
Kapitola 1

Klasifikace programem Classify

Program Classify byl vytvořen jako součást diplomové práce [?] pro klasifikaci dat
extrahovaných především z řečového signálu. Používá vícevrstvé neuronové sítě (MLNN)
s učením zpětného šíření chyby (BPG). Prostředí klasifikátoru je zpracováno jako toolbox
pro MATLAB, a sice jako tzv. GUI (Graphical User Interfaces), což umožňuje pomocí
grafických ovládacích prvků jednoduše a srozumitelně nabídnout uživateli vstupní data
a parametry potřebné k řešení problému. Po jeho zpracování zpětně zobrazuje a expor-
tuje dosažené výsledky. Je také možné si prohlédnout strukturu vytvořené neuronové sítě.
Toolbox se instaluje z instalačního souboru classify.exe. Vstupní data, jejich zpraco-

vané obrazy, výstupní výsledky a neuronovou síť je možné uložit pro pozdější využití a
rychlé znovunačtení do souboru SaveProjectData.mat. Studie na více projektech současně
umožňuje správa projektů. Jednotlivé projekty je možné kdykoliv ukládat a zpětně
načítat. Všechna data jsou ukládána do souboru aktuálního projektu. Tento soubor se
vytváří v aktuálním adresáři pod názvem SaveProjectData.mat. Celý toolbox slouží jako
obecný klasifikátor pro maximální počet 20 klasifikovaných tříd.

Abychom v případě „čistého signáluÿ mohli zkoumat jeho reálnou podobu, můžeme
přidat šum. Hodnotu šumu volíme jako odstup od vstupního signálu v [dB]. Je možné
tak sledovat chování učících algoritmů a adaptace sítě v závislosti na míře zašumění
trénovacích dat. Cílová data popisují žádanou klasifikovanou třídu a k jejich zápisu

můžeme použít tři způsoby.

1. Formu číslování podle požadované klasifikační třídy (počítáno od 1).

2. Kód, kde pozice jedničky určuje danou třídu. Př.: 100 pro první třídu, 001 pro třetí
třídu.

3. Formu číslování ve tvaru index počáteční pozice – index koncové pozice – třída.
Příklad: 250 500 3 znamená, že vzorky trénovacích dat začínající na vzorku 250
a končící vzorkem 500 spadají do požadované třídy 3.

Dále je možné určit způsob popisu (zpracování) trénovacích i testovaných dat, např.

• Přímé zpracování (přímá data ve formě vektorů).

• LPC koeficienty (Linear Prediction Coder Coefficients) jako základní parametrizace
signálu.

• Kepstrální koeficienty (Cepstral Coefficients).

1



• Melovské kepstrální koeficienty (Mel Cepstral Coefficients).

• Furierova transformace (Fourier Transform) a diskrétní kosinová transformace (DCT)
(Discrete Cosine Transform).

• Libovolný uživatelský přístup, který lze definovat v externí funkci MyCompression.m
s možností využití všech parametrů získaných z GUI.

1.1 Rychlé nastavení klasifikátoru CLASSIFY

Následující text slouží jako návod na práci s klasifikátorem CLASSIFY.

• Spuštění klasifikátoru. Po spuštění klasifikátoru se může stát, že se načítá nějaký
již existující projekt. Je možné tomu zabránit, jestliže se vypne na panelu Preferen-
ces položka Load selected Project on start up classify, která vybírá projekt, který
má být při spuštění klasifikátoru automaticky spuštěn.

• Vytvoření nového Projektu. Otevře se v menu klasifikátoru File – New Pro-
ject. Do prvního pole je možné zadat popis kprávě vytvářenému projektu (slouží
pro vlastní identifikaci, nemá vliv na funkci klasifikátoru). Do druhého pole (po-
vinný údaj) se zadává cílový adresář nového projektu. Vytvoří se nový adresář pod
položkou Projects klasifikátoru. Tlačítkem Create Project se vytvoří nový projekt,
všechny jeho potřebné podadresáře apod. Vytvořený projekt se ihned po vytvoření
uloží. Je možné otevřít již existující projekt nebo demo a pokračovat v naznačeném
postupu dále, případně jen sledovat výsledné průběhy.

• Načtení trénovacích dat. Trénovací data se načtou otevřením panelu Training
and validating data v menu Setup Project – Training. Otevře se panel, do jehož
prvního pole Path of training data zadáme cestu k trénovacím datům, případně
je můžeme vyhledat tlačítkem Browse. Pokud jsou data seřazena ve sloupcích (de-
faultně v řádcích), přepneme přepínač Data in rows. Tlačítkem Load se trénovací
data načtou. Vyplnění ostatních polí není povinné.

• Načtení cílových (target) dat. Target data se načtou při otevření panelu Target
data v menu Setup Project – Training. Do prvního pole panelu Path of target data
se zadá cesta k cílovým datům (můžeme je také vyhledat tlačítkem Browse). Pokud
jsou data seřazena ve sloupcích (defaultně v řádcích), přepneme přepínač Data in
rows. Zvolíme počet klasifikovaných tříd a způsob popisu dat.

• Zpracování trénovacích a cílových dat. Trénovací a cílová data zpracujeme
volbou položky Process training and target data. Nejdříve lze volit na panelu De-
scription způsob jejich zpracování a na panelu Detail of Description upřesnit jejich
zpracování (viz Obr.1.1). Pokud je uživatel upozorněn varovným hlášením, je třeba
přenastavit způsob jejich zpracování nebo zkontrolovat cílová data, případně jejich
nastavení. Po tomto procesu je možné vytvořit neuronovou síť (viz Obr.1.2).

• Vytvoření neuronové sítě. Po procesu zpracování trénovacích a cílových dat je
možné vytvořit neuronovou síť. Na panelu Layer Structure (Setup Project – Ne-
twork Parametres) nastavíme počet vrstev sítě, počet příslušných neuronů a typ
přenosové funkce. Počet neuronů vstupní vrstvy je určen rozměrem zpracovávaného
vstupního vektoru, počet neuronů výstupní vrstvy je dán počtem klasifikovaných
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Obrázek 1.1: Předzpracování vstupních dat – komprese
.

tříd, lze volit počet vrstev sítě a jejich parametry 1. Na panelu Network Functions
/ Parametres (Setup Project – Network Parametres) nastavíme všechny potřebné
funkce neuronové sítě a volitelné parametry (viz Obr.1.3).

• Inicializace neuronové sítě. Pokud chceme neuronovou síť inicializovat jinak než
defaultně, volíme panel Initialize Network / View Weights and Biases v menu Ne-
twork. Je možné editovat, načítat prahy a váhy sítě apod. Tlačítkem Initialize net
neuronovou síť inicializujeme (viz Obr.1.4). Pokud je již síť natrénována, je potřeba
ji inicializovat znuvu (panel inicializace se otevře automaticky) Pokud je neuronová
síť vytvořena, je možné si její strukturu prohlédnout, nebo také načíst objekt neu-
ronové sítě pořízený z tohoto klasifikátoru (zejména vhodné, chceme-li použít již
natrénovanou síť nebo chceme zjistit, které neurony se podílí na celkové klasifikaci a
můžeme tak rozhodovat o míře redukce – klestění sítě (pruning). Toolbox Classify v

1MATLAB nezahrnuje do celkového počtu vrstev vrstvu vstupní, jak už bylo řečeno. V toolboxu
CLASSIFY je zahrnuta každá vrstva(včetně vstupní).
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Obrázek 1.2: Vytvoření struktury UNS
.

této verzi proces klestění neumožňuje, ale díky jeho modulové stavbě je možné jeho
rozšíření. Je možné sledovat konkrétní hodnoty parametrů nebo je vizuálně promí-
tat ve formě barvy příslušného spoje či neuronu. Škála rozsahu je nastavitelná. To
umožňuje snadnější pochopení adaptace sítě, zvláště pro studijní účely. Vykreslenou
strukturu je možné vytisknout do různých formátů.

• Natrénování neuronové sítě. Spustíme trénovací proces Training Network z
menu Classify. Během trénovacího procesu je MATLABem automaticky zobrazo-
vána chybová funkce v závislosti na krocích trénování (epochách). Tento proces
může pro velké trénovací množiny trvat poměrně dlouho. Uživatel je upozorněn
dialogovými okny o začátku a konci trénovacího procesu. Informace o trénovacím
procesu (training record) jsou ukládány do souboru projektu. Po natrénování neu-
ronové sítě je možné ji testovat. V případě, že nejsou testovací data k dispozici, je
potřeba je načíst (podobně jako trénovací data) a zpracovat položkou menu Process
Testing Data v menu Setup Project – Testing.

• Načtení a zpracování testovacích dat. Testovací data se načtou otevřením pa-
nelu Testing data v menu Setup Project – Testing. Otevře se panel, do jehož prvního
pole Path of testing data zadáme cestu k testovacím datům (můžeme je vyhledat
tlačítkem Browse). Pokud jsou data seřazena ve sloupcích (defaultně v řádcích),
přepneme přepínač Data in rows. Tlačítkem Load testovací data načteme. Vyplnění
ostatních polí není povinné.

• Klasifikace testovacích dat. Po trénovacím procesu je možné (pokud všechny
předcházející kroky proběhly úspěšně) přistoupit ktestování (vybavování, simulaci)
sítě testovacími daty. Tento proces již probíhá téměř v reálném čase. Následuje
možnost zobrazení několika následujících veličin a je možný i jejich export do samo-
statných souborů. Všechna exportovatelná data se ukládají do podadresáře Export
aktuálního projektu.

• Prohlížení výsledků testovacích dat a export výstupu neuronové sítě.

4



Obrázek 1.3: Nastavení parametrů UNS
.

Spustíme příkazem View Results v menu Classify (viz Obr.1.5 a Obr.1.6). V sekci
Prohlížení výsledků je možné pozorovat, kromě trénovacích a testovacích dat, i
výstup z neuronové sítě.

Toolbox Classify je programován modulově a intuitivně. Je členěn do mnoha elemen-
tárních funkcí a po pochopení jejich struktury je snadné si potřebnou část upravit podle
svých požadavků. Klasifikátor klade jen malá omezení týkající se především možných
rozměrů neuronové sítě. Počet vrstev může být maximálně 20, maximální počet neuronů
jedné vrstvy je také 20. Tím je omezen rozměr především vstupního vektoru a počet klasi-
fikovaných tříd. Toto omezení je zavedeno především z důvodu přehlednosti vykreslování
sítě. Při ukládání projektů se do adresáře Report ukládají základní informace o pro-
jektu a rozšířená verze obsahující detailní nastavení všech parametrů aktuálního projektu
(soubory ProjectInfo.nfo a SetupInfo.nfo).

1.2 Manuál k programu Classify

Je třeba nastavit cestu v MATLABu do zvoleného adresáře, do kterého chceme pro-
gram nainstalovat (další pracovní podadresáře se přidají automaticky). Klasifikátor spus-
tíme v prostředí MATLAB příkazem classify. Na obrazovce se objeví menu, které obsa-
huje šest položek. Podrobně si je popíšeme v následujících řádcích.

POLOŽKA MENU: File V této položce máme možnost volby následujících příkazů:
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Obrázek 1.4: Inicializace UNS
.

• New Project – vytvoří nový projekt. Uživatel zadá cílové umístění (adresář, do
kterého se budou ukládat všechna nastavení a všechna zpracovaná data), dále pak
krátký popis projektu pro snazší identifikaci. Vytváří se zadaný adresář, podadre-
sář Export obsahující všechna exportovatelná data, podadresář Report uchovávající
nastavení projektu. Všechna data a nastavení projektu se ukládají do souboru Sa-
veProjectData.mat. Současně s tím se ukládá soubor se základními informacemi o
projektu do souboru ProjectInfo.nfo a podrobné nastavení projektu (aktuální) do
souboru SetupInfo.nfo. Oba zmíněné soubory se uloží do aktuálního adresáře pro-
jektu do složky Report. Informace se exportují při ukládání projektu příkazem Save
nebo Save As.

• Open Project – otevře se okno, ve kterém může uživatel zadat cestu k již exis-
tujícímu uloženému projektu (totéž platí pro demo soubory uložené jako projekt).
Cestu k uloženému projektu je možné zadat přímo jako úplnou cestu nebo jako dílčí
cestu ze startovacího adresáře tohoto klasifikátoru. Je možné také vyhledat příslušný
soubor tlačítkem Browse. Uložený projekt otevřeme tlačítkem Open Project.

• Save – uloží právě používaný projekt do aktuálního pracovního adresáře. Ten je
spolu s popisem projektu zobrazen ve stavovém řádku klasifikátoru (viz další infor-
mace). Pokud chcete uložit projekt do jiného adresáře, zvolte položku menu Save
Project As.
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Obrázek 1.5: Zobrazení topologie UNS
.

• Save Project As – uživatel může zadat popis a název nového adresáře projektu.
Jméno adresáře nesmí obsahovat speciální znaky, mezery a pod. (je závislé na pou-
žitém OS).

• Clear Project Setup – návrat do nastavení Default, uložení projektu pod zvole-
ným jménem. Následně je možné pokračovat v práci. Tento příkaz je vhodné použít
v případě problémů s během klasifikátoru nebo se zadáním údajů, které není možné
zpracovat.

• Export – zvolený příkaz obsahuje tři možnosti.

– Compressed Data (viz Obr.1.1) s volbou Training a Testing. První z nich
umožňuje uložení komprimovaných trénovacích dat do aktuálního adresáře do
složky Export, a to ve formátu ASCII (TrainingData.dat) nebo ve formátu
MATLABu (TrainingData.mat), který muže být dále zpracováván. Data jsou
řazena po řádcích (jeden řádek znamená jeden vstupní vektor neuronové sítě).
Rozměr trenovacích dat je dán způsobem jejich zpracování. Exportována jsou
ve zvolené velikosti, viz trénovací a cílová (target) data. Druhá volba se týká
testovacích dat a platí pro ni totéž, co pro trénovací data. Ukládají se však
jako (TestingData.dat) resp.(TestingData.mat).

– Output Data s volbou Direct from network a Correct by user. První z nich
umožňuje uložení výstupních dat do aktuálního adresáře, do složky Export.
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Obrázek 1.6: Zobrazení a úprava výsledků
.

Uživatel volí uložení do datového souboru ve formátu ASCII (OutputDataDi-
rect.dat) resp. ve formátu MATLAB (utputDataDirect.mat). Data jsou řazena
po řádcích (jeden řádek znamená jeden vstupní vektor neuronové sítě). Rozměr
výstupních dat je dán velikostí vstupních dat sítě. Druhá volba se týká uložení
upravených výstupních dat sítě do aktuálního adresáře, do složky Export, a to
buď jako vektor as Vector nebo jako číslo as Number. Pozice 1 určuje výsled-
nou třídu. Pro vektor volí uživatel uložení do datového souboru typu ASCII
(OutputDataCorrect.dat). Pro číslo volí uživatel uložení ve formátu MATLAB
(OutputDataCorrect.mat). V tomto případě pokud obsahuje daný řádek −1,
znamená to, že se nepodařilo rozhodnout o klasifikované třídě (souvisí s uživa-
telským prahováním – je potřeba změnit nastavení). V obou případech (uložení
jako vektor i číslo) jsou data řazena po řádcích (jeden řádek znamená jeden
vstupní vektor neuronové sítě). Rozměr výstupních dat je dán velikostí vstup-
ních dat sítě.

– Net Data obsahují Network Object – který uloží právě používaný objekt sítě
ve formátu MATLAB do adresáře aktuálního projektu Export jako soubor
(network.mat). Jedná se o strukturovanou proměnnou, obsahující mimo struk-
tury sítě, přenosových, trénovacích a dalších funkcí i váhy a prahy jednotlivých
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neuronů sítě. Dále Weights Values – s uložením Default hodnot vah sítě do
strukturované čtvercové matice s rozměrem rovným počtu vrstev (započítává
se i vstupní vstva). Tato data jsou ukládána do souboru aktuálního adresáře
do složky Export jako DefaultWeights.mat. Takto pořízený soubor je možné
editovat a načítat při inicializaci sítě. Pro druhou volbu, User Edited, platí
totéž, jako v případě Default. Ukládají se však uživatelem editované váhy (na-
stavené na hodnoty nul nebo jedniček). Tato data jsou ukládána do souboru
aktuálního adresáře do složky Export jako UserWeights.mat. Volba Bias Values
uloží jako Default prahy sítě do strukturované matice s rozměrem počtu vrstev
(je počítána i vstupní vstva). Tato data jsou ukládána do souboru aktuálního
adresáře do složky Export jako DefaultBias.mat. Obdobně jako v předchozím
případě Weights Values i zde je volba User Edite, ve které se ukládají uživa-
telem editované prahy (nastavené na hodnoty „nulÿ nebo „jedničekÿ). Tato
data jsou ukládána do souboru aktuálního adresáře do složky Export jako
UsertBias.mat. Poslední volba Training Records of Network obsahuje záznam
o trénovacím procesu. Ukládá se do aktuálního adresáře složky Export souboru
networkTrainingRecords.mat.

• Status – zvolený příkaz obsahuje dvě volby View a Delete. První položka poskytuje
veškeré informace o statutu klasifikátoru. Obsahuje všechna chybová hlášení, nebo
jiná důležitá hlášení. Ukládá se do souboru Setup/status.txt a lze ji exportovat
a editovat. V preferencích lze nastavit upozorňování v případě výskytu kritických
chyb formou varovného nebo informačního dialogu. Je-li tato volba vypnuta, je třeba
sledovat statusový řádek nebo ho zobrazit (File – Status – View), zejména v případě
neuspěšné klasifikace dat (pro bližší informace). Statusový soubor nesmí být smazán
(podobně jako další soubory a adresáře – viz speciální upozornění). Druhá položka
příkazu vymaže statusový soubor Status/status.txt. Soubor by neměl být smazán
manuálně. V případě nefunkčnosti vytvořte v daném umístění nový soubor status.txt
nebo instalujte klasifikátor znovu.

• Print – otevře dialog pro nastavení tisku a samotný tisk. Vytiskne na vybrané
tiskárně s daným nastavením celý obsah klasifikátoru. Velmi výhodné pro další
zpracování výstupu je tisknout na virtuální tiskárnu (Adobe Pdf Writer apod.) do
pdf souboru, který je možno dále zpracovat.

• Preferences. Jsou to:

– Show classify status informations (event in progress) – které zapíná
resp. vypíná zobrazování informací během činnosti klasifikátoru, tzv. statusový
řádek. Zobrazuje nejdůležitější informace o průběhu zpracování a klasifikace
dat. Jedná se o informace, ale i o varovná hlášení.

– Show Warning/Informations dialog for error massages – které zapíná
resp. vypíná zobrazování chybových hlášení ve formě dialogového okna (mo-
dální okno), které je potřeba pro další práci s klasifikátorem potvrdit, a tím
akceptovat dané hlášení. Je doporučeno a defaultně nastaveno.

– Enable pannels movement posibility – které zapíná resp. vypíná možnost
pohybovat s jednotlivými panely. Klasifikátor se otevírá v defaultní velikosti,
je možné jej maximalizovat (při zmenšení budete na stavovém řádku upozor-
něni na nevhodnost zmenšovat rozměry klasifikátoru (speciálně pro prohlížení
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struktury sítě)). Pro zapnutou položku je možné panely libovolně přesouvat.
Kliknutím na symbol „Oÿ vedle symbolu „Xÿ aktivujete posun, opětovným
kliknutím na plochu pracovního prostoru klasifikátoru bude panel přesunut
(je-li to možné).
UPOZORNĚNÍ : při změně nastavení v jednom panelu, který má
vliv na jiný panel, se obsah neaktualizuje, je potřeba jej zavřít a
opět otevřít.

– Enable all menu items (read warning accuarately) – které otevře všechny
položky menu.

– Load default setting on start up classify toolbox – které při spuštění kla-
sifikátoru načte defaultní nastavení. Defaultní nastavení je možné také kdykoliv
vyvolat v menu: File - Clear Project Setup.

– Load selected Project on start up classify – které umožní načíst při startu
klasifikátoru existující projekt.

– Switch panels (previous opened panel will closed) – recommended –
které zapíná resp. vypíná přepínání mezi panely. Při otevření jednoho z nich
se automaticky uzavírá poslední otevřený panel.

• Exit – ukončí činnost klasifikátoru (pokud není zavřeno hlavní okno). Otevře se di-
alogové okno s upozorněním o ukončení funkce klasifikátoru podle aktuálního stavu.
Během činnosti klasifikátoru se vytvoří příznaky (Signs), které slouží k identifikaci
stavu, odemykání položek menu apod. Je-li otevřen nebo vytvořen nový projekt, ote-
vře se dialogové okno informující o existenci již rozpracovaného projektu s nabídkou
„exitÿ nebo uložení a ukončení klasifikátoru. V případě, že klasifikátor neobsahuje
žádný rozpracovaný projekt, otevře se jen dialogové okno s nabídnou ukončení čin-
nosti klasifikátoru nebo pokračování v činnosti.
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