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1 PŘEDMĚT VÝSLEDKU 

Výsledek s názvem „Klasifikátor událostí“ představuje moderní knihovnu pro klasifikací 
událostí v okolí optického vlákna, která je naprogramována v jazyce Python. Tato knihovna 
poskytuje možnost klasifikace události s použitím sofistikovaných metod zpracování signálů a 
strojového učení. Je vytvořena jako samostatně použitelná knihovna, je však také použitelná 
jako modul pro nadřazenou logiku (software), protože poskytuje jednoduché API (tzv. 
„application programming interface“) a je možné jednoduše aktualizovat funkčnost a nastavení 
parametrizace ale také samotné klasifikace na základě konfiguračního souboru. Balík také 
poskytuje možnost jednoduchého přidávání/ubírání události pro klasifikaci a je tedy flexibilní 
a jednoduše rozšířitelný. 
 

2 TECHNICKÝ POPIS VÝSLEDKU 

Z technického hlediska je klasifikátor vytvořen jako standardní knihovna naprogramována 
v jazyce Python, která se skládá ze tří hlavních modulů (tyto moduly jsou blíže popsány 
v samostatných podkapitolách):  

1. Modul pro předzpracování dat 
2. Modul pro parametrizaci dat 
3. Modul pro klasifikaci událostí 

2.1.1 Modul pro předzpracování dat 
Tento modul zabezpečuje převedení vstupního tzv. „surového signálu“ do podoby vhodné pro 
následnou parametrizaci. Pro předzpracování se používá metoda odečtení střední hodnoty 
(neboli „ustředění“) a následná normalizace pomocí maximální absolutní hodnotou signálu. 
Tímto způsobem je minimalizován (v ideálním případě eliminován) nežádoucí efekt 
případných chyb při měření, výkonových nestabilit (a jiných extrémních jevů v datech) apod. 

2.1.2 Modul pro parametrizaci dat 
Pro parametrizaci dat byla zvolena metoda výpočtu tzv. Mel-spektrogramu. Mel spektrogram 
je používán pro zdůraznění detailů v nižších kmitočtových pásmech, a naopak potlačení detailů 
ve vyšších kmitočtových pásmech (tato vlastnost odpovídá povaze vstupních dat, kdy většina 
užitečné informace o charakteru události v okolí optického vlákna, leží na velmi nízkých 
kmitočtech, tj. klasická kmitočtová analýza je pro tento účel nedostačující). Výpočet Mel-
spektrogramu je možné shrnout pomocí následujících kroků. 
 
Vstupní signál je rozdělen do rámců pomocí vhodného typu segmentačního okna (pravoúhlé, 
Hammingovo, Hannovo apod.). Může a nemusí být použita preemfáze (záleží na aplikaci; v 
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softwaru klasifikátoru se preemfáze nepoužila, protože nebylo zapotřebí kompenzovat 
potlačení vyšších harmonických složek vlivem šíření signálu prostředím). Délka rámce byla 
volena podle typu zpracování (zpravidla byla délka 10–30 ms). Pro účel parametrizace signálu 
byly zvoleny následující parametry (vzorkovací kmitočet byl roven 2000 Hz): 

1. typ segmentačního okna: Hannovo okno 
2. délka segmentačního okna (počet vzorků): 400 
3. překrytí segmentačních oken (počet vzorků): 200 
4. NFFT (počet bodů FFT transformace; pokud je počet vzorků FFT transformace vyšší 

jako počet vzorků segmentačního okna, je segmentační okno doplněno nulami na délku 
rovnající se NFFT).  

 
Jeden rámec x[n] je podroben diskrétní Fourierově transformaci (DFT) pomocí FFT. 
Výsledkem je obraz DFT jednoho rámce: 
 

𝑋𝑋[𝑘𝑘]  = �𝑥𝑥[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝑁𝑁 𝑛𝑛

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

,𝑘𝑘 = 0,1, . . . ,𝑁𝑁 − 1. 

 
Nelineární transformace kmitočtové osy je dosaženo pomocí banky číslicových filtrů s 
trojúhelníkovou modulovou kmitočtovou charakteristikou. Pro implementaci systému bylo 
zvoleno celkem 20 filtrů. Konverze jednotek Hz do jednotek mel je dosaženo pomocí 
následujícího vztahu (ukázku banky filtrů v jednotkách Hz a konverzi do jednotek mel je možné 
vidět na Obr. 2.1.): 

𝑓𝑓m  =  2595,0375 log �1 +
𝑓𝑓

700
�. 

 
Finální Mel-spektrogram je vypočten pomocí vynásobení matice DFT pro všechny rámce 
segmentovaného signálu s maticí banky filtrů nelineárně rozložených na klasické frekvenční 
škále (Hz; filtry jsou rozloženy lineárně na melovské škále). 
 
Pro účel parametrizace signálů v softwaru klasifikátoru byly výsledné dimenze jednoho 
parametrizovaného signálu následující: 20 x 11 (po rozbalení matice do vektoru: 220 vzorků; 
20 – bylo zvoleno 20 mel filtrů, 11 – počet segmentů pro dané nastavení segmentace). Tento 
počet vzorků výstupního vektoru byl také zvolen jako kompromis mezi tím, jak podrobné bude 
rozlišení Mel-spektrogramu, a tím, jaká bude dimenze parametrizačního vektoru. 
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Obr. 2.1: Ukázka banky filtrů (příklad 24 filtrů) v jednotkách Hz (b) a jednotkách mel (a). 

2.1.3 Modul pro klasifikaci událostí 
Samotný modul klasifikace je vytvořen jako soubor „Gaussových smíšených modelů“ (GMM). 
Myšlenka použití GMM spočívá v tom, že každá událost může být modelována směsí jedné 
nebo i více Gaussových funkcí. Výhodou tohoto nastavení je, že software umožňuje 
natrénování libovolného počtu směsí pro libovolný počet událostí (tříd), které má ve výsledku 
klasifikovat. Pokud by byl uvažován klasický přístup učení s učitelem pro předem definovaný 
počet tříd N, bylo by nutné po změně počtu tříd celý klasifikátor pokaždé přetrénovat. Dalším 
úskalím klasického přístupu je také fakt, že je potřeba klasifikátoru při trénování poskytnou 
dostatečně velkou a zejména věrohodnou množinu tzv. neutrálních událostí (pozadí, resp. stav 
kdy nemá být detekována žádná událost). Takovýto vstup je téměř nemožné získat, protože by 
to bylo časově i finančně příliš náročné, počet vzorků by musel být enormní, a i tak by při 
změně povahy nebo charakteristiky neutrální událost (např. vlivem počasí nebo jiných 
neovlivnitelných faktorů) bylo zapotřebí nových vzorků a opětovného přetrénování 
klasifikátoru. 
 
Na základě zmíněných faktorů byl zvolen jiný přístup, a to takový, že pro každou událost je 
vždy natrénována samostatná Gaussova směs, která tuto událost charakterizuje (tj. počet 
Gaussových směsí odpovídá počtu tříd neboli událostí, které systém klasifikuje). Při vstupu 
neznámého vzorku (signálu) systém nejprve tento vzorek parametrizuje, a následně daný 
parametrizační vektor předloží každé s předem natrénovaných Gaussových směsí. Poté je 
vypočtena pravděpodobnost, že daný vektor patří do každé z těchto směsí a tento vektor 
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pravděpodobností je následně váhován pomocí předem určených vah. Výsledná třída (událost) 
je poté vybrána pomocí práhování (každá Gaussova směs má vlastní práh, který definuje, zdali 
je vypočtená pravděpodobnost dostatečná na to, aby byl daný vzor uvažován jako vzor, který 
patří do této směsi). Jestli systém určí, že ani jedna z vypočtených pravděpodobností není 
dostatečně vysoká, vyhodnotí daný vstupní signál jako neutrální událost. V opačném případě je 
predikována událost s největší pravděpodobností.  
 
Zjednodušené blokové schéma klasifikátoru je možné vidět na Obr. 2.2. Detail klasifikátoru je 
možné vidět na Obr. 2.3. Jak je patrné z blokového diagramu, tak klasifikátor obsahuje i další 
části (např. konfigurace atd; tyto jsou popsány v příslušné dokumentaci). 
 

 

Obr. 2.2: Zjednodušené blokové schéma klasifikátoru. 
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Obr. 2.3: Detail bloku klasifikátoru. 

 
3 TECHNICKÉ PARAMETRY VÝSLEDKU 

Klasifikátor událostí se vyznačuje následujícími technickými parametry: 

• Jednoduchá konfigurovatelnost pomocí JSON konfiguračního souboru. 
• Jednoduchá rozšiřitelnost počtu klasifikovaných událostí. 
• Možnost dotrénování jednotlivých Gaussových směsí, tj. zlepšení klasifikace událostí 

jednotlivě (např. v případě nových trénovacích dat). 
• Modularita a možnost použití jako samostatného balíku ale také jako části nadřazeného 

systému. 
Strukturu softwarového balíku (event_classifier) tvoří parciální balíky, které reprezentují 
základní funkční prvky klasifikátoru: a) base, b) classifiers, c) featurizer, a d) utils; stejně tak 
hlavní modul Pythonu event_classifier.py. 
 
Funkcionality, které zabezpečují jednotlivé parciální části, jsou následující: 

1. base – logování, dekorátory, atd. 
2. classifiers – třída GMMClassifier 
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3. featurizer – třída MelSpectrogram 
4. utils – třídy ConfigurationLoader a GMMLoader 

 
4 APLIKACE VÝSLEDKU 

Klasifikátor událostí má využití zejména v těžko dostupném terénu nebo v oblastech 
pokrývající rozsáhlá území, která jsou jinak velmi obtížně monitorovatelná. Klasifikátor tedy 
může být použit pro dohledové účely, pro detekci nevyžádaného pohybu osob, pro detekci 
nečekaných událostí atd. Výhodou je jeho rozšiřitelnost a jednoduché dotrénování klasifikace 
jednotlivých událostí. Je tedy žádoucí jednotlivé modely postupem času dotrénovat a tím 
zlepšovat predikční schopnosti klasifikátoru. Toto je obzvlášť výhodné v situacích, kdy 
dopředu neumíme určit přesný počet událostí a kdy je dynamické doplnění a postupné 
zpřesňování klasifikace nových událostí důležité pro funkčnost systému. 

 
5 INSTALACE, ZPROVOZNĚNÍ A NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 

VÝSLEDKU 

5.1 INSTALACE 

Klasifikátor událostí je vytvořen jako standardní knihovna naprogramována v jazyce Python, 
která je instalovatelná přes tzv. „pip“ (neboli „Python installation package“). Podporuje Python 
verze 3.6+ a používá následující knihovny třetích stran: ["numpy" (lineární algebra), "pandas" 
(práce se strukturovanými daty), "librosa" (parametrizace signálů), "scikit_learn" (strojové 
učení)]. Knihovny třetích stran, které balík používá jsou uvedeny v souboru: setup.py. Instalace 
balíku pozůstává z následujících kroků. 

5.1.1 Instalace Pythonu 
Standardní manuál pro instalaci Python lze nalézt na oficiálních stránkách: 

1. Pro OS Windows. 
2. Pro OS UNIX (Linux). 

5.1.2 Instalace balíku 

5.1.2.1 OS Windows 

Instalace pro OS Windows pozůstává z těchto kroků: 
1. Otevřete terminál a vstupte do adresáře event_classifier. 
2. Aktualizujte si „pip“ a tvz. „virtual environments“ pomocí 

https://numpy.org/
https://pandas.pydata.org/
https://librosa.org/doc/latest/index.html
https://scikit-learn.org/stable/
https://docs.python.org/3/using/windows.html
https://docs.python.org/3/using/unix.html
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a. pip install --upgrade pip 
b. pip install --user --upgrade virtualenv 

3. Vytvořte si „virtual environments“ pomocí: python3 -m venv venv 
4. Aktivujte „virtual environments“ pomocí: venv\Source\activate.bat 
5. Nainstalujte balík klasifikátoru spolu se všemi knihovnami třetích stran, které balík 

vyžaduje pomocí: pip install . 

5.1.2.2 OS UNIX (Linux) 

Instalace pro OS UNIX (Linux) pozůstává z těchto kroků: 
1. Otevřete terminál a vstupte do adresáře event_classifier. 
2. Aktualizujte si „pip“ a tvz. „virtual environments“ pomocí 

a. pip install --upgrade pip 
b. pip install --user --upgrade virtualenv 

3. Vytvořte si „virtual environments“ pomocí: python3 -m venv venv 
4. Aktivujte „virtual environments“ pomocí: source .venv/bin/activate 
5. Nainstalujte balík klasifikátoru spolu se všemi knihovnami třetích stran, které balík 

vyžaduje pomocí: pip install . 

5.2 ZPROVOZNĚNÍ A ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 

Klasifikátor událostí se spravuje přes hlavní modul event_classifier.py, přičemž konfigurační 
soubory jsou uloženy v adresáři configuration. V momentě, kdy je inicializován objekt 
event_classifier.EventClassifier, je nejdříve načten konfigurační soubor featurizer.json, který 
následně inicializuje a nastaví třídu MelSpectrogram. Podobně je následně načten soubor 
classifier.json, který inicializuje třídu GMMClassifier. Veškeré konfigurace parametrizace a 
klasifikátoru je tedy nutné provádět přes výše zmíněné JSON soubory. 

5.2.1 Nastavení parametrizace 
Pro více informací o struktuře konfiguračního souboru featurizer.json odkazujeme na knihovnu 
librosa. Podstatné atributy, které mohou být u parametrizace měněny, jsou uvedeny níže: 

1. sr – vzorkovací kmitočet [Hz] 
2. win_length – délka okénkové funkce [vzorky] 
3. n_fft – počet bodů rychlé Fourierovy transformace [vzorky] 
4. hop_length – počet vzorků mezi sousedními okny [vzorky] 
5. power – výpočet modulového/výkonového spektra flag [1 – modulové, 2 – výkonové] 
6. n_mels – počet filtrů v mel bance [-] 
7. fmin – minimální kmitočet mel banky [Hz] 
8. fmax – maximální kmitočet mel banky [Hz] 

https://github.com/librosa/librosa
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5.2.2 Nastavení klasifikátoru 
Pro více informací o struktuře konfiguračního souboru classifier.json odkazujeme také na 
kapitolu Manuál (API). Podstatné atributy, které mohou být měněny, jsou následující: 

1. uncertainty – možnost přidání tzv. „neutrální“ události [true/false] 
2. gmms – pole uchovávající cesty k souborům, kde jsou uloženy natrénované GMM 

modely pro jednotlivé události 
3. thrs – pole uchovávající prahové hodnoty používané při klasifikaci jednotlivých 

událostí 
4. classes – pole jednotlivých událostí 

5.3 MANUÁL  

Výstupy klasifikace objektem event_classifier.EventClassifier se mohou lišit v závislosti na 
různém nastavení klasifikátoru (viz text níže). Po tom, co je klasifikátor inicializován, je každý 
GMM model uvedený v classifier.json asociován s konkrétní událostí a s konkrétní prahovou 
hodnotou. Daný model je následně načten z adresáře models. 

Každá položka v seznamu událostí classes (načtená ze souboru classifier.json) je s modelem a 
prahovou hodnotou asociována na základě pozice v seznamu, nikoliv na základě názvu události 
(tj. např. událost na indexu 0 je asociována s modelem a prahovou hodnotou na stejném indexu). 
Název události je použit při odkazování v interním slovníku a při výstupu klasifikace. 

event_classifier.EventClassifier je naprogramován jako standardní tzv. scikit-learn estimator a 
poskytuje následující API pro klasifikaci: 

1. predict_proba(self, observations, featurize=True) – metoda pro výpočet 
pravděpodobností výskytu daných událostí 

a. vstupní proměnné: 
i. observations – 2D numpy pole s rozměrem shape=(observations, 

samples) 
ii. featurize – booleovská hodnota, která určuje, jestli budou ze vstupních 

dat vypočítány parametry. V případě False metoda očekává, že 
observations obsahuje vektory parametrů spojené po řádcích. 
V opačném případě metoda ze vstupních dat vypočítá mel-
spektrogramy. 

b. výstup(y) 
i. 2D numpy pole s rozměrem shape=(observations, classes) 

2. predict(self, observations, featurize=True, one_hot=True) – metoda, která na základě 
vypočítaných pravděpodobností u vstupních prahových hodnot klasifikuje jednotlivé 
události. Je klasifikována daná událost v případě, že jsou splněny dvě podmínky: a) 
pravděpodobnost dané události musí být na odpovídající prahovou hodnotou; b) 

https://scikit-learn.org/stable/
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pravděpodobnost dané události je nejvyšší ze všech vypočítaných pravděpodobností 
(odpovídacích ostatním událostem). Pokud nejsou splněny obě podmínky, klasifikátor 
identifikuje tzv. „neutrální“ událost. 

a. vstupní proměnné: 
i. observations – 2D numpy pole s rozměrem shape=(observations, 

samples) 
ii. featurize – booleovská hodnota, která určuje, jestli budou ze vstupních 

dat vypočítány parametry. V případě False metoda očekává, že 
observations obsahuje vektory parametrů spojené po řádcích. 
V opačném případě metoda ze vstupních dat vypočítá mel-
spektrogramy. 

iii. one_hot – booleovská hodnota, která určuje, jestli mají být výstupní 
klasifikace tzv. „one-hot“ kódovány. V případě False vrací metoda čísla 
událostí. V opačném případě vrací numpy pole, každé s rozměrem (1, 
#udalosti) or (1, #udalosti + 1) v závislosti na nastavení klasifikátoru, 
konkrétně na argumentu uncertainty: (1, #udalosti + 1), když je 
uncertainty=True, jinak (1, #udalosti). 

b. výstup(y) 
i. když one_hot=True: 

1. když uncertainty=True: 2D numpy pole s rozměrem 
shape=(observations, #udalosti + 1) 

2. když uncertainty=False: 2D numpy pole s rozměrem 
shape=(observations, #udalosti) 

ii. jinak 2D numpy pole s rozměrem shape=(observations, udalosti): 
1. když uncertainty=True: obsahuje událost 0 (tzn. „neutrální“) 
2. když uncertainty=False: pouze události z konfigurace 
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