Correctness) 
• PRA - precyzja rozpoznawania (ang. Phone Recognition Accuracy). 

W systemie HTK oprócz miary ilości poprawnie rozpoznanych fonemów 
(PRR), wprowadzono pojęcie precyzji PRA, która jest wartością PRR 
pomniejszona o liczbę, błędnie wstawionych przez system HMM, 
nadmiarowych elementów mowy (fonów/fonemów). Wielkość ta równieŜ 
wyraŜana jest w procentach [171]. Z punktu widzenia przydatności 
w  złoŜonych systemach rozpoznawania mowy z wysokopoziomowym 
modelowaniem języka (słowniki, gramatyka) ma ona większe znaczenie 
niŜ PRR. 

• PERR - ilość błędnie rozpoznanych fonów/fonemów (ang. Phone Error Rate) 
• SRR - ilość poprawnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Recognition 

Rate) 
• SERR - ilość błędnie rozpoznanych mówców (ang. Speaker Error Rate) 
• SNR - stosunek energii sygnału do szumu, np. w systemach kompresji 

stratnej (ang. Signal to Noise Ratio) 
• i inne... 

Ich zaletą jest dobra i jednoznaczna definicja oraz ugruntowana pozycja 
w literaturze. Pozwalają na łatwe porównywanie i interpretację wyników otrzymanych 
nawet dla bardzo róŜnych metod parametryzacji. 

Wadą metod tego typu jest konieczność implementacji całego systemu przetwarzania 
mowy (np. systemu rozpoznawania mowy) w celu pomiaru skuteczności 
parametryzacji. Jakość parametryzacji nie moŜe zostać równieŜ oceniona bezpośrednio. 
Miary praktyczne nie dostarczają informacji, dlaczego parametryzacja jest skuteczna 
albo zawodna, co przeszkadza w procesie doboru odpowiedniej metody ekstrakcji cech 
sygnału. Pomimo tych ograniczeń metody praktyczne są rekomendowane i często 
stosowane, jako ostateczne kryterium doboru metod parametryzacji [49]. 

 
 
 
 
 



 

Jakub Gałka, AGH Kraków 2008 75 

Parametryzacja sygnału mowy 

Jeśli rozwaŜana parametryzacja jest częścią systemu klasyfikacji parametryzowanych 
segmentów (np. rozpoznawanie fonemów lub jednostek akustycznych) to moŜna 
wyznaczyć rozróŜnialność 

 1 100%
ij

ij
i

γ
 
 = − ⋅
 
 

E

L
, (5.1) 

kaŜdej klasy ci od klasy cj, gdzie |Li| to moc zbioru Li={x} obiektów (wektorów cech) 
reprezentujących daną klasę, a |Ei,j| to moc zbioru obiektów klasy ci błędnie 
zakwalifikowanych do klasy cj, [51]. Ogólna rozróŜnialność klasy ci od wszystkich 
pozostałych klas 
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równieŜ dobrze charakteryzuje jakość parametryzacji poprzez ocenę właściwości 
poszczególnych klas [51]. 

 

5.1.2 Metody bezpośrednie 

Drugą podstawową klasą metod oceny jakości parametryzacji sygnału są metody 
bezpośrednie, które badają właściwości wektorów cech i zbiorów reprezentujących 
klasy sygnału. Metody te mają najczęściej charakter statystyczny. 

NajwaŜniejszym zadaniem metod ekstrakcji cech jest skuteczna redukcja wymiarów 
sygnału, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej ilości informacji uŜytecznej, 
zawartej w sygnale. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe parametryzacja jest (niekoniecznie 
odwracalnym) rzutowaniem wielowymiarowego wektora (sygnału) o znacznej 
redundancji, na wektor o minimalnej redundancji w nowej przestrzeni, o znacznie 
zredukowanej liczbie wymiarów. ZróŜnicowanie klas sygnałów powinno być 
w procesie parametryzacji odzwierciedlone lub nawet uwydatnione. 

Podstawowym kryterium bezpośredniej oceny jakości parametryzacji jest zatem 
miara zróŜnicowania wektorów cech reprezentujących róŜne klasy sygnału. 
ZróŜnicowanie to moŜna mierzyć na poziomie pojedynczych wektorów, lub teŜ ich 
zbiorów reprezentujących róŜne klasy sygnału. 

Niech xi=[x1, x2, ..., xK] będzie wektorem cech sygnału klasy ci a miarą odległości 
między wektorami 

 ( , )ij i jδ δ= x x . (5.3) 

Do porównywania wektorów cech reprezentujących sygnały akustyczne, stosuje się 
m. in. następujące miary: 

• Metryka euklidesowa 

 2

1

( [ ] [ ])
K

e
ij i j

k

x k x kδ
=

= −∑ , (5.4) 

jest najbardziej typowym i najczęściej stosowanym sposobem określania 
odległości między wektorami. Nie naśladuje jednak sposobu interpretacji 
sygnałów akustycznych przez narząd słuchu, co w niektórych zastosowaniach 
stawia ją na dalszym planie w stosunku do innych metod [61]. Wyniki 
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uzyskiwane za pomocą tej metody nie zawsze najlepiej oddają właściwości 
parametryzacji mowy [46], [61], [63]. 

• Miarą odległości, która naśladuje charakterystyczne dla słuchu ludzkiego 
zjawisko maskowania tonów i nieliniowego postrzegania róŜnic 
częstotliwości jest odległość Itakura-Saito, zdefiniowana pierwotnie 
do pomiaru wyników parametryzacji metodą predykcji liniowej [62]. Jeśli 
wektory cech mają postać bezpośredniej reprezentacji częstotliwościowej 
sygnału (MFCC, PLP, LPC, DWT, itp.) to odległość Itakura-Saito moŜe być 
przedstawiona jako 
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co zostało pokazane w [46]. Zdolność psychoakustycznej (perceptualnej) 
interpretacji wektorów cech sygnału jest większa niŜ w przypadku metryki 
euklidesowej [46], [62], [135]. Potencjalną wadą tej metody jest brak 
symetrii, co oznacza, Ŝe nie jest metryką w rozumieniu matematycznym. 

• Problem braku symetrii jest rozwiązany poprzez symetryzację 

 
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]1

1
2

2 2

IS IS K
ij ji jiCosh

ij
k j i

x kx k

x k x k

δ δ
δ

=

 +
= = + −  

 
∑ , (5.6) 

miary Itakura-Saito [99]. Nazwa „Cos-h” tej metryki moŜe być łatwo 
uzasadniona, po podstawieniu 

 [ ] [ ]( ) [ ]( )log logij i jk x k x kξ = − , (5.7) 

co daje 
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Metryka ta ma bardzo dobre właściwości odziedziczone po metodzie Itakura-
Saito gwarantując jednocześnie symetrię, co moŜe mieć istotne znaczenie 
w dalszych zastosowaniach [46], [135]. 

 
PowyŜej przedstawione jedynie zostały miary odległości zastosowane w kolejnych 

rozwaŜaniach. Istnieje wiele innych rozwiązań posiadających właściwości dostosowane 
do wymagań rozpatrywanych systemów [99]. Rys. 46 przedstawia skuteczność róŜnych 
miar odległości w zadaniu klasyfikacji fonemów języka polskiego za pomocą 
klasyfikatora k-NN dla róŜnych wartości wsp. k. Widoczna jest znaczna przewaga miar 
(5.5)-(5.8) nad pozostałymi. Szczegółowa analiza tego zagadnienia zaprezentowana 
została m. in. w [46]. 
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Rys. 46 Skuteczność róŜnych miar odległości w procesie klasyfikacji fonemów języka polskiego dla 
róŜnych wartości parametru k – klasyfikatora k-NN. Lewy wykres przedstawia liczbę błędnie 
rozpoznanych fonemów w zbiorze wszystkich fonemów języka polskiego. Wykres prawy prezentuje 
wyniki otrzymane tylko dla zbioru samogłosek [46]. 

W systemach rozpoznawania mowy, istotna jest moŜliwość rozróŜnienia między 
sobą klas reprezentujących wybrane jednostki mowy, np. fonemy. Układ wektorów 
cech w przestrzeni to jeden z niewielu czynników, który moŜna kontrolować na etapie 
parametryzacji, a który warunkuje powodzenie procesu rozpoznawania mowy [80]. 
Pozostałe z czynników warunkujących skuteczność systemu dotyczą innych etapów 
przetwarzania, mianowicie: przetwarzania wstępnego sygnału (redukcja szumu, 
detekcja, segmentacja), modelowania akustycznego i językowego. Zasadne zatem jest 
zdefiniowanie miar stopnia wzajemnych zaleŜności między klasami w przestrzeni cech 
oraz podstawowych pojęć charakteryzujących zbiory wektorów cech. 

Przez środek (ang. centroid) klasy ci rozumiemy punkt w przestrzeni cech, określony 
jako 
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czyli wektor będący wartością średnią wszystkich wektorów danej klasy.  
Rozmiar klasy moŜemy określać jako objętość najmniejszej hiper-kuli w przestrzeni 

cech, zawierającej wszystkie wektory cech danej klasy. W praktyce duŜo wygodniejsze 
będzie utoŜsamianie rozmiaru z pojęciem promienia zbioru, który moŜna zdefiniować 
statystycznie jako 
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czyli średnią wartość odchylenia standardowego elementów klasy ci względem kaŜdej 
osi przestrzeni cech. Takie rozwiązanie uzasadnione jest duŜą niejednorodnością 
kształtu kaŜdej z klas względem róŜnych osi przestrzeni cech. 
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NajwaŜniejszą wielkością opisującą relacje między klasami jest ich odległość 
w przestrzeni cech. Istnieje wiele sposobów definiowania odległości między zbiorami. 
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną jedynie najwaŜniejsze metody, 
wykorzystane w kolejnych rozdziałach [105], [106]. 

• Pierwsza metoda 

 ( , )centroid
ij i jδ δ= x x , (5.11) 

określa odległość środków klas (ang. centroid distance). Jest to najprostsze 
rozwiązanie, które nie uwzględnia rozkładu klas w przestrzeni ani ich 
wielkości. Jest zatem bardzo ograniczonym sposobem mierzenia jakości 
parametryzacji. 

• Druga metoda (UPGMA, ang. Unweighted Pair-Group Method Using 
Arithmetic Averages), która będzie stosowana w dalszych rozwaŜaniach, 
mierzy średnią odległość wszystkich elementów danej klasy od wszystkich 
elementów klasy drugiej (ang. average distance between groups) i określona 
jest zaleŜnością 
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Jest to metoda najbardziej złoŜona obliczeniowo, ale jednocześnie 
uwzględniająca rozmieszczenie elementów róŜnych klas w przestrzeni, 
i znacznie lepiej określająca wzajemne relacje między klasami [105], [106]. 

 
Oprócz wymienionych metod wyznaczania odległości między klasami w przestrzeni 

cech istnieje wiele innych, które moŜna traktować jako kombinacje obu tych metod, 
a  takŜe metody wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, np. teorię zbiorów 
rozmytych [105], [127]. 

Macierz odległości D=[δij] między wszystkimi klasami (Rys. 54) moŜna 
wizualizować (Rys. 55) w postaci drzewa (dendrogramu) powiązań klas (ang. linkage 
tree), na którym odległość między dwoma klasami równa się sumie długości gałęzi 
łączących te dwie klasy [106]. Drzewo takie pozwala intuicyjnie ocenić związki 
pomiędzy klasami w wybranej przestrzeni cech i odnieść je do rzeczywistych związków 
pomiędzy elementami mowy, np. fonemami. W systemach rozpoznawania mowy 
stosujących statystyczne modelowanie języka (np. HMM) znajomość macierzy 
odległości jest bardzo istotna poniewaŜ moŜe słuŜyć do zwiększenia skuteczności 
rozpoznawania, poprzez zastosowanie metody wiązania stanów modeli akustycznych 
(ang. state tying) [172]. 

Do wyznaczenia rozmiarów klas i odległości między nimi moŜna stosować metrykę 
euklidesową oraz inne metryki bądź miary [106]. W niniejszej pracy stosowana będzie 
symetryczna metryka typu Cos-h. 

Znajomość rozmiaru i wzajemnej odległości klas pozwala określić stopień 
interferencji 
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klasy ci z klasą cj oraz niesymetryczną miarę 
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wpływu interferencyjnego klasy cj na klasę ci. DuŜe wartości tych miar oznaczają 
gorszą reprezentatywność zbiorów wektorów cech. 



 

Jakub Gałka, AGH Kraków 2008 79 

Parametryzacja sygnału mowy 

Wszystkie wielkości wyznaczane dla poszczególnych klas (rozmiar, odległości, 
interferencja i równieŜ opisana wcześniej rozróŜnialność), mogą słuŜyć do wyznaczenia 
ich wartości średniej względem wszystkich klas i w konsekwencji generalnej 
bezpośredniej oceny metody parametryzacji. 

5.2 Metody parametryzacji mowy 

Czasowa reprezentacja sygnału mowy z powodu swojej duŜej redundancji 
i wysokiego rozproszenia informacji uŜytecznych na wszystkie próbki sygnału, 
nie nadaje się do efektywnego opisu mowy [145]. Aby proces rozpoznawania mógł 
przebiegać właściwie, naleŜy wydobyć z sygnału jego cechy dystynktywne. Cechy 
te  powinny dobrze reprezentować właściwości sygnału, które niosą najwięcej 
informacji uŜytecznych. Efektywny proces parametryzacji powinien przy okazji 
redukować wymiarowość sygnału, ułatwiając w ten sposób jego analizę i dalsze 
przetwarzanie. 

W dalszej części rozwaŜań zakładać się będzie, Ŝe sygnał mowy został odpowiednio 
przygotowany aby zapewnić jak najlepszą skuteczność parametryzacji. W szczególności 
sygnał poddany został preemfazie (filtracji wstępnej: H(z)=1-0.96z-1, normalizacji 
i odpowiedniej segmentacji lub okienkowaniu. 

Jednym z pierwszych sposobów parametryzacji było wyznaczanie średniej 
chwilowej liczby (gęstości) przejść przez zero dla fali akustycznej – oscylogramu 
reprezentującego sygnał mowy [146]. Z powodu swojej prostoty i niespodziewanie 
wysokiej skuteczności metoda ta do dziś znajduje swoich zwolenników. Warto 
wspomnieć, Ŝe sygnał mowy rekonstruowany tylko na podstawie gęstości przejść przez 
zero, jest zrozumiały dla człowieka. Metoda ta była często stosowana w pierwszych 
systemach rozpoznawania mowy, rozpoznawania mówców, a takŜe do nierównomiernej 
segmentacji fonetyczno-akustycznej sygnału. 

Istnieją systemy parametryzacji, w których jako poszczególne cechy słuŜą 
częstotliwości formantowe, częstotliwość tonu krtaniowego, krzywa prozodii. Są to 
fonologiczne cechy sygnału, których wyznaczenie niejednokrotnie stanowi problem, 
szczególnie w obecności duŜej ilości zakłóceń [8]. Wysoko-poziomowe sposoby 
parametryzacji sygnału mogą uwzględniać cechy fonetyczne poszczególnych jednostek 
mowy, fonemów, tj. sposób artykulacji, miejsce artykulacji, dźwięczność 
bezdźwięczność itp. Niestety wyznaczenie tych cech z sygnału mowy jest 
problematyczne. W istocie jest toŜsame z rozpoznawaniem mowy. 

Spośród wszelkich znanych sposobów parametryzacji mowy, największe uznanie 
zdobyły sobie metody widmowe. Ucho ludzkie jest swoistego rodzaju przetwornikiem 
akustycznym o funkcjonalności analizatora widmowego. Celowe jest więc zastosowanie 
róŜnych technik analizy widmowej do wyznaczania istotnych cech sygnału.  

5.2.1 Predykcja Liniowa 

Współcześnie stosuje się 2 podstawowe klasy metod parametryzacji sygnału 
w systemach rozpoznawania. Pierwszą z nich jest predykcja liniowa (LP, ang. Linear 
Prediction) [120], drugą MFCC (ang. Mel Frequency Cepstral Coefficients). Metoda LP 
zakłada, Ŝe mowa jest sygnałem powstałym jako splot pewnego pobudzenia 
i wolnozmiennego (niestacjonarnego) filtru skojarzonego z transmitancją toru 
głosowego człowieka określoną jako  
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] oznacza pobudzenie. 
Wyznaczenie transmitancji sprowadza się w praktyce do minimalizacji bł

predykcji poprzez odpowiednie dobranie wartości współczynników {ak}. 
liwość stosunkowo łatwego i wydajnego wyznaczenia 

współczynników za pomocą rekursywnego algorytmu Levinsona-Durbina
ściowa otrzymanej transmitancji moŜe być interpretowana 

Ŝności od ustalonego rzędu predykcji p), krótkookresowe 
(Rys. 47). 

 
Częstotliwość [Hz] 

rzykładowe amplitudowe [dB] widmo krótkookresowe Fouriera (STFT) oraz wygładzone 
 predykcji liniowej dla predykatora rzędu p=12 oraz p=40 (Źródło: 

Współczynniki predykcji liniowej LPC (ang. Linear Prediction Coefficients
znalazły bardzo szerokie zastosowanie w kaŜdego typu systemach przetwarzania mowy. 
Szczególne znaczenie mają w algorytmach kompresji i kodowania mowy 

 telekomunikacyjnych, np. w koderach CELP (ang. Code Excited Linear 

PLP (ang. Perceptual Linar Prediction) ma na celu 
odwzorowanie psychoakustycznej skali częstotliwości w analizie LP. Obecnie 

ą obok MFCC, najczęściej wykorzystywan
parametryzacji mowy w systemach rozpoznawania [8]. 

Istnieje wiele metod zwiększania skuteczności parametryzacji PLP. Warto 
współczynnikach predykcyjno-entropowych wyznaczanych z PLP 
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poprawę jakości parametryzacji PLP poprzez rozszerzenie wektora cech 
o prawdopodobieństwa warunkowe występowania kaŜdego współczynnika PLP 
w stosunku do całego wektora cech PLP. 

Dla potrzeb estymacji modeli akustycznych i modelowania GMM/HMM stosuje się 
transformację DCT, która dekoreluje elementy wektora PLP (ang. PLP Cepstral 
Coefficients). W systemach rozpoznawania mowy współczynniki PLP(CC) są często 
rozszerzane o pochodne czasowe pierwszego i drugiego rzędu, kodujące dynamikę 
zmian wektora cech w czasie. 

5.2.2 Analiza cepstralna, MFCC 

Pojęcie cepstrum zostało zdefiniowane pierwotnie przez Bogerta, Healy’ego 
i Tukeya jako odwrotna transformacja Fouriera z logarytmu widma amplitudowego 
sygnału [154]. Oppenheim i Schafer uogólnili pojęcie analizy cepstralnej, jako 
narzędzia filtracji homomorficznej i wprowadzili definicję cepstrum dla sygnałów 
dyskretnych 

 
1

ˆ[ ] log ( )
2

j j nc n e e d
π

ω ω

π

ω
π −

= ∫ s . (5.17) 

Zgodnie z ogólnie znanym podstawowym modelem, sygnał mowy jest splotem 
pobudzenia i filtru reprezentującego transmitancję toru głosowego. W dziedzinie 
częstotliwości oznacza to iloczyn widma pobudzenia głosowego przez widmo 
transmitancji toru głosowego. Zastosowanie logarytmu we wzorze (5.17) pozwala 
zamienić ten iloczyn na sumę w dziedzinie cepstrum. Jeśli usunąć z cesptrum mowy 
komponent sumy związany z pobudzeniem głosowym to wynikiem będzie cepstrum 
toru głosowego. Zastosowanie transformacji odwrotnej umoŜliwia uzyskanie 
transmitancji toru głosowego. Operacja modyfikacji cepstrum nazywana jest 
lifteringiem. Bardziej wąskopasmowy (w dziedzinie cepstrum – ang. quefrency) 
liftering prowadzi do wygładzenia widma transmitancji, analogicznie jak to miało 
miejsce w przypadku zmniejszania wartości rzędu predyktora liniowego p, 
w analizie LP. 

Na Rys. 48 przedstawione jest rzeczywiste cepstrum sygnałów mowy. Z  lewej 
strony widnieje cepstrum głoski dźwięcznej. Dobrze widoczne są dwa symetryczne 
maksima lokalne, związane z obecnością tonu krtaniowego. Po stronie prawej widoczne 
jest cepstrum bezdźwięcznego sygnału mowy. 

 
 

 
  Quefrency      Quefrency 

Rys. 48 Rzeczywiste cepstrum głoski dźwięcznej (z lewej) oraz głoski bezdźwięcznej (z prawej). 
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W roku 1980 Davis i Mermelstein zaproponowali nową metodę parametryzacji 

mowy opartą na analizie podpasmowej sygnału filtrami pasmowo-przepustowymi 
rozłoŜonymi równomiernie na melowej skali częstotliwości [34]. 
Jest to implementacyjnie prosta i wydajna metoda wyznaczania współczynników 
melowo-cepstralnych z sygnałów dyskretnych. Otrzymano w ten sposób powszechnie 
stosowane i uznane jako standard melowo-częstotliwościowe współczynniki cepstralne 
MFCC (ang. Mel-Frequency Cepstral Coefficients). Ogólny schemat metody 
wyznaczania MFCC przedstawiony został na Rys. 49.  

 
 
 

 

Rys. 49 Schemat klasycznego algorytmu wyznaczania współczynników MFCC. 

 
Pierwszym etapem wyznaczania MFCC jest obliczenie dyskretnego widma kolejnej 

ramki sygnału mowy za pomocą DFT. Następnie widmo to poddawane jest filtracji 
za  pomocą melowego banku filtrów pasmowo przepustowych. Wektor amplitud 
lub energii sygnałów z wszystkich pasm poddawany jest dyskretnej transformacji 
kosinusowej po uprzednim jego zlogarytmowaniu. Otrzymany bezpośrednio wektor 
xMFCC zawiera liczbę elementów równą liczbie pasm melowych. Jeśli liczba pasm 
melowych jest duŜa, to moŜna równieŜ zrezygnować z pewnej liczby (dobranej 
arbitralnie) współczynników o najniŜszych energiach (z końca wektora), co nie 
powoduje utraty istotnych informacji dzięki dekorelującej specyfice transformacji 
kosinusowej. Operacja ta moŜe być równieŜ interpretowana jako liftering. 

W systemach rozpoznawania mowy najczęściej stosuje się banki 26 filtrów 
melowych. Dalsze zwiększenie liczby filtrów nie wiąŜe się z istotnym polepszeniem 
jakości rozpoznawania. Czasami powoduje nawet pogorszenie wyników na skutek zbyt 
duŜej czułości na róŜnice obecne równieŜ w obrębie tych samych klas sygnału. 

Po dokonaniu transformacji kosinusowej skraca się długość wektora 
do 12 elementów (bez elementu x[0]). MoŜna jednak uwzględnić i zawrzeć energię 
całkowitą segmentu w dodatkowym elemencie wektora. W celu uwzględnieniu 
dynamiki zmian współczynników w czasie, rozszerza się wektor o ich przyrosty 
czasowe pierwszego i drugiego rzędu. Wynikiem tych wszystkich operacji jest 
39-elementowy wektor MFCC.  

W dalszej części niniejszej pracy współczynniki MFCC wyznaczone dla róŜnej ilości 
pasm, bez energii całkowitej ale z przyrostami czasowymi pierwszego rzędu, będą 
wykorzystywane jako parametryzacja referencyjna do oceny nowych opracowanych 
metod parametryzacji falkowej. 

Rys. 50 przedstawia sygnał wypowiedzi „Agnieszka”, spektrogram uzyskany 
za pomocą melowego banku 12 filtrów (MFC, w środku) oraz macierz współczynników 
MFCC (na dole). 
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Rys. 50 Melowy spektrogram (w środku) wypowiedzi „Agnieszka” (na górze) uzyskany dla 12 pasm 
częstotliwości oraz odpowiadające mu cepstrum (na dole). 

Bardzo duŜa popularność parametryzacji MFCC spowodowała, Ŝe istnieje wiele 
metod, których celem jest poprawa skuteczności parametryzacji MFCC. MoŜna 
wspomnieć o wykorzystaniu informacji fazowej z widma sygnału do modulowania 
elementów wektora MFCC (MFMGDCC, ang. Mel-Frequency Modifed-Group-Delay 
Cepstral Coeffcients, MFPSCC, ang. Mel-Frequency Product Spectrum Cepstral 
Coefficients), zaproponowanej w [174]. Otrzymane parametry wykazywały zwiększoną 
odporność na szum. Inny sposób poprawy odporności na szum zaproponowali Hung 
i Wang [90]. Zastosowali oni waŜenie amplitudy poszczególnych banków w zaleŜności 
od częstotliwości formantowych tak, aby analiza pasmowa naśladowała zjawisko 
maskowania szumu przez silniejsze tony (formanty). Swoje rozwiązanie testowali 
za pomocą systemu rozpoznawania mowy opartego na HMM. 

Normalizacja i redukcja wymiarowości 
Dowolny rodzaj parametrów (MFCC, PLP) moŜna poddać róŜnym zabiegom 

normalizującym, które mają na celu ujednolicenie zakresów zmienności 
poszczególnych składowych wektora [105]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
stosowania klasyfikatorów minimalno-odległościowych w celu ujednolicenia wag 
poszczególnych współczynników. W przypadku modelowania HMM zabieg ten nie jest 
konieczny [122]. 

Jeśli sygnał mowy opisany jest zbyt duŜą liczbą parametrów moŜna ją zredukować 
poprzez usunięcie elementów najmniej istotnych (zgodnie z przyjętym kryterium), 
np. w  algorytmie LDB (ang. Local Discriminant Basis) lub poprzez rzutowanie kilku 
osi przestrzeni cech na jedną (SVD, ang. Singular Value Decomposition) [100]. Zabiegi 
takie zmniejszają liczbę elementów wektora cech przy jednoczesnym minimalizowaniu 
spadku jego reprezentatywności. Podobne rozwiązanie zaproponował Juang i Lee [93]. 
Opracowany przez nich algorytm SMP (ang. Statistical Matching Pursuit) jest 
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rozwinięciem znanych metod LDA (ang. Linear Discriminant Analysis) oraz PCA 
(ang. Principal Component Analysis) [105]. 

W niniejszej rozprawie zaprezentowana zostanie metoda określania optymalnej bazy 
dekompozycji falkowej dla duŜej grupy sygnałów roŜnej długości, która równieŜ moŜe 
być interpretowana jako redukcja wymiarowości reprezentacji sygnału w przestrzeni 
cech, względem pełnej paczkowej dekompozycji falkowej [164]. 

Aby wzmocnić odporność systemu parametryzacji na szum, stosuje się róŜnego typu 
metody, których zadaniem jest redukcja wpływu komponentów szumowych na wektor 
cech. Do najwaŜniejszych naleŜą: CMS (ang. Cepstral Mean Normalization / 
Subtraction) oraz przetwarzanie RASTA (ang. RelAtive SpecTrAl processing), których 
szczegółowe omówienie moŜna znaleźć w [8] oraz [87]. 

5.2.3 Przegląd falkowych metod parametryzacji 

Oprócz dobrze ugruntowanych metod parametryzacji sygnału takich jak MFCC 
i  PLP, opisanych w poprzednim rozdziale, opracowano równieŜ sposoby 
parametryzacji, których działanie opiera się na analizie wielorozdzielczej, 
a w szczególności na transformacji falkowej. MoŜliwości selektywnej, 
wysokorozdzielczej analizy widmowej sygnałów z zachowaniem informacji o czasie, 
stanowią o duŜej przydatności tych metod do przetwarzania i analizy mowy. 

Jednym z najczęstszych zastosowań dyskretnej transformacji falkowej DWT jest 
redukcja szumu w sygnałach akustycznych, w szczególności w sygnale mowy. Jej duŜa 
popularność wiąŜe się z łatwą i wydajną implementacją transformacji w systemach 
czasu rzeczywistego a takŜe moŜliwością prostej zmiany parametrów 
analizy/przetwarzania dzięki zastosowaniu róŜnorakich falek i schematów 
dekompozycji (DTW / WPT) [4], [57], [16]. Transformacja falkowa znalazła równieŜ 
zastosowanie w systemach kompresji i kodowania mowy, gdzie pozwala uzyskać 
wysoką jakość rekonstruowanego sygnału przy niskich przepływnościach 
bitowych [126]. 

Metody falkowe zyskały uznanie takŜe jako narzędzie do parametryzacji mowy 
w systemach rozpoznawania. Syntetyczne omówienie zagadnień związanych z falkową 
parametryzacją sygnału mowy przedstawił w swojej monografii Pinter [118]. Poruszył 
on wiele ciekawych problemów dotyczących  wykorzystania transformacji ciągłej oraz 
dyskretnej. Studium moŜliwości zastosowania falek przedstawili równieŜ Grocholewski 
i Łukasik [68]. 

Przydatność dyskretnej, diadycznej transformacji falkowej DWT badana była przez 
Tana [147], [148] oraz Dattę i Farooqa [31]. W swojej pracy zastosowali jedynie 
3-poziomową dekompozycję diadyczną oraz LDA jako klasyfikator fonetyczny, więc 
otrzymane wartości PRR nie były szczególnie wysokie. 

Ciekawe są próby zastosowania dyskretnej diadycznej transformacji falkowej DWT 
jako transformacji dekorelującej, zamiast DCT w procesie obliczania MFCC (Tufekci, 
Gowdy, i in.) [151]. Otrzymane, nowe parametry nazwali MFDWC 
(ang. Mel-Frequency Discrete Wavelet Coefficients). Transformacja DWT stosowana 
była takŜe przez Couvreurich do treningu modeli akustycznych jako narzędzie 
estymacji parametrów ukrytych modeli Markowa [24]. 

Pełna paczkowa transformacja falkowa (WPT) stosowana była jako podstawa 
paremtryzacji sygnału w systemie rozpoznawania mówców (Ganchev, Siafarikas, 
Fakotakis) [54]. Kępiński, Gałka i Ziółko stosowali transformację paczkową falkową-
Fouriera (WPFT) m. in. do parametryzacji mowy, która umoŜliwiała uwzględnienie 
zjawisk koartykulacyjnych (alofonów) [45], [50], [51], [52]. Podobne złoŜenie 
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transformacji paczkowej i kosinusowej (WPCT) wykorzystane zostało do odszumiania 
i rozpoznawania sygnału mowy przez Gemello, Manę, Pegoraro i De Mori [56] a takŜe 
w pracy Gilberta i Gupty [81]. 

Transformacja paczkowa stanowiła punkt wyjścia do tworzenia sposobów 
parametryzacji, które uwzględniałyby psychoakustyczny model analizy 
częstotliwościowej. Do najwaŜniejszych w tej dziedzinie naleŜą prace Datty i Farooqa 
[26], [27], [29] oraz Sarikaya, Gowdy i Tufekci [60], [130], [131]. Zaproponowane 
przez wymienionych powyŜej autorów schematy dekompozycji falkowej mają 
za zadanie aproksymować melowy podział osi częstotliwości. Mimo bardzo duŜego 
znaczenia ich prac w tej dziedzinie, brak jest prezentacji sposobu otrzymania 
poszczególnych schematów dekompozycji, a takŜe głębszej analizy skuteczności 
zaproponowanych metod, szczególnie pod kątem odporności na zakłócenia. Jedynie 
Sarikaya i Gowdy przedstawili w swoich pracach wpływ efektu lombardzkiego 
na jakość rozpoznawania fonemów parametryzowanych w omówiony sposób. Wang, 
Zhu i Li zaprezentowali natomiast schemat dekompozycji, który przybliŜa podział 
częstotliwości zgodny ze skalą Bark [162]. Przeprowadzili oni testy skuteczności 
rozpoznawania cyfr w języku mandaryńskim, nie podając równieŜ sposobu konstrukcji 
drzewa dekompozycji. 

Algorytmy szybkiego obliczania transformat WPT o zadanej postaci, takŜe tych 
aproksymujących skale psychoakustyczne przedstawili Drygajlo i Carnero [14], [38]. 

Evangelista i Cavaliere zmodyfikowali filtry diadycznej dekompozycji falkowej 
DWT w celu otrzymania melowego podziału częstotliwości w kolejnych M poziomach 
dekompozycji [43]. To ciekawe rozwiązanie ograniczone jest niestety przez liczbę 
moŜliwych do uzyskania współczynników równą M+1. Brakuje takŜe oceny 
skuteczności zaproponowanej metody w praktycznym systemie rozpoznawania mowy. 
Gallardo-Antolin i in. zaproponowali zastosowanie ciągłej transformacji falkowej 
dla  wartości współczynnika a (skali CWT), określonych w taki sposób aby analiza 
przebiegała według krzywej melowej częstotliwości [53]. Metoda ta nie znalazła jednak 
praktycznego zastosowania z powodu konieczności numerycznej aproksymacji całki, 
która definiuje CWT. 

Bardzo interesujące jest zastosowanie algorytmów konstrukcji optymalnej bazy  
(drzewa) dekompozycji (BB, ang. Best Base) zaproponowanych przez Wickerhausera 
[164] - [166]. W cyklu swoich prac przedstawił sposoby tworzenia schematów 
dekompozycji, które minimalizują pewną funkcję kosztu, zazwyczaj entropię. 
Przedstawił równieŜ metodę JBB (ang. Joint Best Basis) tworzenia bazy optymalnej 
dla  zbioru sygnałów jednakowej długości [168], [169]. Niestety bezpośrednie 
zastosowanie tej metody do wyznaczenia bazy optymalnej dla sygnałów mowy jest 
niemoŜliwe gdy sygnały są np. róŜnej długości. W dalszych rozdziałach omówiony 
zostanie nowy algorytm, który nie ma takich ograniczeń. 

Algorytmy podobne do BB były równieŜ przedmiotem prac Mallata [104] 
oraz Vetterli’ego i in. [156], [157]. Noel i van Wyg przedstawili algorytm GSA 
(ang. Gap Selection Algorithm) do wyznaczanie optymalnej bazy na podstawie wielu 
róŜnych optymalnych drzew dekompozycji [112]. W pracy [17] autorzy prezentują 
pogląd, wg którego bazy uzyskane metodą BB nie są optymalne w sensie minimalizacji 
funkcji kosztu. Efektem ich prac jest algorytm redukcji drzewa pełnego mający 
zapewnić optymalną bazę. Ocena słuszności ich wniosków moŜe być przedmiotem 
dyskusji. 

Znane są teŜ inne sposoby i kryteria wyznaczania baz. Lung do wyznaczenia 
(sub)optymalnej bazy falkowej dla potrzeb rozpoznawania mowy wykorzystał sztuczne 
sieci neuronowe [102]. 
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WaŜnym elementem kaŜdego z omawianych algorytmów jest kryterium 
optymalności rozumiane tutaj jako pewna funkcja kosztu dekompozycji kaŜdego węzła 
drzewa WPT. Najczęściej w tej roli występuje zdefiniowana przez Shannona entropia 
sygnału (współczynników dekompozycji). Reyes i in. zaproponowali 
„psychoakustyczną” funkcję, którą zastosowali do adaptacyjnej dekompozycji sygnału 
w procesie kodowania mowy [126]. Inne rozwiązania przedstawione zostały przez Rao 
i  Delgado [124]. Densereau i in. zaproponowali wykorzystanie w algorytmie BB 
entropii Reynyi’ego [25]. 

Algorytm BB oraz inne wspomniane powyŜej, były wykorzystane w kilku pracach 
do określenia optymalnego schematu dekompozycji sygnału mowy. Wickerhauser 
i  Wesfreid zastosowali algorytm BB do zdefiniowania sposobu wyznaczania 
adaptacyjnej krótkookresowej transformacji kosinusowej STCT (ang. Short-Time 
Cosine Transform) dla sygnałów mowy [165]. Datta i Long opisali zastosowanie 
algorytmu BB do wyznaczania bazy optymalnej dla pojedynczych fonemów [31], 
natomiast suboptymalne bazy dekompozycji zostały uŜyte przez Taswella do kompresji 
mowy [149], [151]. 

Łukasik i Grocholewski stosowali algorytm BB do wyznaczania baz optymalnych 
dla celów skutecznej parametryzacji fonemów wybuchowych (plozji). Wyniki tych prac 
przedstawione zostały m. in. w [70], [100], [101]. W swoich pracach Łukasik stosowała 
równieŜ inne sposoby optymalizacji drzewa dekompozycji jak np. LDB i SVD. 

Omówione powyŜej metody parametryzacji falkowej nie wyczerpują zagadnienia 
parametryzacji mowy za pomocą falek. Interesujące moŜe być podanie metody 
optymalnej aproksymacji dowolnej skali psychoakustycznej (np. mel lub Bark) przez 
M-poziomową dyskretną falkową transformację paczkową (WPT). Kolejnym otwartym 
zagadnieniem jest wyznaczenie bazy optymalnej dla duŜej liczby sygnałów mowy 
o róŜnej długości, dla wybranych funkcji kosztu. WaŜną kwestią pozostaje takŜe 
odporność falkowej parametryzacji mowy na zakłócenia. Problemem komunikowanym 
w niektórych pracach była zaleŜność otrzymywanej bazy dekompozycji od przesunięcia 
sygnałów czasie. W kolejnych rozdziałach, przedstawione zostaną nowatorskie 
rozwiązania wspomnianych kwestii. 

5.3 Diadyczna transformacja falkowa DWT 

Podstawowy diadyczny schemat dyskretnej dekompozycji falkowej posiada wiele 
cech, które sprawiają, Ŝe jest dobrym narzędziem do częstotliwościowej analizy sygnału 
mowy. Charakterystyka częstotliwościowa podziału diadycznego jest nierównomierna 
i  stosunkowo dobrze przybliŜa specyfikę psychoakustycznych skal częstotliwości [8]. 
Poszczególne zakresy pasm częstotliwości DWT przedstawione są w  

Tab. 3 oraz na  Rys. 51.  Sposób ekstrakcji cech sygnału na podstawie dyskretnej 
transformacji falkowej przedstawiony jest poniŜej. 



 

Jakub Gałka, AGH Kraków 2008 87 

Parametryzacja sygnału mowy 

 
Rys. 51 Melowe (kolor niebieski) oraz falkowe diadyczne (kolor czerwony) pasma częstotliwości dla 
dekompozycji 6-poziomowej oraz 7 pasm analizowanych. Na osi pionowej zaznaczona jest 
znormalizowana częstotliwość melowa. Widoczna jest przewaga rozdzielczości pasm DWT w zakresie 
niskich częstotliwości i pasm melowych w zakresie wysokich częstotliwości. 

 

Tab. 3 Zakresy pasm częstotliwościowych dyskretnej diadycznej transformacji falkowej. 

Poziom 
dekompozycji 

Zakres częstotliwości Liczba elementów 

m=0, 1, 2, ..., M ∆F 
∆F [Hz], dla 
 fs=16000 Hz 

Nm 
dla 

∆Tµ=100 ms 
0 (sygnał) 0 – fs/2 0 – 8000 N 1600 
1 (detale) fs/4 – fs/2 4000 – 8000 N/2 800 

2 fs/8 – fs/4 2000 – 4000 N/4 400 
3 fs/16 – fs/8 1000 – 2000 N/8 200 
4 fs/32 – fs/16 500 – 1000 N/16 100 
5 fs/64 – fs/32 250 – 500 N/32 50 
6 fs/128 – fs/64 125 – 250 N/64 25 
... ... ... ... ... 
m fs/2

m+1 – fs/2
m 8000/2m – 8000/2m–1 N/2m 1600/2m 

... ... ... ... ... 
M (detale) fs/2

M+1 – fs/2
M 8000/2M – 8000/2M–1 N/2M 1600/2M 

M (aproksymacje) 0 – fs/2
M+1 0 – 8000/2M N/2M 1600/2M 
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Algorytm parametryzacji DWT 
Bardzo waŜne jest określenie odpowiedniej liczby poziomów dekompozycji DWT. 

W  przypadku parametryzacji krótkich fragmentów mowy, próbkowanej 
z  częstotliwością fs=16000 Hz, naleŜy określić maksymalną liczbę poziomów 
dekompozycji, dla której będzie moŜliwa analiza częstotliwościowa. 

Zbyt głębokie drzewo dekompozycji moŜe spowodować, Ŝe współczynniki 
aproksymacji nie będą mogły być kolejny raz dekomponowane poniewaŜ ich liczba 
będzie zbyt mała. Liczba NM współczynników aproksymacji nie moŜe być mniejsza 
niŜ 1, zatem ilość poziomów dekompozycji N-elementowego sygnału ograniczona jest 
do 

 2logM N≤    . (5.18) 

Przeprowadzono przykładową analizę dla segmentów równomiernych o długości 
∆T=20 ms, czyli N=320 próbek. Zgodnie z (5.18) dopuszczalna liczba poziomów 
dekompozycji wynosi M=8. Zakres częstotliwościowy współczynników aproksymacji 
na poziomie 8 wynosi wówczas 0 Hz -  31.25 Hz, pasmo częstotliwości 
współczynników detali na poziomie 8 obejmuje 31.25 Hz – 62.5 Hz, a liczba próbek 
tych współczynników wynosi N8=1.25, czyli 2. Tak mała liczba próbek 
nie reprezentuje dobrze właściwości widma. Dla analizy sygnału mowy wystarczy aby 
najniŜsze z pasm obejmowało zakres od 0 Hz do 125 Hz [8]. Wystarczające jest więc 
zastosowanie M=6 poziomów dekompozycji. Wówczas liczba współczynników 
aproksymacji ostatniego poziomu, w najgorszym wypadku wynosi N6=5. 

Jeśli stosowana jest segmentacja nierównomierna, to naleŜy określić minimalną 
spodziewaną długość segmentu. MoŜe ona wynikać zarówno z zasady działania 
algorytmu segmentacji, lub z faktycznej długości segmentów, którą moŜna wyznaczyć 
np. na podstawie posiadanej anotacji w bazie danych. Analiza statystyk długości 
segmentów w bazie Corpora, wskazuje, Ŝe nie naleŜy spodziewać się występowania 
segmentów krótszych niŜ ∆T=10 ms. Dla przyjętej w bazie Corpora częstotliwości 
próbkowania fs=16000, oznacza to minimalną długość segmentu N=160 próbek. Łatwo 
teraz wyznaczyć dopuszczalną liczbę poziomów dekompozycji, która wynosi M=7. 
Z takich samych powodów, jak w przypadku segmentacji równomiernej, w praktyce 
stosowana będzie dekompozycja na M=6 poziomach dekompozycji. 

Parametryzacji poddawane są segmenty mowy wyznaczone wcześniej przez 
algorytm segmentujący. NiezaleŜnie od typu algorytmu segmentującego (równomierny, 
nierównomierny) wszystkie etapy parametryzacji przebiegają tak samo. Zakładamy, 
Ŝe sygnał mowy został wcześniej odpowiednio przygotowany do parametryzacji, 
tzn. zastosowane zostały np. redukcja szumu, preemfaza, normalizacja mocy itp. 

KaŜdy z segmentów s[n] o długości N jest najpierw poddawany okienkowaniu 
 [ ] [ ] [ ]w

Ns n s n w n= ⋅ , (5.19) 

za pomocą N-elementowego okna Hamminga, co ma na celu zmniejszenie wpływu 
efektów brzegowych na jakość widma [155]. 

Za pomocą diadycznej sześciopoziomowej dekompozycji wyznaczane jest dyskretne 
widmo falkowe 

 { }1,..., ,DWT
M M=D d d a . (5.20) 
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Następnie obliczana jest energia kaŜdego z wektorów współczynników dekompozycji 
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na kaŜdym poziomie dekompozycji. RóŜnica w długościach wektorów skutkuje róŜną 
ilością, proporcjonalną do 2-m, składników kaŜdej sumy. Jest to naturalne uwzględnienie 
wpływu skali falkowej ze wzoru (3.10). Dla M=6 poziomów dekompozycji 
otrzymujemy 7 wartości energii falkowej dla pasm dekompozycji, które grupujemy 
w postaci wektora. Aby kaŜdy wektor wiarygodnie reprezentował sygnał w przestrzeni 
cech naleŜy go znormalizować przez wyznaczenie frakcji energii falkowych 
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. (5.22) 

Tak otrzymany wektor cech moŜe być interpretowany w dziedzinie częstotliwości 
i  wykorzystany w kolejnych etapach systemu analizy mowy. Rys. 52 przedstawia 
spektrogram cech falkowych otrzymany za pomocą przedstawionej metody.  
 
 
 

 
Rys. 52 Spektrogram DWT wypowiedzi „Agnieszka” uzyskany za pomocą falki ‘dmey’ oraz cepstrogram 
uzyskany zgodnie z równaniem (5.23) (lewa kolumna). W prawej kolumnie przedstawiono 
dla porównania analogiczny spektrogram melowy (K=7) i cepstrogram melowy tej samej wypowiedzi. 
Widoczna jest większa rozdzielczość widma falkowego w zakresie niskich częstotliwości. 
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JeŜeli otrzymany wektor cech ma być wykorzystany w systemach, w których 
do treningu lub klasyfikacji wykorzystuje się macierze kowariancji wektorów cech, 
to  konieczna jest silna redukcja korelacji elementów wektora [122]. Najczęściej 
stosowaną metodą dekorelowania elementów wektora jest dyskretna transformacja 
kosinusowa. W wyniku przekształceń otrzymujemy wektor 

 ( )DCT log [ ]x k=   x
⌢

 (5.23) 

o tej samej długości. 
PoniewaŜ moc segmentu jest równieŜ istotną jego cechą moŜe być uwzględniona 

jako dodatkowy element wektora 

 
2

' ,e =   
x d x
⌢ ⌢ . (5.24) 

Jeśli w procesie dekompozycji zastosowane są filtry skojarzone z falkami 
ortonormalnymi, to dyskretna transformacja falkowa zachowuje całkowitą energię 
sygnału, co uzasadnia postać wektora (5.24). Tak skonstruowany wektor cech moŜe 
zostać wykorzystany do klasyfikacji, kwantyzacji i kompresji albo transmisji sygnału 
mowy. 

Skuteczność parametryzacji diadycznej 
Skuteczność parametryzacji oceniana jest na podstawie przedstawionych 

w  Rozdz. 5.1 miar jakości parametryzacji. PoniewaŜ w tym momencie interesująca jest 
skuteczność parametryzacji, więc minimalizowano wpływ (pozytywny i negatywny) 
innych składników systemu przetwarzania na wyniki końcowe. 

Ewaluacja miar bezpośrednich dokonana została na podstawie nierównomiernych 
segmentów mowy odpowiadających fonemom opisanym w bazie Corpora. Pomiary 
przeprowadzono dla róŜnej liczby losowo wybranych mówców (1 – 10). Poszczególne 
wskaźniki jakości (UPGMA, interferencja, rozróŜnialność i PRR) wyznaczone zostały 
dla kaŜdego mówcy z osobna, a następnie uśrednione w celu otrzymania wartości 
globalnej. Takie podejście zapewniło minimalizację negatywnego wpływu zmienności 
osobniczej na ocenę parametryzacji. Podejście to stosowane będzie równieŜ w trakcie 
ewaluacji kolejnych prezentowanych metod parametryzacji sygnału w rozdziale 5.4. 

Wartości UPGMA i interferencji wyznaczono przy uŜyciu miary Cos-h. 
RozróŜnialność wyznaczono za pomocą klasyfikatora k-NN (gdzie k=3) jako wartość 
średnią rozróŜnialności dla kaŜdego z mówców. 

Do określenia liczby prawidłowo rozpoznanych fonemów (wskaźnik PRR [%]) 
zastosowane zostały klasyfikatory k-NN oraz HMM. W obu przypadkach 
rozpoznawanie przebiegało w przestrzeni tylko jednego mówcy, aby wyeliminować 
wpływ zmienności charakterystyki fonemów pomiędzy mówcami. Przeprowadzono 
pomiary dla 5 losowo wybranych mówców z bazy Corpora. 

Klasyfikacji metodą k-NN poddane zostały nierównomierne (referencyjne) segmenty 
mowy opisane w bazie Corpora. Jeden segment oznaczał jeden wektor cech falkowych 
oraz MFCC (dla celów porównawczych). Proces klasyfikacji przebiegał w obrębie bazy 
fonemów wygenerowanej dla pojedynczego mówcy. KaŜdy fonem z takiej bazy był 
rozpoznawany względem innych fonemów tej bazy (RR, ang. Round Robin, Rys. 53). 
Wyeliminowano zatem przypadek, w którym wektor testowy jest jednocześnie 
wektorem wzorcowym / treningowym. Tak zorganizowane rozpoznawanie pozwoliło 
na dokonanie duŜo większej liczby pomiarów (równej liczbie wszystkich wzorców) 
niŜ gdyby bazę fonemów podzielono statycznie na część treningową (wzorcową) 
i testową. 
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Rys. 53 Sposób klasyfikacji wektorów cech metodą RR w systemie k-NN. 

 
Klasyfikator HMM, o architekturze opisanej w rozdziale 3.2.2, wykorzystany został 

do wyznaczenia liczby poprawnie rozpoznanych fonemów (PRR [%]), oraz precyzji 
rozpoznawania (PRA [%]). Jako wektory treningowe/testowe posłuŜyły współczynniki 
falkowo-cepstralne oraz MFCC (dla porównania) wraz z ich przyrostami czasowymi 
pierwszego rzędu. Wektory współczynników wyznaczone zostały dla równomiernego 
podziału na segmenty o długości 20 ms z zakładką 10 ms. KaŜdy segment był 
okienkowany funkcją Hamminga. Sygnały bazy Corpora podzielone zostały na zbiór 
treningowy i testowy w stosunku ¾, w taki sposób aby wszystkie fonemy znalazły się 
w proporcjonalnych licznościach w kaŜdym ze zbiorów. 

Macierz odległości UPGMA, pomiędzy wszystkimi klasami (fonemami) 
w przestrzeni cech DWT (falka ‘dmey’, M=6) przedstawiona została na Rys. 54. 
PoniewaŜ zastosowano symetryczną miarę odległości wzorców Cos-h, więc macierz ta 
równieŜ jest symetryczna. Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe wartości odległości 
rozmieszczone na diagonali nie są zerowe. Wynika to z tego, Ŝe UPGMA

iiδ  jest miarą 

średniej wzajemnej odległości wzorców w obrębie jednej klasy. MoŜe być więc 
traktowana jako miara rozproszenia wzorców danej klasy w przestrzeni cech (rozmiaru 
klasy). Dobrze widoczne są natomiast bloki macierzy odpowiadające róŜnym grupom 
fonemów.  

Kolejny rysunek (Rys. 55) przedstawia drzewo wzajemnych odległości 
poszczególnych fonemów wyznaczone z macierzy UPGMA dla 6-poziomowej 
parametryzacji DWT i falki ‘dmey’. MoŜna zaobserwować grupowanie fonemów 
o podobnych cechach w obrębie wspólnych gałęzi drzewa, np. {‘a’,’ a_’,’ o’}, {‘e’,’y’}, 
{‘ dzi’,’ zi’,’ rz’}, {‘ s’,’ c’} itd. Macierz UPGMA i drzewo odległości mogą zostać 
wykorzystane do łączenia (wiązania) stanów (ang. state tying) w systemach HMM. 
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Rys. 54 Macierz odległości UPGMA wyznaczona jako średnia z macierzy dla 5 róŜnych mówców z bazy 
Corpora, z wykorzystaniem miary Cos-h. Wartości otrzymane na podstawie 6-poziomowej 
parametryzacji DWT i falki ‘dmey’. Klasy fonemów opisano wg notacji stosowanej w bazie 
Corpora  [69]. 

 

 
Rys. 55 Drzewo wzajemnych odległości poszczególnych klas fonemów wyznaczone z macierzy 
UPGMA. 

Odległość UPGMA
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Rys. 56 przedstawia niesymetryczną macierz wpływu interferencyjnego 

poszczególnych fonemów (oś pozioma) na fonemy pozostałe (oś pionowa). PoniewaŜ 
klasa ‘a’ jest najliczniej reprezentowana przez wzorce więc jest równieŜ najbardziej 
zakłócającą klasą w przestrzeni cech. Większa liczba wzorców bardziej dywersyfikuje 
reprezentację danej klasy. Na szczęście w procesie klasyfikacji k-NN i modelowania 
HMM duŜa liczba wzorców oznacza takŜe większą ilość danych treningowych, a zatem 
potencjalnie skuteczniejsze modelowanie i rozpoznawanie. 

 

 
Rys. 56 Wpływ interferencyjny poszczególnych klas fonemów (oś pozioma) na pozostałe klasy fonemów 
(oś pionowa) wyznaczony dla parametryzacji DWT,  na 6 poziomach dekompozycji za pomocą 
falki ‘dmey’. 

 
NajwaŜniejszym, stosowanym w tej pracy kryterium stanowiącym o jakości 

parametryzacji, jest liczba prawidłowo rozpoznanych fonemów (PRR) oraz precyzja 
rozpoznawania (PRA). 

Rys. 57 przedstawia wyniki procesu klasyfikacji fonemów za pomocą klasyfikatora 
k-NN. Statystyka dotyczy 5 róŜnych mówców z bazy Corpora. Przedstawione są wyniki 
uśrednione. Dla kaŜdej z wyszczególnionych falek zbadana została jakość 
parametryzacji segmentów nierównomiernych metodą DWT, na 6 poziomach 
dekompozycji. Zgodnie z oczekiwaniami, falka Haara, jako ta zapewniająca 
najmniejszą rozdzielczość widmową, jest najgorszym rozwiązaniem. Wyniki otrzymane 
dla tej falki są o 10 pkt. procentowych (czyli o ok. 20%) gorsze niŜ najlepsze rezultaty 
otrzymane dla falek ‘db8’ oraz ‘sym10’. Zwiększenie rzędu falki prowadzi 
do  polepszenia rezultatów tylko w pewnym zakresie. Interesujące jest zjawisko 
ustabilizowania się wskaźnika PRR na poziomie ok. 51% dla falek wysokich rzędów. 
Szczególnie dobrze widoczne jest ono w przypadku falek Daubechies rzędu od 10 
do 24. Wynika to z braku konieczności analizowania sygnału filtrami o selektywności 
większej niŜ stopień zmian widma w obrębie sygnału mowy. Podobne wyniki 
otrzymano równieŜ w przypadku rozpoznawania w systemie HMM (‘db6’ –‘db24’, 
‘sym8’, ’sym10’).  
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Rys. 57 Liczba poprawnie rozpoznanych fonemów (PRR) metodą k-NN, dla 6-poziomowej 
parametryzacji DWT. Najlepsze wyniki uzyskano dla falek ‘db8’ (PRR=51.4%) oraz ‘sym10’ 
(PRR=51.6%). 

Wykres na Rys. 58 przedstawia statystyki PRR/PRA otrzymane metodą HMM. 
Klasyfikator HMM cechuje się większą skutecznością rozpoznawania. Wartości PRR 
są dla badanych falek większe o ponad 25% (róŜnica bezwzględna ponad 20%). 
Z punktu widzenia systemów rozpoznawania, istotniejszym wskaźnikiem jakości jest 
precyzja rozpoznawania PRA. Najlepsze rezultaty, na poziomie 65% - 66% uzyskano 
dla falek ‘db12’, ‘coif5’, ‘sym8’, ‘sym10’ i ‘dmey’. Falki ‘sym10’ i ‘dmey’ zapewniają 
ponadto najmniejszą róŜnicę pomiędzy wartościami PRR a PRA i bezwzględnie 
najlepsze rezultaty PRA=66%. 

 

 
Rys. 58 Liczba poprawnie rozpoznanych fonemów (PRR) oraz precyzja rozpoznawania (PRA) metodą 
HMM, dla parametryzacji DWT na 6 poziomach dekompozycji. 
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RozróŜnialność (szczegółowa i ogólna) wyznaczona została za pomocą klasyfikatora 
k-NN. Rys. 59 prezentuje niesymetryczną macierz rozróŜnialności szczegółowej. Na osi 
pionowej oznaczone są nazwy wzorców rozpoznawanych, a na osi poziomej nazwy 
klas, do których dany wzorzec moŜe być potencjalnie zaklasyfikowany. Kolejność klas 
fonemów wynika z ich wzajemnych odległości UPGMA i jest taka jak w przypadku 
drzewa z Rys. 55. Przekątna macierzy jest nieokreślona. Dla pozostałych elementów 
kolor brązowy (100%) odpowiada całkowitemu braku błędów klasyfikacji w obrębie 
ustalonej pary fonemów. 

Łatwo zaobserwować, Ŝe najwięcej błędów klasyfikacji występuje wśród fonemów 
tego samego rodzaju (nosowe, zwarto-szczelinowe, itd...). Nie jest natomiast 
problemem rozróŜnienie fonemów frykatywnych (‘s’, ‘ c’, ‘ f’, ‘ sz’, itp.) od samogłosek 
i innych nie frykatywnych fonemów dźwięcznych, co moŜna łatwo zaobserwować, 
jako duŜe obszary wysokich (brązy) wartości rozróŜnialności na Rys. 59. 

RozróŜnialność ogólną zaprezentowano na Rys. 60. Poszczególne klasy fonemów 
posortowane zostały względem rosnącej rozróŜnialności. Porównanie z ilością globalnie 
poprawnie rozpoznanych fonemów PRR wskazuje na większą liczbę fonemów dobrze 
rozpoznawalnych (tj. ‘a’, ‘ i’, ‘ o’, ‘ n’), gdyŜ wartość średnia rozróŜnialności ogólnej 
(linia zielona) jest o 12 pkt. % niŜsza niŜ wartość PRR=51.4% (linia czerwona). 

 
 
 
 
 

 
Rys. 59 RozróŜnialność szczegółowa poszczególnych fonemów (oś pionowa) względem pozostałych klas 
(oś pozioma), wyznaczona za pomocą klasyfikatora k-NN dla 6-poziomowej parametryzacji DWT 
z wykorzystaniem falki ‘dmey’. 

 
 

RozróŜnialność szczegółowa [%]
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Rys. 60 RozróŜnialność ogólna klas fonemów wyznaczona za pomocą klasyfikatora k-NN 
dla 6-poziomowej parametryzacji DWT i falki ‘dmey’. Czerwona linia oznacza poziom PRR uzyskany 
w tej samej konfiguracji klasyfikatora (falka ‘dmey’). 
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Bardzo waŜnym aspektem oceny parametryzacji jest jej odporność na zakłócenia. 
Na  Rys. 61 oraz Rys. 62 przedstawiono wyniki klasyfikacji fonemów w obecności 
stacjonarnego addytywnego szumu Gaussa. Przedstawione są statystyki rozpoznawania 
fonemów parametryzowanych metodą DWT. Dla porównania wyznaczono równieŜ 
statystyki otrzymane dla 7-pasmowej parametryzacji MFCC. Zakres zmienności 
współczynnika SNR wynosił od 10 do 60 dB.  

Wartości PRR uzyskana za pomocą klasyfikatora k-NN (Rys. 61) wskazują 
na  większą odporność parametryzacji DWT (falka ‘dmey’) niŜ MFCC. Wzrost 
odporności jest rozumiany, jako róŜnica wartości PRR dla ustalonego SNR w stosunku 
do bezwzględnej wartości PRRDWT. Przedstawiony został na wykresie prawym. 
Parametryzacja DWT wykazuje odporność na szum wyŜszą o 8 % (dla 40 dB) do 25 % 
(dla 10 dB) niŜ MFCC. Interesujący jest wzrost odporności względnej dla niskich SNR 
(10 – 20 dB). Zwiększona odporność parametryzacji DWT moŜe wynikać z lepszej 
selektywności analizy pasmowej uzyskanej za pomocą falki ‘dmey’ niŜ w przypadku 
trójkątnych filtrów pasmowych stosowanych do wyznaczenia MFCC. 

Wartości PRR oraz PRA przedstawione na Rys. 62 wykazują, Ŝe klasyfikator HMM 
jest bardziej odporny na szum niŜ klasyfikator k-NN. Porównanie wykresów PRR/PRA 
sporządzonych dla parametryzacji DWT i MFCC prowadzi do wniosku, 
Ŝe parametryzacja DWT generuje mniejszą róŜnicę w wartościach PRR-PRA 
dla poszczególnych poziomów szumu niŜ ma to miejsce w przypadku MFCC. Warto 
zwrócić uwagę, Ŝe mimo nieznacznie niŜszych wartości PRR, parametryzacja DWT 
generuje wyŜsze wartości PRA, szczególnie w zakresie niskich SNR (10 dB – 30 dB). 

 

 
Rys. 61 Wpływ addytywnego stacjonarnego szumu Gaussa na jakość rozpoznawania metodą k-NN 
dla parametryzacji DWT (‘dmey’) oraz MFCC (7 pasm częstotliwości). Czerwona linia oznacza wartość 
PRR=51.4% dla warunków pozbawionych szumu (SNR=∞). Prawy wykres przedstawia procentowy 
wzrost odporności parametryzacji DWT względem MFCC. 

 
Rys. 62 Porównanie wpływu szumu Gaussa na jakość rozpoznawania fonemów metodą HMM 
dla 6-poziomowej parametryzacji DWT (z lewej) i parametryzacji MFCC (z prawej). 
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5.4 Optymalizacja drzewa dekompozycji falkowej 

Jak pokazały wyniki skuteczności rozpoznawania mowy uzyskane w poprzednim 
rozdziale, siedmioelementowe wektory cech uzyskane za pomocą diadycznej 
transformacji falkowej mają lepsze własności niŜ siedmioelementowe wektory typu 
MFCC. W większości systemów stosuje się jednak wektory o większej liczbie 
współczynników. Liczba tych współczynników jest bezpośrednio powiązana 
z    częstotliwościową rozdzielczością parametryzacji. Zwiększenie liczby 
współczynników poprawia moŜliwość reprezentacji niuansów widma sygnału. 
W  pewnym zakresie poprawia to skuteczność rozpoznawania mowy. NaleŜy jednak 
pamiętać, Ŝe np. w systemach rozpoznawania niezaleŜnych od mówcy, zbytnie 
zwiększanie rozdzielczości widmowej moŜe spowodować spadek jakości 
rozpoznawania na skutek spadku ogólności wzorców/modeli akustycznych. Zbyt duŜa 
liczba parametrów powoduje teŜ zwiększenie złoŜoności obliczeniowej systemu, 
co  równieŜ jest efektem niepoŜądanym. Wskazane jest zatem dobranie właściwej 
liczby elementów wektora cech. 

Paczkowa transformata falkowa  

 , , , ,{ } :WPT WPT WPT
m j m j m j m jW W= ←W d , (5.25) 

jest pełnym drzewem binarnym WWPT, które składa się z 2M liści reprezentowanych 
przez wektory współczynników falkowych dm,j, które opisują równomiernie 
rozmieszczone podpasma częstotliwości sygnału. Ilość elementów kaŜdego z tych 
wektorów określona jest zaleŜnością N/2M. MoŜna więc zastosować kryterium (5.18) 
do wyznaczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby poziomów dekompozycji. Podobnie 
jak dla dekompozycji diadycznej, wykorzystana będzie dekompozycja na M=6 
poziomach, co  zaowocuje 64 wektorami współczynników falkowych pełnej WPT. Dla 
potrzeb większości systemów analizy mowy, a szczególnie systemów rozpoznawania, 
jest to liczba zbyt duŜa. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną propozycje algorytmów redukcji 
pełnego binarnego drzewa paczkowej dekompozycji falkowej, które zmniejszą liczbę 
wykorzystywanych wektorów współczynników falkowych, przy jednoczesnym 
zachowaniu efektywnej, z punktu widzenia rozpoznawania fonemów, skuteczności 
parametryzacji. 

Jako kryterium doboru topologii drzewa, w pierwszej kolejności wykorzystana 
zostanie charakterystyka melowo-częstotliwościowa. W drugiej prezentowanej 
metodzie wykorzystane zostaną bezpośrednio właściwości częstotliwościowo-
informacyjne sygnału mowy i zupełnie nowe kryterium doboru korzystnych kroków 
dekompozycji. 

 

5.4.1 Falkowa aproksymacja skali melowej 

Pasma reprezentowane przez współczynniki (liście) pełnego drzewa binarnego 
dekompozycji paczkowej są równomiernie rozłoŜone na osi częstotliwości. PoniewaŜ 
równomierna analiza rozkładu częstotliwości nie jest właściwym rozwiązaniem 
w analizie sygnału mowy, naleŜy wskazać taki zestaw falkowych pasm częstotliwości, 
który uwzględni charakterystykę percepcyjną słuchu i specyficzne właściwości 
widmowe sygnału mowy. 
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ZaleŜność subiektywnie postrzeganej wysokości dźwięku, od jego fizycznej 
częstotliwości ma nieliniowy charakter, opisywany za pomocą róŜnych modeli skal 
psychoakustycznych (perceptualnych) [8]. NaleŜy wspomnieć o skalach: 

• Bark, zaproponowanej przez Zwickera w 1961 roku, definiowanej zaleŜnością 

 ( ) ( )( )2
13arctan 0.00076 3.5arctan / 7500Barkf f f= + , (5.26) 

• skali ERB (ang. Equivalent Rectangular Bandwidth) 

 ( )1021.4log 0.00437 1Erbf f= + , (5.27) 

• oraz najwaŜniejszej w aspekcie rozpoznawania mowy, skali melowej, 
zaproponowanej przez Stevensa, Volkmana i Newmana w 1937 roku 

 ( )1127.01048ln 1 / 700Melf f= + . (5.28) 

Skala melowa jest istotnym elementem wielu algorytmów parametryzacji mowy, 
w  szczególności PLP oraz MFCC, o których wspomniano juŜ w rozdziale 5.2.         
Rys. 63  przedstawia porównanie kształtu krzywych związanych z poszczególnymi 
skalami. 

 
 
 
 

 
Rys. 63 Porównanie subiektywnych skal postrzegania częstotliwości: Bark, ERB i Mel. Na osi pionowej 
oznaczono częstotliwość znormalizowaną. 
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Idealizowane banki filtrów melowych (takie jak w rozdz. 5.2.2) reprezentowane 
mogą być przez wektor 

 1[0, ,..., ,..., ]
2
s

mel k

f
f f=f , (5.29) 

zawierający pozycje kolejnych brzegów pasm na liniowej osi częstotliwości (Hz). 
Stosując algorytm z rozdziału 4.3.3, dotyczący dopasowania elementów dwóch 
wektorów, moŜna wskazać takie, spośród wszystkich brzegów pasm M-poziomowej 
równomiernej paczkowej dekompozycji falkowej 

 1
[0,..., ,..., ]

2 2
s s

WPT M

j f f
+

⋅=f , (5.30) 

które najlepiej przybliŜają brzegi pasm melowych (Rys. 64). Przyporządkowanie takie 
 WPT mel↔f f , (5.31) 

jest jednoznaczne i jedyne, tzn. nie istnieje lepsze przypisanie brzegów pasm falkowych 
fWPT do brzegów pasm melowych fmel, dla danej M-poziomowej dekompozycji 
paczkowej. MoŜna wskazać takie poddrzewo dekompozycji, które jest optymalne 
z punktu widzenia falkowej reprezentacji skali melowej.  

Aby moŜliwe było znalezienie zbioru brzegów optymalnych, dla wszystkich 
brzegów pasm skali melowej, liczba pasm melowych musi być mniejsza niŜ liczba 
pasm uzyskanych w wyniku pełnej dekompozycji paczkowej (Kmel<2M). Warunek ten 
jest łatwo spełniony w praktycznych realizacjach parametryzacji, poniewaŜ liczba pasm 
melowych rzadko przekracza 24, podczas gdy 6-poziomowa dekompozycja paczkowa 
generuje aŜ 64 pasma. 
 
 

 
Rys. 64 Przykłady dopasowania brzegów pasm melowych i aproksymujących je brzegów pasm 
dekompozycji paczkowej, kolejno dla liczby pasm K=7 (na górze), 12 i 24 (na dole). 
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Rys. 65  Drzewo 5-poziomowej dekompozycji paczkowej z zaznaczonymi grupami liści, które najlepiej 
aproksymują 7 pasm melowych. W celu zwiększenia czytelności załoŜono, Ŝe częstotliwości 
reprezentowane przez kolejne liście drzewa są uszeregowane rosnąco. 

Jeśli proces dekompozycji zachowuje energię, co zapewnione jest przez 
wykorzystanie ortonormalnej bazy dekompozycji (ortonormalnych filtrów falkowych), 
to energia sygnału w poszczególnych pasmach melowych moŜe być przybliŜona przez 
energię współczynników falkowych z odpowiednich liści dekompozycji falkowej. 
Liście te wybierane są w taki sposób, aby reprezentowały częstotliwości z kolejnych 
przedziałów określonych przez brzegi fWPT. Rys. 65 przedstawia przykładowe grupy 
współczynników WPT dla 5-poziomowej dekompozycji paczkowej i 7 melowych pasm 
częstotliwości.  

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w celu uproszczenia rysunku przyjęto konwencję, w której 
kolejność liści paczkowej dekompozycji falkowej odpowiada kolejności 
reprezentowanych przez nie pasm na osi częstotliwości. Kolejne rysunki i rozwaŜania 
w bieŜącym podrozdziale przedstawiane będą zgodnie z tą konwencją. Zjawisko zmiany 
kolejności pasm częstotliwościowych reprezentowanych przez współczynniki 
dekompozycji paczkowej nie ma wpływu na ogólność dalszych rozwaŜań, a jedynie 
na praktykę implementacyjną. 

Stosując metodę opisaną w rozdziale 5.3 moŜna wyznaczyć energię falkową 
w k poszczególnych pasmach melowych jako 

 
,

2

,[ ]
mel

m j k

m j
d W

x k d
→

= ∑ , (5.32) 

gdzie { },
k

mel
k M jW=

j
W oznacza zbiór liści drzewa dekompozycji, który reprezentuje k-te, 

melowe pasmo częstotliwości. Dalsze etapy przetwarzania wektora cech są takie same 
jak w rozdziale 5.3. Ich wynikiem jest melowo-częstotliwościowy wektor cepstrum 
cech uzyskany za pomocą analizy falkowej. 

Rys. 67 prezentuje widma sygnału mowy w przestrzeni cech otrzymanych zgodnie 
z równaniem (5.32) dla róŜnej ilości aproksymowanych pasm melowych. 
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Rys. 66 Realne pasma częstotliwościowe generowane przez paczkową falkową aproksymację pasm 
melowych, wyznaczone jako odpowiedź częstotliwościowa z wykorzystaniem falki ‘dmey’ dla liczby 
pasm melowych K=7 (u góry) oraz K=12 (u dołu). 

  
 

 
Rys. 67 Przykłady widm melowych sygnału „Agnieszka” uzyskane za pomocą typowego banku filtrów 
melowych (z lewej) i jego falkowej aproksymacji (z prawej).  
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Warto zauwaŜyć, Ŝe jeśli w procesie dekompozycji stosowane są filtry ortonormalne, 
to moŜna zredukować drzewo dekompozycji przy jednoczesnym zachowaniu pełnego 
odwzorowania energii w kaŜdym paśmie częstotliwości. Wynika to z faktu, Ŝe energia 
danego wektora współczynników falkowych na m-tym poziomie dekompozycji jest 
równa sumie energii współczynników falkowych na poziomie m+1, otrzymanych 
w wyniku dekompozycji tego wektora. Równanie (5.32) pozostaje w mocy równieŜ 
dla zredukowanego drzewa dekompozycji. Zmieniają się jedynie elementy zbiorów, 
które w tym przypadku 

 { }, ,k k

mel
k m jW=

m j
W  , (5.33) 

zawierać mogą równieŜ węzły drzewa z poziomów od 1 do M. Suma tych zbiorów jest 
ortogonalną bazą nowego melowego schematu dekompozycji falkowej. 

Redukcja pełnego binarnego drzewa paczkowej dekompozycji falkowej pozwala 
w sposób znaczący zmniejszyć ilość obliczeń potrzebnych do wyznaczenia energii 
pasm falkowych. Na  Rys. 68 przedstawione jest przykładowe zredukowane drzewo 
dekompozycji dla 7 aproksymowanych pasm melowych. W zaprezentowanym 
przypadku liczba liści drzewa zredukowanego wynosi 17 i jest prawie o połowę 
mniejsza niŜ liczba liści (32) pełnego drzewa WPT z Rys. 65.  
 

 
 
 

 
 

 
Rys. 68 Przykład redukcji 5-poziomowego drzewa dekompozycji paczkowej, aproksymującego 
7-pasmowy bank filtrów melowych. Czerwonymi figurami oznaczono grupy liści aproksymujące 
poszczególne pasma. W celu zwiększenia czytelności załoŜono, Ŝe częstotliwości reprezentowane przez 
kolejne grupy liści są uszeregowane rosnąco.  
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Dla drzewa 6-poziomowego i rozwaŜanych w dalszej części rozdziału, liczb pasm 
melowych wynoszących: 7 (odpowiednik 6-poziomowej DWT), 12, 16 i 24, 
po zastosowaniu wspomnianej redukcji, całkowita liczba liści drzewa aproksymującego 
wynosiła: 

• 19, dla K=7 pasm melowych, 
• 27, dla K=12 pasm melowych, 
• 36, dla K=16 pasm melowych, 
• 39, dla K=24 pasm melowych, 

w stosunku do aŜ 64 liści pełnego, 6-poziomowego drzewa dekompozycji. Jakość 
aproksymacji pasm melowych za pomocą zredukowanej paczkowej dekompozycji 
falkowej moŜna określić wyznaczając odchyłki brzegów pasm falkowych względem 
odpowiednich brzegów pasm melowych. Rys. 69 przedstawia zaleŜność średniej 
względnej (%) odchyłki brzegów od ilości aproksymowanych pasm melowych dla 
6-poziomowej dekompozycji paczkowej. Wartości odchyłek wyliczane są tylko dla tych 
brzegów pasm falkowych, dla których znaleziono odpowiadające im brzegi pasm 
melowych. W praktyce, jeśli liczba pasm melowych jest zbyt duŜa w stosunku do liczby 
pasm falkowych to nie dla wszystkich brzegów pasm melowych moŜliwe jest 
znalezienie odpowiadających im, i tylko im, brzegów pasm falkowych. Zjawisko to 
moŜna zaobserwować na wykresie, gdzie dla liczby pasm K>24 następuje stabilizacja 
średniej wartości precyzji na poziomie 6-7 %. Na podstawie tych obserwacji moŜna 
wysnuć wniosek, Ŝe w przypadku 6-poziomowej dekompozycji paczkowej opisywany 
algorytm aproksymujący pasma melowe, moŜna stosować dla  liczby pasm melowych 
mniejszej niŜ 25. W praktycznych zastosowaniach jest to całkowicie wystarczające, 
poniewaŜ zwiększenie liczby pasm analizy widmowej nie zwiększa w sposób widoczny 
skuteczności rozpoznawania w istniejących systemach. 

 
   

 
Liczba pasm melowych (K) 

Rys. 69 Względny (%) błąd falkowej aproksymacji pasm melowych (oś pionowa) w zaleŜność od liczby 
pasm (oś pozioma) dla M=6. 
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Wyniki parametryzacji 
PoniŜej przedstawione są wyniki analizy jakości falkowej aproksymacji pasm 

melowych za pomocą klasyfikatorów k-NN oraz HMM. Do analizy wybrano 4 typowe 
liczby pasm melowych: 7 – odpowiada 6-poziomowej parametryzacji DWT, 12, 16 i 24. 
Konfiguracja klasyfikatorów oraz zakres analizowanych sygnałów mowy był taki sam 
jak w przypadku analiz opisanych w rozdziale 5.3, dotyczącym parametryzacji DWT. 

Na Rys. 70 oraz Rys. 71 przedstawiono statystyki prawidłowo rozpoznanych 
fonemów (PRR) oraz precyzji rozpoznawania (PRA w HMM), dla klasyfikatorów k-NN 
oraz HMM. W obu przypadkach zastosowano parametryzację falkową – aproksymującą 
pasma melowe (WPTmel) oraz parametryzację MFCC. Podobieństwo wyników 
wskazuje na wysoką skuteczność aproksymacji pasm melowych za pomocą falkowej 
transformacji paczkowej. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe dla liczby pasm K=7 oraz K=24 
aproksymacja falkowa wykazuje nawet nieznacznie wyŜszą wartość precyzji 
rozpoznawania klasyfikatorem HMM. 

 
 
 

 
Rys. 70 Liczba poprawnie rozpoznanych fonemów za pomocą klasyfikatora k-NN dla falkowej (falka 
‘dmey’) aproksymacji pasm melowych (z lewej) oraz dla klasycznie obliczonych współczynników MFCC 
(z prawej). 

 
Rys. 71 Liczba poprawnie rozpoznanych fonemów za pomocą klasyfikatora HMM dla falkowej 
(falka ‘dmey’) aproksymacji  pasm melowych (z lewej) oraz dla klasycznie obliczonych współczynników 
MFCC (z prawej). 
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Parametryzacja sygnału mowy 

 

 
Rys. 72 RozróŜnialność ogólna klas fonemów wyznaczona w oparciu o klasyfikator k-NN 
dla parametryzacji falkowej aproksymującej melowe pasma częstotliwości. Wartości wyznaczone 
dla aproksymacji K=12 pasm melowych i falki ‘dmey’. 

 
 

 
Rys. 73 Porównanie wpływu szumu Gaussa na jakość rozpoznawania fonemów metodą HMM 
dla parametryzacji falkowej aproksymującej  K=12 pasm melowych (z lewej) i parametryzacji MFCC 
(z prawej). 

 
Wpływ szumu addytywnego Gaussa na jakość rozpoznawania zaprezentowano 

na  Rys. 73. Zastosowano parametryzację za pomocą falkowej (falka ‘dmey’) 
aproksymacji 12 melowych pasm częstotliwości oraz klasyczną metodę MFCC. Stopień 
odporności obu metod parametryzacji na szum mierzony wskaźnikiem PRR/PRA, 
jest jednakowo wysoki. 
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Parametryzacja sygnału mowy 

5.4.2 Optymalna baza dekompozycji, algorytm Mean Best Basis 

Przedstawiona w poprzednim rozdziale metoda aproksymacji zapewnia wysoką 
skuteczność parametryzacji, ale okupiona jest koniecznością wyznaczenia duŜej liczby 
wektorów współczynników falkowych w celu otrzymania mniejszej ilości pasm 
melowych. Dla przykładu, aby otrzymać 12 pasm aproksymujących pasma melowe 
konieczne było wyznaczenie 27 wektorów współczynników falkowych, czyli ponad 
dwa razy więcej. W bieŜącym rozdziale zaprezentowany jest sposób wyznaczania 
schematu dekompozycji falkowej, który oferując mniejszą liczbę wektorów 
współczynników falkowych, zapewni wysoką jakość parametryzacji. 

Dla kaŜdego sygnału moŜna znaleźć optymalną, z punktu widzenia pewnego 
ustalonego kryterium, bazę M-poziomowej dekompozycji falkowej, która ma swoją 
reprezentację w postaci poddrzewa zawierającego się w pełnym drzewie dekompozycji 
paczkowej [104], [164]. Wybór kryterium oceny jakości bazy zaleŜeć będzie 
od  planowanych zastosowań. Zadaniem parametryzacji jest takie przetworzenie 
sygnału, aby przy jak największej redukcji jego długości i redundancji, zachować jak 
największą ilość informacji uŜytecznych o jego cechach dystynktywnych. Poszukiwane 
jest takie rzutowanie elementu (sygnału) z przestrzeni N-wymiarowej, do przestrzeni 
K-wymiarowej, gdzie K<<N, które zachowa moŜliwie duŜo informacji uŜytecznych 
o tym sygnale. 

Wskazany jest zatem taki sposób dekompozycji, w którym informacja  rozproszona 
w całej długości sygnału zostanie skumulowana w moŜliwie małej ilości 
współczynników. MoŜna to osiągnąć poprzez dekorelację wszystkich elementów 
sygnału. Klasycznym optymalnym sposobem dekorelacji jest transformacja Karhunena-
Loeve’ego. Jej odpowiednikiem dla dyskretnej dekompozycji falkowej jest algorytm 
Best Basis, zaproponowany przez Wickerhausera, polegający na wyborze tylko tych 
kroków dekompozycji (węzłów drzewa), które ostatecznie minimalizują χ - ustaloną 
funkcję  kosztu dekompozycji danego węzła [164]. Funkcja kosztu musi spełniać 
warunek addytywności 

 ( ) ( ) ( )1 2 1 2{ , }χ χ χ+ =d d d d . (5.34) 

 Najczęściej wykorzystywaną funkcją kosztu jest miara entropii sygnału d, 
zaproponowana przez Shannona 
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Zastosowanie entropii oznacza, Ŝe minimalizacja kosztu jest jednocześnie 
minimalizacją redundancji sygnału. Spełnia zatem podstawowe załoŜenia procesu 
parametryzacji.  

MoŜna równieŜ zaproponować nową funkcję kosztu polegającą na określeniu 
wskaźnika względnej koncentracji/rozproszenia energii w sygnale d jako 
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d dd
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� , (5.36) 

gdzie Nd oznacza długość wektora d. Funkcja ta bada energię najsilniejszej próbki 
sygnału w stosunku do średniej energii przypadającej na próbkę w całym 
sygnale  (moc). Obie przedstawione funkcje spełniają kryterium addytywności. 
W przypadku wskaźnika koncentracji (5.36) zagwarantowane jest to dzięki wadze Nd. 

Wynik falkowej dekompozycji sygnału, czyli wartości wektorów współczynników 
falkowych są wraŜliwe na przesunięcie sygnału dekomponowanego w czasie. 
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Przesunięcie to jest przenoszone na wektor współczynników dekompozycji. Z tego 
powodu wartości funkcji kosztu uzyskane dla roŜnych przesunięć sygnału mogą być 
róŜne. Stanowi to problem przy próbie wyznaczania bazy optymalnej dla zbioru 
sygnałów, a szczególnie sygnałów mowy, co było komunikowane m. in. w [17]. 

W procesie parametryzacji mowy najwaŜniejsza z punktu widzenia rozpoznawania 
informacja zawarta jest w widmie sygnału. Nie jest zatem celowe mierzenie entropii 
sygnału w dziedzinie czasu, który w takiej postaci nie zawiera w sposób jawny 
informacji widmowej. Uwaga ta tyczy się zarówno bezpośrednio sygnału mowy, 
jak i wektorów współczynników dekompozycji falkowej. 

Wykorzystanie jednej z transformacji: DFT lub DCT pozwala na wydobycie 
informacji widmowej z sygnału i jednoczesne uniezaleŜnienie się od przesunięcia 
w czasie. Dlatego w niniejszej pracy proponuje się wyznaczanie funkcji kosztu 
w oparciu o dyskretne kosinusowe widmo sygnałów i współczynników dekompozycji 
falkowej. Oznacza to, Ŝe procesowi optymalizacji (redukcji) poddawane będzie drzewo 
reprezentujące paczkową transformację falkowo-kosinusową (WPCT, ang. Wavelet-
Packet Cosine Transform). 

Jest to nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na optymalizację drzewa 
dekompozycji według funkcji kosztu badającej wartość informacyjną widma sygnału, 
a nie jego postaci czasowej. Zastosowanie transformacji DCT uniezaleŜnia wartość 
funkcji kosztu od przesunięcia w czasie, co jest zjawiskiem wysoce poŜądanym. 

Wskaźnik (5.36) zastosowany do określenia koncentracji energii współczynników 
falkowo-kosinusowych pozwala stwierdzić czy wektor współczynników jest wąsko 
(małe wartości), czy szerokopasmowy (duŜe wartości). Nadaje się on więc szczególnie 
do optymalizacji baz dekompozycji dla sygnałów będących kombinacją sygnałów 
wąskopasmowych. W przypadku sygnałów mowy, których struktura widmowa jest 
złoŜona, bardziej odpowiednie jest stosowanie entropii Shannona, poniewaŜ 
zastosowanie wskaźnika koncentracji skutkuje bardziej złoŜonymi schematami 
dekompozycji, których zastosowanie nie zawsze podnosi skuteczność parametryzacji 
w sposób istotny. Jako funkcje kosztu moŜna przyjąć równieŜ inne miary, o czym 
wspomniano w przeglądzie literatury dotyczącym algorytmu BB (Rozdz. 5.2.3).  

W dalszych rozwaŜaniach zakłada się, Ŝe optymalizacji poddawane są drzewa 
paczkowej transformacji falkowo-kosinusowej (WPCT), chyba Ŝe będzie wyraźnie 
zaznaczone, Ŝe jest inaczej. 
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Algorytm Best Basis 

Niech ,m j�  oznacza funkcję kosztu współczynników w węźle Wm,j drzewa 

dekompozycji. Optymalną, dla danego sygnału s, bazę dekompozycji definiujemy jako 
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m j

opt
m j
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W W

W
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� , (5.37) 

zbiór węzłów, dla których sumaryczna funkcja kosztu uzyskanych współczynników 
dekompozycji jest najmniejsza, i które stanowią pełną ortogonalną bazę. 

Algorytm wyznaczania optymalnej bazy BB (ang. Best Basis), którego schemat 
blokowy przedstawiony jest na Rys. 74, składa się z następujących etapów: 

1) Wyznacz wartość funkcji kosztu w kaŜdym węźle pełnego drzewa 
M-poziomowej falkowej transformacji paczkowej. 

2) Zaznacz wszystkie liście drzewa na M-tym poziomie dekompozycji. 
3) Niech m:=M 
4) Dla kaŜdego z węzłów na m–1 poziomie dekompozycji: 

a) Jeśli 1, ,2 1 ,2m j m j m j− −≤ +� � � , usuń z drzewa liście Wm,2j-1 oraz Wm,2j. 

Oznacz węzeł Wm-1,j , który teraz staje się liściem. 
b) Jeśli 1, ,2 1 ,2m j m j m j− −> +� � � , to przypisz nową wartość funkcji kosztu 

1, ,2 1 ,2:m j m j m j− −= +� � �  w węźle Wm-1,j.  

5) m:=m–1 
6) Jeśli m>1 idź do (4). 
7) Jeśli m=1, to wszystkie liście czyli oznaczone węzły drzewa stanowią optymalną 

bazę dekompozycji sygnału s. 
 

Przedstawiony algorytm moŜna zastosować bezpośrednio do wyznaczenia schematu 
dekompozycji dla sygnału akustycznego, w szczególności dla sygnału mowy. Schemat 
ten pozwala wyznaczyć wektor energii  
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poszczególnych pasm dekompozycji, które najlepiej opisują rozkład energii sygnału dla 
danej liczby współczynników. Liczba tych współczynników (długość wektora x) 
wynika ze złoŜoności widma sygnału, wykorzystanych funkcji kosztu oraz falek. 
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Rys. 74 Schemat algorytmu Best Basis zaproponowanego przez Wickerhausera [164]. 
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Na Rys. 75 - Rys. 79 przedstawione są przykładowe drzewa dekompozycji 
dla sygnału syntetycznego s[n]=sin(2π·300·n/fs)+0.6·sin(2π·6000·n/fs) oraz 
rzeczywistego nagrania fonemu „i”. Promienie kół na poniŜszych rysunkach 
są  proporcjonalne do zmian funkcji kosztu związanej z dekompozycją danego węzła. 

Pierwsze dwa rysunki przedstawiają drzewa dekompozycji dla sygnału sumy dwóch 
sinusoid, uzyskane za pomocą opisanej metody BB z zastosowaniem transformacji 
WPCT. Zarówno dla funkcji kosztu zdefiniowanej jako entropia Shannona (Rys. 75), 
oraz definiowanej jako wskaźnik koncentracji energii widma WPCT (Rys. 76) algorytm 
BB wyznaczył drzewa, w których gęstość podziałów pasm zwiększa się 
dla  częstotliwości odpowiadających harmonicznym zawartym w analizowanym 
sygnale. MoŜna jednak zauwaŜyć, Ŝe miara koncentracji jako funkcja kosztu zapewnia 
lepszą rozdzielczość analizy widmowej w interesującym nas zakresie częstotliwości. 
WyŜsza rozdzielczość analizy osiągnięta jest przez zwiększenie liczby dekompozycji 
odpowiednich węzłów drzewa. 
 
 

 
Rys. 75 Drzewo dekompozycji sygnału s[n]=sin(2π·300·n/fs)+0.6·sin(2π·6000·n/fs) uzyskane za pomocą 
algorytmu BB z zastosowaniem falki ‘dmey’, transformacji WPCT i entropii Shannona jako funkcji 
kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe (z prawej). Koła w węzłach drzewa 
reprezentują przyrosty (kolor czerwony) lub spadki (kolor niebieski) funkcji kosztu, związane 
z dekompozycją danego węzła. Promienie kół są proporcjonalne do wielkości zmian funkcji kosztu. 

 

 
Rys. 76 Drzewo dekompozycji  sygnału s[n]=sin(2π·300·n/fs)+0.6·sin(2π·6000·n/fs) uzyskane za pomocą 
algorytmu BB z zastosowaniem falki ‘dmey’, transformacji WPCT i wskaźnika koncentracji jako funkcji 
kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe (z prawej). 
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Bazy optymalne wyznaczone dla rzeczywistego sygnału mowy – głoski „i”, 
przedstawiono na Rys. 77 - Rys. 79. Pierwszy z rysunków obrazuje drzewo 
dekompozycji tego sygnału uzyskane z wykorzystaniem wskaźnika koncentracji jako 
funkcji kosztu. Kolejne prezentowane drzewo dekompozycji utworzone zostało 
z wykorzystaniem entropii Shannona. Oba uzyskane w sposób automatyczny schematy 
dekompozycji, generują charakterystyczny dla skal psychoakustycznych podział osi 
częstotliwości z wyŜszą rozdzielczością analizy niskich częstotliwości. 

Schemat dekompozycji uzyskany bez zastosowania transformacji DCT w stosunku 
do wektorów współczynników falkowych (Rys. 79) nie wykazuje podobieństwa 
do schematów z Rys. 77 oraz Rys. 78. Nie moŜna teŜ w tym przypadku mówić 
o  przydatności uzyskanego schematu dekompozycji do efektywnej parametryzacji 
fonemu „i”. Porównanie wszystkich trzech omówionych drzew dekompozycji prowadzi 
do wniosku, Ŝe zastosowanie transformacji WPCT znacznie zwiększa skuteczność 
algorytmu BB jako narzędzia wyznaczania schematów dekompozycji przydatnych 
w parametryzacji mowy. 

 
 
 

 
 

 
Rys. 77 Drzewo dekompozycji sygnału ‘i’ uzyskane za pomocą algorytmu BB z zastosowaniem 
falki ‘dmey’, transformacji WPCT i wskaźnika koncentracji jako funkcji kosztu (z lewej);  
oraz odpowiadające mu widmo falkowe (z prawej).  
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Rys. 78 Drzewo dekompozycji sygnału ‘i’ uzyskane za pomocą algorytmu BB z zastosowaniem 
falki ‘dmey’, transformacji WPCT  i entropii Shannona jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające 
mu widmo falkowe (z prawej). 

 
 
 

 
Rys. 79 Drzewo dekompozycji sygnału ‘i’ uzyskane za pomocą algorytmu BB z zastosowaniem 
falki ‘dmey’, i entropii Shannona bez uprzedniej transformacji DCT (z lewej);  oraz odpowiadające mu 
widmo falkowe (z prawej). 

 

Algorytm Joint Best Basis 
Algorytm Best Basis pozwala na wyznaczenie bazy dekompozycji optymalnej tylko 

dla jednego sygnału. Zadaniem parametryzacji jest jak najlepszy opis wielu róŜnych 
klas sygnałów. Konieczne zatem jest wyznaczenie takiego drzewa dekompozycji, 
które  będzie optymalne dla wszystkich rozpatrywanych klas sygnałów i jednocześnie 
zapewni wysoką skuteczność parametryzacji. W pewnych przypadkach (sygnały 
jednakowej długości, unormowane ze względu na moc średnią) bazę optymalna dla 
zbioru sygnałów moŜna wyznaczyć za pomocą algorytmu JBB (ang. Joint Best Basis), 
zaproponowanego przez Wickerhausera [164]. 
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Drzewo dekompozycji  

 
,

,
,argmin

m j

opt
m j

σ σ σ

σ σ

→

= ∑
W W

W
�

� , (5.39) 

reprezentuje bazę optymalną dla zbioru {s} róŜnych sygnałów jeśli minimalizuje 
sumaryczną funkcję kosztu wariancji σm,j kaŜdego węzła pełnego drzewa 
dekompozycji WWPT. Algorytm JBB wyznaczania powyŜszego drzewa jest 
rozszerzeniem algorytmu BB. Składa się on z następujących operacji: 

1) Oblicz pełną paczkową dekompozycję falkowo-kosinusową  

 { } { }, ,
i i

WPT
i m j m jW= ←

s s
W d

⌢
, (5.40) 

dla kaŜdego sygnału ze zbioru {s}. 
2) Oblicz 
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pełne drzewo binarne zwierające wektory wartości średnich ,m jd
⌢

 z kolejnych 

elementów wektorów współczynników dekompozycji w kaŜdym węźle Wm,j. 
3) Oblicz 

 { } ⌢ ⌢( )2

,

22 2
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1,...,
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W
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k K
W d k d k
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W , (5.42) 

pełne drzewo binarne zawierające wektory sum kwadratów 
⌢{ }2

,
W
m jd  z elementów 

wektorów współczynników dekompozycji w kaŜdym węźle Wm,j. 
4) Wyznacz 

 
⌢ ⌢ 2

2
, , ,:

W
m j m j m j

σσ = − = −W W W d d d
⌢

, (5.43) 

pełne drzewo wariancji współczynników dekompozycji paczkowej. 
5) Wyznacz 

 
,

,
,argmin

m j

opt
m j

σ σ σ

σ σ

→

= ∑
W W

W
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� , (5.44) 

drzewo reprezentujące optymalną bazę z drzewa wariancji Wσ, stosując 
przedstawiony wcześniej algorytm BB - wyznaczania bazy optymalnej 
dla pojedynczego sygnału. Drzewo (baza dekompozycji) Wσ,opt minimalizuje 
całkowitą funkcję kosztu wariancji współczynników dekompozycji. 

Algorytm minimalizacji średniej funkcji kosztu - Mean Best Basis 
Algorytm JBB ma powaŜną wadę, która znacznie ogranicza jego moŜliwości. 

Z wyraŜeń (5.41) i (5.42) wynika, Ŝe wszystkie sygnały poddawane dekompozycji 
muszą być tej samej długości. Z zastosowania funkcji kosztu (Shannon, koncentracja), 
które mierzą rozkład lub koncentrację energii wynika, Ŝe sygnały te powinny być 
równieŜ unormowane z punktu widzenia mocy średniej. W przeciwnym wypadku 
zmiany funkcji kosztu, które warunkują podziały węzłów drzewa, będą zaleŜeć równieŜ 
od całkowitej energii sygnału, co nie jest wskazane. 

Zbiór sygnałów {s}, rozwaŜany w tej pracy, zawiera wzorce fonemów 
ekstrahowanych z bazy mowy Corpora, które mają róŜną długość zarówno w skali całej 
bazy jak i w obrębie ustalonych klas fonemów. Nie jest zatem moŜliwe bezpośrednie 
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zastosowanie algorytmu JBB do wyznaczenia bazy optymalnej dla zbioru 
rzeczywistych sygnałów. 

MoŜna zaproponować nową definicję drzewa reprezentującego optymalną bazę 
dekompozycji dla zbioru sygnałów o niejednakowej długości. Optymalne drzewo 
dekompozycji 

 
* *

,

,argmin
m j

opt
m j

→

= ∑
W W

W
�

� , (5.45) 

to takie poddrzewo pełnego drzewa binarnego W �  entropii średnich { }� , dla którego 

sumaryczna funkcja kosztu liści tego poddrzewa jest minimalna. Drzewo zdefiniowane 
w ten sposób moŜna wyznaczyć za pomocą algorytmu BB (Rys. 74), jeśli w kroku 
pierwszym wyznaczymy drzewo entropii średnich  z wszystkich sygnałów 

ze  zbioru {s}. Ten nowy algorytm określany będzie mianem MBB (ang. Mean Best 
Basis). 

Kolejne etapy działania algorytmu MBB: 
1) Dla kaŜdego elementu {s} - zbioru sygnałów o róŜnej długości naleŜy wyznaczyć 

dyskretną paczkową transformację falkowo-kosinusową (WPCT) 

 ( ), , , ,{ } : ( )CWPT CWPT CWPT
i m j i m j m j m jW W DCT= ← =W d d

⌢
. (5.46) 

Otrzymujemy w ten sposób zbiór drzew dekompozycji {Wi
WCPT} i. 

2) Dla kaŜdego z tych drzew iW �  określamy wartość funkcji kosztu 

 
⌢( ),,

ii
m jm j = d� � , (5.47) 

w kaŜdym węźle (m,j) kaŜdego drzewa. 
3) Kolejnym bardzo waŜnym krokiem jest normalizacja funkcji kosztu w obrębie 

całego drzewa względem kaŜdego sygnału dekompowanego ze zbioru {s}. 

 
,
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i
m ji

m j ii m j
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. (5.48) 

 Operacja ta uniezaleŜnia funkcję kosztu od zróŜnicowania wynikającego 
z energii całkowitej poszczególnych sygnałów. Powoduje więc, Ŝe kaŜdy 
z sygnałów będzie miał taki sam wkład do średniej funkcji kosztu wyznaczonej 
dla zbioru {s}. 

4) Wyznaczamy 

 
{ }
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1
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i
m j i

i
m j m j m j m jW

→

= ← = ∑
W

W
s �

� �

�

� � � , (5.49) 

drzewo entropii średnich, z którego za pomocą metody BB wyznaczamy drzewo 
optymalne dla zbioru {s}. 

 
W celu wyznaczenia współczynników cech sygnałów {s} naleŜy wyznaczyć energię 

k - współczynników falkowych dla kaŜdego z liści drzewa optymalnego w sposób 
analogiczny do (5.38), jako 

 
2

, ,[ ] ,
k k k km j m j kx k W= →d d , (5.50) 

gdzie ,k km jd  jest wektorem współczynników falkowych w liściu Wk drzewa 

dekompozycji. 
JeŜeli liczba liści drzewa optymalnego, uzyskanego na podstawie zbioru sygnałów 

{ s} jest większa niŜ oczekiwaliśmy, to drzewo optymalne moŜe zostać poddane dalszej 
redukcji, w wyniku której powstanie drzewo zredukowane zawierające oczekiwaną 

W �
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liczbę liści K’, mniejszą od liczby liści drzewa optymalnego. W kaŜdym kroku redukcji 
szukamy takiego węzła 

 ( )( )
1,

1, 1, ,2 1 ,2argmax
r r r ropt

m jr

m j m j m j m j
W

W
−

− − −
∈

= − +
W

� � � , (5.51) 

dla którego róŜnica entropii tego węzła i sumarycznej entropii liści powstałych z jego 
dekompozycji, jest największa w całym drzewie 'optW . Następnie usuwamy liście  

 { }'
,2 1 ,2\ ,

r r

opt opt
m j m jW W−W W֏ , (5.52) 

otrzymując drzewo zredukowane, z liczbą liści pomniejszoną o 1, poniewaŜ węzeł 

1,rm jW −  staje się automatycznie nowym liściem. Operacje (5.51)-(5.52) naleŜy wykonać 

tyle razy, o ile chcemy zmniejszyć długość wektora cech falkowych. 

Wyniki parametryzacji 
Opracowany nowy algorytm MBB wykorzystany został do wyznaczenia najlepszych 

sposobów dekompozycji dla zbioru wszystkich wystąpień fonemów, pojedynczego 
mówcy z bazy Corpora. W sumie przeanalizowanych zostało 3617 róŜnych wzorców. 
Dla kaŜdego pojedynczego wzorca fonemu ekstrahowanego z bazy Corpora 
wyznaczone zostało drzewo 6-poziomowej dekompozycji WPCT oraz wartości funkcji 
kosztu w kaŜdym węźle drzewa. Po normalizacji, zgodnie z (5.49), wszystkich zbiorów 
entropii kaŜdego analizowanego sygnału, obliczony został zbiór średnich entropii, 
z którego wyznaczono schemat dekompozycji. Statystyki PRR i PRA uzyskane zostały 
za  pomocą klasyfikatorów k-NN i HMM w konfiguracjach przedstawionych 
w rozdziale 5.3. 

Rezultaty zastosowania algorytmu MBB przedstawione zostały na Rys. 80 - Rys. 82. 
Jak moŜna zaobserwować na kolejnych rysunkach, rozmiar drzewa dekompozycji 
zaleŜy silnie od rzędu wykorzystanej falki. Zastosowanie falek niskich rzędów 
(np. falki Haara) prowadzi do uzyskania drzew dekompozycji o mniejszej liczbie liści 
niŜ zastosowanie falek rzędów wyŜszych (‘db6’, ’dmey’). Wynika to z mniejszej 
selektywności częstotliwościowej filtrów związanych z falkami niskich rzędów, 
co skutkuje mniejszą zdolnością separacji sąsiednich pasm częstotliwościowych 
oraz mniejszą moŜliwością dekorelacji składowych sygnału. 

Zastosowanie wskaźnika koncentracji powoduje uzyskanie większej liczby pasm 
falkowych niŜ zastosowanie entropii Shannona. Oznacza to, Ŝe funkcja Shannona 
ma  większą zdolność redukcji drzewa dekompozycji falkowej sygnałów o silnie 
zróŜnicowanym widmie. Wyniki rozpoznawania fonemów (Rys. 85, Rys. 86) wykazują, 
Ŝe zastosowanie entropii Shannona powoduje zmniejszenie się liczby pasm falkowych 
średnio o 1/3 względem wskaźnika koncentracji, przy bardzo nieznacznym spadku 
jakości rozpoznawania fonemów. 

Widma analizowanych sygnałów posiadają złoŜoną strukturę, dlatego wyniki 
uzyskane za pomocą entropii Shannona jako funkcji kosztu, lepiej spełniają postawione 
oczekiwania, niŜ te uzyskane z  wykorzystaniem wskaźnika koncentracji energii, który 
jest bardziej odpowiedni dla  sygnałów o widmie wąskopasmowym/harmonicznym 
(takich jak sygnał testowy z  Rys. 76). 
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Rys. 80 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich fonemów 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki  ‘dmey’, transformacji WPCT i wskaźnika 
koncentracji jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „Agnieszka” 
(z prawej). Liczba pasm wynosi K=30. 

 
Rys. 81 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich fonemów 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki ‘db6’, transformacji WPCT i wskaźnika koncentracji 
jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „Agnieszka” (z prawej). 
Liczba pasm  wynosi K=13. 

 
Rys. 82 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich fonemów 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki Haara, transformacji WPCT i wskaźnika koncentracji 
jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „Agnieszka” (z prawej). 
Liczba pasm wynosi K=4. 

Falka: haar,   Entropia: shannon
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Rys. 83 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich fonemów 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki ‘dmey’, transformacji WPCT i entropii Shannona 
jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „Agnieszka” (z prawej). 
Liczba pasm wynosi K=19. 

 
Rys. 84 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich fonemów 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki ‘db6’, transformacji WPCT i entropii Shannona 
jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „Agnieszka” (z prawej). 
Liczba pasm wynosi K=8. 

Dla wszystkich schematów dekompozycji uzyskanych za pomocą algorytmu MBB 
i  wybranych falek (‘haar’, ’ db6’, ’dmey’), wyznaczono statystyki rozpoznawania 
fonemów parametryzowanych zgodnie z zaleŜnością (5.50). Wyniki przedstawione są 
na Rys. 85 - Rys. 88. 

Jakość parametryzacji mierzona wartościami PRR zwiększa się w oczywisty sposób 
wraz z liczbą pasm częstotliwości. Interesująca jest natomiast analiza dynamiki tych 
zmian. Zwiększenie liczby analizowanych pasm z 3 do 4 (o 25%), powoduje znaczny 
wzrost PRR (dla klasyfikatora k-NN, Rys. 85). Kolejne dwukrotne zwiększenie liczby 
pasm falkowych do wartości K=8, powoduje wzrost wskaźnika PRR tym razem 
o niecałe 40% (zmiana PRR=44% na PRR=61%). Kolejne powiększenia liczby pasm 
powodują coraz mniejszy wzrost skuteczności rozpoznawania. RóŜnica wskaźników 
PRR dla K=19 oraz K=30 pasm jest prawie niezauwaŜalna. Z punktu widzenia 
skuteczności rozpoznawania i nakładów obliczeniowych nie wydaje się uzasadnione 
stosowanie więcej niŜ 20 pasm falkowych do parametryzacji sygnału. Tezę tę 
potwierdza równieŜ wykres z Rys. 86, na którym dynamika zmian PRR/PRA (HMM) 
w zaleŜności od liczby pasm falkowych jest mniejsza. 
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Warto zauwaŜyć, Ŝe parametryzacja falkowa w oparciu o bazy wygenerowane 
algorytmem MBB zapewnia, dla ustalonej liczby pasm analizy, jakość rozpoznawania 
PRR większą, niŜ w przypadku metody falkowej aproksymacji pasm melowych oraz 
MFCC. Wartość PRR uzyskana dla parametryzacji 13-pasmowej (falka ‘db6’) jest 
wyŜsza niŜ ta uzyskana dla parametryzacji 16-pasmowej metodą aproksymacji pasm 
melowych lub MFCC z Rys. 70. Analizując wszystkie pozostałe przypadki, w tym 
równieŜ wyniki PRR/PRA uzyskane za pomocą klasyfikatora HMM, moŜna stwierdzić, 
Ŝe dla ustalonej liczby pasm, metoda MBB zapewnia o ponad 10% lepszą jakość 
parametryzacji mierzoną wskaźnikiem PRR/PRA, niŜ metoda WPTmel

 oraz MFCC. 
W tym przypadku jakość rozpoznawania metodą HMM sięga PRR=79% 
oraz PRA=71% dla 12-elementowego wektora parametrów (12 pasm częstotliwości). 

Dodatkowym atutem metody parametryzacji opartej na drzewach MBB, jest duŜo 
mniejsza, niŜ w przypadku metody aproksymacji skali melowej, liczba liści drzewa 
dekompozycji. W przypadku drzewa MBB liczba liści (wektorów współczynników 
falkowych) jest równa liczbie pasm, poniewaŜ kaŜdy liść reprezentuje efektywnie jedno 
pasmo, natomiast w metodzie aproksymacji pasm melowych liczba liści drzewa 
(równieŜ zredukowanego) jest większa niŜ liczba aproksymowanych pasm, gdyŜ kaŜde 
pasmo jest aproksymowane przez grupę kilku liści (Rys. 68). 

Rys. 87 oraz Rys. 88 przedstawiają zaleŜność wskaźników PRR oraz PRA 
od współczynnika SNR, dla parametryzacji falkowej na podstawie wybranych 
schematów dekompozycji. Jak widać, wprowadzenie zakłóceń o charakterze 
addytywnego szumu Gaussa powoduje niewielki spadek jakości rozpoznawania. 
Dla  najgorszego przypadku (SNR=10 dB), wskaźnik PRR uzyskany za pomocą 
klasyfikatora k-NN maleje o mniej niŜ 11 pkt. % względem SNR=60 dB. Największe 
zmiany zaobserwowano dla przypadku parametryzacji 8-pasmowej (falka ‘db6’). 
Zastosowanie klasyfikatora HMM powoduje zmniejszenie wpływu zakłóceń 
na skuteczność rozpoznawania PRR/PRA, co widać na Rys. 88. 

Wszystkie powyŜsze obserwacje stawiają opisaną metodę parametryzacji za pomocą 
drzew, uzyskanych algorytmem MBB, w ścisłej czołówce falkowych metod 
parametryzacji mowy. 

 

 
Rys. 85 Ilość poprawnie rozpoznanych fonemów metodą k-NN dla parametryzacji falkowej na podstawie 
drzew dekompozycji (M=6) wyznaczonych metodą MBB na zbiorze wszystkich fonemów 1 mówcy, 
dla róŜnych falek i roŜnych funkcji kosztu (Peak – oznacza wskaźnik koncentracji). 
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Liczba pasm falkowych 

 
       Shannon                       Peak 

Rys. 86 Ilość poprawnie rozpoznanych fonemów metodą HMM   dla parametryzacji falkowej 
na podstawie drzew dekompozycji wyznaczonych metodą MBB na zbiorze wszystkich fonemów 
1 mówcy. 

 
 
 

Liczba pasm falkowych
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Rys. 87 Wpływ szumu na ilość poprawnie rozpoznanych fonemów metodą k-NN  dla parametryzacji 
falkowej na podstawie drzew dekompozycji wyznaczonych metodą MBB na zbiorze wszystkich 
fonemów 1 mówcy, dla róŜnych falek oraz funkcji kosztu. 
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Rys. 88 Wpływ szumu na ilość poprawnie rozpoznanych fonemów metodą HMM dla parametryzacji 
falkowej na podstawie drzewa dekompozycji wyznaczonego metodą MBB na zbiorze wszystkich 
fonemów 1 mówcy, dla falki ‘db6’  oraz wskaźnika koncentracji jako funkcji kosztu. Liczba pasm 
falkowych wynosi K=13. 

 
 
Metodę MBB zastosowano równieŜ do wyznaczenia drzew optymalnych dla zbiorów 

samogłosek języka polskiego, ekstrahowanych z bazy Corpora. Eksperyment 
przeprowadzono dla 1 mówcy. Analizie poddanych zostało 1298 próbek mowy 
reprezentujących fonemy samogłoskowe. 

Rys. 89 oraz Rys. 90 przedstawiają drzewa dekompozycji falkowej uzyskane metodą 
MBB na zbiorze samogłosek. Dobrze widoczna jest naturalna tendencja automatycznie 
uzyskanych schematów dekompozycji, do bardziej selektywnej analizy częstotliwości 
niskich, które odpowiadają za moŜliwość rozróŜnienia klas fonemów samogłoskowych. 

 
 
 

 
Rys. 89 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie samogłosek z bazy Corpora, za pomocą 
algorytmu MBB z zastosowaniem falki ‘db6’, transformacji WPCT i entropii Shannona jako funkcji 
kosztu (z lewej); oraz odpowiadające widmo falkowe sygnału „i” (z prawej). Liczba pasm wynosi K=12. 
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Rys. 90 Drzewo dekompozycji uzyskane na podstawie wszystkich samogłosek 1 mówcy z bazy Corpora, 
za pomocą algorytmu MBB z zastosowaniem falki Haara, transformacji WPCT i wskaźnika koncentracji 
jako funkcji kosztu (z lewej);  oraz odpowiadające mu widmo falkowe sygnału „i” (z prawej). 
Liczba pasm wynosi K=6. 

 
 
 
PoniŜej, (Rys. 91) przedstawiono rezultaty klasyfikacji samogłosek, 

parametryzowanych za pomocą kilku uzyskanych drzew dekompozycji. Zastosowanie 
zaledwie 6 (przykład drzewa z Rys. 90), lub większej liczby odpowiednio dobranych 
pasm częstotliwości umoŜliwia uzyskanie skuteczności rozpoznawania PRR=89.8%.  

 
 

Liczba pasm falkowych

 

Rys. 91 Ilość poprawnie rozpoznanych fonemów (tylko samogłosek) metodą k-NN dla parametryzacji 
falkowej na podstawie drzew dekompozycji (M=6) wyznaczonych metodą MBB na zbiorze wszystkich 
samogłosek 1 mówcy, dla róŜnych falek i funkcji kosztu (Peak – oznacza wskaźnik koncentracji). 
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5.5 Podsumowanie falkowych metod parametryzacji 

W poprzednich rozdziałach przedstawione zostały szczegółowo zagadnienia 
związane z falkową parametryzacją mowy. Poruszono kwestię sposobów oceny 
i ewaluacji jakości parametryzacji. Zdefiniowano i wykorzystano dobrze mierzalne 
kryteria oceny. 

Przedstawiono równieŜ przegląd znanych metod parametryzacji. Zaprezentowano 
m.    in. predykcję liniową oraz sposób otrzymywania współczynników 
melowo-cepstralnych MFCC. Stanowiły one punkt odniesienia w ocenie innych, 
nowych metod parametryzacji. Dokonano takŜe szczegółowego przeglądu literatury 
dotyczącej falkowych metod przetwarzania i parametryzacji mowy oraz generowania 
schematów dekompozycji falkowej. 

Diadyczna dyskretna transformacja falkowa jest podstawowym schematem falkowej 
dekompozycji sygnałów dyskretnych [103]. Przeanalizowana została pod kątem 
przydatności do parametryzacji mowy. Ustalono właściwą (M=6) liczbę poziomów 
dekompozycji. Otrzymane wektory cech wykazały większą skuteczność parametryzacji 
mowy niŜ współczynniki melowo-cepstralne o podobnej liczbie pasm częstotliwości. 
Zastosowanie falek wyŜszych rzędów (‘db12’, ‘dmey’) zagwarantowało równieŜ 
zwiększenie odporności na zakłócenia szumem Gaussa. Jak wykazały wyniki 
segmentacji sygnału mowy zaprezentowane w rozdziale 4.4, transformacja DWT jest 
właściwym narzędziem do analizy widmowej sygnałów, w sytuacji gdy wymagana jest 
prostota obliczeniowa i silna redukcja liczby parametrów.  

 Zaprezentowano takŜe bardziej złoŜone metody parametryzacji falkowej. Paczkowa 
transformacja falkowa WPT, wykorzystana została do analizy częstotliwościowej 
w sposób aproksymujący psychoakustyczną skalę częstotliwości. Wyniki aproksymacji 
uzyskane dla skali melowej wskazują na bardzo wysoką jakość aproksymacji i jej 
odporność na zakłócenia, wynikającą z dobrych separujących właściwości 
zastosowanych filtrów falkowych. Zaprezentowano takŜe sposób redukcji 
obliczeniowego kosztu tej aproksymacji, poprzez redukcję pełnego drzewa 
dekompozycji paczkowej. Otrzymany sposób parametryzacji wynika z charakterystyki 
percepcji częstotliwości przez człowieka. 

W kolejnej opisanej metodzie sposób ekstrakcji cech sygnału wyznaczany jest 
na podstawie sygnału źródłowego, a dokładnie zmienności jego cech w obrębie klas 
fonemów z bazy mowy polskiej Corpora. PosłuŜył do tego nowy algorytm Mean Best 
Basis, wyszukujący najlepsze bazy dekompozycji falkowej dla zbiorów 
zróŜnicowanych sygnałów. Pozwala na wyznaczenie bazy dekompozycji na podstawie 
zróŜnicowanego zbioru sygnałów treningowych, co nie było moŜliwe w przypadku 
klasycznego algorytmu BB. 

Nowatorskie jest równieŜ zastosowanie transformacji WPCT jako podstawy 
do wyznaczania funkcji kosztu dekompozycji kaŜdego z  węzłów drzewa falkowego. 
Dzięki temu proces optymalizacji dokonywany był ze względu na częstotliwościowe 
właściwości poszczególnych segmentów mowy i likwidował negatywny wpływ 
przesunięcia sygnału w czasie. W procesie tym wykorzystano entropię Shannona oraz 
nowy wskaźnik koncentracji jako funkcje kosztu. Dzięki temu, generowanie bazy 
dekompozycji toŜsame jest z minimalizacją redundancji reprezentacji sygnału mowy. 
Potwierdza to zasadność wykorzystania algorytmu MBB oraz transformacji WPCT 
do parametryzacji sygnału mowy.  

Otrzymane za pomocą algorytmu MBB schematy dekompozycji falkowej wykazują 
podobieństwo do rozwiązań proponowanych w pracach Datta, Farooq, Sarikaya 
[26], [131]. Inne jest jednak pochodzenie owych schematów. U wymienionych autorów 
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schematy dekompozycji falkowej miały przypominać psychoakustyczną skalę 
częstotliwości. Nie podano jednak sposobu konstrukcji owych schematów. W niniejszej 
pracy wykazano, w jaki sposób uzyskać takie schematy wprost z sygnału mowy, a nie 
z modelu skali psychoakustycznej. 

Ewaluacja jakości wszystkich prezentowanych metod parametryzacji mowy 
wykonana została na podstawie bazy nagrań mowy polskiej Corpora. Wykorzystano 
opisane w rozdziale 5.1 miary jakości. Do wyznaczenia wartości wskaźników PRR 
i PRA zastosowano klasyfikator k-NN oraz HMM. W obu przypadkach klasyfikacja 
przebiegała w obrębie zbiorów fonemów pochodzących od jednego mówcy. 

Otrzymane wysokie wartości PRR i PRA wskazują, Ŝe przedstawiane metody 
falkowej parametryzacji mowy są skuteczne i nadają się do stosowania w systemach 
rozpoznawania mowy, równieŜ w obecności szumu. 

Problematyka falkowej parametryzacji mowy pozostaje otwarta. Kolejne prace mogą 
dotyczyć odporności parametryzacji na zakłócenia addytywne i konwolucyjne. 
Interesujący w szczególności jest wpływ zakłóceń niestacjonarnych i nieliniowych 
na skuteczność parametryzacji sygnału. 

Interesujące jest takŜe zbadanie skuteczności parametryzacji falkowej w systemach 
rozpoznawania mowy ciągłej typu LVCSR, z wysokopoziomowym modelowaniem 
języka. Metody falkowe, w szczególności oparte na transformacjach WCT oraz WPCT 
mogą znaleźć zastosowanie w systemach rozpoznawania mówcy. 
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6 Zakończenie 

W niniejszej rozprawie zaprezentowano wyniki badań mających na celu 
zdefiniowanie nowych sposobów segmentacji i parametryzacji sygnału mowy polskiej. 
Prowadzone prace miały charakter zarówno teoretyczny (np. kryteria ewaluacji, funkcje 
kosztu, rozwaŜania na temat WPCT i optymalizacji bazy) jak i praktyczny 
(implementacje algorytmów, ewaluacja skuteczności na podstawie bazy mowy 
Corpora).  

Wyniki otrzymane za pomocą opracowanych algorytmów, przedstawione 
w  rozdziałach 4 oraz 5 dowodzą słuszności następujących tez rozprawy: 

1. Transformacja falkowa jest odpowiednim narzędziem do analizy sygnałów 
mowy. 

2. Zastosowanie transformacji falkowej umoŜliwia racjonalną, nierównomierną 
segmentację sygnału mowy polskiej. 

3. Transformacja falkowa umoŜliwia efektywną ekstrakcję parametrów sygnału 
w systemach rozpoznawania mowy polskiej. 

Wszystkie cele pracy wyszczególnione w rozdziale 1.1, zostały zrealizowane. W tym 
celu konieczne było opracowanie nowatorskich metod i algorytmów. 

Wkładem autora są: 
1. Dwie nowe metody falkowej, nierównomiernej segmentacji sygnału mowy 

bez znajomości transkrypcji. Na szczególną uwagę zasługuje algorytm 
wyznaczania mapy istotności pasm falkowych i generowania dyskretnej 
funkcji zdarzeń, wykorzystanej do segmentacji sygnału (Rozdz. 4.4). 

2. Nowe sposoby skutecznej parametryzacji falkowej dla systemów 
rozpoznawania mowy (Rozdz. 5.3 i 5.4). 

3. Systematyzacja i uporządkowanie kryteriów oceny segmentacji 
i parametryzacji sygnału mowy (Rozdz. 4.3 i 5.1). 

4. Przedstawienie sposobu dokładnej aproksymacji skal psychoakustycznych 
przez paczkową transformację falkową, na przykładzie skali melowej 
(Rozdz. 5.4.1). 

5. Definicja optymalnej bazy dekompozycji zbioru zróŜnicowanych sygnałów 
i algorytm Mean Best Basis - uogólnienie algorytmu BB, do wyznaczania 
tej bazy (Rozdz. 5.4.2). 

6. Zastosowanie WPCT - paczkowej transformacji falkowo-kosinusowej 
do wyznaczenia nowych schematów dekompozycji i parametryzacji sygnału 
mowy metodą MBB (Rozdz. 5.4.2). 

7. Nowa funkcja kosztu – wskaźnik koncentracji, nadająca się do zastosowania 
w algorytmach BB oraz MBB, i zapewniająca skuteczne generowanie 
schematów dekompozycji w oparciu o transformację WPCT (Rozdz. 5.4.2). 
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Oprócz wyszczególnionych idei i rozwiązań, wynikiem prac są   takŜe działające 
implementacje wszystkich omawianych algorytmów. Powstałe oprogramowanie moŜe 
słuŜyć do dalszych badań nad problematyką falkowego przetwarzania mowy oraz być 
istotnym fragmentem prototypu automatycznego systemu rozpoznawania mowy. 

Przedstawione rezultaty były publikowane i prezentowane na konferencjach 
międzynarodowych. 
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