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(do ustalenia na laboratorium)

1 Zadanie

Napisz program (python), który: rozpoznaje pªe¢ osoby na podstawie nagrania gªosu.

� Jako±¢ algorytmu nale»y sprawdzi¢ u»ywaj¡c zbioru plików.

� Tre±¢ programu powinna by¢ w jednym pliku infINDEX1_infINDEX2.py (b¡d¹ infIN-
DEX1.py jak kto± zadanie chce wykona¢ samodzielnie).

� Skrypt powinien móc przyj¡¢ na wej±ciu jeden argument b¦d¡cy wzgl¦dn¡ ±cie»k¡ do
pliku wav. (patrz: przykªad poni»ej).

� Program powinien wypisywa¢ dokªadnie jedn¡ lini¦ zawieraj¡c¡ dokªadnie jeden znak M
lub K w zale»no±ci od tego, czy plik d¹wi¦kowy zawiera gªos m¦ski czy »e«ski. Przykªad:

> python infINDEX1_infINDEX2.py test/xyz.wav
K
> python infINDEX1_infINDEX2.py test/abc.wav
M

� Ocenianie (na zbiorze testowym):

� > 80%: 5.0,

� > 75%: 4.5,

� > 70%: 4.0,

� > 65%: 3.5,

� > 60%: 3.0.

Dodatkowe 2.5% za nagranie swoich dwóch (b¡d¹ jednej próbki dla grupy jednoosobowej)
próbek i ich wery�kacj¦ :). Nale»y podesªa¢ informacj¦ o wynikach w mailu, w liniach:

� Imi¦, nazwisko, indeks, wykryta cz¦stotliwo±¢ podstawowa [Hz], odpowied¹ programu
[K lub M].

Plus prosz¦ zaª¡czy¢ nagrane próbki d¹wi¦ku.

Uwaga: je»eli program nie b¦dzie speªnia¢ formalnych warunków, b¡d¹ w jakikolwiek
inny sposób b¦dzie utrudnia¢ wery�kacj¦ (np. b¦dzie korzysta¢ z nietypowych i trudnych
w instalacji bibliotek b¡d¹ b¦dzie dziaªa¢ bardzo wolno � ograniczenie czasowe = 1.0s na
plik) → to ocena zostanie (solidnie) obni»ona. Zwró¢ uwag¦ na takie elementy jak:

1

http://www.cs.put.poznan.pl/mtomczyk/kck/Lab10_sygnaly_3/train.7z


� wypluwanie warningów,

� nieprawidªowy input (wzgl¦dna ±cie»ka),

� nieprawidªowy output (tylko K lub M, ewentualnie z maªych liter i po angielsku: F
lub M),

� czas oblicze«,

� zabezpieczenie przed errorami itp,

� nazwa pliku!

Program zostanie poddany wery�kacji antyplagiatowej :).

2 Przykªadowe � zbiorcze � wyniki

y = 0,801x + 0,092
R² = 0,875
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