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úsekům záznamu zajišťuje externí knihovna, stejně jako detekci úseků s muzikou.
V práci je popsáno fungování této knihovny a je vyhodnocena na dostupných
datech z korpusu DIALOG. Pro přiřazení textu ke správnému úseku záznamu
používáme Kaldi, toolkit pro automatické rozpoznávání řeči. Práce dále obsahu-
je přehled o tvorbě skrytých titulků, o tvorbě korpusů mluvené řeči a stručný
přehled literatury věnující se analýze záznamů.
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1. Úvod
Vytvářet audiovizuální obsah, tedy obsah se zvukovou a obrazovou složkou1,

je dnes snazší než kdykoliv dříve. V podstatě stačí mobilní telefon s kamerou a
ani publikování tohoto obsahu není o moc složitější. Například dle statistik ser-
veru YouTube [1] přibylo vloni každou minutu 300 hodin záznamů. Vznikají nové
typy pořadů. Distanční vzdělávání se (částečně) přesouvá na internet. Univerzity
nabízejí své existující kurzy online, připravují nové kurzy dostupné široké veřej-
nosti. V případě existence záznamu je možné zpřístupnit historické přednášky.
Tím možnost rozšiřovat své obzory nekončí. Existují záznamy konferencí, různé
návody a kuchařky. Objevily se „internetové“ televize nabízející tradiční zpravo-
dajské, diskusní ale i zábavné pořady. I „klasické“ televizní stanice zpřístupňují
archivy svého vysílání.

Ať už při studiu záznamů, tak i při jejich prohlížení může být ku prospěchu
možnost jednoduše se vrátit k zajímavému tématu, například v přednášce, nebo
v diskuzních pořadech. Pro iniciativy typu demagog.cz, které se zabývají ověřová-
ním tvrzení pronesených během politických diskuzí, by přítomnost indexů nebo
metadat použitelných jak lidmi, tak zpracovatelných strojově, mohla zefektivnit
práci. Bylo by snazší ověřit si, že něco (ne)bylo řečeno, případně jak konkrétně
to bylo řečeno. Podobně by detailní přepisy mohly pomoci s vytvářením shrnutí,
nálepek a tagů, filtrů a doporučovacích systémů. S nimi by bylo možné audiovizu-
ální data zpracovávat či třídit ne nepodobně tomu, jak dnes nakládáme s e-maily
a textovým zpravodajstvím. Indexy nebo detailní přepisy však obvykle s pořady
distribuovány nejsou.

V této práci z množství různých typů pořadů vybíráme diskuzní pořady ce-
loplošného televizního vysílání. Cílem je s využitím skrytých titulků dostupných
ve vysílání, případně s využitím titulků dostupných v online archivech, připra-
vit analýzu daného pořadu. Výsledný nástroj může sloužit k tvorbě automaticky
anotovaných zvukových korpusů, případně jako předzpracování při ruční anotaci.

Práce je strukturována následovně: tato kapitola pokračuje popisem vzniku a
obsahu skrytých titulků, dále stručným popisem korpusů mluvené řeči a na závěr
jsou představeny některé úlohy analýzy záznamu. Druhá kapitola je úvodem do
teorií a technologií používaných v této práci. Kapitola třetí je souhrnem vybrané
literatury nějakým způsobem se dotýkající analýzy, či anotace záznamů. Čtvrtá
kapitola představuje a vyhodnocuje navržený postup analýzy. Poslední kapitola
je závěrečným shrnutím.

1.1 Titulky
V této práci titulky, nebo podtitulky, rozumíme doprovodný text audiovizu-

álního obsahu, který nějakým způsobem odpovídá zvukové složce a je od tohoto
obsahu oddělitelný. Pod tento pojem tedy není zahrnuta infografika, a to ani

1V tomto případě se budeme držet intuitivní definice a zabývat se hlavně složkou zvukovou.
Pro srovnání například ISO 15706-1:2002 International Standard Audiovisual Number předsta-
vující typologii audiovizuálních děl ve své definici audiovizuálního díla připouští nepřítomnost
zvuku
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v případech, ve kterých obsahuje přepis nesrozumitelné řeči nebo telefonního ho-
voru, ani úvodní či závěrečné seznamy protagonistů. Titulky, které slouží jako
alternativa k dabingu, jak je vídáme kinech, zpravidla bývají v jiném jazyce než
zvuková stopa daného pořadu. Cílovou skupinou jsou slyšící lidé, kteří chtějí,
nebo musí při nedostupnosti dabované verze, pořad sledovat v původním znění.
Pro tuto cílovou skupinu není nezbytné popisovat neverbální zvukové složky děje
(např. výbuchy, vrznutí dveří apod.), ani není potřeba výrazněji oddělovat řeč-
níky. V dialozích často postačí, když se změna řečníka vyznačí například jenom
pomlčkou na začátku řádku. Takové titulky jsou pro naše účely nevhodné.

Provozovatelé celoplošného televizního vysílání jsou povinni2 opatřit určité
procento (15 % provozovatel s licencí, 70 % provozovatel ze zákona, veřejnoprávní)
vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené. Ve
většině případů se jedná o skryté titulky, jejichž výhodou je, že se na rozdíl
od otevřených titulků nezobrazují neustále a dají se zapnout v případě potřeby.
Skryté titulky jsou přenášeny a zobrazovány buď prostřednictvím teletextu, nebo
jako DVB podtitulky.

Skryté titulky pro sluchově postižené v ideálním případě odpovídají tomu, co
bylo řečeno, obsahují indikaci neverbální zvukové složky děje a zřetelně, například
různými barvami, přidělují jednotlivé promluvy mluvčím. Přiřazení promluv je
potřebné zejména, nachází-li se mluvčí mimo záběr. Různé technologie přenosu
mají různá omezení. V některých případech nelze zvětšit velikost písma nebo je
dostupná jen omezená paleta barev. Nelze tedy přiřadit unikátní barvy jednotli-
vým mluvčím, takže barvou bývá vyznačena pouze změna mluvčího.

Zobrazování, potažmo už tvorba, titulků má jiná pravidla než jen „prosté“ pře-
psání řečeného. Cílem je zajistit dobrou čitelnost a plynulost textu na obrazovce.
Sleduje se tedy i množství textu na obrazovce, počet a délka řádků, jak dlouho
jsou řádky zobrazeny apod. Titulky spíše než mluvenou řeč připomínají psaný
projev, vyskytuje se v nich interpunkce, číslice i zkratky. Neverbální složky jsou
přítomny spíše výjimečně. Bývají zapsány velkými písmeny, např. „HUDBA“.

Skryté titulky mohou pocházet z několika různých zdrojů. V závislosti na typu
pořadu jsou některé metody vhodnější než jiné. Pro předtočené pořady, případně
pro živé vysílání s předem známým obsahem, jako je například zpravodajství,
které se skládá převážně z předtočených reportáží a moderátoři mají text na
čtecích zařízeních, je možné titulky připravit předem, jen s minimálními zásahy
během vysílání. Živé pořady mohou přepisovat těsnopisci, mohou být zpracovány
automaticky buď s přímým využitím zvukové stopy, nebo s pomocí stínového
mluvčího.

Pro přímé automatické zpracování jsou vhodné pořady, které jsou zaznamená-
vány kvalitním záznamovým zařízením a ve kterých účastníci nemluví současně.
V článku [2] je představen systém používaný Českou televizí pro titulkování pře-
nosů z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky.

V případě zpracování se stínovým mluvčím se také jedná o automatické roz-
poznávání řeči. Rozdíl je v tom, že stínový mluvčí přeříkává původní obsah a
rozpoznávač je přizpůsoben jeho hlasu a podmínkám, ve kterých mluví. Stínový
mluvčí se drží původního znění. V případě potřeby může určité pasáže zjednodu-
šit nebo vypustit. Zejména kvůli srozumitelnosti. Dále má k dispozici klávesnici

2Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(231/2001 Sb.)
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pro editaci výstupu rozpoznávače, doplnění interpunkce nebo pro označení mluv-
čích barvami. V některých případech má možnost rozšířit slovník rozpoznávače
řeči za běhu. Stínový mluvčí prochází dlouhodobou přípravou a bez přestávky
zvládne otitulkovat jednu až dvě hodiny.

Srovnání předchozích dvou přístupů je k nalezení například v článku věnujícím
se titulkování během Zimních olympijských her v Soči [3].

Problém titulků u nepředpřipravených pořadů je, že z principu nemohou být
synchronizovány se zvukem. I kdyby rozpoznávání i zobrazování probíhalo po
jednotlivých slovech, stále je možné titulky přidat až po vyslovení. Na zpoždění
má vliv i řada aspektů zmíněných výše, ona editace stínovými mluvčími nebo
omezená šířka a počet řádků.

1.2 Korpusy mluveného jazyka
Pro řečové technologie, obdobně jako pro technologie pracující s textem, je

potřeba mít k dispozici data, na kterých budeme schopni tyto technologie vyhod-
notit nebo případně trénovat. Z několika důvodů je praktické řečová data dopl-
ňovat textem. V první řadě je reprezentace vyřčeného obsahu textovým přepisem
úspornější v počtu potřebných bitů. Nároky na reprezentaci signálu lze částeč-
ně nahlédnout v části 2.1. Další výhoda textové reprezentace je možnost použít
techniky pro zpracování textu, vyhledávání, sumarizace. U tohoto doplňkového
textu, přesněji řečeno u anotace nahrávek, zejména u symbolické reprezentace
řeči obsažené v nahrávkách, je potřeba si uvědomit, že se vždy jedná o abstrakci,
výsledek nějaké analýzy nebo klasifikace [4, str. 146].

Korpus mluvené řeči je definován, jako záznamy řeči v počítačem zpracovatel-
né formě, které jsou opatřeny anotací a dokumentací umožňující jejich opětovné
využití [4, str. 79]. Primárně se tedy nemusí jednat o audio signál, ale třeba o zá-
znam pohybu řečových orgánů. Přestože je možné studovat nahrávky televizního
vysílání i bez anotací, pod tuto definici nespadají. Ve vysílaných pořadech ne-
ní pouze řeč, také obsahují vložené reportáže, hudební vystoupení, předěly apod.
Pro konkrétní úlohu může být dostačující tyto úseky označit nebo odstranit. V ji-
ných případech může být žádoucí analyzovat i tyto. Poskytnout jméno a autora
skladby nebo její text.

Detail anotace se může v jednotlivých korpusech lišit. Pro některé účely stačí
řeč zapisovat podle pravidel platného pravopisu, ortograficky. Už ale není zjev-
né, jak se chovat ke zkratkám, cizím slovům, číslovkám, nesrozumitelným slovům
apod. V případě výzkumu může být potřebný přepis fonetický, případně přepis
ještě detailnější, rozlišující jednotlivé varianty fonémů, alofony. Účel, za kterým
korpus vznikl, tak ovlivňuje jeho obsah. Korpus, který vznikl z důvodu výzkumu
nějakého patologického jevu, se bude lišit od korpusu zachycujícího komunikaci
pilotů s řídící věží. Rozdílné záměry nutně nemusí znamenat nemožnost znovupo-
užití dat. Dokumentace by, kromě anotačního manuálu, měla popisovat proces
výběru záznamů.

Můžeme se zabývat charakteristikami mluvčích, kromě těch zjevných jako věk
a pohlaví, například zdravotním stavem. Kouření a jiné látky mohou ovlivňovat
charakteristiky hlasu, úrazy mohou mít vliv na produkci řeči. Dalším faktorem
může být vztah mluvčího k danému jazyku, jedná-li se o jazyk mateřský, nebo
o druhý jazyk. Podstatné je také prostředí, studio nebo ulice, a způsob pořizování
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záznamu. Pro některé aplikace je důležitý počet mluvčích. Pro generování řeči
bývají dostačující jednotky mluvčích. Pro rozpoznávač řeči, který nemá být vázán
na konkrétního mluvčího, bude typicky potřeba větší počet. Kritériem je také
spontánnost zaznamenané řeči. Na záznamech mohou být izolovaná slova, nebo
fonémy. Řeč může být čtená, nebo může být záznamem spontánního rozhovoru
několika entit, v tom případě by šlo o dialogový korpus3.

Spontánní řeč, na rozdíl od textu nebo řeči čtené, mívá řadu zvláštností. Text
je možné několikrát přepsat, než se dostane na veřejnost. Je možné ho dobře
promyslet a strukturovat. Nahlas čtený text sice editovat nelze, ale je pevně da-
ný. Čtenář nehledá slova, nepřemýšlí nad tím co řekne dál, pouze reprodukuje.
Může docházet k přeřeknutím, zaseknutím, prohození slov a samozřejmě ke špat-
né nebo nesrozumitelné výslovnosti. Spontánní řeč navíc přidává zvýšený výskyt
hezitačních zvuků, výplňková slova, nedokončená slova nebo nedokončené věty,
opakovaná slova, zakoktání apod. V některých jazycích také často dochází k po-
užívání hovorových výrazů. V příkladu 1.1, pro ukázku, několik úseků, co může
být záznamem spontánní řeči. Z korpusu DIALOG (viz dále). _hm, _ee, _e jsou
hezitace, případně výplně, o- je jakési nedokončené slovo, (.) je krátká pauza.

Příklad 1.1: Spontánní řeč

_hm je to velkej rozdíl _ee třeba i _ee honorářově
vy ste _ee literární kritik _ee ale taky ste sám literát _e autor
tedy _e v nějakém o- nějakým _ee (.) _e předmětem toho útlaku
tak věříte pořád ale ale ale _ee v tom životě těch _ee

Jak je vidět, spontánní řeč představuje řadu výzev. Konverzují-li dvě osoby,
nebo více, navíc ještě dochází k častějšímu přerušování, případně k souběžným
promluvám [4, str. 148], což dále komplikuje anotaci. Běžné je přitakání zvuky
jako je hm, nebo souběžné rozloučení na konci pořadu či rozhovoru.

Pracujeme-li s řečí jako s textem, přibývají ke komplikacím spontánního pro-
jevu ještě chyby v samotném převodu na text. Například rozpoznávač řeči může
něco špatně rozpoznat, vložit slovo navíc apod. Tyto a řadu dalších problémů při
použití spontánní řeči na vstupu textových algoritmů jsou rozebrány v knize [5].

Dalším hlediskem při tvorbě korpusů je formát anotačních souborů. Pro co
nejlepší přijetí nových dat a jejich časté a opětovné využití se nedoporučuje vy-
tvářet ad hoc formáty. Naopak využívat standardizované formáty běžné v daném
oboru a případné nové formáty zakládat na technologiích, které usnadní zpraco-
vání počítačem, například XML. Často se klade důraz na jednoduchou čitelnost
lidmi a jednoduchost vytvoření, ale co je dobře čitelné lidmi, nemusí být snad-
no zpracovatelné počítačem. Jako příklad několik přístupů, jak je zaznamenává-
na souběžná promluva. Některé korpusy používají vertikální formát, něco jako
partituru hudební skladby. Jiné reorganizují souběžné úseky do samostatných
replik, bez vyznačení míst přesahu. Další využívají formát založený na pokynech
TEI4, který umožňuje definovat časovou osu a překryvy vyznačit ukazateli na

3Entitou může být i automatický systém. Pro dialogový korpus se obvykle požaduje, aby
alespoň jeden z účastníků byl člověk. Označení dialog se běžně používá i pro komunikace více
než dvou entit.

4http://www.tei-c.org/, Text Encoding Initiative je konsorcium, které vyvíjí a spravuje
standard pro representaci textů v digitální formě.
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tuto osu [6, str. 33].
Následující část představuje korpus DIALOG, který se v této práci používá

pro vývoj analyzátoru. Více o řečových korpusech, včetně přehledu některých
dostupných je k dispozici například v knize [7].

Korpus DIALOG [8], jak název napovídá, je dialogový korpus. K dispozici
je část nahrávek a jejich přepisy. Jedná se o 50 pořadů, téměř 29 hodin, během
kterých mluví přibližně 200 mluvčích. Přepisy jsou založeny na pravopisných pra-
vidlech, s využitím běžné znakové sady. Pokud jsou slova vyslovena podle zásad
výslovnosti spisovného jazyka (tj. ortoepicky), potom jsou zapsána podle platné-
ho pravopisu (tj. ortograficky). Odchylky od standardní výslovnosti a nespisovné
tvary jsou v přepisech důsledně zaznamenávány. Přepisy tedy mohou obsahovat
slova jako vopravdu, eště, dištancovat, byla-li tak vyslovena. Anotační manuál [9]
a webová stránka (http://ujc.dialogy.cz/) detailně popisují strukturu korpu-
su, proces anotace, jednotlivé značky, jak na přepisy cizích slov, zkratek apod.

Původně čistě textový formát zaznamenává repliky na samostatné řádky a
každý uvozuje identifikátorem mluvčího. Souběžné promluvy se řeší takto (pře-
vzato z anotačního manuálu): „Snažíme se co nejpřesněji určit místo, kde se
začínají repliky překrývat (někdy to může být i uprostřed slova), a místo, kde
překryv replik končí. Tyto souběžné pasáže uzavřeme do hranatých závorek a
umístíme v transkriptu pod sebe. Tím signalizujeme, že to, co je pod sebou, za-
znělo současně. Hranaté závorky zarovnáváme pod sebe pomocí mezerníku (nikoli
tabulátoru!).“

Korpus je dostupný v korpusovém manažeru, kde je doplněný automatickou
morfologickou analýzou. Je možné ho prohledávat i ve službě Dialogy.Org [10],
která k vyhledanému textu nabízí odkaz na dané místo v záznamu a možnost
poslechu, také zobrazuje základní hlasivkovou frekvenci F0. Nahrávky, které jsou
dostupné pro vývoj analyzátoru, odpovídají podmnožině nahrávek prohledávatel-
ných touto službou. Z velké části jsou vyčištěné od hudby reklamních spotů apod.,
informace o těchto neřečových událostech, hudbě, zvukových předělech, znělkách,
v přepisech zůstávají. S těmito záznamy je dostupná databáze obsahující časové
informace o jednotlivých slovech. Hranice slov byly získány automaticky.

1.3 Analýza záznamů
Prvním krokem při anotaci bývá nalezení úseků odpovídajících daným poža-

davkům. Při tvorbě řečového korpusu jsou to úseky s řečí, které chceme oddělit
od úseků pouze s hudbou a od úseků ticha. V ideálním případě se podaří dete-
kovat také úseky řeči s hudbou na pozadí, znělky a reklamy. Bude nás zajímat
pohlaví řečníků a částečně i kvalita zvuku, mluví-li se ve studiu, nebo jedná-li se
o telefonní hovor. Podstatnou součástí anotace je také, co se říká a kdo to říká.

Výše uvedené úlohy popisující zvukový kanál, včetně mluvčích, lze řešit od-
děleně a následující kapitoly představují několik technik například pro oddělení
řeči a hudby. V [11] tyto úlohy shrnují pod úlohu s názvem diarizace, v anglič-
tině diarization nebo speaker diarization. Místo pojmu diarizace se také používá
pojem oddělení podle řečníků (speaker segmentation, speaker clustering).
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1.3.1 Diarizace

Diarizace je proces anotace zvukového kanálu informací, která přiděluje, čas-
to překrývající se, časové úseky signálu k jejich zdrojům. Zdrojem mohou být
zejména jednotliví mluvčí, hudba, zdroje hluku v pozadí a další charakteristiky
zvukového kanálu. V diarizovaném transkriptu čtenář nalezne odpověď na otázku
„kdo a kdy mluvil“ . Tímto procesem získáme zobrazení z nějaké množiny identi-
fikátorů buď na časové úseky záznamu, nebo na části přepisu, které jednoznačně
odpovídají časovým úsekům. Tento druh anotace je vhodný jako předstupeň při
zpracování dlouhých záznamů rozpoznávačem řeči. Umožňuje rozdělit záznam na
menší části, vypustit neřečové úseky a adaptovat modely pro jednotlivé mluvčí.

V tomto kontextu je potřeba chápat „kdo mluví“ , ony identifikátory, v širším
slova smyslu. Nemusí jít přímo o jednoznačnou identifikaci jednotlivých účastníků,
tj. jejich jméno a příjmení. U telefonních hovorů je postačující oddělení jednot-
livých stran. Ve vysílaných pořadech pak rozpoznání moderátora a jednotlivých
účastníků mezi sebou. Identifikátory mohou být tedy vcelku náhodné, nebo nic
neříkající řetězce, např. Strana A, Strana B. Nezáleží na tom, kdo je Strana A a
kdo B, tedy jaký identifikátor komu přiřadíme. Důležité je, že v daném přepi-
su víme, co přesně pronesla jedna a tatáž osoba. Na identifikátory můžeme mít
samozřejmě i přísnější požadavky. Například lze vyžadovat jednoznačné identifi-
kátory napříč celou databází záznamů. Ani v tomto případě se stále ještě nejedná
o reálná jména, identitu, účastníků.

Identifikace řečníků, totiž přiřazení skutečných identit, jména a příjmení, kaž-
dému mluvčímu, může být další úlohou analýzy záznamu.

1.3.2 Transkripce

K anotaci toho, co se na záznamu říká, budou sloužit skryté titulky, respek-
tive titulky dostupné v online archivech. Formátem se do značné míry snažíme
přiblížit formátu používanému v korpusu DIALOG. Pro tento formát nejsou zapo-
třebí časové hranice jednotlivých slov, potřebujeme ale jednotlivé repliky přiřadit
k mluvčím, kteří je pronášejí, a vzhledem k tomu, že oddělení řečníků je mapová-
ním na časovou osu, bude tato informace dostupná, byť ne ve finálním výstupu.
Nabízí se použít časování dostupných titulků, ale jak už zmiňuje část věnovaná
titulkům, často dochází ke značnému zpoždění textu za řečí. Titulky také neob-
sahují hovorové výrazy ani hezitace apod., titulky tedy nelze použít jako jediný
zdroj informací. Možným řešením mohou být techniky používané pro automatické
rozpoznání řeči.
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2. Teorie
V této kapitole následuje úvod do zpracování zvukového signálu v časové a

frekvenční oblasti, akustických modelů, statistických metod využívaných při ana-
lýze a vyhodnocení experimentů. Pro detailní a ucelený přehled lze nahlédnout
do knih [7, 12, 13, 14], z kterých následující odstavce vycházejí.

2.1 Zpracování a analýza zvukového signálu
Zvuk, než se dostane do počítače k analýze, prochází dlouhou cestou. V přípa-

dě řeči můžeme začít u hlasivek a dalších částí řečového ústrojí, které rozechvějí
vzduch. Průběh tohoto chvění lze popsat jako spojitou funkci času, analogový
signál. Tento zvukový signál zaznamenává mikrofon a převádí ho na signál elek-
trický. I nadále se jedná o signál analogový.

Výstup z mikrofonu, onen elektrický signál, navzorkujeme zvolenou vzorko-
vací frekvencí. Tzn. že odečteme hodnoty v daných časových bodech. To, spolu
s dále popsanou kvantizací, usnadní uložení a další zpracování. Pokud zvolíme
vzorkovací frekvenci správně, budeme stále schopni rekonstruovat původní sig-
nál. Shannonův teorém říká, že stačí fv > 2fmax, kde fv je vzorkovací frekvence
a fmax je maximální frekvence vyskytující se v signálu. V praxi fmax málokdy
známe, tzn. že před vzorkováním bychom měli odstranit frekvence vyšší než fv/2
filtrováním (low-pass filtrem, neboli dolní propustí). Je několik ustálených vzor-
kovacích frekvencí. Např. šířka standardního telefonního pásma je přibližně 4 kHz
(0,3–3,4 kHz), proto se v telekomunikacích běžně vzorkovalo frekvencí 8 kHz. Ob-
dobně je zažitých 44,1 kHz na CD, protože průměrný člověk vnímá frekvence do
20 kHz. Při zpracování řeči se často pracuje s 16 kHz.

Spolu se vzorkováním dochází i ke kvantizaci a kódování, tedy ani amplitudě
nenecháváme libovolný rozsah a mapujeme ji na předem daný rozsah. Kvantizační
úroveň B se obvykle udává v bitech. K dispozici pak máme 2B různých hodnot.
Mapování amplitud na tyto hodnoty udává zvolené kódování. Při lineárním kó-
dování je kvantizační krok pevně daný a neměnný. Vhodnější však bývá rozdělit
úrovně někde hustěji a někde řidčeji. Kvantizací zanášíme do signálu chybu, kvan-
tizační šum. Pro vyšší kvalitu záznamu musíme volit více úrovní kvantování, aby
byl odstup od tohoto šumu dostačující. Při zpracování řeči obvykle postačuje
16bitová kvantizace.

V dalších částech je představen pohled na signál v čase a ve frekvenční oblasti a
jak informaci obsaženou v signálu úsporněji charakterizovat. Pro představu: s ty-
pickou vzorkovací frekvencí pro řeč, 16 kHz, popisuje 10 s záznamu 160000 vzorků,
což jsou „relativně velká“ data.

2.1.1 Analýza v čase

V dlouhodobém pohledu je řečový signál neperiodický a nestacionární, tzn.
že se jeho statistické parametry v čase mění. V pohledu krátkodobém se na něj
ale jako na stacionární dívat lze. Tato představa vyplývá z fyzikálních vlastností
artikulačních orgánů. Ke změnám postavení dochází plynule, omezenou rychlostí
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a chvíli tak musí být v jedné poloze. Z toho důvodu řečový signál při zpracová-
ní rozdělujeme na jakési mikrosegmenty, na kterých předpokládáme, že je signál
stacionární. Signál tedy nezpracováváme po jednotlivých vzorcích, ale po jednotli-
vých mikrosegmentech. Na signál se jakoby díváme skrze pomyslné okénko, které
nám dovolí vidět jen jeho stacionární úsek. Délka mikrosegmentů, okénka i kroku
se může lišit podle aplikace. Často se užívá 10 ms pro mikrosegment i pro délku
kroku a okénko se volí 3x delší (30 ms), tedy přesahuje celý předchozí a následu-
jící segment. Při zpracování v čase popisujeme jednotlivé míry či metody analýzy
následující rovnicí:

Qn =
∞∑

k=−∞

τ(s(k))w(n− k),

kde Qn je výsledná charakteristika, τ(s(k)) je hodnota signálu v čase k (resp. k-tý
vzorek) transformovaná příslušnou funkcí τ a w je funkce okénka.

Okénková funkce slouží k vyhlazování nespojitostí na okrajích segmentů. Pro
různé aplikace či předpoklady o signálu mohou být výhodnější jiné okénkové funk-
ce. Liší se právě v tom, jakou váhu dávají jednotlivým vzorkům. Kvůli vyhlazování
bývají na okrajích váhy blízké nule. Speciální případ je okénko pravoúhlé, které
dává všem vzorkům stejnou váhu. Zvolené okénko má vliv na výsledné spektrum
daného signálu, máme-li znalosti o frekvenčním složení, měli bychom je zohlednit
při volbě okénka.

Krátkodobá energie

Krátkodobou energii [7, str. 133] signálu s definujeme vztahem:

En =
∞∑

k=−∞

[s(k)w(n− k)]2,

U řečového signálu lze tuto funkci použít pro oddělení znělých a neznělých částí
nebo k detekci ticha.

Krátkodobý průměrný počet průchodů nulou

K průchodu nulou dochází, pokud mají dva po sobě jdoucí vzorky odlišné
znaménko. Počet průchodů signálu nulou (zero crossing rate) je jakýmsi jednodu-
chým popisem frekvencí obsažených v signálu. Jedná-li se o čistě sinusový signál
o frekvenci f , pak počet průchodů nulou je 2f . Vysoký (resp. nízký) počet prů-
chodů odpovídá vysokým (resp. nízkým) frekvencím. Jelikož znělá řeč je spíše
nižších frekvencí [12, str. 37], můžeme tento počet využívat k detekci znělých a
neznělých částí.

Jak už bylo několikrát zmíněno, řeč se skládá ze znělých a neznělých částí,
samohlásek a souhlásek. V řeči tedy dochází ke střídání vyšších a nižších frekvencí,
což můžeme pozorovat i v tom, jak se mění průměrný počet průchodů nulou.
V muzice k takovémuto střídání nedochází, takže počet průchodů nulou se mění
daleko plynuleji. To lze využít k detekci převážně řečových a převážně hudebních
úseků [15].

Také lze využívat k hledání začátku a konce promluvy, nebo k určování zá-
kladního hlasivkového tónu [7, str. 135].
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Krátkodobý průměrný počet průchodů nulou definujeme takto:

Zn =
∞∑

k=−∞

|sgn [s(k)]− sgn [s(k − 1)]|w(n− k) , kde

sgn [x] =

{
1 x ≥ 0

−1 x < 0

a w je pravoúhlé okénko.

Krátkodobá autokorelační funkce

Autokorelační funkce a její koeficienty se využívají například pro určení zá-
kladního hlasivkového tónu [12], nebo při výpočtu dalších parametrů a je defino-
vána následovně:

Rn(m) =
∞∑

k=−∞

s(k)w(n− k)s(k +m)w(n− k −m)

2.1.2 Frekvenční analýza

Při frekvenční analýze signálu popisujeme signál jako složení sinusových funk-
cí různých frekvencí. V podstatě hledáme rozklad složitého signálu na signály
jednodušší, lépe popsatelné. I v této oblasti pracujeme se stejnými předpoklady
o (ne)stacionárnosti řečového signálu a i nadále využíváme okénkových funkcí.
Mluvíme o krátkodobé spektrální analýze.

S(ω,n) =
∞∑

k=−∞

s(k)h(n− k)e−jωk

S(ω,n) je krátkodobá Fourierova transformace, s(k) vzorky signálu, h(n) funkce
okénka, n je diskrétně proměnný čas a ω spojitě proměnná frekvence. Na tento
systém lze pohlížet buď jako na obyčejnou Fourierovu transformaci posloupnosti
s(k)h(n−k) (při zafixovaném čase n), nebo jako na výstup z lineárního filtru. Ve
druhém případě lze navrhnout soustavu pásmových filtrů a vlastnosti řečového
signálu zkoumat v těchto navržených frekvenčních pásmech.

Obrázek 2.1 zobrazuje jak průběh signálu v čase, tak příslušící spektrogram,
tj. trojrozměrný graf, ve kterém je na horizontální ose čas, na vertikální frekvence
a barvou se značí intenzita v daném čase na dané frekvenci. Bílá odpovídá nulové
energii.

2.1.3 Shlukování

Shlukování, neboli clustering, nad sadou dat znamená reorganizaci, nebo při-
dělení, shlukovaných prvků do tříd. Na rozdíl od klasifikace není počet a typ tříd
předem známý. Buď ho zvolíme, nebo je odhadnut automaticky. Prvky v jednom
shluku jsou si nějakým způsobem blízké, ve smyslu nějaké vzdálenosti (např. eu-
kleidovské). Vzdálenost mezi prvky můžeme rozšířit na vzdálenost mezi shluky
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Obrázek 2.1: Spektrogram a průběh signálu při vyslovení slova „já“ ve větě „Já
spadnu“. Při vyslovení samohlásky „a“ se energie soustředí v nižších frekvencích,
při vyslovení „j“ a začátku následujícího slova „sp“ se energie nachází spíše ve
vyšších frekvencích. Vytvořeno programem Praat [16].

prvků několika způsoby: můžeme spočítat průměrnou vzdálenost mezi všemi prv-
ky dvou shluků, můžeme se držet maximální, nebo naopak minimální vzdálenosti
mezi dvěma prvky apod.

Hierarchické aglomerativní shlukování, nebo také shlukování zdola nahoru, za-
číná rozdělením dat do shluků, kterých je stejně jako prvků, které shlukujeme.
Tzn. že na začátku každý prvek odpovídá jednomu shluku. V dalším kroku vybe-
reme dva shluky, které jsou si nejbližší, a ty sloučíme. Takto postupujeme dokud
nedosáhneme pouze jednoho shluku, nebo předem daného počtu shluků, nebo
jiného předem přednastaveného prahu. Pokud necháme shlukování doběhnout až
do jednoho shluku, je výsledná hierarchie stromovou strukturou.

V dalších částech této práce probíhá shlukování na segmentech zvukového zá-
znamu, tyto segmenty jsou reprezentovány pravděpodobnostními modely (GMM,
viz dále). Pro porovnání pravděpodobnostních modelů je možné využívat kritérií.
Jedním z nich je Bayesovské informační kritérium BIC, resp ∆BIC:

∆BICi,j =
ni + nj

2
log |Σ| − ni

2
log |Σi| −

nj
2

log |Σj| − λP

P =
1

2
(d+

d(d+ 1)

2
) + log(ni + nj),

kde |Σi|, |Σj| a |Σ| jsou determinanty gaussiánů přiřazených shlukům i, j a slou-
čenému hluku i+ j. λ je volný parametr.

Další používanou mírou je KL2, jedná se o symetrizaci Kullback-Leiblerovy
divergence:

KL(A;B) = EA(log(PA)− log(PB)),

kde EA je očekávaná hodnota vzhledem k pravděpodobnostnímu rozdělení A.
KL2 je potom:

KL2(A;B) = KL(A;B) +KL(B;A).
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Pro úplnost: při návrhu kódových knih pro vektorovou kvantizaci se používá
jiný typ shlukování, k-means. Kódová kniha se navrhuje na základě trénovacích
dat a je žádoucí, aby její použití nevedlo k příliš velkým chybám.

2.1.4 Parametrizace řečového signálu

Analýza v čase nebo frekvenci zachycuje měřitelné vlastnosti daného signálu.
Člověk u zvuku vnímá jeho výšku, hlasitost a barvu. Jedná se o vjemy nikoliv o fy-
zikální veličiny. Toto vnímání je nelineární, výška má vztah k frekvenci, hlasitost
závisí na intenzitě i výšce a barva charakterizuje harmonický obsah. Předpokládá
se, že vnímání i produkce řeči jsou si navzájem přizpůsobené, např. že informaci
nenesou frekvence, které nevnímáme [7]. Tyto poznatky slouží k návrhu metod
parametrizace signálu, který má být dále klasifikován, komprimován apod.

Melovské kepstrální koeficienty

MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) je jednou z častých metod pa-
rametrizace signálu, má-li být následně využit k rozpoznání řeči nebo k identi-
fikaci řečníků. Proces získání parametrů je zhruba následující: Preemfáze (s′n =
sn − 0,95sn−1) zajistí rovnoměrnější rozložení energie mezi frekvence, tj. vyrov-
náme sílu jednotlivých formantů. Dále se použije okénko, typicky Hammingovo
(w(n) = 0,54 − 0,46 cos 2πn

N−1) délky N . Fourierovou transformací získáme spek-
trum, provedeme melovskou filtraci, tj. použijeme banku trojúhelníkových pásmo-
vých filtrů, jejichž střední frekvence jsou rovnoměrně rozloženy na frekvenční ose
v melovské škále (fm[mel] = 2595 log10 (1 + f [Hz]

700
)), a vypočteme logaritmus vý-

stupů těchto filtrů. Na závěr provedeme zpětnou Fourierovu transformaci (resp.
diskrétní kosinovou transformaci). I-tý kepstrální koeficient lze popsat následov-
ně:

ci =
N∑
j=1

mj cos(
πi

N
(j − 0,5)),

N je počet pásmových filtrů, mj jsou logaritmy výstupů těchto filtrů. Obvykle se
uvažuje prvních 13 koeficientů a k nim dynamické koeficienty označované delta a
delta-delta. V praxi, pokud nepracujeme s živým audiem, od ci odečítáme průměr
ci přes celou nahrávku. Tím se snažíme odstranit rozdíly způsobené například
různými mikrofony na různých nahrávkách.

2.2 Akustické modely
V závěru předcházející části (MFCC) jsme se dopracovali k reprezentaci signá-

lu pomocí vektorů o 39 složkách, jeden takový vektor odečteme každých 10 ms1.
Takto zpracovaný signál představuje vstup do dalších aplikací, např. rozpoznávání
řeči nebo řečníka.

Při statistickém pohledu na problém rozpoznávání řeči máme tedy k dispozici
pozorování O = {o1,o2, . . . }, kde oi jsou například výše uvedené vektory. Tento
pohled není závislý na konkrétní parametrizaci vstupního signálu, MFCC jsou zde

1Počet složek a četnost odečtu záleží na nastavení konkrétních systémů. Výše uvedené hod-
noty jsou častým nastavením.
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uvedeny pouze pro konkrétnější představu vstupu. Z těchto pozorování se snaží-
me určit nejpravděpodobnější vyslovenou posloupnost slov Ŵ = {w1,w2, . . . }.
Bayesovým pravidlem převedeme na ekvivalentní úlohu:

Ŵ = argmax
W

P (W |O) = argmax
W

P (O|W )P (W )

P (O)
= argmax

W
P (O|W )P (W ),

P (W ) je apriorní pravděpodobnost, jakási váha či ohodnocení kvality, „nabízené“
posloupnosti slov W , také se nazývá jazykovým modelem. P (O|W ) je pravděpo-
dobnost, že posloupnost slov W bude reprezentována pozorováními O. Svazuje
grafickou či fonetickou reprezentaci slov s jejich výslovností (parametrizovaným
signálem). Výhodou tohoto pohledu je možnost vytvářet a využívat trénovací
data. Pravděpodobnost P (O|W ) nazýváme akustickým modelem.

O jazykových modelech jen ve stručnosti, pro detaily viz [7]. Pravděpodobnost
P (W ) posloupnosti slov W = {w1,w2, . . . ,wk}

P (W ) = P (w1,w2, . . . , wk) = P (w1)P (w2|w1) . . . P (wk|w1, . . . ,wk−1)

Od jazykového modelu požadujeme pravděpodobnost pro libovolnou délku po-
sloupnosti k, což je s výše uvedeným postupem téměř nemožné. Přistupujeme
tedy k omezení historie a výše uvedený model aproximujeme n-gramovým mode-
lem.

P (W ) ≈
∏
i=1..k

P (wi|wi−1 . . . wi−n+1)

Akustickým modelům se věnují následující části.

2.2.1 Směs Gaussových hustotních funkcí

Mnoho přírodních procesů lze popsat pomocí normálního rozdělení. Tento
model ale nemusí být vždy dostačující, zejména pro rozdělení s více lokálními
extrémy. Lze ukázat, že i obecnou spojitou funkci hustoty p(x) můžeme s libovol-
nou přesností aproximovat lineární kombinací nekonečného množství normálních
rozdělení, směsí Gaussových hustotních funkcí (Gaussian Mixture Model, GMM):

p(x)=̂
∞∑
i=1

ciN (x|µi,Ci) , kde
∞∑
i=1

ci = 1. (2.1)

V praxi se místo (2.1) používá konečný počet složek K:

p(x) ≈ p(x|θ) =
K∑
i=1

ciN (x|µi,Ci). (2.2)

Parametry tohoto modelu jsou θ = {(ci,µi,Ci)|i = 1 . . . K}, kde

N (x|µi,Ci) =
1√
|2πCi|

exp(−1

2
(x− µi)

TC−1i (x− µi))

je vícerozměrná normální hustota pravděpodobnosti, µi vektor středních hodnot,
Ci kovarianční matice (Ci

−1 matice k ní inverzní, |Ci| determinant) a ci (tž.∑K
i=1 ci = 1) jsou váhy složek směsi.
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Parametry získáme iterativně z trénovacích dat expectation-maximization,
EM, algoritmem. Pro snížení počtu parametrů se často uvažují jen diagonální
kovarianční matice, což odpovídá předpokladu nezávislosti jednotlivých složek
vstupního vektoru.

Pro úplnost viz jednu z knih [12, str. 70], [7, str. 521] nebo [14, str. 41].

2.2.2 Skrytý Markovův model

Hidden Markov Model (HMM) můžeme chápat jako pravděpodobnostní ko-
nečný automat. Je popsán konečnou množinou stavů S, maticí pravděpodobnosti
přechodu mezi stavy A, vektorem počátečních pravděpodobností π a výstupními
pravděpodobnostmi, maticí B (resp. hustotními funkcemi bj(x)).

Pro jednoduchost stavy očíslujeme, S = {1 . . . N}.
A = {aij|aij = P (St = j|St−1 = i)}, aij je pravděpodobnost přechodu ze

stavu i do stavu j.
π = {πi|πi = P (S1 = i)}, πi je pravděpodobnost, že první stav v posloupnosti

bude stav i.
B = {bjk|bjk = P (Ot = ok|St = j)}, bjk je pravděpodobnost, že ve stavu j

je na výstupu symbol ok, v případě diskrétních výstupů (množina O = {oi}Mi=1).
Resp. v případě, že výstupy jsou spojité vektory, máme namísto matice B hus-
totní funkce bj(x) = p(x|St = j),∀j ∈ S,x ∈ Rn. Místo „pravých“ funkcí bj se
používají aproximace pomocí GMM (viz (2.2)).

Počet složek směsi se může v jednotlivých stavech lišit. Stejně tak váhy, střed-
ní hodnoty i kovarianční matice. Velký počet parametrů můžeme snížit napří-
klad tak, že budeme používat globální množinu směsí pro všechny stavy. Těmto
modelům se někdy říká polospojité (semi-continuous), nebo se svázanou směsí
(tied-mixture). Pro více detailů zejména ke struktuře modelů, jejich trénování a
dekódování pomocí nich viz [7, kap. 5] a [14, kap. 5].

Pro bj používá následující zobecnění [13, str. 6]:

bj(ot) =
S∏
s=1

[
Ks∑
m=1

cjsmN (ost|µjsm,Cjsm)]γs

Kde se předpokládá, že pozorování je tvořeno několika (S) samostatnými infor-
mačními zdroji. Například vektorem základních parametrů jako jedním zdrojem,
delta koeficienty jako druhým atd. γs jsou váhy přidělené jednotlivým zdrojům.
Při volbě S = 1 a γ1 = 1 dostáváme předchozí případ.

2.3 Měření úspěšnosti
Umět o systému říct, jak je úspěšný, je důležité z mnoha důvodů. Porovnání

s jiným systémem ať už cizím, nebo i týmž v jiné verzi, je jedním z nich. Ideální
míra rozumně odpovídá řešené úloze a lze ji spočítat automaticky. Ne vždy je však
zřejmé, co by taková míra měla být. U automatické míry, na rozdíl od ručního
vyhodnocení, vidíme ihned, že naše změna přinesla změnu úspěšnosti. Můžeme
se rychleji posunout dál v experimentech či vrátit o krok zpět. Samozřejmě je
potřeba řádně nakládat s daty, která máme k dispozici. Ve většině případů je
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nežádoucí vytvářet systémy, které se dostupná data naučí nazpaměť a bez schop-
nosti generalizovat na neviděných datech selžou. Při správném nakládání s daty
bychom měli být do určité míry schopni vyhodnotit právě i schopnost generali-
zovat, např. když necháme část dat stranou. Získaná úspěšnost by pak měla lépe
odpovídat úspěšnosti v „realném světě“ .

2.3.1 Chybovost slov

Pro vyhodnocení systému rozpoznávání řeči se typicky využívá chybovost slov
(word error rate). V podstatě jde o minimální editační vzdálenost mezi hypoté-
zou, tj. výstupem rozpoznávače, a referenčním přepisem. Při výpočtu editační
vzdálenosti pracujeme na slovech a používáme operace nahrazení (substitution),
vložení (insertion) a smazání/vypuštění (deletion). Míra je potom definována ja-
ko poměr součtu všech typů chyb (vložení - I, smazání - D, nahrazení - S) a
počtu slov v referenčním přepisu (N) rovnicí (2.3). Často se uvádí v procentech.
Při nulové chybovosti jsou hypotéza i vzorový přepis totožné. Chybovost ale také
může být větší než 1 (resp. větší než 100 %), například pokud má vygenerovaná
hypotéza více slov než referenční přepis a žádné z nich není správně, viz příklad
2.2.

WER =
S + I +D

N
(2.3)

Příklad 2.1: WER
REF: Dobrý den
Hyp: Brý den
S = 1, N = 2,WER = 0,5

Příklad 2.2: WER > 1
REF: Ahoj
HYP: Dobrý den
S = 1, I = 1, N = 1,WER = 2

2.3.2 Chybovost segmentace

Vyhodnocujeme-li diarizaci, tedy jakýsi plán toho kdo kdy mluvil, jeví se ja-
ko rozumná míra podíl času, který není správně přidělen mluvčímu. Formálně
definována rovnicí (2.4) ([11]). Součástí diarizace není přiřazení jednoznačných
identifikátorů, např. jména, mluvčím. Stačí, aby přiřazený identifikátor byl jedno-
značný při zpracování jednoho konkrétního pořadu. Zpravidla se tak identifikátory
vygenerované systémem liší od těch přiřazených ručně anotátory v referenčním
souboru. Jako první krok vyhodnocení tedy hledáme optimální mapování mezi
referenčními a systémovými identifikátory. Každý referenční identifikátor může
být namapován na nejvýše jeden systémový a obráceně.

DER =

∑
s∈seg

dur(s)(max(Nref (s), Nsys(s))−Ncor(s))∑
s∈seg

dur(s)Nref (s)
(2.4)
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Sčítá se přes všechny segmenty (seg). Segmenty odpovídají bodům, kde nějaký
řečník začne nebo přestane mluvit, a to bez ohledu na to, je-li změna v referenč-
ním souboru nebo je-li předpovídána vyhodnocovaným systémem. V obrázcích
2.2 a 2.3 hranice segmentů odpovídají svislým tečkovaným čarám mřížky. Pro
segment s je pak dur(s) jeho délka, Nref (s) počet mluvčích v segmentu uvedený
v referenčním souboru, Nsys(s) počet mluvčích v segmentu uvedený systémem a
Ncor(s) je počet mluvčích v daném segmentu, kteří jsou uvedeni v referenčním
souboru a zároveň jim odpovídající mluvčí, dle mapování, je v tomto segmentu i
ve výstupu systému. Ncor(s) je tedy počet „správně přiřazených“ mluvčích.

Čas v čitateli rovnice (2.4) lze rozdělit na čas přidělený špatnému mluvčímu
(wrong speaker time), vynechané mluvčí (missed speaker time) a mluvčí navíc
(false alarm time).

Pro ilustraci výpočtu DER snad poslouží dva příklady. Obrázek 2.2 představu-
je segmentaci domnělého pořadu délky 60 s. Porovnáváme dvě různé segmentace
(REF, SYS). V jedné z nich jsou mluvčí označeni písmeny A a B, v druhé X a
Y. Šipky vyznačují počátek a délku úseku, ve kterém daný mluvčí hovořil. Při
mapování A<=>Y a B<=>X, vidíme, že A a Y se potkávají ve dvou 10 s úsecích
a B s X v jednom. Správně je tedy přiděleno 30

60
s. Tudíž DER = 50%.

SYS

REF

0 10 20 30 40 50 60

A B A

X Y X Y

Obrázek 2.2: Dvě různé segmentace 60 s pořadu. Při výpočtu DER nejdřív najít
optimální mapování ID. Svislé čáry ohraničují segmenty, přes které se sčítá.

Příklad na obrázku 2.3 je již méně zřejmý. Obsahuje neřečové úseky, hluk
označený N, a v referenční segmentaci je od 35. do 40. sekundy překryv. Optimální
mapování A <=> Y, B <=> X nám pro jednotlivé segmenty dává postupně tyto
počty:

Nref : 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1

Nsys : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1

Ncor : 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1
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z čehož tedy DER = 35
60
≈ 58,33%. První úsek přispívá chybou typu „false alarm“

a hluk vyznačený v SYS spolu s nevyznačením překryvu přispívají jako „missed
speaker“ .

SYS

REF

0 5 10 20 30 35 40 45 50 60

N A B

X XY YN

A

Obrázek 2.3: Segmentace s neřečovými úseky a překryvem.
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3. Související práce
Hlavní součástí této kapitoly je přehled a popis fungování několika diarizačních

nástrojů včetně toho, který je v této práci využíván. Další zde zmíněné články by
mohly sloužit jako inspirace při dalším rozšíření této práce.

3.1 Diarizační nástroje a systémy
V letech 2002–2007 a 2009, kdy běžela Rich Transcription evaluation series

pořádaná NIST1, vznikla řada nástrojů a odborných prací vyvíjených pro úkoly
v této sérii. Část úkolů je možné shrnout pod označení extrakce metadat, sem
spadá i diarizace. Data v této kampani obsahovala řeč ze zpravodajského vysílání,
telefonních konverzací a zasedacích místností, takže výsledky vyvíjených systé-
mů bývají prezentovány pro tento typ dat. Jedním ze soutěžících systémů byl
například SHoUT [17].

Dizertační práce [18], kromě výsledků z účasti v kampani, shrnuje výzkum
zabývající se diarizací. Zaměřuje se na diarizaci záznamů ze zasedacích místností
a představuje algoritmy a systém pro rozdělení záznamu na segmenty a jejich
shlukování podle mluvčích.

Další z nástrojů, CMUseg [19], byl vyvíjen pro účast na 1996 ARPA Hub 4.
AudioSeg [20], sada nástrojů pro segmentaci a klasifikaci audia, vznikl během
kampaně ESTER v roce 2005. Program obsahuje implementace algoritmů pro
detekci ticha na základě energie, BIC segmentaci a clustering, GMM/HMM kla-
sifikaci.

I knihovna LIUM SpkDiarization tools [21], která se v této práci využívá, byla
použita a odladěna během účasti v jedné z kampaní, ESTER2 [22], pro diarizaci
zpravodajství. Fungování nástrojů je do jisté míry podobné, všechny nějakým
způsobem využívají hierarchické aglomerativní shlukování. Liší se použitou vzdá-
leností, která slouží k výběru shluků, které spojíme, a kritériem pro zastavení
shlukování. Podobnost je i v tom, jak se získají prvotní segmenty, které budou
dále shlukovány. V principu se analyzovaný signál rozdělí na okénka a hledají se
místa náhlé změny charakteristik signálu. Na rozhodnutí, jestli mezi dvěma sou-
sedními okénky bude, nebo nebude, hranice segmentu, se pohlíží jako na problém
volby pravděpodobnostního modelu. Vybíráme mezi modelem, který obě okénka
modeluje pomocí jednoho rozdělení, jedné střední hodnoty a rozptylu, a modelem,
který modeluje každé okénko zvlášť. Toto je detailněji popsáno například v člán-
ku [23]. Opět může být zvolena různá míra pro porovnávání pravděpodobnostních
modelů, např. KL2, nebo GLR. Může se lišit také délka okénka.

Poté co proběhlo shlukování, jsou shluky klasifikovány do různých akustických
tříd, jako řeč, hudba, ticho apod. Tato klasifikace už je řízená, tzn. že třídy jsou
předem známé a jsou pro ně natrénované modely. Obdobně probíhá i klasifikace
pohlaví řečníka.

Shluky, které jsme klasifikovali, by měly obsahovat hlas pouze jednoho řečníka,
ale různé shluky mohou odpovídat stejnému člověku. V systému LIUM SpkDiari-
zation následuje normalizace featur signálu a další kolo shlukování. Řečníci jsou

1The National Institute of Standards and Technology, agentura Ministerstva průmyslu a
obchodu Spojených států.
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modelováni pomocí modelu (UBM) složeného z modelů použitých při detekci po-
hlaví. Střední hodnoty UBM jsou adaptovány na základě dat v daném clusteru.
Shlukují se clustery, které maximalizují danou míru a shlukování se zastaví, pokud
tato míra překročí předem daný práh.

Na obrázku 3.1 je fungování systému představeno schematicky. Respektive
na obrázku je systém včetně rozšíření ([24]) o diarizaci napříč záznamy. Tj.
vyskytuje-li se mluvčí ve více záznamech, měl by dostat stejný identifikátor. Stále
se však nejedná o přiřazení skutečné identity - jména a příjmení.

Důvody pro volbu LIUM SpkDiarization tools byly spíše věcné. Dostupná
dokumentace a možnost využití předtrénovaných modelů, které jsou distribuované
s knihovnou.

Knihovna může sloužit také pro vývoj diarizačních systémů. Umožňuje do-
stupné nástroje poskládat vlastním způsobem odpovídajícím zamýšlenému typu
pořadů. Pro ukázku konfigurovatelnosti je v článku [21] představen i systém pro
oddělení stran telefonního hovoru. Předpokládá se, že strany jsou pouze dvě, tedy
na rozdíl od zpravodajství známe počet mluvčích předem. Nabízí se této znalosti
nějak využít, a proto systém používá jiné metriky a modely.

Článek [26], který se zabývá záznamy ze zasedacích místností, kromě popisu
segmentace v reálném čase a analýzy záznamů s předem známým počtem mluv-
čích, představuje i program pro vizualizaci anotovaných úseků spojený s přehrá-
vačem. Je tedy možné opravdu jednoduše přeskočit na úsek, kde mluví konkrétní
řečník.

Systém pro analýzu audiovizuálních záznamů představený v knize [12], umož-
ňuje také vyhledávání na základě příkladů (query-by-example).

Článek [27] představuje systém pro automatické přepisování českého televiz-
ního vysílání, zejména zpravodajství, tiskových konferencí apod., s cílem v nich
vyhledávat. Neřečové části, v tomto případě členěny do kategorií ticho, hudba,
hluk a jiné, jsou identifikovány zejména na základě výrazných změn vlastností
audia. Kromě vytvoření přepisu byl tento nástroj schopen identifikovat některé
řečníky na základě databáze často se vyskytujících mluvčích, moderátorů nebo
politiků. V případě, že se řečníka nepodaří na základě jeho hlasových charakte-
ristik v databázi najít, měl poskytnout alespoň informaci o pohlaví. Na základě
této identifikace se volil akustický model adaptovaný na daného mluvčího.

Zajímavou možností, pustíme-li se do budování databází pořadů, je její využití
pro detekci reklam a znělek pořadů. Předpokládáme-li, že reklamy a znělky po-
řadů se často opakují a příliš často se nemění, můžeme předpokládat, že se v naší
databázi vyskytnou vícekrát. Toho lze využít ke klasifikaci segmentů. Segment,
který chceme klasifikovat, vyhledáme v databázi, a pokud nalezneme identický
segment, pak se pravděpodobně jedná o reklamu, nebo znělku [28].

Detekcí reklam se zabývá i článek [15]. V tomto případě se jedná o detekci
na rádiovém vysílání. Zde představený klasifikátor, který pracuje v reálném čase,
rozděluje signál do tříd hudba a řeč. V reklamách v rádiu převládá řečová složka
nad složkou hudební, takže chceme-li se věnovat poslouchání muziky, můžeme
řečové úseky přeskočit, např. automatickým přeladěním na jinou stanici.
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3.2 Získávání dat pro trénink rozpoznávačů
Jedním z možných využití této práce by mohlo být získání dalších dat pro tré-

nink rozpoznávačů řeči, jelikož, jako u množství jiných aplikací strojového učení,
je problém s nedostatkem anotovaných dat. Pro vytvoření robustního systému
jsou potřeba tisíce hodin zaznamenané řeči a příslušných přepisů. Záznamy by
měly být pořízeny za různorodých podmínek, v místnosti, v autě, na ulici apod.,
podstatný je i počet různých mluvčích, mezi kterými budou rovnoměrně zastou-
pena obě pohlaví a různé věkové kategorie. Anotace by měly být dostatečně přesné
a měly by být dostatečně detailní.

Získání takové sady dat je nákladné a trvá dlouho. Část výzkumu se tak
zaměřuje na využívání dat, která vznikají přirozeně za nějakým jiným účelem
než je trénink rozpoznávačů řeči. Jedním z takových zdrojů mohou být volně
dostupné audio knihy, pokud je k nim dostupná i původní textová verze. Takovou
knihovnou je například LibriVox2 a na základě těchto dat je připravený korpus
LibriSpeech [29]. Jelikož ideální nahrávka pro trénink rozpoznávače řeči je dlouhá
maximálně několik desítek vteřin, mluví na ní pouze jeden řečník a akustické
podmínky jsou po celou dobu nahrávky stejné, musí být audio knihy nejprve
předzpracovány.

Dalším možným zdrojem jsou přibližné přepisy vytvořené lidmi, takovým pře-
pisem mohou být například právě skryté titulky, nebo jiný méně detailní přepis
vytvořený rychleji například nějakou komerční firmou. Při využití takových na-
hrávek je ale otázkou, jestli je vůbec možné přiřadit přepis ke správnému časovému
úseku. Další otázkou může být jestli, se tyto přibližné přepisy nedají automaticky
opravit. Těmito problémy se zabývá článek [30].

Přístupy pro zarovnání textu s řečí ve výše zmíněných článcích vycházejí z pří-
stupu popsaného v článku [31], který se zabývá zarovnáním dlouhých záznamů
v kontextu vyhledávání v multimédiích, byť jsou značně upravené. V prvním kro-
ku jsou tyto záznamy zpracovány rozpoznávačem řeči, natrénovaným na jiných
dostupných datech. Získané přepisy jsou porovnány z dostupným textem a jsou
identifikovány oblasti dostatečné shody. Záznam je pak rozdělen na úseky mezi
těmito oblastmi. Takto získané úseky jsou kratší a je známo, které části textu
by měly odpovídat. Úseky lze takto dále zmenšovat, nebo je možné je dekódovat
pomocí grafu založeného na textu, který ale na rozdíl od čistě „lineárního“ grafu
forced alignmentu, umožňuje vypouštět, nebo vkládat slova.

Analyzátor navržený a popsaný v následující kapitole se setkává s obdobnými
problémy. Z části je ale řeší jinak.

2http://librivox.org
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Obrázek 3.1: Schéma přednastaveného systému v knihovně LIUM SpkDiarization.
Původně byl vyvinut pro diarizaci zpravodajství. Obrázek byl převzat z wiki
programu [25]

.
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4. Analyzátor záznamů
Tato kapitola představuje samotný analyzátor záznamů a několik experimentů

s dostupnými daty. První experiment porovnává přepisy pořadů a k nim dostupné
titulky. Následuje Vyhodnocení nástroje použitého pro diarizaci. Závěrečná část
shrnuje vyhodnocení analyzátoru.

4.1 Srovnání přepisů a online dostupných titulků
Z předchozích kapitol je zjevné, že titulky neodpovídají přesně tomu, co bylo

řečeno. V následujících odstavcích srovnáváme přepisy z korpusu DIALOG a ti-
tulky dostupné online. Účelem je zjistit, do jaké míry se tyto dva zdroje shodují
a jestli zamýšlené využití titulků pro automatické generování přepisů je vůbec
realizovatelné. Při porovnávání se na titulky díváme jako na výstup rozpoznávače
řeči. Cílem je podobnost dokumentů slovo od slova. Ignorujeme velikost písmen,
interpunkci a v tomto případě veškeré hranice dané konci vět i dané časy (co
je na obrazovce v jednu chvíli). Obdobně nahlížíme i na přepis. Jako by celé-
mu pořadu odpovídala jedna „věta“ . Mezi takto předzpracovanými dokumenty
spočítáme word error rate (WER (2.3)). Bohužel se v online archivech1 podařilo
najít titulky jen k několika málo pořadům, které máme k dispozici z korpusu
DIALOG, takže toto srovnání není tak reprezentativní, jak jsme doufali. Tabulka
4.1 zachycuje WER uvedených pořadů. Při pohledu na nejčastěji mazaná a vklá-
daná slova (tabulka 4.2) je zjevné, že titulky nevyznačují pauzy, hezitační a další
neřečové zvuky. V tabulce 4.1 je dále i WER po odstranění neřečových událostí
z přepisů. Při pohledu na typy chyb (tabulka 4.3) je opět možné všimnout si chyb
způsobených různými požadavky na přepisy. V korpusu DIALOG jsou pečlivě
zaznamenávány odchylky od standardní výslovnosti, kdežto titulky se drží plat-
ného pravopisu, cizí slova nezapisují českou výslovností, používají zkratky atd.
Lze předpokládat, že počet takovýchto chyb se bude lišit pořad od pořadu, mluv-
čí od mluvčího. Někteří mluvčí mohou mít větší tendence mluvit se standardní
výslovností a stejně tak některé typy pořadů mohou mít formálnější atmosféru.

Srovnání výše je s online dostupnými titulky. Otázkou je, zda-li bychom do-
sáhli obdobných výsledků i při použití skrytých titulků. Předem není důvod před-
pokládat, že jsou titulky z obou zdrojů stejně kvalitní. U online archivu je alespoň

1V archivu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

Pořad WER1 WER2
PLOVAR3 35,2 % 28,4 %
PLOVAR34 21,5 % 16,9 %
PLOVAR38 32,9 % 29,3 %
PLOVAR4 32,3 % 27,7 %
ZTRAT45 44,7 % 35,0 %

Tabulka 4.1: WER přepisů pořadů z korpusu DIALOG a titulků z archivu ČT. Ve
sloupci WER1 je z titulků vypuštěna interpunkce. Ve sloupci WER2 jsou navíc
z přepisů vypuštěny neřečové zvuky.

22

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/


Pořad Deletions
PLOVAR3 (.), a, _hm, _ee, _e
PLOVAR34 _ee, _hm, _e, a, (.)
PLOVAR38 (.), no, _ee, jo, _e
PLOVAR4 (.), _e, a, to, je
ZTRAT45 (.), (..), a, _hm, já

Tabulka 4.2: 5 nejčastěji mazaných slov v přepisech daných pořadů. (.) a (..) jsou
pauzy, _hm, _e, _ee jsou hezitační zvuky.

Pořad Substitutions
PLOVAR3 sem ==> jsem, ste ==> jste, sou ==> jsou, dále ==>

atd, mně ==> mi, sme ==> jsme, vo ==> o, jakoby
==> by, musim ==> musím, nima ==> nimi

9,1 %

PLOVAR34 sem ==> jsem, ste ==> jste, sme ==> jsme, sou
==> jsou, eště ==> ještě, řikal ==> říkal, hrajou
==> hrají, si ==> jsi, takovej ==> takový, vemu
==> vezmu

9,2 %

PLOVAR38 sem ==> jsem, von ==> on, sme ==> jsme, vopravdu
==> opravdu, kterej ==> který, musim ==> musím,
si ==> jsi, tim ==> tím, vo ==> o, eště ==> ještě

15,7 %

PLOVAR4 sem ==> jsem, sou ==> jsou, ste ==> jste, šejkspír
==> shakespeare, například ==> např, sme ==>
jsme, fišmangr ==> fishmonger, šejkspíra ==> shake-
speara, bejkn ==> bacon, de ==> jde

8,3 %

ZTRAT45 sem ==> jsem, sme ==> jsme, mně ==>mi, ste ==>
jste, si ==> jsi, von ==> on, dobrý ==> dobré, vo
==> o, kterej ==> který, který ==> které

17,3 %

Tabulka 4.3: 10 nejčastějších záměn v jednotlivých pořadech. Levá strana šipky
(==>) je z přepisu, pravá z titulků. Z přepisů byly odstraněny neřečové zvuky.
Poslední sloupec zobrazuje, kolik slov bylo zaměněno
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teoretická možnost, že titulky prošly editací, nebo že byly použity časově nároč-
nější metody zpracování. Jsou-li mezi zdroji zásadní rozdíly, je žádoucí jeden
z nich preferovat. Titulky jsme porovnávali na malém vzorku 30 pořadů nahra-
ných z pozemního vysílání ČT.

Pokud už se podaří mít k pořadu jak skryté titulky, tak titulky z online archi-
vu, jsou nepřekvapivě téměř totožné. Místy však dochází k drobným korekcím.
Například ve větě „Brazilci jsou zhruba tam kde by měli být při výstavbě sporto-
višť a olympijské vesnice a infrastruktury.“ je ve skrytých titulcích slovo „měly“
namísto „měli“ v online verzi. V několika případech jsou doplněny věty na za-
čátku pořadu, které ve skrytých titulcích chybí. Na druhou stranu se vyskytují
i případy, kde v online verzi chybí posledních několik vět, ale ve skrytých titul-
cích jsou. Častěji je useknutý začátek nebo konec problém u nahrávek z DVB-T
vysílání, zde se ale nejedná pouze o titulky, ale o celý začátek či konec pořadu.
S chybějícím začátkem je často těžké z textu samotného určit, o jaký pořad se jed-
ná. Obraz může pomoci, pokud poznáme studio nebo moderátora. Při nahrávání
nastaveném dlouhou dobu dopředu, je potřeba důsledně evidovat, který pořad,
kdy a v jaký čas měl být v záznamu. Může docházet ke změnám vysílacích pro-
gramů (náhlá událost, volební speciál apod.). Pokud je to možné zjistit předem,
není na škodu vyznačit i přítomnost skrytých titulků v záznamu.

Kvalita titulků se, zdá se, tedy liší spíše pořad od pořadu než podle zdroje
titulků. Celkově, i přes rozdílné požadavky na skryté titulky a detailní přepi-
sy, jsou si výsledné dokumenty do značné míry podobné. Při porovnání přepisů
s vypuštěnými neřečovými zvuky a titulků, budeme-li všechny záměny (tab. 4.3)
připisovat odchylkám ve výslovnosti, přiblížíme se výsledkům uváděným pro ob-
dobné porovnání na angličtině [30]. Článek pro vzorek podobné velikosti uvádí
10% chybovost. Snahou výsledného analyzátoru by samozřejmě mělo být chybějící
neřečové zvuky doplnit a zaznamenat i odchylky.

4.2 Diarizační knihovna
Pro diarizaci používáme LIUM SpkDiarization tools [21], popsané také v před-

cházející kapitole. Tato knihovna k zadanému zvukovému souboru vytvoří seg-
mentační soubor, který obsahuje mapování identifikátorů na úseky záznamu. Po-
kud daný úsek nebyl vyhodnocený jako řeč, není na výstupu přítomný. Spolu
s identifikátorem je dostupná i informace o odhadovaném pohlaví mluvčího v da-
ném úseku. Modely pro identifikaci pohlaví i modely pro detekci řeči, hudby a
ticha jsou součástí distribuce knihovny. Parametry ovlivňující segmentaci, shlu-
kování a další byly odladěny na korpusu ESTER2 [22] jsou v knihovně předna-
stavené. Přestože data použitá pro vznik modelů a odladění parametrů byla ve
francouzštině, je možné očekávat dobrou úspěšnost i na jiných jazycích. Není dů-
vod předpokládat, že při detekci řeči, hudby, ticha a pohlaví, se modeluje něco
jazykově závislého. S parametry ovlivňujícími počet a hranice segmentů to může
být složitější. Ne, že by snad měly být jazykově závislé, spíše ale budou odpo-
vídat představám segmentu a dobře umístěných hranic použitých ve vývojovém
korpusu.

Pro vyhodnocení této knihovny necháme analyzovat dostupné záznamy z kor-
pusu DIALOG. V automaticky zarovnaných přepisech korpusu označíme jako
segment jednu repliku v jednom pořadu vyřčenou jedním mluvčím. Jedná se do
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určité míry o zjednodušení, měla by se explicitně vyznačovat časové mezery me-
zi replikami, jsou-li nějaké. Jelikož v přepisech jsou explicitně vyznačeny pauzy
různých délek, bylo by vhodnější tyto označit jako ticho. Případné úseky hudby,
znělek apod. by se patrně měly vypustit. Naopak by měly být vypsány i překrý-
vající se úseky, pokud se toto překrytí vyskytuje v automaticky získaných časech.

Ve výsledku je chybovost následující: 9,8 % je missed speaker time, 47,6 %
speaker error time, celkově je tedy 57,4 % času přiřazeno chybně (viz část 2.3.2).
V průměru knihovna ve výchozím nastavení vyznačí více mluvčích, než jich na
záznamu skutečně mluví. Na druhou stranu se při detailním pohledu na jednotlivé
počty zdá, že zejména u pořadů, ve kterých jsou předtočené reportáže, rozpoznává
mluvčích méně než jich ve skutečnosti je.

V případě následné ruční anotace se zdá více řečníků jako ta výhodnější mož-
nost z těchto dvou. Spojit dva identifikátory je snazší, než oddělit všechny úseky
označené jako jeden mluvčí, když jich je ve skutečnosti víc. Více řečníků by nemu-
selo vadit ani při následném rozpoznávání, pokud stále zůstává dostatek dat pro
adaptaci. V budoucnu by bylo zajímavé ověřit, jaký vliv má chybovost diarizace
na chybovost celého systému.

4.3 Analyzátor
Analyzátor pracuje pouze se zvukovou složkou audiovizuálního záznamu. Po-

žadovaným vstupem je zvukový soubor wav vzorkovaný frekvencí 16 kHz a přes-
ností 16 bitů, dále soubor titulků ve formátu sub, nebo srt2. Pro získání audia a
titulků ze zaznamenaného MPEG transport streamu, DVB vysílání, je možné po-
užít řadu programů3. Na zvukový soubor je použita diarizační knihovna zmíněná
v předchozí části. Součástí distribuce analyzátoru je natrénovaný akustický mo-
del a slovník obsahující výslovnost pro jednotlivá slova, natrénování akustického
modelu se věnuje jedna z následujících částí. Z titulků je odstraněna informace
o čase, případném pořadí a veškerá interpunkce. K jednotlivým slovům jsou vy-
generovány výslovnosti a nová slova společně s distribuovaným slovníkem tvoří
nový slovník. Textový obsah je spojen v jeden dlouhý řetězec a společně s novým
slovníkem je z něj vytvořen n-gramový jazykový model (pro tvorbu modelu se
používá SRILM [32]), volba n je popsána dále. Zmíněné modely jsou zkompilo-
vány do dekódovacího grafu (pro dekódování se používá Kaldi [33]) a úseky řeči
označené během diarizace jsou rozpoznány. Rozpoznávač může přidat hezitační
zvuky a ve výstupu se mohou objevit i slova s nestandardní výslovností, pokud
už jsou ve slovníku. Výstupem je textový dokument, v jehož hlavičce je seznam
mluvčích. Jedná se o identifikátory, které byly přiřazeny jednotlivým clusterům
během diarizace. Pod hlavičkou následuje seznam jednotlivých replik seřazených
v čase způsobem odpovídajícím záznamu. Pojem replika se liší od toho, jak je
používaný v korpusu DIALOG. V tomto případě vytváříme úseky kratší než 20 s,
takže replika buď přirozeně odpovídá změně řečníka, nebo její hranice odpovídá
místu rozdělení delšího segmentu v místě s nízkou energií. Každý řádek je uvozen

2Textové formáty skládající se ze záznamů ve kterých je čas zobrazení titulku, případně ještě
pořadí titulku v souboru a samotný textový obsah. Obsah může být na několika řádcích. Jedna
věta, chcete-li replika, v titulcích může být rozdělena v několika po sobě jdoucích záznamech.

3avconv/ffmpeg: https://libav.org/avconv.html,Project-X: http://project-x.
sourceforge.net/, CCExtractor: http://www.ccextractor.org/
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identifikátorem řečníka. Mezi repliky se dále přidává informace o vypuštěných
segmentech, hudbě a tichu. Tyto „technické repliky“ obsahují počáteční čas da-
ného segmentu a jeho délku. Obrázek 4.1 schematicky znázorňuje, jak na sebe
jednotlivé části anotace navazují.

Obrázek 4.1: Schematické znázornění systému. Vpravo nahoře vstupuje zvukový
soubor a soubor s titulky. Zvukový soubor je zpracován diarizační knihovnou, tím
získáme segmentaci podle mluvčích. Ze souboru s titulky je vytvořen n-gramový
model a všechna slova obohacená o automaticky generovanou výslovnost jsou do-
plněna do slovníku. Slovník, akustický i jazykový model a informace o segmentaci
jsou předány na vstup rozpoznávače řeči, který zpracuje zvukový soubor po jed-
notlivých segmentech. Výstupem je pak textový soubor s anotací jednotlivých
segmentů.

Původním předpokladem bylo, že se z titulků využije daleko více informací.
V několika experimentech jsme se například snažili založit segmentaci na čase
titulků. Zásadní problém tohoto přístupu je zpoždění titulků za vlastní řečí. Toto
zpoždění navíc není konstantní, takže nelze jednoduše přepočítat časy. Neslyšícím
divákům toto zpoždění vadit nemusí, důležitý je hlavně obsah. Posun také může
způsobit použití různých zdrojů, záznamu z vysílání a titulků z internetu, v tom-
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to případě by ale posun měl být konstantní. Pro získání přesných časů, máme-li
přepis, během trénování akustických modelů, nebo při fonetické analýze, běžně
slouží forced alignment. Jedná se v podstatě o rozpoznávání s „lineárním“ jazy-
kovým modelem, ve kterém slova mohou za sebou jít jen tak, jak jsou v přepisu.
Teoreticky by mělo být možné takto zpracovat i dlouhé záznamy, jen výpočet trvá
dlouho, ale i tyto výsledky byly buď nepřesné, nebo alignment nedosáhl koncové-
ho stavu. To může být důsledkem odlišnosti titulků od toho, co se ve skutečnosti
říká. Proto jsme tedy nakonec přistoupili k „plnému“ rozpoznávání, které značně
preferuje obsah titulků.

Titulky spolu s dalšími informacemi z MPEG streamu měly sloužit také k iden-
tifikaci začátku a konce pořadu. Na nově získaných nahrávkách DVB vysílání,
zamýšlených pro další rozšíření korpusu DIALOG, se ukázalo, že hledání těchto
hranic je do značné míry obtížné i ručně. V ideálním případě nahrávka obsahuje
jen zanedbatelné přesahy před i po chtěném pořadu. V praxi jsou tyto přesahy
mnohdy takové, že obsáhnou například i krátkou zpravodajskou relaci. Technicky
je možné, aby transport stream obsahoval informaci o právě vysílaném pořadu,
ale tato většinou v nahrávkách chybí, nebo nebyla vysílána. Hranice, začátek a
konec, pořadů se tedy automaticky nedetekují. Pořady obvykle začínají nějakým
pozdravem a uvítáním, je tedy možné, že na výsledných anotacích by bylo pro
tento úkol možné použít hledání klíčových slov. Určitou nápovědou mohou být
také úseky označené jako hudba. Z toho plyne doporučení vstupní data nejprve
prověřit, jestli na záznamu máme skutečně pořad, který jsme zamýšleli nahrát, a
že pořad skutečně má smysluplné skryté titulky. Během vysílání může dojít k vý-
padku titulkování, potom se může v titulcích objevovat pouze informace typu
„Omlouváme se neslyšícím divákům za výpadek skrytých titulků.“

4.3.1 Trénink akustického modelu

Toolkit pro rozpoznávání řeči, Kaldi, kromě samotných nástrojů obsahuje na-
víc řadu ukázkových skriptů, které demonstrují jejich použití na různých data-
setech. K dispozici je tak řada příkladů, jak postupovat při tvorbě akustických
modelů. Mezi příklady jsou i česká data [34]. Skripty pro natrénování akustického
modelu analyzátoru vycházejí z těchto ukázek a také z ukázek [35].

Pro trénink akustického modelu rozpoznávače řeči je v první řadě potřeba
získat nahrávky a jejich přepisy. Dále potřebujeme slovník výslovností pro jed-
notlivá slova. Výslovností se zde myslí mapování na jednotky, které budeme tré-
novat. V případě rozpoznávače slova obvykle mapujeme na jejich fonetickou re-
prezentaci, nebo na něco, co se jí snaží přiblížit. Výslovnost můžeme generovat
automaticky, a tak je tomu i v tomto případě. Skript dostupný v příkladu pro
češtinu je upravenou verzí skriptů, které se používají při výuce na MFF UK.
Značná část se věnuje výjimkám u cizích slov apod., dále se řeší znělost atd. Pro
představu slova PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ budou namapována na výslovnost
p rsh ii l i sh zh l u tj ow ch k ii k uu nj. Pravidla pro psaní velkých písmen nemají
v kontextu mluvené řeči smysl. Velké P bude vysloveno stejně jako malé p, proto
se ve slovnících používají slova psaná buď pouze velkými písmeny, nebo pouze
malými. Slovník obsahuje také „výslovnost“ neřečových událostí, například ticho
v přepisech běžně označované jako SIL se mapuje na „foném“ sil. V tomto na-
stavení jsou jednotlivé mezerami oddělené části výslovnosti ty nejmenší jednotky,
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pro které budeme trénovat modely. Ve výsledku budeme mít model pro každý
„foném“. Kaldi skripty běžně z těchto fonémů generují „kontextové fonémy“, při-
dávají informaci, o tom jestli se foném vyskytuje na začátku, na konci, uprostřed
slova nebo naprosto samostatně. Má se za to, že to nepatrně snižuje chybovost.
V skriptech pro trénování analyzátoru se tato kontextová informace nepřidává.

Z dostupných nahrávek pro trénink vypustíme všechny ty, pro které se poda-
řilo získat titulky. Těchto pět vypuštěných nahrávek zmíněných i v předchozích
částech tak bude sloužit pro vyhodnocení úspěšnosti analyzátoru.

Přepisy jednotlivých pořadů v korpusu DIALOG jsou sice děleny na obrátky,
změny mluvčích, ale tyto v některých případech mohou být stále neúměrně dlou-
hé. Přepisy však obsahují i jakési hranice vět, byť v kontextu mluvené řeči nemusí
být zjevné, co přesně je jedna věta. Na hranicích vět, vyznačených tečkou nebo
otazníkem tak dělíme úseky na kratší. Čas přidělený prvnímu a poslednímu slovu
pak určuje hranice segmentu. Tato segmentace v podstatě rozděluje jeden dlouhý
záznam pořadu na více menších. V některých případech, nejspíš hlavně překrý-
vající se repliky, jsou počáteční i koncový čas u jedné z replik totožné, případně
blízké. Pokud bychom měli vygenerovat úsek kratší než 11 ms, automaticky ho
prodloužíme o 1 s. Díky tomu generujeme úseky zpracovatelné v dalších částech,
ale jejich přínos pro trénink bude patrně nevalný. Týká-li se tento problém pouze
překryvů, mělo by být možné získat správné časování z textové informace o pře-
kryvech. V této fázi také dochází k mapování bohaté sady neřečových událostí na
sadu menší. U některých slov bývá kromě výslovnosti i poznámka o standardní
formě zápisu, například „vécé ((míněno_WC))“ , tyto poznámky vypouštíme. Se-
znam neřečových fonů obsahuje 64 položek a patrně by byla vhodná další revize.

Trénink probíhá iterativně od jednodušších a méně přesných modelů ke složi-
tějším. Začíná se s tréninkem monofonového modelu. Iterace tréninku jsou pro-
kládány forced alignmentem, jehož cílem je zpřesnit hranice a případně zvolit
správnou výslovnostní variantu daného slova, pokud slovník obsahuje více mož-
ností. Dále se trénují trifonové modely, modely na transformovaných featurách a
probíhá speaker adaptive training.

4.3.2 Jazykový model

Jazykový model v kontextu rozpoznávače řeči v podstatě vybírá dobré věty,
respektive dobré posloupnosti slov, napříč různými hypotézami odpovídajícími
akustice. Běžná definice dobré věty se odvíjí od její pravděpodobnosti v daném
jazyce, v našem případě za dobré věty považujeme věty, které jsme viděli v do-
daném souboru s titulky. Hranice vět jsou v kontextu mluvené řeči víceméně
irelevantní, proto hranice vět při vytváření modelu ignorujeme. Počet slov v ti-
tulcích je obvykle malý, v porovnání s běžnými textovými korpusy, které mívají
až miliardy slov. Budou to nižší desítky tisíc maximálně. I kdyby byla rychlost
řeči 300 slov za minutu, což odpovídá 5 slovům za sekundu, což se zdá přehnané,
bude hodině záznamu odpovídat 18000 slov. Pro n-gramové modely tak můžeme
volit relativně vysoké n.
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4.3.3 Volba modelu, parametrů a vyhodnocení

Z trénování máme k dispozici pět různě složitých modelů. Bude nás zajímat,
jak si povedou při analýze. Dále je potřeba zvolit n a váhu w jazykového modelu.
Váhu jazykového modelu volíme z přirozených čísel v rozsahu 9 . . . 16 a n z mno-
žiny {5,7,9,15}. Model a parametry vybereme tak, abychom dosáhli co nejmenší
průměrné WER, tzn. že je volíme na míru testovacím pořadům. Tím můžeme
dosáhnout optimističtějších odhadů zlepšení, než jaké ve skutečnosti je. Mezi vy-
hodnocovanými nahrávkami převažuje jeden pořad, Na plovárně, a v trénovacích
datech jsou jak díly pořadu Na plovárně, tak díly pořadu Krásný ztráty. Pokud
se v těchto pořadech nemění moderátoři, byly akustické modely trénovány i na
jejich hlasech. To opět může vést k příliš optimistickým očekáváním na dosud ne-
analyzovaných pořadech. Při porovnání využíváme pouze tu část výstupu, která
zachycuje, co bylo řečeno. Tzn. že jsou odstraněny „technické repliky“ a iden-
tifikátory mluvčích. Tak jako při porovnávání titulků s přepisy v předcházející
části, i v tomto případě budeme srovnávat s přepisy ve verzi s neřečovými zvuky
a bez nich. Navíc ještě přidáme porovnání s titulky, ze kterých byla odstraněna
interpunkce.

Kombinace parametrů minimalizující průměrnou WER je w = 16, n = 15. Při
porovnání s přepisy byl nejlepší model tri4a, což byl speaker adaptive training.
V případě srovnání s titulky vychází nejlíp monofonový model. Nejjednodušší
model vyhrává nejspíše díky tomu, že nedokáže převážit jazykový model, tzn.
že akustika nehraje takovou roli. Jelikož jsme na titulcích natrénovali jazykový
model, k optimálnímu výsledku by akustický model vlastně vůbec neměl být po-
třeba. To, že nedosáhneme nulové chybovosti, tak svým způsobem potvrzuje, že
titulky se liší od toho, co bylo řečeno ve skutečnosti. 15-gramové jazykové modely
v praxi nebývají běžné, proto stojí za prozkoumání, co se mění. Při zafixování mo-
delu a váhy máme možnost prozkoumat průměr WER v závislosti na n. Zlepšení
mezi 9-gramovým modelem a 15-gramovým modelem se pohybuje v řádu setin,
což odpovídá řádově desítkám slov. 15-gramový model, zdá se, více vkládá krátká
slova (a, je, na, on, se apod.).

Oproti původnímu srovnání přepisů a titulků (tabulka 4.1) dochází ke zlepše-
ní u všech pořadů kromě PLOVAR34 (tabulka 4.4). V tomto pořadu je jedním
z řečníků Leoš Suchařípa v době, kdy už nemohl správně artikulovat.

Analýza chyb odpovídajících sloupci WER1 v tabulce 4.4 by měla poskytnout
pohled na to, co se nepovedlo opravit či doplnit. V tabulce 4.8 můžeme nahléd-
nout, že nejčastějším typem chyb je stále vypouštění hlásek, zejména ve tvarech
slovesa být. Analýza chyb pro sloupec WER3 poskytuje náhled na provedené
opravy (tabulka 4.5). Pakliže opravdu dochází k vkládání neřečových zvuků, měli
bychom je vidět při pohledu na vložená slova, například v případě PLOVAR38
je mezi prvními deseti vloženými slovy i zvuk odpovídající hezitaci (tabulka 4.6).
Tabulka 4.7 prozrazuje, že množství chyb je způsobeno odchylující se výslovností.
Záměna „mně ==> mě“ je z hlediska pravopisu nekorektní, ale výslovnost těchto
slov je totožná.
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Pořad WER1 WER2 WER3
PLOVAR3 26,4 % 20,5 % 29,5 %
PLOVAR34 26,4 % 23,7 % 20,7 %
PLOVAR38 28,6 % 25,7 % 18,5 %
PLOVAR4 22,2 % 17,7 % 30,7 %
ZTRAT45 38,0 % 27,8 % 28,2 %

Tabulka 4.4: Sloupce označené WER1 a WER2 jsou srovnáním výstupu a přepisů.
V prvním případě jsou v obou i neřečové zvuky, v druhém jsou tyto vypuštěny.
Sloupec WER3 srovnává výstup s titulky, které byly na vstupu. S tím, jak se
přibližujeme přepisům, se pochopitelně musíme vzdalovat od původních titulků.

ZTRAT45 PLOVAR38
5 -> mi ==> mě 5 -> nějaké ==> nějaký
4 -> tu ==> tady 4 -> 1 ==> první
3 -> být ==> bejt 4 -> jen ==> jenom
3 -> dobré ==> dobrý 2 -> 3 ==> tři
3 -> jsem ==> se 2 -> jsem ==> se
2 -> lidé ==> lidi 2 -> nějakého ==> ňákýho
2 -> lidé ==> lidí 2 -> talkshow ==> šou
2 -> on ==> vzala 2 -> tzv ==> takzvaně
2 -> takové ==> takový 2 -> té ==> tý
2 -> řekl ==> říkal 1 -> 1 ==> jedna

Tabulka 4.5: 10 nejčastějších záměn v pořadech ZTRAT45 a PLOVAR38. Srovná-
ní s titulky. Tyto záměny odpovídají slovům, která byla „opravena“ . Levá strana
==> je původní slovo v titulcích, pravá je slovo na výstupu. Číslo odpovídá počtu
takovýchto záměn.

PLOVAR38
22 -> a
17 -> to
11 -> tak
8 -> jako
6 -> měl
6 -> že
5 -> on
5 -> prostě
5 -> se
4 -> _e

Tabulka 4.6: 10 nejčastěji vložených slov při porovnání výstupu pro PLOVAR38
s původními titulky. Značka _e je hezitační zvuk. Číslo odpovídá počtu vložení.
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ZTRAT45
55 -> sem ==> jsem
12 -> sme ==> jsme
6 -> mně ==> mě
5 -> mně ==> mi
5 -> si ==> jsi
5 -> ste ==> jste
5 -> von ==> on
5 -> řek ==> řekl
4 -> kterej ==> který
4 -> vo ==> o

Tabulka 4.7: 10 nejčastějších záměn v pořadu ZTRAT45. Srovnání bez neřečových
zvuků. Tyto záměny v součtu tvoří přibližně 3 % celkové chyby. Pravá strana je
výstup systému, levá je z přepisu.

Původně Nyní
32 -> sem ==> jsem 23 -> sem ==> jsem
10 -> ste ==> jste 12 -> ste ==> jste
5 -> sou ==> jsou 5 -> sme ==> jsme
3 -> (.) ==> jsem 3 -> _e ==> je
3 -> mně ==> mi 3 -> _ee ==> _e
3 -> sme ==> jsme 3 -> _hm ==> ten
3 -> vo ==> o 3 -> eště ==> ještě
2 -> (.) ==> jsou 3 -> sem ==> se
2 -> _ee ==> jsem 3 -> si ==> jsi
2 -> dále ==> atd 3 -> sou ==> jsou

Tabulka 4.8: 10 nejčastějších záměn v pořadu PLOVAR34. Sloupec „Původně“
je ze srovnání stažených titulků předtím, než byly zpracovány, a přepisů. Sloupec
„Nyní“ je srovnání výstupu, tj. titulků po zpracování a přepisů. Přepisy jsou na
levých stranách šipek, číslo odpovídá počtu takových záměn.
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5. Závěr
V této práci je představen analyzátor audiovizuálních záznamů, který ze zvu-

kové složky záznamu a dodaných titulků vytvoří textovou anotaci. Analyzátor
by měl sloužit jako jeden z kroků při anotaci dialogových pořadů vkládaných do
rozrůstajícího se korpusu DIALOG a částečně šetřit práci anotátoru. Mohl by
být využit také k tvorbě automaticky anotovaného korpusu, například pro zís-
kání většího množství dat pro trénink rozpoznávačů řeči, ale toto využití nebylo
zatím vyzkoušeno.

Anotace obsahuje textový přepis pořadu založený na titulcích a je v ní vy-
značeno, který z mluvčích danou repliku pronesl. Zjištění počtu mluvčích a jejich
přidělení úsekům záznamu zajišťuje externí knihovna, stejně jako detekci úseků
s muzikou. V práci je popsáno její fungování a je vyhodnocena na dostupných
datech.

Pro přiřazení textu ke správnému úseku záznamu používáme Kaldi, toolkit pro
automatické rozpoznávání řeči. Text anotace, původní titulky, jsou upravovány
tak, aby odpovídaly tomu, co bylo skutečně řečeno, včetně vyznačování neře-
čových zvuků. K natrénování rozpoznávače používáme data korpusu DIALOG,
část těchto dat je ponechána stranou pro vyhodnocení. Jako míru pro ohodnoce-
ní výstupu používáme word error rate. U všech pořadů z testovací sady, kromě
jednoho, jsme skryté titulky přiblížili reálnému obsahu promluv. K zhoršení do-
chází u pořadu, ve kterém má jeden z mluvčích kvůli svému zdravotnímu stavu
problémy artikulovat. Přestože máme u tohoto pořadu ve výsledné anotaci více
rozdílů, než bylo v titulcích, chybovost se zásadně neliší od té získané z jiných
dílů téhož pořadu.

Kromě výše zmíněného, obsahuje práce přehled o tvorbě skrytých titulků,
o tvorbě korpusů mluvené řeči a stručný přehled literatury věnující se analýze
záznamů.

Zdrojové kódy analyzátoru, data a natrénovaný model jsou na DVD, které je
přiloženo k této práci.

Na práci by bylo možné dále navázat v mnoha směrech. Zajímavým experi-
mentem by bylo vyhodnocení celého systému poté, co do tréninku přidáme data,
která jím byla anotována. Nejprve by ale bylo vhodné získat reprezentativněj-
ší testovací sadu. Dále by bylo zajímavé zjistit, jaký vliv má přesnost rozdělení
podle mluvčích na další zpracování a případně se diarizaci věnovat dále. Pozor-
nost si zaslouží také jazykové modelování, jedním z možných vylepšení by mohla
být kategorizace neřečových zvuků do tříd, případně ošetření „častých odchylek“
od standardní výslovnosti. Věnovat by se dalo i akustickým modelům, například
použít modely založené na neuronových sítích. Jelikož analyzátor využívá jen
zvukovou část záznamu, bylo by zajímavé ho obohatit i o informace z vizuální
části.

32



Seznam použité literatury
1. YouTube product statistics [online] [cit. 2015-08-26]. Dostupné z: http://www.

youtube.com/yt/press/statistics.html.

2. TRMAL, Jan; PRAŽÁK, Aleš; LOOSE, Zdeněk; PSUTKA, Josef. Online TV cap-
tioning of Czech Parliamentary Sessions. In: Text, Speech and Dialogue. Sprin-
ger Berlin / Heidelberg, 2010, sv. 6231, s. 416–422. Lecture Notes in Computer
Science. ISBN 3-642-15759-9. ISSN 0302-9743. Dostupné také z: http://www.
kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJan_2010_OnlineTVcaptioning.

3. PSUTKA, Josef V.; PRAŽÁK, Aleš; PSUTKA, Josef; RADOVÁ, Vlasta. Cap-
tioning of Live TV Commentaries from the Olympic Games in Sochi: Some
Interesting Insights. In: SOJKA, Petr; HORÁK, Aleš; KOPEČEK, Ivan; PA-
LA, Karel (ed.). Text, Speech and Dialogue. Springer International Publishing,
2014, s. 515–522. Lecture Notes in Computer Science, č. 8655. ISBN 978-3-
319-10815-5 978-3-319-10816-2. Dostupné také z: http://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-3-319-10816-2_62. DOI: 10.1007/978-3-319-
10816-2_62.

4. GIBBON, Dafydd; MOORE, Roger; WINKSI, Richard (ed.). Handbook of stan-
dards and resources for spoken language systems. Volume 1, Spoken language
system and corpus design. Berlin ; New York: Mouton de Gruyter, 1998. ISBN
978-3-11-080981-7. OCLC: 868974043.

5. TUR, Gokhan; DE MORI, Renato (ed.). Spoken language understanding: systems
for extracting semantic information from speech. Hoboken, NJ: Wiley, 2011.
ISBN 978-0-470-68824-3.

6. GIBBON, Dafydd; MERTINS, Inge; MOORE, Roger K. (ed.). Handbook of Mul-
timodal and Spoken Dialogue Systems. Boston, MA: Springer US, 2000. ISBN
978-1-4613-7029-1 978-1-4615-4501-9.

7. PSUTKA, Josef; MÜLLER, Luděk; MATOUŠEK, Jindřich; RADOVÁ, Vlasta.
Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1309-1.

8. Korpus DIALOG 1.1. Praha: Ústav pro jazyk český, AV ČR, 2012. Dostupné také
z: http://ujc.dialogy.cz/.

9. KADERKA, P.; SVOBODOVÁ, Z. Jak přepisovat audiovizuální záznam rozho-
voru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné
aktuality, 43 (3-4). 2006, s. 18–51. Dostupné také z: http://ujc.dialogy.
cz/?q=node/3.

10. PETEREK, Nino. Dialogy.Org. 2014. Dostupné také z: http://hdl.handle.
net/11858/00-097C-0000-0023-8F1B-4. LINDAT/CLARIN digital library
at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague.

11. NIST Fall Rich Transcription on meetings 2006 Evaluation Plan [online]. 2006
[cit. 2016-06-27]. Dostupné z: http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/
rt/2006-spring/docs/rt06s-meeting-eval-plan-V2.pdf.

12. ZHANG, Tong; KUO, C.-C. Jay. Content-based audio classification and retrieval
for audiovisual data parsing. Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic
Publishers, 2001. ISBN 0-7923-7287-5.

33

http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJan_2010_OnlineTVcaptioning
http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJan_2010_OnlineTVcaptioning
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10816-2_62
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10816-2_62
http://ujc.dialogy.cz/
http://ujc.dialogy.cz/?q=node/3
http://ujc.dialogy.cz/?q=node/3
http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-8F1B-4
http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-8F1B-4
http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/rt/2006-spring/docs/rt06s-meeting-eval-plan-V2.pdf
http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/rt/2006-spring/docs/rt06s-meeting-eval-plan-V2.pdf


13. YOUNG, S. J. et al. The HTK Book, version 3.4. Dostupné také z: http://htk.
eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml.

14. FINK, Gernot A. Markov Models for Pattern Recognition: From Theory to Appli-
cations. Second Edition. London Heidelberg New York Dordrecht: Springer,
2014. ISBN 978-1-4471-6308-4.

15. SAUNDERS, J. Real-time Discrimination of Broadcast Speech/Music. In: Proce-
edings of the Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1996. On Conference
Proceedings., 1996 IEEE International Conference - Volume 02. Washington,
DC, USA: IEEE Computer Society, 1996, s. 993–996. ICASSP ’96. ISBN 0-
7803-3192-3. Dostupné z DOI: 10.1109/ICASSP.1996.543290.

16. BOERSMA, Paul; WEENINK, David. Praat: doing phonetics by computer (Ver-
sion 5.3.11). 2012. Dostupné také z: http://www.praat.org.

17. HUIJBREGTS, Marijn Anthonius Henricus. Segmentation, diarization and speech
transcription: surprise data unraveled. Enschede: University of Twente, 2008.
ISBN 978-90-365-2712-5. OCLC: 897792706.

18. MIRO, Xavier Anguera. Robust speaker diarization for meetings. Universitat Po-
litècnica de Catalunya, 2007.

19. SIEGLER, Matthew A.; JAIN, Uday; RAJ, Bhiksha; STERN, Richard M. Auto-
matic Segmentation, Classification and Clustering of Broadcast News Audio.
In: Proc. DARPA Speech Recognition Workshop. 1997, s. 97–99.

20. InriaForge: AudioSeg [online] [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: https://gforge.
inria.fr/projects/audioseg.

21. MEIGNIER, Sylvain; MERLIN, Teva. LIUM SpkDiarization: an open source tool-
kit for diarization. In: CMU SPUD Workshop. 2010.

22. GALLIANO, Sylvain; GRAVIER, Guillaume; CHAUBARD, Laura. The ester 2
evaluation campaign for the rich transcription of French radio broadcasts.
Interspeech. 2009, roč. 9, s. 2583–2586.

23. CHEN, Scott Shaobing; GOPALAKRISHNAN, P. S. Speaker, Environment And
Channel Change Detection And Clustering Via The Bayesian Information
Criterion. In: 1998, s. 127–132.

24. ROUVIER, Mickael; DUPUY, Grégor; GAY, Paul; KHOURY, Elie; MERLIN,
Teva; MEIGNIER, Sylvain. An open-source state-of-the-art toolbox for broad-
cast news diarization. 2013. Technická zpráva. Idiap.

25. LIUM Speaker Diarization Wiki [overview] [online] [cit. 2016-07-26]. Dostupné z:
http://www-lium.univ-lemans.fr/diarization/doku.php/overview.

26. KIMBER, Don; WILCOX, Lynn. Acoustic segmentation for audio browsers. Com-
puting Science and Statistics. 1997, s. 295–304.

27. NOUZA, J.; ZDANSKY, J.; CERVA, P. System for automatic collection, anno-
tation and indexing of Czech broadcast speech with full-text search. In: ME-
LECON 2010 - 2010 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference.
2010, s. 202–205. Dostupné z DOI: 10.1109/MELCON.2010.5476306.

34

http://htk.eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml
http://htk.eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml
http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.1996.543290
http://www.praat.org
https://gforge.inria.fr/projects/audioseg
https://gforge.inria.fr/projects/audioseg
http://www-lium.univ-lemans.fr/diarization/doku.php/overview
http://dx.doi.org/10.1109/MELCON.2010.5476306


28. JOHNSON, S. E.; WOODLAND, P.C. A method for direct audio search wi-
th applications to indexing and retrieval. In: Acoustics, Speech, and Signal
Processing, 2000. ICASSP ’00. Proceedings. 2000 IEEE International Con-
ference on. 2000, sv. 3, 1427–1430 vol.3. ISSN 1520-6149. Dostupné z DOI:
10.1109/ICASSP.2000.861877.

29. PANAYOTOV, Vassil; CHEN, Guoguo; POVEY, Daniel; KHUDANPUR, Sanje-
ev. Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books. In: 2015
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
(ICASSP). IEEE, 2015, s. 5206–5210.

30. HAZEN, Timothy J. Automatic alignment and error correction of human gene-
rated transcripts for long speech recordings. In: INTERSPEECH. 2006.

31. MORENO, Pedro J.; JOERG, Chris; THONG, Jean-Manuel Van; GLICKMAN,
Oren. A recursive algorithm for the forced alignment of very long audio seg-
ments. In: ResearchGate. 1998.

32. STOLCKE, Andreas. SRILM - An Extensible Language Modeling Toolkit. In:
2002, s. 901–904.

33. POVEY, Daniel et al. The Kaldi speech recognition toolkit. In: IEEE 2011
workshop on automatic speech recognition and understanding. IEEE Signal
Processing Society, 2011.

34. PLÁTEK, Ondřej. Rozpoznávání řeči pomocí KALDI. 2014. Diplomová práce.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta.

35. Kaldi - Forced Alignment [online] [cit. 2016-07-25]. Dostupné z: http://pages.
jh.edu/~echodro1/tutorial/kaldi/kaldi-forcedalignment.html.

35

http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2000.861877
http://pages.jh.edu/~echodro1/tutorial/kaldi/kaldi-forcedalignment.html
http://pages.jh.edu/~echodro1/tutorial/kaldi/kaldi-forcedalignment.html

	Úvod
	Titulky
	Korpusy mluveného jazyka
	Analýza záznamů
	Diarizace
	Transkripce


	Teorie
	Zpracování a analýza zvukového signálu
	Analýza v čase
	Frekvenční analýza
	Shlukování
	Parametrizace řečového signálu

	Akustické modely
	Směs Gaussových hustotních funkcí
	Skrytý Markovův model

	Měření úspěšnosti
	Chybovost slov
	Chybovost segmentace


	Související práce
	Diarizační nástroje a systémy
	Získávání dat pro trénink rozpoznávačů

	Analyzátor záznamů
	Srovnání přepisů a online dostupných titulků
	Diarizační knihovna
	Analyzátor
	Trénink akustického modelu
	Jazykový model
	Volba modelu, parametrů a vyhodnocení


	Závěr

