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Özetçe —Bu çalışmada, patolojik ve sağlıklı ses işaretlerinin
analizi ve sınıflandırılması için algısal dalgacık paket dönüşümü
ve destek vektör makinelerine dayalı yeni bir yaklaşım sunulmuş-
tur. Öznitelik çıkarma ve sınıflandırma algoritmalarının geliştir-
ilmesi patolojik ve sağlıklı ses işaretlerinin otomatik sınıflandırıl-
ması alanında önemli bir rol oynamaktadır. Patolojik ve sağlıklı
ses işaretleri algısal dalgacık paket dönüşümü ile ayrıştırılarak
kritik alt bantlar elde edilmiştir. Her bir alt bant için enerji
ve entropi öznitelikleri hesaplanarak sınıflandırıcının eğitim ve
test edilmesinde kullanılmıştır. Çalışmada, 58 sağlıklı 150 pa-
tolojik olmak üzere toplam 208 ses işareti içeren VOICED veri
tabanı kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen özniteliklerin ve
sınıflandırma algoritmasının %93.1 duyarlılık, %96.5 özgüllük ve
%97.1 doğruluk oranlarını sağladığını ve önerilen yöntemin bir
ses işaretinin patolojik durumunu teşhis etmede tıp uzmanlarına
yardımcı olmak için kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—algısal dalgacık paket, enerji, entropi.

Abstract—In this study, a new approach has been presented
based on perceptual wavelet packet transform and support
vector machines for analysis and classification of pathological
and healthy voice signals. Feature extraction and development
of classification algorithm play important role in the area of
automatic classification of pathological and healthy voice signals.
The critical sub-bands are obtained by separating pathological
and healthy voice signals with perceptual wavelet packet trans-
form. The energy and entropy measures are extracted at each
sub-bands used for training and testing of the classifier. In the
study, the VIOCED database are used and it consists of 208 voice
signals which are 58 healthy and 150 pathological. Experimental
results demonstrate that the proposed features and classification
algorithm provide 93.1% sensitivity, 96.5% specificity and 97.1%
accuracy rates and it shows that the proposed method can be used
to help medical professionals for diagnosing pathological status
of a voice signal.

Keywords—perceptual wavelet packet, energy, entropy.

I. GİRİŞ

Ses sinyallerinin akustik analizi non-invaziv bir teknik
olup ses bozukluklarının tanısında kullanılan nesnel ve etk-
ili bir araçtır. Ses bozukluklarının tıbbi tekniklerle tanı ve
tespiti önemli ve etkili bir yol olmasına rağmen hastalar için
genellikle rahatsız edici olmaktadır. Bu nedenle, otomatik
patolojik ses tanıma yöntemleri son yıllarda oldukça dikkat
çekmektedir. Patolojik ses, insan konuşma organlarının zarar
görmesi veya bozulmasından kaynaklanan ses problemlerini
ifade eder. Bu sorunlar esas olarak ses tellerinde meydana gelir.
Ses tellerinin bozuklukları, sesin aşırı kullanımı nedeniyle
ortaya çıkar. Vokal kordun iltihaplanması durumunda, vokal
kordlarda bazı yapısal lezyonlar oluşur ve bu nedenle konuşma
üretim süreci normal koşullardan farklıdır [1]. Herhangi bir
hastalık ve vokal kıvrımlardaki değişiklikler ses sinyalinin
özelliklerini etkileyecektir. Vokal kıvrımların en sık görülen
hastalıkları vokal kıvrım felci, vokal kıvrım nodülleri ve
laringeal kanserdir [2]. Stroboskopi, laringoskopi ve endoskopi
gibi birçok teknik uzmanlar tarafından ses rahatsızlıklarını
teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır ve bu durum kritik
durumlara yol açmadan önce erken evrelerde teşhis etmeyi
amaçlar. Bununla birlikte, bu teknikler doğası gereği hastalarda
rahatsızlığa neden olabilmektedir. Doktorların patolojik bozuk-
lukları teşhis etmesine yardımcı olmak için zaman alıcı, pahalı
ve invazif olarak nitelendirilen geleneksel yöntemlerin aksine
bilgisayar analizine dayalı bir yöntem geliştirilmesi çok yararlı
olabilir. Ses bozukluğu tespitinde nesnel ve non-invazif bir
yöntem olan akustik analiz yaygın olarak kullanılmaktadır. Ses
işaretinin sayısal işlenmesine dayanan akustik analiz; tanıda
nesnellik, erken tanı, cerrahi, farmokoloji tedavilerin ve reha-
bilitasyonun değerlendirilmesinden dolayı kabul görmektedir.
Ses sinyallerinden patoloji algılama çalışmalarının büyük bir
kısmında özellikle sürekli sesli olan /a/ sesi kullanılmaktadır.
Ses patolojisi olan bir hasta için /a/ gibi sürekli seslilerin
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söylenmesi kolaydır. Bu sürekli sesli harflerin formantları ko-
layca ayırt edilebilmektedir. Sürekli sesli harfin bu özellikleri
sıklıkla ses patolojisinin saptanmasında kullanılmaktadır [3],
[4].

Literatürde ses patolojisi tespiti için birçok öznitelik
çıkartma ve sınıflandırma yöntemi önerilmiştir. Patolojik ses-
lerin saptanmasında, perde (pitch), jitter, shimmer, genlik
pertürbasyon oranı (APQ), perde pertürbasyon oranı (PPQ),
harmonik-gürültü oranı (HNR) ve diğer parametreler gibi
birçok uzun süreli parametre, ses sinyalindeki anormalliklerin
derecesini belirler [5], [6]. Mel-frekans kepstral katsayıları
(MFCC), ∆ mel-kepstrum, ∆ − ∆ mel-kepstrum katsayıları
ve doğrusal öngörü katsayıları (LPC) gibi parametrik olmayan
yaklaşımlar patolojik ses sinyali için daha doğru öznitelikler
elde etmek için etkin bir araç olarak kullanılmıştır [7], [8].
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, seslerin sağlıklı ve patolojik
olarak sınıflandırılmasında işareti alt bantlara ayrıştıran zaman-
frekans alanı yöntemlerinden olan Ayrık Dalgacık Dönüşümü
(ADD), Ayrık Dalgacık Paket Dönüşümü (ADPD) ve Ampirik
Kip Ayrışımı (AKA) sıklıkla kullanılmaktadır [9]. ADPD
yöntemi genellikle durağan olmayan işaretlerin analizinde
kullanılır ve özellikle patolojik seslerde yaygın olan geçici
işaretlerin saptanması ve karakterizasyonunda oldukça önemli
bir rol oynamaktadır [10]. Yapay zeka ve makine öğrenmesi
biyomedikal mühendisliği uygulamalarında sıklıkla kullanıl-
maktadır. Sağlıklı ve patolojik seslerin sınıflandırılmasında,
Gauss karışım modeli [11], lineer diskriminant analizi, K-en
yakın komşu [12], yapay sinir ağı (YSA) [13], gizli Markov
modeli [14] ve destek vektör makineleri (DVM) [7], [8], [15]
gibi sınıflandırıcılar kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, sağlıklı ve patolojik ses işaretleri algısal
dalgacık paket dönüşümü ile 5 seviye açılarak 17 kritik alt
banda ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırılan ses işaretlerinin her bir
alt bandında enerji ve entropi ölçütleri kullanılarak öznitelik
matrisi elde edilmektedir. Elde edilen öznitelikler bir DVM
sınıflandırıcı ile birlikte kullanılarak ses işaretlerinin sağlıklı
ve patolojik olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

A. Veri Tabanı

Çalışmada 58 sağlıklı 150 patolojik olmak üzere toplam
208 ses kaydından oluşan VOICED veritabanı kullanılmıştır
[16]. 73 erkek ve 135 kadın katılımcıdan alınan kayıtlar, ses
patolojilerinin teşhisi için klinik protokolün gerektirdiği gibi
beş saniye uzunluğunda /a/ sesli harfini içermektedir. Napoli
Üniversitesi “Federico II” nin tıp uzmanları tarafından yapılan
tanı sayesinde her ses örneği sağlıklı veya patolojik olarak
sınıflandırılmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı hem erkekler
hem de kadınlar için yaklaşık 40’dır. 40 ve 60 yaşları arasın-
daki kişiler, ses bozukluklarından en fazla acı çeken konu
kategorisini temsil etmektedir. Patolojik durum hiperkinetik,
hipokinetik disfoni ve reflü larenjit olmak üzere üç tip ses
hastalığından oluşmaktadır.

B. Dalgacık Paket Dönüşümü

Ayrık dalgacık dönüşümünde (ADD) alçak ve yüksek
geçiren filtreler kullanılır ve ayrıştırma işlemi alçak geçiren
filtre çıkışlarının tekrar alçak ve yüksek geçiren filtrelerden

geçirilmesi ile yapılır. Alçak geçiren filtre çıkışlarından yak-
laşım katsayıları yüksek geçiren filter çıkışlarından ise ayrıntı
katsayıları elde edilir. Dalgacık paket dönüşümünde (DPD)
ise, ayrık dalgacık dönüşümüne kıyasla alçak geçiren filtre
çıkışlarının yanında yüksek geçiren filtre çıkışları da alçak ve
yüksek geçiren filtrelerden geçirilmektedir. Böylece ADD’ye
nazaran daha fazla yüksek geçiren filtre çıkışı elde edilerek
işaret daha fazla alt-banda ayrıştırılmaktadır. İki ölçekli dal-
gacık paket ayrıştırması Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de h0(n)
ve h1(n) sırasıyla alçak geçiren ve yüksek geçiren filtreleri
göstermektedir. Ayrıca, ↓ 2 sembolü 2 faktörlü örnek azaltmayı
temsil etmektedir.

Şekil 1: İki ölçekli dalgacık paket dönüşümü için ağaç yapısı

C. Algısal Dalgacık Paket Dönüşümü

Algısal dalgacık paket dönüşümü (ADPD) yöntemi, bir
ayrık işareti fizyoakustik işitme modeline göre kritik alt-
bantlara ayrıştırmaktadır. Bu yöntem, geleneksel DPD ağaç
yapısını ayarlamak için geliştirilmiştir. Fizyoakustik modelde,
seslerin frekans bileşenleri subjektif yanıtın önemli ölçüde
farklılaştığı bant genişliklerini ifade eden kritik frekans alt
bantlara bölünmüştür. Kritik alt-bantlar bir çok işitsel olayı
anlamada önemli rol oynamaktadır [17]. Şekil 2’de bir ses
işaretinin 5 seviye ve 17 kritik alt-banda ayrıştırılması göster-
ilmektedir. 17 kritik alt-banda ait bant genişliklikleri ise Şekil
3’de verilmiştir. Şekil 3’den görülebileceği üzere, ses işaretinin
düşük frekanslı bileşenleri dar bantlara yüksek frekans bileşen-
leri ise geniş bantlara ayrılmıştır. Kritik bantlar, gürültü algısı,
ses perdesi ve ses tınısı gibi birçok işitsel olayın anlaşılmasında
büyük önem taşımaktadır. Kritik bant ölçeklerinin bir sınıfına
Bark ölçeği denir ve Bark ölçeği (z) yaklaşık olarak doğrusal
frekans cinsinden (1)’de ifade edilir:

z(f) = 13arctan(7.6x10−4f) + 3.5arctan(1.33x10−4f)2

(1)
Merkez frekansların ilgili kritik bant genişliği (KBG):

KBG(fc) = 25 + 75(1 + 1.4x10−6f2
c )

0.69[Hz] (2)

Burada fc Hz cinsinden merkez frekansı temsil etmekte-
dir. Teorik olarak, insan işitsel frekans aralığı 20 ila 20000
Hz arasında olup yaklaşık 25 Bark’ı kapsamaktadır. ADPD
ağacının karşılık gelen frekans bant genişlikleri Şekil 3’de gös-
terilmiştir. Bu 17 kritik bant yaklaşık olarak 5 ayrışma seviye-
sine sahip 16 ayrışma hücresi içerir. Bu nedenle, ADPD’nin
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Şekil 2: Önerilen ADPD’nin ağaç yapısı

Şekil 3: ADPD ağacı için frekans bant genişlikleri

kullanılmasıyla, giriş ses işareti x(n), wj,s(k) dalgacık katsayı
kümelerine karşılık gelen 17 alt banda ayrılmaktadır. Diğer
bir ifadeyle, wj,s(k), ADPD’nin j. ayrışma seviyesinde s.
alt-bandının k. katsayısını tanımlamakta ve j = 3, 4, 5, s =
1, ...., 17 ve k = 1, ..., N/2j alınmaktadır. Burada N her bir
alt banttaki dalgacık katsayılarının sayısını göstermektedir.

D. Öznitelikler

Algısal dalgacık paket dönüşümü ile 5 seviye ve 17 kritik
alt banda ayrıştırılan sağlıklı ve patolojik sesler için her bir alt
banttaki katsayılar kullanılarak enerji ve entropi öznitelikleri
elde edilmektedir. Bu öznitelikler DVM sınıflandırıcının eğitim
ve test edilmesinde kullanılarak sağlıklı ve patolojik seslerin
sınıflandırılması sağlanmaktadır. Enerji ve entropi öznitelikleri
sırasıyla (3) ve (4)’de verildiği gibi hesaplanmaktadır:

E(s) =

N∑
i=1

|ws(k)|2 (3)

H(s) = −
N∑
i=1

pilog2pi (4)

pi dalgacık katsayılarının enerji olasılık dağılımını göstermek-
tedir.

E. Sınıflandırıcı

Destek Vektör Makinaları (DVM) sınıflandırıcısı ADPD
katsayıları ile hesaplanan enerji ve entropi öznitelikleri ile
birlikte kullanılarak sağlıklı ve patolojik seslerin kategorilere
ayrılması amaçlanmıştır. DVM temelde iki sınıf arasında
ayrımcı bir hiperdüzleme uyan iki sınıf bir sınıflandırıcıdır.
Optimal hiperdüzlem, maksimum marjin kriterine göre seçilir.

Diğer bir deyişle, optimal hiperdüzlem, düzlemin her bir yanın-
daki en yakın veri noktalarına olan öklid uzaklığını maksimize
edecek şekilde seçilir. Her bir ayırıcı hiperdüzlemlere en yakın
veri noktaları destek vektörleri olarak bilinir. DVM şu şekilde
ifade edilebilir:

f(x) =

N∑
i=1

αitiK(x, xi) + d (5)

Burada ti {+1 -1} ideal çıktı değerleridir. Destek vektörleri
xi ve bunların karşılık gelen ağırlıkları αi ve sapma terimi
d bir optimizasyon işlemi kullanılarak bir eğitim setinden
tespit edilmektedir. Çekirdek işlevi K(x, xi) şu şekilde ifade
edilebilir:

K(x, xT ) = Φ(x)TΦ(x) (6)

Burada Φ(x) , giriş uzayından yüksek boyutlu çekirdek öznite-
lik uzayına bir eşlemedir. Çekirdek işlevi, çekirdek öznitelik
uzayındaki iki vektörün iç çarpımlarını hesaplamaktadır. Liter-
atürde sıklıkla kullanılan bazı çekirdek fonksiyonları; doğrusal,
karesel, polinom ve radyal temel fonksiyon (rbf) şeklindedir.

F. Performans Değerlendirmesi

Sınıflandırıcı performansını test etmek için duyarlılık,
özgüllük ve genel doğruluk yüzdeleri hesaplanmaktadır.
Duyarlılık, özgüllük ve genel doğruluk, gerçek pozitif (TP),
gerçek negatif (TN), yanlış pozitif (FP) ve yanlış negatif
(FN) ölçümlerinden hesaplanır. Modelin karışıklık matrisi
elde edilerek hedef sınıf ile sınıflama modelinin doğru ve
yanlış tahminleri sayısı belirlenir. Tablo I’de karışıklık matrisi
verilmiştir. Duyarlılık, özgüllük ve toplam doğruluk oranı
Tablo I’den şu şekilde hesaplanır:

Duyarlılık=TP/(TP+FN)
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Tablo I: Karışıklık matrisi

Gerçek sınıf Tahmin sınıf
Patolojik Sağlıklı

Patolojik TP FN
Sağlıklı FP TN

Özgüllük=TN/(TN+FP)

Doğruluk=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

III. SONUÇLAR

Patolojik ve sağlıklı seslerin sınıflandırılması amacıyla ses
işaretleri ADPD yöntemi ile 5 seviye açılarak 17 kritik alt-
banda ayrıştırıldı. İşaretlerin ayrıştırılmasında 6. dereceden
Daubechies (db6) dalgacık fonksiyonu kullanıldı. 58 sağlıklı
150 patolojik olmak üzere 208 ses işaretinin her bir alt bandı
için enerji ve entropi öznitelikleri hesaplandı. Bu öznitelikler
DVM sınıflandırıcının eğitim ve test edilmesinde kullanıldı.
Sağlıklı ve patolojik seslerden elde edilen özniteliklerin %50’si
eğitimde geriye kalan %50’si ise modelin test edilmesinde kul-
lanıldı. DVM için çekirdek işlevi olarak rbf sigma 6 kullanıldı.

Algısal dalgacık paket dönüşümü ile elde edilen 17 kritik
alt bantta hesaplanan enerji ve entropi özniteklikleri DVM
sınıflandırıcı ile kullanıldığında oluşan karışıklık matrisi Şekil
4’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, patolojik (P) ve sağlıklı
(S) seslerin %93.1 duyarlılık, %96.5 özgüllük ve %97.1 doğru-
luk oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 4: Hedef ve çıkış sınıfları için karışıklık matrisi

IV. TARTIŞMA

Bu çalışma, ADPD yöntemi ve DVM sınıflandırıcıya dayalı
olarak patolojik ve sağlıklı seslerin sınıflandırılmasını sun-
maktadır. Ses işaretleri ADPD yöntemi ile 5 seviye açılarak
3,4 ve 5. seviyelerde bulunan 17 kritik alt banttan enerji ve
entropi öznitelikleri hesaplanmıştır. Elde edilen bu öznitelikler
DVM ile kullanılarak sağlıklı ve patolojik seslere etkisi analiz
edilmiştir. Duyarlılık, özgüllük ve genel doğruluk oranları
modelin güvenilirliğini test etmek için performans ölçütleri
olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, patolojik ve sağlıklı

seslerin %93.1 duyarlılık, %96.5 özgüllük ve %97.1 doğru-
luk oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. Sınıflandırma
sonuçları önerilen yöntemin diğer yöntemlere [7], [15], [18]
göre daha başarılı olduğunu ve patolojik ile sağlıklı ses işaret-
lerinin klinik teşhisi için değerli bir araç olarak kullanılabile-
ceğini göstermektedir.
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