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Zoznam pouitých skratiek
ANN- Artificial Neural Network, umelé neurónové siete
BP - Back Propagation, siete so spätným írením chyby
CD - Context dependent, kontextovo závislé fonémy
CI - Context independent, kontextovo nezávislé fonémy
CMP - Cochlear Microphone Potential, kochleárny mikrofónový potenciál
DCT - Direct Cosine Transformation, priama kosínová transformácia
DTW - Dynamic Time Warping, dynamické èasové skreslenie
FFT - Fast Fourier Transformation, rýchla Fourier transformácia
FIR - Finite Impulse Response, koneèná impulzná odozva
GLM - General Linear Method, obecná lineárna metóda
GMM - Gauss Mixed Model, gaussovské zmieané modely
HMM - Hidden Markov Model, skryté markovove modely
ICA - Independent Component Analysis, analýza nezávislých zloiek
IIR - Infinite Impulse Response,nekoneèná impulzná odozva
KNN - K - Nearest Neighbor, metóda zhlukovania k najbliích susedov
K-MEANS - metóda zhlukovania s dopredu zadaným poètom zhlukov k
LDA - Linear Discriminant Analysis, lineárna diskriminaèná analýza
LMS - Least Mean Squares, metóda najmeních tvorcov
LPC - Linear Prediction Coefficients, koeficienty lineárnej predikcie
PDF - Probability Density Function, funkcia hustoty pravdepodobnosti
PLP - Perceptual Prediction Prediction, percepèná lineárna predikcia
MFC - Mel Frequency Cepstrum, Mel frekvenèné kepstrum
MLP - Multi - Layer Perceptron, viac vrstvový perceptrón
NP4 - Neural Phonetic Preprocessing Parrot, neuronálne fonetické predspracovanie podobné
papagájovi
NP5 - Neural Phonetic Preprocessing Parrot PNN, ako predolé plus PNN
PNN - Probanilistic Neural Network, pravdepodobnostná neurónová sie
RBF - Radial Basis Functions, radiálne bázové funkcie
SRS - Subject Recognition System, systém rozpoznávania subjektu
SVM - Support Vector Machine, metóda podporných vektorov
TDNN - Typological Expert Neural Network, Typologické expertné neurónové siete
TIM - Topological Invariants Method, metóda topologických invariantov
VAD - Voice Activity Detection, detekcia reèovej aktivity
VRS - Voice Recognition System, systém rozpoznávania hlasu
WER - Word Error Rate, chybovos prepoèítaná na slovo
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Abstract
The thesis presents topological invariants as speech features for automatic speech recognition and
speaker verification. We applied method of topological invariants - TIM as eligible speech features
for automatic speech recognition systems based on HMM. It provides an introduction to the
mathematical concept of topological invariants, space and other symmetries focusing on their
application to the speech recognition and speaker verification. This involves a basic overview of the
relevant auditory characteristic and its modeling in order to identify possible symmetries and invariants.
Once the whole concept is derived, few of its modifications vital for HMM systems like: reduction
of features dimension, within class feature decorrelation, or rotation of the Nyquist plane are presented
and evaluated on a real system using different scenarios.
The final system is trained according to the MASPER training procedure applied to both
context dependent and context independent HMM models of different complexities. All the training
and tests are performed on the professional speech database MOBILDAT-SK, where the achieved
accuracy figures reached up to 97.7%, 98.7% and 98.9% for string of digits, application words,
and isolated digits tests respectively.
The thesis also explores to some extent speaker verification in real-life conditions and provides
a brief overview of the speaker recognition technology. We present and examine topological invariants
(TIM), together with bad-pass filtering according to MEL-frequency scale, as standalone speech
features in connection with probabilistic neural networks (PNN) that act as classifiers of speaker
voices. We observed a performance, expressed by overall performance in %, is about 96 % for 1word verification task and above 98 %for 3-word verification task, similar to MFC and PLP like
features in tasks which have the similar setup (number of speakers and utterances type).
In our results we focused on the noise performance, dimensionality of feature vectors, and the
problem of number of omitted speakers. Further, our data and results strongly support the idea of a
general independence of speaker verification on speakers native language and a family relationship
of speakers. The implications of these results for further development of automatic speech recognition
and speaker verification/identification are discussed from point of view of phoneme symmetries.
We discuss to some extent in conceptual manner a model of perception which involves these
inner symmetries of phonological system of speech. Finally we discuss some interesting analogies
between phonemic system and system of elementary particles.

Keywords: Speech recognition; speaker verification; topological invariants; speech features;

Nyquist plane; MFC; PLP; HMM; LDA; MASPER; decorrelation transform; auditory system;
TIM; MEL-frequency; PNN; speech perception; phoneme symmetries; phonological system;
elementary particles.
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Abstrakt

Abstrakt
V dizertaènej práci prezentujeme metódu topologických invariantov ako reèových èàt pre automatické
rozpoznávanie reèi a verifikáciu hovoriaceho. Aplikovali sme metódy TIM ako uitoèné a spôsobilé
reèové èrty pre systémy automatického rozpoznávania reèi na základe HMM. Poskytli sme úvod
do matematického pojmu topologických invariantov, priestorových a iných symetrií, so zameraním
na ich aplikáciu v konkrétnych systémoch rozpoznávania reèi a verifikácie hovoriaceho. Zahàòa to
základný preh¾ad relevantných sluchových charakteristík a ich modelovanie tak, aby sme identifikovali
moné symetrie a invarianty. Po definovaní a odvodení vetkých pojmov sme aplikovali nieko¾ko
ve¾mi uitoèných modifikácií, vhodných peciálne pre HMM systémy ako: redukcia dimenzionality
èàt, v rámci tried èàt dekorelácia, alebo rotácia Nyquist roviny. Vyhodnotili sme ich prínos na reálnom
systéme pouijúc rôzne scenáre.
Koneèný systém sa uèí na základe uèiacej procedúry MASPER, ktorá sa aplikuje aj na
kontextovo závislé aj na kontextovo nezávislé HMM modely rozliènej zloitosti. Celé uèenie a
testovanie sa prevádzalo na profesionálnej reèovej databáze MOBILDAT-SK, kde sme dosiahli
úspenosti a do 97.7%, 98.7% a 98.9% pre testy na reazce èíslic, aplikaèné slová a izolované
èíslice, respektíve.
V dizertaènej práci skúmame tie do urèitého rozsahu verifikáciu hovoriaceho v reálnych
podmienkach a poskytli sme struèný úvod do technológie rozpoznávania hovoriaceho. Prezentovali
a otestovali sme topologické invarianty (TIM), spolu s filtrovaním vo frekvenèných priepustiach
pod¾a MEL-frekvenènej kály ako samostatné reèové èrty v spojení s pravdepodobnostnou
neurónovou sieou (PNN), ktorá slúi ako klasifikátor hlasov hovoriacich. Zistili sme, e úspenos,
vyjadrená v %, okolo 96 % pre jednoslovnú verifikáciu a 98 %pre trojslovnú verifikáciu, je
obecne porovnate¾ná so systémami zaloenými na MFC alebo PLP èrtách v úlohach, ktoré majú
podobné nastavenie(poèet hovoriacich a typ prehovorenej reèi).
Pri naom testovaní sme sa sústredili na výkonnos vzh¾adom k umu, k dimenzionalite vektorov
èàt a problém poètu vynachaných hovoriacich. Ïalej, nae dáta a výsledky podporujú mylienku
obecnej nezávislosti náho systému verifikácie hovoriaceho na jeho natívnom jazyku a na rodinných
vzahoch medzi hovoriacimi (hlasová príbuznos).
V závere sme prediskutovali implikácie naich výsledkov pre ïalí rozvoj automatického
rozpoznávania reèi a verifikáciu hovoriaceho z h¾adiska symetrie fonémického systému. Do urèitého
rozsahu konceptuálne diskutujeme nami navrhnutý model percepcie, ktorý zahròuje práve spomínané
symetrie foném fonologického systému reèi. Nakoniec prediskutujeme niektoré zaujímavé analógie
medzi systémom symetriíí foném a symetriami elementárnych èastíc.

K¾úèové slová: Rozpoznávanie reèi; verifikácia hovoriaceho; topologické invarianty; reèové

èrty; Nyquistova rovina, MFC; PLP; HMM; LDA; MASPER; dekorelaèná transformácia;
sluchový systém; TIM; MEL-frekvencia; PNN; percepcia reèi; symetrie foném; fonologický
systém; elementárne èastice.
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1 Úvod
Dnené rozhrania stroj-èlovek vyuívajú zloité optické a manuálne nástroje, ktoré ale zaneprázdòujú
ruky a oèi èloveka. Rieenie tohto problému je reèová komunikácia, ktorá môe uvolni uívate¾a
od zloitých a neprirodzených manipulácií. Zároveò s rastom moderných telekomunikaèných
technológií a multimediálnych aplikácií rastie potreba technológií s explicitnými reèovými schopnosami.
Reèová komunikácia sa tak stáva podstaným znakom v rozvoji budúcich technológií z h¾adiska
viacerých aspektov:
1. Vedecké aspekty - dosiahnuté výsledky v reèovej komunikácii ovplyvnia aj príbuzné oblasti
a dôleité oblasti ako sú Umelá inteligencia a Kognitívne vedy, Maøík, tìpánková, Laanský a
kol. (1993-2003), Rittter, Kohonen (1989), Hinton, Anderson (1981), Hogg, Huberman
(1987), Minsky, Papert (1969).
2. Ekonomické aspekty - spracovanie reèi sa nachádza na prieseèníku informatiky a
telekomunikácie, èo sú dve technológie, ktoré budú urèite modelova nau budúcnos, Martin
(1975).
3. Kultúrne aspekty - v dnených dòoch sa technológie komunikácie stávajú stále väèou
súèasou naej spoloènosti a preto je ve¾mi dôleité, aby sa stroje adaptovali smerom k naim
prirodzeným jazykom a nie naopak, a nie iba k jednému jazyku.
V dizertaènej práci sa zaoberáme invariantnými prístupmi k spracovaniu reèového signálu na
báze neurónových sietí a ich softwarovými a hardwarovými implementáciami. Na základe biologických
a kybernetických predpokladov sme vytvorili ucelený systém, ktorý modeluje primárne reèové
úlohy  rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho.
Model opisuje proces percepcie cez invariantnú extrakciu èàt, uèenie a klasifikaèné úlohy
pomocou pravdepodobnostných neurónových sietí. Cie¾om modelovania je rozpoznávanie, ktoré
je nezávislé  invariantné od hovoriaceho, a redundantných fyzikálnych a fonetických parametrov,
resp. identifikácia hovoriaceho invariantná na redundantných fyzikálnych a fonetických parametroch.
K tomu prislúchajúci prístup cez grupy symetrií je explicitne zahrnutý v modeli pomocou
homotopických a kalibraèných grúp symetrie.

truktúra dizertácie
V druhej kapitole sa zaoberáme preh¾adom metód a prístupov k spracovaniu reèi cez poèítaè,
peciálne k rozpoznávaniu izolovaných slov a verifikácii hovoriaceho.
V tretej èasti diskutujemea prevádzame analýzu reèi z poh¾adu fonetického predspracovania,
ktoré je zaloené na neurónovom modeli. Rozoberáme biologickú motiváciu, ktorá je pri vstupe
reèového signálu do sluchového traktu. Hlavný dôraz je na preskúmaní a monom vylepení
tandardných metód. Posledné pouívajú nasledujúcu stratégiu:
1. aplikuje sa tandardné akustické predspracovanie, ktoré transformuje reèový signál na
koeficienty, parametre typu  frekvenèných spektier, kepstrálnych, LPC (Linear Prediction
Coefficients) koeficientov, PLP (Perceptual Linear Predictive), MFC (Mel-Frequency Cepstrum).
2. pouije sa uèenie a metódy klasifikácie získaných reprezentácií reèového signálu.
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Predolé stratégie sa dajú zhrnú ako intenzitné, energetické prístupy, avak je známe, e
biologický sluchový systém je citlivý nielen na spektrálne reprezentácie ale aj rôzne prechodové
javy v èasovej oblasti. Cie¾om práce je aj vyetri do akého rozsahu sa dá aplikova fázový (nie
energetický) prístup na rozpoznávanie reèi a verifikáciu hovoriaceho.
Vo tvrtej kapitole tejto práci sme navrhli biologicky plauzibilný, nelineárny systém, systém
topologických invariantov, ktorý je závislý na extrakcii invariantných èàt, èo následne implikuje prístupy
grúp symetrie. Navrhnutá trieda modelov sa dá chápa ako model umelých neurónových sietí v
reèovej percepcii a klasifikácii.
V druhej èasti tvrtej kapitoly sa sústredime na metódy uèenia a klasifikácie pomocou umelých
neurónových sietí. Sústredime sa na triedu pravdepodobnostných neurónových sietí, Probabilistic
Neural Network, ïalej PNN. V klasických modeloch sa procesy uèenia a klasifikácie odliujú,
prevádzajú sa v dvoch oddelených fázach - uèenia a odozvy alebo reakcie neurónovej siete.
Avak, u ¾udí oba mechanizmy fungujú súèasne, hoci hlavný uèiaci proces nastáva v prvých
rokoch ivota. Take dospelí pouívajú u efektívne zostrojený súbor uèiacich prototypov, ktorý sa
len jemne adjustuje v èase dospelosti. V tejto práci modelujeme oba mechanizmy v rámci jednej
neurónovej truktúry - PNN. Namiesto toho, aby tieto siete pracovali s triedami vzorov pre dané
slovo alebo hovoriaceho, pracujú implicitne s úplnými pravdepodobnostnými rozdeleniami vzorových
paternov slov alebo hovoriacich.
V èasti 5 venovanej výsledkom zhrnieme hlavné výsledky pre rozpoznávanie slov a porovnáme
ich so tandardnými prístupmi. V èasti 6 uvedieme výsledky, ktoré sme dosiahli pre úlohu verifikácie
hovoriaceho. V siedmej èasti, venovanej diskusii, diskutujeme niektoré zaujímavé, netandardné
èrty náho prístupu z h¾adiska ¾udskej reèovej percepcie a symetrií prirodzených jazykových
systémov, peciálne slovenèiny. a dôsledky náho modelu z h¾adiska informaèného chápania symetrií
a fundamentálne koncepcie k prístupu obecnej teórie po¾a na generovanie a spracovanie symetrií v
percepcii a spracovaní reèového signálu nervovým systémom èloveka
V poslednej èasti diskutujeme niektoré moné hypotézy vyplývajúce z náho chápania
percepcie.
V dodatkoch rozoberáme technické, programové a niektoré matematické aspekty náho
prístupu. Zároveò pre ilustráciu uvádzame systémy kvalifikácie elementárnych èastíc a anglických
foném.
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Súèasné modely rozpoznávania nie sú úplne dokonalé pre úlohy nezávislé od hovoriaceho a zároveò
pre súvislú reè. Podobne, úlohy verifikácie sa uvaujú iba pre ohranièený poèet hovoriacich, väèinou
ve¾mi nízky (pod 10) a pre úlohy závislé na slove, slovách alebo pre jednotlivé slová, chápané ako
heslo a pre kvalitné akustické podmienky reèového vstupu. V nasledujúcom preh¾ade sa sústredime
na prístupy k takto ohranièeným úlohám rozpoznávania a verifikácie.

2.1 Rozpoznávanie slov
Obecne povedané rozpoznávanie reèi spoèíva v urèení jazykového obsahu slova alebo vety, ktorú
vysloví hovoriaci. Proces ¾udského rozpoznávania reèi èasto pouíva viacero senzorických zdrojov,
ako sú mimika, gestikulácia, sluchový vstup samotný a spätnú väzbu z porozumenia reèi a jazyka, na
presné urèenie jazykového obsahu. Za prvý pokus o elektronické spracovanie reèi z poh¾adu úlohy
rozpoznávania alebo dokonca porozumenia sa môe poklada práca Pottera, Koppa a Koppa
Visible Speech z roku 1947, (1975). Bez oh¾adu na fakt, e od roku 1960 je jasné, e koneèný
cie¾ rozpoznávanie súvislej reèi nezávisle na hovoriacom je jedným z najaích problémov
rozpoznávania, práca v tejto oblasti pokraèuje vyetrovaním, skúmaním, èiastoèných úloh
rozpoznávania, pozri napríklad obsiahlu správu výskumného tímu projektu ARPA, Newell, Barnett
(1973). Táto správa a následne výskum òou ovplyvnený viedol k takzvanej dogme SUS - Speech
Understanding System - výskumu porozumenia reèi. Skladá sa z troch tvrdení, záverov:
1. Kritérium úspenosti je porozumenie správy, komunikácie a nie len rozpoznanie foném,
slov alebo viet.
2. Musia by pouité vetky zdroje znalostí.
3. V samotnom reèovom signále nie je informácia dostatoèná na urèenie obsahu správy
1. dogma (pojem prevzatý z Newell, Barnett (1973)) sa má rozumie ako vyhlásenie o
základnom princípe kadého systému a síce, e systémové, celkové správanie je dôleitejie a nie
chovanie jednotlivých zloiek. Zaujímavé na tejto dogme je, e doteraz nikto pragmaticky neurèil,
t.j. nezmeral úspenosti jednotlivých úrovní, zloiek a neporovnal ich. Z tohto h¾adiska sa nám zdá
táto dogma skôr filozofická a nie pragmatická, vedecká.
2. dogma bola z h¾adiska histórie a zamerania výskumu, ktorý prebehol odvtedy a do dnených
dní, ove¾a významnejia. Usmernila úsilie výskumníkov na dlhé roky k truktúre celého systému a
nie k analýze reèi, pretoe úloha spojenia vetkých zdrojov znalostí dohromady je centrálnou a nie
periférnou úlohou. Dá sa chápa ako operaèný princíp, ktorý je základným kameòom SUS.
3. dogma je ove¾a viac hodnovernejí princíp, ku ktorému sa hlásia alebo hlásili viacerí bádatelia,
Newell, Barnett (1973), Reddy, Erman (1975). Táto dogma sa dá vysvetli z poh¾adu ¾udského
adaptívneho správania sa, ktoré predpokladá, e ¾udia nevkladajú ro reèového signálu viac ako je
nutné pre prijímate¾a (akýsi princíp minimálnej akcie pri komunikácii, pozri aj diskusiu na záver,
èas 7). Takto, ak obyèajný poslucháè pouíva urèitý kontext, hovoriaci bude degradova minimalizova vstup - reèový signál odpovedajúco k danému kontextu. Na druhej strane táto dogma
sa dá poui aj ako podpora pre druhú dogmu. Ak platí tretia dogma, potom je urèite pravdivá aj
druhá dogma. Ak tretia dogma neplatí, potom ... a toto bolo vlastne motívom naej práce, snaha o
èo najlepie vyrieenie problému na najniej úrovni, Reddy (1966) .
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Na tomto tádiu diskusie je si dobré pripomenú ako reprezentujeme reèový vstup - zaèneme
vlnami tlaku vo vzduchovom ståpci a po elektronickú reprezentáciu pomocou postupnosti diskrétnych
meraní amplitúdy reèového signálu, ktoré sú namerané s dostatoènou presnoou 12 - 16 bit a s
dostatoènou rýchlosou konverzie 10 - 20 Khz. Samozrejme tieto parametre závisia od konkrétnej
úlohy resp. prenosového kanálu, na tomto mieste ich treba chápa ako najlepie postaèujúce
podmienky pre obecne postavenú SUS. Pod výstupom, porozumením chápeme v tejto práci
konkrétnu reprezentáciu porozumenia relatívnu k danému informaènému systému. Inými slovami
nechápeme ho abstraktne ale pragmaticky. A reprezentáciou porozumenia je potom tá reprezentácia
z ktorej vyplýva, je moná nejaká akcia. Niekedy sa musí pojem takejto reprezentácie rozíri, aby
zahrnul ïalie reprezentácie, ktoré sa napríklad pouívajú systémom na uchovanie informácie a jej
pouitie neskorie na nejakú akciu. V tejto definícii sme nepovedali niè o tom ako systém konkrétne
kóduje znalos pre následnú akciu. Avak v praxi - pre poèítaèové systémy, kde môeme vyetri
vnútornú truktúru programu, nie je iaden problém s urèením toho z èoho vyplýva daná akcia,
Winograd (1975).
Príkladom tandardného prístupu zaloeného na analýze reèového signálu môe by dnes u
klasická práca Computer Recognition of Connected Speech ktorej autorom je Reddy (1975).
V tejto práci sa parametre namerané na èasových segmentoch reèi spracovávajú s logikou a na
základe znalostí získaných z analýzy reèi pomocu takých fonetických parametrov ako sú energia,
základný tón, prechody nulou, formanty a podobne. Pri rozhodovaní o zaraïovaní alebo klasifikácii
segmentov reèi k jednotlivým fonetickým triedam sa vyuívajú znalosti fonetiky, prozeodiky a
gramatiky. Ve¾kým záporom takýchto prístupov je mnostvo ad hoc kontánt a parametrov, ktoré
neprechádzajú procesom uèenia a ktoré sú prive¾mi zviazané s danými realizáciami reèových jednotiek
a daným jazykovým korpusom a systémom.
Podobne uvauje aj Flanagan (1972), kde prichádza k záveru, e automatické rozpoznávanie
reèi nebude pravdepodobne moné bez hlbokej analýzy a aplikácie gramatických, kontextuálnych a
sémantických väzieb. Tieto väzby ale nie sú a doteraz známe resp. úspene rozpracované, Rabiner,
Wilpon (1979) .
V naej práci, pre úèely rozpoznávania reèi pomocou poèítaèa, sme sa obmedzili iba na
konverziu reèového signálu na slová. Odpovedá to napríklad reèovej komunikácii cez telefónnu
linku, pri ktorej nie je prístupná iná senzorická informácia.
V 80. a 90. rokoch minulého storoèia boli aplikované vo väèine prác tri prístupy k rieeniu
diskutovanej problematiky. Prvé dva, Dynamic Time Warping - DTW, Sakoe, Chiba, (1978) a
Hidden Markov Model - HMM, Piccone (1990), predpokladajú tatistické prístupy v klasickom
zmysle slova, tretí je, obecne hovoriac, Artificial Neural Network- ANN prístup.
Príkladom DTW prístupu môe by systém na rozpoznávanie hesiel s obmedzenou syntaxou
a lexikou vypracovaný v TESLE autormi Ptáèkom, Duekom a Dvoøákom (1985).
Vetky tieto prístupy predpokladajú, e reè je hierarchicky ohranièený systém, prièom na
kadej úrovni tejto hierarchie sa aplikujú rôzne zdroje znalostí. Cie¾om poèítaèových systémov
rozpoznávania je najoptimálnejie kombinova tieto zdroje znalostí do jedného celku. Príkladom
hierarchie sú nasledujúce úrovne:
1. Akustická
2. Fonetická
3. Lexikálna
4. Syntaktická
5. Sémantická resp.dialógová
6. Pragmatická
Èasto sa najniie úrovne modelujú pomocou HMM a výsledkom je pozorovaná postupnos
fonetických jednotiek, napríklad hlások.
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Zvyèajne sa stratégia rozpoznávania na akustickej a fonetickej úrovni volí nasledovne:
1. aplikuje sa tandardné akustické predspracovanie, pri ktorom sa reèový signál transformuje
alebo kóduje na urèité koeficienty; spektrálne, kepstrálne, LPC, MFC, PLP, atï.
2. pouijú sa zvolené metódy merania vzdialeností, medzi ne sa dá zaradi aj DTW, uèenia
medzi ktoré sa dá zaradi aj HMM a klasifikácie na transformované koeficienty reprezentujúce
reèový signál, Robinson, Fallside (1988).
Jadrom vetkých spomínaných prístupov je analýza, v èasových oknách, digitalizovaného
reèového signálu. Ak predpokladáme, e reè je stacionárna, poèas krátkeho trvania, rádove 10
ms, namerané kepstrálne koeficienty sú korelované s tvarom vokálneho traktu a polohou hlasiviek,
Maeda, S. (1982). V skutoènosti nie je tento predpoklad splnený. Poloha vokálneho traktu resp.
hlasiviek sa nemení na hraniciach èasového okna ani vo vnútri okna nie sú úplne nemenné. Aby sme
boli schopní zobra do úvahy tieto fakty musíme do modelu zahrnú prvé resp. druhé derivácie
relevantných velièín, Obr.1.
Reèový signál

Pred
spracovanie

MFC
PLP
TIM

1. derivácia

DTW, ANN
2. derivácia

Uèenie, test
HMM, SVM

Klasifikácia

Obr.1 Veobecná schéma klasického systému rozpoznávania

2.1.1 LPC, PLP, MFC parametrizácia reèového signálu
Ako sme u spomenuli na extrakciu vektorov èàt signálu reèi sa pouívajú funkcie LPC, MFC,
PLP, atï. V tejto práci bliie opíeme tri metódy parametrizácie reèového signálu: LPC ako najstariu
metódu, PLP ktorá pouíva predolú techniku (LPC) a nakoniec metódu MFC zaloenú na diskrétnej
kosínusovej transformácie (DCT). Tieto tri rôzne spôsoby majú niektoré koncepèné podobnosti z
h¾adiska spracovania reèových signálov.
2.1.1.1 Lineárna predikcia reèového signálu
LPC techniky sa povaujú za výkonné nástroje pre analýzu reèi, èi ako samostatné alebo ako
pomocné nástroje pre sofistikovanejie prístupy. Pouívajú sa pre také algoritmy ako je odhad
základného tónu, formantov reèi, tvaru a parametrov vokálneho traktu, na bitovú kompresiu reèového
signálu, alebo ako súèas napr. PLP, Markel, Gray (1976), Makhoul (1975), Makhoul (1975).
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Reè sa modeluje ako výstup lineárneho, èasovo premenného systému, ktorý sa budí buï
periodickým signálom alebo umom. Je zvykom nazýva tieto dva zdroje signálu znelým (v reálnom
trakte odpovedá kmitaniu hlasiviek) a neznelým (odpovedá to neprítomnosti kmitania hlasiviek,
umu) zdrojom, Obr. 2.
základný tón


impulzný
generátor
parametre hlasového traktu

prepínaè

znelé

u(n)

nestacionárny
digitálny filter

neznelé

s(n)

G zisk
generátor
náhodného
umu
Obr. 2 Schéma lineárnej predikcie reèi

Pri LPC modelovaní sa uvauje vzorkovaný, digitalizovaný signál s(n) v èase n, ktorý
aproximujeme lineárnou kombináciou predolých p vzoriek ako
s´ (n) = a1s(n-1)+ a2s(n-2) + ...+ aps(n-p),

(1)

kde ai sú kontantné koeficienty, tzv. LPC koeficienty. Pridaním excitaèného èlena gu(n), pod¾a
modelu na Obr. 2, dostaneme
s´(n) = Σai s(n-i) + gu(n)

prièom v sumácii i = 1,p

(2)

g má význam zisku, a u(n) je normalizovaná (jednotková) excitácia. Ak prevedieme predolú rovnicu
do z oblasti dostaneme
S´(z) = Σai z-i S´(z) + gU(z)
a prechodová funkcia, v z obraze, H(z) náho systému bude potom
H(z) = S´(z) / gU(z) = 1 / A(z) = 1 / (1 - Σai z-i )

(3)

priamo vidíme, e H(z) je len pólový model systému. Ak nedávame nejaké peciálne obmedzenia na
koeficienty ai apriori, a predpokladáme, e rozdelenie chýb modelu od reálneho signálu je gausovské,
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potom chyba e(n) pre ¾ubovolný èas (n) je daná ako
e(n) = s(n) - s´(n) = s(n) - Σai s(n-i)
Fitovaciu funkciu (cost function) definujeme na èasovom okne koneènej dåky N ako
N-1

E=

Σ e (n)

(4)

2

n =0

Ak nájdeme minimum E pod¾a parametrov ai pomocou prvej derivácie E dostaneme sústavu rovníc
v tvare
p

Φi0 =

ΣΦ

ik

ak,

(5)

k =1

kde Φ je kovarianèná matica (z definície symetrická) definovaná ako
N-1

Φik =

Σ s(n-i) s(n-k)
n =0

v maticovom zápise potom sústavu rovníc pre minimum zapisujeme ako
Φ 0 = Φa
s rieením
a = Φ−1Φ0.

(6)

Metódam rieenia predolých rovníc sa tu nebudeme venova (autokorelaèná a kovarianèná
metóda). Pomocou rekurentných vzahov sa z takto definovaných koeficientov LPC dajú vypoèíta
spektrálne charakteristiky, kepstrálne koeficienty, prierezy vokálneho traktu a aj formanty reèi,
Markel, Gray (1976).
2.1.1.2 PLP parametrizácia reèového signálu
Perceptuálna lineárna predikcia (PLP) je metóda analýzy zaloená na LPC metóde, v krátkosti
prediskutovanej v predolej èasti. PLP zahròuje nelinearitu precepcie frekvenènej kály a iné známe
vlastnosti psychofyziky poèutia, Hermansky (1990). Pri analýze PLP sa najskôr pouije Fourier
transformácia na výpoèet krátkodobého výkonového spektra a na takéto parametre sa sa aplikujú
perceptuálne vlastnosti, spektrum sa transformuje na Barkovu kálu, a takto upravené spektrum sa
predzosilní pomocou funkcie, ktorá aproximuje citlivos ucha pre rôzne frekvencie.
bark

kHz

bark

kHz

1
0,102
11
1,457

2
0,204
12
1,692

3
0,309
13
1,972

4
0,417
14
2,310

5
0,531
15
2,727

6
0,652
16
3,248

7
0,781
17
3,904

8
0,923
18
4,729

9
1,079
19
5,758

10
1,256
20
7,031

Tab. 1 Barkova kála, ktorá koreponduje percepènému frekvenènému rozdeleniu ¾udského ucha
7
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Takýto výstup sa komprimuje tak, aby aproximoval nelineárny vzah medzi intenzitou zvuku
a percepovanou hlasitosou reèi. Potom sa pouije LPC (iba pólový model), na vyhladenie
simulovaného reèového spektra, a nakoniec sa takéto LP parametre transformujú na kepstrálne
koeficienty, a tieto sa potom chápu ako parametre pre rozpoznávanie reèi alebo hovoriaceho. Celý
algoritmus, PLP parametrizácie je uvedený na ¾avej strane Obr. 3.

reèový signál

reèový signál


predzosilnenie

FFT

FFT

analýza kritických
frekvencií

MEL kála

predzosilnenie
rovnakej hlasitosti

prispôsobenie
intenzita - hlasitos

LOG

AR model

Kepstrálne
koeficienty

PLP

DCT

parametre

MFC

Obr. 3. Schéma PLP (v¾avo) a MFC (vpravo) parametrizácie
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Podrobnejie, pre kadý segment reèi s(k) váhovaný Hammingovým oknom, sa vypoèíta
krátko-èasové energetické spektrum P(ω) zo signálového spektra S(ω) v uvaovanom segmente
reèi, pomocou vzorca
P (ω) = S (ω) = [Re S (ω) ] + [Im S (ω) ] .
2

2

2

(7)

Ïalím krokom je vyjadrenie maskovania zvukov v kritických frekvenèných pásmach s
meniacou sa ve¾kosou týchto pásiem od frekvencie, pozri Tab.1, pouíva sa nasledovné nelineárne
priradenie
2
 ω

 ω 


Ω(ω) = 6 ln
+ 
+
1

 1200π
,
 1200π 



(8)

kde ω = 2πf je frekvencia v radiánoch a Ω(ω) je v barkoch. Detaily vlastností takto definovaných
priepustí - frekvenèné charakteristiky a aplitúdovo frekvenèné odozvy - sú v Hermansky (1990).
Prispôsobenie energetického spektra P(ω) vlastnostiam ¾udského ucha potom spoèíva v
predzosilnení a v aproximácii kriviek rovnakej hlasitosti.

Φ m ( Ω ( ω )) = E ( ω) Ψ ( Ω ( ω ) − Ω m ) ,

(9)

kde Ωm(bark) je stredná frekvencia m-teho kritického priepusového filtra, m =1, 2,..., M.
Nasleduje váhovaná spektrálna sumarizácia v energetických spektier. Hodnoty energetického
spektra P(ω) po prejdení m-tym kritickým pásmom prispôsobené krivkám rovnakej hlasitosti môeme
vyjadri ako


Ξ (Ω m ) =

Ω m +1,3

∑

Ω=Ω m − 2,5

P ( Ω )Φ m ( Ω ) ,

(10)

kde hranice sèítania sa dajú vypoèíta z inverzného vzahu (8).
V ïalom kroku sa prevádza prispôsobenie intenzity na hlasitos, pomocou vzahu

(

ξ Ω = Ξ Ω
( m)
( m)

)

0,3

,

(11)

èím sa zároveò redukuje amplitúdová variabilita v kritických pásmach. Posledným krokom je iba
pólová LPC aproximácia takéhoto spektra, Hermansky (1990).
2.1.1.3 MFC parametrizácia reèového signálu
Mel-frekvenèné kepstrálne koeficienty (MFC) je metóda analýzy reèi zaloená na modifikovanej
homomorfnej metóde analýzy. Kompenzácia nelineárneho percepèného správania sa ucha je
prevedená pásmom trojuholníkových filtrov s lineárnym rozdelením frekvencií pod¾a melovej kály


f m = 2595 log10 (1 +

fm
),
700

(12)
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kde f je frekvencia v lineárnej kále a fm je frekvencia v odpovedajúcom nelineárnom melfrekvenènom rozsahu.
Vstupný signál s(k) je v prvom kroku predzosilnený jednoduchým FIR filtrom
H ( z) = 1 − az −1 ,

(13)

kde koeficient filtra a je z intervalu [0.9,1]. V ïalom kroku sa signál oknuje Hammingovým oknom
o dåke z intervalu pribline 10 - 30 ms. Kvôli následnému pouitiu rýchlej Fourier transformácie sa
dåka okna vyberá ako mocnina dvoch. V ïalom kroku sa pomocou FFT vypoèíta amplitúdové
spektrum |S(ω)| signálu, Rabiner, Juan (1993).
Nasleduje najdôleitejí krok, prevedenie mel-frekvenènej transformácie do pásma
trojuholníkových filtrov rovnomerne rozdelených na frekvenènej osi v mel-frekvenciách. Potom sa
výstup kadého takéhoto filtra logaritmuje, èo zoh¾adòuje dynamický rozsah signálu. V koneènom
kroku sa prevedie diskrétna kosínová transformácia (DCT)


cmf ( n) =

2 K
π

log m j cos n ( j − 0.5 )  ,
∑
K j =1
K


(14)

kde n je poèet mel-kepstrálnych koeficientov a K je poèet mel-frekvenèných pásiem. Samotná
kosínová transformácia generuje obecne nekorelované koeficienty, èo má kladný vplyv v ïalích
fázach klasifikácie èi pomocou skrytých Markovových modelov (HMM), vektorovej kvantifikácie
(SVM), alebo modelov umelých neurónových sietí (ANN).

2.1.2. Dynamické programovanie
V tomto type techniky rozpoznávania reèi (izolovaných slov) sa testované dáta prevedú na vzory.
Proces rozpoznávania potom spoèíva v porovnaní vstupného reèového vzoru s uchovanými vzormi
- prototypmi. Vzor s najniou mierou vzdialenosti od vstupného vzoru sa pokladá za rozpoznané
slovo. Najniia miera vzdialenosti je zaloená na dynamickom programovaní. Pre úlohy z
rozpoznávania slov sa nazýva Dynamic Time Warping (DTW). Pri definovaní miery vzdialenosti
pouívame dva typy vzdialeností, lokálnu vzdialenos medzi dvomi vektormi èàt signálu, pre signál 1
oznaèíme tento vektor x resp. y pre signál 2. tandartne sa táto vzdialenos poèíta pomocou
euklidovskej vzdialenosti. V naom prípade, lokálna vzdialenos medzi vektorom x (signálu 1) a
vektorom y (signálu 2) je daná ako



d (x , y) =

∑ (x − y )
i

i

i

2

.

Druhý typ vzdialenosti  globálna  je rozdielom medzi celým signálom (prvé slovo) a druhým
signálom (druhé slovo, alebo druhá realizácia toho istého slova) mono s inou èasovou dåkou. Reè
je èasovo-závislý proces. Preto realizácie rovnakého slova majú rôzne trvania, a realizácia rovnakého
slova s rovnakým trvaním sa budú mono líi v strede, pretoe rôzne èasti slov môu by vyslovené
s rôznymi rýchlosami. Aby sme dostali spomínanú globálnu vzdialenos medzi dvomi reèovými
vzormi, musíme previes èasové usporiadanie.
Na nasledujúcom obrázku je toto usporiadanie ilustrované pomocou èas  èas matice, matice
blízkosti (proximity matrix). Na vertikálnej osi je znázornený príklad vzoru SLII a na vodorovnej
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Obr. 4 Schéma matice blízkosti pre DTW

je znázornený vstupný vzor. Vstup SsLIIe je `zaumená' verzia vzoru SLII. Mylienka za
DTW je, e `' je bliie k `' v porovnaní s hocièím iným vo vzore. Vstup SsLIIe sa porovnáva
so vetkými vzormi z daného systému rozpoznávania. Najlepím vzorom pri porovnaní je ten, ktorý
má najniiu vzdialenos trajektórie priradenia vstupného paternu k vzoru. Najjdednoduchím skóre
globálnej vzdialenosti pre trajektóriu je jednoducho súèet lokálnych vzdialeností, ktoré vytvárajú
danú trajektóriu.
Aby sa redukovali výpoèty, zjednoduujú sa niektoré predpoklady oh¾adom smeru priradenia.
1. Porovnávacie trajektórie nesmú by spätné v èase (podmienka neklesajúcej monotónnosti).
2. V porovnávacej trajektórii sa musí poui kadý èasový rámec. 3. Lokálne skóre vzdialeností sa
kombinujú do globálnej vzdialenosti jednoducho sèítaním.
Takýto algoritmus sa nazýva dynamické programovanie (DP). Okrem predolých
predpokladov garantuje nájdenie najmenej vzdialenosti naprieè maticou blízkosti, pri minimálnom
poète výpoètov. DP algoritmus operuje spôsobom, aby sa spracovával po sebe kadý ståpec matice
blízkosti (ekvivalentné spracovaniu vstupného paternu èasový rámec po rámci, take pre vzor o
dåke N je maximálny poèet trajektórií, ktoré musíme bra do úvahy, rovný N. Ak sa DP aplikuje na
rozpoznávanie reèi (zaloené na vzoroch), nazýva sa Dynamic Time Warping (DTW), Sakoe, Chiba
(1978).
Ak je D(i,j) globálna vzdialenos a do bodu (i,j) a lokálna vzdialenos je v (i,j) daná ako
d(i,j) potom
D(i,j) = min ( D( i -1, j - 1), D( i - 1, j), D( i, j - 1) ) + d(i,j)

(15)

Nech platí D(1,1) = d(1,1) (èo je jednoducho poèiatoèná podmienka), potom predolý vzah
je rekurzívny algoritmus pre výpoèet D(i,j). Koneèná globálna vzdialenos D(M,N) nám udáva
celkové skóre porovnania vstupného vzoru s prototypom. Vstupné slovo sa potom pokladá za
rozpoznané ako slovo odpovedajúce prototypu s najmením skóre porovnania. Moné spôsoby
iterácie najbliích susedov sú ilustrované na schéme, Obr. 5.
Vidíme, e DTW algoritmus namiesto porovnania hodnôt vstupného vzoru v èase t ku prototypu
v èase t, pouíva priestor zobrazení z èasovej postupnosti vstupného vzoru do postupnosti prototypu,
aby minimalizoval globálnu vzdialenos D. Toto zobrazenie nie je vdy lineárne; napríklad, èas t1 vo
11
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Obr. 5 Spôsoby iterácie pre tandardné DTW

vstupnom vzore odpovedá èasu t1 + 5 v prototype, zatia¾èo èas t2 vo vstupnom vzore odpovedá
èasu t2 - 3 v prototype.
Na nasledujúcom obrázku, Obr. 6 je ilustrované toto zobrazenie, kde vodorovná os
reprezentuje vstupný vzor a vertikálna os reprezentuje prototyp. Krivka ukazuje minimálnu vzdialenos
medzi vzorom a prototypom. Priestor vyhladávania je znázornený bielou skosenou èasou. Pomocou
DTW sa dá nájs globálne minimum v polynomiálnom èase O(N2V), kde N je dåka èasovej
postupnosti prototypu a V je poèet prototypov v danej úlohe rozpoznávania, Nakagawa (1992).
zobrazenie minimalizujúce
globálnu vzdialenos D

lineárne
zobrazenie

èas vzoru

DP priestor
vyh¾adávania

èas vstupného paternu
Obr. 6 Nelineárne zobrazenie v DTW priestore

DTW má nieko¾ko nedostatkov. V prvom rade jeho výpoètová zloitos je len O(N2V). Po
druhé, ak máme rôzne kanály s rôznymi charakteristikami, potom je ve¾mi aké definova lokálnu
vzdialenos. Neposkytuje iadny zmysluplný popis dát. Po tvrté, prototypy sa negenerujú z dát
triviálne - a typicky je takéto generovanie sprevádzané párovým porovnávaním trénovacích
reprezentácií. Alternatívne, sa ako prototypy uchovávajú vetky pozorované reprezentácie, èo vedie
k pomalej odozve systému. To je jeden z hlavných dôvodov prechodu od DTW k HMM ( Hidden
Markov Model). V naej práci vyuívame DTW len ako ïaliu mieru vzdialenosti (k euklidovskej,
city-block), resp. pre porovnanie náho modelu s klasickými prístupmi, medzi ktoré patrí aj DTW.
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2.1.3. Markovove modely so skrytou vrstvou
Skryté Markovove modely sa èasto pouívajú v kognitívnych vedách, v technike a sociálnych vedách
(rozpoznávanie reèi, OCR, strojový preklad, bioinformatika, poèítaèové videnie).
tandartné DTW je v podstate zaloené na deterministickom DP (dynamickom programovaní).
Avak, reèové signály sú stochastické procesy. V roku 1988 sa navrhol algoritmus stochastický
DTW. V tejto metóde, sa namiesto lokálnych vzdialeností (ako v tandardnom DTW) pouívajú
podmienené pravdepodobnosti a prechodové pravdepodobnosti namiesto hodnoty trajektórie. Dá
sa ukáza, e takýto prístup je ekvivalentný HMM, Nakagawa (1992). Pod¾a Nakagawa (1992),
úspenos rozpoznávania pre izolované slová sa pre stochastické DTW zlepila z 89.3% na 92.9%.
Skryté Markovove modely je variant pravdepodobnostného stroja s koneèným poètom stavov,
je to trojica, ( A, B, I ). Kde A sú prechodové pravdepodobnosti, B sú výstupné pravdepodobnosti
a I sú poèiatoèné pravdepodobnosti. To èo nie je pozorovate¾né sú skryté stavy H = { hi }, i = 1,
. . . , N, a výstupná abeceda (pozorovania) O. Stav v danom okamiku nie je pozorovate¾ný.
Kadý stav produkuje výstup s pravdepodobnosou B, Rabiner (1989), (1993) pozri nasledujúci
obrázok, Obr.7.
poèiatoèný
stav

a22

a33

koneèný
stav

a44



a12

a23

h1

a34

h2

a45

h3

h4

h5

a24
b2(o1)

b2(o2 ) b3(o3 ) b3(o4 ) b3(o5 )

o1

o2

o3

o4

o5

b4(o6 ) b4(o7 )

o6

o7

Obr. 7 Stavový diagram, konkrétneho, HMM automatu

Prechodové pravdepodobnosti A = {aij = P(hj v t +1 | hi v t)}, kde P(a | b) je podmienená
pravdepodobnos a pri zadanom b, t = 1, . . . , T je èas, a hi je z H. Inými slovami, A je
pravdepodobnos, e ak v danom èase je stroj v stave hi pravdepodobnos, e nasledujúci stav je
hj. Výstupná abeceda je definovaná ako O = { ok }, k = 1, . . . , M . Výstupné pravdepodobnosti
sú B = { bik = bi(ok) = P(ok | hi) }, kde ok je z O. Inými slovami, B je pravdepodobnos, e ak v
danom èase je stroj v stave hi pravdepodobnos, e výstupný stav je ok. Pravdepodobnosti v
poèiatoènom stave sú popísané ako I = {pi = P(hi v t = 1)}.
Pre ná konkrétny model platí:
N −1

M −1

i =0

j =0

∑ pi = 1 ,

∑a

ij

=1

N −1

∑p
i =0

i

=1

(16)
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kde N je poèet HMM stavov (v naom prípade 5), M je poèet výstupných pozorovaní. Matica pre
prechodové pravdepodobnosti modelu na Obr. 7 je


 0 a12
0 a
22

A = 0 0

0 0
 0 0

0

0

a23
a33

a24
a34

0
0

a44
0

0 
0 

0 

a45 
0 

.

(17)

Výstupné pravdepodobnosti bj(ot) sú funkciami hustoty pravdepodobnosti, ktoré generujú
vektor ot v èase t v stave j. Jednou z moností je poui superpozíciu gausovských pravdepodobností


Mr

bj ( o t ) = ∑ C jm N ( ot , µ jm , Σ jm ) ,

(18)

m=1

kde Mr je poèet normálnych zloiek v zmesi, Cjm je váha m-tej zloky v zmesi a N(ot, µjm, Σjm) je
viac rozmerné gausovské rozdelenie so strednou hodnotou µ a kovarianènou maticou Σ. Platí


N ( o, µ, Σ ) =

1

( 2π )n Σ

e

T
1
1
(o − µ) Σ− ( o −µ )
2

,

(19)

kde n je rozmer vektora o.
Predpokladá sa, e kadá pozorovaná postupnos vektorov O= { o1, o2, ..., oT} sa generovala
modelom HMM - M = {A, B, I }. Pravdepodobnos, e ná vektor O, Obr. 7, bol generovaný
modelom M je nasledovná
P ( O, S| M ) = a12 b2 ( o1 ) a 22 b2 ( o 2 ) a23b3 ( o3 ) a33 ...

(20)

V praxi poznáme iba vektor O, stavy stroja sú skryté. Pravdepodobnos generovania
postupnosti O z modelu M sa potom vypoèíta ako súèet cez vetky moné sekvencie stavov modelu


T

P ( O| M ) = ∑ ax (0 ) x (1) ∏ bx( t) ( ot )ax( t ) x( t+1) ,
X

t =1

(21)

kde x(0) je vstupný stav modelu a x(T+1) je výstupný stav modelu. Tieto stavy negenerujú iadne
pozorovania.

2.1.4. Prístupy klasifikácie pomocou metódy podporných vektorov
Koncom 90. rokov minulého storoèia sa znovu objavila metóda klasifikácie lineárne separovate¾ných
dát nazývaná Support vector machines, SVM, Cristianini, Shawe-Taylor (2000). Onedlho sa táto
metóda zoveobecnila aj na nelineárne prípady pomocou kernel triku. Zároveò sa zistilo, e SVM
sa dá poui nielen na prípady klasifikácie ale aj na, napríklad, lineárnu a nelineárnu regresiu.

14

2 Preh¾ad pouívaných metód a prístupov
V ïalom majme N uèiacich vektorov xi kadý o dimenzii M (môeme si ich predstavi ako
vektory èàt - parametrov), prièom kadý z nich patri do jednej z dvoch tried, predpokladajme, e
vektory sú lineárne separovate¾né, to znamená, e existuje hyperrovina v M rozmernom priestore,
ktorá odde¾uje uvedené dve triedy, formálne máme N usporiadaných dvojíc
i=1,2, ..., N; yi ∈{-1,1}; x ∈ RM

{xi,yi}



trieda 1

trieda 2

Obr. 8 Support vector Machines v dvoch rozmeroch, H1 a H2 sú úseèky prechádzajúce podpornými
vektormi, príkladmi oznaèenými krúkami. Úseèka SVM optimálna je definovaná parametrami w a -b/w
Pomocou d1= d2 sme oznaèili tzv. SVM okraj, maximálnu medzeru medzi podpornými vektormi

Pre ilustráciu uvádzame situáciu v dvoch rozmeroch, kde je odde¾ujúcou rovinou úseèka,
pozri Obr.8. Hyperrovina na Obr.8 sa dá opísa pomocou rovnice
w.x + b = 0

(22)

kde vektor w je kolmý na spomínanú rovinu, a - b/|w| je kolmá vzdialenos hyperroviny od poèiatku
súradnicového systému. Podporné vektory sú takto uèiace príklady, ktoré sú najbliie k hyperrovine
odde¾ujúcej dané dve triedy a úèelom SVM je orientova túto rovinu tak, aby bola èo najïalej od
najbliích èlenov dvoch tried.
Ak zlúèime podmienky pre nae dve triedy do jednej podmienky, potom platí
yi(w.x + b) - 1 ≥ 0

pre vetky i.

(23)

Aby sme maximalizovali medzeru medzi podpornými vektormi pre dve triedy, potom musíme
minimalizova |w| (ve¾kos medzery je 1/|w| ) za podmienky - väzby (23), èo je ekvivalentné
min

1 2
w za podmienky yi(w.x + b) - 1 ≥ 0
2

pre vetky i.

(24)

Na rieenie takto formulovaného problému pouijeme metódu Lagrangeových multiplikátorov
15
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α, kde αi ≥ 0 pre vetky i. Potom môeme prepísa (24) ako

L=

N
1 2 N
w − ∑ α i yi ( xi w + b) + ∑ α i
2
i =1
i =1

(25)

Chceme nájs w a b také, aby (25) bolo minimálne a maximálne z h¾adiska α. Kvôli tomu
parciálne derivujeme (25) pod¾a w a b a výslednú deriváciu kladieme za rovnú nule, èo vedie k
systémom rovníc

w =

N

∑α
i =1

yi xi

i

a

0=

(26)

.

N

∑α
i =1

i

yi

Po dosadení (26) do (25) dostaneme tzv. duálnu formu pôvodnej formulácie
optimalizaèného problému (25)
LD =

N

∑α
i =1

i

−

1
2

∑α

i

y i y j x i x jα

(27)

j

i, j

spolu s väzbovými podmienkami α

i

≥ 0∀ i a 0 =

N

∑α
i =1

i

y i vedie ku konvexnému

maximalizaènému problému z h¾adiska α. Pomocou kvadratického programovania sa dajú vypoèíta
jednotlivé α a pomocou prvej rovnice z (26) vypoèítame w. Èo nám zostáva je vypoèíta b.
¼ubovolný bod, ktorý vyhovuje podmienke podporných vektorov (druhá rovnica v (26)) bude ma
tvar

y s ( x s .w + b ) = 1
èo dosadením do prvej rovnice v (26) dáva

y s ( ∑ α m ym xm xs + b) = 1
m∈ S

(28)

kde S oznaèuje mnoinu indexov i, ktoré vyhovujú podmienke podporných vektorov, prièom αi je
kladné. Ak vynásobíme (28) ys dostaneme, uvedomujúc si, e z definície ys .ys sa rovná 1,

b = ys −

∑α

m∈ S

m

ym xm xs .

(29)

V ïalom sa zmienime, len z dôvodov úplnosti, o nelineárnom tvare SVM. Mnoho úloh,
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ktoré nie sú lineárne separovate¾né v priestore vstupných vektorov x sa môe sta separovate¾nými
vo vyích rozmeroch, ak sa dá poui zobrazenie x → φ(x), také, e v novom priestore sú
transformované vektory u lineárne separovate¾né. Ako môeme vidie z (27) Lagrangova funkcia
v duálnej forme závisí iba od skalárneho súèinu xixj . Trieda funkcií k(xixj), tzv. kernelove funkcie,
podobné gaussovským, nazývané tie Radial Basis Functions, RBF

k ( xi , x j ) = e

 x −x
 i
j
−
2σ 2



2







(30)

majú tú základnú vlastnos, e nemusíme explicitne pozna tvar konkrétnej kernelovej funkcie, aby
sme mohli previes zobrazenie z niie rozmerného priestoru vektorov èàt do vyie dimenzionálneho
priestoru, v ktorom sú u transformované vektory lineárne separovate¾né. Matematické poiadavky
na to, aby sa daná funkcia, alebo trieda funkcií mohla chápa ako kernelova funkcia presahujú
rámec tejto práce.

2.1.5. Prístupy umelých neurónových sietí
Od konca 90. rokov sa hlavný dôraz kladie na skúmanie a zlepenie metód uèenia a rozpoznávania,
hlavne pomocou metód ANN, Lippmann (1988), (1989). Závery tohto preh¾adového èlánku môeme
zhrnú do nieko¾kých bodov. V prvom rade úspenos systémov rozpoznávania reèi je niia ako u
¾udí. Pre malé súbory jednotiek rozpoznávania ako sú dopredu segmentované slova, samohlásky a
spoluhlásky sa dá dosiahnu pomocou viacvrstvových èasovo oneskorených sietí ANN úspenos
porovnate¾ná s klasickými prístupmi.
Na prelome 80. a 90. rokov sa vyvinuli metódy uèenia viacvrstvových dopredných sietí, spätné
írenie chyby BP - Back Propagation, ktoré sa testovali pri úlohách rozpoznávania èíslic a samohlások,
kde preukázali úspenos rozpoznávania porovnate¾nú s klasickými metódami. Vyvinuli sa techniky na
spracovanie aj ve¾kých databáz slov, na redukciu èasu uèenia a na uèenie sietí s rekurentnými spojeniami.
Jedným z úspechov bola ANN implementácia takých klasických algoritmov ako sú vektorová
kvantifikácia a Viterbiho algoritmus, Ahalt, KrishnaMurthy, Chen, Melton, (1990), Rumelhart,
Zipser (1985).
Pre fyziologické predspracovanie reèi a kochleárne priepuste filtrov a aj spomínané ANN metódy
sa aplikovali metódy mikro analógovej VLSI techniky a tým sa zaèali vyvíja kompaktné hardvérové
implementácie celých systémov rozpoznávania v jednom integrovanom elektronickom obvode, Liu,
Andreou, Goldstein (1991), Lyon, Mead (1988).
V tomto úvode opíeme len jeden prístup ANN pouívaný pri rozpoznávaní reèi a hovoriaceho
pre úlohy kvalifikácie alebo zhlukovania - RBF - Radial Basis Function. Obecne hovoriac, motiváciou
modelovania niektorých funkcií mozgu ako výpoèet, je hypotéza, e mozog je vysoko zloitý,
nelineárny, adaptívny a paralelný stroj na spracovanie informácie. ¼udský mozog má od narodenia
zloitú truktúru umoòujúcu mu vytvára vzahy, pravidlá pomocou skúseností. Tento spôsob
(dokonca fyziologických zmien) prispôsobovania sa okoliu kulminuje v pribline dvoch rokoch, ale
pokraèuje a do staroby Hertz, Krogh, Palmer (1991).
V klasických modeloch ANN sa procesy uèenia a klasifikácie odliujú, prevádzajú sa v dvoch
oddelených fázach - uèenia a odozvy alebo reakcie neurónovej siete. Avak, u ¾udí oba mechanizmy
fungujú súèasne, hoci hlavný uèiaci proces nastáva v prvých rokoch ivota. Take dospelí pouívajú
u efektívne zostrojený súbor uèiacich prototypov, ktorý sa len jemne adjustuje v èase dospelosti.
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Medzi mnostvom rôznorodých prístupov ANN je prístup RBF jedným z najobvyklejích a
zároveò najjednoduchích, Gupta, Jin, Homma (2003) . Architektúra tejto siete v svojom základnom
tvare pozostáva z troch oddelených vrstiev, pozri Obr.9.

Obr. 9 Základná truktúra RBF neurónovej siete

Vstupná vrstva opisuje senzorické vstupy, druhá vrstva je skrytá, má vysokú dimenziu.
Výstupná vrstva odpovedá odozve siete na daný vstupný vzor. Transformácia zo vstupnej vrstvy na
skrytú je nelineárna, naopak transformácia zo skrytej vrstvy na výstupnú je lineárna. Ako vidie aj z
predolého Obr. 9 výstup y(t) je váhovaným súètom výstupov zo skrytej vrstvy, a je daný ako
y (t ) =

N

∑ w φ ( u (t ) − c
i =1

i

i

),

(30)

kde u(t) je vstup, φ() je RBF funkcia, || . || oznaèuje nejakú vzdialenos, prièom väèinou sa vyberá
ako euklidovská, ci sú známe centrá RBF funkcií a wi sú váhy. RBF funkcie sú funkcie so základnými
poiadavkami monotónnosti a radiálnej symetrie. Centrum, kála vzdialenosti a presný tvar RBF
funkcie sú parametrami model. Najznámejou a najpouívanejou funkciou je gaussovská

k (x) = e

 x−c
−
 σ 2


2






(31)

Uèenie RBF sa dá rozdeli do dvoch èastí: uèenie skrytej vrstvy alebo výber RBF funkcie je to uèenie bez uèite¾a, fitovanie výstupov siete na transformované vstupné vektory - to je uèenie s
uèite¾om.
Prvá fáza nepouíva iadnu informáciu z výstupov. 1. Vyberie sa typ a poèet RBF funkcií.
2.Vyberie sa centrum kadej z RBF funkcií. 3. Vyberie sa disperzný parameter σ RBF funkcie (31).
V prvom kroku sa väèinou vyberajú vetky RBF rovnaké. Pre druhý krok, výber centier, sa
pouíva K-means algoritmus: majme n dátových vektorov, úlohou je vybra k - poèet zhlukov - tak,
e k < n. Najskôr sa vyberie prvých k vstupných vektorov ako k zhlukov

ci = xi ,
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i = 1, 2 ,..., k

(32)
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Zostávajúce vektory sa priradia k jednému zhluku

ci =

1
mi

N

∑

i∈ C i

xi ,

1 ≤i ≤ k

(33)

kde mi je poèet vektorov, ktoré patria do k-teho zhluku. Po ukonèení tohto algoritmu zhlukovania
sa pristupuje k výberu disperzných parametrov σ. Tieto kontrolujú prekrývanie RBF funkcií a a
nepriamo aj zoveobecnite¾nos tejto siete. Najobecnejou metódou na ich výber je, e sa vyberajú
buï rovnaké pre vetky zhluky, alebo ako stredná vzdialenos medzi dátami v zhluku a centrom
zhluku.
Posledným krokom je uèenie s uèite¾om, cie¾om tohto kroku je fitova nelineárne
transformované dáta v predolých krokoch pomocou lineárnej funkcie výstupu na iadané výstupy.
Na tento úèel sa pouívajú gradientné metódy, kde je cie¾om adaptova váhy w tak, aby sa
minimalizoval tvorec chyby
e(n ) = d (n ) − y (n )

(34)

kde d(n) je poadovaný a y(n) aktuálny výstup v èase n. Toto vedie ku gradientnej formulácii

w ( n + 1) = w ( n ) + η ′∇ w E ( n )

(35)

kde w(n) sú váhy v èase n, η´ je kontanta rýchlosti uèenia, a E(n) je tvorec chyby daný ako
(36)

E (n) = e 2 (n)

a gradient chyby je daný ako
T
∇ w E ( n ) = 2 e ( n ) [∂ y ( n ) / ∂ w 0 ( n )... ∂ y ( n ) / ∂ w N ( n ) ] .

(37)

V prípade ak je aktivaèná funkcia lineárna f(u)=u, potom
(38)

y (n ) = u (n ) = w T (n ) x (n )

potom platí
∇ w E ( n ) = 2 e ( n ) [1 x 1 ( n )... x N ( n ) ] = 2 e ( n ) x ( n )
T

(39)

prièom e(n) je skalár a x(n) je (M+1)x1 vektor, oznaème η=2η´ a dostaneme

w ( n + 1) = w ( n ) + η e ( n ). x ( n ) ,

(40)

èo je LMS (Least Mean Square) metóda. Z (40) vidíme, e ve¾kos zmeny váh - uèenie je úmerné
chybe e(n) a má smer vstupného vektora x(n), èo je charakteristikou LMS metód uèenia resp.
h¾adania minima chybovej funkcie (36). V nelineárnom prípade aktivaènej funkcie sa gradient chyby
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mení na
∇ w E ( n ) = − 2 e ( n ).

df [u ( n ) ]
df [u ( n ) ]
∇ w u ( n ) = − 2 e ( n ).
x
du ( n )
du ( n )

= − 2 e ( n ). f ′[u ( n ) ]. x ( n )

(41)

Vidíme, e zmena oproti lineárnemu prípadu je daná f[u(n)], ak je tento èlen relatívne malý
voèi adaptácii váh - uèeniu, potom k uèeniu nedochádza. Ináè je táto formula podobná LMS prípadu.
V ïalom predpokladajme lineárny prípad a nezmenené váhy pre èasy menie ako N, prièom N je
väèie ako dimenzia vstupných vektorov. Potom ak definujeme stredný tvorec chyby ako

E =

N

∑e

2

(n ) =

n =1

=

N

∑

∑ [d
N

n =1

=

∑d

(n ) − 2 d (n)w T x(n ) + w T x (n ) x T (n

n =1

d 2 (n ) − 2 w T

N

2

N

∑

n =1

2

 N

x (n )d (n ) + w T  ∑ x (n ) x T (n )  w
 n =1


(42)

( n ) − 2 w T ρ + w T Rw

n =1

kde sme definovali korelaènú maticu ako
R =

N

∑

x(n) x T (n)

n =1

(43)

a kovariaèný vektor
ρ =

N

∑

n =1

x(n )d (n) .

(44)

Rieením podmienky minima chybovej funkcie (42) pod¾a váh w, inými slovami
∇ wE = 0

dostaneme LSM rieenie v tvare

w LS = R − 1 ρ

(45)

Ak môeme poklada postupnos {x(n)} za stacionárnu náhodnú postupnos, potom sa dá
ukáza, e v pravdepodobnostnom zmysle konvergencie LMS rieenie w(n) dané (40) konverguje
k LS rieeniu (45). Podrobnejie sa týmto detajlom nebudeme venova v tomto krátkom preh¾ade.
Na záver spomenieme len niektoré relatívne výhody RBF - efektívne aproximujú nelineárne
zobrazenia, èas uèenia je rádove nií v porovnaní s inými prístupmi ako napríklad MLP s BP, dáva
obecne o 5% vyie presnosti klasifikácie ako napríklad MLP s BP, úspene identifikujú, kvôli
nelineárnej a nemonotónnej funkcii RBF, oblasti dát, ktoré nepatria do nejakého známeho zhluku,
Gupta, Jin, Homma (2003) .
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2.1.6. Prechodové javy v èasovej oblasti a fáza signálu
Doposia¾ sme sa zaoberali spektrálnymi a energetickými parametrizáciami. Avak, je známe, e
biologický sluchový systém je citlivý nielen na spektrálne a energetické reprezentácie reèi, ale aj na
rôzne prechodové javy v èasovej oblasti, ktoré sú zodpovedné za vysoko nelineárne dynamické procesy
sluchového systému. V reálnej konverzácii ve¾mi zriedkavo percepujeme, izolujeme jedinú hlásku.
Naa percepcia hlásky je skôr daná okolím danej hlásky, tento jav koartikulácie alebo citlivosti na
kontext musíme uvaova v kadom serióznom modeli, Torrkola (1991), Spitzer, Hochstein (1985),
Tirakis, Delopoulos, Kollias (1992).
Podobne sa obecne predpokladá, e krátkodobé fázové spektrum alebo veobecne fáza
reèového signálu hrá malú resp. iadnu úlohu v percepcii reèi alebo pri rozpoznávaní reèi poèítaèom
alebo èlovekom Helmholtz (1954), Yang, Wang, Shamma (1992). Vo viacerých prácach napr.
Allen, Rabiner (1977), Paliwal (2004) sa uvádzajú prístupy (aj experimentálne) demontrujúce,
e fázové spektrum s èasovým oknom 32 ms a väèím vedie k zrozumite¾nosti reèi porovnate¾nej s
energetickým spektrom alebo kepstrálnymi koeficientami. Dokonca aj výsledky rozpoznávania slov
sú porovnate¾né s klasickými prístupmi.

2.2. Verifikácia hovoriaceho
Vzh¾adom k tomu, e na Slovensku sa úlohám rozpoznávania hovoriaceho venuje málo pracovísk,
budeme sa tejto problematike venova v tejto èasti trochu podrobnejie.
Reèový signál nesie ve¾a typov informácie o zdroji signálu. Ako v predolej èasti, väèinou sa
pokúame rozliova, klasifikova jazykovú informáciu, ktorá poskytuje význam zvukom priradeným
slovám. Avak existujú aj iné typy zakódovanej informácie, ktoré nám pomáhajú efektívne
komunikova: identita hovoriaceho, chorobný stav, psychologický stav, vek, pohlavie, jazyk.
Medzi práve uvedenými typmi je informácia o identite hovoriaceho urèite najuitoènejou
informáciou, ktorá sa dá prakticky poui v systémoch umelej inteligencie. Proces dekódovania
tejto informácie sa oznaèuje, nazýva viacero spôsobmi: rozpoznávanie, verifikácia, identifikácia
hovoriaceho - volajúceho - hlasu; hlasový otlaèok, hlasová autentifikácia.
Preh¾ad systémov rozpoznávania hovoriaceho, ktoré sa realizovali do 80. rokov minulého
storoèia je uvedený v práci Flanagana (1972). Z preh¾adu vyplýva jedna zaujímavá skúsenos,
toti aj pre úlohy rozpoznávania resp. verifikácie sa pouívajú rovnaké súbory parametrov a techniky
analýzy vlastne totoné s úlohami rozoznávania slov. Spolu s úspenosou týchto prístupov to znie
trochu paradoxne, pretoe obe spomínané úlohy sú vzájomne inverzné, doplnkové.
Umelé systémy predurèené pre extrakciu informácie závislej na hovoriacom majú vetky jednu
spoloènú vlastnos : bezpeènostný prístup t.j. spo¾ahlivo verifikova / identifikova (nárokovanú)
identitu uívate¾a. Existuje mnostvo u implementovaných aplikácií. Dajú sa rozdeli na vzdialené
(pomocou telefónnych liniek, internetu, atï.) a lokálne (iba mikrofón, a podobne) aplikácie.
Typické vzdialené aplikácie zahròujú:
·
finanèné operácie
·
platenie kreditnou kartou, telenákup (autorizácia prevodu peòazí)
·
telefónne aplikácie overujúce telefónne karty, overujúce medzimestké alebo
medzitátne hovory, atï.
·
prístup do domu
·
vojenské aplikácie
·
prístup / modifikácia informácie na vzdialenom serveri (obmedzený prístup pre
autorizovaných uívate¾ov)
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·
·

prístup k výpoètovým zdrojom zo vzdialeného terminálu
prístup na internet, intranet, Interaktívnu káblovú TV

Typické lokálne aplikácie zahròujú:
·
kontrola a prístup k zariadeniu
·
prístup k zabezpeèenej oblasti (jadrová elektráreò, vojenské zariadenia)
·
hlasový klúè (dom, auto)
·
mobilné telefóny, osobní asistenti (odozva iba na hlas vlastníka zariadenia)

2.2.1 Taxonómia systémov pre verifikáciu hlasu hovoriaceho
Vlastná extrakcia charakteristík reèového signálu závisiacich na hovoriacom - èàt sa dá poui
viacerými spôsobmi. Pouitie sa môe líi viac alebo menej závisiac na dvoch hlavných aspektoch:

uzavretá vs. otvorená mnoina hovoriacich

úroveò nezávislosti od textu
Hlavné úlohy rozpoznávania hovoriaceho sa vzahujú k uzavretosti mnoiny hovoriaceho:

Identifikácia hovoriaceho
Úèelom úlohy identifikácie hovoriaceho je klasifikova neoznaèený reèový signál ako patriaci
k jednému z mnoiny n odpovedajúcich hovoriacich. Mnoina odpovedajúcich hovoriacich je uzavretá.
tatistické vyhodnotenie tejto úlohy sa prevádza pomocou mnostva zle klasifikovaných hovoriacich.

Verifikácia hovoriaceho
Úèelom úlohy verifikácie hovoriaceho je rozhodnú, èi reèový signál patrí alebo nepatrí
poadovanému referenènému hovoriacemu. Inými slovami má sa rozhodnú, èi akceptova alebo
odmietnu poadovanú identitu hovoriaceho. Vyiadanie identity sa dá previes rôznymi spôsobmi:
zadaním osobného hesla, PIN èísla, hlasom (rozpoznaním pomocou rozpoznávania slov) atï..
Mnoina referenèných hovoriacich sa obyèajne nazýva klienti a je tie uzavretá (ich poèet nie je
väèí ako nieko¾ko stoviek, zvyèajne je ich nieko¾ko desiatok). Máme tie k dispozícii mnoinu
hovoriacich, ktorí sa nazývajú provokatéri, ktorá je otvorená. V praxi vak aj táto mnoina je
ohranièená, identita hovoriacich je neznáma a preto potenciálne mnoina provokatérov sa skladá zo
zvyku populácie. Pragmaticky resp. komerène je táto úloha ove¾a dôleitejia ako identifikácia.
tatistické vyhodnotenie tejto úlohy sa prevádza pomocou dvoch typov chýb:
·
nepravá chyba prijatia (false positive)- chyba provokatéra : je daná relatívnym
poètom prijatých provokatérov.
·
nepravá chyba odmietnutia (false negative): je daná poètom nesprávne odmietnutých
klientov.
Okrem týchto dvoch hlavných úloh sú tie nasledujúce príbuzné úlohy:

Detekcia zmeny hovoriaceho
Úèelom je urèi èi neoznaèený reèový signál patrí novému alebo starému, rovnakému
hovoriacemu (tomu, ktorý nahovoril predolý signál).

Porovnávanie hovoriacich
Úèelom je je vybra hovoriaceho z uzavretej mnoiny vzorov, ktorý je najblií ku danému
súèasnému hovoriacemu, hoci je dopredu známe, e hovoriaci nie je registrovaný hovoriaci. Zdá sa,
e toto je peciálny prípad výberu zhlukov hovoriaceho, kde sa kadý zhluk skladá z jediného
hovoriaceho.

Oznaèovanie hovoriacich
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Toto je iba peciálnym typom identifikácie hovoriaceho poèas rozhovoru viacerých ¾udí.
Úèelom je lokalizova kedy vstupy hovoriacich zaèínajú a kedy konèia.
V závislosti od stupòa závislosti na texte môeme rozliova nasledujúce typy systémov:
·
Systémy závislé na texte:
Jazykový materiál, ktorý musí hovoriaci vyslovi je apriórne urèený poèas registrácie.
·
Systémy so spoloèným heslom
Jazykový materiál sa nedá vybera. Zvyèajne, hovoriaci je poiadaný vyslovi nieko¾ko
spoloèných hesiel z ohranièeného slovníka.
·
Systémy so súkromným heslom
Tieto systémy dovo¾ujú urèitú flexibilitu textu napríklad registrovaný uívate¾ má monos
zmeni mnoinu svojich hesiel.
·
Systémy nezávislé na texte
Jazykový materiál, ktorý hovoriaci musí vyslovi je viac alebo menej náhodný.
·
Systémy s vyzvaním
Tieto systémy predkladajú hovoriacemu jazykový materiál, ktorý sa nedá predpoveda.
Postupnos slov alebo veta je vyiadaná buï vizuálne (systémy s textovou výzvou) alebo hlasom
(systémy s hlasovou výzvou). Zvyèajne zahròujú urèitý druh rozpoznávania reèi na overenie toho e
sa skutpène povedalo to èo sa vyiadalo poveda.
·
Systémy s vo¾ným textom
Predpokladajú úplne neobmedzenú reè.
Úspenos systému je podstatne ovplyvnená kvalitou reèového signálu. Môeme rozlíi dva
hlavné prípady.
·
Systémy s èistým irokopásmovým signálom
Vyuívajú bezumový, irokopásmový mikrofónny signál bez iných kanálových disturbancií.
Najèastejie sú asociované s lokálnymi aplikáciami.
·
Systémy so zaumeným, úzkopásmovým tefónnym signálom
Pracujú so zaumeným, úzkopásmovým tefónnym signálom (t.j. podstatne ruený kanálovými
skresleniami). Obyèajne tento typ signálu pouívajú vzdialené aplikácie.

2.2.2 Obecný poh¾ad na systémy rozpoznávania hlasu
Systémy Rozpoznávania Hlasu (VRS) reprezentujú inverzný problém k rozpoznávaniu reèi (t.j.
slov). Pri rozpoznávaní slov je cie¾om nájs také èrty, ktoré diskriminujú rôzne jazykové kategórie,
jednotky ( t.j. hlásky, slová atï.) a tak ako je moné sú invariantné na od hovoriaceho (t.j. nemenia
sa signifikantne ak sú vyslovené rôznymi hovoriacimi). Na druhej strane, VRS má úèel nájs také
èrty, ktoré diskriminujú rôznych hovoriacich a tak ako je moné sú jazykovo invariantné t.j. v
najlepom sa dajú extrahova s ¾ubovolného jazykového materiálu.
Intuitívne, èrty diskriminujúce hovoriaceho sa dajú zaèleni do nasledujúcich dvoch skupín:

Akustické èrty izolovaných zvukov. Odráajú spektrálne charakteristiky tvaru
vokálneho traktu hovoriaceho.

Èasové stopy: rýchlos reèi, dåka hovorenia. Odráajú týl hovorenia, ktorý je
jedineèný pre konkrétneho hovoriaceho.
Systémy rozpoznávania hovoriaceho (t.j. buï identifikácia alebo verifikácia) pouívajú rovnakú
obecnú schému celkového spracovania ako sa pouíva pri rozpoznávaní reèi, Obr 3.
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Extrakcia èàt zvyèajne odpovedá extrakcii èàt na krátko-dobom okne. Modelovanie prevádza
nieko¾ko funkcií: prevádza separovanie najdôleitejích èastí signálu, prinajmenom implicitne sa
zaoberá èasovými stopami, prevádza kompresiu dát. Fáza klasifikácie uskutoèòuje vlastné tatistické
rozhodovanie zaloené na koneèných èrtách.
V mnohých systémoch fázy modelovania a klasifikácie sú spojené, vnorené a ako sa dajú
rozlíi. Hlavné prístupy VRS sa dajú rozdeli pod¾a nasledujúcich kritérií:

dlhodobé ustrednenie akustických èàt (napr. spektrum, základný tón) vs. separácia
(segmentácia) dôleitých èastí signálu
Dlhodobé ustredòovanie akustických èàt patrí medzi najstarie navrhnuté prístupy a je zaloené
na mylienke vyhladenia vetkých iných faktorov (t.j. fonetických variácií) a takto zostanú len
zloky závislé na hovoriacom (èo reflektuje urèité ustrednenie tvaru vokálneho traktu daného
hovoriaceho). Avak, proces ustrednenia môe tie znehodnoti informáciu závislú na hovoriacom a
na to, aby sme dosiahli stabilnú tatistiku vyaduje dlhý signál.
Prístup zaloený na porovnaní najrelevantnejích èastí signálu, ktoré sú náleite separované je
zaloený na mylienke, e iba konzistené porovnanie podobných fonetických jednotiek môe vies
k najodpovedajúcejej informácii závislej na hovoriacom.
Existujú dva spôsoby, ktorými sa dá dosiahnu predolý prístup:

explicitná (hlásková) segmentácia vs. implicitná (hlásková) segmentácia.
Pri explicitnej segmentácii sa prevádza segmentácia signálu na urèité fonetické jednotky
(väèinou hlásky) pomocou rozpoznávania reèi (väèinou HMM). Znaène sa tým ale zvýi výpoètová
zloitos, pretoe sa musí najskôr vykona úloha rozpoznávania reèi.
Implicitná segmentácia prevádza istý druh zhlukovania vektorov - èàt. Táto úloha sa môe
previes rôznymi metódami zhlukovania (t.j. vektorovým kvantovaním). V klasifikaènej èasti je to
zvyèajne stratégia rozhodovania zaloená na prístupe K-NN (K- najblií sused).
Ak máme koneèný vzor môeme poui dve základné tatistické stratégie ako urobi koneèné
rozhodnutie (binárna alebo N-triedna klasifikácia):

nediskriminatívne modelovanie akustických èàt vs. diskriminatívne modely
Nediskriminatívny prístup vytvára pre kadého hovoriaceho pravdepodobnostný model
nezávisle od ostatných hovoriacich. Na druhej strane, diskriminatívny prístup vytvára jeden spoloèný
model, ktorý sa potom uèí ako èo najviac zväèi diskriminaènú schopnos medzi rôznymi
hovoriacimi.
Predspracovanie - (krátkodobá) extrakcia èàt
Hlavnou a obecnou mylienkou, ktorá je za extrakciou primárnych krátkodobých èàt je, e spektrálne
èrty vystihujú truktúru vokálneho traktu konkrétneho hovoriaceho a preto môu dobre
charakterizova èrty závisiace od hovoriaceho.
Celková schéma je podobná schéme, ktorá sa pouíva v rozpoznávaní reèi, pozri Obr.1.
Prvý blok spracovania reprezentuje vetky základné operácie - oknovanie, priepusové
filtrovanie, ktorých úèel je ponecha pre ïalie spracovanie iba najuitoènejiu èas signálu.
V druhom bloku sa v minulosti pouívali hlavne charakteristiky zaloené na LPC (kepstrálne
alebo odrazové koeficienty), ale nedávne túdie ukázali, e posledne menované sú ve¾mi citlivé na
signálové umy. Robustnejie èrty sú zaloené na urèitých reprezentáciach blokov filtrov Reynold,
Rose (1995) a techniky rovnaké ako pri rozpoznávaní slov PLP, MFC, Reynold (2002).
Nasledovný blok reprezentuje koneènú krátkodobú reprezentáciu, zatia¾ èo kepstrálna
reprezentácia sa dá získa buï z LPC alebo z výstupu bloku filtrov. Pre tieto kepstrálne alebo
energetické parametre sa pouívajú rôzne doplnkové transformácie: èasové derivácie, rasta filtrovanie
Hermansky, Morgan, Bayya, Kohn (1991, alebo reprezentácie signálového rezidúa (pozri diskusiu
niie) alebo reprezentácia pomocou kepstrálneho kódovania cez Mel frekvencie MFC, atï..
24

2 Preh¾ad pouívaných metód a prístupov
Zvyèajne sa predolé krátkodobé èrty extrahujú homogénne, t.j. kadých 20 ms, obecne
prekrývajúco. Hlavným cie¾om rôznych modifikácií je nájs najreprezentatívnejiu krátkodobú
charakteristiku truktúry vokálneho traktu. Aj keï dolo v posledných rokoch k evidentnému
pokroku v tomto smere, zostávajú nasledovné nerieené obecné problémy a nedostatky súèasných
prístupov:

Nie optimálna extrakcia èasových charakteristík: rýchlosti reèi, trvanie reèi.
Neexistuje jasná koncepcia ako správne vyjadri tieto èasové charakteristiky konkrétneho
hovoriaceho. Explicitná segmentácia modeluje oddelené fonetické jednotky (t.j. hlásky resp. fonémy)
a ¾ubovolný typ extrakcie èàt sa prevádza v oknách, ktoré korepondujú premenlivým oblastiam
týchto jednotiek. Takýmto spôsobom získané reprezentácie sú skôr invariantné k èasovým stopám,
pretoe tu dochádza k urèitému druhu èasovej normalizácie. Toto je v súlade so túdiami Matsui,
Furui (1991), Kao, Rajasekaran, Baras (1992), v ktorých rozpoznávanie reèi umiestnené do
zaèiatku spracovania neposkytuje významné zlepenie výkonu SRS - Systémov Rozpoznávania
Hovoriaceho.
Pri modeloch implicitnej segmentácie vektory èàt sú extrahované z okien rovnakej ve¾kosti.
Neexistuje explicitný mechanizmus na extrahovanie èasovej informácie, ale kvôli rovnakej dåke
okien èasové  charakteristiky sú implicitlne zahrnuté do modelu, pretoe rôzne fonetické javy sú
rozdelené vnútri okien s rovnakým podielom pre kadého konkrétneho hovoriaceho.
V tomto duchu je tie otáznou potenciálna uitoènos nehomogénnych a lokalizovaných
èasovo-frekvenèných reprezentácií signálu (napr. Gáborových, Wienerových, wavelet transformácií),
ktoré dávajú optimálnejie pokrytie èasovo - frekvenènej roviny, ale skôr z h¾adiska invariantnosti
voèi hovoriacemu

Nejasná lokalizácia parametrov, ktoré závisia na hovoriacom.

Dekompozícia signálu z h¾adiska rozpoznávania reèi vs. rozpoznávania hovoriaceho.
Je zaujímavým faktom, e primárne èrty pouívané v SRS sú rovnaké alebo ve¾mi podobné
èrtám, ktoré sa pouívajú v rozpoznávaní reèi. Ak zoberieme do úvahy vzájomne sa vyluèujúcu
inverznú povahu oboch úloh, je tento fakt ve¾mi podivný a zaráajúci.

Analýza LPC-rezidúí
V roku 1995 bola prevedená analýza LPC-rezidúí Thevenaz, Hügli (1995), pre úèely SRS.
Autori vyetrovali uitoènos èàt, ktoré namiesto koeficientov filtra syntézy pouívajú, koeficienty
LPC rezidúí:

u(n) =

1
G

(s(n) −

min(p, n)

∑ ak s(n − k))

(46)

k = 1

Amplitúdové spektrum týchto koeficientov
N −1

∑ u(n) e − i2Πnk / N

U(k) =

n=0

sa potom pouilo na získanie LPC-reziiduálneho reálneho kepstra

v (n)

=

1
N

N − 1

∑

k = 0

ln

U (k) e i2 Π nk

/ N

(47)

Výsledky SRS s takýmto kepstrom, zaloeným na LPC-rezidúach, boli iba o trochu horie
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ne výsledky zaloené na pôvodných (zvyèajne pouívaných) koeficientoch filtra syntézy . Toto je
jasným prejavom toho, e informácia závislá na hovoriacom nie je dobre lokalizovaná v LPC spektre.
Pretoe aj druhé obvyklé primárne èrty pouívané pre SRS sú podobné, tento fakt nás smeruje k
záveru, e èrty závislé od hovoriaceho v rámci LPC dekompozície (a pravdepodobne aj v rámci
Fourier spektier ) majú silne distribuovanú povahu.
Fáza modelovania
Cie¾ fázy modelovania v SRS je dvojaký.
1)
Uskutoèòuje ïalie transformácie krátkodobých èàt. Napríklad, v prípade ak sa pre
SRS pouíva slovo alebo menia jednotka treba skontruova z odpovedajúcich krátkodobých èàt
odpovedajúce vektory pre slová alebo menie jednotky. Takýmto spôsobom sa prevádza priama
kompresia dát.. Napríklad, ak pouijeme menie jazykové jednotky ako sú hlásky, dajú sa rôznym
hláskam priradi váhy pod¾a ich významu z h¾adiska SRS, Liou, Mammone (1995). Potom,
optimalizácia týchto váh môe by èasou modelu uèiaceho sa procesu.
2)
Vytvára pravdepodobnostný model pomocou parametrov adaptácie alebo uèenia, ktoré
potom poskytnú nástroje pre tádium SRS vykonávajúce koneèné tatistické rozhodnutia.
Pretoe väèina súèasných prístupov pouíva krátkodobé èrty pre tádium koneèného
rozhodovania, sústredime sa v ïalom iba na diskusiu o metódach vytvárania modelov.
Pre SRS sa pouívajú oba typy pravdepodobnostných metód:

neparametrické metódy - model odhadu funkcie hustoty pravdepodobnosti (PDF)

parametrické metódy, ktoré sa dajú rozdeli na ïalie dve skupiny:

nediskriminaèné metódy - modely odhadu PDF

diskriminaèné metódy - modely odhadov tried diskriminaènej funkcie
Vetky typy predolých modelov sa dajú poui na implicitné aj explicitné modely segmentácie
pre SRS, avak, historicky neparametrické metódy sa aplikujú hlavne na modely implicitnej
segmentácie.
Neparametrické metódy
Tieto metódy odhadujú PDF vektorov èàt , ktoré patria do triedy konkrétneho hovoriaceho. Obecne,
(a zvyèajne) krátkodobé vektory èàt sa zhlukujú bez faktora uèite¾a pomocou zhlukovania zaloenom
na nejakých vzoroch ako sú K-MEANS, ISODATA, zhlukovanie s vedením alebo vektorovým
kvantovaním. Pre ilustrovanie sa struène zmienime o uèení s vektorovým kvantovaním Kohonen
(1988), ktoré sa pouilo v Bennanni, Fogelman, Gallinari (1990), (1995), a poskytuje ANN
alternatívu k predolým metódam. Referenèné - codebook vektory pre daného hovoriaceho sú
menené (uèené) pod¾a nasledujúceho pravidla:
∆Wk ( t + 1) = h k (t)(x(t) − Wk )

k ∈ N (k win )

(48)

kde k je súbor indexov, ktoré korepondujú s referenènými vektormi patriacimi do urèitého okolia
vyhrávajúceho (najbliieho) referenèného vektora vzh¾adom ku vstupnému vektoru èàt x(t)
k win = arg min x(t) − Wi
1≤ k ≤S

(49)

Podstatný rozdiel v porovnaní s inými metódami vektorovej kvantizácie je, e pri kadom
kroku uèenia sa mení viac referenèných vektorov (z okolia, susedstva vyhrávajúceho vektora).
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Uèiaci parameter hi(t) kontroluje (zmenujúcu sa) ve¾kos susedstva vyhrávajúceho neurónu a
(klesajúcu) uèiacu rýchlos poèas uèiaceho procesu.
Fáza testovania sa uskutoèòuje jednoduchým spôsobom:
1.
kadý vektor krátkodobých èàt sa klasifikuje pod¾a oznaèenia triedy najbliieho
(vyhrávajúceho) referenèného vektora (t.j. klasifikácia pod¾a najbliieho suseda).
2.
Celkové rozhodnutie pre slovo alebo vetu (y) sa zakladá na väèinovom hlasovaní cez
celý signál. Rozpoznaný hovoriaci (alebo abstraktne trieda provokatéra) sa urèí na základe triedy
referenèných vektorov, ktoré cez celý signál najèastejie vyhrávajú.
Doplnkovým cie¾om (k odhadu PDF) neparametrických metód je kompresia dát - t.j. namiesto
pouitia vetkých uèiacich vektorov daného hovoriaceho v testovacej fáze, sa môe poui iba
(ove¾a) mení poèet referenèných vektorov.
2.2.2.1 Nediskriminaèné parametrické metódy
Mylienka, ktorá je za aplikáciou týchto metód na SRS je ve¾mi jednoduchá, priamoèiara:
1.
Uèiaca fáza: Odhadne sa parametrická PDF vektorov èàt pre kadého hovoriaceho (z
mnoiny uèiacich vektorov). Uskutoèòuje sa to adaptovaním parametrov PDF (optimalizáciou).
2.
Testovacia fáza: Vypoèíta sa pravdepodobnos toho, èi neznámy vektor èàt patrí do
triedy konkrétneho hovoriaceho. Rozpoznaný hovoriaci (alebo provokatér) sa urèí pod¾a triedy s
maximálnou pravdepodobnosou.
Najpouívanejí a najobecnejèí typ parametrických PDF modelov , ktoré sa pouívajú v
SRS je Gaussov zmieaný model (GMM) Reynolds, Rose (1995).
Kady hovoriaci λ sa reprezentuje svojím vlastným modelom funkcie hustoty
pravdepodobnosti (PDF) z generujúceho vektora èàt x(t):
M

p( x (t)| λ ) = ∑ p i b i ( x(t)) ,

(50)

i =1

kde pi sú reálne parametre a bi(x) sú gaussovské bázové funkcie viacerých premenných:
1

1

b i (x ) =

(2 Π ) D / 2 Σ

1/ 2

exp{− (x − m )' Σ −1 (x − m )}
2

i

i

i

i

V poslednom vzahu vektory stredných hodnôt mi a kovarianèné matice Σi reprezentujú
ïalie parametre v modeli, ktoré treba optimalizova. Celková pravdepodobnos pre postupnos
X krátkodobých vektorov èàt (ktoré generujú slovo alebo vetu (y)), a ktoré sú generované hovoriacim
λ je daná ako
T

p( X| λ ) = ∏ p( x(t)| λ )
t =1

(51)

Koneèné rozhodnutie o hovoriacom je prevedené nájdením maxima nasledujúceho výrazu
cez vetkých hovoriacich
T

k ident = arg max ∑ log p(x(t)| λ k )
1≤ k ≤S t =1

(52)

Dané parametre môeme optimalizova pomocou rôznych optimalizaèných techník. Dobre
zavedenou je algoritmus maximalizácie pravdepodobnosti, Reynolds, Rose (1995).
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GMM model je veobecným rámcom, ktorý poskytuje ve¾a vo¾nosti pri návrhu PDF rôznymi
spôsobmi:

Môeme vybra obecné alebo pecifické (RBF neurónová sie) bázové funkcie pre
kadého hovoriaceho
¨
Dajú sa vybra nasledujúce kovarianèné matice S
1)
pecifické pre uzol
2)
jednu pre model hovoriaceho
3)
jednu pre vetkých hovoriacich
V posledných rokoch sa v SRS èasto pouívali , inpirované rozpoznávaním reèi, HMM
modely. Treba poznamena, e vo väèine prípadov tieto HMM boli ekvivalentné s GMM ako sme
ich opísali v predolých èastiach, pretoe tieto sa dajú chápa ako jednostavové HMM s Gaussovskou
zmieanou hustotou alebo ako ergodické Gaussovské pozorovanie HMM s fixnými, rovnakými
prechodovými pravdepodobnosami. HMM modely sa pouívajú v rozpoznávaní reèi, pre ich
schopnos modelova izolované zvuky reèi spolu s èasovým usporiadaním medzi týmito zvukmi.
Toto môe by výhodným pri textovo závislom SRS, avak pre textovo nezávislé SRS usporiadanie
zvukov v trénujúcich dátach neodráa nutne zvukové postupnosti aké sa vyskytujú v testovacích
dátach. Toto sa podporilo v Tishby (1991), Matsui, Furui (1992), kde sa zistilo, e výkon textovo
nezávislých SRS nie je ovplyvnený zruením prechodových pravdepodobností v HMM modeloch
pre hovoriacich. Na druhej strane sa pouívajú viacstavové HMM v kontexte takzvaných predikèných
modelov, ktoré sú zaloené na schopnosti predpoveda nejaký èasový rámec v èase t z kontextu
iných rámcov, Stern, Lasry (1987). Podobne, ako v predolých prístupoch, prechody medzi stavmi
boli fixované.
2.2.2.2 Diskriminaèné parametrické metódy
Hlavnou mylienkou, ktorá leí za diskriminaènými parametrickými metódami je, e sa trénuje
rozhodovacia (diskriminaèná) funkcia, ktorá najlepie diskriminuje hovoriacich, a netrénujú sa
nezávisle individuálne PDF modely hovoriacich. Najznámejie sú reprezentácie neurónových sietí:
Viacvrstvové dopredné neurónové siete, modely neurónových sietí RBF, hoci sa tie urobilo nieko¾ko
návrhov diskriminaèných HMM alebo konekcionistických implementácií HMM, Forsyth (1995),
Bridle (1990), Naik, Lubenski (1992). Existujú dva základné typy modelov diskriminaèných
neurónových sietí:
I. Viacvrstvové dopredné NN - ktoré vyuívajú globálne nosné bázové funkcie
− kx
kx
y k = f( ∑ w ki f( ∑ w ijx )) f = e − e
− kx
kx
j

i

e

j

(53)

+e

II. Radiálne bázové funkcie - ktoré vyuívajú lokálne nosné bázové funkcie.
y k = f(∑ w ki bi (x))
i

b i (x) =

1

1
(2Π ) D / 2 Σ

1/ 2

exp{− (x − m )' Σ −1 (x − m )} (54)
2

i

i

i

i

Hlavným obmedzením týchto metód je výpoètová zloitos diskriminatívneho uèenia, inými slovami
globálny prístup nutne zahròuje vetkých hovoriacich a èas trénovania narastá ove¾a rýchlejie ako
lineárne s poètom hovoriacich. Spomenieme dve pozoruhodné rieenia, koré boli navrhnuté na
zefektívnenie tohto problému, Girosi, Poggio (1990), Park, Sandberg (1991), Niranjan, Fallside
(1988).
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Namiesto jednej globálnej diskriminatívnej siete pre vetkých hovoriacich môeme
skontruova pre kadého hovoriaceho jednu neurónovú sie, ktorá diskriminuje medzi triedou
konkrétneho hovoriaceho a triedou provokatéra modelovanou pomocou zvyku hovoriacich Oglesby,
Mason (1991).

Podobná mylienka k predolej je skontruova diskriminatívnu neurónovú sie pre nejakú
typológiu hovoriaceho Bennanni, Gallinari (1992), (1995).
Vstupný signál sa najskôr vedie do detektoru typológie, v ktorom sa pouije zhlukovanie
pomocou K-MEANS klusterizácie na rozdelenie populácie do typologických podskupín. Po tejto
klasifikácii pod¾a urèitej typológie, sa vektorý èàt klasifikujú pomocou diskriminujúcich Typologických
Expertných ANN zaloených na trojvrstvovej doprednej èasovo oneskorenej siete (TDNN).
Softvérová verzia priraïuje kadej typológii pravdepodobnostný faktor a signál sa spracováva
kadým Typologickým Expertom, zatialèo výstup je ováhovaný úmerne práve spomínanému
pravdepodobnostnému faktoru.
Podobné metódy s typologickou stratégiou boli navrhnuté v Artieres, Bennanni, Gallinari,
Montacie (1991), Bennanni, Gallinari (1995), kde sa kombinuje TDNN v prvej vrstve s HMM
v nasledujúcej vrstve.
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hovoriaceho

out = P(Li/x, Tj)

ROZHODOVACÍ
MODUL

ΣjP(Li/x, j)P(Tj/x)
out = P(Li/x, Tj )
dt = P(Tj/x)

Typologický
Expert
ANN

Typologický
Expert
ANN

1

Typologický
Expert
ANN

2

n

Detektor
Typológie

Obr. 10 Veobecná schéma pre typologický prístup k SRS
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Okrem týchto prístupov boli navrhnuté rôzne hybridné systémy, v ktorých sa kombinujú
neuronálne siete s HMM (pozri Bennanni, Gallinari (1992) na preh¾adnú informáciu).

2.2.2.3 Závery
Naím cie¾om v predolom nebolo prezentova nejaké èísla, ktoré by ilustrovali výkonnos / presnos
diskutovaných metód, Reddy, Ermn, Neely (1973) . Aj keï mnohé z predolých prístupov sa
testovali na obecných verejne prístupných reèových databázach (TIMIT, NTIMIT, NET-TALK,
SWITCHBOARD, YOHO), Sejnowski, Rosenberg (1986), Robinson, Fallside (1990), je èasto
aké ich porovnáva kvôli rôznym tatistickým a technickým podmienkam, napríklad:

rôzne trénovacie a / alebo testovacie èasy

v rámci úlohy verifikácie existujú dva typy chýb (chybné vylúèenie a chybné prijatie)
ktoré sú vzájomne balansované (nárast jedného je na úkor poklesu druhého) zloitým
spôsobom. Preto je aké priamo porovnáva obidve metódy. S ve¾kosou chyby sa
môu zbalansova aj iné kritéria výkonnosti:

rozmer reprezentácie èàt (dôleitý faktor pri prenose takýchto reprezentácií cez sie)

uèiaca a testovacia doba metódy

prenosite¾nos systému
Uvedieme teraz pribliné ve¾kosti chýb, alebo úspenos, ktoré sa podstatne odliujú pre
experimenty s off-line databázami a testovaním v reálnom èase:

off-line databázy
~ 99%

testovanie v reálnom èase
~ (90 - 95)% ?
Takisto existuje znaèný rozdiel, pribline 5% a viac, medzi presnosou èistých, systémov so
irokopásmovými mikrofónami a systémami s telefónnou (úzkopásmovou) kvalitou.
Predolý rozdiel v presnosti sa dá prisúdi nasledujúcim faktorom, ktoré sú obyèajne inherentné
pre komerèné systémy:

telefónna kvalita reèi

testovanie v reálnom èase vs. výsledky off-line testovania

dlhodobé variácie v charakteristikách hovoriaceho

psychologické (zdravotné) variácie v reèi

konkurenèný (zákaznícky) tlak na malé doby trénovania a testovania

(tatisticky) ve¾ké databázy
Nakoniec, zdá sa, e zostávajú nasledujúce otvorené problémy v SRS, ktoré treba ete
podrobnejie vyetri, skúma:

neextrahovanie èasových charakteristík: rýchlosti a èasové trvanie

vetky okná (javy) hrajú rovnakú úlohu (u zapracované napríklad pomocou metódy
vyhodnocovania fonetického váhovania, Bennani, Fogelman, Gallinari (1990))

správne narábanie s informáciou èas - frekvencia - je potreba alebo nutnos pre
nový typ extrakcie èàt ?
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V tejto èasti sa sústredime na fyziologický popis a analýzu niektorých dôleitých fyzikálnych,
akustických a fyziologických faktov a javov z oblasti percepcie ¾udskej reèi. Definujeme a analyzujeme
z poh¾adu percepcie spektrálne a èasové charakteristiky reèi. Sústredíme sa na èas analýzy danú
len percepciou a nie formovaním reèi. Podobne sa sústredime len na informaène nie energeticky
danú analýzu. Aj keï, ako sme videli v úvodných èastiach, pri rozpoznávaní slov a verifikácii
hovoriaceho hrá dôleitú úlohu aj analýza a závery z formovania reèi.
Vetky tieto fakty pouijeme neskôr pri modelovaní a poèítaèovej simulácii procesov
rozpoznávania slov a verifikácie hovoriaceho a pochopení percepcie.

3.1 Fyziologické základy percepcie reèi
V prvej èasti tejto podkapitoly opíeme niektoré základné fakty o ¾udských mechanizmoch reèovej
percepcie, Kaiser (1957, Flanagan (1972), O´Shaughnessy (1990). Spomenieme aj nieko¾ko
faktov o percepcii zvukov resp. reèi papagájom. Na záver urobíme veobecné poznámky k
abstraktnej problematike prercepcie, ktoré dáme do súvisu s niektorými abstraktnými mylienkami
spracovania informácie, aby sme videli pozadie náho uvaovania v nasledujúcich kapitolách. Z
h¾adiska rozpoznávania reèi a verifikácie hovoriaceho sa zaujímame hlavne o vzah medzi zvukovými
vlnami vo vzduchu, v okolí vonkajieho sluchového orgánu a nervovými impulzami v sluchovom
nerve. Opíeme tento vzah v nieko¾kých bodoch.

3.1.1 Percepcia èloveka
Vonkajie ucho má funkciu koncentrova zvukovú energiu èo najefektívneím spôsobom zvukovodom s exponenciálnym tvarom, Obr.11.

Obr.11 Systém ¾uského ucha - vonkajie ucho, stredné a vnútorné so slimákom
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Najdôleitejou funkciou stredného ucha je impedanèné prispôsobenie zvuku íriaceho sa vo
vzduchu, v prostredí vonkajieho ucha, k zvuku íriacemu sa v kvapaline vnútorného ucha. Z mnostva
meraní prenosových charakteristík stredného ucha, von Bekesy (1960), môeme usúdi, e prenosová
charakteristika stredného ucha je dolná priepus - vysoko frekvenèný filter so zrezávacou frekvenciou
3000 Hz. Presná efektívna zrezávacia frekvencia a strmos frekvenènej charakteristiky práve
spomínaného filtra nehrajú v percepcii reèi významnejiu úlohu, Obr. 12.

Obr. 12 Stredné a vnútorné ucho

Vnútorné ucho alebo slimák (cochlea) je vyplnený tekutinou a pomocou nieko¾kých membrán
je rozdelený do nieko¾kých dutín Jedna z týchto membrán tzv. bazilárna membrána je èasou orgánu
Corti, najdôleitejieho orgánu poèutia, Obr.13. Zvukové vlny prechádzajú pozdå bazilárnej
membrány, ktorá má rezonanèné frekvencie od 20Hz do 20 kHz.

Obr.13 Vnútorné ucho a orgán Cortiho
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Pribline takýmto spôsobom prevádza bazilárna membrána frekvenènú analýzu zvukov.
Psychoakustické experimenty ukazujú, e frekvenèné rozlíenie je pribline 3 Hz na úrovni 1 KHz,
Obr. 14a.

Obr.14a Bazilárna membrána a jej odozva na zvuky rôznej frekvencie

Prechodová charakteristika bazilárnej membrány nameraná pomocou laserovej techniky je
na Obr. 14.b pre rôzne úrovne zvukového tlaku Rhode (1971). Rôzne relatívne amplitúdy v blízkosti
rezonanènej frekvencie implikujú nelinearitu v pohyboch bazilárnej membrány.
Amplitúda (dB)

Frekvencia (kHz)
Obr.14b Bazilárna membrána a jej odozva na zvuky rôznej frekvencie, z Rhode (1971)

Najdôleitejím prvkom Cortiho orgánu sú vlasové bunky, ktoré sú umiestnené na vibrujúcej
èasti slimáka, Obr. 15a, b. Transformujú svoje mechanické pohyby na elektrický potenciál kochleárny mikrofónny potencál, CMP. Existujú dva druhy vlasových buniek, vonkajie a vnútorné
vlasové bunky, kadý druh s inou funkciou. Vonkajie vlasové bunky sú citlivejie ako vnútorné, je
to zapríèinené ich polohou. Poèet vlasových buniek v ¾udskom uchu je okolo 25 000.
Vonkajie vlasové bunky slúia ako adaptívna spätná väzba na regulovanie bazilárnej membrány,
jej jemnej frekvenènej selektívnej citlivosti a ochrane voèi vysokým intenzitám signálu a umu. Ich
funkcia nie je v prenose reèovej alebo obecne zvukovej informácie, svedèia o tom experimenty na
ivých zvieratách, hlavne maèkách a papagájoch s pouitím ultra tenkých elektród, Meddis (1986),
O´Shaughnessy (1986). Takto nám zostáva pribline 3000 vnútorných vlasových buniek, kadá s
priemerne 10 synaptickými ukonèeniami schématicky zobrazenými na Obr. 16.
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Obr. 15a Orgán Cortiho a vlasové bunky

Obr. 15b Vlasové bunky - reálna fotografia, z Strube(1985)
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Experimentálne túdie ukazujú, Pickles (1988), Russell, Nilsen (1997), e sú dva druhy
nervových ukonèení. Niektoré nervy konèia ako jednoduché tlaèítka, vnútri bunky, zatialèo iné
vytvárajú zhluky na membráne, ale neprenikajú cez membránu bunky. Predpokladá sa, e ukonèenia
prenikajúce dovnútra cez membránu majú priamy dosah na CMP, zatialèo druhý typ ukonèení má
prístup k potenciálu prostredníctvom kapacitancie, ktorá je vytvorená membránou vlasovej bunky
a membránou nervového ukonèenia, èie medzimembránovou trbinou. Matematicky, technicky
hovoriac, môeme si predstavi, e výstup prvého typu je pribline deriváciou kochleárneho potenciálu
a výstup druhého typu je priama kópia tohto potenciálu. Preto existuje opodstatnené presvedèenie,
e vlasové bunky úèinkujú, v prvom priblíení, ako lineárne mikrofónne zosilòovaèe, Obr. 17.

Vlásky
Vrchol

Báza

Synapsa

Obr. 16 Schématická vlasová bunka so synaptickými ukonèeniami

Derivácia

Priamy

Obr.17 Dva typy nervových ukonèení alebo dva typy vlasových buniek
35

Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho
Spôsob akým mikrofónny potenciál vlasovej bunky stimuluje vlákna sluchového nervu je
vysoko nelineárny, pretoe nervy môu prenáa impulzy povahy vetko alebo niè. Elektrické
impulzy, nazývané spajky majú v akustickom nerve dåku trvania pribline 0,2 ms. Môu sa aktivova
aj bez akustickej stimulácie, spontánne. Typická rýchlos emisie týchto spontánnych impulzov je
okolo 50 impulzov za sekundu. Pri akustickej stimulácii sa môe táto rýchlos zvýi a na 150
impulzov za sekundu, a poèas ve¾mi silnej stimulácie sa môe táto rýchlos zvýi a na 1000
impulzov za sekundu, Nobilli, Mammano, Ashomore (1998).
Rýchlosti emisie vyie ako 1000 impulzov za sekundu nie sú moné kvôli tzv. refrakènému
èasu alebo refrakènej perióde nervu po kadom impulze, spajku. Poèas tohto èasu nervové vlákno
znovu obnovuje svoje membránové charakteristiky. V sluchovom nerve je dåka tohto èasu pribline
1 - 3 ms.
Po súvislej akustickej stimulácii sa rýchlosti emisie nasýtia na tzv. adaptaèné emisné rychlosti.
Toto chovanie je vo svojej povahe kolektívne a zdie¾ajú ho susedné neuróny alebo neuronálne
truktúry. Túto vlastnos nasýtenia musíme zobra do úvahy pri kadom serióznom modeli reèovej
percepcie. Doba adaptácie alebo adjustovania je pribline 15 - 20 ms.
Ïalou dôleitou vlastnosou aktivity sluchového nervu je potlaèenie rýchlosti emisie poèas
záporných hodnôt stimulaèného potenciálu, pod spontánnu rýchlos emisie.
Pravdepodobnos intenzity emisie v sluchových nervoch a neurónoch nezávisí v irokom
rozsahu intenzity signálu od amplitúdy stimulujúceho signálu. Znovu doba prispôsobenia je v tomto
prípade 15 - 20 ms.
Kochleárny nerv vedie ku kochleárnemu jadru a týmto spôsobom priamo do vyích sluchových
centier v mozgu. Detailnejí popis týchto sluchových dráh je na Obr. 18.

mozgová kôra
inferior coliculus
kochleárne jadro

Kochleárny nerv

Obr. 18 Sluchové dráhy a sluchové centrá

Objavy von Békesyho viedli k rozmachu v modelovaní slimáka. Modely slimáka zaloené na
von Békesyho obraze boli ale v rozpore s psychofyzikálnymi dátami o frekvenènej selektivite slimáka.
Od 70 rokov 20 storoèia na základe výsledkov meraní Rhodeho (1971), vylepenými v 80 rokoch
autormi Sellick, Patuzzi, Johnston, B. M. (1982) bolo jasné, e kmitanie bazilárnej membrány je
nelineárne a s ove¾a ostrejou rezonanciou pre nízke hladiny intenzity zvuku, ako sa dovtedy
predpokladalo.
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Z týchto dôvodov Davis (1983) navrhol existenciu aktívneho procesu v kmitaní bazilárnej
membrány v rámci orgánu Corti, spätnú väzbu danú vonkajími vlasovými bunkami. Dôsledkom
tejto úvahy bol objav elektromotility vonkajích vlasových buniek, Kachar, Brownell a kol. (1986),
Ashmore (1990). Pomocou video mikroskopie sa podarilo, na izolovaných vonkajích vlasových
bunkách, ukáza závislos zmeny dåky resp. tvaru týchto buniek od medzimembránového potenciálu.
Po tomto objave sa zároveò ujasnilo, e ostré vyladenie bazilárnej membrány pre nízke intenzity
zvukov, sa dá vysvetli za predpokladu, e vlasové bunky pôsobia ako aktívne spätné väzby oproti
vnútornym viskóznym silám v kvapaline vyplòujúcej slimáka.
Podrobný výskum, Nobili, Mammano, Ashomore (1998), ukázal, e je nutné zahrnú aj
viskózno-elastickú väzbu danú Deiterovými bunkami, naspodu vonkajích vlasových buniek. Ak na
orgán Corti pôsobíme súèasne zvukmi evokujúcimi kmitanie bazilárnej membrány a súèasne motorickú
spätnú väzbu vlasových buniek, potom pozorujeme dva druhy odchýlok, ktoré sa navzájom
kombinujú tak, e vonkajie resp. vnútorné oblasti vzh¾adom na vonkajie vlasové bunky, kmitajú s
opaènou fázou, Russell, Nilsen (1997).
Výsledky dosiahnuté v posledných rokoch, Secker-Walker, Nilsen (1997), ukazujú, e pre
nízke intenzity zvuku je frekvenèné vyladenie nervových vlákien rovnocenné s vyladením odchýlok
bazilárnej membrány prefiltrovaných horno-priepusovým filtrom. Takto, aspoò pre cicavce, sa
ukázalo, e excitácie nervových vlákien sú úplne vyjadrené vibráciami bazilárnej mebrány. A nakoniec
v roku 2000 skupina vedcov, ktorú viedol Zhen, Shen, He, Long, Madison, Dallos (2000),
vygenerovala proteín, ktorý je zodpovedný za elektromotilitu vonkajích vlasových buniek, bol
nazvaný Prestín. O rok neskôr sa ukázalo, e cielené odstránenie génu Pres, ktorý kóduje prestín,
vedie k viac ako sto násobnému zníeniu citlivosti na zvuk, èo znamená, e membránový proteín je
fundamentálnou zlokou mechanizmu kochleárneho zosilòovaèa, Oliver, He, Klocker, Ludwig,
Schulte, Waldegger, Ruppersberg, Dallos, Fakler (2001).
Bazilárna membrána je úzka a tuhá (akusticky) na okennom konci a iroká a pruná na apikálnom
konci. Tento prirodzený topografický rozdiel v truktúre vedie k tomu, e rôzne oblasti vybrujú s
rôznymi rezonanènými frekvenciami. A síce koniec blízko strmienka (okenný koniec) vybruje s
vyími frekvenciami ako apikálny koniec, ktorý vibruje s niími frekvenciami.
Fázové chovanie slimáka je odliné od jednoduchej predstavy, ako je súbor frekvenèných
priepustí alebo spektrálny analyzátor. Pri vzniku odozvy na obecne èasovo-premenný zvuk sa
amplitúda na bazilárnej membráne správa pod¾a rezonanènej frekvencie (charakteristická frekvencia
bazilárnej membrány) a táto rezonancia sa vyvíja a pohybuje s oneskorením a írkou, ktorá závisí na
nastavení rezonanèných vlastností vlákien, ktoré tvoria bazilárnu membránu. Obecne platí, èím je
ostrejie naladenie tým je vlnový balík spojený so spomínanou rezonaciou úzkejí, ale zároveò tým
viac oneskorený na náhlu zmenu frekvencie.Tento vzah - medzi frekvenènou selektívnosou a
rýchlosou odozvy - je analogický vzahu neurèitosti W.Heisenberga v kvantovej mechanike. Inými
slovami, ak sú oscilátory - vlákna bazilárnej membrány - naladené príli ostro, potom kochlea
nemôe sledova rýchle zmeny frekvencie a jej schopnos rozpoznáva a diskriminova ivotne
dôleité zvuky je ve¾mi slabá. V modeli jednoduchej predstavy - frekvenèných priepustí - fáza
odozvy bazilárnej membrány pre kadú frekvenciu klesá od 180 stupòov (na báza slimáka) a po 0
stupòov (na apexe - vrchole), na mieste charakteristickej frekvencie je presne -90 stupòov. A pretoe
je tento model lineárny, potom amplitúdová odozva bazilárnej membrány bude súètom odoziev pre
vetky frekvencie a obecne celková zmena fázy v ¾ubovolnom mieste závisí nepredvídatelne od
truktúry vstupného signálu. Reálna kochlea sa správa odline, Ashmore (1990), Obr.19a.
V prvom rade kochlea sa nespráva lineárne, Lauterborn, Parlitz (1988). Pre vstupné signály
o intenzite 40 - 70 dB sa kochlea správa akoby boli dva rôzne reimy. Odozvy na frekvencie zvuku
pod 30 - 40 dB sú zosilnené a pretoe sú ostro vyladené sú trochu oneskorené. Odozvy na frekvencie
nad 60 - 70 dB sú potlaèené, ale naopak pretoe sú hrubo naladené, ich odozva je okamitá.
V ¾ubovolnom prípade, amplitúdy odozvy slimáka na frekvenèné komponenty rôznych amplitúd
majú tendenciu by ekvalizované, pozri Obr.19b.
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Obr.19) Správanie odozvy bazilárnej membrány,v¾avo b) Pasívna (èiarkovane) odozva slimáka voèi
aktívnej (reálnejej) odozve, vpravo odozva, z Davis (1983)

Dôleitým ved¾ajím efektom takéhoto správania sa je vzájomné potlaèenie tónov, efekt,
ktorý sa nedá vysvetli pomocou jednoduchej predstavy akou je súbor frekvenèných priepustí.
Tento efekt zapríèiòuje omnoho vyiu intenzitu odoziev na frekvenèné zloky signálu s ve¾kou
amplitúdou a exponenciálne potlaèenie odozvy na susedné frekvenèné komponenty, ale s menou
amplitúdou. Takýmto spôsobom dochádza aj k potlaèeniu umu aj k istému druhu frekvenènej
selektivity pre frekvenèné zloky s dostatoène ve¾kou amplitúdou, Obr.20, pozri aj modelové a
experimentálne odozvy u Johnstona.

Obr.20 Modelová a experimentálna (vpravo) odozvy bazilárnej membrány, Sellick a kol. (1989)

Takto kochlea prevádza analýzu, ktorá sa zdá by paradoxnou - analýzu kombinujúcu rýchlu
odozvu a vysokú frekvenènú selektivitu, zdanlivo odporujúcu Heisenbergovmu vzahu. Tieto vzahy
a vlastnosti sa preukázali v analýze èasových odoziev z ve¾kej populácie nervových vlákien na
syntetizované zvuky, Obr.21. Na obrázku je kochleogram zobrazený z dát, ktoré boli detekované
na sluchovom nerve maèky, Deng (1992). Zobrazenie indikuje, e efektívna irka kochleárnych
filtrov je ove¾a iria ako sa preukazuje v mechanických a aj neuronálnych prahových meraniach.
Aby sme mohli vysvetli tieto odozvy, musíme bazilárnu membránu rozdeli na segmenty,
ktoré kmitajú koherentne s prevaujúcou frekvenciou a s fázovým posunom smerom k vrcholu
slimáka. Vidíme, e slimák reaguje prevane na formanty, èie extrahuje definujúce vlastnosti zdroja
zvuku. Pritom vyuíva spätno-väzobný saturaèný efekt vonkajích vlasových buniek, èo vedie k
dvom podstatným efektom - ekvalizácii odozvy a tónovému potlaèeniu. Ekvalizácia, efektívne,
prevádza percepciu dostatoène vzdialených frekvenèných zloiek nezávisle na ich intenzite. Potlaèenie
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Obr. 21 Kochleogram zobrazený z dát, ktoré boli detekované na sluchovom nerve maèky, z Deng (1992)

blízkych tónov - potlaèenie jedného tónu druhým v jeho blízkosti, je ekvivalentný efektu laterálneho
potlaèenia, ktorý sa prejavuje v neurónových truktúrach. Na psycho-fyzikálnej úrovni je toto hlavnou
príèinou javu maskovania frekvencií. Ako ved¾ají efekt tohto maskovania dostávame ïalie
potlaèenie umu, Strube (1985).
Informácia o kmitaní bazilárnej membrány z rôznych polôh je asociovaná na sluchovú kôru
pomocou nervových ukonèení vlasových buniek. Bazilárna membrána sa mapuje topograficky na
zhluk nervových vlákien (nízke frekvencie na jednom konci, vysoké na druhom) v sluchovej kôre.
Hovoríme, e tieto ståpce majú tonotopickú reprezentáciu, Pickles (1988), Obr.22.

Obr. 22 Tonotopické usporiadanie sluchovej kôry

Ako sa zvuková informácia íri zvukovou cestou tak sa uchováva tonotopická organizácia,
uzamknutie fázy zvukov vysokých frekvencií sa zos¾abuje, a reprezentácia amplitúdovej modulácie
sa zosi¾òuje. Zvuková informácia sa potom posiela cez talamus do primárnej zvukovej kôry
(Brodmanove oblasti 41 a 42), èo je vlastne prvá relé stanica vo vedomej percepcii zvuku. Tieto
oblasti kôry pôsobia aj smerom naopak, napríklad pri ochrane stredného ucha, Pickles (1988).
Od kochleárneho jadra sa informácia rozdvojuje. Sluchové nervové vlákna vedú do ventrálneho
kochleárnehojadra sa správajú, tak e sa uchováva vzájomná èasová informácia, takto dovo¾ujúc
èasovanie a na mikro sekundy (akèné potenciály sú rádove milisekundy). Ventrálne kochleárne
jadrá sa potom projektujú do zdruenia jadier v medule, ktoré sa nazývajú superior olive. Tam sa
porovnávajú okamité rozdiely v èasoch a intenzite zvukov v kadom uchu, èím sa urèí poloha
zdroja zvuku.
Druhý tok informácie zaèína v dorzálnom kochleárnom jadre. Na rozdiel od èasovo citlivej
lokalizaènej cesty, tento tok slúi na analýzu kvalít zvuku, ktoré sú dôleité pre komunikáciu.
39

Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho
Zvuky, ktoré sú spracované v primárnej sluchovej kôre sú ïalej spracovávané vo vyích
sluchových centrách a nakoniec v oblasti Wernickeho, ktorá vedie k verbálnemu porozumeniu a
asociovaniu objektov so zvukmi a slovami. Brocova oblas sa naopak zúèastòuje pri verbálnom
vyjadrovaní a produkcii zvukov. Je èasou pracovnej pamäti v prednom mozgovom laloku. Táto
pamä je dôleitá napríklad pri usporiadaní slov do viet. Nakoniec je tu tvárová oblas motorickej
kôry, ktorá hýbe konkrétne svaly pri produkcii zvukov.
Sluchová dráha, zaèínajúc od kochleárneho nervu, sa skladá zo 4 hlavných stupòov : 1) z
jadier, ktoré sú aj reflexné aj prechodové; 2) centrálne jadro v colliculus inferior; 3) èas corpus
geniculatum mediale a 4) sluchovú kôru. Aferentné vlákna vchádzajúce do kochleárneho jadra
pochádzajú hlavne z vnútorných vlasových buniek Cortiho orgánu . Eferentné vlákna vychádzajúce
z mediálnych resp. laterálnych neurónov v mozgovom kmeni inervujú vonkajie resp. vnútorné
vlasové bunky. Hlavnou prepínajúcou stanicou - ústredòou pre descendentné sluchové dráhy zo
superior olivary komplexu je colliculus inferior, ktorý taktie prijíma priame afferentné vzruchy z
kontralaterálneho kochleárneho jadra. Prakticky vetky sluchové vstupy prechádzajú cez teliesko
geniculate, v ktorom sa nachádza peciálny u spomínaný talamický prepínaè sluchového systému a
projektuje vzruchy do sluchovej kôry.
Iteratívne kvality týchto ¾udských nervových okruhov sa rozirujú a k takým aspektom
¾udského chovania ako je syntax. Najnovie túdie podporujú tieto tvrdenia a zároveò ukazujú, e
klasický model jazykového orgánu Broca-Wernickeho nemusí by správny. Zdá sa, e neurónové
okruhy zahròujúce bazálne gangliá regulujú motorickú kontrolu, syntax, a kognície. Podkôrové
bazálne gangliá vytvárajú urèitý sekvenèný stroj, ktorý znovu a znovu iteruje motorické príkazy,
uchované ako generátory motorických paternov v mozgu. Ïalej sa ukazuje, e bazálne gangliá
môu iterova generátory kognitívnych vzorov, odpovedajúce kognitívnej flexibilite a asi sa zúèastòujú
aj pri asociatívnom uèení. Naznaèilo sa to aj evoluènou významnosou regulaèného génu FOXP2,
ktorý ovláda embryonický vývoj bazálneho ganglia a iných subkôrových elementov Lieberman, P.,
(2007).
Stavebné bloky zvukov slov sa nazývajú hlásky (nepresne fonémy, ale v tomto kontexte
postaèujúce), budeme o nich podrobnejie diskutova neskôr. Novorodenci, bez oh¾adu kde sú
narodení, majú od narodenia schopnos rozliova spoloèný súbor foném. A ako sa to zistilo, inými
slovami ako sme sa pýtali bábätká, èi vedia rozliova, napríklad medzi ba a pa ? V Eimas (1974)
sa zistilo, e bábätká navyknuté na opakovanie jedného zvuku, napríklad ba, ba, atï. zaèali cuca
ove¾a rýchlejie, pri elektronicky meranom monitorovanom cumlíku, pri zmene zvuku (pa, pa atï.).
Kuhl (1991) testoval nahrané hlásky a podobne monitorované cumlíky po celom svete a v rozlièných
sociálnych prostrediach. Zistilo sa, e sluchový systém bábätok zaèína klasifikova hlásky u od
veku 6 mesiacov. Tieto klasifikátory pôsobia ako magnety, Kuhl (1991), ktoré
- priahujú fonémy, ktoré sú trochu odliné, aby zneli podobne ako u známe fonémy,
- produkujú jasnú hranicu medzi rôznymi známymi fonémami.

3.1.2 Percepcia papagája
Vieme, e existencia dlhého (35 mm) slimáka v ¾udskom uchu je podstatnou pre existenciu
kochleárneho spektra. Ale tie vieme, e vtáky, peciálne papagáje majú rudimentárny slimák, ktorý
je mení ne 3 mm. Z tohto dôvodu u papagája nie je moné kochleárne spektrum. Frekvenèná
analýza sa prevádza pomocou postupných vån, ktoré v tak malom slimáku aký má papagáj nemôu
vzniknú. Zároveò v uchu papagája nie je jasný rozdiel medzi vnútornými a vonkajími vlasovými
bunkami. Ale aj tak je frekvenèný rozsah ucha papagája (50 - 20 000 ) Hz a frekvenèné rozlíenie
je podobné ako v ¾udskom uchu. Ako vieme papagáj môe uspokojivým spôsobom produkova
vetky ¾udské zvuky a s ohranièenou dokonalosou aj tónovú intonáciu, Pickles (1988).
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3.2 Obecný poh¾ad na percepciu
V tejto èasti sa pokúsime urobi nieko¾ko obecných, konceptuálnych poznámok o percepcii z
h¾adiska abstraktných mylienok fyziky, spracovania informácie, komunikácie a úvah o symetriách,
aby sme videli aj pozadie naej argumentácie, jej smerovania a navrhnutého modelu.
Predpokladajme, e máme dva systémy so pecifickými a odlinými funkciami. Prvý systém
(A) je pozorovaný a druhý systém (B) je pozorujúci. Z dôvodu úplnosti musíme zahrnú aj okolie
(C). Z tohto dôvodu musíme predpoklada, e oba systémy sú do urèitej miery separované, oddelené.
Tento predpoklad je nutný, aby sme definovali, odlíili oba systémy, ale zároveò musíme uvaova
aj istý druh interakcie medzi týmito systémami, pretoe izolované a uzavreté systémy sa nedajú
pozorova, Pitts, McCulloch (1947), Shalkoff (1992). Obecne hovoriac, systém B je kontruovaný
tak, aby pozoroval niektoré vlastnosti systému A, èo predpokladá urèitú apriórnu znalos systému
A. Kontrukcia systému B môe by umelá alebo prirodzená - evoluèná, Obr. 23.
C

C

Obr. 23 Pozorovaný (A), pozorujúci (B) systémy a okolie (C)

Pri evoluènej kontrukcii, poèas narodenia ale aj tesne pred ním, zaije jedinec (nutne sa
nemusí jedna len o èloveka) nieko¾ko rozlíení, medzi iným aj okamih kedy rozlíi seba od zvyku
sveta. Takéto rozlíenia robí potom poèas celého zvyku ivota, uèíme sa e aj keï môeme rozlíi
èasti , tieto nie sú izolované ale sú v nejakom vzahu. Inými slovami interakcie opisujú rozdiel medzi
celkom a súborom èastí. Poèas detstva sa uèíme rozliova medzi týmito vzahmi , interakciami s
okolím - nazývame ich percepciami. Tie ktoré sú zdielané, percepované aj inými ¾uïmi sa nazývajú
pozorovania, naopak tie ktoré sú jednoznaène osobné nazývame pocity. Tomuto rozdeleniu
odpovedajú aj pojmy ako realita, skutoènos alebo predstava, verejné alebo osobné. Obecne sa
táto naa schopnos rozliova èasti alebo pozorova vzahy medzi nimi nazýva schopnos
klasifikácie. Senzorické vstupy sa spracovávajú - klasifikujú, uchovávajú v pamäti a vyvolávajú z
nej. Bez tejto informácie a takto spracovanej informácie nevieme vlastne èo pozorova. Napríklad
v rozpoznávaní reèi, urèitou extrémnou situáciou je situácia, kde rozpoznávame vlastne to èo u
vieme. Takto môeme definova percepciu ako urèitý druh pozorovania alebo interakcie, ktorá
existuje medzi viazanými alebo vzájomne sa vyvýjajúcimi systémami na rozdiel od pozorovania vo
vlastnom zmysle kde sú systémy, ktoré uvaujeme, dostatoène oddelené, Obr. 24. Percepciu chceme
pochopi, hlavne, ako zdielanú interakciu s okolím, aby sme sa vyhli alebo aspoò korektne zapracovali
problém, apriórnej znalosti, ktorý úzko súvisí s chápaním èasti a celku. Tomuto sa budeme venova
neskôr.
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Obr. 24 Pozorovaný (Objekt) a pozorujúce, komunikujúce (P1, P2,... ) systémy - pozorovatelia
a okolie objektu a pozorovate¾ov

3.2.1 Komplexné prístupy k percepcii
Z trochu iného h¾adiska mô eme charakterizovapercepciu ako koneèné spojenie v reazci javov
(z vonkajieho sveta - zvukové vlny, elektromagnetické iarenie - do vnútorného sveta - akt
percepcie) a na jej pochopenie potrebujeme znalosti o kadom spojení v reazci. Tento reazec
aktuálne pretína viacero rôznych vedeckých disciplín, v rozmedzí od fyziky k psychológii (a sociológii,
jazykovedy, informatiky). Tieto disciplíny pouívajú rôzne stupne analýzy, v rozsahu od
mikroskopickej (túdium chovania molekúl) k makroskopickej (túdium chovania orgánov alebo
celých organizmov). Take, aby sme dostali úplný obraz, potrebujeme analyzova percepciu na
nieko¾kých rôznych úrovniach, z ktorých kadá ponúka plnohodnotnú perspektívu a rozh¾ad.
Tri hlavné úrovne, ktoré budeme potrebova pri naej analýze sú fyzikálna, fyziologická a
fonologická. Obecne hovoriac, fyzikálny prístup sa zameriava na popis zvukových vån a perceptuálne
kapacity rôznych zmyslov a, v prípade ¾udí, na skúsenostné aspekty percepcie. Spätne h¾adiac k
obrazu reazca, fyzikálny prístup sa dotýka jedného konca sekvencie v reazci. Fyziologický prístup,
sa nachádza v reazci, relatívne, niekde v strede, a z náho h¾adiska, na konci je fonologický alebo
psychologický prístup, Pisoni, Remez (2005).
Psycho-biologický prístup sa zameriava napríklad na anatómiu a fyziológiu senzorickej èasti
nervového systému. Avak, hranice medzi týmito tromi prístupmi nie sú úplne zrete¾né. Tieto tri
prístupy pravdepodobne nie sú vzájomne sa vyluèujúce ale sú komplementárne; jednoducho
nemôeme sa nauèi vetko èo chceme vedie o percepcii iba zo túdia jediného prístupu. Nakoniec,
ako vidie aj na Obr. 25, existujú tie ïalie dva prístupy, sociologický a jazykový, ktoré musíme
zobra do úvahy ak chceme porozumie, napríklad, fonémický systém konkrétneho jazyka.
3.2.2 Metodologický prístup
V prvom rade, neexistuje jediný psycho-biologický prístup k percepcii; namiesto toho ich je nieko¾ko,
odliujúc sa navzájom mnohými spôsobmi. Pre ¾udí (a zvieratá) sa na skúmanie percepcie pouíva
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správanie. Hoci vetky prístupy pouívajú, pri túdiu percepcie, nejakú reakciu správania na nejaký
podnet, líia sa v tom aká reakcia sa poíva. Napríklad, nejaký subjekt sa môe intruova, aby
stlaèil jedno tlaèítko ak je prítomný zelený objekt a aby stlaèil iné tlaèítko ak je prítomný èervený
objekt. Pri tudovaní percepcie sa aktuálne pouíva mnostvo pecifických techník.
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Obr. 25 Obecná percepèná schéma

Pod¾a obecnejej schémy, môeme vyetrova percepciu z poh¾adu formálnosti alebo ete
lepie vyjadrené z poh¾adu validity. Pod formálnosou myslíme do akého rozsahu sú podnety a
ich odozvy trukturované a kontrolované. Najmenej formálny a zároveò najviac validnejí prístup je
fenomenalisticko naturalistický prístup, skrátene fenomenologický. Fenomenologický tu znamená,
e na evidenciu sa pouíva vedomá skúsenos subjektov túdie. Naturalistický tu znamená, e na
evidenciu sa pouívajú odozvy na akéko¾vek podnety prirodzene sa vyskytujúce v danom prostredí,
okolí, nie je snaha akýmko¾vek spôsobom modifikova tieto stimuly alebo vytvori nejaké umelé.
Tento prístup k túdiu percepcie má urèité výhody. Napríklad, je zaloený na naj¾ahie
dostupných skúsenostných dátach, ktoré sú evokované prirodzene sa vyskytujúcimi udalosami a
ako u bolo naznaèené táto metóda má dostatoènú ekologickú validitu. Skúsenosti o aké sa jedná
sú napríklad nárast Mesiaca pri splne, trajektórie padajúcich objektov, reèové vzory u ¾udí. Kadý
z nás zaíva kadý deò nespoèetné mnostvo takýchto skúseností. Takto, aby sme tudovali percepciu
staèí ak zozbierame a zorganizujeme takéto skúsenosti. Samozrejme, ak urobíme krok trochu napred,
môeme tieto percepèné skúsenosti diskutova s inými ¾uïmi a porovnáva, testova pomocou
jazykového nástroja, Lieberman (2007), Poeppel, Idsardi1, van Wassenhove (2008).
Vedúcim princípom náho prístupu na nasledujúcich stranách je Erlangenský program Felixa
Kleina, pomocou, ktorého chceme pochopi nau schopnos skrz senzoricky rozlièné skúsenosti
prís k nejakému spoloènému pochopeniu sveta pomocou komunikácie a nau schopnos
porozumie svetu skrz jeho reprodukovate¾nos a konzistenciu.
3.2.3 Komunikácia a príncípy symetrie
Preèo môeme rozumie niekomu, keï hovorí o svete, hoci nie sme tým druhým ? Môeme to z
dvoch príèin: pretoe väèina vecí vyzerá podobne z rôznych poh¾adov, h¾adísk, a pretoe väèina
z nás u mala podobné skúsenosti. Podobné znamená, e èo my a èo druhí pozorujú nejako
koreponduje. Inými slovami, ve¾a aspektov pozorovaní nezávisí na h¾adisku. Napríklad, poèet
prstov na ruke má rovnakú hodnotu pre vetkých pozorovate¾ov, k¾udová hmotnos alebo elektrický
náboj sú inými takými príkladmi. Preto môeme poveda, e takéto velièiny majú najvyiu monú
symetriu. Pozorovate¾né velièiny s najvyie monou symetriou sa nazývajú vo fyzike skaláry. Iné
aspekty sa menia od pozorovate¾a k pozorovate¾ovi; napríklad, zdanlivá ve¾kos sa mení so
vzdialenosou pozorovania. Avak, skutoèná ve¾kos je nezávislá od pozorovate¾a. Obecne,
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¾ubovolný typ nezávislosti na h¾adisku je formou symetrie, a pozorovanie, e dvaja ¾udia pozerajúc
na rovnakú vec z rôznych h¾adísk sa môu navzájom dorozumie vlastne dokazuje, e príroda je
symetrická (otázkou je samozrejme, èi je to úplne nezávisle na pozorovate¾och ako takých).
Existuje ete iný typ podobností, a síce nielen rovnaký jav vyzerá podobne pre rôznych
pozorovate¾ov, ale rôzne javy vyzerajú podobne pre rovnakého pozorovate¾a. Napríklad, od malièka
sa uèíme, e rozeravený plech v kuchyni opáli prst, urobí to aj mimo domu takisto, a tie na iných
miestach a v iných èasoch. Podobne sa uèíme, e zajtra zase vyjde slnko. Príroda vykazuje
reprodukovate¾nos. Fakticky, naa pamä a nae myslenie sú moné iba kvôli tejto základnej
vlastnosti prírody (hovoríme samozrejme o zachovaní energie a hybnosti).
Bez nezávislosti na h¾adisku a reprodukovate¾nosti hovorenie s inými alebo so sebou o
svete, prírode by nebolo moné. Dokonca ete dôleitejie, ukazuje sa, e nezávislos na h¾adisku
a reprodukovate¾nos robí viac ne len urèenie monosti hovori navzájom; fixujú obsah toho èo si
môeme poveda navzájom. Inými slovami, môeme poveda, e opis prírody vyplýva logicky,
skoro bez monosti výberu, z jednoduchého faktu, e môeme navzájom komunikova o naich
percepciách, Fischbach (1992), Kolers, Eden (1968).
Ak sa stretávame s inými ¾uïmi poèas detstva, rýchlo objavíme, e niektoré skúsenosti sú
zdie¾ané, zatia¾èo iné, ako sú sny, nie sú zdie¾ané. Nauèi sa rozlíi tento rozdiel je jednou zo
základných schopností, ktorým sa uèíme poèas ivota. Pri zdie¾aných vedeckých pozorovaniach sa
sústreïujeme na prvý typ skúseností, fyzikálne pozorovania. Avak, aj medzi týmito, sa robia rozdiely.
V kadodennom ivote predpokladáme, e váhy, objemy, dåky, èasové intervaly sú nezávislé na
h¾adisku pozorovate¾a. Môeme hovori o týchto pozorovaných velièinách s kýmko¾vek, a nie sú
spory o ich hodnotách, za predpokladu, e sú korektne merané. Avak, iné velièiny závisia na
pozorovate¾ovi Lenz (1990), Locher, Nodine (1989).
V prípade pozorovaní závislých na h¾adisku, je porozumenie stále moné vynaloením urèitého
úsilia: kadý pozorovate¾ si môe predstavi pozorovanie z poh¾adu toho druhého, a skontrolova
èi predstavovaný výsledok súhlasí s tvrdením toho druhého. Ak tvrdenie takto predstavované a
skutoèné tvrdenie druhého pozorovate¾a súhlasia, pozorovania sú konzistentné, a rozdiel vo výrokoch
je iba kvôli rôznym h¾adiskám; v opaènom prípade, rozdiel je fundamentálny, a nemôu súhlasi
alebo rozpráva sa. Dôleité si je uvedomi, e pomocou tohto prístupu, môeme argumentova
dokonca èi ¾udské vnemy, pocity, úsudky, alebo chu vedú k fundamentálnym rozdielom alebo nie.
Na pochopenie týchto fundamentálnych rozdielov je nevyhnutný predpoklad externej reality.
Z väèej èasti je veda objavovaním a vysvet¾ovaním externého sveta. Bez tohto predpokladu by boli
iba mylienky a predstavy naej mysle (ktorá by bola jedinou mys¾ou) a veda alebo nieèo iné by neboli
vôbec nutné. Okrem predpokladu externej reality, predpokladáme tie, e táto realita je objektívna.
A to sa neustále potvrdzuje naou kadodennou skúsenosou ako aj vedeckými pozorovaniami.
Objektivita znamená, e pozorovania, experimenty, alebo merania urobené jednou osobou sa môu
urobi aj druhou osobou, ktorá dostane rovnaké alebo podobné výsledky. Druhá osoba bude
schopná potvrdi, e výsledky sú rovnaké alebo podobné konzultáciou s prvou osobou. Preto pre
objektivitu je podstatnou komunikácia. Fakticky, nejaké pozorovanie, ktoré sa nekomunikuje a s
ktorým sa nesúhlasí sa obecne neakceptuje ako platné pozorovanie objektívnej reality. Pretoe sa
vyaduje súhlas, objektívna realita sa niekedy nazýva realitou konzensu.
Fakticky, vetky pozorovania takzvanej externej reality sú v skutoènosti pozorovania naich
vlastných mentálnych dojmov, ktoré sú výsledkom nejakých stimulov, o ktorých sa predpokladá, e
sú externé. Tuto externé znamená externé voèi mysli, nie nutne externé k telu. Napríklad, ak
zakúame boles ako odozvu pri pichaní injekcie alebo pri postihnutí chrípkou, nikto by nepochyboval
o objektivite naich pozorovaní.
V doterajej diskusii sme sa zaoberali h¾adiskami, ktoré sa líia v polohe, v orientácii, v èase
a najdôleitejie v pohybe. Pozorovatelia vzájomne môu by v pokoji, pohybova sa s kontantnou
rýchlosou, alebo zrýchlene. Tieto konkrétne zmeny h¾adiska budeme rozobera ako prvé. V
tomto prípade poiadavka konzistencie pozorovaní urobených rôznymi pozorovate¾mi sa nazýva
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princípom relativity. Symetrie asociované s týmto typom invariancie sa nazývajú externé symetrie.
Príklady takýchto symetrií sú uvedené v nasledujúcej Tab. 2.
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Tab. 2 Príklady vonkajích - èasopriestorových symetriíí

V predolej tabu¾ke nie sú samozrejme uvedené vetky externé symetrie. Napríklad neuviedli
sme Poincarého nehomogénnu grupu, dilataèné grupy, a podobne, Bhagavantam, Venkataraydu
(1951), Moller (1972),
Druhá trieda fundamentálnych zmien h¾adiska uvauje abstraktné zmeny. H¾adiská sa môu
líi pouitým matematickým popisom a v tomto prípade sa nazývajú zmenami kalibrácie. Opä,
poaduje sa, aby vetky tvrdenia boli konzistentné v rámci rôznych matematických popisov. Táto
poiadavka konzistencie sa nazýva princípom kalibraènej invariancie. Asociované symetrie sa nazývajú
vnútorné symetrie, budeme sa im venova neskôr, pozri nasledujúcu Tab. 3.
symetria
Elektromagnetická
klasická
kalibraèná
invariantnos
Elektromagnetická
kvant.mech.
kalibraèná
invariantnos
Slabá kalibraèná
nie ábelovská
Farebná kalibraèná
nie ábelovská

grupa
[∞ par]

priestor úèinku
fázový priestor

ábelovská Hilbertov
Lie U(1)
priestor
Lie SU(3) Hilbertov
priestor
Lie SU(3) Hilbertov
priestor

fyzika
electrický
náboj

komunikácia
fotóny

electrický
náboj

fotóny

bozóny
farebný
náboj

gluóny

Tab. 3 Príklady vnútorných symetriíí

Neuvádzame triedy diskrétnych symetrií, ako sú priestorová parita, èasová parita, nábojová
konjugácia, ich zdruenie CPT symetria, chirálna symetria a iné, Adams (1969), Bhagavantam,
Venkataraydu, T. (1951).
Poiadavky symetrie, konzistencie sa nazývajú princípy, pretoe tieto základné tvrdenia sú
tak silné, e skoro úplne urèujú zákony fyziky, ale aj obsah toho, èo si môeme poveda navzájom
pri pozorovaní vonkajieho sveta - prírody Pitts, McCulloch (1947), Locher, Nodine (1989).
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3.2.4 Symetrie a grupy
Ak h¾adáme nejaký úplný popis systému, jeho stavov a jeho pohybu, musíme porozumie a opísa
úplnú mnoinu symetrií takého systému. Systém, ktorý sa javí totoný ak sa pozoroval z rôznych
h¾adísk sa nazýva symetrickým alebo hovoríme e má symetriu, je symetrický. Tie hovoríme, e
systém má invarianciu vzh¾adom k pecifickým zmenám od jedného h¾adiska k druhému. Zmeny
h¾adiska sa nazývajú symetrickými operáciami alebo transformáciami. Symetria je takto súbor
transformácií. Avak, je aj nieèo viac: spojenie dvoch elementov, konkrétne dvoch operácií symetrie,
je druhá operácia symetrie. Aby sme boli presnejí, symetria je mnoina G = {a, b, c,...} prvkov,
transformácií, spolu s binárnou operáciou ° nazývanou spojenie alebo násobenie, pre ktorú platia
nasledovné vlastnosti pre vetky prvky a, b a c:
asociatívnos, t.j. (a ° b)° c = a°(b ° c)
existuje neutrálny prvok e, taký e e° a = a° e = a
existuje inverzný element a -1 taký e a -1 ° a = a ° a -1 = e
¼ubovolná mnoina, ktorá spåòa tieto definujúce vlastnosti alebo axiómy sa nazýva
(matematickou) grupou. Grupy sa vo vede obecne, a peciálne vo fyzike a matematike objavujú
èasto, pretoe symetrie sú skoro vade, ako vidíme. Poèet prvkov grupy sa nazýva rád grupy. Ak je
tento rád koneèný tak aj grupa sa nazýva koneèná, inak sa nazýva nekoneèná. Nekoneèné grupy sa
delia na diskrétne alebo spojité. Pokia¾ sa kadému prvku grupy dá priradi prirodzené èíslo, potom
sa grupa G nazýva diskrétna, naopak spojitá. Prvky hocijakej spojitej grupy sa dajú parametrizova
pomocou reálnych spojitých parametrov
g = g(λ) ; λ = λ1, λ2, ..., λn
Ak n ∈ N, kde N je mnoina prirodzených èísiel, potom sa spojitá grupa G nazýva koneèno
rozmerná, a n sa nazýva dimenzia grupy. V opaènom prípade sa spojitá grupa nazýva nekoneène
rozmerná. Majme parametre súèinu dvoch prvkov spojitej grupy pl(λ, κ) ; p =(p1, p2, ...), potom ak
g(λ).g(κ) = g(λ,k); λ = λ1, λ2, ..., n a κ = κ1, κ2, ...,
sú tieto parametre analytickými funkciami, svojich parametrov (skrátene povedané funkcie f
majú derivácie vetkých rádov vo vetkých svojich argumentoch) a podobne parametre inverzného
prvku λ -1; g(λ-1) = g-1(λ), potom sa takáto grupa nazýva Lie grupa, Adams (1969).

3.2.5 Reprezentácie
Pozorujúc symetrický a zloený systém, aký je napríklad nejaký fyzikálny dynamický systém, alebo
farebný geometrický ornament (symetrický ), alebo systém percepcie a s ním asociovanú nejakú
sústavu jazykových jednotiek (hlásky alebo fonémy) prirodzeného jazyka, si vimneme, e kadá z
jeho èastí patrí k podobným objektom, obyèajne sa nazýva multiplet. Uvaovaný ako celok, má
multiplet (prinajmenom) vlastnosti symetrie celého systému. Fakticky, v ¾ubovolnom symetrickom
systéme kadá èas sa dá klasifikova pod¾a toho do akého multipletu patrí. Multiplet je mnoina
èastí, ktoré sa transformujú do seba cez vetky transformácie symetrie. Matematici èasto nazývajú
abstraktné multiplety reprezentáciami. pecifikovaním do ktorého multipletu komponent patrí, vlastne
opíeme akým spôsobom je komponenta èasou celého systému, alebo akým spôsobom jednotlivé
èasti interagujú, alebo akým spôsobom komunikujeme, aby sme sa zhodli na obsahu. Pozrime sa
ako sa dosiahne takáto klasifikácia. V matematickom jazyku, transformácie symetrie sa obyèajne
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opisujú maticami. Napríklad, na rovine, odraz pozdå prvej diagonálnej osi sa reprezentuje pomocou
matice
M(odraz) =

0 1
1 0

pretoe kadý bod (x,y) sa transformuje na (y,x) pri násobení maticou M(odraz). Podobne
pre maticu otoèenia v rovine
cos(α) sin(α) 
M(otoèenie) = sin(α) -cos(α)
Preto, pre matematikov reprezentácia grupy symetrie G je nejaké zobrazenie, priradenie matice
M(a) kadému prvku grupy takým spôsobom, e reprezentácia spojenia dvoch elementov a a b nie
je niè iné ako súèin reprezentácií M kadého elementu:
M(a ° b) = M(a) M(b)
Napríklad, matica predolej rovnice odrazu, spolu s korepondujúcimi maticami pre vetky
iné operácie symetrie, majú takúto vlastnos.
Pre kadú grupu symetrie je dôleitou úlohou kontrukcia a klasifikácia vetkých moných
reprezentácií. Koreponduje klasifikácii vetkých moných multipletov symetrického systému, ktoré
sa dajú nájs alebo zostroji. Takýmto spôsobom, pochopenie klasifikácie vetkých multipletov a
èastí, nás nauèí ako klasifikova vetky moné èasti, z ktorých môe by zloený nejaký objekt,
systém alebo pohyb.
Reprezentácia sa nazýva unitárna ak sú vetky matice M unitárne. Skoro vetky reprezentácie
vo fyzike, okrem hàstky výnimiek, sú unitárne: tento výraz je najobmedzujúcejí, pretoe urèuje, e
odpovedajúce transformácie sú jedno-jedno-znaèné a invertovate¾né, èo v naom prístupe znamená,
e jeden pozorovate¾ nevidí viac ne nejaký druhý. Èie obyèajne, ak nejaký pozorovate¾ môe
hovori s druhým, druhý môe tie hovori s prvým. Koneèná dôleitá vlastnos multipletu alebo
reprezentácie sa dotýka jej truktúry. Ak sa dá multiplet vidie ako zloený z pod-multipletov,
nazýva sa reducibilný, ináè je ireducibilný ; rovnaké sa dá poveda aj o reprezentáciach. Ireducibilné
reprezentácie sa obyèajne nedajú rozloi ïalej (podobne ale nepresne ako s prvoèíslami).
Grupa sa nazýva abelovská ak je grupová operácia komutatívna, t.j. ak platí a ° b = b ° a
pre vetky páry prvkov v danej grupe. V tomto prípade násobenie sa niekedy nazýva sèítanie.
Podmnoina G1 ⊂ G grupy G môe by samotná grupou; potom ju nazývame podgrupou a èasto
nedbanlivo hovoríme, e G je väèia ako G1 alebo e G je vyia grupa symetrie ako G1 .
Pre reprezentáciu existujú niektoré obyèajné, ale dôleité podstatné podmienky: matice M(a)
musia by invertovatelné, alebo nesingulárne, a operácia identity na G sa musí mapova do jednotkovej
matice. V kompaktnejom jazyku hovoríme, e reprezentácia je homomorfizmus z G do grupy
nesingulárnych alebo invertovate¾ných matíc. Matica M je invertovate¾ná ak jej determinant det M
nie je nulový. Obecne, ak existuje zobrazenie f z grupy G do inej G´ také, e
f(a °G b) = f(a) ° G´ f(b)
dve grupy sa nazývajú homomorfné , a zobrazenie f homomorfizmus. Zobrazenie, ktoré je tie
jedno-jednoznaèné sa nazýva izomorfizmus. Ak reprezentácia je aj izomorfizmus, potom sa nazýva
vlastná. (Pozn. rovnako ako grupy, aj zloitejie matematické truktúry také ako okruhy, polia a
algebry sa môu reprezentova pomocou vhodných tried matíc).
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Mnoina M(n,R) vetkých reálnych tvorcových matíc n x n tvorí komutatívnu Lie grupu
relatívne k súètu matíc. Vzh¾adom k súèinu matíc to obecne neplatí, pretoe existujú singulárne
matice, ktoré nemajú inverznú maticu (regulárne matice sú potom tie, ktoré majú inverznú maticu).
Dimenzia Lie grupy je rovná poètu prvkov matice, èie n2. Obecnou lineárnou Lie grupou vzh¾adom
k súèinu nazývame mnoinu vetkých reálnych regulárnych matíc, oznaèujeme ich
GL(n, R) = {A ∈ M(n, R); det A ≠ 0}; s dim GL(n, R) = n2
Táto grupa má z h¾adiska vedy, peciálne percepcie, niektoré dôleité podgrupy ako sú
peciálna lineárna grupa:
SL(n, R) = {A ∈ GL(n, R); det A = 1}; s dim SL(n, R) = n2 -1
reálna ortogonálna grupa:
O(n, R) = {A ∈ GL(n, R); ATA = Ι}; s dim O(n, R) = n(n -1)/2
peciálna ortogonálna grupa:
SO(n, R) = {A ∈ O(n, R); detA = 1}; s dim SO(n, R) = n(n -1)/2
Ako sme u spomenuli pre percepciu (pod¾a naej definície) sú dôleité komplexné grupy,
peciálne, komplexné unitárne grupy:
U(n, C) = {A ∈ GL(n, C); AA = Ι}; s dim U(n, C) = n2
prièom A = (AT)*, je komplexne zdruená k transponovanej matici. Niekedy sa pouíva skrátený
zápis U(n).
A nakoniec grupa (ktorá, ako uvidíme neskôr, je priamo vyjadrením vnútorných symetrií
náho systému percepcií, rozpoznávania a identifikácie) - peciálna unitárna grupa
SU(n) = {A ∈ U(n); det A = 1}; s dim SU(n) = n2 -1
V predolom rozoberaný rozdiel medzi h¾adiskovou-invarianciou a velièinami závislými od
h¾adiska je podstatný. Invariantné velièiny, ako je poèet, hmotnos alebo tvar, opisujú vnútorné
vlastnosti pozorovaného systému, a velièiny závisiace na pozorovate¾ovi vytvárajú stavy systému.
Preto, aby sme nali popis stavov nejakého systému, musíme odpoveda na nasledujúce otázky:
 Ktoré h¾adiská sú moné pri popise náho systému ?
 Ako sa popisy náho systému transformujú z jedného h¾adiska na druhé ?
 Ktoré velièiny dovo¾ujú tieto transformácie - symetrie ?
V tejto práci sa pokúsime skontruova modely rozpoznávania a verifikácie ako prvé priblíenie
k ¾udskej percepcii chápanej, ako sme sa tu pokúsili uvies, Lenz (1990).
Ale predtým ete prediskutujeme, znovu z obecného h¾adiska, dôleité otázky vzahu èasti a
celku z h¾adiska pozorovania, peciálne percepcie. Inpiráciou nám boli knihy Heisenberga, Èas
a celok (Der Teile und das Ganze), (1969) a Fyzika a filozofia, (1966).
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3.2.6 Èas, celok a percepcia
Ako sme u spomenuli v úvodnom zamyslení tejto kapitoly, percepciu chceme pochopi ako zdielanú
interakciu s okolím. V tejto èasti sa pokúsime rozobra problém apriórnej znalosti pri pozorovaní
a peciálne pri percepcii. Fyzikálna teória, aby sa dala poklada za úplnú, musí pecifikova ako sú
elementy teórie, model, matematické pojmy spojené s ¾udskou skúsenosou. V klasickej fyzike je
toto spojenie metafyzické, nie je èasou dynamického procesu ani nie je èasou klasickej fyzikálnej
teórie.
Na druhej strane v kvantovej mechanike priradenie matematicky opísaného fyzikálneho stavu
k ¾udskej skúsenosti je obsiahnuté v matematicky pecifikovanej dynamike. A toto spojenie nie je
pasívne, ako vieme, nevypoèítava iba nejaké fyzikálne èrty prírody, ale vkladá do fyzikálneho systému,
na ktoré pôsobí, pecifické vlastnosti, ktoré závisia od výberov uskutoènených pozorovate¾om.
Pozorovate¾om ktorý nie je pasívny ale aktívny pozorovate¾ - agent. Aktívne priradenia podobného
druhu prevádzame u poèas náho detstva skrz vô¾ové akty èinnos - odozva, pri ktorých
kontruujeme oèakávania o tom, ktoré odozvy sú pravdepodobnejie a ktoré nie pri naom úsilí,
naej èinnosti. Agenti prevádzajú zvolené èinnosti, na ich základe sa oèakáva nejaká odozva, spätná
väzba.
Príkladom môe slúi u klasický Geigerov èítaè, ktorý jadrový fyzik umiestni ved¾a
rádioaktívneho zdroja za úèelom, aby zistil èi dôjde poèas daného èasového intervalu ku kliknutiu
èítaèa alebo nie. Potom oèakávaná odpoveï áno, alebo nie na otázku èi dôjde ku kliknutiu
èítaèa za daný èasový interval ? pecifikuje 1 bit informácie. Takto aj empirická veda aj obyèajná
¾udská èinnos sú zaloené na takýchto spárovaných realitách akcia - odozva. Aj psychológia aj
fyzici sa snaia pochopi tieto reality v rámci nejakého racionálneho kontextu. V klasickej fyzike
(Newton, Maxwell, Eintein) sa objekty modelujú ako malièké kópie planetárnych telies, abstrahované
na bodové - hmotné body, ktoré sa pohybujú pod¾a relatívne jednoduchých pravidiel. Tieto pohyby
sú dané iba relatívnymi vzahmi - súradnicami jednotlivých bodov, a tieto pohyby sa javia ako
nezávislé od toho èi ich pozorujeme alebo nie.
Pod¾a kodaòskej interpretácie musí truktúra fyzikálnej teórie zahròova nielen èas, ktorá
popisuje nie priamo percepované teoreticky postulované entity (vyjadrené matematickými symbolmi)
ale aj èas popisujúcu ¾udské skúsenosti, ktoré sa dotýkajú testov a aplikácií oh¾adom spomínaných
entít v jazyku, ktorý normálne pouívame ak komunikujeme samy so sebou alebo s druhými ¾uïmi.
A úplná teória by mala vedie pecifikova prepojenie medzi týmito èasami. V klasickej fyzike sú
odpovedajúce skúsenosti priamymi záznamami hrubých vlastností objektov. Tieto záznamy (padajúce
jablko, výchylka ruèièky na meracom prístroji) sa chápu pasívne, nemajú iadny vplyv na tudovaný
systém.
V schéme kvantovej mechaniky sa ¾udskí pozorovatelia chápu ako aktívny, participujúci.
Participácia agentov nezávisí na malosti systému, ktorý sa tuduje. Ak agent pozoruje nejaké èrty
fyzikálne popísaného sveta skrz makroskopické vlastnosti meracieho prístroja, aj vtedy participuje.
Citlivos chovania prístrojov k mikroskopickým súèastiam systému sa odráa, prenáa na samotný
prístroj, a z neho na pozorujúceho agenta takým spôsobom, e ak urobí výber dotýkajúci sa toho
èo skúma, aký druh znalosti treba h¾ada, potom tento výber môe ovplyvni podstatným spôsobom
informáciu, ktorú môe tento agent prija alebo iný agent, ktorý s ním môe komunikova o tomto
výbere.
Takto výber aký urobí agent na makroskopickej, praktickej úrovni hlbokým spôsobom
ovplyvòuje skúmaný fyzikálny systém. Spôsob akým sa robí tento výber nie je ale súèasou teórie,
v konkrétnom prípade - kvantovej mechaniky. Predtým ako sa pokúsime pokroèi ïalej
prediskutujeme u spomenuté vzahy elementárnych, abstraktných èastí a percepovaných vlastností.
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3.2.6.1 Èas a celok v klasickej fyzike
Aby sme mohli jednoznaène prediskutova vzah èas - celok v klasickej fyzike, vzah medzi
zloeným systémom a jeho èasami, podsystémami, vzh¾adom k prepojeniu ich vlastností - musíme
formulova, èo je to zloený systém v stavovom priestore klasickej mechaniky. V klasickej mechanike
stav zloeného systému z N bodových èastíc je definovaný vetkými pármi zoveobecnených
súradníc. Nech ωi ={qi, pi} sú stavy zloiek náho systému, potom ω = (ω1 , ω2 , ..., ωN ) usporiadaná
N-tica pre kadý èas t je stavom pre N èastíc. Potom kadá vlastnos zloeného systému v èase t,
ak je zadaná pomocou ω, je urèená pomocou ωi.
Napríklad velièiny ako celková hybnos, celkový moment hybnosti, celková kinetická energia,
celkové aisko, atï. pre zloený systém sú urèené pomocou odpovedajúcich velièín èastí, z teoretickej
mechaniky, vieme, e jednoducho sú súètom odpovedajúcich velièín podsystémov. Takto, inými
slovami, sú urèené stavmi podsystémov.
Vetky tieto vlastnosti vyplývajú zo zákonov zachovania a poiadaviek aditivity na
zachovávajúce sa mechanické velièiny. Odvodené velièiny, ako je napríklad gravitaèná potenciálna
energia, sa dajú obecne vypoèíta pomocou základných velièín. Fakticky, kadá odvodená velièina
v klasickej mechanike sa dá definova pomocou aditívnych funkcií pre jeden hmotný bod, ktorej
hodnoty sú dobre urèené v kadom bode a èase.
Klasický svet si tak môeme predstavi skladajúci sa zo separovate¾ných, odlíite¾ných èastí,
ktoré interagujú pomocou síl. Celé toto sa dá popísa pomocou Hamiltonovej funkcie. Ak je táto
funkcia známa, potom maximálna znalos o fyzikálnych velièinách prináleiacich týmto èastiam vedie
k úplnej, vyèerpávajúcej znalosti o celom, zloenom systéme. Môeme to formulova aj trochu
formálnejie ako princíp klasickej separability: Stavy nejakých priestorovo - èasovo separovaných
podsystémov S1, S2, ... SN nejakého zloeného systému S sú individuálne definované, urèené a
stavy zloeného systému sú celé, úplne urèené pomocou nich a ich fyzikálnych interakcií, ktoré
zahròujú ich priestoro - èasové vzahy.
V klasickej tatistickej mechanike stav ω nejakého individuálneho klasického systému
nemôeme pozna s absolútnou presnosou. Preto zavádzame nejakú pravdepodobnostnú mieru
µ(F) na podmonoine fázového priestoru F, ktorú interpretujeme ako pravdepodobnos, e
individuálny stav ω sa nachádza pravdepodobnejie v podmnoine F fázového priestoru ne v iných
podmnoinách. Èie, klasický tatistický stav vyjadruje iba odhad pre stav, a miera µ vyjadruje
neurèitos naich odhadov.
Dá sa ukáza, e ak máme daný stav zloeného systému µ, potom stavy {µi}, i= 1, 2, ..., N
jeho podsystémov sú definované, dajú sa urèi jednoznaène skrz µ. Inými slovami, kadý klasický
tatistický stav dovo¾uje nejaké jednoznaèné rozloenie, dekompozíciu na vzájomne oddelené
stavy, ktoré sa dajú interpretova ako naa znalos o systéme resp. systémoch.
V klasických teóriach po¾a, napr. elektromagnetizmus, vèítane obecnej teórie relativity, máme
podobnú situáciu, Moller, C. (1972). Bez oh¾adu na fyzikálny obsah a matematický formalizmus,
hodnoty polí sú dobre definované v kadom bode priestoru danej teórie po¾a. Napríklad, úplná
znalos metrického tenzora v kadom bode priestoro - èasu, úplne urèuje gravitaèné pole v tejto
oblasti. Teda existencia po¾a v nejakej oblasti je obsiahnutá v jeho èastiach t.j. bodoch, inými
slovami kadému bodu primeraného priestoru (variéty v tomto prípade) je priradený fyzikálny stav
a tento urèuje lokálne vlastnosti takéhoto bodového systému jednoznaène a urèito. Následne tak
pre klasické teórie po¾a platí tie ná princíp separability.
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3.2.6.2 Èas a celok v kvantovej fyzike
Na rozdiel od klasickej fyziky tandardná kvantová mechanika (a kopenhagenská interpretácia 
v jej nie metafyzickom zmysle, t.j. interpretácia ako priradenie elementov fyzikálnej reality modelu 
kvantovému formalizmu, nech sa v prvom priblíení chápe pod realitou klasická realita) nie je
v súlade s naou koncepciou separability. Zdrojom tohto rozdielu, s ïalekosiahlymi dôsledkami, je
truktúra kvantovej mechaniky daná hilbertovým priestorom a princíp superpozície.
Kvôli jednoduchosti budeme uvaova iba systém S skladajúci sa z dvoch èastí S1 a S2.
V kvantovej mechanike kadému stavu zloeného systému odpovedá matica hustoty ρ, pozitívny
operátor so spurom rovným 1. Konkrétne kadému èistému stavu |Ψ> odpovedá operátor hustoty
taký e ρ = ρ2, a síce projekèný operátor P = |Ψ> <Ψ|, ktorý prevádza projekcie do podpriestorov
H |Ψ>. Ak potom ρ1 a ρ2 sú matice hustoty odpovedajúce systémom S1 a S2 dvojzlokového systému
S, potom stav pre S sa dá reprezentova maticou hustoty ρ = ρ1 ⊗ ρ2 na priestore tenzorového
súèinu H1 ⊗ H2. A podstatnou vecou z h¾adiska separability tu je, e H1 ⊗ H2 nie je totoné alebo
ohranièené kartézskym súèinom H1 a H2 ale ich kartézsky súèin zahròuje ako vlastnú podmonoinu.
Inými slovami, platí, e vetky vektory tvaru |Ψi> ⊗ |Φj>, prièom { |Ψi> }∈ H1, {|Φj> }∈ H2, sú
tvaru tenzorového súèinu, ale naopak, nie vetky vektory z H1 ⊗ H2 sa dajú vyjadri v tomto tvare.
Napríklad, z princípu superpozície do H1 ⊗ H2 patrí aj lineárna kombinácia |Ψi> ⊗ |Φj> + |Ξi> ⊗
|Γj> + ..., ktorá sa ale, obecne hovoriac nedá faktorizova do nejakého jedného súèinu. Platí toti,
e kadý vektor |Ψ> ∈ H1 ⊗ H2 sa dá napísa ako |Ψ> = Σ cij|Ψi> ⊗ |Φj>. Z toho, ale nevyplýva,
e existujú také dva súbory komplexných èísiel {ai } a {bj }, e cij = ai bj.
Stavy, ktoré sa dajú takto rozloi sa nazývajú súèinové, opaène sú to známe previazané
(entangled) stavy Schrödingera, Wheeler, Zurek (1983). Von Neumann, Wheeler, Zurek (1983)
preukázal, e v kvantovej mechanike sa dá zloený systém jednoznaène rozloi do jeho podsystémov
iba vtedy a len vtedy ak má stav zloeného systému tvar tenzorového súèinu. V takom prípade
korelácie medzi fyzikálnymi velièinami naich dvoch podsystémov neexistujú a stav systému sa dá
vyjadri ako súèet stavov podsystémov, inými slovami kadý podsystém má svoju nezávislos 
separovaný a dobre definovaný stav. V tomto prípade, a jedine v tomto prípade je stav celku
redukovate¾ný na stav èastí, v súlade s naím princípom separability.
Takéto stavy sú ale ve¾mi zriedkavé, skôr výnimkou v kvantovej mechanike. Aj keï
v kvantovej mechanike platí pre nejaký èas t, e zloený stav sa dá opísa pomocou súèinového
stavu, èasová evolúcia takéhoto stavu, skrz Schrödingerovu rovnicu (aby sa zachoval tento zriedkavý
tvar) je moná iba pre Hamiltonián peciálneho tvaru. A síce súèet hamiltoniánov daných podsystémov,
H = H1 + H2, èo je vlastne podmienka neinteragovania dvoch systémov S1 a S2. Èasová evolúcia
zloeného systému je celkom urèená unitárnou Schrödingerovou dynamikou, ktorá transformuje
èisté stavy na èisté stavy, ale nie súèinové stavy na súèinové. Najmenia moná interakcia hociktorého
z podsystémov systému s jeho okolím, povedie k vzniku previazaného stavu celkového systému.
Naopak, majme ná systém, kde v nejakom èase t0 systémy S1 a S2 interagovali, potom
predpokladajme e v èase t > t0 sú priestorovo separované. Pod¾a Schrödingera, Wheeler, Zurek
(1983) potom ¾ubovolný èistý stav zloeného systému S sa dá vyjadri pomocou súèinových stavov
ako
|Ψ> = Σ cj|Ψi> ⊗ |Φj> , kde ||Ψ ||2 = Σ |cj|2 =1
a { |Ψi> }a |Φj> } sú ortonormálné bázové vektory v H1 a H2. Ak |cj| <1 potom existuje korelácia
medzi podsystémami S1 a S2. Maximálna znalos celého systému, preto nedovo¾uje aby sme zistili
maximálnu znalos o jeho èastiach, èo nemá precendens v klasickej fyzike, a èo tak trápilo A.
Einteina, Wheeler, Zurek (1983).
Opaène, ak uvaujeme previazaný zloený systém S tak kadému podsystému S1 (S2) môeme
priradi stav, iba pomocou odvolania sa na partnerský podsystém S2 (S1) skrz úplnú informáciu
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obsiahnutú v S. Aby sme to vysvetlili bliie uvaujme prototyp EPR korelovaného systému, spin 
0 pár , alebo singletné páry èastíc, Obr. 26.

S = -1/2

S=0

S = 1/2

Obr. 26 Schématické usporiadanie èastí a celku v EPR experimente

Take majme pár èastíc so spinom 1/2 v singletnom stave
Φ-> - |Ψ-> ⊗ |Φ
Φ+> }
|Ψ> = (1/√2) {|Ψ+> ⊗ |Φ
kde {|Ψ±> } a {F±> } sú ortonormované bázy dvoj rozmerných hilbertovských priestorov H1
a H2 asociovaných s S1 a S2. Kvantová mechanika predikovala a experimentálne potvrdila, e S1
a S2 sú vdy spinovo opaène orientované, a úplne antikorelované. Ak pre prvý podsystém nameriame
v spin +1/2, potrom druhý má -1/2 a naopak. Kvôli rotaènej invariancii singletného stavu to platí
pre ¾ubovolný smer merania. Takto EPR stavy èastíc S1, S2 jasne vyjadrujú nesaparovate¾nos.
Èastice S1 a S2 , niekedy v minulosti interagovali a vytvorili zloený systém S, po oddelení na ve¾kú
vzdialenos, takto u neiteragujúc, zostali korelované (v naom prípade antikorelované). Podsystémy
S1 a S2 sú korelované takým spôsobom, ktorý je zakódovaný v stave |Ψ> celého systému.
Pomocou pojmu komplementarity to môeme vyjadri nasledovne: èas sa prejavuje skrz
celok, a celok sa dá odhadnú skrz nezávislé chovanie jeho èastí. V naom EPR príklade,
singletného systému, napríklad iadny podsystém nemá urèitú hodnotu spinu v nejakom smere,
a následne iba vlastnos celkového spinu zloeného systému je tá vlastnos pomocou ktorej môeme
poveda vetko o spinových vlastnostiach podsystémov (iba v stave celého systému je zakódovaná
korelácia medzi rozdeleniami pravdepodobnosti). Previazané korelácie v kvantovej mechanike sa
nedajú vysvetli pomocou nejakých predpísaných vzahov alebo interakcií medzi odpovedajúcimi
èasami. Interakcia je postaèujúcou ale nie nutnou podmienkou previazania. Takto existujú jasne
pecifikované vlastnosti previazaného kvantového systému, ktoré sa nedajú redukova, ani
nevyplývajú, ani príèinne nezávisia na lokálnych vlastnostiach èastí, podsystémov.
Môeme usúdi, e zo zadaných (takto aj existujúcich) podsystémov môeme jednoznaène
skontruova zloený systém (pomocou stavov tenzorového súèinu). Opaène, jednoznaènos
kontrukcie, alebo èo len existencia, rozloenia celkového systému na zloky nie je garantovaná,
v rámci formalizmu tandardnej kvantovej mechaniky. Otázka existencie rozkladu predpokladá
separáciu medzi pozorovate¾om (primerané meriacie zariadenie spolu s okolím) a pozorovaným,
poznávajúcim subjektom a objektom poznania.
Z fundamentálneho h¾adiska sa pre kvantovú teóriu javí svet ako nedelite¾ný celok. Nie je
apriori separovaný. Musí ho separova pozorovate¾, aby dostal nejaký popis, aby mohol
komunikova o objekte, alebo zaznamenáva experimentálne dostupné fakty. A táto separácia musí
by do vzájomne pôsobiacich ale nepreviazaných podsystémov, meraných objektov a nekorelovaných
pozorovate¾ov ((primerané meriacie zariadenie spolu s okolím), Obr. 27.
Toto rozdelenie sa nazýva Heisenbergov rez (alebo von Neumanov). V klasickej fyzike sú
tieto podmienky splnené automaticky, avak v neseparovate¾ných teóriach ako je kvantová
mechanika je Heisenbergov rez, principiálnou nutnosou, pretoe kadá monos prevedenia
a opakovania kontrolovaných experimentov predpokladá existenciu rozdelenia subjekt objekt. Ako
hovorí Heisenberg (1966): to èo pozorujeme nie je príroda, svet ako taký, ale príroda vystavená
naej metóde pýtania sa. Teda, èo definujeme ako èas alebo ako podsystém, v kvantovo
mechanickom formalizme nie je èistý stav, je jednoducho nejaký konkrétny vzor, ktorý vznikne
rozdelením, alebo abstrakciou voèi zvyku sveta.
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objekty

subjekty

previazanie

interakcia
komunikácia

Heisenbergov rez

Obr. 27 Heisenbergov rez a rozdelenie objekt a subjekt

A toto sa dá urobi rôznymi spôsobmi, v závislosti od vybraného kontextu výskumu, pýtania
sa, teórie. Naviac, toto rozdelenie vytvára moné podsystémy pomocou experimentálneho
pozorovania, ktoré zároveò potlaèuje previazané korelácie medzi nimi, èím môeme priradi takýmto
podsystémom nejakú úroveò separovanej reality, ktorej elementy zakúame obecne ako odlíite¾né,
dobre lokalizované objekty.
Ak previazané stavy interpretujeme ako súbor potencialít, potom tieto kvantovo mechanické
potenciality sú fyzikálne reálne, objektívne v zmysle priradenia nejakému objektu schopnos
prejavova vlastnosti za urèitých daných dobre definovaných podmienok, alebo schopnosou za
istých podmienok interferova navzájom. Samozrejme to neznamená, e sú moné ¾ubovolné
rozloenia.
Existujú dynamické obmedzenia, obmedzenia symetrií a obmedzenia dané poèiatoènými
podmienkami, ktoré kladú podmienky na výber náho rozloenia (na stavy ako tenzorové súèiny).
Napríklad, ná EPR pár pred meraním, sa dá prirodzene rozloi na redukované stavy dvoch
elektrónov. V obecnom prípade, hlavne pre systémy s nekoneène ve¾kým poètom stupòov vo¾nosti
(kvantové teórie po¾a), existuje ove¾a väèia nejednoznaènos rozloenia do mnostva dostupných
a fyzikálne nepodobných rozkladov celku na èasti.
3.2.6.3 Vzah neseparovate¾nosti k obecnej percepcii
Z predolých úvah môeme usúdi, e v prírode neexistujú iadne separované systémy, okrem
samotného sveta. Z princípu superpozície vyplýva, e môeme superponova ¾ubovolný poèet èistých
stavov v hilbertovom priestore, aby sme vygenerovali nejaký nový èistý stav, inými slovami, ak
máme |Ψ1>, |Ψ2>, ... ¾ubovolný poèet jednotkových vektorov v H, opisujúcich kvantový systém,
potom hocijaká lineárna kombinácia
|Ψ> = c1|Ψ1> + c2|Ψ1> + ... , prièom ci ∈ C, Σ|ci |= 1
tvorí èistý stav v H, ktorý reprezentuje nejakú fyzikálne moný stav systému. Stavy |Ψi> sa explicitne
interpretujú ako potenciálne realizovate¾né, s amplitúdou pravdepodobnosti ci. Princíp superpozície
je priamo spojený s javom interferencie týchto amplitúd, Obr. 27, ktorý odráa povahu vzahov
medzi stavmi kvantového systému, èo sa dá vyjadri nasledovne.
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tienidlo

Obr. 27 Superpozícia stavov na dvojtrbine a interferencia

Fyzikálna premenná A, ktorá je vo vzahu so superponovaným stavom |Ψ> nemá urèitú
hodnotu. Inými slovami, pre fyzikálnu premennú A v superponovanom stave |Ψ> vlastných stavov
A a hocijaké tvrdenie T o velièine A, neplatí e buï T alebo 1  T. Hovoríme, e v takých stavoch
sú moné hodnoty A objektívne neurèité, a nie len neznáme.
V klasickej fyzike máme tie superpozície, ale èo je podstatný rozdiel, stavy sú aktuálne a nie
potenciálne, vetko to èo je potenciálne moné sa aj realizuje niekedy v èase, a nezávisle od intervencie
merania. V kvantovej mechanike potencionality podmieòujú, ale nekontrolujú produkciu aktuálnych
javov. Na druhej strane kvantové potencionality sú fyzikálne reálne a objektívne nielen tým, e
prepoièiavajú objektu nejaké vlastnosti za urèitých podmienok, ale aj za urèitých podmienok
interferujú navzájom, ako pri koherentných javoch.
Z fundamentálneho, èi filozofického alebo fyzikálneho h¾adiska, kvantovo mechanická
neseparovate¾nos je v rozpore s realitou nezávislou od kontextu, alebo pozorovate¾a resp. mysle.
Vyplýva to z toho, e Heisenbergov rez je nutne kontextuálny. Ak si tento rez zvolíme, potom aby
sme zaznamenali objektívnu informáciu o objekte, je nutné aby meracie zariadenia boli nezávislé
(kinematicky), pretoe ak by platil opak a stavy meracieho zariadenia by boli previazané s objektom
merania, potom by získaná informácia bola relatívnou. Kadá definícia pojmov by bola postihnutá
takýmto nekoneèným regresom závislosti merania od kontextu. Presná formulácia pojmov vyaduje
aby bolo meracie zariadenie  poznávajúci subjekt jasne oddelené od obsahu, ktorý reprezentujú 
objekty poznania.
Subjekt sa nedá poklada za ïalí z objektov. Musí existova jasné, aj keï mono umelé
rozdelenie medzi nimi (objektom a subjektom). Len toto rozdelenie nám dovo¾uje akty abstrakcie,
diasociácie, stabilizácie a nakoniec registrácie  niekedy sa tieto akty nazývajú obecne klasifikácia,
spomínané v predolej diskusii. Fyzikálny systém sa môe poklada za meracie zariadenie (predåenie
poznávajúceho subjektu) iba vtedy, ak nie je previazaný s objektom merania. Ak pokladáme kvantový
svet za jeden celok, potom pri poloení konkrétnej otázky spolu s náleiacim kontextom sa tento
celok rozpadá na zdanlivé èasti.
Takto realite nezávislej na mysli odpovedá kvantový svet ako celok, a môeme sa naò
odvoláva ako na vnútornú úroveò reality, na druhej strane zavedenie kontextu je relevantné za
vonkajiu úroveò reality, empirickú realitu, ktorá je výsledkom abstrakcie pri ¾udskej percepcii.
Percepovate¾ná separovate¾nos a lokalizovate¾nos kontextuálnych objektov empirickej reality
sa dosahuje preruením, abstrakciou (faktuálne) existujúcich previazaných korelácií objektu s jeho
okolím.
Formulujúc to ináè, ak v mikrosvete chceme urèi objekt, jeho vlastnosti závislé od stavu,
potom to má zmysel iba pre daný kontext, èie objekty v kvantovej mechanike sú entity závislé od
kontextu. Takto objekty v kvantovej mechanike sú kontruované, fenomenálne. Ale na druhej strane
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nie sú vynálezmi ¾udskej mysle samotnej, ani nie sú noumenálne velièiny v zmysle Kanta. Odráajú
objektívne trukturálne aspekty fyzikálnej reality z h¾adiska nejakého dopredu vybraného kontextu,
Heisenberg (1966), (1969).
Celý tento spôsob uvaovania sa dá nazva participujúci realizmus, Wheeller (1983).
Participujúci - znamená aktívny, pretoe myslenie prispieva do skúsenosti, pripúa úèas, aktívnu
úlohu poznávajúceho subjektu pri tvorení kontextu komunikácie, identifikácie konkrétneho vzoru
ako objektu, závisí na naej znalosti a predvýberu experimentálneho kontextu. Realizmus tu znamená,
e ak máme daný kontext, konkrétne objekty  truktúry reality, potom máme dobre definované
vlastnosti nezávislé od ich poznania. Je to kategória skôr vo funkcionálnom význame, v zmysle, e
poznávajúci subjekt má pecifickú, nezamenite¾nú úlohu, pretoe vonkajia realita nie je percepovaná
ako nieèo dané apriori, hotové, dané nejakým externým h¾adiskom, ale ako nieèo ovplyvnené
pôsobením subjektu a tým aj vlastnosami subjektu. Participujúci realizmus najlepie vystihuje
Wheellerovská hra, ktorej verziu (upravený preklad) z Wheeller (1983) uvádzame na záver:
Vypoèujme si historku o hre s dvadsiatimi otázkami. Pravidlá sú jednoduché - jeden úèastník
veèierka sa pole von z miestnosti, ostatní sa dohovorili na nejakom slove, ten jeden sa vráti
do miestnosti a zaène sa pýta: Je to ivé? Nie. Je to tu na Zemi? Áno. Tak otázky
idú od jedného k druhému okolo, dokia¾ nie je h¾adané slovo uhádnuté. Opytovate¾ zvíazí,
ak mu staèilo dvadsa otázok alebo menej. Zase vás polú von a èakáte tam neuverite¾ne
dlho. Nakoniec, keï vás znovu vpustia, vetci sa usmievajú. Zaènete klás svoje otázky.
Odpovede prichádzajú najskôr rýchlo. Potom sa ale kadé èakanie zaèína predlova - divné,
keï samotná odpoveï je vdy len jednoduché áno alebo nie. Nakoniec sa opýtate, èi to
slovo je krava. Áno, znie odpoveï a vetci sa smejú. Vysvet¾ujú, e keï ste boli vonku,
dohodli sa nedohovori dopredu iadne konkrétne slovo. Kadý v kruhu mohol na akúko¾vek
vau otázku odpoveda áno i nie, ako sa mu chcelo. Ale keï odpovedal, musel ma na
mysli nejaké slovo zlúèite¾né so svojou odpoveïou - a tie zlúèite¾né s odpoveïami na vetky
vae predolé otázky. Nie je divu, e rozhodnutia medzi áno a nie boli stále aie!
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4 Model percepcie invariantných èàt
V prvej èasti tejto kapitoly sa pokúsime o veobecný abstraktnejí poh¾ad na reèovú percepciu z
h¾adiska niektorých mylienok spracovania informácie a úlohe invariantných èàt v modeloch percepcie
a rozpoznávania. Matematicky opíeme konkrétne stupne náho modelu neurónového fonetického
spracovania percepcie. V druhej èasti opíeme uèiaci mechanizmus pre vytvorenie prototypov daných
fonetických jednotiek, pre konkrétny typ úlohy, a navrhnutie adekvátneho klasifikaèného mechanizmu
vektorov èàt na jeden z prototypov (z mnoiny nauèených vektorov èàt - vzorov ).

4.1 Symetrie pri percepcii reèi
Z h¾adiska spracovania informácie ¾udská percepcia a rozpoznávanie sa dajú povaova za peciálny
nástroj, ktorý kompresuje rýchlos informácie z pribline 216 bit/s na 28 bit/s pre izolované slovo.
Tento odhad vyplýva z nasledujúcich výrazov pre rýchlos informácie v analógovej alebo digitálnej
forme
∆I
≈ BW log 2 {1 + S / N }
∆t

pre analógovú formu
(55)

∆I
≈ 2 BW log 2  2 A / D 
pre digitálnu formu
∆t
kde ∆I / ∆t je rýchlos informácie alebo tok informácie (bit/s); BW je írka frekvenèného pásma
vstupného signálu (Hz); S/N je pomer signálu k umu reèového signálu a A/D je poèet bitov pouitých
na konverziu analógového signálu na digitálny signál.
Horná hranica je tok informácie, ktorý je prenesený z vonkajieho priestoru do ucha
prostredníctvom zvukovývh vån. Pre vonkají reèový signál to dáva pribline 216 bitov za sekundu.
Dolná hranica hranica vyplýva z nasledujúcich úvah. Ak chceme opísa fonémické - podobné
fonémam - jednotky pomocou binárných ditinktívnych èàt, Reddy (1975), potrebujeme na to
pribline es bitov (poèet foném je priemerne 40). Ïalej máme okolo 10 fonémických jednotiek
pre jednotlivé slovo pribline jednu sekundu dlhé. Èo dáva pribline tok informácie 28 bitov za
sekundu O´Shaugnessy (1990), Pickles (1988), Flanagan (1972).
Z tohto môeme usúdi, e reèový signál má relatívne vysokú redundanciu. Takto pri návrhu
systému percepcie alebo rozpoznávania, musíme zabezpeèi aby kompresia informaèného toku
nezmenila podstatným spôsobom relevantné fonetické vlastnosti reèového signálu, ktoré sú dôleité
pre rozpoznávanie foném, slov, súvislej reèi alebo hovoriaceho. V praxi to znamená, e umelý systém
rozpoznávania je tak efektívny a optimálny ako je kompresia informaèného toku pôvodneho reèového
signálu ku koneènej bitovej reprezentácii foném, slov alebo hovoriaceho. Ná prístup je v podstatnej
miere zaloený na extrakcii invariantných èàt. Preto v ïalom uvedieme nieko¾ko faktov o extrakcii
invariantých vlastností v percepcii reèi.

4.1.1 Poiadavky percepcie invariantných èàt
Na základe konceptuálnych úvah v predolej kapitole, podkapitola 3.2 je v percepcii a rozpoznávaní reèi
moné a uitoèné uvaova tri druhy invariancií. Prvý typ berie do úvahy obyèajný priestor, alebo vonkají
priestor, resp. priestoro-èas. Takto uvaujeme invariancie vzh¾adom k
- relatívnej polohe pozorujúceho systému k zdroju reèového signálu
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- relatívnej orientácii pozorujúceho systému k zdroju reèového signálu
- relatívnemu pohybu pozorujúceho systému k zdroju reèového signálu
nazveme ich vonkajie symetrie percepcie alebo rozpoznávania. Druhý typ berie do úvahy rôzne
ekvivalentné spôsoby popisu nielen reèového signálu ale aj jeho detekciu-percepciu.Uvaujeme invariancie
vzh¾adom k
- intenzite reèového signálu
- akustickému a fonetickému umu
- základnému tónu reèového signálu
- rýchlosti hovorenia
- celkovému trvaniu reèovej jednotky
Vetky tieto invariancie pouívame v kadodennom ivote a sú enormne dôleité pre efektívnu
a robustnú reèovú komunikáciu. Poznámka: Vyie uvedené invariancie naopak neposkytujú priamo
evoluènú výhodu, samozrejme nepriamo skrz nadobudnutú schopnos komunikova ju poskytujú.
Vieme, e pri percepcii reèi hrajú dôleitú úlohu aj okamitá energia, dôraz a iné foneticky dôleité
parametre, èas 2.1, tu sa pokúsime o návrh modelu bez týchto èàt a pozrie sa pokia¾ nás to
dovedie.
Na ove¾a fundamentálnejej úrovni tieto invariancie nás nasmerujú k moným vnútorným
mechanizmom reèovej percepcie a rozpoznávania, ktoré môeme potom poui pre návrh poèítaèového
systému. Je to do istej miery analogické k situácii, pri ktorej z invariancie vzh¾adom ku transformáciam
z danej grupy symetrií môeme skontruova diferenciálne rovnice - invariantné vzh¾adom k týmto
transformáciam Bhagavantam, Venkatarayudu (1951). Navrhnutý model, ktorý prediskutujeme
bliie v nasledujúcich èastiach, sa dá povaova za mechanizmus extrakcie týchto (vymenovaných v
predolom odstavci ) invariantných èàt.
Tretí typ invariancií nazveme vnútorné a odráajú sa v symetriách fonémického systému, èo
prediskutujeme v ïalej kapitole. V súèasnom tádiu výskumu, sme tieto vnútorné symetrie
nezapracovali do navrhovaného modelu. Avak, povaujeme zahrnutie týchto symetrií do modelu za
kriticky dôleité a v koneènom dôsledku zodpovedné za ¾udskú percepciu a rozpoznávanie reèi,
pozri predchádzajúcu kapitolu a nasledujúcu, ïaliu kapitolu a diskusiu.

4.2 Model topologických invariantov
Pri návrhu náho modelu sledujeme fyziologické mechanizmy percepcie reèi. Take kadá fyziologická
èas, ktorá prevádza dôleitú operáciu s reèovým signálom (ilustrované na Obr. 29) odpovedá
pribline následnej èasti modelu NP4 - Neural Parrot-like Perception PreProcessor. Preto
kontrujeme NP4 schématicky ako na Obr. 30, ktorý sleduje nákres na Obr. 29. Na hornej èasti
tohto obrázku sme oznaèili fyziologicky dôleité èasti, v strednej èasti sú umelé analógie spracovania.
V spodnej èasti máme informaèné rýchlosti pre jednotlivé úrovne spracovania
Na tomto mieste musíme samozrejme zdôrazni, e fyziologická podobnos s navrhnutým
modelom je iba kvalitatívna. Viac informácie sa dá najs v Witten (1982), Nobili, Mammano,
Ashomore (1998). V tejto èasti nebudeme definova konkrétne hodnoty parametrov, ktoré vystupujú
v jednotlivých procesoch, algoritmoch. Numerické výsledky budeme prezentova v kapitole
venovanej výsledkom.
Teraz matematicky opíeme konkrétne èasti NP4 modelu.
1. Uvaujme reèový signál s(t) ako funkciu èasu. Prvou èasou NP4 je dolnopriepusový
filter
s1(t ) = ∫ h1(t , t ′)s (t ′)dt ′
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Obr. 29 Schéma ucha

Obr. 30 Schéma NP4 modelu
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kde h1(t, t´) je impulzná charakteristika dolnopriepusového filtra. Táto impulzná charakteristika
musí by lineárna, stacionárna a jej fázová charakteristika tie musí by lineárna. Systémovou
realizáciou takéhoto filtra je takzvaný nerekurzívny filter. Výstup z tohto filtra je s1(t). Táto èas
modeluje stredné ucho.
2. Nasledujúca èas opisuje funkciu bazilárnej mambrány. Najskôr opíeme model podobný
papagájovi, bez explicitnej frekvenènej selekcie
s 2 (t ) = ∫ h 2 (t , t ′)s1(t ′)dt ′ ≈

ds1
dt

(57)

Poiadavky na impulznú charakteristiku h2(t,t´) sú podobné ako pri predolej charakteristike.
Pri simulácii sme vybrali fyzikálne realizovatelnú, kauzálnu odozvu, ktorej diskrétna verzia je daná
Stirlingovou transformáciou, pozri èas venovanú èasovým charakteristikám modelu. Takisto model
s explicitnou frekvenènou závislosou (viac podobný ¾udskej percepcii a nie percepcii papagája) je
uvedený v podkapitole venovanej realizácii èasových a frekvenèných charakteristík modelu.
3. Tretia èas opisuje fungovanie práve jednej vlasovej bunky, ktorá má dva typy výstupov.
Prvý typ x(t) exaktne kopíruje výstupný potenciál bazilárnej membrány s2(t). Druhý výstup y(t)
prevádza pribline deriváciu tohto potenciálu
x(t ) = s 2(t ) = ∫ dt ′′∫ h 2(t , t ′)h1 t ′, t ′′  s (t ′′)dt ′

(58)

y (t ) = ∫ dt ′′′∫ dt ′′∫ h 2(t , t ′)h1 t ′, t ′′  h 0(t ′′, t ′′′)s (t ′′)dt ′
4. Vplyv synaptických ukonèení a sluchových nervov opíeme nelineárnym operátorom Θ,
ktorý operuje na oboch funkciách x(t) aj y(t) a jeho výstupy sú iba hodnoty 1 a 0. Aby sme lepšie
pochopili chovanie sa tohto operátora skonštrujeme takzvanú fázovú rovinu z x(t) a y(t) ako je
ilustrované na Obr. 31. Táto trajektória sa nazýva Nyquistova trajektória, alebo Nyquistov graf.
V tomto grafe definujeme 2n rovnomerne vzdialených osí, kadá z ktorých zaèína v poèiatku
súradnicového systému. Potom môeme definova predpokladaný výstup pomocou takzaného
elementárneho generátora spajkov
qi ( t) = lim Θ[ − fi ( t + δt)fi ( t)

(59)

δt → 0

kde Θ je jednotkový operátor definovaný ako

−1
Θ[= ] = lim
ε → 0 2Eπ
dΘ[ a]
= δ ( a)
da
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Obr. 31 Fázová rovina x(t) a y(t)

Tu je i je rovné (-1)1/2a δ(a) je Diracov operátor a èas dt sa dá interpretova ako refrakèný
èas nervov a v digitálnom modeli ho môeme prirovna vzorkovacej frekvencii. Premenná fi(t) je
definovaná ako
 x( t ) − y( t )α 2i 
fi ( t) = arctg

 y( t) − x( t )α 2i 

(60)

kde x(t), y(t) sú dané v (4.2.3) a arctg( αn) je uhol 2i-tej osi. Dá sa vidie, e fyzikálny význam tohto
operátora je generova jednotkový impulz vdy keï trajektória pretína danú os. Význam faktora 2i
opíeme neskôr. Dôleitý fyzikálny význam predolého typu spracovania je prevádza kvázitopologickú extrakciu èàt, ktorá je invariantná k intenzite a k umu. Z Obr. 31 jasne vyplýva, e
poèet preseknutí danej osi - poèet spajkov v týchto troch situáciach, kde signálová trajektória je
deformovaná topologickým spôsobom - umom, zmenou intenzity, atï. - je rovnaký. Inými slovami
operácia je invariantná voèi spojitým deformáciam fázovej trajektórie, pozri dodatok A2. Práve
predolým mechanizmom modelujeme pálenie neurónov. Matematický význam týchto operácií
vysvetlíme v nasledujúcej kapitole.
Ná model má dva typy výstupov. Prvý sme práve opísali, druhý sa zaoberá èasovým trvaním,
ktorý systém zotrváva v jednotlivom sektore fázovej roviny. Opä tieto sektory sú definované na
Obr. 31, Obr. 32. Kadá (párna) os, ktorá sa pouíva na poèítanie preseknutí má svoju oblas sektor, ktorý je z druhej strany ohranièený následnou (nepárnou) osou. Matematický popis takéhoto
generátora je vcelku podobný predolému. Definujeme takzvaný elementárny èasový generátor
ako
mi ( t ) = Θ[ − gi ( t )gi+1 ( t )]

(61)
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Význam Θ je rovnaký ako v predolom a funkcia gi(t) je definovaná ako
 x( t) − y( t)α 2i − 1 
gi ( t) = arctg

 y( t) − x( t)α 2i − 1 

(62)

Fyzikálny význam elementárneho èasového generátora vyplýva z jeho interpretácie ako
váhového faktora spajk generátora qi(t) vo vstupe n neurónu podobných jednotiek, ako uvidíme v
nasledujúcich èastiach. Úèelom týchto váh je normalizova v urèitom zmysle èasové trvanie a rýchlos
hovorenia. Na trochu viac lokálnejej úrovni vyjadruje relatívnu pravdepodobnos vstupného pálenia
i-teho neurónu relatívne k druhým neurónom.
5. Prediskutujeme teraz piatu èas náho modelu, odráajúcu aktivity siete sluchových neurónov,
ktorá sa skladá z n neurónu podobných jednotiek, ktoré vystupujú z náho modelového kochleárneho
jadra. Pri popise dynamiky tejto siete budeme vychádza z niektorých obecných ideí Kohonena
(1988). Takto, aktivitu n neurónov opíeme nasledujúcimi dynamickými rovnicami
dηi / dt = ∑ ϕj(zij) - ρi(hi)

(63)

kde ηi je výstupná aktivita i-teho neurónu, ζij je frekvencia pálenia poskytovaná od nejakého iného
neurónu na j-ty vstup i-teho neurónu. Funkcie ϕ a ρ môu ma obecný tvar. Ak predpokladáme, e
existuje inverzná funkcia k ρ a stacionárne vstupno-výstupné podmienky, môeme získa
ηi (t) = σi [Ii(t) + γi(t)]

(64)

kde Ii(t) je vstupná aktivita i-teho neurónu, γ je offsettová hodnota, hypotetický prah, σ je takzvaná
sigmoidná aktivaèná funkcia, (pre viac detajlov pozri Kohonen (1988)). Ako sa uvádza aj v
Kohonenovi, reálny spúací prah závisí na kolektívnom správaní, interakciách neurónov. V tejto
práci definujeme túto prahovú funkciu podobným spôsobom ako je laterálna spätná väzba u
Kohonena (1988). Take definujeme výstupnú aktivitu i-teho neurónu (neurónu-podobnej jednotky)
ako
ηi (t + ∆t) = σi [∆Ii(t) +Σ ∆sij(t)ηi(t)]

(65)

kde jednou z moných foriem ∆Ii(t) sa dá napísa ako
∆Ii(t) = ∆ζi(t)∆µi(t)
kde ∆ζi(t) a ∆µi(t) sú integrálne alebo sumárne aktivity i-teho generátora spajkov alebo generátora
èasového trvania poèas èasového úseku ∆t a sú definované ako
∆ξi (t ) =

t + ∆t

∫ dtdq / dt
i

t

(66)
∆µi (t ) =

t + ∆t

∫ dtdm / dt
i

t

V tejto práci nediskutujeme, èi integrály sú v tandardnom tvare alebo v nejakej zobecnenej
forme. Velièiny ∆sij(t) sú definované ako
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∆sij(t) = [〈∆ζi(t)〉 - 〈∆ζj(t)〉] / [〈∆ζi(t)〉 + 〈∆ζj(t)〉]

(67)

kde 〈∆ζi(t)〉 oznaèuje dozadu v èase ustrednenú hodnotu ζi(t), obecne váhovanú. V naom prípade
máme potom
〈∆ζi(t)〉 = ∑ ∆ζi(t-k∆t) w(k∆t)

(68)

kde váhová funkcia w je obecne nerastúca funkcia argumentu k∆t a vyjadruje vplyvy zapamätania.
Základný tvar tejto funkcie je
w(k∆t) = Θ [(a - k) ∆t] / a

(69)

Doba rozpadu tejto funkcie ∆t sa môe interpretova ako retardaèný èas. Neskôr, v diskusii
tie ukáeme, e ∆t môeme interpretovaako adaptaèný èas sluchových nervov a neurónov. Význam
∆sij vyplýva z nasledujúcich úvah. Existujú tri hranièné hodnoty tejto funkcie
1
∆sij(t) = { 0
-1

pre ∆ζj(t) <<

〈∆ζi(t)〉

pre ∆ζj(t) »

〈∆ζi(t)〉

pre ∆ζj(t) >>

〈∆ζi(t)〉

(70)

Vidíme, e táto funkcia opisuje stavy, èi sa nieèo stalo v i-tom neuróne vzh¾adom k j-temu
neurónu. Takýmto spôsobom neuróny komunikujú, interagujú s inými neurónmi a medzi sebou.
Mylienka pre výber práve takejto funkcie pochádza z niektorých abstraktných mylienok z oblasti
vizuálnej percepcie a rozpoznávania O´Shaughnessy (1990), Mozer (1991), Witten (1982), Yang,
Wang, Shamma (1992), Liu, Andreou, Goldstein (1991). Veríme, e tieto mylienky sú dostatoène
obecné a aplikovate¾né v neurónu podobných systémoch. Taktie vidíme, e tieto interakcie alebo
synapsie nie sú obecne symetrické v indexoch i a j.
Sigmoidná funkcia σ (x ) v (64) sa dá definova ako
σ (x) = {

0 ak x ≤ 0
1 ak x ≥ 0

(71)

Ako uvidíme neskôr, v praxi to vedie k lineárnej aktivaènej funkcii σ (x) = x.
Na konci tejto èasti zosumaruzujeme hlavné èrty náho modelu, Obr. 30. Model sa skladá z:
- 3 frekvenèným filtrom podobným jednotkám
- 1 spajk generátor s n výstupmi
- 1 èasový generátor s n výstupmi
- n neurónu podobných jednotiek plne prepojenej siete, v ktorej kadý neurón má:
- 1 priamy vonkají vstup z konkrétneho spajk a èasového generátora
- (n-1) kríových vstupov
Ná model analyzuje reèový signál v èasovej oblasti (v prvom pláne). Prevádza informaèné
spracovanie a nie energetické spracovanie. Spracovanie je diferenciálne v èase ale výsledok
spracovania daný výstupom aktivity neurónov je integrálny v èase. Cie¾om návrhu a spracovania je
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aby parametre modelu boli samonastavite¾né, èo je dôleité z h¾adiska problematiky zoveobecnenia.
Optimálny poèet neurónu podobných jednotiek prediskutujeme v kapitole venovanej výsledkom.
Taktie sme sa tu nezmienili o probléme VAD - voice activation detection, urèenia zaèiatku-konca
slova (vety). Ponecháme detajlnejie prediskutovanie tohto problému do dodatku A1.
Fig.2 Nyquist Plot of TIM
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Obr. 32 Trajektórie a topologické invarianty

Popis náho modelu je zloitý ale deterministický. Celá sie sa dá vyjadri exaktne jednou
rovnicou v analytickej forme, èo je konzistentné s obecným deterministickým trendom v teóriach
neurónových sietí, Yoshifusa (1991), O´Shaughnessy (1986), Lippmann (1987), Kolmogorov
(1957). Pravdepodobnostné mylienky sú v teóriach ale aj v naom modeli prijaté len v rámci
klasickej teórie pravdepodobnosti alebo klasickej fyziky.

4.2.1 Èasová a frekvenèná analýza reèi z h¾adiska náho modelu
V tejto èasti sa dotkneme detajlnejie niektorých základných informácií, ktoré sa súvisia s návrhom
náho systému. Abstraktný model rozoberaný v èasti 4.2 pecifikujeme v digitálnej oblasti pomocou
výberu konkrétnych algoritmov a ich zdôvodnenia. Najskôr sa zoznámime s vybranými èasovými
charakteristikami reèi, v druhej èasti s frekvenènými rozíreniami náho modelu. V dodatku A4 je
uvedených nieko¾ko poznámok k frekvenènej analýze pomocou LPC analýzy.
4.2.1.1 Èasové charakteristiky modelu reèi
V tejto èasti opíeme detajlne digitálnu aproximáciu derivácie, ktorá vstupuje do vzahov (57), (58)
v naom modeli. V numerických simuláciach sme aproximovali deriváciu pomocou Stirlingovej formuly
6-teho rádu
x(n) = {[s1(n) - s1(n - 6)] - 9[s1(n - 1) - s1(n - 5)] + 45[s1(n - 2) - s1(n - 4)]} / 60

(72)

kde s1(i) je digitalizovaný reèový signál a x(i) je Stirlingova aproximácia derivácie s frekvenènou
charakteristikou uvedenou na Obr.33 . Vidíme, e je podobná frekvenènej charakteristike pre bazilárnu
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membránu, Obr.19 (s okrem nie tak dôleitým, pre nae úèely, nelineárnym efektom na reálnej
charakteristike).

Zisk
Ideálna derivácia

Obr. 33 Stirlingova transformácia - jej frekvenèná charakteristika

4.2.1.2 Frekvenèné charakteristiky modelu reèi
Ako sme sa krátko zmienili v èasti 4.2 navrhnutý model NP4 koreponduje viac mechanizmu percepcie
ako ju poznáme u papagájov. Aby sme sa pokúsili navrhnú model, ktorý je viac konzistentný s
¾udskou fyziológiou, je uitoèné sa inpirova u spomínanými rozdielmi medzi ¾udskou percepciou
a percepciou papagája.
Na základe faktov uvedených v kapitole 3 budeme diskutova extrapolácie náho (papagájovi
podobnému) modelu NP4 na model viac podobný èloveku, èo vedie v prvom priblíení k explicitnej
frekvenènej selektivite. Z náho obecného poh¾adu, prístupu k percepcii, vyplývajú dva moné
základné spôsoby ako previes túto extrapoláciu. Prvý sa zaoberá práve spomínanou frekvenènou
selektivitou ¾udského ucha. Druhý je principiálne odliný od prvého a zaoberá sa takzvanými
vnútornými symetriami fonémického systému. Týmto prístupom sa budeme zaobera v èasti 7., kde
sa budeme zaobera vnútornými symetriami podrobnejie.
Frekvenènú selekciu budeme chápa ako explicitnú a v èasovej oblasti postulovaním napríklad
4 frekvenèných priepustí, povedzme: (50 - 500) Hz, (500 - 1500) Hz, (1500 - 3000) Hz, (3000 5000) Hz. Alebo môeme zvoli kálu filtrov, ktorá modeluje bark (alebo mel) kálu, to znamená
rovnako vzdialené fixné filtre do frekvencie 1 KHz a potom logaritmický nárast írky filtra. Príklad
takejto kály je v Tab.4.
bark

kHz
bark

kHz

1
0,102
11
1,457

2
0,204
12
1,692

3
0,309
13
1,972

4
0,417
14
2,310

5
0,531
15
2,727

6
0,652
16
3,248

7
0,781
17
3,904

8
0,923
18
4,729

9
1,079
19
5,758

10
1,256
20
7,031

Tab. 4 Barkova kála, ktorá pribline koreponduje percepènému frekvenènému rozlíeniu ¾udského ucha
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Väèí poèet filtrov nie je nutný. Ak napríklad pouijeme 50 alebo 100 frekvenèných filtrov
potom výstup z týchto filtrov, v èasovej oblasti, sú pribline harmonické frekvencie s frekvenciami
týchto filtrov a takto prakticky znièíme, znehodnotíme vetku uitoènú informáciu.
4.2.1.3 Kaiserov nerekurzívny filter
V roku 1964 Kaiser zostrojil triedu optimálnych okien, ktorá sa dajú poui na zostrojenie digitálnych
filtrov, ktoré spåòajú alebo dokonca prekraèujú poiadavky na návrh ¾ubovolného filtra Antoniou
(1983). V prvom rade sú filtre takto navrhnuté nerekurzívne, to znamená e sú kauzálne a lineárne
v èasovej oblasti, inými slovami ich fázová charakteristika je lineárna. To sú hlavné poiadavky na
filter, ktoré boli pecifikované v èasti 4.2. pre transformáciu vstupného signálu. Kaiserov filter alebo
okno závisí iba od dvoch parametrov, dåky okna N a parametra β, ktorý kontroluje tvar okna.
Jediné obmedzenie, ktoré vyplýva z návrhu filtra pomocou Kaiserovej metódy je, e kmitanie v
priepustnej (tzv. Gibbsove kmitanie) a tlmiacej èasti spektra filtra musia by rovnaké, èo v praxi nie
je iaden problém, pozri Obr. 33.

Gibbsovo kmitanie

Zosilnenie filtra
írka filtra
Tlmiacie kmitanie

Obr. 33 Kaiserov filter - frekvenèná charakteristika

V ïalom sa sústredime iba na jeden priepusový filter, inými slovami na filtráciu vstupného
signálu v jednom frekvenènom pásme. Impulzná charakteristika takéhoto filtru musí by lineárna,
stacionárna a jej fázová charakteristika tie musí by lineárnou. Systémovou realizáciou takéhoto
filtra je takzvaný nerekurzívny digitálny filter, v naom prípade Kaiserov filter. Po navrhnutí filtra so
zodpovedajúcou impulznou charakteristikou sa prevedie konvolúcia tejto charakteristiky so vstupným
signálom, pod¾a vzahu
y[ j] =

N− 1

∑

x[i ] * h[ j − i ]

i=0

kde x[i] ; {0 <= i <= N-1} je signál (zdigitalizovaný), a h[k] { 0 <= k <= M-1 }je impulzná
odozva, alebo charakteristika, potom výstupný prefiltrovaný signál je y[j] .
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Druhú alternatívu, implicitne frekvenène selektívny model NP4, môeme definova pomocou
dozadnej Fourier transformácie signálu, ktorý u bol prefiltrovaný dolno priepusovým filtrom s1(t),
(pozri èas 4.2) ako

F(ω, t) =

∫

t

−∞

s1(t) λ (t - t´) e-iωt dt´ = ReF(ω, t) + ImF(ω, t)

(73)

kde funkciu okna λ (t) sme zaviedli kvôli poiadavke konvergencie integrálu (73). Treba poznamena,
e (73) nie je krátko-èasovou Fourier transformáciou (kde funkcia okna má koneènú dåku).
Definujeme urèitú hladiacu procedúru pre F(ω, t) ako

G(ω, t) =

∫

F(ω´ , t) H(ω, ω´ ) dω´

(74)

kde reálna funkcia H(x,y) je impulzná charakteristika vo frekvenènej oblasti hladiaceho filtra. Tento
filter pouívame na odstránenie alebo zníenie ve¾mi rýchlo oscilujúcich zloiek v F(ω, t).
V diskrétnom obraze, v èasovej (a frekvenènej) oblasti F(ω, t) má pribline 10 000 harmonických
pre vzorkovaciu frekvenciu okolo 10 kHz a èasové trvanie okolo 1 s. Aby sme kompresovali
redundantnú informáciu v F(ω, t), môeme poui viacero spôsobov. Jeden z nich spoèíva vo vyuití
AD/C - analógovo-digitálného prevodníka a jeho parametra - vzorkovacej frekvencie tak, aby sa
zníil poèet frekvenèných zloiek z pribline 10 000 na pribline 500. Ak vetky zloky takéhoto
systému sú fyzikálne kauzálne, potom sa dá dokáza Nussenzweig (1972), e ReG(ω, t) a ImG(ω,
t), reálna a imaginárna èas vyhladeného, skompresovaného a zdigitalizovaného (4.4.1) sú vzájomne
Hilbertove transformanty, èo je postaèujúce pre nae poiadavky invariancie voèi intenzite a umu,
ktoré sme spomínali v èasti (4.2). V rámci tohto prístupu môeme ve¾mi jednoducho vyhovie
poiadavke uzavretosti trajektórie, pozri èas (4.3), príèina je jednoducho v reálnom charaktere
funkcie s1(t). Tak zvaný Nyquistov graf, Oppenheim, Shafer (1975), vo frekvenènej oblasti je
symetrický voèi reálnej osi a trajektória tohto grafu, ktorá je daná reálnou a imaginárnou èasou
G(ω, t), je uzavretá trajektória.
Je uitoèné si tie vimnú, e tento prístup je v urèitom spojení s fázovým prístupom,
spomínaným v kapitole 2, fázovými zlokami
I(k,t) = (Re2[G(k, t)] + Im2[G(k, t)])1/2
ϕ(k,t) = arctg(Im[G(k, t)] / Re[G(k, t)] )

(75)

kde I(k,t) je okamitá intenzita a ϕ(k,t) je okamitá fáza danej harmonickej zloky. Vidíme, e
takýto prístup vedie ve¾mi prirodzene k otázke o fázovej citlivosti ucha. Podrobnejie sa týmto v
tejto prácii nebudeme zaobera.
Druhým moným spôsobom vyhladenia frekvenèných zloiek je vyuitie LPC metód. Budeme
sa venova tomuto spôsobu trochu podrobnejie v Dodatku A4. Samozrejme aj v preh¾adovej
èasti spomínané parametrizácie PLP a MFC sa dajú chápa ako spôsoby vyhladenia spektra, u
PLP a do vzahu (11), u MFC do vzahu (13) a namiesto rátania prísluných koeficientov sa môe
vyhladené spektrum - jeho reálna a imaginárna èas bra za vstup pre výpoèet topologických
invariantov, nie v èasovej ale frekvenènej oblasti, pozri dodatok A4.
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4.3 Pravdepodobnostná neurónová sie
V predolých èastiach (4.2) sme ukázali, e ná model vytvára n reálnoèíselných hodnôt, ktoré
reprezentujú výstupné aktivity skupiny n neurónov. Znamená to, e pôvodný reèový signál (skalárna
velièina) je nakoniec pretransformovaný do n-zlokového reálnoèíselného vektora h(t) ∈ Rn. Koneèná
reprezentácia jedného slova je potom daná vývinom neurónovej aktivity skupiny neurónov na konci
slova pomocou koneèného vektora x ∈ Rn.
Na tomto stupni diskusie nám zostáva vyriei dva chronické problémy. Prvý z nich je
navrhnú uèiaci mechanizmus na vytvorenie prototypov slov, èi z h¾adiska jazykovej informácie
alebo informácie o hovoriacom. Druhý problém sa dotýka návrhu adekvátnej klasifikaènej schémy
pre vektorové vzory do jednej triedy prototypu (z celej mnoiny nauèených prototypov).
Z neurofyziológie vieme, e oba mechanizmy fungujú u èloveka súèasne, hoci hlavný uèiaci
proces sa uskutoèòuje v prvých rokoch ivota. Take, dospelí ¾udia u vyuívajú efektívne vytvorenú
a spracovanú mnoinu prototypov slov, resp. hovoriacich, ktorá sa poèas ïalích rokov len jemne
do¾aïuje, Hertz, Krogh, Palmer (1991). V tejto práci sme postavený pred podobnú situáciu, pri
ktorej modelujeme oba mechanizmy v rámci jedinej neurónovej truktúry Pravdepodobnostnej
neurónovej siete (PNN). Namiesto zaoberania sa priamo s prototypmi patriacimi konkrétnemu
slovu, alebo hovoriacemu, funguje táto schéma implicitne s kompletnými mnoinami
pravdepodobnostných rozdelení prototypov - ktoré sú dané realizáciami vzorov patriacich do
konkrétnej triedy slova alebo hovoriaceho.
Predpokladajme, e máme vektory vzorov [xjk], kde k oznaèuje triedu - slova alebo
hovoriaceho a j oznaèuje konkrétnu j-tu zloku výstupného vektora z náho modelu prediskutovaného
v predolých èastiach.
V rámci takzvanej Bayesovskej filozofie alebo Bayesovského prístupu, Gnedenko (1976),
môeme písa pre mieru úspenosti (anglicky cost) klasifikácie vzoru do triedy k (predpokladajúc
tatistické rozdelenie do tried 1,2, ..., M)

M

C(x,k) =

∑
l =1

P(l | x) L (k,l)

(76)

kde P(l | x) je podmienená pravdepodobnos toho, e vzor x patrí do triedy l,
L (k,l) je jednotková úspenos jedného rozhodnutia, vyjadrujúca neúspenú klasifikáciu vzoru x
do triedy k, ak bol v skutoènosti z triedy l a sumuje sa cez l od 1 do M. Pre rovnako dôleité,
signifikantné vzory môeme napísa pre L (k,l)
L (k,l) = 1 - δkl.
Podmienená pravdepodobnos P(l | x) sa dá vyjadri ako
P(l | x) = p(x | l) P(l)
kde P(l) je pravdepodobnos, e ¾ubovolný pozorovaný vzor skutoène patrí do triedy l. Potom
p(x|l) je rozdelenie pravdepodobnosti vektorov-vzorov z triedy l. Pod¾a Specht (1990)
predpokladáme, e toto rozdelenie pravdepodobnosti sa dá vyjadri multivariaèným gausovským
rozdelením ako
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Nl

p(x | l) = A(n,l)
kde

∑

exp[- (x - xlj)2 / 2 s2 ]

j =1

(77)

A(n,l) = 1 / [(2 p)n/2 snNl]

kde n je rozmer paternov, s je disperzia pravdepodobnostného rozdelenia, má význam parametru
vyhladenia , l je trieda vzorov Nl je poèet vzorov danej triede l. Znamená to, e odhadujeme
rozdelenie pravdepodobnosti alebo hustotu pravdepodobnosti z takzvaných trénovacích, uèiacich
vzorov xlj . Pomocou tohto rozdelenia môeme definova diskriminaènú funkciu Dk(x) ako

Dk(x) = -

M

∑
l =1

Nl

R(l) L(k,l) (1/Nl)

∑

j =1

exp[- (x - xlj)2 / 2 s2 ] (78)

kde v prvej sume sa sumuje cez l od 1 po M, a v druhej sume cez j od 1 po Nl. Pretoe pri
klasifikácii sú dôleité iba relatívne úspenosti moeme zanedba v (77) vetky faktory, ktoré sú
spoloèné pre vetky triedy. Potom môeme predefinova (78) ako
Dk(x) = -

M

∑
l =1

Nl

R(l) L(k,l) (1/Nl)

∑

j =1

exp[- (x xlj - xlj xlj) / 2 s2 ]. (79)

Základný tvar tejto diskriminaènej funkcie je, pod¾a podmienky (79), potom daný ako

Nl

Dk(x) = P(k) (1/Nl)

∑

j =1

exp[- (x xkj - xkj xkj) / 2 s2 ].

(80)

Teraz môeme navrhnú viacvrstvovú neurónovú sie, ktorá modeluje diskriminaènú funkciu
(79), pod¾a, Specht (1990) a je na Obr.35.
Prahový nód

Vstupná
vrstva

Stredná
vrstva

Sumaèná
vrstva

MAXNET

Obr. 35 Pravdepodobnostná neurónová sie
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V tejto neurónovej sieti, nazývanej PNN, tok hodnôt je zo vstupnej vrstvy do strednej vrstvy.
Kadý nód v strednej vrstve odpovedá jednému uèiacemu vzoru, xkj a váhy zo vstupnej vrstvy k
tomuto nódu sú rovné zlokám uèiaceho vektora vzorov. Váha z prahového okolia, alebo neurónu
je úmerná tvorcu euklidovskej vzdialenosti konkrétneho uèiaceho vzoru. Neuróny v strednej vrstve
majú nelinearitu typu
exp[ ( . ) / s2 ]
Váhy zo strednej vrstvy k sumujúcej vrstve sú rovné jednotke a kadý nód v sumaènej vrstve
je priradený k jednej z tried, takým spôsobom, e kadý nód zo strednej vrstvy je spojený iba s
nódom v sumaènej vrstve zo svojej triedy. Váhy zo sumaènej vrstvy do prvej vrstvy MAXNET sú
rovné P(k) / Nk a MAXNET generuje index toho sumaèného nódu, ktorý má maximálnu hodnotu,
alebo inými slovami rozpoznanej triedy - slova alebo hovoriaceho.
Pri bliom poh¾ade vidíme, e uèenie v naej sieti je jednoduché (bez akýchko¾vek iterácií),
okamité a dá sa ve¾mi ¾ahko prispôsobi k èasovo sa meniacej tatistike vzorov, Lenz (1991),
Forsyth (1995). Naviac, ako sa zmieòuje aj Girosi, Poggio (1990), Musavi, Kalantri, Ahmed,
Chan (1990), Specht (1990) PNN môe asymptoticky modelova akúko¾vek funkciu
pravdepodobnostného rozdelenia, za ve¾mi obecných podmienok. Dá sa to previes jednoducho
zmenou hladiaceho parametra s. Druhou výhodou tejto siete je neporovnatelná relatívna rýchlos
oproti napr. viacvrstvovému perceptrónu podobným sieam s uèením pomocou spätného írenia
chyby. V praxi je tento rozdiel a 200 000 násobný, Yau, Manry (1990).
Na konci tejto èasti prediskutujeme v krátkosti monos implementácie urèitých syntaktických
èàt do náho systému. Dá sa to previes dvomi spôsobmi. V prvom, nazvime ho explicitná
implementácia, definujeme reinterpretáciu (80). Postulujeme existenciu matice syntaxe, alebo lexiky
alebo obecne vzahov S(k,l) systému slov, alebo hovoriacich - obecne tried. Potom interpretujeme
prvý èlen v (80) ako podmienenú pravdepodobnos vyskytnutia sa vzoru z triedy k ak predolý
vzor bol zaradený do triedy l. Postulujeme, e matica vzahov je úmerná tejto podmienenej
pravdepodobnosti. Potom môeme predefinova diskriminaènú funkciu ako
D´k(x) = S(k,l) Dk(x)

(81)

kde Dk(x) je definované v (80). Aby sme toto mohli realizova musíme pozna umelé alebo prirodzené
vzahy (syntax) systému, èi jazykového alebo personálneho.
Kvôli úplnosti spomenieme aj druhý spôsob akým môeme implementova urèité vzahové
funkcie do náho systému, je to vyuitie samo-organizujúcej sa siete typu Kohonena (1989),
namiesto PNN. Tento spôsob implementácie nazveme implicitný. Urobili sme nieko¾ko experimentov
s takouto sieou a povaujeme tento prístup za uitoèný.
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V prvej èasti tejto kapitoly sa budeme zaobera motiváciou, popisom experimentálnych podmienok
a prezentujeme niektoré výsledky rozpoznávania izolovaných slov nezávisle od hovoriaceho.
Hlavným cie¾om uvedených poèítaèových simulácií bolo vyetri k¾úèové vlastnosti
navrhnutého modelu rozpoznávania reèi ako je uvedené v èasti 4.2, pozri aj Obr. 28, peciálne
testovanie invariantných vlastností percepcie a rozpoznávania. Toto testovanie povaujeme za
základné a rozhodujúce pri návrhu optimálneho a biologicky plauzibilného systému. Kvôli tomuto a
kvôli èasovému a materiálnemu ohranièeniu sme uprednostnili túdium ve¾mi malého súboru slov,
avak nahraných pre relatívne ve¾a rôznych realizácií. Aby sme otestovali vlastnosti hranièných
podmienok, vybrali sme fonologicky ve¾mi blízke slová.
Vybrali sme 5 slov, ktoré sa líia iba v jednom ditinktívnom príznaku : lama, lame, lami, lamo.
Pouili sme 8 hovoriacich, 5 muov a 3 eny. Nahrali sme 500 realizácií týchto slov. Súbor týchto
slov môeme charakterizova nasledujúcimi parametrami. Maximum absolútnej intenzity realizácií
sa pohybovala v rozsahu od 3 V do 8 Voltov. Èasové trvanie realizácií v naom slovníku bol z
rozsahu 0,2 a 0,7 s. Maximum základného tónu sa pohybovala v rozsahu od pribline 100 Hz do
350 Hz. Zaèiatok a koniec slov sme urèovali naím VAD algoritmom, pozri dodatok A1.
Akustické predspracovanie v naom systéme sa skladalo z nasledujúcich èastí: komerèný
mikrofón, bez nejakých zvlátnych vlastností, predzosilòovaè, zosilòovaè, 5 KHz dolno priepusový
filter 3 rádu, so strmosou frekvenènej charakteristiky rovnou 24 dB na oktávu, 12 - bit AD/C so
vzorkovacou frekvenciou 10 KHz.
V prvom type experimentov sme testovali vlastnosti zhlukovania náho modelu. Na tento úèel
sme pouili 100 realizácií (20 realizácií pre kadé slovo) z naej databázy. Ako mieru podobnosti,
vzdialenosti sme pouili euklidovskú vzdialenos
dk(x) = (x - xk)1/2
kde x je výstupný vektor z náho modelu, ktorý chceme testova a xk je vektorová aritmetická
stredná hodnota uèiacich vektorov pre k -tu triedu, slovo. Uèiaca mnoina je tá istá ako testovacia.
V tabu¾ke 5. uvádzame výsledky pre rôzne funkcionálne formy spracovania, Chudý, Chudý,
Hapák (1991). V ¾avom ståpci sú uvedené konkrétne typy spracovania, t.j. dynamické pravidlá
neurónovej siete (sluchového neurónového systému) pod¾a 4.2. Pouívame nasledujúce nastavenie
parametrov: poèet neurónov je rovný 32, adaptaèný èas (alebo dåka okna, pozri kapitola 4.2) je
rovná 12,8 ms a retardaèný èas je rovný 51,2 ms.

typ spracovania

nenormalizované

normalizované

ηi(t + ∆t) = ηi(t) + ∆µi(t)

30%

20%

ηi(t + ∆t) = ηi(t) + ∆ξi(t)

40%

36%

ηi(t + ∆t) = αΣηj(t)∆sij(t) + ∆ξi(t)

50%

44%

ηi(t + ∆t) = ηi(t) + ∆ξi(t)∆µi(t)

60%

63%

ηi(t + ∆t) = αΣ[ηj(t)∆sij(t) + ∆ξi(t)∆µj(t)]

70%

65%

Tab. 5 Vlastnosti zhlukovania modelu rozpoznávania reèi
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V strednom ståpci sú skóre úspenosti pre nenormalizované vektory a v poslednom ståpci pre
normalizované vektory (vetky sme delili celkovým èasom trvania danej realizácie). Úèelom tohto
experimentovania je vyetri experimentálne vplyv rozlièných faktorov na dynamiku neurónovej
siete.
V prvom, druhom, a tvrtom riadku sú uvedené funkcionálne tvary, ktoré nemajú sieové
kooperatívne chovanie ( t.j. dynamika konkrétneho neurónu nie je ovplyvnená inými neurónmi). Z
týchto výsledkov vidíme, aj posledne spomínané spracovanie - bez sieovej kooperácie - má urèitú
klasifikaènú, zhlukovú schopnos. Porovnaním úspenosti vidíme, e sieové spracovanie nielen
normalizuje vektory pod¾a doby trvania slova, ale aj prevádza aj urèitý typ homotopického
zobrazenia, ktoré je lokálne v èase, dodatok A2. Je to vidie z porovnania úspenosti pre
normalizované a nenormalizované vektory v treom a poslednom riadku. Pozoruhodný vplyv má
tie váhový faktor ∆µi(t) v externom vstupe ∆Ii , ktorý je úmerný generátoru èasového trvania
(pozri tretí a tvrtý riadok).
Zo skúsenosti môeme takisto usúdi, e úspenos klasifikácie sa stáva nasýtenou so
zvyujúcim sa poètom neurónov. Úplne nasýtenou je pre poèet neurónov 32. V prípade väèieho
poètu neurónov, predpokladáme, e neuróny sa stávajú korelované, pretoe úspenos s narastaním
poètu neurónov u nerastie. Optimálna hodnota váhovej kontanty a je rovná 1/32, èo má ve¾mi
prirodzenú interpretáciu ako normalizácia poètom neurónov.
Na Obr. 36 prezentujeme závislos náho modelu od adaptaèného èasu. Vidíme, e ná
model funguje aj pre èasy okolo 1,6 ms. Maximálna úspenos sa dosahuje pre adaptaèné èasy
rovné 17,6 ms, èo je v súhlase s experimentálnymi faktami z biologických experimentov, Reddy,
D.R., (1966), (1967).

Obr. 36 Závislos NP4 modelu od adaptaèného èasu

Predpokladáme, e adaptaèný èas je optimálny iba v tatistickom zmysle, èo znamená, e
poèas spracovania dåka okna nie je kontantná ale, napríklad, gausovsky rozdelená okolo tejto
optimálnej hodnoty (17,6 ms). Zo simulaèných výsledkov môeme urobi záver, e ná model nezávisí
na retardaènom èase. Naa skúsenos s modelom, hovorí e pre úlohy zoveobecnenia (prechod
od malých súborov slov k väèím) a podobne, je optimálnou parametrizáciou spracovania, výber
spracovania s èo najmením poètom fitovacích parametrov (poèet neurónov, refrakèný a retardaèný
èas nepovaujeme v naom modeli za fitovacie parametre), najlepie samo sa prispôsobovacie,
samo adjustovatelné spracovanie - bez akýchko¾vek parametrov, kontánt atï. a je to vlastne aj
jedným z cie¾ov naej práce, náho prístupu, Chudý, Chudý, Hapák (1991).
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5.1 Modifikácie dynamiky neurónovej siete
Navrhnutý model ponúka ve¾a moností na modifikáciu, ktorá môe vylepi schopnos klasifikácie
a klasterizácie.
I. Najskôr by sme chceli prediskutova vplyv predpokladu netriviálneho tvaru synapsií
∆sij. Doteraz sme vyetrovali dva tvary. Prvý má triviálny tvar
∆sij (t) = aδij

(82)

kde a je kontanta a dij je kroneckerov symbol. Tento tvar koreponduje situácii, kde kadý neurón
interaguje iba sám so sebou, neuróny sú nezávislé. Výsledky simulácie pre tento prípad sú dané v
tabu¾ke 5 (prvý, druhý a tvrtý ståpec). Druhý tvar (základný tvar), ktorý je prezentovaný v (4.2.9)
koreponduje súboru vzájomne interagujúcich neurónov. Opä výsledky simulácie sú dané v tabu¾ke
5 (tretí a piaty riadok). Teraz zavedieme takzvané vyhladené tvary synapsií definovaním sigmoidnej
transformácie
∆sij → tanh [∆sij / T]

(83)

kde T je hladiaci parameter, teplota. Závislos takto modifikovaného modelu, jeho úspenosti na
teplote T je v Tab. 6.
T

10-6

10-1

0,25

0,5

1,0

2,0

4,0

10,0

102

103

úspešnos %

67

68

69

70

70

71

71

68

68

68

Tab. 6 Závislos modifikovaného modelu na hladiacom parametre

Vidíme, e hladiaci parameter T kontroluje diskusiu t.j. ostros interakcie medzi neurónmi.
Pre nízke teploty máme niie úspesnosti (ostrá, èierno-biela diskusia) a pre vysoké teploty máme
tie niie úspenosti (mäkká, farebná diskusia). Medzi týmito hraniènými hodnotami existuje urèitá
optimálna teplota T, kde je úspenos maximálna. V naom prípade optimálna hodnota T je okolo
3. Pri tejto simulácii sme pouili 32 neurónov, refrakèný èas bol 12,8 ms a retardaèný èas okolo
51,2 ms
II. Teraz vyetríme vplyv urèitého typu frustrácie matice synapsií. Predpokladajme nasledujúcu
modifikáciu synapsií (polovica synapsií je vynulovaná)
Dsij pre j < n/4 alebo j ≥ 3n/4
Dsij → {

0

pre vetky ostatné synapsie

(84)

kde n je poèet neurónov a Dsij je jedna z predpokladaných tvarov synapsií (základné alebo vyhladené).
Mylienkovým základom pre takúto konkrétnu formu synapsií, sú fyziologické merania (pozri Spitzer,
Hochstein (1985)), ktoré nám ukazujú, e akustická aktivita je potlaèená poèas zápornej èasti
stimulaèného signálu, keï je pod spontánnou rýchlosou pálenia. Záporná èas stimulaèného signálu
odpovedá v naom modeli ¾avej èasti fázovej roviny, pozri Obr. 30. Simulaèné výsledky ukazujú, e
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tento typ frustrácie neovplyvòuje výslednú úspenos, ktorá je rovnaká ako v predolom prípade (s
rovnakým súborom parametrov) t.j. okolo 71 %. Takto z pragmatického h¾adiska potrebujeme iba
n2/2 prepojení namiesto n2.
III. Druhou prirodzenou modifikáciou siete je transformácia, ktorá sa dotýka funkcionálneho
tvaru výstupu neurónov. V èasti 4.2 sme zaviedli základný tvar týchto výstupov neurónov ako
s(x) = {

x

pre x ≥ 0

0

pre x < 0

(85)

Tento funkcionálny tvar sme pouili tie v predolých simulaèných experimentoch. Teraz
definujeme sigmoidný funkcionálny tvar
s(x) = s0 / (1 + e-x/t)
kde t je hladiaci parameter a s0 je hodnota maximálnej výstupnej aktivity (v naom prípade rovná
256). V tabu¾ke Tab.7 uvádzame skoàe úspenosti predolých frustraèných modelov, s refrakèným
èasom 12,8 ms a retardaèným èasom 51,2 ms. Vidíme, e podobne ako pre simuláciu s vyhladením
synapsií, existuje optimálna hodnota hladiaceho parametra t, pre ktorý existuje maximálna úspenos.
V naom prípade to znamená zlepenie pribline 5 % v porovnaní s najmeou úspenosou.
τ

10-6

10-1

0,25

0,5

1,0

2,0

4,0

10,0

102

103

úspešnos %

67

68

69

70

70

71

71

68

68

68

Tab. 7 Závislos modifikovaného modelu na hladiacom parametre t

Podobne ako v prípade synapsií aj tu môeme uvaova frustrovaný typ výstupnej aktivity
s0 / (1 + e-x/t)
s(x) = {

0

pre j < n/4 alebo j ³ 3n/4

pre vetky ostatné synapsie

(86)

Pre tento tvar sme dostali úspenos okolo 70 % pre optimálnu hodnotu hladiaceho parametra.
Opä, je si vhodné vimnú, e v tomto prípade pouívame iba n/2 neurónov t.j. n2/4 synapsií.

5.2 Vplyv umu na ná model
Nakoniec prezentujeme výsledky simulácií, ktoré reflektujú invariantnos náho modelu voèi umu.
Pri týchto simuláciach sme pouili základný tvar synapsií a výstupných aktivít (s 32 nefrustrovanými
neurónmi), refrakèný èas 12,8 ms, a retardaèný èas 51,2 ms. Vplyv umu sme simulovali nasledujúcim
spôsobom
s(i) = z(i) + a (1 - rand) z(i) + b(1 - rand) 2048
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kde z(i) je pôvodný reèový signál v digitálnom tvare, s(i) je zaumený signál, rand je výstup z
generátora pseudonáhodných èísiel - homogénne z intervalu <0,1> a je úroveò takzvaného
korelovaného umu a b je úroveò nekorelovaného umu, 2048 je maximálna hodnota signálu v
12 bit AD/C. Hodnota parametru a alebo b rovná 0,2 odpovedá 20 % úrovni umu.
a =0

0.0

0,2

0,4

0,6

0,8

úspenos %

69

68

74

70

71

b =0

0.0

0,2

0,4

0,6

0,8

úspenos %

70

61

51

54

56

Tab. 8 Závislos modifikovaného modelu na ume

Vidíme, e najlepie skóre úspenosti je pre nulovú úroveò umu a pre 40 % korelovaný um,
Tab. 8. Výsledky tie demontrujú invariantnos voèi umu náho modelu aj pre korelovaný um.

5.3 Model NP5 - výsledky rozpoznávania
V tejto èasti uvedieme výsledky ilustrujúce rozpoznávacie schopnosti úplného modelu NP5 (NP4 +
PNN), èo je ná model pod¾a 4.2 spolu s neuronálnym modelom rozpoznávania PNN, Chudý,
Chudý, Hapák. (1991).
Pre testovanie úspenosti modelu NP5 sme náhodne vybrali súbor 100 slov z naej mnoiny
(t.j. 20 realizácií pre kadé slovo). Tieto slová - realizácie nie sú také isté ako pre predolé experimenty.
Zostávajúce slová z databázy pouijeme pre uèenie neurónovej siete PNN. Výsledky sú uvedené
v Tab. 9.
typ spracovania:
¾avý

ηi(t + ∆t) = ηi(t) + ∆ζi(t)∆µi(t)

ståpec
pravý

ηi(t + ∆t) = αΣηj(t)∆sij(t) + ∆ζi(t)∆µi(t)

ståpec
Triedy:

LAMA

LAMU

LAME

LAMI

LAMO

VETKO

92

96

97

98

91

93

98

99

90

95

94

96

82

88

94

96

58

80

94

96

82

88

82

89

skóre %
úspenosti
Trénovacia +
testovacia:

Testovacia:

Tab. 9 Celkové výsledky rozpoznávania v modeli NP5
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Vyetrovali sme tu iba uèiace a klasifikaèné vlastnosti PNN, ktoré pouívali NP4 spracovanie
iba s 2 najlepími sieovými dynamikami, pozri Tab. 6. Vidíme, e najzloitejia sieová dynamika,
ktorú sme definovali detajlne v predolej èasti dáva dobré výsledky (pozri pravý ståpec).
Prezentované výsledky v poslednom riadku ilustrujú zoveobecòovacie schopnosti NP5, v
tomto prípade trénovacia mnoina bola 400 paternov a testovacia mnoina 100.
Je zrejmé, e chovanie PNN modelu sa dá prispôsobi a optimalizova hlavne dvomi spôsobmi.
Prvý spôsob je správny výber optimálneho najniieho poètu realizácií pre kadú triedu slova a
následne vhodný výber konkrétných realizácií. Týmto smerom sa môe ubera ïaí výskum.
Hladiaci parameter siete PNN sa správa dostatoène robustne, to znamená, e dáva prijatelné
výsledky pre dostatoène iroký rámec hodnôt. Prezentované výsledky sú pre experimentálne výbrané
optimálne hodnoty tohto parametra.

5.4 Frekvenèné a iné modifikácie modelu NP4
V tejto èasti sa budeme zaobera niektorými modifikáciami náho modelu. Pôvodne sme navrhli a
testovali NP4 a NP5 spolu s neurónovou sieou PNN, Chudý, Hapák, Chudý (1991), ktorá
pôsobila ako klasifikaèný nástroj. Toto bolo uskutoènite¾né iba pre model rozpoznávania izolovaných
slov. Ak chceme poui topologické invarianty ako èrty s HMM pre rozpoznávanie nezávilé od
hovoriaceho a pre súvislú reè musíme previes niektoré zmeny, Kaèúr, Chudý (2012). Prvou zmenou
je zakomponovanie frekvenènej závislosti percepcie, pomocou radu priepusových filtrov, Obr. 37.
Sadu filtrov sme zakomponovali za dolnopriepusový filter a modelovali sme ich pomocou Kaiserovho
návrhu filtra, 4.2.1.3.
DER
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Obr. 37 Frekvenèná modifikácia modelu NP4 - NHP3

Súèasné najúspenejie tatistické modely reèového signálu a percepcie pouívajú HMM,
pozri 2.1.3, previazané kontextovo závislé (CD) fonémy spolu viacnásobnými zmieanými Gaussovskými modelmi, Nouza a kol. (2005). Z h¾adiska spojenia s extrakciou èàt sa obecne ukazuje
ako najoptimálnejie spojenie HMM s MFC a PLP, pozri 2.1.1.3 a 2.1.1.2. Avak za urèitých
podmienok sa vyuívajú aj iné statické èrty napr. TIFFING, Nadeu, Macho (2001), Haque, Togneri,
Zaknich (2009), ZCPA. Väèina z týchto statických èàt sa snaí odhadnú amplidútovo modifikované
a frekvenène deformované spektrá, ktoré odpovedajú nasledujúcim zisteniam, Rabiner, Juan (1993)
- v percepcii reèi zohrávajú dôleitú úlohu aj vlastnosti odvodené z produkcie reèi a síce rôzne
polohy formantov a ich írky, zatialèo celkový náklon spektier, chýbajúce frekvencie medzi prvým a
tretím formantom nie sú dôleité.
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5.4.1 Redukcia dimenzií pomocou LDA
Po segmentácii uèiacich dát do tried foném sme pozorovali, e niektoré dimenzie v extrahovaných
èrtách sú korelované. Toto nie je iadúce pre HMM modelovanie pomocou Gaussovských rozdelení,
pretoe matica kovariancie môe by takto iregulárna.
Takto je nutné poui techniky na redukciu dimenzií, pri zachovaní dôleitých z nich, ako sú
PCA, ICA, LDA a HLDA. Pretoe naim cie¾om je nielen redukova dimenzie ale aj zároveò
zachova separovanie medzi rôznymi triedami foném, otestovali sme metódy LDA a HLDA, kde sa
dá táto informácia ¾ahko zoh¾adni. Ako prvú sme vyskúali heteroscedastickú LDA, Kumar (1997),
pretoe podporuje rôzne kovarianèné matice tried. Pouili sme iteratívny algoritmus pod¾a Liu,
Gales, Woodland (2003). Prakticky sa táto metóda ukázala ako nepouite¾ná kvôli divergencii
výpoètov pre inverznú ustrednenú kovarianènú maticu.
Po tomto praktickom uvedomení si situácie sme sa rozhodli pre menej nároènú procedúru
LDA. Dá sa v krátkosti vyjadri ako procedúra, ktorá lineárne transformuje vektory èàt tak, aby sa
vybrali výsledné dimenzie, ktoré najlepie separujú relevantné triedy. Pouili sme nasledovné definície

S vnútri

1
=
C

C

∑

i =1

1
ℵc

ℵc

∑ (x

i ∈ℵ c

i

− µ )( xi − µ )T
(88)

S medzi

1
=
C

C

∑ (µ
i =1

i

− µ )( µ i − µ )T

gréckymi písmenami µ sme oznaèili oèakávané hodnoty, buï pre danú triedu µi alebo pre celé
dáta. C je poèet tried, a || || oznaèuje kardinalitu mnoiny. Smedzi je stredná kovarianèná matica,
zatialèo Svnútri je kovarianèná matica medzi triedami. Takto matica Smedzi vyjadruje to ako sú separované
stredy tried, zatialèo Svnútri oznaèuje stredný rozptyl, variabilitu dát vnútri danej triedy. Potom optimálna
lineárna transformácia zvyuje separáciu medzi triedami, prièom tak aby bol rozptyl vnútri tried
malý. Nech je matica lineárnej transformácie M, ak posledné vyjadríme formálne, musí sa
maximalizova pomer definovaný Fischerom, prièom

max
M

(
det (MS

det MS

M

T

medzi

M

T

vnútri

)
)

(89)

Exaktné rieenie tohto problému maximalizácie je zoveobecnený problém vlastných hodnôt
daný ako

S medzi w i = λ i S vnútri w i

(90)

kde wi je i-ty vlastný vektor matice Svnútri -1Smedzi , ktorý odpovedá vlastnej hodnote λi. Potom
ståpcový vektor, ktorý odpovedá najvyej vlastnej hodnote sú riadkové vektory matice M, ako je
definované v (89).
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5.4.2 Potlaèenie korelácií vnútri klasifikaèných tried
Aplikácia LDA redukuje dimenzie vektorov èàt zaisujúc za urèitých predpokladov najlepie
diskriminujúce vlastnosti. Hoci, v novom priestore, sú aj Svnútri aj Smedzi dekorelované, nie je to
presne tak pre konkrétne triedy. Takto, aj z praktických dôvodov, je vhodné nájs nejakú jednoduchú
transformáciu, ktorá by (po aplikovaní LDA) minimalizovala korelácie vnútri tried. Formálne môeme
túto transformáciu vyjadri ako
min
M

1
ℵt

C

∑

i =1

ℵc

∑ ∑ cor (MS
D

D

i =1 j = i + 1

ij

c

M

T

)

2

(91)

kde
cor ij (a ) =

a ij
a ii a jj

Sc je kovarianèná matica pre triedu c, || || oznaèuje kardinalitu mnoiny, D je nová dimenzia po
transformácii LDA, a M je transformácia minimalizácie. V Demuynck, Duchateau, Compernolle,
Wambacq (1998) sa pouivalo iteratívne rieenie s urèitými obmedzujúcimi podmienkami, my sme
ho nahradili dekorelaènou metódou úplneho postupného h¾adania pomocou generovania mnoniny
matíc rotácie pre daný prvok, kadú s trochu odliným uhlom rotácie. Matica rotácie, ktorá vedie k
najmenej ustrednenej korelácii sa vyberie ako h¾adaná matica minimalizujúca (91). Po tomto sa
algoritmus prevedie na ïalom prvku; je to podobné ako iteratívna Jacobiho metóda rieenia problém
vlastných hodnôt. Pri konvergencii tohto procesu sa koneèná transformácia M dostane ako súèin
najlepích rotaèných matíc, ktoré sme vybrali v kadom kroku ako

M = R n R n − 1 ... R 2 R 1

(92)

kde Rn je najlepia matica rotácie v kroku n. Spôsob ako vybra dekorelovaný element v n-tom
kroku je buï postupnou elimináciou alebo vybra prvok s najvyou koreláciou skrz vetky triedy
v konkrétnom èase.

5.4.3 Rotácia signálovej roviny
Z kontrukcie topologických invariantov tak ako sme ich opísali v èasti 4.2, pozri aj Obr. 30 je
jasné, e pre jediný harmonický signál, ktorý môeme dosta filtrovaním ideálnym priepusovým
filtrom, dostaneme krunicu a takto poèet pretnutí osí súvisí s frekvenciou daného sgnálu. Avak, ak
si predstavíme viacero priepustí napr. kritické priepuste môeme oèakáva zloitejí obraz. Tento
obraz bude závisie na poète relevantných harmonických v konkrétnej priepusti, na pomere týchto
frekvencií a na ich ve¾kostiach a ich fázových vzahoch.
Obecne sa dá prija, e rozdiely fáz medzi jednotlivými frekvenènými zlokami v stacionárnom
signále nenesú akusticky relevantnú informáciu, preto sme sa rozhodli vyskúa rotáciu Nyquistovej
roviny, èo je ekvivalentné kruhovému posuvu preseknutí vo vektore èàt. Takto preseknutia pozdå
osí sú kruhovo posunuté pre kadú priepus tak, e najvyia hodnota je na prvom mieste atï..
Takto zloený signál dvoch harmonických signálov, ktoré sa líia iba vo fázovom posune sa budú
reprezentova rovnakým vektorom èàt. Takýmto spôsobom súèasný posun medzi dvomi
harmonickými zlokami je potlaèený, èo je invariantné pre urèité podmienky pri ¾udskej percepcii.
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5.4.4 Zaèlenenie informácie o energii signálu
Medzi invariantnými èrtami pri percepcii reèi sme v èasti 4.1.1 zaradili aj intenzitu reèového signálu.
V tejto èasti sme ju chápali ako celkovú úroveò intenzity zvukového signálu - obsah reèového
signálu, ktorý je vyslovený celkovo potichu, stredne alebo silne sa nemení. Samozrejme nezaèlenenie
akejko¾vek lokálnej energetickej informácie do rozpoznávania reèi vedie k nie paluzibilnému systému
percepcie.
Z fonetickej a prozodickej analýzy vieme, e pre poèute¾nos zvukového signálu je dôleitý
aj dôraz, a obecne lokálna zmena energie signálu. Obecne reèový signál je ve¾mi dynamicky bohatý,
prièom fonémy v urèitej vete alebo slove sú vyslovované s rôznou relatívnou intenzitou. Takto energia
v celej vete - globálne alebo v nejakom jedinom èasovom okne sa môe chápa ako invariantná ale
hrá dôleitú úlohu v relatívnom poh¾ade, teda v èasovej evolúcii medzi jednotlivými èasovými oknami.
Kvôli tomuto sme mieru relatívnej energie zakomponovali do vektora èàt pre kadé èasové okno a
frekvenènú priepus.

5.4.5. Podmienky uèenia a testovania
Proces uèenia je zaloený na schéme MASPER Lindberg a kol. (2000), èo je schéma uèenia
navrhnutá pre vývoj viacjazykových a kríovo-jazykových referenèných systémov rozpoznávania.
V tejto práci spomenieme iba hlavné vlastnosti. Vetky fonémy sú modelované 3 stavovými modelmi
spolu so 4 nie reèovými udalosami. Poèas 3 uèiacich cyklov sa generujú 3 typy modelov: nezávislý
na kontexte (CI) v prvých dvoch opakovaniach uèenia a zviazané (CD) fonémy, vetky od 1 a po
32 Gaussovských zmieaných modelov. Táto mnoina modelov je dôleitá, pretoe takto je moné
vybra súbor modelov, ktoré sú najvhodnejie pre konkrétnu aplikáciu.
Vetky výpoèty sa vykonali na testovacej èasti MOBILDAT-SK a aby sa pokryla celá diverzita
aplikácií, previedli sa 3 druhy testov rozpoznávania: jednotlivé èíslice, reazce èíslic a aplikaèné
slová. Test s reazcom èíslic je najaou úlohou a preto vedie k najvyím chybám, ale zároveò
pouíva iba obmedzený poèet CD foném. Na druhej strane, test aplikaèných slov obsahuje väèiu
rozmanitos CI a CD foném a preto poskytuje objektívnejiu mieru o kvalite uèiacich modelov.
MOBILDAT-SK databáza sa zaznamenávala cez GSM sie a skladá sa z 1100 hovoriacich,
ktorý sú rozdelení do uèiacej (880) a testovacej mnoiny (220). Kadý hovoriaci nahovorí 50
záznamov o celkovej dobe medzi 4 a 8 minútami. Celkovo obsahuje 15942 rôznych slovenských
slov, 41739 vyuite¾ných reèových záznamov v uèiacom reime, 51 slovenských foném-hlások,
10567 rôznych CD foném (vnútri slova) a spolu to dáva trochu viac ako 88 hodín reèi.

5.5 Experimenty a výsledky
Aby sme overili navrhnuté modifikácie pôvodných èàt previedli sme nieko¾ko experimentov. Vetky
nastavenia testov sa overovali 3 testovacími scenármi pomocou vetkých moných modelov z uèiaceho
procesu. Vetky vektory èàt obsahujú 39 elementov, 13 statických, 13 delta a 13 akceleraèných
koeficientov. Takto vetky nastavenia a transformácie aplikované na topologické invarianty produkujú
13 statických elementov na èasové okno, èo prispieva podstatnou mierou k zjednodueniu
vyhodnocovacieho procesu.
5.5.1 Pôvodný návrh topologických invariantov
Prvý súbor experimentov overoval pôvodný koncept, a síce poèet preseknutí cez rôzne osi.
V tomto súbore experimentov sme pouili 16 kritických priepustí z rozsahu 200-4000Hz a preseknutia
pozdå 2 osí v kadej priepusti, t.j. ve¾kos vektora bola 32. Toto by malo zaisti korektnú detekciu
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jednotlivých harmonických frekvencií a v zloitejej situácii identifikova rozdiely. Zistili sme, e pri
takom nastavení sa nedal uskutoèni uèiaci proces, ako sme ho definovali v 5.1.4.5, a do konca.
Príèinou takéhoto správania sa bola singularita alebo blízkos singularite kovarianèných matíc, èo
zastavilo v koneènom dôsledku uèiaci proces. Podobná situácia sa opakovala aj 8 frekvenènými
priepusami (Mel frekvenèná kála) a detekujúc preseknutia na 4 osiach. Takto sme boli nútení
usúdi, e pôvodný prístup, bez nejakých modifikácií nie je vhodný pre HMM modelovanie.
5.5.2 Aplikovanie LDA na topologické invarianty
LDA transformácia sa kontruovala na èasovo usporiadaných dátach a vektory èàt sme zoskupili
pod¾a ich príslunosti k slovenským fonémam - hláskam (51 tried). Týmto spôsobom sme získali 13
statických èàt na èasové okno, ktoré boli z h¾adiska lineárnej transformácie najdiskriminatívnejie.
LDA úspene potlaèila, v predolom odstavci, spomínané singularity a takto sa mohli úspene dokonèi
vetky uèiace cykly.
Avak, dosiahnuté výsledky neboli uspokojujúce, pretoe minimálne chyby na slovo (WER)
boli nasledovné: aplikaèné slová 14.23%, izolované èíslice 14.9% a reazce èíslic 33.6% z WER.
Pretoe tieto výsledky nie sú pouite¾né na súèasných aplikáciach, nebudeme sa venova ostatným
nastaveniam s takýmito jednoduchými modelmi topologických invariantov.
5.5.3 Zahrnutie informácie o energii
Na základe predolej diskusie a diskusie v èasti 5.4.4, sme pridali relatívnu energiu k topologickým
invariantom. Takýmto spôsobom sa kadý vektor èàt rozíril o to¾ko parametrov ko¾ko bolo
frekvenèných priepustí.
Avak, vetky parametre sa na konci transformovali pomocou LDA na koneèný statický
vektor o dåke 13 prvkov. Tento postup viedol, pre 16 kritických priepustí a 2 preseknutia na
priepus, k ve¾kému zisku v úspenosti rozpoznávania. Minimálne WER potom boli: 1.07%, 2.2%,
a 2.75%, odpovedajúco pre izolované èíslice, aplikaèné slová a reazce èíslic. Detajlnejia celková
úspenos je uvedená na Obr. 38, kde sú uvedené jednotlivé WER - úspenosti pre rôzne HMM
modely a testy aplikaèných slov.

Obr. 38 Úspenosti slov (WER) pre rôzne HMM (mini - CI 1.beh, mono - CI 2. beh, zviazané  CD 3. beh)
so zmesmi v rozsahu od 1 do 32 Gaussiánov
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Pretoe táto modifikácia viedla k podstatnému vylepeniu úspenosti náho modelu, rozhodli
sme sa v ïalom prevádza testovanie u len s topologickými invariantami s relatívnou energiou a
LDA. Ako je vidie aj na Obr. 38 narastanie zloitosti modelu vedie k zlepeniu výsledkov aj pre CI
aj CD fonémy. Avak, ïalie zvýenie nad 32 zmesí vedie len k malej výhodnosti, tu u
pravdepodobne vstupuje do hry jav pretrénovania HMM.
5.5.4 Poèet osí - invariantov a frekvenèných priepustí
Ako sme videli v predolom, tieto dve nastavenia, t.j.poèet osí pozdå ktorých sa merajú preseknutia
a poèet frekvenèných priepustí, do ktorých sa rozèlení primeraný frekvenèný rozsah (200-4000Hz)
sú dôleité a preto sa musíme venova ich analýze podrobnejie. Pretoe tieto parametre sú fyzikálne
v blízkom vzahu, èo vyplýva priamoèiaro z Obr. 30, ich optimalizácia sa nedá previes oddelene.
Z elementárnych úvah vyplýva, e èím máme viac frekvenèných priepustí, tým je, v pragmatickom
zmysle slova - pre vetky praktické úèely, v danom frekvenènom rozsahu menej harmonických
zloiek. Takto tvar signálovej trajektórie (x(t), y(t)=x(t)) - Nyquistov graf je podobný krunici.
Takto na jej popis je nutných menej osí; teoreticky jedna os pre jednu krunicu. V takomto
zjednoduenom prípade poèet preseknutí cez ¾ubovo¾nú os bude v priamom vzahu k danej
harmonickej frekvencii v danom pásme.
Na druhej strane, pri zmenovaní poètu frekvenèných priepustí dochádza k obrátenému efektu,
na popis signálu je treba viacero osía. V naich experimentoch sme nastavili ako maximálny poèet
filtrov-frekvenèných priepustí na 16, pretoe to pojmovo odpovedá kritickým priepustiam pozdå
Barkovej kály z rozsahu od 200 do 4000Hz. Ako opaèný extrém sme pouili iba 8 frekvenèných
priepustí rovnomerne rozdelených od 200 do 4000Hz pozdå Mel kály. Toto je prakticky
pravdepodobne najnií poèet filtrov ktorý je rozumne poui v systémoch rozpoznávania. Pretoe
musíme uvaova ve¾a kombinácií t.j. HMM modelov a 3 testovacie scénare, vybrali sme pre
vyhodnotenie modelov a testov agregovanú formu, prièom sme zaznamenávali aj najlepie výsledky.

Obr. 39 Ustrednená a minimálna úspenos (WER) pre rozlièné poèty priepustí
a topologických invariantov (preseknutí)

Takto na Obr. 39 sme znázornili stredné chyby pre testované poèty frekvenèných priepustí
(16, 8) spolu, v kombinácii s topologickými invariantami pre 3 testované scénare a uèiace modely
(CI a CD od 1 do 32 zmesí). Aby sme zoh¾adnili aj informáciu o najlepej dosiahnute¾nej úspenosti,
uviedli sme tie výsledky pre testy aplikaèných slov. Ako vidíme z Obr. 39 aj 16 alebo 8 frekvenèných
priepustí vedie k podobným výsledkom, ak sa vyberie v kadom prípade primeraný poèet preseknutí
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(invariantov). Avak kombinácie s mením poètom frekvenèných priepustí a väèím poètom
invariantov vedú k vyej úspenosti.
5.5.5 Potlaèenie korelácií vnútri tried
Ïalou lineárnou transformáciou je taká transformácia, ktorá potlaèí korelácie medzi elementami
vnútri kadej triedy, a takto sa dajú presnejie fitova pomocou diagonálnych kovarianèných matíc.
Dekorelaèný proces sme previedli tak ako je uvedené v èasti 5.4.2, kde sme vybrali pre dekorelaèný
proces element s najvyou ustrednenou koreláciou skrz vetky triedy. Potom, sme pre tento element
testovali súbor matíc rotácie tak, e rozdiel medzi susednými maticami bol okolo 3.6 stupòov. Tu
sme aplikovali jednoduchý algoritmus - neopakova znovu a znovu elimináciu rovnakého elementu
ale náhodný výber odliného elementu.
Na Obr. 40 je graficky znázornená efektívnos tohto procesu ukázaním relatívneho poklesu
maximálnych korelácií po aplikovaní dekorelaènej transformácie na kadú z tried. Ako mieru
efektívnosti sme pouili relatívne zlepenie.

Obr. 40 Relatívny pokles v maximálnch koreláciach vnútri kadej triedy po aplikovaní dekorelaènej
transformácie

V Tab. 10 sme zobrazili relatívne zlepenie jednotlivých WER vo vzahu k pôvodnému návrhu
s LDA transformáciou. Zlepenia sú uvedené v agregovanej forme - pre vetky testy a modely, a
oddelene pre dva druhy nastavení: 16 frekvenèných priepustí a 2 invarianty a 8 frekvenèných priepustí
s 6 invariantami. Taktie sme uviedli relatívne zlepenie najlepích WER pre najlepie WER hodnoty
a testovanie aplikaèných slov. Ako je vidie, aj pre agregované výsledky aj pre marginálne výsledky
(minimálne hodnoty WER), sa pomocou dekorelaènej transformácie dosiahli dos podstatné
vylepenia.
Relatívne vylepenie pre stredné WER

16 priepustí
2 preseknutia
3.76%

8 priepustí
6 preseknutí
11.44%

Relatívne vylepenie pre minimálne WER

43.63%

18.95%



Tab. 10 Relatívne vylepenie WER pre dekorelaènú transformáciu a dva typy èàt
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5.5.6 Rotácia Nyquistovej roviny
Znovu, aby sme videli výhody rotácie signálovej roviny, alebo Nyquistovho grafu pre nae signály
previedli sme súbor experimentov s modelmi a testovacími podmienkami pre nasledovné nastavenia:
16 frekvenèných priepustí a 2 preseknutiami a 8 frekvenèných priepustí s 6 preseknutiami. Z mnostva
výsledkov, ktoré prezentujeme v Tab. 11 sme vytvorili, znovu agregovaním - uvaovaním vetky
modely a testy oddelene pre spomenuté dve nastavenia. Výsledky sú uvedené vo forme vylepenia
oproti pôvodnému návrhu s aplikovaním LDA a dekorelaènou transformáciou. Vylepenia sú uvedené
aj pre najlepie WER hodnoty zaznamenané skrz testy pre aplikaèné slová.

Relatívne vylepenie pre stredné WER

16 priepustí
2 preseknutia
7.69%

8 priepustí
6 preseknutí
-6.47%

Relatívne vylepenie pre minimálne WER

35.07%

35.07%



Tab. 11 Relatívne vylepenie WER pre rotáciu Nyquistovho grafu a dva typy èàt

Ako je vidie z tabu¾ky navrhnutá rotácia sa ukázala úspenou pre obe situácie v prípade16
frekvenèných priepustí a 2 preseknutí. Avak, v prípade 8 frekvenèných priepustí a 6 preseknutí nie
je jej výhoda taká zrejmá, pretoe ustrednená chybovos narástla o viac ne 6%. Na druhej strane
aplikácia rotácie Nyquistovej roviny je stále výhodnou v zmysle najlepie fungujúcich modelov pre
testy aplikaèných slov. Tieto zistenia odpovedajú predolej diskusii, 5.4.3, kde rotácia má jasnejiu
interpretáciu pre dve harmonické frekvencie (úzke frekvenèné priepuste), ale je o mnoho zloitejia
pre obecnejie prípady.
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V tejto èasti sa budeme zaobera popisom a výsledkami, ktoré sa dotýkajú modelu verifikácie
hovoriaceho. V prvej èasti predloíme obecnejí úvod do parametrizácie reèi pre verifikáciu
hovoriaceho a následne v krátkosti popíeme ná systém topologických invariantov, TIM. V druhej
èasti sa budeme venova struènému popisu klasifikaèných procedúr vhodných pre úlohy verifikácie
hovoriaceho a a poslednej èasti uvedieme niektoré výsledky odvodené z experimentov v reálnych
podmienkach.

6.1 Parametrizácia reèi pre úlohy verifikácie
Akustické èrty sú základom celého systému rozpoznávania, dobré èrty by mali by citlivé k rozdielom
pre jednotlivých rôznych hovoriacich a mali by by hluché k tým, ktoré nie sú podstatné pre ná
sluchový systém na strane percepcie. Napríklad, poloha formantov v spektre a ich írky sú dôleité
pre diskrimináciu zvukov. Na druhej strane, nasledujúce aspekty nie sú tak dôleité: celková obálka
spektra a jeho pokles, frekvencie pod frekvenciou prvého a nad frekvenciou tretieho formantu.
Naviac, èrty by mali by necitlivé k aditívnemu a konvoluènému umu, alebo aspoò by mali by
¾ahko lokalizovate¾né v priestore èàt. Nakoniec, je zvykom aplikova èasové RASTA filtrovanie,
aby sa potlaèili poruchy, ktorých zdrojom sú rôzne prenosové kanály.
Produkcia reèi sa dá za urèitých podmienok modelova lineárnym IIR filtrom, pozri èas
2.1.1.1 rovnica (3). Ak teda vieme prenosovú funkciu tohto filtra (napr. minimalizovaním lineárnej
predikènej chyby) môeme odhadnú lokalizáciu formantov a ich írky
F = arg( z p )

fs
f
[ Hz ], B = − log( z p ) s [ Hz ]
2π
π

(93)

kde zp je komplexný pól, F je poloha formantu pre jeden komplexný pól a B je jeho írka. Avak,
ak sú prítomné póly v (3), potom rovnice (93) sú iba hrubými odhadmi, pretoe viac pólov sa môe
vzájomne ovplyvòova.
Avak, najpouívanejími èrtami sú MFC, a PLP , ktoré sa pouívajú v spojitosti so systémami
rozpoznávania. Toto sa môe zda trochu prekvapujúce, pretoe rozpoznávanie hovoriacich je v
podstate opaèná úloha, t.j. pri rozpoznávaní reèi je cie¾om potlaèi variabilitu v populácii tak aby
zostala iba lexikálna èas. Avak, sú navrhnuté tak, aby detekovali polohy a írky formantov, ktoré
sú akusticky percepovate¾né a ¾ahko sa interpretujú a majú kompaktnú reprezentáciu, èie napríklad
jednoduchá miera vzdialenosti ako je euklidovská vzdialenos má dobrý akustický význam.
Obe èrty sú urèitým typom modifikovaných kepstrálnych koeficientov, líia sa len v spôsobe
svojho výpoètu, pozri 2.1.1.2. MFC pouíva predzosilnené Mel a PLP Bark spektrá. PLP je
zloitejou procedúrou, pretoe naviac k MFC aplikuje aj vyrovnávanie hlasitosti váhujúc
napodobovanie ¾udskej citlivosti, transformáciu intenzity na hlasitos, umocnením intenzity na 0.3,
pozri 2.1.12 vzahy (10) a (11) a nakoniec len pólové modelovanie spektra, ktoré sa znovu konvertuje
na kepstrálne èrty, Hönig, Stemmer, Hacker, Brugnara (2005), Hermansky, Hanson, Wakita
(1985).
Návrh náho TIM (Topological Invariant Model) modelu pre verifikáciu hovoriaceho sleduje
niektoré fyziologické mechanizmy reèovej percepcie tak ako sme ju opísali v èasti 4 a v Chudý,
Chudý, Hapák (1991). Takto kadá èas náho modelu má svojho partnera vo fyziológii, aj keï
je toto spojenie len kvalitatívne, detajlnejie napríklad v Kaèúr, Chudý (2012), Pickles, J. O.
(1988). Schématické èasti parametrizácie modelu sú na Obr 41.
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Obr. 41 Model TIM verifikácie hovoriaceho pomocou topologických invariantov

Na základe poiadaviek na výslednú dimenziu vektora èàt sme zafixovali, pod¾a predbených
odhadov zaloených na experimentoch na malom korpuse dát, základný typ vektora èàt nasledovne.
Pouili sme 4 frekvenèné priepuste, pozri Obr. 41, s Barkovou kálou rozdelenou ako 0.10.4;
0.50.9; 1.01.7; 1.93.2 kHz. Na aktuálne filtrovanie sme pouili návrh Kaiserovho filtra s obecnými
charakteristikami ako je zoslabenie filtra rovné 15dB a Gibbsove kmitanie rovné 0.1dB, èas 4.
Parametrizácia, nae vektory èàt sa skladali z nezávislých èàt  preseknutia definované v èasti
4.2 vynásobené èasovým trvaním, pozri vzah (62) pre danú frekvenènú priepus. Toto násobenie
vyjadruje relatívnu váhu rôznych sektorov a frekvenèných rozsahov. Prevádza urèitý typ odhadu
relatívnej pravdepodobnosti danej èrty  preseknutia v danom frekvenènom rozsahu a sektore
Nyquistovej roviny, Obr. 30.

6.2 Metódy klasifikácie pre úlohy verifikácie
Kadý systém rozpoznávania hovoriaceho musí v koncových tádiach implementova nejaký
algoritmus rozhodovania. Existuje mnoho systémov Mitchell (1997), od teoretických konceptov
ako je Bayesovský klasifikátor a po prakticky realizovate¾né ako sú GMM, ANN, rozhodovacie
stromy, atï. Obecne sa tieto metódy dajú klasifikova do nieko¾kých skupín pod¾a rôznych kritérií.
V prvom rade sa dajú opísa ako deskriptívne metódy, ktorých cie¾om je modelova èo
najpresnejie priestor èàt - príkladom môu slúi GMM (s ML alebo MAP uèiacimi kritériami, nie
opravujúce sa), a diskriminaèné metódy ako sú ANN, SVM, kde sa hlavný dôraz kladie na
separovanie rôznych tried (namiesto presného modelovania priestoru èàt). Iným spôsobom sa dajú
rozdeli na parametrické a neparametrické metódy (uèenie na základe príkladu). Pre parametrické
metódy sa uèiace dáta pouívajú na prevedenie odhadu parametrov modelu tak, aby sa fitovalo
relevantné pravdepodobnostné rozdelenie alebo minimalizovala chyba klasifikácie, napr. ANN, SVM,
GMM, atï. Tieto metódy sú schopné sa vysporiada s nedostatkom uèiacich dát a previes urèité
zoveobecnenia. Obyèajne sú v reálnych podmienkach úspené.
Na druhej strane, metódy zaloené na uèení z príkladov len uchovávajú vetky uèiace sa dáta
a pouívajú ich na rozhodovanie o príslunosti k danej triede, zvyèajne iba na základe vzdialenosti
od uchovaných uèiacich dát. Typickým príkladom je metóda kNN, ktorá bez oh¾adu na jej
jednoduchos môe vies k vynikajúcim výsledkom za predpokladu, e je dostatoèný poèet uèiacich
vzoriek. Tieto metódy nezavádzajú urèité umelé predpoklady o modeloch (pravdepodobnostných
rozdeleniach), predpokladajú zvyèajne iba nejaký typ miery vzdialenosti, èo pre niektoré typy èàt
nemusí by známe alebo jasné.
V naich experimentoch sme pouili peciálny druh neurónovej siete, take urobme malú
rekapituláciu niektorých základných faktov o ANN. Existujú rôzne ANN architektúry, ale najèastejie
pouívanými sú siete ako viacvrstvové perceptróny (MLP) a radiálne bázové funkcie (RBF). Bolo
dokázané, e obe siete sú univerzálne aproximátory, èo znamená e môu aproximova ¾ubovolnú
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spojitú funkciu s ¾ubovolne malou chybou, Mitchell (1997). Preto sa dajú navrhnú a nauèi za
predpokladu daných uèiacich dát tak, e vedú k najlepej monej separácii a môu dobre
zoveobecòova pre neuèiace vzorky. Avak, optimálny poèet neurónov ne je známy a zatia¾ známe
uèiace stratégie negarantujú dosiahnutie globálneho optima. Naviac, ANN sú náchylné na jav
prefitovania, take poèas uèiacej fázy sa musí prevádza kríová validácia. RBF sie prevádza
lokálne priblíenie (dané centrami siete) a pomocou vhodnej regularizácie sa dá potlaèi prefitovanie.
Na druhej strane, MLP prevádza globálnu aproximáciu.
V naom prístupe pouitá sie PNN, alebo Probabilistic Neural Network je výraz pouitý
Specht (1990) pre kernel diskriminaènú analýzu. Môeme si túto sie predstavi ako normalizovanú
RBF sie, v ktorej máme pre kadý uèiaci vzor nejaký skrytý neurón - jednotku, ktorá je centrovaná
okolo tohto paternu. Tieto RBF jednotky sa nazývajú jadrá a sú to obyèajne funkcie hustoty
pravdepodobnosti, také ako gaussovské funkcie. Váhy od skrytej do výstupnej vrstvy sú zvyèajne
rovné 1 alebo 0; pre kadú skrytú jednotku, prièom váha 1 sa pouije pre spojenie idúce do výstupu,
do ktorého daná vzorka patrí, prièom vetky ostatné spojenia majú nulové váhy, pozri èas 4.3.
Alternatívne môeme tieto váhy adjustova pre apriórne pravdepodobnosti pre kadú triedu.
Takto jediné váhy, ktoré treba modifikova uèením sú írky jednotiek RBF. Tieto váhy sa nazývajú
hladiace parametre a zvyèajne sa urèujú pomocou kríovej validácie. Pretoe sie RBF môe
prevádza zloité lokálne aproximácie s ¾ubovolnou chybou, má rýchle inkrementálne uèenie, a
poskytuje jednoduchý nástroj na kontrolovanie robustnosti k zaumeným vzorkám (pomocou
disperzných parametrov), rozhodli sme sa v ïalích experimentoch pouíva jej modifikovanú verziu
a síce PNN, pozri èas 4.3.

6.3 Podmienky uèenia a testovania
Na experimentoch, ktoré sme vykonali a pri zozbieraní dát sa zúèastnilo 26 ¾udí. Vetci z nich boli
buï natívni hovoriaci (20) alebo cudzinci (6), ale vetci hovorili plynulo anglicky. Medzi nimi bolo
11 ien a 15 muov, vek od 23 do 66 rokov. Takisto medzi nimi boli 3 páry s rodinnými vzahmi (2
páry boli bratia, 1 pár bol otec a syn), ktorých hlasy sa prirodzene podobali a v reálnych situáciach
boli ich hlasy ako odlíite¾né (aj ¾udským agentom rozpoznávania).
Hardvérová platforma, na ktorej sa robila celá komunikácia a experimenty bolo telefonické
rozhranie DIALOGIC/4D (1992) s 70dB SNR, a frekvenènou odozvou v rozsahu od 300 Hz do
3500 Hz, na strane verifikaèného systému, a obyèajný telefón s tónovo/impulznou vo¾bou na strane
hovoriaceho. V tomto experimentálnom návrhu kadý hovoriaci nahovoril 3 realizácie na jedno zo
slov  cry, ocean, daddy, void, voyage, eleven v uèiacej fáze, a poèas testovacej fázy
sa iadalo od kadého hovoriaceho, aby povedal 3 slová z predolého zoznamu. Zaèiatok a koniec
slov, procedúra VAD, sme urèovali naím algoritmom, pozri dodatok A1.
Hovoriaci sa testovali individuálne za normálnych zvukových podmienok a pomocou
tandardného telefonického spojenia. Zber dát aj experimentovanie sa prevádzalo automaticky poèas
24 hodín na dennej báze, prièom úèastníci si volili prístup k systému individuálne, od prípadu k
prípadu. Prístup bol pomocou obyèajného telefónu s tónovou vo¾bou so systémom Caller ID. Ná
systém sa dá rozdeli, z experimentálneho h¾adiska, na dve základné fázy verifikaèného procesu 
uèiacu a tetovaciu fázu.
Uèiaca fáza sa skladala z troch podúloh:
 COLLECT - program pre zber PCM súborov, beí v reime reálneho èasu.
 EXTRACT - off-line (databázový) program pre extrakciu èàt z databázy PCM súborov.
Jeho výstupom sú vektory èàt pre prototypy pre odpovedajúceho hovoriaceho a dané slovo.
 ADAPT - off-line (databázový) program pre adaptáciu (optimalizáciu) parametrov
neurónovej siete, v naom prípade PNN.
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Testovacia èas sa skladá z jedinej úlohy:
 ACCEPT - program v reime reálneho èasu, ktorý prevádza verifikáciu hovoriaceho v
reálnom èase na základe nahovorených troch slov (buï pomocou jedného slova - 1-slovná verifikácia,
alebo pomocou vetkých troch prístupných slov - 3-slovná verifikácia). Tento program zahàòa 3
základné procesy: nahranie PCM súborov, extrakcia èàt z týchto súborov pomocou zvolenej TIM
metódy, verifikáciu hovoriaceho na základe vektora èàt z predolého kroku pomocou zvolenej
diskriminaènej metódy.
Prirodzené èasové poradie v rámci náho systému obsahuje práve zmienené procesy
(COLLECT, EXTRACT, ADAPT, ACCEPT). Kadý následný proces vyaduje úspené splnenie
predolého procesu a existenciu u vytvorených objektov Phonebook a Wordbook. V nich je
definovaná celá nutná informácia o klientoch a slovách, ktoré sa pouívajú pre testovanie. Takto
proces je definovaný ako entita, ktorá prevádza vetky èinnosti a uchováva celú informáciu o
konkrétnej úlohe. Pre znázornenie celého mechanizmu zbierania dát, uènie a testovania rozoberieme
podrobnejie úlohu ACCEPT.
Procedúra Accept je podúlohou urèenou na testovanie hlasov klienta pomocou verifikaèného
procesu. Celá informácia a klientoch a slovách, ktoré vstupujú do tohto procesu je zapísaná v
konkrétnom PHONEBOOK a WORDBOOK, ktoré sa dajú vybra z predtým u vytvoreného
zoznamu phonebook-ov a/alebo wordbook-ov.
ACCEPT je procedúrou reálneho èasu vyadujúcou telefonické rozhranie DIALOGIC. Môe
by preruená a znovu obnovená (po preruení uívate¾om alebo pri preruení z dôvodov fatálnej
softvérovej alebo hardvérovej chyby). Procedúra Accept náhodne vyberá záznam klienta z fronty a
rozhoduje sa s pravdepodobnostou 0.5 èi sa prevedie volanie tomuto klientovi. Ak je rozhodnutie
nie, potom program ACCEPT prejde na dalí záznam vo fronte.
Ak je rozhodnutie áno, potom ACCEPT skontroluje záznam vo fronte, èi má správny dátum
a èas, aby sa mohol previes telefonát prostredníctvom rozhrania DIALOGIC. Ak sú podmienky
splnené potom sa prevedie volanie. Rozhranie DIALOGIC bude monitorova eventy BUSY,
NO ANSWER, alebo CONNECTED. Ak nie je splnená podmienka CONNECTED hovor
bude ukonèený a zobrazí sa stav eventu v správe o vývoji pokusu, aktualizujú sa ACCEPT RESULT
- Summary Log, Details Log a vyberie sa dalí záznam na spracovanie. Ak je splnená podmienka,
potom sa volanej strane oznámi, e má napríklad 1 minútu na opätovanie hovoru. Systém potom
oèakáva spätný hovor.
Ak klient opätuje hovor, systém overí prístupový kód klienta, prièom tento nemusí by zadaný,
hovoríme o vo¾nom prístupe alebo klient bude vyzvaný zada DTMF èíslice a tieto sa overia, alebo
systém zaznamená Caller ID (ICLID). Ak sa prístupový kód zhoduje so záznamom klienta, proces
bude pokraèova do verifikaènej fázy. Poèas tohto procesu sa volajúci vyzve, aby povedal 3 náhodne
vybrané slová (z 6 moných). Volajúcemu sa tie oznámi ukonèenie hovoru, hovor sa ukonèí a
DIALOGIC zavesí.
Po tejto fáze sa vybrané tri slová spracujú testovacou verifikaènou procedúrou, pomocou
extrakcie èàt cez TIM a diskrimináciou pomocou Probabilistic Neural Network, PNN. Potom
systém aktualizuje správu o vývoji pokusu a ACCEPT RESULT. Po tomto systém pokraèuje dalím
záznamom. Procedúra ACCEPT musí prija vetku nutnú informáciu od predolej procedúry ADAPT.
To sa prevádza výberom konkrétneho procesu zo zoznamu u vytvorených procesov ADAPT.
Správa o vývoji pokusu zobrazuje informáciu o stave pokusu, meno volaného klienta a tatistiku
o súèasnom poète pokusov, chýb a volaní. Posledný blok informácie prezentuje tatistiku o pomeroch
zlyhaní pre1-slovné INTRA,1-slovné EXTRA, 3-slovné INTRA a 3-slovné EXTRA prípady
verifikaèného procesu vtedy ak bol pokus úspený, t.j. ak bolo úspené volanie klientovi. 1-slovné
alebo 3-slovné rozhodovacie spôsoby verifikácie odpovedajú rozhodovaniu na základe jedného
vysloveného slova alebo vetkých troch naraz.
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6.4 Základné experimenty na diskriminaèné schopnosti
V tejto èasti uvedieme výsledky niektorých experimentov pre vyie uvedené reprezentácie
topologických invariantov, 128 (4 filtre x 32 topologických invariantov) zlokový vektor, v závislosti
od rôznych podmienok diskriminácie. Uvedieme výsledky opisujúce vplyv metódy diskriminácie
pomocou DTW vzdialenosti, prièom tu sa poèet èasových okien sa mení od realizácie k realizácii, a
aj pre uèiace prototypy, porovnáme ho s diskrimináciou pomocou euklidovskej vzdialenosti pre
fixný poèet èasových okien a nakoniec pomocou diskriminácie zaloenej na PNN znovu s fixným
poètom èasových okien. Poèet èasových okien, ktorý je v rozsahu 30 a 64, sme fixovali jednoduchou
interpoláciou na 4 èasové okná, túto interpoláciu sme prevádzali iba pre euklidovskú a PNN metódu
diskriminácie.
Vektory èàt, vypoèítané pre kadé èasové okno, sú interpolované takým spôsobom, e vetky
realizácie slov majú rovnaký poèet výsledných (interpolovaných) vektorov èàt, èo je vlastne urèitý
spôsob normalizácie pod¾a èasového trvania. Pretoe, vetky sekvencie vektorov èàt majú teraz
rovnakú fixovanú dåku, môeme ich segmentova do rovnakého poètu segmentov (pre testované
slová, kvôli presnosti, výpoètovým a pamätovým poiadavkám sme pouili 4 segmenty).
Vo vetkých simulaèných experimentoch boli nahovorené tri uèiace prototypy pre kadého
hovoriaceho a kadé slovo.
Uvedené skóre zlyhania sa dotýkajú úlohy verifikácie, keï sa od osoby vyaduje poveda
iba jediné slovo, t.j. verifikácia pomocou jedného slova, u spomínaný, na konci predolej èasti, 1slovný typ verifikácie.
Akceptaèné rozhodnutie pod¾a akceptaèného kritéria( pecifického pre kadú metódu) sme
previedli pre kadú konkrétnu testovanú realizáciu v porovnaní k vetkým (3) prototypom (alebo
ich kombinácii v prípade pravdepodobnostnej neurónovej siete). Vyhodnotenie výkonnosti sme
urobili nasledovným spôsobom. Pre DTW a euklidovskú metódu definujeme prah vzdialenosti ako
prah = meandist + a*(meandist - maxdist)

(94)

kde meandist je aritmetická stredná hodnota vzdialenosti, maxdist je maximálna vzdialenos skrz
vetky DTW alebo euklidovské vzdialenosti medzi prototypmi vo vzahu ku konkrétnemu slovu a
konkrétnemu hovoriacemu, a je empirický parameter fixovaný dopredu, na základe viacerých
experimentov ako a = 0,2. Pre PNN metódu tento prah vzdialenosti koreponduje disperznému
parametru, σ = 1,5. Rozhodovaciu stratégiu v tomto prípade prediskutujeme neskôr.
Potom v prípade DTW a euklidovskej diskriminácie odliujeme dva prípady:
A. Ak prototyp a konkrétna testovaná realizácia sú z rovnakého hovoriaceho urobíme
rozhodnutie o zlyhaní, ak je ich vzdialenos väèia ne prah vzdialenosti.
B. Ak prototyp a konkrétna testovaná realizácia nie sú z rovnakého hovoriaceho urobíme
rozhodnutie o zlyhaní, ak je ich vzdialenos menia ne prah vzdialenosti.
Ako základný tatistický výsledok vyhodnotíme poèet intra -hovoriaci zlyhaní a extra-hovoriaci
zlyhaní pre kadého hovoriaceho a kadé slovo v databáze.
V prípade metódy PNN sa vytvára pre kadého hovoriaceho a slovo tatistická klusterová
reprezentácia zaloená na 3 prototypoch. V tomto prípade konkrétna realizácia sa porovnáva iba k
jednej klusterovej reprezentácii pre kadého hovoriaceho a slovo (a nie pre 3 prototypy oddelene).
Potom, verifikácia predpokladanej identity sa realizuje ako tatistický rozhodovací proces,
ktorý testuje nasledujúce hypotézy:
A. Vstupný reèový patern patrí do triedy INTRA hovoriaceho X (t.j. patrí hovoriacemu X).
B. Vstupný reèový patern patrí do triedy EXTRA hovoriaceho X, èo je mnoina zostávajúcich
hovoriacich.
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Na základe znalosti, predpokladaná identita hlasu hovoriaceho bola pravdivá alebo nie sa
potom vypoèítajú úspenosti verfikácie. Rozhodnutie, èi testovaný patern patrí do INTRA/EXTRA
triedy je zaloené na nájdení najbliieho suseda k uèiacemu paternu z celej databázy, t.j. z oboch
INTRA aj EXTRA uèiacich mnoín.
PNN metóda odhaduje hodnoty pravdepodobnosti testovaného vzoru vzh¾adom k aktuálnym
INTRA a EXTRA triedam. Sú dané vzahmi
Pintra, extra =

Nin,ex −1

1
N in,ex

∑
i=0

(

exp - x t − x iin,ex

/σ

)

(95)

kde X t opisuje testovaný vektor èàt a X ini , X iex zase uèiace vektory èàt aktuálnych INTRA a EXTRA
tried, resp..

vyjadruje euklidovskú vzdialenos dvoch vektorov.

Ak : Pintra > Pextra

(96)

potom je vstupný vektor èàt priradený do triedy INTRA ináè do EXTRA triedy.
Na Obr. 42 sú uvedené intervaly spo¾ahlivosti pre strednú chybovos INTRA a EXTRA
zlyhaní v závislosti od metódy diskriminácie. Podobne v Tab. 12 sú zobrazené popisné tatistiky
stredných chybovostí INTRA a EXTRA zlyhaní pre jednotlivé metódy diskriminácie. Treba si vimnú,
e euklidovská metóda porovnania, so zafixovaným poètom èasových okien, dáva signifikantne
lepie výsledky ako DTW s premenným poètom okien a len o trochu horie výsledky ako metóda
DTW na rovnakých paternoch. Prah vzdialenosti bol urèený ako a = 0.2 a pre PNN σ = 1.5.

95% CI (INTRA+EXTRA)/2 Total
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euc-4

pnn-4

Metóda

Obr. 42 Intervaly spo¾ahlivosti pre strednú chybovos INTRA a EXTRA zlyhaní v % v závislosti od metódy
diskriminácie - DTW- premenlivý poèet èasových okien, DTW-4 - tyri èasové segmenty,
EUC-4 - tyri èasové segmenty, PNN-4 - tyri èasové segmenty

Prezentované výsledky vedú k nasledujúcim záverom:
1. V predolej èasti definované topologické parametre sú vhodnými èrtami pre úlohu verifikácie
hovoriaceho, pretoe ak sa transformujú na nízko rozmerný komprimovaný tvar sú schopné zhlukova
pod¾a hovoriaceho s 80 % presnosou iba pomocou najjednoduchej ale zároveò najrobustnejej
a výpoètovo najmenej nároènej metódy porovnávania euklidovskej vzdialenosti, pozri (94).
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(INTRA +EXTRA)/2 Total
DTW
DTW-4
EUC-4
PNN-4

M
24,8696
17,1788
19,3596
8,6654

SD
8,3648
4,0952
4,5230
5,5686

Tab. 12 Popisné tatistiky pre strednú chybovos INTRA a EXTRA zlyhaní v % v závislosti od metódy
diskriminácie - DTW- premenlivý poèet èasových okien, DTW-4 - tyri èasové segmenty, EUC-4 - tyri èasové
segmenty, PNN-4 - tyri èasové segmenty

2. DTW metódy nevylepujú podstatnou mierou presnos ( alebo presnejie vylepujú ju iba
o trochu).
Obecne, výsledky zaloené na týchto komprimovaných reprezentáciach sú ete lepie.
3. Výsledky zaloené na metóde PNN sú signifikantne lepie (lepie ako 90% presnos) ne
pre iné vyetrované metódy. Naviac, metóda PNN je menej výpoètovo nároèná v porovnaní s
DTW.
Na Obr. 43 sme uviedli intervaly spo¾ahlivosti pre stredné chybovosti INTRA a EXTRA
zlyhaní v závislosti od daného slova pre PNN metódu diskriminácie (4 èasové segmenty).
Predpokladáme, e medzi jednotlivými slovami nebudú rozdiely v úspenosti. Naozaj vidíme, e
rôzne slová majú síce rôzne presnosti rozpoznávania, ale medzi jednotlivými slovami nie je tatisticky
signifikantný rozdiel v chybovostiach, (F=1,289; sig=0,273; df=5). Kde F je Fisherova tatistika,
sig znamená signifikancia daného testu a df znamená poèet stupòov vo¾nosti. Posledný záver sme
urobili pomocou GLM procedúry, opakovaných meraní v SPSS 8 za predpokladu preukázania
2
sféricity (Chi =15,811; sig=0,328;df=14). V Tab. 13 sú zobrazené popisné tatistiky stredných
chybovostí INTRA a EXTRA zlyhaní pre jednotlivé slová pre PNN-4 metódu diskriminácie.

95% CI (INTRA+EXTRA)/2 Total
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Obr. 43 Intervaly spo¾ahlivosti pre strednú chybovos INTRA a EXTRA zlyhaní v % v závislosti od slova
pre diskriminaènú metódu PNN-4 - tyri èasové segmenty

Take, napríklad ak pracujeme iba s 3 vhodne vybranými slovami celkové výsledky sa môu
podstatne vylepi. Toto sa vyuíva pri metodike verifikácie, ktorú sme nazvali 3-slovná, keï sa
diskriminaèného procesu zúèastnia 3 slová naraz, pozri ïalej. Prah vzdialenosti bol urèený takým
istým spôsobom ako v (94) rovný a = 0.2, analogicky v rámci prístupu PNN disperzný parameter
σ = 1.5, pozri vzahy (95) a (96).
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M
6,7308
9,4712
8,5962
7,0577
8,2596
6,0769

Slovo 1
Slovo 2
Slovo 3
Slovo 4
Slovo 5
Slovo 6

SD
5,2635
6,9650
6,7628
6,3915
5,3486
4,1102

Tab. 13 Popisné tatistiky pre strednú chybovos INTRA a EXTRA zlyhaní v závislosti od slova
pre metódu diskriminácie PNN-4 - tyri èasové segmenty

6.5 Diskriminaèné schopnosti PNN modelu verifikácie
Takto sme nakoniec na základe predolých experimentov vybrali nasledovnú reprezentáciu hlasu
hovoriaceho: 4 frekvenèné priepuste, kadá rozdelená do 4 segmentov v èase pre vetky nasledujúce
experimenty. Koneèná reprezentácia je daná vlastne poètom vyetrovaných osí, resp. oblastí, Obr.
30 v èasti 4., v ïalom sa v naej parametrizácii uvauje iba vrchná èas grafu. Inými slovami, staèí
uvaova iba polovicu topologických invariantov, èo výsledkovo prediskutejeme neskôr.
Treba poznamena, e parameter PNN σ reprezentuje disperzný parameter, ktorý sa
optimalizuje pod¾a vybraných kritérií a môe by nejakou globálnou (pre vetkých hovoriacich a
vetky slová jeden parameter) fixovanou hodnotou ako aj lokálnou (obecne rôzny pre hovoriacich
a aj pre slová).
V ïalom sme implementovali a vyhodnotili 2 typy verifikaèných procesov: a) 1-slovný identita hovoriaceho je prijatá alebo odmietnutá na základe jediného vysloveného slova, a rozhodovací
proces je identický s uvedeným na predolých riadkoch, b) 3-slovný - dentita hovoriaceho je
rozhodnutá na základe troch rôznych slov - trojica slov (v ïalom ju budeme nazýva obecne
poloka). Proces rozhodnutia v poslednom prípade pouíva rozhodnutia urobené na jednom slove
a koneèné rozhodnutie je zaloené na princípe - väèina vyhráva.

6.5.1 Disperzný parameter a PNN diskriminácia
Prvý experiment, ktorý sme previedli v kontexte PNN a jej závislosti na disperznom parametre,
spoèíval v otestovaní celkovej úspenosti na tomto parametri neurónovej siete, pozri kapitolu 4.
Správanie sa úspenosti z h¾adiska disperzného parametra pre optimalizácie na 1-slovo a 3-slová je
zobrazené na Obr.44.
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Obr. 44 Chybovosv % pre 1-slovný (v¾avo) a 3-slovný (vpravo) rozhodovací proces v závislosti
od sigma  parametra disperzie PNN siete
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Z Obr. 44 vidíme, e chybovos verifikácie má opaènú tendenciu pre INTRA a EXTRA
diskriminácie, èo je odpovedajúce, v podstate triviálne správanie. Plató je dostatoène iroké k
schopnosti vybra si optimálnu hodnotu parametra v zmysle (INTRA+EXTRA)/2 chybovosti. V
naom prípade to odpovedá intervalu pribline od 0,75 po 2,0. V tomto intervale je aj INTRA aj
EXTRA chybovos optimálna.
Na Obr. 45 je celková chybovos (priemer INTRA a EXTRA chybovostí) 1-slovného v
porovnaní s 3-slovným rozhodovacím procesom. Z Obr. 45 vidíme, e 3-slovná chybovos je
pribline 3 násobne menia ako pre 1-slovnú, pre optimálne vybraný disperzný parameter. Pre
vysoké hodnoty disperzného parametra sa chybovosti 1-slovného a 3-slovného procesu verifikácie
rpibliujú k sebe, v limite ve¾mi vysokých hodnôt disperzného parametra sú rovnaké. Na opaènom
konci, pre malé hodnoty disperzného parametra je 3-slovná verifikácia pribline dvojnásobná oproti
1-slovnej verifikácii.
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Obr. 45 Chybovosverifikácie v % porovnaná pre 1-slovný (plná èiara) a 3-slovný (preruovaná èiara)
rozhodovací proces v závislosti od sigma  parametra disperzie PNN siete

6.5.2 um a PNN diskriminácia
V druhom type experimentov sme sa snaili vyetri závislos naej verifikaènej metódy na ume,
èo odpovedá interferencii umového paternu so signálom aj multiplikatívnym aj aditívnym spôsobmi.
Zaumenie pôvodného signálu sme definovali ako
Sn (t) = S0(t) + randGauss(dev) * S0(t)

(97)

kde S0(t) je pôvodný signál, Sn(t) je zaumený signál pomocou Gaussovho generátora náhodných
èísiel randGauss(dev) s nulovou strednou hodnotou a tandartnou odchýlkou
dev = (0,0; 0,1; 0,2).
Previedli sme experiment ako v predolom prípade, ale so vetkými testovanými signálmi
zaumenými s multiplikatívnym gaussovským umom. Proporcie umu sú dané v nasledujúcej tabu¾ke,
Tab. 14, spolu s INTRA a EXTRA chybovosami 1-slovného verifikaèného procesu (pre vetkých
6 slov). Predpokladáme, e bude rozdiel v úspenosti pre ve¾ké umy.
dev
0
devR
0,1
dev
0,2

Slovo1
INTRA
EXTRA
3.8
4.4

Slovo2
INTRA
EXTRA
11.5
6.1

Slovo3
INTRA
EXTRA
13.0
4.7

Slovo4
INTRA
EXTRA
5.8
7.8

Slovo5
INTRA
EXTRA
6.3
7.2

Slovo6
INTRA
EXTRA
4.8
3.7

3.8

9.6

10.1

8.8

9.1

8.1

4.8

9.3

5.8

10.8

2.9

9.3

2.9

22.4

5.8

16.8

9.1

16.8

2.4

17.9

3.8

20.1

4.3

20.1

Tab.14 Chybovos verifikácie v závislosti od umu v % pre 3 úrovne parametru umu dev, pod¾a (97)
a pre vetky testované slová
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Z Tab. 14 vidíme, e najvyí stupeò zaumenia dev=0,2 sa prejavuje a trojnásobným zvýením
EXTRA chybovosti pre dané slovo, pre INTRA chybosti nepozorujeme taký ve¾ký nárast. V
priemere INTRA a EXTRA chybovosti sa pre nulový a nízky um tatisticky nelíia, pozri Obr.46.
20

95% CI chyba 3-slovná verifikácia

95% CI chyba 1-slovná verifikácia
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Obr. 46 95% intervaly spo¾ahlivosti chybovosti verfikácie v % pre 3 úrovne zaumenia um
pre 1-slovné (v¾avo) a 3-slovné (vpravo) spôsoby verifikácie

Na tatistické vyhodnotenia pozorovaných výsledkov sme pouili tatistický program SPSS
8 a jeho procedúru General Linear Method (GLM) spolu s chybovými grafmi 95% intervalov
spo¾ahlivosti pre relevantné velièiny, èo odpovedá úrovni významnosti rovnej 5%, Field (2009).
Výsledky celkovej úspenosti vyhodnotené pomocou GLM  opakované merania, indikujú,
e je signifikantný rozdiel (F = 54,34; df = 2; sig = 0,0), medzi chybovosou 1-slovnej verifikácie
zaumenej s úrovòami parametra dev 0, 0,1 a 0,2. V predolých oznaèeniach sme pouili F ako
testovaciu tatistiku, v tomto prípade Fisherove F, pomocou df oznaèujeme stupne vo¾nosti relevantné
pre pecifický test, a sig oznaèuje dvojstrannú signifikanciu daného testu hypotéz. Podobné platí aj
pre 3-slovný proces verifikácie s (F = 128,5; df = 2; sig = 0,0), pozri Obr. 46.
Z Obr. 46 vidíme, e nie je signifikantný rozdiel medzi umom opísaným parametrom dev=0
a dev=0,1 v celkovej strednej chybovosti verifikácie, èi pre 1-slovný spôsob alebo 3- slovný.
Chybovosti pre dev=0,2 sú pribline viac ako 2 krát vyie aj pre 1-slovný spôsob alebo 3- slovný.
Zároveò sú signifikantne vyie v porovnaní s chybovosami pre niie úrovne umu.

6.5.3 Dimenzia vektorov èàt a PNN diskriminácia
V treom type experimentov sme skúmali závislos naej verifikaènej metódy od dimenzionality
vektorov èàt, t.j. porovnávali sme 4, 8 a 16 osí na Nyquistovom grafe (Obr. 30, èas 4). Pretoe sa
v naej parametrizácii uvaovala iba vrchná èas grafu, pouili sme nasledovné dimenzie vektora èàt
na patern slova: 32, 64 a 128. Predpokladáme, e úspenosti sa nelíia pre jednotlivé dimenzie.
Z Tab. 15 vidíme, e najmení rozmer reprezentácie 32 sa prejavuje v strednom najmeními
hodnotami INTRA chybovosti pre dané slovo, pre EXTRA chybosti nepozorujeme taký ve¾ký
nárast s narastajúcou dimenziou. V priemere INTRA a EXTRA chybovosti sa pre vetky skúmané
dimenzie tatisticky nelíia.
slovo1

dim
32
dim
64
dim
128

slovo2

slovo3

slovo4

slovo5

slovo6

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

3,4

9,5

10,6

8,5

10,6

7,8

4,3

9,7

6,3

10,5

4,8

8,7

5,3

5,5

14,4

5,0

13,0

4,6

6,7

5,8

7,2

6,6

9,1

5,2

3,8

9,6

10,1

8,8

9,1

8,1

4,8

9,3

5,8

10,8

2,9

9,3

Tab. 15 Úspenos procesu verifikácie v % pre 3 dimenzie a pre vetky testované slová
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6 Výsledky-verifikácia hovoriaceho
Pouijúc pôvodné testovacie dáta v 1-slovnej konfigurácii vidíme, pomocou GLM - opakované
merania, e nie je signifikantný rozdiel (F=1,916; df=2; sig=0,158) medzi testovanými dimenziami.
Na druhej strane, vidíme, e je signifikantný rozdiel (F=7,544; df=2; sig=0,0) medzi vyetrovanými
dimenziami pre 3-slovné proces verifikácie, pozri Obr. 47.
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Obr. 47 95% interval spo¾ahlivosti chybovosti procesu verfikácie v % pre 3 dimenzie vzorov slova
32, 64, 128 a pre 1-slovnú (v¾avo) a 3-slovnú (vpravo) metódy verifikácie

Chybovosti pre 3 dimenzie vektorov nie sú signifikantne rozdielne, ako vidíme aj z grafu na
OBr. 47, pre 1-slovné spôsoby verifikácie. Pre 3-slovné spôsoby verifikácie sa prekvapujúco ukázala
chybovos pre najmeniu dimenziu najniia a zároveò signifikantne niia od chybovosti pre vyie
(64 a 128) dimenzie, ktoré sa ukázali ako tatisticky rovnaké z h¾adiska chybovostí.

6.5.4 Robustnos obecného modelu hovoriaceho a PNN diskriminácia
Ïalou dôleitou èrtou v naej metóde je tie schopnos zoveobecnenia vzh¾adom k poètu a
výberu doplòujúcich hovoriacich pre EXTRA triedu. Hovoríme o vysokej zoveobecnite¾nosti ak
iba malý podiel zo vetkých doplòujúcich hovoriacich môe vytvori robustnú reprezentáciu EXTRA
triedy, túto schopnos vyjadríme formálne pomocou pojmu vynechaní hovoriaci - OS (omitted
speakers). V poslednom type experimentu vyetríme práve túto vlastnos, t.j. chybovos v závislosti
od poètu vynechaných hovoriacich. V týchto experimentoch sme vybrali dimenziu vektorov èàt
rovnú 32, parameter umu dev je rovný 0. Potom pozorované INTRA a EXTRA úspenosti sú
dané v Tab. 16 pre poèet 0 a po 20 vynechaných hovoriacich. Hodnoty v Tab. 16 sú priemery pre
daný poèet náhodne vybraných hovoriacich (s vrátením hovoriacich).
#OS = 0

1-slovo
3-slovo

#OS = 5

#OS = 10

#OS = 15

#OS = 20

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

EXTRA

INTRA

6,7

5,1

6,9

7,1

6,6

9,6

6,0

12,6

5,2

EXTRA
18,3

1,5

1,9

2,1

3,5

2,5

3,8

2,0

4,1

1,4

7,2

Tab. 16 Celková INTRA a EXTRA úspenos v % pre proces verifikácie ako funkcia
poètu vynechaných hovoriacich (#OS) pre 1-slovnú a 3-slovnú metódy verifikácie

A nakoniec, iba kvôli úplnosti poh¾adu, výsledkov, sme predpokladali, e nie sú rozdiely v
úspenosti pre natívnych a iných hovoriacich, ani rozdiely v úspenosti pre rodinne príbuzných
hovoriacich. Naozaj, nezistili sme signifikantný efekt (t = 3.784; df = 25; sig = 0.231) pre natívnych
hovoriacich (anglicky) v porovnaní s hovoriacimi s iným jazykovým pôvodom (èínsky, japonsky,
slovensky, grécky), prièom sme pouili nevyváený t-test pre nezávislé vzorky v SPSS a t je testovacia
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tatistika, v tomto prípade Studentovo t, pomocou df oznaèujeme poèet stupòov vo¾nosti pre daný
pecifický test, a sig oznaèuje dvoj-strannú signifikanciu daného testu hypotéz. Podobne, nezistili
sme efekt, ktorý sa dotýka rodinných vzahov hovoriacich, ktorý by sme predpokladali kvôli
podobnosti hlasov èlenov z rovnakej rodiny (t=3,025; df=7; sig=0,114). Pre tento úèel sme pouili
4 páry rodinných prísluníkov v naej databáze,Chudý, Kaèúr (2012).
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V prvej èasti prediskutujeme výsledky rozpoznávania reèi pomocou rôznych prístupov zaloených
na topologických invariantoch, sústredime sa hlavne na experimenty s modelovaním súvislej reèi. V
druhej èasti rozoberieme experimenty, ktoré sme vykonali pre otestovanie schopností prístupu
zaloeného na topologických invariantoch v oblasti verifikácie hovoriaceho. A v tretej èasti, venovanej
konceptuálnym otázkam, prediskutujeme percepciu reèi u ¾udí z h¾adiska symetrií systému foném
daného jazyka.

7.1 Rozpoznávanie reèi
V tejto práci sme prezentovali matematický a fyzikálny poh¾ad na problém rozpoznávania reèi
pomocou topologických invariantov. Pouijúc znalosti a fakty o ¾udskom sluchovom systéme sme
boli schopní definova niektoré invarianty, ktoré sú matematicky dostatoène abstraktné, prièom ale
stále odpovedajú základným princípom sluchového systému. Testovali sme tieto reèové èrty na
naej vlastnej databáze izolovaných slov pomocou modelu PNN a aj na profesionálnej databáze
pomocou rôznych HMM modelov. Navye, k pôvodnému prístupu sme navrhli a otestovali ïalie
obecné techniky spracovania signálu tak, aby sme zlepili úspenos pôvodných èàt. V nasledujúcich
riadkoch zosumarizujeme hlavné zistenia:
Vetky uèenia a testy sa vykonali na profesionálnej reèovej databáze MOBILDAT-SK, kde
sme dosiahli nasledovné úspenosti 97.7%, 98.7% a 98.9% pre testy na reazce èíslic, aplikaèné
slová a izolované èíslice, resp.. V ïalom prediskutujeme cestu akou sme sa dostali k týmto
výsledkom, Kaèúr, Chudý (2012).
Pôvodné èrty, reprezentujúce preseknutia rôznych osí, nie sú vhodné v spojení s modelovaním
pomocou HMM zaloenom na gaussovskej hustote pravdepodobnostnej funkcie. Niektoré èrty sú
silne korelované a niektoré vedú k nízkej variabilite vnútri tried. Aby sme eliminovali tieto neiadúce
vlastnosti, uchovajúc diskriminaèný potenciál pouili sme jednoduchú LDA transformáciu, èo sa
ukázalo ako efektívne. Navye k LDA, sme pouili a otestovali jedinú dekorelaènú transformáciu,
aby sme potlaèili korelácie vnútri tried. Pri pouití diagonálnych kovarianèných matíc tento krok
viedol k relatívnemu zlepeniu WER v rozsahu od 3.7% a dokonca do 40%.
Topologické invarianty sú úplne nezávislé od informácie o energii signálu, ale z analýzy reèi aj
percepcie vieme, e evolúcia energie v èase je ve¾mi dúleitá, t.j. jej relatívne zmeny. Takto pre
kadú frekvenènú priepus sme pridali nový parameter, popisujúci relatívnu energiu. Avak, po
aplikovaní LDA transformácie koneèná dåka vektora èàt bola rovnaká. Normalizovaná energia
priniesla nasledovné relatívne zlepenie WER: 92%, 84% a 91% pre testovanie èíslic, aplikaèných
slov a reazcov èíslic, èo preukazuje jej opodstanenos.
Rotácia signálovej roviny sa ukázala ako ïalou ve¾mi výhodnou transformáciou, peciálne
pre vyie poèty frekvenèných priepustí, t.j. úzke priepuste, kde môe eliminova vzájomný fázový
posuv medzi dvomi kvázi harmonickými signálmi. Avak, efektívnos takejto transformácie môe
klesnú s narastajúcou írkou frekvenènej priepuste, kde môe by prítomných ve¾a harmonických
frekvencií a v tomto prípade efekt rotácie nemusí tak jasný z interpretaèného h¾adiska. Pre prípad
16 frekvenèných priepustí sme zaznamenali 7.7% zlepenie (v strednom), zatialèo pre prípad 8
frekvenèných priepustí naopak 6.5% zhorenie. Na druhej strane, ak sa uvaovalo iba správanie z
h¾adiska najlepie sa prejavujúcich modelov pre testovanie aplikaèných slov, v oboch prípadoch sa
dosiahlo zlepenie 35%.
Èo sa týka testovania poètu frekvenèných priepustí, testovali sa dva extrémne prípady, 16
kritických frekvenèných priepustí v rozsahu od 200 do 4000Hz a 8 frekvenèných priepustí
rovnomerne rozdelených pozdå Mel kály, ktoré pokrývali rovnaký frekvenèný rozsah. Pre 16
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frekvenèných priepustí sa testovali 2 a 3 preseknutia, prièom niie poèty dávali lepie výsledky.
Pre 8 frekvenèných priepustí sme testovali situácie s 4, 6 a 8 preseknutiami; v tomto prípade rozdiely
neboli tak podstatné.
Avak, vetky scenáre s 8 frekvenènými priepusami boli lepie oproti 16 frekvenèným
priepustiam v strednom o skoro 20%. Toto môe vies k urèitému úsudku, e, aspoò v prípade 8
frekvenèných priepustí, je relevantnejia informácia uloená v topologických invariantoch ne v
informácii o relatívnej energii pre kadú z frekvenèných priepustí. Toto sa môe vidie z pomeru
poètu elementov nesúcich informáciu o energii k celkovej pôvodnej dåke vektora èàt (pred
aplikovaním LDA); pre 16 frekvenèných priepustí a 2 preseknutia to je pribline 40% zatialèo pre
8 frekvenèných priepustí a 8 preseknutí je to iba11.1%. Takto vektor èàt obsahujúci iba 11.1%
informácie o energii si vedie v strednom o 20% lepie ako vektor èàt s 40% elementov so vzahom
k energii.
Dosiahnuté výsledky sme porovnali s, terajími, najpopulárnejímí èrtami MFC. Pouili sme
tandardné nastavenia: 12 statických MFC, plus normalizovanú energiu, 13 delta, a 13 akceleraèných
koeficientov. Rovnaké nastavenia sme pouili pre topologické invarianty. V strednom, berúc do
úvahy vetky modely a scenáre testovania, MFC produkuje niie WER o 22%, avak marginálne
scenáre testovania zaznamenali zlepenie topologických invariantov nad MFC o: 14%, -92%, 25%,
pre aplikaèné slová, reazce èíslic a izolované èislice resp.. Ako vidíme topologické invarianty
zlyhali v porovnaní s MFC v scenári reazcoch èíslic, v ktorom sa vyaduje dobré modelovanie reèi
ako aj dobré modely pozadia a modely nie reèových javov.
Vetky tieto fakty môu vies k záveru, e topologické invarianty nemajú postaèujúcu
schopnos modelova nereèové javy. Avak, to je vecou budúcich experimentov, spolu so zahrnutím
èasových topologických invariantov a takto sa tomuto v tejto práci nebudeme ïalej venova.
Podobne k vylepeniu schopnosti vysporiada sa aj s nereèovými javmi môe dôjs pomocou
vyetrenia frekvenèných topologických invariantov. Túto mylienku sme v základnej forme rozvinuli
v dodatku A4. Táto mylienka sa dá poui samostatne alebo ako jeden z posledných krokov v
tandartnom PLP prístupe, kde vyhladené spektrum v PLP sa transformuje na topologické invarianty,
podobne ako je uvedené v dodatku A4. Vetky tieto prístupy a mylienky by mohli vies k
pouite¾ným rieeniam pre skúmania v budúcnosti.

7.2 Rozpoznávanie hovoriaceho
V prvom rade, sme boli schopní aspoò pribline replikova úspenos verifikácie hovoriaceho v
laboratórnych podmienkach Reynold (2002). Po druhé, ukázali sme, e úspenos metódy TIM
spolu s PNN v reálnych podmienkach sa nezníi podstatným spôsobom a do hodnoty parametra
umu dev=0,1 okolo 20%, pozri 6.5.2, ale je to tak iba pre gaussovský um, nie pre abruptný um,
podobný reálnejím podmienkam. Metódy zaloené napr. na DTW a topologických invariantoch sa
vyporiadavajú so umom podobným spôsobom, aj keï nie tak dobre ako euklidovská a PNN
metódy.
V niektorých prípadoch je percento intraspeaker zlyhaní vyie ne percento extraspeaker
zlyhaní (napr. PNN pre dev =0). Rovnováha medzi intraspeaker a extraspeaker zlyhaniami sa môe
previes pomocou volite¾ného parametra prahu, (94), èas 6.4. Take v kadom prípade je moné
nájs taký prah, e percento intraspeaker zlyhaní bude menie ne pre extraspeaker zlyhania. Po
tretie, experimenty napovedajú, e dimenzie vektorov èàt vykazujú efekty iba pre 3-slovné procesy
verifikácie, prièom efektívne vedú k poklesu úspenosti s narastajúcou dimenziou vektorov èàt. Pre
1-slovnú metódu verifikácie sme nepozorovali efekt, Obr. 47, prièom pribline informácia v tyri
krát väèom vektore èàt je porovnate¾ná 3 slovami v 3-slovnej verifikácii.
Zistili sme, e úspenos obecne, vyjadrená v %, okolo 96 % pre jednoslovnú verifikáciu a
98 % pre trojslovnú verifikáciu, je obecne porovnate¾ná so systémami zaloenými na MFC alebo
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PLP èrtách v úlohach, ktoré majú podobné nastavenie(poèet hovoriacich a typ prehovorenej reèi),
Chudý, Kaèúr (2012).
Ako sme sa u zmienili v predolej èasti problém zoveobecnenia je dôleitým pre nau metódu
verifikácie hovoriaceho. Má do èinenia priamo s otázkou ko¾ko hovoriacich zahrnieme do triedy
doplnkových hovoriacich. Take, do druhej triedy doplnkových hovoriacich sme zahrnuli iba èas
prototypov z celkového poètu. Reprezentujeme to formálne pomocou poètu vynechaných
hovoriacich. Nae skúmania viedli k záveru, e efekt vynechaných hovoriacich sa nemusí uvaova
a po poèet rovný polovici hovoriacich, pozri Tab. 16.
A nakoniec, vetky tieto efekty a výsledky boli zaloené na presnosti VAD (voice activity
detection). Pouili sme nami vyvinutú metódu vyuívajúcu energiu, prechody nulou, pozri dodatok
A1. Tento samo sa adjustujúci algoritmus bol optimalizovamý pre telefonickú linku. Dá sa odhadnú
(porovnaním s presnými hraniciami slov), e VAD prispieva pribline 2-5% do celkovej chybovosti
verifikaèného systému. Tento nedostatok sa dá prekona pomocou textovo nezávislých prístupov.
Ná systém je zaloený na izolovaných slovách, preto by bolo vhodné sa v budúcnosti venova
aj verifikácii, obecne rozpoznávaniu hovoriacich z h¾adiska nezávislosti na slovách, aby sme vyjasnili
úlohu akú zohrávajú hláskam podobné jednotky pri verifikácii hlasu hovoriaceho. Podobne je v
budúcnosti nutné vyetri závislos náho systému na reálnejom ume, abruptného typu z h¾adiska
zhlukovania sa primárnych vektorov èàt.
Z celkového h¾adiska, uvedené experimenty poskytujú evidenciu podporujúcu to, e nie sú
efekty rodinne podobných hlasov pri verifikácii hovoriacich pomocou TIM. Navye, sme ukázali,
e vzory úspenosti natívnych hovoriacich sú celkovo podobné vzorom úspenosti nie natívnych
hovoriacich. Nakoniec, sme poskytli evidenciu monosti uprednostòovania minimálnej dimenzie
vektorov èàt, prinajmenom pre 3-slovné rozhodovania.
K vylepeniu schopnosti vysporiada sa aj s niektorými javmi nereèovej povahy môeme
poui prístup pomocou frekvenèných topologických invariantov. Túto mylienku sme v základnej
forme rozvinuli v dodatku A4.

7.3 Konceptuálne otázky percepcie reèi
Na základe naej diskusie v predolých èastiach venovanej obecne percepcii, 3.2, môeme usúdi,
e ná obraz je v celkovom súhlase s viacerými základnými paradigmami, ktoré pod¾a náho názoru
hrajú ve¾mi dôleitú úlohu vo vetkých úvahách za naím modelom:
P0 - myslíme si, e jav percepcie musí by konzistentný s tromi postulátmi Kantorovej teórie
informácie, Atmanspacher (1988)
1. Zachovanie informácie
2. Komunikovate¾nos informácie
3. Koneèná dosaite¾nos informácie
Tieto postuláty vyplývajú z unitárnosti èasového vývoja vlnovej funkcie v kvantovej mechanike
alebo elementárne z nasledovného vzahu neurèitosti
∆I»∆E∆t/h
kde ∆ I je hodnota informaèného prenosu, ∆ t je èas potrebný na prenos energie ∆ E a h je
Planckova kontanta, minimum akcie alebo elementárna akcia, pozri Atmanspacher (1988). Vidíme,
e prenos tejto elementárnej akcie vedie k prenosu informácie ∆ I.
P 1 - paradigma Landauera (1961): Informácia je fyzikálna, na vytvorenie,
transformovanie, prenesenie 1 bitu informácie musíme vynaloi nenulovú energiu.
P2 - paradigma Chomského (1968): Reè je vrodená biologická schopnos ¾udskej mysle
P3 - fundamentálna paradigma porovnávacej jazykovedy: Vetky prirodzené jazyky majú
rovnakú popisnú schopnos, potenciu opísa vonkají, vnútorný svet aj sami seba
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Teraz struène prediskutujeme posledné dve paradigmy. Druhá paradigma neznamená, e sociálne,
kultúrne a historické pozadie nemá vplyv na generovanie celej jazykovej truktúry pre daný jazyk. Táto
paradigma iba predpokladá, e na základnej úrovni truktúra jazyka je predurèená biologickou truktúrou.
Existuje ve¾a faktov a experimentálnych výsledkov, ktoré ilustrujú P2 , napríklad schopnos malých detí
manipulova so symbolmi alebo rozpoznáva distinktívne príznaky, èrty Reddy ed. (1975), Anderson,
(1983), Tatham (1984), Chomsky (1968). Tretia paradigma sa zaoberá schopnosou popisu a nevzahuje
sa k aktuálnym, reálnym rozdielom a výhodám konkrétneho jazyka vzh¾adom k inému jazyku. Napríklad,
rozdiel v pojmovej truktúre èasu v angliètine a v jazyku Hopi, alebo rozdiel v geometrických jazykových
pojmoch spoloènosti ijúcej na rovine verzus vrchovine nie je relevantný z h¾adiska P3 , ktorá reflektuje
potenciál pre popis hocièoho na fundamentálnej, základnej úrovni, Segall (1986).
Máme silné dôvody domnieva sa, e predolé úvahy aj s frekvenène selektívnymi
extrapoláciami nie sú podstatné pre rozlíenie percepcie papagája a ¾udskej percepcie.
Predpokladáme, e podstatný rozdiel leí v urèitej truktúre (a odpovedajúcich typoch a
mechanizmoch spracovania) nervového systému. Táto truktúra sa navonok prejavuje ako takzvaná
vnútorná symetria fonémického systému ¾udského jazyka. Symetrie fonémického systému nie sú niè
nezvyèajné. Pouívane ich kadodenne, ale neuvedomujeme si tento fakt príli silne. V tejto èasti
opíseme symetrie fonémického systému konceptuálnym spôsobom bez rigoróznej a presnej
matematickej mainérie. Tento spôsob je vhodný pre jeho schopnos analyzova javy a princípy,
ktoré sú vo svojej podstate rozmazané a redundantné a pravdepodobnostné. Viac technický poh¾ad
je uvedený v dodatku A3.
Symetrie foném sa prejavujú vo vlastnostiach ako sú podobnos, analógia, v zhlukovaní alebo
usporiadavaní niektorých foném do rôznych hierarchických truktúr a spájaní niektorých foném s
inými pod¾a urèitých pravidiel. Fundamentálnym, základným prejavom tejto symetrie je takzvaná
klasifikaèná schéma daného fonémického systému jazyka.
Na tomto mieste sa struène zmienime o tom èo vlastne fonéma v skutoènosti je. V teórii,
napríklad fonológii je fonéma definovaná ako najmenia jednotka fonológie. Takáto interpretácia
pojmu fonémy vznikla z uvedomenia si toho faktu, e presná fonetická realizácia konkrétneho zvuku
reèi nie je tak dôleitá ako jej funkcia v rámci zvukového systému konkrétneho jazyka. Na Obr. 48
uvádzame takýto systém pre anglický jazyk, prebraný z Newell, Barnett (1973). Fonetické varianty
konkrétnej fonémy sa nazývajú alofóny.
Fonéma sa potom chápe ako zoveobecnená forma konkrétneho zvuku so zanedbaním
vetkých nepodstatných (dialektických, ideolektických, redundatných) variánt konkrétnych zvukov
v procese abstrakcie. Tento proces sa dá napríklad vyjadri fonémickým rozdielom medzi pármi
slov, ktoré sa líia iba v jednej fonéme, napríklad, pes - les. Kadý jazyk má svoje vlastné zoskupenie
foném, svoju vlastnú fonémickú truktúru. V praxi jazykovedci pouívajú napríklad takzvané
ditinktívne príznaky na klasifikáciu foném do konkrétnych tried, napríklad na Obr.49 je uvedený
systém pre anglický jazyk z projektu DARPA (1973). Existuje ve¾a systémov ditinktívnych príznakov.
Pre nae úèely je vhodný systém Chomského a Halla, (1968), v ktorom sú tieto príznaky
umiestnené do kategórií, tried ako sú:
1. Hlavné príznaky - v tejto triede sú príznaky vokálny - nevokálny, sonórny - nesonórny,
nosný - ústny, atï.
2. Dutinové príznaky - tieto príznaky reflektujú také èrty ako miesto artikulácie a tvar ústnej
dutiny, pozri Obr. 48.
3. Spôsob artikulácie - sa vzahujú k príznakom spojitosti - nespojitosti.
4. Zdrojové príznaky - sa vzahujú k príznakom ako je znelos- neznelos, atï.
5. Prozódické príznaky - a vzahujú k príznakom ako je dôraz, základný tón, atï
Poslednú triedu príznakov neuvaujeme apriórne ako vnútorné symetrie, na rozdiel od
predolých sú iba transformáciami reèi, vzh¾adom ku ktorým mechanizmus rozpoznávania je
invariantný.Samozrejme pre niektoré jazyky môu zohráva ditinktívnu funkciu.
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Legenda:

pod¾a riadkov sú oznaèené ditinktívne príznaky
1. znelé / neznelé
2.spoluhláskové / nespoluhláskové
3.spojité / nespojité (abruptné)
4.nosové / ústne
5. napäté / vo¾né
6. kompaktné / difúzne
7. hlboké, tupé / vysoké, ostré
8. rovné / hladké
9. krípavé / lahodné
Obr. 48 Ditinktívne príznaky angliètiny pod¾a projektu DARPA

Obr. 49 Ditinktívne príznaky angliètiny pod¾a miesta artikulácie, projekt DARPA
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Na Obr.50 uvádzame klasifikaènú schému slovenského fonémického systému, podobná
schéma pre anglický jazyk je uvedená v dodatku A6. Táto klasifikaèná schéma sa dá povaova
tie za heuristický princíp. Vidíme, e vetky fonémy sa klasifikujú do 5 multipletov pod¾a urèitých
èàt, príznakov. Prvý multiplet je nonet (singlet + oktet) samohláskam - podobným fonémam. Druhý
je tie nonet (singlet + oktet) semi samohláskam podobným a stop fonémam podobným. Tretí
multiplet je oktet stop a afrikatívam podobným fonémam. tvrtý multiplet je dekaplet frikatívnych
foném. Posledný multiplet je súbor nazálnych (nosových) spoluhláskových foném.
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Klasifikácia do multipletov je, pod¾a Chomského schémy, zaloená na 1.príznakoch - hlavných
a 2. príznakoch - spôsoboch artikulácie. Subklasifikácia do daných multipletov je zaloená na 2.
príznakoch - dutinových - horizontálne línie a vertikálne línie na 4. príznakoch - zdrojových a na
dutinových.
Ako príklad, najskôr uvaujme nie nosové fonémy. V tomto prípade máme 4 horizontálne
línie, ku ktorým priradíme nasledujúce dutinové príznaky:
horná línia - (bilabiály + labiodentály + prealveoláry)
predná stredná línia - (alveoláry + postalveoláry + prepalatály)
centrálna niia línia - (palatály + postpalatály + preveláry)
zadná najniia línia - (veláry + postveláry + glotály).
Podobne ako pre tandardnú klasifikáciu, ktorá je uvedená v predolom v zátvorkách, aj
naa klasifikácia je vecou konvencie, dohody. Ale myslíme si, e naa klasifikácia - predné, centrálne,
zadné a glotálne - má ve¾mi zaujímavé vlastnosti. Vertikálne línie v prvom nonete opisujú dutinové
príznaky, ktoré sú známe v fonológii ako vysoká, stredná a nízka pod¾a polohy jazyka. Vertikálne
línie v zostávajúcich multipletoch opisujú znelé - neznelé vzahy, napríklad (p - b, s - z). Fonémy v
strede daného multipletu nemajú párové fonémy pod¾a príznaku znelos - neznelos.
Posledný súbor nazálnych foném (nosoviek) obsahuje tri fonémy a pre kadú z nich spoloèníka,
alofónu, alebo fonému, ktorá nemá sémantickú oporu. Znovu, klasifikácia je pod¾a dutinových
príznakov - predné, centrálne, zadné.
Porovnanie klasifikaènej schémy foném ako je uvedené na Obr.50 s klasifikáciou
elementárnych èastíc - hadrónov pod¾a SU(3), dodatok A5, pribline vyjadrené (presnejie
SU(2)xU(1)) grupy a leptónov, DeWitt, de Witt (1964), Bhagavantam, Venkatarayudu (1951),
Ryder (1985) nám hovorí, e môe existova urèitá analógia medzi týmito dvomi subjektami. Jeden
z moných matematických popisov tejto analógie z h¾adiska percepcie a neurónových sietí je
prediskutovaný v dodatku A3. Vedie k urèitému grupovo-teoretickému popisu náho systému foném
pomocou spojitých Lieových grúp SU(N) a ich ireducibilných reprezentácií.

7.3.1 Aplikovanie pojmov symetrie v percepcie reèi
V dodatku A3 z prediskutovaných grupových vlastností transfomácií L, generátorov grupy, vyplýva
aj nasledujúca interpretácia, e práve ony by mohli by zodpovedné za kompresiu informácie v
takom zmysle, e rôzne zaumené obrazy, vzory sa redukujú na prototypy - tandardné vzory.
Aby sme to ozrejmili bliie uvaujme, spolu s Kammen, Yuille (1988), Mas, Ramos (1989) u
spomínaný problém identifikácie naich zvukových vzorov pri nejakých infinitezimálnych variáciach
zvukového vzoru X, ∆X = (δx1, δx2, ..., δx2n). Rozvinieme Ψ(X) do radu pod¾a bázických vektorov
Ψ(X) = Ψi(X) ζι (X),

(97)

kde predpokladáme sumaèné pravidlo, báza je koneèná. Prevedieme kroky podobné krokom v
dodatku A3, len trochu iným spôsobom. Zavedieme transformácie, ktoré transformujú bázové
vektory do seba, pod¾a vzahu
ζ´i (X) = Tji [X, p1, p2, ...pk] ζj (X),
kde predpokladáme, e takto definované transformácie sú v dodatku A3 definované Lie-ho
transformácie, a e tvoria Lie-ho grupu, s parametrami p1, p2, ..., pk. Potom pre infinitezimálne
transformácie platí
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Tji [X, ε1, ε2, ...εk] = 1 + εj (X)Lj,

(98)

kde L sú generátory danej Lie-ho grupy, ktoré u nie sú závislé na X a εj (X) sú infinitezimálne
parametre, závislé na X. Pre generátory platí u spomínaný komutaèný vzah ( . ) z dodatku A3.
Teraz sa vráme k naej variácii zvukového vzoru. Predpokladáme na základe napríklad schémy
klasifikácie foném, Obr. 50, èo pokladáme za experimentálny - empirický fakt, e bázové vektory
ζj (X + ∆X) sa, pri infinitezimálnych transformáciach, transformujú ako
ζj (X + ∆X) = (1 + εn δXLn)ijζi (X),
kde sme predpokladali, e malý parameter εj (X) je úmerný variácii δX vzoru X. Dosadením
predolého vzahu do rovnice (97) dostaneme
Ψ(X + ∆X) = Ψj(X + ∆X) ζj (X + ∆X),
kde opä pouívame sumaèné pravidlo. Dosadením dostaneme
Ψ(X + ∆X) = Ψ(X) + [∂mΨ + εnm (X)LinjΨj]δXmζi (X).

(99)

Druhý èlen v predolom vzahu vyjadruje odchýlku obrazu Ψ(X + ∆X) od Ψ(X) pri
transformácii súradníc pod¾a ( 98), tak aby sme vyhoveli pozorovanej symetrii fonémického systému.
Rozdiel predolých vzorov, pôvodného a variovaného je nový informaèný obsah (v mozgu). Obecne
povediac parametre transformácie môu závisie na X, inými slovami εnm (X) je funkciou samotného
vzoru, transformácia je závislá na reèovom vzore, ktorý sa uvauje. Odpovedá to analogickej situácii
v identifikácii reèových ale aj optických obrazov, ktorá sa veobecne popisuje ako ilúzia, Ditzinger,
Haken, (1989), Wechsler (1990). Inými slovami dva odliné vzory v konfiguraènom priestore, sa
pri rovnakej transformácii zmenia odliným spôsobom, na obrazy v mozgu. Opä javy takéhoto
druhu sa bene pozorujú aj v zvukovej, aj v optickej oblasti - obecne pri vetkých senzorických
kanáloch. A podobne ako sme postupovali v úvodnej èasti dodatku A3, zavedieme kovariantnú
deriváciu vzahom
Dα Ψb(x) = ∂α Ψb(x) + εnα Lbna Ψa(x) = ∂α Ψb(x) + igAbαa(x)Ψa(x),
kde sme zároveò zaviedli igAα(x), väzbový koeficient. Takto dostaneme
Ψ(X + ∆X) = Ψ(X) + Dα Ψb(x)ζb δXα.
Ak teraz chceme aby sa splnila podmienka identifikácie, potom norma vektora Ψ(X + ∆X) Ψ(X) musí by menia ako nejaká kritická vzdialenos identifikácie (nad òou rozdielne, pod òou
podobné). Postaèujúcou podmienkou, aby bolo toto splnené je
Dα Ψb(x) = 0.
Èo priamo vedie k nulovosti odpovedajúceho tenzoru krivosti, ktorý v tomto prípade je
kde

Fbαβ = ∂αAβ b(x) - ∂βAαb(x) + [Aα ,Aβ]b
[Aα ,Aβ] = AβAα - AαAβ
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je komutaèný vzah. V prípade ak máme splnené [Aα ,Aβ] = 0, hovoríme o abelovských transformáciach
(grupách), a ak ete generátory infinitezimálnych transformácií nezávisia od X hovoríme o globálnej
transformácii, symetrii. Je preukázané, e niektoré transformácie symetrie sú inherentné v mozgu,
napríklad priestorová translaèná symetria, zrkadlová inverzia, atï. iné sa uèíme a následne sa tvoria v
mozgu, Giles, Maxwell (1987), Dodwell (1983), Pessa (1988), Mazzola, Wieser, Brunner,
Muzzulini (1989), Földiák (1991), Fukushima (1980), Piaget, Inhelderová (2007). V èasti (3.2)
alebo (4.1.1) spomínané vonkajie symetrie môu by takými príkladmi. Inými slovami, ak je splnená
podmienka nulovosti tenzoru krivosti, identifikácia vzorov je zabezpeèená vhodnými transformáciami
súradníc, ktoré vytvárajú Lieho grupu. Naopak, ak nie je splnená táto podmienka, potom sa vygenerujú
v mozgu nejaké polia obrazov a im odpovedajúce vzory majú, nesú iný informaèný obsah, Guez,
Protopopescu, Barhen (1988).
Na chví¾ku sa zastavme a trochu vo¾nejie prediskutujme, èo vlastne hovoria spomínané
symetrie - vonkajie aj vnútorné v percepcii chápanej ako zdie¾aná komunikácia- pozorovatelia systém - na klasifikáciu a identifikáciu vzorov obecného druhu, vzorov ako takých, Carpenter,
Grossberg (1987), Shalkoff (1992), Li (1991).
Kadý deò sme schopní navzájom komunikova o rôznych veciach, a medzi nimi aj o rôznych
typoch pohybu a rozpoznávaní vzorov, obecne o procese ich kvalifikácie. Z fyziky poznáme velièinu,
nazýva sa úèinok, pomocou ktorej môeme vyjadri najsymetrickejiu mieru pohybu, zmeny. Padnutie
kameòa je zmena, jednotlivý akt percepcie je zmena, zmena hladiny hormónov v mozgu je zmena,
akt myslenia jednej mylienky je zmena (v zmysle ako sme o psychológii diskutovali v èasti venovanej
obecnej percepcii). Je rovnakým bez oh¾adu èi sa uskutoèní tu alebo tam, v jednom smere alebo
druhom, dnes alebo zajtra. Naozaj, (napríklad peciálne Galileiho) úèinok je èíslo, ktorého hodnota
je rovnaká pre kadého pozorovate¾a v k¾ude, nezávisle na jeho orientácii alebo okamiku kedy sa
robí dané pozorovanie, Moller (1972).
V prípade statických symetrií napríklad, pre ornament, nám symetria dovo¾uje dedukova
zoznam multipletov, alebo reprezentácií, ktoré môu by jeho stavebnými blokmi a hovoríme, e
ornament sa skladá z daných pod-ornamentov. Tento prístup je moný takisto pre akýko¾vek druh
pohybu. Klasifikácia vzorov na ornamente sa dá previes do singletov, dubletov, atï. z rôznych
moných pozorovacích h¾adísk.
Pre pohybujúci sa systém, stavebné bloky, odpovedajúce blokom v ornamente, sa nazývajú
pozorovate¾né. Pretoe pozorujeme, e príroda je symetrická vzh¾adom k mnohým rôznym zmenám
h¾adísk, môeme pod¾a toho klasifikova vetky moné pozorovate¾né. Aby sme to urobili,
potrebujeme len uvaova zoznam vetkých transformácií h¾adísk a dedukova z neho zoznam
vetkých ich reprezentácií.
Kadodenná skúsenos ukazuje, e svet sa nemení napríklad pri zmenách polohy, orientácie
a okamihu pozorovania. Hovoríme tie o invariancii voèi priestorovej translácii, rotácii a èasovej
translácii. Tieto transformácie sú odliné od transformácií na ornamente z dvoch poh¾adov: sú spojité
a sú neohranièené. Ako výsledok, ich reprezentácie budú obecne pojmami, ktoré sa môu meni
spojito a bez hraníc; budú to velièiny alebo ve¾kosti.
Vráme sa k opisu pohybu. Vo fyzikálnom systéme musíme vdy rozliova medzi symetriou
celého Lagraniánu, pozri dodatok A3  odpovedajúcou symetrii úplného vzoru  a reprezentácii
pozorovate¾ných  odpovedajúcou (nie moc presne) symetrii podornamentov, boèných pásov v
ornamente a podobne, pozri obrázok na predolej strane. Pretoe úèinok musí by skalár a pretoe
vetky pozorovate¾né musia by tenzory, Lagraniány sú súètom a súèinom tenzorov iba v jedinej
kombinácii, a síce v tej, ktorá tvorí skalár. Lagraniány obsahujú iba skalárne súèiny alebo ich
zoveobecnenia. V krátkosti, Lagraniány majú vdy tvar podobný ako
L = α ai bi + ß cjk djk + γ elmn flmn +

(100)

kde indexy pri premenných a, b, c atï., vdy sa objavujú v sumaèných pároch (Einteinove pravidlo).
Grécke písmená reprezentujú kontanty.
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Reprodukovate¾nos pozorovaní, t.j. symetria voèi zmene okamihu èasu alebo èasová
translaèná invariancia, je prípadom nezávislosti h¾adísk. Toto spojenie má nieko¾ko dôleitých
následkov. Videli sme, e táto symetria implikuje invarianciu. Vedie to k tomu, e pre spojité symetrie,
ako je èasová translaèná symetria, toto tvrdenie sa dá urobi presnejím: pre hocijakú spojitú symetriu
Lagraniánu existuje asociovaná zachovávaná kontanta pohybu a naopak. Presná formulácia tohto
spojenia je teoréma Noether (1918). Jej závery, výsledok platí nielen pre vyie uvedený typ
Lagraniánu, ale aj pre ¾ubovolný typ Lagraniánu.
E. Noether vyetrovala spojité symetrie závisiace na spojitom parametre b. Transformácia
h¾adiska je symetrickou ak úèinok S nezávisí na hodnote b.


S =

∫ L∂t .

(101)

Napríklad, zmena polohy ako x → x + b necháva úèinok invariantným, pretoe S(b) = S0,
táto situácia implikuje, e p = konst ; v krátkosti, symetria voèi zmene polohy implikuje zachovanie
hybnosti. Opak je tie pravdou.
V prípade symetrie voèi posunu okamihu pozorovania, nájdeme T + U = kontanta; e èasová
translaèná invariancia implikuje kontantnú energiu. Opä, opak je tie správny. Tie hovoríme, e
energia a hybnos sú generátormi èasových a priestorových translácií.
Zachovávaná velièina pre spojitú symetriu sa niekedy nazýva Noetherovej náboj, pretoe
výraz náboj sa pouíva v teoretickej fyzike na oznaèenie zachovávajúcich sa pozorovate¾ných.
Inými slovami, energia a hybnos sú Noetherovej náboje. Elektrický náboj, gravitaèný náboj
(t.j. hmotnos) a topologický náboj sú iné obvyklé príklady.
V naom prípade percepcie reèi, je situácia trochu zloitejia. Predpokladáme na základe
experimentálnych údajov, e grupa transformácií nie je ani ábelovská, a nie je ani globálna.
Zachovávajúca sa velièina, relevantná k fonémickému systému, bude ma pravdepodobne charakter
topologického náboja.
Z porovnania (A2.4) a (A3.9) môeme usúdi, e prípad papagája (A2.4) je analogický k
¾udskému prípadu, (A3.9). Túto korepodenciu môeme interpretova ako prechod z
mechanického - koneèný poèet stupòov vo¾nosti - chápania percepcie k po¾nému -nekoneèný
poèet stupòov vo¾nosti - chápaniu. Z predolého sa tak stáva kritickou otázka, èi princíp minimálneho
úèinku sa dá prenies aj na ivú, poprípade mysliacu hmotu. Pracovne ho nazvime Princípom
najmenieho úsilia. Nie druhoradou a ani jednoduchou je otázka súvislosti spomínaných dvoch
princípov.
Tento princíp by mal vystihova rozdiel medzi fyzikálne ovládanými interakciami a vzormi
ovládanými interakciami (tu sú fyzikálne interakcie druhoradé, sú len nosièom informácie), pozri
Obr. 51. Na tomto obrázku sú znázornené dva prípady, jeden v¾avo pre neivú hmotu, SternGerlachov experiment, vpravo je znázornený výber robený pod¾a typu vzoru, ktorý percepuje
agent (èlovek, zviera). Pravdepodobne aj pojem Shanonovej informácie sa bude musie rozíri
tak, aby postihoval nielen tatisticky danú informáciu (nie sémantickú) ale aj sémantický význam
daných vzorov (ak je to principiálne moné).

7.3.2 Model percepcie
Ako sme videli v èasti 3 a 4 percepcia sa dá chápa ako odhadovanie externého sveta z daných
okamitých senzorických údajov, informácie priradením k príkladom u percepovaných, poznaných
kategórií. Zvieratá s ve¾mi jednoduchými nervovými systémami percepujú niekedy tak dobre a
rýchlo ako zvieratá so zloitými nervovými systémami, napríklad ako sme my, a za niektorých
okolností, v niektorých prípadoch mono lepie ako my (samozrejme nehovoríme tu len o percepcii
reèi). Zvieratá aj my sa vysporiadavame dobre s percepciami, ktoré vyadujú iba rozpoznávanie
objektov ako príkladov neivých kategórií a nie nauèených kategórií. Po dlhých rokoch skúmania
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sme zistili, e zvieratá percepujú tak rýchlo a dobre, skoro akoby ani nemuseli vynaklada nejaké
úsilie, e si a teraz zaèíname uvedomova, e pri programovaní naich poèítaèov na úlohu percepcie
existuje vány problém, Gregory (1997).

Obr. 51 V¾avo fyzikálne ovládaná interakcia - výber, vpravo paternom ovládaná interakcia - výber

V èom spoèíva problém percepcie, v predolom naèrtnutý ? Pod priamou percepciou
rozumieme nejaký algoritmus, ktorý je schopný percepova v polynomiálnom poète krokov alebo
èase, niekedy sa takýto druh percepcie nazýva aj percepcia zospodu-navrch. Také algoritmy sa
pokúajú kontruova popisy objektu (nazýva sa to vrchná úroveò) z práve prístupných senzorických
dát (spodná úroveò).
Tieto prístupy buï nefungujú alebo len pre ve¾mi obmedzené, umelé dáta. Pri percepcii sa
stretávame aj so situáciami, kde percepcia zospodu-navrch nemá jednoducho s èím zaèa, pretoe
celá explicitná informácia je potlaèená, je na úrovni pozadia, zaumená alebo chýbajúca alebo chybná
Gregory (1997), Lieberman, Cooper, Shankweiler, Studdert-Kennedy (1967). V takom prípade
vstupuje do hry nepriama percepcia.
Algoritmy, ktoré sú úspenejie sa nazývajú nepriama percepcia alebo zvrchu-naspod
percepcia. Zaèínajú na vrchnej úrovni - objektoch a h¾adajú zhodu s senzorickými práve dostupnými
dátami. Pretoe, z povahy úlohy musia vyskúa nie polynomiálny poèet hypotéz o objektoch, ich
vykonanie zaberá nie polynomiálny poèet krokov alebo èas, Pisoni, Remez (2005).
Na druhej strane, aj keï v zvukovom alebo elektromagnetickom vzore je postaèujúce
mnostvo lokálnej a explicitnej informácie, ani vtedy to nemusí by postaèujúce na vytvorenie vnemu.
Je nutnou aj znalos o tom èo pravdepodobne sú dané objekty. Percepcia objektu je primárna.
Nepoèujeme, nevidíme to èo si myslíme, e poèujeme, vidíme - vnímame to formovaním hypotéz.
Bez nejakej hypotéze o objekte je nemoné správne naloi s práve snímanými senzorickými dátami,
Moore, Tyler, Marslen-Wilson (2007), Gregory (1997).
Z trochu iného poh¾adu, videli sme to aj v èasti 2, a 4 tejto práce, vetky poèítaèové algoritmy,
ktoré sú schopné úspene riei nie triviálne percepèné problémy majú v sebe zakomponované
h¾adanie globálneho minima nejakej funkcie. To funguje pre umelý jednoduchý kvázi-svet, Pisoni,
Remez (2005), a iba vtedy ak sa kategórie skladajú z malého poètu rigidných objektov, s iba malým
poètom stupòov vo¾nosti, Gross (1996), ale ak zaèneme vyetrova neregulárne, elastické a apriori
nie existujúce - podobné ako Wheelerovské kategórie, Wheeler, Zurek ed. (1983), pozri posledný
odsek v èasti 3, s ve¾kým poètom interných premenných a potenciálne s nekoneèným poètom
stupòov vo¾nosti - ako sú polia, také aké sa vyskytujú v reálnom svete, potom sa dimenzia priestoru
rieení stáva príli ve¾kou pre vyèerpávajúce h¾adanie v tomto priestore.
Takto problém percepcie je efektívne ekvivalentný problému minimalizácie triedy funkcií
viacerých premenných. Dá sa argumentova, z faktu rýchlej percepcie zvierat, e pravdepodobne
je postaèujúce nájs dobré minimum, nie globálne minimum. Doposia¾ vak vetky takéto prípady,
keï sa algoritmy zastavili pred nájdením globálneho minima, boli neúspené, èo sa aj dalo oèakáva
z povahy problému, Pisoni, Remez (2005).
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¼ubovolný klasický systém prevádzajúci takú minimalizáciu môe h¾ada vo fázovom priestore
iba lokálne, takto ak je daná funkcia neregulárna a obecná, systém musí preh¾ada nie polynomiálny
poèet lokálnych miním predtým ne nájde globálne minimum. A toto je hlavná príèina preèo
percepujúci poèítaè musí obecne generova nie polynomiálny poèet hypotéz o objekte a kadú z
nich vyhodnoti. S ve¾kou pravdepodobnosou ale takto nepercepujeme.
Z týchto dôvodov predpokladáme, e problém percepcie môe odpoveda problému nájdenia
globálneho minima funkcie viacerých premenných, kde globálne minimum je omnoho hlbie ne iné
minimá. Predpokladáme, e globálne minimum je omnoho hlbie z dôvodov kontrukcie funkcie,
ktorú treba vyetri.
Funkcia, ktorú treba minimalizova je mierou rozdielu, napríklad pod¾a (99) medzi percepciou
a senzorickými dátami v danom èase. Chceme minimalizova funkciu vzh¾adom k mnoine
premenných, ktoré tvoria nejaký vyh¾adávací strom, opisujúci externý svet, o ktorom sa
predpokladá, e generuje dané dáta - hypotézu o objekte. Takto budeme ma iba jedno minimum,
pretoe dáta majú omnoho vyiu podmienenú entropiu ne dáta vyh¾adávajúceho stromu. Inými
slovami dáta nie sú umom, majú nejakú vnútornú konzistenciu, v tom e je moné e sú generované
z omnoho menieho vyh¾adávajúceho stromu. Opaène, ak sú dáta nerozlíite¾né od umu, potom
nebudeme ma nejaké dominantné globálne minimum. Tu predpokladáme, e pravdepodobnos,
e nejaký iný vyh¾adávací strom bude dobre fitova dáta je ve¾mi malá.
Tieto úsudky potvrdzuje aj to, e algoritmy, ktoré preruia svoje h¾adanie produkujú podstatne
ve¾ké chyby, èo môe znamena, e správne interpretácie sú zriedkavé, a takisto e dvojznaèné
interpretácie sa v prírode vyskytujú zriedkavo (ako Neckerova kocka). Indikujúc, e prípady s
dvomi porovnate¾ne alebo rovnako hlbokými minimami sú v prírode zriedkavé (ale môu by dôleité
z h¾adiska evolúcie, pri prechode od zvieracej k ¾udskej percepcii).
Po týchto predbených úvahach, pre ¾udských pozorovate¾ov, k zvyèajným èastiam ako je
zdola-navrch senzorickým signálom a zvrchu-nadol znalostiam pre obecné popisy percepcie
Gregory (1997), Pisoni, Remez (2005), pridáme boèné èleny ako pravidlá a komunikáciu medzi
pozorovate¾mi vedúcu k jazyku. Aj zvrchu-nadol aj boèné èleny sú vo svojej podstate znalosti;
prvé sú pecificky nauèené (také ako zvuky súc príli nahlas, alebo frikatívne alebo tvar súc
kompaktný), druhé sú obecné - vrodené pravidlá aplikované na vetky objekty a scény (také ako
zákony symetrie, ako sú uvedené na Obr. 50, Gestalt pravidlá, mono tie symetrie). Na Obr. 52 je
schématický naèrt hlavných èastí náho modelu ako bol navrhnutý na Obr. 23, 24, teraz zdôrazòujúci
pecifické èasti, funkcie a procesy, ktoré sú pod¾a nás najdôleitejie, Pisoni, Remez (2005)
Ako zvyèajne, signály z ucha alebo oèí a iných zmyslov sú typu zdola-nahor. Konceptuálna
a perceptuálna znalosti o objekte sú znázornené v samostatných zvrchu-nadol boxoch. Znalosti,
ktoré sa dotýkajú nauèených a vrodených pravidiel sa znázornené ako boèné vetvy. Perceptuálne
uèenie sa tu chápe, e funguje z ve¾kej èasti pomocou spätnej väzby od správania a èinnosti.
Z h¾adiska percepcie je najdôleitejou èasou inferenèná èas - generátor hypotéz a ich
odhadca. Je èasou podobnou hre J. A. Wheelera o kladení otázok a hádaní slova, Wheeler,
Zurek ed. (1983), pozri posledný odsek v èasti 3, v naom prípade nie so slovami ale so senzorickými
dátami, ktoré pochádzajú z reality a nepriamo s dátami iných percepujúcich agentov, cez jazyk.
Úloha reality je poskytnú nejakú informáciu, inými slovami slúi iba ako nejaký bitový substrát.
Iným zdrojom informácie je samotný mozog. To, ktorý z týchto zdrojov informácie sa pouíva v
danom èase je vecou vedomia a/alebo pozornosti. Samotný zdroj informácie spojený s mozgom
sa pouíva v stavoch predstavovania, snov a podobne. Pomocou obojstraných ípok medzi èasou
spracovania signálov a realitou, sme chceli zdôrazni aktívnu úlohu receptorov - vlasových buniek,
tyèiniek, èapíkov, atï.. Nie sú pasívnymi prijímaèmi informácie ale aktívnymi, Lieberman, Cooper,
Shankweiler, Studdert-Kennedy (1967), Foss, Swinney (1973).
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Obr. 52 Schéma percepcie pre systém troch entít - vnímaná realita a dva vnímajúce subjekty

Nemyslíme si, e vetky mylienky a pekulácie tu uvedené sú perfektné v kadom detaile, ale
veríme, e v urèitom koherentnom poh¾ade môu by uitoèné a mono aj pravdivé.
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V dizertaènej práci sme prediskutovali jeden z moných prístupov k spracovaniu reèového signálu
na základe invariantných fyzikálnych, biologických a kybernetických predpokladov. Nami navrhnutý
model, ktorý modeluje primárne reèové úlohy  rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho, sme
definovali konceptuálne, matematicky a realizovali sme ho programovo v reálnych podmienkach.
Hlavne ako heuristický princíp sme pouili a skontruovali aj prístup cez grupy symetrií, ktorý
je implicitne zahrnutý v modeli pomocou homotopických a kalibraèných grúp symetrie. Zároveò sa
snaíme formulova niektoré fundamentálne koncepcie k prístupu obecnej teórie po¾a na generovanie
a spracovanie symetrií v percepcii a spracovaní reèového signálu nervovým systémom èloveka,
obecne agenta (èlovek, zviera, stroj).
Diskutovali sme niektoré zaujímavé, netandartné èrty náho prístupu z h¾adiska ¾udskej
reèovej percepcie a symetrií prirodzených jazykových systémov, peciálne slovenèiny a dôsledky
náho modelu z h¾adiska informaèného chápania symetrií.
Otvoreným okruhom otázok sú nasledujúce, ktoré chápeme ako vedecky testovate¾né otázky
resp. hypotézy:

1. Je percepcia reèi a obecne percepcia invariantná na vonkajie a vnútorné symetrie ako sme
ich formulovali v èasti 4 ? (vetky pozorovania to potvrdzujú, samozrejme s istým stupòom
idealizácie, pozri Obr. 53)
2. Súvisia invariantnos voèi intenzite a umu s kalibraènou symetriou ? (Preukázanie klasickej
kalibraènej invariancie sa môe previes prevedením zvukových rovníc na Maxwellove rovnice,
pretoe Maxwellove rovnice sú klasicky kalibraène invariantné, Landau, Lifshitz (1987))
3. Je klasifikaèná schéma (symetria) elementárnych èastíc nezávislá od klasifikaènej schémy
(symetrie) foném ? (Otázka otázok, dá sa vedecky testova ?)
4. Je nutné na popis symetrie foném poui systémy s nekoneène ve¾a stupòami vo¾nosti polia? (Dobrým návodom by mohla by poiadavka spontánneho naruenia symetrie )
5. Je moné predåi princíp minimálneho úèinku z neivých systémov na ivé vo forme nejakého
princípu minimálneho úsilia ? (Otázka otázok)
6. Aký význam majú topologické náboje, z h¾adiska percepcie a fonémického systému ?
7. Èo predstavujú fonémy, odpovedajúce prúdy topologických nábojov v mozgu (v mysli) ?
8. Èo je analógom hmotnosti elementárnych èastíc v systéme foném ?
9. Je to nejaká sémantická hmotnos, analogická gravitaènej/zotrvaènej hmotnosti ? (Newtonov
gravitaèný zákon aj Einteinov zákon gravitácie sa dajú odvodi len z úvah o entropii a
holografického princípu, Verlinde (2010))
10. Dá sa otestova ná model percepcie z h¾adiska vrodených schopností vyuíva symetrie ?
(Áno, testuje sa nieko¾ko desaroèí)
11.Dá sa otestova ná model percepcie z h¾adiska toho, e nielen percepty a koncepty ale aj
objekty sú v mysli a nie vo vonkajom svete ? (Asi áno, ale ve¾mi ako)
12.Dá sa otestova ná model percepcie z h¾adiska toho, e fyzikálna realita tu vystupuje len
ako zdroj informaèného toku ? (Dá sa to, mono je to triviálne, len otázka definície)
13.Je moné takýto model percepcie pochopi ako interpretáciu kvantovej mechaniky z h¾adiska
vzahu pozorovania a vedomia ? (aká otázka)
14. Aký je vzah medzi postulovanou nerozlíite¾nosou elementárnych èastíc a postulovanou
nerozlíite¾nosou foném ? (Je to totoné - predpoklad, ktorý sa nedá testova, pokladá sa za
platný dovtedy kým sa nepreukáe opak)
15. Aký je význam tatistík - Fermi-Diraca a Bose-Enteina v systéme foném ? (Zloité)
16. Aký je význam foném z poh¾adu rozdelenia fermiónov a bozónov, alebo leptónov ? (Zloité)
17. Preèo nie je vidie usporiadanie na úrovni rodín kvarkov a leptónov v systéme symetrií
foném? (Môe za to jav uväznenia kvarkov - charakter ich interakcie ?).
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Obr. 53 Schématická ilustrácia transformácií, ktoré zachovávajú význam slov alebo viet. O oznaèuje objekt
a S, S´ subjekty. (a) relatívna poloha , relatívny èasový posun pozorujúceho systému vzh¾adom k zdroju
reèového signálu, relatívny pohyb, (b) relatívna rotácia, (c) intenzita reèového signálu, akustický a
fonetický um, základný tón reèového signálu, rýchlos hovorenia

Z h¾adiska budúceho rozvoja oblasti výskumu je pravdepodobne dôleité sa zamera hlavne
na vzah kvantovej mechaniky a náho modelu. Je nutné korektným spôsobom zakomponova
formalizmus kvantovej mechaniky do formalizmu neurónových sietí. Samozrejme pri tom vyvstáva
otázka, èi má zmysel kvantová mechanika pri popise, výskume mozgu, obecne resp. vedomia
peciálne, za predpokladu, e vedomie sa dá vedecky definova. Je mozog kvantový systém ? Je
to kritická otázka, ktorú si musíme poloi pre ïalie uvaovanie. Aby mala táto otázka zmysel,
musíme buï predpoklada alebo postulova, e mozog je fyzikálny systém. Ak je mozog fyzikálny
systém, potom je aj kvantový systém - pretoe má tvar a farbu, to sú postaèujúce podmienky pre
kadý fyzikálny systém, aby bol kvantový. Pod farbou myslíme schopnos objektu emitova alebo
pohlti elektromagnetické iarenie pecifikovaných vlnových dåok a pod tvarom rozumieme fyzikálny
objekt ohranièený v objeme alebo ve¾kosti. Pri tom nezávisí na ve¾kosti objektu, kvantový popis
sa niekedy musí poui aj na makroskopické objekty (detektor gravitaèných vån - hliníkový valec o
rozmeroch rádove metre, ale samozrejme pri ve¾mi nízkej teplote, okolo absolútnej nuly, Ju, Blair,
Zhao (2000)).
Iná je otázka prítomnosti alebo detekovate¾nosti kvantových javov vo vedeckom slova zmysle
- exaktne, objektívne, verifikovate¾ne. Základná námietka proti mozgu ako kvantovému systému
je jeho teplota a truktúra. Podobne by sa ale mohlo argumentova aj pre flash pamäte, pri ktorých
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pre ich fungovanie je podstatný kvantový (presnejie kváziklasický) jav tunelovania (a dríme ich v
rukách). Pri flash pamätiach hrá dôleitú úlohu Fowler-Nordheim tunelový jav, ktorý je kvantovomechanický a deje sa na spojení kov polovodiè, Lopez-Villanueva a kol. (1991). Existujú podobné
truktúry a podmienky, ako sú vo flash pamätiach, aj v mozgu ? Pravdepodobne áno, monými
kandidátmi na to sú synaptické trbiny medzi ukonèeniami neurónov. Tok neurotransmiterov a
pravdepodobnosti ich prechodu cez trbinu sa pravdepodobne (pekulatívne) nedajú popísa èisto
klasicky, ale podobne ako pri flash pamätiach kváziklasicky - pomocou Schrödingerovej rovnice.
Mohol by o tom, napríklad, nasvedèova aj rozmer spomínanej trbiny v porovnaní s vlnovou
dåkou nosièov prúdu - neurotransmiterov.
h 6.6 *10 −34 kgm 2 s −1 6.6 * 10 −34 kgm 2 s −1
λ= =
=
p
mv
v160 * 10 − 26 kg
v=

∂ 10 −8 m
=
= 10 − 2 ms −1
τ 10 −6 s

kde sme pouili hodnotu Planckovej kontanty h = 6,626 069 x 10-34 (kg.m2.s-1) a Avogadrovu
kontantu NA = 6,022 142 x 1023 mol-1. Za hmotnos charakteristickú hmotnos neurotransmiterov
sme zobrali hmotnos dopamínu rovnú pribline 160g/mol. Takto jedinou velièinou, ktorej odhad je
ve¾mi nepresný, je rýchlos molekúl dopamínu v pri prenose synaptickou trbinou, èo sa klasicky
dá chápa ako difúzia Jonas (2000). Velièiny, ktoré sme pri odhade uvaovali je írka synaptickej
trbiny 0,1 - 100 nm, a nejaký maximálny stredný èas molekúl dopamímu, v naom odhade 1 µs,
ktorý potrebujú na difundovanie skrz synaptickú trbinu, Garris, Ciolkowski, Pastore, Wightma
(1994). Z posledných vzahov vidíme, e deBroglie-ho vlnová dåka molekuly dopamínu môe by
len 1 a 2 rády vyia ako írka synaptickej trbiny. A pretoe ná odhad rýchlosti molekúl dopamínu
je skôr podcenený, môe vlnová dåka dosiahnú hodnôt írky synaptickej trbiny. Vetky tieto
úvahy ale naráajú na otázku èi otvorený (ivý) systém sa dá popísa fyzikálne, èi tam má zmysel
napríklad teplota - dobre definovaná pre rovnováne a uzavreté systémy a podobne.
Ïalou monosou pre pozorovanie kvantových javov v mozgu je jav kvantovej lineárnej
superpozície, v jeho elementárnom chápaní, 3.2 (Èas a celok v kvantovej fyzike). Môeme
pozorova túto superpozíciu pre nejaké javy v mozgu ? A ak, ako dlho, èi je stabilná a hlavne ktoré
stavy sa na jej realizácii zúèastòujú. S èím v mozgu môeme identifikova tieto hypotetické stavy ?
Platia tu podobné námietky ako proti mozgu ako kvantovému systému a navye ete námietka
koherentnosti - odpovedajúcich stavov v lineárnej superpozícii, ktorej stredný èas je porovnate¾ný
s èasovými intervalmi, ktoré zodpovedajú za deje myslenia, uvedomenia a podobne. Inými slovami,
podmienkou na pozorovanie kvantovej superpozície je aby stavy, ktoré sa úèastnia tejto superpozície,
boli koherentné - fázový rozdiel ich moností - bol kontantný dlhie ako je dekoherenèný èas
Tegmark (1993), Zeh (1970), Zurek a kol. (1993). Tu pravdepodobne konèí chápanie mozgu ako
èisto fyzikálneho systému.
Ako posledná monos pre pozorovanie kvantových javov, ktoré súvisia s lineárnou
superpozíciou v mozgu je kolaps vlnovej funkcie. Jav, ktorý úzko súvisí s interpretáciou kvantovej
mechaniky, interpretáciou pravdepodobností obecne a s tým, èi vedomie súvisí s kolapsom vlnovej
funkcie. Posledné experimenty, ktoré skúmajú základy kvantovej mechaniky èoraz jasnejie
napovedajú, e vedomie má vplyv, súvisí s kolapsom vlnovej funkcie - samozrejme nie
kvantifikujúcim spôsobom ale klasifikujúcim, Nairz, Arndt, Zeilinger (2003). Pravdepodobne
tento jav je najlepí kandidát na spojenie percepcie, tak ako sme ju opísali v èasti 3, a kvantovej
mechaniky, Palacios-Laloy a kol.(2010), Lee a kol.(2011). Pokia¾ ale nemáme vedecky dobre
definované pojmy ako percepcia, vedomie a myse¾ sú vetky tieto úvahy pekulatívneho, v najlepom
metafyzického charakteru.
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Zaèiatok a koniec slova sa musí urèi s èo najväèou dôkladnosou, bez oh¾adu na typ úlohy rozpoznávanie slov alebo verifikácia hovoriaceho. V koneènom zapoèítaní úspenosti modelu
rozpoznávania slov alebo verifikácie hovoriaceho prispieva procedúra urèenia zaèiatku a konca
slova s viac ako 5 % do celkovej úspenosti, Rabiner, Samabar (1977), Nooteboom, Van der
Vlugt (1988), Lamel, Rabiner, Rosenberg (1981). Treba si zároveò uvedomi, e vo väèine
databáz izolovaných slov je procedúra urèenie zaèiatku a konca slov prevedená ruène, inými slovami
nezahròuje sa do celkovej úspenosti modelu (stav do roku 1995).
V akademickom prostredí sa tento problém jednoducho neriei, pretoe sa väèinou pracuje
v podmienkach blízkych k ideálnym, z h¾adiska kvality zaznamenanej reèi (èi kvalita prednesu
samotných slov, èi kvalita prenosu signálu - kvalitný mikrofón, kvalitný AD prevodník, atï.), alebo
sa predpokladá implicitne, e je vyrieený. V komerèných aplikáciach sa samozrejme táto
problematika musí riei, ale sa samozrejme nepublikuje, pretoe je to kritická èas celého systému.
Väèinou sa komerèné aplikácie, na rozdiel od akademických, sústreïujú na reálne, resp. aké
akustické a elektronické podmienky, napríklad telefónny prenos, Atal, Rabiner (1976).
Z tohoto dôvodu sme vyvinuli algoritmus na urèenie zaèiatku a konca slov, ktorý sa dá poui
aj v reálnom èase, aj pre on-line implementácie konkrétnych úloh rozpoznávania alebo verifikácie a
samozrejme bez oh¾adu na kvalitu signálu (aj telefónnu linku). Algoritmus prevádza rozpoznávanie
zaèiatku a konca slova pomocou základných parametrov energie a prechodov nulou, Niederjohn
(1975), Scarr (1968). Algoritmus je navrhnutý ako samo-nastavite¾ný, inými slovami, vetky
kontanty, alebo parametre potrebné pre výpoèet velièín sa vypoèítavajú z prvého èasového okna
signálu. Vzh¾adom k tomu, e v algoritme sa vyskytujú len súèty, nelinearity a nerovnosti je moné
tento algoritmus triviálnym spôsobom neuronalizova, Fallside (1988). Jedinými vstupnými,
volite¾nými parametrami sú prekryv okien, dåka rámca a rozlíenie AD/C prevodníka.
Vo zvolenom èasovom rámci máme takto definovaných NW okien. Dåka èasového rámca
sa môe odhadnú ako stredné maximálne trvanie neznelých plozívnych a frikatívnych hlások v reèi,
èo je pribline 160 ms, Reddy (1966). Dåka èasového okna je okolo 10 ms, èo vyplýva hlavne z
neurónovej truktúry sluchových receptorov a tzv. màtvej doby nervových vlákien. Na kadom
okne sa vypoèítajú energia a prechody nulou, tieto sa pre dané okno èasovo dozadu (retardovane)
ustrednia a klipujú - prahujú pomocou parametrov vypoèítaných v prvom kroku. Výsledkom je
NW logických hodnôt Reè - Nie Reè. V prípade zaèiatku slova, ak je poèet okien oznaèených
ako Reè väèí ako NW/2, potom máme tzv. hrubý zaèiatok slova pre prvé okno s hodnotou
Reè. Podobne pre koniec slova, ak je poèet okien oznaèených ako Nie Reè väèí ako NW,
potom máme tzv. hrubý koniec slova pre prvé okno s hodnotou Nie Reè. Algoritmus sa skladá z
troch funkèných blokov, Obr. A1.1.
1. krok algoritmu: urèí z prvého signálového okna parametre pre ïalie spracovanie
Resolution = rozlíšenie AD/C prevodníka
Ret_end
= NWF/2
Ret_bgn
= Ret_end/5
Ret_dec
=2
Ratio = Max_amplitude(Resolution)/256
N −1

Level= Int (

∑ x / N)
i =0

i

N −1

Noise= Int { (

∑Abs(Int(x )- Level))/N}
i =0

i

Threshold= {Abs(Level) + Int(Noise) + Resolution/3}/Ratio
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Ak Threshold = 0

potom Threshold = 1

Threshold_bgn = (Threshold * Ratio - 2) / 16
Ak Threshold_bgn < 0 potom Threshold_bgn = 1 / 16
Threshold_end = Threshold_bgn
Threshold_inc = 0
2. krok algoritmu: urèí hrubý zaèiatok a koniec slova
zober ïalie okno
vypoèítaj normalizovanú energiu

∑{(Int(x ) - Level) / Threshold }
N −1

Energy =

i

i =0

2

/N

vypoèítaj prechody nulou
Zero =

N −1

∑ ((x > 0 && x
i

i+1

< 0) || (xi < 0 && xi+1 > 0))

i =0

vypoèítaj hodnotu pre retardované okno
Value = Int{ (Resolution + 2*Zero/Resolution) * log10 (1 + Energy*Zero)}
zapamätaj si hodnotu do bufra pre dané okno
Buffer(okno) = Value
vypoèítaj retardované hodnoty pre dané okno a zaèiatok resp. koniec slova
b

Retard_bgn = {

∑Buffer(i) }/ ret ;
i =a

b

Retard_end = {

∑Buffer(i) }/ ret
i=a

ak je okno < Ret_bgn potom (a=0; b=okno - 1) ináè (a= okno-Ret_bgn; b=Ret_bgn)
ak je okno < Ret_end potom (a=0; b=okno - 1) ináè (a= okno-Ret_end; b=Ret_end)
klipuj vetky hodnoty pre dané okno
ak Retard_bgn(okno) > Threshold_bgn potom clipp_bgn = 1 ináè clipp_bgn = 0
ak Retard_end (okno) > Threshold_end potom clipp_end = 1 ináè clipp_end = 0
ak je poèet spracovaných okien mení ako rámec choï na 2. krok
ináè vyhodno podmienky zaèiatku a konca slova
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Predspracovanie

Vstupný signál

Výpoèet prahov,
úrovní a èasových
intervalov z 1. okna

Spracovanie
Výpoèet retardovaného
parametru cez energiu a
prechody nulou.
Prahovanie parametrov
pre nasledujúce okná

Postspracovanie

Výstupný signál

Neznelé plozívy, frikatívy
a výdych konca slov

Obr. A1.1 Algoritmus pre zaèiatok a koniec slova

Ak nie je splnená ani jedna z nasledujúcich podmienok prechádza sa na krok 2, prièom nový
rámec je posunutý o jedno okno dopredu v èase.
v prípade zaèiatku slova ak je poèet okien v rámci oznaèených Reè väèí ako polovica
okien v rámci, potom prvé okno takéhoto rámca znaèí hrubý zaèiatok slova.
v prípade konca slova ak je poèet okien v rámci oznaèených Nie-Reè väèí ako poèet okien
v rámci, pozri schému na Obr. A1.1 a Obr. A1.2 a spodný obrázok, potom posledné okno
takéhoto rámca znaèí hrubý koniec slova.
3. krok - upresnenie zaèiatku a konca slova
èasový rámec

Legenda:

èierne okná v rámci znamenajú - dané okno je oznaèené za Reè
biele okná v rámci znamenajú - dané okno je oznaèené za Nie-Reè
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èasový rámec = súbor èasových okien

Obr. A1.2 Reèový signál ilustrujúci algoritmus pre zaèiatok a koniec slova

dôvodom tohto kroku je výdych na konci slova, fakticky prítomý pre vetky dlhé
samohlásky (v slovenèine) a niektoré situácie na zaèiatku slova ako sú neznelé plozívy a
frikatívy, Siegel, Bessey (1982), Obr. A1.3.
Výsledkom predolého kroku sú dve èísla - poèiatoèné okno a koneèné okno v predolom
Korektný optimálny zaèiatok a koniec slova

Nie optimálny zaèiatok a koniec slova

Obr. A1.3 Zaèiatok a koniec slova pre optimálne urèený koniec slova

kroku sme si uloili do Buffra (okno) neklipované hodnoty, práve tieto pouijeme na výpoèet
maximálnej a strednej hodnoty vzh¾adom k oknu. Oznaèíme ich ako
z týchto hodnôt vypoèítame prahy pre presný zaèiatok a koniec slova
b

mean = (

∑Buffer(i) )/(b - a)
i= a

kde a = poèiatoèné okno, b = koneèné okno
max = maximum z Buffer(i)
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ak Resolution ≤ 8 potom prah pre zaèiatok = (max / 2 + mean) / 20
v opaènom prípade prah pre zaèiatok = (max / 2 + mean) / 10
definitoricky prah pre koniec = 3 * prah pre zaèiatok
potom poèiatoèným oknom je prvé okno pre, ktoré plati
Buffer(zaèiatoèné okno) > prah pre zaèiatok
podobne pre koneèné okno, prvé okno od hrubého konca pre, ktoré platí
Buffer(koneèné okno) > prah pre koniec
takto na úrovni vzoriek signálu máme definitoricky
poèiatoèná vzorka = poèiatoèné okno * prekrytie okien
koneèná vzorka = koneèné okno * prekrytie okien + prekrytie okien
v poslednom kroku ete urobíme jeden technický, ale potrebný krok, a síce adjustovanie
signálu pod¾a úrovne (Level). Jednoducho od pôvodného signálu sa odèíta v 1.kroku
vyrátaná hodnota Level.
signal à signal - Level
Koniec Algoritmu.
Vidíme, e ná detektor zaèiatku a konca slov je explicitný - to znamená nezávislý na extrakcii
èàt pouitých v procesoch rozpoznávania a verifikácie. Detektor sa skladá z troch stupòov, prièom
kadá èas klasifikuje dané segmenty signálu. Ná detektor nepredpokladá, e hovorené slovo je
prítomné v danom zázname zvuku, nemusí by prítomné a nemusí by dopredu známe, o ktoré
slovo sa jedná. Samozrejme uvedený algoritmus sa dá implementova aj pre podmienky reálneho
èasu. Presnos náho detektoru sme testovali v reime off-line (databáza slov bola dopredu
zaznamenaná bez urèenie zaèiatku a konca slova) a aj pre on-line spracovanie, na telefonickej linke.
Úspenos detekcie zaèiatku a konca slova pod¾a práve spomínaného algoritmu sme porovnávali s
ruène (sluchom) zadanými hranicami slov. Takto zadaný etalón je nutne subjektívny (závisí od
konkrétnej osoby, ktorá prevádza editovanie signálov), èím vlastne prevádzame porovnanie poèítaèa
(automatu) s èlovekom, hranice urèené èlovekom pokladáme za presné, Appel, Brandt (1984).
Pre testovanie v reime off-line sme pouili databázu slov DATA, primárne urèenú na úlohu
rozpoznávania hovoriaceho :
1 ... osem
2 ... aby
3 ... puto
4 ... kraj
5 ... cena
6 ... voda
DATA je databáza primárne slúiaca na úlohu verifikácie hovoriaceho. Skladá sa z dátovych
súborov typu dat, v ktorých sú uloené zdigitalizované signály nahovorených slov. Vyuívame 26
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hovoriacich - A...Z, 6 slov - 1...6 a 8 realizácií z kadého slova - 0...7. Vzorkovacia frekvencia bola
10 KHz a zrezávacia frekvencia antialiasing filtra bola 4 KHz, s kompresorom dynamiky, nastaveným
na úroveò keï um celého zariadenia dával najväèiu hodnotu 17, v rozlíení +10/-10 V a 12 bitov
tj. 17x(10/2048) = 83 mV, pri mikrofóne AIWA nevybudenom, a osciloval okolo 16, èie dával 3
hodnoty (15, 16, 17 ). Túto hodnotu (16) treba odráta od signálových hodnôt.
V nasledujúcej tabu¾ke Tab. A1.1a sú uvedené výsledky pre práve pecifikovanú databázu.
Vidíme, e výsledky pre slová zaèínajúce na samohlásky, respektíve znelé spoluhlásky sú o nieèo
lepie. Celková úspenos pre týchto 6 slov je 95,4 percent.

k

slovo

Úspešnos
(%)

1
2
3
4
5
6
Spolu

osem
aby
puto
kraj
cena
voda

98,5
97,7
91,3
94,8
92,3
97,6
95,4

Tab. A1.1a Úspenosti urèovania zaèiatku a konca slova pre slová DATA

BATA je databáza slúiaca na úlohu verifikácie hovoriaceho po telefóne v reime on-line.
Skladá sa z dátovych súborov typu dat, v ktorých sú uloené zdigitalizované signály nahovorených
slov. Vyuívame 26 hovoriacich - A...Z, 6 slov - 1...8 a 8 realizácií z kadého slova - 0...7. Vzorkovacia
frekvencia bola 3 KHz a zrezávacia frekvencia antialiasing filtra bola 1 KHz. Pre testovanie v
reime on-line sme pouili databázu slov BATA :
1 ... cry
2 ... ocean
3 ... patty
4 ... voyage
5 ... eleven
6 ... human
7 ... Danube
8 ... Washington
V nasledujúcej tabu¾ke Tab. A1.1b sú uvedené výsledky pre práve pecifikovanú databázu.
Vidíme, e výsledky pre slová zaèínajúce na samohlásky, respektíve znelé spoluhlásky sú o nieèo
lepie. Celková úspenos pre týchto 8 slov je 91,9 percent.
k

slovo

1
2
3
4
5
6
7
8
Spolu

cry
ocean
patty
voyage
eleven
human
Danube
Washington

Úspenos
(%)
91,2
90,6
90,5
92,3
93,5
90,9
92,1
94,7
91,9

Tab. A1.1b Úspenosti urèovania zaèiatku a konca slova pre slová BATA
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A2 Homotopická grupa ako grupa pozdå trajektórie
V tejto èasti prediskutujeme nieko¾ko pojmov z topológie, ktoré majú vzah k zobrazeniam medzi
dvomi variétami. Celé pojednanie nebude striktne matematické. Tieto pojmy sú dôleité pre
pochopenie mechanizmu invariantnej extrakcie èàt v naich modeloch.
Najskôr definujme zobrazenie f: X ® Y, kde variéty X, Y sú kompaktné n rozmerné, orientované
a hranice X a Y sú nulové. Variéta Y je súvislá. Potom existuje celé èíslo a toto èíslo sa nazýva stupeò
zobrazenia f. V urèitom elementárnom zmysle toto èíslo opisuje ko¾kokrát Y pokrýva X pomocou
zobrazenia f. V naom prípade máme dve reálne funkcie x(t), y(t) z priestoru R1 . Definujeme
trajektóriu v komplexnej rovine pod¾a
z(t) = d(t) [x(t) + i y(t)]

(A2.1)

kde parameter d, obecne závislý na èase sa nazýva parameter deformácie trajektórie. Nateraz
uvaujme parameter d ako nezávilý od èasu. V tomto prípade oznaèujeme takúto deformáciu ako
globálnu na rozdiel od lokálnej deformácie, kde d je závislé od èasu. Ak trajektória nepretína
poèiatok súradnicového systému, potom môeme definova fázu trajektórie Φ(t). Platí
ϕ(ta) = ϕa, ϕ(tb) = ϕb, ta ≤ t ≤ tb
Trajektória môe by preseknutá sama sebou, èo znamená e
z(t1,d) = z(t2,d)

t1 ≠ t 2

Trajektória sa nazýva uzavretou ak platí
z(ta,d) = z(tb,d)

(A2.2)

Pretoe z nie je rovné nule pre ta ≤ t ≤ tb, potom pre kadý èas t môeme definova fázu ϕ(t),
ako sme u spomínali predtým, ale s nejednoznaènosou 2kπ. Aby sme sa vyhli tejto
nejednoznaènosti môeme zafixova poèiatoènú fázu ϕ(ta). Fáza ϕ(t) je spojitou funkciou èasu.
Preto môeme definova rozdiel fáz ako
∆ϕ = ϕ(ta) - ϕ(tb) = 2kπ

(A2.3)

Celé èíslo k nazývame stupeò trajektórie z(t,d). Fyzikálny význam stupòa trajektórie je jasný
z nasledujúcich úvah a z Obr. A2.1. Uvaujme najskôr elementárny prípad uzavretej trajektórie
z(t,d) = c + d(cost + i sint),

kde 0 ≤ t ≤ 2π

(A2.4)

Vidíme, e trajektória je krunica so stredom v bode c a s polomerom d.
Ak d < c, potom poèiatok súradnicového systému je mimo tejto krunice a stupeò je nulový.
Ak d = c, potom trajektória pretína poèiatok súradnicového systému a stupeò nie je
definovaný.
Ak d > c, potom stupeò trajektórie je rovný jeden.
Ak sa parameter d mení, potom hovoríme, e trajektória (A2.1) alebo (A2.4) je deformovaná.
Vimnime si, e stupeò sa nemení, kvôli celoèíselnej povahe stupòa, je invariantný pri spojitých
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Obr. A2.1 Trajektórie a stupne trajektórie ako topologické invarianty

deformáciach trajektórie. Pravdae pri deformáciach trajektórie sa nesmie pretnú poèiatok
súradnicového systému, alebo bod kde fáza trajektórie sa nedá definova.
Ak nasledujeme elementárne geometrické úvahy, potom môeme vyjadri rozdiel fáz ∆ϕ
definovaný v (A2.3) v integrálnej forme ako
∆ϕ
= ∫ d (arctg[ y ′(t ) / x ′(t )]) = ∫ )(t )dl
2π
C
L
kde

a
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A(t) = [y´(t)x´´(t) - y´´(t)x´(t)] / [x´2(t)] + y´2(t)]3/2
dl = [x´2(t)] + y´2(t)]1/2

(A2.4)

A2 Homotopická grupa ako grupa pozdå trajektórie
x´= dx / dt, y´= dy / dt
Z týchto úvah môeme usúdi, e celá mnoina trajektórií sa dá klasifikova do rôznych tried
pod¾a ich stupòa trajektórie. Tieto triedy majú rôzne topologické vlastnosti. V naom modeli
percepcie sa zaoberáme s kvázi-topologickými vlastnosami, ktoré sú limitované na ve¾ké stupne,
pretoe neuvaujeme presne podmienky uzavretia trajektórie, alebo vo Fourier obraze, kde
podmienka uzavretosti je splnená z definície.
Vetky pojmy, o ktorých sme sa zmienili, sa môu preformulova presne pomocou pojmov
mnoiny tried ekvivalencie trajektórií, homotopických tried alebo homotopickej invariancie Hirsch
(1976), Massey, Stallings (1967). V prípade uzavretých trajektórií má mnoina tried ekvivalencie
grupové vlastnosti. Táto grupa sa nazýva fundamentálnou grupou alebo Poincaré grupou variéty Y
v jej bode y - p(Y,y). Formulácia fundamentálnej teorémy, ktorá opisuje ná prípad, môe by
nasledovná:
Ak f: X → Y je homotopická ekvivalencia (alebo homotopické zobrazenie), potom pre
¾ubovolný bod x z X homomorfizmus f*: p(X,x) → p(Y,f(x)) je izomorfizmus. Znovu, exaktné definície
pojmov, ktoré sme tu spomínali sú uvedené v Massey, Stallings (1967) a Adámek, Koubek,
Reiterman (1977). Z týchto dôvodov nazývame stupeò trajektórie homotopickým invariantom náho
zobrazenia. Musíme ale zdôrazni, e stupeò zobrazenia, nie je jediným homotopickým invariantom
daného zobrazenia. Stupeò zobrazenia je jediným homotopickým invariantom v prípade zobrazenia
n-rozmernej, kompaktnej, súvislej variéty do Sn, kde Sn je n-rozmerná jednotková gu¾a. Vetko
toto sa dá tie preformulova pre ¾ubovolný n-rozmerný topologický priestor. V tomto prípade
nazývame grupu homotopickou grupou a nie Poincaré grupou.
Z h¾adiska náho prístupu k percepcii reèi, môeme poveda, e naa neurónová sie realizuje
homotopické zobrazenie f(x). Zobrazenie f závisí na x alebo inými slovami na stave neurónovej siete
a tie na èase t. Je to lokálne v èase invariantné zobrazenie.
Vetko toto sa dá lepie vidie z explicitného tvaru siete a z výsledkov simulácie, ktoré
uvádzame v kapitole venovanej výsledkom a diskusii.

123

Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho

124

A3 Kalibraèná grupa ako grupa pozdå trajektórie

A3 Kalibraèná grupa ako grupa pozdå trajektórie
V tejto èasti uvedieme niektoré predbené mylienky a návrhy na priame zavedenie vnútorných
symetrií do modelov ¾udskej percepcie reèi a rozpoznávania. Z h¾adiska toho, e táto práca nie je
urèená peciálne fyzikom, budeme sa niektorým otázkam venova podrobnejie, ale bez ve¾kého
dôrazu na matematickú rigoróznos a exaktnos formalizmu. Ako sme uviedli v predolej èasti tieto
symetrie sa odráajú v symetriách fonémického systému a veríme, e vyjadrujú jeden z najdôleitejích
rozdielov medzi ¾udskou a papagájovou percepciou a rozpoznávaním a sú vôbec dôleitým krokom
k pochopeniu percepcie reèi ako takej.
Ná prístup bol silne inpirovaný formalizmom kalibraèných teórií po¾a, kde princípy symetrie
sú inherentné a prejavujú sa na rôznych stupòoch a vo ve¾kom rozsahu.
Uvaujme 4 - rozmerný priestor X, tento priestor je generovaný 4 - vektormi x = (ct, x).
Ïalej prejdeme do systému jednotiek s c = 1. Postulujeme existenciu zobrazenia
f: X → Ψ, Ψ = f(x)

(A3.1)

kde X je 4 - rozmerný vektorový priestor a Ψ je 4 - rozmerný vektorový priestor vzorov akustického
po¾a. Inými slovami, postulujeme, e pre kadý bod z X existuje práve jeden bod y z Ψ. Ak
uvaujeme zvukový vzor ako fyzikálnu velièinu s nejakými vlastnosami invariancie pri patrièných
transformáciach grúp, potom sa môeme pokúsi zavies nejakä obecnú teóriu identifikácie týchto
vzorov. Fyzikálne relevantnou velièinou v naom prípade môe by napríklad 4 - vektor akustickej
intenzity akustického po¾a, ktorý pôsobí na bazilárnu membránu alebo mikrofónnu membránu, Davis
(1983), Ashmore (1990), Nobili, Mammano, Ashmore (1998). Èie, presnejie, je dobre chápa
X ako konfiguraèný priestor, a nie len ako euklidovský, alebo minkovského priestor. Podobne ako
pre vlnovú funkciu v kvantovej mechanike Ψ(x), kde x je priestorová súradnica (spolu s èasom) len
pre jednu èasticu, pre viac èastíc je to konfiguraèný priestor. Inými slovami predpokladáme, e x je
(x1, x2, ..., xn, p1, p2, ..., pn), kde p sú èasové derivácie x, p = δx/δt. Samozrejme môeme to oznaèi
aj ako (x1, x2, ..., x2n)
Takto môeme postulova existenciu systému polí vzorov v neurónovom systéme, v mozgu,
pre ktorý kadý bod z priestoru X alebo Ψ je vyjadrený vektorovým po¾om Ψ(x). Obraz Ψ(x)
zvukového vzoru x (obecne aj zrakový, èuchový, chuový, hmatový vzor) odpovedá napr. vlnovej
funkcii elementárnej èastice alebo systému èastíc. Veobecne grupy tranformácie indukujú potenciál
spomínaného vzoru, ktorý odpovedá napr. potenciálu elektromagnetického po¾a. Podobne ako v
elektrodynamike a v diferenciálnej geometrii, ak rozdiel medzi dvomi po¾ami Ψ - obrazmi vzorov,
nie je nulový pri vhodnej transformácii v konfiguraènom priestore, potom vzniká (v mozgu) toto
pole. Ako ukáeme na záver tejto èasti, rozdiel v informácii ktorú nesú spomínané dve polia sa dá
vyjadri nejakým po¾om, jeho excitáciami (v mozgu). Postulujeme, e systém polí je kalibraène
invariantný a zloky Ψ(x) sú zoskupené do multipletov, ktoré sa transformujú pod¾a danej ireducibilnej
transformácie z Lieho grupy G. Práve takýmto spôsobom vyjadríme vnútorné symetrie prièom
predpokladáme, e práve tieto symetrie sú prítomné v naom fonémickom systéme.
Teraz sa struène venujeme pojmom z Lieho grúp. Ako prvé zavedieme pojem Lieho algebry.
Take, nech je F komutatívne pole. Lie algebra nad F je vektorový priestor L nad F kde platí
bilineárné násobenie v tvare
[,]:LxL→L
ktoré vyhovuje vzahom
[ x, x] = 0 pre x ∈ L
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a Jacobiho identite
[ [ x, y], z] +

[ [ x, z], y] + [ [ z, x], y] = 0 pre x, y, z ∈ L

V teórii po¾a sme limitovaní na N rozmerné algebry, ktorých báza je generovaná pomocou N
takzvaných generátorov La z L, (a = 1, 2, ..., N) a pre ktoré platia komutatívne vzahy ako sú
bilineárne násobenia
[ La, Lb] = LaLb - LbLa =iCcabLc

(A3.2)

V tejto a nasledujúcich formulách predpokladáme, e platí Einsteinovo sumaèné pravidlo.
Reálne èísla Ccab sa nazývajú truktúrne kontanty a urèujú celú truktúru Lie algebry L. Teraz prvok
spojitej grupy G pre danú algebru opísanú pomocou [ , ] je definovaný ako
U = exp(-iωaLa)

(A3.3)

kde ωa(x) sú nejaké reálne èísla. Netriviálny výraz [ , ] a jeho grupové vlastnosti vyplývajú z teorémy
Campbell - Hausdorfa, Adams, J. F. (1969). Ak ¾ubovolná zo truktúrnych kontánt je rôzna od
nuly, potom grupa G nie je abelovská. V prípade N = 3 máme SU(2) grupu, ktorá je neábelovskou
grupou najniieho rozmeru. Ak opíeme generátory v maticovej forme hovoríme o maticovej
reprezentácii grupy G. V teórii po¾a sa zvyèajne ohranièujeme na unitárne koneèno rozmerné matice,
De Witt, C., De Witt, B. eds (1964).
Teraz struène prediskutujeme kalibraèné transformácie. Postulujeme existenciu  lagrangeovej
hustoty L0 systému obrazov, alebo neurónových vzorov. Fyzikálne-informaèný význam tohto
lagraniánu prediskutujeme neskôr. Takto máme
L0 = L0 (Ψ, ∂αΨ)
kde ∂αY = ∂Ψ / ∂xα, a kalibraèná invariancia znamená, e
L0(UΨ, ∂αUΨ) = L0(Ψ, ∂αΨ)

(A3.4)

kde
U(x) = exp(-iω(x))
je prvok Lie-ho grupy a ω(x) je prvok Lie-ho algebry, s ktorou pracujeme. V tomto prípade hovoríme
o lokálnej kalibraènej invariancii. Ak U nezávisí od x hovoríme o globálnej kalibraènej invariancii.
Potom
Ψ(x) → U(x) Ψ(x),
∂αΨ(x) ® U(x) (∂αΨ(x)) + (∂αU(x)) Ψ(x)
a pre infinitezimálne transformácie máme
∂Ψ(x) = -iω(x) Ψ(x),
∂ [ ∂αΨ(x) ] = -iω(x) ∂αΨ(x) - i[ ∂α ω(x)] Ψ(x)
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Definujeme kovariantnú deriváciu ako
Dα Ψ(x) = [ ∂α + igAα(x)] Ψ(x)

(A3.5)

kde Aα(x), prvky Lie-ho algebry, sú definované ako
Aa(x) = Aαa(x) La
Ak poadujeme, aby sa kovariantná derivácia transformovala ako Ψ(x) pri lokálnych
kalibraèných transformáciach, potom polia Aα(x) sa musia trasformova ako
∂Αα (x) = (1 / g)∂α ω(x) - i[ω(x), Aα(x)]
alebo

∂Aα (x) = (1 / g)∂α ω(x) + Cαbc ωb(x) Aαc(x)

(A3.6)

Takýmto spôsobom máme definované N kalibraèných polí, takzvané Yang-Mills polia. Ve¾mi
¾ahko sa dá potom ukáza, e ak nahradíme derivácie v (4.6.4 ) kovariantnými deriváciami stane sa
Lagranián invariantným relatívne k lokálnym kalibraèným transformáciam, Abers, Lee (1973),
L0(UΨ, DαUΨ) = L0(Ψ, DαΨ)
V kalibraènej teórii sa polia Aα(x) sa interpretujú ako dynamické premenné. Preto zavedieme
hustotu vo¾ného lagraniánu kalibraèných polí ako
(-1 / 4) Fαβa Faαβ
kde
Fαβa = ∂αAβ a(x) - ∂βAα a(x) - gCabcAα b(x)Aβ c(x)
Kontanta úmernosti g sa interpretuje ako väzbová kontanta, spolu s Cabc vyjadruje relatívnu
váhu konkrétneho po¾a. Takto nakoniec máme lokálne kalibraène invariantnú a Lorentzovsky
invariantnú hustotu lagraniánu
L = (-1 / 4) Fαβa Faαβ

+ L0(Y, DαΨ)

(A3.7)

Teraz, podobne ako v èasti o homotopických grupách, vyetríme variácie polí Y pozdå
nejakých trajektórií vo vonkajom koordinaènom priestore X alebo Y. Ak máme kalibraèné polia
(A3.6), potom v kadom bode X existuje nezávislý výber orientácie koordinaèného systému vo
vnútornom priestore polí vzorov. Kalibraèné transformácie Aα sú korelované so zmenou orientácie
lokálneho vnútorného systému vzh¾adom k prenosu z bodu x do bodu x + dx. Pole Ψ(x) sa lokálne
nelíi od po¾a U(x) Ψ(x) a kalibraèné transformácie Aα(x) tie nemenia vlastnosti systému, o ktorom
uvaujeme. Pre Yang - Mills-ove polia, Wu, Yang (1975), poadujeme, aby takzvané paralelné
prenosy boli nulové
dxαDα Ψ(x) = dxα[ ∂α + igAα(x)] Ψ(x) = 0
Predpokladajme, e Ψ(x) je paralelne prenesený pozdå trajektórie P, ktorá je parametrizovaná
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reálnym parametrom τ z intervalu 〈0, 1〉. Potom
Aα = Aα(x(t)) ,

x = x(t),

Ψ = Ψ(x(t))

(dxα / dt)[ ∂α + igAα(t)] Ψ(x) = 0
s rieením
τ

Ψ(t) = T[ exp{-ig

∫
0

dt ´(dxα / dt´ ) Aα(t)}] Ψ(0),

kde T je operátor èasového usporiadania definovaný ako
T[ a(t) b(t´)] = a(t) b(t´) Q(t - t´) ± b(t´)a(t) Q(t´- t)
Horný znak platí pre bozónové polia a dolný znak pre fermiónové polia. Potom môeme
definova, pre kadú trajektóriu P, maticový operátor

W(P) = T exp{-ig

∫
P

dxa Aa(t) }

Fyzikálny význam tohto operátora je nasledovný; prevádza kalibraènú transformáciu Y(x(0))
do Ψ(x(1)) pozdå trajektórie
Ψ(x(1)) = Ω(P) Ψ(x(0))

(A3.8)

kde x(0) je poèiatoèný a x(1) je koneèný bod trajektórie P.
Teraz dokáeme, e pre uzavretú trajektóriu C platí, e Spur [Ω(C)] je kalibraène invariantná
velièina. Pre kalibraènú transformáciu ¾ubovolného Ψ máme
Ψ´(x) = U(x) Ψ(x)
a z (4.6.7)
Ψ´(x(1)) = Ω´(P) Ψ´(x(0)) ,
èo vedie k
U(x(1))Ψ(x(1)) = Ω´(P) U(x(0))Ψ(x(0)) ,
U(x(1))Ω(P)Y(x(1)) = Ω´(P) U(x(0))Y?(x(0)) ,
a nakoniec máme
Ω´(P) = U(x(1))Ω(P)U-1(x(0))
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Z toho priamo vyplýva, e
Spur [Ω(C)] = kalibraène invariantný

(A3.9)

Najdôleitejou vlastnosou Ω(C) je nasledovná. Ak Ω(C) je známe pre ¾ubovolnú uzavretú
trajektóriu C, potom v Ω(C) je skoncentrovaná celá fyzikálna informácia o kalibraèných poliach, a èo
je ve¾mi dôleité, vetká redundantná informácia je mimo, Ryder (1985), Masahiro (1988).
Teraz sa môeme vráti k fyzikálno - informaènej interpretácii lagranovej hustoty L danej
vzahom (A.3.7). Nasledujúc predolé úvahy a Ryder (1985) môeme postulova, e pole vzorov
Ψ sa percepuje alebo vyhodnocuje pod¾a princípu najmenej akcie
variácia (L) = 0.
Tento princíp je potrebný na to, aby sme kompresovali rýchlos informácie, inými slovami
maximalizovali úspenos klasifikácie daného vzoru pomocou minimalizácie excitácií po¾a vzorov.
Vzor pripravený takýmto spôsobom bude topologicky najviac podobný zapamätanému prototypu.
Z (A3.7) môeme usúdi, e polia vzorov (alebo neurónov) sú excitované iba v tom prípade ak dva
vzory akustického po¾a sa nedajú transformova prostredníctvom danej kalibraènej transformácie.
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A4 Topologické invarianty vo frekvenènej oblasti a LPC
LPC techniky sa za posledné roky povaujú za výkonné nástroje pre analýzu reèi. Pouívajú sa pre
také algoritmy ako je odhad základného tónu, formantov reèi, tvaru a parametrov vokálneho traktu,
pre odhad cepstrálnych koeficientov alebo na bitovú kompresiu reèového signálu, Markel, Gray
(1976), Makhoul (1975), Makhoul (1975). Reè sa modeluje ako výstup lineárneho, èasovo
premenného systému, ktorý sa budí buï periodickým signálom alebo umom, Obr. 2 v kapitole 2.
Je zvykom nazýva tieto dva zdroje signálu znelým (v reálnom trakte odpovedá kmitaniu hlasiviek)
a neznelým (odpovedá to neprítomnosti kmitania hlasiviek) zdrojom.
Prenosovú funkciu 1 / H(z) (3) môeme poklada za vyhladzovací filter pre reèový signál.
Frekvenèná odozva tohto filtra sa dá vypoèíta pomocou Fourier transformácie, peciálne diskrétnej
Fourier transformácie, DFT, ktorú definujeme ako
N-1

Xk =

Σ x(n) exp{-i(2πnk / N)}

(A4.3)

n =0

kde x(n) je obecne komplexný signál, Xk sú komplexné Fourier komponenty, na Obr. A4.1 je
znázornené spektrum vypoèítané predolou metódou porovnané s pôvodným spektrom. Z viacerých
vlastností Digitálnej Fourier Transformácie - DFT, ako je linearita, symetria pri èasovom a frekvenènom
posuve, je pre ná prístup podstatná vlastnos o symetrii pre reálny signál, inými slovami ak je x(n)
reálnou funkciou, potom sú prísluné DFT transformanty symetrické oh¾adom reálnej osi, Èíek
(1981), Oppenheim, Shafer (1975). Ak vynesieme do grafu v komplexnej rovine reálnu a imaginárnu
zloku Xk , pre vstupný reálny signál x(n) = {a1, a2,... ap, 0,0, ...0}, kde ai sú LPC koeficienty,
dostaneme graf, ktorý je triviálne symetrický vzh¾adom k reálnej osi, èím je zároveò splnená
podmienka uzavretia trajektórie pre topologické invarianty.

Obr. A4.1 Vyhladenie spektra pomocou LPC

Súvislos rozmiestnenia pólov náho modelu, alebo koreòov prechodovej funkcie ilustrujeme
pre najjednoduchí prípad na Obr. A4.2a. Zvolili sme si LPC druhého rádu a zostrojili vetky 4
moné situácie a im prislúchajúce spektrá, jasne demontrujúc vyhladzovací efekt LPC techniky.
Podobne si môeme predstavi aj odpovedajúce grafy reálnej a imaginárnej zloky, vo fázovej
rovine, pre ná prípad dostaneme graf s jedným závitom na hornej polovici a symetricky umiestneným
na dolnej, pozri Obr. A4.2b.
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Obr. A4.2a Rozmiestnenie pólov LPC modelu a tvar spektra

Im

Re

Obr. A4.2b Nyquistov graf vo frekvenènej oblasti, pod¾a LPC modelu 2 rádu
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Obr.A5.1 (a) Multipletová truktúra elementárnych èastíc - hadróny, v¾avo je udané z ilustraèných
dôvodov hmotnostné spektrum pre baryónový oktet. Q oznaèuje elektrický náboj, I3 oznaèuje 3-tiu zloku
izospinu a S oznaèuje spin. Existuje vzah, nazývaný Gell-Mann, –Nishijima, medzi elektrickým
nábojom,izospinom a hypernábojom Y: Q = I3 + Y/2. (b) Tri dublety leptónov. Druhí protihráèi- neutrína
nemajú hmotnos alebo iba sa predpokladá, e ve¾mi malú
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A7 Rýchla topologická transformácia - funkcia FTT
/
***************************************************************************/
** FUNCTION: FTT()
** PURPOSE: Fast Topological Transformation for data x and y
** RETURN: dsp_error=-101 if array size is less than 1
** REMARKS: num_features is radix 2
****************************************************************************/
void FTT(
DSPDBL *x,
/*** I; x-axis array ***/
DSPDBL *y,
/*** I; y-axis array ***/
DSPINT winlen,
/*** I; size of window ***/
DSPINT num_features, /*** I; number of axes in plot ***/
DSPSHR *tw,
/*** O; short; number of axis intersections ***/
DSPSHR *cw)
/*** O; short; duration in given section ***/
{
extern DSPINT dsp_error;
DSPDBL *endwin;
register DSPINT ind1, ind2;
register DSPINT index1, index2;
register DSPINT fea, numfeam2;
DSPDBL an1, an2, anb;
dsp_error=DSP_OK;
if (winlen <= 0) { dsp_error=DSP_ERROR_ARRAY_SIZE_MUST_GT_0; return;}
for (fea=0; fea < num_features; fea++)
tw[fea]=cw[fea] = 0;
numfeam2=num_features*2;
anb=DSP_PI/(DSPDBL)num_features;
index2=0;
endwin=x+winlen;
if (fabs(*y) > DBL_EPSILON)
/* computing angle1 and its
index1 */
index1=(DSPINT)((an1=(atan2(-*y++, -*x++)+DSP_PI))/anb);
else if (fabs(*x) > DBL_EPSILON) {
y++;
if (*x++ > 0.0) {
an1=0.0;
index1=0;
}
else {
an1=DSP_PI;
index1=num_features;
}
}
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else {
an1=0.0;
index1=0;
x++;
y++;
}
while (x < endwin) {
cw[((index1+1) & (~numfeam2)) >> 1]++;
ind1=index1 >> 1;
if (fabs(*y) > DBL_EPSILON)
index2=(DSPINT)((an2=(atan2(-*y++, -*x++)+DSP_PI))/anb);
else if (fabs(*x) > DBL_EPSILON) {
y++;
if (*x++ > 0.0) {
an2=0.0;
index2=0;
}
else {
an2=DSP_PI;
index2=num_features;
}
}
else {
an2=0.0;
index2=0;
x++;
y++;
}
ind2=index2 >> 1;
if (index1 < index2) {
if (index2-index1 < num_features)
while (ind1 != ind2)
tw[++ind1]++;
else if (index2-index1 > num_features) {
while (ind1 >= 0)
tw[ind1--]++;
while (++ind2 < num_features)
tw[ind2]++;
}
else if (an2-an1 < DSP_PI)
while (ind1 != ind2)
tw[++ind1]++;
else {
while (ind1 >= 0)
tw[ind1--]++;
while (++ind2 < num_features)
tw[ind2]++;
}
}
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}

else
if (index1-index2 < num_features)
while (ind2 != ind1)
tw[++ind2]++;
else if (index1-index2 > num_features) {
while (ind2 >= 0)
tw[ind2--]++;
while (++ind1 < num_features)
tw[ind1]++;
}
else if (an1-an2 < DSP_PI)
while (ind2 != ind1)
tw[++ind2]++;
else {
while (ind2 >= 0)
tw[ind2--]++;
while (++ind1 < num_features)
tw[ind1]++;
}
an1=an2;
index1=index2;
}
cw[((index2+1) & (~numfeam2)) >> 1]++;
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