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birlikte kullanm ses patolojisi belirleme için uzman destek
sistemlerin geliştirilmesine olanak tanmaktadr. Bu sistemler
profesyonel olarak sesini kullanan (şarkc, spiker vb.) kişiler
için önleyici tpta taşnabilir bir araç olarak yararlanlabilir.
Ayrca tele tp ortamlarnda bu sistemler uzaktan otomatik
olarak ses bozukluğu belirlenmesinde kullanlabilir.
Sesi etkileyen hastalklar bazen vokal fold gerginlik ve
koordinasyonunda değişime yol açarken, bazen de ses üretim
yolunda patolojik değişiklikler oluşturur. Özellikle ses
tellerinde oluşan nodül, polip, kist, veya ödem, ses tellerinin
tam kapanmasn engelleyerek ses tellerinin düzensiz
titreşimler oluşturmasna neden olabilir. Bu ses hastalklarnn
en yaygn belirtisi disfoni, ses ksklğdr. Disfoninin
derecesini sesin spektrogramndaki harmonik bileşenlerin
kayb, gürültü bileşenlerinin miktar ve temel frekanstaki
aperiyodiklik miktar ile gözlenebilir [1]. Literatürde de bu
konuda yaplan çalşmalarda disfoni derecesinin artmas ile ses
sinyalinde periyodik olmayan gürültü artş görülmektedir [2].
Bazen de ses hastalğ öyle şiddetlenir ki ses sinyalinde
herhangi bir periyodiklik gözlenmez. Bu durumlarda akustik
ses analizlerinde yaygn olarak kullanlan temel frekansn
periyot ve genliğindeki değişimler (jitter ve shimmer),
harmoniklerin gürültüye oran ve normalize gürültü enerjisi
gibi parametreler yetersiz kalmaktadr. Bu parametrelerin
doğruluğu, ses sinyalindeki temel frekansn doğru kestirimi ile
yakndan ilişkilidir. Sinyal periyodik yapda olmayp, alt
harmonik bileşenler içerdiği veya periyodik olmayan
titreşimler içerip random bir hal aldğ ses bozukluklarnda, bu
kestirimde hatalar ortaya çkmaktadr. Bu durum farkl akustik
analiz metotlarn araştrlmas gerekliliğini ortaya çkarmştr.
Bu amaçla disfonik sesin kaotik özellikte olduğu
varsaymndan hareketle baz doğrusal olmayan dinamik
analiz teknikleri önerilmiştir [3]. Bunlar arasnda en yaygn
olanlar Lyapunov üstelleri ve korelasyon katsaylar
yöntemleridir[4]. Diğer bir yaklaşm ise dalgack transformu
temelli yöntemler kullanmaktr. Literatürde alt bant kepstral
katsaylar [5], ayrk dalgack parametreleri [6-7], çok bantl
doğrusal öngörü katsaylar [8] ve dalgack temelli MFCC [9],
ayrt edici öznitelik olarak kullanlmaktadr.
Biz bu çalşmada ses kaytlarndan kaynak cihaz tanma
problemi için önerdiğimiz [10] ayrk dalgack dönüşüm tabanl

Özetçe
Ses bozukluklar günümüzde en çok karşlaşlan
rahatszlklarn başnda gelmektedir. Bu çalşma ses
örneklerinin analiz edilmesi ile kişinin ses patolojisi içerip
içermediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadr. Bu amaçla
öznitelik vektörü olarak ayrk dalgack dönüşüm tabanl
doğrusal öngörülü kepstral katsaylar (DÖKK) ve istatiksel
ölçümlerin birlikte kullanlmas önerilmiştir. Deneylerde 5
farkl vokal fold hastalk grubu ve sağlkl kişileri içeren
toplam 304 kişiye ait uzatlmş /a/, /i/ ve /u/ sesleri
kullanlmştr. Deneysel sonuçlarda %99 üzerinde doğru
tanma başarm gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ses hastalklar, ayrk dalgack dönüşümü,
doğrusal öngörülü kepstral katsaylar

Abstract
Voice disorders are currently one of the most common
diseases. This study aims to determine whether a person has
voice pathology by analyzing his/her sound samples. For this
purpose, co-utilizing the discrete wavelet transform based the
linear predictive cepstral coefficients and their statistical
parameters is proposed as feature vector. In the experiments,
five different vocal fold disease groups and healthy individuals
out of 304 people were employed using sustained /a/, /i/ and
/u/ sounds. Experimental results show over 99% correct
recognition performance.
Key words: Voice disorders, discrete wavelet transform, linear
predictive cepstral coefficients

1. Giriş
Günümüzde klinik olarak ses hastalklarnn tansnda
fiziksel muayene, videolaringoskopi, indirek laringoskopi gibi
yöntemleri kullanlmaktadr. Bu yöntemler her ne kadar
hastalğn tans hakknda önemli bilgiler verse de invaziv tan
koyma yöntemleridir. Akustik ses analizi, noninvaziv, hzl ve
etkili bir yöntem olup, ilk tan koyma, tedavi takibi ve
sonuçlarn objektif değerlendirilmesinde yardmc olarak
kullanlmaktadr. Bu tekniklerin snflandrma metotlar ile
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(4)
�� �� � �|��� � ����� � �� ���,
Burada � filtre genişliği, �� ��� alçak geçiren filtre, �� ��� ise
yüksek geçiren filtredir. Daha sonra, ardşl şekilde yaklaşk
katsaylar yeni yaklaşk ve ayrnt katsaylarna bölünür ve bu
süreç iteratif olarak yaklaşk katsaylar üzerinde devam
ettirilir. Sonuçta farkl seviyelerde yaklaşk ve ayrnt
katsaylar elde edilir. Her bir skalada ardşl filtre ve alt
örnekleme işlemi aşağdaki gibi tanmlanabilir [13]:

DÖKK ile istatiksel ölçümlerin birlikte öznitelik olarak
kullanlmasn, ses hastalklar tespiti problemine uyguladk.
Önerilen yöntem kişinin vokal patolojisi olup olmadğnn
otomatik olarak tespitinde yüksek başarmlar vermektedir.

2. Veri
Önerilen ses hastalğ belirleme sisteminin performansn
test etmek için, Barry&Putzer tarafndan Saarland üniversitesi
Phonitics enstitüsünde oluşturulan Saarbrücken Ses Veri
taban (SVD), kullanlmştr. Veri taban 1320 ses hastas ve
650 normal konuşmacdan alnan ses örneklerini içermektedir.
Ses örnekleri uzatlmş /a/, /i/, /u/ sesleri ve “Guten Morgen,
wie geht es Ihen ?” (Günaydn, naslsnz?) cümlesini
içermektedir [11]. Ses örnekleri düşük, orta ve yüksek olmak
üzere 3 farkl perde frekanslarnda kaydedilmiştir. Uzatlmş
seslerin süresi 1-3 saniye arasnda değişmekte olup kaytlarn
örnekleme frekans 50 kHz dir.
Biz bu çalşmada veri tabanndan 152 hasta ve 152 sağlkl
kişiye ait /a/, /i/ ve /u/ ses örneklerini kullandk. Her bir ses
örneği 16 kHz örnekleme frekans ile tekrar örneklendi. Tablo
1’de bu çalşmada kullanlan SVD’den seçilen ses örnekleri
görülmektedir.

������� � � ���� � �� ��� � ���,
�

������ � � ���� � �� ��� � ���,
�

Vokal Nodül
Reinke’s Ödem
Vokal Kanser
Vokal Polip
Vokal Kist
Normal
Toplam

Erkek
3
7
21
25
1
76
133

Ayrk dalgack dönüşümü ve doğrusal öngörü kepstrum
katsaylar (ADD-DÖKK) kullanarak öznitelik parametresi
elde etmek için ilk olarak ses sinyali belirli bir uzunlukta
çerçevelere bölünür. Bu çerçevelere % 50 örtüşme ile
ilerletilir. Daha sonra çerçevelenen sinyal parçasna Bölüm
3.1’de belirtildiği şekilde çok çözünürlük ayrşm uygulanarak
alt-bant katsaylar elde edilir. ADD için, Daubechies 3 (db3)
dalgacğ seçilerek alt bantlara ayrştrma yaklaşk ve ayrnt
katsaylar elde edilir. Şekil 1 ve Şekil 2’de srasyla sağlkl ve
patolojik bir kişinin /a/ ses örnek parças ve 4 seviyeli çok
çözünürlük ayrştrma sonucu oluşan yaklaşk (�� ) ve ayrnt
( �� � �� ) katsaylar görülmektedir. ADD ayrştrma ile
oluşturulan bu alt-bant sinyalleri için doğrusal öngörü
katsaylar (DÖK) kestirilir. DÖK katsaylar kestiriminde
Levinson-Durbin algoritmas kullanlmştr. Daha sonra DÖK
katsaylar kepstral katsaylarna (DÖKK) çevrilir ve her bir alt
sinyal için elde edilen katsaylar birleştirilir. Bu şekilde sinyal
spektrumundaki değişim daha iyi bir şekilde gösterilebilir.
Ayrca ADD uygulanmş alt bant sinyalinin istatistiksel olarak
değişimi de anlaml bilgiler içermektedir. Bu amaçla ortalama,
standart sapma ve entropi gibi ölçümler kullanlabilir. Son
olarak her bir alt bant için elde edilen istatiksel ölçümler alt
bantlarn DÖKK parametreleri birleştirilip tek bir öznitelik
haline getirilir. Bu öznitelik çkartma yöntemi ile ilgili
ayrntl bilgi [10] nolu çalşmada bulunabilir.

Konuşmac Says
Kadn
Toplam
13
16
60
67
1
22
16
41
5
6
76
152
171
304

3. Yöntem
3.1 Ayrk dalgack dönüşümleri (ADD)
Ses ve konuşma analizinde, ksa süreli Fourier dönüşüm
yöntemi ile eş zamanl zaman-frekanstaki ani değişimlerin
tespitinde
yetersiz
kalnmas
durumunda
ADD
kullanlmaktadr. ADD, değişen pencere boyutlar kullanmna
imkân tanmasndan dolay tercih edilmektedir. Ayrca ADD,
gürültüye karş gürbüz olup ses sinyalindeki ani değişimleri
takibine imkân vermektedir Ayrk zamanda ADD katsaylar,
bir sürekli zaman sinyali ���� için şu şekilde tanmlanr;
��

����,� � �����, ��,� ���� � ��� ���� ��,� �����

3.3. Parametre ayarlar
Ses bozukluğu belirleme deneylerinin değerlendirilmesi için
snflandrc olarak en yakn komşu (k-NN) algoritmas
kullanld. Bölüm 3.2’de tanmlanan öznitelikler kullanlarak,
SVD veri tabanndaki ses örnekleri hasta veya sağlam kişiye
ait olarak snflandrld. Snflandrma aşamas öncesi tüm
öznitelikler 0-1 arasna normalize edildi. Önerilen ses
bozukluğu belirleme sisteminde, en yakn 3 komşu says
alnd. Özniteliklerin yars eğitim kalan yars test için rastgele
olarak ayrld ve deneyler 50 kez tekrar edildi her bir deneyin
ortalama sonuçlar hesapland.

(1)

Burada j, k tamsaylar olup, � ve � ayrklaştrma parametreleri
�
�
(2)
� � ��� �
��� ,
�

�

ADD temeli ��,� ��� aşağdaki gibi tanmlanabilir:
���
��
�� � ���� �

(6)

3.2 ADD-DÖKK öznitelik parametresi

Tablo 1: Patolojik ve sağlam kişilere ait SVD veri tabanndan
seçilen konuşmaclarn dağlm
Teşhis

(5)

4. Deneysel Bulgular
Deneysel değerlendirme için önerilen öznitelik çkartma
yönteminin ses bozukluğu tanma başarlar incelenmiştir. Bu
amaçla 3 farkl ADD ayrştrma seviyesi incelenmiştir.
Öznitelik çkartm için ilk olarak yalnz ADD-DÖKK, bu
katsaylara alt bant katsaylarnn standart sapmas ile
birleştirilmiş
hali
(ADD-DÖKK-SS)
incelenmiştir.
Sürdürülmüş /a/, /i/ ve /u/ sesleri için doğru ses bozukluğu
tanma başarmlar Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de
görülmektedir.

(3)

��,� ��� �
� ��� �,
Literatürde [12] sürekli bir sinyalinin hzl piramit
algoritmas ile ayrştrlmas önerilmiştir. Bu algoritmaya göre
sinyal, alçak frekans ve yüksek frekans bilgilerini içeren iki
bileşene ayrştrlmaktadr. Sinyal alçak ve yüksek geçiren
filtreler kullanlarak yaklaşk ve ayrnt katsaylarna ayrlr.
Bu filtreler aşağdaki şart sağlamas gerekir [13]:
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Şekil 1: Normal /a/ ses örneği ve 4. seviyeden yaklaşk ve ayrnt katsaylar.

Şekil 2: Patolojik /a/ ses örneği ve 4. seviyeden yaklaşk ve ayrnt katsaylar.
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5. Son
nuçlar

Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’deki sonuçlardann görüleceği üzere
en iyi tanma başarm ADD seviyesi 4 içiin elde edilmiştir.
ADD-DÖKK-SS parametreleri ses patolojissi tanma problemi
için /a/, /i/ ve /u/ sesleri için %99’un üzerinde tanma
başarm sağlamştr.

100

ADD-DÖKK

Bu çalşmada akustik ses paraametreleri kullanlarak kişinin
vokal patolojiye sahip olup olmadğ araştrlmştr. Bu
amaçla yaygn olarak bilinenn araç olan ayrk dalgack
dönüşümü temelli özellikler öneerilmiştir. Ses sinyaline ADD
uygulama ile elde edilen alt bantlarn DÖKK parametreleri ve
mesi önerilmiştir. Elde edilen
istatiksel ölçümleri birleştirilm
sonuçlar ile önerilen metodunn oldukça başarl sonuçlar
verdiği gözlenmiştir. Sağlkkl ve patolojik seslerin
ayrlmasnda %99 üzerinde başaarm elde edilmiştir.

ADD-DÖKK
K-SS

99
Başarm (%)

98
97
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