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ÖNSÖZ 

 

İnsanlık tarihi, 21.yy’de, bilişim teknolojilerinin ve özellikle yapay zekânın tüm yaşamsal 

mekanizmalar ile bütünleşmesini hedefleyen Endüstri 4.0 dönemine ulaşmıştır ve Toplum 5.0 dönüşümü 

başlamıştır. Toplum 5.0, insanların fiziksel robotlar ve yazılım robotları ile aynı zamanda artırılmış 

gerçekliğe dayalı akıllı cihazlar ile aynı hayatı paylaştığı akıllı toplumu ifade etmektedir. Endüstri 4.0, 

nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, dijital dönüşüm, siber-fiziksel sistemler, yapay zekâ, iş süreçleri 

optimizasyonu gibi temel yapıları içerir. Bu büyük akıllı aygıt ve yapay zekâ dönüşümü içinde duygulardan 

ve duygusal zekâdan yoksun makineler düşünülemez, ayrıca komutların büyük çoğunluğunun ses ve 

konuşma ile yapılması planlanırken, konuşma verilerini yorumlayabilen ve konuşma verilerindeki duyguları 

tespit edebilen algoritmaların geliştirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Akıllı toplumda, insan-makine ya da 

insan-bilgisayar etkileşiminin ve işbirliğinin en üst düzeyde olması için konuşma tanıma, duygu tanıma ve 

konuşma seslerinden duygu tanıma alanlarında yeni ve hızlı yöntemlere ihtiyaç vardır.  

Konuşma sinyali konuşmacıya ait yaş, cinsiyet, ırk, sağlık durumu, duygu ve düşünceler gibi birçok 

bilgi içerir. Kişinin konuşma sinyalinden duygu durumunu analiz eden çalışma alanına, Konuşma Seslerinden 

Duygu Tanıma (KSDT) denir. Yapay zekâ ve alt disiplini makine öğrenmesi için konuşma verilerinden 

duyguları sınıflandırmak karmaşık bir problemdir; çünkü farklı frekans ve karakteristikler içeren konuşma 

sinyalinin analizi zordur. Bu analizde, konuşma verileri, sinyal işleme yöntemleri ile sayısallaştırılır ve ses 

özellikleri elde edilir. Bu özellikler; üzüntü, korku, kızgınlık, mutluluk, can sıkıntısı, şaşkınlık vb. duygulara 

göre değişir. Ses özniteliklerinin çıkarımında ve duygu tanımada farklı yöntemler geliştirilse de başarı 

oranları; dillere, kültürlere, duygulara ve veri setlerine göre değişim gösterir. KSDT alanında, farklı 

boyutlardaki veri setlerinde uygulanabilecek, sınıflandırma başarısını arttıracak, en iyi özniteliklerin elde 

edilebileceği ve maliyeti düşük yeni yöntemlere veya modellere ihtiyaç vardır.  

Bu tez çalışmasında, düşük hesaplama karmaşıklığına sahip, maliyeti düşük ve tanıma oranını 

yükselten konuşmacıdan ve metinden bağımsız yeni bir KSDT süreci geliştirilmiştir. Öncelikle etiketli 

konuşma verilerinin özniteliklerinin çıkarılmasıyla sınıflandırıcı eğitimi yapılmıştır. Daha sonra 

sınıflandırma performansı, test verileri kullanılarak ölçülmüştür. Önerilen yöntem üç ana aşamadan 

oluşmaktadır. Bu aşamalar, öznitelik çıkarma, öznitelik seçme ve sınıflandırmadır. Ham ses verilerine dokuz 

seviyeli Bir Boyutlu Ayrık Dalgacık Dönüşümü (1B-ADD) uygulanarak alçak-geçirgen filtre katsayıları elde 

edilmiştir. Daha sonra her bir alçak geçirgen filtreye Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler (1B-YİÖ) ve Bir 

Boyutlu Yerel Üçlü Örüntüler (1B-YÜÖ) uygulanarak öznitelik çıkarma ve birleştirme işlemi 

gerçekleşmiştir. Komşuluk Bileşen Analizi (KBA) kullanılarak en baskın öznitelikler seçilmiştir ve diğer 

öznitelikler elenmiştir. Sınıflandırma aşamasında, güçlü bir sınıflandırıcı olan üçüncü derece polinomal 

kernel tabanlı Destek Vektör Makinesi (DVM) kullanılmıştır. Sınıflandırma başarı oranlarının umut verici 

yönde yükseldiği görülmüştür. 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ kullanılarak yerel ve dokusal (histogram tabanlı) 

öznitelikler elde edilmiştir. 1B-ADD, 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ ham ses verilerine uygulandığı için pencereleme 

ve çerçeveleme gibi ön işlem iş yükü ortadan kalkmıştır. Sıralı bir yapı oluşturan dokuz seviyeli 1B-ADD 

yöntemi ile konuşma sinyallerindeki gürültüler giderilmiş, frekans bölgesinde yeni öznitelikler çıkarılmış ve 

ses sinyal boyutu azaltılmıştır. Uzaklık tabanlı KBA ile sınıflandırıcıya giriş olacak en etkili öznitelikler 

seçilmiştir. 

Tez çalışması kapsamında, öznitelik çıkarım aşamasında 1B-YİÖ, 1B-YÜÖ ve 1B-ADD birlikte 

kullanılarak çok seviyeli olan yeni bir elle öznitelik çıkarım süreci sunulmakta ve sınıflandırıcı olarak DVM 

kullanılmaktadır. Böylece, öznitelik çıkarım tekniğine katkıda bulunacak yeni bir süreç elde edilmiştir. 

Amaç, yerel özniteliklerden küresel optimum özniteliklere ulaşmaktır. Özniteliklerin etkisini görmek için 

derin öğrenme algoritmaları yerine klasik sınıflandırıcılar tercih edilmiştir. Böylece klasik sınıflandırıcıların 

sağlam ve ayırt edici öznitelikler seçildiğinde çok başarılı olduğu görülmüştür. İleri beslemeli bu yöntemde, 

derin öğrenme algoritmalarına dayalı yöntemlerde olduğu gibi çok sayıda parametre ayarlamaya da gerek 

yoktur.  

Önerilen model, EMODB, SAVEE, RAVDESS ve EMOVO gibi farklı karşılaştırma veri setlerinde 

test edilmiştir. Konuşma seslerinden duygu tanıma alanında diğer makine öğrenmesi yöntemleriyle 

karşılaştırılabilecek umut verici doğruluk oranları elde edilmiştir. 

Tez çalışması kapsamında konuşma verilerinden duygu tanıma alanı için sınıflandırma ortalama 

doğruluk değerini arttıran yeni bir model önerilmiştir. 

 

Yeşim ÜLGEN SÖNMEZ 

ELAZIĞ, 2021 
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Konuşma seslerinden duygu tanıma, insan-bilgisayar etkileşiminin ve işbirliğinin en üst düzeyde 

olması için önemli bir disiplindir. Farklı frekans ve karakteristikler içeren konuşma sinyalinin analizi zordur, 

bu nedenle konuşma verilerinden duyguları tanımak makine öğrenmesi için karmaşık bir problemdir. Ses 

özniteliklerinin çıkarımında ve sınıflandırmada farklı yöntemler geliştirilse de başarı oranları, dillere, 

duygulara ve veri tabanlarına göre değişmektedir.  

Bu tez çalışmasında, farklı boyutlardaki veri setlerinde uygulanabilecek, düşük hesaplama 

karmaşıklığına sahip, maliyeti düşük ve sınıflandırma performansını arttıran yeni bir model sunulmuştur. 

Öznitelik çıkarım tekniğine katkıda bulunacak yerel özniteliklerden genel optimum özniteliklere ulaşan yeni 

bir strateji elde edilmiştir. Önerilen model üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, öznitelik çıkarma, 

öznitelik seçme ve sınıflandırmadır. Ham ses verilerine dokuz seviyeli 1B-ADD uygulanarak alçak-geçirgen 

filtre katsayıları elde edilmiştir. Daha sonra her bir alçak geçirgen filtreye 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ uygulanarak 

öznitelik çıkarma ve ardından öznitelik birleştirme gerçekleştirilmiştir. 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ kullanılarak 

yerel ve dokusal öznitelikler elde edilmiştir. Sıralı bir yapı oluşturan dokuz seviyeli 1B-ADD yöntemi ile 

konuşma sinyallerindeki gürültüler giderilmiş, ses sinyal boyutu indirgenmiş ve frekans bölgesinde yeni 

öznitelikler çıkarılmıştır. Öznitelik çıkarım aşamasında 1B-YİÖ, 1B-YÜÖ ve 1B-ADD birlikte kullanılarak 

çok seviyeli yeni bir elle öznitelik çıkarım süreci sunulmuştur. Uzaklık tabanlı KBA ile sınıflandırıcıya giriş 

olacak en etkili öznitelikler seçilmiş ve diğer öznitelikler elenmiştir. Sınıflandırma aşamasında, güçlü bir 

sınıflandırıcı olan DVM kullanılmıştır.  

Önerilen model konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak RAVDESS, EMODB, SAVEE ve 

EMOVO gibi farklı karşılaştırma veri tabanlarında test edilmiştir. Literatüre, konuşma seslerinden duygu 

tanıma alanında, sınıflandırma ortalama doğruluk değerini arttıran düşük hesaplama karmaşıklığına sahip 

yeni bir model kazandırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Konuşma Sinyalinden Duygu Tanıma, Makine Öğrenmesi, Öznitelik Çıkarma, Yerel 

İkili Örüntüler, Yerel Üçlü Örüntüler 
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Emotion recognition from speech sounds is an essential discipline which serves to keep the interaction and 

cooperation between human and computer. It is difficult to analyze the speech signal containing various 

frequencies and characteristics; thus, speech data-based emotion recognition is a complex problem for 

machine learning. Even though different methods have been developed for sound/voice/speech feature 

extraction and classification, success rates vary depending on the languages, emotions, and databases.  

In this thesis, a new process is proposed that can be applied to databases with different sizes, has low 

calculation complexity, is low cost, and increases the classification performance. Specifically, a new strategy 

that makes a contribution to feature extraction technique via reaching the global features from local features 

is developed. The proposed model consists of three main stages. These stages are feature extraction, feature 

selection, and classification. Low pass filter coefficients are obtained by applying nine-level One 

Dimensional Discrete Wavelet Transform (1D-DWT) to raw audio data. Afterward, feature extraction and 

feature combining are achieved by applying One Dimensional Local Binary Pattern (1D-LBP) and One 

Dimensional Local Ternary Pattern (1D-LTP) to each of the low pass filters. Local and textural features are 

obtained by using 1D-LBP and 1D-LTP. Noises in the speech signals are eliminated, the speech signal size 

is reduced, and new features are extracted through a sequential structure creating nine-level 1D-DWT. In the 

feature extraction phase, 1D-LBP, 1D-LTP, and 1D-DWT are used together and a new multi-level manual 

feature extraction process is presented. The most effective features that will be used as inputs to the classifier 

are selected with distance-based Neighborhood Component Analysis (NCA) while other features are 

eliminated. Support Vector Machines (SVM), a powerful classifier, is used during the classification phase.  

The proposed model is tested, without depending on the textual and speaker, in different databases of 

RAVDESS, EMODB, SAVEE, and EMOVO. Within this framework, in the field of emotion recognition 

from speech sounds, a new model that increased the classification rating is provided to the literature. 

 

Keywords: Emotion Recognition from Speech Signal, Machine Learning, Feature Extraction, Local Binary 

Pattern, Local Ternary Pattern  
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1. GİRİŞ 

Teknolojideki buluşlar, ilk insandan günümüze kadar gelen uzun tarihsel süreçte insanın 

kültürel gelişimini belirleyen, bireysel ve toplumsal yaşamına şekil veren temel unsur olmuştur. 

Toplumsal yaşam şekli, avcı toplumu (Toplum 1.0), tarım toplumu (Toplum 2.0), sanayi/endüstri 

toplumu (Toplum 3.0), bilgi toplumu (Toplum 4.0) olarak ilerlemiştir [1, 2]. Endüstri 1.0 ve 

Endüstri 2.0 sanayi toplumuna, Endüstri 3.0 (dijital devrim) bilgi toplumuna dönüşümü sağlamıştır 

[1, 2]. İnsanlık tarihi, 2011 yılından itibaren bilişim teknolojilerinin ve yapay zekânın tüm yaşamsal 

mekanizmalar ile bütünleşmesini hedefleyen Endüstri 4.0 dönemine ulaşmıştır [3] ve toplum 5.0 

dönüşümü başlamıştır [3, 4].  

Toplum 5.0, insanların fiziksel robotlar ve yazılım robotları ile aynı zamanda artırılmış 

gerçekliğe dayalı akıllı cihazlarla aynı hayatı paylaştığı süper akıllı toplumdur [1–5]. Endüstri 4.0'ın 

nesnelerin interneti, akıllı sensörler, hizmetlerin interneti, büyük veri analitiği, dijital dönüşüm, 

siber-fiziksel sistemler, bulut bilişim, yapay zekâ gibi temel yapıları vardır [3, 5]. Bu büyük yapay 

zekâ dönüşümü içinde duygulardan ve duygusal hesaplamadan yoksun makineler düşünülemez [6, 

7]. Nesnelerin internetinin (IoT) [8] modern toplumu için duygusal olarak zeki sistemler gereklidir 

çünkü bu sistemler, karar verme, sosyal iletişim ve akıllı bağlantılar üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

Ayrıca komutların büyük çoğunluğu ses ve konuşma ile yapılırken (Google Home, Amazon Alexa 

[9], Apple Siri, Microsoft Cortana, Google Now [10], ulaşım [11], güvenlik [12, 13], sağlık [14, 

15], robot uygulamaları [16–19] vb.) ses verilerini yorumlayabilen ve ses verilerinden duyguları 

tanıyabilen algoritmaların geliştirilmesi daha önemli hale gelmiştir [20]. İnsan-makine [21], insan-

bilgisayar [21] ve günümüzde insan-robot [22–24] etkileşiminin ve işbirliğinin en üst düzeyde 

olması için konuşma tanıma, konuşmacı tanıma, duygu tanıma ve konuşma seslerinden duygu 

tanıma alanlarında yeni ve hızlı yöntemlere ihtiyaç vardır [25].  

Son yirmi yılda, yapay zekâ araştırmacıları, makinelere duyguları tanıma, yorumlama ve 

ifade etme konusunda bilişsel yetenekler kazandırmaya çalışmıştır, bu tür çabalar duygu hesaplama 

ya da duygusal bilgi işleme araştırması olarak kabul edilmektedir [6, 7]. Duygusal bilgi işleme, 

sağlık, çağrı merkezi uygulamaları, bilgisayar destekli öğrenme sistemleri, yalan makineleri, sesli 

e-posta sistemleri, elektronik alışveriş, adli bilişim, bankacılık, oyunlar, toplu taşıma, askeri ve 

havacılık alanları olarak geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Bir insan-bilgisayar etkileşim 

sisteminde, bilgisayar, kullanıcının duygusal durumunu doğru ve gerçek zamanlı olarak 

tanıyabilirse, aradaki iletişim daha akıllı, doğal ve kullanıcı dostu hale gelir [6]. İnsan ve bilgisayar 

arasındaki işbirliği yaşamın her alanında var olduğundan, ergonomi ve akıllı sistemler alanlarında 

giderek daha fazla araştırmacı, duygusal hesaplama verimliliği ve esnekliği üzerinde çalışmaktadır. 

Makine öğrenmesi ve akıllı/çoklu sensör [8] veri füzyonundaki hızlı gelişmeler ile bilgisayarlar, 

mantıksal bir makineden sezgisel algıya sahip bir makineye doğru evrilmektedir [6].  
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Duygu tanıma, akıllı sistemlerin insan duygularını yorumlamasını ve ona göre tepki 

vermesini amaçlayan, psikoloji, fizyoloji, nöroloji, bilişsel bilimler, bilgisayar bilimleri, yapay zekâ 

gibi alanları kapsayan disiplinler arası bir çalışma alanıdır [26]. Duygusal etkileşim, farklı 

uygulamalarda belirli bir hedefe ulaşılmasını sağlar. Bu uygulamalarda, hedeflere göre duygular 

çeşitli verilerden analiz edilir. Duygular, fizyolojik [26, 27] verilerden, metin (e-mail, whatsapp, 

twitter, facebook metinleri) [28], yüz ifadeleri [17, 29], video [30, 31] ve konuşma [28, 32] 

verilerinden analiz edilebilir.  

Fizyolojik verilerin kullanımı daha objektif duygu tanıma sonuçları sağlar. Metin, video, 

konuşma verilerinde insanlar kasıtlı veya istemsiz olarak gerçek duygularını gizleyebilirler, ayrıca 

kültür, kişisel deneyim, yaş ve cinsiyet gibi faktörler duygu tanıma sonuçlarını etkiler [26]. Ancak 

diğer iletişim kanallarına göre duygu tanımada en uygun veri konuşma sesleridir. Konuşma sinyali, 

insanlar arasındaki iletişim için en hızlı, en doğal ve en basit yöntemdir. Bu gerçek, araştırmacıları 

konuşma sinyalini insan-makine arasında hızlı ve verimli bir etkileşim yöntemi olarak düşünmeye 

motive etmiştir [33, 34].  

Son elli yılda konuşma/konuşmacı tanıma çalışmaları ve 1978’den günümüze ise konuşma 

seslerinden duygu tanıma (KSDT) çalışmaları devam etmektedir [20, 35]. KSDT alanındaki 

gelişmeler konuşma ve konuşmacı tanımaya da katkı sunmaktadır [33]. KSDT’nin üstünlükleri [32, 

33]; konuşma verilerini elde etmenin kolaylığı; yüz analizinde olduğu gibi mimik hareketlerinin 

olmayışı; gözlük, bıyık, sakal vb. görsel kusurların olmayışı; utanma, mahremiyetin ve kişisel 

verilerin korunması gibi endişelerin olmaması olarak sıralanabilir. Ayrıca konuşma verileri 

videolar kadar büyük olmadığı için büyük bellek depolama desteği gerektirmez, ses kaydı için çok 

fazla donanıma ihtiyaç yoktur. 

İnsan sesi, doğrusal ve durağan olmayan, biyometrik özelliklere sahip karmaşık bir sinyaldir. 

Dolayısıyla aynı cümlenin farklı konuşmacılar tarafından söylenişleri arasında büyük farklar vardır. 

Aynı konuşmacının farklı zamanlarda kaydedilen konuşma sinyalleri arasında bile farklılıklar 

bulunur [36]. Konuşma, insanın düşünce, duygu, yaş, cinsiyet, fizyoloji, sağlık, kültür, dil, bölge 

bilgilerini ve hatta ses kayıt ortamı bilgilerini içermektedir [36]. Bu özellikleriyle ses ve konuşma, 

konuşma tanıma, konuşmacı tanıma, yaş ve cinsiyet tanıma, duygu tanıma, konuşma sentezi, doğal 

dil işleme, metinden konuşmaya çeviri, konuşmadan metne çeviri uygulamalarında kullanılan 

önemli bir veridir [36].  

Konuşma işleme, farklı araştırma alanlarına konu olsa da, esas olarak dijital sinyal işlemenin 

çalışma konusudur. Konuşma işleme yöntemleri, güvenlik uygulamaları, bilgisayar eğitim 

uygulamaları, araç kart sistemleri, otomatik çeviri sistemleri, çağrı merkezi uygulamaları, 

nöropsikolojik bozuklukların psikoz takibi ve teşhisi, sesli mesaj sıralama, telekomünikasyon, 

asistan teknolojiler ve ses madenciliği gibi insan-bilgisayar etkileşimi alanında kullanılmaktadır 
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[36, 37]. Aynı zamanda adli bilişimde [38], bir bireyin psikolojik bütünlüğünün yasal 

değerlendirmesinde, robotlarda [39], oyunlarda [40] konuşma verilerinden yararlanılmaktadır [36].  

Schuller ve ark. [41] otomotiv sektöründe sürücünün zihinsel durumunu belirleyerek 

stratejilerin başlatılabileceği bir araç içi pano sistemi önermişlerdir. Roa ve ark. [12] soygun, taciz, 

aile içi şiddet, cinsiyet şiddeti, adam kaçırma olayları için vatandaşların mahremiyetini etkilemeden 

vatandaş güvenliği için konuşma tanımaya dayalı bir gözetim teknolojisi üzerinde çalışmış ve 

konuşma tanıma, doğal dil işleme ve örüntü tanımaya dayalı, güvensiz durumların otomatik olarak 

algılanması için bir gerçek zamanlı prototip yazılım önermişlerdir. 

Shah ve ark. [13] aile içi şiddeti tespit etmek ve önlemek için bir ev otomasyon sistemi 

önermişlerdir. Nesnelerin interneti (IoT) sensörlerinin ev ortamındaki sesi sürekli olarak kaydettiği, 

sesin küçük kliplere bölündüğü ve farklı kategorilere ayrıldığı makine öğrenimi sunucusuna 

gönderildiği bir sistem tasarlamışlardır. Bu IoT sistemi herhangi bir şüpheli ses tespit ederse, en 

yakın acil servise ya da güvenlik birimine bir acil durum bildirimi oluşturmaktadır.  

Hossain ve ark. [8] çocuklar, yaşlılar ve akıl hastaları için duygu algılama modülü kullanan 

bir sağlık sistemi önermişlerdir. Akıllı ev senaryosunda bir hastanın farklı IoT cihazları ile 

yakalanan konuşma sinyalleri ve görüntü verileri duygu algılama modülüne giriş olarak 

sunulmuştur. Tariq ve ark. [14] IoT tabanlı konuşma duygu algılama sistemini kullanarak yaşlıların 

duygularını tahmin etmeye çalışan gerçek zamanlı sesi işleyebilen bir uygulama geliştirmişlerdir. 

Ayrıca davranış veya duygu analizinin gerekli olduğu müşteri hizmetleri gibi çeşitli uygulamalarda 

da kullanılabileceğini söylemişlerdir. Gupta ve ark. [42] çağrı merkezi verilerinin hem akustik hem 

de semantik özelliklerinden duygu tanıma üzerinde çalışmışlardır.  

Depresyon, en yaygın ruhsal bozukluklardan biridir. Depresyon semptomları genellikle, hem 

erkeklerde hem de kadınlarda sesin değiştiği ergenlik döneminde ortaya çıkar. Low ve ark. [43] 

139 ergenden (68 klinik olarak depresif ve 71 kontrol) oluşan geniş bir örneklemde ergenler ve 

ebeveynleri arasındaki doğal etkileşim sırasındaki konuşma verilerinde depresyonun akustik 

ilişkilerini araştırmışlar ve sınıflandırma doğruluğunda güçlü cinsiyet farklılıklarını da tespit 

etmişlerdir.  

Asistan teknolojilerden olan Siri uygulaması konuşma sentezi ve konuşma tanıma 

yapmaktadır. Ancak duygu tanıma özelliği henüz yetersizdir [44]. Wu ve ark. [10] Siri, Cortana 

gibi ses diyalog sistemlerinin duyguları tanıması için çalışmışlardır, Sogou ses asistanı (Çinli Siri) 

için duygu tanıma yöntemi geliştirmişlerdir.  

Zhang ve ark. [11] Uber ve Didi gibi araç çağırma sistemlerinde kullanılmak üzere yolcu ve 

sürücü arasındaki diyalogları tanımlamaya çalışmışlardır. Tarafsızlık (nötr), mutluluk ve öfke 

duygularını tanımak için diyalog sinyalinin tonlamasını ve hızını incelemişlerdir. Birinci aşamada, 

denetimsiz öğrenme (kümeleme) kullanarak yolcu ve sürücü konuşmasını ayırt etmişler, daha sonra 
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duyguları tanıma yöntemini uygulamışlardır. Böylece güvenlik ve müşteri memnuniyeti açısından 

katkı sağlayacak bir çalışma önermişlerdir.  

Marchi ve ark. [45] otizmli çocuklara sanal dünyada oyun yoluyla duygu ifadesini 

öğrenmeleri için bir platform sağlamayı amaçlamışlardır. Özellikle yüz, ses ve bedensel 

hareketlerle duygu ifadesine odaklanmışlardır.  

Cinieri ve ark. [46] tıp eğitimi, sağlık ve oyunlar için daha gerçekçi sanal simülasyonlar ve 

oyunlar geliştirmek için kullanıcının duygularını algılayabilen ve böylece gerçekçi ve anlamlı 

insan-avatar iletişimine izin veren bir prototip sunmuşlardır. Sistemi, avatarın hasta rolünü ve 

kullanıcının bir tıp profesyoneli (hemşire, doktor) rolünü üstlendiği tıbbi tabanlı sanal öğrenme 

araçlarına (sanal simülasyonlar ve oyunlar) uygulanmak üzere tasarlamışlardır.  

Szwoch ve ark. [40] video oyunlarında duygu tanımanın önemini vurgulayan bir prototip 

sunmuşlardır. Oyunların e-öğrenme, psikolojik terapi ve hatta pazarlama sistemleri gibi diğer 

uygulamalarda da kullanımını vurgulamışlardır. 

Bu araştırmalar gösteriyor ki KSDT, insan-bilgisayar etkileşiminin ve işbirliğinin en üst 

düzeyde olması için önemli bir disiplindir. Farklı frekans ve karakteristikler içeren konuşma 

sinyalinin analizi zordur, bu nedenle konuşma verilerinden duyguları tanımak yapay zekâ ve alt 

disiplini makine öğrenmesi için zor bir problemdir.  

Bu tez kapsamında duygu kavramı, duygu modelleri, duygu tanıma, ses ve konuşma 

oluşumu, işitme sistemi, konuşma sinyali, konuşma işleme ve KSDT alanında geniş çaplı bir 

araştırma yapılmıştır. Bu alandaki zorluklar ve sunulabilecek katkılar üzerinde çalışılmıştır.  

Bu tez çalışmasında, konuşma sinyallerinden duyguları analiz etmek ve tanımak için makine 

öğrenmesi yöntemi olan DVM kullanılmıştır. Bir makine öğrenmesi sistemi, amacı ne olursa olsun, 

bir makinenin doğru ve hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olan en doğru ve ayırt edici 

öznitelikler gerektirir [47]. KSDT algoritmaları, öznitelik çıkarma, öznitelik seçme ve öznitelik 

sınıflandırma aşamalarından oluşur. Konuşma verileri, sinyal işleme yöntemleri ile sayısallaştırılır 

ve ses öznitelikleri çeşitli analiz yöntemleri ile elde edilir. Bu öznitelikler; üzüntü, korku, kaygı, 

öfke, can sıkıntısı, iğrenme, mutluluk, şaşkınlık vb. duygulara göre değişim gösterir. Ses 

özniteliklerinin çıkarımında ve sınıflandırmada farklı yöntemler geliştirilse de konuşmacının 

duygusal durumu hakkında doğru bilgi içeren ayırt edici ve sağlam öznitelikler elde etmek, bu 

alandaki en büyük zorluklardan biridir. KSDT alanındaki temel zorluklar şu şekilde sıralanabilir 

[33, 36, 48];  

• Konuşma analizi için en doğru öznitelik setine ilişkin bir standardın olmaması.  

• Özniteliklerin yaşa, cinsiyete ve ses yolunun şekline göre değişkenlik göstermesi.  

• Öznitelik normalleştirme için bir standardın olmaması.  

• Özniteliklerin konuşmacının ana diline, aksanına ve telaffuzuna göre değişkenlik  

göstermesi. 
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• Veri tabanlarının oluşturulmasında farklılıklar olması. 

• Veri tabanlarındaki duyguların sayısının ve sınıflara dağılımının farklı olması. 

• Veri tabanlarında anlamlı anlamsız cümlelerin kullanılması ve konuşma uzunluklarının

 kısa veya uzun olması. 

• Aynı konuşma sinyalinin birden fazla duyguyu içermesi. 

• Konuşma sinyalinde gürültünün olması.  

Bu tez çalışmasında, farklı boyutlardaki veri setlerinde uygulanabilecek, düşük hesaplama 

ve zaman karmaşıklığına sahip, maliyeti düşük ve tanıma oranını yükselten yeni bir KSDT modeli 

geliştirilmiştir. Ham ses verilerine dokuz seviyeli Bir Boyutlu Ayrık Dalgacık Dönüşümü (1B-

ADD) uygulanarak alçak-geçirgen filtre katsayıları elde edilmiştir. Her bir alçak geçirgen filtreye 

Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler (1B-YİÖ) ve Bir Boyutlu Yerel Üçlü Örüntüler (1B-YÜÖ) 

uygulanarak öznitelik çıkarma ve birleştirme gerçekleştirilmiştir. Komşuluk Bileşen Analizi 

(KBA) kullanılarak en baskın öznitelikler seçilmiştir ve diğer öznitelikler elenmiştir. Sınıflandırma 

aşamasında, güçlü bir sınıflandırıcı olan Destek Vektör Makinesi (DVM) kullanılmıştır. 

Sınıflandırma başarı oranlarının umut verici yönde yükseldiği görülmüştür. Öznitelik çıkarım 

mühendisliğine katkıda bulunacak yeni bir makine öğrenmesi süreci elde edilmiştir. 1B-YİÖ ve 

1B-YÜÖ kullanılarak yerel ve dokusal öznitelikler elde edilmiştir. Özniteliklerin etkisini görmek 

için derin öğrenme yerine, klasik sınıflandırıcı tercih edilmiştir. DVM’nin sağlam ve ayırt edici 

öznitelikler seçildiğinde çok başarılı olduğu görülmüştür. Geliştirilen modelin temel katkıları 

aşağıda listelenmiştir: 

• Bu çalışma öznitelik çıkarma aşamasına katkı sunmaktadır.  

• Ham ses verilerine uygulanan 1B-ADD, 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ ile pencereleme ve 

çerçeveleme gibi ön işlem iş yükü ortadan kalkmıştır.  

• Sıralı ve çok seviyeli bir yapı oluşturan dokuz seviyeli 1B-ADD yöntemi ile konuşma  

sinyallerindeki gürültüler giderilmekte, frekans bölgesinde yeni öznitelikler çıkarılmakta  

ve ses sinyali boyutu azaltılmaktadır.  

• Mesafeye dayalı öznitelik seçici KBA ile sınıflandırıcıya giriş olacak en etkili öznitelikler  

seçilmektedir. 

• İleri beslemeli bu modelde, derin öğrenme yöntemlerinde olduğu gibi çok sayıda  parametre 

ayarlamaya gerek yoktur. 

• Model düşük hesaplama ve zaman karmaşıklığına sahiptir.  
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1.1. Önceki Çalışmalar 

Tez konusu kapsamında konuşma sinyallerinden duygu tanıma ilerleyişi iki başlık altında 

incelenmiştir. İlk bölümde 2000-2010 yılları arasındaki çalışmalar, ikinci bölümde son on yıla ait 

çalışmalar incelenmiş ve sunulmuştur. İnsan sesi ve duygular arasındaki ilişki psikoloji, nöroloji, 

dilbilim, bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ alanlarında çalışılmıştır [49]. Bulgular, bu çalışmaların 

hepsinin birbirini tamamladığını ve günümüzdeki yapay zekâ çalışmalarının temelini 

oluşturduğunu göstermektedir. 

1915’te Blanton [50] insan sesinin duyguları yansıttığını ve insan sesindeki duyguları hem 

insanların hem de hayvanların algılayabildiğini vurgulamıştır. Bu alandaki çalışmaların çoğu 

1940’ların sonlarında sesin görsel grafiğini çıkaran ses spektrografının icadından sonra yapılmıştır. 

Ardından konuşma sentez tekniklerinin gelişimi ve takiben bunların konuşma algılama 

çalışmalarına uygulanması ile ilerleme devam etmiştir [51].  

KSDT alanında ise konuşma sinyalinden stres, depresyon, kaygı, korku karakteristiklerini 

tespit etmeye yoğunlaşılmıştır. Williamson [52] 1978’de, bir bireyin konuşmasını analiz etmek için 

bir yöntem ve aparat geliştirmiştir. Konuşmanın subjektif olduğunu gösteren stres, depresyon, 

endişe/kaygı, korku, mutluluk vb. duygusal durumları belirlemek için perde (temel frekans) [53] 

ve Bölüm 2.4.3’te açıklanan formantları analiz etmişlerdir. Hem geçici hem de uzun vadeli 

duygusal durumlarla ilişkili olan birinci formant perdesini, perde değişim hızını, süre ve zaman 

dağılımını analiz etmişlerdir.  

1990’lı yılların sonuna doğru veri setleri sayısı arttıkça KSDT alanında hızlı bir ilerleme 

başlamıştır. Bazı çalışmalarda hem dilsel hem de prozodik öznitelikler [54] birlikte kullanılmıştır. 

Karşılaştırma yapılabilecek standart veri tabanları yetersiz olduğu için insan değerlendirmeleri ve 

sınıflandırma teknikleri genelde birlikte kullanılmıştır. İnsan değerlendirmesi, bir insanın 

konuşmaları dinlemesi ve hangi duyguyu içerdiğini söylemesidir. Fonem tanımada ve konuşma 

tanımada Bölüm 3.7.2’de açıklanan Saklı Markov Modeli (SMM) iyi olsa da metinden ve 

konuşmacıdan bağımsız duygu tanıma için Bölüm 3.7.5’te belirtilen Yapay Sinir Ağları (YSA) ile 

daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 2000 yılına kadar olan çalışmalarda Bölüm 3.4 ve Bölüm 

3.5’te açıklanan öznitelikler olarak temel frekans/perde (F0), enerji kontürleri [55], süre, sessizlik 

süresi, ses kalitesi, yoğunluk (Desibel-dB), hız, enerji, gırtlak kaynağı ve ses yolu spektrumu 

(spektral eğim, spektral enerji dağılımı, formantlar vb.) gibi konuşma üretim parametreleri ses 

öznitelikleri olarak kullanılmıştır. Ayrıca bunların istatistiksel değerleri de (standart sapma, 

ortalama, maksimum, minimum, medyan, aralık) öznitelik olarak kullanılmıştır. Formantlardan F1 

ve F2’nin duygu tanımada daha etkili olduğu görülmüştür. F0 tahminleri için Bölüm 3.4.1’de 

belirtilen Oto-Korelasyon [56] ve Dalgacık Dönüşümü (DD) [57] kullanılmıştır. Ancak, popüler 

öznitelikler temel frekans istatistikleri, enerji kontürleri, sessizlik süresi ve ses kalitesi olsa da, bu 
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öznitelikleri kullanan sistemlerin performansının, ikiden fazla duygu kategorisi sınıflandırılacağı 

zaman önemli ölçüde düştüğü gözlemlenmiştir. 

1.1.1. Konuşma Seslerinden Duygu Tanıma Karşılaştırma Çalışmaları (2000-2010) 

Tez konusu kapsamında önerilen model ile karşılaştırılabilecek çalışmalar sunulmuştur. 

Bölüm 5.2.1’de açıklanan Berlin duygusal konuşma veri tabanına (EMODB) [58] ait konuşma 

verilerini kullanan, çoğunlukla konuşmacıdan ve metinden bağımsız, ayrık/temel duygu teorisine 

dayalı sınıflandırma çalışmaları incelenmiştir. Kamuya açık Berlin duygusal konuşma veri tabanı 

mutluluk, üzüntü, öfke, kaygı/korku, can sıkıntısı, iğrenme ve tarafsızlık (nötr) duygu kategorilerini 

içermektedir. 

Nwe ve ark. [49] metinden bağımsız olarak Bölüm 3.4.3’te açıklanan Log Frekans Güç 

Katsayılarını (LFGK) öznitelik olarak kullanan ve SMM ile sınıflandırma yapan bir yöntem 

önermişlerdir. Duygular, öfke, iğrenme, korku, sevinç, üzüntü ve şaşkınlık olarak altı kategoride 

incelenmiştir. 12 konuşmacı ve 60 duygusal ifadeden oluşan bir veri tabanı oluşturmuşlardır. 

Sonuçlar, altı duygunun sınıflandırılmasında LFGK’nin, Bölüm 3.4.3’te açıklanan Doğrusal 

Kestirim (Tahmin) Kepstrum Katsayıları (DKKK) ve Mel Frekans Kepstrum Katsayıları (MFKK) 

[59] parametrelerinden daha başarılı olduğunu göstermiştir.  

Schuller ve ark. [60], konuşma duygusunu tanımada prozodik ve dilsel/sözcüksel 

öznitelikleri birleştirmişlerdir. Bölüm 3.4’te açıklanan F0, ilk yedi formant, Sıfır Geçiş Oranı 

(SGO), enerji, süre, Harmonik-Gürültü Oranı (HGO), spektral öznitelikler olarak MFKK [54, 61], 

Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD) spektrumu [59, 62] özniteliklerini elde etmişlerdir. 

Dilsel/sözcüksel içerik analizi için kelime torbası modelini kullanmışlardır. Yöntem EMODB veri 

tabanında uygulanmıştır. Bölüm 4.4’te açıklanan Destek Vektör Makinesi ve Bölüm 3.6’da verilen 

Sıralı İleri Kayan Seçim (SİKS) yöntemi ile öznitelikler optimize edilerek öznitelik seçme işlemi 

yapılmıştır. Temel sınıflandırıcılar arasında DVM, Bölüm 3.7’de belirtilen Karar Ağaçları (KA) ve 

Bayes Sınıflandırıcı (BS) kullanılmıştır. Dilbilimsel analiz ile akustik analizi bir öznitelik 

vektöründe senkronize etmek için öznitelikler, kelime öbeği şeklinde yani en uygun kelimeler 

olarak türetilmiştir. DVM ile % 87.50, KA (C4.5) ile % 61.48, BS (Naive Bayes) ile % 73,98, 

Bölüm 3.7.6’da açıklanan K-En Yakın Komşuluk (KYK) ile % 75,82, hepsinin birlikte kullanıldığı 

sınıflandırmada ise % 80,53 elde edilmiştir. 

Vlasenko ve ark. [63] öznitelik olarak MFKK, konuşma hızı ve ivme katsayılarını 

sınıflandırma için Bölüm 3.7.3’te açıklanan Gauss Karışım Modelini (GKM) kullanmışlardır. 

Prozodi, konuşma kalitesi ve artikülatör yönlerini kapsayan süper öznitelik vektörü oluşturmuşlar 

ve GKM bilgileri dâhil ve hariç olmak üzere optimum yapılandırmalarla en son DVM ile duyguları 

sınıflandırmışlardır. Yöntemi EMODB verileri üzerinde test ederek % 89,9 tanıma doğruluğu elde 

etmişlerdir. 
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Lugger ve ark. [64] ses kalitesi, SGO ve artikülasyon gibi parçalar-üstü öznitelikleri ayrıca 

F0, enerji ve süre gibi öznitelikleri kullanarak konuşmacıdan bağımsız bir yöntem önermişlerdir. 

SİKS seçim algoritmasını kullanarak, sınıflandırma oranını maksimize eden öznitelikleri seçmişler 

ve BS ile % 74,6 tanıma oranı elde etmişlerdir. EMODB verileri üzerinde yöntemi test etmişlerdir. 

Duygular, tanıma başarı oranlarına göre üzüntü, kaygı, öfke, can sıkıntısı, tarafsızlık, mutluluk 

olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. 

Fu ve ark. [65] konuşmacıdan bağımsız yöntemlerin daha güçlü olması için konuşmacıdan 

konuşmacıya değişen dinamik öznitelikleri kullanmışlardır. Bunun için her metnin ve her 

konuşmacının tarafsız (nötr) versiyonunun özniteliklerini analiz etmişlerdir. Bu öznitelikler, bazı 

çerçeve (frame) düzeyli parametrelerin istatistiklerinden hesaplanmıştır. Kullanılan istatistik 

öznitelikler; genlik enerjisi, enerji-frekans değeri, çerçeve boyutu, SGO, birinci formant ayrıca 

bunların birinci ve ikinci türevlerini içeren dinamik parametrelerdir. Daha sonra, eğitim örnekleri 

ve test örnekleri dâhil olmak üzere her duygu konuşmasına karşılık gelen dinamik öznitelikler 

normalleştirilmiştir. Sonra sırasıyla farklı öznitelik vektörlerine dayanan dört SMM 

sınıflandırıcısından alınan kararlar birleştirilmiştir. Yöntem EMODB veri tabanında test edilmiştir 

ve % 78,4 tanıma oranı elde edilmiştir. Öfke ve kaygı duyguları için % 100, üzüntü için % 83,3, 

mutluluk için % 28,6 tanıma oranları elde ediliştir. 

Atassi ve ark. [66] konuşmacıdan bağımsız sınıflandırma sürecini iki aşamaya bölen bir 

yöntem sunmuşlardır. EMODB veri tabanındaki altı duygu önce Bayes Gauss Karışım Modeli ile 

sınıflandırılmış ve akustik özniteliklerin bir kombinasyonu elde edilmiştir. Mel filtre bankası (Mel), 

Bölüm 3.4.3’te açıklanan Algısal Doğrusal Kestirim Katsayıları (ADKK) ve bunların birinci ve 

ikinci türevleri akustik öznitelik olarak elde edilmiştir. En yüksek olasılık puanlarını alan iki duygu 

için SİKS algoritması kullanılarak üst düzey akustik öznitelik seti tanımlanmıştır. Tekrar her duygu 

çifti arasında ayrım yapmak için bir GKM uygulanmıştır ve ortalama başarı oranı % 80,7 olarak 

elde edilmiştir. 

Wu ve ark. [67] uzun süreli spektral-zamansal öznitelikleri ve prozodik öznitelikleri 

birleştirerek öznitelik vektörü elde etmişlerdir. SİKS algoritması ile öznitelik seçimi yapmışlardır. 

DVM ile ayrık duygu sınıflandırması gerçekleştirmişlerdir. Perde, yoğunluk (dB) ve deltalarının 

kontürlerine fonksiyonları uygulayarak prozodik öznitelik türetmişlerdir. Her kontür için Bölüm 

3.4.6’da belirtilen ortalama, standart sapma, maksimum, minimum, aralık ve Bölüm 3.4.2’de 

belirtilen çarpıklık, basıklık olarak istatistiksel öznitelikler çıkarmışlardır. Kontürlerin doğrusal ve 

ikinci dereceden regresyon katsayıları, ortalama kare kök değeri (RMS), hece süreleri, sesli-sessiz 

bölümler öznitelik olarak ayrıca hesaplanmıştır. Spektral-zamansal öznitelikler her bir çerçeve için 

Bölüm 3.4.2’de açıklanan Hilbert Zarflarının [68] Enerjisinin hesaplanması ile elde edilmiştir. Bu 

enerji formülüne bağlı olarak Bölüm 3.4.2’de açıklanan spektrumdan enerji ortalaması, spektral 

düzlük, spektral ağırlık merkezi ve modülasyon spektral merkezi öznitelikleri elde edilmiştir. Diğer 
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spektral-zamansal öznitelik seti ise Hilbert Zarf Enerjisine Oto-Korelasyon ile Doğrusal Kestirim 

Analizi uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmacılar, konuşmacıdan bağımsız yöntemi, EMODB 

verilerinde test etmişler ve % 88,6 tanıma oranı elde etmişlerdir.  

Chengfu ve ark. [69] Bölüm 3.4 ve Bölüm 3.5’te tanımlanan zaman bölgesindeki (süre, 

enerji, sessizlik süresi, ünlülerin süresi, sıfır geçişlerinin sinyal sayısı) ve frekans bölgesindeki 

(perde, MFKK, spektral enerji) öznitelikleri kullanarak DVM ile duyguları sınıflandırmışlardır. 

Konuşmacıdan bağımsız bu yöntemi EMODB veri tabanında test etmişler ve % 89 sınıflandırma 

oranı elde etmişlerdir. 

İliou ve ark. [70] konuşmacıya bağımlı ve konuşmacıdan bağımsız olarak duygu tanımaya 

odaklanmışlardır. Konuşma sinyali işlemeden konuşma özniteliğini (ilk on iki MFKK, F0, F1, F2, 

F3, F4, F5, enerji parametrelerinin standart sapması, maksimum, minimum, ortalama, aralıkları) 

hesaplamışlar ve sonra istatistiksel yöntemle öznitelik seçmişlerdir. YSA ve KA sınıflandırıcıları 

kullanmışlardır. Yöntemi EMODB veri tabanında test etmişlerdir. Sınıflandırmada konuşmacıya 

bağımlı sınıflandırmada, YSA ile % 83,17 ve KA ile % 77,19 tanıma doğruluğuna ulaşılırken 

konuşmacıdan bağımsız sınıflandırmada, YSA ile % 55 tanıma doğruluk oranına ve  KA ile % 48 

tanıma doğruluğuna ulaşılmıştır. 

Luengo ve ark. [71] Bölüm 2.4.3’te açıklanan parçasal ve parçalar-üstü öznitelikleri birlikte 

kullanarak EMODB veri tabanında test etmişlerdir. Sinyalin çerçeve düzeyinde analizinden elde 

edilen parçasal öznitelikler olarak spektral zarfı (LFGK), prozodi temel öğeleri (yoğunluk ve 

tonlama) ve parçalar-üstü öznitelikleri (prozodi, ses kalitesi, spektral istatistikseller) birlikte 

kullanmışlardır. Parçalar-üstü öznitelikler bir çerçeveden daha uzun zaman aralıkları üzerinden 

tahmin edilen uzun vadeli bilgileri temsil etmektedir. Spektral olarak LFGK’nin uzun-süreli 

istatistikleri, prozodi olarak tonlama istatistikleri, yoğunluk istatistikleri, her ünlü harf için F0 ve 

yoğunluk arasındaki doğrusal regresyon, konuşma hızı parametreleri (ünlü harf süresinin 

ortalaması ve varyansı), cümle sonu öznitelikleri (son ünlü harfin süresi, F0 bilgisi ve istatistikleri) 

elde etmişlerdir. Luengo ve ark. bireysel olarak en ayırt edici özniteliklerin, birlikte ele alındığında 

en ayırt edici olmadığını ve öznitelik setinin tamamı dikkate alındığında, spektral zarfın uzun süreli 

istatistiklerinin prozodik olanlardan daha bilgilendirici olduğunu belirtmişlerdir. Küçük öznitelik 

setinde prozodik parametreler daha iyi performans gösterirken büyük öznitelik setinde spektral 

parametreler daha iyi performans göstermiştir. Son karar sınıflandırıcısı olarak DVM uygulanmış 

ve %76,6 duygu tanıma oranı elde edilmiştir.  

Yang ve ark. [72] müzik teorisinden bilinen psikoakustik uyum algısına dayanan Bölüm 2.3 

ve Bölüm 3.4.2’de açıklanan harmoni (uyum) özniteliklerini standart özniteliklere eklemişlerdir. 

Bir ifadenin perde kontürlerinden başlayarak, logaritmik yarım ses aralığı ölçeğinde perde 

histogramının dairesel oto-korelasyonunu hesaplamışlardır. Uyumlu ve uyumsuz etkiye neden olan 

farklı iki perde aralıklarının oluşumunu ölçmüşlerdir. Standart öznitelik olarak SGO, prozodik 
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parametreleri (süre, enerji, perde, perde istatistikleri, harmoni), artikülasyon parametreleri olan 

formantları ve fonasyon parametreleri olan ses kalitesini kullanmışlardır. SİKS algoritması ile 

öznitelik seçmişlerdir. Konuşmacıdan bağımsız bir duygu tanıma gerçekleştirmişlerdir. EMODB 

veri tabanında Bayes sınıflandırıcıyı Gauss sınıfı koşullu olasılıkla kullanarak % 73,5 tanıma 

performansı elde etmişlerdir.  

Bitouk ve ark. [73] konuşmacıdan bağımsız duygu sınıflandırmasında fonem sınıfı spektral 

öznitelikler ve ifade düzeyindeki spektral özniteliklerin bir arada kullanım performansını analiz 

etmişlerdir. Parçasal spektral özniteliklerin ifade düzeyindeki istatistiklerinin de duygu hakkında 

zengin bilgiler içerdiğini belirtmişlerdir. Üç fonem türü vurgulu ünlüler, vurgusuz ünlüler ve 

ünsüzler sınıfı üzerinden hesaplanan MFKK istatistikleri ve ünlüler sınıfı üzerinden hesaplanan ses 

yoğunluğu ve formantların istatistikleri ile yeni bir sınıf seviyeli spektral öznitelikler seti elde 

etmişlerdir. Sıralama Arama Alt-Küme Değerlendirme (SAAD) ile öznitelik seçimi yapmışlardır. 

Özniteliklerin performansını EMODB veri tabanında DVM sınıflandırıcı ile test etmişler ve % 81,3 

tanıma doğruluğu elde etmişlerdir. Bu çalışmada, mutluluk duygusu % 65,5 ile en düşük tanıma 

doğruluk oranına sahip iken üzüntü, tarafsızlık (nötr), öfke, iğrenme, korku duyguları % 80 

üzerinde tanıma oranına sahiptir. 

1.1.2. Konuşma Seslerinden Duygu Tanıma Karşılaştırma Çalışmaları (2011-2020) 

Bu bölümde EMODB veri tabanının yanı sıra Bölüm 5.2.2’de açıklanan EMOVO [74], 

Bölüm 5.2.3’te açıklanan SAVEE, Bölüm 5.2.4’te açıklanan RAVDESS [75] veri tabanlarına ait 

konuşma verilerini kullanan çoğunlukla konuşmacıdan ve metinden bağımsız ayrık duygu 

sınıflandırma çalışmaları incelenmiştir.  

Albornoz ve ark. [76] duyguları psikolojik değerlendirmelerden farklı olarak akustiklerine 

göre gruplayarak iki aşamalı hiyerarşik bir yöntem kullanmışlardır. GKM, SMM ve Bölüm 3.7’de 

verilen Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) sınıflandırıcılarını yeni bir hiyerarşik yöntem için farklı 

konfigürasyonlar ve girdi öznitelikleriyle değerlendirmişlerdir. ÇKA’nın verimli çalışabilmesi için 

EMODB veri tabanında her sınıftaki veri sayısı 46 yapılarak EMODB veri tabanı dengeli hale 

getirilmiştir. Albornoz ve ark., tanınacak duygusal sınıfların sayısı azaldığında daha yüksek 

performans elde edilir, düşüncesi ile duyguları Log spektrum ortalamasına göre denetimsiz 

öğrenme Öz-Örgütlemeli Harita ile gruplamışlardır. İki aşamalı hiyerarşik sınıflandırıcının her 

aşamasında, ayrı öznitelik çıkarımı ve sınıflandırma adımları uygulamışlardır. Farklı öznitelik ve 

sınıflandırıcı kombinasyonlarını EMODB veri tabanında test etmişler ve en yüksek % 71,75 tanıma 

oranı elde etmişlerdir.  

Pan ve ark. [77] EMODB veri tabanında, korku hariç üzüntü, nötr, can sıkıntısı, mutluluk, 

iğrenme gibi beş duygusal durumu sınıflandırmışlardır. Bu beş duygusal duruma ait ifadelerin 
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spektral özniteliklerini ve prozodik özniteliklerini çıkarmışlardır. Spektral öznitelik [78] olarak 

MFKK, DKKK, Doğrusal Kestirim ve Mel Kepstrum Katsayılarını (DKMKK) ve istatistiklerini, 

prozodik öznitelik olarak enerji ve perde parametrelerini ve istatistiklerini hesaplamışlardır. DVM 

sınıflandırıcı ile yalnızca enerji ve perde özniteliklerini kullanarak % 66,02, yalnızca DKMKK 

özniteliklerini kullanarak % 70,7 ve her ikisini kullanarak % 82,5 sınıflandırma doğruluğu elde 

etmişlerdir. DKMKK, hem DKKK hem de MFKK avantajlarını birleştirmiştir.  

Wu ve ark. [79] bir işitsel filtreleme bankası (Gammatone filtre bankası) ve konuşma analizi 

için bir modülasyon filtre bankası kullanarak spektral öznitelikler elde etmişlerdir. Bu öznitelikler 

hem akustik frekansı hem de zamansal modülasyon frekansını yakalayarak insan konuşma algısı 

için önemli olan ancak kısa-zamanlı spektral özniteliklerde eksik olan bilgileri iletmektedirler. 

Spektral-zamansal temsilden, spektral ölçümler ve doğrusal kestirim parametreleri aracılığıyla üç 

parametre (enerji ortalaması, spektral ağırlık merkezi, spektral düzlük) hesaplanmıştır. Öznitelik 

setinde yer alan konuşma hızı, SGO ve Bölüm 3.5.3’te belirtilen Teager Enerji Operatörü (TEO), 

ve prozodik öznitelikler Fisher [80] Ayrımcı Oranı ile sıralanmıştır. Bölüm 3.7.7’de açıklanan 

Doğrusal Diskriminant Analiz (DDA) [80] ile en iyi öznitelikler seçilmiştir. EMODB veri 

tabanındaki yedi duygu kategorisini DVM ile sınıflandırarak % 91,6 genel tanıma oranı elde 

edilmiştir.  

Deng ve ark. [81] performansı artırmak için bilgiyi bir modelden diğerine aktarmak için derin 

öğrenme Oto-Kodlayıcı kullanmışlardır. MFKK, HGO, SGO, perde, enerji özniteliklerini 

kullanarak Bölüm 3.7’de belirtilen Oto-Kodlayıcı ile Transfer Öğrenimi uygulamışlardır. EMODB 

veri tabanında yöntemi test etmişlerdir. Ortalama duygu tanıma oranını % 57,9 olarak elde 

etmişlerdir. 

Lalitha ve ark. [82] MFKK, F0, TEO ve Hilbert-Huang [83] dönüşümü parametrelerinden 

oluşan öznitelik setini kullanmışlardır. Hilbert-Huang Dönüşümü ampirik mod ayrışımı ve Hilbert 

Dönüşümünün kombinasyonudur [83]. EMODB veri tabanında DVM sınıflandırıcı ile bu öznitelik 

seti test edilmiştir. Kaygı/Korku % 100, öfke % 91,66, üzüntü % 83,33 doğruluk performansıyla 

tanınırken nötr % 75, can sıkıntısı % 50 doğrulukla tanınmıştır. Yöntem, mutluluk ve iğrenme 

duygularını sınıflandırmada başarısız olmuştur.  

Mao ve ark. [84] KSDT için derin öğrenme algoritmalarına dayalı bir yöntem önermişlerdir. 

Evrişimli Sinir Ağlarını (ESA) [85] kullanarak en belirgin öznitelikleri öğrenmeyi önermişlerdir. 

EMODB veri tabanı için % 85,2 ve SAVEE veri tabanı için % 73,6 tanıma oranı elde etmişlerdir. 

Kuchibhotla ve ark. [86] perde, enerji gibi prozodik parametreleri, MFKK gibi kısa-süreli 

spektral parametreleri, bunların istatistiklerini (ortalama, varyans, aralık, çarpıklık, basıklık, 

minimum) ve birinci, ikinci türevlerini hesaplayarak bir öznitelik seti oluşturmuşlardır. Farklı 
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sınıflandırıcılar kullanarak performans karşılaştırması yapmışlardır. EMODB veri tabanı üzerinde 

dört duyguyu (üzüntü, mutluluk, öfke ve nötr) tanımak için test edilen yöntemin performansını 

Doğrusal Diskriminant Analiz (DDA) sınıflandırıcı [87] ile % 80,8, DVM sınıflandırıcı ile % 75,5, 

KYK sınıflandırıcı ile % 72, Bölüm 3.7.7’de açıklanan Düzenlenmiş Diskriminant Analizi ile % 

60 bulmuşlardır. 

Álvarez ve ark. [88] yığın genelleme için sınıflandırıcı alt küme seçimi adı verilen yeni bir 

denetimli sınıflandırma paradigması sunmuşlardır. Yeni yaklaşım, standart temel 

sınıflandırıcılardan en uygun alt kümeyi seçmiştir. Yığın genellemesi olarak bilinen iki seviyeli çok 

sınıflandırıcılı bir sistemin iyileştirilmesi ifade edilmiştir. EMODB veri tabanı üzerinde test edilen 

yöntem DVM sınıflandırıcı ile tüm duyguları tanımada % 82,45’lik doğruluk sağlamıştır. On tane 

denetimli makine öğrenmesi sınıflandırıcısını test etmişler ve DVM sınıflandırıcının 

performansının hepsinden başarılı olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Sun ve ark. [89] yerel Hu momentlerine dayanan yeni ağırlıklı spektral öznitelikleri 

sunmuşlardır. Konuşma sinyallerinin grafiksel (zaman-frekans-enerji) gösterimi olan 

spektrogramın [53] yerel bölgelerinden hesaplanan Hu momentleri ve Ayrık Kosinüs Dönüşümü 

(AKD) [90] hesaplamaları ile yeni bir öznitelik elde etmişlerdir. Diğer spektral öznitelikler ile 

birleştirerek öznitelik seti oluşturmuşlardır. Hu momentlerinin, enerjinin bir spektrogramdaki bazı 

frekanslara nasıl toplandığını değerlendirebildiğini, bir çerçevenin Mel filtrelerinin komşu 

katsayıları arasındaki öznitelikleri ve komşu çerçevelerin Mel filtrelerinin katsayıları arasındaki 

öznitelikleri çıkardığını ayrıca cümlelerin, konuşmacıların ve konuşma stillerinin getirdiği 

değişiklikleri azaltabildiklerini belirtmişlerdir. Çoklu Küme Öznitelik Seçimi [91] algoritması ile 

öznitelik seçme işlemini gerçekleştirmişlerdir. Yöntemi EMODB ve SAVEE veri tabanlarında test 

etmişlerdir. Konuşmacıdan bağımsız ve Bölüm 5.3.1’de açıklanan hold-out doğrulama ile duygu 

tanıma performansını EMODB için % 80,26 ve SAVEE için % 50 bulmuşlardır.  

CK ve ark. [91] konuşma sinyalinden gelen duygu ve stresi tanımak için yeni bir öznitelik 

seti ve öznitelik geliştirme tekniği önermişlerdir. Konuşma dalgalarından ve ses telleri arasındaki 

boşluk dalgalarından ve istatistiklerinden bispektral öznitelikler çıkarmışlardır. Bu özniteliklerin 

ayırt etme verimliliğini geliştirmek için parametresiz kümeleme algoritması olan Ortalama Kayma 

Kümelemeyi [92] kullanmışlardır. Sınıflandırma aşamasında farklı sınıflandırıcılar 

kullanmışlardır. Yöntemi EMODB ve SAVEE veri tabanlarında test etmişlerdir. İleri beslemeli bir 

sinir ağı olan Bölüm 3.7’de belirtilen Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM) ile konuşmacıdan 

bağımsız olarak EMODB duyguları için % 97,23 ve SAVEE duyguları için % 73,81 tanıma 

doğruluğu elde etmişlerdir.  

Hajarolasvadi ve ark. [93] KSDT için yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. İlk olarak, her 

konuşma sinyalini aynı uzunlukta üst üste binen çerçevelere bölmüşler, daha sonra, ilgili karelerin 
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her biri için MFKK, aralık ve yoğunluk gibi öznitelikleri çıkarmışlardır. Paralel olarak, her 

çerçevenin spektrogramını oluşturmuşlar ve her bir ses sinyalinin tüm çerçevelerinin çıkarılan 

özniteliklerine K-Ortalamalar kümeleme uygulamışlardır. Konuşma sinyalini özetlemek için en 

ayırt edici anahtar kareleri seçmişler ve daha sonra, anahtar karelere karşılık gelen spektrogramların 

dizisini tensörde kapsüllemişlerdir. Bu tensörler, ESA’da [94] eğitmek ve test etmek için 

kullanılmıştır. Yöntemi SAVEE veri tabanında test etmişler ve % 81,05 performans elde 

etmişlerdir. 

Shegokar ve ark. [95] konuşma duygusunu tanımak için prozodik özniteliklerle beraber 

Bölüm 3.4.4’te açıklanan Sürekli Dalgacık Dönüşümünün (SDD) kullanımını önermişlerdir. 

Bölüm 3.6’da açıklanan Temel Bileşen Analizi (TBA) ile öznitelik seçimi yapmışlardır. RAVDESS 

veri tabanında tüm duygular (mutluluk, üzüntü, öfke, sakinlik, korku, nötr, iğrenme, şaşkınlık) için 

DVM sınıflandırıcı ile % 60,1 doğruluk sağlayan bir sınıflandırma gerçekleştirmişlerdir.  

Bhavan ve ark. [96] sınıflandırmada topluluk öğrenmesini (torbalama) kullanmışlardır. 

Topluluk öğrenmesinin KSDT performansını geliştirdiğini gözlemlemişlerdir. MFKK, MFKK 

türevleri, spektral merkez [97] öznitelik setini Gaussian çekirdekli DVM torbası ile 

sınıflandırmışlardır. Hold-out (90:10) doğrulama ile EMODB veri tabanında % 92,45, RAVDESS 

konuşma veri tabanında % 75,69 performans elde etmişlerdir.  

Özseven [98] akustik öznitelikler üzerine duygulardaki değişikliklere dayalı olarak iş yükünü 

azaltacak yeni bir istatistiksel öznitelik seçme yöntemi önermiştir. Önerilen yöntemin başarısı, 

literatürde çoğunlukla kullanılan diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, öznitelik 

sayısı ve duygu tanıma başarısına göre yapılmıştır. Akustik analiz ile elde edilen öznitelik seti 

DVM ile sınıflandırılmıştır. Yöntem EMODB, SAVEE, EMOVO veri tabanlarında test edilmiştir. 

Duygular, EMODB için % 84,62, SAVEE için % 72,39, EMOVO için % 60,40 performansla 

tanınmıştır.  

Özseven [99] hem dokusal hem de akustik öznitelikleri birleştirerek bir öznitelik seti elde 

etmiştir. Ham ses verilerinden F0, F1, F2, F3, formantların bant genişlikleri ve MFKK 

özniteliklerini, spektrogramlardan ise Bölüm 3.4.5’te açıklanan dokusal öznitelikleri (Gabor 

Filtreleri, Gradyanların Histogramı, Gri Düzey Eş Oluşum Matrisi, Dalgacık Ayrıştırması) [100] 

elde etmiştir. Duygular, öznitelik sayısı çok olduğu için doğrusal DVM ile sınıflandırılmıştır. 

Yöntem EMODB ve SAVEE veri tabanlarında test edilmiştir. EMODB için % 84,5 ve SAVEE için 

% 75,9 sınıflandırma performansı doğruluk oranları elde edilmiştir.  

Palo ve ark. [101] duygusal konuşma tanıma için azaltılmış kombinasyonlu öznitelikler 

geliştirmişlerdir. Dalgacık Katsayısı, DKKK ve MFKK gibi spektral / kepstral öznitelikler gibi 

temel öznitelikleri kullanmışlardır. Bu yöntemde, MFKK ve DKKK öznitelikleri dalgacıklardan 
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türetilerek, ifadenin tam bilgisi alınmıştır. Öznitelikler, Vektör Nicemleme (VN) yöntemi ile 

azaltılmış ve Radyal Temel Fonksiyon Ağı (RTFSA) ile sınıflandırılmışlardır. EMODB ve SAVEE 

veri tabanında öfke, korku/kaygı, mutluluk, iğrenme ve nötr olmak üzere beş duygu için test 

edilmiştir. EMODB için % 91,82, SAVEE için % 93,67 sınıflandırma performansı elde edilmiştir.  

Bandela ve ark. [102] eğitimde öğrencileri motive etmek amacıyla, KSDT sistemlerinde tam 

olarak tanınamayan stresli konuşma sinyalleri için yeni bir yöntem önermişlerdir. TEO ve Doğrusal 

Kestirim Kodlama [62, 103] kombinasyonunu öznitelik olarak kullanmışlar ve GKM ile bu 

öznitelikleri sınıflandırmışlardır. Bu analizi, EMODB veri tabanınında cinsiyete bağımlı olarak beş 

duygu kategorisi üzerinde (korku/kaygı, öfke, üzüntü, nötr, iğrenme) test etmişlerdir. Erkek 

konuşmacılar için % 82,7 ve bayan konuşmacılar için % 88 ortalama tanıma doğruluğu elde 

etmişlerdir.  

Susan ve ark. [104] MFKK, perde ve enerji parametrelerinin zaman içindeki 

rastlantısallığının duygu tanıma için daha etkili olacağını savunmuşlardır. Zamansal 

histogramlardan ve aynı zamanda Zamansal Eş-Oluşum Matrislerinden hesaplanan işaretlerin 

rastgeleliğini ölçen Bölüm 3.4.2’de belirtilen Entropi parametresini öznitelik olarak 

kullanmışlardır. Yeni Entropi öznitelikleri setini DVM ile SAVEE veri tabanında test etmişlerdir. 

Sınıflandırma doğruluğu % 82,8 olarak gözlemlenmiştir. 

Ying ve ark. [105] SGO’yu ve TEO parametresini kullanarak yeni bir öznitelik seti elde 

etmişlerdir. Bölüm 2.1’de açıklanan glotal hava akışına dayalı TEO ve sinyal periyodunun SGO 

özniteliklerini birleştirmişlerdir. Nötr, mutluluk ve öfke duygularını tanımak için EMODB veri 

tabanını kullanmışlardır. DVM sınıflandırıcı kullanarak üç duygu için % 86.91 ortalama tanıma 

oranı elde etmişlerdir. Yeni bir öznitelik seti oluşturmuşlardır. 

Chenchah ve ark. [106] öznitelik çıkarma aşamasında Mel ölçeği, Bark ölçeği ve ERB 

ölçeğini kullanarak dalgacık filtre bankası katsayılarına uygulanan Bölüm 3.4.1’de belirtilen Enerji 

ve Bölüm 3.4.2’de belirtilen Entropi özniteliklerini ve SMM sınıflandırıcıyı kullanmışlardır. 

Yöntemi SAVEE veri tabanında test etmişlerdir. Mel ölçeği, Bark ölçeği ve ERB ölçeği 

kullanılarak dalgacık filtre bankası katsayısına uygulanan Enerji ve Entropi özniteliklerinden elde 

edilen sınıflandırma sonuçlarını göstermektedir. ERB ölçeğine uygulanan Entropi ve Enerji 

öznitelikleri % 78,75 ile en iyi doğruluğu vermiştir.  

Tez çalışması kapsamında, öznitelik çıkarım aşamasında ham ses verilerine 1B-YİÖ, 1B-

YÜÖ ve 1B-ADD uygulanarak çok seviyeli yeni bir öznitelik çıkarım süreci sunulmaktadır. 

Sınıflandırma konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak DVM ile gerçekleştirilmiştir. Maliyeti 

düşük yeni bir KSDT modeli geliştirilmiştir. Önerilen model, EMODB, SAVEE, RAVDESS ve 

EMOVO olarak literatürdeki karşılaştırmaya uygun dört veri tabanında test edilmiştir. 
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Sınıflandırma ortalama doğruluk oranları RAVDESS şarkı veri tabanı için % 95,16, EMODB veri 

tabanı için % 89,16, SAVEE veri tabanı için % 76,67 ve EMOVO veri tabanı için % 74,31 olarak 

elde edilmiştir. Tez kapsamında önerilen model, KSDT alanındaki birçok makine öğrenmesi 

yöntemiyle ve modeliyle karşılaştırılabilecek umut verici doğruluk oranlarına ve düşük maliyete 

sahiptir.  



 

2. KONUŞMANIN AKUSTİK KAPSAMI 

İnsan sesi ve konuşması biyometrik bir özelliktir, dolayısıyla farklı konuşmacıların aynı 

içeriğe sahip konuşma sinyalleri arasında büyük fark vardır. Ses, bir insanın düşünce, duygu, yaş, 

cinsiyet, fizyoloji, sağlık, kültür, aksan, dil, bölge vb. durumlarını yansıtır. Kayıt ortamı ile ilgili 

bilgileri dahi içerir. Aynı konuşmacının farklı zamanlarda kaydedilen konuşmaları arasında bile 

farklılıklar vardır. Konuşma iletişiminin amacı bilgi aktarmaktır. Dinleyici aktarılan konuşmadaki 

bilgiyi ve niyeti hem dilsel hem de dilsel olmayan özelliklerden anlayabilir. Söylenen sözcüklere 

bağlı olmayan konuşma üretim sistemine ve ses fiziğine bağlı özellikler konuşma akustiğini 

oluşturur. Konuşma durağan ve doğrusal olmayan akustik bir dalgadır [36, 59]. 

Akustik, ses ve titreşim yayılım dalgalarını inceleyen önemli bir fizik dalıdır. Bu nedenle 

sesin fiziksel olarak ölçülebilen özellikleri konuşma sesleri için de geçerlidir. Bu dalgalar gazlar, 

sıvılar ve katılarda oluşan ve yayılan mekanik basınç dalgalarıdır [59]. Ses, işitme hissi yaratan 

periyodik basınç değişikliklerinden oluşur [36]. Sesin oluştuğu yere ses kaynağı denir. Ses, 

kaynağından ayrıldıktan sonra enerjisi, içinden geçtiği maddenin (katı, sıvı, gaz) moleküllerini 

titreştirir. Bu parçacıklar birbirlerine çarparak dalga hareketi yaratırlar. Oluşan dalga hareketleri, 

seyrelme ve sıkıştırma yoluyla yayılan boyuna ses dalgalarıdır. Konuşma sesleri de mekanik dalga 

türü olup ortamda yayılımına göre boyuna dalgalardır [107]. Bir kaynaktan gelen ses dalgaları 

küresel dalgalardır, yani her yöne aynı oranda hareket ederler. Daha sonra Şekil 2.1'deki gibi 

kulaklarımızda fiziksel baskı oluşturan bu dalgalar elektriksel sinyaller olarak sinir hücrelerine 

aktarılır ve anlamlandırılırlar.  

 

Şekil 2.1. Ses dalgasının özellikleri (a) küresel ve (b) boyuna ses dalgaları [59, 108] 

İşitmeye bağlı olan konuşma, canlılar arasında insana ait temel bir karakteristiktir. İnsan 

kulağının hassasiyet eşikleri içindeki ses dalgalarına işitilebilir akustik dalgalar denir [59]. İnsanın, 

frekans ve basınca bağlı olarak konuşma sesi, müzik ve çevresel ses gibi işitebildiği üç tür ses 

mevcuttur [47]. Bu sesler, havadaki moleküllerin titreşimi sonucunda işitme hissi yaratan periyodik 
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basınç değişiklikleridir. Ses enerjisi, bir maddenin salınımından ve titreşiminden ortaya çıkan enerji 

türüdür. Frekans, genellikle bir saniyede tekrarlanan titreşimlerin sayısıdır; ölçü birimi Hertz'tir 

(Hz). Her sinyalin perdesi, yani oluşma temel frekansı farklıdır ve madde titreşiminin hızına 

bağlıdır. Dalga boyu, iki bitişik tepe, çukur veya sıfır geçiş arasındaki mesafedir. Periyot, tam bir 

dalga boyunun oluşma zamanıdır. Genlik, yoğunluğu veya gürültüyü temsil eden dalgaların 

yüksekliğini ifade eder. Şekil 2.2’de sesin ölçülebilen fiziksel özellikleri gösterilmektedir [59]. 

 

Şekil 2.2. Yatay eksende zaman dikey eksende genliğin gösterildiği ses dalgasının fiziksel özellikleri [59] 

Ses Basınç Seviyesi (SPL) kulak zarı içindeki mekanik basınca bağlı ses yoğunluğudur ve 

birimi Desibeldir (dB) [47]. İnsan kulağı, 20–20.000 Hz (20 kHz) arasındaki bir frekansta 0–120 

dB arasındaki sesleri algılayabilir. Deprem dalgaları gibi infrasonik ses dalgalarının frekansı 20 

Hz'den azdır, köpekler ve yarasalar tarafından duyulabilen 20 kHz'den fazla dalgalara ise ultrasonik 

dalgalar denir [59, 108].  

2.1. Konuşma Üretim Sisteminin Anatomisi ve Fizyolojisi 

Tüm canlılar farklı farklı sesler çıkarsalar da konuşma yeteneği insana özgüdür. İnsandaki 

ses üretiminin karmaşık bir mekanizması vardır. Bu mekanizma öncelikle nefes alma ve yemek 

yeme gibi işlevlere hizmet eden birçok farklı organ grubunu içerir. Yani ses üretimi, birkaç yapısal 

ve işlevsel bileşeni içeren karmaşık bir süreçtir. Ses, ağızdan yayılan ve dinleyici tarafından 

algılanan bir basınç dalgasıdır. Akciğerlerden gelen hava, gırtlaktaki ses kıvrımlarına (tellerine) 

çarparak ses haline gelir; damak, dil ve dişler yardımıyla konuşmaya dönüşür [109]. İnsanda ses ve 

konuşma üretim sistemi Şekil 2.3’te gösterildiği gibi üç ana bölümden oluşmaktadır [110]. Bunlar, 

havanın basınç ve akış sistemi, titreşim-fonasyon sistemi ve rezonasyon-artikülasyon sistemidir.  

 Diyafram, akciğerler, nefes borusu (trakea), karın kasları ve göğüs kasları hava basıncı 

sisteminde görev alan organlardır. 
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 Titreşim-fonasyon sisteminde gırtlak, ses kıvrımları (ses telleri), glotis görev alan 

organlardır. 

 Tını (rezonasyon) ve sesletim-boğumlanma (artikülasyon) sisteminde boğaz (yutak), burun 

boşluğu (nazal boşluk) ve ağız boşluğu rezonansı sağlarken çene, dil, dudaklar, dişler, damak 

artikülasyonda görev alır. 

 

Şekil 2.3. (a) Konuşma üretim sisteminin anatomisi, (b) Kulaklardaki konuşma spektrumu, ses yolundaki 

filtre işlevi ve gırtlaktaki kaynak konuşma spektrumu   ( [110 – 112]’den uyarlanmıştır )  

Konuşma üretiminde akciğerler ana hava kaynağıdır. Diyafram, göğüs kafesinin içinde 

akciğerlerin altında nefes almayı kontrol eden ana kastır. Diyafram, havayı aerodinamik-mekanik 

enerji ile akciğerlere doğru iter. Hava akımı nefes borusundan geçerek gırtlağa (larinks) gelir. 

Gırtlakta vokal kıvrımların (ses telleri) titreşimi ile ses üretilir. Böylece aerodinamik-mekanik 

enerji, akustik enerjiye dönüşür. Son olarak ses boğaz (yutak), ağız ve burun boşluklarında 

filtrelenir [108].  

Ses yolu, ağız ve burun boşluğundan oluşur. Ağız boşluğu, glotis ve dudaklar arasındaki 

boşluktur. Glotis, ses telleri arasındaki üçgensel boşluktur. Ağız boşluğu, konuşma artikülatörleri 

olan dil, çene ve dudakların hareketi ile değişebilirken burun boşluğu şeklini değiştirmez. Ses yolu 

cinsiyete, yaşa ve biyolojik özelliklere göre farklılık gösterir [108, 113]. 

Boğaz, gırtlaktan yukarı çıkar ve ağız, burun ve gırtlak yönünde üçe ayrılır. Nefes borusu, 

akciğerleri boğaza bağlayan tüptür. Yumuşak damak, havanın burun boşluğundan geçmesine izin 

vermek için açılan bir kapak gibidir. Sert damak, ağzın içindeki çatıda uzun ve sert yüzeydir. 

Yemek borusu, gırtlak ve nefes borusu bölgelerinin arkasındadır. Boğaz (yutak) hem hava hem de 
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yiyecek/sıvı taşır. Hava nefes borusu ve gırtlaktan geçer, yemek/sıvı yemek borusuna gider. Küçük 

dil, dil (hiyoid) kemiğinin ve dilin kökünün arkasına yerleştirilen yaprak şeklinde yumuşak bir 

kıkırdaktır. Glotis üzerinde bir kapak oluşturarak aşağı doğru hareket ederek gırtlak ve akciğeri 

yiyeceklerden veya sıvılardan korur. Küçük dil, normal ses üretimine dâhil değildir [113].  

Gırtlak ses kutusudur. Gırtlak (larinks), yutma ve nefes almada da rol oynayan karmaşık bir 

organdır. Solunum sırasında akciğerlere giren ve çıkan hava miktarını kısmen kontrol eder. Gırtlak, 

nefes borusunun üstünde, hiyoid kemiğinin hemen altında bulunur. Hiyoid, tiroit kıkırdağında yer 

alır ve başka herhangi bir kemiğe bağlı olmayan tek kemiktir. Hiyoid kemik, dil, çene ve boyun 

kaslarının çoğuna bağlanır [108]. 

Gırtlak, nefes borusunu yukarıda bulunan boğaza (yutak) bağlayan kıkırdak, bağlar, kaslar 

ve zarlardan oluşur. Gırtlak yapısında iki ses teli ve glotis vardır. Glotis, ses telleri arasındaki 

boşluktur. Ses tellerinin hareketine göre bu boşluk daralır veya genişler. Gırtlak, alt ve üst solunum 

yolunu ayırır, birincil işlevi akciğerleri yabancı cisimlerden korumaktır. Gırtlakta, beyinden 

gırtlağa hareketi kontrol eden iki sinir vardır. Biri, ses kıvrımlarını nefes almak/öksürmek için 

açmaktan ve ses tellerini, ses kullanımı/yutma için kapatmaktan sorumludur. Diğer sinir ise şarkı 

sırasında yüksek notalar için vokal kıvrımların gerginliğini ayarlamaktan sorumludur [113]. 

Gırtlak içinde, nefes borusundan gelen hava akışını modüle etmek için titreşen ve akustik bir 

basınç dalga formu oluşturan ses tellerine, ses kıvrımları ya da vokal kıvrımlar da denmektedir. 

Vokal kıvrımlar, mukozal bir kastan oluşan çok katmanlı yapılardır. Ses kıvrımlarının uzunluğu 

kadınlarda 13-17 mm, erkeklerde 17-24 mm'dir. Gırtlak, ses kıvrımlarının mekanik özelliklerini, 

uzunluğunu, kalınlığını, titreşen kütlesini, gerginliğini kontrol eden kıkırdak ve kasları içerir. İç 

gırtlak kaslarının kasılması, glotisi açmak ve kapatmak için kıkırdağı birbirine hareket ettirir; bu 

hareket vokal kıvrım dokusunun uzunluğunu ve mekanik özelliklerini değiştirir. Örneğin, saniyede 

400 kez titreyen ses kıvrımları, 400 Hertz temel frekanslı bir ses üretir [114]. Ses kıvrımlarını 

kısaltan ve birleştiren başka kaslar ise ses tellerinin daha yavaş titreşmesine ve perdeyi 

düşürmelerine neden olur. Krikotiroit kası ses kıvrımlarını uzatır ve sıkılaştırır; bu onların daha 

hızlı titreşmesine ve ses perdesinin yükselmesine neden olur. Gırtlak dış kasları gırtlaksal sertlik, 

dikey hareketlilik sağlar ve dolaylı olarak vokal kıvrımların pozisyonunu etkiler [110, 113, 114]. 

“Glotal” kelimesi, ses kıvrımlarının hareketinin birçok yönünü tanımlamak için kullanılır.  

Solunumu kontrol eden temel kas olan diyafram, aerodinamik ve mekanik enerji ile havayı 

akciğerlere doğru iter [108, 110]. Akciğerlerin kasılmasından kaynaklanan sabit bir hava akımı, 

nefes borusu ve ardından gırtlaktan geçer. Ses telleri ve glotis, havanın nefes borusundan gırtlağa 

geçişini belirler [113]. Glottal hava akışı oluşacak şekilde ses tellerinin titreşim hareketi ile glotis 

açılır (abduction) veya kapanır (adduction) [114]. 

Gırtlaksı hava akışı, küçük hava atımlarına modüle edilerek gırtlaktan yutağa kadar geçer. 

Bu darbeler ses üretir, dolayısıyla Şekil 2.4’te gösterildiği gibi aerodinamik ve mekanik enerji 
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akustik enerjiye dönüşür [108]. Sonunda ses, boğaz, ağız boşluğu ve burun boşluğundan oluşan ses 

yolunda rezonansa girer ve filtrelenir ve sonunda artikülasyon ile çene, dil, dişler, dudaklar 

konuşmayı üretirler [87, 110].  

 

Şekil 2.4. Konuşma üretim sisteminin fizyolojisi. Aerodinamik ve mekanik enerjinin akustik enerjiye 

dönüşümü [114] 

2.2. İnsan İşitme Sisteminin Anatomisi ve Fizyolojisi 

İşitme, insan sosyal yaşamı için en önemli beş duyudan biridir. İnsan kulağının algılama 

mekanizmasını anlamak, konuşma ve konuşma işlemede çok önemlidir. Bu nedenle, insan işitme 

sistemini, sağlam uygulamalarda uygulanabilecek matematiksel bir modele dönüştürmek için 

birçok yaklaşım önerilmiştir [115]. Konuşma, havada konuşmacının ağzından yayılan ve 

dinleyicinin kulağı tarafından ses sinyali olarak algılanan akustik bir basınç dalgasıdır [87]. Kulak, 

koklea, işitsel sinir merkezi, işitme korteksi insan işitme sisteminin bileşenleridir [116]. Békésy’nin 

Gezici Dalga Teorisi [117] insan işitme sisteminin olağanüstü tanımı olarak kabul edilen öncü bir 

teoridir. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Dış kulak 

kanalı, kulak zarında biten kısa bir tüptür [108]. Kulak anatomisi Şekil 2.5'te sunulmuştur. Orta 

kulak; kulak zarı, boşluk, kemikçikler (çekiç, örs, üzengi adı verilen 3 küçük kemik), östaki 

borusundan oluşur. Çekiç, kulak zarına tutturulmuş uzun bir saptır. Örs, çekiç ve üzengi arasındaki 

köprü kemiğidir. Üzengi vücuttaki en küçük kemiktir.  

Orta kulak, östaki borusu yoluyla burun boşluğundan boğaza açılır. Ses yoğun olduğunda 

östaki borusundan gelen basınçla kulak zarına uygulanan basınç dengelenir ve kulak zarının 

patlaması engellenir. İç kulak oval pencere, yuvarlak pencere, yarı dairesel kanallar, koklea ve 

östaki borusundan oluşur, işitme ve denge merkezidir. Oval pencere, orta kulağı iç kulağa bağlar. 
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Yarı dairesel kanallar (yatay, üst, arka kanallar) sıvı ile doludur, koklea ve denge (vestibüler) sinire 

bağlanırlar. Beyne denge ve baş pozisyonu hakkında bilgi gönderirler [108].  

 

Şekil 2.5. İnsan işitme sisteminin anatomisi [108] 

Ses dalgaları kulak kepçesi ve kulak kanalından kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. 

Kulak zarı ve üç kemikçik birbirine dokunarak ve titreşerek mekanik titreşimler oluşturur. Ses 

titreşimleri nihayet oval pencereye ulaşır. Bu titreşim oval pencereden iç kulağa ve kokleaya girer. 

Koklea sıvı (endolenf, perilenf) içerdiğinden burada mekanik titreşim, sıvı titreşimine dönüşür 

[108, 117]. Sıvının titreşimi spiral formdaki koklea kanallarından geçer. Daha sonra scala vestibuli 

ile scala tympani'yi birbirine bağlayan dar bir boşluk olan kokleanın üstündeki helikotrema yoluyla 

scala tympani'ye ulaşır. Koklea spiralinin tüm uzunluğu boyunca iç saç ve dış saç hücreleri vardır 

[117, 118]. Bu döngüdeki sıvının titreşimi, korti (corti) organını bazal zar yoluyla etkiler. Ses 

sinyalleri daha sonra korti organında sırasına göre dizilmiş saç hücreleri tarafından tanımlanır ve 

işlenir, yani koklea başında olan saç hücreleri yüksek frekansları algılarken, koklea duyusunun 

tepesine yakın saç hücreleri Şekil 2.6'da gösterildiği gibi düşük frekansları algılar [117, 118]. 

Sıvının titreşimi, işitsel saç hücrelerinin iyonize olmasına neden olur ve ardından duyma siniri 

(sekizinci kraniyel sinir) aracılığıyla işitsel sinir merkezine iletilen elektrik sinyallerine dönüşür 

[117]. Son olarak, bu elektrik sinyalleri işitsel kortekste bir kelime dizisi olarak yorumlanır [108]. 

İnsanın ses algısı, kokleanın duyusal saç hücrelerinde başlar. Saç hücrelerinin her biri, farklı 

perde veya frekanslar için farklı hassasiyetler sergiler. Koklea sarmalının kökünde yüksek 

frekanslar ve tepesinde düşük frekanslar işlenir [117–119]. Bazal zar, frekansa bağlı (tonotopik) bir 

yer kaplar. Bazal zar, kokleanın tabanında kısa, sert enine liflere ve kokleanın tepesinde uzun, 

sarkık liflere sahiptir. Dokudaki bu heterojenlik, bazal zar uzunluğu boyunca farklı frekanslarda 

titreşime neden olur. Kokleanın frekans analizi ve mekanik-elektrik enerjisi dönüşümü gibi iki ana 

işlevi vardır. İnsan kulağı, 20 Hz-20000 Hz frekansta ve 0 dB-120 dB yoğunluktaki ses dalgalarını 

anlar ve yorumlar [117].  
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Şekil 2.6. İnsan işitme sisteminde koklea salyangozunun açık hali ve işitmenin fizyolojisi [108] 

Sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşan beyinde sol yarım kürede işitme korteksi, 

fonetik geçişlerin konuşmada duyulmasını sağlarken, sağ yarım küre hece geçişinin duyulmasına 

izin verir [116, 120]. Sol kulak ne duyulduğunu anlarken sağ kulak söylenenlerin arkasındaki tonu 

ve anlamı bildirir. İşitsel korteks, beynin temporal korteksinin bir parçasıdır. Duymak ve özellikle 

konuşulanları anlamak bilişsel bir süreçtir. Beyin, kulaktan aldığı sesleri işitme korteksinde 

işleyerek anlamlı hale getirir. Beyin, her iki kulağı kullanarak sesin yerini belirleme, ses 

kaynaklarını ayırt etme, sesin kaynağını tanıma ve ses anlamlandırma gibi işlemleri yönetir [108]. 

2.3. Konuşma Fiziği 

Konuşma, titreşimli (ötümlü), titreşimsiz (ötümsüz), durak ve sessizlik yapılarından oluşur. 

Konuşmanın ölçülebilen bazı temel özellikleri darbe, genlik, frekans, F0, perde, harmoni olarak 

sıralanabilir. Darbe (pulse), sesin standart sapmasıdır. Genlik, ses seviyesindeki (ses yüksekliği) 

değişimdir. Frekans, ses tellerinin saniyede titreşimi ile oluşturulan tekrar eden döngülerin sayısıdır 

[110]. Frekans algısı perdedir. Konuşmanın tonunu ifade eden perde, F0/TF yani temel frekanstır. 

TF/F0, ses yolundaki rezonans frekanslarının en düşük olanıdır. Aslında, F0 ve perde logaritmik 

olarak ilişkilidir [110, 121]. 

Harmonikler, bir sesin yüksekliği veya alçaklığı ile ilişkilidir [53]. Ses, harmonik adı verilen 

F0'ın katlarından oluşur; bunlar ses yolu tarafından güçlendirilir veya emilir. Ses tellerinin salınımlı 

hareketi, hava partiküllerinin pozitif veya negatif olarak yer değiştirmesine neden olur; sonuç 

olarak, modüle edilmiş glotal hava akış döngüleri haline gelirler ve akustik bir dalga formu üretilir. 

Ne kadar fazla hava parçacığı yer değiştirirse, sesin yoğunluğu o kadar artar [110]. Gürültü, sesin 

algılanan yoğunluğudur; bu nedenle, ses yüksekliği, frekansa ve bant genişliğine de bağlı olan öznel 

bir özelliktir [121]. Ses Basınç Seviyesi (Sound Pressure Level - SPL), insan işitme eşiğine göre 

logaritmik olarak akustik basınç değişiminden ölçülen bir birimdir [121]. 
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Çıkış ses spektrumunun enerji zirveleri, esas olarak ses yolunun şekline ve uzunluğuna bağlı 

olan rezonanslardır. Rezonanslar, ses spektrumunda yüksek enerjili bölgeler olarak ölçülen 

formantlar olarak adlandırılır. Formantlar artan sırada frekansa göre adlandırılır: F1, F2, F3, F4, F5 

vb. [121]. F1, F2 ve F3 esas olarak konuşma analizinde kullanılmaktadır [110, 121, 122].  

2.4. Konuşmadaki Dilsel ve Dil-Ötesi Öğeler 

Ana amacı iletişim olan konuşma, Şekil 2.7'de gösterilen solunum, fonasyon, rezonans, 

sesletim-boğumlanma (artikülasyon), prozodi ve akıcılık süreçlerini içerir. Gırtlakta titreşim 

yaratan uyarı fonasyon, fısıltı, sürtünme, basınçlandırma, titreşim şeklindedir.  

 

Şekil 2.7. Konuşmanın dilsel öğeleri 

Ses telleri titreştiğinde alt-glotal rezonans oluşur. Nefes borusunun ve ses yolunun yapısına 

bağlı olarak değişebilen bu yankılanmalar, konuşmacıya bağlı fiziksel özelliklerdir [109].  

Sesli iletişim, sözlü ve sözsüz kodlamanın birleşimidir. Konuşma hem dilbilimsel hem de 

dilbilimsel olmayan dil-ötesi (paralinguistik) bilgiyi içerir. Dilbilim, morfoloji, sözdizimi, fonetik 

ve anlambilim dâhil olmak üzere dillerin bilimsel çalışmasıdır, konuşmanın bağlamını veya 

anlamını ifade eder. Dil-ötesi ise özellikle duygu, yaş ve cinsiyet gibi konuşmanın sözel olmayan 

yönlerine odaklanır; kelimelerin nasıl söylendiği ile ilgilenir [123, 124].  

2.4.1. Solunum ve Fonasyon  

Konuşma seslerinin enerji kaynağı nefestir. Ağız ya da burun yoluyla insan vücuduna giren 

hava, sırasıyla yutağa, gırtlağa, nefes borusuna ve bronşlara ulaşır. Solunum, göğüs boşluğunun 

değişen hacmi ve akciğerlerin değişen basıncı ile gerçekleşir. Gırtlak, solunumda, beslenmede ve 

fonasyonda görev alır. Nefesin gırtlaktaki ses telleriyle temas ederek ses üretmesine fonasyon denir. 

Daha geniş anlamda, solunum sistemi tarafından sağlanan havanın, önce gırtlakta duyulabilir ve 

daha sonra üst ses yolunda rezonans ve artikülasyon organları tarafından filtrelenebilir bir akustik 

enerji türüne dönüştürülmesine fonasyon denir. Ses telleri, solunum sırasında temas etmezler; 
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ancak ünlülerin ve ötümlü ünsüzlerin oluşumu sırasında birbirleriyle temas halindedirler ve 

titreşirler. Bu nedenle ünlüler ve ötümlü ünsüzler titreşimli seslerdir [107].  

Ses tellerinin hareketine bağlı olan glotisin farklı açıklık dereceleri vardır. Bu açıklıkların 

her biri farklı fonasyonların oluşumunu ve farklı miktarlarda akustik enerji üretimini sağlar. Mesela 

fısıltı, düşük akustik enerji ile üretilen fonasyon türlerinden biridir [107].  

Ses tellerinin yapısı, açılma-kapanma dereceleri, hava akımının gücü ve hızındaki 

değişiklikler, insan sesinin şiddetini ve temel perdesini oluşturur. Konuşmanın oluşumu sırasında 

solunum ve gırtlak kasları birlikte hareket eder. Solunum kaslarındaki gerilim gırtlak kaslarını 

uyarır. Gırtlak kasları da ses tellerinin gerilmesini sağlar. Havanın basıncına karşı bir direnç 

oluşmasını sağlar. Güçlü uyarılar, güçlü solunuma, ses tellerinde daha fazla gerilime ve artan 

frekansa sebep olur. Frekans yani ses tellerinin titreşim hızı fizyolojik özelliklere, cinsiyete ve yaşa 

bağlı bir özelliktir. Fonasyon aşamasında gırtlakta oluşan sese temel ses/temel frekans (F0-TF) 

denir. Temel ses, ses yolunda ilerlerken rezonans ve artikülasyon aşamalarında farklı frekanslar ve 

özellikler kazanır ve sonuçta konuşmaya dönüşür [107]. 

2.4.2. Rezonans ve Artikülasyon 

Rezonans, titreşim demektir. Fonasyon aşamasında gırtlakta oluşan temel ses yukarı doğru 

yola çıkar. Yutağa, ağza ve buruna ait tınlaşım (rezonans) boşluklarında değişime uğrar ve üst 

tonlar (harmonikler) oluşur. Sese ait birçok karakteristik, geçtiği yüzeylerin özelliklerine göre 

belirlenir. Rezonansı (titreşimi) sağlayan yapılara rezonatör denir.  

Artikülasyon, temel sesin dil, diş, çene, damak vb. organların hareketleriyle 

biçimlendirilerek konuşma seslerine –ünlülere ve ünsüzlere– dönüştürülmesidir. Artikülasyonu 

sağlayan organlara artikülatör denir. Artikülatörler, hava akımını işitsel olarak fark yaratacak 

nitelikte şekillendirirler. Gırtlaktan başlayarak ses yolundaki bütün organların, konuşma seslerinin 

oluşumunda bir görevi vardır. Bu organlar, hareketli artikülatör ve sabit artikülatör olarak 

sınıflandırılır. Ünsüzlerin çoğu, çift dudak sesleri gibi sesler dışında, hareketli artikülatörün sabit 

artikülatöre yakınlaşması veya temasıyla oluşur. Mesela dil hareketli bir artikülatör olarak damağa 

yani sabit artikülatöre temas ederek bazı ünsüzleri oluşturur [107].  

2.4.3. Fonetik (Ses Bilgisi) ve Prozodi (Bürün-Bilim) 

Fonetik, bir dilin yapısını oluşturan seslerin fizyolojik oluşumlarını, zaman içindeki 

değişimlerini, konuşma sesletimlerindeki (dil, dişler, çene, yumuşak damak) değişimleri inceleyen 

disiplindir [108]. Fonetik, sesleri artikülasyon, akustik ve işitsel algılama özelliklerine göre 

sınıflandırır [109]. Konuşma üretimindeki anatomik/fizyolojik süreç artiküler fonetiğin, konuşma 
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seslerinin fiziksel özelliklerinin tanımlanması akustik fonetiğin, konuşmanın alıcı tarafından 

algılanması ise işitsel fonetiğin araştırma alanına girer [107–109].  

Artikülatörler, çene yüksekliğini, dudakların pozisyonunu ve dilin şeklini değiştirerek 

konuşmayı değiştirir. Seslerin burundan geçip geçmediğini kontrol eden sadece yumuşak damaktır. 

Ses yolu kişiden kişiye değişen fiziksel bir özelliktir. Ayrıca ses yolu hareketleri konuşma ve 

beslenmede farklılık gösterir [113]. Fonem, anlam üzerinde ayırt edici bir etkiye sahip olan en 

küçük konuşma sesi birimidir. Fonemler, artikülasyon ile ilgilidir. Harfler, fonemleri tanımlayan 

sembollerdir. Harfler, bir dilin seslerini yazılı dilde sembolize etmek için kullanılır; bu harfler 

birlikte alfabeyi oluşturur. Alfabedeki harflerin dilin her fonemini temsil edebilmesi önemlidir 

[108, 125]. Fonemler, ses yolunun belirli özelliklerinden etkilenir. Örneğin, İngilizce’de / c / - / p / 

- / ch / sesleri cat, pat, chat sözcüklerindeki fonemlerdir. Harfler, yazılı dildeki sesleri ifade ederken 

fonemler konuşma dilindeki sesleri ifade eder. Bazen bir fonem bir harfle temsil edilebilir, bazen 

bir fonem birden fazla harfle temsil edilebilir. Fonem ve harf ilişkisi dilden dile değişir. Fonetik, 

parçasal ve parçalar-üstü ses birimlerini kapsar [73]. Parçasal birimler, evrensel olarak her dil 

sisteminde kelimelere, hecelere, harflere bölünebilen birimlerdir. Zaman, kesişme, durdurma, ton 

(perde değişikliği), melodi, vurgu, tını (rezonans), formant frekansı, perde frekansı ve enerji 

konuşmacıya ait olan parçalar-üstü ses birimleridir ve bunlara prozodi (bürün) adı verilir. 

Prozodilerin anlam ayırt edici özelliği dilden dile değişir [126].  

Konuşmacıya özgü vurgu ve aksanın perdesi prozodik özelliklerle ölçülür [73]. Ünlüler ve 

ünsüzler parçalı fonemlerdir çünkü bunlar herhangi bir dildeki konuşma ifadelerinin temel ses 

parçalarıdır. Ünlüler ve ünsüzler, hece, kelime ve cümle oluşturmak için birleşirler. Parçalar-üstü 

özellikler, ifadeleri ve konuşmanın anlamını analiz etmeyi içerir. Parçalar-üstü fonemler, hava akış 

mekanizması, glotis ve ses tellerinin durumu ile ilgili olan stres, zaman, perde, tonlama, 

biçimlendirme, tını, bağlantı noktası, enerji ve tempodur. 

 Prozodik ya da parçalar-üstü özellikler, konuşma anlamını oluşturmada aktif bir rol oynar. 

Ayrımcı prozodik özellikler dilden dile değişir [126]. 1970'lerden beri metne bağlı konuşmacı 

tanıma uygulamalarında kullanılmaktadırlar. 

Ünlüler, Ünsüzler ve Formantlar 

Konuşma sesleri genellikle ünlüler ve ünsüzler olarak ikiye ayrılır. Ünlüler, nefesin 

akciğerden gelip dilden geçerken herhangi bir sürtünme ve tıkanma olmaksızın çıkardığı seslerdir. 

Ünsüzler ise ses tellerinin titreşimi ile oluştuktan sonra dil, küçük dil, damak, diş, dudak gibi 

engellerle karşılaşan seslerdir [126]. Ünlüler, titreşimli sesler olup dilin konumuna, ağzın 

açıklığına, yuvarlak veya düz dudağa göre sınıflandırılır. Ünsüzler ise ötümlü/ötümsüz olarak 

sınıflandırılır. Ötümlü ünsüzler üretilirken ses telleri birleşir ve hava geçişi sırasında ses telleri 

titreşir, dolayısıyla gırtlakta ses üretilir. Ötümsüz ünsüzler, ses telleri birbirinden ayrık 
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durumdayken yani titreşim yokken üretilir. Ünsüzler, titreşimli ve titreşimsiz olmalarının yanı sıra 

artikülasyon yerine göre (dudaklar, dişler-dudaklar, dişler, damak-dişler) ve artikülasyon sonucu 

havanın şekline (patlayıcı, kasılma, sürtünme, burun, darbe-sarsıntı) göre sınıflandırılırlar [110]. 

Ötümsüz ünsüzler, ses tellerinin titreşmediği ünsüz seslerdir. Ses tellerinin titreşim hızı, tellerin 

gerginliğine ve kütlesine bağlıdır. Titreşimli ses periyodik iken, titreşimsiz ses gürültü benzeri bir 

yapıya sahiptir [107] .  

Formantlar (biçimlendiriciler), ses yolu rezonansının bir ses kaynağıyla etkileşiminin 

sonucudur. Rezonans frekanslarına biçimlendirici frekanslar denir [122]. Formant (biçimlendirme) 

frekansları sınırsız sayıda tanımlansa da ilk üç formant F1, F2, F3 değerleri konuşmacı tanıma 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Daha yüksek formantlar, aynı konuşmayı aynı frekansta çıkaran 

konuşmacıları ayırt eden tını algısında kullanılmaktadır. Bir konuşma sinyalinde bulunan 

frekanslar, akustik enerjinin arttığı, hem ünlülerin hem de ünsüzlerin algılanması için ipuçları 

sağlayan spektral öneme sahip bölgelerdir [121, 122]. Formant frekansları titreşimli-titreşimsiz 

seslere göre değişiklik gösterir. Ses sinyalinin enerji değeri, sinyal genliğindeki değişiklikleri 

yansıtır ve ünlü-ünsüz bölge ayrımında kullanılır. Bir ses sinyalinin enerji değeri ünlü bölgelerde 

yüksektir [109]. 

Gırtlak ve ses telleri tarafından üretilen temel frekans F0, vokal sinyalden ölçülen periyodik 

dalga formunun en düşük frekansıdır. Perde, temel frekansa karşılık gelen harmoniklerin sürekli 

korelasyonunu ifade eder. Temel frekans ve perde arasındaki ilişki logaritmiktir; ancak insan sesini 

karakterize eden frekans aralığında, temel frekans ve perde kabaca eşdeğerdir [121, 127]. Özellikle 

perde frekansı kişinin gırtlağının fiziksel özellikleriyle yakından ilişkili olduğu için konuşmacı 

tanıma çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır [108]. 
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3. KONUŞMA SESLERİNDEN DUYGU TANIMA 

Duygusal durumu konuşma verilerinden tespit etmeye konuşma seslerinden duygu tanıma 

(KSDT) denir. Konuşmacı durumuyla ilgili dil-ötesi bir bilim dalıdır. Duygu tanıma, bilişsel bilim 

ve yapay zekâ için zor bir problemdir. Duygu tanıma yöntemlerinden önce duygu tanımını anlamak 

ve yorumlamak gerekmektedir. Duygular fizyoloji, psikoloji, nöroloji, sosyoloji, tıp, bilgisayar 

bilimi, yapay zekâ araştırmacıları tarafından incelenmiştir. İnsanlarda kapsamlı bir şekilde 

çalışılmış olmasına rağmen, duyguların evrensel tanımı ve yorumu halâ tartışmalıdır. Duygu tanıma 

sistemleri duygu modellerini kullanır. Bu bölümde duygu teorileri, KSDT’de kullanılan öznitelikler 

ve teknikler sunulmaktadır. 

3.1. Duygu Kavramı ve Duygu Teorileri 

İnsan duygularını inceleyen çoğu araştırmacı, duyguların bileşik görüşünü kabul eder. Bu 

bileşenler; duygu (deneyim), biliş (dikkat, algısal ve çıkarımsal süreçlerdeki değişiklikler), eylem 

(belirli tepkilere yatkınlık), ifade (yüz, vokal, postüral görünümde değişiklikler), fizyolojik ve 

sinirsel aktivitede değişikliklerdir [128]. Duyguları anlamak ve ifade etmek, insan davranışının 

önemli bir unsurudur. 1872'de Darwin [129], insanların ve hayvanların duyguları nasıl ifade ettiğini 

incelemiştir [26]. Duyguların çevreye uyum sağlayarak hayatta kalmayı sağlamak gibi özel bir 

amacı vardır [129]. Duygu; duyguları, düşünceleri ve davranışı birleştiren karmaşık bir durumdur. 

İnsanların iç veya dış uyaranlara verdiği psikolojik, fizyolojik ve davranışsal tepkilerdir [6]. 

Duygular geçicidir ve istemsizdir. Olumlu ya da olumsuz olup farklı yoğunlukları vardır. 

Psikologlar duyguları modellemek için iki farklı yöntem kullanır. Biri duyguları ayrı kategorilerde 

etiketleyen temel/ayrık duygu teorisidir, diğeri ise duyguları birden fazla boyutta veya ölçeklerde 

kategorize eden çok boyutsal teoridir.  

Temel/Ayrık duygu teorisi, insanlarda sevinç, öfke, korku, iğrenme, şaşkınlık ve üzüntü gibi 

çeşitli temel duyguların olduğunu belirtir. Diğer duygusal durumların (yorgunluk, kaygı, tatmin, 

utangaçlık, suçluluk, aşağılama ve hayal kırıklığı gibi) temel duygulardan türetildiğini belirtir. 

Ekman'ın altı sınıflı kategorisi [130] ve Şekil 3.1’de sunulan sekiz birincil bipolar duyguyu öne 

süren “Plutchik'in Duygu Çarkı” [131] duyguları anlamak ve modellemek için kabul edilen önemli 

çalışmalar olmuştur. Plutchik, duyguları güven, üzüntü, korku, öfke, sevinç, şaşkınlık, iğrenme ve 

umut (beklenti) olarak sekiz temel kategoride incelemiştir. Daha sonra sekiz temel duyguyu, üçlü 

seviyelere bölmüştür. Ekman, altı sınıflı kategorizasyonda altı temel duygunun özelliklerini şu 

şekilde belirlemiştir. (1) Duygular içgüdüseldir; (2) farklı insanlar aynı durumda aynı duyguyu 

üretirler; (3) farklı insanlar temel duyguları benzer şekillerde ifade ederler; (4) temel duygular 

üretildiğinde, farklı insanların fizyolojik tepkileri aynıdır [6]. 
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Şekil 3.1. Plutchik'in Duygu Çarkı [108] 

 Ekman, Parrot, Frijda, Plutchik, Tomkins ve Matsumoto, yaş ve kültürel farklılık için geçerli 

olan birkaç temel duyguyu belirlemişlerdir. Tablo 3.1, bu temel duyguları göstermektedir [6, 26].  

Tablo 3.1. Ayrık Duygu Teorisine göre tanımlanan temel duygular [26] 

Psikolog Tarih Duygular 

Ekman, Friesen 1971 Öfke, mutluluk, şaşkınlık, korku, iğrenme, üzüntü 

Frijda 1986 Arzu, mutluluk, merak, şaşkınlık, ilgi, üzüntü 

Parrot 2001 Öfke, korku, neşe, sevgi, üzüntü, şaşkınlık 

Plıtchik 2001 Kabul, öfke, korku, üzüntü, şaşkınlık, iğrenme, neşe, umutlanma 

 

Boyutsal teori, değerlik, uyarılma, baskınlık gibi iki veya daha fazla boyutu olan bir uzayda 

yapılır. Her boyut duygunun bir özelliğidir [132]. Ancak aynı betimlemeye sahip duyguların farklı 

yoğunlukları olabilir. Örneğin mutlu, biraz mutlu veya çok mutlu olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, 

psikologlar çok boyutlu duygu teorisi oluşturmuşlardır [133].  

Çok boyutlu yaklaşımda öne çıkan isimler Russell, Wundt, Lang ve Mehrabian olmuştur. 

Yaygın olarak kullanılan yaklaşım Russell'ın [134] iki boyutlu duygusal modelidir. Yatay eksen 

uyarılma boyutu ve dikey eksen değerlik boyutudur. Teorisinde, değerlik negatif ile pozitif arasında 

değişir ve uyarılma pasif (düşük) ile aktif (yüksek) arasında değişir, bu da bir kişinin ne kadar güçlü 

hissettiğini gösterir. Mehrabian [135], boyutsal duygu teorisini iki boyutludan üç boyutluya 

genişletmiştir [136]. Şekil 3.2’de hem iki boyutlu hem de üç boyutlu duygusal teoriler 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2. (a) İki boyutlu duygu teorisi (b) Üç boyutlu duygu teorisi [108] 

3.1.1. İnsan Beyni ve Duygu Merkezi 

İnsan beyni serebrum, beyincik ve beyin sapı olarak üç ana bölüme ayrılmıştır. Serebrum, 

Şekil 3.3’te görüldüğü gibi serebral korteks, limbik sistem ve beyincikten oluşur. 

 

Şekil 3.3. İnsan beyninde bilinen duygu ve hafıza merkezleri [137] 

 Serebral korteks dört ana bölgeye ayrılmıştır: Bunlardan prefrontal korteks beynin ön 

kısmıdır, alnın hemen arkasındaki kısımdır. Prefrontal korteks insanlarda oldukça gelişmiştir ve 

insanları diğer canlılardan farklı kılan kısımdır. Prefrontal korteks ve limbik sistem, beynimizdeki 

duygu ve hafıza ile ilgilenen yapılardır. Şekil 3.3'te gösterilen limbik sistem, hipotalamus, 

amigdala, talamus ve hipokampus gibi dört temel bölümden oluşur [6, 128, 137]. Talamus, koku 

duyusu dışında tüm duyusal sinyallerin toplandığı ve ayrıldığı yerdir. Amigdala, korku, endişe, 

öfke ve şiddet duyguları yaratır, ancak bu duygular prefrontal korteks ile dengelenir. Hipokampus, 

uzun süreli hafıza yaratma yeridir. Hipotalamus, otonom sinir sistemini düzenler. İnsan beyninin 

prefrontal korteksi, duygusal düzenleme ve algılamadan sorumludur [6]. Beynin her iki yarısındaki 

şakakların iç kısmında yer alan ve serebral korteksin bir parçası olan temporal korteksin de duygu 

üretiminde rolü vardır. Ancak duygusal merkez hâlâ bilim adamları tarafından araştırılmaktadır. 
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3.2. Konuşma Sinyali Notasyonu 

Konuşurken hava akciğerlerden yukarı doğru ilerleyerek gırtlağa ulaşır. Ses telleri gırtlaktaki 

hava akımını kontrol eder. Ses telleri, ötümsüz ünsüzlerde birbirinden ayrık iken ünlülerde ve 

ötümlü ünsüzlerde (fonasyonda) birbirine temas ederek titreşirler. Tüm ünlüler ve ötümlü ünsüzler 

fonasyonla üretildiği için fonetikte, ötümlü/titreşimli ve ötümsüz/titreşimsiz sesleri birbirinden 

ayıran fonasyondur. Titreşim hareketiyle uyumlu olarak periyodik ve periyodik olmayan iki tür ses 

dalgası tanımlanmaktadır [107, 138].  

Bazı konuşma seslerinin periyodik dalga formları yoktur. Konuşmadaki ötümsüz ünsüz 

sesleri periyodik değildir, düzensiz, rastgele titreşimlerden oluşurlar. Bazı konuşma sesleri ise hem 

periyodik olan hem de periyodik olmayan dalga özelliklerine sahiptir [107, 138]. 

 Periyodik ses dalgaları, belirli bir zaman diliminde ve düzenli aralıklarla oluşurlar. Basit ve 

karmaşık olmak üzere ikiye ayrılırlar. Basit periyodik dalgalar tek bir frekanstan oluşurken, 

karmaşık periyodik dalgalar, farklı frekanslarda en az iki olmak üzere birden fazla basit dalgadan 

oluşmaktadır. Konuşmadaki ünlü ve ötümlü ünsüz sesleri, karmaşık periyodik ses dalgalarıdır. 

Karmaşık periyodik hareketler, basit uyumlu hareketlere parçalanarak modellenebilirler. Bu 

modelleme Fourier teorisi olarak bilinmektedir. Fourier analizi, bir dalga formunu matematiksel 

işlemlerle farklı faz, genlik ve frekanstaki bir dizi sinüs dalgasına ayrıştırılabilmektedir. Konuşma 

sinyalinin belirlenmiş zamandaki her bir frekansı belirlenebilmektedir [11, 62, 107]. Şekil 3.4’te 

EMOVO veri tabanındaki öfke duygusu ile söylenmiş İtalyanca bir cümlenin dalga formu 

sunulmuştur.  

 

Şekil 3.4. EMOVO veri tabanındaki öfkeli konuşmanın dalga formu 

Konuşma, zamanla sürekli değişen akustik analog bir sinyaldir. Dijital konuşma, analog 

konuşma sinyalinden birim zamanda belirli örnekler alınarak ve örneklerin yalnızca 1'ler ve 

0'lardan oluşan dijital bir sisteme dönüştürülmesiyle elde edilir. Konuşmayı, bir sinyal olarak 

Denklem (3.1)’deki x(n) gibi tanımlamak için sinüzoidlerin toplamı en uygun formattır [87, 109]. 

𝑥 (𝑛) = cos(𝜔0𝑛)                                     (3.1) 
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 𝜔0 frekanstır. Bir titreşimin biçimi sinüzoidal bir eğri olsa da, dalga biçiminin karmaşık yapısını 

matematiksel olarak çözmek zordur; bu nedenle Fourier Dönüşümü (FD) teorisi geliştirilmiştir 

[107]. Fourier analizinde dalga formunun zamanı ve periyodik genliği frekans dalga formuna 

iletilerek frekans bileşenlerinin genlik grafiği olan spektrum oluşturulur [62]. Şekil 3.5’te EMOVO 

veri tabanındaki öfke duygusu ile söylenmiş İtalyanca konuşmanın spektrumu sunulmuştur.  

 

Şekil 3.5. EMOVO veri tabanındaki öfkeli konuşmanın spektrumu 

Ayrık Zamanlı FD ve Ters FD Denklem (3.2) ve Denklem (3.3) ile verilmiştir [61, 87, 139].  

X (𝑒𝑗𝜔) = ∑ 𝑥 (𝑛)𝑒−𝑗𝜔𝑛∞
𝑛=−∞                                    (3.2)          

                        

𝑥(𝑛) =
1

2𝜋
∫ 𝑋(𝑒𝑗𝜔)

𝜋

−𝜋
𝑒𝑗𝜔𝑛𝑑𝑤                                         (3.3) 

 𝑋(𝑒𝑗𝜔) sürekli bir periyodik fonksiyondur, periyot 2π ve ω, 𝑋(𝑒𝑗𝜔)'in frekans değişkenidir. 

Konuşma sabit bir sinyal değildir, yaklaşık 10-30 milisaniye önceden ayarlanmış bir zaman 

aralığında bir dizi kareye bölünür. Konuşma sinyalinin kısa-süreli FD (KSFD) değeri Denklem (3.4) 

ile verilmiştir. 

𝑋𝑛(𝑒𝑗𝜔) = ∑ 𝑤(𝑛 − 𝑚)𝑥(𝑚)∞
𝑚=−∞ 𝑒−𝑗𝜔𝑚                           (3.4) 

W(n − m) pencereleme işlemi tarafından oluşturulan pencere işlevidir ve ana amaç, n örnek 

etrafındaki bir sinyalin sınırlı bir kısmının altını çizmek ve geri kalanını geçersiz kılmaktır [13]. 

Ayrık zaman indeksi değişkeni n sabitse, formül Denklem (3.5)’teki gibi yeniden oluşturulabilir [87, 

139]. 

𝑋𝑛(𝑒𝑗𝜔) =  
1

2𝜋
 ∫ 𝑊(𝑒𝑗Ө)

𝜋

−𝜋
𝑒𝑗Ө𝑛 𝑋(𝑒𝑗(𝜔+Ө))𝑑Ө                        (3.5) 

𝑋(𝑒𝑗𝜔) FD penceresinin dışında temel frekansların sıfır olduğu FD sinyalini temsil etmektedir. 

𝑋𝑛(𝑒𝑗𝜔) fonksiyonundaki orijinal 𝑋(𝑒𝑗𝜔) özellikleri için 𝑊(𝑒𝑗Ө), 𝑋(𝑒𝑗𝜔) ile ilişkili impuls benzeri 
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olmaktadır [87]. Ayrık düzlemde sinüs ve kosinüs dalgası olan ses, sonsuz düzlemde exponansiyel 

dalgaya dönüşmektedir. 

Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD), bir sinyalin frekans içeriğini analiz etmemizi sağlayan güçlü 

bir araçtır, ancak müzik ve konuşma ses sinyalleri periyodik olmayan sinyallerdir, frekans içerikleri 

zamanla değişir. Zamanla değişen bu sinyallerin spektrumunu temsil etmenin bir diğer yolu, 

sinyalin pencerelenmiş segmentlerinde HFD gerçekleştirerek birden fazla spektrum elde etmektir. 

Buna kısa-süreli Fourier Dönüşümü (KSFD) denir.  

Konuşma sinyalinin bir başka gösterim şekli ise spektrogramlardır. Spektrogram, sesin 

spektral analizinde yaygın olarak kullanılmıştır [13]. Spektrogram, KSFD büyüklüğünün bir 

yoğunluk grafiği (log ölçeği, mel ölçeği vb.) olarak tanımlanabilir [93]. Şekil 3.6’da konuşmanın 

dalga formu üzerinde mavi çizgilerle darbeler (pulse) ve spektrogram üzerinde yoğunluk, formant, 

perde değerleri gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.6. EMOVO veri tabanına ait öfkeli konuşmanın spektrogramındaki yoğunluk, formant, perde 

bilgileri 

KSFD, pencerelenmiş ses sinyali segmentlerinin HFD dizisidir. Spektrogramın pencereleme 

uzunluğu, pencereleme tipi (Hamming, Hanning, Rectangular vb.), atlama boyutu (zaman boyutu 

boyunca ne kadar yüksek hızda örnekleme olacağını belirler) ve HFD uzunluğu gibi parametreleri 

içerir. Pencere uzunluğu frekans çözünürlüğünü kontrol ederken HFD uzunluğu örneklemede 

spektral hız yüksekliğini belirler. Atlama boyutu parametresi zaman boyutu boyunca ne kadar 

yüksek hızda örnekleme olacağını belirler [84]. KSDT çalışmalarında kullanılan spektrogramlar 

Şekil 3.6’da gösterildiği gibi konuşma seslerinin üç boyutlu grafiğini temsil etmektedir, HFD ile 

oluşturulan spektrumun fotoğrafsal kaydıdır [59]. Şekil 3.7’de gösterildiği gibi spektrogram, yatay 

eksende zaman, dikey eksende frekans ve üçüncü boyutta akustik enerjiyi içermektedir [11, 89, 93, 

99].  
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Şekil 3.7. EMOVO veri tabanındaki öfkeli konuşmanın spektrogramı 

3.3. Konuşma Seslerinden Duygu Tanıma Aşamaları 

Konuşma verilerinden duygu tanıma Şekil 3.8’deki gibi makine öğrenmesinin konusudur. 

KSDT yöntemleri öznitelik çıkarma, öznitelik azaltma ve seçme, öznitelikleri birleştirme, 

öznitelikleri sınıflandırma ve modelin değerlendirilmesi gibi aşamaları içermektedir.  

 

Şekil 3.8. KSDT alanında makine öğrenmesi modelleri  

Ön işleme aşaması, ses özniteliklerini çıkarma aşamasından önce ses sinyallerindeki 

gürültüyü giderme, sessiz bölümleri ve durakları çıkarma ve ses sinyali üzerinde normalleştirme 

işlemlerini içermektedir [6, 26]. Ardından, durağan olmayan konuşma sinyalini yarı sabit bir sinyal 

olarak analiz eden çerçeveleme ve pencereleme uygulanmaktadır. Çerçeve uzunluğu 

parametresinin genellikle 10-30 ms olması önerilmektedir [32]. Her sinyal çerçevesi 

yorumlanırken, bir öncekinin belirli bir kısmı bir sonraki çerçeve ile değiştirilmektedir. Buna 

örtüşen yöntem denir. Örtüşmeden kaynaklanan bilgi kaybını düzenlemek için pencereleme işlemi 

uygulanır. Hamming, Hanning, Rectangular vb. fonksiyonlar, pencereleme için kullanılabilir [47, 

59]. Öznitelik çıkarımı daha sonra uygulanır; bu aşama, konuşma sinyalinin özniteliklerini taklit 

eden en doğru, baskın ve ayırt edici öznitelikleri vurgulama aşamasıdır. Özniteliklerin 

optimizasyon aşaması, minimum bilgi kaybıyla [6, 26, 32] çıkarılan özniteliklerin azaltılması ve 
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seçilmesi aşamasıdır. Sınıflandırma aşamasında, en doğru sınıflandırıcı, seçilen öznitelikleri 

sınıflandırır [47]. Model değerlendirme ya da doğrulama aşaması, sınıflandırıcının yeni örnekleri 

doğru bir şekilde tanıma yeteneğini test eder [133]. 

3.3.1. Akustik Özniteliklerin Değişim ve Dönüşüm Süreci 

 Bir makinenin zekâsı, kendisine verilen eğitim kapasitesi ile tanımlanır [6, 32]. Eğitim 

sırasında bilgisayara veya makineye tüm veri seti verilmez, bunun yerine makineyi eğitmek için 

sinyallerin boyut olarak küçültülmüş bir temsili kullanılır, bu kompakt gösterim özellik seti ya da 

öznitelik seti olarak adlandırılır [32, 47]. Sinyalin azaltılmış sürümü, makine öğrenmesi 

algoritmalarının hesaplama karmaşıklığını ve zaman karmaşıklığını düşürür ve bu da onu gerçek 

zamanlı uygulamalar için daha uygun hale getirir [47]. 

Ses özniteliklerinin gelişimi, zaman alanı, frekans alanı, ortak zaman-frekans alanı ve derin 

öznitelikler olarak alt kategorilere ayrılmaktadır. En eski ve en basit öznitelikler zaman alanından 

çıkarılmıştır. Zaman alanı öznitelikleri 1950'lerin sonlarına kadar gelişmiştir. 1950 ve 1960 yılları 

arasında frekans öznitelikleri kullanılmaya başlanmıştır. Bir ses sinyalinin spektrumunu analiz 

etmek için frekans alanından perde, formantlar vb. çeşitli öznitelikler geliştirilmiştir ve bugüne 

kadar çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. 1960'ların sonlarında, ortak zaman-frekans öznitelik 

çıkarma algoritmaları geliştirilmiştir. O zamandan beri bu öznitelikler ses sinyali işleme 

algoritmalarında kullanılmaktadır. Derin öğrenme tabanlı algoritmaların evriminden bu yana, derin 

öznitelikler çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ses sinyali işlemede derin 

öznitelikler 2010'dan beri akustik sınıflandırmada, konuşmacı tanıma ve sesli video analizi alanında 

kullanılmaktadır [32, 47]. 

3.4. Konuşma Seslerinden Duygu Tanımada Akustik Öznitelikler 

Konuşma öznitelikleri, yerel konuşma öznitelikleri ve genel konuşma öznitelikleri gibi 

kategorilere ayrılır. Yerel konuşma öznitelikleri konuşma çerçevelerinden (frame) elde edilen yerel 

(kısa süreli veya parçasal) özniteliklerdir. Genel konuşma öznitelikleri tüm ifade istatistiklerinden 

hesaplanan global (uzun vadeli veya parçalar-üstü) özniteliklerdir [32, 88, 140]. Konuşma, müzik 

ve çevresel seslerdeki akustik parametreler alt bölümlere ayrılmıştır [32, 47]; 

3.4.1. Zaman Alanı Öznitelikleri 

Zaman alanında öznitelikleri elde etmek için zaman alanında pencereleme yapılır. Tüm ses 

sinyalleri bir zaman serisi sinyalidir, yani bu sinyaller zamanla gelişmektedir. Zaman alanı analizi, 

sinyal kısa süreli ve durağan ise basittir, ancak gerçek zamanlı ses sinyalleri, zaman içinde sabit 

değildir. Bu tür sabit olmayan sinyalleri analiz etmek için pencereleme tekniği kullanılmaktadır. 
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Uzun durağan olmayan sinyal, yarı durağan sinyalin kısa parçaları olarak analiz edilmektedir. 

Pencere, ilgilenilen bölge hariç her yerde sıfır olan bir pencere işleviyle bir sinyali çarpmak olarak 

kabul edilebilir. Ortaya çıkan pencereli sinyal, geri kalan süre boyunca sinyalin sıfır olduğu 

pencereden geçen orijinal sinyalin alt kümesidir. Pencere türlerine örnek olarak Hamming, 

Hanning, Rectangular vb. verilebilir. Zaman alanındaki öznitelikler şu şekilde sıralanabilir [47, 54]: 

Sıfır Geçiş Oranı (SGO) 

Sıfır Geçiş Oranı (SGO), ayrık zaman sinyalinin pozitif veya negatif sonuçlara sahip olma 

oranıdır. Başka bir deyişle, ses sinyalinin sıfırdan geçme sayısıdır. SGO ile ses sinyalinin genlik 

değerinin belirli bir zaman aralığı veya çerçeve içinde sıfır değerini kaç kez geçtiği 

hesaplanmaktadır [54, 59, 105]. SGO’yu hesaplamak için MATLAB sözde kodu Tablo 3.2’de 

verilmiştir [47]. 

Tablo 3.2. Sıfır Geçiş Oranı hesaplama 

Sıfır Geçiş Oranı Hesaplama 

Çıkış: Sinyalin sıfır geçiş oranı 

1: Giriş: Tek kanallı sinyal 𝒙𝒊 (𝒏) 

2: SGR = sum (abs ( diff (𝒙𝒊 (𝒏) > 0 ))) /length (𝒙𝒊 (𝒏)) 

Genlik Tabanlı Öznitelikler 

Genlik tabanlı öznitelikler, sinyalin zamansal zarfının basit analizine dayanmaktadır. Genlik 

tabanlı öznitelikler daha çok müzik ve çevresel sesler için kullanılmıştır. Ancak genlik tabanlı bir 

öznitelik olan Shimmer parametresi bir dalga formundaki genliğin döngüden döngüye 

varyasyonlarını hesaplar [43]. Ses aktivitesi saptama, konuşmacı tanıma, konuşmacı doğrulama, 

müzikal sesleri sınıflandırmada kullanılmaktadır [32, 47]. 

Enerji Tabanlı Öznitelikler 

Kısa Süreli Enerji (KSE) [141] özellikle sesli ve sessiz bölümleri ayırt etmeyi sağlayan bir 

parametredir. Durağan olmayan ses sinyali, pencereleme/çerçeveleme yöntemi kullanılarak yarı 

durağan sinyallerin küçük segmentlerine dönüştürülmektedir. Sinyalden geçen enerji değişkendir. 

Bunun için bir çerçeveden gelen enerji olan kısa zaman enerjisi hesaplanmaktadır. KSE çerçeve 

başına ortalama enerji olarak tanımlanır. KSE, sessiz bölümler için düşük ve sesli bölümler için 

yüksektir. KSE, müzik başlangıcını algılama, çevresel ses algılama, sesli harf algılama için 

kullanılmaktadır [47]. KSE'yi hesaplamak için sözde kod Tablo 3.3’te verilmiştir. 
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Tablo 3.3. Kısa Süreli Enerji hesaplama  

Kısa Süreli Enerji Hesaplama  

Çıkış: Kısa süreli enerji değeri 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙), pencere tipi, pencere genliği, pencere uzunluğu 

2: Pen = Bir pencere fonksiyonu seç  (Hamming, Hanning, Blackmann vb.) 

3: Xyeni = 𝒙𝟐 

4: KSE = 𝑿𝒚𝒆𝒏𝒊 ⊗ 𝑷𝒆𝒏 (sinyalin karesi ve pencere ile konvolüsyon) 

Enerji tabanlı özniteliklerden biri de ses yüksekliği (volume) veya ses hacmidir. İnsan işitme 

sisteminin en önemli özelliklerinden biridir. Matematiksel olarak ses yüksekliği, bir çerçeve 

içindeki sinyalin büyüklüğünün ortalama kare kök (RMS) değeri olarak tanımlanmaktadır. 

Konuşma/müzik ayrımında, konuşma bölümlemesinde kullanılmaktadır. Bir ses sinyalinin hacmini 

hesaplamak için MATLAB sözde kodu Tablo 3.4’te verilmiştir. 

Tablo 3.4. Ses Yüksekliği hesaplama  

Ses Yüksekliği Hesaplama  

 Çıkış: Konuşma sinyalinin ses yüksekliği 

 1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙), örnekleme frekansı (𝒇𝒔) 

 2: Vol = integratedLoudness ( x, fs )  

Temporal Ağırlık Merkezi, enerji zarfının üzerinden alınan ortalama zamandır. Temporal 

Ağırlık Merkezini hesaplamak için MATLAB sözde kodu Tablo 3.5’te verilmiştir. 

Tablo 3.5. Temporal Ağırlık Merkezi hesaplama  

Temporal Ağırlık Merkezi Hesaplama  

Çıkış: Konuşma sinyalinin temporal ağırlık merkezi  

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: Sinyalin (𝒙) enerji zarfını 𝑬 (𝒙) hesapla 

3: 𝑬 (𝒙) ile sinyalin kendisi çarp 

4: Sinyal ve sinyalin enerji zarfının çarpımlarının toplamını hesapla 

5: Temp = Sonucu / Toplam enerji zarfı 

Oto-Korelasyona Dayalı Öznitelikler  

Oto-Korelasyon, bir sinyalin zaman alanında kendi kendine benzerliğinin bir ölçüsüdür. 

Basit bir deyişle, sinyal ile gecikmiş versiyonu arasındaki benzerliği ölçmektedir. Otomatik 

korelasyon süreci, bir sinyalde mevcut periyodikliği belirlemek ve sinyalin perdesini tahmin etmek 

için kullanılmaktadır [56]. 
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Ritim Temelli Öznitelikler  

Ritim, genel olarak modelin zaman içinde düzenli olarak tekrar etmesidir. Bazı ritim tabanlı 

öznitelikler şu şekilde sıralanabilir; konuşma süresi, artikülasyon hızı, fonem süresi, duraklama 

oranı, toplam süre, toplam duraklama süresi, toplam sesli harf süresi, darbe ölçüsü, darbe netliği, 

bant periyodu, vurgu histogramı, vurgu izi vb. Darbe (pulse) parametresi 5 saniyelik bir pencere 

üzerinden uzun süreli bant geçişi oto-korelasyonunu kullanan bir ölçüdür. Bu özellik 

konuşma/müzik ayrımında, patolojik konuşma analizinde, müzik türü sınıflandırmasında 

kullanılmaktadır [47, 53, 54, 78]. 

3.4.2. Frekans Alanı Öznitelikleri 

Zaman alanı grafiği, zamana göre sinyal değişimini gösterir. Bir sinyali frekans açısından 

analiz etmek için, zaman alanı sinyali, FD veya Otomatik Regresyon analizi kullanılarak frekans 

alanı sinyaline dönüştürülür. Frekans alanı analizi, ses sinyali işlemede son derece önemli bir 

araçtır. Ana frekans alanı öznitelikleri şu şekilde sıralanabilir [47, 59]. 

Otomatik Regresyon Tabanlı Öznitelikler 

Otomatik Regresyon tabanlı öznitelikler, bir sinyalin Doğrusal Kestirim/Tahmin (DK) 

analizinden çıkarılmaktadır. En yaygın otomatik regresyon tabanlı öznitelikler; Doğrusal Kestirim 

Kodlama (DKK) Katsayıları, Kod Uyarılmış DK ve Doğrusal Spektral Tahmin olarak sıralanabilir. 

Doğrusal Kestirim Kodlama Katsayıları DKKK, bir sinyaldeki fazlalığı ortadan kaldırır ve önceki 

bilinen katsayıları doğrusal olarak birleştirerek sonraki değerleri tahmin etmeye çalışır. DKKK, 

doğrusal kestirim modelini kullanarak sıkıştırılmış biçimde dijital konuşmanın spektral zarfını 

temsil eden filtredir ve ses bölümlemede sıklıkla kullanılmaktadır, sözde kodu Tablo 3.6’da 

verilmiştir [47, 62, 78, 102]. 

Tablo 3.6. Doğrusal Kestirim Kodlama Katsayılarını hesaplama 

Doğrusal Kestirim Kodlama Katsayılarını Hesaplama  

Çıkış: Konuşma sinyalinin DKK katsayıları 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

𝟐: (𝒙) Sinyalinde normalleştirme 

3: Çerçeveleme 

4: Çerçevelenen sinyalde pencereleme  

5: Oto-Korelasyon analizi  

6: Levinson-Durbin algoritması uygulanarak doğrusal kestirim analizi 
  

Doğrusal Spektral Frekans (DSF), doğrusal spektral çiftler olarak adlandırılır ve konuşma 

kodlamada kullanılır. DSF, kanal üzerinden iletim için doğrusal kestirim katsayılarını temsil etmek 
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için kullanılır. Doğrusal bir tahmin polinomu, pallindromik ve anti-pallindromik polinom 

ortalaması olarak temsil edilir. Pallindromik polinom, glotis kapalıyken ses yolunu temsil ederken 

ve anti-pallindromik polinom, glotis açıkken ses yolunu temsil eder. Pallindromik ve anti-

pallindromik polinomların kökleri doğada eşleniktir ve bu nedenle köklerin yarısı iletilir. DSF, bu 

köklerin konumunu temsil eder ve glotis kapalı ve açıkken değeri değişir. Bu nedenle, bu öznitelik 

sesli/sessiz bölüm algılama ve konuşma/müzik ayrımında kullanılmaktadır [47]. 

Tepe Frekansı 

Tepe frekansı, maksimum gücün frekansıdır. Sinyalde bulunan en baskın frekans hakkında 

bir tahmin verir ve ayrıca sinyalin temel frekansının hesaplanmasına yardımcı olur. Tepe frekansı, 

müzik/konuşma ayrımında ve cinsiyet sınıflandırmada yararlı bir parametredir, sözde kodu Tablo 

3.7’de verilmiştir. 

Tablo 3.7. Tepe Frekansı hesaplama  

Kısa-Süreli FD (KSFD) Tabanlı Öznitelikler 

Bir sinyalin zaman-frekans dönüşümü, x ekseninde zamanın ve y ekseninde frekansın olduğu 

sinyale dönüşümdür. Zaman-frekans analizi, zaman-frekans dağılımı kullanılarak elde edilebilir. 

Zaman alanı, zaman aralığı boyunca sinyal genliğindeki değişiklikleri gösterirken, frekans alanında 

frekans içeriği yalnızca frekans bilgisi verir, zaman bilgisi vermez. Genel olarak zaman-frekans 

alanı, zaman frekans dönüşümü ile elde edilen zaman-frekans gösterimidir. Bu gösterim zaman ve 

frekans çözünürlüğünü sağlar. KSFD, zaman-frekans gösterimini sağlar ve bir sinyalin durağan 

olmayan yönlerinin analizi için etkilidir. Alt-bant enerji oranı, spektrum zarfı, stereo pan spektrum 

özelliği, grup gecikme fonksiyonu KSFD tabanlı özniteliklerdir. Genel olarak formantlar, grup 

gecikme fonksiyonundan çıkarılır [11, 47, 93].  

Zarf Modülasyon Spektrumu (ZMS) Tabanlı Öznitelikler 

Zarf modülasyon spektrumları, sinyaldeki yavaş genlik modülasyonlarını ve belirli 

frekanslar boyunca genlik dalgalanmalarında enerji dağılımını temsil eder. Orijinal ses sinyali ilk 

önce sekiz sıralı Butterworth filtreleri kullanılarak yaklaşık 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1920, 3840 

ve 7680 Hz merkez frekanslı 9 oktav bant halinde filtrelenir. Daha sonra 10 sinyalin zarfı (bir 

Tepe Frekansı Hesaplama  

Çıkış: Tepe frekansı 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: (𝒙) sinyalini hızlı FD ile frekans alanına dönüştür 

3: Dönüştürülen sinyalin mutlak değerini hesapla 

4: Maksimum değeri hesapla 
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orijinal ve 9 oktav filtrelenmiş sinyal) Hilbert dönüşümü [83] kullanılarak çıkarılır. Her bir sinyalin 

zarfı çıkarıldıktan sonra, ortalama çıkarılır ve bantların her biri için güç spektrumu [62], 0-10 Hz 

frekanslarda Goertzel algoritması kullanılarak Ayrık FD ile tahmin edilir. Güç spektrumundan, 9 

oktav bandının her biri için altı ZMS ölçümü hesaplanır ve 60 boyutlu bir öznitelik vektörü 

oluşturur. ZMS öznitelikleri şu şekilde sıralanabilir; tepe frekansı, tepe genlik, spektrum enerjisi. 

Tepe frekansı 0–10 Hz: Spektrumdaki maksimum spektral zirveye karşılık gelen frekanstır. Tepe 

genlik, spektral tepenin mutlak genliğidir ve bir ritim ölçüsü olarak kabul edilir. 3-6 Hz 

spektrumdaki enerji, 3-6 Hz bandındaki enerjidir ve bantta bulunan normalleştirilmiş enerjidir. 

Normal konuşmada hece süresinin çoğunu yakalayan 167-333 ms segmentine karşılık gelir. 0–4 

Hz spektrumundaki enerji, insan işitme sistemi, 4 Hz'lik modülasyon civarında çok hassastır, bu 

tepe duyarlılık, konuşma için ortak hece hızına oldukça yakın olan 0–250 ms segmentine karşılık 

gelir. 4–10 Hz spektrumdaki enerji ise frekans bölgesi, ritimdeki süper segmental varyasyonlara 

odaklanan frekans bölgesindeki enerjidir. 0–4 Hz ve 4–10 Hz arasındaki enerji oranı ise 4 Hz'nin 

altındaki enerji ile 4–10 Hz bandındaki enerji arasında korelasyon oluşturmak için önemlidir. 

Çünkü 0-4 Hz ve 4-10 Hz enerjileri birbirleriyle ilintisizdir. ZMS öznitelikleri en iyi patolojik 

konuşmayı sınıflandırmada ve konuşmayı kontrol etmede kullanılır [47, 68, 82, 83]. ZMS 

hesaplama sözde kodu Tablo 3.8’de verilmiştir. 

Tablo 3.8. İstenen Frekans Bandında Zarf Modülasyon Enerji hesaplama  

İstenen Frekans Bandında Zarf Modülasyon Enerji Hesaplama  

Çıkış: İstenen frekans bandındaki enerji 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: Sinyalin spektrogramını ve sinyalin döngüsel frekanslarını hesapla 

3: Döngüsel frekans aralığını seç 

4: Spektrogram değerlerinin karesini hesapla 

5: Karesel spektrogram değerlerinin toplamını bul 

6: Sonucu adım 2 ile çarp 

Uzun-Süreli Ortalama Spektrum  

Sinyalden tipik olmayan spektral bilgiyi yakalar. Normal konuşma ve patolojik konuşma 

sınıflandırılmasında kullanılır. Bir konuşmanın anlaşılabilirliği, doğallık, nefes kontrolü ve 

konuşmanın yüksekliğindeki farklılıklar tarafından belirlenir ve bunlar uzun-süreli ortalama 

spektrum ile hesaplanır [47]. 

Kroma İlişkili Öznitelikler 

Kroma öznitelikleri, müzikal oktavın 12 yarı tonunu (veya kroma) temsil eden 12 bölmeye 

eşleştirildiği müzik sesinin tüm spektrumunun ilginç temsilidir. Yani tüm spektrumun müzikal 
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oktavın 12 farklı rengini temsil eden 12 bölmeye yansıtıldığı müzik sesinin güçlü temsilidir. Ses 

sinyalinin logaritmik KSFD’sinden hesaplanabilir. Aynı zamanda kromagram olarak da 

adlandırılmaktadır. Kroma temelli diğer bir öznitelik ise kroma enerji dağılımı normalleştirilmiş 

istatistiktir. Bu öznitelik, verilen müziğin farklı yorumları arasındaki benzerliği belirlemek için 

kullanılmaktadır. Her bir kromatik perdedeki enerji, zamanın bir fonksiyonu olarak 

sınıflandırılmaktadır [47, 53, 138]. 

Tonalite Tabanlı Öznitelikler 

 Tonal sesler, aslında harmonik sabit bir ses sinyalinin temel frekansıdır. Müzikte tonalite, 

müzik ölçeğinin notalarını düzenler. Ana tonalite tabanlı ses öznitelikleri temel frekans (TF - F0), 

perde histogramı, perde profili, harmonisite, harmonik-gürültü oranı (HGO), dalga bozumu (Jitter) 

parametreleridir [32, 47, 54]. Ses yolunun uyarılması sırasında ses kıvrımlarının periyodik 

dalgalanmalarına perde denir. Perde değerinin tersi, konuşma için önemli bir bilgilendirici 

parametre olan perde frekansı ya da temel frekans (TF) olarak adlandırılır. Perde, yerel 

normalleştirilmiş spektral-zamansal oto-korelasyon fonksiyonunun ilk zirvesidir. Daha basit 

haliyle temel frekans, periyodik dalga formunun en düşük frekansıdır [32, 47, 99], Tablo 3.9 sözde 

kodunu göstermektedir. 

Tablo 3.9. Temel Frekans TF/F0 hesaplama  

Temel Frekans TF/F0 Hesaplama  

Çıkış: Temel Frekans TF/F0 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙) ve örnekleme frekansı 𝒇𝒔 

2: Oto-Korelasyon veya kepstral yöntemlerle ses sinyalinin perdesini hesapla 

3: Perde = x sinyalinin temel frekansının bir tahmini  

Perde histogramı, bir sinyalin perdesini daha kompakt bir biçimde açıklamaktadır. Perde 

profili, müzik perdesinin daha doğru temsilidir ve müzikal anahtar tespiti için kullanılmaktadır. 

Harmonisite, ton ve gürültü gibi sesler arasında ayrım yapmak için kullanılan bir özniteliktir. 

Zaman veya frekans alanında sesteki periyodikliği bulmak için Oto-Korelasyon işlevini 

kullanmaktadır [47]. Harmonik-gürültü oranı (HGO) [97], sinyalin harmonik kısmı ile sinyalin geri 

kalan kısmı arasındaki oran olarak hesaplanır [60]. Patolojik sesler ve müzikle ilgili uygulamaların 

analizinde kullanılmaktadır. Jitter (dalga bozumu) [97] temel frekans değişimlerini, yani ardışık 

konuşma dönemleri arasındaki ortalama mutlak farkı hesaplamaktadır [32, 114].  

Formant (Biçimlendirme) Frekansları 

Formantlar, sesin akustik rezonansının frekanslarıdır. Sesin frekans spektrumunda genlik 

zirveleri olarak hesaplanırlar. Yani çıkış ses spektrumunun enerji zirveleri, esas olarak ses yolunun 



  

41 

şekline ve uzunluğuna bağlı olan rezonanslardır. Rezonanslar, ses spektrumunda yüksek enerjili 

bölgeler olarak ölçülen formantlardır. Formantlar bir ünlü harfin fonetik kalitesini belirlerler, 

çoğunlukla ünlü tanıma için kullanılmaktadırlar [32]. F1, F2 ve F3 esas olarak konuşma analizinde 

kullanılmaktadır [110, 121, 122]. Bölüm 3.4.2’de ve Bölüm 3.4.3’te açıklanan Doğrusal Kestirim 

(tahmin) analizi ve grup gecikme fonksiyonu formant frekanslarını tespit etmek için 

kullanılmaktadır [80]. Şekil 3.9, formantların Doğrusal Kestirim analizi ile elde edilmesini 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.9. Formantların doğrusal kestirim analizi ile elde edilmesi 

Spektrum Şekline Dayalı Öznitelikler 

 Spektral ağırlık merkezi, spektral merkez, spektral etekler, spektral yayılma, spektral 

çarpıklık, spektral basıklık, spektral eğim, spektral düşüş, spektral düzlük, bant genişliği, spektral 

tepe faktörü, entropi, spektral akış, spektrum şekline dayalı öznitelik elde ederken kullanılan 

parametrelerdir [67, 79, 97]. Spektral ağırlık merkezi, spektrumun kütle merkezinin nerede 

olduğunu gösterir ve sesin parlaklık özelliği olarak da adlandırılır. Spektral ağırlık merkezi, ses 

sinyalinin parlaklığının mükemmel bir ölçüsüdür. Müzik seslerinin spektral ağırlık merkezi 

konuşma seslerinin spektral ağırlık merkezinden büyüktür. Spektral merkez, ağırlık merkezi ile 

yakından ilgili olup sinyal spektrumunda medyan frekansın ölçüsüdür. Yüksek ve düşük enerjileri 

dengeler. Sinyal enerjisinin % 95'i bu frekansın altında bulunur. Spektral yayılım, sinyalin bant 

genişliği ile ilgili olup spektral dağılım olarak da adlandırılmaktadır. Gürültü benzeri sinyaller, 

küçük spektral yayılıma sahip iken saf ton sesleri daha geniş spektral yayılıma sahiptir. Müzik ve 

çevresel sesler geniş ve konuşma sesleri dar spektral yayılıma sahiptir [47, 67, 79].  

Spektral çarpıklık üçüncü dereceden istatistiksel değerdir ve aritmetik ortalama değeri 

etrafındaki spektrumun simetrisini ölçer. Bu özellik, sessiz bölümler için sıfır iken sesli bölümler 

için yüksektir. Sıfıra eşit çarpıklık simetrik dağılımı ifade etmektedir, sıfırdan küçük çarpıklık 

spektral dağılımın sağ tarafında daha fazla enerji olduğunu ve sıfırdan büyük çarpıklık spektrumun 

sol tarafında daha fazla enerji bileşeninin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu özellik duygu 

durum tespitinde, müzik türü sınıflandırmasında, konuşmadan Parkinson hastalığı tespitinde 

kullanılmaktadır. Spektral basıklık, dördüncü dereceden istatistiksel ölçüdür ve spektrumun 
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ortalama değeri etrafındaki düzlüğünü tanımlar. Gauss dağılımı için spektral basıklık 0 değerine 

sahiptir, eğer basıklık 0'dan küçükse, düz dağılım gözlemlenir ve spektral basıklık 0'dan büyükse 

keskin uçlu spektral gözlemlenir. Ruh hali sınıflandırmasında ve konuşmadan Parkinson 

hastalığının tespitinde kullanılmaktadır [47, 67, 79].  

Spektral eğim, sinyalin genlik eğiminin ölçüsüdür ve doğrusal regresyon ile hesaplanır. 

Genellikle bir konuşma sinyalinden konuşmacının tanımlanmasında kullanılmaktadır. Spektral 

azalma, düşük frekanslara güçlü bir vurgu yaparak hız haritası temsilinin ortalama spektral eğimini 

açıklamaktadır. Spektral bant genişliği, yüksek frekanslı seslerden düşük bant genişliğine sahip 

sesleri belirleyen ikinci dereceden istatistiksel değerdir. Spektral düzlük, güç spektrumunun frekans 

dağılımındaki tekdüzelik ölçüsüdür. Geometrik ortalamanın aritmetik ortalamaya oranı olarak 

hesaplanmaktadır. Harmonik ve gürültü benzeri sesler arasında ayrım yapmak için kullanılabilir. 

Harmonik sesler için spektral düzlük sıfıra yakındır ve gürültü benzeri sesler için spektral düzlüğün 

değeri bire yakındır. Spektral tepe faktörü, ses sinyalinin güç spektrumunun ne kadar tepe noktası 

olduğunu belirler. Ayrıca harmonik/tonal sesler ile gürültü benzeri sesler arasında ayrım yapmak 

için kullanılır. Harmonik/tonal sesler için daha yüksek ve gürültü benzeri sesler için daha düşüktür. 

Entropi aynı zamanda düzlüğün tek biçimliliğinin ölçüsüdür ve Shannon entropisi veya Renyi 

entropisi olarak hesaplanır [104]. Spektral akış [97], çerçeveden çerçeveye spektral genlik farkı 

vektörünün 2-normu olarak tanımlanır. Seslerin frekans enerji dağılımındaki ani değişikliklerini 

gösterir [47]. 

3.4.3. Kepstrum Alanı Öznitelikleri 

İnsan kulağı, logaritmik modda iki katına çıkan frekansı algılar. Hertz ölçeğinde, bant 

genişliği ve frekanslar logaritmik bir şekilde artar. Kepstral katsayıları, enerjinin logaritmasının 

hesaplanmasıyla elde edilir. Bir kepstrum, sinyal spektrumunun logaritmasının Ters Fourier 

Dönüşümü alınarak elde edilmektedir. Kepstrum türleri içinde, güç kepstrumu konuşma sinyali 

işlemeyle en alâkalı olandır. Kepstrum öznitelikleri esas olarak perde algılama ve konuşma 

tanımada kullanılmıştır [32]. Kepstrum, kaynak-filtre ayırma, ortogonalite, kompaktlık gibi birçok 

avantaja sahiptir. Bu özellikler, kepstrum katsayılarını sağlam ve makine öğrenimi için uygun hale 

getirmektedir [32, 47].  

Mel Frekans Kepstrum Katsayıları (MFKK) 

MFKK, bir ses klibinin kepstral gösteriminden türetilir. Doğrusal olmayan bir Mel ölçekte 

Log güç spektrumunun Ayrık Kosinüs Dönüşümüne (AKD) dayanan sesin kısa süreli güç 

spektrumunu temsil eder. MFKK, insan kulağının hassasiyetine dayanan Mel ölçeğini kullanır. 

MFKK'lerde frekans bantları, Mel ölçekte eşit aralıklarla yerleştirilmiştir [53]. Şekil 3.10’da 

gösterilen MFKK, FD aracılığıyla üretilen kısa-süreli pencereli bir sinyalin (güç spektrumunun) 
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gerçek katsayılarını göstermektedir [59]. MFKK, zaman alanı içindeki işlemlere göre daha doğru 

sonuçlar üretmektedir. 

İnsan kulağı, ses frekanslarını doğrusal olmayan bir şekilde algılar. Genellikle 1 kHz'e kadar 

olan ses frekanslarını toplar, 1 kHz'den sonraki sesleri logaritmik olarak algılar. Bu ölçü Mel ölçeği 

olarak adlandırılır. Mel spektrumuna geçiş için, bant genişliğinin Mel ölçeğine göre değiştiği üçgen 

bir filtre kullanılır. Denklem (3.6), bir frekansı Mel frekansına dönüştürmek için uygulanır.  

𝑚 = 2595 𝑙𝑜𝑔10 ( 
𝑓

100
 + 1 )  (3.6) 

Mel kepstrum için Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD) uygulanır. AFD katsayıları Mel filtre 

bankasının genlik frekans yanıtına göre ağırlıklandırılır. Sinyalin genlik spektrumu, aralarında eşit 

aralıklarla Mel ölçeği boyunca dağıtılır ve yüzde 50 oranında birbiriyle örtüşen N sayıda bant ile 

üçgen filtre ile çarpılır. Çarpma işleminden sonra, her filtrede kalan enerjinin logaritması 

hesaplanır. Mel spektrum katsayılarının logaritması gerçek sayılar içerdiğinden, Ayrık Kosinüs 

Dönüşümü (AKD) kullanılarak zaman alanına geçiş sağlanır. Bu işlemle elde edilen katsayılar, 

Şekil 3.10'da gösterildiği gibi MFKK olarak adlandırılır [59]. 

 

 

Şekil 3.10. Mel Frekans Kepstral Katsayılarının oluşturulma süreci [59] 

Mel Enerji Spektrum Dinamik Katsayılar (MEDK)  

Mel Enerji Spektrum Dinamik Katsayılarını (MEDK) öznitelik olarak çıkarma işlemi MFKK 

ile benzerdir. MFKK, Mel filtre bankası ve frekans sarma işleminden sonra logaritma alırken, 

MEDK, Mel filtre bankası ve frekans sarma işleminden sonra logaritmik enerjilerin ortalamasını 

almaktadır. Yani tek fark, çıkarım sürecinde logaritmik enerjilerin ortalamasının işleme 

katılmasıdır [77, 96]. 

Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayıları (DKKK)  

Doğrusal Kestirim Katsayıları sayısal kesinliğe çok duyarlıdır, bu nedenle kepstral alana 

dönüştürülmesi gerekir. Dönüştürülmüş katsayılar DKKK olarak adlandırılır. DKKK’ler gürültü 
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gidermede MFKK’lere göre çok daha iyidir. DKKK – Doğrusal kestirim katsayılarının ve kepstral 

analizin faydalarını birleştirmektedir. Tablo 3.10, bir ses sinyalinden DKKK hesaplama adımlarını 

göstermektedir [32, 47, 77].  

Tablo 3.10. Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayılarını hesaplama  

Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayılarını Hesaplama  

Çıkış: Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayıları 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: x sinyali üzerinde ön işlemler 

3: Çerçeveleme ve pencereleme 

4: Sinyalin oto-korelasyonunu hesapla 

5: Doğrusal kepstrum katsayılarını hesapla 

6: DKK parametrelerini kepstruma çevir 

Algısal Doğrusal Kestirim (ADK) Kepstrum Katsayıları 

Algısal Doğrusal Kestirim Katsayıları (ADKK) kritik bant spektral çözünürlük, eşit ses 

şiddeti eğrisi ve yoğunluk ses şiddeti güç yasası gibi kavramlara dayanmaktadır. ADK katsayıları, 

öz-bağlanımlı modellemeden önce algısal işleme gerçekleştirilerek doğrusal kepstrum 

katsayılarından türetilir [66]. ADK kepstrum katsayılarının hesaplanma adımları Tablo 3.11’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.11. Algısal Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayılarını hesaplama  

Algısal Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayılarını Hesaplama  

Çıkış: Algısal Doğrusal Kestirim Kepstrum Katsayıları 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: Çerçeveleme ve pencereleme 

4: Kritik bant analizi 

5: Eşit ses yüksekliği ve ön vurgu uygula 

6: Yoğunluk-ses yüksekliği dönüşümü yap 

7: Kepstral alana dönüşüm 

Göreceli Spektral Algısal Doğrusal Kestirim Özniteliği 

Göreceli Spektral Algısal Doğrusal Kestirim (RASTA), kısa süreli gürültü varyasyonlarını 

yumuşatmak ve statikten kaynaklanan herhangi bir sabit kaymayı gidermek için her frekans alt 

bandındaki enerjiye bir bant geçiren filtre uygulayan bir tekniktir. Göreceli Spektral Algısal 

Doğrusal Kestirim öznitelikleri, ADK’nin gürültüye karşı sağlam versiyonlarıdır [55, 89]. İnsan 

işitme sisteminin gürültüyü iptal edebilme özelliğini dâhil etmeye çalışmasıdır. Bu öznitelik 

hesaplanırken pencerelenmiş sinyal üzerinde Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD), ardından logaritma, 

RASTA filtreleme, yoğunluk güç yasası, ters logaritma, öz-bağlanımlı (auto-regressive) 

modelleme ve en son kepstrum alana çevirme işlemleri gerçekleştirilir [47]. 
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Gamma-Tone Kepstrum Katsayıları (GTKK) 

Konuşma analizlerinde gürültü azaltmayı sağlamak önemli bir sorundur. GTKK, 

Gammatone filtre bankalarına dayanmaktadır. Bu filtre bankaları, aslında bir ses sinyalinin frekans-

zaman gösterimi olan kokleagramı verir [9, 97]. GTKK özniteliğini çıkarma süreci MFKK 

özniteliğini çıkarma sürecine benzer ancak güç spektrumuna Mel filtre bankası uygulamak yerine, 

Tablo 3.12’de gösterildiği gibi Gammatone filtre bankası uygulanmaktadır [9, 47]. MFKK gibi, 

GTKK’nin da birinci ve ikinci derece türevleri KSDT’de kullanılmaktadır [32]. 

Tablo 3.12. Gamma-Tone Kepstral Katsayılarını hesaplama  

Gamma-Tone Kepstral Katsayılarını Hesaplama  

Çıkış: Gamma-Tone Kepstral Katsayıları 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: x sinyali üzerinde ön işlemler 

3: x sinyalini pencereleme ile kısa çerçevelere ayır 

3: Her çerçeve için AFD ve güç spektrumu hesapla 

4: Gamma-Tone filtre bankasını uygula 

5: Log filtre enerjilerinin AKD hesapla 

6: AKD kepstrumları 

Log-Frekans Güç Katsayıları (LFGK) 

Log-Frekans Güç Katsayıları (LFGK), HFD kullanarak spektral bant enerjilerini ölçerek 

insan işitme sisteminin logaritmik filtreleme özelliklerini taklit etmektedir [32, 49, 71]. LFGK, 

düşük sıralı filtrelerde temel frekans bilgisinin korunmasında daha etkilidir, bu nedenle daha iyi 

doğruluk sonucu vermektedir. Nwe ve ark. [49] çalışmalarında LFGK’nin MFKK ve DKKK’ye 

göre daha başarılı olduğunu görmüşlerdir.  

MFKK, hem bir çerçevenin Mel filtrelerinin komşu katsayıları arasındaki ilişkiyi hem de 

komşu çerçevelerin Mel filtrelerinin katsayıları arasındaki ilişkiyi içermez. Bu nedenle 

spektrogramdan MFKK elde edildiğinde birçok yararlı özellik kaybedilmektedir. Bu durum 

spektrogramın hem zaman ekseninde hem de frekans ekseninde yerel enerji dağılımını 

etkileyecektir. Sun ve ark. [89] spektrogramın yerel enerji dağılımını tanımlamak için Hu 

momentlerini kullanmışlardır. Pan ve ark. [77] DKKK’nin sesli harfleri tanımlamada başarılı ancak 

ünsüzleri tanımlamada başarısız olduğunu ve gürültüye karşı dayanıklı olmadığını belirtmişlerdir. 

Özellikle ilk 12 DKKK ve istatistik bilgilerini duygu tanıma için kullanmışlardır. Mel frekans 

ölçeği, basit bir hesaplama, ayırt etme yeteneği, gürültü önleme ve diğer avantajlarla konuşmanın 

en yaygın kullanılan özelliğidir. Düşük frekans bölgesindeki MFKK iyi bir frekans çözünürlüğüne 

sahiptir ve gürültüye karşı dayanıklılığı da çok iyidir, ancak yüksek frekans doğruluk katsayısı 

tatmin edici değildir. Bu nedenle daha çok ilk 13 MFKK kullanılmaktadır.  
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3.4.4. Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Öznitelikler 

Dalgacık Dönüşümü (DD), zaman alanlı tüm konuşma sinyalini matematiksel olarak zaman 

frekans alanında hem yüksek frekanslı hem de düşük frekanslı sinyaller olarak alt bölümlere ayırır. 

DD ve Dalgacık Paket Ayrışımı (DPA) [106, 142, 143], detay ve yaklaşık olarak katsayılar üretirler 

ve yöntemler sıralı ve seviyeli yapılar oluştururlar. Bu yaklaşık ve detay katsayıları dalgacık 

öznitelikleridir. Bu dalgacık öznitelikleri, dalgacık dönüşümünden veya dalgacık paketi 

ayrıştırmasından çıkarılabilir. Dalgacıklarda yaklaşık katsayıları ayrıştırılırken, dalgacık paketi 

ayrıştırma/dönüşümünde hem yaklaşık hem detay bileşenler ayrıştırılır [47].  

DD, durağan olmayan sinyallerin yerel karakteristiklerini çıkarır. Sinyali kendi ölçeğine ve 

zaman bileşenlerine dönüştürmeyi içerir. Dalgacık dönüşümü, zaman alanlı ses sinyalini bir zaman-

frekans gösterimine dönüştürmenin başka bir yoludur [95, 101]. Dalgacık ile sinyalin iç çarpımını 

hesaplar. Sürekli Dalgacık Dönüşümü (SDD) ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) ile iki tür 

dalgacık elde edilir. ADD, yüksek frekanslarda yüksek zaman çözünürlüğü ve düşük frekans 

çözünürlüğü sağlarken daha düşük frekanslarda yüksek frekans çözünürlüğü ve düşük zaman 

çözünürlüğü sağlamaktadır. [47, 95, 101].  

MFKK, ADKK vb. geleneksel öznitelikler, dalgacık paketi ayrışmasından çıkarılabilir veya 

bu katsayılar doğrudan dalgacık öznitelikleri olarak kullanılabilir [47]. 

3.4.5. İmge-Doku Tabanlı (Dokusal) Öznitelikler 

KSDT çalışmalarında kullanılan dokusal öznitelikler, Yerel İkili Örüntüler, Yerel Üçlü 

Örüntüler, Gradyanların Histogramı, Gabor Filtreleri, Ölçekten-Bağımsız Öznitelik Dönüşümü 

parametreleridir [30, 99]. Bu yöntemler, görsel işaretlerin istatistiksel bilgilerini ölçmektedir [144, 

145]. Bu öznitelikler genellikle iki boyutlu spektrogram üzerinden çıkarılmaktadır.  

Yerel İkili Örüntüler (YİÖ) 

Yerel İkili Örüntüler (YİÖ) öncelikle yüz algılama, yüz tanıma, nesne algılama uygulamaları 

için kullanılmıştır. YİÖ, yerel uzaysal bilgileri ve gri tonlama kontrastını ölçer. Ses sinyali 

işlemede, YİÖ hem sinyallerin spektrogramlarından hem de ham ses sinyalinden elde edilebilir [8, 

30, 36, 146]. Bölüm 4.1’de YİÖ ve bir boyutlu YİÖ açıklanmıştır. 

Yerel Üçlü Örüntüler (YÜÖ) 

Yerel Üçlü Örüntüler (YÜÖ), Yerel İkili Örüntülerin uzantısıdır. Hem spektrogramlardan 

hem de ham ses verisinden üretilebilirler. YİÖ’den farklı olarak pikselleri 0 ve 1 ikili modeline 

eşlemez, bunun yerine eşik pikseline göre üç değere -1, 0 ve 1'e eşler. Bölüm 4.2’de YÜÖ ve bir 

boyutlu YÜÖ açıklanmıştır. 
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Gradyanların Histogramı  

Gradyanların Histogramı, spektrogramlardan zaman-frekans bilgisini çıkarmak için 

kullanılır [30, 99]. Spektrogramdan Gradyanların Histogramı’nı hesaplama algoritması Tablo 

3.13’te verilmiştir [47]. 

Tablo 3.13. Spektrogramdan Gradyanların Histogramını hesaplama  

Spektrogramdan Gradyanların Histogramını Hesaplama  

Çıkış: Gradyanların histogramı 

1: Giriş: Konuşma sinyali (𝒙)  

2: x sinyalinden spektrogram oluştur 

3: Spektrogramın RGB görüntüsünü gri tonlamalı görüntüye dönüştür 

3: Hücre boyutu, blok boyutu değişkenlerini seç 

4: Spektrogramdan Gradyanların histogramının hesapla 

Ölçekten-Bağımsız Öznitelik Dönüşümü  

Ölçekten-Bağımsız Öznitelik Dönüşümü öncelikle görüntülerdeki yerel bilgileri tespit etmek 

için kullanılan bir öznitelik çıkarma algoritmasıdır. Bu öznitelik ayrıca yerel bilgileri tespit etmek 

için ses sinyallerinin spektrogramlarında da kullanılmaktadır [30]. Ölçekten Bağımsız Öznitelik 

Dönüşümü ile ses sinyalinden spektrogram oluşturma, spektrogramın RGB görüntüden gri 

tonlamalı görüntüye dönüştürme, gri tonlamalı görüntü üzerinde ölçek alanı minimum ve 

maksimum algılaması gerçekleştirilir. Daha sonra kilit noktaları yerelleştirme ve her bir temel 

noktaya yön ataması yapılır. Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü tanımlayıcısı olarak 

adlandırılan anahtar nokta tanımlayıcı oluşturulmuş olur [47]. 

3.4.6. İstatistiksel ve Derin Öğrenme Yöntemlerine Dayalı Öznitelikler 

Derin öğrenme, düşük seviyeli bilgilerden yüksek seviyeli tanımlayıcılar olarak adlandırılan 

yüksek seviyeli öznitelikleri elde etmek için güçlü bir tekniktir [32, 47]. Yerel öznitelikler, spektral 

(Mel filtre bankası, MFKK) düşük seviyeli tanımlayıcılar; enerji, ses yüksekliği, F0, jitter, shimmer 

gibi düşük seviyeli tanımlayıcılardan çıkarılır. Global öznitelikler, düşük seviyeli tanımlayıcılardan 

hesaplanan maksimum, minimum, ortalama, standart sapma, süre, regresyon katsayıları gibi 

fonksiyonları içermektedir [140, 147]. Derin öğrenme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; Derin 

Sinir Ağları (DSA), Derin Yığılmış Otomatik Kodlayıcı, Evrişimli Sinir Ağı (ESA), Uzun Kısa 

Süreli Bellek Ağı (UKSB), Tekrarlayan Sinir Ağları (TSA) vb. [84, 148–150]. 
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3.5. Duygusal Konuşma Sinyalinin En Çok Kullanılan Akustik Öznitelikleri 

KSDT alanında sıklıkla kullanılan öznitelikler, prozodik öznitelikler, spektral öznitelikler, 

ses kalitesi öznitelikleri, Teager Enerji Operatörüne dayalı öznitelikler olarak dört ana kategoride 

toplanmaktadır.  

3.5.1. Prozodik Öznitelikler ve Spektral Öznitelikler 

Prozodik öznitelikler parçalar-üstü özellikler olup, perde, enerji, süre, zamanlama ve 

artikülasyon ile ilgili istatistiksel ölçümlerdir [151]; sesin yoğunluğunu ve tonlamasını farklı 

duygularla yansıtırlar. Prozodik öznitelikler, heceler, kelimeler, ifadeler ve cümleler gibi büyük 

konuşma birimlerinden elde edilen dil-ötesi özelliklerdir. Bu nedenle uzun vadeli öznitelikler 

olarak da bilinirler [36].  

Spektral öznitelikler, spektral ve kepstral olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. KSDT alanında 

geçmişten bugüne MFKK, GTKK, DKKK, LFGK ve formantlar kullanılmıştır. Bu parametrelerle 

ses yolunun karakteristikleri, konuşma karakteristikleri, işitme sisteminin özellikleri frekans 

alanında iyi bir şekilde sembolize edilmektedir. Ses yolunu ve konuşma özelliklerini iyi bir şekilde 

simüle eden spektral öznitelikler, frekans alanı dönüşümü için zaman alanı sinyaline FD 

uygulanarak çıkarılmaktadır [85]. 

3.5.2. Ses Kalitesi Öznitelikleri 

Sesin öznitelikleri ses yolunun fiziksel yapısına ve gırtlaksı dalga biçimlerine bağlıdır [54]. 

HGO, Jitter, Shimmer ses kalitesini belirleyen parametrelerdir [152].  

Genellikle dB cinsinden ifade edilen HGO akustik periyodiklik derecesini ölçer. Harmonik 

bileşenin enerjisi ile konuşma sinyalinin gürültü bileşeni arasındaki oran olarak Oto-Korelasyon 

yöntemi ile tahmin edilir. HGO, gürültüyü ölçen periyodik ve periyodik olmayan elemanlar 

arasındaki orana dayalı bir parametredir.  

Dalga bozumu Jitter, gırtlak darbeleri uzunluğunun göreceli ortalama mutlak farkı olarak 

frekans karmaşıklığını ölçen bir ses kalitesi parametresidir. Döngüdeki genlik değişimini, genlik 

karmaşıklığını ölçen Shimmer de ses kalitesi özniteliklerinden biridir [97]. Basit ifadeyle Jitter, F0 

ve sıralı titreşim döngüleri arasındaki frekans değişkenliğinin bir parametresi iken Shimmer genlik 

değişimlerinin parametresidir [32, 54, 97]. Jitter'deki değişiklikler ses kıvrımlarındaki patolojileri 

gösterir. F0 karmaşıklığı durumunda, ses sinyallerindeki kısa süreli genlik değişiklikleri ölçülür. 

Shimmer ise tepe genlikleri arasındaki periyodik değişimdir. Bu parametre, glottal akış 

genliğinin, birbirini takip eden titreşimli döngüler arasındaki değişimini ifade eder [80]. 

KSDT alanında kullanılan normalleştirilmiş Genlik Katsayısı (Normalized Amplitude 

Quotient), Sözde Açık Katsayı (Quasi Open Quotient), Parabolik Spektral Parametre (Parabolic 
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Spectral Parameter) ve Maksimum Saçılım Katsayıları (Maxima Dispersion Quotient) glotal hava 

akışına bağlı ses kalitesi özniteliklerindendir [32, 43, 114]. 

3.5.3. Teager Energy Operatörüne Dayalı Öznitelikler 

Teager Enerji Operatörü (TEO), öfke ve üzüntü gibi stresli duygular için konuşma enerjisini 

tespit eder [32, 57]. TEO, konuşmada stresli duyguların tespiti, kazaları önlemek için araba 

sürücüsünün ruh hali, öğrencilere uygun danışmanlık vermek için öğrencilerin zihinsel durumunun 

tespit edilmesi gibi gerçek zamanlı uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [43, 91, 102]. TEO 

tabanlı öznitelikler dudaklar ve glotis arasındaki boşluğun enerji değişimini ölçer. Konuşma, ses 

yolu sistemindeki doğrusal olmayan hava akışı tarafından üretilir [105]. Ses üreten sistemdeki hava 

akışı, stresli koşullar altında konuşmacının kas gerginliğinden etkilenir. Teager ve Kaiser, işitmenin 

enerjiyi algılama şeklini araştırmışlar ve duygusal öfke veya stres durumlarında, hızlı hava akışı, 

ses perdesi dışında ses tellerinin yakınında bulunan girdaplara neden olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Teager [153], zamanla değişen bu girdap akışını modellemek için, enerji profilini hesaplayan TEO 

adında doğrusal olmayan bir enerji operatörü önermiştir. Ayrık formdaki [154] TEO, Denklem 

(3.7)'de tanımlanmıştır, burada ψ [.] TEO ve x(n) örneklenmiş sinyaldir. 

𝛹 [ 𝑋(𝑛)]  =  𝑥2 (𝑛)  −  𝑥 ( 𝑛 +  1) 𝑥 (𝑛 −  1)  (3.7) 

3.6. KSDT’de Öznitelik Boyutu Azaltma ve Öznitelik Seçme Aşaması 

Akustik analiz ile elde edilen öznitelik sayısı, kullanılan akustik parametrelerin sayısına ve 

bu parametrelerin istatistiksel varyasyonlarına bağlı olarak çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu 

özniteliklerin tümü duygu tanıma için etkili değildir; eğitim süresinin artışına, boyut problemine, 

doğruluk oranını düşürmeye neden olurlar. Bu nedenle, öznitelik optimizasyonu, öznitelik çıkarma 

aşamasından sonra öznitelik setindeki en ayırt edici öznitelikleri elde etmek için gerçekleştirilir. 

Normalleştirme, boyut azaltma ve öznitelik seçiminin amacı sınıflandırıcının hızını ve doğruluğunu 

arttırmak ayrıca iş yükünü ve çalışma süresini azaltmaktır. Normalleştirme, öznitelik değerleri 

arasındaki birim farklılıklarını ortadan kaldırmak için uygulanır [80].  

Temel Bileşen Analizi (TBA), Sıralı İleri Seçim, ve Hızlı Korelasyon Tabanlı Filtre öne 

çıkan öznitelik seçim yöntemleridir [98]. Boyut azaltma, yüksek boyutlu verilerin düşük boyutlu 

bir uzayda, doğrusal indirgeme ve doğrusal olmayan indirgeme kategorilerindeki anlamlı 

ifadesidir. Doğrusal yöntemler, daha az iş yükü ve daha kısa çalışma süresi gerektirdikleri ve kolay 

uygulanabilir oldukları için tercih edilmektedir. Doğrusal boyut azaltma, yüksek boyutun düşük 

boyuta doğrusal izdüşümüdür [155]. Komşuluk Koruyan Yerleştirme, TBA, Doğrusal 
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Diskriminant Analiz (DDA), Faktör Analizi, Bağımsız Bileşen Analizi, İlgili Bileşen Analizi ve 

Komşuluk Bileşen Analizi (KBA) doğrusal boyut azaltma yaklaşımlarıdır [80, 98, 155–157].  

Bu yöntemlerde amaç, d boyutlu n örnekli 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 …𝑥𝑛 verilerini, örnek sayısını sabit 

tutarak r boyutlu 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 …𝑦𝑛 verilere dönüştüren d x r boyutlu bir P dönüşüm matrisi bulmaktır. 

Yüksek boyutlu veriler olarak tanımlanan 𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 …𝑥𝑛], d x n veri matrisinin, 𝑌 =

[𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 …𝑦𝑛], r x n veri matrisine dönüşümü boyut azaltma olarak tanımlanmaktadır. Farklı 

doğrusal indirgeme yöntemleri, Denklem (3.8)’deki gibi farklı P dönüşüm matrisi oluşturur. 

Yöntemler arasındaki fark, verilerin hangi özniteliklerinin yansıtılacağına bağlıdır [155]. 

𝑦𝑖 = 𝑃𝑇𝑥𝑖     𝑌 = 𝑃𝑇 𝑋       (3.8)      

TBA, ortogonal dönüşümü kullanan denetimsiz bir istatistiksel öznitelik seçim yöntemidir. 

DDA, sınıfların en iyi ayrıştırıldığı uzayda, vektörleri bulmayı amaçlayan denetimli bir öznitelik 

seçme yöntemidir; yerel geometrik yapıyı keşfedemez, ancak küresel geometrik yapı için 

başarılıdır [80, 98, 155, 156]. Fisher Seçimi istatistiksel bir öznitelik seçim yöntemidir, her öznitelik 

için standart sapma değerlerini kullanır. Yöntem, ölçüm yönteminde her sınıf için farklı niteliklere 

ve her bir nitelik için standart sapma değerlerine sahip sayısal değerlerin ortalamasını 

kullanmaktadır [80, 155]. KBA, sınıflandırma, boyut azaltma ve esas olarak mesafe metrik 

öğrenme için kullanılan denetimli bir algoritmadır. KBA, en yakın komşuluk tekniğini kullanarak 

aynı etiket üzerindeki noktaların konumlarının farklı etiketlerdeki noktalardan daha sıkı olduğu bir 

alan bulmaya çalışır. Bu mesafe ölçüsü Öklid, Manhatton mesafesi vb. mesafe ölçütleri olabilir. 

KBA'nın bileşenleri ortogonal değildir. TBA, varyans kaybını optimize eder, global yapıyı korur. 

KBA, sistem doğruluğunu optimize eder, yani yerel yapıyı korumaya çalışır [80, 98, 155, 156].  

Wu ve ark. [79] Fisher ve DDA algoritmalarını kullanarak EMODB için başarılı bir sonuç 

elde etmişlerdir. Özseven ve ark. [80] DDA, TBA, normalizasyon ve Fisher öznitelik seçim 

algoritmalarını kullanarak yeni yazılım aracı geliştirmişlerdir. 

KSDT çalışmalarında kullanılmış öznitelik seçme yöntemleri; Sıralı İleri Kayan Seçim 

algoritması (SİKS) [55, 60], çok sayıda öznitelik ve az sayıda veri için uygulanan Karar Ağaçlarına 

(KA) uygulanan topluluk Rastgele Orman algoritması, Korelasyona Dayalı Öznitelik Alt-Kümesi 

algoritması, İleri Öznitelik Seçimi [157], Geriye Doğru Öznitelik Seçimi [157], İleri Seçim ile 

Sarmalayıcı Yaklaşım olarak sıralanabilir. Ancak TBA, Sıralı İleri Seçim ve Hızlı Korelasyon 

Tabanlı Filtre gibi öznitelik seçim yöntemleri ön saflarda yer alan en yaygın kullanılan öznitelik 

seçme yöntemleridir [98].  
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3.7. KSDT’de Sınıflandırma Aşaması 

Duygusal konuşma verilerinden doğru özniteliği çıkarmak ve uygun sınıflandırıcıyı seçmek 

KSDT performansını yükseltmektedir [151]. Makine öğrenmesi algoritması, yeni giriş verilerin 

sınıfını tahmin edebilmek için kategorize edilmiş giriş verilerine ihtiyaç duyar. Makine öğrenmesi, 

Şekil 3.11'de gösterildiği gibi eğitim ve test olmak üzere iki süreci içerir. Bu nedenle, giriş verileri 

eğitim ve test olarak ikiye bölünmüştür [32, 54]. 

 

Şekil 3.11. Makine öğrenmesinde sınıflandırma aşamasında eğitim ve test verileri 

Yaygın olarak kullanılan saf Bayes Karar Ağaçları [60, 64, 66, 72], Yapay Sinir Ağları 

(YSA) [54, 70], Saklı Markov Modeli (SMM) [49, 65, 106], Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM) 

[91], Gauss Karışım Modeli (GKM) [63, 66, 76, 102], K-En Yakın Komşuluk (KYK) [60, 158], 

Tamamlanmamış Seyrek en Küçük Kareler Regresyonu [158] ve Destek Vektör Makineleri 

(DVM) klasik sınıflandırıcılardır [86, 88, 90, 95].  

Hajarolasvadi ve ark. [93] K-Ortalamalar algoritmasını kullanarak denetimsiz bir yöntem 

olan kümelemeyi duygu tanımada uygulamışlardır [93]. 

Eğitim sürecinde GKM ve SMM algoritmalarında duygusal konuşma örneklem büyüklüğü 

yüksek olmalıdır. GKM, eğitim verilerinden gelen küresel öznitelikler için etkili bir algoritmadır. 

YSA algoritması, sağlamlığı ve doğruluğu artırmada sınırlıdır, ancak doğrusal olmayan öznitelikler 

için kullanışlıdır. Eğitim verilerinin daha küçük örneklerinde YSA, GKM ve SMM'den daha iyi 

sonuçlar vermiştir [54, 158]. YSA, parametriktir ve parametreleri ayarlamak gerekir. Çok katmanlı 

algılayıcı (ÇKA) da KSDT'de kullanılan denetimli bir sinir ağı öğrenme modelidir [76, 80, 85]. 

 DVM  istatistiksel ve denetimli bir makine öğrenimi algoritmasıdır, konuşmacıdan bağımsız 

ve küçük boyutlu örnek uygulamalarda kullanılmaktadır. Giriş verilerinin doğrusal ve doğrusal 

olmayan özniteliklerini ayrıştırmaktadır; çıkış verilerinin yüksek boyutlu öznitelikleri bir çekirdek 

fonksiyonu ile elde edilmektedir [90]. KYK, uzaklık tabanlı, denetimli bir makine öğrenmesi 
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algoritmasıdır [80, 86, 158]. KYK, test örneklerinin öznitelikleri ile eğitim örnekleri arasındaki 

mesafe olarak Öklid uzaklığını kullanır [85].  

Bu algoritmalar karşılaştırıldığında, DVM konuşma seslerinden duygu tanımada en iyi 

performansı gösterirken ardından GKM, SMM, KYK ve AÖM azalan başarı oranları ile gelmiştir 

[158].  

Derin öğrenme algoritmalarının çoğu YSA'ya dayanmaktadır. Klasik bir sinir ağı iki veya üç 

gizli katman içerirken, ancak derin öğrenme algoritmaları yüzlerce gizli katman kullanmaktadır. 

Derin terimi, bu katmanların sayısını ifade etmektedir [32]. Derin öğrenme algoritmalarındaki en 

önemli avantaj, öznitelik çıkarma, öznitelik seçme ve sınıflandırma aşamalarının aynı anda 

gerçekleşmesidir. KSDT alanında yaygın olarak kullanılan derin öğrenme sınıflandırıcıları, 

Yinelenen Sinir Ağı (RNN) [147], Evrişimli Sinir Ağı (ESA), Derin Sinir Ağları (DSA), Derin 

İnanç Ağları (DBN), Oto-Kodlayıcı, Uzun Kısa Süreli Bellek Ağı (UKSB), Çok Görevli Öğrenme, 

Transfer Öğrenimi ve Dikkat Mekanizmasıdır [32, 94]. 

Tek sınıflandırıcıların kullanımına ek olarak, daha iyi sonuçlar elde etmek için birkaç 

sınıflandırıcıyı birleştiren topluluk yöntemleri de KSDT alanında kullanılmıştır [32, 96]. 

Seyrek En Küçük Kareler Regresyonu, konuşma öznitelikleri arasındaki doğrusal ilişkiye 

dayalı duygu etiketlerini bulmak için en küçük kare regresyonu kullanan bir yöntemdir. Aşırı 

Öğrenme yalnızca bir gizli katman kullanan ileri beslemeli bir sinir ağı yöntemidir. Vektör 

Nicemlemede (VN), sabit boyutlu bir vektör oluşturulmaktadır [101]. Doğrusal Vektör Nicemleme 

aynı zamanda yüz ifadelerinden duygu tanıma uygulamalarında kullanılmaktadır [158]. 

Bayes Ağları (BA), Bayes teoremine dayalı bir yöntemdir. Bir dizi rastgele değişkeni ve 

bunların koşullu bağımsızlıklarını yönlendirilmiş çevrimsiz grafik aracılığıyla temsil eden olasılıklı 

bir grafik modeldir. Karar Ağaçları (KA), sınıflandırma ve regresyon için kullanılan parametrik 

olmayan denetimli bir öğrenme yöntemidir. Amaç, veri özniteliklerinden çıkarılan basit karar 

kurallarını öğrenerek bir hedef değişkenin değerini tahmin eden bir model oluşturmaktır. C4.5, bir 

Karar Ağacı ile sınıflandırma modelini temsil etmektedir. Ağaç, eğitim setini bölerek ve ağacın 

kökündeki en iyi değişkenin seçilmesiyle başlayarak yukarıdan aşağıya doğru oluşturulmaktadır 

[60, 88]. Naive Bayes (NB) ağacı sınıflandırma yönteminde yapraklarda saf Bayes sınıflandırıcıları 

olan bir karar ağacı kullanır. NB kuralı, kestirimci genlerin kategori verildiğinde bağımsız 

olduğunu varsayarak, her durumda sınıfı tahmin etmek için Bayes teoremini kullanır [88]. 

3.7.1. Dinamik Zaman Bükme/Atlama  

Dinamik Zaman Bükme algoritması şablon eşleşmesine dayanmaktadır. Yöntem (Dynamic 

Time Warping), farklı zaman aralıklarında değişen konuşma sinyali özelliği parametre dizisi 

problemini çözmeyi başarmıştır, izole kelimelerin tanınmasında iyi performans göstermiştir. Ancak 
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geniş kelime dağarcığı veya sürekli konuşma içeren konuşma tanıma sistemleri için uygun değildir. 

Dinamik Zaman Atlama algoritması SMM ve YSA algoritmalarıyla değiştirilmiştir [54]. 

3.7.2. Saklı Markov Modeli (SMM) 

Saklı Markov Modeli, konuşma tanıma için yaygın olarak kullanılmış ve duyguları tanımak 

için de başarıyla genişletilmiştir. Bu model özellikle veri sayısı az olduğunda kullanılmaktadır 

[158]. Büyük veri tabanlarının oluşturulmadığı yıllarda duygu, stres ve depresyon tanıma 

çalışmalarında çoğunlukla SMM kullanılmıştır. SMM, konuşma sinyalinin zamanla değişen 

özelliğini temsil eden bir parametre yöntemidir. Model, konuşma sinyalinin istatistiksel 

parametrelerini birbirine bağlı iki stokastik süreçle açıklamaktadır. Sürekli konuşma cümlesindeki 

her kelime arasında açık bir sınır yoksa bölümlere ayırmak zordur. Çözüm, SMM'ye dayalı tanıma 

sistemini kullanmaktır [54].  

SMM, bir t zamanındaki bir sistemin mevcut durumunun yalnızca o andaki önceki duruma 

bağlı olduğunu söyleyen Markov özelliğine dayanır. "Saklı" terimi, t anında durumu oluşturan 

sürecin görülememesini ifade eder. Sistemin mevcut durumu hakkında gözlemler yaparak bir 

sonraki durumu tahmin etmek için olasılık kullanmak gerekir [32, 49, 65, 106].  

3.7.3. Gaussian Karışım Modeli (GKM) 

Gauss Karışım Modeli, yalnızca bir durum içeren sürekli SMM’nin özel bir durumu olarak 

görülen bir yöntemdir. Verileri, her bir bileşenin bir Gaussian’a (basit bir parametrik form) sahip 

olduğu birkaç bileşenin bir karışımı olarak modellemektir. Her veri noktasının bileşenlerden birine 

ait olduğu varsayılmakta ve her bileşenin dağılımı ayrı ayrı çıkarılmaya çalışılmaktadır [32]. 

Yoğunluk tahmini için olasılıksal bir model olan GKM, teorik olarak modelin tüm olasılık dağılım 

fonksiyonuna uyabilmesi için güçlü bir uyum yeteneğine sahiptir. GKM, konuşma tanıma ve 

konuşmacı tanıma çalışmasında başarıyla uygulanmaktadır [54]. Veriler dengeli olarak 

dağıtılmışsa GKM daha iyi sonuç vermektedir. GKM'lerin doğruluğu ayrıca her sınıftaki Gauss 

sayısına, veri tabanının boyutuna, verilerin dağılımına vb. faktörlere bağlıdır. Bu model, global 

öznitelikler (tüm ifadeden çıkarılan öznitelikler veya düşük seviye tanımlayıcılardan çıkarılan 

istatistiksel öznitelikler) için en uygun modeldir [158]. 

3.7.4. Destek Vektör Makineleri (DVM) 

Bölüm 4.4’te açıklanan DVM, istatistiksel öğrenme teorisine dayanan bir tanıma 

algoritmasıdır. Öznitelik vektörünü düşük boyutlu bir uzaydan yüksek boyutlu bir boşluğa bir 

çekirdek işlevi aracılığıyla eşleyerek doğrusal olarak ayrılabilir hale getirmektedir. Böylece 

optimum sınıflandırma elde edilmektedir. DVM, duygusal konuşma tanıma sistemi için küçük 
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örneklerin sınıflandırılmasında uygundur ve başarılı tanıma sonuçları sağlamaktadır [54]. Doğrusal 

olmayan öznitelik (Kernel-Çekirdek işlevi) durumunda DVM daha popülerdir. DVM, 

konuşmacıdan bağımsız KSDT uygulamalarında diğer sınıflandırıcılara göre daha başarılıdır [158]. 

DVM, doğrusal olarak ayrılabilir desenler için en uygun alt düzlemi bulan denetimli 

sınıflandırıcıdır. 

3.7.5. Yapay Sinir Ağları (YSA)  

YSA, hafıza, akıl yürütme, hızlı ve paralel çalışma, ilişkilendirme özellikleriyle insan beyin 

hücresinin aktivitesini simüle eder. Uyarlanabilme ve kendi kendine organize olma yeteneklerine 

sahiptir. Karmaşık çevresel faktörlerin, arka plan bilgisinin veya çıkarım kurallarının net olmadığı 

bazı durumlarda YSA, SMM'den daha fazla avantaja sahiptir, bu nedenle YSA, gürültülü ortamda 

spesifik olmayan konuşma tanıma için iyi bir çözüm sunmaktadır [54, 70].  

KSDT alanında, veri tabanlarının yetersiz olduğu yıllarda YSA ve SMM sıklıkla 

kullanılmıştır. YSA, doğrusal olmayan öznitelikler için çekirdek işlevi olan bir sınıflandırıcıdır. 

YSA daha küçük eğitim örneği olması durumunda GKM ve SMM'ye kıyasla daha başarılı sonuçlar 

vermiştir [158]. YSA’nın ileri beslemeli mimarisi duygu tanımada kullanılmaktadır [70]. 

3.7.6. K-En Yakın Komşuluk (KYK)  

KYK, mesafe tabanlı öğrenme veya tembel öğrenme olarak da adlandırılan denetimli bir 

öğrenmedir. KYK, test edilen vektörlere en yakın olan k eğitim vektörlerine dayalı kararlar veren 

çok basit bir yöntemdir [55, 159]. KYK, öznitelik alanındaki en yakın eğitim verilerine göre 

konuşma verilerini sınıflandıran parametrik olmayan bir yöntemdir. KYK sınıflandırması, bu 

verilerden türetilen bir modelden ziyade doğrudan eğitim verilerini kullanmaktadır. Her konuşma 

örneğini d (özniteliklerin sayısı) boyutlu bir uzayda temsil etmektedir. Test verilerinin ve eğitim 

verilerinin benzerliğini Öklid mesafesi kullanarak karşılaştırmaktadır [86]. 

3.7.7. Doğrusal Diskriminant Analiz (DDA) ve Düzenlenmiş Diskriminant Analiz  

Doğrusal Diskriminant Analiz, sınıflandırma ve konuşma örneklerinin boyutsallığının 

azaltılması için iyi bilinen bir istatistiksel yöntemdir. Sınıflar arası kovaryans matrisini maksimize 

ederek ve konuşma örneklerinin sınıf içi kovaryans matrisini en aza indirerek optimal dönüşüm 

matrisini hesaplamaktadır. Düzenlenmiş Diskriminant Analiz’in arkasındaki temel fikir ise 

konuşma örneklerinin sınıf içi dağılım matrisine ve köşegen elemanlarına bir sabit eklemektir ve 

Doğrusal Diskriminant Analiz’in eksikliğini gidermek için kullanılmaktadır [86].  



 

4. MATERYAL VE METOT 

Önceki bölümlerde literatürdeki KSDT çalışmaları, öznitelik çıkarma ve sınıflandırma 

yöntemleri kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. KSDT çalışmalarının doğruluğunu etkileyen çok 

fazla faktörün olduğu görülmüştür. Bu faktörler; çıkarılan öznitelikler, öznitelik setinin boyutu, 

eğitim süresi, kullanılan sınıflandırıcı, konuşma veri tabanlarının büyüklüğü olarak tespit 

edilmiştir. Başarılı bir KSDT uygulamasında amacın sınıflandırma performansını düşük maliyetle 

yükseltmek olduğu görülmüştür. Maliyetin düşüklüğü, eğitim süresinin ve işlem yükünün az olması 

yani algoritmanın hızlı olmasıdır. Gerçek zamanlı KSDT uygulamaları için hızlı ve başarılı 

yöntemlerin gerekliliği sonucu elde edilmiştir. 

Bu tez çalışması kapsamında edinilen bilgiler doğrultusunda ham sinyal üzerinde 

kullanılmamış dokusal (histogram tabanlı) parametrelerden yararlanmaya karar verilmiştir. Bu 

çalışmada, YİÖ ve YÜÖ birlikte uygulanarak ham ses verilerinden dokusal öznitelikler elde 

edilmiştir. YİÖ [144] depresyon analizinde ve duygu tespitinde [47] kullanılmıştır. YİÖ ve YÜÖ, 

görüntü işlemede, doku bölümleme ve öznitelik tespiti için iki boyutlu görüntüler olan 

spektrogramlarda kullanılmaktadır. Hesaplama ve programlama basitliğine sahip oldukları ve 

gürültü giderebildikleri için gerçek zamanlı uygulamalar için uygun yöntemlerdir [145, 160]. YİÖ 

ve YÜÖ güçlü yerel doku tanımlayıcılardır [36, 59].  

4.1. Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler (1B-YİÖ) 

Yerel İkili Örüntüler, Ojala [144] tarafından tanıtıldıktan sonra hem iki boyutlu (2B) hem de 

bir boyutlu (1B) olarak uygulama alanları bulmuştur. Orijinal YİÖ, 3x3’lük bir pencerede 

tanımlanır. Eğer komşu piksel dikdörtgen pencerenin merkez pikselinden daha büyük ise bu komşu 

pikselin konumuna “1” atanır; aksi takdirde, o konuma "0" atanır. 1 ve 0 dizisi, 8 bitlik bir ikili sayı 

oluşturmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine toplanır ve daha sonra ikilik tabanda bir 

sayıya dönüştürülür. Bu sayı, pencerenin merkez pikselinin YİÖ değeri olur. Tüm piksellerin 

karşılık geldiği YİÖ değerleri hesaplandıktan sonra, bu değerlerle bir YİÖ görüntüsü oluşturulur. 

Görüntünün doku varyasyonunu temsil etmek için YİÖ görüntüsünden bir histogram hesaplanır. 

YİÖ hesaplamasının sorunu histogramın uzun olmasıdır. Bu nedenle, literatürde YİÖ'nün çeşitli 

varyasyonları önerilmiştir [9]. 

Temel YİÖ işlevi, bir pikselin sekiz komşuluğunu hesaba katarken, tanımı tüm dairesel 

komşulukları içermektedir [160]. R, yarıçaplı bir daire üzerinde P örnekleme noktaları olmak üzere 

Şekil 4.1'deki gösterim (P, R) piksel komşuluğunu temsil etmektedir [161]. 
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Şekil 4.1. YİÖ’nün dairesel komşuluk kümeleri [36] 

Şekil 4.2'de gösterilen P-bit ikili sayı, 3 x 3 boyutlu 2B görüntüdeki merkezi pikseldeki değer 

ile komşu piksellerdeki değerlerin karşılaştırılmasıyla oluşturulmaktadır. Bu P-bit ikili sayı 

Denklem (4.1) ile hesaplanır [160, 161]. 

 

Şekil 4.2. Merkez pikselin komşu piksellerle karşılaştırılması. 2B-YİÖ ikili değerinin oluşturulması [36] 

𝑌𝐼𝑂𝑃,𝑅 = ∑  𝑆 (𝑔𝑖 
𝑃−1
𝑖=0 − 𝑔𝑐 (𝑅)) 𝑥 2𝑖                    (4.1) 

Burada 𝑔𝑐 merkez piksel değeridir, 𝑔𝑖  i. komşu pikselin değeridir; P, dairesel komşuların sayısıdır; 

R, mesafe olan yarıçaptır. Denklem (4.2)’de sunulan 𝑆(𝑥), koşul fonksiyonudur [36, 145]. 

S (x ) = { 
1   𝑥 ≥ 0
0   𝑥 < 0

                             (4.2) 

YİÖ yöntemi, sinyal işlemede ham ses sinyallerinden yerel ve dokusal özniteliklerin 

çıkarımında Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler (1B-YİÖ) olarak kullanılmıştır. 1B-YİÖ işlevsel 

olarak konuşma işleme, sinyal bölümleme ve ses etki tespiti çalışmalarında kullanılmaktadır. 1B-

YİÖ düşük hesaplama karmaşıklığına ve programlama basitliğine sahiptir [160, 162]. Şekil 4.3, 

1B-YİÖ işlem adımlarını göstermektedir, bu adımlar şu şekilde sıralanabilir [146, 163].  

1. Sinyalin yüklenmesi,  

2. Sinyalin ardışık dokuz bloğa bölünmesi,  

3. Bu dokuz bloğun 5. bloğunun merkez blok olarak ayarlanması,  

4. Merkez bloktaki değere göre Denklem (4.3) ile bloğun ikili özelliklerinin çıkarılması, 

5. Bitlerin Denklem (4.4)’ü kullanarak ondalık sayıya dönüştürülmesi. 
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Şekil 4.3. Merkezi değerin komşu değerlerle karşılaştırılması, ikilik tabanda bir sayının oluşturulması ve 

onluk taban sayısının 1B-YİÖ fonksiyonu ile hesaplanması [36]  

𝑏𝑖 = { 
1, 𝑝𝑖 − 𝑝𝑐 ≥ 0
0 , 𝑝𝑖 − 𝑝𝑐 < 0

 , i ∈N, N={0,1,2,................7}, 5∉N              (4.3) 

Burada 𝑏𝑖 is i. bloktaki bit değeri, 𝑝𝑖 örtüşmeyen bloğun i. sinyal değeri, 𝑝𝑐  merkez blok ve N 

indeks numarasıdır [160–163]. 

𝑌𝐼𝑂 𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟 =  ∑  𝑏𝑖 
7
𝑖=0  𝑥 27−𝑖                     (4.4) 

burada değer, 256 öznitelik çıkaran 1B-YİÖ fonksiyonunun onluk tabandaki değeridir. Bu YİÖ 

hesaplamaları bitince bir histogram elde edilir [160–163]. 

4.2. Bir Boyutlu Yerel Üçlü Örüntüler (1B-YÜÖ) 

Yerel Üçlü Örüntüler, dokusal analiz için görüntü işlemede kullanılan istatistiksel bir 

yaklaşımdır [164], hem 1B hem de 2B olarak uygulama alanları bulmuştur. Merkezi piksel ve 

komşu pikseller arasındaki yoğunluk farklarını -1, 0 ve 1 olarak kodlamaktadır [165]. Bir boyutlu 

YÜÖ (1B-YÜÖ), konuşma sinyali çerçeveleri için YÜÖ’den geliştirilmiştir. Her bir değeri, komşu 

değerleri ile bir eşik değerine göre karşılaştırmaktadır. Denklem (4.5), üçlü örüntüyü hesaplamak 

için, üç değerli bir fonksiyon olan S( )‘yi göstermektedir [36]. 

𝑆(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡) = { 

−1,                                           𝑞𝑐 − 𝑡 >  𝑞𝑖 

0,           𝑞𝑐 − 𝑡 ≤  𝑞𝑖   𝑣𝑒     𝑞𝑐 + 𝑡 ≥  𝑞𝑖  

+1                                            𝑞𝑐 + 𝑡 <  𝑞𝑖 

                    (4.5) 

Burada 𝑆(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡), sinyal çerçevesi 𝑞𝑖 ‘nin i. üçlü örüntü değeridir. 𝑞𝑖 ise dokuz bloğun i. blok 

değeridir. 𝑞𝑐  merkez blok (5. Blok) ve 𝑡 eşik değeridir [164, 165].  
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YÜÖ değerleri için (𝑞𝑐 ± 𝑡)  ve  𝑞𝑖  arasındaki fark hesaplanır. Daha sonra (𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡), 9 

blokluk üst öznitelikler ve 9 blokluk alt öznitelikler olarak Denklem (4.6) ve Denklem (4.7) ile 

ikiye ayrıştırılır. Şekil 4.4, 1B-YÜÖ fonksiyonunun işleyişini göstermektedir. Şekil 4.4’te eşik 

değeri 8’dir ancak eşik değeri, uygulamanın amacına göre değişik değerler alabilir [165]. 

 

Şekil 4.4. 1B-YİÖ fonksiyonunun temel adımları. Alt sinyalden üçlü kodlar ve ardından üst ve alt kodlar 

üretilmesi ve son olarak onluk tabandaki değerlerin hesaplanması [36] 

𝑆𝑢𝑝𝑝 için +1 değerleri bir (1) değerini alırken diğer değerler yani (-1 ve 0) sıfır (0) değerini 

alır. Benzer olarak 𝑆𝑙𝑜𝑤 için -1 değeri bir (1) değerini alırken diğer değerler (+1 ve 0) sıfır (0) 

değerini alır.  

𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡) = {
1, 𝑆(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡) = +1
0, 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎

                  (4.6) 

 𝑆𝑙𝑜𝑤(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡) = {
1, 𝑆(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡) = −1
0, 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎  

                     (4.7) 

1B-YÜÖ ile bir sinyalden, üst 9-bloktan 256 öznitelik ve alt 9-bloktan 256 öznitelik olmak 

üzere 512 öznitelik elde edilir. Bu özniteliklerin 𝑇𝑢𝑝𝑝 ve 𝑇𝑙𝑜𝑤 onluk değerleri, Denklem (4.8) ve 

Denklem (4.9) ile hesaplanır ve kodlanır. 

𝑇𝑢𝑝𝑝 = ∑  𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡)
7
𝑖=0  𝑥 27−𝑖               (4.8)  

 𝑇𝑙𝑜𝑤 = ∑  𝑆𝑙𝑜𝑤(𝑞𝑖 , 𝑞𝑐 , 𝑡)
7
𝑖=0  𝑥 27−𝑖                  (4.9)  

4.3. Bir Boyutlu Ayrık Dalgacık Dönüşümü (1B-ADD) 

Dalgacık Dönüşümü (DD), durağan olmayan herhangi bir sinyali dalgacık dizisi olarak 

incelemek için tasarlanmış bir tahmin yöntemidir. Dalgacık analizinde sinyal, ana dalgacık olarak 

adlandırılan tek bir fonksiyondan üretilir, ayrıştırıldığında dalgacık katsayıları oluşur [166]. Yeterli 

sayıda katsayı hesaplandıktan sonra dalgacık katsayıları ve dalgacık fonksiyonları doğrusal olarak 
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birleştirilerek sinyal yeniden oluşturulur [166, 167]. Dalgacıkların temel özelliği zaman-frekans 

lokalizasyonudur, yani değişen bir pencere boyutuna sahiptirler, düşük frekanslarda geniş zaman 

pencereleri üretirken yüksek frekanslarda dar zaman pencereleri üretirler [167]. DD çok ölçekli 

çalışırken klasik FD, zaman ölçeği veya frekans ölçeği gibi yalnızca tek bir ölçekte çalışır.  

ADD, sinyali yaklaşık ve detay bilgiler gibi bir yaklaşımla analiz eder. Farklı frekanslardaki 

alt sinyaller, zaman uzayında ana sinyalin sıralı yüksek geçirgen filtrelenmesi ve alçak geçirgen 

filtrelenmesi ile oluşur. Bu, zaman-frekans boşluğunun bölümlere ayrılmasını veya 

seviyelendirilmesini sağlamaktadır. Seviyeler, ihtiyaç duyulan yoğunluklarla ilgili parçalar 

dalgacıklarda tutulacak şekilde seçilir. ADD, giriş sinyaline göre coifflet, symlet, haar ve 

daubechies gibi parametreleri kullanır [166, 167]. 

Şekil 4.5,  f (x) 'in çoklu çözünürlük sürecini göstermektedir [167]. İlk filtrelerden alınan alt 

örneklenmiş sinyaller, yaklaşık, A1 ve detay, D1 katsayılarından oluşan birincil seviye olarak 

adlandırılır. Daha sonra, i seviye numarası olmak üzere, yaklaşık, Ai ve detay, Di bilgisi, bir önceki 

seviyedeki yaklaşık (Ai) kullanılarak üretilir. D-Detay katsayılarını ve A-Yaklaşık katsayılarını 

göstermektedir. 

 

Şekil 4.5. ADD uygulanan f (x) sinyalinin çok seviyeli çözünürlük süreci. Yüksek geçirgen (detay) filtre ve 

alçak geçirgen (yaklaşık) filtre olarak alt bant ayrıştırması.  

ADD iki işlev kullanır; Denklem (4.10)’da gösterilen alçak geçirgen filtrelemede ayarlanan 

ölçekleme işlevi ve Denklem (4.11)’de gösterilen yüksek geçirgen filtrelemede ayarlanan dalgacık 

işlevidir [167]. 


j ,k

 (𝑥) =  2𝑗/2 𝐴(2𝑗𝑥 − 𝑘)   (4.10) 


𝑗,𝑘

(𝑥) =  2𝑗/2 𝐷(2𝑗𝑥 − 𝑘)      (4.11) 
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Burada x = 0, 1, 2,..……….M - 1, j = 0, 1, 2,…..……..J - 1, k = 0, 1, 2,...............2𝑗-1, olmak 

üzere J değişkeni 𝑙𝑜𝑔2 (M) değerine eşit ve M ise sinyal uzunluğudur, 2𝑗 seçilir. Örnekleme hızı k 

ve çözünürlük j, fonksiyonların x eksenindeki konumlarını ve genişliklerini belirtir. Fonksiyonların 

yükseklikleri (genlik) 2𝑗/2 değerine bağlıdır. i.seviyedeki yaklaşık katsayıları 𝐴𝑖 (k) ve detay 

katsayıları 𝐷𝑖 (k), Denklem (4.12) ile tanımlanmaktadır. 

𝐴İ = {{
1

√𝑀
 ∑𝑓(𝑥)

𝑥

.
𝑗 ,𝑘

 (𝑥)} 𝑎𝑛𝑑 𝐷İ = {
1

√𝑀
 ∑𝑓(𝑥)

𝑥

.
𝑗,𝑘

(𝑥)}} 

 for k=0,1,2,3,……………….2𝑗 − 1                   (4.12) 

 

ADD dalgacık, ses gibi durağan olmayan sinyallerden bilgi alma kapasitesine sahiptir. Tek 

tip zaman-frekans çözünürlüğü sağlayan KSFD'nin eksikliklerinin üstesinden gelir. ADD yüksek 

frekanslarda, yüksek zaman çözünürlüğü ve düşük frekans çözünürlüğü sağlarken daha düşük 

frekanslarda, düşük zaman çözünürlüğü ve yüksek frekans çözünürlüğü sağlamaktadır. [47, 95, 

101]. Bu tez çalışmasında ADD, gürültü gidermek, sinyal boyutunu azaltmak, yerel öznitelikleri ve 

frekans alanındaki öznitelikleri çıkarmak için kullanılmıştır [36]. 

4.4.  Destek Vektör Makineleri (DVM)   

Destek Vektör Makineleri (DVM), sınıflandırma ve regresyon için kullanılan denetimli 

optimizasyon tabanlı bir makine öğrenmesi yöntemidir. DVM, duygu tanımada ve konuşmacı 

tanımada kullanılan en güçlü tekniklerden biridir. DVM'nin seçilmesinin önemli bir nedeni, 

mükemmel esneklik ve genelleme performansına sahip olması, küçük boyutlu verilerle başa 

çıkabilmesidir. KSDT’de konuşma örneğinden bir dizi öznitelik çıkarılarak DVM'yi eğitmek için 

girdi olarak verilmektedir. Giriş verilerini n boyutlu bir uzayda iki vektör kümesi olarak 

görüntüleyen DVM, bu alanda iki veri kümesi arasındaki marjı (uzaklık) maksimize eden bir ayırıcı 

hiper düzlem oluşturur ve doğrusal olarak ayrılamayan sınıfları işleyebilir. DVM, birçok olası hiper 

düzlem arasında, eğitim konuşma örneklerini maksimum uzaklıkla en uygun şekilde ayıran bir 

hiper düzlem seçer. Optimal bir hiper düzlem oluşturmak için, uzaklığı belirleyen eğitim 

aşamasındaki konuşma örnekleri için destek vektörleri hesaplanır. Uzaklık (marj) ne kadar 

yüksekse, sınıflandırma performansı da o kadar yüksek olur.  

Giriş veri vektörleri doğrusal olarak ayrı olduğunda, hiper düzlem Denklem (4.13)’teki gibi 

olur. Bu denklemde, ω ve b parametreler, x ise veri tabanının özvektörleridir [25]. 

 �⃑⃑�  . 𝑥 + 𝑏 = 0 (4.13) 
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DVM’nin ana amacı, girdileri yüksek boyutlu bir özellik uzayına dönüştürmek için bir 

çekirdek fonksiyonu (kernel) kullanmaktır. Çekirdek fonksiyon, girdi örneklerini doğrusal bir 

şekilde ayrılabilir hale getirir. DVM yapısını özetleyen Şekil 4.6’da beyaz daireler bir sınıfı, siyah 

daireler başka bir sınıfı temsil etmektedir. Sınıfları birbirinden ayıran bir doğru ve hiper düzlem 

oluşturulmuştur. Marj ne kadar fazla olursa sınıflar o kadar iyi ayırt edilmiş olur. DVM'nin en 

büyük avantajı, sınırlı eğitim verileri ile mükemmel sınıflandırma performansı göstermesidir [168]. 

 

Şekil 4.6. Destek vektör makinelerinin temeli 

Etiketli bir veri kümesi verildiğinde, amaç doğrusal bir sınıflandırma hiper düzlemi 

bulmaktır. Denklem (4.14)’teki 𝑤𝑇𝑥 + 𝑏 hiper düzlem, x öznitelik vektörü ve 𝑦𝑖 karşılık gelen 

gerçek etiketi gösterir. 

𝑦𝑖  (𝑤
𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏 ) ≥ 1,      i= 1,2, …………, N                 (4.14) 

 Örnekler doğrusal sınıflandırıcıyla doğru şekilde sınıflandırılamazsa, sorun Denklem 

(4.15)’teki şekilde tanımlanabilir; her defasında azalacak hatayı gösteren gevşeme değişkeni 𝜉𝑖 , 

ideal doğrusal ayrıştırma durumunda izin verilen sapma derecesini göstermektedir. 

𝑦𝑖  (𝑤
𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏 ) ≥ 1 − 𝜉𝑖 ,     i= 1,2, …………, N   (4.15) 

Doğrusal sınıflandırma alt düzleminin tüm alt kümeleri arasında en uygun alt düzlemi 

bulmak, Denklem (4.16)’daki maliyet fonksiyonunu en aza indirmeye eşdeğerdir. 

1

2
𝑤𝑇𝑤 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑁
𝑖=1                                   (4.16) 

C > 0 sabiti, örneklerin yanlış sınıflandırılmasının derecesini kontrol eden bir ceza 

faktörüdür. Kısıtlamalar Denklem (4.17) ile verilmiştir. 

{
𝑦𝑖  (𝑤

𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏 ) ≥ 1 − 𝜉𝑖  
𝜉𝑖  ≥ 0

  𝑖 = 1, 2, …… ,𝑁}              (4.17) 
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Maliyet fonksiyonunun minimuma indirilmesi, sınıflandırma sınırının maksimize edilmesine 

eşdeğerdir. Lagrange çarpanı yaklaşımı, optimizasyon problemini çözmek için kullanılabilir. 

Verilen eğitim seti {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)}, i=1,2,…..,N,  Denklem (4.18)’deki amaç fonksiyonunu en üst düzeye 

çıkarmak için Lagrange çarpanını bulur.  

Ԛ(𝛼1, 𝛼2, … . . 𝛼𝑁) =  ∑ 𝛼𝑖
𝑁
𝑖=1 − 

1

2 
 ∑ ∑ 𝛼𝑖𝛼𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 𝑦𝑖𝑦𝑗 𝑋𝑖

𝑇𝑋𝑖               (4.18) 

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1 ≥ 0 𝑣𝑒 0 ≤  𝛼𝑖 ≤ 𝐶                                      (4.19) 

 Denklem (4.19) dikkate alınarak son olarak, yeni örnek, Denklem (4.20) ile 

sınıflandırılabilir: Bu denklemde L destek vektörlerinin sayısıdır. 

𝑓 (𝑥𝑛𝑒𝑤) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖
𝐿
𝑖=1 𝑦𝑖𝑥𝑛𝑒𝑤

𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏 )                    (4.20) 

Uygulamada, doğrusal sınıflandırma yapmadan önce veriler ilk olarak doğrusal olmayan 

dönüşüm yoluyla daha yüksek boyutlu özellik uzayına eşlenir. Ardından, verileri daha yüksek 

boyutlu uzayla eşleyen, doğrusal olmayan eşlemeyi belirten φ(x)’yi kullanan Denklem (4.21) 

DVM’nin Karar yani Diskriminant fonksiyonu uygulanır. 

𝑓 (𝑥𝑛𝑒𝑤) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖
𝐿
𝑖=1 𝑦𝑖 ⌊𝜑(𝑥𝑛𝑒𝑤)⌋𝑇𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏 )                  (4.21) 

Amaç fonksiyonundaki (𝑥𝑖
𝑇 . 𝑥) iç çarpım [𝜑(𝑥𝑖)]

𝑇 . 𝜑(𝑥𝑖 ) olarak değiştirilmiştir. Ancak 

nokta çarpımının yüksek boyutlu özellik uzayında çalışmasını önlemek için, iç çarpımı hesaplamak 

üzere çekirdek fonksiyonu 𝐾(𝑥𝑛𝑒𝑤 , 𝑥𝑖) =  𝜑(𝑥𝑛𝑒𝑤 ).𝜑(𝑥𝑖 ) kullanılır. Karar fonksiyonu Denklem 

(4.22)’ye dönüşür. 

𝑓(𝑥𝑛𝑒𝑤) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝑦𝑖
𝐿
𝑖=1 𝛼𝑖  𝐾 (𝑥𝑛𝑒𝑤 , 𝑥𝑖) + 𝑏 )                     (4.22) 

DVM temelde iki değerin sınıflandırılması için önerilmiştir, ancak bu tez çalışmasının odak 

noktası duyguları tanımak olduğundan, DVM burada çoklu sınıflandırma problemini çözmektedir. 

Çoklu sınıf problemi için DVM çekirdek fonksiyonu kullanır. Bu nedenle doğru çekirdek seçmek 

ve ardından orijinal eğitim verilerinden yeni bir boyut alanına eşlemeyi gerçekleştirmek büyük 

önem taşımaktadır. Çok sınıflı sınıflandırma problemi için one-to-one (bire bir) veya one-to-all 

(bire çok) yöntemleri kullanılır. One-to-one (bire bir) için k (k – 1) / 2 ikili sınıflandırıcıların 

kullanımını ifade eder ve yeni örnekler olduğunda, bu sınıflandırıcıların çıktıları çoğunluk oylama 

yaklaşımı ile toplanır. One-to-all (bire çok) çoklu sınıflandırma hiper düzlem parametrelerinin 

çözümünün, amaç işlevi ile bir optimizasyon problemi olarak formüle edildiği anlamına gelir. Son 

olarak, çok sınıflı sınıflandırma, optimizasyon probleminin çözülmesiyle doğrudan gerçekleştirilir, 

ancak bu yöntem hesaplama açısından pahalıdır ve uygulaması kolay değildir [6]. One-to-all, her 

sınıfın bir DVM sınıflandırıcıya karşılık gelmesi ve hedef sınıfın artık sınıflardan makul bir şekilde 



  

63 

ayırt edilebilmesidir. Başka bir deyişle, bu yöntem, kazanan her şeyi alır şeklinde de ifade 

edilmektedir [25]. DVM performansı parametre optimizasyonuna ve uygun çekirdek 

fonksiyonunun seçimine bağlıdır [104]. DVM, çoklu sınıflandırma için doğrusal, polinomal, 

sigmoid ve Radyal temel işlev gibi çeşitli çekirdek fonksiyonlarını kullanmaktadır [6]. 

4.5. Komşuluk Bileşen Analizi (KBA) 

Komşuluk Bileşen Analizi (KBA) sınıflandırma, boyut azaltma, öznitelik seçme görevlerini 

birleşik bir şekilde ele alan KYK algoritmasına dayanan uzaklık tabanlı denetimli bir algoritmadır. 

KBA, optimize edilmiş bir düzenleme parametresi ile sınıflamanın tek-çıkışlı çapraz doğrulama 

(leave-one-out, LOO) [133] doğruluğunu en üst düzeye çıkararak öznitelik ağırlık vektörünü 

öğrenir ve stokastik gradyan azalma ile ağırlıkları günceller [156, 169]. KBA, KYK tekniğini 

kullanarak aynı etiket üzerindeki noktaların konumlarının farklı etiketlerdeki noktalardan daha sıkı 

olduğu bir alan bulmaya çalışır. Bu mesafe ölçüsü Öklid, Manhatton mesafesi veya diğer mesafe 

ölçütleri olabilir. KBA, sistem doğruluğunu optimize eder, yani yerel yapıyı korumaya çalışır. 

KBA, K-Ortalamalar kümeleme algoritması gibi dışbükey olmayan bir optimizasyondur, bu 

nedenle eğitmek zordur [80, 98, 155, 156]. Yani, KBA her çalıştığında farklı çözümler elde edilir 

ve en iyi çözümü elde etmek için birden çok kez çalıştırılması önerilir. İki boyutlu bir projeksiyon 

kullanıldığında, KBA, sınıfları ayırmada çok daha başarılıdır [156].  

𝑇 = {(𝑥1, 𝑐1),…… (𝑥𝑖, 𝑐𝑖), …… (𝑥𝑁 , 𝑐𝑁)} d boyutunun 𝑥𝑖 öznitelik vektörünün olduğu eğitim 

örnekleri setidir.. (𝑐𝑖), karşılık gelen sınıf etiketi ve N, örneklerin sayısıdır. İki örnek 𝑥𝑖 ve 𝑥𝑗 

arasındaki ağırlıklı uzaklık mesafesi Denklem (4.23)’te verilmiştir. 

𝑑𝑤 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  ∑ 𝑤𝑟
2𝑑

𝑟=1  |𝑥𝑖𝑟 − 𝑥𝑗𝑟|                              (4.23) 

burada, 𝑤𝑟 ağırlığı, r. özelliği ile ilişkili bir ağırlıktır. Bununla birlikte, en yakın komşusu tarafından 

bir sınıflandırma referans noktasını tanımlayan LOO fonksiyonunun türevinin alınamaması 

nedeniyle, referans noktası 𝑥𝑖 olasılıkla belirlenir. 𝑥𝑖, Denklem (4.24)’teki gibi referans noktası 

olarak 𝑥𝑗 seçer.  

𝑝𝑖𝑗 = {

 
𝑘(𝐷𝑤( 𝑥𝑖,𝑥𝑗)) 

∑ 𝑘(𝐷𝑤𝑘≠𝑖 (𝑥𝑖,𝑥𝑗))
     

0 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 = 𝑗   

 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 ≠ 𝑗}                      (4.24) 

burada, k(.) bir çekirdek fonksiyonudur. Dolayısıyla, 𝑥𝑖 doğru etikette doğru bir şekilde 

sınıflandırma olasılığı Denklem (4.25)'te verilmiştir. 

𝑝𝑖 = ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑖𝑗     ve     𝐶𝑖 = {𝑗 |𝑐𝑗 = 𝑐𝑖}                                    (4.25) 
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Bu denklemde 𝑦𝑖𝑗 = {
1,            𝑒ğ𝑒𝑟        𝑦𝑖 = 𝑦𝑗

0,                      𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒
} 

Son olarak optimizasyon kriteri f (A) Denklem (4.26) ile tanımlanır. 

𝑓(𝐴) =  ∑ 𝑝𝑖𝑖                                               (4.26) 

A matrisini optimize etmek için Denklem(4.27)’deki Gradyan kuralını aşağıdaki gibi kullanılır. Bu 

fonksiyon, gradyan yöntemleri kullanılarak optimize edilir [170]. 

𝜕𝑓

𝜕𝑤
= 2𝑊 ∑ ( 𝑝𝑖𝑖 ∑ 𝑝𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘 𝑥𝑖𝑘

𝑇
𝑘 − ∑ 𝑝𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘𝑗𝜖𝑐𝑖

𝑥𝑖𝑘
𝑇                    (4.27) 

4.5.1. KBA Optimizasyonu 

KBA için bazı notasyonlar şu şekilde sıralanabilir, 𝑥𝑖 𝜖 𝑅
𝑑 d boyutlu örnek, N örnek sayısı 

𝑐𝑖 karşılık gelen sınıf olmak üzere  {(𝑥𝑖 , 𝑐𝑖)}𝑖=1
𝑁  eğitim setini gösterir. KBA algoritması, KYK’nin 

performansını maksimize eden bir dönüşüm matrisine ihtiyaç duyar. Matris A ϵ 𝑅𝑟𝑥𝑑 dönüşümü 

belirtir, r ≤ 𝑑 olmak üzere r parametresi A matrisinin çıkış boyutudur. Uzaklık metriği M=𝐴𝑇A, i, 

j =1,……..,n olmak üzere uzaklık metriği Denklem (4.28)’teki gibi hesaplanır. 

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
𝑇 
𝑀(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) 

                 = √(𝐴𝑥𝑖 − 𝐴𝑥𝑗)
𝑇 
(𝐴𝑥𝑖 − 𝐴𝑥𝑗)                        (4.28) 

KBA algoritması, KYK sınıflandırmasının stokastik bir varyantından beklenen birini 

dışarıda bırakma sınıflandırma hatasını hesaplar. Bir 𝑥𝑖 veri noktası verildiğinde, 𝑥𝑖’nin referans 

örneği olarak 𝑥𝑗′𝑦𝑖 çizme olasılığı Denklem (4.29) ile tanımlanır [169, 170]: 

𝑝𝑖𝑖 = 0,          𝑝𝑖𝑗 = 
exp( −‖𝐴𝑥𝑖−𝐴𝑥𝑗‖2

2

∑ exp(𝑘≠0 −‖𝐴𝑥𝑖−𝐴𝑥𝑘‖2
2 )

                      (4.29) 

Bu stokastik seçim kuralı altında, i noktasının doğru sınıflandırılacağı 𝑝𝑖 olasılığı Denklem 

(4.30) ile ifade edilebilir; 

𝑝𝑖 = ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑗 𝜖 𝑐𝑖
                                   (4.30) 

𝐶𝑖 = {𝑗 |𝑐𝑗 = 𝑐𝑖} 𝑥𝑖 ile aynı sınıfı paylaşan noktalar kümesini ifade ederken, doğru sınıflandırılan 

noktaların tahmin edilen sayısı Denklem (4.31) ile hesaplanır [169]. 

𝑓(𝐴) =  ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑗𝜖𝑐𝑗𝑖 = ∑ 𝑝𝑖                              𝑖   (4.31) 
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4.6. Önerilen Model 

Tez çalışması kapsamında çok seviyeli YİÖ ve YÜÖ algoritmalarına dayanan yeni bir KSDT 

modeli önerilmiştir. Önerilen modelin metodolojisi aşağıda adım adım açıklanmıştır. 

Adım.1) Dört farklı veri tabanındaki ses verileri uygun şekilde etiketlenmiş, ardından 

etiketlenen ham ses verileri Matlab'a yüklenmiştir. 

Adım.2) Ham ses verilerine 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ uygulanarak 768 öznitelik elde edilmiştir. 

Tablo 4.1’deki Algoritma 1 ile 1B-YİÖ uygulanarak 256 öznitelik elde edilmiştir. 1B-YÜÖ 

uygulanırken eşik değeri, sinyalin standart sapmasının yarısı olarak kabul edilmiştir. 512 öznitelik 

çıkaran 1B-YÜÖ, Tablo 4.2’deki Algoritma 2 ile gösterilmektedir. 

Adım.3) Ham ses verilerine dokuz seviyeli 1B-ADD (symlets 4 filtre) uygulanarak L1, L2, 

L3,….,L9 gibi alçak geçirgen filtre katsayıları elde edilmiştir. 1B-ADD ile temel amaç düşük, 

yüksek ve orta seviye öznitelikler üretmektir. Bu şekilde sıralı ve seviyeli bir yapı oluşmuştur. 

Gürültü giderme kapasitesine sahip olan ADD, her seviyede yerel ve frekans alanındaki 

öznitelikleri çıkarmaktadır.  

Adım.4) Model, dokuz seviye dalgacık ve YİÖ-YÜÖ ana fonksiyon ile toplam on seviyeden 

oluşmaktadır. 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ kullanılarak her 1B-ADD filtresinden 768 öznitelik 

çıkarılmıştır. On seviyede öznitelikler birleştirilerek toplam 7680 öznitelik elde edilmiştir. 

Adım.5) Öznitelik azaltma ve seçme işleminden önce birim farklarını ortadan kaldırmak için 

öznitelik setine Min – Maks (minimum-maksimum) normalleştirme [171] uygulanmıştır. Öznitelik 

seçiminin ön koşulu olan öznitelik normalleştirme, özniteliklerin genelleme yeteneğini geliştirir. 

Her bir özniteliğin, öznitelik seçme algoritmasına eşit katkıda bulunması için tüm özniteliklerin 

aynı ölçekte olmasını sağlar ve öznitelik ilişkilerini koruduğu için performansı arttırır. Min – Maks 

normalleştirmede her öznitelik minimum değeriyle çıkarılmakta ve ardından maksimum ve 

minimum değerinin farkına göre yeniden ölçeklendirilmektedir [32, 68, 124]. 

Adım.6) Öznitelik seçme işlemi için KBA kullanılmıştır. 7680 özniteliğin ağırlıkları KBA 

kullanılarak hesaplanmıştır. En yüksek ağırlığa sahip öznitelik, en ayırt edici özniteliktir ve en 

düşük ağırlığa sahip öznitelik, gereksiz özniteliktir. En ayırt edici 1024 öznitelik, KBA ağırlıkları 

kullanılarak seçilmiş ve diğer öznitelikler elenmiştir. KBA iyi sonuçları garanti eden, mesafeye ve 

ağırlığa dayalı bir öznitelik seçme yöntemidir. KBA, tüm öznitelikler için negatif olmayan 

ağırlıklar üretir ve en iyi ağırlıklar için gradyan tabanlı bir optimize edici kullanır. Öznitelikleri 

otomatik olarak seçemez. Yani, KBA her çalıştığında farklı çözümler elde edilir ve en iyi çözümü 

elde etmek için birden fazla kez çalıştırılması gerekir. Matlab, KBA için daha hızlı ve efektif olan 

Manhatton uzaklığını kullanmaktadır.   
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Tablo 4.1. Bir boyutlu yerel ikili örüntüler fonksiyonu 

Algoritma 1 1B-YIO Fonksiyonu 

1: fonksiyon 1B-YIO (x, 5) 

2: Alt sinyallerin histogramını h olarak ata. 

3: for i = 1 to length (x) – 8 do 

4:  blok = x ( i : i + 8) 

5:   k = 0; u ( i ) = 0; l ( i ) = 0 

6:   for j = 1 to 9 do 

7:    if j ≠ 5 

8:      if blok ( j ) – blok ( 5 ) > 0 

9:    l ( i ) = l ( i ) + 2 ^ k 

10:     end if 

11:    k = k + 1 

12:    end if 

13:  end for j 

14:  h ( l ( i ) + 1 ) = h ( l ( i ) + 1 ) + 1 

15: end for I 

16: h ile 256 öznitelik  

Tablo 4.2. Bir boyutlu yerel üçlü örüntüler fonksiyonu 

Algoritma 2 1B-YUO Fonksiyonu 

1: fonksiyon 1B-YUO ( x, 5 ) 

2: Eşik değer olarak sinyalin standart sapmasının yarısı ata. 

3: Alt sinyallerin histogramını h1 and h2 olarak ata. 

4: for i=1 to length (x) – 8 do 

5: blok = x ( i : i + 8); 

6: k = 0; u ( i ) = 0; l ( i ) = 0; 

7: for j = 1 to 9 do 

8:  if j ≠ 5 

9:    if blok ( j ) – blok ( 5 ) < -eşikdeger 

10:    l ( i ) = l ( i ) + 2 ^ k; 

11:   else if blok ( j ) – blok ( 5 ) > eşikdeger 

12:    u ( i ) = u ( i ) + 2 ^ k; 

13:   end 

14:   k=k+1; 

15:  end if 

16: end for j 

17: h1 ( l ( i ) + 1 ) = h1 ( l ( i ) + 1 ) + 1; 

18: h2 ( u ( i ) + 1) = h2 ( u ( i ) + 1 ) + 1; 

19: end for i 

20: h1 ve h2 ile 512 öznitelik  

Adım.7) Seçilen 1024 en ayırt edici öznitelik sınıflandırıcının giriş verisi olmaktadır. Tablo 

4.3’teki Algoritma 3 ile öznitelik seçme ve öznitelikleri birleştirme aşaması verilmiştir. 

Adım.8) Sınıflandırma aşamasında üçüncü derece polinom çekirdeği (kübik) tabanlı DVM 

sınıflandırıcı konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak kullanılmıştır. Kodlama için bire-çok 

(one-to-all) çekirdek ölçek modu seçilmiştir. Çekirdek fonksiyonları, verilerin doğrusal olarak 

ayrılabilmesi için örnek uzayını daha yüksek bir boyuta yükseltmekte ve boyutu artırarak 
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hesaplama karmaşıklığını azaltmaktadır. Önerilen modelin genel çerçevesi Şekil 4.7'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.3. Öznitelik çıkarma ve öznitelikleri birleştirme  

Algoritma 3 Öznitelik Çıkarma ve Birleştirme 

Giriş: Konuşma sesleri (sp) 

Çıkış: Seçilmiş öznitelikler (sf)  

1: for i=1 to 10 do 

2: 𝒇𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔((𝒊 − 𝟏) ∗ 𝟕𝟔𝟖 + 𝟏: 𝒊 ∗ 𝟕𝟔𝟖) = [𝟏𝑫 − 𝑳𝑩𝑷(𝒔𝒑) 𝟏𝑫 − 𝑳𝑻𝑷(𝒔𝒑)] 

3:  [𝑳, 𝑯] = 𝟏𝑫 − 𝑫𝑾𝑻(𝒔𝒑, 𝒔𝒚𝒎𝟒) 

4:  𝒔𝒑 = 𝑳; 

5: end for i 

6: Min-Max normalizasyon 

7: Özniteliklere KBA uygula 

8: sf, en ayırt edici 1024 öznitelik 

 

Şekil 4.7. Önerilen modelin genel çalışma çerçevesi 



 

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tez çalışması kapsamında önerilen model Bölüm 4.6’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Konuşma seslerinden duygu tanıma alanında yeni bir model sunulmuş ve EMODB, SAVEE, 

RAVDESS ve EMOVO veri tabanlarında test edilmiştir. Maliyeti düşük, hesaplama karmaşıklığı 

düşük ve programlanması basit olan bu model ile başarılı duygu tanıma oranları elde edilmiştir. 

Önerilen model konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak test edilmiştir. Konuşmacıya bağımlı 

yöntemlerde iş yükü ve eğitim zamanı daha fazla olmaktadır. Ayrıca metinden ziyade duygu 

tanımaya odaklanıldığı için metinden bağımsız bir uygulama olmuştur. Bu bölümde duygusal 

konuşma veri tabanları, performans ölçütleri, her veri tabanına ait bulgular ve literatürdeki benzer 

çalışmalarla kıyaslamalar yer almaktadır.  

5.1. Duygusal Konuşma Veri Tabanları 

Doğru duygusal konuşma veri tabanı seçimi, KSDT’nin en önemli unsurudur. Duygu veri 

tabanları Bölüm 3.1’de açıklanan duygu teorilerine göre ayrılmaktadır [54]. Düşük kaliteli veya 

yanlış veriler KSDT için yanlış tahminlere sebep olmaktadır [32]. Konuşma veri tabanlarının 

doğruluğunu ve kalitesini değerlendirmek için birçok kriter vardır [158]. Başarılı bir KSDT için 

içerik açısından zengin bir duygusal konuşma veri tabanı tercih edilir. Temel sorun, konuşma verisi 

örneklerindeki gürültüyü azaltmaktır. Bunu çözmek için, alçak geçiş filtrelerine bağlı olarak sinyal-

gürültü oranı [152] veya farklı yöntemler uygulanmaktadır [85].  

Veri tabanları hazırlanırken veri elde etmek zordur çünkü bunları işlemek ve dağıtmak etik 

ve yasal gereklilikleri içerir ve ayrıca doğal konuşma daha fazla çalışma gerektirir. İngilizce, 

Almanca, İtalyanca, Çince, Rusça ve İspanyolca gibi birçok farklı dilde veri tabanı mevcuttur. 

Birçok üniversite ve araştırma kurumu kendi ihtiyaçlarını yansıtan veri tabanları oluşturmuştur 

[54]. KSDT araştırmasının amacına bağlı olarak, konuşmacıların yaşı (yetişkin, yaşlı, çocuk), 

konuşmacıların cinsiyeti (kadın, erkek), konuşmacıların uyruğu, konuşmacı sayısı ve farklı 

cinsiyetteki konuşmacılar tarafından farklı duygularda tekrarlanan sözler değişim gösterir. 

Duygusal konuşma veri tabanı oluşturmak için bir standart yoktur; bu nedenle, global olarak 

doğrulanmış bir KSDT veri tabanı yoktur.  

Temel olarak, üç tip KSDT veri tabanı kullanılmaktadır [32, 54]. Rol olan (simüle edilmiş) 

duygusal konuşma veri tabanları, gürültü geçirmez stüdyolarda profesyonel aktörler tarafından 

oluşturulmaktadır. Bu tür bir veri tabanını geliştirmek nispeten kolaydır ve veri tabanında geniş bir 

duygu yelpazesi vardır [54, 85]. Ana sorun, bu veri tabanlarının konuşmada gerçek hayattaki 

duyguları yeterince aktaramamasıdır. KSDT uygulamaları, simüle edilmiş veri tabanları 

kullanılarak literatürde kolayca karşılaştırılabilir [158]. Tez çalışması kapsamında önerilen modeli 
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test etmek için EMODB, EMOVO, SAVEE ve RAVDESS gibi simüle edilmiş veri tabanları 

kullanılmıştır. 

Uyarılmış (yapay) duygusal konuşma veri tabanları, konuşmacıları doğal olmayan bir 

duygusal durum yaratmaya teşvik ederek ve yönlendirerek elde edilir. Tüm duygular mevcut 

olmayabilir. Konuşmacı kaydedildiğinin farkındaysa, ifade edilen duygu doğal olmayabilir. Bu veri 

tabanları doğal veri tabanına yakındır; ancak, elde etmek doğal verilere göre daha kolaydır [54, 85, 

158].  

Doğal konuşma duygu veri tabanları, radyo, televizyon, çağrı merkezi kayıtları ve benzer 

kaynaklardan alınan gerçek yaşam diyaloglarıdır, bu nedenle verileri daha gerçekçi ve doğaldır. Bu 

tür bir veri tabanındaki ana sorun, arka plan gürültüsü ve tüm duyguların olmamasıdır [85, 158]. 

5.2. Önerilen Modelde Kullanılan Veri Tabanları 

Tez çalışması kapsamında geliştirilen modeli test etmek ve başarısını değerlendirmek için 

dört veri tabanı EMODB, EMOVO, RAVDESS ve SAVEE kullanılmıştır. Bu veri tabanlarının 

seçilmesinin nedeni, literatürde en fazla kullanılan karşılaştırmaya ve modelin başarısını test 

etmeye uygun veri tabanları olmalarıdır. 

5.2.1. Berlin Duygusal Konuşma Veri Tabanı (EMODB) 

Berlin duygusal konuşma veri tabanındaki (EMODB) konuşmalar, beş kadın beş erkek 

oyuncu tarafından Almanca olarak seslendirilmiştir. Spektral ölçümlerin mümkün olması için 

kayıtlar, arka plan gürültüsünü en aza indirecek şekilde yüksek ses kalitesinde oluşturulmuştur. 

Öfke, iğrenme, mutluluk, can sıkıntısı, nötr, üzüntü, korku/kaygı şeklinde yedi duyguyu içeren 

cümleler seslendirilmiştir. Seslendirilen Almanca cümleler anlamlı, anlamsız 5 kısa 5 uzun olmak 

üzere toplam 10 cümledir. Bu cümleler aşağıda sıralanmıştır;  

1. Der Lappen liegt auf dem Eisschrank (Kumaş buzdolabının üzerinde) 

2. Das will sie am Mittwoch abgeben. (Bunu Çarşamba günü vermek istiyor) 

3. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. (Bu gece ona söyleyebilirim) 

4. Das schwarze Stück Papier befindet sich da oben neben dem Holzstück. (Siyah kâğıt parçası  

yukarıda, odun parçasının yanında) 

5. In sieben Stunden wird es soweit sein. (Yedi saat içinde hazır olacak) 

6. Was sind denn das für Tüten, die da unter dem Tisch stehen? (Masanın altında ne tür çantalar 

var?) 

7. Sie haben es gerade hochgetragen und jetzt gehen sie wieder runter. (Sadece yukarı taşıdılar ve 

şimdi tekrar aşağı iniyorlar) 
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8. An den Wochenenden bin ich jetzt immer nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. (Hafta 

sonları hep eve gittim ve Agnes'i ziyaret ettim) 

9. Ich will das eben wegbringen und dann mit Karl was trinken gehen. (Bunu elimden almak ve 

sonra Karl'la bir içki içmek istiyorum) 

10. Die wird auf dem Platz sein, wo wir sie immer hinlegen. (Her zaman koyduğumuz yerde   

olacak) 

535 tane konuşma ses verisi farklı duygusal durumlarda kaydedilmiştir. Wav formatındaki 

bu ses dosyaları, 16 kHz hızında, 16 bit boyutunda, 256 kbps bit hızında örneklenen ve yaklaşık 2–

3 saniye uzunluğunda olan konuşma sinyallerini içermektedir [32, 58]. EMODB’de her duygu 

kategorisindeki veri sayısı farklıdır, öfke için 127, kaygı/korku için 69, can sıkıntısı için 81, 

mutluluk için 71, üzüntü için 62, nötr için 79, iğrenme için 46 ses verisi mevcuttur. Bu nedenle 

EMODB, ses verilerinin sınıflara homojen olarak dağıtılmadığı dengesiz bir veri tabanıdır. Tablo 

5.1, EMODB veri tabanındaki korku/kaygı duygusunu içeren konuşma ses verisinin özelliklerini 

göstermektedir. Yüksek bir ses kalitesi elde etmek için kayıtlar, Berlin Teknik Üniversitesi, Teknik 

Akustik Bölümü'nün yankısız odasında bir Sennheiser MKH 40 P 48 mikrofonu ve Tascam DA-

P1 taşınabilir DAT kaydedici kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Saf ses verilerine ek olarak 

taşınabilir laringograf kullanılarak elektro-glottogramlar kaydedilmiştir. Kayıtlar 48 kHz 

örnekleme frekansı ile oluşturulmuş ve daha sonra 16 kHz olarak alt örneklenmiştir [32, 58]. 

Tablo 5.1. EMODB’de korku duygusunu içeren konuşma ses verisinin özellikleri 

EMODB – Korku/Kaygı duygusu konuşma ses verisi 

Tip Media Center File (.wav) 

Boyut 48 KB (% 0 sıkıştırılmış) 

Uzunluk 1,5 saniye 

Kanallar 1 mono 

Örnek Hızı 16 kHz 

Örnek Boyutu 16 bit 

Bit Hızı 256 kbps 

Ses Kalitesi Perfect (kayıpsız) 

Yıl 2007 

5.2.2. İtalyan Duygusal Konuşma Veri Tabanı (EMOVO) 

EMOVO veri tabanı, üç kadın ve üç erkek oyuncu tarafından seslendirilen 14 İtalyanca 

cümle içeren duygusal konuşma veri tabanıdır. Bu cümleler şu şekilde sıralanabilir; 

1. Gli operai si alzano presto. (İşçiler erken kalkarlar) 

2. I vigili sono muniti di pistola. (Dövüşçüler tabanca ile donatılmıştır) 
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3. La cascata fa molto rumore. (Şelale çok gürültü yapıyor) 

4. L’autunno prossimo Tony partirà per la Spagna nella prima metà di ottobre. (Önümüzdeki  

sonbahar Tony Ekim ayının ilk yarısında İspanya'ya gidecek)  

5. Ora prendo la felpa di là ed esco per fare una passeggiata. (Şimdi tişörtü oradan alıp yürüyüşe  

 çıkıyorum) 

6. Un attimo dopo s’è incamminato ... ed è inciampato. (Bir dakika sonra yola çıktı ... ve sendeledi)  

7. Vorrei il numero telefonico del Signor Piatti. (Bay Piatti'nin telefon numarasını istiyorum)  

8. La casa forte vuole col pane. (Güçlü ev ekmek ister)  

9. La forza trova il passo e l’aglio rosso. (Kuvvet sahayı ve kırmızı sarımsağı bulur) 

10. Il gatto sta scorrendo nella pera (Kedi armutun içine doğru kayıyor) 

11. Insalata pastasciutta coscia d’agnello limoncello. (Kuzu budu limoncello makarna salatası) 

12. Uno quarantatré dieci mille cinquantasette venti. (Bir kırk üç on bin elli yedi yirmi) 

13. Sabato sera cosa farà? (Cumartesi gecesi ne yapacaksın?) 

14. Porti con te quella cosa? (O şeyi yanınızda getiriyor musunuz?) 

 Öfke, kaygı/korku, neşe, nötr, şaşkınlık, üzüntü, iğrenme gibi yedi farklı duygusal 

kategoride 588 konuşma ses verisinden oluşmaktadır. Stereo wav formatlarındaki bu ses dosyaları, 

48 kHz hızında, 16 bit boyutunda ve 1536 kbps bit hızında örneklenen konuşma sinyallerini 

içermektedir [68, 74]. Her duygu kategorisinde 84 ses verisi vardır. EMOVO verilerin kategorilere 

homojen dağıtıldığı dengeli bir veri tabanıdır. Tablo 5.2, EMOVO’da nötr konuşma ses verisinin 

özellikleri gösterilmektedir. 

Tablo 5.2. EMOVO veri tabanında konuşma ses verisinin özellikleri 

EMOVO - Nötr konuşma ses verisi 

Tip Media Center File (.wav) 

Boyut 364 KB (% 0 sıkıştırılmış) 

Uzunluk 1,9 saniye 

Kanallar 2 stereo 

Örnek Hızı 48 kHz 

Örnek Boyutu 16 bit 

Bit Hızı 1536 kbps 

Ses Kalitesi CD (kayıpsız) 

Yıl 2007 

 

Kayıtlar Fondazione Ugo Bordoni laboratuvarlarında profesyonel ekipmanlarla yapılmıştır. 

24 dinleyiciden oluşan iki farklı grup tarafından gerçekleştirilen iki cümlenin duygu ayrımına 

dayalı olarak öznel bir doğrulama testi uygulanmıştır. Test % 80'lik bir genel tanıma doğruluğu 
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sağlamıştır. Neşe ve iğrenme duygularının tanınmasının daha zor ancak öfke, üzüntü ve nötr 

duyguların tanınmasının daha kolay olduğu görülmüştür [68, 74]. 

5.2.3. Surrey İşitsel-Görsel İfade Edilen Duygu Veri Tabanı (SAVEE) 

Surrey işitsel-görsel ifade edilen duygu veri tabanı (SAVEE), İngiltere’deki Surrey 

Üniversitesi’nde, ana dilleri İngilizce olan dört erkek öğrenci tarafından seslendirilen verileri (hem 

görsel hem işitsel modalite) içermektedir. Texas Instruments ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 

(TIMIT) veri tabanından fonetik olarak dengelenmiş 15 İngilizce cümleden oluşmaktadır. Öfke, 

neşe, korku/kaygı, üzüntü, şaşkınlık, nötr ve iğrenme gibi yedi farklı duygusal durumda 480 

konuşma verisinden (aktör başına 120 ifade) oluşmaktadır [106]. Bu ses dosyaları, wav 

formatındadır ve 44,1 kHz hızında, 16 bit boyutunda ve 705 kbps bit hızında örneklenen konuşma 

sinyallerini içermektedir [32, 104, 140]. Tablo 5.3’te SAVEE’deki şaşkınlık duygusunu içeren 

konuşma ses verisinin özellikleri gösterilmektedir. 

Tablo 5.3. SAVEE veri tabanında konuşma ses verisinin özellikleri 

SAVEE - Şaşkınlık duygusunu içeren konuşma ses verisi 

Tip Media Center File (.wav) 

Boyut 289 KB (% 0 sıkıştırılmış) 

Uzunluk 3,4 saniye 

Kanallar 1 mono 

Örnek Hızı 44,1 kHz 

Örnek Boyutu 16 bit 

Bit Hızı 705 kbps 

Ses Kalitesi CD (kayıpsız) 

 

Nötr için 120 diğer duygular için 60 veri mevcuttur. Nötr duygusu KSDT uygulamalarına 

dâhil edildiğinde, veriler duygu kategorilerine homojen olarak dağılmamaktadır. Bu durum 

SAVEE veri tabanını dengesiz bir veri tabanı yapmaktadır. Ancak KSDT uygulamasında nötr 

duygusu olmazsa ya da 60 ifade kullanılırsa, dengeli bir veri tabanı haline gelmektedir [36, 98]. 

SAVEE‘de kullanılan cümleler şu şekilde sıralanabilir; 

Ortak: She had your dark suit in greasy wash water all year. (Bütün yıl boyunca koyu renkli giysini 

yağlı yıkama suyunda tuttu) 

Ortak: Don’t ask me to carry an oily rag like that. (Benden böyle yağlı bir paçavra taşımamı isteme) 

Ortak: Will you tell me why? (Bana nedenini söyler misin?) 

Öfke: Who authorised the unlimited expense account? (Sınırsız gider hesabına kim yetki  verdi?) 

Öfke: Destroy every file related to my audits. (Denetimlerimle ilgili her dosyayı yok et) 
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İğrenme: Please take this dirty table cloth to the cleaners for me. (Lütfen bu kirli masa örtüsünü 

benim için temizleyicilere götürün) 

İğrenme: The small boy put the worm on the hook. (Küçük çocuk solucanı kancaya koydu) 

Korku/Kaygı: Call an ambulance for medical assistance. (Tıbbi yardım için bir ambulans çağırın) 

Korku/Kaygı: Tornado’s often destroy acres of farm land. (Tornado'lar genellikle dönümlerce 

çiftlik arazisini tahrip eder) 

Mutluluk: Those musicians harmonise marvellously. (Bu müzisyenler harika bir uyum sağlıyor) 

Mutluluk: Doğu sahili, saf zevk ve heyecan için bir yerdir. (Doğu sahili, saf zevk ve heyecan için  

bir yerdir) 

Üzüntü: The prospect of cutting back spending is an unpleasant one for any governor. (Harcamaları 

kısma ihtimali her vali için tatsız bir durumdur) 

Üzüntü: The diagnosis was discouraging; however, he was not overly worried. (Teşhis cesaret  

kırıcıydı; ancak aşırı endişeli değildi) 

Şaşkınlık: The carpet cleaners shampooed our oriental rug. (Halı temizleyicileri oryantal halımızı  

şampuanladı) 

Şaşkınlık: His shoulder felt as if it were broken. (Omzunu kırılmış gibi hissetti) 

Nötr: The best way to learn is to solve extra problems. (Öğrenmenin en iyi yolu fazladan 

problemleri çözmektir) 

Nötr: Calcium makes bones and teeth strong. (Kalsiyum kemikleri ve dişleri güçlendirir) 

5.2.4. Ryerson İşitsel-Görsel Duygusal Konuşma ve Şarkı Veri Tabanı (RAVDESS) 

Ryerson işitsel-görsel duygusal konuşma ve şarkı veri tabanı, 12 erkek ve 12 kadın 

profesyonel aktör tarafından Kuzey Amerika İngilizcesi ile seslendirilmiştir. Kayıtlar Kanada’daki 

Ryerson Üniversitesi'nde profesyonel bir kayıt stüdyosunda yapılmıştır. Konuşma verilerinde iki 

cümle kullanılmıştır. Her cümle, normal ve güçlü yoğunluklarla iki kez seslendirilmiştir. Bu 

cümleler aşağıda sıralanmıştır; 

1. Kids are talking by the door. (Çocuklar kapının yanında konuşuyor) 

2. Dogs are sitting by the door. (Köpekler kapının yanında oturuyor) 

RAVDESS'in şarkı bölümünde sakinlik, mutluluk, üzüntü, öfke, kaygı/korku ve nötr olarak 

altı farklı duygu kategorisi mevcuttur. Nötr için 92 veri, diğer duygular için 184 veri, toplamda 

1012 ses verisi içermektedir. Bu ses verileri, 48 kHz hızında, 16 bit boyutunda ve 768 kbps bit 

hızında örneklenen sinyalleri içermektedir [75]. Tablo 5.4’te RAVDESS’teki öfke duygusunu 

içeren şarkı ses verisinin özellikleri gösterilmektedir. 
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Tablo 5.4. RAVDESS şarkı veri tabanına ait güçlü yoğunluktaki bir ses verisinin özellikleri 

RAVDESS - Öfke duygusunu içeren şarkı ses verisi 

Tip Media Center File (.wav) 

Boyut 445 KB (% 0 sıkıştırılmış) 

Uzunluk 4,7 saniye 

Kanallar 1 mono 

Örnek Hızı 48 kHz 

Örnek Boyutu 16 bit 

Bit Hızı 768 kbps 

Ses Kalitesi DAT (kayıpsız) 

Yıl 2013 

Müzik, bilişsel ve sinirsel işlevi anlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Müzik, 

nörolojik ve motor bozuklukların rehabilitasyonunda farmakolojik olmayan bir tedavi olarak 

kullanılmıştır. Mesela inme sonrası bilişsel iyileşme, depresyonda duygu-durum düzelmesi, obsesif 

kompulsif bozuklukta kaygının azaltılması, koklea implantı olan çocuklarda konuşma duygusu 

tanıma, konuşma zorluğu için dil işlevinde ve Parkinson hastalığında motor rehabilitasyon gibi 

amaçlarla kullanılmıştır. RAVDESS, klinik terapistlere, rehabilite edici ve tanısal seçenekler 

geliştirmeleri için doğrulanmış bir müzikal duygu veri tabanı sunmaktadır. RAVDESS, şarkı ve 

konuşmada sözcüksel olarak uyumludur. Bu özellik, konuşma ve şarkıdaki işlem farklılıklarını 

anlamak veya konuşma-müzik örtüşmelerinin merkezi bir rol oynadığı bozuklukları incelemek için 

yararlı olabilir [14, 22, 75]. 

5.3. Deney Düzeneği 

Önerilen model, Intel ® Core ™ 4460S CPU @ 2.90 GHz işlemci , 8 GB RAM ve Windows 

10, 64 bit işletim sistemine sahip masaüstü bir bilgisayarda, MATLAB R2018a yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında süre ölçümleri ortalama değerler olarak 

verilmiştir, ancak süreler makine kapasitesine göre değişim gösteren bir parametredir. 

Konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak sınıflandırma işleminde her veri tabanında her 

sınıftaki tüm veriler alınmıştır. Veri setlerinin eğitim ve test verileri olarak bölünmesinde Bölüm 

5.3.1’de açıklanan 10-kat çapraz doğrulama (10-fold-cross-validation) yöntemi [172] ve hold-out 

doğrulama yöntemi [96] uygulanmıştır.  
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5.3.1. Doğrulama Yöntemleri 

Doğrulama, yöntemlerin veya modellerin doğruluğunu değerlendirmek için yapılmaktadır. 

Duygu tanıma doğruluğunda verilerin bir bölümü eğitim için, bir bölümü doğrulama (test) için 

kullanılmaktadır. Verilerin tümü eğitimde kullanılırsa yöntem aşırı uyum (overfitting) durumda 

olabilir. Bu durumu engellemek için biri hold-out doğrulama diğeri çapraz doğrulama olan iki farklı 

yaklaşım uygulanmaktadır.  

Tez çalışması kapsamında önerilen modelin doğruluğunu değerlendirmek için k-kat çapraz 

doğrulama (10-kat) ve hold-out yöntemi gerçekleştirilmiştir. Böylece konuşmacı adaptasyonunun 

yanı sıra sınıflandırıcının aşırı uyum riski ortadan kalkmaktadır. Sonuç olarak, önerilen sistemin 

kararlılık ve bir genelleme yeteneği göstermesi beklenmektedir. Doğrulama yöntemleri, eğitim ve 

test bölünmelerinde aynı konuşmacının olmayabileceğini ifade etmektedir. Sistemin yeni bir 

konuşma ifadesindeki duygu durumunu tanıması için uygulanmaktadır. 

K-Kat Çapraz Doğrulama 

Tez çalışması kapsamındaki duygu tanıma modelinde farklı boyutlarda veri tabanları 

kullanıldığı için esas olarak çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Veri tabanındaki veriler 

eğitim ve test verileri olarak ikiye ayrılmıştır. Eğitim verileri sınıflandırıcıyı eğitmek için test 

verileri yöntemi değerlendirmek için kullanılmaktadır. İlk sınıflandırma performansında, tüm 

veriler (V) katlar adı verilen yaklaşık olarak eşit k alt kümeye ayrılmaktadır. V konuşma verilerinin 

tamamı olmak üzere V = V1, V2, V3, Vk alt küme verileridir. Her performansta bir alt küme test için 

diğer k-1 alt küme eğitim için kullanılmakta ve ardından her alt küme, test için çapraz olarak 

kullanılmaktadır. Tüm verilerin farklı kısımlarında k kez tekrarlanan test işlemine k-kat çapraz 

doğrulama denir [133].  

Her yinelemede, belirlenen doğruluk ve kaydedilen performans ölçütleri üzerinde bir tahmin 

yapılmakta ve tahmin süresi de kaydedilmektedir. Son olarak hepsi toplanmakta ve sınıflandırma 

modelinin performansını elde etmek için toplam performans k ya bölünerek ortalama performans 

hesaplanmaktadır [157]. K değerini belirlemede bir standart yoktur, genellikle 5 veya 10 

seçilmektedir [172]. Şekil 5.1, 10-kat çapraz doğrulamanın eğitim verilerini ve test verilerini nasıl 

ayırdığını göstermektedir.  

Tez çalışması kapsamında geliştirilen modelde, 10-kat çapraz doğrulama yöntemi 

gerçekleştirilmiştir. Tüm deneylerde, verilerin % 90’ı eğitim için % 10’u test için kullanılacak 

şekilde bölünmüştür. Son olarak, çapraz doğrulanmış model test bölümünde değerlendirilmiştir 

[93]. Literatürdeki karşılaştırmalar için 10-kat çapraz doğrulama en uygun olanıdır ve önceki 

çalışmalar çoğunlukla 10-kat çapraz doğrulama kullanmıştır. Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi 10-kat 

çapraz doğrulama yöntemi değerlendirmede etkilidir, çünkü verilerin tamamı hem eğitim hem de 

test için kullanılmaktadır. 
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 Şekil 5.1. 10-kat çaprazlama doğruluğu ile veri setini bölme 

Hold-out Doğrulama Yöntemi 

Hold-out doğrulama yönteminde, veriler (V), biri eğitim seti ve diğeri test seti olmak üzere 

birbirinden bağımsız iki kümeye bölünmektedir. Deneylerin genellikle rastgele bölme ile birkaç 

kez tekrarlanması ve ardından değerlendirme sonucu olarak ortalama değeri hesaplaması 

gerekmektedir. Genellikle verilerin üçte ikisi veya beşte dördü eğitim seti için geri kalan veriler 

test seti için ayrılmaktadır.  

Eğitim verileri, sınıflandırma modelini (sınıflandırıcı) tanımlamak için kullanılırken, 

sınıflandırıcıların doğruluğu test verilerine göre tahmin edilmektedir. Modeli türetmek için 

verilerin yalnızca bir kısmı kullanıldığından, doğruluk tahmini kötümser olma eğilimindedir. 

Rastgele alt örnekleme tekniği ile geciktirme yöntemi k kez tekrarlanır ve genel doğruluk, her 

yinelemeden elde edilen doğrulukların ortalaması olarak tahmin edilir [133].  

Tez çalışması kapsamında hold-out doğrulama yöntemi de uygulanarak duygu tanıma 

oranları sunulmuştur. Şekil 5.2’de gösterildiği gibi verilerin % 90’ı eğitim için % 10’u test için 

ayrılarak hold-out doğrulama yöntemi uygulanmıştır. Bu oran % 70 eğitim % 30 test ve % 80 eğitim 

% 20 test olarak da uygulanmaktadır. 

 

Şekil 5.2. Hold-out doğrulama yönteminde eğitim ve test verileri 
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5.3.2. Performans Analizi Parametreleri 

Önerilen modelin dört farklı veri tabanındaki sınıflandırma başarısını analiz etmek için 

istatistiksel parametreler kullanılmıştır. Karşılaştırma yapabilmek için literatürdeki KSDT 

çalışmalarının kullandığı parametreler hesaplanmıştır. Bu parametreler, doğruluk (Accuracy), 

duyarlılık-geri çağırma oranı (Recall), kesinlik (Precision), F1-ölçütü (F1-Score) olarak Denklem 

(5.1), Denklem (5.2), Denklem (5.3), Denklem (5.4) ile hesaplanmıştır [133]. Bu parametrelerin 

hesaplanması ile ilişkili olan doğru pozitifler (True Positive –TP), yanlış pozitifler (False Positive – 

FP), doğru negatifler (True Negative – TN) ve yanlış negatifler (False Negative – FN) karmaşıklık 

matrisini gösteren Tablo 5.5’te gösterilmiş ve Tablo 5.6’da açıklanmıştır [164]. T doğru tahminleri, 

F yanlış tahminleri tanımlamaktadır. TP ve FN toplamı, toplam pozitif veri sayısını, TN ve FP 

toplamı, toplam negatif olan veri sayısıdır.  

Tablo 5.5. Karmaşıklık Matrisi 

  Tahminler 

  Pozitif Negatif 

Gerçek 

Durum 

Pozitif Doğru – Pozitif (TP) Yanlış –Negatif (FN) 

Negatif Yanlış – Pozitif (FP)   Doğru – Negatif (TN)  

Tablo 5.6. TP, FP, TN, FN ölçütlerinin tanımları 

TP, FP, TN, FN Tanımlar 

Doğru-Pozitif  

(TP) 

Doğru sınıflandırılmış duygusal ses verisi True-Positive (Doğru-Pozitif) olarak 

değerlendirilir. Doğru tahmin edilen gerçekte pozitif olan veri sayısı TP ile 

gösterilir.  

Yanlış-Pozitif 

 (FP) 

Yanlış sınıflandırılmış bir duygusal ses verisi False-Positive (Yanlış-Pozitif) 

olarak değerlendirilir. Pozitif tahmin edilen gerçekte negatif olan verilerin sayısı 

FP ile gösterilir. Duygu sınıfı yanlış tespit edilmiş ses verilerinin sayısıdır. 

Doğru-Negatif  

(TN) 

Negatif tahmin edilen ve gerçekte de negatif olan verilerin sayısı True-Negative 

(Doğru-Negatif) olarak gösterilir. Sınıflandırıcı ses verisinin duygu sınıfını ‘A 

değil’ tahmin etmiş ve gerçekte de ses verisinin duygu sınıfı “A değil” şeklindeki 

değerlendirme sayısıdır. Ses verisinin duygu sınıfı tahmin edilememiştir ve 

gerçekte de ses verisinin duygusu yoktur. 

Yanlış-Negatif  

(FN) 

Negatif tahmin edilen gerçekte pozitif olan verilerin sayısı False-Negative 

(Yanlış-Negatif) ile gösterilir. Sınıflandırıcı ses verisinin duygu sınıfını ‘A değil’ 

tahmin etmiş oysaki gerçekte ses verisinin duygu sınıfı “A” şeklindeki 

değerlendirme sayısıdır. Duygu sınıfı tespit edilememiş ses verisidir. Ancak 

gerçekte bu ses verisinin bir sınıfı vardır. 
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𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝐴𝑐𝑐) =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁 

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
                       (5.1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑃𝑟𝑒𝑐) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                             (5.2) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (𝑅𝑒𝑐) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                                (5.3) 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 (𝐹1) =  
2 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐 𝑥 𝑅𝑒𝑐

𝑃𝑟𝑒𝑐+𝑅𝑒𝑐
                           (5.4) 

5.4. Performans Değerlendirmeleri 

Tez çalışması kapsamında konuşma sinyalinden duygu tanıma için önerilen model üç 

aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki ham ses verilerinden yani konuşma sinyalinden 

öznitelikleri çıkarmak ve birleştirmektir. Literatürde daha çok ses 2B-spektrogramlarına uygulanan 

YİÖ yöntemi mevcuttur. Ancak ham ses verisine bir boyutlu olarak 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ birlikte 

KSDT alanında ilk defa uygulanmıştır. 1B-ADD’nin güçlü yönleri de performansı arttırmış ve 

maliyeti düşürmüştür. 1B-ADD’nin gürültü giderme, sinyal boyutunu indirgeme, frekans alanında 

öznitelik çıkarma gibi özellikleri de kullanılarak seviyeli ve sıralı bir yapı oluşturulmuştur. 

İkinci aşamada KBA ile öznitelik seçme, üçüncü aşamada DVM ile sınıflandırma ile KSDT 

gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak birçok KSDT yöntemi ile karşılaştırılabilecek başarı oranları 

elde edilmiştir. EMODB, EMOVO, SAVEE, RAVDESS veri tabanlarındaki duygu sınıflarına ait 

ses veri sayısı Tablo 5.7’de verilmiştir.  

Tablo 5.7. Verilerin duygu sınıflarına göre dağılımı 

Duygular EMODB EMOVO SAVEE RAVDESS 

Öfke 127 84 60 184 

Can Sıkıntısı 81 - - - 

Sakinlik - - - 184 

İğrenme 46 84 60 - 

Kaygı/Korku 69 84 60 184 

Mutluluk 71 84 60 184 

Nötr 79 84 120 92 

Üzüntü 62 84 60 184 

Şaşkınlık - 84 60 - 

Toplam 535 588 480 1012 

 

Model, EMODB, EMOVO, SAVEE, RAVDESS veri tabanlarında kübik DVM 

sınıflandırıcı, 10-kat çapraz doğrulama ve bire çok (one-to-all) yöntemi ile test edilmiştir. Bu dört 
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farklı karşılaştırmaya duygu tanıma ortalama doğruluk oranları Tablo 5.8’de ve grafik olarak Şekil 

5.3’te verilmiştir. Verilerin duygu sınıflarına dağılımına göre EMOVO dengeli (balanced) bir veri 

tabanı iken, EMODB dengesiz bir veri tabanıdır. SAVEE ve RAVDESS dengesiz ancak nötr sınıfı 

çıkarıldığında dengeli olan veri tabanlarıdır. 

Tablo 5.8. 10-kat çapraz doğrulama ile modelin ortalama doğruluk oranları 

Veri Tabanı 
Ortalama Doğruluk 

Acc. ( % ) 

EMODB 89,16 

EMOVO 74,31 

SAVEE 76,67 

RAVDESS 95,16 

Sonuçlar incelendiğinde, başarı oranları RAVDESS'te % 95,16, EMODB'de % 89,16, 

SAVEE'de % 76,67 ve EMOVO'da % 74,31'dir. En yüksek tanıma sonuçları RAVDESS ve 

EMODB'de, en düşük oran EMOVO veri tabanında elde edilmiştir.  

 

Şekil 5.3. 10-kat çapraz doğrulama ile modelin ortalama doğruluk oranları 

Tez çalışması kapsamındaki süreci belirlerken referans alınan Özseven’e [80, 98, 99] ait 

çalışmaların doğruluk oranlarından daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 5.9, önerilen 

modelin performansı ile referans alınan çalışmaları kıyaslamaktadır. 
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Tablo 5.9. Önerilen model ve referans alınan çalışmaların karşılaştırılması 

Ref. EMODB EMOVO SAVEE RAVDESS 

[98] 84,62 60,40 74,3 - 

[99] 82,8 - 72,39 - 

Önerilen Model 89,16 74,31 76,67 95,16 

Önerilen modelin sonuçları, diğer doku analizi ve akustik analiz yöntemlerine göre daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Deneysel çalışmalar sonucunda, herhangi bir ön işlem yapılmadan 

uygulanan YİÖ -YÜÖ kombinasyonunun üstünlüğü gözlemlenmiştir. Başarı oranında % 14,31 artış 

ile en yüksek artış EMOVO veri tabanında elde edilmiştir. EMODB ve SAVEE veri tabanlarında 

sırasıyla % 4,54 ve % 2,37 artışlar meydana gelmiştir. EMOVO'daki yüksek artışın nedeni, 

sınıflarda tek tip duygu dağılımına sahip olmasıdır. RAVDESS'teki en yüksek tanıma oranının 

nedeni, daha az sınıfa ve daha fazla veri sayısına sahip olmasıdır. Ayrıca şarkılar duyguları çok 

daha iyi yansıtmaktadır. EMODB verileri üzerinde test edilen modelin karmaşıklık matrisi Tablo 

5.10’da gösterilmektedir. Can sıkıntısı yalnızca EMODB veri setinde mevcuttur. 

Tablo 5.10. EMODB karmaşıklık matrisi  

 

 

 

 

 

 

 

EMOVO verileri üzerinde test edilen modelin karmaşıklık matrisi Tablo 5.11’de 

gösterilmektedir. Can sıkıntısı duygu sınıfı yerine şaşkınlık duygu sınıfı eklenmiştir. 

  

 

 

 

EMODB 
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Ü
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Öfke 121 0 1 1 4 0 0 

Can Sıkıntısı 0 67 0 3 0 9 2 

İğrenme 2 0 39 3 2 0 0 

Kaygı-Korku 1 0 0 63 3 1 1 

Mutluluk 10 0 0 4 56 1 0 

Nötr 0 6 0 1 0 72 0 

Üzüntü 0 1 0 1 0 1 59 
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Tablo 5.11. EMOVO karmaşıklık matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVEE verileri üzerinde test edilen modelin karmaşıklık matrisi Tablo 5.12’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 5.12. SAVEE karmaşıklık matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVDESS şarkı verileri üzerinde test edilen modelin karmaşıklık matrisi Tablo 5.13’te 

verilmiştir. RAVDESS şarkı veri tabanında duygu sınıf sayısı 6’dır. Veri tabanında iğrenme ve 

şaşkınlık duygu sınıfları yoktur, ancak sakinlik duygu sınıfı mevcuttur. 
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Öfke 71 3 0 8 0 0 2 

İğrenme 1 60 5 3 6 1 8 

Kaygı-Korku 1 3 62 6 3 5 4 

Mutluluk 8 4 7 38 11 2 14 

Nötr 0 2 0 4 76 2 0 

Üzüntü 0 0 5 2 2 75 0 

Şaşkınlık 0 8 11 9 1 0 55 
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Öfke 47 0 3 5 4 0 1 

İğrenme 6 38 2 3 8 1 2 

Kaygı-Korku 4 0 36 5 1 4 10 

Happiness 6 0 2 43 1 1 7 

Neutral 1 1 0 0 115 3 0 

Sadness 1 0 1 0 11 47 0 

Surprise 2 5 5 5 0 1 42 
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Tablo 5.13.  RAVDESS şarkı karmaşıklık matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

EMODB, EMOVO, SAVEE ve RAVDESS verileri üzerinde 10-kat çapraz doğrulama ile 

test edilen modelin performans sonuçlarını gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo 5.14, 

EMODB için, Tablo 5.15, EMOVO için, Tablo 5.16, SAVEE için ve Tablo 5.17, RAVDESS için 

hesaplanan performans parametrelerini göstermektedir. 

Tablo 5.14. EMODB için önerilen modelin performans sonuçları 

EMODB 

Duygu 

Recall 

(%) 
Precision 

(%) 
F1-Score 

(%) 

Öfke 95,27 90,29 92,72 

Can Sıkıntısı 82,71 90,54 86,45 

İğrenme 84,78 97,5 90,69 

Kaygı-Korku 91,30 82,89 86,89 

Mutluluk 78,87 86,15 82,35 

Nötr 91,13 85,71 88,34 

Üzüntü 95,16 95,16 95,16 

Genel 88,46 89,75 89,10 

 

EMODB deneylerine göre öfke, üzüntü ve korku için sırasıyla % 95,27, % 95,16 ve % 91,30 

ile en yüksek doğruluk sonuçları elde edilmiştir. En düşük doğruluk sonucu mutluluk için % 78,87 

olmuştur. F1 ölçütünde en yüksek sonuçlar üzüntü, öfke ve iğrenme için % 95,16, % 92,72 ve % 

90,69 iken % 82,35 ile en düşük tanıma oranı mutluluk duygusuna aittir. İğrenme, üzüntü ve can 

sıkıntısı için % 97,5, % 95,16 ve % 90,54 olarak yüksek kesinlik oranları elde edilmiştir. 
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Öfke 177 0 5 1 0 1   

Sakinlik 0 179 1 4 0 0   

Kaygı-Korku 5 0 167 1 0 11   

Happiness 2 2 0 180 0 0   

Neutral 0 0 0 0 92 0   

Sadness 1 2 12 0 1 168   
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Tablo 5.15.  EMOVO için önerilen modelin performans sonuçları 

EMOVO 

Duygu 

Recall 

(%) 
Precision 

(%) 
F1-Score 

(%) 

Öfke 84,52  87,65 86,06 

İğrenme 71,42 75,00 73,17 

Kaygı-Korku 73,80 68,88 71,26 

Mutluluk 45,23 54,28 49,35 

Nötr 90,47 76,76 83,06 

Üzüntü 89,28 88,23 88,75 

Şaşkınlık 65,47 66,26 65,86 

Genel 74,31 73,87 74,09 

 

EMOVO deneylerine göre nötr, üzüntü ve öfke için sırasıyla % 90,47, % 89,28 ve % 84,52 

ile en yüksek; şaşkınlık ve mutluluk için sırasıyla % 65,47 ve % 45,23 gibi düşük doğruluk 

sonuçları elde edilmiştir. En yüksek F1 ölçütü sonuçları sırasıyla üzüntü, öfke ve nötr için % 88,75, 

% 86,06 ve % 83,06 olurken en düşük F1 ölçütü sonuçları % 65,86 ve % 49,35 ile şaşkınlık ve 

mutluluk için elde edilmiştir. Üzüntü ve öfke için sırasıyla % 88,23 ve % 87,65 yüksek kesinlik 

oranları elde edilirken en düşük kesinlik oranları korku, şaşkınlık ve mutluluk için sırasıyla % 

68,88, % 66,26 ve % 54,28 olmuştur.  

Tablo 5.16.  SAVEE için önerilen modelin performans sonuçları 

SAVEE 

Duygu 

Recall 

(%) 
Precision 

(%) 
F1-Score 

(%) 

Öfke 78,33 70,14 74,01 

İğrenme 63,33 86,36 73,07 

Kaygı-Korku 60,00 73,46 66,05 

Mutluluk 71,66 70,49 71,07 

Nötr 95,83 82,14 88,46 

Üzüntü 78,33 82,45 80,34 

Şaşkınlık 70,00 67,74 68,85 

Genel 73,92 76,11 75,00 

SAVEE deneylerine göre en yüksek doğruluk sonuçları sırasıyla % 95,83, % 78,33 ve % 

78,33 olarak nötr, üzüntü, öfke için elde edilirken iğrenme ve korku için % 63,33 ve % 60 olarak 



  

84 

düşük doğruluklar elde edilmiştir. F1 ölçütünde en yüksek sonuçlar nötr, üzüntü ve öfke için 

sırasıyla % 88,46, % 80,34 ve % 74,01 elde edilirken en düşük sonuçlar şaşkınlık ve korku için % 

68,85 ve % 66,05 olarak elde edilmiştir. Korku, hem F1 ölçütü hem de doğruluk açısından en az 

başarılı sonuç içeren duygudur. İğrenme, üzüntü, nötr için sırasıyla % 86,36, % 82,45 ve % 82,14 

yüksek kesinlik oranları elde edilirken şaşkınlık, mutluluk ve öfke için sırasıyla % 67,74, % 70,49 

ve % 70.14 olarak daha düşük kesinlik oranları elde edilmiştir. 

Tablo 5.17.  RAVDESS için önerilen modelin performans sonuçları 

RAVDESS 

Duygu 

Recall 

(%) 
Precision 

(%) 
F1-Score 

(%) 

Öfke 96,19 95,67 95,93 

Sakinlik 97,28 97,81 97,54 

Kaygı-Korku 90,76 90,27 90,51 

Mutluluk 97,82 96,77 97,29 

Nötr 100 98,92 99,45 

Üzüntü 91,30 93,33 92,30 

Genel 95,56 95,46 95,51 

RAVDESS deneylerine göre nötr, mutluluk, sakinlik ve öfke için sırasıyla % 100, % 97,82 

ve % 97,28 olarak en yüksek doğruluk sonuçları elde edilirken, üzüntü ve korku için % 91,30 ve % 

90,76 gibi daha düşük doğruluk sonuçları elde edilmiştir. F1 ölçütünde en yüksek sonuçlar nötr, 

sakinlik ve mutluluk için sırasıyla % 99,45, % 97,54 ve % 97,29 elde edilirken, üzüntü ve korku 

için % 92,30 ve % 90,51 olarak daha düşük sonuçlar elde edilmiştir. En düşük sonuçlar % 90,76 

doğruluk oranı % 90,27 kesinlik oranı ve % 90,51 F1 ölçütü olarak korku duygusunda elde 

edilmiştir.  

EMODB ve EMOVO’da test edilen model mutluluk duygusunu tanımada zorlanmıştır. 

EMOVO’da şaşkınlık duygusu sonuçları da diğer duygulara göre düşüktür. EMOVO’da hem 

şaşkınlık hem de mutluluk duygularının tanınma oranları düşüktür. Bu iki duyguda, tepkiler 

birbirine benzemektedir; ancak burada dilsel farklılıkların etkisi de mevcuttur. Ayrıca EMODB’de 

şaşkınlık duygu sınıfı mevcut değildir. SAVEE’de test edilen model iğrenme ve kaygı duygularını 

tanımada zorlanmıştır. En iyi tanınan duygular EMODB’de öfke ve üzüntü, EMOVO’da nötr, 

üzüntü, öfke, SAVEE’de nötr ardından üzüntü, öfke ve RAVDESS’te yine nötr ardından mutluluk, 

sakinlik olmuştur. Sonuçlara bakıldığında tüm veri tabanları için duyguların tanınma başarısında 
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duygu bazında bir genelleme yapılamamaktadır. Şekil 5.4 recall oranının, Şekil 5.5 kesinlik 

oranının ve Şekil 5.6, F1 ölçütünün grafiksel gösterimidir.                                                    

 

Şekil 5.4. Tüm veri tabanlarındaki duyarlılık (recall) oranlarının grafiksel gösterimi  

 
 

Şekil 5.5. Tüm veri tabanlarındaki kesinlik (precision) oranlarının grafiksel gösterimi 

 

Şekil 5.6. Tüm veri tabanlarındaki F1 ölçütünün grafiksel gösterimi  
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Önerilen modelin ağırlıklandırılmamış ortalama duyarlılık oranları Tablo 5.18’de verilmiştir.  

Tablo 5.18. Ağırlıklandırılmamış ortalama duyarlılık oranları 

Veri Tabanı 

 

Ağırlıklandırılmamış  

Ortalama Duyarlılık 

Rec. (%) 

Ortalama Doğruluk 

Acc. (%) 

EMODB 88,46 89,16 

EMOVO 74,31 74,31 

SAVEE 73,92 76,67 

RAVDESS 95,56 95,16 

EMOVO'daki sınıflarda veri sayısı eşit olduğundan ortalama doğruluk ve duyarlılık oranları 

aynı çıkmıştır. SAVEE'deki ağırlıklandırılmamış ortalama duyarlılık (recall) oranı ortalama 

doğruluk oranından daha düşükken, EMODB ve RAVDESS ortalama duyarlılık oranı, doğruluk 

oranından daha yüksek elde edilmiştir.  

Şekil 5.7’de ağırlıklandırılmamış ortalama duyarlılık oranları ile ortalama doğruluk oranları 

ile karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 5.7. Ortalama doğruluk oranları ile ağırlıklandırılmamış ortalama duyarlılık oranlarının 

karşılaştırması 

Önerilen modelde amaç, DVM sınıflandırıcının optimum doğruluk ile duyguları tanıması ve 

bu tanıma performansını optimum sürede gerçekleştirmesidir. Tablo 5.19’da öznitelik setinin elde 

edilmesi için geçen süre ölçümleri verilmiştir. Bu süre modelin gerçekleştirildiği bilgisayarın 

işlemci ve hafıza özelliklerine göre değişim göstermektedir. Süre, bir özniteliğin elde edilmesi için  

geçen ortalama süre olarak verilmiştir.  

1B-ADD sinyali her seviyede ikiye böldüğü için sinyal boyutu her seviyede azalmaktadır. 

Bu durum, algoritmanın zaman karmaşıklığının NlogN olmasını sağlamaktadır. Hem yürütme 
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zamanının az olması hem de NlogN zaman karmaşıklığı önerilen modelin maliyetini düşürmekte 

ve başarısını yükseltmektedir. 

Tablo 5.19. Her veri tabanında bir öznitelik çıkarma süresi 

Veri Tabanı Süre (sn) 

EMODB 0,2179 

EMOVO 0,5401 

SAVEE 0,6110 

RAVDESS 0,7448 

Tez çalışması kapsamında önerilen model önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Önceki 

çalışmaların duygu tanıma performansları Tablo 5.20’de gösterilmektedir. 

Tablo 5.20. Önerilen modelin önceki çalışmalarla karşılaştırılması 

Ref. 
Veri 

Tabanı 
Öznitelikler 

Öznitelik Seçme ve 

Sınıflandırma 

Acc. 

(%) 

[59] EMODB Spektrogramlar üzerinde YİÖ ve YÜÖ öznitelikleri KBA - AUDA 87,1 

[60] EMODB Perde, Formantlar, Enerji, MFKK, SGO, HGO, HFD SİKS- DVM 87,50 

[65] EMODB 
MFKK, DKKK, SGO, Perde, Enerji, Formantlar, 1. ve 2. 

Türevleri 
VN - SMM 78,4 

[66] EMODB Mel filtre bankası, ADKK, Türevleri SİKS - GKM 80,7 

[67] EMODB Hilbert zarf enerjisi, Spektral-zamansal öznitelikler  SİKS - DVM 88,6 

[69] EMODB Süre, Enerji, SGO, Ünlü süresi, MFKK, Perde DVM 89 

[71] EMODB 
LFGK istatistikleri, Tonlama istatistikleri, Yoğunluk 

istatistikleri, Konuşma hızı parametreleri 
 DVM 76,6 

[73] EMODB MFKK, Yoğunluk, Formantlar SAAD - DVM 81,3 

[77] EMODB Enerji, Perde, MFKK, DKKK, İstatistikler DVM 82,5 

[79] EMODB 
Enerji ortalaması, Spektral ağırlık merkezi, Spektral 

düzlük, TEO, SGO, Konuşma hızı 

Fisher - DDA 

DVM 
91,6 

[84] 
EMODB 

SAVEE 
Derin öznitelikler ESA 

85,2 

73,6 

 

[86] EMODB MFKK, Perde, Enerji 

DDA 

DVM 

KYK 

80,8 

75,5 

72 

[88] EMODB 
Spektral öznitelikler, Ses kalitesi öznitelikleri, Prozodik 

öznitelikler 
DVM 82,45 

[91] 
EMODB 

SAVEE 
Spektral öznitelikler 

Kümeleme 

AÖM 

97,23 

73,81 

[93] SAVEE MFKK, Yoğunluk, Perde 
Kümeleme 

ESA 

81,05 
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Ref. 
Veri 

Tabanı 
Öznitelikler 

Öznitelik Seçme ve 

Sınıflandırma 

Acc. 

(%) 

[98] 
EMODB 

SAVEE 

EMOVO 

Akustik öznitelikler İstatistiksel 

DVM 

84,62 

72,39 

60,40 

[99] EMODB 

SAVEE 

Perde, Formantlar, Formant bant genişlikleri, MFKK, 

Spektrogramda dokusal öznitelikler 
DVM 82,8 

72,39 

[101] 
EMODB 

SAVEE 
DKKK, MFKK, Dalgacık katsayıları 

VN 

RTFSA 

91,82 

93,67 

[102] EMODB DKKK, TEO GKM 88 

[104] SAVEE MFKK, Perde, Enerji, Entropi DVM 82,8 

[106] SAVEE Enerji, Entropi (Dalgacık filtre bankası katsayılarına 

uygulanan) 
DVM 78,5 

[141] EMODB SGO, MFKK, KSE 
GKM 

DVM 

76,31 

81,57 

[148] EMODB Log-Mel spektrogramından ve ham veriden çıkarılan 

derin öğrenme tabanlı öznitelikler 

UKSB 

ESA 

86,73 

95,83 

[150] EMODB 

RAVDESS 
Spektrogramda derin öğrenme tabanlı öznitelikler UKSB-ESA 

RTFSA 

85,57 

77,02 

Önerilen 

Model 

EMODB 

SAVEE 

EMOVO 

RAVDESS 

1B-YİÖ, 1B-YÜÖ, 1B-ADD KBA - DVM 

 

89.16 

76,67 

74,31 

95,16 

5.5. Diğer Sınıflandırıcıların Performansları 

Önerilen modelde kullanılan DVM sınıflandırıcı performansı, KA, DDA ve KYK gibi diğer 

sınıflandırıcılarla karşılaştırılmıştır. Tablo 5.21'de diğer sınıflandırıcıların performansı 

gösterilmiştir. Optimizasyon tabanlı DVM’nin oldukça başarılı olduğu görülmüştür.  

Tablo 5.21. Önerilen modelin KA, DDA ve KYK sınıflandırıcıları ile performansı 

    Veri Tabanı EMODB EMOVO SAVEE RAVDESS 

Sınıflandırıcı Acc. (%) Acc. (%) Acc. (%) Acc. (%) 

KA 58,70 38,10 43,75 61,17 

DDA 76,70 51,90 54,60 43,70 

KYK 76,07 47,27 61,70 90,91 

DVM 89,16 74,31 76,67 95,16 
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5.6. Hold-out Doğrulama ile Modelin Performansı 

Bu bölümde önerilen modelin hold-out doğrulama ile yeni verileri tanıma performansı 

ölçülmüştür. Kübik DVM sınıflandırıcı ile bire çok (one-to-all) yöntemle sınıflandırma 

gerçekleştirilmiştir. Veri tabanının % 10’u test, % 90’ı eğitim, % 20’si test, % 80’i eğitim ve % 

30’u test, % 70’i eğitim için ayrılarak hold-out doğrulama gerçekleştirilmiştir. Tablo 5.22’de 

DVM’nin hold-out doğrulama ile yeni ses verilerinden duyguları tanıma performansları 

sunulmuştur.  

Tablo 5.22. Hold-out doğrulama ile performans tablosu  

Veri Tabanı 

 

Hold-out [90:10]  

Acc. (%) 

Hold-out [80:20]  

Acc. (%) 

Hold-out [70:30] 

Acc. (%) 

EMODB 98,11 95,33 91,25 

EMOVO 91,38 85,47 81,25 

SAVEE 93,75 84,38 79,86 

RAVDESS  99,01 97,03 96,04 

Bhavan ve ark. [96] EMODB verilerinden MFKK, spektral ağırlık merkezi ve türevlerini 

öznitelik olarak hesaplamışlar, çalışmalarını DVM topluluk sınıflandırıcı ve hold-out yöntemi 

(90:10) ile test etmişler ve % 92,45 tanıma doğruluğu elde etmişlerdir. Ayrıca Bhavan ve ark. [96] 

hold-out yöntemini % 70 eğitim % 30 test olarak (70:30) tekrar uygulamış ve % 84,10 tanıma 

doğruluğu elde etmişlerdir.  

Kotti ve ark. [55] EMODB verilerinden perde ve kepstrum tabanlı öznitelikleri hesaplayarak 

doğrusal DVM sınıflandırıcı - hold-out doğrulama ile bu özniteliklere uygulamışlar ve % 87,7 

tanıma doğruluğu elde etmişlerdir.  

Wang ve ark. [61] EMODB veri tabanında Fourier parametreleri, MFKK ve türevleri gibi 

öznitelikleri hesaplamışlar ve Gauss çekirdekli DVM kullanarak hold-out ile % 88,9 tanıma 

doğruluğu elde etmişlerdir. 

Wang ve ark. [143] EMODB veri tabanında öznitelik olarak dalgacık paket katsayılarını 

kullanmışlardır. Gauss çekirdekli DVM kullanarak hold-out yöntemi ile % 79,5 tanıma doğruluğu 

elde etmişlerdir. Tablo 5.22’de tez kapsamında önerilen modelin duyguları tanımada çok daha 

başarılı olduğu görülmüştür. 

Sun ve ark. [89] yerel Hu momentlerine dayanan yeni spektral özniteliklerini DVM 

sınıflandırıcı ile EMODB ve SAVEE veri tabanlarında test etmişlerdir. Hold-out doğrulama ile 

duygu tanıma performansını EMODB için % 80,26 ve SAVEE için % 50 bulmuşlardır.  

Tablo 5.23, hold-out doğrulama yöntemini kullanmış KSDT çalışmalarını kıyaslamaktadır.  
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Tablo 5.23. Hold-out doğrulama yöntemini kullanan çalışmalar 

Ref. 

 

Veri Tabanı Sınıflandırıcı 
Hold-out 

Acc. (%) 

[55] EMODB DVM % 87,7  

[61] EMODB DVM % 88,9 

[89] EMODB DVM % 80,26 

[89] SAVEE DVM % 50 

[96] EMODB DVM % 92,45  [90:10] 

[96] EMODB DVM % 84,10  [70:30] 

[143] EMODB DVM % 79,5 

Önerilen Model EMODB DVM % 98,11  [90:10] 

Önerilen Model  EMODB DVM % 95,33  [80:20] 

Önerilen Model EMODB DVM % 91,25  [70:30] 

Önerilen Model  SAVEE DVM % 93,75  [90:10] 

Önerilen Model  SAVEE DVM % 84,38  [80:20] 

Önerilen Model SAVEE DVM % 76,86  [70:30] 

 

 



 

6. SONUÇLAR 

KSDT, konuşma seslerini elde etme, ses işleme, ses verilerindeki duyguları yansıtacak 

öznitelikleri çıkarma, duyguları sınıflandırma gibi aşamaları ve bunlara dayalı bir çok konuyu 

içeren geniş kapsamlı bir çalışma alanıdır. KSDT alanında farklı farklı yöntemler geliştirilse de 

karşılaşılan bazı önemli problemler vardır. Bu problemlerden biri ses verilerinin işlenmesinden 

dolayı hesaplama maliyetinin ve zaman karmaşıklığının yüksek olmasıdır. Maliyetin yüksek olması 

da yüksek işlem performansına sahip donanım kullanılmasını gerektirmektedir. KSDT 

yöntemlerinin ana amacı gerçek zamanlı uygulamalarda, robotlarda ve akıllı cihazlarda 

kullanılabilecek duygu tanıma sağlamaktır. Gelecekteki KSDT çalışmalarının esnek, uyarlanabilir 

ve maliyetinin düşük olması gerçek zamanlı uygulamaların performansını yükseltecektir. Tez 

çalışması kapsamında önerilen modelin en önemli özelliği, maliyetinin düşük olmasıdır.  

KSDT alanındaki diğer zorluklar, duygusal konuşma veri tabanının doğru seçimi, ses 

verilerindeki gürültünün giderilmesi, dengesiz veri dağılımı, dillerdeki faklılıklar olarak 

sıralanabilir. Veri tabanının doğru seçimi, duygu tanımanın en önemli parçasıdır. Veri tabanının 

oluşturulma şekli, duygu tanıma sonuçlarını etkileyen bir parametredir. Düşük kaliteli veya yanlış 

veriler, yanlış tahminlere yol açmaktadır. Başarılı bir KSDT uygulaması için, bağlam açısından 

zengin olan bir veri tabanı tercih edilmelidir. Veri tabanları oluşturulurken konuşmacıların yaşı 

(yetişkin, yaşlı ve çocuk), konuşmacıların cinsiyeti (kadın ve erkek), konuşmacıların uyruğu, 

konuşmacının ana dili ve aksanı, konuşmacı sayısı, cümlelerin fonetik yapısı araştırmanın amacına 

göre seçilmektedir. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Çince, Rusça ve İspanyolca gibi birçok farklı 

dilde veri tabanı mevcuttur. Dilsel farklılıklar, KSDT sonuçlarının başarısını etkileyen bir unsurdur.  

Radyo, televizyon, çağrı merkezi kayıtları ve benzer kaynaklardan alınan gerçek yaşam 

diyaloglarını içeren veri tabanlarında arka plan gürültüsü çok fazladır. Konuşma verisindeki 

gürültüyü gidermek ayrı bir işlem yüküne ve zaman kaybına sebep olmaktadır.  

Diğer önemli bir problem ise, doğal veri tabanlarında olduğu gibi bazı veri tabanlarının tüm 

duygu sınıflarını içermemesi ya da duygu sınıflarındaki veri sayısının eşit olmamasıdır. Bu da bazı 

duyguların yeterince temsil edilememesine sebep olmaktadır. Bu problemler klasik makine 

öğrenmesi ayrıca derin öğrenme gibi yüksek performanslı algoritmaların kullanımını 

zorlaştırmaktadır. Derin öğrenme modellerinin eğitiminde gereken büyük ölçekli verilere karşılık 

etiketli duygu ses verisinin az sayıda olması, derin öğrenmenin çok fazla parametre gerektirmesi 

klasik sınıflandırıcıları daha uygun hale getirmektedir. 

Bu tez çalışmasında, maliyeti düşük, genel tanıma doğruluğu yüksek yeni bir makine 

öğrenmesi süreci geliştirilmiştir. Öznitelik çıkarma aşamasına yoğunlaşılmış ve tanıma 

doğruluğunu yükseltecek bir sınıflandırıcı araştırılmıştır. Özniteliklerin etkisini görmek için derin 

öğrenme tabanlı yöntemler yerine, klasik makine öğrenmesi sınıflandırıcıları kullanılmış ve bu 
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sınıflandırıcıların performansları test edilmiştir. Yüksek performans sonuçları ile DVM, 

sınıflandırıcı olarak seçilmiştir. 

Tez çalışması kapsamında literatür kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra öznitelik 

çıkarma aşamasında yeni veya daha az denenmiş algoritmalar gözlemlenmiştir. Doku analizine 

dayanan modelde, 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ birleştirilerek öznitelikler çıkarılmıştır. Bu iki yöntemin 

kullanılması önemli bilgi kaybını azaltmaktadır ve doğruluk oranını yükseltmektedir. Önerilen 

model ham verileri kullanmıştır. Pencereleme, çerçeveleme gibi herhangi bir ön işlem ve ön 

tanımlamalar yapmadan, başarılı sonuçlarla üstünlük göstermiştir. Bir diğer önemli nokta ise 

sadece YİÖ ve YÜÖ gibi doku analizi yöntemlerinin değil, ADD ve KBA yöntemlerinin de 

kullanılmasıdır. 1B-ADD, sinyal boyutunu azaltmaktadır. Sinyali alçak geçirgen ve yüksek 

geçirgen filtrelerle ikiye bölmektedir. Ayrıca frekans alanında yeni öznitelikler çıkarmaktadır. 1B-

YİÖ, 1B-YÜÖ ve 1B-ADD yöntemleri ile gürültüler temizlenerek yerel, dokusal ve frekans 

alanında öznitelikler çıkarılmıştır. KBA ile bu özniteliklerden en ayırt edici öznitelikler çıkarılmış 

ve DVM ile sınıflandırılmıştır.  

Önerilen model halka açık EMODB, EMOVO, SAVEE, RAVDESS gibi veri tabanlarında 

konuşmacıdan ve metinden bağımsız olarak test edilmiştir. Bu veri tabanları karşılaştırma yapmak 

için en uygun veri tabanlarıdır. Deneysel sonuçlar, dokusal özniteliklerin dilsel, prozodik ve 

spektral öznitelikler kadar başarılı olabileceğini göstermektedir. Bölüm 3.4 ve Bölüm 3.5’te 

açıklanmış olan özniteliklerin, bu özniteliklerin istatistiklerinin, 1. ve 2. türevlerinin hesaplanması 

büyük bir işlem yükü getirmektedir. Oysaki YİÖ ve YÜÖ’nün hesaplanması ve programlanması 

basittir. 

Veri tabanlarındaki dengesiz dağılıma rağmen, literatürde daha önce yapılan çalışmalara 

göre EMODB, EMOVO, SAVEE ve RAVDESS için derin öğrenme algoritmaları da dâhil olmak 

üzere daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bölüm 5’te karşılaştırma çalışmaları sunulmuştur.  

Tez çalışması kapsamında, eğitimde, mobil asistan teknolojilerde, robotlarda, psikiyatri 

kliniklerinde ve mahkemelerde kullanılabilecek yeni bir KSDT modeli geliştirilmiştir. Gelecekteki 

çalışmalarda, gerçek zamanlı ses verilerini içeren veri tabanları kullanılarak, daha etkili modeller 

veya yöntemler geliştirilebilir. Akustik ve dokusal analiz yöntemlerini içeren hiyerarşik bir 

sınıflandırıcı modeli tasarlanabilir hatta derin öğrenme yöntemleriyle birleştirilebilir.  

6.1. Tez Çıktılarının Literatüre Katkıları 

Bu tez çalışmasının literatüre katkısı aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1. Bu çalışma özellikle KSDT sürecinin öznitelik çıkarma aşamasını geliştirmiştir. Böylece 

öznitelik çıkarım tekniğine katkı sağlamaktadır. 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ kullanılarak yerel ve dokusal 

(histogram tabanlı) öznitelikler elde edilmiştir. Amacı yerel özniteliklerden global optimum 
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özniteliklere ulaşmak olan bu model, birçok makine öğrenmesi yöntemi ile karşılaştırılabilecek 

doğruluk sonuçlarına sahiptir. 

2. 1B-ADD ile 9 seviyede sinyal boyutu azaltılmış, yeni frekans öznitelikleri elde edilmiş 

ve sinyaldeki gürültüler giderilmiştir. Böylece sınıflandırıcı performansı artırılmıştır.  

3. Önerilen model, ham ses verilerine uygulandığı için pencereleme ve çerçeveleme gibi 

ön işlemlerin iş yükünü ortadan kaldırmıştır. Uygun yöntem seçildiğinde ön işlemler olmadan da 

başarılı sonuçlar elde edilebileceğini göstermiştir. 

4. Sunulan model üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, öznitelik çıkarma, öznitelik 

seçme ve sınıflandırmadır. İleri beslemeli olan bu modelde, derin öğrenme algoritmalarında olduğu 

gibi çok sayıda parametre belirlemeye gerek yoktur. Öznitelik çıkarmada 1B-YİÖ, 1B-YÜÖ ve 1B-

ADD birlikte kullanılarak çok seviyeli bir yapı oluşturulmuştur. 1B-YİÖ ve 1B-YÜÖ düşük 

hesaplama karmaşıklığına sahiptir. Dolayısıyla 10 seviyeli süreç maliyeti düşük bir model olarak 

KSDT alanına katkıda bulunmuştur. 

5. En iyi sonuçlara DVM kullanılarak ulaşılmıştır. Özniteliklerin etkisini görmek için derin 

öğrenme tabanlı yöntemler yerine, klasik sınıflandırıcılar kullanılmıştır. Sonuç, DVM 

sınıflandırıcının sağlam ve ayırt edici öznitelikler seçildiğinde çok başarılı olabileceğini 

göstermektedir. RAVDESS, EMODB, SAVEE ve EMOVO gibi dört farklı veri tabanı üzerinde 

test edilen modelin ortalama doğruluk sonuçları RAVDESS için % 95,16, EMODB için % 89,16, 

SAVEE için % 76,67 ve EMOVO için % 74,31 olmuştur.  

6.2. Yayınlar 

Bu tez çalışması kapsamında, Science Citation Index’li (SCI) etki faktörü 4.640 (Q1) olan 

IEEE Access adlı dergide, “A Speech Emotion Recognition Model Based on Multi-Level Local 

Binary and Local Ternary Patterns” isimli bir yayın çalışması gerçekleştirilmiştir [36]. Yurt dışında 

sözlü olarak sunulmuş, “New Trends in Speech Emotion Recognition” ve “In-Depth Analysis of 

Speech Production, Auditory System, Emotion Theories and Emotion Recognition” isimli Web of 

Science’da taranan sempozyumlarda sunulmuş iki uluslararası bildiri çalışması yapılmıştır [59, 

108].  
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